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»الهالل الأحمر الإماراتي« يوفر 
املياه النظيفة لـ21 األف ميني

•• ال�ساحل الغربي -وام:

النظيفة  املياه  افتتحت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�شروع توفري 
مديرية  �شمال  ويختل  ال��زه��اري  منطقتي  يف  مياه  بئري  تد�شني  عرب 
األف   21 من  اكرث  منهما  ي�شتفيد  اليمنية  تعز  ملحافظة  التابعة  املخا 
ميني. وجاء تد�شني البئرين بدعم من "الهيئة" �شمن مبادرة "�شقيا 
بالطاقة  تعمل  ارت��وازي��ة  بئرا   23 حفر  م�شروع  اإط���ار  الإمارات" ويف 
على  احل��ف��اظ  ب��ه��دف  لليمن  الغربي  ال�شاحل  ام��ت��داد  على  ال�شم�شية 
ال�شحة العامة واحلد من انت�شار الأمرا�ض ومكافحة انت�شار الكولريا 

عرب توفري مياه نظيفة وخا�شة لالأطفال والن�شاء.)التفا�شيل �ض3(

الرتبية تقرر تدري�س اللغة الفرن�سية �سبتمرب 
2019 والبداية بـ 10 مدار�س كمرحلة جتريبية

•• دبي – حم�سن را�سد

 ، مبدار�شها  الفرن�شية  اللغة  تدري�ض  والتعليم  الرتبية  وزارة  قررت 
 2019 �شبتمرب  املقبل  الدرا�شي  العام  التطبيق  بدء  يكون  اأن  على 
اختيار  مت  اإذ  التجريبية  املدار�ض  من  بعدد  امل�شروع  تطبيق  ويبداأ   ،
10 مدار�ض حكومية ، يف ثالثة اإمارات ت�شم كل من "اأبوظبي ودبي 
وح�شلت  م��وؤخ��راً  امل��دار���ض  تلقته  تعميم  يف  ذل��ك  ج��اء  وال�شارقة" ، 
اإن اإدخال  ، واأو�شحت الوزارة يف تعميمها  "الفجر" على ن�شخة منه 
تدري�ض مادة اللغة الفرن�شية ملدار�ض الدولة ، جاء ا�شتنادا على اأهداف 
اإماراتي  مواطن  لبناء   ، الإم���ارات  حلكومة  ال�شرتاتيجية  اخلطة 
مواكب مل�شرية التطور العلمي ال���ع���امل���ي.                        )التفا�شيل 
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حممد بن را�سد يتكفل بتكاليف نقل جثمان �سائحة رو�سية 
لبالدها والر�سوم امل�ستحقة على اأ�سرتها للم�ست�سفى

•• دبي-وام:

اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" حتمله ب�شفة �شخ�شية كل 
التكاليف اخلا�شة بنقل جثمان �شيدة رو�شية توفيت اأثناء رحلة �شياحية 
ب�شحبة ابنتيها اإىل دبي وت�شديد جميع التكاليف امل�شتحقة للم�شت�شفى 
ال�شهر  املفاجئ  مر�شها  منذ  ال�شائحة  فيه  تعالج  كانت  التي  اخلا�ض 
املا�شي وكذلك التكفل بتوفري تذاكر ال�شفر اخلا�شة بالأ�شرة مل�شاحبة 

اجلثمان اإىل بالدهم.
اإىل  و�شلت  قد   - عاما   57 العمر  من  البالغة   - نتاليا  ال�شيدة  وكانت 
دبي نهاية اأكتوبر املا�شي يف رحلة �شياحية ب�شحبة ابنتيها، قبل تعر�شها 

لأزمة مفاجئة فقدت على اأثرها الوعي.                )التفا�شيل �ض2(

جمل�س الوزراء يعتمد قرار تاأ�سريات 
ال�ستثمار واأ�سحاب املواهب التخ�س�سية

•• اأبوظبي-وام:

واأ�شحاب  الأعمال  ورواد  امل�شتثمرين  تاأ�شرية  قرار  ال��وزراء  جمل�ض  اعتمد 
والطالب  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��وم  وال��ب��اح��ث��ني يف جم���الت  التخ�ش�شية  امل��واه��ب 
جاذبة  ا�شتثمارية  بيئة  وخلق  الأع��م��ال،  م��زاول��ة  ت�شهيل  بهدف  املتفوقني 
وم�����ش��ج��ع��ة ع��ل��ى من���و وجن�����اح الأع����م����ال ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج�����ال الأعمال 

واملوهوبني.
اإقامة  تاأ�شريات  امل�شتثمرين  اأ�شهر منح  ال��وزراء قبل  وت�شمن قرار املجل�ض 
ت�شل لع�شر �شنوات لهم وجلميع اأفراد اأ�شرهم بالإ�شافة ملنح تاأ�شريات اإقامة 
والعلمية  الطبية  امل��ج��الت  يف  التخ�ش�شية  للكفاءات  اأع���وام  لع�شرة  ت�شل 
والفنون  الثقافة  اأه��ل  من  واملبدعني  العلماء  ولكافة  والتقنية  والبحثية 

بهدف ا�شتقطاب اأكرب لال�شتثمارات الأجنبية.             )التفا�شيل �ض2(
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ال�شاهد يرد من الربملان على تهمة النقالب

زار جناح »طريان االحتاد« راعي بطولة الفورموال1 وتفقد مرافق حلبة يا�س

حممد بن زايد: البطولة ملتقى للتوا�سل 
والتعارف بني خمتلف ثقافات و�سعوب العامل

•• اأبوظبي-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، ام�ض، جناح �شركة طريان الحتاد 
الراعي الر�شمي للجولة اخلتامية لبطولة العامل ل�شباقات الفورمول 

ملو�شم 2018 جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول1، التي   1
تقام يف حلبة مر�شى يا�ض.

املزروعي  فا�شل  ب��ن  م��ب��ارك  حممد  �شعادة  بح�شور  �شموه،  والتقى 
ع��ددا من م�شوؤويل  اإدارة جمموعة الحت��اد للطريان،  رئي�ض جمل�ض 

�شركة طريان الحتاد و�شركائها ال�شرتاتيجيني. )التفا�شيل �ض2(

حممد بن زايد خالل زيارته جناح طريان الحتاد راعي بطولة الفورمول 1   )وام(

غريفث اإىل الريا�س للقاء ممثلي احلكومة اليمنية

الإرياين: لن نقبل اأي �سيغة ل ت�سمن عودة ميناء احلديدة لل�سلطة ال�سرعية
التنظيم االإرهابي يتح�صن قرب احلدود العراقية

الزور دير  يف  لداع�س  بهجوم  »ق�سد«  من  قتيال   24
•• بريوت-وكاالت:

الدميوقراطية  ���ش��وري��ا  ق����وات  م���ن  ع��ن�����ش��راً   24 ق��ت��ل 
هجوم  يف  اجلمعة  منذ  ب�"ق�شد"  اإخ��ت�����ش��اراً  امل��ع��روف��ة 
"داع�ض" من اقتحام بلدة البحرة  متكن خالله تنظيم 
اأفاد  يف حمافظة دي��ر ال���زور يف ���ش��رق ���ش��وري��ا، وف��ق م��ا 

املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان.
اأق�شى ريف دير  "داع�ض" يف جيب يف  ويتح�شن تنظيم 
يتعر�ض  حيث  العراقية،  احل��دود  ق��رب  ال�شرقي  ال��زور 
الذي  وا�شنطن  بقيادة  ال��دويل  للتحالف  عنيفة  لغارات 
ي��دع��م ق���وات ���ش��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة، حت��ال��ف ف�شائل 

كردية وعربية، يف عملياتها �شد الرهابيني.
تنظيم  "�شّن  عبدالرحمن:  رام��ي  املر�شد  مدير  وق��ال 
داع�ض هجوماً وا�شعاً اجلمعة على بلدة البحرة املحاذية 
الأحوال  من  م�شتفيداً  �شيطرته،  حتت  الواقع  للجيب 

اجلوية ال�شبابية" يف املنطقة.
ت���دور منذ  امل��دي��ن��ة حيث  اق��ت��ح��ام  التنظيم م��ن  ومت��ك��ن 
اجلمعة معارك عنيفة اأ�شفرت حتى الآن عن مقتل 24 
املر�شد،  وفق  الدميوقراطية،  �شوريا  قوات  من  عن�شراً 

10 عنا�شر من تلك  الإره��اب��ي��ني  اأ�شر  اإىل  اأ���ش��ار  ال��ذي 
القوات.

و�شيطرت قوات �شوريا الدميوقراطية على البحرة قبل 
اأ�شهر عدة يف اإطار معاركها �شد تنظيم "داع�ض" يف ريف 
دير الزور ال�شرقي، وتت�شمن البلدة مقراً ع�شكرياً لتلك 

القوات ومل�شت�شارين من التحالف الدويل.
طائرات  اأن  عبدالرحمن  اأو�شح  الهجوم،  ا�شتمرار  ومع 
ال��ت��ح��ال��ف ال������دويل ب������داأت ب�����ش��ن غ������ارات ع��ن��ي��ف��ة على 

الإرهابيني يف البحرة "لإبعاد خطرهم".
اجلمعة  منذ  املتطرف  التنظيم  من  عن�شراً   27 وُقتل 
عدة  مناطق  على  اجل��وي  والق�شف  ال�شتباكات  ج��راء 

بينها البحرة، بح�شب املر�شد.
اأط��ف��ال، منذ اجلمعة يف   5 بينهم  17 مدنياً،  ُقتل  كما 

ق�شف للتحالف الدويل على جيب التنظيم الأخري.
اأبو  عمر  ق��ال  البحرة،  يف  التنظيم  هجوم  على  وتعليقاً 
املعنية   "24 "ديرالزور  ل�شبكة  التنفيذي  املدير  ليلى، 
بعدما  خميف  "الو�شع  اأن  امل��ح��اف��ظ��ة،  اأخ��ب��ار  مبتابعة 
متكن داع�ض من حتقيق تقدم كبري خالل �شاعات فقط 

م�شتغاًل الجواء ال�شبابية".

النتخابات  على  كثيف  اإقبال 
النيابية والبلدية يف البحرين

•• املنامة-وام:

اأكد �شعادة امل�شت�شار نواف عبداهلل 
الت�شريع  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������ض  ح���م���زة 
البحرين  يف  ال��ق��ان��وين  والإف���ت���اء 
لالنتخابات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
الالفت  الإق�����ب�����ال  اأن   2018
على  ال���ب���ح���ري���ن���ي���ني  ل���ل���ن���اخ���ب���ني 
م��راك��ز الق����رتاع وال��ف��رز لالإدلء 
لخ��ت��ي��ار ممثليهم يف  ب��اأ���ش��وات��ه��م 
البلدية  واملجال�ض  النواب  جمل�ض 
فاق التوقعات ويوؤكد حر�ض اأبناء 
الواجب  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ن 
العر�ض  ه����ذا  اإجن�����اح  يف  ال��وط��ن��ي 
الدميوقراطي وامل�شاركة يف العمل 

ال�شيا�شي.
اأي�����ة  اأن��������ه مل ت�������ش���ج���ل  واأ�������ش������اف 
الآن  حتى  جت���اوزات  اأو  خمالفات 
القرتاع  عملية  اأن  اإىل  م�شريا   ..

•• اليمن-وكاالت:

توجه مبعوث الأمم املتحدة اإىل اليمن مارتن غريفيث اإىل 
الريا�ض للقاء م�شوؤولني يف احلكومة اليمنية، بح�شب ما 
مع  اجتماعه  بعد  ال�شبت،  املتحدة  الأمم  يف  م�شدر  اأعلن 
زيارة  وبعد  �شنعاء،  يف  احلوثي  ميلي�شيات  من  م�شوؤولني 

اإىل ميناء احلديدة.
"�شيلتقي  غريفيث  اأن  بر�ض  فران�ض  لوكالة  امل�شدر  وق��ال 

الإثنني م�شوؤولني يف احلكومة اليمنية بالريا�ض".
وكان غريفيث التقى ال�شبت يف �شنعاء القيادي يف ميلي�شيات 
احلوثي حممد علي احلوثي. ويعمل مبعوث الأمم املتحدة 
وا�شنطن  اأع��ل��ن��ت  ���ش��الم،  ملفاو�شات  الأر���ش��ي��ة  تهيئة  على 
م�شاء الأربعاء اأنها �شتعقد مطلع كانون الأول دي�شمرب يف 

القرار  مقدمتها  ويف  ال��دول��ي��ة  ال���ق���رارات  عليه  تن�ض  م��ا 
."2216

ن��اأم��ل من  "كنا  اليمني:  ال��وزي��ر  ب��نّي  اأخ���رى،  ويف تغريدة 
املناطق  بزيارة  يقوم  اأن  غريفيث  مارتن  الأمم��ي  املبعوث 
املحررة يف احلديدة لي�شاهد حجم الدمار واخلراب الذي 
خلفته امللي�شيا احلوثية يف البنية التحتية، واملرافق العامة 
املدنيني  معاناة  اإىل  ي�شتمع  واأن  فخختها،  التي  واملن�شاآت 

الذين حولهم احلوثيون اإىل رهائن داخل املدينة".
وج��اءت تغريدات الإري��اين ردا على زي��ارة قام بها املبعوث 
اجلمعة،  للحديدة،  غريفيث  م��ارت��ن  اليمن  اإىل  ال���دويل 
"اأن ت�شعى الأمم  اأك��د على �شرورة  اإن��ه  حيث ق��ال الأخ��ري 
املتحدة الآن بن�شاط وب�شكل عاجل ملفاو�شات مف�شلة لدور 

قيادي لالأمم املتحدة يف امليناء".

ال�شويد. واأعلنت احلكومة اليمنية م�شاركتها يف املفاو�شات 
التي مل يتم حتديد تاريخها الدقيق حتى الآن.

اإىل ذلك، �شدد وزير الإعالم اليمني، معمر الإرياين، على 
مت�شك ال�شرعية با�شتعادة ال�شيطرة على مدينة احلديدة 

ومينائها من ميلي�شيات احلوثي الإيرانية.
"ل ميكن  ت��وي��رت:  م��وق��ع  الإري����اين يف ح�شابه على  وق���ال 
القبول باأي �شيغة لإدارة امليناء ل ت�شمن عودتها لل�شلطة 
احلوثية  امللي�شيا  بقاء  على  ينطبق  الأم��ر  وذات  ال�شرعية 
اأكرث من منا�شبة  الإيرانية يف املدينة. وقد مت التاأكيد يف 

الرتحيب بال�شالم على قاعدة املرجعيات الثالث".
املبعوث  يبذلها  جهود  اأو  خطوات  ب��اأي  "نرحب  واأ���ش��اف: 
الأممي لإقناع امللي�شيا احلوثية الإيرانية بالن�شحاب من 
بح�شب  ال�شرعية  لل�شلطة  وت�شليمهما  ومينائها  احلديدة 

على طريقة الرئي�س االأمريكي:
الربازيل: بول�سونارو يطلق اأوىل قنابله ال�سوتّية!

•• الفجر - خرية ال�سيباين

يف  فعال  ب��داأ  يناير،  م��ن  الأول  يف  ر�شميا  رئي�شا  �شي�شبح  ال��ذي  بول�شونارو،  ج��ري 
ل  ال��ذي  الأم��ري��ك��ي،  الرئي�ض  طريقة  وعلى  ال��دول��ي��ة.  ال�شاحة  على  انيابه  اب���راز 
"ترامب ال�شتوائي" هذا، ي�شاعف الت�شريحات واملبادرات  يخفي اعجابه به، فاإن 

وال�شتفزازات التي جتعله بالفعل رئي�ض دولة مزعج.
ت�شتعني  الذي من خالله،  الطبية  امل�شاعدة  برنامج  اليام  اأوقف هذه  البداية،  يف 
الربازيل منذ خم�ض �شنوات، ب� 8300 طبيبا كوبيا يعملون يف املناطق النائية حيث 
فر�ض احل�شول على الرعاية ال�شحية غري موجودة تقريبا. وقد �شرع اأول الأطباء 
الإعادة  عمليات  و�شت�شتمر  برازيليا-هافانا.  برحالت  الربازيل  مبغادرة  الكوبيني 

اإىل الوطن حتى 12 دي�شمرب.
ف�شيحة؟ لي�ض بال�شبط، ففي هذا امللف الدقيق، بول�شونارو على حق. لأنه وفقا 
ل  كا�شرتو،  وراوؤول  رو�شيف  ديلما  حكومتي  بني   2013 ع��ام  املوقعة  لالتفاقية 
70 باملائة املتبقية  30 باملائة من رواتبهم يف حني تعود  يح�شل الأطباء اإل على 
اإىل ذل����������ك.                 )التفا�شيل  اإىل ال�شلطات الكوبية. وب��الإ���ش��اف��ة  مبا�شرة 

ال�ّصاهد يرّد على �صليم الرياحي:
تون�س: ما حقيقة خمّطط النقالب على ال�سب�سي؟

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

ا�شتمرارية  يف  اأو  ال�شيا�شي  ال�شراع  من  جديد  لف�شل  رمبا  ترجمة  يف 
لالزمة التي اعتقد البع�ض ان �شفحتها قد طويت مع ح�شول التحوير 
يو�شف  التون�شية  احلكومة  رئي�ض  ا�شتهل  ال��ربمل��ان،  ثقة  على  ال���وزاري 
تقدميه  مبنا�شبة  بالربملان  القاها  التي  كلمته  ال�شبت،  اأم�ض  ال�شاهد، 
بيان احلكومة حول م�شاريع قوانني املالية وامليزان القت�شادي وميزانية 
اإِن  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ "َيا  القراآنية  الآي��ة  بتالوة   ،2019 ل�شنة  الدولة 
َما  َعلَى  ِبُحوا  َفُت�شْ ِبَجَهاَلٍة  َقْوًما  يُبوا  ُت�شِ اأَن  َفَتَبيَُّنوا  ِبَنَباإٍ  َفا�ِشٌق  َجاَءُكْم 
َناِدِمنَي"، يف رّد �شمني، اجمع املراقبون على انه موجه لالأمني  َفَعْلُتْم 

العام حلزب نداء تون�ض �شليم الرياحي.        )التفا�شيل �ض15(

مقتل جندي اأمريكي 
ــان  ــت ــس ــ� ــان ــغ اأف يف 

•• كابول-اأ ف ب:

ُقتل جندي اأمريكي يف اأفغان�شتان 
ال�����ش��ب��ت، ح�����ش��ب م���ا اأع���ل���ن حلف 
عدد  يرفع  مبا  الأطل�شي،  �شمال 
الذين  الأم��ريك��ي��ني  الع�شكريني 
ال��ت��ي متزقها  ال���دول���ة  ق��ت��ل��وا يف 

احلرب اإىل ت�شعة هذا العام.
ومل ت��ن�����ش��ر ب��ع��ث��ة الأط���ل�������ش���ي يف 
احلازم"  "الدعم  قوة  اأفغان�شتان 
على الفور تفا�شيل حول اجلندي 
وهو ثاين ع�شكري اأمريكي يقتل 
يف اأفغان�شتان هذا ال�شهر اأو حول 

ظروف مقتله.
وت��اأت��ي احل��ادث��ة يف اأع��ق��اب موجة 
الداخل"،  "من  ال��ه��ج��م��ات  م���ن 
املكلفة  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ق���وات  ه����ّزت 
اجلي�ض  وم���������ش����اع����دة  ت�����دري�����ب 

الفغاين.
وكان رنت تايلور، من ولية يوتاه 
الأمريكية ووالد ل�شبعة اأبناء، قد 
قتل يف هجوم "من الداخل" على 
ت�شرين   3 كابول يف  يبدو، يف  ما 

الثاين نوفمرب.

باري�س تفرق احتجاجات 
»ال�سرتات ال�سفراء« بالغاز 

•• باري�ص-وكاالت:

للدموع  امل�شيل  الغاز  باري�ض  الفرن�شية  العا�شمة  يف  ال�شرطة  ا�شتخدمت 
وخراطيم املياه لتفريق متظاهرين يحتجون لالأ�شبوع الثاين على رفع اأ�شعار 
الوقود. واندلعت ا�شتباكات يف منطقة ال�شانزليزيه حيث حاول متظاهرون 

اخرتاق طوق اأمني فر�شته ال�شرطة حول مواقع ح�شا�شة. 
اآلف املتظاهرين جتمعوا يف املنطقة، بينما ن�شرت  اأن  اإىل  وت�شري تقديرات 

ال�شلطات 3000 �شابط �شرطة.
ويف ال�شبت املا�شي، خرج نحو 280 األف متظاهر يف اأكرث من 2000 موقع 
"املرحلة  باأنها  ام�ض  احتجاجات  املنظمون  وو�شف  فرن�شا.   اأنحاء  �شتى  يف 

الثانية" من حملتهم املتوا�شلة.
وتعرت�ض احلملة، املعروفة با�شم احتجاجات "ال�شرتات ال�شفراء" ن�شبة اإىل 

ال�شرتات التي يرتديها املتظاهرون، على زيادة الر�شوم على وقود الديزل. 
ومتاري�ض  معدنية  بحواجز  ال�شانزليزيه  يف  املتظاهرين  اآلف  وا���ش��ط��دم 
ن�شبتها ال�شرطة، بهدف منعهم من ال�شري باجتاه مواقع ح�شا�شة، مثل املقر 

الر�شمي لإقامة رئي�ض احلكومة. 
وتقول ال�شلطات اإنه ل توجد اأي موؤ�شرات على اأن املتظاهرين مناطق غري 

م�شرح لهم بدخولها.
وهم  ال��ن��اري��ة،  والأل��ع��اب  باحلجارة  ال�شرطة  اأف���راد  املحتجني  بع�ض  ور���ش��ق 

يرددون �شعارات تطالب الرئي�ض اإميانويل ماكرون بال�شتقالة.
وقال وزير الداخلية الفرن�شي، كري�شتوف كا�شتنري، اإن املتظاهرين متاأثرون 
مبارين لوبان زعيمة حزب "امل�شرية الوطنية" اليميني املتطرف. لكن لوبان 

اتهمت وزير الداخلية بعدم الأمانة.

مظاهرات جديدة يف الأحواز �سد »زواج احلكومة واملافيا«
•• عوا�سم-وكاالت:

الثالث، وان�شم �شكان  اأ�شبوعها  العمالية يف الأحواز  دخلت الحتجاجات 
املنطقة الواقعة جنوبي اإيران اإىل مظاهرات العمال يف اأكرث من مدينة.

وح�شلت "�شكاي نيوز عربية" على لقطات فيديو تظهر مئات املحتجني 
مع  ال�شبت،  )ال�شو�ض(،  وال�شو�ض  العا�شمة  الأح���واز  مدينتي  �شوارع  يف 

ات�شاع رقعة املظاهرات.
بهدف  ال�شرطة،  ق��وات  و�شعتها  التي  احلواجز  حمتجون  عمال  واجتاز 

ح�شر الحتجاجات يف اأماكن حمددة.
ال�شكان  اإن  الإ�شرتاتيجية،  والدرا�شات  لالإعالم  الأح���وازي  املركز  وق��ال 
من  العديد  على  املتظاهرون  "�شيطر  حيث  الحتجاجات،  اإىل  ان�شموا 

�شوارع مدينتي الأحواز العا�شمة وال�شو�ض".
املحتجني  ���ش��غ��ط  ت��راج��ع��ت حت��ت  ال�����ش��رط��ة  "قوات  اأن  امل��رك��ز  واأو����ش���ح 
و�شعهم  وحت�شني  املتاأخرة  رواتبهم  بدفع  يطالبون  الذين  الغا�شبني، 
ينخر  الذي  القت�شادي  الف�شاد  امل�شوؤولني وحماربة  املعي�شي، وحما�شبة 

بجميع موؤ�ش�شات النظام الإيراين".
النظام  ق���وات  ح��اول��ت  عندما  الذلة"،  منا  "هيهات  امل��ح��ت��ج��ون:  وه��ت��ف 

الت�شدي لهم وتفريق مظاهراتهم.
زواجكم  واملافيا،  "احلكومة  املحتجون:  رفعها  التي  الهتافات  بني  ومن 
مبارك"، يف اإ�شارة اإىل وقوف حكومة الرئي�ض ح�شن روحاين مع احلر�ض 

الثوري وتيار املر�شد يف قمع املواطنني والعمال املحتجني.
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اأخبـار الإمـارات

زار جناح » طريان االحتاد «  راعي بطولة الفورموال1 وتفقد مرافق حلبة يا�س

حممد بن زايد: البطولة ملتقى للتوا�سل والتعارف بني خمتلف ثقافات و�سعوب العامل
•• اأبوظبي-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، ام�������ض، جناح 
الراعي  ���ش��رك��ة ط����ريان الحت����اد 
اخلتامية  ل���ل���ج���ول���ة  ال���ر����ش���م���ي 
ل�شباقات  ال������ع������امل  ل���ب���ط���ول���ة 
 2018 مل��و���ش��م   1 ال���ف���ورم���ول 
جائزة الحتاد للطريان الكربى 
التي تقام يف حلبة  للفورمول1، 

مر�شى يا�ض.
�شعادة  بح�شور  ���ش��م��وه،  وال��ت��ق��ى 
حممد مبارك بن فا�شل املزروعي 
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
الحت�������اد ل���ل���ط���ريان، ع������ددا من 
الحتاد  ط��ريان  �شركة  م�شوؤويل 
ال�شرتاتيجيني،  و����ش���رك���ائ���ه���ا 
الودية  الأح��ادي��ث  وت��ب��ادل معهم 
ح�����ول ال�����ش����ت����ع����دادات اجل���اري���ة 
اخلتامي  ال�������ش���ب���اق  لن���ط���الق���ة 

للبطولة العاملية اليوم الأحد.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وا�شتمع 
ن��ه��ي��ان اإىل  اآل  ب���ن زاي����د  حم��م��د 
ع����دد م���ن ط���ي���اري “ الحت�����اد “ 

ك��م��ا ال��ت��ق��ى ���ش��م��وه، ع��ل��ى هام�ض 
ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ب��اق ال���ف���ورم���ول 1، 
ك����ارل����و�����ض ملك  امل����ل����ك خ��������وان 
اإ�شبانيا ال�شابق والبريتو غال�شي 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
الرئي�ض  �شك�شتون  وجون  فريتي 
كاتالي�شت،  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الودية،  الأح��ادي��ث  معهم  وتبادل 
مرحبا بهم وبتواجدهم يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
رافق �شموه خالل اجلولة، معايل 
امل���ب���ارك رئي�ض  خ���ل���دون خ��ل��ي��ف��ة 

جهاز ال�شوؤون التنفيذية.
يا�ض  مر�شى  حلبة  اأن  اإىل  ي�شار 
حت���ت���ف���ي خ������الل ����ش���ب���اق ج���ائ���زة 
الحت�����������اد ل�����ل�����ط�����ريان ال����ك����ربى 
العا�شرة  ب����ال����ذك����رى   2018
الفورمول  �شباقات  ل�شت�شافة 
احللبة �شباقات  دخلت  اأن  بعد   1
 2009 ع�����ام  خ�����الل  ال�������ش���رع���ة 
وجن����ح����ت خ������الل ت���ل���ك ال���ف���رتة 
الزمنية يف و�شع نف�شها يف م�شاف 
ح��ل��ب��ات ���ش��ب��اق��ات ال���ف���ورم���ول 1 
تقدمه  مبا  العامل  م�شتوى  على 
ريا�شة  يف  متميزة  خ��دم��ات  م��ن 

املحركات.

ب���������ش����اأن ال����ش���ت���ع���را����ض اجل�����وي 
انطالق  قبيل  �شينفذونه  ال��ذي 
مناف�شات ال�شباق النهائي اليوم.

كما التقى �شموه يف جناح طريان 
الحتاد اأحد اأ�شحاب الهمم، كما 
�شركة  دور  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  ت���ع���رف 
الحت����اد ل��ل��ط��ريان ب��اع��ت��ب��اره��ا “ 
����ش���ري���ك ال����ط����ريان ال���ر����ش���م���ي “ 
لدورة “ الألعاب العاملية ال�شيفية 
 2019 اخل����ا�����ض  ل����الأومل����ب����ي����اد 

�شاأنها  وم��ن  ال��دول��ة  ت�شت�شيفها 
تعزيز دور خمتلف القطاعات يف 
لدولة  احل�شارية  ال�شورة  اإب��راز 
الإمارات و�شعبها واإمكانات اأبنائها 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م وا���ش��ت�����ش��اف��ة اأكرب 
مبعايري  وال��ف��ع��ال��ي��ات  املنا�شبات 
ب��ك��ف��اءة واق���ت���دار ومتيز.  ع��امل��ي��ة 
كما قام �شاحب ال�شمو ويل عهد 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
للقوات امل�شلحة بجولة يف مرافق 

يف  الريا�شي  القطاع  تدعم  التي 
الدولة وت�شهم يف تر�شيخ مكانتها 
باعتبارها  العاملية  اخلارطة  على 
متكامال  رئي�شا  وم��رك��زا  وج��ه��ة 
الفعاليات  خمتلف  ل�شت�شافة 
اأعلى  ال���ك���ربى وف���ق  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

املعايري العاملية.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وق�����ال 
 “ ن���ه���ي���ان  اآل  ب����ن زاي������د  حم���م���د 
لي�شت  ال���ف���ورم���ول  ب��ط��ول��ة  اإن 

العا�شمة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي   “
مار�ض  ���ش��ه��ر  خ�����الل  اأب����وظ����ب����ي 
ال�شركة  �شتنقل  حيث   ،2019
وامل����درب����ني  ال���ري���ا����ش���ي���ني  اآلف 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  وامل�����ش��ج��ع��ني 
حل�شور  اأب���وظ���ب���ي  اإىل  ال���ع���امل 

الأوملبياد اخلا�ض.
واأعرب �شموه عن �شكره وتقديره 
للفعاليات  الداعمة  اجلهات  لكل 
والأح��داث املحلية والعاملية التي 

ام�ض،  اأب���وظ���ب���ي  يف  ي��ا���ض  ح��ل��ب��ة 
التجهيزات  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  اط��ل��ع 
وال�شتعدادات النهائية لنطالقة 
اجلولة اخلتامية لبطولة العامل 
ملو�شم   1 ال���ف���ورم���ول  ل�����ش��ب��اق��ات 

.2018
واأك���������د ����ش���م���وه خ������الل اجل���ول���ة 
مثل  تنظيم  جن��اح  على  احلر�ض 
ه�����ذه ال���ب���ط���ولت وغ����ريه����ا من 
الريا�شية  والأح���داث  الفعاليات 

ملتقى  ب��ل  فقط،  ريا�شيا  حدثا 
والتعارف بني خمتلف  للتوا�شل 
ثقافات و�شعوب العامل، وي�شعدنا 
يف دولة الإمارات اأن نكون ج�شرا 
التبادل  ل��ت��ع��زي��ز  و���ش��ل  وح��ل��ق��ة 
ب��ني �شعوب  ال��ث��ق��ايف احل�����ش��اري 
عن  ����ش���م���وه  م���ع���رب���ا  العامل”، 
لكل  والتوفيق  بالنجاح  متنياته 
البطولة  مناف�شات  يف  امل�شاركني 

والقائمني على تنظيمها.

حممد بن را�سد يتكفل بتكاليف نقل جثمان �سائحة رو�سية 
لبالدها والر�سوم امل�ستحقة على اأ�سرتها للم�ست�سفى

الإماراتي« الأحمر  »الهالل  من  الغربي  ال�ساحل  لأطفال  غذائية  مكمالت  طن  عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية الدومينيكان200 

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأعلن 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” حتمله ب�شفة �شخ�شية كل التكاليف اخلا�شة بنقل 
اأثناء رحلة �شياحية ب�شحبة  جثمان �شيدة رو�شية توفيت 
امل�شتحقة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  ج��م��ي��ع  وت�����ش��دي��د  دب���ي  اإىل  ابنتيها 
منذ  ال�شائحة  فيه  تعالج  كانت  التي  اخلا�ض  للم�شت�شفى 

بتوفري  التكفل  وكذلك  املا�شي  ال�شهر  املفاجئ  مر�شها 
اإىل  اجلثمان  مل�شاحبة  ب��الأ���ش��رة  اخلا�شة  ال�شفر  ت��ذاك��ر 

بالدهم.
وكانت ال�شيدة نتاليا - البالغة من العمر 57 عاما - قد 
�شياحية  رحلة  يف  املا�شي  اأكتوبر  نهاية  دب��ي  اإىل  و�شلت 
ب�شحبة ابنتيها، قبل تعر�شها لأزمة مفاجئة فقدت على 
اأثرها الوعي، حيث �شخ�ض طاقم الإ�شعاف حالة ال�شيدة 
باأنها اإ�شابة بت�شلخ ال�شريان الأبهر ما يوؤدي على الأغلب 

اإىل وفاة املري�ض حتى مع بدء العالج يف الوقت املنا�شب. 
ورغم اجلهود امل�شنية لإنقاذ املري�شة والتي بداأت باإجراء 
جراحة قلب مفتوح عاجلة يف اإحدى امل�شت�شفيات اخلا�شة، 
بعده يف  كلوي دخلت  بف�شل  اأ�شيبت  نتاليا  ال�شيدة  اأن  اإل 
ابنتها  اأب��دت  فيما  وفاتها،  قبل  يوما   20 امتدت  غيبوبة 
امل�شتحقة  الر�شوم  ت�شديد  الأ���ش��رة  ق��درة  ع��دم  اأنا�شتا�شيا 
 850 األف دولر - نحو   230 للم�شت�شفى والتي ناهزت 

األف درهم- .

•• احلديدة-وام: 

����ش���ل���م���ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح����م����ر 

الدريهمي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  الإم�����ارات�����ي 
مب��ح��اف��ظ��ة احل����دي����دة ���ش��ح��ن��ة من 
33 طنا  امل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة ت��ب��ل��غ 
 200 اإج��م��ايل  م��ن  اأوىل  كمرحلة 
دفعات..موجهة  ع��ل��ى  ت�����ش��ل  ط���ن 
ال��غ��رب��ي �شمن  ال�����ش��اح��ل  لأط���ف���ال 
اأطلقته  ����ش���ام���ل  غ����ذائ����ي  ب���رن���ام���ج 
معاناة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  »ال���ه���ي���ئ���ة« 
الأ�شر  ا���ش��ت��ق��رار  ودع�����م  ال��ي��م��ن��ي��ني 
اليمنية واحلد من تف�شي الأمرا�ض 

املرتبطة ب�شوء التغذية.
الغذائية  امل���ك���م���الت  ت�����ش��ل��ي��م  ومت 

ب��ح�����ش��ور ���ش��ي��ف ال���ظ���اه���ري ممثل 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي 
وال��دك��ت��ور ع��اي��د ي��ف��وز ن��ا���ش��ر نائب 
وعدد  ال��دري��ه��م��ي  م�شت�شفى  م��دي��ر 

من الأطباء.
 800 م��ن  اأك���رث  الهيئة  وزع���ت  كما 
مديرية  اأه�����ايل  ع��ل��ى  »ن��ام��و���ش��ي��ة« 
ال��دري��ه��م��ي وامل��ن��اط��ق امل��ح��ي��ط��ة بها 
الإن�����شانية  »الهيئة«  ج��ه��ود  �شمن 
الأه����ايل  على  الأعب�����اء  تخ����فيف  يف 
ب��امل��ن�����������������اط��ق امل�����������������ح��ررة واحل����د من 

انت�شار الأمرا�ض املعدية.
ا�شتمرار دعم  الظاهري  �شيف  واأك��د 
الهالل للقطاع ال�شحي يف ال�شاحل 
ال���غ���رب���ي ل��ل��ي��م��ن ورف������ده ب����الأدوي����ة 
ال��غ��ذائ��ي��ة مب��ا ي�شهم يف  وامل��ك��م��الت 

خدمات  يف  النق�ض  م��ن  التخفيف 
وامل�شتلزمات  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
الطبية يف بع�ض املناطق اإ�شافة اإىل 
توفري خدمات عالجية للمواطنني 
اأو�شاعا  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  اليمنيني 
العيادة  خ��الل  م��ن  �شعبة  اإن�شانية 
والو�شول  »للهيئة«  التابعة  املتنقلة 
ب��ه��دف تعزيز  ال��ن��ائ��ي��ة  امل��ن��اط��ق  اإىل 
قدرات الأ�شر اليمنية على مواجهة 

الظروف ال�شعبة التي ميرون بها.
من جانبه اأكد نائب مدير م�شت�شفى 
الإم����ارات����ي  ال���دع���م  اأن  ال��دري��ه��م��ي 
امل�شتمر للقطاع ال�شحي يف ال�شاحل 
ال���غ���رب���ي ل��ل��ي��م��ن وت���وف���ري الأدوي������ة 
ال�شرورية  ال��ط��ب��ي��ة  وامل�����ش��ت��ل��زم��ات 
ت��وف��ري خ��دم��ات عالجية  اأ���ش��ه��م يف 

•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل معايل ميغيل 
جمهورية  خارجية  وزي��ر  مالدونادو  فارغا�ض 

الدومينيكان.
الذي عقد بديوان عام  اللقاء -  وجرى خالل 
الوزارة يف اأبوظبي - بحث �شبل دعم العالقات 
وجمهورية  الإم���������ارات  دول�����ة  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
الدومينيكان يف كافة املجالت منها ال�شيا�شية 
والتجارية  والق���ت�������ش���ادي���ة  وال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
ا�شتعر�ض  ..كما  املتجددة  والطاقة  والثقافية 

اجلانبان الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
اآل نهيان  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  ورحب �شمو 
مالدونادو  ف��ارغ��ا���ض  م��ي��غ��ي��ل  م��ع��ايل  ب���زي���ارة 
والدومينيكان  الإم������ارات  دول����ة  اأن  ..م���وؤك���دا 
ت��رت��ب��ط��ان ب��ع��الق��ات م��ت��م��ي��زة وه���ن���اك حر�ض 

�شتى  ال��ع��الق��ات يف  ه���ذه  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  م�شتمر 
املجالت.

فارغا�ض  م��ي��غ��ي��ل  م���ع���ايل  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
مالدونادو متيز العالقات التي جتمع بني دولة 
الإمارات والدومينيكان واحلر�ض امل�شتمر على 
..م�شيدا  امل���ج���الت  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ع��زي��زه��ا يف 
ت�شهدها  التي  ال�شاملة  احل�شارية  بالنه�شة 
الإقليمي  ال�����ش��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  الإم�������ارات  دول����ة 
ال�شيخ  �شمو  ..وق��ع  اللقاء  وال��دويل. ويف ختام 
ن��ه��ي��ان وم��ع��ايل ميغيل  اآل  ب��ن زاي����د  ع��ب��داهلل 
فارغا�ض مالدونادو على مذكرة تفاهم للتعاون 
ال��ث��ق��ايف ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وم��ذك��رة ت��ف��اه��م ب�شاأن 
ومذكرة  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال�شيا�شية  امل�����ش��اورات 
ال�شتثمار  ت�شجيع  عمل  فريق  لإن�شاء  تفاهم 
وال�����ش��ال���ش��ل الإن��ت��اج��ي��ة وم���ذك���رة ت��ف��اه��م بني 
الدبلوما�شية ونظريتها يف  الإم��ارات  اأكادميية 

الدومينيكان.

اختتام برنامج تدريب املحامني للقيد اأمام نيابات وحماكم اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

اختتمت دائرة الق�شاء يف اأبوظبي فعاليات الدورة اخلام�شة ع�شرة من برنامج تدريب املحامني املتقدمني للقيد بجدول 
القيد يف جدول  الذي يعد من �شروط   - التدريبي  الربنامج  اأبوظبي. و�شهد  نيابات وحماكم  اأم��ام  املقبولني  املحامني 
املحامني - م�شاركة 10 حمامني بينهم �شيدتان ليبلغ العدد الإجمايل للمحامني الذين اجتازوا الربنامج منذ بداية 
العام اجلاري 53 حماميا وحمامية. واأو�شحت دائرة الق�شاء اأن الربنامج - الذي يتم تنظيمه بالتعاون بني اأكادميية 
اأبوظبي الق�شائية واإدارة �شوؤون املحاماة واخلرباء - يهدف اإىل امل�شاهمة يف الرتقاء مبهنة املحاماة، واإعداد كوادر قانونية 
وطنية موؤهلة تاأهيال علميا وعمليا وفق ارقى املعايري العاملية تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�ض دائرة الق�شاء يف جتويد الأداء الق�شائي وتعزيز ثقة املجتمع يف 
اأن  اأبوظبي الق�شائية  اأكادميية  اأو�شحت  املنظومة الق�شائية والقانونية والتي يعترب املحامون جزءا منها. من جهتها 
الدولية  اأهمها اللتزامات  املعرفية والعملية  امل�شاقات  35 �شاعة درا�شية يت�شمن عددا من  الذي يتكون من  الربنامج 

ملحاكمات جرائم غ�شل الأموال واأ�شول الجراءات املدنية والتعديالت الخرية.

جمل�س الوزراء يعتمد قرار تاأ�سريات ال�ستثمار واأ�سحاب املواهب التخ�س�سية
•• اأبوظبي-وام:

واأ�شحاب  الأعمال  ورواد  امل�شتثمرين  تاأ�شرية  ق��رار  ال��وزراء  جمل�ض  اعتمد 
والطالب  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��وم  جم���الت  يف  وال��ب��اح��ث��ني  التخ�ش�شية  امل��واه��ب 
جاذبة  ا�شتثمارية  بيئة  وخلق  الأع��م��ال،  م��زاول��ة  ت�شهيل  بهدف  املتفوقني 
وم�شجعة على منو وجناح الأعمال للم�شتثمرين ورجال الأعمال واملوهوبني.  
اإقامة  تاأ�شريات  امل�شتثمرين  اأ�شهر منح  قبل  ال��وزراء  املجل�ض  وت�شمن قرار 
ت�شل لع�شر �شنوات لهم وجلميع اأفراد اأ�شرهم بالإ�شافة ملنح تاأ�شريات اإقامة 
والعلمية  الطبية  امل��ج��الت  يف  التخ�ش�شية  للكفاءات  اأع���وام  لع�شرة  ت�شل 
والبحثية والتقنية ولكافة العلماء واملبدعني من اأهل الثقافة والفنون بهدف 
ا�شتقطاب اأكرب لال�شتثمارات الأجنبية، وحتفيز الإنتاج املحلي وحت�شني بيئة 
التناف�شية لرت�شيخ  القدرة  اأكرث كفاءة وجاذبية وتطوير  الأعمال، وجعلها 

مكانة دولة الإمارات على ال�شاحة العاملية.
لكل  الأم��د  تاأ�شريات طويلة  واأحكام احل�شول على  �شروط  القرار  وت�شمن 
من امل�شتثمرين، ورواد الأعمال، واأ�شحاب املواهب التخ�ش�شية والباحثني يف 
جمالت العلوم واملعرفة والطالب املتفوقني ل�شتقطاب الكفاءات واملواهب 
يف كافة القطاعات احليوية لالقت�شاد الوطني وت�شمل كذلك الزوج والزوجة 
والأبناء ل�شمان توفري بيئة متما�شكة اأ�شرياً واجتماعياً وحمفزة لالأعمال 
والبتكار يف الوقت ذاته وت�شمل القرارات كافة التفا�شيل وال�شروط واملزايا 

لكل فئة مبا ي�شمن �شال�شة تطبيق القرارات.

امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ت�����ش��م��ن ال���ق���رار الأح���ك���ام اخل��ا���ش��ة ب��ال��ت�����ش��ه��ي��الت املمنوحة 
للم�شتثمرين:  فئتني  وحت���دد  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  داخ���ل  م��ن  للم�شتثمرين 
امل�شتثمر يف عقار بقيمة اإجمالية لالأ�شل العقاري ل تقل عن 5 مليون درهم، 
ويتم منحه اإقامة ملدة خم�ض �شنوات، وامل�شتثمر يف ال�شتثمارات العامة من 
خالل وديعة اأو ان�شاء �شركة اأو اأن يكون �شريك بقيمة ا�شتثمارية ل تقل عن 
10 مليون درهم، اأو باإجمايل ا�شتثمارات ل تقل عن 10 مليون درهم يف كل 
%60 من  العقار عن  اأن ل يقل ال�شتثمار يف غري  املذكورة على  املجالت 

اإجمايل ال�شتثمارات يح�شل على اإقامة متجددة كل 10 �شنوات.
مملوك  امل�شتثمر  املبلغ  يكون  اأن  للفئتني:  عامة  �شوابط  ال��ق��رار  وي��ح��دد 
ذلك..وا�شرتاط  يثبت  م��ا  ي��ق��دم  واأن  ق��ر���ش��اً  ول��ي�����ض  للم�شتثمر  ب��ال��ك��ام��ل 
امل�شتثمر  ذم  تكون  واأن  الأق���ل..  على  �شنوات   3 مل��دة  بال�شتثمار  الحتفاظ 
املالية غري مثقلة مبطالبات تنتق�ض من مالءته املالية بقيمة 10 مليون 
كل  م�شاهمة  ب�شرط  وال�شركاء  امل�شتثمرين  تاأ�شرية  م��زاي��ا  وت�شمل  دره��م 
ب�10 مليون درهم، والزوج والزوجة والأبناء، وت�شمل كذلك مدير  �شريك 
تنفيذي واحد وم�شت�شار واحد، وي�شمح القرار للم�شتثمرين بدخول الدولة 

ملدة �شتة اأ�شهر متعددة الدخول ، وهي فرتة تقدمي متطلبات التاأ�شرية.
رواد الأعمال وت�شمن القرار كذلك الأحكام اخلا�شة بالت�شهيالت املمنوحة 
�شابق وناجح بقيمة  الأوىل: امتالك م�شروع  الأعمال  ل��رواد  وحتدد فئتني 
على موافقة من حا�شنة  حا�شل  يكون  اأن  اأو  اأدنى  كحد  درهم  األف   500
اأعمال معتمدة يف الدولة ويتم منح رواد الأعمال تاأ�شرية ملدة 5 �شنوات مع 

ا�شتيفاء  ح��ال  يف  للم�شتثمرين  دائمة  اإقامة  على  للح�شول  التاأهل  قابلية 
�شروط فئة امل�شتثمر.

وت�شمل مزايا تاأ�شرية رواد الأعمال كل من رائد الأعمال وال�شركاء وثالث 
م��دراء تنفيذيني، وال��زوج وال��زوج��ة والأب��ن��اء ملا �شبق ذك��ره، و ي�شمح لرائد 
تقدمي  الدخول وهي فرتة  اأ�شهر متعددة  �شتة  ملدة  الدولة  دخ��ول  الأعمال 

متطلبات التاأ�شريات مع قابلية التجديد ملدة �شتة اأ�شهر اأخرى.
كما  واملعرفة  العلوم  جم��الت  يف  والباحثني  التخ�ش�شية  املواهب  اأ�شحاب 
�شنوات   10 مل��دة  ت��اأ���ش��رية  ك��ذل��ك الأح��ك��ام اخل��ا���ش��ة مبنح  ال��ق��رار  يت�شمن 
واملعرفة  ال��ع��ل��وم  جم���الت  يف  وال��ب��اح��ث��ني  التخ�ش�شية  امل��واه��ب  لأ���ش��ح��اب 
الثقافة  جمال  يف  ومبدعني  وخمرتعني  وعلماء  ومتخ�ش�شني  اأطباء  من 
والفن، وت�شمل املزايا اخلا�شة بالتاأ�شرية الزوج والزوجة والأبناء، وي�شرتط 
املفعول والتخ�ش�ض يف جم��الت تعد  �شاري  الفئات وج��ود عقد عمل  لكافة 
كالتايل:  فئة  بكل  اخلا�شة  ال�شروط  وحت��دد  للدولة  بالن�شبة  اأول��وي��ة  ذات 
الأطباء واملتخ�ش�شون -ي�شرتط توفر 2 على الأقل من ال�شروط املذكورة-: 
 500 اأف�شل  من  دكتور  اأ�شتاذ  بدرجة  علمية  �شهادة  اأعلى  على  احل�شول 
القائم  للعمل  تقدير  ���ش��ه��ادات  اأو  ج��ائ��زة  على  احل�شول  ال��ع��امل  يف  جامعة 
علمية  طبيعة  ذات  كبرية  اأبحاث  اإج��راء  يف  امل�شاهمة  املتقدم  اخت�شا�ض  يف 
يف  علمية  كتب  اأو  مقالت  كتابة  املتقدم  عمل  جم��ال  يف  مرتبطة  علمية  اأو 
من�شورات متميزة يف جمال عمل املتقدم احل�شول على ع�شوية يف منظمة 
مرتبطة يف جمال عمل املتقدم والتي تتطلب عماًل متميًزا لقبول الع�شوية 

احل�شول على حت�شيل علمي عاٍل ل يقل عن �شهادة الدكتوراه بالإ�شافة اإىل 
اخلربة العملية يف جمال عمل املتقدم باأن ل تقل عن 10 اأعوام التخ�ش�ض 
يف جمالت مطلوبة وذات اأهمية للدولة /�شرط اإ�شايف للطبيب/ العلماء: 
اأن يكون معتمد من جمل�ض الإم��ارات للعلماء..اأو احلا�شلني على ميدالية 

حممد بن را�شد للتميز العلمي.
امل��ب��دع��ون م��ن اأه���ل ال��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن: اأن ي��ك��ون امل��ب��دع م��ع��ت��م��داً م��ن وزارة 
الثقافة وتنمية املعرفة املخرتعون: احل�شول على براءة اخرتاع ذات قيمة 
م�شافة على اقت�شاد الدولة مع احل�شول على اعتماد من وزارة القت�شاد 
توثيقها  يتم  متميزة  عقلية  ب��ق��درات  يتمتعون  ال��ذي��ن  النخبة:  اأ���ش��ح��اب 
برباءات الخرتاع اأو اأبحاث علمية من�شورة يف دوريات عاملية مميزة املدراء 
التنفيذيني: من اأ�شحاب ال�شركات الرائدة واملعروفة وذات اخلربة العاملية 
ممن ميلكون حت�شيل علمي عاٍل،وخربة عملية، ومن�شب /مثال مهند�ض يف 
تخ�ش�ض نادر يحمل درجة جامعية ويعمل يف �شركة خا�شة يف الدولة/ وذلك 

للحفاظ على الكفاءات احلالية وا�شتقطاب كفاءات جديدة.
الطالب املتفوقني كما يت�شمن القرار كذلك الأحكام اخلا�شة مبنح تاأ�شرية 
ما ميثل  امتياز  تقدير  على  واحلا�شلني  املتفوقني  للطالب  �شنوات   5 ملدة 
معدل %95 على الأقل يف الثانوية العامة يف املدار�ض احلكومية واخلا�شة 
وعلى تقدير امتياز ما ميثل معدل GPA 3.75 على الأقل عند التخرج 
الطالب  امل��زاي��ا  وت�شمل  وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل  املتواجدة  اجلامعات  من 

املتفوقني واأ�شرهم.
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اأخبـار الإمـارات

عرو�س فلكلورية للجاليات، و�صوق ، وترفيه، وا�صتعرا�صات بهيجة وقفز مظلي

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم احتفالية �سخمة ابتهاجًا وفخرًا باليوم الوطني الـ 47

»الهالل الأحمر الإماراتي« يوفر املياه النظيفة لـ21 األف ميني
•• ال�ساحل الغربي -وام:

الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  اف��ت��ت��ح��ت 
الإم���ارات���ي م�����ش��روع ت��وف��ري املياه 
بئري  ت���د����ش���ني  ع����رب  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
ال�����زه�����اري  م����ي����اه يف م��ن��ط��ق��ت��ي 
املخ�����ا  م��دي��ري��ة  �شم����ال  ويختل 
ال�����تابعة ملحافظ������ة تعز اليم�����نية 
 21 من  اكرث  م�����نهما  ي�������شتفيد 

األف ميني.
وجاء تد�شني البئرين بدعم من 
»�شقيا  م���ب���ادرة  ���ش��م��ن  »ال��ه��ي��ئ��ة« 
الإمارات« ويف اإطار م�شروع حفر 
23 بئرا ارتوازية تعمل بالطاقة 
ال�شاحل  ام��ت��داد  على  ال�شم�شية 
احلفاظ  ب��ه��دف  لليمن  ال��غ��رب��ي 
من  واحل��د  العامة  ال�شحة  على 
ومكافحة  الأم�����را������ض  ان���ت�������ش���ار 
ع���رب توفري  ال���ك���ول���ريا  ان��ت�����ش��ار 
لالأطفال  وخ��ا���ش��ة  نظيفة  م��ي��اه 

والن�شاء.
الكعبي  ���ش��ع��ي��د  الف��ت��ت��اح  ح�����ش��ر 

اإىل  م�شريا  الراهنة..  الإن�شانية 
اأنه مت تزويد البئرين مبنظومة 
 144 من  تتكون  �شم�شية  طاقة 
الكهربائية  الطاقة  لوحا لتوليد 
ل�شمان ا�شتمرار توفر املياه على 

مدار ال�شاعة.
م�����ن ج����ان����ب����ه ع�����رب م����دي����ر ع����ام 
مديرية املخا عن �شكره وامتنانه 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  لهيئة 
تنفيذ  يف  امل�شتمرة  جهودها  على 
امل�����ش��اري��ع اخلدمية  ال��ع��دي��د م��ن 
يتعلق  م���ا  ���ش��ي��م��ا  ل  وال��ت��ن��م��وي��ة 
التحتية  البنى  تاأهيل  مب�شاريع 
يف مديرية املخا واملناطق التابعة 
افتتاح  اأن  اإىل  م�������ش���ريا  ل����ه����ا.. 
كبري  ب�شكل  ي�شهم  امل��ي��اه  ب��ئ��ري 
الظروف  ح��دة  م��ن  التخفيف  يف 
تواجه  التي  ال�شعبة  الإن�شانية 
الزهاري  م��ن��ط��ق��ت��ي  يف  ال�����ش��ك��ان 
وي��خ��ت��ل وال����ق����رى امل��ح��ي��ط��ة بها 
ال�شحي  الأث���������ر  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 

الإيجابي على حياتهم.

مدير العمليات الإن�شانية لدولة 
الإم��ارات يف اليمن و�شلطان عبد 
اهلل حم��م��ود م��دي��ر ع��ام مديرية 
امل����خ����ا وع��������دد م�����ن امل�������ش���وؤول���ني 
اليمنيني و�شط �شعادة كبرية من 

الإماراتي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة 
�شمن  ال����ي����م����ن  يف  ل����الأ�����ش����ق����اء 
م�������ش���روع ح��ف��ر ع����دد م���ن الآب�����ار 
الغربي  ال�����ش��اح��ل  ام���ت���داد  ع��ل��ى 
املنتجة  الكميات  لتعزيز  لليمن 

امل�شتفيدين  ع����دد  اأن  واأ�����ش����اف 
م��ن ه��ذا امل�����ش��روع احل��ي��وي اأكرث 
ميني  م����واط����ن  األ�������ف   21 م����ن 
ويختل  ال����زه����اري  م��ن��ط��ق��ت��ي  يف 
وال�����ق�����رى امل���ح���ي���ط���ة ب���ه���م���ا عرب 

مبوقع  احت�شدوا  الذين  الأه��ايل 
الفتتاح احتفاء بهذه املنا�شبة.

اآب����ار  اف���ت���ت���اح  اإن  ال��ك��ع��ب��ي  وق�����ال 
امل�شاريع  اإط������ار  يف  ي���اأت���ي  امل���ي���اه 
املقدمة من  التنموية واخلدمية 

ما  لل�شرب  ال�����ش��احل��ة  امل��ي��اه  م��ن 
الأ�شر  ا���ش��ت��ق��رار  دع���م  يف  ي�شهم 
والتخفيف  مواطنها  يف  اليمنية 
م���ن م��ع��ان��ات��ه��ا ج����راء ���ش��ح املياه 

ال�شاحلة لل�شرب.

ت��وزي��ع ع���دد م��ن اخل���زان���ات على 
ي�شمن  مب����ا  خم��ت��ل��ف��ة  م����واق����ع 
لالأ�شر  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  امل���ي���اه  ت���وف���ري 
من  للتخفيف  جم��ان��ا  ال��ي��م��ن��ي��ة 
الظروف  ج���راء  معاناتهم  وط���اأة 

حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية العاملية حتتفي باليوم العاملي للطفل يف القرى الإفريقية
•• اأبوظبي-وام:

الحتفال  م��ع  تزامنا   - العاملية  الن�شانية  فاطمة  ال�شيخة  حملة  اأطلقت 
باليوم العاملي للطفل الذي ي�شادف 20 نوفمرب من كل عام ومبنا�شبة عام 
زايد - حزمة من املبادرات الهادفة اىل العناية بالأطفال يف القرى النائية 

بالقارة الفريقية.
وتاأتي هذه املبادرة ا�شتكمال للمهام الن�شانية لربنامج ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك للتطوع يف �شتى بقاع العامل والتي ا�شتفاد منها املاليني من الأطفال. 
�شمو  حر�ض  العام  الن�شائي  الحت��اد  مديرة  ال�شويدي  ن��ورة  �شعادة  واأك���دت 

املجل�ض  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية على 
من  لهم  ال�شحية  اجل��وان��ب  يف  وخا�شة  وعامليا  حمليا  والطفل  الأم  دع��م 
خالل العيادات املتنقلة وامل�شت�شفيات امليدانية التي تقدم برامج ت�شخي�شية 
طفل  مليون   15 عن  يزيد  ما  منها  ا�شتفاد  ووقائية  وجراحية  وعالجية 

وم�شن يف خمتلف دول العامل.
وقالت اإن املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »طّيب اهلل ثراه« اأر�شى 
الر�شيدة  القيادة  نهجه  على  و�شارت  التنفيذ  مو�شع  وو�شعها  املبادئ  هذه 
ا�شتطاعت  العاملية  الن�شانية  فاطمة  ال�شيخة  اإن حملة  اإىل  للدولة م�شرية 

ان ت�شل بر�شالتها الن�شانية اىل املاليني من الأطفال يف القارة الفريقية 
اف�شل  تقدمي  م��ن  ومتكينها  الكوادرالطبية  اف�شل  ا�شتقطاب  يف  جنحت 
اخلدمات الت�شخي�شية والعالجية والوقائية والتي �شاهمت ب�شكل كبري يف 
التخفيف من معاناه الأطفال املر�شى املعوزين وزيادة الوعي املجتمعي باأهم 

المرا�ض التي ت�شيب الأطفال واف�شل �شبل العالج والوقاية.
العربية  للموؤ�ش�شة  العام  الأم��ني  بومطيع  خالد  الدكتور  ثمن  جانبه  من 
للعمل الن�شاين جهود دولة الإمارات يف جمالت العمل الإن�شاين وبدورها 
العامل  يف  الأط��ف��ال  خلدمة  الن�شاين  والعطاء  التطوعي  العمل  يف  ال��ب��ارز 

بتوجيهات من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك.

وقال ان حملة ال�شيخة فاطمة الن�شانية العاملية وم�شت�شفياتها امليدانية تعد 
نقلة نوعية يف العطاء الن�شاين.. معربا عن تقديره للدور الريادي لالحتاد 
ال�شراكات مع  ا�شتحداث  اىل  الهادفة  املبادرات  تبني هذه  العام يف  الن�شائي 
خمتلف املوؤ�ش�شات الإماراتية والفريقية املعنية بتقدمي الرعاية لالأطفال 

يف القرى الفريقية.
من جانبهم ثمنت اأمهات الأطفال الذين تلقوا العالج يف العيادات املتنقلة 
مبادرات  الفريقية  القرى  يف  احلالية  حمطتها  يف  امليدانية  وامل�شت�شفيات 
�شمو ال�شيخة فاطمة الن�شانية يف تقدمي العالج املجاين لالأطفال با�شراف 

اأطباء متطوعيني مما اأ�شهم يف التخفيف من معاناتهم.

�سفري الدولة لدى املك�سيك يلتقي رئي�سة حزب التجديد الوطني مورينا
•• مك�سيكو �سيتي-وام:

ال�شفارة معايل جايدكول  املك�شيكية مبقر  املنهايل �شفري الدولة لدى الوليات املتحدة  اأحمد حامت  التقى �شعادة 
باوليفن�شكي رئي�شة حزب التجديد الوطني “مورينا” الذي �شيتوىل مقاليد الرئا�شة اعتبارا من 1 دي�شمرب املقبل 
بعد فوزه يف النتخابات الرئا�شية. واأعرب �شعادة ال�شفري يف بداية اللقاء عن متنيات دولة الإمارات العربية املتحدة 
حكومة و�شعبا بالنجاح للحزب احلاكم وللحكومة املك�شيكية اجلديدة بقيادة فخامة الرئي�ض املنتخب اأندري�ض لوبيز 
اأبرادور موؤكدا حر�ض القيادة الر�شيدة على توثيق عرى ال�شداقة بني احلكومتني وال�شعبني وتعزيز اأجندة التعاون 
بني البلدين ال�شديقني. من جانبها اأعربت معايل جايدكول باوليفن�شكي عن �شكرها على حفاوة ال�شتقبال موؤكدة 
حر�ض حزب التجديد الوطني “مورينا” على التعاون مع دولة الإمارات كونها يف مقدمة ال�شركاء الرئي�شني يف 
منطقة اخلليج وال�شرق الو�شط. ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�ض العالقات الثنائية وتطلعات قيادتي البلدين لتعزيز 
البلدين  بني  املبا�شرة  اجلوية  الرحالت  اأهمية  على  التاأكيد  مت  والثقافية..كما  القت�شادية  املجالت  يف  التعاون 

لتن�شيط ال�شياحة والتقارب بني ال�شعبني ال�شديقني.

الثالثاء املقبل - يف مركز �صلطان بن زايد

حممد خلفان ال�سوايف يتحدث حول جتربة ال�سيخ زايد يف بناء الدولة
•• اأبوظبي-الفجر:

2018 ، وت��زام��ن��ا مع  اإط����ار م��و���ش��م��ه ال��ث��ق��ايف ل��ل��ع��ام  يف 
المارات  لدولة   ٤٧ ال�  الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت 
العربية املتحدة ، ينظم مركز �شلطان بن زايد يوم الثالثاء 
املقبل 27 نوفمرب اجلاري حما�شرة بعنوان » جتربة زايد 
ال�شوايف  خلفان  حممد  �شعادة  يقدمها   « الدولة  بناء  يف 
الوطني الحت��ادي وذلك  املجل�ض  ادارة الع��الم يف  مدير 

عند ال�شاعة ال�شابعة م�شاء مبقر املركز يف منطقة البطني 
باأبوظبي . و�شتتناول املحا�شرة عدة حماور تت�شل بعملية 
بناء الدولة  من منظور اأدبيات النظم ال�شيا�شية املقارنة، 
وروؤية زايد لعملية بناء الدولة ، ومرتكزات بناء الدولة يف 
ب��اذن اهلل  فكر ال�شيخ زاي��د ،حيث تقدم جتربة املغفور له 
هذه  اعتبار  خ��الل  من  العربي،  للعامل  م�شتفادة  درو���ش��ا 
التجربة التنموية احلديثة كنموذج يحتذى به يف البناء 

والتطوير ..  �شمن اإرث عريق وا�شيل لزايد الطيب  .

يذكر ان حممد خلفان ال�شوايف من ابناء دولة المارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ، ح��ا���ش��ل ع��ل��ى ���ش��ه��ادة  امل��اج�����ش��ت��ري يف 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة م��ن اجل��ام��ع��ات ال��ربي��ط��ان��ي��ة ، وهو 
واملواقع  املطبوعات  العديد من  �شيا�شي يف  كاتب وحملل 
العالمية ، عمل يف جمالت اعالمية وبحثية من بينها 
مركز المارات للدرا�شات ال�شرتاتيجة ، �شارك يف العديد 
�شهادات يف  ع��دة  وال����دورات وحا�شل على  امل��وؤمت��رات  م��ن 

جماله.

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  ك�شفت 
اعتزامها اإقامة مهرجان احتفايل 
ال�شابعة  الذكرى  مبنا�شبة  �شخم 
والأرب���ع���ني ل��ق��ي��ام دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة يح�شرها عدد من 
ال�شفراء وممثلي اجلهات الر�شمية 
وال�شعبية، اعتزازا وفخرا مبوؤ�ش�ض 
الحتاد املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ، 
وبالإجنازات الكبرية التي حققتها 

دولة الحتاد.
الحتفالية  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�����دت 
ن��وع��ه��ا مت��ت��د ل�شبعة  الأك�����رب م���ن 
اأي�����ام م��ت��وا���ش��ل��ة ت���ب���داأ يف ال����� 28 
وت�شتقبل  احل�����ايل،  ن��وف��م��رب  م���ن 
الرابعة  ال�����ش��اع��ة  م���ن  اجل���م���ه���ور 
العا�شرة  وح��ت��ى  ع�شرا  والن�شف 

على  اأنها وحر�شا  البلدية  واأك��دت 
فقد  املهرجان  زوار  و�شعادة  راح��ة 
ل�شياراتهم  عديدة  مواقف  وف��رت 
ومكتب ا�شتقبال لت�شهيل و�شولهم 

اإىل مقر املهرجان. 
فقرة  امل��ه��رج��ان  اف��ت��ت��اح  و�شي�شهد 
اأحد  بقيام  تتمثل  وم��ث��رية  مميزة 
البا�شلة  امل�����ش��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا  اأف������راد 
والهبوط  مظلية  ق��ف��زة  ب���اإج���راء 
بالتزامن  امل����ه����رج����ان  م���وق���ع  يف 
م���ع اإط�����الق ل��وح��ة م���ن الأ����ش���واء 

والت�شكيالت ال�شوئية الأخاذة .
�شكرها  ع����ن  ال���ب���ل���دي���ة  واأع�����رب�����ت 
�شركائها  جل���م���ي���ع  وت����ق����دي����ره����ا 
ال�شرتاتيجيني الذين ي�شاركونها 
الحتفال باأفراح الوطن بالذكرى 
ال�����ش��اب��ع��ة والأرب���ع���ني ل��ق��ي��ام دولة 
موؤكدة  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
اأن ت�شافر جهودهم جميعا �شيكون 

ي�����ش��م��ل امل���ه���رج���ان اإق���ام���ة »ب�����ازار« 
متنوعة  وم��ع��رو���ش��ات  جم��ت��م��ع��ي، 
اأما  اخل��ارج��ي��ة،  البلدية  �شاحة  يف 
مقر  يف  وامل��ق��ام  الرتفيهي  امل�شرح 
البلدية( من  الحتفالية )حديقة 
جهة �شارع ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ال��ي��وم الأول  ف��ي��ب��داأ ع��رو���ش��ه منذ 
ال�شابعة  ال�شاعة  م��ن  للمهرجان 
لياًل،  والن�شف  ال��ع��ا���ش��رة  ول��غ��اي��ة 
العديد  امل�����ش��رح  ف���ق���رات  وت�����ش��م��ل 
والإبهار  امل��م��ت��ع��ة،  ال��ع��رو���ض  م��ن 
الحتفالية  تقدم  كما  وال��رتف��ي��ه، 
الفنون  لفرقة  متوا�شلة  عرو�شاً 
جانب  اإىل  )ال��ع��ي��ال��ة(،  ال�شعبية 
ال�شعبية  ال��ف��ن��ون  ف��رق��ة  ع��رو���ض 

ال�شعودية.
املميزة  ال����ع����رو�����ض  جم������ال  ويف 
الحتفالية  البلدية خالل  �شتقدم 
ت�شتمر  ، ح��ي��ث  الإن�����ارة  م��ه��رج��ان 

وال���ن�������ش���ف ل����ي����اًل م�����ن ك�����ل ي�����وم، 
م���وؤك���دة اأن���ه���ا اق���رتب���ت م���ن اإمت���ام 
ملوقع  ال���ن���ه���ائ���ي���ة  ال�����ش����ت����ع����دادات 
املطلة  البلدية  �شاحة  املهرجان يف 
على �شارع ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان يف اأبوظبي.
الحتفالية  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����ش���ارت 
ال�����ش��خ��م��ة ح���ر����ش���ت ع���ل���ى اإب������راز 
ال��ب��ه��ج��ة وال����ف����رح بهذه  م��ظ��اه��ر 
اأبناء  قلوب  على  الغالية  املنا�شبة 
الإم��������ارات وك����ل م���ن ي��ع��ي�����ض على 
اأر�شها الطاهرة ، حيث وفرت بيئة 
احتفالية مثالية واآمنة، ومتنوعة، 
واأعدت البلدية العديد من الربامج 

والفقرات وال�شتعرا�شات.
الحتفالية  ب���رن���ام���ج  وي��ت�����ش��م��ن 
ال�����ك�����ب�����رية ب�������رام�������ج ل�����الأط�����ف�����ال 
احلديقة  يف  وذل�����ك  وال���ع���ائ���الت، 
امل����ج����اورة ل��ل��م��ب��ن��ى ال��ب��ل��دي��ة، كما 

 25 ك��ل  دق��ائ��ق   6 الفنية  الإن����ارة 
دقيقة و) ملدة اأ�شبوع(.

العربية  اجل���ال���ي���ات  و���ش��ت�����ش��ارك 
العاملية  واجل����ال����ي����ات  ال�����ش��ق��ي��ق��ة 
ال�شديقة �شعب الإمارات فرحتهم 
من خالل تقدمي عرو�ض فلكلورية 
ت��اأك��ي��دا ع��ل��ى ف��خ��ره��م ب���الإم���ارات 
وقيادتها  ل�����ش��ع��ب��ه��ا  وحم���ب���ت���ه���م 
العرو�ض:  ه���ذه  وم���ن  احل��ك��ي��م��ة، 
من  م��ت��ن��وع��ة  �شعبية  ف��ل��ك��ل��وري��ات 
اليابان،  ال��ك��وي��ت،  الأردن،  الهند، 

ال�شعودية.
كما اأقامت البلدية �شمن املهرجان 
ك�شكاً،   40 ل�  تت�شع  �شعبية  �شوقاً 
متنقلة،  م��ط��اع��م   10 ت��ت�����ش��م��ن 
م�شاركة،  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة  و14 
واأخ��رى للر�شم  وحم��الت للحناء، 
على وجوه الأطفال ، والر�شم على 

اجلدار، وال�شخ�شيات الكرتونية.

�شرطة  م���ريال،  �شركة  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
والعالقات  املرا�شم  اإدارة  اأبوظبي، 
املدر�شية،  العمليات  قطاع  العامة، 
للطالبات،  خليفة  مدينة  مدر�شة 
�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 
الوطني،  الأر�����ش����ي����ف  »�����ش����ح����ة«، 
الجتماعية،  ال��رع��اي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
اأبوظبي  ن��ادي  الإم���ارات،  موؤ�ش�شة 

له الأثر الكبري يف حتقيق اأهداف 
هذه الحتفالية الوطنية ال�شخمة 
ويف مقدمتهم: وزارة املالية، القوات 
الإ�شالمية  ال�������ش���وؤون  امل�����ش��ل��ح��ة، 
والأوق����������اف، اأب���وظ���ب���ي ل���الإع���الم، 
امل����دين،  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
»ت����دوي����ر«، دائ�����رة ال��ن��ق��ل، اأدن�����وك 
للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  للتوزيع، 

للرتاث.
�شرائح  ج��م��ي��ع  ال��ب��ل��دي��ة  وت���دع���و 
اإجن��اح هذه  املجتمع للم�شاهمة يف 
الكبرية  ال���وط���ن���ي���ة  الح���ت���ف���ال���ي���ة 
 ، وتفاعلهم  ح�شورهم  خ��الل  من 
وعرو�شها،  بفقراتها  وا�شتمتاعهم 
م�شرية اأن دخول املهرجان جماين 

جلميع فئات املجتمع والأعمار.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 05 / 03 /2018 املودعة حتت رقم : 288399 
با�ش��م: ماك�شار تكنولوجيز هولدينج انك.

وعنوانه: �شويت ٤025، �شبري تاور، وان ماركت بالزا، �شان فران�شي�شكو، كاليفورنيا 9٤105، الوليات املتحدة 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
تركيب و�شيانة الأقمار ال�شناعية الأر�شية واأجهزة احلا�شوب لالأقمار ال�شناعية الأر�شية

بالفئة: 3٧
و�شف العالمة: عبارة عن كلمات RADIANT SOLUTIONS  بالالتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 05 / 03 /2018 املودعة حتت رقم : 288٤00 
با�ش��م: ماك�شار تكنولوجيز هولدينج انك.

وعنوانه: �شويت ٤025، �شبري تاور، وان ماركت بالزا، �شان فران�شي�شكو، كاليفورنيا 9٤105، الوليات املتحدة 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات البث اأو الإر�شال عرب الأقمار ال�شناعية؛ تتبع القيا�ض عن بعد والتحكم باإت�شالت الأقمار ال�شناعية 

لالآخرين؛ خدمات الإت�شالت؛ الت�شليم الإلكرتوين للبيانات وال�شور واخلرائط
بالفئة: 38

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات RADIANT SOLUTIONS  بالالتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 06 / 05 /2018 املودعة حتت رقم : 291٧25 
تاريخ الولوية: 11/06/201٧ رقم الولوية: 8٧6٧3650   

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: افيك�شيز، انك.

وعنوانه: 22٧5 هاف داي رود، �شويت 200، بانوكبورن، اإلينوي 60015، الوليات املتحده الأمريكيه
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات �شيدلنية ومنتجات العالج اجليني يف طبيعتها م�شتح�شرات بيولوجية قابلة للحقن لجل 
الع�شلية؛  الع�شبية  اأو  احلركية  الع�شبية  اأو  الع�شبية  اأو  ال��وراث��ي��ة  واحل���الت  وال���ش��ط��راب��ات  الأم��را���ض 
املواد  على  حتتوي  بيولوجية  م�شتح�شرات  طبيعتها  يف  اجليني  العالج  ومنتجات  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
الع�شالت  وتنك�ض  احلركية  الع�شبية  اخلاليا  فقدان  و  الفقرية  الع�شالت  �شمور  ع��الج  لج��ل  اجلينية 
الع�شالت وال�شلل؛ م�شتح�شرات العالج اجليني يف طبيعتها م�شتح�شرات بيولوجية حتتوي على  و�شعف 

مواد جينية من اأجل ا�شتمرار بقاء الربوتني الع�شبي احلركي
بالفئة: 5

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة ZOLGENSMA  بحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 0٧ / 05/ 2018 املودعة حتت رقم : 29183٧ 
با�ش��م: اإيرث، انك.

وعنوانه: ٤1 �شيون �شرتيت، �شويت ٤00، والثهام ، ما�شات�شو�شت�ض 02٤53، الوليات املتحده الأمريكيه
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض
بالفئة: 25

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات POWER PATH  باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 29 / 05 /2018 املودعة حتت رقم : 29291٧ 
با�ش��م: ام يف ام تي ووت�شز، اإنك.

وعنوانه: 5٤5٤ بيتهوفن �شرتيت، لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا 90066، الوليات املتحده الأمريكيه
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النظارات واملعنى بها النظارات ال�شم�شية والنظارات الطبية  والأطارات وال�شناديق العينية  لها
بالفئة: 9

و�شف العالمة: عبارة عن اأحرف MVMT بالالتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 29 / 05 /2018 املودعة حتت رقم : 292918 
با�ش��م: ام يف ام تي ووت�شز، اإنك.

وعنوانه: 5٤5٤ بيتهوفن �شرتيت، لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا 90066، الوليات املتحده الأمريكيه
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اإبزمي  اأو  م�شابك  ال�شاعات؛  �شناديق  ال�شاعات؛  �شوار  اأو  حزام  املجوهرات؛  �شناديق  ال�شاعات؛  املجوهرات؛ 
ال�شاعات

بالفئة: 1٤
و�شف العالمة: عبارة عن اأحرف MVMT بالالتينية باللون ال�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 29 / 05 /2018 املودعة حتت رقم : 292919 
با�ش��م: ام يف ام تي ووت�شز، اإنك.

وعنوانه: 5٤5٤ بيتهوفن �شرتيت، لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا 90066، الوليات املتحده الأمريكيه
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النظارات واملعنى بها النظارات ال�شم�شية والنظارات الطبية  والأطارات وال�شناديق العينية  لها
بالفئة: 9

و�شف العالمة: عبارة عن ر�شمة ربطة القو�ض او عنق
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 06 / 05 /2018 املودعة حتت رقم : 291٧2٧ 
تاريخ الولوية: 11/06/201٧ رقم الولوية: 8٧6٧3631 

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: افيك�شيز، انك.

وعنوانه: 22٧5 هاف داي رود، �شويت 200، بانوكبورن، اإلينوي 60015، الوليات املتحده الأمريكيه
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات �شيدلنية ومنتجات العالج اجليني يف طبيعتها م�شتح�شرات بيولوجية قابلة للحقن لجل 
الع�شلية؛  الع�شبية  اأو  احلركية  الع�شبية  اأو  الع�شبية  اأو  ال��وراث��ي��ة  واحل���الت  وال���ش��ط��راب��ات  الأم��را���ض 
املواد  على  حتتوي  بيولوجية  م�شتح�شرات  طبيعتها  يف  اجليني  العالج  ومنتجات  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
الع�شالت  وتنك�ض  احلركية  الع�شبية  اخلاليا  فقدان  و  الفقرية  الع�شالت  �شمور  ع��الج  لج��ل  اجلينية 
الع�شالت وال�شلل؛ م�شتح�شرات العالج اجليني يف طبيعتها م�شتح�شرات بيولوجية حتتوي على  و�شعف 

مواد جينية من اأجل ا�شتمرار بقاء الربوتني الع�شبي احلركي 
بالفئة: 5

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة ONREPLA بحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 06 / 05 /2018 املودعة حتت رقم : 291٧28 
تاريخ الولوية: 11/06/201٧ رقم الولوية: 8٧6٧3655 

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: افيك�شيز، انك.

وعنوانه: 22٧5 هاف داي رود، �شويت 200، بانوكبورن، اإلينوي 60015، الوليات املتحده الأمريكيه
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات �شيدلنية ومنتجات العالج اجليني يف طبيعتها م�شتح�شرات بيولوجية قابلة للحقن لجل 
الع�شلية؛  الع�شبية  اأو  احلركية  الع�شبية  اأو  الع�شبية  اأو  ال��وراث��ي��ة  واحل���الت  وال���ش��ط��راب��ات  الأم��را���ض 
املواد  على  حتتوي  بيولوجية  م�شتح�شرات  طبيعتها  يف  اجليني  العالج  ومنتجات  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
الع�شالت  وتنك�ض  احلركية  الع�شبية  اخلاليا  فقدان  و  الفقرية  الع�شالت  �شمور  ع��الج  لج��ل  اجلينية 
الع�شالت وال�شلل؛ م�شتح�شرات العالج اجليني يف طبيعتها م�شتح�شرات بيولوجية حتتوي على  و�شعف 

مواد جينية من اأجل ا�شتمرار بقاء الربوتني الع�شبي احلركي 
بالفئة: 5

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة ONGENSMA بحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 06 / 05 /2018 املودعة حتت رقم : 291٧29 
تاريخ الولوية: 11/06/201٧ رقم الولوية: 8٧6٧36٤3 

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: افيك�شيز، انك.

وعنوانه: 22٧5 هاف داي رود، �شويت 200، بانوكبورن، اإلينوي 60015، الوليات املتحده الأمريكيه
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات �شيدلنية ومنتجات العالج اجليني يف طبيعتها م�شتح�شرات بيولوجية قابلة للحقن لجل 
الع�شلية؛  الع�شبية  اأو  احلركية  الع�شبية  اأو  الع�شبية  اأو  ال��وراث��ي��ة  واحل���الت  وال���ش��ط��راب��ات  الأم��را���ض 
املواد  على  حتتوي  بيولوجية  م�شتح�شرات  طبيعتها  يف  اجليني  العالج  ومنتجات  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
الع�شالت  وتنك�ض  احلركية  الع�شبية  اخلاليا  فقدان  و  الفقرية  الع�شالت  �شمور  ع��الج  لج��ل  اجلينية 
الع�شالت وال�شلل؛ م�شتح�شرات العالج اجليني يف طبيعتها م�شتح�شرات بيولوجية حتتوي على  و�شعف 

مواد جينية من اأجل ا�شتمرار بقاء الربوتني الع�شبي احلركي 
بالفئة: 5

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة NOVISMA بحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 06 / 05 /2018 املودعة حتت رقم : 291٧30 
رقم الولوية: 8٧6٧363٧

تاريخ الولوية: 11/06/201٧
بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�ش��م: افيك�شيز، انك.
وعنوانه: 22٧5 هاف داي رود، �شويت 200، بانوكبورن، اإلينوي 60015، الوليات املتحده الأمريكيه

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات �شيدلنية ومنتجات العالج اجليني يف طبيعتها م�شتح�شرات بيولوجية قابلة للحقن لجل 
الع�شلية؛  الع�شبية  اأو  احلركية  الع�شبية  اأو  الع�شبية  اأو  ال��وراث��ي��ة  واحل���الت  وال���ش��ط��راب��ات  الأم��را���ض 
املواد  على  حتتوي  بيولوجية  م�شتح�شرات  طبيعتها  يف  اجليني  العالج  ومنتجات  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
الع�شالت  وتنك�ض  احلركية  الع�شبية  اخلاليا  فقدان  و  الفقرية  الع�شالت  �شمور  ع��الج  لج��ل  اجلينية 
الع�شالت وال�شلل؛ م�شتح�شرات العالج اجليني يف طبيعتها م�شتح�شرات بيولوجية حتتوي على  و�شعف 

مواد جينية من اأجل ا�شتمرار بقاء الربوتني الع�شبي احلركي 
بالفئة: 5

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة GENREPLA بحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 29 / 05 /2018 املودعة حتت رقم : 292920 
با�ش��م: ام يف ام تي ووت�شز، اإنك.

وعنوانه: 5٤5٤ بيتهوفن �شرتيت، لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا 90066، الوليات املتحده الأمريكيه
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اإبزمي  اأو  م�شابك  ال�شاعات؛  �شناديق  ال�شاعات؛  �شوار  اأو  حزام  املجوهرات؛  �شناديق  ال�شاعات؛  املجوهرات؛ 
ال�شاعات

بالفئة: 1٤
و�شف العالمة: عبارة عن ر�شمة ربطة القو�ض او عنق

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 03 / 06 /2018 املودعة حتت رقم : 2931٧5 
با�ش��م: فلري بن اآند بال�شتيك اند�شرتيز

وعنوانه: 63 بي �شي، فري�شت فلور، جافرمينت اند�شرتيل اي�شتيت،
 �شاروب، كانديفايل )وي�شت(، مومباي – ٤00 06٧ ، �شتيت اوف مهارا�شرتا، الهند

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 / دلء  املنزلية؛  اخلبز  �شالل  )زبديات(؛  اأحوا�ض   / )اأحوا�ض(  زبديات  زجاجات،  املنزيل؛  لال�شتخدام  �شالل 
حاويات  املنزلية؛  ل��الأغ��را���ض  خزفية  اأواين  احل��ل��وي��ات؛  لج��ل  �شناديق   / حلوى  �شناديق  ���ش��واين؛  �شطول؛ 
لال�شتخدام املنزيل اأو املطبخ؛ قوالب طبخ )قوالب(؛ جرار كعكة كوكيز؛ جمموعات قدور الطبخ؛ قدور الطبخ؛ 
اأواين الطبخ غري كهربائية ؛ اأكواب من الورق اأو البال�شتيك؛ اأطباق؛ اأطباق املائدة ممكن التخل�ض منه؛ اأوعية 
ال�شرب؛ زجاجات ال�شرب للريا�شة؛ اكواب ال�شرب؛ �شناديق القمامة /علب النفايات/ �شلة املهمالت؛ قوارير؛ 
حاويات عازلة احلرارة للم�شروبات؛ حاويات عازلة احلرارة؛ قدور �شاخنة غري مدفاأة كهربائيا ؛ قوالب مكعبات 
الثلج )قوالب(؛ دلء الثلج / مربدات )دلو ثلج( / �شطول الثلج؛ قوارير عازلة / زجاجات فراغ؛ جرار/ اأباريق؛ 
حاويات املطبخ؛ اأدوات او اأواين املطبخ؛ �شناديق الغداء؛ اأكواب؛ اطباق ورقية؛ زجاجات التربيد؛ �شحن �شلطة؛ 
اأو م�شا�شات  ق�شات  التوابل؛  رب��ادي ح�شاء؛ جمموعات حفظ  احل�شاء؛  احل�شاء؛ موزعات  �شناديق  ال�شحون؛ 
اأدوات مائدة بخالف ال�شكاكني وال�شوك واملالعق؛ حاويات معزولة  لل�شرب / ق�ض ال�شرب؛ �شحون الطاولة؛ 

حراريا للغذاء؛ �شواين لالأغرا�ض املنزلية؛ اأطباق اخل�شروات؛ �شالل ورق النفايات
بالفئة: 21

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة HAUSER باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 0٧ / 06 /2018 املودعة حتت رقم : 293٤33 
با�ش��م: لوجيك يوتيليتيز �شوفت وير كومباين ليمتد

وعنوانه: �ض. ب 1٧8٧0 دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تطبيقات برامج الكمبيوتر
بالفئة: 9

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات LOGIC UTILITIES  باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 0٧ / 06 /2018 املودعة حتت رقم : 293٤3٤ 
با�ش��م: لوجيك يوتيليتيز �شوفت وير كومباين ليمتد

وعنوانه: �ض. ب 1٧8٧0 دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تنظيم جمع املال، الإدارة املالية ملدفوعات ال�شداد لالآخرين
بالفئة: 36

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات LOGIC UTILITIES  باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 0٧ / 06 /2018 املودعة حتت رقم : 293٤35 
با�ش��م: لوجيك يوتيليتيز �شوفت وير كومباين ليمتد

وعنوانه: �ض. ب 1٧8٧0 دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تركيب و�شيانة واإ�شالح اأجهزة الكمبيوتر املادية  واإ�شالح اأجهزة تكييف الهواء
بالفئة: 3٧

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات LOGIC UTILITIES  باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 03 / 0٧ /2018 املودعة حتت رقم : 29٤808 
با�ش��م: بوما بيوتيكنولوجي انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ،9002٤ كاليفورنيا  اأجنلو�ض،  لو�ض   ،2150 �شويت  بوليفارد،  ويل�شاير   10880 وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املنتجات ال�شيدلنية للوقاية وعالج ال�شرطان يف الفئة 5

بالفئة: 5
و�شف العالمة: عبارة عن كلمة NERLYNX باحرف لتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 05 / 0٧ /2018 املودعة حتت رقم : 29٤99٧ 
با�ش��م: كاروت كومباين كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 3-5-11، مينامي�شيمبا، ت�شو-كو، اأو�شاكا-�شي، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

احلقائب احلمل؛ حقائب الظهر؛ حقائب الكتف؛ حقائب البو�شطن )حقائب لها ايدي للحمل(؛ حمافظ؛ 
تغليف �شناعي  اأو حاويات  ؛ عبوات  التجميل )غري جمهزة(  اأكيا�ض؛ جراب )احلقائب �شغرية(؛ �شنديق 

من اجللد
بالفئة: 18

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة anello باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 05 / 0٧ /2018 املودعة حتت رقم : 29٤998 
با�ش��م: كاروت كومباين كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 3-5-11، مينامي�شيمبا، ت�شو-كو، اأو�شاكا-�شي، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

احلقائب احلمل؛ حقائب الظهر؛ حقائب الكتف؛ حقائب البو�شطن )حقائب لها ايدي للحمل(؛ حمافظ؛ 
تغليف �شناعي  اأو حاويات  ؛ عبوات  التجميل )غري جمهزة(  اأكيا�ض؛ جراب )احلقائب �شغرية(؛ �شنديق 

من اجللد
بالفئة: 18

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات Legato Largo باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 22 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 298851 
تاريخ الولوية: 2018/08/28 رقم الولوية: 88095٧٤٧  

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

املتحدة  الوليات   ،9٤025 كاليفورنيا  ب��ارك،  مينلو  رود،  هيل  �شاند   2٤9٤  ،٧ بلدينج   ،100 �شويت  وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شجاد برودلوم

بالفئة: 2٧
و�شف العالمة: عبارة عن كلمة KOVA باحرف لتينية باللون ال�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487
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اأخبـار الإمـارات
قمة  اأقدر.. تو�سيع العرفان لإرث زايد يف متكني الإن�سان

•• اأبوظبي-وام:

اأقدر العاملية” وهي ت�شتكمل  ل�” قمة  ت�شت�شعر اللجنة العليا املنظمة 
املئوية  وذك��راه  زاي��د يف عامه  لنهج  املكر�شة  القمة  لهذه  ال�شتعدادات 
الدولة  داخل  امل�شاركني من  باأن ح�شد  الثقة  املنا�شبة ومتالأها  جالل 
ومن الوفود القليمية والدولية، �شرتى وت�شمع كيف اأن ما زرعه الأب 
املوؤ�ش�ض الباين، من نبت التنمية امل�شتدامة ، رعاه “عيال زايد” واأعلوا 
بنيانه باأق�شى موجبات التنمية لعقل ووجدان الإن�شان حتى يكون هو 

�شمانة ا�شتقرار املجتمع وازدهاره.
يف �شلب ر�شالتها ووظيفتها التي اأناطها بها برنامج خليفة للتمكني، 
لتعزيز  الإب��داع��ي  العمل  مب�شوؤولية  تنه�ض  العاملية  القمة  ه��ذه  ف��اإن 
املفاهيم والقيم الأخالقية بني الأفراد واملجتمعات، على طريق تطوير 

املجتمعات امل�شتدامة.
و�شمن هذه الر�شالة ، فاإن قمة “ اأقدر” هي اأول من�شة �شبابية عاملية 
مناق�شة  يف  املتمدن  احل���وار  تنتهج  فهي  بالرتبية  التطرف  ملحاربة 
وم��ع��اجل��ة ال��ق�����ش��اي��ا وال��ت��ح��دي��ات امل��ع��ا���ش��رة، ب��غ��ر���ض اإ���ش��اع��ة الوعي 

املجتمعي ومتكني الإن�شان من التنمية.
وخالل دورتها الأوىل عام 2017 كان عنوان القمة “ تنمية العقول 
النا�شئة  لها متكني  ي��راد  رحبة  نقا�شية  “، مب��ح��اور  ال��وط��ن  لزده���ار 
الطموحة من خالل  القيادية  وال�شخ�شية  ال�شاحلة  املواطنة  واإعداد 
تطوير املهارات ال�شخ�شية ون�شر ر�شائل التوعية وتوفري املناخ ال�شحي 

ل�شالمة واأمن املجتمع.
وجوهر  القمة  ا�شتهالل  ف��اإن   ، غ��دا  تنطلق  التي  الثانية  دورت��ه��ا  ويف 
القائد  ���ش��رية  ل�شتذكار  خم�ش�شا  �شيكون  عملها،  وور����ض  جل�شاتها 

املوؤ�ش�ض املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف 
بناء الإن�شان الذي هو غاية دولة الإمارات ذات الر�شالة الإن�شانية التي 

تاأ�ش�شت على العطاء املعزز بالعدل والإيثار والت�شامح.
اأيام �شتغطي جل�شات القمة خمتلف جوانب عمارة  وعلى مدار ثالثة 
باجلهود  “عياله” بنيانها  واأعلى  زايد  اأ�ش�شها  كما  امل�شتدامة  التنمية 
املوؤ�ش�شية التي منحوا ال�شباب فيها موقع القيادة يف البداع والبتكار 
امل�شاواة بني  التي ُترثيها  التنمية  الأم��ن والأم��ان ل�شالح  ويف تر�شيخ 
البنى  ال�شاملة لإقامة  وال�شراكات  امل�شتدام  التعليم  بيئة  اجلن�شني يف 

التحتية و�شمان البناء على ا�شا�شات العدل وامل�شاواة.
الأمم  ومنها  امل�شاركة،  الدولية  للوفود  فر�شة  �شتكون  “اأقدر”  قمة 
�شجالت  ومعاي�شة  ملعاينة  واآخ���رون،  العاملي  مو�شكو  ومنتدى  املتحدة 
الجناز والريادة والبتكار ومعها الإغاثة والتطوير، وهي التي اأطلقت 

القيادة الر�شيدة دواليبها بروؤى تنموية مربجمة وب�شراكات قطاعية 
متكاملة.

جرى  ال��ت��ي  ال�شبابية  البحثية  الوراق  فيها  مب��ا   ، القمة  خم��رج��ات 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  تعميمها  ���ش��ي��ج��ري   ، ب��ات�����ش��اع  ا�شتقطابها 
يف  متجددة  وثائق  لتكون  وامل��دار���ض،  واجلامعات  ال��دول��ة  وموؤ�ش�شات 
والتنمية  وال�شتقرار  الأم��ن  معايري  ويف  وال��وف��اء،  املواطنة  مفاهيم 

امل�شتدامة.
ويف كل ذلك تاأمل اللجنة العليا للقمة اأن ت�شهم هذه املنا�شبة الدولية 
يف تو�شيع اآفاق الوعي والعرفان لإرث زايد يف متكني الإن�شان بتنمية 

العقول لزدهار الأوطان.
روؤية حتليلية : عبداهلل عبدالكرمي.
مدير ادارة التغطية االعالمية يف وكالة اأنباء االإمارات

حاكم راأ�س اخليمة يح�سر حفل زفاف ماجد عتيق املن�سوري

ويل عهد راأ�س اخليمة يوجه مبكافاأة مالية ملن يبلغ عن مروجي املخدرات للطلبة

�سرطة راأ�س اخليمة تنظم امللتقى الطالبي الثاين للوقاية من املخدرات بالتعاون مع جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�سحية

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى 
الدكتور عتيق عبدالعزيز  اأقامه  الذي  راأ�ض اخليمة حفل ال�شتقبال  حاكم 
املن�شوري نائب مدير جامعة الم��ارات مبنا�شبة زفاف جنله » ماجد  جكه 

عتيق املن�شوري مدير امل�شاريع يف موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل اىل كرمية ال�شيد 
خلفان عبيد الر�شة ال�شويدي .

للمعار�ض يف منطقة  راأ���ض اخليمة  اأقيم يف مركز  ال��ذي  كما ح�شر احلفل 
النخيل برا�ض اخليمة.. ال�شيخ �شقر بن خالد القا�شمي رئي�ض جمل�ض اإدارة 
حميد  بن  في�شل  وال�شيخ  وعلومه  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���ض  موؤ�ش�شة 

القا�شمي رئي�ض الحتاد العربي للدراجات وال�شيخ �شعيد بن �شيف بن حممد 
اآل نهيان وال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي الرئي�ض العلى لنادي 
اىل  نهيان  اآل  نهيان بن مبارك  بن  وال�شيخ حممد  الريا�شي  راأ���ض اخليمة 
جانب عدد من كبار امل�شوؤولني وال�شخ�شيات واعيان ووجهاء القبائل والبالد 

واملدعوين والهل والأقارب والأ�شدقاء.

واحل�شور  وال�شيوخ  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وهناأ 
العري�ض ووالده واأقارب العرو�شني مباركني هذه املنا�شبة ال�شعيدة، �شائلني 
اهلل عز وجل اأن يكلل حياة العرو�شني بالرفاه واأن يرزقهما الذرية ال�شاحلة. 
عرو�شها  ال�شعبية  للفنون  دب��ي  جلمعية  التابعة  العيالة  ف��رق��ة  وق��دم��ت 

واأهازيجها الرتاثية الماراتية ابتهاجاً بهذه املنا�شبة ال�شعيدة.

••  راأ�ص اخليمة - الفجر: 

نظمت القيادة العامة ل�شرطة راأ�ض اخليمة ممثلة مبجل�ض �شباب راأ�ض اخليمة 
الوطني  الربنامج  �شمن  ال��ث��اين  الطالبي  امللتقى  امل��خ��درات  م��ن  للوقاية 
، وذلك  ال�شحية  والعلوم  راأ�ض اخليمة للطب  بالتعاون مع جامعة  »�شراج« 
راأ�ض  ل�شرطة  العام  القائد  النعيمي  علوان  بن  علي  اللواء  برعاية وح�شور 
اخليمة ، العميد عبداهلل خمي�ض احلديدي نائب القائد العام ل�شرطة راأ�ض 
، الدكتور جورومادهافا  ، ناعمة ال�شرهان ع�شو املجل�ض الحتادي  اخليمة 
راو مدير جامعة راأ�ض اخليمة للطب والعلوم ال�شحية ، ومب�شاركة مدراء 
ال�شباط  و�شف  ال�شباط  م��ن  وع���دداً  والأف����رع  الأق�����ش��ام  وروؤ���ش��اء  الإدارات 
والأفراد وممثلي الهيئة الإدارية والتدري�شية باجلامعة وجموع من الطلبة ، 

ونحو 10 من اجلهات املحلية واحلكومية على م�شتوى الإمارة.

االأيادي اخلفية 
وقال القائد العام باأن �شرطة راأ�ض اخليمة ت�شعى من اأجل بناء الوعي الكايف 
وامللم لدى ال�شباب وتزرع فيهم امل�شوؤولية الكاملة وال�شاملة نحو املحافظة 

على اأرواحهم وجمتمعاتهم من الأيادي اخلفية التي ترغب يف تدمريه عن 
باجلهود  ، م�شيداً  طريق الرتويج ملواد خطرية تعمل على هدم م�شتقبلهم 
ال�شروح  من  �شركائها  مع  بالتعاون  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  تبذلها  التي 
العلمية والتعليمية ملكافحة هذه الآفة يف حماية ال�شباب واملجتمع من الآثار 
الرئي�شية  الأه��داف  لتحقيق   ، اأ�شكاله  بكافة  والإدم���ان  للمخدرات  املدمرة 
الإ�شرتاتيجية لوزارة الداخلية التي ترتكز على تعزيز الأمن والأمان لتكون 
دولة الإمارات من اأف�شل دول العامل اأمناً و�شالمة ، ف�شاًل عن �شمان تقدمي 
لتعزيز  وال�شفافية  والكفاءة  اجل��ودة  معايري  وفق  الإداري���ة  اخلدمات  كافة 

�شعادة املتعاملني باخلدمات املقدمة .
وبهذه املنا�شبة ، اأعلن القائد العام ل�شرطة راأ�ض اخليمة عن مفاجاأة لكافة 
اأفراد املجتمع بتوجيهات من �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
ويل عهد راأ���ض اخليمة مبكافاأة مالية لكل من يبلغ عن مروجي املخدرات 
ومن يحاولون الإيقاع بالطلبة للخو�ض يف جتربة التعاطي والإدم��ان ، يف 
خطوة توؤكد حر�ض القيادة الر�شيدة بدولة الإمارات على حماربة هذه الآفة 
بيد من حديد وبكل قوة ، متوجهاً بال�شكر والتقدير ل�شمو ويل العهد على 

اهتمامه البالغ بق�شايا املجتمع وحماية ال�شباب . 

الطلبة يف املواجهة 
املخدرات  مكافحة  اإدارة  مدير  الزعابي  علي  عدنان  العميد  اأكد  ذلك،  اإىل 
م�شكلة  تنامي  من  للحد  الأم��ن  رج��ال  اإخوانهم  مع  الطلبة  تعاون  اأهمية 
املخدرات ، وامل�شاهمة الإيجابية والفعالة يف �شبط مروجي هذه الآفة عن 
طريق الإبالغ عن اأي حماولة لإغرائهم والوقوع بها ، م�شرياً باأن هذا امللتقى 
ال�شنوي يهدف اإىل التوعية حول خماطر املخدرات واحلد من انت�شارها يف 

اأو�شاط طلبة املدار�ض والكليات واملعاهد واملجتمع املدين عموماً .
مب�شت�شفى  النف�شية  الأم���را����ض  ق�شم  رئي�ض  مطر  طلعت  ال��دك��ت��ور  وق���ام 
اإبراهيم بن حمد بن عبيد اهلل بالتعريف مبفهوم الإدمان وت�شنيفها طبياً 
واأ�شباب  الإدم��ان  بال�شخ�ض يف  الإيقاع  كيفية  و�شرح   ، وقانونياً  واجتماعياً 
ذلك ونتيجته الوخيمة عليه ، واآلية عالجه ، متطرقاً اإىل نظريات الإدمان 
العقاقري  اأن��واع  م�شتعر�شاً   ، والإدم��ان  التعاطي  على  امل�شاعدة  والعوامل   ،
العمرية  الفئة  اأك��رث  ب��اأن  اأثبتت  الأب��ح��اث  ب��اأن  ، م�شرياً  واأ���ش��ده��ا خ��ط��ورة 
امل�شتهدفة من 18 حتى 25 عاماً بن�شبة %83 لذا حتر�ض كافة اجلهات 
املعنية بتوجيه اهتمامها البالغ لهذه الفئة ، ثم توجه بعدد من الن�شائح 

والإر�شادات .

�صبيه زايد 
وا�شتملت فقرات الربنامج على عزف ال�شالم الوطني لدولة الإمارات العربية 
املتحدة ، ثم القراآن الكرمي ، ثم اأوبريت بعنوان »�شبيه زايد« من تقدمي واأداء 
مدر�شة ن�شيبة بنت كعب للتعليم الأ�شا�شي ، ثم ا�شتعرا�ض فيلم وثائقي عن 
خطورة الوقوع باملخدرات ونتائجها ال�شلبية على الفرد واملجتمع واأ�شرته ، 
ثم األقى الطالب غطا�ض �شعد اأبو داوود كلمة املجل�ض الطالبي للوقاية من 
املخدرات حول دور املجل�ض وما مت اإجنازه خالل عام من انطالقته .   اأعقب 
ذلك ، قيام القائد العام ل�شرطة راأ�ض اخليمة يرافقه العميد عدنان الزعابي 
مدير اإدارة مكافحة املخدرات بتكرمي الإدارات واجلهات املتعاونة وامل�شاركة 

يف اإجناح هذا امللتقى .
للملتقى  امل�شاحب  باملعر�ض  ال��ع��ام  القائد  تفقد   ، امللتقى  هام�ض  وع��ل��ى    
والهتمام  الخت�شا�ض  ذات  اجلهات  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  على  وت��ع��ّرف 
امل�شرتك ، وال��دور ال��ذي يقومون به من اأج��ل مكافحة هذه الآف��ة ، مطلعاً 
على جتهيزات ومهام اجلهات امل�شاركة وا�شتمع اإىل �شرح موجز حول املجالت 
التي يوفرونها ، م�شتعر�شاً بع�ض الكتيبات التوعوية واملطويات التوجيهية 

من قبل امل�شاركني .

رو�سة الغدير تغر�س »نخلة �سقر«
•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

ل�شرطة  العامة  القيادة  مب�شاركة 
راأ����������ض اخل���ي���م���ة مم���ث���ل���ة ب���������اإدارة 
– فريق  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�������ش���رط���ة 
ومركز   – املجتمعية  ال���دوري���ات 
�شرطة احلمرا ال�شامل وال�شرطة 
ال�شياحية ، غر�شت رو�شة الغدير 
ال�شيخ  بح�شور   ، ���ش��ق��ر«  »ن��خ��ل��ة 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���ع���زي���ز ع��ل��ي بن 
را�شد النعيمي الرئي�ض التنفيذي 

جلمعية الإح�شان اخلريية .
وتاأتي مبادرة » نخلة �شقر » �شمن 
2018« بهدف غر�ض  »ع��ام زاي��د 
وحب  العطاء  روح  وقيم  مفاهيم 
اخلري لالآخرين وتعزيز النتماء 
بها  يت�شف  ك��ان  وال��ت��ي   ، للوطن 
فقيد الوطن املغفور له ب��اإذن اهلل 
ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي 
ثراه - ، عرب غر�ض  اهلل  – طيب 
نخلة با�شمه يف الباحة اخلارجية 

للرو�شة .
الوفد بزيارة  الفعالية قام  واأثناء 
الرو�شة  يف  ال���رتاث���ي���ة  ال���ق���ري���ة 
ع���ر����ش���اً  و������ش�����اه�����دوا خ���الل���ه���ا   ،

الالحمدودة يف خدمة املجتمع يف 
اأبهى �شورها .

عبدالعزيز  الدكتور  ال�شيخ  وق��ام 
العامة  القيادة  بتكرمي  النعيمي 
راأ����������ض اخل���ي���م���ة على  ل�������ش���رط���ة 
تعاونها الدائم وامل�شتمر مع اإدارة 

اأطفال  ت��ق��دمي  م��ن  ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��اً 
الرو�شة م�شحوباً باأهازيج واأغاين 
وال�شرية  ال�������رتاث  ع����ن  ���ش��ع��ب��ي��ة 
العطرة ملوؤ�ش�شي الدولة واملواقف 
واهتمامهم  ل���ه���م  الإن�������ش���ان���ي���ة 
وعطاءاتهم  والإن�������ش���ان  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 

 ، الرو�شة لإجناح كافة فعالياتها 
ب��اك��ورة من اجلهات  وذل��ك �شمن 
املتعاونني  واحل�������ش���ور  امل�����ش��ارك��ة 
املبذولة  جل���ه���وده���م  ت���ق���دي���راً   ،

لتحقيق الأهداف .
امل�شاركة انطالقاً من  وتاأتي هذه 

ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���ض 
ال��ق��ي��ام بدورها  راأ�����ض اخل��ي��م��ة يف 
التثقيفي والإيجابي جتاه �شريحة 
واأفراد  امل��دار���ض  وطلبة  الأط��ف��ال 
اأجل خلق جيل  املجتمع كافة من 

واٍع ومثقف .

�سرطة راأ�س اخليمة ت�سبط نا�سر فيديو الطفل
•• راأ�ص اخليمة- الفجر:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  مت��ك��ن��ت 
اإل���ق���اء القب�ض  راأ�����ض اخل��ي��م��ة م��ن 
انت�شر  ال��ذي  الفيديو  على �شاحب 
الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  ع��رب 
وال���������ذي ي���ظ���ه���ر ف���ي���ه ط���ف���ل وه���و 
اأحد  قيام  نتيجة  وم��رع��وب  خائف 
ب�شكل  بتاأنيبه وترهيبه  الأ�شخا�ض 
نف�ض  يف  وال�����رع�����ب  اخل�������وف  ب�����ث 
ال��ل��واء علي  اأو���ش��ح   الطفل. حيث 
قائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  ع��ب��داهلل 
عام �شرطة راأ�ض اخليمة، باأن اإدارة 
اجلنائية،  وامل���ب���اح���ث  ال���ت���ح���ري���ات 
تو�شلت اإىل �شاحب الفيديو بعد 3 
اأيام من ن�شره عرب مواقع التوا�شل 
الجتماعي وتداوله عدد كبري على 
معروفا  يكن  الدولة، ومل  م�شتوى 
اأين مت ت�شوير هذا املقطع، وعليه 
للبحث  ع���م���ل  ف���ري���ق  ت�����ش��ك��ي��ل  مت 
وراء م�شدره ،  وبالفعل مت التاأكد 
الفيديو  ���ش��اح��ب  اإىل  وال��ت��و���ش��ل 
و����ش���ب���ط���ه ع���ل���ى ال�����ف�����ور، وم�������ازال 
ال��ت��ح��ق��ي��ق امل��ب��دئ��ي ج���ار م��ع��ه قبل 
كما    . املخت�شة  ل��ل��ج��ه��ات  اإح��ال��ت��ه 

ب��اأن دولة  ال�شرطة  ع��ام  اأك���د  قائد 
ق����ان����ون وحفظ  دول������ة  الم����������ارات 
امل�شا�ض  وع��دم  واحلريات،  للحقوق 
ترهيبه  اأو  ���ش��خ�����ض،  اأي  ب�����ش��الم��ة 
ف��ي��م��ا يتعلق  ت��خ��وي��ف��ه، وخ��ا���ش��ة  و 

بحقوق الطفل و �شالمته واأمنه.
الأفعال  ه��ذه  مثل  اأن  على  م�شددا 
دولة  جمتمع  عن  البعد  كل  بعيدة 
ي�شتخدم  اأن  ميكن  ول  الم�����ارات، 
يف  والو�شائل  الأ�شاليب  تلك  مثل 
اأو تقومي �شلوكهم،  تربية الأطفال 
ع��ل��ى �شالمتهم  ت��ع��دي  ي��ع��ت��رب  ب���ل 
وزرع اخلوف والرعب يف نفو�شهم. 

ك��م��ا ن��ا���ش��د ك���اف���ة اأول����ي����اء الأم�����ور 
فتح  ���ش��رورة  اإىل  املجتمع  واأف�����راد 
باب احلوار مع اأبنائهم، ومعاملتهم 
ت���زي���د م���ن ثقتهم  ال���ت���ي  امل��ع��ام��ل��ة 
ال�شلبية  الآث���ار  وجتنبهم  بنف�شهم 
�شلوكهم  ع��ل��ى  ت��ن��ع��ك�����ض  ق���د  ال���ت���ي 

ونف�شياتهم يف امل�شتقبل. 
واأكد مركز الوزارة حلماية الطفل ، 
حر�ض وزارة الداخلية على �شالمة 
الإ�شاءة  م��ن  وحمايتهم  الأط��ف��ال 
املركز  اأن  اإىل  م�شرياً  وال�شتغالل، 
وج���د ل��ت��ع��زي��ز ح��م��اي��ة ه���ذه الفئة 
الغالية عرب تنفيذ وتقنني املبادرات 
والإجراءات التي تهدف اإىل توفري 
ال�شالمة والأمن واحلماية جلميع 
الأط���ف���ال ، م��ه��ي��ب��اً ب��اجل��م��ه��ور اإىل 
عدم ال��رتدد و�شرعة الإب��الغ ملراكز 
عن  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادات  يف  ال�شرطة 
اأي���ة �شورة  اأو  ال���ش��اءات  ه��ذه  مثل 
م���ن ال��ع��ن��ف ت�����ش��ت��ه��دف ال��ط��ف��ل اأو 
مو�شحاً   ، ع����دواين  ���ش��ل��وك  ب����وادر 
ال���ذي توفره  ال�����ش��اخ��ن  اأن  اخل���ط 
متخ�ش�ض   )116111( ال���وزارة 
بكل  الطفل  ق�شايا  م��ع  يتعامل  و 

�شرية واأمان.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 21 / 0٧ /2018 املودعة حتت رقم : 295٧٧8  
با�ش��م: كيو 9 كابيتال ليمتد

وعنوانه: تينث فلور، ناين كوينز رود �شنرتال، هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تطبيقات الهاتف املحمول؛ برامج الكمبيوتر؛ من�شورات قابلة للتنزيل
بالفئة: 9

و�شف العالمة: عبارة حرف Q و رقم 9 بالالتينة باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 21 / 0٧ /2018 املودعة حتت رقم : 295٧٧9  
با�ش��م: كيو 9 كابيتال ليمتد

وعنوانه: تينث فلور، ناين كوينز رود �شنرتال، هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات املالية و ال�شتثمار؛ �شم�شرة عملة الت�شفري؛ اخلدمات ال�شت�شارية واملعلوماتية املتعلقة مبا �شبق 
ذكره

بالفئة: 36
و�شف العالمة: عبارة حرف Q و رقم 9 بالالتينة باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 21 / 0٧ /2018 املودعة حتت رقم : 295٧80  
با�ش��م: كيو 9 كابيتال ليمتد

وعنوانه: تينث فلور، ناين كوينز رود �شنرتال، هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تطبيقات الهاتف املحمول؛ برامج الكمبيوتر؛ من�شورات قابلة للتنزيل
بالفئة: 9

و�شف العالمة: عبارة حرف Q و رقم 9 بالالتينة ب�شكل مميز باللون الزرق
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 21 / 0٧ /2018 املودعة حتت رقم : 295٧81  
با�ش��م: كيو 9 كابيتال ليمتد

وعنوانه: تينث فلور، ناين كوينز رود �شنرتال، هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات املالية و ال�شتثمار؛ �شم�شرة عملة الت�شفري؛ اخلدمات ال�شت�شارية واملعلوماتية املتعلقة مبا �شبق 
ذكره

بالفئة: 36
و�شف العالمة: عبارة حرف Q و رقم 9 بالالتينة ب�شكل مميز باللون الزرق

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 13 / 08 /2018 املودعة حتت رقم : 29٧008 
با�ش��م: جوفربج ال ال �شي

وعنوانه: 166 اي�شت ليفرينج مل رود، بال �شنوود، بن�شلفانيا 1900٤-263٧، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

متاجر املجوهرات بالتجزئة؛ خدمات اأق�شام البيع بالتجزئة مبا�شرة عرب الإنرتنت؛ خدمات خمازن البيع 
بالتجزئة للب�شاعة امل�شحونة مبا�شرة عرب الإنرتنت التي تتميز باملالب�ض الفاخرة واملجوهرات وال�شاعات؛ 
خدمات التجارة مبا�شرة عرب الإنرتنت واملعنى بها ت�شغيل �شوق على الإنرتنت للبائعني وامل�شرتين لل�شلع 
املنتجات لتكون معرو�شة  البائع  التي يعر�ض فيها  و/او اخلدمات؛ خدمة التجارة مبا�شرة عرب الإنرتنت 
لجل البيع ويتم ال�شراء اأو املزايدة عن طريق الإنرتنت من اجل ت�شهيل بيع املنتجات؛ توفري دليل اإعالين 
قابل للبحث مبا�شرة على الإنرتنت ي�شم منتجات من بائعني اآخرين للبيع؛ توفري قاعدة بيانات للتقييم 
التجاري مبا�شرة عرب الإنرتنت قابل للبحث للم�شرتين والبائعني والتي تتميز بتقييمات وتو�شيات لل�شلع 
بيانات جلودة  املعامالت؛ توفري موقع ويب ي�شم قاعدة  اإج��راء  ال�شتهالكية لالآخرين ل�شتخدامها قبل 
للنوادر لغر�ض قيا�ض  والبائعني  الأعمال للم�شرتين  لغايات  الإنرتنت  التقييم قابلة للبحث مبا�شرة على 

قيمة الأ�شياء النادرة القابلة للتح�شيل لأغرا�ض العمل
بالفئة: 35

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة WATCHBOX بالالتينية ب�شكل باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 13 / 08 /2018 املودعة حتت رقم : 29٧009 
با�ش��م: جوفربج ال ال �شي

وعنوانه: 166 اي�شت ليفرينج مل رود، بال �شنوود، بن�شلفانيا 1900٤-263٧، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات الرتفيهية والتعليمية واملعنى بها التدري�ض والتدريب يف جمالت املجوهرات وال�شاعات واملقتنيات 
بها  واملعنى  ترفيهية  خدمات  الفيديو؛  ملقاطع  املبا�شر  والبث  للتنزيل  القابل  غري  الفيديو  بث  خالل  من 
خدمات اإنتاج الو�شائط املتعددة، وتنظيم وترتيب وا�شت�شافة فعاليات الرتفيه الجتماعي، وتقدمي العرو�ض 
املتعلقة  والتلفزيونية  الإذاعية  الربامج والعرو�ض  اإنتاج  واملقتنيات؛  ال�شاعات واملجوهرات  احلية يف جمال 

مبجالت ال�شاعات واملجوهرات واملقتنيات
بالفئة: ٤1

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة WATCHBOX بالالتينية ب�شكل باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 01 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 29٧693 
رقم الولوية: 8٧903638 و 8٧903631 تاريخ الولوية: 2018/05/02

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

وعنوانه:�شويت 100، بلدينج ٧، 2٤9٤ �شاند هيل رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 9٤025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

يف  امل�شتخدمة  ال�شخرية  امل��واد  بالألواح؛  املغطاة  البيوت  بها  واملعنى  امل�شنعة  امل�شاكن  امل�شنعة؛  املنازل  امل�شنعة؛  الأخ�شاب 
بناء الأر�شيات والأ�شقف وم�شاطح الكونرتات واجلدران والك�شوات ومواقد املدافئ؛ مواد البناء غري الهيكلية واملعنى بها 
بها  واملعنى  البناء  م��واد  املغا�شل؛  وم�شاطح  الكونرتات  م�شاطح  لجل  ال�شطحية  التطبيقات  لديكور  امل�شتخدم  اجلرانيت 
م�شاطح الكونرتات غري املعدنية للرتاكيب ال�شافية؛ تركيبات الأبواب لي�شت من املعدن؛ اإطارات الأبواب لي�شت من املعدن؛ 
اغلقة الأبواب لي�شت من املعدن؛ األواح الأبواب لي�شت من املعدن، اأر�شيات اخل�شب ال�شلب؛ الأر�شيات من رقائق ال�شفاحات؛ 
دعامات  للبناء؛  الهند�شي  اخل�شب  اخل�شب؛  التك�شية؛  اجل��دار  اأو  ال�شطناعية  الأر�شيات  مواد  والتبطني؛  التلبي�ض  مواد 
)جملونات( غري معدنية؛ نوافذ بابية لي�شت من املعدن؛ ظالل النوافذ اخلارجية غري معدنية؛ اقفال اإطار النافذة  غري 
معدنية؛ نوافذ بابية غري معدنية؛ اإطارات نوافذ غري معدنية؛ حلقات اأو ع�شادات و زنانري اأو اطارات و�شا�شات وم�شاريع 
وحواف النوافذ  غري معدنية؛ نوافذ واأب��واب غري معدنية؛ مزاريب ال�شقف غري معدنية؛ اأغطية ال�شقف غري معدنية؛ 
الداخلي  ت�شطيب  البناء؛  حجر  الطوب؛  معدنية؛  غري  خارجية  �شفائح  معدنية؛  غري  خارجية  األ��واح  اجلب�ض؛  حوائط 
املزخرف وب�شكل ح�شري خلزائن املطبخ؛ الأغطية غري املعدنية لقنوات ات�ض يف ايه �شي؛ لوحات احلائط لي�شت من املعدن

بالفئة: 19
و�شف العالمة: عبارة عن ر�شم لدائرة لي�ض لها حدود ت�شتمل على خطوط عمودية ومائلة بزوايا متباينة لت�شكل حرف 

ال�شود باللون  بالتينية   k
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 01 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 29٧69٤ 
تاريخ الولوية: 2018/05/02 رقم الولوية: 8٧903638 

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

وعنوانه: �شويت 100، بلدينج ٧، 2٤9٤ �شاند هيل رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 9٤025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ا�شت�شارة البناء؛ ت�شييد املباين؛ معلومات عن ت�شييد املباين؛ تخطيط البناء؛ خدمات مقاولت البناء العام؛ 
خدمات مقاول البناء الفرعي؛ خدمات البناء واملعنى بها بناء هياكل متعددة الأ�شر، ان�شاء طوابق مرتفعة 
بكتل خ�شبية وتطورات اخلطة الرئي�شية واملجمعات ال�شناعية واحلرم التعليمية ومباين بيع التجزئة؛ البناء 
املخ�ش�ض للمباين والهياكل الأخرى؛ خدمات اإدارة م�شاريع البناء؛ خدمات ت�شنيف البناء؛ ت�شييد املباين 
النموذجية واملنازل؛ اخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة ت�شييد املباين؛ خدمات البناء واملعنى بها تخطيط ور�شم 
وبناء املجمعات ال�شكنية والتجارية؛ خدمات البناء واملعنى بها التخطيط والر�شم والبناء املخ�ش�ض املجمعات 
ال�شكنية والتجارية؛ خدمات البناء واملعنى بها ر�شف اخلر�شانة وتنظيف املوقع واحلفريات واإعداد ار�شية 
البناء وو�شع العالمات اأو الت�شوية وخدمات ر�شف الأ�شفلت؛ خدمات الإ�شكان واملعنى بها تطوير املمتلكات 

العقارية واملعنى بها اإ�شالح وحت�شني والبناء اجلديد؛ خدمات الرتميم اأو التجديد التجارية وال�شكنية
بالفئة: 3٧

و�شف العالمة: عبارة عن ر�شم لدائرة لي�ض لها حدود ت�شتمل على خطوط عمودية ومائلة بزوايا متباينة 
لت�شكل حرف k بالتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 28 / 0٧ /2018 املودعة حتت رقم : 2961٤0  
تاريخ الولوية: 2018/05/09 رقم الولوية: 01925٤61 

بلد الولوية: ا�شرتاليا
با�ش��م: برولكتا بيو�شاين�ض، اإنك.

وعنوانه: ٧5٧ بالدوين بارك بوليفارد، �شيتي اف اند�شرتي، كاليفورنيا 91٧٤6، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأغذية لالأطفال؛ احلليب الب�شري لالأطفال؛ حم�شنات اللنب الب�شري لالأطفال الر�شع؛ املكمالت الغذائية 
واملح�شنات يف طبيعتها م�شتقات عالية ال�شعرات احلرارية حلليب الثدي الب�شري

بالفئة: 5
و�شف العالمة: عبارة عن كلمة HUMAVANT باحرف لتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 28 / 0٧ /2018 املودعة حتت رقم : 2961٤1  
تاريخ الولوية: 2018/05/09 رقم الولوية: 01925٤61 

بلد الولوية: ا�شرتاليا
با�ش��م: برولكتا بيو�شاين�ض، اإنك.

وعنوانه: ٧5٧ بالدوين بارك بوليفارد، �شيتي اف اند�شرتي، كاليفورنيا 91٧٤6، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

احلليب؛ م�شروبات ا�شا�شها حليب؛ بدائل احلليب
بالفئة: 29

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة HUMAVANT باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 11 / 08 /2018 املودعة حتت رقم : 2968٧9 
با�ش��م: في�شبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 9٤025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات معاجلة املعامالت املالية واملعنى بها توفري معامالت جتارية وخيارات �شداد اآمنة؛ معاجلة اإلكرتونية 
واإر�شال بيانات دفع الفواتري مل�شتخدمي الإنرتنت و�شبكات الت�شالت؛ خدمات حتويل الأموال الإلكرتونية؛ 
خدمات معاجلة املعامالت بطاقات الئتمان وبطاقات املدين وبطاقات الهدايا؛ خدمات جتارية واملعنى بها 
خدمات معاجلة معامالت الدفع؛ توفري خدمات الدفع الإلكرتونية املتنقلة لالآخرين؛ اخلدمات املالية؛ 
خدمات معاجلة الدفع؛ خدمات املعامالت املالية؛ ت�شهيل وترتيب لجل متويل وتوزيع التربعات والهبات؛ 

خدمات جمع التربعات اخلريية وخدمات التربعات املالية مبا�شرة عرب الإنرتنت
بالفئة: 36

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة FACEBOOK  بالالتينية ب�شكل باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 11 / 08 /2018 املودعة حتت رقم : 296880 
با�ش��م: في�شبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 9٤025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الفنادق واملطاعم واخلانات؛ خدمات املقهى؛ خدمات وكالت ال�شفر
بالفئة: ٤3

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة FACEBOOK  بالالتينية ب�شكل باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 01 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 29٧695 
تاريخ الولوية: 2018/05/02 رقم الولوية: 8٧903638 

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

املتحدة  الوليات   ،9٤025 كاليفورنيا  ب��ارك،  مينلو  رود،  هيل  �شاند   2٤9٤  ،٧ بلدينج   ،100 �شويت  وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الت�شنيع املخ�ش�ض للمباين القابلة للنقل؛ خدمات الدعم الفني واملعنى بها تقدمي امل�شورة التقنية املتعلقة 
الكونرتات واجلدران  وم�شاطح  والت�شقيف  والأر�شيات  املخ�ش�ض لالجهزة  الت�شنيع  البناء؛  بت�شنيع مواد 

والك�شوة واملواقد والأبواب واألواح الأبواب والنوافذ وخزائن احلائط اجلاف ومواد البناء الأخرى
بالفئة: ٤0

و�شف العالمة: عبارة عن ر�شم لدائرة لي�ض لها حدود ت�شتمل على خطوط عمودية ومائلة بزوايا متباينة 
لت�شكل حرف k بالتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 01 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 29٧696 
تاريخ الولوية: 2018/05/02 رقم الولوية: 8٧903638 

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

وعنوانه: �شويت 100، بلدينج ٧، 2٤9٤ �شاند هيل رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 9٤025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات ت�شميم البناء؛ خدمات تقدمي �شمان اجلودة يف جمال خدمات البناء و خدمات �شل�شلة التوريد املتعلقة بالبناء؛ 
خدمات الت�شميم الهند�شي؛ خدمات الر�شم الهند�شي؛ خدمات الت�شميم الهند�شي البنائي اأو الإن�شائي؛ اخلدمات املعمارية 
املنتجات  تطوير  خدمات  لالآخرين؛  احلا�شوب  مب�شاعدة  الهند�شية  اخلدمات  الهند�شية؛  امل�شوحات  اإج��راء  والهند�شية؛ 
وهند�شة  البناء  هند�شة  بها  واملعنى  الهند�شية  اخلدمات  والتفتي�ض؛  والختبارات  البيئية  الهند�شة  خدمات  لالآخرين؛ 
�شناعات البناء اأو الت�شييد؛ اخلدمات الهند�شية يف جمال الإلتزام البيئي؛ اخلدمات الهند�شية يف جمال تر�شيد الطاقة؛ 
ال�شناعية؛  الهند�شة  جمال  يف  ال�شت�شارية  اخلدمات  الطبيعية؛  للمناظر  الإ���ش��اءة  ت�شميم  الطبيعية؛  املناظر  ت�شميم 
يف  لالآخرين  والت�شميم  الهند�شية  واخلدمات  البيئية  العلوم  جمال  يف  الفنية  ال�شت�شارات  بها  واملعنى  البيئية  اخلدمات 
جمال الهند�شة البيئية ، خدمات الت�شميم الداخلي؛ البحث والتطوير يف جمال الختبارات الزلزالية وال�شوتية واحلرائق؛ 
الختبارات الزلزالية وال�شوتية واحلرائق لجل املباين؛ ا�شت�شارات الت�شميم الداخلي؛ تقدمي خدمات الت�شميم اجلرافيكي 
لإن�شاء اإعدادات بيئة داخلية متخ�ش�شة؛ ت�شميم اإعدادات البيئة الداخلية واخلارجية املتخ�ش�شة؛ ال�شت�شارات الفنية يف 
جمال الت�شميم الداخلي؛ خدمات الت�شميم الداخلي مبا يف ذلك تخطيط امل�شاحة واختيار الأثاث واختيار املواد وال�شطوح

بالفئة: ٤2
و�شف العالمة: عبارة عن ر�شم لدائرة لي�ض لها حدود ت�شتمل على خطوط عمودية ومائلة بزوايا متباينة لت�شكل حرف 

ال�شود باللون  بالتينية   k
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 01 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 29٧698 
با�ش��م: كاتريا انك.

وعنوانه: �شويت 100، بلدينج ٧، 2٤9٤ �شاند هيل رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 9٤025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شخرية  املواد  بالألواح؛  املغطاة  البيوت  بها  واملعنى  امل�شنعة  امل�شاكن  امل�شنعة؛  املنازل  امل�شنعة؛  الأخ�شاب 
مواد  املدافئ؛  ومواقد  والك�شوات  واجل��دران  الكونرتات  وم�شاطح  والأ�شقف  الأر�شيات  بناء  يف  امل�شتخدمة 
البناء غري الهيكلية واملعنى بها اجلرانيت امل�شتخدم لديكور التطبيقات ال�شطحية لجل م�شاطح الكونرتات 
وم�شاطح املغا�شل؛ مواد البناء واملعنى بها م�شاطح الكونرتات غري املعدنية للرتاكيب ال�شافية؛ تركيبات 
الأبواب لي�شت من املعدن؛ اإطارات الأبواب لي�شت من املعدن؛ اغلقة الأبواب لي�شت من املعدن؛ األواح الأبواب 
لي�شت من املعدن، اأر�شيات اخل�شب ال�شلب؛ الأر�شيات من رقائق ال�شفاحات؛ مواد التلبي�ض والتبطني؛ مواد 
)جملونات( غري  دعامات  للبناء؛  الهند�شي  اخل�شب  اخل�شب؛  التك�شية؛  اجلدار  اأو  ال�شطناعية  الأر�شيات 
النوافذ اخلارجية غري  معدنية؛ لوحات احلائط لي�شت من املعدن؛ نوافذ بابية لي�شت من املعدن؛ ظالل 
معدنية؛ اقفال اإطار النافذة  غري معدنية؛ نوافذ بابية غري معدنية؛ اإطارات نوافذ غري معدنية؛ حلقات اأو 
ع�شادات و زنانري اأو اطارات و�شا�شات وم�شاريع وحواف النوافذ  غري معدنية؛ نوافذ واأبواب غري معدنية؛ 
مزاريب ال�شقف غري معدنية؛ اأغطية ال�شقف غري معدنية؛ حوائط اجلب�ض؛ األواح خارجية غري معدنية؛ 
املزخرف وب�شكل ح�شري خلزائن  الداخلي  البناء؛ ت�شطيب  �شفائح خارجية غري معدنية؛ الطوب؛ حجر 

املطبخ؛ الأغطية غري املعدنية لقنوات ات�ض يف ايه �شي - بالفئة: 19
و�شف العالمة: عبارة عن كلمة KATERRA باحرف لتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 01 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 29٧699 
با�ش��م: كاتريا انك.

املتحدة  الوليات   ،9٤025 كاليفورنيا  ب��ارك،  مينلو  رود،  هيل  �شاند   2٤9٤  ،٧ بلدينج   ،100 �شويت  وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ا�شت�شارة البناء؛ ت�شييد املباين؛ معلومات عن ت�شييد املباين؛ تخطيط البناء؛ خدمات مقاولت البناء العام؛ 
خدمات مقاول البناء الفرعي؛ خدمات البناء واملعنى بها بناء هياكل متعددة الأ�شر، ان�شاء طوابق مرتفعة 
بكتل خ�شبية وتطورات اخلطة الرئي�شية واملجمعات ال�شناعية واحلرم التعليمية ومباين بيع التجزئة؛ البناء 
املخ�ش�ض للمباين والهياكل الأخرى؛ خدمات اإدارة م�شاريع البناء؛ خدمات ت�شنيف البناء؛ ت�شييد املباين 
النموذجية واملنازل؛ اخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة ت�شييد املباين؛ خدمات البناء واملعنى بها تخطيط ور�شم 
وبناء املجمعات ال�شكنية والتجارية؛ خدمات البناء واملعنى بها التخطيط والر�شم والبناء املخ�ش�ض املجمعات 
ال�شكنية والتجارية؛ خدمات البناء واملعنى بها ر�شف اخلر�شانة وتنظيف املوقع واحلفريات واإعداد ار�شية 
البناء وو�شع العالمات اأو الت�شوية وخدمات ر�شف الأ�شفلت؛ خدمات الإ�شكان واملعنى بها تطوير املمتلكات 

العقارية واملعنى بها اإ�شالح وحت�شني والبناء اجلديد؛ خدمات الرتميم اأو التجديد التجارية وال�شكنية
بالفئة: 3٧

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة KATERRA باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 01 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 29٧٧00 
تاريخ الولوية: 2018/05/02 رقم الولوية: 8٧903621 

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

املتحدة  الوليات   ،9٤025 كاليفورنيا  ب��ارك،  مينلو  رود،  هيل  �شاند   2٤9٤  ،٧ بلدينج   ،100 �شويت  وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
واللوازم  البناء  م��واد  جم��ال  يف  لالآخرين  الت�شنيع  خدمات  للنقل؛  القابلة  للمباين  املخ�ش�ض  الت�شنيع 
الت�شنيع  البناء؛  مواد  بت�شنيع  املتعلقة  التقنية  امل�شورة  تقدمي  بها  واملعنى  الفني  الدعم  خدمات  والبناء؛ 
املخ�ش�ض لالجهزة والأر�شيات والت�شقيف وم�شاطح الكونرتات واجلدران والك�شوة واملواقد والأبواب واألواح 

الأبواب والنوافذ وخزائن احلائط اجلاف ومواد البناء الأخرى
بالفئة: ٤0

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة KATERRA باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 01 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 29٧٧01 
تاريخ الولوية: 2018/05/02 رقم الولوية: 8٧903621 

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

وعنوانه: �شويت 100، بلدينج ٧، 2٤9٤ �شاند هيل رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 9٤025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الت�شميم الهند�شي؛ خدمات الر�شم الهند�شي؛ خدمات الت�شميم الهند�شي البنائي اأو الإن�شائي؛ اخلدمات املعمارية 
املنتجات  تطوير  خدمات  لالآخرين؛  احلا�شوب  مب�شاعدة  الهند�شية  اخلدمات  الهند�شية؛  امل�شوحات  اإج��راء  والهند�شية؛ 
وهند�شة  البناء  هند�شة  بها  واملعنى  الهند�شية  اخلدمات  والتفتي�ض؛  والختبارات  البيئية  الهند�شة  خدمات  لالآخرين؛ 
�شناعات البناء اأو الت�شييد؛ اخلدمات الهند�شية يف جمال الإلتزام البيئي؛ اخلدمات الهند�شية يف جمال تر�شيد الطاقة؛ 
ال�شناعية؛  الهند�شة  جمال  يف  ال�شت�شارية  اخلدمات  الطبيعية؛  للمناظر  الإ���ش��اءة  ت�شميم  الطبيعية؛  املناظر  ت�شميم 
يف  لالآخرين  والت�شميم  الهند�شية  واخلدمات  البيئية  العلوم  جمال  يف  الفنية  ال�شت�شارات  بها  واملعنى  البيئية  اخلدمات 
جمال الهند�شة البيئية ، خدمات الت�شميم الداخلي؛ البحث والتطوير يف جمال الختبارات الزلزالية وال�شوتية واحلرائق؛ 
الختبارات الزلزالية وال�شوتية واحلرائق لجل املباين؛ ا�شت�شارات الت�شميم الداخلي؛ تقدمي خدمات الت�شميم اجلرافيكي 
لإن�شاء اإعدادات بيئة داخلية متخ�ش�شة؛ ت�شميم اإعدادات البيئة الداخلية واخلارجية املتخ�ش�شة؛ ال�شت�شارات الفنية يف 
جمال الت�شميم الداخلي؛ خدمات الت�شميم الداخلي مبا يف ذلك تخطيط امل�شاحة واختيار الأثاث واختيار املواد وال�شطوح؛ 

خدمات ت�شميم البناء؛ خدمات تقدمي �شمان اجلودة يف جمال خدمات البناء و خدمات �شل�شلة التوريد املتعلقة بالبناء
بالفئة: ٤2

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة KATERRA باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 29٧٧02     بتاريخ : 01 / 09 /2018
با�ش��م: كاتريا انك.

وعنوانه: �شويت 100، بلدينج ٧، 2٤9٤ �شاند هيل رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 9٤025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

العقارية؛  امل�شاريع  وتطوير  لت�شميم  العقارات  ومطوري  املعماريني  واملهند�شني  للمهند�شني  الكمبيوتر  برجميات  برامج 
اأو  ال�شكاين  التوظيف  وخ�شائ�ض  والطق�ض  واجلرمية  الأرا�شي  قطع  عن  املعلومات  لتجميع  احلا�شوب  برجميات  برامج 
برجميات  برامج  الأخ���رى؛  املوقع  اختيار  وعوامل  امل��دار���ض  ونوعية  الرتبة  وج��ودة  والت�شاريح  املناطق  وتق�شيم  العمالة 
ال�شيارات   والطرق وحتديد مواقف  الطبيعية  املناظر  و�شميم  املوقع  وتكوين  املوقع  وت�شميم  املباين  لت�شميم  الكمبيوتر 
ومنذجة ثانية وثالثية البعاد ور�شائل الوقت احلقيقي بني اأع�شاء فريق امل�شروع والأطراف املعنية وح�شابات �شعر امل�شروع 
والنماذج املالية حل�شاب املعدلت املتوقعة للعائدات على اأ�شا�ض تكلفة الت�شميم واإمكانية الإيرادات ال�شنوية واإعداد وثائق 
ت�شريح بناء امل�شروع ملوافقة احلكومة املحلية؛ برامج برجميات الكمبيوتر لتقدمي مناذج معلومات ت�شنيع البناء )اف اي 
ام( واإدارة الرتكيب واملعنى بها برنامج لنقل منذجة معلومات املباين )بي اي ام( ملوا�شفات الت�شنيع واأوامر حتديد و�شع 
امل�شنع وم�شتودع املواد؛ برامج برجميات الكمبيوتر لدمج اإدارة م�شروعات البناء من خالل ربط املهند�شني والفرق امليدانية 
لتتبع  الكمبيوتر  برامج برجميات  امل�شروع؛  فواتري  اإعداد  وت�شهيل  امل�شروع  لتتبع ميزانية  واللوج�شتية  املالية  واملعلومات 
الوقت احلقيقي لت�شليم الطلبات املادية من خالل اأداة الإخطار باملعلومات اجلغرافية؛ برامج برامج الكمبيوتر التي تقدم 

طلًبا للح�شول على اأدوات املعلومات لال�شتخدام من قبل فرق العمل امل�شروع لإن�شاء عالمات ومالحظات و�شور
بالفئة: 9

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات KATERRA APOLLO باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 29٧٧03       بتاريخ : 01 / 09 /2018
با�ش��م: كاتريا انك.

وعنوانه: �شويت 100، بلدينج ٧، 2٤9٤ �شاند هيل رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 9٤025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املعماريني  واملهند�شني  للمهند�شني  للتنزيل  القابلة  غري  ال�شحابة  على  القائمة  للربجميات  املوؤقت  ال�شتخدام  توفري 
ومطوري العقارات لت�شميم وتطوير امل�شاريع العقارية؛ توفري ال�شتخدام املوؤقت للربجميات القائمة على ال�شحابة غري 
القابلة للتنزيل جتميع املعلومات عن قطع الأرا�شي واجلرمية والطق�ض وخ�شائ�ض التوظيف ال�شكاين اأو العمالة وتق�شيم 
املناطق والت�شاريح وجودة الرتبة ونوعية املدار�ض وعوامل اختيار املوقع الأخرى؛. توفري ال�شتخدام املوؤقت للربجميات 
القائمة على ال�شحابة غري القابلة للتنزيل لت�شميم املباين وت�شميم املوقع وتكوين املوقع و�شميم املناظر الطبيعية والطرق 
وحتديد مواقف ال�شيارات  ومنذجة ثانية وثالثية البعاد و ر�شائل الوقت احلقيقي بني اأع�شاء فريق امل�شروع والأطراف 
واإمكانية  الت�شميم  تكلفة  اأ�شا�ض  على  للعائدات  املتوقعة  املعدلت  حل�شاب  املالية  والنماذج  امل�شروع  �شعر  وح�شابات  املعنية 
للربجميات  املوؤقت  ال�شتخدام  توفري  املحلية؛  احلكومة  ملوافقة  امل�شروع  بناء  ت�شريح  وثائق  واإع��داد  ال�شنوية  الإي���رادات 
القائمة على ال�شحابة غري القابلة لتقدمي مناذج معلومات ت�شنيع البناء )اف اي ام( واإدارة الرتكيب واملعنى بها برنامج 
لنقل منذجة معلومات املباين )بي اي ام( ملوا�شفات الت�شنيع واأوامر حتديد و�شع امل�شنع وم�شتودع املواد؛ توفري ال�شتخدام 
املهند�شني  ربط  خالل  من  البناء  م�شروعات  اإدارة  لدمج  للتنزيل  القابلة  غري  ال�شحابة  على  القائمة  للربجميات  املوؤقت 
اإعداد فواتري امل�شروع؛ توفري ال�شتخدام  والفرق امليدانية واملعلومات املالية واللوج�شتية لتتبع ميزانية امل�شروع وت�شهيل 
املوؤقت للربجميات القائمة على ال�شحابة غري القابلة للتنزيل لتتبع الوقت احلقيقي لت�شليم الطلبات املادية من خالل اأداة 
الإخطار باملعلومات اجلغرافية؛ توفري ال�شتخدام املوؤقت للربجميات القائمة على ال�شحابة غري القابلة للتنزيل التي تقدم 

طلًبا للح�شول على اأدوات املعلومات لال�شتخدام من قبل فرق العمل امل�شروع لإن�شاء عالمات ومالحظات و�شور
بالفئة: ٤2

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات KATERRA APOLLO باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487



األحد  25   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12487  
Sunday  25   November   2018  -  Issue No   12487

07

اأخبـار الإمـارات
العدل: املحامون الإماراتيون �سلطة 

ر�سمية اأمام حماكم اإجنلرتا وويلز
•• اأبوظبي -وام:

ح�شلت وزارة العدل بالتعاون مع اأكادميية القانون يف مركز دبي املايل للمحامني من 
املحامني يف  املنظمة لعمل  الهيئة  بها« من  �شلطة معرتف   « الدولة على �شفة  داخ��ل 
اإجنلرتا وويلز وذلك يف اإطار جهودها الرامية اإىل تعزيز دور مهنة املحاماة يف الدولة 

وخارجها.
اأبناء الدولة فر�شة التاأهل للعمل كمحامني يف  ويتيح هذا الع��رتاف للمحامني من 
حماكم اإجنلرتا وويلز اأو الت�شجيل كمحامني اأجانب مع حقوق حمدده ملزاولة املهنة 

مبا يف ذلك العمل ك�شركاء يف �شركات املحاماة الإجنليزية.

الرتبية تقرر تدري�س اللغة الفرن�سية �سبتمرب 2019 والبداية بـ 10 مدار�س كمرحلة جتريبية
•• دبي – حم�سن را�سد

قررت وزارة الرتبية والتعليم تدري�ض اللغة الفرن�شية مبدار�شها ، 
على اأن يكون بدء التطبيق العام الدرا�شي املقبل �شبتمرب 2019 
اإذ مت اختيار  ، ويبداأ تطبيق امل�شروع بعدد من املدار�ض التجريبية 
10 مدار�ض حكومية ، يف ثالثة اإمارات ت�شم كل من »اأبوظبي ودبي 
وح�شلت  م��وؤخ��راً  امل��دار���ض  تلقته  تعميم  ذل��ك يف  ج��اء   ، وال�شارقة« 
»الفجر« على ن�شخة منه ، واأو�شحت الوزارة يف تعميمها اإن اإدخال 
على  ا�شتنادا  ج��اء   ، الدولة  ملدار�ض  الفرن�شية  اللغة  م��ادة  تدري�ض 
مواطن  لبناء   ، الإم���ارات  حلكومة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  اأه���داف 

اإماراتي مواكب مل�شرية التطور العلمي العاملي.
امل�شتهدفة  امل��دار���ض  باأ�شماء  قائمة  على  ال����وزارة  تعميم  وا�شتمل 
اأبوظبي  اأرب��ع مدار�ض يف  امل��ادة ، وت�شم  والتي �شيطبق بها تدري�ض 
هي » املواهب الثانوية للبنات ، والحتاد الثانوية للبنني ، وال�شقور 
للتعليم الأ�شا�شي احللقة الثانية للبنني ، وخليفة بن زايد للتعليم 
ال��ث��ان��وي ل��ل��ب��ن��ني« ، ب��الإ���ش��اف��ة اىل ث���الث م���دار����ض يف دب���ي وهي 
بن  وحمدان   ، للبنات  الثانية  احللقة  الأ�شا�شي  للتعليم  »ال�شفوح 
را�شد للتعليم الثانوي للبنني ، والإبداع النموذجية احللقة الثانية 
للتجريب  مدار�ض  ث��الث  اختيار  فتقرر  ال�شارقة  يف  اأم��ا   ، للبنات« 
وهي »وا�شط الثانوية للتعليم الثانوي للبنات ، واملجد النموذجية 

احللقة  الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  والأن��دل�����ض   ، للبنني  ال��ث��ان��وي  للتعليم 
الأوىل للبنات«.

واأ�شارت الوزارة يف تعميمها على اأن اختيار املدار�ض امل�شتهدفة ، جاء 
كفايات  من  لالإفادة  خا�شة  فرن�شية  مدار�ض  من  قربها  على  بناَء 
اأكدت  كما   ، التجريبية  املرحلة  يف  فيها  الفرن�شية  اللغة  معلمي 
اللغة  تدري�ض  مب�شروع  تعريفي  لقاء  انعقاد  على  حر�شها  ال��وزارة 
التعريفي  اللقاء  ه��ذا  وي�شتهدف   ، ال��دول��ة  م��دار���ض  يف  الفرن�شية 
، وذل��ك يف وقت  النطاقات  وك��ذا مديري  املختارة  املدار�ض  مديري 
يف  تطبيقه  وم�شارات  وتفا�شيله  بامل�شروع  التعريف  بهدف   ، لحق 

املرحلة املقبلة.

جنحت خالل الـ 8 اأعوام املا�صية يف تقدمي اأكرث من 56 األف فح�س جماين 

جواهر القا�سمي تعتمد 23 فرباير موعدًا لنطالق الدورة التا�سعة مل�سرية فر�سان القافلة
•• ال�سارقة -الفجر:

بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اعتمدت 
ال�شرطان،  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جلمعية  املوؤ�ش�ض  الرئي�ض  القا�شمي،  حممد 
�شفرية الحتاد الدويل ملكافحة ال�شرطان لالإعالن العاملي لل�شرطان، �شفرية 
الحتاد الدويل ملكافحة ال�شرطان ل�شرطانات الأطفال، 23 فرباير موعداً 
التي جتوب  الوردية  القافلة  فر�شان  التا�شعة من م�شرية  ال��دورة  لإنطالق 

اإمارات الدولة ال�شبع حتى الأول من مار�ض املقبلني.
وج���اء الإع����الن ع��ن الع��ت��م��اد بعد خ��ت��ام احلملة ال��ت��وع��وي��ة، ال��ت��ي نظمتها 
القافلة الوردية طيلة �شهر اأكتوبر املا�شي ال�شهر العاملي للتوعية ب�شرطان 
ال��ث��دي، وا���ش��ت��ه��دف��ت احل��م��ل��ة ال��ت��ي انطلقت حت��ت ع��ن��وان »ال��ي��وم ال�شحي 
اخلا�ض بالقافلة الوردية«، الدوائر احلكومية، وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض، 
ومنظمات املجتمع املدين، وكل فئات املجتمع، وت�شمنت حما�شرات وور�شاً 
كاإجراء  املنتظم  ال��ذات��ي  الفح�ض  باأهمية  التعريف  اإىل  ه��دف��ت  تثقيفية 
املجانية  الطبّية  الفحو�شات  توفري  جانب  اإىل  الثدي،  �شرطان  من  وقائي 

للمراجعني من موظفي املوؤ�ش�شات امل�شاركة يف احلملة.
وعلى مدار الثماين اأعوام املا�شية، جنحت القافلة الوردية يف حتقيق الكثري 
من الإجنازات على �شعيد مكافحة �شرطان الثدي، وتعزيز الوعي املجتمعي 
به، وتبديد املفاهيم املغلوطة حوله، وتوفري الفحو�ض املجانّية للك�شف عنه، 
ومتكّنت على مدار دوراتها املا�شية من اجتياز اأكرث من )1700( كيلومرتاً، 
عرب اإمارات الدولة ال�شبع، مب�شاركة اأكرث من 490 فار�شاً وفار�شة و700 
متطوع، مقدمة الفحو�شات الطبية لأكرث من 56 األف �شخ�شاً من الرجال 

وال�شيدات، م�شجلًة 61 اإ�شابة. 
»توؤكد  القا�شمي:  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  قالت  ال�شدد  هذا  ويف 
املجتمع  منها  ينطلق  ال��ت��ي  ال��ث��واب��ت  م��ن  واح���دة  ال��وردي��ة  القافلة  م�شرية 
الإماراتي، والتي تبني عليها موؤ�ش�شات الدولة والإمارة روؤاها وتوجهاتها، اإذ 
جت�شد قيمة التكاتف، والوحدة، والتما�شك التي تربينا عليها و�شارت نهجاً 
لبالدنا، فما تقودها طول طريقها لي�ض عماًل لرفع ر�شالة الوعي ب�شرطان 
الثدي، وح�شب، واإمن��ا هو تعبري عن وقوف كل منا اإىل جانب اآخ��ر، فنحن 

اأبناء عائلة واحدة نرعى بع�شنا كما لو اأننا يف بيت واحد«.

واأ�شافت �شمو ال�شيخة جواهر: “تعرّب م�شرية القافلة الوردية مبا جتمعه 
�شنوياً من م�شاركات وما حتمله من ر�شالة، عن الوعي والن�شج الذي و�شل 
لي�شت  والعالجية،  الوقائية  ال�شحية  اجلهود  فهذه  الإماراتي،  املجتمع  له 
تك�شف  اإذ  ال��دول��ة،  اأبناء  بها  يوؤمن  كاملة  ح�شارية  ملنظومة  جت�شيد  �شوى 
حجم وعيهم بدور الفرد يف م�شرية الدولة، واأثره يف حتقيق تطلعاتها، وقدرة 

الوعي واملعرفة على بناء جمتمع معافى، يعي�ض باأمناط حياة �شحّية”.
من  كافة؛  الإم��ارات��ي  املجتمع  فئات  القا�شمي  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ودع��ت 
القافلة  فر�شان  م�شرية  يف  امل�شاركة  اإىل  ون�شاًء  رج��اًل  ومقيمني  مواطنني 
الوردية التا�شعة، واختيار موقع �شمن جلانها وفرقها املختلفة �شواء �شمن 
الفر�شان اأو الطواقم الطبية، اأو �شمن فرق املتطوعني يف الفعاليات وحمالت 
التربع، كما وجهت �شموها دعوة املوؤ�ش�شات يف القطاعني احلكومي واخلا�ض 
اإىل تعزيز �شبل التعاون مع امل�شرية والنخراط يف فعالياتها متا�شياً مع روؤية 

العمل التكاملي امل�شرتك التي يتميز بها العمل املوؤ�ش�شي يف دولة الإمارات.
اإمارات  جت��وب  التي  فر�شانها  م�شرية  ع��ام  ك��ل  يف  ال��وردي��ة  القافلة  وتنظم 
الدولة ال�شبع معززة الوعي ب�شرطان الثدي، ومقدمة الفحو�شات الطبية 

املجانية لكل فئات املجتمع، وت�شم امل�شرية اأربعة م�شارات هي م�شار م�شرية 
الفر�شان والتي ي�شارك فيها كل عام اأكرث 150 فار�شاً وفار�شة من خمتلف 
اأكرث من 30 عيادة  اجلن�شيات، وم�شار العيادات الطبية الذي ي�شم �شنوياً 
املجانية  الطبية  الفحو�شات  يقدمون  طبي،  ك��ادر  و200  ومتنقلة،  ثابتة 
للمراجعني، وم�شار الفعاليات امل�شاحبة الداعمة جلهود ن�شر الوعي، وم�شار 

حمالت التربع الذي ي�شم �شنوياً اأكرث من 150 متطوع ومتطوعة.
ود�شنت القافلة يف فرباير 2018 عيادتها الطبية املتنقلة التي مثلت نقلة 
اخلدمات  من  حزمة  توفر  كونها  ال��وردي��ة،  القافلة  عمل  م�شرية  يف  نوعية 
ب��دًل من توفريها  ال��ع��ام،  م��دار  الإم��ارات��ي على  للمجتمع  املجانية  الطبية 
الفح�ض  اأب��رزه��ا  ال�شنوية،  ال��وردي��ة  القافلة  فر�شان  م�شرية  ف��رتة  خ��الل 
ال�شريري للك�شف عن �شرطان الثدي بتقنية املاموجرام الإ�شعاعي الثالثي 
يعد  ال��ذي  باب”،  ب�”م�شحة  املعروف  الرحم  عنق  �شرطان  وفح�ض  الأبعاد، 
جمموعة  ج��ان��ب  اإىل  متنقلة،  طبية  وح���دة  اإىل  ع��امل��ي��اً  ت�شاف  خ��دم��ة  اأول 
الدم،  و�شغط  ال�شكر،  فح�ض  بينها  ومن  الأخ��رى  الطبية  الفحو�شات  من 

وه�شا�شة العظام، وقيا�ض الطول والوزن.

دبي يف  الأهلية  املوؤ�س�سات  يف  اإداراة  جمل�س   35 يف  منا�سبهم  يت�سلمون  اإماراتيا  قياديا   35
•• دبي-وام: 

اإماراتيا من  35 قياديا  مت تعيني 
خ��ري��ج��ي م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�شد 
جمل�ض   35 يف  ال����ق����ادة  لإع��������داد 
يف  ت��ع��ي��ني  ح���رك���ة  اأك�����رب  يف  اإدارة 
امل���وؤ����ش�������ش���ات الأه���ل���ي���ة يف دب�����ي يف 
الجتماعي  القطاع  لرفد  خطوة 
بقيادات وطنية جديدة  الدولة  يف 
بناء على توجيهات �شاحب  وذلك 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
خريجي  دور  اهلل” بتفعيل  “رعاه 
امل���رك���ز. وق����ال م��ع��ايل حم��م��د بن 
�شوؤون  وزي����ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��داهلل 
رئي�ض  وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�ض 
ال�شمو  ل�شاحب  التنفيذي  املكتب 
ب�����ن را������ش�����د اآل  ال�������ش���ي���خ حم���م���د 
الدفعة  ه����ذه  “التحاق  م��ك��ت��وم: 
ال��ق��ادة الإم��ارات��ي��ني مبجال�ض  من 
اإدارة املن�شاآت الأهلية ياأتي ترجمة 
ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  لروؤية 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
املوؤهلة  الوطنية  الكوادر  اإع��داد  يف 

وتفعيل دورها يف املجتمع”.
مركز  “ي�شعى  ال��ق��رق��اوي:  وذك���ر 
ب��ن را���ش��د لإع�����داد القادة  حم��م��د 
الكوادر  يف  املكثف  ال�شتثمار  اإىل 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ق��ي��ادي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال���ع���امل���ي���ة ومن  امل���ع���اه���د  اأف�������ش���ل 

التقييم  واجتازوا مراحل  املجتمع 
املهارات  على  وح�شلوا  والتدريب 
ال���الزم���ة مل��م��ار���ش��ة اأع��م��ال��ه��م بناء 
املمنوحة  وال�شالحيات  املهام  على 
قانون  تنفيذ  مع  يت�شق  ومب��ا  لهم 
وجمال�ض  الأهلية  املن�شاآت  تنظيم 
اإدارات���ه���ا. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �شعادة 
اأحمد عبد الكرمي جلفار مدير عام 
هيئة تنمية املجتمع بدبي: “تاأتي 
جمتمعية  ق��ي��ادات  برنامج  اأهمية 
من منطلق بناء القدرات يف املجال 
الجتماعي وهو اأحد ركائز تنمية 
باجتاه  اأ�شا�شية  وخ��ط��وة  املجتمع 
حكومة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  حت���ق���ي���ق 
اأن  كما  الجتماعي.  للقطاع  دب��ي 
اأهداف الربنامج وحمتواه تتالءم 
ك���ام���ل م���ع روؤي������ة �شاحب  ب�����ش��ك��ل 
را�شد يف  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
القيادات  م��ن  ج��دي��د  ت��اأه��ي��ل جيل 

ث����م ال����دف����ع ب���ه���م م���ب���ا����ش���رة نحو 
خمتلف  يف  واإ����ش���راك���ه���م  امل����ي����دان 
احتياجات  ح�شب  العليا  املنا�شب 

القطاعات”.
واأ�شاف معاليه: “اجتازت القيادات 
مكثفة  دورات  امل��رك��ز  يف  الوطنية 
اجلامعات  اأف�����ش��ل  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
جتهيزهم  مت  ك���م���ا  ال����ع����امل����ي����ة.. 
تدريب  ع��رب  اجل��دي��دة  ملنا�شبهم 
القانونية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  م��ك��ث��ف 
اإ�شافة  الإدارات  وحوكمة جمال�ض 
لتدريبهم على التعامل مع و�شائل 
الإعالم ونعول على هذه القيادات 
القطاع  نوعية يف  نقلة  اإح���داث  يف 

الجتماعي بالإمارات”.
وكانت القيادات ال�شابة قد خا�شت 
التدريبية  ال��دورات  من  جمموعة 
ب��ال��ت��ع��اون ب���ني م��رك��ز حم��م��د بن 
تنمية  وهيئة  القادة  لإع��داد  را�شد 

ال��وط��ن��ي��ة ق�����ادر ع��ل��ى ال���ت���اأث���ري يف 
الأهلية  امل���ن�������ش���اآت  ع���م���ل  ت����ط����ور 
املجتمعية  التنمية  يف  وان�شهارها 
ال�شاملة لالإمارة واتخاذ القرارات 
التي تعود بالنفع على كافة الفئات 

داخل املجتمع”.
واأكد اأحمد جلفار “�شيعزز تعاوننا 
مع مركز حممد بن را�شد لإعداد 
ال���ق���ادة م���ن وج����ود ك�����وادر وطنية 
فعالة ت�شاهم يف الرتقاء باملن�شاآت 
دب����ي ودفع  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف  الأه���ل���ي���ة 
عجلة التنمية الجتماعية وتقوية 
بني  الجتماعي  التالحم  اأوا���ش��ر 

�شرائح املجتمع كافة”.
����ش���ع���ادة �شعيد  ق����ال  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
حممد العطر املدير العام للمكتب 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  التنفيذي 
حممد بن را�شد اآل مكتوم: “تتيح 
لإعداد  را�شد  بن  حممد  منظومة 

قيادات  ل��ت��ط��وي��ر  امل���ج���ال  ال���ق���ادة 
اإم����ارات����ي����ة م���وؤه���ل���ة وق��������ادرة على 
القطاعات  ن��وع��ي يف  اأث���ر  اإح����داث 
التكامل  وحت��ق��ي��ق  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
اأهداف وخمرجات القطاعات  بني 
وروؤي��ة حكومة  اإليها  ينتمون  التي 
اأن القطاع  دبي. ومما ل �شك فيه 
الجتماعي ذو اأهمية خا�شة �شواء 
الأهلية  اأو  احلكومية  مبوؤ�ش�شاته 
�شابة  م���واط���ن���ة  ق����ي����ادات  ووج������ود 
من  ك��ب��ري  ب�شكل  �شيعزز  وم��درب��ة 
التنمية  يف  الأه��ل��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  دور 
م�شاركة  و���ش��ي�����ش��م��ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

اأف�شل لها يف تنمية املجتمع”.
التدريبي  الربنامج  وت�شمن  هذا 

املوؤمترات ال�شحفية.
بن  حممد  م��رك��ز  من���وذج  ويعك�ض 
املنظومة  ال���ق���ادة  لإع������داد  را����ش���د 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  القيادية 
�شمن  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
بالتعاون  وجتريبي  اأكادميي  اإطار 
مع اأف�شل اجلامعات العاملية ومبا 
ق���ي���ادات وطنية  ت��خ��ري��ج  ي�����ش��م��ن 
ت�شتطيع مواكبة التغريات العاملية 
روؤية  لتحقيق  ال��ع��م��ل  وم��وا���ش��ل��ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

را�شد اآل مكتوم امل�شتقبلية.
حممد  م���ن���ظ���وم���ة  وت�������ش���ت���ه���دف 
ب������ن را�������ش������د ل����ل����ق����ي����ادة ت���ط���وي���ر 
ث���م���اين ك����ف����اءات رئ��ي�����ش��ي��ة ه����ي.. 

للم�شاركني  ت��ع��ري��ف��ا  ل���ل���ق���ي���ادات 
الأهلية  امل��ن�����ش��اآت  تنظيم  ب��ق��ان��ون 
اإم���ارة دب��ي وم��ه��ام هيئة تنمية  يف 
املن�شاآت  ت��اأ���ش��ي�����ض  واآل���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع 
الأه���ل���ي���ة م����ع ال���ت���ع���ري���ف ب���ال���دور 
الأهلية  للموؤ�ش�شات  الج��ت��م��اع��ي 
اإ�شافة اإىل التدريب حول جمال�ض 
وم�شوؤولياتها  ودوره�������ا  الإدارة 
املخولة  وال�������ش���الح���ي���ات  وامل����ه����ام 
املنت�شبون.  يحتاجها  وال��ت��ي  ل��ه��ا 
اإعالمية  عمل  ور����ض  ت�شمن  كما 
التعامل  كيفية  ح��ول  متخ�ش�شة 
مع و�شائل الإعالم والتدريب على 
اإع�����داد اخل��ط��اب��ات ال��ع��ام��ة وعمل 
واإدارة  اإعالمية  ول��ق��اءات  ح��وارات 

وال�شت�شراف  والإ����ش���راك  ال��ت��ن��وع 
العاملية  وامل��واط��ن��ة  ال�شرتاتيجي 
وال�شغف  ال������ري������ادي  وال���ت���ف���ك���ري 
واللتزام وخلق القيمة اإىل جانب 
اأول واأخ���ريا  ب��الإن�����ش��ان  اله��ت��م��ام 

الف�شول واملرونة.
وت�شعى املنظومة اإىل تنمية كفاءات 
وق�������درات ال���ق���ي���ادات ال�����ش��اب��ة من 
التفكري  الإم��ارات��ي��ني يف جم���الت 
الإب������داع������ي وت���ط���وي���ر ق���درات���ه���م 
وم���ه���ارات���ه���م ل���ل���م���واك���ب���ة اأح�����دث 
على  الربنامج  ويقوم  امل�شتجدات. 
التجارب  خ��الل  من  التعلم  اأ�ش�ض 
احلية التي تعك�ض واقع وحتديات 

بيئات العمل يف العامل.

انطالق فعاليات مهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي يف الوثبة 30 نوفمرب
•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  رعاية �شاحب  حتت 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبتوجيهات  اهلل«  »حفظه 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ومتابعة �شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
.. تنطلق فعاليات مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي يف منطقة الوثبة باأبوظبي 
30 نوفمرب اجلاري وت�شتمر حتى 26 يناير 2019 حتت �شعار » الإمارات 
املكتب  م��دي��ر  ال��ن��ي��ادي  �شعيد  حميد  �شعادة  وت��وج��ه   .  « احل�����ش��ارات  ملتقى 
اخلا�ض ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان ونائب رئي�ض اللجنة العليا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  بال�شكر  الرتاثي  زاي��د  ال�شيخ  ملهرجان  املنظمة 
الكرمية  الدولة »حفظه اهلل« على رعايته  اآل نهيان رئي�ض  زايد  خليفة بن 
اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  للمهرجان واإىل �شاحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة على دعمه امل�شتمر واإىل �شمو 
ال��وزراء وزير �شوؤون  اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض  ال�شيخ من�شور بن زايد 

الرئا�شة على متابعته احلثيثة للمهرجان.
اآل نهيان م�شت�شار  كما توجه بال�شكر اإىل معايل ال�شيخ �شلطان بن حمدان 

اللجنة  رئي�ض  الهجن  �شباقات  احت��اد  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  ال�شمو  �شاحب 
العليا املنظمة ملهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي 2018.

ويعك�ض مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي اهتمامات املغفور له ال�شيخ زايد بن 
والرتاث  الإم��ارات��ي خا�شة  ب��ال��رتاث   « ث��راه  اهلل  » طيب  نهيان  اآل  �شلطان 

الإن�شاين واحل�شارات ب�شفة عامة .
وي�شتعر�ض املهرجان ببناء تفاعلي مبتكر وتوثيق تعريفي تعليمي جوانب 
يف  املمتدة  واآث��اره��ا  التاريخية  و���ش��واه��ده��ا  الإم����ارات  ح�شارة  م��ن  متعددة 
خمتلف مناطق الدولة منذ مئات ال�شنني والتي تبنى خالل فرتة املهرجان 
اأن  ليوؤكد  للدولة  اجلغرايف  المتداد  على  الزمنية  احلقب  خمتلف  ممثلة 
اإن�شان الإمارات تواجد على هذه الأر�ض منذ القدم و�شعى فيها وعمل وعمر 

وكون جمتمعات تطورت وازدهرت.
نراه  ما  واأن  الإم���ارات  حل�شارة  التاريخي  الم��ت��داد  عمق  املهرجان  ويوؤكد 
اأنه  اأف�شل دليل على ذلك كما يوؤكد  اليوم من ث��راء ال��رتاث الإم��ارات��ي هو 
تراث ثري ومتنوع يف عنا�شره ومدلولته، حيث يعرف املهرجان بالرتاث 

الإماراتي ويعزز ال�شعور بالفخر به لدى الإماراتيني واملقيمني.
وتهدف ر�شالة املهرجان العاملية اإىل احلفاظ على الرتاث الإماراتي والعاملي 
ونقله اإىل الأجيال القادمة بطرق وو�شائل متنوعة ملا للرتاث من اأثر يف فهم 

الآخر ون�شر قيم الت�شامح بني ال�شعوب.
ويحر�ض املهرجان على عر�ض الرتاث الإماراتي والرتاث العاملي يف �شيغة 
معه  والتفاعل  ا�شتك�شافه  على  النا�شئة  الأج��ي��ال  حتث  ت�شويقية  تعليمية 
التي  اجل��دي��دة  والفعاليات  ال��ت��ط��ورات  ت�شكل  حيث  نفو�شهم  يف  وتاأ�شيله 
اأ�شيفت اإىل الدورة احلالية اإ�شافة متميزة ترثي املخزون الرتاثي واملعريف 
لدى اجلمهور وتوؤ�شل حب الرتاث يف نفو�ض الأطفال وال�شباب من الأجيال 

اجلديدة.
جديدة  واأجنحة  اأرك��ان  واإ�شافات  كربى  تو�شعة  املهرجان  منطقة  و�شهدت 
حيث ياأخذ املهرجان هذا العام بعدا جديدا يف اإ�شافاته النوعية التي ت�شمل 
�شواهد من ح�شارة الإمارات ومعامل رمزية من ثقافات ال�شعوب وح�شارات 
احل�شارات  ملتقى  الإم���ارات  اأن  توؤكد  العامل  مناطق  خمتلف  من  ال�شعوب 
الت�شامح  ثقافة  تن�شر  ح�شارية  دول���ة  ب��ن��اء  يف  زاي���د  ال�شيخ  روؤي���ة  وت��ر���ش��خ 

وال�شالم يف العامل.
47 للدولة حيث  ال�  وينطلق املهرجان تزامنا مع احتفالت اليوم الوطني 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الحت���اد  ب���روح  لالحتفال  متنوعة  غنية  ن�شاطات  خ�ش�ض 
املهرجان  يف  الرئي�شة  الفعالية  تعد  والتي  القبائل  لأبناء  الحت��اد  م�شرية 
الإمارات  �شعب  يكنه  ال��ذي  وال��ولء  والوفاء  ملا متثله من تعبري عن احلب 

للقيادة الر�شيدة.
الدول  ع�شرات  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  بالإ�شافة  ال��دورة اجلديدة  يف  وت�شارك 
بطريقة  امل��اأك��ولت  من  تراثها  جوانب  خمتلف  لتعر�ض  والعاملية  العربية 
وكذلك  الرتاثية  التقليدية  واحل��رف  واملنتوجات  التفاعلي  احل��ي  الطبخ 

العرو�ض والأهازيج الفلكلورية.
العامل  تقليدية من حول  تقدم منتوجات  500 حمل  املهرجان  ي�شم  كما 
الأحياء  م�����ش��ارح  ع��ل��ى  ثقافية  ت��راث��ي��ة  فعالية   1500 م��ن  اأك���رث  وي�شهد 
والأجنحة وكذلك خ�شبة امل�شرح ال�شخم اجلديد الذي مت ت�شييده لإقامة 

العرو�ض العاملية الكربى.
تو�شعة  بداية من  اأك��رث من جانب  على  تطورا  اجل��اري  العام  دورة  وت�شهد 
املنطقة املقام عليها املهرجان مرورا بزيادة الدول امل�شاركة وانتهاء بالعرو�ض 

املحلية والعاملية اجلديدة التي ت�شهدها كافة اأحياء واأجنحة املهرجان.
كما ت�شهد الدورة اجلديدة تقدميا وطرحا جديدا حل�شارة الإمارات حيث 
يقدم �شواهد واآث��ارا من ح�شارة الإم��ارات عرب بناء تفاعلي مبتكر وتوثيق 
اآث��ار من مئات ال�شنني حل�شارة الإم��ارات تبنى خالل  تعريفي تعليمي عن 
اجلغرايف  الم��ت��داد  على  الزمنية  احل��ق��ب  خمتلف  ممثلة  امل��ه��رج��ان  ف��رتة 

للدولة، لتوؤكد عمق المتداد التاريخي حل�شارة الإمارات.
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :كري�شنت للملكية الفكرية
Samaha :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 285901            بتاريخ :   1٤/ 01/ 2018 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م / مودرن لل�شناعات املنزلية و العناية ال�شخ�شية �ض ذ م م
وعنوانه : �ض.ب. 525٤9، دبي – الإمارات العربية املتحدة. هاتف:   فاك�ض : الربيد اللكرتوين : 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
تنظيف و�شقل  املالب�ض، م�شتح�شرات  وكي  ت�شتعمل يف غ�شل  اأخرى  ومواد  قم�شة  الأ تبيي���ض  م�شتح�شرات 
منظفات  لل�شعر،   ) )ل��و�شن  تجمي�����ل،غ�شول  م�شتح��شرات  عط���ري�ة،  وزيوت  عط��ور  �شابون،  وك��شط،  وجلي 

اأ�شنان.
الواقعة بالفئة  :03   

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة Samaha  باحلروف الالتينية باللون البني و بخط عري�ض و�شكل مميز 
و يعلوها ر�شمة راأ�ض �شيدة و ورده علي �شعرها. 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :كري�شنت للملكية الفكرية
 Sanittol :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 285903            بتاريخ :   1٤/ 01/ 2018 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م / مودرن لل�شناعات املنزلية و العناية ال�شخ�شية �ض ذ م م
وعنوانه : �ض.ب. 525٤9، دبي – الإمارات العربية املتحدة. هاتف :   فاك�ض : الربيد اللكرتوين : 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
تنظيف و�شقل  املالب�ض، م�شتح�شرات  وكي  ت�شتعمل يف غ�شل  اأخرى  ومواد  قم�شة  الأ تبيي���ض  م�شتح�شرات 
منظفات  لل�شعر،   ) )ل��و�شن  تجمي�����ل،غ�شول  م�شتح��شرات  عط���ري�ة،  وزيوت  عط��ور  �شابون،  وك��شط،  وجلي 

اأ�شنان.
الواقعة بالفئة  :03   

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة Sanittol  باحلروف الالتينية باللون البني و بخط عري�ض و�شكل مميز 
حلرف O مر�شوم عليه �شورة لن�شر ينق�ض على ثعبانني باللون البني.  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :كري�شنت للملكية الفكرية
 WASH &Clean :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 28590٤            بتاريخ :   1٤/ 01/ 2018 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م / مودرن لل�شناعات املنزلية و العناية ال�شخ�شية �ض ذ م م
وعنوانه : �ض.ب. 525٤9، دبي – الإمارات العربية املتحدة. هاتف :   فاك�ض : الربيد اللكرتوين : 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
تنظيف و�شقل  املالب�ض، م�شتح�شرات  وكي  ت�شتعمل يف غ�شل  اأخرى  ومواد  قم�شة  الأ تبيي���ض  م�شتح�شرات 
منظفات  لل�شعر،   ) )ل��و�شن  تجمي�����ل،غ�شول  م�شتح��شرات  عط���ري�ة،  وزيوت  عط��ور  �شابون،  وك��شط،  وجلي 

اأ�شنان.
الواقعة بالفئة  :03   

WASH & Clean مكتوبة باحلروف الالتينية باللونني الأزرق و الأحمر و  و�شف العالمة:عبارة 
بخط عري�ض و�شكل مميز داخل اإطار ب�شيط و مميز باللونني الأحمر و الأزرق ال�شماوي.     

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :كري�شنت للملكية الفكرية
Hair & Scalp :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 286516            بتاريخ :   25/ 01/ 2018 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م / مودرن لل�شناعات املنزلية و العناية ال�شخ�شية �ض ذ م م
وعنوانه : �ض.ب. 525٤9، دبي – الإمارات العربية املتحدة. هاتف : فاك�ض : الربيد اللكرتوين : 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
تنظيف و�شقل  املالب�ض، م�شتح�شرات  وكي  ت�شتعمل يف غ�شل  اأخرى  ومواد  قم�شة  الأ تبيي���ض  م�شتح�شرات 
منظفات  لل�شعر،   ) )ل��و�شن  تجمي�����ل،غ�شول  م�شتح��شرات  عط���ري�ة،  وزيوت  عط��ور  �شابون،  وك��شط،  وجلي 

اأ�شنان.
الواقعة بالفئة  :03   

ب�شكل معني حيث  الأ�شود  باللون  الالتينية  Hair & Scalp مكتوبة باحلروف  العالمة:عبارة  و�شف 
يوجد على احلرف الأ.خري ر�شمة ل�شعر متطاير و توجد ) عالمة الربط و الإ�شافة( ب�شكل  معني باللون 

الأحمر  و مت متييز الكلمة الأخرية بو�شع احلرف الأو�شط باللون الأحمر.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
NIVIA STEP OUT & PLAY :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 290610             بتاريخ :   0٤/15/ 2018 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م �شركة : ايه ا�ض زد فنت�شر للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
وعنوانه : �ض.ب. 12٤689، دبي – الإمارات العربية املتحدة. هاتف : 0٤3332٧22 فاك�ض :

samar.khan@aszventure.com :  الربيد اللكرتوين
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض.
الواقعة بالفئة  : 25   

باللون  الكبرية  الالتينية  باحلروف   N حلرف  ر�شمة  يوجد  اللون  اأ�شود  مربع  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
و  الأبي�ض  باللون  الكبرية  الالتينية  ب��احل��روف  مكتوبة   NIVIA كلمة  اأ�شفله  و  كبري  بحجم  الأبي�ض 

بالأ�شفل عبارة   STEP OUT & PLAY باحلروف الالتينية الكبرية باللون الأبي�ض. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

  
املودعة حتت رقم : 2911٧٧            بتاريخ :   26/ 0٤/ 2018 م

تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م
با�ش��م / �شميل يوغي ماداتيل

وعنوانه : �ض. ب:    283062 دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة. هاتف : فاك�ض : 
shameelym@gmail.com : الربيد اللكرتوين

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، الإيواء املوؤقت.

الواقعة بالفئة  :٤3   
و�شف العالمة:عبارة عن ر�شمة معينة لدائرة باللون الأ�شود بداخلها ر�شمة لنجمة باللون الأ�شود و على 
اليمني كلمة ) �شواي ( مكتوبة باللون الأ�شفر ب�شكل معني و على ي�شار ال�شكل كلمة ) �شتار ( بنف�ض اللون 
باحلروف  مكتوبة   GRILLS كلمة  اليمني  على  الكلمات  تبديل  مع  ال�شكل  تكرار  بالأ�شفل  و  النمط   و 
الالتينية الكبرية باللون الأ�شفر و بخط معني و على الي�شار كلمة STAR مكتوبة باحلروف الالتينية 

الكبرية باللون الأ�شفر و بخط معني.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
RB :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 292055            بتاريخ :   13/ 05/ 2018 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م / فاطمة لتجارة قطع ال�شيارات ذ م م
وعنوانه : �ض. ب :    16٤9 عجمان ، دولة الإمارات العربية املتحدة. هاتف : فاك�ض : الربيد اللكرتوين : 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�ض  مركبات  مزلقات،  �شناعية،  و�شحوم  زي��وت 

املحركات( ، مواد اإ�شاءة، �شموع وفتائل لالإ�شاءة.
الواقعة بالفئة  :0٤   

و�شف العالمة:عبارة عن مربع اأ�شود اللون باأ�شفله موجات رماديه مكتوب عليه احلرفني RB باحلروف 
الالتينية الكبرية باللون الأبي�ض بخط عري�ض و ب�شكل مميز.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
Karakee Cafe :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 299٤٤٤            بتاريخ :   0٤/ 10/ 2018 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م / �شركة كركي كافيه ذ م م
وعنوانه : �ض. ب:    ٤٧5٤9 دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة. هاتف : فاك�ض :

shameelym@gmail.com : الربيد اللكرتوين
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، الإيواء املوؤقت.
الواقعة بالفئة  :٤3   

و�شف العالمة:عبارة عن م�شتطيل باللون الأ�شود مر�شوم عليه خطوط طوليه يوجد على الي�شار ر�شمة 
الالتينية  باحلروف  مكتوبة    Karakee cafe عليها  مكتوب  و  الربتقايل  و  البني  باللونني  فنجان 
 ) كافيه  كركى   ( عليها  مكتوب  و  الربتقايل  و  البني  باللونني  فنجان    ر�شمة  اليمني  علي  و  مميز  ب�شكل 

مكتوبة باحلروف العربية. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم : 299٧30            بتاريخ :   10/ 10/ 2018 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م / اي�شتيتيك ل�شناعة الألواح املعدنية العازلة �ض ذ م م
وعنوانه : �ض. ب :   1898٤حديقة دبي ال�شناعية ،  دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

alstronguae.com : هاتف : 0٤ 3298900 فاك�ض : الربيد اللكرتوين
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م��واد معدنية خلطوط  متنقلة معدنية،  بناء معدنية، مباين   م��واد  منها،  وكل خليط  نفي�شة  معادن غري 
ال�شكك احلديدية، حبال واأ�شالك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة، م�شنوعات حدادة، خردوات معدنية 
�شغرية، موا�شري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة، منتجات م�شنو عة من معادن 

غري نفي�شة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن.
الواقعة بالفئة  :06   

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة ALSTRONG  مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون الأحمر 
مكتوبة   always looks new عبارة  اأ�شفلها  و  الأزرق  باللون  احل��روف  اأح��د  و متييز  بخط عري�ض 

باحلروف الالتينية باللون الأزرق و على ميني العبارة يوجد �شكل مميز باللونني الأحمر و الأزرق . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 22 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 2988٤3 
تاريخ الولوية: 2018/08/28 رقم الولوية: 88095٧٤٧  

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

املتحدة  الوليات   ،9٤025 كاليفورنيا  ب��ارك،  مينلو  رود،  هيل  �شاند   2٤9٤  ،٧ بلدينج   ،100 �شويت  وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
واأقفال  الأب��واب  وموقفات  الأب��واب  واأذرع  ومقاب�ض  اي��ادي  بها  واملعنى  املعدنية  الأب��واب  واإك�ش�شوارات  قطع 

الأبواب والرباغي القفال امليتة وكل ما �شبق م�شنوع من املعدن؛ �شجبات ومقاب�ض اخلزائن من املعدن
بالفئة: 6

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة KOVA باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 22 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 2988٤8 
تاريخ الولوية: 2018/08/28 رقم الولوية: 88095٧٤٧  

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

املتحدة  الوليات   ،9٤025 كاليفورنيا  ب��ارك،  مينلو  رود،  هيل  �شاند   2٤9٤  ،٧ بلدينج   ،100 �شويت  وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اخل�شب؛  وحمالت  قوالب  اخللفية؛  واجل��دران  للجدران  بالط  لالأر�شيات؛  والبالط  واحلجارة  اخل�شب 

اعمال احلواف با�شتثناء ما هو للخزائن واخلزانات
بالفئة: 19

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة KOVA باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 22 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 2988٤9 
تاريخ الولوية: 2018/08/28 رقم الولوية: 88095٧٤٧  

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

املتحدة  الوليات   ،9٤025 كاليفورنيا  ب��ارك،  مينلو  رود،  هيل  �شاند   2٤9٤  ،٧ بلدينج   ،100 �شويت  وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الكونرتات؛  لأ�شطح  الطبيعي  واحلجر  الكوارتز  بها  واملعني  الأث��اث  قطع  واخل��زان��ات؛  اخلزائن  �شناديق 

كوميدنا اأو طاولة للحمام؛ ال�شتائر الدوارة وال�شتائر الأفقية
بالفئة: 20

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة KOVA باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 22 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 298850 
تاريخ الولوية: 2018/08/28 رقم الولوية: 88095٧٤٧  

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

املتحدة  الوليات   ،9٤025 كاليفورنيا  ب��ارك،  مينلو  رود،  هيل  �شاند   2٤9٤  ،٧ بلدينج   ،100 �شويت  وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
التواليت  ورق  وح��م��الت  الد�ض  �شتائر  وق�شبان  املنا�شف  ق�شبان  بها  واملعنى  وملحقاتها  احلمام  معدات 
الأ�شنان  فرا�شي  كاأ�ض  وحمالت  ال�شابون  واأطباق  الأدوي��ة  خزائن  املنا�شف  وحلقات  احلمام  رداء  وحمالت 
�شالل  معدنية؛  غري  املنزيل  لال�شتخدام  �شالل  ال�شتحمام؛  د���ض  و�شالل  املهمالت  و�شلة  احلمام  ورف��وف 
الغ�شيل لال�شتخدام املنزيل اأو البيتي؛ �شناديق تخزين لالأغرا�ض العامة لال�شتخدام املنزيل؛ �شاحب درج 

من الزجاج اأو اخلزف اأو الفخار
بالفئة: 21

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة KOVA باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 22 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 2988٤٤ 
تاريخ الولوية: 2018/08/28 رقم الولوية: 88095٧٤٧  

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

املتحدة  الوليات   ،9٤025 كاليفورنيا  ب��ارك،  مينلو  رود،  هيل  �شاند   2٤9٤  ،٧ بلدينج   ،100 �شويت  وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
غ�شالت �شحون؛ غ�شالت مالب�ض و جمففات املالب�ض

بالفئة: ٧
و�شف العالمة: عبارة عن كلمة KOVA باحرف لتينية باللون ال�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 22 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 2988٤5 
تاريخ الولوية: 2018/08/28 رقم الولوية: 88095٧٤٧  

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

املتحدة  الوليات   ،9٤025 كاليفورنيا  ب��ارك،  مينلو  رود،  هيل  �شاند   2٤9٤  ،٧ بلدينج   ،100 �شويت  وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مفاتيح ال�شاءة؛ ثريمو�شتات )منظمات احلرارة(

بالفئة: 9
و�شف العالمة: عبارة عن كلمة KOVA باحرف لتينية باللون ال�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 22 / 09 /2018 املودعة حتت رقم : 2988٤6 
تاريخ الولوية: 2018/08/28 رقم الولوية: 88095٧٤٧  

بلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�ش��م: كاتريا انك.

وعنوانه: �شويت 100، بلدينج ٧، 2٤9٤ �شاند هيل رود، 
مينلو بارك، كاليفورنيا 9٤025، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
جتهيزات اأو تركيبات الإ�شاءة؛ ب�شالت م�شابيح الثنائيات الباعثة لل�شوء )ال اي دي(؛ جتهيزات اأو تركيبات 
املوا�شري او اأعمال ال�شمكرة، احلنفيات والأنابيب والتجهيزات، خطوط الإمداد وال�شمامات، جمموعات حلمل 
د�ض تتاألف من روؤو�ض د�ض، �شنبور احلو�ض؛ مقاب�ض الد�ض ومقاب�ض حلمالت الد�ض؛ م�شارف واأحوا�ض 
وم�شبقة  جممعة  حمامات  م�شبقا؛  املبلطة  احلمامات  واأحوا�ض  ال�شتحمام  اأك�شاك  احلمام،  مقعد  الغ�شيل، 
ال�شنع تباع كوحدة؛ مطابخ جممعة وم�شبقة ال�شنع تباع كوحدة؛ ثالجات؛ اأفران؛ قمم الطباخات؛ اأفران 
ميكروويف؛ �شفاطات الروائح للميكروويف؛ مراوح ال�شقف؛ �شبكات الهواء ل�شتخدامها يف اأنظمة التدفئة 
اأرقام  ال��ه��واء؛  وتكييف  والتهوية  التدفئة  اأنظمة  يف  لال�شتخدام  الهواء  ع��دادت  ال��ه��واء؛  وتكييف  والتهوية 
وحروف املنازل من املعدن؛ �شناديق الربيد املعدنية؛ اك�ش�شوارات للمدفاأة واملعنى بها �شا�شات النار تتكون يف 

املقام الأول من اإطار معدين مع �شبكة معدنية؛ م�شاند معدين لجل احلطب واملعنى بها امل�شاند
بالفئة: 11

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة KOVA باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 05 / 03 /2018 املودعة حتت رقم : 288٤01 
با�ش��م: ماك�شار تكنولوجيز هولدينج انك.

وعنوانه: �شويت ٤025، �شبري تاور، وان ماركت بالزا، �شان فران�شي�شكو، كاليفورنيا 9٤105، الوليات املتحدة 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
برامج  و�شيانة  و�شيانة  وتنفيذ  وتطوير  ت�شميم  ال��ربجم��ي��ات؛  ا�شت�شارات  خ��دم��ات  و  الكمبيوتر  اأج��ه��زة 
احل��ا���ش��وب وق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات؛ خ��دم��ات ت��خ��زي��ن م��ع��ل��وم��ات ال��ب��ي��ان��ات؛ خ��دم��ات ر���ش��د الأر�����ض والت�شوير 
الت�شويري؛  الت�شوير  خدمات  لالأر�ض؛  ال�شناعية  والأق��م��ار  اجلوية  الرقمية  ال�شور  تف�شري  الف�شائي؛ 
اخلدمات اجلغرافية املكانية، وهي ر�شم اخلرائط والر�شومات على نطاق وا�شع من ال�شور اجلويةوالأقمار 
ال�شناعية؛ خدمات النمذجة احلا�شوبية، وهي تقييم خوارزميات للك�شف عن الأ�شياء من ال�شور امل�شت�شعرة 
القابلة  املوؤقت للربامج غري  ؛ توفري ال�شتخدام  ا�ض(  ايه  ايه  عن بعد لالأر�ض؛ الربجميات كخدمة)ا�ض 
للتنزيل على الإنرتنت؛ الربجميات كخدمة)ا�ض ايه ايه ا�ض(  التي تت�شمن برامج لتلقي وجمع وجتهيز 
ومعاجلة وحتليل البيانات امل�شتمدة من ال�شواتل والأنظمة الروبوتية الف�شائية؛ الربجميات كخدمة)ا�ض 
ايه ايه ا�ض(   وتت�شمن برناجما يف جمال ال�شور الرقمية ل�شتخدامه فيما يت�شل بجمع ال�شور اجلوية 
واجلغرافية وال�شاتلية والتالعب بها ومعاجلتها وتن�شيقها اللكرتوين وتوزيعها؛ الربجميات كخدمة)ا�ض 
الرتميز  ومعلومات  وال��ب��ي��ان��ات،  املكانية  اجلغرافية  املعلومات  جم��ال  يف  ب��رام��ج  وتت�شمن  ا����ض(    اي��ه  اي��ه 
اجلغرايف، ونظم املعلومات اجلغرافية، و�شور الأقمار ال�شناعية، والت�شوير الفوتوغرايف، ور�شم اخلرائط، 
وال�شتخبارات املوقع ور�شد املوقع، وهي برامج للو�شول والتحميل والتحليل والبحث والتنظيم وامل�شاركة 
والتوزيع وحتديث ، و�شراء، ودمج، ور�شد ال�شور، واملعلومات اجلغرافية املكانية، واملحتوى اجلغرايف املكاين، 
اجلغرافية  ال�شور  جم��ال  يف  الإن��رتن��ت  على  حا�شوبية  بيانات  قاعدة  توفري  باملوقع؛  اخلا�شة  واملعلومات 
ال�شتبانة  عالية  ال�شناعية  الأقمار  ل�شور  تاريخي  اأر�شيف  وهي  ال�شناعية،  الأقمار  �شور  لإنتاج  املكانية 
ملوقع جغرايف للمقارنة ب�شور الأقمار ال�شناعية يف نف�ض املوقع بعد وقوع كارثة طبيعية اأو كارثة من �شنع 
الإن�شان اأو انتفا�شة �شيا�شية اأو حدث اآخر ذات اأهمية عالية لتوفري ال�شياق التاريخي بالإ�شافة اإىل متابعة 
مع �شور اجلغرافيا؛ توفري قواعد بيانات للخرائط؛ توفري موقع على �شبكة النرتنت ي�شم قاعدة بيانات 
التي  التكنولوجيا  ي�شم  الإنرتنت  �شبكة  على  توفري موقع  بعد؛  م�شت�شعرة عن  اأر�شية  �شور  على  حتتوي 
تتيح الو�شول والتالعب يف اأدوات الربجميات للبحث والت�شفية، والتعليق، وو�شع اإ�شارة مرجعية، والتنبيه، 
ور�شد ال�شور اجلغرافية املكانية؛ توفري موقع على �شبكة الإنرتنت ي�شم اأدوات الربجميات لتحرير ال�شور 
والتالعب بها؛ وفري خدمات املعلومات املت�شلة بقاعدة بيانات لل�شور والقيا�شات اجلغرافية لالأر�ض؛ توفري 
خدمات املعلومات عن طبيعة �شور الأقمار ال�شناعية واملعلومات اجلغرافية عن طريق جمع البيانات التي 
يتم احل�شول عليها عن طريق الأقمار ال�شناعية والتالعب بها وتف�شريها وتن�شيقها اللكرتوين وتوزيعها؛ 
توفري خدمات املعلومات يف جمالت ا�شتخبارات املوقع وال�شتخبارات اجلغرافية املكانية؛ البحوث والتطوير 
والت�شاور املت�شل بها يف جمالت املعلومات والبيانات اجلغرافية املكانية، ومعلومات الرتميز اجلغرايف، ونظم 
حتليل  امل��واق��ع؛  ور�شد  باملوقع،  اخلا�شة  واملعلومات  املوقع،  ا�شتخبارات  ومعلومات  اجلغرافية،  املعلومات 
واملعلومات  الب�شرية  الت�شاري�ض  ومعلومات  املكانية  اجلغرافية  املعلومات  ميادين  يف  والبيانات  املعلومات 
خدمات  بها؛  املت�شل  والت�شاور  الب�شرية  العوامل  ومعلومات  ال�شلوكية  واملعلومات  والثقافية  الجتماعية 
اخلدمات  ال�شناعية؛  والأق��م��ار  واجلغرافية  اجل��وي��ة  لل�شور  الإل��ك��رتوين  الت�شوير  طبيعة  يف  احلا�شوب 
للمعلومات  لإج��راء حتليل  للعمالء  اإلكرتونية  وبوابة  الإنرتنت  �شبكة  على  نظام  توفري  وهي  احلا�شوبية، 
اجلغرافية؛ اإدارة جمتمع النرتنت من امل�شتخدمني امل�شجلني، اأي ا�شت�شافة و�شيانة مواقع �شبكة النرتنت 
وتقدمي  لتحليل  ي�شتخدمو  امل��وق��ع  م�شتخدمني  اأن  حيث  امل�شجلني  امل�شتخدمني  م��ن  الن��رتن��ت  ملجتمع 
املعلومات املتعلقة ب�شور الأقمار ال�شناعية لالأر�ض؛ اإن�شاء جمتمع على النرتنت من امل�شتخدمني امل�شجلني 
لتقدمي احلوافز للم�شتخدمني للم�شاركة يف املجتمع على النرتنت من اأجل ال�شتفادة من املوقع لتحليل 
وتوفري املعلومات ب�شاأن �شور الأقمار ال�شناعية لالأر�ض. وامل�شورة العلمية وال�شت�شارات يف جمال الف�شاء، 

والأمن ال�شيرباين، واإلكرتونيات الطريان، ونظم املراقبة املتعلقة مبا �شبق
بالفئة: ٤2

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات RADIANT SOLUTIONS  بالالتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :كري�شنت للملكية الفكرية
Germguard :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 286٤0٧            بتاريخ :   2٤/ 01/ 2018 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م / مودرن لل�شناعات املنزلية و العناية ال�شخ�شية �ض ذ م م
وعنوانه : �ض.ب. 525٤9، دبي – الإمارات العربية املتحدة. هاتف : فاك�ض : الربيد اللكرتوين : 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
تنظيف و�شقل  املالب�ض، م�شتح�شرات  وكي  ت�شتعمل يف غ�شل  اأخرى  ومواد  قم�شة  الأ تبيي���ض  م�شتح�شرات 
منظفات  لل�شعر،   ) )ل��و�شن  تجمي�����ل،غ�شول  م�شتح��شرات  عط���ري�ة،  وزيوت  عط��ور  �شابون،  وك��شط،  وجلي 

اأ�شنان.
الواقعة بالفئة  :03   

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة Germguard  باحلروف الالتينية الكبرية باللونني الأحمر و الأزرق و 
بخط عري�ض و�شكل مميز داخل اإطار معني بنف�ض اللونني الأحمر و الأزرق متداخلني ب�شكل معني.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  25  نوفمرب 2018 العدد 12487

العدد 12487 بتاريخ 2018/11/25   
      اإعالن حكم بالن�صر

 2018/322 احوال �صخ�صية  
املدعي : امريه ابراهيم فريح �شلمى ، اجلن�شية : فل�شطني ، العنوان : الإمارات - راأ�ض اخليمة - 

املعمورة - بالقرب من مدر�شة الروابي  رقم الهاتف : 9٧105061٧8651+
راأ�ض   - الإم���ارات   : العنوان   ، : فل�شطني  ، اجلن�شية  نعمان ف�شل حجي  يا�شر   : املدعي عليه  اىل 
ال��ق��دمي - رق��م  الهاتف :  امل��ع��م��ورة  ال��رواب��ي - خلف مركز  ب��ج��وار مدر�شة  امل��ع��م��ورة -  اخليمة - 

 +9٧105061٧8651
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�شدرت بحقك وبتاريخ 2018/11/15  احلكم التايل:  

حكمت املحكمة/حكمت املحكمة : 1- بتطليق املدعية اأمرية ابراهيم فريح �شلمى من املدعي عليه 
احلكم  �شريورة  تاريخ  من  العدة  اح�شاء  وعليها  لل�شرر  بائنة   طلقة  حجي  ف�شل  نعمان  يا�شر 
درهم(   30.000( دره��م  ال��ف  للمدعية ثالثون  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام   -2 باتا.   بالطالق 
بعنوان موؤخر ال�شداق اعتبارا من �شريورة احلكم  بالطالق باتا.  3- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
درهم  خم�شمائة  بواقع  العدة  �شكني  بدل  بعنوان  دره��م(   1500( دره��م  وخم�شمائة  الف  للمدعية 
)500 درهم( �شهريا وملدة ثالثة ا�شهر اعتبارا من تاريخ �شريورة احلكم بالطالق باتا.  ٤- بالزام 
و�شهادات  وعمر  وحممد  وابراهيم  عبداهلل  البناء  هوية  بطاقات  املدعية  ي�شلم  بان  عليه  املدعي 
ميالدهم والتطعيمات اخلا�شة بهم و�شور م�شدقة من جوازات �شفرهم.  5- بالزام املدعي عليه 
بالر�شوم وامل�شاريف ومائة درهم لقاء اجرة حماماة ورف�ض الدعوى فيما زاد من طلبات. و�شدر 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثون  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما    .2018/11/15 يف  احلكم 
اإليه فاإن املحكمة �شوف تتخذ  ، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار  لالإعالن به 

الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�صم الت�صجيل

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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�سحة دبي تعلن عن تد�سني مركز عاملي جديد لالإخ�ساب
•• دبي-وام:

لالإخ�شاب  العاملي  دب��ي  مركز  تد�شني  عن  دب��ي  يف  ال�شحة  هيئة  اأعلنت 
واإجنازاته  وتفوقه  جناحاته  يف  احل��ايل  الإخ�شاب  ملركز  امتدادا  ليكون 
الإ�شالمي”.  “ الإم���ارات  مع  وقعتها  التي  التفاهم  ملذكرة  وف��ق  وذل��ك 
ال�شحة  عام هيئة  القطامي مدير  .. معايل حميد حممد  املذكرة  وقع 
“ الإمارات  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  القا�شم  اهلل  عبد  ه�شام  و�شعادة  دبي  يف 

الإ�شالمي” بح�شور عدد من م�شوؤويل اجلانبني .
و�شيعتمد املركز يف تاأ�شي�شه - وفق املخططات املقررة - على بنية حتتية 
وتقنية متقدمة مزودة بتجهيزات وتقنيات هي الأحدث عامليا يف جمال 
البوي�شات  واإن�شاج  والأن�شجة  الأجنة  وزراع��ة  العقم  وع��الج  الإخ�شاب 
اأن�شجة املبي�ض و�شي�شم جمموعة من غرف العمليات املتطورة  وحفظ 

لعلوم  بحثي  مركز  بجانب  التخ�ش�شية  والعيادات  واملختربات  والأ�شعة 
الأجنة والإخ�شاب ملوا�شلة اإ�شهاماته يف تطوير البحوث العلمية يف هذا 
التخ�ش�ض الدقيق . وراعت هيئة ال�شحة يف دبي يف ت�شميم املركز جميع 
معايري اخل�شو�شية واأخذت يف العتبار ظروف املتعاملني واملراجعني من 
7500 مرت مربع  داخل الدولة وخارجها ووفرت املرافق على م�شاحة 
للن�شاء  لطيفة  م�شت�شفى  امل��الزم ملحيط  املركز اجلديد  وذل��ك يف موقع 
والأطفال . و اأكد معايل القطامي - عقب التوقيع - اأن مركز الإخ�شاب 
�شيكون اإ�شافة مهمة للموؤ�ش�شات ال�شحية عاملية امل�شتوى التي تزخر بها 
الإخ�شاب  بحوث  يف  نوعية  نقلة  كونه  اإىل  اإ�شافة  دبي  ومدينة  الدولة 
وعالج العقم .. لفتا اإىل اأن املركز جنح يف اأن يكون اأحد اأهم الوجهات 
املف�شلة للباحثني عن عالج ناجز مل�شكالت عدم الإجناب . واأعرب معايل 
القطامي عن تقدير الهيئة ل� “ الإم��ارات الإ�شالمي” لدعمه وحر�شه 

تواكب  ج��دي��دة  واإمكانيات  ب��ط��راز  لالإخ�شاب  دب��ي  مركز  تاأ�شي�ض  على 
الإ�شالمي” ميثل  “ الإم��ارات  اأن  موؤكدا  املتوا�شلة..  ريادته وجناحاته 
والأعمال  املال  املميزة يف عامل  التي و�شعت ب�شمتها  امل�شارف  اأهم  اأحد 
والقت�شاد واأن دعمه للمركز ين�شجم مع دوره التنموي واملجتمعي دعما 
من   . واأف���راده  املجتمع  وخدمة  ال�شتثمار  وحركة  الوطني  لالقت�شاد 
جهته قال ه�شام عبد اهلل القا�شم اإن العمل اخلريي والعطاء وامل�شوؤولية 
الجتماعية من الركائز الأ�شا�شية لقطاع ال�شريفة الإ�شالمية لذا حر�ض 
الإمارات الإ�شالمي على تقدمي كل �شبل الدعم ملبادرات متنوعة تهدف 
اأعرب �شالح  اإىل الرتقاء ب�شحة ورفاه املجتمع يف الدولة . من جانبه 
بدعم  �شعادته  عن  الإ�شالمي”  “الإمارات  يف  التنفيذي  الرئي�ض  اأم��ني 
مركز دبي لالإخ�شاب لتطويره وحت�شني مرافقه ومعداته وامل�شاهمة يف 

تعزيز قدراته على توفري حلول عالجية �شاملة ومبتكرة .

وزارة الت�سامح تطلق جل�سات منتدى اجلاليات  يف اأبوظبي

قبيلة النقبيني حتتفل بـ »الوطن« بح�سور ٣ اآلف �سخ�س

عمر العلماء: الذكاء ال�سطناعي مفتاح تطور الب�سرية

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وزارة  اأن  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
“منتدى  ت��ط��ل��ق  وه����ي  ال��ت�����ش��ام��ح 
لإ������ش�����راك  ت�������ش���ع���ى  اجلاليات” 
الأفكار  اأف�����ش��ل  اإىل  وال���ش��ت��م��اع 
والق��رتاح��ات وامل��ب��ادرات من قادة 
باأهمية  يوؤمنون  الذين  اجلاليات 

تعزيز واإثراء الت�شامح.
الت�شامح  م����ه����رج����ان  اأن  واأك��������د 
ال���وط���ن���ي ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه ال������وزارة 
الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي ح��ق��ق اأه���داف���ه 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وال���ت���ي ي���اأت���ي يف 
مقدمتها التاأكيد على اأن الت�شامح 
وتدعم  الإم��������ارات  ت��ع��رف��ه  ال�����ذي 
جميعا  تعلمناه  كافة،  منطالقته 
املوؤ�ش�ض  الوالد  واأفعال  اأق��وال  من 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
اعتمد  “الذي  ث���راه  اهلل  “طيب 
ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ض ك��اأح��د اأهم 
مقومات نه�شة وا�شتقرار الإمارات 
وجناحها وتقدمها وهو ما جعلها 

مثال وقدوة يف هذا املجال.
اف��ت��ت��اح معاليه  ج���اء ذل���ك خ���الل 
اجلاليات”  “منتدى  لأع����م����ال 
اأم�ض  الذي نظمته وزارة الت�شامح 
الول يف اأبوظبي يف ختام املنتديات 
احت�شنها  ال����ت����ي  امل���ت���خ�������ش�������ش���ة 
حتت  للت�شامح  الوطني  املهرجان 
وح�شره  زايد”،  نهج  �شعار”على 
70 �شخ�شية عامة من  اأك��رث من 
ق����ادة اجل���ال���ي���ات و����ش���ف���راء ال����دول 

ال�شعيدين  على  ودوره  بالت�شامح 
الإقت�شادي واملجتمعي اإ�شافة اإىل 

دوره الإن�شاين املهم.
حققه  م���ا  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ون���ب���ه 
من  للت�شامح  ال��وط��ن��ي  امل��ه��رج��ان 
اأ���ش��داء ك��ب��رية ���ش��واء داخ���ل حدود 
ال���وط���ن وخ��ارج��ه��ا ي��ع��ت��رب خطوة 
تعزيز  ن��ح��و  طريقنا  يف  متقدمة 
ال��ت��ع��اي�����ض وق���ب���ول الآخ�����ر حمليا 
وا�شحة  ر�شالة  قدم  حيث  وعامليا، 
ملتزمة  الإم���������ارات  ب�����اأن  ل��ل��ع��امل 
بنموذج فريد للت�شامح �شعيا خللق 
جم��ت��م��ع ع���امل���ي ���ش��ل��م��ي وت���ع���ددي 
جن���اح  اأن  م������وؤك������دا  وم�������زده�������ر.. 
اأك�����رث حر�شا  ي��ج��ع��ل��ن��ا  امل���ه���رج���ان 
على متابعة ن�شر وا�شتثمار الوعي 
الذي اأحدثه بتقدمي اأفكار جديدة 
ومبادرات خالقة لتعزيز الت�شامح 

يف الإمارات والعامل.
واأ����ش���اف - م��وج��ه��ا ح��دي��ث��ه لقادة 
 “  - باملنتدى  امل�شاركة  اجل��ال��ي��ات 
اأو�شح  اأن  مبكان  الأهمية  من  اإن��ه 
م����ا ن��ع��ن��ي��ه ب���ال���ت�������ش���ام���ح يف دول����ة 
املتحدة، ف�شكان  العربية  الإم��ارات 
يعرفون جيدا  الغايل  الوطن  هذا 
اأن الت�شامح يتطلب احرتام التنوع 
اأ�شكاله  ج��م��ي��ع  يف  والخ�����ت�����الف 
ويتطلب من كل منا الو�شول اإىل 
معرفة الآخر، كما يحفز الت�شامح 
موقف  مع  التعاطف  على  ال��ق��درة 
موقفه  اأو  نظرته  اأو  اآخ��ر  �شخ�ض 
اأو معتقده، فت�شاحمنا ي�شجع على 
ي�شتوعب  ال���ذي  ال��وع��ي  التعاطف 

•• راأ�ص اخليمة- الفجر:  

�شلطان  ب���ن  ����ش���امل  ال�����ش��ي��خ  ���ش��ه��د 
دائرة  رئي�ض  القا�شمي،  �شقر  ب��ن 
ال��ط��ريان امل���دين يف راأ����ض اخليمة، 
الحتفال  )ال�����ش��ب��ت(،  اأم�����ض  م�شاء 
قبيلة  ن���ظ���م���ت���ه  ال��������ذي  ال����ك����ب����ري، 
مبنا�شبة  خ��ت،  مبنطقة  النقبيني 
ال���ي���وم ال���وط���ن���ي، ب��ح�����ش��ور ن��ح��و 3 
ح�����ش��د من  ب��ي��ن��ه��م  ���ش��خ�����ض،  اآلف 
املجل�ض  اأع�شاء  من  وع��دد  ال�شيوخ 
وامل�شوؤولني  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 

واأبناء القبائل والأهايل.
احت�شنته  ال��ذي  الحتفال،  ا�شتمل 
منطقة خ��ت، ح��وايل 20 كيلومرتا 
اخليمة،  راأ���ض  مدينة  �شرق  جنوب 
ال�شعبية،  الفنون  على عرو�ض من 
النارية،  الأل����ع����اب  م���ن  وع����رو�����ض 
م��و���ش��ي��ق��ى �شرطة  ف��رق��ة  وق���دم���ت 
املو�شيقى  من  عر�شا  اخليمة  راأ���ض 
�شعراء  من  عدد  واألقى  الع�شكرية، 
ال��ق��ادم��ني م��ن مناطق  الإم�������ارات، 
خمتلفة يف الدولة، ونظرائهم من 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، من 
خا�شة  ق�شائد  خثعم،  قبيلة  اأبناء 

الرجال اأبيات ال�شعر وراءه، رافعني 
�شيوفهم اإىل الأعلى.

و�شارك وفد قبيلة خثعم ال�شعودية 
بن  م�شفر  د.  برئا�شة  الحتفال  يف 
م�شاركة  ب��ج��ان��ب  اخل��ث��ع��م��ي،  �شعد 
مدار�ض منطقة خت، وجمعية �شمل 
وامل�شرح،  ال�شعبي  وال��رتاث  للفنون 

ومكتب وزارة تنمية املجتمع.
النقبي،  خ�����ش��ي��ف  ب���ن  ف��ه��د  وق�����ال 
اإن  امل����ن����ظ����م����ة:  ال���ل���ج���ن���ة  رئ����ي���������ض 
الفعاليات ا�شتملت على كلمة قراأها 
م�شوؤول  النقبي،  را���ش��د  ب��ن  حممد 
منطقة خت، هناأ فيها، با�شم قبيلة 
الدولة  ق���ي���ادة  خ���ت،  يف  ال��ن��ق��ب��ي��ني 
واأول���ي���اء العهود  وح��ك��ام الإم�����ارات 
عر�شا  وت�شمنت  الوطني.  باليوم 
حتتوي  ت��راث��ي��ة،  وق��ري��ة  للخيالة، 
ومتحف  اإم�����ارات�����ي،  م��ت��ح��ف  ع��ل��ى 
وعر�ض  ال��ق��دمي��ة،  لل�شور  خ��ا���ض 
لالأكالت  ورك��ن  املتوارثة،  للحرف 
فقرات  الحتفال  و�شمل  ال�شعبية. 
خم�����ش�����ش��ة ل��ل��ن�����ش��اء، م��ن��ه��ا عر�ض 
للعر�ض الإماراتي القدمي، والألعاب 
وم�شابقات  امل���ت���وارث���ة،  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 

لالأطفال وتوزيع الهدايا.

•• دبي-وام:

العلماء  �شلطان  بن  اأكد معايل عمر 
الإ�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول�����ة  وزي�����ر 
ال���ذك���اء  واأدوات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأن 
لتطور  مفتاحا  متثل  ال�شطناعي 
الب�شرية يف الع�شر احلايل وامل�شتقبل 
الأدوات  ه������ذه  ت���ب���ن���ي  ي��ت��ط��ل��ب  م����ا 
وت���ط���وي���ره���ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن خالل 
ت�شريعات مرنة تنظم اآلية ال�شتفادة 
من هذه التكنولوجيا املتقدمة. جاء 
ذلك خالل م�شاركة معاليه يف جل�شة 
عجمان  جامعة  ا�شت�شافتها  حوارية 
ا�شت�شراف  �شل�شلة حما�شرات  �شمن 
“اآفاق  ح����ول  ل��ل��ح��دي��ث  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���ش��ت��خ��دام 
لالرتقاء  ال����ش���ط���ن���اع���ي  وال�����ذك�����اء 
املجالت  �شتى  يف  الأداء  مب�شتويات 
�شعي  اإط��ار  املوؤ�ش�شات” يف  وخمتلف 
اجلامعة لتعريف منت�شبيها وطلبتها 
مب����ف����ه����وم ال������ذك������اء ال����ش���ط���ن���اع���ي 

وتطبيقاته العملية.

جم���ال ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي والتي 
الوطنية  امل��واه��ب  متكني  يف  تتمثل 
وا����ش���ت���ق���ط���اب اأف�������ش���ل ال���ع���ق���ول من 
العاملي  احل��راك  وقيادة  العامل  حول 
الذكاء  اأدوات  وت���وظ���ي���ف  ت��ب��ن��ي  يف 

ال�شطناعي.
جم����الت  اإىل  اجل��ل�����ش��ة  وت���ط���رق���ت 
ا���ش��ت��خ��دام ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي يف 
الإع��������الم واآث��������ار ا����ش���ت���خ���دام���ه على 
ال��وظ��ائ��ف يف خمتلف  ال��ع��دي��د م���ن 
اأدوات  ت��ع��م��ي��م  واإم��ك��ان��ي��ة  امل���ج���الت 
املوؤ�ش�شات  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
زار  ال���ل���ق���اء  خ���ت���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. ويف 
مركز  العلماء  �شلطان  عمر  م��ع��ايل 
برفقة  ل��الب��ت��ك��ار  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة 
مدير  ال�������ش���غ���ري  ك������رمي  ال����دك����ت����ور 
جامعة عجمان واطلع على ابتكارات 
القائم  وال���ت���ع���اون  اجل��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة 
اجلهات  وخم���ت���ل���ف  اجل���ام���ع���ة  ب����ني 
احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ش���ة يف ال���دول���ة 
يف جم�����ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال����ذك����اء 

ال�شطناعي.

اأزم��ات الآخ��ر من واق��ع الرغبة يف 
التخفيف من حدتها والت�شامح يف 
الإمارات ميكن الأفراد من العي�ض 
“افعل  الذهبية  القاعدة  مبوجب 
معهم”،  ت��ف��ع��ل  ك���م���ا  ل���الآخ���ري���ن 
وك������ذل������ك مي����ك����ن اجل����م����ي����ع من 
ال��دخ��ول يف ح��وار مفتوح و�شريح 
وواثق بني النا�ض الذين يختلفون 
اإىل  ، وي��وؤدي  البع�ض  عن بع�شهم 

التفاهم والحرتام املتبادلني”.
نوؤمن  “ اإن���ن���ا  م��ع��ال��ي��ه  واأو�����ش����ح 
اأم����ر ����ش���روري حلل  ال��ت�����ش��ام��ح  اأن 
ال����ن����زاع����ات، م���ن واق�����ع اأن�����ه مينح 
ت�شمح  ال����ت����ي  امل�����رون�����ة  اجل���م���ي���ع 
ل��ل�����ش��خ�����ض مب���واج���ه���ة ال���ظ���روف 
عليها،  والتغلب  وفهمها  ال�شعبة 
دومنا اأن يتطلب الأمر التخلي عن 
الفر�شة  يتيح  كما  امل���رء،  قناعات 
لإن�شاء فرق منتجة يف مكان العمل 
الت�شامح  وي����ع����زز  وامل���ج���ت���م���ع���ات، 

والقت�شادية  الجتماعية  التنمية 
واملجتمع املدين”.

اجلميع  اإمي�������ان  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
�شي�شاعد  وت��ع��زي��زه��ا  ال��ق��ي��م  ب��ه��ذه 
وبالتايل  الأه������داف  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
يتمتع  م�شتقر  وط��ن  على  نح�شل 
يتغلب  وع��امل  والتقدم  بالرفاهية 
اإىل  ال��ت��ح��دي��ات.. م�شريا  ك��ل  على 
ال��ن��ق��ا���ش��ات يف جل�شات  ب����اأن  ث��ق��ت��ه 
املنتدى قادرة على �شناعة التاريخ 
من  فريد  مو�شوع  هو  فالت�شامح 
وروؤ�شاء  ق��ادة  ب��ني  للحديث  نوعه 
جميع اجلاليات املقيمة على اأر�ض 
الدولة لأن م�شرتكاتنا اأكرث بكثري 

من اختالفاتنا.
بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  وح��ر���ض 
امل�شاركني  مبارك على احل��وار مع 
�شمها  ال���ت���ي  اجل��ل�����ش��ات  يف  ك���اف���ة 
امل����ن����ت����دى ل���ي���ت���ع���رف ع���ل���ى اأف����ك����ار 
اجلميع مما اأثرى حوارات املنتدى 

واأعطها حيوية.
�شعادة   .. اجلاليات  منتدى  ح�شر 
وزير  مكتب  من  ال�شابري  عفراء 
النعيمي  اهلل  وع���ب���د  ال��ت�����ش��ام��ح، 
املدير التنفيذي للربنامج الوطني 
�شخ�شيات  ب���ج���ان���ب  ل��ل��ت�����ش��ام��ح، 
60 دولة منها هولندا،  ب��ارزة من 
فيجي، ال�شودان ،جمهورية جنوب 
الفلبني،  ك��ازخ�����ش��ت��ان،  ال�������ش���ودان، 
امل���غ���رب، م�شر،  ع���م���ان،  اأم���ري���ك���ا، 
اأ���ش��ب��ان��ي��ا، غانا،  اأرم��ي��ن��ي��ا،  ل��ب��ن��ان، 
كو�شتاريكا،  ال���ربت���غ���ال،  ال���ع���راق، 
جمهورية  اجل������زائ������ر،  ف���ن���ل���ن���دا، 
جنوب افريقيا، جمهورية �شربيا، 
الربازيل، فرن�شا، الرنويج، اجلبل 
بيالرو�شيا،  ج��م��ه��وري��ة  الأ�����ش����ود، 
بنغالدي�ض،  ب��اك�����ش��ت��ان،  ا���ش��ب��ان��ي��ا، 
الهند، اأفغان�شتان، جمل�ض الأعمال 
ماليزيا،  امل���ه���ن���ي،  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 

واملجل�ض الثقايف الربيطاين.

قادة  و���ش��م  وال�شديقة  ال�شقيقة 
ومفكرين  وم�����ش��ت��ث��م��ري��ن  اأع���م���ال 
ال�شلك  واأع�����ش��اء يف  دي���ن  ورج����ال 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ل����دى ال���دول���ة من 
 60 قارات العامل، ميثلون حوايل 
الإمارات  تتمتع جالياتها يف  دول��ة 
بجميع احلقوق والفر�ض لتحقيق 
بال�شيف  ترحب  بيئة  يف  اأهدافها 

ومتنحه الفر�شة للنجاح الدائم.
ووج����ه ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن مبارك 
لل�شخ�شيات  ال�����ش��ك��ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
ح�شور  ع����ل����ى  ح����ر�����ش����ت  ال�����ت�����ي 
والقادة  الأعمال  قادة  من  املنتدى 
ال�شقيقة  ال��دول  و�شفراء  املهنيني 
تخرج  اأن  متمنيا   .. وال�����ش��دي��ق��ة 
واملبتكر  املنتدى باجلديد  نقا�شات 

املجالت  يف  الت�شامح  قيم  لتعزيز 
الج����ت����م����اع����ي����ة والق����ت���������ش����ادي����ة 
وال��دي��ن��ي��ة وال��رتب��وي��ة ك��اف��ة حيث 
ه���ام���ة للحوار  ن���ق���اط  ع����دة  ط����رح 
لتعزيز  عملية  ط��رق  ابتكار  منها 
ال�شراكة  الت�شامح عن طريق  قيم 
والقطاع  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  ب��ني 
مناق�شة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  اخل����ا�����ض، 
اجت��اه��ات عمل جدية لإث���راء هذه 
العملية  باجلهود  ���ش��واء  ال�شراكة 
والعلمية اأو املادية لتعزيز املفاهيم 

ال�شامية للتعاي�ض يف الإمارات.
وقال اإن املهرجان الوطني للت�شامح 
اأهمية  اإىل  الأن��ظ��ار  لفت  يف  جن��ح 
ناعمة  ك��ق��وة  الت�شامح  وزارة  دور 
ت�شعى لتعزيز الت�شامح وكموؤ�ش�شة 

وط���ن���ي���ة ت�����ش��ج��ع ع���ل���ى ال����رتاح����م 
والتعاون بني الفئات كافة ومتكن 
اجلميع من اإدارة حوار ذكي يوؤدي 
اإىل الحرتام والتفاهم .. مو�شحا 
ك��ب��ريا يف  ل��ع��ب دورا  امل��ه��رج��ان  اأن 
للدولة  ال���رثي  بالتنوع  الح��ت��ف��اء 
ب��ج��م��ي��ع اأ����ش���ك���ال���ه، ح���ي���ث جنحت 
للكريكيت  الت�شامح  كاأ�ض  بطولة 
الفعاليات  اإح���������دى  ت���ع���د  ال����ت����ي 
اجلماهريية للمهرجان يف ت�شليط 
الريا�شية  امل���ه���ارات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
العمل  ل���ق���وة  احل��م��ا���ش��ي  والأداء 
اأن  اإىل  لفتا  ال��ب��الد..  يف  املتنوعة 
ي��ك��ن ليتحقق  ال��ب��ط��ول��ة مل  جن���اح 
ل������ول ج����ه����ود ودع��������م ع������دد كبري 
م��ن رج���ال الأع��م��ال ال��ذي��ن اآمنوا 

باملنا�شبة، احتفت بالوطن وتاريخه 
الوطنية  ووح�����دت�����ه  واإجن�������ازات�������ه 
وبقيادته الر�شيدة، فيما األقى عدد 
من الأطفال ق�شائد، حفلت بالقيم 
الرا�شخة،  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
وب�����ش��رية امل��غ��ف��ور ل��ه��م��ا، ب����اإذن اهلل، 
ب���ن �شلطان  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  ت���ع���اىل، 
بن  را�شد  ال�شيخ  واأخ��ي��ه  نهيان،  اآل 

�شيوخ  واإخوانهما  مكتوم،  اآل  �شعيد 
الإمارات املوؤ�ش�شني.

الوفد  ا�شتقبال  الحتفال  وت�شمن 
احل��ف��ل، من  امل�����ش��ارك يف  ال�شعودي 
»اللقية«،  بفن  خثعم،  قبيلة  اأب��ن��اء 
وهو تقليد وفن متوارث، يقوم على 
بهم  ال�شيوف والرتحيب  ا�شتقبال 
من  القادمون  ل�شيما  وتكرميهم، 

جمموعة،  اأو  كوفد  بعيدة،  مناطق 
الجتماعية  امل��ك��ان��ة  اأ����ش���ح���اب  اأو 
اخل�����ا������ش�����ة. وم�������ن اأب����������رز ف����ق����رات 
»التحوريب«  لفن  الحتفال عر�ض 
قبيلة  ب��ه  ت�شتهر  ال���ذي  ال���رتاث���ي، 
ال���ن���ق���ب���ي���ني، وه������و ف�����ن م�����ت�����وارث، 
ق�شائد  »امل��ح��ورب«  اإل��ق��اء  يت�شمن 
ب��اأ���ش��ل��وب خ���ا����ض، ي����ردد ج��م��ع من 

حديثه  خ��الل   - معاليه  وا�شتعر�ض 
منذ  التكنولوجيا  ت��ط��ور  م��راح��ل   -
ال���ط���اب���ع���ات و�����ش����ول اإىل  اخ��������رتاع 
ع�����ش��ر ال���ث���ورة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة الذي 
اأفعال  نعي�شه الآن وحتدث عن ردود 
القفزات  ال�شعوب والدول جتاه هذه 

الوقت  “يف  وق����ال:  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة. 
الذي ت�شدت فيه الكثري من الدول 
مل��ف��ه��وم ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي كانت 
دول��ة الإم���ارات مرحبة به وحر�شت 
على مواكبة املتغريات ال�شريعة التي 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ط��وي��ر ج��وان��ب احلياة 

كافة كونها دولة ت�شت�شرف امل�شتقبل 
قادر  ال�شطناعي  الذكاء  اأن  وتوؤمن 
على اإيجاد حلول للتحديات التي قد 

تواجهنا م�شتقبال”.
وا���ش��ت��ع��ر���ض م��ع��ال��ي��ه اأب�����رز اأه����داف 
وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات دول���ة الإم������ارات يف 

�سعيد بن طحنون يعزي يف وفاة را�سد عبيد ال�سهباين الظاهري

جامعة ال�سارقة تخرج دفعة دبلوم اإدارة البيانات والتحليل الإح�سائي 
وا�ستنباط النتائج من كوادر القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة

•• العني-وام:

واجب  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  قدم 
ال�شهباين  م�����ش��ف��ر  ���ش��ع��ي��د  ع��ب��ي��د  خ��ل��ف��ان  اإىل  ال���ع���زاء 
ال��ظ��اه��ري واإخ����وان����ه حم��م��د و���ش��ع��ي��د وم��ط��ر يف وفاة 
ب��اإذن اهلل را�شد عبيد �شعيد م�شفر  املغفور له  �شقيقهم 

ال�شهباين الظاهري.
واأعرب معاليه - خالل زيارته م�شاء اأم�ض الول خيمة 
اأحر  العني - عن  ه��زاع مبدينة  ال��ع��زاء يف منطقة فلج 
�شائال  الفقيد،  وذوي  لأ�شرة  موا�شاته  و�شادق  تعازيه 
املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح 

جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

•• ال�سارقة-الفجر:

بجامعة  املهني  وال��ت��ط��وي��ر  امل�شتمر  التعليم  م��رك��ز  اأق���ام 
ال�شارقة،  ل�شرطة  العامة  القيادة  مع  وبالتعاون  ال�شارقة 
حفل تخريج “ الدبلوم املهني يف اإدارة البيانات والتحليل 
الإح�شائي وا�شتنباط النتائج “ مب�شاركة 26 متدربا من 
خمتلف القيادات والإدارات التابعة للقيادة العامة ل�شرطة 

ال�شارقة.
ح�����ش��ر احل��ف��ل، وال����ذي اأق��ي��م ب��امل��ب��ن��ى ال��رئ��ي�����ض بجامعة 
عام  قائد  ال�شام�شي  ال��زري  �شيف  اللواء  �شعادة  ال�شارقة 
جمول  حميد  الدكتور  الأ�شتاذ  و�شعادة  ال�شارقة،  �شرطة 
النعيمي مدير جامعة ال�شارقة، والعقيد عبداهلل اإبراهيم 
والأ�شتاذ  ال�شرطة،  تدريب  معهد  اإدارة  مدير  ن�شار  بن 
امل�شتمر  التعليم  ال��زب��ي��دي م��دي��ر م��رك��ز  را���ش��ي  ال��دك��ت��ور 
املدفع  طارق  واملقدم  ال�شارقة،  بجامعة  املهني  والتطوير 

مدير اإدارة مكتب القائد العام.
اأن  اأكد مدير جامعة ال�شارقة  ويف كلمة له بهذه املنا�شبة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رئي�شها  اأ�ش�شها  اأن  ومنذ  اجلامعة 

الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة )ح��ف��ظ��ه اهلل ت��ع��اىل ورع����اه( تعمل على 
خدمة وتنمية املجتمع املحلي، واأ�شاف اأن جامعة ال�شارقة 
اأ�شبحت يف مرتبة متقدمة بني اجلامعات العاملية املرموقة 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  رئي�شها  ورع��اي��ة  ب��دع��م 
قبل  املبذولة من  اجلهود  على  اجلامعة  اأثنى مدير  وقد 
كما  الربنامج،  تنفيذ  على  والقائمني  ال�شرطة  متدربي 
للجانب  ال�شارقة  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  دع��م  على  اأث��ن��ى 
ل�شرطة  التابعة  الإدارات  الأكادميي بني موظفي  العلمي 
ال�شارقة بهدف الرتقاء باخلدمات التي تقدمها الإدارات 

املختلفة التابعة للقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.
من جانبه، قدم �شعادة اللواء �شيف الزري ال�شكر  لأ�شرة 
ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا م��دي��ره��ا، واأ����ش���اف اأننا 
�شاحب  ورع��اي��ة  باهتمام  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  حمظوظني 
باأن  ال��ت��ع��ل��ي��م، م��وؤك��دا  ال�����ش��ارق��ة مب��و���ش��وع  ال�شمو ح��اك��م 
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة توىل عملية اإدارة البيانات 
يف  لأهميته  نظرا  خا�شا،  اهتماما  الإح�شائي  والتحليل 

�شياغة القرارات املبنية على املعلومات ال�شحيحة.
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اأخبـار الإمـارات

»اجتماعية الوطني الحتادي« تطلع على خدمات مركزي التدخل املبكر وامل�ساعر الإن�سانية

تنظمها »التثقيف ال�صحي« مب�صاركة ممثلني عن »ال�صحة العاملية« و»يوني�صيف«

يافعون ُيناق�سون �سبل مواجهة ال�ُسمنة يف »�سحتي ال�سابع«

•• دبي -وام:

الب�شرية  ال�����ش��وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل وال�����ش��ك��ان وامل�����وارد  زارت جل��ن��ة 
املتاأخرين  لالأطفال  املبكر  التدخل  مركز  الحت���ادي  الوطني  للمجل�ض 
امل�شاعر  وم��رك��ز  املجتمع،  تنمية  ل���وزارة  التابع  الهمم  واأ���ش��ح��اب  منائيا 
الإن�شانية لرعاية واإيواء ذوي اأ�شحاب الهمم يف اإمارة دبي �شمن خطتها 
املقدمة  اخلدمات  �شاأن  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع  ملناق�شة 

لأ�شحاب الهمم.
�شارك يف الزيارة �شعادة كل من حمد اأحمد الرحومي رئي�ض اللجنة، وعزة 
ال�شحي، وعلياء �شليمان اجلا�شم  اللجنة، و�شامل علي  بن �شليمان مقررة 

ع�شوا اللجنة.
وكان يف ا�شتقبالهم يف مركز التدخل املبكر �شعادة وفاء حمد بن �شليمان 
مدير اإدارة رعاية وتاأهيل اأ�شحاب الهمم يف وزارة تنمية املجتمع و�شعادة 

امل�شاعر  مركز  يف  ا�شتقبلهم  فيما   .. املركز  مديرة  امل�شافري  عيد  �شيخة 
الإن�شانية �شعادة نادية خليل ال�شايغ رئي�شة املركز.

املتعلقة  الت�شريعات  وهي  حم��اور  ثالثة  �شمن  املو�شوع  اللجنة  وتناق�ض 
وزارة  و�شيا�شة  الهمم،  اأ���ش��ح��اب  م��ن  الأ���ش��خ��ا���ض  ح��ق��وق  حماية  ���ش��اأن  يف 
والقت�شادية  والتعليمية  “ال�شحية  اخلدمات  تقدمي  يف  املجتمع  تنمية 
متكني  يف  ال����وزارة  ودور  ال��ه��م��م،  لأ���ش��ح��اب  والرتفيهية”  والجتماعية 
وتعزيز دور اأ�شحاب الهمم يف �شوق العمل الحتادي واحلكومي واخلا�ض.

اخلدمات  على  اطلعت  اللجنة  اإن  ال��رح��وم��ي  اأح��م��د  حمد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
القطاع  مراكز  يف  اأو  احلكومية  املراكز  يف  �شواء  الهمم  لأ�شحاب  املقدمة 
اخلا�ض والتحديات واملعوقات التي تقف اأمامها يف تقدمي خدمات اأف�شل 
مع  وتناق�شها  �شتدر�شها  التي  املالحظات  من  العديد  ور�شدت  ومتطورة 

ممثلي احلكومة.
جودة  معهم  وناق�شت  امل��راك��ز  تلك  م�شوؤويل  التقت  اللجنة  اأن  اإىل  ون��وه 

واطلعت  لالأف�شل  تطويرها  وكيفية  الهمم  لأ�شحاب  املقدمة  اخلدمات 
على الإج��راءات التي تتم ل�شتقبالهم وطرق عالجهم ومدى جناحها يف 
حت�شني اأو�شاعهم ال�شحية والنف�شية بجانب الطالع على اأهم التحديات 
والحتياجات التي �شتت�شمن لتقرير اللجنة النهائي الذي �شيتم رفعه اإىل 

املجل�ض ملناق�شته يف جل�شاته القادمة.
الهمم  اأ�شحاب  اأ�شر  من  العديد  ا�شتقبلت  اللجنة  اأن  الرحومي  واأ�شاف 
تقف  التي  للتحديات  ا�شتمعت  حيث  املبكر  التدخل  مركز  يف  امل�شجلني 
اأمام تربية اأبنائهم من اأ�شحاب الهمم وتلخ�شت مطالبهم يف توفري عدد 
يعتمد  التي  املنا�شبة  الأجهزة  وتوفري  واملتخ�ش�شني  املعاجلني  من  اأك��رب 
عليها �شاحب الهمم يف تنقله وحياته اليومية وتعميم الفحو�شات الأولية 
ب�شرورة  املجتمع  وت��وع��ي��ة  احل��م��ل،  خ��الل  الإع���اق���ات  ع��ن  املبكر  للك�شف 
الفح�ض قبل الزواج بجانب بتاأهيل املدار�ض التي يدمج فيها بع�ض الفئات 

من اأ�شحاب الهمم الذين يتخرجون من مركز التدخل املبكر.

من جانبها ا�شتعر�شت �شعادة وفاء حمد بن �شليمان خدمات املركز التي 
يقدمها لأ�شحاب الهمم امل�شجلني لديه، وامل�شروعات التي ت�شعى الوزارة 
فيما  ال��ه��م��م..  لأ���ش��ح��اب  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  جم���ال  يف  ا�شتحداثها  اإىل 
اأو�شحت �شيخة امل�شافري اأن املركز يقدم خططا تربوية فردية لالأطفال 
حديثي  لالأطفال  الفردية  الأ�شرة  خدمات  وبرامج  �شنوات   6-3 باأعمار 
ومعاجلة  النمائية  قدراتهم  عن  املبكر  للك�شف  �شنوات   3 وحتى  ال��ولدة 

املعر�شني خلطر الإ�شابة بالإعاقة.
خالل  اطلعت  اللجنة  اأن  اإىل  ال��رح��وم��ي  �شعادة  اأ���ش��ار  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  على  دب��ي  يف  الإن�شانية  امل�شاعر  م��رك��ز  زي��ارت��ه��ا 

واملعوقات التي يواجهها .
وقالت �شعادة نادية خليل ال�شايغ اإن املركز يهدف لتاأهيل حالت الأطفال 
ومتابعة  وعالجية  تربوية  خ��دم��ات  وي��ق��دم  الإع��اق��ة  وامل��ت��ع��ددة  ال�شديدة 

�شحية وتطوير ال�شتقالل .

•• ال�سارقة – الفجر:

الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى  للمجل�ض  التابعة  ال�شحي  التثقيف  اإدارة  اأعلنت 
“م�شتقبلنا  بعنوان  اليافعني  ب��اإدارة  ال�شارقة، عن عقد جل�شة حوارية  يف 
فعالياته  تقام  ال��ذي  ال�شابع  “�شحتي”  موؤمتر  �شمن  وذل��ك  امل�شرق”، 

خالل الفرتة 26-28 اجلاري يف جامعة ال�شارقة.
وتعقد “جل�شة اليافعني” يف اليوم الأخري من موؤمتر “�شحتي 2018” 
ال�شارقة،  ال�شمو حاكم  ُيقام حتت رعاية كرمية من قرينة �شاحب  الذي 
�شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�شة املجل�ض الأعلى ل�شوؤون 
اليافعني  ال�ُشمنة بني فئة  انت�شار  ُم�شببات  ُتناق�ض اجلل�شة  الأ�شرة، حيث 
يف بيئة البيت واملدر�شة واجلامعة والأماكن العامة، من اأجل اإيجاد حلول 

منا�شبة للحد من ال�ُشمنة وت�شجيع تبني منط حياة �شحي.
الرازي  قاعة  يف  ال�شارقة  جامعة  ت�شت�شيفها  التي  اجلل�شة  يف  وُي�شارك 
على  �شيتواجدون  يافعني  اأربعة  ال�شحية،  والعلوم  الطب  كليات  مبجمع 
بكالوريو�ض  اأم���ل اجل���ودر  ال��دك��ت��ورة  م��دي��رة اجلل�شة  اإىل ج��ان��ب  امل�����ش��رح، 
اإ�شافة   ، العاملية  ال�شحة  البحرين، و ممثل من منظمة  طب من مملكة 

وعدد من  “يوني�شيف”،  املتحدة للطفولة   اإىل ممثل من منظمة الأمم 
املخت�شني.

لدى  ال�ُشمنة  انت�شار  مل�شببات  الو�شع احلايل  درا�شة  اإىل  وتهدف اجلل�شة 
اليافعني، للخروج با�شرتاتيجيات منا�شبة تدعم �شحة هذه الفئة الُعمرية 
واملجتمعي  الثقايف  الوعي  م�شتوى  ورف��ع  بالتحديد،  بال�شمنة  وامل�شابني 
احلياة  واأ���ش��ل��وب  واملجتمع  اليافعني  �شحة  على  واأث��ره��ا  ال�شمنة  ح��ول 

ال�شحي.
وقالت �شعادة اإميان را�شد �شيف مدير اإدارة التثقيف ال�شحي رئي�ض اللجنة 
املنظمة للموؤمتر، اإن اجلل�شة اخلا�شة باليافعني تاأتي بهدف منح اليافعني 
اأنف�شهم اأحقية امل�شاركة يف عملية البحث عن احللول للم�شكالت ال�شحية 

التي تواجههم بطريقة بّناءة ومبتكرة ُتعّزز الوعي حول ال�ُشمنة وخماطرها 
بني اأبناء هذه الفئة التي نعقد عليها الآمال يف بناء امل�شتقبل.

الرئي�شية  امل�شببات  ت�شمل  عدة،  حماور  اجلل�شة  وتناق�ض  اجلل�شة  حماور 
الداعمة  واخلدمات  احل��ايل،  الع�شر  يف  اليافعني  بني  ال�ُشمنة  انت�شار  يف 
واملتوفرة لت�شجيع اليافع على تبني منط حياة �شحي وممار�شة الن�شاط 
البدين، والبيئة املدر�شية املنا�شبة، بالإ�شافة اإىل دور الأهل والأ�شدقاء يف 
والتكنولوجيا  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  واأثر  بال�ُشمنة،  امل�شابني  دعم 
احلديثة يف تفاقم امل�شكلة، اإىل جانب ال�شرتاتيجيات واحللول املقرتحة 

لدعم الروؤية الوطنية 2021 يف تقليل معدلت ال�ُشمنة بني اليافعني.
وت��ت�����ش��م��ن اجل��ل�����ش��ة ع��ر���ض ف��ي��دي��وه��ات ل��ل��ي��اف��ع��ني يف م��واق��ع خمتلفة ، 

باب  فتح  يتم  اأن  قبل  املخت�شني،  واأح��د  لليافعني  مداخلة  منها  كل  يلي 
النقا�ض للجمهور، و�شوًل اإىل تلخي�ض التو�شيات وعر�شها من قبل اأحد 

اليافعني.
املوؤ�ش�شات  م��ن  ال��ق��رار  ��ّن��اع  ���شُ ج��ان��ب  اإىل  اليافعني  اجلل�شة  وت�شتهدف 
احلكومية واملخت�شني يف املجال ال�شحي والفئة التدري�شية كما ت�شتهدف 
ال�شحة  ووزارة  ال�شباب  وجمال�ض  الثانوية  واملدار�ض  والكليات  اجلامعات 

ووقاية املجتمع  بالإ�شافة اإىل روؤ�شاء الدوائر احلكومية والإعالميني.
ن�شتمع، ُنغري”،  “ُنحاور،  �شعار  الذي يقام حتت  اأن موؤمتر �شحتي  ُيذكر 
ال�شحة  ملنظمة  الإق��ل��ي��م��ي  “الجتماع  ان��ع��ق��اد  الأول  ي��وم��ه  يف  �شي�شهد 
30 خمت�ض من  و�شط ح�شور عربي وعاملي كبري، واأك��رث من  العاملية”، 
اأب���رز الأط��ب��اء واخل���رباء واملخت�شني املحليني وال��ع��رب والأوروب��ي��ني من 
خمتلف  يف  عاملة  دول��ي��ة  موؤ�ش�شات  ميثلون  وبريطانيا،  واأمل��ان��ي��ا  فرن�شا 
ب�شراكة  وذل��ك  والنف�شية،  البدنية  و�شحتهم  بالأطفال  العناية  جم��الت 
ال�شحة  منظمة  من  كل  مع  وبالتعاون  ال�شارقة  جامعة  مع  ا�شرتاتيجية 
الأملانية  العربية  والأك��ادمي��ي��ة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  ووزارة  العاملية 

للعلماء ال�شباب يف العلوم والإن�شانيات “اآغيا«.

•• اأبوظبي-وام:

ينطلق غدا الإثنني احلدث البارز يف جمال تنمية ال�شعوب واملجتمعات “قمة 
“اأقدر”  للتمكني  خليفة  برنامج  م��ن  بتنظيم  تقام  وال��ت��ي  العاملية”  اأق���در 
و�شركة اندك�ض للموؤمترات واملعار�ض وبالتعاون وال�شراكة مع الأمم املتحدة 
اأبوظبي  اأي��ام يف مركز  والدولية وت�شتمر ثالثة  املحلية  وع��دد من اجلهات 

الوطني للمعار�ض “اأدنيك” يف العا�شمة اأبوظبي.
وتقام القمة هذا العام حتت عنوان “متكني الإن�شان يف ا�شتقرار املجتمعات: 
زائر   1500 م��ن  اأك���رث  ت�شتقطب  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  امل�شتدامة”  التنمية 
ومفاهيم  ا�شرتاتيجيات  على  �شرتكز  حيث  والعامل  املنطقة  من  وم�شارك 
التي  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  خا�شة تعنى بتطوير املجتمعات مبا يحقق 
اأطلقتها الأمم املتحدة والتي تتاألف من 17 حمورا مت توزيعها على جل�شات 

املوؤمتر وور�ض العمل.
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  ملعايل  رئي�شية  كلمات  الفتتاح  حفل  ويت�شمن 
نهيان وزير الت�شامح كما تت�شمن جل�شات رئي�شية لكل من معايل نا�شر بن 
عي�شى  بنت  ح�شة  ومعايل  والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزي��ر  الهاملي  ث��اين 
اأن��ور ن�شيبة وزير دولة وكلمة  بو حميد وزي��رة تنمية املجتمع ومعايل زكي 
باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  ملكتب  الإقليمي  املمثل  علي  حامت  للدكتور 
املتحدة وكلمة للدكتور  العام لالأمم  الأم��ني  واجلرمية ممثال عن م�شاعد 
حنا  اأ�شمى  ومعايل  اليون�شكو  منظمة  ع��ام  ملدير  ممثال  رادي��وك��وف  بويان 
وع�شو  الأردين  الن�شاء  ت�شامن  معهد  جلمعية  التنفيذية  الرئي�شة  خ�شر 
معايل  م�شت�شار  الباكري  في�شل  الدكتور  و�شعادة  الأردين  الأعيان  جمل�ض 

وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وخ��م��ي�����ض ج��م��ع��ة ب���و ع��م��ي��م رئ��ي�����ض جم��ل�����ض دبي 
الأول  ال��ن��ائ��ب  احل��م��ادي  علي  ب��ن  واأح��م��د  وامل��الح��ي��ة  البحرية  لل�شناعات 
للرئي�ض يف جمموعة ات�شالت والدكتورة اآن �شبيكارد مديرة املركز الدويل 

لدرا�شة التطرف العنيف.
و�شت�شم قمة اأقدر العاملية عددا من الفعاليات املميزة والتي ت�شمل املعر�ض 
ال���ذي ي��ق��ام ب��ال��ت��وازي م��ع اجل��ل�����ش��ات العلمية وور�����ض ال��ع��م��ل وال����ذي ي�شم 
م�شاركات لأكرث من 50 عار�شا ومن اأبرزها وزارة الرتبية والتعليم ووزارة 
وهيئة  وال�شلع  املالية  الأوراق  وهيئة  الوطني  والأر���ش��ي��ف  املجتمع  تنمية 
خليفة  وبرنامج  العليا  التقنية  وكليات  الت�شالت  تنظيم  وهيئة  التاأمني 
للعالج  اإرادة  وم��رك��ز  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  اأح��م��د  وموؤ�ش�شة  اأق���در   - للتمكني 
مبارك  بنت  فاطمة  واأك��ادمي��ي��ة  والطفل  ل��ل��م��راأة  دب��ي  وموؤ�ش�شة  والتاأهيل 
وجامعة  خليفة  وجامعة  الإ�شالمي  اأبوظبي  وم�شرف  لل�شيدات  الريا�شية 
عجمان وجملة اأقدر ومنتدى مو�شكو العاملي و�شركة الدار الرائدة يف تطوير 
واإدارة وا�شتثمار العقارات باأبوظبي و�شركة تامي لين الرائدة يف تكنولوجيا 
املعلومات يف دبي ومعر�ض وموؤمتر دبي الدويل لالإغاثة والتطوير “ ديهاد 
“- و�شركة دو خلدمات الت�شال وموؤمتر اإبداعات عربية و�شمارت كيو�شك 
جمال  يف  الرائدة  تيت�شرز  �شيك  و�شركة  املخ�ش�شة  والأج��ه��زة  للربجميات 

ال�شت�شارات الدولية للتعليم والكثري غريها.
وت�شكل القمة من�شة حوارية بناءة ت�شتمل على عدد من احللقات ال�شبابية 

والتي  املتخ�ش�شة  العمل  ور���ض  اإىل  اإ�شافة  واحل��واري��ة  العلمية  واجلل�شات 
يقدمها اأبرز املتحدثني واملتخ�ش�شني واخلرباء من املنطقة والعامل وتهدف 
القمة اإىل تعزيز املفاهيم والقيم الأخالقية بني الأفراد واملجتمعات لتطوير 
يف  ي�شهم  مبا  الهادفة  التوعوية  امل��ب��ادرات  تدعم  كما  امل�شتدامة  املجتمعات 
يف  العاملي  العلمي  احل��دث  لهذا  الرئي�شي  الهدف  ويحقق  املجتمع  تطوير 

تنمية العقول لزدهار الأوطان.
زايد يف متكني  ال�شيخ  ا�شرتاتيجيات  وتتناول  رئي�شية  7 جل�شات  وتت�شمن 
وامل�شاواة  الق��ت�����ش��ادي  النمو  ل�شالح  الب�شري  العن�شر  وتطوير  الإن�����ش��ان 
الدول  وازده���ار  امل�شتدام  والتعليم  اأف�شل  جمتمع  اأج��ل  من  اجلن�شني  بني 
الذكية  التحتية  والبنى  امل�شتدامة  الأه��داف  وحتقيق  الناجحة  وال�شراكات 

وا�شتدامة الأمم وبناء الأمم على اأ�شا�ض العدل وال�شالم.
 38 اإىل  اإ�شافة  38 ورق��ة عمل و4 حلقات �شبابية  اأجندتها  يف حني ت�شم 
متحدثا م��ن ع��دد م��ن ال���دول مثل الإم����ارات وال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وال�شني 

والهند ورو�شيا والكويت واأملانيا و�شنغافورة والأردن وم�شر.
على  وخمتلفة  هامة  مو�شوعات  تتناول  عمل  ور�شة   18 على  ت�شتمل  كما 
الرتبية  وزارة  تقدمها  ال��ت��ي  امل�شتدامة  ال��ب��ي��ان��ات  وه��ي  اأي���ام  ث��الث��ة  م���دار 
حتقيق  يف  امل�شتقبل  وا�شت�شراف  والتاأهيل  للعالج  اإرادة  وم��رك��ز  والتعليم 
التنمية امل�شتدامة من قبل وزارة الرتبية والتعليم والإعالم التنموي ودوره 
الرتبية يف  ودور  الإعالمي  ال�شباب  ويقدمها جمل�ض  املجتمعات  يف تطوير 

حتقيق التنمية امل�شتدامة – الإمارات منوذجا والتي تقدمها وزارة الرتبية 
والتعليم ورحلتي من الإدمان اإىل احلياة ويقدمها املركز الوطني للتاأهيل 
زعيم  وزاي���د  العربية  مينتور  وتقدمها  متغري  ع��امل  يف  ال�شباب  ومت��ك��ني 
الإن�شانية من قبل الأر�شيف الوطني وزايد وعبقرية تاأ�شي�ض دولة الإمارات 
ور�شم �شكلها الحتادي ويقدمها املركز الوطني للوثائق والبحوث والأر�شيف 
الوطني والوثيقة املوحدة للتاأمني على املركبات “املزايا واملنافع” وتقدمها 

هيئة التاأمني وكن �شديقا اإيجابيا والتي يقدمها مركز حماية الدويل.
يف حني ت�شمل احللقات ال�شبابية التي ينظمها جمل�ض �شباب وزارة الداخلية 
اجلن�شني  ب��ني  وال��ت��وازن  ال�شباب  مثل  خمتلفة  ومو�شوعات  عناوين  على 
املعرفة  ونقل  الالئق  العمل  واإيجاد  ال�شباب  القت�شادي على  النمو  وتاأثري 

حول النمو القت�شادي وال�شباب والتعلم امل�شتمر.
الأبعاد  ذات  الدولية  امللتقيات  واأ�شخم  اأه��م  م��ن  العاملية  اأق���در  قمة  وتعد 
واملوؤ�ش�شات  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  اجل��ه��ات  خمتلف  ت�شتقطب  ال��ت��ي  الوطنية 
تبادل  اأج��ل  م��ن  الهامة  املجتمع  ق�شايا  على  ال�شوء  لت�شلط  واجلمعيات 

الروؤى واملعارف واخلربات والتجارب الناجحة بني ال�شعوب والدول.
ق��رار وخرباء  ق��ادة و�شناع  للم�شاركني من  القمة من�شة مثالية  كما متثل 
احت�شان احلوار  اإىل  والتي تهدف  العامل  اأنحاء  رائ��دة من جميع  و�شركات 
الهادف والبناء على اأر�ض الإمارات ومتهد لنقا�شات مو�شعة حول عدد من 
الق�شايا والتحديات املعا�شرة م�شتهدفة بناء املجتمعات امل�شتدامة وتطوير 
الأفراد. و�شتثمر نقا�شات قمة اأقدر العاملية جملة من التو�شيات واملخرجات 
التي تهدف اإىل اإثراء املجتمع بالبحوث العلمية والفكرية وتدعم الأن�شطة 

والفعاليات التي تعزز من قدرات الإن�شان يف بناء املجتمعات احل�شارية.

•• اأبوظبي-وام:

�شوابط  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  ح�����ددت 
و����ش���روط ت���زي���ني امل���رك���ب���ات خالل 
الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 47 
عن  التعبري  من  اجلمهور  لتمكني 
املنا�شبة الوطنية ..  فرحتهم بهذه 
لتوفري  مرورية  خطة  اأع��دت  فيما 
ال�شالمة خالل الحتفالت حفاظاً 

على �شالمة اجلميع.
وي�����ش��م��ح ب��ت��زي��ني امل���رك���ب���ات خالل 
الفرتة من 25 نوفمرب اجلاري اإىل 
6 دي�شمرب املقبل .. و�شيتم خمالفة 

ال�شائقني الذين ل يلتزمون باإزالة 
بعد  مركباتهم  عن  الزينة  مظاهر 

انتهاء الفرتة امل�شموح بها.
تزيني  و�شوابط  �شروط  وتت�شمن 
امل��رك��ب��ات ع��دم اإدخ����ال زوائ���د توؤثر 
“ تركيب  ال�شالمة  اأو  الروؤية  على 
���ش��اري��ة ال��ع��ل��م، ع���دم ط��م�����ض لوحة 
الأرقام الأمامية اأو اخللفية، وعدم 
تغيري لون املركبة، اأوتعتيم وتلوين 
الزجاج الأمامي اأو زجاج ال�شائق”.

ودعا العميد خليفة حممد اخلييلي، 
مدير مديرية املرور والدوريات، يف 
املركزية، اجلمهور  العمليات  قطاع 

الحتفال  ب�����ش��واب��ط  الل���ت���زام  اإىل 
تعزيزاً  زاي��د  ع��ام  مع  تتزامن  التي 
املعاين  وتر�شيخ  الإيجابية  ل��ل��روح 
وال�����������دللت ال���وط���ن���ي���ة ب����اح����رتام 
ال����ق����ان����ون وال�����ت�����ع�����اون م�����ع رج�����ال 
ال�شائقني  وط�����ال�����ب  ال���������ش����رط����ة. 
وال����رك����اب ب���ع���دم ا���ش��ت��خ��دام اأن�����واع 
زي����ادة  وع�����دم   ، “�شربي”  ال���ر����ض 
،اأو اخلروج  املركبة  الركاب يف  عدد 
من النوافذ وفتحة �شقف املركبة ، 
وجتنب اإحداث ال�شجيج اأو النزول 
وحمركها  تركها  اأو   ، امل��رك��ب��ة  م��ن 
يف و���ش��ع��ي��ة ت�����ش��غ��ي��ل ب���ال���ط���ري���ق ، 

واجلمال  اخل��ي��ول  ا�شتخدام  ومنع 
ع��ل��ى ال���ط���رق ال��ع��ام��ة. وح���ث على 
املخ�ش�شة  الأم�����اك�����ن  ا����ش���ت���خ���دام 
املخلفات  اإلقاء  وع��دم  امل�شاة  لعبور 
ال�شماح  وع�������دم  ال����ط����ري����ق،  ع���ل���ى 
ل���ل���رك���اب ب���اجل���ل���و����ض يف الأم����اك����ن 
وجتنب  ب��امل��رك��ب��ة  املخ�ش�شة  غ��ري 
الوقوف  وع���دم  ال��وي��الت،  تفحيط 
الرئي�شية  اأو  الفرعية  الطرق  على 
وم�����واق�����ف احل�����اف�����الت و����ش���ي���ارات 
ان�شيابية  عرقلة  وجت��ن��ب  الأج����رة، 
بالقيادة  ال�شائقني  ون�شح  امل���رور. 
ال�شتعرا�شات  وجت���ن���ب  الآم����ن����ة، 

باملركبات، والقيادة بطي�ض وجتاوز 
ال�شوئية  والإ���ش��ارة  الطريق،  كتف 
املخالفات  م��ن  وغ��ريه��ا  احل���م���راء 
الأخرى والتعبري ب�شورة ح�شارية 
الوطني.  ب���ال���ي���وم  الح���ت���ف���ال  ع���ن 
وذك��ر اخلييلي اأن��ه مت اإع���داد خطة 
ال�شالمة  لتوفري  �شاملة  م��روري��ة 
الوطني  باليوم  الحتفالت  خالل 
تكثيف  تت�شمن  والأرب��ع��ني  ال�شابع 
ال���دوري���ات امل���روري���ة؛ ع��ل��ى الطرق 
اأبوظبي، والرقابة الذكية  اإمارة  يف 
ال�شري  ل��ق��ان��ون  اأي جت���اوز  ل��ر���ش��د 

واملرور.

انطالق قمة اأقدر العاملية غدا 

�سرطة اأبوظبي حتدد �سوابط تزيني ال�سيارات يف اليوم الوطني

الرميثي يلتقي املفو�سحالة عدم ا�ستقرار جوي متوقعة على الدولة من الأحد اىل الثالثاء
 العام لل�سرطة البلجيكية

•• اأبوظبي-وام:

التقى معايل اللواء حممد خلفان الرميثي قائد عام �شرطة اأبوظبي - يف 
الفيدرالية  لل�شرطة  العام  املفو�ض  مي�شماكر  دي  م��ارك  معايل   - مكتبه 

البلجيكية والوفد املرافق.
امل�شرتك يف  ذات الهتمام  املو�شوعات  اللقاء بحث عدد من  وجرى خالل 
جمالت العمل ال�شرطي والأمني وتعزيز التعاون امل�شتقبلي بني اجلهتني.

ال�شرتاتيجية  مركز  مدير  خ��وري  عبداهلل  خالد  العقيد   .. اللقاء  ح�شر 
والتطوير املوؤ�ش�شي والرائد خليفة احلمريي مدير مكتب معايل قائد عام 

�شرطة اأبوظبي اإىل جانب بيرت كال�ض �شفري مملكة بلجيكا لدى الدولة.

•• ابوظبي -وام:

توقع املركز الوطني لالر�شاد ان تتاأثر املنطقة بامتداد منخف�ض جوي 
�شطحي ميتد من البحر الأحمر متزامنا معه امتداد منخف�ض جوي 
يف طبقات اجلو العليا م�شحوبا بكتلة هوائية باردة من ال�شمال الغربي، 
يوؤدي اإىل تاأثر الدولة بحالة ع�����دم ا�شتقرار جوي حيث تتكون ال�شحب 
م��ع تطور  الأح���د  ال��ي��وم  ت��ب��داأ ظهر  ال��دول��ة  على مناطق متفرقة م��ن 
بع�شها اإىل �شحب ركامية ي�شاحبها �شقوط الأمطار، كما تعمل اجلبال 
ال�شرقية وال�شمالية من الدولة على تطور ال�شحب الركامية املمطرة 

لتكون متفاوتة ال�شدة م�شحوبة بالربق والرعد اأحياناً.
الطق�ض  بقاء  مع  الثالثاء  ونهار  الثنني  ليل  تدريجيا  ال�شحب  وتقل 
غائما جزئياً اإىل غائم اأحياناً مع فر�شة �شقوط بع�ض الأمطار خا�شة 

�شرقاً و�شماًل.
اإىل  ت��وؤدي  والأت��رب��ة  للغبار  املثرية  ال�شرقية  اجلنوبية  الرياح  وتن�شط 
يوم  تتحول  ث��م  املك�شوفة  امل��ن��اط��ق  الف��ق��ي��ة على  ال��روؤي��ة  م��دى  ت��دين 
يف  ملحوظ  انخفا�ض  ي�شاحبها  ن�شطة  غربية  �شمالية  اإىل  الإث��ن��ني 
درجات احلرارة تبداأ غرباً ومتتد تدريجياً على ال�شواحل وباقي مناطق 
وي�شطرب  الركامية.  ال�شحب  مع  اأحيانا  قوية  الرياح  وتكون  الدولة، 
مع  ال�شطراب  �شديد  وي�شبح  عمان  وبحر  العربي  اخلليج  يف  البحر 
ال�شحب الركامية. وحث املركز على اأخذ احليطة واحلذر مع انخفا�ض 
مدى الروؤية الأفقية ب�شبب الغبار والأتربة املثارة ومع �شقوط الأمطار، 
الأماكن  يف  خا�شة  الأودي����ة  ج��ري��ان  اأم��اك��ن  ع��ن  بالبتعاد  ين�شح  كما 
القريبة من املرتفعات، وبعدم ارتياد البحر ب�شبب ا�شطرابه يف اخلليج 

العربي وبحر عمان.
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وافق جمل�ض الأمن الدويل، على اإعفاء كوريا ال�شمالية موؤقتاً من 
مب�شروع  اخلا�شة  الأب��ح��اث  ب��اإج��راء  للكوريتني  لل�شماح  العقوبات 
لل�شكك احلديدية للربط بني �شبه اجلزيرة، ح�شب ما ذكرت وكالة 
يونهاب لالأنباء الكورية اجلنوبية، نقاًل عن اأ�شخا�ض مل ت�شمهم يف 
الدوائر الدبلوما�شية. واأكدت احلكومة الكورية اجلنوبية با�شتمرار 
وتعاون  ال�شمالية”  كوريا  على  املفرو�شة  بالعقوبات  “�شتلتزم  اأنها 
وذكر  الكوريتني.  بني  م�شروعات  متابعة  عند  ال��دويل  املجتمع  مع 
التقرير، اأن “الرفع املوؤقت للعقوبات على كوريا ال�شمالية من اأجل 

م�شروع ال�شكك احلديدية متت املوافقة عليه بالإجماع«.
وواف���ق���ت ال��ك��وري��ت��ان يف ال��ب��داي��ة ع��ل��ى اإق���ام���ة ح��ف��ل ل��و���ش��ع حجر 
اأوائل  ويف  الثاين(  نوفمرب)ت�شرين  اأواخ��ر  بني  للم�شروع  الأ�شا�ض 
دي�شمرب)كانون الأول(، اإل اأنهما تاأخرتا ب�شبب القلق ب�شاأن الإعفاء 
م��ن ال��ع��ق��وب��ات. وت��ه��دف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة اإىل اإق���ام���ة ح��ف��ل و�شع 
حجر الأ�شا�ض قبل نهاية العام احلايل. ويعد م�شروع ربط ال�شكك 
احلديدية بني الكوريتني على طول مناطقهما الغربية وال�شرقية، 
م�شعى تعاونياً رئي�شياً بني الكوريتني، اتفق عليه زعيماهما يف �شهر 
اأبريل)ني�شان( يف حماولة لتحقيق تنمية اقت�شادية متوازنة وازدهار 

م�شرتك يف �شبه اجلزيرة الكورية.

احلزب الوحدوي الدميوقراطي املحافظ جدا يف اإيرلندا ال�شمالية 
لرئي�شة  اأ�شا�شي  حليف  بلفا�شت،  يف  م��وؤمت��ره  ال�شبت  يعقد  وال��ذي 
هذا  موقعه  ي�شتخدم  اأن  وميكن  م��اي  ترييزا  الربيطانية  ال���وزراء 
اأي بند يف  الت��ف��اق ح��ول بريك�شت. ويرف�ض ه��ذا احل��زب  لإح��ب��اط 

التفاق ميكن اأن مييز اإيرلندا ال�شمالية عن بقية اململكة املتحدة.
ان�شحاب بريطانيا من الحتاد الذي �شي�شادق عليه  ويق�شي اتفاق 
للقواعد  اإي��رل��ن��دا  بتطبيق  الأح���د،  بروك�شل  الأوروب��ي��ون يف  ال��ق��ادة 
الأول/دي�شمرب  كانون  يف  النتقالية  املرحلة  انتهاء  بعد  الأوروب��ي��ة 
2020، اإذا مل ت�شفر املفاو�شات حول العالقة التجارية امل�شتقبلية 

بني اجلانبني عن نتيجة حتى ذلك الوقت.
بالنكليزية(  )باك�شتوب  اأمان”  “�شبكة  �شمي  ال���ذي  البند  وه���ذا 
يفرت�ض اأن ي�شمح بتجنب عودة حدود مادية مع جمهورية اإيرلندا 

املجاورة، ويرف�شه احلزب الوحدوي الدميوقراطي بالكامل.
وقالت زعيمة احلزب اأرلني فو�شرت اإنه “ل ميكن امل�شا�ض بالوحدة 
من  وطلبت  حال”.  باأي  املتحدة  للمملكة  والد�شتورية  القت�شادية 
احلكومة الربيطانية “اإعادة التفكري” يف التفاق مهددة “بعواقب” 

�شيا�شية ممكنة.

تطلق ال�شلطات الهندية عملية اأمنية كبرية اليوم الأحد يف منطقة 
ت�شم اأطالل م�شجد كان يعود للقرن ال�شاد�ض ع�شر يف مدينة اأيوديا 
الدينيني  وال��زع��م��اء  ال��ره��ب��ان  م��ن  الآلف  ع�شرات  �شيتجمع  حيث 
الهندو�ض حلث احلكومة على بناء معبد هندو�شي جديد يف املوقع 
املثري للجدل. وهدمت جمموعة من الغوغاء الهندو�ض امل�شجد يف 
اأودت بحياة  اأ�شفر عن موجة من العنف الطائفي  1992 مما  عام 

نحو 2000 �شخ�ض يف اأنحاء خمتلفة من البالد.
ويعتقد ماليني الهندو�ض اأن امل�شجد اأقيم يف مكان ميالد لورد رام 
الذي ميثل جت�شيدا لالإله الهندو�شي في�شنو. ول يزال النزاع على 

املوقع يف بوؤرة التوتر بني الهندو�ض والأقلية امل�شلمة يف الهند.
وت�شر جماعات هندو�شية على اأن هذه البقعة كانت موقعا ملعبد قبل 

بناء امل�شجد عام 1528.
ومع اقرتاب النتخابات العامة التي ينبغي اأن جترى بحلول مايو 
اأ�شوات قيادات يف حزب بهاراتيا جاناتا القومي الذي  اأيار، ارتفعت 
ينتمي اإليه رئي�ض الوزراء ناريندرا مودي وكيانات تابعة له ملطالبة 
هندو�شي  معبد  بناء  اأم��ام  الطريق  ميهد  ت�شريع  باإ�شدار  احلكومة 

جديد يف موقع امل�شجد.
وتاأمل ال�شلطات األ يوؤجج التجمع الديني املرتقب غدا الأحد التوتر 

بني الهندو�ض وامل�شلمني.

عوا�سم

وا�شنطن

بومباي

لندن

اليابان تطور اأ�سطول 
مدمرات جديدًا لك�سح الألغام 

•• طوكيو- وام:

22 مدمرة بقدرات  ا�شطول جديد من  اليابانية تطوير  تعتزم احلكومة 
اإزالة الألغام وتكنولوجيا حم�شنة يف جمال الإنذار وال�شتطالع . وذكرت 
وزارة الدفاع يف طوكيو اأن خطة ا�شطول املدمرات املتطورة املتوقع اإكماله 
املقرر  الوطني  الدفاع  برنامج  توجيهات  يف  م�شمول   2030 عام  بحلول 
اثنتني  بناء  للبدء يف  اليابانية  دي�شمرب. وتخطط احلكومة  مراجعتها يف 
�شنوياً من املدمرات اجلديدة �شنوياً، وتزن الواحدة منها مايقارب 4000 
 .2022 مار�ض  يف  اخلدمة  تدخل  اأن  على  ال�شنة  ه��ذه  من  اعتباراً  ط��ن، 
اإزالة  اأي مدمرة بقدرات  ول متلك قوات الدفاع البحرية اليابانية حالياً 
تنفيذ عمليات غري  ق��ادرة على  امل��دم��رات اجلديدة  تكون  الأل��غ��ام. و�شوف 
اأي�شاً  وتتميز  منها،  والتخل�ض  البحر  قاع  الألغام يف  للك�شف عن  ماأهولة 
حوايل  اجلديدة  املدمرات  بناء  تكلفة  وتبلغ  املناورة.  على  اأف�شل  بقدرات 
املدمرة  تكلفة  من  اأق��ل  وه��ي  دولر/،  مليون   450 /نحو  ين  مليار   50
73 مليار ين / الأخ��رية ذات الأغرا�ض العامة، التي تبلغ كلفتها حوايل 
47 مدمرة، مبا يف  650 مليون دولر/. ويوجد يف اخلدمة حالياً  نحو 
مدمرات  وبع�ض  مروحيات.  وحامالت  العامة  لالأغرا�ض  مدمرات  ذلك 
اإيجي�ض قادرة على حمل �شواريخ موجهة. واملهمة الرئي�شية للمدمرات هي 
مراقبة حركة ال�شفن البحرية الأجنبية يف املياه حول اليابان. ومن املتوقع 
اأن تكون املدمرة اجلديدة املكون الرئي�شي يف و�شائل الإنذار وال�شتطالع يف 
بحر ال�شني ال�شرقي، حيث تقع العديد من اجلزر ال�شغرية، و�شوف يتم 

ت�شغيلها مع كا�شحات الألغام و�شفن النقل. 

تركيا تنتقد نقاط مراقبة اأمريكية على احلدود ال�صورية 

»هيئة حترير ال�سام« جترد امل�سيحيني باإدلب من عقاراتهم

تعبئة جديدة حلركة الحتجاج يف باري�س 

اجلي�س الربيطاين: رو�سيا اأخطر من التنظيمات املتطرفة 
••تايبيه-اأ ف ب:

يف  باأ�شواتهم  ال��ت��اي��وان��ي��ون  ي��ديل 
للرئي�شة  اخ��ت��ب��ارا  ي�شكل  اق����رتاع 
ويت�شمن  اإن��������غ-وي��������ن،  ت���������ش����اي 
ا�شتفتاءات حول م�شائل  جمموعة 
ح�شا�شة بينها العالقة مع ال�شني. 
لختيار  ناخب  مليون   19 ودع��ي 
القرى  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  مم��ث��ل��ي��ه��م 
والتجمعات  وامل��ق��اط��ع��ات  وامل�����دن 
انتخاب  و�شيتم  الكربى.  ال�شكنية 
ومقاطعة  ب���ل���دي���ة  رئ���ي�������ض   22
التقدمي  احل�����زب  ح��ال��ي��ا  ي���ت���وىل 

الدميوقراطي احلاكم 13 منها.
املحلية  الن��ت��خ��اب��ات  م������وازاة  ويف 
ي�������ش���ّوت ال���ت���اي���وان���ي���ون ع��ل��ى 10 
ا�شتفتاءات حول جمموعة م�شائل 
املثليني،  زواج  ت�شريع  بينها  م��ن 
وتغيري ا�شم اجلزيرة يف امل�شابقات 
ي�شكل  ق��د  م��ا  ال��دول��ي��ة  الريا�شية 

ا�شتفزازا لل�شني.
وتخو�ض ال�شني ال�شعبية وتايوان 
م���ن���ذ ع���������ش����رات ال�������ش���ن���ني ن���زاع���ا 

بني  اأه��ل��ي��ة  ح���رب  اث���ر  دبلوما�شيا 
على  �شيطروا  الذين  ال�شيوعيني 
بكني والقوميني الذين جلاأوا اإىل 

تايبيه.
تايوان  ال�شيوعّية  ال�شني  وتعترب 
ول  اأرا�شيها،  من  يتجزاأ  ل  ج��زءا 
الع�شكري  للخيار  اللجوء  ت�شتبعد 

ل�شّمها.
طوابري  ت�شكلت  ال�����ش��ب��ت  و���ش��ب��اح 
طويلة اأمام مراكز القرتاع، ومن 

املتوقع ان تعلن النتائج يف امل�شاء.

•• باري�ص-اأ ف ب:

اأطلق  ت�شر على موقفها،  فرن�شية  يف مواجهة حكومة 
املحتجون على زيادة الر�شوم على املحروقات يف حركة 
من تعبئتهم  “ال�شرتات ال�شفراء” “الف�شل الثاين” 
ال����ذي ي��ت��م��ث��ل ب��ت��ظ��اه��رة ك��ب��رية يف ب��اري�����ض ت��ث��ري قلق 

ال�شلطات، وحتركات يف مناطق اأخرى.
وا�شتخدمت قوات الأمن يف باري�ض الغاز امل�شيل للدموع 
اخرتاق  ح��اول��وا  متظاهرين  لتفريق  امل��ي��اه  وخراطيم 
�شحايف  بح�شب  ال�شانزيليزيه،  جادة  يف  لل�شرطة  طوق 

لوكالة فران�ض بر�ض.
وكان �شحايف من فران�ض بر�ض ذكر اأن مئات املحتجني 
كانوا  حتركهم،  رم��ز  ب��ات��ت  ال��ت��ي  ال�شفراء  ب�شرتاتهم 
ومدخل  الي��ت��وال  �شاحة  على  يتدفقون  ال�شبت  �شباح 
ماكرون”  “ا�شتقالة  يهتفون  وهم  ال�شانزيليزيه  جادة 

و”ال�شرطة معنا«.
وقرر املحتجون القيام بتحركات يف مناطق اأخرى اأي�شا 
وخ�شو�شا يف حميط الطرق املدفوعة وحماور الطرق 

ال�شريعة.
اإن  ع��ام��ا(   47( ج��ون  كليمان  املتظاهرين  اأح���د  وق���ال 
الذي  التحرك  ل�شيطنة  بو�شعها  ما  فعلت  “احلكومة 
واأ�شاف هذا املهند�ض املعلوماتي  �شيجري يف باري�ض”. 
نواب  “ن�شمع  باري�ض  �شواحي  اإح��دى  يف  يعي�ض  ال��ذي 
فرن�شا(  يف  احلكام  )احل��زب  الأم���ام+  اإىل  +اجلمهورية 
ولي�شت  م�شتمرة  احل��رك��ة  ل��ك��ن  +�شن�شمد+  ي��ق��ول��ون 

م�شتعدة للتوقف«.
وبعد جناح التحرك الأول يف باري�ض ال�شبت عندما اأغلق 

الأ�شا�شية  ال�شريكة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  العنف  واأرب����ك 
لقوات �شوريا الدميوقراطية.

على  التوتر  طغى  الأول/اأك��ت��وب��ر،  ت�شرين  نهاية  ومنذ 
الأج������واء يف ���ش��م��ال ���ش��وري��ا م���ع ب���دء ال���ق���وات الرتكية 
ا���ش��ت��ه��داف م��ن��اط��ق ���ش��ي��ط��رة وح�����دات ح��م��اي��ة ال�شعب 
الكردية، العمود الفقري لقوات �شوريا الدميوقراطية، 

وتهديد اأنقرة ب�شن هجوم وا�شع �شدها.
اأكار،  ال��رتك��ي خلو�شي  ال��دف��اع  ات��ف��ق وزي���را  ذل���ك،  اىل 
على  هاتفي  ات�شال  خ��الل  �شويغو،  �شريغي  وال��رو���ش��ي 
م��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل امل�����ش��رتك م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ال�شالم 

وا�شتمراره يف اإدلب وتل رفعت ال�شوريتني.
لوكالة  ال���رتك���ي���ة  ال����دف����اع  وزارة  يف  م�������ش���ادر  وذك������رت 
الأنا�شول لالأنباء الرتكية الر�شمية، اأن الوزيرين بحثا 

•• عوا�سم-وكاالت:

ذراع  ال�شام”،  “هيئة حترير  اإن  �شوريون  نا�شطون  قال 
منذ  تعكف  ���ش��وري��ا،  يف  الإره���اب���ي  “القاعدة”  تنظيم 
من  و�شاغليها  ال��ع��ق��ارات  م��الك  مالحقة  على  اأ�شابيع 
امل�شيحيني يف مناطق �شيطرتها مبحافظة اإدلب �شمايل 

�شوريا.
وقال نا�شطون يف مواقع التوا�شل الجتماعي، اإن “هيئة 
مالكي  اإىل  ب��الغ��ات  اأر���ش��ل��ت  املت�شددة،  ال�شام”  حترير 
اأج��ل ت�شليمها يف  امل�شيحيني من  اإدل��ب من  العقارات يف 

موعد اأق�شاه نهاية نوفمرب اجلاري.
وان��ت�����ش��رت ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل ���ش��ورة اإح����دى هذه 
يف  “م�شوؤول مكتب الدرا�شات”  البالغات ال�شادرة عن 
اإذ تطلب من  الهيئة، وحتمل عنوان “مذكرة ح�شور”، 

م�شتلمها مراجعة املكتب خالل 3 اأيام.
اإىل مراجعة  املذكرة الأ�شخا�ض الذين ت�شلموها  ودعت 
تاأتي  يف خطوة  والغنائم”،  العقارات  “مكتب  ما ي�شمى 
بح�شب  يف اإطار ما ت�شميه الهيئة “اأمالك الن�شارى”، 

ما ذكرت م�شادر من داخل املدينة.
عدة  ت�شم  ال��ت��ي  الهيئة  اإن  ���ش��وري��ون  نا�شطون  وي��ق��ول 
ف�شائل م�شلحة مت�شددة، تعترب اأن لها “اأحقية يف متلك 
عقارات امل�شيحيني وتاأجريها والت�شرف بها كما ت�شاء«.

ال�شام”  حت��ري��ر  “هيئة  اأن  متطابقة  م�����ش��ادر  واأك����دت 
قادتها  ت�شكني  اإىل  اأي�شا  وراء هذه اخلطوة  تهدف من 
واأفرادها يف العقارات التي ي�شغلها امل�شيحيون، ل �شيما 

امل�شلحني الأجانب منهم.
وكانت “جبهة الن�شرة” �شابقا، ذراع تنظيم القاعدة يف 
�شوريا، قد ت�شببت يف تهجري الآلف من امل�شيحيني، على 

قلتهم، يف مدينة اإدلب، واعتقلت وقتلت الكثري منهم.
ومل ي��ب��ق يف امل��دي��ن��ة ه���ذه الأي�����ام ���ش��وى م��ا ي��ق��رب من 
مل  ممن  ال�شن،  كبار  من  غالبيتهم  م�شيحي،   1500
ت�شعفهم �شحتهم –على ما يبدو- على مغادرة املدينة، 

واآثروا الت�شبث مبنازلهم.
يف  م�شيحيني  اإىل  تعود  التي  العقارات  مئات  واأ�شبحت 

اأ�شحابها،  وك��ل  اإذ  �شنوات،  منذ  مهجورة  اإدل��ب  مدينة 
“جبهة  تاأتي  اأن  قبل  برعايتها،  الأ�شدقاء  اأو  اجل��ريان 

حترير ال�شام” وتاأخذها منهم عنوة.
الوليات  اإقامة  ال�شبت  بحدة  تركيا  انتقدت  ذل��ك،  اإىل 
املتحدة نقاط مراقبة يف �شمال �شوريا تهدف اإىل منع اأي 
مواجهة بني اجلي�ض الرتكي ومقاتلني اأكراد مدعومني 

من وا�شنطن.
اأك��ار يف ت�شريحات  الدفاع الرتكي خلو�شي  وقال وزير 
بثتها وكالة اأنباء الأنا�شول الرتكية “اأوؤيد الراأي القائل 
اإن هذه التدابري �شتزيد من تعقيد و�شع معقد اأ�شال«.

با�شتيائنا  الأم��ريك��ي��ني  نظراءنا  “اأبلغنا  اأك���ار  واأ���ش��اف 
مو�شحا اأنه تباحث يف هذه امل�شاألة موؤخرا  مرات عدة”، 

مع رئي�ض الأركان الأمريكي جو دانفورد.
وكان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتي�ض اأعلن الأربعاء 
اأن اجلي�ض الأمريكي �شيقيم نقاط مراقبة على احلدود 
ال�شمالية ل�شوريا لتجنب التوتر بني تركيا واأكراد �شوريا 

حلفاء التحالف الدويل املناه�ض للجهاديني.
ن�شّيد  “نحن  البنتاغون  يف  ل�شحافيني  ماتي�ض  وق��ال 
م���راك���ز م��راق��ب��ة يف م��ن��اط��ق ع����دة ع��ل��ى ط����ول احل����دود 

ال�شورية، احلدود ال�شمالية ل�شوريا«.
�شوريا  ق����وات  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د  ه��و  ال��ه��دف  اأن  واأو����ش���ح 
ك���ردي���ة وعربية  ف�����ش��ائ��ل  ال��دمي��وق��راط��ي��ة -- حت��ال��ف 
�شد  املعركة”  م��ن  تن�شحب  “لن   -- التحالف  يدعمه 
ت��ب��ق��ى من  م���ا  ���ش��ح��ق  م���ن  و”لنتمكن  داع�������ض  ت��ن��ظ��ي��م 

اخلالفة اجلغرافية«.
واأ�شاف ماتي�ض اأن مراكز املراقبة هذه “�شتكون مواقع 
اأي��ن هي  الأت���راك  ظ��اه��رة بو�شوح ليال ون��ه��ارا ليعرف 
“بالتعاون  اتخذ  القرار  ه��ذا  اأن  اإىل  لفتا  بال�شبط”، 

الوثيق مع تركيا«.
وك���ان���ت ق����وات ���ش��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة اأع��ل��ن��ت يف 11 
الع�شكرية  عملياتها  ا�شتئناف  الثاين/نوفمرب  ت�شرين 
اأي��ام على  �شد تنظيم داع�ض يف �شرق البالد بعد ع�شرة 
تعليقها رداً على الق�شف الرتكي ملناطق �شيطرة الأكراد 

�شماًل.

اأجراه  ل��ل��راأي  ا�شتطالع  ك�شف  فقد  الفرن�شيني.  م��ن 
الفرن�شيني  م��ن  باملئة   72 ت��اأي��ي��د  اآ”،  يف  “بي  معهد 
زيادة  م��ن  الغا�شبني  ال�شفراء”  “ال�شرتات  مطالب 

ر�شم للبيئة اأدى اإىل ارتفاع اأ�شعار املحروقات.

282 األف �شخ�ض حماور طرق ومواقع ا�شرتاتيجية، 
تاله اأ�شبوع من التجمعات التي �شعفت تدريجيا، يريد 

املحتجون تقدمي عر�ض جديد لقوتهم.
وا�شع  يعتمد على دعم  اأن  التحرك  لهذا  وحاليا ميكن 

رو�شيا  ب����ني  ال���ع���الق���ات  وت�����ده�����ورت 
وبريطانيا اىل م�شتويات تاريخية هذا 
العام. واتهمت لندن اأجهزة املخابرات 
الرو�شية بت�شميم اجلا�شو�ض الرو�شي 
ال�شابق �شريغي �شكريبال وابنته يوليا 
يف  الربيطانية  �شالزبوري  مدينة  يف 

اآذار/مار�ض.
ط���رد  ت�����ب�����ادل  اىل  احل���������ادث  واأدى 
والغرب،  مو�شكو  ب��ني  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 
ال���ع���ق���وب���ات  ت�������ش���دي���د  اىل  اإ�����ش����اف����ة 

الأمريكية �شد رو�شيا.
عاما(   54( كارلتون-�شميث  وق���ال 
اإنه بعد الهزائم التي مني بها تنظيم 
الدولة ال�شالمية على اأر�ض املعارك 
يف �شوريا والعراق، فاإن على التحالف 
التهديد  على  الآن  ي��رّك��ز  اأن  الغربي 
ذلك  يفعل  واأن  رو�شيا  ت�شكله  ال��ذي 

من خالل حلف �شمال الأطل�شي.
امل���ادي  امل��ظ��ه��ر  “تقل�ض  اىل  واأ����ش���ار 
التدمري  م����ع  امل���ت���ط���رف���ني  ل��ت��ه��دي��د 
ي�شمى  م������ا  جل����غ����راف����ي����ة  ال�����ك�����ام�����ل 
واأكد “ل ميكن اأن نكون  باخلالفة”. 
لمبالني حيال التهديد الذي ت�شكله 
الت�شدي  ب���دون  ن��رتك��ه  اأن  اأو  رو�شيا 
ع�شكري  رد  “اأهم  اإن  وق�����ال  ل�����ه«. 

تقليدي على رو�شيا هو يف ال�شتمرار 
ال���ق���درات وال��ت��م��ا���ش��ك داخل  ب��ن��اء  يف 

احللف الأطل�شي«.
للجرنال  الوىل  امل��ق��اب��ل��ة  ه��ي  وه���ذه 
رئي�شا  تعيينه  منذ  كارلتون-�شميث 
ل���ه���ي���ئ���ة الأرك������������ان ال���ربي���ط���ان���ي���ة يف 

حزيران/يونيو املا�شي.
القوات  زي���ارة  بعد  تعليقاته  وج���اءت 
ا�شتونيا  يف  امل��ت��م��رك��زة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ك��ج��زء م���ن جم��م��وع��ة ق��ت��ال��ي��ة تابعة 
ردع  اط��ار مهمة  الأطل�شي يف  للحلف 

اأي عدوان من رو�شيا املجاورة.
الفر�شة  كارلتون-�شميث  انتهز  كما 
للتقليل من فكرة احلاجة اإىل جي�ض 
اليه  دع���ا  م��ا  وه���و  اأوروب�����ي منف�شل، 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�ض 

موؤخرا.
ت�شعف  م��ب��ادرة  اأي  اأدع����م  “ل  وق���ال 
للحلف”،  ال����ع���������ش����ك����ري  ال�����ت�����اأث�����ري 
نقطة  ي�����ش��ك��ل  “احللف  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 

الرتكازالأ�شا�شية لالأمن الأوروبي«.
باأنه  الأطل�شي  �شمال  حلف  وو���ش��ف 
ومن  ع������ادي،  غ���ري  ن���اج���ح  “حتالف 
ن��ع��زز هذا  اأن  ي��ج��ب  خ����الل خ��ربت��ي 

النجاح«.

•• لندن-اأ ف ب:

اأع���ل���ن ق��ائ��د اجل��ي�����ض ال��ربي��ط��اين يف 
مقابلة ن�شرت ال�شبت اأن رو�شيا ت�شكل 
اأكرب  تهديدا  “مبا ل يقبل اجلدل” 
اجلماعات  م��ن  بريطانيا  اأم���ن  ع��ل��ى 
امل���ت���ط���رف���ة م���ث���ل ت��ن��ظ��ي��م��ي داع�������ض 

والقاعدة.
الأرك���ان اجلرنال  رئي�ض هيئة  وح��ّذر 
مارك كارلتون-�شميث من اأن مو�شكو 
قوتها  ل�شتخدام  ا�شتعدادا  اأب��دت  قد 
الع�شكرية من اأجل حتقيق م�شاحلها 
فيه  ت�شعى  ال��ذي  الوقت  يف  القومية 
ل”ا�شتغالل نقاط ال�شعف الغربية«.

وقال كارلتون-�شميث ل�شحيفة دايلي 
ل  مب��ا  ال��ي��وم  رو�شيا  “متّثل  تلغراف 
يقبل اجلدل تهديدا اأبعد بكثري على 
اأمننا القومي من تهديدات التطرف 

مثل القاعدة وتنظيم داع�ض«.
ممنهج  بجهد  رو�شيا  “بداأت  واأ�شاف 
ل���ش��ت��ك�����ش��اف ن���ق���اط ال�����ش��ع��ف لدى 
ال����غ����رب وا����ش���ت���غ���الل���ه���ا، خ���ا����ش���ة يف 
مثل  التقليدية  غري  النواحي  بع�ض 
النرتنت والف�شاء واأ�شاليب احلروب 

حتت املاء«.

الإقليمي،  ب��الأم��ن  تتعلق  ق�شايا  الهاتفي  الت�شال  يف 
الرو�شية  �شوت�شي  م��دي��ن��ة  يف  امل��وق��ع  الت��ف��اق  اإط����ار  يف 
حددا  الوزيرين  اأن  واأك��دت  �شورية،  ح��ول  البلدين  بني 

التدابري الفنية والتكتيكية الواجب اتخاذها ميدانياً.
الرتكي  ال�شتخبارات  جهاز  ورئي�ض  اأك��ار،  اأن  اإىل  ي�شار 
الوزير  م��ع  لقاء  املا�شي  الثالثاء  عقدا  ف��ي��دان،  ه��اك��ان 
���ش��وي��غ��و، وم�����ش��وؤول��ني رو����ض اآخ���ري���ن مب��دي��ن��ة �شوت�شي 

الرو�شية املطلة على البحر الأ�شود.
الرتكي  الرئي�شان  اأعلن  املا�شي،  �شبتمرب)اأيلول(  ويف 
رج��ب طيب اأردوغ�����ان، وال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني، يف 
منزوعة  منطقة  اإق��ام��ة  على  ات��ف��اق��اً  �شوت�شي،  منتجع 
القوات  التي ت�شيطر عليها  املناطق  ال�شالح تف�شل بني 

ال�شورية ومناطق املعار�شة يف اإدلب.

ومع اأن طريقة التحرك تثري انق�شاما بني الفرن�شيني 
ت�شكل  باملئة يعار�شون --  يوؤيدون و46  باملئة   52  --
حقيقيا  حتديا  النقابية  وغري  ال�شيا�شية  غري  احلركة 
اأي  للرئي�ض اإميانويل ماكرون الذي مل يبد حتى الآن 
“تغيري”  اأجل  اإ�شالحاته من  رغبة يف تخفيف وترية 

فرن�شا.
لكن الرئا�شة الفرن�شية اأعلنت اأن رئي�ض الدولة �شيطلق 
اأنه  م��وؤك��دا  البيئي”،  لالنتقال  “توجيهات  ال��ث��الث��اء 

“تلقى ر�شالة املواطنني«.
اإن الهدف هو جتنب  وقال عدد من كتاب الفتتاحيات 
اإحداث “�شرخ” بني الفرن�شيني. وكتب نيكول �شاربونو 
ل  عندما  ه��و  “ال�شرخ  اأن  “لوباريزيان”  �شحيفة  يف 
هو  وه��ذا  بع�شنا  نحرتم  ول  بع�شنا  اإىل  ن�شغي  نعود 

اأكرب خطر اليوم«.
اأطلقت الدعوة اإىل “الف�شل الثاين” يف باري�ض ال�شبت 
عرب �شبكات التوا�شل الجتماعي القناة الرئي�شية لهذه 
احلركة الحتجاجية، لكن كما حدث يف نهاية الأ�شبوع 

املا�شي، مل يعلن عن اأي جتمع.
التي تريد  ن�شرت احلكومة  ه��ذه،  الغمو�ض  اأج��واء  ويف 
الأول من  الأ���ش��ب��وع  ح��دث يف  م��ا  بعد  فلتان  اأي  جتنب 
اأف����راد  م��ن  و136  م��دن��ي��ا  و620  )ق��ت��ي��الن  التعبئة 
“مب�شتوى  النظام  ق��وات حفظ  الأم��ن جرحى(،  ق��وات 
“�شبكات  ت�شلل  خ�شو�شا  تخ�شى  وه���ي  ا�شتثنائي”. 

عنيفة من اليمني املتطرف اأو الي�شار املتطرف«.
واأعلنت �شرطة باري�ض اأنها ح�شدت ثالثة اآلف من اأفراد 
القوات املتنقلة، وحتدثت عند ال�شاعة 08،40 بتوقيت 

غرينت�ض عن “جتمعات متفرقة” يف العا�شمة.

انتخابات يف تايوان تخترب الرئي�سة 

مدينة  يف  ال��رئ��ي�����ش��ة  واق����رتع����ت 
على  اأث���ن���ت  ح��ي��ث  تايبيه”  “نيو 
“النا�ض  اإن  الدميوقراطية وقالت 
باإمكانهم التعبري عن اآرائهم حول 

م�شائل عديدة.
رئي�شة  وي��ن  اإن���غ  ت�شاي  وان��ُت��خ��ب��ت 
2016، وهي تريد من خالل  يف 
ر�شالة  ت��وج��ي��ه  الن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه 
اأب��دا لبكني  ب��اأن ت��اي��وان لن تذعن 
وهو ما فاقم ال�شغوط الع�شكرية 

والدبلوما�شية يف املنطقة.

حماولة  يف  الت�شويت  عن  احلكومي  الئتالف  يف  بابي�ض 
بابي�ض  باأن  اإ�شارات  اأعطوا  بينما  للحفاظ على احلكومة، 

ل يحظى بدعمهم الكامل.
و�شوتت اأحزاب املعار�شة يف الربملان ل�شالح حجب الثقة 
ب�92 �شوًتا، اأي اأقّل من ال� 101 �شوت املطلوبة لإطاحة 
بابي�ض يف جمل�ض النواب املكون من 200 مقعد، ما اأتاح 

لرئي�ض احلكومة بالبقاء يف من�شبه.
بابي�ض قد  التي يتزعمها  ال�شعبوية  “اآنو”  وكانت حركة 
ح�شدت 78 مقعدا يف النتخابات الأخرية وحتالفت مع 
احلزب ال�شرتاكي الدميوقراطي )15 مقعدا( لت�شكيل 
ب��غ��ال��ب��ي��ة ���ش��ئ��ي��ل��ة ع���رب دع���م احل����زب ال�شيوعي  ح��ك��وم��ة 

•• براغ-اأ ف ب:
ت�شويت  بابي�ض من  اأندريه  الت�شيكي  ال��وزراء  رئي�ض  جنا 
املعار�شة بعد مزاعم  اأح��زاب  اإليه  الثقة دعت  على حجب 
ف�شاد متعلقة  عن حماولته عرقلة حتقيق حول عمليات 

بتعامالته التجارية ال�شابقة.
وب��اب��ي�����ض ق��ط��ب الأ���ش��م��دة وال��ك��ي��م��اوي��ات ال��زراع��ي��ة الذي 
ت�شنفه فورب�ض كثاين اأغنى رجل يف اجلمهورية الت�شيكية، 
يواجه اتهامات جنائية حول عملية احتيال متعلقة مبنحة 

مالية لالحتاد الأوروبي تعود اىل عقد م�شى.
�شركاء  الدميوقراطي  ال�شرتاكي  احل��زب  ن��واب  وامتنع 

الت�شيكي.
ا�شتخدام  اأ���ش��اء  ال����وزراء  رئي�ض  اأن  يف  ال�شلطات  وت�شتبه 
اأم������وال ل���الحت���اد الأوروب�������ي وا���ش��ت��غ��ل��ه��ا يف ب��ن��اء منتجع 
من  بالقرب  مزرعة  اىل  ا�شافة  الفخم  ن�شت”  “�شتورك 

براغ بني عامي 2007 و2008.
اإىل  ابنه  تهريب  اأو  باأي عمل خاطئ  القيام  بابي�ض  ونفى 

القرم.
واأكد اأي�شاً اأن ابنه البالغ 35 عاماً يعي�ض يف �شوي�شرا التي 

يحمل جن�شيتها، وهو يعاين مر�شا عقليا.
يف  املعار�ض  اأ�ض”  دي  “اأو  ح��زب  زعيم  فيال  بيرت  وق��ال 
املا�شيني،  ون�شف  العام  “خالل  الت�شويت  قبل  الربملان 

ن�ساط دبلوما�سي ياباين رو�سي 
حلل م�سكلة اجلزر جزئيا 

•• طوكيو-وام:

اتفق وزراء خارجية اليابان ورو�شيا على التعاون الوثيق لأجل حتقيق تقدم 
ك�شرط  با�شتعادتها  طوكيو  تطالب  جزر  على  الإقليمي  النزاع  ت�شوية  يف 
لإبرام معاهدة �شالم مع مو�شكو. ويف لقاء الوزيرين يف روما على هام�ض 
قال  واخل��ارج��ي��ة،  الدبلوما�شية  بالق�شايا  املتعلق  املتو�شط  ح��وار  موؤمتر 
كونو بدون اأن يعطي تفا�شيل اأنه ناق�ض املو�شوع بعمق مع نظريه �شريجي 
اأر�شية جديدة ملحادثات يف  لفروف . ومتهد حمادثات الوزيرين لإعداد 
اآبي والرئي�ض الرو�شي  ال��وزراء الياباين �شينزو  الأ�شبوع املقبل بني رئي�ض 

بوتني على هام�ض قمة الع�شرين يف بوني�ض اآير�ض. 

رئي�س الوزراء الت�سيكي ينجو من �سحب الثقة  
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عربي ودويل

••الفجر - تون�ص - خا�ص
ل��ف�����ش��ل جديد  ت��رج��م��ة رمب����ا  يف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي او يف  ال�������ش���راع  م����ن 
اعتقد  التي  ل��الزم��ة  ا�شتمرارية 
طويت  ق��د  �شفحتها  ان  البع�ض 
م���ع ح�����ش��ول ال��ت��ح��وي��ر ال�����وزاري 
رئي�ض  ا�شتهل  الربملان،  ثقة  على 
يو�شف  ال���ت���ون�������ش���ي���ة  احل����ك����وم����ة 
ال�����ش��ب��ت، كلمته  اأم�������ض  ال�����ش��اه��د، 
ب��ال��ربمل��ان مبنا�شبة  ال��ق��اه��ا  ال��ت��ي 
ت���ق���دمي���ه ب���ي���ان احل���ك���وم���ة حول 
وامليزان  املالية  ق��وان��ني  م�شاريع 
الدولة  وم��ي��زان��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي 
الآي�����ة  ب����ت����الوة   ،2019 ل�����ش��ن��ة 
اآَمُنوا  ��ِذي��َن  الَّ ��َه��ا  اأَيُّ “َيا  القراآنية 
اأَن  َفَتَبيَُّنوا  ِبَنَباإٍ  َفا�ِشٌق  َجاَءُكْم  اإِن 
ِبُحوا  َفُت�شْ ِبَجَهاَلٍة  َقْوًما  يُبوا  ُت�شِ
رّد  يف  َناِدِمنَي”،  َف��َع��ْل��ُت��ْم  َم��ا  َع��لَ��ى 
انه  على  املراقبون  اجمع  �شمني، 
نداء  حلزب  العام  لالأمني  موجه 

تون�ض �شليم الرياحي.

»ال ن�صعى النقالب«
ال�شاهد حر�شه  يو�شف  اأك��د  وق��د 
على احرتام الد�شتور واملوؤ�ش�شات 
يوؤثر  “لن  وق����ال  ال��د���ش��ت��وري��ة. 
يرون  ال��ذي��ن  البع�ض  ك��الم  فينا 
الد�شتورية  ال�����ش��رع��ي��ة  ع����ودة  يف 
انقالبا  ال�شعب  ن���واب  وت�شويت 
يدافعون  ل  احل��ق��ي��ق��ة  يف  وه����م 
ال�شخ�شية  م�شاحلهم  ع��ل��ى  اإل 
يف  “يرون  م��ت��اب��ع��ا  ال�شيقة”، 
الد�شتور  تطبيق  يف  خ��ط��وة  ك��ل 
انقالبا، وكل ندوة ملحاربة الف�شاد 
اأن  اأي�شا انقالب..”، م�شيفا  هي 
�شرعية  ع��ن  املنبثقة  احل��ك��وم��ات 
برملانية وا�شحة ول لب�ض فيها ل 
ت�شعى اىل القيام بانقالب، مبّينا 
باأو�شع  تتمتع  التي  احلكومة  اأن 
يف  تفكر  ل  الد�شتور  �شالحيات 

النقالب.. هذه مهزلة«.
التون�شية  احلكومة  رئي�ض  واأ�شار 
وي����وؤم����ن  دمي����ق����راط����ي  اأن�������ه  اإىل 
واملوؤ�ش�شات،  ال��د���ش��ت��ور  ب��اح��رتام 
�شتبقى  ح���ك���وم���ت���ه  اأن  م�����وؤك�����دا 
الد�شتورية  بال�شرعية  متم�شكة 
الفرتة  نهاية  يف  لل�شعب  والعودة 

احلالية لختيار من ميثله. 

وذك�����ر ال���ري���اح���ي يف ���ش��ك��اي��ت��ه ان 
املخطط طرح يف لقاء التاأم مبنزل 
ال���ن���ائ���ب ي���و����ش���ف اجل���وي���ن���ي وان 
بالقريب  و�شفه  ال��ذي  العكرمي 
جدا من رئي�ض احلكومة نقل عن 
العزابي تاأكيده يف رده على امكانية 
ح�شول حمام دم عند القدام على 
الن���ق���الب، ب��اأن��ه ���ش��ي��وؤّم��ن تدخل 
وانه  الرئا�شي،  الم��ن  ع��ام  مدير 
اح���زاب من  روؤ���ش��اء  �شيتم حتييد 
خ���الل ت��ه��دي��ده��م مب��ل��ف��ات ف�شاد 
وامني  جمعة  امل��ه��دي  غ���رار  على 
عام حركة م�شروع تون�ض حم�شن 

مرزوق مبلف ا�شتخباراتي.
�شاحبها  ي���ق���ول  ال�����ش��ك��اي��ة،  ويف 
النقالب  خم��ط��ط  ان  ال��ري��اح��ي 
اجلمهورية  رئ��ي�����ض  ع����زل  ي�����ش��م 
وتعوي�شه  ال�شب�شي  قائد  الباجي 
را�شد  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  ب��رئ��ي�����ض 
العملية  ب��ه��ذه  وب��ان��ه  ال��غ��ن��و���ش��ي، 
تفتيت  م���ن  ال�����ش��اه��د  ���ش��ي��ت��م��ك��ن 
للم�شك  ا�شتعدادا  النه�شة  حركة 
ال����ب����الد  يف  احل�����ك�����م  مب����ق����ال����ي����د 

بالكامل.
لن�ض  وف����ق����ا  ال����ري����اح����ي،  وق�������ال 
ال�������ش���ك���اي���ة، ان�����ه رف�������ض خمطط 
وانه  الن�شحاب  وق���رر  الن��ق��الب 
وجه ال�شكاية للمحكمة الع�شكرية 
لن “م�شلحة البالد وم�شتقبلها 
اأمر ل ميكن ان ي�شكت على التاآمر 
وا�شتغاللها  بها  اللعب  او  عليه 
�شيا�شيا من قبل رئي�ض احلكومة 

يو�شف ال�شاهد«.
وع����ل����ى ذم�����ة ���ش��ح��ي��ف��ة ال�������ش���ارع 
م�شدر  “ي�شدد  املحلية،  املغاربي 
قريب من الرياحي على ان لهذا 
اأخري ت�شجيالت توؤكد ما جاء يف 

�شكايته.
والناطقة  ال��ن��ائ��ب��ة  ون�����ش��رت  ه���ذا 
الر�شمية با�شم نداء تون�ض تدوينة 
اأم�ض  في�شبوك  يف  ج��داره��ا  على 
“اجتماعا  ان  اأعلنت فيها  ال�شبت 
حلزب  ال�شيا�شي  للديوان  عاجال 
الأحد  ال��ي��وم  تون�ض  ن���داء  ح��رك��ة 
على خلفية الت�شريحات الأخرية 
لل�شيد �شليم الرياحي فيما يتعلق 
مب��ح��اول��ة الن��ق��الب ع��ل��ى رئي�ض 
اجل��م��ه��وري��ة وح���زب ح��رك��ة نداء 

تون�ض..«.

“تون�ض  اأّن  ال�������ش���اه���د  واع����ت����رب 
ال���وزاري  التحوير  ع��رب  جت���اوزت 
اأن  املمكن  �شيا�شية كان من  اأزم��ة 
لفتا  الهاوية”،  اىل  البالد  تقود 
اإىل اأّن “البع�ض مازال ينفخ على 
وغري  ال�شيا�شي  ال�شجيج  رم���اد 
ال�شيا�شية  الأزم���ة  بنهاية  مقتنع 
امل�شار  ت��ع��ط��ي��ل  ع���ل���ى  وي�����راه�����ن 

الدميقراطي«.
الرياحي يتهم

اليوم مبثابة  ال�شاهد  وجاء كالم 
ال��ري��اح��ي امني  �شليم  ع��ل��ى  ال���رد 
ال������ذي �شرح  ت���ون�������ض  ن������داء  ع�����ام 
املحكمة  اىل  ت��ق��دم  ب��ان��ه  اجلمعة 
يو�شف  ���ش��د  بق�شية  الع�شكرية 
بال�شعي  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ه��م��ه  ال�����ش��اه��د 

الدولة  رئ��ي�����ض  ع��ل��ى  ل��الن��ق��الب 
ال��ب��اج��ي ق��اي��د ال�����ش��ب�����ش��ي، وذلك 

مبعية �شخ�شيات اخرى..
واأع�����ل�����ن ����ش���ل���ي���م ال����ري����اح����ي اأن�����ه 
اأمنية  حماية  بتوفري  �شيطالب 
اّتهم  ق�شية  رفعه  بعد  له  معززة 
فيها ال�شاهد وعدد ممن اأ�شماهم 
لتنفيذ  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط  ب���اأت���ب���اع���ه 
اجلمهورية  رئي�ض  على  ان��ق��الب 

الباجي قائد ال�شب�شي.
وات��ه��م الأم���ني ال��ع��ام حل��زب نداء 
حوار  يف  ال��ري��اح��ي  �شليم  ت��ون�����ض 
لقناة فران�ض 24، رئي�ض احلكومة 
على  ب��الن��ق��الب  ال�شاهد  يو�شف 
والبقاء  ���ش��ورت��ه  لتلميع  ح��زب��ه 
رئا�شة  اإىل  وال��ذه��اب  ال�شلطة  يف 

�شليم العزابي، ومدير عام المن 
الرئا�شي روؤوف مرادعة.

التي  ال�شكاية  يف  ج��اء  ما  وح�شب 
يتهم فيها الرياحي 5 �شخ�شيات 
والنا�شط  والعزابي  ال�شاهد  هي 
العكرمي  ل�����زه�����ر  ال�������ش���ي���ا����ش���ي 
احلكومة  رئ���ي�������ض  وم�������ش���ت�������ش���ار 
م����ف����دي امل���������ش����دي وم�����دي�����ر ع���ام 
مرادعة  روؤوف  ال��رئ��ا���ش��ي  الم���ن 
ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط ل����الن����ق����الب، ف���ان 
اىل  تعود  الرياحي قدم معطيات 
فرتة م�شاوراته حول ت�شكيل كتلة 
الئتالف الوطني التي كان نواب 
حزبه الوطني احلر قد انخرطوا 
والن�شهار  الن�شحاب  قبل  فيها 

يف نداء تون�ض.

ه���دف���ه  ‘’وهذا  اجل����م����ه����وري����ة 
تعبريه.  ح��د  ع��ل��ى  الأ�شا�شي’’، 
على  حت�شل  ال�شاهد  اأن  واأ���ش��اف 
ثقة الربملان يف التحوير الوزاري 
الأخري الذي اأجراه بعد التحالف 
مع حركة النه�شة وجمموعة من 

النواب امل�شتقلني.
يو�شف  اأّن  الرياحي،  �شليم  واأّك���د 
نداء  �شعبية  ت��دين  وراء  ال�شاهد 
“هو �شرب احلزب  قائال  تون�ض، 
�شورة  و���ش��رب  م�شاكل  ل��ه  وخلق 
�شراعا  وخلق  اجلمهورية  رئي�ض 
ال�شب�شي  وب�����ني  ب��ي��ن��ه  م��ف��ت��ع��ال 
مل�شاحله  خدمة  �شورته  لتلميع 

النتخابية«
اأنه ل ي�شتطيع  واأ�شاف الرياحي 

اإىل  الن��ق��الب«. وخل�ض  خمّطط 
الق�شاء  بيد  الآن  “الق�شية  اأّن 
بالبت  املخّول  اأنه  الع�شكري واإىل 

يف �شدقية الّتهم«.

هذا ما جاء يف ال�صكاية
وك���������ش����ف����ت وث����ي����ق����ة ت����داول����ت����ه����ا 
ومواقع  املحلية  الع���الم  و�شائل 
ال���ت���وا����ش���ل الج����ت����م����اع����ي، وه���ي 
تقدم  ال��ت��ي  ال�شكاية  م��ن  ن�شخة 
ب���ه���ا ����ش���ل���ي���م ال����ري����اح����ي الم�����ني 
ال��ع��ام حل���زب ح��رك��ة ن���داء تون�ض 
من  ان  الع�شكرية،  املحكمة  اىل 
رئي�ض  املعنية  ال�شخ�شيات  اأب���رز 
احلكومة يو�شف ال�شاهد، ومدير 
ال�شابق  رئي�ض اجلمهورية  دي��وان 

ال���������ش����ك����وت ع�����ن ������ش�����رب امل�������ش���ار 
ال��دمي��ق��راط��ي وك���ل م��ا ج���اء منذ 
التحرك  دون  اليوم  اإىل   2011
وحم��اول��ة اإي��ق��اف��ه، م��وؤّك��دا اأن ما 
�شاري  “النقالب”  ب  اأ����ش���م���اه 
املفعول ومت على م�شتوى الربملان 
م�شتوى  يف  ���ش��ي��ح��دث  ان  واأن������ه 

احلزب احلاكم لكنه ف�شل.
واأو�شح اأّن خمطط النقالب كان 
ين�ّض على اأنه يف �شورة مل ينجح 
اللجوء  ي��ت��م  ب�����ش��ال���ش��ة  ت��ن��ف��ي��ذه 
على  لل�شالح  حاملة  اأط��راف  اإىل 
“اأطرافا  اأّن  معتربا  تعبريه،  حّد 
ومنها  ب��ه��ا  امل��غ��ّرر  منها  م��ت��ع��ددة 
املتعاونة” قال اإنها “تعمل بعقلية 
يف  ت��وّرط��ت  ال�شلطة  يف  ع�شابات 

ال�ّصاهد يرّد على �صليم الرياحي:

تون�س: ما حقيقة خمّطط النقالب على ال�سب�سي...؟
اليوم اجتماع عاجل للديوان ال�صيا�صي لنداء تون�س على خلفية هذه التطورات

�شليم الرياحي وحقيقة النقالب على ال�شب�شي �شليم العزابي- ي�شار ال�شورة- من بني من ذكرهم الرياحي

احتاد ال�شغل يختار الت�شعيد

ال�شاهد يرد من الربملان على تهمة النقالب الزهر العكرمي يف مرمى نريان الرياحي

وثيقة ق�صية �صّد 5 �صخ�صيات 
بتهمة االإعداد النقالب

ال�صاهد ي�صف اتهامه 
مبحاولة االنقالب بـ »املهزلة«

�سليم الرياحي يطالب
 بتعزيز حمايته الأمنية 

اأمني عام النداء: رفعت ق�سية على ال�ساهد يف املحكمة الع�سكرية 

للت�شويت  الباب  اغ��الق  الطبوبي  الدين  ن��ور  لالحتاد 
لكن اع�شاء الهيئة رفعوا ا�شواتهم مرددين موافقتهم 

على القرار “بالإجماع.. بالإجماع«.
األ��ف موظف عمومي نفذوا   650 اأك��رث من  اأّن  ويذكر 
اإعالن  بعد  نوفمرب   22 اخلمي�ض  ي��وم  ع��ام��ا  اإ���ش��راب��ا 
اأمني عام احتاد ال�شغل نور الدين الطبوبي اإغالق باب 
اأجور  يف  ال��زي��ادة  ب�شاأن  احلكومة  مع  نهائيا  التفاو�ض 
قطاع الوظيفة العمومية، وذلك عقب ف�شل جل�شة مع 

رئي�ض احلكومة يو�شف ال�شاهد.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
الإداري���ة  الهيئة  ق���ررت  متوقعة،  ت�شعيدية  خ��ط��وة  يف 
اأم�ض  املنعقدة  لل�شغل  التون�شي  العام  لالحتاد  املو�شعة 
ال�شبت �شن ا�شراب عام وطني يوم 17 يناير 2019، 
على خلفية عدم الزيادة يف اأجور موظفي قطاع الوظيفة 

العمومية.
هذا  على  بالإجماع  الإداري��ة  الهيئة  اع�شاء  �شّوت  وقد 
العام  الأم��ني  طلب  اذ  مبا�شرا  الت�شويت  وك��ان  القرار، 

مقتل جنديني كولومبيني يف هجوم ملتمردين 
•• بوغوتا-اأ ف ب:

قتل جنديان كولومبيان واأ�شيب اثنان اآخران بجروح على احلدود 
“جي�ض  حركة  اإىل  اجلي�ض  ن�شبه  قنبلة  انفجار  يف  فنزويال  مع 
بدورية  يقومان  اجلنديان  وك��ان  امل��ت��م��ردة.  الوطني”  التحرير 
قرب اأنبوب نفط على مقربة من بلدة اإل-ت��ارا احلدودية عندما 
انفجرت عبوة نا�شفة ن�شبها اجلي�ض اإىل متمردي احلركة. وقال 
اجلي�ض يف بيان “اإن ذلك دليل وا�شح على قيام +جي�ض التحرير 
الوطني+ بانتهاك مبادئ القانون الدويل باأ�شاليبه الع�شوائية من 
التحرير  ويبلغ عدد مقاتلي حركة جي�ض  حرب غري م�شروعة«. 
اآخر جمموعة متمردة ت�شن  1500 عن�شر وهي  الوطني قرابة 
امل�شلحة  ال��ق��وات  متمردي  �شالح  ن��زع  بعد  كولومبيا،  يف  هجمات 

الثورية الكولومبية )فارك( اإثر اتفاق مع احلكومة يف 2017 .

يف خطوة ت�صعيدية جديدة وباالإجماع:

تون�س: احتاد ال�سغل ُيقرر اإ�سرابا وطنيا عاما

نقابة اأعوان اأمن رئي�س الدولة:

زمن النقالبات الناعمة اأو اخل�سنة وىّل وانتهى
ت�شور له خميلته ال�شيقة انه قادر على تامني تدخل قيادات واإطارات 
واأعوان الأمن الرئا�شي خارج ما ي�شبطه القانون مل يخرب عقيدتهم 
امل��ط��ل��ق اىل ق��ي��م اجل��م��ه��وري��ة ووف���اءه���م الالم�شروط  ب��ع��د وولءه����م 
ملهامهم يف تاأمني رئي�ض اجلمهورية اأول وال�شخ�شيات الر�شمية ثانيا 

بعيدا عن كل التجاذبات وال�شراعات ال�شيا�شوية والنتخابية.
ال��زّج بهذا  اأم��ام كل حم��اولت  اأنها �شتقف �شّدا منيعا  النقابة  واأك��دت 
مهما  القانون  ي�شبطها  التي  الفعلية  املهام  خ��ارج  معارك  يف  اجلهاز 

كانت �شفة ال�شخ�ض اأو ا�شمه.

بتهمة التخطيط وال�شروع يف تنفيذ انقالب. واأكدت النقابة اأّن �شليم 
الرياحي زّج با�شم العميد روؤوف م��رادع مدير عام الأم��ن الرئا�شي يف 
ن�ض ال�شكاية التي مت تقدميها لدى الق�شاء الع�شكري، منّددة بالتهم 
اخلطرية التي مت�ض من ال�شرف الع�شكري لكافة اأفراد الأمن الرئا�شي، 

وفق ن�ّض البالغ. 
وقالت نقابة اأعوان واإطارات اأمن رئي�ض الدولة وال�شخ�شيات الر�شمية 
اإن زمن النقالبات ناعمة كانت اأو خ�شنة قد وىل وانتهى منذ اإحداث 
الإدارة العامة لأمن رئي�ض الدولة وال�شخ�شيات الر�شمية واأن كل من 

•• الفجر - تون�ص
علّقت نقابة اأعوان واإطارات اأمن رئي�ض الدولة وال�شخ�شيات الر�شمية 
اأمني عام  2018 على ت�شريحات  24 نوفمرب  ال�شبت  اأم�ض  يف بالغ 
لدى  ب�شكاية  تقدميه  بخ�شو�ض  الرياحي  �شليم  تون�ض  ن��داء  حركة 
يو�شف  احلكومة  رئي�ض  �شد  بتون�ض  الع�شكرية  البتدائية  املحكمة 
اأمني  ال�شيا�شيني وطرف  معاونيه وجمموعة من  وعدد من  ال�شاهد، 
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عربي ودويل
م�سوؤول �سابق يك�سف »كذب اإ�سرائيل« ب�ساأن حرب �سوريا

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

رغ���م ت�����ش��ري��ح��ات امل�����ش��وؤول��ني الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني دائ��م��ا باأن 
حكومتهم بقيت مبناأى عن احلرب الدائرة يف �شوريا منذ 
اإ�شرائيلي  ع�شكري  م�شوؤول  ك�شف  �شنوات،   7 م��ن  اأك��رث 

�شابق واقعة تثبت عك�ض ذلك.
لهيئة  ال�شابق  القائد  هاكوهني،  غري�شون  ال��ل��واء  وق��ال 
الدفاع  وزي���ر  اإن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  للجي�ض  ال��ع��ام��ة  الأرك����ان 
ال�شابق مو�شيه يعلون التقى خالل فرتة عمله نا�شطني 
�شوريني اأثناء احلرب. وخالل موؤمتر ملعهد الدميقراطية 
وما  الواقعة  تفا�شيل  عن  هاكوهني  حتدث  الإ�شرائيلي، 
الثالثة،  والنا�شطني  ب�”بوغي”  امللقب  يعلون،  بني  دار 

هاكوهني:  واأ���ش��اف  “هاآرت�ض«.  �شحيفة  اأف���ادت  ح�شبما 
وب��وغ��ي، جل�شنا  اجل���ولن  �شالحا يف  اأق���ود  كنت  “عندما 
3 نا�شطني �شوريني من اجلانب الآخ��ر، من �شوريا.  مع 
اأن يفهم من هم. �شاأل اأحدهم:  جاءوا وكان بوغى يريد 
اأخربين ، هل اأنت �شلفي؟، فاأجاب: اأنا حقا ل اأعرف من 
اأكرث، فنعم.  اأ�شلي  اأنني  اإذا كان ذلك يعني  ال�شلفي.  هو 
الآن  اأ�شلي  اأي��ام اجلمعة،  الأ�شبوع يف  اأ�شلي مرة يف  كنت 

5 مرات يف اليوم«.
ل  ال�شلفية  “لكن  ل��ه��اك��وه��ني:  طبقا  النا�شط  واأ���ش��اف 
تعني االتعاون مع ال�شهاينة. اأنا جال�ض مع وزير الدفاع 
من  هاكوهني  وا�شت�شف  اأع���رف«.  ل  لذلك  ال�شهيوين. 
املعار�شة  م��ك��ون��ات  يف  “ميوعة  اع��ت��ربه  م��ا  ال��ن��ا���ش��ط،  رد 

متى  ال�شابق  الع�شكري  ال��ق��ائ��د  يو�شح  ومل  ال�����ش��وري��ة«. 
عقد الجتماع الذي حتدث عنه، لكن يعالون عني وزيرا 
ه��اك��وه��ني من  ت��ق��اع��د  2013، فيما  م��ار���ض  ل��ل��دف��اع يف 
اجلي�ض يف �شبتمرب 2014. وقال م�شوؤولون اإ�شرائيليون 
منحازة  لي�شت  حكومتهم  اإن  منا�شبة،  من  اأك��رث  يف  كبار 
ب��امل��راق��ب��ة من  ال�����ش��وري��ة، وتكتفي  لأي ط��رف يف احل���رب 
مرتفعات اجلولن التي حتتلها منذ عام 1967. ونفذت 
الأرا�شي  داخ��ل  لآخ��ر  حني  من  جوية  �شربات  اإ�شرائيل 
ال�شورية، لكنها تقول اإنها ترد على م�شادر نريان ت�شقط 

على اجلولن، اأو تواجه تهديدات حمددة.
ويف �شيف عام 2016، اعرتفت اإ�شرائيل باأنها كانت تقدم 

م�شاعدات مدنية للقرى ال�شورية بالقرب من احلدود.

اجلامعة العربية تدين منع الحتالل 
وزير �سوؤون القد�س وحمافظها من ال�سفر

•• القاهرة -وام:

اأدانت جامعة الدول العربية، ب�شدة قرار �شلطات الحتالل ال�شرائيلي بحق ع�شو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية 
“وزير �شوؤون القد�ض” عدنان احل�شيني، وحمافظ القد�ض عدنان غيث، مبنع حركتهما، وحرمانهما من احلق يف ال�شفر، وحظر 
التوا�شل مع عدد من ال�شخ�شيات الفل�شطينية. ويف ت�شريح لالأمني العام امل�شاعد جلامعة الدول العربية رئي�ض قطاع فل�شطني 
والرا�شي العربية املحتلة ال�شفري �شعيد اأبو علي ام�ض ال�شبت دعا ابو علي املجتمع الدويل للتحرك لتحميل اإ�شرائيل م�شوؤولية 
هذا القرار املجحف الذي يعترب انتهاكا للقانون الدويل والإن�شاين، م�شيفا اأن فر�ض منع ال�شفر بحد ذاته هو جرمية ل يقدم 
عليها �شوى الحتالل. و�شدد ال�شفري اأبو علي، على اأن مدينة القد�ض العربية املحتلة هي عا�شمة دولة فل�شطني، وهي رمز وجود 
وبقاء ال�شعب الفل�شطيني، موؤكدا اأن احلل الوحيد اأمام املجتمع الدويل املعا�شر واملتقدم هو التفعيل والتطبيق الفوري للقوانني 

الدولية التي من �شاأنها اإنهاء الحتالل يف �شبيل اإ�شاعة ون�شر العدل، وال�شالم، وال�شتقرار يف املنطقة.

يريد نقل �صفارة
 الربازيل اإىل القد�س

على  اأول����وي����ة  ذات  اأخ�����رى  ق�����ش��ي��ة 
اإ�شرائيل.  ب���ول�������ش���ون���ارو:  اج���ن���دة 
اأعلن  ترامب،  الرئي�ض  خطى  على 
ال���رئ���ي�������ض ال����ربازي����ل����ي ن��ي��ت��ه نقل 
ال�شفارة الربازيلية من تل اأبيب اإىل 
الجنيليني،  ُي�شعد  وه��ذا  القد�ض. 
ب���امل���ائ���ة من   30 ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون 
ال�����ش��ك��ان ال��ربازي��ل��ي��ني )ه���م ب�شكل 

�شاحق “بول�شوناريني«(. 
هذا لي�ض كل �شيء: فقد ملّح القائد 
اأن  اأي�����ش��ا اىل  ال�����ش��اب��ق  ال��ع�����ش��ك��ري 
ال�شفارة  يغلق  اأن  ميكن  ال��ربازي��ل 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف 
تتنا�شب  ل  م����واق����ف  ب���رازي���ل���ي���ا. 
الربازيل  �شيا�شة  م��ع  جيد  ب�شكل 
التجارية، فهذا العمالق يف جمال 
الكثري  ي�شدر  الغذائية  ال�شناعات 
الدول  اإىل  الزراعية  املنتجات  من 

العربية.
الكيد: يعتزم ال�شعبوي بول�شونارو 
املتعددة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ع���ن  ال���رتاج���ع 
الأط��������راف ال���ت���ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
ارتكزت  وال���ت���ي  ل����ول  رئ��ا���ش��ة  ظ���ل 
ع���ل���ى احل��������وار ج����ن����وب - ج���ن���وب. 
كوبا  م��ع  الأي��دي��ول��وج��ي  ف�شراعه 
ال��ت��ي ي�شفها  ل��ف��ن��زوي��ال،  واإدان���ت���ه 

بالدكتاتورية ت�شهد على ذلك.
ي��ق��ط��ع مع  ب���ول�������ش���ون���ارو  ج���ري  اأن 
واملتعددة  ال��ت��واف��ق��ي��ة  ال��ت��ق��ال��ي��د 
الأطراف للدبلوما�شية الربازيلية، 
وال�����ت�����ي ي���ط���ل���ق ع���ل���ي���ه���ا اأح����ي����اًن����ا 

دبلوما�شية “قو�ض قزح«.

الي�صار مل يعد مهيمنًا
 يف اأمريكا الالتينية

الالتينية،  اأم��ري��ك��ا  م�شتوى  ع��ل��ى 
ُي��ك��م��ل جم����يء ب��ول�����ش��ون��ارو اإع����ادة 
وتوازن  الدولية  العالقات  تعريف 
ال��ق��وى ب��ني ال��ي��م��ني وال��ي�����ش��ار. يف 
القارة،  على  �شيطر  الألفية،  بداية 
تتوزع  حكومات  وا���ش��ع،  نطاق  على 
با�شليه  )م��ي�����ش��ي��ل  ال��������وردي  م����ن 
يف  م��وخ��ي��ك��ا  “بيبي”  ت�����ش��ي��ل��ي،  يف 
الأحمر  ال���ل���ون  اإىل  اأوروغ����������واي( 
)كا�شرتو يف كوبا، �شافيز يف كوبا(، 
مرورا بلول يف الربازيل، والزوجني 

كري�شرن يف الأرجنتني.
التي  ك��ول��وم��ب��ي��ا،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
تنتمي اإىل اليمني منذ فرتة طويلة، 
و�شيلي  الأرجنتني  اليوم  اأ�شبحت 
 - على وجه اخل�شو�ض  والربازيل 
وهي اأول دولة يف اأمريكا الالتينية 
م���ن ح��ي��ث ع����دد ���ش��ك��ان��ه��ا )210 
املحلي  ون��اجت��ه��ا  ن�����ش��م��ة(  م��ل��ي��ون 
كفة  يرجحون  الذين   - الإج��م��ايل 
يائ�شاً،  املحافظني.   باجتاه  امليزان 
للثورة  ال���ك���ب���ري  ال���ف�������ش���ل  ب�����ش��ب��ب 
واإحباط  فنزويال  يف  البوليفارية 
ال����ربازي����ل، حّول  ل���ول يف  ���ش��ن��وات 
املك�شيك  اإىل  اهتمامه  الآن  الي�شار 
فابتداًء  ن�����ش��م��ة(.  م��ل��ي��ون   130(
الأول من  املقبل، يف  الأ���ش��ب��وع  م��ن 
دي�����ش��م��رب حت����دي����دا، ���ش��ي��ق��ود هذا 
امل�����ش��ت��ودون ال��الت��ي��ن��ي، ث���اين اأكرب 
اأن���دري�������ض  اق���ت�������ش���اد يف امل���ن���ط���ق���ة، 
مانويل لوبيز اأوبرادور، ال�شخ�شية 
الي�شار  يف  اجل����دي����دة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 

الالتيني.
عن الك�صربي�س

هذا،  ال�شتوائي”  “ترامب  ف���اإن   
واملبادرات  الت�شريحات  ي�شاعف 
بالفعل  جتعله  التي  وال�شتفزازات 

رئي�ض دولة مزعج.
يف ال����ب����داي����ة، اوق������ف ه�����ذه الي�����ام 
ب��رن��ام��ج امل�����ش��اع��دة ال��ط��ب��ي��ة الذي 
من خالله، ت�شتعني الربازيل منذ 
طبيبا   8300 ب���  ���ش��ن��وات،  خم�ض 
النائية  املناطق  يف  يعملون  كوبيا 
حيث فر�ض احل�شول على الرعاية 
ال�شحية غري موجودة تقريبا. وقد 
�شرع اأول الأطباء الكوبيني مبغادرة 
الربازيل برحالت برازيليا-هافانا. 
و���ش��ت�����ش��ت��م��ر ع��م��ل��ي��ات الإع������ادة اإىل 

الوطن حتى 12 دي�شمرب.
ف�����ش��ي��ح��ة؟ ل��ي�����ض ب��ال�����ش��ب��ط، ففي 
بول�شونارو  ال���دق���ي���ق،  امل���ل���ف  ه����ذا 
لالتفاقية  وف��ق��ا  لأن����ه  ح���ق.  ع��ل��ى 
حكومتي  بني   2013 عام  املوقعة 
كا�شرتو،  وراوؤول  رو���ش��ي��ف  دي��ل��م��ا 
 30 ع��ل��ى  اإل  الأط���ب���اء  يح�شل  ل 
روات��ب��ه��م يف ح��ني تعود  م��ن  باملائة 
اإىل  م��ب��ا���ش��رة  املتبقية  ب��امل��ائ��ة   70
اإىل  وبالإ�شافة  الكوبية.  ال�شلطات 
املغرتبني  لالأطباء  ُي�شمح  ل  ذلك، 
الربازيل  اإىل  اأ�شرهم  با�شطحاب 
يف اجراء للتوقي من خطر ظاهرة 
املن�شقني، فهذه العائالت يف الواقع 
اجل����زي����رة  ع���ل���ى  “رهينة”  ه�����ي 

الكبرية الكا�شرتية ...
اأنه مت التوقيع على التفاق  ورغم 
ال�شحة  م���ن���ظ���م���ة  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
لالأمم  )وكالة  الأمريكية  للبلدان 
ال�شحة  مبنظمة  مرتبطة  املتحدة 
ال��ع��امل��ي��ة(، ف���ان ع��ق��ود ال��ع��م��ل هذه 
املنظمة  م����ب����ادئ  م����ع  ت���ت���ع���ار����ض 
الدولية )منظمة العمل الدولية(، 
وه���ي وك��ال��ة اأخ����رى ت��اب��ع��ة لالأمم 

املتحدة.
رئي�ض  فيفانكو  جوزيه  اعترب  وقد 
هيومن  ملنظمة  الأم��ري��ك��ي  ال��ف��رع 
احلكومية،  غ���ري  ووت�������ض  راي��ت�����ض 
اعرتا�ض  ع����دم  خم���ز  لأم�����ر  “انه 
منظمة دولية مثل منظمة ال�شحة 
ال�شتغالل  ه���ذا  ع��ل��ى  الأم��ري��ك��ي��ة 

لالأطباء الكوبيني«.

عندما يهاجم بول�صونارو بكني
ال ان كوبا لي�شت اخل�شم الوحيد 
القادم.  الربازيلي  للرئي�ض  املعلن 
ا�شتمر  النتخابية،  حملته  فخالل 
هذا ال�شعبوي يف مهاجمة ال�شني، 
ب��ول�����ش��ون��ارو خ����الل حملته  وك����رر 
النتخابية، حماكياً خطاب دونالد 
ت�شرتي  ل  »ال���������ش����ني  ت������رام������ب: 

وهو يعتمد على م�شكون اخر بهوى 
ترامب، وهو اإرن�شتو اأورواخو، 51 
من�شب  يف  تعيينه  مت  وق���د  ع��ام��اً، 
دبلوما�شي  ل���ل���خ���ارج���ي���ة.  وزي�������ر 
حم���رتف، اث���ار ه���ذا الأخ����ري رعب 
اخل����ارج����ي����ة،  وزارة  يف  زم�����الئ�����ه 
ع��ن��دم��ا ن�����ش��ر ال���ع���ام امل��ا���ش��ي، ن�شا 
بالرئي�ض  م�شيدا  �شفحة   36 من 
نظره،  وج���ه���ة  وم����ن  الم���ري���ك���ي. 
مندفعا،  زع���ي���م���ا  ل���ي�������ض  ت����رام����ب 
و�شلطوي،  متوقع،  وغ��ري  متهورا، 
“ا�شتعادة املا�شي  وامنا رجل ميثل 
والثقايف  وال���ت���اري���خ���ي  ال����رم����زي 

لالأمم الغربية«.

ال�����ش��ني ت�شرتي  ال����ربازي����ل..  م���ن 
الربازيل!« 

منطق هذا الهجوم اللفظي، يع�شر 
الواقع  ف��ف��ي  وا���ش��ت��ي��ع��اب��ه.  ف��ه��م��ه 
ت���ع���ت���رب ال�������ش���ني ����ش���ري���ك���ا جت���اري���ا 
اجلنوبية.  اأمريكا  لعمالق  رئي�شيا 
ال��و���ش��ط هي  ام��رباط��وري��ة  ان  كما 
امل�شتثمرين  م���ن  واح������دة  اأي�������ش���ا 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ني يف ال����ربازي����ل. وام���ام 
هذا ال�شكل من التطاول �شعر نائب 
ال��رئ��ي�����ض ال��ربازي��ل��ي، وه���و جرنال 
باأنه  م��وراو،  �شابق يدعى هاملتون 
قائده  كلمات  تن�شيب  اىل  م�شطر 

وتخفيفها.

للكونغر�ض  انُتخب  ال��ذي  الرئي�ض 
من  قيا�شي  ب��رق��م  امل��ا���ش��ي  ال�شهر 
بال�شعبوي  م��ع��ج��ب  الأ�������ش������وات. 
�شالفيني،  م����ات����ي����و  الإي�������ط�������ايل 
ب��ول�����ش��ون��ارو الب����ن ه���و اأي�����ش��ا من 
الأمريكي  ب���ان���ون،  ���ش��ت��ي��ف  حم��ب��ي 
ن�شرها  ���ش��ورة  ال��ذي ظهر معه يف 

على ح�شابه تويرت.

الرئي�ض  “خطاب  م�شححا  وق���ال 
الواقع،  م��ع  م�شطفا  دائ��م��ا  لي�ض 
ال�شني ل ت�شرتي الربازيل، وذلك 
ي�شتطيع  اأح�����د  ل  لأن�����ه  ب��ب�����ش��اط��ة 
ال���ربازي���ل، وق���د كانت  ي�����ش��رتي  اأن 
الربازيلية  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
دائما براغماتية، ويجب اأن نحافظ 

على هذا التوازن«.

اأ�شتاذ  �شبكتور،  م��ات��ي��ا���ض  وح�����ش��ب 
موؤ�ش�شة  يف  ال���دول���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
ج��ي��ت��ول��ي��و ف���ارغ���ا����ض، ن��ق��ل��ت عنه 
���ش��ح��ي��ف��ة ف��اي��ن��ن�����ش��ال ت����امي����ز، ان 
معركة خفّية جتري وراء الكوالي�ض 
يف برازيليا لل�شيطرة على ال�شيا�شة 

اخلارجية.
معتدلة  الأوىل:  امل����ج����م����وع����ة 

الرئي�ض  نائب  بقيادة  وبراغماتية، 
اأوغو�شتو  ال�شابق  واجلرنال  موراو 
حفظ  عن  �شابقا  امل�شوؤول  هيلينو، 
ال�شالم يف هايتي، وم�شت�شار الأمن 

القومي القادم.
فيه  الآخ����ر،  ال�شيا�شي  اخل���ط  اأم���ا 
اأكرب، فيم�شك  اأيديولوجية  جرعة 
جنل  ب��ول�����ش��������ون��ارو،  اإدواردو  ب���ه 

على طريقة الرئي�س االأمريكي:

الربازيل: بول�سونارو يطلق اأوىل قنابله ال�سوتّية...!
ترجح كولومبيا واالأرجنتني و�صيلي والربازيل الكفة باجتاه اليمني املحافظ يف اأمريكا الالتينية 

جمموعة من الأطباء الكوبيني يف مطار برازيليا

•• الفجر - خرية ال�سيباين

نقل ال�شفارة الربازيلية اىل القد�ض املحتلة

وزير اخلارجية الربازيلي املرتقب ارن�شتو اروجو اىل جانب بول�شونارو

ــــاعــــف يــــ�ــــس
»تـــــــرامـــــــب 
ال�ـــســـتـــوائـــي« 
املــــــبــــــادرات 
ت ا ز ا �ستفز ل ا و
ــــي جتــعــل ــــت ال
ــا ــسً ــ� ــي رئ ــه  ــن م  
مــــــزعــــــجــــــا

كرر خالل حملته 
ــة:  ــي ــاب ــخ ــت الن
ـــــني  ـــــس ـــــ� »ال
من  تــ�ــســرتي  ل 
ــــل..  ــــربازي ال
الــــــ�ــــــســــــني
ـــــرتي ـــــس ـــــ� ت
ــــــل ــــــربازي ال

ــارو،  ــون ــص ــ� ــول جـــري ب
رئي�صا  �صي�صبح  الذي 
من  االأول  يف  ر�صميا 
يف  فعال  ــداأ  ب يناير، 
انــيــابــه على  ابــــراز 
الدولية.  ال�صاحة 
ـــــى طـــريـــقـــة  وعـــــل
االأمريكي،  الرئي�س 
يــخــفــي  ال  الــــــــذي 

اعجابه به،

بول�شونارو ترامب ال�شتوائيابن الرئي�ض ادواردو  طرف يف ال�شراع على ال�شيا�شة اخلارجية

الرتاجع عن ال�سيا�سة املعتمدة يف ظل رئا�سة لول واملرتكزة على احلوار جنوب - جنوب
 نقل ال�سفارة الربازيلية من تل اأبيب اإىل القد�س وغلق ال�سفارة الفل�سطينية يف برازيليا

يقطع بول�صونارو مع التقاليد 
التوافقية للدبلوما�صية الربازيلية

كوبا لي�صت اخل�صم الوحيد
 املعلن للرئي�س الربازيلي القادم
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جمتمع االمارات

عرو�س مذهلة لالألعاب النارية يف ق�سر 
الإمارات احتفال باليوم الوطني الـ 47

يدعو فندق ق�شر الإمارات املواطنني، املُقيمني و�شيوف الدولة ملُ�شاركته الحتفال 
باليوم الوطني ال� 47 لدولة الإمارات، و اختبار ُمتعة ُم�شاهدة الألوان الناب�شة 
باحلياة للعلم الإماراتي الذي ُيرفرف عالياً  يف ربوع الفندق حيث يلتقي اجلميع 
لالحتفال بهذه املنا�شبة الوطنية املجيدة.  وجتري ال�شتعدادات لالحتفال بهذا 
اليوم الغايل على قلوب اجلميع، حيث �شيتم تزيني فندق ق�شر الإمارات باألوان 
نوافري  اإىل  الكربى  القبة  من  وال�شوداء،  واخل�شراء  والبي�شاء  احلمراء  العلم 

املياه يف �شاحة الدخول الرئي�شة واملروج الع�شبية.

    اأط��ل��ق��ت ح��دي��ق��ة الإم�����ارات ل��ل��ح��ي��وان��ات يف يوم 
اخلمي�ض املا�شي و�شائل جديدة للتعلم عن احلياة 
الربية، حيث �شتعمل على جلب الف�شول الدرا�شية 

اإىل رحاب الربية. 
مدر�شة  فعالية  اأط��ل��ق��ت  اأن��ه��ا  الإدارة  واأو���ش��ح��ت 
الهادفة  م��ب��ادرات��ه��ا  م��ن  ك��ج��زء  احل��ي��وان،  حديقة 
اإىل ن�شر الوعي حول اأهمية املحافظة على احلياة 
العديد  البيئية  الفعالية  ه��ذه  وتت�شمن  ال��ربي��ة. 
من الأن�شطة الداخلية واخلارجية الكفيلة باإثراء 
اأما املنهاج اخلا�ض بها  ح�شيلة الأطفال املعرفية. 
في�شم العديد من املوا�شيع املثرية، كعامل النحل، 
وتاأثري الب�شرية على كوكب الأر�ض، واملخاطر التي 
متحف  يف  جولة  اإىل  بالإ�شافة  احليوانات،  تهدد 
النماذج  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  ل��الأط��ف��ال  تتيح  احل��دي��ق��ة، 
مزودة  مفتوحة  جلو�ض  م�شاحات  ب��وج��ود  احل��ي��ة، 

الفنون  وممار�شة  الجتماعية  مهاراتهم  تنمية  من  الأطفال  متكن  بطاولت 
الت�شويق  ال�شيدة نعيمة املحمودي، مديرة  املبتكرة.  وقالت  واحلرف اليدوية 
حديقة  مدر�شة  اإن  ال�شدد:  بهذا  معلقًة  للحيوانات  الإم���ارات  حديقة  ل��دى 
ال�شاعد حول �شرورة  لإلهام اجليل  رائعة  بنا، هي طريقة  احليوان اخلا�شة 

احلفاظ على عاملنا احلي. كما تتيح لنا الفر�شة لتثقيف الأطفال حول التنوع 
البيولوجي واململكة احليوانية باأف�شل الطرق املمكنة.  واأ�شافت قائلة: �شممت 
ا ملنح الأطفال جتربة العمر، من خالل ال�شماح لهم بالتفاعل  براجمنا خ�شي�شً
مع الكائنات البديعة املوجودة يف احلديقة، الأمر الذي مينحهم فهًما جديًدا 

كلًيا وتقديًرا لبيئتهم.  

جزيرة املاريه ت�ست�سيف »مهرجان ال�ستاء 2018«
اأكملت جزيرة املارية، وجهة الأعمال واحلياة الع�شرية يف اأبوظبي ا�شتعداداتها لنطالق “مهرجان ال�شتاء” ال�شنوي بدءاً من 13 وحتى 26 دي�شمرب، حيث �شت�شتقبل  اجلزيرة �شيوفها مبجموعة 
من فعاليات الرتفيه والإثارة والأجواء الحتفالية التي ت�شتهدف العائالت والأ�شدقاء. و�شتتزين جزيرة املاريه خالل املهرجان مبظاهر احتفالية متميزة، حيث ي�شتقبل “كوخ بابا نويل” يف 

“الغالرييا” الأطفال وعائالتهم بدءاً من يوم 6 دي�شمرب بالإ�شافة اإىل عدد من الأن�شطة التفاعلية التي تنطلق ابتداًء من يوم 13 دي�شمرب. 
وال�شتمتاع  اليدوية  والفنون واحلرف  وامل�شروبات  املاأكولت  وا�شعة من  ا�شتك�شاف جمموعة  اإىل  بالإ�شافة  امل�شرحية احلية،  والعرو�ض  املتجولة  الرتفيهية  بالعرو�ض  ال�شتمتاع  للزوار  وميكن 

بالألعاب الكرنفالية املنا�شبة للعائالت. 
ويهدف جدول الفعاليات املزدحم من العرو�ض احلية على مدار الأ�شبوع، اإىل الرتفيه عن جميع اأفراد الأ�شرة من خالل العرو�ض الراق�شة وعرو�ض الغناء اجلماعي املتميزة.  

وا�شتكماًل لالأجواء الحتفالية، ت�شت�شيف املنازل ال�شتوية املغطاة بالثلوج جمموعة متنوعة من الأن�شطة اخلا�شة بالأطفال، مثل �شنع كرات الثلج، وتزيني الكعك، وطالء الوجه وغري ذلك. 
و�شيتاح للزوار ق�شاء �شاعات متوا�شلة من الرتفيه واملرح يف متنزه منحدرات التزحلق ومنطقة الثلج والكرة الثلجية الغامرة، وغريها من الأن�شطة املتميزة الأخرى، فيما ميكن للزوار ال�شغار 

ال�شتمتاع بركوب القطار حول املم�شى.  

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يحتفل 
مب�سرية ع�سرين عامًا من الريادة والتميز 

احتفل م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، جمموعة اخلدمات املالية الإ�شالمية 
للعمالء  وع��ده  جم��دداً  لتاأ�شي�شه،  الع�شرين  ال�شنوية  بالذكرى  ال��رائ��دة، 
واأكد  لهم.  يوفرها  التي  امل�شرفية  اخلدمات  بتجربة  الرت��ق��اء  مبوا�شلة 
امل�شرف التزامه بالعمل امل�شتمر لإتاحة منتجات وخدمات متميزة قائمة 
على اأحدث البتكارات التكنولوجية يف القطاع امل�شريف، من خالل اعتماد 

ا�شرتاتيجية حتول رقمي.

ديرفيلدز مول يعلن اأ�سماء الفائزين الع�سرة 
يف �سحوبات الذكرى ال�سنوية اخلام�سة 

الرابحني  اأ�شماء   ، اأبوظبي  يف  الباهية  مبنطقة  م��ول(  )ديرفيلدز  اأعلن 
الحتفالية  وارب��ح  اأنفق  فعاليات  خ��الل  اأق��ام��ه  ال��ذي  ال�شحب  يف  الع�شرة 
ال�شنوية  بالذكرى  امل��ول  احتفالت  ج��زًءا من  ال�شحب  ك��ان  وق��د  الكربى. 
والرتفيه  والت�شلية  الت�شوق  ال�شيوف خيارات  لتاأ�شي�شه ومنحه  اخلام�شة 

الأف�شل على الإطالق.
وق���ام ف��ري��ق م��ن ممثلي دي��رف��ي��ل��دز م���ول ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����ش��ي��د ع��ب��د اهلل 
ب�شحب  اأب��وظ��ب��ي،  يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  ممثلي  اأح��د  املن�شوري، 
الفائزون من خمتلف  الحتفال. حيث ح�شل  اأي��ام  اآخ��ر  الرابحة  الأ�شماء 
اجلن�شيات على جوائز بقيمة 25000 درهم اإماراتي مقدمة من املتاجر 
بي�ض لين،  و�شالون  واملجوهرات،  للذهب  الرميزان  بينها  ومن  امل�شاركة، 
زون،  واأوب��ت��ي��ك  �شتايل،  لي��ف  وجم��وه��رات  التجميلي،  جوما�شان  وم��رك��ز 

وحول الإمارات، وذا ماتري�ض �شتور، وعطور يا�ض. 

منتجع دانات العني يحيي 
اليوم العاملي ملر�س ال�سكري

العني ذكرى  دان���ات  اأح��ي��ا منتجع   
ال�شكري، يف  مل��ر���ض  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
بالأن�شطة  زاخ���رة  �شحية  فعالية 
الهادفة، �شهدت ح�شور فريق عمل 
اآند  “بودي  ون��ادي  “ميدكينيك” 

�شول” ال�شحي التابع للمنتجع. 
وق��������دم م���ن���ت���ج���ع دان����������ات ال����ع����ني، 
بالتعاون مع “ميدكلينيك” للزوار 
فحو�شات طبية جمانية، وجل�شات 
ال��وق��اي��ة من  تثقيفية ح��ول ط��رق 
عر�شت  ك���م���ا  ال�������ش���ك���ري.  م���ر����ض 
النادي  م���ر����ش���دة  األ���ي���ن���ا  ال�����ش��ي��دة 
جمموعة  للمنتج،  التابع  ال�شحي 
التي  البدنية  اللياقة  اأن�شطة  من 
ت�شاهم يف تعزيز منط حياة فاعل 
الفعالية  وك��ان��ت  اأف�����ش��ل.  ل�شحة 
اخلفيفة  ب��ال��وج��ب��ات  م�����ش��ح��وب��ة 

واملرطبات املجانبة. 

مطعم »ليوبولدز اأوف لندن« يح�سد
 جائزة »اأف�سل غرفة �ساي يف دبي«

العريق  الربيطاين  باأ�شلوبه  ال�شهري  لندن(،  اأوف  )ليوبولدز  تكرمي  مّت 
الرائد يف دولة الإمارات، بلقب )اأف�شل غرفة �شاي يف دبي( من قبل جوائز 
)فاكت دايننغ اأوردز دبي 2018(، التي مُتّثل حفل توزيع جوائز الأو�شكار 
يف قطاع �شناعة الأغذية وامل�شروبات، لرُي�ّشخ بذلك من مكانته كواحد من 

اأف�شل الوجهات الرائدة لتناول الطعام وامل�شروبات.

حديقة الإمارات للحيوانات تطلق و�سائل التعلم عن احلياة الربية

جمموعة جنة حت�سد مزيًدا من اجلوائز  
خالل حفل جوائز الفنادق الفاخرة العاملية 

»ام�سام« تعنّي ال�سعودية وفاء بن خليفة �سفرية للنوايا احل�سنة
 اأعلنت منظمة “ ام�شام” املراقب احلكومي الدويل باملجل�ض القت�شادي والجتماعي لالأمم املتحدة عن تعيني ال�شعودية وفاء بن خليفة ك�شفرية للنوايا احل�شنة وذلك لدعمها 
املتوا�شل يف جمال ال�شوؤون الجتماعية والإن�شانية والتطوير املوؤ�ش�شي للمنظمة يف ال�شعودية. جاء ذلك خالل  موؤمتر �شحفي و احتفال جرى تنظيمه م�شاء الأربعاء املا�شي بهذه 

املنا�شبة يف فندق انرت كونتيننتال في�شتيفال �شيتي يف اإمارة دبي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
 وح�شر الحتفال كل من ال�شيخة فاطمة بنت حممد بن �شقر القا�شمي، الفنان الكويتي القدير حممد املن�شور، و  ال�شيدة غدير غازي ال�شقعبي مدير عام �شركة ) وازدان( لالإنتاج 
الفني و الفنانة اللبنانية لميتا فرجنية ، وعدد من رجال الأعمال وجنوم املجتمع. وقام الدكتور �شليمان الفهيم  - �شفري فوق العادة و مفو�ض يف منظمة ام�شام – و ال�شيدة غدير 

ال�شقعبي بت�شليم وفاء بن خليفة �شهادة تعيينها �شفرية للنوايا احل�شنة لدى ) ام�شام(، بالإ�شافة اإىل بطاقة الع�شوية و جواز ال�شفر الدبلوما�شي.
 وقال د. �شليمان الفهيم:  اإن تعيني وفاء بن خليفة يعطي بعدا جديدا لطموح املنظمة ودافعا قويا واأ�شا�شيا لإنهاء م�شكلة �شوء التغذية  واجلوع يف بع�ض دول العامل وحتقيق الأمن 
الغذائي، حيث ن�شعى عرب هذا التعيني اإىل حتقيق اأهداف التنمية اخلا�شة يف الأمم املتحدة. ويتطلع د.�شليمان الفهيم اإىل العمل عن قرب مع وفاء بن خليفة وفريق العمل ال�شعودي 
لإحراز هذه الأهداف باأعمال ملمو�شة على اأر�ض الواقع من اجل الفئات الكرث معاناة يف حت�شيل التغذية  و�شد اجلوع يف العامل.  ولفت الفهيم اإىل اأن »اأيادي الإمارات و ال�شعودية 
البي�شاء تبقى واحدة من اأكرث الأيادي خدمة للب�شرية، وما تقوم به دولة الإمارات العربية املتحدة و اململكة العربية ال�شعودية من م�شروعات وحمالت اإغاثة للفقراء واملنكوبني يف 

كل اأنحاء العامل، هو تعبري �شادق عن قيادة كال البلدين من اأجل مدِّ يد العون للمعوزين واملحتاجني و تلبية نداء الإغاثة باأ�شرع وقت.

ال�����ش��ق��ق ال��ف��ن��دق��ي��ة ال��ف��اخ��رة من 
حيث اخلدمات املرتفة، كما ح�شل 
اخليمة  راأ�����ض  ج��ن��ة  وف��ل��ل  منتجع 
على جائزة اأف�شل منتجعات الفلل 
اأما  الأو���ش��ط.  ال�شرق  يف  الفاخرة 

اأعلى من�شة  تقدم “قمة الربج، برج خليفة”، 
م�شاهدة يف العامل، لأول مرة يف دبي الرتكيب 
واحداً  يعدُّ  ال��ذي  “اأجنحة”  اجلديد  الفني 
من اأكرث الأعمال ظهوراً يف �شور »اإن�شتغرام« 
اإب��داع الفنانة  على امل�شتوى العاملي، وهو من 

ال�شهرية كوليت ميلر. 
للطابقني  الزجاجية  الأل����واح  خلفية  وعلى 

لينت�شر بعد ذلك اإىل كافة اأنحاء العامل، حيث 
واأ�شرتاليا  كينيا  يف  الأج��ن��ح��ة  بر�شم  ق��ام��ت 
واأوروب����ا وكوبا  وال�شني  وال��ي��اب��ان  واإجن��ل��رتا 
واملك�شيك ويف خمتلف اأرجاء الوليات املتحدة 
الأم���ري���ك���ي���ة. وي���ق���وم ال��ن��ا���ض ب��ال��ت��ف��اع��ل مع 
والتقاط  الب�شرية  الأبعاد  ذات  “الأجنحة” 

ال�شور وم�شاركتها مع الأ�شدقاء.

“اأجنحة”  م�����ش��روع  ي��ظ��ه��ر  و125،   124
املنطقة.  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ب��ال��ي��د  امل��ر���ش��وم 
وبف�شل واجهة الربج، مينح الرتكيب الفني 
الزائر “اأجنحة” على خلفية مذهلة ير�شمها 

الأفق العمراين ملدينة دبي. 
وق��ام��ت ك��ول��ي��ت ميلر ب��ر���ش��م ه���ذا ال��ع��م��ل يف 
اأجنلو�ض،  ل��و���ض  م��دي��ن��ة  ���ش��وارع  يف   2012

ال����ربج، برج  “قمة  ت��ف��وت��وا ف��ر���ش��ة زي����ارة  ل 
فيها  رائعة حتلقون  للتقاط �شور  خليفة” 
على  لن�شرها  ميلر  ك��ول��ي��ت  “اأجنحة”  م��ع 
جمموعة  ق��ري��ب��ة  و�شتتوفر  “اإن�شتغرام”. 
م���ن امل��ن��ت��ج��ات ال���ت���ذك���اري���ة امل�����ش��ت��وح��اة من 
“اأجنحة العامل” يف متجر “قمة الربج، برج 

خليفة”. 

اأبوظبي،  يف  ال��ف��اخ��رة  م��ن�����ش��اأت��ه��ا 
“جنة برج ال�شراب” فقد ح�شدت 
الفاخرة  ال��ف��ن��ادق  اأف�����ش��ل  ج��ائ��زة 
ال�شديقة للبيئة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة. 

مت تكرمي جمموعة جنة الفندقية 
ب���خ���م�������ش���ة ج���وائ���ز   ، ب�������الم�������ارات 
العاملية  الفئتني  �شمن  م��رم��وق��ة 
جوائز  ح���ف���ل  خ�����الل  وامل���ح���ل���ي���ة، 
الثاين  العاملية  ال��ف��اخ��رة  ال��ف��ن��ادق 
���ش��ه��د ه���ذا الحتفال  ع�����ش��ر. وق���د 
ال�����ش��ن��وي ال����ه����ام، ال�����ذي اأق���ي���م يف 
ح�شور  الأندوني�شية،  بايل  مدينة 
360 �شيًفا ميثلون  ما يزيد عن 
قطاع  وموؤ�ش�شات  من�شاآت  اأف�شل 
ال�شيافة يف خمتلف اأنحاء العامل. 
“جنة”  جم��م��وع��ة  ح�شلت  ح��ي��ث 
اإدارية  جمموعة  اأف�شل  لقب  على 
بينما  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  فاخرة 
ومن  لها  التابعة  املن�شاآت  ح�شدت 
�شمنها “جنة مارينا باي �شويتز” 
الفاخرة  ال��ف��ن��ادق  اأف�����ش��ل  ج��ائ��زة 
ذات الإطاللة املميزة، واأخذ فندق 
“جنة بالي�ض دبي” جائزة اأف�شل 

تعرفوا على »اأجنحة« كوليت ميلر يف »قمة الربج، برج خليفة«



    
كذبة ت�سجن �ساحبتها 10 �سنوات

ق�شت حمكمة يونانية ب�شجن عاملة نظافة ملدة 10 �شنوات، ب�شبب 
الذاتية. �شريتها  يف  "كذبة" و�شعتها 

وقالت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اإن عاملة نظافة تبلغ من 
العمل يف ح�شانة  15 يوما  ب��داأت قبل  53 عاما، كانت قد  العمر 
اأظهرت عملية مراجعة من طرف املوارد  متولها احلكومة، حتى 

الب�شرية اأنها كذبت ب�شاأن تعليمها البتدائي.
وادعت املراأة يف �شريتها الذاتية اأنها ح�شرت ملدة 6 �شنوات املدر�شة 
البتدائية، والتي تكون عادة ما بني �شن ال�شاد�شة اإىل الثاين ع�شر. 
اإل اأن عملية املراجعة وجدت اأن العاملة مل حت�شر اإل 5 �شنوات، 

كما اأنها زورت �شهادة احل�شور.
البتدائية  املدر�شة  يف  �شنوات   6 اإكمال  ت�شرتط  احل�شانة  وكانت 
للمراأة  ل��ل��وظ��ي��ف��ة.  ووج��ه��ت حمكمة حملية  ال��رت���ش��ح  اأج���ل  م��ن 
منظمة  قالت  جانبها،  من  والغ�ض".  "الحتيال  تهمة  اليونانية 
اأنه  م�شيفة  اإن�شاين"،  "غري  املحكمة  ق��رار  اإن  يونانية  حقوقية 

دليل على �شوء نظام العدالة اجلنائية يف البالد.

ي�سرقان طائرة ويحلقان بها
 قال م�شوؤولون اإن مراهقني �شرقا طائرة �شغرية يف منطقة ريفية 
ارتفاع منخف�ض فوق طريق  بها على  يوتا وحلقا  �شرق ولي��ة  يف 

�شريع ثم هبطا يف مطار حملي قبل القب�ض عليهما.
املراهقني  اإن  بيان  يف  وينتاه  مقاطعة  �شرطة  قائد  مكتب  وق��ال 
املحرك  اأحادية  الطائرة  �شرقا  14 و15 عاما  العمر  ويبلغان من 
�شمال  يف  ال�شغرية  جن�شن  ب��ل��دة  يف  خ��ا���ض  ط��ائ��رات  مهبط  م��ن 
املراهقان  ال��ذي وقع يوم اخلمي�ض حلق  �شرق يوتا.  ويف احل��ادث 
على ارتفاع منخف�ض فوق الطريق ال�شريع 40. وقال مكتب قائد 
 50 نحو  بعد  على  جو�شر  منطقة  ف��وق  �شوهدا  اإنهما  ال�شرطة 

كيلومرتا غربي املنطقة التي اأقلعا منها.
واأ�شاف املكتب اأنهما فكرا يف موا�شلة الطريان غربا اإىل منطقة 
العودة والهبوط يف مطار فرينال  ق��ررا  �شكانا يف يوتا لكن  اأك��رث 
املحلي على بعد نحو 25 كيلومرتا من منطقة الإق��الع. وو�شف 

املكتب الطائرة باأنها طائرة �شغرية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يتناول 30 األف حبة دواء انفلونزا
ت�شدر رجل �شيني عناوين الأخبار موؤخراً ب�شبب اإدمانه على الأدوية امل�شادة لالإنفلونزا ما دفعه لتناول 30 األف 
حبة دواء خالل 10 �شنوات. وقد ظهر الرجل البالغ من العمر 48 عاماً يف ت�شجيل م�شور لقي رواجاً كبرياً على 
الإنرتنت، يتحدث فيه عن بداية اإدمانه على الأدوية امل�شادة لالإنفلونزا. وقال الرجل الذي يدعى وانغ باأنه �شعر 

ب�شداع �شديد ذات مرة قبل ع�شر �شنوات وقام بتناول حبتني من دواء الزكام، فتح�شنت حالته ب�شرعة. 
ومنذ ذلك احلني اعتاد وانغ تناول املزيد من اأقرا�ض الدواء كلما �شعر بتوعك مهما كان ب�شيطاً، وكان يزيد من 

اجلرعة يف كل مرة للح�شول على نف�ض النتيجة، حتى و�شلت به احلال لتناول 12 قر�شاً دفعة واحدة. 
اإن مل  اأنه بداأ ي�شعر بالإكتئاب وال�شداع وعدم الرتياح،  اإدم��ان الرجل �شيئاً لدرجة  اأ�شبح  ويف ال�شنوات الأخ��رية، 

يتناول احلبوب ب�شكل يومي. 
اإدمانه، حتى وافق يف نهاية  عليه، للجوء لطبيب خمت�ض ي�شاعده يف معاجلة  اأ�شرة وانغ متار�ض �شغوطاً  وظلت 
العقاقري  على  بالإدمان  حالته  بت�شخي�ض  الأطباء  قام  حيث  هونان،  مقاطعة  يف  امل�شت�شفيات  اأح��د  ودخ��ل  املطاف 

الطبية. 
وبعد حتليل نوع الأدوية التي كان يتناولها، تبني باأنها حتتوي على كميات كبرية من مادة الكافيني التي تت�شبب 
�شنرتال"  "اأوديتي  موقع  نقل  ما  وف��ق  طويلة،  لفرتة  تناولها  مت  اإذا  والكحول،  النيكوتني  مثل  القوي  ب��الإدم��ان 

الإلكرتوين. 
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تعي�س 6 اأيام على مياه �سيارتها  
جنت امراأة اأ�شرتالية من املوت بعد اأن تقطعت بها ال�شبل 
 6 يف منطقة نائية، وعا�شت على �شرب ماء �شيارتها ملدة 
اأيام.  وكانت بروك فيليب�ض )40 عاماً( يف جولة ب�شيارتها 
اأخذت منعطفاً خاطئاً، لتجد  مع كلبها وقطتها، عندما 
تكن متلك  فيها، ومل  نف�شها يف منطقة مقفرة ل حياة 

�شوى ن�شف لرت من املاء.
35 درجة  اإىل  التي و�شلت  ارت��ف��اع درج��ة احل���رارة  وم��ع 
ت��داب��ري حا�شمة  ات��خ��اذ  اأن عليها  ب���روك  اأدرك����ت  م��ئ��وي��ة، 
للبقاء على قيد احلياة اأطول فرتة ممكنة، على اأمل اأن 
املاء  ل�شتنزاف  قمي�شها  وا�شتخدمت  عليها،  العثور  يتم 

من عبوة ما�شحة الزجاج وبداأت ب�شربه.
اإنها  وتقول  حقيقي،  كابو�ض  اإىل  ب��روك  عطلة  وحتولت 
نفذ  اأن  بعد  الأخ��ري  اليوم  يف  بولها  �شرب  اإىل  ا�شطرت 
املاء منها، وغطت �شيارتها باملنا�شف يف حماولة خلف�ض 
درجة احلرارة، وا�شتخدمت مكيف الهواء اإىل حني نفاذ 
مب�شاعدة  الإنقاذ  فرق  متكنت  احل��ظ،  وحل�شن  الوقود. 
يف  عليها  العثور  من  عاماً   16 العمر  من  البالغة  ابنتها 

نهاية املطاف، بح�شب موقع ميرتو الربيطاين.
ومت نقل بروك اإىل امل�شت�شفى للتاأكد من حالتها ال�شحية، 
ويقول الأطباء اإنها بحالة جيدة قيا�شاً للظروف القا�شية 
من  والقطة  الكلب  من  كل  جنا  كما  لها،  تعر�شت  التي 
ه��ذه املحنة، وباتت ب��روك حتمل 20 ل��رتاً من امل��اء على 

الأقل يف كل رحلة تنطلق بها يف �شيارتها.

ل�س يغ�سل اأمواله عمليًا
"غ�شيل  لفكرة  احلقيقي  املعنى  يفهم  مل  ل�شا  اأن  يبدو 
اإخفاء  ح��اول  اأن  بعد  حرفيا،  تطبيقها  وق��رر  الأموال"، 

مبلغ ي�شل اإىل 400 األف دولر، داخل غ�شالة مالب�ض.
وجنحت ال�شرطة الهولندية يف �شبط املبلغ املايل الكبري 
يجرونها  عنا�شرها  بع�ض  ك���ان  تفتي�ض  عملية  خ���الل 
امل�شتاأجرين  ل�شبط  اأم�����ش��رتدام،  بالعا�شمة  م��ن��ازل  يف 
"بالباطن"، ح�شب ما ذكر موقع "نيويورك ديلي نيوز".
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�سافر لالحتفال ب�سفائه من 
ال�سرطان فتويف باملر�س 

انطلق �شائح بريطاين يف رحلة �شياحية 
ب�شفائه  لالحتفال  الهندي  املحيط  اإىل 
عودة  يكت�شف  اأن  ق��ب��ل  ال�����ش��رط��ان،  م��ن 

املر�ض اخلبيث الذي اأودى بحياته.
وكان جون بول مكالي�شرت )38 عاماً( قد 
بارك،  �شريكه كريغ  انطلق يف رحلة مع 
ومدغ�شقر  اأفريقيا  جنوب  من  كل  اإىل 
تلقي  عن  بالتوقف  لالحتفال  و�شي�شل، 
حالته  ب���داأت  عندما  الكيماوي،  ال��ع��الج 

ال�شحية تتدهور ب�شكل �شريع.
جزيرة  اإىل  ج����واً  مكالي�شرت  ن��ق��ل  ومت 
يونيون الفرن�شية، حيث اأخربه الأطباء 
اأن �شرطان املعدة عاوده من جديد، ويف 
الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، ن�����ش��ر م��ق��ط��ع فيديو 
وقال  امل�شت�شفى،  يف  �شريره  من  عاطفي 
ك����ان يف ح���ال���ة ���ش��ح��ي��ة �شيئة  اإن�����ه  ف��ي��ه 
بالطائرة  ال�����ش��ف��ر  م���ن  ل��ل��غ��اي��ة، مت��ن��ع��ه 
العالج،  لتلقي  ا�شكتلندا  يف  موطنه  اإىل 

بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
اإىل  اأن يعود مكالي�شرت  املقرر  وكان من 
ا�شكتلندا يوم ال�شبت املا�شي، لكن حالته 
وقت  ويف  ذل����ك،  دون  ح��ال��ت  ال�����ش��ح��ي��ة 
لح����ق، مت الإع�����الن ع��ن م��وت��ه املفجع، 
على ال�شفحة التي مت اإن�شاوؤها يف موقع 
اإعادته  يف  للم�شاعدة  غيفينغ"  "ج�شت 

على الوطن.
مكالي�شرت  لل�شيد  نعيه  يف  املوقع  وذك��ر 
"نا�شل جون بول مكالي�شرت ب�شدة �شد 
4 �شرطان  هذا املر�ض الفظيع )املرحلة 
اأ�شهر،  ت�شعة  مل��دة  امل�شتع�شي(  الأم��ع��اء 

وهو الآن يرقد يف �شالم".

طفلة حت�صر ف�صال درا�صيا يف الباليه مبو�صكو يف ا�صتوديو �صغري �صمال مو�صكو ، حيث يجل�س االآباء واالأجداد 
يف ممر انتظار لالأطفال الذين ال تتجاوز اأعمارهم ثالث �صنوات الإنهاء درو�صهم يف الباليه.  )اأ ف ب(


