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مقعدك يف الطائرة يك�صف �صخ�صيتك

هل فكرت يوما ملاذ� يختار �لبع�س �جللو�س يف مقعد �لنافذة �أو مقعد 
�ملرر يف �لطائرة؟ خرب�ء نف�سيون �أجابو� عن هذ� �ل�سوؤ�ل موؤكدين �أن 

�ختيار �ملقعد يعك�س طبيعة �ل�سخ�سية.
يف�سلون  �لذين  �لركاب  �إن  �سبيلمان  بيكي  �لنف�سية  �لطبيبة  تقول 
�لآخرين  رغ��ب��ات  و�إخ�����س��اع  �ل�سيطرة  يف  ي��رغ��ب��ون  �ل��ن��اف��ذة  م��ق��اع��د 
�ل�سبت  "تلغر�ف" �لربيطانية  �سحيفة  �أوردت  ما  وفق  ل�سيطرتهم، 
�لغ�سب  �سريعي  �لنافدة  ركاب مقعد  �أن  �سبيلمان  وت�سيف   . �ملا�سي 
�أنانية  �ملكان يعك�س  �أن �ختيار هذ�  �إىل �لنعز�ل، ولفتت  و�أكرث ميال 

مفرطة و�هتماما �أقل بالأخرين.
يظهرون  �ملمر  مقاعد  رك��اب  �إن  �لنف�سية  �لطبيبة  تقول  �ملقابل،  ويف 
رك��اب مقاعد  �أنانية من  و�أق��ل  �لآخ��ري��ن وم��ر�ع��اة لهم  �نفتاحا على 
يف  �ملتخ�س�سة  بيديا  �إك�س  �سركة  �أجرتها  در��سة  و�أظ��ه��رت  �لنافذة. 
يف  �لنافذة،  مقعد  يف�سلون  �لزبائن  من  �ملئة  يف   55 �أن  �لرحالت 

مقابل 45 يف�سلون مقعد �ملمر. 
�لنافذة"  مقاعد  "�أ�سحاب  م��ن  �ملئة  يف   34 �أن  �ل��در����س��ة  و�أ���س��اف��ت 

م�ستعدين لدفع مبالغ �إ�سافية ل�سمان مقاعدهم.

تفاح ال يتحول لونه اإىل البني
�أول تفاح من نوعه ل يتحول لونه  �إنتاج  �أمريكية من  متكنت �سركة 

�إىل �لبني بعد قطعه �أو تعر�سه لعو�مل �لطق�س �ملختلفة.
ور�ثياً، ومت تطويره  نوعه معدل  تفاح من  �أول  �آب��ل  �آركتيك  ويعترب 
من قبل �سركة �أوكانغان �سبي�سايل فروت، ويقول �ملنتجون، �إنه يبقى 
طازجاً دون �أن يتحول لونه �إىل �لبني، بخالف �أنو�ع �لتفاح �لأخرى، 

وبد�أ بيعه بالفعل يف بع�س �ملتاجر �ملختارة.
ويقول �لباحثون، �إن خاليا �لتفاح �لتقليدية تتعر�س لل�سرر، عندما 
يبد�أ  بوليفينول،  �أوك�سيديز  ي�سمى  �أن��زمي  ب�سبب  وذلك  قطعها،  يتم 
لكن  �لبني،  �إىل  �لتفاح  �أن�سجة  ل��ون  حم���وًل  �ل��ف��ور،  على  بالتفاعل 
�آركتيك �آبل، هو �لأول ن نوعه يف �لعامل، �لذي يحتفظ بلونه �لأ�سلي، 
ويخفف  �لتفاح،  �ملزيد من  تناول  على  �سي�سجع  �إنه  �ملنتجون  ويقول 

من نفايات �لطعام، بح�سب �أوديتي �سنرت�ل.
يف  �ملا�سية،  عاماً  �لع�سرين  لويز�  وزوج��ت��ه  �أوك��ان��اغ��ان  نيل  و�أم�سى 
و�أم�سيا  �ل��ت��ف��اح،  نفايات  خلف�س  حم��اول��ة  يف  �آب���ل،  �آرك��ت��ي��ك  تطوير 
ت�سكل  ل  �أنها  من  و�لتاأكد  ور�ثياً،  �ملعدلة  �لفاكهة  �ختبار  يف  �سنو�ت 
خطر�ً على �ل�سحة �أو �لبيئة. وقدم �لزوجان �أدلة �إىل وز�رة �لزر�عة 
للتفاح  مماثل  �إنتاجه،  من  متكنا  �ل��ذي  �لتفاح  �أن  على  �لأمريكية، 

�لتقليدي، بخالف �أنه يحافظ على لونه طازجاً ب�سكل د�ئم.
ومن �ملتوقع، �أن ي�سل �لتفاح �ملعدل ور�ثياً، �إىل �أكرث من 400 متجر 
يف �أنحاء �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �عتبار�ً من نوفمرب �لقادم، مع 

�إمد�د�ت يتوقع �أن ت�ستمر ملدة 12 �أ�سبوعاً.

رذاذ الفلفل �صالح ال�صجانني اجلديد
�إىل م�ستويات كبرية يف  �ل�سجون ،وو�سوله  �لعنف يف  ت�سبب ت�ساعد 
بريطانيا، �إىل دفع �ل�سلطات �لأمنية لت�سليح �ل�سجانني برذ�ذ �لفلفل، 

و�لأ�سفاد، وكامري�ت �جل�سم ؛ملكافحة ظاهرة �لعنف و�ل�سغب.
�ل�سجانني  ت�سليح  �سيتم  �لربيطانية،  ميل  ديلي  �سحيفة  وبح�سب 
و�ل�سغب  �لعنف  تفاقم  ؛ملكافحة  �ل�سرطية  ،و�لأ�سفاد  �لفلفل  ب��رذ�ذ 
على  تثبت  بكامري�ت  �ل�سجانني  تزويد  �سيتم  كما  �لق�سبان.  خلف 
�مل�ساجني  �لأدل��ة عندما يخرج  مل�ساعدتهم يف جمع  �أج�سامهم، وذلك 

عن نطاق �ل�سيطرة.
جاءت تلك �حلملة يف �أعقاب مطالبة بع�س �ل�سباط باأغالل و�سرت�ت 
تفاقم  ب�سبب  غو�نتانامو،  يف  �ل�سجانون  يرتديها  �لتي  تلك  ،مثل 

م�ستوى �لعنف يف �ل�سجون ب�سكل مثري لال�ستياء.
يذكر �أنه يف وقت �سابق من �ل�سهر �جلاري تعر�س �ل�سجانون يف �سجن 
و�سرت�سري  مبقاطعة  م�سددة  حر��سة  عليه  �ملفرو�سة  لري���ن،  لونغ 
�لبلياردو  بكر�ت  �مل�سلحني  �مل�ساجني  قبل  من  لهجوم  �لربيطانية، 
و�لع�سا. ويف �إطار �خلطة �لتي مت �لإع��الن عنها �سيتم جتريب رذ�ذ 
�لفلفل يف �أربعة �سجون باململكة �ملتحدة، وهي �ملرة �لأوىل �لتي �سيكون 
�سابط �ل�سجن �لعادي لديه �سلطة ��ستخد�م مثل تلك �لأدو�ت عند 

مو�جهة م�ساجني م�سلحني.
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الفنون  مبهرجان  دولة   26
والفلكلور االأفرو- �صيني يف م�صر  

دورته  يف  �لأفرو-�سيني  و�لفلكلور  �لفنون  مهرجان  �لأرب��ع��اء  غ��د�  ي��ب��د�أ 
26 دولة و�لذي يهدف �إىل زيادة �لتقارب بني  �لثانية يف م�سر مب�ساركة 

دول �لقارة �ل�سمر�ء و�ل�سني وتنمية �لتعاون �لثقايف و�لفني بينهما.
وقالت �سهري عبد �لقادر موؤ�س�سة ومديرة �ملهرجان �إن دورة هذ� �لعام ت�سمل 
للحرف  �سوق  �إىل  �إ�سافة  �سينمائيا  فيلما  و16  ��ستعر��سيا  عر�سا   18

�لرت�ثية وور�س عمل للفنون �لت�سكيلية و�لر�سوم �ملتحركة.
وم���ن ب��ني �ل����دول �مل�����س��ارك��ة يف �مل��ه��رج��ان غ��ان��ا و�أوغ���ن���د� وك��ي��ن��ي��ا وتوجو 
و�لكامريون و�لكوجنو و�ساحل �لعاج ورو�ند� وزميبابوي ومالوي و�ملغرب. 

كما ت�سارك من خارج �لقارة �لأفريقية كولومبيا و�لأرجنتني.
وقلعة  �ملعز  �سارع  مثل  وتر�ثية  �سياحية  مو�قع  يف  �ملهرجان  �أن�سطة  تقام 
���س��الح �ل��دي��ن وغ��ريه��ا، وي��ت��وزع ب��رن��ام��ج �ل����دورة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ني �لعا�سمة 
�ملتوقع  و�أ�سو�ن حيث من  �لقاهرة، و�لإ�سكندرية ثاين كربى مدن م�سر، 

�أن تقدم بع�س �لفرق �ل�ستعر��سية عرو�سها يف �أبو �سمبل.
ويخ�س�س �ملهرجان ق�سما ��ستثنائيا لذوي �لحتياجات �خلا�سة يقدمون 
م�سغولت  م��ن  ومنتجاتهم  و�لر�سم  و�لغناء  �ملو�سيقى  يف  مو�هبهم  فيه 
�لدورة  هذه  يف  �ملهرجان  ويكرم  �ملجتمع.  يف  دجمهم  بهدف  وفنية  يدوية 
�ملغني �لتون�سي لطفي بو�سناق وعازف �جلاز �مل�سري يحيى خليل و�ل�سفرية 
�ملتحدة  �ل�سابقة ملن�سب مدير عام منظمة �لأمم  �ملر�سحة  م�سرية خطاب 

للرتبية و�لعلم و�لثقافة يون�سكو و�ملو�سيقار �مل�سري علي ماهر زيد�ن.
تنظيمه  يف  وتتعاون  �لأول  ت�سرين  �أكتوبر   31 حتى  �ملهرجان  وي�ستمر 

وز�ر�ت �ل�سياحة و�لثقافة و�لآثار و�ل�سباب و�لريا�سة.

م�صاهدة الوجوه على 
جم�صم ثالثي االأبعاد

ت��ي��ح م��ع��ر���س ج��دي��د يف ك��ول��وم��ب�����س يف 
روؤية  للنا�س  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �أوه��اي��و  ولي��ة 
عر�س وجوههم على جم�سم 3D  كبري 

�حلجم.
ُيطلق عليه كما  �ل��ذي  �ملعر�س،  ويطلب 
�لتفكري  �مل�����س��اه��دي��ن  جميع  م��ن  ن��ح��ن، 
�لأعر�ق  خمتلف  من  �أ�سخا�س  �سور  يف 
روؤية  �أج���ل  م��ن  و�جلن�سيات،  و�ل��ه��وي��ات 
وجوههم على هذ� �ملج�سم طويل �لقامة 
ق���دًم���ا )4.3   14 ي��ب��ل��غ ط���ول���ه  �ل�����ذي 

مرت(.
�لذي  �لت�سوير،  م��ك��ان  �ل����زو�ر  وي��دخ��ل 
ي���وج���د يف �جل������زء �خل���ل���ف���ي، م����ن عنق 

�ملج�سم، وتاأخذ 29 كامري� �سوًر� لهم.
موهر،  م��اث��ي��و  �����س���ت���ودي���وه���ات  وت��ق��ي��م 
ه����ذ� �مل���ع���ر����س يف م���رك���ز �مل����وؤمت����ر�ت يف 
ملدة   ي�ستمر  �أن  �ملتوقع  ومن  كولومب�س، 

�سنو�ت.  10 �إىل   7
وت���ك���ون وج���ه���ة �مل��ج�����س��م ن��اح��ي��ة مركز 
�إىل جهة  �لنهار، وتلتف  �أثناء  �ملوؤمتر�ت 

�ل�سارع لياًل.

ال�صيارات الكهربائية اأكرث 
كفاءة من العاملة بالوقود

جمعتها  م����ع����ل����وم����ات  �أظ������ه������رت 
جمموعة »كون�سيومر ريربوتر�س« 
�أن  �لأمريكية  �مل�ستهلكني  تقارير 
كفاءة  تبدي  �لكهربائية  �ل�سيار�ت 

�أكرث من تلك �لعاملة بالوقود. 
وقالت �ملنظمة، يف موؤمتر �سحفي 
عا�سمة  دي��رتوي��ت  عقد يف مدينة 
���س��ن��اع��ة �ل�������س���ي���ار�ت يف �ل���ولي���ات 
�لكهربائية  �ل�سيار�ت  �إن  �ملتحدة، 

ذ�ت كفاءة عالية. 
تعقيد�ً  �أق��ل  بت�سميم  تتمتع  فهي 
�لتي  �أو  بالوقود  �لعاملة  تلك  من 
ب��ال��ك��ه��رب��اء و�ل���وق���ود معاً،  ت��ع��م��ل 
�ملنّظمة،  رئي�س  في�سر  وفقاً جلاك 
نظام  م��ن  تخلو  لأن��ه��ا  وخ�سو�ساً 
وقطع  و�لتربيد  بالوقود  �لإم��د�د 
و�ل�سموع  �مل�������س���ايف  م��ث��ل  �أخ������رى 

�لكهربائية. 
�أجرتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ج��ارب  وبح�سب 
����س���ي���ار�ت  �أن  ت����ب����نّي  �مل���ج���م���وع���ة، 
�لتي  �لكهربائية  بولت  �سوفروليه 
موتورز  ج����ر�ل  ���س��رك��ة  ت�سنعها 
ت����ب����دي ك����ف����اءة ك����ب����رية، رغ�����م �أن 
ب�سعف  �أح��ي��ان��اً  م��ع��روف��ة  �ل�سركة 

�سيار�تها. 
�أف�سل  م����ن  �إن����ه����ا  ف��ي�����س��ر  وق������ال 
ل���دى ج���ر�ل موتورز،  �ل�����س��ي��ار�ت 
�لعالية  �ملكانة  �إىل  �أي�����س��اً  م�سري�ً 
تي�سال،  ���س��ي��ار�ت  ب��ه��ا  تتمتع  �ل��ت��ي 
ف��ي��م��ا ت��ل��ق��ت ���س��ي��ار�ت �إك�������س ع���دد�ً 
حول  وخ�سو�ساً  �مل��الح��ظ��ات،  م��ن 
ت�سميمها �لد�خلي وجهاز �لر�ديو 

وجهاز حتديد �ملو�قع. 
وي�سّجل قطاع �ل�سيار�ت �لكهربائية 
منّو� يف �ل�سنو�ت �ملا�سية، ول�سيما 
ب�����س��ب��ب م�����س��اه��م��ت��ه��ا يف �حل����د من 
�ل��ت��ل��ّوث و�لح����رت�ر �مل��ن��اخ��ي، وقد 
و�سعت دول عدة حمّفز�ت لعتماد 
ه�����ذه �ل�������س���ي���ار�ت ب������دًل م����ن تلك 

�لعاملة بالوقود �مللّوث. 
وي�سّجل قطاع �ل�سيار�ت �لكهربائية 
منّو� يف �ل�سنو�ت �ملا�سية، ول�سيما 
ب�����س��ب��ب م�����س��اه��م��ت��ه��ا يف �حل����د من 
�ل��ت��ل��ّوث و�لح����رت�ر �مل��ن��اخ��ي، وقد 
و�سعت دول عدة حمّفز�ت لعتماد 
ه�����ذه �ل�������س���ي���ار�ت ب������دًل م����ن تلك 

�لعاملة بالوقود �مللّوث.
لكن �لعقبة �لكربى �لتي ما ز�لت 
�لنق�س  ه���ي  �ل���ن���م���ّو  ه����ذ�  ت���وؤخ���ر 
ل�سحن  �ل������الزم������ة  �مل����ن���������س����اآت  يف 
بطارياتها. و�أظهرت در��سة �أعّدها 
معهد �أون وورلد �أن ن�سف �سائقي 
عن  يعرّبون  �لكهربائية  �ل�سيار�ت 
�لتي  �مل��ح��ّط��ات  نق�س  م��ن  قلقهم 
�لبطاريات  فيها  ُت�سحن  �أن  ميكن 

يف �لأماكن �لعامة.

فائدة جديدة لالأ�صربين: 
الوقاية من �صرطان الكبد

�لبيولوجية  �ل��در����س��ات  �أ���س��ت��اذ  وج��د 
�لكيميائية  �ل�سيغة  �إي��ف��ان��ز،  رون��ال��د 
لتطوير حبة دو�ء تقوم بحرق �لدهون 

وت�ساعد على منو �لع�سالت.
�لكيميائية  �ل�������س���ي���غ���ة  وت�������س���اع���د 
)�مل�������س���ت���ق���ب���الت   "PPARD"
�ل��ن�����س��ط��ة مل��ك��اث��ر �ل��ب��ريوك�����س��ي�����س��وم-
�جلينية  �مل�سار�ت  تن�سيط  على  بيتا(، 
على حتمل  �لقدرة  لزيادة  �جل�سم  يف 

�لعمل �ل�ساق.
 Salk م��ع��ه��د  �ل���ب���اح���ث���ون يف  وق�����ام 
ب�سان دييغو، كاليفورنيا، بحقن �ملادة 
�إذ�  ما  ملعرفة  �لفئر�ن،  �لكيميائية يف 
ت��غ��ي��ري� يف حمتوى  ���س��ت��ح��دث  ك��ان��ت 

�لدهون و�لع�سالت باأج�سامها.
من   70% �أن  �ل��ن��ت��ائ��ج  و�أظ����ه����رت 
�لدهون  يف  �نخفا�سا  �سهدت  �لفئر�ن 
وزيادة يف منو �لع�سالت، ما ميكن �أن 
حبوب  تطوير  على  �لباحثني  ي�ساعد 
�لقادرين  غري  لالأ�سخا�س  �لريا�سة، 
على ممار�سة �لريا�سة ب�سبب �ملخاطر 

�ل�سحية.
وع����م����ل �إي����ف����ان����ز ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ه���ذ� 
�ل������������دو�ء خ�������الل �ل����ع����ق����د �مل����ا�����س����ي، 
ل��ه يف عام  �أول در�����س���ة  �أج����رى  ح��ي��ث 
مبادة  �لفئر�ن  حقن  عندما   ،2007
 ،GlaxoSmithKline Plc

ما ز�د من حرق �لدهون لديها.

اخلوف من التحدث عن ال�سمنة
در����س��ة مو�سعة  �أك����دت  ف��ق��د  ذل���ك �سحيحاً،  ي��ك��ون  رمب���ا 
ون�سرتها  �ل��ل��ن��دين  كوليج  �إم��ب��ريي��ال  معهد  يف  �أج��ري��ت 
طفل  مليون   4.54 �أن  موؤخر�ً  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة 
ي�سل  و�ل��ذي  �لز�ئد  �ل��وزن  من  حالياً  يعانون  بريطاين 
يف بع�س �حلالت �إىل �ل�سمنة �ملفرطة. ووجد �لباحثون 
�أعمارهم ما  ت��رت�وح  �أطفال  �أربعة من بني كل ع�سرة  �أن 
�لز�ئد،  �لوزن  يعانون من  و�لتا�سعة ع�سر  بني �خلام�سة 
�سحة  حقيقية" يف  "�أزمة  م��ن  در����س��ت��ه��م  يف  حم��ذري��ن 
�لقلبية  بالأمر��س  �لإ�سابة  معدلت  و�رت��ف��اع  �لأط��ف��ال 

و�ل�سكر و�ل�سرطان �أي�ساً.
باللوم  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  م��ن  ب��ول  فيلونا  وتلقي 
�أي خ��ط��و�ت ملنع  �ت��خ��اذ  �مل�����س��وؤول��ني مم��ن ف�سلو� يف  على 
تلك �لكارثة من �لتحقق بالرغم من �لتحذير�ت �لكثرية 
�لتي بد�أت منذ �أعو�م. وت�سيف بول بالقول: �إن �ل�سمنة 
يف  تتفاقم  �أن  �ملمكن  وم��ن  عاملية  �سحية  �أزم���ة  �ملفرطة 
فالبيئة  ل��ه��ا.  �ل��ت�����س��دي  ب��د�أن��ا  �إذ�  �إل  �ل��ق��ادم��ة  �لأع�����و�م 
�ملحيطة بنا كلها غري �سحية و�لأطعمة م�سبعة بالدهون 
يتم  ما  وهذ�  �لوجبات  �أغلب  �ل�سكر مرتفعة يف  وكميات 
خا�سة  �لغذ�ئية  �ملنتجات  عن  �لإعالنات  يف  له  �لرتويج 

لالأطفال.

عوامل م�سوؤولة عن ال�سمنة
ب��د�ن��ة �ل��ط��ف��ل؟! يف  لكن ه��ل �لأم و�لأب م�����س��وؤولن ع��ن 
�لأم  روبرت�س:  �ل�سخ�سي مات  �ملدرب  �ل�سياق يقول  هذ� 
و�لأب م�سوؤولن ب�سكل كبري عن ذلك فالأمور تخرج عن 
�ل�سيطرة مع �لأطفال ويخ�سى �أي منهم �لتحدث لطفله 
عن وزنه �لز�ئد. ولكن يف �حلقيقة ميكن �أن يقوما بذلك 

ب�سكل غري مبا�سر وبحر�س، كما تنقل �لتليغر�ف.
وه��ن��اك �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ع��و�م��ل �ل��ت��ي تلعب دور�ً ه��ام��اً يف 
�ملتبع  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لنظام  ب��خ��الف  ل��ل��وزن  �لطفل  �كت�ساب 
و�ل��ري��ا���س��ة م��ث��ل �خ��ت��الف �سكل �جل�����س��م و���س��رع��ة حرق 
�أن  ذل���ك  ي��ع��ن��ي  ك��ل ط��ف��ل.  ل��ل��ده��ون و�سخ�سية  �جل�����س��م 
�أوًل  �لغذ�ئية  ع��اد�ت��ه  تغري  يف  و�لأم  �لأب  م��ن  ك��ل  ي��ب��د�أ 
�لريا�سة  ممار�سة  ���س��رورة  �إىل  بالإ�سافة  �لأف�سل  �إىل 
�حللويات  ��ستبد�ل  ميكن  كما  ذل��ك.  �لطفل  يعتاد  حتى 
و�ملخبوز�ت يف �ملنزل باأطعمة �سحية وفاكهة وخ�سرو�ت.

ول يجب منع �حللوى نهائياً من �لأطفال و�إمنا ميكن �أن 
يقت�سر تناولها على �أوقات خارج �ملنزل فقط حيث يكون 
�أق��ل على �لطفل يف كل �لأح���و�ل. و  ل��الأب و�لأم �سيطرة 
كما  �ملنزل  يف  د�ئماً  و�لأم  �لأب  يتحرك  ب��اأن  م��ات  ين�سح 
يف  �لأط��ف��ال  و��سطحاب  �لتدخني  ع��ن  �لمتناع  يف�سل 
من  وغريها  �مل�سي  ريا�سة  وممار�سة  �ملنزل  خ��ارج  نزهه 
�لتي  �لريا�سة  �لطفل  �أن يختار  �إىل  �ملختلفة  �لريا�سات 

يحبها.
�ألعاب  هو  �لأك��رب  �أن �خلطر  �ل�سخ�سي  �مل��درب  وي�سيف 
�لأطفال �لإلكرتونية وو�سائل �لتو��سل �لجتماعي �لتي 
�نت�سرت ب�سكل مرعب بني �لأطفال يف جميع �لأعمار. فكم 
�ملر�هقني  حتى  �أو  �أطفالها  �هتمام  من  تعاين  �أ�سرة  من 
��ستخد�م  �أو  �لأج���ه���زة  ب��ت��ل��ك  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رت�ت  ب��ال��ل��ع��ب 
�لهو�تف �ملحملة للتحدث �إىل �أ�سدقائهم طو�ل �لوقت.  
�أبنائنا على  �أن ن�سجع  �إن كل ما علينا كاآباء  ويقول مات 
كما  بخاطرهم  يجول  وما  م�ساكلهم  عن  دوم��ا  �لتحدث 
بتلك  �هتمامهم  ن�سرف  حتى  يومهم  �أح��د�ث  ن�ساركهم 
�لأجهزة و�جللو�س معها لفرت�ت طويلة �أو حتى نقلل من 

حدوث ذلك.

ن�سائح للمعاجلة دون التاأثري على احلالة النف�سية
تقدم �أليك�سيا دميب�سي �ملتخ�س�سة يف عالج ��سطر�بات 
�لطعام  لالأطفال بربيطانيا عدة ن�سائح لعالج �لطفل 
�لنف�سية،  بال�سلب على حالته  �لتاأثري  �ل�سمنة دون  من 
تقدمي  فجاأة  تتوقف  �أل  - يجب  �لتليغر�ف:  تنقل  كما 
يحبه،  ما  تناول  �لطفل من  �أي ل حت��رم  �لأطعمة،  كل 
فاحلياة �ل�سحية هي تناول كل ما حتب ولكن بكميات 
بنتائج  ي��اأت��ي  و�ل����ذي  ول��ي�����س �حل��رم��ان مت��ام��اً  معتدلة 

عك�سية.
- من �ل�سروري تعليم �لطفل �أن �ملظاهر لي�ست كل �سيء 
و�أن �ملظهر �خلارجي مهماً لدرجة كبرية وحتدث �إليهم 
و�لطيبة  بالنف�س  �لثقة  مثل  �لد�خلية  �ل�سفات  ع��ن 
�لوزن  عن  �لتحدث  من  ب��دًل  �لأخ��ري��ن  مع  و�لتعاطف 

و�ل�سكل كقيمة �أ�سا�سية لالإن�سان.
�أي�ساً  �ل��وزن  �لآب��اء ممن يريدون خ�سارة  -  يجب على 
�أن ينتبهو� �إىل طريقة حتدثهم عن ذلك �أمام �لأطفال. 
ق��ائ��اًل : ل��ق��د ��ستمتعت  م��ث��اًل، �ه��ت��م ب��ال��ت��ح��دث دوم����اً 

باجلري �ليوم و�سوف �أكرر �لتجربة مرة �أخرى.
�أوًل  �ملياه  تناول  عليه  �عر�س  باجلوع  �بنك  �سعر  �إذ�   -

حيث �أن �لعط�س ميكن �أن يكون �سبباً لل�سعور باجلوع.
�ملرة  للطفل يف  �ل��ط��ع��ام  م��ن  ك��ب��رية  ك��ي��ات  ت�����س��ع  - ل 
�لو�حدة ولكن قلل �لكمية يف طبقه وكرر مر�ت تقدمي 

�لطعام �إذ� طلب �ملزيد.
- �كرث من عدد �لوجبات �ملقدمة للطفل بدًل من ثالث 
لتناول  فر�سة  تعطيه  ل  حتى  فقط  رئي�سية  وج��ب��ات 
�حللويات ما بني �لوجبات ولكن قدم له ثالث وجبات 
�أو  �خل�����س��رو�ت  م��ن  خفيفتني  وجبتني  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

�لفاكهة �أو حتى �لع�سائر �لطازجة.

كيف اأ�صارح طفلي بوزنه الزائد دون جرح م�صاعره؟!

كيف اأ�سبح �سكلك"، "كل اأ�سدقائك  "انظر  احللوى"،  من  كثريا  تاأكل  "ال 
اأنحف منك"، كلها عبارات تقولها االأم لطفلها وال تدري اأنها جترح م�ساعره 
ن�سائح  �سوءا.  حالته  ازدي��اد  اإىل  ت��وؤدي  اأن  وميكن  بل  نف�سيًا،  وترهقه 

للتعامل مع االأطفال البدينني.
ميكن  والتي  بال�سمنة  االأطفال  اإ�سابة  من  االأمهات  من  الكثري  يعاين 

وال  �سنهم.  �سغر  من  الرغم  على  خطرية  اأمرا�ض  يف  لهم  تت�سبب  اأن 
على  للطفل  ال��زائ��د  ال���وزن  ي�سببها  التي  االأم��را���ض  تقت�سر 

اأمرا�سًا  لهم  ت�سبب  اأي�سًا  واإمنا  فقط،  الع�سوية  االأمرا�ض 
اأقاربهم االأكرث  اأو  باأ�سدقائهم  نف�سية نتيجة ملقارنتهم 

ممار�سة  على  قدرتهم  عدم  اإىل  باالإ�سافة  ر�ساقة، 
بدنيًا  جمهودًا  تتطلب  التي  االأن�سطة  من  العديد 
تتطلب  التي  الريا�سات  بع�ض  ممار�سة  حتى  اأو 
وزنًا معينًا. لكن جتد االأمهات �سعوبة يف م�سارحة 

اأن يوؤثر ذلك على نف�سيتهم  اأطفالهن بذلك، خ�سية 
اأو اأن ين�سحب على ثقتهم بنف�سهم م�ستقباًل، كما تنقل �سحيفة التليغراف 

الربيطانية عن بع�ض اخلرباء.
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�ش�ؤون حملية

اليوبيل الذهبي الحتاد اجلامعات العربية ينطلق من رحاب جامعة االإمارات 

املطالبة بتقلي�ص الفجوة ما بني التعليم العايل وال�صناعات ملواكبة الثورة ال�صناعية الرابعة

�سمن م�سابقة الع�ساري ال�سم�سية يف ال�سرق االأو�سط 

طالب جامعة نيويورك اأبوظبي يقدمون ت�صورًا لل�صياحة الزراعية يف دولة االإمارات 

غدًا يف "جناح 2017"

جامعة اأبوظبي تعلن عن برامج علمية جديدة ومبادرات اأكادميية

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني

�ن��ط��ل��ق��ت ���س��ب��اح �م�����س �أع���م���ال �مل���وؤمت���ر �ل��ع��ام لحتاد 
جامعة  فعالياته  ت�ست�سيف  و�لذي  �لعربية  �جلامعات 
�لإمار�ت ، يف يوبيله �لذهبي �خلم�سني، مب�ساركة روؤ�ساء 
ومدر�ء �جلامعات �لعربية، و�لذي ت�ستمر �أعماله على 

مدى يومني يف �حلرم �جلامعي مبدينة �لعني.
– مدير  �لبيلي  حممد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �سعادة  و�أك��د 
كلمته  يف  �حل��ال��ي��ة،  �ل���دورة  ورئي�س  �لإم����ار�ت  جامعة 
�لرتحيبية للوفود �مل�ساركة على �أهمية مو��سلة �لعمل 
�جلاد لتحقيق ر�سالة �لحتاد بتن�سيق جهود �جلامعات 
�لعربية معاً، و�إعد�د �لإن�سان �لقادر على خدمة �أمته، 
و�حلفاظ على وحدتها �لثقافية و�حل�سارية وحتقيق 

تطلعاتها. 
وتطوير  دع��م  مو��سلة  جميعاً  علينا  �لبيلي:  وق���ال 
�لحتاد و�لعمل على حتقيق ��ستد�مته موؤكد�ً على �أن 
�ل�ستثمار �حلقيقي هو ��ستثمار �لعقول، و�أن �لهتمام 
د�عياً  �لأمم،  وت��ط��وي��ر  لنه�سة  �مل��ف��ت��اح  ه��و  بالتعليم 
�لتطور�ت  ومو�كبة  �لعمل،  �سوق  حاجات  تلم�س  �إىل 
�لعايل  �لتعليم  ب��ني  م��ا  �ل��ف��ج��وة  وتقلي�س  �ل��ع��امل��ي��ة، 

�لتي  �لر�بعة  �ل�سناعية  للثورة  مو�كبًة  و�ل�سناعات، 
بد�أت يف عام 2016، من خالل تطوير �أنظمة تعليمية 
مبتكرة وبر�مج تعليمية وخطط بحثية جديدة تو�كب 

�لتغري�ت �لعاملية.
كموؤ�س�سات  علينا  �جل��ام��ع��ة:  م��دي��ر  ���س��ع��ادة  و�أ����س���اف 

و�إدر�ك  �ل�سناعة،  بقطاع  عالقتنا  تعزيز  عايل  تعليم 
�لتحديات �لتي تو�جهنا، ليكون لنا دور قوي وفاعل يف 
�سناعة و��ست�سر�ف �مل�ستقبل، وناأمل باأن يخرج �ملوؤمتر 
معرباً  جمتمعاتنا،  ط��م��وح��ات  تلبي  �إي��ج��اب��ي��ة  بنتائج 
لحتاد  �لذهبي  �ليوبيل  دورة  با�ست�سافة  �سعادته  عن 

�جلامعات �لعربية على �أر�س دولة �لإمار�ت.
 – عبيد�ت  تركي  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �سعادة  �أ���س��اد  فيما 
�ل�ستثنائية  �ل���دورة  رئي�س  �لزيتونة،  جامعة  رئي�س 
�ل�سابقة- يف كلمته: �إن دولة �لإمار�ت �سباقة يف مو�كبة 
�لتحول �لعلمي و�لهتمام مبعطيات �لثورة �ل�سناعية 

�لر�بعة.
�لب�سرية،  �لتنمية  على  �لرتكيز  �سرورة  على  وموؤكد�ً 
وت��ع��زي��ز �ل�����س��ر�ك��ات م��ع �لحت�����اد�ت �ل��ع��امل��ي��ة �لأخ����رى، 
و�لتن�سيق �لد�خلي يف جمال �لبحث �لعلمي، من خالل 
و�ل�ساملة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ط  و���س��ع 

تت�سارك فيها جميع �جلامعات �لعربية.
فيما قدم �لأ�ستاذ �لدكتور �سلطان �أبو عر�بي �لعدو�ن- 
�أمني عام �حتاد �جلامعات �لعربية- نبذة عن �نطالق 
�أول  1964، و�نعقاد  �حتاد �جلامعات �لعربية يف عام 
لت�سل  ع�سو  ج��ام��ع��ة  ب23   1969 ع���ام  يف  �ج��ت��م��اع 
�ليوم �إىل �أكرث عن 300 جامعة عربية، و�سر�كات مع 
�حتاد�ت ومنظمات دولية و�لعديد من �ملر�كز و�لرب�مج 

�لتي يدعمها �لحتاد.
ويف خ��ت��ام حفل م��وؤمت��ر �حت���اد �جل��ام��ع��ات �لعربية مت 
يف  �ملتميز  �لعربي  �لباحث  بجائزة  �لفائزين  ت��ك��رمي 

جمال �لعلوم �لطبية و�ل�سحية لعام 2016

•• اأبوظبي - الفجر

�لتدري�س  هيئة  و�أع�����س��اء  �ل��ط��الب  م��ن  فريق  يعتزم   
بجامعة نيويورك �أبوظبي ك�سف �لنقاب عن ت�سميمهم 
�خلا�س بوجهة �ل�سياحة �لزر�عية �مل�ستد�مة �لأوىل من 
نوعها، و�ملُجازة ب�سهادة "�لريادة يف �لطاقة و�لت�سميم 
�لبيئي" )LEED(، وذلك على هام�س �لدورة �ل�19 
"ويتك�س  و�لبيئة  و�لطاقة  �ملياه  تكنولوجيا  ملعر�س 
2017"، و�لذي ينعقد يف دبي خالل �لفرتة �ملمتدة 

بني 23 حتى 25 �أكتوبر �جلاري. 
�أبوظبي،  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  ف��ري��ق  ج��ه��ود  وتتما�سى 
16 جن�سية  20 طالباً وطالبة من  يتاألف من  �لذي 
�ل�سم�سية  "�لع�ساري  م�سابقة  �أه���د�ف  م��ع  خمتلفة، 
فر�س  جلمع  2018" �ل��ر�م��ي��ة  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف 
�أهد�ف  �أخ��ذ  ج��دي��دة يف جم��ال زر�ع���ة �ل�سحر�ء، م��ع 
�لغذ�ئي  ب��الأم��ن  �ملتعلقة  �لطموحة  �لإم����ار�ت  دول���ة 
م��ف��اه��ي��م ج���دي���دة للمعي�سة  �لع���ت���ب���ار، وط����رح  ب��ع��ني 
�إىل جنب مع �ل�ستفادة من �جلمال  �مل�ستد�مة، جنباً 
�ملحلّية،  و�مل����و�د  و�مل�����س��ادر  �ملحلية،  للبيئة  �لطبيعي 
و�لع���ت���م���اد ع��ل��ى �مل�����س��م��م��ني �ل�����س��اع��دي��ن م���ن دولة 
وذل��ك من خ��الل ت�سميم  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
منوذج ثوري للمعي�سة �مل�ستد�مة ذ�ت �لكفاءة �لعالية 

فيما يتعلق با�ستهالك �لطاقة.
�لربنامج  م�ست�سار  ك���ار�و،  ماثيو  ق��ال  �ل�سدد،  وبهذ� 
�لع�ساري  م�سابقة  ت�سكل  �أبوظبي:  نيويورك  بجامعة 
�لتخ�س�سات ميتد  متعدد  �إن�سائياً  �ل�سم�سية م�سروعاً 
�أهم �مل�ساكل  على مد�ر عامني، ويتيح للطالب تفنيد 
و�لتحديات �لتي تو�جه قطاع �لبناء يف وقتنا �حلايل، 

مبا فيها كيفية �إن�ساء �أبنية م�ستد�مة ذ�ت تكنولوجيا 
متقدمة وطابع جمايل مالئم. 

وي�����س��ت��م��ل �ل��ن��م��وذج �ل����ذي ���س��ي��ط��رح��ه ف��ري��ق جامعة 
�لت�سميم  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك 
وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة متطورة،  ذ�ت����ي����اً،  �مل��ك��ت��ف��ي  �حل�������ر�ري 
بيئية منخف�سة،  ذ�ت ب�سمة  �ل�سنع  ووحد�ت م�سبقة 

وذلك بغر�س �ل�ستفادة من �لتقنيات �ملتنوعة �ملتاحة 
وحت��ق��ي��ق �لك���ت���ف���اء �ل���ذ�ت���ي يف جم����ال �ل���ط���اق���ة، مع 
�حلر�س يف �لوقت نف�سه على تو�جد عن�سر �لر�حة. 
�أع��ق��اب تعيني معايل  �ل��ن��م��وذج يف  �لك�سف ع��ن  وي��اأت��ي 
م��رمي �ملهريي وزي��رة دول��ة م�سوؤولة عن ملف �لأمن 

�لغذ�ئي.
و�أ���س��اف ك����ار�و: ن��ه��دف م��ن خ��الل ه��ذ� �مل�����س��روع �إىل 
ت�سليط �ل�سوء على �ل�سركات �لعاملة مبجال �لزر�عة 
�لإم��ار�ت، عالوة على توفري فر�سة  �لع�سوية بدولة 
�مل�ستد�مة  �ملعي�سة  لخ��ت��ب��ار  و�ملقيمني  للم�سافرين 
با�ستخد�م  �لطعام  وحت�سري  �ل�سحر�وية  �لبيئة  يف 

مكونات مزروعة حملياً. 
"�لع�ساري �ل�سم�سية"  �أن م�سابقة  وجتدر �لإ�سارة �إىل 
من  �جل��ام��ع��ات  م��ن  نخبة  جتمع  عاملية  م�سابقة  ه��ي 
�سبكة  وت�سغيل  وبناء  لت�سميم  �لعامل  �أنحاء  خمتلف 
مت�سلة من �ملنازل �سفرية ��ستهالك �لطاقة. وخالل 
�مل�ساركة  �لفرق  �ستقوم  �مل�سابقة،  �ملرحلة �لأخرية من 
�ملنازل يف  21 فريق بتجميع هذه  و�لتي يبلغ عددها 
بن  �لنا�س يف جممع حممد  عامة  �أم��ام  �أبو�بها  وفتح 
�لوقت  �ل�سم�سية، ليجري يف  �آل مكتوم للطاقة  ر��سد 
نف�سه تقييمها من قبل جلنة �حلكام �خلا�سة بامل�سابقة 

بحلول نوفمرب 2018. 

•• اأبوظبي - الفجر

�لأربعاء خالل  �لإع��الن غد�  �أبوظبي  تعتزم جامعة 
للتعليم  �ل�����س��ن��وي  "جناح"  م��ع��ر���س  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
لعدد  �إطالقها  عن   ،2017 و�لتدريب  و�لتوظيف 
�ل��رب�م��ج �لعلمية �جل��دي��دة يف جم��الت حيوية  م��ن 
�مل�ستد�مة،  و�ل���ع���م���ارة  و�لب���ت���ك���ار،  �ل���ري���ادة  وم��ن��ه��ا 
و�لقيادة �ل�سرت�تيجية، وهند�سة �لف�ساء، وجميعها 
حا�سلة على �لعتماد �لأكادميي من هيئة �لعتماد 
�لأكادميي بوز�رة �لرتبية و�لتعليم، وقد مت ت�سميم 
ه���ذه �ل��رب�م��ج لتلبية �ح��ت��ي��اج��ات ���س��وق �ل��ع��م��ل من 
�لكو�در �لوطنية �ملتخ�س�سة يف كل من هذه �ملجالت 
�لعامة  �ل�سيا�سة  �أج��ن��دة  م��ع  يتو�فق  ومب��ا  �ملتنوعة 

حلكومة �أبوظبي وروؤيتها �لقت�سادية 2030.

�ملعر�س نخبة من  ي�ستعر�س جناح �جلامعة يف  كما 
للموؤمتر�ت  متكاملة  و�أج��ن��دة  �لأك��ادمي��ي��ة  �مل��ب��ادر�ت 
�ستنظمها  �ل��ت��ي  �لعلمية  و�ل���ن���دو�ت  �ل��ع��م��ل  وور�����س 
جامعة �أبوظبي خالل �لعام �لأكادميي �جلاري وتعنى 
و�لريا�سيات،  و�ل�ستد�مة،  �لعام،  �لتعليم  بقطاعات 
ف�ساًل  و�لت�����س��ال،  و�لإع�����الم  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م،  و�لإد�رة 
�لبكالوريو�س  ل��رب�م��ج  ���س��ام��ل��ة  ���س��ورة  ع��ر���س  ع��ن 
ت��ق��دم��ه��ا �جلامعة  �ل��ت��ي  و�مل��اج�����س��ت��ري و�ل���دك���ت���ور�ه 
للطالب و�لطالبات يف تخ�س�سات �لهند�سة، و�لإد�رة، 
و�لقانون، و�لآد�ب و�لعلوم. �جلدير بالذكر �أن جناح 
من  نخبة  عر�س  �أي�ساً  �سيت�سمن  �أبوظبي  جامعة 
م�ساريع �لطالب و�لطالبات يف خمتلف �لتخ�س�سات 
يف  متقدمة  مر�كز  على  منها  �لعديد  ح�سل  و�لتي 

م�سابقات علمية بالدولة و�ملنطقة و�لعامل.

بتنظيم من دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي

املهرجان الوطني الرابع للحرف وال�صناعات 
التقليدية ينطلق يف مطلع نوفمرب يف منطقة العني

 
•• العني - الفجر

يف  �حلاكم  ممثل  نهيان،  �آل  حممد  بن  طحنون  �ل�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
منطقة �لعني تنظم د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي �ملهرجان �لوطني 
�لر�بع للحرف و�ل�سناعات �لتقليدية خالل �لفرتة �ملمتدة من 1 ولغاية 
18نوفمرب �لقادم يف �سوق �لقطارة يف منطقة �لعني، يتخلله �سل�سلة من 

�مل�سابقات و�لعرو�س و�لأن�سطة �لرت�ثية.
يهدف �ملهرجان �لذي يقام بال�سر�كة مع جهات وطنية عدة معروفة بدعمها 
�حلرف  �أهمية  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  �لتقليدية  و�حل���رف  لل�سناعات 
و�ل�سناعات �لتقليدّية يف �لرت�ث �لإمار�تي، وتعزيز �جلهود �لتي يقوم بها 
ممار�سو هذه �حلرف من �أجل �سونها و�إحيائها وتعليمها لالأجيال �لقادمة 

باعتبارها مكوناً �أ�سا�ساً للهوية �لوطنية.
�سياحية  كوجهة  �لعني  ملنطقة  �لرتويج  يف  لالإ�سهام  �ملهرجان  هذ�  وياأتي 
�ملتنوعة  و�ملهرجانات  �لفعاليات  جميع  ت�ستقطب  ر�ئ���دة  تر�ثية  ثقافية 

�ملخ�س�سة لرت�سي كافة �لأذو�ق وجميع �لفئات �لعمرية.
�حلرف  من  جمموعة  �إحياء  على  للمهرجان  �مل�ساحبة  �لفعاليات  وتركز 
على  ت�سجع  كما  �لقدمية،  �حلياة  يف  وظيفي  دور  لها  ك��ان  �لتي  �لرت�ثية 
�ل�سعبية"  "�لفنون  فعالية  بينها  من  �لأ�سالة،  على  و�ملحافظة  �لبتكار، 
يف  كعنا�سر  �إدر�جها  مت  �لتي  و�لتغرودة،  �لعيالة  �أد�ء  فنون  تت�سمن  �لتي 
قائمة �ليون�سكو �لتمثيلية للرت�ث �لثقايف غري �ملادي للب�سرية. بالإ�سافة 

�إىل �ليولة و�لرزفة و�لعازي و�لربابة و�ل�سلة. 
�لليخ،  �خلو�س،  على  ت�ستمل  �لتي  �حلرفيني  عرو�س  �ملهرجان  و�سيقدم 
�لتلي، �لقر�قري، �لفخار، �لغزل، �لرحى و�خلياطة، بالإ�سافة �إىل �ل�سدو، 
�أي�ساً يف قائمة �ليون�سكو �لتمثيلية للرت�ث �لثقايف غري  �إدر�ج��ه  �لذي مت 
�ملادي للب�سرية مبا ي�سهم يف �إبر�ز �ملو�هب �لتي ميتلكها �أ�سحاب �لإبد�عات 
و�خلرب�ت، كما يوؤكد �أهمية �لعمل على ت�سويق �ملنتجات �ملحلية �لتي تعك�س 

ذوقاً فنياً وتر�ثاً غنياً.
�ل�سقارة،  عرو�س  بينها  من  متخ�س�سة  عمل  ور���س  �ملهرجان  ويت�سمن   
على  �ل�سوء  ت�سليط  بهدف  و�لت�سكيل،  �لتلوين  �لر�سم،  �حل��رف،  عرو�س 
من  بها  و�لتَعريف  �لأج��د�د  مار�سها  �لتي  �لتقليدّية  و�ل�سناعات  �حل��رف 
�مل�ستعملة  �لتقليدّية  و�لآلت  ل�سناعتها،  �مل�ستخدمة  �خل��ام  �مل���و�د  حيث 
ت�سويقها  و�أ�ساليب  بها،  متر  �لتي  �لإن��ت��اج  وم��ر�ح��ل  منتج،  �إىل  لتحويلها 

ك�سلع تقليدية.
�أبوظبي   - و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  غبا�س  �سيف  �سعادة  وق��ال 
�لكثري من �حلرفيني و�حلرفيات  �سانحة للتقاء  �ملهرجان فر�سة  ي�سكل 
جمتمع  عرفها  �لتي  �حل��رف  ممار�سة  يف  خا�سة  م��ه��ار�ت  �متلكو�  �ل��ذي��ن 
�لإمار�ت منذ �لقدم، وحافظو� عليها عرب �لزمن، ونحن يف د�ئرة �لثقافة 
و�ل�سياحة نطبق ��سرت�تيجية طموحة للمحافظة على �حلرف و�ل�سناعات 
�بتكرو�  �أج���د�دن���ا  �أّن  وبخا�سة  �مل��ت��ن��وع��ة.  بعنا�سره  و�ل����رت�ث  �لتقليدية 
تلبية لحتياجاتهم  �لتقليدية  �ليدوية و�ل�سناعات  جمموعة من �حلرف 
�ليومية، وهي قطع فنية و�أ�ساليب تعبريية ل تخلو من جمال و�إبد�ع، غري 
�أنها �نح�سرت حتت وطاأة �ل�سناعات �حلديثة فائقة �لتطور، لذلك عملنا 
على تنظيم جمموعة من �مل�سابقات �لتي ت�سجع على �حلفاظ على مهار�ت 

�حلرفيني، وحتفز �مل�ساركني على �لبتكار مبا يتالءم مع روح �لع�سر.
�إعد�د  وكيفية  لالأطفال،  �ملخ�س�سة  �ليولة  على  �مل�سابقات  هذه  وت�ستمل 
روح  وغر�س  �ملو�هب  لإب��ر�ز  �ل�سعبية  و�لأك���الت  �لعربية،  �لقهوة  وتقدمي 

�لتناف�س بني �حلرفيني.
و�ل�سناعات  �حل���رف  مل��م��ار���س��ي  �سعبي  ���س��وق  ع��ل��ى  �مل��ه��رج��ان  ي�ستمل  ك��م��ا 
�ملتخ�س�سة يف  �لتقليدية، و�جلهات  لل�سناعات  �ملنتجة  و�لأ�سر  �لتقليدية، 
بيع وت�سويق �ملنتجات �لتقليدية، و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�لأهلية 
�ملعنية باملحافظة على �حلرف و�ل�سناعات �لتقليدية و�إنتاجها وتطويرها، 
وتاأتي �إقامة �ل�سوق �ل�سعبي �لرت�ثي حر�ساً من د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة 
باأنها  تتميز  �لتي  لت�سويق منتجاتهم  �ملو�طنة  �لأ�سر  على دعم م�سروعات 
�إمار�تية باجلودة و�لتطوير مبا ينا�سب �حتياجات �ل�سوق،  م�سنوعة باأيد 
متناول  ويف  مدرو�سة  وباأ�سعار  �جلمهور  من  �لأذو�ق  جميع  برغبة  وتفي 

�جلميع.
حرفية  منتجات  منها  �ملتنوعة  �ملنتجات  من  �لعديد  �ل�سوق  يف  و�سيتوفر 
تر�ثيات،  و�حلناء،  �لعطور،  �لبخور،  �لزينة  �أدو�ت  �سعبية،  �أزي��اء  تقليدية، 
�لأع�ساب �مل�ستخدمة يف �لطب �ل�سعبي، �أدو�ت �ل�سقارة، �أكالت �سعبية، متر، 

�أدو�ت �ل�سقور، معد�ت �لتخييم، حلوى.
�ل�سيافة  ك��رم  ب�ساط  على  زو�ره  ي�ستقبل  �مل��ه��رج��ان  �أّن  بالذكر  �جل��دي��ر 
�لإمار�تية، فهذه من �أهم �لعاد�ت �لتي يتو�رثها �لإمار�تيون، حيث �سيقدم 
لهم �لقهوة �لعربية، �لتمر، �حللوى و�ملاأكولت �ل�سعبية، �لتي متنح �لزو�ر 
فر�سة لتجربة �لتقاليد �مل�سرتكة يف تناولها، �لتي جت�سد جو�نب من �لكرم 

�لعربي وقيم �ملجتمع �لر��سخة يف عمق �لرت�ث �لإمار�تي.



رمبا على َمن يفرطون يف م�ساهدة �لتلفزيون �أن ي�سغطو� 
على زر �لإيقاف بعد هذ� �خلرب: ترتبط م�ساهدة �لتلفزيون 
بانتظام  يتمرنون  َم��ن  �لبطن حتى يف حالة  ده��ون  برت�كم 

ويحافظون على وزن �سحي.
�أن  ميني�سوتا  جامعة  يف  �ل�سحة  كلية  �أعدتها  در��سة  ت�سري 

دهون �لبطن تزد�د بنحو 3 �سنتمرت�ت مكعبة مع كل �ساعة 
ون�سف �ساعة من�سيها �أمام �سا�سة �لتلفزيون.

عو�مل  �أح��د  ت�سكل  لأنها  قلق  م�سدر  �لبطن  ده��ون  ُتعترب 
�خلطر �لتي تزيد �حتمال �لإ�سابة بالد�ء �ل�سكري ومر�س 
�أك��رث من  �لباحثون من م�ستوياتها يف حالة  �لقلب. حتقق 

3 �آلف رجل و�مر�أة يف منت�سف �لعمر. كذلك �ساألوهم عن 
�سلوك  �أن��و�ع  ب�ستة  �لقيام  يف  مي�سونه  �ل��ذي  �لوقت  مقد�ر 
�لكمبيوتر،  ����س��ت��خ��د�م  �ل��ك��ت��ب،  مطالعة  خمتلفة:  خ��ام��ل��ة 
�جللو�س  �لن�سية،  �لر�سائل  كتابة  �أو  �لهاتف  عرب  �لتحدث 
وم�ساهدة  �ل��ورق��ي��ة،  �مل��ع��ام��الت  بع�س  �إج����ر�ء  �ل�����س��ي��ارة،  يف 
�لتلفزيون، ذلك بغية �كت�ساف ما �إذ� كان لأي منها تاأثري يف 

م�ستوى دهون �لبطن. 
�مل�سرفة على �لدر��سة: )تبني  �لباحثة  تذكر كار� و�يتايكر، 
�لوحيد  �خلامل  �لن�ساط  ت�سّكل  �لتلفزيون  م�ساهدة  �أن  لنا 
�لن�ساطات  ه��ذه  ب��ني  �لبطن  ده���ون  ب��رت�ك��م  يرتبط  �ل���ذي 
�لباحثون  حلل  عندما  فكانت:  مفاجاأة  �أك��رب  �أم��ا  �ل�ستة(. 
�أن�����و�ع �ل�����س��ل��وك �خل��ام��ل��ة ك��اف��ة م���ع���اً، م���ا ع���اد �ل���ر�ب���ط مع 
م�ساهدة  تاأمل  عند  عليه  ك��ان  ما  بقدر  قوياً  �لبطن  ده��ون 
�لتلفزيون وحدها، وفق و�يتايكر. ت�سيف: )يبدو �أن �لوقت 
�لر�بط مع دهون  �لتلفزيون يعّزز  مل�ساهدة  �لذي نخ�س�سه 

�لبطن(.
جملة  م�������ن  �لأخ�������������ري  �ل�������ع�������دد  يف  �ل�����ن�����ت�����ائ�����ج  ُن�������������س������رت 
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�أك��رب من  ج��زء�ً  �لتلفزيون حتّمل  �أن  و�ق��ع  �لدر��سة  لنتائج 
ي�ساهدونها،  �لتي  �لرب�مج  يتذكرون  �لنا�س  ك��ان  ملا  �للوم. 
�أمام  �أم�سوه  �ل��ذي  �لوقت  تذّكر مقد�ر  ينجحون يف  فاإنهم 
ح�سبما  �لأخ����رى،  بالن�ساطات  م��ق��ارن��ة  �لتلفزيون،  �سا�سة 

تو�سح و�تايكر.

و�يتايكر:  ت�سري  حم��ت��م��اًل.  دور�ً  �أي�����س��اً  �لإع���الن���ات  ت����وؤدي 
)عندما ت�ساهد تلك �لإعالنات �لتي ترّوج ل�ستى �ملاأكولت، 
�ل��ط��ع��ام لحقاً،  م��ن  �مل��زي��د  ت��ن��اول  �إىل  م��ي��اًل  �أك���رث  ت�سبح 
لذلك  بطنك(.  يف  �ل��ده��ون  م�ستوى  على  �سلباً  ينعك�س  م��ا 
�أمام �سا�سة  تن�سح �لباحثة باحلّد من �لوقت �لذي من�سيه 

�لرب�مج  م�ساهدة  �أث��ن��اء  باجللو�س  تكتف  ول  �لتلفزيون. 
�لتلفزيونية، بل ��ستخدم مثاًل در�جة هو�ئية ثابتة �أو على 

�لأقل �نه�س و�سر قلياًل خالل �لإعالنات.
ت��خ��رب و�ي��ت��اي��ك��ر: )ت�����س��ري �أم���ي يف م��ك��ان��ه��ا �أث���ن���اء م�ساهدة 

�لتلفزيون(.

زد اإنتاجيتك
ل يكمن �حلل يف زيادة فاعلية �ملهام بكل ب�ساطة، بل يجب �أن 
ت�سع �أهد�فاً و��سحة وحتققها من دون بذل طاقة مفرطة 
�أو �لرتكيز. رمبا ترغب يف تنفيذ  ومن دون ت�سييع �لوقت 
�لتز�ماتك �سريعاً �أو �أخذ ق�سط من �لر�حة. �إذ� بلغت �لهدف 

�لذي ت�سبو �إليه، �سيكون يومك مثمر�ً.
�إ�سايف  زي��ادة �لإنتاجية من خالل تخ�سي�س وقت  ل ميكن 
موزعاً  �ل�سائبة  �لن�ساطات  على  تركز  �أن  يجب  بل  للعمل، 

�نتباهك وطاقتك بذكاء.
بدل �أن تبد�أ يومك مثاًل بالئحة لمتناهية من �ملهام، دّون 
يومك.  م�سار  على  بال�سيطرة  لك  ت�سمح  مهام  ث��الث  �أه��م 
يوؤكد �خلرب�ء �سرورة ت�سنيف �لأولويات، ما يعني �أن تتمّكن 
�لعاجلة. هل ت�ستطيع  �مل�سائل  من تقييم قدر�تك وحتديد 
�لتي  �مل�ساكل  بحل  ل��ك  ت�سمح  ب��اإم��ك��ان��ات  نف�سك  ت�سّلح  �أن 
تو�جهها، �أم �أنك حتتاج �إىل وقت �إ�سايف كي حت�ّسن قدر�تك؟ 

�أن توكل بع�س �ملهام لالآخرين؟ ل �سري  هل ت�ستطيع 
و�ملهام  �لأزم���ات  �مل�ساعدة خ��الل  من طلب 

�مل�ستعجلة!
ل حتاول �أن تقاوم تعبك وتتوىل 

�مل�����س��اع��دة يف �ملنزل  �ل��وق��ت نف�سه. �ط��ل��ب  ك��ث��رية يف  م��ه��ام��اً 
�ملطالب  �أو  �ل��دع��و�ت  بع�س  و�رف�س  �حلاجة،  عند  و�لعمل 
بالذنب  �مل��ر�أة حتديد�ً  �ل�سياق، ت�سعر  �ملنا�سبة. يف هذ�  غري 
ح��ني ت��رف�����س �ل��ن�����س��اط��ات �مل��ع��رو���س��ة عليها، ل��ك��ن ي��ج��ب �أن 

تتعّلمي �إبد�ء �مل�سائل �لتي تهّمِك.

خفف ا�ستعمال التكنولوجيا
على  متو��سل  ب�سكل  �لإلكرتونية  �لأجهزة  ��ستعمال  ي��وؤدي 
مّر �ليوم �إىل ��ستنز�ف �ساعات �لنهار. رمبا ت�سعر باأن قر�ءة 
�لر�سائل �ملتالحقة تزيد �إنتاجيتك، لكن ت�سّكل هذه �لنزعة 

م�سدر �إلهاء.
�إنك  بل  عادية،  ترفيهية  و�سيلة  جم��ّرد  لي�ست  �لتكنولوجيا 
�ست�سعر باأن �ن�سغالتك تزيد لأنك ت�سطر �إىل �لعمل بح�سب 
�لإيقاع �لذي تفر�سه عليك. حني تعتاد على هذ� �لنمط من 

�ل�������ع�������م�������ل، 

من  �لتحّقق  �إىل  كامليل  قهرية  �سلوكيات  ر  ت��ط��وِّ �أن  ي�سهل 
يجرب  ما  متالحق،  ب�سكل  و�لن�سية  �لإلكرتونية  �لر�سائل 

�لدماغ على تبني �إيقاع �سائب.
و�سائل  ��ستعمال  �إىل  �لهو�سية  �حلاجة  هذه  �أحياناً  تتفاقم 
��سطر�رك  ب�سبب  �ل�سغوط  جتتاحك  ح��ني  �لتكنولوجيا 
�إىل  �أو  ق�سرية،  مهلة  خالل  معنّي  م�سروع  �إنهاء  �إىل  مثاًل 
و���س��ع خ��ط��ط م�����س��رتك��ة م��ع �مل��ق��رب��ني م��ن��ك. ل��ن ت�ستطيع 
�أحياناً جتّنب �لتكال على �لتكنولوجيا، لكن يجب �أن ترّكز 
باإيقاع  يومك  وتعي�س  و�ح��دة  م�ساألة  على  نف�سه  �لوقت  يف 
ب�سري وغري �إلكرتوين! لتحقيق هذه �لغاية، �أطفئ هاتفك 
�أو �سبكة �لإنرتنت �إذ� �أمكن كي تخّفف م�ساعر �ل�سغط �لتي 

تنتابك.
يف  �ل��ر�دي��و،  �أو  كاملو�سيقى  �سوت،  �سماع  �لنا�س  بع�س  يحب 
مكان عملهم. يدر�س �لباحثون �آثار هذ� �لنوع من �حلو�فز 
منذ �ل�سبعينيات وتختلف ��ستنتاجاتهم بح�سب نوع �ملو�سيقى 
�أو �لربنامج �لذي ي�سمعه �ل�سخ�س، وبح�سب �سخ�سية كل 

فرد.
لدى  �مل���ع���ريف  �لأد�ء  يف  �مل��و���س��ي��ق��ى  ت���وؤث���ر 
�لأ�سخا�س �ملنغلقني على نف�سهم �أكرث 
�ل�سمت  يبقى  ل��ك��ن  �ملنفتحني.  م��ن 
ت�سغيل  �لعمل  يتطّلب  حني  �أ�سا�سياً 

�لعقل و�لرتكيز.

اهتّم بج�سمك
عن  ت��ن��ج��م  �لأم�����ر�������س  �أن  ت���ظ���ّن 
تعك�س  لكنها  �مل��ف��رط��ة،  �لن�ساطات 
بحاجات  �ه��ت��م��ام��ك  ع����دم  �أح���ي���ان���اً 
�إيقاعك  لإب���ط���اء  د�ع����ي  ل  ج�����س��م��ك. 
بال�سرورة، بل يكفي �أن جتّدد طاقتك. 
يف در��سة كندية ُن�سرت يف عام 2011، 
�أكد %44 من �مل�ساركني �أن وقتهم ل 
ج�سدي  ن�ساط  مبمار�سة  لهم  ي�سمح 
م��ن��ت��ظ��م. ل���ك���ن ي���ق���ول �خل�������رب�ء �إن 
يومياً  دقائق  و10   5 بني  تخ�سي�س 
ركوب  �أو  كامل�سي  م��ع��ت��دل  بتمرين  للقيام 
 150 جمموعه  م��ا  )�أي  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ة 
�أ���س��ب��وع��ي��اً( ���س��ي��ك��ون ك��اف��ي��اً لتخفيف  دق��ي��ق��ة 
�ل�����س��غ��ط �ل��ن��ف�����س��ي ����س���ري���ع���اً. ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل 
تزيد  و�ل�ستني،  �خلام�سة  عمر  بعد  �لر��سدين 
�أهمية تخ�سي�س �ساعتني ون�سف �ساعة �أ�سبوعياً 
تخفي�س  يف  ت�ساهم  كونها  �لأ�سا�سية  للتمارين 
�ل��ر�ح��ة، وتزيد  �أوق����ات  �إي��ق��اع ���س��رب��ات �لقلب يف 

�حليوية وُت�سّهل �لن�ساطات �ليومية كافة.
يف در��سة كندية �أخرى ح�سلت بني عاَمي 2011 
من   37% �أن  �ل���ب���اح���ث���ون  �ك��ت�����س��ف  و2013، 
بالر�حة  ي�سعرون  وهم  ي�ستيقظون  فقط  �مل�ساركني 
���س��ب��ب �مل�سكلة  ب��ال�����س��غ��ط  �ل�����س��ع��ور  ���س��ب��اح��اً. ك���ان 

�لنا�س يف حلقة مفرغة:  �لأ�سلي. يف هذه �لظروف، يدخل 
�لنوم  �سعوبة  �ستزيد  �إل��ي��ه��م،  �مل��وك��ل��ة  ب��امل��ه��ام  ف��ك��رو�  كلما 
لديهم و�سي�سعرون بالتعب وترت�جع �إنتاجيتهم خالل �ليوم 

�لتايل.
ي��ج��د �ل���ر�����س���دون �لأك����رب ���س��ن��اً ���س��ع��وب��ة م��ت��ز�ي��دة يف �لنوم 
�لريا�سة.  ميار�سو�  كي  �إ�سايف  �سبب  �إنه  بالر�حة.  و�ل�سعور 
يالحظون  حقيقياً  �أرق����اً  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن  �لأ���س��خ��ا���س  حتى 
�أربع  �أو  ث���الث  مل��م��ار���س��ة  نتيجة  ن��وم��ه��م  ن��وع��ي��ة  يف  حت�����س��ن��اً 
ح�س�س من �لتمارين �ملعتدلة �أ�سبوعياً. �سرعان ما ترت�كم 
�لآثار �لإيجابية، لكن رمبا ل ي�سعر �ملرء باآثارها قبل مرور 
�أربعة �أ�سهر. لذ� ل ت�ست�سلم �إذ� مل تلحظ �لفرق �سريعاً ومل 

يتح�سن نومك بعد فرتة ق�سرية.

فّرغ �سغطك خالل 5 دقائق
بتح�سني  �ليقظة  �أحالم  ت�سمح  �لروحية:  ر�حتك  • ��ستعد 
بالعو�طف. تخّل�س  �لتحكم  و�لقدرة على  و�ملخيلة  �لذ�كرة 
�لتكنولوجيا،  وو����س���ائ���ل  ك��ال��ه��ات��ف  �ل��ت��ل��ه��ي  م�������س���ادر  م���ن 
وخ�س�س فرتة لإر�حة دماغك بالكامل. حني ترتاح روحياً، 

�سيتح�سن م�ستوى �إبد�عك وتتطّور طريقة تفكريك.
ر�سم،  )تلوين،  �لفنية  �لن�ساطات  �أن  تبنّي  مبتكر�ً:  كن   •
�لنف�سي  �ل�����س��غ��ط  ه��رم��ون��ات  تخفف  �ل���ف���خ���ار...(  ���س��ن��اع��ة 

بدرجة ملحوظة.
 �إذ� كنت ت�سكك يف قدر�تك، �ْعلَْم �أنك ل�ست م�سطر�ً �إىل �أن 
�لن�ساط �لفني، بغ�س �لنظر عن  تربع يف ما تفعله. ي�سمح 
كان  �إيجابية، مهما  فيزيولوجية  تغري�ت  باإحد�ث  طبيعته، 

م�ستوى مهار�تك.
• �رفع �سوت �ملو�سيقى: �إذ� �سعرت بزيادة �ل�سغوط عليك، 
در��سات عدة  �أثبتت  �ملو�سيقى.  و�رف��ع �سوت  �سماعاتك  �سع 

�إيجاباً  ينعك�س  ع�سيب  موقف  �أي  قبل  �ملو�سيقى  �سماع  �أن 
ع��ل��ى �جل��ه��از �ل��ع�����س��ب��ي. ل���زي���ادة �مل��ن��اف��ع، �خ���رت لئ��ح��ة من 

�ملوؤلفات �لهادئة ك�سوت �لأمو�ج �أو �ملو�سيقى �لكال�سيكية.
باأهمية  �ملعا�سرة  �لثقافة  ت�ستخف  �للعب:  يف  ترتّدد  ل   •
�أمام  �مل��ج��ال  يفتح  �أن��ه  م��ع  للوقت  م�سيعة  باعتباره  �للعب 
خو�س جتارب �إبد�عية جديدة. يكفي �أن جتد ن�ساطاً ممتعاً 
وغري ماألوف بالن�سبة �إليك كي ت�ستفيد من هذه �للحظات 

�مل�سلّية وتفّرغ �ل�سغوط �لكامنة يف د�خلك.

اأبِق نف�سك من�سغاًل
تتدهور  و�لنف�سية  �جل�سدية  �ل�سحة  �أن  �لدر��سات  �أثبتت 
يف معظم �لأوقات بعد �سن �لتقاعد لأن �ملتقاعدين مييلون 
�إىل �لكتئاب و�لقلق، ومير�سون �أحياناً لأنهم ل يجدون ما 

يفعلونه.
�إىل �لن�����س��ح��اب م���ن �حلياة  �أي�������س���اً  �ل��ن��ا���س  ب��ع�����س   مي��ي��ل 

�لجتماعية و�ملهنية، ما يزيد و�سعهم �سوء�ً.
د�ئمي  �لأ���س��خ��ا���س  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  �كت�سف   ،2010 ع��ام  يف 
�لن�����س��غ��ال ي�����س��ع��رون ب��ال�����س��ع��ادة �أك���رث م��ن �لآخ���ري���ن لأنهم 
يقومون بعمل مهّم بح�سب ر�أيهم. لذ� حاول �أن تبحث عن 
طّور  �لنتقالية،  �ملرحلة  ه��ذه  لت�سهيل  ج��دي��دة.  حت��دي��ات 
ت�ستعمل  �أن  ميكنك  ج��دي��دة.  م��ع��ارف  �كت�سب  �أو  ه��و�ي��ات��ك 
مهار�ت كنت توّظفها طو�ل �سنو�ت يف مهنتك كي تنقلها �إىل 

�لآخرين �أو تقوم باأعمال خريية.
لكن لتعزيز �ل�سعور بالتح�سن، يجب �أن جتد �لتو�زن �ملنا�سب 
حتديد  يف  �حلل  يكمن  �لرتفيهية.  و�لن�ساطات  �لعمل  بني 

�جلو �لذي يريحك علماً باأنه يتفاوت بني �سخ�س و�آخر.
�أوقات  باكت�ساف حل و�سطي بني  �لتقاعد  ت�سمح لك فرتة   

�لفر�غ و�لن�ساطات �لتحفيزية.

مـــنـــ�عـــات
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حياتنا،  يف  وال�سخ�سية  واملهنية  العائلية  امل�سوؤوليات  تكرث  حني 
ي�سهل اأن ن�سعر باأن ال�سغوط جتتاح يومياتنا. رمبا ي�سطرب نومنا 
حني نفكر يف اأننا لن ننهي اأعمالنا، ون�ستيقظ متعبني ب�سبب قلة 
النوم. �سرعان ما يوؤدي القلق املتوا�سل اإىل تفاقم م�ساكل ال�سحة 
بج�سمنا  نهتم  مل  اإذا  �سوءًا  الو�سع  ويزداد  والعقلية،  اجل�سدية 
تطبيق  ميكن  لكن  ب�سيطًا  الدوامة  هذه  ك�سر  يكون  لن  وروحنا. 

بع�ض اال�سرتاتيجيات التي ُت�سّهل احلياة وتهّدئها.

-يزداد الو�سع �سوءًا اإذا مل تهتم بج�سمك وروحك

تنتج البقع على االأ�سنان من نق�ض يف متعدن ميناء االأ�سنان، وت�سبح منفرة اأحيانًا وتتطلب العالج، ال �سيما اأنها تزيد الت�سو�ض.

م�صاهدة التلفزيون بكرثة ت�صبب البدانة

تخل�ض من ال�سغوط التي جتتاح يومياتنا

ا�صــــرتاتيجيات ُت�صّهــــل حـياتك وتهــــّدئها
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   اعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/08316/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : ��س �م ناظم �ل�سعيد ��س �م كمر�ن ح�سن 
مبا �أن �ملدعي : حممد علي عبد�هلل �لعي�سى ، وموؤ�س�سة �لعي�سى �لعقارية 

قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/08316/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
- مطالبة مالية - وما تالها من قيمة �يجارية م�ستحقة و�ي�سا ما ي�ستجد حتى �لخالء �لتام

وحتى   2016/10/10 م��ن  للفرتة  للماأجور  �لج���رة  ���س��د�د  ع��ن  ميتنع  عليه  �مل��دع��ي  �ن   - ع��ق��ار  �خ���الء 
�لخالء  �و  بال�سد�د  �خطاره  رغم  �سد�ده  عن  وميتنع  دره��م   24.000 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/4/9

يف 2017/8/30 
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ 24.000 كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/10/10 

وحتى 2017/4/9 وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �و �لخالء يف 2017/8/30 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 1.010 درهم )�لف وع�سرة درهم( 
ور�سم  �لتحري  ور�سم  بالنذ�ر  �لإع��الن  ور�سم  �لج��رة  ب�سد�د  �لعديل  �لإن��ذ�ر  ت�سجيل  ر�سم  عبارة عن 

�لت�سريح بالن�سر ور�سم �لن�سر يف �جلريدة. 
�لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن �مل�ستاجر هو �مللزم بقيمة ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور 

من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

  2017/10/29 �ملو�فق  �لأح��د   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عالنكم  �ع��ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
�ل�ساعة 2.30م �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �ل�سابعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
�أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر .  �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 

فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت . 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03316/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/00214/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �سده : �سي �و �ن �ي �ك�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
ور�ئد خمي�س دروي�س جمعه �سعيد   - جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ :  �سنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م ،  و ميثاء على عبد�هلل �لعوي�س    
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليها بدفع ما ��ستجد من �جرة من تاريخ 2017/3/2 وحتى�لخالء �لتام و�لفعلي 
وباح�سار �سهادة بر�ءة �لذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

2- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �ملاأجور وت�سليمه خاليا من �ل�سو�غل
3- �لز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره 32500 درهم �لقيمة �ليجارية للفرتة من 2016/9/2 
و�لفعلي  �ل��ت��ام  �لخ���الء  وحتى   2017/3/2 ت��اري��خ  م��ن  �ج��رة  م��ن  ��ستجد  وم��ا   2017/3/1 ولغاية 

وباح�سار �سهادة بر�ءة �لذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
4- �لز�م �ملدعي عليها بدفع مبلغ 1000 درهم كغر�مة �سيكني 

5- �لز�م �ملنفذ �سدهما بدفع 795 درهم ر�سوم �لتنفيذ. 
6 - �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ �لن�سر ويف حال 
�متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه

)مالحظة/�سيتم �إغالق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم �فادة �لإعالن بالن�سر خالل ع�سرة 
�يام من تاريخ ��ستالمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�سنة 2017(

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05854/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/06026/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �سده : �سالون زهرة �مل�ساء للتجميل - جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : بوتن�سال للعقار�ت   

�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:
1- وما ��ستجد من �جر حتى �لخالء �لفعلي بو�قع �جره �سنوية وقدرها 95000 درهم 

و�لزمتها بامل�سروفات 
2- بالز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سو�غلها 

3- �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 63333 درهم بدل �ليجار للفرتة 
من 2016/10/15 ولغاية 2017/6/14 

 4 - �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ �لن�سر 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�سب لتنفيذه
بالن�سر  �ف��ادة �لإع��الن  �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم  �إغ��الق ملف  )مالحظة/�سيتم 

خالل ع�سرة �يام من تاريخ ��ستالمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1833  ا�صتئناف جتاري    
�سركة  �سور�ن�سون ب�سفته مدير و�سريك يف  �مل�ستاأنف �سده/ 1- �لن  �ىل 
 / �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  دب��ي  ف��رع   - لل�سر�فه  �لنيل 
�حمد عبد�هلل عبد�لرحيم �لعو�سي ب�سفته مدير و�سريك يف �سركة �لنيل 
�ل�سويدي قد  �ساملني  دب��ي  وميثله:حمد علي حممد بن  لل�سر�فه - فرع 
كلي  جت��اري   2016/1111 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف 
ب��ت��اري��خ:2017/9/26  وح��ددت لها جل�سه يوم �لحد �ملو�فق 2017/11/12 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1762 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1-مارينا �ك�سكلو�سيف ليمتد جمهول حمل �لقامة 
�سريكيتي  �نونيم  تكنولوجي�سي  زم��ني  �لتنفيذ/زتا�س  طالب  �ن  مبا 
)فرع دبي( قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8049060.47( درهم بالت�سامن و�لتكافل 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  بحقك يف حالة  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



26 الثالثاء   24   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12155  
Tuesday  24   October   2017  -  Issue No   12155

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   �ملودعة حتت رقم:  274193 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�س��م:  �سكاي �نرتنا�سيونال �يه جي 
 وعنو�نه: �ستوكرهوف، در�يكونيج�سرت��سيه 31�يه، �سي �ت�س-8002، زيورخ، �سوي�سر�  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لدعاية و�لإعالن؛ �د�رة وتوجيه �لأعمال؛ تفعيل �لن�ساط �ملكتبي؛ �ملحا�سبة؛ �ملعاجلة �لإد�رية لطلبات �ل�سر�ء؛ �لدعاية و�لإعالن بالطلب �لربيدي؛ �خلدمات �ل�ست�سارية لإد�رة �لأعمال؛ تنظيم �ل�سرت�ك يف �ل�سحف لالآخرين؛ تنظيم �ل�سرت�ك يف خدمات �لت�سالت لالآخرين؛ �لبيع باملز�د 
�لعلني؛ ل�سق �لإعالنات؛ تقييم �لأعمال؛ تدقيق �لأعمال؛ خدمات �خلرب�ء كفاءة �لأعمال؛ �ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال؛ �لتحريات عن �لأعمال؛ خدمات �لو�ساطة �لتجارية �ملتعلقة مبطابقة �مل�ستثمرين �ملحتملني من �لقطاع �خلا�س مع رو�د �مل�ساريع �لذين يحتاجون �إىل �لتمويل؛ تق�سي حقائق 
�لأعمال؛ �إد�رة �لأعمال و�ل�ست�سار�ت �لتنظيمية؛ �مل�ساعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ ��ست�سار�ت �إد�رة �لأعمال؛ �إد�رة �أعمال �لفنادق؛ �إد�رة �أعمال فناين �لتمثيل؛ �إد�رة �أعمال �لريا�سيني؛ ��ست�سار�ت تنظيم �لأعمال؛ �أبحاث �لأعمال؛ �لإد�رة �لتجارية لرتخي�س �ل�سلع و�خلدمات �خلا�سة باآخرين؛ وكالت �لأنباء 
�لتجارية؛ تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة �إر�ساد �مل�ستهلكني(؛ �مل�ساعدة يف �إد�رة �لأعمال �لتجارية �أو �ل�سناعية؛ جتميع فهار�س �ملعلومات لأغر��س جتارية �أو �إعالنية؛ جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �حلا�سوب؛ جتميع �لبيانات �لإح�سائية؛ �إد�رة �مللفات �ملربجمة؛ حتليل 
�أ�سعار �لتكلفة؛ �لبحث عن �ملعلومات يف ملفات كمبيوتر لالآخرين؛ عر�س �ل�سلع؛ �لإعالنات بالربيد �ملبا�سر؛ ن�سر مو�د �لدعاية و�لإعالن؛ توزيع �لعينات؛ ��ستن�ساخ �لوثائق؛ �إعد�د بيانات �حل�سابات؛ �لتنبوؤ�ت �لقت�سادية؛ وكالت �لتوظيف؛ وكالت �ل�ستري�د و�لت�سدير؛ حترير �لفو�تري؛ خدمات 
�لت�سميم لغايات �لدعاية و�لإعالن؛ �لت�سويق؛ �أبحاث �لت�سويق؛ در��سات �لت�سويق؛ خدمات �إعد�د مناذج �لدعاية و�لإعالن �أو ترويج �ملبيعات؛ خدمات �قتطاع �لأخبار �أو �ملعلومات �ملهمة يف �ل�سحف؛ تاأجري �لآلت و�ملعد�ت �ملكتبية؛ �لإعالن و�لدعاية �ملبا�سرة على �سبكات �لكمبيوتر؛ �ل�ستفتاء و��ستطالع 
�لر�أي؛ تنظيم �ملعار�س لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ تنظيم عرو�س �لأزياء لغايات ترويجية؛ تنظيم �ملعار�س �لتجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ خدمات �لتعاقد �خلارجي )م�ساعدة ي �لأعمال(؛ �إعد�د ك�سوف �لرو�تب؛ ��ست�سار�ت �إد�رة �سوؤون �ملوظفني؛ توظيف �لأفر�د؛ ن�سخ �ل�سور؛ عر�س �ل�سلع على 
و�سائل �لت�سال للغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات مقارنة �لأ�سعار؛ خدمات �ل�سر�ء لالآخرين )�سر�ء �ل�سلع و�خلدمات لالأعمال �لأخرى(؛ �إنتاج �أفالم �لدعاية و�لإعالن؛ �إنتاج بر�مج �ل�سوق عن بعد؛ ��ست�سار�ت �لأعمال �ملهنية؛ �لختبار�ت �لنف�سية لختيار �ملوظفني؛ �لعالقات �لعامة؛ ن�سر ن�سو�س 
�لدعاية و�لإعالن؛ �لدعاية و�لإعالن؛ وكالت �لدعاية و�لإعالن؛ �إعد�د �أعمدة �لدعاية و�لإعالن؛ تاأجري مو�د �لدعاية و�لإعالن؛ �لإعالنات بالر�ديو؛ خدمات نقل �لأعمال؛ تاأجري �مل�ساحات �لإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية و�لإعالن يف و�سائل �لت�سال؛ تاأجري �آلت ن�سخ �ل�سور؛ تاأجري �آلت �لبيع؛ 
�أو �لبيع باجلملة �ملت�سلة ببيع �مل�ستح�سر�ت �ل�سيدلنية و�لبيطرية و�ل�سحية و�لإم��د�د�ت �لطبية؛ ترويج �ملبيعات لالآخرين؛ خدمات �ل�سكرتارية؛ تزيني و�جهات �ملحالت �لتجارية؛ �لختز�ل؛ بحث �لكفالت؛ تنظيم �ملعلومات يف قو�عد بيانات �حلا�سوب؛ �إعد�د �ل�سر�ئب؛  خدمات �لبيع بالتجزئة 
خدمات �لت�سويق عرب �لهاتف؛ �لرد على �لهاتف للم�سرتكني غري �ملوجودين؛ �لدعاية و�لإعالن عرب �لتلفزيون؛ �لن�سخ؛ �لطباعة؛ حتديث مو�د �لدعاية و�لإعالن؛ معاجلة �لن�سو�س؛ كتابة ن�سو�س �لدعاية و�لإعالن؛ توجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي مبا يف ذلك تخزين �مللفات و�لبيانات 
و�ل�سور �لفوتوغر�فية و�لر�سومات و�لوثائق و�لفيديو و�ل�سور و�مللفات �ل�سوتية و�مللفات �ل�سمعية و�لب�سرية و�مللفات �لب�سرية وملفات �لكمبيوتر وتطبيقات �حلا�سوب و�ملعلومات لالآخرين وخدمات توجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي مبا يف ذلك خدمات تخزين �لبيانات �لإلكرتونية لال�ستخد�م 
�ل�سخ�سي و�لتجاري، وخدمات �لتخزين �لإلكرتوين وتنظيم �مللفات و�ل�سور و�ملو�سيقى و�ل�سوت و�لفيديو و�ل�سور �لفوتوغر�فية و�لر�سومات و�لبيانات �ل�سمعية و�لب�سرية و�لن�سو�س و�لوثائق و�لبيانات و�خلدمات �لرتويجية؛ توجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي مبا يف ذلك خدمات �لتخزين 
�لإلكرتوين؛ �خلدمات �لإد�رية لل�سركات؛ خدمات �ملحا�سبة؛ �إد�رة عالقات �لعمالء؛ تنظيم وت�سغيل و�لإ�سر�ف على خطط �ملبيعات وبر�مج �حلو�فز �لرتويجية؛ تقدمي معلومات عن �ملنتج وتقدمي �مل�سورة للم�سرتين �ملحتملني لتجهيز�ت �لرتفيه �ملنزيل و�أجهزة ومعد�ت �لو�سائط �ملتعددة و�لتلفزيون 
و�لإذ�عة و�ملعد�ت �ل�سمعية و�لب�سرية و�أجهزة ��ستقبال �لقنو�ت وم�سجالت �لفيديو �ل�سخ�سية وم�سجالت �لفيديو وبر�مج �ألعاب �لكمبيوتر و�لعتاد �ل�سلب و�لأجهزة �لطرفية؛ تاأجري �مل�ساحات �لإعالنية؛ �لإعالنات �لتجارية �لتلفزيونية؛ �إعد�د وعر�س �لعرو�س �ل�سمعية و�لب�سرية لغايات �لدعاية 
و�لإعالن؛ ن�سر مو�د �لدعاية و�لإعالن؛ تنظيم و�إد�رة �ل�ستعر��سات و�ملعار�س �لتجارية؛ تنظيم �ملعار�س �لتجارية يف جمال �لألعاب �للكرتونية و�ألعاب �لكمبيوتر و�ألعاب �لفيديو لأجل �سناعة �ألعاب �لكمبيوتر و�ألعاب �لفيديو؛ �لدعاية و�لإعالن و�لرتويج للخدمات �لتلفزيونية؛ جتميع �لبيانات 
�لإح�سائية و�ملعلومات �لتجارية عن �لأعمال؛ خدمات بطاقات �لولء؛ در��سات �لت�سويق؛ ت�سويق �لرب�مج �لإذ�عية و�لرب�مج �لتلفزيونية و�لأفالم و�ل�سور �ملتحركة و�أ�سرطة �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً و�ملو�د �ل�سمعية و/�أو �لب�سرية، و�أ�سرطة �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً و�أقر��س �لفيديو �لرقمية �أو �أقر��س 
�لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً؛ ر�سد وحتليل معلومات �ملكاملات )خدمات مكتبية(؛ خدمات تخطيط وتفتي�س وم�سح وتقييم �لأعمال؛ ��ستالم وتقدمي بيانات �ملعلومات �لتجارية �ملحو�سبة؛ توجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي مبا يف ذلك تخزين بيانات �ملعلومات �لتجارية �ملحو�سبة؛ جتميع �لبيانات 
�لإح�سائية و�ملعلومات �لتجارية عن �لأعمال، وجميعها تتعلق بالبث �لإذ�عي و�لتلفزيوين و�لف�سائي و�ألعاب �لفيديو؛ ��سرت�كات �ملجالت و�ل�سحف؛ جتميع ت�سكيلة من �لب�سائع مل�سلحة �لغري تت�سمن م�ستح�سر�ت ق�سر �لأقم�سة ومو�د �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�س؛ م�ستح�سر�ت تنظيف 
و�سقل وجلي وك�سط؛ مو�د وم�ستح�سر�ت ق�سر �لأقم�سة و�لتنظيف و�لك�سط، �لتي ت�ستخدم جميعها يف غ�سل وكي �ملالب�س، وم�ساد�ت للعرق و�لعطور وم�ستح�سر�ت �لتو�ليت غري �لطبية وم�ستح�سر�ت �لتجميل ومنظفات �أ�سنان ومو�د �لتو�ليت وم�ستح�سر�ت �ل�سعر و�ل�سامبو و�ل�سابون و�لزيوت 
�لعطرية ومنتجات �لتجميل ومو�د �لتو�ليت ومنتجات �لعناية �ل�سخ�سية وم�ستح�سر�ت �لتجميل و�لعطور و�ل�سموع مبا يف ذلك جميع ما ذكر �أعاله م�سنوع من مكونات غري مبي�سة و/�أو مكونات ع�سوية و/�أو مو�د قابلة للتحلل �لبيولوجي و�ل�سلع �ل�سيدلنية و�لبيطرية و�لزيوت و�ل�سحوم �ل�سناعية 
�ملنزل  �ملنزيل و�سلع لتح�سني  �لتحكم بتوربينات لتوليد �لطاقة، مكائن لال�ستخد�م  �مل�ستخدمة لتوليد �لطاقة، لوحات  �لآلية و�ملحركات و�ملكائن و�لتوربينات  �لوقود و�لعدد  �مل�ستخدمة لتعزيز �حرت�ق  �لوقود و�مل�ستح�سر�ت  و�ملزلقات و�لوقود )مبا يف ذلك وقود �ملحركات( ومو�د �لإ�ساءة و�إ�سافات 
و�لب�ستنة و�لبناء وجتهيز�ت �لتزيني �ملنزلية و�لدهانات و�لورني�س و�لعدد �ليدوية و�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�ساحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�سوير �لفوتوغر�يف و�ل�سينمائي و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�سرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�س �لوزن و�لقيا�س و�لإذ�عة و�لتلفزيون وت�سجيل �ل�سوت ون�سخ �ل�سوت 
و�أجهزة و�أدو�ت �لت�سالت و�لإ�سارة و�ملر�قبة )�لإ�سر�ف( و�لتعليم و�أجهزة ت�سجيل �لرب�مج �لتلفزيونية و�أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ �ل�سوت �أو �ل�سور �أو �ملحتوى �ل�سمعي و�لب�سري، �أجهزة كهربائية و�إلكرتونية لال�ستخد�م يف ��ستقبال �لبث بو��سطة �لأقمار �ل�سناعية �أو �لبث �لأر�سي �أو �لبث 
�لكيبلي؛ �أجهزة �لتلفزيون؛ �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل )�إىل �سي دي( و�سا�سات �لبالزما؛ �أنظمة �ل�سينما �ملنزلية؛ م�سخمات �ل�سوت؛ �ل�سماعات؛ �أجهزة �لر�ديو؛ �لأجهزة �ل�سمعية و/�أو �ل�سمعب�سرية �لال�سلكية؛ �لأجهزة �ل�سمعية و/�أو �ل�سمعب�سرية �ملحمولة؛ �أجهزة �لتحكم عن بعد؛ �أجهزة �لتحكم يف 
�لألعاب؛ �أجهزة �لتحكم يف �لألعاب �لال�سلكية؛ لوحات �ملفاتيح �ل�سغرية �لال�سلكية؛ �أجهزة �ل�ستقبال �لتلفزيوين �لتي ت�ستمل على �أجهزة فك �لت�سفري؛ �أجهزة ��ستقبال �لتلفزيون �لكيبلي؛ �أجهزة ��ستقبال �لتلفزيون �لكيبلي �لرقمي؛ �أجهزة ��ستقبال �لتلفزيون �لكيبلي ذ�ت تقنية �لو�سوح �لعايل؛ 
م�سجالت �لفيديو �ل�سخ�سي؛ �أجهزة ��ستقبال �لتلفزيون �لكيبلي لال�ستخد�م يف فك �سفر�ت و��ستقبال �لبث بو��سطة �لأقمار �ل�سناعية �أو �لبث �لأر�سي �أو �لبث �لكيبلي؛ �أجهزة لفك �سفر�ت �لإ�سار�ت �مل�سفرة وت�سمل �أجهزة ��ستقبال �لتلفزيون �لكيبلي لال�ستقبال �لتليفزيوين؛ �أجهزة ��ستقبال �لتلفزيون 
�لكيبلي �لتي ت�ستمل على �أجهزة فك �ل�سفر�ت و�أدلة �مل�ساهدة �لتفاعلية؛ �أجهزة ��ستقبال �لتلفزيون �لكيبلي �لتي ت�ستمل على �أجهزة لفك �ل�سفر�ت وم�سجالت لت�سجيل �لرب�مج �لتليفزيونية و�لإذ�عية؛ �أجهزة ��ستقبال �لتلفزيون �لكيبلي �لتي ت�ستمل على �أجهزة فك �ل�سفر�ت و�مل�سجالت �لتي ميكن 
برجمتها على نقل �لت�سجيالت �ملحفوظة �إىل �لتخزين وكذلك حذف �لت�سجيالت �لأقدم؛ �أطباق ��ستقبال �لأقمار �ل�سناعية؛ �أجهزة مانع �ل�سجيج �ملنخف�س )�إل �إن بي(؛ عد�د�ت �لأقمار �ل�سناعية؛ برجميات �حلا�سوب �لتي متكن من �لبحث عن �لبيانات؛ بر�مج م�سفرة لأجهزة �حلا�سوب وملعاجلة 
�لبيانات و�لت�سالت؛ �لهو�تف؛ �لهو�تف �لنقالة؛ �أجهزة �مل�ساعد �لرقمي �ل�سخ�سي؛ �أجهزة �ملودم �لهاتفية و�لال�سلكية؛ �أجهزة �ل�ستقبال �لتلفزيوين �لتي ت�ستمل على �أجهزة فك �ل�سفر�ت؛ �أجهزة ��ستقبال �لتلفزيون �لكيبلي لال�ستخد�م يف فك �سفر�ت و��ستقبال �لبث بو��سطة �لأقمار �ل�سناعية �أو �لبث 
�لأر�سي �أو خط �مل�سرتك �لرقمي )دي �إ�س �إل( �أو �لإنرتنت �أو غريها من �أ�سكال �لبث �لإلكرتوين؛ �أجهزة فك �سفر�ت �لإ�سار�ت �مل�سفرة؛ �لرب�مج �لتليفزيونية و�لإذ�عية �مل�سجلة؛ �لرب�مج �مل�سجلة للبث �أو غريها من �أ�سكال �لإر�سال على �لتليفزيون و�لإذ�عة و�لهو�تف �لنقالة و�أجهزة �مل�ساعد �لرقمي 
�ل�سخ�سي وعلى �أجهزة �حلا�سوب �ل�سخ�سي؛ ت�سجيالت �لفيديو؛ �أجهزة و�أدو�ت �لو�سائط �ملتعددة؛ �أجهزة �حلا�سوب �ملحمولة �أو �لتي حتمل باليد؛ م�سغالت �أقر��س �لفيديو �لرقمي )دي يف دي(؛ �أجهزة �حلا�سوب؛ عتاد �حلا�سوب و�لأجهزة �لطرفية؛ �أجز�ء و�أجهزة و�أدو�ت �حلا�سوب لإر�سال وعر�س 
و��ستقبال وتخزين و�لبحث عن �ملعلومات �لإلكرتونية؛ بر�مج �حلا�سوب؛ �ألعاب �حلا�سوب �لإلكرتونية؛ �ألعاب �حلا�سوب �لتفاعلية �لإلكرتونية؛ برجميات �حلا�سوب؛ برجميات �حلا�سوب و�أجهزة �لت�سالت �لتي متكن من �لت�سال بقو�عد �لبيانات و�لإنرتنت؛ برجميات �حلا�سوب �لتي يتم �حل�سول 
عليها من �لإنرتنت؛ معد�ت نهاية �ل�سبكة؛ �أجهزة �لر�وتر و/�أو �ملودم و/�أو �جلد�ر �لناري و/�أو �لقنطرة ل�سبكات �حلا�سوب �ل�سلكية و/�أو �لال�سلكية؛ برجميات �حلا�سوب وبر�مج �حلا�سوب للتوزيع �إىل ولال�ستخد�م من قبل م�ساهدي �لقنو�ت �لتليفزيونية �لرقمية مل�ساهدة و�سر�ء �ملنتجات و�خلدمات؛ 
برجميات �ألعاب �حلا�سوب وبرجميات �أحاجي �حلا�سوب؛ �ألعاب �لفيديو �حلا�سوبية و/�أو �لأحاجي �ملهياأة لال�ستخد�م مع �أجهزة �ل�ستقبال �لتليفزيوين و�ل�سا�سات �لتليفزيونية �أو مع �سا�سات �لفيديو �أو مع �سا�سات �حلا�سوب؛ بر�مج �حلا�سوب للتليفزيون �لتفاعلي ولالألعاب و/�أو �لأحاجي �لتفاعلية؛ 
�أجهزة �لكرتونية مهياأة لال�ستخد�م مع �أجهزة �ل�ستقبال �لتليفزيوين يف لعب �لألعاب؛ �أجهزة �لألعاب �لإلكرتونية؛ �أجهزة �ألعاب �لفيديو �لتفاعلية �لتي تتاألف من �أجز�ء �حلا�سوب وبرجمياته وملحقاته وحتديد� �أجهزة �لألعاب �لإلكرتونية و�أجهزة �لتحكم يف �لألعاب �لإلكرتونية وبرجميات ت�سغيل 
�أجهزة �لتحكم يف �لألعاب �لإلكرتونية؛ �أجهزة �إلكرتونية حممولة و/�أو حتمل باليد لأجهزة �حلا�سوب �لتفاعلي و�ألعاب �لفيديو؛ �أجهزة �إلكرتونية حممولة و/�أو حتمل باليد ل�ستقبال وت�سغيل و�إر�سال �ملو�سيقى و�لأ�سو�ت و�ل�سور و�لن�سو�س و�لإ�سار�ت و�ملعلومات و�لرموز؛ �أجهزة �ل�سوت �لال�سلكية 
و�لأ�سالك  و�لأقر��س  �لأ�سرطة  �لفيديو؛  عر�س  �أجهزة  �لفيديو؛  �سا�سات  �حلا�سوبية؛  �لفيديو  �ألعاب  �حلا�سوبية؛  �لألعاب  �لإلكرتونية؛  �ملن�سور�ت  و�لتلفزيون،  �لفيديو  جتهيز�ت  و�لب�سرية،  �ل�سمعية  �ملعد�ت  �ملتعددة،  �لو�سائط  معد�ت  �ملنزيل،  �لرتفيه  �أنظمة  �لفرت��سي،  �لو�قع  �أنظمة  �ملحمولة، 
�ملغناطي�سية؛ كا�سيتات ولفافات تخزين مهياأة لال�ستخد�م مع �لأ�سرطة �أعاله؛ �لكا�سيتات و�لأ�سرطة ولفافات �لتخزين �ل�سمعية و�لب�سرية �لفارغة �أو �مل�سجلة م�سبقاً؛ �لأقر��س �مل�سغوطة؛ �أقر��س �لفيديو �لرقمي )دي يف دي(؛ �أ�سطو�نات �لفونوغر�ف؛ �لأقر��س �لتي ميكن قر�ءتها بالليزر لت�سجيل 
�ل�سوت �أو �لفيديو؛ وحد�ت ذ�كرة �لقر�ءة فقط و�لأقر��س �مل�سغوطة و�لبطاقات و�لأقر��س وبطاقات �لدو�ئر �ملدجمة وحامالت �لذ�كرة وو�سائط �لت�سجيل وجميعها م�سجل عليها م�سبقا �ألعاب و/�أو �أحاجي �لفيديو؛ �لبطاقات �مل�سفرة؛ هو�ئيات ��ستقبال �إ�سارة �لر�ديو و�لتلفزيون؛ �ملو�سيقى و�لأ�سو�ت 
ومقاطع �لفيديو و�ل�سور و�لن�سو�س و�ملعلومات �ملقدمة من خالل �سبكات �لت�سالت و/�أو من خالل �لت�سليم �ملبا�سر وعن طريق �لإنرتنت و/�أو �ل�سبكة �لعنكبوتية �لعاملية �أو غريها من �سبكات �لت�سال؛ �لت�سجيالت �ل�سوتية و/�أو �ل�سمعية �لتفاعلية؛ �لت�سجيالت �ملو�سيقية و/�أو �لفيديوية و/�أو 
�لفيديوية �ملحمولة؛  �ل�سمعية و/�أو  �مللفات  �لفيديوية؛ م�سجالت و/�أو م�سغالت  �ل�سمعية و/�أو  �مللفات  �إم بي ثري؛ م�سجالت و/�أو م�سغالت  �إم بي ثري، قارئات ملفات  �لإنرتنت؛ م�سغالت ملفات  �مللفات ذ�ت �لمتد�د )�أم بي ثري( على  �ملقدمة من مو�قع  �ل�سمعية )�لقابلة للتنزيل(  �ل�سوتية و/�أو 
وم�سجالت �لفيديو �ل�سخ�سية؛ نغمات رنني �لهاتف )�لقابلة للتنزيل(؛ �أجهزة و�أدو�ت لو�سل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية؛ �أجهزة و�أدو�ت ل�ستقبال �لبث �لإذ�عي و�لتلفزيوين مبا يف ذلك ��ستقبال �لبث �لكيبلي و�لبث بو��سطة �لأقمار �ل�سناعية و�لبث �لرقمي؛ 
�لبطاقات �لذكية؛ بطاقات �لئتمان؛ بطاقات �لولء؛ �أجهزة �أو �أدو�ت �سوتية؛ حمولت؛ هو�ئيات؛ هو�ئيات ��ستقبال؛ م�سخمات �ل�سوت؛ �أجهزة و�أدو�ت �لرتفيه �ملهياأة لال�ستخد�م مع �سا�سة �أو جهاز عر�س خارجي؛ �أجهزة و�أدو�ت �لت�سال؛ �لبطاقات �لبنكية �أو �لئتمانية �مل�سفرة �أو �ملمغنطة؛ �أفالم 
�لت�سوير �ل�سينمائي؛ �أجهزة و�أدو�ت �لت�سوير �ل�سينمائي؛ حامالت �لبيانات؛ �أجهزة تخزين �لبيانات؛ �أجهزة و�أدو�ت �لت�سالت �لال�سلكية و/�أو �لت�سالت �ل�سلكية و/�أو �لبث و/�أو �لإر�سال و/�أو فك �ل�سفرة و/�أو معاجلة �ل�سور �أو �ل�سمعب�سرية �لكهربائية؛ �أجهزة و�أدو�ت �لت�سالت �لال�سلكية و/�أو 
�لت�سالت �ل�سلكية و/�أو �لبث و/�أو �لإر�سال و/�أو فك �ل�سفرة و/�أو معاجلة �ل�سور �أو �ل�سمعب�سرية �لإلكرتونية؛ �أجهزة ومعد�ت ن�سخ �لأفالم؛ �أجهزة و�أدو�ت �لت�سالت �لال�سلكية و/�أو �لت�سالت �ل�سلكية و/�أو �لبث و/�أو �لإر�سال و/�أو فك �ل�سفرة و/�أو معاجلة �ل�سور �أو �ل�سمعب�سرية �لكهربائية �لتي 
حتمل باليد؛ �أجهزة و�أدو�ت �لت�سالت �لال�سلكية و/�أو �لت�سالت �ل�سلكية و/�أو �لبث و/�أو �لإر�سال و/�أو فك �ل�سفرة و/�أو معاجلة �ل�سور �أو �ل�سمعب�سرية �لإلكرتونية �لتي حتمل باليد؛ �لألعاب �لتعليمية �أو �لرتفيهية �لتفاعلية لال�ستخد�م مع �أجهزة �ل�ستقبال �لتلفزيوين و�أجهزة �لفيديو؛ �لهو�تف 
و�لأف��الم و�لرب�مج  �لفيديو  للتنزيل وت�سمل مقاطع  �لقابلة  �لإعالمية  �ملحتويات  للبيع �للكرتوين وحتديد�ً  قابلة  �لنقالة؛ منتجات  �لهو�تف  �ل�سم�سية وجر�بات جلد حلمل  �لنظار�ت  �أع��اله؛  �ملذكورة  �ملنتجات  لكافة  ول��و�زم  �لهاتفية؛ قطع غيار  و�ملعد�ت  �لأجهزة  �ملتحركة؛  �لر�سوم  �أفالم  �لنقالة؛ 
�لتلفزيونية و�ألعاب �حلا�سوب و�ملو�سيقى و�ل�سور ونغمات �لت�سال �ملقدمة من خالل �لنرتنت �أو �لكيبل �أو �لإر�سال �لال�سلكي �أو خدمة �لبث من خالل �لأقمار �ل�سناعية �أو �لبث �لأر�سي؛ علب وحاويات و�أغطية حافظة وقطع غيار ولو�زم لها وجميعها لال�ستخد�م مع م�سغالت �مللفات ذ�ت �لمتد�د )�أم 
بي ثري( و�أجهزة تخزين �ملو�سيقى و�أجهزة تخزين �لو�سائط وغريها من �أجهزة �لتخزين �ل�ستهالكية؛ �ملعد�ت �لكهربائية و�لإلكرتونية و�حلا�سوبية لالآلت �لتي ت�ستخدم يف تر�سيد وتوليد و�ل�ستخد�م �لفعال للحر�رة و�لإ�ساءة و�ملياه مبا يف ذلك �ملتحكمات �لرثمو�ستاتية و�للوحات �ل�سم�سية لتوليد 
�لكهرباء و�لأجهزة �لفلطية �ل�سوئية و�خلاليا �ل�سم�سية و�لتوربينات وكا�سفات �حلركة؛ �ملعد�ت �لكهربائية و�لإلكرتونية و�حلا�سوبية لال�ستخد�م يف توليد �لطاقة �لبديلة مبا يف ذلك طاقة �لرياح و�لطاقة �لكهرومائية وطاقة �ملد و�جلزر و�لطاقة �حلر�رية �لأر�سية و�لطاقة �ل�سم�سية و�لطاقة 
�حليوية و�لوقود �حليوي؛ معد�ت �لتحكم و�ملر�قبة لال�ستخد�م يف توليد �لطاقة �لبديلة مبا يف ذلك طاقة �لرياح و�لطاقة �لكهرومائية وطاقة �ملد و�جلزر و�لطاقة �حلر�رية �لأر�سية و�لطاقة �ل�سم�سية و�لطاقة �حليوية و�لوقود �حليوي؛ �ملن�سور�ت �لإلكرتونية )�لقابلة للتنزيل( مبا يف ذلك �ملن�سور�ت 
�لإلكرتونية و�ملجالت و�لن�سر�ت �ملعنية ب�سوؤون �حلفاظ على �لبيئة وتر�سيد �لطاقة وعلم �لبيئة ورعاية �حليو�ن وم�سروعات �لطاقة �ملتجددة و�لتي ت�سمل طاقة �لرياح و�لطاقة �لكهرومائية وطاقة �ملد و�جلزر و�لطاقة �حلر�رية �لأر�سية و�لطاقة �ل�سم�سية و�لطاقة �حليوية و�لوقود �حليوي؛ �أجهزة 
ومعد�ت لأنظمة �ملر�قبة بالدو�ئر �لتلفزيونية �ملغلقة؛ �أجهزة و�أدو�ت ملر�قبة �لأمن �ل�سخ�سي؛ �أجهزة و�أدو�ت للتحكم ومر�قبة �لأمن �ملنزيل؛ �أجهزة �لأمن �ملنزيل و�ل�سخ�سي؛ معد�ت �لأمن �ملنزيل و�ل�سخ�سي؛ �أجهزة �إنذ�ر �لأمن �ملنزيل و�ل�سخ�سي؛ معد�ت �حلماية �لإلكرتونية وت�سمل معد�ت ك�سف 
و�إنذ�ر �حلريق ومعد�ت �لإنذ�ر من �ملت�سللني و�لل�سو�س ومعد�ت ك�سف �حلركة؛ �لأجهزة و�لأدو�ت �لإذ�عية و�لهاتفية و�لتلفزيونية و�لإ�سارية و�لكامري�ت و�أجهزة و�أدو�ت ر�سد وت�سجيل �ل�سوت و�لفيديو و�أجهزة و�أدو�ت ن�سخ �ل�سوت و�لفيديو وجميعها لأغر��س �لتحكم و�لقيا�س عن بعد لغايات �لأمن 
�أجهزة �ملر�قبة بالفيديو؛ كا�سفات؛ �أجهزة �لتحكم يف �لدخول؛  �أنو�ر بالأ�سعة حتت �حلمر�ء؛ م�سجالت �سر�ئط �لفيديو؛ برجميات مر�قبة �لأنظمة؛  �أنظمة �لدو�ئر �لتلفزيونية �ملغلقة؛ �ل�سا�سات؛ �لكامري�ت؛ �لعد�سات �لب�سرية؛ �أغطية للكامري�ت؛ �لكامري�ت �سابقة �لتغليف؛  �ملنزيل و�ل�سخ�سي؛ 
قارئات؛ بطاقات �لتحكم يف �لدخول �ملمغنطة �أو �مل�سفرة؛ �أجهزة �ملر�قبة؛ لوحات �إلكرتونية لإد�رة ومر�قبة �أجهزة �لإنذ�ر؛ لوحات �أجهزة �لإنذ�ر؛ كا�سفات ك�سر �لزجاج؛ كا�سفات �لدخان؛ كا�سفات غاز �أول �أك�سيد �لكربون؛ م�سجالت �ل�سوت �لرقمي؛ م�سجالت �لفيديو �لرقمي؛ خادمات �ل�سوت �لرقمي؛ 
خادمات �لفيديو �لرقمي؛ معد�ت �لت�سالت �لكهربائية؛ معد�ت برجمة �لر�سائل؛ معد�ت �ل�ستدعاء �لال�سلكي؛ �أنظمة �لأقفال �لإلكرتونية؛ �أجهزة ومعد�ت �لإنقاذ؛ �أجهزة �لإنذ�ر �لكهربائية؛ �أجهزة �إلكرتونية لفتح �لأبو�ب؛ �أجهزة �إلكرتونية للحماية؛ �أجهزة �إنذ�ر �سد �ملت�سللني ومعد�ت مكافحة 
�ل�سرقة؛ �أجهزة ك�سف �ملت�سللني؛ معد�ت ك�سف �حلركة؛ �أجهزة �لتحكم �لإلكرتونية؛ �أجهزة �إلكرتونية للتحكم يف ت�سغيل �لآلت؛ �أجهزة للتحكم عن بعد يف ت�سغيل �لآلت؛ �أجهزة حا�سوبية للتحكم يف ت�سغيل �لآلت؛ معد�ت �ل�سبكات �لإلكرتونية؛ معد�ت �لت�سالت �لإلكرتونية؛ �أجهزة برجمة �لر�سائل؛ 
�أجهزة �لأقفال �لإلكرتونية؛ برجميات حا�سوب وبرجميات �أنظمة �لت�سغيل و�أجهزة ومكونات لإر�سال �أو ��ستقبال �أو مز�منة �أو عر�س �أو تكوين ن�سخ �حتياطية �أو مر�قبة �أو �لتحكم �أو م�ساركة �أو ترميز �أو فك �سفرة �أو ت�سفري �أو �لو�سول �أو �لو�سول عن بعد �أو �إن�ساء �أو جتميع �أو تخزين �أو تاأمني �أو �إز�لة 
�أو نقل �أو ن�سر �أو حتديد مو�قع �أو تنظيم �أو بخالف ذلك ��ستغالل �لبيانات �أو �ل�سوت �أو �لو�سائط �ملتعددة �أو �ملقاطع �ل�سمعية �أو �ملقاطع �لب�سرية �أو �ملو�سيقى �أو �ل�سور �لفوتوغر�فية �أو �لر�سوم �أو �ل�سور �أو �ملقاطع �ل�سمعب�سرية �أو �لفيديو �أو �لن�سو�س �أو �لر�سوميات �أو غريها من �لبيانات مبا يف ذلك 
عرب �سبكة �ت�سالت عاملية؛ برجميات حا�سوب وبرجميات �أنظمة �لت�سغيل و�أجهزة ومكونات ملز�منة �لبيانات و�مللفات ور�سائل �لربيد �لإلكرتوين وعناوين �لت�سال و�لتقوميات وقو�ئم �ملهام و�لر�سائل �لن�سية و�ل�سور و�ملو�سيقى و�ملقاطع �ل�سمعية و�ملقاطع �لب�سرية و�ملقاطع �ل�سمعب�سرية و�لفيديو 
و�لن�سو�س و�لر�سوميات و�لرب�مج وغريها من �ملعلومات بني �أجهزة �حلا�سوب و�لأجهزة �لتي حتمل باليد وغريها من �لأجهزة وبالعك�س؛ من�سات �لت�سالت �لتي متكن من �ملز�منة �لفورية و�مل�ستمرة و�ملربجمة و�لد�ئمة للبيانات بني �أجهزة �حلا�سوب و�لأجهزة �لتي حتمل باليد وغريها من �لأجهزة 
وبالعك�س؛ بطاقات �لو�سائط �ملتعددة وبطاقات �لذ�كرة وبطاقات �لذ�كرة �لوم�سية و�سر�ئح �لذ�كرة و�أجهزة تخزين �لبيانات متعددة �لو�سائط و�ملاآخذ و�لبطاقات �ملزودة باأطاريف تو�سيل مرقمة و�لبطاقات �ملمغنطة و�سر�ئح خطوط �لهو�تف �لنقالة وبطاقات �لت�سال �لهاتفي و�سماعات �لأذن و�سماعات 
�لأذن �لتي تثبت على �لر�أ�س و�لأجهزة �لإلكرتونية �ملحمولة و/�أو �لتي حتمل باليد ل�ستقبال وتخزين وت�سغيل و�إر�سال �لبيانات �أو �ل�سوت �أو �لو�سائط �ملتعددة �أو �ملقاطع �ل�سمعية �أو �ملقاطع �لب�سرية �أو �ملو�سيقى �أو �ل�سور �لفوتوغر�فية �أو �لر�سوم �أو �ل�سور �أو �ملقاطع �ل�سمعب�سرية �أو �لفيديو �أو 
�لن�سو�س �أو �لر�سوميات �أو غريها من �لبيانات؛ �لقو�مي�س و�ملو�سوعات و�لكتب �ملرجعية �ملبا�سرة )�لقابلة للتنزيل(؛ �ملن�سور�ت �ملبا�سرة وت�سمل �ل�سحف و�ملجالت )�لدوريات( و�لكتب �لهزلية و�جلر�ئد )�ملن�سور�ت( و�لكتب و�أدلة �مل�ستخدم و�ملو�د �لتوجيهية و�لتعليمية )�لقابلة للتنزيل(؛ �ملل�سقات 
�ملبا�سرة و�ل�سور �لفوتوغر�فية و�ل�سور و�ملقالت و�لق�سائم و�لتذ�كر )�لقابلة للتنزيل( و�لقو�مي�س و�ملو�سوعات و�لكتب �ملرجعية �ملبا�سرة؛ برجميات حا�سوب ملعاجلة �لدفعات �لإلكرتونية وحتويل �لأمو�ل من و�إىل �لغري؛ برجميات توثيق مبا�سرة وقابلة للتنزيل؛ برجميات وقو�عد بيانات �لتحويل 
�ملبا�سرة مبا يف ذلك حتويل �لعمالت وحتويل �لقيا�سات؛ برجميات حا�سوب لأغر��س مر�قبة �لت�سالت �ملبا�سرة و�ملحادثات �لتي تتم يف غرف �لدرد�سة و�إ�سعار �لغري مبحتو�ها؛ برجميات حا�سوب ملر�قبة ��ستخد�م �لأطفال لأجهزة �حلا�سوب و�لإنرتنت؛ برجميات حا�سوب تتعلق باحلماية �ملبا�سرة 
و�لأمن �ملبا�سر؛ �لنظار�ت و�لعد�سات �لال�سقة و�ملنتجات �لزر�عية و�لب�ستانية و�لآلت �ملو�سيقية و�ملعد�ت �لطبية �ملعد�ت �لكهربائية و�لإلكرتونية �ملنزلية مبا يف ذلك �لأجهزة �لبي�ساء و�ملجوهر�ت و�ل�ساعات و�ساعات �ليد و�لقرطا�سية و�أجهزة �لتحكم يف درجة �حلر�رة مبا يف ذلك �أجهزة �لكمبيوتر 
و�أجهزة ومعد�ت تعمل عن بعد و�أجهزة �لتحكم يف �إمد�د�ت �ملياه و�أجهزة �لتحكم يف �لإ�ساءة مبا يف ذلك �أجهزة �لكمبيوتر و�أجهزة ومعد�ت تعمل عن بعد و�أجهزة �لإ�ساءة و�لتدفئة و�إمد�د�ت �ملياه �ملوفرة للطاقة، وحتديد�ً، �مل�سابيح �لكهربائية و�أجهزة لرت�سيد �ملياه و��ستخد�مها �إىل �أدنى حد، و�أجهزة 
�لتحكم �لآيل لالإد�رة �ملحلية بالإ�ساءة و�لتدفئة و�إمد�د�ت �ملياه، و�ملركبات و�أجهزة �لنتقال عن طريق �لرب �أو �جلو �أو �ملاء، و�ملركبات �ملهياأة لال�ستخد�م مع م�سادر �لطاقة �ملتجددة مبا يف ذلك طاقة �لرياح و�لطاقة �لكهرومائية وطاقة �ملد و�جلزر و�لطاقة �حلر�رية �لأر�سية و�لطاقة �ل�سم�سية و�لطاقة 
�حليوية و�لوقود �حليوي، و�لورق و�لكرتون و�ملو�د �ملطبوعة و�ملن�سور�ت و�ل�سحف و�ملجالت )�لدوريات( و�لق�س�س �مل�سورة و�ملجالت ) �ملن�سور�ت( و�لكتب و�ملن�سور�ت مبا يف ذلك �أدلة �ل�سرت�تيجية، و�أدلة �مل�ستخدم و�لكتب و�ملجالت كلها يف جمال �ألعاب �لكمبيوتر و�خليال �لعلمي و�لألعاب و�لرتفيه، 
وكتب �مل�سابقات و�أدلة �لت�سوق �لتي حتتوي قائمة باملنتجات �ملتاحة لل�سر�ء و�ملو�د �لرتويجية �ملتعلقة برتويج �ل�سلع للبيع عن طريق �لتلفزيون �لرقمي، و�لإنرتنت �أو غريها من قنو�ت �لت�سالت، و�ل�سور �لفوتوغر�فية، و�ملو�د �لتعليمية و�لتوجيهية )بخالف �لأجهزة( و�ملل�سقات و�لبطاقات �لربيدية 
وبطاقات �ملعايدة و�لتقاومي و�ليوميات و�لبطاقات و�ملل�سقات �خلا�سة باجلمع و�لتجميع يف �لألبومات ومتطلبات �لكتابة و�مل�ساطر و�ملحايات وورق �لكتابة وجمموعات �لكتابة و�لكتالوجات و�ملل�سقات �لال�سقة ومو�د �لدعاية و�لإعالن، �لإعالنات و�لأكيا�س و�لبطاقات �لئتمانية و�لأدلة �لتعليمية 
�لألبومات و�لعلب و�سناديق �لأر�سيف و�أنابيب �لورق �ملقوى و�لأنابيب �لربيدية و�أور�ق  �مل�ستخدم و�ملو�د �ملطبوعة و�لورق ومو�د �لورق �ملقوى وحتديد�ً  ُكتيبات  �أو  �لكتابة وحامالت �لأقالم و�أقالم �لر�سا�س و�أدلة �لرب�مج و�لقرطا�سية و�أدلة  و�لن�سر�ت �لإخبارية و�لأقالم و�أقالم �لر�سا�س و�أدو�ت 
�لقرطا�سية �ملكتبية ودفاتر �لقطع ودفاتر �ملالحظات و�لدفاتر و�ملغلفات و�لدوريات و�لأور�ق و�ملفكر�ت و�لكتب و�أور�ق �لر�سائل و�أور�ق �لر�سوم �لبيانية، و�أور�ق �ل�ست�سفاف، و�أور�ق �لألو�ح �لتو�سيحية ودفاتر حفظ بطاقات �لأعمال ودفاتر حفظ �أرقام �لهاتف / �لعناوين و�مللفات و�ملجلد�ت وملفات 
�لتعليق و�مللفات �جليبية و�ملحافظ �لن�سائية و�ملحافظ �لرجالية و�مللفات �ملنزلقة و�مللفات �ملجمعة و�مللفات �ل�سندوقية و�مللفات ذ�ت �لقو�س �لقابل للفتح وملفات �ملجالت و�ملجلد�ت ذ�ت �حللقات و�لفو��سل وفارز�ت �لورق و�أور�ق �ملذكر�ت �لال�سقة وعالمات �ل�سفحات و�ملغلفات ومل�سقات �ملعلومات 
و�لبطاقات �ملعلقة وجيوب حفظ �لأقر��س �مل�سغوطة / �أقر��س �لفيديو �لرقمي وبطاقات �ل�سحب وبطاقات �لأعمال، رفوف تخزين �مللفات وجد�ول �لتخطيط �ل�سنوي وموؤ�سر�ت للكتب و�لتغليف بالورق �ملقوى، لوحات �لإعالنات من �لورق �أو �لورق �ملقوى، لفتات �إعالنية من �لورق �أو �لورق �ملقوى، 
لفتات من �لورق �أو �لورق �ملقوى، �إعالنات من �لورق �أو �لورق �ملقوى، لفتات �لورق �أو �لورق �ملقوى و�أكيا�س تعبئة من �لورق �أو �لورق �ملقوى �أو �سناديق تعبئة من �لورق �أو �لورق �ملقوى �أو حاويات تعبئة من �لورق �أو �لورق �ملقوى �أو �أكيا�س �لورقية �أو �ملنتجات �لورقية �لتي ميكن �لتخل�س منها �أو 
�ملناديل �لورقية �أو �ملنا�سف �لورقية �أو منا�سف �لتجفيف �لورقية و�ملناديل ومناديل �لورق و�لأكو�ب �لورقية و�ل�سحون �لورقية وح�سائر ورقية لتزيني طاولة �لطعام و�أطباق وح�سائر ورقية تو�سع حتت �لأطباق وح�سائر �لكوكتيل ومر�سحات �لقهوة و�أغطية �لطاولة �لورقية و�أغطية ورقية للمو�ئد 
وحاويات للثلج م�سنوعة من �لورق �أو �لورق �ملقوى و�أ�سرطة من �لورق وورق ��سطياد �لذباب و�لفو�ني�س �لورقية �ملحمولة / �لثابتة وزينة زخرفية من �لورق لو�سط �لطاولة وزينة زخرفية ورقية للجدر�ن وورق �لتغليف وورق �لهد�يا وزينة ورقية للحفالت و�أكيا�س ورقية للحفالت وزينة للكعك 
وبطانات �لأدر�ج و�أكيا�س ورقية جلمع �لغبار ت�ستخدم يف �أجهزة �لتنظيف، �أعالم من �لورق �أو �لورق �ملقوى و�أغطية من �لورق �أو �لورق �ملقوى لأوعية �لزهور وورق �لتغليف ولباد�ت ورقية للماكياج و�سار�ت من �لورق و�سار�ت �لأ�سماء وحامالت �ل�سور و�أكيا�س �لت�سوق �لورقية و�ملناديل �لورقية، و�لأعمال 
�لفنية و�لتماثيل من �لورق �أو �لورق �ملقوى، ومناذج �لهند�سة �ملعمارية، وقبعات ورقية للحفالت وهد�يا ورقية للحفالت و�أبو�ق ورقية و�أقنعة وجه ورقية، ورق �حلائط و�لزهور �ل�سطناعية من �لورق و�لقبعات �لورقية )مالب�س(، مالب�س من �لورق، وبيا�سات �سرير من �لورق، و�أغطية �سرير من 
�لورق، و�لُلعب �لورقية و�لورق �لن�ساف ودفاتر �حل�سابات وحامالت دفاتر �ل�سيكات و�لورق �لال�سق و�لتقاومي وورق �خَلبز وورق �لرب�سمان مناذج تف�سيل للخياطة وعلب للقبعات من �لورق �ملقوى ومطبوعات حجرية وخر�ئط وقو�ئم طعام وبطاقات �ل�سم و�ملناديل �لورقية و�أغطية ورقية ملقعد 
�ملرحا�س ومناديل للمر�حي�س و�لطو�بع �لربيدية و�لورق �ملعطر و�أكيا�س �ل�ساندويت�س و�سفائح �ل�ستن�سل ومو�د جتليد �لكتب و�ل�سور و�لقرطا�سية و�ملو�د �لال�سقة للقرطا�سية �أو للغايات �ملنزلية ومو�د �لفنانني ومو�د �لتغليف �لبال�ستيكية، مبا يف ذلك كل ما �سبق ذكره من مو�د معاد تدويرها و/�أو 
غري مبي�سة و/�أو من �ملو�د �لع�سوية، ومو�د �لعزل، وحتديد�ً حلفظ �حلر�رة د�خل �ملباين �ل�سكنية و�لتجارية، و�جللود �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة �ملقلدة، و�ملنتجات �مل�سنوعة من هذه �ملو�د، وحتديد�ً، �حلقائب وحقائب للمت�سلقني و حقائب للريا�سة و�أحزمة كتف جلدية وغمامات للخيول )�أطقم 
للحيو�نات( وجلامات )�أطقم للحيو�نات( و�أروقات )�أجز�ء من جلود غري مدبوغة( حمافظ جلدية �أو من �ألو�ح جلدية و�أغطية جلدية للنو�ب�س و�سياط وجلود �ملا�سية وجلود �ل�سامو�ه، بخالف �مل�ستخدمة لأغر��س �لتنظيف و�سيور ذقن جلدية ومالب�س للحيو�نات �لأليفة و�أطو�ق للحيو�نات، و�أغطية 
من جلود �حليو�نات )فرو �حليو�نات( و�أغطية ل�سروج �خليل و�جللود �ملدبوغة ومر�بط لل�سروج و�أغطية جلدية لالأثاث وحقائب لل�سيد )لو�زم �سيد( وحقائب مالب�س �سفرية و�أحزمة جلدية ور�سن للحيو�نات ولو�زم لأطقم �حليو�نات و�أطقم للحيو�نات و�سيور لأطقم �حليو�نات و�سناديق جلدية 
للقبعات وبطانيات للخيول و�أطو�ق للخيول وعلب مفاتيح وجلد �جلدي و وو�قيات لركب �خليول وخمرمات جلدية ومقود جلدي للحيو�نات و�سيور جلدية وزرك�سة جلدية لالأثاث وخيوط جلدية وجلود م�سنعة �أو �سبه م�سنعة و�ألو�ح جلدية وفرو �خللد )جلد تقليد( و�سناديق مو�سيقية وكمامات 
لأفو�ه �حليو�نات وخمايل )�أكيا�س علف( ولباد�ت ل�سروج �خليل وجلود غري مدبوغة وحقائب حلمل �لأطفال وجر�بات جلدية للحزم و�جلز�دين و�لأعنة و�سروج للركوب وحقائب حلمل �لأطفال وحمالت �لأطفال و�سيور �لركاب وركاب �ل�سرج و�أحزمة للزلجات و�سيور ملعد�ت �جلنود و�سيور جليدة 
�ملدبوغة و�ل�سناديق  �أو  ل��الأدو�ت و�سيور )لأطقم �حليو�نات( و�سناديق ثياب �سفرية و�سمامات جلدية وحقائب �سغرية مل�ستح�سر�ت �لتجميل )غري جمهزة( وقو�عد ع�سي وحقائب ت�سوق ذ�ت عجالت و�سياط وجلود �حليو�نات �خلام  و�أكيا�س جلدية فارغة  �ل�سفرية  )لل�سروج( ومقاب�س للحقائب 
و�حلقائب �ل�سفرية و�ملظالت و�ل�سما�سي و�لع�سي و�ل�سياط و�أطقم �حليو�نات و�ل�سروج وحقائب �ليد وحقائب ظهر وحقائب مدر�سية وحقائب لل�ساطئ وحقائب �ل�سفر وحقائب �سفرية و�سناديق ثياب وحقائب للجنود وحقائب للتخييم وفرو وجلود من �لفرو و�أطو�ق للحيو�نات و�أغطية للحيو�نات 
و�سناديق جلدية �أو من �ألو�ح جلدية وحقائب �سغرية وحمافظ و�سنط مدر�سية وعلب مفاتيح )م�سنوعات جلدية( وحمافظ جلدية وحقائب ظهر وحقائب لل�ساطئ وحمافظ جلدية وع�سي خيزر�ن وحمافظ للبطاقات وعلب مفاتيح و�سيور كتف جلدية و�أكيا�س م�سبكة للت�سوق و�سما�سي وحمافظ 
جيب وجز�دين وجر�بات و�سنط ظهر وحقائب مدر�سية و�سنط مدر�سية و�أكيا�س ت�سوق وحقائب �سفرية وحقائب مالب�س وحقائب �حلمل و�سناديق �لثياب �ل�سفرية وحقائب �سغرية �سفرية وحقائب �سغرية مل�ستح�سر�ت �لتجميل و�أغطية مظالت وجز�دين ومالب�س ولبا�س �لقدم ولبا�س �لر�أ�س و�ملالب�س 
�لد�خلية ومالب�س رجالية ون�سائية ومالب�س �لأطفال و�لر�سع و�جلينز و�ل�سر�ويل و�لبنطلونات و�لتنانري و�ل�سر�ويل �لق�سرية )�ل�سورتات( و�للفاعات و�لقم�سان �ل�سوفية و�ل�سرت�ت و�ل�سد�ر�ت و�لأثو�ب و�جلرز�يات ومالب�س �لنوم و�لأرو�ب و�لبدلت �لريا�سية ومالب�س �ملطر و�ل�سرت�ت و�لأو�سحة 
و�لقبعات و�لطاقيات و�لقفاز�ت ومالب�س �لثلج و�لأحزمة و�جلالبيب ومالب�س �ل�سباحة ومالب�س �للعب و�ملر�ييل و�جلو�رب �لطويلة و�جلو�رب ومالب�س م�سادة للماء ومالب�س د�خلية ولبا�س �لقدم للرجال و�لن�ساء و�لأطفال و�لر�سع و�أحذية ريا�سية و�سبا�سب و�سنادل وجزم ولبا�س �لر�أ�س للرجال 
و�لن�ساء و�لأطفال و�لر�سع وربطات �لر�أ�س و�أغطية لالأذنني وطاقيات و�سرت�ت وقم�سان ر�سمية وبلوز�ت وجاكيتات وربطات عنق وبذلت و�أثو�ب ��ستحمام و�أحزمة وتنانري وف�ساتني ومعاطف وقبعات وطاقيات وبذلت ر�سمية )توك�سيدو( وبنطلونات و�سديريات ومالب�س حمبوكة و�سالت وبيجامات 
ومالب�س د�خلية وتنانري ��سكتلندية ولفاعات و�سالت ومالب�س �لقدم و�لأحذية و�جلزمات و�ل�سنادل و�لأحذية �لريا�سية و�جلاكيتات و�لبند�نات و�أربطة �ملع�سم و�ملاآزر و�لأفرهولت بنطلونات �لتدريب ومالب�س �لنوم و�إك�س�سو�ر�ت �ل�سعر و�لإ�ساءة و�أدو�ت �ملطبخ و�لأو�ين �لزجاجية و�خلزف �ل�سيني 
و�لبور�سالن و�حللي و�لأثاث و�ملطابخ و�لأدو�ت �ل�سحية و�لفن و�للوحات و�ملل�سقات و�لبطاقات �لربيدية و�ملطبوعات و�ل�سور �لفوتوغر�فية و�حلاويات �ملنزلية و�لأو�ين و�لأو�ين �لفخارية و�أدو�ت �لق�سع )�ل�سوك و�ل�سكاكني و�ملالعق( و�ملفرو�سات و�ل�سجاد و�لأقم�سة وبيا�سات �ملائدة وبيا�سات �ل�سرير 
كلف �خلياطة و�آلت ومعد�ت �خلياطة، ولعب �لأطفال، و�للعب و�أدو�ت �للعب و�لألعاب �لإلكرتونية �أجهزة حممولة باليد للعب �لألعاب �للكرتونية و�ألعاب �لفيديو و�لكومبيوتر و�أجهزة �ألعاب �لفيديو وورق �للعب )�سدة( و�ألعاب �لورق و�لألعاب �لريا�سية و�لألعاب �لتي تنطوي على �ملقامرة، �آلت ت�سلية 
و�أجهزة و�أدو�ت ت�سلية و�لألعاب �لتعليمية �أو �لرتفيهية �لتفاعلية وورق �للعب )�سدة( و�ملعد�ت �لريا�سية ومعد�ت �لتخييم و�سلع و�أطعمة وم�سروبات للحيو�نات �لأليفة، و�أجهزة ت�ستخدم يف �ل�سرتخاء، �ل�سيار�ت و�أجز�ئها، ومالب�س وقائية لريا�سة ركوب �لدر�جات �لهو�ئية؛ �أقفال للدر�جات �لهو�ئية؛ 
�أنو�ر للدر�جات �لهو�ئية؛ �أحذية لر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية؛ مالب�س لر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية؛ �أغطية �لر�أ�س لر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية ومنها �خلوذ�ت ومالب�س وقائية لر�كبي �لدر�جات ومنتجات لر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية وتت�سمن على �سبيل �ملثال ل �حل�سر قطع غيار للدر�جات �لهو�ئية 
�أجهزة حا�سوب لال�ستخد�م مع  ‘�سالح ثقوب �لعجالت؛ ونظام مالحة بالأقمار �ل�سناعية للدر�جات �لهو�ئية؛ نظام حتديد �ملو�قع �لعاملي لال�ستخد�م مع �لدر�جات �لهو�ئية؛  وخوذ�ت وقناين ماء وو�قيات وحل )رفرف( ومقاعد للدر�جات �لهو�ئية وعدد ت�سليح للدر�جات �لهو�ئية وتت�سمن عدد 
�لدر�جات �لهو�ئية؛ �أجهزة قيا�س �لطاقة؛ �أجهزة حا�سوبية لقر�ءة �لعد�د�ت عن بعد؛ عد�د�ت �لدر�جات �لهو�ئية؛ عد�د�ت �مل�سافات؛ عد�د�ت �لطاقة؛ عد�د�ت �ل�سرعة؛ �لنظار�ت ؛ �لنظار�ت �لريا�سية؛ و�قيات من �ل�سم�س �لنظار�ت �لوقائية؛ �لنظار�ت �ل�سم�سية؛ علب للنظار�ت؛ علب للنظار�ت �ل�سم�سية؛ 
�إطار�ت للنظار�ت؛ عد�سات للنظار�ت؛ �أ�سرطة للنظار�ت �ل�سم�سية و�لنظار�ت؛ خوذ�ت؛ خوذ�ت ر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية؛ خوذ�ت للوقاية يف حالت �لت�سادم؛ خوذ�ت ريا�سية وقائية؛ حقائب ريا�سية للخوذ�ت �لوقائية؛ �أدو�ت ريا�سية لأغر��س �حلماية و�لوقاية؛ �أحجبة؛ �أجهزة ل�سلكي؛ �أجهزة �ت�سال؛ 
هو�ئيات لأجهزة �لال�سلكي؛ قطع غيار لأجهزة �لال�سلكي؛ علب حلمل �أجهزة �لال�سلكي؛ �أجهزة �لال�سلكي �لإلكرتونية؛ �أجهزة �لال�سلكي �لنقالة؛ ملحقات تثبيت لأجهزة �لال�سلكي؛ �أجهزة �ل�ستقبال و�لإر�سال �لال�سلكي؛ �أجهزة �ملر�سل �مل�ستقبل �لال�سلكي؛ �أجهزة �لال�سلكي للمركبات؛ �أجهزة �لال�سلكي 
�لتي تعمل بالطاقة �ل�سم�سية؛ برجميات كمبيوتر لإن�ساء وحترير �ملو�سيقى و�لأ�سو�ت وعتاد �لكمبيوتر و�لأجهزة �لطرفية و�أجهزة لتخزين �لو�سائط �ملحمولة وبث �لو�سائط �لرقمية وعتاد �لكمبيوتر لتحميل وتخزين و��سرتجاع وتنزيل ونقل وت�سليم �ملحتوى �لرقمي، ونظم �لو�قع �لفرت��سي، 
نظار�ت �أو مناظري �لو�قع �لفرت��سي، قفاز�ت �لبيانات، �سا�سات عر�س تثبت على �لر�أ�س بز�ت �لبيانات ومالب�س �لو�قع �لفرت��سي، �سماعات �لر�أ�س، مكرب�ت �ل�سوت، ع�سا �لتحكم و�ملعد�ت و�لأجهزة لغرف �لو�قع �لفرت��سي، برجميات �لو�قع �لفرت��سي، �سماعات �لو�قع �لفرت��سي، خوذ�ت و�سا�سات 
عر�س، منتجات �لو�قع �لفرت��سي )يف �آر( و�لو�قع �ملعزز )�إيه �آر( وحتديد�ً نظار�ت وقفاز�ت ونظار�ت ثالثية �لأبعاد للهو�تف �لذكية و�سماعات �لر�أ�س و�سا�سات حممولة على �لر�أ�س مهياأة لال�ستخد�م مل�ساهدة مقاطع �لفيديو و�لأفالم و�سماعات �لر�أ�س ومتتبعات حركة �لر�أ�س و�أجهزة تعقب �حلركة 
وقفاز�ت �لبيانات و�أجهزة �لتحكم ثالثية �لأبعاد و�أجهزة مل�سية و�سا�سات ثالثية �لأبعاد جم�سمة )�سترييو�سكوبية( وثنائية �لأبعاد )مونو�سكوبية(، و�أحادية و�سماعات �لو�قع �لفرت��سي و �لو�قع �ملعزز، و�خلوذ، و�سا�سات �لعر�س، و�أنظمة �ل�سوت �لتي تتاألف ب�سكل �أ�سا�سي من مكرب�ت �ل�سوت، وجميعها 
مهياأة ل�ستخد�مها يف لعب �ألعاب �لفيديو، وم�ساهدة �ل�سور �ملتحركة، و�مل�ساركة يف بيئات �لو�قع �لفرت��سي و�لو�قع �ملعزز �لتي ميكن للم�ستخدمني �لتفاعل فيها لأغر��س �لرتفيه �أو �ل�ستجمام �أو �لت�سلية، �أجهزة ومكونات �لت�سالت �للكرتونية و�لب�سرية وحتديد� �سا�سات عر�س لإظهار �لو�قع 
�لفرت��سي و�لتالعب و�لنغما�س و�لتكامل بني �ل�سوت و�لفيديو و�لن�س و�لثنائي و�ل�سور �لثابتة و�لر�سومات وملفات �لو�سائط �ملتعددة، �أجهزة عر�س �لفيديو �ل�سخ�سية على �سكل �سا�سات عر�س ميكن �رتد�وؤها لعر�س �ملحتوى �لرقمي مبا يف ذلك �لو�قع �لفرت��سي، �لو�قع �ملعزز، وحمتويات �لو�قع 
�ملختلط، ومن�سات حركة �لو�قع �لفرت��سي، وكامري�ت لال�ستخد�م يف منتجات �لو�قع �لفرت��سي )�سماعات �لر�أ�س، �سا�سات �لعر�س �ملحمولة على �لر�أ�س �ملهياأة ل�ستخد�مها يف م�ساهدة �لفيديو و�لأفالم و�سماعات �لر�أ�س ومتتبعات حركة �لر�أ�س، و�سا�سات �لعر�س ثالثية �لأبعاد جم�سمة(، و�أجهزة 
�أنظمة �لو�قع �لفرت��سي �ملحمولة، و�أجهزة �لكمبيوتر ميكن �رتد�وؤها، وحدة  ��ست�سعار �حلركة و�أجهزة �لهولوغر�م، و�لأجهزة ثالثية �لأبعاد، دمج و�نغما�س �ملعلومات �جلغر�فية يف �لو�قع �لفرت��سي للتفاعل �ملبا�سر مع �ملجتمعات ذ�ت �لأع�ساء، و�لتطبيقات �لأخرى و�لبيانات، و�لهو�تف �لذكية، 
�ملعاجلة �ملرئية، وحدة معاجلة �لثالثية �لأبعاد )�لهولوغر�فية(، وحدة قيا�س بالق�سور �لذ�تي، برجميات �ألعاب �لو�قع �لفرت��سي وعتاد �لو�قع �لفرت��سي و�لأجهزة �لطرفية، برجميات يف جمال �لو�قع �لفرت��سي، برجميات �لو�قع �ملعزز، برجميات يف جمال �لو�قع �لفرت��سي وتتبع و��ست�سعار 
�لكمبيوتر،  �أجهزة  �ملعزز، وعتاد وبرجميات لال�ستخد�م يف متكني  �لو�قع �لفرت��سي /  �لو�قع برجميات  �لهاتف �ملتحرك لإعد�د وتكوين وعر�س وت�سغيل  �ملعزز، �لربجميات، وحتديد�ً تطبيقات  �لو�قع �لفرت��سي /  �حلركة و�ملوقع و�لو�سعية و�لجت��اه، وبرجميات لتطوير و�لتكامل مع برجميات 
�ملحمولة، و�أجهزة �لكمبيوتر �للوحي، و�لأجهزة �لنقالة، و�لهو�تف �لذكية لتوفري �لتجارب �لعاملية �لفرت��سية، برجميات �لو�قع �لفرت��سي لإن�ساء وم�ساركة وعر�س حمتوى �لو�قع �لفرت��سي عرب �لإنرتنت، من�سة حا�سوبية للو�قع �لفرت��سي، �سماعات لطرفيات �لكمبيوتر �ملحمول و�مليكروفونات 
و�ل�سماعات و�لهو�تف �لذكية وكامري�ت �لويب و�سا�سات عر�س �لفيديو �ملحمولة على �لر�أ�س و�ل�سا�سات �مليكروية وحتديد�ً �ل�سا�سات �ملحمولة على �لر�أ�س و�سا�سات عر�س �لفيديو على مقربة من �لعني، وقطع غيار وملحقات لل�سا�سات �مليكروية، ومعاجلات �لفيديو وبرجميات وبر�مج ثابتة مل�سغالت 
�لفيديو ومعاجلات �لفيديو و�سا�سات عر�س �لفيديو �ل�سخ�سية و�أجهزة عر�س �لفيديو �ل�سخ�سية على �سكل �سا�سات ميكن �رتد�وؤها لعر�س �ملحتوى �لرقمي مبا يف ذلك �لو�قع �لفرت��سي، و�لو�قع �ملعزز، وحمتوى �لو�قع �ملختلط، بر�مج �ألعاب �لكمبيوتر �لقابلة للتنزيل للهو�تف �خللوية، و�ملحطات 
�لطرفية للكمبيوتر �ملحمول، �أجهزة ��ستقبال �ملحطات �لتلفزيونية، وم�سغالت �أقر��س �لفيديو �لرقمي �ملت�سلة بال�سبكة و�أجهزة �لتلفزيون �ملت�سلة بال�سبكة، بر�مج �ألعاب �لكمبيوتر �لقابلة للتنزيل، بر�مج �ألعاب فيديو �لقابلة للتنزيل، بر�مج �لألعاب لأجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، بر�مج �لألعاب 
لأجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، بر�مج �ألعاب �لكمبيوتر و�ألعاب �لفيديو �لقابلة للتنزيل �أو �لتثبيت على �أجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، ن�سخة بيانات �إ�سافية قابلة للتنزيل �أو �لتثبيت على �أجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، بر�مج �ألعاب �لكمبيوتر و�ألعاب �لفيديو �لقابلة 
للتنزيل �أو �لتثبيت على �أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، ن�سخة بيانات �إ�سافية قابلة للتنزيل �أو �لتثبيت على �أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، ملف �سورة قابل للتنزيل ويحتوي على �أعمال فنية ون�سو�س و�سوت وفيديو و�ألعاب ورو�بط �إىل 
�سبكة �لإنرتنت بخ�سو�س �أن�سطة ريا�سية وثقافية، �ل�سور �لقابلة للتنزيل على �لهو�تف �خللوية و�ملحطات �لطرفية للكمبيوتر �ملحمول، �سا�سة توقف قابلة للتنزيل على �لهو�تف �خللوية، نغمات قابلة للتنزيل على �لهو�تف �لنقالة، �ملن�سور�ت �لإلكرتونية �لقابلة للتنزيل على �سكل كتب وجمالت 
ون�سر�ت �إخبارية يف جمالت �ألعاب �لفيديو، برجميات �لألعاب، �أفالم �ملو�سيقى و�لفيديو، �سماعات لأجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، �سماعات ر�أ�س لأجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، ميكروفونات لأجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، لوحات مفاتيح لأجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، فاأرة لأجهزة �ألعاب �لفيديو 
�ملنزلية، كامري�ت ويب ت�ستخدم ح�سرياً مع لأجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، �سماعات ت�ستخدم ح�سريا مع �أجهزة �لألعاب �ملحمولة �سات �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، �سماعات ر�أ�س ت�ستخدم ح�سريا مع �أجهزة �لألعاب �ملحمولة �سات �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، ميكروفونات ت�ستخدم ح�سريا مع �أجهزة 
�لألعاب �ملحمولة �سات �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، لوحات مفاتيح ت�ستخدم ح�سريا مع �أجهزة �لألعاب �ملحمولة �سات �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، فاأرة ت�ستخدم ح�سريا مع �أجهزة �لألعاب �ملحمولة �سات �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل وقطع غيار وجتهيز�ت جلميع ما �سبق، و�أجهزة مر�قبة �لقلب، و�أجهزة 
مر�قبة �لقلب �لتي ميكن �رتد�وؤها �أثناء ممار�سة �لريا�سة وقطع �لغيار و�لتجهيز�ت لكل ما ورد �أعاله، �أ�سو�ء للدر�جات �لهو�ئية، قطع غيار ولو�زم للدر�جات �لهو�ئية، در�جات هو�ئية، در�جات هو�ئية لل�سباق، در�جات هو�ئية للم�سمار، در�جات هو�ئية جبلية، در�جات هو�ئية لالأر��سي �لوعرة، در�جات 
هو�ئية للت�ساري�س �ل�سعبة، در�جات بي �إم �إك�س �لهو�ئية، در�جات هو�ئية لالأماكن �ملغطاة، قطع غيار ولو�زم وملحقات جلميع �ل�سلع �ملذكورة �آنفاً، هياكل �لدر�جات �لهو�ئية، مقاود و�أذرع تثبيت مقاود �لدر�جات �لهو�ئية، م�سكات مقاود �لدر�جات �لهو�ئية مقاب�س ملقاود �لدر�جات �لهو�ئية، �ملقود، مقاعد 
�أجر��س تنبيه للدر�جات �لهو�ئية، �سالل للدر�جات �لهو�ئية، فر�مل للدر�جات �لهو�ئية،  �إطار�ت �لدر�جات �لهو�ئية، ترو�س �لدر�جات �لهو�ئية، جمموعات من �لرتو�س، �سال�سل للدر�جات �لهو�ئية،  للدر�جات �لهو�ئية، ق�سبان تثبيت مقاعد �لدر�جات �لهو�ئية، ق�سبان مقاعد �لدر�جات �لهو�ئية، 
ق�سبان �سعاعية للدر�جات �لهو�ئية، �أغطية و�قية للدر�جات �لهو�ئية، دو��سات للدر�جات �لهو�ئية، م�سخات للدر�جات �لهو�ئية، �إطار�ت وعجالت للدر�جات �لهو�ئية، �أنابيب د�خلية للدر�جات �لهو�ئية، و�قيات وحل )رفرف( للدر�جات �لهو�ئية، م�ساند للدر�جات �لهو�ئية، مو�زنات للدر�جات �لهو�ئية، 
�لهو�ئية، جتهيز�ت للدر�جات  و�إ�سار�ت �لجتاه للدر�جات  �لهو�ئية، وموؤ�سر�ت  �لدر�جات  و�أغطية للدر�جات ومقاعد  �لهو�ئية،  �لهو�ئية وقطع غيار ولو�زم للدر�جات  �أطفال للدر�جات  �لهو�ئية، مقاعد  �لهو�ئية، رفوف وحامالت للدر�جات  �لهو�ئية، �سالل كبرية للدر�جات  �أمتعة للدر�جات  حقائب 
�لهو�ئية،  للدر�جات  دو�رة  �لهو�ئي، مقاب�س  �لدر�جات  لر�كبي  �لقدم  �أ�سرطة وم�سابك لأ�سابع  �لهو�ئية،  �لدر�جات  و�ل�سالل، قطع غيار وعدد لإ�سالح ثقوب عجالت  �لأمتعة  �لهو�ئية حلمل  للدر�جات  �لهو�ئية، جتهيز�ت  �لدر�جات  لقو�رير  �أقفا�س  �ل�سفائح،  و�لأطعمة،  �مل�سروبات  �لهو�ئية حلمل 
مقطور�ت ت�ستخدم مع �لدر�جات �لهو�ئية، رفوف �ل�سقف، رفوف �سقف لل�سيار�ت، رفوف �سقف وحاويات �لتخزين للمركبات �لربية، ذر�ع تدوير للدر�جات �لهو�ئية، عد�د�ت �لطاقة للدر�جات �لهو�ئية وقطع غيار ولو�زم جلميع ما �سبق، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة، و�ل�ساعات 
�مليكانيكية و�ل�ساعات �لأوتوماتيكية،  �ل�ساعات  �ل�ساعات �لكهربائية،  �ل�ساعة(، وجوه لل�ساعات،  �ل�ساعة �ملدرج )قر�س  �ليد و�ساعات �حلائط، وجه  �ليد و�ساعات �حلائط، �سال�سل �ساعات، عقارب ل�ساعات  �أي مادة، علب ل�ساعات  �ل�ساعات و�أ�ساور لل�ساعات و�أ�سرطة لل�ساعات من  و�ساعات �حلائط و�سيور 
وحمركات ل�ساعات �ل�سيد و�حلائط، قطع غيار ل�ساعات �ليد و�ساعات �حلائط، �ل�ساعات على �سكل قالدة، �ل�ساعات �لريا�سية، نو�ب�س ل�ساعات �ليد و�ساعات �حلائط، م�سابك لل�ساعات، �ساعات لال�ستخد�م يف �لهو�ء �لطلق، �ساعات لال�ستخد�م �لريا�سي، �ساعات تت�سمن وظيفة �لذ�كرة، �أجهزة حفظ 
�لوقت، �ساعات �لتوقيت وقطع ولو�زم جلميع ما �سبق، �ملالب�س �لريا�سية، و�لألب�سة �لريا�سية، و�لأحذية �لريا�سية، و�أغطية �لر�أ�س �لريا�سية و�لقبعات و�لطو�قي و�لزي �لريا�سي، و�قيات من �ل�سم�س وقطع غيار ولو�زم جلميع ما �سبق، بكر�ت للدر�جات �لهو�ئية، بكر�ت تدريب للدر�جات �لهو�ئية، 
�لتحكم  �ملنزلية، ع�سا  �لفيديو  �ألعاب  �لألعاب لأجهزة  �لتحكم يف  �أجهزة  �ملنزلية،  �لفيديو  �ألعاب  �سماعات لأجهزة  �ملنزلية، حمالت  �لفيديو  �ألعاب  �أجهزة  �لفرت��سي،  �لو�قع  �ألعاب  به حا�سوبياً،  �لتحكم  يتم  �لثابتة، وجهاز مترين  �لهو�ئية  للدر�جات  بكر�ت  �لهو�ئية،  للدر�جات  تدريب تريبو  بكر�ت 
�مل�ستخدمة ح�سرياً مع �أجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية وقطع غيار ولو�زم �أجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية و علب و�قية مهياأة خ�سي�ساً حلمل �ألعاب �لفيديو �ملحمولة، �لألعاب �ملحمولة باليد ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، قو�عد حمل ت�ستخدم ح�سريا مع �لألعاب �ملحمولة باليد ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال 
�ل�سائل، حامالت ت�ستخدم ح�سرياً لالألعاب �ملحمولة باليد ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، �لدمى، ورق �للعب �ملدرجة يف هذه �لفئة، �ألعاب بطاقات �ملقاي�سة وقطع ولو�زم جلميع ما �سبق، �للحوم و�لأ�سماك وحلوم �لدو�جن و�ل�سيد، فو�كه وخ�سرو�ت جممدة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات 
وفو�كه مطبوخة بال�سكر، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب، �لزيوت و�لدهون �ل�ساحلة لالأكل، منتجات �لألبان، و�لزبدة و�ل�سمن �لنباتي وغريها من بد�ئل �لزبدة، �ملعلبات و�ملخلالت �ملك�سر�ت و�لبذور �لقابلة لالأكل و�ملنتجات �لغذ�ئية معدة منها، �أ�سماك ق�سرية ووجبات خفيفة ووجبات و�أطباق 
جاهزة، �سوربات، �سل�سات �للحم وم�ستح�سر�ت لإعد�دها، منتجات م�سنوعة من �أي من �ل�سلع �ملذكورة �أعاله، �لنب، �ل�ساي، �لكاكاو، �ل�سكر، �لأرز، �لتابيوكا �ل�ساغو، �لنب �ل�سطناعي، �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة من �حلبوب �أو من �لطحني، �خلبز و�لفطائر و�حللويات، �حللويات �ملثلجة، ع�سل 
�لنحل و�لع�سل �لأ�سود، �خلمرية وم�سحوق �خلبيز، �مللح، �خلردل، �لفلفل، �خلل، �ل�سل�سات )�لتو�بل(، �لثلج، �لبهار�ت، �لب�سكويت )بخالف �ملعدة لال�ستهالك �حليو�ين(، �لكعك، �ملعكرونة، منتجات �ملعكرونة ومنتجات �ملعجنات، �ل�سوكول، حلويات �سوكول غري طبية، �آي�س كرمي، مياه مثلجة وحلويات 
جممدة، بد�ئل �لقهوة وخال�سات وم�ستخل�سات �لقهوة، �مل�سروبات و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة منها، �ملهلبية و�حللوى و�لوجبات �جلاهزة و�لوجبات �خلفيفة �جلاهزة و�حل�سو�ت، �ملنتجات �مل�سنوعة من �أي من �ل�سلع �لو�ردة �أعاله، �لفو�كه �لطازجة و�خل�سرو�ت �لطازجة، �أ�سماك ق�سرية و�لبرية )�سر�ب 
�ل�سعري( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�سروبات �لكحولية، وم�سروبات م�ستخل�سة من �لفو�كه وع�سائر �لفو�كه، �سر�ب وم�ستح�سر�ت �أخرى لعمل �مل�سروبات، م�سروبات كحولية بخالف �لبرية، م�سروبات �لطاقة، برجميات كمبيوتر لإن�ساء وحترير �ملو�سيقى و�لأ�سو�ت وعتاد �لكمبيوتر و�لأجهزة 
�لطرفية و�أجهزة لتخزين �لو�سائط �ملحمولة وبث �لو�سائط �لرقمية وعتاد �لكمبيوتر لتحميل وتخزين و��سرتجاع وتنزيل ونقل وت�سليم �ملحتوى �لرقمي و�لرب�مج، �لكتيبات، و�لتذ�كر وبطاقات �لدخول و�لر�يات ومطرز�ت تعلق على �جلدر�ن م�سنوعة من �لورق �أو �لورق �ملقوى، و�ملل�سقات، و�لو�سم 
�ملوؤقت، وح�سائر و�أطباق لأقد�ح �لبرية، وكلها م�سنوعة من �لورق �أو �لكرتون، على نحو ميكن �لعمالء من �لطالع على تلك �ل�سلع و�سر�ءها مبا يف ذلك عن طريق موقع على �سبكة �لإنرتنت، �أو قناة ت�سوق تلفزيونية تفاعلية، �أو قناة تلفزيونية رقمية للت�سوق �أو �سبكة �لإنرتنت �مل�سورة، �أو عن طريق 
�لدعاية  ��سرت�تيجية �لت�سالت يف  ب�ساأن  ��ست�سار�ت  �لعامة؛  �لعالقات  با�سرت�تيجية �لت�سالت يف  �ملتعلقة  �لتفاعلية؛ �ل�ست�سار�ت  �لرقمية  �لو�سائط  �لرقمية( و/�أو  �لبيانات  �أو  �ملعلومات  �لهاتفي و/�أو نقل  �أو �لت�سال  �ل�سوت  �ل�سلكية و�لال�سلكية )مبا يف ذلك  �لتفاعلي و/�أو �لت�سالت  �لتلفزيون 
�أو �لرقمي لقنو�ت �لكيبل و�لقنو�ت  و�لإعالن؛ �لتفاو�س على عقود �لأعمال لالآخرين؛ خدمات معلومات �لعمالء �لتجارية و�خلدمات �ل�ست�سارية لأغر��س ترويجية و�إعالنية وت�سويقية فيما يتعلق باأجهزة ومعد�ت ��ستقبال �لبث وقطع �لغيار و�للو�زم �خلا�سة به مبا يف ذلك �ل�ستقبال �لتماثلي 
�لف�سائية و�لأر�سية؛ �لدعاية و�لإعالن و�خلدمات �لرتويجية فيما يتعلق بنمط �حلياة، و�لق�سايا �لإيكولوجية و�لبيئية؛ �إد�رة �لأعمال وتنفيذ م�ساريع �لطاقة �ملتجددة مبا يف ذلك طاقة �لرياح، و�لطاقة �لكهرومائية، و�لطاقة �ملدية، و�لطاقة �حلر�رية �لأر�سية، و�لطاقة �ل�سم�سية، و�لكتلة �حليوية، 
و�لوقود �حليوي و�مل�ساريع �ملت�سلة مب�سادر �لطاقة �ملتجددة �لأخرى؛ جمع وجتهيز �لبيانات �لت�سغيلية �ملتعلقة مب�ساريع �لطاقة �ملتجددة، مبا يف ذلك طاقة �لرياح و�لطاقة �لكهرومائية وطاقة �ملد و�جلزر و�لطاقة �حلر�رية �لأر�سية و�لطاقة �ل�سم�سية و�لطاقة �حليوية و�لوقود �حليوي، مبا يف ذلك 
جتميع �لإح�ساء�ت �ملتعلقة بالعمليات �لت�سغيلية و�لإنتاج؛ جتميع ت�سكيلة من متاجر �لتجزئة ومزودي �لتطبيقات وغريها من �خلدمات مل�سلحة �لغري مبا ميكن �لعمالء من �لقيام ب�سكل مالئم بالطالع على تلك �خلدمات و�ختيارها و�ل�ستفادة من تلك �ملر�فق وتنزيل �لتطبيقات، مبا يف ذلك 
توفريها عرب �سبكة �ت�سالت عاملية؛ جتميع ت�سكيلة من خدمات وكالت �لدعاية و�لإعالن، وخدمات �لدعاية و�لإعالن، وخدمات �لت�سوير �جلوي، وخدمات مر�قبة �لإنذ�ر، وتركيب منتجات �لطاقة �لبديلة و�سيانتها و�إ�سالحها، وخدمات مكافحة �لربيد �ملزعج، وخدمات مكتبة �لأر�سيف، تنظيم و�إد�رة 
�حللقات �لدر��سية و�ملوؤمتر�ت و تنظيم و�إد�رة ور�سات �لعمل، وخدمات �لت�سجيل �ل�سوتي و�لت�سجيل �ملرئي ومن�ساآت ت�سجيل �ل�سوت و�لأفالم و�لفيديو و�لت�سجيل �لتلفزيوين، و�خلدمات �مل�سرفية، وخدمات �حلانات، وخدمات �سالونات �لتجميل وخدمات �لعالج �لتجميلي وخدمات �ملر�هنة وخدمات 
�ملر�هنات �لإلكرتونية، وخدمات تاأجري �لدر�جات �لهو�ئية وخدمات حجز �لتذ�كر للمنا�سبات �لرتفيهية و�لفعاليات �لريا�سية و�لثقافية، وخدمات �سناعة �لكتب، خدمات �سباك �لتذ�كر فيما يتعلق بحجز �لتذ�كر لالأن�سطة �لرتفيهية و�لتعليمية و�لريا�سية و�لثقافية، خدمات معلومات �سباك �لتذ�كر 
فيما يتعلق بحجز �لتذ�كر لالأن�سطة �لرتفيهية و�لتعليمية و�لريا�سية و�لثقافية، وخدمات �إن�ساء �لهوية �لإعالمية، خدمات ت�سميم �ملاركات، خدمات �لنطاق �لعري�س، خدمات �لبث، خدمات ��ست�سار�ت �لأعمال �ملهنية، خدمات حتليل بيانات �لأعمال، خدمات ��ست�سارية لإد�رة �لأعمال، خدمات �إد�رة 
�مل�سورة �ملهنية، خدمات �لكازينو، خدمات �لتموين، خدمات جمع �لتربعات �خلريية، خدمات �لتوجيه  �لأعمال، خدمات �لبث و�لإر�سال عرب �لكيبل و�لأقمار �ل�سناعية، خدمات ت�سجيل �ملكاملات، خدمات �لبطاقات �مل�سرفية وبطاقات �لئتمان وبطاقات �خل�سم وبطاقات �لدفع �للكرتوين، خدمات 
)�ل�سخ�سية( خدمات �لتعليم و�لتهذيب و�لتدريب و�لرتفيه على �سكل ��ستوديوهات تنمية �ملهار�ت لالأطفال و�ل�سباب يف جمال �لإعالم و�لتلفزيون وتقدمي �لأخبار، و�أن�سطة �لتعليم و�لتهذيب و�لتدريب و�لرتفيه و�لأن�سطة �لريا�سية �لتي ت�سم �لريا�سيني و�مل�ساهري على �سكل مبادر�ت لتعزيز �لثقة 
و�ملهار�ت �لريا�سة و�ملهار�ت �حلياتية لدى �لأطفال و�ل�سباب، وخدمات �لتعليم و�لتهذيب و�لتدريب و�لرتفيه �ملتعلقة بتعزيز �ملهار�ت �لإبد�عية لدى �لأطفال و�ل�سباب، مبا يف ذلك �ل�ستوديوهات �لإبد�عية، و�خلدمات �ملالية �ملتعلقة باملنح �لدر��سية وبر�مج �ملنح �لدر��سية لالأطفال و�ل�سباب يف ميادين 
و�لريا�سة، و�لفنون، و�لإعالم و�لتلفزيون، �خلدمات �لرتويجية �ملتعلقة باخلربة �لعملية وفر�س �لعمل �ملتاحة لل�سباب، و�خلدمات �لرتويجية �ملتعلقة بالتدريب �ملهني و�لتوظيف يف �لدر��سات �لعليا، وخدمات �لتعليم و�لتهذيب و�لتدريب و�لرتفيه يف جمال �ملبادر�ت �لر�مية �إىل �إلهام �ل�سباب وتوفريها 
مع �ملهار�ت �حلياتية، و�ملهار�ت �لتجارية، و�لفر�س للتنمية �لثقة بالنف�س، خدمات �إد�رية متعلقة بتنظيم و�إد�رة �لرب�مج �لتطوعية وم�ساريع �خلدمات �ملجتمعية، خدمات غرف �لدرد�سة، وخدمات �ختبار �لكولي�سرتول، وخدمات �ل�سينما، وخدمات �حلو�سبة �ل�سحابية / �لتخزين، وخدمات �لتدريب، 
و�ملقاهي، وخدمات �لت�سالت، و�خلدمات �ل�ست�سارية �حلا�سوبية، و خدمات ��ست�سارية للحا�سوب وتكنولوجيا �ملعلومات، خدمات �جلد�ر �لناري للكمبيوتر، خدمات تركيب و�سيانة و�إ�سالح وحتديث �لكمبيوتر، خدمات �لربجمة �حلا�سوبية، خدمات �لكمبيوتر، خدمات ��ست�سار�ت برجميات �لكمبيوتر، 
خدمات �لدعم �حلا�سوبي، خدمات حتليل �لكمبيوتر، خدمات حجز تذ�كر �حلفالت، خدمات �ملوؤمتر�ت، خدمات ��ست�سارية للم�ستهلك، معلومات عن �سوق �مل�ستهلك، خدمات �لدور�ت �لتعليمية، خدمات دور�ت �ملر��سالت، خدمات �لتدريب �لريا�سي، خدمات �لدور�ت �لتدريبية، خدمات ور�س �لعمل �ملهنية 
و�لدور�ت �لتدريبية، خدمات ور�س �لعمل و�لدور�ت �لتجارية و�لأعمال، حل �مل�سكالت، خدمات �لدور�ت �لتدريبية وور�س عمل و�حللقات �لدر��سية لتبادل �لأفكار و�لع�سف �لذهني، خدمات �حللقات �لدر��سية و�لدور�ت �لتدريبية، خدمات دور�ت �لدر��سات �لتقنية، وخدمات �لرهان �لئتماين، وخدمات 
بطاقات �لئتمان، وخدمات فعاليات ركوب �لدر�جات، وخدمات �لتدريب على ركوب �لدر�جات، وخدمات بث �لبيانات، وخدمات نقل �لبيانات، خدمات ت�سفري �لبيانات، خدمات ��ستعادة �لبيانات، خدمات �أمن �لبيانات، خدمات تخزين �لبيانات، خدمات تدفق �لبيانات، خدمات نقل �لبيانات، خدمات ت�سميم 
وتطوير و�إد�رة قو�عد �لبيانات، خدمات بطاقات �خل�سم، خدمات مطاعم د�ليكتا�سن، خدمات بيع د�ليكتا�سن بالتجزئة فيما يخ�س بيع �لطعام و�ل�سر�ب، خدمات �لت�سميم، خدمات �لتطوير �لعلمي، خدمات �لتطوير �لتقني، خدمات تطوير منتجات جديدة لالآخرين، وخدمات �لتنمية يف جمال حماية 
�إخر�ج �لرب�مج  �لتلفزيونية، وخدمات  �إخر�ج �لرب�مج  �لغذ�ئي، وخدمات  �لتعليم  �لغذ�ئي، وخدمات  بالنظام  �ملتعلقة  �لتكنولوجيا، و�خلدمات �ل�ست�سارية  باأجهزة �حلا�سوب و�لربجميات، وخدمات تطوير  �لبيئية فيما يتعلق  �لتنمية  �لبديلة، وخدمات  �لبيئة، و�حلفاظ على �لطاقة وم�سادر �لطاقة 
�لتعلم عن بعد، وخدمات �لتوزيع،  �ملناق�سة �جلماعية وخدمات غرف �لدرد�سة، وخدمات  �إخر�ج �لعرو�س �ملو�سيقية و�حلفالت �ملو�سيقية و�ملعار�س و�لأح��د�ث �لريا�سية عرو�س �لطرق، وخدمات ��ستعالمات �لدليل، خدمات  �إنتاج �لأفالم و�ملو�سيقى و�مل�سرحيات و�لإنتاج �مل�سرحي وخدمات  �لإذ�عية، 
وخدمات �أ�سماء �لنطاقات، وخدمات �لتحرير، وخدمات �لتعليم و�لتهذيب، خدمات توزيع �لكهرباء، خدمات توليد �لكهرباء، خدمات �لإمد�د بالكهرباء، خدمات لوحات �لإعالنات �لإلكرتونية، خدمات �لجتماعات �لإلكرتونية، خدمات �لربيد �لإلكرتوين، خدمات مكاتب / وكالت �لتوظيف، خدمات 
وكالت �لرتفيه، خدمات �لرتفيه، خدمات �حلفاظ على �لبيئة، �خلدمات �ل�ست�سارية �لبيئية، خدمات �ل�سوق عرب �لإنرتنت فيما يتعلق مبحتوى �لو�سائط �لقابلة للم�ساهدة �ملبا�سرة و�لقابلة للتنزيل مبا يف ذلك �لفيديو و�لأفالم و�لرب�مج �لتلفزيونية و�ألعاب �لكومبيوتر و�ملو�سيقى و�ل�سور و�لنغمات 
�ملتاحة عرب �لإنرتنت وخط �لهاتف و�لكابل و�لنقل �لال�سلكي و�لبث �لف�سائي �أو �لبث �لأر�سي، خدمات ح�س�س �لتمرين، خدمات نو�دي �ملعجبني، خدمات �لوجبات �ل�سريعة / �لوجبات �جلاهزة للتناول خارج �ملطعم، �خلدمات �ملالية، خدمات نو�دي �للياقة �لبدنية، خدمات �ختبار �للياقة �لبدنية، 
�إنتاج وتوزيع وتوريد �لغاز، خدمات �ختيار �لهد�يا / ت�سليم �لهد�يا، خدمة ت�سنيع بطاقات �ملعايدة ح�سب �لطلب، خدمات �لتو�سيل �ملتعلقة ببطاقات  خدمات �لهاتف �لثابت و�ملتنقل، خدمات تو�سيل �لزهور، خدمات تطوير �لغذ�ء، خدمات طعام �لتغذية، خدمات �ملقامرة، خدمات �لألعاب، خدمات 
�ملعايدة، خدمات �ل�سالت �لريا�سية، خدمات �سالونات ت�سفيف �ل�سعر، خدمات �ملعلومات و�مل�سورة �ل�سحية، خدمات �لنو�دي �ل�سحية، خدمات �ملز�رع �ل�سحية / �ملنتجعات �ل�سحية، وخدمات �لتاأجري �أو �ل�ستئجار فيما يتعلق بالرب�مج �لإذ�عية و�لرب�مج �لتلفزيونية و�لأفالم و�ل�سور �ملتحركة و�أ�سرطة 
�لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً و�ملو�د �ل�سمعية و/�أو �لب�سرية، و�أ�سرطة �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً و�أقر��س �لفيديو �لرقمية �أو �أقر��س �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً؛ وخدمات �لتاأجري �أو �ل�ستئجار فيما يتعلق بالرتفيه، وخدمات �لإقامة �أثناء �لعطالت، خدمات �لأبر�ج )قر�ءة �لطالع(، خدمات ��ست�سافة �ملو�قع، 
خدمات �ل�ست�سافة �حلا�سوبية، خدمات حجز �لفنادق، خدمات �لفنادق، خدمات �لر�سائل �لفورية، خدمات �لتعليم، خدمات �لتاأمني، خدمات ��ست�سارية و�مل�سورة يف جمال �مللكية �لفكرية، خدمات �لرتفيه �لتفاعلي، خدمات �لألعاب �لتفاعلية، خدمات �لأخبار �لتفاعلية، خدمات �لت�سالت �لتفاعلية، 
خدمات ريا�سية تفاعلية، خدمات تلفزيونية تفاعلية، خدمات �لولوج �إىل �لإنرتنت، وخدمات �لبو�بة �لإلكرتونية )عرب �لنرتنت( وخدمات �آي �إ�س بي وخدمات تكنولوجيا �ملعلومات و�خلدمات �لرتفيهية وخدمات �ليان�سيب وخدمات �لولء وخدمات بر�مج �حلو�فز و�ملكافاآت وخدمات �ل�سرت�ك يف 
�ل�سحف و�ملجالت، خدمات �سيانة �أجهزة ومعد�ت وجتهيز�ت �لبث و/�أو �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية، خدمات �سيانة �لت�سالت و �سبكات �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية، و خدمات �سيانة �لأجهزة و�ملعد�ت و�لتجهيز�ت �لإلكرتونية و�لكهربائية، وخدمات تركيب و�إ�سالح �أجهزة ومعد�ت وجتهيز�ت 
�لألعاب، خدمات تركيب و�إ�سالح �أجهزة ومعد�ت وجتهيز�ت �لبث، خدمات تركيب و�إ�سالح �أجهزة ومعد�ت وجتهيز�ت �لت�سال و/�أو �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية، خدمات تركيب و�إ�سالح �لأجهزة �لإلكرتونية �ملنزلية، خدمات تركيب و�إ�سالح �لأجهزة �لإلكرتونية لل�سركات، خدمات تركيب و�إ�سالح 
�لإنذ�ر و�لأقفال و�خلزنات، خدمات تن�سيب و�إ�سالح برجميات �لكمبيوتر، خدمات تركيب و�إ�سالح �لأجهزة �لكهربائية و/�أو �لأجهزة �للكرتونية، در��سات حتليل �ل�سوق، خدمات تقييم �ل�سوق، وخدمات �لتنبوؤ بال�سوق، �خلدمات �ل�ست�سارية �لت�سويقية، خدمات وكالت �لت�سويق، خدمات معلومات 
�لت�سويق، خدمات �أبحاث �لت�سويق، خدمات ت�سويقية، خدمات بث �ملو�سيقى، خدمات ترفيهية عند �لطلب، خدمات بث، نقل، نقل، خدمات ترفيهية ح�سب �لطلب، خدمات �لبث و�لتنزيل و�لإر�سال �ملتعلقة بالأن�سطة �لرتفيهية و�لريا�سية و�لثقافية، خدمات �لنو�دي �لليلية، خدمات �لتغذية، خدمات 
تنظيم �ملز�د�ت على �لنرتنت، وخدمات �لتعلم عن بعد عرب �لإنرتنت، وخدمات �حلماية من �لحتيال عرب �لإنرتنت، وخدمات �لألعاب عرب �لإنرتنت، وخدمات �أمن �لإنرتنت �أونالين، وخدمات ت�سفح �ملجالت و�لكتب عرب �لنرتنت، وخدمات بر�مج �ملكافاآت و�حلو�فز عرب �لإنرتنت، خدمات �لأمن عرب 
�لإنرتنت، خدمات �لألعاب �ملدفوعة، وخدمات �لألعاب �لتفاعلية بني �لأقر�ن، وخدمات �لتدريب �ل�سخ�سي، وخدمات �لت�سوير �لفوتوغر�يف، خدمات �لت�سوير، خدمات �لبودكا�ست )�لبث �ل�سوتي(، خدمات مقارنة �لأ�سعار، خدمات معلومات �ملنتج، خدمات �إطالق �ملنتجات، خدمات �إنتاج �ل�سوت و�لفيديو 
و�لنتاج �لب�سري �ملتعلق بالت�سلية و�لتعليم و�لتدريب و�لريا�سة و/�أو �لثقافة، خدمات �إد�رة �لأعمال �ملتعلقة بر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية وفرق ركوب �لدر�جات �لهو�ئية و/�أو �أن�سطة ركوب �لدر�جات �لهو�ئية و�خلدمات �لريا�سية �لرتويجية وخدمات �لرعاية �ملالية �لريا�سية و �خلدمات �لإد�رية �ملتعلقة 
بتنظيم و�إد�رة وت�سغيل و/�أو �إجر�ء فعاليات ركوب �لدر�جات �لهو�ئية ور�كبي �لدر�جات �لهو�ئية وفرق ركوب �لدر�جات �لهو�ئية، خدمات �لإيجار �ملتعلقة مبر�فق �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية وجتهيز�تها، وخدمات �حلانات و�خلدمات �لعقارية وخدمات �ل�ستجمام وخدمات �إعادة �لتدوير وخدمات 
�لبحث �لعلمي، خدمات �لبحوث �لتقنية، خدمات بحوث �ملنتجات �جلديدة لالآخرين، خدمات �لبحوث يف جمال حماية �لبيئة، خدمات �حلفاظ على �لطاقة وم�سادر �لطاقة �لبديلة، وخدمات �لبيئة، وخدمات �لبحوث �لتجارية، خدمات �لبحوث فيما يتعلق بعتاد �لكمبيوتر و�لربجميات، خدمات 
�ملنا�سبات �خلا�سة،  �ل�سبكات �لجتماعية، خدمات تخطيط  �لبحوث �لتكنولوجية، خدمات �حلجز، خدمات حجوز�ت �ملطاعم، خدمات �ملطاعم، خدمات ترويج �ملبيعات، خدمات �لبث �لف�سائي، خدمات �لأمن، خدمات خو�دم �ل�ست�سافة، خدمات �لر�سائل �لق�سرية، خدمات نو�دي �لتنحيف، خدمات 
خدمات �لكفالة، �خلدمات �لريا�سية، خدمات دور�ت �لتعليم �لريا�سي، خدمات �لتخزين، خدمات �سيار�ت �لأجرة، خدمات �لتدري�س، خدمات بناء �لفريق، خدمات �لت�سالت، خدمات �لت�سويق عرب �لهاتف، خدمات تقدمي �لعالج، خدمات وكالت حجز �لتذ�كر )للرتفيه(، خدمات حجز �لتذ�كر، خدمات 
�خلدمات  وتوريد  وتوزيع  �إنتاج  وخدمات  �ل�ستهالكية،  �خلدمات  توزيع  خدمات  �جلامعية،  �خلدمات  �لتعليم،  خدمات  �ل�سفر،  خدمات  �ل�سفر،  دليل  خدمات  �ل�سفر،  وك��الت  خدمات  �لنقل،  خدمات  �لتدريب،  خدمات  �ل�سياحية،  �ملعلومات  خدمات  �ل�سياحية،  �لرحالت  حجز  خدمات  �لتذ�كر،  حجز 
�ل�ستهالكية، وخدمات �لإمد�د باخلدمات �ل�ستهالكية، وخدمات �لر�سائل �ملرئية، وخدمات �لفيديو ح�سب �لطلب، وخدمات �ملحادثة �ملرئية، وخدمات �لن�س �ملرئي، وخدمات �لربيد �ل�سوتي، وخدمات �ل�سمان، وخدمات �لبو�بة �لإلكرتونية، وخدمات �لبث �ل�سبكي، وخدمات ت�سميم / �سيانة �ملو�قع 
�لإلكرتونية مبا ميكن �لعمالء من �لقيام ب�سكل مالئم بالطالع على تلك �خلدمات و�سر�ئها، مبا يف ذلك توفريها عرب �سبكة �ت�سالت عاملية؛ توجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي مبا يف ذلك خدمات �لتخزين �لإلكرتوين و�لتخزين عرب �لإنرتنت؛ توجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي مبا يف 
ذلك ��سرتجاع �للكرتوين �أو عرب �لنرتنت للبيانات و�مللفات ور�سائل �لربيد �لإلكرتوين وجهات �لت�سال و�لتقاومي وقو�ئم �ملهام و�لر�سائل �لن�سية و�ل�سور و�ملو�سيقى و�مللفات �ل�سوتية و�ملرئية و�ل�سمعب�سرية و�لفيديو و�لن�سو�س و�لر�سومات و�لرب�مج وغريها من �لبيانات �أو �ملعلومات؛ توجيه 
�لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي مبا يف ذلك خدمات تخزين �لبيانات )بخالف �لتخزين �ملادي(، و توجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي مبا يف ذلك خدمات تخزين �لبيانات �ملحو�سبة؛ خدمات �ملز�د�ت عرب �لإنرتنت؛ وتوفري قاعدة بيانات �إلكرتونية عرب �لنرتنت لالإعالنات مبا يف ذلك �لإعالنات 
�ل�سخ�سية، و�لإعالن عن فر�س �لعمل و�لتوظيف و�لإعالنات �لعقارية؛ توفري مقارنات للخدمات �ملالية عرب �لإنرتنت؛ توفري خدمات مقارنة �لأ�سعار عرب �لإنرتنت؛ توفري خدمات عرب �لإنرتنت ملعاجلة �لن�سو�س وجد�ول �لبيانات و�لتقاومي و�لعرو�س �لتقدميية و�إد�رة قو�عد �لبيانات؛ توفري 
خدمات موظفي دعم �ملكاتب �لفرت��سية عرب �لإنرتنت؛ طلب/�سر�ء �لهد�يا عرب �لنرتنت؛ ن�سر معلومات مكافاآت �لولء على �لنرتنت؛ توفري بر�مج �ملكافاآت و�حلو�فز عرب �لإنرتنت؛ حتليل �لدعاية و�لإعالن و�لرتويج؛ ��ست�سار�ت �لدعاية و�لإعالن و�لت�سويق و�لرتويج؛ خدمات دعائية للرتويج 
للرب�مج �لإذ�عية و�لرب�مج �لتلفزيونية و�لأفالم و�ل�سور �ملتحركة؛ �خلدمات �لإعالنية �ملتعلقة بالرب�مج �لإذ�عية و�لرب�مج �لتلفزيونية و�لأفالم و�ل�سور �ملتحركة؛ خدمات �إعالنية لرتويج �لرب�مج �لإذ�عية و�لرب�مج �لتلفزيونية و�لأفالم و�ل�سور �ملتحركة بناًء على عاد�ت �مل�ساهدة / تف�سيالت 
�لعمالء؛ ترويج �لرب�مج �لإذ�عية و�لرب�مج �لتلفزيونية و�لأفالم و�ل�سور �ملتحركة؛ ترويج �لرب�مج �لإذ�عية و�لرب�مج �لتلفزيونية و�لأفالم و�ل�سور �ملتحركة بناًء على عاد�ت �مل�ساهدة / تف�سيالت �لعمالء؛ �أبحاث �ل�سوق جلمع �ملعلومات عن م�ساهدي �لتلفزيون؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن و�ملعلومات 
�لتجارية عرب و�سائل �لإعالم �ل�سمعية و�لب�سرية و�لرقمية و�لإنرتنت؛ �لإعالن عن طريق بث �لدعاية عرب �لإنرتنت ل�سالح �لغري من خالل �سبكات �لت�سالت �لإلكرتونية؛ �لدعاية و�لإعالن مبا يف ذلك �لرتويج �ملتعلق ببيع �أ�سياء وخدمات مقدمة ل�سالح �لغري عن طريق بث �ملو�د �لدعائية ون�سر 
�لر�سائل �لإعالنية على �سبكات �حلا�سوب؛ خدمات �لتجارة �للكرتونية وحتديد�ً توفري �ملعلومات حول �ملنتجات و�خلدمات عن طريق �لو�سائط �ل�سمعية و�لب�سرية و�لرقمية و�لإلكرتونية لأغر��س �لدعاية و�لإعالن و�ملبيعات؛ �خلدمات �لإعالنية �لتي تتمثل طبيعتها يف مطابقة وربط �ملعلنني 
ونا�سرين حمتوى �لفيديو لغر�س �لإعالن و�لت�سويق و�خلدمات �لرتويجية؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن، وحتديد�ً ترويج �ل�سلع و�خلدمات وهوية �لعالمة �لتجارية و�ملعلومات �لتجارية و�أخبار �لغري من خالل و�سائل �لإعالم �ل�سمعية و�لب�سرية و�لرقمية و�لإنرتنت؛ �لرعاية �لرتويجية؛ تنظيم 
و�إد�رة �ملعار�س و�لعرو�س �خلا�سة لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ �إد�رة �لأعمال ول �سيما فيما يتعلق بتنظيم و�إد�رة �ملعار�س و�لعرو�س �خلا�سة؛ تنظيم �لفعاليات �لرتفيهية �أو �لريا�سية �أو �لثقافية و�حلفالت �ملو�سيقية و�ملهرجانات وحفالت �لفرق �حلية لغايات جتارية و�إعالنية؛ ترويج �لفعاليات 
�لرتفيهية �حلية ومبيعات �لتذ�كر؛ �لرتويج للفنانني �ملو�سيقيني؛ ترويج �لأماكن؛ �ملحا�سبة وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي فيما يتعلق بحجز و�إ�سد�ر وبيع تذ�كر �لدخول؛ �إعالنات �لر�ديو؛ �لإعالنات �لتلفزيونية؛ وتنظيم �ل�سرت�كات يف خدمات �لت�سالت لالآخرين؛ �عالنات �لنرتنت؛ خدمات �لأعمال 
�أن�سطة ركوب �لدر�جات  �ملتعلقة بر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية، وفرق ركوب �لدر�جات و/�أو  �إد�رة �لأعمال  �أن�سطة ركوب �لدر�جات؛ خدمات  �ل�سركات؛ �لرعاية �لرتويجية لر�كبي �لدر�جات �لأفر�د و/�أو فرق ركوب �لدر�جات و/�أو  �ل�سبكة �لجتماعية مع  �لتجارية عرب �لإنرتنت لربط م�ستخدمي 
�لهو�ئية؛ �خلدمات �لإد�رية �ملتعلقة بتنظيم و�إد�رة وت�سغيل و/�أو �إجر�ء فعاليات ركوب �لدر�جات �لهو�ئية ور�كبي �لدر�جات �لهو�ئية وفرق ركوب �لدر�جات �لهو�ئية، توفري خدمات �ل�سرت�ك �ملو�سيقى على �لنرتنت؛ توفري بر�مج �ملكافاآت و�حلو�فز عرب �لإنرتنت؛ توفري بر�مج �ملكافاآت و�حلو�فز 
على �لإنرتنت �ملتعلقة بتتبع �للياقة �لبدنية ومر�قبة �ل�سحة و�لتتبع �ل�سخ�سي وتتبع منط �حلياة وتتبع �لعو�طف؛ تقدمي �مل�سورة �ملهنية )بخالف �مل�سورة �لتعليمية و�لتدريبية(؛ ترويج �لفعاليات �لرتفيهية و�حلفالت �ملو�سيقية و�ملهرجانات وحفالت �لفرق �حلية مبا يف ذلك �خلدمات �ملقدمة 
�ل�ست�سار�ت  �لأعمال؛ خدمات  و�لأخبار عن  �ملعلومات  وتوفري  �مل�سورة  �ل�سلع و�خلدمات لالآخرين؛ تقدمي  �لتجارية لرتخي�س  �لإد�رة  �لت�سال؛  و�سائل  �لإع��الن على  تاأجري وقت  �إع��الين؛  �ملمولة  �ملو�سيقى  ��سرت�كات  توفري خدمات  �لإنرتنت؛  �أو  �لكمبيوتر  بيانات  قاعدة  �لنرتنت من  عرب 

و�ملعلومات و�مل�سورة �ملتعلقة بجميع �خلدمات �ملذكورة �أعاله؛ خدمات �ل�ست�سار�ت �ملهنية و�ملعلومات و�مل�سورة �ملتعلقة بجميع �خلدمات �ملذكورة �أعاله؛ خدمات �ل�ست�سار�ت و�ملعلومات و�مل�سورة �ملتعلقة بجميع �خلدمات �ملذكورة �أعاله و�ملقدمة عرب �لنرتنت من قاعدة بيانات حا�سوبية �أو عن 
�لو�ق�عة بالفئة:  35   طريق خط �مل�ساعدة �أو �لإنرتنت. 

 و�سف �لعالمة:  كتبت عبارة  "SKY SPORTS" باللغة �لجنليزية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. 
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

  دولة الإمارات العربية املتحدة - وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية   
 

الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   �ملودعة حتت رقم:  274191 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م:  �سكاي �نرتنا�سيونال �يه جي 
 وعنو�نه: �ستوكرهوف، در�يكونيج�سرت��سيه 31�يه، �سي �ت�س-8002، زيورخ، �سوي�سر�  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�ساحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�سوير �لفوتوغر�يف و�ل�سينمائي و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�سرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�سارة و�ملر�قبة )�لإ�سر�ف( و�لإنقاذ و �لتعليم؛ �أجهزة و �أدو�ت لو�سل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم 
�أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية؛ �أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ �ل�سوت �أو �ل�سور؛ حامالت بيانات مغناطي�سية، �أقر��س ت�سجيل؛ �أقر��س مدجمة؛ �أقر��س فيديوية رقمية وغريها من و�سائط �لت�سجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد؛ �آلت 
تو�سيل  قنو�ت  �ل�سيار�ت؛  قيا�س حم�س  �أجهزة  �لأحما�س(؛  كثافة  قيا�س  )�أجهزة  �لأحما�س  كهربائية؛ هيدرومرت�ت  بطاريات  �لعد�د�ت؛  �إطفاء �حلر�ئق؛  �أجهزة  كمبيوتر؛  بر�مج  �لكمبيوتر؛  و�أجهزة  �لبيانات  و�آلت حا�سبة ومعد�ت معاجلة  �لنقد  ت�سجيل 
�ل�سوت؛ قارنات �سوتية؛ �أكتينومرت�ت )�أجهزة قيا�س �سدة �لإ�سعاع(؛ ماكينات جمع؛ هو�ئيات؛ �أجهزة قيا�س كثافة �لهو�ء؛ �أجهزة حتليل �لهو�ء؛ �أجر��س �إنذ�ر كهربائية؛ �أجهزة �إنذ�ر؛ �أجهزة قيا�س �لكحول؛ �أجهزة ر�سد وم�سح خر�ئطي وم�ساحي؛ �أجهزة قيا�س 
�لرتفاع؛ �أجهزة قيا�س �سدة �لتيار �لكهربائي؛ عد�سات م�سخمة؛ �أنابيب ت�سخيم؛ �أجهزة قيا�س �سرعة �لرياح؛ �سور كرتونية متحركة؛ بطاريات �أنود؛ �أنود�ت؛ �آلت �لرد على �ملكاملات �لهاتفية؛ زجاج مانع للوهج؛ �ستائر مانعة للوهج؛ �أجهزة )كهربائية( مانعة 
ت�سغيل  �أجهزة  �إبر  لتغيري  �أجهزة  فيزيائية؛  لأغر��س  و�أدو�ت  �أجهزة  فلكية؛  لأغر��س  و�أدو�ت  �أجهزة  طبية؛  غري  لغايات  �إك�س  �أ�سعة  لإنتاج  ومعد�ت  �أجهزة  �لفتحات؛  لقيا�س  )ب�سرية(  �أجهزة  �ل�سلبي؛  �لقطب  نظائر  �ل�سرقة؛  �سد  �إن��ذ�ر  �أجهزة  للت�سوي�س؛ 
�لأ�سطو�نات؛ �أجهزة �إعد�د �أفالم �لت�سوير �ل�سينمائي؛ �أجهزة تخمري )�أجهزة خمربية(؛ �أدو�ت لقيا�س �سماكة �جللد؛ �أجهزة فح�س �لدمغات �لربيدية؛ �أدو�ت لقيا�س �سماكة �جللد �ملدبوغ؛ �أرماتور�ت )كهربائية(؛ مالب�س �أ�سب�ستو�س للوقاية من �حلريق؛ 
�أدو�ت  �أوتوماتيكية تبني �نخفا�س �ل�سغط يف �إطار�ت �ملركبات؛  �أ�سب�ستو�س لرجال �لإطفاء؛م�ستقبالت �سمعية وب�سرية؛ �أجهزة تعليم �سمعية وب�سرية؛ مازجات �سوتية؛ ماكينات �ل�سر�ف �لآيل؛ موؤ�سر�ت  �أ�سب�ستو�س للوقاية من �حلو�دث؛ حاجبات  قفاز�ت 
�سمتية؛ حقائب حلمل �حلو��سيب �ملحمولة؛ مو�زين )مو�زين قبانية(؛ �أجهزة تو�زن؛ قارئات �سيفر�ت �لأعمدة؛ بارومرت�ت )�أجهزة قيا�س �ل�سغط �جلوي(؛ بطاريات كهربائية؛ بطاريات لالإ�ساءة؛ �سناديق بطاريات؛ �أجهزة �سحن �لبطاريات؛ �أوعية بطاريات؛ 
منار�ت م�سيئة؛ �أجر��س )�أدو�ت �إنذ�ر(؛ �أجهزة بيتاترون؛ مناظري ثنائية؛ �أ�سو�ء وما�سة )�أ�سو�ء �إ�سارة(؛ �أجهزة لطباعة �ملخططات و�لت�ساميم �لزرقاء؛ �أدو�ت �سبط �ملر�جل؛ �سناديق فرعية )كهربائية(؛ �أجهزة تنف�س ما عد� �مل�ستخدمة للتنف�س �ل�سطناعي؛ 
�أجهزة تنف�س لل�سباحة حتت �ملاء؛ �سد�ر�ت و�قية من �لر�سا�س؛ طنانات؛ كبائن ملكرب�ت �ل�سوت؛ كبالت كهربائية؛ �أقر��س حا�سبة؛ �آلت حا�سبة؛ حلقات معايرة؛ فرجار�ت؛ كامري�ت فيديو؛ كامري�ت ت�سوير �سينمائي؛ كامري�ت )للت�سوير �لفوتوغر�يف(؛ 
مكثفات؛ �نابيب �سعرية؛ حامالت لل�سفائح �ملعتمة )للت�سوير �لفوتوغر�يف(؛ �سناديق م�سنوعة خ�س�سا لالأجهزة و�لأدو�ت �لفوتوغر�فية؛ علب للنظار�ت؛ �سناديق جمهزة باأدو�ت �لفح�س �لدقيق )للدر��سة �ملجهرية(؛ �آلت ت�سجيل �لنقد؛ م�سجالت �لكا�سيت؛ 
كاثود�ت؛ �أجهزة كاثودية م�سادة للتاآكل؛ �طو�ق للهو�تف �لنقالة؛ �أجهزة تثبيت مركزي لل�سر�ئح �لفوتوغر�فية �ل�سفافة؛ وحد�ت معاجلة مركزية )معاجلات(؛ �أجهزة �سحن �لبطاريات �لكهربائية؛ �أجهزة و�دو�ت كيميائية؛ رقائق )د�ر�ت متكاملة(؛ ملفات 
خانقة )معاوقة(؛ �أجهزة ��ست�سر�ب لال�ستخد�م �ملخربي؛ كرونوغر�فات )�أجهزة ت�سجيل �لزمن(؛ كامري�ت ت�سوير �سينمائي؛ �أجهزة �إعد�د �فالم �لت�سوير �ل�سينمائي؛ �أفالم ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء؛ مفاتيح قطع �لد�ر�ت �لكهربائية؛ �أدو�ت �إقفال 
�لد�ر�ت �لكهربائية؛ �أجهزة تنظيف �أ�سطو�نات �لفونوغر�ف؛ �جهزة قيا�س �مليل؛ مالب�س م�سنوعة خ�سي�ساً للمخترب�ت؛ مالب�س و�قية من �حلو�دث و�ل�سعاع و�حلريق؛ مالب�س و�قية من �حلريق؛ كبالت متحدة �ملحور؛ ملفات كهربائية؛ �آليات تعمل بقطع 
�لنقد لأجهزة �لتلفزيون؛ جمّمعات كهربائية؛ مبدلت �لتيار �لكهربائي؛ �أجهزة ت�سغيل �لأقر��س �ملدجمة؛ �أقر��س مدجمة )�سمعية - ب�سرية(؛ �أقر��س مدجمة )لذ�كرة �لقر�ءة فقط(؛ د�ر�ت مقارنة؛ بو�سالت �جتاهيه؛ بو�سالت )�أدو�ت قيا�س(؛ بر�مج 
�ألعاب كمبيوتر؛ لوحات مفاتيح لأجهزة �لكمبيوتر؛ ذ�كر�ت كمبيوتر؛ بر�مج م�سجلة لت�سغيل �لكمبيوتر؛ �أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر م�سجلة؛ بر�مج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(؛ برجميات كمبيوتر م�سجلة؛ �أجهزة كمبيوتر؛ مو�سالت 
�أدو�ت در��سات  �أ�سالك نحا�س معزولة؛ عد�سات تقومي �لب�سر )ب�سرية(؛  �أوعية لل�سر�ئح �ملجهرية؛ لوحات حتكم )كهربائية(؛ حمولت كهربائية؛  �أوعية للعد�سات �لال�سقة؛  كهربائية؛ و�سالت للخطوط �لكهربائية؛ عد�سات ل�سقة؛ مالم�سات كهربائية؛ 
�لتيار �لكهربائي؛ �سيكلوترونات )م�سرعات حلقية(؛ م�سابيح للغرف �ملظلمة )للت�سوير �لفوتوغر�يف(؛ غرف  �أغطية للمخارج �لكهربائية؛ دمى �ختبار�ت �لت�سادم؛ بو�تق )خمربية(؛ مقومات  كونية؛ قارنات )معد�ت معاجلة �لبيانات(؛ قارنات كهربائية؛ 
�إز�لة �لتمغنط لالأ�سرطة �ملغناطي�سية؛ �أجهزة قيا�س �لكثافة؛ �أجهزة قيا�س �لكثافة �لب�سرية؛ كو��سف؛ �أجهزة ت�سخي�س لي�ست لغايات طبية؛  �إز�لة �ل�سغط؛ مغناطي�سات تزيينية؛ �أجهزة  مظلمة )للت�سوير �لفوتوغر�يف(؛ �أجهزة معاجلة �لبيانات؛ حجر�ت 
�أغ�سية )�سوتية(؛ �أغ�سية لالأجهزة �لعلمية؛ �أغ�سية )للت�سوير �لفوتوغر�يف(؛ �آلت �إمالئية؛ �أجهزة حيود )جمهريات(؛ �إطار�ت �سور رقمية؛ بو�سالت حتديد �لجتاه؛ م�سغالت �لأقر��س لأجهزة �لكمبيوتر؛ �أقر��س مغناطي�سية؛ �أجهزة قيا�س �مل�سافات؛ �أجهزة 
ت�سجيل �مل�سافات؛ �أجهزة تقطري لالأغر��س �لعلمية؛ لوحات توزيع )كهربائية(؛ �سناديق توزيع )كهربائية(؛ دو�ليب توزيع )كهربائية(؛ �قنعة للغو��سني؛ بذلت غو�س؛ رقائق للحم�س �لنووي؛ �سفار�ت للكالب؛ �أجهزة قيا�س �جلرعات �ل�سعاعية؛ ملفات 
�سورية قابلة للتنزيل؛ ملفات مو�سيقية قابلة للتنزيل؛ نغمات قابلة للتنزيل للهو�تف �لنقالة؛ مقايي�س للخياطني؛ �أجهزة جتفيف �ل�سور �لفوتوغر�فية؛ منا�سب جتفيف )للت�سوير �لفوتوغر�يف(؛ �أنابيب )كهربائية(؛ م�سغالت �لأقر��س �لفيديوية �لرقمية؛ 
دينامومرت�ت )�أجهزة قيا�س �لقوة(؛ �سد�د�ت �أذن للغو��سني؛ �سمعد�نات فح�س �لبي�س؛ �أجهزة كهربائية لتبديل �لتيار �لكهربائي؛ �أجهزة كهربائية لالإ�سعال عن بعد؛ �أنابيب تفريغ كهربائية بخالف �مل�ستخدمة لالإ�ساءة؛ �أجر��س كهربائية لالأبو�ب؛ من�ساآت 
كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات �ل�سناعية؛ موؤ�سر�ت �لفقد �لكهربائي؛ مو��سري �أ�سالك كهربائية؛ �سياجات مكهربة؛ ق�سبان مكهربة لتثبيت �لأ�سو�ء �لك�سافة؛ �أجهزة �إلكرتو ديناميكية للتحكم عن بعد بنقاط �ل�سكك �حلديدة؛ �أجهزة �إلكرتو ديناميكية 
�أقالم �لكرتونية  �إلكرتونية؛  �إعالنات  �لقابلة للتنزيل؛ لوحات  �ملو�سيقية �لإلكرتونية  �أجهزة حتكم عن بعد؛ �سفحات �لقطع  �إلكرتونية عبارة عن  �إلكرتونية؛ مفاتيح  للتحكم عن بعد بالإ�سار�ت؛ �جهزة حتليل كهربائي؛ ملفات كهرومغناطي�سية؛ مفكر�ت 
)وحد�ت عر�س ب�سري(؛ �أجهزة ترجمة �إلكرتونية جيبية؛ من�سور�ت �إلكرتونية قابلة للتنزيل؛ بطاقات بيانية �إلكرتونية للب�سائع؛ �أ�ساور مغناطي�سية م�سفرة لتحديد �لهوية؛ بطاقات مغناطي�سية م�سفرة؛ �أجهزة تكبري )للت�سوير �لفوتوغر�يف(؛ فو�ني�س 
�أجهزة قطع  �ألياف ب�سرية؛  �ألت فاك�س؛ كو��سف قطع �لنقد �ملزيفة؛ كبالت  �أطر للنظار�ت؛ نظار�ت؛  �أجهزة قيا�س مدة �لتعر�س لل�سوء )�أجهزة قيا�س �سدة �لإ�ساءة(؛ علب للنظار�ت؛ �سال�سل للنظار�ت؛ خيوط للنظار�ت؛  �أجهزة قيا�س �لطاقة؛  �سحرية؛ 
�لأفالم؛ �أفالم معر�سة لل�سوء؛ مر�سحات )فالتر( لكمامات �لتنف�س؛ مر�سحات )فالتر( �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية للت�سوير �لفوتوغر�يف؛ مر�سحات )فالتر( )للت�سوير �لفوتوغر�يف(؛ �أدو�ت �إنذ�ر �سد �حلريق؛ خماد�ت حريق؛ بطانيات �إخماد �حلريق؛ قو�رب 
�إر�سال  �إطفاء �حلريق؛ �سيار�ت �إطفاء؛ �سالمل جناة من �حلريق؛ �أجهزة �إطفاء �حلريق؛ خر�طيم �إطفاء �حلريق؛ فوهات خر�طيم �إطفاء �حلريق؛ م�سخات �إطفاء �حلريق؛ م�سابيح وما�سة )للت�سوير �لفوتوغر�يف(؛ �أقر��س مرنة؛ �سا�سات فلورية؛ �أجهزة 
غلفانية؛  خاليا  غلفانية؛  بطاريات  )كو��سف(؛  غالينا  بلور�ت  م�ساهر؛  �ن�سهار؛  �أ�سالك  للمخترب�ت؛  خ�سي�ساً  م�سنوع  �أث��اث  �ل��رتدد؛  قيا�س  �أجهزة  �لفوتوغر�فية؛  �ل�سفافة  لل�سر�ئح  )�إط��ار�ت(  بر�ويز  �لغذ�ء؛  حتليل  �جهزة  متفجرة؛  غري  �سباب  �إ�سار�ت 
غلفانومرت�ت؛ مالب�س و�قية من �حلريق؛ �أدو�ت �ختبار �لغاز؛ �أجهزة قيا�س �لغاز )�أجهزة قيا�س(؛ حمدد�ت قيا�س؛ زجاج مغطى مبو�سل كهربائي؛ �أجهزة تلميع )تزجيج( لل�سور �لفوتوغر�فية؛ نظام حتديد �ملو�سع �لعاملي؛ قفاز�ت للغو��سني؛ قفاز�ت للوقاية 
من �حلو�دث؛ قفاز�ت للحماية من �لأ�سعة �ل�سينية لأغر��س �سناعية؛ نظار�ت و�قية لالألعاب �لريا�سية؛ �أو�ين زجاجية مدرجة؛ �سفائح للبطاريات؛ �أطقم غري يدوية للهو�تف؛ �أ�سرطة تنظيف �لروؤو�س �لكهرو�سوئية؛ �سماعات �لر�أ�س؛ �أجهزة تنظيم �حلر�رة؛ 
�لكهربائية؛  �أغلفة متييز لالأ�سالك  �أجهزة قيا�س رطوبة �جلو؛  �ل�سو�ئل؛  �أجهزة قيا�س كثافة  �ساعات رملية؛  �ل�سوتية؛  للمكرب�ت  �أبو�ق  �لكهربائية؛ �سور جم�سمة؛  للملفات  �لرتدد؛ مما�سك  �أجهزة عالية  �ملالب�س؛  �أطر�ف  �أجهزة هيليوغر�فيك؛ حمدد�ت 
لأجهزة  بينية  �أجهزة  د�خلي؛  �ت�سال  �أجهزة  متكاملة؛  د�ر�ت  ذكية(؛  )بطاقات  �ملتكاملة  �ل��د�ر�ت  بطاقات  �لأ�سعة حتت �حلمر�ء؛  م�ست�سعر�ت  عينية؛  على عد�سات  �أدو�ت حتتوي  كهربائية؛  ملفات حث  �لبكترييا؛  بطاقات هوية ممغنطة؛ حا�سنات ل�ستنبات 
�لكمبيوتر؛ مقومات عك�سية )كهربائية(؛ �آلت �إعد�د �لفو�تري؛ �أجهزة تاأين لي�ست ملعاجلة �لهو�ء �أو �ملاء؛ دلئل ت�سغيل )�أدو�ت قيا�س(؛ �سناديق نغم لأجهزة �لكمبيوتر؛ �سناديق نغم )مو�سيقية(؛ �سناديق تو�سيل )كهربائية(؛ و�قيات ركب للعمال؛ فر�ز�ت طرد 
مركزي للمخترب�ت؛ �أحو��س خمربية؛ �أجهزة قيا�س كثافة �للنب؛ �أجهزة قيا�س �لثقل �لنوعي للنب؛ �أجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية؛ �أجهزة ليزر لي�ست لغايات طبية؛ �أغطية عد�سات؛ عد�سات للت�سوير �لفوتوغر�يف �لفلكي؛ مو�زين للر�سائل؛ �أدو�ت �لت�سوية؛ 
�إنقاذ؛ �ألياف تو�سيل �ل�سوء )�لياف ب�سرية(؛ خافتات )منظمات( )كهربائية( لل�سوء؛ �سمامات ثنائية لل�سوء؛ موؤ�سر�ت  �إنقاذ؛ طو�فات  �إنقاذ؛ �سبكات �نقاذ؛ �أجهزة ومعد�ت  �إنقاذ؛ ثياب  �إنقاذ؛ عو�مات  م�ستويات )�أدو�ت حتديد �خلطوط �لأفقية(؛ �أحزمة 
�لكرتونية م�سدرة لل�سوء؛ كو�بح �إ�ساءة؛ مانعات �سو�عق؛ حمدد�ت )كهربائية(؛ �أقفال كهربائية؛ م�سجالت )�أدو�ت قيا�س(؛ مكرب�ت �سوت؛ فو�ني�س �سحرية؛ و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية؛ م�سفر�ت مغناط�سية؛ وحد�ت �أ�سرطة مغناطي�سية لأجهزة 
�لكمبيوتر؛ �أ�سرطة مغناطي�سية؛ �أ�سالك مغناطي�سية؛ مغناطي�سات للزينة؛ نظار�ت مكربة )ب�سرية(؛ �أجهزة قيا�س �سغط �لغاز �أو �ل�سائل؛ بو�سالت بحرية؛ حمدد�ت عمق �لبحر؛ عو�مات دليلية؛ مر�قم حتديد )للنجارة(؛ �سو�ري للهو�ئيات �لال�سلكية؛ 
بالعد�د؛  �لتي تعمل  �آليات لالأجهزة  �لنقد؛  �لتي تعمل بقطع  �آليات لالأجهزة  �آلية؛  �إ�سار�ت  �أدو�ت قيا�س؛ مالعق قيا�س؛  �أدو�ت قيا�س كهربائية؛  �أجهزة قيا�س؛  �أدو�ت ر�سم هند�سي؛  و�أ�سالك(؛  �لكهربائية )كيبالت  �ملو�د؛ مو�د �خلطوط  �أدو�ت و�آلت فح�س 
�لب�سرية؛  ل��الأدو�ت  ميكرومرتية  لو�لب  ميكرومرتي؛  قيا�س  حم��دد�ت  �إيقاع؛  بندولت  قيا�س؛  �أجهزة  ج��وي؛  ر�سد  �آلت  ج��وي؛  ر�سد  بالونات  �لع�سكرية؛  �أو  �ل�سناعية  لالأغر��س  معادن  كو��سف  زئبقية؛  ت�سوية  مو�زين  �سوتية(؛  )م�سخمات  ميغافونات 
ميكرومرت�ت )�أجهزة قيا�س دقيقة(؛ ميكروفونات؛ معاجلات بيانات �سغرية؛ ميكرو�سكوبات )جماهر(؛ �جهزة تقطيع �سر�ئح دقيقة؛ عد�د�ت �أميال للمركبات؛ مر�يا للمعاينة؛ مر�يا )ب�سرية(؛ �أجهزة �ملودم؛ �آلت عد وفرز �لنقود؛ �أجهزة مر�قبة كهربائية؛ 
�سا�سات عر�س )�أجز�ء كمبيوتر(؛ بر�مج مر�قبة )بر�مج كمبيوتر(؛ فاأرة )معد�ت معاجلة بيانات(؛ لباد�ت �لفاأرة؛ �أجهزة و�أدو�ت مالحية؛ �أجهزة �إ�سارة بحرية؛ �أجهزة مالحة للمركبات )كمبيوتر�ت على منت �ملركبات(؛ �أدو�ت مالحية؛ لفتات نيونية؛ �سبكات 
للوقاية من �حلو�دث؛ مالقط �أنفية للغو��سني و�ل�سباحني؛ مفكرة يف �سكل كمبيوتر �سغري؛ عد�سات �سيئية )ب�سرية(؛ �أدو�ت ر�سد؛ مناقل ثمنية؛ �أومرت�ت )�جهزة قيا�س �ملقاومة بالأوم(؛ �أجهزة و�أدو�ت ب�سرية؛ قارئات حروف ب�سرية؛ مكثفات ب�سرية؛ 
�أو�ساط تخزين بيانات ب�سرية؛ �أقر��س ب�سرية؛ زجاج ب�سريات؛ �سلع ب�سرية؛ م�سابيح ب�سرية؛ عد�سات ب�سرية؛ �أ�سيلوغر�فات )ر��سمات ذبذبية(؛ �أفر�ن لال�ستخد�م �ملخربي؛ �أجهزة نقل �لأك�سجني؛ مولد�ت �لأوزون؛ عد�د�ت �لوقوف؛ م�سارعات ج�سيمات؛ 
عد�د�ت �خلطى؛ ثقوب مر�قبة )عد�سات مكربة( لالأبو�ب؛ بري�سكوبات )مناظري مر�قبة غري مرئية(؛ م�سجالت �سغرية �حلجم؛ �أطباق خمربية؛ حمدد�ت قيا�س �لبنزين؛ �أ�سطو�نات �لفونوغر�ف؛ �آلت ت�سوير )فوتوغر�فية و�إلكرتو�ستاتية وحر�رية(؛ �أرفف 
�أنابيب م�س؛ لوحات م�سح م�ستوية )�أدو�ت م�سح(؛ �أجهزة قيا�س �ل�سطوح؛ �سفائح للبطاريات؛ �أجهزة ر�سم خطوط بيانية؛ قو�ب�س  �إر�سال �ل�سور تلغر�فياً؛ خاليا كهربائية �سوئية؛ نظار�ت �أنفية؛  فوتوغر�فية؛ فوتومرت�ت )�أجهزة قيا�س �سوئية(؛ �أجهزة 
وماآخذ و�أدو�ت تو�سيل �أخرى )و�سالت كهربائية(؛ �ساقول؛ خيوط �لفادن )خيوط �ل�ساقول(؛ حا�سبات جيب؛ مقايي�س �ل�ستقطاب؛ م�سغالت و�سائط حممولة؛ هو�تف حممولة؛ مو�زين دقيقة؛ �أجهزة قيا�س دقيقة؛ �سد�د�ت موؤ�سر�ت �ل�سغط لل�سمامات؛ 
موؤ�سر�ت �ل�سغط؛ �أجهزة قيا�س �ل�سغط؛ لوحات د�ر�ت مطبوعة؛ د�ر�ت مطبوعة؛ طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة �لكمبيوتر؛ منا�سري )ب�سرية(؛ جم�سات لالأغر��س �لعلمية؛ �أجهزة عر�س؛ �سا�سات عر�س؛ �أجهزة و�قية من �أ�سعة �إك�س لي�ست لغايات طبية؛ �أجهزة 
و�قية من �حلو�دث لال�ستخد�م �ل�سخ�سي؛ خوذ و�قية؛ خوذ و�قية لالألعاب �لريا�سية؛ �أقنعة و�قية؛ بذلت و�قية للطيارين؛ مناقل )�أدو�ت قيا�س(؛ �آلت مكتبية للبطاقات �ملخرمة؛ �زر�ر كبا�سة لالأجر��س؛ بريومرت�ت )�أجهزة قيا�س درجات �حلر�رة �ملرتفعة(؛ 
موؤ�سر�ت �لكمية؛ �أجهزة ر�د�ر؛ �أجهزة ند�ء ل�سلكي؛ �أجهزة �إ�سعاعية لالأغر��س �ل�سناعية؛ �سا�سات عر�س �إ�سعاعية لالأغر��س �ل�سناعية؛ �أجهزة ر�ديو؛ تلغر�فات ل�سلكية؛ هو�تف ل�سلكية؛ �أجهزة �أمان حلركة مرور �ل�سكك �حلديدية؛ قارئات )معد�ت معاجلة 
بيانات(؛ �أجهزة ت�سغيل �أ�سطو�نات؛ خمف�سات )كهربائية(؛ �أقر��س عاك�سة تلب�س للوقاية من حو�دث �ملرور؛ �أجهزة قيا�س معامل �لنك�سار؛ تل�سكوبات كا�سرة؛ �أجهزة تنظيم كهربائية؛ مرحالت كهربائية؛ �أجهزة حتكم عن بعد؛ مقاومات كهربائية؛ �أجهزة 
تنف�س لرت�سيح �لهو�ء؛ �أجهزة تنف�س، بخالف �مل�ستخدمة للتنف�س �ل�سطناعي؛ �أقنعة تنف�س، بخالف �مل�ستخدمة للتنف�س �ل�سطناعي؛ �أوعية تقطري؛ منا�سب لأوعية �لتقطري؛ عد�د�ت دور�ت؛ ريو�ستات )ناظمات �لتيار(؛ خوذ�ت للركوب؛ �إ�سار�ت �سوئية �أو 
�آلية للطرق؛ ق�سبان للم�ستك�سفني حتت �ملاء؛ �سو�خ�س )�أدو�ت م�سح(؛ م�ساطر )�أدو�ت قيا�س(؛ م�ساطر )�أدو�ت قيا�س(؛ �أجهزة قيا�س �ل�سكر؛ كو�بح �أمان، بخالف �مل�ستخدمة ملقاعد �ملركبات ومعد�ت �لألعاب �لريا�سة؛ م�سمع �أمان؛ �أجهزة قيا�س �مللوحة؛ �أجهزة 
�لأج�سام  �رتفاع  �أجهزة قيا�س  �سبه مو�سالت؛  �لد�خلية؛  �للولبة  �لفوتوغر�يف(؛حمدد�ت قيا�س  �سا�سات )للت�سوير  �لفوتوغر�يف؛  �سا�سات للحفر  بيانات(؛  �لعلمية؛ مو�زين؛ ما�سحات )معد�ت معاجلة  �أقمار �سناعية لالأغر��س  �ل�سناعية؛  مالحية لالأقمار 
�إ�سارة؛  �إ�سارة؛ فو�ني�س  �أجر��س  �أحذية للوقاية من �حلو�دث و�لإ�سعاع و�حلريق؛ معتقات م�سر�ع �لكامري�ت )للت�سوير �لفوتوغر�يف(؛ م�سر�ع �لكامري� )للت�سوير �لفوتوغر�يف(؛ تل�سكوبات ت�سويب لالأ�سلحة �لنارية؛  �أغلفة للكبالت �لكهربائية؛  �لطائرة؛ 
عو�مات �إ�سارة؛ لوحات ��سارة م�سيئة �أو �آلية؛ �سفار�ت �إ�سارة؛ �إ�سار�ت م�سيئة �أو �آلية؛ �إ�سار�ت �سوئية؛ �أجهزة حماكاة للقيادة و�لتحكم باملركبات؛ �سفار�ت �إنذ�ر؛ حافظات لأجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة؛ فرجار�ت قيا�س منزلقة؛ �أجهزة عر�س �ل�سر�ئح؛ م�ساطر 
�أجهزة ت�سجيل  �ل�سوت؛  �أجهزة �سرب بال�سدى؛ معد�ت حتديد م�سدر  �للحام؛ �سمامات ت�سغل مبلفات لولبية )مفاتيح كهرومغناطي�سية(؛  �لدخان؛ جو�رب تدفاأ كهربائياً؛ بطاريات �سم�سية؛ خوذ عمال  �لفوتوغر�يف(؛ كو��سف  �إنزلقية؛ �سر�ئح )للت�سوير 
�ل�سوت؛ حامالت لت�سجيل �ل�سوت؛ �أ�سرطة ت�سجيل �ل�سوت؛ �أجهزة ن�سخ �ل�سوت؛ �أجهزة نقل �ل�سوت؛ �أجهزة و�آلت �سرب �لأعماق؛ �أثقال ر�سا�سية خليوط �ل�سرب؛ خيوط �ل�سرب؛ و�قيات من �ل�سرر؛ �أنابيب للتخاطب؛ علب للنظار�ت؛ �أطر للنظار�ت؛ عد�سات 
ت�سغيل  لأجهزة  �ل�سرعة  منظمات  �لفوتوغر�يف(؛  )للت�سوير  �ل�سرعة  قيا�س  �أجهزة  �ل�سرعة؛  موؤ�سر�ت  للمركبات؛  �ل�سرعة  �سبط  �أجهزة  طيفي(؛  )مك�ساف  �سبكرتو�سكوبات  �أجهزة  طيفي(؛  )خمطاط  �سبكرتوغر�ف  �أجهزة  )ب�سرية(؛  نظار�ت  للنظار�ت؛ 
�آلية  قيادة  �أجهزة  للمحركات؛  ت�سغيل  كبالت  �لفوتوغر�يف؛  �لت�سوير  لأجهزة  منا�سب  �مل�سرح؛  �إ�ساءة  منظمات  �حلريق؛  من  للوقاية  ر�س  �سبكات  �لفوتوغر�يف(؛  )للت�سوير  لف  بكر�ت  كحولية؛  ت�سوية  مو�زين  �لعد�سات؛  تقو�س  قيا�س  �أجهزة  �لأ�سطو�نات؛ 
للمركبات؛ حمولت ر�فعة؛ �سترييوهات �سخ�سية؛ �أجهزة �سترييو�سكوب )منظار جم�سم(؛ �أجهزة �سترييو�سكوبية؛ وحد�ت تقطري للتجارب �ملخربية؛ �أجهزة �سرتوب�سكوب؛ �إبر لأجهزة ت�سغيل �لأ�سطو�نات؛ �سلفيتوميرت�ت )�أجهزة قيا�س �لكربيت(؛ نظار�ت 
�أجهزة و�أدو�ت م�ساحة؛ �سال�سل م�ساحة؛ معد�ت م�ساحة؛ مو�زين للم�ساحني؛ لوحات مفاتيح كهربائية؛ �سناديق مفاتيح )كهربائية(؛ مفاتيح كهربائية؛ تاكومرت�ت )�أجهزة قيا�س �ل�سرعة �لز�وية(؛ م�سجالت �سريطية؛ عد�د�ت �سيار�ت �لأجرة؛  �سم�سية؛ 
�أجهزة تعليمية؛ و�قيات �أ�سنان؛ �أ�سالك تلغر�فات؛ تلغر�فات )�أجهزة(؛ �أجهزة قيا�س �ملدى؛ �أجهزة هاتف؛ �سماعات هو�تف؛ ميكروفونات هو�تف؛ �أ�سالك هو�تف؛ طابعات عن بعد؛ ملقنات عن بعد؛ قاطع للتيار �لكهربائي عن بعد؛ تل�سكوبات؛ �أجهزة تلفزيون؛ 
�أنابيب كهروحر�رية؛  �لزو�يا(؛  لقيا�س  )�أجهزة  ثيودوليتات  �ل�سرقة؛  ملنع  �أجهزة كهربائية  لغابات طبية؛  لي�ست  �ختبار  �أجهزة  �ختبار؛  �أنابيب  تو�سيل )كهربائية(؛  لغايات طبية؛ موؤ�سر�ت درجة �حل��ر�رة؛ طرفيات  لي�ست  مل�سقات موؤ�سر�ت درجة �حل��ر�رة، 
�أذرع �سوتية  �أتوماتيكية؛  �سمامات كهروحر�رية؛ ثريمومرت�ت )مو�زين حر�رة( لي�ست لغايات طبية؛ ثريمو�ستات )منظمات �حلر�رة(؛ ثريمو�ستات للمركبات؛ موزعات تذ�كر؛ �ساعات �لدو�م )�أدو�ت ت�سجيل �لزمن(؛ �أجهزة ت�سجيل �لزمن؛ مفاتيح زمنية 
لأجهزة ت�سغيل �لأ�سطو�نات؛ �آلت �جلمع �لكلي؛ �أقماع مرورية؛ �أجهزة �لإ�سار�ت �ل�سوئية )�أدو�ت �إر�سال �إ�سار�ت(؛ حمولت )كهربائية(؛ تر�نز�ستور�ت )�لكرتونية(؛ �أجهزة �إر�سال �إ�سار�ت �إلكرتونية؛ ُمر�ِسالت )لالت�سال عن بعد(؛ �أجهزة �إر�سال )لالت�سال عن 
بعد(؛ �أجهزة مر�سلة جيبية؛ منا�سب ثالثية �لقو�ئم؛ منا�سب ثالثية �لقو�ئم للكامري�ت؛ �أجهزة قيا�س كثافة �لبول؛ م�سغل وم�سي لناقل تتابعي م�سرتك؛ حمدد�ت قيا�س �لتفريغ؛ �سمامات مفرغة )للر�ديو(؛ �أجهزة قيا�س �لتغاير �ملغناطي�سي؛ مثلثات 
حتذير من عطل �ملركبات؛ �أجهزة ر�ديو للمركبات؛ ورنيات )مقايي�س متناهية �لدقة(؛ �أ�سرطة فيديو؛ لفافات تخزين �ألعاب �لفيديو؛ م�سجالت فيديو؛ �سا�سات فيديو؛ هو�تف فيديو؛ �أ�سرطة فيديو؛ م�سوبات فوتوغر�فية؛ �أجهزة قيا�س �للزوجة؛ منظمات 
�لفلطية للمركبات؛ �أدو�ت و�قية من �لتغري �ملفاجئ يف �لفلطية؛ فولتمرت�ت )�أجهزة قيا�س �لفلطية(؛ �آلت �قرت�ع؛ رقاقات )�سر�ئح �سيليكونية(؛ نظار�ت مو�ر�ة )حماية(؛ هو�تف ل�سلكية؛ �أحو��س غ�سيل )للت�سوير �لفوتوغر�يف(؛ موؤ�سر�ت من�سوب �ملاء؛ 
�أجهزة قيا�س �لطول �ملوجي؛ ج�سور قبانية؛ �أجهزة و�أدو�ت وزن؛ �آلت وزن؛ �أثقال؛ �سفار�ت �إنذ�ر؛ خماريط �لريح لتبني �جتاه �لريح؛ مو�سالت �أ�سالك )كهربائية(؛ �أ�سالك كهربائية؛ دروع وجه و�قية للعمال؛ م�ساند ر�سغ لال�ستخد�م مع �أجهزة �لكمبيوتر؛ 
لعقد  �لبيانات وبرجميات  لتخزين  وبر�مج  �لبيانات، برجميات  لتخزين  و�أدو�ت  �أجهزة  لغايات طبية؛  لي�ست  �إك�س  �أ�سعة  �أنابيب  لغايات طبية؛  �مل�ستخدمة  �إك�س بخالف  �أ�سعة  لل�سوء؛ �سور  �إك�س معر�سة  �أ�سعة  �أفالم  لغايات طبية؛  لي�ست  �إك�س  �أ�سعة  �أجهزة 
�لجتماعات �ملرئية و�لت�سجيل �لإذ�عي و�لتلفزيوين و�ل�سوتي ون�سخ �ل�سوت و �أجهزة و�أدو�ت �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية و�لتعليم؛ �أجهزة و�أدو�ت لت�سجيل �لرب�مج �لتلفزيونية؛ �أجهزة و�أدو�ت لن�سخ �أو ��ستقبال �ل�سوت �أو �ل�سور �أو �ملحتوى �ل�سمعب�سري؛ 
�أجهزة كهربائية و�إلكرتونية لال�ستخد�م يف ��ستقبال �لبث بو��سطة �لأقمار �ل�سناعية �أو �لبث �لأر�سي �أو �لبث �لكيبلي؛ �أجهزة �لتلفزيون؛ �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل )�إىل �سي دي( و�سا�سات �لبالزما؛ �أنظمة �ل�سينما �ملنزلية؛ م�سخمات �ل�سوت؛ �ل�سماعات؛ 
�أجهزة �لر�ديو؛ �لأجهزة �ل�سمعية و/�أو �ل�سمعب�سرية �لال�سلكية؛ �لأجهزة �ل�سمعية و/�أو �ل�سمعب�سرية �ملحمولة؛ �أجهزة �لتحكم عن بعد؛ لوحات �ملفاتيح �ل�سغرية �لال�سلكية؛ �أجهزة �ل�ستقبال �لتلفزيوين �لتي ت�ستمل على �أجهزة فك �لت�سفري؛�أجهزة ��ستقبال 
�لأقمار  �لبث بو��سطة  �لكيبلي لال�ستخد�م يف فك �سفر�ت و��ستقبال  �لتلفزيون  ��ستقبال  �أجهزة  �ل�سخ�سي؛  �لفيديو  �لعايل؛ م�سجالت  �لو�سوح  �لكيبلي ذ�ت تقنية  �لتلفزيون  ��ستقبال  �أجهزة  �لرقمي؛  �لكيبلي  �لتلفزيون  ��ستقبال  �أجهزة  �لكيبلي؛  �لتلفزيون 
�ل�سناعية �أو �لبث �لأر�سي �أو �لبث �لكيبلي؛ �أجهزة لفك �سفر�ت �لإ�سار�ت �مل�سفرة وت�سمل �أجهزة ��ستقبال �لتلفزيون �لكيبلي لال�ستقبال �لتليفزيوين؛ �أجهزة ��ستقبال �لتلفزيون �لكيبلي �لتي ت�ستمل على �أجهزة فك �ل�سفر�ت و�أدلة �مل�ساهدة �لتفاعلية؛ �أجهزة 
��ستقبال �لتلفزيون �لكيبلي �لتي ت�ستمل على �أجهزة لفك �ل�سفر�ت وم�سجالت لت�سجيل �لرب�مج �لتليفزيونية و�لإذ�عية؛ �أجهزة ��ستقبال �لتلفزيون �لكيبلي �لتي ت�ستمل على �أجهزة فك �ل�سفر�ت و�مل�سجالت �لتي ميكن برجمتها على نقل �لت�سجيالت �ملحفوظة 
�إىل �لتخزين وكذلك حذف �لت�سجيالت �لأقدم؛�أطباق ��ستقبال �لأقمار �ل�سناعية؛ �أجهزة مانع �ل�سجيج �ملنخف�س )�إل �إن بي(؛ عد�د�ت �لأقمار �ل�سناعية؛ برجميات �حلا�سوب �لتي متكن من �لبحث عن �لبيانات؛ بر�مج م�سفرة لأجهزة �حلا�سوب وملعاجلة 
�سفر�ت  �لكيبلي لال�ستخد�م يف فك  �لتلفزيون  ��ستقبال  �أجهزة  �ل�سفر�ت؛  �أجهزة فك  ت�ستمل على  �لتي  �لتلفزيوين  �ل�ستقبال  �أجهزة  �لهاتفية و�لال�سلكية؛  �ملودم  �أجهزة  �ل�سخ�سي؛  �لرقمي  �مل�ساعد  �أجهزة  �لنقالة؛  �لهو�تف  �لهو�تف؛  �لبيانات و�لت�سالت؛ 
و��ستقبال �لبث بو��سطة �لأقمار �ل�سناعية �أو �لبث �لأر�سي �أو خط �مل�سرتك �لرقمي )دي �إ�س �إل( �أو �لإنرتنت �أو غريها من �أ�سكال �لبث �لإلكرتوين؛�أجهزة فك �سفر�ت �لإ�سار�ت �مل�سفرة؛ �لرب�مج �لتليفزيونية و�لإذ�عية �مل�سجلة؛ �لرب�مج �مل�سجلة للبث �أو 
غريها من �أ�سكال �لإر�سال على �لتليفزيون و�لإذ�عة و�لهو�تف �لنقالة و�أجهزة �مل�ساعد �لرقمي �ل�سخ�سي وعلى �أجهزة �حلا�سوب �ل�سخ�سي؛ ت�سجيالت �لفيديو؛ �أجهزة و�أدو�ت �لو�سائط �ملتعددة؛ �أجهزة �حلا�سوب �ملحمولة �أو �لتي حتمل باليد؛ م�سغالت �أقر��س 
�ألعاب �حلا�سوب �لإلكرتونية  �أجز�ء و�أجهزة و�أدو�ت �حلا�سوب لإر�سال وعر�س و��ستقبال وتخزين و�لبحث عن �ملعلومات �لإلكرتونية؛ بر�مج �حلا�سوب؛  �لفيديو �لرقمي )دي يف دي(؛�أجهزة �حلا�سوب؛ عتاد �حلا�سوب؛ بر�مج ثابتة وبر�مج ثابتة للحا�سوب؛ 
)برجميات(؛ �ألعاب �حلا�سوب �لتفاعلية �لإلكرتونية )برجميات(؛ برجميات �حلا�سوب؛ برجميات �حلا�سوب و�أجهزة �لت�سالت �لتي متكن من �لت�سال بقو�عد �لبيانات و�لإنرتنت؛برجميات �حلا�سوب �لتي يتم �حل�سول عليها من �لإنرتنت؛ معد�ت نهاية 
�ملنتجات  �لتليفزيونية �لرقمية مل�ساهدة و�سر�ء  �إىل ولال�ستخد�م من قبل م�ساهدي �لقنو�ت  �ل�سلكية و/�أو �لال�سلكية؛ برجميات �حلا�سوب وبر�مج �حلا�سوب للتوزيع  �لناري و/�أو �لقنطرة ل�سبكات �حلا�سوب  �أجهزة �لر�وتر و/�أو �ملودم و/�أو �جلد�ر  �ل�سبكة؛ 
�ألعاب �لفيديو �لتفاعلية �لتي تتاألف من برجميات �حلا�سوب وحتديد� �لربجميات وحتديد�ً برجميات  �أجهزة  �أحاجي �حلا�سوب؛ بر�مج �حلا�سوب للتليفزيون �لتفاعلي ولالألعاب و/�أو �لأحاجي �لتفاعلية؛  �ألعاب �حلا�سوب وبرجميات  و�خلدمات؛برجميات 
�لفيديو  �ألعاب  �حلا�سوبية؛  �لألعاب  �لإلكرتونية؛  �ملن�سور�ت  و�لرموز؛  و�ملعلومات  و�لإ�سار�ت  و�لن�سو�س  و�ل�سور  و�لأ�سو�ت  �ملو�سيقى  و�إر�سال  وت�سغيل  باليد ل�ستقبال  و/�أو حتمل  �إلكرتونية حممولة  �أجهزة  �لإلكرتونية؛  �لألعاب  �لتحكم يف  �أجهزة  ت�سغيل 
�أو �مل�سجلة م�سبقاً؛  �أعاله؛ �لكا�سيتات و�لأ�سرطة ولفافات �لتخزين �ل�سمعية و�لب�سرية �لفارغة  �أجهزة عر�س �لفيديو؛ �لأ�سرطة و�لأقر��س و�لأ�سالك �ملغناطي�سية؛ كا�سيتات ولفافات تخزين مهياأة لال�ستخد�م مع �لأ�سرطة  �حلا�سوبية؛ �سا�سات �لفيديو؛ 
�لدو�ئر �ملدجمة  �مل�سغوطة و�لبطاقات و�لأقر��س وبطاقات  �لقر�ءة فقط و�لأقر��س  �لفيديو؛ وحد�ت ذ�كرة  �أو  �ل�سوت  بالليزر لت�سجيل  �لتي ميكن قر�ءتها  �لأقر��س  �لفونوغر�ف؛  �أ�سطو�نات  �لرقمي )دي يف دي(؛  �لفيديو  �أقر��س  �مل�سغوطة؛  �لأقر��س 
وحامالت �لذ�كرة وو�سائط �لت�سجيل وجميعها م�سجل عليها م�سبقا �ألعاب و/�أو �أحاجي �لفيديو؛ �لبطاقات �مل�سفرة؛هو�ئيات ��ستقبال �إ�سارة �لر�ديو و�لتلفزيون؛ �ملو�سيقى و�لأ�سو�ت ومقاطع �لفيديو و�ل�سور و�لن�سو�س و�ملعلومات �ملقدمة من خالل �سبكات 
�لت�سالت و/�أو من خالل �لت�سليم �ملبا�سر وعن طريق �لإنرتنت و/�أو �ل�سبكة �لعنكبوتية �لعاملية �أو غريها من �سبكات �لت�سال؛ �لت�سجيالت �ل�سوتية و/�أو �ل�سمعية �لتفاعلية؛ �لت�سجيالت �ملو�سيقية و/�أو �لفيديوية و/�أو �ل�سوتية و/�أو �ل�سمعية )�لقابلة 
للتنزيل( �ملقدمة من مو�قع �مللفات ذ�ت �لمتد�د )�أم بي ثري( على �لإنرتنت؛ م�سغالت ملفات �إم بي ثري، قارئات ملفات �إم بي ثري؛ م�سجالت و/�أو م�سغالت �مللفات �ل�سمعية و/�أو �لفيديوية؛ م�سجالت و/�أو م�سغالت �مللفات �ل�سمعية و/�أو �لفيديوية �ملحمولة؛ 
�أدو�ت �سوتية  �أو  نغمات رنني �لهاتف )�لقابلة للتنزيل(؛ �أجهزة و�أدو�ت ل�ستقبال �لبث �لإذ�عي و�لتلفزيوين مبا يف ذلك ��ستقبال �لبث �لكيبلي و�لبث بو��سطة �لأقمار �ل�سناعية و�لبث �لرقمي؛ �لبطاقات �لذكية؛ بطاقات �لئتمان؛ بطاقات �لولء؛ �أجهزة 
وحتديد�ً �لأقر��س �ل�سوتية و�أجهزة قيا�س �ل�سوت و�أجهزة �لإنذ�ر �ل�سوتية؛ حمولت؛ هو�ئيات؛ هو�ئيات ��ستقبال؛ م�سخمات �ل�سوت؛ �أجهزة و�أدو�ت �لت�سال؛ �لبطاقات �لبنكية �أو �لئتمانية �مل�سفرة �أو �ملمغنطة؛ �أفالم �لت�سوير �ل�سينمائي؛ �أجهزة و�أدو�ت 
�لت�سوير �ل�سينمائي؛ حامالت �لبيانات؛ �أجهزة ومعد�ت وجتهيز�ت لتخزين �لبيانات؛ �أجهزة و�أدو�ت �لت�سالت �لال�سلكية و/�أو �لت�سالت �ل�سلكية و/�أو �لبث و/�أو �لإر�سال و/�أو فك �ل�سفرة و/�أو معاجلة �ل�سور �أو �ل�سمعب�سرية �لكهربائية؛�أجهزة و�أدو�ت 
�لت�سالت �لال�سلكية و/�أو �لت�سالت �ل�سلكية و/�أو �لبث و/�أو �لإر�سال و/�أو فك �ل�سفرة و/�أو معاجلة �ل�سور �أو �ل�سمعب�سرية �لإلكرتونية؛�أجهزة ومعد�ت ن�سخ �لأفالم؛ �أجهزة و�أدو�ت �لت�سالت �لال�سلكية و/�أو �لت�سالت �ل�سلكية و/�أو �لبث و/�أو �لإر�سال و/
حتمل  �لتي  �لإلكرتونية  �ل�سمعب�سرية  �أو  �ل�سور  معاجلة  و/�أو  �ل�سفرة  فك  و/�أو  �لإر�سال  و/�أو  �لبث  و/�أو  �ل�سلكية  �لت�سالت  و/�أو  �لال�سلكية  �لت�سالت  و�أدو�ت  باليد؛�أجهزة  حتمل  �لتي  �لكهربائية  �ل�سمعب�سرية  �أو  �ل�سور  معاجلة  و/�أو  �ل�سفرة  فك  �أو 
باليد؛�لهو�تف �لنقالة؛ �أفالم �لر�سوم �ملتحركة؛ �لأجهزة و�ملعد�ت �لهاتفية؛ قطع غيار ولو�زم لكافة �ملنتجات �ملذكورة �أعاله؛�لنظار�ت �ل�سم�سية وجر�بات جلد حلمل �لهو�تف �لنقالة؛ منتجات قابلة للبيع �للكرتوين وحتديد�ً �ملحتويات �لإعالمية �لقابلة 
للتنزيل وت�سمل مقاطع �لفيديو و�لأفالم و�لرب�مج �لتلفزيونية و�ألعاب �حلا�سوب و�ملو�سيقى و�ل�سور ونغمات �لت�سال �ملقدمة من خالل �لنرتنت �أو �لكيبل �أو �لإر�سال �لال�سلكي �أو خدمة �لبث من خالل �لأقمار �ل�سناعية �أو �لبث �لأر�سي؛ علب وحاويات 
و�أغطية حافظة وقطع غيار ولو�زم لها وجميعها لال�ستخد�م مع م�سغالت �مللفات ذ�ت �لمتد�د )�أم بي ثري( و�أجهزة تخزين �ملو�سيقى و�أجهزة تخزين �لو�سائط و�لأجهزة �ل�سمعية و�لأجهزة �لب�سرية و�أجهزة �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية و�أجهزة �لكمبيوتر 
و�أجهزة حتديد �ملو�قع / �ملالحة و�أجهزة �لت�سوير �لفوتوغر�يف و�أجهزة بث �لو�سائط و�أجهزة �لتلفزيون �لذكية وم�سغالت �لو�سائط �لرقمية، و�أجهزة ��ستقبال قنو�ت �لكيبل و�لهو�تف �لذكية و�ل�ساعات �لذكية و�أجهزة �لتحكم عن بعد و�لقارئات �لإلكرتونية 
�لكهربائية و�لإلكرتونية  �ملعد�ت  �لذكية؛  �أغ�سية و�قية مهياأة للهو�تف  باللم�س؛ حلقات ذكية؛  �للوحي؛ طرفيات تفاعلية تعمل  �لكمبيوتر  �أغطية لأجهزة  �إيه(؛  �ل�سخ�سية )بي دي  �لرقمية  �أغطية للم�ساعد�ت  �لرقمية؛  �لإلكرتونية و�لأقر��س  و�لأقر��س 
و�حلا�سوبية لالآلت �لتي ت�ستخدم يف تر�سيد وتوليد و�ل�ستخد�م �لفعال للحر�رة و�لإ�ساءة و�ملياه مبا يف ذلك �ملتحكمات �لرثمو�ستاتية و�للوحات �ل�سم�سية لتوليد �لكهرباء و�لأجهزة �لفلطية �ل�سوئية و�خلاليا �ل�سم�سية و�لتوربينات وكا�سفات �حلركة؛ �ملعد�ت 
�لكهربائية و�لإلكرتونية �لتي ت�ستخدم يف توليد �لطاقة �ل�سم�سية؛ �ملعد�ت �لكهربائية و�لإلكرتونية و�حلا�سوبية لال�ستخد�م يف توليد �لطاقة �لبديلة مبا يف ذلك طاقة �لرياح و�لطاقة �لكهرومائية وطاقة �ملد و�جلزر و�لطاقة �حلر�رية �لأر�سية و�لطاقة 
�ل�سم�سية و�لطاقة �حليوية و�لوقود �حليوي؛ معد�ت �لتحكم و�ملر�قبة لال�ستخد�م يف توليد �لطاقة �لبديلة مبا يف ذلك طاقة �لرياح و�لطاقة �لكهرومائية وطاقة �ملد و�جلزر و�لطاقة �حلر�رية �لأر�سية و�لطاقة �ل�سم�سية و�لطاقة �حليوية و�لوقود �حليوي؛ 
�أجهزة �لتحكم �لآيل لالإد�رة �ملحلية لالإ�ساءة و�لتدفئة و�إمد�د�ت �ملياه؛�ملن�سور�ت �لإلكرتونية )�لقابلة للتنزيل( مبا يف ذلك �ملن�سور�ت �لإلكرتونية و�ملجالت و�لن�سر�ت �ملعنية ب�سوؤون �حلفاظ على �لبيئة وتر�سيد �لطاقة وعلم �لبيئة ورعاية �حليو�ن وم�سروعات 
�لطاقة �ملتجددة و�لتي ت�سمل طاقة �لرياح و�لطاقة �لكهرومائية وطاقة �ملد و�جلزر و�لطاقة �حلر�رية �لأر�سية و�لطاقة �ل�سم�سية و�لطاقة �حليوية و�لوقود �حليوي؛�أجهزة ومعد�ت لأنظمة �ملر�قبة بالدو�ئر �لتلفزيونية �ملغلقة؛ �أجهزة و�أدو�ت ملر�قبة �لأمن 
و�إن��ذ�ر �حلريق ومعد�ت �لإن��ذ�ر من  �إنذ�ر �لأمن �ملنزيل و�ل�سخ�سي؛ معد�ت �حلماية �لإلكرتونية وت�سمل معد�ت ك�سف  �أجهزة  �أجهزة �لأمن �ملنزيل و�ل�سخ�سي؛ معد�ت �لأمن �ملنزيل و�ل�سخ�سي؛  �أجهزة و�أدو�ت للتحكم ومر�قبة �لأمن �ملنزيل؛  �ل�سخ�سي؛ 
�ملت�سللني و�لل�سو�س ومعد�ت ك�سف �حلركة؛�لأجهزة و�لأدو�ت �لإذ�عية و�لهاتفية و�لتلفزيونية و�لإ�سارية و�لكامري�ت و�أجهزة و�أدو�ت ر�سد وت�سجيل �ل�سوت و�لفيديو و�أجهزة و�أدو�ت ن�سخ �ل�سوت و�لفيديو وجميعها لأغر��س �لتحكم و�لقيا�س عن بعد لغايات 
�لأمن �ملنزيل و�ل�سخ�سي؛ مفاتيح �أمنية )�أجهزة ت�سفري(؛ �أنظمة �لدو�ئر �لتلفزيونية �ملغلقة؛ كامري�ت ت�سوير حر�ري؛ �ل�سا�سات؛ �لكامري�ت؛ �لعد�سات �لب�سرية؛ �أغطية للكامري�ت؛ �لكامري�ت �سابقة �لتغليف؛ م�سجالت �سر�ئط �لفيديو؛ برجميات مر�قبة 
�أو �مل�سفرة؛ �أجهزة �ملر�قبة؛ لوحات �إلكرتونية لإد�رة ومر�قبة �أجهزة �لإنذ�ر؛  �لأنظمة؛ �أجهزة �ملر�قبة بالفيديو؛ كا�سفات؛ �أجهزة �لتحكم يف �لدخول؛ قارئات بطاقات؛ قارئات بطاقات ممغنطة؛ قارئات بطاقات ذكية؛ بطاقات �لتحكم يف �لدخول �ملمغنطة 
�أك�سيد �لكربون؛ م�سجالت �ل�سوت �لرقمي؛ م�سجالت �لفيديو �لرقمي؛ خادمات �ل�سوت �لرقمي؛ خادمات �لفيديو �لرقمي؛ معد�ت �لت�سالت �لكهربائية؛ معد�ت برجمة  �أول  �أجهزة �لإن��ذ�ر؛ كا�سفات ك�سر �لزجاج؛ كا�سفات �لدخان؛ كا�سفات غاز  لوحات 
�لر�سائل؛ معد�ت �ل�ستدعاء �لال�سلكي؛ �أنظمة �لأقفال �لإلكرتونية؛ �أجهزة ومعد�ت �لإنقاذ؛ �أجهزة �لإنذ�ر �لكهربائية؛ �أجهزة �إلكرتونية لفتح �لأبو�ب؛ �أجهزة �إلكرتونية للحماية؛ �أجهزة �إنذ�ر �سد �ملت�سللني ومعد�ت مكافحة �ل�سرقة؛ �أجهزة ك�سف �ملت�سللني؛ 
معد�ت ك�سف �حلركة؛ �أجهزة �لتحكم �لإلكرتونية؛ �أجهزة �إلكرتونية للتحكم يف ت�سغيل �لآلت؛ �أجهزة للتحكم عن بعد يف ت�سغيل �لآلت؛ �أجهزة حا�سوبية للتحكم يف ت�سغيل �لآلت؛ معد�ت �ل�سبكات �لإلكرتونية؛ معد�ت �لت�سالت �لإلكرتونية؛ �أجهزة برجمة 
�لر�سائل؛ �أجهزة �لأقفال �لإلكرتونية؛ قطع غيار ولو�زم جلميع �لب�سائع �ل�سابقة؛ برجميات حا�سوب وبرجميات �أنظمة �لت�سغيل و�أجهزة ومكونات لإر�سال �أو ��ستقبال �أو مز�منة �أو عر�س �أو تكوين ن�سخ �حتياطية �أو مر�قبة �أو �لتحكم �أو م�ساركة �أو ترميز �أو 
فك �سفرة �أو ت�سفري �أو �لو�سول �أو �لو�سول عن بعد �أو �إن�ساء �أو جتميع �أو تخزين �أو تاأمني �أو �إز�لة �أو نقل �أو ن�سر �أو حتديد مو�قع �أو تنظيم �أو بخالف ذلك ��ستغالل �لبيانات �أو �ل�سوت �أو �لو�سائط �ملتعددة �أو �ملقاطع �ل�سمعية �أو �ملقاطع �لب�سرية �أو �ملو�سيقى 
�أو �ل�سور �لفوتوغر�فية �أو �لر�سوم �أو �ل�سور �أو �ملقاطع �ل�سمعب�سرية �أو �لفيديو �أو �لن�سو�س �أو �لر�سوميات �أو غريها من �لبيانات مبا يف ذلك عرب �سبكة �ت�سالت عاملية؛ برجميات حا�سوب وبرجميات �أنظمة �لت�سغيل و�أجهزة ومكونات ملز�منة �لبيانات و�مللفات 
ور�سائل �لربيد �لإلكرتوين وعناوين �لت�سال و�لتقوميات وقو�ئم �ملهام و�لر�سائل �لن�سية و�ل�سور و�ملو�سيقى و�ملقاطع �ل�سمعية و�ملقاطع �لب�سرية و�ملقاطع �ل�سمعب�سرية و�لفيديو و�لن�سو�س و�لر�سوميات و�لرب�مج وغريها من �ملعلومات بني �أجهزة �حلا�سوب 
و�لأجهزة �لتي حتمل باليد وغريها من �لأجهزة وبالعك�س؛ من�سات �لت�سالت �لتي متكن من �ملز�منة �لفورية و�مل�ستمرة و�ملربجمة و�لد�ئمة للبيانات بني �أجهزة �حلا�سوب و�لأجهزة �لتي حتمل باليد وغريها من �لأجهزة وبالعك�س؛ بطاقات �لو�سائط �ملتعددة 
وبطاقات �لذ�كرة وبطاقات �لذ�كرة �لوم�سية و�سر�ئح �لذ�كرة و�أجهزة تخزين �لبيانات متعددة �لو�سائط و�ملاآخذ و�لبطاقات �ملزودة باأطاريف تو�سيل مرقمة و�لبطاقات �ملمغنطة و�سر�ئح خطوط �لهو�تف �لنقالة وبطاقات �لت�سال �لهاتفي و�سماعات �لأذن 
و�سماعات �لأذن �لتي تثبت على �لر�أ�س و�لأجهزة �لإلكرتونية �ملحمولة و/�أو �لتي حتمل باليد ل�ستقبال وتخزين وت�سغيل و�إر�سال �لبيانات �أو �ل�سوت �أو �لو�سائط �ملتعددة �أو �ملقاطع �ل�سمعية �أو �ملقاطع �لب�سرية �أو �ملو�سيقى �أو �ل�سور �لفوتوغر�فية �أو �لر�سوم �أو 
�ل�سور �أو �ملقاطع �ل�سمعب�سرية �أو �لفيديو �أو �لن�سو�س �أو �لر�سوميات �أو غريها من �لبيانات؛ �لقو�مي�س و�ملو�سوعات و�لكتب �ملرجعية �ملبا�سرة )�لقابلة للتنزيل(؛ �ملن�سور�ت �ملبا�سرة وت�سمل �ل�سحف و�ملجالت )�لدوريات( و�لكتب �لهزلية و�جلر�ئد )�ملن�سور�ت( 
و�لكتب و�أدلة �مل�ستخدم و�ملو�د �لتوجيهية و�لتعليمية )�لقابلة للتنزيل(؛ �ملل�سقات �ملبا�سرة و�ل�سور �لفوتوغر�فية و�ل�سور و�ملقالت و�لق�سائم و�لتذ�كر )�لقابلة للتنزيل( و�لقو�مي�س و�ملو�سوعات و�لكتب �ملرجعية �ملبا�سرة؛برجميات حا�سوب ملعاجلة �لدفعات 
�لإلكرتونية وحتويل �لأمو�ل من و�إىل �لغري؛ برجميات توثيق مبا�سرة وقابلة للتنزيل؛ برجميات وقو�عد بيانات �لتحويل �ملبا�سرة مبا يف ذلك حتويل �لعمالت وحتويل �لقيا�سات؛ برجميات حا�سوب لأغر��س مر�قبة �لت�سالت �ملبا�سرة و�ملحادثات �لتي تتم يف 
غرف �لدرد�سة و�إ�سعار �لغري مبحتو�ها؛ برجميات حا�سوب ملر�قبة ��ستخد�م �لأطفال لأجهزة �حلا�سوب و�لإنرتنت؛ برجميات حا�سوب تتعلق باحلماية �ملبا�سرة و�لأمن �ملبا�سر؛و�سائد حماية للج�سم و�لأطر�ف حلماية ر�كبي �لدر�جات من �حلو�دث �أو �لإ�سابة؛ 
مالب�س حماية حلماية ر�كبي �لدر�جات من �حلو�دث �أو �لإ�سابة؛ �أقنعة للوجه حلماية ر�كبي �لدر�جات من �حلو�دث �أو �لإ�سابة؛ �أقفال كهربائية للدر�جات �لهو�ئية؛ قطع غيار ولو�زم جلميع ما �سبق؛ نظام مالحة بالأقمار �ل�سناعية للدر�جات �لهو�ئية؛ 
�لطاقة؛ عد�د�ت  �مل�سافات؛ عد�د�ت  �لهو�ئية؛ عد�د�ت  �لدر�جات  �لعد�د�ت عن بعد؛عد�د�ت  �أجهزة حا�سوبية لقر�ءة  �لطاقة؛  �أجهزة قيا�س  �لهو�ئية؛  �لدر�جات  �أجهزة حا�سوب لال�ستخد�م مع  �لهو�ئية؛  �لدر�جات  �لعاملي لال�ستخد�م مع  �ملو�قع  نظام حتديد 
�أ�سرطة للنظار�ت �ل�سم�سية و�لنظار�ت؛ خوذ�ت؛ خوذ�ت ر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية؛ خوذ�ت  �إطار�ت للنظار�ت؛ عد�سات للنظار�ت؛  �ل�سرعة؛ �لنظار�ت؛ �لنظار�ت �لريا�سية؛ �لنظار�ت �لوقائية؛ �لنظار�ت �ل�سم�سية؛ علب للنظار�ت؛ علب للنظار�ت �ل�سم�سية؛ 
للوقاية يف حالت �لت�سادم؛ خوذ�ت ريا�سية وقائية؛ حقائب ريا�سية للخوذ�ت �لوقائية؛ �أدو�ت حماية لأغر��س ريا�سية للحماية من �حلو�دث و�لإ�سابة؛ قفاز�ت حماية؛ �أحجبة )حماية(؛ �أجهزة ل�سلكي؛ �أجهزة �ت�سال؛ هو�ئيات لأجهزة �لال�سلكي؛ قطع غيار 
�أجهزة  �لال�سلكي للمركبات؛  �أجهزة  �لال�سلكي؛  �مل�ستقبل  �ملر�سل  �أجهزة  �لال�سلكي؛  �ل�ستقبال و�لإر�سال  �أجهزة  �لال�سلكي؛  تثبيت لأجهزة  �لنقالة؛ ملحقات  �لال�سلكي  �أجهزة  �لإلكرتونية؛  �لال�سلكي  �أجهزة  �لال�سلكي؛  �أجهزة  �لال�سلكي؛ علب حلمل  لأجهزة 
وتنزيل ونقل  و��سرتجاع  �لكمبيوتر لتحميل وتخزين  �لرقمية عتاد  �لو�سائط  �ملحمولة وبث  �لو�سائط  و�أجهزة لتخزين  �لطرفية  و�لأجهزة  �لكمبيوتر  و�لأ�سو�ت وعتاد  �ملو�سيقى  �ل�سم�سية؛برجميات كمبيوتر لإن�ساء وحترير  بالطاقة  �لتي تعمل  �لال�سلكي 
وت�سليم �ملحتوى �لرقمي، ونظم �لو�قع �لفرت��سي، نظار�ت �أو مناظري �لو�قع �لفرت��سي، قفاز�ت �لبيانات، �سا�سات عر�س تثبت على �لر�أ�س بز�ت �لبيانات ومالب�س �لو�قع �لفرت��سي وحتديد�ً بز�ت �لبيانات وبز�ت �جل�سم وقفاز�ت �لبيانات، �سماعات �لر�أ�س، 
مكرب�ت �ل�سوت، ع�سا �لتحكم و�ملعد�ت و�لأجهزة لغرف �لو�قع �لفرت��سي، برجميات �لو�قع �لفرت��سي، �سماعات �لو�قع �لفرت��سي، خوذ�ت و�سا�سات عر�س، منتجات �لو�قع �لفرت��سي )يف �آر( و�لو�قع �ملعزز )�إيه �آر( وحتديد�ً نظار�ت وقفاز�ت ونظار�ت 
ثالثية �لأبعاد للهو�تف �لذكية و�سماعات �لر�أ�س و�سا�سات حممولة على �لر�أ�س مهياأة لال�ستخد�م مل�ساهدة مقاطع �لفيديو و�لأفالم و�سماعات �لر�أ�س ومتتبعات حركة �لر�أ�س و�أجهزة تعقب �حلركة وقفاز�ت �لبيانات و�أجهزة �لتحكم ثالثية �لأبعاد و�أجهزة مل�سية 
و�سا�سات ثالثية �لأبعاد جم�سمة )�سترييو�سكوبية( وثنائية �لأبعاد )مونو�سكوبية(، و�أحادية و�سماعات �لو�قع �لفرت��سي و �لو�قع �ملعزز، و�خلوذ، و�سا�سات �لعر�س، و�أنظمة �ل�سوت �لتي تتاألف ب�سكل �أ�سا�سي من مكرب�ت �ل�سوت، وجميعها مهياأة ل�ستخد�مها يف 
�أو �لت�سلية، �أجهزة ومكونات �لت�سالت �للكرتونية و�لب�سرية وحتديد� �سا�سات  �أو �ل�ستجمام  �ألعاب �لفيديو، وم�ساهدة �ل�سور �ملتحركة، و�مل�ساركة يف بيئات �لو�قع �لفرت��سي و�لو�قع �ملعزز �لتي ميكن للم�ستخدمني �لتفاعل فيها لأغر��س �لرتفيه  لعب 
عر�س لإظهار �لو�قع �لفرت��سي و�لتالعب و�لنغما�س و�لتكامل بني �ل�سوت و�لفيديو و�لن�س و�لثنائي و�ل�سور �لثابتة و�لر�سومات وملفات �لو�سائط �ملتعددة، �أجهزة عر�س �لفيديو �ل�سخ�سية على �سكل �سا�سات عر�س ميكن �رتد�وؤها لعر�س �ملحتوى �لرقمي 
مبا يف ذلك �لو�قع �لفرت��سي، �لو�قع �ملعزز، وحمتويات �لو�قع �ملختلط، ومن�سات حركة �لو�قع �لفرت��سي، وكامري�ت لال�ستخد�م يف منتجات �لو�قع �لفرت��سي )�سماعات �لر�أ�س، �سا�سات �لعر�س �ملحمولة على �لر�أ�س �ملهياأة ل�ستخد�مها يف م�ساهدة �لفيديو 
و�لأفالم و�سماعات �لر�أ�س ومتتبعات حركة �لر�أ�س، و�سا�سات �لعر�س ثالثية �لأبعاد جم�سمة(، و�أجهزة ��ست�سعار �حلركة و�أجهزة �لهولوغر�م، و�لأجهزة ثالثية �لأبعاد، دمج و�نغما�س �ملعلومات �جلغر�فية يف �لو�قع �لفرت��سي للتفاعل �ملبا�سر مع �ملجتمعات ذ�ت 
�لأع�ساء، و�لتطبيقات �لأخرى و�لبيانات، و�لهو�تف �لذكية، �أنظمة �لو�قع �لفرت��سي �ملحمولة، و�أجهزة �لكمبيوتر ميكن �رتد�وؤها، وحدة �ملعاجلة �ملرئية، وحدة معاجلة �لثالثية �لأبعاد )�لهولوغر�فية(، وحدة قيا�س بالق�سور �لذ�تي، برجميات �ألعاب �لو�قع 
�لفرت��سي وعتاد �لو�قع �لفرت��سي و�لأجهزة �لطرفية، برجميات يف جمال �لو�قع �لفرت��سي، برجميات �لو�قع �ملعزز، برجميات يف جمال �لو�قع �لفرت��سي وتتبع و��ست�سعار �حلركة و�ملوقع و�لو�سعية و�لجتاه، وبرجميات لتطوير و�لتكامل مع برجميات 
�للوحي،  �لكمبيوتر  و�أجهزة  �ملحمولة،  �لكمبيوتر،  �أجهزة  �ملعزز، وعتاد وبرجميات لال�ستخد�م يف متكني   / �لو�قع �لفرت��سي  �لو�قع برجميات  �ملتحرك لإع��د�د وتكوين وعر�س وت�سغيل  �لهاتف  تطبيقات  �ملعزز، �لربجميات، وحتديد�ً   / �لو�قع �لفرت��سي 
�ملحمول  �لكمبيوتر  لطرفيات  �سماعات  �لفرت��سي،  للو�قع  حا�سوبية  من�سة  �لإنرتنت،  عرب  �لفرت��سي  �لو�قع  حمتوى  وعر�س  وم�ساركة  لإن�ساء  �لفرت��سي  �لو�قع  برجميات  �لفرت��سية،  �لعاملية  �لتجارب  لتوفري  �لذكية  و�لهو�تف  �لنقالة،  و�لأجهزة 
و�مليكروفونات و�ل�سماعات و�لهو�تف �لذكية وكامري�ت �لويب و�سا�سات عر�س �لفيديو �ملحمولة على �لر�أ�س و�ل�سا�سات �مليكروية وحتديد�ً �ل�سا�سات �ملحمولة على �لر�أ�س و�سا�سات عر�س �لفيديو على مقربة من �لعني، وقطع غيار وملحقات لل�سا�سات �مليكروية، 
ومعاجلات �لفيديو وبرجميات وبر�مج ثابتة مل�سغالت �لفيديو ومعاجلات �لفيديو و�سا�سات عر�س �لفيديو �ل�سخ�سية و�أجهزة عر�س �لفيديو �ل�سخ�سية على �سكل �سا�سات ميكن �رتد�وؤها لعر�س �ملحتوى �لرقمي مبا يف ذلك �لو�قع �لفرت��سي، و�لو�قع �ملعزز، 
وحمتوى �لو�قع �ملختلط، بر�مج �ألعاب �لكمبيوتر �لقابلة للتنزيل للهو�تف �خللوية، و�ملحطات �لطرفية للكمبيوتر �ملحمول، �أجهزة ��ستقبال �ملحطات �لتلفزيونية، وم�سغالت �أقر��س �لفيديو �لرقمي �ملت�سلة بال�سبكة و�أجهزة �لتلفزيون �ملت�سلة بال�سبكة، بر�مج 
�ألعاب �لكمبيوتر �لقابلة للتنزيل، بر�مج �ألعاب فيديو �لقابلة للتنزيل، بر�مج �لألعاب لأجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، بر�مج �لألعاب لأجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، بر�مج �ألعاب �لكمبيوتر و�ألعاب �لفيديو �لقابلة للتنزيل �أو 
�أو �لتثبيت على �أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال  �ألعاب �لكمبيوتر و�ألعاب �لفيديو �لقابلة للتنزيل  �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، بر�مج  �أو �لتثبيت على �أجهزة  �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، ن�سخة بيانات �إ�سافية قابلة للتنزيل  �لتثبيت على �أجهزة 
�ل�سائل، ن�سخة بيانات �إ�سافية قابلة للتنزيل �أو �لتثبيت على �أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل،ملف �سورة قابل للتنزيل ويحتوي على �أعمال فنية ون�سو�س و�سوت وفيديو و�ألعاب ورو�بط �إىل �سبكة �لإنرتنت بخ�سو�س �أن�سطة 
ريا�سية وثقافية، �ل�سور �لقابلة للتنزيل على �لهو�تف �خللوية و�ملحطات �لطرفية للكمبيوتر �ملحمول، �سا�سة توقف قابلة للتنزيل على �لهو�تف �خللوية، نغمات قابلة للتنزيل على �لهو�تف �لنقالة،�ملن�سور�ت �لإلكرتونية �لقابلة للتنزيل على �سكل كتب 
وجمالت ون�سر�ت �إخبارية يف جمالت �ألعاب �لفيديو، برجميات �لألعاب، �أفالم �ملو�سيقى و�لفيديو، �سماعات لأجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، �سماعات ر�أ�س لأجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، ميكروفونات لأجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، لوحات مفاتيح لأجهزة 
�ألعاب �لفيديو �ملنزلية، فاأرة لأجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، كامري�ت ويب ت�ستخدم ح�سرياً مع لأجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية، �سماعات ت�ستخدم ح�سريا مع �أجهزة �لألعاب �ملحمولة ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، �سماعات ر�أ�س ت�ستخدم ح�سريا مع �أجهزة 
�أجهزة �لألعاب �ملحمولة ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، فاأرة ت�ستخدم  �أجهزة �لألعاب �ملحمولة ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، لوحات مفاتيح ت�ستخدم ح�سريا مع  �لألعاب �ملحمولة ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل، ميكروفونات ت�ستخدم ح�سريا مع 

�لو�ق�عة بالفئة:  9   ح�سريا مع �أجهزة �لألعاب �ملحمولة ذ�ت �سا�سات �لكري�ستال �ل�سائل وقطع غيار ولو�زم جلميع ما �سبق. 
و�سف �لعالمة:  كتبت عبارة  "SKY SPORTS" باللغة �لجنليزية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.

�ل�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

  دولة الإمارات العربية املتحدة - وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية   
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املال والأعمال

»م�صدر« ت�صتعر�ص م�صاريعها الرائدة للطاقة 
النظيفة خالل م�صاركتها يف معر�ص و»يتيك�ص«

•• دبي-الفجر:

عن تفا�سيل م�ساركتها  �أعلنت �سركة �أبوظبي لطاقة �مل�ستقبل “م�سدر”، 
و�لبيئة  و�لطاقة  �ملياه  تكنولوجيا  معر�س  من  ع�سرة  �لتا�سعة  �ل��دورة  يف 

ويتيك�س و�لذي تنطلق فعالياته يف دبي ومتتد لغاية 25 �أكتوبر �جلاري.
�ست�ستعر�س   ،2017 ويتيك�س  ملعر�س  �ل�سرت�تيجي  �لر�عي  وباعتبارها 
م�سدر خالله حمفظة م�ساريع �لطاقة �لنظيفة �لتي �ساهمت يف تطويرها 
حملياً و�إقليمياً وعاملياً، مبا يف ذلك �مل�ساريع �ملبتكرة يف جمال حتلية �ملياه 
وحتويل �لنفايات �إىل طاقة. و�ستناق�س �ل�سركة كذلك عدد�ً من �لق�سايا 
�لتكنولوجيا  جم��ال  يف  �لب��ت��ك��ار  مثل  �مل��ع��ر���س،  يف  �مل�ساركني  �أم���ام  �ملهمة 
�لنظيفة، وخيار�ت حتلية �ملياه با�ستخد�م �لطاقة �ملتجددة يف دولة �لإمار�ت، 
�لتطوير  م��ن  �ملقبلة  و�مل��رح��ل��ة  �ل��ذك��ي��ة،  �مل���دن  وف��ر���س وحت��دي��ات تطوير 
�لعمر�ين �مل�ستد�م. وبهذه �ملنا�سبة قال بدر �للمكي، �ملدير �لتنفيذي لإد�رة 
تغري�ت  �ليوم  �لعاملية  �لطاقة  �أنظمة  ت�سهد  م�سدر:  يف  �لنظيفة  �لطاقة 
و�عتماد  �ملتجددة  �لطاقة  م�ساريع  �نت�سار  وت��رية  تز�يد  يف  تتمثل  جذرية 
�لتقنيات �لنظيفة. وبف�سل �لروؤية �مل�ستقبلية لقيادتنا �لر�سيدة، باتت دولة 
�لإمار�ت يف طليعة �جلهود �ملبذولة على م�ستوى �ملنطقة و�لر�مية �إىل دمج 
بالتز�من  �لطاقة،  مزيج  �سمن  جتارياً  �ملجدية  �لنظيفة  �لطاقة  م�سادر 
�للمكي: تفخر  و�أ�ساف  �ملناخ.  �آث��ار تغري  �مل�ساهمة يف جهود �حلد من  مع 
��سرت�تيجياً لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومب�ساهمتها  م�سدر بكونها �سريكاً 
يف حتقيق ��سرت�تيجية دبي للطاقة �لنظيفة 2050. ومن خالل من�سات 
�لإمار�ت  دول��ة  تتيح  لال�ستد�مة،  �أبوظبي  و�أ�سبوع  ويتيك�س  معر�س  مثل 
دف��ع عجلة منو  �أج��ل  من  معاً  للعمل  و�ل�سركات  �حلكومات  �أم��ام  �لفر�س 
�لطاقة �ملتجددة و�لتقنيات �لنظيفة وحلول ��ستد�مة �ملياه يف جميع �أنحاء 
�لطاقة  قطاع  طليعة  يف  م�سدر  كانت  �ملا�سي،  �لعقد  مدى  وعلى  �لعامل. 
على  �لتطوير  �أو  �لت�سغيل  قيد  �مل�ساريع  من  عدد  حالياً  ولديها  �ملتجددة، 
�ل�سعيد �لعاملي بقدرة �إنتاجية تبلغ �أكرث من 2.8 جيجاو�ط. و�ستعر�س 
م�سدر خالل معر�س ويتيك�س عدة م�ساريع قائمة وذلك �سمن من�ستها يف 
SSP7#، مبا يف ذلك تفا�سيل �ملرحلة �لثالثة من  1 جناح  قاعة زعبيل 

جممع حممد بن ر��سد �آل مكتوم للطاقة �ل�سم�سية يف دبي.
�سركة  يف  و�ملتمثل  بيئة،  م��ع  �مل�����س��رتك  م�سروعها  م�سدر  �ستعر�س  كما 
�لإم��ار�ت لتحويل �لنفايات �إىل طاقة، و�لتي تقوم بتطوير �أول حمطة يف 
�لر�ئد  برناجمها  جانب  �إىل  وذلك  طاقة؛  �إىل  �لنفايات  لتحويل  �ملنطقة 
�أكرب حمطة  تعد  �لتي   1 �لبحر يف منطقة غنتوت، و�سم�س  لتحلية مياه 

قيد �لت�سغيل للطاقة �ل�سم�سية �ملركزة يف دولة �لإمار�ت.
�لنقا�س حول  �سل�سلة جل�سات  �ستوفر  ويتيك�س،  برنامج معر�س  �إط��ار  ويف 
�ملدن �لذكية �لفر�سة ل�ستعر��س �لتطور�ت �ملت�سارعة �لتي ت�سهدها مدينة 
م�سدر و�لتي حتت�سن منطقتها �حلرة �ليوم �أكرث من 500 �سركة، بينها 
�لدولية  م�سدر  حمفظة  وت�ستمل  نا�سئة.  حملية  و�سركات  دولية  �سركات 
�سكوتالند  هايويند  حمطة  منها  دول���ة،   20 م��ن  �أك���رث  يف  م�ساريع  على 
بذلك  لت�سبح  �ملا�سي  �لأ�سبوع  تد�سينها  مت  و�لتي  ميجاو�ط،   30 بقدرة 
�لعامل.  يف  جت��اري  نطاق  على  �لبحرية  �لرياح  لطاقة  عائمة  حمطة  �أول 
وي�سارك �لعديد من كبار �مل�سوؤولني �لتنفيذيني يف م�سدر يف جل�سات نقا�س 
�سمن �لقمة �لعاملية لالقت�ساد �لأخ�سر، مبن فيهم يو�سف با�سليب، �ملدير 
�لتنفيذي لإد�رة �لتطوير �لعمر�ين �مل�ستد�م؛ ويو�سف �آل علي، مدير تطوير 
�لأعمال يف �إد�رة �لطاقة �لنظيفة؛ وحممد عبد�لقادر �لرحمي، مدير �إد�رة 
�لأ�سول و�خلدمات �لتقنية يف �إد�رة �لطاقة �لنظيفة؛ و�ستيف �سيفري�ن�س، 

مدير �إد�رة �لرب�مج و�لت�سويق يف �إد�رة �لتطوير �لعمر�ين �مل�ستد�م.
�أبوظبي  �أ�سبوع  فعاليات  �نطالق  قبل  �أعماله  ويتيك�س  معر�س  ويختتم 
يناير  13 و20  ب��ني  �ل��ف��رتة  ُي��ق��ام يف  و�ل���ذي  ي��وم��اً،  بثمانني  لال�ستد�مة 
2018. ويجمع �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستد�مة قادة �لعامل و�سناع �ل�سيا�سات 
وق����ادة �ل��ف��ك��ر و�خل�����رب�ء وق����ادة �لأع���م���ال و�لأك���ادمي���ي���ني ب��ه��دف مناق�سة 

�لتحديات �مل�ستقبلية لقطاعات �لطاقة و�لتنمية �ل�ستد�مة.

اأبوظبي حتت�صن اجتماعات 
»اآيكان « 28 اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �ل���دويل  �لج��ت��م��اع  فعاليات  �جل���اري  �أك��ت��وب��ر   28 �أب��وظ��ب��ي يف  حتت�سن 
�أيكان  “ ملنظمة �لإنرتنت لالأرقام ولالأ�سماء �ملخ�س�سة   60 “ �آيكان  �ل�ستني 
�أبوظبي  مركز  يف  �لت�سالت  قطاع  لتنظيم  �لعامة  �لهيئة  ت�ست�سيفه  �ل��ذي 

�لوطني للمعار�س حتى 3 نوفمرب �ملقبل.
وتاأتي ��ست�سافة �لجتماع - �لذي يعترب من�سة لو�سع �سيا�سات لنظام �أ�سماء 
نحو  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لر�سيدة  �لقيادة  توجيهات  م��ع  �ن�سجاما   - �لنطاقات 
ن�سج  خ��الل  م��ن  فيه  و�ل��ت��اأث��ري  �سناعته  يف  و�مل�ساهمة  للم�ستقبل  �ل�ستعد�د 
�لعالقات �لدولية �لإيجابية و��ستيعاب �لتكنولوجيا �ملالئمة للمرحلة �ملقبلة. 
و�لت�سالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  �لهيئة  ري��ادة  �ل�ست�سافة  وتوؤكد 
عامليا  ر�ئ��دة  دول��ة  �لإم���ار�ت  تكون  �أن  يف  روؤيتها  وتدعم  �لعاملي  �مل�ستوى  على 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  يف  توجهاتها  وتخدم  و�لت�سالت  �ملعلومات  تقنية  يف 
لقطاع �لت�سالت و�ملعلومات يف �لدولة لتعزيز �ل�ستد�مة و�لتحولت �لرقمية 

وتر�سيخ �أ�س�س �ملدينة �لذكية.
وي�ست�سيف �لجتماع �أ�سحاب �مل�سلحة من جميع �أنحاء �لعامل من �حلكومات 
�مل����دين و�مل��ن��ظ��م��ات غ��ري �حل��ك��وم��ي��ة وموؤ�س�سات  وق��ط��اع �لأع���م���ال و�مل��ج��ت��م��ع 
حول  �لنظر  ووجهات  �لتجارب  لتبادل  وغريهم  �لفنية  و�ملجتمعات  �لبحوث 
�أحدث �مل�ستجد�ت يف جمال نطاقات �لإنرتنت.. حيث �ستتيح �جلل�سات �إجر�ء 
مناق�سات ب�ساأن جمموعة كبرية من �ملو�سوعات �لتي تتعلق بالإنرتنت و�إطالع 
 “ وتعترب  �مل��ج��ال.  يف  و�ملهتمني  �مل�سلحة  �أ�سحاب  خ�سو�سا  عليها  �جلمهور 
�آيكان “ - �لتي تاأ�س�ست عام 1998 - �سركة ذ�ت منفعة عامة غري ربحية مع 
جمتمع من �مل�ساركني من جميع �أنحاء �لعامل وتتمثل ر�سالتها يف �مل�ساعدة على 
حتقيق �سبكة �إنرتنت عاملية م�ستقرة و�آمنة وموحدة وت�ساعد على تن�سيق ودعم 

عناوين �لتعريف �لفريدة يف �لعامل.
�ل�سيا�سات  “ من�سة لالتفاق على  “ �آيكان  �لعامة ملنظمة  وتوفر �لجتماعات 
�لفر�سة  تتيح  فيما   .. �لنطاقات  �أ�سماء  بنظام  �ملتعلقة  �لدولية  و�لإج���ر�ء�ت 
فر�سة  �لجتماع  و�سيوفر  �لجتماع.  هام�س  على  و�لتعارف  بالأعمال  للقيام 
من  ميكنهم  ما  �أف�سل..  ب�سكل  �ملنظمة  عمل  �آلية  لفهم  �ملنطقة  يف  للمعنيني 

�مل�ساهمة يف لعب دور �أكرب يف ��ست�سر�ف م�ستقبل �لإنرتنت.

انطالق قمة »مدن امل�صتقبل يف العامل العربي« 30 اأكتوبر اجلاري بدبي
•• دبي-وام:

بن حممد  �لدكتور عبد�هلل  �أعلن معايل 
�لبنية  ت��ط��وي��ر  وزي����ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  بلحيف 
برنامج  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��ت��ح��ت��ي��ة، 
قمة مدن  �نطالق  لالإ�سكان  ز�يد  �ل�سيخ 
�مل�ستقبل يف �لعامل �لعربي 2017 يومي 
30 و 31 �أكتوبر �جلاري بدبي وتنظمها 
�سركة  م��ع  بالتعاون  و�ل��ربن��ام��ج  �ل����وز�رة 

“�إك�سبوتريد ميدل �ي�ست.
ولفتت معاليه - خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي 
تطوير  وز�رة  مب��ق��ر  �م�������س  ع��ق��د  �ل�����ذي 
�سعادة  بح�سور  دب��ي  يف  �لتحتية  �لبنية 
�لعامة  �ملديرة  �لفندي  جميلة  �ملهند�سة 
ل��ربن��ام��ج �ل�����س��ي��خ ز�ي����د ل��الإ���س��ك��ان وعدد 
�أن  �ملتوقع  من  �أن��ه  �إىل   - �مل�سوؤولني  من 
ت�ستقطب �لدورة �حلالية من �لقمة �أكرث 
�ملنطقة  م�ساركا من عدد من   400 من 

و�لعامل حيث �سيتم خاللها تقدمي �أكرث 
من 20 عر�سا متخ�س�سا يف جمال مدن 
�مل�ستقبل �لأم��ر �لذي يربز دور �لقمة يف 
ت�سييد مدن  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �ل��ت��وج��ه  دع���م 
�لتطور�ت  ب���اأح���دث  ت��ت��م��ت��ع  م�ستقبلية 
وحلول  و�ملباين  �ملر�فق  يف  و�لتكنولوجيا 
على  و�ملحافظة  �ملتجددة  �لطاقة  توليد 

�لبيئة.
و�أكد معاليه �أن �لوز�رة و�لربنامج ي�سري�ن 
وفق �سيا�سة �ملزج بني �لتكنولوجيا �لذكية 
�لأحياء  �إن�����س��اء  �مل�����س��ت��د�م��ة يف  و�مل��ع��اي��ري 
�لروؤية  ي��دع��م  م���ا  �ل�����س��ك��ن��ي��ة �حل��ك��وم��ي��ة 

�لعامة لدولة �لإمار�ت.
�لتي  �مل�ستقبل  م��دن  بناء  �أن  �إىل  م�سري� 
�ملر�فق  ح��دي��ث��ة يف  ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ت��م��ت��ع 
�ملتجددة  �لطاقة  توليد  وحلول  و�ملباين 
�ساأنه  �أمر من  �لبيئة هو  و�ملحافظة على 
�ل�سكنية  �لأح���ي���اء  م�ستقبل  ي��ج��ع��ل  �أن 

للتنمية  وحتقيق  وحت�سر�  ت��ط��ور�  �أك��رث 
�لقت�سادي  �لنمو  وب��ال��ت��ايل  �مل�ستد�مة 
�مل��ب��ن��ي ع��ل��ى �أ����س���ا����س ق����وي ي���ر�ع���ي كافة 
�لأبعاد �لتي ياأتي على ر�أ�سها �إ�سعاد �أفر�د 

�ملجتمع.
وق���ال �إن��ن��ا يف دول���ة �لإم����ار�ت نعي متاما 
�لذكية  �مل���دن  وت�سييد  تخطيط  �أه��م��ي��ة 
�أعتاب  على  �لدولة  ت�سع  �لتي  �مل�ستد�مة 
�مل�ستقبل، مو�سحا �ن قطاع مدن �مل�ستقبل 
�لتي  �لق�سايا  �لعمر�ين من  و�لتخطيط 
حظيت باهتمام كبري خالل �لجتماعات 
�ل�سنوية حلكومة �لمار�ت نظر� ملا متثله 

من �أولوية لدى �لقيادة �لر�سيدة.
�أن �لقمة توفر فر�سة  و�أ�سار معاليه �إىل 
�مل�ستقبل  م���دن  ب��ق��ط��اع  للمعنني  ف��ري��دة 
و�مل�ساكن وتعزيز فر�س �لعمل و�لطالع 
�ملجال  يف  �لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل  على 
م��ن خ��الل �لج��ت��م��اع م��ع �ل����رو�د و�سناع 

ر�ئدة  �لقطاع وم��ن دول  ذل��ك  �ل��ق��ر�ر يف 
باأن معر�س مدن  �ملجال. منوها  يف ذلك 
�لقمة وميثل  مع  بالتز�من  �سيقام  �ل��ذي 
م��ن�����س��ة ع��امل��ي��ة جت��ت��م��ع ح��ول��ه��ا كربيات 
�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �ملعنية بتطوير �لبنى 
..ف�سال  �ل��ع��امل  دول  ك��اف��ة  م��ن  �لتحتية 
�لأعمال  ورو�ج  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ك��ب��ار  ع���ن 
و�ملبدعة  �خل���الق���ة  �لأف����ك����ار  و�أ����س���ح���اب 
تاأ�سي�س  مالمح  ر�سم  يف  ي�سهمون  �لذين 
�لتكنولوجية  �لناحية  �مل�ستقبل من  مدن 
و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�لق���ت�������س���ادي���ة وغ���ريه���ا من 
مناق�سات  و�سرتكز  �ل�ساأن.  ذ�ت  �ملجالت 
�مل�ستقبل  “مدن  قمة  خ��الل  �ملتحدثني 
يف �لعامل �لعربي” و�لذين ي�سل عددهم 
و�إقليميا  40 خبري� دوليا  �أك��رث من  �إىل 
على تطوير �ملدن �لذكية و�لبيانات �ملدن 
و�لنقل  �ملت�سل�سلة  و�ل��ب��ي��ان��ات  �مل��ف��ت��وح��ة 
�لإلكرتونية  �حل��ك��وم��ة  وتقنية  �ملت�سل 

و�لتحول �لرقمي ودور مدن �مل�ستقبل يف 
حتقيق �ل�سعادة وتعزيز منظومة �لتكامل. 
وت�����س��م ق��ائ��م��ة �مل��ت��ح��دث��ني يف �ل��ق��م��ة من 
�لإم��ار�ت كال من �سمرية �لري�س مديرة 
�د�رة �ل�سيا�سات و�ل�سرت�تيجيات للتنمية 
للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  ب���الأم���ان���ة  �مل�����س��ت��د�م��ة 
�لتنفيذي يف دبي و�أحمد بهروزيان �ملدير 
�لتنفيذي ملوؤ�س�سة �لرتخي�س هيئة �لطرق 
و�ملو��سالت ويو�سف با�سليب مدير �د�رة 
�لتطوير �لعمر�ين �مل�ستد�م يف “م�سدر” 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل�����س��ي��ب��ة  وي���و����س���ف حم��م��د 
�لبلدية  �لذكية بد�ئرة  تطوير �خلدمات 
�أ�سامة  و�لدكتور  عجمان  يف  و�لتخطيط 
�حل�سن رئي�س ق�سم �ل�سحة �لإلكرتونية 
عي�سوي  وحممد  بدبي  �ل�سحة  هيئة  يف 
مدير ق�سم متيز تكنولوجيا �ملعلومات يف 
جمارك دبي بالإ�سافة �إىل �أكرث من 30 

خبري� خمت�سا يف جمال �ل�سناعة.

تثقيف التجار بواقع االأعمال يف دبي

»اقت�صادية دبي« تعقد ور�صة توعوية ملجل�ص االأعمال االكوادوري حول حماية االأعمال
اأحمد ناجي: حماية حقوق التجار ت�سمن تدفق االأعمال وتعزز مكانة دبي التجارية

دبي لال�صتثمار ُتلِون مباين دبي باألواح زجاجية منتجة للطاقة من »اإن�صولري االإمارات«

% من االئتمان املحلي حمافظ امل�صرف املركزي: 8 بنوك اإ�صالمية ت�صتحوذ على 23 

ليغطي جميع �ملباين يف �لإم��ارة بحلول 
�لعام 2030.

“�سوي�س  م��ع  بالتعاون  �ل�سركة  وت��ق��وم 
�ل�سوي�سرية  �ل�سركة  �لقاب�سة”،  �إن�سو 
�لطاقة  ت��ق��ن��ي��ات  جم�����ال  يف  �ل�����ر�ئ�����دة 
لتكنولوجيا  و�مل������ط������ورة  �ل�����س��م�����س��ي��ة 
تكنولوجيا  ب���ع���ر����س  ك���روم���ات���ي���ك�������س، 
و�لوحد�ت  �لع�سرية  �ل�سم�سية  �لأل��و�ح 
�لطاقة  جتميع  و�أجهزة  �لكهرو�سوئية 
�لثانية  �ل��دورة  يف  �حل��ر�ري��ة،  �ل�سم�سية 
�ل�سم�سية،  ل��ل��ط��اق��ة  دب���ي  م��ع��ر���س  م��ن 
�لذي يقام على هام�س �لن�سخة �لتا�سعة 
و�لطاقة  �مل����ي����اه  م���ع���ر����س  م����ن  ع�������س���رة 
و�لتكنولوجيا و�لبيئة ويتيك�س 2017، 
يف م��رك��ز دب���ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي، حيث 
�أكتوبر   25 حتى  �ملعر�س  ه��ذ�  ي�ستمر 

�جلاري.
�لإد�ري  �ل�سريك  حنبلي،  رف��ي��ق  وق���ال 
�ملتوقع  �لإم���ار�ت: من  �إن�سولري  ل�سركة 
منو  يف  حم��ورًي��ا  دوًر�  �ل�سركة  تلعب  �أن 
م�ستوى  على  �ل�سم�سية  �لطاقة  قطاع 
�ملنطقة، ل�سيما و�أنها �ل�سركة �لوحيدة 
يف �ل���ع���امل �ل��ت��ي ت��ق��دم ت��ق��ن��ي��ة �لأل�����و�ح 
�ل�سم�سية �مللونة. ويف �مل�ستقبل �لقريب، 

•• دبي – الفجر:

�أع���ل���ن���ت دب����ي ل��ال���س��ت��ث��م��ار )���������س.م.ع.( 
�لأن�سطة  م��ت��ع��ددة  �ل����ر�ئ����دة  �ل�����س��رك��ة 
�ل���س��ت��ث��م��اري��ة و�مل���درج���ة يف ���س��وق دبي 
�ل�سم�سية  �لزجاجية  �لأل���و�ح  �أن  �مل��ايل، 
�مل�سرتك  م�سروعها  خ��الل  م��ن  �مل��ل��ون��ة 
تركيبها  �سيتم  �لإمار�ت”،  “�إن�سولري 
ق���ري���ًب���ا يف ع�����دد م����ن �مل����ب����اين يف دب����ي، 
لتعزيز  �لإم���ارة  م�ساعي  م��ع  بالتما�سي 
و�ستكون  م�ستد�م.  مب�ستقبل  �لتز�مها 
هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي ت�ستخدم فيها 
�لألو�ح �ل�سم�سية �مللونة لتغليف �ملباين 

يف دبي.
وو�سلت “�إن�سولري �لإمار�ت” �لتي تقوم 
�لزجاجية  �لأل�����و�ح  وت�����س��وي��ق  بت�سنيع 
نوعها  م��ن  �لأوىل  كروماتيك�س  �مللونة 
م��ت��ق��دم��ة من  م��رح��ل��ة  �إىل  �ل���ع���امل،  يف 
و�ل�سركات  �ل�����س��ل��ط��ات  م���ع  �مل��ف��او���س��ات 
ب�����س��اأن خ��ط��ط �ل��رتك��ي��ب. وق���ام���ت دبي 
�لكهرو�سوئية  �لأل���و�ح  بتثبيت  بالفعل 
تبلغ  �إجمالية  ب�سعة  مبنى   433 على 
�أن  �مل���ت���وق���ع  وم����ن  م���ي���غ���او�ط.   14.6
�مل�ستقبل،  يف  �لأل������و�ح  ع���دد  ي��ت�����س��اع��ف 

�سوف تكت�سي ناطحات �ل�سحاب و�ملباين 
�لتي  �مللونة  �لزجاجية  ب��الأل��و�ح  دبي  يف 

متتاز باجلمال و�ل�ستد�مة.
�أن ي��ح��رز زجاج  �مل��ت��وق��ع  و�أ����س���اف: م��ن 
�مللونة  �ل�سم�سية  ل��الأل��و�ح  كروماتيك�س 
�أ�سعة  ل���ب���زوغ  ن���ظ���ًر�  و�����س���ًع���ا،  �ن���ت�������س���اًر� 
�ملنطقة.  ه��ذه  يف  �ل��ع��ام  ط���و�ل  �ل�سم�س 
با�ستجابة  �لتكنولوجيا  ه��ذه  وحظيت 
�ل�سم�س  �إ�سر�ق  �أن  �أوروب��ا، مع  هائلة يف 
ه���ن���اك ي���ك���ون �أق�����ل ن�����س��ب��ًي��ا، وم����ع ذلك 
من  �ل�سم�سية  �لطاقة  �أل���و�ح  ت�ستخدم 
�ل���ع���دي���د من  �إن�������س���ول���ري �لإم����������ار�ت يف 
و�ج���ه���ات و���س��ق��وف �مل���ب���اين. �إن �لأل����و�ح 
�لإمار�ت  �إن�سولري  �مللونة من  �ل�سم�سية 
تعزز ��ستخد�م م�سادر �لطاقة �ملتجددة 
عاملًيا  دبي مركًز�  �إىل جعل  تهدف  �لتي 

للطاقة �لنظيفة و�لقت�ساد �لأخ�سر.
م���ع مبادرة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ه����ذه  وت��ت��م��ا���س��ى 
ح����ك����وم����ة دب�������ي ل�����س����ت����خ����د�م �ل���ط���اق���ة 
للطاقة،  م��ت��ج��دد  ك��م�����س��در  �ل�سم�سية 
��سرت�تيجية  م��ن  �أ���س��ا���س��ًي��ا  وت��ع��ّد ج���زًء� 
وتهدف   .2050 �لنظيفة  للطاقة  دبي 
من   ٪7 ت���وف���ري  �إىل  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لطاقة  م�����س��ادر  م���ن  دب����ي  �ل��ط��اق��ة يف 

يف   ٪25 و   ،2020 �ل��ع��ام  يف  �لنظيفة 
2030، و 75٪ بحلول �لعام 2050.

دولة  يف  �ل�سم�سية  �لطاقة  منو  ويعك�س 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لطلب �ملتز�يد 
يف  �ل�سم�سية  �لأل����و�ح  تكنولوجيا  على 
ووفق  و�ل���ع���امل.  �ملنطقة  �أن��ح��اء  جميع 
حت��ل��ي��ل �أج����رت����ه وك����ال����ة ف���رو����س���ت �آن����د 
ت�سهد دول جمل�س  �أن  يتوقع  �سوليفان، 
�لإق��ب��ال على  زي���ادة  �ل��ت��ع��اون �خلليجي 

و�لإجر�ء�ت  �ملتبعة  و�لحتادية  �ملحلية 
�لإد�ري������ة و�ل��رق��اب��ي��ة �خل��ا���س��ة بقطاع 
�مل�ستهلك.  وحماية  �لتجارية  �لرقابة 

•• دبي-الفجر: 

وحماية  �لتجارية  �لرقابة  قطاع  عقد 
ور�سة  دب����ي  �ق��ت�����س��ادي��ة  �مل�����س��ت��ه��ل��ك يف 
�لأعمال  رج��ال  كبار  بح�سور  توعوية 
و�أ�سحاب �مل�ساريع من جمل�س �لأعمال 

�لأكو�دوري. 
وت���اأت���ي ه���ذه �خل���ط���وة ���س��م��ن �جلهود 
�ملبذولة من قبل �قت�سادية دبي ل�سرح 
يف  �لأع���م���ال  ح��م��اي��ة  �إد�رة  عم��ل  �آل��ي��ة 
�ق��ت�����س��ادي��ة دب����ي، وت��ث��ق��ي��ف جت���ار دبي 
�ل���ت���ج���ار �خل���ارج���ي���ني مبهام  وك���ذل���ك 
�ل�سكاوى  ت��ق��دمي  وكيفي�������ة  �لإد�رة 
�لبيئة  ت��ع��زي��ز  وب���ال���ت���ايل  �ل���ت���ج���اري���ة، 
دب��ي وحفظ �حلقوق  ب��اإم��ارة  �لتجارية 
بني �لتجار يف �إم��ارة دبي على م�ستوى 

�ل�سوق �ملحلي و�لدويل.

���س��م �ل���ل���ق���اء، �ل����ذي مت ت��ن��ظ��ي��م��ه عرب 
من  نخبة  �ل��ف��ي��دي��و،  م��وؤمت��ر�ت  تقنية 
رجال �لأعمال �لكو�درويني يف �لقطاع 
�خل����ا�����س مب��خ��ت��ل��ف جم����الت����ه، حيث 
��ستهدف ق�سم توعية �لأعمال يف قطاع 
�مل�ستهلك  وحماية  �لتجارية  �ل��رق��اب��ة 
باقت�سادية دبي �لتو��سل ب�سكل مبا�سر 
جمال�س  مثل  �لتجارية  �ملجتمعات  مع 
�لأعمال �لتجارية �لتي تقع حتت مظلة 
عدد من �ملالحق �لتجارية �لتابعة �إىل 
تتخذ  و�لتي  �لقن�سليات،  �أو  �ل�سفار�ت 

من �إمارة دبي مقر�ً لها.
توعية  ق�سم  مدير  ناجي،  �أحمد  وق��ال 
�لتجارية  �ل��رق��اب��ة  ق��ط��اع  �لأع���م���ال يف 
�قت�سادية  تطمح  �مل�ستهلك:  وحماية 
�لأع��م��ال من  تثقيف جمتمع  �إىل  دب��ي 
�لقو�نني  على  �ل�سوء  ت�سليط  خ��الل 

بني  �ل����ع����الق����ة  ح���ف���ظ  �إىل  ون�����ه�����دف 
�مل�����س��ت��ه��ل��ك و�ل��ت��اج��ر وح��ف��ظ �حلقوق 
�لعديد  هنالك  �أن  حيث  �ل��ت��ج��ار،  ب��ني 
من �لتعامالت و�ل�سر�كات بني �لتجار، 
تو�سيح  �إىل  ن�سعى  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن 
�آل���ي���ة ح���ل �ل�����س��ك��اوى �ل��ت��ج��اري��ة، و�أن 
تدفق  ت�سمن  �ل��ت��ج��ار  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة 

�لأعمال ب�سكل �سل�س.
عدد�  �لور�سة  ناق�ست  ناجي:  و�أ���س��اف 
رجال  تهم  �لتي  �لرئي�سية  �ملحاور  من 
ت�سجيل  �أهمية  �أبرزها:  �لأعمال، ومن 
�لعالمات �لتجارية وطرق حمايتها مع 
�إد�رة حماية �مللكية �لفكرية،  �إبر�ز دور 
وتعريفهم  �مل�����س��ت��ه��ل��ك،  ح��م��اي��ة  ودور 
وكيفي����ة  �مل�ستهلك  ح��م��اي��������ة  ب��ق��ان��ون 
و�لتقليل  �مل�ستهلكني  ���س��ك��اوى  ت��ف��ادي 

منها. 

�لدولية  �ل�����س��ك��اوى  ��ستقبال  وكيفية 
و�آلية حلها. 

ي��ع��زز م��ن مكانة  �ل��وع��ي  رف��ع م�ستوى 
�إمارة دبي �لتجارية، باعتبارها حمطة 
ملختلف جمتمعات �لأعمال و�لعالمات 

�لتجارية �لعاملية.
رجال  ب��اإم��ك��ان  �أن  �إىل  ن��اج��ي  و�أ����س���ار 
�لتجارية  �ل�����س��ك��اوى  ت��ق��دمي  �لأع���م���ال 
�لإلكرتوين  �ل��ربي��د  ع��رب  و�ل��ت��و����س��ل 
b u s i n e s s p r o t e c t i o n @
خالل  م��ن  �أو   ،dubaided.gov.ae
�حل�سور �ل�سخ�سي، وتوفري ن�سخة عن 
�لدعاء،  �سحة  تثبت  �لتي  �مل�ستند�ت 
دولة  خ���ارج  م��ن  �ل�ساكي  �أن  ح��ال��ة  ويف 
�لإمار�ت يجب �ن تكون ر�سالة �ل�سكوى 
�إح����دى  �مل�����س��ت��ن��د�ت م�����س��دق��ة م���ن  �أو 

�جلهات �ملخت�سة يف تلك �لدول.

و�ل�ستثمار يف �لأ�سول ذ�ت �ملديونية �لعالية و�لبيع على 
�ملك�سوف ما ي�سري �إىل �أنها تعزز �ل�ستقر�ر �ملايل وجتعل 

�لنظام �ملايل �لعاملي �أقل عر�سة لالأزمات �ملالية.
ورحب معاليه باخلطو�ت �لتي �تخذها كل من �سندوق 
�ل�����دويل وب��ال��ت��ح��دي��د �لتعاون  �ل�����دويل و�ل��ب��ن��ك  �ل��ن��ق��د 
�سليم  نحو  على  �لإ�سالمي  �لتمويل  وتطوير  و�لبتكار 
منا�سب  ب�سكل  �ملخاطر  �إد�رة  وذلك من خالل  وم�ستد�م 
و�سمان �ل�ستقر�ر �ملايل ح�سبما ورد من �سندوق �لنقد 
�ملحتملني  �مل�ستفيدين  ب��ني  م��ن  �أن  �إىل  و�أ���س��ار  �ل���دويل. 
بال�سم  نخ�س  �أن  ميكن  �لإ���س��الم��ي  �لتمويل  من��و  م��ن 
م�ساريع �لبنية �لتحتية و�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
به من  يتميز  ملا  �لإ�سالمي نظر�  �لتمويل  ينا�سبها  �لتي 

�مل�ساركة يف �ملخاطر وربط �لئتمان بال�سمانات.
تباطوؤ�  �سهد  �لإ�سالمي عامليا قد  �لتمويل  �إن منو  وقال 
يتعني  كبرية  حتديات  وظهرت  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  خ��الل 
�لتعامل معها يف حال رغب يف متابعة  �لقطاع  على هذ� 

•• اأبوظبي-وام: 

�أك���د م��ع��ايل م��ب��ارك ر����س��د �مل��ن�����س��وري حم��اف��ظ م�سرف 
�لإم��ار�ت �ملركزي �أن دولة �لإم��ار�ت ت�سكل مقر� لثمانية 
بنوك �إ�سالمية ت�ستحوذ على حو�يل %20 من �إجمايل 
%23 من  ي�سمل  ما  وه��و  �مل�سريف  �لقطاع  �لأ���س��ول يف 
�أغ�سط�س  �سهر  نهاية  يف  كما  �ملحلي  �لئ��ت��م��ان  �إج��م��ايل 

�ملا�سي.
و�أ�ساف معاليه - يف كلمته خالل قمة جمل�س �خلدمات 
�ملالية �لإ�سالمية �لتي �نطلقت �م�س يف �أبوظبي - �أنه ما 
�ساعد على منو �لأ�سول وجود قاعدة قوية ومتنامية من 
�إجمايل  %24 من  ن�سبتها حو�يل  بلغت  و�لتي  �لود�ئع 

�لود�ئع خالل نف�س �لفرتة.
عن  �لقطاع  دع��م  �إىل  �مل��رك��زي  �مل�سرف  �سعي  �إىل  لفتا 
وت�سهيالت  �لإ�سالمية  �لإي���د�ع  �سهاد�ت  �إ���س��د�ر  طريق 
لتمكني  �لإق��ر����س  ت�سهيالت  ب�سمان  �ملغطاة  �مل��ر�ب��ح��ة 

يتو�فق مع  ب�سكل  �ل�سيولة  �إد�رة  �لإ�سالمية من  �لبنوك 
�ل�سريعة �لإ�سالمية. و�أ�ساف �أن �لقطاع �خلا�س ي�ستفيد 
ب�سكل رئي�سي من �ئتمان �لبنوك �لإ�سالمية خ�سو�سا يف 
و�لتاأمني  �ملالية  و�لأن�سطة  و�لتجارة  �لعقار�ت  جم��الت 

�إ�سافة �إىل �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة.
يتميز  �لدولة  يف  �لإ�سالمي  �مل�سريف  �لنظام  �أن  و�أو���س��ح 
ن�سبة  ت��ف��وق  �إذ  �مل��ال��ي��ة  بال�سالمة  ويتمتع  ق��وي��ا  ب��ك��ون��ه 
لر�أ�سمال  بالن�سبة   16.7%  -  17% �مل��ال  ر�أ���س  كفاية 
 17% �ل�سائلة  �لأ���س��ول  ن�سبة  تبلغ  كما  “�ل�سق-1”- 
وهي �أعلى بكثري من �لن�سبة �لإلز�مية �ملقررة ب� 10% 
وعليه فاإن �لبنوك �لإ�سالمية متثل �أحد ركائز �ل�ستقر�ر 

للقطاع �ملايل يف �لدولة.
و�أكد �ملن�سوري �أهمية �لنتائج �لأخرية للدر��سات �ل�سادرة 
عن موؤ�س�سات مرموقة مثل �سندوق �لنقد �لدويل و�لتي 
يرتكز  �ل��ذي  �لإ�سالمي  �لتمويل  طبيعة  �أن  �إىل  �أ���س��ارت 
على �لأ�سول ت�ساعد على �حلد من �ملديونية �ملبالغ فيها 

�ملن�سودة  �لأه��د�ف  �إىل  وترية تطوره و�زده��اره للو�سول 
و�مل�ساهمة يف حتقيق منو م�ستد�م و�سامل.

�مل�سريف  �ل��ع��م��ل  ن��ب��ذة ع��ن  وق����دم م��ع��ال��ي��ه خ���الل كلمته 
و�لتمويل �لإ�سالمي يف دولة �لإمار�ت.

بنك  �أول  مقر  بكونها  تفتخر  �لإم����ار�ت  �أن  �إىل  م�سري� 
�مل�سرفية  �خل���دم���ات  ك���ل  ل��ت��ق��دمي  م��ت��ك��ام��ل  �إ����س���الم���ي 
�سنة  �لدولة  يف  �لإ�سالمي”  دب��ي  “بنك  �فتتاح  حيث مت 
للتمويل  �سريعا  بعد ذلك منو�  �لدولة  و�سهدت   1975

�لإ�سالمي.
و�أ����س���اف حم��اف��ظ �مل�����س��رف �مل��رك��زي �أن���ه ب��ن��اء ع��ل��ى هذ� 
�لنجاح �لكبري �أعلنت �إمارة دبي ��سرت�تيجيتها �لطموحة 
ورغبتها يف �أن تكون عا�سمة �لقت�ساد �لإ�سالمي يف �لعامل 
حيث �أ�س�ست “مركز دبي لتطوير �لقت�ساد �لإ�سالمي” 
ل�سياغة  �ملعنية  �جلهات  مع  �لعمل  بجانب   2013 عام 
وتطبيق بر�مج ومبادر�ت تهدف �إىل حتويل هذه �لروؤية 

�إىل و�قع.

 50 مبعدل  �ملركبة  �ل�سم�سية  �لطاقة 
�سعًفا خالل �لفرتة من 2015 وحتى 

 .2025
�إجناز  �لإم��ار�ت  �إن�سولري  ل�سركة  و�سبق 
�ل�سم�سية  �ل���ط���اق���ة  وح�������د�ت  ت���رك���ي���ب 
ك��روم��ات��ي��ك�����س يف عدة  �ل��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة 
م���و�ق���ع يف �ل���ع���امل، مب���ا يف ذل���ك ل���وز�ن 
وكوبنهاغن  و�ل��ن��م�����س��ا  ول��ي�����س��ني  وب����ازل 

و�أملانيا، و�لعديد من �ملو�قع �لأخرى.
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املال والأعمال

 ميناء را�صد ي�صتعد 
ال�صتقبال 115 �صفينة �صياحية

•• دبي-وام:

يف  دبي  �إىل  �لقادمني  �ل�سياح  تدفق  ل�ستقبال  �لعاملية  دبي  مو�نئ  ت�ستعد 
�ملو�سم �ل�سياحي �ملقبل 2017 – 2018. وينطلق �ملو�سم يف 25 �أكتوبر 
�ل�سياحية  للعالمة  �لتابعة  �إن��ك��ور  �سيبورن  �ل�سفينة  و�سول  مع  �جل��اري 
ل�  تابعة  �سياحية فاخرة  �سفينة   115 ��ستقبال  ويتوقع  �سيبورن كروز�س. 
22 خط مالحي من �سركات �ل�سفن �ل�سياحية �لعاملية و�لتي من �ملتوقع 

�أن تر�سو عند حمطة �ل�سفن �ل�سياحية يف ميناء ر��سد يف دبي.
�لعاملية  دبي  مو�نئ  تديرها  �لتي  �لبحرية  للرحالت  دبي  حمطة  وتعترب 
�سنوياً  ت�ستقبل  فاخرة  �أف�سل خم�سة حمطات  و�ح��دة من  ر��سد  ميناء  يف 
وتتعاون مو�نئ  �لبحرية.  �ل��رح��الت  رو�د  ز�ئ��ر من  �أل��ف   650 �أك��رث من 
�لعامة لالإقامة و�سوؤون  �لإد�رة  �لعاملية مع �سركائها �ل�سرت�تيجيني  دبي 
دبي  و�سرطة  دبي  �لتجاري وجمارك  و�لرتويج  �ل�سياحة  ود�ئ��رة  �لأجانب 
وطري�ن �لإمار�ت لتكري�س وتنفيذ روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�هلل” لدعم مكانة دبي �لرفيعة كوجهة ر�ئدة يف جمال �ل�سياحة �لبحرية 
يف منطقة �خلليج من خالل توفري بنية حتتية عاملية ودعم لوج�ستي وفق 
مكتوم  �آل  وحمطة  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  حمطة  وت�سكل  �مل�ستويات.  �أرق���ى 
ر��سد  ميناء  ومكانة  دبي  خطة  لدعم  �لأ�سا�سي  �لركن  �ل�سياحية  لل�سفن 
�لتابع ملو�نئ دبي �لعاملية كاأكرب وجهه لل�سفن �ل�سياحية يف �لعامل و�لقادرة 
�أحمد بن  �أل��ف م�سافر يف يوم و�ح��د. وق��ال �سلطان   18 �لتعامل مع  على 
دبي  مو�نئ  للمجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �سليم 
�إمكانياتها  وتلبية  دب��ي  روؤي��ة  بدعم  تفخر  �لعاملية  دب��ي  مو�نئ  �أن  �لعاملية 
�ل�سخمة لتكون مركز� عامليا ر�ئد� لل�سياحة �لبحرية.. ومع هدف حكومة 
دبي جذب 20 مليون �سائح �سنويا بحلول عام 2020 ومنها ما ل يقل عن 

مليون �سائح يف قطاع �لرحالت �لبحرية.

» تنظيم االت�صاالت « تن�صر 
خرائط تغطية » اخلدمات التفاعلية «

•• اأبوظبي-وام:

موقعها  على  �م�����س-   - �لت�����س��الت  ق��ط��اع  لتنظيم  �لعامة  �لهيئة  ن�سرت 
�لت�سالت  خ��دم��ات  تغطية  خ��ر�ئ��ط  بخ�سو�س  م��ع��ل��وم��ات  �لإل���ك���رتوين 
توجيهات  على  بناء  وذل��ك   .. دو  و  �ت�سالت  بامل�سغلني  �خلا�سة  �لتفاعلية 
تق�سي ب�سرورة قيام �مل�سغلني بن�سر خر�ئط �لتغطية �لتفاعلية خلدمات 
�خلطوة  هذه  وتهدف  �لإلكرتونية.  مو�قعهم  على  �لدولة  يف  �لت�سالت 
لهم  �ملنا�سب  �مل�سغل  لختيار  �ملتعاملني  جمهور  �أم��ام  �لفر�سة  �إتاحة  �إىل 
�إق��ام��ت��ه��م وذل���ك م��ن خ��الل �لط���الع على خدمات  �أو  مل��ك��ان عملهم  وف��ق��ا 
�أر��سي �لدولة ح�سب �ملوقع �جلغر�يف مثل  �لت�سالت �ملتوفرة على كامل 
خدمات تغطية �لهاتف �ملتحرك للجيل �لثاين و�لثالث و�لر�بع وخدمات 
و�لتلفاز.   و�لإنرتنت  �ل�سوت  و�لثالثية  �لثنائية  و�لباقات  �لثابت  �لهاتف 
�ل��ر�أي و�ملالحظات  �إب��د�ء  كما يتيح �ملوقع �لإلكرتوين للهيئة للمتعاملني 
�لر�سمي  �ملوقع  على  �أي�سا  �ستن�سر  �لتي  �خل��ر�ئ��ط  ه��ذه  على  �لتح�سينية 
�مل�سغلني  �إىل  �إي�سالها  ثم  وم��ن  �لت�سالت  قطاع  لتنظيم  �لعامة  للهيئة 
للعمل على �لتح�سينات مبا يتما�سى مع متطلبات �مل�ستهلكني. و�أكد �سعادة 
�لت�سالت  لتنظيم قطاع  �لعامة  �لهيئة  عام  �ملن�سوري مدير  عبيد  حمد 
�أهمية �لتعاون و�لتن�سيق بني جميع �لأطر�ف �ملعنية بقطاع �لت�سالت يف 
بهدف  �لدولة  يف  �لعامة  �لت�سالت  خدمات  م�سغلي  ذل��ك  يف  مبا  �لدولة 
�لو�سول �إىل �لغاية �ملن�سودة �ملتمثلة يف حتقيق �سعادة �ملتعاملني ورفاهيتهم 
وتقدمي خدمات ذ�ت جودة عاملية تليق ب�سمعة ومكانة دولة �لإمار�ت وتعزز 
�خلر�ئط  لهذه  �أن  و�أو���س��ح  �لعاملية.  �لتناف�سية  موؤ�سر�ت  على  ح�سورها 
�لقر�ر من  �إ�سر�ك �جلمهور يف عملية �سنع  �آخر يتمثل يف  �لتفاعلية بعد 
�مل�ستخدم.. معربا عن ثقته يف  �إىل �ملو�سوع من وجهة نظر  خالل �لنظر 
�أن هذه �ملبادرة ت�سكل �إ�سافة هامة ملجموعة �ملبادر�ت على �ل�سعيد ذ�ته مبا 
فيها مبادرة “ ت�سنيف “ �ملتعلقة بتقييم جودة خدمات قطاع �لت�سالت 
�ملعنية   “ �رتقاء   “ ومبادرة  �ل�سياحية  و�ملنتجعات  �لفنادق  يف  و�ملعلومات 

بتقييم مر�كز �خلدمات لكل من �ت�سالت و دو.

»موديل مي ثري دي« تفوز
 بجائزة »كريبتو لالأعمال النا�صئة«

•• اأبوظبي-وام: 

فازت �سركة “موديل مي ثري دي” بجائزة �لدورة �لأوىل مل�سابقة “كريبتو 
بقيمة  متويل  على  �ل�سركة  ح�سلت  حيث  �أبوظبي  يف  �لنا�سئة”  لالأعمال 
250 �ألف دولر �أمريكي مع دعم �إر�سادي لحت�سان �مل�سروع �لفائز، وهو 
و�لأ�سطح  �مل��ب��اين  �سور  على  �لنقر  مل�ستخدميه  يتيح  �إل��ك��رتوين  تطبيق 
و�لعالمات �ملنت�سرة يف كربى �ملدن �لعاملية للتعرف �فرت��سيا على �لبيئة 
�ملحيطة باأماكن �سكنهم �أو عملهم. جاء ذلك خالل حفل �لفتتاح �لر�سمي 
ملقر كريبتو لبز يف مدينة م�سدر بح�سور معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد 
�جلابر وزير دولة ومعايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة وتنمية 
�ملعرفة. وقال �سعادة جا�سم �ل�سديقي �لع�سو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي 
ملجموعة �أبوظبي �ملالية �ن �ملجموعة ، �طلقت �سندوقا ��ستثماريا جديد� 
�لأعمال كريبتو لبز  لتمويل م�ساريع حا�سنة  100 مليون دولر  بقيمة 
يف مدينة م�سدر باأبوظبي، �لتي مت �فتتاحها كحا�سنة متكاملة للم�ساريع 

ومركز لت�سريع �ل�ستثمار�ت �لنا�سئة وبيئة للعمل �مل�سرتك.

» حمدان بن را�صد يفتتح معر�ص » ويتيك�ص 2017 

•• دبي-وام:

�ف��ت��ت��ح ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ر��سد 
�ملالية  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم  �آل مكتوم 
رئي�س هيئة كهرباء ومياه دبي - �م�س- 
�ملياه  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 
 ..  2017 ويتيك�س  و�لبيئة  و�ل��ط��اق��ة 
�لعاملي  دبي  بقاعة زعبيل مبركز  وذل��ك 

للموؤمتر�ت و�ملعار�س.
وتفقد �سموه عدد� من �لأجنحة �مل�ساركة 
�أي���ام حتت   3 �ل���ذي ي�ستمر  �مل��ع��ر���س  يف 

�سعار “يف طليعة �ل�ستد�مة«.
و�طلع �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل 
على  �ينوك  زي��ارت��ه جناح  خ��الل  مكتوم 
�ملو�رد  �إد�رة  �لبتكار�ت يف جمال  �أحدث 

وكفاءة �لطاقة على م�ستوى �ملجموعة.
و�أ����س���ب���ح وي��ت��ي��ك�����س �ل���ن���اف���ذة �لأو�����س����ع 
�لعامل  دب��ي  خاللها  م��ن  تخاطب  �ل��ت��ي 
�ل�ستد�مة  وط��روح��ات  مفاهيم  لن�سر 
و�لبيئة  و�مل���ي���اه  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
و�ملدن  و�لتنمية  �لأخ�����س��ر  و�لق��ت�����س��اد 
�سلة  ذ�ت  �أخ������رى  وق���ط���اع���ات  �ل���ذك���ي���ة 
ت�سبح  �أن  يف  �لهيئة  روؤي���ة  م��ع  متا�سيا 
موؤ�س�سة م�ستد�مة مبتكرة على م�ستوى 

عاملي.
ويحظى ويتيك�س 2017 برعاية 100 
.. فيما  موؤ�س�سة و�سركة حملية وعاملية 
ت��ن��ظ��ر ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي �إىل 
�سركاوؤها  �أنهم  على  و�لد�عمني  �لرعاة 
يف م�سرية �ل�ستد�مة ي�ساهمون بفعالية 
�لجتماعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  دع���م  يف 
و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�لق���ت�������س���ادي���ة يف دب����ي من 
خالل �لإد�رة �ل�سليمة للمو�رد وتر�سيد 
�لتوعوية  �ملبادر�ت  و�إط��الق  ��ستهالكها 
�ل�ستد�مة  �أ�س�س  تر�سيخ  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 

وحماية �لبيئة.
فئة  يف  رع����اي����ات   3 �مل���ع���ر����س  وح�������س���د 
�لأملانية  �سيمنز  �سركات  هي  �لتيتانيوم 
و�أكو� باور �ل�سعودية و�ملدينة �مل�ستد�مة 
يف دبي و3 جهات يف فئة �سركاء �لقطاع 
�حلكومي هي بلدية دبي وهيئة �لطرق 
و�ملو��سالت يف دبي وهيئة مياه وكهرباء 

�أبوظبي.
كما يحظى �ملعر�س برعاية 17 جهة يف 
جهة  و11  �ل�سرت�تيجي  �ل��ر�ع��ي  فئة 
جهة  و35  �لبالتيني  �ل��ر�ع��ي  ف��ئ��ة  يف 
�لذهبي و24 جهة من  �ل��ر�ع��ي  فئة  يف 

�ملوؤ�س�سات �لد�عمة.
�لطاير  ���س��ع��ي��د حم��م��د  ���س��ع��ادة  و�أ�����س����اد 
�لع�سو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة 
وموؤ�س�س  رئ��ي�����س  دب����ي  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء 
و�لد�عمني  ب��ال��رع��اة  ويتيك�س  معر�س 
ل��ل��م��ع��ر���س �ل������ذي ب�����ات م��ن�����س��ة جتمع 
�لعاملية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل�سركات  ك��ربي��ات 
�أحدث �لتطور�ت و�حللول  �لتي تعر�س 
�ملياه  تكنولوجيا  ق��ط��اع��ات  يف  �لتقنية 
مثمنا  و�ل�ستد�مة..  و�لبيئة  و�لطاقة 
م���ا ق���دم���وه يف �ل�����س��ن��و�ت �مل��ا���س��ي��ة من 
لتحويل  �لأ�سا�س  �سكل حجر  دعم كبري 
ويتيك�س �إىل �ملعر�س �لأكرب من نوعه يف 
�ملنطقة و�أحد �أهم �ملعار�س على م�ستوى 

�لعامل.
�لإعالم  و�سائل  ب��دور  �سعادته  �أ�ساد  كما 
للمعر�س  ب��ارز�  �سريكا  كانت  طاملا  �لتي 
وعامال �أ�سا�سيا من عو�مل جناحه عرب 
�إب��ر�ز دوره �ملحوري كملتقى ر�ئد لرو�د 
و�سناع  و�لبيئة  و�ملياه  �لطاقة  قطاعات 

تعر�ض عددًا من مبادراتها يف جمال الطاقة واحلفاظ على البيئة

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�صارقة ت�صارك يف فعاليات معر�ص »ويتيك�ص 2017«
بالأن�سطة  �ل����زو�ر  تعريف  ب��ه��دف  وم��ر�ك��زه��ا  بالهيئة 
�لتنمية  جم��ال  يف  تنظمها  �ل��ت��ي  �لتوعوية  و�مل���ب���ادر�ت 

�مل�ستد�مة و�لرت�سيد.
�لبيئة  هيئة  رئي�س  �ل�سويدي،  �سيف  هنا  �سعادة  وقالت 
على  “نحر�س  �ل�����س��ارق��ة:  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  و�مل��ح��م��ي��ات 
�أكرب  �أح��د  يعترب  �ل��ذي  ويتيك�س،  معر�س  يف  �مل�ساركة 
كما  �ل��ع��امل،  م�ستوى  على  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  يف  �لفعاليات 
�لعار�سون  م��ن خ��الل��ه��ا  ي��ق��وم  ك���ربى  ي��ع��د من�سة  �أن���ه 
بعر�س �أحدث �لتقنيات، و��ستعر��س �إمكانات �ملوؤ�س�سات 
بينما  و�خل���دم���ات،  للمنتجات  و�ل���رتوي���ج  و�ل�����س��رك��ات، 
ي��ت��ب��ادل��ون �لأف���ك���ار، و�أف�����س��ل �مل��م��ار���س��ات م��ع �ملخت�سني 

و�لرو�د يف جمال �ملياه، و�لطاقة، و�لبيئة«. 
�أن �ل��ه��ي��ئ��ة ت��ه��دف م���ن خالل  و�أو����س���ح���ت �ل�����س��وي��دي 
لزيارة  �جل��ن��اح  زو�ر  دع���وة  �إىل  �مل��ع��ر���س  يف  م�ساركتها 

•• ال�صارقة-الفجر:

يف  بال�سارقة  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  ت�سارك 
فعاليات �لن�سخة �لتا�سعة ع�سرة من معر�س تكنولوجيا 
�لذي   ،”7102 “ويتك�س  و�ل��ب��ي��ئ��ة،  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ي��اه 
�أم�س �لثنني، وت�ستمر حتى يوم غد  �نطلقت فعالياته 
كهرباء  هيئة  وتنظمه  �جل���اري،  52 �أك��ت��وب��ر  �لأرب��ع��اء 

ومياه دبي يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.  
وتعر�س �لهيئة يف جناحها 90A بالقاعة رقم 8، عدد�ً 
�ل�ستهالك  وتر�سيد  �لطاقة  جم��ال  يف  مبادر�تها  من 
و�حلفاظ على �لبيئة، �إ�سافة �إىل عينات حية من نباتات 
�سرحاً  تت�سمن  للهيئة،  �لتابعة  �لإ�سالمية  �حلديقة 
عالج  يف  �لنباتات  لهذه  �لطبية  �لفو�ئد  ع��ن  مف�ساًل 
�لن�سر�ت �خلا�سة  �لأمر��س، و�سيتم توزيع  �لكثري من 

50 نبتة  �حل��دي��ق��ة �لإ���س��الم��ي��ة �ل��ت��ي ت�����س��م ح����و�يل 
�ل�سريفة،  �لنبوية  و�ل�سنة  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  يف  ذك���رت 
مبتكرة  بطريقة  تعر�س  �لتي  �لنباتات  تلك  وم�ساهدة 
و�سجري�ت  �أ���س��ج��ار  م��ن  �أن��و�ع��ه��ا  على ح�سب  وج��دي��دة 
مبادر�تها  من  بالعديد  �لتعريف  �إىل  �إ�سافة  و�أع�ساب، 
فر�ساً  ويتيك�س  معر�س  وي��وف��ر  �لبيئية.  وم�ساريعها 
�ملزيد  ملعرفة  و�لعار�سني  و�مل�ساركني  للح�سور  نوعية 
عن �أحدث �لتطور�ت يف جمال �ملياه، و�لطاقة، و�لبيئة، 
ب��الإ���س��اف��ة �إىل �مل�����س��ارك��ة يف �ل��ن��دو�ت و�لأن�����س��ط��ة �لتي 
�لتقنيات  ح���ول  �ملتعمقة  �ل��ن��ظ��ر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  تتيح 
�جلديدة، و�لتقّدم �لذي مت �إحر�زه يف تطور�ت �لبحوث 
و�لزو�ر  �لعار�سني  جتمع  و�لتي  وغريها،  و�لت�سريعات 
و�مل�ستثمرين  �ل��ق��ر�ر  و�سناع  و�ملخت�سني  �خل���رب�ء  م��ع 

و�ملهتمني بقطاعات �لطاقة و�ملياه و�لبيئة. 

�صيف غبا�ص لـ»وام«: اأبوظبي وجهة ال�صياحية البحرية العاملية •• اأبوظبي-وام:

�أك�����د ����س���ع���ادة ���س��ي��ف غ��ب��ا���س م���دي���ر عام 
�أن  – �أبوظبي  �لثقافة و�ل�سياحة  د�ئ��رة 
لل�سياحة  �أ�سا�سية  وجهة  تعد  �أب��وظ��ب��ي 
�إىل قطاع  �ل��ع��امل��ي��ة.. م�����س��ري�  �ل��ب��ح��ري��ة 
م�ستمر�ً  منو�  ي�سهد  �لبحرية  �ل�سياحة 
�ملو�سم  يبلغ خالل  �أن  �ملتوقع  حيث من 

.% �حلايل 2017 -2018 نحو 5 
ت�����س��ري��ح��ات خا�سة  ���س��ع��ادت��ه يف  وق����ال 
على  “و�م”  �لإم��������ار�ت  �أن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
هام�س �إعالن �نطالق مو�سم �لرحالت 

 2018-  2017 �لبحرية  �ل�سياحية 
على  حر�سا  هناك  �إن  �م�س  �أبوظبي  يف 
لل�سياح  ومتكاملة  ر�ئعة  خدمات  توفري 
�أبوظبي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا 
�أه��م �مل��دن �لتي ت�ستقطب  ك��و�ح��دة م��ن 
خالل  �أن��ه  و�أو�سح  �لبحرية.  �ل�سياحية 
�ألفا   345 ت�سجيل  مت  �مل��ا���س��ي  �ل���ع���ام 
�ل�سياحة  مو�سم  خ��الل  �سائحا  و961 

�لعدد  ه��ذ�  يرتفع  �أن  ويتوقع  �لبحرية 
�ل�سياحي  �مل��و���س��م  وي��ح��ق��ق من���و� خ���الل 
�حل��ايل. وت��ز�م��ن �إع��الن د�ئ��رة �لثقافة 
�إطالق  عن  �ليوم  �أبوظبي   - و�ل�سياحة 
�لبحرية  �ل�سياحية  �ل��رح��الت  م��و���س��م 
�لباخرة  و���س��ول  م��ع   2018-  2017
�إنكور”  ب��ورن  “�سي  �لفاخرة  �ل�سياحية 
�ل�سياحية  لل�سفن  �أبوظبي  حمطة  �إىل 

مبيناء ز�يد �لبحري وعلى متنها 604 
للرحالت  �ملو�سم �حل��ايل  وي��ق��ام  رك���اب. 
خالل  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لبحرية  �ل�سياحية 
وحتى   2017 �أك���ت���وب���ر  م����ن  �ل����ف����رتة 
�ل�سفن  ��ستقبال  وي�سهد   2018 مايو 
فئات  ث��الث  �سمن  �ل��ف��اخ��رة  �ل�سياحية 
�لتي ت�سري  تت�سمن �خلطوط �لبحرية 
رحالت مو�سمية �إىل �لوجهات �ل�ستوية 
تكون  حيث  �لعربي  �خلليج  يف  �مل�سم�سة 
�أبوظبي هي نقطة بد�ية ونهاية �لرحلة 
..و�ل�����س��ف��ن �ل�����س��ي��اح��ي��ة �ل��ت��ي ت��ر���س��و يف 
يف  �ل�سياحية  ج��ولت��ه��ا  �سمن  �أب��وظ��ب��ي 
م��ي��اه �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
�لعاملية  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  �ل�����س��ف��ن  ����س��ت��ق��ب��ال 
�لعربي  مياه �خلليج  �لقادمة من خارج 
و�لتي تدرج �أبوظبي على لئحة حمطات 
���س��م��ن جولتها  �ل����و�ح����د  �ل���ي���وم  ر����س���و 
لالنطالق  عودتها  قبل  وذل��ك  �لعاملية 

جمدد� ل�ستكمال جولتها �لبحرية.
عام  مدير  غبا�س  �سيف  �سعادة  و�أع���رب 
– �أبوظبي  و�ل�����س��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ����رة 
من  جديد  مو�سم  ب��اإط��الق  �سعادته  عن 
�لرحالت �ل�سياحية �لبحرية يف �أبوظبي 
متوجها بال�سكر �إىل �ل�سركاء يف كل من 
و”�لحتاد  ل��ل��م��و�ن��ئ  �أب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة 

�لعاملني  �ل�سركاء  وجميع  للطري�ن” 
�ل�سياحة  وخ�سو�سا  �ل�سياحة  قطاع  يف 
حتقيق  يف  ي�سهمون  �ل��ذي��ن  �ل��ب��ح��ري��ة، 
معدلت �لنمو �لتي نطمح لها عاما بعد 
�ل�سفن و�لركاب  �أعد�د  عام فيما يخ�س 
لل�سفن  �أبوظبي  حمطة  �إىل  �لو��سلني 

�ل�سياحية يف ميناء ز�يد.
من جانبه �أكد عبد�لكرمي �مل�سعبي نائب 
�لرئي�س �لتنفيذي يف مو�نئ �أبوظبي �أن 
مو�نئ �أبوظبي تلعب دور� مهما بالتعاون 
مع د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي 
�أبوظبي  م��ك��ان��ة  ت��ر���س��ي��خ  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
معربا  �لبحرية  للرحالت  ر�ئ��د  كمركز 
�لرحالت  مو�سم  بافتتاح  �سعادته  ع��ن 

�ل�سياحية يف �أبوظبي.
قيا�سي  ع��ام  حتقيق  مت  �أن���ه  �إىل  و�أ���س��ار 
خالل مو�سم �لرحالت �لبحرية �ملا�سية 
ومن �ملتوقع �أن يتم حتقيق �أرقام جديدة 

خالل �ملو�سم �جلاري.
معدلت  �سجلت  �أب��وظ��ب��ي  �أن  �إىل  ي�سار 
�لو��سلني  �أع������د�د  يف  م��ت�����س��اع��دة  من���و 
ع��ل��ى م��نت رح���الت ب��ح��ري��ة �إىل حمطة 
ز�يد  مبيناء  �ل�سياحية  لل�سفن  �أبوظبي 
�ملبادر�ت  �سل�سلة  بف�سل  وذلك  �لبحري 
�لتي �أ�سفرت عن تطوير قطاع �ل�سياحة 
�ليوم  يعد  و�ل���ذي  �لإم����ارة  يف  �لبحرية 
�ملحلي  للدخل  �لأ�سا�سية  �ل��رو�ف��د  م��ن 
تنويع  يف  بفاعلية  �مل�ساهمة  على  ق���ادر� 

م�سادر �قت�ساد �لإمارة.

�ملطرد  �لنمو  ظل  يف  �ل�سم�سية  �لطاقة 
�لطاقة  �سناعة  ت�سهده  �لذي  و�ملت�سارع 

�ملتجددة يف �لعامل.
مو��سلة  �إىل  ت��ط��ل��ع��ه  ع���ن  �أع�����رب  ك��م��ا 
للطاقة  دب�����ي  م���ع���ر����س  م����ع  �ل����ت����ع����اون 
تنفيذ  يف  ل���ل���م�������س���اه���م���ة  �ل�������س���م�������س���ي���ة 
�لنظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
2050 �لر�مية �إىل حتويل �لإمارة �إىل 
مركز عاملي للطاقة �لنظيفة و�لقت�ساد 

�لأخ�سر.
�أبونيان  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �أع���رب حممد  كما 
عن  ب�����اور  �ك�����و�  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لع���ت���ز�ز ب��امل�����س��ارك��ة و�ل��ت��و�ج��د يف هذ� 
ومياه  كهرباء  هيئة  مع  �لعاملي  �حل��دث 
وناجحا  �سباقا  منوذجا  تقدم  �لتي  دبي 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ني  ب���ني  ل��ل�����س��ر�ك��ة 
�مل�ساريع  وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  يف  و�خل��ا���س 
و�ل����رب�م����ج �ل��ط��م��وح��ة �ل���ت���ي ت�����س��ه��م يف 
متكاملة  ���س��ن��اع��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ���س��ن��اع��ة 
م�ستد�مة..  �ق��ت�����س��ادي��ة  قيمة  وحت��ق��ق 
ملهما  �لنموذج  ه��ذ�  يكون  �أن  يف  و�أم��ل��ه 
�ملنطقة  دول  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ود 
من  بال�ستفادة  �ل��ط��اق��ة  م��زي��ج  لتنويع 
�أ�سبحت  �لتي  �ملتجددة  �لطاقة  م�سادر 
مل��و�ج��ه��ة حتديات  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ا  خ��ي��ار� 

�سناعة �لطاقة �لآن ويف �مل�ستقبل.
وق���ال ج��وزي��ف �أن��ي�����س �ل��رئ��ي�����س و�ملدير 
�لتنفيذي لوحدة �أعمال خدمات �لطاقة 
لدى جر�ل �إلكرتيك يف �ل�سرق �لأو�سط 
من  ويتيك�س  معر�س  يعترب  و�أف��ري��ق��ي��ا 
�أهم �لفعاليات �لتي تعنى بقطاع �لطاقة 
�أبرز  مظلته  حت��ت  وي��ج��م��ع  �ملنطقة  يف 
�ملعنيني ب�سوؤون �لقطاع.. ما يجعل من 
رئي�سيا  منطلقا  �ملعر�س  يف  م�ساركتنا 
وتطلعات  �ح���ت���ي���اج���ات  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ع��رف 
�ل�سوء  ت�سليط  مع  بالتز�من  عمالئنا 
على ما تقدمه جر�ل �إلكرتيك للطاقة 
جلهود  ر�ف���د�  متثل  ر�ئ���دة  تقنيات  م��ن 
��سرت�تيجياتهم  حتقيق  نحو  �سركائها 
حت���ويل  من�����و  حت���ق���ي���ق  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 

ملمو�س.
�أحدث  �ستعر�س  �ل�����س��رك��ة  �أن  و�أو����س���ح 
ح��ل��ول��ه��ا �مل��ت��ط��ورة �ل��ت��ي ت��غ��ط��ي جممل 
�سل�سلة �لقيمة يف قطاع توليد �لكهرباء 
��ستخد�مها  بقابلية  �أي�سا  متتاز  و�لتي 
ذلك  �لوقود مبا يف  باأنو�ع خمتلفة من 
لتحديث �لتوربينات   9EMax حلول
�لغازية و�ملوؤهلة خلف�س تكاليف �لوقود 
مبقد�ر 5 مليون دولر �سنويا بالتز�من 
�إ�سافية  ع���ائ���د�ت  حتقيق  �إم��ك��ان��ي��ة  م��ع 

بقيمة 6 ماليني دولر.
 2017 وقال كما نقدم خالل ويتيك�س 
�لد�عمة  �خل�����دم�����ات  م����ن  حم��ف��ظ��ت��ن��ا 
لعمليات �أكرث من 90 عالمة جتارية يف 
قطاع ت�سنيع �ملعد�ت �لأ�سلية باملنطقة 
طورتها  �ل���ت���ي   H-class وت��ق��ن��ي��ات 
�أكرب  تعترب  ح��ي��ث  �إل��ك��رتي��ك..  ج���ر�ل 
�لعايل  �حلمل  ذ�ت  �لغازية  �لتوربينات 
و�أكرثها كفاءة يف �لعامل.. وتقنية طاقة 
�أكرث  ت�سغل  �لتي  �ل��دق��ة  فائقة  �لبخار 
كفاءة  بالفحم  �لطاقة  توليد  حمطات 
يف �لعامل وتوربينات �لرياح �لربية �لتي 
�أطلقتها جر�ل �إلكرتيك موؤخر� بقدرة 
وحلول  م��ي��ج��او�ط   4.8 تبلغ  �إنتاجية 
�لرقمية  و�حل���ل���ول  �ل��ذك��ي��ة  �ل�����س��ب��ك��ات 
�لطاقة  ب���ق���ط���اع  �خل���ا����س���ة  �مل����ت����ط����ورة 

وغريها �لكثري.

�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف حلول  وك���ب���ار  �ل���ق���ر�ر 
�لطاقة �مل�ستد�مة.

�إن���ن���ا نعترب  و�أ�����س����اف ����س���ع���ادة �ل���ط���اي���ر 
ملعر�س  و�ل���د�ع���م���ة  �ل���ر�ع���ي���ة  �جل���ه���ات 
ويتيك�س �سركاء �أ�سا�سيني يف دعم م�سرية 
تر�سيخ  يف  �أ�سهمو�  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
و�لبيئي  �لقت�سادي  مكانة هذ� �حلدث 
�ملتخ�س�سة  �ملعار�س  خارطة  على  �ملهم 
يف �لعامل وي�ساركون يف ت�سريع �لتحول 
دولة  يف  لي�س  �لأخ�سر  �لقت�ساد  نحو 
�لإمار�ت فح�سب و�إمنا يف �ملنطقة ب�سكل 

عام.
من�سة  ي����وف����ر  �مل����ع����ر�����س  ب�������اأن  و�أف����������اد 
مع  و�ل��ت��و����س��ل  للتفاعل  ��سرت�تيجية 
�أب�����رز �مل��ع��ن��ي��ني و�ل���ت���ع���رف ع��ل��ى �أح����دث 
قطاعات  يف  �مل��ب��ت��ك��رة  �لتقنية  �حل��ل��ول 

�ملياه و�لطاقة و�لبيئة.
�لفال�سي  ح��م��ي��د  ���س��ي��ف  ���س��ع��ادة  وق�����ال 
�إن  �ينوك  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
من�سة  يوفر   2017 ويتيك�س  معر�س 
مع  و�ل��ت��و����س��ل  للتفاعل  ��سرت�تيجية 
�أب�����رز �مل��ع��ن��ي��ني و�ل���ت���ع���رف ع��ل��ى �أح����دث 
قطاعات  يف  �مل��ب��ت��ك��رة  �لتقنية  �حل��ل��ول 
و�ستعر�س  و�ل��ب��ي��ئ��ة..  و�ل��ط��اق��ة  �مل���ي���اه 
لالرتقاء  تركيزنا  �إط��ار  يف   - �ملجموعة 
 - �لطاقة  قطاع  يف  �لكفاءة  مب�ستويات 
ع���دد� م��ن �حل��ل��ول �مل��ت��ط��ورة �ل��ت��ي تتيح 
يتعلق  فيما  �مل��م��ار���س��ات  �أف�����س��ل  �ع��ت��م��اد 
ب����اإد�رة �ل��ط��اق��ة و�مل����و�رد .. �لأم���ر �لذي 
��ستد�مة  �أك���رث  ع��امل  ت��اأم��ني  يف  ي�ساهم 

لأجيال �مل�ستقبل«.
�لطموحة  �أن��ه ويف �سوء �خلطط  وتابع 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  و�سعتها  �ل��ت��ي 
دولر يف  150 مليار  �ملتحدة ل�ستثمار 
 ..  2050 ع��ام  حتى  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة 
هذ�  بدعم  �لر��سخ  �لتز�منا  نوؤكد  فاإننا 
�إىل  �لر�مية  �لأه��د�ف  وحتقيق  �لتوجه 
�لنظيفة  �لطاقة  م���و�رد  على  �لع��ت��م��اد 
ويتجلى ذلك يف �إطالقنا لبد�ئل نظيفة 
للطاقة مثل �لوقود �حليوي بيوديزل 5 
وتو�سعة �سبكتنا للغاز �لطبيعي �مل�سغوط 
�لغاز  ع���ل���ى ط���اق���ة  �لع���ت���م���اد  وت��ق��ل��ي��ل 
�لطبيعي �ملدعومة و�ستبقى �ينوك د�ئما 

وت�سجيعها  �ل�ستد�مة  بتعزيز  ملتزمة 
من خالل مبادر�تنا �خل�سر�ء و�لفعالة 

يف �إد�رة �لطاقة و�ملو�رد.
من جهته.. قال حممد جميل �لرحمي 
�أبوظبي  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
لطاقة �مل�ستقبل “ م�سدر “ �إن �ل�سركة 
ح���ر����س���ت ل�������س���ن���و�ت ع���ل���ى �مل�������س���ارك���ة يف 

�ملعر�س ودعمه .
جمدد�  للم�ساركة  قدما  نتطلع  م�سيفا 
يف دورة هذ� �لعام من �ملعر�س ويف �لقمة 
�لعاملية لالقت�ساد �لأخ�سر �لتي تعد من 
خالله..  تقام  �لتي  �لرئي�سية  �لأح��د�ث 
با�ستعر��س  �لفعاليات  خ��الل  و�سنقوم 
�لإجناز�ت �لتي حققتها م�سدر يف جمال 
�ملتجددة  �لطاقة  تطوير ون�سر م�ساريع 
و���س��م��ان ����س��ت��د�م��ة �مل���ي���اه و�لب���ت���ك���ار يف 
�إ�سافة  �لنظيفة..  �لتكنولوجيا  جم��ال 
�إىل ت�سليط �ل�سوء على �لتطور �مل�ستمر 

�لذي ت�سهده مدينة م�سدر .
وت�������س���ط���ل���ع �مل����ن���������س����ات و�ل���ف���ع���ال���ي���ات 
تكنولوجيا  معر�س  مثل  �ل�سرت�تيجية 
�ملياه و�لطاقة و�لبيئة ويتيك�س و�أ�سبوع 
�أب���وظ���ب���ي ل��ال���س��ت��د�م��ة ب�����دور حم���وري 
م�ساريع  ون�����س��ر  ت�����س��وي��ق  عجلة  دف���ع  يف 
�لنظيفة  و�لتقنيات  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 
وحلول ��ستد�مة �ملياه يف منطقة �ل�سرق 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا.
�سعفار  ب����ن  �أح����م����د  ق�����ال   .. ذل�����ك  �إىل 
�إمباور   “ ل�سركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
“ �إن �مل��ع��ر���س مي��ث��ل ح��دث��ا م��ت��م��ي��ز� .. 
�لفعالية  ه��ذه  يف  �مل�ساركة  �أن  مو�سحا 
�ل�����س��ن��و�ت �ملا�سية  �ل��ك��ربى ع��ل��ى م���دى 
متميزة  جن���اح���ات  حت��ق��ي��ق  يف  ���س��اه��م��ت 
�لطاقة  توفري  يف  �ملتمثلة  �لأه���د�ف  يف 

وحماية �لبيئة.
�ل�سوء  ت�سليط  �إىل  تطلعه  عن  و�أع��رب 
- هذه �ل��دورة - على �أح��دث �مل�سروعات 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات و�حل���ل���ول �ل��ت��ي ت��وف��ره��ا “ 
�إمباور “ يف جمال كفاءة �لطاقة وتربيد 
�ملناطق �إ�سافة �إىل م�ساهماتها يف جمال 
�ملباين �خل�سر�ء من خالل توفري حلول 
�ملركزي..  �ل��ت��ربي��د  م��ت��ط��ورة يف جم��ال 
عقد  �ستت�سمن  �مل�ساركة  �أن  �إىل  منوها 

جل�سات نقا�سية يف جمال تربيد �ملناطق 
�مل�ساركة  �لأخ��رى  �لعاملية  �ل�سركات  مع 
يف �مل��ع��ر���س. �أم����ا ب����ور�ك �آي���دي���ن مدير 
عام �سركة �سيلفر �سربينغ نتوورك�س يف 
�أوروبا و�ل�سرق �لأو�سط و�إفريقيا فتقدم 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  �إىل  �جل���زي���ل  ب��ال�����س��ك��ر 
�آل مكتوم نائب  �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل����وزر�ء 
�ل�سيخ  و�سمو  �هلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
�آل مكتوم نائب حاكم  ر��سد  حمد�ن بن 
رئ��ي�����س هيئة كهرباء  �مل��ال��ي��ة  وزي���ر  دب���ي 
ومنظمي  دب��ي  و�إىل حكومة  دب��ي  ومياه 
كهرباء  هيئة  خا�سة  وب�سفة  �مل��ع��ر���س 

ومياه دبي.
وعرب عن حما�سه لت�سليط �ل�سوء على 
�ملن�سة  توفرها  �لتي  و�ملز�يا  �لإمكانات 
ملو�طني  �لأ����س���ي���اء  لإن���رتن���ت  �ل�����س��ب��ك��ي��ة 
للكهرباء  ذكية  خدمات  خ��الل  من  دب��ي 
�أخرى  ذكية  خدمات  �إىل  �إ�سافة  و�ملياه 

يف �مل�ستقبل.
توؤكد  �مل��ع��ر���س  يف  م�����س��ارك��ت��ن��ا  �إن  وق����ال 
حتتية  بنية  بتطوير  �مل�سرتك  �لتز�منا 
تتميز بالكفاءة و�لعتمادية و�ل�ستد�مة 
تعزيز  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  دب�����ي  يف  و�لأم��������ن 
�ل�ساحة  على  ومبادر�تها  �لإم��ارة  مكانة 
�ل�سرق  ملنطقة  �لبو�بة  ب�سفتها  �لعاملية 

�لأو�سط.
�مل�سارك  �مل��وؤ���س�����س  �أرور�  ���س��و���س��ان��ت  �أم���ا 
و�ل����رئ����ي���������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي يف ����س���رك���ة “ 
�لأو�سط  �ل�سرق  �سولر”-  كلينماك�س 
�ل�سركة  �إن  ف��ق��ال  �أف��ري��ق��ي��ا-  و���س��م��ال 
�نطلقت �إىل �ل�سوق �خلارجية من دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بامل�ساركة يف معر�س  �سروره  معربا عن 
دب����ي ل��ل��ط��اق��ة �ل�����س��م�����س��ي��ة �ل�����ذي ميثل 
من�سة مهمة لل�سركات �لر�ئدة يف حلول 
�لطاقة �ل�سم�سية لإبر�م �ل�سفقات وبناء 
�سر�كات ��سرت�تيجية و��ستعر��س �أحدث 
تقنيات �لطاقة �ل�سم�سية و�لطالع على 
�مل�������س���روع���ات �حل��ال��ي��ة و�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
�ملنطقة و�لتعرف على �حتياجات �ل�سوق 
لتنفيذ  �ل���و�ع���دة  �ل��ف��ر���س  و��ستك�ساف 
م��ب��ت��ك��رة يف جمال  وب����ر�م����ج  م�����س��اري��ع 
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املال والأعمال

غرفة دبي تنظم املوؤمتر العاملي جلائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم لالأعمال يف 14 نوفمرب

بنك اأبوظبي االأول يح�صد ثالث جوائز من قبل جملة غلوبال فاينان�ص 

بن  ج��ائ��زة حم��م��د  �مل�����س��ارك��ة يف  ي�سكل 
ر��سد �آل مكتوم لالأعمال فر�سة مثالية 
تعليمية  جت���رب���ة  خل���و����س  ل��ل�����س��رك��ات 
للموؤ�س�سات من خالل �مل�ساركة يف ور�س 
و�لتحليل  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  �لعمل 
قيا�س  م����ن  مت��ك��ن��ه��م  �ل����ت����ي  �ل�����ذ�ت�����ي 
�ل�سركات  �أف�����س��ل  م��ع  م��ق��ارن��ة  �أد�ئ���ه���م 
�إىل  بالإ�سافة  �ملوؤ�س�سية،  �ملمار�سات  يف 
بهدف  قيمة  معلومات  �مل�ساركني  تلقي 
تطوير وحت�سني قدر�تهم وممار�ساتهم 

�ملوؤ�س�سية.
وتعترب جائزة حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
لالأعمال، �لع�سو يف مبادر�ت حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم �لعاملية، و�لتي �أطلقتها 
غرفة جتارة و�سناعة دبي، �إحدى �أبرز 
جو�ئز �لتميز يف �لأد�ء �ملوؤ�س�سي يف دول 
جمل�س �لتعاون �خلليجي، حيث تهدف 
�إىل دعم تطوير قطاع �لأعمال، وتقدير 
�مل��وؤ���س�����س��ات �ل��ت��ي ���س��اه��م��ت وت�����س��اه��م يف 
ت�سهدها  �ل��ت��ي  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لنه�سة 
لثقافة  و�ل��رتوي��ج  �خلليجية،  �ملنطقة 
�ملوؤ�س�سي  و�لأد�ء  �مل��ت��م��ي��زة  �لأع����م����ال 

�ملتفوق.
وق��د �أط��ل��ق��ت غ��رف��ة دب��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
 2015 �ل��ع��ام  �لق��ت�����س��اد خ��الل  وزر�ة 
مكتوم  �آل  ر�����س���د  ب���ن  حم��م��د  ج���ائ���زة 

•• دبي-الفجر:

ت��ن��ظ��م غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي يف 
14 نوفمرب �جلاري يف �أبر�ج �لإمار�ت 
بدبي �ملوؤمتر �لعاملي جلائزة حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم لالأعمال �لذي �سي�سهد 
للجائزة وذلك  �لعا�سرة  �لدورة  �إطالق 
�ل�سخ�سيات  �أب��رز  من  نخبٍة  مب�ساركة 
�ملتخ�س�سة  و�لعاملية  �ملحلية  و�لقياد�ت 

يف متيز �لأعمال و�لأد�ء �ملوؤ�س�سي.
�لوطني  �أهد�ف �لربنامج  مع  ومتا�سياً 
�لإم���ار�ت  وروؤي���ة  و�لإي��ج��اب��ي��ة  لل�سعادة 
“حمفز�ت  ع����ن����و�ن  وحت�����ت   ،2021
ودور  �حل���دي���ث���ة  �ل�������س���رك���ات  يف  �ل��ن��م��و 
�إىل  �ملوؤمتر  يهدف  �لب�سري”،  �لعامل 
�لنمو  حم��رك��ات  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  ت�سليط 
على  �لرتكيز  مع  �ل�سوق  يف  �لرئي�سية 
�أهمية �ل�ستفادة من �لعامل �لب�سري. 

و�آل���ي���ات  ف��ع��ال��ة  روؤى  �مل���وؤمت���ر  وي���ق���دم 
عملية ومعلومات قيمة حول مو��سيع 
مفهوم  تعزيز  �أهمية  �أب��رزه��ا  متنوعة 
�ل�����س��ع��ادة و�ل��ط��اق��ة �لإي��ج��اب��ي��ة يف بيئة 
�لعمل وتاأثريها على �إنتاجية وم�ستقبل 
�ل�������س���رك���ات، و�ل���ت���غ���ري�ت �جل����ذري����ة يف 
معها،  �ل��ت��اأق��ل��م  وكيفية  �لأع��م��ال  بيئة 
وك��ي��ف��ي��ة ب��ن��اء ق�����در�ت �ل��ع��م��ال��ة بهدف 

بالإ�سافة  �ل��ع��م��ل،  ���س��غ��وط��ات  حت��م��ل 
تغيري �سلوكيات �مل�ستهلكني وتوقعاتهم 
�مل�ستقبلية.   و�أكد �سعادة حمد بوعميم، 
مدير عام غرفة دبي على �أهمية تنظيم 
من�سة  �أن�����ه  �إىل  لف���ت���اً  �مل����وؤمت����ر،  ه����ذ� 
مثالية لتبادل �ملعلومات و�لطالع عن 
و�لجتاهات  �ملمار�سات  �أب��رز  على  كثب 
و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��رئ��ي�����س��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة �لتي 

تغري من �لأد�ء �ملوؤ�س�سي.  
�لكبري  �ل��ت��ح��ول  �أن  ���س��ع��ادت��ه  و�أ����س���اف 
و��ستمر�ر  �ل��ع��امل��ي  �لق��ت�����س��اد  هيكل  يف 
ومع  �لعمالء  �حتياجات  يف  �ل��ت��غ��ري�ت 
�لقرن  �ل�سركات  جناح  حم��دد�ت  تطور 
�أهمية  ه���ن���اك  و�ل���ع�������س���ري���ن،  �حل������ادي 
لالجتاهات  �ل�سركات  ملو�كبة  متز�يدة 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �جل���دي���دة، م��ع��ت��رب�ً �أن 
دولة  يف  لل�سركات  �سيوفر  �ملوؤمتر  ه��ذ� 
�لإم������ار�ت م��ع��ل��وم��ات ق��ي��م��ة ح���ول هذه 
�لبتكار  نهج  �تخاذ  وكيفية  �لتغيري�ت 

لتطوير �أد�ئهم �ملوؤ�س�سي.  
و�سيفتح �ملوؤمتر �أبو�به جلميع �حل�سور 
يف  و�ملوؤ�س�سات  �لقطاعات  خمتلف  من 
ودول  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
جمل�س �لتعاون �خلليجي، كما �سي�سهد 
�ل��دورة �لعا�سرة جلائزة حممد  �إطالق 

بن ر��سد �آل مكتوم لالأعمال.

حممد  ج��ائ��زة  �سمن  �لأع��م��ال  لبتكار 
ب��ن ر����س��د �آل م��ك��ت��وم ل��الأع��م��ال، حيث 
ت��ع��ت��رب ج����ائ����زة حم���م���د ب����ن ر������س����د �آل 
�لأعمال مبادرة متميزة  مكتوم لبتكار 
يف نوعها لإب��ر�ز دور �لبتكار يف حتفيز 
ب��ي��ئ��ة �لأع����م����ال، ب��ال��ت��م��ا���س��ي م���ع روؤي����ة 
نحو  ق��دم��اً  بامل�سي   2021 �لإم����ار�ت 
على  �لقائم  �ملعرفة  �قت�ساد  من  �ملزيد 

�لبتكار.
وت�سكل �جلائزة حافز�ً للقطاع �خلا�س 
للنجاح  ك���ط���ري���ٍق  �لب����ت����ك����ار  لت����خ����اذ 

�ملوؤ�س�سي. 

امل�صرف املركزي : ارتفاع عر�ص النقد ن2 
% ون3 0.5 % فى �صهر اغ�صط�ص  0.9

•• ابوظبي-وام:

�ملتد�ول  �لنقد  ي�سمل  �ل��ذي  ن1  �لنقد  عر�س  �أن  �ملركزي  �مل�سرف  �أعلن 
خارج �لبنوك -�لود�ئع �لنقدية �حل�سابات �جلارية و�حل�سابات حتت �لطلب 
493.2 مليار درهم يف نهاية  %0.9 من  لدى �لبنوك �نخف�س بن�سبة 
�سبتمرب  �سهر  نهاية  488.9 مليار درهم يف  �إىل   2017 �أغ�سط�س  �سهر 
�سبه  �ل��ود�ئ��ع   + ي�سمل ن1  �ل��ذي  �لنقد ن2  �ن عر�س  و����س��اف   .2017
وود�ئع  بالدرهم،  للمقيمني  �لدخارية  و�لود�ئع  لأجل  �لود�ئع  �لنقدية- 
�ملقيمني بالعمالت �لأجنبية .. �رتفع بن�سبة %0.9 من 1245.5 مليار 
درهم يف نهاية �سهر �أغ�سط�س �ملا�سي �إىل 1257.2 مليار درهم يف نهاية 
�سهر �سبتمرب �ملن�سرم. وذكر �مل�سرف �ن عر�س �لنقد ن3 �لذي ي�سمل ن2 
ود�ئع �حلكومة لدى �لبنوك �لعاملة يف �لإمار�ت ولدى �مل�سرف �ملركزي .. 
�رتفع بن�سبة %0.5 من 1450.6 مليار درهم يف نهاية �سهر �أغ�سط�س 

2017 �إىل 1458 مليار درهم يف نهاية �سهر �سبتمرب 2017.
وبني �مل�سرف �ن �لنخفا�س يف عر�س �لنقد ن1 يعزى لنخفا�س مبقد�ر 
�إىل  �لنقدية، يف حني يرجع �لرتفاع يف ن2  �لود�ئع  2.9 مليار درهم يف 
�رتفاع مبقد�ر 16 مليار درهم يف �لود�ئع �سبه �لنقدية فيما يعزى �لرتفاع 
يف ن3 �إىل �رتفاع يف ن2 على �لرغم من �نخفا�س مبقد�ر 4.3 مليار درهم 
يف �لود�ئع �حلكومية. من جهة �خرى �علن �مل�سرف �ملركزي �ن �جمايل 
%0.9 من  بن�سبة  �رتفع  �مل�سرفية  �لقبولت  �سامال  �مل�سرفية،  �لأ�سول 
2643.2 مليار  2017 �إىل  2619 مليار درهم بنهاية �سهر �أغ�سط�س 
درهم بنهاية �سهر �سبتمرب 2017 فيما �رتفع �جمايل �لئتمان �مل�سريف 
بن�سبة %0.1 من 1579 مليار درهم بنهاية �سهر �أغ�سط�س 2017 �إىل 

. 1580 مليار درهم بنهاية �سهر �سبتمرب 2017 
كما �رتفع خالل �سهر �سبتمرب 2017 �إجمايل �لود�ئع �مل�سرفية مبقد�ر 
ود�ئع  يف  دره���م  مليار   7.6 مب��ق��د�ر  لرت��ف��اع  نتيجة  دره���م  مليار   13.6

�ملقيمني و�رتفاع مبقد�ر 6 ماليري درهم يف ود�ئع غري �ملقيمني.

204 مليار درهم ت�صرفات 
دبي العقارية يف 9 اأ�صهر

•• دبي -وام:

�أعلنت د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك يف دبي عن �أن �إجمايل �لت�سرفات �لعقارية 
خالل �لت�سعة �أ�سهر �لأوىل من �لعام �جلاري بلغت �أكرث من 204 مليار 

درهم من خالل 52،170 �إجر�ء.
وقالت �ن مبايعات �لأر��سي و�ملباين و�لوحد�ت �ل�سكنية و�سل عددها �إىل 
88 مليار درهم لكن �لرهون  37،633 ت�سرفا بقيمة �إجمالية جتاوزت 
�سجلت 11،699 ت�سرفا لت�سل قيمتها �إىل �أكرث من 102 مليار درهم 
 14 �لت�سرفات بلغت قيمتها قر�بة  �أخرى �سمن  2،838 عملية  وهناك 
مليار درهم. وقال �سعادة �سلطان بطي بن جمرن مدير عام د�ئرة �لأر��سي 
�لت�سجيعية  �لر�سائل  �ملزيد من  �ن ه��ذه �لرق��ام تبعث  دب��ي  و�لأم���الك يف 
باملعطيات  �لنظر  �إمعان  �لإم��ارة وعند  �لعقاري يف  بال�ساأن  �ملهتمني  لكافة 
�لو�ردة يف �لتقرير �لح�سائي جند �إقبال متز�يد� على كافة �لفئات مبا يف 
�أ�سكال �لتطوير �لعقاري �إ�سافة �إىل  ذلك قطع �لأر��سي �لالزمة ملختلف 
�ملباين و�لوحد�ت �ل�سكنية ما يعني ��ستقطاب كافة �ل�سر�ئح من �مل�ستثمرين 
�ملتو��سل  �لنمو  من  متز�يدة  وت��رية  ت�سجيل  �ل�سوق  يو��سل  �أن  وتوقع   .
�ل�ستخد�مات  �أغر��س  ملختلف  �ل�سوق  على  �لإقبال  يف  تنوعا  و�سنالحظ 
�لعقارية خا�سة مع تعاظم �لزخم يف �ل�سوق مدفوعا بعو�مل عديدة ومنها 

. �قرت�بنا من حلظة �نطالق معر�س �إك�سبو دبي 2020 
و�ظهر �أحدث تقرير �سادر عن �أر��سي دبي �أن ت�سرفات �لأر��سي لوحدها 
11،169 عملية يف  143.40 مليار درهم حتققت من خالل  قد بلغت 
فئات �ملبايعات و�لرهون و�لت�سرفات �لأخرى وكان ن�سيب �ملباين 12.72 
بجميع  �ل�سكنية  �ل��وح��د�ت  �أم��ا  ت�سرفا   5،014 م��ن  ج��اءت  دره��م  مليار 
و�سلت  ت�سرف  �أل��ف   36 م��ن  يقرب  م��ا  ت�سجيل  �أن��و�ع��ه��ا فقد جنحت يف 
مناطق   10 �أع��ل��ى  �إىل  �لنظر  وع��ن��د  دره���م.  مليار   48.77 �إىل  قيمتها 
لت�سرفات �لبيع حققت منطقة برج خليفة �ملركز �لأول من حيث �لقيمة 
 1،650 خالل  من  دره��م  مليار   6.239 �لت�سرفات  قيمة  بلغت  عندما 
ت�سرفا وحلت منطقة �خلليج �لتجاري يف �ملرتبة �لثانية من حيث �لقيمة 
عندما ��ستقطبت 2،754 ت�سرفا و�سلت قيمتها �إىل 5،570 مليار درهم 
قيمتها  ز�دت  ت�سرفا   2،596 مع  �لثالثة  �ملرتبة  يف  دب��ي  مر�سى  وج��اءت 
�ل�سيخ  �لر�بع منطقة حد�ئق  �ملركز  دره��م وحلت يف  مليار   5.357 على 
حممد بن ر��سد لت�سجل4،470 مليار درهم من خالل 1،495 ت�سرفا 
خالل  م��ن  �خلام�س  �مل��رك��ز  يف  �لر�بعة  جنوب  �لرب�ساء  منطقة  تلتها  ث��م 
2،418 ت�سرفا جتاوزت قيمتها 3 مليار�ت درهم وكانت �ملر�كز �لأخرى 
من ن�سيب: �لثنية �خلام�سة و�ليفرة 2 وجبل علي �لأوىل ومدينة �ملطار 
�أعلى �ملناطق من حيث �لرهون فت�سدرت  �أما  2 على �لتو�يل.  و�ليالي�س 
جتاوزت  ت�سرفا   578 لت�سجيلها  �لأوىل  �مل��رك��ز  ج��م��ري�  نخلة  منطقة 
�ملركز  يف  �لتجاري  �خلليج  منطقة  تلتها  دره��م  مليار   11.384 قيمتها 
�لثاين مع 596 عملية بقيمة 4.631 مليار درهم وحلت منطقة مر�سى 
دبي يف �ملركز �لثالث مع ت�سرفات عددها 777 بقيمة ز�دت على 3 مليار�ت 
 434 �لر�بعة مع ت�سرفات عددها  �ملرتبة  وج��اءت منطقة برج خليفة يف 
�إجر�ء بقيمة �إجمالية �قرتبت من حاجز �مللياري درهم و�لثنية �خلام�سة 
درهم  مليار   1،770 بقيمة  ت�سرفا   796 لت�سجيلها  �خلام�س  �ملركز  يف 
وكانت �ملر�كز �خلم�سة �لتالية من ن�سيب كل من: �لثنية �لر�بعة و�لرب�ساء 

جنوب �لر�بعة وجبل علي �لأوىل و�ليالي�س 1 و�لثنية �لثالثة.

دبي ت�صت�صيف قمة التداول املايل 28 اأكتوبر
•• دبي-وام:

ت�ست�سيف دبي يف 28 �أكتوبر �جلاري �أعمال قمة �لتد�ول �ملايل مب�ساركة خرب�ء 
�لأ�سا�سية  بال�سرت�تيجيات  للتعريف  و�لأ���س��و�ق  �مل��ال  عامل  يف  معروفني  ماليني 
وعلم �لنف�س وتاأثريه على �ملتد�ول و�لقو�عد �لالزمة للبدء بالإ�سافة �إىل حت�سني 
مهار�ت �لتد�ول.  و�ست�ستعر�س �لقمة �لتي تنظمها �أكتيف تريد�س �إحدى �سركات 
�لو�ساطة �مل�ستقلة و�لعاملة يف توفري خدمات تد�ول �لعمالت �لأجنبية معلومات 

عن �لأ�سو�ق �ملالية و�لقت�ساد �لعاملي وفر�سة �لتو��سل مع �ملتد�ولني �لآخرين.

•• اأبوظبي-الفجر: 

بنك  �أك����رب  �لأول،  �أب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ح�����س��د 
و�أحد  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
�أك���رب �مل��وؤ���س�����س��ات �مل��ال��ي��ة يف �ل��ع��امل، ثالث 
فاينان�س  غلوبال  جملة  قبل  م��ن  ج��و�ئ��ز 
لعام 2017. وح�سل بنك �أبوظبي �لأول 
على جائزة “�أف�سل بنك لت�سعري �لعمالت 
�لأجنبية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�أف�سل بنك يف جمال �إد�رة �لنقد و�أف�سل 
�ل�سرق  منطقة  يف  �ل�سيولة  لإد�رة  بنك 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا. 
وت�����س��ّل��م �جل���و�ئ���ز �أن����دري����ه ���س��اي��غ، نائب 
�أبوظبي  �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة بنك 
�مل�سرفية  �خل��دم��ات  قطاع  ورئي�س  �لأول 
يف  للمجموعة،  و�ل���س��ت��ث��م��ار  للموؤ�س�سات 
 Sibos حلفل �لذي �أقيم خالل موؤمتر�
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بنك  “�أف�سل  ج���و�ئ���ز  م��ع��اي��ري  وت�����س��م��ل 
حجم  �لأجنبية”  �ل���ع���م���الت  ل��ت�����س��ع��ري 

�ل�������س���وق���ي���ة، نطاق  �مل����ع����ام����الت، �حل�������س���ة 
�لتغطية �لعاملية، خدمة �لعمالء، �لأ�سعار 
بالإ�سافة  �ملبتكرة،  و�لتقنيات  �لتناف�سية 
حمللي  �آر�ء  �لع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  �لأخ�����ذ  �إىل 
�لتنفيذيني  و�مل�������در�ء  �مل�����س��ريف  �ل��ق��ط��اع 
و�مل���ت���خ�������س�������س���ني يف جم���ال  ل���ل�������س���رك���ات 
�لتكنولوجيا. يف حني تعتمد جو�ئز �أف�سل 
بنك يف �إد�رة �لنقد و�خلزينة على م�ستوى 
مو�سوعية،  م��ع��اي��ري  ع����دة  ع��ل��ى  �ل���ع���امل 
ت�سمل �لربحية، �حل�سة �ل�سوقية وتو�جد 
�لبنك يف �ل�سوق، خدمة �لعمالء، �لأ�سعار 
�لتناف�سية، �ملنتجات �ملبتكرة، ومدى جناح 
مزودي �إد�رة �لنقد و�خلزينة يف �لتمّيز بني 
مناف�سيهم يف تقدمي �خلدمات �لأ�سا�سية.

�سايغ:  �أن���دري���ه  ق���ال  ذل���ك،  ع��ل��ى  وتعليقاً 
�لقوة  دليل على  متثل هذه �جلو�ئز خري 
موؤ�س�سة  باعتبارنا  �لبنك  بها  يتمتع  �لتي 
مالية ر�ئدة يف جمال �خلدمات �مل�سرفية 
�مل�سرفية  و�خل������دم������ات  ل���ل���م���وؤ����س�������س���ات 
�ل���س��ت��ث��م��اري��ة، �لأم����ر �ل����ذي ي��دف��ع��ن��ا �إىل 

�ملنتجات  م��ن  جمموعة  بتوفري  �لل��ت��ز�م 
�ملبتكرة لعمالئنا يف خمتلف �أنحاء �لعامل، 
�لر�ئدة  �لتقنيات  ت��ق��دمي  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ن�سعى  نحن  متميزة.  م�سرفية  وجت��رب��ة 
من خالل �لرتكيز على �لعميل �إىل تعزيز 
�ملف�سل  �مل�سريف  �ل�سريك  لنكون  مكانتنا 
فخورون  ونحن  معاً،  ننمو  لكي  لعمالئنا 
تقدر  �لتي  �جل��و�ئ��ز  ه��ذه  على  بح�سولنا 

�إجناز�تنا.
�جلدير بالذكر �أن بنك �أبوظبي �لأول قد 
ح�سد عدد�ً من �جلو�ئز منذ �لندماج بني 
بنك �خلليج �لأول وبنك �أبوظبي �لوطني 
�ل��ذي مت مطلع �لعام �حل��ايل، حيث ياأتي 
�إىل  ����س��ت��ن��اد�ً  �جل��و�ئ��ز  ه��ذه  ح�سوله على 

�إجناز�ت كال �لبنكني. 
بالتاريخ  �لأول  �أب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  وي��ف��خ��ر 
�لر�ئدتني،  �ملاليتني  للموؤ�س�ستني  �لعريق 
�ملوؤ�س�سية  ب��ه��وي��ت��ه  �ل��ب��ن��ك  يحتفل  ح��ي��ث 
و�سعاره  وب���روؤي���ت���ه  �جل����دي����دة،  �مل�����س��رتك��ة 

“ننمو معاً«.

م�سرف الهالل يكثف من جهود التوطني 

جمموعة كبرية من املواطنني االإماراتيني تن�صم اإىل فريق العمل املتنامي
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع�����ل�����ن م���������س����رف �ل�����ه�����الل �م�����������س عن 
�ملو�طنني  م���ن  ك��ب��رية  ت��ع��ي��ني جم��م��وع��ة 
�لإم�������ار�ت�������ي�������ني، وذل���������ك مت����ا�����س����ي����اً مع 
و�لتوجه  �لقوية  �لتوطني  ��سرت�تيجية 
�ملو�هب �ملحلية يف ظل مناخ  نحو متكني 

�قت�سادي متز�يد �لتناف�س.

�لرميثي،  ع��ب��د�هلل  حممد  ���س��ع��ادة  ���س��رح 
رئي�س جمل�س �إد�رة م�سرف �لهالل: نحن 
�ل�ستثنائية  �ملو�هب  بت�سجيع  ملتزمون 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ملو�طني 
�لعمود  ب���اأن���ه���ا  ر������س����خ  �مي�������ان  ول���دي���ن���ا 
�لفقري لتقدم �لدولة ولتحقيق �لتنمية 
�لهالل  م�سرف  �أن  و�أ���س��اف  �مل�ستقبلية، 
يف  �ملحليني  للمهنيني  جاذبًة  بيئًة  يوفر 

�ل��ق��ط��اع �مل�����س��ريف و�ل���ذي���ن ي��ت��وق��ون �إىل 
ت��ط��وي��ر م�����س��اره��م �مل��ه��ن��ي و�مل�����س��اه��م��ة يف 
�ملتحدة.   �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �قت�ساد 
ومن جانبه �سرح �أليك�س كويلو، �لرئي�س 
“ي�سعدنا  �ل���ه���الل:  مل�����س��رف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملهنيني  م������ن  جم����م����وع����ة  �ل����رتح����ي����ب 
يف  �لعالية  �لكفاءة  ذوي  من  �لإمار�تيني 
�لقيمة  �إىل  نتطلع  كما  �لهالل،  م�سرف 

للم�سرف،  �سيجلبونها  �ل��ت��ي  �مل�����س��اف��ة 
وينبع �لتز�منا بالتوطني كونه �أحد ركائز 
روؤية �لإمار�ت على �ملدى �لطويل، ونحن 
نطمح للعب دور ن�سط د�خل �ملجتمع من 
خالل توفري بيئة عمل �سحية وم�ستد�مة 
ل��ل��م��و�ه��ب �مل��ح��ل��ي��ة. ومب��وج��ب روؤي����ة عام 
2021، فاإن بناء �قت�ساد معريف تناف�سي 
هو �أحد �لركائز �ل�ستة لالأجندة �لوطنية 

و�لتوطني  �لتوطني،  حتتها  يندرج  �لتي 
�أطلق  �ل��ذي  �لوطني  �ل��ربن��ام��ج  ��سم  ه��و 
منذ ما يقارب عقد من �لزمان ل�ستيعاب 
على  �لإمار�تية  �لوطنية  �لعاملة  �لقوى 
نحو فعال يف �سوق �لعمل، وهذ� �لربنامج 
رئي�سية للجهات �حلكومية  �أولوية  ميثل 
و���س��ب��ه �حل��ك��وم��ي��ة و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

معر�ص للبناء والت�صييد 
والعقارات يف عجمان العام املقبل

•• عجمان-وام:

عقد  عجمان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  وق��ع��ت 
و�لعقار�ت  و�لت�سييد  للبناء  معر�س  تنظيم 
2018 يف ن�سخته �لأوىل مع �سركة �حللول 
�لذكية للت�سويق. ويهدف �ملعر�س للتعريف 
باأهم �ملز�يا �ل�ستثمارية يف �لقطاع �لعقاري 
و�ل���رتوي���ج ل��ل�����س��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف �لإم�����ارة 
ونظري�تها من �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �مل�ساركة 
تبادل  يتيح  �لدولة وخارجها مبا  د�خ��ل  من 
�خلرب�ت وبناء �ل�سر�كات وي�سب يف م�سلحة 
و�أكد  �ملعر�س.  �مل�ساركة حتت مظلة  �جلهات 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �جل���ن���اح���ي  ع��ل��ي  حم��م��د 
لقطاع تنمية �ل�ستثمار و�لأعمال يف �لغرفة 
�ل�سعي لإبر�ز �أحدث �لو�سائل و�لأدو�ت �لتي 
و�لعقار�ت  و�لت�سييد  �لبناء  قطاعات  تخدم 
ومعد�ت  منتجات  يف  �ملتخ�س�سة  و�ل�سركات 
�مل����ق����اولت  ق���ط���اع���ي  و�أن  ���س��ي��م��ا  ل  �ل���ب���ن���اء 
تنمية  يف  مبا�سر  ب�سكل  ي��وؤث��ر�ن  و�ل��ع��ق��ار�ت 
�لق��ت�����س��اد ومن����وه. وث��م��ن ح��ر���س و�هتمام 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��سد 
�لنعيمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�سيخ  و�سمو 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د 
بقطاعات �لبناء و�لت�سييد و�لعقار�ت وتوفري 
�لبنية �لتحتية �لالزمة ل�ستد�متها ومنوها 
�ل�ستثمار  جم���الت  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ا  لتنعك�س 

و�ل�سياحة و�لتعلم و�ل�سحة وغريها .

بح�سور 120 األف م�سارك

هيئة راأ�ص اخليمة االقت�صادية »راكز« ت�صارك يف املعر�ص التجاري الدويل الباك�صتاين 

�مل�ستثمرين  م���ع  �ل��ت��و����س��ل  �إىل  ن��ت��وق 
�ملحليني يف �ملعر�س �لتجاري �لدويل يف 
عما  لهم  عامة  نظرة  لتقدمي  باك�ستان 

تقدمه “ر�كز«.
 6.000 ت���و�ج���د  �إىل  ج����اّلد  �أ����س���ار  ث���م 
يف  ن�ساطها  ت���ز�ول  باك�ستان  م��ن  �سركة 
�ملتحدة، تزدهر  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

 ت��و����س��ل ه��ي��ئ��ة م��ن��اط��ق ر�أ������س �خليمة 
�ل��ع��امل��ي��ة من  ن��ح��و  �سعيها  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�ملعر�س  يف  �مل��ق��ب��ل��ة  م�����س��ارك��ت��ه��ا  خ����الل 
باك�ستان،  يف  �ل�سنوي  �ل��دويل  �لتجاري 
�أحد �أكرب �ملعار�س �لتجارية و�ملخ�س�سة 
ي��ن��ظ��م��ه��ا مركز  �ل���ت���ي  ل��ل��م�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
باك�ستان  دول��ة  يف  كر�ت�سي  يف  �مل��ع��ار���س 
�أكتوبر   29 ح��ت��ى   26 م��ن  �ل��ف��رتة  يف 
ومن �ملتوقع �أن ي�سم �ملعر�س   .2017
عار�س  و16.000  ز�ئ��ر   120.000
ي��دف��ع ر�كز  20 دول���ة خمتلفة، م��ا  م��ن 
�إىل �ل�ستفادة من �حل�سور �لهائل لهذه 
�لهدف  حتقيق  بغية  �ل��ب��ارزة  �لفعالية 
�مل��ن�����س��ود م���ع �ت�������س���اع د�ئ������رة �لأط������ر�ف 
�مل�ساركة يف قطاعات �لت�سييد و�ل�سيار�ت 
و�ل�������س���ن���اع���ات �ل��ك��ي��م��اوي��ة و�ل���دو�ئ���ي���ة 

و�ملن�سوجات، وغريها من �ل�سناعات.
�لرئي�س  ر�م��ي ج��اّلد،  �ل�سيد  وقد عقب 
�خليمة،  ر�أ���س  يف  للمجموعة  �لتنفيذي 

�خليمة،  ب��ر�أ���س  �حل���رة  �ملنطقة  وهيئة 
على  لال�ستثمار،  �خليمة  ر�أ����س  وهيئة 
�مل�ستثمرون  حر�س  لطاملا  قائاًل:  ذل��ك 
يف  �ل�ستثمار  على  دوم���اً  باك�ستان  م��ن 
�ل�سنو�ت  م��دى  على  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�سوق 
بلغت   ،2014 �ل����ع����ام  ويف  �مل���ا����س���ي���ة. 
م�ستثمرون  نفذها  �ل��ت��ي  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت 
من باك�ستان يف دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية 
�أمريكي،  دولر  م��ل��ي��ار   23 �مل���ت���ح���دة 
على  كبري  ب�سكل  معظمها  تركز  و�ل��ت��ي 

�ل�ستثمار يف �لأ�سوق �لعقارية. 
و�أ�ساف: بالرغم من هذ�، تقدم �لإمار�ت 
فر�ساً  ر�ك��ز،  ول�سيما  �ملتحدة،  �لعربية 
����س��ت��ث��م��اري��ة ل ح�����س��ر ل��ه��ا ل��ي�����س فقط 
يف ق��ط��اع �ل��ع��ق��ار�ت ول��ك��ن �أي�����س��اً فيما 
�لقطاعات  م��ن  قطاع   100 على  يربو 
ع���ن جمموعة  – ن��اه��ي��ك  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
مثل  لعمالئنا،  نوفرها  �ل��ت��ي  �حل��و�ف��ز 
كل  �حتياجات  ت��الءم  �لتي  �لت�سهيالت 
م�ستثمر و�خلدمات �ملمتازة و�لإجر�ء�ت 
�إننا  جت��اري��ة.  م�ساريع  لإق��ام��ة  �ملب�سطة 

يف  متكاملة   عمل  بيئة  يف  منها   610
ر�كز.  وقد عقب �ل�سيد جاّلد على ذلك 
قائاًل: لطاملا كانت باك�ستان �سمن كبار 
يف  �إن��ه��ا  ب��ل  ر�ك���ز،  يف  لدينا  �مل�ستثمرين 
و�ق���ع �لأم����ر حت��ت��ل م��ك��ان��ة ب����ارزة �سمن 
ر�ئعاً  متثياًل  ممثلة  جن�سيات   5 �أف�سل 

يف ر�كز.
�جلدير بالذكر �أن من بني ق�س�س جناح 
مناطق  هيئة  يف  �لباك�ستانية  �ل�سركات 
�لق���ت�������س���ادي���ة: م�سنع  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س 
�أدروي�����ت ������س.م.ح، �أح���د �أف�����س��ل �سركات 
�لطعام  زي��وت  منتجات  وت��وزي��ع  ت�سنيع 
عالية �جلودة يف �ل�سرق �لأو�سط؛ و�سركة 
يف  �ملتخ�س�سة  �����س.م.ح،  فين�س  م���ودرن 
و���س��رك��ة يف  �حل���ج���ارة؛  �أك��ي��ا���س  ت�سنيع 
�إحدى  ������س.م.ح،  لوجي�ستك�س  �إف  �إ����س 
لوج�ستية  خدمات  توفر  �لتي  �ل�سركات 
ولوج�ستيات  �لبارد  �لتخزين  وخدمات 
�خلدمات  �إىل  بالإ�سافة  �مل��ربدة،  �ل�سلع 

�للوج�ستية ح�سب �لطلب.
�أ���س��د، مالك  ع��دن��ان  �ل�سيد  وق��د ���س��رح 

�س.م.ح  لوجي�ستك�س  �إف  �إ���س  يف  �سركة 
قائاًل: لقد �خرتنا ر�كز نظر�ً ملا ت�سدره 
ومرنة،  ب�����س��ي��ط��ة  ن��ظ��م  و  ق���و�ن���ني  م���ن 
و�مل�ستمر  �ملمتاز  �ل��دع��م  �إىل  بالإ�سافة 
من م�سوؤويل هيئة مناطق ر�أ�س �خليمة 
�لقت�سادية، �لأمر �لذي مينحنا �سال�سة 
جتاري.  م�سروع  �إقامة  عند  و�ن�سيابية 
�ملثري  لكن  قائاًل:  �ل�سيد عدنان  وعقب 
ه����و ح���ق���اً جمموعة  �أك������رث  ل���الإع���ج���اب 
ر�كز  تزودنا  �لت�سهيالت �جلاهزة، حيث 
لحتياجات  �مل��م��ك��ن��ة  �حل���ل���ول  ب��اأف�����س��ل 

�لتخزين �لفريدة �خلا�سة ب�سركتنا.
تطوير  ف��ري��ق  �أن  �إىل  �لإ����س���ارة  وجت���در 
�لأع��م��ال يف ر�ك���ز ���س��وف ي��ت��و�ج��د طو�ل 
�أيام  لثالثة  ت�ستمر  �لتي  �ملعر�س  فرتة 

قاعة 4.  ،21D عند �ملن�سة
كما �ستعقد �جتماعات فردية للمناق�سات 
�ل��ت��ج��اري��ة م��ن ���س��اأن��ه��ا ت��و���س��ي��ح �ل����روؤى 
كنقطة  و�ختيارها  “ر�كز”  مز�يا  ب�ساأن 
�لأو�سط  �ل�سرق  �سوق  لدخول  �نطالق 

�لر�ئجة و�ملربحة.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم:  274185              بتاريخ: 2017/05/30م 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�س��م:  �سكاي �نرتنا�سيونال �يه جي
 وعنو�نه: �ستوكرهوف، در�يكونيج�سرت��سيه 31�يه، �سي �ت�س-8002، زيورخ، �سوي�سر�  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتعليم و�لتهذيب؛ �لتدريب؛ �لرتفيه؛ �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية؛ �لأكادمييات )للرتبية و�لتعليم(؛ حد�ئق �ملالهي؛ 
�لت�سلية؛ تدريب �حليو�نات؛ تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��سية؛ تنظيم و�قامة �حلفالت �ملو�سيقية؛ تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت؛ 
تنظيم و�إد�رة �لجتماعات؛ تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��سية؛ تنظيم و�د�رة �لندو�ت؛ تنظيم و�إد�رة ور�سات �لعمل )تدريب(؛ 
�ملنفردين  �لهو�ئية  �لدر�جات  لر�كبي  �لهو�ئية  �لدر�جات  ركوب  فعاليات  وت�سغيل  و�إد�رة  م�سابقات �جلمال؛تنظيم  تنظيم 
وفرق ركوب �لدر�جات �لهو�ئية؛ حجز �ملقاعد للعرو�س �مل�سرحية؛ خدمات �ملكتبات �ملتجولة؛ خدمات �لتخطيط؛ تقدمي 
�أو  )للرتفيه  �لنو�دي  خدمات  �ل�سريك؛  �ل�سينمائية؛  �لأف��الم  عرو�س  و�لتدريبية(؛  �لتعليمية  )�مل�سورة  �ملهنية  �مل�سورة 
�لتعليم(؛ �لتمرين )�لتدريب(؛ �إقامة ح�س�س لياقة بدنية؛ دور�ت در��سية باملر��سلة؛ خدمات فار�س �لأ�سطو�نات؛ خدمات 
�لإلكرتوين؛  �ملكتبي  �لن�سر  �لتعليمية؛  �لمتحانات  و�لتعليم؛  �لرتبية  عن  معلومات  �ل�سوت؛  ت�سجيل  �إع��ادة  �لدي�سكو؛ 
�لألعاب  خدمات  �لقمار؛  لعب  و�لإع���الن؛  �لدعاية  �ف��الم  بخالف  �أف��الم  �إنتاج  �لرتفيه؛  عن  معلومات  �مل�سيف؛  خدمات 
�ملقدمة مبا�سرة من �سبكة كمبيوتر؛ تاأجري معد�ت �لألعاب؛ تعليمات �لريا�سة �لبدنية؛ �لغولف؛ خدمات �لنو�دي �ل�سحية 
)تدريب للياقة �لبدنية و�حلفاظ على �ل�سحة(؛ خدمات مع�سكر�ت �لعطالت )للرتفيه(؛ خدمات ترجمة �للغات؛ خدمات 
ت�سميم بخالف �مل�ستخدمة لغايات �لدعاية و�لإعالن؛ مكتبات �لإعارة؛ �لت�سوير بامليكروفلم؛ تزويد �لعار�سني للفنانني؛ 
��ستوديوهات �سينمائية؛ خدمات �لتاأليف �ملو�سيقى؛ قاعات مو�سيقية؛ خدمات مر��سلي �لأنباء؛ نو�دي ليلية؛ دور ح�سانة؛ 
�لرتفيه(؛  �أو  )للتعليم  �ملناف�سات  �و  �ملباريات  تنظيم  �لر�ق�سة؛  �حلفالت  تنظم  �لأورك�سرت�؛  خدمات  �ليان�سيب؛  �إد�رة 
)خدمات  �لعرو�س  تنظيم  ترفيهية؛  لغايات  �لأزي��اء  عرو�س  تنظيم  �لتعليمية؛  �أو  �لثقافية  لالأغر��س  �ملعار�س  تنظيم 
للياقة  )ت��دري��ب  �ل�سخ�سي  �مل��درب  خدمات  )ترفيه(؛  حفالت  تنظيم  �لريا�سية؛  �ملباريات  تنظيم  �حل��ف��الت(؛  متعهدي 
عر�س  )��ستعر��س(؛  �لعملي  �لتدريب  �لبدنية؛  �لرتبية  �لفوتوغر�يف؛  �لت�سوير  �مل�سورة؛  �لتقارير  تقدمي  �لبدنية(؛ 
متثيليات حية؛ �إنتاج �ملو�سيقى؛ �إنتاج بر�مج �لر�ديو و�لتلفزيون؛ �إنتاج عرو�س م�سرحية؛ توفري خدمات قاعات �لت�سلية؛ 
�ملتاحف )عر�س  مر�فق  توفري  �لكاروكي؛  توفري خدمات  �لغولف؛  مر�فق  توفري  �لقمار(؛  )لعب  �لكازينو  مر�فق  توفري 
�ملر�فق  توفري  �ل�ستجمام؛  م��ر�ف��ق  توفري  للتنزيل؛  �لقابلة  غ��ري  �لفورية  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ملطبوعات  توفري  وم��ع��ار���س(؛ 
و�لإعالن؛  �لدعاية  ن�سو�س  بخالف  ن�سو�س  �لفورية؛ن�سر  �للكرتونية  و�ل�سحف  �لكتب  ن�سر  �لكتب؛  ن�سر  �لريا�سية؛ 
�إر�سال  معد�ت  تاأجري  �لديني؛  �لتعليم  �ل�ستجمام؛  عن  معلومات  �لت�سجيل؛  ��ستديوهات  خدمات  ب��ال��ر�دي��و؛  �لرتفيه 
و��ستقبال �ل�سوت؛ تاأجري كامري�ت �لفيديو؛ تاأجري �لأفالم �ل�سينمائية؛ تاأجري �أجهزة �لإ�ساءة للم�سارح �أو ��ستوديوهات 
�لعر�س؛  م�ساهد  تاأجري  و�لتلفزيون؛  �لر�ديو  �أجهزة  تاأجري  وملحقاتها؛  عر�س(  )�آلت  بروجكرت�ت  تاأجري  �لتلفزيون؛ 
تاأجري معد�ت �لغط�س؛ تاأجري م�سجالت �ل�سوت؛ تاأجري معد�ت �لريا�سة عد� �ملركبات؛ تاأجري �ملالعب �لريا�سية؛ تاأجري 
�ل�سريطية؛  باحلافظات  �لفيديو  م�سجالت  تاأجري  �لتن�س؛  مالعب  تاأجري  م�سرحية؛  م�ساهد  تاأجري  �ل�ستاد�ت؛  مر�فق 
تاأجري �أ�سرطة �لفيديو؛ خدمات كتابة �ل�سيناريو و�لرب�مج �لذ�عية و�لتلفزيونية؛ خدمات �ملد�ر�س )تعليم(؛ تف�سري لغة 
�لتذ�كر  �مل�سرحي؛ خدمات وكالت  �لإنتاج  �لتلفزيوين؛  �لأفالم؛ �لرتفيه  �لريا�سية؛ ترجمة  �ملع�سكر�ت  �لإ�سارة؛ خدمات 
)ترفيه(؛ توقيت �ملنا�سبات �لريا�سية؛ تاأجري �لألعاب و�لدمى؛ �لرتجمة؛ �لتدري�س؛ �إعد�د �أ�سرطة �لفيديو؛ �إنتاج �أفالم 
�إعادة �لتدريب �ملهني؛ كتابة ن�سو�س  �أو تدري�سية(؛  �أ�سرطة �لفيديو؛ �لتوجيه �ملهني )ن�سائح تعليمية  �لفيديو؛ ت�سجيل 
بخالف ن�سو�س �لدعاية و�لإعالن؛ حد�ئق �حليو�ن؛توفري و�إنتاج �ملحتوى �ملرئي و�مل�سموع فيما يتعلق بالرتفيه و�لتعليم 
وقو�عد  و�لإنرتنت  و�ملهاتفة  و�لتليفزيون  �لإذ�ع��ة  طريق  عن  و�لرتفيه  �لتعليم  خدمات  و�لثقافة؛  و�لريا�سة  و�لتدريب 
�لبيانات �ملبا�سرة؛ �إيجار وتاأجري و��ستئجار �لأفالم �ل�سينمائية ومقاطع �لفيديو و�أقر��س �لفيديو �لرقمية و�لت�سجيالت 
�ل�سوتية و�أجهزة ت�سجيل �ل�سوت و�لأجهزة �لريا�سية و�أجهزة �لتلفزيون وم�سجالت �لفيديو وم�سجالت �أقر��س �لفيديو 
�لقابلة  )غ��ري  �لفورية  �لإلكرتونية  �ملطبوعات  توفري  و�ل�سينما؛  للتلفزيون  �أف��الم  �إنتاج  �ل��ر�دي��و؛  وم�سجالت  �لرقمية 
�أو �ملجالت على �لنرتنت؛ توفري  �لإلكرتونية  �لكتب  ن�سر  �ملطبوعة؛  و�ملو�د  و�لن�سو�س  ن�سر �ملجالت و�لكتب  للتنزيل(؛ 
وت�سمل  �للكرتونية  �ملن�سور�ت  توفري  �ملبا�سرة؛  �ملرجعية  و�لكتب  و�ملو�سوعات  �لقو�مي�س  وتوفري  �للكرتونية؛  �ملن�سور�ت 
�لتوجيهية  و�مل����و�د  �مل�ستخدم  و�أدل����ة  و�ل��ك��ت��ب  )�مل��ن�����س��ور�ت(  و�جل��ر�ئ��د  �لهزلية  و�ل��ك��ت��ب  )�ل���دوري���ات(  و�مل��ج��الت  �ل�سحف 
و�لتعليمية؛ توفري �ملل�سقات �ملبا�سرة و�ل�سور �لفوتوغر�فية و�ل�سور و�ملقالت و�لق�سائم و�لتذ�كر للفعاليات �لرتفيهية �أو 
��ستوديوهات  مر�فق  توفري  �ل�سياحية؛  �جل��ولت  �أو  �ل�سفر  �أو  �لأل��ع��اب  فعاليات  �أو  �لثقافية  �أو  �لريا�سية  �أو  �لتعليمية 
�لت�سجيل؛ تاأجري ��ستوديوهات �لت�سجيل؛ خدمات �نتاج �لعرو�س �حلية؛ تنظيم �لفعاليات و�ملباريات �لريا�سية؛ خدمات 
�ل�سلكية  �لت�سالت  قنو�ت  �أو غريها من  �لإنرتنت  �أو  �لتلفزيون  بو��سطة  �ملر�سلة  �لرب�مج  �إنتاج وعر�س  �لتذ�كر؛  �سباك 
وعر�س  �إنتاج  بالرتفيه؛  �ملتعلقة  �لتذ�كر  حجز  خدمات  و�سر�ئها؛  �ل�سلع  و�ختيار  �لتفاعلي  �لعر�س  لإج��ر�ء  و�لال�سلكية 
وتوزيع �لرب�مج �لإذ�عية و�لتلفزيونية و�لتلفزيون �لتفاعلي و�لألعاب �لتفاعلية و�لرتفيه �لتفاعلي و�ملناف�سات �لتفاعلية؛ 
خدمات  �جلمهور؛  م�ساركة  وفعاليات  �لرتفيه  و��ستوديو  و�لأحاجي  و�لألعاب  و�ملباريات  �مل�سابقات  وتوفري  وتقدمي  �إنتاج 
و�لريا�سة  �لثقافية  و�لأن�سطة  و�لأخبار  �لتفاعلي  �لرتفيه  و�إنتاج  توفري  للم�ساهدين؛  تفاعلية  تلفزيونية  بر�مج  �ختيار 
مل�ساهدي �لتلفزيون؛ خدمات �لرتفيه �لتفاعلي و�خلدمات �لتعليمية و�لريا�سية و�لثقافية مل�ساهدي �لتلفزيون؛ خدمات 
�أدلة �مل�ساهدة؛ خدمات �أدلة �مل�ساهدة لت�سهيل عملية ت�سجيل �لرب�مج و�لأفالم �أو ��ستئجارها ملدة حمددة؛ خدمات ت�سجيل 
�لرب�مج �لتلفزيونية ب�سكل �أوتوماتيكي و�لتي تتم بناء على عاد�ت �مل�ساهدة/تف�سيالت �مل�ساهدين؛ خدمات �لفيديو عند 
�لطلب و�لفيديو عند �لطلب �ملدفوع �لرتفيهي و�لتعليمي و�لريا�سي و�لثقايف؛ توفري �لأفالم ومقاطع �لفيديو و�لرب�مج 
�لتلفزيونية للم�ساهدين عند �لطلب و�لفيديو عند �لطلب �ملدفوع؛ خدمات �ملقامرة و�لرهان؛ خدمات �ملقامرة �أو �لرهان 
و�إد�رة  تنظيم  �لئ��ت��م��ان؛  ببطاقات  �مل��ر�ه��ن��ات  �أو  �ليان�سيب  �أو  �ل��ره��ان  �أو  �مل��ق��ام��رة  خ��دم��ات  �مل��ر�ه��ن��ات؛  �أو  �ليان�سيب  �أو 
عرب  �أو  �لنرتنت  عرب  توفريها  يتم  �لتي  �للكرتونية  �ملر�هنات  �أو  �ليان�سيب  �أو  �لرهان  �أو  �ملقامرة  خدمات  �ليان�سيب؛ 
�سبكة حا�سوب عاملية �أو من �لنرتنت عرب قاعدة بيانات �سبكة حا�سوب �أو عرب �لهاتف مبا يف ذلك �لهو�تف �لنقالة �أو عرب 
قناة تلفزيونية مبا يف ذلك �لقنو�ت �لف�سائية �أو �لأر�سية �أو قنو�ت �لكابل؛تنظيم و�إد�رة �ملناف�سات لالعبي �ألعاب �لفيديو 
و�ألعاب �حلا�سوب؛ خدمات �ألعاب "�دفع و�لعب"؛ خدمات �لألعاب و�ألعاب �لند للند �لتفاعلية؛ �ألعاب �لبوكر �لتفاعلية مبا 
تقدمي و�إنتاج مناف�سات وم�سابقات و�ألعاب ومر�هنات �لبوكر؛  يف ذلك �لألعاب �لتي تلعب ب�سكل فردي �أو ب�سكل جماعي؛  
�أفالم �لفيديو  �لن�سر �للكرتوين؛ خدمات ت�سوير وت�سجيل  �لتي تلعب مبا�سرة؛ خدمات  �لألعاب �لرتفيهية و�لتعليمية 
و�ملعلومات  �جلارية  و�لأح���د�ث  �لأخبار  خدمات  �لريا�سية؛  و�ملعلومات  �جلارية  و�لأح���د�ث  �لأخبار  توفري  �أ�سرطة؛  على 
و�لرتفيه  و�ل�ستجمام  و�لتعليم  و�لتلفاز  �لر�ديو  برب�مج  تتعلق  �لتي  و�ملعلومات  �ل�ست�سار�ت  خدمات  �لتعليمية؛  
و�ملو�سيقى و�لريا�سة؛ خدمات �ل�ست�سار�ت و�ملعلومات �لتي تتعلق برب�مج �لر�ديو و�لتلفاز و�لتعليم و�ل�ستجمام و�لرتفيه 
و�ملو�سيقى و�لريا�سة و�ملقدمة مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية �أو �لإنرتنت �أو �إىل �لهو�تف �ملتحركة؛ خدمات �ملعلومات 
�لو�قعية �لتي تتعلق برب�مج �لر�ديو و�لتلفاز و�لأخبار و�لريا�سة؛ خدمات �لتدري�س؛ خدمات �لتدريب؛ خدمات �لتدريب 
�ملوؤمتر�ت  تنظيم  من خالل �أجهزة �ملحاكاة؛ خدمات �لرتفيه؛ خدمات �ل�ست�سار�ت �لتي تتعلق بالرتفيه؛  
�أو �لندو�ت �أو ور�س �لعمل �أو �حللقات �لدر��سية؛ تنظيم �ملهرجانات و�ملعار�س؛ خدمات وكالت �حلجز؛ خدمات �ل�سينما؛ 
خدمات ��ستوديوهات �ل�سينما؛ توزيع �لرب�مج �لإذ�عية و�لرب�مج �لتلفزيونية و�لأفالم و�ل�سور �ملتحركة و�أ�سرطة �لفيديو 
�أقر��س  �أو  �لرقمي  �لفيديو  و�أقر��س  م�سبقاً  �مل�سجلة  �لفيديو  و�أ�سرطة  �لب�سرية  و/�أو  �ل�سمعية  و�مل��و�د  م�سبقاً  �مل�سجلة 
�ملتحركة؛ توزيع �سر�ئط  �أفالم �ل�سور  �أو  �لأف��الم  �أو  �لتلفزيون  �أو بر�مج  �لإذ�ع��ة  وتوزيع بر�مج  �مل�سجلة م�سبقاً  �لفيديو 
�أو  �لرقمي  �لفيديو  و�أقر��س  م�سبقاً  �مل�سجلة  �لفيديو  و�أ�سرطة  �لب�سرية  و/�أو  �ل�سمعية  و�مل��و�د  م�سبقاً  �مل�سجلة  �لفيديو 
�أقر��س �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً )بخالف �لنقل( لغايات �لرتفيه و�لتعليم و�لتدريب و�لريا�سة و�لثقافة و�لإعالم؛توفري 
�لقابلة  غ��ري  �لتلفزيونية،  �ل��رب�م��ج  توفري  �لطلب؛  عند  �لفيديو  ب��ث  خدمة  خ��الل  م��ن  للتنزيل،  �لقابلة  غ��ري  �لأف���الم، 
للتنزيل، من خالل خدمة بث �لفيديو عند �لطلب؛ توفري بر�مج �لتلفزيون، غري �لقابلة للتنزيل، من خالل خدمة بث 
�لفيديو عند �لطلب؛�إنتاج �لرب�مج �لإذ�عية �أو �لرب�مج �لتلفزيونية �أو �لأفالم �أو �أفالم �ل�سور �ملتحركة �أو �أ�سرطة �لفيديو 
�مل�سجلة م�سبقاً �أو �ملو�د �ل�سمعية و/�أو �لب�سرية �أو كا�سيتات �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً �أو �أقر��س �لفيديو �لرقمي �أو �أقر��س 
�أ�سرطة  �أو  �أو �أفالم �ل�سور �ملتحركة  �أو �لأفالم  �أو �لرب�مج �لتلفزيونية  �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً؛حترير �لرب�مج �لإذ�عية 
�لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً �أو �ملو�د �ل�سمعية و/�أو �لب�سرية �أو كا�سيتات �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً �أو �أقر��س �لفيديو �لرقمي �أو 
�أقر��س �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً؛تاأجري �أو ��ستئجار �أو �إيجار �إنتاج �لرب�مج �لإذ�عية �أو �لرب�مج �لتلفزيونية �أو �لأفالم �أو 
�مل�سجلة  �لفيديو  كا�سيتات  �أو  �لب�سرية  و/�أو  �ل�سمعية  �ملو�د  �أو  �مل�سجلة م�سبقاً  �لفيديو  �أ�سرطة  �أو  �ملتحركة  �ل�سور  �أفالم 
م�سبقاً �أو �أقر��س �لفيديو �لرقمي �أو �أقر��س �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً؛عر�س �لرب�مج �لإذ�عية �أو �لرب�مج �لتلفزيونية �أو 
�أو �ملو�د �ل�سمعية و/�أو �لب�سرية �أو كا�سيتات �لفيديو  �لأفالم �أو �أفالم �ل�سور �ملتحركة �أو �أ�سرطة �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً 
�أو  �لتعليمية  �أو  �لرتفيهية  لالأغر��س  م�سبقاً  �مل�سجلة  �لفيديو  �أق��ر����س  �أو  �لرقمي  �لفيديو  �أق��ر����س  �أو  م�سبقاً  �مل�سجلة 
�لريا�سية �أو �لثقافية؛خدمات حد�ئق �ملالهي �لتي حتمل طابع مقتب�س من �إنتاج �سينمائي �أو �إذ�عي �أو تلفزيوين؛ تنظيم 
�أو �لرب�مج  �لإذ�ع��ي��ة  �ل��رب�م��ج  و�إن��ت��اج  �إع���د�د  �ل��رتف��ي��ه؛  �لطابع �خل��ا���س؛ تنظيم  �مل��اله��ي و�حل��د�ئ��ق ذ�ت  و�إد�رة ح��د�ئ��ق 
�أو  �لب�سرية  �ل�سمعية و/�أو  �مل��و�د  �أو  �مل�سجلة م�سبقاً  �لفيديو  �أ�سرطة  �أو  �ملتحركة  �ل�سور  �أف��الم  �أو  �لأف��الم  �أو  �لتلفزيونية 
�ملتحركة  �لر�سوم  �أو  م�سبقاً  �مل�سجلة  �لفيديو  �أقر��س  �أو  �لرقمي  �لفيديو  �أقر��س  �أو  م�سبقاً  �مل�سجلة  �لفيديو  كا�سيتات 
�ملو�د  �أو  �لأف��الم  �أو  �لتلفزيون  بر�مج  �أو  �لإذ�ع��ة  بر�مج  �لو�سائط؛ توفري  و��سطة من  ب��اأي  �إذ�عتها  �أو  بثها  بغية  لتوزيعها 
�ل�سمعية و/�أو �لب�سرية �أو �أفالم �ل�سور �ملتحركة عرب �لنرتنت )غري �لقابلة للتنزيل(؛ ن�سر �لت�سجيالت و�ملو�د �لإعالمية 
�ل�سور  �أف��الم  تاأجري  �لأف���الم؛  �إنتاج  �لرتفيه؛  �لفيديو؛  �أ�سرطة  حترير  �ل�سوت(؛  ت�سجيل  )�إع���ادة  �ل��دوب��الج  �ملطبوعة؛ 
�ملتحركة؛ ��ستوديوهات �لأفالم؛ توفري مر�فق دور �ل�سينما؛ �إنتاج �لعرو�س؛ �إنتاج �أ�سرطة �أفالم �لفيديو؛ تاأجري �ملعد�ت 
�أجهزة عر�س �لأفالم  �أو �ل�ستوديوهات �لتليفزيونية؛ تاأجري �لأفالم؛ تاأجري  �ل�سوتية؛ تاأجري معد�ت �لإ�ساءة للم�سارح 
وملحقاتها؛ تاأجري معد�ت �لر�ديو؛ تاأجري �أجهزة �لتلفاز و�ملعد�ت �لتلفزيونية؛ تاأجري �ملعد�ت �لريا�سية؛ تاأجري كامري�ت 
�أو  �لأف��الم؛ تنظيم  ��ستوديوهات  �مل�سرحي؛ خدمات  �لإنتاج  �لفيديو؛  تاأجري م�سجالت  �لفيديو؛  �أ�سرطة  تاأجري  �لفيديو؛ 
��ست�سافة حفالت توزيع �جلو�ئز؛ عر�س �لأفالم؛ �إنتاج �ملوؤثر�ت �خلا�سة لالأفالم؛ خدمات �حلجز )�لو�ردة يف هذه �لفئة( 
للفعاليات  �لريا�سية و�لعلمية و�ل�سيا�سية  و�لثقافية؛ �إنتاج �لأعمال �لفنية لأفالم �لر�سوم �ملتحركة؛ خدمات ��ستوديوهات 
�لت�سجيل؛ توفري حمتويات �ل�سوت و�لفيديو عن طريق �لبيع �أو �لتاأجري بحيث يتمكن �مل�ستهلك من م�ساهدة �ملحتويات 
�أجهزة ت�سغيل  �أي من  �أكرث عن طريق  �أو  �أو �لثقافة مرة  �أو �لريا�سة  �أو �لتعليم  �لإعالمية �لتي تتعلق جميعها بالرتفيه 
�لبيئة و�لرفق باحليو�ن؛  �لبيئية و�حلفاظ على �لطاقة وعلم  �لتدريب فيما يتعلق باحلماية  �لتعليم وتوفري  �لو�سائط؛ 
�لتعليم وتوفري �لتدريب فيما يتعلق مب�سادر �لطاقة �لبديلة مبا يف ذلك طاقة �لرياح و�لطاقة �لكهرومائية وطاقة �ملد 
�لتدري�سية  �مل���و�د  ن�سر  �حل��ي��وي��ة؛  و�لكتلة  �حل��ي��وي  و�ل��وق��ود  �ل�سم�سية  و�ل��ط��اق��ة  �لأر���س��ي��ة  �حل��ر�ري��ة  و�ل��ط��اق��ة  و�جل���زر 
�لندو�ت  و�إد�رة  تنظيم  باحليو�ن؛  و�لرفق  �لبيئة  وعلم  �لطاقة  على  و�حلفاظ  �لبيئية  باحلماية  تتعلق  �لتي  و�لرتويجية 
و�لدور�ت  و�ل�سالمة  �لأم���ن  دور�ت  و�إد�رة  �لتدريب؛تنظيم  وكتيبات  �لتدريب  ب��ر�م��ج  و�سع  )�ل��ت��دري��ب(؛  �لعمل  وور����س 
�لتعليمية؛ خدمات �لتقارير �لإخبارية �ملبا�سرة؛ توفري �ملعلومات و�ملعرفة �ملو�سوعية �لعامة على �سبكة �لنرتنت �ملتعلقة 
بالرتفيه و�لتعليم و�لتدريب و�لريا�سة و�لثقافة و�لأخبار و�ل�سوؤون �جلارية و�لرب�مج �لتلفزيونية و�لإذ�عية و�لف�سائية 
و�ملو�سيقى و�لأفالم و�لكتب وغريها من �ملو�د �ملطبوعة و�ألعاب �لفيديو و�ألعاب �لكمبيوتر و�آلت �لت�سلية ومر�كز �لت�سلية 
�لكتب و�ملن�سور�ت  �إعارة وتبادل  �ملبا�سرة مبا يف ذلك  �ملكتبات  �ملبا�سرة؛ خدمات  �ملتنزهات �لرتفيهية؛خدمات �لرتجمة  �أو 
�لأخرى و�ل�سور �لفوتوغر�فية؛ توفري �ل�سفوف و�لندو�ت وور�س �لعمل و�ملعار�س على �لنرتنت؛ تاأجري وحجز وتوفري 
معد�ت �لغط�س؛ �ألعاب �لورق على �لنرتنت؛ تنظيم �ملخيمات �لريا�سية وخميمات �لعطالت؛ توفري نغمات رنني للهاتف؛ 
توفري خدمات ركوب �لدر�جات ب�سكل �حرت�يف؛ تنظيم فعاليات ركوب �لدر�جات؛ �إيجار وتاأجري و��ستئجار غرف �لبيانات 
للمنا�سبات �لرتفيهية و�لريا�سية و�لثقافية ؛ �ل�ستوديوهات عالية �لدقة وقاعات �لتحرير و��ستوديوهات �إ�سافة �لأ�سو�ت 
و�ملنا�سبات  �لرتفيهية  �لفعاليات  وعر�س  وتقدمي  و�إج��ر�ء  و�إنتاج  وتنظيم  �ل�سريك  تنظيم  �ل�سوت؛  وقاعات  )�ل��دوب��الج( 
قاعدة  خ��الل  من  مبا�سرة  �ملقدمة  �خلدمات  تلك  ذل��ك  يف  مبا  �حلية  �لفرق  وحفالت  و�ملهرجانات  �ملو�سيقية  و�حلفالت 
�أد�ء  �ملهرجانات؛  خدمات  و��ستجمامية؛  وثقافية  ترفيهية  لغايات  �ملهرجانات  تنظيم  �لنرتنت؛  عرب  �أو  حا�سوبية  بيانات 
�ملو�سيقى و�لرق�س و�لكوميديا و�مل�سرح و�ل�سعر و�ل�سريك �لرتفيهي، مبا يف ذلك تلك �خلدمات �ملقدمة مبا�سرة من خالل 
�ملنا�سبات  �لأم����و�ل؛  جلمع  �ملنا�سبات  تنظيم  �ملو�سيقية؛  �لفعاليات  تنظيم  �لن��رتن��ت؛  ع��رب  �أو  حا�سوبية  بيانات  ق��اع��دة 
�للعب  غرف  توفري  و�ل�ستجمام؛  �لرتفيه  مر�فق  توفري  باملهرجانات؛  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  و�لثقافية؛  �لرتفيهية 
وغرف �لألعاب؛ تنظيم �حلفالت؛ توفري مر�فق �حلفالت؛ خدمات تنظيم وتخطيط �حلفالت �ملنا�سبات؛ تنظيم منا�سبات 
�لرق�س و�ملو�سيقى و�لرتفيه �ملو�سيقى �حلية؛ توفري �ملو�سيقى �حلية؛ توفري �لعرو�س �ملو�سيقية �حلية؛ تنظيم �لعرو�س 
خدمات  �ملو�سيقي؛  �لأد�ء  خدمات  �ملو�سيقية؛  �ملهرجانات  خدمات  حية؛  مو�سيقية  عرو�س  �سكل  على  �لرتفيه  �ملو�سيقية؛ 
ن�سو�س  )ب��خ��الف  �لن�سو�س  ن�سر  �لليلية؛  �ل��ن��و�دي  منا�سبات  تنظيم  �لليلية؛  �ل��ن��و�دي  خ��دم��ات  و�ملو�سيقى؛  �لرتفيه 
�لدعائية(؛ خدمات �لرتفيه، وحتديد�ً توفري �لبودكا�ست )�ملقاطع �ل�سوتية؛ توفري تتبع �للياقة �لبدنية على �لنرتنت؛ 
توفري �لتتبع �ملبا�سر للم�ساركة يف �ملنا�سبات �لريا�سية وح�سورها؛ ت�سجيل �ملو�سيقى على جمموعة متنوعة من �لو�سائط؛ 
�لإنتاج  �ملو�سيقي؛  �لتاأليف  جيه(؛  )دي  �لأ�سطو�نات  فر�سان  ��ستئجار  و�ملرئية؛  �ل�سوتية  �لت�سجيالت  وت��وزي��ع  عر�س 
�لنرتنت  على  �ملو�سيقى  توفري  �لأغ��اين؛  ن�سر  �ملو�سيقى؛  ت�سجيل  �ملو�سيقى؛  ت�سجيل  وخدمات  �ملو�سيقى  ن�سر  �ملو�سيقي؛ 
و�لت�سجيالت  و�لتلفزيونية،  �لإذ�ع��ي��ة  �ل��رب�م��ج  �إن��ت��اج  للتحميل(؛  �لقابلة  )ق��ري  �لن��رتن��ت  على  �لفيديو  مقاطع  وتوفري 
ومقاطع  �لتلفزيونية  و�ل��رب�م��ج  �لإذ�ع��ي��ة  وتاأجريها؛�لرب�مج  وبيعها  وتوزيعها  وعر�سها  و�ملرئية  و�ل�سوتية  �ملو�سيقية 
�لفيديو و�ل�سوت و�ل�سور �أو �لبيانات غري �لقابلة للتنزيل �لتي يتم �لو�سول �إليها من خالل �لإنرتنت �أو �سبكات �لت�سال 
�لأخرى؛ توفري �ملن�سور�ت �لإلكرتونية �ملبا�سرة؛ توفري �ملو�سيقى و�لفيديو �مل�سجلة م�سبقا و�لقابلة للتحميل مقابل ر�سوم 
�أو ��سرت�ك م�سبق �لدفع عن طريق �لإنرتنت؛ تنظيم �مل�سابقات و�حلفالت �ملو�سيقية و�لعرو�س �حلية؛ خدمات �لنو�دي 
)�لرتفيه(؛ خدمات فار�س �لأقر��س )دي جيه(؛ تقدمي �لعرو�س �حلية؛ خدمات �لتاأليف �ملو�سيقي؛ توفري نظام �لت�سويت 
�ملو�سيقية  �لر�ق�سة و�لعرو�س  �إنتاج �لعرو�س  �أو جهاز �ت�سالت ل�سلكية لأغر��س �لرتفيه؛  �ملبا�سر عن طريق �لإنرتنت 
�أمام �جلماهري �حلية و�لتي تبث  �لريا�سية  �لألعاب و�لفعاليات  �لكوميدية وعرو�س  �لعرو�س  �لفيديو؛  وعرو�س جو�ئز 
�جلو�ئز  وف��ع��ال��ي��ات  و�ملو�سيقى  �مل��و�ه��ب  م�سابقات  لحق؛تنظيم  وق��ت  يف  للبث  م�سجلة  ت��ك��ون  �أو  مبا�سرة  �ل��ه��و�ء  على 
�ل�سمعية  و�لكتب  �لتلفزيونية  و�ل��رب�م��ج  و�لأف���الم  �ملو�سيقى  حتميل  �أو  �لتدفق  توفري  وحت��دي��د�ً  �لرتفيه،  �لتلفزيونية؛ 
و�لألعاب للم�ستخدمني عرب �لإنرتنت من خالل �سبكة �لت�سالت؛ �إن�ساء قو�ئم �لت�سغيل ون�سرها؛ �خلدمات �لرتفيهية، 
�أ�سا�س  على  لالأغاين  �ملحدث  �لإح�سائي  �لرتتيب  مع  للم�ستهلك  يوفر  �لذي  �ملو�سيقي  �لرتتيب  جدول  خدمة  وحتديد�ً 
�إىل �لأجهزة وم�ساهد�ت مقاطع �لفيديو على �لإنرتنت؛ ��ستوديوهات  �لبث �لإذ�عي ومبيعات �لت�سجيالت وبث �ملو�سيقى 
و�ملعلومات  �ل�ست�سار�ت  �ملعزز؛خدمات  �لو�قع   / �لفرت��سي  �لو�قع  حمتوى  وتوزيع  وعر�س  �إنتاج  �لفرت��سي؛  �لو�قع 
بكافة �خلدمات  �ملتعلقة  �ملهنية  و�مل�سورة  و�ملعلومات  �ل�ست�سار�ت  �لذكر؛ خدمات  �سالفة  بكافة �خلدمات  �ملتعلقة  و�مل�سورة 
�سالفة �لذكر؛ خدمات �ل�ست�سار�ت و�ملعلومات و�مل�سورة �ملتعلقة بكافة �خلدمات �سالفة �لذكر �لتي يتم تقدميها مبا�سرة 

 من قاعدة بيانات حا�سوبية �أو من خالل خط �مل�ساعدة �أو عرب �لإنرتنت. 
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة  " SKY " باللغة �لجنليزية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.   و�سف �لعالمة:  
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد 
�مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   �ملودعة حتت رقم:  274192 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�س��م:  �سكاي �نرتنا�سيونال �يه جي
 وعنو�نه: �ستوكرهوف، در�يكونيج�سرت��سيه 31�يه، �سي �ت�س-8002، زيورخ، �سوي�سر�  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�حلا�سوبية؛  �لطرفيات  عرب  �لت�سال  �خللوي؛  بالتلفون  �لت�سال  �لكبلي؛  بالتلفزيون  �لبث  �لت�سالت؛ 
�لت�سال عرب �سبكات �لألياف �لب�سرية؛ �لت�سال بالتلغر�ف؛ �لت�سال بالتلفونات؛ نقل �لر�سائل و�ل�سور 
�لربيد  �للكرتوين؛  �لربيد  �ت�سالت(؛  )خدمات  �للكرتونية  �لن�سر�ت  لوحات  خدمات  �لكمبيوتر؛  عرب 
)عرب  �لآيل  �لند�ء  خدمات  �لر�سائل؛  �إر�سال  �لت�سالت؛  حول  معلومات  �لفاك�سات؛  �إر�سال  �للكرتوين؛ 
�أو و�سائل �لت�سال �للكرتونية �لأخرى(؛ توفري �لو�سول �إىل قو�عد �لبيانات؛ توفري  �أو �لتلفون  �لر�ديو 
غرف �لدرد�سة عرب �لنرتنت؛ توفري �ملنتديات عرب �لنرتنت؛ توفري قنو�ت �ت�سال خلدمات �لت�سوق عن 
�مل�ستخدم  تو�سيل  �إمكانية  توفري  للكمبيوتر؛  �لعاملية  بال�سبكة  �لرت��ب��اط  ع��رب  �لت�����س��الت  تقدمي  بعد؛ 
ب�سبكات كمبيوتر عاملية؛�لبث �لإذ�عي؛ تاأجري زمن �لو�سول �إىل �سبكات �لكمبيوتر �لعاملية؛ تاأجري �أجهزة 
�لتلفونات؛  تاأجري  �لت�سال؛  تاأجري معد�ت  �ملودم؛  �أجهزة  تاأجري  �لر�سائل؛  �إر�سال  �أجهزة  تاأجري  �لفاك�س؛ 
خ��دم��ات عقد  بعد؛  ع��ن  �لت�����س��الت  وتو�سيل  توجيه  خ��دم��ات  �ل�سناعية؛  �لأق��م��ار  ع��رب  �لإر���س��ال  �أو  �لبث 
�ملوؤمتر�ت عن بعد؛ خدمات �لتلغر�فات؛ خدمات �لتلفونات؛ �لبث �لتلفزيوين؛ بث �لرب�مج �لتلفزيونية يف 
�حلانات و�لبار�ت و�لنو�دي و�لفنادق وغريها من �لأماكن �لعامة؛ خدمات �لتلك�س؛ نقل �مللفات �لرقمية؛ 
�مل��رئ��ي؛ خ��دم��ات �لربيد  �إر���س��ال �لتلغر�فات؛ خ��دم��ات �لت�����س��ال  �مل��ع��اي��دة ع��رب �لن��رتن��ت؛  �إر���س��ال بطاقات 
و�ملو�سيقى  و�ل�سور  �مللفات  وم�ساركة  �ملرئية  �ملكاملات  �لال�سلكي؛خدمات  �لبث  �سلكية؛  خدمات  �ل�سوتي؛ 
و�لفيديو و�ل�سور و�لر�سومات و�ملحتوى �ل�سمعب�سري و�لن�سو�س و�لوثائق و�لبيانات؛ خدمات �لت�سالت 
�لف�سائية  �لت�سالت  �لت�سالت؛ خدمات  و�ملحمولة؛ خدمات  �لثابتة  �لت�سالت  �لفوتوغر�فية؛ خدمات 
و�خلليوية و�لال�سلكية؛ �لبث �لتلفزيوين و�لإذ�عي؛ خدمات �لت�سال و�لإر�سال؛ بث و/�أو �إر�سال �لأفالم و/
�أو �لرب�مج �لإذ�عية و/�أو �لتلفزيونية؛ �لبث و/�أو �لإر�سال بالأقمار �ل�سناعية و�لتلفزيون �لرقمي �لأر�سي 
و�لب�سرية- �ل�سمعية  �لرب�مج  وبث  �لعري�س  و�لنطاق  �إل(  �إ�س  )دي  �لرقمي  �ل�سرت�ك  و�لكابل وخطوط 

�ل�سمعية؛بث �لرب�مج �ل�سمعية و/�أو �ملرئية و/�أو �ل�سمعية-�لب�سرية )باأي و�سيلة(؛ بث �أفالم �لفيديو؛ بث 
خالل  من  �لت�سالت  �أو  �لبث  �ل�سخ�سية؛  �لكمبيوتر  �أجهزة  على  و�لأف��الم  �لتلفزيونية  �لرب�مج  و�إر�سال 
�ل�سمعية-�لب�سرية عرب  و/�أو  �ملرئية  و/�أو  �ل�سمعية  �لرب�مج  بث  �أو مب�ساعدة �حلا�سوب؛  و�سائل حا�سوبية 
بروتوكول �لإنرتنت )�آي بي تي يف(؛ خدمات �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية عرب �لنرتنت وتت�سمن على 
�سبيل �لذكر ل �حل�سر �خلدمات �لتي يتم تقدميها عن طريق بروتوكول �ل�سوت عرب �لنرتنت )يف �أو �آي 
�أو  �أو حممولة  ثابتة  كانت  �سو�ء  �لعري�س  �لنطاق  ب�سبكات  �لت�سال  و/�أو  �إىل  �لولوج  �إمكانية  بي(؛ توفري 
�لت�سالت  و/�أو  و�لال�سلكية  �ل�سلكية  �لت�سالت  �ل�سور؛  و�أو  و�ل�سوت  و�لر�سائل  �لن�سو�س  ل�سلكية؛بث 
و�لبث و/�أو �إر�سال �ل�سوت و/�أو �ملحتوى �ل�سمعب�سري؛ �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية للمعلومات )مبا يف 
�ل�سناعية؛  �لأقمار  وعرب  و�لال�سلكية  �ل�سلكية  و�لت�سالت  �لإذ�ع��ة  عرب  �لبيانات  �لويب(،  �سفحات  ذلك 
و�إر�سال  وجمع  �ملتحرك  و�لهاتف  �لهاتف  خدمات  وفلرتتها؛  �لنرتنت  عرب  �للكرتونية  �لت�سالت  �إد�رة 
�لرتقيم  خدمات  �لدليل؛  و��ستعالمات  �لهاتفي  و�ملجيب  �ملكاملات  وحتويل  �لال�سلكي  و�ل��ن��د�ء  �لر�سائل 
�ل�سخ�سي؛ خدمات بث و��سرتجاع �ملعلومات �لتي يتم عر�سها على �سا�سات �لتلفزيون؛ تاأجري �أجهزة و�أدو�ت 
و�ل�سور  �لر�سائل  �إر�سال  �ل�سرقة؛  �أو  �ل�سياع  �أو  �لعطل  �لبديلة يف حالت  و�لال�سلكية  �ل�سلكية  �لت�سالت 
مب�ساعدة �حلا�سوب؛ خدمات �لر�سائل وحتديد� �إر�سال و��ستالم و�إعادة �إر�سال �لر�سائل على �سكل ن�سو�س 
�أو �أ�سو�ت �أو �سور ر�سومية �أو مقاطع فيديو �أو مزيج من هذه �ل�سيغ؛ �لر�سائل �لفورية؛ خدمات �لر�سائل 
�لق�سرية؛ خدمات ر�سائل �لو�سائط �ملتعددة؛ خدمات �لر�سائل �ملوحدة؛ خدمات �لربيد �ل�سوتي؛ خدمات 
موؤمتر�ت �لفيديو؛ خدمات هو�تف �لفيديو؛ توفري �لو�سول �إىل بنى �لت�سالت �لتحتية مل�سغلني �آخرين؛ 
�لدرد�سة؛  توفري غرف  �لدرد�سة؛  �لنقا�س وغرف  �لإلكرتونية وجمموعات  �ملوؤمتر�ت  �إىل  �لو�سول  توفري 
توفري �خلدمات  �ملكونات لال�ستخد�م يف  �أو  �لرتكيبات  �أو  �لأدو�ت  �أو  �لأجهزة  ��ستئجار  �أو  �إيجار  �أو  تاأجري 
خدمات  �لإذ�ع���ة؛  و/�أو  �لتلفزيون  و/�أو  �ل�سناعية  �لأق��م��ار  طريق  عن  �لت�سالت  خدمات  �لذكر؛  �سالفة 
و�إيجار  ت��اأج��ري  �لريا�سية؛  و�ملعلومات  �جل��اري��ة  و�ل�����س��وؤون  �لأخ��ب��ار  �إىل  �لو�سول  توفري  �لأن��ب��اء؛  وك���الت 
نقل  بالإنرتنت؛  �ملتعلقة  �لت�سالت  خدمات  �لإل��ك��رتوين؛  �لربيد  خدمات  �لت�سالت؛  معد�ت  و��ستئجار 
و�أدو�ت  �مل��وق��ع لأج��ه��زة  �أ���س��ا���س  ت��وف��ري خ��دم��ات على  �ل��وي��ب(؛  ذل��ك �سفحات  �مل��ع��ل��وم��ات ل�سلكيا )مب��ا يف 
�لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية؛ توفري خدمات بروتوكولت �لتطبيقات �لال�سلكية مبا يف ذلك تلك �لتي 
�أو  و�لال�سلكية  �ل�سلكية  �لت�سالت  و�أدو�ت  باأجهزة  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �آم��ن؛  �ت�سال  بقناة  ت�ستعني 
خدمات  �لإنرتنت؛  على  �ل�سبكية  و�ملو�قع  حا�سوبية  بيانات  قو�عد  �إىل  �ت�سال  رو�ب��ط  توفري  لها؛  �ملحددة 
�لت�سالت �ملخ�س�سة لبيع �ملنتجات و�خلدمات بالتجزئة من خالل �لت�سال �لتفاعلي مع �لزبائن؛ خدمات 
�لتلفزيون �لتفاعلي باعتبارها خدمة نقل ل�سلكي و/�أو نقل �سلكي و/�أو بث و/�أو �إر�سال؛ �خلدمات �لتفاعلية 
�ل�سخ�سية  و�حلو��سيب  �لنقالة  �لهو�تف  على  ي�ساهدونه  �لذين  �أولئك  ذل��ك  يف  مبا  �لتلفزيون  مل�ساهدي 
و�لتي  �لتلفزيوين  �لبث  خ��دم��ات  �إر���س��ال؛  و/�أو  ب��ث  و/�أو  �سلكي  نقل  و/�أو  ل�سلكي  نقل  خدمة  باعتبارها 
�خلدمات  �لرب�مج؛  لت�سجيل  �لذكي  �لأوتوماتيكي  و�لختيار  �مل�ساهدة  لأدلة  �لتفاعلية  �خلدمات  تت�سمن 
�لتفاعلية مل�ساهدي �لتلفزيون لت�سهيل عملية ت�سجيل �لرب�مج ب�سكل �أوتوماتيكي و�لتي تتم بناء على عاد�ت 
�مل�ساهدة/تف�سيالت �مل�ساهدين باعتبارها خدمة نقل ل�سلكي و/�أو نقل �سلكي و/�أو بث و/�أو �إر�سال؛ توفري 
�أو  �لنقالة  �لهو�تف  على  ي�ساهدونه  �لذين  �أول��ئ��ك  ذل��ك  يف  )مب��ا  �لتفاعلي  �لتلفزيون  مل�ساهدي  �لو�سول 
�حلو��سيب �ل�سخ�سية( �إىل حمتويات �ملعلومات و/�أو �لبيانات و/�أو �لر�سوميات و/�أو �ملقاطع �ل�سمعية و/�أو 
�لتلفزيون  و�إر���س��ال  بث  �لإن��رتن��ت؛  ب��و�ب��ات  �أو  مو�قع  من  حم�سورة  جمموعة  من  �ل�سمعب�سرية  �ملقاطع 
و�مل�سابقات  �لتفاعلي  و�لرتفيه  �لتفاعلية  و�لريا�سة  �لتفاعلية  و�لأخ��ب��ار  �لتفاعلية  و�لأل��ع��اب  �لتفاعلي 
�لتفاعلية؛ خدمات �لنقل �لال�سلكي و/�أو �لنقل �ل�سلكي و/�أو بث و/�أو �إر�سال �لفيديو عند �لطلب و�لفيديو 
�لو�سول  توفري  �لطلب؛  عند  �لفيديو  لتدفقات  �مل�ساهدين  �إىل  �ملتدفق  �لت�سليم  �مل��دف��وع؛  �لطلب  عند 
�لطلب  عند  و�لفيديو  �لطلب  عند  �لفيديو  م�ساهدي  �إىل  �لتلفزيونية  و�لرب�مج  و�لفيديوهات  لالأفالم 
فيها  يتم  �لتي  �لبيانات  قو�عد  �إىل  �لو�سول  توفري  بالبث؛  �ملتعلقة  �ملهنية  �ل�ست�سار�ت  خدمات  �ملدفوع؛ 
ر�بطة بني  توفري  �لإن��رتن��ت؛  �إىل  �لو�سول  و�خل��دم��ات؛ متكني  �ملنتجات  ت�سكيلة من  حفظ معلومات عن 
مو�قع �لويب وم�ساهدي �لتلفزيون عرب بو�بة تلفزيون تفاعلي؛ خدمات بو�بات �لإنرتنت؛ خدمات بو�بات 
ملو�قع  �لو�سول  توفر  �لتي  �لتفاعلي  �لتلفزيون  بو�بات  خدمات  �لعري�س؛  �لنطاق  خدمات  توفري  �لويب؛ 
�لإنرتنت �إىل م�ساهدي �لتلفزيون من خالل معد�ت �ل�ستقبال �لتلفزيوين �خلا�سة بهم مبا يف ذلك معد�ت 
�ل�ستقبال �لتلفزيوين �لرقمية؛ توفري �لو�سول ملو�قع �لإنرتنت �إىل م�ستخدمي �لهو�تف �لنقالة؛ تاأجري 
وقت �لو�سول لقاعدة بيانات معلوماتية؛ معلومات �لت�سالت؛ خدمات �ملعلومات �لو�قعية �ملتعلقة بالبث 
�لتلفزيوين؛ خدمات نقل �ملقاطع �ل�سمعب�سرية �سلكيا؛ خدمات نقل �لبيانات �سلكيا؛ خدمات بث �لبيانات؛ 
و�لرب�مج  �لإذ�ع��ي��ة  �لرب�مج  �إر�سال  و/�أو  بث  و/�أو  �ل�سلكي  �لنقل  و/�أو  �لال�سلكي  �لنقل  �لر�سائل؛  ت�سليم 
�إر�سال  �ل�سلكي و/�أو بث و/�أو  �لتلفزيونية و�لأفالم و�أفالم �لر�سوم �ملتحركة؛ �لنقل �لال�سلكي و/�أو �لنقل 
�أو  �لإذ�ع��ي��ة  �ل��رب�م��ج  �إر���س��ال  م�سبقا؛  �مل�سجلة  �لفيديو  �أ�سرطة  من  وم��و�د  �لب�سرية  و/�أو  �ل�سمعية  �مل��و�د 
�ملو�د  �أو  م�سبقا  �مل�سجلة  �لفيديو  �أ�سرطة  �أو  �ملتحركة  �لر�سوم  �أف��الم  �أو  �لأف��الم  �أو  �لتلفزيونية  �لرب�مج 
�أو  دي(  يف  )دي  �لرقمي  �لفيديو  �أقر��س  �أو  م�سبقا  �مل�سجلة  �لفيديو  كا�سيتات  �أو  �لب�سرية  و/�أو  �ل�سمعية 
�أقر��س �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً؛ تاأجري �أو �إيجار �أو ��ستئجار معد�ت �لت�سالت؛ �إر�سال �لر�سائل؛ خدمات 
وحتديد�ً  �لإل��ك��رتوين  �لبيع  خدمات  �لال�سلكية؛  �لت�سالت  خدمات  �لهاتفية؛  �أو  �لتلفونية  �لت�سالت 
�لت�سليم ع��رب و���س��ائ��ل �لت�����س��ال مل��ح��ت��وي��ات �ل��و���س��ائ��ط �مل��ت��ع��ددة مب��ا يف ذل���ك �ل��ف��ي��دي��و و�لأف�����الم و�لرب�مج 
�أو  �ملقدمة من خالل خدمة �لإنرتنت  و�ألعاب �حلا�سوب و�ملو�سيقى و�ل�سور ونغمات �لت�سال  �لتلفزيونية 
وتنظيم  مر�قبة  �لأر�سي؛  �لبث  �أو  �ل�سناعية  �لأقمار  �أو  �لال�سلكي  �لإر�سال  �أو  �لكيبل  �أو  �لهاتف  خطوط 
�إىل  �ملكاملات؛ خدمات حا�سوبية للو�سول  تنبيه  �ملكاملات؛ خدمات  وحتليل معلومات �لت�سال؛ خدمات فرز 
�أو �سبكة حا�سوب؛ خدمات حا�سوبية للو�سول للرتفيه و�لتعليم و�ملعلومات و�لبيانات عرب  �سبكة �ت�سالت 
�أو �سبكة حا�سوب؛ خدمات حا�سوبية للو�سول  �أو ليفية  �أو �سلكية  �أو كيبلية  �أو خطية  قاعدة بيانات هاتفية 
�سبكة حا�سوب؛ خدمات  �أو  و�لبيانات عرب حا�سوب  و�ل�سور  و�ل�سوت  �لر�سائل  �أو  �ملعلومات  و��سرتجاع  �إىل 
�لرب�مج  ونقل  ومز�منة  ��ست�سار�ت  و��سرتجاعها؛  و�لإذ�عية  �لتلفزيونية  �لرب�مج  �إىل  للو�سول  حا�سوبية 
و�لر�سائل  �ملهام  وق��و�ئ��م  و�لتقوميات  �لت�سال  وعناوين  �لإل��ك��رتوين  �لربيد  ور�سائل  و�مللفات  و�لبيانات 
و�لفيديو  �ل�سمعب�سرية  و�مل��ق��اط��ع  �لب�سرية  و�مل��ق��اط��ع  �ل�سمعية  و�مل��ق��اط��ع  و�ملو�سيقى  و�ل�����س��ور  �لن�سية 
و�لال�سلكية  �ل�سلكية  �لت�سالت  �سبكات  عرب  �ملعلومات  من  وغريها  و�ل��رب�م��ج  و�لر�سوميات  و�لن�سو�س 
�لعاملية؛ �ل�ست�سار�ت �لتقنية فيما يتعلق باإن�ساء وتقدمي وحتليل وبث ونقل وت�سليم وبث �لرب�مج و�لبيانات 
و�مللفات و�لربيد �لإلكرتوين وجهات �لت�سال و�لتقاومي وقو�ئم �ملهام و�لر�سائل �لن�سية و�ل�سور و�ملو�سيقى 
و�ملقاطع �ل�سمعية و�ملقاطع �لب�سرية و�ملقاطع �ل�سمعب�سرية و�لفيديو و�لن�سو�س و�لر�سوميات و�لرب�مج 
�سبكات  �لبيانات عرب  �لعاملية؛ مز�منة  �ل�سلكية و�لال�سلكية  �سبكات �لت�سالت  �ملعلومات عرب  وغريها من 
للبيانات؛  بعد  عن  �لو�سول  �حلو��سيب؛خدمات  و�سبكات  و�لت�����س��الت  و�لال�سلكية  �ل�سلكية  �لت�سالت 
�لفورية  �لر�سائل  و�لتنبيه؛  ج��دي��دة  �إلكرتونية  ر�سائل  با�ستالم  و�لإ���س��ع��ار  �لإل��ك��رتوين  �ل��ربي��د  خ��دم��ات 
�ملبا�سرة؛ توفري �ملوؤمتر�ت �ملبا�سرة وجمموعات �لنقا�س وجمال�س �لر�سائل وغرف �لدرد�سة؛ خدمات بو�بات 
�لإنرتنت؛ خدمات بو�بات �لويب؛ خدمات �لنقل �لال�سلكي و/�أو �لنقل �ل�سلكي و/�أو بث و/�أو �إر�سال �لفيديو 
�إىل  �ل��و���س��ول  م��ن  متكن  �لتي  �ملبا�سرة  �لت�����س��الت  خ��دم��ات  �مل��دف��وع؛  �لطلب  عند  و�لفيديو  �لطلب  عند 
�ملهام  وق��و�ئ��م  و�لتقوميات  �لت�سال  وعناوين  �لإل��ك��رتوين  �لربيد  ور�سائل  و�مللفات  �لبيانات  و��سرتجاع 
�ل�سمعب�سرية  و�مل��ق��اط��ع  �لب�سرية  و�مل��ق��اط��ع  �ل�سمعية  و�مل��ق��اط��ع  و�ملو�سيقى  و�ل�����س��ور  �لن�سية  و�لر�سائل 
و�لفيديو و�لن�سو�س و�لر�سوميات و�لرب�مج وغريها من �ملعلومات عرب حا�سوب �أو �سبكة حا�سوب �أو جهاز 
�ملتعلقة  �ملبا�سرة  �لت�سالت  عاملية؛ خدمات  �ت�سالت  �سبكة  �ملقدمة عرب  �خلدمات  ذلك  �إلكرتوين مبا يف 
بالبث على �لإنرتنت وبث ملفات )�لبودكا�ست( �ل�سوتية على �لإنرتنت مبا يف ذلك �خلدمات �ملقدمة عرب 
�ل�سوتية )بودكا�ست(؛ توفري  �مللفات  للند؛ بث  �لند  �ت�سال خدمات  �سبكة  �ت�سالت عاملية؛ خدمات  �سبكة 
خدمات �لقرت�ع �لتفاعلي باعتبارها خدمات �ت�سالت ل�سلكية و/�أو �ت�سالت �سلكية و/�أو بث؛ بث و�إر�سال 
�ملرجعية  �لقو�مي�س و�ملو�سوعات و�لكتب  �إىل  �لو�سول  �ملعزز؛ توفري  �لو�قع  �لو�قع �لفرت��سي /  حمتوى 
على �لنرتنت؛ توفري �إمكانية �لولوج �إىل �ملن�سور�ت �ملبا�سرة وت�سمل �ل�سحف و�ملجالت )�لدوريات( و�لكتب 
�لهزلية و�جلر�ئد )�ملن�سور�ت( و�لكتب و�أدلة �مل�ستخدم و�ملو�د �لتوجيهية و�لتعليمية؛ توفري �إمكانية �لولوج 
�إىل �ملل�سقات �ملبا�سرة و�ل�سور �لفوتوغر�فية و�ل�سور و�ملقالت و�لق�سائم و�لتذ�كر؛ بث �لرب�مج �لإذ�عية 
�لو�سائط  �ملتعدد  و�ملحتوى  �ل�سمعب�سرية  و�لت�سجيالت  �ل�سوت  بث  �لإنرتنت؛  �سبكة  �ل�سمعية على  و�ملو�د 
�لإنرتنت؛  عرب  �لو�سائط  �ملتعدد  و�ملحتوى  �ل�سمعب�سرية  �لت�سجيالت  بث  �ملحمول؛  �لهاتف  �أجهزة  عرب 
خدمات �لت�سالت عرب �لإنرتنت؛ خدمات تدفق �لبيانات؛ بث �ملحتوى �ل�سمعي و�لب�سري و�ل�سمعب�سري؛ 
و�لتعليق  و�لتقييم  و�لنقد  و�مل�ساركة  و�مل�ساهدة  و�لبحث  للن�سر  للم�ستخدمني  �جتماعية  وتوفري منتديات 
�لأخرى.  �لإنرتنت و�سبكات �لت�سالت  �ملتعددة عرب  �لو�سائط  �لفيديو وغريها من حمتوى  على مقاطع 
�لو�سائط  حمتوى  و�إر���س��ال  �لإل��ك��رتوين  �لبث  و�لتعليم؛  �لرتفيه  لأغر��س  �لفيديو  م�ساركة  بو�بة  توفري 
�لرقمية لالآخرين عرب �سبكات �لكمبيوتر �لعاملية و�ملحلية؛ �ل�ست�سار�ت و�ملعلومات و�خلدمات �ل�ست�سارية 
�ملتعلقة  �ل�ست�سارية  و�خلدمات  و�ملعلومات  �ملهنية  �ل�ست�سار�ت  �أع��اله؛  �ملذكورة  �خلدمات  بجميع  �ملتعلقة 
بجميع �خلدمات �ملذكورة �أعاله؛ �ل�ست�سار�ت و�ملعلومات و�خلدمات �ل�ست�سارية �ملتعلقة بجميع �خلدمات 

�ملذكورة �آنفاً و�ملقدمة عرب �لنرتنت من قاعدة بيانات حا�سوبية �أو عن طريق خط �مل�ساعدة �أو �لإنرتنت. 
 38  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  "SKY SPORTS" باللغة �لجنليزية كما هو مبني  و�سف �لعالمة:  
�ل�س��رت�طات:   يف منوذج �لطلب. 

�أو  �لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�سم  به مكتوباً  �لتقدم  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   �ملودعة حتت رقم:  274194 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�س��م:  �سكاي �نرتنا�سيونال �يه جي
 وعنو�نه: �ستوكرهوف، در�يكونيج�سرت��سيه 31�يه، �سي �ت�س-8002، زيورخ، �سوي�سر�  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتعليم و�لتهذيب؛ �لتدريب؛ �لرتفيه؛ �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية؛ �لأكادمييات )للرتبية و�لتعليم(؛ حد�ئق �ملالهي؛ 
�لت�سلية؛ تدريب �حليو�نات؛ تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��سية؛ تنظيم و�قامة �حلفالت �ملو�سيقية؛ تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت؛ 
تنظيم و�إد�رة �لجتماعات؛ تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��سية؛ تنظيم و�د�رة �لندو�ت؛ تنظيم و�إد�رة ور�سات �لعمل )تدريب(؛ 
�ملنفردين  �لهو�ئية  �لدر�جات  لر�كبي  �لهو�ئية  �لدر�جات  ركوب  فعاليات  وت�سغيل  و�إد�رة  م�سابقات �جلمال؛تنظيم  تنظيم 
وفرق ركوب �لدر�جات �لهو�ئية؛ حجز �ملقاعد للعرو�س �مل�سرحية؛ خدمات �ملكتبات �ملتجولة؛ خدمات �لتخطيط؛ تقدمي 
�أو  )للرتفيه  �لنو�دي  خدمات  �ل�سريك؛  �ل�سينمائية؛  �لأف��الم  عرو�س  و�لتدريبية(؛  �لتعليمية  )�مل�سورة  �ملهنية  �مل�سورة 
�لتعليم(؛ �لتمرين )�لتدريب(؛ �إقامة ح�س�س لياقة بدنية؛ دور�ت در��سية باملر��سلة؛ خدمات فار�س �لأ�سطو�نات؛ خدمات 
�لإلكرتوين؛  �ملكتبي  �لن�سر  �لتعليمية؛  �لمتحانات  و�لتعليم؛  �لرتبية  عن  معلومات  �ل�سوت؛  ت�سجيل  �إع��ادة  �لدي�سكو؛ 
�لألعاب  خدمات  �لقمار؛  لعب  و�لإع���الن؛  �لدعاية  �ف��الم  بخالف  �أف��الم  �إنتاج  �لرتفيه؛  عن  معلومات  �مل�سيف؛  خدمات 
�ملقدمة مبا�سرة من �سبكة كمبيوتر؛ تاأجري معد�ت �لألعاب؛ تعليمات �لريا�سة �لبدنية؛ �لغولف؛ خدمات �لنو�دي �ل�سحية 
)تدريب للياقة �لبدنية و�حلفاظ على �ل�سحة(؛ خدمات مع�سكر�ت �لعطالت )للرتفيه(؛ خدمات ترجمة �للغات؛ خدمات 
ت�سميم بخالف �مل�ستخدمة لغايات �لدعاية و�لإعالن؛ مكتبات �لإعارة؛ �لت�سوير بامليكروفلم؛ تزويد �لعار�سني للفنانني؛ 
��ستوديوهات �سينمائية؛ خدمات �لتاأليف �ملو�سيقى؛ قاعات مو�سيقية؛ خدمات مر��سلي �لأنباء؛ نو�دي ليلية؛ دور ح�سانة؛ 
�لرتفيه(؛  �أو  )للتعليم  �ملناف�سات  �و  �ملباريات  تنظيم  �لر�ق�سة؛  �حلفالت  تنظم  �لأورك�سرت�؛  خدمات  �ليان�سيب؛  �إد�رة 
)خدمات  �لعرو�س  تنظيم  ترفيهية؛  لغايات  �لأزي��اء  عرو�س  تنظيم  �لتعليمية؛  �أو  �لثقافية  لالأغر��س  �ملعار�س  تنظيم 
للياقة  )ت��دري��ب  �ل�سخ�سي  �مل��درب  خدمات  )ترفيه(؛  حفالت  تنظيم  �لريا�سية؛  �ملباريات  تنظيم  �حل��ف��الت(؛  متعهدي 
عر�س  )��ستعر��س(؛  �لعملي  �لتدريب  �لبدنية؛  �لرتبية  �لفوتوغر�يف؛  �لت�سوير  �مل�سورة؛  �لتقارير  تقدمي  �لبدنية(؛ 
متثيليات حية؛ �إنتاج �ملو�سيقى؛ �إنتاج بر�مج �لر�ديو و�لتلفزيون؛ �إنتاج عرو�س م�سرحية؛ توفري خدمات قاعات �لت�سلية؛ 
�ملتاحف )عر�س  مر�فق  توفري  �لكاروكي؛  توفري خدمات  �لغولف؛  مر�فق  توفري  �لقمار(؛  )لعب  �لكازينو  مر�فق  توفري 
�ملر�فق  توفري  �ل�ستجمام؛  م��ر�ف��ق  توفري  للتنزيل؛  �لقابلة  غ��ري  �لفورية  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ملطبوعات  توفري  وم��ع��ار���س(؛ 
و�لإعالن؛  �لدعاية  ن�سو�س  بخالف  ن�سو�س  �لفورية؛ن�سر  �للكرتونية  و�ل�سحف  �لكتب  ن�سر  �لكتب؛  ن�سر  �لريا�سية؛ 
�إر�سال  معد�ت  تاأجري  �لديني؛  �لتعليم  �ل�ستجمام؛  عن  معلومات  �لت�سجيل؛  ��ستديوهات  خدمات  ب��ال��ر�دي��و؛  �لرتفيه 
و��ستقبال �ل�سوت؛ تاأجري كامري�ت �لفيديو؛ تاأجري �لأفالم �ل�سينمائية؛ تاأجري �أجهزة �لإ�ساءة للم�سارح �أو ��ستوديوهات 
�لعر�س؛  م�ساهد  تاأجري  و�لتلفزيون؛  �لر�ديو  �أجهزة  تاأجري  وملحقاتها؛  عر�س(  )�آلت  بروجكرت�ت  تاأجري  �لتلفزيون؛ 
تاأجري معد�ت �لغط�س؛ تاأجري م�سجالت �ل�سوت؛ تاأجري معد�ت �لريا�سة عد� �ملركبات؛ تاأجري �ملالعب �لريا�سية؛ تاأجري 
�ل�سريطية؛  باحلافظات  �لفيديو  م�سجالت  تاأجري  �لتن�س؛  مالعب  تاأجري  م�سرحية؛  م�ساهد  تاأجري  �ل�ستاد�ت؛  مر�فق 
تاأجري �أ�سرطة �لفيديو؛ خدمات كتابة �ل�سيناريو و�لرب�مج �لذ�عية و�لتلفزيونية؛ خدمات �ملد�ر�س )تعليم(؛ تف�سري لغة 
�لتذ�كر  �مل�سرحي؛ خدمات وكالت  �لإنتاج  �لتلفزيوين؛  �لأفالم؛ �لرتفيه  �لريا�سية؛ ترجمة  �ملع�سكر�ت  �لإ�سارة؛ خدمات 
)ترفيه(؛ توقيت �ملنا�سبات �لريا�سية؛ تاأجري �لألعاب و�لدمى؛ �لرتجمة؛ �لتدري�س؛ �إعد�د �أ�سرطة �لفيديو؛ �إنتاج �أفالم 
�إعادة �لتدريب �ملهني؛ كتابة ن�سو�س  �أو تدري�سية(؛  �أ�سرطة �لفيديو؛ �لتوجيه �ملهني )ن�سائح تعليمية  �لفيديو؛ ت�سجيل 
بخالف ن�سو�س �لدعاية و�لإعالن؛ حد�ئق �حليو�ن؛توفري و�إنتاج �ملحتوى �ملرئي و�مل�سموع فيما يتعلق بالرتفيه و�لتعليم 
وقو�عد  و�لإنرتنت  و�ملهاتفة  و�لتليفزيون  �لإذ�ع��ة  طريق  عن  و�لرتفيه  �لتعليم  خدمات  و�لثقافة؛  و�لريا�سة  و�لتدريب 
�لبيانات �ملبا�سرة؛ �إيجار وتاأجري و��ستئجار �لأفالم �ل�سينمائية ومقاطع �لفيديو و�أقر��س �لفيديو �لرقمية و�لت�سجيالت 
�ل�سوتية و�أجهزة ت�سجيل �ل�سوت و�لأجهزة �لريا�سية و�أجهزة �لتلفزيون وم�سجالت �لفيديو وم�سجالت �أقر��س �لفيديو 
�لقابلة  )غ��ري  �لفورية  �لإلكرتونية  �ملطبوعات  توفري  و�ل�سينما؛  للتلفزيون  �أف��الم  �إنتاج  �ل��ر�دي��و؛  وم�سجالت  �لرقمية 
�أو �ملجالت على �لنرتنت؛ توفري  �لإلكرتونية  �لكتب  ن�سر  �ملطبوعة؛  و�ملو�د  و�لن�سو�س  ن�سر �ملجالت و�لكتب  للتنزيل(؛ 
وت�سمل  �للكرتونية  �ملن�سور�ت  توفري  �ملبا�سرة؛  �ملرجعية  و�لكتب  و�ملو�سوعات  �لقو�مي�س  وتوفري  �للكرتونية؛  �ملن�سور�ت 
�لتوجيهية  و�مل����و�د  �مل�ستخدم  و�أدل����ة  و�ل��ك��ت��ب  )�مل��ن�����س��ور�ت(  و�جل��ر�ئ��د  �لهزلية  و�ل��ك��ت��ب  )�ل���دوري���ات(  و�مل��ج��الت  �ل�سحف 
و�لتعليمية؛ توفري �ملل�سقات �ملبا�سرة و�ل�سور �لفوتوغر�فية و�ل�سور و�ملقالت و�لق�سائم و�لتذ�كر للفعاليات �لرتفيهية �أو 
��ستوديوهات  مر�فق  توفري  �ل�سياحية؛  �جل��ولت  �أو  �ل�سفر  �أو  �لأل��ع��اب  فعاليات  �أو  �لثقافية  �أو  �لريا�سية  �أو  �لتعليمية 
�لت�سجيل؛ تاأجري ��ستوديوهات �لت�سجيل؛ خدمات �نتاج �لعرو�س �حلية؛ تنظيم �لفعاليات و�ملباريات �لريا�سية؛ خدمات 
�ل�سلكية  �لت�سالت  قنو�ت  �أو غريها من  �لإنرتنت  �أو  �لتلفزيون  بو��سطة  �ملر�سلة  �لرب�مج  �إنتاج وعر�س  �لتذ�كر؛  �سباك 
وعر�س  �إنتاج  بالرتفيه؛  �ملتعلقة  �لتذ�كر  حجز  خدمات  و�سر�ئها؛  �ل�سلع  و�ختيار  �لتفاعلي  �لعر�س  لإج��ر�ء  و�لال�سلكية 
وتوزيع �لرب�مج �لإذ�عية و�لتلفزيونية و�لتلفزيون �لتفاعلي و�لألعاب �لتفاعلية و�لرتفيه �لتفاعلي و�ملناف�سات �لتفاعلية؛ 
خدمات  �جلمهور؛  م�ساركة  وفعاليات  �لرتفيه  و��ستوديو  و�لأحاجي  و�لألعاب  و�ملباريات  �مل�سابقات  وتوفري  وتقدمي  �إنتاج 
و�لريا�سة  �لثقافية  و�لأن�سطة  و�لأخبار  �لتفاعلي  �لرتفيه  و�إنتاج  توفري  للم�ساهدين؛  تفاعلية  تلفزيونية  بر�مج  �ختيار 
مل�ساهدي �لتلفزيون؛ خدمات �لرتفيه �لتفاعلي و�خلدمات �لتعليمية و�لريا�سية و�لثقافية مل�ساهدي �لتلفزيون؛ خدمات 
�أدلة �مل�ساهدة؛ خدمات �أدلة �مل�ساهدة لت�سهيل عملية ت�سجيل �لرب�مج و�لأفالم �أو ��ستئجارها ملدة حمددة؛ خدمات ت�سجيل 
�لرب�مج �لتلفزيونية ب�سكل �أوتوماتيكي و�لتي تتم بناء على عاد�ت �مل�ساهدة/تف�سيالت �مل�ساهدين؛ خدمات �لفيديو عند 
�لطلب و�لفيديو عند �لطلب �ملدفوع �لرتفيهي و�لتعليمي و�لريا�سي و�لثقايف؛ توفري �لأفالم ومقاطع �لفيديو و�لرب�مج 
�لتلفزيونية للم�ساهدين عند �لطلب و�لفيديو عند �لطلب �ملدفوع؛ خدمات �ملقامرة و�لرهان؛ خدمات �ملقامرة �أو �لرهان 
و�إد�رة  تنظيم  �لئ��ت��م��ان؛  ببطاقات  �مل��ر�ه��ن��ات  �أو  �ليان�سيب  �أو  �ل��ره��ان  �أو  �مل��ق��ام��رة  خ��دم��ات  �مل��ر�ه��ن��ات؛  �أو  �ليان�سيب  �أو 
عرب  �أو  �لنرتنت  عرب  توفريها  يتم  �لتي  �للكرتونية  �ملر�هنات  �أو  �ليان�سيب  �أو  �لرهان  �أو  �ملقامرة  خدمات  �ليان�سيب؛ 
�سبكة حا�سوب عاملية �أو من �لنرتنت عرب قاعدة بيانات �سبكة حا�سوب �أو عرب �لهاتف مبا يف ذلك �لهو�تف �لنقالة �أو عرب 
قناة تلفزيونية مبا يف ذلك �لقنو�ت �لف�سائية �أو �لأر�سية �أو قنو�ت �لكابل؛تنظيم و�إد�رة �ملناف�سات لالعبي �ألعاب �لفيديو 
و�ألعاب �حلا�سوب؛ خدمات �ألعاب ''�دفع و�لعب''؛ خدمات �لألعاب و�ألعاب �لند للند �لتفاعلية؛ �ألعاب �لبوكر �لتفاعلية مبا 
�لبوكر؛  �أو ب�سكل جماعي؛ تقدمي و�إنتاج مناف�سات وم�سابقات و�ألعاب ومر�هنات  �لتي تلعب ب�سكل فردي  يف ذلك �لألعاب 
�أفالم �لفيديو  �لن�سر �للكرتوين؛ خدمات ت�سوير وت�سجيل  �لتي تلعب مبا�سرة؛ خدمات  �لألعاب �لرتفيهية و�لتعليمية 
و�ملعلومات  �جلارية  و�لأح���د�ث  �لأخبار  خدمات  �لريا�سية؛  و�ملعلومات  �جلارية  و�لأح���د�ث  �لأخبار  توفري  �أ�سرطة؛  على 
�لتعليمية؛ خدمات �ل�ست�سار�ت و�ملعلومات �لتي تتعلق برب�مج �لر�ديو و�لتلفاز و�لتعليم و�ل�ستجمام و�لرتفيه و�ملو�سيقى 
و�لريا�سة؛ خدمات �ل�ست�سار�ت و�ملعلومات �لتي تتعلق برب�مج �لر�ديو و�لتلفاز و�لتعليم و�ل�ستجمام و�لرتفيه و�ملو�سيقى 
و�لريا�سة و�ملقدمة مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية �أو �لإنرتنت �أو �إىل �لهو�تف �ملتحركة؛ خدمات �ملعلومات �لو�قعية 
�لتي تتعلق برب�مج �لر�ديو و�لتلفاز و�لأخبار و�لريا�سة؛ خدمات �لتدري�س؛ خدمات �لتدريب؛ خدمات �لتدريب من خالل 
�أجهزة �ملحاكاة؛ خدمات �لرتفيه؛ خدمات �ل�ست�سار�ت �لتي تتعلق بالرتفيه؛ تنظيم �ملوؤمتر�ت �أو �لندو�ت �أو ور�س �لعمل 
��ستوديوهات  خدمات  �ل�سينما؛  خدمات  �حلجز؛  وك��الت  خدمات  و�ملعار�س؛  �ملهرجانات  تنظيم  �لدر��سية؛  �حللقات  �أو 
م�سبقاً  �مل�سجلة  �لفيديو  و�أ�سرطة  �ملتحركة  و�ل�سور  و�لأف��الم  �لتلفزيونية  و�لرب�مج  �لإذ�ع��ي��ة  �لرب�مج  توزيع  �ل�سينما؛ 
�مل�سجلة  �لفيديو  �أقر��س  �أو  �لرقمي  �لفيديو  و�أقر��س  م�سبقاً  �مل�سجلة  �لفيديو  و�أ�سرطة  �لب�سرية  و/�أو  �ل�سمعية  و�مل��و�د 
�مل�سجلة  �لفيديو  �ملتحركة؛ توزيع �سر�ئط  �أفالم �ل�سور  �أو  �لأف��الم  �أو  �لتلفزيون  �أو بر�مج  �لإذ�ع��ة  وتوزيع بر�مج  م�سبقاً 
�لفيديو  �أقر��س  �أو  �لرقمي  �لفيديو  و�أقر��س  م�سبقاً  �مل�سجلة  �لفيديو  و�أ�سرطة  �لب�سرية  و/�أو  �ل�سمعية  و�مل��و�د  م�سبقاً 
غري  �لأف��الم،  و�لإعالم؛توفري  و�لثقافة  و�لريا�سة  و�لتدريب  و�لتعليم  �لرتفيه  لغايات  �لنقل(  )بخالف  م�سبقاً  �مل�سجلة 
�لقابلة للتنزيل، من خالل خدمة بث �لفيديو عند �لطلب؛ توفري �لرب�مج �لتلفزيونية، غري �لقابلة للتنزيل، من خالل 
عند  �لفيديو  ب��ث  خدمة  خ��الل  م��ن  للتنزيل،  �لقابلة  غ��ري  �لتلفزيون،  ب��ر�م��ج  توفري  �لطلب؛  عند  �لفيديو  ب��ث  خدمة 
�مل�سجلة  �لفيديو  �أ�سرطة  �أو  �ملتحركة  �ل�سور  �أفالم  �أو  �لأف��الم  �أو  �لتلفزيونية  �لرب�مج  �أو  �لإذ�عية  �لرب�مج  �لطلب؛�إنتاج 
م�سبقاً �أو �ملو�د �ل�سمعية و/�أو �لب�سرية �أو كا�سيتات �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً �أو �أقر��س �لفيديو �لرقمي �أو �أقر��س �لفيديو 
�أ�سرطة �لفيديو  �أو  �أو �أفالم �ل�سور �ملتحركة  �أو �لأفالم  �أو �لرب�مج �لتلفزيونية  �مل�سجلة م�سبقاً؛حترير �لرب�مج �لإذ�عية 
�مل�سجلة م�سبقاً �أو �ملو�د �ل�سمعية و/�أو �لب�سرية �أو كا�سيتات �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً �أو �أقر��س �لفيديو �لرقمي �أو �أقر��س 
�أفالم  �أو  �لأف��الم  �أو  �لتلفزيونية  �لرب�مج  �أو  �لإذ�عية  �لرب�مج  �إنتاج  �إيجار  �أو  ��ستئجار  �أو  �مل�سجلة م�سبقاً؛تاأجري  �لفيديو 
�ل�سور �ملتحركة �أو �أ�سرطة �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً �أو �ملو�د �ل�سمعية و/�أو �لب�سرية �أو كا�سيتات �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً �أو 
�أقر��س �لفيديو �لرقمي �أو �أقر��س �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً؛عر�س �لرب�مج �لإذ�عية �أو �لرب�مج �لتلفزيونية �أو �لأفالم �أو 
�مل�سجلة  �لفيديو  كا�سيتات  �أو  �لب�سرية  و/�أو  �ل�سمعية  �ملو�د  �أو  �مل�سجلة م�سبقاً  �لفيديو  �أ�سرطة  �أو  �ملتحركة  �ل�سور  �أفالم 
�أو �أقر��س �لفيديو �لرقمي �أو �أقر��س �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً لالأغر��س �لرتفيهية �أو �لتعليمية �أو �لريا�سية �أو  م�سبقاً 
�لثقافية؛خدمات حد�ئق �ملالهي �لتي حتمل طابع مقتب�س من �إنتاج �سينمائي �أو �إذ�عي �أو تلفزيوين؛ تنظيم و�إد�رة حد�ئق 
�ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ تنظيم �لرتفيه؛ �إعد�د و�إنتاج �لرب�مج �لإذ�عية �أو �لرب�مج �لتلفزيونية �أو �لأفالم 
�أو �أفالم �ل�سور �ملتحركة �أو �أ�سرطة �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً �أو �ملو�د �ل�سمعية و/�أو �لب�سرية �أو كا�سيتات �لفيديو �مل�سجلة 
�إذ�عتها  �أو  �أو �لر�سوم �ملتحركة لتوزيعها بغية بثها  �أقر��س �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً  �أو  �أقر��س �لفيديو �لرقمي  �أو  م�سبقاً 
باأي و��سطة من �لو�سائط؛ توفري بر�مج �لإذ�عة �أو بر�مج �لتلفزيون �أو �لأفالم �أو �ملو�د �ل�سمعية و/�أو �لب�سرية �أو �أفالم 
)�إعادة  �لدوبالج  �ملطبوعة؛  �لإعالمية  و�مل��و�د  �لت�سجيالت  ن�سر  للتنزيل(؛  �لقابلة  )غري  �لنرتنت  عرب  �ملتحركة  �ل�سور 
ت�سجيل �ل�سوت(؛ حترير �أ�سرطة �لفيديو؛ �لرتفيه؛ �إنتاج �لأفالم؛ تاأجري �أفالم �ل�سور �ملتحركة؛ ��ستوديوهات �لأفالم؛ 
توفري مر�فق دور �ل�سينما؛ �إنتاج �لعرو�س؛ �إنتاج �أ�سرطة �أفالم �لفيديو؛ تاأجري �ملعد�ت �ل�سوتية؛ تاأجري معد�ت �لإ�ساءة 
للم�سارح �أو �ل�ستوديوهات �لتليفزيونية؛ تاأجري �لأفالم؛ تاأجري �أجهزة عر�س �لأفالم وملحقاتها؛ تاأجري معد�ت �لر�ديو؛ 
تاأجري �أجهزة �لتلفاز و�ملعد�ت �لتلفزيونية؛ تاأجري �ملعد�ت �لريا�سية؛ تاأجري كامري�ت �لفيديو؛ تاأجري �أ�سرطة �لفيديو؛ 
��ست�سافة حفالت توزيع �جلو�ئز؛  �أو  �لأف��الم؛ تنظيم  ��ستوديوهات  �مل�سرحي؛ خدمات  �لإنتاج  �لفيديو؛  تاأجري م�سجالت 
�لريا�سية و�لعلمية  للفعاليات  �لفئة(  )�ل��و�ردة يف هذه  �ملوؤثر�ت �خلا�سة لالأفالم؛ خدمات �حلجز  �إنتاج  �لأف��الم؛  عر�س 
توفري حمتويات  �لت�سجيل؛  ��ستوديوهات  �ملتحركة؛ خدمات  �لر�سوم  لأفالم  �لفنية  �لأعمال  �إنتاج  و�لثقافية؛  و�ل�سيا�سية 
تتعلق  �لتي  �لإعالمية  �ملحتويات  م�ساهدة  من  �مل�ستهلك  يتمكن  بحيث  �لتاأجري  �أو  �لبيع  طريق  عن  و�لفيديو  �ل�سوت 
جميعها بالرتفيه �أو �لتعليم �أو �لريا�سة �أو �لثقافة مرة �أو �أكرث عن طريق �أي من �أجهزة ت�سغيل �لو�سائط؛ �لتعليم وتوفري 
�لتدريب فيما يتعلق باحلماية �لبيئية و�حلفاظ على �لطاقة وعلم �لبيئة و�لرفق باحليو�ن؛ �لتعليم وتوفري �لتدريب فيما 
�حلر�رية  و�لطاقة  و�جل��زر  �مل��د  وطاقة  �لكهرومائية  و�لطاقة  �لرياح  طاقة  ذل��ك  يف  مبا  �لبديلة  �لطاقة  مب�سادر  يتعلق 
باحلماية  تتعلق  �لتي  و�لرتويجية  �لتدري�سية  �ملو�د  ن�سر  و�لكتلة �حليوية؛  و�لوقود �حليوي  �ل�سم�سية  و�لطاقة  �لأر�سية 
�لبيئية و�حلفاظ على �لطاقة وعلم �لبيئة و�لرفق باحليو�ن؛ تنظيم و�إد�رة �لندو�ت وور�س �لعمل )�لتدريب(؛ و�سع بر�مج 
�لإخبارية  �لتقارير  خدمات  �لتعليمية؛  و�ل���دور�ت  و�ل�سالمة  �لأم��ن  دور�ت  و�إد�رة  �لتدريب؛تنظيم  وكتيبات  �لتدريب 
�ملبا�سرة؛ توفري �ملعلومات و�ملعرفة �ملو�سوعية �لعامة على �سبكة �لنرتنت �ملتعلقة بالرتفيه و�لتعليم و�لتدريب و�لريا�سة 
و�لثقافة و�لأخبار و�ل�سوؤون �جلارية و�لرب�مج �لتلفزيونية و�لإذ�عية و�لف�سائية و�ملو�سيقى و�لأفالم و�لكتب وغريها من 
�ملو�د �ملطبوعة و�ألعاب �لفيديو و�ألعاب �لكمبيوتر و�آلت �لت�سلية ومر�كز �لت�سلية �أو �ملتنزهات �لرتفيهية؛خدمات �لرتجمة 
توفري  �لفوتوغر�فية؛  و�ل�سور  �لأخ��رى  و�ملن�سور�ت  �لكتب  وتبادل  �إع��ارة  ذلك  يف  مبا  �ملبا�سرة  �ملكتبات  خدمات  �ملبا�سرة؛ 
على  �ل��ورق  �أل��ع��اب  �لغط�س؛  معد�ت  وتوفري  وحجز  تاأجري  �لن��رتن��ت؛  على  و�ملعار�س  �لعمل  وور���س  و�ل��ن��دو�ت  �ل�سفوف 
�لدر�جات  للهاتف؛ توفري خدمات ركوب  �لعطالت؛ توفري نغمات رنني  �لريا�سية وخميمات  �ملخيمات  �لنرتنت؛ تنظيم 
ب�سكل �حرت�يف؛ تنظيم فعاليات ركوب �لدر�جات؛ �إيجار وتاأجري و��ستئجار غرف �لبيانات للمنا�سبات �لرتفيهية و�لريا�سية 
�ل�سوت؛  وقاعات  )�لدوبالج(  �لأ�سو�ت  �إ�سافة  و��ستوديوهات  �لتحرير  وقاعات  �لدقة  عالية  �ل�ستوديوهات  ؛  و�لثقافية 
تنظيم �ل�سريك وتنظيم و�إنتاج و�إجر�ء وتقدمي وعر�س �لفعاليات �لرتفيهية و�ملنا�سبات و�حلفالت �ملو�سيقية و�ملهرجانات 
�لنرتنت؛  �أو عرب  بيانات حا�سوبية  قاعدة  مبا�سرة من خالل  �ملقدمة  تلك �خلدمات  ذلك  �حلية مبا يف  �لفرق  وحفالت 
تنظيم �ملهرجانات لغايات ترفيهية وثقافية و��ستجمامية؛ خدمات �ملهرجانات؛ �أد�ء �ملو�سيقى و�لرق�س و�لكوميديا و�مل�سرح 
عرب  �أو  حا�سوبية  بيانات  ق��اع��دة  خ��الل  م��ن  مبا�سرة  �ملقدمة  �خل��دم��ات  تلك  ذل��ك  يف  مب��ا  �لرتفيهي،  و�ل�����س��ريك  و�ل�سعر 
�لنرتنت؛ تنظيم �لفعاليات �ملو�سيقية؛ تنظيم �ملنا�سبات جلمع �لأمو�ل؛ �ملنا�سبات �لرتفيهية و�لثقافية؛ توفري �ملعلومات 
توفري  تنظيم �حلفالت؛  �لألعاب؛  �للعب وغرف  توفري غرف  و�ل�ستجمام؛  �لرتفيه  توفري مر�فق  باملهرجانات؛  �ملتعلقة 
�ملو�سيقى  �ملنا�سبات؛ تنظيم منا�سبات �لرق�س و�ملو�سيقى و�لرتفيه  مر�فق �حلفالت؛ خدمات تنظيم وتخطيط �حلفالت 
�حلية؛ توفري �ملو�سيقى �حلية؛ توفري �لعرو�س �ملو�سيقية �حلية؛ تنظيم �لعرو�س �ملو�سيقية؛ �لرتفيه على �سكل عرو�س 
�لنو�دي  خدمات  و�ملو�سيقى؛  �لرتفيه  خدمات  �ملو�سيقي؛  �لأد�ء  خدمات  �ملو�سيقية؛  �ملهرجانات  خدمات  حية؛  مو�سيقية 
�لليلية؛ تنظيم منا�سبات �لنو�دي �لليلية؛ ن�سر �لن�سو�س )بخالف ن�سو�س �لدعائية(؛ خدمات �لرتفيه، وحتديد�ً توفري 
�ملنا�سبات  للم�ساركة يف  �ملبا�سر  �لتتبع  �لبدنية على �لنرتنت؛ توفري  �للياقة  تتبع  �ل�سوتية؛ توفري  )�ملقاطع  �لبودكا�ست 
�ل�سوتية  �لت�سجيالت  وت��وزي��ع  عر�س  �لو�سائط؛  من  متنوعة  جمموعة  على  �ملو�سيقى  ت�سجيل  وح�سورها؛  �لريا�سية 
و�ملرئية؛ ��ستئجار فر�سان �لأ�سطو�نات )دي جيه(؛ �لتاأليف �ملو�سيقي؛ �لإنتاج �ملو�سيقي؛ ن�سر �ملو�سيقى وخدمات ت�سجيل 
�ملو�سيقى؛ ت�سجيل �ملو�سيقى؛ ن�سر �لأغاين؛ توفري �ملو�سيقى على �لنرتنت وتوفري مقاطع �لفيديو على �لنرتنت )قري 
وتوزيعها  وعر�سها  و�ملرئية  و�ل�سوتية  �ملو�سيقية  و�لت�سجيالت  و�لتلفزيونية،  �لإذ�عية  �لرب�مج  �إنتاج  للتحميل(؛  �لقابلة 
�لقابلة  غري  �لبيانات  �أو  و�ل�سور  و�ل�سوت  �لفيديو  ومقاطع  �لتلفزيونية  و�لرب�مج  �لإذ�عية  وتاأجريها؛�لرب�مج  وبيعها 
للتنزيل �لتي يتم �لو�سول �إليها من خالل �لإنرتنت �أو �سبكات �لت�سال �لأخرى؛ توفري �ملن�سور�ت �لإلكرتونية �ملبا�سرة؛ 
�أو ��سرت�ك م�سبق �لدفع عن طريق �لإنرتنت؛  توفري �ملو�سيقى و�لفيديو �مل�سجلة م�سبقا و�لقابلة للتحميل مقابل ر�سوم 
تنظيم �مل�سابقات و�حلفالت �ملو�سيقية و�لعرو�س �حلية؛ خدمات �لنو�دي )�لرتفيه(؛ خدمات فار�س �لأقر��س )دي جيه(؛ 
تقدمي �لعرو�س �حلية؛ خدمات �لتاأليف �ملو�سيقي؛ توفري نظام �لت�سويت �ملبا�سر عن طريق �لإنرتنت �أو جهاز �ت�سالت 
ل�سلكية لأغر��س �لرتفيه؛ �إنتاج �لعرو�س �لر�ق�سة و�لعرو�س �ملو�سيقية وعرو�س جو�ئز �لفيديو؛ �لعرو�س �لكوميدية 
وعرو�س �لألعاب و�لفعاليات �لريا�سية �أمام �جلماهري �حلية و�لتي تبث على �لهو�ء مبا�سرة �أو تكون م�سجلة للبث يف وقت 
حتميل  �أو  �لتدفق  توفري  وحتديد�ً  �لرتفيه،  �لتلفزيونية؛  �جلو�ئز  وفعاليات  و�ملو�سيقى  �ملو�هب  م�سابقات  لحق؛تنظيم 
�سبكة  خ��الل  م��ن  �لإن��رتن��ت  ع��رب  للم�ستخدمني  و�لأل��ع��اب  �ل�سمعية  و�لكتب  �لتلفزيونية  و�ل��رب�م��ج  و�لأف���الم  �ملو�سيقى 
�لذي يوفر  �ملو�سيقي  �لرتتيب  �لرتفيهية، وحتديد�ً خدمة جدول  ون�سرها؛ �خلدمات  �لت�سغيل  �إن�ساء قو�ئم  �لت�سالت؛ 
�إىل  �ملو�سيقى  وبث  �لت�سجيالت  ومبيعات  �لإذ�ع��ي  �لبث  �أ�سا�س  على  لالأغاين  �ملحدث  �لإح�سائي  �لرتتيب  للم�ستهلك مع 
حمتوى  وتوزيع  وعر�س  �إنتاج  �لفرت��سي؛  �لو�قع  ��ستوديوهات  �لإن��رتن��ت؛  على  �لفيديو  مقاطع  وم�ساهد�ت  �لأج��ه��زة 
�لو�قع �لفرت��سي / �لو�قع �ملعزز؛خدمات �ل�ست�سار�ت و�ملعلومات و�مل�سورة �ملتعلقة بكافة �خلدمات �سالفة �لذكر؛ خدمات 
و�مل�سورة  و�ملعلومات  �ل�ست�سار�ت  خدمات  �لذكر؛  �سالفة  �خلدمات  بكافة  �ملتعلقة  �ملهنية  و�مل�سورة  و�ملعلومات  �ل�ست�سار�ت 
�ملتعلقة بكافة �خلدمات �سالفة �لذكر �لتي يتم تقدميها مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية �أو من خالل خط �مل�ساعدة �أو 

 عرب �لإنرتنت. 
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  "SKY SPORTS" باللغة �لجنليزية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.  و�سف �لعالمة:  
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد 
�مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155
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اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2017/392 طعن مدين
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/1- كرمي حممد عبد�ملنعم �لر�فعي
وميثله:عبد�لرحمن عبد�هلل ح�سني �مل�سرب 

باعالن �ملطعون �سده:1- حممد �حمد عبد�لروؤوف برهم جمهويل حمل 
�أع��اله ويتوجب  �مل��ذك��ور  �أق��ام عليكم �لطعن  �لطاعن  ب��اأن  �لق��ام��ة نعلنكم 
�لطعن  �سحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�����س��ور  عليكم 

�ملقدمة �سدكم .
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/922 تنفيذ مدين  
�ملعامالت  متابعة  د�مي��ون��د خلدمات  ���س��ده/1-  جولد  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/موؤمن  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م  جمهول حم��ل 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �سديق   م��رزق  عنرت 
�ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )10220( دره��م �ىل 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2017/548  تظلم جتاري
�لقامة  ��سماعيل جمهول حمل  عبد�ملنعم  1-�حمد حممد   / �سده  �ملتظلم  �ىل 
مبا �ن �ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل 
عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم 
من �لقر�ر �ل�سادر يف �لدعوى رقم 899/2017 �مر على عري�سة جتاري و�لر�سوم 
و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/11/5 �ل�ساعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/2751 تنفيذ جتاري  
�لعامة )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( ميثلها  �ملنفذ �سده/1-�سركة مادين للتجارة  �ىل 
ب�سفته   - �ملرزوقي  �ملرزوقي 2- عبد�هلل حممد عبد�هلل  مديرها/عبد�هلل حممد عبد�هلل 
�ل�سخ�سية وب�سفته مدير� ل�سركة مادين للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 3- حميد جو�د كاوياين 
فر - يحمل جن�سيتني �لوىل �ير�نية و�لثانية �مريكية با�سم/هارولد كاويان جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لمار�ت جولد م.د.م.�س - ميثلها مديرها و�ل�سريك فيها/

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد  حممد 
وقدره )4136200.60( درهم بالت�سامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/417  اأمر اأداء
�ن  �لق��ام��ة مبا  �وتيتيليو جمهول حمل  م��ار�ل   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 

�ملدعي/�سامويل ليهاين وميثله:�حمد ح�سن حممد عبد�هلل �ملازمي .
�لبتد�ئية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  �أد�ء  �أم������ر  �����س���ت�������س���د�ر  ط���ل���ب 
درهم   )134000( مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  �إل���ز�م  ب��ت��اري��خ:2017/10/8 

للمدعي و�لر�سوم و�مل�ساريف . 
ولكم �حلق يف �لتظلم من �لأم��ر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر 

هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/149  تنفيذ عقاري   
�ملبلغ  ، ب�سد�د  مو�سوع �لق�سية:تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رق��م:2016/608 عقاري كلي 

�ملننفذ به وقدره )7390010( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:�سركة فاب�سون لال�ستري�د و�لت�سدير �ملحدودة

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:1- �سركة �ميريت�س بي يف دبي ليمتد جمهول حمل �لقامة
مو�سوع �لعالن:

نعلنكم ب��ان��ه مت �حل��ج��ز ع��ل��ى �ل��ع��ق��ار �مل��ح��ج��وز ل�ساحلكم وه���و ع��ب��ارة ع��ن وح����د�ت ع��ق��اري��ة - 
�لوحد�ت  �رق����ام   - فري�سات�سثي  �مل��ب��ن��ى:ب��الزو  ����س��م   - �لر�������س:460  رق���م   - �جل����د�ف  �ملنطقة 
�حلجز  و��سر�ك  عقاري  تنفيذ  رق��م:19/2016  �مللف  يف   2320/2424/2012/2324/2323/2416

�ملاثل يف �حلجز �ل�سابق وفاء ملبلغ �ملطالبة وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1756
�إمار�تي  �جلن�سية   - روباري  �أحمد جر�غ قمرب جر�غ  �ل�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�مل�سماة  �لتجارية  �لرخ�سة  يف    ٪100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
)مغ�سلة �لفانو�س �لذهبي( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )744206( وذلك 
لكل من �ل�سيد/ حممد �ساجد بن عبد�خلالق - هندي �جلن�سية بن�سبة )50٪( ، كما يرغب 

بالبيع و�لتنازل �ىل �ل�سيد/ �فتخار �حمد - �يطايل �جلن�سية بن�سبة )٪50( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1757

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ ر�جب �سيل ميالن �سيل - بنغالدي�سي  �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100٪  وذلك �ىل �ل�سيد/ �ساهد �ل�سالم م�سرت 
�سيد �حمد - بنغالدي�سي �جلن�سية يف �لرخ�سة �مل�سماة )�سالون تالل �لو�حة للحالقة( 

و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )753766( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن
�ملرجع : 1755

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/ �سميتا �ساجي �سوجاتان توزوتومبار�مبيل �ساجي - �لهند 
كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب   )N5185944( رقم  �سفر  جو�ز  وحتمل  �جلن�سية 
فلو  ماناكاتيل  هيثهاك�سان  لو  ماناكاتيل  �سوميث  لل�سيد/  وذلك   )٪100( �لبالغة  ح�سته 
�خلر�ئط  لن�سخ  )مردف  يف   )L6117899( رقم  �سفر  جو�ز  ويحمل   ، �جلن�سية  �لهند   ،
و�لر�سومات( رخ�سة رقم )744418(  - وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم 
و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن 

لديه �ي  �عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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 اعـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان   و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
وطلب   ، �لإم���ار�ت   : �جلن�سية   ، �حل��م��ادي  �حمد  �إبر�هيم  علي  �إبر�هيم  �ل�سيد/ 
�لت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف �ل�سم �لتجاري �مللكة �جلميلة خلياطة 
�ل�سارقة  يف   �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ل�سادرة   1 فرع  �لعبايات  وتطريز 
رخ�سة جتارية رقم 608352 �ل�سادر بتاريخ 2010/7/20 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
�ح��م��د �حل��م��ادي - �جلن�سية :  �إب��ر�ه��ي��م  �أع���ر�ف علي  �ل�سيد/  ب��خ��ورف��ك��ان.  �ىل 
�لإمار�ت  -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 
بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       

ب��اد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات - خورفكان  : �ل�سيد/  تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل 
�لت�سديق على  ، وطلب  �لإم��ار�ت   : �لري�سي - �جلن�سية  م��ر�د عبد�هلل  �سلطان يو�سف 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف �ل�سم �لتجاري طلوع �لفجر لتلميع وتركيب زينة �ل�سيار�ت 
 604039 رق��م  جت��اري��ة  رخ�سة  �ل�سارقة  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�س 
�ل�سادر بتاريخ 2010/11/6 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بخورفكان.  �ىل �ل�سيد/ عادل 
�أحمد مر�د  و�ل�سيدة/ زينب   ، �لإم��ار�ت   : �حمد حممد يو�سف �جلوهري - �جلن�سية 
بن غريب �لبلو�سي - �جلن�سية : �لإمار�ت -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/4292 عمايل جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- بالتينيوم �سي دبليو كيه خلدمات ت�سجيل �ملركبات - �س ذ م م  
جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/9/19  
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/جون مانغيو بامينتو�ن - بالز�م �ملدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )53.327( درهم )ثالثة وخم�سون �لفا وثالثمائة و�سبعة 
وع�سرون درهما( وتذكرة عودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�سياحية عني �و نقد� ما مل 
يلتحق بخدمة �ساحب عمل �آخر ، و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  منها.   ن�سيبه  من 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
 يف الطعن   2017/329  طعن عقاري 

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�أحمد  �لإ�سالمي - �س م ع وميثله /  �لإم��ار�ت  �لطاعن/ م�سرف 
ح�سن رم�سان �أىل علي -  باعالن �ملطعون �سده/1- ح�سام �لدين 

ح�سن دليله  جمهول حمل �لقامة. 
ويتوجب  �ع��اله  �ملذكورة  �لطعن  عليكم  �ق��ام  �لطاعن  بان  نعلنكم 
�سحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�سور  عليكم 

�لطعن �ملقدمة �سدكم.
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1139  اأحوال نف�ض م�صلمني                 
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1- حم��م��د حم��م��د �ب��ر�ه��ي��م م���اج���د  جم��ه��ول حمل 
�أق���ام عليك  �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ ���س��اره بكر عبد�ل�سالم �ل��زي��ات   ق��د 
عالج  نفقات  در��سية  م�ساريف  متعه  بنفقة  مطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
لها جل�سة  و�ل�سرعية.  وحددت  �لقانونية  �مل�ستحقات  باقي  وتاأمني �سحي 
يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/10/24 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة رقم )7( يف 
مبنى �لأح��و�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2106  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- مايكيل غرب ميالك تكلو  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �سركة �لحتاد للتاأمني - �س م ع - فرع دبي وميثله/حممد عبد�مللك 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي  �أهلي -  قد  م�سطفى 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   3.000( وق���دره  مببلغ  عليه 
و�لفائدة  9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم 
لذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  8.30 �س  �ل�ساعة  �ملو�فق  2017/11/6   �لثنني  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/8742  عمايل  جزئي              

���س ذ م م  جمهول  �لفنية -  ل��الع��م��ال  �ل��ق��دمي  �ل��ف��ن  �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �أن �مل��دع��ي/ع��ادل �ح��م��د علي �ح��م��د �ب��ر�ه��ي��م -  ق��د �أقام 
 11780( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف  رقم �ل�سكوى 
�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB176721572AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch1.A.2 بالقاعة  �سباحا    8.30 �ل�ساعة   2017/11/7
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/815  ا�صتئناف جتاري   

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-تيكيد�تو  بارمبيل بار�مي�سو�ر� ب�سفته �ل�سريك و�لكفيل 
ل�سركة �سدفة �ملحيط للتجارة - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /
جون�سون يوهنان تاريان وميثله / يو�سف حممد �حمد يو�سف �حلمادي - قد 
��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 2017/870 جتاري كلي بتاريخ 
�ل�ساعة  �مل��و�ف��ق 2017/11/8   ي��وم �لرب��ع��اء    2017/4/25 وح��ددت لها جل�سه 
�و من  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.D.18 رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/267  ا�صتئناف تنفيذ عقاري 
م  جمهول  م  ذ  ���س   - ل��ل��ع��ق��ار�ت  دي��ف��اي��ن   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
 / �ل��ز�ب��ري وميثله  �سمري  �حمد   / �مل�ستاأنف  �ن  �لق��ام��ة مبا  حمل 
�سمري حليم كنعان -  قد ��ستاأنف  �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 
�ملو�فق  2012/283 تنفيذ عقاري  وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�����س��اء�   17.30 �ل�ساعة    2017/10/25
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2017/769  تنفيذ مدين  

جزئي  م��دين   2016/1053 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لق�سية  مو�سوع 
طالب  و�مل�ساريف.   للر�سوم  �سامال   ، دره��م(   301985( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د 
�لع��الن : طالب �لتنفيذ : حممد ح�سن علي �لعلي ن��ور�ين  �ملطلوب �عالنه : �ملنفذ 
�سده  : 1-  حممد �سالح عبد �لر�سول �ل�سو�ب ، �حلاجز �ل�سابق / 2- حممد يو�سف 
�أحمد عبد�هلل �حلد�د - جمهويل حمل �لقامة.  مو�سوع �لإعالن : - نعلنكم بانه مت 
�حلجز على �مو�ل �ملنفذ �سده / حممد �سالح عبد�لر�سول �ل�سو�ب و�ملحجوز عليها من 
�ل�سيد/ حممد يو�سف �حمد عبد�هلل �حل��د�د وهي عبارة عن قطعة �لر���س رقم  قبل 
166 - �ملنطقة : �ل�سوق �لكبري وفاء ملبلغ �ملطالبة  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 

قانونا بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ 2017/10/9 
رئي�ض الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3285  جتاري جزئي              

م  2-حممد  م  ذ  �لتجارية -  �لأو�سط للو�ساطة  �ل�سرق  �ليكنو  �ملدعي عليه / 1- �سركة  �ىل 
�سامل عبيد �ل�سامي 3- �سام كنيفاتي  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ طالل حممد 
ر�سا عبد�حلليم �حلفناوي وميثله / �مريه �بر�هيم عبد�هلل عبد�لو�حد كمال  بور �لب�ستكي 
و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد   -
مببلغ وقدره )222.900.13 درهم(  مائتني �ثنني وع�سرون �لف وت�سعمائة درهم وثالثة ع�سر 
و�لر�سوم  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   ٪12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   ) فل�سا 
و�مل�ساريف و�لتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/10/29  �ل�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
 يف  الدعوى 2017/1 ادخال واخراج وارث غري م�صلمني 

�ن  �لق��ام��ة مبا  بامفورد  جمهول حمل  ليليان   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لكثريي    ب��در  حم�سن  �سوق   / وميثله  بامفورد  ج��اين  ن��ات��ايل  �مل��دع��ي/ 
�ملدعي عليه من  باإخر�ج  �ملطالبة   �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد 
�إرث غري م�سلمني - وحددت لها جل�سة  �لإ�سهاد رقم 518/2012 ح�سر 
يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/11/1  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة  رقم )5( يف 
مبنى �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
بالدعوى رقم 2017/2284  جتاري جزئي دبي 

�ملدعي / طارق جا�سم عبد�هلل جا�سم مكي �ل مكي 
�إىل �ملدعي عليهم / 1- �آفاق تدمر ملقاولت �لبناء - �س ذ م م

2- مهند حممود م�سطفى عالونة    3- و�ئل حممود م�سطفى عالونة  
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد  / طارق جا�سم عبد�هلل مكي  �ملدعي  �ن  مبا 
�أعاله ومبا �ن �ملحكمة قد �نتد�بنا خبري� يف هذه �لدعوى فاإننا ندعوكم 
حل�سور �جتماع �خلربة �لثاين �و ح�سور ممثلكم �لقانوين �ل�ساعة 2.30 
�سبكرتوم  بناية  ميثاء  عود  بدبي  مبكتبنا   2017/11/1 �لربعاء  ع�سر 

مكتب 102 هاتف : 04-3138888 
اخلبري الهند�صي / حممد ناظم ا�صرب 
    050-4167395

اإعـــــــالن بالن�صــــر 

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4207  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �لربق �نرتنا�سيونال للمقاولت - �س ذ م م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مر�تب علي حممد �نور -  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )10957( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة 
�ىل مبلغ 971 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/9855  عمايل جزئي             

م   م  ذ  ���س   - �لب�سائع  �لمل��ا���س خل��دم��ات ح��زم  �مل��دع��ي عليه / 1- جبل   �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ع��ام��ر ح�سني م��ي��ت��ه��ا   ق��د �أقام 
 6870( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف ورقم 
�لحد   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB177636069AE(ل�سكوى�
�ملو�فق 2017/11/5  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة رقم ch1.A.1  لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

 اإعالن بالتقرير 
اإعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2017/715  - مدين )جزئي( - بوا�صطة الن�صر 

بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية
�ىل �ملدعى عليه/ من�سور عبد�هلل ماجد �أحمد �ملهريي - �إمار�تي �جلن�سية 

جن�سيته /  �قام �ملدعي/ بنك �أم �لقيوين �لوطني - �س م ع  - جن�سيته / �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
عنو�نه / �إمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن �لوليد - بناية بنك �أم �لقيوين - هاتف 04/3976655

�لدعوى برقم 2017/715 )مدين)جزئي(( - عجمان 
ومو�سوعها : مطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغا وقدره 57.729.21 درهم 

فانت مكلف باحل�سور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتدئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
وذلك يف �ل�ساعة 8.30 من يوم 1 �سهر نوفمرب ل�سنة 2017 م - وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�سفك 

مدعى عليه. حرر بتاريخ  2017/10/12
 مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
يف الدعوى رقم 2017/2382  جتاري جزئي 

�ملدعى / بنك �سادر�ت �ير�ن فرع 
لتاأجري  �ل��ن��اف��ورة  )�سركة  م  م  ذ   - �لعامة  للتجارة  مغنفيكو  �سركة   / عليهم  �مل��دع��ي 
�ل�سيار�ت �سابقا( 2( هادي حممد علي د�ريني 3( حممد ر�سا حممد علي د�ريني  يف 
�لدعوى رقم 2017/2382 جتاري جزئي - دبي - لقد تقرر عقد جل�سة �خلربة �مل�سرفية 
�لأوىل يف �لدعوى �عاله يوم �لثنني �ملو�فق 2017/10/30 �ل�ساعة �حلادية ع�سر �سباحا 
وذلك مبكتبنا �لكائن ببناية �لحتاد )وز�رة �لطاقة( خلف �سيتي �سنرت ديرة - �لطابق 
، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�س رقم 04/2581055 - لذ�  �لثالث - مكتب رقم 301 
يرجى منكم �حل�سور �و من ميثلكم يف �ملوعد �ملذكور �أعاله مع �ح�سار كافة دفوعكم 

وم�ستند�تكم وما ترونه منا�سبا لتي�سري �عمال �خلربة يف �لدعوى
اخلبري املحا�سبي / امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

 دعوة حل�صور
 اجتماع اخلربة الأول

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
يف  الدعوى 2017/2313  جتاري جزئي

�ل�سادة �ملدعي عليه / ن�سيم �لدين رحيم �لدين 
مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع 
�أمام حماكم دبي �ملوقرة  و�أنه  مت تعيينا خبري� م�سرفيا بالدعوى �أعاله مبوجب �حلكم 
�ل�سادر به فاإننا ندعوكم حل�سور �جتماع خربة وذلك يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/29  
يف متام �ل�ساعة 11 ظهر�  مبقر مكتبنا �نرت� لال�ست�سار�ت �ملالية ، ذلك بالعنو�ن �لتايل 
: دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب 303 مقابل 
مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت  - وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي  �لتجاري تليفون 
من  لديكم  ما  كافة  �إح�سار  و  �لطالع  يرجى    042206877  : فاك�س   ،  042206899  :

م�ستند�ت و�حلر�س على �حل�سور  يف �ملوعد �ق�ساه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
 د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعـــــــــالن بالن�صـــــر
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر 
                       �ىل �ملدعي عليه/ مطعم مالبار تاجنو�س - �س ذ م م 

نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 
لها جل�سة يوم �لثالثاء بتاريخ 2017/10/24 م ، يف �ل�ساعة 8.30 

من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
حالة  ويف   ، �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 
و�مل�ساريف  �لر�سوم  �ىل  بال�سافة  ح�سوري.  مبثابة  �سيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفكم 

و�حلكم م�سمول �ملعجل بال كفالة
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 6871/2017/13 
 6874/2017/13

م
1
2

��سم �ملدعي
 �سم�س �لدين تاد�تيل حممد علي 

�سريجيث �لث كالتي 

مبلغ �ملطالبة
99933 درهم �سامل تذكرة �لعودة 
99933 درهم �سامل تذكرة �لعودة

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
�ملرزوقي    �بر�هيم  حممد  عبد�لعزيز  مو�سى  �ملو�طن/  تقدم 
بطلب �ىل حمكمة �أبوظبي �لبتد�ئية - ق�سم �لتوثيقات بتغيري 

��سمه من )مو�سى( �ىل)اأحمد(  
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر �لعالن.
ا�صماعيل ابراهيم احلو�صني  - كاتب عدل 

القا�صي/ �صلطان حممد خمي�ض الكعبي 
قا�صي تركات الدائرة الثالثة   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/2261 عمايل جزئي                                                
�يل �ملحكوم عليه /1-  �سيث – م د م �س  جمهول حمل �لقامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/6/12 يف �لدعوي �ملذكورة �أعاله ل�سالح / بينفيند� �ليك�سندر� 
بينت ود� �سيلفا مينديز  بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ  )  214.277 درهم  ( 
)مائتني و�ربعة ع�سرة �لف ومائتني و�سبعة و�سبعون درهما(  و�لفائدة بو�قع 9٪ �سنويا من 
نهائيا  �لتع�سفي فمن �سريورة �حلكم  �لف�سل  �لتعوي�س عن  تاريخ 2017/3/20 عد� مبلغ 
وحتي �ل�سد�د وتذكرة �لعودة �يل موطنه علي �لدرجة �ل�سياحية �و قيمتها نقد� مامل يلتحق 
�ملدعي بالعمل لدي رب عمل �خر وباملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه منها 
ورف�س ماعد� ذلك من طلبات  حكماً مبثابة �حل�سوري قاباًل لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوماً �عتبار�ً من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �ل مكتوم حاكم دبي وتلي علناً 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
�لت�سديق  وطلب   ، نيبال   : �جلن�سية   - ب��ار�ل  مينا  ب��ار�ل  ب��ه��ادور  �سيفا  �ل�سيد/ 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف �ل�سم �لتجاري كافترييا �لربدي و�ل�سادرة من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 740606 �ل�سادر بتاريخ 
2016/1/31 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بخورفكان. �ىل �ل�سيد/لك�سمي غالمي 
�لعدل يف مدينة  �لكاتب  بان  ليكن معلوما للجميع   - نيبال   : ماغر - �جلن�سية 
بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

 اعادة اعالن بالن�صر 
 يف  الدعوى 2017/283  مدين كلي 

�ىل �خل�سم �مل��دخ��ل / 1- ح��ام��د عبيد روي���ح �جل��ب��وري جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �ملدعي/ 
د����س��ت��ن ج��ري��ج��وري ه��ام��ي��ل��ت��ون ق���د �أق�����ام ع��ل��ي��ك �ل���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب��ف�����س��خ عقد 
�ل��ق��اع��دة )�ل�سا�سي(   - S دب���ي  ����س��ود رق���م 38234  �����س �ي -  ف���وج  ن���وع ر�جن روف���ر  �ل�����س��ي��ارة  ب��ي��ع 
SALGA2EF8GA306011 و�لغاء ملكية �ل�سيارة و�رجاع �ل�سيارة مع تعوي�س �ملدعي 
عن كافة �ل�سر�ر �ملادية و�ملعنوية �لتي تكبدها وكذ� تعوي�سه عما فاته من ك�سب مببلغ )500000 
 ، �لتام  �ل�سد�د  �لق�سائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �لتاأخريية 9٪ من  �لفائدة  بال�سافة �ىل  دره��م( 
و�لز�م �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/10/30  
�ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2017/10077  عمايل  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه / 1- مطعم ذي هات�س - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / ريت�سارد جون �سرت�تون وميثله / م�سلم حامد م�سلم بخيت �ملحرمي -  
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )239166 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى 
لها  وحددت   )MB172813673AE/2017(ل�سكوى� رقم  �لتام.  �ل�سد�د 
  Ch1.A.2 بالقاعة  8.30 �س  �ل�ساعة    2017/11/12 �ملو�فق  �لأح��د  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/827  ا�صتئناف جتاري 

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- كلينجيبات ر�م ناريان ريدي - ب�سفته �لكفيل �ل�سخ�سي 
2-كورد �منل جورج - ب�سفته �لكفيل �ل�سخ�سي - جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�ستاأنف /فريد خليل �بر�هيم �ل�سايغ وميثله / عائ�سة حممد ح�سن طاهر 
-  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 2016/556 جتاري كلي 
بتاريخ 2017/4/27 وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/11/12  �ل�ساعة 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/1244  ا�صتئناف مدين    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-د�ر �لتكافل - �س م ع  2-عبيد �سيف حميد �سيف بطي  
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�أحمد حممد �لظاهر ، وميثله / 
ح�سن حميد عبد�هلل ح�سن �ل�سويدي -  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم  2016/1221 مدين جزئي بتاريخ 2016/12/13    وحددت 
�سباحا    10.00 �ل�ساعة     2017/10/26 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�سه  لها 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/865  ا�صتئناف جتاري   

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- تي ��س ��س �سي للتجارة �لعامة - �س ذ م م  - ب�سفته 
حمل  جمهول  م   م  ذ  �س   - �لعامة  للتجارة  �لكنز  ملديونية  و�سامن  كفيل 
��ستاأنف  قد  م    م  ذ  �س   - �لعامة  للتجارة  /�لكنز  �مل�ستاأنف  �ن  �لقامة مبا 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2013/1179 رق��م   بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2017/5/2 وحددت لها جل�سه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/10/31  �ل�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 2017/166
�لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية  بنغالدي�س    - هولدير  جانو  ح�سني  حممد  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة  50 ٪  و�ل�سيد/ �بوطاهر �نو�ر ح�سني غازي - بنغالدي�س �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )25٪( و�ل�سيد/ مامون بيباري نور �ل�سالم بيباري - يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )25٪( وذلك �ىل �ل�سيد/ فرهاد ح�سني �سمري �لدين - بنغالدي�س 
�جلن�سية يف �لرخ�سة �لتجارية �مل�سماة / تولن خلياطة وتطريز �لعبايات و�ل�سيل - رخ�سة رقم )612683(  - 
تغيري�ت �خرى : مت تعديل �لن�ساط من �لقدمي / تطريز �لعبايات و�ل�سيل ، خياطة �لعبايات و�ل�سيل لي�سبح 
�لن�ساط �جلديد / تطريز �لعبايات و�ل�سيل ، خياطة �لعبايات و�ل�سيل ، تف�سيل وخياطة �ملالب�س �لن�سائية 

، تطريز �ملالب�س �جلاهزة.
 وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من 
�ملذكورة لتباع  �لعدل  �لكاتب  تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب كاتب العدل بلدية ال�صارقة - ال�صناعية 5   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات    
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/502  عقاري كلي                 

بهوجال   �سينغ  �سينغ لل  2-���س��ارو�ن  م  م  ذ  �س   - برولوجيك�س   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�سركة م�ساهمة عامة     - �ل�سالمي  دبي  بنك  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  جمهويل حمل 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  بف�سخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك 
�لدعوى  مو�سوع  �لعقار  بت�سليم  و�لز�مهما  عليهما  و�ملدعي  �ملدعي  بني  ومالحقها 
�مل�سلمة و�لر�سوم  �ملبالغ  �لعجز يف  و�سد�د مبلغ وقدره )414.435 درهم( تعوي�سا عن 
لها  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/10/29  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2200   تنفيذ جتاري  
جمهول  �لطاهري   �لبلو�سي  �ساهني  علي  �سيف  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ل�سالمي  �ب��وظ��ب��ي  �لتنفيذ/م�سرف  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله / حممد 
ب��ه وقدره  �مل��ن��ف��ذ  �مل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  و�ل���ز�م���ك  �ع���اله  �مل���ذك���ورة  �لتنفيذية 
)292802.40( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/1110  ا�صتئناف مدين    

�ل�سميلي   بلهون  حممد  ع��ب��د�هلل  عبد�حلكيم   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /عمر بعفيف وميثله / �إبر�هيم 
ح�����س��ن �إب���ر�ه���ي���م �مل���ال -  ق���د ����س��ت��اأن��ف �حل��ك��م �ل�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
جل�سه  لها  وح���ددت   2016/11/9 ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي  م��دين   2016/1124   :
رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   �ل�ساعة  �ملو�فق 2017/11/12   �لح��د   يوم 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2200   تنفيذ جتاري  
جمهول  �ل��ط��اه��ري   �لبلو�سي  �ساهني  علي  �سيف  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�سرف �بوظبي �ل�سالمي وميثله 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد  �ل�سويدي   �سلطان  / حممد عي�سى 
 )292802.40( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2987   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سيد �سعيب �سيد نياز  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك م�سر  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )72657.16( 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/3106 عمايل جزئي 
�لقامة  للرجال  جمهول حمل  كافايل  م��ارك  �سالون  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/8/13  يف �لدعوى 
توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �سيخو  �سبحي  عالء  ل�سالح/  �ع��اله  �ملذكورة 
ما  ن��ق��د�  �و  عينا  ل��وط��ن��ه  �ل��ع��ودة  وب��ت��ذك��رة   ، دره���م   )24917( مبلغ  للمدعي 
وبالر�سوم   ، �حل��ك��م  ه���ذ�  تنفيذ  ع��ن��د  �خ���ر  ع��م��ل  ���س��اح��ب  ب��خ��دم��ة  يلتحق  مل 
و�مل�سروفات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/876  جتاري كلي 

�ن  ���س ذ م م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ي عليه / 1-ري��ن��ج 4 للتطوير -  �ىل 
�ملدعي/  �سركة موت ماكدونالد ليمتد - فرع دبي وميثله / حممد ر��سد حممد بن 
جرب �ل�سويدي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن 
�و ما  �مريكي(  وق��دره )176.955.00 دولر  ي�سددو  مبلغ  بان  بينهم  و�لت�سامم فيما 
يعادله بالدرهم �لإمار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ 2014/11/16 حتى 
لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لز�مهم  �لنهائي  �ل�سد�د  تاريخ 
جل�سة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/11/9 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/7389  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1- �سيد �بر�ر لالأعمال �لفنية - �س ذ م م   جمهول حمل �لقامة 
مبا �أن �ملدعي/زومات علي كالو رم�سان علي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19839 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB175562896AE( �ل�سكوى  رق��م  و�مل�����س��اري��ف   و�ل��ر���س��وم  دره���م( 
�سباحا     8.30 �ل�ساعة   2017/11/7 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم   جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7297   

�ملنذر : �سركة �لز�جل للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم : لينا ماو� / لينت�ساجن مياو  - جمهول حمل �لإقامة 

�ملو�سوع :- ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليهم باإ�سغال �ملحل رقم 24 �لكائن يف بناية حممد علي �سعيد ، دبي ، ور�سان 
للمنذر  وت�سليمه  �ملحل  �خ��الء  �أو  و��ستخد�مه  رقم )547( وفتحه  �لأر���س  ، قطعة  بي دي  �سي   - �لأوىل 
خاليا من �ل�سو�غل وباحلالة �لتي ت�سلمه عليها مع �إ�سالح ما قد يكون حلق به من �سرر وتلف و�سد�د 
�مل�ستحقات �ليجارية �ملرتتبة عليه وت�سوية �ملخالفات يف �لبلدية وت�سديد كل ما يرتتب على  �ملاأجور من 
خالل  وذلك  �ملوؤجرة  للعني  �سغلهم  مدة  عن  و�لكهرباء  �ملاء  ح�ساب  وت�سوية  و�سر�ئب  ور�سوم  خمالفات 
�لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �ملنذر لتخاذ  �سوف ي�سطر  و�إل  �لإع��الن  ن�سر هذ�  تاريخ  يوما من  ثالثون 
�لتعوي�س �جلابر  �يجارية مع  ي�ستجد من قيمة  �ليهم مبا ذكر وما  �ملنذر  �لالزمة ملطالبة  و�لق�سائية 

للعطل و�ل�سرر مع حتميل �ملنذر �ليهم كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7338   

�ملنذر  : �سلطان ح�سن حممد بو�سيم �لعبدول 
�ملنذر �ليه : لوؤي �سميح ح�سني �بو زيد  - جمهول حمل �لقامة 

�لبيان  �سالف  �ل�سيك  قيمة  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملخطر  �ملخطر  ينذر 
مبلغ ق��دره 30000 دره��م )ثالثون �لف دره��م خالل مدة �ق�ساها 30 
يوم من تاريخ �لإعالن بالن�سر و�إل �سي�سطر �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�لقانونية �لتي حتتفظ له حقه مع حتميل �ملخطر �ليه كافة �لر�سوم  

و�مل�ساريف �ملرتتبة على ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7299   

�ملنذر : �سركة �لز�جل للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم : لينا ماو� / لينت�ساجن مياو  - جمهول حمل �لإقامة 

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليهم باإ�سغال �ملحل رقم 23 �لكائن يف بناية حممد علي �سعيد ، دبي ، ور�سان �لأوىل 
- �سي بي دي ، قطعة �لأر�س رقم )547( وفتحه و��ستخد�مه �أو �خالء �ملحل وت�سليمه للمنذر خاليا من 
�ل�سو�غل وباحلالة �لتي ت�سلمه عليها مع �إ�سالح ما قد يكون حلق به من �سرر وتلف و�سد�د �مل�ستحقات 
�ليجارية �ملرتتبة عليه وت�سوية �ملخالفات يف �لبلدية وت�سديد كل ما يرتتب على  �ملاأجور من خمالفات 
خ��الل ثالثون  وذل��ك  �مل��وؤج��رة  للعني  �سغلهم  م��دة  و�لكهرباء عن  �مل��اء  وت�سوية ح�ساب  و�سر�ئب  ور�سوم 
يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية 
�لالزمة ملطالبة �ملنذر �ليهم مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة �يجارية مع �لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�سرر 

مع حتميل �ملنذر �ليهم كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7337   

�ملنذر : فالكو بروبريتيز بروكري - �س ذ م م وميثله �ملحامي / ح�سن علي مطر �لريامي 
�ملنذر �ليها : زركون هولدجنز ليمتد 

�ملو�سوع / �إنذ�ر عديل بالن�سر 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملايل �ملرت�سد بذمة �ملنذر �ليها ل�سالح �ملنذر 
وقيمته )42000 �ثنان و�ربعون �لف درهم( يف خالل يف مدة �ق�ساها �سبعة �يام من تاريخ 
ن�سر هذ� �لإعالن و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه 
وحتميل  حقوقه  حلفظ  �لق�سائية  و�جلهات  �ملخت�سة  �ل�سلطات  �ىل  �للجوء  ذلك  يف  مبا 

�ملنذر �ليه بكافة ر�سوم �لتقا�سي مبا يف ذلك �تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2497  تنفيذ عمايل 
م م  جمهول  ذ  �لعامة - �س  للتجارة  �سعادة  �ملنفذ �سده/1- حمزة  �ىل 
�حمد  �سفيق  عبد�حلميد  ماجد  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�حلفناوى   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )14150( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. بال�سافة �ىل مبلغ 1183 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/67  عقاري كلي
�لقامة  حمل  جمهول  ليمتد  تكنولوجيز  كينغ  جلوبال  �سركة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/�ستيفانو �سيتي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها ف�سخ �تفاقيات �لبيع 
و�ل�سر�ء �ملوؤرخة:2008/10/8 و�لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم و�لتكافل برد 
مبلغ )5.775.299.15( درهم للمدعي و�لفائدة �لقانونية عن �ملبلغ من تاريخ �ل�ستحقاق 
يف:2008/10/8 بو�قع ن�سبة 12٪ �سنويا وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مهم بتعوي�س �ملدعي 
عن �ل�سر�ر �ملادية و�لدبية مع �لز�م �ملدعي عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة علما �نه مت تعديل �لطلبات يف �لدعوى. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 
�أو  Ch 1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  2017/10/30  �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل  من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/474  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممود ر�سا عزيز �له عزيزي تر�سيزى جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/�سركة متويل �س.م.خ قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ 
�تفاقية �لجارة �ملوؤرخة:2008/6/1 و�ملربمة بني طريف �لدعوى لل�سقة رقم جي �ل تي 
��س 3 �يه بي تي GLTS3APT1307( 1307( جرين ليك�س تاور ��س 3 وبالز�م 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره )1.520.538.00( درهم و�لز�مه بالر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 2017/11/5  �ل�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.B.8 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل. 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/494  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد بن عمر بن حممد باقب�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�أقام  �لكتبي قد  ���س.ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير  �لعقارية  د�م��اك  �ملدعي/�سركة 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعية باقي ثمن 
�سنويا   ٪36 بو�قع  �ملرتتبة  و�لغر�مات  دره��م   )1.528.524( وق��دره  مبلغ  �ل��وح��دة  �سر�ء 
ت��اري��خ:2017/2/23 وب�سد�د ماي�ستحق من غر�مات  مبلغ وق��دره )113.875( درهم حتى 
كذلك �عتبار� من تاريخ:2017/2/24 بو�قع 36٪ �سنويا وذلك حتى متام �سد�د باقي ثمن 
�ل�سر�ء و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/11/1  
�ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/526  تظلم جتاري

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  دبالكريز  دي��دورو  1-وين�سى   / �سده  �ملتظلم  �ىل 
�ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
من  تظلم  ومو�سوعه  �ع��اله  �ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  �ل�سام�سي  �لعمر�ن 
�لقر�ر �ل�سادر يف �لدعوى رقم 849/2017 منع من �ل�سفر و�لر�سوم و�مل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/29 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10038  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لنمر �ل�سود للزر�عة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /جمدي ب�سرى عزيز طنيو�س قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   30900( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح��ددت    MB177632527AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
 ch1.A.5 جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/11/9 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/9035  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ع��ي��ادة دع���اء �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
�ن �مل��دع��ي /حم��م��د ن��ا���س��ر �ل��دي��ن حم��م��د �ل�����س��ي��د ق��ا���س��م ق��د �أق����ام عليك 
 362621( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل��دع��وى 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف رقم 
�لثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb176725443ae:ل�سكوى�
فاأنت  لذ�   ch1.A.5 بالقاعة  �س   08.30 �ل�ساعة   2017/10/31 �ملو�فق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8357  عمايل جزئي
جمهول  ����س.ذ.م.م  �لبناء  ملقاولت  �خل�سر�ء  1-�لقمة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /عبد�لعزيز �سطا عبد�ملق�سود حممد ر�سو�ن 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  قد 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   31303(
رقم �ل�سكوى:mb176143864ae  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء 
فاأنت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س   08.30 �ل�ساعة   2017/10/31 �ملو�فق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/294  عمايل كلي

�ي��ه �ي منطقة ح��رة ذ.م.م جمهول  ي��و  ت��ك  �مل��دع��ي عليه / 1-ه���ووي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /جري�س يو�سف �سكر قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )1869229 درهم( وتذكرة 
LDA-:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   7200( مببلغ  ع��ودة 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2017/10/31  �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  16418  وح��ددت 
09.30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6439  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ستار �وت دور للدعاية و�لعالن �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�ساما بروين حممد مرت�سى خان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   32077( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
  MB174042403AE/2017:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
بالقاعة  �س   08.30 �ل�ساعة   2017/10/31 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.2
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، علما 

بان �لدعوى مت تاجيلها �د�ريا حيث �سادف تاريخ:2017/9/21 �جازة ر�سمية  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4208  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- كيو تي �سي للمقاولت ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/نور �ساد علي �ساه حممد علي �ساه قد 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )6208( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�سافة �ىل مبلغ )651( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4135  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سهريار �لطاف لل�سحن �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد �يوب قد �أقام  عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )10750(
�ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )936( مبلغ  �ىل 
�ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3404  تنفيذ عمايل 

�لفنية �س.ذ.م.م  �ملنفذ �سده/1- حممد عمر�ن من�سور للخدمات  �ىل 
�سلطان  م���ر�د  �لتنفيذ/حممد  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك  خد� بخ�س قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10117( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )909( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4098  تنفيذ عمايل 

�لب�سائع  وت��ف��ري��غ  خ��دم��ات حتميل  ب��ريل  دي���زرت  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ح�سني  �لتنفيذ/غالم  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م 
�ع��اله و�لز�مك  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام  عليك  �هلل ديتا قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9716( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )883( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4222  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �آيب�سوتيك م.د.م.���س جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/حممد ريا�س حممد �لزبيدي وميثله:ح�سن علي مطر 
و�لز�مك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام   قد  �لريامي 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )127820( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )5339( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
       اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7650  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  �لفنية  �ب���ر�ر لالعمال  �سيد   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ج��الل �ل��دي��ن ع��ب��د�ل��ق��ادر   ق��د �أق����ام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19824( درهم وتذكرة عودة 
  .MB175600496AE:مببلغ )2000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى
�ل�ساعة 8.30 �س  �مل��و�ف��ق  2017/10/31    �ل��ث��الث��اء    ي��وم  وح���ددت لها جل�سة 
بالقاعة Ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2477  عمايل  جزئي 

حمل  جم��ه��ول  م.د.م.������س  د�يناميك�س  هو�سبيتاليتي  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��ح��ك��وم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/8/20  يف 
بالز�م  �حمد  �سيد  ل�سالح/ميعاد عبد�لعاطي حممد  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�لعودة عينا  دره��م وبتذكرة  للمدعية مبلغ )22110(  ت��وؤدي  ب��اأن  �ملدعى عليها 
�و نقد� ما مل تلتحق �ملدعية بخدمة �ساحب عمل �خر وباملنا�سب من �لر�سوم 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما   . و�مل�ساريف 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/2927 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1-زي��د زك��ي �ح��م��د �ر���س��ي��د جم��ه��ول حم��ل �لقامة 
�����س.ذ.م.م  �ل�����س��ي��ار�ت  لتاجري  ب��ر�ي�����س  �لتنفيذ/�سوبر  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�لدعوى  عليكم  �أق����ام  ق��د  ل��وت��اه  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ع��ل��ي  وميثله:ح�سني 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )14151(
�للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/3032 تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ���س��ده/1-���س��ي��ف��اىل ب��ي��غ��م جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن 
علي  وميثله:ح�سني  �لتنظيف  خلدمات  �مللكية  �لتنفيذ/�لقمة  طالب 
عبد�لرحمن لوتاه قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
طالب  �ىل  دره���م   )46657( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

 اعالن حم�صر حجز بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2017/470 تنفيذ عقاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1-تر�ي بالنيت �نرتنا�سيونال �س.م.ح جمهول حمل 
�خلوري  عبد�للطيف  دروي�س  �لتنفيذ/ح�سني  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم  لوتاه  عبد�لرحمن  علي  وميثله:ح�سني 
�حلبية  مبنطقة  �لكائنة  �لوحد�ت  عن  عبارة  وهي  �خلا�سة  �مو�لكم 
 213-513-212 �ل���وح���د�ت:1012-  رق��م   - �ر����س:304  برقم   - �لر�بعة 
�مللف �عاله  به يف  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء   -  ELITE7:ملبنى� ��سم   -

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
يف الطعن 2017/672 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- بنك �سادر�ت �ير�ن

وميثله:�بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�سم 
باعالن �ملطعون �سدهم:1- ميعاد �نرتنا�سيونال للتجارة �لعامه �س.ذ.م.م 
دل�سوز  رحيم  نو�سني   -4 م.م.ح  ب��ي  دي  �ن   -3 ن��ز�د  ف��الح  ر�سا  حممد   -2
�لطعن  عليكم  �أق���ام  �لطاعن  ب��اأن  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  بحرى 
للرد  وذل��ك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�سور  عليكم  ويتوجب  �أع��اله  �ملذكور 

على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3322  جتاري جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / ف��ي��د�ل بالهو م��ول��وي جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/
�����س.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�هلل حمد ع��ب��د�هلل ع��م��ر�ن �لعمر�ن  �ل��ت��ج��اري  �ب��وظ��ب��ي  بنك 
مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سام�سي 
وقدره )208.222.18( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من 
كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/10/25  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
C.12.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3269  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / مريينى �جباياين بورجا جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�����س.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�هلل حمد ع��ب��د�هلل ع��م��ر�ن �لعمر�ن  �ل��ت��ج��اري  �ب��وظ��ب��ي  بنك 
�ملدعي عليها مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �ل�سام�سي قد 
وقدره )219.985.8( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من 
تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف:2017/7/22 وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة 
يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/29  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3192  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- لورينا دوما�سيان دومينجو جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/بنك �لحتاد �لوطني قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )116.417 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  �لدعوى وحتى  رفع  تاريخ  �سنويا من   ٪14 و�لفائدة 
 Ch 1.C.14 جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/11/5  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أي��ام على �لأق��ل  ويف حالة  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2075  مدين جزئي

��سحاق  عدنان   -2 �لعقارية  للو�ساطه  1-جولدكو�ست   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حممد ��سحاق جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/فيلي �دليتز دياز �سامال 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مببلغ وقدره )11500( درهم 
و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/11/13  
�أو  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 2.D.17 بالقاعة  8.30 �س  �ل�ساعة 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2521  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد عتيق �حمد حاجي ناز جمهول حمل �لقامة 
�أقام عليك �لدعوى  مبا �ن �ملدعي/حممد وحيد �قبال عزيز �لرحمن قد 
درهم   )9462( وق����دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة  �ل�سد�د 
 Ch 2.D.18 يوم �لثنني �ملو�فق 2017/11/6  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1739  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ه�سام حممد يو�سف �سهاب �لدين جمهول حمل �لقامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  �يكامبي قد  �ن �ملدعي/�جنوه مبا�سي 
يوم  لها جل�سة  . وح��ددت  و�مل�ساريف  و�لر�سوم   - بيع مركبة  ونفاذ عقد  ب�سحة 
لذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   08.30 �ل�ساعة    2017/11/9 �ملو�فق  �خلمي�س 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
�أي��ام على �لأق��ل  ويف حالة  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1947  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سلطان عبيد ح�سن �ل�سحي جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سيار�ت  لتاأجري  �ملدعي/جرنا�س  �ن 
�ملطالبة مببلغ وقدره )9366( درهم و�لفائدة و�لر�سوم و�مل�ساريف . وحددت 
بالقاعة  ���س   08.30 �ل�ساعة    2017/11/5 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي��وم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/697  مدين  جزئي 

ز�ده جم��ه��ول حم��ل �لقامة  ر���س��ا  ك��ي��اين  ر���س��ا  ع��ل��ي��ه/1- علي  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/6/5  يف �لدعوى 
�ملدعى  بالز�م  �حل�سوري  مبثابة  �سار�زباند  ل�سالح/�رجانغ  �عاله  �ملذكورة 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )285.000( مبلغ  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه 
بالر�سوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  �ل�سد�د مع  �ملطالبة وحتى متام  تاريخ  9٪ من 
و�مل�ساريف . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�ختتمت فعاليات “�لأيام �لثقافية �لإمار�تية” يف مدريد 
�سمو  رع��اي��ة  ز�يد” حت��ت  “�سفر�ء  م��ب��ادرة  نظمتها  �لتي 
�لفجرية..  عهد  ويل  �ل�سرقي  حمد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 

بالتعاون مع �سفارة �لإمار�ت يف �لعا�سمة �لإ�سبانية.
�إ�سبانية  موؤ�س�سات  �لثقافية  �لأي���ام  فعاليات  ��ست�سافت 
�لتاريخي �لوطني  �لعربي و�لأر�سيف  �لبيت  عريقة مثل 
�أدبية  �أج�����و�ء  و���س��ط  �مل���دري���دي���ة  كمبلوتن�سي  وج��ام��ع��ة 
مو�سيقية مميزة �سارك فيها نخبة من �ملثقفني و�لأدباء 
�ل��ظ��ن��ح��اين �لرئي�س  �ل�����س��اع��ر خ��ال��د  �لإم���ار�ت���ي���ني ه���م 
�جلنيبي  ط��الل  �ل��دك��ت��ور  و�ل�ساعر  للمبادرة  �لتنفيذي 

و�ل��رو�ئ��ي��ة �إمي����ان �ل��ي��و���س��ف و�ل�����س��اع��رة �ل��دك��ت��ورة نورة 
�لكربي.

ح�سر �حلفل �خلتامي �لذي �أقيم يف جامعة “كمبلوتن�سي 
ج�سر  “�لإمار�ت..  ���س��ع��ار  حت��ت  �ل��ع��ري��ق��ة  مدريد”  دي 
�ل��دول��ة يف مدريد  ���س��ف��ارة  �أع�����س��اء  م��ن  �لثقافات” ع��دد 
وح�سد كبري من �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�لأدباء و�ل�سعر�ء 
و�لأدبي  �لثقايف  بال�ساأن  �ملهتمني  و�لطلبة  و�لعالميني 

باململكة �لإ�سبانية.
وحتدث رئي�س �لوفد �لإمار�تي �ل�ساعر خالد �لظنحاين 
عن جو�نب مهمة يف �مل�سهد �لثقايف �لإمار�تي منوها �ن 

�هتمام �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب 
�هلل ثر�ه مل يقت�سر على بناء �لدولة بالعمر�ن و�لقت�ساد 
فقد �أوىل �هتماماً كبري�ً لبناء �لإن�سان من خالل �لثقافة 
و�لعلم و�ملعرفة كمكونات رئي�سة للدولة �لقوية و�ملجتمع 
�ملتح�سر ..و��ستعر�س �أبرز �لرب�مج و�لفعاليات �لثقافية 
يف خمتلف مناطق �لدولة، ثم قر�أ جمموعة من ق�سائده 

�ل�سهرية و�سط تفاعل �أدبي جميل.
�ليو�سف  �إمي��ان  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لرو�ئية  قّدمت  جهتها  من 
�حلائزة على جائزة �لإمار�ت للرو�ية عام 2016 خالل 
م�ساركتها، ورقة بعنو�ن “�لرو�ية �لإمار�تية – نظرة عن 

تاريخ  مالمح  فيها  تناولت  �لإمار�تي”  �لثقايف  �مل�سهد 
�لرو�ية يف �لإمار�ت.. ثم عّرجت على جتربتها �ل�سخ�سية 
رو�يتيها  من  مقتطفات  ق��ر�أت  حيث  �لرو�ئية  �لكتابة  يف 

�لنافذة �لتي �أب�سرت وحار�س �ل�سم�س.
وم���ن ج��ان��ب��ه �أك���د �ل�����س��اع��ر �ل��دك��ت��ور ط���الل �جلنيبي �أن 
فعاليات “�لأيام” يف مدريد متثل ج�سر�ً ح�سارياً ما بني 
ثقافة م�سرقية �أ�سيلة مكت�سية بروح حد�ثة �حلا�سر وما 
بني ح�سارة غربية ي�سري يف عروقها بقايا وجود عربي 
�إ�سالمي غر�س يف مالحمها �لفكرية و�ملظهرية و�ملعمارية 
عن  تنف�سل  �أن  ميكن  ل  نكهات  و�لإن�����س��ان��ي��ة  و�لنف�سية 

هويتها �لإ�سبانية �ملعا�سرة بل وت�سفي عليها خ�سو�سية 
جتعل من �لتقارب �لثقايف م�ساألة حتمية موؤكد�ً �أن �ل�سعر 
هنا لي�س با�ستثناء.. ثم تغنى بعدد من ق�سائده �لبديعة 

�لتي �سفق لها �جلمهور �لإ�سباين و�لعربي.
تكرميية  دروع���اً  �حلفل  ختام  يف  �لظنحاين  خالد  وق��ّدم 
ل�����س��ف��ارة �لإم�����ار�ت يف م��دري��د وم��وؤ���س�����س��ة �ل��ب��ي��ت �لعربي 
�ل���وط���ن���ي وجامعة  �ل���ت���اري���خ���ي  و�لأر�����س����ي����ف  �لإ����س���ب���اين 
فيكتوريا  ماريا  �لإ�سبانية  �لأديبة  ك��ّرم  كما  كمبلوتن�سي 
ب���رين���ال وذل����ك ت��ق��دي��ر�ً جل��ه��وده��م �مل��ب��ذول��ة يف �إجن���اح 

�لفعاليات �لإمار�تية.

•• ال�صارقة-الفجر:

�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ع��ززت 
�ملوجه  �لن�سر  خارطة  على  مكانتها  من 
ب��و���س��ول ثالثة  �ل��ع��رب��ي، وذل���ك  للطفل 
كتب وتطبيق تفاعلي و�حد �إىل �لقائمة 
جائزة  م��ن  �لتا�سعة  للن�سخة  �لق�سرية 
�ت�����س��الت ل��ك��ت��اب �ل��ط��ف��ل، �إح����دى �أب���رز 
�لأطفال  لأدب  �ملخ�س�سة  �جلو�ئز  و�أهم 

يف �لعامل �لعربي.
�سنوياً  ينظمها  �ل��ت��ي  �جل���ائ���زة  وك���ان���ت 
�ليافعني،  ل��ك��ت��ب  �لإم�����ار�ت�����ي  �مل��ج��ل�����س 
�أعلنت  “�ت�سالت”،  ���س��رك��ة  وت��رع��اه��ا 
م���وؤخ���ر�ً ع��ن �لأع���م���ال �ل��ت��ي و���س��ل��ت �إىل 
�لتا�سعة،  ن�سختها  يف  �لق�سرية  �لقائمة 
هي:  ع��رب��ي��ة  دول  ث��م��اين  �سمت  و�ل��ت��ي 
ولبنان،  �مل���ت���ح���دة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت 
و�لأردن،  وم�سر،  و�مل��غ��رب،  و�ل�سعودية، 

وفل�سطني، و�لعر�ق.
�لتا�سعة  �لن�سخة  يف  �لإم����ار�ت  وتناف�س 
م��ن ج��ائ��زة �ت�����س��الت ل��ك��ت��اب �ل��ط��ف��ل يف 

�ل�ست هي  �أرب��ع فئات من فئات �جلائزة 
تناف�س  �ل��ت��ي  للطفل،  �ل��ع��ام  ك��ت��اب  ف��ئ��ة 
�ل�سعادة،  ���س��ان��ع  ح���م���ادة  ب��ك��ت��اب  ف��ي��ه��ا 

ب��ك��ر ع�����زت، ور�سوم  �أب�����و  ���س��م��اح  ت��األ��ي��ف 
���س��ح��ر ع����ب����د�هلل، و�ل�������س���ادر ع���ن �ل���ربج 
�أف�سل  وف��ئ��ة  و�ل��ت��وزي��ع،  للن�سر  م��ي��دي��ا 
لبنان  م��ن  ك��ل  م��ع  تتناف�س  ح��ي��ث  ن�����س 
و�لأردن وم�سر لنيل جائزتها من خالل 
كتاب “�أمي غوريال و�أبي فيل، للدكتورة 
�ل����رز�ق  ع��ب��د  ور����س���وم  �ل��ع��زي��ب��ي،  ن�سيبة 
�لعامل  د�ر  ع��ن  و�ل�����س��ادر  �ل�����س��احل��اين، 

�لعربي للن�سر و�لتوزيع.
ك���م���ا ت��ت��ن��اف�����س �لإم����������ار�ت م����ع ك����ل من 
�جلائزة  لنيل  و�مل��غ��رب،  و�لأردن،  لبنان، 
�مل��خ�����س�����س��ة ل��ف��ئ��ة �أف�����س��ل ر����س���وم، حيث 
�لأبي�س  ح���ك���اي���ة  ك���ت���اب  ف��ي��ه��ا  ت���ط���رح 
عزت،  بكر  �أب��و  �سماح  للكاتبة  و�لأ���س��ود، 
ور����س���وم ���س��ح��ر ع���ب���د�هلل، و�ل�������س���ادر عن 
فئة  ويف  و�لتوزيع،  للن�سر  ميديا  �ل��ربج 
�لتي  للكتاب”،  تفاعلي  تطبيق  “�أف�سل 
�سيتم  حيث  �جل��ائ��زة،  فئات  �أح���دث  تعد 
�لأوىل  للمرة  بها  �ل��ف��ائ��ز  ع��ن  �لإع����الن 
ه��ذ� �ل��ع��ام، فقد و�سلت دول���ة �لإم���ار�ت 
من  �لفئة  لهذه  �لق�سرية  �لقائمة  �إىل 
تطوير  م���ن  “مل�سة”،  “تطبيق  خ���الل 
�لعمرية  للفئة  و�ملخ�س�س  مل�سة،  �سركة 

من 2-8 �أعو�م.
�ملجل�س  رئي�س  �لعقروبي،  مروة  وثّمنت 
�لإمار�تي لكتب �ليافعني جميع �جلهود 
�إجن���اح �جل��ائ��زة منذ  �مل��ب��ذول��ة يف �سبيل 
�أن  �إىل  م�سرية  ن�سخها،  �أوىل  �نطالقة 
�ملرحلة  ه��ذه  �إىل  و�سلت  �لتي  �لأع��م��ال 

تتمتع جميعها مب�ستويات متقدمة  ترثي 
�ملخزون �ملعريف و�لثقايف لالأجيال. 

وقالت �لعقروبي: ترتجم جودة �لأعمال 
�لق�سرية،  �ل��ق��ائ��م��ة  �إىل  و���س��ل��ت  �ل��ت��ي 
منها  تنطلق  �ل��ت��ي  و�مل��رت��ك��ز�ت  �ل�����روؤى 
�جلائزة و�لتي يتبناها �ملجل�س �لإمار�تي 
يف  ت��ن��ّوع  ع��ن  ك�سفت  �إذ  �ليافعني،  لكتب 
�مل���و�د �لأدب��ي��ة �مل��ق��دم��ة، و�رت��ق��اء بجودة 
ي�سكل  �ل���ذي  �لأم����ر  �مل�ستخدمة،  �ل��ل��غ��ة 

كتاب  فكل  قارئة،  لأجيال  نوعية  �إ�سافة 
ي�ساف �إىل مكتباتهم يعد خطوة جديدة 
وتو�سيع  مبد�ركهم  �لنهو�س  م�سرية  يف 

روؤ�هم.

»حمادة �سانع ال�سعادة«
 ي�سرد �لكتاب ق�سة �لطفل حمادة �لذي 
عند  جميئه  مدينته  �أط��ف��ال  كل  ينتظر 
كل �سباح، لري�سم �لفرح علي مالحمهم، 

�سار،  �أي��ن��م��ا  ويتبعونه  ح��ول��ه،  وليلتفو� 
�ل�سعادة،  ���س��ان��ع  ح���م���ادة  ج���اء  وي��غ��ن��ون 
�سخ�سية  على  �ل�����س��وء  �ل��ك��ت��اب  وي�سلط 
حمادة �ملحبوبة، وكيف �أنه جنح يف ر�سم 

�ل�سعادة على �سفاه �أطفال مدينته.
»اأمي غوريال واأبي فيل«

ف���ت���ى يدعى  ق�������س���ة  �ل����ك����ت����اب  ي����ت����ن����اول 
يف  و��ستقر�ر  ب�سعادة  يعي�س  “�سجاع”، 
ذلك  ياأتي  �أن  �إىل  �ملحبني،  و�لديه  كنف 
�ليوم �لذي يكت�سف فيه �أمر�ً يت�سبب يف 
ر�أ�سا على عقب، ويدخله يف  قلب حياته 

دو�مة من �حلرية و�لت�ساوؤلت.

»حكاية االأبي�ض واالأ�سود«
هذ�  ي�ستعر�س  ج��ذ�ب  تفاعلي  باأ�سلوب 
يدور بني ع�سفور  ت�سل�سل حو�ر  �لكتاب 
و���س��ج��رة، ح��ول �إم��ك��ان��ي��ة �إق��ام��ة �سد�قة 
جميلة بينهما، حيث يت�ساءل �لع�سفور: 
كالأبي�س  نحن  و  �أ���س��دق��اء  ن��ك��ون  كيف 
و�لأ�سود  نختلف يف كل �سيء؟ ثم جتيب 
خمتلفان،  و�لقمر  “�ل�سم�س  �ل�سجرة: 
و�لليل و�لنهار متعاقبان، ولكنهم جميعا 
هذ�  �أح�����د�ث  ت�سل�سل  وم���ع  �أ�سدقاء”، 
�حل����و�ر ���س��ي��ت��ع��رف �لأط���ف���ال ه��ل �قتنع 

�لع�سفور بكالم �ل�سجرة �أم ل.

»تطبيق »مل�سة«
ت��ف��اع��ل��ي خم�����س�����س للفئة  ت��ط��ب��ي��ق  ه���و 
�لعمرية من 2-8 �أع��و�م، ويحتوي على 

�أكرث من 200 حمتوى تعليمي ترفيهي 
تفاعلي، وي�سعى �لتطبيق �إىل غر�س حب 
نفو�س  يف  �لعربية  �للغة  وح��ب  �ل��ق��ر�ءة 
�ستة  ب��ني  حمتوياته  وت��ت��وزع  �لأط���ف���ال، 

حماور تعليمية.
�لطفل  لكتاب  �ت�����س��الت  ج��ائ��زة  وك��ان��ت 
جو�ئزها  ق��ي��م��ة  �إج����م����ايل  ي��ب��ل��غ  �ل���ت���ي 
�إم��ار�ت��ي، قد ت�سلمت  1.2 مليون دره��م 
م�ساركة   166 �ل��ت��ا���س��ع��ة  ن�����س��خ��ت��ه��ا  يف 
بو�قع  و�أج��ن��ب��ي��ة،  عربية  دول���ة   15 م��ن 
�لأطفال  كتب  فئتي  يف  م�ساركة   145
�أف�سل  و�ليافعني، و21 م�ساركة يف فئة 

تطبيق تفاعلي للكتاب.
وتت�سمن جائزة �ت�سالت لكتاب �لطفل 
للطفل،  �لعام  كتاب  فئة  فئات هي:  �ست 
�ألف درهم، يتم توزيعها   300 وقيمتها 
بالت�ساوي على �لنا�سر و�ملوؤلف و�لر�سام، 
ل��ل��ي��اف��ع��ني، وقيمتها  �ل��ع��ام  ك��ت��اب  وف��ئ��ة 
بني  منا�سفة  ت���وزع  دره����م،  �أل���ف   200
�مل���وؤل���ف و�ل��ن��ا���س��ر، وف��ئ��ة �أف�����س��ل ن�س، 
�أف�سل  دره��م، وفئة  �ألف   100 وقيمتها 
�أل��ف دره��م، وفئة   100 ر�سوم، وقيمتها 
�أف�سل �إخر�ج وقيمتها 100 �ألف درهم، 
ت��ف��اع��ل��ي للكتاب  ت��ط��ب��ي��ق  �أف�����س��ل  وف��ئ��ة 
�أل����ف دره�����م، ف�����س��اًل عن   100 ب��ق��ي��م��ة 
�أل��ف درهم   300 ل���  تخ�سي�س �جل��ائ��زة 
لتنظيم �سل�سلة ور�س عمل لبناء قدر�ت 
و�لر�سم،  �ل��ك��ت��اب��ة،  يف  �ل��ع��رب��ي  �ل�����س��ب��اب 

�سمن برنامج ور�سة �لتابع للجائزة.

حتت �سعار »االإمارات.. ج�سر الثقافات« 

اختـتـــام »االأيـــام الثقــافيــة االإمـــاراتيـــة« يف مــدريـــد

تتناف�ض يف 4 فئات من اجلائزة

ثالثة كتب اإماراتية وتطبيق تفاعلي �صمن القائمة الق�صرية لـ »ات�صاالت لكتاب الطفل  2017«
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من بطولة رايان رينولدز و�سامويل جاك�سون 

عميل ق�صة   The Hitman‘s Bodyguard
 حماية خا�ص م�صطر اإىل نقل قاتل ماأجور

فانكوفر  م���ن  ���س��ن��ة(   40( ري���ن���ول���دز  ���س��اف��ر 
�ل�سهر  ����س���اع���ات  ب�����س��ع  �أجن���ل�������س  ل���و����س  �إىل 
فيلم  �جل��دي��دة،  لعمله  �ل��رتوي��ج  بغية  �مل��ا���س��ي 
 The Hitman‘s و�حل����رك����ة  �ل��ت�����س��وي��ق 
�ملاأجور(،  �لقاتل  )ح��ار���س   Bodyguard
يتتبع  جاك�سون.  ل.  �سامويل  �لنجم  زميله  مع 
�إىل  م�سطر  خا�س  حماية  عميل  ق�سة  �لفيلم 
�لتخّل�س  �إىل  ي�سعى كثريون  ماأجور  قاتل  نقل 
�إن��ك��ل��رت� �إىل ه��ول��ن��د�. ت��ك��ون عالقة  م��ن��ه م��ن 
لكن  وم��ع��ق��دة.  �ل��ب��د�ي��ة �سعبة  �لثنائي يف  ه��ذ� 
ن�سوء  �إىل  ت���وؤدي  �مل��وت  تتحدى  �لتي  رحلتهما 
�سد�قة غريبة بينهما، ما ي�سفي نفحة فكاهية 
�مل�سنف  هذ�  �لقوي  �حلركة  فيلم  على  حمببة 
�لقاتل  دور  جاك�سون  )ي����وؤدي  فقط  للبالغني 
�ملاأجور، لذلك ميكنك �أن تخّمن َمن يقوم بدور 

�حلار�س(.
�لأول  تعاونهما  ليناق�سا  معاً  �لنجمان  جل�س 

هذ�، وكانت �لدرد�سة �لتالية.

ي�سبح  ب��اأن  ن�ساأته  خالل  �أحدكما  حلم  هل   •
بطل �أفالم حركة؟

- ر�ي����ان ري��ن��ول��دز: مل �أك���ن م��ن ك��ب��ار معجبي 
�أفالم �حلركة عندما كنت �سغري�ً. كان �أ�سبوعي 
�لثمانينيات  م�سل�سل  م���ع  دوم�����اً  ذروت�����ه  ي��ب��ل��غ 
SNL. ر�قتني �أفالم �حلركة، �إل �أنني ف�سلت 

 Raiders of the دوماً �أعماًل �سبيهة بفيلم
من  كثري  على  حتتوي  ل  لأنها   Last Ark
هاري�سون  ب��اأن  �أ�سعر  كنت  �لكونغ-فو.  حركات 
�أحّب  للكم.  يتعّر�س  عندما  ح��ق��اً  ي��ت��اأمّل  ف���ورد 
�أف����الم �حل��رك��ة �ل��ت��ي ي���رى �مل�����س��اه��د ق��ل��ي��اًل من 
م�ساهد  �أمثل  عندما  �أبطالها.  �أعني  يف  �خلوف 
�أق��ّدم قلياًل من ذلك.  �حلركة يف فيلم مماثل، 
�أن �أكون �لرجل �لذي ي�سّد من حني �إىل  �أود  ل 
�آخ���ر ع�����س��الت ف��ك��ه، وي��ق��ط��ب ح��اج��ب��ي��ه، ويربح 
قوية  �مل�ساهد  تبدو  �أن  �أح��ب  �سرباً.  �لآخ��ري��ن 
وحقيقية، فيخال �مل�ساهد �أن �سخ�سياتي �سعرت 
ع��ن��د مو�جهة  �ل��و�ق��ع  ك��م��ا يف  �خل����وف،  ببع�س 

موقف مريع.
�سغري�ً،  كنت  عندما  جاك�سون:  ل.  �سامويل    -
تاأرجح  �إيل يف  بالن�سبة  �أف��الم �حلركة  تلخ�ست 
�إرول فلني من على منت �سفينة وهو يحمل �سيفاً. 
ورعاة  بال�سيف  �لقتال  م��الح��م  على  �قت�سرت 
�أ�سبحت  �أن  �إىل  �لبقر. ومل يتبدل هذ� �لو�سع 
بالغاً حني بد�أ عر�س �أفالم مثل Shaft و�أفالم 
 Starsky and Hutch مثل  �لأ�سدقاء 
نال  زم��ن  يف  ترعرعت  �لتلفزيون.  �سا�سة  على 
فيه كل ولد م�سد�ساً كهدية يف عيد �مليالد لأننا 
كنا نت�سلى كثري�ً بلعبة رعاة �لبقر. ح�سلت على 
�لبقر حني كنت  كل ن�سخة من م�سد�سات رع��اة 

�سغري�ً، وكنا نخو�س معارك بها.

و�إطالق  �ل�سيار�ت،  مبطارد�ت  �لفيلم  • يحفل 
ل���وج���ه. مَل ت��ظ��ن��ان �أن  �ل���ن���ار، و�ل���ق���ت���ال وج���ه���اً 
�ملحتوى  �إىل  مي��ي��ل��ون  ز�ل������و�  م���ا  �مل�����س��اه��دي��ن 

�لعنيف؟
يف  �لعنف  م�ساهدة  �لنا�س  يعترب  جاك�سون:   -
�لعنف يف  يت�سم  ل  �آمنة.  بيئة  فيه  مبالغ  و�ق��ع 
بل  و�لت�سميم،  �لتنظيم  بهذ�  �حلقيقية  �حلياة 
�أكرث ب�ساعة يف عو�قبه وما يرتتب عليه،  يبدو 
كما عندما نتاأمل �سور �لأولد يف �سورية �أو نقر�أ 
�أولد�ً. ل نفقد  عن رجل يدخل مدر�سة ويقتل 
م�ساعرنا ون�سبح �أقل تاأثر�ً لأننا �ساهدنا �أفالماً 
�سد م�سائل مماثلة ومل  ل�ست حم�سناً  عنيفة. 
�أعتدها، �إل �أنني �أدرك قيمة ذلك �لفنية عندما 

�أ�ساهده.
�ل�سيناريو؟ هذ�  �إىل  �سّدكما  �لذي  • ما 

- ر�ينولدز: ما كنت لأ�سارك يف هذ� �لعمل لوله. 
عندما ح�سلت على �ل�سيناريو، قلت: )هل قبل 
كان  �إن  �لعمل؟  بامل�ساركة يف هذ�  �سام جاك�سون 
�لأمر كذلك، ف�ساأ�سارك �أنا �أي�ساً(. رغبت ب�سدة 
�لتقيته  �سنة.   12 منذ  �أع��رف��ه  معه.  �لعمل  يف 
�أتدرب  كنت  �لفيزيائي.  للعالج  جل�سات  خ��الل 
لكتفي،  عالج  �إىل  و�حتجُت   Blade 3 لفيلم 
كنا  �آخ���ر.  ل�سبب  للعالج  يخ�سع  ه��و  ك��ان  فيما 

نتقابل كل يومني.
�أتعافى من �إ�سابة يف �لركبة،  - جاك�سون: كنت 

 coflex أو رمبا خ�سعت جلر�حة و�سع جهاز�
بني فقرَتي �ملنطقة �لقطنية �لر�بعة و�خلام�سة 
يف ظهري. يف مطلق �لأحو�ل، عرفت ما يقوم به 
ر�يان و�طلعت على �أعماله. �أدرك �أنه يعمل بكد، 
و�ساهدت ما يكفي من �أفالمه. وكنت على يقني 
علمت  لذلك  �ساهدته.  مبا  ��ستمتعت  �أنني  من 
�ساأفرح  �أنني  �لتي جمعتنا  �لقليلة  �لأوق��ات  من 
�لعمل  ب�ساأن  مطلقاً  �أت���ردد  مل  معه.  بالتعاون 
يتاأمل طاولًة،  ور�ح  �إىل منزيل  ثم ح�سر  معه، 

فقلت له �أمر�ً غريباً جد�ً عن �حلياة.
حفلة  يف  للم�ساركة  منزًل  ق�سدُت  ر�ينولدز:   -
جلمع �لتربعات قبل ت�سع �سنو�ت، فر�أيت �سور�ً 
و�أ�سفارهم  �ستى ل�سام وزوجته و�بنته وعائلتهم 
حياتك  �إلهي!  )ي��ا  ل��ه:  قلت  معاً.  ومغامر�تهم 
كلها على ه��ذه �ل��ط��اول��ة، ه��ذ� م��ذه��ل. حتتفظ 
به  باملثل(. فوجئت  �أق��وم  �أن  ب�سور كثرية. علي 
�أن�سر  �أمر �سروري، فهذه حياتك(.  يرّد: )هذ� 
ما  وك��ل  وعائلتي  و�أولدي  زوج��ت��ي  �سور  �ل��ي��وم 
�لف�سل  ويعود  �أرج��اء منزيل.  يف  �سوياً  به  نقوم 

يف ذلك �إىل �سام.
- جاك�سون: �أحببت ر�يان ورغبت يف �لعمل معه. 
�لأعمال.  من  ومتنوعة  �ساملة  مبجموعة  ق��ام 
ر�ق��ت��ن��ي م�����س��اه��دت��ه وه���و مي��ث��ل وح����ده يف ذلك 
مماثلة،  �أعمال  ومع   .)Buried )يف  �لتابوت 

تفّكر: )يتمتع هذ� �لرجل مبوهبة كبرية(.

مل يحَظ رايان رينولدز بالنوم الكايف يف االآونة االأخرية. 
جمعتني  غ��داء  وجبة  خالل  �سديد  بتعب  �سعر  لذلك 
�سمك  اإنه رف�ض تناول اخل�سراوات مع  اأخريًا، حتى  به 
قال  اجلهد.  من  كثريًا  منه  يتطلب  ذلك  الأن  ال�سلمون 
وهو يدفع بالطبق بعيدًا: )اأ�سعر باالإنهاك واأعجز عن 
مثل  اإطعامي  اأردمت  اإذا  باالألياف.  املليئة  ال�سبانخ  م�سغ 
الطبق  هذا  اأحد  مي�سغ  اأن  يكفي  اأمانع.  فلن  االأطفال، 

نيابة عني(.

اأحب احلياة واأع�سق الطعام الأنه ميدين بالفرح

�صلمى حايك: جراحات التجميل ال�صريعة جتعلنا ن�صيخ ب�صرعة
-�ساأبلغ اخلم�سني من عمري هذه ال�سنة، ومل اأ�ستعن بالبوتوك�ض بعد

 •
ل 

�أخربينا  يبدو.  ما  على  �ل�سن  يف  تتقدمني 
عن �سر رعايتك بب�سرتك.

غ�سل  دون  من  �لنوم  �إىل  يوماً  �أخلد  مل   -
وجهي. مل �أقم بذلك مرًة يف حياتي، حتى 
عندما �أكون مري�سة �أو متعبة، حتى عندما 
�أو  �أن�سى خلع مالب�سي،  كنت �سغرية. رمبا 
غ�سل  �أن�سى  ل  �أنني  �إل  حلّي،  �أو  حذ�ئي، 
طبيعة  ه��ذه  �ل��ب��ت��ة.  �لتجميل  م�ساحيق 

ثانية يّف.
�جلمالية  �لن�سيحة  �إن  مرة  ذ�ت  قلت   •
�إقناعك  حم���اول���ة  ت��ل��ق��ي��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �لأ�����س����و�أ 

باللجوء �إىل �لبوتوك�س.
�ل�سنة،  �ساأبلغ �خلم�سني من عمري هذه   -
ومل �أ�ستعن بالبوتوك�س بعد. يل ملء �لثقة 
�أنني �ساأبدو �أكرث جماًل معه. لكن فل�سفتي 
�أبدو  �أن  �إىل  �سعي  على  تقوم  ل  �حلياة  يف 
�ل�سبعني  يف  �لأج���م���ل  ب���ل  �لآن  �لأج���م���ل 
�لتجميل  ج��ر�ح��ات  جتعلك  ع��م��ري.  م��ن 
كم  لحظت  ه��ل  ب�سرعة.  ت�سيخ  �ل�سريعة 
مترن؟  جل�سة  ب��ع��د  م�سرقة  ب�سرتك  ت��ب��دو 
على  حافظ  تتحرك.  ل  ب�سرتك  �أن  لو  تخيل 

�سبابك �أطول فرتة ممكنة. هذه ن�سيحتي.
�ملثالية  �لتربج  عملية  بني  �لختيار  �أمكنك  • �إذ� 
�أيهما  و�ل�����س��ع��ر �ل��ب��ال��غ �جل���م���ال ط����و�ل �ل��ع��م��ر، 

تختارين؟
قررُت  �لأب��ي�����س.  �ل�سعر  م��ن  �لتخّل�س  �أخ��ت��ار   -

عملية  يتطلب  ذل��ك  لأن  �سعري  ج��ذور  �أ�سبغ  �أل 
�سيانة م�سنية. �أدعه ينمو على طبيعته يف �لوقت 

�لر�هن.
• يبدو �سعرك بالغ �لكثافة و�سحياً. هل تقومني 

باأية خطو�ت مميزة؟
- ل �أ�ستعمل �أدو�ت �لت�سفيف �لعالية �حلر�رة �إل 
قناع  و�سع  �أح��ب  كذلك  ذل��ك.  �إىل  ��سطررت  �إذ� 
�ساونا  �أو  ب��خ��ار  غ��رف��ة  يف  و�جل��ل��و���س  �سعري  على 

لأرطبه من �لد�خل.
منحنيات  حتبني  ه��ل  �جل�سم.  ع��ن  لنتحدث   •

ج�سمك؟
- �ع��ت��دت��ه��ا. �أح���ب �حل��ي��اة و�أع�����س��ق �ل��ط��ع��ام لأنه 

نظامي  كنت من�سبطًة يف  لطاملا  بالفرح.  ميدين 
يف  �لتمرن  ب��د�أت  �لريا�سي.  وبرناجمي  �لغذ�ئي 
مرحلة متاأخرة من حياتي. حتى �ليوم، �أمتنى لو 
�أنني �أ�ستطيع �لتمرن �أكرث. لكني ل �أرهق نف�سي، 

فال �أحد كاماًل.
جمالك؟ قمة  يف  �أنك  ت�سعرين  • متى 

-�أ���س��ع��ر ب���اأين يف  ق��م��ة ج��م��ايل ع��ن��دم��ا ي��ق��ّدم لها 
�أنظر �إىل نف�سي يف  �إط��ر�ء، خ�سو�ساً حني  زوجي 

�ملر�آة.
�أعود  ول  و�سعية  �أت��ق��ن  وعندما  �ليوغا،  �أم��ار���س 
�أ�سعر  �إح�سا�س  ينتابني  �أد�ئ��ه��ا،  يف  �سعوبة  �أو�ج��ه 

معه باجلمال. �أقول لنف�سي: �أح�سنِت يا فتاة!.

العقل  ت�سّكل  التي  اجلميلة،  واالأم  املمثلة  هذه  حايك،  �سلمى  تتحّدث 
املدبر وراء خط م�ساحيق التجميل املميز Nuance، عن قبول اجل�سم، 

واأمنيتها اجلمالية الوحيدة، وعدم جلوئها مطلقًا اإىل البوتوك�ض.
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ما هو �صبب ارتعا�ص اليدين املفاجئ؟
�إىل  ي��وؤدي  �لع�سبي  �جلهاز  يف  ��سطر�باً  �ليدين  )رجفة(  �رتعا�س  يعترب   
ولكن  ج�سمك،  من  ج��زء  �أي  على  توؤثر  �أن  وميكن  �لإيقاعي،  �ليد  �هتز�ز 

حتدث غالباً يف �ليدين.
�ل�سرب  ب�سيطة، مثل  �لقيام مبهام  �ليدين عند حماولة  �رتعا�س  ويحدث 
على  �أي�ساً  توؤثر  وق��د  �أو �حل��الق��ة،  �لكتابة  �أو  رب��ط �حل���ذ�ء،  �أو  ك��وب،  من 

�لر�أ�س، �أو �لذر�عني �أو �ل�ساقني، فيما يجهل كثريون �أ�سبابها.
�أمر��س  و��ست�ساري  �أ�ستاذ  �لنمر،  خالد  �لدكتور  �أو�سح  �ل�سدد،  ه��ذ�  ويف 
�ليدين  �رتعا�س  �أن  �ل�سر�يني، عرب ح�سابه على )تويرت(  �لقلب وق�سطرة 

يرجع �إىل �سبعة �أ�سباب.
و�سرد )�لنمر( �لأ�سباب �ل�سبعة كالآتي:

�ل�سكر. نق�س   1-
�لدرقية. �لغدة  ن�ساط   2-

�لقلق.  3-
باركن�سون. مر�س   4-

�لأدوية. بع�س  تاأثري   5-
�لكبد. ف�سل   6-

�لدماغ. �أمر��س  بع�س   7-

متخ�ص�ص يحدد اأ�صباب 
وعالج لني العظام

يحدث لني �لعظام نتيجة نق�س فيتامني )د( �لذي ي�ساعد على �مت�سا�س 
�لكال�سيوم و�لف�سفور من �لأمعاء، فيوؤدي نق�سه �إىل نق�س هذه �لفيتامينات 

ا. �ل�سرورية �أي�سً
�إن  و�ملفا�سل،  �لعظام  جر�حة  ��ست�ساري  �ل�سكري  ك��رمي  �لدكتور  ويقول 
نق�س فيتامني )د( ومن ثم نق�س �لكال�سيوم من �لعظام، يوؤدي �إىل �سحب 
كميات �إ�سافية من �لكل�س من �لهيكل �لعظمي لإبقاء م�ستو�ه �سمن �ملعدل 
�ملطلوب يف �لدم. ويجعل ذلك �لعظام يف حالة �سعف �سديد، وهو ما يطلق 

عليه "لني �لعظام".
وحذر من خطورة ذلك �لتي تتمثل يف حدوث ك�سور دون �أ�سباب، خا�سًة يف 

ه �لعظام، بالإ�سافة �إىل �آلم �ملفا�سل. مناطق �لأ�سالع و�حلو�س، وت�سوُّ
�لتي  �ل�سم�س،  لأ�سعة  با�ستمر�ر  �لتعر�س  يف  �لعظام  ل��ني  ع��الج  ويتمثل 
تعد م�سدًر� طبيعيًّا لفيتامني )د(، ملدة ربع �ساعة على �لأقل خالل فرتة 

�ل�سباح وبعد �لع�سر، وجتنب فرتة �لظهرية.
كما ن�سح �ل�سكري بتناول �لأطعمة �لغنية بفيتامني )د(؛ لتعوي�س نق�س 

�لكال�سيوم، كالأ�سماك، وزيت كبد �حلوت، و�لألبان ومنتجاتها، و�لزبد.
كما ميكن �حل�سول على فيتامني )د( باأخذ حبوب فيتامني )د( �لتي تباع 

يف �ل�سيدليات باإ�سر�ف �لطبيب.

؟ اإلينا  ي�سل  حتى  القمر  �سوء  ي�ستغرق  الوقت  من  • كم 
- ثانية و�حدة .

وكاأنها  تبدو  التي  ال�سوداء  الغابة  توجد  اأي��ن   •
�سل�سلة جبال ؟

- توجد يف �أملانيا .
؟ العرب  فتحها  اندل�سية  مدينه  اول  • ما 

- �جلزيرة �خل�سر�ء .
ماذا تعرف عن الغ�ساء الرام�ض؟

�لغ�ساء �لر�م�س هو �جلفن �لثالث للطري، و�ملعروف �أن للطيور ثالثة 
�أجفان جفنان كالإن�سان وجفن ثالث يحمي �لعني من �لهو�ء و�ل�سوء 
�ل�سديد وي�سمى �جلفن �لر�م�س ويتحرك هذ� �جلفن يف �لعني �ليمنى 

�إىل �لي�سار ويف �لعني �لي�سرى �إىل �ليمني.

�لزيتون �إنتاج  حيث  من  دولة  �أكرب  هي  تون�س  �أن  تعلم  • هل 
و�ستني  �إثنني  من  �أكرث  طوله  يتجاوز  ل  �أنه  �إذ  جول  �لهندي  هو  �لعامل  يف  رجل  �أق�سر  �أن  تعلم  • هل 

�سنتيمرت�
يف  �لنحا�س  من  �سلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جد�  قوي  �لرجل  لدى  �للحية  �سعر  �أن  تعلم  • هل 

نف�س قطر �سعره
�لقمر  عن  �لأر�س  بعد  من  385�سعفا  يعادل  و�لأر�س  �ل�سم�س  بني  �لبعد  �أن  تعلم  • هل 

ملكا   18 لوي�س  ��سم  حملو�  �لذين  فرن�سا  ملوك  عدد  �أن  تعلم  • هل 
�لكعبة  جدر�ن  على  تعلق  لنها  �ل�سم  بهذ�  �سميت  �ملعلقات  �أن  تعلم  • هل 

 86 على  �إ�سر�ئيل  ت�سيطر  فيما  �ملائة  يف   10 تتجاوز  ل  �لقد�س  يف  �لفل�سطينية  �لأمالك  �أن  تعلم  • هل 
يف �ملائة من م�ساحة �لقد�س!! 

�إىل  تاأ�سي�سه  تاريخ  يعود  �إذ  �لفاتيكان  �ل�سوي�سري يف  �أوربي هو �حلر�س  �أقدم جي�س نظامي  �أن  تعلم  • هل 
عام 1400م

بني  �ملتو�سط  �لبحر  يف  وقعت  �لتي   - �ل�سو�ري  ذ�ت   - هي  �إ�سالمية  بحرية  معركة  �أول  �أن  تعلم  • هل 
�مل�سلمني و�لبيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �سنة 34ه� و�نت�سر فيها �مل�سلمون

م   1884 عام  جرينت�س  �لطول  خط  حتديد  ثم  �أنه  تعلم  • هل 

حار�س الغابة 
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فوائد احلم�ض
�لدكتور  ك�����س��ف 
م���������رو�ن ����س���امل، 
�ل���������������س�������ي�������ديل 
و�ل�������ب�������اح�������ث يف 
و�لغذ�ء،  �ل���دو�ء 
�حلم�س  �أن  ع��ن 
�لفو�ئد  م��ن  ل��ه 
و�لتي  �ل���ك���ث���ري، 
جتعله �أهم �أنو�ع 
�لتي  �حل�����ب�����وب 

متد �جل�سم بالعنا�سر و�لفيتامينات، وتفوق عنا�سره على عنا�سر �للحم 
باأنو�عه.

�لإط��الق قدرته  و�أهمها على  �لفو�ئد  بالكثري من  وميد �حلم�س �جل�سم 
على �سبط معدلت �ل�سكر يف �لدم، وهي معلومة غائبة عن �لكثريين، كما 
�لكولي�سرتول  ن�سب  من  فيزيد  �ل��دم،  يف  �لكولي�سرتول  م�ستويات  يعادل 
�لدم  ده��ون  يقلل  مما  ملحوظ،  ب�سكل  �ل�سار  م�ستويات  ويقلل  �ل�سحي، 

تدريجيا.
للطعام  ر�ئعة  �إ�سافة  �أن �حلم�س  على  و�ل��غ��ذ�ء،  �ل��دو�ء  �لباحث يف  و�أك��د 
�ل�ساخن و�لبارد، كما �أنه ي�ساعد على ت�سهيل �له�سم لحتو�ئه على �لألياف 
وتخفيف  �لأم��ع��اء،  حمو�سة  تقليل  على  ي�ساعد  �أن��ه  كما  ك��ب��رية،  بكميات 

حدتها.

ك��ث��رية ه��ي �ل��در����س��ات و�لأب���ح���اث �ل��ت��ي حت��دث��ت ع��ن م�ساوئ 
�أي�ساً  منها  �لعديد  �أن  كما  �ل�سحة،  على  وم�سارها  �لقهوة، 
حتدث عن فو�ئدها يف معاجلة بع�س �لأمر��س، �إل �أن در��سة 
�أمل��ح��ت �إىل ت��غ��ري ق��د يقلب ك��اف��ة �مل��ف��اه��ي��م ع��ن هذ�  ج��دي��دة 

�مل�سروب �ل�ساحر!
فقد �أملحت در��سة "�أولية" حديثة �إىل �أن �لقهوة قد تكون لها 
�آثار مفيدية جلهة �إطالة �لعمر. وقد مت تقدمي تلك �لنتائج 
�لقلب يف  �لأوروب��ي��ة جلمعية  �ملا�سي يف �جلمعية  �لأح��د  ي��وم 

بر�سلونة، بح�سب ما �أوردت عدة مو�قع طبية.
وبح�سب ما ذكرت �لباحثة و�لدكتورة �أديال نافارو، وهي طبيبة 
باإ�سبانيا، فاإن  �أمر��س �لقلب يف م�ست�سفى نافار� يف بامبلونا، 
�لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها ت�سري �إىل �أن �سرب �أربعة �أكو�ب 

من �لقهوة يوميا ميكن �أن يكون جزء� من نظام غذ�ئي �سحي، 
�أي م�ساكل �سحية  يعانون من  �لذين ل  بالن�سبة لالأ�سخا�س 
من  بالتحقق  �لباحثون  قام  �لدر��سة،  تلك  ولتنفيذ  خطرية. 
�لعالقة بني ��ستهالك �لقهوة وخطر �لوفاة. و�سملت �لدر��سة 
من  �لعمر  منت�سف  يف  �سخ�س   20،000 ح��و�يل  �لر�سدية 
منطقة �لبحر �لأبي�س �ملتو�سط، وكان متو�سط عمر �مل�ساركني 
 10 ملدة  متابعتهم  متت  وقد  �لدر��سة،  بد�ية  يف  �سنة،   37

�سنو�ت تقريبا.
وخ���الل �مل��ت��اب��ع��ة ت���ويف 337 م��ن �مل�����س��ارك��ني. يف ح��ني لحظ 
�أك���و�ب من  �أرب��ع��ة  ع��ن  م��ا ل يقل  �سربو�  �ل��ذي��ن  �أن  �لباحثون 
%64 من  ب�  �أق��ل  �لوفاة  ن�سبة  لديهم  يومياً، ظهرت  �لقهوة 

�لذين �سربو� كمية �أقل من �لقهوة �أو مل ي�سربو� بتاتاً.

مفاجاأة.. �صرب القهوة مفيد الإطالة العمر

مر�سى ال�سرطان يف �سورة جماعية خالل حفل عيد امليالد ال� 15، الذي تنظمه جمعية نيكاراغوا الأمهات 
واآباء االأطفال امل�سابني ب�سرطان الدم.   )رويرتز(

�إىل �لغابة جمموعة من  �أح��د �لي��ام و�سل  �أح��د� مل يره .. ويف  كان �جلميع ي�سمعون عن حار�س �لغابة لكن 
�حلر��س يحملون �سباكا كثرية و��سلحة وذخرية وقد قررو� �سيد جمموعة كبرية من �حليو�نات �ملختلفة وذلك 
للربح �ملادي من فر�ئها �و �نيابها فن�سبو� خيامهم على م�سارف �لغابة ودخل ثالثة منهم ي�ستك�سفون �لغابة 
و�عماقها وما يوجد بها من حيو�نات نادرة وغالية.. وعند عودتهم قابلهم �ل�سياد من نف�س �ملنطقة فقال لهم 
ممنوع �ل�سيد هنا و�ستجدون ممانعة �سديدة من حار�س �لغابة، �رحلو� قبل �ن يقتلعكم من هنا.. لكنه مل يجد 

منهم غري �ل�ستهز�ء بكالمه .
مل ي�سيع �ل�سيادون وقتا فنزلو� �إىل �لغابة للبحث عن مر�دهم وبالفعل ��ستطاعو� ��سابة �حد �لنمور �لنادرة 
ورغم ذلك فقد هرب منهم با�سابته فانهمكو� يف �لبحث عنه و�نق�سى �ليوم بدون �لو�سول �إىل �لنمر �جلريح.. 

كذلك لحظ �ل�سيادون فر�ر �غلب �حليو�نات عن �عينهم..
يف �مل�ساء وحول �لنار �لهادئة �خذو� يتناولون طعامهم وهم يت�ساحكون وي�ستمعون للمو�سيقي على ��ستعد�د 
�ل�سياطني  وك��اأن  �لهند  عليهم حبات جوز  �نهالت  وفجاأة  لرحلة �سيد جديدة  ي�ستيقظو� �سباحا  للنوم حتى 
تتقاذفها على روؤو�سهم و�هتزت �لر�س بفعل خطو�ت �سريعة ثقيلة بفعل �قد�م قطيع كبري من �لفيال وقفز�ت 
مت�سارعة من �لقرود هطلت من فوق �ل�سجار وكانها زخات مطر قوية �فزعت �ل�سيادين ومل ي�ستطع بع�سهم 
�ن ينجو بحياته ف�ساع حتت �ق��د�م �لفيال ،�م��ا من جرى منهم يف كل �جت��اه فلم يخرج من �لغابة �ساملا بل 
�ح��د منهم من ور�ء كل ماحدث هل هي �حليو�نات  ذل��ك مل ير  �لكثري وم��ع كل  حمل من �جل��روح و�لك�سور 
�ن يخرج منها  �لتي مل ي�ستطع �ي �سياد  �لغابة  �ل�سوؤ�ل ماذ� يرتدد يف تلك  �لغابة.. ذلك  �وحار�س  �لغا�سبة 

ب�سيد ير�سيه.


