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لهذا ال�سبب جتنب

 قتل الدبابري 
النزهات  ُتف�سد  اأنها ح�سرات مزعجة،  على  الدبابري  اإىل  عادة  ُينظر 
�ستى  اإىل  الكثريون  ويلجاأ  العامة،  واملنتزهات  احلدائق  يف  العائلية 

الو�سائل للتخل�ص منها، غري مدركني لأهميتها يف التوازن البيئي.
ب�سبب  الهتمام،  من  بالكثري  الدبابري  حتظى  ل  النحل،  وبخالف 
اإن اجلهل بدورها احليوي يف النظام  قلة �سعبيتها، ويقول اخلببراء، 
الدبابري، يف حني  اأ�سا�سي وراء كره  الإيكولوجي والقت�سادي، �سبب 

اأن النحل املنتج للع�سل حمبوب للغاية.
يف  البيئية  العاملة  �سومرن،  �سرييان  للدكتورة  حديثة،  درا�سة  وتقول 
جامعة كوليدج لندن: "من الوا�سح اأن لدينا عالقة عاطفية خمتلفة 
جداً مع الدبابري باملقارنة مع النحل، ع�سنا مع النحل فرتات طويلة 
الدبابري  الإن�سان مع  الأنببواع، لكن تفاعل  العديد من  جببداً، وُدجنت 
وتع�س�ص  العائلية،  النزهات  تف�سد  احل�سرات  هذه  لأن  جببداً،  خمتلف 

يف منازلنا".
واأ�سافت الدكتورة �سومرن "رغم هذا، نحن بحاجة اإىل اإعادة النظر 
التي  البيئية  الفوائد  على  للحفاظ  للدبابري،  ال�سلبية  ال�سورة  يف 
تقدمها لكوكبنا. اإنها تواجه تناق�ساً كبرياً يف اأعدادها ب�سكل مماثل 

للنحل، وهو اأمر ل ي�ستطيع العامل حتمله".
واأ�سارت الدرا�سة التي ُن�سرت يف دورية عامل احل�سرات البيئية، اإىل اإن 
الدبابري مثل النحل من اأهم الكائنات احلية، فكالهما يلقح الأزهار 
الآفات واحل�سرات التي تنقل  اأي�ساً  واملحا�سيل، لكن الدبابري تدمر 

الأمرا�ص اإىل الب�سر، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية.
تقول  لذلك  املناخ،  تغري  ب�سبب  للتهديد  احل�سرات  جميع  وتتعر�ص 
�سدارة  يف  يكون  اأن  يجب  والتنوع  الوفرة  على  احلفاظ  اإن  الدرا�سة 

الأولويات.
األببيبب�ببسببانببدرو �سيني، مببن جامعة  واأ�ببسبباف املببوؤلببف املبب�ببسببارك، الببدكببتببور 
كاليفورنيا يف لو�ص اأجنلي�ص وجامعة فلورن�سا يف اإيطاليا: "اأدى القلق 
اإىل م�ستوى هائل من الهتمام العام  العاملي من انخفا�ص امللقحات 
بالنحل ودعمه، و�سيكون رائعاً اإذا انعك�ص هذا الهتمام على الدبابري، 

لكننا �سنحتاج اإىل حتول كامل يف املوقف من هذه احل�سرات".

الزومبا اأخطر اأنواع 
الرق�ص وال�سال�سا تليها

ك�سف العلماء اأن رق�سة الزومبا التي تعتر اأرقى اأنواع الرق�ص، هي 
فيها  الإ�سابات  اإذ جتبباوز معدل  الإطببالق  على  �سعبية  رق�سة  اأخطر 

�ساعة من الرق�ص.   1000 لكل  اإ�سابة   3.9
وتاأتي رق�سة ال�سال�سا ذات الأ�سل الكوبي، يف املرتبة الثانية حيث يبلغ 

معدل الإ�سابات فيها 1.1 اإ�سابة لكل 1000 �ساعة من الرق�ص. 
�سال�سا  راق�ص   450 على  درا�سة  كوفنرتي  جامعة  يف  باحثون  وقبباد 
ترتاوح اأعمارهم بني 18 و64 عاماً، حيث تبني اأن ما ي�سل اإىل 22 
راق�سات ال�سال�سا يتعر�سن لإ�سابة واحد على الأقل كل عام،  % من 
كل  لالإ�سابة  الرجال  الراق�سني  من  املائة  يف   14 يتعر�ص  حني  يف 

عام. 
اأو الراق�سة  اإن الإ�سابات غالباً ما يتلقاها الراق�ص  وتقول الدرا�سة 
من قبل �سركائهم يف الرق�ص، واإن ن�سبة التعر�ص لالإ�سابة تنخف�ص 

اإىل حد كبري مع مرور الوقت واكت�ساب اخلرة الكافية. 
ويقول الدكتور بابلو دومني، موؤلف الدرا�سة، اإن رق�سة الزومبا هي 
الإ�سبانية  الرق�سات  من  وجمموعة  ال�سال�سا،  تليها  خطورة،  الأكرث 

مثل الفالمينكو. 
اأماكن غري منا�سبة،  الرق�ص يف  الدكتور دومني من ممار�سة  وحذر 
ون�سح بتجنب الرق�ص يف بيئة مكتظة بالراق�سني للحد من خماطر 
التعر�ص لأي اإ�سابة، وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الريطانية. 
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خبري غوغل اإيرث يكت�سف 
موقع الطائرة املاليزية

قال �سخ�ص اأجرى عملية بحث دقيقة على خرائط "غوغل اإيرث"، اإنه عرث 
على موقع الطائرة املاليزية، التي فقدت قبل نحو 4 اأعوام.

يزعم  اإيببرث،  بغوغل  املولوع  بيت�ص،  ماثيو  �ستار" اأن  "ديلي  موقع  واأو�سح 
 "MH370" رحلة  يف  كانت  التي  "بوينغ 777"،  العثور على الطائرة 
اأن  امل�سدر  واأو�سح  تختفي.  اأن  قبل   ،2014 عام  بكني  اإىل  كوالملبور  من 
بيت�ص عرث على الطائرة يف اأحد غابات كمبوديا، وذلك بعدما ا�ستخدم تقنية 
بالعتماد على النتائج التي تو�سل  البحث،  اإجراء عملية  اأجل  "3D" من 
"غوغل  اإن  ميلن  اأندريه  اخلا�ص  املحقق  وقببال  ويل�سون.  اإيببان  لها اخلبري 
اإيرث" ك�سف دليال جديدا يوؤكد اأن الطائرة املاليزية مل تختف، م�سيفا اأنه 
يجب اعتماد نتائج البحث هذه واإر�سال فريق من املحققني للمكان املزعوم. 
والوقت  واملببكببان  البب�ببسببورة  مثل  التفا�سيل،  كببل  يقدم  اإيبببرث  "غوغل  وتببابببع 
والإحداثيات.. كل التفا�سيل متوفرة". ويعتمد غوغل اإيرث على �سور يتم 
التقاطها بالأقمار ال�سطناعية، وميكن اأن حتتوي لقطات تلك الأقمار على 
طائرات ركاب خالل رحالتها اجلوية. واأو�سح املحقق اأن طول الطائرة على 
"بوينغ  اأطببول بقليل من طول  اأي  70 مببرتا،  اإيرث" يبلغ حببوايل  "غوغل 
الهبوط على  كان يحاول  اأنه  "يبدو  م�سيفا  مرتا،   63.7 وهو   ،"777
45 درجة، وهو ما قد ي�ساعد الطائرة  جانب جبل ما.. هبط الربان عند 
على البقاء �سليمة". واختلفت روايات خراء الطريان حول هذه احلادثة، 
فمنهم من يقول اإنه مت اختطاف الطائرة، ومنهم من ي�سري اإىل تدمريها 
اأنها �سقطت يف اإحدى اجلزر  "غام�ص"، ومنهم من يعتقد  بوا�سطة �سالح 

غري املعروفة، فيما يقول اآخرون اإنه مت اإ�سقاطها يف املاء. 

تعرف على اأول متحف 
للخدع الب�سرية 

نيويورك ت�سم  باأن مدينة  املعروف  من 
بالفنون  املخت�سة  املتاحف  مببن  الكثري 
يختلف  املتحف  هببذا  اأن  غببري  والثقافة، 

عن اأي متحف تقليدي اآخر. 
مت افببتببتبباح مببتببحببف فببريببد مبببن نببوعببه يف 
نببيببويببورك الأمببريببكببيببة يخت�ص  مببديببنببة 
ببببباخلببببدع الببببببب�بببسبببريبببة املبببدهببب�بببسبببة، اأمبببببام 

الزائرين يوم اخلمي�ص املن�سرم. 
الببببب�ببسببريببة، وهو  ويبب�ببسببم متحف اخلبببدع 
مببتببحببف دائبببببببم، البببعببب�بببسبببرات مببببن اخلببببدع 
�سممت  البببتبببي  الببتببفبباعببلببيببة  الببببب�ببسببريببة 
متثل  والتي  الذهن،  لتن�سيط  خ�سي�ساً 

حتدياً كبرياً للعقل. 
ال�سور  ت�سمل  التي  املعرو�سات  وت�سم 
املج�سمة، والألغاز، والأوهام التي ت�ستند 
تفيد  تعليمية  مببكببونببات  املببنببظببور،  اإىل 
الزوار ومتثل حتدياً ملقدراتهم الذهنية 

ومدى ا�ستيعابهم لها. 
املتحف،  على  القيمون  قببال  جهتهم  من 
كبببببرياً يف جتارب  ببباأنببهببم حققوا جنبباحبباً 
�ببسببابببقببة ممبباثببلببة يف الببعببديببد مبببن املبببدن 
الأوروبية، وفق ما ورد يف موقع "يو بي 

اآي" الإلكرتوين.

ّدرالكيتامني... عالج  مخُ
حمتمل حلاالت االكتئاب �ص 23

نظرية املوؤامرة 
تالحق اأبل

قبببببببل يببببببوم مببببن اإطببببببببالق هبببواتبببف 
اأببببل اجلببديببدة يف الأ�بببسبببواق، اأغرق 
مواقع  اآيببفببون  هواتف  م�ستخدمو 
بال�سكاوى،  الجتماعي  التوا�سل 
التي متحورت حول نفاذ بطاريات 

هواتفهم القدمية ب�سرعة كبرية.
تغريدات  يف  م�ستخدمون  واتببهببم 
عببلببى مبببوقبببع تبببويبببرت، �ببسببركببة اأببببل 
امل�سكلة  هببببببذه  وراء  بببببالببببوقببببوف 
التقنية، وذلك قبيل طرح هاتفيها 
 X و"اآيفون  اإ�ص"   X "اآيفون 
الأ�سواق  يف  للبيع  ماك�ص"،  اإ�بببص 
الأمبببريكبببيبببة والأورببببببيبببببة. واأرجبببببع 
هذا  التوا�سل  مببواقببع  رواد  بع�ص 
الرتاجع يف اأداء بطاريات هواتفهم 
اأبل،  وراءهبببا  تقف  "موؤامرة"  اإىل 
لقتناء  امل�ستخدمني  لدفع  وذلببك 
عنها  ك�سفت  الببتببي  الأجبببهبببزة  اأحبببد 
املغردين:  اأحببببد  وقببببال  مببببوؤخببببرا.  
اآيفون  هاتفي  بطارية  اأن  "اأق�سم 
م�ساكل  اأي  بببدون  تعمل  كانت   8
انتهت  اأ�سبوع.. كفاكم كذبا..  قبل 
"انخف�ص  اآخببر:  واأ�ساف  اللعبة". 
هاتفي  بطارية  يف  ال�سحن  معدل 
اإىل الن�سف تقريبا بعد اإعالن اأبل 
فريق  وبينما �سب  عن هواتفها". 
غ�سبهم  جببببام  املبب�ببسببتببخببدمببني  مبببن 
على اأبل، دافع اآخرون عن ال�سركة 
نفاذ  �سرعة  مرجعني  الأمريكية، 
البطارية اإىل حتميل امل�ستخدمني 
الببذي يتطلب   ،iOS 12 للنظام 
م�سادر اإ�سافية عند تنزيله، حيث 
وفهر�سة  حتببمببيببل  ببببباإعببببادة  يبببقبببوم 
الهواتف،  على  املببخببزنببة  البببببيببانببات 
"ديلي  وفببببق مبببا ذكبببببرت �ببسببحببيببفببة 

ميل" الريطانية.

زوبعة ت�سبب 
اأ�سرارا ج�سيمة 

�سببت زوبعة �سربت منطقة اأوتاوا 
لع�سرات  ج�سيمة  اأ�سرارا  الكندية 
املببنببازل واملببببباين والبب�ببسببيببارات واأدت 
الكهربائي  البببتبببيبببار  انبببقبببطببباع  اإىل 
�سخ�ص  الببببف   130 حبببببواىل  عبببن 
اأوتببباوا، ح�سبما  �سكان منطقة  من 
واملنطقة  الإعببببالم.  و�سائل  ذكبببرت 
الأكرث ت�سررا هي غاتينو يف �سمال 
العا�سمة اأوتاوا. وبح�سب تقديرات 
الأر�بببببسببببباد اجلببببويببببة، فبببببباإّن ريببباحببباً 
كيلومرت   200 حبببواىل  �سرعتها 
يف ال�ساعة اأحلقت اأ�سرارا بع�سرات 
على  من�سورة  ل�سور  وفببقبباً  املببنببازل 

�سبكات التوا�سل الجتماعي.
ت�سررت  اأو  �ببسببيببارات  انقلبت  كببمببا 

ب�سبب احلطام، واُقتلعت اأ�سجار.
"هيدرو  الكهرباء  ل�سركة  وقببالببت 
األف   130 مببن  اأكببرث  كيبيك" اإن 
اأوتببببببببباوا بال  �ببسببخبب�ببص يف مببنببطببقببة 

كهرباء م�ساء اجلمعة.

كيف يحمي زيت الزيتون 
من هذا املر�ص املميت؟

 ترز اأهمية فوائد اأنواع معينة من الزيوت 
يف الغذاء ومن اأبرزها زيت الزيتون الذي 
ميتاز بفوائده ال�سحية التي يعرفها الكل. 
بني  الزيتون  زيت  فوائد  اإىل  ي�ساف  كما 
خمتلف الزيوت ما تبني يف درا�سة كندية 
حديثة اأن تناول الزيوت الغنية بالدهون 
الدهون  على  حتتوي  والتي  امل�سبعة  غري 
ال�سحية كزيت الزيتون ي�سمح باحلد من 
القلب  اأمرا�ص  والوقاية من  الببدم  تخرث 

وال�سرايني.
زيت  الببرتكببيببزعببلببى  اإىل  يبببدعبببو  مبببا  هببببذا 
الزيتون يف الغذاء واإ�سافته اإىل الطعمة 
التي يتم تناولها. اإذ يحتوي زيت الزيتون 
على اإحدى الروتينات القادرة على منع 
اإىل  يببوؤدي  الببدم والببذي قد  تكتل �سفائح 

ذبحة قلبية اأو جلطة. هذا وجتدر الإ�سارة 
الروتينات  من  النوع  هذا  معدل  اأن  اإىل 
يبببزيبببد ببب�ببسببكببل خبببا�بببص عببنببد هبب�ببسببم وجبة 
بالدهون  غنية  كانت  اإذا  خ�سو�ساً  طعام 
غري امل�سبعة وهي ت�سمح بتح�سني الدورة 
الدموية ويف الوقت نف�سه احلد منة خطر 

الإ�سابة بذبحة قلبية.
النوع  هببببذا  اأن  الببببباحببثببون  اكببتبب�ببسببف  كببمببا 
لياًل  اكببرث  فبباعبباًل  يكون  الروتينات  مببن 
اتببببباع نظام غذائي  اأن  اعببتببروا  وبببالببتببايل 
ياأخذ بعني العتبار فوائد الزيوت وب�سكل 
خا�ص زيت الزيتون مع نوعية نوم جيدة 
عببنبب�ببسببران اأ�بببسبببا�بببسبببيبببان لببلببحببد مبببن خطر 
وال�سرايني  الببقببلببب  بببباأمبببرا�بببص  الإ�بببسببباببببة 

واجللطات.

وجد الباحثون يف جامعة بيت�سبريغ يف الوليات املتحدة، 
اأن تببقببدمي الببدعببم واملبب�ببسبباعببدة لببالآخببريببن مببن �ببسبباأنببه اأن  
اإذ  �سحتنا.  من  يعزز  الببدمبباغ  يف  ع�سبياً  م�ساراً  ين�سط 
يقوم هذا ال�سلوك بتن�سيط منطقة الدماغ، التي كانت 
مرتبطة �سابقاً بالرعاية الأبوية. يف نف�ص الوقت، يقلل 
الن�ساط يف اللوزة الدماغية، وهي البنية الدماغية التي 

ترتبط بال�ستجابات لل�سغط والتوتر.
تنفيذ مهمة تنطوي  45 متطوعاً  طلب الباحثون من 
املهمة،  هببذه  مببا. خببالل  الدعم" بطريقة  "تقدمي  على 
قريب  ل�سخ�ص  مكافاآت  لك�سب  الفر�سة  لديهم  كانت 
امل�ساركون  �سعر  لأنف�سهم.  اأو  اخلبببريي  للعمل  منهم، 
بارتباط اجتماعي اأف�سل خ�سو�ساً عندما يوؤدي الدعم 

الذي يقدموه اإىل تلقي ال�سخ�ص الآخر مكافاأة.
تقييم  ملهمة  اخل�سوع  امل�ساركني  مببن  ُطلب  ذلببك،  بعد 
عاطفية عر الرنني املغناطي�سي، والذي يظهر مناطق 
الدماغ الن�سطة. وتبني من خالل امل�سح اأن تقدمي الدعم 
يوؤدي حرفياً اإىل تن�سيط مناطق معينة من الدماغ. يف 
حني ارتبط الدعم املبا�سر فقط بانخفا�ص الن�ساط يف 

مركز اخلوف من الدماغ.
م�ساركاً،   382 على  �سملت  اأخبببرى  درا�ببسببة  دعببمببت  كما 
خبب�ببسببعببوا ملببهببمببة تبب�ببسببنببيببفببات عبباطببفببيببة خمببتببلببفببة، نتيجة 
الآخرين  م�ساعدة  بببباأن  اأفببببادت  الببتببي  الأوىل،  الببدرا�ببسببة 
اخلوف  م�ستويات  تقليل  عببلببى  ت�ساعد  مبا�سر  ب�سكل 

والتوتر، وتعزيز ال�سعور الإيجابي.
وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن الدعم ي�ساعد بتعزيز الروابط 
غري  الع�سبية  الآلببيببات  اأن  غري  وال�سحة،  الجتماعية 

الببدعببم على  تببقببدمي  يعتمد  فببقببد  الآن.  حببتببى  مببعببروفببة 
املناطق الع�سبية املرتبطة ب�سلوك الرعاية الأبوية.

وبالتايل، فاإن الدرا�سات احلالية تقيم م�ساهمة املناطق 
الدعم  تقدمي  يف  الأبوية  بالرعاية  املرتبطة  الع�سبية 
اإذا كانت  مببا  تببدر�ببص  اآخبببر،  نببظببري  لببالإنبب�ببسببان، وكاختبار 
مقربني،  لأ�ببسببخببا�ببص  امل�ستهدف  الببدعببم  تببقببدمي  فببوائببد 
لأ�سباب  م�ستهدف  غببري  دعببم  تقدمي  لت�سمل  متتد  قببد 

اجتماعية اأكر.

من ي�ساعد اآخرين وهو كبري ال�سن يطول عمره
الذين  ال�سن،  كبار  اأن  تك�سف  حديثة  �سوي�سرية  درا�سة 
يهتمون باآخرين على غرار الأحفاد ويقدمون امل�ساعدة، 

يطول عمرهم اإىل ما ي�سل اإىل ع�سرة اأعوام اإ�سافية.
املبب�ببسبباعببدة وهو  يببقببدم  مببن  اأن  �سوي�سرية  درا�ببسببة  اأثبببببتببت 
كبري ال�سن يطول عمره. وقالت الدرا�سة، التي قام بها 
فريق علمي دويل بقيادة �سونيا هيلراند ون�سر مبجلة 
"التطور وال�سلوك الب�سري" املتخ�س�سة يف جامعة بازل 
طول  يف  يزيد  اأن  ميكن  ال�سلوك  هببذا  اإن  ال�سوي�سرية، 
عمر املرء عدة اأعوام. و�سارك يف فريق البحث عدد من 
ماك�ص  معهد  وعلماء  برلني  هومبولت  جامعة  علماء 

بالنك لالأبحاث الثقافية يف برلني اأي�سا.
عمرية  فببرتة  يف  �سخ�ص   500 بيانات  العلماء  وقبببارن 
"درا�سة  �سمي  مببا  �سمن  اأعببببوام  و103  ال�سبعني  بببني 
واأثبتت  و2009.   1990 اأعببببوام  بببني  ال�سيخوخة" 
املقارنات اأن حوايل ن�سف اأعداد من يهتمون باأحفادهم 
اللقاء  اإ�سافية بعد  اأعببوام  اأعمارهم حوايل ع�سرة  متتد 

الأول الذي �سجل يف عام 1990.
خارج  من  اأنا�ص  ملعاونة  ال�ستعداد  اأن  الدرا�سة  واأثبتت 
اأيبب�ببسببا، حيث  بها  يببقببوم  مببن  بالنفع على  تببعببود  الأ�ببسببرة 
الذين  الكبار  ن�سف  اأن  البيانات  بني  املقارنات  اأ�سفرت 
يببعببيبب�ببسببون بببال اأطبببفبببال ويببعببيببنببون الآخبببريبببن يف حياتهم 
يعي�سون �سبعة اأعبببوام اأطبببول مببن اأقببرانببهببم ممببن هببم يف 
نف�ص ظروفهم. بيد اأن فريق البحث مل يتناول بيانات 
داخل  كالو�سي  الرعاية  بواجب  املرتبطني  الأ�سخا�ص 

الأ�سرة مثال.

ممار�سة الريا�سة قد جتعلك اأكرث �سعادة
ل تقت�سر فوائد الن�ساط البدين على ال�سحة اجل�سدية 
وحت�سني �سحة القلب والذاكرة فح�سب، بل بح�سب ما 
تاأثري  الريا�سية  لالأن�سطة  اأن  حديثة  درا�ببسببة  ك�سفته 

مبا�سر على م�ستوى ال�سعادة، وحت�سني املزاج.
للتمارين  ال�سحية  الفوائد  من  يح�سى  ل  عببدد  هناك 
الريا�سية. فاإ�سافة اإىل تخفيف الوزن، تقدم الريا�سة 
فوائد جمة اأي�ساً ل�سحة القلب، اإذ ت�سبط الكول�سرتول 
م�ستوى  ورفبببع  الببذاكببرة  تقوية  عببن  ف�ساًل  اجلبب�ببسببم،  يف 
الذكاء لدى الأ�سخا�ص، الذين يواظبون على ممار�ستها. 
من ناحية اأخرى، فاإن الأن�سطة البدنية الب�سيطة مثل 
حتت�سن  املببنببزل،  بحديقة  الهببتببمببام  اأو  ال�سريع،  امل�سي 
اخلر  اأن  غببري  اأيبب�ببسبباً.  الإيجابية  النقاط  مببن  العديد 
قد  الأن�سطة  بع�ص  اأو  الريا�سة  ممار�سة  اأن  اجلميل، 
 the( جتعلك اأكرث �سعادة اأي�ساً، وفًقا لدرا�سة ُن�سرت يف

 .)Journal of Happiness

هل تريد اأن ت�سعر بال�سعادة؟ عليك مب�ساعدة االآخرين!

ال ترتدد بتقدمي امل�ساعدة والدعم للأ�سخا�ص الذين يحتاجون 
العون ي�ساعد يف تعزيز �سحتك وبث  اأن تقدميك يد  اإذ  اإليها. 
م�ساعدة  اأن  الدرا�سات  اأظهرت  فقد  نف�سك،  يف  ال�سعادة  �سعور 
كيف  والقلق.  بالتوتر  ال�سعور  يخفف  اأن  �ساأنه  من  االآخرين 

ذلك؟
هناك مثل �سيني يقول: "اإذا اأردت ال�سعادة ملدة 

�ساعة، خذ قيلولة. واإذا اأردت ال�سعادة ملدة يوم 
كامل، اذهب ل�سيد ال�سمك. اإذا اأردت ال�سعادة 

ملدة عام، حتتاج اإىل ثروة. اأما اإذا 
اأردت ال�سعادة ملدى احلياة، 
وقد  ما".  �سخ�ص  �ساعد 
اإىل  ال��درا���س��ات  اأظ��ه��رت 
االإن�سانية  التجارب  جانب 
اأن م�ساعدة االآخرين توؤدي 

وال�سعور  القلق،  تخفيف  اإىل 
بال�سعادة. فكيف ذلك؟
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�ش�ؤون حملية

للطلع على تقنيات اكت�ساف املريخ والف�ساء

فريق طالبي من جامعة االإمارات يزور متربات جامعة لوليا ال�سويدية للتكنولوجيا

ت�سم مرافق الأ�سحاب الهمم و االأطفال و اأماكن و�سوء

بلدية مدينة العني  : 17 مليون درهم لتطوير 64 دورة مياه عامة يف املدينة

•• العني - الفجر

نظمت جامعة الإمارات رحلة علمية اإىل جامعة لوليا 
للتكنولوجيا يف ال�سويد بوفد من الطلبة امل�ساركني يف 
الزيارة  وت�سمنت  اجلامعة  يف  املريخ  درا�سات  م�سروع 
حيث  املختلفة  املخترات  على  اجلامعة  طلبة  اطببالع 
لوليا  جببامببعببة  بطلبة  الإمبببببارات  جببامببعببة  طلبة  الببتببقببى 
لوليا  جامعة  واأ�ببسبباتببذة  طلبة  قببام  وقببد  للتكنولوجيا. 
يعملون  التي  املخترات  على  بتعريفهم  للتكنولوجيا 
التي  الأدوات  ومببعببايببرة  واخببتبببببار  ت�سميم  وعببلببى  فيها 
�ببسببيببتببم ار�ببسببالببهببا اإىل املبببريبببخ. وقبببد ابببببدى وفبببد طلبة 
اجلامعة اعجابهم بالعمل اجلاد الذي يقوم به الطلبة 
اأجهزة  وبببنبباء  لت�سميم  ا�ببسبباتببذتببهببم  مببب�ببسبباعببدة  هببنبباك 
متطورة ت�ساعد يف درا�سة الغالف اجلوي واجليولوجيا 

اخلا�سة بكوكب املريخ.
وجاءت هذه الزيارة بدعوة من الدكتور جافري مارتني 
تورز الذي زار جامعة الإمببارات الف�سل املا�سي و قدم 
طلبة  مب�ستوى  واأعببجببب  املببريببخ  كوكب  عببن  حما�سرة 
ويعد   .. والإببببداع  للتعلم  وحما�سهم  الإمبببارات  جامعة 
بالغالف  تتعلق  التي  الدرا�سات  رائببد يف  جافري خبري 
اجلوي للمريخ والباحث الرئي�سي يف الفريق البحثي 
امل�سوؤول عن درا�سات حول الغالف اجلوي للكواكب يف 
جامعة لوليا للتكنولوجيا. وقد قام الفريق البحثي يف 
%70 من تكاليف زيببارة طلبة  جامعة لوليا بتمويل 

جامعة المارات التي ا�ستغرقت �ستة اأيام. 
مركبة  المببببارات  جامعة  طلبة  وفببد  انتباه  لفت  وقببد 
بالكامل  وبناوؤها  هند�سيا  ت�سميمها  مت  "روفر" التي 
يف جببامببعببة لببولببيببا لببلببتببكببنببولببوجببيببا لببلبب�ببسببري عببلببى �سطح 
رملية  وكببثبببببان  ت�ساري�ص  عببلببى  يببحببتببوي  البببذي  املببريببخ 
"هابيت" الذي  الطلبة جهاز  اعجاب  اثببار  وعببرة. كما 
وكالة  �سرت�سله  الببذي  للجهاز  متماثاًل  منببوذجبباً  يعد 
الف�ساء الأوروبية اإىل املريخ كجزء من م�سروع "اإك�سو 
وطببلبببببة جامعة  اأ�ببسبباتببذة  قبببام  وقبببد   ."2020 مببار�ببص 
الذي  اجلببهبباز  عمل  كيفية  ب�سرح  للتكنولوجيا  لوليا 
بخار  تلتقط  الببتببي  اأمالح البريكلورات  على  يحتوي 
املببباء يف الببغببالف اجلبببوي وحتببولببهببا اإىل مببباء. وتعرفوا 
وكيفية  عمله  طريقة  وم�ساهدة  اجلهاز  مكونات  على 

معايرته واختباره. 
وح�سر طلبة جامعة المارات �سل�سلة من ور�ص العمل 
خاللها  من  تعرفوا  العملي،  والتدريب  واملحا�سرات 
عببلببى اأ�ببسببا�ببسببيببات عببلببوم ال�ببسببتبب�ببسببعببار عببن بببعببد اخلا�ص 

و  بيانات  امل�ستخدمة يف معاجلة  والتقنيات  بالكواكب، 
بالإ�سافة  املريخ،  املر�سلة اىل  ال�سناعية  الأقمار  �سور 
اجلوي  البببغبببالف  حبببول  املببحببا�ببسببرات  مبببن  �سل�سلة  اىل 
واجليولوجيا اخلا�سة بكوكب املريخ واإمكانات احلياة 
 "JMARS" على الكوكب. كما اطلعوا على برنامج
ونببظببام بببيببانببات الببكببواكببب لببوكببالببة نببا�ببسببا حببيببث ميكنهم 
وميكنهم  جمانا  بالكواكب  اخلا�سة  البيانات  التعرف 

حتميل واعداد البحوث والتطبيقات اخلا�سة بهم.
 و ذكبببر الببدكببتببور عبببببد البببقبببادر اأبببوالببقببا�ببسببم مبببن ق�سم 
العلوم  بببكببلببيببة  احلبب�ببسببرى  الببتببخببطببيببط  و  اجلببغببرافببيببا 
– م�سرف الرحلة العلمية -  الإن�سانية و الجتماعية 
للتعرف على  الطلبة  اأثببارت حما�ص  الرحلة  هببذه  ببباأن 
و ال�ست�سعار  والببكببواكببب  الببفبب�ببسبباء  عببلببوم  املببزيببد حبببول 
الالزمة  الأ�سا�سية  باملعرفة  زودتببهببم  كما  البعد   مببن 
ملببوا�ببسببلببة الأببببحببباث لببدعببم مبب�ببسببروع درا�بببسبببات املببريببخ يف 
كبرية  معرفة  الطلبة  اكت�سب  وقببد  الإمبببارات.  جامعة 
جامعة  يف  التعليمية  م�سريتهم  خببالل  �ست�ساعدهم 
على  واطلعوا  ثقافة خمتلفة  وتعرفهم على  الإمببارات 
مع  عببالقببات  ببناء  وقببامببوا  خمتلفة  تعليمية  جتببربببة 

طلبة وخراء عامليني.
�سيتم    HABIT جببهبباز  مببن  اأن منبببوزج  اإىل  واأ�ببسببار 
املدينة  العني وو�سعه يف �سحراء  اإىل مدينة  اإح�ساره 
لت�سابه �سكل ت�ساري�ص ال�سحراء مع ت�ساري�ص املريخ و 

ذلك لعمل جتربة امت�سا�ص بخار املاء من الهواء على 
نف�ص املنوال الذى يتوقع ان يحدث على كوكب املريخ.

تخ�س�ص   - اأببببوحبببلبببيبببقبببة  حبببنبببني  البببطبببالبببببببة  وعبببببببرت  
اجليولوجيا عن �سكر ها وتقديرها جلامعة الإمارات 
العربية املتحدة  ممثلة يف املركز الوطني لعلوم الف�ساء 
يف  للذهاب  الفر�سة  هببذه  اإتاحتها  على  التكنلوجيا  و 
هي  وذكببببرت:   ، وال�ستك�سافية  العلمية  الببرحببلببة  هببذه 
املرافق  فيها على  تعرفنا  جتربة علمية غنية وفريدة 
 ، لوليا  املببركببز يف جامعة  بها  يتمتع  الببتببي  واخلببدمببات 
واملعدات  الأجهزة  من  العديد  على  بالعمل  قمنا  وقد 
العلمية الف�سائية وكذلك برامج الف�ساء مثل برنامج 
– JMARS"، وغببريه من الرامج  –مار�ص  "جي 
اأن  وا�ستطعنا  الببفبب�ببسبباء  وعببلببوم  لأبببحبباث  املتخ�س�سة 
املركز  يف  املختلفة  العمل  وفبببرق  الطلبة  مببع  نبب�ببسببارك 
كوكب  با�ستك�ساف  متعلقة  اإجببراء جتببارب م�سرتكة  يف 
املريخ ، وح�سلنا على خرة جيدة يف العمل اجلماعي 
الف�سائية  امل�ساريع  اأهببداف  امل�سرتك لإجنبباز  والتعاون 
مبهمة  املتعلقة  العلمية  الأدوات  ا�ببسببتببخببدام  وكيفية 

ا�ستك�ساف املريخ 2020. 
– من  الزحمي  علي  ب�ساير  الطالبة  ذكببرت  وبببدورهببا 
كلية الهند�سة : كانت من اأجمل الفر�ص التي اأتيحت 
اأهببببم اجلببامببعببات واملراكز  عببلببمببيببة لأحببببد  زيبببببارة  يل يف 
البحثية الف�سائية املتطورة والتي كنت خاللها �سفرية 

لببدولببة الإمببببببارات حببيببث �ببسببعببرت مببب�ببسببوؤولببيببة كبببببرية يف 
التعلم وبناء املعرفة املهنية والتقنية التي مكنتني من 
تطوير اأفكار جديدة مع فريق العمل امل�سرتك لتطوير 
العلمي والف�سائي ل�ستك�ساف  البحث  اآليات منظومة 
كوكب املريخ، ونحن نطمح اأن نكون �سمن هذا الفريق 
الوطني والعاملي للعمل على م�سرية ا�ستك�ساف كوكب 
املريخ، ومن خالل التجارب العلمية والبحثية يف هذه 
املزيد  واكت�ساف  تعلم  ا�ستطعنا  الف�سائية  املخترات 
واختبارها  ومنذجتها  علمية  جتببارب  على  والعمل  بل 
عببلببى كببوكببب الأر�ببببص ، كببمببا اتببيببحببت يل فببر�ببسببة ملعرفة 
النماذج  هببذه  بناء  يف  والهند�سية  التقنية  التحديات 
املريخ  كوكب  على  ت�ستخدم  ملنتجات  �ستتحول  والتي 
ويف املببركبببببات الببفبب�ببسببائببيببة، وكببذلببك تببطببويببر جمموعة 
من النماذج الهند�سية لالإجابة على �سوؤال واحد وهو 
يف  بامل�ساركة  قمنا  حيث  الف�ساء،  يف  العي�ص  اإمكانية 
وح�سلنا  املببريببخ  اإىل  �ستنطلق  التي  الأجببهببزة  ت�سميم 
عببلببى الببدعببم الببفببنببي والببتببقببنببي والببعببديببد مببن الن�سائح 
الباحثني  مببع  املعرفة  وتبادلنا  اخلبببراء  مببن  العلمية 
والهند�سية  الببتببقببنببيببة  املببببجببببالت  مبببن  البببعبببديبببد  حببببول 
املتخ�س�سة  لتجهيز املهمات قبل النطالق نحو كوكب 
الأقمار  الببواردة من  الرقمية  البيانات  املريخ، وحتليل 

ال�سناعية الواردة من كوكب املريخ. 
العلوم  – كلية  الأمبببببريي  الببطببالبببببة مبببوزة عبببادل   اأمبببا 
روؤيتي  يف  اأثبببرت  قببد  الرحلة  هببذه  قببالببت:  فيزياء   –
اأكن  ومل  الإمبببببببارات  جببامببعببة  دخببلببت  وقبببد  للم�ستقبل 
من  يقني  على  والآن  التخ�س�ص  بهذا  كبباف  علم  على 
الكبرية  والفر�سة  العلمية  املببجببالت  حببول  امل�ستقبل 
الف�ساء  علوم  يف  واأهميته  واأثببره  الفيزياء  لتخ�س�ص 
على  احل�سول  واأ�ستطيع  امل�ستقبل،  طببريببق  وخببارطببة 
العلم واملببعببرفببة ، وقببد كببان الببدافببع يل يف هببذا املجال، 
هو ما راأيته ومل�سته من خالل هذه الرحلة وخا�سة اأن 
جامعة الإمارات توفر كل الإمكانيات للطالب للتقدم 
يف هذا املجال احليوي الهام للدولة، ويف البداية كنت 
اأحبببد الأ�ببسببخببا�ببص البببذي ي�سهمون يف  اأكبببون  اأطببمببح لأن 
و�سول الإن�سان اإىل كوكب املريخ، واأنا الآن اأعمل بجد 
للم�ساهمة يف ابتكار الطرق العلمية والتقنية للو�سول 
اإىل منتجات وخدمات متكن الإن�سان من الو�سول اإىل 
هذا الكوكب واحلياة فيه، وقد تعلمنا من هذه الرحلة 
باأنه ميكننا من خالل تطوير اأدوات وابتكارات حديثة 
ل نتاج اأجهزة جديدة خلدمة الإن�سان يف املريخ وعلى 

كوكب الأر�ص .

•• العني -  الفجر

العني  مببديببنببة  ببببببلببديببة  الببعببامببة  البب�ببسببحببة  اإدارة  انببهببت 
دورات  تطوير  و  �سيانة  مل�سروع  الببالزمببة  الببدرا�ببسببات 
املياه العامة يف مدينة العني والبالغ عددها 64 دورة 
ذلك  و  اخلم�سة،  املدينة  قطاعات  على  مببوزعببة  مياه 
درهم  17،440،800.00 مليون  بب  تقدر  مبيزانية 
الربع  يف  التطوير  و  ال�سيانة  عمليات  �ستبداأ  حيث 

الرابع من العام احلايل .
و ياأتي تطوير دورات املياه حفاظاً على ال�سحة العامة 
ذات  �سحية  مياه  دورات  توفري  طريق  عن  للجمهور 
جودة عالية، واملحافظة على املمتلكات العامة، اإ�سافة 
اإىل �ببسببمببان �ببسببالمببة واأمببببن اجلببمببهببور، والببوقببايببة من 
ال�سلوكيات اخلاطئة مما ي�ساهم يف حتقيق الحتياجات 
املحلية وفق التنوع ال�سكاين يف كل منطقة من مدينة 
العني ، والذي بدوره يرفع من م�ستوى خدمة دورات 
عن  اجلمهور  ر�سا  م�ستوى  و  املدينة  يف  العامة  املياه 
ال�سيانة  ،  مببن خبببالل  املببقببدمببة  البببببلببديببة  اخلبببدمبببات 
وت�سغيلها  الببعببامببة  املببيبباه  لببببدورات  ال�ساملة   الببدوريببة 

بامل�ستويات املطلوبة للجمهور على مدار العام.
ومن جانب اآخر ر�سدت بلدية مدينة العني احتياجات 
دورات املياه من خالل مالحظات اجلمهور عن طريق 
مركز ات�سال حكومة ابوظبي و ال�ستبيانات التي تقوم 
بها البلدية ، فيما مت اإجراء امل�سوحات ال�ساملة جلميع 
احببتببيبباجبباتببهببا وحتديدها  اأهبببم  ودرا�بببسبببة   املببيبباه  دورات 
بال�سكل املطلوب و الذي يتنا�سب مع معايري ال�سحة 
اأهدافه  املبب�ببسببروع  يحقق  بحيث  الببعبباملببيببة،  ال�سالمة  و 
ال�ستخدام  كببفبباءة  تعزيز   يف  املتمثلة  ال�سرتاتيجية 
يرفع  الأ�ببسببول، مبببا  وال�ستثمار يف  لببلببمببوارد  الأمببثببل 
ال�سحة  من م�ستوى كفاءة وفاعلية خدمات ومرافق 
العامة يف مدينة العني والتي تعمل على حتقيق املحور 
احلكومي املتمثل يف توفري مناطق ح�سرية متكاملة 

تببفببي ببباحببتببيبباجببات املببجببتببمببع وجببببودة ورفبباهببيببة احلياة 
رئي�ص  الظاهري  هببزام عبداهلل  قال  اأفبببراده.و  و�سعادة 
ق�سم اخلدمات ال�سحية ، اأن بلدية مدينة العني ت�سع 
املقدمة لذلك مت  املجتمع يف  اأولوية �سالمة و �سحة 
املياه  دورات  تطوير  و  ل�سيانة  الكاملة  اعببداد اخلطة 
موزعة  مياه  دورة   64 لعدد  ذلببك  و  العني  مدينة  يف 
يف عدة مناطق من  املدينة ، حيث قامت اإدارة ال�سحة 
طرحها  و  املطلوبة  ال�سيانة  ميزانية  بببرفببع  العامة 
وفق  ال�ست�ساري  مع  املوا�سفات  اختيار  و  للمطورين 
ب�سكل  تطويرها  ل�سمان  العاملية  املوا�سفات  اأف�سل 
يتنا�سب مع الطابع الع�سري واحل�ساري ملدينة العني 
. و اأ�ببسبباف الببظبباهببري : انبببه مت الببعببمببل عببلببى  تطوير 
،  من  املببا�ببسببيببة  اأ�ببسببهببر  ال�ستة  خبببالل  الأوىل  املببرحببلببة 
خالل تثبيت و�سع دورات املياه يف مدينة العني و مت 

ذلك  عر حتديد مواقعها و احداثياتها يف اخلرائط 
اجلديدة للمدينة ، ملا يف ذلك من اأهمية توفري ملف 
احلالة  و  التاريخ  و  املكان  عن  معلومات  ي�سمل  كامل 
القائمة ملباين دورات املياه ، مبا ي�سهل عملية ا�ستخراج 

الرخ�ص و البدء بعملية ال�سيانة . 
املدينة  يف  العامة  املياه  دورات  ببباأن  الظاهري  �سرح  و 
�سيتم تزويدها بعدد من املميزات التي �ست�سهم بدورها 
ا�ببسببتببخببدامببهببا مببن قبببببل جميع فئات  يف القبببببال عببلببى 
اجلمهور ، خ�سو�ساً اأنها ت�سهد عزوف عن ال�ستخدام 
�سيانتها  و  املا�سية  الفرتة  يف  تطويرها  عببدم  ب�سبب 
ب�سكل دوري فقط،  كما �سيتم تطوير ال�سكل اخلارجي 
لدورات املياه لت�سبح ب�سكل حديث يتنا�سب مع خطة 

التطوير ال�ساملة لهذه الدورات .
وا�ستكمل الظاهري ،  باأن دورات املياه �سيتم تطويرها 

بببباأخبببرى وفق  ا�ببسببتبببببدال جميع حمببتببويبباتببهببا  و  متببامبباً 
اأحدث املوا�سفات العاملية ، كما �سيتم تاأهيل جمموعة 
بال�سكل  خلدمتهم  الهمم  لأ�سحاب  املياه  دورات  من 
املطلوب و توفري املرافق املنا�سبة لحتياجاتهم ، هذا 
الدورات  اإىل جانب توفري من�سات للو�سوء يف بع�ص 
، و �ستقوم اإدارة ال�سحة العامة بالتن�سيق مع الإدارات 
على  تببدل  ار�سادية  لوحات  لو�سع  البلدية  يف  املعنية 
اإمكانية   اإىل  اإ�ببسببافببة   ، املببيبباه  دورات  تببواجببد  اأمببباكبببن 

تاأجريها ح�سب املمار�سات العاملية يف هذا املجال .
كما وتعمل البلدية لو�سع خطة لدورات املياه لت�سبح 
بع�سها رجالية فقط ، و �سيتم تق�سيم الأخرى لق�سم 
رجببببايل و قبب�ببسببم نبب�ببسببائببي حبب�ببسببب احببتببيبباجببات املبببكبببان و 
املدينة و الطرق  بالذات يف و�سط   ، كثافة ال�ستخدام 
اخلارجية ، كما تدر�ص البلدية اإمكانية و�سع من�سات 
الأمهات  حتتاجها  التي  و  بببالأطببفببال  للعناية  خا�سة 

ب�سكل كبري و بالذات يف الطرق اخلارجية للمدينة .
التفتي�سية  للجولت  بالإ�سافة  اأنببه  الظاهري  اأكببد  و 
اليومية على دورات املياه يف جميع مناطق مدينة العني 
كببامببريات مراقبة على مداخل  درا�ببسببة و�سع  جبباري   ،
 ، امل�ستخدمني  اأمن و�سالمة  على  املياه حفاظاً  دورات 
كما �ستقوم الإدارة بن�سر جميع الر�سادات و ا�سرتاطات 
عدم  ت�سمل  التي  و  املياه  دورات  جميع  يف  ال�ستخدام 
ال�سلوكيات  ملنع  بالإ�سافة  املياه  و عدم هدر  التدخني 
اخلاطئة و املحافظة على املرافق العامة ، حيث �ستعمل 

دورات املياه على مدار ال�ساعة .
العني  ببلدية  العامة  ال�سحة  اإدارة  بالذكر  وجببديببر 
�ستقوم  بالتعاقد مع عدد من �سركات النظافة لتوفري 
املياه  لبببدورات  وامل�ستمرة  التامة   العناية  و  التنظيف 
ت�سرتط  و   ، الببالزمببة  الحتياجات  وال�ببسببراف على  و 
امل�ستخدمة   التنظيف  مببواد  اأف�سل  ا�ستخدام  الإدارة 
ومرافقها  املببديببنببة  عببن  حبب�ببسبباريببة  �ببسببورة  يعك�ص  مبببا 

ال�سحية .

اأبوظبي ت�سجل منوًا 10،5 % يف عدد نزالء 
من�ساآتها الفندقية خلل �سهر اأغ�سط�ص

اأكرث من 3,31 مليون نزيل فندقي خالل 
االأ�سهر الثمانية االأوىل من هذا العام, 

بزيادة قدرها 5,8 % مقارنة بالعام املا�سي
•• اأبوظبي - الفجر

%10،5 خالل  اأبوظبي بن�سبة  املن�ساآت الفندقية يف  ارتفع عدد نزلء 
�سهر اأغ�سط�ص 2018 مقارنة بال�سهر نف�سه من العام املا�سي. واأظهرت 
الإيجابي  الأداء  هذا  اأن  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائببرة  اإح�ساءات 
اعتمد على النمو الكبري يف عدد النزلء من غالبية الأ�سواق الرئي�سية.

قدمها  التي  امل�ساحب  ال�سياحي  الزخم  اأغ�سط�ص،  �سهر  نتائج  وتوؤكد 
"مو�سم �سيف اأبوظبي"، اأن الإمارة مت�سي قدماً نحو جتاوز عدد النزلء 
5 ماليني نزيل.  بلغ حوايل  والببذي  املا�سي،  العام  املُ�سجل يف  القيا�سي 
وا�ستقبل 162 فندقاً ومنتجعاً و�سقة فندقية يف اأبوظبي 477،606 
نزياًل خالل �سهر اأغ�سط�ص، بزيادة 45،000 نزيل عن ال�سهر ذاته من 
العام املا�سي. وب�سورة عامة، ارتفع عدد نزلء املن�ساآت الفندقية بن�سبة 

الثمانية  الأ�ببسببهببر  خبببالل   5،8%
لي�سل  اجلبببباري،  الببعببام  مببن  الأوىل 
اأكببرث من  اإىل  النزلء  اإجمايل عببدد 

فندقي. نزيل  مليون   3،31
و�سجلت الوجهة ال�سياحية منواً يف 
غالبية اأ�سواقها اخلارجية الرئي�سية 
اأملانيا  عببدا  اأغ�سط�ص،  �سهر  خببالل 
النزلء من  تراجع عدد  التي  فقط 
مواطنيها مقارنة بال�سهر نف�سه من 

العام 2017.
�سدارتها  عببلببى  البب�ببسببني  وحببافببظببت 
ال�سياحية  الأ�بببسبببواق  اأكبببر  لببقببائببمببة 

اخلببارجببيببة لببالإمببارة مببن ناحية عدد 
النزلء ال�سينيني مبن�ساآتها الفندقية والذي ارتفع بن�سبة %9 تقريباً 
خالل �سهر اأغ�سط�ص، ومبا يزيد عن %13 يف الأ�سهر الثمانية الأوىل 

مقارنة بالفرتة نف�سها من العام 2017. 
وجاءت الهند يف املركز الثاين مع منو عدد النزلء الهنود بن�سبة 22% 
خالل �سهر اأغ�سط�ص، بينما ازداد عدد النزلء ال�سعوديني لل�سهر الثالث 
على التوايل، حيث بلغت ن�سبة النمو %24 يف �سهر اأغ�سط�ص و6،1% 

يف الفرتة من يناير – اأغ�سط�ص. 
من  الببنببزلء  عببدد  زيببادة  مع  القوى  اأداءه  يف  الأمريكي  ال�سوق  وا�ستمر 
يف  و26%  اأغ�سط�ص،  �سهر  خببالل   35% بن�سبة  املببتببحببدة  الببوليببات 
املتحدة منواً  اململكة  النزلء من  و�سجل عدد  الأوىل.  الثمانية  الأ�سهر 
بن�سبة %3،6، وبن�سبة %8 منذ مطلع العام اجلاري حتى نهاية �سهر 

اأغ�سط�ص.
 – وال�سياحة  الثقافة  دائبببرة  وكببيببل  غبببببا�ببص،  �سعيد  �سيف  �ببسببعببادة  وقبببال 
اأبوظبي: تعزز هذه النتائج ثقتنا بت�سجيل نتائج �سنوية قيا�سية جمدداً. 
وقد �ساهم مو�سم �سيف اأبوظبي، الذي اأقيم يف الفرتة من يونيو حتى 
من�ساآتنا  نببزلء  عببدد  وزيبببادة  ال�سياحية  احلببركببة  تن�سيط  يف  اأغ�سط�ص، 
ثمار جهودنا  الأوىل. ونح�سد حالياً  الثمانية  الأ�سهر  الفندقية خالل 
والرامية  الرئي�سية  اأ�سواقنا  جميع  يف  الرتويجية  ومبادراتنا  امل�ستمرة 

اإىل تر�سيخ مكانة اأبوظبي كوجهة �سياحية مف�سلة على مدار العام.
الببنببزلء منذ مطلع  %6 تقريباً يف عببدد  بن�سبة  واأو�ببسببح: حققنا منببواً 
من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة  اأغ�سط�ص  �سهر  نهاية  حتى  اجلبباري  العام 
العام 2017. ونركز على حتقيق اأهدافنا ال�سرتاتيجية للعام 2018، 
خمتلف  على  قيا�سية  م�ستويات  تببقببدمي  نحو  ثابتة  بخطوات  ون�سري 
الفعاليات  من  العديد  املقبلة  القليلة  الأ�سهر  وت�سهد  الأداء.  موؤ�سرات 
الكرى  للطريان  الحتبباد  جائزة  �سباق  ذلببك  يف  مبا  واملرتقبة،  املهمة 
للفورمول1 يف اأبوظبي وفن اأبوظبي و"مهرجان اأبوظبي للماأكولت" 
واحتفالت راأ�ص ال�سنة اجلديدة، بالتزامن مع الإقبال ال�ستثنائي على 
معاملنا ومرافقنا الرتفيهية اجلديدة مثل "عامل وارنر براذرز اأبوظبي.

و�سملت توجهات النمو املناطق الثالث يف الإمارة التي ارتفع عدد نزلء 
اأبوظبي  يف   11،2% بن�سبة  اأغ�سط�ص  �سهر  خالل  الفندقية  من�ساآتها 
و%2،8 يف منطقة العني و%22.5 يف منطقة الظفرة، يف حني بلغت 
العني  منطقتي  يف  و8،4%   5،6% الببفببنببدقببي  الإ�ببسببغببال  منببو  ن�سبة 

والظفرة على الرتتيب.
وحتت�سن اأبوظبي جمموعة متنوعة من الفعاليات الرئي�سية يف الربع 
الوجهة  وتعزز جاذبية  البببزوار  تببرثي جتربة  والتي  الببعببام،  الأخببري من 
الكرى  اجلائزة  �سباق  مثل  فعاليات  ت�ستقطب  اأن  ويتوقع  ال�سياحية. 
يف  وت�ساهم  الببزوار،  اإقبال  للماأكولت  اأبوظبي  ومهرجان  اأبوظبي  وفن 

زيادة عدد نزلء املن�ساآت الفندقية يف الإمارة. 

الظاهري تبحر  ابداعا بخم�سني من هواة الت�سوير يف كلنا االإمارات
•• ابوظبي - الفجر

اأقيمت وبنجاح كبري يف قاعة جمعية كلنا المببارات يف مدينة 
خليفة يف ابوظبي ور�سة ت�سوير اأطعمه ، اإدارتها باإبداع الفنانة 
�سعيد  خلفان  لطيفة  المبباراتببيببة  الت�سكيلية  الفوتوغرافية 

الظاهري ع�سوة فريق كبجر  للت�سوير الفوتوغرايف .
 : ال�سحي ع�سو فريق كبجر  الفوتوغرايف خالد  الفنان  وقال 

 ، الأطعمة  ت�سوير  عامل  اإىل  مدخلك  بعنوان  كانت  الور�سة   ،
والتي جائت �سمن فعاليات عام زايد وبالتن�سيق مع ال�سريك 
، مت  المببارات  رابطة م�سوري  للجمعية  الفني  ال�سرتاتيجي 
عر�ص جميع الأ�سا�سيات التي يحتاجها امل�سور للدخول لهذا 
بببببداأت الببور�ببسببة ببباجلببزء الببنببظببري ومت  املببجببال مببن الت�سوير ، 
اإعببدادات الت�سوير و زوايا الت�سوير واأمناط الت�سوير  عر�ص 
املتعارف عليها يف ت�سوير الأطعمة ، وطريقة توزيع الإ�ساءة ، 

وقواعد التكوين ، ومت تقدمي جزء عملي لبع�ص ما مت عر�سه 
بالنظري ، حظر بالور�سة عدد من امل�سورين و امل�سورات بلغ 

عددهم  50  من هواة الت�سوير .
ل�ست�سافة  تقديرها  عن  الظاهري  لطيفة  الفنانة  واأعببربببت 
التوعوي  بببدورهببا  ومبب�ببسببيببدة  لببلببور�ببسببة  الإمبببببارات  كلنا  جمعية 
الوطني و�سكرت رابطة م�سوري المببارات وفريق كبجر على 

حر�سهما على تنمية مهارات هواة الت�سوير  .
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اداة التحرير اجليني )كري�سرب – كا�ص 9(..

 درا�سة جديدة حتذر من زيادة خطر االإ�سابة بال�سرطان

تنجح  اأن  اأ�سابيع عدة قبل  اإىل  النموذجية  الكتئاب  حتتاج م�سادات 
اأ�سرع  مفعوًل  الكيتامني  يعطي  املببقببابببل،  يف  الأعببرا�ببص.  تخفيف  يف 
يدوم  كذلك،  غالباً.  دقائق  ب�سع  على  العملية  هذه  وتقت�سر  بكثري 
اأن تطول  اإذ ميكن  النموذجية،  اأكرث من م�سادات الكتئاب  مفعوله 
اآثاره لأ�سبوع اأو اأكرث مع اأن هذا العن�سر الكيماوي يخرج من اجل�سم 

خالل �ساعات.
ي�سعى باحثون من جامعة )اإلينوي( يف كلية )�سيكاغو( الطبية اإىل 
فهم �سبب هذا املفعول ال�سريع واملطّول الذي يعطيه الكيتامني على 

اأعرا�ص الكتئاب.

مفعول �سريع
قاد الأ�ستاذ مارك را�سينيك الدرا�سة وُن�سرت النتائج يف جملة )الطب 
النف�سي اجلزيئي(. لفهم هذا املو�سوع، ل بد من التعمق يف الآليات 

اخللوية املرتبطة بالكتئاب والأدوية التي تعاجله.
م�سادات  تعمل  كيف  اأثبتوا  وفريقه  را�سينيك  كببان  �سابق،  بحث  يف 
الكتئاب النموذجية املعروفة مبثبطات اإعادة امت�سا�ص ال�سريوتونني 
على م�ستوى اجلزيئات. اكت�سفوا اأنها تبطل مفعول بروتينات غوانني 

من خالل نزعها من الكتل الدهنية على غ�ساء اخلاليا.
تنتمي بروتينات غوانني اإىل فئة الروتينات التي توؤدي دور مفاتيح 
اأما  داخلها.  اإىل  اخللية  خارج  من  الر�سائل  مترير  فُت�سّهل  جزيئية، 
الكتل الدهنية، فت�سري اإىل اأجزاء من الأغ�سية اخللوية ت�سمل معظم 

الآليات اجلزيئية الالزمة لتبادل الإ�سارات بني اخلاليا.
تقوم بروتينات غوانني مبهام متعددة اأخرى، فتنتج مثاًل الأدينو�سني 
اأحادي الفو�سفات احللقي الذي ي�سّكل اأداة ثانية لنقل الر�سائل ويوؤدي 
جمموعة وا�سعة من الأدوار ت�سمح للخاليا الع�سبية باإعطاء اإ�سارات 

�سليمة.
اأكبببر من  اأعببببببداداً  ببباكببتببئبباب يحملون  املبب�ببسببابببني  اأن  اأثبببببت را�ببسببيببنببيببك 
بكل  تتعّطل  حيث  الدهنية  الكتل  داخببل  املرتا�سة  غوانني  بروتينات 
فاعلية. توؤدي هذه العملية اإىل تراجع الإ�سارات الع�سبية وقد تكون 

م�سوؤولة نظرياً عن بع�ص اأعرا�ص الكتئاب.
اإعادة امت�سا�ص ال�سريوتونني  اأن مثبطات  اأي�ساً  اأثبت فريق البحث 
اخلروج  على  غوانني  بروتينات  فُتجر  الدهنية،  الكتل  يف  ترتاكم 
وتعيد تن�سيطها. كانت هذه احلركة خارج الكتل تدريجية ومل تكتمل 

قبل مرور ب�سعة اأيام.
يف اأحدث درا�سة، اأجرى فريق البحث جتربة مماثلة لكنه حلل اآليات 
الكيتامني هذه املرة. لحظ العلماء اأن بروتينات غوانني خرجت من 
الكتل الدهنية بوترية اأ�سرع بكثري، خالل 15 دقيقة فقط، ما يف�ّسر 
مفعولها ال�سريع على الأرجح. كذلك لحظوا اأنها احتاجت اإىل وقت 

اأطول كي تعود اإليها.
الكتل  من  غوانني  بروتينات  تخرج  )حببني  را�سينيك:  مببارك  يو�سح 
الببدمبباغببيببة ومن  بببني اخلبباليببا  الببتببوا�ببسببل  الببدهببنببيببة، ت�سمح بتح�سني 
املعروف اأن هذا الو�سع ي�سهم يف تخفيف جزء من اأعرا�ص الكتئاب.

�ستخرج بروتينات غوانني يف مطلق الأحوال، �سواء ا�سُتعِملت م�سادات 
بطيئة جداً  بوترية  تعود  اأنها  مع  الكيتامني،  اأو  التقليدية  الكتئاب 
على  يف�ّسر  ما  الكيتامني،  ا�ستعمال  عند  الدهنية  الكتل  داخببل  اإىل 

الأرجح مفعول الدواء الطويل على اأعرا�ص الكتئاب(.

دح�ص النظريات القدمية
ُت�سكك الدرا�سة يف نظريات قدمية حول طريقة عمل الكيتامني. يف 
ال�سابق، كان العلماء يظنون اأن م�ستقبالت اإن-ميثيل-دي-اأ�سبارتات 

كانت الالعبة الأ�سا�سية يف هذه العملية.
وت�سمح  الع�سبية  اخلاليا  على  تكون  حني  امل�ستقبالت  تلك  تن�سط 
دوراً  توؤدي  كذلك  الغ�ساء.  نحو  بالتدفق  اإيجاباً  امل�سحونة  لالأيونات 
الذاكرة  واأداء  الع�سبي  ال�ستباك  نقاط  مرونة  اإىل  بالن�سبة  مهماً 

ويعمل الكيتامني على اإعاقتها.

اإن-ميثيل-دي- م�ستقبالت  اإخببراج  اإىل  الدرا�سة  يف  الباحثون  عمد 
اأ�سبارتات وراثياً لفهم حقيقة الدور الذي توؤديه.

ب�سرعة  بروتينات غوانني  امل�ستقبالت، خرجت  رغم غياب هذه  لكن 
من الكتل الدهنية.

يقول را�سينيك: )تثبت ال�ستنتاجات اأن حركة بروتينات غوانني حني 
تخرج من الكتل الدهنية ت�سّكل موؤ�سراً بيولوجياً حقيقياً على فاعلية 

م�سادات الكتئاب، بغ�ص النظر عن طريقة عملها(.
اختبار  يف  اإلببيببهببا  ببلببوا  تببو�ببسّ الببتببي  النتائج  ت�سهم  اأن  الببببباحببثببون  يبباأمببل 
م�سادات اكتئاب م�ستقبلية، حتى اأنهم يتمنون اأن توؤدي تلك النتائج 

اإىل حت�سني الأدوية الراهنة.

اأداة التحرير اجليني )كري�سر – كا�ص 9( مثرية لالهتمام 
من  لببلببوقببايببة  ا�ستعمالها  مببن  يتمكنوا  اأن  الببعببلببمبباء  ويبباأمببل 
ال�سرطان. لكن حتّذر درا�سة جديدة من زيادة خطر الإ�سابة 

بال�سرطان نتيجة ا�ستعمال هذه ال�سرتاتيجية.
تقنية  بتطوير  متزايداً  اهتماماً  الأخببرية  ال�سنوات  �سهدت 

حترير اجلينوم اأو )التحرير اجليني(.
يببعببنببي الببتببحببريببر اجلببيببنببي ا�ببسببتببعببمببال تببقببنببيببات عببالببيببة الدقة 
اأجزاء  تغيري  من  اخلببراء  يتمكن  كي  احل�سا�سية  و�سديدة 

من احلم�ص النووي الب�سري لأغرا�ص عالجية.

الوراثية  املتغريات  يف  بالتاأثري  خا�ص  ب�سكل  العلماء  يهتم 
الببتببي تببرفببع خببطببر الإ�ببسببابببة ببع�ص الأمببببرا�ببببص، مبببا فيها 
ال�سرطان. لكن رغم اعتبار التحرير اجليني واعداً، ل �سيما 
الأداة الدقيقة )كري�سر – كا�ص 9(، يحّذر بحث جديد من 

عواقب الت�سّرع يف ا�ستخال�ص ال�ستنتاجات.
ناو(  )ميدي�سني  جملة  يف  م�ستقالن  بحثان  حببديببثبباً  ُن�سر 
وذكرا اأن اأدوات التحرير اجليني تزيد عن غري ق�سد خطر 
بالغة  خلوية  اآلببيببة  تعطيل  خببالل  مببن  بال�سرطان  الإ�ببسببابببة 

الدقة.

كذلك، اكت�سفت درا�سة حديثة اأخرى اأجرتها الدكتورة اإميا 
هابانييمي وزمالوؤها من معهد )كارولين�سكا( يف �ستوكهومل، 
ال�سويد، ومن جامعة )هل�سنكي( يف فنلندا اأن ا�ستعمال اأداة 
)كري�سر – كا�ص 9( لتحرير احلم�ص النووي يف اخلاليا 

الب�سرية قد يعطي عواقب غري مرغوب فيها.

تن�سيط الربوتني )بي 53(
ب�سرية  خاليا  على   )9 – كا�ص  )كري�سر  اأداة  اختبار  عند 
يف املختر، لحظت هابانييمي وفريقها اأن عملية التحرير 
يّت�سل  الببببذي   )53 )بببببي  البببروتبببني  تببنبب�ببسببيببط  عببلببى  قبببببادرة 
التي  اخلاليا  يف  يتفاعل  لذلك،  نتيجًة  النووي.  باحلم�ص 
املواقع  النووي يف  وين�سط )لإ�سالح( احلم�ص  فيها  يوجد 

التي تتدّخل فيها اأداة )كري�سر – كا�ص 9(.
ي�سعف  اأو  اجلينوم  حترير  اأداة  امل�ساد  التفاعل  هذا  يبطئ 
اأف�سل  9( تعطي  – كا�ص  اأن )كري�سر  يعني  ما  فاعليتها، 
اأو   )53 الروتني )بي  اإىل  تفتقر  التي  النتائج يف اخلاليا 

تعجز عن تن�سيط هذا الروتني.
قامعاً   )53 )بببي  بروتني  ُيعتر  اأخببرى:  تببرز م�سكلة  لكن 
لالأورام، لذا قد يوؤدي غيابه يف اخلاليا اأو اختالل عمله اإىل 

تكاثر اخلاليا بوترية غري طبيعية واتخاذها بعداً خبيثاً.
تو�سح هابانييمي: 

اإ�ببسببالح اجلينة  التي تنجح يف  اختيار اخلاليا  )مببن خببالل 
ن�ستهدفها، قد نختار عن غري ق�سد خاليا  التي  املت�سررة 
تفتقر اإىل بروتني فاعل من نوع )بي 53(. واإذا ُزرعت تلك 
اجليني  الببعببالج  يف  يح�سل  كما  املري�ص،  ج�سم  يف  اخلبباليببا 
املرتبط بالأمرا�ص الوراثية، فاإنها تنتج ال�سرطان، ما يزيد 
اأداة  على  املبنية  اجلينية  العالجات  �سالمة  ب�ساأن  املخاوف 

)كري�سر((.

اآثار جانبية للتحرير اجليني
املجال،  هبببذا  املببطببروحببة يف  واملببخبباطببر  املبببخببباوف  اإىل  نببظببراً 
يو�سي العلماء الذين �ساركوا يف الدرا�سة الأخرية الباحثني 
اأدوات  حتملها  التي  العالجية  القدرات  ي�ستك�سفون  الذين 
حترير اجلينوم باأن يراعوا بجّدية الآثار اجلانبية املحتملة 

ويحددوا اأف�سل طريقة للتعامل معها.
يببقببول املبب�ببسببرف عببلببى الببدرا�ببسببة ببببرنبببارد �ببسببمببرييببر: )ُتعتر 
عالجية  قبببدرات  وحتمل  قوية  اأداة   )9 كا�ص   – )كري�سر 
بحذر  معها  الببتببعببامببل  �ببسببرورة  اإىل  يلفت  لكنه  مببدهبب�ببسببة(. 

وُي�سّجع على اإجراء اأبحاث اإ�سافية لفهم تداعياتها بالكامل 
وتفاعالت الروتني )بي 53( على امل�ستوى اخللوي.

قد  الأخببببرى،  الطبية  الببعببالجببات  )مببثببل  �سمريير:  ي�سيف 
تعطي العالجات املبنية على اأداة )كري�سر – كا�ص 9( اآثاراً 
الرعاية.  ومقدمو  املر�سى  منها  يحذر  اأن  ويجب  جانبية 
تك�سف درا�ستنا اأهمية اإجراء اأبحاث م�ستقبلية حول الآليات 
التي تطلق الروتني )بي 53( رداً على ا�ستعمال )كري�سر 
على  املبنية  العالجات  �سالمة  لتح�سني  وذلك   )9 – كا�ص 

هذه التقنية(.

بوترية  االكتئاب  اأعرا�ص  ف  يخفِّ الكيتامني  اأن  حديثًا  تبنينّ 
�سريعة وفاعلة. لذا يت�ساءل العلماء راهنًا عما يفعله الإعطاء 
اإذ  معقدة،  �سورة  الكيتامني  يحمل  ال�سكل.  بهذا  �سريع  مفعول 
فه  ي�سننّ بينما  الرتفيهية(  )املخدرات  من  نوعًا  البع�ص  يعتربه 
ر  املُخدنّ هذا  يخ�سع  االأح�سنة(.  )مهدئات  من  كجزء  اآخ��رون 
املتناق�ص لتحليلت متزايدة باعتباره علجًا حمتمًل حلاالت 

االكتئاب التي تف�سل فيها االأدوية االأخرى.

بوترية �سريعة وفاعلة

ّدرالكيتامني... عالج حمتمل حلاالت االكتئاب مخُ



24 األحد  23   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12434  
Sunday   23   September   2018  -  Issue No   12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286146           بتاريخ : 17 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات معاجلة املعامالت املالية، و املق�سود بها توفري املعامالت التجارية الآمنة وخيارات الدفع؛ املعاجلة 
الأموال  الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛خدمات حتويل  مل�ستخدمي  الفواتري  بيانات دفع  الإلكرتونية ونقل 
املعامالت؛ خدمات  الآيل، وبطاقة هدية خدمات معاجلة  ال�سحب  الئتمان، وبطاقة  الإلكرتونية؛ بطاقة 
النقال  الهاتف  بوا�سطة  الدفع  خدمات  توفري  الببدفببع؛  معامالت  معاجلة  خدمات  بها  واملق�سود  التاجر، 
الإلكرتونية لالآخرين؛اخلدمات املالية؛ خدمات معاجلة الدفع؛ خدمات املعامالت املالية؛ ت�سهيل وترتيب 

متويل وتوزيع الترعات و املنح؛ خدمات جمع الترعات اخلريية عر الإنرتنت وخدمات الترع املايل
بالفئة: 36

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم حلرف f بالالتينية ب�سكل مميز داخل اطار مربع باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286147           بتاريخ : 17 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الفيديو  و  الرقمية  الإلكرتونية  ال�سور  نقل ملفات  بها  املق�سود  و  الفيديو،  تبادل  ال�سور وخدمات  تبادل 
واملحتوى ال�سمعي والب�سري بني م�ستخدمي الإنرتنت؛ الت�سالت؛ توفري اإمكانية الو�سول اإىل الكمبيوتر 
واللكرتونيات وقواعد بيانات املوجودة على النرتنت؛ خدمات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، و املق�سود 
بها النقل الإلكرتوين للو�سائط الإلكرتونية والبيانات والر�سائل والر�سومات وال�سور وال�سوت والفيديو 
و�سالت  عامة؛توفري  اأهمية  ذات  مو�سوعات  ب�ساأن  الإنرتنت  عر  لالت�سال  منتديات  توفري  واملعلومات؛ 
الت�سالت عر الإنرتنت التي تنقل اأجهزة اجلوال وم�ستخدمي الإنرتنت اإىل مواقع حملية وعاملية اأخرى 
على الإنرتنت؛ ت�سهيل الو�سول اإىل مواقع ويب تابعة جلهات خارجية اأو اإىل حمتوى اإلكرتوين اآخر لطرف 
ثالث عر ت�سجيل دخول �سامل؛ توفري غرف الدرد�سة عر الإنرتنت، وخدمات الر�سائل الفورية، ولوحات 
الت�سالت  �سبكات  اأو  الإنرتنت  والفيديو عر  والن�سو�ص  ال�سوتي  البث  الإلكرتونية؛ خدمات  الإعالنات 
الهاتفية؛  الت�سالت  خدمات  )فببواب(؛  الإنرتنت  بروتوكول  عر  الإنرتنت  بروتوكول  خدمات  الأخببرى؛ 
توفري اإمكانية الو�سول اإىل قواعد البيانات احلا�سوبية يف ميادين ال�سبكات الجتماعية و ميدان التعارف 
الجتماعي و املواعدة؛ خدمات تبادل ال�سور و البيانات من �سخ�ص ل �سخ�ص، و املق�سود بها النقل الإلكرتوين 
الت�سالت  خببدمببات  الإنببرتنببت؛  م�ستخدمي  بببني  ال�سوتي  واملحتوى  والر�سومات  الرقمية  ال�سور  مللفات 
واملحتوى  لل�سور  الإلكرتوين  النقل  بها  املق�سود  و  ل�سخ�ص،   - �سخ�ص  والال�سلكية وخدمات من  ال�سلكية 
ال�سمعي الب�سري والفيديو،وال�سور، والفيديو، والبيانات، والن�سو�ص، والر�سائل، والإعالنات، والت�سالت 
ال�سمعي  واملحتوى  الب�سري،  للفيديو،ال�سمعي  املبا�سر  والبث  التدفق  واملعلومات؛  والإعالنات  الإعالمية 
الب�سري التفاعلي عر الإنرتنت؛ عقد املوؤمترات عن بعد.خدمات الت�سالت، و املق�سود بها خدمات نقل 
البيانات وا�ستقبالها عر �سبكات الت�سالت؛ ويب الر�سائل؛ التبادل الإلكرتوين لل�سوت، البيانات،ال�سوت 
ال�سلكية  والت�سالت  الإنرتنت  �سبكة  طريق  عن  اإليها  الو�سول  ميكن  والر�سومات  والن�سو�ص  والفيديو 

والال�سلكية؛ خدمات البث ال�سوتي والن�سو�ص والفيديو عر الإنرتنت و�سبكات الت�سالت الأخرى
بالفئة: 38

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم حلرف f بالالتينية ب�سكل مميز داخل اطار مربع باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286257           بتاريخ : 21 / 01/ 2018
03415/TO/M/17 :رقم الولوية

تاريخ الولوية: 2017/07/19
بلد الولوية: توجنا

با�سببم: ماك�سار تكنولوجيز هولدينج انك.
وعنوانه: �سويت 4025، �سبري تاور، وان ماركت بالزا، �سان فران�سي�سكو، كاليفورنيا 94105، الوليات 

املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الت�سوير الرقمي؛ خدمات الت�سوير الفوتوغرايف
بالفئة: 41

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة MAXAR بالالتينية باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286150           بتاريخ : 17 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التقدمي الجتماعي و التعارف و و�سل الأفراد )نتوركينج( و املواعدة؛ توفري الو�سول اإىل قواعد 
و  الجتماعية،  ال�سبكات  جمببالت  يف  الإنرتنت  على  للبحث  القابلة  البيانات  وقواعد  احلا�سوبية  البيانات 
وحتقيق  الببذات،  وحت�سني  ال�سخ�سية،  التنمية  جمال  يف  املعلومات  توفري  والتعارف؛  الجتماعية  التقدمي 
الذات، اخلريية، الن�سانية، واملتطوعني، واخلدمات العامة واملجتمعية، والأن�سطة الإن�سانية؛ توفري خدمات 
الت�سليم،  وترتيب  ال�سراء،  عمليات  وت�سهيل  احلببجببوزات،  بها  املق�سود  و  لالآخرين،  الر�ببسبباد  و  ال�ستقبال 
معلومات  وتببوفببري   واخلببدمببات،  املنتجات  ب�ساأن  تو�سيات  وتوفري  املطلوبة،  ال�سخ�سية  الرتتيبات  واتببخبباذ 
حمددة للعمالء لتلبية الحتياجات الفردية، وتوفري التذكري والإخطارات الإلكرتونية؛ خدمات التوا�سل 
الجتماعي عر الإنرتنت؛ تقدمي املعلومات يف النموذج من قواعد البيانات التي حتتوي على معلومات يف 
جمالت ال�سبكات الجتماعية و التقدمي الجتماعية؛ خدمات التحقق من امل�ستخدم؛ خدمات التحقق من 

الهوية؛ خدمات التحقق من الهوية التجارية
بالفئة: 45

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم حلرف f بالالتينية ب�سكل مميز داخل اطار مربع باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286472           بتاريخ : 24 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اللينة  الكببيببا�ببص  و  حقائب  احلببمببل،  حقائب  اأنبببواع  جميع  الريا�سية،  احلقائب  جميع  بها  واملعنى  حقائب 
)احلقائب اللينة( ملالب�ص الريا�سة و حقائب اليد املحمولة وحقائب الكتب وجميع حقائب احلمل وحقائب 
ال�سفرواكيا�ص واقية من املطروحقائب الظهروحقائب ال�ساطئ و احلقائب التي تلب�ص كحزام وحقائب اليد 
ال�سغرية)الكالت�ص( وحقائب املكياج و التي تباع فارغة، حقائب ريا�سية )حقائب اجليم؛ اجللود و ما ي�سبه 
اجللود؛ جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة؛ ال�سناديق املقلدة؛ املظالت؛ ع�سي؛ كتيبات جيب؛ حقائب يد؛ 
�سما�سي؛  املحمولة؛  اليد  �سناديق  ربببط؛  حقائب  البنك؛  كبطاقات  للبطاقات  جببراب  او  حافظة  حمافظ؛ 

حقائب يد رجاية؛ حقائب يد مع حمالت
بالفئة: 18

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 286476           بتاريخ : 24 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمة توفري ابحاث و معلومات عن ال�سوق؛ خدمة الت�سويق لل�سلع وخدمات الآخرين عرالإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛ 
التجارية  اخلدمات  لالآخرين؛  و�سرائها  الإعببالم  و�سائل  تخطيط  بها  املق�سود  و  الإعالنية،  واخلدمات  الأعمال  خدمات 
والإعالنية، وهي اخلدمات الإعالنية لتتبع اأداء الإعالنات، واإدارة الإعالنات وتوزيعها وعر�سها، وحتليل بيانات الإعالنات 
والإبالغ عن بيانات الإعالنات وحت�سني الأداء الإعالين؛ اخلدمات ال�ست�سارية يف جمالت الإعالن والت�سويق؛ ت�سهيل تبادل 
وبيع اخلدمات واملنتجات من اأطراف ثالثة عر الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛ توفري اأ�سواق اإلكرتونية للبائعني للب�سائع 
التوظيف  التجارية؛ خدمات  ال�سبكات  امل�سرتين؛  البائعني مع  الت�سهيالت عر الإنرتنت لربط  اأو اخلدمات؛ توفري  و / 
الكمبيوتر  �سبكة  اإعالنية م�سنفة عر  بها توفري م�ساحات  واملق�سود  املعلوماتية،  والتوزيع  الإعببالن  الت�سغيل؛ خدمات  و 
العاملية؛ توفري قواعد بيانات الكمبيوتر على الإنرتنت وقواعد البيانات القابلة للبحث عرالإنرتنت يف جمال الإعالنات 
اأو  بال�سلع  ا�ستبدالها  التي ميكن  الهدايا  �سهادات بطاقات  اإ�سدار  املدفوعة م�سبقا، وهي  الهدايا  املبوبة؛ خدمات بطاقات 
اخلدمات؛ اخلدمات اخلريية، و املق�سود بها تعزيز الوعي العام بالأن�سطة اخلريية و الن�سانية  و التطوع، اخلدمات العامة 
و الن�سانية والأن�سطة الإن�سانية؛ الإعالن عر الو�سائط الإلكرتونية؛ اإدارة عالقات العمالء؛ اخلدمات العالنية؛ ن�سر 
الإعالنات لالآخرين عرالإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛ تعزيز و ت�سويق �سلع وخدمات الآخرين عن طريق توزيع اإعالنات 
الفيديو على �سبكة الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛ اخلدمات الإعالنية، اأي ا�ستهداف الإعالنات عرالإنرتنت وحت�سينها؛ 
اإدارة الأعمال؛ اإدارة اأعمال ووظائف املكاتب؛ ا�ست�سارات للعالمات التجارية؛ ت�سميم مواد اإعالنية لالآخرين؛ توفري اأدلة/ 

مراجع الأعمال التجارية عر الإنرتنت التي ت�سم الأعمال واملنتجات واخلدمات لالآخرين
بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 286479           بتاريخ : 24 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

افرتا�سية  جمتمعات  اإن�ساء  وهببي  الكمبيوتر،  خدمات  والرجميات؛  الكمبيوتر  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم 
للم�ستخدمني امل�سجلني لتنظيم املجموعات والجتماعات والأحداث، وامل�ساركة يف املناق�سات والنخراط يف 
ال�سبكات الجتماعية والأعمال التجارية واملجتمع؛ اخلدمات احلا�سوبية، و املق�سود بها ا�ست�سافة املرافق 
و�سبكات  التفاعلية عرالإنرتنت  واملناق�سات  واملنا�سبات  الجتماعات  وعقد  لتنظيم  لالآخرين  الإلكرتونية 
اأو �سفحات ويب  الت�سالت؛ خدمات حا�سوبية يف �سكل ملفات �سخ�سية اإلكرتونية وجمموعات خم�س�سة 
اأو حمددة ب�سكل عام، مبا يف ذلك ال�سوت والفيديو وال�سور  تت�سمن معلومات حمددة من قبل امل�ستخدم 
والن�سو�ص واملحتوى والبيانات؛ خدمات الكمبيوتر، وهي توفري حمركات البحث للح�سول على البيانات 
امل�ستخدمني  متكن  تقنية  تت�سمن  عببرالإنببرتنببت  ت�سهيالت  تببوفببري  والتبب�ببسببالت؛  الإنببرتنببت  �سبكة  عببر 
عرالإنرتنت من اإن�ساء ملفات �سخ�سية تت�سمن معلومات ال�سبكات الجتماعية والأعمال التجارية ونقل 
هذه املعلومات وم�ساركتها بني عدة مرافق عرالإنرتنت لالنخراط يف ال�سبكات الجتماعية واإدارة ح�سابات 
ال�سبكات الجتماعية؛ توفري برامج لل�سبكات الجتماعية واإن�ساء منتدى افرتا�سي و نقل حمتوى و بيانات 
ال�سوت والفيديو وال�سور والن�سو�ص؛ توفريخدمة �سبكة عرالإنرتنت متكن امل�ستخدمني من نقل بيانات 
التجارية  املعامالت  باإجراء  للم�ستخدمني  لل�سماح  الإلكرتونية  التجارة  برامج  توفري  ال�سخ�سية؛  الهوية 
الذي  التطبيق  خدمة  مببزود  وهي  احلا�سوبية  اخلدمات  العاملية؛  احلا�سوب  �سبكة  طريق  عن  الإلكرتونية 
التجارية  املعامالت  باإجراء  للم�ستخدمني  لل�سماح  اي(  بي  )ايببه  التطبيقات  برجمة  واجهة  برنامج  ي�سم 
الإلكرتونية عر �سبكة كمبيوترعاملية؛ خدمات الرجميات )ا�ص ايه ايه ا�ص( التي تت�سمن برامج لإر�سال 
الطلبات  لنقل  الإلكرتونية  التجارية  املعامالت  وت�سهيل  والتنبيهات،  والإ�سعارات  الإلكرتونية  الر�سائل 
واإر�سال الر�سائل الإلكرتونية وا�ستقبالها، وال�سماح للم�ستخدمني باإجراء املعامالت التجارية الإلكرتونية 
خدمة  مببزود  الآخببريببن؛  وخدمة  وقيا�ص  اإدارة  يف  ل�ستخدامها  برامج  توفري  عاملية؛  كمبيوتر  �سبكة  على 
تخطيط  وقيا�ص  والإببببالغ  وتتبع  لإدارة  اي(  بي  )ايببه  التطبيقات  برجمة  واجهة  برنامج  ي�سم  التطبيق 
و�سائل الإعالم، و�سراء و�سائل الإعالم والإعالن عن الآخرين؛ مزود نظام �سراء الإعالنات عر الإنرتنت، 
و املق�سود بها توفري برامج غري قابلة للتنزيل لل�سماح للم�سرتين والبائعني لالإعالن عر الإنرتنت ب�سراء 
�ببسببراء وبيع  بببرامببج ل�ستخدامها يف  بببي( ي�سم  ا�ببص  التطبيق )ايببه  وبيع خمببزون الإعببالنببات؛ مببزود خدمة 
وت�سميم واإدارة وتتبع وتقييم و حت�سني، وال�ستهداف، وحتليل، وتقدمي، والإبالغ عن العالن والت�سويق 
املتنقلة  الرجميات  تطبيقات  و�سيانة  واختبار  وتقييم  تطوير  من  متكن  برامج  توفري  الإنببرتنببت؛  عر 
املوحد  الدخول  تكنولوجيا  با�ستخدام  امل�ستعملني  م�سادقة  خدمات  توفري  املحمولة؛  احلا�سوب  لأجهزة 
حتويل  من  امل�ستخدم  م�سادقة  خدمات  توفري  الإلكرتونية؛  التجارة  ملعامالت  الرجميات  وتكنولوجيا 
الإلكرتونية  املعامالت  من  والتحقق  الآيل  ال�سحب  وبطاقات  الئتمان  وبطاقات  الإلكرتونية،  الأمبببوال 
با�ستخدام الدخول املوحد وتكنولوجيا الرجميات؛ توفري واجهة برجمة التطبيقات )ايه بي اي( لل�سماح 
ملعاجلة  بببرامببج  تببوفببري  عببرالإنببرتنببت؛  الإلببكببرتونببيببة  الأعببمببال  النقدية  املببعببامببالت  ببباإجببراء  للم�ستخدمني 
املدفوعات الإلكرتونية؛ خدمات املن�سة كخدمة )بي ايه ايه ا�ص( التي تت�سمن برامج ت�سمح للم�ستخدمني 
التطبيقات )ايه بي اي(  التجارية والتجارة الإلكرتونية؛ توفري برنامج واجهة برجمة  املعامالت  باإجراء 
ل�ستخدامه يف الر�سائل الإلكرتونية و حمتوى و بيانات نقل ال�سوت والفيديو وال�سور والن�سو�ص؛ توفري 
التطبيق  الإلكرتونية؛ خدمات اخلرائط؛ توفري برامج خلدمات اخلرائط؛ مزود خدمة  للر�سائل  برامج 
)ايه ا�ص بي( ي�سم برناجما خلدمات اخلرائط؛ توفري برامج لتبادل وعر�ص موقع امل�ستخدم، والتخطيط 
لالأن�سطة مع امل�ستخدمني الآخرين وتقدمي التو�سيات؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي( ي�سم برنامج 
وتقدمي  اآخببريببن  م�ستخدمني  مببع  التخطيط  اأن�سطة  امل�ستخدم،  موقع  وعببر�ببص  تبببببادل  ت�سهيل  اأو  لتمكني 
تو�سيات؛ توفري برامج لر�سم اخلرائط الجتماعية و الوجهات؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص ب�ص( ي�سم 
لإجراء  توفريالرجميات  اأوالوجهات؛  املقا�سد  و  الجتماعية  اخلرائط  ر�سم  ت�سهيل  اأو  لتمكني  برنامج 
اإجراء  ت�سهيل  اأو  لتمكني  بببرنببامببج  ي�سم  بببي(  ا�ببص  )ايبببه  التطبيق  خببدمببة  مبببزود  والت�سجيل؛  واحلببجببوزات 
احلجوزات و الت�سجيل؛ توفري الرامج الالزمة لطلب و / اأو �سراء ال�سلع واخلدمات؛ مزود خدمة التطبيق 
الرجميات  توفري  واخلببدمببات؛  ال�سلع  �سراء  اأو   / و  الطلب  ت�سهيل  اأو  لتمكني  برنامج  ي�سم  بي(  ا�ص  )اي 
خدمة  مببزود  الأهببمببيببة؛  ذات  والأحببببداث  واخلببدمببات  ال�سلع  موقع  وتقا�سم  وحتببديببد  للبحث  باملواقع  العلم 
واخلدمات  ال�سلع  موقع  م�ساركة  و  وحتديد  للبحث  باملوقع  العلم  برجمية  ي�سم  بببي(  ا�ببص  )ايببه  التطبيق 
اأن�ساأها  التي  اخلا�سة  املجموعات  اإىل  والببو�ببسببول  واإدارة  لإنبب�ببسبباء  بببرامببج  توفري  الأهببمببيببة؛  ذات  والأحببببداث 
املحلية  الهتمام  نقاط  وحتديد  للبحث  توفريبرامج  الفرتا�سية؛  املجتمعات  داخببل  واإدارتببهببا  امل�ستخدم 
واملوقعية والأحداث واملعامل وفر�ص العمل والرتفيه والأحداث الثقافية والت�سوق والعرو�ص؛ توفريبرامج 
بالت�سال مبمثلي  لهم  وال�سماح  امل�ستخدمني  لتحديد  توفريبرامج  العمل وحتديدها؛  للبحث عن فر�ص 
اإىل  ت�ستند  الطق�ص  عن  لتوفريمعلومات  توفريبرامج  افرتا�سية؛  لتوفري�سوق  برامج  توفري  احلكومة؛ 
من�سة  اأوبثها؛  اأوربطها  اجلبباريببة  بببالأخببببباراأوالأحببداث  املتعلقة  باملعلومات  للتزويد  توفريبرامج  املببوقببع؛ 
ايه ا�ص( ي�سم من�سات الرجميات ل�ستخدامها يف �سراء ون�سر الإعالنات؛ توفريبرامج  ايه  كخدمة )بي 
فالتر  مببع  الببببب�ببسببري  وال�سمعي  والببببب�ببسببري  ال�سمعي  واملببحببتببوى  والبب�ببسببور  البب�ببسببورالببفببوتببوغببرافببيببة  لتعديل 
والر�سومات  والن�سو�ص  املتحركة  والر�سوم  الر�سومات  بها  واملق�سود  املعزز،  الواقع  و موؤثرات  فوتوغرافية 
الفتوغرافية والعالمات اجلغرافية وعالمات البيانات الو�سفية والروابط الت�سعبية )الو�سالت(؛ توفري 
والب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  ال�سور  اأي  الإلكرتونية،  الو�سائط  مغذي  مع  التفاعل  و  للعر�ص  الرامج 
والفيديووالبث مبا�سروالتعليق والإعالنات والأخباروو�سالت/روابط الإنرتنت؛ توفري برامج للعثورعلى 
ال�سمعي  واملحتوى  والفيديو  ال�سور  تنظيم  توفري  املحتوى؛  يف  وال�ببسببرتاك  املحتوى  ونا�سرين  املحتوى 
برناجما  ي�سم  بببي(  ا�ببص  )ايببه  التطبيقات  خدمة  مببزود  الو�سفية؛  البيانات  عالمات  با�ستخدام  الب�سري 
ال�سور  ونببقببل  الفببرتا�ببسببي  جمتمع  وخببلببق  الجتماعية  ال�سبكات  حمببتببوى  واإدارة  الجتماعية،  لل�سبكات 
والن�سو�ص  والبيانات  الفيديو  واأ�سرطة  وال�سورالفوتوغرافية  والفيديو  والب�سري  ال�سمعي  واملحتوى 
والر�سائل والإعالنات وات�سالت و�سائل العالم و معلوماتها؛ مزود خدمه التطبيقات)ايه ا�ص بي( ي�سم 
واجهه برجمه التطبيقات )ايه بي اي( الرجميات التي ت�سهل اخلدمات اللكرتونية لل�سبكات الجتماعية 
لل�سبكات  الرجميات  من�سات  ي�سم  ا�ببص(  ايببه  ايببه  بي   ( كخدمة  من�سة  الرجميات؛  تطبيقات  وتطوير   ،
ال�سورواملحتويات  املجتمع الفرتا�سي ونقل  اإن�ساء  و   ، ال�سبكات الجتماعية  ادارة حمتوي  و   ، الجتماعية 
ات�سالت  و  الإعالنات   ، والر�سائل  والن�سو�ص  وال�سوروالبيانات  الفيديو  حمتوى  و  والب�سرية  ال�سمعية 
وحترير  حتميل  على  الببقببدرة  امل�ستخدمني  متنح  التي  الرجميات  تاأجري  معلوماتها؛  و  العببالم  و�سائل 
و  املحتوي  و�سع  بها  واملق�سود  احلا�سوب  خدمات  املرئي؛  واملحتوى  وال�سوت  والفيديو  ال�سور  وم�ساركه 
اإن�ساء مغذي )تدفق( و�سائل العالم الجتماعية؛  و  امل�ستخدم والإعالنات على الإنرتنت  املحدد من قبل 
توفري  ؛  واملرئية  والب�سرية  ال�سمعية  املحتويات  وت�سجيل  ال�سورالفوتوغرافية  توفري برجميات للتقاط 
والفيديو  الب�سري  ال�سمعي-  واملحتوي  ال�سور  نقل  والتمكني من  والأر�سفة  والتنزيل  للتحميل  برجميات 
للو�سائط  الرتفيهي  املحتوى  لتدفق  توفريالرجميات  ؛  وتبادلها  بها  املرتبطة  والبيانات  والن�سو�ص 
واملجموعات  لببالأفببراد  الإنببرتنببت  على  الببوجببود  على  واحلببفبباظ  لإن�ساء  بببرامببج  توفري  الرتفيهية؛  املتعددة 
عر  املحلية  املجتمعات  مع  والتفاعل  للتوا�سل  للمعلنني  برامج  توفري  التجارية؛  والعالمات  وال�سركات 
الت�سهيالت  توفري  ؛  الجتماعية  امل�ساعدة  برامج  توفري  ؛  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  برامج  توفري  الإنببرتنببت؛ 
الر�سائل  وا�ستقبال  لإر�ببسببال  للتنزيل  القابلة  غري  للرامج  موؤقتا  ا�ستخداما  تت�سمن  التي  اللكرتونية 
والر�سوم  الفوتوغرافية  وال�سور  وال�سور  التذكريية  والر�سائل  والتنبيات  الفورية  والر�سائل  الكرتونيه 
توفريالرجميات  التبب�ببسببال؛  �سبكات  و  الإنببرتنببت  عببر  والفيديو  ال�سوت  حمتوى  و  والبيانات  البيانية 
ل�ستخدامها يف ت�سهيل ال�سوت عر بروتوكول الإنرتنت مكاملات )يف او اي بي( واملكاملات الهاتفية ومكاملات 
الجتماعية  ال�سبكات  وخببدمببات  الفورية  والر�سائل  الإلكرتونية  والر�سائل  الن�سية  والر�سائل  الفيديو 
عرالإنرتنت؛ خدمات تقدمي التطبيقات)ايه ا�ص بي( التي تت�سمن برامج لتمكني اأو ت�سهيل ال�سوت عر 
بروتوكول الإنرتنت مكاملات)يف او اي بي( ومكاملات هاتفيه ومكاملات فيديوور�سائل ن�سيه ور�سالة الكرتونيه 
التقاط  الرجميات ل�ستخدامها يف  توفري  الإنرتنت؛  الجتماعية عر  ال�سبكات  فورية وخدمات  ور�سالة 
وحتريرال�سورالفوتوغرافية وت�سجيل وحترير الفيديو؛ مزود خدمه التطبيقات )اإيه ا�ص بي( الذي ي�سم 
الفيديو؛  اأ�سرطه  وحترير  وت�سجيل  الفوتوغرافية  ال�سور  وحترير  التقاط  ت�سهيل  اأو  لتمكني  برناجما 
توفري  بببي(؛  ا�ببص  )اي  التطبيقات  خدمه  مببزود  الإنببرتنببت؛  علي  الرجميات  توفري  الببرجمببيببات؛  تطوير 
الت�سهيالت عر الإنرتنت التي تعطي امل�ستخدمني القدرة علي حتميل وتعديل وم�ساركه ال�سوت والفيديو 
الفوتوغرافية والن�سو�ص والر�سومات والبيانات؛ توفري الرجميات والتطبيقات لدارة عالقات  وال�سور 
التحليل  بها؛  املت�سلة  والت�سميمات  والبحوث  والتكنولوجية  العلمية  اخلببدمببات  ام(؛  ار  )�سي  العمالء 
الببتببرعببات والهبات؛  البببببحببث؛ تببوفببري بببرجمببيببات لتي�سري وتببرتببيببب متببويببل وتبببوزيبببع  البب�ببسببنبباعببي وخبببدمبببات 

توفريبرامج خلدمات الترعات اخلريية على الإنرتنت وخدمات الترعات/املنح/الهبات املالية
بالفئة: 42

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 287025  بتاريخ : 07 /02/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الكومبيوتر؛  برامج  اأدوات تطوير  الجتماعي؛  التوا�سل  ل�سبكات  الكومبيوتر  برامج  الكومبيوتر؛  معدات 
يف  ل�ستخدامها  تطبيقات  بببرجمببة  واجببهببة  تطبيقات؛  بببرجمببة  كببواجببهببة  ل�ستخدامها  كومبيوتر  بببرامببج 
النرتنت  خدمات  ت�سهل  التي  الكومبيوتر  لرامج  تطبيقات  برجمة  واجهة  الرجميات؛  بناء  تطبيقات 
لإن�ساء  الكومبيوتر  برامج  البيانات؛  واإدارة  والو�سول  وتنزيل  وحتميل  وا�سرتجاع  الجتماعي  للتوا�سل 
لإن�ساء  الكومبيوتر  برامج  الأحببداث؛  لتنظيم  الكومبيوتر  برامج  النرتنت؛  جمتمع  مع  والتفاعل  واإدارة 
و  والتاأ�سري  وربببط  وتدفق  وتببدويببن  وتو�سيم  واإظببهببار  ون�سر  وعر�ص  والو�سول  وتنزيل  وحتميل  وحترير 
الإ�سارة اإىل الثقة والتعليق و ت�سمني واإر�سال وتبادل اأو توفري و�سائل العالم اللكرتونية واملعلومات عر 
وال�سوت  ال�سور  نقل  ومتكني  واإتاحة  لتعديل  الكومبيوتر  برامج  التوا�سل؛  و�سبكات  الكومبيوتر  �سبكات 
والفيديو  وال�سوت  وال�سور  الفوتوغرافية  ال�سور  لتعديل  برنامج  الفيديووالبيانات؛  وحمتوى  والفيديو 
الت�سميمات  اأي  املعزز  الواقع  وتاأثريات  الفوتوغرايف  الت�سوير  وال�سمعي مع مر�سحات  الب�سري  واملحتوى 
والر�سوم املتحركة والن�ص والر�سم والعالمات اجلغرافية والبيانات الو�سفية والروابط الت�سعبية؛ برامج 
حا�سوب  برامج  واملعلومات؛  البيانات  وتخزين  وم�ساركة  وحتويل  وتعديل  وتنظيم  وحترير  واإدارة  جلمع 
عر  اللكرتونية  التجارية  املعامالت  اإجببراء  للم�ستخدمني  لل�سماح  للتنزيل  القابلة  اللكرتونية  التجارة 
اإلكرتونية؛  وتذكريات  واإ�سعارات  تنبيهات  ر�سالة  لإر�سال  برامج  العاملية؛  والت�سالت  الكمبيوتر  �سبكات 
برامج لإر�سال الطلبات والأوامر؛ برامج حمركات بحث الكومبيوتر؛ بطاقات الهدايا امل�سفرة مغناطي�سياً؛ 
برامج كومبيوتر ل�ستخدامها يف اإن�ساء واإدارة وقيا�ص ون�سر اعالنات الأخرين؛ خادم الإعالنات وخ�سو�ساً 
الواقع  الببعبباب  بببرامببج  اللببكببرتونببيببة؛  املببواقببع  اإىل  اإعببالنببات  وتببقببدمي  الإعببالنببات  الكمبيوتر لتخزين  خبببادم 
الفرتا�سي؛ اأجهزة كومبيوتر لألعاب الواقع الفرتا�سي؛ برامج العاب الواقع الفرتا�سي املختلط؛ اأجهزة 
كومبيوتر لألعاب الواقع الفرتا�سي؛ اأجهزة كمبيوتر لألعاب الواقع املعزز، اأجهزة كمبيوتر لألعاب الواقع 
الكمبيوتر  اأجهزة  متكني  يف  لال�ستخدام  الفرتا�سي  الواقع  برامج  بالكمبيوتر؛  ملحقة  اأجهزة  املختلط، 
املتنقلة و  اللوحي والأجهزة  الكومبيوتر  اأجهزة  و  الفيديو املحمولة  العاب  واأجهزة  الفيديو  العاب  واأجهزة 
الال�سلكية؛؛  اللكرتونية لالأجهزة  الألعاب  برامج  ؛  الواقع الفرتا�سي؛  لتوفري جتارب  النقالة  الهواتف 
برامج الألعاب اللكرتونية للالأجهزة اللكرتونية املحمولة؛ برامج العاب الفيديو والكومبيوتر؛ امللحقات 
التي ميكن ارتداوؤها للكومبيوتر واأجهزة الكومبيوتر اللوحي والأجهزة املحمولة والهواتف النقالة؛ برامج 
العاب  برامج  الفيديو؛  العاب  برامج  املختلط،  الببواقببع  برامج  املببعببزز؛  الببواقببع  برامج  الفببرتا�ببسببي؛  الببواقببع 
العاب  بببرامببج  للتنزيل؛  القابلة  الكومبيوتر  الببعبباب  بببرامببج  التفاعلية؛  الببو�ببسببائببط  املببتببعببددة  الكومبيوتر 
الكومبيوتر؛ �سماعات الراأ�ص لال�ستخدام مع اأجهزة الكومبيوتر؛ معدات ليزر لأغرا�ص غري طبية؛؛ اأجهزة 
ملحقة بالكمبيوتر؛ برامج احلقيقة املدجمة ل�ستخدامها يف الأجهزة املحمولة لدمج البيانات اللكرتونية 
الجتماعية؛  وال�سبكات  والت�سالت  والألببعبباب  التعليم  و  الرتفيه  لأغببرا�ببص  احلقيقي  العامل  حميط  مع 
برامج الكمبيوتر لتمكني تطوير وتقييم واختبار و�سيانة تطبيقات الرجميات املتنقلة لأجهزة الإت�سالت 
اأجهزة  و  املحمولة  الكومبيوتر  واأجهزة  الذكية  الهواتف  و  املحمولة  الهواتف  وهي  املحمولة  اللكرتونية 
برامج  للتنفيذ؛  قابلة  اآلببة  اأوامببر  اإىل  الطبيعية  اللغة  لتحويل  الكومبيوتر  برامج  اللوحي؛  الكومبيوتر 
الكومبيوتر وهي واجهة تف�سريية لت�سهيل التفاعل بني الب�سر والآلت؛ برامج كومبيوتر يف جمال الذكاء 
اأدوات  الجتماعية،  للم�ساعدة  كومبيوتر  برامج  ال�سخ�سية؛  للم�ساعدة  كومبيوتر  برامج  ال�سطناعي؛ 
اخللفية  الواجهة  خدمات  اإىل  للو�سول  املتنقلة  الرجميات  تطبيقات  لتمكني  الكومبيوتر  برامج  تطوير 
برامج  اخلببرائببط؛  خلدمات  كومبيوتر  برامج  امل�ستخدم؛  واإدارة  الإخببطببارات  دفببع  و  البيانات  تخزين  وهببي 
لتخطيط الأن�سطة مع امل�ستخدمني الآخرين وتقدمي تو�سيات؛ برامج كومبيوتر لتعيني الوجهة، برامج 
كومبيوتر لجراء احلجوزات؛ برامج كومبيوتر لطلب و/او �سراء ال�سلع واخلدمات؛ برامج توعية املواقع 
متكني  بببرامببج  واملببعببلببومببات؛  البيانات  لت�سليم  ل�سلكي  ملحتوى  بببرامببج  املببواقببع؛  وم�ساركة  وحتببديببد  لبحث 
الو�سول وعر�ص حترير وربط وم�ساركة وعلى خالف ذلك توفري و�سائل الإعالم الإلكرتونية واملعلومات 
الجتماعية؛  ال�سبكات  لتوفري وظائف  تطبيق  وهي  كومبيوتر  برامج  الت�سالت؛  و�سبكات  الإنرتنت  عر 
بحث  على  تعتمد  برامج  الفرتا�سية؛  املجتمعات  داخببل  اإليها  والو�سول  املجموعات  واإدارة  لإن�ساء  برامج 
لهم  وال�سماح  امل�ستخدمني  لتحديد  برجميات  العمل؛  فر�ص  وحتديد  للبحث  برامج  والتنبيهات،   املواقع 
توفر معلومات  التي  ال�سوق الفرتا�سي؛ الرجميات  توفر  التي  بالت�سال مبمثل احلكومة؛ الرجميات 
الطق�ص القائمة على املوقع؛ الرامج التي توفر روابط ون�سر الأخبار اأو معلومات احلدث احلايل؛ برامج 
ال�سطناعي؛  الببذكبباء  ومن�سات  ال�سخا�ص  بببني  والتبب�ببسببال  التفاعل  لت�سهيل  برنامج  الأبببويببة؛  الببرقببابببة 
برنامج  الإعببالنببات؛  وت�سجيل  ون�سر  وم�ساركة  لن�ساء  املحمول  الهاتف  تطبيقات  طبيعة  على  الرجميات 
برجميات  وهي  تطبيق  برجمة  واجهة  واخلببدمببات؛  واملنتجات  املوقع  على  القائمة  اجلغرافية  لالإعالنات 
لل�سماح با�سرتجاع البيانات وحتميل والو�سول والإدارة؛ برنامج لعر�ص ال�سور والتفاعل مع ردود فعل على 
ال�سور وحمتوى الفيديو ال�سمعي والب�سري والن�سو�ص والبيانات املرتبطة بها؛ برامج الكمبيوتر القابلة 
ال�سور والفيديو  املحتوى؛ برامج لتنظيم  املحتوى وال�سرتاك يف  املحتوى ونا�سرين  للعثور على  للتنزيل 
تعريف  ملفات  واإدارة  لإن�ساء  برنامج  الو�سفية؛  البيانات  عالمات  با�ستخدام  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى 
ال�سبكات الجتماعية وح�سابات امل�ستخدمني؛ برنامج لتحميل ال�سور واملحتوى ال�سمعي الب�سري والفيديو 
التفاعلية  ال�سور  بها؛  املرتبطة  والبيانات  والن�سو�ص   ، وم�ساركتها  ونقلها  وحفظها  ون�سرها  وتنزيلها 
والفيديو؛  الرقمية  ال�سور  وتبادل  وطباعة  وحترير  وحتميل  للتقاط  الأك�ساك  وهببي  الفيديو  ومعدات 
الرجميات التي متكن الأفراد واملجموعات وال�سركات والعالمات التجارية لن�ساء واحلفاظ على وجودها 
على النرتنت لأغرا�ص الت�سويق؛ برامج للمعلنني للتوا�سل والتفاعل مع املنتديات عر الإنرتنت؛ برنامج 
الذكاء  من�سات  تطوير  يف  ل�ستخدامها  التطبيقات  برجمة  واجببهببة  للرتفيه؛  املببتببعببددة   الو�سائط  لن�سر 
الكمبيوتراي  بببرامببج  الأحببببداث؛  لتنظيم  برنامج  الفببرتا�ببسببي؛  واملببعبباون  عامل  بببوتببات،  وهببي  ال�سطناعي 
ال�سور وت�سجيل  التقاط  وحترير  املحمول ل�ستخدامها يف  الهاتف  للتحميل وتطبيقات  القابلة  الرامج  
وحترير اأ�سرطة الفيديو؛ اجهزة كومبيوتر الواقع الفرتا�سي؛ اجهزة العاب كومبيوتر الواقع الفرتا�سي؛ 
برنامج الواقع الفرتا�سي لال�ستخدام يف متكني اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة األعاب الفيديو واأجهزة الألعاب 
الواقع  لتوفري جتارب  املحمولة  والهواتف  املحمولة  والأجهزة  اللوحي  الكمبيوتر  واأجهزة  باليد  املحمولة 
لالرتداء  القابلة  امللحقة  الأجهزة  املنزلية؛  الفيديو  األعاب  لأجهزة  الكمبيوتر  لعبة  برنامج  الفرتا�سي؛ 
للطي  قابلة  وهببي  النقالة  والهواتف  املحمولة  والأجببهببزة  اللوحي  الكمبيوتر  واأجببهببزة  الكمبيوتر  لأجببهببزة 
الكمبيوتر  اأجهزة  الكمبيوتر؛  الفيديو؛ برامج  األعاب  اأجهزة  الراأ�ص؛ �سماعات لال�ستخدام مع  مركبة على 
نظارات  الفرتا�سي؛  الواقع  نظارات  املعزز؛  الواقع  �سماعات  الفرتا�سي؛  الواقع  �سماعات  املعزز؛  الواقع 
للتنقل  املعزز  الواقع  برنامج  الفرتا�سي؛  الواقع  ببيئة  للتنقل  الفرتا�سي  الواقع  برنامج  املعزز؛  الواقع 
الفيديو،  األعاب  واأجهزة  الكمبيوتر،  اأجهزة  املعزز لال�ستخدام يف متكني  الواقع  املعزز؛ برنامج  الواقع  بيئة 
املحمولة  والهواتف  املحمولة،  والأجببهببزة  اللوحي،  الكمبيوتر  واأجببهببزة  املحمولة،  الفيديو  األببعبباب  واأجببهببزة 
لتوفري جتارب الواقع املعزز؛ �سماعات لألعاب الواقع الفرتا�سي؛ �سماعات لالألعاب الواقع املعزز؛ وحدات 
الفيديو  برامج  باليد؛  املحمولة  املعزز  الببواقببع  حتكم  وحببدات  باليد؛  املحمولة  الفرتا�سي  الببواقببع  حتكم 
احلركة  تتبع  ا�ست�سعار  اأجببهببزة  ال�ببسببارات؛  على  التعرف  برنامج  التفاعلي؛  الرتفيه  برامج  والكمبيوتر؛ 
اأجهزة ا�ست�سعار تتبع احلركة لتكنولوجيا الواقع املعزز؛ برامج حا�سوبية  لتكنولوجيا الواقع الفرتا�سي؛ 
�سماعات  الذن؛  �سماعات  الرقمية؛  الو�سائط  ن�سر  اأجببهببزة  والفيديو؛  ال�سوت  اأجببهببزة  ت�سغيل  يف  للتحكم 
الفيديو؛  لنظارات  الفيديو  ت�سغيل  برامج  وهي  الفيديو  عر�ص  اأجهزة  الفيديو؛  عر�ص  برنامج  الببراأ�ببص؛ 
األعاب  واأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  برامج ل�ستخدامها يف متكني  الفرتا�سي؛  الواقع  ببيئة  للتنقل  برنامج 
املحمولة  والهواتف  اجلوال  واأجهزة  اللوحي  الكمبيوتر  واأجهزة  املحمولة  الفيديو  األعاب  واأجهزة  الفيديو 
يف  والتحكم  الهدف  لتتبع  الفرتا�سي  الواقع  برنامج  املعزز؛  الواقع  وجتببارب  الفرتا�سي  الواقع  لتوفري 
برنامج  املحتوى؛  وت�سور  احلركة  ومراقبة  الهدف  لتتبع  املعزز  الواقع  برنامج  املحتوى؛  وت�سور  احلركة 
املعزز  الببواقببع  برنامج  والتالعب؛  الفرتا�سي  الببواقببع  ت�سور  لتجربة  للم�ستخدمني  الفرتا�سي  الببواقببع 
الواقع الفرتا�سي لت�سغيل �سماعات  الواقع الفرتا�سي والتالعب؛ برنامج  للم�ستخدمني لتجربة ت�سور 
الفرتا�سي  الببواقببع  برنامج  املببعببزز؛  الببواقببع  �سماعات  لت�سغيل  املببعببزز  الببواقببع  برنامج  الفببرتا�ببسببي؛  الببواقببع 
للرتفيه التفاعلي؛ برنامج الواقع املعزز للرتفيه التفاعلي؛ �سماعات راأ�ص؛ برنامج لت�سجيل وتخزين ونقل 
القابلة لالرتداء  اأجهزة احلو�سبة  ارتداوؤها؛  الكمبيوتر ميكن  اأجهزة  البيانات من  وتلقي وعر�ص وحتليل 
اللوحي  الكمبيوتر  واأجببهببزة  الكمبيوتر  باأجهزة  لالت�سال  العر�ص  و�سا�سات  الببرامببج  مببن  اأ�سا�سا  تتاألف 
والأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة من اأجل متكني الواقع الفرتا�سي وجتارب العامل الواقعي؛ نظارات 
واقية لتمكني الواقع الفرتا�سي وجتارب العامل الواقعي املعزز؛ برجميات ل�ستخدامها يف خلق وت�سميم 
الواقع  الكمبيوتر لتطوير  التطبيقات لرامج  املعزز؛ واجهة برجمة  الواقع  الواقع الفرتا�سي والرامج 
الرجميات  الت�سغيل؛  نظام  لببرامببج  الثابتة  والببرامببج  الرجميات  املببعببزز؛  الببواقببع  وجتبببارب  الفببرتا�ببسببي 
والرامج الثابتة لرامج نظام الت�سغيل؛ اأنظمة ت�سغيل الكمبيوتر؛ برنامج لتتبع احلركة وت�سورومعاجلة 
يف  لال�ستخدام  والأجببهببزة  الثابتة  والرامج  الرجميات  والظاهري؛  املعزز  الواقع  جتببارب  وابببراز  وعر�ص 
لأجهزة  والرجميات  الكمبيوتر  اأجهزة  واحلركية؛  وال�سوتية  وال�سمعية  الب�سرية  ال�سارات  وتتبع  ادراك 
لك�سف  وامليكروفونات   العر�ص  واأجهزة  والكامريات  الإلكرتونية   ال�ست�سعار  اأجهزة  الت�سغيل؛  ا�ست�سعار 
اأجهزة الكمبيوتر والرجميات للك�سف عن الأ�سياء واإمياءات  وادراك ومعرفة ال�سوت وال�سارات والوجه؛ 
الرجميات  التحكم؛  وحببدات  واإدارة  وتكوين  للتحكم  الثابتة  والرامج  الرجميات  والأوامبببر؛  امل�ستخدم 
والرامج الثابتة لتمكني الأجهزة الإلكرتونية لتبادل البيانات والتوا�سل مع بع�سها البع�ص؛ برامج انظمة 
ت�سغيل الكومبيوتر؛ برامج ت�سغيل الرجميات لالأجهزة الإلكرتونية لتمكني اأجهزة الكمبيوتر والأجهزة 
حقيبة  البببببطبباريببات؛  �سحن  اأجببهببزة  بببطبباريببات؛  الببكببامببريات؛  البع�ص.  بع�سها  مببع  للتوا�سل  الإلببكببرتونببيببة 
جهاز  النقالة؛  الإلببكببرتونببيببة  لالأجهزة  الطاقة  اإدارة  واأجببهببزة  الطاقة  �سحن  البطارية؛  حببزم  البطارية؛ 
�ساحن  النقالة؛  الإلكرتونية  لالأجهزة  �سواحن  قاعدة  النقالة؛  الإلكرتونية  لالأجهزة  ال�سحن  لل�سحن؛ 
لل�سحن  قابلة  كهربائية  بطارية  اأجهزة  الال�سلكية؛  ال�سحن  اجهزة  اخلارجية؛  ال�سحن  اأجهزة  البطارية؛ 
وهي البطاريات القابلة لإعادة ال�سحن ولوازم الطاقة املحمولة؛ بطارية خارجية قابلة لل�سحن لال�ستخدام 
مو�سالت  كهربائية؛  حمببولت  الطاقة؛  حمببولت  للبطاريات؛  �سواحن  النقالة؛  الإلكرتونية  الأجهزة  مع 
كهربائية واإلكرتونية؛ حمولت الطاقة؛ اأكيا�ص وحقائب مالئمة لالأجهزة الإلكرتونية النقالة؛ حمفظة 
النقالة؛  الإلكرتونية  لالأجهزة  حقائب  النقالة؛  الإلكرتونية  لالأجهزة  احلقيبة  وحمل  الظهر  وحقائب 
اغطية مداخل الكيبالت؛ اأغطية وقائية لالأجهزة الإلكرتونية النقالة؛ اأكمام واقية لالأجهزة الإلكرتونية 
النقالة؛ حامالت؛ �سريط ذراع؛ مقاطع وحقائب حمل مالئمة لالأجهزة الإلكرتونية النقالة؛ جهاز تثبيت 
الأجهزة  حببامببالت  النقالة؛  الإلببكببرتونببيببة  لببالأجببهببزة  منا�سب  جبببدار؛  على  النقالة  اللببكببرتونببيببة  الجببهببزة 
ال�سوت  ومو�سالت  كابالت  النقالة؛  الإلكرتونية  لالأجهزة  بعد  عن  التحكم  اأجهزة  النقالة؛  الإلكرتونية 
والكابالت الكهربائية؛ مكرات ال�سوت؛ حمطات الإر�ساء لالأجهزة الإلكرتونية النقالة؛ مكرات ال�سوت؛ 
لنقل  كببابببالت  التو�سيل؛  كببابببالت  كهربائية؛  كببابببالت  والتجهيزات؛  الغيار  قطع  الإلببكببرتونببيببة  الببكببابببالت 
اأجهزة  ال�سوت؛  ا�ستقبال  اأجهزة  امليكروفونات؛  الكابالت؛  ومو�سالت  الطاقة  كابالت  ال�سوئية؛  الإ�سارات 
اأجهزة  الفيديو؛  لعر�ص  الببراأ�ببص  على  حممول  جهاز  الال�سلكية؛  الكمبيوتر  ملحقات  ال�سوتي؛  الإر�ببسببال 
ا�ستقبال الإ�سارات الإلكرتونية؛ اأجهزة ا�ستقبال الفيديو؛ اأجهزة الإر�سال وال�ستقبال الال�سلكية ل�ستن�ساخ 
برنامج  اجل�سدية؛  احلركات  لر�سد  ا�ست�سعار  اأجهزة  الكهربائية؛  ال�ست�سعار  اأجهزة  والإ�ببسببارات؛  ال�سوت 
لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية والر�سومات وال�سور وال�سوت واملحتوى املرئي وامل�سموع عر �سبكة 
برنامج  �سيم؛  بطاقات  املحمول؛  الهاتف  تطبيقات  طبيعة  يف  الرجميات  الت�سالت؛  و�سبكات  الإنرتنت 
ملعاجلة ال�سور والر�سومات وال�سوت والفيديو والن�ص؛ الرجميات وهي برامج الر�سائل الفورية وبرامج 
عر  والر�سومات  والفيديو  وال�سور  وال�سوت  اإلكرتونيا  البيانات  لتبادل  الت�سالت  وبرامج  امللفات  تبادل 
مزامنة  وبرنامج  ال�سخ�سية  املعلومات  لإدارة  برنامج  الال�سلكية؛  الت�سال  و�سبكات  والهاتف  احلا�سوب 
ال�سور  ونببقببل  افببرتا�ببسببي  جمتمع  مببع  والببتببفبباعببل  الجتماعية  ال�سبكات  حمببتببوى  لإدارة  بببرامببج  البببببيببانببات؛ 
والر�سائل  والن�سو�ص  والبيانات  الفيديو  ومقاطع  وال�سور  والفيديو  وامل�سموع  واملرئي  ال�سوتي  واملحتوى 
وم�ساركته  امل�ستخدم  موقع  لعر�ص  برنامج  واملعلومات؛   الإعالنية  والت�سالت  والإعببالنببات  والتعليقات 
والعثور على امل�ستخدمني والأماكن الأخرى وحتديد مكانهم والتفاعل معهم؛ الرجميات ل�ستخدامها يف 
لت�سهيل  برنامج  املرا�سلة؛  برامج  امل�ستهلك؛  معلومات  لتوفري  برامج  ام(؛  ار  )�سي  العمالء  عالقات  اإدارة 
ترتيب متويل وتوزيع الترعات واملنحات؛ برامج خلدمات جمع الترعات اخلريية عر الإنرتنت وخدمات 
بي(  اي  او  )يف  الإنببرتنببت  بروتوكول  عر  ال�سوتية  املكاملات  ت�سهيل  يف  امل�ستخدمة  الرامج  املببايل؛  الترع 
الجتماعية  ال�سبكات  وخدمات  الفورية  والر�سائل  الن�سية  والر�سائل  الفيديو  ومكاملات  الهاتفية  واملكاملات 
اإىل  ثالث  طرف  و�سول  اإمكانية  توفري  اأجببل  من  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  معدات  الإنببرتنببت؛  عر 
املتنقلة  الت�سالت  �سبكات  وهي  نقلها  ومتكني  وال�سوتية  ال�سوتية  والر�سائل  العاملية  الت�سالت  �سبكات 
واحلوا�سيب املتنقلة والهاتف املحمول وحمطات الإر�سال وال�ستقبال الأ�سا�سية واأجزاء الراديو الال�سلكية 
منها واأجهزة الإر�سال وال�ستقبال للبيانات ومكررات البيانات واملوجهات واملفاتيح ودوائر الإر�سال والدوائر 
ومعاجلات  الإر�ببسببال  وم�ساعفات  واخلبببوادم  املتنقلني  ال�سحابيني  والعمالء  الكمبيوتر  واأجببهببزة  املتكاملة 
التحكم  واأجببهببزة  املتنقلة  التحويل  ودوائببببر  الببراديببويببة  الببببرتددات  اإ�ببسببارات  ومببعبباجلببات  الرقمية  الإ�بببسبببارات 
الكهربائية يف احلركة اجلوية واأجهزة التحكم الكهربائية يف التنقل ووحدات التحكم الكهربائية بالو�سول 
الراديو  الببراديببووالببهببوائببيببات ومببكببونببات  الببكببهببربببائببيببة  ومببنببافببذ  التحكم  واأجبببهبببزة  بببعببد  التحكم عببن  ومببنببفببذ 
ا�ستقبال  اأجهزة  ت�سمل  التي  املتنقلة  الأ�سا�سية  وال�سبكات  الت�سالت  لتطبيقات  والرجميات  الإلكرتونية 
الإر�سال وال�ستقبال وال�سبكات الال�سلكية وبوابات جلمع ونقل واإدارة البيانات وال�سوت والفيديو؛ برامج 

الت�سالت واأجهزة ات�سال الكمبيوتر لتوفري الو�سول اإىل الإنرتنت
بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة facebook بالالتينية ب�سكل باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 287030            بتاريخ : 07 /02/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

للم�ستخدمني  افرتا�سية  اإن�ساء جمتمعات  وب�سكل خا�ص  الكمبيوتر  الكمبيوتر؛ خدمات  وبرامج  اأجهزة  ت�سميم وتطوير 
امل�سجلني لتنظيم املجموعات والأحداث وامل�ساركة يف املناق�سات والنخراط يف ال�سبكات الجتماعية والأعمال واملجتمعية؛ 
واملنا�سبات  الجببتببمبباعببات  واإدارة  لتنظيم  لببالآخببريببن  اللببكببرتونببيببة  ا�ست�سافةالو�سائل  خببا�ببص  وب�سكل  الكمبيوتر  خببدمببات 
ويب  �سفحات  اأو  خم�س�سة  ويببب  �سفحات  طبيعة  يف  الكمبيوتر  خدمات  التبب�ببسببالت؛  �سبكة  عر  التفاعلية  واملناق�سات 
والبيانات؛  واملحتوى  والن�سو�ص  وال�سور  والفيديو  ال�سوت  ذلببك  يف  مبا  امل�ستخدم،  قبل  من  حمببددة  معلومات  تت�سمن 
توفري  والتبب�ببسببالت؛  الإنببرتنببت  �سبكة  عببر  البيانات  على  للح�سول  البحث  حمببركببات  تببوفببري  وهببي  الكمبيوتر،  خببدمببات 
تت�سمن معلومات  �سخ�سية  ملفات  اإن�ساء  الإنرتنت من  امل�ستخدمني عر  تقنية متكن  تت�سمن  الإنرتنت  ت�سهيالت عر 
ال�سبكات  يف  لالنخراط  الإنببرتنببت  عر  مرافق  عببدة  بني  املعلومات  هببذه  وتبببببادل  لنقل  والتجارية،  الجتماعية  ال�سبكات 
جمتمع  واإنبب�ببسبباء  الجتماعية  لل�سبكات  بببرامببج  توفري  بهم؛  اخلا�سة  الجتماعية  ال�سبكات  ح�سابات  واإدارة  الجتماعية 
افرتا�سي ونقل ال�سوت والفيديو وال�سور والن�سو�ص واملحتوى والبيانات؛ خدمات توفري التطبيقات )ايه ا�ص بي( وب�سكل 
اأو  لتمكني  برامج  ا�ص بي( ت�سم  )ايه  التطبيقات  الكمبيوتر لالآخرين؛ توفري خدمات  برامج  ا�ست�سافة تطبيقات  خا�ص 
ت�سهيل اإن�ساء وحترير وحتميل وتنزيل والو�سول وم�ساهدة ون�سر وعر�ص وتو�سيم وتدوين وتدفق وربط وو�سع التعليقات 
م�سرياً اإىل الثقة حول التعليق على والت�سمني والإر�سال والتبادل اأو و�سائل الكرتونية تق�سي بغري ذلك اأو املعلومات عر 
�سبكات الكمبيوتر والت�سالت؛ توفري خدمات �سبكات النرتنت التي متكن امل�ستخدمني من نقل بيانات الهوية ال�سخ�سية 
بيانات   وقواعد  فهار�ص  من  املعلومات  توفري  النرتنت؛  على  متعددة  خدمات  وبني  مع  ال�سخ�سية  الهوية  بيانات  وتبادل 
العالم  وو�سائل  والر�سومات  البيانات  وقواعد  اللكرتونية  والوثائق  الن�سو�ص  ذلببك  يف  مبا  للبحث  القابلة  املعلومات 
برامج  توفري  والت�سالت؛  الكمبيوتر  �سبكات  على  والب�سرية  ال�سمعية  واملعلومات  الفوتوغرافية  وال�سور  اللكرتونية 
�سبكات  عر  والإلكرتونية  التجارية  املعامالت  تنفيذ  للم�ستخدمني  لل�سماح  للتحميل  قابلة  الغري  اللكرتونية  التجارة 
الكمبيوتر العاملية؛ خدمات الكمبيوتر وب�سكل خا�ص توفري خدمات التطبيقات تعر�ص برامج واجهة برجمة التطبيقات 
خدمات  العاملية؛  الكمبيوتر  �سبكة  عببر  الإلببكببرتونببيببة  التجارية  املببعببامببالت  اإجبببراء  للم�ستخدمني  لل�سماح  اي(  بببي  )ايببه 
الر�سائل  وا�ستقبال  واإر�ببسببال  اأوامبببر  ولنقل  الإلكرتونية  التنبيهات  ر�سائل  لإر�ببسببال  الرنامج  ت�سم  كخدمة  الرجميات 
الإلكرتونية ولل�سماح للم�ستخدمني لتنفيذ املعامالت التجارية الإلكرتونية عر �سبكة الكمبيوتر العاملية؛ توفري برامج 
ل�ستخدامها يف ت�سميم واإدارة وقيا�ص وحتليل ون�سر ون�سر اإعالنات الآخرين؛ خدمات الرجميات كخدمة ت�سم الرنامج 
لإر�سال ر�سائل التنبيهات الإلكرتونية ولنقل اأوامر واإر�سال وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية ولل�سماح للم�ستخدمني لتنفيذ 
املعامالت التجارية الإلكرتونية عر �سبكة الكمبيوتر العاملية؛ توفري الإ�ستخدام املوؤقت للرامج الغري قابلة للتنزيل عر 
النرتنت لال�ستخدام يف اإدارة وقيا�ص وخدمة الإعالمات لالآخرين؛ توفري خدمات التطبيقات ت�سم برامج واجهة برجمة 
التطبيقات )ايه بي اي( لإدارة وتتبع وتقارير وقيا�ص التخطيط الإعالمي و�سراء و�سائل اإعالم واإعالن الآخرين؛ توفري 
اأنظمة �سراء الإعالنات عر النرتنت وب�سكل خا�ص توفري برامج غري قابلة للتحميل لل�سماح للم�سرتين والبائعني من 
الإعالن على �سبكة النرتنت ل�سراء وبيع خمزون الإعالن؛ اأنظمة كخدمة ي�سم اأنظمة برامج الكمبيوتر ل�ستخدامها يف 
�سراء ون�سر الإعالنات؛ توفري خدمات التطبيقات )ايه ا�ص بي( ت�سم برجميات ل�ستخدامها يف �سراء وبيع وتتبع وتقيني 
وحت�سني وا�ستهداف وحتليل وت�سليم وتقارير الإعالن والت�سويق على النرتنت؛ توفري خدمات التطبيقات )ايه ا�ص بي( 
ت�سم برجميات ل�ستخدامها يف ت�سميم واإدارة احلمالت الإعالنية والت�سويق عر الإنرتنت؛ ت�سميم وتطوير الرجميات 
و�سبكات  الكمبيوتر  العاب  برامج  الكمبيوترواأنظمة  اأجهزة  مع  لال�ستخدام  الفيديو  العاب  وبرجميات  الكمبيوتر  العاب 
الكمبيوتر؛ تطوير الأجهزة ل�ستخدامها يف ات�سال مع األعاب الو�سائط املتعددة الإلكرتونية والتفاعلية؛ خدمات تطوير 
املواقع الإلكرتونية التي تتيح للم�ستخدمني القدرة على حتميل  املتعددة الإلكرتونية والتفاعلية؛ توفري  لعبة الو�سائط 
متنح  التي  الإلكرتونية  املواقع  توفري  والبيانات؛  واخلببرات  واملعلومات  الفرتا�سي  الواقع  حمتوى  وم�ساركة  وتعديل 
املواقع  والبيانات؛ توفري  واملعلومات واخلرات  املعزز  الواقع  القدرة على حتميل وتعديل وم�ساركة حمتوى  امل�ستخدمني 
الإلكرتونية التي تتيح للم�ستخدمني القدرة على حتميل وتعديل وم�ساركة املحتوى الواقع املختلط واملعلومات واخلرات 
الهاتف  تطبيقات  برجميات  تطوير  جمال  يف  للخدمات  والختبار  والتطوير  والبحوث  والهند�سة  الت�سميم  والبيانات؛ 
الهاتف  التقني يف جمال تطوير برجميات تطبيقات  الت�ساور  الت�سعبية؛  الرتباطات  با�ستخدام وظائف  املتعلقة  املتحرك 
واختبار  وتقييم  تطوير  من  متكن  التي  الرجميات  توفري  الت�سعبية؛  الرتباطات  وظائف  با�ستخدام  املتعلقة  املتحرك 
املوؤمترات  وعقد  تنظيم  وهببي  التعليمية،  اخلدمات  املحمولة؛  احلو�سبة  لأجهزة  املتنقلة  الرجميات  تطبيقات  و�سيانة 
تكنولوجيا  با�ستخدام  امل�ستعملني  م�سادقة  خدمات  توفري  الأ�سياء؛  واإنرتنت  ال�سطناعي  الذكاء  جمببالت  يف  والندوات 
حتويل  من  امل�ستخدم  م�سادقة  خدمات  توفري  الإلكرتونية؛  التجارة  ملعامالت  الرجميات  وتكنولوجيا  املوحد  الدخول 
الأموال الإلكرتونية، وبطاقات الئتمان وبطاقات ال�سحب الآيل والتحقق من املعامالت الإلكرتونية با�ستخدام الدخول 
املوحد وتكنولوجيا الرجميات؛ توفري برامج ملعاجلة املدفوعات الإلكرتونية؛ توفري واجهة برجمة التطبيقات )ايه بي 
برامج  اأنظمة  ت�سم  كخدمة  اأنظمة  الإنرتنت؛  عر  الإلكرتونية  التجارية  املعامالت  باإجراء  للم�ستخدمني  لل�سماح  اي( 
اي(  بي  )ايببه  التطبيقات  برجمة  برامج  توفري  الإلكرتونية؛  والتجارة  التجارية  املعامالت  يف  ل�ستخدامها  الكمبيوتر 
كخدمة  اأنظمة  والبيانات؛  واملحتوى  والن�سو�ص  وال�سور  والفيديو  ال�سوت  ونقل  الإلكرتونية  الر�سائل  يف  ل�ستخدامها 
الفوتوغرافية  وال�سور  والفيديو  ال�سوت  ونقل  الإلكرتونية  للر�سائل  يف  ل�ستخدامها  الكمبيوتر  برامج  اأنظمة  ت�سم 
بببرامببج خلدمات  توفري  اخلببرائببط؛  خببدمببات  الإلببكببرتونببيببة؛  للر�سائل  بببرامببج  توفري  والبببببيببانببات؛  والببر�ببسببومببات  والن�سو�ص 
لتبادل وعر�ص موقع  بببي( ي�سم برناجما خلدمات اخلببرائببط؛ توفري برامج  ا�ببص  )ايببه  التطبيق  مببزود خدمة  اخلببرائببط؛ 
بي( ي�سم  ا�ص  )ايه  التطبيق  التو�سيات؛ مزود خدمة  اآخرين وتقدمي  والتخطيط لالأن�سطة مع م�ستخدمني  امل�ستخدم، 
اآخرين وتقدمي تو�سيات؛  اأن�سطة التخطيط مع م�ستخدمني  امل�ستخدم،  اأو ت�سهيل تقا�سم وعر�ص موقع  برنامج لتمكني 
توفري برامج لر�سم اخلرائط الجتماعية واأماكن الو�سول؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي( ي�سم برنامج لتمكني اأو 
ت�سهيل ر�سم اخلرائط الجتماعية واأماكن الو�سول؛ توفري الرامج الالزمة لإجراء التحفظات واحلجوزات؛ مزود خدمة 
التطبيق )ايه ا�ص بي( ي�سم برنامج لتمكني اأو ت�سهيل اإجراء احلجوزات؛ توفري برامج لطلب و/اأو �سراء ال�سلع واخلدمات؛ 
مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي( ي�سم برنامج لتمكني اأو ت�سهيل الطلب و / اأو �سراء ال�سلع واخلدمات؛ توفري موقع- 
علم الرجميات للبحث وحتديد وتقا�سم موقع ال�سلع واخلدمات والأحداث ذات الأهمية؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص 
بي( ي�سم موقع علم الرجميات للبحث وحتديد وتقا�سم موقع ال�سلع واخلدمات والأحداث ذات الأهمية؛ توفري برامج 
لإن�ساء واإدارة والو�سول اإىل املجموعات اخلا�سة التي اأن�ساأها امل�ستخدم واإدارتها داخل املجتمعات الفرتا�سية؛ توفري برامج 
للبحث وحتديد النقاط املحلية واملوقع القائم على الفائدة، والأحداث واملعامل وفر�ص العمل والرتفيه والأحداث الثقافية 
والت�سوق والعرو�ص؛ توفري برامج للبحث عن فر�ص العمل وحتديدها؛ توفري برامج لتحديد امل�ستخدمني وال�سماح لهم 
بالت�سال مبمثلي احلكومة؛ توفري برامج لتوفري اأ�سواق افرتا�سية؛ توفري برامج لتوفري معلومات عن الطق�ص تعتمد 
على املوقع؛ توفري برامج لتوفري املعلومات املتعلقة بالأخبار اأو الأحداث اجلارية اأو ربطها اأو بثها؛ توفري برامج لت�سهيل 
التفاعل والت�سال بني الب�سر ايه اي  )الذكاء ال�سطناعي(؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي( ي�سم برنامج لتمكني اأو 
الفرتا�سي  الببواقببع  واآثبببار  املببعببزز  الببواقببع  ت�سميم  ال�سطناعي(؛  )الببذكبباء  اي  ايببه  الب�سر  بببني  والتبب�ببسببال  التفاعل  ت�سهيل 
لال�ستخدام يف تعديل ال�سور والفيديو واملحتوى ال�سمعي والب�سري؛ توفري املواقع الإلكرتونية التي توفر للم�ستخدمني 
تتيح  التي  الإلببكببرتونببيببة  املببواقببع  توفري  والبببببيببانببات؛  الفببرتا�ببسببي  الببواقببع  وم�ساركة حمتوى  وتعديل  على حتميل  الببقببدرة 
املعزز والبيانات؛ مزود �سراء فيديو العالنات عر  الواقع  القدرة على حتميل وتعديل وم�ساركة املحتوى  للم�ستخدمني 
النرتنت، عن طريق توفري املواقع الإلكرتونية التي تتيح للم�ستخدمني القدرة على حتميل وتعديل وم�ساركة حمتوى 
وبيانات خمتلطة يف الواقع؛ اأنظمة كخدمة ت�سم اأنظمة برامج الكمبيوتر ل�ستخدامها يف �سراء ون�سر الإعالنات؛ مزود 
خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي( ي�سم برامج لال�ستخدام يف �سراء وبيع وتتبع وتقييم قيمة، وال�ستهداف، وحتليل، وتقدمي، 
والإبالغ عن العالن والت�سويق عر الإنرتنت؛ مزود خدمة التطبيقات )ايه ا�ص بي( ي�سم برامج ل�ستخدامها يف ت�سميم 
واإدارة حمالت الفيديو والت�سويق عر الإنرتنت؛ توفري موقع مرافق على �سبكة الإنرتنت املرافق التي تتيح للم�ستخدمني 
لإن�ساء  برامج  بهم؛ توفري  ال�سبكات الجتماعية اخلا�سة  املحتوى  واإدارة  ال�سبكات الجتماعية  النخراط يف  القدرة على 
وال�سور  الفوتوغرافية  ال�سور  لتعديل  برامج  توفري  امل�ستخدمني؛  وح�سابات  الجتماعية  ال�سبكات  تعريف  ملفات  واإدارة 
والن�سو�ص  املتحركة  والر�سوم  املببعببزز،  الببواقببع  واأثببر  فوتوغرافية  مر�سحات  مع  والب�سري  ال�سمعي  والأ�سواتواملحتوى 
الت�سعبية؛ برامج لعر�ص والتفاعل مع و�سائل  البيانات الو�سفية والروابط  والر�سومات والعالمات اجلغرافية وعالمات 
العالم اللكرتونية عن طريق ال�سور واملحتوى ال�سمعي الب�سري والفيديو، بث الفيديو املبا�سر، والتعليق، والإعالنات، 
والأخبار، و�سالت الإنرتنت؛ توفري برامج للعثور على املحتوى ونا�سرين املحتوى وال�سرتاك يف املحتوى؛ توفري تنظيم 
ال�سور والفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�سري با�ستخدام عالمات البيانات الو�سفية؛ خدمات احلا�سوب، اأي اإن�ساء جمتمع 
افرتا�سي للم�ستخدمني امل�سجلني من اأجل تبادل ال�سور واملحتوى ال�سمعي الب�سري والب�سري والبيانات واملعلومات ذات 
لل�سبكات  برناجما  ي�سم  بببي(  ا�ببص  )ايببه  التطبيقات  خدمة  مببزود  معها؛  والتفاعل  فيها  وال�ببسببرتاك  وم�ساهدتها  ال�سلة 
والب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  ال�سور  ونقل  الظاهري،  جمتمع  واإن�ساء  الجتماعية،  ال�سبكات  حمتوى  واإدارة  الجتماعية، 
و  الإعببالم  و�سائل  الإعببالن  والت�سالت  والإعالنات  والر�سائل  والن�سو�ص  والبيانات  الفيديو  واأ�سرطة  وال�سور  والفيديو 
ت�سهل اخلدمات عر  التي  اي(  )ايببه بي  التطبيقات  ا�ص بي( ي�سم واجهة برجمة  )ايببه  التطبيق  مببزود خدمة  معلومات؛ 
الإنرتنت لل�سبكات الجتماعية، وتطوير تطبيقات الرجميات؛ اأنظمة كخدمة ت�سم اأنظمة برامج الكمبيوتر ل�ستخدامها 
واملحتوى  ال�سور  ونقل  افرتا�سي،  جمتمع  واإن�ساء  الجتماعية،  ال�سبكات  حمتوى  واإدارة  الجتماعية،  لل�سبكات  برامج  يف 
و�سائل  والإعببالن  والإعببالنببات  والر�سائل  والن�سو�ص  والبيانات  الفيديو  واأ�سرطة  وال�سور،  والفيديو،  الب�سري  ال�سمعي 
ال�سور  وم�ساركة  وحترير  حتميل  على  القدرة  امل�ستخدمني  متنح  التي  الرامج  تاأجري  واملعلومات؛  والت�سالت  الإعببالم 
امل�ستخدم  قبل  من  الإنببرتنببت  عر  املحتوى  حتديد  وهببي  احلا�سوبية،  اخلببدمببات  الب�سري؛  ال�سمعي  واملحتوى  والفيديو 
ال�سور  وم�ساركة  نقل  ومتكني  واأر�سفة  وتنزيل  لتحميل  برامج  توفري  الجتماعية؛  الإعببالم  و�سائل  واإن�ساء  والإعببالنببات 
واملحتوى ال�سمعي الب�سري والفيديوي والن�سو�ص والبيانات ذات ال�سلة؛ توفري برامج لتدفق حمتوى الو�سائط املتعددة 
الرتفيهية؛ توفري برامج لإن�ساء واحلفاظ على وجود على النرتنت لالأفراد واجلماعات وال�سركات والعالمات التجارية؛ 
امل�ساعدة  بببرامببج  �سخ�سي؛  م�ساعد  برنامج  الإنببرتنببت؛  عببر  املنتديات  مببع  والتفاعل  للتوا�سل  للمعلنني  بببرامببج  توفري 
الجتماعية؛ توفري الت�سهيالت عر الإنرتنت التي تتيح ال�ستخدام املوؤقت للرامج غري القابلة للتنزيل من اأجل اإر�سال 
الفوتوغرافية  وال�سور  والتذكريات  الإلكرتونية  الر�سائل  وتنبيهات  الفورية  والر�سائل  الإلكرتونية  الر�سائل  وا�ستقبال 
الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛  �سبكة  الب�سري عر  ال�سمعي  وال�سور والر�سومات والبيانات وال�سوت والفيديو واملحتوى 
برنامج التجارة الإلكرتونية لل�سماح للم�ستخدمني لأداء املعامالت التجارية الإلكرتونية عر الإنرتنت؛ توفري ا�ستخدام 
موؤقت للرامج احلا�سوبية غري القابلة للتنزيل من اأجل الو�سول اإىل الو�سائط الإلكرتونية وال�سور وال�سور والر�سومات 
والبيانات  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  املببتببعببددة،  والو�سائط  والبب�ببسببورة  وال�سوت  الفيديو  واأ�ببسببرطببة  والفيديو  وال�سوت 
واملعلومات عن طريق �سبكة الإنرتنت و�سبكات الت�سال؛ توفري ا�ستخدام موؤقت لرامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل 
الفيديو  ومكاملات  الهاتفية  واملكاملات  بي(  اي  او  )يف  الإنرتنت  بروتوكول  عر  ال�سوتية  املكاملات  ت�سهيل  يف  ل�ستخدامها 
والر�سائل الن�سية والر�سائل الإلكرتونية والر�سائل الفورية وخدمات ال�سبكات الجتماعية عر الإنرتنت؛ خدمات مزود 
التطبيقات )ايه ا�ص بي( التي تت�سمن برامج لتمكني اأو ت�سهيل املكاملات ال�سوتية عر بروتوكول الإنرتنت )يف او اي بي( 
ال�سبكات  وخببدمببات  الفورية  والر�سائل  الإلكرتونية  والر�سائل  الن�سية  والر�سائل  الفيديو  ومكاملات  الهاتفية  واملكاملات 
التكنولوجيا وتطوير الرجميات عر  املعلومات يف جمالت  الإنرتنت؛ خدمات احلا�سوب، وهي توفري  الجتماعية عر 
اأ�سرطة  وحترير  وت�سجيل  ال�سور  وحترير  اأخذ  يف  ل�ستخدامها  الرجميات  توفري  الت�سالت؛  و�سبكات  الإنرتنت  �سبكة 
وت�سجيل وحترير  ال�سور  اأخذ وحترير  ت�سهيل  اأو  لتمكني  برنامج  ي�سم  بي(  ا�ص  )ايه  التطبيقات  مزود خدمة  الفيديو؛ 
الفرتا�سي  الواقع  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  الكمبيوتر؛  لعبة  والرجميات  الأجهزة  وتطوير  ت�سميم  الفيديو؛  اأ�سرطة 
والرجميات؛ ت�سميم وتطوير الأجهزة والرجميات خمتلطة الواقع؛ ت�سميم وتطوير اأجهزة وبرجميات األعاب الفيديو؛ 
جمتمع  واإن�ساء  الجتماعية،  ال�سبكات  اأجببل  من  للتنزيل  القابلة  غري  الرجميات  لتطبيقات  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري 
على  خم�س�سة  �سفحات  توفري  طبيعة  يف  الكمبيوتر  خدمات  والبيانات؛  الفرتا�سي  الببواقببع  حمتوى  ونقل  افرتا�سي، 
النرتنت ي�سم معلومات حمددة من قبل امل�ستخدم اأو حمددة، ومالمح ال�سخ�سية، الواقع الفرتا�سي، وحمتوى الواقع 
وتطوير  ت�سميم  والألببعبباب؛  الفرتا�سي  الببواقببع  الفيديو  اأ�سرطة  لإن�ساء  الكمبيوتر  برجمة  خدمات  والبيانات؛  املعزز 
الأجهزة الواقع املعزز والرجميات؛ تطوير الرجميات؛ تطوير برامج تفاعلية متعددة الو�سائط؛ �سيانة واإ�سالح برامج 
الكمبيوتر؛ توفري ا�ستخدام موؤقت للرامج احلا�سوبية غري القابلة للتحميل من اأجل نقل وتبادل وتلقي وتنزيل وعر�ص 
الأدبية  والأعمال  الب�سرية  ال�سمعية  والأعمال  ال�سمعية  والأعمال  الب�سرية  والأعمال  والن�سو�ص  املحتوى  ونقل  وتفاعل 
التكنولوجيا  ميادين  يف  املعلومات  توفري  وهببي  احلا�سوب،  خدمات  الإلكرتونية؛  والأعببمببال  والوثائق  وامللفات  والبيانات 
وتطوير الرجميات عن طريق �سبكة حا�سوبية عاملية؛ خدمات الدعم الفني، من خالل ا�ستك�ساف الأخطاء واإ�سالحها يف 
ال�سحاب؛  ا�ست�سافة  مببزود  خدمات  وهببي  الكمبيوتر،  خدمات  والرجميات؛  الكمبيوتر  اأجهزة  م�ساكل  ت�سخي�ص  طبيعة 
التخزين  يف  ل�ستخدامها  الإنببرتنببت  على  للتنزيل  القابلة  غببري  ال�سحابية  احلو�سبة  لببرامببج  مببوؤقببت  ا�ستخدام  تببوفببري 
الإنرتنت  �سبكة  على  للتنزيل  القابلة  غري  ال�سحابية  احلو�سبة  لرامج  موؤقت  ا�ستخدام  توفري  للبيانات؛  الإلببكببرتوين 
لتطبيقات وبيئات الواقع الفرتا�سي املعزز؛ خدمات تبادل امللفات، وهي توفري الت�سهيالت عر الإنرتنت لالآخرين التي 
املرافق  ا�ست�سافة  وهببي  احلا�سوب،  خدمات  الإلكرتونية؛  امللفات  وتنزيل  حتميل  من  امل�ستخدمني  متكن  تقنية  تت�سمن 
عر  للتنزيل  قابلة  غري  برامج  توفري  الت�سالت؛  �سبكات  طريق  عن  تفاعلية  مناق�سات  لإجببراء  لالآخرين  الإلكرتونية 
الويب  ومواقع  والرجميات  الرامج  و�سيانة  وتطوير  واإدارة  وا�ست�سافة  توفري  وهو  التطبيق،  خدمة  مببزود  الإنرتنت؛ 
اأجل  من  بعد  عن  البيانات  واإدارة  املتنقلة  املعلومات  اإىل  والو�سول  الال�سلكية  الت�سالت  جمببالت  يف  البيانات  وقببواعببد 
النقالة؛  الإلكرتونية  والأجهزة  املحمولة  الكمبيوتر  واأجهزة  املحمولة  الكمبيوتر  اأجهزة  اإىل  الال�سلكي  املحتوى  تو�سيل 
حتميل  على  القدرة  للم�ستخدمني  تتيح  التي  الإنببرتنببت  عر  الت�سهيالت  توفري  بببي(؛  ا�ببص  التطبيقات)ايه  خدمة  مقدم 
موؤقت  ا�ستخدام  توفري  والبيانات؛  والر�سومات  والن�سو�ص  الفوتوغرافية  وال�سور  والفيديو  ال�سوت  وم�ساركة  وتعديل 
للرامج والتطبيقات غري القابلة للتنزيل على الإنرتنت من اأجل الر�سائل الفورية والبث ال�سوتي عر الإنرتنت )يف او 
للم�ستخدمني  النرتنت  على  جمتمع  اإن�ساء  وهي  الكمبيوتر  خدمات  ال�سوتية؛  واملببوؤمتببرات  الفيديو  وموؤمترات  بي(  اي 
البيانات  وت�سليم  امل�سفر  الإلببكببرتوين  النقل  البيانات؛  ت�سفري  خدمات  الجتماعية؛  ال�سبكات  يف  لالنخراط  امل�سجلني 
لإدارة  برنامج  ي�سم  بي(  ا�ص  )ايه  التطبيق  العمالء؛ مزود خدمة  لإدارة عالقات  والتطبيقات  الرامج  توفري  امل�سرتدة؛ 
عالقات العمالء )�سي ار ام(؛ توفري خدمات من�سة الرجميات عر الإنرتنت التي متنح امل�ستخدمني القدرة على ن�سر 
التقييمات واملراجعات والإحالت والتو�سيات املتعلقة بالأعمال التجارية واملطاعم ومقدمي اخلدمات والأحداث واخلدمات 
العامة والوكالت احلكومية؛ خدمات الكمبيوترعلى وجه اخل�سو�ص مزود خدمة التطبيق ي�سم برنامج واجهة برجمة 
املعزز(  والببواقببع  الفرتا�سي  )الببواقببع  الرقمية  ا�ست�سافة  ام(؛  ار  )�سي  العمالء  عالقات  لإدارة  اي(  بي  )ايببه  التطبيقات 
التحليل  خدمات  بها؛  املتعلقة  والت�سميمات  والبحوث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات  النرتنت؛  �سبكة  على  املحتوى 
والبحوث ال�سناعية؛ خدمات الكمبيوتر وهي توفري الإدارة عن بعد لالأجهزة عر �سبكات الكمبيوتر وال�سبكات الال�سلكية 
جمع  خلببدمببات  الرجميات  توفري  واملببنببحببات؛  الترعات  وتببوزيببع  متويل  وترتيب  لت�سهيل  بببرامببج  توفري  الإنببرتنببت؛  اأو 

الترعات اخلريية عر الإنرتنت وخدمات الترع املايل
بالفئة: 42

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة facebook بالالتينية ب�سكل باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

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

املودعة حتت رقم : 287029            بتاريخ : 07 /02/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات الرتفيهية؛ توفري اإمكانية الو�سول اإىل قواعد البيانات الإلكرتونية الإلكرتونية التفاعلية واملحتويات 
وال�سمعية  والب�سرية  ال�سمعية،  واملببواد  والفيديو،  وال�سور،  الثالثة،  الأطببراف  وحمتوى  امل�ستعمل،  يحددها  التي 
الإلكرتوين  الن�سر  خدمات  والفيديوهات؛  ال�سور  وتبادل  تقا�سم  خدمات  العامة؛  امل�سلحة  جمببال  يف  الب�سرية 
عر  تلعب  التي  الالعبني  ومتعددة  اأحبباديببة  الألببعبباب  تفاعل  بتي�سيري  واملعنية  الرتفيهية  اخلببدمببات  لببالآخببريببن؛ 
األعاب الكمبيوتر واألعاب الفيديو عر الإنرتنت عن طريق  اأو �سبكات الت�سالت؛ توفري املعلومات عن  الإنرتنت 
لعبة  والالعبني  الفيديو  الأحببداث لالعبني  وتي�سري  امل�سابقات  واإجببراء  ترتيب  الت�سالت؛  اأو  الكمبيوتر  �سبكات 
الكمبيوتر؛ توفري موارد عر الإنرتنت ملطوري الرامج؛ برامج امل�سابقة واحلوافز التي تهدف للتقدير، مكافاأة 
وت�سجيع الأفراد واجلماعات التي ت�سارك يف حت�سني الذات، وحتقيق الذات، الت�سدق والعمل اخلريي، املتطوعني، 
منح  برامج  ورعاية  تنظيم  الإبداعي؛  العمل  منتج  وم�ساركة  الإن�سانية  والأن�سطة  واملجتمعية  العامة  واخلدمات 
اجلوائز واحلوافز ملطوري الرجميات؛ ن�سر املواد التعليمية، األ وهي ن�سر الكتب واملجالت والن�سرات الإخبارية 
الدرا�سية  واحللقات  والبببدورات  املببوؤمتببرات  وعقد  تنظيم  �سيما  ول  التعليمية،  اخلدمات  الإلكرتونية؛  واملن�سورات 
الإعالم  وو�ببسببائببل  والنببرتنببت  الجتماعية  وال�سبكات  والت�سويق  الإعبببالن  جمببالت  يف  الإنببرتنببت  عببر  والببتببدريببب 
املوؤمترات والببدورات واحللقات الدرا�سية  املتعلقة بها؛ ول �سيما تنظيم وعقد  املواد الدرا�سية  الجتماعية وتوزيع 
الإعالم  وو�ببسببائببل  والنببرتنببت  الجتماعية  وال�سبكات  والت�سويق  الإعبببالن  جمببالت  يف  الإنببرتنببت  عببر  والببتببدريببب 
الجتماعية وتوزيع املواد الدرا�سية املتعلقة بها؛ املجالت الإلكرتونية، وهي مدونات الويب )املدونات( التي تعر�ص 
حمتوى يحدده امل�ستخدم؛ اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري األعاب الواقع الفرتا�سي، والرتفيه التفاعلي وحمتوى 
الواقع الفرتا�سي؛ اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري األعاب الواقع املختلط، والرتفيه التفاعلي وحمتوى الواقع 
املختلط؛ توفري لعبة حا�سوبية ل�ستخدامها على نطاق ال�سبكة من جانب م�ستخدمي ال�سبكة؛ توفري العاب الواقع 
الفرتا�سي على النرتنت؛ توفري العاب الواقع املعزز على النرتنت؛ توفري األعاب الواقع املختلط على النرتنت؛ 
اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري األعاب الفيديو عر الإنرتنت؛ تنظيم املعار�ص يف جمال الرتفيه التفاعلي، الواقع 
الفرتا�سي، اللكرتونيات ال�ستهالكية وال�سناعات الرتفيهية األعاب فيديو لأغرا�ص ثقافية اأو تعليمية؛ تنظيم 
وعقد املوؤمترات التعليمية ؛ تنظيم املعار�ص واملنا�سبات يف جمال تطوير الرجميات لأغرا�ص تعليمية؛ اخلدمات 
التدريب  الأ�سياء؛  واإنببرتنببت  ال�سطناعي  الذكاء  والببنببدوات يف جمببالت  املببوؤمتببرات  وعقد  تنظيم  وهببي  التعليمية، 
ال�سرتاتيجي  الإعالمي  التخطيط  جمال  يف  التدريب  الت�سالت؛  وتكنولوجيا  والإعبببالن،  الت�سميم،  جمال  يف 
املتعلق بالإعالن والت�سويق والأعمال؛ املجالت على الإنرتنت، وهي مدونات تتميز بالإعالن والت�سويق والأعمال؛ 
توفري قواعد بيانات حا�سوبية واإلكرتونية وعر الإنرتنت يف جمال الرتفيه؛ خدمات الن�سر، وهي ن�سر املن�سورات 
اأك�ساك الفيديو للتقاط وحتميل وحترير وم�ساركة  اأو  الإلكرتونية لالآخرين؛ تاأجري ال�سور الفوتوغرافية و / 
ال�سور واأ�سرطة الفيديو؛ اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري الت�سهيالت عر الإنرتنت لتدفق املحتوى الرتفيهي 
و البث املبا�سر للفيديوهات والحداث الرتفيهية؛ تنظيم املعار�ص واملوؤمترات احلية يف جمالت الثقافة والرتفيه 
وال�سبكات الجتماعية لأغرا�ص غري التجارية؛ توفري الألعاب عر الإنرتنت؛ اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري 
األعاب الواقع الفرتا�سي، والرتفيه التفاعلي وحمتوى الواقع الفرتا�سي واخلرات؛ اخلدمات الرتفيهية، وهي 
توفري األعاب الواقع املعزز، والرتفيه التفاعلي وحمتوى الواقع املعزز واخلرات؛ اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري 
األعاب الواقع املختلط، والرتفيه التفاعلي واملحتوى والتجارب الواقع املختلط؛ اخلدمات الرتفيهية، وهي ترتيب 
واإجراء امل�سابقات لت�سجيع ا�ستخدام وتطوير الرتفيه التفاعلي، الواقع الفرتا�سي، الواقع املعزز، واللكرتونيات 
ال�ستهالكية، وبرامج األعاب الفيديو والرتفيه والأجهزة؛ تنظيم املعار�ص واملنا�سبات لأغرا�ص ثقافية اأو تعليمية اأو 
ترفيهية؛ اإنتاج العاب الفيديو وبرجميات الكمبيوتر، وخدمات ممرات الواقع الإفرتا�سي؛ خدمات ممرات الواقع 
املعزز  الواقع  لعبة  الكمبيوتر؛ خدمات  �سبكة  الإنرتنت من  املقدمة عر  الواقع الفرتا�سي  لعبة  املعزز؛ خدمات 
زيادة  التفاعلية؛  والألعاب  الإنرتنت  على  الكمبيوتر  األعاب  توفري  الكمبيوتر؛  �سبكة  من  الإنرتنت  عر  املقدمة 
الكمبيوتر؛ توفري  الفيديو وبرجميات  العاب  وانتاج  الظاهرية،  الواقع  اإنتاج فيديوهات  الواقع؛  اإنتاج فيديوهات 
الرتفيه  برامج  اإنتاج  خدمات  التفاعلية؛  الألعاب  توفري  وهي  الرتفيهية،  اخلدمات  النرتنت؛  األعاب  برجميات 
متعددة الو�سائط؛ خدمات اإنتاج الو�سائط املتعددة؛ اخلدمات الرتفيهية يف جمال التطوير، اإن�ساء وانتاج خدمات ما 
بعد الإنتاج من حمتوى الرتفيه الو�سائط املتعددة؛ اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري األعاب الواقع املعزز واملحتوى 
اخلدمات  النببرتنببت؛  على  الفببرتا�ببسببي  الببواقببع  بيئات  تببوفببري  وهببي  الرتفيهية،  اخلببدمببات  التفاعلي؛  الرتفيهي 
الرتفيهية، وهي توفري بيئات الواقع املعزز عر الإنرتنت؛ توفري معلومات عن الرتفيه من فهار�ص وقواعد بيانات 
للمعلومات ميكن البحث فيها، مبا يف ذلك الن�سو�ص والوثائق الإلكرتونية وقواعد البيانات والر�سومات وال�سور 
الفوتوغرافية واملعلومات ال�سمعية والب�سرية، عن طريق �سبكة الإنرتنت و�سبكات الت�سال؛ تنظيم وتعزيز واإجراء 
عن  الإنرتنت  عر  الفيديو  واألعاب  الكمبيوتر  األعاب  عن  املعلومات  توفري  جتارية؛  لأغرا�ص  التجارية  املعار�ص 
الفيديو والالعبني  املعار�ص لالعبني  امل�سابقات وتي�سري  واإجببراء  الت�سالت؛ ترتيب  اأو  الكمبيوتر  �سبكات  طريق 
ال�ستهالكية  اللكرتونيات  الفرتا�سي،  والواقع  التفاعلي  الرتفيه  جمال  يف  املعار�ص  تنظيم  الكمبيوتر؛  األعاب 
تنظيم  التعليمية  املببوؤمتببرات  وعقد  ترتيب  تعليمية  اأو  ثقافية  لأغببرا�ببص  الرتفيهية  الفيديووال�سناعات  واألببعبباب 
املعار�ص والأحببداث يف جمال تطوير الرجميات لأغرا�ص تعليمية؛ توفري موقع اإلكرتوين ي�سم من�سورات غري 
قابلة  من�سورات غري  ي�سم  الإنرتنت  �سبكة  على  توفري موقع  الفرتا�سي؛  الواقع  تكنولوجيا  للتنزيل عن  قابلة 
اخلدمات  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الببتببدريببب؛  توفري  التعليم؛  املببعببزز؛  الببواقببع  تكنولوجيا  عببن  للتحميل 
ال�سبكي وال�سمعي  التلفزيونية والبث  القابلة للتنزيل والرامج  الأفالم غري  الرتفيهية والتعليمية، وهي توفري 
املتعلقة  والتو�سيات  وال�ستعرا�سات  املعلومات  عن  ف�سال  الإنببرتنببت،  عر  الو�سائط  املتعددة  والأعببمببال  الب�سري 
قواعد  توفري  الو�سائط؛  املتعددة  والأعببمببال  الب�سري  وال�سمعي  ال�سبكي  والبث  التلفزيونية  والببرامببج  بببالأفببالم 
بيانات حا�سوبية واإلكرتونية وعر الإنرتنت لأغرا�ص تعليمية وترفيهية وم�سلية يف جمال الرتفيه ويف جمالت 

املجموعات الثانوية واجلماعية والجتماعية واملجتمعية
بالفئة: 41

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة facebook بالالتينية ب�سكل باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 287031            بتاريخ : 07 /02/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

احلا�سوبية  البيانات  قببواعببد  اإىل  الببو�ببسببول  تببوفببري  والببتببعببارف؛  والببتببوا�ببسببل  الجتماعي  التعريف  خببدمببات 
الجتماعي  والتعريف  الجتماعية  ال�سبكات  جمببال  يف  الإنببرتنببت  عببر  للبحث  القابلة  البيانات  وقببواعببد 
حت�سني  خا�ص  وب�سكل  ال�سخ�سية  التنمية  جمببال  يف  واملعلومات  الجتماعية  اخلدمات  توفري  والتعارف؛ 
واملجتمعية  العامة  واخلدمات  والتطوعية  اخلريية  واملوؤ�س�سات  اخلريية  والعمال  الببذات  وحتقيق  الببذات 
الإلكرتونية؛ تقدمي خدمات  التجارة  امل�ستخدم يف معامالت  توثيق  الإن�سانية؛ تقدمي خدمات  والأن�سطة 
توثيق امل�ستخدم للتحويل الإلكرتوين لالأموال وبطاقات الئتمان واخل�سم ومعامالت التحقق اللكرتوين 
عمليات  وت�سهيل  احلجوزات،  حجز  وهي  والإر�ساد  ال�ستقبال  خدمات  تقدمي  العاملية  كمبيوتر  �سبكة  عر 
ال�سراء، وترتيب عمليات الت�سليم، واتخاذ الرتتيبات ال�سخ�سية املطلوبة، وتقدمي تو�سيات ب�ساأن املنتجات 
واخلدمات، وتوفري معلومات خا�سة بالزبائن لتلبية الحتياجات الفردية، وتوفري التذكريات والإ�سعارات 
الإلكرتونية؛ خدمات التوا�سل الجتماعي عر الإنرتنت؛ توفري املعلومات يف �سكل قواعد بيانات تت�سمن 
معلومات يف جمالت ال�سبكات الجتماعية والإدخببال الجتماعي؛ خدمات التحقق من امل�ستخدم؛ خدمات 

التحقق من الهوية؛ خدمات التحقق من الهوية التجارية؛ خدمات قانونية
بالفئة: 45

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة facebook بالالتينية ب�سكل باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 287026            بتاريخ : 07 /02/ 2018

با�سببم: في�سبوك، انك.
وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�سلع  ترويج  ال�سوق؛  وابحاث  معلومات  خدمات  توفري  والرتويج؛  والإعببالن  والدعاية  الت�سويق  خدمات 
وخ�سو�ساً  والإعببببالن  الببتببجبباريببة  اخلببدمببات  والتبب�ببسببالت؛  الكمبيوتر  �سبكات  عببر  لببالآخببريببن  واخلببدمببات 
والإعببالن وخ�سو�ساً  التجارية  الآخرين؛ اخلدمات  اأجل  الإعببالم من  و�سائل  و�سراء  الإعالمي  التخطيط 
اخلدمات الإعالنية لتتبع اأداء الإعالنات لإدارة وتوزيع وخدمة الإعالنات لتحليل بيانات الإعالنات واعداد 
تقارير بيانات الإعالنات و حت�سني اأداء الدعاية؛ اخلدمات ال�ست�سارية يف جمال الدعاية والإعالن وخ�سو�ساً 
تخ�سي�ص اجلهود الت�سويقية لالآخرين، ت�سهيل تبادل وبيع اخلدمات واملنتجات لطرف ثالث عر �سبكات 
ال�سلع  البيع بالتجزئة على النرتنت وي�سم جمموعة وا�سعة من  الكمبيوتر والت�سالت، خدمات متاجر 
ال�ستهالكية لالآخرين، والت�سليم من و�سائل الإعالم الرقمية، �سماعات الواقع الفرتا�سي، وحمتوى الواقع 
الفرتا�سي والبيانات، توفري الأ�سواق اللكرتونية لبائعي ال�سلع و / اأو اخلدمات، توفري خدمات النرتنت 
البيانات  قواعد  توفري  والتعيني،  التوظيف  خدمات  التجارية،   ال�سبكات  امل�سرتين،  مع  البائعني  لربط 
احلا�سوبية عر النرتنت وقواعد بيانات للبحث عر النرتنت يف جمال الإعالنات املبوبة؛ خدمات بطاقات 
ا�ستبدالها مقابل الب�سائع  ا�سدار �سهادات بطاقات الهدية التي ميكن  الهدايا املدفوعة م�سبقاً وخ�سو�ساً 
واخلدمات، خدمات الأعمال اخلريية وب�سكل خا�ص تعزيز الوعي العام حول الأعمال الإن�سانية واملوؤ�س�سات 
امل�سابقات  جوائز  برامج  توفري   ، الإن�سانية  والأن�سطة  واملجتمعية  العامة  واخلدمات  والتطوعية  اخلريية 
واحلوافز بغر�ص تكرمي ومكافاأة وت�سجيع الأفراد واملجموعات التي ت�سارك يف حت�سني الذات وحتقيق الذات 
و اخلدمات اخلريية والن�سانية والتطوعية واخلدمات العامة واملجتمعية والأن�سطة الإن�سانية وتبادل انتاج 
اأو  الأجهزة لأغرا�ص جتارية  والفعاليات يف جمال الرجميات وتطوير  املعار�ص  تنظيم  الإبداعي؛  العمل 
الرجميات  تطبيقات  تطوير  وال�سركات يف جمال  املهنيني  تعزز م�سالح  التي  النقابية  دعائية؛ اخلدمات 
الإنرتنت، اخلدمات  الآخرين عر  واخلدمات من  ال�سلع  وت�سجيع  النرتنت  �سبكة  على  العببالن  املتنقلة، 
لل�سلع  الإعببالن والت�سويق والرتويج  ال�سوق،   اأبحاث  الت�سويق و العالنات، خدمات  ال�ست�سارية يف جمال 
الت�سهيالت  املنا�سبات اخلا�سة، توفري  الفيديو يف  ال�سور ومعدات  واخلدمات لالآخرين عن طريق توفري 
عر الإنرتنت للفيديو املبا�سر لالأحداث الرتويجية، ترتيب وتنظيم املنا�سبات اخلا�سة لأغرا�ص جتارية، 
اأغرا�ص ترويجية اأو اإعالنية، الإعالن عر و�سائل الإعالم الإلكرتونية، تنظيم املعار�ص وتعزيزها واإدارتها، 
معار�ص لالأغرا�ص التجارية، تنظيم واإجراء الأحداث واملعار�ص، املعار�ص واملوؤمترات لأغرا�ص جتارية يف 
الرتفيه التفاعلي، الواقع الفرتا�سي، �سناعة العاب الفيديو و الرتفيه مل�ستهلكني اللكرتونيات، خدمات 
الو�سائط  و  اللعاب  املعزز،  الواقع  �سماعات  و  الفرتا�سي  بالواقع  تتميز  النرتنت  عر  بالتجزئة  البيع 
الرقمية، توفري معلومات دليل الهاتف عر �سبكات الت�سالت العاملية، اخلدمات الإلكرتونية، اإدارة عالقات 
ي�سم  النرتنت  على  الت�سهيالت  تقدمي  ال�ست�سارية،  واخلدمات  التجارية  الأعمال  يف  امل�ساعدة  العمالء، 
الإعالنية  اخلدمات  الأخببرى،  واملببوارد  اخلدمات،  مقدمي  الأعببمببال،  منظمات  ب�ساأن  امل�ستخدمني  تعليقات 
الإعالنية،  احلملة  اإدارة  وهببي  العالنية  ;اخلدمات  عاملية   كمبيوتر  �سبكة  عر  لالآخرين  الدعاية  ن�سر 
امل�ستهلكني  تف�سيالت  و  الإعالنية  احلمالت  هي  و  الت�سويق  بحوث  حت�سينها،  و  تنفيذها  و  وا�ستهدافها 
النرتنت،  على  الفيديو  اإعببالنببات  طريق  عن  لالخرين  اخلدمات  و  لل�سلع  الرتويج  التحليل،  و  للبحوث 
اخلدمات الإعالنية، وهي جدولة الإعالنات وتتبعها والإبالغ عنها لالآخرين، عداد وتنفيذ و�سائل الإعالم 
واخلطط واملفاهيم الإعالنية، عر�ص الإعالنات، اأي و�سع الإعالنات على مواقع الويب لالآخرين، اخلدمات 
الإعالنية، وهي ا�ستهداف الإعالنات عر الإنرتنت وحت�سينها؛ اإدارة املعلومات التجارية، وهي الإبالغ عن 
املعلومات التجارية وحتليالت الأعمال يف جمالت الإعالن والت�سويق، ادارة اعمال، وظائف مكتبية، ا�ست�سارة 
العالمة  ا�ست�سارات  الإعالمية،  و�سراء اخلدمات  الإعالمي  التخطيط  الت�سويق،  باأن�سطة  املتعلقة  الأعمال 
التجارية؛ ت�سميم مواد اإعالنية لالآخرين؛ ا�ست�سارة العالمات التجارية؛ ت�سميم مواد اإعالنية لالآخرين؛ 
توفري الدليل لالخرين ي�سم املطاعم واحلانات، ودور ال�سينما، ونوادي الرق�ص، واملتاحف، واملعار�ص الفنية، 
وغريها من الأماكن الثقافية والجتماعية؛ تعزيز امل�سلحة العامة والوعي بالق�سايا التي تتعلق بالو�سول 
اإىل �سبكة الإنرتنت بالن�سبة ل�سكان العامل؛ الت�ساور يف جمال الت�سالت ال�سلكية و الال�سلكية، اخلدمات 
الهادفة  غري  واملنظمات  احلكومية،  غري  واملنظمات  التجارية  اجلهات  لتمكني  الأعمال  لإدارة  ال�ست�سارية 

للربح، وتنظيم الرامج واإدارتها من اأجل زيادة فر�ص الو�سول اإىل �سبكات الت�سالت العاملية
بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة facebook بالالتينية ب�سكل باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286470           بتاريخ : 24 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

كتالوجات؛  مطبوعة؛  اأدلبببة  كتيبات؛  و  كتيبات  ن�سرات؛  كتب؛  جمببالت؛  من�سورات؛  مطبوعة؛  مببواد 
كتابة؛  ادوات  البوم �سور؛ مطبوعات؛  تقوميات؛  اأدوات مكتبية؛ �سور؛ مذكرات؛  ؛   �سورفوتوغرافية 
كبرية؛  اإعببالنببات  ل�ساقات؛  املكتبات؛  متطلبات  املالحظات؛  دفاتر  العناوين؛  كتب  ال�سخ�سي؛  املنظم 

بطاقات الأعمال وبطاقات التعريف بالهوية؛ اأقالم؛ بطاقات الهدايا غري امل�سفرة مغناطي�سيا
بالفئة: 16

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 286254           بتاريخ : 21 / 01/ 2018
03415/17/TO/M :رقم الولوية

تاريخ الولوية: 2017/07/19
بلد الولوية: توجنا

با�سببم: ماك�سار تكنولوجيز هولدينج انك.
املتحدة  الببوليببات   ،94105 كاليفورنيا  فران�سي�سكو،  �سان  بببالزا،  ماركت  وان  تبباور،  �سبري   ،4025 �سويت  وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجزاء الكمبيوتر املادية؛ الأقمار ال�سناعية؛ اأجزاء الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية املادية؛ القمر ال�سناعي ونظم 
واأجهزة  ال�سناعي  القمر  اإر�سال  واأجهزة  امل�ستجيب  املر�سل  تتاألف من جهاز  التي  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت 
ا�ستقبال القمر ال�سناعي واملرحالت كهربائية واإلكرتونية وحمطات التبديل واأجهزة حتكم كهربائية واإلكرتونية؛ 
الهوائيات؛ اأنظمة حلمولة القمر ال�سناعي تتاألف من اأجهزة اإعادة الإر�سال وال�ستقبال واأجهزة ا�ستقبال امليكروويف 
الطاقة  وم�سخمات  املوجات  ودليل  التبديل  ومفاتيح  الراديوية  البببرتددات  اإر�ببسببال  واأجببهببزة  ال�سغرية(  )املببوجببات 
ومعالج ومفاتيح القنوات والهوائيات والعاك�سات واأجهزة تنفيد نطاق الرتدد الثنائي واأجهزة تنفيد نطاق الرتدد 
الثالثية والتغذية و�سبكات التغذية وهيكل الدعم واآليات التوجيه والو�سالت والكابالت واملغريات وامل�ستخل�سات 
وحمولت الرتدد واملولدات، وحدات الواجهات واملعاجلات والنظام الفرعي التحكم احلراري واملقرنات واملر�سحات؛ 
الروبوتات؛ معدات الروبوتات؛ نظم الروبوتية تتاألف من الروبوتات، واأدرع الروبوت وبرجميات لت�سغيل الروبوت 
الرادار  اأجهزة  الببرادار،  الكمبيوتر؛  برامج  بعد؛  ال�سناعي عن  القمر  لقيا�ص  وتتبع  اأنظمة حتكم  الروبوت؛  واأدرع 

واأنظمة الرادار
بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة MAXAR بالالتينية باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 286149           بتاريخ : 17 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

افرتا�سية  جمتمعات  اإنبب�ببسبباء  اأي  حا�سوبية،  خببدمببات  والببرجمببيببات؛  الكمبيوتر  اأجببهببزة  وتطوير  ت�سميم 
للم�ستخدمني امل�سجلني لتنظيم املجموعات والجتماعات و الأن�سطة، وامل�ساركة يف املناق�سات والنخراط يف 
املرافق  ا�ست�سافة  بها  واملق�سود  حا�سوبية،  خدمات  واملجتمع.  التجارية  والأعببمببال  الجتماعية  ال�سبكات 
الإنرتنت  �سبكة  عر  التفاعلية  واملناق�سات  واملنا�سبات  الجتماعات  وعقد  لتنظيم  لالآخرين  الإلكرتونية 
اأو  خم�س�سة  وجمببمببوعببات  اإلكرتونية  �سخ�سية  ملفات  �سكل  يف  حا�سوبية  خببدمببات  التبب�ببسببالت؛  و�سبكات 
والفيديو  ال�سوت  ذلببك  يف  مبببا  حمبببددة،  اأو  امل�ستخدم  قبل  مببن  خمببتببارة  معلومات  تت�سمن  ويببب  �سفحات 
وال�سور والن�سو�ص واملحتوى والبيانات؛ خدمات حا�سوبية، و املق�سود بها توفري حمركات البحث للح�سول 
التكنولوجيا عر  و  اخلببدمببات  و  املببرافببق   توفري  والتبب�ببسببالت؛  الإنببرتنببت  �سبكة  عببن طريق  البيانات  على 
الإنرتنت التي متكن امل�ستخدمني لإن�ساء �سفحات و ملفات �سخ�سية ت�سم معلومات للتوا�سل على ال�سبكات 
الجتماعية و �سبكات الأعمال، ونقل وتبادل هذه املعلومات بني مرافق متعددة على النرتنت، لالنخراط 
لل�سبكات  بببرامببج  وفبببري  بببهببم  اخلببا�ببسببة  الجببتببمبباعببيببة  ال�سبكات  حبب�ببسببابببات  واإدارة  الجببتببمبباعببيببة،  ال�سبكات  يف 
والبيانات؛  واملحتوى  والن�سو�ص  وال�سور  والفيديو  ال�سوت  ونقل  افرتا�سي  جمتمع  واإن�ساء  الجتماعية 
مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي( و الذ�ص يزود بخدمات، واملق�سود بها ا�ست�سافة تطبيقات الرجميات 
لالآخرين؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي( ي�سم برنامج لتمكني اأو ت�سهيل اإن�ساء اأو حترير اأو حتميل اأو 
اأو  البث  اأو  التدوين  اأو  )تبباغ(  العالمات  اأو و�سع  ا�ستعرا�ص  اأو  ن�سر  اأو  اأو عر�ص  الو�سول )نفاذ(  اأو  تنزيل 
اأو  عليها  اأوالتعليق  بالتعليقات  املتعلقة  امل�ساعر  اإىل  الإ�ببسببارة  اأو  التو�سيحي  التعليق  اأو  )لينكينج(  الربط 
اأواملعلومات عر الإنرتنت  اأو خالف ذلك توفري و�سائل الإعالم الإلكرتونية  اأو نقلها، و ن�سرها  ت�سمينها 
والت�سالت ال�سبكات؛ توفري خدمة ال�سبكة عر الإنرتنت التي متكن امل�ستخدمني من نقل بيانات الهوية 
ال�سخ�سية وم�ساركتها مع املرافق املتعددة عر الإنرتنت وفيما بينها؛ توفري معلومات من فهار�ص وقواعد 
البيانات  وقببواعببد  الإلببكببرتونببيببة  والببوثببائببق  الن�سو�ص  ذلببك  يف  مبببا  فيها،  البحث  ميكن  للمعلومات  بيانات 
الإنرتنت والت�سالت؛  �سبكة  وامل�سموع عر  املرئي  الإلكرتونية وال�سور واملحتوى  والو�سائط  والر�سومات 
توفري برامج التجارة الإلكرتونية غري القابلة للتنزيل لل�سماح للم�ستخدمني بتنفيذ املعامالت التجارية 
الإلكرتونية عر الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛ برجميات كخدمة )�سا�ص( تقدم برامج لإر�سال وا�ستقبال 
الإنرتنت  عر  التجارية  الإلكرتونية  املعامالت  وت�سهيل  والتنبيهات  والإخببطببارات  الإلكرتونية  الر�سائل 
و�سبكات الت�سالت؛ توفري برجميات ل�ستخدامها يف ت�سميم واإدارة وقيا�ص وحتليل ون�سر خدمة الآخرين. 
للم�سرتين  لل�سماح  للتحميل  قابلة  برامج غري  بها توفري  ا ملق�سود  و  مببزودة،  �سراة على النرتنت  من�سة 
والبائعني من الإعالن على النرتنت ل�سراء وبيع املخزون الإعالين؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي( 
وتقدمي،  وحتليل،  وال�ستهداف،  وتقييم،  وتتبع،  واإدارة،  وت�سميم  وبيع  �سراء  يف  لال�ستخدام  برامج  ي�سم 
والإبالغ عن العالن والت�سويق عر الإنرتنت. تطوير الأجهزة ل�ستخدامها يف ات�سال مع األعاب الو�سائط 
املتعددة الإلكرتونية والتفاعلية؛ تطوير خدمات الألعاب التفاعلية و الو�سائط املتعددة الإلكرتونية؛ توفري 
الواقع  حمببتببوى  وم�ساركة  وتببعببديببل  حتميل  على  الببقببدرة  للم�ستخدمني  تتيح  الببتببي  الإلببكببرتونببيببة  املببواقببع 
الفرتا�سي واملعلومات واخلرات والبيانات؛ توفري املواقع الإلكرتونية التي متنح امل�ستخدمني القدرة على 
حتميل وتعديل وم�ساركة حمتوى الواقع املعزز واملعلومات واخلرات والبيانات؛ توفري املواقع الإلكرتونية 
واملعلومات  للواقع  املختلط  املحتوى  وم�ساركة  وتعديل  حتميل  على  الببقببدرة  للم�ستخدمني  تتيح  الببتببي 
واخلرات والبيانات؛ توفري برامج متكن من تطوير وتقييم واختبار و�سيانة تطبيقات الرجميات املتنقلة 
لأجهزة احلا�سوب املحمولة؛ توفري خدمات م�سادقة امل�ستخدم )التاأكد من امل�ستخدم( با�ستخدام الدخول 
املوحد و تكنولوجيا الرجميات ملعامالت التجارة الإلكرتونية؛ توفري خدمات م�سادقة امل�ستخدم )التاأكد 
من امل�ستخدم( من حتويل الأمببوال الإلكرتونية، وبطاقات الئتمان وبطاقات ال�سحب الآيل والتحقق من 
املعامالت الإلكرتونية با�ستخدام الدخول املوحد وتكنولوجيا الرجميات؛توفري واجهة برجمة التطبيقات 
)ايه بي اي( لل�سماح للم�ستخدمني باإجراء الأعمال الإلكرتونية و املعامالت النقدية عر الإنرتنت؛ توفري 
برامج ملعاجلة املدفوعات الإلكرتونية؛ خدمات املن�سة كخدمة )بي ايه ايه ا�ص( التي تت�سمن برامج ت�سمح 
للم�ستخدمني باإجراء املعامالت التجارية والتجارة الإلكرتونية؛ تقدمي الطلب )ايه بي اي( ل�ستخدامها 
يف الر�سائل الإلكرتونية و نقل ال�سوت والفيديو وال�سور والن�سو�ص واملحتوى والبيانات؛ توفري الرامج 
ل الر�سائل الإلكرتونية؛ خدمات اخلرائط؛ توفري برامج خلدمات اخلرائط؛ مزود خدمة التطبيق )ايه 
والتخطيط  امل�ستخدم،  موقع  وعر�ص  لتبادل  برامج  توفري  اخلببرائببط؛  خلدمات  برناجما  ي�سم  بببي(  ا�ببص 
برنامج  بي( ي�سم  ا�ص  )ايه  التطبيق  التو�سيات؛ مزود خدمة  اآخرين وتقدمي  لالأن�سطة مع م�ستخدمني 
وتقدمي  الآخرين  امل�ستخدمني  مع  التخطيط  اأن�سطة  امل�ستخدم،  موقع  وعر�ص  تقا�سم  ت�سهيل  اأو  لتمكني 
تو�سيات؛ توفري الرجميات لر�سم اخلرائط الجتماعية واملق�سد)الوجهات(. مزود خدمة التطبيق )ايه 
اأو ت�سهيل ر�سم اخلرائط الجتماعية واملق�سد )الوجهات(؛ توفري الرامج  ا�ص بي( ي�سم برنامج لتمكني 
ت�سهيل  اأو  لتمكني  بببرنببامببج  يبب�ببسببم  ببببي(  ا�بببص  )ايببببه  التطبيق  خببدمببة  مببببزود  لإجببببراءاحلببببجببببوزات؛  البببالزمبببة 
اأو �سراءب�سائع وخدمات؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص  اإجراءاحلجوزات. توفري الرجميات لطلب و / 
بي ( ي�سم برنامج لتمكني اأو تي�سري الطلب و / اأو �سراء ال�سلع واخلدمات؛ توفري برجمية للعلم باملواقع 
للبحث وحتديد و م�ساركة موقع ال�سلع واخلدمات والأحداث ذات الأهمية؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص 
ذات  والأحببببداث  واخلببدمببات  ال�سلع  مببوقببع  م�ساركة  و  وحتببديببد  للبحث  ببباملببواقببع  العلم  برجمية  ي�سم  بببي( 
واإدارتها  امل�ستخدم  اأن�ساأها  التي  اخلا�سة  املجموعات  اإىل  والو�سول  واإدارة  لإن�ساء  برامج  توفري  الأهمية؛ 
داخل املجتمعات الفرتا�سية؛ توفري برامج للبحث وحتديد النقاط املحلية واملمواقع القائمة على نقاط 
الثقافية  والأحبببداث  والرتفيه  العمل  وفر�ص  واملببعببامل  الأحبببداث  و  الأن�سطة  مواقع  و  )وجهات(مرغوبة، 
والت�سوق والعرو�ص؛ توفري برامج للبحث عن فر�ص العمل وحتديدها؛ توفري برامج لتحديد امل�ستخدمني 
وال�سماح لهم بالت�سال مبمثلي احلكومة؛ توفري برامج لتوفري اأ�سوق افرتا�سية؛ توفري الرامج لتوفري 
معلومات الطق�ص القائمة على املوقع؛ توفري برامج لتوفري املعلومات املتعلقة بالأخبار اأو الأحداث اجلارية 
ال�سطناعي(؛  من�سات)الذكاء  و  الب�سر  بني  والت�سال  التفاعل  لت�سهيل  برامج  توفري  بثها؛  اأو  ربطها  اأو 
اأو ت�سهيل  بببي( ي�سم برنامج لتمكني  ا�ببص  بببي(؛ مببزود خدمة تطبيق)ايه  ا�ببص   مببزود خدمة التطبيق )ايببه 
الواقع  موؤثرات  و  املعزز  الواقع  ت�سميم  ال�سطناعي(؛  )الذكاء  من�سات  و  الب�سر  بني  والت�سال  التفاعل 
الفرتا�سي لال�ستخدام يف تعديل ال�سور و ال�سور الفتوغرافية والفيديو واملحتويات ال�سمعية والب�سرية؛ 
الواقع  حمتويات  م�ساركة  و  والتعديل  التحميل  اإمكانية  للم�ستخدمني  تتيح  اإلكرتونية  مببواقببع  توفري 
ون�سر  �ببسببراء  يف  ل�ستخدامها  الرجميات  من�سات  ي�سم  )بببا�ببص(  كخدمة  من�سة  بياناتها؛  و  الفببرتا�ببسببي 
ال�سوت  حمتويات  و  والفيديو  وال�سوت  وال�سور  الفتوغرافية  ال�سور  لتعديل  برامج  توفري  الإعببالنببات؛ 
املتحركة  والببر�ببسببوم  الر�سومات  بها  املق�سود  و  ار(،  )ايببه  املببعببزز  الببواقببع  مببوؤثببرات  و  الفالتر   مببع  والفيديو 
)تبببببباغ(، والرتباطات  ال�ببببسببببارات  و  والبببعبببالمبببات  والبببعبببالمبببات اجلببغببرافببيببة،  املببخببطببوطببات،  والببنبب�ببسببو�ببص،و 
لببلببعببر�ببص والببتببفبباعببل مبببع و�ببسببائببل الإعببببببالم الإلكرتونية  ببببرامبببج  تبببوفبببري  الببتبب�ببسببعبببببيببة)الببهببايببرلبببببنببكبب�ببص(؛ 
امللقمة)املغذية(، و املق�سود بها ال�سور،املحتويات ال�سمعية والب�سرية والفيديو، فيديو بث مبا�سر،التعليق، 
العالنات، الخبار، وروابط الإنرتنت. توفري برامج للعثور على املحتوى ونا�سرين املحتوى،و م�ساركة يف 
او  اإ�ببسببارات  و  عببالمببات  با�ستخدام  املرئية  املحتويات  والفيديو،و  ال�سور  لتنظيم  بببرامببج  توفري  املحتوى؛ 
العالمات الو�سفية )التاغ(؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي( ي�سم برناجما لل�سبكات الجتماعية، واإدارة 
حمتوى ال�سبكات الجتماعية، و ان�ساء جمتمعات افرتا�سية، ونقل ال�سور واملحتويات ال�سمعية والب�سرية 
و  الإعالنات  ات�سالت  و  والإعالنات  والر�سائل  والن�سو�ص  والبيانات  الفيديو  واأ�سرطة  وال�سور  والفيديو 
و�سائل الإعببالم و معلومات؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي( ي�سم واجهة برجمة التطبيقات )ايه بي 
من�سة  الرجميات؛  تطبيقات  وتطوير  الجتماعية،  لل�سبكات  الإنببرتنببت  عر  اخلدمات  ت�سهل  التي  اي( 
ال�سبكات  حمببتببوى  واإدارة  الجتماعية،  لل�سبكات  الببرجمببيببات  من�سات  ي�سم  ا�بببص(  ايببه  ايببه  )بببي  كخدمة 
الجتماعية، و ان�ساء املجتمع الفرتا�سي، ونقل ال�سور واملحتويات ال�سمعية والب�سرية والفيديو،وال�سور، 
والفيديو والبيانات والن�سو�ص والر�سائل،والإعالنات، و و�سائل الت�سال و املعلومات العالنية على امليديا؛ 
تاأجري الرامج التي متنح امل�ستخدمني القدرة على حتميل وحترير وم�ساركة ال�سور والفيديو واملحتوى 
ال�سمعي الب�سري؛ اخلدمات احلا�سوبية، و املق�سود بها حتديد املحتوى عر الإنرتنت من قبل امل�ستخدم 
والإعالنات و اإن�ساء مغذيات و�سائل الإعالم الجتماعية؛ توفري برامج للتقاط ال�سور وت�سجيل املحتوى 
ال�سور  وم�ساركة  نقل  ومتكني  والأر�ببسببفببة  والتنزيل  للتحميل  برامج  توفري  واملببرئببي؛  والب�سري  ال�سمعي 
لتدفق حمتوى  برامج  توفري  به؛  املرتبطة  والبيانات  والن�سو�ص  والفيديوي  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى 
الو�سائط املتعددة الرتفيهية؛ توفري برامج لإن�ساء واحلفاظ على وجود على النرتنت لالأفراد واجلماعات 
وال�سركات والعالمات التجارية؛ توفري الرامج للمعلنني للتوا�سل والتفاعل مع املجتمعات على النرتنت؛ 
تتيح  الببتببي  الإنببرتنببت  عببر  الت�سهيالت  تببوفببري  الجتماعية؛  امل�ساعدة  بببرامببج  �سخ�سي؛  م�ساعد  بببرنببامببج 
ال�ستخدام املوؤقت للرامج غري القابلة للتنزيل من اأجل اإر�سال وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية والر�سائل 
الفورية وتنبيهات الر�سائل الإلكرتونية والتذكريات وال�سور الفوتوغرافية وال�سور والر�سومات والبيانات 
خدمة  مببزود  الت�سالت؛  و�سبكات  الإنببرتنببت  �سبكة  عر  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  والفيديو  وال�سوت 
التطبيق )اي ا�ص بي( التي تت�سمن برامج لتمكني اأو ت�سهيل املكاملات ال�سوتية عر بروتوكول الإنرتنت )يف 
او اي  بي( واملكاملات الهاتفية ومكاملات الفيديو والر�سائل الن�سية والر�سائل الإلكرتونية والر�سائل الفورية 
وخدمات التوا�سل الجتماعي عر الإنرتنت؛ توفري الرجميات ل�ستخدامها يف التقاط وحترير ال�سور 
وت�سجيل وحترير اأ�سرطة الفيديو؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي( ي�سم برنامج لتمكني اأو ت�سهيل اأخذ 
برجمة  خببدمببات  الفيديو؛  األببعبباب  تطوير  خببدمببات  الفيديو.  اأ�ببسببرطببة  وحتببريببر  وت�سجيل  ال�سور  وحتببريببر 
كمبيوتر لإن�ساء فيديوهات و األعاب الواقع الفرتا�سي؛ ت�سميم وتطوير اأجهزة و برجميات الواقع املعزز؛ 
اإلكرتونية على النرتنت؛ مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي(؛ توفري  تطوير الرجميات؛ توفري برامج 
الت�سهيالت عر الإنرتنت التي متنح امل�ستخدمني القدرة على التحميل، وتعديل وتبادل ال�سوت والفيديو 
عالقات  لإدارة  والتطبيقات  الرامج  توفري  والبيانات؛  والر�سومات  والن�سو�ص  الفوتوغرافية  وال�سور 
العمالء )�سي ار ام(. مزود خدمة التطبيق )ايه ا�ص بي( ي�سم برنامج لإدارة عالقات العمالء )�سي ار ام(. 
بي  )ايه  التطبيقات  برامج تطبيقية ي�سم واجهة برجمة  بها مزود خدمة  املق�سود  و  الكمبيوتر،  خدمات 
)الواقع  النببرتنببت  �سبكات  على  الرقمية  املحتويات  ا�ست�سافة  ام(؛  ار  )�سي  العمالء  عالقات  لإدارة  اي( 
خدمات  بها؛  املتعلقة  والت�سميم  والبحوث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات  املعزز(؛  والواقع  الفرتا�سي 
املنح  وتببوزيببع  متببويببل  وترتيب  لت�سهيل  بببرامببج  تببوفببري  قانونية؛  خببدمببات  ال�سناعية؛  والبببببحببوث  التحليل 
والترعات؛ توفري برامج للجمعيات اخلريية عر الإنرتنت وخدمات جمع الترعات، وخدمات الترعات 

املالية    بالفئة: 42
و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم حلرف f بالالتينية ب�سكل مميز داخل اطار مربع باللون ال�سود

ال�سببرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286144           بتاريخ : 17 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

تطوير  اأدوات  الإنبببرتنبببت؛  جمتمعات  مببع  الببتببفبباعببل  و  الإجببتببمبباعببيببة  لل�سبكات  بببرامببج  الكمبيوتر؛  اأجببببزاء 
الرجميات؛ الرجميات ل�ستخدامها كتطبيق واجهة برجمة )ايه  بي اي(؛ واجهة برجمة التطبيقات )ايه 
بي اي( لالإ�ستخدام يف بناء تطبيقات الرجميات؛  واجهة برجمة التطبيقات )ايه بي اي( ل الرجميات 
التي ت�سهل اخلدمات عر الإنرتنت لل�سبكات الإجتماعية و  ا�سرتجاع البيانات،التحميل، التنزيل، الو�سول 
)ال�سماحية( و الإدارة؛ برنامج لأن�ساء، و اإدارة ، و التفاعل على جمتمع الإنرتنت؛ برامج لتنظيم الفعاليات، 
و البحث عن فعاليات، دولة )تقومي( و اإدارة الأحداث؛ برجميات ل اإن�ساء، حترير، حتميل، تنزيل، و�سول 
التدفق،  املببدونببات،  تبباغ،  عمل  اي  الإ�ببسببارات  و  العالمات  و�سع  ن�سر،ا�ستعرا�ص،  عر�ص،  )اك�سي�ص(،  نفاذ  او 
الربط، التعليق، الإ�سارة اىل امل�ساعر، التعليق، الت�سمني، نقل، م�ساركة  بخالف ذلك توفري و�سائل الإعالم 
اأو املعلومات عر كمبيوتر النرتنت و �سبكات الت�سال، برنامج لتعديل ومتكني نقل ال�سور،  الإلكرتونية 
وال�سوت، و املحتوى ال�سمعي الب�سري و الفيديو و البيانات؛ برنامج لتعديل ال�سور الفتوغرافية، و ال�سور 
)ايه  الواقع  زيببادة  موؤثرات  و  الب�سري، مع مر�سحات )فالتر(  و  ال�سمعي  املحتوى  و  والفيديو،  ال�سوت  و 
العالمات اجلغرافية، عالمات  و  الر�سومات،  الن�ص،  و   ، املتحركة  الر�سوم  و  الر�سومات  بها  املق�سود  و  ار(، 
البيانات  تنظيم  و  حترير،  و  اإدارة  و  جلمع  برنامج  لينك�ص(؛  رابط)الهاير  اأو  �سلة  و  الو�سفية،  البيانات 
التجارية  الإلكرتونية  الكمبيوتر  امل�ساركة بها و تخزينها؛ حتميل برامج  و  و نقلها  املعلومات و تعديلها  و 
و  لإر�ببسببال  الرجميات  الإت�سال؛  �سبكات  و  الإنببرتنببت  غر  التجارية  املعامالت  لأداء  للم�ستخدم  لل�سماح 
اإ�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية، و التنبيهات والإ�سعارات و التذكري؛ برنامج حمرك البحث؛ بطاقات الهدايا 
اإعالنات الأخرين؛ جهاز خادم  اإدارة و قيا�ص و ن�سر  اإن�ساء و  امل�سفرة مغناط�سيا؛ برجميات لالإ�ستخدام يف 
الواقع  الإفرتا�سي؛ برجمية لعبة  الواقع  الويب؛ برنامج لعبة  ت�سليمها اىل مواقع  و  لتخزين العالنات 
لألعاب  كمبيوتر  اأجببزاء  الإفرتا�سي؛  العامل  لألعاب  كبيوتر  اأجببزاء  املختلط؛   الواقع  لعبة  برنامج  املعزز؛ 
الواقع املعزز؛ اأجزاء كمبيوتر و معدات لألعاب الواقع املختلطة؛ اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برجمية الألعاب 
برجمية  املختلط؛  الواقع  برجمية  املعزز؛  الواقع  برجميات  الإفرتا�سي؛  الواقع  برجميات  الإلكرتونية؛ 
األعاب الفيديو؛برنامج لدمج البيانات الإلكرتونية مع بيئات العامل احلقيقي لأغرا�ص الرتفيه، والتعليم، 
والألعاب، والتوا�سل، و�سبكات الربط الجتماعية؛ برنامج للو�سول اإىل وعر�ص الن�سو�ص وال�سور والبيانات 
واختبار  وتقييم  تطوير  لتمكني  الراجميات؛برنامج  تطوير  ميدان  يف  باملوؤمترات  املتعلقة  الإلكرتونية 
الهواتف  بها  املق�سود  و  املحمولة،  الإلكرتونية  الت�سالت  املتنقلةلأجهزة  الرجميات  تطبيقات  و�سيانة 
النقالة،والهواتف الذكية، واأجهزة الكمبيوتر املحمولة واأقرا�ص الكمبيوتر؛برامج لتحويل اللغة الطبيعية 
الب�سر  التفاعل بني  لتي�سري  بها واجهة تف�سريية  املق�سود  و  اآلببة؛ برجميات،  للتنفيذ من  قابلة  اأوامببر  اإىل 
والآلت؛ برامج الذكاء ال�سطناعي؛ برنامج م�ساعد �سخ�سي؛ برنامج م�ساعد اإجتماعي؛ برامج خلدمات 
ر�سم اخلرائط؛برامج لتخطيط الأن�سطة مع غريهم من امل�ستخدمني وتقدمي تو�سيات؛ برجميات لر�سم 
اخلرائط الجتماعية و الوجهات؛ برامج لإجراء احلجوزات؛ برجميات لطلب اأو �سراء ال�سلع و اخلدمات؛ 
البيانات  و  الال�سلكي  للمحتوى  برامج  م�ساركتها؛  و  املواقع  حتديد  البحث،  لغر�ص  املوقع  لعلم  برجمية 
امل�ساركة بخالف ذلك  و  الو�سول، عر�ص، حترير، و�سل )لينكيج(،  املعلومات؛ برجميات لتمكني  ت�سليم  و 
توفري و�سائل اإعالم الكرتونية و معلومات اأخرى عر النرتنت و �سبكات الت�سال؛ برجميات، و املق�سود بها 
تطبيقات ت�سغل ال�سبكات الجتماعية؛ برنامج لإن�ساء املجموعات واإدارتها والو�سول اإليها داخل املجتمعات 
الفرتا�سية؛ برامج للبحث عن املوقع والتنبيهات؛ برنامج للبحث عن فر�ص العمل وحتديدها؛ برجميات 
لتحديد امل�ستخدمني وال�سماح لهم بالت�سال مبمثلي احلكومات؛ برجميات توفر �سوق افرتا�سي؛ برجمية 
تعتمد على موقع توفرمعلومات اجلو؛ برجمية توفر، تربط، تدفق اأخبار او معلومات عن ان�سطة حالية؛ 
برجمية لت�سغيل التفاعل و التوا�سل بني الب�سر و من�سات الذكاء ال�سطناعي؛ برامج للعر�ص والتفاعل 
مع تلقيم من ال�سور واملحتويات ال�سوتية وال�سمعية والب�سرية و ن�سو�ص و بيانات مرتبطة بها؛  برنامج 
للعثور على املحتوى ونا�سري املحتوى، و للم�ساركة يف املحتوى؛برنامج لإن�ساء واإدارة ملفات تعريف الو�سائط 
الجتماعية وح�سابات امل�ستخدمني؛ الرامج التي متكن الأفراد واملجموعات وال�سركات والعالمات التجارية 
للتوا�سل والتفاعل مع  الت�سويق؛ برامج للمعلنني  الوجود على النرتنت لأغرا�ص  لن�ساء واحلفاظ على 
الكمبيوتر؛برامج  برامج  املتعددة؛  الو�سائط  الرتفيه  حمتوى  لتدفق  برنامج  الإنرتنت؛  عر  املجتمعات 
ملعاجلة ال�سور والر�سومات وال�سوت والفيديو والن�سو�ص؛ برجمية للحا�سوب لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل 
�سبكة  على  احلا�سوب  طريق  عن  وامل�سموع  املرئي  واملحتوى  وال�سوت  وال�سور  والر�سومات  الإلكرتونية، 
الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛برنامج لإدارة حمتوى ال�سبكات الجتماعية، والتفاعل مع املجتمع الظاهري، 
والبيانات  والفيديو  وال�سور  والفيديو  والب�سرية  ال�سمعية  واملحتويات  وال�سوت  ال�سور  حمتويات  ونقل 
والن�سو�ص والر�سائل والتعليقات والإعالنات والت�سالت والإعالنات و�سائل الإعالم واملعلومات؛ برجميات 
لال�ستخدام يف اإدارة عالقات العمالء )�سي ار ام(؛ برامج للمرا�سلة؛ برامج لت�سهيل وترتيب متويل وتوزيع 

الترعات والترعات؛ برامج خلدمات جمع الترعات اخلريية عر الإنرتنت وخدمات الترع املايل
بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم حلرف f بالالتينية ب�سكل مميز داخل اطار مربع باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286148           بتاريخ : 17 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات الرتفيهية؛ توفري اإمكانية الو�سول اإىل اللكرتونيات التفاعلية و قواعد البيانات على النرتنت 
والب�سرية  ال�سمعية  واملببواد  والفيديو  وال�سور  الثالثة  الطببراف  امل�ستخدم، و حمتوى  من حمتوى يحدده 
خدمات  الفيديو،  تبادل  خدمات  و  ال�سور  تبادل  خدمات  العامة؛  امل�سلحة  جمال  يف  الب�سرية  وال�سمعية 
الن�سر الإلكرتوين لالآخرين؛ اخلدمات الرتفيهية، واملق�سود بها ت�سهيل خدمات الألعاب التفاعلية ومتعددة 
الالعبني وحيدة الالعبني لالألعاب التي يتم لعبها عر الإنرتنت اأو �سبكات الت�سالت؛ توفري معلومات عن 
األعاب اإلكرتونية اأو فيديو اأو تفاعلية متعددة الو�سائط عر الإنرتنت اأو �سبكات الت�سالت؛ برامج جوائز 
حت�سني  يف  ت�سارك  التي  واجلماعات  الأفببراد  وت�سجيع  مكافاأة  و  ب  لالعرتاف  م�سممة  حوافز  و  مل�سابقات 
الذات، والوفاء الذاتي، و الأعمال اخلريية ، و الن�سانية، و التطوعية، و العامة وخدمة املجتمع والأن�سطة 
والن�سرات  واملببجببالت،  الكتب،  ن�سر  اأي  التعليمية،  املبببواد  ن�سر  املنتج؛  الإبببداعببي  العمل  وتقا�سم  الإن�سانية 
والدورات  املببوؤمتببرات  وعقد  تنظيم  بها  املق�سود  و  تعليمية،  خدمات  الإلكرتونية؛  واملن�سورات  الإخبارية، 
والإنرتنت  الجتماعية  وال�سبكات  والت�سويق  الإعبببالن  جمبببالت  يف  الإنببرتنببت  عببر  والببتببدريببب  والببنببدوات 
وو�سائل الإعالم الجتماعية وتوزيع املواد الدرا�سية املتعلقة بها؛ توفري العاب الكرتونية و تفاعلية األعاب 
الو�سائط املتعددة؛ توفري العاب الواقع الفرتا�سي على النرتنت. توفرياألعاب الواقع املعزز على النرتنت؛ 
األعاب الواقع املختلط على النرتنت. توفريكمبيوتر، قواعد بيانات الكرتونية و انرتنت يف جمال  توفري 
الرتفيه؛ خدمات ن�سر، و املق�سود بها ن�سر املن�سورات الإلكرتونية لالآخرين؛ خدمات ترفيهية، و املق�سود 
بها توفري الت�سهيالت عر الإنرتنت لتدفق املحتوى الرتفيهي و بث و تدفق فيديو مبا�سر من الأحداث 
الرتفيهية؛ توفري الألعاب عر الإنرتنت؛ خدمات ترفيهية، و املق�سود بها توفري األعاب الواقع الفرتا�سي، 
بها توفري  املق�سود  و  الواقع الفرتا�سي؛ خدمات ترفيهية،  التفاعلي وحمتوى و جتارب  وتوفريالرتفيه 
و  ؛ خدمات ترفيهية،  املعزز  والببواقببع  التفاعلي  الرتفيه  و خببرات  و توفري حمتوى  املببعببزز،  الببواقببع  األببعبباب 
املختلط؛  الواقع  التفاعلي  الرتفيه  جتببارب  و  حمتوى  وتوفري  املختلط،  الواقع  األعاب  توفري  بها  املق�سود 
املعزز  الواقع  لعبة  الكمبيوتر؛ خدمات  �سبكة  الإنرتنت من  املقدمة عر  الواقع الفرتا�سي  لعبة  خدمات 
املقدمة عر الإنرتنت من جهاز كمبيوتر�سبكة الت�سال؛ توفري العاب الواقع الفرتا�سي على النرتنت؛ 
خدمات  التفاعلية؛  الألببعبباب  تببوفببري  بها  املق�سود  و  ترفيه؛  خببدمببات  النببرتنببت؛  على  الببرجمببيببات  تببوفببري 
ترفيهية، و املق�سود بها توفري األعاب الواقع املعزز وحمتوى الرتفيه التفاعلي؛ خدمات ترفيهية،و املق�سود 
بها توفري  بيئات الواقع الفرتا�سي على النرتنت؛ خدمات ترفيهية، و املق�سود بها توفري بيئات الواقع 
املعزز عر الإنرتنت؛ توفري معلومات ترفيهية من الفهار�ص القابلة للبحث مبا يف ذلك الن�سو�ص والوثائق 
الإلكرتونية وقواعد البيانات والر�سومات وال�سور الفوتوغرافية واملعلومات ال�سمعية والب�سرية، عن طريق 
�سبكة الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛ توفري موقع على �سبكة الإنرتنت يت�سمن ن�سرات غري قابلة للتنزيل 
عن تكنولوجيا الواقع الفرتا�سي؛ توفري موقع على �سبكة الإنرتنت ي�سم من�سورات غري- قابلة للتحميل 
والثقافية؛ خدمات ترفيهية و  الريا�سية  الأن�سطة  التدريب؛  املعزز؛ تعليم؛ توفري  الواقع  عن تكنولوجيا 
تعليمية، و املق�سود بها توفري افالم و برامج تلفزيونية و بث �سبكي و �سمعي و ب�سري والأعمال املتعددة 
املتعلقة  والتو�سيات  وال�ستعرا�سات  املعلومات  للتنزيل، ف�سال عن  قابلة  و غري  الإنرتنتة   الو�سائط عر 

بالأفالم والرامج التلفزيونية والبث ال�سبكي وال�سمعي الب�سري والأعمال املتعددة الو�سائط
بالفئة: 41

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم حلرف f بالالتينية ب�سكل مميز داخل اطار مربع باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 286469           بتاريخ : 24 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات تطوير الرجميات؛ برنامج ل�ستخدامه كتطبيق  الكمبيوتر؛ برنامج لل�سبكات الجتماعية؛  اأجزاء 
برجميات  بببنبباء  يف  لال�ستخدام  اأي(  بببي  )اإيبببه  التطبيقات  بببرجمببة  واجببهببة  اأي(؛  بببي  )اإيبببه  واجببهببة  بببرجمببة 
الإنرتنت  عببر  اخلببدمببات  ت�سهل  التي  للرجميات  اأي(  بببي  )اإيبببه  التطبيقات  برجمة  واجببهببة  التطبيقات؛ 
برجمة  واجهة  واإدارتببهببا؛  اإليها  والو�سول  وتنزيلها  وحتميلها  البيانات  وا�سرتجاع  الجتماعية  لل�سبكات 
التي ت�سهل اخلدمات عرالإنرتنت لل�سبكات الجتماعية وا�سرتجاع  اأي( للرجميات  التطبيقات )اإيه بي 
عر  جمتمع  مع  والتفاعل  واإدارة  لإن�ساء  برنامج  واإدارتببهببا؛  اإليها  والو�سول  وتنزيلها  وحتميلها  البيانات 
اأو تنزيلها  اأو حتميلها  اأو تعديلها  الفعاليات؛ برامج لإن�ساء ملفات  و  الأن�سطة  الإنرتنت؛ برنامج لتنظيم 
اأو الدخول اإليها اأو عر�سها اأو ن�سرها اأو ا�ستعرا�سها اأو و�سع عالمات عليها اأو تدوينها اأو بثها اأو ربطها اأو 
ال�سارة عليها اأو الإ�سارة اإليها اأو التعليق عليها اأو ت�سمينها اأو نقلها اأو م�ساركتها اأو توفريها باأي طريقة 
والب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  ال�سور  نقل  لتعديل ومتكني  برنامج  والت�سالت؛  الإنرتنت  و�سبكات  اأخرى 
والفيديو؛ برنامج لتعديل ال�سور الفوتغرافية وال�سور وال�سوت والفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�سري مع 
فالتر الت�سوير الفوتوغرايف و موؤثرات الواقع املعزز )ايه اأر(، و املق�سود بهاالر�سومات والر�سوم املتحركة 
برامج  الفوتوغرافية؛  الر�سومات  و  الروابط  و  الو�سفية،  والعالمات  اجلغرافية  والعالمات  والن�سو�ص 
جلمع واإدارة وحترير وتنظيم وتعديل ونقل وتبادل و م�ساركة البيانات واملعلومات؛ تنزيل برامج التجارة 
احلا�سوب  �سبكات  طريق  عن  الإلكرتونية  التجارية  املعامالت  باإجراء  للم�ستخدمني  لل�سماح  الإلكرتونية 
والت�سالت العاملية؛ برنامج لإر�سال تنبيهات الر�سائل الإلكرتونية والإخطارات والتذكري؛ برنامج حمرك 
اإعالنات  ون�سر  وقيا�ص  واإدارة  اإن�ساء  يف  برامج ل�ستخدامها  امل�سفرة مغناطي�سيا؛  الهدايا  بطاقات  البحث؛ 
الآخرين؛ جهاز خادم خم�س�ص لالعالنات واملق�سود به خادم كمبيوتر لتخزين الإعالنات وتقدمي اإعالنات 
املتنقلة لأجهزة  الرجميات  واختبارو�سيانة تطبيقات  وتقييم  لتمكني تطوير  برنامج  الويب؛  اإىل مواقع 
املحمولة  الكمبيوتر  واأجهزة  الذكية  والهواتف  املحمولة  الهواتف  وهي  املحمولة،  الإلكرتونية  الت�سالت 
واأقرا�ص الكمبيوتر؛ برنامج لتحويل اللغة الطبيعية اإىل الأوامر القابلة للتنفيذ اليا؛ برجمية، وهي واجهة 
تف�سريية لتي�سري التفاعل بني الب�سر والآلت؛ برنامج م�ساعد �سخ�سي؛ برامج امل�ساعدة الجتماعية؛ برنامج 
خلدمات اخلرائط؛ برامج لتخطيط الأن�سطة وتقدمي التو�سيات؛ برنامج لر�سم اخلرائط الجتماعية و 
واخلدمات؛ برجمية  ال�سلع  �سراء  اأو   / و  لطلب  برامج  الت�سجيل؛  و  برامج لجببراء احلجوزات  الوجهات؛ 
للعلم باملوقع والبحث وحتديد و م�ساركة املواقع؛ برامج للمحتوى الال�سلكي، وتقدمي البيانات واملعلومات؛ 
الإعالم  و�سائل  توفري  ذلك  اأو بخالف  وتقا�سم  وربببط،  والتحرير،  اإىل، وعر�ص،  الو�سول  لتمكني  برنامج 
الإلكرتونية واملعلومات الأخرى عر الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛ برجميات، و املق�سود بها تطبيق يوفر 
وظائف ال�سبكات الجتماعية؛ برنامج لإن�ساء واإدارة والو�سول اإىل املجموعات داخل املجتمعات الفرتا�سية؛ 
لتحديد  برنامج  وحتببديببدهببا؛  العمل  فر�ص  عببن  للبحث  برنامج  والتنبيهات؛  املببوقببع  عببن  للبحث  برنامج 
الرامج  افرتا�سية؛  �سوقا  توفر  التي  الرامج  احلكومة؛  مبمثلي  بالت�سال  لهم  وال�سماح  امل�ستخدمني 
التي توفر معلومات الطق�ص امل�ستندة اإىل املوقع؛ برامج توفرياأوربط اأو تدفق الأخباراأو معلومات الأحداث 
ال�سمعية والب�سرية  ال�سور وال�سوت واملرئيات  احلالية؛ برنامج لعر�ص والتفاعل مع مغذي يحتوي على 
وال�سرتاك  املحتوى،  ونا�سري  املحتوى  للعثورعلى  برنامج  بها؛  املرتبطة  والبيانات  والن�سو�ص  والفيديو 
امل�ستخدمني؛ برجميات  ال�سبكات الجتماعية وح�سابات  واإدارة ملفات تعريف  املحتوى؛ برنامج لإن�ساء  يف 
التي متكن الأفراد واملجموعات وال�سركات والعالمات التجارية لإن�ساء واحلفاظ على وجود على النرتنت 
لأغرا�ص الت�سويق؛ برامج للمعلنني للتوا�سل والتفاعل مع املنتديات عرالإنرتنت؛ برنامج لتدفق حمتوى 
لإر�سال  برنامج  الكمبيوتر؛  برامج  والأحبببداث؛  الفعاليات  لتنظيم  برنامج  املتعددة؛  للو�سائط  الرتفيهي 
وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية والتنبيهات والإ�سعارات والتذكريات والر�سومات وال�سور واملحتوى ال�سوتي 
وال�سوت  والر�سومات  ال�سور  ملعاجلة  برنامج  الت�سال؛  و�سبكات  الإنببرتنببت  �سبكة  عر  وامل�سموع  واملرئي 
ونقل  الفرتا�سي،  املجتمع  والتفاعل مع  الجتماعية،  ال�سبكات  لإدارة حمتوى  برنامج  والن�ص؛  والفيديو 
حمتوى ال�سوروال�سوت و املحتويات ال�سمعية والب�سرية و املرئية وال�سور والفيديو والبيانات والن�سو�ص 
والر�سائل والتعليقات والإعالنات وات�سالت و معلومات و�سائل العالم؛ الرجميات لإ�ستخدامها يف اإدارة 
عالقات العمالء )�سي ار ام(؛ برنامج املرا�سلة؛ برنامج لت�سهيل وترتيب متويل وتوزيع الترعات و املنح؛ 

برامج خلدمات جمع الترعات اخلريية عر الإنرتنت وخدمات الترع املايل
بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286259           بتاريخ : 21 / 01/ 2018
03415/17/TO/M :رقم الولوية

تاريخ الولوية: 2017/07/19
بلد الولوية: توجنا

با�سببم: ماك�سار تكنولوجيز هولدينج انك.
املتحدة  الببوليببات   ،94105 كاليفورنيا  فران�سي�سكو،  �سان  بببالزا،  ماركت  وان  تبباور،  �سبري   ،4025 �سويت  وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

والروبوتات  ال�سناعية  الأقمار  واملكونات  ال�سناعية  الأقمار  واأنظمة  ال�سناعية  الأقمار  وتطوير  وت�سميم  هند�سة 
والال�سلكية؛  ال�سلكية  والت�سالت  احلا�سوب  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  الببروبببوت،  ومكونات  الروبوتية  والأنظمة 
خدمات ال�ست�سارات لأجهزة الكمبيوتر والرجميات؛ ت�سميم وتطوير وتنفيذ وحتديث و�سيانة برامج احلا�سوب 
تف�سري  ف�سائي؛  ا�سا�سها  الأر�ببص  وت�سوير  ر�سد  خدمات  البيانات؛  معلومات  تخزين  خدمات  البيانات؛  وقواعد 
املكانية  اجلغرافية  اخلدمات  الت�سويري؛  الت�سوير  خدمات  لالأر�ص؛  اجلوية  والرقمية  ال�سناعية  الأقمار  �سور 
واملعنى بها ر�سم اخلرائط والر�سومات على نطاق وا�سع من ال�سور اجلوية والأقمار ال�سناعية؛ خدمات النمذجة 
امل�ست�سعرة عن بعد؛ الرجميات  الأر�ببص  الأ�سياء من �سور  احلا�سوبية واملعنى بها تقييم خوارزميات للك�سف عن 
كخدمة  الرجميات  الإنببرتنببت؛  على  للتنزيل  القابلة  غري  للرامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  )�سا�ص(؛  كخدمة 
ال�سناعية  الأقببمببار  من  امل�ستمدة  البيانات  وحتليل  ومعاجلة  وعر�ص  وجمع  لتلقي  برامج  تت�سمن  التي  )�سا�ص( 
الرقمية  ال�سور  جمببال  يف  برامج  تت�سمن  التي  )�سا�ص(  كخدمة  الرجميات  الف�سائية؛  الروبوتية  والأنظمة 
واجلغرافية  اجلوية  ال�سور  وتوزيع  الإلكرتوين  والتن�سيق  ومعاجلة  والتالعب  بجمع  يت�سل  فيما  ل�ستخدامها 
و�سور القمر ال�سناعي؛ الرجميات كخدمة )�سا�ص( التي تت�سمن برامج يف جمال املعلومات اجلغرافية املكانية 
والبيانات ومعلومات الرتميز اجلغرايف ونظم املعلومات اجلغرافية و�سور الأقمار ال�سناعية والت�سوير الت�سويري 
وتبادل  وتنظيم  وبحث  للو�سول وحتميل وحتليل  برامج  بها  واملعنى  املواقع  ور�سد  املوقع  وذكبباء  اخلرائط  ور�سم 
وتوزيع وحتديث و�سراء ودمج ور�سد امل�سورات واملعلومات اجلغرافية املكانية واملحتوى اجلغرايف املكاين واملعلومات 
�سور  لإنتاج  املكانية  اجلغرافية  ال�سور  جمال  يف  الإنرتنت  على  حا�سوبية  بيانات  قاعدة  توفري  باملوقع؛  اخلا�سة 
للمقارنة  جغرايف  ملوقع  ال�ستبانة  عالية  ال�سناعية  الأقمار  ل�سور  تاريخي  اأر�سيف  بها  واملعنى  ال�سناعية  الأقمار 
اآخر ذات  اأو حدث  اأو كارثة من �سنع الإن�سان  بال�سور الأقمار ال�سناعية يف نف�ص املوقع بعد وقوع كارثة طبيعية 
اأهمية عالية لتوفري ال�سياق التاريخي بالإ�سافة اإىل متابعة مع �سور اجلغرافيا؛ توفري قواعد بيانات للخرائط؛ 
توفري موقع على �سبكة النرتنت ي�سم قاعدة بيانات حتتوي على �سور اأر�سية م�ست�سعرة عن بعد؛ توفري موقع على 
�سبكة الإنرتنت ي�سم التكنولوجيا التي تتيح الو�سول والتالعب يف اأدوات الرجميات للبحث والت�سفية والتعليق 
وو�سع اإ�سارة مرجعية والتنبيه ور�سد ال�سور اجلغرافية املكانية؛ توفري موقع على �سبكة الإنرتنت ي�سم مبا�سرة 
بيانات  بقاعدة  املت�سلة  املعلومات  خدمات  توفري  والتالعب؛  ال�سور  لتحرير  الرجميات  اأدوات  النرتنت  على 
لل�سور والقيا�سات اجلغرافية لالأر�ص؛ توفري خدمات املعلومات يف طبيعتها ل�سور الأقمار ال�سناعية واملعلومات 
اجلغرافية عن طريق جمع وتالعب وتف�سري والتن�سيق الإلكرتوين وتوزيع البيانات التي يتم احل�سول عليها عن 
املكانية؛  املعلومات يف جمالت موقع املخابرات وا�ستخبارات اجلغرافية  طريق الأقمار ال�سناعية؛ توفري خدمات 
الرتميز  ومعلومات  املكانية  اجلغرافية  والبيانات  املعلومات  جمالت  يف  ال�سله  ذات  والت�ساور  والتطوير  البحوث 
املواقع؛  ور�سد  باملوقع  اخلا�سة  واملعلومات  املوقع  ا�ستخبارات  ومعلومات  اجلغرافية  املعلومات  ونظم  اجلغرايف 
خدمات التحليل لالأخرين واملعنى بها حتليل وتكامل املعلومات والبيانات يف ميادين املعلومات اجلغرافية املكانية 
ومعلومات الت�ساري�ص الب�سرية واملعلومات الجتماعية والثقافية واملعلومات ال�سلوكية ومعلومات العوامل الب�سرية 
والت�ساور املت�سل بها؛ خدمات الكومبيوتر يف طبيعتها الت�سوير الإلكرتوين لل�سور اجلوية واجلغرافية والأقمار 
ال�سناعية؛ اخلدمات الكومبيوتر واملعنى بها توفري نظام على �سبكة الإنرتنت وبوابة اإلكرتونية للعمالء لإجراء 
حتليل للمعلومات اجلغرافية؛ اإدارة جمتمع على النرتنت من امل�ستخدمني امل�سجلني واملعنى بها ا�ست�سافة و�سيانة 
موقع على �سبكة النرتنت ملجتمع على النرتنت من امل�ستخدمني امل�سجلني حيث امل�ستخدمني ا�ستخداموا املوقع 
لتحليل وتقدمي املعلومات املتعلقة �سور الأقمار ال�سناعية لالأر�ص؛ اإن�ساء جمتمع على النرتنت من امل�ستخدمني 
امل�سجلني لتقدمي احلوافز للم�ستخدمني للم�ساركة يف املجتمع على النرتنت من اأجل ال�ستفادة من املوقع لتحليل 
وتوفري املعلومات ب�ساأن �سور الأقمار ال�سناعية لالأر�ص؛ امل�سورة العلمية وال�ست�سارات يف جمال الف�ساء والأمن 

الإلكرتونية واإلكرتونيات الطريان ونظم املراقبة املتعلقة مبا �سبق
بالفئة: 42

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة MAXAR بالالتينية باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286145           بتاريخ : 17 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وخدمات  ل�سلع  املعلومات؛ترويج  خدمات  و  ال�سوق  اأبحاث  توفري  والببرتويببج؛  والإعببالن  الت�سويق  خدمات 
الآخرين عر الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛ الأعمال واخلدمات الإعالنية، و املق�سود بها و�سائل الإعالم 
اخلدمات  بها  املق�سود  و  والإعببالنببيببة،  التجارية  لببالآخببريببن؛اخلببدمببات  الإعبببالم  و�سائل  و�ببسببراء  التخطيط 
واإعداد  الإعالنات،  بيانات  وتقدميها، وحتليل  وتوزيعها  الإعالنات  واإدارة  الإعالنات،  اأداء  لتتبع  الإعالنية 
التقارير، وبيانات الإعالنات، وحت�سني الأداء الإعالين؛ خدمات ا�ست�سارية يف جمالت الإعالن والت�سويق؛ 
توفري  ال�سبكات؛  والتبب�ببسببالت  الإنببرتنببت  عر  ثالثة  اأطبببراف  من  واملنتجات  اخلببدمببات  وبيع  تبادل  ت�سهيل 
اأ�سواق اإلكرتونية للبائعني للب�سائع و / اأو اخلدمات؛ توفري الت�سهيالت عر الإنرتنت لربط البائعني مع 
امل�سرتين؛ ال�سبكات التجارية؛ التوظيف و خدمات التوظيف؛ خدمات الإعالن وتوزيع املعلومات، و املق�سود 
املدفوعة  الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛ خدمات بطاقات هدية  اإعالنية م�سنفة عر  بها توفري م�ساحات 
م�سبقا، و املق�سود بها، اإ�سدار �سهادات بطاقات الهدايا التي ميكن ا�سرتدادها لل�سلع اأو اخلدمات؛ خلدمات 
اخلريية، و املق�سود بها تعزيز الوعي العام بالأن�سطة اخلريية و الإن�سانية ، التطوعية و اخلدمات العامة و 
املجتمعية و اخلدمات الإن�سانية؛ اعالن عر و�سائل الإعالم الإلكرتونية؛ اإدارة عالقات العمالء؛ اخلدمات 
الآخرين عن  �سلع وخدمات  الإت�سال؛ عزيز  الإنرتنت و�سبكات  الإعالنات لالآخرين عر  ن�سر  الإعالنية؛ 
طريق التوزيع اإعالنات الفيديو على �سبكة الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛ اخلدمات الإعالنية، و املق�سود 
بها ا�ستهداف الإعالنات عر الإنرتنت وحت�سينها؛ ادارة اأعمال؛ اإدارة الأعمال، وظائف املكاتب؛ ا�ست�سارات 
الأعمال فيما يتعلق باأن�سطة الت�سويق والإعالن؛ تخطيط و�سائل الإعالم وخدمات �سراء و�سائل الإعالم؛ 
ا�ست�سارات للعالمات التجارية؛ ت�سميم مواد اإعالنية لالآخرين؛توفري اأدلة الأعمال التجارية عر الإنرتنت 

التي ت�سم ال�سركات واملنتجات واخلدمات من الآخرين
بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم حلرف f بالالتينية ب�سكل مميز داخل اطار مربع باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 287028            بتاريخ : 07 /02/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سمعية  واملحتويات  الرقمية  ال�سور  مللفات  اللببكببرتوين  النقل  خا�ص  وب�سكل  والفيديو  ال�سور  تبادل  خدمات 
والب�سرية والفيديو بني م�ستخدمي الإنرتنت؛ الت�سالت؛ توفري الو�سول اإىل قواعد البيانات يف اأجهزة الكمبيوتر 
واللكرتونية وعر النرتنت؛ خدمات الت�سالت وب�سكل خا�ص النقل اللكرتوين للو�سائط اللكرتونية والبيانات 
والر�سائل والر�سومات وال�سور وال�سوت والفيديو واملعلومات؛ توفري املنتديات على �سبكة النرتنت للتوا�سل على 
املو�سوعات ذات الهتمام العام؛ توفري و�سالت الت�سالت عر النرتنت التي تنقل م�ستخدمي الأجهزة املتنقلة 
والنرتنت اإىل غريها من املواقع املحلية والعاملية على النرتنت؛ ت�سهيل الو�سول اإىل مواقع الكرتونية لطرف 
درد�سة  ت�سجيل دخول عاملي؛ توفري غرف  الثالث عن طريق  اللكرتونية للطرف  املحتويات  اأو غريها من  ثالث 
على النرتنت وخدمات الريد اللكرتوين و الر�سائل الفورية ون�سرات الأخبار اللكرتونية؛ خدمات بث ال�سوت 
وعر�ص  ون�سر  حتميل  خا�ص  وب�سكل  الأخببرى  الت�سالت  �سبكات  اأو  الكمبيوتر  جهاز  على  والفيديو  والن�سو�ص 
عر  ال�سوتي  الت�سال  خدمات  والفيديو؛  وال�سوت  واملعلومات  للبيانات  اللببكببرتوين  والنقل  وتو�سيم  وتعديل 
البيانات  قواعد  اإىل  الو�سول  اإمكانية  توفري  الهاتفية؛  الت�سالت  خدمات  بببي(؛  اي  او  )يف  الإنرتنت  بروتوكول 
والبيانات  ال�سور  م�ساركة  والتعارف؛  الجتماعي  التعريف  و  الجتماعية  ال�سبكات  جمال  يف  الكمبيوتر  اأجهز  يف 
بني  ال�سوتي  واملحتوى  الرقمية  الر�سومات  مللفات  الإلكرتوين  النقل  وهي  اللكرتوين  النقل  اي  ال�سخا�ص  مع 
اللكرتوين  النقل  اي  لواحدة  واحببدة  الكومبيوتر  �سبكة  وخدمات  الهاتفية  الت�سالت  الإنببرتنببت؛   م�ستخدمي 
لل�سور والفيديو وحمتوى الفيديو وال�سور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والن�سو�ص والر�سائل والعالنات 
وو�سائل الإعالم والإعالنات واملعلومات؛ خدمات غرفة الدرد�سة للتوا�سل الجتماعي؛ فيديو البث والبث املبا�سر 
املحتوى ال�سمعي والب�سري واملحتوى ال�سمعي والب�سري التفاعلي على النرتنت؛ خدمات الت�سالت الهاتفية اي 
نقل حمتوى وبيانات الواقع الفرتا�سي؛ توفري لوحات الإعالنات الإلكرتونية لنقل الر�سائل بني امل�ستخدمني يف 
با�ستخدام معدات  يتعلق  التقني فيما  الدعم  الفيديو؛ توفري خدمات  العامة؛ خدمات موؤمترات  امل�سلحة  جمال 
الت�سالت؛ توفري مرافق ومعدات لعقد املوؤمترات بالفيديو؛ عقد املوؤمترات عن بعد؛ توفري منتدى املجتمع على 
النرتنت للم�ستخدمني لتبادل وم�ساركة املعلومات وال�سوت والفيديو واآخر الخبار وحمتوى ومعلومات الت�سلية 
البيانات  نقل  اي  الهاتفية  الت�سالت  خدمات  الجتماعية؛  ال�سبكات  يف  وامل�ساركة  افرتا�سية  جمتمعات  لت�سكيل 
وا�ستقبال اخلدمات بوا�سطة �سبكات الت�سال؛ خدمات الت�سالت الهاتفية املتنقلة؛ الر�سائل على �سبكة النرتنت، 
والفيديو  والبيانات  لل�سوت  اللببكببرتوين  التبادل  الفورية؛  الر�سائل  خدمات  بعد؛   عن  الفيديو  عر  املببوؤمتببرات 
والن�سو�ص والر�سومات التي ميكن الو�سول اإليها عن طريق �سبكات احلا�سوب والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية؛ 
ب�سبكة  الت�سال  الت�سال؛  �سبكات  اىل  الو�سول  امكانية  توفري  امل�سرتدة؛  البيانات  وت�سليم  اإلكرتوين م�سفر  نقل 
النرتنت؛ معلومات عن الت�سال الهاتفية؛ ال�ست�سارات يف جمال خدمات الت�سالت وهي نقل البيانات ال�سوتية 

والوثائق عن طريق �سبكات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية
بالفئة: 38

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة facebook بالالتينية ب�سكل باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286473           بتاريخ : 24 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإطارات اأو براويز ال�سور
بالفئة: 20

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 286477           بتاريخ : 24 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمة م�ساركة ال�سور و الفيديو، و املق�سود بها النقل اللكرتوين مللفات ال�سور الرقمية وحمتويات الفيديو واملحتويات 
الكرتونية  البيانات  قواعد  الكمبيوترو  اىل  للو�سول  ال�سماحية  الت�سالت؛  النرتنت؛  م�ستخدمني  خالل  من  املرئية 
واملوجودة على �سبكة النرتنت؛ خدمات الت�سال واملق�سود بها نقل الو�سائط الإلكرتونية والبيانات والر�سائل والر�سومات 
وال�سور وال�سوت والفيديو واملعلومات؛ توفري منتديات لالت�سال عرالإنرتنت ب�ساأن املو�سوعات ذات الهتمام العام؛ توفري 
روابط ات�سالت عر الإنرتنت تنقل اأجهزة اجلوال وم�ستخدمي الإنرتنت اإىل مواقع حملية وعاملية اأخرى عر الإنرتنت؛ 
ت�سجيل  تابع جلهة خارجية عر  اآخببر  اإلكرتوين  اإىل حمتوى  اأو  تابعة جلهات خارجية  ويب  مواقع  اإىل  الدخول  ت�سهيل 
دخول عام؛ توفري غرف الدرد�سة عر الإنرتنت وخدمات الر�سائل الفورية ولوحات الإعالنات الإلكرتونية؛ خدمات البث 
ال�سوتي والن�سو�ص والفيديو عرالإنرتنت و�سبكات الت�سالت الأخرى؛ خدمات �سوت عر بروتوكول الإنرتنت )يف او اي 
بي(؛ خدمات الت�سالت الهاتفية؛ خدمات الت�سالت الهاتفية؛ توفري الو�سول اإىل قواعد البيانات احلا�سوبية يف جمالت 
م�ساركة  و  ل�سخ�ص  �سخ�ص  من  ال�سور  تبادل  و  م�ساركة  خدمة  املببواعببدة؛  و  الجتماعي  التعارف  و  الجتماعية  ال�سبكات 
البيانات، و املق�سود بها النقل الإلكرتوين مللفات ال�سور الرقمية، و حمتوى الر�سومات واملحتوى ال�سوتي بني م�ستخدمي 
عقد  الإنببرتنببت؛  عر  التفاعلي  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  الب�سري،  ال�سمعي  للفيديو،  مبا�سر  بث  و  البث  الإنببرتنببت؛ 
املوؤمترات عن بعد ؛ خدمات الت�سالت، وهي خدمات نقل البيانات وا�ستقبالها عر �سبكات الت�سالت؛ خدمات الت�سالت 
الهاتفية املتنقلة؛ ويب للر�سائل؛ خدمات املرا�سلة الفورية؛ تبادل اإلكرتوين لل�سوت والبيانات واملحتوى ال�سوتي والفيديو 

والن�سو�ص والر�سومات ميكن الو�سول اإليها عن طريق �سبكة الإنرتنت والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية
بالفئة: 38

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 286474           بتاريخ : 24 / 01/ 2018

با�سببم: في�سبوك، انك.
وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
حممولة؛  معدنية  مببردات  حممولة؛  بال�ستيكية  مببردات  وامل�سروبات؛  لالأغذية  حراريا  معزولة  حاويات 
اكواب  بال�ستيك؛  دلء  اأبببباريبببق؛  الببقببنبباين؛  فببتبباحببات  الببطبباولببة؛  بيا�سات  ولي�ص  البببورق  مببن  ولي�ص  واقببيببات 
بال�ستيكية؛ �سواين اخلدمة و التي لي�ست من املعادن الثمينة؛ زجاجة قنينة قابلة للوقوف؛ اكواب كبرية 
لل�سرب )ماغ(؛اأكواب؛ حمالة امل�سروبات ذات الرغوة؛ مرتبان التخزين؛  هدايا الزجاج و البور�سالن؛ متاثيل 
م�سنوعة من الزجاج والبور�سالن وال�سرياميك واخلزف وال�سيني والأواين الزجاجية للم�سروبات؛ قناين 

املياه فارغة
بالفئة: 21

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 286478           بتاريخ : 24 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات الرتفيهية؛ توفري اإمكانية الو�سول اإىل قواعد البيانات الإلكرتونية التفاعلية و قواعد البيانات املوجودة على 
ال�سمعية والب�سرية ومواد مرئية  امل�ستخدم وحمتوىطرف ثالث و�سور والفيديو واملواد  النرتنت من حمتوى يحددها 
التعليمية  املببواد  ن�سر  لالآخرين؛  الإلكرتوين  الن�سر  خدمات  وال�سور؛  الفيديو  م�ساركة  خدمة  العام؛  الهتمام  جمال  يف 
مدونات  بها  واملق�سود  اللكرتونية  املجالت  الإلكرتونية؛  واملن�سورات  الإخبارية  والن�سرات  واملجالت  الكتب  ن�سر  وهببي 
املعار�ص واملنا�سبات  التعليمية؛ تنظيم  املوؤمترات  امل�ستخدم؛ ترتيب وعقد  التي تعر�ص حمتوى يحدده  الويب )املدونات( 
البيانات احلا�سوبية والإلكرتونية والإنرتنت يف جمال  التعليمية؛ توفري قواعد  يف جمال تطويرالرجميات لالأغرا�ص 
الرتفيه؛ خدمات الن�سرواملق�سود بها ن�سر املن�سورات الإلكرتونية لالآخرين؛ اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري الت�سهيالت 
من  الرتفيه  عن  معلومات  توفري  الرتفيهية؛  لالأحداث  املبا�سر  الفيديو  بث  و  الرتفيهي  املحتوى  لتدفق  عرالإنرتنت 
البيانات  وقببواعببد  الإلكرتونية  والوثائق  الن�سو�ص  ذلببك  يف  مبا  فيها  البحث  ميكن  للمعلومات  بيانات  وقببواعببد  فهار�ص 
والر�سومات وال�سور الفوتوغرافية واملعلومات ال�سمعية والب�سرية عن طريق �سبكة الإنرتنت و�سبكات الت�سال؛ خدمات 
التعليم؛ توفريالتدريب؛ الأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ اخلدمات الرتفيهية والتعليمية، وهي توفري الأفالم غري القابلة 
للتنزيل والرامج التلفزيونية والبث ال�سبكي وال�سمعي الب�سري والأعمال املتعددة الو�سائط عر الإنرتنت، و املعلومات و 

الراء والتو�سيات املتعلقة بالأفالم والرامج التلفزيونية والبث ال�سبكي وال�سمعي الب�سري والأعمال املتعددة الو�سائط
بالفئة: 41

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286475           بتاريخ : 24 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مالب�ص للرجال والن�ساء والطفال واملعنى بها القم�سان وتي �سريت واجلاكيتات وامللبو�سات للجزء العلوي 
والقم�سان �سد التعرق واأحزمة من اجللد و معاطف و�سدارات والبلوزات والبلوزات اجلري�سي وامللبو�سات 
العنق  وربطات  والتنانري  والف�ساتني  البوك�سر  و�سورت  والبناطيل  وال�سراويل  وال�سورتات  ال�سفلي  اجلزء 
العرق  و�سروايل  وال�سرتات  واجلببوارب  )لوجنيوير(  املنزل  مالب�ص  و  والبيجامات  البندانات  و  والأو�سحة 

واملراييل اأو املاآزر وواقيات من ال�سم�ص؛ لبا�ص القدم
بالفئة: 25

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286480           بتاريخ : 24 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املطاعم ؛ خدمات البار؛ خدمات املقا�سف؛ خدمات الكافيرتيا؛ خدمات املقاهي؛ تثدمي 
الطعام وال�سراب وم�ستلزمتها؛ خدمات الفنادق؛ حجز الفنادق 

بالفئة: 43
و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود

ال�سببرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 286569                بتاريخ : 25 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات تعطري الهواء؛ م�سادات التعرق )م�ستلزمات جتميل(؛ العطريات )الزيوت العطريية(؛ بل�سم خمتلف عن ما هو لغايات 
الطبية؛ م�ستح�سرات التجميل لجل احلمامات؛ م�ستح�سرات التبيي�ص )مبي�ص( لغايات التجميل؛ ِقطع من �سابون الزينة؛ هواء 
م�سغوط يف علب لأغرا�ص التنظيف وتنفي�ص الغبار؛ م�ستح�سرات التنظيف؛ اأطقم التجميل؛ م�ستح�سرات التجميل؛ الكرميات 
التجميل؛ �سابون مزيل العرق؛ مزيالت العرق للب�سر اأو للحيوانات؛ منظفات بخالف امل�ستخدمة يف العمليات الت�سنيعية ولغايات 
طبية؛ ماء كولونيا؛ الزيوت العطرية؛ خال�سات اأثريية؛ زيوت اأثريية؛ خال�سات زهور )عطور(؛ م�ستح�سرات جتميل احلواجب؛ 
)لو�سن(  �ُسولت  غَّ ال�سعر؛  �سبغات  لل�سعر؛  ملونات  م�ستعارة؛  رمو�ص  الغ�سيل؛  يف  ت�ستخدم  لالأقم�سة  ملينات  احلببواجببب؛  اأقببالم 
�ُسولت )لو�سن( لأغرا�ص التجميل؛ مكياج؛ م�سحوق املكياج؛  لل�سعر؛ بخور؛ م�ستح�سرات للغ�سيل؛ ملمع ال�سفاه؛ طالء ال�سفاه؛ غَّ
م�ستح�سرات مكياج؛ م�ستح�سرات اإزالة املكياج؛ م�سكرة؛ ال�سابون الطبي؛ خال�سة النعناع )زيت عطري(؛ نعناع ل�سناعة العطور؛ 
م�سك )ل�سناعة العطور(؛ زيوت للعطور والروائح؛ العطور؛ املعطرات؛ م�ستح�سرات ال�سقل؛ �سمع التلميع؛ كرميات التلميع؛ ورق 
�سقل؛ حجارة �سقل؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة(؛ املياه املعطرة؛ ال�سامبو؛ ال�سابون؛ �سابون لتن�سيع 
م�سحوق  ال�سم�ص؛  من  الواقية  م�ستح�سرات  جتميل(؛  )م�ستح�سرات  لل�سم�ص  بالتعر�ص  الب�سرة  لإ�سمرار  م�ستح�سرات  الن�سيج؛ 
الروائح  املن�سوجات والقما�ص؛ مزيل  املالب�ص؛ منع�ص  التواليت؛ مواد تواليت؛ م�ستح�سرات غ�سيل؛ معطرات  للزينة؛ ماء  التالك 
الن�سيج؛ رذاذ اإزالة الروائح الكريهة للقما�ص؛ رذاذ اإزالة الروائح الكريهة للن�سيج؛ م�سحوق اإزالة الروائح الكريهة للقما�ص؛ م�سحوق 
اإزالة الروائح الكريهة للن�سيج؛ رذاذ منع�ص عبق للقما�ص؛ رذاذ معطرة اجل�سم؛ عطور ال�سخ�سية؛ مزيالت الروائح ال�سخ�سية؛ رذاذ 
اجل�سم ي�ستخدم كمزيل العرق ال�سخ�سية وكعطر؛ بخاخ اجل�سم؛ معطرات اجلو؛ الزيوت املعطرة امل�ستخدمة ملوزع رائحة؛ الزيوت 
م�ستح�سرات  للحمامات؛  التجميل  م�ستح�سرات  الأليفة؛  احليوانات  رائحة  مزيالت  املحيط؛  اجلو  لرائحة  امل�ستخدمة  املعطرة 

جتميل للرمو�ص؛ اأقالم التجميل؛ الكرميات التجميل؛ م�ستح�سرات التجميل للعناية بالب�سرة
بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 286481           بتاريخ : 24 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

البيانات  قواعد  اإىل  الو�سول  اإتاحة  املببواعببدة؛  و  ال�سبكي  والربط  الجتماعي  التقدمي/التعارف  خدمات 
والتقدمي/  الجتماعي  التوا�سل  جمببالت  يف  الإنرتنت  علي  للبحث  القابلة  البيانات  وقواعد  احلا�سوبية 
والإجناز  الذاتي  والتح�سني  ال�سخ�سية  التنمية  جمال  يف  توفرياملعلومات  واملواعدة؛  الجتماعي  التعارف 
العامة واملجتمعية والن�سطه الن�سانيه؛ توفري  الذاتي واملجال اخلريي والن�ساين والتطوعي واخلدمات 
خدمات الإ�ستقبال والإر�ساد لالآخرين واملق�سود بها اجراء احلجوزات وت�سهيل امل�سرتيات وترتيب عمليات 
الت�سليم واتخاذ الرتتيبات ال�سخ�سية املطلوبة وتقدمي تو�سيات ب�سان املنتجات واخلدمات وتقدمي معلومات 
خا�سه بالعميل بتلبيه الحتياجات الفردية وتقدمي الر�سائل التذكريية والإخطارات الكرتونيه؛ خدمات 
التوا�سل الجتماعي عر الإنرتنت؛ خدمات التحقق من امل�ستخدم؛ خدمات التحقق من الهوية؛ خدمات 

التحقق من الهوية التجارية
بالفئة: 45

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم يد مرفوعة البهام باللون البي�ص وال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بالولتيل �سديق مو�سى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 286703          بتاريخ : 31/01/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�سببم: بالولتيل �سديق مو�سى.
وعنوانة : �ص.ب 48702، عجمان، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الفئة  الكافترييات يف  املقاهي،  امل�سروبات،  و  الأطعمة  وال�سراب، خدمات توفري  بالطعام  التموين  املطاعم، 

.43
الواقبعة بالفئة: 43

وباللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة   FALOODA WORLD كلمة  عبارة عن  العالمة: هي  و�سف 
الالتينية وباللون ال�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بالولتيل �سديق مو�سى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  
املودعة حتت رقم: 287756          بتاريخ : 21/02/2018م

تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م
با�سببم: بالولتيل �سديق مو�سى.

وعنوانة : �ص.ب 48702، عجمان، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، منظفات اأ�سنان يف الفئة 03.
الواقبعة بالفئة: 03

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية Clean & Cool كتبت ب�سكل مميز باللون الأزرق الداكن 
حيث كتب الرمز & بني الكلمات ب�سكل �سغري داخل ر�سم دائرة غري مكتملة باللونني الأخ�سر والأبي�ص 
والعالمة داخل �سريط عري�ص باللون الأبي�ص على خلفية م�ستطيلة ال�سكل باللون الأزرق الداكن كما هو 

مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
زيتو�ص ليمتد

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  
املودعة حتت رقم: 287114          بتاريخ : 10/02/2018م

تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م
با�سببم: زيتو�ص ليمتد.

وعنوانة : دبي، �سرتاتي مرييفيلي ، 5�سرتوفولو�ص، 2046 ، نيقو�سيا، قر�ص.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حلويات، كعك حملى، ب�سكويت، اأطعمة خفيفة قائمة على احلبوب فى الفئة 30.
الواقبعة بالفئة: 30

ب�سكل مميز  Le Petit Dejeuner كتبت يف �سطرين  الالتينية  الكلمات  العالمة: عبارة عن  و�سف 
اأربع  الأ�سود والأخ�سر وبها يف اجلوانب  باللونني  الأ�سفر حمددة  باللون  دائرة  ر�سم  الأ�سود داخل  باللون 
TSAKIRIS FAMILY يف �سطرين ب�سكل  جنوم باللون الأ�سود واأ�سفلها كتبت الكلمات الالتينية 
مميز ويليها من الي�سار ر�سم �سنبلة قمح باللون الأ�سود داخل اإطار م�ستطيل مائل باللون الأخ�سر الفاحت 

املحدد باللون الأ�سود وميتد منه �سريط عري�ص يف اأ�سفل الدائرة كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
نيبون انرتنا�سيونال للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  
املودعة حتت رقم: 288660          بتاريخ : 08/03/2018م

تاريخ اإيداع الأولوية: 22 / 06 / 2017م
با�سببم: نيبون انرتنا�سيونال للتجارة العامة �ص.ذ.م.م.

وعنوانة : دبي بن ثاين بناء، النخيل طريق، ديرة، �ص.ب 123140، دبي، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

البهارات، حلوى اللوز، ب�سكويت، حلويات، رقائق )منتجات حبوب(، �سوكولته، كاكاو، قهوة، دقيق، اع�ساب 
 ،) زعفران )جمفف(، ملح)طعام(  ارز،  با�ستا )معكرونة(،  )�سعريية((  نودلز  حدائق حمفوظة )جمففة(، 

�ساي، دقيق قمح )طحني(، �سطة )جمففة( �سل�سة طماطم، بهارات )توابل(.
الواقبعة بالفئة: 30

مو�سح  هو  كما  باللوان  خا�ص  و�سف العالمة : ر�سم منارة وعبارة "QUTUB MINAR" ب�سكل 
بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
امل�سايخ للعطور

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  
املودعة حتت رقم: 291717          بتاريخ : 05/05/2018م

تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م
با�سببم: امل�سايخ للعطور.

وعنوانة : �ص.ب 96778، دبي، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

عطور و م�ستح�سرات جتميل يف الفئة 03.
الواقبعة بالفئة: 03

و�سف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية LB  كتبت ب�سكل مميز حيث كتب احلرف L بخط عري�ص 
باللون  L'INTENSE DE BLUE والعالمة  العبارة الالتينية  واأ�سفلها  B بخط عادي  واحلرف 

الذهبي على خلفية م�ستطيلة ال�سكل باللون الوردي الغامق كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
 intense، blue ال�سرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن الكلمات

كل على حدة يف الو�سع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
 .1 احمد مينياي .2 اني�ص �سامي ) ب�سورة م�سرتكة(

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 294622          بتاريخ : 28/06/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�سببم: .1 احمد مينياي .2 اني�ص �سامي ) ب�سورة م�سرتكة(.
وعنوانة : راأ�ص اخليمة يف او 7 �سرتيت �سيك، �ص م.ح ذ.م.م اي 1 - 803 بي اي 1 منطقة احلمرا ال�سناعية اف 

زد راأ�ص اخليمة، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مالب�ص جاهزة،مالب�ص داخلية ولبا�ص القدم ،يف الفئة  25.
الواقبعة بالفئة: 25

و�سف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية VO متبوعة بالرقم 7 كتبت ب�سكل مميز باللون الأبي�ص على 
خلفية م�ستطيلة ال�سكل باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 286567                بتاريخ : 25 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات تعطري الهواء؛ م�سادات التعرق )م�ستلزمات جتميل(؛ العطريات )الزيوت العطريية(؛ بل�سم خمتلف عن ما هو لغايات 
الطبية؛ م�ستح�سرات التجميل لجل احلمامات؛ م�ستح�سرات التبيي�ص )مبي�ص( لغايات التجميل؛ ِقطع من �سابون الزينة؛ هواء 
م�سغوط يف علب لأغرا�ص التنظيف وتنفي�ص الغبار؛ م�ستح�سرات التنظيف؛ اأطقم التجميل؛ م�ستح�سرات التجميل؛ الكرميات 
التجميل؛ �سابون مزيل العرق؛ مزيالت العرق للب�سر اأو للحيوانات؛ منظفات بخالف امل�ستخدمة يف العمليات الت�سنيعية ولغايات 
طبية؛ ماء كولونيا؛ الزيوت العطرية؛ خال�سات اأثريية؛ زيوت اأثريية؛ خال�سات زهور )عطور(؛ م�ستح�سرات جتميل احلواجب؛ 
)لو�سن(  �ُسولت  غَّ ال�سعر؛  �سبغات  لل�سعر؛  ملونات  م�ستعارة؛  رمو�ص  الغ�سيل؛  يف  ت�ستخدم  لالأقم�سة  ملينات  احلببواجببب؛  اأقببالم 
�ُسولت )لو�سن( لأغرا�ص التجميل؛ مكياج؛ م�سحوق املكياج؛  لل�سعر؛ بخور؛ م�ستح�سرات للغ�سيل؛ ملمع ال�سفاه؛ طالء ال�سفاه؛ غَّ
م�ستح�سرات مكياج؛ م�ستح�سرات اإزالة املكياج؛ م�سكرة؛ ال�سابون الطبي؛ خال�سة النعناع )زيت عطري(؛ نعناع ل�سناعة العطور؛ 
م�سك )ل�سناعة العطور(؛ زيوت للعطور والروائح؛ العطور؛ املعطرات؛ م�ستح�سرات ال�سقل؛ �سمع التلميع؛ كرميات التلميع؛ ورق 
�سقل؛ حجارة �سقل؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة(؛ املياه املعطرة؛ ال�سامبو؛ ال�سابون؛ �سابون لتن�سيع 
م�سحوق  ال�سم�ص؛  من  الواقية  م�ستح�سرات  جتميل(؛  )م�ستح�سرات  لل�سم�ص  بالتعر�ص  الب�سرة  لإ�سمرار  م�ستح�سرات  الن�سيج؛ 
الروائح  املن�سوجات والقما�ص؛ مزيل  املالب�ص؛ منع�ص  التواليت؛ مواد تواليت؛ م�ستح�سرات غ�سيل؛ معطرات  للزينة؛ ماء  التالك 
الن�سيج؛ رذاذ اإزالة الروائح الكريهة للقما�ص؛ رذاذ اإزالة الروائح الكريهة للن�سيج؛ م�سحوق اإزالة الروائح الكريهة للقما�ص؛ م�سحوق 
اإزالة الروائح الكريهة للن�سيج؛ رذاذ منع�ص عبق للقما�ص؛ رذاذ معطرة اجل�سم؛ عطور ال�سخ�سية؛ مزيالت الروائح ال�سخ�سية؛ رذاذ 
اجل�سم ي�ستخدم كمزيل العرق ال�سخ�سية وكعطر؛ بخاخ اجل�سم؛ معطرات اجلو؛ الزيوت املعطرة امل�ستخدمة ملوزع رائحة؛ الزيوت 
م�ستح�سرات  للحمامات؛  التجميل  م�ستح�سرات  الأليفة؛  احليوانات  رائحة  مزيالت  املحيط؛  اجلو  لرائحة  امل�ستخدمة  املعطرة 

جتميل للرمو�ص؛ اأقالم التجميل؛ الكرميات التجميل؛ م�ستح�سرات التجميل للعناية بالب�سرة
بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم حلرف f بالالتينية ب�سكل مميز داخل اطار مربع باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

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

املودعة حتت رقم : 286568                بتاريخ : 25 / 01/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات تعطري الهواء؛ م�سادات التعرق )م�ستلزمات جتميل(؛ العطريات )الزيوت العطريية(؛ بل�سم خمتلف عن ما هو لغايات 
الطبية؛ م�ستح�سرات التجميل لجل احلمامات؛ م�ستح�سرات التبيي�ص )مبي�ص( لغايات التجميل؛ ِقطع من �سابون الزينة؛ هواء 
م�سغوط يف علب لأغرا�ص التنظيف وتنفي�ص الغبار؛ م�ستح�سرات التنظيف؛ اأطقم التجميل؛ م�ستح�سرات التجميل؛ الكرميات 
التجميل؛ �سابون مزيل العرق؛ مزيالت العرق للب�سر اأو للحيوانات؛ منظفات بخالف امل�ستخدمة يف العمليات الت�سنيعية ولغايات 
طبية؛ ماء كولونيا؛ الزيوت العطرية؛ خال�سات اأثريية؛ زيوت اأثريية؛ خال�سات زهور )عطور(؛ م�ستح�سرات جتميل احلواجب؛ 
)لو�سن(  �ُسولت  غَّ ال�سعر؛  �سبغات  لل�سعر؛  ملونات  م�ستعارة؛  رمو�ص  الغ�سيل؛  يف  ت�ستخدم  لالأقم�سة  ملينات  احلببواجببب؛  اأقببالم 
�ُسولت )لو�سن( لأغرا�ص التجميل؛ مكياج؛ م�سحوق املكياج؛  لل�سعر؛ بخور؛ م�ستح�سرات للغ�سيل؛ ملمع ال�سفاه؛ طالء ال�سفاه؛ غَّ
م�ستح�سرات مكياج؛ م�ستح�سرات اإزالة املكياج؛ م�سكرة؛ ال�سابون الطبي؛ خال�سة النعناع )زيت عطري(؛ نعناع ل�سناعة العطور؛ 
م�سك )ل�سناعة العطور(؛ زيوت للعطور والروائح؛ العطور؛ املعطرات؛ م�ستح�سرات ال�سقل؛ �سمع التلميع؛ كرميات التلميع؛ ورق 
�سقل؛ حجارة �سقل؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة(؛ املياه املعطرة؛ ال�سامبو؛ ال�سابون؛ �سابون لتن�سيع 
م�سحوق  ال�سم�ص؛  من  الواقية  م�ستح�سرات  جتميل(؛  )م�ستح�سرات  لل�سم�ص  بالتعر�ص  الب�سرة  لإ�سمرار  م�ستح�سرات  الن�سيج؛ 
الروائح  املن�سوجات والقما�ص؛ مزيل  املالب�ص؛ منع�ص  التواليت؛ مواد تواليت؛ م�ستح�سرات غ�سيل؛ معطرات  للزينة؛ ماء  التالك 
الن�سيج؛ رذاذ اإزالة الروائح الكريهة للقما�ص؛ رذاذ اإزالة الروائح الكريهة للن�سيج؛ م�سحوق اإزالة الروائح الكريهة للقما�ص؛ م�سحوق 
اإزالة الروائح الكريهة للن�سيج؛ رذاذ منع�ص عبق للقما�ص؛ رذاذ معطرة اجل�سم؛ عطور ال�سخ�سية؛ مزيالت الروائح ال�سخ�سية؛ رذاذ 
اجل�سم ي�ستخدم كمزيل العرق ال�سخ�سية وكعطر؛ بخاخ اجل�سم؛ معطرات اجلو؛ الزيوت املعطرة امل�ستخدمة ملوزع رائحة؛ الزيوت 
م�ستح�سرات  للحمامات؛  التجميل  م�ستح�سرات  الأليفة؛  احليوانات  رائحة  مزيالت  املحيط؛  اجلو  لرائحة  امل�ستخدمة  املعطرة 

جتميل للرمو�ص؛ اأقالم التجميل؛ الكرميات التجميل؛ م�ستح�سرات التجميل للعناية بالب�سرة
بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة FACEBOOK  بالالتينية ب�سكل باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 287027            بتاريخ : 07 /02/ 2018
با�سببم: في�سبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خببدمببات مببعبباجلببة املببعببامببالت املببالببيببة وهبببي تببوفببري املببعببامببالت الببتببجبباريببة الآمببنببة وخبببيبببارات الببدفببع؛ املعاجلة 
خدمات  الت�سالت؛  �سبكات  اأو  الكمبيوتر  �سبكات  مل�ستخدمني  الفواتري  ت�سديد  بيانات  ونقل  الإلكرتونية 
معامالت  معاحلة  خدمات  و  الآيل،  ال�سراف  وبطاقة  الئتمان،  بطاقة  لببالأمببوال؛  الإلببكببرتوين  التحويل 
بطاقات الهدايا؛ اخلدمات التجارية، وهي خدمات معاجلة معامالت الدفع، توفري خدمات الدفع بوا�سطة 
الهاتف النقال الإلكرتونية لالآخرين؛ اخلدمات املالية؛ خدمات معاجلة الدفع؛ خدمات املعامالت املالية؛ 
الإنرتنت  عببر  اخلببرييببة  الترعات  جمع  خببدمببات  والببتببرعببات؛  الترعات  وتببوزيببع  متويل  وترتيب  تي�سري 

وخدمات الترع املايل
بالفئة: 36

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة facebook بالالتينية ب�سكل باللون ال�سود
ال�سببرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434
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املال والأعمال

على هام�ص اإطلق خدماتها الرقمية اجلديدة
نظم  »اقت�سادية عجمان« تخُ

ور�ص عمل تدريبية ملتعامليها 
•• عجمان-الفجر:

نظمت »دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان« ور�ص عمل على مدار �سهر 
اإدارة  قامت  حيث  احلميدية،  – فببرع  املتعاملني  اإ�سعاد  مركز  يف  وذلببك 
مركز  يف  املتواجدين  املتعاملني  بتدريب  بالدائرة  التجاري  الت�سجيل 
احلميدية على اخلدمات اللكرتونية وم�ساعدتهم يف التطبيق العملي 
واإدارة  املتعاملني  عالقات  اإدارة  مع  بالتعاون  وذلببك  للخدمات  واملبا�سر 

تقنية املعلومات.
�سلطت ور�ص العمل ال�سوء على جمموعة من الأهببداف حتدث ب�ساأنها 
اإدارة عالقات املتعاملني قائاًل: »ن�سعى من  احمد خري البلو�سي، مدير 
خالل عقد هذه الور�ص اإىل تدريب وتثقيف املتعاملني عن كيفية اإمتام 
اخلدمات اللكرتونية املتوفرة عر النوافذ اللكرتونية التابعة للدائرة 
خا�سة ان الفرتة ال�سابقة �سهدت تطوراً ملحوظاً يف تب�سيط الإجراءات 

وتطوير اخلدمات.
املتعاملني  تببواجببه  قببد  التي  والتحديات  املعوقات  ر�سد  اإىل  ن�سعى  كما 
الفكار  الوقت فر�سة لال�ستماع اىل  ذات  اأقببرب وقت وهي يف  وحلها يف 
جودة  حت�سني  �ساأنها  من  والتي  للمتعاملني  التطويرية  والقببرتاحببات 
عملية  وت�سهيل  املتعامل  رحلة  تب�سيط  عن  ناهيك  املختلفة  اخلببدمببات 

ح�سوله على اخلدمات املقدمة.
واأ�ساف البلو�سي: »اإن اعتماد الدائرة لهذه اخلدمات الرقمية ياأتي من 
توجهات الدائرة الرامية اإىل التحول الرقمببببببي واإ�سببببببببعاد املتعاملني من 

خالل توفري خدمات على مدار ال�ساعة«.

»االإن�ساءات البرتولية« حت�سد تكرميًا 
دوليًا يف جمال ال�سحة وال�سالمة املهنية

•• اأبوظبي-وام:

التابعة  ال�سركات  “احدى  الوطنية  البرتولية  الإنبب�ببسبباءات  �سركة  فبببازت 
امللكية  الهيئة  من  الدولية  الذهبية  بامليدالية  اأبوظبي”   - �سناعات  لب” 
والإجنبببازات  للممار�سات  تقديرا  وذلببك  احلبببوادث  مببن  للحد  الريطانية 

القائمة يف ال�سركة على �سعيد ال�سالمة املهنية.
تطبقها  التي  وال�سالمة  ال�سحة  ببباإجببراءات  الريطانية  الهيئة  واأ�ببسببادت 
�سركة الإن�ساءات البرتولية الوطنية يف كافة مراحل العمل والإنتاج وكافة 
اآمنة  الببذي �ساهم يف خلق بيئة عمل �سحية  ال�سركة الأمببر  دوائببر واأق�سام 

جلميع العاملني واملوردين وعمالء ال�سركة على ال�سواء.
وقالت جوليا �سمول رئي�سة املوؤهالت واجلوائز والفعاليات يف الهيئة امللكية 
الوطنية  البرتولية  الإن�ساءات  �سركة  اإن  احلببوادث  من  للحد  الريطانية 
ال�سنوات  خالل  وال�سالمة  ال�سحة  من  متقدمة  م�ستويات  على  حافظت 
الثالث املا�سية ..م�سرية اإىل اأن عدد ال�سركات املتناف�سة يف هذا املجال زاد 
ال�سركة تطبق نظام �سحة و�سالمة فعال  اأن  واأكببدت  �سركة.   2000 عن 

لي�ص فقط على �سعيد العاملني فيها بل ي�سمل كافة املتعاملني معها.
اأحمد �سامل الظاهري الرئي�ص التنفيذي ل�سركة  من جهته عر املهند�ص 
الإن�ساءات البرتولية الوطنية عن الفخر بهذا الإجناز الذي �سي�سكل حافزا 
ال�سركة  يف  املهنية  وال�سالمة  الأمببن  من  متقدم  م�ستوى  على  للمحافظة 
وال�سحة  ال�سالمة  اإجبببراءات  حتويل  هو  ال�سركة  هببدف  اأن  اإىل  م�سريا   ..

املطبقة اإىل �سلوك دائم وثقافة را�سخة لدى كافة العاملني فيها.
وال�سحة  ال�سالمة  �سروط  وحت�سني  بتطوير  مهتمة  ال�سركة  اأن  واأ�ساف 
املهنية والبيئة حيث و�سعتها �سمن اأولوياتها املتقدمة ..م�سددا على التزام 
لأعلى  وفقا  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  معايري  بتطبيق  املطلق  ال�سركة 
ال�سركة متكنت من احل�سول  اأن  اإىل  واأ�سار  الدولية.  واملوا�سفات  املعايري 
على اأكرث من �سبع جوائز و�سهادات من بينها �سهادة من جمل�ص التدريب 
مركزاً  لتكون  ال�سركة  توؤهل  التي  البحرية  البرتول  وعمليات  �سناعة  يف 
معتمداً للتدريب على تطبيق املعايري الدولية ذات املوا�سفات القيا�سية يف 

جمال ال�سحة وال�سالمة املهنية والبيئة.

البنك الدويل  يدعم م�سر بـ 300 مليون دوالر
•• القاهرة-وام:

 وافق املجل�ص التنفيذى للبنك الدويل بالإجتماع على دعم م�سر بب 300 
امل�ستدامة  ال�سحي  ال�سرف  خببدمببات  برنامج   “ ل�ستكمال  دولر  مليون 
احتياجا،  الأكبببرث  باملحافظات  الريفية  املناطق  يف  وحت�سينها   “ بالريف 

بح�سب الدكتورة �سحر ن�سر وزيرة ال�ستثمار والتعاون الدويل امل�سرية.
املببهببم يعك�ص  الببتببوقببيببت  الببببدويل يف هبببذا  البببببنببك  اأن قبببرار  واأو�ببسببحببت ن�سر 
القيادة  القطاع احليوي لدى  التي يحتلها هذا  الأولوية  املطلقة يف  ثقته 
تتخذها احلكومة  التي  الإ�سالحات  وفعالية  بجدية  واقتناعه  ال�سيا�سية، 
امل�سرية لإحداث طفرة �ساملة بخدمات ال�سرف ال�سحي، وب�سكل يتواكب 
مع تطلعات ال�سعب امل�سري وي�سهم يف التعامل مع التحديات التي يواجهها 
قطاع ال�سرف ال�سحي. واأو�سحت الوزيرة امل�سرية اأن امل�سروع يهدف اإىل 
بالقرى  مواطنا   892 لنحو  ال�سحي  ال�سرف  خدمات  توفري  ا�ستكمال 
التي تعاين من درجات عالية من الثلوث يف القرى الأكرث احتياجا خا�سة 
لي�سل عدد  واملنوفية،  والغربية  والدقهلية ودمياط  ال�سرقية  مبحافظات 

امل�ستفيدين من امل�سروع اإىل 1.710 مليون مواطن.

العقاري امل�سري ال�سوق  يف  اإماراتية  ا�ستمثارات  م�سري  جنيه  مليار   94

اأبوظبي ت�ست�سيف فعاليات الدورة الثانية  ملوؤمتر ومعر�ص »عقارات النيل «
كليلة: اال�ستثمار العقاري من اأهم م�سادر الدخل واأحد اال�ستثمارات طويلة االأجل يف م�سر

•• اأبوظبي- رم�ضان عطا 

الببببدورة  فببعببالببيببات  اأبببوظبببببي  ت�ست�سيف 
البببثبببانبببيبببة ملببببوؤمتببببر ومببببعببببر�ببببص عببببقببببارات 
بتقربلك«  »مبب�ببسببر  �ببسببعببار  حتبببت  الببنببيببل 
للمعار�ص  الببوطببنببي  مببركببزاأبببوظبببببي  يف 
29 نوفمر و  )اأدنببيببك( يف الفرتة من 
رعاية  حتببت   2018 دي�سمر   1 حتى 
رئي�ص  مببببدبببببويل  مبب�ببسببطببفببي  البببدكبببتبببور 
ال�سكان  وزيببر  امل�سري  البببوزراء  جمل�ص 
اأعببقبباب الببنببجبباح  الكبري الذي  وذلبببك يف 
حققته الدورة الويل من املعر�ص والتى 

اأقيمت فى منت�سف دي�سمر املا�سي.
ويببببهببببدف املبببعبببر�بببص لأ�بببسبببتبببعبببرا�بببص اأهببببم 
والقاء  العقارية   ال�ستثمارية  الفر�ص 
ال�سوء علي اأجنح امل�سروعات الإماراتية 
مب�سر،كما ي�سم عدد من اأهم املطوررين 
العقاريني مب�سر، بال�سافة ايل جمتمع 
الأعمال العربي واملهتمني بالإ�ستثمار يف 

القطاع العقاري يف م�سر.
واحدة  املتحدة  العربية  المبببارات  وتعد 
ا�ببسببتببثببمببارا يف م�سر  البببببدول  اأكبببببرث  مبببن 
بلغت  العقاري،حيث  القطاع  يف  خا�سة 
القطاع  يف  الإمببباراتبببيبببة  ال�ببسببتببثببمببارات 
 94 اأكببببببببرث مبببببن  الببببعببببقبببباري يف مببب�بببسبببر 
مببلببيببار جببنببيببه، كببمببا قببامببت بببالببعببديببد من 
ال�ببسببتببثببمببارات الببنبباجببحببة يف مبب�ببسببر يعد 
اأبرزها مدينة ال�سيخ زايد بال�ساد�ص من 
اكببتببوبببر الببتببي مت انبب�ببسبباوؤهببا عببام 1995 
للتنمية  اأبببوظبببببي  �ببسببنببدوق  مببن  مبنحة 

زايبببببد«. وقببببال الدكتور  البب�ببسببيببخ  »مببنببحببة 
م�سطفى مدبويل رئي�ص الوزراء امل�سري  
اأن  له  �سابق  ت�سريح  فى  ال�سكان  وزيببر 
ت�سدير  فكرة  تدعم  امل�سرية  احلكومة 
بني  التفريق  يتم  لن  واأنببه  بقوة  العقار 
البببوحبببدات احلببكببومببيببة،والببوحببدات التى 
احلكومة  كما  اخلا�ص  القطاع  ينفذها 
مبب�ببسببتببعببدة لببلببمبب�ببسبباركببة فببببى املببببوؤمتببببرات 
الببعبباملببيببة، للعمل  الببعببقبباريببة  واملبببعبببار�بببص 
امل�سري  العقار  ت�سدير  فكرة  دعم  على 

للعامل. 
و  ال�ببسببكببان  وزارة  اأن  مببدبببويل  واأو�بببسبببح 
املرافق و التنمية العمرانية  قمت بو�سع 
ت�ستهدف حتقيق مبيعات ترتاوح  خطة 
ما بني 2 و3 مليارات دولر من عوائد 
تبب�ببسببديببر الببعببقببار �ببسببنببوًيببا، بببالببتببعبباون مع 
كما  امل�سرية،  العقارية  ال�سركات  كرى 
خ�س�ست بع�ص ال�سركات العقارية جزًءا 
يرتاوح ما بني 20 و%30 من وحدات 
باخلارج،  ت�سويقها  ليتم  م�سروعاتها 
�ببسببواء ببببالبببدول الببعببربببيببة اأو الأوروببببيبببة، 
ت�سدير  لدعم  احلكومة  برنامج  �سمن 

العقار امل�سري.
و�بببسبببرح الببدكببتببور بببا�ببسببم كببلببيببلببة، رئي�ص 
ريبابليك،  »اك�سبو  �سركة  ادارة  جمل�ص 
املنظمة ملوؤمتر ومعر�ص عقارات النيل : 
يعتر ال�ستثمار العقاري واحد من اأهم 
م�سادر الدخل واأحد ال�ستثمارات طويلة 
الأجببل يف م�سر والتي متثل واحببدة من 
لال�ستثمارالجنبي،  اأكرثال�سواق جذبا 

ثبببببروات كبببببرية و عوامل  حببيببث متببتببلببك 
الأرا�سى  راأ�سها كرثة  على  جذب كبرية 
و توافر اخلدمات املميزة خا�سة يف املدن 

اجلديدة.
ال�ستثمارات  جببببذب  اإن  كببلببيببلببة  قببببال  و 
علي  �سيعمل  امل�سري  لل�سوق  العقارية 
ا�سواق  فتح  و  القت�ساد  تن�سيط  و  دعببم 
ايجابا  �سينعك�ص  كما  باملنطقة،  جديدة 
عبببلبببى تببنبب�ببسببيببط البببقبببطببباع الببب�بببسبببيببباحبببي و 
املزيد  �سيوفر  ممببا  م�سر  يف  الرتفيهي 

من الدخل الجنبي الالزم للبالد.
الببعببام يف م�سر  املببنبباخ  اأن  واأ�ببسبباف كليلة 
ال�ستثمارات،  جلببذب  دعماً  اكببرث  ا�سبح 
الداخلية  وزير  قرار  بعد �سدور  خا�سة 
بجواز الرتخي�ص لالأجانب فى الإقامة 
تببرتاوح بني  ال�سياحة، ملدة  املوؤقتة لغري 
للتجديد،  قابلة  �سنوات  خم�ص  و  ثالث 

ملن ميتلك عقارا اأو اأكرث يف م�سر.
معر�ص  و  موؤمتر  يعتر  كليلة  واأو�ببسببح 
ت�سويق  اأدوات  اأهببم  اأحببد  النيل  عببقببارات 
من  امل�سري  العقاري  ال�سوق  ت�سدير  و 
ال�ستثمارية  الببفببر�ببص  تبببوفبببري  خببببالل 
امل�ستثمر  عنها  يبحث  الببتببي  احلقيقية 
كما  مببب�بببسبببر،  يف  الجبببنبببببببي  و  البببعبببرببببي 
البببعبببام حببببواىل ملياري  يبب�ببسببتببهببدف هبببذا 
�سركات  ل�سالح  مبيعات  م�سري   جنيه 

التطوير العقارى امل�ساركة باملعر�ص.
ولفت اإىل اأن ال�سركة املنظمة للمعر�ص 
قببامببت وبببالببتببعببارون مببع الببقببائببمببني على 
بببتببخبب�ببسببيبب�ببص مبب�ببسبباحببة عر�ص  املببعببر�ببص 

واملجتمعات  واملبببرافبببق  ال�ببسببكببان  لببببوزارة 
الوزارة  ملجهودات  منها  دعما  العمرانية 
ولت�سجيع فكرة ت�سدير العقار وت�سويق 
امل�سروعات القومية و جذب ال�ستثمارات 

الجنبية.
امل�ساريع  اأببببرز  مببن  اأن  اإىل  كليلة  واأ�ببسببار 
امل�سرى  العقاري  ال�سوق  يف  الإمبباراتببيببة 
ا�ستثمارية  بببقببيببمببة  مبببرا�بببسبببي  مببب�بببسبببروع 
اأب  و  جببنببيببه،  مببلببيببار   22.5 اإىل  ت�سل 
 13.5 ا�ستثمارية  بقيمة  كببايببرو  تببباون 
بقيمة  ميفيدا  م�سروع  و  جنيه،  مليار 
17.5 مليار جنيه م�سري،  ا�ستثمارية 
البببروج والذي  بببال�ببسببافببة ايل مبب�ببسببروع 
وحببببدة  األببببببف   30 تبب�ببسببيببيببد  ايل  يبببهبببدف 
عببلببى م�ساحة  البببقببباهبببرة  �بببسبببرق  �ببسببكببنببيببة 
ال�سوي�ص  طريقي  بني  فببدانبباً،   1212
ت�سل  ا�ستثمارية  بتكلفة  والإ�سماعيلية، 

ايل 40 مليار جنيه م�سري.
وذكر اأن هناك اجتاه لإقامة م�سروعات 
ا�ستثمارية اإماراتية يف كل من العا�سمة 
العلمني  ومببديببنببة  اجلبببديبببدة  الإداريبببببببة 
املتو�سط،  البحر  �ساحل  على  اجلببديببدة  
�سيناء  وجببنببوب  الببقبباهببرة  ايل  بال�سافة 
وبببور�ببسببعببيببد وال�ببسببمبباعببيببلببيببة يف اطبببار 
دعبببم القببتبب�ببسبباد املبب�ببسببري واملبب�ببسبباهببمببة يف 
مت  واي�سا  لل�سباب،  عمل  توفريفر�ص 
الرتفيهية  امل�سروعات  مببن  عببدد  تنفيذ 
من  ال�ساد�ص  مبدينة  م�سر  مببول  مثل 
التجمع  فببى  اكببتببوبببر وكببايببروفبب�ببسببيببتببفببال 
على  الببقبباهببرة  �سنرت  و�سيتى  اخلببامبب�ببص 

طريق القاهرة ال�سوي�ص .
�سركات  كبببببرى  بببباملبببعبببر�بببص  ويبببب�ببببسببببارك 
بهدف  الببببعببببقبببباري مبببب�بببسبببر،  البببتبببطبببويبببر 
الإقليمي  امل�ستوى  على  اخلببرات  تبادل 
العقاري وفتح  القطاع  والدويل وتعزيز 
وبناء  العربية  باملنطقة  جديدة  اأ�ببسببواق 
ا�سرتاتيجية  و�ببسببراكببة  تببعبباون  عببالقببات 
املطورين  واأهببم  اأبببرز  مع جمموعة من 
ا�سبحت  الببتببى  المببباراتبببني  الببعببقبباريببني 
جمال   يف  وعاملية  دولية  خببرات  متتلك 

ال�سثتمار والتطوير العقاري.
املا�سية  البببببدورة  اأن  بببالببذكببر  واجلبببديبببر 
�سهدت  قببد  النيل  عببقببارات  معر�ص  مببن 
كرى  عقاري  تطوير  �سركات  م�ساركة 
�سوديك،  اأركبببببببو،  هببيببلببز،  بببببامل  اأبببببرزهببببا 
اإعببببمببببار مببب�بببسبببر، تبببطبببويبببر مببب�بببسبببر، هايد 
عامر  �سبور،  بروبرتيز،  كابيتال  بببارك، 
لالإ�سكان  ن�سر  مدينة  مك�سيم،  جببروب، 
اإك�سبو  �ببسببركببة  وتبب�ببسببتببهببدف  والببتببعببمببري، 
ملوؤمتر  املببنببظببمببة  البب�ببسببركببة  ريبببببابببلببيببك، 
الثاين  للعام  النيل«  »عببقببارات  ومعر�ص 
عببلببى البببتبببواىل، ا�ببسببتببقببطبباب حببببواىل 24 
�ببسببركببة تببطببويببر عببقبباري، حببيببث مت زيادة 
م�ساحة املعر�ص اإىل 6700 مرت مقابل 
4000 مرت تقريبا العام املا�سي وذلك 
اأكبببر عبببدد مببن الزائرين  بببهببدف جبببذب 
من�سة  وتببوفببري  املحتملني  واملبب�ببسببرتيببن 
حا�سنة للتعرف على اأهم واأبرز الفر�ص 
ال�ستثمارية العقارية وكيفية ال�ستفادة 

منها وباأ�سعار تناف�سية جدا.

•• ال�ضارقة-الفجر:

الأجنبي  لال�ستثمار  ال�سارقة  “مكتب  نظم 
بالتعاون  ال�سارقة(،  يف  )ا�ستثمر  املبا�سر” 
دول  لب”رابطة  الأعمال  مع حتالف جمال�ص 
اخلمي�ص  يوم  )اآ�سيان(،  اآ�سيا”  �سرق  جنوب 
املا�سي، “ملتقى اأعمال بني ال�سارقة ورابطة 
دول جنوب �سرق اآ�سيا” الأول، بح�سور نخبة 
من امل�ستثمرين، والدبلوما�سيني، وعدد من 
والبب�ببسببركببات اخلا�سة  الببتببجبباريببة  املببوؤ�ببسبب�ببسببات 
الرابطة.  الأعبب�ببسبباء يف  الببببدول  الببتببي متببثببل 
�سدور  من  اأ�سبوع  بعد  امللتقى  انعقاد  وجبباء 
للدرا�سات  الببعبباملببي  مبباكببنببزي  معهد  “تقرير 
ك�سف  البببذي  القت�سادية”،  وال�ببسببتبب�ببسببارات 
الببتببي ي�سهد   18 البببب  الببببدول  اأبببببرز  اأن قببائببمببة 
كبرياً،  وازدهبببباراً  تببطببوراً  النا�سئ  اقت�سادها 
“اآ�سيان«.  رابببطببة  يف  اأعبب�ببسبباء  دول   8 ت�سم 
و�ببسببمببت قببائببمببة احلبب�ببسببور كبببباًل مبببن �سعادة 
جمهورية  �سفري  ت�سي  ت�سي  تببان  �سامويل 
�سنغافورة لدى دولة الإمارات، و�سعادة �سيد 
�سفري  حبب�ببسببني،  تينغكو  بببن  ه�سرين  حمببمببد 
ماليزيا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة، 
اآ�سيا”  �ببسببرق  جببنببوب  دول  “رابطة  ورئببيبب�ببص 
بببباول رميببونببد كورتي�ص،  �ببسببعببادة  )اآ�بببسبببيبببان(، 
الفلبينية  القن�سلية  يف  الفلبيني  القن�سل 
�سني  بيت  ولببو  ال�سمالية،  والإمبببببارات  بببدبببي 
والإمببببببارات  دببببي  �ببسببنببغببافببورة يف  عبببام  قن�سل 
العام  القن�سل  ح�سن  ور�ببسببوان  ال�سمالية، 
لإندوني�سيا يف دبي، و�سعادة مروان بن جا�سم 
ال�سركال، الرئي�ص التنفيذي لهيئة ال�سارقة 
لال�ستثمار والتطوير �سروق، وحممد جمعة 

ال�سارقة  ملببكببتببب  الببتببنببفببيببذي  املببديببر  املبب�ببسببرخ، 
يف  )ا�ستثمر  املبببببا�ببسببر  الأجببنبببببي  لال�ستثمار 
امللتقى  يف  ال�سارقة  اإمببارة  ومثلت  ال�سارقة(. 
من  عدد  يف  وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  نخبة 
احلرميل،  خالد  �سعادة  اأبببرزهببا  القطاعات، 
للبيئة  ال�سارقة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
)بببيببئببة(، و�ببسببعببادة اأحببمببد البب�ببسببويببدي، رئي�ص 
التنمية  دائببرة  يف  التجاري  ال�ستثمار  ق�سم 
واأحبببمبببد عبيد  الببب�بببسبببارقبببة،  القببتبب�ببسبباديببة يف 
الطنيجي، مدير اإدارة املعايري بهيئة الإمناء 
واإمير�سون  بال�سارقة،  وال�سياحي  التجاري 
ل�سركة  الأعببببمببببال  تببطببويببر  مبببديبببر  بببببواركببببي 
نقا�سية  بجل�سة  �ساركت  حيث  “غلفتيرن”، 
يف  ال�ببسببتببثببمبباريببة  “الفر�ص  عبببنبببوان  حببمببلببت 
تو�سيع  �سبل  خبباللببهببا  وبببحببثببت  ال�سارقة”، 
ال�سرق  منطقة  يف  “اآ�سيان”  دول  اأعبببمبببال 
م�ساريع جديدة  اإقامة  الأو�ببسببط، من خالل 
لببهببا انببطببالقبباً مببن اإمببببارة البب�ببسببارقببة. وناق�ص 
اجلانبني  بببني  الببتببعبباون  تعزيز  �سبل  امللتقى 
وحتقيق  البببنبببفبببطبببيبببة،  غببببري  البببقبببطببباعبببات  يف 
التبادلت  من  وال�ستفادة  امل�سرتكة  املنفعة 
القت�سادية املتنامية، التي جنمت عن النمو 
القت�سادي املت�سارع لدول جنوب �سرق اآ�سيا، 
ودولببة الإمبببارات، التي اأ�سبحت اإحببدى اأكر 
وا�ستعر�ص  الأو�سط.  ال�سرق  القت�سادات يف 
ال�ستثمارية  الببفببر�ببص  مبببن  جببمببلببة  املببلببتببقببى 
والتجارية غري النفطية، التي يوفرها املناخ 
اأ�سادت  ال�سارقة، حيث  املتنوع يف  القت�سادي 
“رابطة جنوب  لب  الإمارة بالهتمام املتنامي 
الذي  ال�سارقة  باقت�ساد  اآ�سيان  اآ�سيا”  �سرق 
جنح بجذب ا�ستثمارات اأجنبية مبا�سرة بلغت 

املا�سي  الببعببام  دولر  مببلببيببار   1.63 قيمتها 
والنفط  الطاقة  ر قطاع  2017، رغم ت�سدُّ
بني  القت�سادية  العالقات  التبادل  لقائمة 
ن�سبة  تبلغ  اإذ  الإمبببببارات،  ودولبببة  “اآ�سيان” 
ورادات تايالند النفطية من الدولة 33% 
�سامويل  �سعادة  وو�سف  املببثببال.  �سبيل  على 
�سنغافورة  جمهورية  �سفري  ت�سي  ت�سي  تببان 
لببدى دولببة الإمبببارات، امللتقى باحلدث الهام 
مزيد  اإن�ساء  حببول  حمادثات  على  ا�ستمل  اإذ 
ملختل  املببفببيببدة  ال�ستثمارية  البب�ببسببراكببات  مببن 
ال�سراكات  تببعببزيببز  جببانببب  اإىل  فببببالأطببببراف، 
املا�سية،  ال�سنوات  اإن�ساوؤها على مر  التي مت 
م�سرياً اإىل اأن العالقة بني دول جنوب �سرق 
اآ�سيا اآ�سيان، واإمارة ال�سارقة تعززها م�سلحة 
ال�ستثمارات  زيببببببادة  يف  تببتببمببثببل  مبب�ببسببرتكببة 
القت�سادية  املبب�ببسببالببح  وتببو�ببسببيببع  املببتبببببادلببة 
لببلبببببلببديببن. واأ�ببببسبببباف تبب�ببسببي تبب�ببسببي “ يف ظل 
حتببديببات الببتببو�ببسببع الببعببمببراين الببببذي نعي�سه 
جميعاً، تعتر اإمارة ال�سارقة مثاًل رائعاً على 
وال�ستدامة،  التنمية،  بني  الببتببوازن  حتقيق 
اأنببهببا منوذجاً  الببدميببوغببرايف، كما  والببتببو�ببسببع 
تبديه  ملا  اآ�سيان  رابطة  اأع�ساء  لببدى  ملهماً 
قطاعات  تبببعبببزيبببز  يف  خبببا�بببص  اهبببتبببمبببام  مببببن 
ال�سباب«.   فئة  بني  الأعمال  وريببادة  التعليم، 
�سعادة  دبببي  يف  الفلبني  قن�سل  قببال  وببببدوره 
ي�سلط  امللتقى  “اإن  كورتي�ص:  رميوند  ببباول 
البب�ببسببوء عببلببى منبببوذج الأعبببمبببال الببتببي يتبناه 
للعامل على مدى  ويقدمه  الآ�سيان  جمتمع 
ال�سنوات اخلم�سني املا�سية، كما يبحث �سبل 
ال�ستمرار يف خلق فر�ص ا�ستثمارية جديدة، 
اإمارة  توفرها  التي  الفر�ص  من  وال�ستفادة 

ال�سارقة يف م�سرية التنوع القت�سادي الذي 
“اإن  كببورتببيبب�ببص:  واأ�ببسببتببطببرد  اإلبببيبببه«.   ت�ستند 
اآ�سيان  اآ�ببسببيببا  �ببسببرق  جببنببوب  دول  رابببطببة  دول 
ومرنة  قوية  اقت�سادية  بنية  بتطوير  تقوم 
اأع�سائها،  بني  احلببرة  بالتجارة  يتعلق  فيما 
الببعبباملببيببني تدعمها  البب�ببسببركبباء  مبببع  وكبببذلبببك 
�سيا�سات احلوكمة اجليدة، ل �سيما مع دولة 
الإمارات العربية املتحدة التي ترتبط معها 
بتاريخ طويل من التجارة الثنائية ال�سليمة، 
التي  الببطببرق  ل�ستك�ساف  هنا  نحن  والببيببوم 
ميكننا بها دفع هذه العالقة اإىل الأمببام مع 
ملواجهة  معاً  العمل  ميكننا  وكيف  ال�سارقة، 
والع�سرين،  احلادي  القرن  اقت�ساد  حتديات 
مببن خبببالل جببعببل جببمببيببع الببفببر�ببص ممكنة«. 
املتنامي  بالهتمام  ال�سارقة  اإمبببارة  واأ�ببسببادت 
اآ�سيان،  اآ�سيا”  �سرق  جنوب  دول  لب”رابطة 
الببذي جنح بجذب  املتنوع،  الإمببارة  باقت�ساد 
قيمتها  بلغت  مبا�سرة  اأجنبية  ا�ستثمارات 
 .2017 املا�سي  الببعببام  دولر  مليار   1.63
ال�سركال،  بببن جببا�ببسببم  �ببسببعببادة مببببروان  وقبببال 
الرئي�ص التنفيذي لهيئة ال�سارقة لال�ستثمار 
القت�سادي  “التنويع  �ببسببروق:  والببتببطببويببر 
القت�سادية  وال�سيا�سات  النهج  عببنببوان  هببو 
لتنمية ال�ستثمارات والأعمال التجارية بني 
اجلانبني، اإذ ك�سفت الإح�سائيات والدرا�سات 
اإمارة  يف  الإجببمببايل  املحلي  بالناجت  املتعلقة 
البب�ببسببارقببة البببعبببام املبببا�بببسبببي، تبببببوازن الببنببمببو يف 
مقدمتها  ويف  القت�سادية  القطاعات  كافة 
ال�سناعة، وعدم ا�ستحواذ اأي قطاع على اأكرث 
الإجمايل،  املببحببلببي  الببنبباجت  مببن   20% مببن 
والبيئة،  والرتفيه،  ال�سياحة  بقطاع  ابتداًء 

اللوج�ستية،  واخلدمات  ال�سحية،  والرعاية 
باخلدمات  وانببتببهبباًء  اخلفيفة،  وال�سناعات 
املببالببيببة، وغببريهببا مببن الببقببطبباعببات، مببا يجعل 
القت�سادات  اأكبببرث  اأحبببد  البب�ببسببارقببة  اقببتبب�ببسبباد 
تببطببوراً يف املببنببطببقببة، ملببا يببوفببره مببن الفر�ص 
النفطية  غببري  الببقببطبباعببات  ال�ببسببتببثببمبباريببة يف 
“ُيعّد  ال�سركال:  واأ�ساف  التقليدية«.  وغري 
واحداً  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  قطاع 
اإمارة  يف  واأكرثها منواً  القطاعات،  اأبرز  من 
ملطار  احلببرة  املنطقة  حتت�سن  اإذ  ال�سارقة، 
اآ�سيوية،  �ببسببركببة   148 البببببدويل  البب�ببسببارقببة 
والفلبني،  وماليزيا  �سنغافورة  من  معظمها 
يف  “اآ�سيان”،  يف  الأع�ساء  الببدول  من  وهببي 
اآ�سيوية  �ببسببركببة   71 مببن  اأكببببرث  تببتببخببذ  حببني 
باحلمرية  احلببرة  املنطقة  هيئة  مببن  اأخبببرى 
مببقببراً لببهببا، وي�سل عببدد الببوافببديببن مببن دول 
اإىل  ال�سمالية  والإمبببببارات  دبببي  يف  الببرابببطببة 
اأنه  ال�سركال  واأكبببد  �سخ�ساً«.   664.689
من املتوقع اأن يتوا�سل ارتفاع هذه الأعداد، 
ت�سهده  الببببذي  والبببتبببطبببور  الزدهبببببببار  يف ظبببل 
ال�سارقة  اإمببببارة  القببتبب�ببسبباديببة يف  الببقببطبباعببات 
اخلم�سة  البببعبببقبببود  مببنببذ  “اآ�سيان”  ودول 
املا�سية، ما ُيج�ّسد مرونة القت�ساد وقدرته 
الببدويل. وخالل  امل�ستوى  على  التكيف  على 
هام�ص  على  عقدت  التي  النقا�سية  اجلل�سة 
املدير  املبب�ببسببرخ،  اأكبببد حمببمببد جمعة  املببلببتببقببى، 
التنفيذي ملكتب ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي 
الدور  على  البب�ببسببارقببة(  يف  )ا�ستثمر  املبا�سر 
املكتب يف تعزيز جهود  به  الذي يقوم  البارز 
لال�ستثمارات  لببلببرتويببج  البب�ببسببارقببة  حببكببومببة 

والتو�سع يف الأ�سواق الإقليمية والعاملية.

خلل ملتقى اأعمال ملناق�سة �سبل دعم تنوع اقت�ساد االإمارة

رابطة دول جنوب �سرق اآ�سيا وال�سارقة تعززان اال�ستثمارات املتبادلة يف القطاعات الغري نفطية 
ال�سركال: التنوع االقت�سادي هو عنوان النهج وال�سيا�سات االقت�سادية لتنمية اال�ستثمارات

امل�سرخ: ياأتي هذا امللتقى يف �سياق نتائج وتطورات امللتقيات الفردية مع اأع�ساء دول اآ�سيان يف ال�سارقة
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املال والأعمال

معر�ص ال�ساعات واملجوهرات بال�سارقة.. 
24 عاما من النجاح املتوا�سل

•• ال�ضارقة-وام:

الطلب  يدفعه  النمو  �سريع  فاخرة  منتجات  ب�سوق  الإمبببارات  دولببة  تتمتع 
املببرتببفببع مببن جببانببب املببواطببنببني واملببقببيببمببني والبب�ببسببيبباح خببا�ببسببة جببيببل ال�سباب 
الذين يحر�سون على مواكبة اأحدث خطوط املو�سة ويهتمون بالعالمات 

التجارية الفاخرة وحتديداً يف جمال ال�ساعات واملجوهرات.
واملجوهرات”  لل�ساعات  الأو�ببسببط  ال�سرق  “معر�ص  يببرز  الإطبببار  هببذا  ويف 
غببرفببة جتبببارة و�سناعة  مببن  بببدعببم  البب�ببسببارقببة  اك�سبو  مببركببز  ينظمه  البببذي 
�سوق  ُتعّزز  التي  الفعاليات  واأبببرز  اأهببم  كواحد من  �سنويا  ال�سارقة مرتني 
والأملا�ص  الببذهببب  مبيعات  منببو  يف  وت�سهم  الببدولببة  يف  الببفبباخببرة  املنتجات 

وال�ساعات واملجوهرات.
املا�سية يف  الب44  24 عاماً وعلى مببدار دوراتببه  املعر�ص على مدى  وجنح 
ُيوفر  رائبببد  ودويل  اإقليمي  وحبببدث  جببباذب  حملي  مببهببرجببان  اإىل  الببتببحببول 
لل�سركات والعالمات التجارية املحلية والعاملية من�سة ل ُت�ساهى لعر�ص 
اأحدث منتجاتها اأمام التجار والزوار 
الببببباحببثببني عببن كببل جببديببد يف جمال 

�سناعة املجوهرات وال�ساعات.
تبب�ببسببري فيه  ذلبببببك يف وقبببببت  ويببببباأتبببببي 
الإمببببببارات  اأن  اإىل  البب�ببسببوق  درا�بببسبببات 
تبووؤ  املا�سية يف  ال�سنوات  جنحت يف 
الأملا�ص  جتببارة  يف  عاملياً  الأول  املركز 
بنحو 26 مليار دولر وهو ما يجعل 
منها ال�سوق التجاري الأكر والأهم 

عاملياً.
ومتّكنت الدولة من ال�ستحواذ على 
الذهب  باملائة من حجم جتببارة   14
قدرتها  تنامي  مببن  عبببّزز  مببا  العاملية 
التناف�سية يف جمال �سناعة الذهب واأهميتها على خريطة جتارة الذهب 
العاملية حيث حّل الذهب اخلام ون�سف امل�سغول يف املرتبة الأوىل كاأف�سل 
اإجمايل  باملائة من   10 ن�سبتها  بلغت  الدولة بح�سة  اإىل  امل�ستوردة  ال�سلع 

وارداتها ال�سنوية وبقيمة اإجمالية بلغت 96 مليار درهم.
واأكد �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�ص التنفيذي ملركز اك�سبو ال�سارقة يف 
حديث خا�ص لوكالة اأنباء الأمارات “وام” اأهمية معر�ص ال�سرق الأو�سط 
لل�ساعات واملجوهرات ودوره املتنامي على خريطة املعار�ص املتخ�س�سة على 
امل�ستويني الإقليمي والدويل ..لفتاً اإىل اأن ال�سركات والعالمات التجارية 
املعر�ص  لها يف  العامل حتر�ص على حجز من�سة عر�ص  من خمتلف دول 
بوترية دورية وثابتة مبا يتيح لها فر�سا جمزية لعر�ص منتجاتها واأحدث 
ت�ساميمها من ال�ساعات واملجوهرات والأملا�ص والأحجار الكرمية دورة تلو 
الدولة  اأ�ببسببواق  يف  منتجاتها  وانت�سار  وتو�سعها  ح�سورها  و�سمان  اأخببرى 

واملنطقة.

مو�سم معار�ص مركز دبي التجاري العاملي 
ينطلق باأجندة حافلة بالفعاليات

•• دبي-وام:

الفعاليات اجلديد  �سبتمر اجلبباري مو�سم  الأول من  الأ�سبوع  انطلق يف   
ملركز دبي التجاري العاملي احلافل باملعار�ص التجارية العاملية واملوؤمترات 
الدولية والعرو�ص ال�ستهالكية وذلك با�ست�سافة ثالثة معار�ص انطلقت 
والببرخببام ومعر�ص  الأو�ببسببط لالأحجار  ال�سرق  هببي معر�ص  واحببد  يببوم  يف 
املتاجر الذكية ومعر�ص العالمات التجارية الكرى والتي حققت جميعها 
جناحاً لفتاً ما ي�سري اإىل اأهمية قطاع الفعاليات وقدرة املعار�ص التجارية 
على اجتذاب ال�سركات العاملية والإقليمية واملحلية والتّجار واملتخ�س�سني 
و�سّناع القرار يف خمتلف ال�سناعات. وي�سل عدد الفعاليات التي ينّظمها 
وي�ست�سيفها املركز يف املو�سم اجلديد اأكرث من 100 فعالية جتارية كرى 
بينما ي�سل عدد الفعاليات يف الثلث الأخري وحتى نهاية العام احلايل اإىل 
55 فعالية متنوعة من املتوقع اأن جتتذب نحو مليون زائر من نخبة رجال 

الأعمال وال�سناعة واخلراء وكبار امل�سوؤولني يف جميع املجالت.
القطاعات مبا يف  وا�سعة من  العام جمموعة  هذا  فعاليات  اأجندة  وتخدم 
ذلك الرعاية ال�سحية وتقنية املعلومات والت�سالت والأغذية وامل�سروبات 
والت�سييد  والرتفيه  والفنادق  وال�سياحة  وال�سيافة  ت�سنيعها  وماكينات 
والبناء والقوارب وال�سيارات واملجوهرات وغريها ما يعك�ص الدور احليوي 
وا�ست�سافة  تنظيم  يف  العاملي  التجاري  دبي  مركز  به  ي�سطلع  الببذي  املهم 
الفعاليات العاملية يف القطاعات القت�سادية الرئي�سية وهو ما يتوافق مع 

ا�سرتاتيجية التنويع القت�سادي لدولة الإمارات العربية املتحدة ودبي.
معر�ص  املو�سم  هببذا  خببالل  املقامة  الكرى  التجارية  الفعاليات  وت�سمل 
الإ�ساءة  واملرئيات ومعر�ص  ال�سوتيات  للديكور ومعر�ص  الدويل  اإندك�ص 
ومعر�ص �سيتي �سكيب واأ�سبوع جيتك�ص للتقنية وجيتك�ص �سوبر وجيتك�ص 
الأخ�سر  لالقت�ساد  العاملية  والقمة  ويتك�ص  ومعر�ص  امل�ستقبل  لنجوم 
ومببعببر�ببص البب�ببسببرق الأو�بببسبببط لببلببكببهببرببباء ومببهببرجببان املببباأكبببولت املتخ�س�سة 
ومعر�ص �سيفيك�ص وياميك�ص وجلف هو�ست بالإ�سافة اإىل معر�ص اخلم�سة 
الكبار ومعر�ص جلفود للت�سنيع واأ�سبوع دبي الدويل للمجوهرات ومعر�ص 
وموؤمتر ال�سحة العربي ومعر�ص دبي العاملي للقوارب و�سوق ال�سفر العربي 
ومعر�ص دبي الدويل للخيل وبطولة دبي الدولية للجواد العربي ومعر�ص 
العاملية  واملببوؤمتببرات  التجارية  املعار�ص  مببن  وغببريهببا  للوظائف  الإمببببارات 
والأمن  والببتببدريببب  والتعليم  وال�سيدلة  الطب  قطاع  يف  خا�سة  الببكببري 

والعقارات والتدقيق الداخلي وغريها من املوؤمترات الدولية.

�سهد الفح�ص الفني التجريبي للقطار يف بولندا

الطاير: نوفمرب املقبل و�سول اأول قطارات مرتو دبي اجلديدة

 �سعيد حممد الطاير يّطلع على تقدم االأعمال يف م�سروع 
»مركز االبتكار« �سمن جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية

•• دبي-الفجر:

اأعببلببن �ببسببعببادة مطر الببطببايببر املببديببر العام 
ورئي�ص جمل�ص املديرين يف هيئة الطرق 
قطارات  اأول  و�ببسببول  عببن  واملبببوا�بببسبببالت، 
مببرتو دبببي اجلديدة اإىل دبببي يف نوفمر 
نهاية  اأخببر قطار يف  �سي�سل  فيما  املقبل، 
اإجراء  بعد  وذلببك   ،2019 اأكتوبر  �سهر 
الفح�ص الفني التجريبي للقطارات على 
�سركة  م�سنع  مببوقببع  يف  الخببتبببببار  م�سار 
م�سرياً  بببولببنببدا،  جببمببهببوريببة  يف  البب�ببسببتببوم 
بلغت  املبببرتو  عببربببات  اإنببتبباج  ن�سبة  اأن  اإىل 

.10%
جببباء ذلبببك خبببالل زيبببارتبببه ملبب�ببسببنببع �سركة 
ال�ستوم يف بولندا، �سهد خاللها الفح�ص 
الذي  الأول،  للقطار  التجريبي  الفني 
اأقبببيبببم عببلببى مبب�ببسببار الخببتبببببار الببببذي يبلغ 
القطار  انطلق  حيث  مببرت،   500 طوله 
اختبار  خاللها  ومت  خمتلفة،  ب�سرعات 
اأنظمة ال�سالمة، ونظام الدفع الكهربائي 

لعربات املرتو، واأنظمة الكوابح، والتوقف 
جانب  اإىل  الببطببوارئ،  حببالت  يف  املفاجئ 

عملية ت�سغيل اأبواب القطار.
�سعادة  جببانببب  اإىل  الفني  الفح�ص  �سهد 
مطر الطاير كل من ال�سيد عبد املح�سن 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  يون�ص  اإبراهيم 
البببقبببطبببارات والبب�ببسببيببد عبببببد البببر�بببسبببا اأببببو 
تخطيط  تببنببفببيببذي  اإدارة  مببديببر  احلبب�ببسببن 
من  وعببدد  الببقببطببارات،  م�ساريع  وتطوير 
الهيئة،  يف  واملهند�سني  الإدارات  مديري 
وامل�سوؤولني التنفيذيني يف �سركة ال�ستوم.

وتفقد �سعادة املدير العام ورئي�ص جمل�ص 
الداخلي  الت�سميم  الهيئة،  يف  املديرين 
يجري  التي  دبببي  مببرتو  لعربات  اجلديد 
 50 توريد  ي�سمل  عقد  �سمن  ت�سنيعها 
15 قطارا خلدمة معر�ص  قطارا، منها 
لتطوير  قببطببارا  و35   ،2020 اإكبب�ببسبببببو 
دبببببببي، واطلع  ملبببببرتو  مبب�ببسببتببوى اخلببببدمببببة 
جرى  التي  والتح�سينات  الإ�سافات  على 
لعربات  الداخلي  الت�سميم  على  اإدخالها 

الأخرية  العربة  تخ�سي�ص  ومنها  املرتو، 
للن�ساء والأطفال، والإبقاء على جزء من 
الببذهبببببيببة، فيما  لببلببدرجببة  الأوىل  الببعببربببة 
ُخ�س�ست باقي العربات للدرجة الف�سية، 
مع اإعادة توزيع املقاعد بطريقة عر�سية 
البببدرجبببة  يف   “  Transversal“
 Longitudinal“ الذهبية، وطولية
الن�ساء  وعببربببة  الف�سية  الببدرجببة  يف   “
والأطبببفبببال، وي�سهم الببتببوزيببع اجلببديببد يف 
للقطارات  ال�ببسببتببيببعببابببيببة  الببطبباقببة  زيببببادة 
بن�سبة %8، حيث يرتفع العدد من 643 
696 راكببب، ومت الإبببقبباء على  اإىل  راكبا 
ال�سكل اخلارجي للقطارات، كما هو حاليا 
يف عربات مرتو دبببي، وذلببك حفاظاً على 
الهوية الت�سميمية ملرتو دبي، با�ستخدام 

األوانه املعروفة لدى اجلمهور.
و�ببسببمببلببت الإ�بببسبببافبببات اجلبببديبببدة حتديث 
الهوية  يف  البببتببباأثبببري  دون  الببتبب�ببسببامببيببم 
تبب�ببسببامببيببم جديدة  اإدخببببببببال  خبببببالل  مببببن 
�سا�سات  ومببواقببع  والإ�بببسببباءة،  للمقاب�ص 

كما   ،”VBSD“ الرقمية  الإعببالنببات 
م�ساءة  ديناميكية  خريطة  و�سع  جببرى 
وا�ستخدام  وحمببببطبببباتببببه،  املببببببرتو  خلببببط 
 “  LED“ احلبببديبببثبببة  الإ�بببببسببببباءة  نبببظبببام 
املنطقة  ت�سميم  وتعديل  للطاقة،  املوفر 
مُيكن  ببببحبببيبببث  لبببالأمبببتبببعبببة،  املببخبب�ببسبب�ببسببة 
عن  ف�ساًل  الركاب،  لوقوف  ا�ستخدامها 
املقاب�ص  وعببدد  ومواقع  ت�سميم  حت�سني 
وا�ستخدام  الببعببربببات،  داخببل  “امل�سكات” 
احلديثة  البببرقبببمبببيبببة  البببعبببر�بببص  اأجبببببهبببببزة 
لببالإعببالنببات، وخببيببار تببوزيببع املببقبباعببد على 
بني  املمر  عر�ص  وزيبببادة  القطار،  جانبي 
روعي  كما   ،”Gangway“ العربات 
فيها مالءمتها لأ�سحاب الهمم، و�سهولة 

و�سرعة دخول وخروج الركاب.
�سروره  عن  الطاير  مطر  �سعادة  واأعبببرب 
ببب�ببسببري الببعببمببل يف جمببمببل مبب�ببسببروع م�سار 
ت�سنيع  يف  العمل  ومب�ستوى   ،2020
الفح�ص  اإن  وقبببال  الببقببطببارات اجلببديببدة، 
مرحلة  يعد  للقطارات  التجريبي  الفني 

)م�سار  م�سروع  تنفيذ  م�سرية  يف  مهمة 
ملرتو  الأحببمببر  اخلببط  لتمديد   )2020
اأند تاور«  دبي، من حمطة »نخيل هاربر 
اإىل موقع معر�ص اإك�سبو 2020 بطول 

كيلومرتاً.  15
الفني  الببفببحبب�ببص  خبببببالل  مت  واأ�بببببسببببباف: 
القطار  الوقوف على جاهزية  التجريبي 
اأنظمة  جميع  واأداء  عببمببل  مببن  والببتبباأكببد 
اإىل  مبب�ببسببريا  البببظبببروف،  كببافببة  التحكم يف 
حتى  �سي�ستمر  التجريبي  الفح�ص  اأن 
نتائج  مببن  للتاأكد  الببقببطببار  �سحن  مببوعببد 
جوانب  عببدة  �ستغطي  الببتببي  الفحو�سات 
التغذية  ونبببظبببم  الببتببكببيببيببف،  نبببظبببام  مببثببل 
فح�ص  اإىل  اإ�سافة  واملكابح،  الكهربائية 
اخلا�سة  العملية  وهببي  القبببرتان  عملية 
القطارات  عبببرببببات  نببظببم  ببببني  ببببالبببرببببط 
واختبارات قطع التيار الكهربائي وكذلك 
القطارات،  يف  والببتببحببكببم  املببراقبببببة  نببظببام 
الت�سغيلية  الخبببتبببببببارات  اإىل  بببالإ�ببسببافببة 

للقطار يف احلالت العادية والطارئة.

•• عجمان ـ الفجر 

بببحببثببت غببرفببة جتببببارة و�ببسببنبباعببة عببجببمببان �ببسبببببل التعاون 
املبب�ببسببرتك مببع �سركة الحتببباد لئببتببمببان البب�ببسببادرات بهدف 
تاأمينية ت�سب  الوطنية وايجاد مظلة  ال�سادرات  ت�سجيع 
اأ�سواق  يفتح  مبا  ومنت�سبيها  الغرفة  اأع�ساء  م�سلحة  يف 
موؤ�س�سات  وفر�ص  تناف�سية  من  تزيد  لل�سركات  خارجية 
الببقببطبباع اخلبببا�بببص. ا�ببسببتببقبببببل وفبببد البب�ببسببركببة مبببقببر غرفة 
عجمان عبداهلل عمر املرزوقي – املدير التنفيذي لقطاع 
خدمات ت�سجيل الع�سوية واملعامالت  وهندي املطرو�سي 
�سركة  وفد  و�سم  القانونية،  اخلدمات  اإدارة  ق�سم  رئي�ص 
الرئي�ص  فالت�سوين  ما�سيمو  ال�سادرات،  لئتمان  الحتبباد 
التنفيذي وحممد فرا�ص رئي�ص ال�سراكات ال�سرتاتيجية 
وعبري املطوع رئي�ص الت�سويق والت�سال.  ويف بداية اللقاء 
اأن غرفة عجمان  رحب عبداهلل املرزوقي باحل�سور واأكد 
اجلهات  كببافببة  مببع  املبا�سر  تعاونها  تعزيز  على  حري�سة 

كافة  م�سلحة  يف  ي�سب  مبببا  القت�سادي  بال�ساأن  املعنية 
الأطراف ويزيد من فر�ص تنظيم فعاليات م�سرتكة تخدم 
�سبل  اللقاء  ناق�ص  حيث  فببعببال،  ب�سكل  الأعببمببال  جمتمع 
الأهداف  لإبببراز  الطرفني  فعاليات م�سرتكة بني  تنظيم 
واملنتجات التاأمينية ملجتمع العمال ب�سكل عام واأثر ذلك 
�سركة  واأهببداف  التجاري. وثمن جهود  التبادل  على منو 
الحتاد لئتمان ال�سادرات والتي �ستنعك�ص على اأداء ومنو 
حجم ال�سادرات من خالل متكني امل�سدرين للو�سول اإىل 
اأ�سواق جديدة مع توفري مظلة حماية من خماطر عدم 
ت�سديد م�ستحقاتهم مبا يتما�سى مع روؤية دولة الإمارات 

وتعزيز اليرادات غري النفطية.
ال�سركات  مناف�سة  من  �ستعزز  ال�سركة  جهود  اأن  واأو�سح 
ال�سغرية واملتو�سطة ودخولها اإىل الأ�سواق النا�سئة والتي 
تزخر بفر�ص نوعية تزيد من منو التبادل التجاري، هذا 
الذي  المببر  املبا�سرة  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  جانب  اإىل 

يواكب اأهداف وروؤية غرفة عجمان.

•• دبي-الفجر:

الطاير،  حمبببمبببد  �ببسببعببيببد  �بببسبببعبببادة  اطببببّلببببع 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�سو 
العمل  �سري  تقدم  دبي على  كهرباء ومياه 
يف مبب�ببسببروع »مببركببز البببتببكببار«، اأحبببد اأبرز 
م�ساريع  �ببسببمببن  الببببتبببكببباريبببة،  املببب�بببسببباريبببع 
جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 
اأكببببر م�سروعات  يببعببد  الببببذي  البب�ببسببمبب�ببسببيببة، 
موقع  )يف  الببعببامل  يف  ال�سم�سية  الببطبباقببة 
واحببببد( وفبببق نببظببام املببنببتببج املبب�ببسببتببقببل، حيث 
�ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات 
ت�سل  با�ستثمارات   ،2030 عببام  بحلول 

�سعادته  رافببق  وقببد  درهببم.  50 مليار  اإىل 
يف جولته التفقدية، كل من املهند�ص وليد 
التنفيذي للرئي�ص لقطاع  النائب  �سلمان، 
عبد  واملهند�ص  والتميز،  الأعمال  تطوير 
للرئي�ص  التنفيذي  النائب  عبيداهلل،  اهلل 
لقطاع املياه والهند�سة املدنية، ومروان بن 
لقطاع  للرئي�ص  التنفيذي  النائب  حيدر، 
والبببدكبببتبببور يو�سف  واملبب�ببسببتببقبببببل،  البببتببكببار 
الأكرف، النائب التنفيذي للرئي�ص لقطاع 
دعم الأعمال واملببوارد الب�سرية، وعدد من 

م�سوؤويل الهيئة.
وا�ببسببتببمببع �ببسببعببادتببه مبببن ممببثببلببي  اجلهات 
العمل،   �سري  تقدم  على  للم�سروع  املنّفذة 

موؤكداً على �سرورة اللتزام باأعلى معايري 
الأمن وال�سحة وال�سالمة، واجناز امل�سروع 

بجودة عالية.
ويهدف مركز البتكار اإىل ت�سليط ال�سوء 
بتكنولوجيا  املتعلقة  التقنيات  اأحدث  على 
�سيمكن  والنظيفة، مما  ال�سم�سية  الطاقة 
ا�ستعرا�ص  مببن  دبببي  ومببيبباه  كهرباء  هيئة 
الطاقة  جمببببال  يف  اخلبببا�بببسبببة  اإجنبببازاتبببهبببا 
املتجددة وال�ستدامة، واإبراز ا�سرتاتيجية 
دبي للطاقة  النظيفة 2050 التي تهدف 
للطاقة  عاملي  اإىل مركز  الإمببارة  لتحويل 
النظيفة، والقت�ساد الأخ�سر. كما يعك�ص 
هوية  البببتببكببار  ملببركببز  الببفببريببد  الت�سميم 

جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 
ال�سم�سية،  الذي يعتر مثاًل رائداً للتنمية 

امل�ستدامة يف املنطقة ويف العامل. 
القدرات  اإىل �سقل  الإبتكار  ويرمي مركز 
امليزة  وتعزيز  الطاقة،  جمال  يف  الوطنية 
وتطوير  دبببببي،  يف  لببالأعببمببال  الببتببنببافبب�ببسببيببة 
م�سرية  ودعبببم  املببتببجببددة  الببطبباقببة  تقنيات 
تببطببويببر الببقببطبباع يف املببنببطببقببة كببكببل، ون�سر 
الوعي حول تغري املناخ والطاقة امل�ستدامة، 
بالإ�سافة اإىل خلق عرو�ص تفاعلية خا�سة 
وتثقيف  لببلبب�ببسببيببوف  تببعببلببيببمببيببة  ورحببببببالت 

الأفراد حول الطاقة ال�سم�سية .
مببتببحببف ومعر�ص  املبببركبببز مبببثببابببة  ويبببعبببد 

املتجددة  والبببطببباقبببة  البب�ببسببمبب�ببسببيببة  لببلببطبباقببة 
يبببجبببذب البب�ببسببيبباح واجلبببامبببعبببات واملببببدار�ببببص 
اأبوابه  �سيفتح  وال�سركاء، حيث  وال�سركات 
الطاقة  ومبببطبببوري  مبب�ببسببنببعببي  ل�ببسببتببقبببببال 
ال�سم�سية، لكونه يت�سمن مكاناً متخ�س�ساً 
الفعاليات  لعقد  دائبببم  مببوؤمتببرات  ومببركببز 
والدورات  العمل  واجتماعات  واملببوؤمتببرات 
التدريبية واللقاءات حول موا�سيع تتعلق 
الطاقة  عببن  فبب�ببسبباًل  ال�سم�سية  بببالببطبباقببة 
املببتببجببددة واملبببببببادرات اخلبب�ببسببراء الأخبببرى. 
وتبلغ م�ساحة املبنى 4000 مرتاً مربعاً، 
مببرتاً، وهو   90 املبنى نحو  ارتببفبباع  ويبلغ 

مكون من اأربعة طوابق.

غرفة عجمان تبحث التعاون امل�سرتك مع �سركة االحتاد الئتمان ال�سادرات
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املال والأعمال

�سامل بن عبدالرحمن القا�سمي يفتتح معر�ص و�سالة »بدر االمارات الأدوات ال�سيد والرحالت«

»اأبوظبي لالأوراق املالية« يت�سلم رئا�سة احتاد البور�سات العربية 

•• دبي-الفجر:

عبدالرحمن  بببن  �ببسببامل  ال�سيخ  افتتح 
ال�سمو  �ساحب  مكتب  رئي�ص  القا�سمي 
حبباكببم البب�ببسببارقببة مبب�ببسبباء اأمبب�ببص معر�ص 
و�سالة »بببدر المببارات  لأدوات ال�سيد 
اإمببارة ال�سارقة، والذي  والرحالت » يف 
ي�سم اأجببنببحببة مببنببوعببة خببا�ببسببة ببببباأدوات 
ال�سيارات  مببببعببببدات  وكببببافببببة  الببب�بببسبببيبببد 

بتوفري  ق�سم خا�ص  وكذلك  للرحالت 
اأدوات الأمن وال�سالمة والتي يحتاجها 
كل من يق�سد رحالت الر واملقنا�ص، 
اإ�سافة اإىل اخليم وم�ستلزماتها واأكرث 
رائببدة يف هذا  25 عالمة جتارية  من 
املجال والتي تلبي حاجات هواة ال�سيد 

والرحالت.
الرئي�ص  �ببسببعببب  حمبببمبببد  ببببببدر  وقببببببال 
الببتببنببفببيببذي ملببوؤ�ببسبب�ببسببة “ ببببدر المبببببارات  

لأدوات ال�سيد والرحالت “ يف كلمة له 
افتتاح هذا  الهدف من  “ اإن  باملنا�سبة 
ومتطلبات  حاجات  تلبية  هو  املعر�ص 
توارثناها  والتي  ال�سيد  ريا�سة  هببواة 
اأن  اإىل  وا�ببسببار  والأجداد”،  الأهبببل  عببن 
امبباراتببي متكامل  اأول م�سروع  هببذا هو 
يف  والبببرحبببالت  ال�سيد  اأدوات  لببتببوفببري 
دولة  م�ستوى  على  عر�ص  �سالة  اأكببر 

المارات.

�سعادة خالد  وقد ح�سر حفل الفتتاح 
للهيئة  امل�ساعد  الببعببام  املببدفببع  الأمبببني 
العامة للريا�سة، و�سعادة حممد را�سد 
اأحببمببد بن  بببن غببديببر الكتبي، و�ببسببعببادة 
ال�سارقة  هيئة  رئي�ص  العامري  ركا�ص 
للكتاب، و�سعادة �سلطان �سيف ال�سماحي 
عبب�ببسببو املببجببلبب�ببص البببوطبببنبببي الحتببببببادي، 
عي�سى  و�سعادة  ال�سباحة،  احتبباد  رئي�ص 
الزعابي ع�سو غرفة جتارة دبي، وعدد 

وجمع  والإعبببالمبببني  ال�سخ�سيات  مببن 
من هواة ال�سيد والرحالت.

ال�سيد  لأدوات  المببببارات  بببدر  وتعتر 
موؤ�س�سة  اأعببب�بببسببباء  اأحببببببد  والبببببرحبببببالت 
ال�سغرية  للم�ساريع  را�سد  بن  حممد 

واملتو�سطة ..
امل�ستفيدة من  البب�ببسببركببات  مببن  وكببذلببك 
امل�ساريع  لببتببطببويببر  خببلببيببفببة  �بببسبببنبببدوق 

وع�سو يف مبادرة جتار دبي.

•• اأبوظبي-وام:

بوزارة  لل�سياحة  الوطني  الرنامج  نظم 
متنقاًل  تببرويببجببيبباً  مببعببر�ببسبباً  القببتبب�ببسبباد 
�سملت حمطاته ثالثة بلدان ا�سكندنافية 
للدولة  ال�سياحية  باملقومات  للتعريف 
واخلدمات واملزايا اجلاذبة التي يوفرها 
البببقبببطببباع البب�ببسببيبباحببي بببببدولببببة الإمببببببببارات 
للمقا�سد  والرتويج  والزائرين،  لل�سياح 
البب�ببسببيبباحببيببة املببتببمببيببزة البببتبببي تببتببمببتببع بها 
الدولة. ياأتي املعر�ص بب الذي يتم تنفيذه 
ال�سياحة  دوائببببر وهببيببئببات  مببع  بببالببتببعبباون 
املحلية واإدارة ال�سركة ال�سياحية ب�سرطة 
دببببببي، ومببب�ببسبباركببة ممببثببلببني عبببن طبببريان 
اخلا�ص  البببقبببطببباع  و�بببسبببركببباء  الإمببببببببببارات 
ال�سفر  ومببكبباتببب  الفندقية  املن�ساآت  مببن 
بب  العطالت  بببرامببج  ومنظمي  وال�سياحة 
يف اإطار جهود وزارة القت�ساد و�سركائها 
يف  املحلية  ال�سياحة  وهيئات  دوائبببر  مببن 
اإمببارات الدولة لالرتقاء مبوقع  خمتلف 
دولة الإمارات لتكون اأحد اأف�سل املقا�سد 
ال�سياحة امل�ستدامة، وتعزيز مكانتها على 
مع  متا�سياً  العاملية،  ال�سياحة  خريطة 
الإمببببارات، وذلببك عر  روؤيبببة  م�ستهدفات 
ال�سياح  مببن  مببتببزايببدة  اأعببببداد  ا�ستقطاب 
لببالإمببارات يف  التناف�سية  الببقببدرات  ورفببع 

هذا القطاع احليوي.
وانبببطبببلبببق املبببعبببر�بببص البببببذي ا�ببسببتببمببر على 

ال�سويدية  العا�سمة  اأيببام من  عدة  مدى 
�ببسبببببتببمببر اجلبببباري،   17 �ببسببتببوكببهببومل يف 
لينتقل بعدها اإىل اأو�سلو عا�سمة مملكة 
يف  الأول  اأم�ص  اأعماله  واختتم  الرنويج، 
حيث  كوبنهاغن،  الدمناركية  العا�سمة 
الأن�سطة  مببن  عببببدداً  فعالياته  ت�سمنت 
املقا�سد  لإبببببراز  املخ�س�سة  والببعببرو�ببص 
واخلدمات واملرافق ال�سياحية اجلاذبة يف 

دولة الإمارات.
وفى مدينة اأو�سلو، �سارك �سعادة عبداهلل 
خببلببفببان مببطببر �ببسببعببيببد الببرمببيببثببي �سفري 
الدولة لدى مملكة الرنويج يف فعاليات 
املببعببر�ببص، واأ�بببسببباد ببباجلببهببود الببتببي تبذلها 
تعزيز  يف  و�ببسببركبباوؤهببا  القببتبب�ببسبباد  وزارة 
ال�سوق  اأهمية  الوطنية، موؤكدا  ال�سياحة 
الرنويجي بالن�سبة للدولة واأن الرتويج 
لل�سياحة يف الأ�سواق ال�سكندنافية ب�سكل 
عبببام مببن �ببسبباأنببه تببعببزيببز اأطببببر الببتببعبباون يف 
خمتلف املجالت ذات الهتمام امل�سرتك.

من  وا�ببسببعببا  جببمببهببوراً  املببعببر�ببص  وا�ستقبل 
الدول  يف  ال�سياحية  بالأن�سطة  املعنيني 
الإ�سكندنافية الثالث، من اأبرزهم ممثلو 
واجلهات  والبببعبببطبببالت،  البب�ببسببفببر  مببكبباتببب 
املببهببتببمببة بببالبب�ببسببيبباحببة املببتببخبب�ببسبب�ببسببة، مثل 
والأعمال  واملبببوؤمتبببرات  املببعببار�ببص  �سياحة 
وال�سياحة  والبببتببب�بببسبببوق  وال�بببسبببتبببجبببمبببام 

العالجية وغريها.
�ببسببعببادة حمببمببد خببمببيبب�ببص املهريي  وقبببببال 

اإن  البب�ببسببيبباحببة  لبب�ببسببوؤون  الببوزيببر  م�ست�سار 
لتعزيز  مببهببمببة  مببنبب�ببسببة  املبببعبببر�بببص ميببثببل 
بال�سياحة  املعنية  اجلهات  مع  التوا�سل 
ل�ستك�ساف  الإ�ببسببكببنببدنببافببيببة  البببببدول  يف 
والطببالع على  التعاون  واإمكانات  فر�ص 
اأحبببببدث الببتببوجببهببات واملببفبباهببيببم يف عامل 
باأهم  والببتببعببريببف  املببعببا�ببسببر،  البب�ببسببيبباحببة 
املقا�سد واخلدمات ال�سياحية يف الدولة، 
يف  ملمو�سة  ب�سورة  ي�سهم  البببذي  الأمبببر 
على  ال�ببسببكببنببدنببافببيببني  البب�ببسببيبباح  ت�سجيع 
مبقوماتها  وال�ستمتاع  الإمببببارات  زيبببارة 
اأن  �سعادته  وتببابببع  الببفببريببدة.  ال�سياحية 

املببعببر�ببص يبباأتببي ا�ببسببتببكببمبباًل جلببهببود وزارة 
بالقطاع  املعنيني  و�سركائها  القت�ساد 
ترويجية  مببعببار�ببص  لتنظيم  البب�ببسببيبباحببي 
مببتببنببقببلببة تبببعبببمبببل عبببلبببى تبببو�بببسبببيبببع قبببنبببوات 
التوا�سل والتبادل ال�سياحي مع خمتلف 
اأ�سواق ال�سياحة العاملية، حيث ا�ستهدفت 
الببدول خالل  العديد من  املعار�ص  هببذه 
دول جمل�ص  مببنببهببا  املببا�ببسببيببني،  الببعببامببني 
والهند  والببب�بببسبببني  اخلببلببيببجببي  البببتبببعببباون 
اأن هذه  اإىل  مبب�ببسببرياً  وغبببريهبببا،  ورو�ببسببيببا 
اأهميتها كو�سيلة فعالة  اأثبتت  الفعاليات 
وال�سياحة  ال�سفر  اأ�بببسبببواق  وعبببي  لببزيببادة 

الدولية مبا متتلكه الدولة من مميزات، 
�سياحية  كببوجببهببة  تببنببافبب�ببسببيببتببهببا  وتببعببزيببز 
مف�سلة لأعببداد متزايدة من الببزوار من 

خارج الدولة.
البببببدول  اخبببتبببيبببار  اأن  املببببهببببريي  واأ�بببببسببببباف 
الإ�سكندنافية كوجهة للرتويج لل�سياحة 
به  تتمتع  ما  اإىل  ا�ستناداً  جاء  الدولة  يف 
الإمارات من عالقات ثنائية واقت�سادية 
مما  ال�سديقة،  البببدول  هببذه  مببع  حيوية 
ب�سورة  البب�ببسببيبباحببي  الببتببعبباون  اآفبببباق  يفتح 
واعدة، مدعومًة بالربط اجلوي الن�سط 

بني اجلانبني.

•• اأبوظبي-وام:

ت�سلم را�سد البلو�سي الرئي�ص التنفيذي 
رئا�سة  املالية  لببببالأوراق  اأبببوظبببببي  ل�سوق 
احتبببباد البببببور�ببسببات الببعببربببيببة، يف دورتبببه 
ا�ست�سافتها  الببتببي  والأرببببعبببني  الببثببالببثببة 
يبببومبببني بح�سور  مببببدى  عببلببى  ابببوظبببببي 
روؤ�ببببسبببباء البببببور�ببسببات الببعببربببيببة ومببببدراء 
امل�ستوي  التقا�ص والإيببداع على  �سركات 

العامل العربي.
�سوق  رئببا�ببسببة  ان  البلو�سي،  را�ببسببد  وقبببال 
اأبببوظبببببي لببببببالأوراق املببالببيببة لبببالحتببباد يف 
دورتبببببه اجلبببديبببدة متببثببل فببر�ببسببة لدعم 
القرارات  مببن  املببزيببد  اتببخبباذ  نحو  امل�ساع 
والإجببراءات الفاعلة والداعمة لعمليات 
املالية  الأ�سواق  ت�سهدها  التي  التطوير 

العربية يف الوقت الراهن. 

البور�سات  احتبببباد  اأن  البببببلببو�ببسببي  واأكبببببد 
البببعبببرببببيبببة يف دورتببببببببه اجلبببببديبببببدة يبببويل 
اهتماماً خا�ساً باعتماد وتطبيق الأ�سواق 
املالية العربية ملعايري واملمار�سات املالية 
خا�سة  العاملية،  البور�سات  يف  املطبقة 
والإف�ساح  البب�ببسببركببات  حببوكببمببة  مببعببايببري 
اأولويات  مببن  اأ�ببسبببببحببت  والببتببي  الببعبباملببيببة 
البور�سات  احتببباد  اأروقببببة  داخبببل  الببعببمببل 
اختيار  اأن  البلو�سي  واأ�ببسبباف  العربية. 
لرئا�سة  املالية  لبببالأوراق  اأبوظبي  �سوق 
اعرتافا  يعد  العربية  البور�سات  احتبباد 
بالتزام  للبور�سات  العربي  الحتبباد  من 
التعاون  عبببالقبببات  تببوطببيببد  يف  الببب�بببسبببوق 
املبب�ببسببرتك بببني البببببور�ببسببات الأعبب�ببسبباء يف 

خمتلف املجالت.
مببن جببانبببببه، ثمن الببدكببتببور فبببادي خلف 
المني العام لحتاد البور�سات العربية 

املالية  اأبوظبي لالأوراق  ا�ست�سافة �سوق 
اأن  موؤكداً  لالحتاد،  ال�سنوي  لالجتماع 
لحتاد  احلالية  لببلببدورة  ال�سوق  رئا�سة 
البور�سات العربية تاأتي يف ظروف تت�سم 

بتذبذب اأداء الأ�سواق املالية العاملية.
وتوقع اأن ت�ساهم هذه الدورة والقرارات 
بالأ�سواق  الثقة  اعببادة  يف  عنها  ال�سادرة 
جديدة  خببطببوة  لتكون  العربية،  املالية 
عببببلببببى طببببريببببق تببببعببببزيببببز البببببتبببببعببببباون بني 
البببببور�ببسببات الببعببربببيببة مببن اأجبببل تطوير 
م�ساريع ا�ستثمارية م�سرتكة بني الدول 
الببعببربببيببة، وانببعببا�ببص البب�ببسببوق املببببايل على 

امل�ستوى العربي.
وكان الجتماع ناق�ص عدداً من الق�سايا 
واجلوانب املتعلقة بتطوير اآليات العمل 
يف البببببور�ببسببات الببعببربببيببة والرتبببقببباء بها 
على  العربية  املالية  الأ�ببسببواق  وت�سجيع 

نهج ال�سبل واملمار�سات الدولية وكذلك 
ال�ببسببتببفببادة مببن الببتببجببارب املببقببدمببة من 

الدول الأع�ساء بالحتاد.
على  العمل  موا�سلة  ب�سرورة  واأو�ببسببى 
العربية  البببببببور�بببسبببات  اأعببببمببببال  تببطببويببر 
املالية  الببو�ببسبباطببة  واملببقببا�ببسببات و�ببسببركببات 
من  وعربياً،  حملياً  اأدائببهببا  كفاءة  ورفببع 
اأع�ساء  بني  ات�سال  قنوات  اإيجاد  خالل 
الحتاد مبا يتيح تبادل اخلرات الفنية 
الأوراق  وتببببداول  اإدراج  ت�سجيع  بببهببدف 
املالية العربية وبالتايل تنمية اأ�سواق املال 
البور�سات  ت�سجيع  جانب  اإىل  العربية، 
الأع�ساء على الإدراج امل�سرتك لل�سركات 
تداول  حببريببة  وت�سجيع  لديها  العربية 

الأوراق املالية بني املواطنني العرب.
البيانات  اأفببادت   ،2017 العام  وبنهاية 
العربية  البور�سات  احتبباد  عن  ال�سادرة 

العربية  البببببببدول  يف  املببببببال  اأ�بببببسبببببواق  اأن 
الأعببب�بببسببباء ببببالحتببباد �ببسببجببلببت تبببببداولت 
بقيمة 340 مليار دولر، لت�سل القيمة 
بالأ�سواق  املببدرجببة  لببالأ�ببسببهببم  ال�سوقية 
تريليون   1.14 اإىل  الببعببربببيببة  املببالببيببة 

دولر بنهاية العام املا�سي.
العربية  البور�سات  احتبباد  اأن  اإىل  ي�سار 
مدينة  ومبببقبببره   1978 عببببام  تبباأ�ببسبب�ببص 
بور�سة   18 بريوت وي�سم يف ع�سويته 
عربية  �سركات   4 اىل  بالإ�سافة  عربية 
للمقا�سة والإيداع، و 33 �سركة و�ساطة 
يهدف  فيما  منت�سبني،  كاأع�ساء  عربية 
الدورية  اجتماعاته  خببالل  من  الحتبباد 
اإىل تن�سيق العمل بني اأع�سائه، وتي�سري 
بينهم،  فببيببمببا  الببفببنببيببة  املبببعبببونبببة  تبببببببادل 
وامل�ساهمة يف تن�سيق القوانني والأنظمة 

املعمول بها يف الأ�سواق املالية العربية.

جاذبية املن�ساآت الفندقية باأبوظبي تتزايد.. 
و10.5 % زيادة عدد نزالئها يف اأغ�سط�ص

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع عدد نزلء املن�ساآت الفندقية يف اأبوظبي بن�سبة 10.5 يف املائة خالل 
بح�سب  املا�سي،  العام  من  نف�سه  بال�سهر  مقارنة   2018 اأغ�سط�ص  �سهر 

دائرة الثقافة وال�سياحة.
امل�ساحب  ال�سياحي  الزخم  توؤكد  اأغ�سط�ص  �سهر  نتائج  اأن  الدائرة  واأكببدت 
نحو  قببدمبباً  الإمبببارة  مت�سي  حيث  اأبوظبي”  �سيف  “مو�سم  قدمه  الببذي 
 5 نحو  بلغ  والببذي  املا�سي  العام  امل�سجل يف  القيا�سي  النزلء  عببدد  جتبباوز 

ماليني نزيل.
األفا   477 اأبببوظبببببي  يف  فندقية  و�سقة  ومنتجعاً  فندقاً   162 وا�ستقبل 
و606 نزلء خالل �سهر اأغ�سط�ص بزيادة 45 األف نزيل عن ال�سهر ذاته 
من العام املا�سي، فيما ارتفع عدد نزلء املن�ساآت الفندقية بن�سبة 5.8 يف 
املائة خالل الأ�سهر الثمانية الأوىل من العام اجلاري لي�سل اإجمايل عدد 

النزلء اإىل اأكرث من 3.31 مليون نزيل فندقي.
الرئي�سية  اخلارجية  اأ�سواقها  غالبية  يف  منواً  ال�سياحية  الوجهة  و�سجلت 
خالل �سهر اأغ�سط�ص وحافظت ال�سني على �سدارتها لقائمة اأكر الأ�سواق 
ال�سياحية اخلارجية لالإمارة من ناحية عدد النزلء ال�سينيني مبن�ساآتها 
الفندقية والذي ارتفع بن�سبة 9 يف املائة تقريباً خالل �سهر اأغ�سط�ص ومبا 
13 يف املائة يف الأ�سهر الثمانية الأوىل مقارنة بالفرتة نف�سها  يزيد عن 

من العام 2017.
22 يف  وجبباءت الهند يف املركز الثاين مع منو عدد النزلء الهنود بن�سبة 
لل�سهر  ال�سعوديني  النزلء  عببدد  ازداد  بينما  اأغ�سط�ص،  �سهر  خببالل  املائة 
الثالث على التوايل حيث بلغت ن�سبة النمو 24 يف املائة يف �سهر اأغ�سط�ص 

و6.1 يف املائة يف الفرتة من يناير اإىل اأغ�سط�ص 2018.
وا�ستمر ال�سوق الأمريكي يف اأدائه القوى مع زيادة عدد النزلء من الوليات 
املتحدة بن�سبة 35 يف املائة خالل �سهر اأغ�سط�ص و26 يف املائة يف الأ�سهر 
الثمانية الأوىل من العام اجلاري و�سجل عدد النزلء من اململكة املتحدة 
منواً بن�سبة 3.6 يف املائة وبن�سبة 8 يف املائة منذ مطلع العام اجلاري حتى 

نهاية �سهر اأغ�سط�ص.
وقال �سعادة �سيف �سعيد غبا�ص وكيل الدائرة اإن “هذه النتائج تعزز ثقتنا 
اأبوظبي  بت�سجيل نتائج �سنوية قيا�سية جمببدداً، فيما �ساهم مو�سم �سيف 
الذي اأقيم يف الفرتة من يونيو حتى اأغ�سط�ص يف تن�سيط احلركة ال�سياحية 

وزيادة عدد نزلء من�ساآتنا الفندقية خالل الأ�سهر الثمانية الأوىل«.
الببنببزلء منذ مطلع  6 يف املائة يف عببدد  اأنببه مت حتقيق منو بنحو  واأو�ببسببح 
العام اجلاري حتى نهاية �سهر اأغ�سط�ص مقارنة بالفرتة نف�سها من العام 
2017 موؤكداً احلر�ص على حتقيق اأهداف الدائرة ال�سرتاتيجية للعام 
مبب�ببسببتببويببات قيا�سية على  تببقببدمي  نببحببو  ثببابببتببة  بببخببطببوات  والبب�ببسببري   2018
خمتلف موؤ�سرات الأداء. ولفت اإىل اأن الأ�سهر القليلة املقبلة ت�سهد العديد 
من الفعاليات املهمة واملرتقبة مبا يف ذلك �سباق جائزة الحتاد للطريان 
الكرى للفورمول1 يف اأبوظبي وفن اأبوظبي ومهرجان اأبوظبي للماأكولت 
على  ال�ستثنائي  الإقبببببال  مع  بالتزامن  اجلديدة  ال�سنة  راأ�ببص  واحتفالت 

املعامل والرتفيهية الرتفيهية اجلديدة مثل عامل وارنر براذرز اأبوظبي.

»حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع«
 و»عالمة للملكية الفكرية« يدعمان رواد االأعمال

•• دبي-وام:

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�ببسببد  بببن  حممد  موؤ�س�سة  وقعت   
“عالمة  و�سركة   - دبي  القت�سادية يف  التنمية  دائببرة  موؤ�س�سات  اإحببدى   -
للملكية الفكرية” مذكرة تفاهم لدعم رواد الأعمال من اأ�سحاب املواهب 
اإطار  املذكرة يف  ياأتي توقيع  الفكرية.  امللكية  والبتكارات يف جمال حقوق 
حببر�ببص الببطببرفببني عببلببى حتقيق روؤيببببة وا�ببسببرتاتببيببجببيببة خببطببة دببببي 2021 
بها  لالرتقاء  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  وتنمية  تطوير  اإىل  الرامية 
اإيجابي على الأ�سعدة القت�سادية  اأثر  اأف�سل امل�ستويات ملا لذلك من  اإىل 
موؤ�س�سة  �ستقوم  الببتببفبباهببم  مببذكببرة  ومبببوجببب  والببثببقببافببيببة.  والجببتببمبباعببيببة 
مركز  خببالل  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 
امل�سجلني يف  الأع�ساء  مع  والتوا�سل  بالتن�سيق  والبتكار  لالإبداع  حمدان 
واخرتاعات  اأو تطوير منتجات  مبتكرة  م�ساريع  باإن�ساء  والراغبني  املركز 
حتتاج للت�سجيل، ومن ثم التن�سيق مع �سركة “عالمة للملكية الفكرية” 
ت�سمل  تناف�سية  باأ�سعار  الفكرية  امللكية  بحقوق  املتعلقة  اخلدمات  لتوفري 
بببا لدى  اخلبببدمبببات الببتببالببيببة: ت�سجيل الببعببالمببات الببتببجبباريببة حمببلببًيببا ودولبببيًّ
موؤ�س�سات الت�سجيل العاملية، ت�سجيل براءات الخرتاع والنماذج ال�سناعية، 
ت�سجيل حقوق التاأليف، البحث عن العالمات التجارية ومراقبتها. وي�سعى 
اجلانبان من خالل املذكرة اإىل دعم ال�سركات املحلية والرتقاء بخدماتها 
النا�سئة  امل�ساريع  ومتكني  واخلا�ص،  احلكومي  ب�سقيها  املحلية  ال�سوق  يف 
من تنفيذ النماذج الأولية لالخرتاعات من خالل ت�سهيل عملية ت�سجيل 
براءات الخرتاع اخلا�سة بهذه الخرتاعات، بالإ�سافة اإىل توفري عدد من 
اخلدمات التي تهدف اإىل تنفيذ م�ساريع البتكارات ل�سباب املواطنني. قام 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  املري، نائب  التفاهم �سعيد مطر  بتوقيع مذكرة 
حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة؛ و�سعود عبدالعزيز 
بح�سور  الفكرية”،  للملكية  “عالمة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  حممد، 

عدد من املدراء وامل�سوؤولني من الطرفني.

كهرباء ال�سارقة تعزز التعاون 
مع �سركة هندية للطاقة

•• ال�ضارقة-وام:

بحث �سعادة الدكتور املهند�ص را�سد الليم رئي�ص هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة 
الرئي�ص  �سرييان  كي  تيني  برئا�سة  الهندية  “تاتا”  �سركة  من  وفببد  مع 
البحوث  ا�سرتاتيجية  لببدعببم  الببتببعبباون  �سبل  اخلببدمببات  جلبببودة  التنفيذي 
والتطوير يف جمال كفاءة الطاقة وال�ستدامة ورفع كفاءة حمطات الإنتاج 
الببذي عقد  اللقاء  خببالل  الليم  واأكبببد  والإبببببداع.  لالبتكار  بيئة حمفزة  يف 
تتبنى  ومبادئها  الهيئة  ا�سرتاتيجية  ان  اأن  الهيئة  املا�سي مبقر  اخلمي�ص 
البتكار كثقافة يف خمتلف قطاعات عملها . واأو�سح اأن ال�سراكة مع �سركة 
كفاءة  رفببع  جمببال  يف  واملبببببادرات  اخلطط  تعزيز  اإىل  تهدف  الهندية  تاتا 
واأبحاث م�سرتكة تغطي معظم جمالت  درا�سات  واإعببداد  الإنتاج  حمطات 

الطاقة واملياه والتي ت�ستمل ابتكار اأحدث احللول التقنية.

معر�ص زوروا االإمارات املتنقل يعرف باملزايا واملقا�سد ال�سياحية يف الدولة
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119490
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )119490(  بتاريخ:  2012/05/02
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119494
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )119494(  بتاريخ:  2012/05/02
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119498
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )103078(  بتاريخ:  2010/05/10
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119502
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )128146(  بتاريخ:  2011/01/11
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119491
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )128148(  بتاريخ:  2011/01/11
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119495
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )128176(  بتاريخ:  2011/01/11
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119499
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )119499(  بتاريخ:  2012/05/02
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119503
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )128147(  بتاريخ:  2011/01/11
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119492
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )128149(  بتاريخ:  2011/01/11
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119496
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )128175(  بتاريخ:  2011/01/11
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119500
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )128145(  بتاريخ:  2011/01/11
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119504
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )119504(  بتاريخ:  2012/05/02
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
نيبون انرتنا�سيونال للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  
املودعة حتت رقم: 296378          بتاريخ : 01/08/2018م

تاريخ اإيداع الأولوية: 23 / 05 / 2018م
با�سببم: نيبون انرتنا�سيونال للتجارة العامة �ص.ذ.م.م.

وعنوانة : دبي بن ثاين بناء، النخيل طريق، ديرة، �ص.ب 123140، دبي، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخبب�ببسببروات  فببواكببه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  الببدواجببن  وحلببوم  والأ�ببسببمبباك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�ص  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 

والدهون ال�ساحلة لالأكل.
الواقبعة بالفئة: 29

و�سف العالمة: دائرة زرقاء فيها ر�سم �سجرة باللونني الخ�سر والبني يف ماء باللون الزرق حتتها كلمة 
املرفق. بال�سكل  مو�سح  هو  كما  لتينية  بحروف   WATERTREE

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119493
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )128150(  بتاريخ:  2011/01/11
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119497
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )103077(  بتاريخ:  2010/05/10
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/09/18 وحتى تاريخ : 2028/09/18
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119501
با�سببم: ذا رويال ان�ستيتيو�سن اف �سارترد �سريفيورز

وعنوانه: 12 جريت جورج �سرتيت، بارليمانت �سكوير، لندن ا�ص دبليو 1 
بي  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )128177(  بتاريخ:  2011/01/11
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  �سبتمرب 2018 العدد 12434
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اإع����������لن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/ار�ص اجلهراء لل�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1085765 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سالح علي نا�سر �سعيد احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حممد حجي حممد الهاملي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/ Building Name من 85083 اىل 193529
ال�سحاك  خلفان  �سامل  خلفان  من   Building Owner Name عنوان/  تعديل 

واخرين اىل احمد خمي�ص احمد املزروعي
تعديل عنوان/ MUNICIPALITY من منطقة الظفرة اىل
Mezanine اىل Floor من UNIT TYPE /تعديل عنوان

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23

يعلن ال�سادة/ �سيدلية العني كرومويل- الهيلي
»PF2821« امل�سجلة بهيئة ال�سحة بقيد رقم

CN 2303729 ورخ�سة جتارية رقم 
قد تقدموا بطلب الغاء الرتخي�ص اعتباراً من 2018/07/08 
العني  �سيدلية  مع  التعامل  توقف  يتم  �سوف  عليه  وبناء 

كرومويل- الهيلي.
فعلى كل من له حق اأو العرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  ودائرة  ال�سحة  هيئة 
تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فان هيئة ال�سحة ودائرة التنمية 
انق�ساء  بعد  اأو دعوى  اأي حق  القت�سادية غري م�سوؤولة عن 

هوؤه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة.
                                                                       �سيدلية العني كرومويل- الهيلي

اإعــــــــالن اإلــغاء ترخيــــ�ص 
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )5914 /2018 (

املنذره :  �سركه احليل اأوريك�ص للتمويل �ص.م.خ  
املنذر اإليها : �سوبر ماركت عامل  �ص. ذ. م. م فرع دبي  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )289،415.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ  ال�سهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�سيارات وذلك خالل 

الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التاليه :-
ا�ببص _ با�ص( )موديل  نببوع )تويوتا هبباي  دبببي( من   /  M  / خ�سو�سي   /98728  ( رقببم  ال�سياره   -  1
98732/ خ�سو�سي / M / دبي( من   ( رقم  ال�سياره   -  2   ،     ) التجاري  ال�سم  ابي�ص  لون   _ 2013
نوع )ميت�سوبي�سي كانرت_ �ساحنه براد( )موديل 2013 _ لون ابي�ص(    ،  3 - ال�سياره رقم ) 33841/ 
خ�سو�سي / L / دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي كانرت_ فان ثالجة( )موديل 2013 _ لون ابي�ص(    ،  4 - 
�ساحنه براد( )موديل  كانرت_  )ميت�سوبي�سي  نوع  من  دبي(   /  M  / خ�سو�سي  ال�سياره رقم ) 98734/ 
) 34084/ خ�سو�سي / L / دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي  رقم  ال�سياره   -  5   ، ابي�ص(   لون   _  2013
 O / كانرت- فان ثالجة( )موديل 2013 _ لون ابي�ص(     ،  6 - ال�سياره رقم ) 48928/ خ�سو�سي
رقم  ال�سياره   - / دبي( من نوع )تويوتا هاي اي�ص - فان ثالجة( )موديل 2013 _ لون ابي�ص(     ،  7 
2013 _ لون  اي�ص - فان ثالجة( )موديل  دبببي( من نوع )تويوتا هاي   / O 48933/ خ�سو�سي /   (
ابي�ص(    ،  8 - ال�سياره رقم ) 98730/ خ�سو�سي / M / دبي( من نوع ) تويوتا هاي اي�ص - فان( ) موديل 
_ لون ابي�ص ال�سم التجاري( ،  9 - ال�سياره رقم ) 98726/ خ�سو�سي / M / دبي( من نوع )   2013
تويوتا هاي اي�ص _ با�ص( ) موديل 2013 _ لون ابي�ص(   ، واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )5915 /2018 (

املنذره :  �سركه احليل اأوريك�ص للتمويل �ص.م.خ  
املنذر اإليها : �سركة نور عامل عبدالرحمن للتجارة العامه) �ص ذ م م (

نتيجة  درهببم   )121،565.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�سيارات وذلك خالل اأ�سبوع 
ال�سيارات  التنفيذية على كل  الإجببراءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من 

املموله ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التاليه :-     
رقم ) 73226/ خ�سو�سي / F / دبي ( من نوع )مر�سيد�ص _قاطرة (  ال�سياره   -  1

)  موديل  2008 _ لون  ف�سي(  
رقم ) 98834/ خ�سو�سي / M / دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر  ال�سياره   -  2

_ �سالون ( )  موديل  2013 _ لون ا�سود ( 
رقم ) 98727/ خ�سو�سي / M / دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر  ال�سياره   -  3

_ �سالون ( )  موديل  2013 _ لون ا�سود ( 
ال�سياره رقم ) 98723/ خ�سو�سي / M / دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر   -  4

_ �سالون ( )  موديل  2013 _ لون ا�سود ( 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جائزة التميز لوفاء عامر يف 
مهرجان الف�سائيات

 
ح�سدت النجمة وفاء عامر جائزة التميز والإبداع يف مهرجان الف�سائيات 
العربية يف دورته التا�سعة املقرر انطالقها منت�سف ال�سهر احلايل، وذلك 
�ساركت فى بطولته مو�سم  ال�سعيد" الذى  "ن�سر  عن دورهببا فى م�سل�سل 

رم�سان املا�سي مع الفنان حممد رم�سان و�سيد رجب.
اأع�ساء  اأ�سماء  املهرجان  رئي�ص  عليوة  اأحمد  وك�سف  �سبق  اآخر  جانب  على 
دورته  فى  باملهرجان  النقاد  جوائز  اختيار  باأعمال  القائمة  النقاد  جلنة 
الب�سالوى  ال�سناوى وخريية  الناقد طارق  التا�سعة، حيث �سمت كال من 

وماجدة موري�ص واآمال عثمان ورامي عبدالرازق واأ�سامة عبدالفتاح.
يذكر اأن مهرجان الف�سائيات �سينطلق يف اخلام�ص ع�سر من ال�سهر اجلاري 

و�سي�سهد تكرمي نخبة من جنوم الفن والإعالم.

ريهام اأمين تقرر االبتعاد 
عن ال�ساحة الفنية موؤقتا

اأكدت الفنانة ال�سابة ريهام اأمين -زوجة الفنان �سريف رمزي- اأنها م�ستقرة 
هذه الفرتة يف بيتها، بعدما قررت البتعاد عن ال�ساحة الفنية لفرتة من 
ال�سينمائية  والببعببرو�ببص  ال�سيناريوهات  مببن  لكثري  رف�سها  اإثبببر  الببزمببن، 
اعتزالها  يعني  ل  غيابها  اأن  اإىل  لفتًة  اأخببرياً،  تلقتها  التي  والتلفزيونية 
اأن توؤدي دورها الأ�سري على  الفن باملرة، بل ياأتي من باب احلر�ص، على 

اأكمل وجه. 
ريهام، �سّددت، على اأهمية رعايتها لعائلتها، قائلًة:)هناك اأ�سياء يف حياتنا 
اأهم من الفن، خ�سو�ساً اأن ال�ستقرار يف حياتي الأ�سرية، مينحني الراحة 
اأ�سن بوقتي على زوجببي وابني رمببزي، وابنتي يل يل،  يف العمل، لذلك ل 

اللذين هما يف بداية م�سوارهما يف احلياة. 
وبنّي الفن والأ�سرة، تطُل ريهام اأمين عر نافذة )ال�سو�سيال ميديا( التي 
تعترها و�سيلة للتواجد على ال�ساحة الفنية، حيث حر�ست خالل الفرتة 
زوجها  مع  جتمعها  التي  ال�سور  ببع�ص  متابعيها  م�ساركة  على  املا�سية 

�سريف وابنيهما يف اإطاللة �سبابية واأ�سرية.

درة التون�سية يف دور 
ممر�سة 

 
جت�سد الفنانة درة التون�سية �سخ�سية "مريفت" املحجبة، يف اأحداث فيلم 
وتعول  احلكومية  امل�ست�سفيات  اأحببد  يف  ممر�سة  وتعمل  م�سري"،  "يوم 
اإىل طريق النحراف  تلجاأ  اإذ  ذلببك،  الأحببداث عك�ص  اأ�سرتها، حتى تك�سف 
اأعلى  من�سب  ك�سب  حتبباول  حتى  اجلن�سية،  العالقات  من  العديد  وخلق 
داخل امل�ست�سفى الذي تعمل به، وتدخل يف �سراعات مع النجم خالد النبوي 

الذي يج�سد �سخ�سية اأمني �سرطة خالل الأحداث.
فيلم "يوم م�سري" ي�سارك يف بطولته كل من الفنان خالد النبوي واأحمد 
يحيى  وتاأليف  مكرم،  اأميببن  اإخبببراج  ومببن  ودرة،  عببادل  وحممد  الفي�ساوي 
فكري، وينتمي الفيلم لنوعية اأعمال اليوم الواحد، حيث تدور الأحداث، 
ال�سيدة  دراوي�ص  فيه من  يحدث  وما  ال�سيدة،  الحتفال مبولد  يوم  حول 
ال�سوء  ي�سلط  اجتماعي، كما  اإطار  الذين يعرت�سون ذلك يف  والبلطجية 

على بع�ص الق�سايا ال�سائكة بني امل�سلمني وامل�سيحني.

 )نادي الرجال ال�سري( يجمع ماجد 
الكدواين كرمي عبد العزيز

لعمل  التح�سريات  بداية  مع 
�ببسببنببة منذ   15 جببديببد، وبببعببد 
اآخر عمل م�سرتك بينهما، عّر 

الببببببفببببببنببببببان 

مببباجبببد البببببكبببببدواين عن 
اإىل  ببببالبببعبببودة  �ببسببعببادتببه 
العمل مع زميله الفنان 
عبدالببعبببزيز  كببببببرمي 
حيث  جبببببديبببببد،  مبببببن 
�سيلتقيان يف الفيلم 
الببب�بببسبببيبببنبببمبببائبببي 
)نادي الرجال 
ال�سري( املقرر 
تبببب�ببببسبببببببببويببببره 
خبببببببالل اأيبببببام 

قبليلة.
الببببببببكببببببببدواين 

التقى  اأنبببببه  اأو�ببببسببببح 
عبببببببببدالببببعببببزيببببز 
مبببببببببن 

قبببببببل يف فببيببلببم )حبببرامبببيبببة يف 
ذلببببك عام  ، وكبببببان  تبببايبببالنبببد( 
2003، لفبببتاً اإلببى اأن )نبببادي 
التعاون  هو  ال�سري(،  الرجال 

الرابع بينهما.
النجمني،  مبببن  مببقببربببون 
عبد  كببببببرمي  اإن  قببببالببببوا 
بوجود  �سعيد  الببعبببببزيببز 
مبببببباجببببببد البببببببكبببببببدواين 
الأفببببببببببالم  يف  مببببعببببه 
اإىل  تببنببتببمببي  البببتبببي 
فبببببئبببببة )البببببباليببببببت 
كببببببببومببببببببيببببببببدي(، 
اأن  ويببببتببببمببببنببببى 

يبببقبببدمبببا مبببعببباً عبببمببباًل جبببديبببداً 
ومتميزاً.

)نبببادي الببرجببال البب�ببسببري(، من 
تببباألبببيبببف اأميبببببن وتبببببار واإخببببببراج 
يتوىل  بينما  احللفاوي،  خالد 
العزيز  عبببببد  كببببرمي  بببطببولببتببه 
وغادة عادل والفنانة ال�سورية 
تخو�ص  التي  طاف�ص،  ن�سرين 
جتربتها  الببفببيببلببم  خببببالل  مبببن 
م�سر،  يف  الأوىل  ال�سينمائية 
بعد اأن قدمت م�ساركة درامية 
يف م�سل�سل )األف ليلة وليلة(، 
البببعبببام  يف  عبببر�بببسبببه  مت  البببببببذي 

.2015

اآ�سر يا�سني اإىل ال�سينما من خلل �سخ�سية )طه( يف فيلم )تراب املا�ص(  عاد 
اأخريًا يف مو�سم عيد االأ�سحى.  ال�سينمائية  ال�ساالت  ا�ستقبلته  الذي 
يف هذا احلوار يتحدث الفنان امل�سري عن الفيلم وكوالي�ص ت�سويره، 

باالإ�سافة اإىل ال�سعوبات التي واجهته يف التعامل مع ال�سخ�سية.

مروان حامد اأحد اأف�سل املخرجني ال�سينمائيني

اآ�سر يا�سني: �سخ�سيتي يف 
)تراب املا�ص( اثرت على عائلتي

يف  دورك  يف  م�سهد  اأ�ببسببعببب  هببو  مببا   •
)تراب املا�ص(؟

�سهل يف  واآخبببر  مل�سهد �سعب  - ل وجببود 
املببا�ببص( لأن )طببه( يحمل ر�سالة  )تببراب 
ل  مهمة مفادها اأن غياب العدالة �سيحوِّ
ميّر  التي  والتحولت  غابة.  اإىل  الدنيا 
مروراً  امل�ساملة  طبيعته  مببن  بببدايببة  بببهببا، 
وفاة  عقب  خ�سو�ساً  قاتل،  اإىل  بتحوله 
اأمبببور مل تكن �سهلة لأنببنببي كنت  والبببده، 

مع  اجلببمببهببور  يتعاطف  اأن  يف  اأرغببببب 
ال�سخ�سية.

بال�سخ�سية؟ تاأثرت  • هل 
- بالتاأكيد، حتى اأنها لزمتني 

يف منزيل، وت�سررت عائلتي 
مببنببهببا لأنبببهبببا عببا�ببسببت معي. 

وكببببببببببنببببببببببت 

حببريبب�ببسبباً فببببور انبببتبببهببباء الببتبب�ببسببويببر على 
يف  تببوؤثببر  ل  كببي  نف�سياً  منها  التخل�ص 
حياتي، فبقيت مع عائلتي لوقت طويل 

ل�ستعيد حالتي الطبيعية.
اأنها  �سلبي  منة  الفيلم  بطلة  حت  • �سرَّ
بال�سيناريو،  واكببتببفببت  الببروايببة  تببقببراأ  مل 

هل فعلت ذلك؟
- رغبببم اأنببنببي عبببادة اأقبببببراأ روايبببببات اأحمد 
اأطالع  فبباإنببنببي مل  مبببراد 
املا�ص(  )تبببراب 
حتببببببديببببببداً، 
ما  عند و
�سحت  ر
للفيلم 

فكرت يف 
قراءتها، 
لببببببكببببببنببببببنببببببي 
على  اطبببلبببعبببت 
اأوًل  البب�ببسببيببنبباريببو 
بب)طه(  وتببعببلببقببت 
من  ببببب�ببببسببببدة. 
ثببببم، قبببررت 
اأكتفي  اأن 
ببببببنببببب�بببببص 
لفيلم  ا
كبببببي ل 

ثمة  اأن  خ�سو�ساً  ت�ستت،  اأي  ي�سيبني 
هكذا  �سخ�سيتي.  يف  كبببببرية  اخببتببالفببات 
كان ال�سيناريو املرجع الأ�سا�سي بالن�سبة 
اإيّل واأرجببباأت قببراءة الببروايببة اإىل ما بعد 

عر�ص الفيلم.
للدور؟ ا�ستعددت  • كيف 

املوؤلف  مببع  العمل  جل�سات  جانب  اإىل   -
العزف  تعّلم  ذلك  مني  ا�ستلزم  واملخرج، 
مرتبطة  ال�سخ�سية  لأن  الببدرامببز  على 
اأتعامل  اأن  املنطقي  من  يكن  مل  اإذ  بها، 
الآلببببة وهي  هبببذه  اإجبببببادة  دون  مببن  معها 
ال�سيء الذي يخرج به طه من �سغوطه 

النف�سية.
عن  �بببسببباببببقبببة  لبببببقببببباءات  يف  ثببببت  حتببببدَّ  •
التح�سري  يف  عبباملببيببة  مبببعببايببري  عببمببلببك 
لل�سخ�سيات، لكن البع�ص يعترها غري 

منا�سبة لل�سوق ال�سينمائية يف م�سر.
على  العمل  �سوى  املعايري  تتطّلب  ل   -
البب�ببسببخبب�ببسببيببة والإملببببببببام مببببهببباراتبببهبببا على 
لي�ص  الأمبببر  وهبببذا  ال�سخ�سي،  امل�ستوى 
�ببسببعببببباً ولببكببنببه يبب�ببسببتببغببرق بببعبب�ببص الوقت 
من  يكن  مل  ذكبببرت،  كما  التح�سري.  يف 
حمورية  الدرامز  اآلببة  تكون  اأن  املنطقي 
يف حياة طه فيما ل اأجيد العزف عليها. 
وباملنا�سبة، ممثلون كثريون يفعلون ذلك 
داخل م�سر وخارجها، وهذه لي�ست املرة 
الأوىل التي اأخو�ص فيها جماًل جديداً 
من اأجل �سخ�سية، ففي فيلم )من �سهر 
ما  اإىل  نببظببراً  املببالكببمببة  تعلمت  راجببببل( 

تطلبه الدور مني.
للتح�سري  البببببوقبببببت  تبببببوافبببببر  هبببببل   •

لل�سخ�سية؟
التح�سري  عببلببى  عببمببلببنببا  بببالببتبباأكببيببد.   -
ُيح�سب  اأمبببببر  عبببامبببني وهبببببذا  لببنببحببو 
�سخ�سية  كببل  لأن  العمل  لفريق 
كببي تخرج  ب�سكل جيد  ُدر�ببسببت 
تر�سينا  الببتببي  بببالبب�ببسببورة 

جميعاً.
اإىل  اأ�ببببسببببفببببت  هبببببل   •
مرحلة  يف  ال�سخ�سية 

التح�سري؟
يف  اأتبببببببببدّخبببببببببل  مل   -
البببب�ببببسببببيببببنبببباريببببو بببببباأي 
الأ�سكال  مببن  �سكل 
مناق�ساتي  وكبببانبببت 

مع املوؤلف واملخرج عن تاريخ ال�سخ�سية 
وخلفياتها، ووافقا عليها. �سخ�سياً، اأرى 
اإليه  ت�سيف  العمل  اأي جل�سات حول  اأن 
وت�سمح بتقدميه مبا يتوافق مع الروؤية 

النهائية له.
الأوىل  للمرة  تعاونك  عن  حدثنا   •

مع املخرج مروان حامد.
اأف�سل  اأحببببببد  حبببامبببد  مبببببببروان   -

لديه  ال�سينمائيني،  املخرجني 
اأعماله  تك�سف  خا�سة  ب�سمة 

تنتظر  اأن  دون  مبببن  كبببافبببة 
ال�سارة،  على  ا�سمه  ظهور 

وهبببو جبببزء مببن جناحي 
يف جت�سيد ال�سخ�سية 
املببببا�ببببص(  )تبببببببببراب  يف 

حري�ساً  كبببببان  لأنبببببببه 
اأن  مببببن البببببببببدايببببة عبببلبببى 

ر�سم  يف  جببانبببببي  اإىل  يببكببون 
اخلا�سة  والأحببببداث  تفا�سيلها 

اأن  واأمتببنببى  الت�سوير،  قبل  بها 
يجمعنا عمل اآخر قريباً.

• حول مناف�سة )تراب املا�ص( 
غريه من اأفببالم معرو�سة يف 
يقول  الأ�ببسببحببى،  عيد  مو�سم 

اآ�سر يا�سني: 
- للفيلم طبيعة جتارية من 
املتوا�سعة،  نبببظبببري  وجبببهبببة 
وكانت لدي ثقة يف حتقيقه 
ال�سالت  اإيبببرادات جيدة يف 
اختالفه  رغم  ال�سينمائية 
عببببببن غببببببببريه مببببببن اأفببببببببالم 
املببببو�ببببسببببم  يف  مبببببطبببببروحبببببة 

نف�سه.
اأ�سهمت  عدة  عوامل  ثمة 
يف حتقيق الفيلم اإيرادات 

مهمة،
 بببدايببة ببباعببتببمبباده على 
جمببببببمببببببوعببببببة كبببببببببببرية 
مبببن الببنببجببوم، مببببروراً 
رواية  مببن  باقتبا�سه 
اإىل  و�ببسببوًل  ناجحة، 
اإىل  اجلببمببهببور  �سغف 

مبببعبببرفبببة الببببفببببارق 
الرواية  بني 

والفيلم.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#عبداهلل_الطلحي

حـذاكـم هــو  مـا  ربـوة  فـي 

ماكم عقب  ا�ــرب  وال�ضهد 

جداكـم مـن  عـذر  مرفو�ض 

يـاكـم الـيـوم  جـوابـي  هــذا 

�ضـمـاكـم كـــدر  لــي  دخــن 

م�ضتواكـم هــب  عا�ضني  يل 

عداكـم واطباعـه  ــاق  ـــ واخ

وي�ضنـد اخ�ضـر  �ضامـخ  فـي 

ومـ�ضـود مكـدر  مدحـن  لـي 

اتـرد �ضوبك  نف�ضي  وحمـــال 

وان�ضـد غلـج  عنكم  ــبــاب  وال

ايـبـد خـيـره  غـيـم  ماهـوب 

وقــد عنـدي  مقامـه  عالـي 

يفـنـد الـدانـات  مــن  جيـون 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ياللي �ضكيت هموم دنياك البا�ض

                       حولك نعيٍم مات�ضوفه عيونك

كانك على زود النَِعم تغبط النا�ض

                        ترى كثري من الب�ر يغبطونك

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

�رساب الويالن

احبه كرث ..
اح���ب���ه ك����رث دم�����ع ال���ي���ت���ام���ى و����س���ي���ق ال���ب���ال

واح����ب����ه ع�����دد م����ادم����ع ع��ي��ن��ي الج���ل���ه ���س��ال

الزال وال�����غ�����ل...  �سافيا"  بقلب"  ه��وي��ت��ه 

وح������ال ال����ق����در م����ن دون����ن����ا وال����ق����در ال ح���ال

ع��ل��ي��ه ال�������س���لم اع�������داد م���اخ���اف���ق���ي ل����ه م���ال

���ال وع������دد م����ان����رثت ال����دم����ع يف غ��ي��ب��ت��ه ه���منّ

���ه ل���ينّ �ساير"  م����اه����و  ان������ه  دري�������ت  م�����ا  وك������رث 

���ه وع���������داد اجل���������روح ال����ل����ي جت���ي���ن���ي ب���ط���ارينّ

����ه ب���و����س���ط ال�������س���ل���وع ودم�����ع�����ة ال����ع����ني م����ارينّ

��ه ي�����س��ق ال���������س����دور وي���ب���ع���د اخل������ينّ ع������ن.. خ��ينّ

���ه وع������دد م���ادع���ي���ت ان�����ه ي���ج���ي واخ����ل����ف اجل���ينّ

��ه وع�����دد م���ن ���س��األ��ن��ي وق���ل���ت ل���ه ل��ي��ه و�����ص ب��ينّ

ريــتـ�يــت
 

قلبي عليك يلني كل ما ق�سيتي

غ�سبًا على موت ال�سعور وحياته

ك ب� الكلم ون�سيتي : قلتي اأحبنّ

اأننّ املُحبنّ يبان : من ت�سحياته .!

******

ْمن اول حرويف اإىل اآخر ما انكتب

مي يا اجمل من عيون الق�سيد تب�سنّ

ترى ال�سعاده داميًا لها �سبب

اأنا اأع�سقك اإذن اأنا جدًا �سعيد

مبارك الودعاين

اْع�����������دول اهلل  �����س����ب����ي����ل  يف  احت�������دن�������ا 

واردي����������������ن امل������������وت م����اف����ي����ن����ا ج����ف����ول

م���ظ���ل���َم���ه ن������رف������ع  و  ال�������ظ�������امل  ن�����������ردع 

ك�������ل  م�����ن�����ا  م����رت����ف����ع  م�����ث�����ل. اْع����ل����َم����ه

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


