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الو�سفة ال�سحرية للزواج الناجح
املثايل  ل��ل��زواج  ال�سحرية  الو�سفة  حديثة  بريطانية  درا���س��ة  ك�سفت 

واحلفاظ على عالقة زوجية ناجحة.
م��غ��زى، وثالث  ذات  �ست حم��ادث��ات  امل��ث��ايل  ال���زواج  وتت�سمن و�سفة 

جوالت م�سي طويلة، وجداالن حادان كل �سهر.
كما اأظهرت الدرا�سة التي اأجريت على 2000 بالغ يف اململكة املتحدة 
اأن االأزواج ال�سعداء ي�ستفيدون من اإجازة ق�سرية معاً مرتني يف ال�سنة، 

باالإ�سافة اإىل اإجازتني اأطول.
كل  م��رة  "اأحبك" 20  ي��ق��ول��ون  اأن��ه��م  ر���س��ا  االأك���ر  االأزواج  ويعتقد 
اأو ث���الث م���رات يف اليوم،  اأ���س��ب��وع��ني، وي��ت��ب��ادل��ون ال��ق��ب��الت م��رت��ني 

واالأح�سان 11 مرة كل اأ�سبوع.
 50 اأهم  اأي�سا   Warner Leisure Hotels وك�سفت درا�سة 
باكت�ساف  لل�سريك  ال�سماح  بينها  ال�سعيد،  ال��زواج  يف  اأ�سا�سياً  عن�سراً 
اأ�سواأ حاالت �سريكه، وال�سخف املتبادل مع بع�سكما البع�ض، واال�ستماع 
اأمام  واالح��رام  بالزوج،  الفخر  واإظهار  العمل،  من  للتذمر  املتبادل 
االآخرين. وقال �سيمون طوم�سون، الع�سو املنتدب ملجموعة الفنادق 
"يقول  البحث  ال��درا���س��ة  طلبت  وال��ت��ي  ف��ق��ط،  للبالغني  املخ�س�سة 
بعد  اأق��رب  باأنهم  ي�سعرون  اإنهم  يزوروننا  الذين  االأزواج  العديد من 
عطلة نهاية اأ�سبوع رومان�سية لال�سرخاء معاً، ومن املفيد اأال ي�سطر 

اأي من الزوجني اإىل االأعمال املنزلية".

عالج ت�ساقط ال�سعر بع�سري نوع من اخل�سراوات
يوؤثر  ال��ذي  ال�سعر،  فقدان  من  والن�ساء  ال��رج��ال  من  الكثري  يعاين 
مع  خا�سة  بالنف�ض،  الثقة  ي��زع��زع  وق��د  ال�سكل  على  كبرية  ب�سورة 
ارتفاع تكاليف زراعة ال�سعر، اإال اأن خرباء ك�سفوا اأن لع�سري الب�سل 

القدرة على وقف فقدان ال�سعر.
ويعد ع�سري الب�سل من العالجات املنزلية العديدة التي يتم الرويج 
لها ملحاربة احتمالية االإ�سابة بال�سلع، لذا يقبل عليه كثريون، رغم 

الرائحة القوية التي يحملها.
بالثعلبة  ال�����س��ع��ر،  ت�����س��اق��ط  ���س��ي��وع��ا م���ن  االأك������ر  ال���ن���وع  وي�����س��م��ى 
االأندروجينية، التي عادة توؤدي اإىل انح�سار خط ال�سعر عند الرجال، 

وت�ساقط ال�سعر عند تاج الراأ�ض لدى الن�ساء.
ال��رج��ال ف��وق �سن اخلم�سني،  وي��وؤث��ر ه��ذا على م��ا يقرب م��ن ن�سف 
 Alopecia ملوؤ�س�سة  وفقا   ،65 �سن  ف��وق  الن�ساء  ن�سف  وح��وايل 
فقدان  دورا يف  يلعب  الذي  الوحيد  العامل  لي�ض  العمر  لكن   .UK
ال�سعر، اإذ هناك الع�سرات من االأ�سباب التي قد توؤدي اإىل ترقق ال�سعر 
اأو ت�ساقطه، مبا يف ذلك لدى ال�سباب. على �سبيل املثال، داء الثعلبة، 
املناعة  اأم��را���ض  من  الطفولة،  مرحلة  يف  حاالته  ن�سف  تبداأ  ال��ذي 

الذاتية التي ت�سبب ت�ساقط ال�سعر، بحجم العملة املعدنية.

خماطر نف�سية على الأطفال ب�سبب م�سروب
لها  ي��ت��ع��ر���ض  ونف�سية  م��ن خم��اط��ر �سحية  ح��دي��ث��ة  درا����س���ة  ح���ذرت 

االأطقال واملراهقون، ب�سبب اإقبالهم على م�سروبات الطاقة.
اأطفال يف اململكة   3 اأن واحدا من كل  وك�سفت الدرا�سة الربيطانية، 
ي�سل  ما  اأن  اإىل  الطاقة، الفتة  بانتظام م�سروبات  ي�سربون  املتحدة، 
32 يف املائة من االأط��ف��ال ي�سربونها م��رة واح��دة على االأق��ل يف  اإىل 

االأ�سبوع، وا�سفة اإياها ب�"ال�سارة".
من  الربيطانية،  الطبية  املجلة  يف  ن�سرت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وح���ذرت 
ب�سعف  مرتبط  اأ�سبوعيا"،  اأك��ر  اأو  علب   5" املتكرر  اال�ستهالك  اأن 
ال�سحة العقلية والبدنية. وحذر باحثو جامعة يورك، من اأن حمبي 
بال�سداع  اأكر عر�سة لالإ�سابة  ال�سن،  م�سروبات الطاقة من �سغار 
وم�ساكل النوم والتهيج واال�ستبعاد من املدر�سة. كما اأنهم يزيدون من 
احتماالت �سرب اخلمر والتدخني عن طريق احت�ساء امل�سروبات التي 
من  االآالف  بيانات  حللت  التي  الدرا�سة  وفق  الكافيني،  على  حتتوي 

اأطفال املدار�ض، وكذلك جمعت اأدلة من جميع اأنحاء العامل.
وحت��ت��وي ال��ع��ل��ب��ة ال���واح���دة م��ن م�����س��روب ال��ط��اق��ة ع��ل��ى ن��ف�����ض كمية 
الكافيني املوجودة يف جرعة اإ�سربي�سو، باالإ�سافة اإىل مكونات اأخرى 
مثل الغوارانا والتوراين. ويو�سى بتناول كمية معتدلة من الكافيني 
يوميا، ت�سل اإىل 400 ملغ للبالغني، لكن ال يوجد �سوى القليل من 

االأبحاث حول امل�ستويات التي ميكن حتملها للمراهقني واالأطفال.
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مقاهي بريوت تتحول 
اإىلمكاتب ومكتبات

املقاهي  اإىل  احل��ي��وي��ة،  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات  �سعف  اإزاء  اللبنانيون  يلجاأ 
اأخرى  م�����س��ادر  متلك  اأو  خ��ا���س��ة،  م��ول��دات  م��ن  كهربائيا  تتغذى  ال��ت��ي 
بداأت  اأن  انقطاعه، منذ  بالتيار موؤقتا عند  البديلة تزودها  الطاقة  من 
اإىل حد  اأن ت�ساءل  االأزم��ة االقت�سادية تع�سف بلبنان قبل عامني، بعد 
�سبه معدوم، عدد �ساعات التغذية بالتيار الكهربائي من موؤ�س�سة كهرباء 

لبنان الر�سمية.
وبعد اأن اأ�سبح توفر التيار الكهربائي يقت�سر على �ساعة واحدة يوميا، 
اأف�سل االأحوال �ساعتني، تراجعت جودة االت�سال ب�سبكة االإنرنت،  ويف 
يف وقت ازدادت فيه حاجة النا�ض اإليها، نظرا اإىل اعتماد الكثريين على 

العمل عن بعد خالل جائحة كورونا.
داخ����ل اأح����د م��ق��اه��ي ���س��ارع ب����دارو يف ���س��رق ال��ع��ا���س��م��ة ب����ريوت، تختلط 
اأجهزة �سحن الهواتف واحلوا�سيب االآلية، بالفناجني واالأك��واب ودفاتر 
واأغاين  الهادئة  املو�سيقى  وتخيم  الوا�سعة،  ال��ط��اوالت  على  املالحظات 
فريوز على املكان، الذي هو اأقرب اإىل اأجواء مكتبة جامعية من مقهى، 
تداعيات  م��ن  هربا  ف��اأك��ر،  اأك��ر  اللبنانيون  عليه  يقبل  مكانا  لي�سبح 

االأزمة االقت�سادية.
تردد الطالبة غنوة )22 عاما( على املكان يوميا، متاأبطة حقيبة كتبها 
للقراءة ولتنجز منه  املقهى مكانا  زواي��ا  اإح��دى  وحا�سوبها، متخذة من 

عملها اليومي عن بعد، ل�سالح منظمات غري حكومية.

تقنية واعدة ت�ساعد 
امل�سلولني على امل�سي

ت�ستخدم  ج��دي��دة  تقنية  ع��ل��م��اء  اب��ت��ك��ر 
ال�سوكي  للحبل  االأبعاد  ثالثية  غر�سات 
امل�سابني  االأ�سخا�ض  ت�ساعد  الب�سري، 

بال�سلل من امل�سي مرة اأخرى.
قال الباحثون الذين ن�سروا درا�ستهم يف 
الغر�سات  اإن  �سين�ض"،  "اأدفان�سد  جملة 
با�ستخدام  امل�سنوعة  االأب���ع���اد،  ث��الث��ي��ة 
جناح  معدل  حققت  الب�سرية،  اخل��الي��ا 
على  ال��ق��درة  ا�ستعادة  يف   80% بن�سبة 
امل�سي عند الفئران امل�سلولة يف املخترب. 
يتم حتويل عينات االأن�سجة املاأخوذة من 
النخاع  يف  عاملة  غ��ر���س��ات  اإىل  امل��ر���س��ى 
منو  حتاكي  عملية  خ��الل  م��ن  ال�سوكي 

احلبل ال�سوكي يف االأجنة الب�سرية.
املقبلة،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�����س��ن��وات  م���دى  ع��ل��ى 
على  ق��ادري��ن  ليكونوا  العلماء  يخطط 
اإن���������س����اء غ���ر����س���ات ���س��خ�����س��ي��ة الإ����س���الح 
ودون  االإ���س��اب��ة،  م��ن  التالفة  االأن�����س��ج��ة 
ال���ت���ع���ر����ض خل���ط���ر ال���رف�������ض م����ن قبل 
للتجارب  ال��ع��ل��م��اء  وي�����س��ت��ع��د  اجل�����س��م. 
يتم  اأن  وياأملون  الب�سر  على  ال�سريرية 
زرع االأن�����س��ج��ة يف ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة يف 
لتمكينهم  بال�سلل  امل�سابني  االأ�سخا�ض 

من الوقوف وامل�سي مرة اأخرى.

4 اأ�سباب �سائعة للتعرق الليلي 
وكيفية التخل�ص منها �ص 23

م�ساعفات خطرية لكرمي الوقاية 
من ال�سم�ص منتهي ال�سالحية

يف ال�سيف، تعود احلاجة ال�ستخدام الكرميات املرطبة والواقية من ال�سم�ض، 
املا�سي  ال�سيف  من  الكرميات  ا�ستخدام  يف  غ�سا�سة  البع�ض  ي��رى  ال  وق��د 
اآث���ار خطرية نتيجة  ي��ح��ذرون م��ن  االأط��ب��اء  اأن  بيد  للنقود،  ت��وف��ريا  وذل��ك 
من  والواقية  املرطبة  الكرميات  ت�سبح  احل���رارة،  وه��ج  ا�ستداد  مع  لذلك؟ 
ل�سراء  البع�ض  يلجاأ  وفيما  الب�سرة.  حلماية  وذل��ك  ملحاً،  مطلباً  ال�سم�ض 
من  القدمية  مقتنياته  يف  االآخ���ر  البع�ض  يبحث  ج��دي��دة،  واق��ي��ة  ك��رمي��ات 
اأجل ا�ستخدام ما تبقى من الكرميات الواقية بداًل عن �سراء عبوة جديدة، 
والدوافع لهذا االأمر كثرية، فهناك من يرى يف ذلك جانباً توفريياً هاماً، 
وال يرغب يف �سرف النقود على مواد يحوزها، يف حني يرى البع�ض اأن ذلك 

يحمي البيئة ومينع من تكون النفايات ال�سناعية ب�سكل كبري.
ي��غ��ري مبوا�سلة  ال��واق��ي م��ن ال�سم�ض ق��د  ل��ل��ك��رمي  اال���س��ت��خ��دام اخل��ارج��ي 
ا�ستخدامه حتى لو انتهت مدة ال�سالحية، فهو ي�ستخدم على اجللد فقط 
وال يدخل اإىل اجل�سم، بيد اأن اخلرباء يحذرون من مغبة ذلك موؤكدين اأن 

لذلك نتائج خطرية. وفقا ملجلة بونته االأملانية.
فمن �سمن االأ�سباب الرئي�سية التي تدفع ال�ستخدام الكرميات الواقية هي 
من اأجل احلماية من االأ�سعة فوق البنف�سجية، وهو �سروري من اأجل عدم 
تعر�ض اجللد لالأمرا�ض وال �سيما �سرطان اجللد. وترى املجلة اإن ا�ستخدام 
الكرميات منتهية ال�سالحية يفقدها التاأثري على احلماية من االأ�سعة فوق 

البنف�سجية ما يفقدها اأهميتها.

اأ�سباب التهاب اجليوب الأنفية
تكمن  املزمن  االأنفية  اجليوب  اللتهاب  ال�سائعة  االأ�سباب 

يف االآتي:
- انحراف احلاجز االأنفي: احلاجز امللتوي، اأي اجلدار بني 
فتحتي االأنف، قد يعيق اأو مينع ممرات اجليوب االأنفية، 

مما يجعل اأعرا�ض التهاب اجليوب االأنفية اأ�سواأ.
- الزوائد يف االأنف: ميكن لزوائد االأن�سجة اأن ت�سد املمرات 

االأنفية م�سببة التهاباً يف اجليوب.
- اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي: ميكن لعدوى اجلهاز التنف�سي 
اجليوب  اأغ�سية  التهاب  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ال��ربد  ن��زالت  مثل 
وميكن  املخاط.  ت�سريف  ومنع  �سماكتها،  وزي��ادة  االأنفية 
اأو  اأن حتدث هذه االأن��واع من العدوى ب�سبب الفريو�سات 

البكترييا على حد �سواء.
مع  ي��ح��دث  ال���ذي  لاللتهاب  ميكن  احل�سا�سية:  اأن����واع   -
اجليوب  ي�سّد  اأن  ال��ك��الأ(  حمى  )مثل  احل�سا�سية  ح��االت 

االأنفية.
- بع�ض احلاالت الطبية: قد توؤدي م�ساعفات حاالت مثل 
وغريه  الب�سري،  املناعة  نق�ض  وفريو�ض  الكي�سي  التليف 

من االأمرا�ض املرتبطة بجهاز املناعة اإىل ان�سداد االأنف.
تابعي املزيد: اأعرا�ض الربد يف اجل�سم والعالجات

طرق الوقاية من التهاب اجليوب الأنفية
ب��اأم��را���ض اجل��ه��از التنف�سي  امل�����س��اب��ني  جت��ّن��ب خم��ال��ط��ة 

العلوي
املزمن،  االأنفية  اجليوب  بالتهاب  االإ�سابة  خطر  لتقليل 

يجب اتباع االآتي:
��ك��ن ل���دخ���ان التبغ  - االب��ت��ع��اد ع���ن االأم���اك���ن امل��ل��وث��ة: ميمُ
وملوثات الهواء تهييج الرئتني واملمرات االأنفية واإحداث 

التهاب.
اأو  ال��ربد  بنزالت  امل�سابني  االأ�سخا�ض  خمالطة  جتّنب   -
امل�سابني بعدوى اأخرى تت�سل باجلهاز التنف�سي العلوي. 

با�ستمرار،  وال�����س��اب��ون  ب��امل��اء  ال��ي��دي��ن  غ�سل  يجب  ل��ذل��ك 
خ�سو�ساً قبل تناول الوجبات.

- ال�سيطرة على احل�سا�سية: يمُن�سح بالتعاون مع الطبيب 
امل��ع��ال��ج ل��الإب��ق��اء ع��ل��ى اأع���را����ض احل�����س��ا���س��ي��ة ل��دي��ك حتت 
�ض للعنا�سر  ال�سيطرة، اإذا كنت تعانني منها. جتنَّبي التعرُّ

التي تتح�ّس�سني منها قدر امل�ستطاع.
- ا���س��ت��خ��دام ج��ه��از م��رط��ب ل��ل��ج��و: اإذا ك���ان ال��ه��واء حيث 
تعي�سني جافاً، فا�ستعيني بجهاز مرّطب للهواء، فالرطوبة 
ت�����س��اع��د ع��ل��ى م��ن��ع ال��ت��ه��اب اجل��ي��وب االأن��ف��ي��ة. وال تن�سي 
جتمع  ع��دم  ل�سمان  ودوري؛  جيد  ب�سكل  اجلهاز  تنظيف 

الفطريات.

عالج اجليوب الأنفية واحل�سا�سية
باحل�سا�سية  ترتبط  �سحية  م�ساكل  من  الكثريون  يعاين 
البع�ض  اأن  من  الرغم  وعلى  االأنفية،  اجليوب  التهاب  اأو 
يظن اأنهما مر�ض واحد، اإال اأنهما مر�سان خمتلفان، كما 

تختلف اأ�سبابهما واأعرا�سهما وطرق العالج.
طرق  على  "�سيدتي.نت"  يمُطلعِك  ال��ت��ال��ي��ة،  ال�سطور  يف 
عالج اجليوب االأنفية واحل�سا�سية، بح�سب ما ذكر موقع 

الطبي:  Webmd

ما الذي ي�سبب احل�سا�سية؟
عندما يتالم�ض ج�سمك مع اأحد م�سببات احل�سا�سية، فاإنه 
حتمي  طبيعية  كيميائية  م��ادة  وه��ي  الهي�ستامني،  يطلق 

ج�سمك من م�سببات احل�سا�سية.
االأنف  ال��ت��ه��اب  الكيميائية  امل���ادة  ه��ذه  ت�سبب  اأن  ومي��ك��ن 
التح�س�سي، والذي ت�سمل اأعرا�سه �سيالن االأنف والعط�ض 

وحكة العني.
يف  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  ال�سائعة  احل�سا�سية  م�سببات  وت�سمل 
القطط،  ول��ع��اب  احل��ي��وان��ات،  ووب��ر  الغبار،  وع��ث  الع�سب، 

والعفن، والعطور ودخان ال�سجائر واالأبخرة.

ت�سمل م�سببات احل�سا�سية ال�سائعة حبوب اللقاح يف الع�سب 
وعث الغبار ووبر احليوانات

عالج احل�سا�سية
"التهاب االأنف التح�س�سي"  ميكنك عالج ح�سا�سية االأنف 

بعدة طرق، اأبرزها ما يلي:
-م�سادات الهي�ستامني.

ميكنك تناول م�سادات الهي�ستامني لعالج احل�سا�سية، حيث 
تعمل عن طريق منع ج�سمك من اإنتاج الهي�ستامني.

-مزيالت االحتقان
ميكنك ا���س��ت��خ��دام م��زي��الت االح��ت��ق��ان ع��ل��ى م���دى فرة 
ان�سداد  اأي��ام، لتخفيف  ع��ادة على ثالثة  تزيد  ق�سرية، ال 
االأن����ف و���س��غ��ط اجل��ي��وب االأن��ف��ي��ة، وي��ج��ب احل��ر���ض من 
ا�ستخدامها لفرة اأطول؛ الأن ذلك قد يوؤدي اإىل حدوث 
اإي��ق��اف االأعرا�ض  اأن���ه مب��ج��رد  ارت�����داد، مم��ا يعني  ت��اأث��ري 

اخلا�سة بك �سوف تزداد حالتك �سوءاً.
-قطرات العني وبخاخات االأنف

ميكن اأن ت�ساعد قطرات العني وبخاخات االأنف يف تخفيف 
لفرة  باحل�سا�سية  املرتبطة  االأخ��رى  واالأع��را���ض  احلكة 
اال�ستخدام  جتّنب  اإىل  حتتاجني  قد  ذل��ك،  وم��ع  ق�سرية، 

طويل املدى.
فمثل م��زي��الت االح��ت��ق��ان، مي��ك��ن اأن ي����وؤدي االإف�����راط يف 
ا�ستخدام بع�ض قطرات العني وقطرات االأنف اإىل حدوث 

ارتداد.
-العالج املناعي

احل�سا�سية،  حقن  اأو  املناعي،  بالعالج  طبيبك  يو�سي  قد 
ا�ستخدام  ميكنك  �سديدة.  ح�سا�سية  من  تعانني  كنت  اإذا 
اإىل جنب مع االأدوي��ة للتحكم يف  خطة العالج هذه جنباً 

االأعرا�ض.
وت��ق��ل��ل ه���ذه احل��ق��ن م���ن اال���س��ت��ج��اب��ة امل��ن��اع��ي��ة مل�سببات 
التزاماً  تتطلب  ولكنها  ال��وق��ت،  مب��رور  معينة  ح�سا�سية 

طويل االأمد بخطة العالج.

ال�سحة العاملية بحاجة 
اإىل 16 مليار دولر

العاملية  ال�����س��ح��ة  منظمة  اأع��ل��ن��ت 
اأم�ض االأربعاء، اأنها بحاجة لتوفري 
لدعم  اأخ�����رى  دوالر  م��ل��ي��ار   16
البلدان منخف�سة الدخل ملواجهة 
فريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد-

.)19
امل��ب��ل��غ ميثل  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  وذك�����رت 
الفجوة يف ميزانية دعم تلك الدول 
واالأدوية  واالختبارات  باللقاحات 
االأمم  اأطلقته  برنامج  خ��الل  من 
لتوفري  �سي�ستخدم  حيث  املتحدة، 
600 مليون جرعة من اللقاحات 
و�سراء 700 مليون اختبار وعالج 

مري�ض. مليون   120
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  م����دي����ر  وق�������ال 
العاملية تيدرو�ض اأدهانوم: "منحنا 
ملواجهة  ال��الزم��ة  االأدوات  ال��ع��ل��م 
الت�سامن  مت  واإذا  كوفيد19- 
من  �سنتمكن  ع��امل��ي��ا  تقا�سمها  يف 
الق�ساء عليه )املر�ض( عرب خطة 

طوارئ �سحية عاملية هذا العام".
املتحدة،  االأمم  حل�����س��اب��ات  ووف��ق��اً 
اإجمايل  م��ن   92% توفري  يجب 
امل�����س��اه��م��ة امل��ط��ل��وب��ة م���ن االحت���اد 
الع�سرين  وجم��م��وع��ة  االأوروب�������ي 
االقت�سادات  اأك������رب  مت���ث���ل  ال���ت���ي 

ال�سناعية والنا�سئة يف العامل.

بيو�سيه ت�ستعّد لعيد 
احلب باإطاللة مميزة 

العاملية  بيون�سيه   النجمة  ن�سرت 
جم��م��وع��ة ���س��ور ح��دي��ث��ة ل��ه��ا عرب 
موقع  ع���ل���ى  اخل����ا�����ض  ح�������س���اب���ه���ا 
ا�ستعداداً  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 

لعيد الع�ساق.
ريا�سية  مالب�ض  بيون�سيه  ارت��دت 
باللون االأحمر القامت، كما ن�سقت 
معها قبعة باللون نف�سه، ونظارات 

�سم�ض على �سكل قلوب.
من�سدل  �سعرها  ت��رك��ت  بيون�سيه 
كتفها،  ع���ل���ى  مم����ي����زة  ب���ط���ري���ق���ة 
وطبقت ماكياج مميز اأبرز جمالها 
م��ع اأح��م��ر ���س��ف��اه ب��ال��ل��ون االأحمر 

اأي�ساً.
اأديل  العاملية  النجمة  م�سرية  ويف 
حلظة ال تن�سى جرت عام 2017، 
حيث اأنها عند االإعالن عن فوزها 
الغرامي  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  ح��ف��ل  يف 
ك�����س��رت ج��ائ��زت��ه��ا ل��ن�����س��ف��ني لكي 
لنجمة  ج��ائ��زت��ه��ا  ن�����س��ف  ت���ه���دي 

البوب االأمريكية بيون�سيه نولز.
خالل  اأدي������ل  اأن  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  ويف 
ت��ل��ق��ي��ه��ا ج���ائ���زة األ���ب���وم ال���ع���ام عن 
األبومها 25، قالت اإنها ال ت�ستطيع 
اأن تقبل هذه اجلائزة واأن بيون�سيه 
األبوم"  عن  بها  بالفوز  اأح��ق  كانت 

."Lemonade

اأ�سباب التهاب اجليوب 
الأنفية وطرق الوقاية

من  واح���دة  �سائعة.  مر�سية  حالة  الأنفية  اجل��ي��وب  التهاب 
احلالت الطبية الأكرث �ُسُيوعًا. غالبًا ما ترتافق هذه احلالة 

مع التهاب املمرات الأنفية اأي التهاب الأنف، فيطلق عليها 
وقد  واجليوب.  الأنف  التهاب  الأطباء 

حادًا  الأنفية  اجليوب  التهاب  يكون 
طويل  اأي  مزمنًا  اأو  امل��دة،  وق�سري 

الأجل.
التهاب  اأ�سباب  اإليك 

اجليوب الأنفية 
وط������������������رق 
ال���وق���اي���ة يف 

امل��و���س��وع الآت���ي 
ب���ح�������س���ب م���اي���و 

كلينك:
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�ش�ؤون حملية

فرقة فران�ص مارلوت تقدم الفنون الفلكلورية ال�سلوفينية لزوار اإك�سبو 2020 دبي

�سانعات تغيري ومبتكرات يف �سيافة اإك�سبو 2020 دبي يف اليوم الدويل للمراأة والفتاة يف ميدان العلوم

اإك�سبو 2020 دبي يحت�سن فعاليات منوعة �سمن برنامج ال�سباحة يف الف�ساء

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

الوطني  بيومها  �سلوفينيا  احتفال  هام�ض  على 
"فران�ض  فرقة  قدمت،  دب��ي،   2020 اإك�سبو   يف 

ا�ستعرا�سات  االأك��ادمي��ي��ة،   الفلكلورية  مارلوت" 
االألب،  ج��ب��ال  �سحر  خاللها  م��ن  ت�سف  راق�����س��ة 
وح��ي��وي��ة ���س��ع��وب ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط، وذل����ك على 
الإك�سبو  الناب�ض  القلب  ال��و���س��ل،  �ساحة  من�سة 

دبي.  2020
اأق���دم ال��ف��رق ال�سعبية يف  تعد ه��ذه ال��ف��رق��ة، م��ن 

داخل  ال��ع��رو���ض  م��ن  ال��ك��ث��ري  وت��ق��دم  �سلوفينيا، 
وخ���ارج ال��دول��ة، كما ن��ال��ت ال��ع��دي��د م��ن اجلوائز 
مغنية  �ساركت  كما  املميز.  ال�سعبي  اأدائ��ه��ا  نظري 
�سولو،  بعر�ض  جوفانوفيك  ت��وج��دا  ال�سوبرانو 
�سوتها  طبقات  با�ستعرا�ض  خالله  قامت  حيث 
اآل����ة االأوك�����وردي�����ون املحلية،  اأن���غ���ام  ال���ق���وي ع��ل��ى 

واالأحلان ال�سلوفينية ال�سهرية.
وع���ن ه���ذا احل��ف��ل ق��ال��ت ه��ي��ل��ي��ن��ا ����س���ارك اإح���دى 
االأكادميية،  يف  طالبة  "مازلت  الفرقة:  ع�سوات 
اأرتدي  �سعبي،  تعبري  هو  لنا  بالن�سبة  والرق�ض 
الن�ساء  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اأح���د االأزي����اء القدمية  ال��ي��وم 
بارتداء  ي��ق��م��ن  ح��ي��ث  االأح�����د،  ل��ي��وم  تخ�س�سها 

الزاهية،  اللون مع مالب�سهن  اأبي�ض  راأ�ض  غطاء 
الو�سط  على  الطبيعي  ال���ورد  بو�سع  يقمن  كما 
يف منطقة احلزام، وهذا هو م�سدر اإلهام االأزياء 

التي ترتديها الفرقة".
الفرقة:  اأع�����س��اء  اأح���د  زي��وه��ار،  �سا�سو  ق��ال   كما 
"اأ�سعر اليوم باحلما�ض والفخر الأنني اأمثل بلدي 

اأك��رب املحافل الدولية، حيث يعترب  يف واح��د من 
اإك�سبو 2020 دبي، حديث العامل االآن. لذا اأحب 
املن�سة  ه��ذه  م��ن خ��الل  ب���الدي  اأن�����س��ر ثقافة  اأن 
الرائعة، واأن اأمنح اجلمهور فر�سة التعرف على 
�سلوفينيا، البلد الرائع املطل على اإيطاليا والذي 

يتميز بتنوع فنونه وثقافاته".

•• دبي– الفجر 

يحتفل اإك�سبو 2020 دبي مب�ساهمات واإجنازات 
الن�ساء والفتيات يف جميع اأنحاء العامل لت�سجيع 
املهنية  م�سريتهن  متابعة  على  القادمة  االأجيال 
يف جمال العلوم، مع اقراب حلول اليوم الدويل 
 ،2022 لعام  العلوم  م��ي��دان  وال��ف��ت��اة يف  ل��ل��م��راأة 

والذي يحل يوم 11 فرباير اجلاري.
ويدعم اإك�سبو 2020 دبي، وهو اأول اإك�سبو دويل 
جناحا  يخ�س�ض  ع��ق��ود  خم�سة  م��ن  اأك����ر  م��ن��ذ 
التي  امل�ساريع  من  كبريا  ع��ددا  للمراأة،  م�ستقال 
بدءا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  الن�ساء  ت��ق��وده��ا 
اأمريكا  يف  الن�ساء  م��ه��ارات  لتعزيز  م�����س��روع  م��ن 
اجلنوبية حتى يتمكّن من التناف�ض ب�سكل اأف�سل 
اإىل  االأج����ر،  عالية  التقنية  ق��ط��اع  وظ��ائ��ف  على 
م�سروع يقدم نظاما لتربيد اللقاحات وتو�سيلها 
اأدوات  لتوفري  اآخر  وم�سروع  النائية  املناطق  اإىل 

التوليد النظيفة التي متنع العدوى يف املجتمعات 
الريفية يف الهند وكينيا.

وال�سراكة،  لالبتكار  العاملي  اإك�سبو  برنامج  يمُعد 
اإك�����س��ب��و الي�����ف، م��ن�����س��ة مل��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
والهند�سة  والتقنية  العلوم  يف  العاملية  امل��واه��ب 
املثال،  �سبيل  على  ه��وؤالء  بني  من  والريا�سيات. 
كيتي لياو، عاملة الفيزياء لدى املنظمة االأوروبية 
واملوؤ�س�ض  ���س��اب��ق��ا،  )����س���رين(  ال��ن��ووي��ة  ل��الأب��ح��اث 
والتي  اأيدياباتيك،  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ض 
طورت نظام تربيد وتو�سيل اللقاحات اإىل املناطق 
املحمول  النظام  ه��ذا  ي�سمن  "�سمايل".  النائية 
خفيف الوزن، الذي يعمل بالبطاريات وال يتطلب 
اأي نوع من التدريب تقريبا ال�ستخدامه، و�سول 
النائية  املجتمعات  اإىل  للحياة  املنقذة  اللقاحات 

مع تقليل هدر اللقاحات.
تقود الدكتورة ديوني�سيا اأجنليكي لريا، اخلبرية 
االإم���ارات  دول��ة  امللحية يف  النباتات  ال��زراع��ي��ة يف 

ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، اأب���ح���اث���ا ح����ول جن����اح زراع����ة 
اخل�سراوات املحبة للملح يف الظروف القاحلة يف 
)اإكبا(،  امللحية  للزراعة  ال��دويل  املركز  البالد يف 
اليف.  اإك�سبو  منحة  على  احلا�سلني  اأح���د  وه��و 
�سوء  م�سكالت  امللحية  ال��زراع��ة  م�����س��روع  ��ع��ال��ج  يمُ
نوعية املياه وندرتها عرب اإن�ساء مزارع قادرة على 

التكّيف مع البيئات ال�سحراوية واجلافة.
ح�سلت اإيفا كومن�سكا على درجة علمية يف حقوق 
جملة  واختارتها  كولومبيا،  جامعة  من  االإن�سان 
دون  لل�"30  قائمتها  �سمن  بلغاريا"  "فورب�ض 
والرئي�ض  املوؤ�س�ض  وه��ي  2018؛  30" لعام  ال��� 
التنفيذي ل�سركة هيومانز اإن ذا لوب )اإي اأو دي( 
موؤ�س�سة  وه��ي  الي��ف،  اإك�سبو  دع��م  على  احلا�سلة 
من  للمت�سررين  العمل  فر�ض  توفر  اجتماعية 
والعراق.  و���س��وري��ا  وت��رك��ي��ا  بلغاريا  يف  ال��ن��زاع��ات 
يد كومن�سكا التحدث باأربع لغات، وهي �سغوفة  جتمُ
ب�سكل  للتاأثري  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  با�ستخدام 

اإيجابي على حياة الالجئني والفئات امل�ست�سعفة 
عاملة  ق��وة  ب��ن��اء  اإم��ك��ان��ي��ة  وا�ستك�ساف  االأخ����رى، 
الذكاء  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  جنبا  تعمل  امل�ستقبل  يف 

اال�سطناعي.
اأي�����س��ا، ي��دع��م اإك�����س��ب��و الي���ف اإي����ه.واي.زد.اإت���������ض 
هيلث، وهي �سركة تمُعنى باحلّد من العدد الكبري 
للوفيات التي ميكن تفاديها اأثناء الوالدة ورعاية 
املواليد اجلدد. وتعمل ال�سركة، بقيادة موؤ�ِس�ستها 
ورئي�ستها التنفيذية زبيدة باي – وهي مهند�سة 
ورائ����دة اأع��م��ال يف امل��ج��ال ال�����س��ح��ي، ع��ل��ى توفري 
للجيب  نظيفة" منا�سبة  والدة  اأدوات  "جمموعة 
هذه  تت�سمن  دوالرات.  ثالثة  تتعدى  ال  بتكلفة 
املجموعة اأدوات ب�سيطة تزّود العاملني يف جمال 
الرعاية ال�سحية بامل�ستلزمات االأ�سا�سية واملهارات 
ال��والدة بطريقة نظيفة  والثقة الالزمة الإج��راء 

واآمنة حتت اأي ظروف.
اهتمام  االأدوات  م��ن  املجموعة  ه��ذه  ح���ازت  وق��د 

من�سة  وه��و  العاملية،  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  برنامج 
�����س��ّل��ط ال�����س��وء على  اإك�����س��ب��و 2020 دب���ي ال��ت��ي تمُ
تمُ�سفي  ال���ت���ي  وال���ف���ّع���ال���ة،  ال��ب�����س��ي��ط��ة  امل����ب����ادرات 

امل�ستدامة،  التنمية  اأه�����داف  ع��ل��ى  حم��ل��ي��ا  ��ع��دا  بمُ
الأكرب  ملمو�سة  ح��ل��وال  ت��وف��ر  ال��ت��ي  كامل�سروعات 

التحديات العاملية.

•• دبي– الفجر 

ان��ط��الق��ا م���ن ال��رغ��ب��ة يف حت��ف��ي��ز اجل���ي���ل ال���ق���ادم وح���ّث���ه على 
القطاع،  ه��ذا  تواجه  التي  التحديات  وقهر  الف�ساء  ا�ستك�ساف 
تنطلق يف اإك�سبو 2020 دبي، جمموعة من الفعاليات امل�ستلهمة 
من ال�سباحة يف الف�ساء، التي تقدم الطريقة املمُثلى ال�ستك�ساف 
هذا القطاع املهم، عرب رحلة �ساحرة، يطلع خاللها الزوار على 
التي  امل�ستقبلية  واال�ستك�سافات  الف�سائية  البعثات  اإجن����ازات 
�ستعيد �سياغة عالقة االإن�سان بالف�ساء اخلارجي عرب جمموعة 

من اأجنحة الدول امل�ساركة.

ع��اٍم كامل على جن��اح م�سبار  م��رور  االأرب��ع��اء  اأم�ض  كما ي�سادف 
الف�ساء  املتحدة يف  العربية  االإم��ارات  اأطلقته دولة  الذي  االأم��ل 
بالو�سول اإىل مدار كوكب املريخ، يف اأول بعثة بني الكواكب يتم 
اإطالقها يف عاملنا العربي بدافع حتفيز واإلهام  ال�سباب وال�سابات 
80 يف املئة من الفريق العلمي القائم على  اأن  العرب، وخا�سة 
رواد  م��ن  ط��اق��م  ت�سكيل  ع��ن  الن�ساء، ف�سال  م��ن  ه��و  ال��ربن��ام��ج 
ف�ساء  رائ��دة  اأول  املطرو�سي،  ن��ورا  ي�سم  االإم��ارات��ي��ني،  الف�ساء 

عربية.
حتتفل رحلة "ال�سباحة يف الف�ساء" امل�سممة من اإك�سبو 2020 
لالإجنازات  باالإ�سافة  اجلريئة،  االإم��ارات��ي��ة  البعثة  بهذه  دب��ي، 

ال��ق��ط��اع احل��ي��وي مثل  ال����دول االأخ�����رى يف ه���ذا  ال��ت��ي حققتها 
اجلميع  اإلهام  اإىل  وتهدف  ونيوزيلندا،  والهند،  وفرن�سا،  كندا، 
ق��ب��ي��ل االحتفال  ال��ف�����س��اء اخل����ارج����ي،  اإم��ك��ان��ي��ات  ال���س��ت��ك�����س��اف 
 11 العلوم يف  اليوم الدويل للمراأة والفتاة يف ميدان  بفعاليات 

فرباير اجلاري.
رحلة  �ستكرم  الغامرة،  والتقنيات  التكنولوجيا  �سبل  با�ستخدام 
"ال�سباحة يف الف�ساء" ماآثر االأمم، وتروي لنا كيف �ساهمت هذه 
البعثات يف حت�سني احلياة على كوكب االأر�ض، ومواجهة العديد 
والتلوث  املناخي  التغري  ظاهرتي  ذل��ك  يف  مب��ا  التحديات،  م��ن 

البيئي.

بهدف الرتكيز على امل�ساواة بني اجلن�سني يف الريا�سة
بيب�سي كو تنظم مباراة ودية 
خمتلطة يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي  – الفجر

ب�سفتها �سريكا فخريا لدوري اأبطال اأوروبا UEFA للرجال وال�سيدات، 
والوجبات  للم�سروبات  الر�سمي  وال�سريك 
تخلق  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و  يف  اخلفيفة 
لع�ساق  مثرية  كو" حلظة  "بيب�سي  �سركة 
كرة القدم من جميع اأنحاء املنطقة، حيث 
عقدت ال�سركة �سراكة مع نادي كرة القدم 
كرة  مباراة  ال�ست�سافة  "اأالين�ض"  املحلي 
ق���دم ودي����ة خم��ت��ل��ط��ة، ب��ني جم��م��وع��ة من 
 2020 اإك�سبو  يف  وال��الع��ب��ات،  الالعبني 
ال�سوء،  كو"  "بيب�سي  و���س��ت�����س��ل��ط  دب����ي. 
ع��رب ه���ذه امل���ب���اراة، ع��ل��ى امل���واه���ب املحلية 
ال�ساعدة، مع الركيز على اأهمية حتقيق 
امل�ساواة بني اجلن�سني يف املجال الريا�سي، 

والتاأكيد على اأن كرة القدم يجب اأن تكون �ساملة وخالية من التمييز.
القدم،  كرة  اأ�سطورة  "بيب�سي كو" بدعوة  �ستقوم  املبادرة  وكجزء من هذه 
ديدييه دروغبا، واملدربة امللهمة ومديرة كرة القدم لل�سيدات يف نادي هيلتوب 
لكرة القدم لل�سيدات، اقرا ا�سماعيل، لتدريب الفريقني، مبا ميتلكانه من 
�سنوات طويلة من اخلربة يف هذا املجال، كما �سيقابالن حمبي كرة القدم 
عر�ض  بعد  الفر�ض،  منطقة  يف  الواقع  بال�ض،  والي��ز  كو  بيب�سي  جناح  يف 

.UEFA كوؤو�ض الرجال وال�سيدات يف دوري اأبطال اأوروبا
 2020 اإك�سبو  والعافية يف  البدنية  واللياقة  الريا�سة  �سي�ست�سيف مركز 

دبي، املباراة غدا اجلمعة 11 فرباير، ال�ساعة 3:30 م�ساء، 

توما�ص اأورغانيك وكاميل باتر يف عر�ص 
مو�سيقي �ساخب يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

نيفر�ض-  " يو-  املو�سيقي  العر�ض  اأورغانيك  توما�ض  البولندي  املغني  قدم 
مع  بالتعاون  دب��ي،   2020 اإك�سبو  يف  ميلينيوم  دب��ي  م�سرح  على  بولندا" 
والتكنولوجيا  املو�سيقى  اجتمعت  حيث  باتر،  كاميل  الغيتار  وع��ازف  امللحن 

والطبيعة يف عر�ض مو�سيقي �سائق ومتميز، قام بتنظيمه جناح بولندا.
واأ�سعل اأورغانيك حما�ض اجلمهور، بتن�سيقات املو�سيقى ال�ساخبة، والتاأثريات 
العامل  التي عرب من خاللها عن حاجة  اأغنياته  ال�سوتية، وجمموعة من 
اإىل املزيد من املحبة وال�سالم والتعاطف، كما دعا اجلمهور من  والب�سرية 
خالل تلك االأغنيات لبدء حياة جديدة وعدم النظر اإىل الوراء، واال�سرخاء 
اأ�سوات الهتافات  واال�ستمتاع بالعر�ض، حيث تفاعل اجلمهور معه، وتعالت 

عند وقوف اأورغانيك اأمام امل�سرح ورق�سه على اأنغام املو�سيقى.

كولدبالي ُتربز التزامها امل�سرتك مع الإمارات ودبي باأهداف التنمية امل�ستدامة

جمهور اإك�سبو 2020 دبي ي�ستمتع بعر�ص رائع لــ باليه فالمنكو الأندل�سي

•• دبي– الفجر

اإك�سبو  يف  مميز  حفل  "كولدبالي" الإح��ي��اء  العاملية  ال��روك  فرقة  ت�ستعد   
تدعم  رائعة  مو�سيقية  جتربة  تقدم  حيث  فرباير،   15 يوم  دبي   2020
ال��دويل، وتت�سق مع  الذي ينظمه احلدث  االأر���ض  االإن�سان وكوكب  برنامج 

اأهداف التنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة. 
وفيما تفخر فرقة "كولدبالي" بالتزامها وم�سوؤوليتها جتاه البيئة، وت�سعى 
جاهدة خلف�ض االنبعاثات الناجمة عن عرو�سها اإىل اأدنى حد ممكن، فقد 
حظيت االإمارات، بو�سفها اأول دولة يف املنطقة تعلن عن املبادرة اال�سراتيجية 
لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050، بتقدير عاملي اللتزامها بالو�سول 
اإىل عامل منخف�ض االنبعاثات الكربونية، وتنظر اإىل العمل املناخي على اأنه 
فر�سة لتحقيق منو اقت�سادي م�ستدام - وهو نهج من �ساأنه اأن يك�سب زخما 
والع�سرين من  الثامنة  ال��دورة  الدولة ال�ست�سافة  ا�ستعداد  عامليا، يف �سوء 
موؤمتر الدول االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ 

يف اأبوظبي عام 2023.  
واإك�سبو 2020 دبي، ب�سفته مدينة امل�ستقبل القائمة على اأ�س�ض اال�ستدامة، 
وبالتعاون مع 192 دولة من جميع اأنحاء العامل، ميثل �سريكا منا�سبا لفرقة 
"كولدبالي"، فهو يبحث عن حلول لبع�ض اأكرب التحديات العاملية، مبا يف 
ذلك احلفاظ على كوكب االأر�ض من اأجل االأجيال املمُقبلة. ويح�سد احلدث 
الدويل، عرب برنامج االإن�سان وكوكب االأر�ض، اأ�سواتا عاملية متنوعة، ويوّلد 
اأفكارا جديدة بني اأو�ساط �سانعي ال�سيا�سات وال�سركات واالأفراد معا، لر�سم 

درب وا�سح للتقدم نحو التحرك الفوري. 
اإك�سبو  يف  خالدة  اأم�سيات  �سل�سلة  �سمن  الو�سل،  �ساحة  يف  احلفل  ويعمل 
ودولة  "كولدبالي"  فرقة  بني  امل�سركة  االأه��داف  توحيد  على   ،2020
االإمارات، وتقدمي منوذج يمُحتذى به الإلهام الوعي املناخي، وقيادة التحرك 
للحفاظ على كوكبنا، من خالل حفل مو�سيقي �ساحر، جماين لزوار اإك�سبو، 

ويمُبث عرب االإنرنت يف جميع اأرجاء العامل. 
التاآزر  ت�سع  اأن  املو�سيقية  فرقتنا  "حتاول  "كولدبالي":  ف��رق��ة  وق��ال��ت 
حفل  لتقدمي  نمُدعى  اأن  وي�سّرفنا  نفعله.  �سيء  كل  �سميم  يف  واال�ستدامة 
مبنا�سبة  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  خ��ال��دة  اأم�سيات  �سل�سلة  �سمن  مو�سيقي 

االحتفال اخلا�ض بهذين املو�سوعني."
ال�سناعة  وزي��ر  اجل��اب��ر،  اأح��م��د  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ق��ال معايل  وم��ن جانبه، 
املناخي:  املتقدمة، واملبعوث اخلا�ض لدولة االإم��ارات للتغري  والتكنولوجيا 
"تو�سح هذه املبادرة الطريقة التي ميكن اأن ت�ساهم بها �ستى القطاعات يف 
االإمارات  دول��ة  نهج  مع  وتتما�سى  االنبعاثات،  من  خ��اٍل  عامل  اإىل  الو�سول 
بحلول  املناخي  احلياد  لتحقيق  اال�سراتيجية  مبادرتها  لتنفيذ  ال�سامل 
اإىل حتقيق  العاملية  املئة من االقت�سادات  90 يف  2050.  ويف �سوء �سعي 
هدف �سايف االنبعاثات ال�سفري، تتطلع دولة االإمارات اإىل التعاون مع كافة 
ال�سركاء الراغبني يف التمهيد للدورة ال�سابعة والع�سرين من موؤمتر الدول 
املمُنعقدة يف  املناخ  ب�ساأن تغري  االإط��اري��ة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  االأط��راف يف 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  املوؤمتر يف  والع�سرين من  الثامنة  وال��دورة  م�سر، 
بالتما�سي  املناخي  التقدم  لقيا�ض  حا�سمة  فر�سة  �ستمثالن  وهما  املتحدة، 
ا�ستغالل  ’كولدبالي‘ اختارت  فرقة  اأن  ي�سّرين جدا  باري�ض.   اتفاقية  مع 
�سهرتها الكبرية للتفاعل مع قاعدتها اجلماهريية الهائلة يف تعزيز التنمية 
امل�ستدامة، وبناء م�ستقبل اأكر اإ�سراقا واأقل تلوثا باالنبعاثات الكربونية." 
يف  اعتماده  ج��رى  امل��ن��اخ،  تغري  ح��ول  يتمحور  دويل  ميثاق  باري�ض  اتفاقية 
االأمم  اتفاقية  االأط��راف يف  ال��دول  والع�سرين من موؤمتر  ال��دورة احلادية 
وي��ه��دف حلد   ،2015 ع��ام  باري�ض  امل��ن��اخ يف  تغري  ب�ساأن  االإط��اري��ة  املتحدة 

االحتبا�ض احلراري يف 1.5 درجة مئوية.

التعاون الدويل، املدير  الها�سمي، وزيرة الدولة ل�سوؤون  وقالت معايل رمي 
العام الإك�سبو 2020 دبي: "يتبواأ اإك�سبو 2020 دبي مكانة فريدة باعتباره 
يف  الب�سرية  ل��دى  ما  اأف�سل  ي�ستعر�ض  حيث  ع�سره،  يف  عاملي  جتمع  اأك��رب 
ما ميكن حتقيقه  اإن��ه ميثل  للجميع.  الفر�سة  واإتاحة  التقدم  وراء  �سعيها 

عندما تتحد الدول واملنظمات من اأجل النا�ض وكوكب االأر�ض."
الوعي  ’كولدبالي‘ لتعزيز  فرقة  ب�سعي  ب�سدة  "اأرّحب  معاليها:  واأ�سافت 
وحتفيز العمل واإظهار قدرتنا جميعا على اإحداث فرق. وهذا ينطبق على 
خا�سوا  ال��ذي��ن  زائ��ر  مليون  ال�11  وب��ني  واالأف����راد،  وال�سركات  احل��ك��وم��ات 
اإك�سبو 2020 حتى االآن، مل�سنا رغبة جماعية يف ال�سعي نحو عامل  جتربة 

اأنظف واأكر اأمانا و�سحة للجميع."
اأع�ساء، هم  اأربعة  املكونة من  املو�سيقية  الفرقة  2022، تعتزم  ويف مار�ض 
املغني وعازف البيانو كري�ض مارت؛ وعازف الغيتار جوين باكالند، وعازف 
البي�ض غاي بريميان؛ وعازف الطبول ويل ت�سامبيون، القيام بجولة عاملية 
للرويج الألبومها "ميوزيك اأوف ذا �سفريز". ا�ستغرقت اجلولة عامني من 
التخطيط، حيث عملت فرقة كولدبالي مع جمموعة من اخلرباء البيئيني 
لتبني مبادرات تهدف اإىل خف�ض انبعاثات الكربون بن�سبة ت�سل اإىل 50 يف 

املئة، مقارنة باجلوالت ال�سابقة للفرقة.
2020 هو خطوة  اإك�سبو  "كولدبالي" يف  الذي حتييه  املو�سيقي  واحلفل 
االإمارات،  ودول��ة  الربيطانية  الفرقة  بني  اأو�سع  تعاون  نحو  اأوىل  م�سوقة 
وبداية عالقة هادفة طويلة االأمد لدفع عجلة العمل نحو �سنع عامل اأنظف 

واأكر �سحة للجميع.
ويف هذا ال�سدد، قالت فرقة "كولدبالي": "نود العودة اإىل دولة االإمارات يف 
اإطار جولتنا العاملية ’ميوزيك اأوف ذا �سفريز‘. وطموحنا هو عقد �سراكة مع 
وزارة التغري املناخي والبيئة بدولة االإمارات لتزويد عر�سنا كامال مب�سادر 
حملية للطاقة املتجددة، وتطوير مبادرات هادفة اأخرى تدعم اال�ستدامة يف 

ما يخ�ض احلفل املو�سيقي."
�ستمُحيي فرقة "كولدبالي" حفلها يف �ساحة الو�سل يف متام ال�ساعة 21:00 
15 فرباير. ويرجى  املوافق  الثالثاء  ي��وم   االإم���ارات  دول��ة  بح�سب توقيت 
من الراغبني بح�سور احلفل حجز التذاكر، التي �ستتوفر جمانا بدءا من 

ال�ساعة 21:00 بتوقيت االإمارات من يوم 12 فرباير.

•• دبي -الفجر

لفن  بعر�ض  دب���ي،   2020 اإك�سبو  جمهور  ا�ستمتع 
الباليه االإ�سباين الراقي "باليه الفالمنكو االأندل�سي"، 
الذي قدمته �سركة الرق�ض االأندل�سية الر�سمية، على 
االأندل�سية  الفرقة  اأبهرت  ملينيوم، حيث  دبي  م�سرح 
�ستوحى  احل�سور باأدائها املبهر يف عر�ض فني مميز ممُ
اأع��م��ال ال�����س��اع��ر وال��ك��ات��ب االإ���س��ب��اين فيديريكو  م��ن 
اأ�سبوع االأندل�ض الذي  غار�سيا لوركا، وذلك مبنا�سبة 

يقام بني 7 و 13 فرباير يف موقع احلدث الدويل. 

"باليه  ق���دم���ت ع���ر����ض  ال���ت���ي  ال���ف���رق���ة  واف��ت��ت��ح��������������ت 
اجلناح  ن��ظ��م��ه  ال����ذي  االأندل�س������ي"،  الفالمنك������و 
الرائع  عر�سها  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و  يف  االإ���س��ب��اين 
برق�سة فالمنكو مفعمة باحليوية واحلما�ض ا�سرك 
املوهوبني،  والراق�سات  الراق�سني  اأدائها عدد من  يف 
حيث رق�سوا على اإيقاعات واأحلان مو�سيقى الفالمنكو 
اأدائ��ه��ا ع��ازيف الغيتار يف الفرقة،  االآ���س��رة التي ب��رع يف 
باالإ�سافة اإىل الغناء الغجري الذي اأ�سفى مزيداً من 
اأجواء م�سرح  اأ�سعل  ال�سحر على العر�ض املميز الذي 

دبي ملينيوم. 

من  ع���دداً  اأي�ساً  االأندل�سية  الفرقة  عر�ض  وت�سمن 
التي  املميزة  والثنائية والفردية  الرق�سات اجلماعية 
تناوب اأع�ساء الفرقة من الرجال والن�ساء على اأدائها، 
املميزة  الرق�سات  ت�ساميم  عرب  الفرقة،  وا�ستطاعت 
واحلركات املتقنة واجلميلة للراق�سني، واالأداء املبهر 
الزوار  ق��ل��وب  تخطف  اأن  االإ���س��ب��اين،  الغيتار  ل��ع��ازيف 
القادمني من خمتلف اأنحاء العامل، الذين عربوا عن 
ال�ساخبة  والهتافات  احل��ار  الت�سفيق  عرب  اإعجابهم 

التي اأ�سعلت اأجواء امل�سرح.
2022 دبي، الذي  اإك�سبو  اأ�سبوع االأندل�ض يف  يهدف 

ت��ن��ظ��م��ه ح��ك��وم��ة االأن���دل�������ض االإق��ل��ي��م��ي��ة حت���ت عنوان 
اإىل   ،"2020 اإك�سبو  يف  ذكي  م�ستقبل  "االأندل�ض، 
اإبراز اإمكانات املنطقة كمرجع يف البحث والتكنولوجيا 
و13   7 ب��ني  املمتد  االأ���س��ب��وع  و�سيت�سمن  واالإب�����داع، 
متنوعة للمو�سيقى واالأزياء  فرباير احلايل، عرو�ساً 
وال��ط��ه��ي وغ��ريه��ا ال��ك��ث��ري، و���س��ي��ك��ون اأي�����س��اً فر�سة 
الفريدة  الطريقة  للعامل  لتظهر  لالأندل�ض  مثالية 
اأف�سل  لتعزيز  وجهودها  امل�ستقبل،  بها  تواجه  التي 
التكنولوجية،  االبتكارات  اأحدث  با�ستخدام  تقاليدها 

لبناء منوذج للتنمية امل�ستدامة.
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ل يرتبط التعرق الليلي بالبيئة التي حتيط بك فقط، مثل 
عن  ناجمة  تكون  قد  بل  احل��رارة،  �سديدة  غرفتك  تكون  اأن 

التقلبات الهرمونية يف اجل�سم اأو الآثار اجلانبية لالأدوية.
النوم.  تاأثري كبري على  لها  اأن يكون  كلتا احلالتني، ميكن  ويف 
وغالبا ما يت�سبب التعرق الليلي يف ال�ستيقاظ من النوم، وقد 
اإىل  العودة  اأجل  من  مالءاتك  اأو  مالب�سك  تغيري  اإىل  ت�سطر 

النوم ب�سكل مريح.
اإليك ما حتتاج ملعرفته حول الأ�سباب ال�سائعة للتعرق الليلي 

ومتى يجب زيارة الطبيب.

الياأ�س �سن   .1
غالبا ما يرتبط التعرق الليلي بالتقلبات الهرمونية اأثناء 

انقطاع الطمث وما قبله.
واأك����ر م��ن %80 م��ن ال��ن�����س��اء يف ف���رة م��ا ق��ب��ل انقطاع 
م�ساعر  اأو  ال�ساخنة،  الهبات  من  يعانني  واأثناءها  الطمث 
الليل،  يف  ه��ذا  يحدث  وعندما  ال�سديدة.  املفاجئة  ال��دفء 

ميكن اأن ي�سبب التعرق الليلي.
ويحدث انقطاع الطمث بعد مرور 12 �سهرا على اآخر دورة 
عاما.  و55   45 �سن  تكون بني  ما  وع��ادة  للمراأة،  �سهرية 
وحتدث فرة ما قبل انقطاع الطمث خالل 7 اإىل 14�سنة 

من انتهاء دورات احلي�ض.
وع����ل����ى وج������ه ال���ت���ح���دي���د، ي���رت���ب���ط ان���خ���ف���ا����ض ه���رم���ون 
االإ���س��روج��ني، ال���ذي ي��ح��دث اأث��ن��اء ف��رة م��ا قبل انقطاع 
الطمث، بالتعرق الليلي الأنه يوؤثر على تنظيم درجة حرارة 

اجل�سم.
للقلق،  لي�ض مدعاة  الطمث  انقطاع  اأثناء  الليلي  والتعرق 
لكنه ق��د ي��ك��ون غ��ري م��ري��ح. واإذا ك��ن��ِت ت��ع��ان��ني م��ن تعرق 
حول  اأطبائِك  اإىل  فتحدثي  الطمث،  انقطاع  اأث��ن��اء  ليلي 
ب���االأدوي���ة ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى ا�ستبدال  ع���الج االأع���را����ض 

االإ�سروجني.

الهرمونية ال�سطرابات   .2
ميكن اأن جتعل اال�سطرابات الهرمونية من ال�سعب على 
اإىل  ي��وؤدي  الطبيعية، ما قد  اجل�سم تنظيم درجة حرارته 

التعرق الليلي.
ما  خ��الل منطقة  م��ن  ح���رارة اجل�سم  درج��ة  تنظيم  ويتم 
الهرمونات.  تنتج  ال��دم��اغ  يف  منطقة  وه���ي  امل��ه��اد،  حت��ت 
وعندما تكون هرموناتك غري متوازنة، فهذا يعني اأحيانا 
درجة  تنظيم  ق���ادرة على  غ��ري  امل��ه��اد  م��ا حت��ت  اأن منطقة 

احلرارة ب�سكل �سحيح.
وت�سمل اال�سطرابات الهرمونية التي ميكن اأن توؤثر على 

درجة حرارة اجل�سم وت�سبب التعرق الليلي ما يلي:
-فرط ن�ساط الغدة الدرقية: توؤدي هذه احلالة اإىل زيادة 
التعرق،  اإىل زيادة  الدرقية، ما يوؤدي  الغدة  اإف��راز هرمون 

مبا يف ذلك التعرق الليلي.
-ورم القوامت: هذا ورم يف الغدة الكظرية ما يجعلها تفرز 
الكثري من الهرمونات. وميكن اأن ت�سمل االأعرا�ض التعرق 

الليلي وارتفاع معدل �سربات القلب.
-متالزمة ال�سرطانات: وهو مر�ض نادر مرتبط باأورام يف 
جهاز الغدد ال�سماء. يف بع�ض احلاالت، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
زيادة اإنتاج الناقل الع�سبي ال�سريوتونني. واأحد االأعرا�ض 

هو التعرق الزائد.

التوازن  اأخ����رى الخ��ت��الل  اأع���را����ض  م��ن  ت��ع��اين  ك��ن��ت  واإذا 
اأو ال�����س��داع، فتحدث مع  ال��ه��رم��وين، مثل ت��غ��ريات ال���وزن 

طبيبك حول هذه االأعرا�ض.

العدوى  .3
اإذا كنت مري�سا بعدوى فريو�سية اأو بكتريية، فاإن ج�سمك 
ما  وه��و  ال��ع��دوى،  ملحاربة  الداخلية  ح��رارت��ه  درج��ة  يرفع 

ي�سبب احلمى.
اأن ت��وؤدي هذه الزيادة يف درج��ة ح��رارة اجل�سم اإىل  وميكن 
املرتبطة  ال�سائعة  االأعرا�ض  من  الليلي  والتعرق  التعرق، 

باحلمى.
جمل�ض  م��ن  املعتمدة  الطبيبة  م��ان��دال،  �سوما  واأو���س��ح��ت 
هايت�ض  بريكلي  يف  ميديكال،  �ساميت  جمموعة  يف  االإدارة 
مثل  املختلفة  العدوى  ت�سبب  اأن  "ميكن  جري�سي.:  نيو   ،
الدم  كريات  وداء  وال�سل  الب�سرية  املناعة  نق�ض  فريو�ض 
احلاالت  ل��ه��ذه  ومي��ك��ن  الليلي.  ال��ت��ع��رق  امل��ع��دي��ة  البي�ساء 
تقاوم  التي  ال�سيتوكينات  ت�سمى  كيميائية  م��واد  تنتج  اأن 
والتعرق  احلمى  ال�سيتوكينات  ت�سبب  اأن  وميكن  العدوى. 
الليلي".واإذا كنت تعاين من احلمى باالإ�سافة اإىل التعرق 
الليلي، فمن االأف�سل مراجعة الطبيب ملعرفة نوع العدوى 

التي تعاين منها.

الأدوية  .4
ميكن اأن ت�سبب بع�ض االأدوي��ة التعرق الليلي، مبا يف ذلك 

م�سادات االكتئاب اأو القلق.
ووجدت درا�سة اأجريت عام 2018 اأن ما ي�سل اإىل 14% 
م��ث��ب��ط��ات امت�سا�ض  ي��ت��ن��اول��ون  ال���ذي���ن  االأ���س��خ��ا���ض  م���ن 
ال�سريوتونني االنتقائية )SSRIs(، ال�سكل االأكر �سيوعا 
والتعرق  امل��ف��رط  التعرق  م��ن  يعانون  االك��ت��ئ��اب،  مل�����س��ادات 

الليلي.
املحتمل  االأدوي��ة من  اأن هذه  اإىل  الدرا�سة  وخل�ض موؤلفو 
اأن توؤثر على مناطق الدماغ التي تنتج الهرمونات، والتي 

ت�ساعد يف التحكم يف درجة احلرارة والتعرق.
وت�سمل االأدوية االأخرى التي قد ت�سبب التعرق الليلي ما 

يلي:
اأو   Relpax مثل  الن�سفي،  لل�سداع  الريبتان  -اأدوي���ة 

Frova
-اأدوية منع الهرمونات، مثل اأرمييديك�ض اأو فيمارا

اأو االأن�سولني )اإذا كنت  امليتفورمني  ال�سكري، مثل  -اأدوية 
تتناول هذه االأدوية، فافح�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم للتاأكد 

من اأنها لي�ست منخف�سة جدا وتت�سبب يف التعرق الليلي(

حماولة  ميكنك  الليلي،  التعرق  ت�سبب  اأدويتك  كانت  واإذا 
النوم مبالب�ض خفيفة اأو احلفاظ على برودة الغرفة. واإذا 

ا�ستمر التعرق الليلي يف مقاطعة نومك، يجب اأن تتحدث 
مع طبيبك حول خماوفك.

قد تكون ناجمة عن التقلبات الهرمونية يف اجل�سم

منها التخل�ص  وكيفية  الليلي  للتعرق  �سائعة  اأ�سباب   4

ت��اري��خ غني  ال��ب��خ��ور  وي��وج��د ملمار�سة ح��رق 
ا�ستخدم  فقد   - القدمية  الع�سور  اإىل  يعود 
يف الطقو�ض الدينية يف م�سر القدمية وبابل 
الآالف  ال�ستمرارها  �سبب  وهناك  واليونان. 
"تاأثري  املمار�سة  لهذه  يكون  وق��د  ال�سنني. 
من  امل��رك��زي  الع�سبي  جهازك  على  اإيجابي 
التوتر والقلق"،  امل�ساعدة يف تخفيف  خالل 

كما اأو�سح عبده.
ومع ذلك، حذر من اأن "حرق اأعواد البخور 
اأن  ميكن  ك��ب��رية  بكميات  اأو  منتظم  ب�سكل 
اأو  الرئة  ب�سرطان  االإ�سابة  خطر  من  يزيد 

اأورام املخ اأو اللوكيميا".
حرق  يت�سبب  اأن  ميكن  ذل���ك،  على  وع���الوة 

املادة العطرية بانتظام يف حدوث طفرات.
ال��ن��ا���ض حرق  بع�ض  "يحب  ع��ب��ده:  واأو���س��ح 
الكيميائية  امل�����واد  ل��ك��ن  ي����وم،  ك���ل  ال��ب��خ��ور 
املوجودة فيه ميكن اأن تغري املادة الوراثية". 
�سغرية  كمية  ب��ح��رق  ن�سح  ال�سبب،  ول��ه��ذا 

فقط من البخور الأق�سر وقت ممكن.
ن�سبيا،  �سئيل  البحث  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
التي  املخاطر  اإىل  ت�سريان  درا�ستني  اأن  اإال 

ي�سكلها حرق البخور.
 ،Nature نمُ�سرت يف جملة  وبحثت درا�سة 
يف اآثار حرق البخور يف االأماكن املغلقة على 

االإدراك على مدار ثالث �سنوات.
العالقة  ا�ستك�ساف  يف  الباحثون  �سرع  كما 
وبنية  املغلقة  االأماكن  يف  البخور  حرق  بني 

الدماغ.
وج��ن��د ك��ب��ار ال�����س��ن دون ���س��ك��ت��ة دم��اغ��ي��ة اأو 
اخل�����رف. واأب���ل���غ ع���ن ا���س��ت��خ��دام ال��ب��خ��ور يف 
ال��ب��خ��ور يف  اأن���ه ح��رق  االأم��اك��ن املغلقة على 
امل���ن���زل خ����الل ف����رة اأ���س��ب��وع��ي��ة ع��ل��ى مدى 

ال�سنوات اخلم�ض املا�سية.

وارت��ب��ط ح���رق ال��ب��خ��ور يف االأم���اك���ن املغلقة 
املعرفية  "املجاالت  ع��رب  االأداء  بانخفا�ض 
الدرا�سة(  )ب���داي���ة  االأ����س���ا����ض  يف  املتعددة" 
انخفا�ض  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ث��ال��ث��ة  وال�����س��ن��ة 
االفرا�سي"  ال���و����س���ع  "�سبكة  ات�������س���ال 
من  ���س��ب��ك��ة  ع���ن  ع���ب���ارة  وه����ي   ،)DMN(
مناطق الدماغ املتفاعلة التي تن�سط عندما 

ال يركز ال�سخ�ض على العامل اخلارجي.
املمار�سة  ه��ذه  تفاعلت  ذل���ك،  على  وع���الوة 
الدم  �سحميات  وف��رط  ال�سكري  مر�ض  م��ع 
)امل�����س��ط��ل��ح ال���ط���ب���ي ل����وج����ود ال���ك���ث���ري من 
الدهون، مثل الكولي�سرول يف الدم( للتنبوؤ 

باالأداء االإدراكي ال�سعيف.
يف  البخور  "حرق  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 

االأماكن املغلقة مرتبط ب�سعف االأداء املعريف 
على مدى ثالث �سنوات".

بانخفا�ض  اأي�����س��ا  امل��م��ار���س��ة  ه���ذه  وت��رت��ب��ط 
اأن���ه يتفاعل مع  ات�����س��ال ال��دم��اغ؛ واأ���س��اف��وا 
االأداء  "لتهيئ  ال��دم��وي��ة  االأوع��ي��ة  اأم��را���ض 

االإدراكي ال�سعيف".
ووجدت بع�ض الدرا�سات اأن حرق البخور يف 
الداخل يزيد من م�ستويات املواد الكيميائية 
العطرية  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات  ت�����س��م��ى  ال��ت��ي 
متعددة احللقات )PAHs(، والتي ربطت 
ب��ال�����س��رط��ان.وال ت��ع��د ال��ن��ت��ي��ج��ة م��ف��اج��ئ��ة - 
ال��ع�����س��وي��ة، �سواء  امل����واد  ن���وع م��ن  اأي  ح���رق 
ينتج  البخور  ع��ود  اأو  الفحم  اأو  التبغ  اأوراق 
الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقات.

ومع ذلك، فاإن البيانات بعيدة كل البعد عن 
كونها ق��اط��ع��ة. وت��ن��اول��ت اأك���رب درا���س��ة حتى 
وتتبعت  وال�سرطان،  البخور  ا�ستخدام  االآن 

�سحة 61 األف �سخ�ض يف �سنغافورة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال��درا���س��ة زع��م��ت اأنها 
ا�ستخدموا  ال���ذي���ن  االأ���س��خ��ا���ض  اأن  ت��ظ��ه��ر 
لالإ�سابة  عر�سة  اأك��ر  كانوا  بكرة  البخور 
الهواء لديهم مرتني  بال�سرطان يف جمرى 
يفعلوا  مل  ال��ذي��ن  ب��اأول��ئ��ك  م��ق��ارن��ة  تقريبا 

ذلك، اإال اأن النتائج كانت �سعيفة.
ويحذر جمل�ض ال�سرطان "بغ�ض النظر، اأي 
�سخ�ض يرغب يف جتنب اأي خماطر حمتملة 
مي��ك��ن اأن ي��ف��ك��ر يف ح���رق ال��ب��خ��ور ف��ق��ط يف 

املواقع ذات التهوية اجليدة".

حرق اأعواد البخور قد تزيد من خطر الإ�سابة بال�سرطان!
حُترق اأعواد البخور يف املنازل �سمن ممار�سة �سائعة ل يدرك البع�س اأنها ميكن اأن تزيد من خطر الإ�سابة بال�سرطان، كما يحذر 

ح�سني عبده، ال�سيديل امل�سرف يف "ميدي�سني دايركت".
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العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دله امل�سك للحلوى

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:2777784 

تعديل اإ�سم جتاري من/ دله امل�سك للحلوى

DALAH ALMUSK SWEET

اإىل/ الفاخر للحلوى العمانية

  ALFAKHER FOR OMANI SWEETS 

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دانكن دونت�ض - فرع هيلي

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1033362-9 
تعديل مدير / اإ�سافة عادل ا�سماعيل عبدالواحد �سعيدى الزرعونى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كونتيننتل لالغذية ذ م م
CONTINENTAL FOOD L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيخ حممد �سعود �سلطان �سقر القا�سمى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 300000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل اإ�سم جتاري من/ دانكن دونت�ض - فرع هيلي

DUNKIN DONUTS - HILI BRANCH

اإىل/ كونتيننتال فودز كافيه - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م - فرع
CONTINENTAL FOODS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH 

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الاليف للنقليات واملقاوالت العامة

قد تقدموا الينا بطلب   CN  رخ�سة رقم:2067049 
تعديل اإ�سم جتاري من/ الاليف للنقليات واملقاوالت العامة

AL LAFI TRANSPORTING AND GENERAL CONTRACTING

اإىل/ االيف لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
AL LAFI  PASSENGERS TRANSPORTATION VIA RENTED BUSES

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة النقل باحلافالت املدر�سية  4922008
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  4922006

 تعديل ن�ساط / حذف مقاوالت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�ساط / حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة  4923009

 تعديل ن�ساط / حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة  4923010
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط الغزر للرجال

قد تقدموا الينا بطلب   CN  رخ�سة رقم:2978259 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ميثه احمد م�ساعد خليفه املرر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد م�ساعد خليفه املرر
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ خياط الغزر للرجال
ALGUZR GENTS TAILORS

اإىل / خياط الغزر للرجال - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
AL GUZR GENTS TAILORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سركة الكويتية لالغذية )امريكانا 

( �ض م ك - تي .جي .اي. فرايديز
قد تقدموا الينا بطلب   CN  رخ�سة رقم:1003178 

تعديل مدير / اإ�سافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اأمريكانا القاب�سة للمطاعم االإماراتية ليمتد

Americana Holding for UAE Restaurants
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة الكويتية لالغذية )امريكانا( - �ض.م.ك

KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سركة الكويتية لالغذية / تي .جي .اي. فرايديز

KUWAIT FOOD COMPANY/TGI FRIDAYS
اإىل/ ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م 2 - فرع اأبو ظبي 7

KUWAIT FOOD  CO AMERICANA LLC 2 - BRANCH OF ABU DHABI 7
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة باب الريان

قد تقدموا الينا بطلب   CN  رخ�سة رقم:2193125 
تعديل وكيل خدمات / حذف ابراهيم �سلطان حممد املرزوقى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة باب الريان 

BAB AL RAYAN GROCERY 

اإىل /بقالة باب الريان - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م 
BAB AL RAYAN GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بقالة 4711003
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات متوين باملواد الغذائية 5629001

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دانكن - فرع

قد تقدموا الينا بطلب   CN  رخ�سة رقم:1033362-26 
تعديل مدير / اإ�سافة عادل ا�سماعيل عبدالواحد �سعيدى الزرعونى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كونتيننتل لالغذية ذ م م
CONTINENTAL FOOD L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيخ حممد �سعود �سلطان �سقر القا�سمى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 300000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل فرع
تعديل اإ�سم جتاري من/ دانكن - فرع

DUNKIN - BRANCH
اإىل/ كونتيننتال فودز كافيه - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م - فرع

CONTINENTAL FOODS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C. - BRANCH
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سركة الكويتية لالغذية )امريكانا( �ض.م.ك - 

قد تقدموا الينا بطلب   CN بيتزاهت - ابوظبى  رخ�سة رقم:1144277 
تعديل مدير / اإ�سافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اأمريكانا القاب�سة للمطاعم االإماراتية ليمتد
Americana Holding for UAE Restaurants

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة الكويتية لالغذية )امريكانا( - �ض.م.ك
KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سركة الكويتية لالغذية - بيتزاهت - ابوظبى
KUWAIT FOOD COMPANY - ABU DHABI

اإىل/ ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م - فرع اأبو ظبي 28
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 28

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
للمقاوالت  ميدي�ست  ال�س�����ادة/ا�سا�ض  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة والعقارات ذ.م.م 
قد تقدموا الينا بطلب   CN  رخ�سة رقم:3924437 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمد جابر حممد عمري املن�سورى  %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف زايد على حممد ح�سن باطوق

تعديل عنوان / من اأبوظبي بني يا�ض بني يا�ض غرب 2 269924 ال�سيد �سامل 
حممد بالكعم �سعيد اإىل اأبوظبي بني يا�ض بني يا�ض غرب 1 202102073897 

202102073897 عبداهلل خمي�ض حممد ال�سدى
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/احلكاوي كافية 

قد تقدموا الينا بطلب   CN  رخ�سة رقم:2244765 
تعديل اإ�سم جتاري من/ احلكاوي كافية

AL HAKAAWI CAFE

اإىل/ بانيال كافيه
  PANELLA CAFE

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دانكن - فرع

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1033362-27 
تعديل مدير / اإ�سافة عادل ا�سماعيل عبدالواحد �سعيدى الزرعونى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كونتيننتل لالغذية ذ م م
CONTINENTAL FOOD L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيخ حممد �سعود �سلطان �سقر القا�سمى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 300000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل فرع
تعديل اإ�سم جتاري من/ دانكن - فرع

DUNKIN - BRANCH
اإىل/ كونتيننتال فودز كافيه - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م - فرع

CONTINENTAL FOODS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C. - BRANCH
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/يف ايليمينت�ض جروب الإدارة ال�سركات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3014183 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سني ىل ىل من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سني ىل ىل من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل عبدالقادر �سامل طالب الكثريى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ يف ايليمينت�ض جروب الإدارة ال�سركات ذ.م.م
V ELEMENTS GROUP COMPANIES MANAGEMENT L.L.C

اإىل / يف ايليمينت�ض جروب الإدارة ال�سركات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
V ELEMENTS GROUP COMPANIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
حالوه  ايه  ال�س�����ادة/ايه  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحلويات ال�سعبية- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م 
قد تقدموا الينا بطلب   CN  رخ�سة رقم:3854280 

تعديل راأ�ض املال من null اىل 100000
تعديل �سكل قانوين

من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م  
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تكنو �ستار للمقاوالت العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1234367 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يو�سف خالد حممد احلامدى %1

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سري �ساجد حمبت على %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدال�سبري نواب دين %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه ح�سن عبداهلل عبدالرحمن الب�سر
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سري �ساجد حمبت على

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدال�سبري نواب دين
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ايجل هيلز الإدارة اال�ستثمارات 

قد تقدموا الينا بطلب   CN ذ.م.م رخ�سة رقم:2453532 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد على را�سد العبار %30
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة تالل الن�سور العقارية ذ.م.م 

EAGLE HILLS properties L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد على را�سد العبار
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اإيجل هيلز انفتمنت هولدينج منطقة حرة ذ م م 

Eagle Hills Investment Holding FZ LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ماي كورنر للتجميل ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1513471 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمدان غدير عيد �سيف الكتبى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عايد �سامل حممد عايد الكتبى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد غدير عيد �سيف الكتبى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز ماي كورنر للتجميل ذ.م.م 
MY CORNER BEAUTY CENTER L.L.C

اإىل /مركز ماي كورنر للتجميل - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م 
MY CORNER BEAUTY CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة االمارات حللول تكنولوجيا النقل ذ.م.م   

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1482696 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سركة االمارات العامة للنقل واخلدمات )موا�سالت االمارات( 
Emirates Public Transport and Services Company )EMIRATES TRANSPOR(

من �سريك اإىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء / �سركة االمارات العامة للنقل واخلدمات )موا�سالت االمارات( 

Emirates Public Transport and Services Company )EMIRATES TRANSPOR(
 من 51 % اإىل 100 %

تعديل مدير / اإ�سافة احمد ح�سن حممد ياقوت
AL FORSAN GENERAL TRADING  تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف الفر�سان للتجارة العامة

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة االمارات حللول تكنولوجيا النقل ذ.م.م
 EMIRATES TRANSPORT TECHNOLOGY SOLUTIONS L.L.C

اإىل /�سركة االمارات حللول تكنولوجيا النقل - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م 
EMIRATES TRANSPORT TECHNOLOGY SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/15880

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/16 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
 + ����س.ذ.م.م  التجارية  الر�سيد  +عبدالعزيز  حم��دودة(  م�سئولية  ذات  )�سركة  اليت  �سده 
عبدالعزيز بن ر�سيد بن حممد الر�سيد + نايف �سبيان عتيق ال�سمري و او�ساف املحجوزات على 

النحو التايل :
                                                       الو�سف     �سعر التقييم  

                                          مالب�س ن�سائيه ورجاليه        66،680 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18547

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/16 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
النحو  على  املحجوزات  او�ساف  و  جايكواد  ناجنات  ديباك   + لل�سياحة  بريز  لك�سري  �سده 

التايل :
�سعر التقييم                                                                    الو�سف  

 2،000                                                              اثاث مكتبي   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإنذار عديل بالن�سر
رقم 25587  /2022 

املن�����ذر :بنك دبي اال�سالمي )�ض م ع(
املنذر اليها : افراح ربيع لتاأجري ال�سيارات �ض ذ م م )جمهول حمل االقامة(  

�سيغة االعالن بالن�سر 
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :

اوال - �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 17156 درهم يف خالل املواعيد القانونية
املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا   - ثانيا 
       80693 رق��م  اال�سالمى   دب��ى  بنك  ل�سالح  املرهونة  ال�سيارة  ببيع  ل��الذن  املخت�سة 
للدين  وف��اءا  له  اللون ف�سي   2016 ني�سان �سني موديل  O ماركة  دبي  خ�سو�سى 

امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 17156 درهم 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

7039270363 70363
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

357505:تاريخ: 2021/08/16 املودعة بالرقم  
بيانات االأولوية: 

اال�سم: بلواإير اإيه بي 
وعنوانه: دانديريد �سغاتان 11 ، �ستوكهومل 26 114 ، ال�سويد.

�سورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:11
اأجهزة ومن�ساآت تنقية الهواء واإزالة الروائح الكريهة من اجلو وتر�سيح )فلرة( الهواء، مرح�سات )فالتر( 

لالأجهزة واملعدات املذكورة اآنًفا، مر�سحات )فالتر( )اأجزاء من املن�ساآت املنزلية(.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة   GERMSHIELDباللغة االإجنليزية .

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 173766

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
365706:تاريخ: 2021/11/29 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�سم: جمعية ال�سارقة التعاونية وعنوانه: �ض.ب. 5435 ، ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة               
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35

خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، املعاجلة االإدارية لطلبات 
االأعمال،  املعلومات واالأخبار عن  املهنية،  االأعمال  ا�ست�سارات  بالطلب الربيدي،  الدعاية واالإعالن  ال�سراء، 
اإدارة وتنظيم االأعمال، امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، ا�ست�سارات تنظيم  ا�ست�سارات يف 
االأعمال، االإدارة التجارية لرخي�ض ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين، تقدمي املعلومات التجارية والن�سح 
للم�ستهلكني، امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو البيع 
تنظيم  الت�سويق،  درا���س��ات  الت�سويق،  اأبحاث  الت�سويق،  ال��والء،  بطاقات  خدمات  ال�سلع،  عر�ض  بالتجزئة، 
املعار�ض لغايات جتارية اأو اإعالنية، تنظيم املعار�ض التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية، عر�ض ال�سلع على 
الت�سويق عرب  الكفاالت، خدمات  املبيعات لالآخرين، بحث  بالتجزئة، ترويج  بيعها  لغايات  و�سائل االت�سال 
الهاتف، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها 

عند احلاجة، اإدارة وت�سغيل مراكز ت�سوق للبيع بالتجزئة.
و���س��ف ال��ع��الم��ة: ال��ع��الم��ة ع��ب��ارة ع��ن ك��ل��م��ات ت��ع��اون��ي��ة ال�����س��ارق��ة باللغة ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ل��ون االأح��م��ر حتتهم 

الرمادي. باللون  االإجنليزية  باللغة   SHARJAH CO-OP
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181998

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 169314
 باإ�سم : ام كاي للت�سميم الداخلي  )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

وعنوانه: �ض.ب. 73348 ، برد  دبي ، دبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ: 2003/03/17 وامل�سجلة حتت الرقم: 169314 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
 2022/02/15 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2032/02/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 61793

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 143463 بتاريخ: 2010/06/10

امل�سجلة بالرقم: 143463 بتاريخ: 2011/03/13
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 143465 بتاريخ: 2010/06/10

امل�سجلة بالرقم: 143465 بتاريخ: 2011/03/13
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 195192 بتاريخ: 2013/07/21

امل�سجلة بالرقم: 195192 بتاريخ: 2014/09/03
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 196121 بتاريخ: 2013/08/11

امل�سجلة بالرقم: 196121 بتاريخ: 2014/09/03
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 169313
 باإ�سم : ام كاي للت�سميم الداخلي  )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

وعنوانه: �ض.ب. 73348 ، برد  دبي ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2003/03/17 وامل�سجلة حتت الرقم: 169313 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
 2022/02/15 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2032/02/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 61794

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 118696 بتاريخ: 2008/08/28

امل�سجلة بالرقم: 118696 بتاريخ: 2010/01/31
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :2022/02/09 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 12622 بتاريخ: 1995/09/11
امل�سجلة بالرقم: 12622 بتاريخ: 1996/12/28

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 143462 بتاريخ: 2010/06/10

امل�سجلة بالرقم: 143462 بتاريخ: 2011/03/13
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 256162 بتاريخ: 2016/07/03

امل�سجلة بالرقم: 256162 بتاريخ: 2017/02/19
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 259547 بتاريخ: 2016/09/06

امل�سجلة بالرقم: 259547 بتاريخ: 2017/05/02
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 260348 بتاريخ: 2016/09/26

امل�سجلة بالرقم: 260348 بتاريخ: 2017/05/09
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 268375 بتاريخ: 2017/02/16

امل�سجلة بالرقم: 268375 بتاريخ: 2017/08/06
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 2696 بتاريخ: 1993/10/13
امل�سجلة بالرقم: 2696 بتاريخ: 1995/02/26

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 29254 بتاريخ: 1998/12/08
امل�سجلة بالرقم: 29254 بتاريخ: 2003/09/13

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 2936 بتاريخ: 1993/10/25
امل�سجلة بالرقم: 2936 بتاريخ: 1995/09/07

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 302774 بتاريخ: 2018/12/06

امل�سجلة بالرقم: 302774 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 9553 بتاريخ: 1995/03/13
امل�سجلة بالرقم: 9553 بتاريخ: 1994/08/01

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 302778 بتاريخ: 2018/12/06

امل�سجلة بالرقم: 302778 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 30891 بتاريخ: 1999/04/18
امل�سجلة بالرقم: 30891 بتاريخ: 2002/04/24

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 46142 بتاريخ: 2002/02/06
امل�سجلة بالرقم: 46142 بتاريخ: 2003/03/17

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 9177 بتاريخ: 1995/02/06
امل�سجلة بالرقم: 9177 بتاريخ: 1996/08/01

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 9481 بتاريخ: 1995/03/11
امل�سجلة بالرقم: 9481 بتاريخ: 1996/08/01

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2022/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 181549 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 366449         بتاريخ: 2021/12/11
با�س��م: �سركة بر�ستيج لال�سترياد والت�سدير

وعنوانه: تقاطع �سارع عمان التنموي مع �سارع االأزرق الدويل، مقابل ترخي�ض  �سحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية; االأرز; التابيوكا وال�ساغو; الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  االأ�سود;  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة;  احل��ل��وي��ات  واحللويات;  والفطائر  اخلبز  احلبوب;  م��ن 

وم�سحوق اخلبيز; امللح; اخلردل; اخلل وال�سل�سات )التوابل(; البهارات; الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة Pirlo مكتوبة ب�سك خا�ض بحيث احلرف i ب�سكل �سمعة وحرف o داخله 
قطرة وبني االحرف كتبت كلمة بريلو بااللوان االأزرق والكحلي واال�سود.

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
ZUBIZU :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 271241 بتاريخ : 2017/04/10
امل�سجلة بتاريخ : 2017/12/27

با�س��م: دوجو�ض مو�ستريي �سي�ستملريي اأنونيم �سريكيتي
وعنوانه: اونيك ا�سطنبول هوزور ماهالي�سي، ما�سلك ايازاجا جادي�سي، نو: 4/بي، 

كات: 4، نو: 501، ما�سلك، �سانري، ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 35

الدعاية واالإعالن والت�سويق والعالقات العامة؛ تنظيم املعار�ض واملعار�ض التجارية الأغرا�ض جتارية اأو اإعالنية؛ ت�سميم 
لالآخرين؛  ال�سحف  ا�سراكات  ترتيب  �سكرتارية؛  خدمات  املكتبي؛  الن�ساط  تفعيل  اأو  املكتب  وظائف  االإعالنية؛  امل��واد 
جتميع االإح�ساءات؛ تاأجري اآالت املكاتب؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب؛ الرد على الهاتف للم�سركني غري 
اإدارة االأعمال وتوجيه االأعمال وا�ست�سارات االأعمال؛ املحا�سبة؛ خدمات ا�ست�سارية جتارية؛ وتعيني املوظفني،  املوجودين؛ 
تن�سيب املوظفني، وكاالت التوظيف، وكاالت اال�سترياد والت�سدير؛ خدمات تعيني املوظفني املوؤقتني؛ املزاد العلني؛ االأجهزة 
الب�سرية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات 
واأدوات الوزن والقيا�ض واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف 
اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، 
اأقرا�ض ت�سجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية و اآليات لالأجهزة التي 
تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، اآالت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر و برامج كمبيوتر و اأجهزة 
اإطفاء احلرائق و برجميات قابلة للتحميل يف طبيعة تطبيقات الهاتف النقال الإجراء حجوزات املطاعم والت�سوق واحلجز 
والدفع بوا�سطة الهاتف النقال واالإعالن وتوفري املعلومات للم�ستهلكني يف جمال ق�سائم اخل�سم واحل�سومات ومعلومات 

عن مقارنة االأ�سعار وا�ستعرا�ض املنتجات ومعلومات اخل�سم وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها ب�سهولة و�سرائها
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: دوجو�ض بيلجي ا�سليم يف تيكنولوجي هزميتلريي انونيم �سركيتي
عنوانه: هوزور ماهالي�سي، ما�سلك ايازاجا جادي�سي، نو: 4 بي /402 �سانري، ا�سطنبول، تركيا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2022/01/20
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2022/01/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 173545

با�س��م: بي تي. �سينت�سوري تيك�ستايل اند�سري تي بي كية.

وعنوانه: جي ال. رايا بوجور كيه ام 27 �ساراكا�ض. جاكارتا 13740 اندوني�سيا

وامل�سجلة بالرقم )173545( بتاريخ 2019/11/07

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2022/05/13 وحتى تاريخ : 2032/05/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

املودعة حتت رقم : 366448         بتاريخ: 2021/12/11
با�س��م: �سركة بر�ستيج لال�سترياد والت�سدير

وعنوانه: تقاطع �سارع عمان التنموي مع �سارع االأزرق الدويل، مقابل ترخي�ض  �سحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  اللحم; ف��واك��ه  وال�سيد; خال�سات  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم 
ومطهوة; هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر; البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب; الزيوت 

والدهون ال�ساحلة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة Pirlo مكتوبة ب�سك خا�ض بحيث احلرف i ب�سكل �سمعة وحرف o داخله 
قطرة وبني االحرف كتبت كلمة بريلو بااللوان االأزرق والكحلي واال�سود.

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
ZUBIZU :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 271240 بتاريخ : 2017/04/10
امل�سجلة بتاريخ : 2017/12/27

با�س��م: دوجو�ض مو�ستريي �سي�ستملريي اأنونيم �سريكيتي
وعنوانه: اونيك ا�سطنبول هوزور ماهالي�سي، ما�سلك ايازاجا جادي�سي،

 نو: 4/بي، كات: 4، نو: 501، ما�سلك، �سانري، ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 9 

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ض واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، اآالت 
برجميات  احلرائق؛  اإطفاء  اأجهزة  كمبيوتر؛  برامج  الكمبيوتر؛  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  حا�سبة، 
والدفع  واحلجز  والت�سوق  املطاعم  حجوزات  الإج��راء  النقال  الهاتف  تطبيقات  طبيعة  يف  للتحميل  قابلة 
واحل�سومات  اخل�سم  ق�سائم  جم��ال  يف  للم�ستهلكني  املعلومات  وتوفري  واالإع���الن  النقال  الهاتف  بوا�سطة 

ومعلومات عن مقارنة االأ�سعار وا�ستعرا�ض املنتجات ومعلومات اخل�سم
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: دوجو�ض بيلجي ا�سليم يف تيكنولوجي هزميتلريي انونيم �سركيتي
عنوانه: هوزور ماهالي�سي، ما�سلك ايازاجا جادي�سي، نو: 4 بي /402 �سانري، ا�سطنبول، تركيا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2022/01/20
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2022/01/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
Scanlux :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 82334 بتاريخ : 2006/06/27
امل�سجلة بتاريخ : 2007/03/21

با�س��م: �سانوكميا فارمازويتيكا ايه جي 
وعنوانه: بولتزماجنازي 9ايه-11ايه-1090 فينا، النم�سا

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 3 
اأجهزة  والتباين لال�ستخدام يف  االختالفات  الك�سف عن  و�سائط  والطبية، وحتديداً  ال�سيدالنية  املنتجات 
االأ�سعة ال�سينية؛ وو�سائط للك�سف عن االختالفات والتباين لال�ستخدام يف اأجهزة ت�سوير ال�سرايني، واأجهزة 
ت�سخي�ض  يف  لال�ستخدام  وتركيبات  وم�ستح�سرات  وم��واد  املقطعي؛  الت�سوير  واأجهزة  الوعائي،  الت�سوير 

احلاالت املر�سية
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: �سانو�سيميا فارمازويتيكا جي ام بي ات�ض
عنوانه: النديجر �سرا�سه 7، 2491 نيوفيلد اآن دير ليثا، النم�سا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2022/01/14
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2022/01/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 50878

با�س��م: كيالنغ ماكانان مامي ا�ض دي ان. بي ات�ض دي.

وعنوانه: لوت 1، اير كريوه اند�سريال اي�ستيت، 750450 ميالكا، ماليزيا

وامل�سجلة بالرقم )50878( بتاريخ 2003/08/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2022/12/23 وحتى تاريخ : 2032/12/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

املودعة حتت رقم : 367181         بتاريخ: 2021/12/21
با�س��م: �سركة بلومينا خلدمات رجال االعمال ذ. م.م 

وعنوانه: عمارة رقم 67 �سارع االأمرية عالية بنت احل�سني، ال�سويفية، عمان، االأردن �ض.ب: 851491 الرمز 
الربيدي: 11185

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
تقدمي خدمات قانونية ومنها خدمات الهجرة واحل�سول على اجلن�سية.

الواق�عة بالفئة: 45
 BLUEMINA و�سف العالمة: كلمة بلومينا بالعربية على ميينها دائرة داخلها 3 خطوط وا�سفلها كلمة

بحروف التينية على ي�سارها دائرة داخلها 3 خطوط بااللوان االبي�ض والكحلي .
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
Cyclolux :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 301646 بتاريخ : 2018/11/14
امل�سجلة بتاريخ : 2019/03/18

با�س��م: �سانو�سيميا فارمازويتيكا ايه جي 
وعنوانه: بولت�سماجنازي 9ايه-11، ايه-1090 فيينا، النم�سا

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 3 
لالأغرا�ض  ال�سينية  باالأ�سعة  التباين  عوامل  التخ�سي�ض  وجه  على  طبية  لغايات  ت�سخي�ض  م�ستح�سرات 

الطبية
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: �سانو�سيميا فارمازويتيكا جي ام بي ات�ض
عنوانه: النديجر �سرا�سه 7، 2491 نيوفيلد اآن دير ليثا، النم�سا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2022/01/14
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2022/01/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 176322

با�س��م: ارنت فارما�سوتيكال كوربوري�سن

وعنوانه: 2525 ديفي رود �سوت 330، ديفي، فلوريدا، الواليات املتحدة االأمريكية

وامل�سجلة بالرقم )176322( بتاريخ 2016/05/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2022/07/05 وحتى تاريخ : 2032/07/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
ZUBIZU :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 271242 بتاريخ : 2017/04/10
امل�سجلة بتاريخ : 2017/12/27

با�س��م: دوجو�ض مو�ستريي �سي�ستملريي اأنونيم �سريكيتي
وعنوانه: اونيك ا�سطنبول هوزور ماهالي�سي، ما�سلك ايازاجا جادي�سي، نو: 4/بي، كات: 4، نو: 501، ما�سلك، 

�سانري، ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 42

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�سن�اعية، 
خدم�ات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوت�ر؛ خدمات الفكر واملعنى بها تقدمي اأفكار ومفاهيم جديدة 
اجلديدة  للمنتجات  والتطوير  البحث  لالآخرين؛  االإنرنت  �سبكة  على  الويب  ملواقع  القائمة  للتطبيقات 
مواقع  و�سيانة  اإن�ساء  الويب؛  مواقع  ت�سميم  ا�ست�سارية  اجلديدة؛  املنتجات  ت�سميم  خدمات  لالآخرين؛ 
اإن�ساء وت�سميم فهار�ض املعلومات القائمة ملواقع الويب على �سبكة  الويب على �سبكة االإنرنت لالآخرين؛ 

االإنرنت لالآخرين )خدمات تكنولوجيا املعلومات(
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: دوجو�ض بيلجي ا�سليم يف تيكنولوجي هزميتلريي انونيم �سركيتي
عنوانه: هوزور ماهالي�سي، ما�سلك ايازاجا جادي�سي، نو: 4 بي /402 �سانري، ا�سطنبول، تركيا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2022/01/20
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2022/01/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 175586

با�س��م: خو�سيه ازوالي ازوالي

ال��ك��وب��ن��دا���ض، 28108  ان��دو���س��ري��ال دي  ب���ول.  ���س��ى/ ج��وزم��ان ال بوينو، 6،  وع��ن��وان��ه: 

الكوبندا�ض - مدريد، ا�سبانيا

وامل�سجلة بالرقم )175586( بتاريخ 2015/06/03

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2022/06/21 وحتى تاريخ : 2032/06/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

املودعة حتت رقم : 365490         بتاريخ: 2021/11/25
با�س��م: ايكر �سوت اورونلريى جيدا �سانايى يف تيجاريت انونيم �سريكيتى

وعنوانه: اودونلوك ماهالي�سى، اأردوغان بينيوجل جادي�سى منرب: 13/ايه، نيلوفر - بور�سا / تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

عجائن  معكرونة،  ال�سوكوالتة؛  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأو  القهوة  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  القهوة، 
حم�سية، نودلز )معكرونة رقيقة(؛ املعجنات ومنتجات املخابز التي اأ�سا�سها الدقيق؛ حلويات ا�سا�سها الدقيق 
وال�سوكوالتة؛ خبز، فطائر باللحم، خبز عربي، �سندوي�سات، فطائر، كيك؛ احللويات التي ا�سا�سها العجني 
املغلفة بال�سراب؛ مهلبية، ك�سرد، اأرز باللنب، الع�سل، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، �سمع النحل )عكرب( 
لالأغرا�ض الغذائية؛ توابل للمواد الغذائية؛ فانيال )منكهة(، بهارات، ال�سل�سات )التوابل(، �سل�سة بندورة؛ 
خمرية، م�سحوق اخلبيز؛ دقيق، �سميد، ن�سا للطعام؛ �سكر، مكعبات ال�سكر، �سكر بودرة؛ �ساي، �ساي مثلج؛ 
)اأي�سكرمي(، مثلجات �ساحلة  ب�سكويت رقائق؛ علكة؛ بوظة  ب�سكويت رقيق،  ب�سكويت،  حلويات، �سوكوالتة، 
لالأكل؛ ملح؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب، بو�سار، �سوفان مطحون، رقائق الذرة، حبوب االإفطار، القمح 
امل�سنع لال�ستهالك الب�سري، �سعري مطحون لال�ستهالك الب�سري، ال�سوفان املعالج لال�ستهالك الب�سري، 

اجلاودار املعالج لال�ستهالك الب�سري، االأرز؛ دب�ض للطعام.
الواق�عة بالفئة: 30

بااللوان  بي�ساوي  اط��ار  داخ��ل  حيوان  راأ���ض  ر�سمة  خلفها  التينية  بحروف   eker كلمة  العالمة:  و�سف 
االبي�ض واخلمري والربونزي.

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

املودعة حتت رقم : 365572         بتاريخ: 2021/11/28
با�س��م: اجك تك�ستيل بازارالما اإتهاالت اإهرجات اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: ايوب اوغلو ماهالي�سي، �سرف اوغلو �سوكاك، نو:1/10، �ساهني بيه غازي عنتاب تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الواقية لالأغرا�ض اخلا�سة؛  الداخلية واملالب�ض اخلارجية  بخالف املالب�ض  املالب�ض مبا يف ذلك املالب�ض 
االأحذية،  القدم،  الب�سة  )املالب�ض(؛  االأحزمة  االأو�سحة،  الع�سابات،  ال�ساالت،  )املالب�ض(،  لفحات  اجل��وارب، 
النعال اأو �سبا�سب، ال�سنادل؛ اأغطية الراأ�ض، القبعات، القبعات ذات االأقنعة، قبعة البرييه، طواقي )اأغطية 

الراأ�ض(، قبعات بحجم اجلمجمة
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العالمة: كلمة KUTNIA  مكتوبة ب�سكل خا�ض بحروف التينية باللون اخلمري.
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

املودعة حتت رقم : 366080          بتاريخ: 2021/12/06
با�س��م: داميوند كوي�ست ليمتد

وعنوانه: او ام �سي �سامربز، �ض . ب 3152، رود تاون، تورتوال، جرز العذراء الربيطانية
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و�سواحن  التبغ  ت�سخني  يف  امل�ستخدمة  االإلكرونية  لالأجهزة  بطاريات  االإلكرونية؛  لل�سجائر  بطاريات 
االإلكرونية  ل��الأج��ه��زة   USB ا���ض  ب��ي  ي��و  �سواحن  التبغ؛  ت�سخني  يف  امل�ستخدمة  االإل��ك��رون��ي��ة  االأج��ه��زة 
التي  لالأجهزة  ال�سيارات  �سواحن  االإلكرونية؛  لل�سجائر  ال�سيارات  �سواحن  التبغ؛  ت�سخني  يف  امل�ستخدمة 
ال�سحن  وحم��ط��ات  ال�سحن  م��وان��ئ  االإل��ك��رون��ي��ة؛  لل�سجائر  ب��ط��اري��ات  �سواحن  التبغ؛  لت�سخني  ت�ستخدم 
لالأجهزة االإلكرونية امل�ستخدمة يف ت�سخني التبغ؛ موانئ ال�سحن وحمطات ال�سحن لل�سجائر االإلكرونية؛ 
املحمولة  الطاقة  م��زودات  التبغ؛  لت�سخني  ت�ستخدم  التي  االإلكرونية  املحمولة لالأجهزة  الطاقة  م��زودات 

لل�سجائر االإلكرونية؛ جميها مدرجة يف الفئة 9.
الواق�عة بالفئة: 9

باللون  التينية  ب��ح��روف   CYO Craft Your Own وكلمات  اح��رف  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�سف 
اال�سود.

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 366318         بتاريخ: 2021/12/08
با�س��م: ات�سيمورا �سانغيو كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 5-20، ميناميت�سو، كانازاوا، اإي�سيكاوا  بريف. 920-8633، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأقم�سة  املوائد؛  اأغطية  الفرا�ض؛  اأغطية  اأخ��رى؛  فئات  ال��واردة يف  الن�سيج غري  املن�سوجات ومنتجات 
حمبوكة؛ اأقم�سة لالإ�ستخدام يف الن�سيج؛ اأقم�سة من�سوجة .

الواق�عة بالفئة: 24
و�سف العالمة: كلمة AMIDO مكتوبة ب�سكل خا�ض بحروف التينية باللون اال�سود.

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

املودعة حتت رقم : 366320         بتاريخ: 2021/12/08
با�س��م: ات�سيمورا �سانغيو كو.، ال تي دي. 

وعنوانه: 20-5، ميناميت�سو، كانازاوا، اإي�سيكاوا بريف. 920-8633، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأقم�سة  امل��وائ��د؛  اأغطية  الفرا�ض؛  اأغطية  اأخ���رى؛  فئات  يف  ال���واردة  غري  الن�سيج  ومنتجات  املن�سوجات 
حمبوكة؛ اأقم�سة لالإ�ستخدام يف الن�سيج؛ اأقم�سة من�سوجة .

الواق�عة بالفئة: 24
و�سف العالمة: كلمة IMA مكتوبة ب�سكل خا�ض بحروف التينية على ي�سارها ر�سمة باللون اال�سود 

واالبي�ض.
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

املودعة حتت رقم : 365700             بتاريخ : 2021/11/29
با�س��م: تويز "ار" اأ�ض )اأ�سيا( ليمتد

وعنوانه: 8/اأف، ليفوجن تاور، 888 ت�سيوجن �سا وان رود، الي ت�سي كوك، كولون، هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 28
البل�ض(  ن�سيج  )من  ال�سخ�سيات  لعبة  البل�ض(؛  ن�سيج  )من  القطيفة  دمى  اللعب؛  واأدوات  اللعب  االألعاب؛ 
)األعاب(؛ لعبة القطيفة )من ن�سيج البل�ض( حم�سوة؛ لعب القطيفة )من ن�سيج البل�ض(؛ لعبة القطيفة )من 
ن�سيج البل�ض( مدفوعة مبحرك؛ لعب رقيق؛ لعب طرية؛ األعاب لالأطفال؛ األعاب للر�سع؛ ملحقات واأجزاء 

وتركيبات الب�سائع املذكورة اأعاله يف الفئة 28
و�سف العالمة: كلمات FRIENDS FOR LIFE بحروف التينية باللون اال�سود

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

املودعة حتت رقم : 367039        بتاريخ : 2021/12/19
تاريخ االأولوية: 2021/6/24 رقم االأولوية: 083612 

البلد االأولوية: جامايكا
با�س��م: في�سبوك تكنولوجيز، ال ال �سي 

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات بالفئة : 45

االجتماعية عرب  ال�سبكات  ؛ خدمات  الهوية  التحقق من  ؛ خدمات  التجارية  الهوية  التحقق من  خدمات 
االإنرنت ؛ خدمات الكون�سريج ال�سخ�سية لالآخرين مبا يف ذلك اإجراء الرتيبات واحلجوزات ال�سخ�سية 
املطلوبة وتوفري املعلومات اخلا�سة بالعميل لتلبية االحتياجات الفردية ؛ توفري الو�سول اإىل قواعد بيانات 
والتعريف   ، االجتماعية  ال�سبكات  جم��االت  يف  االإنرنت  على  للبحث  القابلة  البيانات  وقواعد  الكمبيوتر 
االجتماعية  ال�سبكات  خدمات  ؛  املواعدة  وخدمات  وال�سبكات  االجتماعية  املقدمة  ؛  والتعارف  االجتماعي 
االإنرنت  على  جمتمعي  موقع  خالل  من  املقدمة  التدريب  واأن�سطة  البدنية  واللياقة  بالريا�سة  املتعلقة 

و�سبكات ات�سال اإلكرونية وحا�سوب اأخرى ؛ خدمات التحقق من امل�ستخدم
و�سف العالمة: ر�سمة مثلث مت�ساوي االأ�سالع مقلوب ومنحن الزوايا تخرج من �سلوعه خطوط لت�سكل 

دائرة يف املنت�سف باللون اال�سود
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

املودعة حتت رقم : 367467        بتاريخ : 2021/12/23
رقم االأولوية: 083739

تاريخ االأولوية: 2021/7/8 البلد االأولوية: جامايكا
با�س��م: ميتا بالتفورمز، انك. 

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات بالفئة : 28

الفيديو  األعاب  واأجهزة  الكمبيوتر،  باأجهزة  لالت�سال  الفيديو  األعاب  ملمار�سة  االفرا�سي  الواقع  �سماعات 
،وحدات حتكم األعاب الفيديو املحمولة، واأجهزة الكمبيوتر اللوحية، واالأجهزة املحمولة،  والهواتف املحمولة 
من اأجل متكني جتارب الواقع االفرا�سي؛ اأجهزة األعاب الو�سائط املتعددة االإلكرونية والتفاعلية؛ وحدات 
التحكم عن بعد التفاعلية الألعاب الفيديو؛ االأجهزة الطرفية القابلة لالرتداء ملمار�سة األعاب الفيديو املكَيّفة 
،اأجهزة  املحمولة  الفيديو  األعاب  يف  التحكم  ،وح��دات  الفيديو  األعاب  واأجهزة  الكمبيوتر،  الأجهزة  خ�سي�سا 
الكمبيوتر؛  االألعاب الألعاب  التحكم يف  اأجهزة  املحمولة؛  والهواتف  املحمولة  االأجهزة  اللوحية،  الكمبيوتر 
االإلكرونية  االألعاب  للعب  يدوية  الفيديو؛ وحدات  األعاب  لعب  وب�سرية ال�ستخدامها يف  �سمعية  �سماعات 
مع  االألعاب  اآالت  اأي  املحمولة،  االألعاب  واأجهزة  االألعاب  اأجهزة  الفيديو؛  واألعاب  والتفاعلية  واحلا�سوبية 
اإخراج الفيديو اأو بدونه لت�سغيل األعاب الكمبيوتر واألعاب الفيديو؛ اأجهزة األعاب الكمبيوتر لال�ستخدام مع 
�سا�سة عر�ض خارجية اأو �سا�سة عر�ض ؛ جهاز لالألعاب االإلكرونية بخالف تلك التي مت تكييفها لال�ستخدام 
مع �سا�سة عر�ض خارجية اأو �سا�سة عر�ض؛ جهاز لالألعاب االإلكرونية مهياأ لال�ستخدام مع �سا�سة عر�ض 
اأذرع  ؛  الفيديو  األعاب  الفيديو املحمولة واأجهزة  ا الألعاب  اأو �سا�سة عر�ض؛ حقائب مهياأة خ�سي�سً خارجية 
االأفالم  الرفيهية؛  االألعاب  للعب  الكمبيوتر  األعاب  والفيديو؛ وحدات حتكم  الكمبيوتر  األعاب  التحكم يف 
البال�ستيكية املجهزة املعروفة با�سم اجللود لتغطية اأجهزة لعب االألعاب االإلكرونية وحمايتها، مثل اأجهزة 
األعاب الفيديو ووحدات األعاب الفيديو املحمولة باليد؛ اأجهزة التحكم يف االألعاب يف طبيعة لوحات املفاتيح 
األعاب مهياأة لال�ستخدام مع اأجهزة ا�ستقبال التلفزيون؛ �سماعات راأ�ض لالألعاب مهياأة  الألعاب الكمبيوتر؛ 
لال�ستخدام يف ممار�سة األعاب الفيديو ؛ وحدات ع�سا التحكم املحمولة باليد للعب األعاب الفيديو؛ اأجهزة 
؛  فقط  التلفزيون  ا�ستقبال  اأجهزة  مع  لال�ستخدام  ومكيفة  حممولة  اإلكرونية  األعاب  املحمولة.  االألعاب 
االإلكرونية لال�ستخدام مع  االألعاب  ال�سائل؛ وحدات يدوية للعب  الكري�ستال  �سا�سات  األعاب حممولة مع 
LCD؛ اأجهزة التحكم  األعاب  األعاب الفيديو املنزلية ؛ اآالت  اأو �سا�سة عر�ض؛ اآالت  �سا�سة عر�ض خارجية 
ا  االإلكرونية؛ حقائب حمل واقية مهياأة خ�سي�سً الفيديو  األعاب  التي يديرها الالعب الآالت  االإلكرونية 
االألعاب  لعب  الأجهزة  تقف  م�ستقلة.  فيديو  لعبة  اآل��ة  ؛  الفيديو  األعاب  واأجهزة  املحمولة  الفيديو  الألعاب 
االإلكرونية، وهي وحدات حتكم األعاب الفيديو ووحدات األعاب الفيديو املحمولة باليد ؛ وحدات من�سدية 
للعب االألعاب االإلكرونية غري املقرنة بجهاز تلفزيون اأو كمبيوتر ؛ األعاب الفيديو التفاعلية باليد اأجهزة 
املمرات؛  الفيديو  األعاب  اآالت  االألعاب؛  اأجهزة حتكم الأجهزة  ؛  االإلكرونية  االألعاب  التحكم عن بعد للعب 
زينة  االأخ��رى؛  الفئات  املدرجة يف  والريا�سة غري  اجلمباز  اأدوات  واللعب؛  االألعاب  الفيديو؛  األعاب  اأجهزة 
الريا�سة  معدات  اجل�سم؛  تدريب  ؛معدات  اجل�سم  تدريب  ؛جهاز  اجل�سم  بناء  جهاز  امليالد؛  عيد  الأ�سجار 

واالألعاب. االت التمرين
و�سف العالمة: كلمة META بحروف التينية باللون اال�سود

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

رقم االأولوية: 90729863 
تاريخ االأولوية: 2021/05/24

بلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية
املودعة حتت رقم : 365399             بتاريخ : 2021/11/24

با�س��م: جوبراند�ض انك.
وعنوانه: 537 ان ثريد �سريت، فيالدلفيا، بين�سيلفانيا، 19123 الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 9

برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل للم�ستهلكني للو�سول اإىل ومراقبة واإدارة ملف تعريف برنامج الوالء اخلا�سة 
بهم والنقاط واملكافاآت واالأموال والو�سول اإىل معلومات وبيانات بائعي التجزئة وطلب ودفع وتتبع ت�سليم 

جمموعة متنوعة من ال�سلع اال�ستهالكية
و�سف العالمة: كلمات PUFF POINTS بحروف التينية بااللوان اال�سود

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 365703             بتاريخ : 2021/11/29
با�س��م: تويز "ار" اأ�ض )اأ�سيا( ليمتد

وعنوانه: 8/اأف، ليفوجن تاور، 888 ت�سيوجن �سا وان رود، الي ت�سي كوك، كولون، هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 28
البل�ض(  ن�سيج  )من  ال�سخ�سيات  لعبة  البل�ض(؛  ن�سيج  )من  القطيفة  دمى  اللعب؛  واأدوات  اللعب  االألعاب؛ 
)األعاب(؛ لعبة القطيفة )من ن�سيج البل�ض( حم�سوة؛ لعب القطيفة )من ن�سيج البل�ض(؛ لعبة القطيفة )من 
ن�سيج البل�ض( مدفوعة مبحرك؛ لعب رقيق؛ لعب طرية؛ األعاب لالأطفال؛ األعاب للر�سع؛ ملحقات واأجزاء 

وتركيبات الب�سائع املذكورة اأعاله يف الفئة 28
و�سف العالمة: كلمات FRIENDS FOR LIFE مكتوبة ب�سكل خا�ض بحروف التينية حولها اطار 

بااللوان االبي�ض واال�سود والرمادي
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

رقم االأولوية: 90729863 
تاريخ االأولوية: 2021/05/24

بلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية
املودعة حتت رقم : 365400             بتاريخ : 2021/11/24

با�س��م: جوبراند�ض انك.
وعنوانه: 537 ان ثريد �سريت، فيالدلفيا، بين�سيلفانيا، 19123 الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 35

اإدارة برامج منح احلوافز من خالل اإ�سدار ومعاجلة نقاط الوالء واملكافاآت ل�سراء �سلع اأو خدمات ال�سركة؛ 
خدمات البيع بالتجزئة واملعنى بها اإدارة برنامج اخل�سم واملكافاآت والوالء لتمكني امل�ساركني من احل�سول 
على خ�سومات ومكافاآت ونقاط ال�ستخدامها يف �سراء جمموعة متنوعة من ال�سلع اال�ستهالكية؛ خدمات 
البيع  متاجر  خ��دم��ات  ؛  اال�ستهالكية  ال�سلع  م��ن  متنوعة  مبجموعة  تتميز  التي  االإن��رن��ت  ع��رب  الطلب 

بالتجزئة عرب االإنرنت التي تعر�ض جمموعة متنوعة من ال�سلع اال�ستهالكية
و�سف العالمة: كلمات PUFF POINTS بحروف التينية بااللوان اال�سود

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 365752       بتاريخ : 2021/11/30
رقم االأولوية: 90743808

تاريخ االأولوية: 2021/05/30
البلد االأولوية: ، الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: بيولينك، اإنك.
وعنوانه: 5435 تاوين �سينر كورت، #200، �سان دييجو، كاليفورنيا 92121، الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات بالفئة : 10
اأجهزة ميكن  البيانات احليوية لال�ستخدام الطبي؛ عدادات اجللوكوز؛  القابلة لالرتداء لقيا�ض  ال�سا�سات 

ارتداوؤها ملراقبة م�ستويات اجللوكوز والكيتون يف الدم لالأغرا�ض الطبية
و�سف العالمة: ر�سمة مل�سار م�ستمر ي�سكل  تقاطًعا  

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

املودعة حتت رقم : 367041        بتاريخ : 2021/12/19
رقم االأولوية: 083612

تاريخ االأولوية: 2021/6/24 البلد االأولوية: جامايكا
با�س��م: في�سبوك تكنولوجيز، ال ال �سي 

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات بالفئة : 41

الواقعي؛  الفيديو  اإنتاج  زي��ادة  )التدريب(؛  العمل  ور���ض  وعقد  تنظيم  الربوية؛  امل��وؤمت��رات  وعقد  تنظيم 
تنظيم وعقد املوؤمترات الربوية؛ تنظيم وعقد ور�ض العمل )التدريب(؛ اإنتاج فيديو الواقع املعزز؛ اإجراء 
اإجراء ف�سول  اإليها؛  الو�سول  واإتاحة  االإنرنت  البدنية عرب  اللياقة  التدريبات احلية وتعليمات وجل�سات 
لياقة بدنية؛ خدمات التعليم؛ اخلدمات التعليمية وهي اإقامة الندوات واملوؤمترات وور�ض العمل يف جماالت 
ال�سحة والعافية؛ اخلدمات التعليمية، وهي تنظيم وعقد املوؤمترات والندوات يف جماالت الواقع االفرا�سي 
الرفيهية  اخلدمات  االإلكروين؛  الن�سر  خدمات  االأ�سياء؛  واإنرنت  اال�سطناعي  والذكاء  املعزز  والواقع 
والتعليمية، وهي توفري االأفالم والربامج التلفزيونية والبث عرب االإنرنت واالأعمال ال�سمعية والب�سرية 
والتو�سيات  واملراجعات  املعلومات  اإىل  باالإ�سافة  االإنرنت،  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  املتعددة  والو�سائط 
والو�سائط  والب�سرية  ال�سمعية  واالأع��م��ال  االإنرنت  عرب  والبث  التلفزيونية  والربامج  باالأفالم  املتعلقة 
وتطوير  ا�ستخدام  لت�سجيع  م�سابقات  واإج��راء  تنظيم  وهي  الرفيه،  خدمات  ترفيهية؛  خدمات  املتعددة؛ 
اال�ستهالكية،  واالإلكرونيات  املختلط،  والواقع  املعزز،  والواقع  االفرا�سي،  والواقع  التفاعلي،  الرفيه 
ملكافاأة  امل�سممة  احل��واف��ز  ومنح  امل�سابقات  ب��رام��ج  وه��ي  الرفيهية،  اخل��دم��ات  الرفيه؛  واأج��ه��زة  وب��رام��ج 
امل�ساركني يف الربنامج الذين ميار�سون الريا�سة، وي�ساركون يف االأن�سطة الريا�سية، وي�ساركون يف االأن�سطة 
اأهداف �سخ�سية فيما  اإىل  الريا�سية، وي�سلون  التمارين واالأن�سطة  اإجنازات يف  املعززة لل�سحة، ويحققون 
و  امل�سابقات  برامج  الرفيهية، وهي  البدنية؛ اخلدمات  واللياقة  الريا�سية،  واالأن�سطة  بالتمرينات،  يتعلق 
االأكل  خيارات  ويختارون  الريا�سة،  ميار�سون  الذين  الربنامج  يف  امل�ساركني  ملكافاأة  امل�سممة  احلوافز  منح 
ال�سحي، وي�ساركون يف اأن�سطة اأخرى لتعزيز ال�سحة؛ اخلدمات الرفيهية، وهي برامج املكافاآت التحفيزية 
امل�سممة ملكافاأة امل�ساركني يف الربنامج الذين ميار�سون الريا�سة؛ اخلدمات الرفيهية، وهي توفري الو�سول 
اإىل قواعد البيانات التفاعلية االإلكرونية وعرب االإنرنت للمحتوى املحدد من قبل امل�ستخدم، وحمتوى 
الطرف الثالث، وال�سور الفوتوغرافية، واملواد ال�سمعية والب�سرية وال�سمعية والب�سرية يف جمال امل�سلحة 
واملعلومات  والبيانات  املحتوى  لن�سر  االإن��رن��ت  ع��رب  منتدى  توفري  وه��ي  الرفيهية،  اخل��دم��ات  العامة؛ 
الأغرا�ض الرفيه وال�سبكات االجتماعية والتجارية؛ اخلدمات الرفيهية، وهي توفري بيئات الواقع املعزز 
عرب االإنرنت؛ خدمات الرفيه، وهي توفري ت�سهيالت عرب االإنرنت لبث املحتوى الرفيهي وبث الفيديو 
املحتوى  لبث  االإنرنت  عرب  ت�سهيالت  توفري  وهي  الرفيهية،  اخلدمات  ؛  الرفيهية  لالأحداث  املبا�سر 
الرفيهي وبث الفيديو املبا�سر الأحداث الرفيه؛ اخلدمات الرفيهية، وهي توفري بيئات الواقع املختلط 
عرب االإنرنت؛ اإنتاج فيديوهات الواقع املختلط؛ خدمات اإنتاج الو�سائط املتعددة؛ املجالت االإلكرونية، اأي 
املجالت احليوية التي تعر�ض التعليقات وامل�سورة واملعلومات يف جماالت ال�سحة والعافية والنوم واللياقة 
الويب  مدونات  وهي  االإنرنت،  على  املجالت  املدونات؛  وهي  االإنرنت،  على  املجالت  ؛  والتغذية  البدنية 
التحفيزية  امل�سابقات وبرامج اجلوائز  امل�ستخدم؛ تنظيم  التي تعر�ض حمتوى حمدًدا بوا�سطة  )املدونات( 
تنظيم  الرفيهية؛  اأو  التعليمية  اأو  الثقافية  لالأغرا�ض  والفعاليات  املعار�ض  تنظيم  الربجميات؛  ملطوري 
املعزز  وال��واق��ع  املختلط  وال��واق��ع  االف��را���س��ي  وال��واق��ع  التفاعلي  الرفيه  جم��ال  يف  والفعاليات  املعار�ض 
املعار�ض  تنظيم  ؛  تعليمية  اأو  ثقافية  الأغ��را���ض  الرفيهية  وال�����س��ن��اع��ات  اال�ستهالكية  واالإل��ك��رون��ي��ات 
والفعاليات يف جمال تطوير الربجميات لالأغرا�ض التعليمية؛ تنظيم املعار�ض والفعاليات يف جمال تطوير 
الربجميات لالأغرا�ض التعليمية؛ تنظيم املعار�ض يف جمال الرفيه التفاعلي والواقع االفرا�سي والواقع 
تعليمية؛  اأو  ثقافية  الأغرا�ض  الرفيهية  وال�سناعات  اال�ستهالكية  واالإلكرونيات  املختلط  والواقع  املعزز 
تنظيم املعار�ض واملوؤمترات احلية يف جماالت الثقافة والرفيه والتوا�سل االجتماعي لغري رجال االعمال 
ولالغرا�ض غري التجارية ؛ خدمات التدريب ال�سخ�سي يف جمال الريا�سة والتمارين الريا�سية وال�سحة 
واللياقة البدنية؛ خدمات م�ساركة ال�سور والفيديو؛ جل�سات ريا�سية ولياقة بدنية م�سجلة م�سبًقا؛ توفري 
تقييم اللياقة ودرجة اللياقة البدنية وبرنامج مترين �سخ�سي بناًء على هذا التقييم والنتيجة؛ توفري موقع 
على �سبكة االإنرنت ي�سم تدريبات واإر�سادات وجل�سات اللياقة البدنية؛ توفري موقع على �سبكة االإنرنت 
ي�سم تعليمات وجل�سات اللياقة البدنية؛ توفري موقع على �سبكة االإنرنت ي�سم معلومات تتعلق بتدريب 
اللياقة، وتنمية املهارات الريا�سية ؛ توفري موقع على �سبكة االإنرنت ي�سم معلومات تتعلق بتدريب اللياقة 
�سبكة  على  موقع  توفري  الريا�سية؛  املهارات  وتنمية  اللياقة،  واأه��داف  البدنية،  اللياقة  وتدريب  البدنية، 
االإنرنت ي�سم معلومات تتعلق بالريا�سة وتنمية املهارات الريا�سية وتدريب اللياقة البدنية؛ توفري موقع 
على �سبكة االإنرنت ي�سم جل�سات ريا�سية ولياقة بدنية م�سجلة م�سبًقا؛ توفري الو�سول اإىل جل�سات اللياقة 
واإلكرونية وعرب االإنرنت يف جمال  بيانات حا�سوبية  امل�سجلة م�سبًقا؛ توفري قواعد  البدنية والريا�سية 
الرفيه ؛ توفري املعلومات الرفيهية من الفهار�ض وقواعد البيانات القابلة للبحث، مبا يف ذلك الن�سو�ض 
والوثائق االإلكرونية وقواعد البيانات والر�سومات وال�سور الفوتوغرافية واملعلومات ال�سمعية والب�سرية، 
عرب االإنرنت و�سبكات االت�ساالت؛ توفري تدريب جماعي يف جمال الريا�سة والتمارين وال�سحة واللياقة 
البدنية؛ توفري املعلومات املتعلقة بالريا�سة وتنمية املهارات الريا�سية، والتدريب على اللياقة البدنية عرب 
وعن  واالإلكرونية،  احلا�سوبية  االت�ساالت  �سبكات  من  ذلك  وغري  االإنرنت،  �سبكة  على  اإلكروين  موقع 
توفري  الذكية؛  والهواتف  ال�سخ�سية،  الرقمية  واالأجهزة   ، ال�سخ�سية  للحوا�سيب  حا�سوبية  برامج  طريق 
التحديات الريا�سية امل�سجلة م�سبقا والتدريب وجل�سات اللياقة البدنية والتحديات الريا�سية، والتدريبات 
عرب موقع ويب على االإنرنت، واأجهزة كمبيوتر اأخرى و�سبكات ات�ساالت اإلكرونية، وعرب برامج الكمبيوتر 
الأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية، واالأجهزة الرقمية ال�سخ�سية ، والهواتف الذكية؛ ن�سر املواد التعليمية مثل 
ن�سر الكتب واملجالت والن�سرات االإخبارية واملن�سورات االإلكرونية ؛ خدمات الن�سر، وحتديداً ن�سر املطبوعات 
وحتميل  اللتقاط  والفيديو  الفوتوغرايف  الت�سوير  اأك�ساك  تاأجري  ترفيهية  معلومات  للغري؛  االإلكرونية 

وحترير وم�ساركة ال�سور ومقاطع الفيديو؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ اإنتاج فيديو الواقع املرئي
و�سف العالمة: ر�سمة مثلث مت�ساوي االأ�سالع مقلوب ومنحن الزوايا تخرج من �سلوعه خطوط لت�سكل 

دائرة يف املنت�سف باللون اال�سود
اال�س��راطات: 

اأو   ، الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  التقدم به مكتوباً  فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

رقم االأولوية: 90729863 
تاريخ االأولوية: 2021/05/24

بلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية
املودعة حتت رقم : 365401             بتاريخ : 2021/11/24

با�س��م: جوبراند�ض انك.
وعنوانه: 537 ان ثريد �سريت، فيالدلفيا، بين�سيلفانيا، 19123 الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 42

توفري اال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل للم�ستهلكني للو�سول اإىل ومراقبة واإدارة 
ملف تعريف برنامج الوالء اخلا�سة بهم والنقاط واملكافاآت واالأموال والو�سول اإىل معلومات وبيانات بائعي 

التجزئة وطلب ودفع وتتبع ت�سليم جمموعة متنوعة من ال�سلع اال�ستهالكية
و�سف العالمة: كلمات PUFF POINTS بحروف التينية بااللوان اال�سود

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

املودعة حتت رقم : 367470        بتاريخ : 2021/12/23
رقم االأولوية: 083739

تاريخ االأولوية: 2021/7/8 البلد االأولوية: جامايكا
با�س��م: ميتا بالتفورمز، انك. 

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات بالفئة : 38

والر�سائل  والبيانات  االإلكرونية  للو�سائط  االإل��ك��روين  النقل  وه��ي   ، االت�ساالت  خدمات  ؛  االت�ساالت 
؛  والب�سرية  ال�سمعية  وامللفات  واملحتوى  الفيديو  ومقاطع  وال�سورالفوتغرافية  وال�سور  والر�سومات 
خدمات االت�ساالت ، وهي خدمات نقل البيانات وا�ستقبالها عرب �سبكات االت�ساالت ؛ االت�ساالت و خدمات 
والفيديو  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  لل�سور  االإل��ك��روين  النقل  اأي   ، نظري  اإىل  نظري  �سبكة  كمبيوتر 
واالت�ساالت  االإع���الم  وو���س��ائ��ل  واالإع��الن��ات  والر�سائل  والن�سو�ض  والبيانات  الفيديو  ومقاطع  وال�����س��ور 
النقل االإلكروين مللفات ال�سور الرقمية  ، وهي  واملعلومات ؛ خدمات م�ساركة ال�سور والفيديو والبيانات 
ومقاطع الفيديو واملحتوى ال�سوتي واملرئي بني م�ستخدمي االإنرنت ؛ خدمات االت�ساالت ، وهي التبادل 
اإليها  االإلكروين لل�سوت والبيانات وال�سوت والفيديو والن�سو�ض والر�سوم البيانية التي ميكن الو�سول 
عرب االإنرنت و�سبكات االت�ساالت االأخرى ؛ اإتاحة الو�سول اإىل قواعد البيانات احلا�سوبية واالإلكرونية 
وعرب االإنرنت ؛ اإتاحة الو�سول اإىل قواعد البيانات احلا�سوبية يف جماالت التوا�سل االجتماعي والتعريف 
والتعارف االجتماعي ؛ توفري منتديات عرب االإنرنت للتوا�سل حول املو�سوعات ذات االهتمام العام ؛ توفري 
غرف الدرد�سة عرب االإنرنت وخدمات الر�سائل الفورية ولوحات االإعالنات االإلكرونية ؛ خدمات غرف 
الدرد�سة لل�سبكات االجتماعية ؛ توفري روابط ات�ساالت عرب االإنرنت تنقل م�ستخدمي االأجهزة املحمولة 
واالإنرنت اإىل �سفحات ويب اأخرى ؛ ت�سهيل الو�سول اإىل مواقع الطرف الثالث اأو اإىل حمتوى اإلكروين 
اآخر لطرف ثالث عرب ت�سجيل دخول عاملي ؛ خدمات البث ال�سوتي والن�سو�ض والفيديو عرب االإنرنت اأو 
اآي بي( ؛ خدمات االت�ساالت  اآو  �سبكة ات�ساالت اأخرى ؛ خدمة نقل ال�سوت عرب بروتوكول االإنرنت )يف 
الهاتفية. خدمات ات�ساالت الهاتف املحمول ؛ خدمات موؤمترات الفيديو ؛ توفري ت�سهيالت واملعدات لعقد 
الفيديو  ملحتوى  املبا�سر  والبث  البث  ؛  واملرئية  ال�سوتية  بعد  عن  املوؤمترات  خدمات  ؛  الفيديو  موؤمترات 
واملحتوى ال�سمعي الب�سري والتفاعل ال�سمعي الب�سري عرب االإنرنت ؛ توفري منتدى جمتمعي افرا�سي 
الغعلي  الوقت  االأخبار يف  اأو  الفيديو  اأو  ال�سوت  اأو  املعلومات  مل�ساركة وتدفق  االإنرنت للم�ستخدمني  عرب 
؛  االجتماعية  ال�سبكات  يف  وامل�ساركة   ، افرا�سية  جمتمعات  لت�سكيل   ، املعلومات  اأو  الرفيهي  املحتوى  اأو 
خدمات االت�ساالت ،وهي االإر�سال االإلكروين ملحتوى وبيانات الواقع االفرا�سي ؛ خدمات احلا�سوب ، وهي 
؛ خدمات  الويب  ر�سائل  ؛ خدمات  االت�ساالت  با�ستخدام معدات  يتعلق  فيما  الفني  الدعم  تقدمي خدمات 
الر�سائل الفورية. الت�سليم و النقل االإلكروين للبيانات امل�سفرة للبيانات االحتاطية ؛ توفري الو�سول اإىل 
�سبكات االت�ساالت واالإنرنت ؛ توفري االت�سال باالإنرنت ؛ توفري معلومات عن االت�ساالت ؛ اال�ست�سارات يف 
جمال خدمات االت�ساالت ، اأي نقل ال�سوت والبيانات والوثائق عرب �سبكات االت�ساالت. خدمات مزود خدمة 
اإىل االإن��رن��ت عرب  ، وه��ي توفري الو�سول  االإن��رن��ت ؛ خدمات البث عرب االإن��رن��ت ؛ خدمات االت�ساالت 
�سبكات وا�سعة النطاق ؛ البث املبا�سر والبث املبا�سر ملحتوى االألعاب ال�سمعية واملرئية وال�سمعية الب�سرية 
االإلكرونية  البيانات  اإىل قواعد  الو�سول  ، وهي توفري  عرب �سبكة كمبيوتر عاملية ؛ اخلدمات الرفيهية 
التفاعلية وعرب االإنرنت للمحتوى الذي يحدده امل�ستخدم ، وحمتوى الطرف الثالث ، وال�سور ، والفيديو 
ال�سور  م�ساركة  خدمات  ؛  العام  االهتمام  جم��ال  يف  والب�سرية  ال�سمعية  وامل���واد   ، واملرئية   ، وامل�سموعة   ،
؛  االأخ���رى  االت�ساالت  و�سبكات  االإن��رن��ت  عرب  والفيديو  والن�سو�ض  ال�سوتي  البث  خدمات  ؛  والفيديو 
االإنرنت و�سبكات  االإلكروين لل�سوت والبيانات وال�سوت والفيديو والن�سو�ض والر�سومات عرب  التبادل 
ال�سور  مللفات  االإل��ك��روين  النقل  اأي   ، نظري  اإىل  نظري  من  والبيانات  ال�سور  تبادل  خدمات  ؛  االت�ساالت 
 ، والفيديو  ال�سور  م�ساركة  خدمات  ؛  االإنرنت  م�ستخدمي  بني  ال�سوتي  واملحتوى  والر�سومات  الرقمية 
وهي النقل االإلكروين مللفات ال�سور الرقمية ومقاطع الفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�سري بني م�ستخدمي 
االإنرنت ؛ توفري منتدى وغرف درد�سة ولوحات ن�سرات اإلكرونية للم�ستخدمني امل�سجلني لنقل الر�سائل 
وتبادل املعلومات املتعلقة بال�سحة واللياقة البدنية واالأن�سطة الريا�سية وال�سبكات االجتماعية عرب موقع 
االإنرنت  �سبكة  ؛ توفري موقع على  اأخ��رى  اإلكرونية وحا�سوب  ات�سال  و�سبكات  االإنرنت  اإلكروين على 
؛  الريا�سية  امل��ه��ارات  وتنمية   ، البدنية  اللياقة  على  والتدريب   ، بالريا�سة  تتعلق  معلومات  على  يحتوي 
ال�سخ�سية  باالأن�سطة  املتعلقة  املعلومات  لتبادل  امل�سجلني  للم�ستخدمني  االإن��رن��ت  على  منتدى  توفري 
مل�ساركة  امل�سجلني  للم�ستخدمني  االإنرنت  عرب  منتدى  توفري  ؛  االجتماعية  وال�سبكات  البدنية  واللياقة 
اللياقة  على  والتدريب  البدنية  اللياقة  واأه��داف  الريا�سية  واالأن�سطة  البدنية  باللياقة  املتعلقة  املعلومات 
اإلكرونية  ات�سال  و�سبكات  االإنرنت  على  اإلكروين  االجتماعية عرب موقع  وال�سبكات  والتدريب  البدنية 
اإلكرونية للم�ستخدمني  اإعالنات  وحا�سوب اأخرى ؛ توفري منتدى عرب االإنرنت وغرف درد�سة ولوحات 
امل�سجلني لنقل الر�سائل وتبادل املعلومات املتعلقة بالتغذية واالأن�سطة ال�سخ�سية وال�سحة واللياقة البدنية 
بني  الر�سائل  لنقل  االإلكرونية  االإع��الن��ات  ل��وح��ات  توفري  ؛  االجتماعية  وال�سبكات  املبوبة  واالإع��الن��ات 
امل�ستخدمني يف جمال امل�سلحة العامة ؛ توفري روابط ات�ساالت عرب االإنرنت تنقل م�ستخدمي االأجهزة 
االإنرنت  على  منتديات  توفري  ؛  االإن��رن��ت  على  اأخ���رى  وعاملية  حملية  م��واق��ع  اإىل  واالإن��رن��ت  املحمولة 
العام ؛ تقدمي خدمات الدعم الفني فيما يتعلق با�ستخدام  ، وهي نقل املو�سوعات ذات االهتمام  للتوا�سل 
معدات االت�ساالت. بث املواد ال�سمعية والب�سرية املتعلقة باالأن�سطة الريا�سية على االإنرنت وغريها من 
�سبكات االت�سال احلا�سوبية واالإلكرونية ؛ خدمات االت�ساالت؛ وهي النقل االإلكروين للبيانات والر�سائل 
واملعلومات  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  والفيديو  وال�سوت  وال�سور  الفوتوغرافية  وال�سور  والر�سومات 
؛  وامل��ع��زز  واملختلط  االفرا�سي  ال��واق��ع  وبيانات  ملحتوى  االإل��ك��روين  االإر���س��ال  اأي   ، االت�ساالت  خدمات  ؛ 

املوؤمترات عن بعد خدمات نقل ال�سوت عرب بروتوكول االإنرنت )يف اآو اآي بي(
و�سف العالمة: كلمة META بحروف التينية باللون اال�سود

اال�س��راطات: 
اأو   ، االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  ذلك  على  اعرا�ض  لديه  فعلى من 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

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

املودعة حتت رقم : 366319         بتاريخ: 2021/12/08
با�س��م: ات�سيمورا �سانغيو كو.، ال تي دي. 

وعنوانه: 20-5، ميناميت�سو، كانازاوا، اإي�سيكاوا بريف. 920-8633، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأقم�سة  املوائد؛  اأغطية  الفرا�ض؛  اأغطية  اأخ��رى؛  فئات  ال��واردة يف  الن�سيج غري  املن�سوجات ومنتجات 
حمبوكة؛ اأقم�سة لالإ�ستخدام يف الن�سيج؛ اأقم�سة من�سوجة .

الواق�عة بالفئة: 24
و�سف العالمة: كلمة ICHIMURA بحروف التينية فوقها وا�سفلها ر�سم زخريف باللون اال�سود 

واالبي�ض.
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

363720:تاريخ: 2021/11/04 املودعة بالرقم  
بيانات االأولوية: 

اال�سم: �سايجني يال�سني 
وعنوانه: برج خليفة، دبي ، االإمارات العربية املتحدة

�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
تقارير  اإع���داد  حما�سبة،  املكتبي،  الن�ساط  تفعيل  االأع��م��ال،  توجيه  االأع��م��ال،  اإدارة  واالإع����الن،  ال��دع��اي��ة  خ��دم��ات 
احل�سابات، االإدارة التجارية لرخي�ض ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين، املعاجلة االإدارية لطلبات ال�سراء، دعاية 
واإع��الن، وك��االت الدعاية واالإع��الن، الدعاية واالإع��الن بالطلب الربيدي، حتديث مواد الدعاية واالإع��الن، ن�سر 
)موؤ�س�سة  للم�ستهلكني  والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  االإعالنية،  امل�ساحات  تاأجري  واالإع��الن،  الدعاية  مواد 
اإر�ساد امل�ستهلكني(، حتليل اأ�سعار التكلفة، الرد على الهاتف )للم�سركني غري املوجودين(، تقييم االأعمال، تنظيم 
التمثيل،  فناين  اأعمال  اإدارة  لالآخرين،  االت�ساالت  بخدمات  االإ�سراك  تنظيم  لالآخرين،  ال�سحف  يف  االإ�سراك 
امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال، البيع باملزاد العلني، تدقيق احل�سابات، ل�سق االإعالنات، م�سك الدفاتر، تقييم االأعمال، 
االأعمال،  حقائق  تق�سي  االأع��م��ال،  عن  التحريات  االأع��م��ال،  عن  واالأخ��ب��ار  املعلومات  املهنية،  االأع��م��ال  ا�ست�سارات 
اإ�ست�سارات يف اإدارة وتنظيم االأعمال، امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، اإدارة اأعمال الفنادق، اإدارة 
التجارية،  االأنباء  وك��االت  االأعمال،  نقل  خدمات  االأعمال،  اأبحاث  االأعمال،  تنظيم  اإ�ست�سارات  الريا�سيني،  اأعمال 
امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات 
املعلومات يف  االإح�سائية، جتميع  البيانات  الكمبيوتر، جتميع  بيانات  املعلومات يف قواعد  االأ�سعار، جتميع  مقارنة 
البحث عن  التكلفة،  اأ�سعار  املهنية، حتليل  االأعمال  اإ�ست�سارات  الكمبيوتر،  بيانات  الكمبيوتر، قواعد  بيانات  قواعد 
املعلومات يف ملفات كمبيوتر لالآخرين، عر�ض ال�سلع، االإعالن بالربيد املبا�سر، ن�سر مواد الدعاية واالإعالن، توزيع 
لغايات  املعار�ض  تنظيم  التوظيف،  وكاالت  الكفاية،  االقت�سادية، اخلرباء يف  التنبوؤات  الوثائق،  اإ�ستن�ساخ  العينات، 
جتارية اأو دعائية، تنظيم عرو�ض االأزياء لغايات ترويجية، اإدارة امللفات املربجمة، التنبوؤات االقت�سادية، اإدارة اأعمال 
الفنادق، وكاالت اال�سترياد والت�سدير، امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، وكاالت االأنباء التجارية، 
املعلومات واالأخبار عن االأعمال، التحريات عن االأعمال، تق�سي حقائق االأعمال، حترير الفواتري، خدمات الت�سميم 
لغايات الدعاية واالإعالن، االإدارة التجارية لرخي�ض ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين، خدمات الن�سح يف اإدارة 
االأعمال، امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، اإدارة امللفات املربجمة، الت�سويق، اأبحاث الت�سويق، درا�سات 
املهمة  املعلومات  اأو  االأخبار  اإقتطاع  املبيعات، خدمات  اأو ترويج  الدعاية واالإع��الن  اإع��داد مناذج  الت�سويق، خدمات 
املبا�سرة  املكتبية، االإعالن والدعاية  االآالت واملعدات  تاأجري  ال�سحف لالآخرين،  االإ�سراك يف  ال�سحف، تنظيم  يف 
املعار�ض  تنظيم  اإعالنية،  اأو  لغايات جتارية  املعار�ض  تنظيم  االآراء،  واإ�ستطالع  االإ�ستفتاء  الكمبيوتر،  �سبكات  على 
التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية، الدعاية واالإعالن اخلارجي، خدمات التعاقد اخلارجي )م�ساعدة يف االأعمال(، 
اإعداد ك�سوف الرواتب، اإ�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفني، خدمات ن�سخ ال�سور، االإ�ستفتاء واإ�ستطالع االآراء، املعاجلة 
االإدارية لطلبات ال�سراء، معاجلة الن�سو�ض، خدمات ال�سراء لالآخرين )�سراء ال�سلع واخلدمات لالأعمال االأخرى(، 
وكاالت  واالإع���الن،  الدعاية  واالإع���الن،  الدعاية  ن�سو�ض  ن�سر  العامة،  العالقات  واالإع���الن،  الدعاية  اأف��الم  اإنتاج 
اإع��داد اأعمدة الدعاية واالإع��الن، كتابة ن�سو�ض الدعاية واالإع��الن، املعاجلة االإداري��ة لطلبات  الدعاية واالإع��الن، 
ال�سراء، االإعالن بالراديو، توظيف االأفراد، خدمات نقل االأعمال، تاأجري امل�ساحات االإعالنية، تاأجري وقت للدعاية 
واالإعالن يف و�سائل االت�سال، تاأجري اآالت ن�سخ ال�سور، تاأجري اآالت البيع، تاأجري مواد الدعاية واالإعالن، اأبحاث 
االأعمال، عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج املبيعات )لالآخرين(، توزيع العينات، 
خدمات ال�سكرتارية، تزيني واجهات املحالت التجارية، االختزال، بحث الكفاالت، اإعداد تقارير احل�سابات، جتميع 
البيانات االإح�سائية، تنظيم االإ�سراك يف ال�سحف )لالآخرين(، تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر، اإعداد 
ال�سرائب، تنظيم االإ�سراك بخدمات االت�ساالت لالآخرين، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، الدعاية واالإعالن عرب 
التجارية  املعار�ض  تنظيم  واالإع��الن،  الدعاية  ن�سو�ض  كتابة  املوظفني،  الإختيار  النف�سية  االإختبارات  التلفزيون، 
لغايات جتارية اأو اإعالنية، الن�سخ، الطباعة، حتديث مواد الدعاية واالإعالن، تاأجري اآالت البيع، معاجلة الن�سو�ض، 

كتابة ن�سو�ض الدعاية واالإعالن.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SAYGIN YALCIN باللغة االإجنليزية 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  فرباير 2022 العدد 13465

EAT 152774

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

املودعة حتت رقم : 366808         بتاريخ: 2021/12/15
رقم االأولوية : 96127-2021

تاريخ االأولوية : 2021/08/03
بلد االأولوية: اليابان 

با�س��م: باملودا اأنك. 
وعنوانه: 5-1-21، كيونان�سو، مو�سا�سينو-�سي، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال���ه���واء؛ اخلاليا  ل��ع��الج  لي�ض  ال��ت��اأي��ن  ج��ه��از  ال��ه��وائ��ي��ة؛  امل��وؤي��ن��ات  االأوزون؛  اأج��ه��زة  و  االأوزون  م��ع��اجل��ات 
االلكروليتية؛ اأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف؛ اآالت واأجهزة الت�سوير ال�سينمائي؛ االآالت واالأجهزة 
اأو التحكم فيها؛ حموالت دوارة؛  اآالت واأجهزة توزيع الطاقة  اأو االختبار؛  اآالت واأدوات القيا�ض  الب�سرية؛ 
ال�سم�سية  االأل��واح  الكهرو�سوئية؛  الطاقة  توليد  حمطات  الكهربائية؛  ال�سوء  خمفتات  الطور؛  معّدالت 
مراكمات  كهربائية؛  حم��والت  الكهربائية؛  والبطاريات  اخل��الي��ا  ال�سم�سية؛  اخل��الي��ا  الكهرباء؛  لتوليد 
ا�ستقبال  اأجهزة  والال�سلكية؛  ال�سلكية  االت�ساالت  واأجهزة  اآالت  لل�سيارات؛  كهربائية  مراكمات   كهربائية؛ 
امل�ساعدين  ال�سخ�سية؛  الرقمية  امل�ساعدات  العاملية؛  املواقع  حتديد  اأنظمة  ال�سوت؛  مكربات  التلفزيون؛ 
للهواتف  حافظات  الذكية؛  للهواتف  اأغطية  الذكية؛  الهواتف  �ساعة؛  �سكل  على  ال�سخ�سيني  الرقميني 
غطاء  الذكية؛  للهواتف  بطاريات  الذكية؛  للهواتف  معدة  حماالت  الذكية؛  للهواتف  االأ�سرطة  الذكية؛ 
الذكية؛  للهواتف  ال�سلكية  �سحن  حماالت  الذكية؛  الهواتف  �سواحن  الذكية؛  للهواتف  معدة  واق��ي  رقيق 
للهواتف  البيانات  نقل  كابالت  الذكية؛  للهواتف  �سماعات  الذكية؛  للهواتف  احل��ام��ل   النوع  من  �ساحن 
الذكية؛ كابالت ال�سحن الكهربائية للهواتف الذكية؛ الكابالت الكهربائية للهواتف الذكية؛ ع�سي �سيلفي 
الذكية؛  للهواتف  واأج��زاء  غيار  قطع  الذكية؛  الهواتف  اإك�س�سوارات  الذكية؛  للهواتف  كملحقات  ت�ستخدم 
اأجهزة توجيه ال�سلكية؛ و�سائط البيانات ال�سوئية؛  االآالت واالأجهزة االإلكرونية  اأجهزة توجيه ال�سبكة؛ 
اأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ �سا�سات الكمبيوتر؛ قارئات االأحرف الب�سرية؛  واأجزائها؛ حوا�سيب �سخ�سية؛ 
االألعاب  برامج  للتنزيل؛  قابلة  الكمبيوتر  برامج  تطبيقات  الطرفية؛  الكمبيوتر  اأجهزة  احلا�سوب؛  ف��اأرة 
الآالت األعاب الفيديو املنزلية؛ الدوائر االإلكرونية واالأقرا�ض املدجمة امل�سجلة بربامج لالألعاب املحمولة 
مع �سا�سات الكري�ستال ال�سائل؛ امل�سرعات؛ الدوائر االإلكرونية واالأقرا�ض املدجمة امل�سجلة بربامج االأداء 
االآيل لالآالت املو�سيقية االإلكرونية؛ اأجهزة الطور الكهربائية واالإلكرونية لالآالت املو�سيقية الكهربائية 
اأو االإلكرونية؛ م�سجالت الفونوغراف؛ ملفات املو�سيقى القابلة للتنزيل؛ ملفات ال�سور القابلة للتنزيل؛ 

اأقرا�ض الفيديو امل�سجلة واأ�سرطة الفيديو؛ من�سورات الكرونية؛ من�سورات اإلكرونية قابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة: كلمة Balmuda مكتوبة ب�سكل خا�ض بحروف التينية باللون اال�سود.
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات 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 انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 367473        بتاريخ : 2021/12/23
رقم االأولوية: 083739

تاريخ االأولوية: 2021/7/8 البلد االأولوية: جامايكا
با�س��م: ميتا بالتفورمز، انك. 

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات بالفئة : 45

ال�سبكات االجتماعية عرب االإنرنت وخدمات املواعدة ؛ ال�سبكات االجتماعية واملقدمة االجتماعية وخدمات 
املواعدة املقدمة عرب الو�سول اإىل قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات القابلة للبحث عرب االإنرنت 
التوا�سل  املعلومات يف جماالت  توفري  ؛  والتعارف  االجتماعية  واملقدمة  االجتماعية  ال�سبكات  يف جماالت 
االجتماعي والتعريف االجتماعي ؛ تقدمي خدمات التوا�سل االجتماعي ، وهي توفري املعلومات يف جمال 
 ، والتطوعية  واالن�سانية،   ، اخل��ريي��ة  واخل��دم��ات   ، ال���ذات  وحتقيق   ، ال���ذات  تطوير   ، ال�سخ�سية  التنمية 
واخلدمات العامة واملجتمعية ، واالأن�سطة االإن�سانية ؛ توفري خدمات عمالء  لالآخرين)الكون�سريج( لتلبية 
احتياجات االأفراد ، وهي حجز احلجوزات ، وت�سهيل عمليات ال�سراء ال�سخ�سية ، وترتيب عمليات الت�سليم 
ال�سخ�سية ، واإجراء الرتيبات ال�سخ�سية املطلوبة ، وتقدمي التو�سيات ب�ساأن املنتجات واخلدمات ، وتوفري 
واملمار�سات  املعايري  مراجعة  قانونية؛  خدمات  ؛  الفردية  االحتياجات  لتلبية  بالعميل  اخلا�سة  املعلومات 
املتعلقة مبحتوى و�سائل التوا�سل االجتماعي ؛ ا�ست�سارات االمتثال يف جمال و�سائل التوا�سل االجتماعي ؛ 
خدمات ا�ست�سارية يف جمال �سبكات التوا�سل االجتماعي عرب االإنرنت وخدمات و�سائل التوا�سل االجتماعي 
االجتماعية  ال�سبكات  خدمات  طبيعة  يف  االإنرنت  عرب  االجتماعي  اال�ستثمار  �سبكة  ؛  امل�سادقة  خدمات  ؛ 
عرب االإنرنت يف جمال اال�ستثمار ؛ توفري موقع ويب يعر�ض معلومات حول تطوير تقنيات اخل�سو�سية 
واالأمان و البلوكت�سني ودفر االأ�ستاذ املوزع وقانون اإدارة البيانات ؛ ا�ست�سارات االمتثال التنظيمي يف جمال 
العمالت الرقمية ، والعملة االفرا�سية ، والعمالت امل�سفرة ، واالأ�سول الرقمية و البلوكت�سني ، واالأ�سول 
االجتماعية  ال�سبكات  خدمة  ؛  امل�ساعدة  الرموز  وتطبيقات  امل�سفرة  والرموز   ، الرقمي  والرمز   ، الرقمية 
االفرا�سية  والعملة  الرقمية  العمالت  وت��ب��ادل  امل��ايل  ال��ت��داول  تتيح  التي  للم�ستثمرين  االإن��رن��ت  ع��رب 
امل�سفرة  والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  والبلوكت�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعمالت 
ال�سبكات  الهوية ؛ خدمات  التحقق من  التجارية ؛ خدمات  الهوية  التحقق من  ورم��وز اخلدمة ؛ خدمات 
االجتماعية عرب االإنرنت ؛  توفري خدمات العمالء ال�سخ�سية  )الكون�سريج( لالآخرين مبا يف ذلك اإجراء 
الرتيبات واحلجوزات ال�سخ�سية املطلوبة وتوفري املعلومات اخلا�سة بالعميل لتلبية االحتياجات الفردية 
؛ توفري الو�سول اإىل قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات القابلة للبحث عرب االإنرنت يف جماالت 
ال�سبكات االجتماعية والتعريف االجتماعي والتعارف ؛ املقدمة االجتماعية وال�سبكات وخدمات املواعدة ؛ 
خدمات ال�سبكات االجتماعية املتعلقة بالريا�سة واللياقة البدنية واأن�سطة التدريب املقدمة من خالل موقع 

جمتمعي على االإنرنت و�سبكات ات�سال اإلكرونية وحا�سوبية اأخرى ؛ خدمات التحقق من امل�ستخدم
و�سف العالمة: كلمة META بحروف التينية باللون اال�سود

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 367471        بتاريخ : 2021/12/23
رقم االأولوية: 083739

تاريخ االأولوية: 2021/7/8 البلد االأولوية: جامايكا
با�س��م: ميتا بالتفورمز، انك. 

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات بالفئة : 41

خدمات ترفيهية خدمات الن�سر االإلكروين للغري. - ن�سر املواد التعليمية مثل ن�سر الكتب واملجالت 
والن�سرات االإخبارية واملطبوعات االإلكرونية. ن�سر جمالت على االإنرنت غري قابلة للتنزيل ، وهي 
التي تعر�ض  ، واملدونات  امل�ستخدم  ِقبل  التي تعر�ض حمتوى حمدًدا من  الويب )املدونات(  مدونات 
حمتوى اإعالنًيا وت�سويقًيا وجتارًيا ، ومدونات حول الواقع االفرا�سي والواقع املعزز ؛ توفري موارد 
الرفيهية  اخل��دم��ات  ؛  ال��ربام��ج  مل��ط��وري  االإن��رن��ت  ع��رب  للتنزيل  قابلة  غ��ري  اإلكرونية  من�سورات 
الواقع  تكنولوجيا  ح��ول  للتنزيل  قابلة  غ��ري  االإن��رن��ت  ع��رب  من�سورات  ت��وف��ري  وه��ي   ، والتعليمية 
االفرا�سي عرب موقع على �سبكة االإنرنت ؛ اخلدمات الرفيهية والتعليمية ، وهي توفري من�سورات 
اخلدمات  ؛  اإلكروين  موقع  عرب  املعزز  الواقع  تكنولوجيا  حول  للتنزيل  قابلة  غري  االإنرنت  عرب 
عرب  لعبها  يتم  فيها   واح���د  اوالع���ب  الالعبني  وم��ت��ع��ددة  تفاعلية  األ��ع��اب  ت��وف��ري  وه��ي   ، الرفيهية 
 ، االإن��رن��ت  الفيديو على  األعاب  توفري  وه��ي   ، الرفيهية  ؛ اخلدمات  االت�سال  �سبكات  اأو  االإن��رن��ت 
كمبيوتر ال�ستخدامها  لعبة  توفري  التفاعلية.  واالألعاب   ، االإلكرونية  واالألعاب   ، الكمبيوتر  واألعاب 
قابلة  غري  االإنرنت  عرب  األعاب  برامج  توفري  ؛  ال�سبكة  م�ستخدمي  قبل  من  ال�سبكة  م�ستوى  على 
؛  االأخ��رى  االت�ساالت  و�سبكات  االإنرنت  عرب  املقدمة  االفرا�سي  الواقع  األعاب  خدمات  ؛  للتنزيل 
خدمات األعاب الواقع املعزز املقدمة عرب االإنرنت و�سبكات االت�ساالت االأخرى ؛ اخلدمات الرفيهية 
الواقع االفرا�سي ؛  التفاعلي وحمتوى وجتارب  الواقع االفرا�سي والرفيه  األعاب  ، وهي تقدمي 
اخلدمات الرفيهية ، وهي توفري األعاب الواقع املعزز ، والرفيه التفاعلي وحمتوى وجتارب الواقع 
التفاعلي وحمتوى  وال��رف��ي��ه  املختلط  ال��واق��ع  األ��ع��اب  تقدمي  وه��ي   ، الرفيهية  اخل��دم��ات  ؛  امل��ع��زز 
وجتارب الواقع املختلط ؛ خدمات الرفيه ، وهي توفري بيئات الواقع االفرا�سي عرب االإنرنت ؛ 
خدمات الرفيه ، وهي توفري بيئات الواقع املعزز عرب االإنرنت ؛ اإنتاج فيديو الواقع املعزز الأغرا�ض 
الرفيهي  والن�سر  االإن��ت��اج  خدمات  ؛  الرفيه  الأغ��را���ض  االفرا�سي  الواقع  فيديو  اإنتاج  ؛  الرفيه 
للو�سائط املتعددة ؛ خدمات الرفيه يف طبيعة خدمات االإنتاج وما بعد االإنتاج للمحتوى الرفيهي 
التلفزيونية  والربامج  االأف��الم  توفري  وهي   ، والتعليمية  الرفيهية  اخلدمات  ؛  املتعددة  للو�سائط 
عرب  للتنزيل  القابلة  غري  املتعددة  والو�سائط  والب�سرية  ال�سمعية  واالأع��م��ال  االإنرنت  عرب  والبث 
التلفزيونية  وال��ربام��ج  ب��االأف��الم  املتعلقة  والتو�سيات  واملراجعات  املعلومات  عن  ف�ساًل   ، االإن��رن��ت 
والبث عرب االإنرنت واالأعمال ال�سمعية والب�سرية والو�سائط املتعددة ؛ توفري معلومات حول األعاب 
املوؤمترات  وعقد  تنظيم  ؛  االأخ���رى  االت�ساالت  و�سبكات  االإن��رن��ت  عرب  الفيديو  واأل��ع��اب  الكمبيوتر 
الثقافة والرفيه والتعليم والتوا�سل  املعار�ض والفعاليات واملوؤمترات يف جماالت  الربوية. تنظيم 
االجتماعي لالأغرا�ض غري التجارية وغري التجارية. ترتيب واإجراء امل�سابقات والفعاليات الرفيهية 
لالعبي الفيديو اأو الكمبيوتر اأو األعاب الو�سائط املتعددة االإلكرونية اأو التفاعلية ؛ خدمات الرفيه 
، وهي تنظيم واإجراء م�سابقات لت�سجيع ا�ستخدام وتطوير الرفيه التفاعلي ، والواقع االفرا�سي ، 
؛  الفيديو  باألعاب  اخلا�سة  الرفيه  واأجهزة  وبرامج   ، اال�ستهالكية  واالإلكرونيات   ، املعزز  والواقع 
اال�ستهالكية  واالإل��ك��رون��ي��ات  االف��را���س��ي  وال��واق��ع  التفاعلي  ال��رف��ي��ه  جم��ال  يف  امل��ع��ار���ض  تنظيم 
م�سابقات  واإج��راء  تقدمي  ؛  التعليمية  اأو  الثقافية  لالأغرا�ض  الرفيهية  الفيديو  األعاب  و�سناعات 
وحتقيق  ال��ذات  تطوير  يف  ي�ساركون  الذين  واجلماعات  االأف��راد  وت�سجيع  ومكافاأة  لتقدير  م�سممة 
 ، االإن�سانية  واالأن�سطة  واملجتمعية  العامة  واخل��دم��ة  والتطوع  واالن�����س��اين  اخل��ريي  والعمل  ال���ذات 
وم�ساركة انتاج العمل االإبداعي ؛ تنظيم املعار�ض واملوؤمترات والفعاليات يف جمال تطوير الربجميات 
لالأغرا�ض التعليمية. عر�ض واإجراء م�سابقات لالأغرا�ض التعليمية والرفيهية ملطوري الربجميات 
؛ اخلدمات الربوية ، وهي تنظيم وعقد املوؤمترات والندوات يف جماالت الذكاء اال�سطناعي و اأ�سياء 
والتدريب عرب  والندوات  وال��دورات  املوؤمترات  واإقامة  تنظيم  وهي   ، التعليمية  االنرنت. اخلدمات 
التوا�سل  واالإن���رن���ت وو���س��ائ��ل  وال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي  والت�سويق  االإع����الن  االإن��رن��ت يف جم���االت 
والفعاليات  التجارية  وامل��ع��ار���ض  امل��ع��ار���ض  تنظيم  ؛  بها  املتعلقة  ال���دورة  م���واد  وت��وزي��ع  االجتماعي 
والرويج لها واإدارتها الأغرا�ض جتارية ؛ التدريب يف جمال الت�سميم واالإعالن وتقنيات االت�سال. 
التدريب يف جمال التخطيط االإعالمي اال�سراتيجي املتعلق باالإعالن والت�سويق واالأعمال ؛ تقدمي 
املعلومات يف جمال الرفيه. توفري املعلومات الرفيهية مبا يف ذلك الن�سو�ض والوثائق االإلكرونية 
االإنرنت  والب�سرية عرب  ال�سمعية  واملعلومات  الفوتوغرافية  وال�سور  والر�سومات  البيانات  وقواعد 
و�سبكات االت�ساالت االأخرى  ؛ توفري املعلومات لغايات تعليمية وترفيهية مبجاالت الرفيه ، واحلياة 
الت�سوير  اأك�����س��اك  ت��اأج��ري  ؛  واملجتمعية  االجتماعية  امل�سالح  وجم��م��وع��ات   ، واجل��ام��ع��ي��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
الفوتوغرايف والفيديو اللتقاط ال�سور ومقاطع الفيديو وحتميلها وحتريرها وم�ساركتها ؛ تعليم؛ 
توفري التدريب ؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية ؛ اخلدمات الرفيهية ، وهي توفري مقاطع فيديو 
األعاًبا يلعبها االآخ��رون ؛ خدمات االألعاب من حيث طبيعة توفري موقع ويب  عرب االإنرنت تعر�ض 
للم�ستهلكني لبث اللعب لالآخرين ؛ تنظيم وعقد املوؤمترات التعليمية يف جمال تطوير الربجميات   
؛ الندوات التعليمية والف�سول الدرا�سية و�سل�سلة املتحدثني واملوؤمترات والتدريب يف جمال تطوير 
 ، الكوميدية    امل�سل�سالت   وهي   ، الرفيهية  اخلدمات  ؛  امل�سدر  مفتوحة  والربجميات  الربجميات 
وال���درام���ا ، واالأف������الم ال��وث��ائ��ق��ي��ة ، وامل�����س��ل�����س��الت ال��وث��ائ��ق��ي��ة ، وال��ر���س��وم امل��ت��ح��رك��ة ، وال��غ��م��و���ض ، 
وتوفريامل�سل�سالت التلفزيونية وامل�سل�سالت الواقعيه املقدمة عرب االإنرنت ؛ املجالت االإلكرونية ، 
والر�سوم  الوثائقية  وامل�سل�سالت  الوثائقية  واالأف��الم  الكوميديا   والدراما  التي تعر�ض  املدونات  وهي 
فيديو ومدونات  فيديو ومقاطع  توفري مقاطع  ؛  الرفيهي  واملحتوى  والواقع  والغمو�ض  املتحركة 
فيديو و�سور ور�سوم تو�سيحية ومقاالت وملخ�سات للمقاالت غري قابلة للتنزيل عرب االإنرنت يف 
والغمو�ض  املتحركة  والر�سوم  الوثائقية  وامل�سل�سالت  الوثائقية  واالأفالم  الكوميديا   والدراما  جمال 
الكوميديا    جمال  يف  االإنرنت  عرب  للتنزيل  قابلة  غري  فيديو  مقاطع  توفري  ؛  الواقعي  والرفيه 

والدراما واالأفالم الوثائقية وامل�سل�سالت الوثائقية والر�سوم املتحركة والغمو�ض والرفيه الواقعي ؛ 
اخل��دم��ات التعليمية ، وه��ي ت��وف��ري امل��ن�����س��ورات ع��رب االإن��رن��ت يف جم��ال حم��ت��وى و���س��ائ��ل التوا�سل 
االجتماعي ؛ توفري املعلومات املتعلقة مبحتوى و�سائل التوا�سل االجتماعي ؛ الن�سر االإلكروين عرب 
االإنرنت فيما يتعلق مبحتوى و�سائل التوا�سل االجتماعي ؛ ن�سر املواد التعليمية مثل ن�سر املقاالت 
واالأدلة واملجالت واملدونات يف جماالت تطوير الربجميات والذكاء اال�سطناعي والتعلم االآيل وبناء 
واجهات امل�ستخدم ؛ تنظيم وعقد ور�ض العمل التدريبية. معلومات ترفيهية اإنتاج فيديو الواقع املعزز 
؛ اإجراء التدريبات املبا�سرة عرب االإنرنت واإتاحة الو�سول اإليها وتعليمات وجل�سات اللياقة البدنية ؛ 
العمل يف  وور���ض  وامل��وؤمت��رات  الندوات  اإقامة  التعليمية؛ وهي  بدنية. اخلدمات  لياقة  اإج��راء ف�سول 
جماالت  يف  والندوات  املوؤمترات  وعقد  تنظيم  وهي  التعليمية  اخلدمات  والعافية.  ال�سحة  جماالت 
الواقع االفرا�سي والواقع املعزز والذكاء اال�سطناعي واأ�سياء االنرنت . خدمات الن�سر االإلكروين. 
االإنرنت  والبث عرب  التلفزيونية  والربامج  االأف��الم  توفري  ، وهي  والتعليمية  الرفيهية  اخلدمات 
عن  ف�ساًل   ، االإنرنت  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  املتعددة  والو�سائط  والب�سرية  ال�سمعية  واالأعمال 
االإنرنت  ع��رب  وال��ب��ث  التلفزيونية  وال��ربام��ج  ب��االأف��الم  املتعلقة  والتو�سيات  وامل��راج��ع��ات  املعلومات 
واالأعمال ال�سمعية والب�سرية والو�سائط املتعددة ؛ خدمات الرفيه ، وهي تنظيم واإجراء م�سابقات 
لت�سجيع ا�ستخدام وتطوير الرفيه التفاعلي ، والواقع االفرا�سي ، والواقع املعزز ، والواقع املختلط 
؛ اخلدمات  الفيديو  ب��األ��ع��اب  اخل��ا���س��ة  ال��رف��ي��ه  واأج��ه��زة  وب��رام��ج   ، اال�ستهالكية  واالإل��ك��رون��ي��ات   ،
الرفيهية ، وهي برامج املكافاآت التحفيزية امل�سممة ملكافاأة امل�ساركني يف الربنامج الذين ميار�سون 
ويحققون   ، لل�سحة  املعززة  االأن�سطة  يف  وي�ساركون   ، الريا�سية  االأن�سطة  يف  وي�ساركون   ، الريا�سة 
 ، اأهداف �سخ�سية فيما يتعلق بالتمرينات  اإجنازات يف التمارين واالأن�سطة الريا�سية ، وي�سلون اإىل 
التحفيزية  املكافاآت  برامج  وهي   ، الرفيهية  اخلدمات  ؛  البدنية.  واللياقة   ، الريا�سية  واالأن�سطة 
امل�سممة ملكافاأة امل�ساركني يف الربنامج الذين ميار�سون الريا�سة ، ويختارون خيارات االأكل ال�سحي ، 
وي�ساركون يف اأن�سطة اأخرى لتعزيز ال�سحة ؛ اخلدمات الرفيهية ، وهي برامج املكافاآت التحفيزية 
امل�سممة ملكافاأة امل�ساركني يف الربنامج الذين ميار�سون الريا�سة ؛ اخلدمات الرفيهية ، وهي توفري 
الو�سول اإىل قواعد البيانات االإلكرونية التفاعلية وعرب االإنرنت للمحتوى الذي يحدده امل�ستخدم 
، وحمتوى الطرف الثالث ، وال�سور ، والفيديو ، وامل�سموعة ، واملرئية ، واملواد ال�سمعية والب�سرية يف 
املحتوى  لن�سر  االإن��رن��ت  ع��رب  توفري منتدى  وه��ي   ، الرفيهية  اخل��دم��ات  ؛  ال��ع��ام  االهتمام  جم��ال 
، وهي  الرفيه  ؛ خدمات  والتجارية  االجتماعية  وال�سبكات  الرفيه  واملعلومات الأغرا�ض  والبيانات 
توفري ت�سهيالت عرب االإنرنت لبث املحتوى الرفيهي وبث الفيديو املبا�سر لالأحداث الرفيهية ؛ 
خدمات الرفيه ، وهي توفري ت�سهيالت عرب االإنرنت لبث املحتوى الرفيهي وبث الفيديو املبا�سر 
لالأحداث الرفيهية ؛ اخلدمات الرفيهية ، وهي توفري بيئات الواقع املختلط عرب االإنرنت ؛ اإنتاج 
التي  املدونات  ، وهي  االإلكرونية  املجالت  ؛  املتعددة  الو�سائط  اإنتاج  ؛ خدمات  واقع خمتلط  فيديو 
البدنية  واللياقة  وال��ن��وم  والعافية  ال�سحة  جم���االت  يف  وامل��ع��ل��وم��ات  والن�سائح  التعليقات  تعر�ض 
الويب  وهي مدونات   ، االإنرنت  على  املجالت  ؛  املدونات  وهي   ، االإنرنت  على  املجالت  ؛  والتغذية 
التحفيزية  املكافاآت  برامج  امل�سابقات  تنظيم  ؛  امل�ستخدم  يحدده  حمتوى  تعر�ض  التي  )امل��دون��ات( 
؛  الرفيهية  اأو  التعليمية  اأو  الثقافية  والفعاليات لالأغرا�ض  املعار�ض  ؛ تنظيم  ملطوري الربجميات 
تنظيم املعار�ض والفعاليات يف جمال الرفيه التفاعلي والواقع االفرا�سي والواقع املختلط والواقع 
اأو  الثقافية  ل��الأغ��را���ض  الرفيهية  الفيديو  األ��ع��اب  و�سناعات  اال�ستهالكية  واالإل��ك��رون��ي��ات  امل��ع��زز 
تنظيم  التعليمية.  والفعاليات يف جمال تطوير الربجميات لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم  ؛  التعليمية 
امل��ع��ار���ض يف جم���ال ال��رف��ي��ه ال��ت��ف��اع��ل��ي وال���واق���ع االف���را����س���ي وال���واق���ع امل���ع���زز وال���واق���ع املختلط 
واالإلكرونيات اال�ستهالكية و�سناعات األعاب الفيديو الرفيهية لالأغرا�ض الثقافية اأو التعليمية ؛ 
الثقافة والرفيه والتوا�سل االجتماعي لالأغرا�ض  املبا�سرة يف جماالت  املعار�ض واملوؤمترات  تنظيم 
غري التجارية وغري التجارية. خدمات التدريب ال�سخ�سي يف جمال الريا�سة والتمارين الريا�سية 
بدنية  ولياقة  ريا�سية  جل�سات  ؛  والفيديو  ال�سور  م�ساركة  خ��دم��ات  ؛  البدنية  واللياقة  وال�سحة 
م�سجلة م�سبًقا ؛ توفري تقييم اللياقة ودرجة اللياقة البدنية وبرنامج مترين �سخ�سي بناًء على هذا 
اللياقة  وجل�سات  واإر���س��ادات  تدريبات  ي�سم  االإن��رن��ت  �سبكة  على  موقع  توفري  ؛  والنتيجة  التقييم 
البدنية ؛ توفري موقع اإلكروين يحتوي على تعليمات وجل�سات اللياقة البدنية. توفري موقع على 
توفري  ؛  الريا�سية  املهارات  وتنمية   ، اللياقة  بتدريب  تتعلق  معلومات  على  يحتوي  االإنرنت  �سبكة 
موقع على �سبكة االإنرنت ي�سم معلومات تتعلق بتدريب اللياقة البدنية ، وتدريب اللياقة البدنية ، 
واأهداف اللياقة ، وتنمية املهارات الريا�سية ؛ توفري موقع على �سبكة االإنرنت يحتوي على معلومات 
�سبكة  على  موقع  توفري  ؛  البدنية  اللياقة  وت��دري��ب  الريا�سية  امل��ه��ارات  وتنمية  بالريا�سة  تتعلق 
اللياقة  اإىل جل�سات  الو�سول  اإتاحة  ؛  االإنرنت ي�سم جل�سات ريا�سية ولياقة بدنية م�سجلة م�سبًقا 
امل�سجلة م�سبًقا ؛ توفري قواعد بيانات حا�سوبية واإلكرونية وعرب االإنرنت يف  البدنية والريا�سية 
، مبا يف  القابلة للبحث  البيانات  الفهار�ض وقواعد  املعلومات الرفيهية من  جمال الرفيه. توفري 
ذلك الن�سو�ض والوثائق االإلكرونية وقواعد البيانات والر�سومات وال�سور الفوتوغرافية واملعلومات 
الريا�سة  جمال  يف  جماعي  تدريب  توفري  ؛  االت�سال  و�سبكات  االإنرنت  عرب   ، والب�سرية  ال�سمعية 
والتمارين الريا�سية وال�سحة واللياقة البدنية. توفري املعلومات املتعلقة بالريا�سة ، وتنمية املهارات 
الريا�سية ، وتدريب اللياقة البدنية عرب موقع اإلكروين على االإنرنت ، و�سبكات ات�سال اإلكرونية 
 ، ال�سخ�سية  الكمبيوتر  واأج��ه��زة   ، االأل��ع��اب  يف  التحكم  ل��وح��دات  الكمبيوتر  ب��رام��ج  وع��رب   ، اأخ���رى 
؛  الربامج  االإنرنت ملطوري  م��وارد عرب  ؛ توفري  الذكية  والهواتف   ، ال�سخ�سية  الرقمية  واالأجهزة 
 ، والتحديات  البدنية  اللياقة  وجل�سات   ، والتدريب   ، م�سبًقا  امل�سجلة  الريا�سية  التحديات  توفري 
اإل���ك���روين ع��ل��ى االإن���رن���ت ، واأج���ه���زة كمبيوتر اأخ����رى و���س��ب��ك��ات ات�ساالت  وال��ت��دري��ب��ات ع��رب م��وق��ع 
 ، ال�سخ�سية  الكمبيوتر  واأجهزة   ، االألعاب  يف  التحكم  لوحدات  الكمبيوتر  برامج  وعرب   ، اإلكرونية 
املطبوعات  ن�سر  وحت��دي��داً  الن�سر  خ��دم��ات  ؛  ال��ذك��ي��ة  وال��ه��وات��ف   ، ال�سخ�سية  الرقمية  واالأج���ه���زة 

االلكرونية للغري. اإنتاج فيديو الواقع االفرا�سي
و�سف العالمة: كلمة META بحروف التينية باللون اال�سود

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
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لتخزين  جهاز  الرتفاع؛  قيا�س  اأجهزة  الويب؛  مواقع  اإىل  الإعالنات  وت�سليم  الإعالنات  لتخزين  كمبيوتر  خادم  وهو  الإعالنات،  خادم 
البيانات، وهي الأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة والأجهزة القابلة لالرتداء لتخزين الن�سو�س والبيانات وال�سوت وال�سورة وملفات 
اإنتاجها؛ جهاز لنقل الت�سالت؛ واجهة برجمة التطبيقات )APJ( لربامج  اإعادة  اأو  اأو نقلها  اأو ال�سور  الفيديو؛ جهاز لت�سجيل ال�سوت 
لربامج   )API( التطبيقات  برجمة  واجهة  ؛  املختلط  الواقع  وجت��ارب  املعزز  والواقع  الفرتا�سي  الواقع  واإن�ساء  لتطوير  الكمبيوتر 
واإدارتها؛  اإليها  والو�سول  وتنزيلها  وحتميلها  البيانات،  وا�سرتجاع  الجتماعية  لل�سبكات  الإنرتنت  عرب  اخلدمات  ت�سهل  التي  الكمبيوتر 
وحتميلها  البيانات  وا�سرتجاع  الجتماعية  لل�سبكات  الإنرتنت  عرب  اخلدمات  ت�سهل  التي  للربامج   )API( التطبيقات  برجمة  واجهة 
ا�ستقبال؛  اأجهزة  الربجميات؛  تطبيقات  بناء  يف  ل�ستخدامها   )API( التطبيقات  برجمة  واجهة  ؛  واإدارتها  اإليها  والو�سول  وتنزيلها 
ال�سوت مكربات ال�سوت؛ اأجهزة اإر�سال ال�سوت؛اجزاء كمبيوتر الواقع املعزز؛ نظارات الواقع املعزز �سماعات الواقع املعزز؛  برامج الواقع 
الج�سام   لتعقب  املعزز  الواقع  برامج  املعزز؛  الواقع  بيئة  يف  للتنقل  املعزز  الواقع  برامج  التفاعلي؛  للرتفيه  املعزز  الواقع  برامج  املعزز؛ 
والتحكم يف احلركة وتخيل املحتوى؛ برامج الواقع املعزز لت�سغيل �سماعات الواقع املعزز؛ برامج الواقع املعزز للم�ستخدمني لتجربة ت�سور 
الواقع املعزز، التالعب والنغما�س؛  البطاريات؛  �سواحن البطاريات كابالت لنقل الإ�سارات ال�سوئية؛ الكابالت، وهي الكابالت الإلكرتونية 
وكابالت التو�سيل؛ علب واأحزمة واأ�سرطة املع�سم والذراع لأجهزة املراقبة الإلكرتونية؛ برامج الكمبيوتر التطبيقية للهواتف الذكية 
والتدريبات  والتدريب،  ال�سخ�سية،  التدريب  خدمات  تقدم  التي  الريا�سية  والتمارين  البدنية  اللياقة  جمالت  يف  املحمولة  والأجهزة 
والأجهزة  لالرتداء  القابلة  الكمبيوتر  اأجهزة  بتكوين  يتعلق  فيما  لال�ستخدام  الكمبيوتر  تطبيقات  برامج  البدنية؛  اللياقة  وتقييمات 
الكمبيوتر  اأجهزة  بتكوين  يتعلق  فيما  لال�ستخدام  الكمبيوتر  تطبيقات  برامج  فيها؛  والتحكم  ارتداوؤها  ميكن  التي  للكمبيوتر  الطرفية 
القابلة لالرتداء والأجهزة الطرفية للكمبيوتر التي ميكن ارتداوؤها والتحكم فيها؛ اأجزاء الكمبيوتر؛ اأجهزة الكمبيوتر لعر�س البيانات 
والفيديو ؛ اأجهزة الكمبيوتر ل�ستخدامها يف قيا�س �سربات القلب؛ اأجهزة الكمبيوتر ل�ستخدامها يف تخطيط القلب؛ برنامج نظام ت�سغيل 
الكمبيوتر؛ اأنظمة ت�سغيل الكمبيوتر؛ اأجهزة الكمبيوتر الطرفية ؛ املعدات الطرفية للكمبيوتر لال�ستخدام مع ال�ساعات الذكية ، وهي 
لالأجهزة  الكمبيوتر  ملحقات  والفيديو؛  البيانات  لعر�س  الكمبيوتر  ملحقات  الذكية؛  ال�ساعات  واأ�سرطة  الذكية  ال�ساعات  ع�سابات 
املحمولة لعر�س البيانات والفيديو ، اأي الأجهزة الطرفية التي يتم ارتداوؤها على الراأ�س لالأجهزة املحمولة لعر�س البيانات والفيديو؛ 
الراأ�س  على  ارتداوؤها  يتم  التي  الطرفية  الأجهزة  وهي  ُبعد،  عن  ونقلها  البيانات  اإىل  للو�سول  املحمولة  لالأجهزة  الكمبيوتر  ملحقات 
الكمبيوتر لالأجهزة املحمولة، وهي الأجهزة الإلكرتونية، وال�سا�سات،  ُبعد؛ ملحقات  البيانات ونقلها عن  اإىل  للو�سول  لالأجهزة املحمولة 
وامل�سافة،  ، والجتاه،  العاملية  املواقع  ونقل  والقيا�س،  والعر�س،  والت�سجيل،  واملراقبة،  العر�س لال�ست�سعار،  و�سا�سات  ال�ست�سعار،  واأجهزة 
والرتفاع، وال�سرعة، واملعلومات املالحية، ومعلومات الطق�س، ودرجة احلرارة  درجة احلرارة وم�ستوى الن�ساط البدين ومعدل �سربات 
القلب ومعدل النب�س و�سغط الدم وال�سعرات احلرارية املحروقة واخلطوات املتخذة والبيانات البيومرتية؛ ملحقات الكمبيوتر للو�سول 
للهواتف  الكمبيوتر  تطبيقات  وبرامج  الكمبيوتر  برامج  الكمبيوتر؛  برامج  الكمبيوتر؛  بحث  حمرك  برنامج  البيانات؛  ونقل  بعد  عن 
الريا�سي  الأداء  مقارنة  خالل  من  البدنية  اللياقة  ودرجة  البدنية  للياقة  تقييًما  توفر  التي  ال�سخ�سية  الرقمية  والأجهزة  املحمولة 
امل�سورة والتدريبات املخ�س�سة  امل�ستقبل، وتقدمي  البدنية يف  اللياقة  الريا�سي وم�ستويات  البدنية مع الأداء  اللياقة  ال�سابق وم�ستويات 
املحمولة  للهواتف  الكمبيوتر  تطبيقات  وبرامج  الكمبيوتر  بدنية؛برامج  لياقة  ن�ساط  اأو  معينة  ريا�سة  من  حمددة  مناطق  يف  للتح�سني 
تطبيقات  وبرامج  الكمبيوتر  برامج  اللياقة؛  وم�ستوى  الريا�سي  الن�ساط  وتقارن  وتتبع  تراقب  التي  ال�سخ�سية  الرقمية  والأجهزة 
الريا�سي،  والن�ساط  للم�ستخدم  البدنية  اللياقة  بتقييم م�ستوى  التي تقوم  ال�سخ�سية  الرقمية  املحمولة والأجهزة  للهواتف  الكمبيوتر 
وتوفر درجات للياقة البدنية؛ برامج الكمبيوتر وبرامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف املحمولة والأجهزة الرقمية ال�سخ�سية التي توفر 
للهواتف  الكمبيوتر  تطبيقات  وبرامج  الكمبيوتر  برامج  امل�ستخدم؛  لياقة  درجة  لتح�سني  ال�سخ�سية،  والتدريبات  التدريب،  الن�سائح، 
املحمولة،  والهواتف  ال�سخ�سية  الرقمية  والأجهزة  ال�سخ�سية  الكمبيوتر  اأجهزة  مع  للتوا�سل  ال�سخ�سية  الرقمية  والأجهزة  املحمولة 
فيما يتعلق بالوقت و الوترية  وال�سرعة واخلطوات املتخذة واملهارات الريا�سية وال�سعرات احلرارية املحروقة وخفة احلركة واحلركة 
ملراقبة  ال�سخ�سية  الرقمية  والأجهزة  املحمولة  للهواتف  الكمبيوتر  تطبيقات  وبرامج  الكمبيوتر  برامج  واملرونة؛  والتن�سيق  والتوازن 
وحتميل وتنزيل البيانات املتعلقة بالن�ساط الريا�سي وتدريب اللياقة البدنية وم�ستوى اللياقة على الإنرتنت وغريها من �سبكات الت�سال 
الإلكرتونية والكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر وبرامج تطبيقات الكمبيوتر التي تكت�سف حركات امل�ستخدم اأثناء الن�ساط البدين، وجل�سات 
نظام  برامج  وهي  الثابتة،  والربامج  الكمبيوتر  برامج  والتقييمات؛  ال�سخ�سية  اللياقة  درجات  لتوفري  والتدريبات،  البدنية،  اللياقة 
الت�سغيل، وبرامج مزامنة قواعد البيانات، وبرامج مزامنة البيانات؛ برامج الكمبيوتر والربامج الثابتة، وهي برامج نظام الت�سغيل، برامج 
مزامنة قواعد البيانات وبرامج مزامنة البيانات ؛ اأدوات تطوير برامج الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر للو�سول اإىل قواعد البيانات على 
والتنظيم  وامل�ساركة  والتو�سية  والقراءة  والعر�س  والبحث  واملراقبة  للو�سول  الكمبيوتر  برامج  فيها؛  والبحث  وت�سفحها  الإنرتنت 
والتعليق على الأخبار والريا�سة والطق�س والتعليقات وغريها من املعلومات، املحتوى من املن�سورات الدورية واملدونات اللكرتونية واملواقع 
الإلكرتونية والن�سو�س والبيانات والر�سومات وال�سور وال�سوت والفيديو وحمتوى الو�سائط املتعددة الأخرى؛ برامج الكمبيوتر للتحكم 
يف ت�سغيل اأجهزة ال�سوت والفيديو؛ برامج الكمبيوتر لإن�ساء وتاأليف وتوزيع و تنزيل ونقل وا�ستالم وت�سغيل وحترير وا�ستخراج وترميز 
وفك ت�سفري وعر�س وتخزين وتنظيم الن�سو�س والبيانات والر�سومات وال�سور وال�سوت والفيديو وحمتوى الو�سائط املتعددة واملن�سورات 
الإلكرتونية؛ برامج الكمبيوتر لإن�ساء وحترير وحتميل وتنزيل والو�سول وعر�س ون�سر واظهار و ال�سارة  و املدونات، و البث ، والربط، 
والتعليق، والإ�سارة اإىل امل�ساعر، والتعليق عليها، وت�سمينها، ونقلها، وم�ساركتها، اأو توفري و�سائل اأو معلومات اإلكرتونية بطريقة اأخرى عن 
طريق الكمبيوتر والنرتنت و�سبكات الت�سال، برامج الكمبيوتر لإن�ساء جمتمع عرب الإنرتنت واإدارته والتفاعل معه؛ برامج الكمبيوتر 
برامج  الريا�سية؛  والأن�سطة  البدنية  اللياقة  وتقييمات  البدنية  باللياقة  اخلا�سة  الكمبيوتر  برامج  ال��وزن؛  واإدارة  البدنية  للياقة 
برامج  الجتماعية؛  وال�سبكات  والتوا�سل  لرتفيه  الرتفيه،   لأغرا�س  احلقيقي  العامل  بيئات  مع  الإلكرتونية  البيانات  لدمج  الكمبيوتر 
الكمبيوتر لإدارة املعلومات املتعلقة بالتتبع والمتثال والتحفيز مع برنامج ال�سحة واللياقة البدنية ؛ برامج الكمبيوتر لتعديل ومتكني 
نقل املحتوى والبيانات ال�سمعية وامل�سموعة واملرئية واملرئية؛ برنامج كمبيوتر لتعديل ال�سور الفوتوغرافية وال�سور واملحتوى ال�سوتي 
الر�سومات  وهي  املعزز،  الواقع  وتاأثريات  املختلط  والواقع  الفرتا�سي  والواقع  ال�سور  مر�سحات  مع  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  والفيديو 
والر�سوم املتحركة والن�سو�س والر�سومات، العالمات اجلغرافية وعالمات البيانات الو�سفية والرتباطات الت�سعبية ؛ برامج الكمبيوتر 
والر�سومات  ال�سور  ملعاجلة  الكمبيوتر  برامج  للم�ستخدم؛  البدين  بالن�ساط  املتعلقة  البيانات  ونقل  وتخزين  وعر�س  ومعاجلة  لر�سد 
برامج  والتذكريات؛  والإ�سعارات  والتنبيهات  الإلكرتونية  الر�سائل  وا�ستقبال  لإر�سال  الكمبيوتر  برامج  والن�س؛  والفيديو  وال�سوت 
و�سبكات  والإنرتنت  الكمبيوتر  عرب  واملرئي  ال�سوتي  واملحتوى  وال�سور  والر�سومات  الإلكرتونية  الر�سائل  وا�ستقبال  لإر�سال  الكمبيوتر 
الكمبيوتر ل�ست�سعار  الر�سائل الإلكرتونية والتنبيهات والإ�سعارات والتذكريات؛ برامج  الكمبيوتر لإر�سال وا�ستقبال  الت�سالت؛ برامج 
الطق�س  ومعلومات  املالحية  واملعلومات  وال�سرعة  والرتفاع  وامل�سافة  الجتاه  العاملية،  املواقع  ونقل  وقيا�س  وعر�س  وت�سجيل  ومراقبة 
املحروقة واخلطوات  وال�سعرات احلرارية  الدم  النب�س و�سغط  القلب ومعدل  البدين ومعدل �سربات  الن�ساط  ودرجة احلرارة وم�ستوى 
لالرتداء  القابلة  والأجهزة  املحمولة  الأجهزة  ومراقبة  وت�سغيل  وتكوين  لإع��داد  الكمبيوتر  برامج  ؛  البيومرتية  والبيانات  املتخذة 
والهواتف املحمولة واأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية للكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر لل�سبكات الجتماعية والتفاعل مع املجتمعات 
الكمبيوتر  برامج  واملعلومات؛  البيانات  وتخزين  وتبادل  ونقل  وتعديل  تنظيم  وحترير،  واإدارة  جلمع  الكمبيوتر  برامج  الإنرتنت؛  على 
لإعادة توجيه الر�سائل و / اأو الربيد الإلكرتوين عرب الإنرتنت و / اأو البيانات الأخرى اإىل واحد اأو اأكرث من اأجهزة الت�سال الال�سلكي 
واإدارة  لتتبع  الكمبيوتر  برامج  ؛  به  مرتبط  اأو  خادم  اأو  �سخ�سي  كمبيوتر  جهاز  على  بيانات  خمزن  من  لالرتداء  القابلة  الإلكرتونية 
برجميات  )API(؛  تطبيقات  برجمة  كواجهة  ل�ستخدامها  الكمبيوتر  برامج  والعافية؛  واللياقة  ال�سحة  بربامج  املتعلقة  املعلومات 
احلا�سوب ل�ستخدامها يف اإن�ساء واإدارة وقيا�س ون�سر اإعالن الآخرين؛ برامج الكمبيوتر للعر�س، يتم توفري ال�سور الفوتوغرافية وال�سور 
الرقمية كتحديثات لأجهزة �سا�سات العر�س املثبتة على الراأ�س اأو بال�سرتاك معها؛ برامج الكمبيوتر للمحتوى الال�سلكي،ت�سليم البيانات 
ودهون  البدنية  باللياقة  املتعلقة  املعلومات  وعر�س  ونقل  ومعاجلة  لتلقي  الال�سلكية  البيانات  لت�سالت  الكمبيوتر  برامج  واملعلومات؛ 
وت�سجيل  ومراقبة  ل�ست�سعار  والعافية  والتمارين  البدنية  واللياقة  ال�سحة  جمال  يف  الكمبيوتر  برامج  اجل�سم؛  كتلة  وموؤ�سر  اجل�سم 
وعر�س وقيا�س ونقل املواقع العاملية، الجتاه وامل�سافة والرتفاع وال�سرعة واملعلومات املالحية ودرجة احلرارة وم�ستوى الن�ساط البدين 
ومعدل �سربات القلب ومعدل النب�س و�سغط الدم وال�سعرات احلرارية املحروقة واخلطوات املتخذة وبيانات القيا�سات احليوية ولتتبع 
واإدارة املعلومات املتعلقة بال�سحة واللياقة البدنية والتمارين و برامج ال�سحة؛ برامج الكمبيوتر التي تكت�سف حركات امل�ستخدم اأثناء 
م�ستوى  تقيم  التي  الكمبيوتر  برامج  خم�س�سة؛  لياقة  وتقييمات  نتائج  لتقدمي  والتدريبات  البدنية  اللياقة  وجل�سات  البدين  الن�ساط 
الن�ساط  وتقارن  وتتبع  تراقب  التي  الكمبيوتر  برامج  البدنية؛  اللياقة  درجات   وتوفر  للم�ستخدم،  الريا�سي  والأداء  البدنية  اللياقة 
الريا�سي وم�ستوى اللياقة؛ برامج الكمبيوتر التي توفر تقييًما للياقة البدنية ودرجة اللياقة البدنية من خالل مقارنة الأداء الريا�سي 
لتح�سني جمالت  املخ�س�سة  والتدريبات  امل�سورة  و يقدم  امل�ستقبل،  اللياقة يف  الريا�سي وم�ستويات  الأداء  اللياقة مع  ال�سابق وم�ستويات 
اأو ن�ساط لياقة بدنية؛ برامج الكمبيوتر التي توفر الن�سائح والتدريب والتدريبات ال�سخ�سية لتح�سني درجة  معينة من ريا�سة معينة 
لياقة امل�ستخدم؛ برامج الكمبيوتر لتمكني الو�سول اإىل الو�سائط واملعلومات الإلكرتونية وعر�سها وحتريرها وربطها وم�ساركتها وتوفريها 
الهاتف  برامج  تطبيقات  و�سيانة  واختبار  وتقييم  تطوير  لتمكني  الكمبيوتر  برامج  الت�سالت؛  و�سبكات  الإنرتنت  عرب  اأخرى  بطريقة 
واأجهزة  املحمولة  الكمبيوتر  واأجهزة  الذكية  والهواتف  املحمولة  الهواتف  وهي  املحمولة،  الإلكرتونية  الت�سال  لأجهزة  املحمول 
الأبعاد  ثالثي  للعر�س  اأي  املتعددة،  الو�سائط  لتطبيقات  والب�سرية  ال�سمعية  القدرات  لتعزيز  الكمبيوتر  برامج  اللوحية؛  الكمبيوتر 
للر�سومات وال�سور الثابتة وال�سور املتحركة املقدمة كتحديثات لأجهزة �سا�سة العر�س املحمولة على الراأ�س اأو بال�سرتاك معها؛ برامج 
داخل  اإليها  والو�سول  واإدارتها  املجموعات  لإن�ساء  املحمول  الهاتف  تطبيقات  وبرامج  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر 
تف�سريية  واجهة  وهي  احلا�سوب،  برجميات  الجتماعية؛  ال�سبكات  وظائف  يوفر  تطبيق  اأي  الكمبيوتر،  برامج  الفرتا�سية؛  املجتمعات 
الذكية  للنظارات  الربجمية  التطبيقات  لإن�ساء  الربامج  تطوير  اأدوات  وهي  الكمبيوتر،  برامج  والآلت؛  الب�سر  بني  التفاعل  لت�سهيل 
وت�سحيحها ون�سرها ، و�سا�سات العر�س القريبة من العني، و�سا�سات العر�س املحمولة على الراأ�س، والهواتف الذكية؛ اأجهزة الكمبيوتر، 
اأجهزة بث الو�سائط الرقمية; نظارات الفيديو الرقمية; نظارات الفيديو الرقمية، و�سا�سات  ال�ساعات الذكية؛ كابالت التو�سيل؛  وهي 
عر�س الفيديو املثبتة على الراأ�س، اأي ال�سا�سات ال�سغرية والب�سريات املرتبطة بها، و�سماعات الواقع الفرتا�سي، والإلكرتونيات املرتبطة 
الكمبيوتر  وال�سور؛ برامج تطبيقات  الإلكرتونية  الو�سائط  الثابتة لعر�س  التو�سيل، والربجميات والربامج  بها، وهي كابالت وحمولت 
الفيديو  ونظارات  �سميت،  ونظارات  اللوحية،  والأجهزة  الكمبيوتر،  واأجهزة  الذكية،  والهواتف  املحمولة،  للهواتف  للتنزيل  القابلة 
الرقمية، الأجهزة الإلكرتونية الرقمية القابلة لالرتداء، وهي النظارات والنظارات الواقية و�سماعات الراأ�س و�سا�سات العر�س املثبتة 
على الراأ�س واأنظمة عر�س العني القريبة و�سبكات الت�سالت وخدمات احلو�سبة ال�سحابية واأنظمة الكمبيوتر لالت�سال بني الأجهزة 
العر�س  و�سا�سات  القريبة  العني  عر�س  واأنظمة  الذكية  للنظارات  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  تطبيقات  برامج  واخلدمات؛  وال�سبكات 
وال�سبكات  الأجهزة  مع  والتوا�سل  التو�سيالت  يف  التحكم  لها،  وال�ستجابة  الرموز  اختيار  وحتديد  الرموز  لعر�س  الراأ�س  على  املثبتة 
ال�سوتية  وامللفات  الرقمية  ال�سور  وتنظيم  واملرئية،  ال�سوتية  وامللفات  ال�سور  وعر�س  لت�سجيل  الكامريا  وت�سغيل  الأخرى،  والأنظمة 
واملرئية، والتحكم يف امليكروفونات، والتحكم يف م�ستوى �سوت ال�سماعات املدجمة، ونقل ملفات الكمبيوتر بني النظارات الذكية، واأنظمة 
امل�ستخدم،  اإ�سعارات  والتحكم يف  وال�سبكات والأنظمة،  الأجهزة  الراأ�س وغريها من  املثبتة على  العر�س  و�سا�سات  القريبة،  العني  حتديد 
والتحكم يف لوحة اللم�س، والتحكم واحل�سول على البيانات من امل�ست�سعرات يف النظارات الذكية، واأنظمة عر�س العني القريبة، واأنظمة 
العر�س املحمولة على الراأ�س، �سا�سات العر�س، مبا يف ذلك اأجهزة قيا�س الت�سارع، والبارومرتي، ودرجة احلرارة، والإمالة، وامل�ست�سعرات 
GPS، والتحكم يف �سرعة وحدة املعاجلة املركزية،  الطرفية، وم�ست�سعرات النعراج، واأجهزة ا�ست�سعار اجتاه الراأ�س، واأجهزة ا�ستقبال 
الواقع  واملرئي يف  ال�سوتي  واملحتوى  وال�سور  البيانات  والت�سجيل، وبث  والعر�س، والتقاط،  البطارية،  �سحن  م�ستوى  وا�ست�سعار وعر�س 
العني  عر�س  واأنظمة  الذكية  للنظارات  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  تطبيقات  برامج  املختلط؛  الواقع  وبيئات  املعزز،  والواقع  القيا�سي، 
املختلط؛ برامج تطبيقات  الواقع  املعزز وحمتوى  والواقع  القيا�سي  الواقع  الراأ�س لإن�ساء وعر�س  املثبتة على  العر�س  القريبة و�سا�سات 
النظارات  للتوا�سل مع  الراأ�س  املثبتة على  العر�س  و�سا�سات  القريبة  العني  واأنظمة عر�س  الذكية  للنظارات  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر 
الذكية الأخرى واأنظمة عر�س العني القريبة و�سا�سات العر�س املثبتة على الراأ�س؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل لتمكني اللتقاط، 
بيانات  با�ستخدام  ونقلها  وتخزينها  واملعلومات  والبيانات  الفيديو  ومقاطع  ال�سور  التقاط  لتمكني  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  برامج 
الكمبيوتر  برامج  الت�سجيل؛  يف  ودجمها  ت�سمينها  يتم  والتي  بامل�ستخدم  اخلا�سة  الأخرى  الأداء  وبيانات  وال�سحية  احليوية  القيا�سات 
مع  والتفاعل  للعر�س  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  برامج  املحتوى؛  يف  وال�سرتاك  واملحتوى  املحتوى  نا�سري  على  للعثور  للتنزيل  القابلة 
للتنزيل، وهي  القابلة  الكمبيوتر  الب�سري والفيديو والن�سو�س والبيانات املرتبطة بها؛ برامج  ال�سمعي  ال�سور وال�سوت واملحتوى  موجز 
تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل لإعداد وتكوين والتحكم يف اأجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء والأجهزة الطرفية للكمبيوتر 
القابلة لالرتداء؛ كابالت كهربائية؛ اجهزة ا�ست�سعار كهربائية،  حمولت كهربائية، كابالت ومو�سالت ال�سوت وال�سماعات الكهربائية؛ 
اأجزاء الكابالت الإلكرتونية وجتهيزاتها؛ معدات واأدوات الت�سال الإلكرتونية، معدات واأدوات الت�سالت الإلكرتونية، وهي الأجهزة 
الفيديو؛  وملفات  وال�سورة  وال�سوت  والبيانات  الن�سو�س  وا�ستقبال  لإر�سال  لالرتداء  القابلة  والأجهزة  املحمولة  الرقمية  الإلكرتونية 
املراقبة  اأجهزة  يرتديها؛  ملن  الرتاكمي  الن�ساط  م�ستوى  على  بناًء  اللون  وتغري  ت�سيء  موؤ�سرات  على  ت�ستمل  اإلكرتونية  مراقبة  اأجهزة 
،  للك�سف عن البيانات الريا�سية وتدريبات اللياقة البدنية  الإلكرتونية التي تت�سمن معاجلات دقيقة و�سا�سة رقمية ومقايي�س ت�سارع 
وبيانات الأن�سطة وتخزينها واإعداد التقارير عنها ومراقبتها وحتميلها وتنزيلها على الإنرتنت والتوا�سل مع اأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية 
القلب  �سربات  ومعدل  املحروقة  احلرارية  وال�سعرات  الريا�سية  واملهارات  املتخذة  واخلطوات  وال�سرعة  الوترية  و  بالوقت  يتعلق  فيما   ،
واجل�سم وحتديد املواقع العاملية والجتاه وامل�سافة والرتفاع واملعلومات املالحية والطق�س؛ اأدوات واأجهزة املالحة الإلكرتونية؛ دفاتر 
وامليكروفونات  العر�س  واأجهزة  والكامريات  الإلكرتونية  ال�ست�سعار  اأجهزة  الإلكرتونية؛  ال�سخ�سية  منظمني  الإلكرتونية  املالحظات 
اأجهزة  ال�سوت؛  على  والتعرف  الإلكرتوين  ال�سوت  ت�سجيل  جهاز  عليها؛  والتعرف  والتقاطها  وال�سوت  والوجه  الإمي��اءات  عن  للك�سف 
لتحديد  والإر�سال  والقيا�س  والعر�س  والت�سجيل  والر�سد  لال�ست�سعار  العر�س  واأجهزة  وال�سا�سات،  والتمارين،  البدنية  اللياقة  ا�ست�سعار 
ولالأن�سطة  التمرين  اأثناء  ارتداوؤها  ليتم  املالحية،  واملعلومات  احلرارة  ودرجة  وال�سرعة  والرتفاع  وامل�سافة  والجتاه  العاملية  املواقع 
الريا�سية؛ برنامج التعرف على الإمياءات؛ نظارات مع وظيفة الت�سال الال�سلكي؛ اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي )GPS(؛ نظارات 
امل�ستخدم  واإمياءات  الأ�سياء  لكت�ساف  والربجميات  الأجهزة  ؛  املختلط  الواقع  عامل  وجتارب  املعزز  والواقع  الفرتا�سي  الواقع  لتمكني 
معزز  افرتا�سي،  واقع  اإن�ساء  يف  الفرتا�سية  ال�سور  لعر�س  والربامج  الأجهزة  الت�سغيل؛  ا�ست�سعار  لأجهزة  والربامج  الأجهزة  والأوام��ر؛ 
بطاقات  وهي  لها،  املكونة  والأج��زاء  الراأ�س  على  املحمولة  العر�س  �سا�سة  اأجهزة  الراأ�س؛  على  حممولة  فيديو  عر�س  �سا�سة  وخمتلط؛ 
عر�س الفيديو؛ �سا�سة فيديو حممولة على الراأ�س؛ �سماعات، �سماعات لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج ترفيهية تفاعلية معدات 
ال�سور والفيديو التفاعلية، وهي اأك�ساك للتقاط وحتميل وحترير وطباعة وم�ساركة ال�سور والفيديو الرقمية ؛ اإلكرتونيات الواجهة، 
وهي دوائر واجهة م�سغل الفيديو لنظارات الفيديو الرقمية؛ برامج الكمبيوتر املدركة للموقع وبرامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل وبرامج 
�سا�سات  اأي  امل�سغرة،  العرو�س  املرا�سلة  برنامج  ال�سوت؛  مكربات  وم�ساركتها؛  وحتديدها  املواقع  عن  للبحث  املحمول  الهاتف  تطبيقات 
الفيديو املثبتة على الراأ�س وعرو�س الفيديو القريبة من العني؛ امليكروفونات؛ اأجهزة كمبيوتر الواقع املختلط؛ نظارات الواقع املختلط 
�سماعات الواقع املختلط؛ برجميات الواقع  املختلط؛ برامج الواقع املختلط للرتفيه التفاعلي؛ برجميات الواقع املختلط للتنقل يف بيئة 
الواقع املختلط؛ برجميات الواقع املختلط لتتبع الأ�سياء والتحكم يف احلركة وت�سور املحتوى؛ برجميات الواقع املختلط لت�سغيل �سماعات 
الهاتف  تطبيقات  برامج  والنغما�س؛  والتالعب  املختلط  الواقع  تخيل  لتجربة  للم�ستخدمني  املختلط  الواقع  برامج  املختلط؛  الواقع 
املحمول لإن�ساء برامج تدريب لياقة بدنية خم�س�سة ؛ اجهزة ا�ست�سعار تتبع احلركة لتقنية الواقع املعزز؛ اجهزة ا�ست�سعار تتبع احلركة 
وقيا�س  لعر�س  الوظائف  متعددة  اإلكرتونية  اأجهزة  الفرتا�سي؛  الواقع  لتقنية  احلركة  تتبع  ا�ست�سعار  اجهزة  املختلط؛  الواقع  لتقنية 
وامل�سافة والرتفاع  العاملية والجتاه  واملوا�سع  القلب  والتاريخ واجل�سم ومعدلت �سربات  الوقت  الإنرتنت مبا يف ذلك  معلومات  وحتميل 
�سرعة  احلرارة،  ودرجة  الطق�س  ومعلومات  املالحية  واملعلومات  املحروقة  احلرارية  وال�سعرات  اتخاذها  مت  التي  واخلطوات  وال�سرعة 
معلومات  وحتميل  وقيا�س  لعر�س  الوظائف  متعددة  اإلكرتونية  اأجهزة  ؛  وال�سرعة  والرتفاع  واحلرارة  اجل�سم  انحدار  ومعدلت  الرياح، 
الإنرتنت مبا يف ذلك الوقت والتاريخ ومعدل �سربات القلب واملوا�سع العاملية والجتاه وامل�سافة والرتفاع وال�سرعة واخلطوات املتخذة 
وال�سعرات احلرارية املحروقة واملعلومات املالحية والتغريات يف معدل �سربات القلب وم�ستوى الن�ساط ، �ساعات من النوم، ونوعية النوم، 
والتنبيه ال�سامت لال�ستيقاظ؛ ب�سريات عر�س العني القريبة، اأي �سا�سات عر�س الفيديو للرتكيب بالقرب من عيون امل�ستخدم وعد�سات 
املغناطي�سية  ومقايي�س  الت�سارع  ومقايي�س   GPS ا�ست�سعار  اجهزة  من  تتكون  العني  من  بالقرب  عر�س  اأنظمة  للم�ستخدم؛  ال�سور  لعر�س 
العني  عر�س  اأنظمة  وامليل؛  الراأ�س  لتوجيه  اإلكرتونية  ا�ست�سعار  واأجهزة  البيئة،  حرارة  درجة  ا�ست�سعار  اجهزة  الجتاهية،  والبو�سلة 
وحمتوى  الزجاجي  الواقع  وعر�س  لتوليد  والربجميات  الإلكرتونية،  العر�س  وواجهات  الكمبيوتر،  اأجهزة  على  ت�ستمل  التي  القريبة 
اأجهزة الكمبيوتر وواجهات العر�س الإلكرتونية والربامج التي مت  اأنظمة العر�س القريبة من العني التي ت�ستمل على  الواقع املختلط؛ 
ا للنظارات الواقية؛ اأنظمة عر�س بالقرب من العني ت�ستمل على نظارات وبرامج لتوليد وعر�س الواقع القيا�سي والواقع  تكييفها خ�سي�سً
املعزز وحمتوى الواقع املختلط؛ �سا�سات قريبة من العني اأجهزة ات�سالت ال�سبكة، وهي الأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة والأجهزة 
القابلة لالرتداء لإر�سال وا�ستقبال الن�سو�س والبيانات وال�سوت وملفات ال�سور والفيديو عرب ال�سبكات؛ عداد اخلطى وهو العداد الذي 
امل�ساعد  برنامج  ؛  الرتفاع  ومقايي�س  اخلطى  ع��دادات  وهي  املحمولة،  لالأجهزة  الطرفية  الأجهزة  اخلطوات،  عدد  حل�ساب  ن�ستخدمه 
والإح�ساءات؛  البدنية  اللياقة  اأهداف  لتتبع  امل�ستخدمة  ال�سخ�سية  الإلكرتونية  الأجهزة  ال�سخ�سية؛  الرقمية  امل�ساعدات  ال�سخ�سي 
اأجهزة تتبع اللياقة البدنية ال�سخ�سية؛ اأجهزة عر�س الفيديو ال�سخ�سية يف طبيعة ال�سا�سات القابلة لالرتداء لعر�س املحتوى الرقمي 
مبا يف ذلك الواقع الفرتا�سي والواقع املعزز وحمتوى الواقع املختلط؛ �سا�سات عر�س الفيديو ال�سخ�سية؛ الأجهزة الإلكرتونية الرقمية 
الرقمية  الإلكرتونية  الأجهزة  ؛  الرقمية  وامللفات  والبيانات  الن�سو�س  وا�ستقبال  ومراجعة  ومعاجلة  ونقل  وتنظيم  لت�سجيل  املحمولة 
الرقمية  الإلكرتونية  الأجهزة  الرقمية؛  وامللفات  والبيانات  الن�سو�س  وا�ستقبال  ومراجعة  ومعاجلة  ونقل  وتنظيم  لت�سجيل  املحمولة 
وا�ستالمها؛  ومراجعتها  الرقمية  وامللفات  والبيانات  الن�سو�س  معاجلة  والإر�سال،  والتنظيم  للت�سجيل  وال�سخ�سية  واملحمولة  املحمولة 
م�ستقبالت  املحمولة؛  الإلكرتونية  لالأجهزة  الطاقة  واإدارة  الطاقة  �سحن  اأجهزة  الكابالت.  ومو�سالت  الطاقة  كبالت  الطاقة  حمولت 
الإ�سارات الإلكرتونية؛ اأجهزة البطاريات الكهربائية القابلة ال�سحن، وهي البطاريات القابلة ال�سحن واإمدادات الطاقة املحمولة؛ جهاز 
التحكم عن بعد لأجهزة الكمبيوتر التي ميكن ارتداوؤها وال�ساعات الذكية؛ اأجهزة ا�ست�سعار لر�سد احلركات اجل�سدية؛  اأجهزة ا�ست�سعار 
والأجهزة  املحمولة  الرقمية  الإلكرتونية  والأجهزة  الب�سرية  احليوية  القيا�سات  بيانات  جلمع  الإن�سان  يرتديها  العلمي  لال�ستخدام 
القابلة لالرتداء للت�سجيل والتنظيم والإر�سال، معاجلة ومراجعة ملفات الن�سو�س والبيانات وال�سوت وال�سورة والفيديو؛ نظارات ذكية، 
نظارات ذكية ذات قدرة �سوتية �سلكية ول�سلكية؛ ا�ساور ال�ساعات الذكية ا�سرطة ال�ساعات الذكية؛ برنامج امل�ساعد الجتماعي؛ برامج 
احلا�سوب والربامج الثابتة للتحكم يف وحدات التحكم وتكوينها واإدارتها؛ برامج احلا�سوب  والربامج الثابتة لعر�س الو�سائط الإلكرتونية 
على اأجهزة �سا�سة العر�س املقدمة كتحديثات لأجهزة �سا�سة العر�س املثبتة على الراأ�س اأو بال�سرتاك معها؛ برامج احلا�سوب والربامج 
كتحديثات  املقدم  الفيديو  ومعاجلة  الفيديو  ت�سغيل  بربامج  اخلا�سة  الثابتة  والربامج  احلا�سوب  برامج  الت�سغيل؛  نظام  لربامج  الثابتة 
م�ساركة  من  الإلكرتونية  الأجهزة  لتمكني  الثابتة  والربامج  الربامج  معها؛  بال�سرتاك  اأو  الراأ�س  على  املثبتة  العر�س  �سا�سة  لأجهزة 
البيانات والتوا�سل مع بع�سها البع�س؛ اأدوات تطوير الربجميات؛ برامج ت�سغيل الربامج لالأجهزة الإلكرتونية لتمكني اأجهزة الكمبيوتر 
والأجهزة الإلكرتونية من التوا�سل مع بع�سها البع�س ؛ برنامج للمعلنني للتوا�سل والتفاعل مع املجتمعات عرب الإنرتنت؛ برنامج للتنبيهات 
وال�سوت  والبيانات  الن�سو�س  وا�ستقبال  ومراجعة  ومعاجلة  ونقل  وتنظيم  ولت�سجيل  والتذكريات  الإلكرتوين  الربيد  ور�سائل  والر�سائل 
الال�سلكية،  والتقنيات  الال�سلكية،  املحلية  املنطقة  �سبكات  طريق  عن  للتوا�سل  برنامج  العر�س؛  و�سا�سات  الرقمية  وامللفات  وال�سور 
وبروتوكولت الت�سال الأخرى بني اأنظمة العر�س القريبة من العني واأجهزة ال�سبكة، اأي الهواتف املحمولة، والهواتف الذكية، واأجهزة 
برنامج  اآلًيا؛  للتنفيذ  قابلة  اأوامر  اإىل  الطبيعية  اللغة  لتحويل  برنامج  ؛  الأخرى  الكمبيوتر  واأنظمة  اللوحية،  والأجهزة  الكمبيوتر، 
لإن�ساء، واإدارة ملفات تعريف الو�سائط الجتماعية وح�سابات امل�ستخدمني؛ برنامج لالإن�ساء، التحرير، الرفع، التنزيل، الو�سول، العر�س 
الن�سر، العر�س، ال�سارة، املدونات، البث، الربط، التعليق، الإ�سارة اإىل امل�ساعر،التعليق عليها، ت�سمينها، نقلها  ،م�ساركتها اأو توفري و�سائط 
اأو معلومات اإلكرتونية عرب الكمبيوتر و�سبكات الت�سال؛ برجميات لإن�ساء واإدارة والو�سول اإىل املجموعات داخل املجتمعات الفرتا�سية؛ 
لتوليد  التربعات واملنح؛ برنامج  لت�سهيل وترتيب متويل وتوزيع  اإدارته والتفاعل معه؛ برجميات  برنامج لإن�ساء جمتمع عرب الإنرتنت، 
الرتفيه  لأغرا�س  احلقيقي  العامل  بيئات  مع  الإلكرتونية  البيانات  لدمج  برنامج  العني؛  من  بالقرب  عر�س  نظام  يف  عر�سها  ليتم  ال�سور 
واملرئية؛  وامل�سموعة  واملرئية  ال�سمعية  والبيانات  املحتوى  نقل  ومتكني  لتعديل  برجميات  الجتماعية؛  وال�سبكات  والتوا�سل  والتعليم 
اأو �سراء ال�سلع واخلدمات؛ برنامج  برنامج خلدمات جمع التربعات اخلريية عرب الإنرتنت وخدمات التربعات املالية؛ برنامج لطلب و / 
لتنظيم الأحداث والبحث عنها واإدارتها؛ برنامج لتخطيط الأن�سطة مع امل�ستخدمني الآخرين، وتقدمي التو�سيات؛ برنامج ملعاجلة ال�سور 
التي  الكمبيوتر  اأجهزة  من  البيانات  وحتليل  وعر�س  وا�ستقبال  ونقل  وتخزين  لت�سجيل  برنامج  والن�س؛  والفيديو  وال�سوت  والر�سومات 
ميكن ارتداوؤها؛ برنامج للهواتف الذكية واأنظمة الكمبيوتر الأخرى لتوليد البيانات وال�سور وال�سوت للعر�س يف اأنظمة العر�س القريبة 
الكمبيوتر  واأنظمة  الذكية  للهواتف  برنامج  العني؛  من  القريبة  العر�س  اأنظمة  اإىل  وال�سوت  وال�سور  البيانات  هذه  ولإر�سال  العني  من 
لل�سبكات  برنامج  والوجهة؛  الجتماعية  اخلرائط  لر�سم  برنامج  العني؛  من  القريبة  العر�س  اأنظمة  من  البيانات  لتلقي  الأخ��رى 
اإدارتها، حتريرها، تنظيمها، تعديلها،  املعلومات،  البيانات،  الو�سائط؛  برجميات جلمع  الجتماعية؛ برنامج لبث حمتوى ترفيهي متعدد 
نقلها، م�ساركتها، تخزينها،  برنامج لتتبع احلركة، ت�سورها، معاجلتها، عر�سها وعر�سها املعزز، جتارب الواقع املختلط والفرتا�سي ؛ برنامج 
والواقع  املعزز  والواقع  الفرتا�سي  الواقع  برامج  ت�سميم  اإن�ساء  يف  ت�ستخدم  برجميات  ؛   )API( تطبيقات  برجمة  كواجهة  ي�ستخدم 
املختلط؛ برنامج للمحتوى الال�سلكي وتو�سيل البيانات واملعلومات؛ برجميات يف طبيعة تطبيقات الهاتف املحمول ؛ برنامج ميّكن الأفراد، 
املجموعات، ال�سركات، والعالمات التجارية من اإن�ساء ح�سور عرب الإنرتنت واحلفاظ عليه لأغرا�س الت�سويق؛ برامج احلا�سوب والربامج 
الثابتة والأجهزة امل�ستخدمة يف التتبع، التعرف املرئي، ال�سوتي، ال�سمعي، احلركة، العني و الإمياءات؛ الربجميات، وهي واجهة تف�سريية 
لت�سهيل التفاعل بني الب�سر والآلت؛ اأجهزة واأدوات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، اأي مكربات ال�سوت وامليكروفونات املباعة كميزات 
الهاتفية  املكاملات  وا�ستقبال  لإر�سال  لالرتداء  القابلة  والأجهزة  املحمولة  الرقمية  الإلكرتونية  والأجهزة  الكمبيوتر  لأجهزة  مكونة 
والر�سائل الن�سية، الربيد الإلكرتوين والبيانات الرقمية الأخرى ، ول�ستخدامها يف توفري الو�سول اإىل الإنرتنت؛ اأجهزة عر�س الفيديو، 
الفرتا�سي؛  الواقع  كمبيوتر  اأجهزة  الفيديو؛  ا�ستقبال  اأجهزة  الفيديو؛  عر�س  برنامج  الفيديو؛  لنظارات  الفيديو  ت�سغيل  برامج  وهي 
برنامج  التفاعلي؛  للرتفيه  الواقع الفرتا�سي  برنامج  الواقع الفرتا�سي  برامج  الواقع الفرتا�سي؛  �سماعات  الواقع الفرتا�سي  نظارات 
الكائنات والتحكم يف احلركة وت�سور املحتوى؛  لتتبع  الواقع الفرتا�سي  ؛ برنامج  الواقع الفرتا�سي  للتنقل يف بيئة  الواقع الفرتا�سي 
برامج الواقع الفرتا�سي لت�سغيل �سماعات الواقع الفرتا�سي؛ برنامج الواقع الفرتا�سي للم�ستخدمني لتجربة تخيل الواقع الفرتا�سي 
اللوحية  الكمبيوتر  واأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  واملختلط ل�ستخدامها يف متكني  واملعزز  الواقع الفرتا�سي  برامج  والتالعب والنغما�س؛ 
والأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة لتوفري خدمات افرتا�سية، جتارب الواقع املعزز واملختلط؛ ال�ساعات، الأ�ساور،  و اأ�ساور املع�سم التي 
تنقل البيانات اإىل امل�ساعدين الرقميني ال�سخ�سيني والهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية من خالل مواقع الإنرتنت وغريها من 
اأجهزة كمبيوتر وواجهات عر�س  للماء ت�ستمل على  املقاومة  اأنظمة عر�س قريبة من العني  ؛  �سبكات الت�سال الإلكرتونية والكمبيوتر 
اأجهزة  ارتداوؤها؛  ميكن  التي  الن�ساط  تعقب  اأجهزة  ؛  املختلط  والواقع  الفرتا�سي  الواقع  حمتوى  وعر�س  لتوليد  وبرامج  اإلكرتونية 
من  اأ�سا�سي  ب�سكل  لالرتداء  القابلة  احلو�سبة  اأجهزة  تتكون  ؛  ارتداوؤها  ميكن  التي  الكمبيوتر  ملحقات  ارتداوؤها؛  ميكن  التي  الكمبيوتر 
اأجل متكني  برامج و�سا�سات عر�س لالت�سال باأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة من 
الواقع الفرتا�سي والواقع املعزز وجتارب عامل الواقع املختلط ؛ تتكون الأجهزة الإلكرتونية الرقمية القابلة لالرتداء ب�سكل اأ�سا�سي من 
الن�سو�س  وا�ستقبال  ومراجعة  ومعاجلة  ونقل  وتنظيم  ولت�سجيل  والتذكريات،  الإلكرتوين  الربيد  ور�سائل  والر�سائل  للتنبيهات  برنامج 
النظارات  وهي  لالرتداء،  القابلة  الرقمية  الإلكرتونية  الأجهزة  ؛  العر�س  و�سا�سات  الرقمية  وامللفات  وال�سورة  وال�سوت  والبيانات 
التي تتكون من  املع�سم  واأ�ساور  ال�ساعات والأ�ساور  القابلة لالرتداء، وهي  ؛ الأجهزة الإلكرتونية  الراأ�س  الواقية و�سماعات  والنظارات 
اإىل امل�ساعدين الرقميني ال�سخ�سيني والهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية من خالل مواقع الإنرتنت  برنامج ينقل البيانات 
واأجهزة  الكمبيوتر  لأجهزة  لالرتداء  القابلة  الطرفية  الأجهزة  الإلكرتونية؛  الت�سالت  و�سبكات  الأخ��رى  الكمبيوتر  واأجهزة 
الكمبيوتر اللوحية والأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة، وهي �سا�سات قابلة للتكوين مثبتة على الراأ�س؛ اأجهزة الإر�سال وال�ستقبال 

الال�سلكية ل�ستن�ساخ ال�سوت والإ�سارات؛ ملحقات الكمبيوتر الال�سلكية
باللون  املنت�سف  يف  دائرة  لت�سكل  خطوط  �سلوعه  من  تخرج  الزوايا  ومنحن  مقلوب  الأ�سالع  مت�ساوي  مثلث  ر�سمة  العالمة:  و�سف 
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التطبيقات  برجمة  واجهة  بربجميات  يتميز  الذي   )ASP( التطبيقات  خدمة  مزود  )ASP(؛  التطبيق  خدمة  مزود 
)API( التي ت�سهل اخلدمات عرب الإنرتنت لل�سبكات الجتماعية، وتطوير تطبيقات الربامج؛ مزود خدمة التطبيقات 
وحتديدها  الأهمية  ذات  والأح��داث  واخلدمات  ال�سلع  مواقع  عن  للبحث  للموقع  مدرك  بربنامج  يتميز  الذي   )ASP(
التطبيقات  خدمة  مزود  اخلرائط؛  ر�سم  خلدمات  بربنامج  يتميز  الذي   )ASP( التطبيقات  خدمة  مزود  وم�ساركتها؛ 
افرتا�سي،  واإن�ساء جمتمع  ال�سبكات الجتماعية،  واإدارة حمتوى  لل�سبكات الجتماعية،  يتميز بربنامج  الذي   )ASP(
والإعالنات،  والر�سائل،  والن�سو�س،  والبيانات،  الفيديو،  ومقاطع  وال�سو،   ، وامل�سموع  املرئي  املحتوى  ال�سور،  ونقل 
والت�سالت واملعلومات الإعالمية ؛ مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج ل�ستخدامه يف ال�سراء والبيع 
والت�سويق عرب  الإعالن  والإبالغ عن  والت�سليم  والتحليل  وال�ستهداف  والتح�سني  والتقييم  والتتبع  والإدارة  والت�سميم 
امل�ستخدم،  موقع  وعر�س  م�ساركة  ت�سهيل  اأو  لتمكني  بربنامج  يتميز  الذي   )ASP( التطبيق  خدمة  مزود  الإنرتنت؛ 
وتخطيط الأن�سطة مع امل�ستخدمني الآخرين وتقدمي التو�سيات ؛ مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج 
يتميز  الذي   )ASP( التطبيقات الوجهات؛ مزود خدمة  ور�سم خرائط  ر�سم اخلرائط الجتماعية  ت�سهيل  اأو  لتمكني 
اأو ت�سهيل التقاط ال�سور الفوتوغرافية وحتريرها وت�سجيل مقاطع الفيديو وحتريرها ؛ مزود خدمة  بربنامج لتمكني 
مع  الأن�سطة  وتخطيط  امل�ستخدم،  موقع  وعر�س  م�ساركة  ت�سهيل  اأو  لتمكني  بربنامج  يتميز  الذي   )ASP( التطبيق 
امل�ستخدمني الآخرين وتقدمي التو�سيات؛ مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج لتمكني اأو ت�سهيل ر�سم 
اخلرائط الجتماعية ور�سم خرائط الوجهات؛ مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج لتمكني اأو ت�سهيل 
اأو ت�سهيل التفاعل  اأو �سراء ال�سلع واخلدمات؛ مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج لتمكني  طلب و / 
الفرتا�سيني  والوكالء  الروبوتات  اأي  ال�سطناعي(،  )الذكاء  ال�سطناعي  الذكاء  ومن�سات  الب�سر  بني  والتوا�سل 
التي   )ASP( التطبيقات  خدمة  موفر  خدمات  )ASP(؛  التطبيق  خدمة  مقدم  خدمات  الفرتا�سيني؛  وامل�ساعدين 
واإدارتها، وهي  وت�سغيلها وتو�سيلها  بال�سوت ودجمها  فيها  التحكم  يتم  التي  املعلومات  اأجهزة  للتحكم يف  تتميز بربنامج 
الأجهزة الإلكرتونية ال�ستهالكية الذكية املت�سلة بال�سحابة والتي يتم التحكم فيها بال�سوت واأجهزة امل�ساعد ال�سخ�سي 
عرب  ال�سوت  مكاملات  ت�سهيل  اأو  لتمكني  بربنامج  تتميز  التي   )ASP( التطبيقات  خدمة  مزود  خدمات  الإلكرتونية؛ 
بروتوكول الإنرتنت )VOIP( واملكاملات الهاتفية ومكاملات الفيديو والر�سائل الن�سية والر�سائل الإلكرتونية والر�سائل 
ا�ست�سافة  اأي   ،)ASP( التطبيقات  خدمة  م��زود  خدمات  الإنرتنت؛  عرب  الجتماعية  ال�سبكات  وخدمات  الفورية 
و�سيانة  وتطوير  واإدارة  ا�ست�سافة  وهي   ،)ASP( التطبيقات  خدمة  م��زود  لالآخرين؛  الكمبيوتر  برامج  تطبيقات 
الهاتف  وتطبيقات  الال�سلكية،  والت�سالت  ال�سخ�سية،  الإنتاجية  جمالت  يف  الويب،  ومواقع  والربامج  التطبيقات 
املحمول؛ مزود خدمة التطبيقات )ASP(، اأي توفري وا�ست�سافة واإدارة وتطوير و�سيانة التطبيقات والربامج واملواقع 
خدمة  م��زود  امل�ستخدم؛  حركة  على  بناًء  الويب  مواقع  ترتيب  ح�ساب  جم��الت  يف  البيانات  وقواعد  الإلكرتونية 
توفري  وهي  التطبيقات،  خدمة  مزود  لالآخرين؛  الكمبيوتر  لتطبيقات  بعد  عن  ال�ست�سافة  اأي   ،)ASP( التطبيقات 
الت�سالت  جم��الت  يف  البيانات  وقواعد  الويب  ومواقع  والربامج  التطبيقات  و�سيانة  وتطوير  واإدارة  وا�ست�سافة 
الال�سلكية، واحلوا�سيب املحمولة والأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ مزود خدمة التطبيقات، اأي توفري وا�ست�سافة واإدارة 
الويب  موقع  ترتيب  ح�ساب  جمالت  يف  البيانات  وقواعد  الإلكرتونية  واملواقع  والربامج  التطبيقات  و�سيانة  وتطوير 
الكمبيوتر؛  وبرامج  اأجهزة  وت�سميم  ا�ست�سارة  الكمبيوتر؛  وبرجمة  الكمبيوتر  ا�ست�سارات  امل�ستخدم؛  حركة  على  بناًء 
توفري  وهي  الإنرتنت،  عرب  الكمبيوتر  خدمات  وال�سبكات؛  والتطبيقات  والربامج  الكمبيوتر  اأجهزة  ا�ست�سارات  خدمات 
املعلومات والروابط عرب الإنرتنت واملوارد الإلكرتونية املتعلقة بالريا�سة وال�سحة واللياقة البدنية؛ خدمات الكمبيوتر 
يف طبيعة ملفات التعريف الإلكرتونية ال�سخ�سية واجلماعية املخ�س�سة اأو �سفحات الويب التي تعر�س معلومات حمددة 
اأو معرفة من قبل امل�ستخدم، مبا يف ذلك ال�سوت والفيديو وال�سور والن�س واملحتوى والبيانات؛ اخلدمات احلا�سوبية التي 
وملفات  امل�ستخدم،  اأو معرفة من قبل  معلومات حمددة  الإنرتنت ت�سم  اإلكرتونية خم�س�سة على  بتوفري �سفحات  تت�سم 
�سخ�سية، واقع افرتا�سي، واقع خمتلط، وحمتوى وبيانات الواقع املعزز؛ خدمات الكمبيوتر، وهي خدمات مقدمي خدمات 
ال�ست�سافة ال�سحابية ؛ خدمات الكمبيوتر، وهي اإن�ساء جمتمعات افرتا�سية للم�ستخدمني امل�سجلني لتنظيم املجموعات 
والتجارية  الجتماعية  ال�سبكات  يف  وامل�ساركة  اأقرانهم  من  تعليقات  على  واحل�سول  النقا�سات  يف  وامل�ساركة  والأحداث 
واملجتمعية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي تن�سيق املحتوى والإعالنات التي يحددها امل�ستخدم عرب الإنرتنت و اإن�ساء و�سائل 
والفعاليات  الجتماعات  واإجراء  لتنظيم  للغري  اإلكرتونية  مرافق  ا�ست�سافة   اأي  الكمبيوتر،  خدمات  اجتماعية،  اإعالم 
جمالت  يف  املعلومات  توفري  وه��ي  الكمبيوتر،  خدمات  الت�سالت؛  و�سبكات  الإن��رتن��ت  عرب  التفاعلية  واملناق�سات 
�سبكات  عرب  لالأجهزة  بعد  عن  الإدارة  توفري  اأي  الكمبيوتر،  خدمات  الإنرتنت؛  عرب  الربجميات  وتطوير  التكنولوجيا 
الكمبيوتر اأو ال�سبكات الال�سلكية اأو الإنرتنت؛ خدمات الكمبيوتر، وهي توفري حمركات بحث للح�سول على البيانات عرب 
الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛ تطوير برامج الكمبيوتر؛ تطوير برامج الكمبيوتر يف جمال تطبيقات الهاتف املحمول؛ 
اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بربجمة اإدارة تطبيقات الو�سائط املتعددة، وبرجمة الكمبيوتر، والأجهزة، والربجميات، 
�سبكات  من  وغريها  الإنرتنت  �سبكة  على  موقع  وا�ست�سافة  و�سيانة  اإن�ساء  واملوا�سفات؛  الكمبيوتر  اأنظمة  وت�سميم 
الت�سال احلا�سوبية والإلكرتونية التي حتتوي على معلومات وروابط على الإنرتنت وموارد اإلكرتونية يف جمال الريا�سة 
اأخرى متكن  اإلكرتونية وحا�سوبية  اإن�ساء و�سيانة وا�ست�سافة موقع ويب تفاعلي و�سبكات ات�سالت  ؛  واللياقة البدنية 
امل�ستخدمني من الدخول، الو�سول، تتبع التقدم، ر�سد، وتوليد معلومات واإجنازات ال�سحة واللياقة البدنية والتمارين 
ال�سخ�سية والريا�سة والأن�سطة الريا�سية؛ اإن�ساء و�سيانة وا�ست�سافة موقع ويب تفاعلي و�سبكات ات�سالت اإلكرتونية 
اآخرين؛  م�ستخدمني  مع  والإجن��ازات  الريا�سية  املعلومات  ومقارنة  التناف�س  من  امل�ستخدمني  متكن  اأخرى  وحا�سوبية 
وبرامج  الكمبيوتر  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  املعزز؛  الواقع  وبرامج  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  البيانات؛  ت�سفري  خدمات 
ت�سميم  التفاعلية؛  املتعددة  الو�سائط  برامج  ت�سميم وتطوير  الكمبيوتر؛  وبرامج  اأجهزة  ت�سميم وتطوير  الكمبيوتر؛ 
اأجهزة وبرامج الواقع الفرتا�سي؛ ت�سميم وتطوير و�سيانة  اأجهزة وبرامج الواقع املختلط؛ ت�سميم وتطوير  وتطوير 
برامج الكمبيوتر الحتكارية لالآخرين يف جمال اللغة الطبيعية والكالم واللغة والتعرف على ال�سوت با�ستثناء ما بعد 
اأي  امللفات،  تبادل  خدمات  امل�سرتدة؛  البيانات  وت�سليم  امل�سفر  الإلكرتوين  النقل  ال�سوتية؛  والت�سجيالت  ال�سور  اإنتاج 
امللفات  وتنزيل  حتميل  من  امل�ستخدمني  متكن  بتكنولوجيا  تتميز  التي  لالآخرين  الإن��رتن��ت  عرب  الت�سهيالت  توفري 
املعلومات  خدمات  ال�سناعي؛  والبحث  التحليل  خدمات  الإنرتنت؛  على  الرقمي  املحتوى  ت�ست�سيف  التي  الإلكرتونية؛ 
ن�س،  اإىل  الكالم  حتويل  وبرامج  التعرف،  وبرامج  ال�سوتية  بالأوامر  املتعلقة  وال�ست�سارات  ال�ست�ساراية  واخلدمات 
برامج  واإ�سالح  �سيانة  الأ�سياء؛  اإنرتنت  وبرجميات  للمنازل،  الآيل  الت�سغيل  ال�سوت،  تدعم  التي  الربامج  وتطبيقات 
الكمبيوتر؛ خدمات ر�سم اخلرائط؛ ا�ست�سارة وت�سميم برامج واأجهزة الكمبيوتر املحمولة واأجهزة الت�سالت املحمولة؛ 
لعر�س  للتنزيل  قابل  غري  كمبيوتر  برنامج  لالآخرين؛  املحمولة  الت�سالت  واأجهزة  املحمول  الكمبيوتر  برامج  ت�سميم 
واإدارة  البدين  والن�ساط  البدنية  واللياقة  والعافية  ال�سحة  جمالت  يف  واملعلومات  البيانات  وتنظيم  وحتليل  وجتميع 
الوزن والنوم والتغذية؛ برامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل لت�سهيل التفاعل والتوا�سل بني الب�سر ومن�سات الذكاء 
ال�سطناعي )الذكاء ال�سطناعي(، اأي الروبوتات والوكالء الفرتا�سيون وامل�ساعدون الفرتا�سيون؛ برامج الكمبيوتر 
غري القابلة للتنزيل مل�ساركة موقع امل�ستخدم وعر�سه، وتخطيط الأن�سطة مع امل�ستخدمني الآخرين وتقدمي التو�سيات؛ 
برامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل لر�سم اخلرائط الجتماعية ور�سم خرائط الوجهة؛ برامج كمبيوتر غري قابلة 
لياقة  تدريب  برامج  لإن�ساء  للتنزيل  قابلة  غري  برامج  والعافية؛  وال�سحة  اللياقة  واإح�سائيات  اأهداف  لتتبع  للتنزيل 
امل�ستخدمون  اأن�ساأها  خا�سة  جمموعات  اإىل  والو�سول  واإدارة  لإن�ساء  للتنزيل  القابلة  غري  الربامج  خم�س�سة؛  بدنية 
ال�سلع واخلدمات؛ برامج غري  �سراء  اأو  و /  للتنزيل لطلب  القابلة  املجتمعات الفرتا�سية؛ الربامج غري  واإدارتها داخل 
للتنزيل  للتنزيل لتوفري �سوق حيوي؛ برامج غري قابلة  للتنزيل ملعاجلة الدفعات الإلكرتونية؛ برامج غري قابلة  قابلة 
لل�سبكات  للتنزيل  قابلة  غري  برامج  البدنية؛  اللياقة  وتقييمات  والتدريبات  ال�سخ�سية  التدريب  خدمات  لتوفري 
الجتماعية، واإن�ساء جمتمع افرتا�سي، ونقل ال�سوت والفيديو وال�سور والن�سو�س والبيانات؛ برامج غري قابلة للتنزيل 
املرئية  والعمال  والن�سو�س  املحتوى  لإر�سال  للتنزيل  القابلة  غري  الربامج  الو�سائط؛  متعدد  ترفيهي  حمتوى  لبث 
والأعمال  وامل�ستندات  وامللفات  والبيانات  الأدب��ي��ة  والع��م��ال  والب�سرية  ال�سمعية  والع��م��ال  ال�سوتية  والع��م��ال 
الإلكرتونية وم�ساركتها وا�ستالمها وتنزيلها وعر�سها والتفاعل معها ونقلها؛ مزود من�سة �سراء الإعالنات عرب الإنرتنت، 
الإعالنات؛  خمزون  وبيع  ب�سراء  الإنرتنت  عرب  الإعالنات  وبائعي  مل�سرتي  لل�سماح  للتنزيل  قابلة  غري  برامج  توفري  اأي 
برامج  للبيانات؛  الإلكرتوين  التخزين  يف  ل�ستخدامها  الإنرتنت  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  ال�سحابية  احلو�سبة  برامج 
الواقع الفرتا�سي واملختلط واملعزز؛ برامج  للتنزيل عرب الإنرتنت لتطبيقات وبيئات  القابلة  ال�سحابية غري  احلو�سبة 
الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت ل�ستخدامها يف توفري خدمات البيع بالتجزئة والطلب ملجموعة متنوعة 
الإعالنات  �سراء  يف  ل�ستخدامها  الكمبيوتر  برامج  من�سات  تعر�س   )PAAS( كخدمة  من�سة  ال�ستهالكية؛  ال�سلع  من 
واإدارة  الجتماعية،  لل�سبكات  الكمبيوتر  برامج  مبن�سات  تتميز  التي   )PAAS( كخدمة  الأ�سا�سي  النظام  ؛  ون�سرها 
الفيديو،  وحمتوى  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  ال�سور،  ونقل  افرتا�سي،  جمتمع  واإن�ساء  الجتماعية،  ال�سبكات  حمتوى 
النظام  واملعلومات؛  الإعالمية؛  والإعالنات  والإعالنات،  والر�سائل،  والن�سو�س،  والبيانات،  الفيديو،  ومقاطع  وال�سور، 
حتويل  وبرامج  التعرف،  وبرامج  ال�سوتية  لالأوامر  الكمبيوتر  برامج  مبن�سات  تتميز  التي   )PaaS( كخدمة  الأ�سا�سي 
الكالم اإىل ن�س، وتطبيقات الربامج التي تدعم ال�سوت لإدارة املعلومات ال�سخ�سية؛ من�سة كخدمة )PaAS( تت�سمن 
من�سات برامج حا�سوبية للم�ساعد ال�سخ�سي؛ النظام الأ�سا�سي كخدمة )PaaS( التي تتميز مبن�سات برامج الكمبيوتر 
الكمبيوتر  برامج  من�سات  ي�سم   )PaaS( كخدمة  الأ�سا�سي  النظام  املنزلية؛  الأجهزة  تكامل  وبرامج  املنزلية  لالأمتتة 
من�سات  ي�سم   )PAAS( كخدمة  الأ�سا�سي  النظام  والبيانات؛  والفيديو  وال�سوت  ال�سوت  لنقل  الال�سلكي  لالت�سال 
النظام  خدمات  والر�سائل؛  الفيديو  وحمتوى  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  ال�سور  ونقل  الجتماعية  لل�سبكات  برجمية 
الأ�سا�سي كخدمة )PAAS( التي تتميز بربامج لل�سماح للم�ستخدمني باأداء الأعمال التجارية الإلكرتونية ومعامالت 
الر�سد و توليد  التقدم،  ،تتبع  الو�سول  امل�ستخدمني من الدخول،  التجارة الإلكرتونية؛ توفري موقع ويب تفاعلي ميّكن 
الأن�سطة  ومعلومات  والريا�سة،  ال�سخ�سية،  والتمارين  البدنية،  اللياقة  وال�سحة،  احلرارية،  ال�سعرات  التغذية، 
وتنمية   ، بالريا�سة  املتعلقة  املعلومات  لتوفري  للتنزيل  القابلة  غري  الربامج  ا�ستخدام  توفري  والإجن��ازات؛  الريا�سية 
البدنية عرب موقع ويب عرب الإنرتنت و�سبكات ات�سال  اللياقة  ، وتدريب  البدنية  اللياقة  املهارات الريا�سية، وتدريب 
الذكية؛  ، والهواتف  ال�سخ�سية  الرقمية  ال�سخ�سية، والأجهزة  الكمبيوتر  اأخرى لأجهزة  واأجهزة كمبيوتر  اإلكرتونية 
توفري واجهة برجمة التطبيقات )API( لل�سماح للم�ستخدمني باإجراء املعامالت التجارية الإلكرتونية عرب الإنرتنت؛ 
احلرارية  ال�سعرات  وتوليد  ر�سد،  التقدم،  تتبع  الو�سول،  الدخول،  من  امل�ستخدمني  ميّكن  تفاعلي  ويب  موقع  توفري 
واللياقة البدنية والتمارين ال�سخ�سية ومعلومات الأن�سطة الريا�سية والإجنازات؛ توفري خدمة �سبكة الكرتونية عرب 
العديد من  ال�سخ�سية مع وبني  الهوية  بيانات  ال�سخ�سية  وم�ساركة  الهوية  بيانات  نقل  امل�ستخدمني من  الإنرتنت متكن 
ونقل  الإلكرتونية  الر�سائل  يف  ل�ستخدامه   )API( التطبيقات  برجمة  واجهة  برنامج  توفري  الإنرتنت؛  عرب  املرافق 
عن  البحث  وهي  خم�س�سة،  حا�سوبية  بحث  خدمات  توفري  والبيانات؛  واملحتوى  والن�س  وال�سور  والفيديو  ال�سوت 
البيانات  وقواعد  الفهار�س  من  املعلومات  توفري  الإنرتنت؛  عرب  املحدد  امل�ستخدم  طلب  على  بناًء  وا�سرتجاعها  املعلومات 
القابلة للبحث، مبا يف ذلك الن�سو�س والوثائق الإلكرتونية وقواعد البيانات والر�سومات والو�سائط الإلكرتونية وال�سور 
العلوم  جمال  يف  والتعليقات  والأخبار  املعلومات  توفري  الت�سال؛  و�سبكات  الإنرتنت  عرب  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى 
والتكنولوجيا، وتزيني املنزل، والطق�س، والت�سميم اجلرافيكي، والت�سميم الداخلي، واملنتجات، وت�سميم الأزياء؛ توفري 
التجارية  املعامالت  باإجراء  للم�ستخدمني  لل�سماح  للتنزيل  قابلة  غري  برامج  توفري  الإنرتنت؛  على  البحث  حمركات 
الإلكرتونية عرب الإنرتنت و�سبكات الت�سالت؛ توفري ت�سهيالت عرب الإنرتنت تتميز بتكنولوجيا متّكن امل�ستخدمني عرب 
هذه  وم�ساركة  ونقل  والتجارية  الجتماعية  ال�سبكات  معلومات  تعر�س  �سخ�سية  تعريف  ملفات  اإن�ساء  من  الإنرتنت 
حتميل،  على  القدرة  امل�ستخدمني  متنح  الإنرتنت  عرب  ت�سهيالت  توفري  الإنرتنت؛  عرب  املرافق  من  العديد  بني  املعلومات 
تعديل، م�ساركة ال�سوت، الفيديو، ال�سور الفوتوغرافية، الن�سو�س، الر�سومات والبيانات؛ توفري ت�سهيالت عرب الإنرتنت 
اإن�ساء ملفات تعريف �سخ�سية تعر�س معلومات ال�سبكات  تتميز بالتكنولوجيا التي متّكن امل�ستخدمني عرب الإنرتنت من 
الإنرتنت؛ توفري برامج غري قابلة  املرافق عرب  العديد من  املعلومات وم�ساركتها بني  ونقل هذه  والتجارية  الجتماعية 
الكمبيوتر  اأجهزة  ومراقبة  وتكوين  لإع��داد  الإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  غري  برامج  توفري  الإنرتنت؛  عرب  للتنزيل 
القابلة لالرتداء والأجهزة الطرفية للكمبيوتر القابلة لالرتداء؛ توفري مواقع على الإنرتنت متنح امل�ستخدمني القدرة 
على حتميل وتعديل وم�ساركة حمتوى الواقع الفرتا�سي والواقع املختلط والواقع املعزز واملعلومات والتجارب والبيانات؛ 
الفيديو  ومقاطع  ال�سور  وا�ستقبال  بطلب  للم�ستخدمني  لل�سماح  بحث  من�سات  توفري  ال�سخ�سي؛  امل�ساعد  برنامج  توفري 
والن�سو�س والبيانات وال�سور والأعمال الإلكرتونية؛ توفري من�سات بحث لل�سماح للم�ستخدمني بطلب وا�ستالم املحتوى 
وامللفات  والبيانات  الأدبية  والأعمال  والب�سرية  ال�سمعية  والأعمال  ال�سوتية  والأعمال  املرئية  والأعمال  والن�سو�س 
وتوزيع  متويل  وترتيب  لت�سهيل  برجميات  توفري  الجتماعي؛  امل�ساعد  برامج  توفري  الإلكرتونية؛  والأعمال  والوثائق 
التربعات والتربعات؛ توفري برامج خلدمات جمع التربعات اخلريية عرب الإنرتنت وخدمات التربعات املالية ؛ تقدمي 
خدمات الدعم الفني، اأي، حل م�ساكل برامج احلا�سوب فيما يتعلق با�ستخدام معدات الت�سالت; توفري الو�سول املوؤقت 
غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  اخلرائط؛  ر�سم  خلدمات  للتنزيل  القابلة  غري  الكمبيوتر  برامج  اإىل 
توفري  وتنزيلها؛  الكمبيوتر  برامج  اإىل  الو�سول  من  امل�ستخدمني  لتمكني  الإنرتنت  عرب  وال�ست�سافة  للتنزيل  القابلة 
ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل التي تتيح تطوير وتقييم واختبار و�سيانة تطبيقات برامج 
الأجهزة املحمولة لأجهزة احلو�سبة املحمولة، وهي الهواتف املحمولة والهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر املحمولة 
واأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل مل�ساركة موقع امل�ستخدم 
وعر�سه، وتخطيط الأن�سطة مع امل�ستخدمني الآخرين وتقدمي التو�سيات؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر 
القابلة  غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  والوجهة؛  الجتماعية  اخلرائط  لر�سم  للتنزيل  القابلة  غري 
للتنزيل ل�ستخدامها يف التقاط ال�سور الفوتوغرافية وحتريرها وت�سجيل مقاطع الفيديو وحتريرها؛ توفري ال�ستخدام 
توفري  املحتوى؛  يف  وال�سرتاك  واملحتوى  املحتوى  نا�سري  على  للعثور  للتنزيل  القابلة  غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت 
الفوتوغرافية،  وال�سور  الإلكرتونية  الو�سائط  اإىل  للو�سول  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر غري  املوؤقت لربامج  ال�ستخدام 
وال�سور والر�سومات، ال�سوت، مقاطع الفيديو، جمعها، عر�سها، حتريرها، ربطها، تعديلها، تنظيمها، و�سع عالمات عليها، 
عرب  واملعلومات  والبيانات  الب�سري  ال�سمعي  املحتوى  اأخرى،  طريقة  باأي  وتوفريها  نقلها  تخزينها،  م�ساركتها،  تدفقها، 
ت�سهيل  يف  ل�ستخدامها  للتنزيل  القابلة  غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  الت�سال؛  و�سبكات  الإنرتنت 
الر�سائل  الن�سية،  الر�سائل  الفيديو،  مكاملات  الهاتفية،  واملكاملات   )VOIP( الإنرتنت  بروتوكول  عرب  ال�سوت  مكاملات 
الإلكرتونية، الر�سائل الفورية، خدمات ال�سبكات الجتماعية عرب الإنرتنت؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر 
وحتريرها؛  الفيديو  مقاطع  وت�سجيل  وحتريرها  الفوتوغرافية  ال�سور  التقاط  يف  ل�ستخدامها  للتنزيل  القابلة  غري 
املعامالت  باإجراء  للم�ستخدمني  لل�سماح  للتنزيل  القابلة  غري  الإلكرتونية  التجارة  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري 
التجارية الإلكرتونية عرب الإنرتنت؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر املدركة للموقع غري القابلة للتنزيل 
للبحث عن مواقع ال�سلع واخلدمات والأحداث ذات الأهمية وحتديدها وم�ساركتها؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لتطبيقات 
النقاط املحلية واملعتمدة على املوقع يف الهتمام، الأحداث، املعامل،  للتنزيل للبحث عن وحتديد  القابلة  الربامج غري 
فر�س العمل، الرتفيه، الأحداث الثقافية، الت�سوق، العرو�س؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لتطبيقات الربامج غري القابلة 
للتنزيل لتوفري معلومات الطق�س امل�ستندة اإىل املوقع؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لتطبيقات الربامج غري القابلة للتنزيل 
القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  بثها؛  اأو  بها  الرتباط  اأو  اجلارية  الأحداث  معلومات  اأو  الأخبار  لتوفري 
للتنزيل للمعلنني للتوا�سل والتفاعل مع املجتمعات عرب الإنرتنت؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل 
التجارية؛  توفري ال�ستخدام  والعالمات  وال�سركات  واملجموعات  لالأفراد  الإنرتنت واحلفاظ عليه  لإن�ساء تواجد على 
املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل للر�سائل الإلكرتونية؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتعديل 
والواقع  فوتوغرافية،  فالتر  مع  والفيديو  ال�سوت  وحمتوى  والفيديو،  وال�سوت،  وال�سور،  الفوتوغرافية،  ال�سور 
العالمات  الر�سومات،  الن�س،  املتحركة،  الر�سوم  الر�سوم،  وهي  املعزز،  الواقع  تاأثريات  املختلط،  الواقع  الفرتا�سي، 
اجلغرافية، البيانات الو�سفية العالمات، الرتباطات الت�سعبية؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل 
املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  ؛  الو�سفية  البيانات  عالمات  با�ستخدام  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  والفيديو  ال�سور  لتنظيم 
للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  الإلكرتونية؛  الدفعات  ملعاجلة  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج 
توفري  والبيانات؛  واملحتوى  والن�س  وال�سور  والفيديو  ال�سوت  ونقل  افرتا�سي،  جمتمع  واإن�ساء  الجتماعية،  لل�سبكات 
الب�سري واملرئي؛  ال�سمعي  ال�سوتي،  املحتوى  ال�سور وت�سجيل  للتنزيل للتقاط  القابلة  املوؤقت للربامج غري  ال�ستخدام 
توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتحميل وتنزيل واأر�سفة ومتكني نقل وم�ساركة ال�سور واملحتوى 
القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  بها؛  املرتبطة  والبيانات  والن�سو�س  الفيديو  وحمتوى  الب�سري  ال�سمعي 
للتنزيل لعر�س موجز للو�سائط الإلكرتونية والتفاعل معه، اأي ال�سور، املحتوى ال�سمعي، الب�سري، املرئي، البث املبا�سر 
للتنزيل لبث  القابلة  املوؤقت للربامج غري  التعليقات، الإعالنات، الأخبار وروابط الإنرتنت؛ توفري ال�ستخدام  للفيديو، 
غري  الإنرتنت  عرب  املحمولة  الت�سالت  اأجهزة  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  الو�سائط؛  متعدد  ترفيهي  حمتوى 
املحمولة  الكمبيوتر  واأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  عرب  الإنرتنت  اإىل  املحمول  الهاتف  و�سول  لتح�سني  للتنزيل  القابلة 
واأجهزة الت�سالت املحمولة؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج والتطبيقات غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت للو�سول 
توفري  املتعددة؛  الو�سائط  ملفات  الن�سية،  امللفات  الجتماعية،  ال�سبكات  الألعاب،  والفيديو،  ال�سوت  بث  ملفات  اإىل 
ال�ستخدام املوؤقت للربامج والتطبيقات غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت للمرا�سلة الفورية وبروتوكول ال�سوت عرب 
للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  ال�سوتية؛  واملوؤمترات  الفيديو  وموؤمترات   )VOIP( الإنرتنت 
خدمات  توفري  وتقدميها؛  ون�سرها  وحتليلها  وقيا�سها  واإدارتها  الآخرين  اإعالنات  ت�سميم  يف  ل�ستخدامها  الإنرتنت  عرب 
التوثيق للتحويل للتحويل الإلكرتوين لالأموال وبطاقات الئتمان واخل�سم ومعامالت ال�سيكات الإلكرتونية با�ستخدام 
ت�سجيل الدخول الأحادي وتكنولوجيا الربجميات؛ توفري خدمات توثيق امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل الدخول 
للتقاط  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  الإلكرتونية؛  التجارة  ملعامالت  والربجميات  الأحادي 
ال�سور وت�سجيل املحتوى ال�سوتيو املحتوى ال�سمعي الب�سري واملرئي؛ توفري خدمات حمرك البحث على الإنرتنت ؛ تاأجري 
برامج الكمبيوتر التي متنح امل�ستخدمني القدرة على حتميل وحترير وم�ساركة ال�سور ومقاطع الفيديو واملحتوى ال�سمعي 
الب�سري ؛ اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والت�سميم املتعلق بها؛ الربامج كخدمة )SaaS( التي تتميز بربامج 
والفيديو  ال�سوت  وحمتوى  الإنرتنت  على  والبحث  والت�سفح  الإنرتنت  على  البيانات  قواعد  اإىل  للو�سول  الكمبيوتر 
والو�سائط املتعددة والألعاب وتطبيقات الربامج واأ�سواق تطبيقات الربامج ؛ الربجميات كخدمة )SaaS( التي تتميز 
وم�ساركتها؛  حفظها  عنها،  البحث  تتبعها،  مراقبتها،  العامة،  امل�سلحة  ذات  املعلومات  اإىل  للو�سول  الكمبيوتر  بربامج 
الربجميات كخدمة )SaaS( التي تتميز بربنامج كمبيوتر لتو�سيل وت�سغيل ودمج والتحكم واإدارة الأجهزة الإلكرتونية 
كخدمة  الربامج  الال�سلكية؛  ال�سبكات  عرب  الإ�ساءة  ومنتجات  املنزيل  املناخ  واأجهزة  بال�سبكة  املت�سلة  ال�ستهالكية 
)SaaS( التي تعر�س برامج الكمبيوتر لالآخرين ل�ستخدامها يف تطوير برامج لإدارة الأجهزة الإلكرتونية وتو�سيلها 
املعلومات  لإدارة  الكمبيوتر  بربامج  تتميز  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات  )loT(؛  الأ�سياء  اإنرتنت  عرب  وت�سغيلها 
اإنرتنت  والتحكم يف  الت�سال  ل�ستخدامها يف  الكمبيوتر  تتميز بربامج  التي   )SaaS( الربجميات كخدمة ال�سخ�سية؛ 
ل�ستخدامها  الكمبيوتر  بربامج  تتميز  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات  الإلكرتونية؛  بالأجهزة   )IoT( الأ�سياء 
يف  للتحكم  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  بربامج  تتميز  التي   )SaaS( كخدمة  الربامج  )API(؛  تطبيقات  برجمة  كواجهة 
ت�سميم  يف  ل�ستخدامها   )saas( كخدمة  الربجميات  ال�سخ�سي؛  امل�ساعد  واأجهزة  امل�ستقلة  ال�سوتي  التحكم  معلومات 
خدمات  والعافية؛  والتغذية  والنوم  واللياقة  ال�سحة  جم��الت  يف  والتقارير  واملقايي�س  البيانات  وحتليل  واإن�ساء 
والتنبيهات؛  والإ�سعارات  الإلكرتونية  الر�سائل  وا�ستقبال  لإر�سال  بربنامج  تتميز  التي   )SAAS( كخدمة  الربجميات 
للن�ساط  البيانات  واإن�ساء  حل�ساب  خوارزمية  ل�ستخدام  بربنامج  تتميز  التي   )saas( كخدمة  الربجميات  خدمات 
الريا�سي، والتدريب على اللياقة البدنية ، وتقييم م�ستوى اللياقة البدنية، والتدريب على اللياقة البدنية، وتو�سيات 
اللياقة البدنية وحتديد الأهداف ؛ خدمات الربجميات كخدمة )SAAS(، اأي برامج ال�ست�سافة لي�ستخدمها الآخرون 
عرب  العامة  امل�سلحة  معلومات  من  وا�سعة  جمموعة  ت�سم  الإنرتنت  على  بيانات  قاعدة  توفري  خالل  من  ل�ستخدامها 
خوارزمية  ل�ستخدام  الآخ��رون  لي�ستخدمها  ال�ست�سافة  برامج  اأي   ،)saas( كخدمة  الربجميات  خدمات  الإنرتنت؛ 
حل�ساب وتوليد البيانات للن�ساط الريا�سي، وتدريب اللياقة البدنية، وتقييمات م�ستوى اللياقة البدنية، والتدريب على 
اأي توفري موقع   ،)saas( الأهداف؛ خدمات الربجميات كخدمة البدنية وحتديد  اللياقة  البدنية، وتو�سيات  اللياقة 
الف�سيولوجية لأغرا�س  املقايي�س  اأ�سا�س  البيانات على  الذين يعر�سون حتليالت  لالأفراد  ويب خم�س�س وبوابة متنقلة 
وتتبع  وجدولة  املوظفني،  ح�سابات  اإدارة  من  امل�ستخدمني  متكن  التي   )saas( كخدمة  الربجميات  ال�سحية؛  املراقبة 
م�ساركة املوظفني، وت�سهيل واإدارة برامج اللياقة البدنية لل�سركات؛ تطوير الربجميات؛ برنامج للر�سائل الإلكرتونية؛ 
واإ�سالحها  الأخطاء  ا�ستك�ساف  اي،  الفني،  الدعم  خدمات  التطبيقات؛  لتطوير  ال�ست�سارية  واخلدمات  الفني  الدعم 
براجمه  و  احلا�سوب  معدات  م�ساكل  ا�ستك�ساف  اي،  الفني،  الدعم  الكمبيوتر؛  وبرامج  اأجهزة  م�ساكل  ت�سخي�س  عند 

وم�ساكل احلوا�سيب النقالة واأجهزة الت�سالت املحمولة؛ اخلدمات التكنولوجية، وهي خدمات تخزين البيانات
يف  دائرة  لت�سكل  خطوط  �سلوعه  من  تخرج  الزوايا  ومنحن  مقلوب  الأ�سالع  مت�ساوي  مثلث  ر�سمة  العالمة:  و�سف 

املنت�سف باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

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

املودعة حتت رقم : 367468        بتاريخ : 2021/12/23
رقم االأولوية: 083739

تاريخ االأولوية: 2021/7/8 البلد االأولوية: جامايكا
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وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات بالفئة : 35

�سبكة  عرب  لالآخرين  االإع��الن��ات  ن�سر  االإلكرونية؛  االإع��الم  و�سائل  عرب  االإع��الن  واالع���الن؛  الدعاية  اخلدمات 
كمبيوتر عاملية؛ خدمات االأعمال و الدعاية واالعالن، وهي اخلدمات االإعالنية لتتبع اأداء االإعالن، واإدارة وتوزيع 
االإع���الن؛ اخلدمات  اأداء  ولتح�سني  االإع���الن،  بيانات  واالإب���الغ عن  االإع���الن،  بيانات  االإع��الن��ات، وحتليل  وتقدمي 
واملفاهيم  اخلطط  وتنفيذ  اإع��داد  والتح�سني؛  والتنفيذ  واال�ستهداف  االإعالنية  احلمالت  اإدارة  وهي  االإعالنية، 
و�سراء  االإعالمي  التخطيط  وهي  االإعالنية،  اخلدمات  لالآخرين؛  دعائية  مواد  ت�سميم  واالإعالنية،  االإعالمية 
وخدمات  لالآخرين،  التجارية  العالمة  مكانة  حتديد  وخدمات  التجارية  العالمة  وتقييم  لالآخرين،  الو�سائط 
�سراء االإعالنات لالآخرين؛ خدمة االإعالنات، اأي و�سع االإعالنات على مواقع الويب لالآخرين؛ االإعالن عن �سلع 
وخدمات االآخرين وت�سويقها والرويج لها من خالل توفري معدات ال�سور والفيديو يف املنا�سبات اخلا�سة؛ تنظيم 
االإعالنية،  اخلدمات  دعائية؛  اأو  جتارية  الأغرا�ض  واالأج��ه��زة  الربجميات  تطوير  جمال  يف  والفعاليات  املعار�ض 
وهي توفري م�ساحات اإعالنية مبوبة عرب االإنرنت و�سبكات االت�سال االأخرى ؛ جتميع البيانات يف قواعد بيانات 
الكمبيوتر على االإنرنت وقواعد البيانات القابلة للبحث عرب االإنرنت يف جمال االإعالنات املبوبة ؛ الرويج ل�سلع 
وخدمات االآخرين عرب �سبكات الكمبيوتر واالت�ساالت؛ الرويج ل�سلع وخدمات االآخرين عن طريق توزيع اإعالنات 
اأح��داث ترويجية عرب بث مبا�سر للفيديو؛ خدمات  الفيديو عرب االإنرنت و�سبكات االت�ساالت االأخ��رى ؛ توفري 
الت�سويق والرويج؛ خدمات ا�ست�سارية يف جماالت الدعاية والت�سويق؛ امل�ساعدة التجارية واخلدمات اال�ست�سارية؛ 
اال�ست�سارات التجارية فيما يتعلق باأن�سطة الت�سويق؛ خدمات ا�ست�سارات ا�سراتيجية العالمة التجارية؛ ا�ست�سارات 
االأعمال  كيانات  لتمكني  االأع��م��ال  اإدارة  ا�ست�سارات  خدمات  والال�سلكية؛  ال�سلكية  االت�ساالت  جم��ال  يف  االأع��م��ال 
اإىل  اأكرب  و�سول  لتوفري  الربامج  واإدارة  وتنظيم  تطوير  الربحية من  واملنظمات غري  احلكومية  واملنظمات غري 
املبيعات  تعزيز  ؛  التوظيف  وخدمات  التوظيف  ا�ست�سارات  ؛  االأعمال  �سبكات  خدمات  العاملية؛  االت�ساالت  �سبكات 
التي  الهدايا  �سهادات بطاقات  اإ�سدار  اأي   ، املدفوعة م�سبًقا  الهدايا  ت�سهيل خدمات بطاقات  لالآخرين من خالل 
ميكن ا�سردادها مقابل �سلع اأو خدمات ؛ اخلدمات االإعالنية لتعزيز الوعي العام حول االأن�سطة اخلريية ، اخلريية 
، التطوعية ، اخلدمة العامة واملجتمعية واالأن�سطة االإن�سانية ؛ تقدمي برامج جوائز امل�سابقات واحلوافز الأغرا�ض 
الت�سويق واالإعالن لتقدير ومكافاأة وت�سجيع االأفراد واجلماعات الذين ي�ساركون يف حت�سني الذات وحتقيق الذات 
العمل  منتج  وم�ساركة  االإن�سانية  واالأن�سطة  واملجتمعية  العامة  واخلدمة  والتطوعي  واخل��ريي  اخل��ريي  والعمل 
االإبداعي؛ خدمات ا�ست�سارات االأعمال للمهنيني وال�سركات يف جمال تطوير تطبيقات برجميات الهاتف املحمول؛ 
اأو  اأو ترويجية  تنظيم وترويج وترتيب واإقامة االأح��داث اخلا�سة واملعار�ض واملعار�ض التجارية الأغرا�ض جتارية 
دعائية؛ تنظيم واإقامة االأحداث واملعار�ض واملعار�ض واملوؤمترات لالأغرا�ض التجارية يف جمال الرفيه التفاعلي 
البيع  متاجر  خدمات  ؛  الرفيهية  الفيديو  األعاب  و�سناعات  اال�ستهالكية  واالإلكرونيات  االفرا�سي  وال��واق��ع 
البيع  متاجر  خدمات  ؛  املعزز  الواقع  وبرامج  واأجهزة  االفرا�سي  بالواقع  تتميز  التي  االإنرنت  عرب  بالتجزئة 
بالتجزئة عرب االإنرنت التي تتميز مبحتوى الواقع االفرا�سي والو�سائط الرقمية مثل املو�سيقى امل�سجلة م�سبًقا 
والفيديو وال�سور والن�سو�ض واالأعمال ال�سمعية الب�سرية وبرامج األعاب الواقع االفرا�سي والواقع املعزز؛ توفري 
االأ�سواق عرب االإنرنت لبائعي ال�سلع و / اأو اخلدمات ؛ خدمات الو�ساطة التجارية التي تهدف اإىل ت�سهيل تبادل وبيع 
خدمات ومنتجات االأطراف الثالثة عرب �سبكات الكمبيوتر واالت�ساالت ؛ ربط امل�سرين والبائعني عرب بيئة �سبكة 
االإنرنت ؛ اخلدمات الرويجية، وهي تقدمي خدمات الكتالوج االإلكروين ؛ توفري معلومات دليل الهاتف عرب 
�سبكات االت�ساالت العاملية ؛ خدمات امل�ساعدة التجارية، وهي اإدارة عالقات العمالء ؛ توفري املعلومات التجارية ، اأي 
تعليقات امل�ستخدمني املتعلقة مبنظمات االأعمال ومقدمي اخلدمات واملوارد االأخرى؛ اأبحاث الت�سويق، وهي احلملة 
االإعالنية والبحث والتحليل الأف�سليات امل�ستهلك ؛ خدمات اأبحاث ال�سوق ؛ توفري اأبحاث ال�سوق وخدمات املعلومات 
االإع��الن والت�سويق  التجارية وحتليالت االأعمال يف جماالت  املعلومات  االإب��الغ عن  اأي  اإدارة معلومات االأعمال،  ؛ 
االآخرين  اأعمال  تعر�ض  التي  االإنرنت  عرب  االأعمال  اأدل��ة  جتميع  املكتب؛  وظائف  االأعمال،  اإدارة  اعمال؛  ادارة  ؛ 
ومنتجاتهم وخدماتهم ؛ تعزيز امل�سلحة العامة والوعي بالق�سايا املتعلقة بالو�سول اإىل االإنرنت ل�سكان العامل؛ 
خدمات اجلمعيات، وهي ت�سجيع تبني وقبول وتطوير تقنيات الكمبيوتر مفتوحة امل�سدر ؛ تنظيم فعاليات �سبكات 
امل�سركة لتطوير الربجميات  ال�سناعة الطوعية  امل�سدر؛ تعزيز معايري  االأعمال يف جمال الربجميات مفتوحة 
الربجمة  لغة  تطوير  جمال  يف  االأعمال  موؤمترات  وعقد  تنظيم  التجارية؛  امل��وؤمت��رات  وعقد  ترتيب  ؛  وتنفيذها 
وا�ستخدامها ؛ اإجراء حتقيقات جتارية يف جمال و�سائل التوا�سل االجتماعي؛ خدمات ا�ست�سارية يف جمال تقييم 
حمتوى و�سائل التوا�سل االجتماعي. خدمات ا�ست�سارية يف جمال �سيا�سات واأنظمة و�سائل التوا�سل االجتماعي. 
توفري موقع  ؛  ال�سوق  ا�ستخبارات  ؛ خدمات  واالإع��الن  االأعمال  ؛ خدمات  والرويج  واالإع��الن  الت�سويق  خدمات 
ويب يعر�ض �سوًقا عرب االإنرنت لبيع ال�سلع االفرا�سية وتداولها مع م�ستخدمني اآخرين ؛ خدمات التداول عرب 
االإنرنت ؛ ترتيب واإجراء االأحداث اخلا�سة الأغرا�ض العمل؛ بلوك�سني كخدمة، وهي امل�سورة واملعلومات التجارية 
اأي   ، املعلومات  وتوزيع  االإع��الن  خدمات  االإلكرونية؛  واالإخ��ط��ارات  التنبيهات  توفري  بلوك�سني؛  تقنية  جمال  يف 
توفري م�ساحات اإعالنية مبوبة عرب االإنرنت و�سبكات االت�ساالت ؛ اخلدمات االإعالنية ، وهي ا�ستهداف االإعالن 
عرب االإنرنت وحت�سينه ؛ ترتيب واإجراء اأحداث خا�سة الأغرا�ض جتارية اأو ترويجية اأو دعائية ؛ خدمات النقابات 
التي تعزز م�سالح املهنيني وال�سركات يف جمال تطوير تطبيقات برجميات االأجهزة املحمولة ؛ ا�ست�سارات العالمة 
التجارية خدمات االأعمال واالإعالن، وهي اخلدمات االإعالنية لتتبع اأداء االإعالن ، واإدارة وتوزيع وتقدمي االإعالنات 
 ، اأداء االإع��الن ؛ خدمات االأعمال واالإع��الن  ، وحتليل بيانات االإع��الن ، واالإب��الغ عن بيانات االإع��الن، ولتح�سني 
وهي التخطيط االإعالمي و�سراء الو�سائط لالآخرين ؛ خدمات امل�سريات لالآخرين، وهي �سراء ال�سلع واخلدمات 
الأعمال اأخرى ؛ �سبكات االأعمال؛ اخلدمات اخلريية، وحتديدا، ن�سر الوعي العام حول االأن�سطة اخلريية، اخلريية، 
التطوعية، اخلدمة العامة واملجتمعية واالأن�سطة االإن�سانية ؛ خدمات ا�ست�سارية يف جماالت الدعاية والت�سويق وهي 
خدمات  االت�سال.  و�سبكات  االإنرنت  عرب  للغري  االإعالنات  ن�سر  لالآخرين.  والت�سويق  الدعاية  جهود  تخ�سي�ض 
التوظيف والتوظيف؛ ت�سهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات االأطراف الثالثة عرب �سبكات الكمبيوتر واالت�ساالت 
واخل�سومات  والق�سائم  باخل�سومات  املتعلقة  املعلومات  توفري  وه��ي   ، وال��روي��ج  واالإع���الن  الت�سويق  خدمات  ؛ 
عرب  االإع���الن  االآخ��ري��ن؛  وخ��دم��ات  ل�سلع  خا�سة  وع��رو���ض  لالآخرين،  بالتجزئة  البيع  مواقع  ورواب���ط  والق�سائم 
االإنرنت والرويج ل�سلع وخدمات االآخرين عرب االإنرنت؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب االإنرنت التي 
تتميز بالواقع االفرا�سي والواقع املختلط و�سماعات الواقع املعزز واالألعاب واملحتوى والو�سائط الرقمية؛ خدمات 
متجر البيع بالتجزئة عرب االإنرنت فيما يتعلق باأجهزة اللياقة البدنية االإلكرونية القابلة لالرتداء ، وموازين 
وملحقات   ، البدنية  واللياقة  الريا�سية  واملالب�ض   ، لالرتداء  القابلة  االأن�سطة  تتبع  واأجهزة   ، ال�سخ�سية  ال��وزن 
واإدارتها الأغرا�ض جتارية؛  التجارية والفعاليات والرويج لها  املعار�ض واملعار�ض  ؛ تنظيم  اأعاله  املذكورة  ال�سلع 
الرويج  االت�سال؛  و�سبكات  االإنرنت  الفيديو على  اإعالنات  توزيع  االآخرين عن طريق  ل�سلع وخدمات  الرويج 
ل�سلع وخدمات االآخرين عرب االإنرنت و�سبكات االت�سال ؛ توفري اأدلة االأعمال عرب االإنرنت التي تعر�ض اأعمال 
البائعني بامل�سرين؛ توفري ت�سهيالت عرب  ومنتجات وخدمات االآخرين ؛ توفري ت�سهيالت عرب االإنرنت لربط 
االإنرنت لبث الفيديو املبا�سر لالأحداث الرويجية ؛ توفري ت�سهيالت عرب االإنرنت لربط البائعني بامل�سرين 
؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالتجزئة عرب االإنرنت للربامج واالأجهزة االإلكرونية واالأحذية التي تت�سمن 
الفردية  البدنية  اللياقة  وف�سول  االفرا�سية  الريا�سية  امل�سابقات  يف  بامل�ساركة  للم�ستهلكني  ت�سمح  م�ست�سعرات 
واجلماعية؛ خدمات البيع بالتجزئة واملتاجر عرب االإنرنت التي ت�سمح للم�ستهلكني بامل�ساركة يف تدريب اللياقة 
البيع  متاجر  واجلماعية؛ خدمات  الفردية  البدنية  اللياقة  ودرو�ض  االفرا�سية،  الريا�سية  وامل�سابقات   ، البدنية 
ال�سخ�سية، واأجهزة  الوزن  القابلة لالرتداء، وموازين  البدنية االإلكرونية  اللياقة  باأجهزة  بالتجزئة فيما يتعلق 

تتبع االأن�سطة القابلة لالرتداء، واملالب�ض الريا�سية واللياقة البدنية، وملحقات ال�سلع املذكورة اأعاله
و�سف العالمة: كلمة META بحروف التينية باللون اال�سود

اال�س��راطات: 
اإر�ساله  اأو   ، التجارية يف وزارة االقت�ساد  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
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رئا�سة احتاد الغرف اخلليجية تنتقل 
للمملكة والعجالن رئي�سًا لالحتاد

•• اخلرب-الفجر:

انتقلت ر�سمياً رئا�سة احتاد غرف دول جمل�ض التعاون اخلليجي من غرفة 
حيث  ال�سعودية،  التجارية  ال��غ��رف  احت��اد  اإىل  البحرين  و�سناعة  جت��ارة 
الثانية  دورت��ه  اخلمي�ض  غ��داً  اخلليجية  الغرف  احت��اد  اإدارة  جمل�ض  يبداأ 
االأ�ستاذ عجالن  ال�سعودية  الغرف  برئا�سة رئي�ض احتاد  والع�سرين )22( 
بن عبد العزيز العجالن ورئي�ض غرفة جتارة و�سناعة عمان املهند�ض ر�سا 
بن جمعة ال �سالح نائباً اأول للرئي�ض، ورئي�ض غرفة جتارة و�سناعة قطر 

�سعادة ال�سيخ خليفة بن جا�سم اآل ثاين نائباً ثاين.
عجالن  االأ���س��ت��اذ  اخلليجية  ال��غ��رف  احت���اد  رئي�ض  اأع���رب  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
اإدارة االحت��اد، واعداً  اأواله��ا له جمل�ض  العجالن عن اعتزازه بالثقة التي 
التكامل  تطلعات  حتقيق  يف  دوره  وتعزيز  االحت��اد  لتطوير  اجل��اد  بالعمل 
اأهمية  دور االأجهزة املوؤ�س�سية للقطاع  االقت�سادي اخلليجي، م�سدداً على 
التجارية  وال��غ��رف  اخلليجية  ال��غ��رف  احت��اد  يف  ممثلة  اخلليجي  اخل��ا���ض 

ب����دول جم��ل�����ض ال��ت��ع��اون خ���الل هذه 
امل����رح����ل����ة مب�����ا ف���ي���ه���ا م�����ن حت���دي���ات 
املبادرات  اإط���الق  تتطلب  اقت�سادية 
وم�ساعفة وا�ستمرار اجلهود للتغلب 
عليها مبا يف ذلك التحديات املرتبطة 
اأن قطاع  م���وؤك���داً  ك���ورون���ا،  ب��ج��ائ��ح��ة 
االأع���م���ال اخل��ل��ي��ج��ي مب���ا مي��ل��ك��ه من 
املناف�سة  قدرات وامكانيات قادر على 
دع���م توجهات  وامل�����س��اه��م��ة يف  ع��امل��ي��اً 
والتنموية  االقت�سادية  املنطقة  دول 

والب�سرية.
الغرف  احت�����اد  ال���ع���ج���الن،  واأ�����س����اف 
برنامج عمل  اليوم  اأمامه  اخلليجية 

من  وي�سعى  امل�سرك،  اخلليجي  االقت�سادي  العمل  حم��ور  يف  ي�سب  ه��ام 
خالله لتوثيق عرى التعاون االقت�سادي اخلليجي باالإ�سافة اإىل اأن هناك 
الأنها  اجلميع  قبل  من  واهتمام  عناية  بكل  حتظى  اأن  ت�ستحق  م�سروعات 
ت�سب يف حتقيق ذلك الهدف، ومن بينها على �سبيل املثال تعميق التكامل 
االقت�سادي، ودفع العمل االقت�سادي امل�سرك اإىل اآفاق جديدة لبلوغ هدف 

التكامل االقت�سادي املن�سود مبجل�ض التعاون.
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  غ��رف  احت���اد  اإدارة  جمل�ض  ب���ارك  ب���دوره 
انتقال رئا�سة االحتاد من غرفة جتارة و�سناعة البحرين اىل احتاد الغرف 
ال�سعودية، مبدياً عميق ال�سكر والتقدير اإىل رئي�ض غرفة جتارة و�سناعة 
البحرين ال�سيد �سمري نا�ض  ، على ما حققه من اإجنازات طيلة فرة الدورة 

املا�سية والتي توجت بالعديد من اخلطوات الهامة والنجاحات .
كما اأعرب جمل�ض اإدارة االحتاد عن ثقته ودعمه للرئي�ض اجلديد لالحتاد 
يف امل�سي به اىل اآفاق جديدة من النجاحات واالإجنازات التي تواكب تطلعات 
التعاون اخلليجي هو  اإحت��اد غرف دول جمل�ض  اأن  املقبلة.  يذكر  املرحلة 
ناعة بني اأع�ساء دول جمل�ض التعاون اخلليجي  احتاد لغرف التجارة و ال�سّ
، ويعترب االحتاد من اأهم االأطر املوؤ�س�سية الراعية للقطاع اخلا�ض يف دول 
متثيل  على  1979م  العام  يف  تاأ�سي�سه  منذ  عمل  حيث  العربية،  اخلليج 

امل�سالح االقت�سادية اخلليجية.

كهرباء دبي تنجز عمليات تطوير حمطة 
�سخ املياه يف منطقة جبل علي لهباب

•• دبي-وام: 

الثانية  املرحلتني  تطوير  عمليات  كافة  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأجن��زت 
والثالثة من حمطة �سخ املياه يف منطقة جبل علي لهباب يف دبي حيث تبلغ 
ال�سعة االإجمالية لتو�سيالت املياه يف املحطة 36 مليون جالون يومياً .. 

فيما تبلغ التكلفة االإجمالية للم�سروع 67.44 مليون درهم.
وتهدف عمليات تطوير املحطة اإىل تعزيز اأمتتة حمطات ال�سخ وتر�سيد 

الطاقة وزيادة القدرة االإنتاجية وتقليل اأعطال امل�سخات واملحركات.
وقال معايل �سعيد حممد الطايرالع�سو املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي اإن امل�سروع ياأتي يف اإطار جهود الهيئة املتوا�سلة لتطوير 
بنيتها التحتية ملواكبة الطلب املتزايد على الكهرباء واملياه يف دبي وتوفري 
خدماتها وفق اأعلى معايري التوافرية واالعتمادية والكفاءة واجلودة الأكر 
مع  ان�سجاماً  املياه  ا�ستدامة موارد  اإىل �سمان  اإ�سافة  من مليون متعامل 
اال�سراتيجية املتكاملة الإدارة املوارد املائية يف دبي والتي تركز على تعزيز 
واحللول  التقنيات  اأح��دث  وا�ستخدام  اال�ستهالك  وتر�سيد  املائية  امل���وارد 
املبتكرة وتت�سمن تقليل ا�ستهالك املياه بن�سبة %30 بحلول عام 2030. 
واأ�ساف نعمل يف اإطار روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” لتوفري 
اأن  اإىل  الفتا  امل�ستدامة..  التنمية  متطلبات  تواكب  متطورة  حتتية  بنية 
الكهرباء  من  ميجاوات   13،417 تبلغ  للهيئة  املركبة  االإنتاجية  القدرة 

و490 مليون جالون من املياه املحالة يومياً.

باإجمايل 26.2 مليار درهم يف عام 2021

حجم التداول العقاري يف اإمارة ال�سارقة ي�سجل اأعلى م�ستوى له خالل 4 �سنوات
•• ال�سارقة-الفجر:

ال�سارقة  اإم����ارة  يف  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دائ���رة  اأع��ل��ن��ت 
خالل  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  العقاري  ال��ت��داول  حجم  اأن 
قيمة  حيث  م��ن  م�ستوى  اأع��ل��ى  �سجل   2021 ال��ع��ام 
املا�سية،  االأربعة  ال�سنوات  خالل  النقدية  التداوالت 
حيث ك�سفت نتائج التقرير ال�سنوي للدائرة اأن حجم 
بلغت  امل��ا���س��ي  للعام  االإم����ارة  يف  العقارية  ال��ت��داوالت 

قيمتها االإجمالية 26.2  مليار درهم.

ا�ستعادة قوية حلجم التداولت 
مدير  ال�سام�سي،  اأح��م��د  عبدالعزيز  �سعادة  واأو���س��ح 
اأن  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دائ���رة  ع��ام 
االإم��ارة ت�سارك بقوة يف قيادة زمام املبادرة يف الدولة 
وجهودها الرامية والتي تكللت بالنجاح نحو ا�ستعادة 
ال��ع��ق��اري وانتعا�ض  ال��ن��م��و وا���س��ت��ئ��ن��اف احل����راك  ه���ذا 
العقاري  التداول  حجم  وارتفاع  العقارية  الت�سرفات 
لهذا  امل��وج��ه  احل��ك��وم��ي  ال��دع��م  م��ن  م�ستفيدة  فيها، 
�ساحب  وبتوجيهات  االإم�����ارات  حكومة  م��ن  ال��ق��ط��اع 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
-حفظه  ال�سارقة  اإم��ارة  حاكم  االأعلى  املجل�ض  ع�سو 
اهلل-، واملتابعة احلثيثة من املجل�ض التنفيذي لالإمارة 
�سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة 

القا�سمي ويل العهد ونائب احلاكم.
امل��ل��ح��وظ ي��ج�����س��ده اإطالق  واأ����س���اف اأن ه���ذا ال��ت��ع��ايف 
العقاري  التطوير  م�ساريع  م��ن  جمموعة  وت�سجيل 
واأه�����داف  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  االإم�������ارة،  يف  اجل���دي���دة 
للبيئة  نظراً  فيها،  واالإق��ام��ة  اال�ستثمار  يف  الراغبني 
العمراين  وال��ت��ن��وع  وامل�ستقرة  املتنوعة  االجتماعية 
املتطور يف ال�سارقة. ولفت اأنه باالطالع على البيانات 
االإم����ارة من  ال��ع��ق��اري يف  ال��ت��داول  التاريخية حلجم 
العقارية  ال��ت��داوالت  قيمة  ارت��ف��اع  ف��اإن  القيمة  حيث 
الوا�سع  واالرت�����داد  ال�سريع  ال��ت��ع��ايف  م�ستوى  يعك�ض 
يف ح��ج��م ال����ت����داوالت يف ���س��وق ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري يف 
واأو�سح  ال�سابقة.  الثالثة  باالأعوام  مقارنة  ال�سارقة 
اإىل بدء عودة  تعود  املهمة  االإيجابية  النتائج  اأن هذه 
االأعمال يف دولة االإمارات ككل ويف اإمارة ال�سارقة اإىل 
ن�ساطها وزخمها ال�سابق، واإىل تاأقلم املجتمع وتعاي�سه 
مدفوعة  “كوفيد-19”،  ج��ائ��ح��ة  م���ع  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
مبعاودة ثقة امل�ستثمرين يف ال�سوق العقاري يف االإمارة، 
باالإ�سافة اإىل االآثار االإيجابية للمحفزات االقت�سادية 
والت�سهيالت التي اأطلقها املجل�ض التنفيذي لالإمارة 
حجم  اأن  اإىل  ال�����س��ام�����س��ي  واأ�����س����ار   .2020 ع����ام  يف 
عام  خ��الل  العقاري  لال�ستثمار  النقدية  ال��ت��داوالت 
 64.9% ن�سبتها  ب��زي��ادة  ارت��ف��ع  االإم���ارة  2021 يف 
امل��ا���س��ي، وق��د �سهد  ال��ع��ام  ال��ف��رة م��ن  مقارنة بنف�ض 
3.5 مليار  باإجمايل  اأعلى قيمة تداول  �سهر فرباير 

درهم، ثم �سهر دي�سمرب 3.3 مليار درهم.

تنفيذ 84 األف معاملة عقارية
وتابع ال�سام�سي اأنه باالإ�سارة اإىل تقرير املعامالت فقد 
بلغ اإجمايل املعامالت املنفذة خالل العام 2021 عدد 
84،238 معاملة وبارتفاع ن�سبته %30.7 مقارنة 
بلغت  وال��ت��ي   2020 ع��ام  يف  املنفذة  املعامالت  بعدد 

64،459 معاملة..
ث��م��رة جهود  ه��ي  املحققة  النتائج  ه��ذه  ب���اأن  م��ن��وه��اً   
ا���س��ت��م��راري��ة تاأثريات  ال���دائ���رة -ورغ�����م  ح��ث��ي��ث��ة م���ن 
معامالتها  ك��اف��ة  ت��وف��ري  ل�سمان  “كوفيد-19”- 
بالن�سبة  االأم����ان  عنا�سر  م��راع��اة  م��ع  للم�ستفيدين 
وفرت  ال��دائ��رة  اأن  واأ���س��اف  واملتعاملني.  للموظفني 
امل��ع��ام��الت ومت عمل  اخل��دم��ات االإل��ك��رون��ي��ة لبع�ض 
ل��ل��دائ��رة الإجناز  ل��ل��ق��دوم  ن��ظ��ام ح��ج��ز م��وع��د م�سبق 
املعامالت التي تتطلب ح�سور املتعاملني مع مراعاة 
التزاحم  وعدم  االجتماعي  والتباعد  التعقيم  عوامل 

يف اأماكن تقدمي اخلدمات.

ت�سنيف املعامالت 
وقال اإن معامالت �سهادات االإفادة عن االأمالك جاءت 
46،715 معاملة  وب��اإج��م��ايل  امل��ع��ام��الت  ���س��دارة  يف 
ارتفاعا  �سهدت  التي  امللكية  �سندات  معامالت  تلتها 
بن�سبة %84.7 وباإجمايل 22،622 معاملة ، فيما 
توزع باقي املعامالت اإىل 4،710 معامالت عقد بيع 
معاملة   1،035 و  ره��ن  معاملة   3،216 و  مبدئي 
االأخرى  املعامالت  م��ن  جمموعة  ع��ن  ف�ساًل  تثمني 

املتنوعة وباإجمايل 5،940 معاملة.
وتف�سيال ملعامالت الرهن فقد �سهدت ارتفاعا بن�سبة 
مليار   11.5 ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  وب��ق��ي��م��ة   ،17.2%

درهم. 

التداول يف 197 منطقة 
يف الإمارة خالل 2021

وذكر مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري اأن معامالت 
 67.1% بن�سبة  ارت��ف��اع��ا  حققت  االإم����ارة  يف  البيع 
 197 �سهدتها  عقارية  �سفقة   6،304 بلغت  حيث 
منطقة منها 115 منطقة يف مدينة ال�سارقة، و36 
منطقة  و26  ال��و���س��ط��ى،  امل��ن��ط��ق��ة  م���دن  يف  منطقة 
خورفكان،  مدينة  يف  منطقة  و16  كلباء،  مدينة  يف 
اإىل مناطق  دبا احل�سن، الفتاً  و4 مناطق يف مدينة 
هي  وح��و���س��ي،  التجارية  مويلح  ث��م  والرقيبة  اخل��ان 
البيع، حيث  اإجمايل معامالت  التي ت�سدرت  املناطق 
تركزت امل�ساريع العقارية وال�سكنية يف مناطق مويلح 
ال�سقق  ج���اءت  بينما  وح��و���س��ي  وال��رق��ي��ب��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

املفرزة يف منطقة اخلان .
وفيما يتعلق مبعامالت بيع املنفعة واإعادة بيع املنفعة 
يف االإمارة خالل عام 2021، اأ�سار اإىل اأنه مت اإجراء 
مدينة  م��ن��اط��ق  يف  ج��م��ي��ع��ه��ا  ج����اءت  م��ع��ام��ل��ة   282
 398.8 بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  ت����داول  وبقيمة  ال�����س��ارق��ة، 

مليون درهم.  

الأرا�سي وال�سقق
 ال�سكنية يف �سدارة التداولت  

للعقارات  االإج��م��ال��ي��ة  امل�ساحة  ب���اأن  ال�سام�سي  ون���وه 
العام  خ��الل  االإم���ارة  يف  البيع  معامالت  يف  املتداولة 
املا�سي بلغت 112 مليون قدم مربع، حيث ت�سدرتها 
57.4مليون  باإجمايل    ال�سكنية  الف�ساء  االأرا���س��ي 
قدم مربع، واأما من حيث عدد العقارات املتداولة، فقد 
 1،865 بعدد  ال�سكنية  ال�سقق  معامالت  ت�سدرتها 
�سقة، بينما ت�سدرت العقارات ال�سكنية هذه املعامالت 

من حيث ت�سنيف العقار باإجمايل 4،797 عقاراً.

ت�سجيل 7 م�ساريع 
عقارية كربى

7 م�ساريع عقارية كربى  �سهد العام املا�سي ت�سجيل 
يف اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ل��رف��د ال��ق��ط��اع ن��ح��و م��زي��د من 
املنتج العقاري يف االإمارة،  التنمية والتنوع يف تقدمي 
النطالق  اخل�سبة  االإيجابية  البيئة  م��ن  م�ستفيدة 
اإتاحة خياري  امل�ساريع، ومن خالل  وجناح مثل هذه 
غري  اجلن�سيات  من  للم�ستثمرين  واالنتفاع  التملك 
اخلليجية. وتوزعت هذه امل�ساريع التطويرية امل�سجلة 
�سناعي  وم�����س��روع  جت��اري��ة،  �سكنية  م�����س��اري��ع   6 اإىل 

واحد.

على تداولت  جن�سية   77
 27،347 عقارًا يف 2021

وذكر مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري بال�سارقة اأن 
عدد جن�سيات امل�ستثمرين الذين تداولوا على العقارات 
يف اإمارة ال�سارقة خالل العام املا�سي بلغ 77 جن�سية، 
وهو ما يعك�ض قوة و�سالبة البنية التحتية يف االإمارة 
وتنوع املنتج العقاري فيها، ف�ساًل عن جهود التح�سني 
امل�ستمر يف البيئة الت�سريعية ومن ذلك اال�ستفادة من 

قرار االنتفاع بالعقارات لغري املواطنني يف االإمارة.
وق��د ج��اء اإج��م��ايل االأ���س��خ��ا���ض امل��ت��داول��ني للعقارات 
16،413 متداواًل  2021 ع��دد   يف االإم���ارة يف ع��ام 
منهم  12،712 متداواًل خليجياً و3،701 متداول 
من اجلن�سيات غري اخلليجية، وقد بلغ اإجمايل قيمة 
ا�ستثمارات مواطني دول جمل�ض التعاون اخلليجي يف 
 23،103 وبواقع  درهم  20.6 مليار  املا�سي   العام 
ع���ق���ارات مت ال���ت���داول ع��ل��ي��ه��ا، يف ح��ني ا���س��ت��ث��م��ر غري 
اخل��ل��ي��ج��ي��ني ب��ق��ي��م��ة 5.6 م��ل��ي��ار دره�����م، م���ن خالل 

4،244 عقاراً.

غرفة اأبوظبي تبحث مع �سفري �سلطنة عمان جمالت التعاون التجاري والقت�سادي
اجل�����ه�����ود ل���ت���ع���ري���ف رج��������ال االأع�����م�����ال 
والعمانيني  االإم��ارات��ي��ني  وامل�ستثمرين 
ب��ال��ف��ر���ض اال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة والتي 

حتقق امل�سالح امل�سركة.
من جانبه اأو�سح �سعادة الدكتور ال�سيد 
البو�سعيدي  �سعود  بن  ه��الل  بن  اأحمد 
ت��اأت��ي �سمن  اأب��وظ��ب��ي  اأن زي����ارة غ��رف��ة 
بني  واال�سراتيجية  االأخوية  العالقات 
وا�ستك�ساف  ع��م��ان،  و�سلطنة  االإم�����ارات 
فر�ض التعاون التجاري امل�سركة يف بيئة 
االأعمال باأبوظبي وعمان، وتو�سيع اآفاق 
ال�سراكة على جميع امل�ستويات التجارية 
واال�ستثمارية لدى القطاعني احلكومي 
واخلا�ض، خ�سو�ساً يف قطاعات ال�سناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة والبنية التحتية 
برحيب  البو�سعيدي  واأ���س��اد  وغ��ريه��ا. 
واه��ت��م��ام��ه��ا بتقدمي  اأب���وظ���ب���ي،  غ��رف��ة 
جماالت  لدفع  املتاحة  االإمكانيات  كافة 
جمتمعي  ب���ني  االق���ت�������س���ادي  ال���ت���ع���اون 

االأعمال لدى اجلانبني.

•• اأبوظبي - وام: 

املزروعي  حممد  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  بحث 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض 
و�سناعة اأبوظبي و�سعادة الدكتور ال�سيد 
البو�سعيدي  �سعود  بن  ه��الل  بن  اأحمد 
���س��ف��ري ���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ل����دى ال���دول���ة ، 
والتجاري  االقت�سادي  التعاون  عالقات 
اأبوظبي  اإم��ارة  بني قطاعي االأع��م��ال يف 

و�سلطنة عمان.
برج  مقر  يف  عقد  ال���ذي  ال��ل��ق��اء،  ح�سر 
املهريي  ه��الل  حممد  �سعادة   ، الغرفة 

مدير عام غرفة اأبوظبي.
العماين  ب��ال�����س��ف��ري  امل����زروع����ي  ورح�����ب 
املتينة  االأخ��وي��ة  العالقات  عمق  م��وؤك��داً 
ب���ني دول����ة االإم��������ارات و���س��ل��ط��ن��ة عمان، 
والتي �سهدت خالل العقود املا�سية منواً 
من  انطالقاً  امل��ج��االت،  �ستى  يف  �سريعاً 
امل�سركة  وال����روؤى  التاريخية  ال��ث��واب��ت 
التي تزداد ر�سوخاً وتاأ�ساًل بدعم ورعاية 

من قيادتي البلدين ال�سقيقني.
وقال اإن هذه الزيارة من �ساأنها اأن تدفع 
االقت�سادي  التعاون  عالقات  من  ملزيد 

والتجاري بني قطاعي االأعمال يف اإمارة 
اأبوظبي و�سلطنة عمان، موؤكدا ا�ستعداد 
غرفة اأبوظبي التام لتقدمي كافة اأ�سكال 

ال�سراكات  لتطوير  وامل�ساهمة  ال��دع��م 
التجارة  م��ع��دالت  ورف����ع  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
وم�ساعفة  اجل���ان���ب���ني،  ل����دى  ال��ب��ي��ن��ي��ة 

غرفة عجمان تنوع فعاليتها خالل �سهر الإمارات لالبتكار
•• عجمان - الفجر 

لالبتكار  االإم���������ارات  ���س��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
غرفة  ت�ستعد   ،”2022 تبتكر  “االإمارات 
جتارة و�سناعة عجمان اإىل امل�ساركة مبجموعة 
املتخ�س�سة  التدريبية  والور�ض  الربامج   من 
االأعمال  ورواد  امل�ساريع  الأ���س��ح��اب  وامل��وج��ه��ة 

والطلبة واأفراد املجتمع.
التطوير  اإدارة  ال�سام�سي مدير  اإمي��ان  واأك��دت 
واالبتكار يف غرفة عجمان، اأن الغرفة حر�ست 
���س��ه��ر االبتكار  ت��ن��وي��ع ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا خ���الل  ع��ل��ى 
 2022 للعام  عمل  خطة  اإع��ت��م��اد  جانب  اإىل 
املعنية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االح�����داث  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
تعاونها  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  اإىل  االب��ت��ك��ار،  مب��ج��ال 

و�سراكاتها مع اجلهات احلكومية واخلا�سة.
واأو�سحت اأن غرفة عجمان اإ�ستهلت م�ساركتها 
االبتكار”  “ميثاق  ب��اإط��الق  االب��ت��ك��ار  �سهر  يف 

ومتكامل  ف��ع��ال  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  اإىل  وال���ه���ادف 
الغرفة  اأه�����داف  ���س��اأن��ه حتقيق  م��ن  ل��الب��ت��ك��ار 
اال�س���تباقية  اخلطط  وو�س���ع  اال�س���راتيجية 
ال�سراكة  وي��ح��ق��ق  االب��ت��ك��ار  ب��ي��ئ��ة  ي��دع��م  مب���ا 
ال�سركات  م��ن  واع�سائها  عجمان  غ��رف��ة  ب��ني 
وامل�����س��ان��ع وك��ذل��ك اف����راد امل��ج��ت��م��ع، ك��م��ا يعزز 
على  عجمان  غرفة  ق��درة  من  االبتكار  ميثاق 
توجهات  حتقيق  ل�سمان  امل��ت��غ��ريات  م��واك��ب��ة 
جاذبية  وزي���ادة  االقت�سادي  املجال  يف  االم���ارة 

وتناف�سية بيئة االعمال حملياً ودولياً.
اأن  واالب��ت��ك��ار،  التطوير  اإدارة  م��دي��ر  وك�سفت 
ال�سارقة  جممع  م��ع  بالتعاون  عجمان  غرفة 
ل��ل��ب��ح��وث وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب��ت��ك��ار وخمترب 
ال�����س��ارق��ة امل��ف��ت��وح ل��الب��ت��ك��ار، ب�����س��دد اإط���الق 
االأع��م��ال واالب��ت��ك��ار يف  ل��ري��ادة  برنامج متقدم 
دعم  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ليهدف  ال�سناعة،  ق��ط��اع 
واإطالق  نوعية  اأف��ك��ار  لبلورة  فيه  امل�ساركني 

م�ساريع جديدة معنية باملجال ال�سناعي عرب 
م��وؤك��دة على  ال��الزم��ة،  وامل��ه��ارات  املعرفة  بناء 
ف��ر���ض عمل  ال��ربن��ام��ج ودوره يف خلق  اأه��م��ي��ة 
وطرح  ملمار�سة  امل��الئ��م  امل��ن��اخ  وتهئية  ج��دي��دة 
واخلربات  االفكار  وتبادل  والتوا�سل  االفكار 
القائمني على تنفيذ  امل�ساركني واخلرباء  بني 
ال��ربن��ام��ج. واأو���س��ح��ت اإمي����ان ال�����س��ام�����س��ي، اأن 
االإمارات  �سهر  خ��الل  عجمان  غرفة  فعاليات 
�ست�ستمل كذلك على ور�سة تعريفية  لالبتكار 
“ بالتعاون  ال��ت��ج��اري��ة  “ ال��ع��الم��ات  ب��ع��ن��وان 
حماور  ع���دة  ل��ت��ت��ن��اول  االق��ت�����س��اد،  وزراة  م���ع 
واأنواعها  التجارية  العالمات  “تعريف  ومنها 
كما  التجارية”،  واإج��راءات ت�سجيل العالمات 
ور�سة   ب��ع��ن��وان  ور���س��ة  عجمان  غ��رف��ة  �ستنظم 
“من االبتكار اإىل الريادة” لت�ستهدف الور�سة 
والطلبة  االع���م���ال  ورواد  امل�����س��اري��ع  اأ���س��ح��اب 

وغريهم من املهتمني بعنوان الور�سة. 

من  ديجيتال”  “ات�ساالت  و���س��ت��ق��ّدم  الرقمية”. 
وت�ساعدها  لل�سركات  الدعم   CXone من�سة  خالل 
على حتويل اأعمالها من خالل التوا�سل مع العمالء 

باأ�سلوب تفاعلي متمّيز.
وتتمتع CXone باإمكانات عالية على تعزيز امل�ساعي 
الرقمي ومتتلك قدرات متطورة منها  التحول  نحو 
اإىل ال�سحابة وقدرتها على االبتكار  �سهولة االنتقال 
التو�سع  املح�سنة واملرونة يف  امليزات  ال�سريع وتقدمي 
ال�سهلة  االإدارة  اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  احل��اج��ة  ح�سب 
��ع��د وم��راك��ز االت�����س��ال امل��ت��ع��ددة حيث  للعمالء ع��ن بمُ
ال�سراكة  اإط��ار هذه  يف  “ات�ساالت ديجيتال”  �ستقود 
اخلدمات  منهجيات  لبناء  ا�سراتيجية  ا�ستثمارات 
املدارة املرتبطة مبن�سة NICE CXone التي تعّد 

“ات�ساالت”  و�ستتيح  املنطقة.  يف  نوعها  من  االأوىل 
اأي�����س��اً مب��وج��ب ه��ذا ال��ت��ع��اون اإح���دى خ��دم��ات �سركة 
بخدمات  اخل���ا����س���ة   CXi م��ن�����س��ة  وه�����ي   NICE
العمالء ب�سكل تفاعلي والتي تعد منوذج عمل حديث 
موحدة  جمموعة  خ��الل  م��ن  تقدميه  يتم  ومبتكر 
و�ستمّكن   .CXone من�سة  ع��ل��ى  التطبيقات  م��ن 
يف  بذكاء  العمالء  مع  التفاعل  من  املوؤ�س�سات   CXi
من  جمموعة  لهم  وتتيح  اخلدمات  مراحل  خمتلف 
اال�سطناعي  الذكاء  اأنظمة  اإىل  ت�ستند  التي  احللول 
واخلدمات الذاتية القائمة على البيانات كما �ستعمل 
عمالئهم  احتياجات  حل  على  ال��وك��الء  تدريب  على 
ب�سكل فاعل. اإىل جانب ذلك �ستوّفر اخلدمة �سل�سلة 
جت����ارب م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ع��م��الء جت��م��ع ن��ق��اط الدخول 

•• دبي - وام:
اأعلنت “ات�ساالت ديجيتال” وحدة االأعمال الرقمية 
تعاون  اتفاقية  توقيع  ع��ن  ات�����س��االت..  جمموعة  يف 
البيانات  اأم��ن  يف  �سة  املتخ�سّ  ”NICE“ �سركة  مع 
ال�سوتية بهدف  الهاتفية  العمليات  واأمتتة  الهاتفية 
العمالء يف  املبتكرة خلدمة   CXone تفعيل من�سة 
االإمارات والتي �ستوّفر لعمالء “ات�ساالت” االت�سال 
�سل�سة  رق��م��ي��ة  جت���ارب  ومتنحهم  بال�سحابة  االآم����ن 

ومتكاملة مدعومة باأف�سل اخلدمات.
ح�سر توقيع االتفاقية التي اأقيمت يف جناح “ات�ساالت 
ديجيتال” مبعر�ض اإك�سبو 2020 دبي كّل من باراك 
اإيالم الرئي�ض التنفيذي ل�سركة NICE ؛ و�سلفادور 
للم�ساريع  ل�”ات�ساالت  التنفيذي  الرئي�ض  اأجن���الدا 

الرقمية وت�سمن ات�ساق مراحل اخلدمة كما �ستوفر 
اخل���دم���ة ال��ذات��ي��ة ال��ذك��ي��ة وال���ت���ي ت�����س��م��ن جاهزية 
الوكالء وحت�سني االأداء ب�سكل عام وكل ذلك مدمج يف 
تقنيات الذكاء اال�سطناعي ملن�سة CX على ال�سحابة 

املحلية املفتوحة.
وقال �سلفادور اأجنالدا الرئي�ض التنفيذي ل�”ات�ساالت 
ديجيتال  ات�ساالت  تلتزم   “ الرقمية”..  للم�ساريع 
واأكرها كفاءًة  العمالء  اأحدث حلول خدمة  بتزويد 
الرقمي  التحول  لدعم  جهودها  من  حم��وري  كجزء 
 NICE �سركة  وتعد  احلكومية.  واجلهات  لل�سركات 
خدمات  ل��دع��م  م��ث��ال��ي��اً  ���س��ري��ك��اً   CXone وم��ن�����س��ة 
لالرتقاء  املبتكرة  احل��ل��ول  اأح���دث  وت��وف��ري  العمالء 

بتجارب العمالء وجعلها ا�ستثنائية”.

 ات�سالت ديجيتال توقع اتفاقية مع NICE لتفعيل من�سة CXone ال�سحابية يف الإمارات

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:8037/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليها تران�ض جلف للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م 
ب�سداد مبلغ )1.000.000.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف. 

املدعي:را�سمى دوجال هارجا�ض دوجال
عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع جمال عبدالنا�سر - مبنى اليو�سفي - �سقة 

704
املطلوب اإعالنه :  1- تران�ض جلف للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  -  �سفته: مدعي عليه
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حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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تركز على دعم التجارة اخلارجية لدبي وا�ستقطاب ال�سركات متعددة اجلن�سيات 

جمل�ص اإدارة غرفة دبي العاملية يعتمد ا�سرتاتيجية
 جديدة لتحقيق م�ستهدفات خطة دبي للتجارة اخلارجية

•• دبي-الفجر: 

العاملية  دب��ي  غرفة  اإدارة  جمل�ض  اعتمد 
اجلارية  لل�سنة  الغرفة  م��وازن��ة  م��وؤخ��راً 
وا�سراتيجيته اجلديدة لل�سنوات الثالث 
القادمة )2022-2024( والتي تركز 
على تعزيز مكانة دبي كعا�سمة للتجارة 
ال�ستقطاب  ا�سراتيجي  ومركز  العاملية، 
ال�����س��رك��ات م��ت��ع��ددة اجل��ن�����س��ي��ات، وذلك 
اخلارجية  للتجارة  دب��ي  خلطة  حتقيقاً 
ال��ت��ي اع��ت��م��ده��ا ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
رئي�ض  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن  حممد 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء حاكم 
حجم  ل��رف��ع  م���وؤخ���راً  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
التجارة اخلارجية اإىل 2 تريليون درهم 
خالل ال�سنوات اخلم�ض القادمة. وتراأ�ض 
املجل�ض  الأع�ساء  االف��را���س��ي  االجتماع 
جمل�ض  رئي�ض  �سلّيم،  بن  �سلطان  �سعادة 
بح�سور  وذلك  العاملية،  دبي  غرفة  اإدارة 
�سعيد  �سعادة هالل  وهم  املجل�ض  اأع�ساء 
الكب�سي،  وغ�سان  مو�ض،  و�ستيفن  امل��ّري، 
والدكتور  ح��ّف��ار،  ون���ادر  ويلي�ض،  وم���ارك 
و�ساجنيف  حبايب،  ونبيل  امل���اّل،  حبيب 
كاكار، واإلي�سار فرح انطونيو�ض ، وجوليا 
م��ن��ه، ومي  اأب����و  ، وروال  ك���ول   - اون�����س��ل��و 
واأحمد  عيد،  و�سكري  مريفيل،  ن�سراهلل 
اخل����اليف. ك��م��ا ح�����س��ر االج��ت��م��اع �سعادة 

غرف  ع��ام  مدير  بوعميم،  م��ب��ارك  حمد 
دبي. وتقوم اال�سراتيجية اجلديدة على 
دعم التجارة اخلارجية لدبي، وا�ستقطاب 
وم�ساعدة  اجلن�سيات،  متعددة  ال�سركات 
ال�������س���رك���ات ع��ل��ى ال��ت��و���س��ع يف االأ�����س����واق 
على  اال�سراتيجية  ورك���زت  اخل��ارج��ي��ة. 
متعددة  ���س��رك��ة   50 وا���س��ت��ق��ط��اب  ج���ذب 
غ�����س��ون ثالث  دب���ي يف  اإىل  اجل��ن�����س��ي��ات 
�سنوات، ودعم التو�سع اخلارجي ل� 100 
اأ���س��واق خارجية ذات  اإىل  دب��ي  �سركة من 
اأول����وي����ة خ����الل ع���ام���ني، وال���ع���م���ل على 
وجعلها  دب���ي  يف  االأع���م���ال  بيئة  حت�سني 
الركيز على  االأع��م��ال مع  لنمو  حمفزة 
باالإ�سافة  اجلن�سيات،  متعددة  ال�سركات 
متعددة  ال�����س��رك��ات  وحت��ف��ي��ز  دع����م  اإىل 
اجلن�سيات على االإدراج يف �سوق دبي املايل. 
رئي�ض  �سلّيم،  ب��ن  �سلطان  �سعادة  واأ���س��ار 
اأن  اإىل  العاملية  دب��ي  غرفة  اإدارة  جمل�ض 
اال�سراتيجية اجلديدة ت�ستهدف حتقيق 
اأهداف خطة دبي للتجارة اخلارجية التي 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمدها 
الدولة  نائب رئي�ض  اآل مكتوم،  را�سد  بن 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�ض جمل�ض 
اإىل تريليوين  دب��ي  ل��زي��ادة جت��ارة  اهلل” 
اإن  م��وؤك��داً   ،2026 ال��ع��ام  دره��م بحلول 
ورئة  التجارية  املنظومة  قلب  ه��ي  دب��ي 
اأن  اإىل  �سعادته  ولفت  العاملي.  االقت�ساد 

دع���م جت���ارة دب���ي يتطلب اال���س��ت��ث��م��ار يف 
املكاتب اخلارجية الرويجية، والتعريف 
بالفر�ض اال�ستثمارية التجارية، وتعزيز 
ج��ه��ود ال�����س��راك��ات م��ع االأ����س���واق العاملية 
التجاري،  ل��ل��ت��ع��اون  ج��دي��دة  اآف����اق  لفتح 
�ستحدد  اال�سراتيجية  ان  اإىل  م�����س��رياً 
لدبي،  جت��اري��ة  اأول���وي���ة  ذات  ���س��وق��اً   30
�سركات  ت��و���س��ع  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  و���س��ت��ع��م��ل 
يخدم  ب�سكل  االأ����س���واق  ه���ذه  االإم�����ارة يف 
اخلارجية.  للتجارة  دب��ي  خطة  اأه����داف 
واأ�ساف بن �سلّيم قائاًل:” نويل اهتماماً 
اجلن�سيات،  م��ت��ع��ددة  ل��ل�����س��رك��ات  ك���ب���رياً 
ال�سركات  ا����س���ت���ق���ط���اب  ع���ل���ى  و����س���رك���ز 
الرائدة منها خ�سو�ساً يف جماالت مهمة 
اللوجي�ستي  وال����دع����م  اخل����دم����ات  م��ث��ل 
احلديثة،  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وتر�سيخ  امل�����واه�����ب،  اأ�����س����ح����اب  وج������ذب 
تناف�سية االإمارة كوجهة عاملية لالأعمال، 
وقاعدة انطالق لالأ�سواق العاملية. ونوؤكد 
التزامنا التام بالتن�سيق مع كافة اجلهات 
املعنية من اأجل �سناعة م�ستقبل جتاري 
يف  االأع��م��ال  ملجتمع  اأف�سل  وا�ستثماري 

اإمارة دبي.”     

مهام جمل�س اإدارة
 غرفة دبي العاملية

تت�سمن اأهداف غرفة دبي العاملية تر�سيخ 

موقع دبي كمركز رئي�سي للتجارة العاملية 
الدولية،  واال����س���ت���ث���م���ارات  وال�������س���رك���ات 
وال�سركات  االأع��م��ال  رج���ال  وا�ستقطاب 
ومديري  وروؤ�ساء  العامليني  وامل�ستثمرين 
العاملية اجلديدة، والعمل على  ال�سركات 
والعمل  االأعمال،  رجال  نخبة  ا�ستقطاب 
امل�ستثمرين  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ت��وث��ي��ق  ع��ل��ى 
املحلية  ال��ع��امل��ي��ني واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
التحفيزية  الربامج  وو�سع  واالحتادية، 
يف  االأع�������س���اء  ال��دول��ي��ني  للم�ستثمرين 
الغرفة، وتقدمي الدعم لل�سركات العاملية 
التجارة  خ���دم���ات  وت�����س��ه��ي��ل  ال����ك����ربى، 

الدولية..
تنفيذ خطة  امل�ساهمة يف  اإىل  باالإ�سافة   
اعتمدها  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة  للتجارة  دب��ي 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��دول��ة رئي�ض  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض  اآل م��ك��ت��وم، 
“رعاه اهلل”،  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�ض 
قلب  يف  دب��ي  دور  تر�سيخ  اإىل  وال��رام��ي��ة 
حركة التجارة العاملية عرب تو�سيع �سبكة 
اخلطوط املالحية واجلوية التي تربطها 
400 م��دي��ن��ة حول  ب���اأك���ر م���ن  ح��ال��ي��اً 
يف  جديدة  مدينة   200 باإ�سافة  العامل 

خمتلف اأنحاء العامل.
وت�����س��ت��ه��دف غ��رف��ة دب���ي ال��ع��امل��ي��ة تغطية 
االأولوية  ذات  االأ����س���واق  م��ن  ���س��وق��اً   30
النمو  اأجل  من  ترويجية،  بربامج  لدبي 

ت�سعى  كما  الداخلي،  واجل��ذب  اخلارجي 
اإىل زيادة حجم التجارة اخلارجية لت�سل 
اإىل تريليوين درهم خالل خم�ض �سنوات

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وك��ان 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�ض جمل�ض 
اهلل” ق��د اأق����ّر يف م��ار���ض امل��ا���س��ي اإع���ادة 
ه��ي��ك��ل��ة ال���غ���رف���ة وت�����س��ك��ي��ل ث����الث غرف 

لالإمارة، ت�سمل:
 غرفة جت��ارة دب��ي، وغرفة دب��ي العاملية، 
بهدف  الرقمي،  لالقت�ساد  دب��ي  وغرفة 
مت��ك��ني جم��ت��م��ع االأع���م���ال ب���دب���ي، ودعم 
التقليدية  االق���ت�������س���ادي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
وتو�سيع  حتفيز  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة 
جت���ارة دب���ي اخل��ارج��ي��ة ، ودع���م م�سالح 
التي تتخذ  والعاملية  االإقليمية  ال�سركات 
م��ن دب���ي م��ق��راً ل��ه��ا، وت��ط��وي��ر قطاعات 
فر�ض  وخلق  اجلديد  الرقمي  االقت�ساد 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة ف��ي��ه، وال���دف���ع نحو 

التحول الرقمي ال�سامل.

الغرفة التجارية العربية الربازيلية ت�سارك
 بـ 8 �سركات برازيلية فى معر�ص جلفود 2022 

•• دبي - وام:

اأعلنت الغرفة التجارية العربية الربازيلية عن م�ساركة وفٍد ي�سم ثماين 
معر�ض  م��ن  والع�سرين  ال�سابعة  الن�سخة  يف  عمالقة  برازيلية  �سركات 
احل��ايل يف مركز  17 فرباير  اإىل   13 الفرة من  يف   ”2022 “جلفود 
وامل�سروبات  الغذائية  امل��واد  ���س��ادرات  لتعزيز  وذل��ك  العاملي  التجاري  دب��ي 
يف  ال��ربازي��ل��ي��ة  ال�سركات  و�ست�ستعر�ض  العربية.  ال���دول  اإىل  ال��ربازي��ل��ي��ة 
اأجنحتها امل�ستقلة جمموعة من املنتجات الغذائية وامل�سروبات مبا يف ذلك 
حلوم البقر والدواجن والب�سكويت والكوكيز واجلنب واحللويات والفواكه 
الهند والقهوة وال�سكر.  واالآ�ساي واملعكرونة والع�سل والع�سري وماء جوز 
“يعترب  وقال اأو�سمار �سحفة رئي�ض الغرفة التجارية العربية الربازيلية: 
معر�ض جلفود اأحد اأهم الفعاليات لتعزيز العالقات االقت�سادية والتجارية 
وامل�سروبات  االأغ��ذي��ة  قطاعي  يف  �سيما  ال  العربي  وال��ع��امل  ال��ربازي��ل  ب��ني 
وغريها من املنتجات عالية القيمة. كما �سيمهد هذا املعر�ض الطريق اأمام 
املزيد من املبادرات وامل�ساريع التعاونية حيث ن�سعى لتحقيق جمموعٍة من 
وحتتل  الدولية”.  االأغذية  �سناعة  �سعيد  على  اال�سراتيجية  االأه��داف 
الدول العربية املرتبة الثالثة يف قائمة اأكرب م�ستوردي املنتجات الربازيلية 
وفقاً للغرفة التجارية العربية الربازيلية. حيث بلغت ال�سادرات الربازيلية 
قدرها  ب��زي��ادة   2021 ع��ام  يف  دوالر  مليار   14.42 العربي  ال��ع��امل  اإىل 
لت ال�سادرات العربية  %26.1 مقارنة بعام 2020. ويف الوقت نف�سه �سجَّ
اإىل الربازيل منواً بن�سبة %82.8 وبلغت قيمتها 9.82 مليار دوالر يف 
اأعلى م�ستويات ال�سادرات العربية اإىل الربازيل منذ  2021 لتحقق  عام 

2014 وفقاً لبيانات الغرفة التجارية العربية الربازيلية.

اأ�سواق املال توا�سل ال�سري يف املنطقة 
اخل�سراء ب�سيولة ملياري درهم

•• اأبوظبي-وام:

املنطقة اخل�سراء م�ستقطبة  �سريها يف  ام�ض  املحلية  املال  اأ�سواق  وا�سلت 
عند  امل��ايل  اأبوظبي  �سوق  اأغلق  دره��م، حيث  مليار   1.973 بنحو  �سيولة 
درهم  مليار   1.639 بلغت  ت���داول  بقيمة   0.7% بنمو  نقطة   8841
وحجم تداول بلغ 315.7 مليون �سهم باإجمايل �سفقات 8605 �سفقة.

واأغلق �سوق دبي املايل عند م�ستوى 3245 نقطة بزيادة %0.99 حمققاً 
 152.2 ت��داول  حلجم  دره��م  مليون   334.7 بنحو  لل�سيولة  ا�ستقطاباً 

مليون �سهم باإجمايل �سفقات بلغت 3802 �سفقة.

هيئة النقل بعجمان وVisa تتعاونان 
للم�ساهمة يف بناء منظومة تنقل ذكية يف الإمارة

•• عجمان-وام:

يف  ال��رائ��دة   Visa �سركة  مع  تفاهم  مذكرة  بعجمان  النقل  هيئة  وقعت 
جمال املدفوعات الرقمية تن�ض على تطبيق تقنيات EMV يف حافالت 
 Visa عجمان لتمكني الركاب من ا�ستخدام بطاقاتهم الالتالم�سية من
التي وقعها  املذكرة  الذكية لدفع تكاليف تنقالتهم. وتهدف  اأجهزتهم  اأو 
و�سمال  االأو���س��ط  لل�سرق  النقل  ومعر�ض  م��وؤمت��ر  هام�ض  على  ال��ط��رف��ان 
االإم���ارة.  يف  ذكية  تنقل  منظومة  بناء  يف  امل�ساهمة  اإىل   2022 اأفريقيا 
– بالندب :  وقالت ر�سا خلف ال�سام�سي املدير العام لهيئة النقل عجمان 
هيئة النقل بعجمان تهدف اىل تقدمي حلول املدفوعات االآمنة واملوثوقة 
جلميع م�ستخدمي و�سائل النقل العام وتعزيز االقت�ساد الرقمي من خالل 
انطالقاً من  املتطورة،  املدفوعات  ا�ستخدام و�سائل  ت�سجيع اجلمهور على 
على  القيمة  واإ�سافة  با�ستمرار  اخلدمات  تطوير  باأهمية  العميق  اإمياننا 
الفوائد  لتعزيز   Visa �سركة  م��ع  ال��ت��ع��اون  مت  ل��ذل��ك  عمالئنا.  جت��رب��ة 
املقدمة حلاملي بطاقات النقل م�سار من هيئة النقل –عجمان”. و�سي�سهم 
�سبكة حافالت عجمان يف  الالتالم�سية يف  الدفع  تفعيل خيارات   Visa
توفري جتربة تنقل مريحة و�سل�سة، اإ�سافة اإىل تقلي�ض وقت ال�سفر عرب 
اإتاحة اال�ستغناء عن التذاكر اأو تعبئة ر�سيد بطاقات املوا�سالت واالنتظار 
�ستتعاون  ذل��ك،  امل��ع��ام��الت. وع���الوة على  يف �سفوف طويلة الإج���راء ه��ذه 
مع هئية النقل- عجمان لتح�سني التجربة الراهنة لبطاقة م�سار   Visa
من خالل ت�سخري تقنياتها لتمكني قبول هذه البطاقة لدى التجار غري 
االإقليمي،  املدير  جعفر،  �سعيدة  الدكتورة  وقالت  النقل.  بقطاع  املعنيي 
ونائب الرئي�ض االأول ملجموعة Visa يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي: 
لالرتقاء  –عجمان  النقل  هيئة  م��ع  بالتعاون  �سعداء   Visa يف  “نحن 
بقطاع النقل يف االإمارة عرب تعزيز اعتماد املدفوعات الرقمية يف منظومة 

املوا�سالت العامة.

الإمارات لالأملنيوم تعتزم بناء اأول من�ساأة لإعادة تدوير 
الأملنيوم يف الدولة بقدرة اإنتاجية 150 األف طن �سنويا 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة االإمارات العاملية لالأملنيوم 
الإعادة  من�ساأة  لبناء  خططها  عن  اأم�ض 
ت��دوي��ر االأمل��ن��ي��وم ب��ق��درة اإن��ت��اج��ي��ة تبلغ 
150،000 طن �سنوياً وهو اأول م�سنع 
ومن  ال�����س��رك��ة  تبنيه  ال��ت��دوي��ر  الإع�����ادة 

املقرر اأن يكون االأكرب يف االإمارات.
وت���ع���ت���زم ال�������س���رك���ة ت�����س��وي��ق االأمل���ن���ي���وم 
امل��ع��اد ت��دوي��ره حت��ت اال���س��م الرويجي 

.”EternAL“ ”اإترنال“
و�ستعمل املن�ساأة على اإعادة تدوير خردة 
االأملنيوم امل�ستهلكة مثل اإطارات النوافذ 
امل�ستعملة، باالإ�سافة اإىل خردة االأملنيوم 
عمليات  ع��ن  الناجتة  امل�ستخدمة  غ��ري 
االأملنيوم  حتويل  و�سيتم  االأمل��ن��ي��وم،  بثق 
عالية  ا���س��ط��وان��ات  اإىل  ت���دوي���ره  امل��ع��اد 

اجلودة ومنخف�سة الكربون.
االأملنيوم  ال�سركة على خردة  و�ستح�سل 
التدوير  اإعادة  لت�سغيل م�سنع  الالزمة 
ب�����س��ك��ل اأ����س���ا����س���ي م���ن دول�����ة االإم�������ارات 
وامل��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ة، ف��اأك��ر م��ن ن�سف 
الناجتة يف دول جمل�ض  االأملنيوم  خ��ردة 
ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة يتم 
ت�سديرها. اأو  منها  التخل�ض  ح��ال��ي��اً 
وتقوم االإمارات العاملية لالأملنيوم حالياً 
بدرا�سات جدوى امل�سروع، ومن املحتمل 

اأن يبداأ اإنتاج امل�سنع يف العام 2024.
االأملنيوم  تدوير  اإع���ادة  عملية  وتتطلب 
مقارنة  ال���ط���اق���ة  م����ن  ب�����س��ي��ط��اً  ق�������دراً 
من  االأملنيوم  الإنتاج  امل�ستهلكة  بالطاقة 
ال��ب��وك�����س��ي��ت اخل����ام، وي��ن��ت��ج ع��ن عملية 

اأقل بكثري من  انبعاثات  التدوير  اإع��ادة 
االنبعاثات الناجتة الإنتاج االأملنيوم الأول 
لالأملنيوم  ال��دويل  املعهد  ويتوقع  م��رة. 
اأن ي��وف��ر االأمل���ن���ي���وم امل���ع���اد ت���دوي���ره ما 
ي�سل اإىل %60 من اإمدادات االأملنيوم 

العاملية بحلول العام 2050.
الرئي�ض  كلبان،  بن  النا�سر  عبد  وق��ال 
العاملية  االإم�������ارات  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

امل�ستخدمني  ع��دد  “يتزايد  لالأملنيوم: 
�سركات  م���ن   - ل��الأمل��ن��ي��وم  ال��ن��ه��ائ��ي��ني 
ت�سنيع ال�سيارات اإىل �سركات امل�سروبات 
- والذين يلتزمون بالو�سول اإىل �سايف 
لتوقعات  ا�ستجابة  �سفرية  ان��ب��ع��اث��ات 
الإع���ادة  م�سنع  اأول  واإن�����س��اء  امل��ج��ت��م��ع. 
العاملية  االإم��ارات  ل�سركة  تابع  التدوير 
“اإترنال”  اأمل���ن���ي���وم  الإن���ت���اج  ل��الأمل��ن��ي��وم 

ه���ي اإح������دى اخل����ط����وات ال���ت���ي نخطط 
االأملنيوم  ت��وف��ري  اأج����ل  م���ن  الت���خ���اذه���ا 
جميع  يف  لعمالئنا  الكربون  منخف�ض 

اأنحاء العامل”.
اأي�ساً  امل�سنع  ه��ذا  �سيعزز   “ واأ���س��اف: 
لالأملنيوم  ال��ع��امل��ي��ة  االإم���������ارات  م��ك��ان��ة 
ك�����س��رك��ة رائ�����دة ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل 
اإ���س��ط��وان��ات االأمل���ن���ي���وم، حيث  اإن���ت���اج  يف 

حوايل  م��ن  االإن��ت��اج��ي��ة  طاقتنا  �ستزيد 
حوايل  اإىل  �سنوياً  ط��ن  مليون   1.15
املتزايد  1.3 مليون طن و�سط الطلب 
املنتج  هذا  على  عمالئنا  من  با�ستمرار 
�سيمّكن  ك��م��ا  امل�������س���اف���ة.  ال��ق��ي��م��ة  ذي 
اإ�سافية  م�ساهمة  تقدمي  م��ن  ال�سركة 
مليار”   300 “م�سروع  ت���ع���زي���ز  يف 
امل�سافة”  الوطنية  “القيمة  و”برنامج 
وخلق فر�ض يف جمال البناء من خالل 
امل�ستوردة  اخل��ام  امل���واد  بع�ض  ا�ستبدال 
مبوارد قابلة الإعادة التدوير وموجودة 

يف دولة االإمارات “.
والقوة  ال���وزن  بخفة  االأمل��ن��ي��وم  ويتميز 
الكهرباء  تو�سيل  على  والقدرة  واملتانة 
واحل�������رارة وق��اب��ل��ي��ة ال��ت�����س��ك��ي��ل واإع�����ادة 
مثالياً  يجعله  ح��دود، مما  بال  التدوير 
ل��ال���س��ت��خ��دام��ات امل���ت���ع���ددة، ب������دءاً من 
�سناعة ال�سيارات الكهربائية اإىل مزارع 
النقل  اأنظمة  اإىل  و�سواًل  الرياح  طاقة 
للو�سول  متعددة  �سبل  وكلها  اجلماعي 
اإىل �سايف انبعاثات �سفرية مع حت�سني 
املعهد  وي���ت���وق���ع  امل��ع��ي�����س��ة.  م�����س��ت��وي��ات 
الطلب  ي��رت��ف��ع  اأن  ل��الأمل��ن��ي��وم  ال�����دويل 
العاملي على االأملنيوم بن�سبة %50 اإىل 
مدفوعاً   2050 العام  بحلول   80%
بااللتزامات العاملية بخف�ض االنبعاثات 

اإىل جانب تعزيز النمو االقت�سادي.
االإم�������ارات  ���س��رك��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
املا�سي  العام  بداأت يف  العاملية لالأملنيوم 
بيع االأملنيوم امل�سنوع با�ستخدام الطاقة 
الرويجي  اال�����س����م  حت����ت  ال�����س��م�����س��ي��ة 

“�سيلي�ستيال”.

بن �سلّيم: ال�سرتاتيجية حتقق روؤية حممد بن را�سد برفع قيمة 
جت�ارة دبي اخلارجي�ة اإىل 2 تريليون دره�م بحلول العام 2026 

ال�سفري الإندوني�سي ي�ستعر�ص الفر�ص ال�ستثمارية مع �سندوق اأبوظبي للتنمية

اال�ستثماري  ال��ن�����س��اط  وي�سمل  وغ��ريه��ا. 
يف  امل�ساهمة  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ل�سندوق 
واال�ستثمار  واخل��ا���س��ة  ال��ع��ام��ة  ال�����س��رك��ات 
احلكومات  ع���ن  ال�������س���ادرة  ال�����س��ن��دات  يف 
وال�����س��رك��ات اإىل ج��ان��ب امل��ح��اف��ظ امل����دارة، 
وت����رك����ز حم��ف��ظ��ت��ه اال����س���ت���ث���م���اري���ة على 
االأ�سواق  اأدوات  ه��م��ا:  اأ�سا�سيني  جم��ال��ني 
ال�سندات  مثل  املال  راأ�ض  واأ�سواق  النقدية 
والودائع امل�سرفية، وتاأ�سي�ض وامل�ساهمة يف 
ال�سركات اجلديدة اأو القائمة ب�سكل كامل 
اأبوظبي  �سندوق  ي�سعى  حيث  ج��زئ��ي.  اأو 
ال�سركات  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  اإىل  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
النمو  حتقيق  يف  ه��ام��اً  دوراً  تلعب  ال��ت��ي 
يف  امل�ستهدفة  للدول  امل�ستدام  االقت�سادي 

خمتلف القطاعات احليوية.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سويدي،  �سيف  حممد  ���س��ع��ادة  ا�ستقبل 
للتنمية،  اأب���وظ���ب���ي  ���س��ن��دوق  ع����ام  م��دي��ر 
جمهورية  �سفري  باقي�ض،  ح�سني  ���س��ع��ادة 
�سعادة  بح�سور  ال��دول��ة  ل��دى  اإندوني�سيا 
خليفة عبداهلل القبي�سي، نائب مدير عام 
امل�سوؤولني من  كبار  وع��دد من  ال�سندوق، 

كال اجلانبني.
قد  الذي عمُ اللقاء،  وبحث الطرفان خالل 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ال�����س��ن��دوق،  م��ق��ر  يف 
مناق�سة  ج���ان���ب  اإىل  ت���ع���زي���زه���ا،  و���س��ب��ل 
ال��ف��ر���ض اال���س��ت��ث��م��اري��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ذات 
اإ�سافة  اإن��دون��ي�����س��ي��ا،  حل��ك��وم��ة  االأول���وي���ة 
امل�ساريع  اأب����رز  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل 
االأهداف  مع  املتوافقة  املحتملة  التنموية 
اال���س��رات��ي��ج��ي��ة ل��ل�����س��ن��دوق وال���ت���ي من 
جنوب  يف  التنموي  وج���وده  تعزيز  �ساأنها 
�سرق اآ�سيا. وتزامن هذا اللقاء مع املرحلة 
االإم���ارات متكني  دول��ة  فيها  توا�سل  التي 
ل�”م�ساريع  اال�سراتيجية  امل��ب��ادرات  دور 
والهادفة اإىل حتقيق التنمية  اخلم�سني” 
من  م�ستدام  اقت�ساد  وب��ن��اء  االقت�سادية 
خالل عقد �سراكات ا�سراتيجية مع ثمان 

دول خمتلفة ومن �سمنها اإندوني�سيا.
ال�سويدي  ���س��ي��ف  حم��م��د  ���س��ع��ادة  واأ�����س����اد 
ب��اجل��ه��ود االق��ت�����س��ادي��ة امل��ت��وا���س��ل��ة التي 
ت��ق��وم ب��ه��ا ح��ك��وم��ة اإن��دون��ي�����س��ي��ا، وق����ال “ 
يوا�سل �سندوق اأبوظبي للتنمية م�سريته 
الرائدة يف ا�ستقطاب الفر�ض اال�ستثمارية 
اأهدافه  مع  ين�سجم  مبا  العامل  ح��ول  من 
�سيا�سة  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 

ال��ت��ن��وي��ع االق���ت�������س���ادي ل���دول���ة االإم������ارات 
العربية املتحدة. وياأتي هذا اللقاء لي�سكل 
خطوة اإيجابية نحو تو�سيع نطاق التعاون 
وحكومة  ال�����س��ن��دوق  ب���ني  اال���س��ت��ث��م��اري 
العالقات  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  اإندوني�سيا 
جمهورية  واأن  خ���ا����س���ة  االق���ت�������س���ادي���ة، 
مميزة  اقت�سادية  مكانة  حتتل  اإندوني�سيا 
بني دول جنوب اآ�سيا، وذلك بف�سل اجلهود 
احل��ث��ي��ث��ة ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا احل���ك���وم���ة، مما 
يجعلها من اأبرز الوجهات اال�ستثمارية يف 

تلك املنطقة”.
���س��ع��ادة ح�����س��ني باقي�ض  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
جمهورية  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق 
اإن��دون��ي�����س��ي��ا ودول����ة االإم������ارات يف خمتلف 
�سندوق  اإىل  بال�سكر  وت��وج��ه  امل���ج���االت، 

اأبوظبي للتنمية على هذا اللقاء املثمر.
واأو�سح اأن ما ميّيز عالقتنا اال�سراتيجية 
مع دول��ة االإم���ارات هو ال��روؤي��ة امل�ستقبلية 
فر�ض  اإط��الق  يف  �ساهمت  التي  امل�سركة 
البلدين وجعلته  التعاون االقت�سادي بني 
ي�سهد ازدهاراً متوا�ساًل على مدار االأعوام 
ال�سابقة. ونظراً للتاريخ احلافل ل�سندوق 
اأبوظبي للتنمية يف دعم امل�ساريع التنموية 
واال�ستثمارية يف خمتلف املجاالت احليوية 
املوؤ�س�سة  ه���ذه  خ���الل  م��ن  نتطلع  ع��امل��ي��اً، 
مبا  امل�سرك  التعاون  تعزيز  اإىل  ال��رائ��دة 
بني  امل�سركة  امل�سالح  حتقيق  يف  ي�سهم 

البلدين.
وب���ل���غ���ت ق��ي��م��ة ������س�����ادرات االإم����������ارات اىل 
يقارب  ما   ،2020 عام  خالل  اإندوني�سيا 

1.5 مليار دوالر اأمريكي، حيث كان حجم 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف ذلك 

العام قرابة 2.5 مليار دوالر اأمريكي.
ويف مار�ض من عام 2021، اأعلنت االإمارات 
 10 بقيمة  ا�ستثمار  اتفاقية  توقيع  ع��ن 
الروة  �سندوق  مع  اأمريكي  دوالر  مليار 
اأكرب  جعلها  مما  اإندوني�سيا،  يف  ال�سيادي 
م�ستثمر يف هيئة اال�ستثمار االإندوني�سية.

ومن املتوقع اأن ت�سهد التجارة بني البلدين 
ازدهاراً ملحوظاً خالل ال�سنوات القادمة، 
خ��ا���س��ة م���ع ح���زم���ة ال�����س��ف��ق��ات االأخ�����رية 
اخلا�ض  القطاعني  يف  توقيعها  مت  ال��ت��ي 
والعام يف خمتلف املجاالت اال�سراتيجية 
والطريان  والطاقة  ال��زراع��ة  ت�سمل  التي 
اال�سطناعي  وال��ذك��اء  امل��ال��ي��ة  واخل��دم��ات 
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املال والأعمال

مرمي املهريي ت�ستعر�ص فى موؤمتر الفاو بال�سرق الأدنى الفوائد املناخية لال�ستثمار بحلول الزراعة الذكية

تراخي�ص تنجز اأكرث من 43 األف معاملة يف 2021 

•• بغداد - وام:

����س���ارك���ت م����ع����ايل م������رمي ب���ن���ت حممد 
املهريي، وزيرة التغري املناخي والبيئة، 
امل�ستوى �سمن  يف جل�سة وزاري��ة رفيعة 
والثالثني  ال�����س��اد���س��ة  ال������دورة  اأع���م���ال 
مل���وؤمت���ر م��ن��ظ��م��ة االأغ����ذي����ة وال����زراع����ة 
االأدنى  ال�سرق  يف  الفاو  املتحدة  ل��الأمم 
دولة  نظمته  وال����ذي   NERC 36
ومعاودة  “التعايف  �سعار  حت��ت  ال��ع��راق، 
الت�سغيل: االبتكار من اأجل نظم غذائية 
واأكر  اأف�سل واأك��ر اخ�����س��راراً  زراع��ي��ة 
اأه����داف  لتحقيق  ال�����س��م��ود  ع��ل��ى  ق����درة 

التنمية امل�ستدامة”.
امل�ستديرة  امل��ائ��دة  يف  معاليها  و�ساركت 
الوزارية  اجلل�سة  اأعمال  �سمن  االأوىل 
رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى حت��ت ع��ن��وان “االأمن 
للجميع  ال�سحية  واالأمن����اط  ال��غ��ذائ��ي 

من اأجل تغذية اأف�سل وحياة اأف�سل”.
املجتمع  �سعي  “رغم   : معالهيا  وقالت 
ال��ع��امل��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ه���دف ال���ث���اين من 
بالق�ساء  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية  اأه����داف 
اأن  اإال   ،2030 على اجلوع بحلول عام 
احل���راك احل���ايل الي���زال يف ح��اج��ة اإىل 
بتوفري  النجاح  فعدم  وت��ريت��ه،  ت�سريع 
وباأ�سعار  و���س��ح��ي  واآم������ن  ك�����اٍف  غ�����ذاء 
معقولة للجميع يقود العامل اإىل طريق 
و�سوء  ال�سمنة  اأم��را���ض  النت�سار  ي���وؤدي 

التغذية”.
جلعل  ملحة  ح��اج��ة  “ثمة  واأ���س��اف��ت: 
اأن���ظ���م���ت���ن���ا ال���غ���ذائ���ي���ة احل���ال���ي���ة اأك����ر 
اإال  ا�ستدامة، وهو ما ال ميكن حتقيقه 
وا�ستهالك  باإنتاج  اأ�ساليبنا  تغيري  عرب 
الزراعة  يف  ن�ستثمر  اأن  يجب  ال��غ��ذاء، 
الذكية مناخياً، والتحول نحو االقت�ساد 
االبتكار،  وتوظيف  والدائري،  االأخ�سر 
اإقليمية  �سراكات  بناء  على  التاأكيد  مع 
امل�سركة،  ال��ت��ح��دي��ات  ك��اف��ة  مل��واج��ه��ة 
اإن اعتماد �سيا�سات  املياه”..  ومنها �سح 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ميثل  وا����س���رات���ي���ج���ي���ات 
غذاء  ن��ظ��م  اإي��ج��اد  ل�سمان  ف��ع��ال��ة  اأداة 
وت��غ��ذي��ة ���س��ح��ي��ة ويف دول�����ة االإم������ارات 

•• دبي-وام:

والتطوير  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�����رة  اأجن�����زت 
الذراع التنظيمي ملوؤ�س�سة  “تراخي�ض”، 
امل����وان����ئ واجل����م����ارك وامل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
معاملة  األ�����ف   43 م���ن  اأك�����ر  ب���دب���ي.. 
عام  الرخي�ض خ��الل  اإدارة  خ��الل  من 
2021 مبعدل منو بلغ %16 مقارنة 
اإجن��از نحو  ال��ذي مت فيه   2020 بعام 
ف��ي��م��ا يتعلق  األ����ف م��ع��ام��ل��ة وذل����ك   37
رخ�ض  وخدمات  احلكومية  باخلدمات 
نظامي القانون املحلي وقانون املنطقة 

احلرة.
وقال املهند�ض عبداهلل بالهول الرئي�ض 
التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير 
“تراخي�ض” ..اإن الدائرة عززت خالل 
املعامالت  اإجن������از  اآل���ي���ة   2021 ع����ام 
املعنية بها يف اإمارة دبي من خالل تبني 
�سعادة  ل�سمان  االأداء  يف  التميز  ثقافة 
مبادرات  اأن  م���وؤك���داً  املتعاملني  ور���س��ا 
اأطلقتها  ال���ت���ي  امل�����س��ت��م��رة  ال��ت��ح�����س��ني 
وتو�سيع  تطوير  اإىل  تهدف  تراخي�ض 
وال�سركات  االأف�����راد  ل�سالح  اخل��دم��ات 
حتتلها  ال��ت��ي  امل��ت��ف��ردة  امل��ك��ان��ة  وتر�سيخ 
دبي يف جمال االأعمال مبا يواكب روؤية 
را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 

لالأمن  الوطنية  ا�سراتيجيتنا  ت�سعى 
جميع  ح�����س��ول  ���س��م��ان  اإىل  ال���غ���ذائ���ي 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى ط��ع��ام اآمن 
باأ�سعار معقولة، ولتحقيق  وكاٍف ومغٍذ 
البطاقات  ??موا�سفات  اعتمدنا  ذلك، 
تمُ�ستخدم  والتي  للمنتجات،  التعريفية 
�ساملة  مبعلومات  امل�ستهلكني  لتعريف 
اتخاذ  ع���ل���ى  ت�����س��اع��ده��م  امل���ن���ت���ج  ح�����ول 
الطعام، كما  �سراء  خيارات �سحية عند 
الوطني  االإر�����س����ادي  ال��دل��ي��ل  اع��ت��م��دن��ا 
حول  م��وح��د  تثقيفي  ك��دل��ي��ل  للتغذية 
ثقة  وكلنا  ال�سحي،  والطعام  االأغ��ذي��ة 
بالتوازي  �سحيحة  �سيا�سات  اتباع  ب��اأن 
الوعي  وت���ع���زي���ز  ال�����ق�����درات  ب���ن���اء  م����ع 
عك�ض  على  ق��ادري��ن  يجعلنا  املجتمعي، 

امل�سار احلايل”.
حممد  بنت  م��رمي  معايل  ان�سمت  كما 
يو  دوجن  ت�����س��و  م���ع���ايل  اإىل  امل����ه����ريي 
والزراعة  االأغ��ذي��ة  منظمة  ع��ام  م��دي��ر 

نا�سف،  ويو�سف  الفاو،  املتحدة  ل��الأمم 
االأمم  الت��ف��اق��ي��ة  التكيف  �سعبة  م��دي��ر 
امل��ت��ح��دة االإط����اري����ة ب�����س��اأن ت��غ��ري املناخ 
والدكتور جا�سم عبد   ،UNFCCC
العراقي  البيئة  وزير  الفالحي،  العزيز 
عبدالرحيم  �سريف  واملهند�ض  باالإنابة، 
املناخ  ل��ت��غ��ري  امل��رك��زي��ة  االدارة  رئ��ي�����ض 
نقا�ض  امل�سرية، يف حلقة  البيئة  ب��وزارة 
جانبية بعنوان “املياه والطاقة والغذاء 
واأداره�����ا   ”COP28 و   COP27 يف 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د احل��ك��ي��م ال���واع���ر، املدير 
العام امل�ساعد ملنظمة االأغذية والزراعة 
ال�سرق  الإقليم  االإقليمي  واملمثل  الفاو 
اإىل  وتطرقت  اأفريقيا،  و�سمال  االأدن���ى 
والطاقة  امل���ي���اه  ن����درة  م��ع��اجل��ة  ح��ل��ول 
ال��غ��ذائ��ي��ة ودوره����ا بتحقيق  واالأن��ظ��م��ة 
املناخي،  ال��ت��غ��ري  اآث����ار  تخفيف  اأه����داف 
م�سر  ا�ست�سافة  عن  الناجتة  والفر�ض 
واالإمارات على التوايل ملوؤمتري اتفاقية 

جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
دب���ي وج��ه��ة عاملية  اإىل ج��ع��ل  ال��رام��ي��ة 

مف�سلة لال�ستثمار.
واأ�سار اإىل منو يف قاعدة متعاملي دائرة 
لي�سل   2021 ع���ام  يف  “تراخي�ض” 
اإىل 2070 متعامل بن�سبة زيادة بلغت 
 12 اإجن��از  اأن��ه مت  ..مو�سحا   117%
يف   2021 ل��ع��ام  معاملة   482 و  األ��ف��ا 
خالل  معاملة  و981  اآالف   9 مقابل 

2020 مم���ا ي��ع��ك�����ض ارت���ف���اع���اً يف  ع����ام 
اأنه  %25 م�سيفا  ن�سبة النمو مبعدل 
364 رخ�سة حملية  األ��ف و  اإ�سدار  مت 
املا�سي يف مقابل  ال��ع��ام  ج��دي��دة خ��الل 
وذل����ك   2020 ل���ع���ام  رخ�������س���ة   813
مب��ع��دل من��و ب��ل��غ %68 ك��م��ا مت حجز 
ا���س��م جتاري   800 و  األ����ف  م���ن  اأك����ر 
جديد يف مناطق التطوير اخلا�سة التي 
اإ����س���راف م��وؤ���س�����س��ة املوانئ  ت��دخ��ل حت��ت 

االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ 
.COP28 و COP27

واأو�����س����ح����ت م���ع���ايل م�����رمي امل���ه���ريي: 
“ميثل القطاع الزراعي اأحد امل�ساهمني 
يوؤثر  والذي  املناخ،  الرئي�سيني يف تغري 
الغذائي  االأم���ن  م�ستويات  على  ب���دوره 
واملائي عاملياً، لذا فاإن االبتكار يف الزراعة 
مي��ث��ل ح���اًل ذك��ي��اً مل��واج��ه��ة حت���دي تغري 
املناخ باالإ�سافة للتحديات االأخرى التي 
يواجهها القطاع الزراعي، ويعد تطوير 
يف  اأول��وي��ة  مناخياً  ذكية  زراع��ي��ة  حلول 
الوقت الذي تت�سابق فيه البلدان لبلوغ 
الثالثة  العقود  خ��الل  املناخي  احل��ي��اد 
القادمة، واإذا اأردنا حتقيق اأهداف اتفاق 
باري�ض و�سمان توافر غذاء يكفي معدل 
النمو ال�سكاين، فنحن بحاجة لالنتقال 

اإىل اأنظمة غذائية اأكر ا�ستدامة”.
العالقة  على  االإبقاء  “يجب  واأ�سافت: 
ب��ني امل���اء وال���غ���ذاء وال��ط��اق��ة يف �سميم 

بواقع منو  واملنطقة احل��رة  واجل��م��ارك 
 .2020 ب���ع���ام  م���ق���ارن���ة   92% ب���ل���غ 
وق���ال اأن���ه مت اإ����س���دار ن��ح��و %53 من 
جمموع الرخ�ض املحلية ل�سالح املدينة 
ال��ع��امل��ي��ة ب��واق��ع 727 رخ�����س��ة ث��م جاء 
يتبعها  جمريا  قرية  الثانية  املرتبة  يف 
تليها نخلة  ديرة  التنني ثم نخلة  �سوق 
اإجمايل عدد  ارتفاع  جمريا م�سريا اىل 
ب��خ��دم��ات املنطقة  امل��ع��ام��الت اخل��ا���س��ة 
اإىل  2021 حيث و�سلت  احلرة خالل 
 4 مقابل  يف  معاملة   148 و  اآالف   6
 2020 ع��ام  يف  معاملة   641 و  اآالف 
حيث   32% اإىل  و���س��ل��ت  من��و  بن�سبة 
بنظام  488 رخ�سة جديدة  اإ�سدار  مت 
قانون املنطقة احلرة مبعدل منو و�سل 
2020 كما مت  ع��ام  ع��ن   123% اإىل 
وتعديل  رخ�سة   226 و  األ���ف  جت��دي��د 
املنطقة  ق���ان���ون  ب��ن��ظ��ام  رخ�����س��ة   318

احلرة خالل العام املا�سي.
واأ���س��اف ع��ب��داهلل ب��ال��ه��ول اأن من��و عدد 
ع��ل��ى م�ستوى  وال��ت�����س��اري��ح  امل��ع��ام��الت 
منو  ���س��اح��ب��ه  ق��د  “تراخي�ض”  دائ����رة 
اأ�سدرتها  التي  العمل  اإق��ام��ات  ع��دد  يف 
و  اآالف   6 اع��ت��م��اد  اإىل  لي�سل  ال��دائ��رة 
884 اإقامة عمل يف دبي خالل 2021 
اإق��ام��ة عمل   460 األ��ف��ني و  يف م��ق��اب��ل 
وذلك   2020 عام  خالل  اإ�سدارها  مت 

االأط���������راف،  دول  م����وؤمت����ر  حم�����ادث�����ات 
ونتطلع اإىل زيادة االهتمام ببناء اأنظمة 
م�����س��ت��دام��ة كحلول  غ��ذائ��ي��ة وزراع����ي����ة 
يف  امل��ن��اخ  تغري  ملواجهة  للتطبيق  قابلة 
زمام  اأخ����ذ  ث���م  ال���ع���ام،  ه����ذا   COP27
املبادرة الحقاً خالل ا�ست�سافة االإمارات 

موؤمتر COP28 بالعام 2023”.
 7 يومي  العراق  وا�ست�سافت جمهورية 
ال�ساد�سة  ال����دورة  اجل���اري  ف��رباي��ر  و8 
وال���ث���الث���ني مل���وؤمت���ر م��ن��ظ��م��ة االأغ���ذي���ة 
االإقليمي  امل��ت��ح��دة  ل�����الأمم  وال����زراع����ة 
بح�سور  فيه  و�ساركت  االأدن���ى،  لل�سرق 
ال����زراع����ة  وزارات  واف����را�����س����ي  ف��ع��ل��ي 
امل��ع��ن��ي��ة وكبار  وال����وك����االت  وامل��ن��ظ��م��ات 
م�����س��وؤويل ال����دول االأع�����س��اء يف منظمة 
التحديات  ملناق�سة  وال��زراع��ة  االأغ��ذي��ة 
بهذا  املتعلقة  االإق��ل��ي��م��ي��ة  واالأول����وي����ات 
املو�سوع يف اإقليم ال�سرق االأدنى و�سمال 

اإفريقيا.

وقال   .180% بلغ  من��و  معدل  ب��واق��ع 
بطاقة  باإ�سدار  اخلا�سة  املعامالت  اإن 
امل��ن�����س��اأة يف امل��ن��اط��ق احل���رة ال��ت��ي تدخل 
اإىل  و�سلت  “تراخي�ض”  اإ�سراف  حتت 
امل��ا���س��ي يف  ال��ع��ام  249 معاملة خ��الل 
 2020 59 معاملة خالل عام  مقابل 
وهذا ما حقق معدل منو بلغ 322%.

تطمح  “تراخي�ض”  دائ��رة  اأن  واأ���س��اف 
�سل�سلة  حتقيق  اإىل   2022 عام  خالل 
م��ن ال��ن��ت��ائ��ج االإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى م�ستوى 
ال���دائ���رة مثل  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
اإ����س���دار ال��رخ�����ض ال��ت��ج��اري��ة واإ����س���دار 
العمل وغريها من اخلدمات..  اإقامات 
موؤكداً اأن جهود الدائرة تاأتي ا�ستكمااًل 
ملا تقدمه دبي من مقومات وت�سهيالت 
االأعمال  ا�ستمرارية  ت�سمن  حتفيزية 

وا�ستدامتها.

بنك دبي الإ�سالمي ي�سدر بنجاح �سكوكًا 
ممتازة بقيمة 750 مليون دولر اأمريكي

•• دبي-الفجر:
قبل  “A3” من  ت�سنيف  على  احلائز  )�����ض.م.ع(،  االإ�سالمي  دب��ي  بنك  اأعلن 
وكالة “موديز” وت�سنيف “A” من قبل وكالة “فيت�ض” للت�سنيف االئتماين، 
عن جناحه يف ت�سعري اإ�سدار �سكوك بقيمة 750 مليون دوالر اأمريكي الأجل 
هذه  ومتثل  �سنوياً.    2.74% رب��ح  ومبعدل  �سنوات  خلم�ض  ميتد  ا�ستحقاق 
ال�سفقة اأول ا�سدار لل�سكوك من دولة العربية املتحدة لعام 2022، مما ميهد 
لل�سكوك.  الدولية  االأ���س��واق  اإىل  للو�سول  االأخ��رى  االإ���س��دار  جلهات  الطريق 
االإ�سالمي، مع متابعة  التمويل  ريادته يف قطاع  االإ�سالمي  دبي  بنك  ويوا�سل 
واهتمام قوي من قبل خمتلف امل�ستثمرين من اأوروبا، واآ�سيا وال�سرق االأو�سط. 
دبي  بنك  اأن  اإال  العاملية،  املعدالت  ب�ساأن  امل�ستثمرين  الرغم من خماوف  وعلى 
االإ�سالمي جنح يف اإ�سدار �سكوكه دون عالوة على االإ�سدار اجلديد، وهو ما يعد 

دلياًل على الو�سع االئتماين القوي للبنك وا�سراتيجيتة الر�سيدة لالأعمال. 
حيث  ال�سوق  يف  �ساملة  ت�سويق  عملية  من  االنتهاء  بعد  ال�سكوك  ت�سعري  ومت 
قام بنك دبي االإ�سالمي خاللها باطالع امل�ستثمرين على اأدائه املايل االإيجابي 
خا�سة خالل العام املن�سرم. و�سهد االكتتاب اإقبااًل كبرياً من امل�ستثمرين حيث 

مرة.  تخطى حجم االكتتاب اأكر من 2.5 
الرئي�ض  �سلوان،  الدكتور عدنان  قال  االإ���س��دار،  تعليقه على هذا   ويف معر�ض 
التنفيذي ملجموعة بنك دبي االإ�سالمي: “يوؤكد جناح هذه ال�سفقة على الثقة 
التي ي�سعها امل�ستثمرون يف بنك دبي االإ�سالمي وي�سدد على التزامهم جتاه دولة 
االإمارات العربية املتحدة. ميثل الت�سعري النهائي لهذا االإ�سدار عند 95 نقطة 
ائتماين  هام�ض  اأدن��ى  االأمريكي  ب��ال��دوالر  مقومة  �سنوات  خم�ض  الأج��ل  اأ�سا�ض 
على االإطالق الأي من اإ�سداراتنا لل�سكوك املمتازة ذات معدل ثابت. وهو اإجناز 
�سعداء  نحن  االأ���س��واق.  بها  مت��ر  التي  املتقلبة  احل��ال��ة  �سوء  يف  بالذكر  جدير 
جًدا بنتائج هذه ال�سفقة االأخرية، ومن املتوقع اأن ت�سكل �سابقة تدفع البنوك 
االإ�سالمية االأخرى لالحتذاء بها. “ و�سيقوم البنك باإ�سدار ال�سكوك مبوجب 
برنامج اإ�سدار �سكوك بنك دبي االإ�سالمي املحدود، و�سوف يتم اإدراجها يف كل 
 ABC من بور�سة يورونك�ست دبلن ونا�سداك دبي.  ومت تفوي�ض كل من بنك
الوطني  دبي  واالإم���ارات  االإ�سالمي،  دبي  وبنك  امل�سرفية(،  العربية  )املوؤ�س�سة 
وم�سرف   ،HSBC وبنك  كابيتال،  وبيتك  االأول،  اأب��وظ��ب��ي  وبنك  كابيتال، 
لتنمية  االإ�سالمية  واملوؤ�س�سة  ت�سارترد،  �ستاندرد  وبنك  االإ���س��الم��ي،  ال�سارقة 
ومدراء  امل�سركني  الرئي�سيني  اال�سدار  مدراء  ب�سفة  للعمل  اخلا�ض،  القطاع 

�سجل االكتتاب امل�سركني، لهذه ال�سكوك.

وزير ال�سياحة يف كريال الهندية ي�ستعر�ص 
الآفاق ال�ستثمارية لقطاع ال�سياحة يف بالده

•• دبي-وام:

اأ. حممد ريا�ض وزير ال�سياحة يف والية كرياال الهندية على  اأكد معايل ب. 
اإطار م�ساعيها الإنعا�ض  الوالية يف  التي توفرها  املهمة  االإ�ستثمارية  الفر�ض 
قطاع ال�سياحة املحلي يف اأعقاب االأزمة التي فر�ستها جائحة “كوفيد-19” 
م�سريا اإىل اأن حكومة الوالية ك�سفت العديد من امل�ساريع الطموحة لال�ستفادة 
من اإمكاناتها كوجهة �سياحية فريدة من نوعها. جاء ذلك خالل كلمة األقاها 
معايل ريا�ض يف موؤمتر �سحفي عقد بدبي واأبدى فيها حر�ض حكومته على 
التعاون مع امل�ستثمرين املقيمني يف االإم��ارات واجلالية الكريالية يف اخلارج 
ال�سياحة.  وال�سيما  الرئي�سية  القطاعات  يف  والتطوير  التنمية  م�سار  حلفز 
الوالية ومنها  اأطلقتها حكومة  التي  الواعدة  ال�سياحية  املبادرات  اإىل  واأ�سار 
ا�ستك�ساف الوجهات الطبيعية البكر وفتح اآفاق اال�ستثمار ال�سياحي يف منطقة 
واملنّظمة،  االآم��ن��ة  ال�سياحية  وامل��غ��ام��رات  ال��ك��اراف��ان��ات  و�سياحة  “ماالبار” 
�سياحة  اإط���الق  اأن  واأك���د  وال��ع��ط��الت.  العمل  ورح���الت  ال��ت��ج��ارب،  و�سياحة 
اأي�ساً  باالإ�سافة  ك��رياال  ل�سيوف  رائعة  جتربة  �سيوفر  م��وؤخ��راً  الكارافانات 
اإىل املنازل العائمة التي تعد واح��دًة من اأف�سل جتارب العطالت يف الوالية 
الوجهات  م�ساف  يف  لت�سبح  ال�سياحية  اآفاقها  تو�سيع  على  ك��رياال  وت�ساعد 
ال�سياحية املعروفة. وقال معايل ريا�ض - الذي يراأ�ض وفد حكومة كرياال اإىل 
التي  املهمة  االإ�ستثمارية  الفر�ض  على  ال�سوء  لت�سليط  دبي   2020 اإك�سبو 
توفرها الوالية.. اأن امل�ساريع اجلديدة تدعم اإمكانات كرياال يف قطاع �سياحة 
واملزارع  واملنتزهات  واملنتجعات  واملعار�ض  واملوؤمترات  واحلوافز  االجتماعات 
ال�سياحية وعطالت املغامرات وال�سفر واجلوالت. و�سم الوفد املرافق للوزير 
كاًل من الدكتور ينو ، االأمني العام امل�ساعد لوزارة ال�سياحة يف والية كرياال 

وكري�سنا تيجا، ع�سو جمل�ض الوزارة.

جمارك اأبوظبي حتقق اإجنازات نوعية 
�سمن رحلة التحول ال�سرتاتيجي

•• اأبوظبي-وام:

اال�سراتيجي  التحول  رحلة  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك  العامة  االإدارة  حققت 
وبالتعاون مع ال�سركاء اال�سراتيجيني اإجنازات نوعية جديدة ت�ساهم يف تر�سيخ 
يدعم  مبا  ب��االإم��ارة  اجلمركي  العمل  منظومة  وتعزيز  للدولة  العاملية  املكانة 
التوجهات  مع  وان�سجاماً  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  التنمية  م�سرية 
اأبوظبي  العامة جلمارك  االإدارة  اأبوظبي. وحققت  الإمارة  االقت�سادية  والروؤية 
نوعياً  مت��ي��زاً   ،2021 حتى   2019 منذ  اال�سراتيجي  حتولها  رحلة  خ��الل 
والعاملية،  واالإقليمية  املحلية،  امل�ستويات  خمتلف  على  م�سبوقة  غري  واإجن��ازات 
حيث تعترب اجلهة االأوىل عاملياً يف تطبيق امل�ساعد الرقمي، واالأوىل على م�ستوى 
الب�سري ف�ساًل على  امل��ال  راأ���ض  الإدارة  �ساملة  اأمتتة  االأو�سط يف تطبيق  ال�سرق 
ح�سولها املركز االأول على م�ستوى حكومة اأبوظبي يف الن�سج االإح�سائي بن�سبة 
واجلهة  فئتها،  يف  اأبوظبي  حكومة  ات�سال  مركز  يف  االأول  وامل��رك��ز   ،98.8%
االأوىل يف م�ستوى ن�سج املوارد الب�سرية بن�سبة %97.5 ، كما ح�سلت على 11 

�سهادة اآيزو يف خمتلف جماالت عمل االإدارة خالل 3 �سنوات املا�سية.

اأك���ر م��ن 780 ���س��رك��ة م��ت��وزع��ة عرب  وم���ن �سمن 
تاأتي  وامل�سروبات  االأغذية  ل�سناعة  ثمانية جماالت 
مل�سروع  اأ���س��ا���س��ي  ك��م��ح��رك  ال�سناعية  دب���ي  م��دي��ن��ة 
لل�سناعة  الوطنية  واال���س��رات��ي��ج��ي��ة  مليار   300
ع���ززت �سمعة دولة  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
االإمارات كرائد عاملي يف �سناعات امل�ستقبل وخا�سة 
مع زيادة التوجه نحو تبني نظم اأكر ابتكارا دفعت 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  النا�سئة  بال�سركات 

وال�سركات الدولية نحو املزيد من النمو .
ومع ا�ستمرار دبي يف جهودها الرامية لتنمية قطاع 
وتعزيز  اقت�سادها  لتنويع  التحويلية،  �سناعاتها 
ال�سناعية  دب����ي  م��دي��ن��ة  ت��رح��ب  ال���غ���ذائ���ي،  اأم��ن��ه��ا 
ب��امل��زي��د م���ن ال�����س��رك��اء اجل�����دد. واأع��ل��ن��ت جمموعة 

خطتها  ع��ن   2021 ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف   WenChao
الإن�ساء من�ساأة لت�سنيع وتوزيع املواد الغذائية مزودة 
735 مليون  باأحدث التجهيزات والتقنيات بتكلفة 
التكنولوجيا  دور  تعزيز  ي�سهم يف  ما  اإماراتي  درهم 
املتقدمة يف دعم املبيعات ال�سنوية املتوقعة لالأغذية 

لت�سل قيمتها اإىل 500 مليون درهم اإماراتي.
ومن املقرر اأن تبني �سوكوفو مزرعة عمودية الإنتاج 
وتوريد اآالف االأطنان من اخل�سار والفواكه �سنوًيا 
واملطاعم  وال��ف��ن��ادق  م��ارك��ت  ال�����س��وب��ر  اإىل حم���الت 
م�سادر  تنويع  ج��ان��ب  اإىل  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء  جميع  يف 
الغذاء يف املدينة، و�ست�ستخدم من�ساأة الزراعة املائية 
ا�ستهالك  لتقليل  متطورة  وتكنولوجيا  ت�سميًما 
يتما�سى  الكفاءة مبا  وزي��ادة  املياه  واإه��دار  الكهرباء 

•• دبي-الفجر: 

املراكز  اأكرب  اإح��دى   ، ال�سناعية  ت�سارك مدينة دبي 
حتقيق  يف  م�ساعيها  و�سمن  املنطقة  يف  ال�سناعية 
م�ستهدفات ملف االأمن الغذائي بالدولة االإمارات، 
 ،2022 جلفود  فعاليات  م��ن  اجل��دي��دة  ال���دورة  يف 
اأكرب معر�ض �سنوي لتجارة االأغذية وامل�سروبات يف 

العامل.
ال�سناعية”  دب��ي  مدينة  “حوارات  �سل�سلة  وت��ع��ود 
ال��ع��ام حيث  ل��ه��ذا  امل��ع��ر���ض  دورة  اإط���ار  لالنعقاد يف 
املو�سوعات  اأب����رز  مل��ن��اق�����س��ة  ال��ق��ط��اع  خ����رباء  يلتقي 
وت��ب��ادل ال���روؤى وامل��ع��ارف يف جل�سات ح��واري��ة خالل 
دبي  م��رك��ز  يف  ف���رباي���ر   17 اإىل   13 م���ن  ال���ف���رة 

التجاري العاملي.
العام  املدير  ال�سوارب  اأبو  املنا�سبة قال �سعود  وبهذه 
وتو�سيع  متكني  جهود  “اإن  ال�سناعية:  دب��ي  ملدينة 
ممار�سات وحجم �سناعة االأغذية ت�سكل قوة دافعة 
نحو حتقيق اقت�ساد وطني م�ستدام مبا ين�سجم مع 
الغذائي  االأمن  التي تتخذ  الر�سيدة  خطط قيادتنا 
من  التي  امل�ستقبلية  خططها  عرب  وطنية  كاأولوية 
�ساأنها االرتقاء مبجاالت ال�سناعة، وال�سعي لتعزيز 

اعتمادنا على القطاع ال�سناعي االإماراتي”. 
واأ�ساف: “نهدف اإىل دعم اال�سراتيجيات الوطنية 
املحلية  للزراعة  التحتية  البنية  تو�سيع  خ��الل  من 
واالإنتاج وال�سناعات التحويلية ، مع الركيز ب�سكل 
امل�ستقبل.  والتطوير حلمايتنا يف  البحث  اأكرب على 
مثل  ال��ك��ربى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�ساركتنا  ل��ن��ا  وت��ت��ي��ح 
ال�سركاء  م��ن  �سريحة  اأك���رب  اإىل  ال��و���س��ول  ج��ل��ف��ود 
اأبرز  ل��ل��وق��وف ع��ل��ى  واخل����رباء حت��ت مظلة واح����دة 

م�ستجدات هذه ال�سناعة”. 

املناخي بحلول  لتحقيق احلياد  االإم��ارات  مع هدف 
عام 2050.

االإنتاج  بدعم  لالأغذية  االأم���رية  �سركة  قامت  كما 
اأكتوبر  ت���ع���اون يف  ات��ف��اق��ي��ة  اأب���رم���ت  امل��ح��ل��ي، ح��ي��ث 
لزيادة  امل��دي��ن��ة  يف  م�سانع  ث��الث��ة  الإن�����س��اء   2021
الزيت  وا�ستخراج  واحل���الوة  الطحينة  اإن��ت��اج  حجم 
ويتم  احلالية.  منتجاتها  نطاق  تو�سيع  مع  البكر، 
دولة،   25 اأك��ر من  اإىل  االأم��رية  ت�سدير منتجات 
مبا يف ذلك منطقة ال�سرق االأو�سط وال�سني والهند 

واأ�سراليا. 
من�ساآتها  تو�سيع  على  ال��ربك��ة  مت��ور  �سركة  وتعمل 
من  اأك��ر  معاجلة  م��ن  لتتمكن  املدينة  يف  احلالية 
100 األف طن من منتجات التمور والتمور �سنوًيا. 
األف قدم   600 التي تبلغ م�ساحتها  املن�ساأة  �ستكون 

مربع اأكرب م�سنع متور يف العامل مبجرد اكتماله.
مل�ساركة  و���س��ت��ك��ون اال���س��ت��دام��ة م��و���س��وًع��ا حم���وري���اَ 
ال�����س��ن��اع��ي��ة يف احل����دث ، مم���ا يعك�ض  م��دي��ن��ة دب����ي 
انبعاثات  تقليل  على  ال�سركات  مب�ساعدة  التزامها 
ال���ك���رب���ون، ح��ي��ث ���س��ي��ن��اق�����ض اخل������رباء ك��ي��ف ميكن 
لل�سركات ت�سخري خمرجات التكنولوجيا والبيانات 
الكربون،  اأك�سيد  ث��اين  انبعاثات  خلف�ض  املتقدمة 
مع ت�سليط ال�سوء على �سركاء االأعمال الرئي�سيني 
الذين يقودون جهود اال�ستدامة. كما �سيتم التطرق 
الت�سنيع  اإمكانات  مثل  اأهمية  ذات  مو�سوعات  اإىل 
التكنولوجيا  وحت��دي��ات  االإم����ارات  دول��ة  يف  النباتي 

الزراعية.
يقام جلفود 2022 يف مركز دبي التجاري العاملي يف 
الفرة من 13 اإىل 17 فرباير. ابحث عن مدينة 
دبي ال�سناعية وميكن الو�سول اإىل جناح املدينة يف 
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خدمات ت�سميم و تطوير اجهزة وبرامج الكمبيوتر، توفري برامج غري قابلة للتنزيل عرب النرتنت، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل  لتمكني تطوير و تقييم و اختبار و �سيانة تطبيقات برامج الجهزة املحمولة لجهزة 
الت�سال اللكرتونية املحمولة، و هي الهواتف املحمولة والهواتف الذكية و اجهزة الكمبيوتر املحمولة و اجهزة الكمبيوتر اللوحية، خدمات الت�سميم و الهند�سة و البحث و التطوير و الختبار يف جمال تطوير برامج تطبيقات  الجهزة املحمولة 
املتعلقة با�ستخدام ووظيفة الرتباطات الت�سعبية، ال�ست�سارات الفنية يف جمال تطوير برجميات تطبيقات الهاتف املحمول املتعلقة با�ستخدام ووظيفة الرتباطات الت�سعبية، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل والتي متنح 
ان�ساء جمتمع عرب النرتنت للم�ستخدمني امل�سجلني لالنخراط يف ال�سبكات الجتماعية، توفري ال�ستخدام  امل�ستخدمني القدرة على امل�ساركة يف ال�سبكات الجتماعية و ادارة حمتوى ال�سبكات الجتماعية اخلا�سة بهم، خدمات الكمبيوتر، اي 
املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لن�ساء املجموعات التي ان�ساأها امل�ستخدمون و ادارتها داخل املجتمعات الفرتا�سية و ادارتها و الو�سول اليها، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لن�ساء ملفات تعريف الو�سائط الجتماعية و 
ح�سابات امل�ستخدمينو ادارتها، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لل�سبكات الجتماعية، و ان�ساء جمتمع افرتا�سي، ونقل ال�سوت و الفيديو و ال�سور والن�س و املحتوى و البيانات، خدمات الكمبيوتر يف طبيعة ملفات التعريف 
اللكرتونية ال�سخ�سية و اجلماعية املخ�س�سة او �سفحات الويب التي تعر�س معلومات حمددة او حمددة من قبل امل�ستخدم، مبا يف ذلك ال�سوت و الفيديو و ال�سور والن�س و املحتوى و البيانات، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل 
ال�سبكات  حمتوى  ادارة  و  الجتماعية،  لل�سبكات  بربنامج  يتميز  الذي   )ASP( التطبيقات  خدمة  مزود  بينها،  فيما  و  يب  و  مواقع  عدة  مع  م�ساركتها  و  ال�سخ�سية  الهوية  بيانات  اىل  ال�سخ�سية  الهوية  بيانات  نقل  من  امل�ستخدمني  متكن  التي 
النظام ال�سا�سي كخدمة  و العالنات، والت�سالت العالنية العالمية ومعلومة،  الر�سائل،  و  والن�س،  والبيانات،  الفيديو،  ال�سور، ومقاطع  و  الفيديو،  الب�سري وحمتوى  ال�سمعي  واملحتوى  ال�سور،  ان�ساء جمتمع افرتا�سي، ونقل  و  الجتماعية، 
والبيانات، والن�سو�س، والر�سائل،  الفيديو،  الفيديو، وال�سور، ومقاطع  الب�سري وحمتوى  ال�سمعي  ال�سور، واملحتوى  وان�ساء جمتمع افرتا�سي، ونقل  ال�سبكات الجتماعية،  لل�سبكات الجتماعية، وادارة حمتوى  )PAAS( ي�سم من�سات برجمية 
والعالنات، والعالنات العالمية الت�سالت واملعلومات، مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربجميات واجهة برجمة التطبيقات )API( التي ت�سهل اخلدمات عرب النرتنت لل�سبكات الجتماعية و تطوير تطبيقات الربامج، توفري 
ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لعر�س موجز للو�سائط اللكرتونية و التفاعل معه، اي ال�سور و املحتوى ال�سمعي الب�سري و الفيديو و البث املبا�سر للفيديو و التعليقات و العالنات و الخبار و روابط النرتنت، توفري ال�ستخدام 
املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل للعثور على نا�سري املحتوى و املحتوى وال�سرتاك يف املحتوى، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتنظيم ال�سور و الفيديو و املحتوى ال�سمعي الب�سري با�ستخدام عالمات البيانات الو�سفية، 
توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لالن�ساء و التحرير و التحميل و التنزيل و الو�سول و العر�س والن�سر والعر�س وو�سع العالمات و املدونات و التدفق و الربط و التعليق و ال�سارة اىل امل�ساعر و التعليق و التفاعل معها وت�سمينها 
و نقلها وم�ساركة او توفري الو�سائط اللكرتونية و ال�سور و الفيديو و ال�سوت  واملحتوى ال�سمعي الب�سري و البيانات و املعلومات عرب النرتنت و�سبكات الت�سال، ومزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج لتمكني او ت�سهيل الن�ساء و 
التحرير و التحميل و التنزيل والو�سول و العر�س والن�سر والعر�س وو�سع العالمات واملدونات و التدفق والربط والتعليق و ال�سارة اىل امل�ساعر و التعليق عليها و التفاعل معها و الت�سمني ونقل وم�ساركة او توفري الو�سائط اللكرتونية و ال�سور و 
الفيديو و ال�سوت واملحتوى ال�سمعي الب�سري و البيانات و املعلومات عرب النرتنت و �سبكات الت�سال، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لر�سال و ا�ستقبال الر�سائل اللكرتونية و التنبيهات و ال�سعارات و التذكريات، توفري 
برجميات واجهة برجمة التطبيقات )API(  ل�ستخدامها يف الر�سائل اللكرتونية ونقل ال�سوت و الفيديو وال�سور و الن�سو�س و املحتوى و البيانات، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل للر�سائل اللكرتونية، توفري ال�ستخدام 
املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لت�سهيل املناق�سات التفاعلية غرب �سبكات الت�سال، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتنظيم الحداث و البحث عن الحداث و التقومي و ادارة الحداث، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج 
غري القابلة للتنزيل لتعديل ال�سور الفوتوغرافية و ال�سور و حمتوى ال�سوت و الفيديو و ال�سوت و الفيديو، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزبل ل�ستخدامها يف التقاط ال�سور الفوتوغرافية و حتريرها و ت�سجيل مقاطع 
للتنزيل لبث حمتوى  القابلة  املوؤقت للربامج غري  ال�سور الفوتوغرافية و حتريرها و ت�سجيل مقاطع الفيديووحتريرها، توفري ال�ستخدام  التقاط  او ت�سهيل  الفيديو و حتريرها، مزود خدمة النطبيقات  )ASP( الذي يتميز بربنامج لتمكني 
ترفيهي متعدد الو�سائط، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل لتمكني نقل ال�سور و املحتوى ال�سمعي واملرئي و الفيديو و البيانات، خدمات احلا�سوب، وهي توفري حمركات بحث للح�سول على البيانات عرب النرتنت و 
�سبكات الت�سال الت�سالت. توفري حمركات بحث لبيئات ال�سبكات عرب النرتنت لتوفري املعلومات من الفهار�س و قواعد البيانات القابلة للبحث، مبا يف ذلك الن�سو�س�س و الوثائق اللكرتونية و قواعد البيانات و الر�سومات و الو�سائط اللكرتونية 
و ال�سور و املحتوى ال�سمعي الب�سري عرب النرتنت و �سبكات الت�سالت، خدمات مزود خدمة التطبيقات )ASP(، اي ا�ست�سافة تطبيقات برجمية لالخرين، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزبل لتوفري الخبار او 
خدمة  مزود  الت�سالت،  �سبكات  و  النرتنت  عرب  اللكرتونية  التجارية  املعامالت  باجراء  للم�ستخدمني  لل�سماح  للتنزيل  القابلة  غري  اللكرتونية  التجارة  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  بثها،  او  بها  الرتباط  او  اجلارية  الحداث  معلومات 
التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج واجهة برجمة التطبيقات )API( لل�سماح للم�ستخدمني باجراء املعامالت التجارية اللكرتونية عرب النرتنت و �سبكات الت�سالت، خدمات الربجميات كخدمة )SAAS( التي تتميز بربنامج لر�سال و 
ا�ستقبال الر�سائل اللكرتونية و الخطارات و التنبيهات و لتي�سري املعامالت التجارية اللكرتونية عرب النرتنت و�سبكات الت�سالت،  توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ل�ستخدامها يف ت�سميم اعالنات الخرين و ادارتها و 
قيا�سها و حتليلها و ن�سرها و تقدميها، مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج واجهة برجمة التطبيقات )API( لن�ساء اعالنات الخرين و ادارتها وتتبعها و اعداد التقارير عنها و قيا�سها، توفري ال�ستخدام برامج غري قابلة 
للتنزيل لل�سماح مل�سرتي و بائعي العالنات عرب النرتنت ب�سراء و بيع خمزون العالنات، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لن�ساء العالنات و م�ساركتها و ن�سرها، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لن�ساء 
املوؤقت للربامج غري  التفاعل مع املجتمعات عرب النرتنت، توفري ال�ستخدام  و  للتوا�سل  للتنزيلللمعلنني  القابلة  املوؤقت للربامج غري  التجارية واحلفاظ عليه، توفري ال�ستخدام  ال�سركات والعالمات  و  تواجد على النرتنت لالفراد و املجموعات 
القابلة للتنزيللرعاية املحتوى و العالنات التي يحددها امل�ستخدم عرب النرتنت و ان�ساء موجزات الو�سائط الجتماعية، ت�سميم و تطوير برامج العاب الكمبيوتر و برامج العاب الفيديو ل�ستخدامها مع اجهزة الكمبيوتر و انظمة برامج العاب 
الفيديو و�سبكات الكمبيوتر، تطوير اجهزة ل�ستخدامها فيما يتعلق باألعاب الو�سائط املتعددة اللكرتونية و التفاعلية، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل والتي متنح امل�ستخدمني القدرة على حتميل وتعديل و م�ساركة حمتوى 
الواقع الفرتا�سي و حمتوى الواقع املعزز و حمتوى الواقع املختلط و املعلومات و التجارب و البيانات، ا�ست�سافة الواقع الفرتا�سي وحمتوى الواقع املعزز على النرتنت، توفري خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل الدخول الحادي 
و الربجميات ملعامالت التجارة اللكرتونية، توفري خدمات امل�سادقة على امل�ستخدمني  للتحويل اللكرتوين لالموال و بطاقات الئتمان واخل�سم ومعامالت ال�سيكات اللكرتونية با�ستخدام تقنية ت�سجيل الدخول املوجد و الربجميات،  توفري 
  )PAAS( لل�سماح للم�ستخدمني باجراء املعامالت التجارية اللكرتونية عرب النرتنت، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ملعاجلة املدفوعات اللكرتونية، خدمات النظام ال�سا�سي كخدمة )API( واجهة برجمة التطبيقات
التي تتميز بربامج الكمبيوتر لل�سماح للم�ستخدمني باجراء معامالت العمال و التجارة اللكرتونية، توفري و�سول موؤقت اىل برامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل لتوفري اخلرائط اللكرتونية، مزود خدمة التطبيق )ASP( تتميز بربامج 
و  املوقعية  و  املحلية  الهتمام  نقاط  عن  للبحث  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  م�ساكتها،  و  حتديدها  و  املواقع  عن  للبحث  للتنزيل  القابلة  غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  اللكرتونية،  اخلرائط  لتوفري 
حتديدها، والحداث، واملعامل، وفر�س العمل، والرتفيه، والفعاليات الثقافية، و الت�سوق و العرو�س، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل لجراء احلجوزات و احلجوزات، مزود خدمة التطبيق )ASP( الذي يتميز 
بربنامج لتمكني او ت�سهيل اجراءات احلجوزات، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل والتي متنح امل�ستخدمني القدرة على ن�سر التقيمات و املراجعات و الحالت و التو�سيات املتعلقة بالعمال التجارية و املطاعم و مقدمي اخلدمات 
و الحداث و اخلدمات العامة و الوكالت احلكومية، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتوفري �سوق افرتا�سي، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل لطلب و / او �سراء ال�سلع واخلدمات، مزود خدمة 
التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج لتمكني او ت�سهيل طلب و/ او �سراء ال�سلع و اخلدمات، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل للبحث عن فر�س العمل و حتديدها، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل 
لتحديد امل�ستخدمني و ال�سماح لهم بالت�سال مبمثلي احلكومة، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لت�سهيل التفاعلب و التوا�سل بني الي�سر ومن�سات الذكاء ال�سطناعي، مزود خدمة التطبيق )ASP( الذي يتميز بربنامج لتمكني 
او ت�سهيل التفاعل و التوا�سل بني الب�سر ومن�سات الذكاء ال�سطناعي )الذكاءال�سطناعي(، ت�سميم تاأثريات الواقع املغزز و الواقع الفرتا�سي ل�ستخدامها يف تعديل ال�سور الفوتوغرافية و ال�سور و مقاطع الفيديو و املحتوى ال�سمعي الب�سري، 
توفري برنامج م�ساعد �سخ�سي غري قابل للتنزيل عرب النرتنت، توفري برنامج م�ساعد اجتماعي غري قابل للتنزيل، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل ل�ستخدامها يف ت�سهيل مكاملات ال�سوت عرب بروتوكول النرتنت 
)VOIP(  و املكاملات الهاتفية و مكاملالت الفيديو و الر�سائل ال�سية و الر�سائل اللكرتونية و الر�سائل الفورية و خدمات ال�سبكات الجتماعية عرب النرتنت، خدمات مزود خدمة التطبيقات )ASP( التي تتميز بربنامج لتمكني او ت�سهيل مكاملات 
ال�سوت عرب بروتوكول النرتنت )VOIP(   و املكاملات الهاتفية و مكاملالت الفيديو و الر�سائل ال�سية و الر�سائل اللكرتونية و الر�سائل الفورية و خدمات ال�سبكات الجتماعية عرب النرتنت، توفري موقع على �سبكة النرتنت ي�سم معلومات يف 
جمالت التكنولوجيا و تطوير الربجميات عرب النرتنت و �سبكات الت�سال. ت�سميم و تطوير اجهزة و برامج الواقع الفرتا�سي و الواقع املعزز و الواقع املختلط، . ت�سميم و تطوير اجهزة و برامج العاب الفيديو، تطوير الربجميات، تطوير برامج 
الو�سائط املتعددة التفاعلية، �سيانة و ا�سالح برامج الكمبيوتر، خدمات الكمبيوتر، و هي خدمات مزود ال�ست�سافة ال�سحابية، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة للتنزيل عرب النرتنت ل�ستخدامها يف التخزين 
اللكرتوين للبيانات، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة للتنزيل عرب النرتنت للتطبيقات و البيئات الفرتا�سية و الواقع املعزز، خدمات تبادل امللفات، اي توفري ال�ستخدام املوؤقت للتكنولوجيا املميزة غري القابلة 
للتنزيل لتمكني امل�ستخدمني من حتميل و تنزيل امللفات اللكرتونية، مزود خدمة التطبيقات، و هي توفري و ا�ست�سافة و ادارة وتطوير و �سيانة التطبيقات و الربامج و مواقع الويب و قواعد البيانات يف جمالت الت�سالت الال�سلكية و الو�سول اىل 
املعلومات املتنقلة و ادارة البيانات عن بعد لت�سليم املحتوى ل�سلكيا اىل اجهزة الكمبيوتر املحمولة و  اجهزة الكمبيوتر املحمولة و الجهزة اللكرتونية املحمولة، خدمات الكمبيوتر، اي توفري الدارة عن بعد لالجهزة عرب �سبكات الكمبيوتر او 
ال�سبكات الال�سلكية او النرتنت، خدمات ت�سفري البيانات، النقل اللكرتوين امل�سفر و ت�سليم البيانات امل�سرتدة، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج و التطبيقات غري القابلة للتنزيل عرب النرتنت لدارة عالقة العمالء )CRM( خدمات مزود خدمة 
التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج لدارة عالقة العمالء  )CRM(، خدمات الكمبيوتر، على وجه اخل�سو�س، مزود خدمة التطبيقات الذي يتميز بربنامج واجهة برجمة التطبيقات )API(  لدارة عالقة العمالء )CRM( توفري 
ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لت�سهيل و ترتيب جمع التربعات و توزيع التربعات املالية، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل خلدمات جمع التربعات املالية عرب النرتنت، اخلدمات العلمية و التكنولوجية و 
البحث و الت�سميم املتعلق بها، خدمات التحليل و البحث ال�سناعي، ت�سميم اجهزة و برامج الكمبيوتر و تطويرها و تركيبها و �سيانتها، خدمات البحوث و ال�ست�سارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات و الت�سالت. ت�سميم اجهزة ومعدات الت�سالت، 
خدمات ا�ست�سارية يف جمال الت�سميم و الختيار و التنفيذ و ا�ستخدام اجهزة الكمبيوتر و انظمة الربجميات لالخرين. توفري من�سة برجمية عرب النرتنت تتميز بالتكنولوجيا التي متكن امل�ستخدمني عرب النرتنت من اجراء املدفوعات و حتويل 
املتعددة، خدمات الكمبيوتر، اي مزود خدمات  الهاتف املحمول  امل�ستخدمني عرب النرتنت من اجراء عمليات الدفع و حتويل الموال عرب مواقع الويب و تطبيقات  التي متكن  الموال، توفري من�سة برجمية عرب النرتنت تتميز بالتكنولوجيا 
التطبيقات الذي يتميز بربجميات واحهة برجمة التطبيقات )API( لل�سماح للم�ستخدمني باجراء معامالت التجارة اللكرتونية عرب النرتنت و �سبكات الت�سالت، خدمات الربجميات كخدمات )SAAS( التي تتميز بربنامج لت�سهيل معامالت 
التجارة اللكرتونية عرب النرتنت و �سبكات الت�سالت،  مزود خدمة التطبيق الذي يتميز بواجهة برجمة التطبيقات )API(  لل�سماح للم�ستخدمني باجراء معامالت التجارة اللكرتونية عرب النرتنت و �سبكات الت�سالت، توفري ال�ستخدام 
املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتحويل اللغة الطبيعية اىل اوامر قابلة للتنفيذ بوا�سطة اجلهاز، حتليل و تقيم حمتوى الو�سائط الجتماعية، تطوير معايري ملحتوى و�سائل التوا�سل الجتماعي لطراف ثالثة، اجراء الجراءات املتعلقة 
باملعايري املتعلقة مبحتوى الطرف الثالث على و�سائل التوا�سل الجتماعي، ال�سراف على املحتوى وال�سراف عليه، الويب الن�سر، اي ن�سر القرارات املتعلقة مبحتوى و�سائل التوا�سل الجتماعي اخلا�سة بطرف ثالث، توفري ا�ستخدام موؤقت لربامج 
الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل يف طبيعة حمرك ال�ستعالم، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل ل�ستخدامها يف اإجراء ال�ستعالمات على كميات كبرية من البيانات، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري 
القابلة للتنزيل يف طبيعة حمرك ا�ستعالم يعمل عرب اأدوات ذكاء الأعمال )BI(، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الذكاء ال�سطناعي عرب الإنرتنت غري القابلة للتنزيل لت�سهيل برامج التعلم الآيل، مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي يتميز 
بربنامج لتمكني التعلم  الآيل اأو ت�سهيلها، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت للتعلم الآيل، ، توفري ال�ستخدام املوؤقت لأدوات الربامج غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت لتطوير الربامج، توفري ال�ستخدام املوؤقت 
خدمات  لل�سور،  الإكرتوين  التخزين  الإكرتونية،  البيانات  تخزين  امل�ستخدم،  واجهة  بناء  برامج  ت�سهيل  اأو  لتمكني  بربنامج  يتميز  الذي   )ASP( التطبيقات  خدمة  مزود  امل�ستخدم،  واجهات  لبناء  للتنزيل  القابلة  غري  النرتنت  عرب  للربامج 
ال�ست�سافة التفاعلية التي تتيح للم�ستخدمني ن�سر وم�ساركة املحتوى وال�سور  اخلا�سة بهم عرب الإنرتنت، توفري برامج غري قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت لإدارو قواعد البيانات، خدمات �سبكة الكمبيوتر، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري 
القابلة للتنزيل ل�ستطالع الراأي، توفري برامج يتيح للم�ستخدمني طرح الأ�سئلة بخيارات الإجابة، خدمات النظام الأ�سا�سي كخدمة )PAAS( التي تتميز بالتكنولوجيا التي ت�سمح لل�سركات واملوؤ�س�سات والفراد باإن�ساء واإدارة تواجدهم عرب 
تتميز  التي  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري   ، الجتماعية،  وال�سبكات  التجارية  الأعمال  يف  وامل�ساركة  وخدماتهم  ومنتجاتهم  باأن�سطتهم  املتعلقة   والر�سائل  الإنرتنت  عرب  امل�ستخدمني  معلومات  مع  والتوا�سل  الإنرتنت 
بالتكنولوجيا تتيح للم�ستخدمني اإدارة ح�سابات �سبكات الأعمال اخلا�سة بهم، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لالأوامر ال�سوتية وبرامج التعرف، وبرامج حتويل الكالم اىل ن�س، وتطبيقات الربامج التى تدعم ال�سوت لإدارة 
املعلومات ال�سخ�سية، النظام الأ�سا�سي كخدمة )PAAS( الذي يتميز مبن�سات برامج الكمبيوتر لربنامج امل�ساعد ال�سخ�سي، النظام الأ�سا�سي كخدمة )PAAS( الذي يتميز مبن�سات برامج الكمبيوتر وبرامج تكامل الأجهزة املنزلية، النظام 
توفري  ال�سخ�سية،  املعلومات  لإدارة  الكمبيوتر  تتميزبربامج  التي   )SAAS( كخدمة  الربجميات  البيانات،  ونقل  والفيديو  وال�سوت  ال�سوت  لنقل  الال�سلكي  الت�سال  لربامج   الكمبيوت  برامج  مبن�سات  يتميز  الذي   )PAAS( كخدمة  الأ�سا�سي 
ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل للو�سول اىل املعلومات حول املو�سوعات ذات الهتمام العام ومراقبتها وتتبعها والبحث عنها وحفظها وم�ساركتها، الربجميات كخدمة )SAAS( تتميز بربامج الكمبيوتر ل�ستخدامها يف الت�سال 
 )SAAS( وتو�سيلها وت�سغيلها، الربجميات كخدمة )iot( التي تعر�س برامج الكمبيوتر لالخرين ل�ستخدامها يف تطوير الربامج لإدارة الأجهزة الإكرتونية )SAAS( الأجهزة الإكرتونية، الربامج كخدمة )iot(والتحكم يف اإنرتنت الأ�سياء
ال�سور  اإنتاج  بعد  ما  با�ستثناء  ال�سوت  على  والتعرف  واللغة  والكالم  الطبيعية  اللغة  جمال  يف  لالخرين  الحتكارية  الكمبيوتر  برامج  و�سيانة  وتطوير  ت�سميم   ،)API( تطبيقات  برجمة  كواجهة  ل�ستخدامها  الكمبيوتر  تتميزبربامج  التي 
والت�سجيالت ال�سوتية، الدعم الفني واخلدمات ال�ست�سارية لتطوير التطبيقات، خدمات املعلومات وال�ست�سارات املتعلقة برجميات الأوامر ال�سوتية والتعرف، وبرامج حتويل الكالم اىل ن�س، وتطبيقات الربامج التي تدعم ال�سوت، وبرامج  اإنرتنت 
التكنولوجية، وهي خدمات  التكنولوجيا، اخلدمات  الأزياء، اخلدمات  والت�سميم  واملنتجات،  الداخلي،  والت�سميم  والت�سميم اجلرافيك،  والطق�س،  املنزيل،  والديكور  والتكنولوجيا،  العلوم  والتعليقات يف جمال  والأخبار  املعلومات  الأ�سياء، توفري 
تخزين البيانات،  مزود خدمة التطبيقات )ASP(، اي ا�ست�سافة تطبيقات برامج الكمبيوتر عرب اإنرتنت الخرين،  اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بربجمة اإدارة تطبيقات الو�سائط املتعددة، وبرجمة الكمبيوتر، والأجهزة، والربجميات، وت�سميم  
نظام الكمبيوتر واملوا�سفات، خدمات الربجميات كخدمة  )SAAS(، وهي ا�ست�سافة الربامج لي�ستخدمها الخرون ل�ستخدامها من خالل توفري قاعدة بيانات عرب الإنرتنت ت�سم جمموعة وا�سعة من معلومات الهتمامات العامة عرب الإنرتنت، 
توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج اأجهزة الت�سالت املحمولة عرب الإنرتنت غر القابلة للتنزيل لتح�سني الو�سول املحمول اىل الإنرتنت عرب اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر املحمولة  واأجهزة الت�سالت املحمولة، الدعم الفني، وحتديدا، 
ا�ستك�ساف اأخطاء اأجهزة وبرامج الكمبيوتر وم�ساكل اأجهزة وبرامج اأجهزة الكمبيوتر املحمولة واأجهزة الت�سالت املحمولة  ، ا�ست�سارة برامج  الكمبيوتر والكمبيوتراملحمول واأجهزة  الت�سال املحمولة، توفريال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر 
وال�سبكات  واللعاب  املتدفقة  والفيديو  ال�سوت  ملفات  اإىل  للو�سول  الإنرتنت  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  والتطبيقات  للربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  وتنزيلها،  الكمبيوتر  برامج  اإىل  الو�سول  من  امل�ستخدمني  متكن  والتي  للتنزيل  القابلة  غري 
الجتماعية وامللفات الن�سية ملفات الو�سائط املتعددة، مزود خدمة التطبيقات)ASP( الذي يتميزبربنامج واجهة برجمة التطبيقات )API( لتدفق وحتزين وم�ساركة األعاب الفيديو واملحتوى والبيانات واملعلومات، تطوير برامج الكمبيوتر يف 
جمال تطبيقات الهاتف املحمول. تقدمي خدمات الدعم الفني، وحتديدا، ا�ستك�ساف اأخطاء برجميات الكمبيوتر واإ�سالحها فيما يتعلق با�ستخدام معدات الت�سالت، خدمات الكمبيوتر، خدمات تكنولوجيا املعلومات، خدمة التطبيق مقدم خدمات 
)ASP(، اي ا�ست�سافة تطبيقات  برامج الكمبيوتر الآخرين، خدمات موفر خدمة التطبيقات )ASP(، التي تتميز بربنامج التجارة  الإكرتونية ل�ستحدامه كبوابة دفع ت�سمح مبعاجلة بطاقات الئتمان اأو املدفوعات املبا�سرة للتجار، خدمات 
مزود خدمة التطبيقات )ASP(، وهي توفري ا�ست�سافة واإدارة وتطوير و�سيانة التطبيقات  والربامج واملواقع الإكرتونية  وقواعد البيانات يف جمالت تكنولوجيا املعلومات و blockchain،  والعملة الفرتا�سية والعملة الرقمية و العمالت 
امل�سفرة و ال�سول الرقمية خدمات موفر خدمة تطبيقات )ASP( التي تتميز بربجميات لال�ستخدام يف العمالت الفرتا�سية والعمالت الرقمية ، والعمالت امل�سفرة، وتبادل ال�سول الرقمية و املعامالت مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي 
يتميز بربنامج لتمكني او ت�سهيل ان�ساء و حترير و حتميل و تنزيل و الو�سول اىل و عر�س و ن�سر و عر�س والتعليق على وت�سمني ونقل وم�ساركة او توفري و�سائط او معلومات الكرتونية عب النرتنت و الت�سالت و ال�سبكات. خدمات مزود خدمة 
التطبيقات التي تتميز بربنامج واجهة برجمية التطبيقات )API(  لل�سماح للم�ستخدمني باجراء املعامالت التجارية اللكرتونية عرب �سبكة كمبيوتر عاملية، مزود خدمة التطبيقات )ASP(  الذي يتميز بربنامج للتمكني او ت�سهيل �سراء ال�سلع و 
اخلدمات، خدمات الربجميات كخدمة )SAAS(، خدمات النظام ال�سا�سي كخدمة )PAAS(، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة للتنزبل، توفري تكنولوحيا دفرت ال�ستاذ املوزع، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج 
وال�سول    blockchain غري القابلة للتنزيل و التي ت�سهل قدرة امل�ستخدمني على عر�س و حتليل و ت�سجيل و تخزين ومراقبة و ادارة و تداول و تبادل العمالت الرقمية و العملة الفرتا�سية و العمالت امل�سفرة و ال�سول الرقمية و  
الرقمية و الرموز الرقمية و العمالت امل�سفرة الرموز املميزة ورموز املنفعة توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لر�سال و ا�ستيالم و قبول و�سراء وبيع و تخزيل و نقل و تداول و تبادل العمالت الرقمية و العملة الفرتا�سية و 
العمالت امل�سفرة و ال�سول الرقمية و blockchain و ال�سول الرقمية و الرموز الرقمية و الرموز امل�سفرة و رموز املرافق، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتنفيذ املعامالت املالية و ت�سجيلها، لن�ساء ح�سابات و �سيانه و 
ادارة املعلومات حول املعامالت املالية على دفرت ال�ستاذ العامة املوزعة و �سبكات الدفع من نظري اىل نظري، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ملعاجلة املدفوعات اللكرتونية و حتويل الموال من واىل الخرين، توفري برجميات 
املن�سة املالية و اللكرتونية. توفري برنامج ل�ستخدامه كواجهة برجمة تطبيقات )API( لتطوير و اختبار و دمج تطبيقات و برجميات blockchain توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتحويل العمالت الرقمية و العملة 
الفرتا�سية و العمالت امل�سفرة و ال�سول الرقمية و blockchain   وال�سول الرقمية و الرموز الرقمية و الرموز امل�سفرة و رموز املرافق بني الطراف، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ل�ستخدامها يف التداول املايل توفري 
ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ل�ستخدامها يف التداول املايل توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ل�ستخدامها يف الو�سول للمعلومات املالية و وبيانات ال�سوق و الجتاهات، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري 
القابلة للتنزيل لدارة امان الت�سفري لعمليات الر�سال اللكرتونية عرب الكمبيوتر و ال�سبكات. توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ل�ستخدامها مع العملة الفرتا�سية، توفري برجميات ل�ستخدامها بالعملة الرقمية، توفري برامج 
امل�سفرة، توفري برامج ل�ستخدامها كمحفظة  للعمالت  التخزين، توفري برامج ل�ستخدامها كمحفظة  الرقمية و خدمات  العمالت  للتنزيل لال�ستخدام مع حمفظة  القابلة  املوؤقت للربامج غري  امل�سفرة، توفري ال�ستخدام  العمالت  ل�ستخدامها مع 
الكرتونية، توفري برامج ل�ستخدامها كمحفظة رقمي، خدمات تخزين البيانات اللكرتونية، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج القابلة للتنزيل لتحويل الأموال اإلكرتونيا، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتحويل العمالت، 
توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل جلمع البيانات وتوزيعها، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ملعامالت الدفع، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لربط اأجهزة الكمبيوتر بقواعد البيانات 
املحلية و�سبكات  الكمبيوتر العاملية، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لإن�ساء قواعد بيانات للمعلومات و البيانات قابلة للبحث،  توفري ال�ستحدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لإدارة والتحقق من �سحة العملة الرقمية، 
والعملة الفرتا�سية،  والعمالت امل�سفرة، والأ�سول الرقمية، واأ�سول blockchain، والأ�سل الرقمي، والرمز الرقمي، والرمز امل�سفرة، معامالت الرمز املميز،  توفريال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لإن�ساء العقود الذكية واإداراتها، 
اإلكرتونيا للعملة الرقمية والعملة الفرتا�سية والعمالت امل�سفرة، والأ�سول الرقمية  توفريال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لإدارة معامالت الدفع والتبادل، توفريال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتبادل العمالت 
والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة والرموز املرافق، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ل�ستخدامها يف متكني التحويل اإلكرتوين لالأموال من واىل الخرين، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لإن�ساء عملة 
رقمية لمركزية ومفتوحة امل�سدر ل�ستخدامها يف املعامالت القائمة على، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لإن�ساء عملة افرتا�سية لمركزية ومفتوحة امل�سدر ل�ستخدامها يف املعامالت، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري 
القابلة للتنزيل لإن�ساء عملة م�سفرة لمركزية ومفتوحة امل�سدر ل�ستخدامها يف املعامالت، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل للت�سفري ومتكني النقل الآمن للمعلومات الرقمية عرب الإنرتنت، وكذلك عرب طرق الت�سال الأخرى 
بني اأجهزة احلو�سبة، برنامج من�سة دفرتالأ�ستاذ املوزع لال�ستخدام يف معاجلة املعامالت املالة، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتحويل الأموال الإلكرتوين وحتويل العمالت، توفري بوابة اإلكرتونية  ت�سم مدونات ومن�سورات 
غري قابلة للتنزيل يف طبيعة املقالت والأعمدة والأدلة الإعالمية يف جمالت العمالت الفرتا�سية والأ�سول الرقمية والبلوك ت�سني واجتاهات ال�سوق والتداول، النظام الأ�سا�سي كخدمة)PAAS( الذي يتميز مبن�سات برامج الكمبيوتر لبيع 
و�سراء العمالت الرقمية، والعمالت الفرتا�سية، والعمالت امل�سفرة،  والأ�سول الرقمية و blockchain، والأ�سول الرقمية، والرموز الرقمية، الرموز امل�سفرة، ورموز املرافق،  الربجميات كخدمة )SAAS( التي تتميز مبن�سات برامج الكمبيوتر 
اإن�ساء بيئة افرتا�سية عرب  blockchain، والأ�سول الرقمية، والرموز الرقمية، الرموز امل�سفرة، ورموز املميزة املرافق، خدمات الكمبيوتر، وهي  لبيع و�سراء العمالت الرقمية، والعمالت الفرتا�سية، والعمالت امل�سفرة،  والأ�سول الرقمية و 
blockchain، والأ�سول الرقمية، والرموز الرقمية، الرموز امل�سفرة، ورموز املميزة املرافق، النظام الأ�سا�سي كخدمة )PAAS( الذي  النرتنت لبيع و�سراء العمالت الرقمية، والعمالت الفرتا�سية، والعمالت امل�سفرة،  والأ�سول الرقمية و 
blockchain واأنظمة كمبيوتر التخزين املوزعة  blockchain واأنظمة كمبيوتر التخزين املوزعة واملدفوعة بالرموز، الربجميات كخدمة )SAAS( الذي تتميز مبن�سات برامج الكمبيوتر لإدارة  يتميز مبن�سات برامج الكمبيوتر لإدارة 
بتكنولوجيا  تتميز  التي  البيانات  ت�سفري  خدمات  امل�سدر،  مفتوحة  لمركزية  �سحابية  تخزين  توفريمن�سة  وهي  الكمبيوتر،  خدمات  واخلا�سة،  والآمنة  امل�سفرة  ال�سحابي  التخزين   خدمات  توفري  وهي  الكمبيوتر،  خدمات  بالرموز،  واملدفوعة 
برجميات blockchain، وبروتوكولت الند للند لتوفري تخزين �سحابي اآمن وخا�س وم�سفر،  توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ل�ستخدامها كمحفظة للعمالت امل�سفرة، بيانات التعدين، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري 
blockchain، خدمات الربجميات كخدمة )SAAS( الذي تتميز بربنامج للمقا�سة والتخ�سي�س والمتثال والت�سجيل وت�سوية التداول املتعلق بالعملة الرقمية والعملة الفرتا�سية والعمالت امل�سفرة  القابلة للتنزيل ل�ستخدام مع تقنية 
والأ�سول الرقمية وblockchain والأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة  والرموز املميزة للمرافق، خدمات النظام الأ�سا�سي كخدمة )PAAS( التي تتميز بربنامج للمقا�سة والتخ�سي�س والمتثال والت�سجيل وت�سوية التداول 
الأ�سا�سي كخدمة )PAAS( ي�سم من�سات برجمية  النظام  للمرافق،  والرموزاملميزة  امل�سفرة   والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  blockchain والأ�سول  و  الرقمية  امل�سفرة والأ�سول  والعمالت  والعملة الفرتا�سية  الرقمية  بالعملة  املتعلق 
لت�سهيل املعامالت واملدفوعات با�ستخدام العمالت الرقمية والعملة الفرتا�سية والعمالت امل�سفرة وال�سول الرقمية والبلوك�سني والأ�سول الرقمية والرموز الرقمية ورموز الت�سفري ورموز املرافق التي تتيح للم�ستخدمني ال�سراء من املنتجات وبيعها 
واخلدمات لالخرين؛ الربجميات كخدمة )SAAS( تتميز مبن�سات برجمية لت�سهيل املعامالت واملدفوعات با�ستخدام العمالت الرقمية والعملة الفرتا�سية والعمالت امل�سفرة والأ�سول الرقمية والبلوك�سني والأ�سول الرقمية والرموز الرقمية 
ورموز الت�سفري ورموز املرافق التي تتيح للم�ستخدمني ال�سراء من املنتجات وبيعها واخلدمات لالخرين؛ من�سات الربجميات القائمة على Blockchain ومن�سات برامج احلو�سبة املوزعة للتدقيق والتحقق من املعلومات والرموز الرقمية؛ ت�سميم 
ملراجعة  للتنزيل  القابلة  للربامج غري  املوؤقت  الآمنة؛ توفري ال�ستخدام  املعامالت  ت�سهيل  ل�ستخدامها يف  للتنزيل  القابلة  للربامج غري  املوؤقت  ؛ توفري ال�ستخدام   Blockchain القائمة على  للمن�سات  التدقيق والمن  برامج  وتطوير وتنفيذ 
امل�سفرة والرموز املميزة للمرافق؛ ت�سميم وتطوير وتنفيذ الربامج ملن�سات احلو�سبة املوزعة؛ ت�سميم  Blockchainوالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز  و  امل�سفرة وال�سول الرقمية  العمالت الرقمية والعملة الفرتا�سية والعمالت 
وتطوير وتنفيذ برامج Blockchain؛ ت�سميم وتطوير وتنفيذ برامج العمالت الرقمية والعملة الفرتا�سية والعمالت امل�سفرة وال�سول الرقمية و Blockchain والأ�سول الرقمية والرمز الرقمي والرموز امل�سفرة وحمافظ الرموز امل�ساعدة؛ 
ت�سميم وتطوير وتنفيذ برامج خلدمات التحقق من طرف ثالث ملعامالت العملة الرقمية، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر املعامالت التي تنطوي على عملة البيتكوين؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل للم�ستخدمني 
ل�سراء وبيع املنتجات با�ستخدام العمالت الرقمية والعمالت الفرتا�سية والعمالت امل�سفرة وال�سول الرقمية والبلوك�سني والأ�سول الرقمية والرموز الرقمية ورموز الت�سفري ورموز املرافق؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل 
Blockchain وقراءتها وتتبعها وا�ستخدامها؛ خدمات ال�ست�سارات الفنية املتعلقة بالعملة الرقمية، والعملة الفرتا�سية، والعمالت امل�سفرة، والأ�سول الرقمية و�سل�سلة الكتل، والأ�سول الرقمية، والرمز  ل�ستخدامها يف الو�سول اىل تقنية 
التي تتميز مبن�سات برامج   )SAAS( واإدارتها؛ الربجميات كخدمة ون�سرها  التطبيقات  الكمبيوتر وتطوير  الكمبيوتر لأنظمة  برامج  يتميز مبن�سات  الذي   )PAAS( الأ�سا�سي كخدمة النظام  املرافق؛  رمز  امل�سفر ومعامالت  والرمز  الرقمي، 
الكمبيوتر لأنظمة الكمبيوتر وتطوير التطبيقات ون�سرها واإداراتها؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتمكني امل�ستخدمني من تطوير وبناء وت�سغيل التطبيقات املوزعة من خالل عقد ذكي مفتوح امل�سدر من نظري اإىل نظري 
العنا�سر  تبادل  للتنزيل ل�ستخدامها يف  القابلة  للربامج غري  املوؤقت  ال�ستخدام  الكمبيوتر. توفري  و�سبكات  الكمبيوتر  اأجهزة  مع  والتوا�سل  الو�سول  للتحكم يف  للتنزيل  القابلة  امل�سادقة غري  موؤقت لربامج  ا�ستخدام  �سبكة دفع؛ توفري  ومن�سة 
ك�؛ مزود خدمة  واملرقمنة   ،Blockchainالرقمية و امل�سفرة، وال�سول  والعمالت  والعمالت الفرتا�سية،  الرقمية،  العمالت  ا�سدار  للتنزيل ل�ستخدامها يف  القابلة  للربامج غري  املوؤقت  الرقمي. توفري ال�ستخدام  التبادل  الفرتا�سية؛ توفري 
التطبيق )ASP(؛ مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربجميات واجهة برجمة التطبيقات)API( التي ت�سهل اخلدمات عرب النرتنت لل�سبكات الجتماعية، وتطوير تطبيقات الربامج؛ مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي يتميز 
التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج  التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج خلدمات ر�سم اخلرائط؛ مزود خدمة  ال�سلع واخلدمات والأحداث ذات الهمية وحتديدها وم�ساركتها؛ مزود خدمة  للبحث عن مواقع  للموقع  بربنامج مدرك 
العالنية  والت�سالت  والعالنات،  والر�سائل،  والن�س،  والبيانات،  الفيديو،  ومقاطع  وال�سور،  الفيديو،  وحمتوى  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  ال�سور،  ونقل  افرتا�سي،  جمتمع  وان�ساء   ، الجتماعية  ال�سبكات  حمتوى  واإدارة  الجتماعية،  لل�سبكات 
العالمية ومعلومة؛ مزود خدمة )ASP( الذي يتميز بربنامج ل�ستخدامه يف ال�سراء والبيع والت�سميم والدارة والتتبع والتقييم والتح�سني وال�ستهداف والتحليل والت�سليم والبالغ عن العالن والت�سويق عرب النرتنت؛ مزود خدمة التطبيقات 
الجتماعية  اخلرائط  ر�سم  ت�سهيل  اأو  لتمكني  بربنامج  يتميز  الذي   )ASP( التطبيقات  خدمة  مزود  التو�سيات؛  وتقدمي  امل�ستخدمني  مع  الأن�سطة  وتخطيط  امل�ستخدم،  موقع  وعر�س  م�ساركة  ت�سهيل  اأو  لتمكني  بربنامج  يتميز  الذي   )ASP(
والوجهة؛ مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي يتميز بربنامج لتمكني اأو ت�سهيل التفاعل والتوا�سل بني الب�سر ومن�سات الذكاء ال�سطناعي )الذكاء ال�سطناعي(، اأي الروبوتات والوكالء الفرتا�سيني وامل�ساعدين الفرتا�سيني؛ خدمات مزود 
املت�سلة  الذكية  ال�ستهالكية  اللكرتونية  الأجهزة  اأي  واإدارتها،  وربطها  وت�سغيلها  ودجمها  بال�سوت  فيها  التحكم  يتم  التي  املعلومات  اأجهزة  يف  للتحكم  بربنامج  تتميز  التي   )ASP( التطبيقات  خدمة  موفر  خدمات  )ASP(؛  التطبيق  خدمة 
بال�سحابة والتي يتم التحكم فيها بال�سوت واأجهزة امل�ساعد ال�سخ�سي اللكرتونية؛ مزود خدمة التطبيقات )ASP(، اأي ا�ست�سافة التطبيقات والربامج ومواقع الويب واإدارتها وتطويرها و�سيانتها، يف جمالت النتاجية ال�سخ�سية، والت�سالت 
الال�سلكية وتطبيقات الهاتف املحمول؛ مزود خدمة تطبيقات )ASP(، اي توفري و ا�ست�سافة و ادارة و تطوير و �سيانة التطبيقات و الربامج و املواقع االلكرتونية و قواعد البيانات يف جمالت ح�ساب ترتيب مواقع الويب بناءا على حركة 
امل�ستخدم، مزود خدمة التطبيقات )ASP(، اي ال�ست�سافة عن بعد لتطبيقات الكمبيوتر لالخرين، مزود خدمة التطبيقات، و هي توفري و ا�ست�سافة وادارة و تطوير و �سيانة التطبيقات و الربامج و مواقع الويب و قواعد البيانات يف جمالت 
الت�سالت الال�سلكية و االو�سول اىل املعلومات املتنقلة و ادارة البيانات عن بعد لت�سليم املحتوى ل�سلكيا اىل اجهزة الكمبيوتر املحمولة و اجهزة الكمبيوتر املحمولة و الجهزة اللكرتونية املحمولة، مزود خدمة التطبيقات،  و هي توفري و 
اجهزة  و  برامج  ت�سميم  و  ا�ست�سارة  الكمبيوتر،  برجمة  الكمبيوتر،  ا�ست�سارات  امل�ستخدم،  حركة  ا�سا�س  على  املوقع  ترتيب  ح�ساب  جمالت  يف  البيانات  قواعد  و  اللكرتونية  املواقع  و  الربامج  و  التطبيقات  �سيانة  و  تطوير  و  وادارة  ا�ست�سافة 
الكمبيوتر، خدمات ا�ست�سارات اجهزة الكمبيوتر و الربامج و التطبيقات و اال�سبكات، خدمات الكمبيوتر عرب النرتنت، و هي توفري املعلومات و الروابط عرب النرتنت و املورد اللكرتونية املتعلقة بالريا�سة و ال�سحة واللياقة البدنية، خدمات 
ان�ساء  الواقع املعزز، خدمات الكمبيوتر، و هي  الواقع املختلط، و حمتوى و بيانات  الواقع الفرتا�سي، و  امل�ستخدم، و ملفات �سخ�سية، و  الكمبيوتر يف طبيعة تقدمي �سفحات خم�س�سة على النرتنت تتميز مبعلومات حمددة او حمددة من قبل 
جمتمعات افرتا�سية للم�ستخدمني امل�سجلني لتنظيم املجموعات و الحداث و امل�ساركة  يف املناق�سات و احل�سول على تعليقات من اقرانهم و امل�ساركة يف ال�سبكات الجتماعية و التجارية و املجتمعية، خدمات الكمبيوتر، و هي حتديد املحتوى و 
العالنات التي يحددها امل�ستخدم عرب النرتنت و ان�ساء موجزات على و�سائل التوا�سل الجتماعي، خدمات الكمبيوتر، و هي ا�ست�سافة مرافق الويب عرب النرتنت لالخرين لتنظيم و اجراء الجتماعات و الفعاليات و املناق�سات التفاعلية عرب 
النرتنت و �سبكات الت�سالت،  خدمات احلا�سب اليل، و هي توفري املعلومات يف جمالت التكنولوجيا و تطوير الربجميات عرب النرتنت، تطوير برامج احلا�سوب، ان�ساء و �سيانة و ا�ست�سافة موقع على �سبكة النرتنت و غريها من �سبكات الت�سال 
احلا�سوبية و اللكرتونية التي حتتوي على معلومات و روابط على النرتنت و مواد الكرتونية يف جمال الريا�سة و اللياقة البدنية، ان�ساء و �سيانة و ا�ست�سافة موقع ويب تفاعلي و�سبكات ات�سال الكرتونية و حا�سوبية اخرى متكن امل�ستخدمني من 
الدخول و الو�سول اىل وتتبع التقدم و ر�سد و توليد معلومات و اجنازات ال�سحة و اللياقة البدنية و التمارين ال�سخ�سية و الريا�سية و الن�سطة الريا�سية، ان�ساء و �سيانة و ا�ست�سافة موقع ويب تفاعلي و �سبكاتات�سالت الكرتونية و حا�سوبية 
اخرى متكن امل�ستخدمني من التناف�س و مقارنة املعلومات الريا�سية و الجنازات مع م�ستخدمني اخرين، ت�سميم و تطوير اجهزة و برامج الواقع املعزز،  ت�سميم و تطوير اجهزة الكمبيوتر و برامج الكمبيوتر، ت�سميم و تطوير برامج الو�سائط 
املتعددة التفاعلية، ت�سميم و تطوير اجهزة و برامج الواقع املختلط، ت�سميم و تطوير اجهزة و برامج الواقع الفرتا�سي، خدمات تبادل امللفات، وهي توفري ت�سهيالت عرب النرتنت لالخرين تتميز بتكنولوجيا متكن امل�ستخدمني من حتميل و تنزل 
امللفات اللكرتونية، ا�ست�سافة املحتوى الرقمي عرب النرتنت، خدمات ر�سم اخلرائط، الكمبيوتر املحمول و اجلوال ا�ست�سارة و ت�سميم اجهزة و برامج اجهزة الت�سالت، ت�سميم برامج الكمبيوتر املحمول و اجهزة الت�سالت املحمولة لالخرين، 
برامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل لعر�س البيانات و املعلومات و جتميعها و حتليلها و تنظيمها يف جمالت ال�سحة و العافية و اللياقة البدنية و االن�ساط البدين و ادارة الوزن و النوم و التغذية، برامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل لت�سهيل 
التفاعل و التوا�سل بني الب�سر و من�سات الذكاء ال�سطناعي ) الذكاء ال�سطناعي(، اي الروبوتات و الوكالء الفرتا�سيني و امل�ساعدين الفرتا�سيني، برامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل مل�ساركة موقع امل�ستخدم و عر�سه، و تخطيط الن�سطة مع 
امل�ستخدمني الخرين و تقدمي التو�سيات، برامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل لر�سم اخلرائط الجتماعية و الوجهة، برامج كمبيوتر غري قابلة للتنزيل لتتبع اهداف و اح�سائيات اللياقة و ال�سحة و العافية، برامج غري قابلة للتنزيل لن�ساء 
برامج تدريب لياقة بدنية خم�س�سة، الربامج غري القابلة للتنزيل لن�ساء جمموعات خا�سة ان�ساأها امل�ستخدمون و ادارتها داخل املجتمعات الفرتا�سية وادارتها والو�سول اليها، الربامج غري القابلة للتنزيل  لطلب و/ او �سراء ال�سلع و اخلدمات، 
برامج غري قابلة للتنزيل ملعاجلة املدفوعات اللكرتونية، برنامج غري قابل للتنزيل لتوفري �سوق افرتا�سي، برامج غري قابلة للتنزيل لتوفري خدمات التدريب ال�سخ�سية و التدريبات و تقيمات اللياقة البدنية، برامج غري قابلة  للتنزيل لل�سبكات 
الجتماعية، وان�ساء جمتمع افرتا�سي، ونقل ال�سوت و الفيديو و ال�سور و الن�سو�س و اتلبيانات، برامج غري قابلة  للتنزيل لبث حمتوى ترفيهي متعدد الو�سائط، برامج غري قابلة  للتنزيل لر�سال املحتوى و الن�سو�س و امل�سنفات املرئية و امل�سنفات 
ال�سوتية و امل�سنفات ال�سمعية و الب�سرية و امل�سنفات الدبية و البيانات و امللفات و امل�ستندات و العمال اللكرتونية و م�ساركتها و ا�ستيالمها و تنزيلها و عر�سها والتفاعل معها و نقلها، مزود من�سة �سراء العالنات عرب النرتنت، اي توفري برامج 
غري قابلة للتنزيل لل�سماح مل�سرتي و بائعي العالنات عرب النرتنت بال�سراء و بيع خمزون العالنات، برامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة للتنزيل عرب النرتنت ل�ستخدامها يف التخزين اللكرتوين للبيانات، برامج احلو�سبة ال�سحابية غري 
القابلة للتنزيل عرب النرتنت لتطبيقات و بيئات الواقع الفرتا�سي و املختلط و املعزز، برامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل عرب النرتنت ل�ستخدامها يف توفري خدمات البيع بالتجزئة و الطلب ملجموعة متنوعة من ال�سلع ال�ستهالكية، النظام 
ال�سا�سي كخدمة )PAAS( الذي يعر�س من�سات برامج الكمبيوتر ل�ستخدامها يف �سراء العالنات و ن�سرها، النظام ال�سا�سي كخدمة )PAAS( يظم من�سات برامج الكمبيوتر لل�سبكات الجتماعية، وادارة حمتوى ال�سبكات الجتماعية، و 
ان�ساء جمتمع افرتا�سي، ونقل ال�سور و املحتوى ال�سمعي  الب�سري والفيديو، وال�سور، ومقاطع الفيديو، والبيانات، والن�سو�س، والر�سائل، والعالنات، والو�سائط الت�سالت و املعلومات العالنية، النظام ال�سا�سي كخدمة )PAAS( الذي يتميز 
مبن�سات برامج الكمبيوتر لالوامر ال�سوتية و برامج التعرف، وبرنامج حتويل الكالم اىل ن�س، و تطبيقات الربامج التي تدعم ال�سوت لدارة املعلومات ال�سخ�سية، النظام ال�سا�سي كخدمة )PAAS( ي�سم من�سات برجمية لل�سبكات الجتماعية و 
نقل ال�سور و املحتوى ال�سمعي الب�سري و حمتوى الفيديو و الر�سائل، النظام ال�سا�سي كخدمة )PAAS( التي تتميز بربامج الكمبيوتر لل�سماح للم�ستخدمني باداء العمال التجارية اللكرتونية و معامالت التجارة اللكرتونية، توفري موقع ويب 
تفاعلي ميكن امل�ستخدمني من الدخول و الو�سول اىل و التتبع التقدم و ر�سد وتوليد التغذية و ال�سعرات احلرارية و ال�سحة و اللياقة البدنية و التمارين ال�سخ�سية و الريا�سة و معلومات الن�سطة الريا�سية و الجنازات، توفري ا�ستخدام الربامج 
غري القابلة للتنزيل لتوفري املعلومات املتعلقة بالريا�سة، وتنمية املهارات الريا�سية، و تدريبب اللياقة البدنية، و تدريب اللياقة البدنية عرب موقع ويب على النرتنت و اجهزة كمبيوتر و�سبكات ات�سالت الكرتونية اخرى ووحدات حتكم اللعاب، 
واجهزة الكمبيوت ال�سخ�سية، و الجهزة الرقمية ال�سخ�سية، و الهواتف الذكية، توفري موقع ويب تفاعلي ميكن امل�ستخدمني من الدخول والو�سول اىل و تتبع التقدم و ر�سد و توليد ال�سعرات احلرارية و اللياقة البدنية و التمارين ال�سخ�سية و 
معلومات الن�سطة الريا�سية و الجنازات،  توفري خدمة �سبكة عرب النرتنت متكن امل�ستخدمني من نقل البيانات الهوية ال�سخ�سية اليها و تبادل بيانات الهوية ال�سخ�سية مع و من�ساأت متعددة عرب النرتنت، توفري خدمات بحث حا�سوبية خم�س�سة، 
الو�سائط  و  الر�سومات  و  البيانات  و قواعد  الوثائق اللكرتونية  و  الن�سو�س  للبحث، مبا يف ذلك  القابلة  البيانات  و قواعد  الفهار�س  املعلومات من  املحدد عرب النرتنت، توفري  امل�ستخدم  بناءا على طلب  ا�سرتجاعها  و  املعلومات  البحث عن  و هي 
�سبكات  و  النرتنت  عرب  اللكرتونية  التجارية  املعامالت  باجراء  للم�ستخدمني  لل�سماح  للتنزيل  قابلة  غري  برامج  توفري  النرتنت.  على  البحث  حمركات  توفري  الت�سال،  �سبكات  و  النرتنت  عرب  امل�سموع  و  املرئي  املحتوى  و  ال�سور  و  اللكرتونية 
الت�سالت، توفري ت�سهيالت عرب النرتنت تتميز بالتكنولوجيا التي متكن امل�ستخدمني عرب النرتنت من ان�ساء ملفات تعريف �سخ�سية تعر�س معلومات ال�سبكات الجتماعية و التجارية، ونقل هذه املعلومات وم�ساركتها بني العديد من املرافق عرب 
النرتنت لالنخراط يف ال�سبكات الجتماعية، وادارة ح�سابات ال�سبكات الجتماعية اخلا�سة بهم، توفري ت�سهيالت عرب النرتنت متنح امل�ستخدمني القدرة على حتميل و تعديل و م�ساركة ال�سوت و الفيديو و ال�سور الفوتوغرافية و الن�سو�س 
والر�سومات والبيانات؛ توفري ت�سهيالت عرب النرتنت تتميز بالتكنولوجيا التي متكن امل�ستخدمني عرب النرتنت من ان�ساء ملفات تعريف �سخ�سية تعر�س معلومات ال�سبكات الجتماعية والتجارية ونقل هذه املعلومات وم�ساركتها بني مرافق متعددة 
عرب النرتنت؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل عرب النرتنت لعداد وتكوين والتحكم يف اجهزة الكمبيوتر والجهزة الطرفية للكمبيوتر القابلة لالرتداء؛ توفري مواقع على النرتنت تتيح للم�ستخدمني امكانية التحميل والتعديل وم�ساركة 
حمتوى الواقع الفرتا�سي والواقع املختلط والواقع املعزز واملعلومات واخلربات والبيانات؛ توفري برامج امل�ساعد ال�سح�سي؛ توفري من�سات بخث تتيح للم�ستخدمني طلب وا�ستقبال ال�سور ومقاطع الفيديو والن�سو�س والبيانات وال�سور والعمال 
اللكرتونية؛ توفري من�سات بحيث تتيح للم�ستخدمني طلب وا�ستالم املحتوى والن�سو�س وامل�سنفات املرئية وامل�سنفات ال�سوتية وامل�سنفات ال�سمعية والب�سرية وامل�سنفات الدبية والبيانات وامللفات والوثائق وامل�سنفات اللكرتونية؛ توفري برامج 
للتنزيل  الكمبيوتر غريالقابلة  املايل؛ توفري و�سول موؤقت اىل برامج  التربع  لت�سهيل وترتيب متويل وتوزيع التربعات والتربعات؛ توفري برجميات خلدمة جمع التربعات اخلريية عرب النرتنت وخدمات  امل�ساعد الجتماعي؛ توفري برجميات 
القابلة  الكمبيوتر غري  املوؤقت لربامج  الكمبيوتر وتنزيلها؛ توفري ال�ستخدام  الو�سول اىل برامج  امل�ستخدمني من  املرافق عرب النرتنت لتمكني  للتنزيل وا�ست�سافة  الكمبيوتر غريالقابلة  خلدمات ر�سم اخلرائط؛ توفري و�سول موؤقت اىل برامج 
للتنزيل التي متكن من تطوير وتقييم واختبار و�سيانة تطبيقات برامج الجهزة املحمولة لجهزة احلو�سبة املحمولة، وهي الهواتف املحمولة والهواتف الذكية واجهزة الكمبيوتر املحمولة والهواتف الذكية واجهزة الكمبيوتر املحمولة واجهزة 
الكمبيوتر اللوحية؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل مل�ساركة موقع امل�ستخدم وعر�سه، وتخطيط الن�سطة مع امل�ستخدمني الخرين وتقدمي التو�سيات؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمببيوتر غري القابلة 
للتنزيل لر�سم اخلرائط الجنماعية والوجهة؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل للعثور على نا�سري املحتوى واملحتوى وال�سرتاك يف املحتوى؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل للو�سول 
اىل الو�سائط اللكرتونية وال�سور الفتوغرافية وال�سور والر�سوم البيانية وجمعها وعر�سها وحتريرها وربطها وتعديلها وتنظيمها وو�سع عالمات عليها وتدفقها وم�ساركتها وتخزينها ونقلها وتوفريها باي طريقة اخرى؛ ال�سوت والفيديو واملحتوى 
ال�سمعي الب�سري والبيانات واملعلومات عرب النرتنت و�سبكات الت�سال؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج التجارة اللكرتونية غري القابلة للتنزيل لل�سماح للم�ستخدمني باجراء املعامالت التجارية اللكرتونية عرب النرتنت؛ توفري ال�ستخدام 
املوؤقت لربامج الكمبيوتر املدركة للموقع غري القابلة للتنزيل للبحث عن مواقع ال�سلع واخلدمات والحداث ذات الهمية وم�ساركتها وحتديدها؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لتطبيفات الربامج غري القابلة للتنزيل للبحث عن نقاط الهتمام املحلية 
واملوقعية وحتديدها، والحداث، واملعامل، وفر�س العمل، والرتفيه، والفعاليات الثقافية، والت�سوق والعرو�س؛ توقري ال�ستخدام املوؤقت لتطبيقات الربامج غري القابلة للتنزيل لتوفري معلومات الطق�س امل�ستندة اىل املوقع؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت 
لتطبيقات اكمبيوتر غري القابلة للتنزيل للتوفري الخبار او معلومات الحداث اجلارية او الرتباط بها او بثها؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتعديل ال�سور، وال�سور، واملحتوى ال�سوتي، والفيديو، وال�سوت والفيديو مع 
مر�سحات فوتوغرافية، والواقع الفرتا�سي، والواقع املختلط، وتاثريات الواقع املعزز )AR(، وهي الر�سوم، والر�سوم املتحركة، والن�سو�س، والر�سومات، والعالمات اجلغرافية وعالمات البيانات الو�سفية والرتباطات الت�سعبية؛ توفري ال�ستخدام 
الب�سري والفيديو  ال�سمعي  ال�سور واملحتوى  للتنزيل لتحميل وتنزيل وار�سفة ومتكني نقل وم�ساركة  القابلة  املوؤقت للربامج غري  ال�سور وت�سجيل املحتوى ال�سوتي واملرئي واملرئي؛ توفري ال�ستخدام  للتنزيل للتقاط  القابلة  املوؤقت للربامج غري 
الفورية وبروتوكول  للمرا�سلة  للتنزيل عرب النرتنت  القابلة  املوؤقت للربامج والتطبيقات غري  الو�سائط؛ توفري ال�ستخدام  للتنزيل لبث حمتوى ترفيهي متعدد  القابلة  املوؤقت للربامج غري  والن�سو�س والبيانات املرتبطة بها؛ توفري ال�ستخدام 
توفري  وتقدميها؛  ون�سرها  وحتليلها  وقيا�سها  وادارتها  الخرين  اعالنات  ت�سميم  يف  ل�ستخدامها  النرتنت  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  ال�سوتية؛  واملوؤمترات  الفيديو  وموؤمترات   )VOIP( النرتنت  عرب  ال�سوت 
ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل للتقاط ال�سور وت�سجيل املحتوى ال�سوتي واملرئي واملرئي؛ توفري خدمات حمرك البحث على النرتنت؛ تاجري برامج الكمبيوتر التي متنح امل�ستخدمني القدرة على حتميل وحترير وم�ساركة ال�سور 
املتعددة، واللعاب، وتطبيقات  والو�سائط  والفيديو  ال�سوت  فيها، وحمتوى  والبحث  والت�سفح  البيانات عرب النرتنت  للو�سول اىل قواعد  الكمبيوتر  التي تتميز بربامج   )SAAS( الربامج كخدمة الب�سري؛  ال�سمعي  واملحتوى  الفيديو  ومقاطع 
 )SAAS( التي تتميز بربامج الكمبيوتر للو�سول اىل املعلومات ومراقبتها وتتبعها والبحث عنها وحفظها وم�ساركتها حول املو�سوعات ذات الهتمام العام؛ الربجميات كخدمة )SAAS( الربامج، وا�سواق تطبيقات الربامج؛ الربجميات كخدمة
التي تتميز بربامج الكمبيوتر لالت�سال والت�سغيل والتكامل والتحكم وادارة الجهزة اللكرتونية ال�ستهالكية املت�سلة بال�سبكة واجهزة املناخ املنزيل ومنتجات ال�ساءة عرب ال�سبكات الال�سلكية؛ الربامج كخدمة )SAAS( التي تتميز بربامج 
الكمبيوتر امل�ستخدمة للتحكم يف املعلومات التي يتم التحكم فيها بال�سوت امل�ستقلة واجهزة امل�ساعد ال�سخ�سي؛ الربجميات كخدمة )SAAS( ل�ستخدامها يف ت�سميم وان�ساء وحتليل البيانات واملقايي�س والتقارير يف جمالت ال�سحة واللياقة 
والنوم والتغذية والعافية؛ خدمات الربجميات كخدمة )SAAS( التي تتميز بربامج لر�سال وا�ستقبال الر�سائل اللكرتونية والخطارات والتنبيهات؛ خدمات الربجميات كخدمة )SAAS( التي تتميز بربامج ل�ستخدام خوارزمية حل�ساب 
وحتديد  البدنية  اللياقة  وتو�سيات  البدنية،  اللياقة  على  والتدريب  البدنية،  اللياقة  م�ستوى  وتقييم  البدنية،  اللياقة  على  والتدريب  البدنية،  اللياقة  م�ستوى  وتقييم  البدنية،  اللياقة  على  والتدريب  الريا�سي،  للن�ساط  البيانات  وان�ساء 
الهداف؛ خدمات الربجميات كخدمة )SAAS(، وهي ا�ست�سافة الربامج لال�ستخدام من قبل الخرين ل�ستخدام خوارزمية حل�ساب وان�ساء البيانات للن�ساط الريا�سي، والتدريب على اللياقة البدنية، وتقييمات م�ستوى اللياقة البدنية، 
وتدريب اللياقة البدنية، وتو�سيات اللياقة البدنية وحتديد الهداف؛ خدمات الربجميات كخدمة )SAAS(، وهي توفري موقع ويب خم�س�س وبوابة متنقلة لالفراد الذين يقدمون حتليالت البيانات بتاء على املقايي�س الف�سيولوجية 
للر�سائل اللكرتونية. خدمات  لل�سركات؛ برامج  البدنية  اللياقة  ادارة ح�سابات املوظفني، وجدولة وتتبع م�ساركة املوظفني، وت�سهيل وادارة برامج  امل�ستخدمني من  التي متكن   )SAAS( ال�سحية، الربجميات كخدمة املراقبة  لغرا�س 

الدعم الفني، اي ا�ستك�ساف الخطاء وا�سالحها يف طبيعة ت�سحي�س م�ساكل اجهزة وبرامج الكمبيوتر؛  اخلدمات التكنولوجية وهي خدمات تخزين البيانات
و�سف العالمة: كلمة META بحروف لتينية باللون ال�سود
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داخل  اإليها  والو�سول  واإدارتها  املجموعات  لإن�ساء  للتنزيل  القابلة  الربامج  معها؛  والتفاعل  الإنرتنت  عرب  جمتمعات  واإن�ساء  الجتماعية  لل�سبكات  للتنزيل  القابلة  الربامج  الكمبيوتر؛  معدات  املحمول؛  الهاتف  تطبيقات  بطبيعة  للتنزيل  القابلة  الربامج 
املجتمعات الفرتا�سية؛ اأدوات تطوير الربجميات؛ الربامج القابلة للتنزيل لتمكني تطوير وتقييم واختبار و�سيانة تطبيقات برامج الأجهزة املحمولة لأجهزة الت�سال الإلكرتونية املحمولة، وهي الهواتف املحمولة والهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر 
للتنزيل، وحترير، وحتميل،  القابلة  الربامج  ؛  واإدارة الأحداث  والتقومي  والبحث عن الأحداث  لتنظيم الأحداث  للتنزيل  القابلة  الربامج  ؛   )API( للتنزيل ل�ستخدامها كواجهة برجمة تطبيقات القابلة  الربامج  اللوحية؛  الكمبيوتر  واأجهزة  املحمولة 
وتنزيل، والو�سول، وامل�ساهدة، والن�سر، والعر�س ، وو�سع العالمات، والتدوين، والبث، والربط ، والتعليق، والتعبري عن الراي، والتعليق على، والتفاعل، والت�سمني، وامل�ساركة، و توفري الو�سائط الإلكرتونية وال�سور باأي طريقة اأخرى والفيديو وال�سوت واملحتوى 
ال�سمعي الب�سري والبيانات واملعلومات عرب الإنرتنت و�سبكات الت�سال؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل للعثور على نا�سري املحتوى واملحتوى وال�سرتاك يف املحتوى؛ الربامج القابلة للتنزيل لإن�ساء ملفات تعريف الو�سائط الجتماعية وح�سابات امل�ستخدمني 
والن�سو�س  فيديو،  الو�سائط، وحمتوى �سوتي ومرئي، وحمتوى  متعدد  لبث حمتوى ترفيهي  للتنزيل  القابلة  الربامج  وم�ساركتها؛  والفيديو وحتميلها وحتريرها وطباعتها  الرقمية  ال�سور  اأك�ساك للتقاط  التفاعلية، وهي  والفيديو  ال�سور  واإدارتها؛ معدات 
والبيانات املرتبطة؛ الربامج القابلة للتنزيل لتمكني نقل ال�سور واملحتوى ال�سمعي واملرئي والفيديو والبيانات؛ الربامج القابلة للتنزيل لتعديل ال�سور الفوتوغرافية وال�سور واملحتوى ال�سوتي والفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�سري؛ الربامج القابلة للتنزيل 
ل�ستخدامها يف التقاط ال�سور الفوتوغرافية وحتريرها وت�سجيل مقاطع الفيديو وحتريرها؛ الربامج القابلة للتنزيل ملعاجلة ال�سور والر�سومات وال�سوت والفيديو والن�س؛ الربامج القابلة للتنزيل جلمع البيانات واملعلومات واإدارتها وتنظيمها ومزامنتها 
وتخزينها؛ برامج التجارة الإلكرتونية القابلة للتنزيل لل�سماح للم�ستخدمني باإجراء املعامالت التجارية الإلكرتونية عرب �سبكات الكمبيوتر والت�سالت العاملية ؛ الربامج القابلة للتنزيل وبرامج تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سيا؛ الربامج 
القابلة للتنزيل لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية والتنبيهات والإ�سعارات والتذكريات ؛ برنامج قابل للتنزيل مل�ساركة امللفات؛ برامج الر�سائل القابلة للتنزيل؛ برجميات حمرك البحث احلا�سوبي ؛ الربامج القابلة للتنزيل ل�ستخدامها يف اإن�ساء اإعالنات 
الآخرين واإدارتها وقيا�سها ون�سرها؛ خادم الإعالنات، وهو خادم كمبيوتر لتخزين الإعالنات وت�سليم الإعالنات اإىل مواقع الويب؛ الربامج القابلة للتنزيل لإن�ساء الإعالنات وم�ساركتها ون�سرها ون�سرها؛ الربامج القابلة للتنزيل لالإعالنات القائمة على املوقع 
الواقع  برامج  الت�سويق؛  لأغرا�س  الإنرتنت  عرب  املجتمعات  مع  والتفاعل  عليه  واحلفاظ  الإنرتنت  عرب  ح�سور  اإن�ساء  من  التجارية  والعالمات  وال�سركات  واملجموعات  الأفراد  متّكن  التي  للتنزيل  القابلة  الربامج  واخلدمات؛  للمنتجات  والرتويج  اجلغرايف 
الفرتا�سي قابل للتنزيل؛ برامج الواقع املعزز القابلة للتنزيل؛ برامج الواقع املختلط القابلة للتنزيل؛ برنامج الواقع الفرتا�سي للرتفيه التفاعلي واألعاب الواقع الفرتا�سي؛ برامج الواقع املعزز للرتفيه التفاعلي واألعاب الواقع املعزز ؛ برنامج قابل للتنزيل 
لدمج البيانات الإلكرتونية مع بيئات العامل احلقيقي لأغرا�س الرتفيه والتعليم والألعاب والتوا�سل وال�سبكات الجتماعية ؛ برنامج قابل للتنزيل ل�ستخدامه يف متكني اأجهزة الكمبيوتر ووحدات حتكم األعاب الفيديو ووحدات التحكم يف األعاب الفيديو 
املحمولة واأجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة لتوفري جتارب الواقع الفرتا�سي والواقع املعزز؛ برنامج قابل للتنزيل لت�سغيل وتكوين واإدارة �سماعات الواقع الفرتا�سي ووحدات التحكم ؛ برنامج قابل للتنزيل للتعرف على 
الإمياءات وتتبع الكائنات والتحكم يف احلركة وت�سور املحتوى ؛ الربامج والربامج الثابتة والأجهزة امل�ستخدمة يف التتبع والتعرف املرئي وال�سوتي وال�سوتي واحلركة والعني والإمياءات ؛ برنامج قابل للتنزيل للتنقل يف الواقع الفرتا�سي وبيئات الواقع 
املعزز ؛ برنامج قابل للتنزيل لتمكني امل�ستخدمني من جتربة الواقع الفرتا�سي وت�سور الواقع املعزز واملعاجلة والنغما�س ؛ برنامج قابل للتنزيل لت�سجيل البيانات وتخزينها واإر�سالها وا�ستالمها وعر�سها وحتليلها من اأجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء؛ برنامج 
قابل للتنزيل ل�ستخدامه يف اإن�ساء وت�سميم برامج الواقع الفرتا�سي والواقع املعزز؛ واجهة برجمة التطبيقات )API( لربامج الكمبيوتر لتطوير جتارب الواقع الفرتا�سي والواقع املعزز؛ ادوات كمبيوتر العاب الواقع الفرتا�سي؛ ادوات كمبيوتر العاب 
الراأ�س والنظارات  �سماعات  الواقع الفرتا�سي، وهي  اأجهزة  املعزز؛  الواقع  للواقع الفرتا�سي وتكنولوجيا  املعزز؛ م�ست�سعرات تتبع احلركة  الواقع  اأجهزة كمبيوتر  الواقع الفرتا�سي؛  اأجهزة كمبيوتر  املختلط؛  الواقع  العاب  ادوات كمبيوتر  املعزز؛  الواقع 
القابلة  اأجهزة احلو�سبة  املعزز؛ تتكون  الواقع  األعاب  املعزز ولعب  الواقع  للم�ساركة يف جتارب  التحكم  واأجهزة  والنظارات  الراأ�س  �سماعات  املعزز، وهي  الواقع  اأجهزة  الواقع الفرتا�سي؛  األعاب  الواقع الفرتا�سي ولعب  للم�ساركة يف جتارب  التحكم  واأجهزة 
لالرتداء ب�سكل اأ�سا�سي من الربامج و�سا�سات العر�س لالت�سال باأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة املحمولة ، والهواتف املحمولة من اأجل متكني الواقع الفرتا�سي وجتارب عامل الواقع املعزز؛ الأجهزة والربامج لأجهزة ا�ست�سعار الت�سغيل؛ 
اأجهزة ال�ست�سعار الإلكرتونية والكامريات واأجهزة العر�س وامليكروفونات لكت�ساف الإمياءات والوجه وال�سوت والتقاطها والتعرف عليها؛ الأجهزة والربجميات لكت�ساف الأ�سياء واإمياءات امل�ستخدم والأوامر؛ برامج الألعاب الإلكرتونية القابلة للتنزيل 
اإىل  للو�سول  للتنزيل  القابلة  الربامج  الفيديو؛  عر�س  برنامج  والفيديو؛  ال�سوت  اأجهزة  ت�سغيل  يف  للتحكم  الكمبيوتر  برامج  واملختلط؛  واملُ�ساعف  الفرتا�سي  الواقع  واألعاب  التفاعلية  املتعددة  الو�سائط  واألعاب  الكمبيوتر  واألعاب  الفيديو  األعاب  بطبيعة 
اآليا؛ برنامج قابل للتنزيل لت�سهيل التفاعل والتوا�سل بني الن�سان ومن�سات الذكاء  الن�سو�س وال�سور والبيانات الإلكرتونية املتعلقة باملوؤمترات يف جمال تطوير الربجميات وعر�سها؛ برنامج قابل للتنزيل لتحويل اللغة الطبيعية اإىل اأوامر قابلة للتنفيذ 
ال�سطناعي )الذكاء ال�سطناعي(؛ واجهة برجمة التطبيقات )API( ل�ستخدامها يف تطوير من�سات الذكاء ال�سطناعي )الذكاء ال�سطناعي(، اأي الروبوتات والوكالء الفرتا�سيني وامل�ساعدين الفرتا�سيني؛ الربجميات القابلة للتنزيل، وهي واجهة 
تف�سريية لت�سهيل التفاعل بني الن�سان والآلت؛ برامج الذكاء ال�سطناعي، وهي برامج التعلم الآيل، وبرامج الإدراك الب�سري، وبرامج التعرف على الكالم اأو اللغة، وبرامج اتخاذ القرار، وبرامج الرتجمة، وبرامج التعرف على اللم�س، وبرامج ال�ستعالم 
التحادثية، والربجميات اخلا�سة بتحويل اللغة الطبيعية اإىل اأوامر قابلة للتنفيذ اآليا، وامل�ساعد الرقمي الربجميات؛ برنامج م�ساعد افرتا�سي قابل للتنزيل ميكنه اأداء مهام اأو خدمات نيابة عن م�ستخدم يتم تن�سيطه من خالل اإدخال امل�ستخدم واإدراك 
املوقع واملعلومات عرب الإنرتنت؛ برنامج قابل للتنزيل لتوفري معلومات امل�ستهلك؛ برنامج قابل للتنزيل لتوفري اخلرائط الإلكرتونية؛ برنامج قابل للتنزيل مع مراعاة املوقع للبحث عن املواقع وحتديدها وم�ساركتها؛ برنامج قابل للتنزيل للبحث عن فر�س العمل 
وحتديدها ؛ برنامج قابل للتنزيل لتحديد امل�ستخدمني وال�سماح لهم بالت�سال مبمثلي احلكومة؛ برنامج قابل للتنزيل يوفر معلومات الطق�س امل�ستندة اإىل املوقع؛ الربامج القابلة للتنزيل التي توفر الأخبار اأو معلومات الأحداث اجلارية اأو ترتبط بها اأو 
القابلة لالرتداء  الطرفية  ؛ الأجهزة  الطرفية  الكمبيوتر  اأجهزة  ؛  البع�س  والتوا�سل مع بع�سها  البيانات  الإلكرتونية من م�ساركة  لتمكني الأجهزة  للتنزيل  الكمبيوتر؛ برنامج قابل  اأنظمة ت�سغيل  الكمبيوتر؛  الأبوية؛ برامج  الرقابة  اإليها؛ برامج  تتدفق 
لأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة ؛ اأجهزة دفق الو�سائط الرقمية ؛ �سماعات و�سماعات. اأجهزة عر�س الفيديو ، وهي برامج ت�سغيل الفيديو لنظارات الفيديو ؛ الكامريات. بطاريات حالت البطارية حزم 
البطارية اأجهزة البطارية الكهربائية القابلة لإعادة ال�سحن، وهي البطاريات القابلة لإعادة ال�سحن واإمدادات الطاقة املحمولة؛ �سواحن البطارية حزم بطارية خارجية قابلة لإعادة ال�سحن لال�ستخدام مع الأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ اأجهزة �سحن 
الطاقة واإدارة الطاقة لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ من�سات �سحن لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة ؛ اأجهزة ال�سحن اخلارجية لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة ؛ حالت ال�سحن الال�سلكي 
ا لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة ؛ الأغطية الواقية لالأجهزة  لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة ؛ حمولت الطاقة املحولت الكهربائية والكابالت واملو�سالت ؛ حقائب وحافظات مهياأة خ�سي�سً
الإلكرتونية املحمولة ؛ حامالت ، و�سارات، وم�سابك، وحقائب حمل مهياأة خ�سي�سا لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ حوامل احلائط لرتكيب الأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ تقف لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة. حوامل لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ اأجهزة 
الكابالت؛  ؛ كبالت الطاقة ومو�سالت  ال�سوئية  الكابالت الإلكرتونية كبالت لنقل الإ�سارات  الكابالت الإلكرتونية والتجهيزات.  اأجزاء  لل�سوت وال�سماعات؛  الكهربائية  الكابالت واملو�سالت  ال�سوت  التحكم عن بعد لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ مكربات 
ميكروفونات. م�ستقبالت ال�سوت اأجهزة اإر�سال ال�سوت �سا�سة عر�س فيديو حممولة على الراأ�س ؛ م�ستقبالت الإ�سارات الإلكرتونية؛ م�ستقبالت الفيديو اأجهزة الإر�سال وال�ستقبال الال�سلكية ل�ستن�ساخ ال�سوت والإ�سارات ؛ جم�سات كهربائية جم�سات ملراقبة 
احلركات اجل�سدية ؛ بطاقات SIM برنامج قابل للتنزيل ل�ستخدامه يف اإدارة عالقات العمالء )CRM( ؛ برجميات قابلة للتنزيل لت�سهيل وترتيب متويل وتوزيع التربعات والتربعات ؛ برنامج قابل للتنزيل خلدمات جمع التربعات اخلريية عرب الإنرتنت 
وخدمات التربعات املالية؛ برنامج قابل للتنزيل ل�ستخدامه يف ت�سهيل املكاملات ال�سوتية عرب بروتوكول الإنرتنت )VOIP( واملكاملات الهاتفية ومكاملات الفيديو والر�سائل الن�سية والر�سائل الفورية وخدمات ال�سبكات الجتماعية عرب الإنرتنت ؛ معدات 
الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية لتوفري و�سول طرف ثالث اإىل ، ومتكني نقل الفيديو والبيانات وال�سوت عرب �سبكات الت�سالت العاملية، اأي حمطات الهاتف املحمول والكمبيوتر املحمول والو�سول اإليها وحمطات الإر�سال وال�ستقبال الأ�سا�سية واأجزاء الراديو 
الال�سلكية، اأجهزة اإر�سال وا�ستقبال البيانات، مكررات البيانات، اأجهزة التوجيه واملفاتيح، دوائر الإر�سال، الدوائر املتكاملة، اأجهزة الكمبيوتر، عمالء وخوادم ال�سحابة املتنقلة، اأجهزة الإر�سال املتعددة، معاجلات الإ�سارات الرقمية، معاجلات اإ�سارات الرتدد 
الراديو  ومكونات  والهوائيات  الراديو  ومنافذ  البعيدة  املنافذ  يف  الكهربائية  التحكم  ووحدات  الكهربائية  التحكم  اأجهزة  الو�سول  للتنقل،  الكهربائية  التحكم  اأجهزة  اجلوية،  املرور  حلركة  الكهربائية  التحكم  اأجهزة  املتنقلة،  التحويل  دوائر  الال�سلكي، 
الإلكرتونية وبرامج تطبيقات الت�سالت وال�سبكات الأ�سا�سية املتنقلة التي ت�ستمل على اأجهزة اإر�سال وا�ستقبال البيانات وال�سبكات الال�سلكية والبوابات جلمع ونقل واإدارة البيانات وال�سوت والفيديو ؛ برامج الت�سال واأجهزة الكمبيوتر اخلا�سة بالت�سالت 
لتوفري الو�سول اإىل الإنرتنت ؛ معدات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية؛ اأجهزة ال�ستقبال الال�سلكية واأجهزة الإر�سال؛ م�ستقبالت GPS برنامج قابل للتنزيل لل�سماح للم�ستخدمني باإجراء معامالت التجارة الإلكرتونية عرب الإنرتنت و�سبكات الت�سالت ؛ 
برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل تتيح للم�ستخدمني اإجراء املدفوعات وحتويل الأموال ؛ برنامج كمبيوتر قابل للتنزيل ميّكن امل�ستخدمني عرب الإنرتنت من اإجراء مدفوعات وحتويل الأموال عرب مواقع ويب وتطبيقات جوال متعددة ؛ برامج الكمبيوتر القابلة 
للتنزيل ملعاجلة املدفوعات الإلكرتونية ؛ برامج الكمبيوتر يف طبيعة حمرك ال�ستعالم ؛ برنامج قابل للتنزيل لت�سهيل التعلم الآيل ؛ برنامج قابل للتنزيل لبناء واجهات امل�ستخدم ؛ املن�سورات الإلكرتونية القابلة للتنزيل ؛ برنامج قابل للتنزيل ل�ستطالعات 
الراأي ؛ برنامج قابل للتنزيل ي�سمح للم�ستخدمني بن�سر الأ�سئلة بخيارات الإجابة؛ معدات ال�سور والفيديو التفاعلية، وهي اأجهزة كمبيوتر اأك�ساك للتقاط وحتميل وحترير وطباعة وم�ساركة ال�سور والفيديو الرقمية؛ برنامج قابل للتنزيل ملزامنة البيانات 
بني حمطة اأو جهاز بعيد وحمطة اأو جهاز ثابت اأو بعيد ؛ برنامج الأوامر ال�سوتية والتعرف عليها ، برنامج حتويل الكالم اإىل ن�س؛ تطبيقات الربجميات التي تدعم ال�سوت لإدارة املعلومات ال�سخ�سية ؛ برنامج اأمتتة املنزل وتكامل الأجهزة املنزلية ؛ برامج 
الت�سالت الال�سلكية لنقل ال�سوت وال�سوت والفيديو والبيانات ؛ الربامج القابلة للتنزيل امل�ستخدمة للتحكم يف املعلومات التي يتم التحكم فيها بال�سوت امل�ستقلة واأجهزة امل�ساعد ال�سخ�سي ؛ برنامج قابل للتنزيل للتعرف على ال�سوت لال�ستخدام فيما يتعلق 
بنقل ال�سوت والبيانات ؛ الربامج القابلة للتنزيل للو�سول اإىل قواعد البيانات على الإنرتنت والت�سفح والبحث فيها ، وحمتوى ال�سوت والفيديو والو�سائط املتعددة ، والألعاب ، وتطبيقات الربامج ، واأ�سواق تطبيقات الربامج ؛ الربجميات القابلة للتنزيل 
اأي  واإدارتها،  وت�سغيلها وتو�سيلها  بال�سوت ودجمها  فيها  التحكم  يتم  التي  املعلومات  اأجهزة  للتحكم يف  برامج  املحمولة، وهي  الال�سلكية  لالأجهزة  الكمبيوتر  برامج تطبيقات  الإنرتنت؛  �سبكة  الإلكرتونية )iot( على  الأجهزة  ل�ستخدامها يف ربط ومراقبة 
الأجهزة الإلكرتونية ال�ستهالكية الذكية املت�سلة بال�سحابة والتي يتم التحكم فيها بال�سوت واأجهزة امل�ساعد ال�سخ�سي الإلكرتونية؛ برنامج قابل للتنزيل ملعاجلة الن�سو�س والو�سائط املتعددة وملفات البيانات واإعادة اإنتاجها ومزامنتها وت�سجيلها وتنظيمها 
والر�سوم   ، وال�سور   ، والن�سو�س   ، الر�سومية  وال�سور  املرئية،  الو�سائط  ومعاجلة  عر�س  يف  ولال�ستخدام  والتفاعلية  ال�سخ�سية  )التلفزيون(  التلفزيون  لربامج  للتنزيل،  القابلة  الربامج  ؛  وعر�سها  وت�سغيلها  وا�ستالمها  وتدفقها  واإر�سالها  وحتميلها  وتنزيلها 
التو�سيحية ، والر�سوم املتحركة الرقمية ، ومقاطع الفيديو ، ولقطات الأفالم ، والبيانات ال�سوتية ؛ الربامج القابلة للتنزيل يف طبيعة تطبيق الهاتف املحمول خلدمات الت�سالت لتوفري نقل ال�سوت والبيانات والفيديو وحمتوى الو�سائط عرب الإنرتنت 
اأدلة ا�ستك�ساف الرتفيه التلفزيوين؛ برنامج قابل للتنزيل للبحث عن الن�سو�س والبيانات وال�سور والر�سومات وال�سوت  اأو غريها من الأجهزة الإلكرتونية ال�ستهالكية املحمولة ؛ برنامج قابل للتنزيل للبحث عن  و�سبكة الويب العاملية لأجهزة الكمبيوتر 
والفيديو على �سبكة كمبيوتر عاملية وحتديد موقعها وجتميعها وفهر�ستها وربطها والتنقل فيها واحل�سول عليها وتنزيلها وا�ستالمها وت�سفريها وفك ت�سفريها وت�سغيلها وتخزينها وتنظيمها؛ برامج قابلة للتنزيل لتعزيز الو�سول املحمول اإىل الإنرتنت عرب 
اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر املحمولة واأجهزة الت�سالت املحمولة؛ برامج قابلة للتنزيل لتن�سيق وحتويل املحتوى والن�سو�س وامل�سنفات املرئية وامل�سنفات ال�سوتية وامل�سنفات ال�سمعية والب�سرية وامل�سنفات الأدبية والبيانات وامللفات وامل�ستندات 
والبيانات  الن�سو�س  وا�ستقبال  لإر�سال  لالرتداء  القابلة  والأجهزة  املحمولة  الرقمية  الإلكرتونية  الأجهزة  وهي  الإلكرتونية،  الت�سالت  واأدوات  معدات  الكمبيوتر؛  واأجهزة  املحمولة  الإلكرتونية  الأجهزة  مع  متوافق  تن�سيق  اإىل  الإلكرتونية  وامل�سنفات 
وال�سوت وال�سورة وملفات الفيديو؛ اأجهزة واأدوات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، وهي مكربات ال�سوت وامليكروفونات املباعة كميزات مكونة لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة والأجهزة القابلة لالرتداء لإر�سال وا�ستقبال املكاملات 
الهاتفية والر�سائل الن�سية والربيد الإلكرتوين والبيانات الرقمية الأخرى، ول�ستخدامها يف توفري الو�سول اإىل الإنرتنت؛ دفاتر املالحظات الإلكرتونية؛ املنظمون ال�سخ�سيون الإلكرتونيون؛ جهاز ت�سجيل ال�سوت الإلكرتوين والتعرف على ال�سوت؛ الأجهزة 
للتنبيهات  اأ�سا�سي من برنامج  ب�سكل  القابلة لالرتداء  الرقمية  الإلكرتونية  الأجهزة  القابلة لالرتداء؛ تتكون  الكمبيوتر  اأجهزة  ؛  الرقمية  وامللفات  والبيانات  الن�سو�س  وا�ستقبال  لت�سجيل وتنظيم ونقل ومعاجلة ومراجعة  املحمولة  الرقمية  الإلكرتونية 
والر�سائل ور�سائل الربيد الإلكرتوين والتذكريات، ولت�سجيل وتنظيم ونقل ومعاجلة ومراجعة وا�ستقبال الن�سو�س والبيانات وال�سوت وامللفات ال�سورية والرقمية و�سا�سات العر�س؛ برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإىل قواعد البيانات على الإنرتنت وت�سفحها 
والبحث فيها؛ برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإىل الأخبار والريا�سة والطق�س والتعليقات وغريها من املعلومات واملحتوى من الدوريات واملدونات واملواقع الإلكرتونية والن�سو�س والبيانات والر�سومات الأخرى، واملراقبة، والبحث، والعر�س، والقراءة، والتو�سية، 
وامل�ساركة، والتنظيم، والتعليق على الأخبار، حمتوى ال�سور وال�سوت والفيديو والو�سائط املتعددة؛ برنامج قابل للتنزيل لإن�ساء الن�سو�س والبيانات والر�سومات وال�سور وال�سوت والفيديو وحمتوى الو�سائط املتعددة واملن�سورات الإلكرتونية و العاب الكرتونيه؛ 
جهاز لت�سجيل ال�سوت اأو ال�سور اأو نقلها اأو اإعادة اإنتاجها؛ جهاز لنقل الت�سالت؛ جهاز لتخزين البيانات، اأي الأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة والأجهزة القابلة لالرتداء لتخزين الن�سو�س والبيانات وال�سوت وملفات ال�سور والفيديو؛ بلوكت�سني؛ برنامج 
بلوكت�سني الربامج القابلة للتنزيل يف جمال بلوكت�سني؛ برنامج قابل للتنزيل لال�ستخدام مع العمالت الرقمية والعمالت امل�سفرة والعملة الفرتا�سية؛ برنامج حمفظة العمالت الرقمية وخدمات التخزين؛ برنامج كمبيوتر قابل للتنزيل ل�ستخدامه كمحفظة 
للعمالت امل�سفرة ؛ حمفظة اأجهزة العملة امل�سفر ؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل ل�ستخدامها كمحفظة رقمية؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل ل�ستخدامها كمحفظة اإلكرتونية؛ برامج الكمبيوتر وبرامج تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل للتخزين 
الإلكرتوين للبيانات ؛ برنامج قابل للتنزيل لتوفري حمفظة رقمية ؛ برنامج قابل للتنزيل لدفع العمالت الرقمية ومعامالت ال�سرف ؛ برنامج قابل للتنزيل ل�ستخدامه يف اإدارة حمافظ العمالت الرقمية، والعمالت الفرتا�سية، والعمالت امل�سفرة، والأ�سول 
الرقمية و بلوكت�سني، والأ�سول الرقمية، والرموز الرقمية، والرموز امل�سفرة ورموز املرافق؛ برنامج قابل للتنزيل خلدمات املحفظة الإلكرتونية؛ حمافظ اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ برنامج من�سة دفرت الأ�ستاذ املوزع؛ برنامج لال�ستخدام مع تقنية دفرت الأ�ستاذ 
املوزع ؛ الربامج القابلة للتنزيل والتي ت�سهل قدرة امل�ستخدمني على عر�س وحتليل وت�سجيل وتخزين ومتابعة واإدارة وتداول وتبادل العمالت الرقمية والعملة الفرتا�سية والعمالت امل�سفرة والأ�سول الرقمية و بلوكت�سني والأ�سول الرقمية والرموز الرقمية 
والرموز امل�سفرة ورموز املرافق؛ برنامج قابل للتنزيل لإر�سال وا�ستالم وقبول و�سراء وبيع وتخزين ونقل وتداول وتبادل العمالت الرقمية والعملة الفرتا�سية والعمالت امل�سفرة والأ�سول الرقمية و بلوكت�سني والأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز 
ال�سوق  املالية وبيانات  املعلومات  اإىل  للو�سول  للتنزيل  ؛ برامج قابلة  املايل  التبادل  للتنزيل لال�ستخدام يف  املايل؛ برنامج قابل  التداول  للتنزيل ل�ستخدامه يف  املالية وت�سجيلها؛ برنامج قابل  املعامالت  لتنفيذ  للتنزيل  املرافق؛ برنامج قابل  امل�سفرة ورموز 
والجتاهات ؛ برنامج قابل للتنزيل لتوفري م�سادقة الأطراف يف املعامالت املالية؛ برنامج قابل للتنزيل ل�سيانة دفاتر الأ�ستاذ للمعامالت املالية ؛ برنامج قابل للتنزيل لإدارة اأمان الت�سفري لعمليات الإر�سال الإلكرتونية عرب �سبكات الكمبيوتر ؛ برامج قابلة 
للتنزيل لت�سفري ومتكني النقل الآمن للمعلومات الرقمية عرب الإنرتنت ؛ برنامج قابل للتنزيل لل�سماح للم�ستخدمني بح�ساب املعلمات املتعلقة باملعامالت املالية؛ برنامج قابل للتنزيل لتحويل الأموال اإلكرتونًيا ؛ برنامج قابل للتنزيل لتحويل العمالت ؛ الربامج 
القابلة للتنزيل جلمع البيانات وتوزيعها؛ برنامج قابل للتنزيل لعمليات الدفع ؛ برنامج قابل للتنزيل لتو�سيل اأجهزة الكمبيوتر بقواعد البيانات املحلية و�سبكات الكمبيوتر العاملية ؛ برنامج قابل للتنزيل لإن�ساء قواعد بيانات للمعلومات والبيانات قابلة 
للبحث ؛ برنامج قابل للتنزيل لإدارة والتحقق من �سحة العملة الرقمية ، والعملة الفرتا�سية، والعمالت امل�سفرة ، والأ�سول الرقمية ، واأ�سول بلوكت�سني، والأ�سول الرقمية، والرمز الرقمي، والرمز امل�سفر ومعامالت رمز املرافق؛ برنامج قابل للتنزيل لإن�ساء 
العقود الذكية واإدارتها ؛ برنامج قابل للتنزيل لإدارة معامالت الدفع والتبادل؛ برامج واأجهزة قابلة للتنزيل ل�ستخدامها كمحفظة عمالت رقمية ، وحمفظة عمالت افرتا�سية ، وحمفظة اأ�سول رقمية، وحمفظة ت�سفري، وحمفظة اأدوات ؛ برنامج قابل 
للتنزيل لإن�ساء عملة رقمية لمركزية ومفتوحة امل�سدر ، وعملة افرتا�سية ، وعملة م�سفرة ، واأ�سول رقمية ، ورمز رقمي ل�ستخدامه يف املعامالت القائمة على بلوكت�سني؛ برامج الكمبيوتر التطبيقية للمن�سات القائمة على بلوكت�سني، وهي برامج التبادل 
الرقمي للعنا�سر الفرتا�سية ؛ برنامج قابل للتنزيل لإن�ساء ، بيع واإدارة الرموز اأو اأبكوينز امل�ستندة اإىل بلوكت�سني؛ برنامج قابل للتنزيل ل�ستخدامه يف من�سة مالية اإلكرتونية ؛ الربامج القابلة للتنزيل ملعاجلة املدفوعات الإلكرتونية وحتويل الأموال من 
واإىل الآخرين ؛ برنامج من�سة بلوكت�سني؛ برنامج قابل للتنزيل ل�ستخدامه يف اإدارة وتنفيذ العمالت الرقمية، والعملة الفرتا�سية ، والعمالت امل�سفرة ، والأ�سول الرقمية و بلوكت�سني، والأ�سول الرقمية ، والرمز الرقمي ، والرمز امل�سفر ومعامالت رمز املرافق 
؛ برنامج قابل للتنزيل لإن�ساء واإدارة من�سة بلوكت�سني ل�ستخدامها يف اإدارة العمالت الرقمية ، والعملة الفرتا�سية ، والعمالت امل�سفرة ، والأ�سول الرقمية و بلوكت�سني، والأ�سول الرقمية ، والرمز الرقمي ، والرموز امل�سفرة ، وح�سابات الرموز امل�ساعدة ؛ 
بلوكت�سني،  و  الرقمية  والأ�سول  امل�سفرة،  والعمالت  الفرتا�سية،  العمالت  الرقمية،  العملة  با�ستخدام  وال�ستثمارات  وامل�سرتيات  املدفوعات  يف  للتنزيل ل�ستخدامه  قابل  برنامج  ؛  الرقمية  العمالت  وح�سابات  امل�سفرة  العمالت  لإدارة  للتنزيل  قابل  برنامج 
والأ�سول الرقمية ، والرموز الرقمية ، والرموز امل�سفرة، ورموز املرافق؛ برنامج قابل للتنزيل ل�ستخدامه يف اإدارة حتويل العمالت الرقمية ، والعملة الفرتا�سية ، والعمالت امل�سفرة ، والأ�سول الرقمية و بلوكت�سني، والأ�سول الرقمية ، والرموز الرقمية، 
والرموز امل�سفرة ، ورموز املرافق اإىل عملة �سعبة ؛ برنامج قابل للتنزيل لتطوير تطبيقات الربامج ون�سرها واإدارتها ، ودمج تطبيقات الربامج للعملة الرقمية ، والعملة الفرتا�سية، والعمالت امل�سفرة ، والأ�سول الرقمية والبلوك ت�سني ، والأ�سول الرقمية ، 
والرمز الرقمي ، والرموز امل�سفرة ، وح�سابات الرموز امل�ساعدة ؛ الربامج والأجهزة القابلة للتنزيل ل�ستخدامها يف تبادل العمالت اإلكرتونًيا للعملة الرقمية والعملة الفرتا�سية والعمالت امل�سفرة والأ�سول الرقمية و بلوكت�سينوالأ�سول الرقمية والرموز 
الرقمية والرموز امل�سفرة والرموز املميزة للمرافق ؛ برنامج قابل للتنزيل ل�ستخدامه كواجهة برجمة تطبيقات )API( لتطوير واختبار ودمج تطبيقات برجميات بلوكت�سني؛ اأجهزة الكمبيوتر للعملة الرقمية ، والعملة الفرتا�سية ، والعمالت امل�سفرة ، 
 ، اأنواًعا متعددة من املدفوعات واملعامالت يف هاتف حممول متكامل  ، وهي املن�سة املالية الإلكرتونية التي ت�ستوعب  اأجهزة رمز الأمان ؛ حمولت العمالت الإلكرتونية ؛ الربامج القابلة للتنزيل  ؛  والأ�سول الرقمية و بلوكت�سني، والتعدين الرقمي لالأ�سول 
وم�ساعد رقمي �سخ�سي )PDA( ، وبيئة قائمة على الويب ؛ الربامج القابلة للتنزيل لإن�ساء الرموز املميزة ل�ستخدامها يف الدفع مقابل املنتجات واخلدمات ، والتي ميكن تداولها اأو ا�ستبدالها بقيمة نقدية ؛ برنامج قابل للتنزيل لإدارة العمالت الرقمية ، 
والعملة الفرتا�سية ، والعمالت امل�سفرة ، والأ�سول الرقمية و بلوكت�سني، والأ�سول الرقمية، والرمز الرقمي ، والرموز امل�سفرة ومدفوعات الرموز امل�ساعدة ، وحتويالت الأموال ، وحتويالت ال�سلع ؛ برنامج قابل للتنزيل ل�ستخدامه كربنامج واجهة برنامج 
تطبيقي )API( ل�ستخدامه يف حتديد اأجهزة الكمبيوتر ؛ الربامج القابلة للتنزيل ل�ستخدامها يف م�سادقة و�سول امل�ستخدم اإىل اأجهزة الكمبيوتر و�سبكات الكمبيوتر ؛ برنامج قابل للتنزيل ل�ستخدامه يف ت�سهيل املعامالت الآمنة ؛ برنامج قابل للتنزيل 
ل�ستخدامه يف الو�سول اإىل تقنية بلوكت�سني وقراءتها وتتبعها وا�ستخدامها؛ الربامج والأجهزة القابلة للتنزيل لإدارة معلومات الهوية وحقوق الو�سول اإىل موارد املعلومات والتطبيقات ووظيفة امل�سادقة؛ برنامج قابل للتنزيل للتحقق من هوية ال�سبكة، 
وخدمات امل�سادقة والإدارة لأغرا�س اأمنية ؛ برنامج امل�سادقة القابل للتنزيل للتحكم يف الو�سول اإىل اأجهزة الكمبيوتر و�سبكات الكمبيوتر والتوا�سل معها ؛ بطاقات الئتمان وبطاقات الدفع امل�سفرة مغناطي�سًيا ؛ اأجهزة الت�سفري رموز الأمان برنامج قابل 
الرموز  املرافق؛  امل�سفرة ورموز  الرقمية، والرموز  الرقمية، والرموز  الرقمية و بلوكت�سني، والأ�سول  ، والأ�سول  امل�سفرة  ، والعمالت  ، والعمالت الفرتا�سية  الرقمية  العمالت  اإ�سدار  امل�ستخدمة يف  للتنزيل  القابلة  ؛ الربامج  اأمان  للتنزيل ل�ستخدامه كرمز 
امل�سفرة ورموز املنفعة؛ الربامج القابلة للتنزيل امل�ستخدمة يف تدقيق العمالت الرقمية ، والعملة الفرتا�سية ، والعمالت امل�سفرة ، والأ�سول الرقمية و بلوكت�سني، والأ�سول الرقمية، والرموز الرقمية، والرموز امل�سفرة ورموز املرافق ؛ خادم الإعالنات، وهو 
خادم كمبيوتر لتخزين الإعالنات وت�سليم الإعالنات اإىل مواقع الويب ؛ اأجهزة قيا�س الرتفاع. واجهة برجمة التطبيقات )API( لربامج الكمبيوتر لتطوير واإن�ساء الواقع الفرتا�سي والواقع املعزز وجتارب الواقع املختلط ؛ واجهة برجمة التطبيقات 
لل�سبكات الجتماعية  الإنرتنت  ت�سهل اخلدمات عرب  التي  للربامج   )API( التطبيقات ؛ واجهة برجمة  واإدارتها  اإليها  والو�سول  البيانات وحتميلها وتنزيلها  وا�سرتجاع  لل�سبكات الجتماعية  الإنرتنت  ت�سهل اخلدمات عرب  التي  الكمبيوتر  )API( لربامج 
وا�سرتجاع البيانات وحتميلها وتنزيلها والو�سول اإليها واإدارتها ؛ واجهة برجمة التطبيقات )API( ل�ستخدامها يف بناء تطبيقات الربجميات؛ نظارات الواقع املعزز؛ �سماعات الواقع املعزز؛ برامج الواقع املعزز؛ برامج الواقع املعزز للرتفيه التفاعلي؛ برامج 
الواقع املعزز للتنقل يف بيئة الواقع املعزز؛ برنامج الواقع املعزز لتتبع الكائنات والتحكم يف احلركة وت�سور املحتوى؛ برجميات الواقع املعزز لت�سغيل �سماعات الواقع املعزز ؛ برامج الواقع املعزز للم�ستخدمني لتجربة ت�سور الواقع املعزز والتالعب والنغما�س ؛ 
الكابالت ، وهي الكابالت الإلكرتونية وكابالت التو�سيل؛ علب واأحزمة واأ�سرطة املع�سم والذراع لأجهزة املراقبة الإلكرتونية؛ برامج الكمبيوتر التطبيقية للهواتف الذكية والأجهزة املحمولة يف جمالت اللياقة البدنية والتمارين الريا�سية التي تقدم 
خدمات التدريب ال�سخ�سية، والتدريب، والتدريبات وتقييمات اللياقة البدنية؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر لال�ستخدام فيما يتعلق بتكوين اأجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء والأجهزة الطرفية للكمبيوتر التي ميكن ارتداوؤها والتحكم فيها؛ اأجهزة الكمبيوتر 
لعر�س البيانات والفيديو؛ اأجهزة الكمبيوتر امل�ستخدمة يف قيا�س نظم القلب؛ اأجهزة الكمبيوتر ل�ستخدامها يف تخطيط القلب؛ برنامج نظام ت�سغيل الكمبيوتر؛ املعدات الطرفية للكمبيوتر لال�ستخدام مع ال�ساعات الذكية، وهي ع�سابات ال�ساعات الذكية 
واأ�سرطة ال�ساعات الذكية؛ ملحقات الكمبيوتر لعر�س البيانات والفيديو؛ ملحقات الكمبيوتر لالأجهزة املحمولة لعر�س البيانات والفيديو، اأي الأجهزة الطرفية التي يتم ارتداوؤها على الراأ�س لالأجهزة املحمولة لعر�س البيانات والفيديو؛ ملحقات الكمبيوتر 
لالأجهزة املحمولة للو�سول عن بعد ونقل البيانات، اأي الأجهزة الطرفية التي يتم ارتداوؤها على الراأ�س لالأجهزة املحمولة للو�سول اإىل البيانات ونقلها عن بعد؛ ملحقات الكمبيوتر لالأجهزة املحمولة، وهي الأجهزة الإلكرتونية، وال�سا�سات، واأجهزة ال�ست�سعار، 
و�سا�سات العر�س لال�ست�سعار، واملراقبة، والت�سجيل، والعر�س، والقيا�س، ونقل املواقع العاملية، والجتاه، وامل�سافة، والرتفاع، وال�سرعة، واملعلومات املالحية، ومعلومات الطق�س، ودرجة احلرارة، م�ستوى الن�ساط البدين، ومعدل �سربات القلب، ومعدل النب�س، 
و�سغط الدم وحرق ال�سعرات احلرارية، واخلطوات املتخذة والبيانات البيومرتية؛ ملحقات الكمبيوتر للو�سول عن بعد ونقل البيانات؛ برامج الكمبيوتر وبرامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف املحمولة والأجهزة الرقمية ال�سخ�سية التي توفر تقييما للياقة 
البدنية ودرجة اللياقة البدنية من خالل مقارنة الأداء الريا�سي ال�سابق وم�ستويات اللياقة البدنية مع الأداء الريا�سي وم�ستويات اللياقة البدنية يف امل�ستقبل، وتقدمي امل�سورة والتدريبات املخ�س�سة للتح�سني يف مناطق معينة من ريا�سة معينة اأو ن�ساط 
لياقة بدنية؛ برامج الكمبيوتر وبرامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف املحمولة والأجهزة الرقمية ال�سخ�سية التي تراقب وتتبع وتقارن الن�ساط الريا�سي وم�ستوى اللياقة؛ برامج الكمبيوتر وبرامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف املحمولة والأجهزة الرقمية 
ال�سخ�سية التي تقِيّم م�ستوى لياقة امل�ستخدم وم�ستوى اللياقة البدنية، وتوفر درجات اللياقة؛ برامج الكمبيوتر وبرامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف املحمولة والأجهزة الرقمية ال�سخ�سية التي توفر الن�سائح والتدريب والتدريبات ال�سخ�سية لتح�سني 
درجة لياقة امل�ستخدم؛ برامج الكمبيوتر وبرامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف املحمولة والأجهزة الرقمية ال�سخ�سية للتوا�سل مع وحدات التحكم يف الألعاب واأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية والأجهزة الرقمية ال�سخ�سية والهواتف املحمولة، فيما يتعلق 
بالوقت وال�سرعة وامل�سي واخلطوات املتخذة واملهارات الريا�سية وال�سعرات احلرارية املحروقة واخلفة واحلركة، التوازن والتن�سيق واملرونة؛ برامج الكمبيوتر وبرامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف املحمولة والأجهزة الرقمية ال�سخ�سية ملراقبة وحتميل 
وتنزيل البيانات املتعلقة بالن�ساط الريا�سي وتدريب اللياقة البدنية وم�ستوى اللياقة على الإنرتنت وغريها من �سبكات الت�سال الإلكرتونية والكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر وبرامج تطبيقات الكمبيوتر التي تكت�سف حركات امل�ستخدم اأثناء الن�ساط البدين، 
وجل�سات اللياقة البدنية، والتدريبات، لتوفري درجات اللياقة ال�سخ�سية والتقييمات؛ برامج الكمبيوتر والربامج الثابتة، وهي برامج نظام الت�سغيل، وبرامج مزامنة قواعد البيانات، وبرامج مزامنة البيانات؛ اأدوات تطوير برامج الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر 
املعلومات واملحتوى من  للو�سول واملراقبة والبحث والعر�س والقراءة والتو�سية وامل�ساركة والتنظيم والتعليق على الأخبار والريا�سة والطق�س والتعليقات وغريها من  الكمبيوتر  البيانات على الإنرتنت وت�سفحها والبحث فيها؛ برامج  اإىل قواعد  للو�سول 
املتخذة  وال�سرعة واخلطوات  وامل�سي  بالوقت  يتعلق  فيما  الألعاب  التحكم يف  للتوا�سل مع وحدات  برنامج كمبيوتر  املتعددة؛  والو�سائط  والفيديو  وال�سوت  ال�سور  الأخرى، حمتوى  والر�سومات  والبيانات  والن�سو�س  الإلكرتونية  واملواقع  واملدونات  الدوريات 
واملهارات الريا�سية وال�سعرات احلرارية املحروقة وخفة احلركة والتوازن والتن�سيق واملرونة؛ برامج الكمبيوتر لإن�ساء وتاأليف وتوزيع وتنزيل ونقل وا�ستقبال وت�سغيل وحترير وا�ستخراج وترميز وفك ت�سفري وعر�س وتخزين وتنظيم الن�سو�س والبيانات 
والر�سومات وال�سور وال�سوت والفيديو وحمتوى الو�سائط املتعددة واملن�سورات الإلكرتونية ، والألعاب الإلكرتونية. برامج الكمبيوتر لإن�ساء وحترير وحتميل وتنزيل والو�سول اإىل وعر�س ون�سر وعر�س وعر�س وو�سع عالمات على املدونات والتدفق والبث 
والربط والتعليق والإ�سارة اإىل امل�ساعر والتعليق عليها وت�سمينها ونقلها وم�ساركتها اأو توفري و�سائط اأو معلومات اإلكرتونية بطريقة اأخرى عرب الكمبيوتر و�سبكات الإنرتنت والت�سالت ؛ برامج الكمبيوتر لإن�ساء جمتمع عرب الإنرتنت واإدارته والتفاعل معه ؛ 
وال�سبكات  والتوا�سل  الرتفيه  لأغرا�س  احلقيقي  العامل  بيئات  مع  الإلكرتونية  البيانات  لدمج  الكمبيوتر  برامج  ؛  الريا�سية  والأن�سطة  اللياقة  وتقييمات  البدنية  باللياقة  اخلا�سة  الكمبيوتر  برامج  البدنية؛  واللياقة  الوزن  يف  للتحكم  الكمبيوتر  برامج 
ال�سور  لتعديل  حا�سوبي  برنامج  واملرئية؛  واملرئية  وامل�سموعة  ال�سور  وبيانات  حمتوى  نقل  ومتكني  لتعديل  احلا�سوب  برجميات  البدنية؛  واللياقة  ال�سحة  برنامج  مع  والتحفيز  والمتثال  بالتتبع  املتعلقة  املعلومات  لإدارة  الكمبيوتر  برامج  ؛  الجتماعية 
والعالمات  والر�سومات  والن�س  املتحركة  والر�سوم  الر�سومات  وهي   ،)AR( املعزز  الواقع  وتاأثريات  املختلط  والواقع  الفرتا�سي  والواقع  الفوتوغرافية  ال�سور  مر�سحات  مع  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  والفيديو  ال�سوتي  واملحتوى  وال�سور  الفوتوغرافية 
اجلغرافية وعالمات البيانات الو�سفية والرتباطات الت�سعبية ؛ برامج الكمبيوتر لر�سد ومعاجلة وعر�س وتخزين ونقل البيانات املتعلقة بالن�ساط البدين للم�ستخدم ؛ برامج الكمبيوتر ملعاجلة ال�سور والر�سومات وال�سوت والفيديو والن�س ؛ برامج الكمبيوتر 
لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية والر�سومات وال�سور واملحتوى ال�سوتي واملرئي عرب الكمبيوتر والإنرتنت و�سبكات الت�سالت ؛ برامج الكمبيوتر لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية والتنبيهات والإ�سعارات والتذكريات ؛ برنامج كمبيوتر لال�ست�سعار 
واملراقبة والت�سجيل والعر�س والقيا�س والإر�سال لتحديد املواقع العاملية والجتاه وامل�سافة والرتفاع وال�سرعة واملعلومات املالحية ومعلومات الطق�س ودرجة احلرارة وم�ستوى الن�ساط البدين ومعدل �سربات القلب ومعدل النب�س و�سغط الدم وال�سعرات 
احلرارية املحروقة ، اخلطوات املتخذة والبيانات البيومرتية ؛ برامج الكمبيوتر لإعداد وتكوين وت�سغيل والتحكم يف الأجهزة املحمولة والأجهزة القابلة لالرتداء والهواتف املحمولة، اأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية للكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر 
للتوا�سل الجتماعي والتفاعل مع املجتمعات عرب الإنرتنت؛ برامج الكمبيوتر جلمع البيانات واملعلومات واإدارتها وحتريرها وتنظيمها وتعديلها ونقلها وم�ساركتها وتخزينها؛ برامج الكمبيوتر لإعادة توجيه الر�سائل و / اأو الربيد الإلكرتوين عرب الإنرتنت و / 
اأو البيانات الأخرى اإىل واحد اأو اأكرث من اأجهزة الت�سال الال�سلكي الإلكرتونية القابلة لالرتداء من خمزن بيانات على جهاز كمبيوتر �سخ�سي اأو خادم اأو مرتبط به؛ برامج الكمبيوتر لتتبع واإدارة املعلومات املتعلقة بربامج ال�سحة واللياقة والعافية ؛ برامج 
الكمبيوتر ل�ستخدامها كواجهة برجمة تطبيقات )API( ؛ برجميات احلا�سوب ل�ستخدامها يف اإن�ساء واإدارة وقيا�س ون�سر اإعالنات الآخرين. برامج الكمبيوتر لعر�س ال�سور الرقمية وال�سور الفوتوغرافية املقدمة كتحديثات لأجهزة �سا�سة العر�س املثبتة 
على الراأ�س اأو بال�سرتاك معها ؛ برامج الكمبيوتر للمحتوى الال�سلكي وتو�سيل البيانات واملعلومات ؛ برامج الكمبيوتر لت�سالت البيانات الال�سلكية لتلقي ومعاجلة ونقل وعر�س املعلومات املتعلقة باللياقة البدنية ودهون اجل�سم وموؤ�سر كتلة اجل�سم ؛ برامج 
البدين  الن�ساط  العاملية والجتاه وامل�سافة والرتفاع وال�سرعة واملعلومات املالحية ودرجة احلرارة وم�ستوى  املواقع  البدنية والتمارين والعافية لال�ست�سعار واملراقبة والت�سجيل والعر�س والقيا�س والإر�سال لتحديد  ال�سحة واللياقة  الكمبيوتر يف جمال 
؛ برنامج كمبيوتر يكت�سف حركات  والعافية  الريا�سية  والتمارين  واللياقة  ال�سحة  املتعلقة بربامج  املعلومات  واإدارة  ولتتبع  القيا�سات احليوية  املتخذة وبيانات  املحروقة واخلطوات  وال�سعرات احلرارية  الدم  النب�س و�سغط  ، معدل  القلب  ومعدل �سربات 
امل�ستخدم اأثناء الن�ساط البدين ، وجل�سات اللياقة البدنية ، والتدريبات ، لتقدمي نتائج وتقييمات لياقة �سخ�سية ؛ برنامج كمبيوتر يقوم بتقييم م�ستوى اللياقة البدنية والأداء الريا�سي للم�ستخدم ، ويوفر درجات اللياقة البدنية ؛ برامج الكمبيوتر التي 
تراقب وتتبع وتقارن الن�ساط الريا�سي وم�ستوى اللياقة ؛ برنامج الكمبيوتر الذي يوفر تقييًما للياقة البدنية ودرجة اللياقة البدنية من خالل مقارنة الأداء الريا�سي ال�سابق وم�ستويات اللياقة مع الأداء الريا�سي وم�ستويات اللياقة البدنية يف امل�ستقبل، 
ويقدم امل�سورة والتدريبات املخ�س�سة لتح�سني جمالت معينة من ريا�سة معينة اأو ن�ساط لياقة بدنية ؛ برامج الكمبيوتر التي توفر الن�سائح والتدريب والتدريبات ال�سخ�سية لتح�سني درجة لياقة امل�ستخدم ؛ برامج الكمبيوتر لتمكني الو�سول اإىل الو�سائط 
الإلكرتونية  املحمولة لأجهزة الت�سال  الأجهزة  برامج  لتمكني تطوير وتقييم واختبار و�سيانة تطبيقات  الكمبيوتر  برامج  ؛  و�سبكات الت�سالت  الإنرتنت  اأخرى عرب  باأي طريقة  وم�ساركتها وتوفريها  الإلكرتونية وعر�سها وحتريرها وربطها  واملعلومات 
الثابتة  اأي للعر�س ثالثي الأبعاد للر�سومات وال�سور   ، الو�سائط املتعددة  املحمولة، وهي الهواتف املحمولة والهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر املحمولة واأجهزة الكمبيوتر اللوحية ؛ برجميات حا�سوبية لتعزيز القدرات ال�سمعية والب�سرية لتطبيقات 
وال�سور املتحركة املقدمة كتحديثات لأجهزة �سا�سة العر�س املثبتة على الراأ�س اأو بال�سرتاك معها ؛ برامج الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل وبرامج التطبيقات املحمولة لإن�ساء املجموعات واإدارتها والو�سول اإليها داخل املجتمعات الفرتا�سية ؛ 
برامج الكمبيوتر ، اأي تطبيق يوفر وظائف ال�سبكات الجتماعية؛ برجميات احلا�سوب ، وهي واجهة تف�سريية لت�سهيل التفاعل بني الب�سر والآلت ؛ برامج الكمبيوتر، وهي اأدوات تطوير الربامج لإن�ساء التطبيقات الربجمية للنظارات الذكية وت�سحيحها 
ون�سرها ، و�سا�سات العر�س القريبة من العني ، و�سا�سات العر�س املثبتة على الراأ�س ، والهواتف الذكية ؛ اأجهزة الكمبيوتر ، وهي ال�ساعات الذكية ؛ كبالت التو�سيل نظارات الفيديو الرقمية. نظارات الفيديو الرقمية و�سا�سات عر�س الفيديو املثبتة على 
الراأ�س ، اأي ال�سا�سات ال�سغرية والب�سريات املرتبطة بها ، و�سماعات الواقع الفرتا�سي ، والإلكرتونيات املرتبطة بها ، وهي كبالت وحمولت التو�سيل والربامج والربامج الثابتة لعر�س األعاب الفيديو والو�سائط الإلكرتونية وال�سور؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر 
القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة، والهواتف الذكية، واأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والنظارات الذكية، ونظارات الفيديو الرقمية، والأجهزة الإلكرتونية الرقمية القابلة لالرتداء، وهي النظارات، والنظارات الواقية، و�سماعات الراأ�س، و�سا�سات 
العر�س املثبتة على الراأ�س ، واأنظمة عر�س العني القريبة ، و�سبكات الت�سالت ، وخدمات احلو�سبة ال�سحابية واأنظمة الكمبيوتر لالت�سال بني الأجهزة وال�سبكات واخلدمات ؛ برنامج تطبيقات كمبيوتر قابل للتنزيل للنظارات الذكية ، واأنظمة عر�س 
بالقرب من العني ، و�سا�سات عر�س مثبتة على الراأ�س لعر�س الرموز ، وحتديد اختيار امل�ستخدم للرموز وال�ستجابة له، والتحكم يف التو�سيالت والتوا�سل مع الأجهزة وال�سبكات والأنظمة الأخرى ، وت�سغيل الكامريا لت�سجيل و عر�س ال�سور وامللفات ال�سوتية 
واملرئية ، وتنظيم ال�سور الرقمية وامللفات ال�سوتية واملرئية ، والتحكم يف امليكروفونات ، والتحكم يف م�ستوى �سوت مكربات ال�سوت املدجمة ، ونقل ملفات الكمبيوتر بني النظارات الذكية ، واأنظمة عر�س العني القريبة، و�سا�سات العر�س املثبتة على الراأ�س 
والأجهزة الأخرى ، وال�سبكات، و الأنظمة ، والتحكم يف اإ�سعارات امل�ستخدم ، والتحكم يف لوحة اللم�س، والتحكم واحل�سول على البيانات من امل�ست�سعرات يف النظارات الذكية، واأنظمة عر�س العني القريبة ، وال�سا�سات املثبتة على الراأ�س ، مبا يف ذلك اأجهزة 
، وا�ست�سعار وعر�س م�ستوى �سحن البطارية عر�س البيانات وال�سور واملحتوى  ، والتحكم يف �سرعة وحدة املعاجلة املركزية   GPS ، ودرجة احلرارة ،والإمالة، والنعطاف، واأجهزة ا�ست�سعار اجتاه الراأ�س، واأجهزة ا�ستقبال  ، والبارومرتي  الت�سارع  ا�ست�سعار 
ال�سوتي واملرئي والتقاطها وت�سجيلها وتدفقها يف الواقع القيا�سي والواقع املعزز وبيئات الواقع املختلط ؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل للنظارات الذكية واأنظمة عر�س العني القريبة و�سا�سات العر�س املثبتة على الراأ�س لتوليد وعر�س الواقع 
القيا�سي والواقع املعزز وحمتوى الواقع املختلط ؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل للنظارات الذكية واأنظمة عر�س العني القريبة و�سا�سات العر�س املثبتة على الراأ�س للتوا�سل مع النظارات الذكية الأخرى واأنظمة عر�س العني القريبة و�سا�سات 
العر�س املثبتة على الراأ�س ؛ برنامج كمبيوتر قابل للتنزيل لتمكني التقاط ال�سور ومقاطع الفيديو والبيانات واملعلومات وتخزينها ونقلها با�ستخدام بيانات القيا�سات احليوية وال�سحة وغريها من بيانات الأداء اخلا�سة بامل�ستخدم والتي يتم ت�سمينها ودجمها 
يف الت�سجيل ؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل لعر�س موجز لل�سور وال�سوت واملحتوى ال�سمعي الب�سري والفيديو والتفاعل معه والن�سو�س والبيانات املرتبطة به والتفاعل معه ؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل، وهي تطبيقات الهاتف املحمول القابلة 
للتنزيل لإعداد وتكوين والتحكم يف اأجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء والأجهزة الطرفية للكمبيوتر القابلة لالرتداء ؛ كابالت كهربائية؛ حمولت كهربائية اأجهزة املراقبة الإلكرتونية التي تت�سمن موؤ�سرات ت�سيء وتغري اللون بناًء على م�ستوى الن�ساط 
الن�ساط على الإنرتنت،  البدنية وبيانات  الريا�سة واللياقة  التقارير واملراقبة وحتميل وتنزيل بيانات  واإعداد  للك�سف عن وتخزين   ، التي ت�ستمل على معاجلات دقيقة و�سا�سة رقمية ومقايي�س ت�سارع  املراقبة الإلكرتونية  ؛ اأجهزة  الرتاكمي ملن يرتديها 
والتوا�سل مع وحدات التحكم يف الألعاب واأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية ، فيما يتعلق بالوقت وال�سرعة ، ال�سرعة واخلطوات املتخذة واملهارات الريا�سية وحرق ال�سعرات احلرارية ومعدل �سربات القلب واجل�سم وحتديد املواقع العاملية والجتاه وامل�سافة 
والرتفاع واملعلومات املالحية والطق�س ؛ اأدوات واأجهزة املالحة الإلكرتونية ؛ اأجهزة ا�ست�سعار اللياقة البدنية والتمارين ، وال�سا�سات ، واأجهزة العر�س لال�ست�سعار والر�سد والت�سجيل والعر�س والقيا�س والإر�سال لتحديد املواقع العاملية والجتاه وامل�سافة 
الواقع  لتمكني  جوجل  ؛   )GPS( العاملي  املواقع  حتديد  نظام  اأجهزة  الال�سلكي؛  الت�سال  وظيفة  مع  نظارات  الإمي��اءات؛  على  التعرف  برنامج  الريا�سية؛  ولالأن�سطة  التمرين  اأثناء  ارتداوؤها  ليتم  املالحية،  واملعلومات  احلرارة  ودرجة  وال�سرعة  والرتفاع 
الفرتا�سي والواقع املعزز وجتارب عامل الواقع املختلط ؛ اأجهزة وبرامج لعر�س ال�سور الفرتا�سية يف اإن�ساء واقع افرتا�سي وُمعزز وخمتلط ؛ �سا�سة عر�س فيديو مثبتة على الراأ�س ؛ اأجهزة �سا�سة العر�س املثبتة على الراأ�س والأجزاء املكونة لها، وهي بطاقات 
عر�س الفيديو؛ �سماعات؛ �سماعات لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج ترفيهية تفاعلية اإلكرتونيات الواجهة، وهي دوائر واجهة م�سغل الفيديو لنظارات الفيديو الرقمية؛ برامج الكمبيوتر املدركة للموقع وبرامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل وبرامج 
تطبيقات الهاتف املحمول للبحث عن املواقع وحتديدها وم�ساركتها ؛ مكربات ال�سوت؛   برنامج املرا�سلة؛ اأجهزة العر�س امل�سغرة، اأي �سا�سات الفيديو املثبتة على الراأ�س وعرو�س الفيديو القريبة من العني؛ اأجهزة كمبيوتر الواقع املختلط؛ نظارات الواقع 
املختلط �سماعات الواقع املختلط؛ برجميات الواقع املختلط؛ برجميات الواقع املختلط للرتفيه التفاعلي؛ برجميات الواقع املختلط للتنقل يف بيئة الواقع املختلط؛ برجميات الواقع املختلط لتتبع الأ�سياء والتحكم يف احلركة وت�سور املحتوى؛ برجميات 
الواقع املختلط لت�سغيل �سماعات الواقع املختلط ؛ برامج الواقع املختلط للم�ستخدمني لتجربة ت�سور الواقع املختلط والتالعب والنغما�س؛ برامج تطبيقات الهاتف املحمول لإن�ساء برامج تدريب لياقة بدنية خم�س�سة؛ م�ست�سعرات تتبع احلركة لتقنية 
اإلكرتونية متعددة الوظائف لعر�س وقيا�س وحتميل معلومات الإنرتنت مبا يف ذلك الوقت والتاريخ واجل�سم ومعدلت �سربات  الواقع املعزز؛ م�ست�سعرات تتبع احلركة لتقنية احلقيقة املختلطة؛ م�ست�سعرات تتبع احلركة لتقنية الواقع الفرتا�سي؛ اأجهزة 
القلب واملوا�سع العاملية والجتاه وامل�سافة والرتفاع وال�سرعة واخلطوات التي مت اتخاذها وال�سعرات احلرارية املحروقة واملعلومات املالحية ومعلومات الطق�س ودرجة احلرارة ، �سرعة الرياح وانحدار معدل �سربات القلب واجل�سم والرتفاع وال�سرعة؛ 
اإلكرتونية متعددة الوظائف لعر�س املعلومات وقيا�سها وحتميلها على الإنرتنت مبا يف ذلك الوقت والتاريخ ومعدل �سربات القلب واملوا�سع العاملية والجتاه وامل�سافة والرتفاع وال�سرعة واخلطوات املتخذة وال�سعرات احلرارية املحروقة واملعلومات  اأجهزة 
ال�سور  لعر�س  وعد�سات  امل�ستخدم  عيون  من  بالقرب  للرتكيب  الفيديو  عر�س  �سا�سات  وهي   ، القريبة  العني  عر�س  ب�سريات  ؛  لال�ستيقاظ  ال�سامت  والتنبيه   ، النوم  ونوعية   ، النوم  من  �ساعات   ، الن�ساط  وم�ستوى  القلب  �سربات  معدل  يف  والتغريات  املالحية 
للم�ستخدم ؛ تتاألف اأنظمة العر�س القريبة من العني من م�ست�سعرات GPS ، ومقايي�س ت�سارع ، ومقايي�س مغناطي�سية ، وبو�سلة اجتاهية ، وم�ست�سعرات درجة حرارة البيئة ، وم�ست�سعرات توجيه ذات طرف واإمالة اإلكرتونية ؛ اأنظمة العر�س القريبة من العني 
ا  التي ت�ستمل على اأجهزة الكمبيوتر ، وواجهات العر�س الإلكرتونية ، والربجميات لتوليد وعر�س حمتوى الواقع الفرتا�سي والواقع املختلط ؛ اأنظمة عر�س بالقرب من العني ت�ستمل على اأجهزة كمبيوتر وواجهات عر�س اإلكرتونية وبرامج مت تكييفها خ�سي�سً
للنظارات الواقية ؛ اأنظمة عر�س بالقرب من العني ت�ستمل على نظارات وبرامج لتوليد وعر�س الواقع القيا�سي والواقع املعزز وحمتوى الواقع املختلط ؛ �سا�سات قرب العني. اأجهزة ات�سالت ال�سبكة ، وهي الأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة والأجهزة 
القابلة لالرتداء لإر�سال وا�ستقبال الن�سو�س والبيانات وال�سوت وملفات ال�سور والفيديو عرب ال�سبكات ؛ عداد اخلطى. ملحقات الأجهزة املحمولة ، وهي عدادات اخلطى ومقايي�س الرتفاع ؛ برنامج امل�ساعد ال�سخ�سي ؛ امل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية؛ الأجهزة 
الإلكرتونية ال�سخ�سية امل�ستخدمة لتتبع اأهداف اللياقة البدنية والإح�ساءات ؛ اأجهزة تتبع اللياقة البدنية ال�سخ�سية ؛ اأجهزة عر�س الفيديو ال�سخ�سية يف طبيعة ال�سا�سات القابلة لالرتداء لعر�س املحتوى الرقمي مبا يف ذلك الواقع الفرتا�سي والواقع 
املعزز وحمتوى الواقع املختلط ؛ �سا�سات عر�س الفيديو ال�سخ�سية ؛ الأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة واملحمولة باليد وال�سخ�سية لت�سجيل وتنظيم ونقل ومعاجلة ومراجعة وا�ستقبال الن�سو�س والبيانات وامللفات الرقمية ؛ جهاز التحكم عن بعد 
لأجهزة الكمبيوتر التي ميكن ارتداوؤها وال�ساعات الذكية ؛ اأجهزة ال�ست�سعار لال�ستخدام العلمي التي يرتديها الإن�سان جلمع البيانات احليوية الب�سرية والأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة والأجهزة القابلة لالرتداء لت�سجيل وتنظيم ونقل ومعاجلة 
ومراجعة الن�سو�س والبيانات وملفات ال�سوت وال�سورة والفيديو ؛ نظارات ذكية نظارات ذكية بقدرات �سوتية �سلكية ول�سلكية ؛ ع�سابات ال�ساعات الذكية؛ اأحزمة ال�ساعات الذكية؛ ال�ساعات الذكية؛ برنامج امل�ساعد الجتماعي؛ الربامج والربامج الثابتة 
للتحكم يف وحدات التحكم وتكوينها واإدارتها ؛ الربامج والربامج الثابتة لعر�س األعاب الفيديو والو�سائط الإلكرتونية على اأجهزة �سا�سة العر�س املقدمة كتحديثات لأجهزة �سا�سة العر�س املثبتة على الراأ�س اأو بال�سرتاك معها؛ الربامج والربامج الثابتة 
لربامج نظام الت�سغيل ؛ الربامج والربامج الثابتة اخلا�سة بربامج ت�سغيل الفيديو ومعاجلة الفيديو املقدمة كتحديثات لأجهزة �سا�سة العر�س املثبتة على الراأ�س اأو بال�سرتاك معها ؛ الربامج والربامج الثابتة لتمكني الأجهزة الإلكرتونية من م�ساركة البيانات 
والتوا�سل مع بع�سها البع�س؛ برامج ت�سغيل الربامج لالأجهزة الإلكرتونية لتمكني اأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكرتونية من التوا�سل مع بع�سها البع�س ؛ برامج للمعلنني للتوا�سل والتفاعل مع املجتمعات عرب الإنرتنت؛ برنامج للتنبيهات والر�سائل ور�سائل 
الال�سلكية  والتقنيات  الال�سلكية  املحلية  املنطقة  �سبكات  للتوا�سل عن طريق  برنامج  العر�س؛  و�سا�سات  وا�ستالمها  بها ومراجعتها  والتالعب  الرقمية  وامللفات  وال�سورة  وال�سوت  والبيانات  الن�سو�س  نقل  والتنظيم،  وللت�سجيل  والتذكريات  الإلكرتوين  الربيد 
وبروتوكولت الت�سال الأخرى بني اأنظمة العر�س القريبة من العني واأجهزة ال�سبكة ، اأي الهواتف املحمولة والهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية واأنظمة الكمبيوتر الأخرى؛ برنامج لتحويل اللغة الطبيعية اإىل اأوامر قابلة للتنفيذ اآليا؛ 
برنامج لإن�ساء واإدارة ملفات تعريف الو�سائط الجتماعية وح�سابات امل�ستخدمني؛ برنامج لإن�ساء وحترير وحتميل وتنزيل والو�سول اإىل وعر�س ون�سر وعر�س وعر�س وو�سع عالمات على املدونات والتدفق والبث والربط والتعليق والإ�سارة اإىل امل�ساعر 
؛ برنامج لإن�ساء جمتمع عرب الإنرتنت  اإليها داخل املجتمعات الفرتا�سية  واإدارتها والو�سول  الكمبيوتر و�سبكات الت�سال. برامج لإن�ساء املجموعات  اأخرى عرب  اإلكرتونية بطريقة  اأو معلومات  اأو توفري و�سائط  والتعليق عليها وت�سمينها ونقلها وم�ساركتها 
واإدارته والتفاعل معه ؛ برجميات لت�سهيل وترتيب متويل وتوزيع التربعات والتربعات ؛ برنامج لتوليد ال�سور ليتم عر�سها يف نظام عر�س بالقرب من العني ؛ برنامج لدمج البيانات الإلكرتونية مع بيئات العامل احلقيقي لأغرا�س الرتفيه والتعليم والألعاب 
والتوا�سل وال�سبكات الجتماعية ؛ برجميات لتعديل ومتكني نقل ال�سور واملحتوى ال�سمعي واملرئي والفيديو والبيانات ؛ برنامج خلدمات جمع التربعات اخلريية عرب الإنرتنت وخدمات التربعات املالية؛ برنامج لطلب و / اأو �سراء ال�سلع واخلدمات ؛ برنامج 
لتنظيم الأحداث والبحث عنها واإدارتها ؛ برنامج لتخطيط الأن�سطة مع امل�ستخدمني الآخرين ، وتقدمي التو�سيات ؛ برنامج ملعاجلة ال�سور والر�سومات وال�سوت والفيديو والن�س ؛ برنامج لت�سجيل وتخزين ونقل وا�ستقبال وعر�س وحتليل البيانات من اأجهزة 
الكمبيوتر القابلة لالرتداء ؛ برنامج للهواتف الذكية واأنظمة الكمبيوتر الأخرى لتوليد البيانات وال�سور وال�سوت للعر�س يف اأنظمة العر�س القريبة من العني ولإر�سال هذه البيانات وال�سور وال�سوت اإىل اأنظمة العر�س القريبة من العني ؛ برنامج للهواتف 
الذكية واأنظمة الكمبيوتر الأخرى لتلقي البيانات من اأنظمة العر�س القريبة من العني ؛ برنامج لر�سم اخلرائط الجتماعية والوجهة ؛ برامج ال�سبكات الجتماعية ؛ برنامج لبث حمتوى ترفيهي متعدد الو�سائط ؛ برجميات جلمع البيانات واملعلومات واإدارتها 
اإن�ساء  وحتريرها وتنظيمها وتعديلها ونقلها وم�ساركتها وتخزينها ؛ برنامج لتتبع احلركة يف جتارب الواقع املعزز واملختلط والفرتا�سي وت�سورها ومعاجلتها وعر�سها وعر�سها ؛ برنامج ي�ستخدم كواجهة برجمة تطبيقات )API( ؛ برجميات ت�ستخدم يف 
وت�سميم برامج الواقع الفرتا�سي والواقع املعزز والواقع املختلط ؛ برجميات للمحتوى الال�سلكي وتو�سيل البيانات واملعلومات ؛ برنامج يف طبيعة تطبيقات الهاتف املحمول ؛ الربامج التي متّكن الأفراد واملجموعات وال�سركات والعالمات التجارية من اإن�ساء 
ح�سور عرب الإنرتنت واحلفاظ عليه لأغرا�س الت�سويق ؛ الربجميات ، وهي واجهة تف�سريية لت�سهيل التفاعل بني الب�سر والآلت ؛ اأجهزة واأدوات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية ، وهي مكربات ال�سوت وامليكروفونات املباعة كميزات مكونة لأجهزة الكمبيوتر 
والأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة والأجهزة القابلة لالرتداء لإر�سال وا�ستقبال املكاملات الهاتفية والر�سائل الن�سية والربيد الإلكرتوين والبيانات الرقمية الأخرى، ول�ستخدامها يف توفري الو�سول اإىل الإنرتنت؛ نظارات الواقع الفرتا�سي �سماعات 
الواقع  برنامج  املحتوى؛  وت�سور  احلركة  يف  والتحكم  الكائنات  لتتبع  الفرتا�سي  الواقع  برنامج  ؛  الفرتا�سي  الواقع  بيئة  يف  للتنقل  الفرتا�سي  الواقع  برنامج  التفاعلي؛  للرتفيه  الفرتا�سي  الواقع  برنامج  الفرتا�سي  الواقع  برامج  الفرتا�سي.  الواقع 
األعاب  الكمبيوتر ووحدات حتكم  اأجهزة  الواقع الفرتا�سي واملعزز واملختلط ل�ستخدامها يف متكني  الواقع الفرتا�سي والتالعب والنغما�س؛ برامج  للم�ستخدمني لتجربة ت�سور  الواقع الفرتا�سي  الواقع الفرتا�سي؛ برنامج  �سماعات  لت�سغيل  الفرتا�سي 
الفيديو ووحدات التحكم يف األعاب الفيديو املحمولة واأجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة لتوفري جتارب الواقع الفرتا�سي واملعزز واملختلط؛ ال�ساعات والأ�ساور واأ�ساور املع�سم التي تنقل البيانات اإىل امل�ساعدين الرقميني 
ال�سخ�سيني والهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية من خالل مواقع الإنرتنت وغريها من �سبكات الت�سال الإلكرتونية والكمبيوتر ؛ اأنظمة عر�س قريبة من العني املقاومة للماء ت�ستمل على اأجهزة كمبيوتر وواجهات عر�س اإلكرتونية وبرامج 
لتوليد وعر�س حمتوى الواقع الفرتا�سي والواقع املختلط؛ اأجهزة تعقب الن�ساط التي ميكن ارتداوؤها؛ ملحقات الكمبيوتر التي ميكن ارتداوؤها؛ تتكون اأجهزة احلو�سبة القابلة لالرتداء ب�سكل اأ�سا�سي من برامج و�سا�سات عر�س لالت�سال باأجهزة الكمبيوتر 
واأجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة من اأجل متكني الواقع الفرتا�سي والواقع املعزز وجتارب العامل املختلطة؛ تتكون الأجهزة الإلكرتونية الرقمية القابلة لالرتداء ب�سكل اأ�سا�سي من برنامج للتنبيهات والر�سائل ور�سائل 
الربيد الإلكرتوين والتذكريات ، ولت�سجيل وتنظيم ونقل ومعاجلة ومراجعة وا�ستقبال الن�سو�س والبيانات وال�سوت وامللفات ال�سورية والرقمية و�سا�سات العر�س ؛ الأجهزة الإلكرتونية الرقمية القابلة لالرتداء ، وهي النظارات والنظارات الواقية 
و�سماعات الراأ�س ؛ الأجهزة الإلكرتونية القابلة لالرتداء ، وهي ال�ساعات والأ�ساور واأ�ساور املع�سم التي تتكون من برامج تنقل البيانات اإىل امل�ساعدين الرقميني ال�سخ�سيني والهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية من خالل مواقع الإنرتنت 

وغريها من �سبكات الت�سال الإلكرتونية والكمبيوتر ؛ الأجهزة الطرفية القابلة لالرتداء لأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة، وهي �سا�سات قابلة للتكوين مثبتة على الراأ�س ؛ ملحقات الكمبيوتر 
الال�سلكية

و�سف العالمة: كلمة META بحروف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

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

املودعة حتت رقم : 367469        بتاريخ : 2021/12/23
رقم االأولوية: 083739

تاريخ االأولوية: 2021/7/8 البلد االأولوية: جامايكا
با�س��م: ميتا بالتفورمز، انك. 

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات بالفئة : 36

خدمات معاجلة املعامالت املالية ، وهي توفري املعامالت االإلكرونية وخيارات الدفع االآمنة ؛ املعاجلة االإلكرونية 
لبيانات دفع الفواتري مل�ستخدمي االإنرنت و�سبكات االت�ساالت ؛ خدمات معاجلة معامالت الدفع ؛ خدمات حتويل 
االأموال االإلكروين ؛ خدمات معاجلة معامالت بطاقات االئتمان االإلكرونية ، بطاقات الدين ، بطاقات الهدايا 
املالية؛ خدمات معاجلة الدفع  النقال لالآخرين. اخلدمات  ؛ تقدمي خدمات الدفع االإلكروين بوا�سطة الهاتف 
تن�سيق  ؛ اخلدمات اخلريية وهي  وتوزيعها  املالية   التربعات  ترتيب، جمع  ت�سهيل،  ؛  املالية  املعامالت  ؛ خدمات 
امل�سريات و توزيع التربعات املالية من االأف��راد وال�سركات اإىل اأطراف ثالثة ؛ تقدمي خدمات دفع الفواتري عرب 
تطبيقات الهاتف املتحرك االإلكرونية. اخلدمات املالية ، وهي توفري عملة افرا�سية لي�ستخدمها اأع�ساء املجتمع 
االفرا�سي فيما يتعلق باألعاب الفيديو،حمتوى البث املبا�سر وحمتوى الفيديو عند الطلب عرب االإنرنت و�سبكات 
العمالت  �سرف  ؛  لالآخرين  املحمول  الهاتف  بوا�سطة  االإل��ك��روين  الدفع  خدمات  مايل  تبادل  االت�ساالت ؛  
املايل،  التخطيط  املالية،  االإدارة  ، وهي  املالية  ال�سوؤون  ؛  االإلكروين للعمالت االفرا�سية  التحويل  االفرا�سية 
االإلكرونية  بالو�سائل  املقدمة  املالية  املعلومات  املالية.  التحليل، واال�ست�سارات  املالية  املحافظ  اإدارة  املايل،  التنبوؤ 
العمالت  خدمات  ؛  الرقمية  العمالت  خدمات  بالعمالت  التعامل  خدمات  التاجر  خدمات  الو�ساطة؛  خدمات  ؛ 
الرقمية امل�سفرة؛خدمات العمالت االفرا�سية ؛ حمفظة العمالت الرقمية وخدمات التخزين ؛ خدمات املحفظة 
االإلكرونية. خدمات املحفظة االإلكرونية. اخلدمات املالية املتعلقة بخدمات املحفظة االإلكرونية ؛ خدمات دفع 
الفواتري املقدمة عرب املحفظة االإلكرونية ؛ اخلدمات امل�سرفية االإلكرونية عرب �سبكة كمبيوتر عاملية ؛ تداول 
العمالت؛ خدمات الدفع االإلكروين التي ت�سمل املعاجلة االإلكرونية والتحويل الالحق لبيانات �سداد الفواتري ؛ 
العملة الرقمية ، والعملة االفرا�سية ، والعمالت امل�سفرة ،واال�سول الرقمية البلوكت�سني، خدمات تداول الرموز 
الرقمية، الرموز امل�سفرة، الرموز امل�ساعدة ؛ العملة الرقمية ، والعملة االفرا�سية ، والعمالت امل�سفرة ، واالأ�سول 
الرقمية البلوكت�سني ، واالأ�سل الرقمي ، الرمز الرقمي والرمز امل�سفر وخدمات معاجلة الرموز امل�ساعدة لالآخرين 
؛  املالية  االأخبار  االإخبارية يف جمال  التقارير  ؛ خدمات  االإلكرونية  النقدية  املعادالت  ت�سهيل عمليات حتويل  ؛ 
االفرا�سي  جمتمع  اأع�ساء  قبل  من  ال�ستخدامها  االفرا�سية  العمالت  خدمات  تقدمي  وهي   ، املالية  اخلدمات 
عرب �سبكة كمبيوتر عاملية ؛ اإ�سدار رموز اخلمة؛ اإدارة العمالت الرقمية ، والعملة االفرا�سية ، والعمالت امل�سفرة 
، ورموز اخلدمة ؛  امل�سفرة  ، والرموز  الرقمية  ، والرموز  الرقمية  ، واالأ�سول  البلوكت�سني  و  الرقمية  ، واالأ�سول 
اخلدمات املالية ، وهي توفري التبادل املايل لتداول العمالت الرقمية ، والعمالت االفرا�سية ، والعمالت امل�سفرة 
؛  رم��وز اخلدمة   ، امل�سفرة  وال��رم��وز   ، الرقمية  وال��رم��وز   ، الرقمية  واالأ���س��ول   ، البلوكت�سني  الرقمية  واالأ���س��ول   ،
خدمات تداول العمالت امل�سفرة ؛ خدمات �سرف العمالت امل�سفرة. معاجلة الدفع بالعملة امل�سفرة ؛ خدمات الدفع 
العمالت.  اإدارة  خدمات  ؛  االإلكرونية  املحفظة  خدمات  خالل  من  االإلكرونية  املدفوعات  معاجلة  االإلكروين. 
خدمات حتويل العمالت. اخلدمات املالية ، وهي توفري التحويل االإلكروين للعملة الرقمية ، والعملة االفرا�سية 
، والعمالت امل�سفرة ، واالأ�سول الرقمية و البلوكت�سني ، واالأ�سول الرقمية ، والرموز الرقمية ، والرموز امل�سفرة ، 
رموزاخلدمة ؛ اال�ست�سارات املالية يف جمال العمالت الرقمية ، والعمالت االفرا�سية ، والعمالت امل�سفرة ، واالأ�سول 
الرقمية و البلوكت�سني ، واالأ�سول الرقمية ، والرموز الرقمية ، والرموز امل�سفرة ورموز اخلمة ؛ توفري املعاجلة 
اإدارة اال�ستثمار؛ خدمات  العمالت. خدمات  االإلكرونية. خدمات �سرف  املالية  التحويالت  االإلكرونية ومتابعة 
والعمالت   ، الرقمية  العمالت  على  وامل�ستقات  املقاي�سات  وت��داول  اإدراج  ؛  وال�سناديق  املالية  للموؤ�س�سات  احلماية 
االفرا�سية ، والعمالت امل�سفرة ، واالأ�سول الرقمية و البلوكت�سني ، واالأ�سول الرقمية ، والرموز الرقمية ، والرموز 
امل�سفرة ، ورموز اخلمة ؛ �سرف نقدي مقا�سة وت�سوية املعامالت املالية. خدمات املعلومات املالية؛ خدمات التجارة 
املالية االإلكرونية. املتاجرة املالية االإلكرونية ، اأي تداول االأ�سول الرقمية ؛ توفري معلومات مالية عند الطلب 
ويف الوقت الفعلي حول العمالت الرقمية والعملة االفرا�سية والعمالت امل�سفرة واالأ�سول الرقمية و البلوكت�سني 
اال�ستثمار  املعلومات يف جم��االت  توفري  ؛  املرافق  ورم��وز  امل�سفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  واالأ���س��ول 
والتمويل عرب �سبكات احلا�سوب و�سبكة االت�ساالت العاملية. التداول االإلكروين لالأدوات املالية ؛ خدمات الدفع 
للتجارة االإلكرونية ؛ املعاجلة االإلكرونية ونقل بيانات دفع الفواتري مل�ستخدمي االإنرنت و�سبكات االت�ساالت ؛ 
خدمات معاجلة املعامالت املالية ، اأي توفري املعامالت التجارية وخيارات الدفع االآمنة ؛ خدمات املعامالت املالية 
، اأي توفري عملة افرا�سية لي�ستخدمها اأع�ساء املجتمع االفرا�سي عرب االإنرنت و�سبكات االت�ساالت ؛ خدمات 
معاجلة  خدمات  تقدمي  وه��ي   ، املدفوعات  معاجلة  خدمات  ؛  الدفع  معامالت  معاجلة  خدمات  وه��ي   ، التجارية 
معامالت العمالت االفرا�سية لالآخرين ؛ خدمات بطاقات الهدايا املدفوعة م�سبًقا ، اأي اإ�سدار �سهادات بطاقات 

الهدايا التي ميكن ا�سردادها مقابل �سلع اأو خدمات
و�سف العالمة: كلمة META بحروف التينية باللون اال�سود

اال�س��راطات: 
اإر�ساله  اأو   ، التجارية يف وزارة االقت�ساد  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية
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Date 10/ 2/ 2022  Issue No : 13465
Notification by Publication for a defendant

At Sharjah Federal Court-Federal Civil Court of first instance
In the case number SHCFICIGRI2021/0009264/ grievance

To : ASNAKU TECHAN ADMASU
Unknown Residence : Sharjah
To inform you that Addis Ababa Cafeteria, Address/Residence: Sharjah - Al Nad Al 
Qasimia, Phone number: 0554989415 has filed the above-mentioned lawsuit to claim 
the following:
Firstly, accept the grievance in form.
Secondly: Elimination of the grieved judgment and to adjudge by rejecting the grieved 
against requests. 
Thirdly : Bind the grieved against to pay all the fees and the expenses.
Therefore, you must attend in front of petition orders department - second department, 
Sharjah Federal Court, in the morning on Tuesday that corresponding 15/02/2022 at 
08:30 am to present your defense and documents. And in the event that you are not 
present or sending a legal attorney on behalf of you the court will initiate the legal 
proceedings in your absence.
Judicial Services Office - ABDULLAH ALI MOURAD

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 10/ 2/ 2022  Issue No : 13465
Announcement of the publication of an experience meeting in the

2021/100 commercial Total banks
Claimant : Abu Dhabi Commercial Bank:
Agency : Eman Al-Rifai Advocates and Legal Consultants
Defendant: United power & technology company - WLL
With reference to the letter of the Dubai Court dated 09/02/2022 which includes 
my assignment as a delegated expert in the aforementioned case, we inform 
you that the expert meeting in the aforementioned case was held on Thursday 
17/02/2022 at 12:00 noon, provided that the commitment to contact an office 
phone The expert is to inform him of the procedures and the mechanism 
followed to hold the meeting to be held on the date and time shown above ..... 
note that the contact information with the expert
Tel: 042999000
e-mail : experts@alhilalcapital.ac
Therefore, we invite you to come at the aforementioned date and present all 
your documents and notes
Expert/Ahmed Majed Lootah - Registration No. (111)

ALHILAL Capital

70533

Date 10/ 2/ 2022  Issue No : 13465
Service By Publication

In Case No. CFI-005-2020
Before the Dubai International Financial Center Courts

The subject matter of the case is to obligate you to pay an amount of 7,902,869 US 
dollars (seven million nine hundred and two thousand eight hundred and sixty-nine 
US dollars) in addition to fees, expenses, legal interest and attorney fees.
Claimant : IDBI Bank Limited 
Defendants to be notified : 
First Defendant : Royal Printing Press - LLC
Second Defendant : Union Emirates Printing and Publishing - FZC
Third Defendant : Premier Printing Press (L.L.C)
Fourth Defendant : Shijin Mathew
Fifth Defendant   : Sheryl Matthew Sixth Defendant: Mathew Scaria Vadhyanath
Accordingly, you are required to appear before the courts of the Dubai International 
Financial Center (DIFC) to submit your reply on the case in accordance with the 
procedures before the court and to submit your defense duly.

Service By Publication

70392

Date 10/ 2/ 2022  Issue No : 13465
Service By Publication

In Case No. CFI-003-2020
Before the Dubai International Financial Center Courts

The subject matter of the case is to obligate you to pay an amount of 3,430,880.16 
US dollars (three million four hundred and thirty thousand eight hundred and 
eighty US dollars and sixteen cents) in addition to fees, expenses, legal interest 
and attorney fees.
Claimant : IDBI Bank Limited
Defendants to be notified:
First Defendant  : Printers & Stationery Industries LLC
Second Defendant : Union Emirates Printing and Publishing - FZC
Third Defendant : Royal Printing Press - LLC
Fourth Defendant : Shijin Mathew
Fifth Defendant : Mathew Scaria Vadhyanath
Accordingly, you are required to appear before the courts of the Dubai International 
Financial Center (DIFC) to submit your reply on the case in accordance with the 
procedures before the court and to submit your defense duly.

Service By Publication

70392

Date 10/ 2/ 2022  Issue No : 13465
Real Estate Partial 18/2021/1098

Notification By Publication
Publication of Judgement 

Details of Notification by Publication:
To : The convict : 1- Zubair Awan Unknown Residence
Whereas the judgment creditor : Aqaar Corporation
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet Matrooshi
Hereby notifies you that the court has issued a judgment in the session held on 
30-09-2021 in the said case to the favor of/ Aqaar Corporation by obliging the 
defendant to pay to the plaintiff an amount of (AED 397,672) (Three hundred 
ninety seven thousand six hundred seventy two dirham) and an annual legal 
interest of 5% from the due date in addition to expenses and five hundred dirham 
for attorneys' fee, and rejected other requests. 
Such judgment is considered as issued in presence subject to appeal within thirty 
days from the next day of publishing this notification. 
Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoum, 
Ruler of Dubai, and has publicly announced to all.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 10/ 2/ 2022  Issue No : 13465
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2021/1320-real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186 
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 574/2020 partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 333982 including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Ajman Properties Corporation. Address : Ajman Al Rashediyal 
Grand Tower | 1st Floor Tel : 0504633947 | Email: Execution1@omalc.ae |
Chosen address : Dubai Al Owais & Al Matrooshi Advocates Port Saeed Business 
Point Office (9) | 042595777 Makkani : 3244594826
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : 1- Parameswari Sakthivel Murugan, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 333982) to the execution 
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by - Khalifa Obaid Al Mehairi 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 10/ 2/ 2022  Issue No : 13465
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication of Payment
In lawsuit No. 8037/2021/60-Payment Order

Payment orders and Enforcement of Commercial Contracts No.203
Case Subject : Claiming the issuance of the order obligating the defendant Trans Gulf 
Technical Services LLC to pay an amount of DHs 1,000,000,000, fees and expenses
The Plaintiff : Rashmi Dougal Hargas Dougal
Address: Emirates - Emirate of Sharjah - Al Majaz - Sharjah - Gamal Abdel Nasser 
St - Al Yousifi Building - Flat No.704
The Defendant : 1- Trans Gulf Technical Services LLC - Capacity as: Defendant
Notification Subject : On 01/06/2022, the Dubai Court of First Instance decides that 
obligating The Defendant to pay the Plaintiff an amount of DHs 1,000,000 (One 
Million dirhams) and the legal interest at 5% annually from 21/12/2021 until full 
payment and obligated it to pay the expenses. You have the right to appeal the lawsuit 
within 15 days from the day following the publication of this notification.
Prepared by | alifa Majid Juma Al-Mai Al-Muhairi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم  25603  /2022 
املن�����ذر :بنك دبي اال�سالمي )�ض م ع (

املنذر اليه : ازهر خان  - )جمهول حمل االقامة(  
�سيغة االعالن بالن�سر 

ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  دره��م   82194.00 قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  �سداد   - اوال 

القانونية
املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا    - ثانيا 
     33067 رق��م  اال�سالمى   دب��ى  بنك  ل�سالح  املرهونة  ال�سيارة  ببيع  ل��الذن  املخت�سة 
له وفاءا للدين  ا�سود  اللون   2015 اكورد  موديل  خ�سو�سى  دبي R  ماركة  هوندا 

امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 82194.00 درهم 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإنذار عديل بالن�سر
رقم 25560  /2022 

املن�����ذر : بنك دبي اال�سالمي )�ض م ع(
املنذر اليه : اميالني نيقوال مارينا�ض - )جمهول حمل االقامة(  

�سيغة االعالن بالن�سر 
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :

املواعيد  دره���م  يف خ��الل      41846 وال��ب��ال��غ قيمته  امل��دي��ون��ي��ة  ���س��داد مبلغ   - اوال 
القانونية

املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا   - ثانيا 
       24335 رق��م  اال�سالمى   دب��ى  بنك  ل�سالح  املرهونة  ال�سيارة  ببيع  ل��الذن  املخت�سة 
وفاءا  له  ا�سود  اللون   2015 موديل  الن�سر  ميت�سوبي�سي  ماركة   C دب��ي  خ�سو�سى 

للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 41846 درهم 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإنذار عديل بالن�سر
رقم 25571  /2022 

املن�����ذر :بنك دبي اال�سالمي )�ض م ع (
املنذر اليه : ايدوارد بالكوبريو  - )جمهول حمل االقامة(  

�سيغة االعالن بالن�سر 
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :

املواعيد  خ��الل  يف  دره��م   20746.87 قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  �سداد   - اوال 
القانونية

املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا   - ثانيا 
       93960 رق��م  اال�سالمى   دب��ى  بنك  ل�سالح  املرهونة  ال�سيارة  ببيع  ل��الذن  املخت�سة 
للدين  وف��اءا  له  احمر  اللون   2016 موديل   3 م��ازدا  ماركة   M دب��ي  خ�سو�سى 

امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 20746.87 درهم 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2022/25545 

املن�����ذر : بنك دبي اال�سالمي )�ض م ع(
املنذر اليه : �سوهان�سفاران مادى �سيتى  - )جمهول حمل االقامة(  

�سيغة االعالن بالن�سر 
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :

املواعيد  خ��الل  يف  دره��م   37984.00 قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  �سداد   - اوال 
القانونية

املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا   - ثانيا 
     99526 رق��م  اال�سالمى   دب��ى  بنك  ل�سالح  املرهونة  ال�سيارة  ببيع  ل��الذن  املخت�سة 
ال��ل��ون   ف�سي له وفاءا   2012 م��ارك��ة  تويوتا فورت�سر موديل   U دب��ي  خ�سو�سى 

للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 37984.00 درهم 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : باير�س ا�ست�سارات تقنية املعلومات - �س ذ م م  
را���ض اخلور   - ي��ع��روف  ب��ن  رقيه حممد م�سبح  502 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
 : ال��رخ�����س��ة  رق���م   ، م�����س��وؤول��ي��ة حم����دودة  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�����س��ك��ل   -  1 ال�سناعية 
754361 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1525298 مبوجب هذا تعلن دائرة 
االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/02/02 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/02/02 وعلى من لديه اأي 
اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كابك�س ح�سن للتدقيق العنوان : 
هاتف   - التجاري  اخلليج   - اخوندي  نا�سر علي حممد  ملك   2102 رق��م  مكتب 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  :   م�سطحباً  فاك�ض   04-5850641  :

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �سن ري�سور�سيز انرتنا�سونال لال�ستثمار �س ذ م م   
العنوان :  معر�ض دور ار�سي + مكتب دور االول ملك عبداهلل خليفة احمد املهريي 
، رقم  B - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة  - �سناعية را���ض - ا�ستدامة 
الرخ�سة : 915136 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1523140 مبوجب هذا 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  دائ��رة  تعلن 
بتاريخ  ق��رار حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها 
2022/02/02 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/02/02 
كابك�س ح�سن  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  وعلى من لديه اأي اعرا�ض 
للتدقيق العنوان : مكتب رقم 2102 ملك نا�سر علي حممد اخوندي - اخلليج 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً     : فاك�ض   04-5850641  : هاتف   - التجاري 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : جي بي ات�س انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �س ذ م م   
ال�سكل   - الفهيدي   - ب��ردب��ي   - دب��ي  بلدية  ملك   44-  43 رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 876150 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1482320 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه 
قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/02/02 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��را���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/02/02 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
 2102 كابك�س ح�سن للتدقيق العنوان : مكتب رقم  التقدم اإىل امل�سفي املعني 
 04-5850641 ملك نا�سر علي حممد اخوندي - اخلليج التجاري - هاتف : 
فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 70021
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : كابك�س ح�سن للتدقيق
العنوان : مكتب رقم 2102 ملك نا�سر علي حممد اخوندي - اخلليج التجاري 
- هاتف : 5850641-04 فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية باير�س ا�ست�سارات تقنية 
املعلومات - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/02/02 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/02/02 وعلى من لديه 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ض  اأي 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : كابك�س ح�سن للتدقيق
العنوان : مكتب رقم 2102 ملك نا�سر علي حممد اخوندي - اخلليج التجاري 
- هاتف : 5850641-04 فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �سن ري�سور�سيز انرتنا�سونال 
لال�ستثمار �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/02/02 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/02/02 وعلى من لديه اأي 
اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : كابك�س ح�سن للتدقيق
اخ���ون���دي - اخلليج  ع��ل��ي حم��م��د  ن��ا���س��ر  م��ل��ك   2102 رق����م  م��ك��ت��ب   : ال���ع���ن���وان 
االإقت�ساد  :       مبوجب هذا تعلن  5850641-04 فاك�ض   : التجاري - هاتف 
جي بي ات�س  وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/02/02 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/02/02 
وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ندمي ع�سام احلم�سى 
)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000219/ 

ن�سرح باالإعالن وفق ما يلي : ن�سرا + على �سندوق الربيد الثابت رقمه يف نتيجة  التحري + بالر�سائل الن�سية 
الهاتفية على رقمه الثابت يف نتيجة التحري 

اإىل املحكوم عليه : ندمي ع�سام احلم�سي - العنوان : اإمارة عجمان / الرا�سدية - بناية اللبو�سي 6B �سقة 808 : 
هاتف / 0563600243 امييل/ n_alhomsi@hotmail.com رقم مكاين 4375209640 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ معاذ كردي - اجلن�سية هولندي  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 366854.0 

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فانت )م( ملكف )ين( بح�سور جل�سة  ذلك  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
اأداء  اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005522/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - برولوجيك�ض )�ض ذ م م(  ، 2 - �سروان �سينغ الل �سينغ بهو جال 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك م�سر  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 367234 
درهم ، باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ قيد الدعوى حتى متام ال�سداد.   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رفيع عطائي نور اهلل   
اداء  امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004995/ 

اإىل املحكوم عليه : رفيع عطائي نور اهلل 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اخلامت لل�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها - ذ م م   
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 251442 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ا�سلم رم�سان مو�سى   
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005352/ 

اإىل املحكوم عليه : ا�سلم رم�سان مو�سى 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ فاطمة حممد �سامل �سعيد الريامي   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 6737.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
�ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  املذكورة  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  املحكمة  امام  باحل�سور 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0009887 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سوبرماركت ما�سه املدينة - ذ م م   
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة ال�سناعية رقم 10  �سارع الرابع ال�سناعي �سربة رقم 

  0557712599   067412345 مبارك  �سالح  ملك   12
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
او  8( �سخ�سيا  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم  املحكمة االإبتدائية 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/9 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0005077 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مرمي مو�سى ملقاوالت ال�سيانة العامة - ذ م م   
جمهول حمل االإقامة : عجمان م�سفوت 1 رقم مكاين 4409812168  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/21 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/7 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0005125 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عبداهلل حممد عبداهلل املطرو�سي  
143  هاتف  اإمارة ال�سارقة / كلباء / خور كلباء فيال رقم  جمهول حمل االإقامة : 
a530559@ امييل   0505305559 هاتف   -  92774664 رقم  منزل 

 yahoo.com
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/9 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0007030 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : اأيه تي جي )املحدودة( �ض م ح يا�سر بارال�ض حممد طارق 

بارال�ض باك�ستاين اجلن�سية.  نعلمكم بان املدعي اأيه جي ئي �ستيل 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله : 

للمطالبة و�سدر بحقكم احلكم االتي : 
بالت�سامن  للمدعية  يوؤديا   ان  عليهما  املدعي  بالزام  ناأمر   / املحكمة  قرار 
فيما بينهما مبلغا وقدره )112919.80( درهم والزمتهما بالفائدة القانونية 
بواقع 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما 

بامل�سروفات. 
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70459 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
تظلم   /  SHCFICIGRI2021 /0009264 يف  الدعوى رقم

اىل : ا�سناكو تيجان ادما�سو  
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة   

نعلمكم باأن املدعي )ة( / كافيترييا ادي�ض بابا 
العنوان / حمل االإقامة : ال�سارقة - الند القا�سمية رقم الهاتف : 554989415 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 
اأوال : قبول التظلم �سكال 

ثانيا : الغاء احلكم املتظلم والق�ساء برف�ض طلبات املتظلم �سده. 
ثالثا : الزام املتظلم �سده بكافة الر�سوم وامل�ساريف. 

لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة االأمر على عرائ�ض - الدائرة الثانية حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
�سباح يوم الثالثاء املوافق 2022/2/15 ال�ساعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم 

ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2022/2/7 م. 

مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
    يف الق�سية رقم 100/2021 جتاري م�سارف كلي 

املرفوعة من :بنك اأبوظبي التجاري  
بوكالة : اإميان الرفاعي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

�سد - �سركة املتحدين للطاقة والتكنولوجيا - ذ م م 
كخبري  تكليفي  واملت�سمن   2022/2/9 يف  امل����وؤرخ  دب��ي  حمكمة  ك��ت��اب  اىل  ب��اال���س��ارة 
يف  اخل��ربة  اجتماع  عقد  �سيتم  بانه  علما  نحيطكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  الق�سية  يف  منتدب 
الدعوى املذكورة يوم اخلمي�ض املوافق 2022/2/17 ال�ساعة 12.00 ظهرا  على ان 
لعقد  املتبعة  واالآلية  باالإجراءات  مكتب اخلبري العالمه  بهاتف  باالإت�سال  االإلتزام  يتم 
مع  التوا�سل  بيانات  اأن  علما   ... اأع��اله  املبني  والتوقيت  بالتاريخ  امل��راد عقده  االجتماع 
experts@  : اإل��ك��روين  بريد   04/2999000 رق��م  هاتف   : ه��ي  اخلبري  مكتب 
ما  كافة  وتقدمي  املذكورة  املوعد  يف  للح�سور  ندعوكم  لذا   -  alhilalcapital.ae

لديكم من م�ستندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة

70533

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اعالن

يف الدعوى رقم 1 ل�سنة 2022 اإجراءات اإع�سار دبي 
يعلن اأمني االع�سار / حممد عبدالرحمن املرزوقي اأنه بجل�سة 07/02/2022 
رفعت   / املدين  اع�سار  اإجراءات  فتح  طل�ب  قب�ول  االبتدائية  دبي  حمكم�ة  قررت 
اأمني االع�سار. فعلي كل من له دين لدي  اأمواله وتعيني  بهاء مولوي - وت�سفية 
املدين ار�سال املطالبة اخلا�سة به وكافة امل�ستندات املوؤيدة للمطالبات على الربيد 
TGRST117@GMAIL.COM خالل مدة ال تزيد عن  االلكروين  

الن�سر.  تاريخ  من  عمل  يوم   20
امني االع�سار / حممد عبدالرحمن املرزوقي

باإمارة دبي �سارع ال�سيخ زايد فندق الفريمونت برج املكاتب طابق 7 مكتب 712 
)حممد املرزوقي لتدقيق احل�سابات( 

هاتف : 043282162

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإعالن بالن�سر 

الدعوى رقم 752-2021 نزاع تعيني خربة جتاري
حمكمة دبي

املتنازع / بن حارب خلدمات العمالة امل�ساعدة
ميثله / مكتب �سلمي �سعيد الزيودي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية االإمارات

Salmaalzeyoudi09@gmail.com - عنوان بريدى
رقم الهاتف : 067491414 - 0588891859

�سد - املتنازع �سدها/ وتيك كري �سوليو�سنز �ض.ذ.م.م  وحتمل رخ�سه جتارية رقم 754506 واملمثل لها ال�سيد/اأ�سوك اأوتام
رقم الهاتف - 043555195 عنوان بريدي  

اىل  باال�سارة   ، اأوتام  ال�سيد/اأ�سوك  لها  واملمثل   754506 رقم  جتارية  رخ�سه  وحتمل   - �ض.ذ.م.م  �سوليو�سنز  كري  وتيك  �سركة  ال�سادة/ 
�سبكات  املعلومات وامن  تقنية  ب�ساأن ندب خبري متخ�س�ض يف  اأعاله  املذكورة  الدعوى  25/01/2022 يف  بتاريخ  التمهيدي  املحكمة  حكم 
االت�ساالت فاإنكم مدعوين للح�سور مبمثلكم اأو وكيلكم القانوين املعتمد الجتماع اخلربة الهند�سية واملقرر عقده يوم االحد القادم املوافق 

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا 11:00 �سباحا وذلك عرب الكونفران�ض كول )تطبيق زووم( عرب الرابط ادناه :  2022/2/13
https://us02web.zoom.us/j/85048977253?pwd=SGQ0IHV09OVW11QnhXR0pDTzJVdz09
Meeting ID: 850 4897 7253
Passcode: AP2T8B

اخلبري الهند�سي 
خبري تقنية املعلومات واأمن �سبكات الت�سالت

اإعالن اإجتماع خربة 

70533

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIPTO2021 / 0010448 اأمر على عري�سة
اىل املدعي عليه : جورى الكويت ملقاوالت التك�سية واالر�سيات واال�سباغ  

- نعلمكم بان املدعي عبد املنان حممد عبداملطلب ، بنجالدي�سي 
قد اقام الدعوىاملذكورة اأعاله 

قرار املحكمة / ناأمر بالزام املدعي عليهما ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر 
اخلا�ض به.

حرر بتاريخ 2022/2/2 
حرر بوا�سطة املوظف 

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 70535
يف  الدعوى 2021/49 جتاري م�سارف كلي     

�سد / املدعي عليهم : 2/ منارا فيلو�سيتي القاب�سة املحدودة 
كعرب  رام�ض  كبور  فيجي   /4

دبي  مبحكمة  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا   - برودا  بنك   : من  املقامة 
انه  وحيث  كلي،  م�سارف  جتاري   2021/49 رقم  الدعوى  حتت  االبتدائية 
مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون 
االثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال اخلربة امام املحاكم، ندعوكم حل�سور 
اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق ZOOM وذلك يوم االإثنني املوافق 
كافة  اح�سار  منكم  ويرجى  ظهرا،   12.00 ال�ساعة  متام  يف   2021/2/14

امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعــــالن بالن�ســـر

70021
العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

 اخطار دفع بالن�سر
رقم امللف 2021/1045 تنفيذ جتاري    

بناء على طلب / املحكوم له / م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي �ض م ع اجلن�سية 
اىل املحكوم عليه / خمي�ض عبداهلل را�سد الطياري بني اإبراهيم اجلن�سية / االإمارات العربية 
بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����ض  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن  املتحدة 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامك   ، جزئي  جتاري   302/2021 الق�سية  يف   2021/6/28
تقدم  قد  اعاله  له  املحكوم  ان  ومبا   ، وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  درهما   1811042.36
بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 
يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية 

املنا�سبة لتنفيذ احلكم ، والر�سوم املرتبة عليك.
املالحظات : االإمارات / راأ�ض اخليمة / الفلية - بجانب م�سلي العيد 

 ق�سم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70533 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
اخلبري لل�سناعات املعدنية �س م ح ديباك �سا�سيد هاران   

اداء  امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000313/ 
اإىل املحكوم عليه : اخلبري لل�سناعات املعدنية �ض م ح - ديباك �سا�سيد هاران   

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ فاراي�ست �ستيل )فرع من �سركة فاراي�ست التجارية )�ض ذ م م(  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 170383  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008431 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مطعم ال�سامي - العنوان : 9405912  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/12/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�سالح / تران�ض االإمارات لتجارة املوا�سي ذ م م وهو اال�سم احلايل - �سركة 
االإمارات لتجارة املوا�سي واللحوم ومنتجاتها ذ م م اال�سم ال�سابق ، بالتايل : حكمت املحكمة 
و�سبعمائة  الفا  و�سبعني  خم�سة  مبلغ  بدفع  عليها  املدعي  بالزام   -: احل�سوري  مبثابة 
وخم�سة واربعني درهما وثالثة وثمانني فل�سا للمدعية والفائدة التاأخريية بواقع %5 
التام والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم  من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 

اتعاب حماماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
يف  الدعوى رقم 2021/2340 جتاري ب�سيطة - اأبوظبي 

املدعي / عائ�سة حممد عبداهلل احلمادي  
املعلن اإليها / املدعى عليها الثالثة / الهام املدين  

يف الدعوى رقم )2021/2340( جتاري ب�سيطة - اأبوظبي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة اأبوظبي املوقرة العمال الت�سفية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
الثالثاء املوافق 2022/2/15 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف �سباحا لعقد االإجتماع االأول 

للت�سفية عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية
expert@alsharid.com 

تليفون : 042555155
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة 

بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 
املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 

اخلبري / �سعيد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�سور
   الجتماع الأول للت�سفية



اخلميس   10  فبراير    2022  م   -    العـدد   13465  37
Thursday   10  February   2022   -  Issue No   13465

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإعالن )حم�سر احلجز( بالن�سر

AJCEXCICPL2020 / 0001099 يف الق�سية التنفيذية
رقم املرجعي : 0130202221252678

تاريخ االإ�سدار : 30/01/2022
اإىل : املنفذ �سدهم : 1- �سركة اورين انرنا�سيونال للعقارات ذ م م ، 2- حممد روزيك نيما توق 

رقم  الدعوى  يف  حكما  بحقك  ا�سدرت  قد  االبتدائية  االحتادية  عجمان  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
 %8 فائدة  اىل  باال�سافه  درهم   )4،545،746( وقدره  مبلغ  بدفع  باإلزامكم  يق�سي   ،2020/381
القانوين  اخللف  ب�سفتها  )عقار(  عجمان  عقارات  موؤ�س�سة  املنفذ/  ان  وحيث  وامل�ساريف،  الر�سوم  �سامال ً 
رقم حتت  التنفيذ  و�سجلة  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدمة  قد  اال�ستثمارية،  للعقارات  العامة   للموؤ�س�سة 

وباأنه   ، اعاله  التنفيذ  يف  بالن�سر  احلجز  حم�سر  واعالن   AJCEXCICPL2020  /0001099
قد مت احلجز على العقار: رقم ال�سند )106421725( - املنطقة )الزاهية( ، لذا انتم مكلفني ب�سداد املبلغ 
املحكوم به خالل املدة القانونية املحددة من تاريخ ن�سر االخطار ويف حال تخلفكم عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقكم االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب اال�سول.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13465 بتاريخ 704722022/2/10
اإعالن بالن�سر 

املدعى بنك اآي دي بي اأي املحدودة اأقام وبا�سر الدعوى عليكم
CFI - 005- 2020 يف الدعوى رقم

واملنظورة اأمام حماكم مركز دبي املايل العاملي
ماليني  )�سبع  اأمريكي  دوالر   7،902،869،69 وقدره  مببلغ  ب�سداد  باإلزامكم  املطالبة  الدعوى  مو�سوع 
والفوائد  وامل�ساريف  الر�سوم  اإىل  باالإ�سافة  اأمريكي(  دوالر  و�ستون  وت�سعة  وثمامنائة  األفاأ  واثنان  وت�سعمائة 

القانونية واالأتعاب.
املدعي : بنك اآي دي بي اأي املحدودة
املدعى عليهم - املطلوب اعالنهم :

املدعى عليها االأوىل : مطبعة رويال � ذ.م.م
املدعى عليها الثانية : يونني امرت�ض برينتنج اند ببل�سنج �ض.م.ح

املدعى عليها الثالثة : مطبعة برميري )�ض.ذ.م.م(
املدعى عليه الرابع : �سيجني ماثيو

املدعى عليه اخلام�ض : �سرييل ماثيو
املدعى عليه ال�سال�ض : فاديانات �سكاريا ماتيو

وفق  الدعوى  على  وجوابكم  ردكم  وتقدمي  العاملي  املايل  دبي  مركز  حماكم  امام  مثولكم  يقت�سي  وعليه 
االإجراءات لدى املحكمة وتقدمي دفاعكم اأ�سواًل.

اإعالن بالن�سر 

70392 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإعالن بالن�سر 

املدعى بنك اآي دي بي اأي املحدودة اأقام وبا�سر الدعوى عليكم
CFI - 003- 2020 يف الدعوى رقم

واملنظورة اأمام حماكم مركز دبي املايل العاملي
ماليني  )ثالث  امريكي  دوالر   3،430،880،16 وقدره  مببلغ  ب�سداد  باإلزامكم  املطالبة  الدعوى  مو�سوع 
واربعمائة وثالثون الفا وثمامنائة وثمانون دوالر اأمريكي و�ستة ع�سر �سنتا( باالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف 

والفوائد القانونية واالأتعاب.
املدعي : بنك اآي دي بي اأي املحدودة
املدعى عليهم - املطلوب اعالنهم : 

املدعى عليها االأوىل : ال�سناعات املطبعية واملكتبية ذ.م.م
املدعى عليها الثانية : يونني امرت�ض برينتتج اند ببل�سنج �ض.م.ح

املدعى عليها الثالثة : مطبعة رويال � ذ.م.م
املدعى عليه الرابع : �سيجني ماثيو 

املدعى عليه اخلام�ض : فاديانات �سكاريا ماتيو
وفق  الدعوى  على  وجوابكم  ردكم  وتقدمي  العاملي  املايل  دبي  مركز  حماكم  امام  مثولكم  يقت�سي  وعليه 

االإجراءات لدى املحكمة وتقدمي دفاعكم اأ�سواًل.

اإعالن بالن�سر 

70392
العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

 اإخطار عديل بالوفاء 
MOJAU_2022- 0046116 رقم املعاملة

رقم  هوية  واأحمل  اجلن�سية  باك�ستاين   - خان  عنايت  بن  فاروق  حممد   : املخط�ر 
ملقاوالت  عنايت  فاروق  حممد  امل�سماة/  الرخ�سة  مالك  ب�سفتي   )784197093518716(
التنمية  دائرة  من  وال�سادرة   )772297( برقم  املرخ�سة   - واال�سباغ  واالر�سيات  التك�سية 

االقت�سادية بال�سارقة - العنوان : ال�سارقة - هاتف رقم : 0553938039
رقم  هوية  ويحمل  اجلن�سية  االإمارات   - االن�ساري  حممد  �سفر  حممد  ح�سني   : اإليه  املخطر 

)784197868328044( - العن�وان : ال�سارقة - الغافية - هاتف رقم : 0505297878
مو�سوع االإخطار : ح�سور وكيل اخلدمات اىل الدائرة االقت�سادية

الوق�ائ��ع :  - حيث اأن املخط�ر اليه هو وكيل خدمات يف الرخ�سة املذكورة اأعاله ،
اجراءات  اأي  ال�ستكمال  ات�ساالت  اي  على  يجيب  وال  احل�سور  عن  متمنع  اليه  املخطر  اأن  وحيث   -
التنمية  دائرة  اأمام  احل�سور  ب�سرورة  اليه  املخطر  املخطر  يعلن  وعليه   - اأدناه  املذكورة  للرخ�سة 
�سعادة  من  املخطر  يلتم�ض  وعليه   -  ، لالخطار  ا�ستالمكم  تاريخ  من  اأيام   5 االقت�سادية خالل 

الكاتب العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا ،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
MOJAU_2022- 0047645 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / ها�سم كونييل ح�سن - هندي اجلن�سية ميلك موؤ�س�سة 
مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  االأبابيل(  )مطعم  امل�سماه  خدمات  بوكيل  فردية 
هندي   - ح�سن  كونييل  ها�سم  ال�سيد/  ويرغب   ،)564786( رقم  جتارية  رخ�سة 
اجلن�سية - يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/بيجو 

ريجيفيال�ض جوباالكري�سنان ناير - هندي اجلن�سية
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
MOJAU_2022- 0048409 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : رحيم كل �ساه وىل خان ، اجلن�سية اأفغان�ستان يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% و ذلك اىل ال�سيد : ح�سن جان حاجي �سيد جان ، 
اجلن�سية اأفغان�ستان يف الرخ�سة )جبل اخلري ملقاوالت النجارة امل�سلحة( والتي تاأ�س�ست باأمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )737569( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية. تعديالت 
اخرى : مت تغيري اال�سم التجاري من )جبل اخلري ملقاوالت النجارة امل�سلحة( اىل )جبل اخلري 
ملقاوالت التك�سية واالر�سيات( حذف ن�ساط ، ا�سافة ن�ساط. حيث كان الن�ساط ال�سابق )مقاوالت 
فئة �ساد�سة ، جنارة م�سلحة( لي�سبح )مقاوالت فئة �ساد�سة ، التك�سية واالر�سيات( تنازل �ساحب 
رخ�سة الآخر. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق    2013
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
MOJAU_2022- 0048790 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ميلك  اجلن�سية  فل�سطيني   - عفانه  ا�سماعيل  ح�سن  ال�سيد/فايز  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات امل�سماه )ور�سة الفرج ل�سيانة ال�سيارات(( والتي تاأ�س�ست باإمارة 
ا�سماعيل  ح�سن  فايز  ال�سيد/  ويرغب   ،)772261( رقم  جتارية  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
عفانه - فل�سطيني اجلن�سية - يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل 

ال�سيد / بختيار على �سري علي - باك�ستاين اجلن�سية
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
MOJAU_2022- 0048885 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

 ، االمارات  اجلن�سية  علي،  ال  حممد  احمد  ح�سني  ماجد  ال�سيد:  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% و ذلك اىل ال�سيد : حميد حممد 
عبيد بن �سمحه املهريي اجلن�سية االمارات ، يف الرخ�سة امل�سماه ))البل�سم لتاأجري ال�سيارات(( 
والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )561698( ال�سادرة من دائرة التنمية 

االقت�سادية ، تعديالت اخرى : تنازل �سلحب الرخ�سة الآخر،، 
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اعالن قرار بالتنفيذ   

يف الدعوى رقم 73/2020/250 بيع عقار مرهون
يف الدعوى رقم 73/2020/250 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
 AJBK/MTGA/2015/135 مو�سوع الدعوى : الدائن املرتهن يلتم�ض من مقامكم املوقر ما يلي: 1- تزييل عقد الرهن مرجع رقم
�سقة �سكنية - يف  نوع  ? من  دبي  باإمارة  الكائن  املرهون  العقار  على  احلجز  توقيع  املربم بتاريخ 24/06/2015 بال�سيغة التنفيذية.  2- 
العقار  رقم   -  5 هايت�ض  وي�ست  املبنى  ا�سم   -  6 املبنى  رقم   346  -  465 البلدية  رقم   -  11 االأر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج  منطقة 
االإجراءات  2،187.01 وذلك وفق  املربع  بالقدم  الكلية  امل�ساحة   -  203.18 املربع  باملر  الكلية  امل�ساحة   -  10 الطابق  رقم   -  1006
باإعالن كل من امل�ستدعي �سده واحلائز باحلجز، ومن ثم بيع هذا العقار املرهون  القيام  احلجز،  توقيع  بعد  املعمول بها لدى دائرتكم. 3- 
واملحجوز عليه باملزاد العلني وفقاً لالإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم، و�سرف مبلغ مبيع العقار ل�سالح امل�ستدعي مبا ي�ساوي جمموع املبالغ 

امل�ستحقة بتاريخ ال�سداد التام.
طالب التنفيذ / م�سرف عجمان / �ض م ع

عنوانه / االإمارات - اإمارة عجمان - املنامة - �سارع امليناء - بناية امليناء
املطلوب اإعالنه 1- ابهيناف جوبت �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )�سقة �سكنية - يف منطقة اخلليج التجاري - رقم االأر�ض 11 
- رقم البلدية 465 - 346 رقم املبنى 6 - ا�سم املبنى وي�ست هايت�ض 5 - رقم العقار 1006 - رقم الطابق 10 - امل�ساحة الكلية باملر املربع 
كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )2450377.77( درهم خالل خم�سة   )2،187.01 املربع  بالقدم  الكلية  امل�ساحة   -  203.18
ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون االجراءات 

املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة اأيام من علمكم باحلجز.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 70353

MOJAU_2022- 0048891 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اع�الن
حيث اأن ال�سيد : خالد مزبان خلف نومان ال�سمري - اماراتي اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية 
)�سغف كافيه( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )625764( حيث 
ان ال�سيد : خالد مزبان خلف نومان ال�سمري - اماراتي - اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))�سغف كافيه(( البالغة )100%( اإىل ال�سيد : را�سد مهري 

�سعيد عبيد الكعبي - اماراتي اجلن�سية - تنازل �ساحب الرخ�سة الخر
و عمال بن�ض املادة )14 ( فقره 5 من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب 
امل�سار  االأجراء  على  الت�سديق  يتم  �سوف  انه  و  للعلم  االإعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   ، العدل 
اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا االإعالن فمن لديه اأي اعرا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/14561(
املنذر : بنك ابو ظبي التجاري )بنك االحتاد الوطني �سابقا( 

التجاري -  اأب��و ظبي  1 بنايه بنك  دب��ي للتعهيد بنايه رق��م  املنامه - منطقه  ، �سارع  دب��ي  ام��ارة  عنوانه :- 
الطابق الثاين - هاتف رقم 042959506 بالوكاله املحامي عبد اهلل حمد عمران ال�سام�سي واملخول عنه 

بالتوقيع طه هديوه راغب العا�سي مبوجب الوكالة رقم 191564/1/2020
املنذر اليهما : 1- كبوب ت�سيكني ، 2- هيوجن جون يل - اجلن�سية )كوريا اجلنوبية(

العنوان / امارة دبي - جي ال تي - ابراج بحريات اجلمريا- وحده رقم 04S بي ات�ض رقم 1 اآف 3اأ - هاتف 
044340096 - 0526906446 :

املو�سوع : اإعالن بالن�سر اإنذار عديل
اأي��ام من  اأق�ساها خم�سة  وذل��ك خالل مدة  دره��م  ب�سداد مبلغ )508.253.17(  اإليه  املنذر/املنذر  ينذر 
تاريخ ا�ستالمهم االإنذار، واإال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا 
فيها اإقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار اأمر االأداء للمطالبة باملبلغ باالإ�سافة اإىل الفوائد القانونية مع 

حتميله بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

فقد املدعو / مرزوق �سعيد عجالن 
املزروعي - اإماراتي اجلن�سية �سهادة ا�سهم 

 بنك ابوظبي االأول حتت رقم امل�ساهم
 NBAD13006164

من يجدها عليه التوا�سل مع رقم 
0527771116

   فقدان �سهادة ا�سهم

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سيد/خالد حمود ابراهيم احلميدان - اجلن�سية : االإمارات يرغب يف 
البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ حممد ا�سماعيل 
 : ابراهيم احلميدان - اجلن�سية  ال�سيد/ خالد حمود  باك�ستان،  ويرغب   : رحيم بخ�ض - اجلن�سية 
االإمارات يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ اللو 
خان بن ح�سن - اجلن�سية : باك�ستان، يف الرخ�سة امل�سماه )ن�سيم البحر ل�سيانة ال�سيارات( ال�سادرة 
من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )774057(  تعديالت اأخرى: تغيري ال�سكل 

القانوين للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(. 
�سان  2013 يف  ل�سنة  رقم )4(  القانون االحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

 : اجلن�سية   - كاندي  كوتان  عمر  كان�دي  كوتان   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
الهند، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: 
االذواق(  كل  )مطعم  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،   : اجلن�سية   - �ساتوت  باليات  �سليم 
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )606884( ال�سادرة من دائرة التنمية 
االقت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
اقت�سى ن�سر  العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �سان  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 
ا�سبوعني  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق على االجراء  هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

اجلن�سية:   - كاندي  كوتان  عمر  كاندي  كوتان   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الهند، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: 
ال�سفاء(  انوار  امل�سماه )مطعم  الرخ�سة  الهند، يف  - اجلن�سية:  �ساتوت  باليات  �سليم 
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )540916( ال�سادرة من دائرة التنمية 
االقت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
ن�سر  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4( 
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اعالن بالن�سر 

 229/2020/250 بيع عقار مرهون 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  فيبني باالكري�سنان نامبيار  - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع 

وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي 
الرب�ساء  املنطقة   - �سكنية  �سقة  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  ب��ان  نعلنكم 
جنوب الرابعة - رقم االر���ض 686 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى يل جراند �ساتيو - رقم العقار 
A401 - امل�ساحة 788.27 مر مربع - كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )595000( درهم 

خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن 
احت�ساب مدة  مراعاة  مع  املدنية  االج���راءات  قانون  295 من  امل��ادة  لن�ض  وفقا  املزايدة  بطريق 

التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن حكم بالن�سر        
18/2021/1098 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- زبري اوان  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�س�سة عقار
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2021/9/30  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
وق��دره )397.672( درهم  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ل�سالح/ موؤ�س�سة عقار 
ثالثمائة �سبعة وت�سعون الف و�ستمائة اثنني و�سبعون درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا 
والزمته  طلبات  من  ذل��ك  ماعدا  ورف�ست  ال�سداد  مت��ام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من 
.  حكما مبثابة احل�سوري قابال  املحاماة  اتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:7202/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )140.000( درهم مائة واربعون 
الف درهما مع الفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ حترير �سند املديونية بتاريخ:2021/5/30 وحتى 

متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف. 
املدعي:نا�سر فاروق ال�سيد حممد قنديل

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ابوهيل - ديره - دبي - �سارع �سالح الدين - مبنى بناية �سارة - �سقة االول 
M01 - دانوب هوم

 وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد
املطلوب اإعالنه :  1- ا�سالم م�سعد حممد احمد عو�ض  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع االإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/11/11 - بالزام 
املدعي عليه ب�سداد مبلغ )140.000( درهم مائة واربعون الف درهما للمدعي والر�سوم وامل�ساريف .ولكم 

احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:6300/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )160.000( درهم مائة و�ستون 
الف درهما مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ حترير �سند املديونية بتاريخ:2021/6/1 وحتى 

متام ال�سداد درهم والر�سوم وامل�ساريف . 
املدعي:نا�سر فاروق ال�سيد حممد قنديل

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ابوهيل - ديرة - دبي - �سارع �سالح الدين - مبنى بناية �سارة - �سقة االول 
- مكتب 101

 وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد
املطلوب اإعالنه :  1- لوؤي احمد مزاز  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع االإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/9/29 - بالزام 
املطلوب �سده بان يوؤدي للطالب مبلغ )160000( درهم فقط مبلغ وقدره مائة و�ستني الف درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامه الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1320/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/574 عقاري جزئي 
)333982( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقارات عجمان - عقار
عنوانه:عجمان الرا�سدية - جراند تاور - الطابق االول - 0504643947 

 - للمحاماة  واملطرو�سي  العوي�ض   - دب��ي   - املختار  العنوان   -  EXECUTION1@OMALC.AE
بور�سعيد - بزن�ض بوينت - مكتب 9 - 042595777 - مكاين:3244594826 

 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعالنه : 1- بارامي�سواري �ساكثيفيل موروجان  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )333982( 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  282/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/7478 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)42.774( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ : �سركة االحتاد للتاأمني - م�ساهمة عامة

عنوانه:امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى ون �سنجل تاور - الدور الثاين - مكتب رقم 212 بجوار مركز 
االمارات للعطالت - مقابل حمطة مرو اخلليج التجاري 

احلريق  �سد  والوقاية  ال�سالمة  ادارة  ا�ست�ساريو  واج��ر   -2 بيل  روب��ريت  ب��ارى   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
موؤ�س�سة فردية مملوكة اىل/بارى روبريت بيل  - �سفتهما: منفذ �سدهما

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)42774( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  852/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/3744 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به للمنفذ �سده 
للر�سوم  �سامال   )138125.24( ب�سداد  االول  �سده  املنفذ  وال��زام  درهم   )3401.37( وق��دره  بالت�سامن  والثاين  االول 

وامل�ساريف
طالب التنفيذ : عبدالغفور لتجارة الديزل ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع زعبيل - بناية مونتانا - الطابق اخلام�ض - مكتب 503 - رقم مكاين:2971793616 
- هاتف رقم:043963739 - هاتف متحرك:0562187717 

املطلوب اإعالنهما : 1- طريق النخبة للنقليات �ض.ذ.م.م 2- براجميت �سينغ �سوم نات  - �سفتهما: منفذ �سدهما
ب��ه وقدره  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليكم  ق��د   : االإع����الن  م��و���س��وع 
فان  وعليه  املحكمة،  خلزينة  ر�سوم  مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )141526.61(
تاريخ  يوما من  املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

ن�سر هذا االعالن .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  10384/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/869 جتاري جزئي ، القا�سي بالزام املنفذ 
�سده بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )40751 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف + القا�سي 

بالزام املنفذ به وقدره )7433 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
اإم��ارة دبي - �سارع  طالب التنفيذ : �سيد حممد احمد احلق بيالري - عنوانه : االإم��ارات العربية املتحدة - 
ال�سيخ زايد - بناية الو�سل - الدور الثالث - مكتب رقم )303( مقابل حمطة مرو دبي مول - بالقرب من 
مركز مزايا - هاتف ار�سي رقم )04( 33  - املطلوب اإعالنهما : 1 - �سي �سي اف خلدمات ادارة من�ساآت �ض ذ 
م م حاليا كنري فاكي�سن انرنا�سيونال �ض ذ م م �سابقا -  �سفته: منفذ �سده 2- كوندو�ض ريالتي للو�ساطة 
العقارية ملالكها ن�سره جاهان حممد علي �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض ذ م م - �سفته : منفذ �سده.  مو�سوع 
االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )33311( 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اعالن بالن�سر        
 60/2021/601 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ديباك ماجنوناث نايك   -  جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة ال�سكوك الوطنية �سركة ال�سخ�ض الواحد م�ساهمة خا�سة
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 

بالزام  بتاريخ:2021/1/31  االبتدائية  دبي  فقد قررت حمكمة  اداء  امر  ا�ست�سدار  طلب 
وت�سعمائة  الفا  وت�سعون  ثالثة  دره��م   )93.984( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي 
واربعة وثمانون درهما  ، والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 

،  ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197
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•• ال�سارقة-الفجر:

مل يكن يعلم الطفل ح�سني اأن �سورة واحدة 
واقع  م��ن  ك��ب��رياً  جانباً  �ستغري  ل��ه  التقطت 
عائلته من  اأن جل��اأت  فبعد  ال�سعبة،  حياته 
على  جم��رباً  نف�سه  وج��د  لبنان،  اإىل  �سوريا 
االن��ق��ط��اع ع���ن امل���در����س���ة، وال��ع��م��ل يف جمع 
ويف  عائلته،  مل�ساعدة  والبال�ستيك  اخل���ردة 
االأي���ام وبينما هو يبحث داخ��ل حاوية  اأح��د 
واقعه،  فتنا�سى  كتاب  على  للمهمالت، عر 
وي�سبح  ي��ق��راأ،  احل��اوي��ة  ح��اف��ة  على  وجل�ض 
ا�ستوقف  ال��ذي  امل�سهد  ك��ان  ذل��ك  يف خياله. 
تناول  ح��ي��ث  مغم�ض،  رودري��غ�����ض  امل��ه��ن��د���ض 
ون�سرها   ، حل�سني  ���س��ورة  وال��ت��ق��ط  ه��ات��ف��ه 
-بعد اأن حتدث معه- على من�سات التوا�سل 

االج��ت��م��اع��ي، ل��ت�����س��ب��ح ب��ع��د ���س��اع��ات قليلة 
القنوات  ك��ربى  وتناقلتها  ال��ع��امل،  ح��دي��ث 
لينك�سف  واالأج��ن��ب��ّي��ة،  العربّية  االإع��الم��ّي��ة 
للعامل تعّلق ح�سني باملعرفة والعلم و�سغفه 

بالقراءة رغم ظروفه القا�سّية.
م��ن ه��ن��ا، اأع��ل��ن )اك�����س��ب��وج��ر( ب��ال��ت��ع��اون مع 
كامل  حتمل  ع��ن   ، الكبري  القلب  موؤ�س�سة 
ح�سني،  للطفل  امل��در���س��ي  التعليم  تكاليف 
ال��ت��اأك��ي��د على  اإىل ج��ان��ب  ب��ذل��ك  ل��ي��ج�����س��د 
وموؤ�س�ساتها  ال�سارقة  روؤية  ال�سورة،  اأهمية 
اأثرهما يف  وتر�سيخ  وال��ق��راءة،  الكتاب  جتاه 
تغيري واقع املجتمعات واالأفراد، ويف ال�سياق 
رودريغ�ض  امل��ه��ن��د���ض  امل��ه��رج��ان  ك����ّرم  ذات����ه، 
مغم�ض خالل حفل افتتاح الدورة ال�ساد�سة 
من املهرجان تقديراً لدوره يف تقدمي �سورة 

ح�سني للعامل.
ال�����س��ورة، حملت واح���دة م��ن الر�سائل  ه��ذه 

امل��ه��م��ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا امل���ه���رج���ان ال����دويل 
ل��ل��ت�����س��وي��ر )اك�������س���ب���وج���ر(، ف���ل���ط���امل���ا اأك����د 
االإعالمي  املكتب  ينظمه  ال���ذي  امل��ه��رج��ان، 
قادرة  ق��وة  ال�����س��ورة  اأن  ال�����س��ارق��ة،  حلكومة 
على التغيري االيجابي، وقادرة على اإحداث 

فرق يف حياة االأفراد واملجتمعات. 
�سعادة طارق  ق��ال  امل��ب��ادرة،  تعليقه على  ويف 
عالي، مدير عام املكتب االإعالمي حلكومة 
ال�سارقة: “مل تزل تتعدد املواقف التي تثبت 
اأثر ال�سورة يف نقل معاناة االآخرين، ودورها 
يف ت��ع��ري��ف ال��ع��امل ب���االأو����س���اع ال��ت��ي حتفل 
باإيجابياتها  تنوعها،  على  املجتمعات  بها 
ب��ال��غ��اً يف قلوب  و���س��ل��ب��ي��ات��ه��ا، حم��دث��ة اأث�����راً 
النا�ض نحو من تر�سدهم وتعاي�ض واقعهم 
ب��ك��اف��ة ت��ف��ا���س��ي��ل��ه. وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق فاإن 
)اك�سبوجر(  للت�سوير  ال����دويل  امل��ه��رج��ان 
ر�سالة  ح�سني  الطفل  ���س��ورة  تكون  اأن  اأراد 
ر�سد  يتجاوز  ال�سورة  دور  اأن  توؤكد  عاملّية 
الواقع والتعبري عنه اإىل تغيري الواقع نحو 
التي  للم�سكالت  حلول  واكت�ساف  االأف�سل، 

تر�سدها عد�سات امل�سورين”. 
����س���ع���ادة م����رمي احل����م����ادي، مديرة  وق���ال���ت 
اأثر  املبادرة  “تربز  الكبري:  القلب  موؤ�س�سة 
ال��راح��م ال���ذي ت��ق��وم عليه دول���ة االإم���ارات 
الرعاية واملعونة  اإي�سال  ال�سارقة يف  واإمارة 
لكل حمتاج، وهذا ما ينبع من جوهر ر�سالة 
اإىل  ال��ت��ي ت�سعى  ال��ك��ب��ري،  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���س�����س��ة 
رفد املجتمعات واالأف��راد املحتاجني واالأخذ 
امل�ستقرة.  واحل��ي��اة  االأم���ان  بر  اإىل  باأيديهم 
يف  والتعلم  املعرفة  مركزية  من  وانطالقاً 
اأف�سل ما ميكن  فاإن  االآخرين،  تغيري حياة 
�سغفه  تلبية  ه��و  ح�سني  للطفل  نقدمه  اأن 

الذي دفعه اإىل التم�سك بالقراءة يف اأ�سعب 
الظروف واأق�ساها، لهذا �سنعمل مع ال�سركاء 
يف لبنان على �سمان اإمتام تعليمه بالتعاون 
مميزاً  مثااًل  يقدم  ال��ذي  )اك�سبوجر(،  مع 
وقدرتها  االإبداعية  واملهرجانات  للفعاليات 

على امل�ساهمة يف العمل االإن�ساين”. 
من جانبه، ثمن  املهند�ض رودريغ�ض مغم�ض 
مبادرة )اك�سبوجر( يف التكفل بتعليم الطفل 
ح�سني، م�سرياً اإىل اأنه منذ التقط ال�سورة 
حاول العمل مع عدد من املوؤ�س�سات اخلريية 
واالإن�سانية ل�سمان عودة ح�سني اإىل التعليم 
ويف الوقت نف�سه توفري حياة كرمية الأ�سرته. 
ولفت اإىل اأن جهود اإمارة ال�سارقة يف العمل 
االإن�����س��اين ك��ب��رية، ووا���س��ح��ة وميكن النظر 
اأر�ض الواقع يف العديد من  اأثرها على  اإىل 
املت�سررة من  املحتاجة  البلدان واملجتمعات 
اأن  معترباً  ال��ك��وارث،  واحل���روب  ال�سراعات 
ما قدمه اك�سبوجر هو جت�سيد لواحدة من 

اأهم قيم الفن يف االرتقاء باالإن�سان.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي �سرح  االول، من  اأم�ض  انطلقت، م�ساء 
العا�سرة من  االأم�سية  ال�سعراء،  ال�سعر وملتقى 
الذي  املليون”،  “�ساعر  النبطي  ال�سعر  برنامج 
تنتجه وتنظمه جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
الثقافية والراثية يف اأبوظبي، اإذ قدم امل�ساركني 
و�سط  ومت��ي��زاً،  األ��ق��اً  ت��ب��وح  ق�سائد  االأم�سية  يف 
ت��ف��اع��ل ك��ب��ري م���ن ج��م��ه��ور ال�����س��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي يف 
م�سرح �ساطئ الراحة، وامل�ساهدين عرب �سا�سات 

قناتي بينونة واالإمارات وتطبيق الربنامج.
نائب  امل���زروع���ي  �سيف  عي�سى  االأم�����س��ي��ة  ح�سر 
رئي�ض جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
م�سطفى  مظفر  الدكتور  و�سعادة  وال��راث��ي��ة، 
اجل�����ب�����وري، ���س��ف��ري ج���م���ه���وري���ة ال����ع����راق لدى 

الدولة.
كما ح�سر االأم�سية عبيد خلفان املزروعي مدير 
واأع�ساء  باللجنة،  وامل�ساريع  التخطيط  اإدارة 
تركي  االأ���س��ت��اذ  للربنامج  اال�ست�سارية  اللجنة 
امل��ري��خ��ي واالأ����س���ت���اذ ب����در ���س��ف��وق، و���س��ع��ي��د بن 
برنامج  مدير  باللجنة  امل�ست�سار  املهريي  ك��راز 
املنكو�ض، وال�ساعر حممد بن م�سيط املري ع�سو 
التوا�سل  املنكو�ض،  ورواد  جلنة حتكيم برنامج 

االجتماعي ومتذوقي ال�سعر النبطي.
من  البدراين”  “ ع��ب��دال��ك��رمي  ال�����س��اع��ر  ت��اأه��ل 

ال�سعودية بت�سويت امل�ساهدين
يف مطلع االأم�سية مت االإعالن عن نتائج ت�سويت 
اإىل  ان�سم  ال��ذي  املف�سل  ل�ساعرهم  امل�ساهدين 

اأ�سفرت  اإذ  التالية،  املبا�سرة  املرحلة  يف  زمالئه 
النتائج  عن تاأهل ال�ساعر  عبدالكرمي البدراين 
ف��ي��م��ا غادر   ،%  70 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال�����س��ع��ودي��ة  م���ن 
)اأحمد  ال�����س��ع��راء  م��ن  ك��ل  ال��ربن��ام��ج  مناف�سات 
العما�ض من البحرين، في�سل برج�ض ال�سور من 

الكويت، حامد �سمقل العنزي من ال�سعودية(.
االأم�سية  ي��ع��ط��رون  عربية  دول   4 م��ن  ���س��ع��راء 

بق�سائدهم املميزة
)االأردن  ع��رب��ي��ة  دول   4 م���ن  ���س��ع��راء   6 ع��ط��ر 
وال�سعودية والكويت والعراق(، االأم�سية العا�سرة 
املميزة  بق�سائدهم  املليون  �ساعر  برنامج  م��ن 
حممد  )اآالء  ال�����س��ع��راء  وق���دم  ب��ال��ت��األ��ق،  املليئة 

من  املطريي  اجل�ض  اأحمد  االأردن،  من  اأحمرو 
الكويت،  م��ن  ال��دي��ح��اين  ب��در  خالد  ال�سعودية، 
ال�سعودية،  م��ن  احل��رب��ي  ال�سمني  عبدالرحمن 
العنزي  ال�سن  في�سل  العراق،  من  البدري  فهد 
جلنة  اأع�ساء  اأم��ام  ق�سائدهم  ال�سعودية(،  من 
التحكيم املكونة من )االأ�ستاذ �سلطان العميمي 
مدير اأكادميية ال�سعر، الدكتور غ�سان احل�سن، 

ال�ساعر حمد ال�سعيد(.
االأردن،  اأحمرو من  اآالء حممد  ال�ساعر  واأطلت 
�َسَعر”،  و  “رم�ض  ع����ن����وان  حت���م���ل  ب��ق�����س��ي��دة 
وامل�ستمدة من بيئتها العملية كممر�سة واأهدتها 
اهلل”،  “رحمه  مر�ساها  اأح��د  “نور”  روح  اإىل 
نور        وذاب  ت���ذوب  �سمعه  “انطفت  فيها  وت��ق��ول 

د جفن عيني لل�سَهر”. طفل و�سَّ
وق�����دم ال�����س��اع��ر اأح���م���د اجل�������ض امل���ط���ريي من 
“على بحر  ال�سعودية، ق�سيدة جاء يف مطلعها 
الق�سيد اللي جتّمد من �سعور اليا�ض      م�سيت 

وخطوتي تخد�ض تفا�سيله وت�سدعها”.
واألقى ال�ساعر خالد بدر الديحاين من الكويت، 
االأر����ض  ي��ا  ال��غ��ي��ث  “جادك  فيها  ج���اء  ق�سيدة 
املحيلة وقت االأ�سحار      وارتوى اخلايع  اخلا�سع 

.. ب� �ساعات  ا�ستجابة”.
اأم����ا ال�����س��اع��ر ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����س��م��ني احلربي 
“ ال  ق���ال فيها  ف��ق��دم ق�سيدة  ال�����س��ع��ودي��ة،  م��ن 
غّربت وجهتي �سهب ال�سنني و قْل فيها الزهاب       
وادرك��ْت : عمر االأمل لو طال، عمر املرء ما هو 

طويل”.
العراق،  م���ن  ال���ب���دري  ف��ه��د  ال�����س��اع��ر  و����س���ارك 

جاء فيها “بكت  ق�سيدة بعنوان “طفل للبيع”، 
عني املدينة وال�سما فّزت على كابو�ض      بعد ليٍل 

ولدت بعتمته واإ�سودت األواين”.
وق������دم ال�������س���اع���ر ف��ي�����س��ل ال�������س���ن ال���ع���ن���زي من 
“يا  ال�������س���ع���ودي���ة، ق�����س��ي��دة ج�����اء يف م��ط��ل��ع��ه��ا 
البيان        �سحر  غّبته  يف  ابتلع  و)اجل����ّب(  )ق�����ّض( 
واجلاهلية )واْخوة( العّزة .. )بكوا حّزة ع�سا(”

املري”  م�سيط  بن  “حممد  االإم��ارات��ي  ال�ساعر 
�سيف االأم�سية

ا�ست�سافت االأم�سية العا�سرة من برنامج �ساعر 
املري”،  م�سيط  ب��ن  “حممد  ال�����س��اع��ر  امل��ل��ي��ون 
ع�����س��و جل��ن��ة حت��ك��ي��م ب��رن��ام��ج امل��ن��ك��و���ض، اأح���د 
االأ�سماء ال�سعرية البارزة يف ال�ساحة االإماراتية 
املحاورة على م�ستوى اخلليج،  واأح��د جنوم فن 
بتفاعل  حظيت  مم��ي��زة  وط��ن��ي��ة  ق�سائد  وق���دم 

واإعجاب اجلمهور.
واأكد ال�ساعر حممد بن م�سيط املري، اأن برنامج 
�ساعر املليون اأ�سبح عالمة مميزة وبارزة خلدمة 
امل��وروث وال�سعر، وذلك وا�سح من كم الر�سائل 
التوا�سل  ع��ل��ى م��ن�����س��ات  ت��غ��ري��ده��ا  ي��ع��اد  ال��ت��ي 
االجتماعي من ق�سائد ال�سعراء الذين �ساركوا 
يف املوا�سم ال�سابقة، واأن الربنامج يعترب جامعة 

لل�سعر  التي تخرج منها الكثري من ال�سعراء.
املهرجانات  اإدارة  للجنة  الكبري  ب��ال��دور  واأ���س��اد 
والربامج الثقافية والراثية باأبوظبي املنظمة 
اإىل  التحكيم، م�سرياً  واأع�ساء جلنة  للربنامج، 
ل�ساعر  ام��ت��داد  يعترب  “املنكو�ض”  برنامج  اأن 
امل��ل��ي��ون ح��ي��ث ي��ق��وم ع��ل��ى اأح����د اأحل�����ان ال�سعر 

النبطي.
الكويتي  ال�����س��اع��ر  ي���ج���ارون  االأم�����س��ي��ة  ���س��ع��راء 

الراحل “�سقر الن�سايف”
جارى  �سعراء االأم�سية يف ظهورهم الثاين اأبيات 
لل�ساعر  قليل”  �سويف  “اأنا  ق�سيدة  من  �سعرية 
-1878( الن�سايف”  “�سقر  الراحل  الكويتي 

الكويت  دول��ة  يف  ال�سعر  اأع���الم  اأح��د   ،)1948
وال��ذي ترك ق�سائد خالدة  العربية،  واجلزيرة 
م��ا زال���ت م��ت��داول��ة، ك��م��ا ل��ه ال��ك��ث��ري يف ميادين 

املحاورة، ومن اأبيات الق�سيدة:
“اأال يامل عني مايفاختها عناها

تبا مل ال�سمول وتفرق غ�سب عليه
غدير النقع لو جابوه مايربي �سماها
�سماها م�سرب لو تطلبه قيل امع�سيه

اأنا جيت النفود وجازيل مل�سة ثراها
واأثر ماها بعيد وال نذوقه بال�سفيه”

“اأحمد  ال�ساعرين  يوؤهل  التحكيم  جلنة  ق��رار 
املطريي وفهد البدري” 

العا�سرة  االأم�سية  يف  التحكيم  جلنة  ق��رار  اأه��ل 
ال�ساعرين )اأحمد اجل�ض املطريي من ال�سعودية 
ب� 46 درجة من 50، وفهد البدري من العراق 

ب� 46 درجة(، 
وتبقى اأربع �سعراء يف انتظار ت�سويت امل�ساهدين 
اخلا�ض  التطبيق  طريق  عن  اأ�سبوع  م��دار  على 

االإلكروين،  موقعه  اأو  املليون  �ساعر  بربنامج 
ومنح الفر�سة ل�ساعر واحد منهم  للتاأهل اإىل 
امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة، وال�����س��ع��راء ه��م )اآالء حممد 
درجة،   45 على  وح�سلت  االأردن  م��ن  اأح��م��رو 
ال�سعودية  م��ن  احل��رب��ي  ال�سمني  عبدالرحمن 
الديحاين  ب��در  خالد  درج���ة،   45 على  وح�سل 
م��ن ال��ك��وي��ت وح�����س��ل ع��ل��ى 44 درج����ة، في�سل 
 44 على  وح�سل  ال�سعودية  من  العنزي  ال�سن 

درجة(.
وتتيح قناة برنامج �ساعر املليون على اليوتيوب 
 ،)youtube.com/Millionspoet(

متابعة تفا�سيل االأم�سية العا�سرة،
 اأو من خالل التطبيق الذكي واملوقع االإلكروين 
للربنامج،  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  وم��ن�����س��ات 
والبث  ال�سابقة،  اإىل متابعة احللقات  باالإ�سافة 
ال�ساعة  مت��ام  يف  ث��الث��اء  ك��ل  للحلقات  املبا�سر 
من  االإم���ارات  بتوقيت  م�ساًء  والن�سف  التا�سعة 

م�سرح �ساطئ الراحة باأبوظبي.

تاأهل ال�ساعر عبدالكرمي البدراين من ال�سعودية بت�سويت امل�ساهدين

�ساعر املليون باأم�سيته العا�سرة..  يبوح األقًا ومتيزًا من �ساطئ الراحة يف اأبوظبي
املميزة بق�سائدهم  الأم�سية  يعطرون  عربية  دول   4 من  •• �سعراء 

الأم�سية �سيف  املري  م�سيط  بن  حممد  الإماراتي  •• ال�ساعر 
الأم�سية يجارون ال�ساعر الكويتي الراحل �سقر الن�سايف •• �سعراء 

يوؤهل ال�ساعرين اأحمد املطريي وفهد البدري التحكيم  جلنة  •• قرار 

يوؤكد اأن ال�سورة قوة قادرة على التغيري اليجابي

اك�سبوجر 2022 يتكفل بتعليم الالجئ بطل �سورة 
)الطفل القارئ( حتى اإمتام درا�سته الثانوية
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ل يوجد فن يف املرحلة احلالية وكل الإنتاجات توقفت

دومينيك حوراين : 
الأغنية الناجحة هي التي 

تفر�ص نف�سها

اإيهاب فهمي �سعيد 
بردود الأفعال على 

"اللي ما ي�سرتي يتفرج" 
اأكد الفنان اإيهاب فهمي اأنه �سعيد بردود االأفعال التي اأتت له االأيام املا�سية 
خالل عر�ض حكاية "اللى ما ي�سرى يتفرج" ثامن حكايات املو�سم الرابع 

من م�سل�سل "ن�سيبى وق�سمتك".
وقال اإيهاب فهمي يف ت�سريح خا�ض ل�"بوابة االأهرام" اإن �سخ�سية رفعت 
ق�سية  واأن  غلطته،  ثمن  ي��دف��ع  واأن  الب��د  يخطئ  م��ن  اأن  ر���س��ال��ة  تو�سل 
التحر�ض من الق�سايا املهمة التي من الواجب مناق�ستها وت�سليط ال�سوء 
عليها يف االأعمال الفنية حتى تكون عربة واأن من اأ�سعب ردود االأفعال التي 

جاءت له "املتحر�ض".
يذكر اأن حكاية "اللي ما ي�سري يتفرج" من بطولة ب�سمة، اإيهاب فهمى، 
حممد على رزق، هبة عبد الغنى، ندا عادل، يا�سمني الب�سبي�سى، لبنى عزت 

وعدد اآخر من الفنانني ال�سباب.

كارمن ب�سيب�ص: املو�سم الثالث من
 )عرو�ص بريوت( اأف�سل خامتة درامية للم�سل�سل 

واعتربت كارمن ب�سيب�ض اأن املو�سم 
الثالث "يج�ّسد خامتة درامية تليق 
ب���ه اجلمهور  ت��ع��ّل��ق  ال����ذي  ب��ال��ع��م��ل 
واأح����ّب����ه وط���ال���ب مب��و���س��م ثالث 
منه"، وحول �سخ�سية ثريا وما 
حتمله من مفاجاآت، اأو�سحت 
كارمن ب�سيب�ض: "�سن�سهد 
تغيرياً يف �سخ�سية ثريا 
الق�سم  خ����الل  خ��ا���س��ًة 
حلقات  م�����ن  االأول 
حيث  امل����و�����س����م،  ه������ذا 
تكري�ض  ث����ري����ا  ت����ق����رر 
نف�سها وحياتها وجهدها 
ل����دع����م ف�����ار������ض وم�����������وؤازرة 
ال���ع���ائ���ل���ة ب���ه���دف اخل�����روج 
م�����ن امل����ح����ن����ة وا�����س����ت����ع����ادة 
املالية  الق�سر ومعه املكانة 

واالجتماعية".
اأح�����داث  ت���ط���راأ  "الحقاً  وت���اب���ع���ت: 
وت����ط����ورات ت��ك��ت�����س��ف خ��الل��ه��ا ثريا 
بحياتها،  املتعّلق  املا�سي  من  ج��زءاً 
انقالباً  �سيمُحدث  ال��ذي  االأم��ر  وه��و 
وكيفية  و�سخ�سيتها  ���س��ل��وك��ه��ا  يف 
اإجمااًل."  حميطها  م��ع  ت��ع��اط��ي��ه��ا 
على  ب�سيب�ض  كارمن  ت�سّدد  وفيما 
القيمة االإن�سانية والدرامية العالية 
لطبيعة عالقة ثريا ب� ليلى، تك�سف 
اّت�سفت  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ة  "هذه  اأن 
بالت�سّعب والتعقيد خالل املو�سمني 
وتطوراً  ع��م��ق��اً  �ست�سهد  امل��ا���س��ي��ني 
�سيتابع  اإذ  امل��و���س��م،  ه���ذا  يف  ن��وع��ي��اً 
مليئة  وجدانية  َم�ساهد  اجلمهور 
اأك��ر ما  بالعاطفة وال�����س��دق، وه��و 
اأحّببته �سخ�سياً يف دوري خالل هذا 

املو�سم".
ب�سيب�ض  ك����ارم����ن  َت����ع����د  خ����ت����ام����اً 
باملتابعة  ج��دي��ر  اجل��م��ه��ور مب��و���س��م 
النف�سي  ال���ع���م���ق  ل��ن��اح��ي��ة  �����س����واًء 
لناحية  اأو  لل�سخ�سيات  وال��درام��ي 
االأحداث امل�سّوقة واملفاجاآت الكربى 

التي تنتظرهم".
اجلدير بالذكر اأن م�سل�سل "عرو�ض 
تقال  ب���ط���ول���ة  م����ن  ه����و  بريوت"، 

�سمعون، 
ب�سيب�ض،  كارمن  العابدين،  ظافر 
حم��م��د االأح���م���د، ج��و ط����راد، مرام 
علي، فار�ض ياغي، رفيق علي اأحمد، 
ع���الء ال��زع��ب��ي، ران��ي��ا ���س��ل��وان، ميا 
�سعيد، لينا حوارنة، نور علي، امين 
عبد ال�سالم، نوال بري، جوي حداد 

واآخرين.

"عرو�س  اجلماهريي  امل�سل�سل  من  الثالث  املو�سم  ب�سيب�س  كارمن  اللبنانية  للفنانة  يعر�س 
 .."VIP م�سر"، وُيعر�س اأي�سا على من�سة "�ساهد MBC" بريوت"، على

التي  بتتجل�س(،  )ما  اأغنية  فرتة  قبل  حوراين  دومينيك  اللبنانية  الفنانة  طرحت 
والتي  ال�سلبية عليها عرب )ال�سو�سيال ميديا(  التعليقات  الكثري من  ت�سببت بو�سول 

هة اإليها. فيها الكثري من ال�ستائم املوجَّ
حوراين، التي اعتربت يف حوارها مع اأنه )ل يوجد فن يف املرحلة احلالية وكل الإنتاجات 

توقفت(، اأ�سارت اأي�سًا اإىل اأنه )مل يعد هناك جنوم، بل هناك )�سو�سيال ميديا(.
ومل يعد يوجد �سيء ا�سمه �سناعة جنم، وكل جنومنا تقدموا يف ال�سن(.

لأغنيتني  ت�سويرها  منها  الفنية،  الأم��ور  من  العديد  عن  احل��وار  خالل  حتدثت  كما 
جديدتني، وانتهائها من ت�سوير جمموعة اأعمال متثيلية يف م�سر.

؟ حالياً  الفنانني  و�سع  جتدين  • كيف 
اأين هو الفن؟ ال يوجد فن يف املرحلة احلالية   -

وكل االإنتاجات توقفت.
انت�سار  م��ع  ال��غ��ن��اء  جن��وم  م�سري  م��ا  ب��راأي��ك،   •

موجة االأغنيات ال�ساربة على )تيك توك(؟
- ال يوجد فن، وكل االأغنيات التي تمُطرح احرقت، 
كفوري  وائل  اأغنية  اإال  ناجحة  باأغنية  اأ�سمع  ومل 

)البنت القوية(.
مل يعد هناك جنوم، بل هناك )�سو�سيال ميديا(، 

واالأغنية الناجحة هي التي تفر�ض نف�سها.
مل ي��ع��د ي��وج��د ���س��يء ا���س��م��ه ���س��ن��اع��ة جن���م، وكل 
جن��وم��ن��ا ت��ق��دم��وا يف ال�����س��ن و)ال��ت��ي��ك ت����وك( هو 
تطرح  التي  االأغ��ن��ي��ات  وبع�ض  ال�سن،  يف  لل�سغار 
الكرام،  م���رور  مي��ر  االآخ����ر  وبع�سها  تنجح  عليه 
جنوماً.وجنوم  ي�����س��ن��ع  ال  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ه���ذا  ول��ك��ن 
اأن لديهم  )التيك توك( لي�سوا من امل�ساهري، مع 

ماليني املتابعني.
اإحياء  ع��ن  يتوقفوا  مل  النجوم  بع�ض  ولكن   •
احل��ف��الت وب��ي��ن��ه��م وائ���ل ك��ف��وري وراغ����ب عالمة 

وعا�سي احلالين واأ�سالة ونان�سي 
عجرم وجنوى كرم وغريهم 

الكثري؟
ولكن  �سحيح،  ه��ذا   -

ال��و���س��ع مل ي��ع��د كما 
كان عليه �سابقاً.

اأن  فنان  اأي  باإمكان 
ال�سالة،  مي����الأ 

عليه  وم���������ا 
اأن  اإال 

اإحياء حفل غنائي، ولكن  اأجل  اأجره من  يخف�ض 
مل تعد هناك اأ�سعار عالية واأجور مرتفعة وتذاكر 
ال�سابق،  يف  الو�سع  عليه  ك��ان  كما  كبري  وجمهور 
ب�سبب االإجراءات التي فر�ستها احلكومات نتيجة 

انت�سار فريو�ض كورونا.
غنائي،  حفل  ح�سور  ميكنه  ال  امللقح  غري  مثاًل، 
العائلة  يف  ب�)كورونا(  م�ساب  �سخ�ض  لديه  وَم��ن 
اأي حفل. احلجوزات يف حالة  اأن يدخل  ال ميكنه 
ت��راج��ع ك��ب��رية، وك��ان ب��اإم��ك��اين اأن اأغ��ن��ي م��ن دون 
م��ق��اب��ل م����ادي ك��م��ا ي��ف��ع��ل ال��ك��ث��ري م��ن الفنانني، 

ولكنني اأرف�ض ذلك.
الفني  ن�ساطك  �سركزين  اأنك  يعني  هذا  • وهل 

خالل الفرة املقبلة على التمثيل ؟
م��ن مع�سلة فريو�ض  االن��ت��ه��اء  ب��ان��ت��ظ��ار  ن��ح��ن   -

كورونا الذي ال نعرف كيف ميكن اخلال�ض منه.
ح�ساباتي  عرب  فيديوهات  ن�سر  على  اأرك��ز  وحالياً 
ع��ل��ى )ال�����س��و���س��ي��ال م���ي���دي���ا(، ك��م��ا اأ�����س����ّور بع�ض 

االإعالنات والفيديو كليبات.
االإع���الن���ات  ن��ح��و  اجت���ه���وا  ال��ف��ن��ان��ني  • غ��ال��ب��ي��ة 
اأو  بطريقة  لال�ستمرار  يخططون  بع�سهم  وك��اأن 

باأخرى؟
- االإعالنات م�سدر جّيد الإدخال الفلو�ض 

اإىل جيب الفنان.
يح�سلون  الفنانون  ك��ان  ال�سابق،  يف 
اإحياء  خ��الل  من  الفلو�ض  ه��ذه  على 
حالياً  ي��غ��ن��ون  ول��ك��ن��ه��م  احل���ف���الت، 

جماناً ومن دون اأجر مادي.
احلفالت  يحيون  اأنهم  • تق�سدين 

بهدف التواجد الفني فقط ؟
- هذا �سحيح.

ع���ن  ت������ت������ح������دث������ني  وك��������ي��������ف   •
اأ����س���داء اأغ��ن��ي��ت��ك اجل���دي���دة )ما 

بتتجل�ض(؟
واأنا  االأ���س��داء جيدة ج��داً   -
الوقت  م��ن  امل��زي��د  بانتظار 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ب�سكل  اأق���ّي���م  ك��ي 

دقيق.
و�����س����ل����ِك  ول������ك������ن   •
التعليقات  من  الكثري 
عرب  عليها  ال�سلبية 

)ال�سو�سيال ميديا(؟
خاطئة.  بطريقة  همت  فمُ االأغنية   -
ال���ت���ي و���س��ل��ْت��ن��ي فيها  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
اإيّل،  هة  املوجَّ ال�ستائم  من  الكثري 
كما  ال��ك��الم  ف�ّسر  َم��ن  ه��ن��اك  الأن 
�سورة  تعك�ض  له.االأغنية  يحلو 

الرجل )اللعوب( وغري ال�سوّي 
وال���ذي ي��ك��ذب دائ��م��اً، ولكنني 
اأمت�����س��ك ب��ح��ب��ه ب��ال��رغ��م من 
ك���ل خ�����س��ال��ه ال�����س��ي��ئ��ة. ويف 
االأ���س��ا���ض ه��ك��ذا ه��ي حقيقة 

الرجال.
من  تعّقدِت  اأنك  يبدو   •

الرجال؟
ولكنني  �سحيح،  ه��ذا   -
اأن  اأح��������ب  امل����ق����اب����ل  يف 

اأ�سّبب لهم العقد.
م�������س���اري���ع���ك  م������ا   •

اجلديدة؟
- انتهيتمُ من ت�سوير 
�سينمائيني  فيلمني 
م�سر.وقريباً،  يف 
م�سل�ساًل  �ساأ�سور 
فيها  ج���������دي���������داً 
اأي�����������������س��������اً، ك���م���ا 
اأغنيتني  �سّورتمُ 
ج���������دي���������دت���������ني 
ب��������ط��������ري��������ق��������ة 
كليب  الفيديو 
حالياً  وه���م���ا 
م����رح����ل����ة  يف 
امل��������ون��������ت��������اج، 
واإح����داه����م����ا 
نها  م�سمو
����������س���������ع���������ب 
تها  كلما و
ق�������������وي�������������ة، 

يمُعرف  ولكن 
عني ج��راأت��ي يف 

الغناء.



كيف ميكنك معرفة ما اإذا كانت 
العدوى اأوميكرون اأم دلتا؟

املتغريين  مع  الرئي�سية  الطفرات  من  العديد  يف  "اأوميكرون"  ي�سرك 
فريدة،  26 طفرة  على  اأنه يحتوي  اإىل  باالإ�سافة  وغاما،  بيتا  ال�سابقني، 

العديد منها يف مناطق م�ستهدفة باأج�سام م�سادة للقاحات.
ومن املهم مالحظة اأنه ال يمُعرف �سوى القليل جدا عن تاأثريات "اأوميكرون" 

على اجل�سم يف هذه املرحلة، وقد ال تكون هذه االأعرا�ض هي القاعدة.
وتقول منظمة ال�سحة العاملية اإنه ال يوجد حاليا اأي معلومات ت�سري اإىل 
اأن االأعرا�ض املرتبطة ب�"اأوميكرون" تختلف عن تلك املوجودة يف املتغريات 

االأخرى لفريو�ض كورونا.
اإف��ري��ق��ي��ة والتي  وم��ع ذل���ك، ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة اأجنيليك ك��وت��زي، اجل��ن��وب 
اكت�سفت ظهور املتغري اجلديد الأول مرة، اإن املر�سى الذين راأتهم يعانون 
االأعرا�ض  عن  اختالفهم  من  الرغم  على  للغاية"،  خفيفة  "اأعرا�ض  من 
"كوفيد19-" االأخ��رى، على  االإب��الغ عنها يف متغريات  يتم  التي  املعتادة 
�سربات  و�سرعة  التعب  عن  االإب���الغ  يتم  امل��ث��ال،  �سبيل  على  "دلتا".  غ��رار 

القلب ب�سكل اأكر �سيوعا االآن.
و�سرحت الدكتورة كوتزي، وهي رئي�سة اجلمعية الطبية جلنوب اإفريقيا، 
اإن اأيا من مر�ساها مل يكن م�سابا مبر�ض خطري، لكنهم يعانون من اآالم يف 
اجل�سم وحكة يف احللق )بدال من التهاب احللق ال�سائع يف دلتا ومتغريات 

كوفيد19- االأخرى(، و�سداع.
ومن املثري لالهتمام، اأن الدكتورة كوتزي قالت اإنه مل يبلغ اأي من مر�سى 
"دلتا"  مع  �سائع  هو  كما  ال�سم،  اأو  ال��ت��ذوق  حا�سة  فقدان  عن  اأوم��ي��ك��رون 

ومتغريات كوفيد االأخرى.
االأك�سجني  انخفا�ض كبري يف م�ستويات  اأنه مل يكن هناك  اأي�سا  واأ�سافت 

مع املتغري اجلديد.
وقالت الدكتورة كوتزي اإن مري�سا جاء اإىل عيادتها يف 18 نوفمرب ي�سكو 
من "اإرهاق �سديد" ملدة يومني مع اآالم يف اجل�سم و�سداع، مو�سحة: "كانت 
الفريو�سية  بالعدوى  كبري  ح��د  اإىل  مرتبطة  املرحلة  تلك  يف  االأع��را���ض 
العادية. والأننا مل ن�سهد كوفيد19- خالل االأ�سابيع الثمانية اإىل الع�سرة 
املا�سية، قررنا اإجراء االختبار. ثم تبني اأن هذا املري�ض وعائلته اإيجابيون 
لكوفيد". ويف نف�ض اليوم، جاء املزيد من املر�سى الذين يعانون من اأعرا�ض 

مماثلة، وحينها اأدركت كوتزي اأن هناك "�سيئا اآخر يحدث".
يوميا.  مر�سى  ث��الث��ة  اإىل  مري�سني  ت�ستقبل  ك��ان��ت  احل���ني،  ذل��ك  وم��ن��ذ 
ال  وه���ذا  الثالثة.  امل��وج��ة  خ��الل  دل��ت��ا  م��ن مر�سى  الكثري  "راأينا  وق��ال��ت: 

يتنا�سب مع ال�سورة ال�سريرية".
ثم نبهت املعهد الوطني لالأمرا�ض املعدية )NICD( يف جنوب اإفريقيا.
لقد   .. اأعرا�سا خفيفة جدا  يرون  "معظمهم  كوتزي:  الدكتورة  واأ�سافت 

متكنا من عالج هوؤالء املر�سى ب�سكل متحفظ يف املنزل".
ومن خالل جتربتها حتى االآن، فاإن املتغري اجلديد يوؤثر على االأ�سخا�ض 

الذين تبلغ اأعمارهم 40 عاما اأو اأقل.
وما يقارب ن�سف املر�سى الذين عوجلوا من اأعرا�ض "اأوميكرون" مل يتم 

تطعيمهم.
اأن  الوقت قبل  اإىل مزيد من  اأن هناك حاجة  الدكتورة كوتزي  واأو�سحت 

نفهم مدى جدية املتغري بالن�سبة لالأ�سخا�ض امل�ست�سعفني.

التلفيزيون؟ عرفت  بلد  اأول  هي  • ما 
- الواليات املتحدة.

بالعامل؟ خليج  اأكرب  • ما 
- خليج املك�سيك.

اأوروبا؟ اأنهار  اأطول  • ما 
- الدانوب.

اجلرب؟ علم  اأ�س�س  الذي  • من 
- اخلوارزمي.

الذاكرة؟ يف  حيوان  اأقوى  هو  • ما 
- اجلمل.

البقر. اأنواع  من  لنوع  ا�سم  هي  بل  ا�ستفهام  اأداة  فقط  لي�ست  االإجنليزية  يف  )ملاذا(  كلمة  • اأن 
اأ�سجار الغابات . يختبئ يف غطاء ثخني من النباتات  • اأن احليوان امل�سمى بالك�سالن وهو حيوان يقيم يف 

حتى ال يظهر منه �سوى راأ�سه.
البنف�سجية. فوق  واالأ�سعة  احلمراء  حتت  باالأ�سعة  يرى  اأن  ميكنه  الذهبي  ال�سمك  اأن  تعلم  • هل 

درجة   54،000 او  م��ئ��وي��ة  درج���ة   30،000 اإىل  ي�سل  ف��اإن��ه  ي�����س��رب  ح��ني  ال���ربق  اأن  تعلم  ه��ل   •
فهرنهايت.

النجوم  ترى  و�سوف  النهار  و�سح  يف  بئر  قاع  اإىل  انظر  النهار   ،  يف  واأن��ت  النجوم  روؤي��ة  باإمكانك  اأنه   •
املتالألئة.

• هل تعلم اأن التم�ساح االأمريكي و التم�ساح االإفريقي وفر�ض البحر تق�سي فرات نومها يف الوقت الذي 
تطفوا فيه على املاء خ�سو�ساً عندما يكون املاء دافئاً وهي حتب اأن ت�سند روؤو�سها اإىل ظهور زمالئها.

املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�سب  • اأن م�سامري احلديد ال ت�سلح يف تثبيت خ�سب البلوط وذلك ب�سبب 
والتي تت�سبب يف �سداأ امل�سامري.

الركاب. عظمة  باإ�سم  وتعرف  االأذن،  يف  توجد  االإن�سان  ج�سم  يف  عظمة  • اأ�سغر 
.): االآن  ور  َهرهمُ قّطي  يفعل  كما  النوم.  يف  حياتها  من   66% تق�سي  القطط  اأن  تعلم  • هل 

�سنوياً. يف  الواحد  لل�سخ�ض  كيلوغرام   10 يعادل  مبا  ال�سوكوالته  معظم  ي�ستهلك  ال�سوي�سري  • ال�سعب 
وزوجته. زوج  بني  جدال  اأي  حلدوث  االأول  ال�سبب  هو  • املال 
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فوائد الليمون

اأو�سح الدكتور اأحمد اخلطيب، اأخ�سائي التغذية العالجية وعالج ال�سمنة 
من  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  الليمون  اأن  ال��ق��اه��رة،  جامعة  وال��ن��ح��اف��ة، 
C  وحام�ض الفوليك والبتا�سيوم، وغريها من االأمالح املفيدة  فيتامني 
لل�سحة والوقاية من االأمرا�ض. وعن فوائد الليمون قال الدكتور اأحمد، 
يفيد تناول الليمون كم�سروب دافئ اأو اإ�سافة ع�سري الليمون لوجبات مثل 
طبق ال�سلطة وال�سوربة وغريها يف وقاية اجل�سم من االإ�سابة بالعديد من 

االأمرا�ض، وتقوية مناعة اجل�سم.
يجعل  م��ا  لل�سخ�ض  الع�سبي  اجل��ه��از  تهدئة  يف  الليمون  ت��ن��اول  وي�ساهم 
تناوله مفيدا لالأ�سخا�ض الذين يعانون من القلق والتوتر واال�سطرابات 

الع�سبية واالنفعال، كمهدئ طبيعي للجهاز الع�سبي.

كان لدى احدى االأ�سر �سبي طيب القلب وحلو الكالم وح�سن الوجه لكنه كذاب كان الكذب كاأمنا ولد معه لذا 
كانت هذه ال�سفه غري احلميدة �سيئا موؤملا وقا�سيا على ابيه وامه ودائما كانت ن�سيحتهم له ال تكذب فيق�سم 
انه لن يكذب ثم ين�سى ما اق�سم به ويعود للكذب مرة ثانية وهكذا كانت حياته ت�سري على الكذب فقط حتى 
جاء يوم من ايام اخلريف خرجت االم مع ولدها حمدان ليلتقطوا بع�ض اخل�سر من احلقل ال�سغري الذي 
ميلكونه فراأى حمدان جمموعة كبرية من الطيور حتلق يف ال�سماء مل يكن راآها قبال ف�ساأل امه ما هذه الطيور 
ياامي فكرت االم ب�سرعه وهي تنظر اليها وقالت هذه الطيور احلقيقة دائما تنزل لقريتنا كل عام تبقى ب�سع 
ا�سابيع ثم ترحل ولكن ال ترحل كلها بل يبقى احدها وهو طائر احلقيقة يختفي ويظهر وقتما ي�ساء وبدون ان 
ن�سعر به ويقال انه احيانا ينقلب اإىل �سفدع واحيانا اإىل ع�سفور وديع وال نعرفه و�سط كل هذا وعندما ي�سمع 
احدهم يكذب يعود حلالته كما كان طائرا كبريا ليق�سى على الكذاب مبنقاره الذي ي�سق الراأ�ض ويخرج الل�سان 
من مكانها ليمزقها جزاء كذبها وهكذا �سرى ان كل الذين يعرفونه ال يكذبون حتى ال يتعر�سون لعقابه فما 

اأق�سى عقابه.
تركته االم وذهبت بعيدا لتركه وافكاره قليال حتى تعرف ماذا �سيفعل لكنه جرى وراءها وبقى �سامتا ثم �ساألها 

وهل تعرفني �سكل طائر احلقيقة بينهم فقالت ال واخذته وذهبا للبيت ومل ينطق بكلمة طوال الطريق.
جهزت االم الغذاء لياأكل لكنه مل ياأكل وقال ل�ست بجائع ف�سرخت االم وقالت ال تكذب فاأ�سرع وجل�ض للطعام 
لكنه مل يكن ي�ستطع ان ياأكل ب�سهية بل ب�سع لقيمات وقام ذاهبا لغرفته وعلى بابها �ساأل امه: ماما متى يذهب 
اإىل بلده فقالت رمبا نهاية مو�سم اخلريف واحيانا يبقى ملو�سم اخر اهلل اعلم .. �سهور مرت  طائر احلقيقة 
وحمدان ال يكذب خوفا من طائر احلقيقة بعد ذلك اعتاد قول ال�سدق دون اأن ي�سعر وعندما اأخربته امه يوما 

اأنها �سمعت ان طائر احلقيقة رحل قال ب�سعادة ال يهم فاأنا ال اأخاف منه اأنا ال اأكذب ابداً.

ال�سلوفاكية بيرتا فلهوفا احلائزة على امليدالية الذهبية حتتفل على من�سة التتويج خالل حفل فوز ال�سيدات يف التزلج بدورة الألعاب الأوملبية ال�ستوية بكني 2022  - ا ف ب

ب�سكل  للنوم  طريقة  راج،  ك��اران  الربيطاين،  الطبيب  و�سف 
اأف�سل وروؤية اأحالم اأكر، ولتحقيق ذلك، حتتاج اإىل احلفاظ 

على درجة حرارة غرفة نومك باردة.
اإنتاج  اإن  توك"  "تيك  م���وق���ع  ع��ل��ى  ح�����س��اب��ه  يف  راج  وق�����ال 
الباردة،  ال��ظ��روف  يف  اأف�سل  ب�سكل  ي��ج��ري  "امليالتونني" 
اأي�سا  وهو امل�سوؤول لي�ض فقط عن جودة النوم، ولكنه يعترب 

هرمونا يبطئ عملية ال�سيخوخة.
اإىل خف�ض درج��ة حرارة  ينام يحتاج  امل��رء كي  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ب�سكل طبيعي،  االأم���ر  ه��ذا  ي��ح��دث  ب���اردة  غ��رف��ة  ج�سمه، ويف 

ويغفو ال�سخ�ض ب�سكل اأ�سرع وينام ب�سكل اأف�سل.
اأخرى  فائدة  هو  احللم  اأن  اإىل  الربيطاين  الطبيب  ويلفت 
للنوم يف حميط بارد، وذلك نظرا الأن الدماغ ال ي�سطر اإىل 

ق�ساء وقت وبذل جهد خلف�ض درجة حرارة اجل�سم، فيمكنه 
اال�سرخاء واال�ستغراق يف نوم عميق.

ب���اردة ميكن  "النوم يف غرفة  ال�����س��اأن:  بهذا  راج  ك���اران  وق��ال 
اأن  تظهر  درا�سات  هناك  الغذائي.  التمثيل  عملية  يح�سن  اأن 
التعر�ض للربد ميكن اأن يزيد من كمية الدهون البنية التي 
تنتجها اخلاليا اجلذعية". وخل�ض الطبيب  الربيطاين اإىل 
اأن الدهون البنية ت�ساعد على تنظيم م�ستويات الكولي�سرول 

والغلوكوز يف الدم، وحت�سن ح�سا�سية االأن�سولني.
يف  املتخ�س�سة  روب��ي��ن��ز،  ريبيكا  االأم��ري��ك��ي��ة،  الطبيبة  وك��ان��ت 
ال��ن��وم، ق��د ح���ذرت يف وق��ت �سابق م��ن خم��اط��ر احل��رم��ان من 
النوم، م�سرية اإىل اأن الدماغ ينتج اأثناء النهار �سموما يرتبط 

تراكمها بفقدان القدرات املعرفية.

طبيب يحدد طريقة لتغفو �سريعا وتكرث اأحالمك


