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حمية البحر املتو�سط حتقق الفائدة احللم

يردد كثريون �أن حمية �لبحر �ملتو�صط و�صفة ر�ئعة حلياة �صحية، �إذ 
و�لآن،  و�لأمر��ض عن �جل�صم. هذ� �صحيح،  �لعلل  �لكثري من  تبعد 
�أ�صاف �لعلماء فائدة جديدة لهذه �حلمية تخ�ض كبار �ل�صن، �إذ تبعد 

�أي�صا خطر �ملوت.
در��صة  خل�صت  �لربيطانية،  "�لغارديان"  �صحيفة  �أوردت  ملا  وطبقا 
للنظام  ع��ام��ا(   65 )ف��وق  �ل�صن  كبار  �عتماد  �أن  �إىل  ج��دي��دة  علمية 
�لغذ�ئي �خلا�صة مبنطقة �لبحر �ملتو�صط، يخف�ض خطر �ملوت بن�صبة 

باملئة.  25
بالأ�صماك  �لغنية  ت��ل��ك  ه��ي  �ملتو�صطية  �حل��م��ي��ة  ب��ن��ظ��ام  و�مل��ق�����ص��ود 

و�خل�صر�و�ت و�لفو�كه �لطازجة و�ملك�صر�ت وزيت �لزيتون.
ل�5200  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�حل��م��ي��ة  �ل�صحية  �حل��ال��ة  �ل��در����ص��ة  ور���ص��دت 
�لباحثون  وظ��ل  �إي��ط��ال��ي��ا،  يف   2010-2005 ع��ام��ي  ب��ن  �صخ�ض 
2015. وخ��ال هذه �لفرتة تويف  يتابعون ح��الت ه��وؤلء حتى عام 

�صخ�ض.  900
وملء �مل�صاركون يف �لدر��صة ��صتبيانا ملعرفة نظامهم �لغذ�ئي، ومنحو� 

درجات من 0-9 لتحديد درجة �تباعهم للحمية �ملتو�صطية.
وك�صفت �لدر��صة �أن �لذين كانو� يلتزمون بالنظام �لغذ�ئي بدرجات 
�أ�صباب  25 باملئة، �أخطار عدد من  7-9 ترت�جع لديهم، بن�صبة  من 
يخف�ض  �ملتو�صطية  باحلمية  �لل��ت��ز�م  �أن  �لباحثون  ووج��د  �ل��وف��اة. 
�أو �لوفيات �لدماغية، كما  خطر �لإ�صابة باأمر��ض �ل�صريان �لتاجي 

قالو� �إنها تزيد من ن�صاطهم �لبدين.

غوغل متهمة ب�سبب املحتوى البذيء
�تهم وزير خارجية بريطانيا جريميي هانت �صركة غوغل، بالتخلي 
ع��ن �لقيم �لأخ��اق��ي��ة ل��ع��دم ح��ذف حم��ت��وى م�صيء ل��اأط��ف��ال فيما 
�ل�صن حتجب  �لإنرتنت يف  للبحث على  ن�صخة من حمركها  تطلق 

بع�ض �ملو�قع.
ويوتيوب  تويرت  مثل  �إلكرتونية  م��و�ق��ع  م���ر�ر�  �حلكومة  و�ن��ت��ق��دت 
بعد  حتى  جن�صيا  حم��ت��وى  �أو  بذيئة  م���و�د  حذفها  ل��ع��دم  وفي�صبوك 

�لإباغ عن ذلك.
وقال هانت على تويرت "يبدو من غري �ملعتاد �أن تدر�ض غوغل فر�ض 
رق��اب��ة على �مل��ح��ت��وى م��ن �أج���ل دخ���ول �ل�����ص��ن، بينما ل ت��ت��ع��اون مع 

بريطانيا �أو �لوليات �ملتحدة.. يف حذف حمتوى م�صيء لاأطفال".
وقال م�صدر�ن لرويرتز يف وقت �صابق هذ� �ل�صهر �إن غوغل، �ململوكة 
بع�ض  �ل�صن يحجب  تعتزم طرح حمرك بحث يف  �ألفابيت،  ل�صركة 
تخلت  �صوق  �إىل  و�ملو�قع، يف خطوة قد متثل عودتها  �لبحث  كلمات 

عنها قبل ثماين �صنو�ت لعتبار�ت تتعلق بالرقابة على �ملحتوى.
�صحيفة  ذك��رت  بينما  هانت،  ت�صريح  على  �لتعليق  غوغل  ورف�صت 
و�أ�صرت�ليا  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  بريطانيا  �إن  �خلمي�ض،  ميل"،  "ديلي 
وكند� ونيوزيلند� دعت �صركات �لتكنولوجيا �لكربى حل�صور �جتماع 
بالتطرف  تتعلق  �لتي  وتلك  لاأطفال،  �مل�صيئة  �مل��و�د  م�صاألة  ملعاجلة 

على مو�قعها، لكن �ل�صركات رف�صت �حل�صور.

هاتف ب�سا�سة تلفزيون من �سوين
م�صتوحاة  بتقنية  �جل��دي��د،  �لذكي  هاتفها  عن  �صوين  �صركة  ك�صفت 
تتيح  �ل�صركة،  ت�صنعها  �لتي  �ملتطورة  �لتلفزيون  �أجهزة  �صل�صلة  من 

لل�صا�صة �إظهار �ل�صور و�لألو�ن ب�صكل غري م�صبوق.
�إل  "�أو  "ديلي ميل" �إن �ل�صركة ��صتخدمت تقنية �صا�صة  وقال موقع 
�أي دي" �مل�صتخدمة يف �صا�صات تلفزيون "بر�فيا" �لر�ئج يف �لأ�صو�ق، 

لتدخلها على هاتف "�إك�صبرييا �إك�ض زي 3" �جلديد.
و�ألو�ن  ج��د�  ر�ئعة  بدقة  �ل�صا�صة  على  �ل�صور  ظهور  �لتقنية  وتتيح 
"بر�فيا" �لذي ت�صنعه �صركة �صوين،  حيوية، متاثل �صورة تلفزيون 

و�لذي يعد من �أكرث �أجهزة �لتلفزيون رو�جا.
وك�صفت �صوين عن �لهاتف �لذكي �جلديد يف موؤمتر �صحفي مبعر�ض 
�إك�ض  "�إك�صبرييا  و�صيعر�ض  �لتكنولوجي يف برلن �جلمعة.  �لتجارة 

زي 3" يف �لأ�صو�ق �بتد�ء من 5 �أكتوبر �ملقبل، ب�صعر 900 دولر.

األحد  2   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12416  
Sunday   2   September   2018  -  Issue No   12416

بعد انقالب حافلة ا�ستقالوا  وزراء   3
�أو  دع��وى  �أي  حتت  منها  �لتهرب  وع��دم  �مل�صوؤولية  حتمل  يوؤكد  �صلوك  يف 
مربر، قدم وزر�ء �لأ�صغال �لعامة و�لنقل و�لد�خلية يف بلغاريا ��صتقالتهم، 
�نقاب حافلة  ح��ادث  على خلفية  �حلكومة لنتقاد�ت لذع��ة  تعر�ض  �إث��ر 

�صياحية، �أوقع قتلى.
وقال وزير �لتنمية �ملحلية و�لأ�صغال �لعامة، نيكولي نانكوف، لل�صحفين 
ووزير  مو�صكوف�صكي،  �إيفايلو  �لنقل  ووزي���ر  �أن��ا  �لثاثة،  �ل���وزر�ء  "نحن 

�لد�خلية فالتنن ر�ديف، قدمنا ��صتقالتنا �ليوم"، وفق "فر�ن�ض بر�ض".
ولقي 17 ر�كبا حتفهم عندما خرجت حافلتهم عن �لطريق، ب�صبب �أمطار 
20 م��رت� لت�صتقر يف جم��رى نهر ج��اف يف غ��رب بلغاريا  غ��زي��رة، وه��وت 

�ل�صبت �ملا�صي. ول يز�ل �أربعة �أ�صخا�ض يف حالة حرجة.
وكان رئي�ض �ل��وزر�ء، بويكو بوري�صوف، طلب �جلمعة من �ل��وزر�ء �لثاثة 
�أ�صباب �حلادث، ك�صفت  �لنتائج �لأولية لتحقيق يف  �ل�صتقالة، بعد �صدور 
�أن �لطريق خ�صع لأعمال �صيانة خال �لفرتة �لخرية ��صتخدمت فيها 

نوعية دون �مل�صتوى من �لإ�صفلت.
يف  �ل�صكاوى  من  ع��دد  على  �ل��رد  بعدم  �لد�خلية  ل���وز�رة  �تهامات  ووجهت 
�ملجاورة، عربو� فيها عن  بلدة �صفوغي  �صائقن من  �لأخ��رية من  �لأ�صهر 

�لقلق �إز�ء تز�يد عدد �حلو�دث على ذلك �جلزء من �لطريق.
كما �أن �حلافلة �لقدمية مل تخ�صع لفح�ض �أو فح�صن تقنين �إلز�مين، 

لدى �صلطات وز�رة �لنقل.
ب�صائق  �لآن  حتى  حم�صورة  �حل��ادث  عن  بامل�صوؤولية  �لتهامات  ت��ز�ل  ول 
�حلافلة. لكن نتائج �لتحقيقات �لأولية �أطلقت نقا�صا ب�صاأن �حلالة �ملزرية 

لطرق بلغاريا ونظام �ملناق�صات �لذي ينخره �لف�صاد.
تلقي  �صفوغي  ق��رب  "�ملاأ�صاة  �إن  ر�دي���ف،  روم��ن  �لبلغاري،  �لرئي�ض  وق��ال 
وبات  �ل�صيانة،  و�أعمال  �لعامة  �مل�صرتيات  يف  �لفا�صد  �لنظام  على  �ل�صوء 

�لإفات من �لعقوبة هو �لقاعدة يف كل مكان، و�لنا�ض متوت".

الأمري هاري يف 
عر�ض غنائي فكاهي

فاجاأ �لأمري هاري حمبيه بعر�ض غنائي 
ب���ذل���ك قو�عد  ل��ي��ك�����ص��ر  ب��ن��ك��ه��ة ف��ك��اه��ي��ة، 
بتاأديته  ب��الأم��ر�ء،  �خلا�صة  �لربوتوكول 
�أجد�ده،  ب��اأح��د  تتعلق  �أغنية  م��ن  مقطعا 
�مل��ل��ك ج����ورج �ل���ث���ال���ث. ج����اء ذل����ك خال 
ح�����ص��ور �لأم����ري �ل�����ص��اب وزوج��ت��ه �ملمثلة 
�لأمريكية �ل�صابقة، ميغان ماركل، لعر�ض 
"هاميلتون".  بعنو�ن  مو�صيقية  مل�صرحية 
وظهر �لأمري هاري على �مل�صرح مع طاقم 
�مل�����ص��رح��ي��ة، وب�����د�أ ك��ل��م��ات��ه ب��غ��ن��اء مقطع 
 ،"You'll Be Back" �أغ��ن��ي��ة  م��ن 
و�لت�صفيق،  بال�صر�خ  �مل��وج��ودون  ليبد�أ 
�لأغنية  غناء  على  لت�صجيعه  حماولة  يف 
�لأم��ري �جلمهور قائا:  كاملة. ثم مازح 
�إىل  م�صري�  بالتاأكيد!"،  يحدث  لن  "هذ� 
مري�ند�  مانويل  لن  �لعمل  على  �لقائم 
لكنني  )�إق���ن���اع���ي(  ح����اول  "لقد  ق���ائ���ا: 
�أ�صكركم  و����ص���ادت���ي  ���ص��ي��د�ت��ي   ، رف�����ص��ت، 
�لعر�ض  ري����ع  �أن  �إىل  ي�����ص��ار  جميعا". 
�مل�صرحي �صيذهب ل�صالح موؤ�ص�صة �لأمري 
مل�صاعدة  "�صنتيبل"،  �خل���ريي���ة  ه�����اري 
�مل�����ص��اب��ن مبر�ض  �لأط����ف����ال و�ل�����ص��ب��اب 

�لإيدز يف مناطق جنوبي �أفريقيا.

خطوات طفلك الأوىل.. 
اخلروج من �سجن احلبو �ص 23

�سورة م�سربة 
لآيفون اجلديد

ن�صرت مدونة متخ�ص�صة يف �أخبار 
�آيفون  �أبل �صور� م�صربة، لهو�تف 
�جلديدة �لتي من �ملقرر �أن تك�صف 
عنها �ل�صركة �لأمريكية ر�صميا يف 

�صبتمرب.
 ،"9to5mac" م��دون��ة  وذك���رت 
�ل�����ص��ور تعود  �إح���دى  �أن  �جل��م��ع��ة، 
 ،XS Plus �آي���ف���ون  ه��ات��ف  �إىل 
�لذي يعتقد �أن طوله 6.5 بو�صة، 
هاتف  �إىل  �أخ��������رى  ت����ع����ود  ف���ي���م���ا 
�لنحيفة  �ل�صا�صات  وفيها   ،XS
باللون  و�ل���ه���ات���ف���ن   ،OLED

�لذهبي.
�أي�صا �صورة ثالثة  ون�صرت �ملدونة 
�لتي  �أبل،  �لر�بع ل�صاعة  لاإ�صد�ر 
ت��ت��م��ي��ز ب�����ص��ا���ص��ة م���ن �حل���اف���ة �إىل 

�حلافة.
وكانت �أبل �أعلنت، م�صاء �خلمي�ض، 
مقرها  يف  ح���ف���ا  ���ص��ت��ن��ظ��م  �أن����ه����ا 
ب��ولي��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، �لأح����د، 12 
هو�تف   3 ع���ن  للك�صف  �صبتمرب 

جديدة �إ�صافة �إىل �أجهزة �أخرى.
�ملرة عن  �أبل هذه  �إعان  ويختلف 
منا�صبات �صابقة كانت تكتفي فيها 
عن  بالك�صف  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�صركة 

هاتف �أو �ثنن.
�أن تكون �لهو�تف  وتوقعت تقارير 
�ل����ث����اث����ة �جل������دي������دة ق����ري����ب����ة يف 
 ،X �آي���ف���ون  ه��ات��ف  م��ن  �لت�صميم 
لكن مع   ،2017 �أط��ل��ق يف  �ل���ذي 
�خل�صائ�ض  يف  ج��دي��دة  ت��ع��دي��ات 

و�حلجم، وتخفي�ض يف �لأ�صعار.

ت�سرب هوائي يف حمطة 
الف�ساء الدولية

ظ��ه��ر ت�����ص��رب ه���و�ئ���ي حم�����دود يف 
�ل����رو�����ص����ي م����ن حمطة  �جل����ان����ب 
نا�صا  �أكدت  �لدولية، فيما  �لف�صاء 
وم�����ص��وؤول��ون ف�����ص��ائ��ي��ون رو����ض �أن 
لي�صو� عر�صة  �ل�صتة  �لف�صاء  رو�د 

لأي خطر.
وي����ع����م����ل �ل����ط����اق����م وم����ر�ق����ب����ون 
�أر�صيون على عزل �لت�صرب. ح�صب 

�أ�صوت�صيدبر�ض.
ت�صرب  �إن  رو���ض،  م�صوؤولون  وق��ال 
�ل�����ص��غ��ط �ك��ت�����ص��ف ل��ي��ل��ة �لأرب���ع���اء 
�صربة  نتيجة  يكون  وق��د  �لفائت، 

نيزك دقيق.
ويعتقد �أنه يف مركبة �صويوز �لتي 
وو�صلت  �ملحطة،  يف  موؤخر�  ر�صت 
هذه �ملركبة وهي و�حدة من �ثنن 
م���ن ط�����ر�ز ����ص���وي���وز ه���ن���اك - �إىل 
من  ثاثة  وبها  يونيو  يف  �ملحطة 
رو�د �لف�صاء. وهي �لتي �صتنقلهم 
دي�صمرب  يف  �أي�������ص���ا  �لأر��������ض  �إىل 

�لقادم.

هل لون ل�سانك اأبي�ض؟ 
اإليك احلل

�إذ� كنت تاحظ ب�صكل متكّرر �أن لون ل�صانك 
ب����دًل م���ن �ل������وردي ع��ل��ي��ك مر�جعة  �أب��ي�����ض 
و�لأ�صنان.  �لفم  بتنظيف  �لعناية  �إج����ر�ء�ت 
ع���ادة م��ا ت�����ص��اح��ب �ل��ر�ئ��ح��ة �ل��ك��ري��ه��ة للفم 
وتنمو  �لأب���ي�������ض.  �إىل  �ل��ل�����ص��ان  ل����ون  حت����ول 
تنظيفه.  ع��دم  نتيجة  �لل�صان  على  �لبكرتيا 
�لأب��ي�����ض جفاف  �ل��ل��ون  ي��ك��ون �صبب  ق��د  كما 
�أو  �لكحول،  �أوتعاطي  �لتدخن،  �أو  �جل�صم، 

تناول �حلار.
للتخّل�ض من �للون �لأبي�ض لل�صان:

�ل�صديقة،  �لبكرتيا  �أو  تناول �لربوبيوتك   *
و�ل��ت��ي ت��وج��د يف �ل��ل��ن )�ل���زب���ادي(، و�صوربة 

�مليزو، و�لأر�صي �صوكي )�خلر�صوف(.
* ��صتخدم �لبيكينج �صود� يف تنظيف �لل�صان. 
)�لليمون(  باحلام�ض  �صود�  �لبيكينج  �مزج 

ع��ل��ى ف��ر���ص��اة �لأ����ص���ن���ان، ون��ظ��ف ب��ه��ا ل�صانك 
����ص��ت��خ��د�م م��ن��ّظ��ف �لل�صان  ب��رف��ق. ومي��ك��ن��ك 

للتخل�ض من �لطبقة �لبي�صاء.
زيت  م��ن  ملعقة  ����ص��ت��خ��د�م  �أي�����ص��اً  * ميكنك 
دقائق،  ب�صع  ملدة  �لفم  مل�صم�صة  �لهند  جوز 
�مل�صم�صة  وميكنك  �لفاتر.  ب��امل��اء  غ�صله  ث��م 

بهام �ل�صّبار )�ألوفري�( �أي�صاً.
* كذلك ت�صاعد �مل�صم�صة باملاء و�مللح 

على �لق�صاء على �لبكرتيا.
من  ف�صاً  تناول  و�أخ���ري�ً،   *

�لثوم و�م�صغه جيد�ً يف 
فمك ليعمل كم�صاد 
ح��������ي��������وي ن����ب����ات����ي 
من  �لل�صان  ويطهر 

�لبكرتيا.

�أ�صباب ��صطر�ب �جلوع �لليلي �لنَِّهم
مل يتم �لبحث علميا عن كثب يف �أ�صباب ��صطر�ب �جلوع 
�أو ب�صكل  �لليلي �ل�صره حتى �لآن علميا ب�صكل م�صتفي�ض 
كاٍف، ولكن ثمة �أبحاث حتاول �أن تقرتب من �أ�صبابه، فقد 
�أو رمبا يكون لتفاعات  يكون �ل�صبب ور�ثيا من �لعائلة، 
م��ث��ل: �لفتقار  ذل����ك،  ���ص��ل��ع يف  �ل��ه��رم��ون��ات يف �جل�����ص��م 
تو�جه  حن  �إف���ر�زه  يتم  )�ل��ذي  �ملياتونن  هرمون  �إىل 
�أو  و�ل��ن��وم(  �لنعا�ض  على  وي�صاعد  �ل��ظ��ام  �لإن�����ص��ان  عينا 
تنظيم  يف  مهما  دور�  يلعب  )�ل���ذي  �للبتن  ه��رم��ون  قلة 
وعملية  �ل�صهية  تنظيم  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل��ط��اق��ة  ��صتهاك 
�لتمثيل �لغذ�ئي( �أو زيادة هرمون �لغريلن )وهو هرمون 
م�صتوياته  وت��زد�د  �لنمو  هرمون  ولإف��ر�ز  لل�صهية  منظم 
قبل وجبات �لطعام وتقل بعدها(. وهذ� رمبا هو ما يف�صر 
و�ل�صلوك  �لنوم  با�صطر�ب  �لليلي  �ل�صره  �جل��وع  �رتباط 
و�لأع�صاب  �ملخ  �أطباء  وبح�صب  لذلك.  �ملر�فق  �لكتئابي 
�لليلي  �لأك��ل  نوبات  �مل�صابن مبتازمة  فاإن  �لأمريكين 
معاملة  ل�صوء  �لطفولة  �أث��ن��اء  تعر�صو�  ق��د  ي��ك��ون��ون  ق��د 
نف�صية �أو عاطفية من قبل َمن هم حولهم و�أي�صا لإهمال 
�جلو�نب  يف�صر  م��ا  رمب��ا  وه��ذ�  �لطفولة،  خ��ال  ج�صدي 

�لنف�صية �ملرت�فقة مع هذه �ملتازمة.

ِره عالمات واأعرا�ض متالزمة اجلوع الليلي ال�شَّ
�لليل  �أثناء  �لليلي و�لأك��ل  وتنتمي متازمة �لأكل �جلوع 
�ل�صعور  ونوبات  و�ل�صره  �لنهم  ��صطر�بات  جمموعة  �إىل 
ب���اجل���وع، وه���ي ج��م��ي��ع ����ص��ط��ر�ب��ات �جل����وع �ل��ت��ي حتدث 
ب�صكل متكرر يقع خالها �لإن�صان يف نوبات جوع �صديد. 
�ل���وزن وذلك  ي���وؤدي �إىل زي���ادة  و����ص��ط��ر�ب �جل���وع �لليلي 
به  �لتحكم  ي�صتطيع  ل  �ل���ذي  �صلوكه  ع��رب  �لإن�����ص��ان  لأن 
من  �لكثري  باإ�صافة  �لأك���ل  ع��رب  يقوم  عليه  �ل�صيطرة  �أو 
�ل�صعر�ت �حلر�رية �إىل ج�صمه، وبعك�ض ما ي�صمى مبر�ض 

َره �لع�صبي �أو "�لبوليميا" )�لذي يت�صم �أي�صا بنوبات  �ل�صَّ
�مل�صاب  يقوم  ل  �لليلي  �جل��وع  ففي حالة  ��ِره(  �ل�����صَّ �لأك���ل 
من  ن��وع  كل  ينتمي  ول  به�صمه.  يقوم  بل  �لطعام  وؤ  بتقيُّ
�لليلي  ِره  �ل�صَّ ��صطر�ب �جل��وع  �إىل  �لليل  �لأك��ل يف  �أن��و�ع 

ولكن هناك عامات لهذ� �ل�صطر�ب وهي:
ِره  - ��صطر�بات يف �لنوم: فامل�صابون با�صطر�ب �جلوع �ل�صَّ
�لنوم من جديد  �لليل ول ميكنهم  �لليلي ي�صتيقظون يف 

�إل بعد �لأكل من جديد.
��رِه: وه��ي �صعور �أك��رث م��ن �لطبيعي  - ن��وب��ات �جل��وع �ل�����صَّ

باجلوع.
ِره  �ل�صَّ �جلوع  با�صطر�ب  فامل�صابون  �ل�صيطرة:  فقد�ن   -
�جلوع  �أث��ن��اء  �صلوكهم  على  �صيطرتهم  ي��ف��ق��دون  �لليلي 

وياأكلون دون �نتباه ب�صكل غري و�ٍع.
�ل�����ص��ره حت��دث ليًا  - �لن��ت��ظ��ام: ف��ن��وب��ات �جل���وع �لليلي 

ب�صكل متكرر.
ولي�ض �صبب نوبات �جلوع �لليلي �ل�صره عدم �لأكل خال 
تف�صريها  ميكن  ول  �لع�صاء،  طعام  تناول  ع��دم  �أو  �لنهار 
�ل��ي��وم. وم��ن �لأعر��ض  ل��ع��دم �لأك���ل خ��ال  ب��اأن��ه��ا نتيجة 
�ملرتبطة بهذ� �ل�صطر�ب، هي �أن �مل�صاب مبتازمة �جلوع 

�ل�صره �لليلي:
- ل ي��ت��ن��اول ط��ع��ام �ل��ف��ط��ور يف م���وع���ده ���ص��ب��اح��ا و�إمن����ا 
يتناول وجبته �لأوىل خال �ليوم بعد �صاعات عديدة من 

��صتيقاظه من �لنوم.
- �أكرث من %25 من �صعر�ته �حلر�رية يتناولها يف وقت 

متاأخر من �مل�صاء �أو يف �لليل بعد �ل�صاعة �لتا�صعة م�صاًء.
- يف كثري من �حلالت ي�صاوره �صعور بالكتئاب و�خلوف.

- حتدث له زيادة يف �لوزن.
�لقدرة  ع��دم  يف  تتمثل  �لنوم  يف  ��صطر�بات  من  يعاين   -
وعدم  فيه  �ل�صتغر�ق  ويف  �لنوم  عملية  يف  �ل��دخ��ول  على 
�جلوع  با�صطر�ب  �مل�صابن  وبع�ض  �ل��ن��وم،  يف  �ل�صتمر�ر 

دون  م��ن  �أي  ي����درون،  ل  وه��م  ق��د مي�صون  �ل�����ص��ره  �لليلي 
م�صيئتهم، �أثناء �لنوم.

ما �لذي ميكن فعله �صد متازمة نوبات �جلوع �لليلية؟
هذه  �صد  فعله  ميكنهم  عما  د�ئ��م��ا  يت�صاءلون  �مل�صابون 
�ملتازمة. ومن �ملهم هنا �لتذكري باأن �صلوك تناول �لطعام 
غ��ري �ل�صوي ه��و م��ا ق��د ي���وؤدي �إىل ن��وب��ات �جل��وع �ل�صره. 
لذلك يجب على �مل�صابن �أن يتحققو� �أول من �أن �ل�صبب 
ل يعود �إىل �صلوك تناول �لطعام غري �ل�صوي. ولذلك على 
�لإن�صان �أول تغيري �صلوكه وجتنب كل ما ميكن �أن ي�صاهم 
�لن�صائح  بع�ض  وه��ن��ا  �لليلية.  �لأك����ل  ن��وب��ات  ح���دوث  يف 

لت�صحيح �ل�صلوك �ملتعلق مبتازمة �لأكل �لليلي �لنَِّهم:
- ُق���م ب���الأك���ل ك��ل ي���وم ث���اث وج��ب��ات رئ��ي�����ص��ي��ة: �لفطور 

و�لغد�ء و�لع�صاء بكميات منا�صبة ومائمة.
�لن�صوية  بالكربوهيدر�ت  �لغنية  �ملاأكولت  تناول  - جتنَّب 
ومن  غذ�ئية  قيمة  على  حت��ت��وي  ل  م���و�د  وه��ي  �مل�صاء  يف 
�لأبي�ض وكل  و�ل�صكر  �لأبي�ض  �لطحن  �أو  �لدقيق  ذلك: 
�ملو�د �لغذ�ئية �ملحتوية على �لكربوهيدر�ت و�لأف�صل من 
�ملحتوي على  �لأ�صمر  م��و�د غذ�ئية كاخلبز  �أك��ل  ذلك هو 

�حلبوب �لكاملة، �أو كذلك �لبطاطا.
لأنها  بالربوتينات  غنيا  �لع�صاء  طعام  يكون  �أن  ينبغي   -

ت�صبع �لإن�صان �أكرث من �لكربوهيدر�ت �لن�صوية.
�أو  �لبيت  من  و�لن�صوية  �حللوة  �مل��اأك��ولت  با�صتبعاد  قم   -

�إخفائها �أثناء �لليل.
- ينبغي �أن يكون ن�صف �لع�صاء من �خل�صار ومن �ل�صلطات: 
كميات  باأكل  فقط  ت�صمح  �لغذ�ئية  �حلميات  فالكثري من 
قليلة من �لطعام ولكن هذ� غري مفيد يف حالة ��صطر�ب 
�جلوع �لليلي. ومن �أجل جتنب �ل�صعر�ت �حلر�رية �لز�ئدة 
�صعر�ت  على  لحتو�ئها  �خل�صار  م��ن  �لكثري  �أك��ل  ينبغي 
و�للحوم(، ويف  �لعجن  )�أق��ل من منتجات  قليلة  حر�رية 

�لوقت نف�صه جتعلك ت�صعر �صريعا بال�صبع.

اجلوع الليلي..كيف تتغلب على �سراهة الأكل لياًل؟

ِهم اأو ا�شطراب الأكل ال�شِره يف الليل ي�شتيقظون  امل�شابون مبتالزمة اجلوع الليلي النَّ
ليال وياأكلون كثريا كي ي�شتطيعوا موا�شلة النوم جمددا. ولكن ما اأ�شباب نوبات اجلوع 

الليلي؟ وما عالماته واأعرا�شه؟ وما ن�شائح التغلب عليه وطرق عالجه؟
متالزمة الأكل اجلوع الليلي والأكل اأثناء الليل هي نوع من ا�شطراب ال�شعور باجلوع 
وت�شمى  لياًل  منتظم  ب�شكل  بها  امل�شابون  منها  ويعاين  الطعام،  تناول  اإىل  واحلاجة 

بهذا  امل�شابني  فن�شبة  التقديرات  وبح�شب  الليل.  منت�شف  بجوع  كذلك 
ال�شطراب، يف اأملانيا مثاًل، يبلغ 2 % من العدد الكلي لل�شكان. وقبل 

والتعرف  الليلي  اجل��وع  الأك��ل  متالزمة  و�شف  مت  عامًا   50
اأثناء الليل، لكن اجلدل ما زال  على ا�شطراب الأكل 

قائما حول اإن كانت هذا ال�شطراب مر�شًا 
اإذ  �شيئة،  عادة  عن  عبارة  كان  اإن  اأم 

تعريف  اأي  الآن  حتى  ي�شدر  مل 
ونتعرف  ذلك.  بخ�شو�ض  علمي 
ه��ن��ا ع��ل��ى ه����ذا ال����ش���ط���راب 

غيفي�شت  ت��راوم  موقع  بح�شب 
الأملاين  اإك�شبريتو  وموقع  الأمل��اين 

ومو�شوعات طبية.
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�ش�ؤون حملية
موجه لإعداد كوادر موؤهلة للرتويج ال�شياحي 

دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي تطلق برناجمًا متقدمًا للغات

لتبادل الربامج التلفزيونية واملحتوى والتعاون يف م�شاريع م�شرتكة

اأبوظبي لالإعالم توقع اتفاقية مع جلنة املهرجانات والربامج الرتاثية

ا�شتعدادًا للعام الدرا�شي اجلديد

تدوير تنفذ حملة ا�ستباقية لتنظيف ومكافحة اآفات ال�سحة العامة يف مدار�ض اأبوظبي
احلملة تهدف اإىل احلفاظ على �شحة و�شالمة الطلبة والعاملني وتوفري بيئة تعليمية مثالية يف جميع مدار�ض الإمارة

•• اأبوظبي-  الفجر

برناجماً  �أبوظبي  و�ل�صياحة-  �لثقافة  د�ئ��رة  �أطلقت 
متقدماً لتعلم �للغات لدعم عمليات �لرتويج �ل�صياحي 
�لذي تقوم بها مكاتب �لد�ئرة �لإقليمية و�ملنت�صرة يف 

�لعامل. حول  دول   10
�لعاملة  �ل��ك��و�در  لتاأهيل  �للغات  برنامج  ت�صميم  مت 
�لذي  �لبلد  بلغة  �لتعامل  على  �خلارجية  �ملكاتب  يف 
�لثقافة  د�ئ�����رة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ف��ي��ه، ���ص��م��ن  ي��ع��م��ل��ون 
و�ل�صياحة- �أبوظبي لبناء �لقدر�ت وتطوير �لكفاء�ت، 
�إذ ي�صمل �لربنامج تعلم 6 لغات تعد رئي�صية بالن�صبة 
وهي  �أبوظبي،  �إىل  لل�صياح  ت�صدير�ً  �لأك��رث  لاأ�صو�ق 
و�ل�صينية  و�لهندية  و�لأملانية  و�لفرن�صية  �لإجنليزية 

�إىل جانب �للغة �لعربية. 
�لأق���ل وذلك  �صهرين على  مل��دة  �ل��ت��دري��ب  ف��رتة  متتد 
بح�صب جدول �مل�صاركن يف �لربنامج و�لذين يعملون 
يف �ملكاتب �لإقليمية خارج �لدولة، بحيث تقام �لدرو�ض 
وذلك  �أب��وظ��ب��ي،  يف  ت��و�ج��ده��م  �أوق�����ات  يف  �لتعليمية 

بالتفاق مع معهد بريلتز �لعاملي للغات.
�لثقافة  د�ئ��رة  وكيل  غبا�ض،  �صعيد  �صيف  �صعادة  وق��ال 

و�ل�صياحة- �أبوظبي : يفتح �لتعامل باللغات �لأم �آفاق 
مكاتبنا  عرب  �أبوظبي  لإم��ارة  �لفعال  للرتويج  و��صعة 
عند  م�صجعاً  جتاوباً  مل�صنا  فقد  �لعامل،  ح��ول  �لعاملة 
جعلنا  مما  فيها،  نعمل  �لتي  �لبلد�ن  لغات  ��صتخد�م 
ل��ك��و�درن��ا لت�صمل تعلم  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ن��ظ��ام  ن��ط��ور م��ن 
لغات متكنهم من �لتاأثري �لإيجابي وتو�صيل �لر�صائل 
بفعالية �أكرث، خا�صة �أن �للغات لي�صت جمرد مفرد�ت 
تقال بل هي حامل للمنظومة �لثقافية لكل بلد، وهي 

و�صيلة موؤثرة يف �لرتويج �ل�صياحي.
دعم  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  و�ل�صياحة-  �لثقافة  د�ئ���رة  ت��ه��دف 
حزمة  خ��ال  م��ن  �لب�صرية  ك��و�دره��ا  تطوير  عمليات 
بر�مج تدريبية متقدمة يف �إد�رة خمتلف �لقطاعات من 
�صياحة وثقافة و�إد�رة مكتبات �إىل جانب �لإد�رة ب�صكل 
�لب�صرية يف  �لتدريبية للكو�در  �إذ ت�صمل �لرب�مج  عام، 
د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة- �أبوظبي �لطاع على �أحدث 
�لتطور�ت يف كل قطاع، مبا فيها �لذكاء �ل�صطناعي، 
�لقر�ر�ت،  �مل�صكات و�تخاذ  و�لتفكري �لبتكاري، وحل 
وغريها.  �جل���ودة،  �إد�رة  و�أنظمة  �لتفاو�ض،  وم��ه��ار�ت 
ويعد تعلم �للغات من بن �لأدو�ت �ملوؤثرة يف �لرتويج 
�لقطاع  ق��ي��ادة  ت��ت��وىل  �ل��د�ئ��رة  �أن  ل�صيما  �ل�صياحي، 

لإمارة  �ل��رتوي��ج  على  تعمل  و  �لإم�����ارة،  يف  �ل�صياحي 
�أبوظبي دولياً كوجهة �صياحية من خال تنفيذ �لعديد 
��صتقطاب  ت�صتهدف  �ل��ت��ي  و�لأع���م���ال  �لأن�����ص��ط��ة  م��ن 
�لتجارب  تطوير  على  تعمل  كما  و�مل�صتثمرين،  �ل��زو�ر 
�ل�صياحية يف �لإمارة لتلبية ذ�ئقة �ل�صائح �لنوعي من 
خال تقدمي باقات �صياحية متخ�ص�صة بالتعاون مع 

�جلهات ذ�ت �لخت�صا�ض. 
بناًء على  �لتعليمي  �ل�صت للربنامج  �للغات  �ختيار  مت 
�إمارة  �إىل  لل�صياح  ت�صديًر�  �لأ���ص��و�ق  �أك��رث  �ح�صائيات 
�لأ�صو�ق  ه��ذه  مت�صدرة  �ل�صن  ظلت  فقد  �أب��وظ��ب��ي، 
عدد  ب��ل��غ  �إذ  �حل����ايل،  ل��ل��ع��ام  �لأوىل  �ل�صبعة  ل��اأ���ص��ه��ر 
 242،700 �ل�صينن  م��ن  �لفندقية  �ملن�صاآت  ن���زلء 
نف�صها  بالفرتة  مقارنة   13.8% منو  بن�صبة  نزيل، 
�لثاين  �ملركز  يف  �لهند  ج��اءت  فيما  �ملا�صي،  �لعام  من 
بو�قع 227،300 نزيل مع �رتفاع بن�صبة 17.8%. 
 150،200 �صجلت  �لتي  �ملتحدة  �ململكة  بعدها  تاأتي 
بو�قع  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات   ،%  8.5 بن�صبة منو  ز�ئ��ر�ً 

.  24.6% منو   وبن�صبة  نزيل   109،100
�لإمارة  �لفندقية يف  �ملن�صاآت  نزلء  �ح�صائيات  وت�صري 
�إىل �مل�صي قدماً لتحقيق �أهد�ف �لقطاع  �ل�صرت�تيجية 

وجتاوز عدد �لنزلء �لقيا�صي �مل�صجل يف �لعام �ملا�صي، 
و�لذي بلغ حو�يل 4.87 مليون نزيل فندقي.

•• اأبوظبي-الفجر 

وق���ع���ت �أب���وظ���ب���ي ل���اإع���ام �ت��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م�صرتك 
�ملهرجانات و�لرب�مج  �إد�رة  وتبادل للمحتوى مع جلنة 
�أطر  لتحديد  وذل��ك  �أب��وظ��ب��ي،  يف  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية 
�لتعاون �لثنائي بن �جلانبن يف تبادل و�إنتاج �لرب�مج 
و�لرت�ث  �لثقافة  جم��الت  يف  متخ�ص�صة  �لتلفزيونية 
�إطار  �ح����رت�يف، يف  �إع��ام��ي  ب��اأ���ص��ل��وب  و�ل��ت��ع��ام��ل معها 
�مل��ج��ت��م��ع باجلو�هر  ت��ع��ري��ف  �مل�����ص��رتك ع��ل��ى  �حل���ر����ض 
�ملعرفية و�حل�صارية و�لرت�ثية ومقاربتها ب�صكل حديث 

ومنفتح.
وجرى توقيع �ملذكرة يف �أبوظبي بح�صور معايل �للو�ء 
�إد�رة  جلنة  رئي�ض  �مل���زروع���ي،  خلف  ف��ار���ض  ط��ي��ار  رك��ن 
باأبوظبي،  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات 
مدير  متيم  ب��ن  علي  �ل��دك��ت��ور  �صعادة  �لتفاقية  ووق���ع 
نائب رئي�ض  �مل��زروع��ي،  ل��اإع��ام، وعي�صى  �أبوظبي  ع��ام 
جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية يف 
لاعام  �بوظبي  قياد�ت  من  ع��دد  وبح�صور  �أبوظبي، 
و�ملوظفن  و�مل�����ص��وؤول��ن  �لإد�ر�ت  وم��دي��ري  �لتنفيذية 

لدى �جلانبن.
و�صيعمل �لطرفان مبوجب �لتفاقية على �إنتاج وتبادل 
تبادل  ج��ان��ب  �إىل  و�مل�صل�صات،  �لتلفزيونية  �ل��رب�م��ج 
من  ملجموعة  م��وح��دة  تغطية  يف  و�مل�����ص��ارك��ة  �مل��ح��ت��وى 

�لفعاليات و�ملنا�صبات �لر�صمية.
�ل��ل��و�ء رك��ن طيار ف��ار���ض خلف  م��ن جانبه، ق��ال معايل 
و�لرب�مج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض  �مل���زروع���ي، 
�لثقافية و�لرت�ثية باأبوظبي، �إن توقيع مذكرة �لتفاهم 
�إطار  يف  ج��اء  و�للجنة،  ل��اإع��ام  ظبي  �أب���و  �صركة  ب��ن 
�هلل”،  “حفظها  �ل��ر���ص��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  تنفيذ 
�جلهات  خمتلف  مع  �مل�صرتك  �لتعاون  �أب���و�ب  فتح  �إىل 

�حلكومية و�خلا�صة يف �لدولة،  وذلك من �أجل تقدمي 
ذلك ومبا  �خل��رب�ت،  وتبادل  و�ملبادر�ت  �لرب�مج  �أف�صل 
يتما�صى مع روؤية �للجنة وبر�جمها �لهادفة �إىل �صون 
�مل����وروث �ل��ث��ق��ايف و�ل�����ص��ع��ب��ي ل��دول��ة �لإم������ار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه وح��م��اي��ت��ه ون��ق��ل��ه لاأجيال 

�ملتعاقبة، �إىل جانب تعزيز �لهوية �لوطنية.
�لعديد  �إىل  ت��ط��رق��ت  �مل���ذك���رة  �أن  �مل���زروع���ي  و�أو����ص���ح 
م��ن �ل��ن��ق��اط ح��ول �ل��ت��ع��اون �مل�����ص��رتك وت��ب��ادل �ملحتوى 
�أد�ء  تعزيز  �صانها  م��ن  و�ل��ت��ي  �لإع��ام��ي��ة،  و�خل��دم��ات 
من  بينهما،  �مل��ع��ريف  �لتبادل  م�صتوى  ورف��ع  �لطرفن، 
خ��ال ت��اأه��ي��ل وت��ط��وي��ر وت��ب��ادل �خل���رب�ت ب��ن �لكو�در 

�لثقافة  �ل��ع��ام��ل��ة يف �جل��ان��ب��ن، وخ�����ص��و���ص��اً يف جم���ال 
�لرئي�صية  �لأ�ص�ض  توفر  �لتفاقية  �أن  حيث  و�ل���رت�ث، 
ل���ل���ت���ع���اون ب����ن �ل���ط���رف���ن يف �ل���ع���دي���د م����ن �ل���رب�م���ج 
قناة  تت�صارك  �مل�صرتك، حيث  �لهتمام  ذ�ت  و�لفعاليات 
بينونة مع �أبوظبي لاإعام يف بث �لرب�مج �لتي تنتجها 
جلنة �ملهرجانات ومنها برنامج �صاعر �ملليون وبرنامج 

�أمري �ل�صعر�ء وبرنامج �ل�صارة.
تعترب  لاإعام”   “�أبوظبي  �أن  �إىل  �مل��زروع��ي  و�أ���ص��ار 
�لإعامية من��و�ً يف منطقة  �ل�صركات  �أ�صرع  و�ح��دة من 
�ملنتجات  من  و��صعة  �صريحة  ولديها  �لأو���ص��ط،  �ل�صرق 
و�لن�صر  و�لإذ�ع�����ة  �لتلفزيون  ق��ط��اع��ات  يف  �لإع��ام��ي��ة 

و�لإعام �لرقمي، ويف �ملقابل فاإن �للجنة تنظم �لعديد 
قيم  تر�صيخ  �ىل  تهدف  �لتي  �لرت�ثية  �ملهرجانات  من 
�ملوروث �لإمار�تي بالإ�صافة �إىل قناة بينونة �لتلفزيونية 
و�لتي تعمل يف �لقطاعات �لإعامية و�لبث �لتليفزيوين 
�لف�صائي ولديها �صريحة و��صعة من �مل�صاهدين، م�صيفاً 
�لطرفن  ب��ن  جتمع  �لتي  �مل�صرتكة  �لعو�مل  ه��ذه  �أن 
تقف ور�ء هذ� �لتعاون �ملثمر �لذي ي�صعى �لطرفان من 
خاله �إىل �لرتقاء باملحتوى �لثقايف و�لرت�ثي وتقدمي 
�ل�صورة �مل�صرقة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ونقلها 

�إىل �مل�صاهد يف كافة �أرجاء �لعامل.
وبهذ� �ل�صدد، قال �صعادة �لدكتور علي بن متيم مدير 
وقت  �لتفاقية يف  ه��ذه  “تاأتي  ل��اإع��ام:  �أبوظبي  ع��ام 
�لثقافة  ك��ان��ت  ز�ي���د، حيث  ب��ع��ام  �حتفائنا  م��ع  ي��ت��ز�م��ن 
��صتمرت  ونهجاً  ل��ه،  �ملغفور  روؤي���ة  �صميم  يف  و�ل���رت�ث 

عليه �لقيادة �حلكيمة«.
مع  �لتفاقية  هذه  “تن�صجم  �لعام:  �ملدير  �صعادة  وقال 
�لتعاون  يف  لاإعام  لأبوظبي  �ل�صرت�تيجية  �خلطط 
م���ع خم��ت��ل��ف �لأط������ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��ط��اع �لإع���ام���ي، 
م�صتوى  ع��ل��ى  �لإع���ام���ي  �ل��ع��م��ل  مبنظومة  ل��ارت��ق��اء 
�أب��وظ��ب��ي ب�صكل  و�إم�����ارة  ع���ام  و�مل��ن��ط��ق��ة ب�صكل  �ل���دول���ة 

خا�ض«.
�لتفاقية  “ت�صتكمل  متيم:  بن  علي  �لدكتور  و�أ���ص��اف 
�لرب�مج  وع��ر���ض  �إن��ت��اج  �ل��ط��رف��ن يف  وج��ه��ود  م�صاعي 
��صتغال  يف  ُي�صهم  مبا  و�ملتنوع،  �ل��ه��ادف  �ملحتوى  ذ�ت 
�ملو�رد �ملتاحة لكا �جلانبي بال�صكل �لأمثل، ويف توفري 
�لثقافية  و�ملهرجات  �لفعاليات  ملختلف  متميزة  تغطية 
�أبوظبي،  �إم����ارة  يف  تنظيمها  ي��ج��ري  �ل��ت��ي  و�ل��رت�ث��ي��ة 
وذلك لتقدمي �أف�صل �صورة عن �لإمارة لتعزيز مكانتها 
و�صمعتها على م�صتوى �ملنطقة و�لعامل كوجهة ثقافية 

�صياحية عاملية«.

•• اأبوظبي-الفجر 

�جلديد،  �ل��در����ص��ي  �ل��ع��ام  ل��ب��دء  ��صتعد�د�تها  �إط���ار  يف 
�لعامة يف  �ل�صحة  �َف��ات  م�صاريع مكافحة  �إد�رة  نفذت 
"تدوير" مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات حملة منظمة 
�ل�صحة  �آف���ات  ومكافحة  �لتنظيف  خ��دم��ات  لتقدمي 
�أبوظبي  �إم��ارة  �ملد�ر�ض �حلكومية يف  �لعامة يف جميع 
للمد�ر�ض  �لعام  و�ملظهر  �لنظافة  للحفاظ على  وذلك 

و�صمان �صحة و�صامة �لطلبة و�لعاملن فيها. 
�حلاويات،  غ�صيل  خدمات  بتقدمي  تدوير  قامت  وق��د 
�لتلقيط حول  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  �ل���ي���دوي،  و�ل��ك��ن�����ض 
�مل���د�ر����ض و�ل��ط��رق �مل���وؤدي���ة �إل��ي��ه��ا، ف�����ص��ًا ع��ن غ�صيل 
حميط �ملد�ر�ض من �خلارج كخدمة �إ�صافية ��صتعد�د� 
لبدء �لعام �لدر��صي، حيث مت توفري 869 من عمال 
معد�ت  و50  �لآيل،  للكن�ض  م��ع��دة  و23  �ل��ن��ظ��اف��ة 

�إ�صافية.
�أبوظبي،  �إم��ارة  300 مدر�صة يف  �صملت �حلملة  وكما 
و130  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  يف  مدر�صة   134 بينها  م��ن 
�لظفرة،  منطقة  يف  م��در���ص��ة  و36  �ل��ع��ن،  مدينة  يف 
وقامت "تدوير" بتكثيف �أعمال مكافحة �آفات �ل�صحة 
�ل��ع��ام��ة ب��ر���ص��د م���و�ق���ع ت���و�ج���د �حل�����ص��ر�ت مبختلف 
�أنو�عها كالبعو�ض، و�لذباب، و�لقو�ر�ض، و�ل�صر��صري 

�لأمريكية، و�لنمل ور�صها مببيد�ت ذ�ت �لتاأثري �لآمن 
ع��ام��ًا من   179 ن�صر  و�ل��ب��ي��ئ��ة. ومت  �لن�����ص��ان  ع��ل��ى 
�مل�صرفن، و�ملر�قبن، و�لفنين، و�ل�صائقن، ف�صًا عن 
توفري 24 �صيارة، و174 معدة متخ�ص�صة يف مكافحة 

�آفات �ل�صحة �لعامة . 

�لكعبي،  خلفان  ���ص��امل  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  �ملنا�صبة  وب��ه��ذه 
بو�صع  "تدوير"  "تقوم  "تدوير" بالإنابة:  مدير عام 
�آفات  وم��ك��اف��ح��ة  �مل���د�ر����ض  لتنظيف  ����ص��ت��ب��اق��ي��ة  خ��ط��ة 
من  �ن��ط��اق��اً  �مل��د�ر���ض  �ف��ت��ت��اح  �ل��ع��ام��ة قبيل  �ل�صحة 
يف  �لعامة  �لنظافة  على  �ملحافظة  يف  �لرئي�ض  دوره���ا 

�إمارة �أبوظبي و�حلد من �نت�صار �آفات �ل�صحة �لعامة، 
�أف�����ص��ل �خل��دم��ات �ملمكنة يف هذ�  ت��ق��دمي  وذل���ك ع��رب 
�ملجال من �أجل بث �لطماأنينة يف نفو�ض �أبنائنا �لطلبة 
و�أولياء �أمورهم ف�صًا عن �إيجاد بيئة تعليمية مثالية 

يف جميع مد�ر�ض �لإمارة." 
��صرت�تيجية  وفق  تعمل  "تدوير"  �أن  �لكعبي  و�أو�صح 
من  �لعامة  �ل�صحة  �آف��ات  مكافحة  جم��ال  يف  و��صحة 
�أجل بناء جمتمع �صحي وخال من �لأوبئة و�لأمر��ض 
ولتحقيق متطلبات �ل�صحة و�ل�صامة �لعامة وحماية 

�لبيئة من �لتلوث.
بال�صتخد�م  "تدوير"  �ل��ت��ز�م  على  �لكعبي  �أك���د  كما 
�ملتطورة  و�ل���ص��ال��ي��ب  �حل�����ص��ري��ة  ل��ل��م��ب��ي��د�ت  �لآم�����ن 
و�ل�صديقة للبيئة يف كافة عملياتها وذلك حفاظا على 
ومتا�صيا  باملد�ر�ض  و�لعاملن  �لطلبة  و�صامة  �صحة 

مع �أف�صل �ملمار�صات �لعاملية �ملطبقة يف هذ� �ملجال
تقدمي  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  "تدوير"  �أن  ب��ال��ذك��ر  و�جل���دي���ر 
�ملكافحة  �أنظمة  �لآف��ات عرب تطبيق  خدمات مكافحة 
�ملتكاملة و��صتخد�م �أف�صل �ملمار�صات �ملعتمدة و�ملتبعة 
عاملياً ف�صًا عن توعية �ملجتمع بكل فئاته حول �أ�ص�ض 
�ل��وق��اي��ة م��ن �لآف���ات �إىل ج��ان��ب ب��ن��اء ق���در�ت مو�طنة 
�لرقابة  و�إج��������ر�ء�ت  �أ���ص��ال��ي��ب  وت��ط��وي��ر  متخ�ص�صة 

و�ملكافحة.

ا�شتعدادًا للعام الدرا�شي اجلديد..
دفاع مدين اأبوظبي يدعو املدار�ض لاللتزام 

با�سرتاطات الوقاية وال�سالمة من احلرائق
�إد�ر�ت �ملد�ر�ض �حلكومية  �أبوظبي،  دعت �لإد�رة �لعامة لدفاع �ملدين يف 
ب��اإ���ص��رت�ط��ات �ل�صامة و�ل��وق��اي��ة من  �إىل ���ص��رورة �لل��ت��ز�م  و�خل��ا���ص��ة 
�ل��در����ص��ي �جل��دي��د، و�ل��ت��اأك��د من  �ل��ع��ام  ب��دء  �حل��ر�ئ��ق ومر�جعتها قبل 

�صاحية وعمل �أجهزة �لطفاء و�لطو�رئ يف �ملباين �ملدر�صية.
وحث �لعميد حممد معيوف �لكتبي، مدير عام �لدفاع �ملدين يف �أبوظبي، 
مدر�ء �ملد�ر�ض و�مل�صوؤولن عن مبانيها، على �صرورة  �لتاأكد من �جر�ء�ت 
ومعد�ت  �ل��دخ��ان،  كا�صف  �جهزة  و�صاحية  �لعامة،  و�ل�صامة  �لأم��ن 

�أطفاء �حلر�ئق، وخطط �ل�صامة و�لخاء.
�ليدوية و�صناديق  و�صدد على �صرورة فح�ض و�صيانة طفايات �حلريق 
�لطو�رئ،  م�����ص��ار�ت  م��ن عملها وج��اه��زي��ت��ه��ا، وخ��ل��و  و�ل��ت��اأك��د  �لإط���ف���اء 
�لر�صادية،  لوحاتها  وتثبيت  �حل��ري��ق،  عند  �خل��روج  ب��و�ب��ات  و�صاحية 

وتو�صيح م�صار�ت �لأخاء ونقاط �لتجمع عن �حلريق.
�مل��د�ر���ض و  �إد�ر�ت   ب��ن   و�ل��ت��ع��اون  �لتن�صيق  �أه��م��ي��ة   �إىل  �لكتبي  ول��ف��ت 
�أجهزة �لدفاع �ملدين، و�إعد�د بر�مج توعية دورية يقدمها عنا�صر �لدفاع 
و�ل�صامة  �لأم���ن  �إج����ر�ء�ت  على  للتعرف  �لطلبة  ويح�صرها  �مل���دين، 
�لعامة و�لوقاية من �حلر�ئق، وتطبيق متارين �خاء وهمية بالتن�صيق 
�تباعها  ينبغي  �لتي  �مل�صار�ت  على  �لطلبة  لتعريف  �ملعنية  �جلهات  مع  
�إد�رية  ونقاط �لتجمع يف حالة حدوث حريق، ف�صًا عن تدريب كو�در 
�أي  وق��وع  و�ل�صليم يف حالة  �ل�صحيح  �لت�صرف  كيفية  �ملد�ر�ض على  من 

طارئ.
و�أو�صح باأن �لإد�رة �أعدت خطة، لزيار�ت وقائية للمد�ر�ض تقوم بها طو�قم 
�لتفتي�ض ملتابعة تطبيق �جر�ء�ت �ل�صامة و�لوقاية يف خمتلف مد�ر�ض 

�إمارة �أبوظبي ، كاإجر�ء �حرت�زي حلماية و�صامة �لطلبة ومد�ر�صهم.

ن�سائح حلماية اأ�سنان الأطفال 
قبل العودة اإىل املدار�ض

يف غمرة �لن�صغال بالعودة �إىل �ملد�ر�ض ومتطلباتها ولو�زمها يغفل �لكثري 
من �لأهايل عن مو�صوع �صحة �لفم و�لأ�صنان، على �لرغم من �أنه ي�صكل 
جزء�ً ل يتجز�أ من �صحة �لطفل و�أد�ئه يف �ملدر�صة، ويف ظل �لتح�صري�ت 
للعودة �إىل �ملد�ر�ض ين�صح مركز �صنو لاأ�صنان �لأهايل باأهمية عمل فح�ض 
عام لاأ�صنان قبل �ن�صغالهم باملو�د �لدر��صية، فقد تت�صبب �مل�صاكل �ل�صحية 
يف �لفم وجتاهل زيارة طبيب �لأ�صنان �إىل حرمان �لطفل من �لنوم و�لغياب 

عن �ملدر�صة وت�صتيت �لنتباه وفقد�ن �لرتكيز. 
تو�صح �لدكتورة نان�صي بربر، طبيبة �أ�صنان �لأطفال يف مركز �صنو دينتال 
�إىل  �أن يوؤدي يف كثري من �لأحيان  �أن �ل�صتمتاع بالعطلة �ل�صيفية ميكن 
�ملعتاد، مما يوؤثر على �صحة فم �لأطفال،  �لروتن �لطبيعي  �لتوقف عن 
هو  �لأطفال  �أ�صنان  لعمل فح�ض  وقت  �أف�صل  �أن  نان�صي  �لدكتورة  و�أك��دت 

قبل �لعودة �إىل �ملد�ر�ض. 
ت�صري نتائج �لأبحاث �لعاملية �لتي ت�صدرها �ملنظمات �ل�صحية �لعاملية �إىل 
�أن �مل�صاكل �ل�صحية �ملتعلقة بالأ�صنان هي و�حدة من �أكرث �لأ�صباب �صيوًعا 
لغياب �لأطفال عن �ل��دو�م يف �ملدر�صة، و�لذي ينتج عنه يف �أغلب �لأوقات 
�إىل تعذر ذهاب �لو�لدين �إىل �لعمل. وحتذر �لدر��صة �أهايل �لأطفال من 
�لفم،  �صحة  يف  �لعناية  �صوء  بها  يت�صبب  �أن  ميكن  �لتي  �ل�صلبية  �لنتائج 
و�لتي قد توؤثر فيما بعد على �لأد�ء �ملدر�صي للطفل كح�صوله على عامات 
�لأمر  �لعامة،  �صحته  وتدهور  �لطفل  عزمية  �إحباط  وبالتايل  متدنية، 

�لذي ينعك�ض �صلباً على �صعادة �لطفل يف نهاية �ملطاف. 
"�أم جي لل�صحة  �أجرتها منظمة  ��صتطاعية حديثة  وت�صري نتائج در��صة 
�لعامة" و�لتي �أ�صدرتها �ملكتبة �لوطنية �لأمريكية للطب، �إىل �أن �لأطفال 
�أكرث عر�صة بثاث مر�ت من  �لفم  يعانون من م�صاكل �صحية يف  �لذين 

زمائهم للتغيب عن �ملدر�صة نتيجة لآلم �لأ�صنان.



اأهمية النوم مدة اإ�شافية: 
يتمنى  �أل  �ل��رف��اه��ي��ة.  م��ن  ���ص��ك��ًا  �أح��ي��ان��اً  �ل��ن��وم  ي�صبح 

�لأه��ايل يف �صّرهم �أن ينامو� خم�ض دقائق �إ�صافية يف كل 
خال  كافية  �صاعات  �لنوم  �إىل  تتوقي  �أل  يجب  �صباح؟ 

عطلة نهاية �لأ�صبوع �لطويلة فح�صب، �إذ يعني �لنوم مدة 
كافية �أي�صاً كبح رغبتك يف تناول �حللويات.

العالج بالنوم: 
�ملن�صورة يف )�ملجلة  �لدر��صة  �أج��رو�  �لذين  �لعلماء  حاول 
�لقائم  �لر�بط  يحددو�  �أن  �لعيادية(  للتغذية  �لأمريكية 
�صخ�صاً   21 �أم�صى  �ل�صكر.  ��صتهاك  وب��ن  �ل��ن��وم  ب��ن 
وهم  �أ�صابيع  �أربعة  ق�صرية  ف��رت�ت  عموماً  ينامون  ممن 
مر�قبة  مع  تز�مناً  ي�صتهلكونها  �لتي  �ملاأكولت  ي�صجلون 
باملثل  �لنوم  من  �صخ�صاً حمروماً   21 قام  نومهم.  منط 
نومهم  �إي��ق��اع  لتح�صن  عاجية  تو�صيات  تلقو�  لكنهم 
�لنوم  نوعية  بتح�صن  ت�صمح  عبارة عن ممار�صات  وكانت 

و�إطالة مدته.

تراجع الرغبة يف اأكل ال�شكريات: 
لوحظ  فاعلة.  كانت  �ل�صلوكية  �لتدخات  ه��ذه  �أن  تبّن 
�لكافين  جتنب  مثل  تو�صيات  تلّقت  �لتي  �ملجموعة  �أن 

�أو �لمتناع عن �لأكل قبل �لنوم مبا�صرًة ��صتهلكت يومياً 
مقارنًة  غ��ر�م��ات  بع�صرة  �أق���ل  بن�صبة  م�صافة  ���ص��ك��ري��ات 

بالكمية �مل�صتهلكة يف بد�ية �لدر��صة. 
تو�صيات  �أي  تاأخذ  مل  �لتي  �ملجموعة  تناولت  �ملقابل،  يف 
�لآن  �إ�صافية  بدرجة  �صتت�صّجعن  �إ�صافية.  كمية  مماثلة 
لتح�صن  م��ن حميتك  �مل�����ص��اف��ة  �ل�����ص��ك��ري��ات  ح���ذف  ع��ل��ى 

نومك!

العادات ال�شليمة تعطي نتائج مثالية:
 يجب �أن تتخلي عن تناول �لوجبات �خلفيفة يف منت�صف 
�لليل وحتتفظي مبذكر�ت عن �لنوم كما يفعل �لنائمون 

�لناجحون. 
�أو حاويل �أن ت�صتعملي تطبيقاً لتحليل م�صار �لنوم. رمبا 
بالقدر نف�صه  �ل�صكاكر  �أكل  �أنك لن ترغبي يف  تاحظن 

مع مرور �لأ�صابيع.

ب��ال�����ص��ع��ي �إىل �خل����روج م��ن �صجن  �ل��ط��ف��ل  ي��ب��د�أ  ل 
�إل  �ل��ث��ام��ن.  �ل��وق��وف قبل �صهره  �حل��ب��و وحم��اول��ة 
�لوقوف  �إىل  باحلاجة  ي�صعرون  ل  �أط��ف��اًل  ثمة  �أن 
ع�صر،  �لثامن  �صهرهم  بلوغهم  قبل  قدَميهم  على 
�صت�صعرين  �أن��ك  يف  �صك  ول  �أ�صهر.   10 ب��ف��ارق  �أي 
با�صتياء كبري حن ترين طفلك يحبو على �صجادة 
يتنقل  �صديقتك  طفل  �أن  حن  يف  �جللو�ض  غرفة 
ب�صهولة هنا وهناك. ولكن عندما تكت�صفن مقد�ر 
من  ينتقل  �أن  ق��ب��ل  �ل��ط��ف��ل  يتقنها  �ل��ت��ي  �مل���ه���ار�ت 
ودعمه  �ل�صرتخاء  عليك  ي�صهل  �مل�صي،  �إىل  �حلبو 
د  كي مي�صي قدماً يف م�صرية �مل�صي �خلا�صة به. ت�صدِّ
تكت�صفن  �صُتفاجئن حن  �أنك  كارين: )ل �صك يف 
ي�صبح  عندما  �كت�صابها  عليه  �لتي  �مل��ه��ار�ت  مقد�ر 

م�صتعد�ً للتاأرجح عرب �لغرفة على قدمن(.
يولد  �لتي  �للحظة  من  بالنمو  �مل��ه��ار�ت  ه��ذه  تبد�أ 
فيها. رمبا تخالن �أن طفلك �ملولود حديثاً مي�صي 
�ل��ن��وم و�ل��ر���ص��اع��ة. لكن ك��ل حركة  معظم وق��ت��ه يف 
يقِدم عليها ت�صاعده يف بناء ع�صات عنقه وظهره. 
مقاوماً  ر�أ�صه،  ليثبت  �لكافية  �لقوة  يكت�صب  وهكذ� 
يف  �لتحّكم  )ي�صّكل  كارين:  تو�صح  �جلاذبية.  تاأثري 

خطوة  �أول  ي�����ح�����ق�����ق�����ه�����ا �ل���ر�أ����ض 
على  �ل����درب �ل�����ط�����ف�����ل 

�مل�صي.  ن��ح��و 
�لأ�صهر  ويف 

�ل����ت����ال����ي����ة، 
ين�صغل 

ية  بتقو

وكل  حركاته،  وتن�صيق  �مل��ك��اين،  و�إدر�ك����ه  ع�صاته، 
�لطفل  ي�صتغل  ليم�صي.  �إليها  يحتاج  م��ه��ار�ت  ه��ذه 
بحرية  �لتحرك  فيها  ي�صتطيع  �لتي  كافة  �لأوق��ات 
من دون �أن يقيده كر�صيه �ملدولب �أو كر�صي �ل�صيارة 
لتطوير ع�صاته ووعيه �حل�صي لأنه يحتاج �إليهما 
�ل�صرورية، ل  �ملهار�ت  �كت�صابه  بعد  ليم�صي(. حتى 
ُيعترب �لنتقال من �لوقوف بكل ب�صاطة على قدميه 
�لبقاء  مع  ومتنا�صقة  متو�زنة  بطريقة  �مل�صي  �إىل 
ملحة  �ملقال  هذ�  لك يف  نقّدم  �صهلة.  مهمة  منت�صباً 
�صاملة عن �ملر�حل �لتي يجتازها �لطفل ليتقن فن 
�مل�صي �ل�صعب. لذلك ��صتعدي لتدعميه يف م�صريته 

نحو �مل�صي ب�صرعة و�صهولة.

النهو�ض
ت��ذك��ر ك���اري���ن: )ي��ح��دث �لن��ت��ق��ال م��ن �حل��ب��و �إىل 
ر�كعاً  �أوًل طفلك  �مل�صي عادًة على مرحلتن. ترين 
ويتو�زن على  �لأر���ض  ركبتيه. يرفع يديه عن  على 
�أو  ثابت  كر�صي  �أو  كنبة  �إىل  غالباً  م�صتند�ً  ركبتيه، 
طاولة. ميكنك �أن ت�صاعديه يف �إتقان هذه �لو�صعية 
وعندما  بها.  يلعب  ك��ي  �لكنبة  على  �أل��ع��اب��ه  بو�صع 
�أنه  لحظت  و�إذ�  �لنهو�ض.  يحاول  م�صتعد�ً،  ي�صبح 
يريد ذلك، فاأبعدي �للعبة قليًا ور�قبي ما �إذ� كان 

ذلك ي�صجعه على �لنهو�ض(.
�ل���وق���وف  ي����ح����اول  �أن ط��ف��ل��ك  ت���اح���ظ���ن  ع���ن���دم���ا 
بانتظار  ���ص��ربك  تفقدي  �أن  �ل�صهل  م��ن  منت�صباً، 
�لذي  �لوقت  �صياأخذ  لكنه  �لأوىل.  �خل��ط��و�ت  تلك 
قدميه،  على  �لنهو�ض  من  يتمكن  كي  �إليه.  يحتاج 
�إىل  يحتاج  كذلك  ر�أ�صه.  �لتحكم يف  يتقن  �أن  يجب 
وزن  حمل  م��ن  يتمكن  ك��ي  �جل���ذع  ع�صات  تقوية 
ج�صمه وينجح يف �حلفاظ على ثباته عندما ينه�ض. 
�لنهو�ض.  �أث��ن��اء  ي�صقط  ل  كي  ���ص��روري  فالتو�زن 
لكن �أكرب حتٍد يف هذه �ملرحلة يبقى على �لأرجح 
�ل��ث��ق��ة يف �ل��ن��ف�����ض. ق���د ي��ب��دو �ل��ن��ه��و���ض �أم����ر�ً 
بديهياً بالن�صبة �إلينا، �إل �أنه يف �لو�قع مهارة 
��صطررنا جميعنا �إىل تعّلمها. )وتعتمد هذه 
�لثقة يف جزء منها على طبع �لطفل. يكون 
�أك��رث ����ص��ت��ع��د�د�ً خلو�ض  بع�ض �لأط��ف��ال 
�أو�صاع جديدة، مقارنة بغريهم. لذلك 
فقد  بطبيعته،  ح��ذر�ً  �صغريك  ك��ان  �إذ� 
ي�����ص��ت��غ��رق وق��ت��اً �أط����ول ل��ل��ن��ه��و���ض على 

قدميه من طفل �أكرث جر�أة(.

للم�شاعدة �شبل   3

احر�شي على اأن ي�شقطه على 
اأر�شية لينة:

على  )�ل��وق��وق  ك��اري��ن:  تن�صح 
�أك��رث �صعوبة من  �أر���ض زلقة 
�لوقوف على �صجادة. لذلك 
منزلك  �أر���ص��ي��ة  ك��ان��ت  �إذ� 
من �خل�صب �أو �لباط، 
ف���غ���ط���ي���ه���ا ب�������ص���ج���ادة 
متد�خلة من �لإ�صفنج. 
وهكذ� توؤمنن لطفلك 
����ص���ط���ح���اً ل���ي���ن���اً و�أك�����رث 
مت����ا�����ص����ك����اً ل���ق���دم���ي���ه. 

وحتدين من �لأمل �لذي ي�صعر به عندما ي�صقط(.

رين جر�شًا فوق راأ�شه:
)ي�صّجعه ذلك على �لنظر يف �جتاه �ل�صوت وحماولة 
�أن هذه �لرغبة ت�صهم  �إم�صاك �جلر�ض. ول �صك يف 
للوقوف.  �إل��ي��ه��ا  يحتاج  �ل��ت��ي  �لع�صات  حتفيز  يف 
وعندما ي�صبح م�صتعد�ً ج�صدياً، مينحه هذ� �جلر�ض 
�لوقوف(، وفق  �إليه ملحاولة  �لت�صميم �لذي يحتاج 

كارين.

العبي معه )راأ�ض وكتفان وركبتان واأ�شابع(:
قدميه،  على  �لطفل  ينه�ض  )عندما  كارين:  تقول 
عليه �أن يعتاد �لإح�صا�ض بالوقوف. لذلك �إذ� لعبت 
�أكرب  �إل��ي��ه وه��و و�ق���ف، متنحينه ح��اف��ز�ً  وحت��دث��ت 
للبقاء منت�صباً. وبينما تغنن )ر�أ�ض، كتفان، ركبتان، 
و�صيحاول  �ملطلوبة.  ب��احل��رك��ات  ق��وم��ي  و�أ���ص��اب��ع(، 

طفلك تقليدك، متدرباً على �لتو�زن و�لتن�صيق(.

التنقل مم�شكًا بالأثاث
�أم�����ص��ى حياته  ب��ع��دم��ا  ي��ق��ف طفلك �ل��ي��وم ع��م��ودي��اً 
هذ�  �أن  يف  �صك  ول  �أف��ق��ي��ة.  و�صعية  يف  �ل��ي��وم  حتى 
�أن يتعّلم �لآن  يبّدل فعلياً نظرته �إىل �لعامل. عليه 
هذه  يف  مت��ام��اً  خمتلفة  بطريقة  ج�صمه  ��صتخد�م 
�لو�صعية. ول عجب يف �أن يحتاج �إىل بع�ض �لوقت 

ليبني �لثقة �ل�صرورية ليحاول.
�لوقوف  من  �لطفل  �نتقال  )يرتبط  كارين:  تذكر 
�إىل �لإق������د�م ع��ل��ى خ���ط���و�ت ���ص��غ��رية وه���و مي�صك 
�لقوة  بالنف�ض، ف�صًا عن  بالثقة  بيدك  �أو  بالكنبة 
و�لتو�زن. يلزم �أن يدرك �أن عليه رفع قدمه ودفعها 
�إىل �لأمام و�إنز�لها ثم �إلقاء وزنه عليها لريفع بعد 
�ل��ث��ان��ي��ة وم���و�زن���ة ج�صمه ع��ل��ى �جلهة  �ل��ق��دم  ذل���ك 
�لأخ���رى. يتطلب ه��ذ� كله م��ه��ارة ك��ب��رية. ول �صك 
لذلك  �صغري(.  ل�صخ�ض  كبرية  خطوة  ه��ذه  �أن  يف 
�لكايف  ب��ال��وق��ت  ي��ح��ظ��ى ط��ف��ل��ك  �أن  �ح��ر���ص��ي ع��ل��ى 
ل��ي��ت��م��رن. ���ص��ّج��ع��ي ج���ه���وده و���ص��اع��دي��ه ع��ل��ى �صبط 
��صتيائه �لذي ي�صّكل جزء�ً ل يتجز�أ من عملية تعّلم 
مهارة جديدة. �منحيه �لوقت و�صّجعيه، ومن �ملوؤكد 

�أنه �صينجح.

تطبيقها ميكنك  حيل   3
اأم�شكيه من الوركني:

)خ����ال م��رح��ل��ة �مل�����ص��ي �ل��ب��اك��رة ه����ذه، ح����اويل �أن 
تقللي من �لوقت �لذي مت�صينه و�أنت مت�صكن بيد 
طفلك �أثناء م�صيه. عندما تقومن بذلك، حتملن 
بدل  يديه  �لتو�زن عرب  وتعلمينه  وزن��ه  �لكثري من 
جذعه و�صاقيه. �إذ� رغبت يف دعمه، فاجثي و�صريي 
على ركبتيك فيما مت�صكن بوركيه برفق(، ح�صبما 

تن�صح كارين.

زوديه مبا ميكنه ال�شتناد اإليه:
وهو  بالتنقل  �لطفل  يبد�أ  )عندما  كارين:  ت�صيف 
يتم�صك بالأثاث، يحتاج �إىل �لثقة �أكرث من �أي �أمر 
�آخر. �صّهلي عليه مهمة �تخاذ ب�صع خطو�ت وحده 
ب�صيء  �لإم�����ص��اك  ل��ه  تتيح  بطريقة  �لأث���اث  بتوزيع 
�لكنبة. وهكذ� ل  ثقيل وثابت على بعد خطوة من 
ُي�صطر �إىل �لندفاع ب�صرعة عرب م�صاحة و��صعة من 
�لغرفة، بل يرى �صيئاً قريباً ي�صتطيع �لتم�صك به(.

ان�شي م�شاية الأطفال:
تو�صي كارين: )ل ت�صاعد م�صاية �لأطفال �صغريك 
�إىل  يندفع  �لطفل  �مل�صاية  ه��ذه  جتعل  �مل�صي.  على 
�صاقيه  ع�صات  وت�صد  قدميه  �أ�صابع  على  �لأم���ام 
وردفيه.  بطنه  ع�صات  بناء  يف  ت�صهم  �أن  دون  من 
بالأثاث،  بالتنقل وهو مي�صك  يبد�أ  �أن  �إىل  �نتظري 
ثم قدمي له م�صاية يدفعها �أمامه ل يجل�ض فيها(.

امل�شي بخطوات وا�شعة
�لكنبة.  �إىل  �لكر�صي  وي�صري من  يغامر  ب��د�أ طفلك 
�صقوطه. ولكن ل  �إىل �حل��وؤول دون  ت�صارعن  رمبا 
تفعلي. توؤكد كارين: )�ل�صقوط بالغ �لأهمية. كلما 
�صقط �لطفل، تعّلم �لتو�زن وكم ي�صتطيع �أن ي�صغط 
على نف�صه وما هي حدود ج�صمه(. وكي ينتقل من 
يبني  �أن  عليه  �مل�صي،  �إىل  ب��الأث��اث  متم�صكاً  �ل�صري 
قوته  ويزيد  تنا�صق حركاته،  ز  ويعزِّ نف�صه،  ثقته يف 
قليًا. كذلك يحتاج �إىل حت�صن �إدر�ك��ه �ملكاين كي 
يفهم مو�صع ج�صمه بالن�صبة �إىل �لأ�صياء �لأخرى يف 

�إذ�ً، ي�صّكل �ل�صقوط  �لغرفة �لتي قد جتعله يتعرث. 
جزء�ً ل يتجز�أ من عملية �لتعّلم: ُتظهر �لبحوث �أن 
�لأطفال ي�صقطون نحو 17 مرة يف �ل�صاعة كمعدل 
�أثناء تعلمهم �مل�صي.لذلك تو�صي كارين: )قّدمي له 
م�صاحة �آمنة لينة ميكنه �ل�صقوط عليها، ثم �تركيه 
�جل�صدي(.  ��صتك�صافه  عمليه  يف  ق��دم��اً  ليم�صي 
 pool( �لإ�صفنجية  �لطفو  �أ�صطو�نة  �صقي  مثًا، 
طاولة  حافة  حول  ولفيها  �لو�صط  يف   )noodle
�لقهوة وغ��ط��ي �أي���ة زو�ي���ا ح���ادة �أخ���رى مب���و�د عزل 
�لأنابيب. كد�صي �أي�صاً �لو�صاد�ت على �ملوقد و�أزيلي 

�أي �أغر��ض قد يتعرث بها من �أمامه.

مفيدة ن�شائح   3
انفخي الفقاعات من حوله:

ت��و���ص��ح ك���اري���ن: )ك���ي ي�����ص��ري ط��ف��ل��ك م���ن دون �أية 
م�صاعدة، يحتاج �إىل �أن يثق يف �أنه ي�صتطيع �لتحرك 
لتدريبه على  �ل�صهلة  �لطر�ئق  ورفع طرفيه. ومن 
ذلك نفخ فقاعات قربه. �صيتحرك �لطفل مل�صاهدتها 
و�صيحاول �لإم�صاك بها ومل�صها، ما ي�صهم هذ� يف بناء 
ثقته بنف�صه وي�صاعده يف تعزيز ثباته وي�صّجعه على 

�لتحرك(.

العبي معه على �شجادة مو�شيقية:
�أنغاماً  ت��ع��زف  �ل��ت��ي  �مل�صطحة  �ل�����ص��ج��اد�ت  )ت�صكل 
ممتازة  و�صيلة  طفلك  عليها  ي�صري  بينما  خمتلفة 
�ل��ت��ح��رك(، وفق  ت�صجعيه على  ك��ي  �ملرحلة  ه��ذه  يف 
�ل�صجاد�ت،  هذه  ��صتك�صاف  �لأطفال  يع�صق  كارين. 
ف�صًا عن �أن جاذب �ملو�صيقى يدفعهم �إىل مو��صلة 

�لتحرك.

دعيه يرتاح:
د كارين: )يحتاج �مل�صي �إىل طاقة كبرية عندما  ت�صدِّ
كبري�ً  ج�����ص��دي��اً  ج��ه��د�ً  طفلك  ي��ب��ذل  بتعلمه.  ت��ب��د�أ 
حياته.  ت�صهدها  �لتي  �ل��ت��ط��ور�ت  يف  ك��ث��ري�ً  ويفّكر 
لذلك دعيه مي�صي عندما يرغب يف ذلك. و��صمحي 

له بالتوقف �صاعة ي�صاء(. 
�لطفل  �أن  ن��ي��وي��ورك  ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة  �ك��ت�����ص��ف 
عندما يبد�أ بتعّلم �مل�صي ي�صري غالباً يف �ليوم �لأول 
ويرغب يف �ل�صرت�حة يف �ليوم �لتايل. وقد يرف�ض 
�ل�����ص��ري م��ط��ل��ق��اً. ح��ت��ى ل���و �ق��ت�����ص��رت ح��رك��ت��ه على 
فو��صل ق�صرية من �لن�صاط، يبذل �صغريك جهد�ً 
كبري�ً ويقوم بخطو�ت كثرية: ي�صري �لولد �ل�صغري 

كمعدل. �ل�صاعة  يف  خطوة   2368

مــنــ�عـــــات

23

ثمة مراحل يف حياة الطفل يتوق الأهل اإىل روؤيتها: البت�شامة الأوىل، 
والكلمة الأوىل، والليلة الأوىل التي ينامها من دون ا�شتيقاظ. ولكن 
عرب  الأوىل  خطواته  بقدر  كربى  فرحة  م�شدر  ت�شّكل  مرحلة  من  ما 
الغرفة. تذكر املعاجلة الفيزيائية املتخ�ش�شة يف ا�شطرابات الأطفال 
كارين مايز: )تثري هذه املرحلة حما�شة كبرية(، خ�شو�شًا اأنها حتدث 
اأحد. ت�شيف: )ينمو كل ولد وفق وتريته اخلا�شة،  يتوقعها  حني ل 

ولن مي�شي اإل عندما يكون جاهزًا وم�شتعدًا(.

اأغم�ض طفلك عينيه ودخل يف �شبات عميق، ولكنك رغم ذلك تعجزين عن النوم، خالل 
النهار كما يف الليل؟ ل تختلف حالك عن حال اأمهات كثريات، ولكن اخلرب ال�شار اأن ثمة 

حلوًل عدة، نظرة اإليها.

ل تختلف حالك عن حال اأمهات كثريات

حلول واأ�سرار لتتمتعي بليلة نوم هادئة

مرحلة ت�شّكل م�شدر فرحة كربى لالأهل

خطوات طفلك الأوىل.. اخلروج من �سجن احلبو
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 284527         بتاريخ :  2017/12/14
با�ص��م: كنوت كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: 33- 8 كي�صيجوجي هومنات�صي 2- ت�صوم، مو�صا�صينو- �صي، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملاب�ض �خلارجية �لعلوية )با�صتثناء �ملاب�ض �لتحتية و�ملاب�ض �لريا�صية(؛ حمالت لل�صر�ويل �أو �لبناطيل؛ 
حمالت �لتنانري؛ حمالت �جلو�رب؛ �لأ�صاور )�ملاب�ض(؛ �لأحزمة؛ بناطيل؛ جاكيتات )ماب�ض(؛ بدلت؛ 
�لتنانري؛ ف�صاتن؛ �ملعاطف؛ �لبلوز�ت؛ ماب�ض �لنوم؛ �ملاب�ض �لد�خلية �لعلوية؛ �ملاب�ض ما حتت �ل�صر�ويل 
�لريا�صية  �أحذية ريا�صية؛ �ملاب�ض  �أحذية؛  �لر�أ�ض )�ملاب�ض(؛  �أو ربطات  �لبناطيل؛ �لقبعات؛ ع�صابات  �أو 

�لعلوية؛ ربطة �لعنق؛ جو�رب؛ جو�رب �لطويل
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�صف �لعامة: عبارة عن كلمة Knot مكتوبة ب�صكل خا�ض باحرف لتينية باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 284573         بتاريخ :  2017/12/14
با�ص��م: �ل�صيد بال حممد �حلموي

وعنو�نه: عقار رقم 5668، �صارع �لربعن �حلي �ل�صمايل، مع�صمية �ل�صام، ريف دم�صق، �صوريا
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�مل�صتح�صر�ت  �لدقيق  و�ل�صاغو؛  �لتابيوكا  �لأرز؛  �ل�صطناعية؛  و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�صاي  �لقهوة 
�مل�صنوعة من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �حللويات �ملثلجة؛ ع�صل �لنحل و�لع�صل �لأ�صود؛ 
�خلمرية وم�صحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�صل�صات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج؛ جميع �أنو�ع 

�لقهوة و�لقهوة �لباردة و�لقهوة �ملثلجة
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�صف �لعامة: عبارة عن كلمة �جلوهره  باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو 
�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285353         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

ك��ان منها  �آلية وعنا�صر نقل �حلركة )ع��د� ما  قارنات  �ل��ربي��ة(؛  للمركبات  ك��ان منها  �آلية؛ حمركات ومكائن )ع��د� ما  وع��دد  �آلت 
للمركبات �لربية(؛ معد�ت زر�عية )عد� ما يد�ر باليد( ، �أجهزة تفقي�ض �لبي�ض؛ �آلت بيع �أوتوماتية؛ طابعات ثاثية �لأبعاد؛ �أجهزة 
�لأحياء  �لا�صقة )�آلت(؛ م�صخات تهوية لأحو��ض تربية  �أوعية �صرف لاأ�صرطة  للبكر�ت؛  �أربطة ل�صقة  بالأ�صيتيلن؛  تنظيف 
�ملائية؛ مكثفات هو�ئية؛ حمركات جوية؛ حمركات طائر�ت؛ �أجهزة تقليب؛ ر�فعات زر�عية؛ معد�ت زر�عية عد� ما يد�ر باليد؛ �آلت 
زر�عية؛ فر��صي هو�ئية للتلوين؛ مكثفات هو�ئية؛ و�صائل ذ�ت و�صائد هو�ئية لنقل �لأحمال؛ م�صخات هو�ئية )تر�كيب للمر�آب(؛ 
�أجهزة  و�ملكائن؛  للمحركات  �لتلوث  �صد  �أدو�ت  ل��اآلت؛  لاحتكاك  مقاومة  حمامل  �مل��رتدد؛  �لتيار  مولد�ت  �ل��ه��و�ء؛  �صفط  �آلت 
ت�صنيع �مل�صروبات �لغازية ؛ �أجهزة ت�صنيع �ملياه �لغازية؛ �أجهزة ملعادلة �لبرية حتت �ل�صغط؛ �أجهزة للتلبي�ض؛ وقاء �لرت�ض )�أجز�ء 
مكاب�ض  ك��ري��ات؛  حمامل  �ملحامل؛  كريات  حلقات  �لآلت؛  دو�ل��ي��ب  حم��اور  بحرية؛  لغايات  �آلية  مر��صي  )�آلت(؛  م���رذ�ذ�ت  �آلت(؛ 
�صالية؛ كتائف �رتكاز لاآلت؛ حمامل )�أجز�ء �آلت(؛ حمامل لأعمدة نقل �حلركة؛ خفاقات كهربائية؛ �آلت خفق؛ م�صخات برية؛ 
�آلت كهروميكانيكية لتح�صري  �آلت ثني؛  �صيور للمحركات و�ملكائن؛  �صيور لاآلت؛  للناقات؛  �صيور  بال�صيور؛  �آلت نفخ؛ ناقات 
ري�ض  �لقار؛ حامات  �آلت ت�صنيع  �لتن؛  �أجهزة لربط  �لهو�ئية؛  للدر�جات  �لهو�ئية؛ مولد�ت  �لدر�جات  �آلت جتميع  �مل�صروبات؛ 
�مل��ر�وح )�أج��ز�ء �آلت(؛ �آلت �صن )�صحذ( �ل�صفر�ت؛ ري�ض �مل��ر�وح )�أج��ز�ء �آلت(؛ خاطات كهربائية لاأغر��ض �ملنزلية؛ �آلت نفخ؛ 
�آلت نفخ ل�صغط وت�صريف ونقل �لغاز�ت؛ �آلت نفخ ل�صغط و�صفط ونقل �حلبوب؛ بكر�ت لأنو�ل �حلياكة؛ �أنابيب �ملر�جل )�أجز�ء 
�آلت(؛ �أجهزة و�آلت جتليد �لكتب لاأغر��ض �ل�صناعية؛ �آلت تغطية �لقو�رير؛ �آلت تعبئة �لقو�رير؛ �آلت �إحكام �صد �لقو�رير؛ �آلت 
�مل�صتخدمة  بخاف  مكابح  بطانات  ت�صفري؛  �آلت  �لطباعة(؛  يف  )ت�صتخدم  للقو�لب  �صناديق  �لقو�رير؛  غ�صل  �آلت  �لقو�رير؛  �صد 
للمركبات؛ لباد�ت مكابح بخاف �مل�صتخدمة للمركبات؛ قطع مكابح بخاف �مل�صتخدمة للمركبات؛ نعول مكابح بخاف �مل�صتخدمة 
تد�ر  فرجونات  �لكهربائية؛  للمكان�ض  فرجونات  �آلت(؛  )�أج���ز�ء  فرجونات  �لبرية؛  تخمري  �آلت  �خلبز؛  تقطيع  �آلت  للمركبات؛ 
كهربائياً )�أجز�ء �آلت(؛ جر�فات )بولدوزر�ت(؛ �آلت ت�صنيع �لزبدة؛ مكنات �صقل �لورق؛ �أعمدة �لكامات ملحركات �ملركبات؛ فتاحات 
�آلت  )�أج��ز�ء  �لغزل  مما�صق  �أغطية  مكربنات؛  للمكربنات؛  مغذيات  )كهربائية(؛  كربونية  فرجونات  رحويات؛  للعلب؛  كهربائية 
�آلت  بال�صفط؛  للتنظيف  �لرت�صيح؛ حمولت حمّفزة؛ من�صاآت مركزية  لفائف لآلت  �آلت م�صق؛ ح�صنات لآلت �حلياكة؛  �مل�صق(؛ 
�أز�ميل  �صل�صلية؛  منا�صري  ق�ض؛  قطاعات  �لق�ض؛  قطاعات  �صفر�ت  مركزي؛  طرد  م�صخات  مركزي؛  طرد  طو�حن  مركزي؛  طرد 
�آلت لف �ل�صجائر لغايات �صناعية؛ مناخل خبث �لأفر�ن )�آلت(؛ �صمامات مطقطقة  �آلت(؛ ممخ�صات؛  لاآلت؛ ظروف )�أجز�ء 
)�أجز�ء �آلت(؛ �أدو�ت تنظيف باإ�صتخد�م �لبخار؛ مقر��صات )�آلت(؛ قاب�صات )كلت�صات( بخاف �مل�صتخدمة للمركبات �لربية؛ �آلت 
بالهو�ء  تد�ر  ن؛ مكائن  �مللوِّ �ملائي  �آلت للطلي  �لنقد؛  باليد؛ غ�صالت تعمل بقطع  تد�ر  �لتي  �لفحم؛ مطاحن قهوة بخاف  قطع 
�مل�صغوط؛ مر�صات تد�ر بالهو�ء �مل�صغوط لبثق �ملعاجن �مل�صطكاوية؛ �آلت تد�ر بالهو�ء �مل�صغوط؛ م�صخات ُتد�ر بالهو�ء �مل�صغوط؛ 
�صاغطات )�آلت(؛ �صاغطات للثاجات؛ خاطات خر�صانة )�آلت(؛ من�صاآت تكثيف؛ �أذرع تو�صيل لاآلت و�ملحركات و�ملكائن؛ كبات 
حتكم لاآلت �أو �ملكائن �أو �ملحركات؛ �آليات حتكم لاآلت �أو �ملكائن �أو �ملحركات؛ حمولت للم�صنوعات �لفولذية؛ ناقات )�آلت(؛ 
)�أجز�ء  �أغطية معدنية  �لربية؛  للمركبات  �مل�صتخدمة  قارنة بخاف  و�حلبوب؛ و�صات  �ل��ذرة  تق�صري  �آلت  ت�صنيع �حلبال؛  �آلت 
�أعمدة مرفقية؛ علب مر�فق لاآلت و�ملحركات و�ملكائن؛ مر�فق )�أجز�ء �آلت(؛ فر�ز�ت �لق�صدة عن  �آلت(؛ ر�فعات )�أجهزة رفع(؛ 
�حلليب؛ جمار�ض كهربائية لا�صتخد�م يف �ملطبخ؛ �آلت جر�ض؛ م�صالف )�آلت(؛ مولد�ت �لتيار؛ �أجهزة كهربائية ل�صحب �ل�صتائر؛ 
قطاعات )�آلت(؛ �أنابيب نفخ للقطع تد�ر بالغاز؛ �آلت قطع؛ روؤو�ض ��صطو�نات للمكائن؛ ��صطو�نات لاآلت؛ �أ�صطو�نات للمحركات 
و�ملكائن؛ �آلت ت�صنيع �لألبان؛ �آلت رتي �لثياب؛ كبا�صات �أوعية �لتخميد )�أجز�ء �آلت(؛ مزيات �لهو�ء من مياه �لتغذية؛ مزيات 
�صحوم )�آلت(؛ �أبر�ج حفر؛ �آلت قطع و�صب �ملعادن �ملن�صهرة يف �لقو�لب؛ �آلت ختم بالقو�لب؛ حفار�ت )�آلت(؛ غ�صالت �صحون؛ 
هيدرولية  �أقفال  ل��اأب��و�ب؛  كهربائية  �أقفال  تق�صيم؛  �آلت  )حم��اري��ث(؛  خنادق  حفار�ت  �أوتوماتيكية؛  توزيع  �آلت  �صحق؛  �أجهزة 
بالهو�ء  ت��د�ر  مفاتيح  ل��اأب��و�ب؛  هيدرولية  مفاتيح  ل��اأب��و�ب؛  كهربائية  مفاتيح  ؛  �مل�صغوط  بالهو�ء  ت��د�ر  �أب��و�ب  �أقفال  ل��اأب��و�ب؛ 
�مل�صغوط لاأبو�ب؛ حماب�ض ت�صريف؛ �آلت ت�صريف؛ ظروف �ملثاقب )�أج��ز�ء �آلت(؛ لقم حفر )�أج��ز�ء �آلت(؛ روؤو�ض حفر )�أجز�ء 
ت�صغيل  �لربية؛ حمركات  �ملركبات  �مل�صتخدمة يف  ت�صغيل بخاف  �صا�صل  �أو غري عائمة(؛  �أجهزة حفر )عائمة  �آلت حفر؛  �آلت(؛ 
�إز�لة  �لتنظيف؛ معد�ت  �لغبار لأغر��ض  �آلت(؛ من�صاآت ت�صريف  )�أج��ز�ء  �أ�صطو�نية  �أوعية  �لربية؛  �ملركبات  �مل�صتخدمة يف  بخاف 
�لغبار لغايات �لتنظيف؛ �آلت �صباغة؛ �صيور للمولد�ت �لكهربائية؛ فرجونات للمولد�ت �لكهربائية؛ مولد�ت كهربائية؛ �آلت جرف 
يدوية  مثاقب  كهربائية؛  مطارق  �لكهربائي؛  بالقو�ض  حلام  �أجهزة  �لكهربائي؛  بالقو�ض  قطع  �أجهزة  نافورية؛  م�صخات  �ل��رت�ب؛ 
�آلت  �للحام؛  لآلت  �إل��ك��رتود�ت  )تغليف(؛  �لبا�صتيكية  �مل���و�د  �صد  لإح��ك��ام  كهربائية  �أج��ه��زة  كهربائية؛  حل��ام  �أج��ه��زة  كهربائية؛ 
كهروميكانيكية لل�صناعات �لكيميائية؛ �آلت طاء بالكهرباء؛ �أجهزة رفع؛ �صيور للم�صاعد؛ �صا�صل للم�صاعد )�أجز�ء �آلت(؛ �أجهزة 
�ملركبات �لربية؛ حمركات  �مل�صتخدمة يف  �لبارز؛ مولد�ت طاقة للطو�رئ؛ مكائن بخاف  �آلت للنق�ض  �مل�صاعد؛ م�صاعد؛  ت�صغيل 
للمركبات �حلو�مة؛ مكائن للقو�رب؛ مكائن بخاف �مل�صتخدمة يف �ملركبات �لربية؛ �آلت نق�ض؛ �صامل كهربائية؛ حفار�ت؛ مت�صعب 
عو�دم �ملكائن؛ �أجهزة �صرف عو�دم �ملحركات و�ملكائن؛ خز�نات متدد )�أجز�ء �آلت(؛ �أجهزة �إ�صتخر�ج �ملعادن من �ملناجم؛ �صيور مر�وح 
�ملحركات و�ملكائن؛ مر�وح �ملحركات و�ملكائن؛ �أجهزة تلقيم )�أجز�ء �آلت(؛ �أجهزة تغذية ملر�جل �ملكائن؛ �آلت تعبئة؛ مكاب�ض تر�صيح؛ 
�آلت تر�صيح؛ مر�صحات )فاتر( )�أجز�ء �آلت �أو مكائن(؛ مر�صحات )فاتر( لتنظيف هو�ء �لتربيد للمكائن؛ �آلت �صقل؛ معد�ت 
لتح�صري  �إلكرتوميكانيكية  �آلت  علف؛  مكاب�ض  �لآل��ي��ة؛  للمر�جل  مد�خن  �لطحن؛  ت�صنيع  �آلت  ك�صط؛  �آلت  �لآل��ي��ة؛  للمر�جل 
�لأغذية؛ معاجلات �أغذية )كهربائية(؛ �آلت نفخ �لكري؛ �آلت �صباكة؛ جهاز لتنظيم �ل�صرعة بخاف �مل�صتخدم يف �ملركبات �لربية؛ 
م�صخات  �لد�خلي؛  �لح��رت�ق  ملحركات  �لوقود  حتويل  �أجهزة  �ملنزلية؛  لاأغر��ض  كهربائية  فو�كه  ع�صائر  �لإفريز؛  ت�صكيل  �آلت 
توزيع �لوقود ملحطات خدمة �ل�صيار�ت؛ مقت�صد�ت وقود للمحركات و�ملكائن؛ �آلت غلفنة؛ �آلت �لتخل�ض من �لنفايات )�لف�صات(؛ 
بخاف  م�صننات  �حلياكة؛  لأن��و�ل  م�صننات  �لربية؛  �ملركبات  يف  �مل�صتخدمة  بخاف  م�صننات  �صناديق  بالغاز؛  تعمل  نفخ  م�صاعل 
�مل�صتخدمة يف �ملركبات �لربية؛ مولد�ت �لكهرباء؛ �آلت ت�صنيع �لزجاج؛ ما�ض �لزّجاج )�أجز�ء �آلت(؛ �صمعات توهج ملحركات �لديزل؛ 
�أو خرط �خل�صرو�ت؛ �صناديق ت�صحيم )�أجز�ء �آلت(؛ حلقات ت�صحيم )�أجز�ء  م�صد�صات غر�ء كهربائية؛ فر�ز�ت حبوب؛ �آلت ب�صر 
�صعر  جز  �آلت  �ملتفجر�ت(؛  ت�صتخدم  )�أدو�ت  مد�فع  �لآلت؛  حركة  موجهات  �آلت(؛  )�أج���ز�ء  طحن  حجارة  طحن؛  �آلت  �آلت(؛ 
�حليو�نات؛ مطارق )�أجز�ء �آلت(؛ عدد حتمل باليد بخاف �لتي تد�ر يدوياً؛ �أجهزة �صحن لتحميل و�إفر�غ �حلمولة؛ �آلت �صحن 
�أتوماتيكية )�أجهزة مناولة(؛ عّاقات )�أجز�ء �آلت(؛ �أم�صاط لتمهيد �لرتبة؛ �آلت ح�صاد؛ مبادلت حر�رية )�أجز�ء �آلت(؛ �آلت ثني 
�أن��و�ل حلياكة �ملاب�ض؛  �لآلية؛ قو�دي�ض ت�صريف )للتفريغ �لآيل(؛  �لعدد  �أجهزة تثبيت  �ل�صغط؛ ر�فعات؛  �أو طي؛ غ�صالت عالية 
تربينات  هيدرولية؛  وحم��رك��ات  مكائن  و�مل��ك��ائ��ن؛  و�مل��ح��رك��ات  ل���اآلت  هيدرولية  حتكم  مفاتيح  �آلت(؛  )�أج���ز�ء  ح��اوي��ات  �أو  �أوع��ي��ة 
�إ�صعال؛ �أجهزة تفقي�ض �لبي�ض؛ حماقن للمكائن؛ �أجهزة حتبري  �إ�صعال ملحركات �لحرت�ق �لد�خلي؛ مغنيطات  هيدرولية؛ معد�ت 
من  )�أج���ز�ء  و�صات  �ل��ربي��ة؛  �ملركبات  يف  �مل�صتخدمة  بخاف  نفاثة  حمركات  )�آلت(؛  نقالة  ر�ف��ع��ات  ك��ي؛  �آلت  �لطباعة؛  لآلت 
�لعاب؛  �ج��ز�ء  ولي�ض  �آلت  كاأجز�ء  �لتوجيه   �آلت(؛ ق�صيب  )�أج��ز�ء  �أعمدة  �آلت(؛ مرتكز�ت  )�أج��ز�ء  للمرتكز�ت  �صناديق  مكائن(؛ 
�لكهربائية؛  �ملطبخ  �آلت  للمطبخ؛  �لنارية؛ مطاحن كهربائية  للدر�جات  �لإد�رة  بدء  �لكهربائية؛ مر�فق  �لع�صري  ��صتخر�ج  ماكنة 
�آلت عجن؛ �آلت حياكة؛ �صكاكن )�أجز�ء �آلت(؛ �صكاكن لآلت جز �لع�صب؛ �صكاكن كهربائية؛ �آلت ل�صق �لبطاقات؛ �آلت ت�صنيع 
�آلت  �ملدبوغة؛  �جللود  ت�صذيب  �آلت  )�آلت(؛  ع�صب  جم��ز�ت  �آلية(؛  )معد�ت  خم��ارط  �آلت(؛  )�أج��ز�ء  لاأحذية  قو�لب  �ملخرمات؛ 
م�صخات  �أن��و�ل؛  لاأنو�ل؛  �إد�رة  �أعمدة  حتميل؛  من�صات  �لتزلج؛  م�صاعد  بخاف  م�صاعد  رفع؛  �أجهزة  �ملدبوغة؛  �جللود  ت�صنيع 
ت�صحيم؛ م�صحمات )�أجز�ء �آلت(؛ دو�ليب تنظيم �صرعة �لآلت؛ عدد �آلية؛ دو�ليب �آلية؛ جمموعات �لرتو�ض �لآلية؛ �آلت و�أجهزة 
كهربائية لغ�صل �ل�صجاد بال�صامبو؛ �آلت و�أجهزة تنظيف كهربائية؛ �آلت و�أجهزة �صقل )كهربائية(؛ �آلت و�أجهزة كهربائية لل�صقل 
�أو �لتلميع بال�صمع؛ �آلت ل�صنع �ملعكرونة؛ �آلت ملعاجلة �لبا�صتيك؛ �آلت ت�صنيع �ملياه �ملعدنية؛ �آلت ت�صنيع �ل�صكر؛ �آلت ل�صناعة 
�لأدو�ت  ت�صنيع  �آلت  �مل��ع��ادن؛  �صحب  �آلت  للمو��صي؛  �آلية  معالف  )�آلت(؛  حلم  ف��ر�م��ات  �لطباعة؛  يف  ت�صتخدم  قو�لب  �لن�صيج؛ 
�ملعدنية؛ �آلت حلب؛ �آلت طحن؛ مطاحن )�آلت(؛ مطاحن لاأغر��ض �ملنزلية )بخاف �لتي تد�ر باليد(؛ ِحجارة �لرحى؛ حفار�ت 
�أو حفر؛ م�صالف  مناجم؛ �آلت حفر �ملناجم؛ خاطات )�آلت(؛ �آلت خلط؛ �آلت ت�صكيل �لقو�لب؛ قو�لب )�أج��ز�ء �آلت(؛ �آلت نقر 
تد�ر مبحركات كهربائية؛ حمركات للقو�رب؛ حمركات كهربائية بخاف �مل�صتخدمة يف �ملركبات �لربية؛ �أر�صفة متحركة )�أر�صفة 
�صباك  �صحب  �آلت  و�ملكائن؛ كما�صات م�صامري كهربائية؛  �ملحركات  )�آلت(؛ كامتات �صوت  �لطن  �إلتقاط وجتميع  م�صي(؛ معد�ت 
�آلت دهان؛  �آلت تغليف؛  �آلت تعبئة؛  �آلت معاجلة �خلامات؛  �آلت تكرير �لنفط؛  �آلية(؛  �ل�صيد )�صيد �ل�صمك(؛  فر��صات )عدد 
�أر�صيات باركيه بال�صمع ، كهربائية؛ مر�فق قدمية ملاكينات  �أجهزة تلقيم �لورق )طباعة(؛ �آلت ورق؛ �آلت ت�صنيع �لورق؛ ملمعات 
�أو  �خلياطة؛ �آلت تق�صري؛ مطاحن فلفل بخاف �لتي تد�ر باليد؛ �صبيكة لتنظيف �لأنابيب؛ حلقات �ملكب�ض؛ مكاب�ض )�أجز�ء �آلت 
مكائن(؛ مكاب�ض لاأ�صطو�نات؛ مكاب�ض للمكائن؛ م�صاحج �آلية؛ حماريث؛ �صفر�ت �ملحاريث؛ �صو�بط تعمل بالهو�ء �مل�صغوط لاآلت 
�ملحركات و�ملكائن ؛ مطارق تد�ر بالهو�ء �مل�صغوط؛ �لر�فعات �لهو�ئية؛ ناقات تد�ر بالهو�ء �مل�صغوط؛ ناقات �أنبوبية تد�ر بالهو�ء 
�مل�صغوط؛ دو�ليب �خلز�فن؛ مطارق �آلية؛ مكاب�ض )�آلت لاأغر��ض �ل�صناعية(؛ خمف�صات �صغط )�أجز�ء �آلت(؛ منظمات �صغط 
طابعات؛  طباعة؛  كلي�صيهات  معدنية؛  �أل��و�ح  على  طباعة  �آلت  طباعة؛  �أ�صطو�نات  �آلت(؛  )�أج��ز�ء  �صغط  �صمامات  �آلت(؛  )�أج��ز�ء 
�أ�صطو�نات لآلت �لطباعة؛ �أليات دفع بخاف �مل�صتخدمة للمركبات �لربية؛ �آلت خلط �لطن؛ بكر�ت )�أجز�ء �آلت(؛ بكر�ت؛ �أغ�صية 
للم�صخات؛ م�صخات )�آلت(؛ م�صخات )�أجز�ء �آلت �أو مكائن �أو حمركات(؛ م�صخات ملن�صاآت �لت�صخن؛ خر�مات لآلت �لتخرمي؛ 
�آلت تخرمي؛ ر�فعات ذ�ت جر�ئد م�صننة وترو�ض؛ �آلت ت�صنيع �أوتار م�صارب �لتن�ض؛ م�صعات )لتربيد( �ملحركات و�ملكائن؛ �آلت مد 
)�آلت(؛  مكاب�ض  )�آلت(؛  مدكات  ج��رف؛  �آلت  �جل��رف؛  لآلت  �أم�صاط  �حلديدية؛  �ل�صكك  �إن�صاء  �آلت  �حلديدية؛  �ل�صكك  ق�صبان 
ح�صاد�ت؛ ح�صاد�ت ور�بطات؛ ح�صاد�ت ودر��صات؛ م�صننات تخفي�ض �ل�صرعة بخاف �مل�صتخدمة للمركبات �لربية؛ �أجهزة لف �آلية؛ 
�آلت بناء �لطرق؛ مد�حل  �آلت بر�صمة؛  �آلت �صطف؛  �آلت(؛  �آلية للخر�طيم �ملرنة؛ منظمات )�أجز�ء  �آلت(؛ بكر�ت  بكر�ت )�أجز�ء 
للطرق؛ �آلت كن�ض �لطرق )ذ�تية �لدفع(؛ �إن�صان �آيل )�آلة(؛ حمامل دحروجية؛ ج�صور دو�رة؛ �أ�صطو�نات دلفنة؛ مدلفنات؛ طابعات 
دو�رة؛ مكاب�ض بخارية دو�رة حممولة للمن�صوجات؛ �صكك مطاطية ت�صتخدم على عجات �لآلت �لزر�عية؛ �صكك مطاطية ت�صتخدم 
)�أجز�ء  للمنا�صري  �ل�صجق؛ ن�صد  �آلت ت�صنيع  تلميع؛  �آلت  �لثلوج؛  ت�صتخدم حلرث  �صكك مطاطية  �لتعدين؛  �لآلت  على عجات 
�آلت(؛ �صفر�ت للمنا�صري )�أجز�ء �آلت(؛ منا�صري )�آلت(؛ جممعات �آلية لق�صور �ملر�جل؛ مق�صات كهربائية؛ مفكات كهربائية؛ �آلت 
خياطة؛  ماكينات  �ملجاري؛  نفايات  �صاحقات  �لتنظيم؛  ذ�تية  وق��ود  م�صخات  �لتزييت؛  ذ�تية  حمامل  �ل�صناعية؛  لاأغر��ض  ختم 
قارنات لأعمدة �لإد�رة )�آلت(؛ �آلت �صن )�صحذ(؛ �آلت لربط �حلزم؛ مق�صات كهربائية؛ �آلت كهربائية لتلميع �لأحذية؛ جمارف 
�آلية؛ �آلت تقديد لاإ�صتخد�م �ل�صناعي؛ مكوكات )�أجز�ء �آلت(؛ غر�بيل )�آلت �أو �أجز�ء �آلت(؛ معد�ت تنخيل؛ �آلت تنخيل؛ �آلت 
معايرة؛ �أدو�ت كهربائية ل�صحذ حافة �ملزجلة؛ �صناد�ت منزلقة )�أجز�ء �آلت(؛ مكاب�ض متلي�ض؛ جر�فات ثلج؛ �أجهزة حلام كهربائية؛ 
�آلت فرز لل�صناعة؛  �آنابيب نفخ للحام تد�ر بالغاز؛ مكاوي حلام كهربائية؛ مكاوي حلام تد�ر بالغاز؛ م�صابيح حلام؛  تد�ر بالغاز؛ 
)غري  دو�رة  جمففات  و�ملحركات؛  و�ملكائن  ل��اآلت  �صرعة  منظمات  �لد�خلي؛  �لح��رت�ق  ملحركات  �إ�صعال  �صمعات  )�آلت(؛  ب��ذ�ر�ت 
م�صخنة(؛ ماكينات غزل؛ �آلت غزل؛ دو�ليب لاأنو�ل؛ م�صد�صات لر�ض �لدهانات؛ نو�ب�ض )زنربكات( )�أجز�ء �آلت(؛ فر�ز�ت �صيقان 
�آلت(؛  )�أج��ز�ء  �صاكنة  �أع�صاء  و�ملكائن؛  للمحركات  �إقاع  �أجهزة  ل��اآلت؛  بالكب�ض؛ منا�صب )قو�عد(  ت�صكيل  �آلت  )�آلت(؛  �لنبات 
مكثفات بخار )�أجز�ء �آلت(؛ مر�جل للمحركات �لبخارية؛ حمركات بخارية؛ م�صائد بخار؛ �أجهزة ف�صل �لبخار عن �لنفط؛ �آلت 
ت�صنيع �لألو�ح �لطباعية �ملقولبة؛ �آلت درز؛ �آلت تهذيب �حلجارة؛ �صناديق ح�صو )�أجز�ء �آلت(؛ �أكو�ب ما�صة لآلت �حللب؛ �آلت 
�أو  �لتغذية  فائقة  )و�صائل  فائقة  �صّحانات  فائقة؛  �صاغطات  �لكهربائية؛  للمكان�ض  �ل�صفط  فوهات  �ل�صناعية؛  لاأغر��ض  ما�صة 
�آلت  حم��رك��ات(؛  �أو  مكائن  �أو  �آلت  )�أج���ز�ء  ���ص��د�د�ت  �لتطريز؛  لآلت  ط��ار�ت  ل���اآلت؛  ط��اولت  بالطرق؛  ت�صكيل  �آلت  �ل�صحن(؛ 
�آلت معاجلة  �آلت در�ض؛ مطارق �صقاطة؛  �آلت لولبة )ت�صنن(؛  �لتن؛ م�صارط حر�رية )�آلت(؛  ن�صر  �آلت  بالقطر�ن؛  للمعاجلة 
�لتبغ؛ عدد )�أجز�ء �آلت(؛ حمولت عزم �لدور�ن بخاف �مل�صتخدمة يف �ملركبات �لربيًة؛ �صا�صل نقل �حلركة بخاف �مل�صتخدمة يف 
�آليات نقل حركة بخاف  �آليات نقل حركة ل��اآلت؛  �أعمدة نقل حركة )بخاف �مل�صتخدمة يف �ملركبات �لربية(؛  �ملركبات �لربيًة؛ 
�مل�صتخدمة للمركبات �لربية؛ ر�فعات لل�صاحنات؛ �آلت ت�صوية؛ تربينات بخاف �مل�صتخدمة يف �ملركبات �لربية؛ �صاغطات تربينية؛ 
)�لتن�صيد  �لطباعة  ح��روف  تن�صيد  �آلت  �لطباعة؛  ح��روف  �آلت �صب  �لطابعات(؛  )�أج��ز�ء من  رف��اد�ت  �لأع�صاب؛  لإز�ل��ة  حماريث 
�ل�صوئي(؛ �آلت تن�صيد حروف �لطباعة )�لطباعة(؛ �آلت طباعة؛ مكاب�ض طباعة؛ و�صات عامة �حلركة )و�صات كرد�ن(؛ قطع 
ملحقة باملكان�ض �لكهربائية لن�صر �لعطور و�ملطهر�ت؛ �أكيا�ض �ملكان�ض �لكهربائية؛ خر�طيم �ملكان�ض �لكهربائية؛ مكان�ض كهربائية؛ 
فلكنة؛  �أجهزة  )�آلت(؛  �ل�صناعي  لا�صتخد�م  رجاجات  �ملركبات؛  غ�صل  معد�ت  �آلت(؛  )�أج��ز�ء  �صمامات  )�آلت(؛  تفريغ  م�صخات 
كهربائية  خفاقات  كهربائية؛  حل��ام  �آلت  تع�صيب؛  �آلت  �آلت(؛  )�أج���ز�ء  م��اء  �صخانات  �ملاب�ض(؛  )لغ�صل  غ�صالت  غ�صيل؛  �أج��ه��زة 
�أقفال نو�فذ تد�ر بالهو�ء  �أقفال نو�فذ هيدروليكية؛  �أقفال نو�فذ كهربائية؛  �ملنزلية؛ ون�صات؛ تربينات مد�رة بالرياح؛  لاأغر��ض 
�مل�صغوط لاأبو�ب؛  مفاتيح نو�فذ كهربائية؛ مفاتيح نو�فذ هيدروليكية؛ مفاتيح نو�فذ تد�ر بالهو�ء �مل�صغوط لاأبو�ب؛ معا�صر 

خمر؛ غر�بيل هو�ئية؛ �آلت جنارة؛ �آلت تغليف باللف؛ �آلت ع�صر للغ�صيل
�لو�ق�عة بالفئة: 7

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، 
وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285352         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

معادن غري نفي�صة وكل خليط منها، خامات؛ حاويات معدنية للتخزين �أو �لنقل؛ مو�د معدنية للبناء و�لت�صييد؛ 
خ��ردو�ت معدنية �صغرية؛ مباين متنقلة  ح��د�دة،  نفي�صة، خز�ئن؛  و�أ�صاك غري كهربائية من معادن غري  حبال 
معدنية؛ �أعمدة معدنية لاإعانات؛ �صبائك من معادن غري نفي�صة؛ �أملنيوم؛ رقائق �أملنيوم؛ �أ�صاك �أملنيوم؛ �ألو�ح 
تعري�صات  )حممولة(؛  �صند�نات  �صند�نات؛  لاحتكاك؛  مقاومة  معادن  �ملعدن؛  من  ز�وي  حديد  مر��صي؛  تثبيت؛ 
�صار�ت  )تر�كيب(؛  للطيور  معدنية  �أقفا�ض  معدين؛  طاء  دروع  �ملعدنية؛  �ملدرعة  �لأب��و�ب  معدنية(؛  )تر�كيب 
معدنية للمركبات؛ �صماعات �حلقائب �ملعدنية؛ كر�ت فولذية؛ �لدر�بزينات من �ملعدن؛ �أ�صرطة معدنية لأغر��ض 
�صال  �حلديدية؛  لل�صكك  معدنية  ق�صبان  معدنية؛  بر�ميل  للرب�ميل؛  معدنية  �أط��و�ق  �صائكة؛  �أ�صاك  �لربط؛ 
د؛ �صعاع معدين؛ دو�ليب  معدنية؛ �أحو��ض �ل�صتحمام �ملعدنية؛ منار�ت معدنية غري م�صيئة؛ طرف �ل�صند�ن �ملحدَّ
معدنية لاأ�صّرة؛ �أجر��ض للحيو�نات؛ �أجر��ض؛ م�صد�ت معدنية لل�صيور؛ �أحزمة معدنية لربط �لأمتعة؛ بريليوم 
)جلو�صينيوم(؛ من�صاآت معدنية لإيقاف �لدر�جات؛ بر�غي ربط معدنية للكبات؛ خيوط ربط معدنية لاأغر��ض 
)فلز�ت(؛ م�صامري  نْور�ت  )تر�كيب معدنية(؛  للطيور  ماء  �أحو��ض  �أربطة معدنية؛ �صناديق معدنية؛  �لزر�عية؛ 
�أدو�ت  للقو�رير؛  معدنية  �أغطية  �ل��ده��ان؛  لر�ض  معدنية  �صقائف  م�صطحة؛  ملولبة،  م�صامري  معدنية؛  ملولبة 
�إغاق معدنية للقو�رير؛ قو�رير )�أوعية معدنية( للهو�ء �لغازي �أو �ل�صائل �مل�صغوط؛ مر�بط معدنية لل�صناديق؛ 
�أحزمة معدنية لربط �لأمتعة؛ دعامات قو�صية معدنية للبناء؛ دعامات قو�صية  �صناديق من معادن غري نفي�صة؛ 
ن�صف  �أو  م�صغول  غري  �أ�صفر  نحا�ض  معدنية؛  متفرعة  مو��صري  �لر�أ�ض؛  �صغرية  م�صامري  للمفرو�صات؛  معدنية 
م�صغول؛ �صبائك تنحي�ض؛ ق�صبان فولذ لمعة؛ برونز؛ برونز )لاأ�صغال �لفنية(؛ برونز ل�صو�هد �لقبور؛ �أبازمي 
من معادن غري نفي�صة )خردو�ت(؛ مو�د بناء معدنية؛ �ألو�ح بناء معدنية؛ مباين معدنية؛ مباين معدنية متنقلة؛ 
كهربائية  غ��ري  معدنية  و���ص��ات  معدنية؛  �أك���و�خ  معدنية؛  ن�صفية  متاثيل  معدنية؛  م��د�ف��ن  معدنية؛  ���ص��د�د�ت 
للكبات؛ كبات معدنية غري كهربائية؛ كادميوم؛ نو�فذ �إطارية معدنية؛ �صناديق نقد )معدنية �أو غري معدنية(؛ 
ن�صف  �أو  م�صغول  غري  �صب  حديد  معدنية؛  بر�ميل  للرب�ميل؛  معدنية  قو�عد  �ل��ب��رتول؛  لآب��ار  معدنية  �أغلفة 
م�صغول؛ فولذ �صب؛ �صا�صل للما�صية؛ �أ�صقف معدنية؛ �صل�صيوم )هفنيوم(؛ خزف فلزي؛ �صا�صل معدنية؛ بيوت 
معدنية للدجاج؛ قو�لب �صب للتربيد �ملفاجيء )لل�صباكة(؛ �أغطية معدنية للمد�خن؛ �أوعية معدنية للمد�خن؛ 
للمباين؛  ط���اء�ت معدنية  ك���روم؛  ك���روم؛  خ��ام��ات  ك��روم��ي؛  م��د�خ��ن معدنية؛ حديد  للمد�خن؛  �أع��م��دة معدنية 
م�صابك  للحاويات؛  معدنية  �أغطية  �لأك��ي��ا���ض؛  لت�صكيري  معدنية  م�صابك  و�مل��و����ص��ري؛  للكبات  معدنية  م�صابك 
معدنية للماب�ض؛ كوبلت )خام(؛ �أطو�ق معدنية لربط �ملو��صري؛ معادن غري م�صغولة �أو ن�صف م�صغولة؛ حاويات 
معدنية )للتخزين و�لنقل(؛ حاويات معدنية للهو�ء �لغازي �أو �ل�صائل �مل�صغوط؛ حاويات معدنية للوقود �ل�صائل؛ 
حاويات معدنية لتخزين �لأحما�ض؛ حلقات نحا�صية؛ �أ�صاك نحا�ض غري معزولة؛ نحا�ض غري م�صغول �أو ن�صف 
)كابات  ق��ام��ط��ات  لل�صا�صل؛  معدنية  ق��ارن��ة  و���ص��ات  معدنية؛  خ��اب��وري��ة  م�صامري  م��ع��دين؛  �إف��ري��ز  م�صغول؛ 
حديدية(؛ قامطات معدنية )كابات(؛ حو�جز �رتطام معدنية للطرق؛ موزعات ثابتة  لأكيا�ض نفايات �لكاب؛ 
�أبو�ب  �أغلفة  لاأبو�ب؛  معدنية  ملولبة  م�صامري  كهربائية؛  غري  معدنية  �أب��و�ب  �أجر��ض  للغط�ض؛  معدنية  �أل��و�ح 
لل�صناديق؛ جتهيز�ت معدنية لاأبو�ب؛ مقاب�ض معدنية  �أبو�ب معدنية  �أقفال غري كهربائية لاأبو�ب؛  معدنية؛ 
كا�صطات  لاأبو�ب؛  معدنية  �إطارية  �أل��و�ح  لاأبو�ب؛  كهربائية  غري  فتاحات  لاأبو�ب؛  معدينة  مطارق  لاأبو�ب؛ 
�أحذية لاأبو�ب؛ م�صد�ت معدنية لاأبو�ب؛ �أبو�ب معدنية؛ ر ت�صريف معدنية؛ م�صائد )�صمامات( معدنية لهو�ء 
�ملجاري؛ ق�صبان معدنية م�صقولة وملونة؛ �أر�صيات من �ألو�ح معدنية؛ قنو�ت معدنية ملن�صاآت �لتدفئة �ملركزية؛ 
قنو�ت معدنية ملن�صاآت �لتهوية و�لتكييف؛ و�صات مرفقية معدنية للمو��صري؛ �صياجات معدنية للقبور؛ م�صامري 
معدنية  حلقات  للمقاب�ض؛  معدنية  حلقات  معدنية؛  حلقات  حديدي؛  تيتانيوم  معدنية؛  �صياجات  ع��ر�وي؛  ذ�ت 
�ملو�قد؛ رف  بر�دة معدنية؛ م�صاند )منا�صب( حطب  للع�صي؛ هياكل �صغرية )متاثيل( من معادن غري نفي�صة؛ 
للمباين؛  معدنية  جتهيز�ت  لاأ�صّرة؛  معدنية  جتهيز�ت  معرت�صة(؛  )ق�صبان  و�صل  عار�صات  للموقد؛  معدين 
جتهيز�ت  لاأثاث؛  معدنية  جتهيز�ت  �مل�صغوط؛  �لهو�ء  لقنو�ت  معدنية  جتهيز�ت  للتو�بيت؛  معدنية  جتهيز�ت 
معدنية؛  عائمة  حاويات  للبناء؛  �ملعدن  و�م�ض  )جلبات(؛  معدنية  �صفهات  معدنية؛  �صو�ري  للنو�فذ؛  معدنية 
�أحو��ض معدنية عائمة لإر�صاء �لقو�رب؛ �أر�صيات تبيلط معدنية؛ �أر�صيات معدنية؛ رقائق معدنية للف و�لتغليف؛ 
�أبو�ب قابلة للطي من �ملعدن؛ قو�لب �صباكة معدنية؛ هياكل بناء معدنية؛ �صقالت بناء معدنية؛ حو�جز نار �لفرن 
�أملانية؛ جرمانيوم؛ �صبائك حلام ذهبية؛  �ملعدنية؛ دو�ليب معدنية لاأثاث؛ غالينا )خام(؛ بو�بات معدنية؛ ف�صة 
حو�جز م�صبكة معدنية؛ �ألو�ح قا�صية من �ملعدن؛ حلمات ت�صحيم؛ هياكل معدنية للبيوت �لزر�عية؛ بيوت زر�عية 
حتميل  من�صات  ل��اأي��دي؛  ي��ود  �لت�صريف؛  ملجاري  معدنية  مو��صري  معدين؛  �صياجي  در�ب��زي��ن  متنقلة؛  معدنية 
معدنية؛ خ��ردو�ت معدنية )�صغرية(؛ مف�صات معدنية؛ كّابات )خ��ردو�ت معدنية(؛ كّابات معدنية لعاقات 
�ملاب�ض؛ بطانات معدنية لل�صقوف؛ �أطو�ق حديدية؛ طوق فولذي؛ قو�دي�ض معدنية )غري ميكانيكية(؛ م�صامري 
حدو�ت؛ ق�صبان �ل�صلب �ملدرفلة على �ل�صاخن؛ �أرقام معدنية غري م�صيئة للمنازل؛ قو�لب معدنية للثلج؛ �أ�صاور 
معدنية لتحديد �لهوية؛ لوحات تعريف معدنية؛ �إنديوم؛ �صبائك من معادن غري نفي�صة؛ حو�جز منخلية معدنية 
للح�صر�ت؛ خامات حديدية؛ �ألو�ح حديدية؛ �أ�صاك حديدية؛ حديد غري م�صغول �أو ن�صف م�صغول ؛ م�صنوعات 
حديدية لاأبو�ب؛ م�صنوعات حديدية للنو�فذ؛ �أباجور�ت معدنية؛ علب حفظ معدنية؛ نو�فري معدنية؛ عو�ر�ض 
معدنية؛  �صامل  معدنية؛  ت�صميات  معدنية؛  مقاب�ض  معدنية؛  مفاتيح  للمو��صري؛  معدنية  و�صات  معدنية؛ 
مزلجية معدنية؛ مز�ليج معدنية؛ �صفائح معدنية؛ �صباك معدنية؛ �صد�د�ت ر�صا�صية؛ ر�صا�ض غري م�صغول �أو 
ن�صف م�صغول؛ �صناديق معدنية للر�صائل؛ �أحرف و�أرقام عد� �أحرف �لطباعة من معادن غري نفي�صة؛ ليمونيت؛ 
�حلديدية؛  �ل�صكك  عربات  �أحمال  لقيا�ض  معدنية  ق�صبان  ل��اأب��و�ب؛  معدنية  عتبات  للمباين؛  معدنية  بطانات 
من�صات حتميل معدنية؛ قفل �لرب�غي؛ �أقفال معدنية للحقائب؛ �أقفال معدنية للمركبات؛ �أقفال معدنية )غري 
كهربائية(؛ م�صابك معدنية ل�صيور �لآلت؛ مغني�صيوم؛ منغنيز؛ �أغطية معدنية لفتحات خطوط �لأنابيب؛ �ُصعب 
لوحات  �حلديدية؛  �ل�صكك  كعربات  �ملعلقة  �لد�ئمة  للطرق  م��و�د  معدنية؛  �صو�ري  �لأنابيب؛  خلطوط  معدنية 
معدنية تذكارية؛ �أقفا�ض معدنية للحيو�نات �لربية؛ �ملعادن يف �صكل رقائق �أو م�صحوق لطابعات 3D؛ معادن على 
لاإفريز؛  معدنية  ق��و�ل��ب  للمباين؛  معدنية  ق��و�ل��ب  �ل��رك��اب؛  لنقل  متحركة  معدنية  ���ص��امل  م�صحوق؛  �صكل 
موليبدنوم؛ موليبدنوم حديدي؛ ن�صب تذكارية معدنية؛ ن�صب تذكارية معدنية للقبور؛ مر�بط معدنية حلبال 
معدنية  لوحات  معدنية؛  �صنابري  نيوبيوم؛  – ف�صة؛  نيكل  نيكل؛  م�صامري؛  معدنية؛  �إر���ص��اء  عو�مات  �لإر���ص��اء؛ 
لاأرقام؛ �صامولت معدنية؛ خامات معادن؛ �صتائر خارجية معدنية؛ حاويات معدنية للتعبئة؛ �أقفال ذ�ت حلقات؛ 
�صياجات معدنية؛ قرميد مموج مرت�كب من �ملعدن؛ قو�طع معدنية؛ قو�لب ر�صف معدنية؛ �ألو�ح ر�صف معدنية؛ 
معدنية  �أعمدة  معدنية؛  دعائم  معدنية؛  زر�ئ��ب  معدنية؛  ماء  مو��صري  معدنية؛  �أوت��اد  مق�صرة؛  معدنية  ق�صبان 
للمباين؛ م�صامري )خردو�ت(؛ جلبات معدنية للمو��صري؛ مو��صري معدنية؛ مو�د �أنبوبية معدنية؛ �أوتاد معدنية؛ 
�أروقة معدنية )لان�صاء�ت(؛  �أعمدة معدنية خلطوط �لقوة؛  �أعمدة معدنية؛  من�صات معدنية م�صبقة �لت�صنيع؛ 
م�صاند  حفظ؛  علب  �مل��ع��دن،  من  )م��ع��د�ت(  �لت�صنيع  م�صبقة  �مل��ن��ازل  لاأوعية؛  معدنية  ك��ّاب��ات  معدنية؛  �أع��م��دة 
معدنية؛ بكر�ت معدنية )بخاف �مل�صتخدمة لاآلت(؛ معادن قدح �أو تلقائية �لإ�صتعال؛ عو�ر�ض معدنية لل�صكك 
�حلديدية؛  �ل�صكك  حم��ولت  �حلديدية؛  لل�صكك  معدنية  م��و�د  �حلديدية؛  لل�صكك  معدنية  ق�صبان  �حلديدية؛ 
�د  ؛  للبناء  معدنية  ت�صليح  م��و�د  معدنية؛  حر�رية  �إن�صاء  م��و�د  �ملرنة؛  للخر�طيم  ميكانيكية  غري  معدنية  بكر�ت 
ت�صليح معدنية ل�صيور �لآلت؛ مو�د تقوية معدنية للمو��صري؛ مو�د ت�صليح معدنية للخر�صانة؛ خز�نات معدنية؛ 
حلقات معدنية؛ م�صامري بر�صام معدنية؛ �إ�صار�ت �صوئية �أو �آلية للطرق غري ميكانيكية ؛ من�صات معدنية لإطاق 
�ل�صو�ريخ؛ ق�صبان معدنية للتنحي�ض؛ ق�صبان معدنية للتنحي�ض و�للحام؛ ق�صبان معدنية للحام؛ �صتائر لفافة 
فولذية؛ �أغطية معدنية لاأ�صقف؛ ح�صو�ت معدنية لاأ�صقف؛ مز�ريب معدنية لاأ�صقف؛ مو�د ت�صقيف معدنية؛ 
مو�د ت�صقيف معدنية؛ دمج �خلايا �ل�صوئية؛ باط �لأ�صقف من �ملعدن؛ حلقات معدنية للحبال؛ حبال معدنية؛ 
ورق  حفظ  �صناديق  �لكرتونية؛  خز�ئن  معدنية(؛  غري  �أو  )معدنية  خز�ئن  �لإنزلقية؛  لاأبو�ب  معدنية  بكر�ت 
�أغطية �لزجاجات  �أقفال در�بية معدنية للنو�فذ؛ بكر�ت در�بية؛ �صقالت معدنية؛  �أمان معدنية؛  �لنقد؛ �صا�صل 
من �ملعدن؛ بر�غي معدنية؛ �أغطية �إحكام معدنية؛ �أغطية �إحكام معدنية للقو�رير؛ �أربطة معدنية للحزم؛ �ألو�ح 
و�صفائح معدنية؛ �أ�صافن؛ حذ�ء �مل�صامري من �ملعدن؛ �أوتاد �لأحذية من �ملعدن؛ قو�لب معدنية ل�صب �خلر�صانة؛ 
�إ�صار�ت معدنية  �إ�صارة معدنية غري م�صيئة وغري ميكانيكية؛ لفتات معدنية؛  �أغطية متحركة معدنية؛ لوحات 
�صبائك  �صبائك حلام ف�صية؛  �صليكوين؛ عتبات معدنية؛ �صو�مع معدنية؛  غري م�صيئة وغري ميكانيكية؛ حديد 
ق�صدير مطلية بالف�صة؛ �صاحات تزلج )تر�كيب معدنية(؛ �ألو�ح معدنية للبناء؛ �أغلفة )خردو�ت معدنية(؛ �صبكات 
�أقفال  للمفاتيح؛  نفي�صة  غري  معادن  من  حلقات  للحام؛  معدنية  �أ���ص��اك  �لأح��م��ال؛  مع  للتعامل  معدنية  حبال 
�أدر�ج معدنية لل�صامل؛  �لت�صلق؛ ��صطبات من �ملعدن؛  ناب�صية؛ زنربكات )خردو�ت معدنية(؛ م�صامري لأحذية 
مباين  ف��ولذي��ة؛  �صبائك  نفي�صة؛  غري  معادن  من  متاثيل  �لأ�صجار؛  �أو  للنباتات  معدنية  �أوت��اد  معدنية؛  �صامل 
ن�صف  �أو  م�صغول  غري  ف��ولذ  فولذية؛  �أ�صاك  فولذية؛  �صفائح  فولذية؛  مو��صري  فولذية؛  �صو�ري  فولذية؛ 
�ل�صفق؛  طويلة  معدنية  مف�صات  معدنية؛  حو�جز  لل�صامل؛  معدنية  درج��ات  �ملعدنية؛  �ملقعد  عتبة  م�صغول؛ 
جماري ت�صريف �ل�صو�رع �ملعدنية؛ م�صد�ت لاأطو�ق �ملعدنية )حلقات �صد(؛  م�صد�ت لاأطو�ق �حلديدية )حلقات 
�صد(؛ عار�صات �رتكاز معدنية )�أج��ز�ء من �ل�صامل(؛ برك �صباحة )تر�كيب معدنية(؛ تنتامل )معدن(؛ حنفيات 
معدنية للرب�ميل؛ �أعمدة تلغر�ف معدنية؛ حجري�ت معدنية للهو�تف �لعمومية؛ كبات للعربات �ملعلقة؛ حلقات 
للمباين؛  معدين  ب��اط  معدنية؛  تبيلط  �أر�صيات  �ل��رب��ط؛  لغايات  معدنية  خيوط  للخيام؛  معدنية  �أوت���اد  �صد؛ 
�لنحا�ض  م��ن  �صبائك  تيتانيوم؛  ق�صديرية؛  �صفائح  م��ن  �أغلفة  ق�صديرية؛  �صفائح  ق�صدير؛  رق��ائ��ق  ق�صدير؛ 
معدنية  �صناديق  للقبور؛  منقو�صة  معدنية  �صو�هد  للقبور؛  منقو�صة  معدنية  �صو�هد  معدنية؛  قبور  و�ل��زن��ك؛ 
للنقل؛ م�صائد  للمناديل؛ من�صات معدنية  ثابتة  �أوعية �صرف  فارغة؛  ل��اأدو�ت،  فارغة؛ علب معدنية  ل��اأدو�ت، 
بطانات  �لبناء؛  طن  خللط  معدنية  �أح��و����ض  لاأ�صجار؛  معدنية  و�قيات  معدنية؛  �أح��و����ض  �لربية؛  للحيو�نات 
معدنية؛ تنج�صنت؛ حديد �لتنج�صنت؛ �أبو�ب دو�رة معدنية؛ مو�ئد دو�رة )لل�صكك �حلديدية(؛ �صمامات معدنية، 
بخاف �أجز�ء �لآلت؛ فاناديوم؛ �أحو��ض معدنية؛ خمالب معدنية للمازم؛ بطانات معدنية للجدر�ن �لد�خلية؛ 
مو�د �لتغليف �ملعدين للجدر�ن )للمباين(؛ بطانات معدنية للجدر�ن )للمباين(؛ خو�بري جد�رية معدنية؛ باط 
�جلدر�ن من �ملعدن؛ فلكات معدنية؛ �صمامات معدنية ملو��صري �ملاء؛ مو��صري ماء معدنية؛ زعانف معدنية لبيان 
حالة �لطق�ض �أو �جتاه �لريح؛ مازم للدو�ليب؛ معدن �أبي�ض؛ �أجهزة معدنية لإبعاد �لع�صافري تعمل بفعل �لرياح؛ 
�لكرتونية؛  �لنو�فذ غري  �لنو�فذ؛ مغلقات  �ملرنة؛ مز�ليج مزدوجة لإط��ار�ت  �آلية للخر�طيم  بكر�ت معدنية غري 
�أقفال معدنية للنو�فذ؛ �أطر معدنية للنو�فذ؛ فاحتات �لنو�فذ غري �لكرتونية؛ م�صد�ت معدنية للنو�فذ؛ نو�فذ 
�لنفي�صة، عد� �صلك  �ملعادن غري  �أ�صاك من �صبائك  �أ�صاك من معادن غري نفي�صة؛  �صلكية؛  معدنية؛ من�صوجات 

�مل�صهر؛ حبال �صلكية؛ �صد�د�ت �صلكية )حلقات �صد(؛ �أ�صغال فنية من معادن غري نفي�صة؛ زنك؛ زركونيوم
�لو�ق�عة بالفئة: 6

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285350         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أو  �لطبي  لاإ�صتعمال  معدة  حمية  و�أغذية  مو�د  طبية،  لغايات  �صحية  م�صتح�صر�ت  وبيطرية،  �صيدلنية  م�صتح�صر�ت 
ح�صو  م��و�د  �صماد،  وم��و�د  ل�صقات  و�حل��ي��و�ن؛  لاإن�صان  �لغذ�ئية  للحمية  مكمات  و�لأط��ف��ال،  للر�صع  و�أغذية  �لبيطري 
ومبيد�ت  فطريات  مبيد�ت  �ل�صارة،  و�حليو�نات  �حل�صر�ت  لإب��ادة  م�صتح�صر�ت  مطهر�ت،  �لأ�صنان،  طب  و�صمع  �لأ�صنان 
�أع�صاب، قطن ما�ض، مبيد�ت �لقر�د، خات )�أ�صيتات( لاإ�صتخد�م �ل�صيدلين، �أحما�ض لغايات �صيدلنية، م�صتح�صر�ت 
م�صاعدة  م��و�د  �لأ�صنان،  لأطقم  ل�صق  م��و�د  ل�صقة،  ��صرطة  طبية،  لغايات  ل�صقة  �أربطة  �أكونيتن،  �ل�صباب،  حب  ع��اج 
لغايات طبية، م�صتح�صر�ت لإز�لة �لرو�ئح �لكريهة من �جلو، م�صتح�صر�ت تنقية �لهو�ء، مكمات زللية للحمية �لغذ�ئية، 
لغايات  �أل��ده��اي��د�ت  �صيدلنية،  لغايات  كحول  طبية،  لغايات  زلل��ي��ة  م�صتح�صر�ت  طبية،  لغايات  زلل��ي��ة  غذ�ئية  م��و�د 
�صيدلنية،  لغايات  �أجلينات  مركبات  �أجل��ي��ن��ات،  على  حتتوي  �لغذ�ئية  للحمية  مكمات  طحالب،  مبيد�ت  �صيدلنية، 
حليب  �لأ�صنان،  طب  لأغر��ض  نفي�صة  معادن  من  خليط  طبية،  لغايات  قلويات  �أ�صباه  �صيدلنية،  لغايات  قلوية  يوديد�ت 
�للوز لأغر��ض �صيدلنية، م�صتح�صر�ت �صبار �لألوفري� لغايات �صيدلنية، خات )�أ�صيتات( �لأملنيوم لغايات �صيدلنية، 
طبية،  لغايات  �لأنغو�صتورة  حلاء  م�صكنات،  ر�ت،  خم��دِّ �لبيطرية،  للغايات  �أمينية  �أحما�ض  طبية،  لغايات  �أمينية  �أحما�ض 
غ�صول للحيو�نات، طارد�ت ديد�ن،غ�صولت لليد م�صادة للجر�ثيم،�صابون م�صاد للجر�ثيم،م�صاد�ت حيوية، م�صتح�صر�ت 
م�صادة  م�صتح�صر�ت  للحيو�نات،  للطفيليات  م�صادة  �أط���و�ق  للتاأك�صد،  م�صادة  ح��ب��وب  �لفطرية،  ل��اأم��ر����ض  م�صادة 
م، معقمات، م�صتح�صر�ت م�صادة للتبول، حبوب كبت �ل�صهية، كابتات �ل�صهية لغايات طبية، قطن  للطفيليات، قطن معقِّ
حفا�صات(،  )�صر�ويل  لاأطفال  حفا�صات  �صر�ويل  �لتجميل،  لأغر��ض  لاأوعية  قاب�صات  بالربو،  للم�صابن  �صاي  معّقم، 
لاإ�صتنبات  �أو���ص��اط  و�لبيطري،  �لطبي  لاإ�صتخد�م  بكتريية  م�صتح�صر�ت  بكتريية،  �صموم  �أط��ف��ال(،  )ف��وط  حفا�صات 
�لبكتريي، م�صتح�صر�ت بكتريية لاإ�صتخد�م �لطبي و�لبيطري، بل�صم لغايات طبية، م�صتح�صر�ت بل�صمية لغايات طبية، 
�أحزمة  ��صتحمام لغر��ض طبيه،  �ماح  لغايات طبية،  �إ�صتحمام  لغايات �صيدلنية، م�صتح�صر�ت  �ل�صجر  �صماد�ت، حلاء 
للفوط �ل�صحية )�ملناديل �ل�صحية( ، بيكربونات �ل�صود� لغايات �صيدلنية، مبيد�ت حيوية، م�صتح�صر�ت حيوية لغايات 
طبية، م�صتح�صر�ت حيوية للغايات �لبيطرية، م�صتنبتات ن�صيجية حيوية لغايات بيطرية، م�صتح�صر�ت �لبزموث لغايات 
�صيدلنية، �صبنرت�ت )حتت نرت�ت( �لبزموث لغايات �صيدلنية، �صبنرت�ت )حتت نرت�ت( �لبزموث لغايات �صيدلنية، دم 
ل��غ��اي��ات ط��ب��ي��ة، ب��ازم��ا �ل����دم، م���اط �ل��ع��ظ��م ل��غ��اي��ات ج��ر�ح��ي��ة وجت��ب��ريي��ة، و���ص��ائ��د ل��اإر���ص��اع، ب���روم ل��غ��اي��ات �صيدلنية، 
كب�صولت  طبية(،  )لغايات  �حلبوب  معاجلة  من  ثانوية  ن��و�جت  �لوكعة،  �صمامات  �لهو�ئية،  عب  �ل�صُّ تو�صيع  م�صتح�صر�ت 
لغايات �صيدلنية، �أقر��ض مطيبة لغايات �صيدلنية،كالومل)مبيد�ت فطريات(، كافور لغايات طبية، زيت �لكافور لغايات 
مكمات  طفيليات(،  )مبيد  كربولينيوم  ل��اأدوي��ة،  كب�صولت  طبية،  مب��و�د  ممزوجة  �صكاكر  طبية،  لغايات  �صكاكر  طبية، 
للحمية �لغذ�ئية من �لكي�صن، زيت خروع لغايات طبية، غ�صولت للما�صية )مبيد ح�صرية(، �أقام كاوية، مو�د كاوية لغايات 
�صيدلنية،  لغايات  �صليلوز  �أث��ري�ت  �صيدلنية،  لغايات  �صليلوز  �إ�صرت�ت  للح�صر�ت،  كطارد  ي�صتخدم  �أرز  خ�صب  �صيدلنية، 
منع  و�صائل  �لكهربائي،  �لقلب  خمطط  لأقطاب  كيميائية  ات  مو�صّ �صيدلنية،  لغايات  فحم  �حليو�نات،  حلو�فر  ماط 
�حلمل �لكيميائية، م�صتح�صر�ت كيميائية لغايات طبية، م�صتح�صر�ت كيميائية لغايات �صيدلنية، م�صتح�صر�ت كيميائية 
م�صتح�صر�ت  �لبيطرية،  للغايات  كيميائية  م�صتح�صر�ت  �لفلك�صرة،  لعاج  كيميائية  م�صتح�صر�ت  �حلمل،  لت�صخي�ض 
كيميائية لعاج �لعفن �لفطري، م�صتح�صر�ت كيميائية لعاج لفحة �حلنطة )�ل�ُصو�د(، كو��صف كيميائية لغايات طبية �أو 
لغايات  كينولن  )�لتثليج(،  لل�صرث  م�صتح�صر�ت  طبية،  لغايات  علكة  �صيدلنية،  كيميائية  م�صتح�صر�ت  بيطرية، 
طبية،كلوروفورم، حلاء �صجر �لكينا لغايات طبية، كوكائن، زيت كبد �صمك �لقد،كولجن ل�صتخد�مات طبية، كوّلوديون 
�لقلب  خمطط  لأق��ط��اب  كيميائية  ات  مو�صّ طبية،  لغايات  �ل��ك��ون��دور�جن��و  حل��اء  ���ص��م��اد�ت،  ق��ط��رة،  �صيدلنية،  لغايات 
�صيدلنية،  لغايات  كيميائية  م�صتح�صر�ت  طبية،  لغايات  كيميائية  م�صتح�صر�ت  كيميائية،  حمل  م��و�ن��ع  �لكهربائي، 
لفحة  لعاج  كيميائية  م�صتح�صر�ت  �لعفن،  ملعاجلة  كيميائية  �لبيطرية،م�صتح�صر�ت  للغايات  كيميائية  م�صتح�صر�ت 
تنظيف  م�صتح�صر�ت  �صيدلنية،  كيميائية  م�صتح�صر�ت  بيطرية،  �أو  طبية  لغايات  كيميائية  كو��صف  )�ل�ُصو�د(،  �حلنطة 
�لعد�صات �لا�صقة، بّخاخات من�صطة لغايات طبية، عاجات م�صامري �لقدم، حلقات م�صامري �لقدم، قطن لغايات طبية، 
�مللوك،  ح��ب  حل��اء  �صيدلنية،  لغايات  كريو�صوت  �صيدلنية،  لغايات  �لطرطري  زب��دة  �لتجميل،  لأغ��ر����ض  قطن  �أع���و�د 
م�صتنبتات كائنات ع�صوية دقيقة لاإ�صتخد�م �لطبي و�لبيطري، كور�ر، عقار�ت م�صتخل�صة بالغلي لغايات �صيدلنية ،مو�د 
حاكة لاأ�صنان، ماغم لاأ�صنان، ماغم ذهبية لاأ�صنان، ماط لاأ�صنان، مو�د ب�صمة لاأ�صنان، لكيه لاأ�صنان، �صمغ 
م�صتخدم  هو  ما  بخاف  �لكريهة  �لرو�ئح  مزيات   ، و�لأن�صجة  للماب�ض  كريهة  رو�ئ��ح  مزيات   ، لاأ�صنان  م�صطكاوى 
بيوماركر  كا�صف   ، �لطبي  �ل�صكري معد لا�صتخد�م  لغايات طبية، خبز ملر�صى  �أو �حليو�ن، مطهر�ت، منظفات  لاإن�صان 
�صحية  ف��وط  طبية،  لغايات  ت�صخي�ض  م�صتح�صر�ت  طبية،  لغايات  ت�صخي�ض  م�صتح�صر�ت  طبية،  لأغ��ر����ض  ت�صخي�صي 
للم�صابن ب�صل�ض �لبول، حفا�صات للحيو�نات، ديا�صتاز لغايات طبية، �لياف للحمية �لغذ�ئية، مكمات للحمية �لغذ�ئية 
�أغذية حمية معدة لغايات طبية، مو�د حمية معدة لاإ�صتخد�م �لطبي،  للحيو�نات، م�صروبات حمية معدة لغايات طبية، 
لتنظيف  كيميائية  لغايات طبية، �صابون مطهر، مطهر�ت  �ل�صبث  زيت  ديجيتالن،  لغايات �صيدلنية،  مة  عاجات مه�صِّ
�جلروح، مطهر�ت لأغر��ض �صحية، غ�صولت للكاب ( مبيد�ت ح�صر�ت) ، �صماد�ت طبية ، عقاقري لغايات طبية، �إك�صري�ت 
)م�صتح�صر�ت �صيدلنية(، مكمات للحمية �لغذ�ئية من �لإنزميات،�نزميات لغايات طبية، م�صتح�صر�ت �إنزميية لغايات 
بيطرية، �نزميات لغايات بيطرية، �إرجوت لغايات �صيدلنية، �إ�صرت�ت لغايات �صيدلنية، �أثري�ت لغايات �صيدلنية، �أور�ق 
�أدوية ُم�صهلة، خا�صات ح�صي�صة �لدينار لغايات  �أور�ق �صجر �لكافور لغايات �صيدلنية،  �صجر �لكافور لغايات �صيدلنية، 
�صيدلنية، ل�صقات عيون لغايات طبية، خمففات �حلمى، �صمار لغايات طبية، خمائر لغايات �صيدلنية، �صناديق �إ�صعافات 
لغايات  كتان  ب��زر  �ل��ك��ت��ان،  ب��زر  على  حتتوي  �لغذ�ئية  للحمية  مكمات  �صيدلنية،  لغايات  �ل�صمك  دقيق  م��ع��ب��اأة،  �أول��ي��ة 
لغايات  دقيق  �لكتان،  ب��زر  زي��ت  على  حتتوي  �لغذ�ئية  للحمية  مكمات  �صيدلنية،  لغايات  كتان  ب��زر  وجبة  �صيدلنية، 
على  للق�صاء  م�صتح�صر�ت  �لذباب،  �إلتقاط  ورق  �لذباب،  �إلتقاط  لو��صق  �صيدلنية،  لغايات  �لكربيت  زه��ور  �صيدلنية، 
�لذباب، �أغذية للر�صع و�لأطفال، �ألدهايد فورميك لغايات �صيدلنية،�غذية جمففة جممدة معدة لغر��ض طبيه، حلوم 
جممدة جمففة لأغر��ض طبية، مر�هم ل�صعة �لربد لغايات �صيدلنية، كر�ت تبخري، م�صتح�صر�ت تبخري لغايات طبية، 
للت�صميد،  �صا�ض  لغايات طبية،  لغايات طبية، غاز�ت  لغايات �صيدلنية، �صمغ كمبودي  مبيد�ت فطريات، حم�ض جاليك 
على  حتتوي  �لغذ�ئية  للحمية  مكمات  جر�ثيم،  مبيد�ت  �صيدلنية،  لغايات  جنطيان  طبية،  لغايات  )ه��ام(  جياتن 
دهون  طبية،  لغايات  ده��ون  ج��ولرد،  ماء  �جللي�صرول،  ف�صفات  طبية،  لغايات  جلي�صرين  طبية،  لغايات  جلوكوز  جلوكوز، 
طبية،  لغايات  �لغرجان(   ، )�لغرجون  �لغرجن  بل�صم  طبية،  لغايات  �صمغ  �صيدلنية،  لغايات  جو�ياكول  بيطرية،  لغايات 
لغايات �صيدلنية،  �لدينار  �لدم، خا�صات ح�صي�صة  نزف  لإيقاف  �أقام  للبو��صري،  دم، هيموجلوبن، م�صتح�صر�ت  مولد 
هيدر��صتن،  طبية،  لغايات  طبية،هرمونات  لغايات  معد  متجان�ض  �أع�صاب،طعام  مبيد�ت  طبية،  لغايات  �أع�صاب  �صاي 
�أطفال،  حليب  �حليوية،  �ملحفز�ت  طبية،  لغايات  هيدروجن  بريوك�صيد  �صيدلنية،  لغايات  مميه  كلور�ل  هيدر��صتينن، 
بيطرية،مبيد�ت  للح�صر�ت  مبيدة  للحيو�نات،غ�صولت  للح�صر�ت  مبيد  �صامبو  ح�صر�ت،  ط��ارد�ت  للح�صر�ت،  طارد  بخور 
ح�صر�ت، يوديد�ت لغايات �صيدلنية، يود لغايات �صيدلنية، يودوفورم، طحلب �إيرلندي لغايات طبية، نظائر لغايات طبية، 
�لريقات،  �إب��ادة  م�صتح�صر�ت  �صيدلنية،  لغايات  لكتوز  و�لأط��ف��ال(،  �صع  )للرُّ لبني  دقيق   ، )طبية(  حماة  جلبا،�أقر��ض 
لغايات طبية، م�صتح�صر�ت  �لعلق  دود  لغايات طبية،  لي�صيثن  لي�صيثن،  �لغذ�ئية حتتوي على  للحمية  ملينات، مكمات 
معاجلة �لقمل )بيديكولي�صيد�ض(،م�صت�صحر�ت �صيدلنية ��صا�صها �لكل�ض، مر�هم م�صكنة، �صماد�ت كتانية لغايات طبية، 
غ�صولت  �صيدلنية،  لغايات  )لو�صن(  غ�صولت  �صيدلنية،  لغايات  )لو�صن(  غ�صولت  �صيدلنية،  لغايات  �ل�صو�ض  ع��رق 
�أقر��ض دو�ء لغايات �صيدلنية، لوبولن لغايات �صيدلنية، مغني�صيا لغايات �صيدلنية، �صعري  )لو�صن( لغايات بيطرية، 
منبت )ملت( لغايات �صيدلنية، م�صروبات حليب ممّلت لغايات طبية، حلاء �لقر�م لغايات �صيدلنية،م�صتح�صر�ت طبية 
جاف  طبية،�صامبو  ��صنان  ،منظفات  �لطبية  �حليو�نات  �حلاقة،تغذية  بعد  �لتجميل  �لتخ�صي�ض،م�صتح�صر�ت  لغر��ض 
طبي،غ�صول للعيون طبي،لو�صن لل�صعر طبي ، �صامبو طبي،غ�صولت )لو�صن( لغايات �صيدلنية، غ�صولت )لو�صن( لغايات 
بيطرية، �صابون طبي ،م�صتح�صر�ت جتميل طبية، كحول دو�ئي، �صر�ب دو�ئي، م�صتح�صر�ت دو�ئية لنمو �ل�صعر، �أع�صاب 
لتخفيف  ومعباأة(،�دوية  )حممولة  �أدوي��ة  علب   ، طبي  طبية،�صاي  طبيه،جذور  طبي،زيوت  دو�ئية،طن  منقوعات  دو�ئية، 
�ملّلي�صا لغايات �صيدلنية،  �أدوية لغايات بيطرية، ماء  �لب�صرية،  �أدوية لاأغر��ض  �لأ�صنان،  �أدوية لأغر��ض طب  �لم�صاك، 
�صماد�ت للحي�ض، �صر�ويل للحي�ض، �صد�د�ت قطنية للحي�ض، منثول، مر�هم زئبقية، خمائر �حلليب لغايات �صيدلنية، 
دهن للحلب، مكمات معدنية �إىل �لغذ�ء، �أماح مياه معدنية، مياه معدنية لغايات طبية، نعناع لغايات �صيدلنية، �صمع 
لغايات  ف��م  غ�صولت  للعث،  مقاومة  م�صتح�صر�ت  للعث،  م��ق��اوم  ط��ب��ي��ة،ورق  لغايات  خلد  ف��رو  �لأ���ص��ن��ان،  لأط��ب��اء  قولبة 
لغايات  �لإهليلج  حل��اء  خ���ردل،  ك��م��اد�ت  طبية،  ل��غ��اي��ات  خ���ردل  زي��ت  �صيدلنية،  ل��غ��اي��ات  خ���ردل  لا�صتحمام،  طبية،طن 
مو�د  طبية،  لغايات  غذ�ئية  مكمات  �لطبية،  لا�صتعمات  مغذية  �أع�صاب،م�صتح�صر�ت  مهدئات  منومات،  �صيدلنية، 
مغذية للكائنات �لع�صوية �لدقيقة، زيت تربنتن لغايات �صيدلنية، مر�هم لغايات �صيدلنية، م�صتح�صر�ت �أفيون، �أفيون، 
�صر�ويل  لغايات طبية،  �أك�صجن  �أك�صجن،  �لُغدد، مغاط�ض  �أو  �لأع�صاء  �مل��د�و�ة بخا�صات  م�صتح�صر�ت  �ل�صابون،  مرهم 
ما�صة للم�صابن بال�صل�ض، �صر�ويل �صحية، ورق ل�صقات �خلردل، مبيد�ت طفيليات، م�صحوق �للوؤلوؤ لغايات طبية، بكتن 
جن�صية  مزلقات  �صيدلنية،  لغايات  ببتونات  �صيدلنية،  لغايات  بب�صينات  بيديكولي�صيد�ل،  �صامبو  �صيدلنية،  لغايات 
بالب�صرة،  للعناية  �صيدلنية  �صيدلنية،م�صتح�صر�ت  م�صتح�صر�ت  طبية،  لغايات  ف��ازل��ن  �آف���ات،  مبيد�ت  �صخ�صية، 
لغايات  ف��ن��ول  �ل�����ص��م�����ض،�لأدوي��ة،  ح���روق  ل��ع��اج  �صيدلنية  �لر�أ�ض،م�صتح�صر�ت  ق�صرة  ل��ع��اج  �صيدلنية  م�صتح�صر�ت 
لاأغر��ض  نباتية  م�صتخل�صات  ط��ب��ي��ة،  ل��غ��اي��ات  �لطبيعي  �ل��ع��اج  ���ص��ي��دلن��ي��ة،حت�����ص��ري�ت  ل��غ��اي��ات  ف�صفات  ���ص��ي��دلن��ي��ة، 
�ل�صيدلنية،�صموم، مكمات للحمية �لغذ�ئية حتتوي على حبوب �للقاح، مر�هم عطرية لغايات طبية، بور�صان لأطقم 
�لر�صع، حماقن مملوءة  �ملجفف لاطفال  �لذر�ح،�حلليب  لغايات طبية، كماد�ت، م�صحوق من  بوتا�صيوم  �أماح  �لأ�صنان، 
�لَعفن �جلاف،م�صتح�صر�ت للتخل�ض من  م�صبقا لأغر��ض طبية، م�صتح�صر�ت للج�صاأة، م�صتح�صر�ت للق�صاء على فطر 
�حلروق  لعاج  �جلن�صي،م�صتح�صر�ت  �لن�صاط  من  للحد  �ل�صارة،م�صتح�صر�ت  �حليو�نات  لإب��ادة  م�صتح�صر�ت  �لفئر�ن، 
،م�صتح�صر�ت من �لكائنات �لدقيقة لا�صتخد�م �لطبي �و �لبيطري، م�صتح�صر�ت من عنا�صر نادرة لاإ�صتخد�م �لب�صري 
�صيدلنية،  لغايات  عكرب  �لعكرب،  على  حتتوي  �لغذ�ئية  للحمية  مكمات  �لت�صنن،  لت�صهيل  و�حليو�ين،م�صتح�صر�ت 
كرب��ض  طبية،  لغايات  كو�صيا  �لأق��ح��و�ن،  م�صحوق  للحيو�نات،  بروتينية  مكمات  بروتينية،  �لغذ�ئية  للحمية  مكمات 
لغايات طبية، كينن لغايات طبية، مو�د م�صعة لغايات طبية، مو�د تباين �إ�صعاعي لغايات طبية، ر�ديوم لغايات طبية، �صم 
للتعرق،  عاجات  �لق���د�م،  لتعرق  عاجات  �لبيطرية،  لاغر��ض  ورق��ة  �لطبية،كا�صف  لاأغر��ض  ورق��ة  كا�صف  ف��ئ��ر�ن، 
طارد�ت للكاب، جذور �لر�وند لغايات �صيدلنية، مكمات للحمية �لغذ�ئية حتتوي على هام ملكي، هام ملكي لغايات 
�صيدلنية، مطاط لأغر��ض طب �لأ�صنان، �أماح لغايات طبية، �أماح ملغاط�ض �ملياه �ملعدنية، فوط �صحية، جذور �لف�صاغ 
�أدوية  �ل�صناعي،  للتلقيح  �لدو�ئي، م�صكنات، مني  �لبحر لاإ�صتحمام  �لكتف لأغر��ض جر�حية، ماء  �أربطة  لغايات طبية، 
تنحيف،  حبوب  طبية،  لغايات  جتفيف(  )ع��و�م��ل  جمففات  جن�صيا،  من�صطة  هامية  �أم�����ص��ال،م��و�د  بالأم�صال،  معاجلة 
م�صتح�صر�ت �إبادة �لبز�ق، �أماح لل�صم، �أع�صاب تدخن لغايات طبية، �أماح �ل�صوديوم لغايات طبية، م�صتح�صر�ت جتديب 
�لرتبة، حماليل للعد�صات �لا�صقة ،مذيبات لإز�لة �لل�صقات، منومات، ن�صا لأغر��ض �حلمية �أو لغايات �صيدلنية، خايا 
جذعية لغايات طبية، خايا جذعية لغايات بيطرية، م�صتح�صر�ت جتديب �لرتبة، �صتريويد�ت، عرق �صو�ض �صمغي لغايات 
�لكربيت  ع�صي  )�لأدوي����ة(،  �ل�صلفوناميد�ت  طبية،  لغايات  �صكر  �لنزيف،  لإي��ق��اف  م�صتح�صر�ت  �صرتكنن،  �صيدلنية، 
حية،  �ن�صجة  من  تتاألف  جر�حية  جر�حي،زر�عة  جر�حية،�صمغ  �صماد�ت  حتاميل،  �ل�صم�ض،  حلروق  مر�هم  )�ملطهر�ت(، 
�إ�صتحمام  م�صتح�صر�ت  �لأ���ص��ن��ان،  ح�صو  م��ادة  �صيدلنية،  لغايات  طرطري  �لب�صرة،  ت�صمري  حبوب  طبية،  لغايات  ���ص��ر�ب 
عاجية، مياه حارة، ثاميول لغايات �صيدلنية، �صبغة يود، �صبغات لغايات طبية، مناديل ورقية م�صربة بغ�صولت )لو�صن( 
)�أن�صجة  جر�حية  رقع  )�أدوي���ة(،  قويات  مُّ طبية،  لغايات  تبغ  ب��دون  �صجائر  ح�صرية(،  )مبيد�ت  تبغ  خا�صات  �صيدلنية، 
حية(، زيت تربنتن لغايات �صيدلنية، مطاعيم،غ�صول مهبلي لغر��ض طبية، م�صتح�صر�ت لإبادة �حل�صر�ت و �حليو�نات 
��صفنجية،  �صماد�ت  فيتامينية،  م�صتح�صر�ت  �لكروم،  مر�ض  ملعاجلة  كيماويات  بيطرية،  م�صتح�صر�ت  نفطات،  مُّ �ل�صارة، 
ح�صو�ت لغايات طبية، �أقام ثاآليل، مكمات للحمية �لغذ�ئية حتتوي على جنن �لقمح، مكمات للحمية �لغذ�ئية حتتوي 

على �خلمرية، خمرية  لغايات �صيدلنية
�لو�ق�عة بالفئة: 5

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله بالربيد 
�مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 284976         بتاريخ :  2017/12/23
با�ص��م: كايا تور�صتيك تي�صي�صلريى تيرتينجول �وتاجلليك �نونيم �صريكيتي

قا�صمبا�صا   ،24 ن��و:  �صوكاك،  كوبرو  �وجات�ض  بولفارى،  با�صا  بياىل  ماهالي�صى،  بياىل  كوت�صوك  وعنو�نه: 
بيوغلو - ��صطنبول / تركيا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات لتوفري �لطعام و�ل�صر�ب؛ �لإقامة �ملوؤقتة؛ حجز �لإقامة �ملوؤقتة، تاأجري مر�فق �لولئم و�ملنا�صبات 
�لجتماعية للمنا�صبات �خلا�صة و�ملعنى بها حفات �لزفاف و�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات؛ ُدور �حل�صانة �لنهارية 

)�حل�صانات(؛ �إيو�ء �حليو�نات
�لو�ق�عة بالفئة: 43

 HOTELS & باحرف لتينية باللون �لحمر ��صفلها كلمات KAYA و�صف �لعامة: عبارة عن كلمة
باللون �ل�صود على ميينها حرف K د�خل د�ئرة باللون �لحمر  لتينية  باحرف   RESORTS

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 284836         بتاريخ :  2017/12/20
با�ص��م: باملتوب فيجياويل برودكت�ض ��ض دي �ن بي �ت�ض دي

وعنو�نه: بي �ل �و 470، جالن كيلويل 1، كاو��صان برييندو�صرتيان با�صري جود�جن، 81700 با�صري 
جود�جن، جوهور د�رول تك�صيم، ماليزيا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لزيوت �ل�صاحلة لاكل

�لو�ق�عة بالفئة: 29
باللون  خا�ض  ب�صكل  لتينية  باحرف  مكتوبة   Golden Valley عبارة  �لعامة:  و�صف 

�ل�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد 
، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416
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بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 285363         بتاريخ :  2017/12/30

با�ص��م: �صوين كوربوري�صن
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أدو�ت و�أو�ين و�أوعية لا�صتعمال �ملنزيل وللمطبخ؛ م�صاط و�أ�صفنج؛ ، فر��صي )عد� فر��صي �لتلوين 
�أو زج��اج �صبه م�صغول )عد�  ، زج��اج غري م�صغول  �أدو�ت تنظيف؛  �لفر��صي،  �ل��ده��ان(؛ م��و�د �صنع  �أو 
�لزجاج �مل�صتعمل يف �ملباين(؛ �أو�ين زجاجية و�أو�ين خزف �صيني و�أو�ين خزفية؛ لباد�ت جلي لأغر��ض 
)ل�صنع  �خل�صن  �حليو�نات  �صعر  طبية؛  لأغر��ض  لي�صت  م��رذ�ت  �جللد؛  لفرك  جلي  �إ�صفنج  �ملطبخ؛ 
طناجر  �ملائية؛  �لأحياء  تربية  لأحو��ض  �أغطية  بال�صمع؛  لل�صقل  كهربائية  غري  �أجهزة  �لفر��صي(؛ 
�خلبز؛  للحمل(؛ ح�صائر  )قابلة  لاأطفال  ��صتحمام  �أحو��ض  كهربائية؛  )�أوتوكافات( غري  �صغط 
ت�صتخدم  خفق  ماعق  ده��ن؛  فر�صاة  �ملنزيل،؛  لاإ�صتخد�م  �صال،  �أو�ين؛  زبديات؛  �ل�صو�ء؛  قفاز�ت 
يف �ملطبخ؛ خفاقات غري كهربائية؛ �أقد�ح برية؛ �أحو��ض ماء للطيور؛ �أقفا�ض طيور؛ خاطات غري 
كهربائية لاأغر��ض �ملنزلية؛ قرب �أو دلء؛ قو�لب )مو�صعات( لاأحذية؛ فتاحات قو�رير؛ كهربائية 
و غري كهربائية؛ قو�رير؛ �صناديق ل�صرف �ملناديل �لورقية؛ �صناديق للحلويات؛ �صناديق زجاجية؛ 
فر��صي  فر��صي؛  �صلع  مكان�ض؛  مكان�ض؛  مقاب�ض  خبز؛  �أل��و�ح  خبز؛  �صناديق  )منزلية(؛  خبز  �صال 
من  م�صنوعة  دلء  )�صطول(؛  دلء  فر��صي؛  �لقدم؛  للبا�ض  فر��صي  و�حلاويات؛  �ل�صهاريج  لتنظيف 
قما�ض من�صوج؛ جلد للتنظيف؛ حقنة؛ متاثيل من �خلزف؛ �صري�ميك؛ �أو�ين خزفية؛ �صحون للزبدة؛ 
�أغطية �صحون �لزبده؛ �أزر�ر كابية؛ �صو�ين؛ �أقفا�ض للحيو�نات �ملنزلية؛ قو�لب كيك؛ �صمعد�نات؛ 
�أوعية لل�صموع؛ حلقات �صموع؛ قفاز�ت للغ�صيل د�جمانات؛ مناف�ض لل�صجاد )�أدو�ت  طفايات �صموع؛ 
يدوية(؛ مكان�ض �صجاد؛ �صخانات؛ خزفيات لاأغر��ض �ملنزلية؛ �أوعية تبول؛ �أغطية �صحون �جلبنة؛ 
تنظيف  �أدو�ت  منزلية(؛  )�أو�ين  �لأف����ر�ن  خبث  مناخل  �لأك���ل؛  �أع���و�د  �ل�صيني؛  �خل���زف  م��ن  حلى 
)يدوية(؛ قما�ض كتان للتنظيف؛ �أدو�ت �إغاق �أغطية �لأوعية؛ قطع قما�ض لغ�صل �لأر�صيات؛ ماقط 
غ�صيل؛ فارد�ت للماب�ض؛ قطع قما�ض للتنظيف؛ �صو�ين لي�صت من �لورق وبخاف بيا�صات �ملائدة؛ 
خاطات كوكتيل؛ مر�صحات غري كهربائية للقهوة؛ مطاحن يدوية للقهوة؛ �أباريق ترويق للقهوة غري 
كهربائية؛ �أطقم قهوة )�أدو�ت مائدة(؛ غايات قهوة غري كهربائية؛ حافظات بارده لتربيد �لطعام و 
�مل�صوربات؛ علب لاأم�صاط؛ �أم�صاط للحيو�نات؛ �أم�صاط؛ �أكيا�ض تزين �حللويات )�أكيا�ض حلويات(؛ 
�أوعية لاإ�صتعمال �ملنزيل �أو للمطبخ؛ قو�لب للطهو؛ �أدو�ت قطع �لكعك �ملحلى )�لب�صكويت(؛ �أوعية 
كهربائية؛  �أو�ين طهو غري  �أوعية طهو؛  �لطهو؛  �أوعية  �أطقم  �صوي معدنية؛  �أ�صياخ  �ملحلى؛  �لكعك 
�أدو�ت  �لتجميل؛  �لفلن كهربائيه و غري كهربائية؛ ماعق  �صد�د�ت  �لثلج(؛ فتاحات  مربد�ت )دلء 
جتميل؛ نفاية قطن للتنظيف؛ �أغطية لل�صحون؛ �أغطية غري م�صنوعة من �لورق لأوعية �لزهور؛ 
�أو�ين فخارية؛ قو�عد لقو�رير �خلل و�لزيت؛ قو�رير؛ �صو�ين �لفتات؛ �ملطاحن لا�صتخد�م �ملنزيل 
غري كهربايئة؛ بلور )�أو�ين زجاجية(؛ �أكو�ب؛ �أكو�ب من �لورق �أو �لبا�صتيك؛ م�صاط ل�صعر �لفر�ض؛ 
�ألو�ح تقطيع للمطبخ؛ عامات ) للم�صافق(؛ م�صافق؛ مقايل جموفة غري كهربائية؛ �أجهزة �إز�لة 
�لرو�ئح �لكريهة لا�صتخد�م �ل�صخ�صي؛ �صحون )�أطباق(؛ �صحون لل�صابون؛ فر��صي لغ�صل �ل�صحون؛ 
ق�صبة  �صرب؛  ق��رون  �صرب؛  كوؤو�ض  للريا�صة؛  �ل�صرب  زجاجات  و�ح��دة؛  ملرة  ت�صتخدم  مائدة  �أطباق 
�صناديق  للغ�صيل؛  جتفيف  منا�صر  تقطري؛  وعاء  �صرب؛  �أوعية  �صرب؛  �أحو��ض  لل�صرب؛  )م�صا�صة( 
نفايات؛ �أجهزة غري كهربائية لنف�ض �لغبار؛ قطع قما�ض مل�صح �لغبار )مما�صح(؛ �أو�ين خزفية؛ �أكو�ب 
للبي�ض؛ ف�صل �لبي�ض بطريقة غري كهربائية )لو�زم منزلية(؛ فر��صي كهربائية)با�صتثناء �أجز�ء من 
�لآلت(؛ �أم�صاط كهربائية؛ �أدو�ت كهربائية جلذب وقتل �حل�صر�ت؛ زجاج مطلي باملينا لي�ض للبناء؛ 
�ألياف زجاجية لي�صت  �أوعية مركبة؛ فر��صي للحو�جب؛ مناف�ض غبار من �لري�ض؛ معالف؛ خيوط 
من  �صغرية  متاثيل  �لن�صيج؛  �أو  للعزل  �مل�صتخدمة  بخاف  زجاجية  �ألياف  �لن�صيج؛  يف  لا�صتخد�م 
جتميل  علب  �ل�صحون(؛  فيها  )مبا  للنزهات  جمّهزة  �صال  �لزجاج؛  �أو  �لفخار  �أو  �ل�صيني  �خل��زف 
جمهزة؛ قو�رير؛ قو�عد للكوي؛ خيوط لاأ�صنان؛ �أوعية زهور؛ م�صارب ذباب؛ م�صائد تطري؛ فو��صل 
��صفنجية بن �ل�صابع لأغر��ض جتميلية؛ قدر بخاري غري كهربائي؛ �أكو�ب فو�كهه؛ ع�صار�ت فو�كه 
)ب�صائع  زجاجية  �صيليكا  �لأث��اث؛  غبار  مناف�ض  �أقماع؛  مقايل؛  �ملنزلية؛  لاأغر��ض  كهربائية  غري 
مطبخ(؛  )�أو�ين  ثوم  مكاب�ض  �حلد�ئق؛  لأعمال  قفاز�ت  للبناء؛  �مل�صتخدمة  بخاف  م�صغولة(  �صبه 
�أغطية زجاجية؛ قو�رير زجاجية )�أوعية(؛ زجاج  �أوعية زجاجية مكورة )�أو�ين(؛  زبديات زجاجية؛ 
�أوعية زجاجية  دقيقة؛  �صبه جاهز(؛ زجاج يحتوي على مو�صات كهربائية  �ملركبات )منتج  لنو�فذ 
)د�جمانات(؛ �صوف �لزجاج بخاف �مل�صتخدم للعزل؛ زجاج غري م�صغول �أو �صبه م�صغول )باإ�صتثناء 
منزلية(؛  مبا�صر)لو�زم  غ��ر�ء؛  �أوعية  �ملنزلية؛  لاأغر��ض  قفاز�ت  زجاجية؛  �أو�ين  �مل��ب��اين(؛  زج��اج 
�صو�ين �صوي )�أو�ين طهو(؛ منا�صب لل�صو�يات؛ �صعر للفر��صي؛ رووؤ�ض لفر��صي �ل�صنان �لكهربائية؛ 
�صخانات غري كهربائية لر�صاعات �لأطفال؛ �أوعية معزولة حر�رياً؛ �أوعية معزولة حر�رياً للم�صروبات؛ 
ل�صنع  �خليل  �صعر  خيول؛  فر��صي  �ل��زه��ور(؛  )لتن�صيق  و�لنباتات  للزهور  حامات  للخمر؛  قو�ير 
ملقط  �لثلج؛  مكعبات  قو�لب  كرمي؛  �لآي�ض  مغارف  كهربائيا؛  ت�صخن  ل  �ل�صاخنة  �لأو�ين  فر��صي؛ 
�لثلج؛ �أحو��ض د�خلية لرتبية �لأحياء �ملائية؛ مربى د�خلي لاأحياء �لربية )لرعاية �لنباتات(؛ مربى 
د�خلي لاأحياء �لربية؛ م�صائد ح�صر�ت؛ قو�رير عزل؛ �أغطية �ألو�ح كي )م�صكلة(؛ �ألو�ح كي؛ �أكيا�ض 
ثابتة درجة �حلر�رة؛ �أباريق؛ غايات غري كهربائية؛ �أوعية مطبخ؛ مطاحن منزلية غري كهربائية؛ 
�أو�ين مطبخ؛ قو�عد ل�صكاكن �ملائدة؛ مغارف لتقدمي �خلمر؛ فر��صي زجاج �مل�صابيح؛ �أم�صاط �صعر 
م�صروبات؛  �أطقم  كهربائية(؛  غري  �أو  �لوبر)كهربائية  مزيات  دّو�رة؛  �صو�ين  كبرية؛  �أ�صنان  ذ�ت 
�إيطايل؛  �أو�ين من خزف  �ملنزلية؛ �صناديق للوجبات �خلفيفة؛  )�أحو��ض( للحيو�نات  �صناديق ق�ض 
فر��صي للمكياج؛ �أدو�ت لإز�لة �ملكياج؛ �إ�صفنجات للمكياج؛ معالف للحيو�نات؛ مو�د ل�صنع �لفر��صي؛ 
حامات بطاقات قو�ئم �لطعام؛ علب طعام؛ مطاحن يدوية لاأغر��ض �ملنزلية؛ ماعق خلط )�أو�ين 
مطبخ(؛ قو�لب )�أو�ين مطبخ(؛ دلو للمما�صح؛ مع�صرة للمما�صح؛ مما�صح؛ �لهاون ل�صتخد�م �ملنزيل؛ 
ف�صيف�صاء زجاجية لي�صت للبناء؛ م�صائد فئر�ن؛ �أقد�ح؛ فر��صي �أظافر؛ حلقات مناديل؛ بي�ض �أع�صا�ض 
�ملياه؛ ك�صار�ت  �ملياه؛ فوهات خر�طيم  �آلت يدوية لرتقيق �لعجن؛ فوهات لأوعية ر�ض  )�صناعي(؛ 
�لزجاجية  �لأو�ين  للتنظيف؛  لباد�ت  �أوبالينية؛  زجاجية  �أو�ين  �أوبالية؛  زجاجية   �أو�ين  �لبندق؛ 
�ملطلية؛ �صحون من �لورق؛ قّطاعات للمعجنات؛ مطاحن فلفل يدوية؛ �أوعية فلفل؛ حارقات للطيب 
�أو �لعطور؛ بخاخات عطور؛ مدقه لا�صتخد�م �ملنزيل؛ �صو�ين فطائر؛ �صعر �خلنزير �خل�صن ل�صنع 
�أو  �ل��ورق(  �أنابيب م�ض )�أدو�ت ت��ذوق(؛  مفار�ض مو�صعية )لي�صت من  �لفر��صي؛ ح�صالت �صغرية؛ 
�لقما�ض؛ زجاج لوحي )مادة خام(؛ �أطباق ملنع �حلليب من �لفور�ن؛ طارد �لبعو�ض؛ �صفاطات لتنظيف 
قفاز�ت  �ملاب�ض؛  تلميع  �ملنزلية؛  لاأغر��ض  كهربائية  غري  تلميع  و�آلت  �أجهزة  �ملغلقة؛  �مل�صارف 
للتلميع؛ جلود مدبوغة للتلميع؛ مو�د تلميع )لإعطاء ملعان( )ماعد� �مل�صتح�صر�ت و�لورق و�حلجر(؛ 
�أو�ين خزف �صيني؛ �صناديق تربيد �ملحمولة غري كهربائية؛ �أغطية لاأوعية؛ مما�صك؛ �أوعية؛ �أو�ين 
�لتجميل؛  م�صاحيق  ذر  قطن  �لتجميل؛  م�صاحيق  علب  لل�صكب؛   �صنبور  دو�ج��ن؛  �أط��و�ق  فخارية؛ 
�لثلج  زجاج م�صحوق للزخرفة؛ ق�صبان وحلقات للمنا�صف؛ م�صائد فئر�ن؛ قو�رير تربيد؛ مكعبات 
�صلطة؛  زبديات  )منزلية(؛  �لعجن  فرد  �إ�صطو�نات  للطيور؛  �أط��و�ق  ��صتخد�مها؛  �إع��ادة  �لتي ميكن 
�أوعية ملح؛ �صلك جلي معدين للقدور؛ �صحون فناجن؛ مغارف )منزلية(؛ فر��صي  ملقط �صلطة؛ 
تنظيف؛ �أطقم مائدة )�أطباق(؛ مغارف للتقدمي؛ قو�عد لفر��صي �حلاقة؛ فر��صي حاقة؛ فر��صي 
منزلية(؛ لفتات  )�أو�ين  مناخل  منزلية(؛  )�أو�ين  لاأحذية؛ غر�بيل  قو�لب )مو�صعات(  لاأحذية؛ 
�إمت�صا�ض  �أجهزة  للتزلج؛  �ل�صمع  فر��صي  �ملكربن؛  للماء  �صيفونات  �لزجاج؛  �أو  �ل�صيني  �خلزف  من 
�أوعية ت�صريف لل�صابون؛ زبديات ح�صاء؛ ماوق )�أو�ين  �لدخان لاأغر��ض �ملنزلية؛ علب �صابون؛ 
مطبخ(؛ �أطقم بهار�ت؛ حامات �إ�صفنج؛ �إ�صفنج لاأغر��ض �ملنزلية؛ مر�صات؛ مر�صات ل�صقاية �لزهور 
و�لنباتات؛ �أدو�ت ر�ض؛ هياكل من �خلزف �ل�صيني �أو �لفخار �أو �لزجاج؛ �صلك جلي للتنظيف؛ قدور 
طهو؛ م�صايف لاأغر��ض �ملنزلية؛ �صكريات؛ ماقط �ل�صكر؛ حامات �ملناديل �أطباق مائدة؛ مفر�ض 
�أباريق؛  �أدو�ت مائدة )بخاف �ل�صكاكن و�ل�صوك و�ملاعق( ؛  �أو �لقما�ض؛  طاولت لي�ض منم �لورق 
فر��صي قطرية طويلة �ملقب�ض؛ كر�ت لل�صاي؛ علب �صاي؛ �أغطية حلفظ حر�رة �إبريق �ل�صاى؛ �أطقم 
�صاي؛ م�صايف �صاي؛ �أباريق �صاي؛ �أوعية معزولة حر�رياً لاأطعمة؛ مكاوي �أو مكاب�ض لأربطة �لعنق؛ 
�أوعية ت�صريف ورق �لتو�ليت؛ حامات ورق �لتو�ليت؛ �إ�صفنج تو�ليت؛ �أو�ين تو�ليت؛ فر��صي �أ�صنان؛ 
�صو�ين  مطبخ(؛  )�أو�ين  كهربائية  غري  �لتورتيا  مكاب�ض  �أ�صنان؛  نكا�صات  كهربائية؛  �أ�صنان  فر��صي 
لاأغر��ض �ملنزلية؛ �صو�ين من �لورق لاأغر��ض �ملنزلية؛ منا�صب ثاثية �لقو�ئم )�أو�ين مائدة(؛ 
�ملثلجات  ل�صنع  معدنية  �أوعية  للخ�صرو�ت؛  �صحون  مزهريات؛  �ملنزلية؛  لاأغر��ض  �أو�ين  ج�ِر�ر؛ 
و�مل�صروبات �ملثلجة؛ �ألياف من زجاج �ل�صيليكا غري م�صتخدمة يف �لن�صيج؛ حمم�صات غري كهربائية 
لكعكة �لوفل؛ �ألو�ح غ�صيل؛ �أحو��ض غ�صيل؛ �صال �لنفايات �لورقية؛ �أجهزة مائية لتنظيف �لأ�صنان 
كهربائية  غري  خفاقات  بال�صمع؛  �لأحذية  لتلميع  كهربائية  غري  �أدو�ت  �ملياه؛  لر�ض  �أوعية  و�للثة؛ 
لاأغر��ض �ملنزلية؛ �أ�صي�ض �لنافذة؛ جهاز لتهوية �لنبيذ؛ نفايات �صوفية للتنظيف؛ حُتف فنية من 

�خلزف �ل�صيني �أو �لفخار �أو �لزجاج
�لو�ق�عة بالفئة: 21

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، 
�أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416



تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285361         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أ�صفلت، وزفت وقار؛ مباين غري معدنية  �أنابيب قا�صية غري معدنية للمباين؛  بناء )غري معدنية(؛  مو�د 
قابلة للنقل؛ ن�صب )جم�صمات(، غري معدنية؛ �أعمدة لاإعانات، )غري معدنية(؛ ف�صات ق�صب �ل�صكر 
�أحو��ض  �ملتكتلة )مو�د بناء(؛ تكتات �لفلن للبناء؛ مرمر؛ زجاج مرمري؛ دعامات ز�وّية، غري معدنية؛ 
تربية �لأحياء �ملائية )تر�كيب(؛ ح�صى لأحو��ض تربية �لأحياء �ملائية؛ رمل لأحو��ض تربية �لأحياء �ملائية؛ 
�لو�ح مدرعة، )غري معدنية(، حجارة ��صطناعية؛  �ملدرعة، )غري معدنية(؛  معّر�صات )تر�كيب(؛ �لبو�ب 
غري  )تر�كيب(،  للطيور  �أقفا�ض  �أ�صفلتية؛  ر�صف  حجارة  �أ�صفلت،  �أ�صب�صتو�ض؛  ماط  �أ�صب�صتو�ض؛  �أ�صمنت 
معدنية؛ در�بزينات، غري معدنية؛ منار�ت، غري معدنية، وغري م�صيئة؛ عو�ر�ض، غري معدنية، من�صاآت، غري 
معدنية لإيقاف �لدر�جات؛ مو�د ر�بطة ل�صنع �لباط �لآجري؛ مو�د ر�بطة لإ�صاح �لطرق؛ �أحو��ض ماء 
للطيور )تر�كيب(، غري معدنية؛ قار؛ ورقة �لقار )�لبيتومن( للبناء؛ طاء�ت قارية للت�صقيف؛ منتجات 
قارية للبناء؛ دعامات، للبناء، غري معدنية؛ مو��صري متفرعة، غري معدنية؛ طوب؛ ورق مقوى للبناء؛ زجاج 
للبناء؛  للبناء؛ خ�صب  للبناء؛ حجر  ورق  للبناء؛  �أل��و�ح، غري معدنية  للبناء؛  م��و�د، غري معدنية،  �ملباين؛ 
من  جذعية،  هياكل  ؛  )م��د�ف��ن(  معدنية  غري  قبور،  معدنية؛  غري  متنقلة  مباين،  معدنية؛  غري  مباين، 
�حلجر �أو �خلر�صانة �أو �لرخام؛ �أكو�خ، غري معدنية؛ مق�صور�ت حمكمة �ل�صد للعمل حتت �ملاء؛ طن جريي؛ 
حجر جريي؛ نو�فذ �إطارية، غري معدنية؛ خ�صب للرب�ميل؛ �أ�صقف، غري معدنية؛ �أ�صمنت لاأفر�ن �لعالية 
�حلر�رة؛ �إ�صمنت لاأفر�ن؛ �أعمدة من �لإ�صمنت؛ باط من �لإ�صمنت؛ �إ�صمنت؛ بيوت، غري معدنية للدجاج؛ 
�أغطية، غري معدنية للمد�خن؛ �أوعية، غري معدنية للمد�خن؛ �أعمدة، غري معدنية للمد�خن؛ مد�خن، غري 
معدنية؛ مو�د تغليف، غري معدنية ،للمباين؛ طن؛ ح�صى للر�صف؛ حجارة للر�صف؛ قار �لفحم؛ طاء�ت 
)مو�د بناء(؛ خر�صانة؛ عنا�صر بناء خر�صانية؛ �إفريز غري معدين؛ حو�جز ��صطد�م، غري معدنية، للطرق؛ 
�ألو�ح، غري معدنية للغط�ض؛ �أطر، غري معدنية لاأبو�ب؛ �ألو�ح �إطارية، غري معدنية لاأبو�ب؛ �أبو�ب، غري 
�ملجاري؛  �أو با�صتيكية لهو�ء  معدنية؛ مو��صري ت�صريف، غري معدنية؛ م�صائد )�صمامات(،غري معدنية 
م�َع�ْب�َر، غري معدين؛ قنو�ت، غري معدنية، ملن�صاآت �لتهوية و�لتكييف، طن �لآجر؛ زجاج �ملينا، للبناء؛ �أكو�خ 
و��صعة؛ لباد للبناء؛ �صياجات، غري معدنية؛ هياكل �صغرية من �حلجر، �أو �خلر�صانة، �أو �لرخام؛ طوب م�صوي 
�أعام،  للنار؛ �صو�ري  �لإ�صمنت �صامدة  �ملوقد، غري معدنية؛ طاء�ت من  ناري؛ رفوف  متكتل؛ �صل�صال 
غري معدنية؛ كظام )ح�صو�ت(، غري معدنية، للبناء؛ �أحو��ض عائمة، غري معدنية، لإر�صاء �لقو�رب؛ باط، 
للطي؛ قو�لب، غري معدنية  قابلة  �أب��و�ب، غري معدنية،  �أر�صيات غري معدنية؛  غري معدين، لاأر�صيات؛ 
لل�صباكة؛ �صقالت، غري معدنية للبناء؛ �صر�ئح من �خل�صب؛ بو�بات، غري معدنية؛ �أن�صجة �أر�صية؛ حبيبات 
زجاجية لتعليم �لطرق؛ جر�نيت؛ �صياجات، غري معدنية للقبور �أو �لأ�صرحة؛ �لو�ح �لقبور، غري معدنية؛ 
ح�صى؛ �صو�هد للقبور؛ هياكل، غري معدنية للبيوت �لزجاجية؛ بيوت زجاجية متنقلة، غري معدنية؛ �إ�صمنت 
�أك��و�خ؛ مناخل،  )�أ�صكال هرمية(؛  للت�صقيف  �صنام  �لت�صريف؛ جب�ض؛  مائع؛ مو��صري، غري معدنية ملجاري 
غري معدنية للح�صر�ت؛ زجاج عازل )للمباين(؛ �أباجور�ت، غري معدنية؛ عو�ر�ض، غري معدنية؛ �صفائح، 
غري معدنية؛ �صباك، غري معدنية؛ قطع، غري معدنية لتطويل �ملد�خن؛ �صناديق بريد مبنية بالطوب �و 
�حلجارة؛ جري؛ بطانات، غري معدنية للمباين؛ عتبات، غري معدنية لاأبو�ب؛ حجارة ر�صف م�صيئة؛ ح�صى 
�لر�صف؛ �إ�صمنت مغني�صي؛ �أغطية، غري معدنية؛ لفتحات �ملجاري؛ خ�صب م�صنع؛ رخام؛ �صو�ري )�أعمدة(، 
للت�صكيل؛ قو�لب،  �لطرق؛ لوحات تذكارية، غري معدنية؛ خ�صب قابل  لتعبيد وطاء  غري معدنية؛ مو�د 
معدنية  غري  مر�بط،  معدنية؛  غري  تذكارية،  ن�صب  لاإفريز؛  معدنية  غري  قو�لب،  للبناء؛  معدنية  غري 
حلبال �لإر�صاء؛ ف�صيف�صاء للبناء؛ �إ�صار�ت، غري معدنية غري م�صيئة وغري �آلية؛ �لزبرجد �لزيتوين للبناء؛ 
�صتائر )خارجية(، غري معدنية وغري م�صنوعة من �لن�صيج؛ �صقائف، غري معدنية لر�ض �لدهان؛ �صياجات، 
غري معدنية؛ قرميد، غري معدين؛ �ألو�ح لاأر�صيات �خل�صبية �ملزخرفة؛ �أر�صيات خ�صبية مزخرفة؛ حو�جز، 
غري معدنية؛ طوب ر�صف، غري معدين؛ حجارة ر�صف لوحية، غري معدنية؛ مو��صري ماء، )غري معدنية(؛ 
�أعمدة؛ حظائر، غري معدنية؛ دعائم، غري معدنية؛ �عمدة، غري معدنية للبناء؛ زفت؛ �ألو�ح خ�صبية للبناء؛ 
جب�ض؛ تهديب �ملناظر �لبا�صتكية؛ زجاج لوحي )نو�فذ( للمباين؛ من�صات، غري معدنية م�صبقة �ل�صنع؛ 
خ�صب رقائقي )�أبلكاج(؛ �أعمدة، غري معدنية خلطوط �لطاقة �لكهربائية؛ �أروقة )هياكل(، غري معدنية؛ 
�صخر بورفريّي )حجر(؛ �أعمدة، غري معدنية؛ طن �خلز�فن؛ طن �خلز�فن )مادة خام(؛ منازل جاهزة 
معدنية  غري  عو�ر�ض،  كو�رتز؛  معدنية؛  غري  دعائم،  معدنية؛  غري  �ل��ذ�ت��ي(،  للرتكيب  )�أدو�ت  للرتكيب 
لل�صكك �حلديدية؛ �لطبا�صري �خلام؛ حلي حمدبة �صغرية للبناء؛ مو�د حر�رية مو�د تقوية، غري معدنية 
للبناء؛ مو��صري �صلبة، غري معدنية )للبناء(؛ مو�د طاء �لطرق؛ �صفائح و�أ�صرطة من مو�د �صناعية لتعليم 
�لطرق؛ �إ�صار�ت، غري معدنية غري م�صيئة وغري �آلية للطرق؛ بلور �صخري؛ من�صات، غري معدنية لإطاق 
�ل�صو�ريخ؛ �أغطية، غري معدنية لاأ�صقف؛ كظام )ح�صو�ت(، غري معدنية لاأ�صقف؛ جماري ت�صريف، غري 
معدنية لاأ�صطح؛ �ألو�ح خ�صبية للت�صقيف؛ �أردو�ز للت�صقيف؛ �لقرميد، غري معدين؛ ت�صقيف، غري معدين؛ 
)حجارة  دب�ض  للمباين؛  �لزلز�يل  للعزل  مطاطية  حمامل  �صم�صية؛  خايا  تت�صمن  معدنية،  غري  �أ�صقف، 
�لرملي؛  �نابيب �حلجر  للبناء؛  رملي،  �ل�صباكة(؛ حجر  رمل  )ما عد�  رم��ل،  �صامة؛  زج��اج  م�صو�ة(؛  غري 
خ�صب من�صور؛ �صقالت، غري معدنية؛ قطع خ�صبية )للنجارة(؛ �ص�صت )�صخر بركاين(؛ قو�لب، غري معدنية 
�آلية؛  وغ��ري  م�صيئة  غري  غريمعدنية  �إ���ص��ارة،  لوحات  معدنية؛  غري  متحركةن  �أغطية  �خلر�صانة؛  ل�صب 
�صيليكا )كو�رتز(؛ عتبات، غري معدنية؛ �صو�مع، غري معدنية؛ رمل �لف�صة؛ �صاحات تزلج )تر�كيب ،غري 
معدنية(؛ باط، غري معدين للبناء؛ خبث )مادة بناء(؛ �أردو�ز؛ م�صحوق �لأردو�ز؛ �إ�صطبات، غري معدنية؛ 
نو�فذ من زجاج ملون؛ �صامل، غري معدنية؛ مد��صات درج )درج��ات(، غري معدنية؛ هياكل من �حلجر �أو 
�خلر�صانة �أو �لرخام؛ حجارة؛ جماري ت�صريف، غري معدنية للطرق؛ عار�صات �رتكاز، غري معدنية )�أجز�ء 
�أ�صرطة  قطر�ن؛  �حلجارة؛  �أو  �لطوب  من  خز�نات  معدنية(؛  ،غري  )تر�كيب  �صباحة  برك  �ل�صامل(؛  من 
نا�صج؛  �لعمومية؛ طن  للهو�تف  تلغر�ف، غري معدنية؛ حجري�ت، غري معدنية  �أعمدة  للبناء؛  مقطرنة 
�أر�صيات مبلطة، غري معدنية؛ باط، غري معدين للمباين؛ قبور )ن�صب تذكارية(، غري معدنية؛ قبور، 
غري معدنية؛ �صو�هد منقو�صة، غري معدنية للقبور؛ �صو�هد منقو�صة، غري معدنية للقبور؛ حجر م�صامي؛ 
لك�صو  م��و�د، غري معدنية  �لفينيل؛  �أل��و�ح جد�رية من  بو�بات، غري معدنية؛ خ�صب ملّب�ض؛ ق�صور خ�صب؛ 
�جلدر�ن �لد�خلية؛ مو�د تغليف، غري معدنية جلدر�ن �ملباين؛ بطانات، غري معدنية، جلدر�ن �ملباين؛ باط 
�ملاء؛ مو��صري ماء، غري معدنية؛  ج��در�ن، غري معدين؛ �صمامات، غري معدنية وغري با�صتيكية ملو��صري 
�طر، غري معدنية للنو�فذ؛ زجاج لنو�فذ �ملباين؛ زجاج نو�فذ، )ما عد� زجاج نو�فذ �ملركبات(؛ نو�فذ، غري 
للبناء؛  �خل�صب  لب  من  �أل��و�ح  �خل�صب؛  من  باط  خ�صب؛  �أل��و�ح  �ملنزلية؛  �لأو�ين  ل�صنع  خ�صب  معدنية؛ 
خ�صب، ن�صف م�صغول؛ �ألو�ح لاأر�صيات �خل�صبية؛ �أ�صغال فنية من �حلجر، �أو �خلر�صانة �أو �لرخام؛ �أ�صغال 

من حجارة �لبناء؛ زيلوليث
�لو�ق�عة بالفئة: 19

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

�أو   ، لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �لتقدم به مكتوباً  فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك 
�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285364         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أ�صرعة؛  �صناعية؛  م��و�د  م��ن  �أو  �لن�صيج  م��ن  مظات  �مل�صمع؛  و  �صباك؛�خليام  و�خل��ي��وط؛  �حل��ب��ال 
ك��ان من  م��ا  ع��د�  م��ا  و ح�صو  تو�صيد  و  م���و�د تبطن  ك��ب��رية؛  بكميات  �مل���و�د  و تخزين  لنقل  غ����ر�ر�ت 
�لورق �أو �لورق �ملقوى �و �ملطاط �أو �لبا�صتيك؛  مو�د ن�صيج من �ألياف خام و بد�ئلها؛ �صباك تغذية 
�حليو�نات؛ �صعر حيو�نات؛ مظات من مو�د �صناعية؛ مظات من �لن�صيج؛ �أكيا�ض )�أغلفة و�أجربة( 
خيوط  �لأمتعة؛  لربط  معدنية  غري  �أحزمة  �ملحبوكة؛  �ملاب�ض  لغ�صل  �أكيا�ض  للتعبئة؛  �لن�صيج  من 
�لق�ض  من  �أغطية  �جلثث؛  حقائب  معدنية؛  غري  مر�بط  �لزر�عية؛  لاأغر��ض  معدنية  غري  رب��ط 
�جِلمال؛  وبر  معدنية؛  غري  كبات  للعزل؛  قما�ض  �لأمتعة؛  لربط  معدنية  غري  �أحزمة  للقو�رير؛ 
�ألياف  م�صّرح؛  �لن�صيج؛ �صوف  يف  م�صتخدمة  كربونية  �ألياف  �لعربات؛  لاأ�صرعة؛ حبال جر  قما�ض 
جوز �لهند؛ �أغطية و�قية؛ �صوف مم�صط؛ حبال لتعليق �ل�صور؛ ن�صالة قطن؛ نفاية قطن للتبطن 
ري�ض  �لنوم؛  لفر��ض  ري�ض  �حللفاء؛  �ألياف  �لعيدر؛  زغب  )ري�ض(؛  زغب  للتمويه؛  �أغطية  و�حل�صو؛ 
�أو قطن )للح�صو(؛  للتنجيد؛ حبال ليفية لأ�صرعة �ل�صفن؛ �صباك �صيد؛ غزل �صوف؛ نفاية �صوف 
�ألياف زجاجية م�صتخدمة يف �لن�صيج؛ ح�صائ�ض للتنجيد؛ �أر�جيح �صبكية؛ خيوط من �لقنب؛ �أربطة 
ليرب؛  �لفيني�صية؛  لل�صتائر  �صلمية  �أ�صرطة  �لكابوك؛  �ألياف  �جلوتة؛  �ألياف  خيل؛  �صعر  �لقنب؛  من 
ُن�صالة قطن؛ �أكيا�ض �لربيد؛ حظائر �ل�صباك ملز�رع �لأ�صماك؛ �صباك للتمويه؛ �صباك؛ �صبكات؛ �ل�صتائر 
�خلارجية من �لن�صيج؛ مو�د ح�صو عد� ما كان من �ملطاط �أو �لبا�صتيك �و �لورق �و �لورق �ملقوى؛ 
حبال للحزم؛  خيوط للحزم؛ مو�د تبطن عد� ما كان من �ملطاط �أو �لبا�صتيك �و �لورق �و �لورق 
ليف  �صمك؛  �صيد  �صبكة  ؛  �لن�صيج  يف  م�صتخدمة  با�صتيكية  �ألياف  �خل�صن؛  �خلنزير  �صعر  �ملقوى؛ 
�لر�فية؛ ليف �حللفا؛ قطن خام؛ ن�صيج من �ألياف خام؛ كتان خام )�ألياف كتان(؛ �صوف خام �أو معالج؛ 
بكميات  �مل��و�د  و تخزين  لنقل  غ��ر�ر�ت  خ��ام؛ �صامل من �حلبال؛ حبال؛ حبال غري معدنية؛  حرير 
كبرية؛ �أ�صرعة؛ �أ�صرعة لاإبحار بالزلجات؛ حبال لدر�بات �لنو�فذ؛ ن�صارة خ�صب؛ �صابي )نفاية حرير 
خام(؛ ع�صب بحري للح�صو؛ خيوط غزل للحزم؛ �صوف جمزوز؛ م�صاقة حرير؛ ليف �صيز�ل؛ �صبكات 
حبال غري معدنية لربط �لأمتعة؛ م�صائد )�صباك(؛ ق�ض للتنجيد؛ خيوط؛ �أ�صرطة لربط �لكروم؛ 
�أو �لربط؛ ن�صالة كتان؛ خيوط جمدولة  �ألياف ن�صيجية؛ خيوط غري معدنية للرزم  م�صمع؛ خيام؛ 
ثابتة(؛  )غري  للمركبات  �أغطية  )للح�صو(؛  للتنجيد  �صوف  �ل��ورق؛  من  جمدولة  خيوط  لل�صباك؛ 
مو�د  وح�صو  للتبطن  للرت�صيح؛ ح�صو�ت  �لن�صيج؛ ح�صو�ت  م�صتخدمة يف  �ل�صيليكا  زجاج  �ألياف من 
�لتنجيد؛  خيوط �صد�ة �صمعية؛ حبال مربومة؛ رقاقات خ�صب؛ �صوف خ�صب؛  نفاية �صوف؛ �أربطة 

غري معدنية للرزم �أو �لربط
�لو�ق�عة بالفئة: 22

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو 
�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285365         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لغزل و�خليوط �مل�صتخدمة يف �لن�صيج؛ خيوط �صنيل؛ خيوط وغزل من ليف جوز �لهند؛ خيوط وغزل من 
�لقطن؛ خيوط وغزل لرتي �لثياب؛ خيوط وغزل مطاطية م�صتخدمة يف �لن�صيج؛ خيوط وغزل للتطريز؛ 
خيوط من �ألياف زجاجية ت�صتخدم يف �لن�صيج؛ خيوط وغزل �لقنب؛ خيوط وغزل �جلوتة؛ خيوط وغزل 
�لكتان؛ خيوط وغزل �حلرير �ل�صناعي؛ خيوط مطاطية م�صتخدمة يف �لن�صيج؛ خيوط وغزل للخياطة؛ 
خيوط وغزل من �حلرير؛ قطن مغزول؛ حرير مغزول؛ خيوط وحبال �صغرية مغزولة؛ �صوف مغزول؛ 

خيوط معدنية للتطريز؛ خيوط؛ خيوط من مو�د با�صتيكية م�صتخدمة يف �لن�صيج؛ خيوط وغزل �صويف
�لو�ق�عة بالفئة: 23

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 

قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285375         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أور�ق  م��ن  رزم  �صجائر؛  مناف�ض  �لتبغ؛  لغاين  ما�ض  ورق  �ل��ث��ق��اب؛  و�أع����و�د  �مل��دخ��ن��ن؛  و�أدو�ت  �لتبغ؛ 
�ل�صجائر؛ تبغ م�صغ؛ علب �صيجار؛ قطاعات �صيجار؛ مبا�صم �صيجار؛ علب �صجائر؛ فاتر لل�صجائر؛ مبا�صم 
تبغ، لي�صت لغايات طبية؛ �صيجاريلو  �أط��ر�ف �صجائر؛ �صجائر حتتوي على بد�ئل  �ل�صجائر؛ ورق �صجائر؛ 
�ل�صا�صي،  �لزيت  با�صتثناء  �ملنكهات،  �لنار )�ل�صو�ن(؛  �لكرتونية؛ حجارة  �صيجار؛ �صجائر  )�صيجار رفيع(؛ 
لولعات  غ��از  �أوعية  �للكرتونية؛  �ل�صجائر  يف  ل�صتخد�مها  �ل�صا�صي،  �لزيت  با�صتثناء  �ملنكهات،  للتبغ؛ 
يف  �مل�صتخدم  �ملحلول  �ل�صائل  �ملدخنن؛  ولع��ات  �لتبغ؛  لرتطيب  �صناديق  للتدخن؛  �أع�صاب  �ل�صيجار؛ 
�ل�صجائر �للكرتونية؛ حامات �أعو�د �لثقاب؛ علب كربيت؛ �أعو�د ثقاب؛ فوهات مبا�صم �ل�صجائر؛ مرذ�ذ 
�لفم للمدخنن؛ �أدو�ت تنظيف غاين �لتبغ؛ منا�صب غاين �لتبغ؛ �آلت حتمل يف �جليب للف �ل�صجائر؛ 
ملبا�صم  �لأ�صفر  �لكهرمان  �أط��ر�ف من  �لتبغ؛  )�ل�صّم�ة(؛ مبا�صق ملدخني  �ل�صعوط  )�ل�صّم�ة(؛ علب  �صعوط 

�ل�صيجار و�ل�صجائر؛ تبغ؛ �أوعية تبغ؛ غاين تبغ؛ �أكيا�ض تبغ
�لو�ق�عة بالفئة: 34

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285362         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�و عرق  �و عظم حوت  �و قرن  و�لنقل؛ عظم  للتخزين   ، �أوعية غري معدنية  �إط��ار�ت �صور؛  �أث��اث؛ مر�يا؛ 
�للوؤلوؤ غري م�صغول �و �صبه م�صغول؛ �صدف؛ مر�صوم؛ كهرمان �أ�صفر؛ و�صائد هو�ئية لي�صت لغايات طبية؛ 
فر�صات هو�ئية لي�صت لغايات طبية؛ خمد�ت هو�ئية لي�صت لغايات طبية؛ ق�صبان من �لكهرمان؛ لوحات من 
�لكهرمان؛ خمالب حيو�نات؛ حو�فر حيو�نات؛ قرون حيو�نات؛ كر��صي ذ�ت ذر�عن؛ ح�ُ�ص�ُر لتغيري حفاظات 
�لأطفال؛ عاقات �أكيا�ض غري معدنية؛ �صال خبز للخبازين؛ خيزر�ن؛ �صتائر من �خليزر�ن؛ �أطو�ق بر�ميل 
�أ�صّرة على �صكل �صال؛ ق�صبان �مل�صك لحو��ض  غري معدنية؛ بر�ميل غري معدنية؛ �صال غري معدنية؛ 
تر�كيب  لاأ�صّرة؛   معدنية  غري  دو�ليب  �لأ���ص��َرة؛  قو�عد  للديكور؛  خرز  �صتائر  معدنية؛  غري  �ل�صتحمام، 
غري معدنية لاأ�صّرة؛ فر��ض نوم )ماعد� �لبيا�صات(؛ �أ�صّرة للحيو�نات �لأليفة �ملنزلية؛ �أ�صّرة؛ هياكل �أ�صّرة 
)من �خل�صب(؛ خايا نحل؛ ن�صد )�أثاث(؛ بر�غي ربط غري معدنية للكبات؛ �صناديق غري معدنية؛ بيوت 
�لطيور؛ و�صائد؛ م�صامري ملولبة غري معدنية؛ م�صاند كتب )�أثاث(؛ خز�ئن �لكتب؛ �أغطية غري معدنية 
للقو�رير؛ �أغطية من �خل�صب للقو�رير؛ �أدو�ت �إغاق غري معدنية للقو�رير؛ منا�صب للقو�رير؛ �صناديق 
من �خل�صب �أو �لبا�صتيك؛ دعامات غري معدنية لاأثاث؛ م�صاند للفر��صي؛ �حلامي من �ل�صدمات لأ�صرة 
�لأطفال، ما عد� بيا�صات �لأ�صّرة؛ �صد�د�ت غري معدنية؛  هياكل جذعية من �خل�صب �أو �ل�صمع �أو �جلب�ض 
�أو �لبا�صتيك؛ �أ�صغال خ�صبية؛ عربات لأجهزة �لكمبيوتر )�أثاث(؛ قو�عد غري معدنية للرب�ميل؛  بر�ميل 
للدمى؛ خز�نات  ��صرتخاء؛ �صناديق  �أر�ئ��ك  بر�ميل غري معدنية؛ كر��صي )مقاعد(؛  من �خل�صب للخمر؛ 
�أل��و�ح فرم )ط��اولت( ؛ م�صابك من �لبا�صتيك خلتم �لكيا�ض؛ م�صابك غري معدنية للكبات  �أدر�ج؛  ذ�ت 
و �ملو��صري؛ �أغطية غري معدنية لاأوعية؛ عاقات �ملاب�ض؛ م�صابك غري معدنية للماب�ض؛ م�صابك غري 
�أطو�ق غري معدنية لربط  معدنية للمعاطف؛ منا�صب للمعاطف؛ لو�زم غري معدنية للتو�بيت؛ تو�بيت؛ 
�ملو��صري؛ قو�عد من �أقر��ض �لع�صل خلايا �لنحل؛ جد�ول وحدة �لتحكم؛ �أوعية غري معدنية )للتخزين 
كر�زياء؛  للقو�رير؛  فلن  �صد�د�ت  فلن؛  �صد�د�ت  مرجان؛  �ل�صائل؛  للوقود  معدنية  غري  �أوعية  و�لنقل(؛ 
غري  حو�مل  خز�نات؛  �أقفا�ض؛  ماب�ض؛  خز�نات  )ط���اولت(؛  ن�صد  لاأطفال؛  �أ�صّرة  للماب�ض؛  منا�صب 
ن�صيجية لل�صتائر؛ م�صابك لل�صتائر؛ ق�صبان لل�صتائر؛ حلقات لل�صتائر؛ ق�صبان لل�صتائر؛ بكر�ت لل�صتائر؛  
حبال زينة لل�صتائر؛ و�صائد؛ كر��صي قابلة للطي؛ زخارف من �لبا�صتيك للمو�د �لغذ�ئية؛ مكاتب؛ عربات 
عر�ض؛  قو�ئم  عر�ض؛  لوحات  معدنية؛  غري  ثابتة،  �لكاب،  نفايات  لأكيا�ض  �صرف  �أوعية  )�أث��اث(؛  طعام 
مثبتات  معدنية؛  غري  �لباب  م�صامري  كهربائية؛  غري  و  معدنية  غري  �لباب  �أجر��ض  للكاب؛  بيوت  كنب؛ 
�لأب��و�ب غري معدنية؛ ل��و�زم غري معدنية ل��اأب��و�ب؛ مقاب�ض غري معدنية ل��اأب��و�ب؛ مقارع �لب��و�ب غري 
�أوتاد غري معدنية؛ طاولت  �أبو�ب لاأثاث؛   �أو لي�صت من �ملطاط؛  معدنية؛ حو�جز �لأب��و�ب غري معدنية 
�لر�صم؛ م�صائد )�صمامات( من �لبا�صتيك لهو�ء �ملجاري؛ طاولت جتميل؛ دمى مل�صممي �لأزياء؛ حو�ف 
�أقد�م لاأثاث؛  �ل�صخ�صي؛  �إط��ار�ت تطريز؛ مر�وح )غري كهربائية( لاإ�صتخد�م  �لبا�صتيك لاأثاث؛  من 
هياكل �صغرية من �خل�صب �أو �ل�صمع �أو �جلب�ض �أو �لبا�صتيك؛  خز�نات حفظ �مللفات؛ �صال �صيد �ل�صمك؛ 
�أوعية عائمة غري معدنية؛ قو�عد لأوعية �لزهور؛ منا�صب زهور )�أثاث(؛ معالف؛ م�صاند للقدمن؛ حاجز 
�أث���اث؛ عجات غري معدنية ل��اأث��اث؛ ل��و�زم غري معدنية  �مل��وت��ى؛  قائم بذ�ته )�أث���اث(؛ ج��ر�ر حفظ رم��اد 
لاأثاث؛ �أثاث معدين؛ حو�جز من �خل�صب لاأثاث؛ رفوف لاأثاث؛ خز�نات ماب�ض )للتخزين(؛ م�صاند 
�أ�صلحة؛ كر��صي مل�صففي �ل�صعر؛ �صال لنقل �ملو�د؛ مر�يا حممولة باليد )مر�يا للزينة( ؛ من�صات حتميل 
غري معدنية؛ منا�صب للقبعات؛ م�صاند �لر�أ�ض )�أثاث(؛ كر��صي عالية لاأطفال؛ مف�صات غري معدنية؛ 
�أرق��ام غري معدنية وغري م�صيئة  �أ�صّرة م�صت�صفيات؛  �أو �صبه م�صغولة؛  �أقر��ض ع�صل؛ قرون غري م�صغولة 
للمنازل؛ �أ�صّرة مائية لي�صت لغايات طبية؛ �أ�صاور غري معدنية لتحديد �لهوية؛ لوحات تعريف غري معدنية؛ 
�صدف �صلحفاة مقلد؛ خز�نات كتب )�أثاث(؛ �صتائر د�خلية للنو�فذ )�أثاث(؛ م�صايات لاأطفال؛ �أثاث قابل 
م�صغول؛  ن�صف  �أو  م�صغول  غري  عاج  للنو�فذ؛  د�خلية  ن�صيجية  �صتائر  للنفخ؛  قابلة  للدعاية  مو�د  للنفخ؛ 
غلنات )�أوعية( غري معدنية؛ عر�ض تنظيم �ملجوهر�ت؛ بيوت للحيو�نات �ملنزلية؛ لوحات لتعليق �ملفاتيح؛ 
غري  مز�ليج  �لبا�صتيك؛  �أو  �خل�صب  م��ن  �صامل  با�صتيكية؛  مل�صقات  معدنية؛  غ��ري  د�ئ��ري��ة  مقاب�ض 
�أو �حلجارة؛  �لأث��اث؛ �صناديق بريد غري معدنية وغري مبنية بالطوب  �أق��د�م  معدنية لاأبو�ب؛ من�صات؛ 
رفوف مكتبات؛ ق�صبان غري معدنية ملقايي�ض �حلمولة يف عربات �ل�صكك �حلديدية؛ من�صات غري معدنية 
جمات؛  رفوف  كهربائية(؛  )غري  معدنية  غري  �أقفال  للمركبات؛  معدنية  غري  �أقفال  خز�نات؛  لل�صحن؛ 
طاولت تدليك؛ ح�ُ�ص�ُر حلظائر لعب �لأطفال؛ مفار�ض للمغاط�ض قابلة للنقل؛ فر�صات؛ خز�ئن �للحوم؛ 
�أل��و�ح للمر�يا؛ مر�يا؛ �صامل غري معدنية متحركة للم�صافرين؛ قطع متحركة  �أدوي��ة؛ مر�صوم؛  خز�نات 
)للديكور(؛ قو�لب لإطار�ت �ل�صور؛ عو�مات ر�صو غري معدنية؛ �صال مو�صى؛ عرق �للوؤلوؤ )غري م�صغول 
�أو �صبه م�صغول(؛ �صناديق تع�صي�ض؛  �صناديق تع�صي�ض للحيو�نات �ملنزلية؛ قو�عد عر�ض �جلر�ئد؛ لوحات 
غري معدنية لاأرقام؛ �صامولت غري معدنية؛ �أثاث مكاتب؛ �صدف �ملحار؛ �أوعية من �لبا�صتيك للتعبئة؛ 
�صتائر ورقية؛ و�صائد للحيو�نات �لأليفة؛ دعامات لإطار�ت �ل�صور؛ �إطار�ت �صور؛ خمد�ت؛ لوحات �إعان 
ر(؛ بطاقات با�صتيكية غري م�صفرة و غري ممغنطة؛  من �خل�صب �أو �لبا�صتيك؛ ق�ض جمدول )عد� �حُل�صُ
�أعمدة غري  )�أوت���اد( غري معدنية؛  لاأطفال؛ خو�بري  لعب  ل��اأو�ين؛ حظائر  رف��وف  با�صتيكية؛  مفاتيح 
من  بكر�ت  جتديل(؛  )م��و�د  ق�صب  ر�تونياء؛  )�أث���اث(؛  قو�عد  لل�صتائر؛  �لبا�صتيك  من  بكر�ت  معدنية؛ 
�ملرنة؛ خز�نات غري معدنية  �آلية للخر�طيم  �خل�صب للغزل و�حلرير و�حلبال؛ بكر�ت غري معدنية وغري 
�لنو�فذ؛  بر�صام غري معدنية؛ مثبتات غري معدنية لإط��ار�ت  �أو �حلجارة؛ م�صامري  بالطوب  وغري مبنية 
ن�صد �لن�صر )�أثاث(؛ ح�صان �لن�صر؛ �أثاث مد�ر�ض؛ �أعمدة �إحتكاك للقطط؛ �صتائر )�أثاث(؛ �صتائر للمو�قد 
�إحكام غري معدنية؛ مقاعد  �أغطية  بر�غي غري معدنية؛  للقو�رير؛  �لرب�غي غري معدنية  قمم  )�أث��اث(؛ 
معدنية؛ قطع من �خل�صب خلايا �لنحل؛ مقاعد؛ �صدف؛ رفوف خلز�نات حفظ �مللفات؛ رفوف للتخزين؛ 
رفوف للطابعن؛ وحد�ت رفوف؛ �أوتاد غري معدنية لاحذية؛ �أوتاد لاأحذية غري معدنية؛  �أعمدة عاتقية 
�أو �لبا�صتيك؛ زجاج مطلي بالف�صة  )�أنيار(؛ خز�نات عر�ض )�أث��اث(؛ خز�نات طعام؛ لفتات من �خل�صب 
للمفاتيح؛ قرون  للنوم؛ �صوفات؛ حلقات منق�صمة غري معدنية  د�خلية م�صلعة؛ ح�صري  �صتائر  )مر�يا(؛ 
لاآلت  منا�صب  )�أث���اث(؛  مكاتب  معدنية؛  غري  �لأ�صجار  �أو  للنباتات  هز  �أعمدة  لل�صامل؛  ق�صبان  وع��ل؛ 
�حلا�صبة؛ هياكل من �خل�صب �أو �ل�صمع �أو �جلب�ض �أو �لبا�صتيك؛ �أ�صاع بر�ميل من �خل�صب؛ درج لل�صامل 
غري معدنية؛ درج غري معدين لل�صامل؛ كر��صي بدون ظهر �أو م�صاند؛ حو�ف من �لق�ض؛ فر�صات من �لق�ض؛ 
جد�ئل ق�ض؛ حيو�نات حمنطة؛ طيور حمنطة؛ �أغطية طاولت؛ طاولت معدنية؛ طاولت؛ حنفيات غري 
معدنية للرب�ميل؛ عربات �صاي؛ �أوتاد غري معدنية للخيام؛ �صناديق �لدو�ت، غري معدنية، فارغة؛ �صناديق 
�لدو�ت غري معدنية، فارغة؛ �صدف �ل�صلحفاة؛ �أوعية �صرف ثابتة للمناديل غري معدنية؛ منا�صب للمنا�صف 
)�أثاث(؛ من�صات غري معدنية للنقل؛ �صو�ين غري معدنية؛ م�صاند )�أثاث(؛ عربات ترويل )�أثاث(؛ �أحو��ض 
غري معدنية خللط طن �لبناء؛ قو�عد للمظات؛ من�صات تعليق )فاليت(؛ �صمامات غري معدنية بخاف 
�أجز�ء �لآلت؛ �أحو��ض غري معدنية؛ ن�صد للمازم )�أثاث(؛ من�صات مثبتة على �حلائط لتغيري حفاظات 
�لأطفال؛ خز�نات ماب�ض؛ حو�مل مغا�صل )�أثاث(؛ �صمامات من �لبا�صتيك ملو��صري �ملاء؛  عظم حوت غري 
م�صغول �أو �صبه م�صغول؛ �أ�صغال من �لق�ض؛  �أجر��ض تقرع بحركة �لهو�ء )للديكور(؛ بكر�ت لف غري معدنية 
وغري �آلية للخر�طيم �ملرنة؛ مثبتات �لنو�فذ غري معدنية؛ لو�زم غري معدنية للنو�فذ؛ حو�جز �لنو�فذ غري 
معدنية و لي�صت من �ملطاط؛ �أ�صرطة من �خل�صب؛ ن�صد �لعمل؛ �أ�صغال فنية من �خل�صب �أو �ل�صمع �أو �جلب�ض 

�أو �لبا�صتيك؛ �صتائر خ�صبية حمبوكة )�أثاث(؛ مكاتب كتابة؛ كهرمان �أ�صفر
�لو�ق�عة بالفئة: 20

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

�أو   ، لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �لتقدم به مكتوباً  فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك 
�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
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بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:
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با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

وك و�ل�صكاكن و�ملاعق(؛ �أ�صلحة بي�صاء؛ �أدو�ت حاقة؛ عدد �صحج )�صنفرة( )عدد  عدد و�أدو�ت يدوية )ُتد�ر باليد(؛ �أدو�ت قطع )�ل�صُّ
يدوية(؛ قد�ئم )عدد(؛ �صوك زر�عية )عدد يدوية(؛ معد�ت زر�عية، تد�ر باليد؛ م�صخات هو�ئية، تد�ر باليد؛ لوحات لولبة حلقية؛ 
عدة �إبادة طفيليات �لنبات، تد�ر باليد؛ �أجهزة للو�صم؛ مثاقب لولبية )عدد يدوية(؛ مثاقب؛ فوؤو�ض؛ ماعق �لطفل، �صكاكن و�صوك 
�ملائدة؛ حر�ب؛ مق�صات �صعر �للحى؛ مازم �ملقاعد )عدد يدوية(؛ مق�صات تقليم؛ مثاقب للنجارة )عدد يدوية(؛ لقم )�أجز�ء من 
عدد يدوية(؛ عدد ل�صن �ل�صفر�ت؛ �صفر�ت )عدد يدوية(؛ �صفر�ت )لاأ�صلحة(؛ �صفر�ت للم�صاحج؛ هر�و�ت؛ مق�صات حو�ف؛ مثاقب؛ 
منا�صري قو�صية؛ م�صفر�ت )عدد يدوية(؛ ميا�صم؛ مثاقب �صدرية؛ �صكاكن تطعيم؛ مطارق للنق�ض؛ فتاحات، غري كهربائية للعلب؛ 
مثاقب لولبية للنجارين؛ �أدو�ت و�صم �ملا�صية؛ جمز�ت �صوف �ملا�صية؛ مكاوي جلفطة؛ �صنابك تعليم �ملركز )عدد يدوية(؛ �صكاكن 
�ل�صري�ميك؛ م�صر�حات جن، غري كهربائية؛ �أز�ميل؛ قطاعات )�صكاكن(؛ مازم )للنجارين �أو �صانعي �لرب�ميل �خل�صبية(؛ �صو�طري 
�أدو�ت قطع )�صوك و�صكاكن وماعق(؛  )لتقطيع �للحم(؛ مكاوي �صعر؛ عتات؛ ماقط لتجعيد �ل�صعر؛ قر��صات �لب�صرة �مليتة؛ 
ق�صبان للقطاعات )عدد يدوية(؛ قطاعات؛ �أدو�ت قطع )عدد يدوية(؛ خناجر؛ �أدو�ت كهربائية وغري كهربائية، لإز�لة �ل�صعر؛ قو�لب 
ت�صكيل )عدد يدوية(؛ حفار�ت )عدد يدوية(؛ حفار�ت خنادق )عدد يدوية(؛ �أ�صاك �صحب )عدد يدوية(؛ �صكاكن ك�صط؛ مر�بط 
للمثاقب )عدد يدوية(؛ �أجهزة ثقب �لأذن؛ مدكات �أر�صية )عدد يدوية(؛ عدد حدية )عدد يدوية(؛ م�صر�حات بي�ض، غري كهربائية؛ 
�أدو�ت نق�ض )عدد يدوية(؛ �لو�ح �صنفرة؛ مبارد �صحج )�صنفرة(؛ دو�ليب �صحج )�صنفرة( للجلخ؛ �إبر نق�ض؛ ممدد�ت )عدد يدوية(؛ 
و�صات متديد مللفافات بر�غي �لقلوظة؛ �أدو�ت جتعيد �لرمو�ض؛ �صكاكن حلّذ�ء �خليل؛ مبارد )عدد(؛ ملمعات �أظافر، كهربائية �أو 
غري كهربائية؛ مكاوي نار؛ منافخ للمو�قد )عدد يدوية(؛ مكاوي )غري كهربائية( للماب�ض؛ �صكاكن حلم )عدد يدوية(؛ مغارف 
�إطار�ت للمنا�صري �ليدوية؛ عدد قطف �لثمار )عدد يدوية(؛ مطارق حتزيز �حلديد )عدد يدوية(؛ مطارق  �صباكة )عدد يدوية(؛ 
حتزيز �حلديد )عدد يدوية(؛ ِعدد عدك �لقما�ض )عدد يدوية(؛ ِعدد �حلد�ئق، )تد�ر باليد(؛ ّمثاقب )عدد يدوية(؛ ما�ض �لزّجاج 
�أز�ميل مقعرة )عدد يدوية(؛ معاول قطع )عدد يدوية(؛ �أدو�ت نق�ض )عدد  )�أج��ز�ء من ِعدد يدوية(؛ مكاوي طل�ض؛ مكاوي ثني؛ 
يدوية(؛ حجارة طحن )عدد يدوية(؛ مر�ّصات )عدد يدوية(؛ مر�ّصات، ُتد�ر باليد لبثق �ملعاجن �مل�صطكاوية؛ مما�صق )ِعدد يدوية(؛ 
مناجل؛ جمز�ت �صعر �حليو�نات )عدد يدوية(؛ مق�صات �صعر لاإ�صتعمال �ل�صخ�صي، )كهربائية وغري كهربائية(؛ ماقط لإز�لة 
�ل�صعر؛ مطارق )عدد يدوية(؛ مثاقب يدوية، تد�ر باليد؛ �أدو�ت يدوية غري كهربائية لتجعيد �ل�صعر؛ م�صخات يدوية؛ عدد يدوية، 
تد�ر باليد؛ مقاب�ض لاأدو�ت �ليدوية �لتي تعمل باليد؛ ِحَر�ب خطافية؛ ِحَر�ب خطافية لل�صيد؛ فوؤو�ض �صغرية لقطع �لأخ�صاب؛ 
�صكاكن �لهو�يات )�مل�صارط(؛ معاول )عدد يدوية(؛ فوؤو�ض للحفر؛ مثاقب جتويف )�أجز�ء من عدد يدوية(؛ قطاعات حلقية )عدد 
يدوية(؛ �صكاكن لل�صيد؛ معاول لقطع �جلليد؛ �أدو�ت لت�صفية �ل�صو�ئل )عدد يدوية(؛ بخاخات �ملبيد�ت �حل�صرية )عدد يدوية(؛ 
�أدو�ت وعدد �صلخ �حليو�نات؛ �أدو�ت لثقب �لبطاقات؛ مكاوي )عدد يدوية غري كهربائية(؛ منا�صري �ملنحنيات؛ مقاب�ض �صكاكن؛ �أدو�ت 
�صحذ �ل�صكاكن؛ �صكاكن؛ و�قيات �لرب�جم؛ مغارف )عدد يدوية(؛ قو�لب لاأحذية )عدد يدوية ل�صانعي �لأحذية(؛ جمز�ت ع�صب 
�أطقم  يدوية(؛  �صكاكن حر�جية؛ مدقات )عدد  لل�صيار�ت؛  باليد  ،تد�ر  ر�فعات  ر�فعات )عتات(؛  م�صاحذ جلدية؛  يدوية(؛  )عدد 
�لعناية باأظافر �ليدين؛ �أطقم كهربائية، للعناية باأظافر �ليدين؛ خمارز جدل؛ مطارق للبنائن؛ معاول؛ م�صد�ت لاأ�صرطة �لفلزية 
)عدد يدوية(؛ م�صد�ت �ل�صاك �ملعدنية )عدد يدوية(؛ قطاعات تفريز )عدد يدوية(؛ �صناديق للقطع �مل�صطوب )عدد يدوية(؛ �أدو�ت 
حديدية للقولبة؛ ح�صالت نقود؛ هاون لل�صحق )عدد يدوية(؛ �أز�ميل للنقر؛ مقلمات �أظافر، كهربائية �أو غري كهربائية؛ كما�صات 
�إبرية؛  �آظافر؛ مبارد، كهربائية لاأظافر؛ كما�صات م�صامري؛ مبارد  باليد؛ مبارد  م�صامري )عدد يدوية(؛ كما�صات م�صامري، تد�ر 
كما�صات؛ م�صد�صات �صد �لفر�غات، غري كهربائية؛ مثاقب ترقيم؛ فتاحات �ملحار؛ �صكاكن ملزج �لألو�ن؛ �أ�صلحة �مل�صاحيج للت�صذيب 
لل�صحق  تثقيب )عدد يدوية(؛ مدقات  �أدو�ت  �صكاكن �جليب؛  �لقدمن؛  باأظافر  �لعناية  �أطقم  للت�صذيب؛  �صكاكن  )عدد يدوية(؛ 
�مل�صاحج؛ م�صاحج؛  �أ�صلحة  )عدد يدوية(؛ معاول؛ معاول )عدد يدوية(؛ �صنابك دقيقة �لطرف؛ قطاعات بيتز�، )غري كهربائية(؛ 
للتقليم؛ مقر��صات  للتقليم؛ مق�صات  �إ�صعال )عدد يدوية(؛ �صكاكن  �أدو�ت  �لطاولة؛ زرديات؛  ماعق با�صتيكية، �صوك و�صكاكن 
للتقليم؛ زرديات تخرمي )عدد يدوية(؛ خر�مات )عدد يدوية(؛ م�صاحج تفريز؛ �أم�صاط )عدد يدوية(؛ مكاب�ض )عدد يدوية(؛ مبارد 
خ�صب )عدد يدوية(؛ �صقاطات )عدد يدوية(؛ �صفر�ت ماكينات �حلاقة؛ علب ماكينات �حلاقة؛ م�صاحذ جلدية لاأمو��ض؛ ماكينات 
حاقة، كهربائية �أو غري كهربائية؛ جلبات مثاقب �لتقوير؛ مثاقب تقوير؛ مرب�صمات )عدد يدوية(؛ مطارق بر�صمة )عدد يدوية(؛ 
يدوية(؛  يدوية(؛ حامات منا�صري؛ منا�صري )عدد  )�أج��ز�ء من عدد  للمنا�صري  �صفر�ت  �لرمال؛  مل�صائد  �أم�صاط  للمبارزة؛  �صيوف 
�ز�ميل  يدوية(؛ مفكات، غري كهربائية؛  ك�صط )عدد  للتزلج؛ عدد  كا�صطات  يدوية(؛  كا�صطات )عدد  للتق�صري؛ مق�صات؛  �صكاكن 
�حلاقة؛  �أدو�ت  علب  )�صحذ(؛  �صن  �أدو�ت  مناجل؛  �ملناجل؛  ل�صن  حجارة  �ملناجل؛  حلقات  للمناجل؛  معدنية  مقاب�ض  �لنحاتين؛ 
�صفر�ت ق�ض؛ جمز�ت )عدد يدوية(؛ مق�صات؛ جمارف )عدد يدوية(؛ مناجل؛ �أ�صلحة بي�صاء، بخاف �لأ�صلحة �لنارية؛ �أو�ين ف�صية 
)�صكاكن، �صوك وماعق(؛ �دو�ت �صحذ حافة �لتزلج، تد�ر باليد؛ مطارق ثقيلة؛ جمارف )عدد يدوية(؛ مفاتيح ربط )عدد يدوية(؛ 
�إخماد �لنري�ن  ماوق )عدد يدوية(؛ ماوق لا�صتخد�م من قبل �لفنانن؛ ماعق؛ كو�ض )زو�ي��ا( �لنجارين )عدد يدوية(؛ عدد 
�أدو�ت للمائدة  �ملبيد�ت �حل�صرية؛  �أغمدة �صيوف؛ �صيوف؛ حماقن لر�ض  لل�صحذ �جللدي؛  �أدو�ت  )عدد يدوية(؛ مطارق �حلجارة؛ 
)�صكاكن، �صوك وماعق(؛ �صوك �ملائدة؛ مفاتيح ربط �مللولبات؛ مقلوظات )عدد يدوية(؛ مقلوظات )عدد يدوية(؛ �بر �لو�صم؛ عدد 
�أنابيب  �لأ�صجار؛ م�صطرينات؛ م�صطرينات )�لب�صتنة(؛ قطاعات  �أحزمة للعدد )حامات(؛ مقلمات  �ل�صوك )عدد يدوية(؛  �إقتاع 
)عدد يدوية(؛ �أدو�ت لقطع �لأنابيب؛ ماقط؛ قطاعات �خل�صار؛ �صكاكن �خل�صار؛ مازم؛ �صوك تع�صيب )عدد يدوية(؛ حامات 

�مل�صنات؛ �أدو�ت ت�صذيب �لفتائل )مق�صات(؛ معريات �لأ�صاك )عدد يدوية(
�لو�ق�عة بالفئة: 8

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ،  �أو  فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، 
وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285356         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملعادن �لنفي�صة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�صنوعة من معادن نفي�صة �أو مطلية بها، غري �لو�ردة يف 
فئات �أخرى، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�ض �لوقت و�أدو�ت قيا�ض �لوقت �لدقيقة، عقيق، 
�صاعات منبهة، �صبائك من معادن نفي�صة، متائم )جموهر�ت(، عقارب �صاعة )ل�صناعة �صاعات �حلائط 
�أجز�ء  �أو�صمة من معادن نفي�صة،  �أو  �لدقة(، نيا�صن  و�صاعات �جليب و�ليد(، �صاعات ذرية )متناهية 
�ملجوهر�ت، �صناديق من  و�ليد(،خرز ل�صناعة  و�صاعات �جليب  �صاعات �حلائط  �أ�صطو�نية )ل�صناعة 
دبابي�ض  )�ملجوهر�ت(،  �ملطرزة  �ملن�صوجات  من  م�صنوعة  �أ�صاور   ، )جموهر�ت(  �أ�صاور  نفي�صة،  معادن 
قائد  كبو�صن،  نفي�صة،  معادن  من  جذعية  هياكل  �لثمينة،  �ملعادن  من  ن�صفي  متثال  )جموهر�ت(، 
)موقتات  كرونوغر�فات  �ملفاتيح،  لعاقة  للمجوهر�ت،�حجار  ،�حجار  )جموهر�ت(،�كاليل  �صل�صلية 
م�صجلة( )�صاعات(، كرونومرت�ت )موقتات دقيقة(، �أدو�ت قيا�ض �لوقت و�أدو�ت قيا�ض �لوقت �لدقيقة، 
�صاعة  ع��ق��ارب  ���ص��اع��ات،  علب  للمجوهر�ت،  �ل�صبط(،م�صابك  �إلكرتونية  )م��وق��ت��ات  كرونو�صكوبات 
)ل�صناعة �صاعات �حلائط و�صاعات �جليب و�ليد( ،�صاعة يد،�صاعات، �صاعات حائط و�صاعات جيب ويد 
كهربائية، �آليات �ل�صاعات،جموهر�ت كولي�صون، جموهر�ت جمتزعة، �صاعات �صبط )�صاعات رئي�صية(، 
�ل�صاعة( )ل�صناعة �صاعات  �ل�صاعة �ملدرج )قر�ض  �أكمام، وجه  م�صكوكات نحا�صية، زمامات )مر�بط( 
ذهبية  خيوط  نفي�صة،  معادن  من  �صغرية  متاثيل  �أق���ر�ط،  ما�ض،  و�ل��ي��د(،  �جليب  و�صاعات  �حلائط 
معادن  ت�صكيل من  �صبائك  )م�صف�ّح(،قبعة جموهر�ت،  �أو مطروق  م�صغول  ذهب غري  )جموهر�ت(، 
جموهر�ت،علب  م�صغول،  ن�صف  �أو  م�صغول  غري  �أ�صود  كهرمان  �لعاج،  �إيريديوم،جمو�هر�ت  نفي�صة، 
رئي�صية  �صا�صل  �ملجوهر�ت،  �لأ�صفر،لفائف  �لكهرمان  من  جموهر�ت  جموهر�ت،  جموهر�ت،نتائج 
ل�صاعات  �آلت   ، �ل�صاة(  خ��رز  �لزخرفية(،�ملناجد،ميد�ليات،م�صبحة)  ف��وب  �أو  حلية  م��ع  )حلقات 
زينة،  دبابي�ض  كرمية(،  )�أح��ج��ار  زيتوين  فلز  )جم��وه��ر�ت(،  قائد  و�ليد،  �جليب  و�صاعات  �حلائط 
ب��ادي��وم، جم��وه��ر�ت مقّلدة )جم��وه��ر�ت غري ثمينة(، لآلئ  �أوزم��ي��وم،  �لأ���ص��ود،  �لكهرمان  حلي من 
�صاعات �حلائط  �مل�صغوط، بندول )ل�صناعة  �لكهرمان  )جم��وه��ر�ت(، لآل��ئ )جم��وه��ر�ت(، لآل��ئ من 
و�صاعات �جليب و�ليد(، دبابي�ض جموهر�ت ، باتن )فلز(، معادن نفي�صة، معادن نفي�صة غري م�صغولة 
�أو ن�صف م�صغولة، �أحجار كرمية،�صناديق عر�ض للمجوهر�ت،�صناديق عر�ض �صاعات، روديوم،خو�مت  
خ��ي��وط ف�صية)جمو�هر�ت(،  �لح��ذي��ة،  ك��رمي��ة،جم��وه��ر�ت  �صبه  �أح��ج��ار  روث��ي��ن��ي��وم،  )جم���و�ه���ر�ت(، 
�ملعادن  من  كرمية(،حلقات  )�أحجار  )�صبينل(  بلخ�ض  )م�صف�ّحة(،  مطروقة  �أو  م�صغولة  غري  ف�صة 
�صيور  توقيت،  �صاعات  نفي�صة،  معادن  من  ن�صب  ف�صية(،  )�أ�صاك  مغزولة  ف�صة  للمفاتيح،  �لثمينة 
ل�صاعات �ليد، �صاعات �صم�صية، خيوط من معادن نفي�صة )جموهر�ت(، م�صابك ربطات �لعنق، دبابي�ض 
لليدين،زنربك  لل�صاعات،�صاعات  بلور  �صاعات،  �صا�صل  لل�صاعات،  �صاعات،�جز�ء  علب  �لعنق،  ربطات 

لل�صاعات،�صاعات،�عمال فنية من �ملعادن �لثمينة، �صاعات يد
�لو�ق�عة بالفئة: 14

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو 
�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 285358         بتاريخ :  2017/12/30

با�ص��م: �صوين كوربوري�صن
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لل�صق  �لأث��اث(؛ مو�د  �ملكتبية؛ )عد�  و�للو�زم  و  �لقرطا�صية  ؛  �لفوتوغر�فية  �ل�صور  �لكتب؛  �ملقوى؛ مطبوعات؛ مو�د جتليد  �لورق  و  �لورق 
�مل�صتعملة  يف �لقرطا�صية �أو لغايات منزلية ؛ ومو�د �لفنانن ؛ فر��صي �لدهان �أو �لتلوين ؛ مو�د �لتوجيه و�لتدري�ض؛ �صفائح با�صتيكية؛ �فام و 
�أكيا�ض للتغليف و �لتعبئه؛ حروف �لطباعة ؛ �لكلي�صيهات )�لر��صمات(; و �أور�ق م�صنوعة من �لورق �أو �لبا�صتيك لتغليف �لأطعمة؛ كلي�صيهات 
لاأ�صرطة  بكر�ت  �ملنزلية؛  لاأغر��ض  �أو  للقرطا�صية  ل�صقة  �أ�صرطة  �لعناوين؛  كتابة  �آلت  عناوين؛  �أختام  �لعناوين؛  كتابة  لآلت  عناوين 
�ملنزلية؛ لوحات  �أو لاأغر��ض  �ملنزلية؛ مو�د ل�صق )غر�ء( للقرطا�صية  �أو لاأغر��ض  �أ�صرطة ل�صقة للقرطا�صية  �لا�صقة )لو�زم مكتبية(؛ 
�إعانات من �لورق �أو �لورق �ملقوى؛ �ألبومات؛ تقاومي؛ بطاقات �إعان )قرطا�صية(؛ �أجهزة لرتكيب �ل�صور �لفوتوغر�فية؛ �أدو�ت للر�صم �ملائي؛ 
�أو �لبا�صتيك  �أكيا�ض )مغلفات و�أجربة( من �لورق  مناذج للمهند�صن �ملعمارين؛ قو�ئم ريا�صيات؛ �أطباق لاألو�ن �ملائية للفنانن؛ �أطال�ض؛ 
للتعبئة؛ �أكيا�ض للطبخ با�صتخد�م فرن �مليكروويف؛ كر�ت دو�رة لأقام �لروؤو�ض �لدو�رة؛ �لأور�ق �لنقدية؛ لفتات من �لورق؛ مر�ييل من �لورق 
لاأطفال؛ �أ�صرطة )جتليد �لكتب(؛ عينات بيولوجية ت�صتخدم يف �لفح�ض �ملجهري )مو�د تدري�ض(؛ �صبورة )�ألو�ح تدري�ض(؛ ورق ن�صاف؛ طبعات 
�لكتب؛ م�صاند كتب؛ كتيبات؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لكتب؛ خيوط جتليد  �لكتب )معد�ت مكتبية(؛ قما�ض جتليد  �أجهزة و�آلت جتليد  زرقاء؛ 
موؤ�صر�ت للكتب؛ كتب؛ �أغطية قو�رير من �لورق �ملقوى �أو �لورق؛ �أغلفة قو�رير من �لورق �ملقوى �أو �لورق؛ علب لأقام �حلرب؛ علب من �لورق 
�ملقوى �أو �لورق؛ ر�يات من �لورق؛ خز�نات للقرطا�صية )لو�زم مكتبية(؛ تقاومي؛ كنفا للر�صم �لزيتي؛ ورق كربون؛ �أنابيب من �لورق �ملقوى؛ 
ورق مقوى؛ ورق لعب )�صدة(؛ علب لاأختام؛ كتالوجات )دليل م�صور(؛ طبا�صري للطباعة �حلجرية؛ حامات طبا�صري؛ �أقام فحم؛ موؤ�صر�ت 
�ل��ورق؛ كتب  �ملكاتب؛ �صحون من  ت�صتخدم يف  ذ�ت م�صابك؛ م�صابك  �أل��و�ح  �صيجار؛  �أ�صرطة  للخر�ئط؛ �صور حجرية ملونة؛  �إلكرتونية  غري 
للر�صوم �لهزلية؛ فرجار للر�صم؛ لوحات ل�صف حروف �لطباعة؛ م�صفات حروف �لطباعة؛ �أكيا�ض �لورق �ملخروطية؛ ورق ن�صخ )قرطا�صية(؛ 
مو�ئع ت�صحيح )لو�زم مكتبية(؛ حرب ت�صحيح )للت�صوير �ل�صم�صي(؛ �أ�صرطة ت�صحيح )لو�زم مكتبية(؛ �أغلفة للكتب �أو �لر�صائل )قرطا�صية(؛ 
�أغطية من �لورق لأوعية �لزهور؛ �أوعية من �لورق للكرميات؛ طابعات غري كهربائية لبطاقات �لئتمان؛ �صور معدة للنقل؛ ح�صرية �ملكتب؛ 
ر�صوم بيانية؛ ملفات للوثائق )قرطا�صية(؛ حامات للوثائق )قرطا�صية(؛ �صفائح للوثائق لا�صتخد�م �ملكتبي؛ بطانات لل�صر�ويل من �لورق 
�أقام ر�صم؛ م�صابك ر�صم؛ م�صاطر ر�صم؛ جمموعات  �أدو�ت ر�صم؛ مو�د ر�صم؛ دفاتر ر�صم؛  �ألو�ح ر�صم؛  �أو غري معطرة(؛  )�صو�ء كانت معطرة 
�أربطة مطاطية للمكاتب؛ ورق ملخطط �لقلب �لكهربائي؛ �صفائح حروف مر�صبة كهربائياً؛ ت�صاميم للتطريز؛ كلي�صيهات  �لر�صم؛ نا�صخات؛ 
حفر؛ كلي�صيهات؛ �آلت ختم �ملغلفات للمكاتب؛ مغلفات )قرطا�صية(؛ منتجات للمحو؛ و�قيات من �ملحو؛ �إبر نحت؛ كلي�صيهات؛ �أن�صجة لتجليد 
�لكتب؛ منا�صف للوجه من �لورق؛ هياكل �صغرية من �لورق �ملعجن؛ ملفات )لو�زم مكتبية(؛ ورق تر�صيح؛ مو�د تر�صيح )ورقية(؛ �أغطية و�قية 
لاأ�صابع )لو�زم مكتبية(؛ �أعام من �لورق؛ �أغطية من �لورق لأوعية �لزهور؛ ملفات )قرطا�صية(؛ ملفات لاأور�ق؛ مناذج )مطبوعة(؛ �أقام 
حرب؛ �آلت ختم �لر�صوم لا�صتخد�م �ملكتبي؛ م�صاطر لر�صم �لإجتاهات �ملختلفة؛ م�صاند �ألو�ح حروف �لطباعة؛ �أكيا�ض للنفايات من �لورق �أو 
�ملنزلية؛ حم�صات جتزيع  �أو لاأغر��ض  �ملنزلية؛ غلوتن )غر�ء( للقرطا�صية  �أو لاأغر��ض  �لبا�صتيك؛ خر�ئط جغر�فية؛ غر�ء للقرطا�صية 
�أ�صرطة  �لقرطا�صية؛  لأغر��ض  ل�صقة  �أقم�صة  تهنئة؛  بطاقات  تخطيطية؛  ن�صخ  بيانية؛  ر�صوم  تخطيطية؛  مطبوعات  تخطيط(؛  )�أم�صاط 
ل�صقة )قرطا�صية(؛ �صمغ )مو�د ل�صقة( للقرطا�صية �أو لاأغر��ض �ملنزلية؛ �أدو�ت دمغ يدوية؛ كتب موجزة )�أدلة(؛ مناديل من �لورق؛ م�صاند 
لأيدي �لر�صامن؛ مناذج خمطوطات للن�صخ؛ �صناديق قبعات من �لورق �ملقوى؛ هكتوغر�ف )�آلت ن�صخ باجلياتن(؛ مقاطع �أن�صجة لأغر��ض 
�لتدري�ض؛ حمافظ دفاتر �ل�صيكات؛ حمافظ �أختام؛ بكر�ت دهان منزلية؛ �صفائح مقاومة للرطوبة من �لورق �أو �لبا�صتك لتغليف �لأطعمة؛ 
�أ�صرطة حتبري؛  �أقام �حلرب؛ حرب؛ ختامات حتبري؛  ورق �صحي؛ بطاقات دليلية )قرطا�صية(؛ فهار�ض؛ حرب هندي؛ ق�صبان حرب؛ خز�نات 
�أ�صرطة حتبري لطابعات �لكمبيوتر؛ �صفائح حتبري لآلت ن�صخ �لوثائق؛ �صفائح حتبري للنا�صخات؛ قاعدة لعلب �حلرب؛ حمربة؛ غر�ء �ل�صمك 
�أو لاأغر��ض �ملنزلية؛ بطاقات من �لورق �و �لورق �ملقوى؛ دفاتر حما�صبة؛ �صو�ين �لر�صائل؛ �أحرف �لطباعة؛ حجارة للطباعة  للقرطا�صية 
لو�صع  طبا�صري  )قرطا�صية(؛  ن�صخ  ورق  )دوري���ات(؛  جمات  م�صي؛  ورق  �ل�صائب؛  للورق  حافظات  فنية؛  حجرية  طباعة  �أ�صغال  �حلجرية؛ 
�لعامات؛ �أقام لو�صع �لعامات؛ قطع ورق خمرم لكوؤو�ض �لبرية؛ �أجهزة و�آلت نا�صخة؛ طن للت�صكيل؛ مو�د للت�صكيل؛ معجون للت�صكيل؛ 
�صمع للت�صكيل بخاف �مل�صتخدم لأغر��ض طب �لأ�صنان؛ مو�د مرطبة )لو�زم مكتبية(؛ مو�د مرطبة لل�صطوح �لا�صقة )لو�زم مكتبية(؛ قو�لب 
�أقام من  �أ�صنان  �أق��ام؛  �أ�صنان  �إخبارية دوري��ة؛ �صحف؛  �لفنانن(؛ م�صابك للنقود؛ بطاقات تهنئة مو�صيقية؛ ن�صر�ت  �لت�صكيل )مو�د  لطن 
�لذهب؛ دفاتر؛ �أجهزة ترقيم؛ �أرقام �لطباعة؛ طبعات للمحو؛ خّر�مات مكتبية؛ لو�زم مكتبية عد� �لأثاث؛ لوحات زيتية مقلدة؛ مو�د تغليف 
م�صنوعة من �لن�صا؛ مو�د تغليف )تعبئه �أو �صد( من �لورق �أو �لورق �ملقوى؛ ورق تغليف؛ دفاتر قطع )قرطا�صية(؛ ما�صك �لورق؛ علب �ألو�ن 
)مو�د مدر�صية(؛ �صو�ين ر�صم؛ فر��صي دهان �أو تلوين؛ فر��صي للر�صامن؛ م�صاند للر�صامن؛ �صور زيتية )ر�صوم( باإطار �أو بدون �إطار؛ لوحات 
�لورقية  �ملر�صحات  للورق؛  للورق؛ م�صابك  �أقو��ض  ر�صم(؛  و�لر�صوم( )معد�ت  �لت�صاميم  ن�صخ  )�أدو�ت  بنتوغر�ف  كر��صات؛  �لر�صامن؛  لألو�ن 
للقهوه؛ قاطعة �لورق ) لو�زم مكتبية(؛ ورق للربقيات �لا�صلكية؛ ورق لآلت �لت�صجيل؛ �أ�صرطة من �لورق؛ �صفائح من �لورق )قرطا�صية(؛ 
�آلت تقديد �لورق )لا�صتخد�م �ملكتبي(؛ �أ�صرطة وبطاقات من �لورق لت�صجيل بر�مج �لكمبيوتر؛ ورق؛ م�صابك للورق؛ قالت ورق؛ ورق معجن؛ 
�أق��ام �لر�صا�ض؛ حامات  �أق��ام �حلرب؛ حامات  �أق��ام تلوين؛ م�صابك لأق��ام �حلرب؛ م�صاحات  ورق �لرب�صمان؛ حمافظ ج��و�ز�ت �ل�صفر؛ 
ر�صا�ض �لأقام؛ ر�صا�ض �لأقام؛ مرب�ة �أقام �لر�صا�ض )كهربائية �أو غري كهربائية؛ �آلت بري �أقام �لر�صا�ض )كهربائية �أو غري كهربائية(؛ 
�أقام ر�صا�ض؛ حامات �أقام �حلرب؛ �أقام حرب )لو�زم مكتبية(؛ بطاقات مثقبة لنول جاكارد؛ دوريات؛ كلي�صيهات حمفورة �صوئياً؛ م�صاند 
�أكيا�ض  �ل���ورق؛  من  مو�صعية  مفار�ض  �مل��ق��وى؛  �ل��ورق  �أو  �ل��ورق  من  �إع��ان��ات  �صور؛  )مطبوعة(؛  فوتوغر�فية  �صور  �لفوتوغر�فية؛  لل�صور 
با�صتيكية للتخل�ض من نفايات �حليو�نات �لليفة؛ �أكيا�ض فقاعات با�صتيكية للتعبئة و �لتغليف؛ رقائق با�صتيكية ل�صقة قابلة للتمدد حلزم 
�ملو�د؛ رقائق با�صتيكية للتغليف؛ مو�د با�صتيكية للت�صكيل؛ بوليمر �ل�صل�صال؛ �صور �أ�صخا�ض؛ طو�بع بريد؛ بطاقات بريدية؛ �إعانات كبرية؛ 
كوبونات مطبوعة؛ مطبوعات؛ من�صور�ت مطبوعة؛ مطبوعات ورق �ملو�صيقى؛ جد�ول مو�عيد مطبوعة؛ �أغطية للطابعات غري م�صنوعة من 
بيانات  )مطبوعات(؛  مطبوعة  �صور  طباعة؛  حروف  مكتبية(؛  )ل��و�زم  متنقلة  طباعة  �أجهزة  كلي�صيهات؛  للطابعات؛  خ�صبية  رقائق  �لن�صيج؛ 
�إعانية؛ خر�مات )لو�زم مكتبية(؛ ورق �لأرز؛ �أ�صطو�نات لاآلت �لكاتبة؛ ممحايات مطاط؛ لو�زم مدر�صية )قرطا�صية(؛ كا�صطات )مماحي( 
تلقائية  �أ�صرطة  �أختام )طبعات(؛  �صمع ختم؛  رقائق ختم؛  توثيق؛  �أختام  للمكاتب؛  �آلت ختم  �لقرطا�صية؛  لأغر��ض  للمكاتب؛ مركبات ختم 
�لل�صق للقرطا�صية �أو لاأغر��ض �ملنزلية؛ مناذج �خلياطة؛ �أور�ق من �ل�صليلوز �مل�صتخل�ض للتغليف؛ و�قي ) �أختام ورقية(؛ لفتات من �لورق 
�أو �لورق �ملقوى؛ ورق ف�صي؛ �أقام ر�صا�ض �أردو�زي��ة؛ دفاتر مو�صيقية؛ بكر�ت للف �أ�صرطة �لتحبري؛ رذ�ذ �لطبا�صري؛ م�صاطر قائمة �لز�وية 
للر�صم؛ زو�يا ر�صم؛ خّتامات حتبري �لأختام؛ م�صاند لاأختام؛ طبعات )�أختام(؛ م�صاند لأقام �حلرب و�أقام �لر�صا�ض؛ مكاب�ض �مل�صابك �ل�صلكية 
)لو�زم مكتبية(؛ معجون ن�صا )ل�صق( للقرطا�صية �أو لاأغر��ض �ملنزلية؛ قرطا�صية؛ حجر �صابوين )طبا�صري للخياطن(؛ حروف طباعة من 
�لفولذ؛ �أقام حرب فولذية؛ علب ل�صفائح �لإ�صتن�صل؛ كلي�صيهات ل�صفائح �لإ�صتن�صل؛ �صفائح �إ�صتن�صل؛ �صفائح �إ�صتن�صل )قرطا�صية(؛ ل�صاقات 
)قرطا�صية(؛ ح�صو �لورق �أو �لورق �ملقوى؛ بيا�صات من �لورق للمو�ئد؛ مناديل من �لورق للمو�ئد؛ �أغطية من �لورق للطاولت؛ �أغطية من 
كروية؛  �لأجهزة(؛ خر�ئط  تدري�ض )عد�  مو�د  للخياطن؛  �لدليلية؛ طبا�صري  للبطاقات  رقع  �ملائدة؛  لأو�ين  ورقية  للمو�ئد؛ مفار�ض  �لورق 
تذ�كر؛ مناديل من �لورق لإز�لة م�صتح�صر�ت �لتجميل؛ منا�صف من �لورق؛ قما�ض ��صت�صفاف؛ �إبر ��صت�صفاف لأغر��ض �لر�صم؛ ورق �إ�صت�صفاف؛ 
�إ�صت�صفاف؛ بطاقات جتارية عد� �ملخ�ص�صة لاألعاب؛ �صفافيات )قرطا�صية(؛ �صو�ين لفرز وعد �لنقود؛ م�صاطر تائية للر�صم؛ مفاتيح  مناذج 
�لآلآت �لكاتبة؛ �أ�صرطة لاآلآت �لكاتبة؛ �آلت كاتبة )كهربائية �أو غري كهربائية(؛ �أجهزة نق�ض؛ �صفائح ف�صكوزية للف؛ ورق ياباين ) و��صي(؛ ورق 
م�صمع؛ ورق مقوى من لباب �خل�صب )قرطا�صية(؛ ورق من لباب �خل�صب؛ �أربطة مع�صم حلفظ �أدو�ت �لكتابة؛ ممحايات لوح �لكتابة؛ فر��صي 
كتابة؛ علب )�أطقم( كتابة؛ علب كتابة )قرطا�صية(؛ طبا�صري �لكتابة؛ �أدو�ت كتابة؛ مو�د كتابة؛ دفاتر كتابة �أو ر�صم؛ ورق كتابة؛ �ألو�ح �أردو�زية 

للكتابة؛ ورق زو�ن )للر�صم و�خلط �ل�صيني(    �لو�ق�عة بالفئة: 16
و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال 

)30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285349         بتاريخ :  2017/12/30
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وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

زيوت و�صحوم �صناعية، مزلقات، مركبات �مت�صا�ض وترطيب وتثبيت �لغبار، وقود )مبا يف ذلك وقود �ملحركات(، مو�د �إ�صاءة، �صموع 
وفتائل لاإ�صاءة؛ �إ�صافات غري كيميائية �إىل وقود �ملحركات؛ كحول )وقود(؛ فحم �إنرث��صايت؛ �صمع �لنحل؛ �صمع �ل�صيور؛ بنزين؛ 
تقنية؛  لغايات  خ��روع  زيت  �لنخيل؛  �صمع  �صموع؛  لاحرت�ق؛  قابلة  فحم  قو�لب  �صناعية؛  لأغر��ض  �لعظام  زيت  بنزول؛  بنز�ين؛ 
�صريي�صن )�صمع(؛ فحم )وقود(؛ �صموع �صجرة عيد �ملياد؛ فحم؛ قو�لب فحم؛ تر�ب �لفحم )وقود(؛ نفثا �لفحم؛ زيت قار �لفحم؛ 
فحم �لكوك؛زيت �ل�صلجم لا�صتخد�مات �لتقنية ، قو�لب فحم قابلة لاحرت�ق ، زيت قابل لاإحرت�ق، زيت قابل لاإحرت�ق، مو�ئع 
�إيثانول  كهربائية؛  طاقة  �لغبار؛  �إز�ل��ة  م�صتح�صر�ت  �لغبار؛  �إحتجاز  مركبات  للكنا�صة؛  �لغبار  تثبيت  مركبات  دي��زل؛  زيت  ؛  قطع 
)وقود(؛ ولعات )قد�حات(؛ حطب �لوقود؛ زيت �صمك غري �صالح لاأكل؛ وقود؛ غاز �لوقود؛ زيت وقود؛ وقود ممزوج مع قاعدة 
كحولية؛ غاز لاإ�صاءة؛ غازولن؛ �صحم لاأ�صلحة؛ �صحم لل�صيور؛ �صحم للجلد �ملدبوغ؛ �صحم �لإنارة؛ �صمع �لإنارة؛ �صحم �صناعي؛ 
ليغروين )نفط(؛ جر�فيت  بني(؛  لغنايت )فحم  �لإ���ص��اءة؛  وق��ود  �مل�صابيح؛  فتائل  )ك��از(؛  �صمع �صناعي؛ كريو�صن  زيت �صناعي؛ 
)�صموع(؛  ���ُص��ُرْج  نفثا؛  زي��ت حم��رك��ات؛  زي��ت ترطيب؛  م��ع��دين؛  وق��ود  ��ْل؛  ��ْث��َيَ مُمَ م���ازوت؛ كحول  تزليق؛  زي��ت  تزليق؛  �صحم  تزليق؛ 
م�صتح�صر�ت ل�إنزلقية لل�صيور؛ زيت حلفظ �جللد �ملدبوغ؛ زيت حلفظ �لبناء؛ غاز �لنفط؛ زيوت للدهانات؛ زيوت لفك �لإلت�صاق 
يف �لقو�لب )�لبناء(؛ �أولن؛ �أوزو�صري�يت )�أوزوكرييت(؛ لفافات ورقية لاإ�صاءة؛ بار�فن؛ قو�لب من �خلث )وقود(؛ خث )وقود(؛ 
�أو مكرر(؛ زيت حلفظ �لبناء؛ غاز �ملولد�ت؛ زيت بزر  �أثري برتويل؛ هام برتول لأغر��ض �صناعية؛ برتول )خام  �صموع معطرة؛ 
�للفت لأغر��ض �صناعية؛ غاز�ت م�صلدة )وقود(؛ م�صتح�صر�ت زيت فول �ل�صويا ملنع �للت�صاق يف �أو�ين �لطبخ؛ �صحم �صمعي؛ زيت 
�لن�صيج؛ مادة �صريعة �للتهاب؛ خماليط وقود متبخرة؛ �صمع )مادة خام(؛  �ل�صم�ض لأغر��ض �صناعية؛ �صحم حيو�ين؛ زيت  عباد 

فتائل لل�صموع؛ قو�لب خ�صب؛ رقاقات خ�صبية لاإ�صاءة؛ دهن �ل�صوف؛ ز�يلن؛ ز�يلول
�لو�ق�عة بالفئة: 4

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك 
خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
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وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدهانات و�لورني�ض وطاء�ت �للك، مو�د �لوقاية من �ل�صد�أ ومو�د حفظ �خل�صب من �لتلف، مو�د �لتلوين، مو�د تثبيت �لألو�ن، ر�تنج طبيعي 
دهانات  �أليز�رين؛  ،�أ�صباغ  مل�صقات  و�لفنانن؛  �لطباعة  وعمال  �لديكور  وفنيي  �لدهانن  لإ�صتخد�م  م�صحوق  �أو  رقائق  �صكل  يف  معادن  خام، 
لنمو  م�صادة  دهانات  للتاآكل؛  م�صادة  م�صتح�صر�ت  للتاآكل؛  م�صادة  �أربطة  )�أ�صباغ(؛  �أناتو  �أنيلن؛  �أ�صباغ  للدهان؛  �أملنيوم  م�صحوق  �أملنيوم؛ 
�لفطريات؛ �صحوم م�صادة لل�صد�أ؛ زيوت م�صادة لل�صد�أ؛ م�صتح�صر�ت م�صادة لل�صد�أ )للوقاية(؛ م�صتح�صر�ت م�صادة لفقد�ن ملعان �ملعادن؛ 
�ليابان  ورني�ض  ق��اري؛  ورني�ض  للدهانات؛  مثبتة  م�صتح�صر�ت  �لثقوب؛  ل�صد  ماط  للبكترييا؛  مبيدة  دهانات  �أور�م��ن؛  �أ�صب�صتو�ض؛  دهانات 
�لأ�صود؛ �أ�صباغ �صود�ء )ملونات �أو دهانات(؛ م�صحوق معدنة برونزي �للون؛ لكيه �لربنزة؛ بل�صم كند�؛ كارمل )ملون لاأطعمة(؛ �صناج �لكربون 
بغة(؛ كربونيل )مادة حافظة للخ�صب(؛ دهانات خزفية؛ طاء�ت للباد �لت�صقيف )ِدهانات(؛ طاء�ت )دهانات(؛ �أك�صيد �لكوبلت )ُملون(؛  )�صِ
�لكوبال؛  ورني�ض  كوبال؛  )�مل�صروبات(؛  لليكر  ملونات  للزبدة؛  ملونات  للم�صروبات؛  ملونات  للبرية؛  ملونات  �ل�صنوبر؛  �صباغ قرمزي؛ �صمغ 
كريو�صوت حلفظ �خل�صب؛ طاء مائي طبا�صريي؛�أ�صباغ؛ �أ�صباغ؛ خ�صب �صبغي؛ خا�صات �خل�صب �ل�صبغي؛لفافات ملونة قابلة لاأكل، لفافات 
م�صاحيق �لطابعات و�لنا�صخات �لفوتوغر�فية )بحيث تكون ُمعباأة( ، حرب قابل لاكل، طاء�ت �ملينا للدهان؛ طاء�ت �ملينا )ورني�ض(؛ حرب 
للنق�ض؛ دهانات مقاومة للنار؛ مثبتات لاألو�ن �ملائية؛ مثبتات للورني�ض؛ ُملونات لاأطعمة؛ فرفر�ن )غمبوج( للدهان؛ طاء�ت زجاجية بر�قة 
)دهانات ولكيه(؛ ر�تنجات �صمغية؛ لك �صمغي؛ نيلة )ملون(؛ حرب للجلد �ملدبوغ؛ حرب لدباغة �جللود؛ حرب )م�صاحيق للطباعة( للنا�صخات 
بغة(؛ ِطاء جريي مائي؛ �أُك�صيد �لر�صا�ض �لأ�صفر )معجون(؛ كارمل �ل�صعري �ملنبت )�مللت( )ُملون لاأطعمة(؛  �لفوتوغر�فية، لكيه؛ �صناج )�صِ
�ملنبت )�مللت(؛ حرب و�صم �حليو�نات؛ رقائق معدنية لإ�صتخد�م �لدهانن وفنيي �لديكور وعمال �لطباعة و�لفنانن؛ معادن  ملونات لل�صعري 
على �صكل م�صاحيق لإ�صتخد�م �لدهانن وفنيي �لديكور وعمال �لطباعة و�لفنانن، مو�د تثبيت �لألو�ن، مو�د تثبيت �ألو�ن �جللد �ملدبوغ، مو�د 
تثبيت،ر�تنجات طبيعية خام ،دهانات زيتية لا�صتخد�م يف �لعمال �لفنية، مو�د تثبيت �ألو�ن �خل�صب،دهانات، ورق ل�صباغة بي�ض عيد �لف�صح، 
�أ�صا�صات �لدهان، َمعاجن )حرب( للطابعات، ِحرب للطباعة، ُم�صتح�صر�ت حلفظ �ملعادن، رقع دهان ميكن �عادة تثبيتها، زعفر�ن  م�صتحلبات، 
بغات(، معجون  )ُملون(، �صمغ �صاند�رك، �أ�صباغ لاأحذية، جمففات )عو�مل جتفيف( للدهانات، تر�ب �لرت�صينة، م�صتحلبات ت�صوير ف�صية )�صِ
�لتيتانيوم  �أك�صيد  ثاين  �لدهانات،  مرققات  �لاكيه،  مرققات  �لِدهانات،  مغلظات  للورني�ض،  �صماق  )ملون(،  �ِصناج  تف�صي�ض،  م�صاحيق  ف�صة، 
طاء�ت  ده��ان��ات(،  )مرقق  تربنتن  )م��ل��ون(،  كركم  معباأة(،  تكون  )بحيث  �لفوتوغر�فية  و�لنا�صخات  �لطابعات  م�صاحيق  لفافات  بغة(،  )�صِ
تاأ�صي�صية للهياكل �لقاعدية للمركبات، ورني�ض ، ملونات مائية ت�صتخدم يف �لعمال �لفنية، ر�صا�ض �أبي�ض، طاء جريي مائي، طاء�ت �خل�صب 

بغة( ن(، �أُك�صيد �لزنك )�صِ )ِدهانات(، مو�د تثبيت �ألو�ن �خل�صب، مو�د حافظة للخ�صب، �صبغات للخ�صب، خ�صب �أ�صفر )ُملوِّ
�لو�ق�عة بالفئة: 2

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال  �أو   ، فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد 
)30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
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ف�����ق�����د �مل��������دع��������و/ ����ص���ي���م���ري� 
�ثيوبيا    ، حم����م����د  ب�����ي�����درو 
�جل��ن�����ص��ي��ة ج����و�ز ���ص��ف��ره رقم 
)EP1195751( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �سفر
�ح�صان  دى  �مي  �مل��دع��و/  فقد 
حبيب �مي دى حبيب �لرحمن 
جو�ز  �جلن�صية  بنغادي�ض   -
 )C1650756( صفره رقم�
ي����ع����رث  مم�����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�صفارة  ت�����ص��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
مركز  �قرب  �و  �لبنغادي�صية 

�صرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د �مل������������دع������������و/ حم����م����د 
ت��������ن��������زي��������ل �حل���������������ق حم����م����د 
بنغادي�ض   ، �حل������ق  ف�������ص���ل 
�جل��ن�����ص��ي��ة ج�����و�ز ���ص��ف��ره رقم 
)AG4558336(- يرجى 
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب��ال�����ص��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��ادي�����ص��ي��ة �و 
�قرب مركز �صرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ ن����وري����ت����و 
�ث���ي���وب���ي���ا    ، ب���ي���ن���ت���ا  حم����م����د 
�جل��ن�����ص��ي��ة ج����و�ز ���ص��ف��ره رقم 
)EP0275465( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �سفر
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يف كل من البحرين وال�شعودية بالتعاون مع الهيئة ال�شعودية للمهند�شني   
»دار القرار« يطلق برنامج ال�سهادة 
الحرتافية يف التحكيم الهند�سي  

•• الريا�ض-الفجر:

�خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�ض  ل���دول  �ل��ت��ج��اري  �لتحكيم  م��رك��ز  ي�صتعد 
�لعربية “د�ر �لقر�ر” بالتعاون مع �لهيئة �ل�صعودية للمهند�صن لإطاق 
�لهند�صي  “�لتحكيم  �لهند�صي  �لتحكيم  يف  �لحرت�فية  �ل�صهادة  برنامج 
خال  �لريا�ض  مبدينة  �لفيديك”  �صوء  يف  )�لإن�����ص��اء�ت(  �ملقاولة  وعقد 
�لفرتة 7 �أكتوبر-28 نوفمرب 2018، كما ي�صتعد لعقد �لربنامج �ي�صا 
 14 – �صبتمرب   30 �لفرتة  �لبحرين بدعم من متكن خ��ال  يف مملكة 

نوفمرب 2018.
وباملنا�صبة قال �لأمن �لعام ل�د�ر �لقر�ر �أحمد جنم “�أخذت �لهيئة �ل�صعودية 
دعم  يف  �ل����ري����ادة  دور  ل��ل��م��ه��ن��د���ص��ن 
�ململكة  يف  �ملهند�صن  و�إع���د�د  تاأهيل 
موؤهلن  ليكونو�  �ل�صعودية  �لعربية 
�لدور�ت  ع��رب  معتمدين  كمحكمن 
تدعمها،  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �لتدريبية 
مركز  �أق�����دم  مظلتها  حت���ت  �أن  ك��م��ا 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  حتكيم يف 
حيث  �لهند�صي  �لتحكيم  مركز  وهو 
وفقا  �أو���ص��اع��ه  بتوفيق  حاليا  ي��ق��وم 
لاأنظمة و�للو�ئح �جلديدة باململكة 

�لعربية �ل�صعودية«.
ي�صتمر  �مل��ق��اب��ل��ة  �جل��ه��ة  “يف  وت���اب���ع 
�لبحرين  مملكة  يف  �ل��ربن��ام��ج  عقد 
ب��دع��م م��ن مت��ك��ن �ل��ت��ي وف���رت دعم 
وت�صهيات �صخية جلميع �لبحرينين لانخر�ط فيه؛ �صو�ء كانو� عاملن 
يف �صركات �أو �أفر�د �أو عاطلن مدرجن يف وز�رة �لعمل �لبحرينية ليكونو� 
“د�ر  قائمة  يف  م��درج��ن  معتمدين  حمكمن  للربنامج  �ج��ت��ي��ازه��م  بعد 

�لقر�ر«.
�ل��ري��ا���ض و�ل��ب��ح��ري��ن �ق��ب��ال فاق  “ي�صهد ك��ا �ل��ربن��اجم��ن يف  و�أ����ص���اف 
بعد �كتمال �عد�د  �لتوقعات حيث من �ملتوقع �غاق باب �لت�صجيل قريباً 
�مل�صجلن، كما ي�صتعد �ملركز لتنظيم �لربنامج يف �صلطنة عمان وباقي دول 
جمل�ض �لتعاون خال �لفرتة �ملقبلة وذلك بعد �ل�صمعة �لطيبة �لتي بات 
�ملهنية  �و �جلمعيات و�ملنظمات  بالتعاون مع �جلهات  �لربنامج  بها  يتمتع 

�ملعنية مبجال �لتحكيم �لهند�صي«.
و�أو�صح جنم باأن “�لتحكيم يف �لعقود ذ�ت �لطابع �لهند�صي له خ�صو�صيته 
باعتبار �أن ن�صبة كبرية من �لنز�عات �لتي ترد على مر�كز �لتحكيم غالباً 
ما تكون ذ�ت طابع هند�صي تتعلق مب�صاكل يف تنفيذ �مل�صاريع �لعقارية ذ�ت 
�أو م�صاكل يف  �أو �ل�صد�د  �لتاأخر يف �لتنفيذ  روؤو���ض �لأم��و�ل �ل�صخمة عرب 

م�صتوى جودة �لبناء وعدم �للتز�م مبعايري متفق عليها م�صبقاً«.

كندا: التفاق التجاري مع الوليات 
املتحدة واملك�سيك يف املتناول   

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ل �إىل معاهدة  �أعلنت وزيرة �خلارجية �لكندية كري�صتيا فرياند �أّن �لتو�صّ
جتارية جديدة بن كند� و�ملك�صيك و�لوليات �ملتحدة “يف متناول �أيدينا”، 

وذلك بعد قر�ر �إرجاء �ملفاو�صات بن �أوتاو� وو��صنطن لب�صعة �أيام.
وقالت فرياند “نحن نحرز تقّدماً”، م�صيفًة “مل نبلغ �لهدف بعد«.

معّدلة  �صيغة  �إىل  ل  �لتو�صّ �أهمّية  على  جم��دد�ً  �لكندية  �لوزير  و���ص��ّددت 
ملعاهدة �لتجارة �حلّرة لأمريكا �ل�صمالية )نافتا( تكون جيدة بالن�صبة �إىل 

�لكندين.
من جهته، �أعلن م�صدر حكومي كندي لوكالة فر�ن�ض بر�ض �أّن �ملفاو�صات 
�نتهت  �لوليات �ملتحدة وكند� على ن�صخة حمّدثة من معاهدة نافتا  بن 
�جلمعة يف و��صنطن من دون تو�صل �لطرفن �ىل �تفاق ولكّنها �صُت�صتاأنف 
“�صن�صتاأنف  �ملفاو�صات  �صري  على  �ملّطلع  �مل�صدر  وق��ال  �ملقبل.  �لأ���ص��ب��وع 
�ملفاو�صات �لأ�صبوع �ملقبل«. ولحقا �أعلن �لبيت �لبي�ض �أن �ملفاو�صات بن 

كند� و�لوليات �ملتحدة �صت�صتاأنف �لأربعاء يف و��صنطن.
�أنها با�صرت عملية �مل�صادقة على  �أعلنت �لوليات �ملتحدة �جلمعة  تز�مناً، 
�لتفاق �لتجاري �لذي �أبرمته مع �ملك�صيك يف �إطار �إعادة �لنظر مبعاهدة 
�لكونغر�ض  �ليوم  �أبلغ  “�لرئي�ض  �إّن  بيان  يف  �لأبي�ض  �لبيت  وق��ال  نافتا. 
عزمه على توقيع �تفاق جتاري مع �ملك�صيك -وكند� �أي�صاً �إذ� رغبت بذلك- 
�ملتحدة وكند�  �لوليات  90 يوما �عتبار�ً من تاريخه«. وكانت  يف غ�صون 
قد ��صتاأنفتا �جلمعة مفاو�صاتهما �لهادفة �ىل حتديث نافتا و�صط �أجو�ء 
�قل تفاوؤل من تلك �لتي كانت �صائدة �خلمي�ض. وللمرة �لأوىل منذ بد�ية 
هذه �ملفاو�صات �ملكثفة بن �لبلدين �لثاثاء يف �لعا�صمة �لمريكية، �صدر 
ت�صريح عن �جهزة �ملمثل �لمريكي للتجارة حول �ملفاو�صات �أ�صار �ىل �أن 

كند� مل تقدم “�ي تنازل ب�صاأن �لزر�عة” �ي �آلية حماية قطاع �للبان.
و�لق�صم �لكرب من هذ� �لقطاع م�صتبعد من �تفاقية نافتا حاليا وما ز�ل 
رئي�ض �حلكومة �لكندية جا�صنت ترودو يوؤكد رغبته يف �لدفاع عن “�د�رة 

�لعر�ض” يف هذ� �ملجال.
�للبان  جمال  يف  و�ل�صعار  �لنتاج  مر�قبة  �لكندية  �حلماية  �آلية  وتتوىل 
وف��ق ح�ص�ض  وذل��ك  �لكنديون  �مل��رب��ون  ينتجها  �لتي  و�ل��دو�ج��ن  و�لبي�ض 
�لتي  �للية  وه��ذه  باملئة.   275 ن�صبتها  تبلغ  �لتوريد  على  ور�صوم  �صنوية 
عائد�ت  �لكندين  للمربن  ت��وؤم��ن  �ملا�صي  �ل��ق��رن  �صبعينات  يف  �عتمدت 

م�صتقرة ومتوقعة.
متكينها  يف  �للبان  �نتاج  يف  فائ�ض  لديها  �لتي  �ملتحدة  �لوليات  وترغب 
�لعر�ض  �آلية حماية  بتفكيك  وتطالب  �لكندية  �ل�صوق  �كرب يف  من ح�صة 
�لرئي�ض  لت�صريحات  �صدى  رجع  �لتجاري  �ملمثل  ت�صريح  و�تى  �لكندية. 
�لمريكي دونالد تر�مب �خلمي�ض. ومع ��صارته �ىل �نه ما من خيار �مام 
مع  �لث��ن��ن  �مل���ربم  �لتمهيدي  �ل��ت��ج��اري  �لت��ف��اق  �ىل  �لن�صمام  �ل  ك��ن��د� 

�ملك�صيك، عاد تر�مب و��صتخدم لهجة تهديدية خال �جتماع �نتخابي.
وقال “يجب �أن يتخل�صو� من هذه �حلو�جز وهذه �لر�صوم �جلمركية” يف 

�إ�صارة �إىل نظام حماية �صناعة �لألبان �لكندي �لذي ندد به مر�ت كثرية.

تطبيق وحدات املزايدة املحدثة على اأ�شهم ال�شركات التي تقل قيمة �شهمها ال�شوقية عن درهم واحد

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يعلن بدء العمل بوحدات املزايدة املحدثة 

بور�سة دبي للذهب وال�سلع ت�سجل اأعلى حجم لتداولت الروبية الهندية

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملالية،  ل�����اأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  �أع��ل��ن 
�ل�صوق �لر�ئد يف �ملنطقة، عن بدء �لعمل 
ب��وح��د�ت �مل���ز�ي���دة �مل��ح��دث��ة ع��ل��ى �أ�صهم 
�ل�صركات �لتي تقل قيمة �ل�صهم �لو�حد 
بها عن �لدرهم �لإمار�تي، وذلك بعد �أن 
�جتاز �ل�صوق وبنجاح تام كافة �ختبار�ت 
�لفنية  و�لإج���ر�ء�ت  �لد�خلية،  �لأنظمة 
�ملز�يدة  ب��اآل��ي��ة  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت  و�لتقنية 

�ل�صعرية.  
�ملالية  ل�������اأور�ق  �أب���وظ���ب���ي  ���ص��وق  وب�����د�أ 
�ملز�يدة  ب���وح���د�ت  �ل��ع��م��ل  �م�����ض  ���ص��ب��اح 
وحد�ت  خم�صة  ت�صمل  و�لتي  �جل��دي��دة، 
�ملالية  ل����اأور�ق  دره���م   0.001 وه���ي: 
�إىل  دره��م   0.1 �ل�صعري  �مل��ج��ال  �صمن 
للمجال  دره���م  و0.01  دره���م،   0.99
�ل�صعري من 1 درهم �إىل 9.99 درهم، 
درهم   10 م��ن  للمجال  دره��م  و0.02 
دره���م  و0.05  دره������م،   49.98 �إىل 
لاأور�ق �صمن �ملجال �ل�صعري من 50 
درهم  و0.10   ،99.95 ولغاية  دره��م 
دره��م فما   100 ب�صعر  �ملالية  ل���اأور�ق 

فوق. 
وعن هذه �خلطوة، �أكد ر��صد �لبلو�صي، 
�أبوظبي  ل�����ص��وق  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
بتطوير  �ل�صوق  �ل��ت��ز�م  �ملالية  ل���اأور�ق 
��صرت�تيجية  مبادر�ت  و�إطاق  عملياته 
ت�������ص���اه���م يف حت���ق���ي���ق روؤي���������ة �أب���وظ���ب���ي 

�صي�صاهم  ح��ي��ث   ،2030 �لق��ت�����ص��ادي��ة 
�ملز�يدة  وح����د�ت  ت�صعري  �آل��ي��ة  حت��دي��ث 
�ل�صوق  يف  �لنقدية  �ل�صيولة  تعزيز  يف 
�مل�صتثمرين،  ل��دى  �ل��ت��د�ول  ن�صب  ورف��ع 
و��صتثمار  �ل���ت���د�ول  ع��ل��ى  وت�صجيعهم 
�لقانونية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ���ص��م��ن  م��دخ��ر�ت��ه��م 
�ل��ت��ي يوفرها  �ل���ر�ئ���دة  و�ل���ص��ت��ث��م��اري��ة 

�صوق �أبوظبي لاأور�ق �ملالية.
نظام  تطبيق  “�صيعزز  �لبلو�صي:  وق��ال 
فاعلية  م��ن  �جل��دي��د  �ل�صعرية  �مل��ز�ي��دة 
كما  �ل�صوق،  يف  �لت�صعري  عملية  وكفاءة 
نظر�ً  �أك��رب؛  نقدية  �صيولة  �صي�صتقطب 
توفرها  �ل��ت��ي  �لربحية  ف��ر���ض  لرت��ف��اع 
للم�صتثمرين  �جل��دي��دة  �لت�صعري  �آل��ي��ة 
دخولهم  �ملتوقع  و�مل�صتثمرين  �حلالين 
�إىل �ل�صوق يف �مل�صتقبل على حد �صو�ء.« 

�ملالية قد  ل��اأور�ق  �أبوظبي  �صوق  وك��ان 
بد�ية  ب��د�أه��ا يف  تف�صيلية  ب��در����ص��ة  ق��ام 
�لعام وحتى منت�صف �صهر مايو و �صملت 
�أد�ء �ل�صركات �ملدرجة وحركة �لتد�ولت 
ي�صم  �ل�صوق  �أن  �لدر��صة  نتائج  بينت  و 
�صهمها  قيمة  تقل  م��درج��ة  �صركة   17
�ل�����و�ح�����د ع�����ن �ل�����دره�����م خ������ال ف���رتة 
�لدر��صة، و و�صلت قيمة تد�ولت �أ�صهم 
هذه �ل�صركات �إىل 3 مليار درهم، �أي ما 
�لإجمالية  �لقيمة  م��ن   23% ن�صبته 
13 مليار  �لبالغة  �ل�صوق  للتد�ولت يف 
درهم يف نف�ض �لفرتة، كما عمد �ل�صوق 
�أي�صاً �إىل ��صتبيان �آر�ء �صركات �لو�صاطة 

�ملعمول  �مل��ز�ي��دة  ح��ول حتديث وح���د�ت 
ب��ه��ا، و�ل����ذي �أي����د %70 م��ن��ه��م �إج����ر�ء 

�لتعديل. 
�ملالية  ل������اأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  ون��ف��ذ 
جم���م���وع���ة م����ن �خ����ت����ب����ار�ت �لأن���ظ���م���ة 
�لإج����ر�ء�ت  م��و�ئ��م��ة  ل�صمان  �لد�خلية 
�ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة م���ع �آل���ي���ة �مل���ز�ي���دة 
�ل�������ص���ع���ري���ة �جل�����دي�����دة ع���ل���ى �لأ����ص���ه���م، 
�لأو�م���ر مع  تفاعل  م��دى  قيا�ض  �صملت 
�ملعلومات  ���ص��ح��ة  و�خ��ت��ب��ار  �ل��ت��ح��دي��ث، 
�ل���و�ردة م��ن نظام �ل��ت��د�ول، م��ع فح�ض 
�ل��ت��ق��اري��ر �ل��د�خ��ل��ي��ة وم�����ص��ت��وى �لتغري 
جميع  حتديث  �إىل  بالإ�صافة  �صمنها، 
�مل����ت����اأث����رة بهذه  و�لأن����ظ����م����ة  �ل���ت���ق���اري���ر 
�مل��وق��ع �للكرتوين  �ل��ت��غ��ري�ت وخ��ا���ص��ة 

لل�صوق. 
و�صدد �لبلو�صي على �لتز�م �صوق �أبوظبي 
�أبوظبي  خطة  بتنفيذ  �ملالية  ل����اأور�ق 
لتنمية وتطوير قطاع �خلدمات �ملالية، 
و�لر�مية �إىل جذب �ل�صتثمار�ت وتعزيز 
�لأعمال  مل��م��ار���ص��ة  �ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
ت���وف���ري مناخ  يف �لإم��������ارة، وذل�����ك ع���رب 
��صتثماري متميز وبيئة تد�ول م�صتقرة 
وفق  �مل��درج��ة  و�ل�صركات  للم�صتثمرين 
�لعاملية  و�مل���ع���اي���ري  �مل���م���ار����ص���ات  �أف�����ص��ل 
“يو��صل  �ل��ب��ل��و���ص��ي:  وق����ال  �مل��ع��ت��م��دة. 
�ل�صوق �صعيه لتوفري خدمات ومنتجات 
�ملمار�صات  �أف�����ص��ل  �إىل  ت�صتند  مبتكرة 
�لعاملية يف جمالت �لإف�صاح و�ل�صفافية 

وحوكمة �ل�صركات.« 
�ملالية قد  ل��اأور�ق  �أبوظبي  �صوق  وك��ان 
�أ�صدر يف وقت �صابق هذ� �ل�صهر تعميماً 
ن�صب  بتعديل  يفيد  �لو�صاطة  ل�صركات 
�أ���ص��ه��م �ل�صركات  �مل���ز�ي���دة ع��ل��ى  وح����د�ت 
�ملالية عن درهم  �لتي يقل �صعر ورقتها 
و�ح��د، ووجه �لو�صطاء وم��زودي بيانات 
�لد�خلية  �لأن��ظ��م��ة  بتحديث  �ل���ت���د�ول 
و�حت�صاب  �لأو�م������ر  بتلقي  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
�ل��ع��م��ولت وك�����ص��وف��ات �ل��ع��م��اء، ليبدء 
�لعمل بوحد�ت �ملز�يدة �جلديدة �بتد�َء 

من 2 �صبتمرب 2018.   
�أق��ل قيمة تغيري  ومتثل وح��دة �مل��ز�ي��دة 
بها  ي�صمح  �لتي  �ملدرجة  �ل�صركة  ل�صعر 
كان  حيث  و�ن��خ��ف��ا���ص��اً،  �رت��ف��اع��اً  �ل�صوق 

���ص��وق �ب��وظ��ب��ي ل�����اأور�ق �مل��ال��ي��ة يعتمد 
ت�صمل  �ل�صعرية  للمز�يدة  فئات  ث��اث 
�ملجال  �صمن  �مل��ال��ي��ة  ل�����اأور�ق   0.01
 10 �إىل  دره�����م   0.01 م���ن  �ل�����ص��ع��ري 
بن  �ل�صعري  للمجال  و0.05  دره���م، 
10.05 دره��م و100 دره��م، و0.10 
فما   100.10 م���ن  �مل��ال��ي��ة  ل�������اأور�ق 

فوق. 
�ملالية قد  ل��اأور�ق  �أبوظبي  �صوق  وك��ان 
�لفني  �ملك�صوف  �لبيع على  �أطلق خدمة 
ك��اأول �صوق مايل يف �ملنطقة يطلق هذه 
�إط��ار جهوده لتعزيز  �خلدمة، وذل��ك يف 
�ل�صتثمار  م��ن  �مل��زي��د  وج���ذب  �ل�صيولة 
�مل��ح��ل��ي و�لأج���ن���ب���ي، ح��ي��ث جن��ح �ل�صوق 
�لذي  �مل�صتثمرين  م��ن  �مل��زي��د  ج��ذب  يف 
و�صل عددهم حتى نهاية �لن�صف �لأول 
�أل���ف   966 ح�����و�يل  �إىل   2018 م���ن 
و40%  �إم��ار�ت��ي��ون   60% م�صتثمر، 
�ملوؤ�ص�صات  بلغ عدد  �إمار�تين فيما  غري 
يزيد  ما  بال�صوق  �لعاملة  �ل�صتثمارية 
عن 7900 موؤ�ص�صة ��صتثمارية حملية 
و�أج��ن��ب��ي��ة وت���ت���وزع ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �لآت����ي 
و5913  حم��ل��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة   2008
�لقيمة  ب��ل��غ��ت  ك��م��ا  �أج��ن��ب��ي��ة،  م��وؤ���ص�����ص��ة 
�ل�صوق  يف  �مل��درج��ة  لل�صركات  �ل�صوقية 
 2018 م��ن  �لأول  �لن�صف  ن��ه��اي��ة  م��ع 
لتبلغ 485 مليار درهم مقارنة ب� 455 
 2017 �لفرتة من  بنف�ض  دره��م  مليار 

�أي بزيادة ن�صبتها 6.5%.  

•• دبي-وام:

و�ل�صلع  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ب��ور���ص��ة  ���ص��ج��ل��ت 
ل���ت���د�ولت  ح��ج��م  �أع���ل���ى   »DGCX«
 13 يف   »INR« �ل���ه���ن���دي���ة  �ل���روب���ي���ة 
 126،055 ب���و�ق���ع  وذل����ك  �أغ�����ص��ط�����ض 
عقد� ويف نف�ض �ليوم و�صل �إجمايل حجم 
 185،630 �إىل  �ل��ب��ور���ص��ة  ت�����د�ولت 
عقد� بقيمة 4.17 مليار دولر �أمريكي 

يومية  �فرت��صية  قيمة  �أع��ل��ى  ث��اين  يف 
منذ تاأ�صي�ض �لبور�صة.

�ل�صوق  يف  �مل�صتمرة  �لتقلبات  ظ��ل  ويف 
و�ل�صلع  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ب��ور���ص��ة  ���ص��ه��دت 
2.08 م��ل��ي��ون عقد  �أك����رث م���ن  ت�����د�ول 
% على   60 ن�صبته  بنمو  �أغ�صط�ض  يف 
�لبور�صة  �صجلت  وق���د  ���ص��ن��وي  �أ���ص��ا���ض 
حتى �لآن منو�ً بن�صبة 45 % يف حجم 
تاريخه  حتى  �لعام  بد�ية  منذ  �ل��ت��د�ول 

مقارنة مع عام 2017.
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  م��ي��ل  ل��ي�����ض  وق����ال 
لبور�صة دبي للذهب و�ل�صلع �إن بور�صة 
دبي للذهب و�ل�صلع حققت �أد�ًء ��صتثنائياً 
�أغ�صط�ض و�صجلت رقماً قيا�صياً  يف �صهر 
�ليومية  �ل��ه��ن��دي��ة  �ل��روب��ي��ة  ل���ت���د�ولت 
مع  مقارنة  كبري  منو  حتقيق  وو��صلت 
عام 2017 و�صهد �ل�صهر �ملا�صي �أي�صاً 
�إجناز� مهما للغاية حيث �تخذنا خطوة 

�لإ�صامية  �ملالية  للمنتجات  للرتويج 
مع مركز  �صر�كة  دخولنا يف  خ��ال  من 
�لإ�صامي  �لق���ت�������ص���اد  ل��ت��ط��وي��ر  دب����ي 
�أن  م��ن  و�ث��ق��ون  ون��ح��ن   »DIEDC«
لإطاق  مبن�صة  �صتزودنا  �لعاقة  هذه 
�لإ�صامية  �مل��ال��ي��ة  �لأدو�ت  م��ن  �مل��زي��د 
لن�صاط  مركز�  دب��ي  جلعل  ن�صعى  بينما 

�لأ�صو�ق �لإ�صامية.
قد  و�ل�صلع  للذهب  دبي  بور�صة  وكانت 
وق��ع��ت م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع م��رك��ز دبي 
�ل�صهر  �لإ���ص��ام��ي  �لق��ت�����ص��اد  لتطوير 
�تفق �لطرفان على تبادل  �ملا�صي حيث 
�مل��ع��رف��ة وت��ع��زي��ز �ل��ت��م��وي��ل �مل��ت��و�ف��ق مع 
�ل�صريعة و�مل�صاعدة يف تعزيز مكانة دبي 

كعا�صمة عاملية لاقت�صاد �لإ�صامي.
�صيعمل  �ل���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ومب����وج����ب 
مركز دبي لتطوير �لقت�صاد �لإ�صامي 
م��ع ب��ور���ص��ة دب���ي ل��ل��ذه��ب و�ل�����ص��ل��ع على 
�ملتو�فق  �لفوري  �لذهب  لعقد  �لرتويج 
�أي منتجات  مع �ل�صريعة بالإ�صافة �إىل 
�ل�صريعة  م���ع  م��ت��و�ف��ق��ة  �أخ������رى  ���ص��ل��ع 
بتطويرها  �لبور�صة  تقوم  �لإ�صامية 

لحقا.
�لهندية  �لروبية  كو�نتو  عقد�  و�صاهم 
وك����و�ن����ت����و �ل����ذه����ب يف ت���ع���زي���ز �أح���ج���ام 
للذهب  دب��ي  لبور�صة  �لقوية  �ل��ت��د�ول 
و�ل�صلع يف �صهر �أغ�صط�ض م�صّجلن منو�ً 
بن�صبة 232 % و89 % على �لتو�يل 

على �أ�صا�ض �صهري.

 التجارة العاملية: خروج وا�سنطن من 
املنظمة يعني الفو�سى لل�سركات الأمريكية

•• وا�شنطن-وكاالت:

�لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  منظمة  ع��ام  مدير  رد 
�لرئي�ض  تهديد  على  �أزي��ف��ي��دو  روب��رت��و 
بالن�صحاب  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي 
من �ملنظمة، بالتحذير من �أن مثل هذه 
�خلطوة �صتت�صبب يف حالة من �لفو�صى 
جميع  يف  �لعاملة  �لأمريكية  لل�صركات 

�أنحاء �لعامل.
وكان تر�مب قد حذر يف مقابلة مع وكالة 
�أنباء بلومربغ من �ملكتب �لبي�صاوي �أول 
من  �صين�صحب  �أن��ه  من  �خلمي�ض،  �أم�ض 
منظمة �لتجارة �لعاملية �إذ� مل تتح�صن، 
�أب��رم يف  �ل��ذي  وو�صف �لرئي�ض �لت��ف��اق 
ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي لتاأ�صي�ض �ملنظمة 
باأنه �أ�صو�أ �صفقة جتارية على �لإطاق. 
وق���ال �أزي��ف��ي��دو ل��وك��ال��ة �أن��ب��اء بلومربغ 
�أم�������ض �جل��م��ع��ة �إن����ه ي��ع��م��ل ب��ال��ف��ع��ل مع 
�لأع�صاء  من  وغريها  �ملتحدة  �لوليات 
لكنه  �ل�صائعة،  �ل�صكاوى  بع�ض  ملعاجلة 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  خ����روج  �أن  م��ن  ح���ذر 
له  �صيكون  �لعاملية  �لتجارة  منظمة  من 
�لعاملي  �لقت�صاد  على  فو�صوية  عو�قب 

و�لوليات �ملتحدة نف�صها.
و�أ�صاف “�ل�صيناريوهات لن تكون جيدة 
�مل��ت��ح��دة متثل حو�يل  �ل��ولي��ات  لأح���د، 
لذلك  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل���ت���ج���ارة  م���ن   11%
فاإن �ن�صحابها �صيكون �صربة للمنظمة، 
�ملتحدة  للوليات  �صربة  �صتكون  لكنها 

�أي�صاً«. 

 د�شن برنامج دعم اخلدمات املهنية لتنمية مهارات رواد الأعمال

�سوق اأبوظبي العاملي يطلق منظومة ترخي�ض جديدة ل�سركات التكنولوجيا النا�سئة
•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل���ع���امل���ي، �ملركز  �أب���وظ���ب���ي  ����ص���وق  ك�����ص��ف 
�مل���ايل �ل���دويل يف �أب��وظ��ب��ي، ع��ن �إطاق 
جديدة  �قت�صادية  ترخي�ض  منظومة 
ل�����ص��رك��ات �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ن��ا���ص��ئ��ة مبا 
يخدم �حتياجات رو�د �لأعمال �ملبتكرين 
وميكنهم من تنمية �أعمالهم و�مل�صاهمة 
بفعالية يف دعم �لقطاع �ملايل و�لقت�صاد 

�لوطني للدولة.
ل�صركات  �جل���دي���د  �ل��رتخ��ي�����ض  وي��ت��ي��ح 
ب�صكل  �ل�صتفادة  �لنا�صئة  �لتكنولوجيا 
�ملعرتف  �لتنظيمي  �لإط��ار  متكامل من 
به عاملياً لل�صوق، و�حل�صول على رخ�صة 
ت�صغيل متنحهم ذ�ت �خلدمات و�ملعايري 
�لت�صغيلية �لعاملية �ملتبعة يف �ل�صوق �أ�صوًة 
�ملرخ�صة  �لأع���م���ال  ق��ط��اع��ات  مبختلف 
�ملتنامية  �مل��ن�����ص��ة  �صمن  للعمل  ح��ال��ي��اً 
ل�صوق �أبوظبي �لعاملي �لتي تطبق قانون 
�لعموم �لإجنليزي، و�لتي تف�صلها ب�صكل 
متز�يد �ملوؤ�ص�صات �لتمويلية وغريها من 
�ل�صركات �ملعنية للقيام باأن�صطة متعددة 

�لهيكلة،  و�إع��ادة  �ملال،  ر�أ�ض  ت�صمل زيادة 
بيئة  �ل�صتثمارية، مبا ميثل  و�لأن�صطة 
لر�صملة  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  خ�����ص��ب��ة 

وتعزيز منو عملياتها.
�جلديدة  �لرتخي�ض  منظومة  وتتميز 
باملرونة �لكبرية يف ��صتكمال �لجر�ء�ت، 
ح��ي��ث مت��ك��ن �ل�������ص���رك���ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة من 
كاملة  ت�صغيل  رخ�����ص��ة  ع��ل��ى  �حل�����ص��ول 
فقط،  �أم���ري���ك���ي  دولر   700 م��ق��اب��ل 
�أربعة  على  �حل�صول  طلب  خيار  ت�صمل 
وخيار�ت  للموظفن،  �ق��ام��ة  ت��اأ���ص��ري�ت 
ح�صول  متطلبات  ل���ص��ت��ي��ف��اء  م��ت��ن��وع��ة 
ر�صمي  ع��ن��و�ن  على  �جل��دي��دة  �ل�صركات 

م�صجل يف جزيرة �ملارية.
�مل�صاريع  �جل��دي��د  �لرتخي�ض  وي�صاعد 
�لنا�صئة يف بد�ية دورة حياتها �لت�صغيلية 
من  وميكنها  و�ق��ت�����ص��ادي،  ف��ع��ال  ب�صكل 
�لنمو �صمن بيئة عمل حيوية تتبع �إطار 
قانوين متميز، وتطبق قو�نن تنظيمية 
متكاملة تتيح �صهولة عمليات �لتمويل، 
�لهيكلة،  خ���ي���ار�ت  يف  ك���ب���رية  وم���رون���ة 
ملجتمع  �لو�صول  من  �ل�صركات  ومتكن 

�ل�صتثمارية،  �ل�صناديق  م��ن  متنامي 
�لعائلية،  �ل�صركات  ومكاتب  و�ل��ب��ن��وك، 
و�ل�������ص���رك���ات �ل���ص��ت�����ص��اري��ة �مل�����ص��ج��ل��ة يف 

�ل�صوق.
و�أط��ل��ق ���ص��وق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي يف �إطار 
“دعم �خلدمات  برنامج  كذلك،  مت�صل 
دول����ة  يف  ن���وع���ه  م����ن  �لأول  �ملهنية” 
�ل��ت��ز�م �ل�صوق  �لإم����ار�ت، و�ل��ذي يعك�ض 
�مل�صتمر بدعم �لقطاع �ملتنامي لل�صركات 
بناء  يف  و�مل�صاهمة  �ملنطقة،  يف  �لنا�صئة 
لتنمية  �ل�����ص��روري��ة  �مل���ه���ار�ت  وت��ط��وي��ر 
�لأع�����م�����ال. ويعد  �����ص���ت���د�م���ة  وحت���ق���ي���ق 
�ل�صوق  ب��ن  متميزة  ���ص��ر�ك��ة  �ل��ربن��ام��ج 
�ل�صت�صارية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  و�ل��ع��دي��د 
�ل���ت���ي تهدف  �مل��ع��ن��ي��ة حم���ل���ي���اً وع���امل���ي���اً 
خمتلف  م���ن  �لأع����م����ال  رو�د  مل�����ص��اع��دة 
مهار�تهم  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  �ل���ق���ط���اع���ات 
�ل�صتثمارية  �لقابلية  وتعزيز  �لعملية 

و�لتو�صعية ل�صركاتهم.
�لعديد من �جلو�نب  �لربنامج  ويغطي 
�لهامة لرو�د �لأعمال و�أ�صحاب �مل�صاريع 
�لقانونية،  �مل���ج���الت  ت�����ص��م��ل،  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة 

و�ملحا�صبة،  و�ل���ت���م���وي���ل،  و�لم����ت����ث����ال، 
وغريها،  �مل�����ص��اف��ة  �ل��ق��ي��م��ة  و���ص��ري��ب��ة 
ج����دي����دة ملجالت  �إ����ص���اف���ة  ي���ع���د  ح���ي���ث 
�أبوظبي  يف  تتوفر  �لتي  �ملتعددة  �لدعم 
�لنا�صئة  ل��ل�����ص��رك��ات  �لإم��������ار�ت  ودول�����ة 
بتنوع  �ملختلفة  �لأع��م��ال  حا�صنات  مثل 
و�لتي  �لأع��م��ال  وم�صرعات  �لقطاعات، 
يتيح �ل�صوق لل�صركات �لنا�صئة �جلديدة 
معها  �لتو��صل  �مكانية  فيه  �ملرخ�صة 

و�ل�صتفادة من خدماتها.  
وقال ظاهر بن ظاهر �ملهريي، �لرئي�ض 
�صوق  يف  �لت�صجيل  ل�صلطة  �لتنفيذي 
�أبوظبي �لعاملي: “يقدم نظام �لرتخي�ض 
�لنا�صئة  �لتكنولوجيا  ل�صركات  �جلديد 
�للذين  �ملهنية  �خلدمات  دعم  وبرنامج 
مبتكرة  ح��ل��وًل  �ل��ي��وم،  �ل�صوق  �طلقهما 
وفعالة ملعاجلة حتديات تكاليف تاأ�صي�ض 
�لتمويل  ع��ل��ى  و�حل�������ص���ول  �ل�����ص��رك��ات، 
لتنمية  �ل���ازم���ن  �لت�صغيلي  و�ل���دع���م 
��صافًة  ي�صكان  كما  �لنا�صئة.  �مل�صاريع 
�لتي  لل�صوق  �ملتعددة  للمبادر�ت  جديدة 
�لقطاع  ه����ذ�  وت��ن��م��ي��ة  دع����م  ت�����ص��ت��ه��دف 

�حليوي و�ملتنامي«.
�لربنامج  مل�����ص��اه��م��ة  ن��ت��ط��ل��ع  و�أ�����ص����اف: 
وم��ن��ظ��وم��ة �ل��رتخ��ي�����ض �جل��دي��دة جنباً 
�إىل ج��ن��ب م���ع �ل���ع���دي���د م���ن م���ب���ادر�ت 
حكومة  تقدمها  �ل��ت��ي  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��دع��م 
�أب��وظ��ب��ي وجم��ت��م��ع ري����ادة �لأع���م���ال، يف 
مف�صلة  كوجهة  �أبوظبي  جاذبية  تعزيز 
جمالت  يدعم  مبا  �جل��دي��دة  لل�صركات 
�لتنمية  وي��ح��ف��ز  �لق��ت�����ص��ادي،  �ل��ت��ن��وع 
�مل�صتد�مة، وي�صجع تطور ومنو �لبتكار 

يف قطاع �لأعمال و�ملنطقة.
�ملدير  مهرنفار،  عميد  ق��ال،  جانبه  من 
�أحد �أكرب  �ل�صريك يف “بلغ �آند باي”، 
�لأعمال  وحا�صنات  �لبتكارية  �ملن�صات 
�أبوظبي  ل�صوق  ننظر  نحن  �ل��ع��امل:  يف 
ل�صتقطاب  من��وذج��ي��ة  كمن�صة  �ل��ع��امل��ي 
�لقادمة  �لنا�صئة  �ل�صركات  و�حت�صان 
�لتي  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل�����و�ق�����ع  م����ن خم���ت���ل���ف 
�أعمالها  نتو�جد بها، و�ل�صاعية لتو�صيع 
�لأو�صط  و�ل�����ص��رق  �خل��ل��ي��ج  منطقة  يف 
ب�صكل عام. و�صيتيح �لرتخي�ض �جلديد 
وبرنامج دعم �خلدمات �ملهنية لل�صركات 
�لنا�صئة جمالت و��صعة لا�صتفادة من 
�مل��ج��ت��م��ع �حل���ي���وي ل��ل�����ص��وق وم���ا ي�صمه 
��صت�صارية  و���ص��رك��ات  م�صتثمرين  م��ن 
وموؤ�ص�صات �صريكة، وتعزيز ت�صغيل ومنو 

�أعمالها على نطاق �أو�صع.
�لعاملي  �أبوظبي  �صوق  �ط��اق  �أن  يذكر 
�صركات  لرتخي�ض  �جلديدة  للمنظومة 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ن��ا���ص��ئ��ة وب��رن��ام��ج دعم 
جديدة  خ��ط��وة  تعد  �ملهنية،  �خل��دم��ات 
لل�صوق  �ل�صرت�تيجية  �لأه���د�ف  �صمن 
�ل�صركات  و�جن����اح  دع���م  يف  للم�صاهمة 
�لنا�صئة مبا يتما�صى مع �ل�صرت�تيجية 
�لقطاعات  ومت��ك��ن  لابتكار  �لوطنية 
�لقت�صادي  �لتنوع  ودعم  �لأولوية،  ذ�ت 
وت�صجيع �لبتكار بهدف خلق فر�ض منو 
�أبوظبي  جديدة ت�صاهم يف حتقيق روؤية 

�لقت�صادية 2030.

ارتفاع �سادرات كوريا 
% يف اأغ�سط�ض اجلنوبية 8.7 

•• �شوؤول-وكاالت:

ك���وري���ا �جلنوبية  �����ص����ادر�ت  �أن  �م�����ض  ح��ك��وم��ي��ة  ب��ي��ان��ات  �أظ���ه���رت 
من  �ل��ف��رتة  نف�ض  م��ع  مقارنة  �أغ�صط�ض  % يف   8.7 بن�صبة  ز�دت 
و�ملنتجات  �ملو�صات  لأ�صباه  قوية  مبيعات  بف�صل  �ملا�صي،  �لعام 
�لبرتوكيماوية. وبلغت قيمة �صادر�ت �ل�صهر �ملا�صي 51.2 مليار 
لبيانات �صادرة عن  �أغ�صط�ض، وفقاً  دولر، وهو رقم قيا�صي ل�صهر 
�ل���و�رد�ت  �إن  �ل���وز�رة  وق��ال��ت  و�ل��ط��اق��ة.  و�ل�صناعة  �لتجارة  وز�رة 
ز�دت بن�صبة 9.2 يف �ملئة على �أ�صا�ض �صنوي �إىل 44.3 مليار دولر 
�ل�صهر �ملا�صي، بفائ�ض جتاري بلغ 6.9 مليار دولر، لتتجاوز بذلك 

�صادر�ت �لباد �لو�رد�ت لل�صهر �ل�79 على �لتو�يل.
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اقت�سادية اأبوظبي تغلق مركز خدمة 
املتعاملني يف اأبوظبي والعني موؤقتًا

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية �� �أبوظبي عن �غاق موؤقت ملركز خدمة 
و�لعن  �أبوظبي  من  كل  يف  لاأعمال  �أبوظبي  مركز  مبقري  �ملتعاملن 
خدمات  كافة  ج��ودة  وتطوير  و�لتح�صن  �ل�صيانة  �أعمال  ب�صبب  وذل��ك 
تقدمي  يف  و�لتميز  �ملتعاملن  ر�صا  يحقق  مبا  �لقت�صادية  �لرت�خي�ض 

�خلدمة.
�بوظبي  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ن�����ص��وري  ���ص��ع��ادة حم��م��د منيف  �أك���د 
�لرت�خي�ض  خ��دم��ات  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  يف  �صت�صتمر  �ل���د�ئ���رة  �أن  ل��اأع��م��ال 
�لقت�صادية مبركز خدمة �ملتعاملن يف �لطابق �لأول من مبنيي �لد�ئرة 

يف كل من �أبوظبي و�لعن بنف�ض �لوترية و�لتميز و�جلودة.
�لتي تقدمها �جلهات �حلكومية يف  �خلدمات  “كاونرت�ت”  �أن  و�أو�صح   
�إلغاوؤها  �أبوظبي و�لعن مت  �لد�ئرة يف كل من  �لطابق �لول من مبنى 
تقدمي  ��صتمر�رية  �صمان  بهدف  وذل��ك  �ل��د�ئ��رة  بخدمات  و��صتبد�لها 

خدمات مركز �بوظبي لاأعمال لكافة �ملتعاملن.
 وحث �صعادة حممد منيف �ملن�صوري كافة �ملتعاملن على �ل�صتفادة من 
�لإلكرتوين  موقعها  عرب  �لد�ئرة  تقدمها  �لتي  �للكرتونية  �خلدمات 
�لفرتة  خ��ال  وذل��ك  �ل�صاعة  م��د�ر  على   adbc.abudhabi.ae
�بوظبي  م��رك��ز  مل��ق��ري  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لتح�صن  لأع��م��ال  �مل��ح��ددة  �لزمنية 

لاأعمال يف كل من �بوظبي و�لعن.

رفع اأ�سعار الكهرباء يف تركيا بني 9 و14 % 
•• اأنقرة-رويرتز:

�لكهرباء  مرفق  ب��اأن  تركيا  يف  �لر�صمية  �جل��ري��دة  يف  ن�صرت  �أرق���ام  �أف���ادت 
�صريفع �لأ�صعار 14 باملئة لا�صتخد�م �ل�صناعي وت�صعة باملئة لا�صتخد�م 

�ملنزيل �عتبار� من �أول �صبتمرب �أيلول.
�لع�صر�ت،  �إىل خانة  بالفعل  �لذي و�صل  �لت�صخم  �لأ�صعار  زيادة  و�صتفاقم 

وت�صلط �ل�صوء على �أبعاد �أخرى لأزمة �لعملة �مل�صتمرة يف تركيا.
وهوت �لعملة �لرتكية حو�يل 42 باملئة هذ� �لعام مما �أ�صر كثري� ب�صركات 
�لطاقة، �إذ تعتمد تركيا �عتماد� �صبه تام على �ل�صتري�د لتلبية �حتياجاتها 

من �لطاقة.

الدول امل�ستفيدة من م�ساريع طريق احلرير ال�سيني تخ�سى مطبات الديون  

جهة حكومية تبحث حلول مبتكرة للتحديات  12

�سركات عاملية من 74 دولة ت�سارك يف حتديات
 الدورة اخلام�ســة من م�ســرّعات دبـي املـ�ستقبل

•• دبي-الفجر: 

�أعلنت موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل عن �ختتام 
�خلام�صة  �ل��������دورة  يف  �ل��ت�����ص��ج��ي��ل  م��ه��ل��ة 
�مل�صتقبل”  دب���ي  “م�صرّعات  ب��رن��ام��ج  م��ن 
و��صتقبال طلبات م�صاركة �ل�صركات �لنا�صئة 

و�لعاملية من 74 دولة حول �لعامل.
�صركة   600 م��ن  �أك���رث  �ل��ربن��ام��ج  وتلقى 
�لفر�صة   و  �ل��ت��ق��ي��ي��م  مل���رح���ل���ة  ل���ل���دخ���ول 
�أطلقتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
“م�صرّعات  ���ص��م��ن  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
بد�ية  �خلام�صة  بدورتها  �مل�صتقبل”  دب��ي 
حلول  �إيجاد  بهدف  �لقادم،  �صبتمرب  �صهر 
�لذكاء  توظيف  خ��ال  من  وذكية  مبتكرة 
و�إنرتنت  �ملتقدمة  و�لتقنيات  �ل�صطناعي 
�ل��رق��م��ي��ة )�لبلوك  و�ل��ت��ع��ام��ات  �لأ���ص��ي��اء 
ت�صن(. وت�صارك يف هذه �لدورة 12 جهة 
�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  ه��ي  حكومية 
و�صوؤون  لاإقامة  �لعامة  و�لإد�رة  دب��ي  يف 
�لأجانب يف دبي ودبي �لذكية وبلدية دبي 
وط����ري�ن �لإم������ار�ت و���ص��رط��ة دب���ي وهيئة 
�ملعرفة  دبي وهيئة  و�ملو��صات يف  �لطرق 
�ل�صحة  وهيئة  دبي  يف  �لب�صرية  و�لتنمية 
بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي و�ت�صالت 
لات�صالت  �لإم������ار�ت  و���ص��رك��ة  دي��ج��ي��ت��ال 

�ملتكاملة )دو(.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ف��ا���ص��ي  �صعيد  و�أك����د 
ملن�صات �مل�صتقبل يف موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل 
�أن برنامج م�صرّعات دبي للم�صتقبل �لذي 
�أط��ل��ق��ه ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
رئي�ض  دب��ي  �آل مكتوم، ويل عهد  ر��صد  بن 
�أمناء  جمل�ض  رئ��ي�����ض  �لتنفيذي  �ملجل�ض 
 ،2016 �لعام  للم�صتقبل يف  دبي  موؤ�ص�صة 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  توجيهات  على  بناًء 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد 
دبي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�ض جمل�ض  �ل��دول��ة 
جتمع  ه��ام��ة  من�صة  ي��وف��ر  �هلل”،  “رعاه 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف �إم�����ارة دب���ي و�أب����رز 
�ل�صركات �لعاملية �لنا�صئة تعمل معا لإيجاد 
حلول مبتكرة للمرحلة �حلالية و��صت�صر�ف 
من  ب��ال���ص��ت��ف��ادة  �مل�صتقبلية،  �ل��ت��ح��دي��ات 

�أحدث �لتطور�ت �لتكنولوجية حول �لعامل 
�لتي توفرها �ل�صركات �لنا�صئة �مل�صارِكة يف 
م�صرعات  “برنامج  و�أ���ص��اف:  �ل��ربن��ام��ج. 
�ل�صابقة  دور�ت������ه  خ���ال  ح��ق��ق  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل 
�إيجاد  �ل��ن��ج��اح يف  م�����ص��ت��وي��ات مم��ي��زة م��ن 
�لتحديات  م��ن  ملجموعة  �لفعالة  �حل��ل��ول 
�ل��ت��ي ت��و�ج��ه �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف دبي 
و�لر�ئدة  �لنا�صئة  �ل�صركات  مع  بالتعاون 
�لعامل ما يدعم  �أنحاء  �ملبتكرة من جميع 
�إم��ارة دبي ودولة  �مل�صتقبل يف  بناء  م�صرية 

�لإمار�ت«. 
جهود مكثفة و�شراكات بناءة

برنامج  م���ن  �خل��ام�����ص��ة  �ل�������دورة  ومت���ت���د 
من  �أ�صابيع   9 ل���  �مل�صتقبل  دب��ي  م�صرعات 
�مل�����ص��رتك ب��ن �جل��ه��ات �حلكومية  �ل��ع��م��ل 
و����ص���رك���ائ���ه���ا م����ن �ل���ق���ط���اع �خل����ا�����ض يتم 
�لعمل  ور����ض  م��ن  �صل�صلة  تنظيم  خالها 
�ملتخ�ص�صة ولقاء�ت مكتبية مع مر�صدين 
وخرب�ء مميزين وبر�مج وفعاليات مهنية 

ومعرفية متنوعة.
اقت�شادية دبي: دعم �شركات 
التجزئة ل�شت�شراف امل�شتقبل

وت�����ص��ع��ى د�ئ�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ص��ادي��ة يف 
دب�����ي م����ن خ�����ال م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف �ل������دورة 
�لتجزئة  �صركات  م�صاعدة  �إىل  �خلام�صة 
من  �مل�صتقبلية  �لتوجهات  ��صت�صر�ف  على 
خال �لدر��صات وجمع �لبيانات و�لأبحاث 
و�لرقمي  �مل��ادي  تو�جدهم  من  لا�صتفادة 
وجذب خمتلف �صر�ئح �مل�صتهلكن وتعزيز 
�إىل  �إ�صافة  �لتجزئة،  قطاع  يف  دبي  مكانة 
بالعتماد  �لبناء  قطاع  �لإنتاجية يف  زيادة 
ومتكن  �حلديثة  �لتقنيات  ��صتخد�م  على 

ممار�صات �لأعمال �مل�صتد�مة.
�إ�صد�ر  ك��اف��ة عمليات  �أمت��ت��ة  دب���ي:  �إق��ام��ة 

تاأ�صري�ت �لإقامة 
و�صوؤون  ل��اإق��ام��ة  �لعامة  �لإد�رة  وت��ه��دف 
�لأج��ان��ب يف دب��ي م��ن خ��ال م�صاركتها يف 
�ل����دورة �خل��ام�����ص��ة م��ن ب��رن��ام��ج م�صرعات 
دبي �مل�صتقبل �إىل �إيجاد حلول �أكرث فعالية 
�لإقامة  تاأ�صري�ت  �إ���ص��د�ر  عملية  لتطوير 
على  للت�صهيل  ب��ال��ك��ام��ل  رق��م��ي��ة  لت�صبح 

�ملتعاملن.
دبي الذكية: تطوير اآلية تبادل 

البيانات القت�شادية والجتماعية
�آلية  �إىل تطوير  �لذكية  دبي  فيه  وت�صعى   
لتبادل �لبيانات حول �جلو�نب �لقت�صادية 
و�لرتقاء  دب���ي  م��دي��ن��ة  يف  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لامركزي،  �ل��ب��ي��ان��ات  ت���ب���ادل  مب��ف��ه��وم 
وذلك بالإ�صافة �إىل �صمان جودة �لبيانات 
و�ل�صتخد�م  �لبتكار  خال  من  و�ملعايري 
لتحديد  �حل��دي��ث��ة  للتكنولوجيا  �لعملي 
�لفجو�ت �حلالية وتعزيز م�صتويات جودة 

�لبيانات على نحو م�صتد�م.
طري�ن �لإمار�ت: ربط �لبيانات و�ملقايي�ض 
وم�صاعر �مل�صافرين لإن�صاء مطار �مل�صتقبل

وت�������ص���ارك ط�����ري�ن �لإم���������ار�ت يف �ل�����دورة 
�مل�صتقبل”  دب��ي  “م�صرعات  من  �خلام�صة 
عماء  جت����رب����ة  �إىل  �ل����و�����ص����ول  ب����ه����دف 
�ل�����ص��ف��ر من  م��ت��ط��ورة يف خمتلف م��ر�ح��ل 
�ملطار من خال ��صتخد�م �لعمليات �لآلية 
�حليوية  و�ملقايي�ض  �ل�صطناعي  و�لذكاء 
�ل�����ص��خ��م��ة وحتليل  �ل��ب��ي��ان��ات  وحت��ل��ي��ات 
بع�صها  م��ن  �لأنظمة  ه��ذه  ورب��ط  �مل�صاعر 
�إن�صاء  يف  �لأوىل  �خل���ط���وة  ه����ذه  ل��ت��ك��ون 

“مطار �مل�صتقبل«.
�لتو��صل  و���ص��ائ��ل  ت��وظ��ي��ف  دب����ي:  ���ص��رط��ة 

�لجتماعي لتعزيز �ل�صامة �لعامة
و�صائل  توظيف  �إىل  دب��ي  �صرطة  وت��ه��دف 
�ل�صامة  ل��ت��ع��زي��ز  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ص��ل 
�ل��ت��ن��ب��وؤ بح�صول  �إم��ك��ان��ي��ة  ع���رب  �ل��ع��ام��ة 
�ل�صرورية  �ل���ت���و����ص���ي���ات  �أو  �حل���������و�دث 
تقليل  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �مل���ن���اوب���ن،  ل��ل�����ص��ب��اط 
حتديد  عند  �ملطلوبة  �ل��ي��دوي��ة  �لعمليات 
�ل�صتجابة  لت�صريع  �مل�����و�رد  وتخ�صي�ض 
مكاملات  ����ص��ت��ج��اب��ة  وحت�����ص��ن  ل���ل���ط���و�رئ، 
�لبيانات  و����ص��ت��خ��د�م  ع��رب جمع  �ل��ط��و�رئ 
للتنبوؤ بالطلب ��صتناد�ً �إىل �أجهزة �ملر�قبة 
عن  �لك�صف  و�أج��ه��زة  �ل�صت�صعار  و�أج��ه��زة 

�حلر�رة وغريها.
طرق دبي: حلول لزيادة الكفاءة 

وتخفي�ض النفقات
دبي  يف  و�ملو��صات  �لطرق  هيئة  وت�صعى 

�إي���ج���اد طرق  �إىل  م���ن خ����ال م�����ص��ارك��ت��ه��ا 
و�لتقليل  �ل�صيانة  ك��ف��اءة  ل��زي��ادة  مبتكرة 
تت�صمن  �لتي  �أ�صولها  �صيانة  نفقات  من 
حافات  حمطة  و17  م��رتو  حمطة   49
و�أ����ص���ط���ول ح���اف���ات ي��ت��ك��ون م���ن 1500 

حافلة.
هيئة املعرفة: بناء نظام اإيكولوجي 

لر�شم م�شتقبل الطالب
�لب�صرية  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  وت��ه��دف 
برنامج  يف  م�صاركتها  خ���ال  م��ن  دب���ي  يف 
نظام  ب��ن��اء  �إىل  �مل�صتقبل  دب���ي  م�����ص��رع��ات 
�إيكولوجي ي�صارك فيه �لآباء و�لأمهات يف 
�ل�صنو�ت �لأوىل من عمر �لأطفال لتمكن 

�لطاب من ر�صم م�صتقبلهم.
لتعزيز  �ل��روب��وت��ات  توظيف  دب���ي:  �صحة 

نوعية �حلياة و�صامة �ملر�صى 
�إىل �ل�صتفادة  وت�صعى هيئة �ل�صحة بدبي 
�مل�صتقبل  دب��ي  م�صرعات  يف  م�صاركتها  من 
�لتدخل  خ��ال  من  �حلياة  نوعية  لتعزيز 
با�صتخد�م  �ل�����ص��ح��ي��ة  و�ل���رع���اي���ة  �مل��ب��ك��ر 
�لرعاية  جم����ال  يف  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�نتظار  وق��ت  تقليل  �إىل  �إ�صافة  �ل�صحية، 
�مل���ر����ص���ى يف �حل������الت �ل���ط���ارئ���ة، وزي�����ادة 
م�����ص��ت��وي��ات �ل���دق���ة و����ص���ام���ة �مل���ر����ص���ى يف 
�لعمود  جر�حة  مثل  �جلر�حية  �لعمليات 

�لفقري عن طريق ��صتخد�م �لروبوتات.
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب����ي: �ب��ت��ك��ار ح��ل��ول ذكية 

لتطوير �لأد�ء وجودة �خلدمات
وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي �إىل �بتكار 
�ل�صطناعي  �ل���ذك���اء  ع��ل��ى  تعتمد  ح��ل��ول 
و�لتعامات  ط���ي���ار  ب������دون  و�ل����ط����ائ����ر�ت 
وغريها  �لأ�����ص����ي����اء  و�إن�����رتن�����ت  �ل���رق���م���ي���ة 
و�لإنتاجية  �لأد�ء  مب�����ص��ت��وى  ل���ارت���ق���اء 
وج����ودة �خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة مب��ا ي��ع��زز من 
م�����ص��ت��وي��ات ج���ودة خ��دم��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ن وفق 

�أعلى �ملعايري �لعاملية.
دو: �بتكار ميز�ت تناف�صية لتقليل �لتكاليف 

وزيادة �لربحية
ت�صعى �صركة �لإمار�ت لات�صالت �ملتكاملة 
�إىل  �مل�����ص��رع��ات  يف  م�صاركتها  خ��ال  )دو( 
�ل���ص��ت��ف��ادة م��ن �ت�����ص��ال �ل��ب��ي��ان��ات لتزويد 

�ل�صركات مبيزة تناف�صية ت�صمح لها بتقليل 
لعباً  وت�صبح  �لربحية  وزي���ادة  �لتكاليف 
�أذك��ى مدينة يف  �إىل  دب��ي  ن�صطاً يف حتويل 

�لعامل.
»ات�شالت ديجيتال”: توظيف 
الذكاء ال�شطناعي للحد من 

اجلرمية وتقليل الزدحام املروري
على  ديجيتال”  “�ت�صالت  و����ص���رتّك���ز 
�ملبتكرة و�لذكية للتحديات  �إيجاد �حللول 
�أي مدينة  ت��و�ج��ه��ا  ق���د  �ل��ت��ي  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة 
حديثة، �أولها يرّكز على �حلد من معدلت 
�ملروري  �لزدح���ام  من  و�لتقليل  �جلرمية 
يف  �ل�صطناعي  �لذكاء  تقنيات  با�صتخد�م 
�أنظمة �ملر�قبة �لذكية، ويتمحور �لتحدي 
�ل��ث��اين ح���ول ����ص��ت��خ��د�م »�ل��ب��ل��وك ت�صن« 
وتب�صيط  �مل��ع��ام��ات  ت��ك��ال��ي��ف  لتخفي�ض 
مثل  �ملختلفة  �ملوؤ�ص�صات  ب��ن  �لإج�����ر�ء�ت 
و�لقطاع  �حل��ك��وم��ي��ة  و�جل���ه���ات  �ل��ب��ن��وك 
�خلا�ض بن�صبة %40 يف �ل�صنو�ت �خلم�ض 
يف  فيتمثل  �لثالث  �لتحدي  �أم��ا  �ل��ق��ادم��ة، 
للتحويات،  ت�����ص��ن«  »�ل��ب��ل��وك  ����ص��ت��خ��د�م 
�لتجارية،  �ل����ولء«  ب���»ن��ق��اط  ُي�صمى  م��ا  �أو 
وم���ن ث��م حت��وي��ل ن��ق��اط �ل����ولء �إىل عملة 
لإجر�ء  ��صتخد�مها  مُيكن  ُم�صفرة  رقمية 
�لإل��ك��رتون��ي��ة وكذلك  �مل��ال��ي��ة  �مل��ع��ام��ات 

معامات �ل�صوق �لعتيادية.
�مل�صتقبل  دب���ي  م�����ص��رع��ات  ب��رن��ام��ج  وي��ق��دم 
ف���ر����ص���ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��ع��م��ل لإي����ج����اد حلول 
تو�جه قطاعاتها وتقدمي  �لتي  للتحديات 
�لرتقاء  مناذج مبتكرة ميكن من خالها 
بن  �لربنامج  ويجمع  خدماته،  مب�صتوى 
�ل�����ص��رك��ات و�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف دبي 
وتطويرها  �مل�صتقبل  تقنيات  ل�صتك�صاف 
�لتي  للتحديات  حلول  لإيجاد  وتوظيفها 

تو�جه �ملدن.

•• بكني-اأ ف ب:

من  و�مل�صتفيدة  �لديون  يف  �لغارقة  �لبلد�ن  تخ�صى 
�حلرير”  “طريق  �صمن  �لتحتية  �لبنى  م�صاريع 
�ل���ذي �طلقته ب��ك��ن م��ن ت��ز�ي��د ح��ج��م دي��ون��ه��ا �ىل 
درجة تثري قلق �صندوق �لنقد �لدويل وتدفع بع�ض 

�لدول �ىل �لرتدد.
�صي  �ل�صيني  �لرئي�ض  �أطلق   ،2013 يف �صيف عام 
و�لطرق  �ملو�نئ  لبناء  �لعماقة  مبادرته  جينبينغ 
و�ل�صكك �حلديد عرب �آ�صيا و�أفريقيا و�أوروبا بتكلفة 

ع�صر�ت �ملليار�ت من �لدولر�ت.
وبعد خم�ض �صنو�ت، تثري “طرق �حلرير �جلديدة” 
با�صتخد�م  بكن  �تهام  مع  و�لقلق،  �لنتقاد�ت  هذه 

قوتها �ملالية لتو�صيع نفوذها.
“لي�ض  �مل�صروع  �إن  �ملا�صي  �لث��ن��ن  جينبينغ  وق��ال 

ناديا �صينيا” م�صيد� ب”تعاون منافعه متبادلة«.
دولة   70 نحو  نظريا  ي�صمل  �مل�صروع  ك��ان  �ذ�  لكن 
�أن  �إل  م��ع��ا،  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت  يف  ت�صاهم  �أن  ي��ف��رت���ض 
�ملوؤ�ص�صات  ف��ع��ل��ي��ا  مت��ول��ه��ا  �مل�����ص��اري��ع  م���ن  �ل��ع��دي��د 

�ل�صينية.
ويف غ�صون �ل�صنو�ت �خلم�ض، جتاوزت �ل�صتثمار�ت 
�لبلد�ن  يف  �لآ�صيوي  للعماق  �لرت�كمية  �ملبا�صرة 
قيمة  بلغت  حن  يف  دولر،  مليار   60 مبلغ  �ملعنية 
من  �أكرث  �ل�صينية  �ل�صركات  وقعتها  �لتي  �مل�صاريع 

500 مليار دولر، وفقا ملا �علنته بكن.

»الثقافة وال�سياحة« باأبوظبي تطور 
حملتها الرتويجية »حكاية ا�ستثنائية«

•• اأبوظبي-وام:

تعمل د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة - �أبوظبي على تطوير حملتها �لرتويجية 
للوجهة �ل�صياحية “حكاية ��صتثنائية” من خال �إنتاج �أفام جديدة ت�صهم 
�لعمق على �حلملة  �ملزيد من  �إ�صفاء  �إىل  تهدف  �لتي  ر�صالتها  �إي�صال  يف 
�لرتويجية على �ل�صعيد �لعاملي �صعياً جلذب �جلمهور و��صتقطابه لزيارة 
�لإمار�تي  باملكان  �ل�صعوري  �لرت��ب��اط  حم��ف��ز�ت  ع��رب  �أبوظبي  �لعا�صمة 
عاملياً. وتركز هذه �لأفام على �إبر�ز �أ�صالة �لعا�صمة ومقوماتها �ل�صياحية 
م��ن خ��ال عر�ض  وع��ف��وي  و���ص��ادق  ح��ي��ادي  ب�صكل  و�ل��رت�ث��ي��ة  و�لثقافية 
�صخ�صيات مثرية لاهتمام متثل جو�نب مميزة وفريدة لأبوظبي كوجهة 
�صياحية مف�صلة تر�صي �جلمهور على �ختاف �هتماماتهم ومبا ي�صجعهم 

على زيارة �أبوظبي وخلق حكاياتهم �ل�صتثنائية �خلا�صة بهم.

وتعر�ض هذه �مل�صاريع �لدول ملخاطر مالية.
�صمنها  م�����ص��اري��ع،  ث��اث��ة  للتو  ماليزيا  �أل��غ��ت  فقد 
مليار   20 بكلفة  �حلديد  لل�صكك  خطوط  ت�صييد 
نظر�  ذلك  متويل  على  قدرتها  عدم  موؤكدة  دولر، 

لديونها �لتي يبلغ حجمها 250 مليار دولر.
وقال رئي�ض �لوزر�ء مهاتري حممد “لن نتمكن من 

�ل�صد�د«.
 1،4 �ق��رت���ص��ت  �ل��ت��ي  ل�صريانكا  ح���دث  م��ا  وه���ذ� 
لكنها  �حد مو�نئها،  مليار دولر من بكن لتطوير 
�ل�صن  م��ن��ح  �إىل   2017 ع����ام  �أو�خ������ر  ����ص��ط��رت 

�ل�صيطرة �لكاملة على �ملرفاأ ملدة 99 عاما.
ناقو�ض  �ل�����دويل  �ل��ن��ق��د  ���ص��ن��دوق  م���ن ج��ه��ت��ه، دق 
�خلطر. وقالت مديرته كري�صيتن لغارد يف ني�صان 
�بريل �أن هذه �ل�صر�كات “ميكن �أن توؤدي �إىل تز�يد 
من  يحد  �أن  �صانه  من  ما  �ملديونية،  يف  �ل�صكالية 
 ... �ل��دي��ون  كلفة  ترتفع  عندما  �لأخ���رى  �لنفقات 

هذه لي�صت وجبة جمانية«.
ل��ك��ن ن��ي��ن��غ ج��ي��زي ن��ائ��ب رئ��ي�����ض وك��ال��ة �لتخطيط 
�ل�����دول كانت  “لكن ه���ذه  ق���ال �لث���ن���ن  �ل�����ص��ي��ن��ي��ة 
م�صيد�  �أخرى”،  دول  م��ن  ك��ب��ري  ب�صكل  ت��ق��رت���ض 

مبعايري �لتقييم “�ل�صارمة” للم�صاريع.
غلوبال  ف�����ور  “�صنرت  �لب����ح����اث  م��ع��ه��د  وي���ع���ت���رب 
“ب�صكل  ت���زي���د  �حل���ري���ر  ط����رق  �ن  ديفيلبمانت” 
بلد�ن  ثمانية  �و�صاع  خلخلة  خطر  من  ملحوظ” 
مثقلة بالديون هي منغوليا ولو�ض وجزر �ملالديف 

وطاجيك�صتان  وجيبوتي  وباك�صتان  ومونتينيغرو 
وقرغيز�صتان. فباك�صتان، �لتي يعربها م�صروع ربط 
54 مليار دولر بن �ل�صن وميناء  عماق بقيمة 
�إمكانية  ج����و�در، ت��و�ج��ه خطر �لإف��ا���ض، م��ا ي��ع��زز 
تقدمي م�صاعدة و�صيكة من �صندوق �لنقد �لدويل.

وي��ط��ال��ب رئ��ي�����ض �ل�������وزر�ء �جل���دي���د ع���م���ر�ن خان، 
بال�صفافية حول عقود مبهمة مت توقيعها وتت�صمن 
��صتخد�م مو�د �أو موظفن �صينين و�صروط �صد�د 

�صعبة ت�صب يف �صالح بكن.
�أن �ل�����ص��ن ت��ق��دم قرو�صها  و�لأ����ص���و�أ م��ن ذل���ك ه��و 
بالدولر، ما يجرب باك�صتان على �ل�صعي �إىل حتقيق 
�أن  حن  يف  �صد�دها،  بهدف  مرتفع  جت��اري  فائ�ض 

�حتياطياتها من �لنقد �لأجنبي بد�أت بالنفاد.
“ري�صري�ض  يف  �لباحثة  يانغ  �صتيفن�صون  �آن  تقول 
تكون  ما  “غالبا  �ل�صينية  �لقرو�ض  �إن  كابيتال” 
وخدمات  �ل��ف��ح��م،  م��ن  �صحنات  ج����ر�ر�ت،   - عينية 

هند�صية- لكن يجب �صد�دها بالدولر«.
�ن��ه ع��بء ل يطاق يف بع�ض �لأح��ي��ان كما يف لو�ض 
 6،7 �حلديد  لل�صكك  خط  ت�صييد  كلفة  تبلغ  حيث 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  ن�صف  نحو  �و  دولر  مليار 

للدولة �لآ�صيوية �ل�صغرية.
 50 من  �خل��ارج��ي  �لعام  �لدين  قفز  جيبوتي،  ويف 
�إىل 85 يف �ملئة من �إجمايل �لناجت �ملحلي يف غ�صون 
عامن وفقاً ل�صندوق �لنقد �لدويل، ب�صبب �لديون 
ي�صتحوذ  �لذي  �ل�صيني  “�إك�صيم”  لبنك  �مل�صتحقة 

�ي�صا على ن�صف ديون طاجيك�صتان وقريغيز�صتان.
ب�صبب  من�������و�ً،  �لأق�������ل  �ل���ب���ل���د�ن  �أن  �مل����وؤك����د  وم�����ن 
�حتياجاتها �ملا�صة للبنى �لتحتية، جتد لها م�صلحة 
ت�صتحق  �ملخاطر  ف��اإن  بالن�صبة لبكن،  �ما  ذل��ك.  يف 
منافذ  �إىل  ي�صعى  �لآ���ص��ي��وي  فالعماق  �مل��ج��ازف��ة، 
�ل�صناعية  �لطاقة  من  �لفائ�ض  �إنتاجه  لت�صريف 
�أنابيب  وخطوط  ومو�نئ  طرق  �إىل  يحتاج  �نه  كما 

لنقل �لإمد�د�ت من �ملو�د �خلام.
ويعترب زع��ي��م �مل��ع��ار���ص��ة يف ج��زر �مل��ال��دي��ف، حممد 
�لرخبيل  ���ص��ي��ادة  يقو�ض  “��صتعمار”  �أن���ه  ن�صيد، 
ديونه  م��ن   80% على  ت�صيطر  �ل�صن  �ن  م��وؤك��د� 

�خلارجية.
للت�صنيف  بورز  �ند  �صتاند�رد  وكالة  بدورها، ذكرت 
ذلك  م��ن  �أق����وى  �ل�صينية  �لقب�صة  �ن  �لئ��ت��م��اين 
ب��اإد�رة �لبنى  حيث تقوم بكن يف كثري من �لأحيان 
�أو   20 �لتي �صيدتها من خال عقود ملدة  �لتحتية 

30 عاما.
وهناك �لكثري من �مل�صاريع غري �ملربحة مثل منتجع 

�صاحلي مهجور على �ل�صاطئ يف كمبوديا.
فاملجموعات  لبكن.  بالن�صبة  مهم  غري  هذ�  �أن  �إل 
�حلكومية �لتي تديرها �لدولة ل تكرتث باملعايري 
“طرق  لأن  �مل���ال���ي���ة،  �أو  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �أو  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
حتى  �لنفوذ  ملمار�صة  �صيا�صية  �أد�ة  تبقى  �حلرير” 
2017 يف م��ي��ث��اق �حلزب  �ن��ه��ا م��درج��ة م��ن��ذ ع���ام 

�ل�صيوعي، بح�صب �صتفن�صون يانغ.

�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   
�عالن حكم بالن�صر

   يف  �لدعوى رقم 2018/57 عقاري كلي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- �ملا�صة ورلد و�يد ريل ��صتيت ليمتد - �صركة �جنبية - جمهول حمل 
�ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم   - �ب��ر�ه��ي��م من�صف  �ل��دي��ن  �صم�ض  �مل��دع��ي/  �أن  �لق��ام��ة مب��ا 
�لدين  ل�صالح/�صم�ض  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2018/5/15 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها 
�بر�هيم من�صف ببطان عقد �لبيع �ملوؤرخ 2012/9/24 مو�صوع �لدعوى ، وبالز�م �ملدعي 
�لف  بان ترد للمدعي مبلغ 1.023.068.00 درهم )و�ح��د مليون وثاثة وع�صرون  عليها 
وثمانية و�صتون درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �حلا�صل يف 2018/2/5 
وحتى �ل�صد�د �لتام ، و�لزمت �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صاريف و�لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ، ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف 
خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   

 �عادة �عالن بالن�صر 
 يف  �لدعوى 2018/2304  عمايل جزئي 

�ىل �ملدعى عليه/1- باتينيوم �صي دبليو كيه خلدمات ت�صجيل �ملركبات - �ض ذ م م   
جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي/�صمري ح�صن �لبابا وميثله / �صعيد مبارك 
�ملطالبة مب�صتحقات  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  - قد  �لزحمي  �أحمد  عبيد 
عمالية وقدرها )133068 درهم( وتذكرة �صفر �ىل موطنه �و ما يقابلها )2000( 
  )MB180644983AE/2018( درهم  و�لر�صوم و�مل�صاريف  رقم �ل�صكوى
وحددت لها جل�صة يوم �لثنن �ملو�فق 2018/9/17 �ل�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة 
Ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   

 �عادة �عالن بالن�صر 
 يف  �لدعوى 2018/2408  مدين جزئي 

�لقامة  حمل  جمهول  حنيفا   حممد  �لدين  حكيم  حممد  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
للتاأمن - �ض م ع وميثله/�صعيد مبارك  �لوطنية  �ملدعي/�صركة �لفجرية  �ن  مبا 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  عليك  �أق��ام  قد  �لزحمي  �أحمد  عبيد 
عليه مببلغ وقدره )22210 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.   وحددت لها جل�صة 
لذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  8.30 �ض  �ل�صاعة    2018/9/5 �ملو�فق   �لربعاء   يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2 
 �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة

��ص���م �ل�صركة : �يه �م �صي خلدمات �د�رة �ملن�صاآت “ )�ض.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�ص��ة : 718841  عن�و�نها : مكتب رقم 201 ملك �عمار ��صكوير – بردبي/برج 
خليفه   �ل�صك�ل �لقانوين    : ذ�ت م�صئولية حمدودة   رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 
1145981  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�صري 
�لقر�ر  وذلك مبوجب   ، �عاه  �ملذكور  �ل�صركة  بانحال  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  يف 
لدى  و�مل�صدق   )2018/07/30( بتاريخ  لل�صركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن  �ل�صادر 
�و مطالبة  بتاريخ )2018/07/30(  وعلى من لديه �عرت��ض  �لعدل  �لكاتب  �ل�صيد 
�لتقدم �ىل �مل�صفي �ملعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة �لبطن 
-هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة �مل�صتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان .
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2 
�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي 

��ص����م �مل�صفي :  يو�صف بن خادم لتدقيق �حل�صابات
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة �لبطن  مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها بتعين  
�مل�صفي �ملذكور �عاه للقيام بت�صفية » �يه �م �صي خلدمات �د�رة �ملن�صاآت » )�ض.ذ.م.م(  
وعنو�نها  : مكتب رقم 201 ملك �عمار ��صكوير – بردبي/برج خليفه  وذلك مبوجب 
�لقر�ر �ل�صادر من �جلمعية �لعمومية لل�صركاء بتاريخ )2018/07/30( و�مل�صدق لدى 
مطالبة  �و  �عرت��ض  لديه  من  وعلى    )2018/07/30( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�صيد 
�لتقدم �ىل �مل�صفي �ملعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة �لبطن 
– 04( م�صتحبا معه كافة �مل�صتند�ت  – 04( فاك�ض )2223773  - هاتف : )2226266 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم  2018/1501   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1- عاء �لدين يحي عبد�لقادر حممد  جمهول 
�صركة   - �ل��ه��ال  �لتنفيذ/م�صرف  ط��ال��ب  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
م�صاهمة عامة - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
�ىل  دره��م   )310752.46( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف �لدعوى رقم  2018/1502   تنفيذ جتاري  

�لزعابي  جمهول حمل  ���ص��ده/1- خولة �حمد حممد  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�صرف �لهال - �ض م ع  قد �أقام 
�ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك 
�و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )16636574.03( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �للتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�صر هذ� �لعان.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285348      بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملاب�ض، م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل وجلي وك�صط، �صابون،  ت�صتعمل يف غ�صل وكي  �أخ��رى  وم��و�د  �لأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صر�ت 
نفرة(؛  نفرة(؛ ورق �صحج )�صَّ عطور وزيوت عطرية، م�صتح�صر�ت جتميل، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، منظفات �أ�صنان؛ قما�ض �صحج )�صَّ
نفرة(؛ لو��صق لتثبيت �لرمو�ض �مل�صتعارة؛ لو��صق لتثبيت �ل�صعر �مل�صتعار؛ لو��صق لأغر��ض �لتجميل؛ َغ�صول )لو�صن(  مو�د �صحج )�صَّ
ملا بعد �حلاقة؛ م�صتح�صر�ت تعطري �جلو؛ حليب �للوز لأغر��ض �لتجميل؛ زيت �للوز؛ �صابون �للوز؛ م�صتح�صر�ت �صبار �لألوفري� 
�صاد للعرق؛  طر(؛ �أمونيا )مادة قلوية متطايرة( )منظف(، �صابون مُّ لأغر��ض �لتجميل؛ حجر �ل�صبة )مو�د قاب�صة(؛ كهرمان )عِّ
لاأوعية  قاب�صات  عطرية(؛  )زي��وت  عطور  �ملنزلية؛  لاأغر��ض  لل�صو��ض  م�صادة  م�صتح�صر�ت  تو�ليت(؛  )م��و�د  للعرق  م�صاد�ت 
لأغر��ض �لتجميل؛ عطر باديان؛ بل�صم بخاف �مل�صتخدم لأغر��ض طبية؛ عنا�صر �أ�صا�صية لعطور �لزهور؛ �أماح �إ�صتحمام لي�صت 
�أقنعة جتميلية؛ زيت �لربغموت؛ م�صتح�صر�ت ق�صر )مزيات  ى؛  �لِلحَّ �أ�صباغ  لغايات طبية؛ م�صتح�صر�ت جتميلية لاإ�صتحمام؛ 
�ألو�ن( لأغر��ض �لتجميل؛ �أماح ق�صارة؛ �صود� ق�صارة؛ رذ�ذ�ت لإنعا�ض ر�ئحة �لفم؛ �أ�صرطة لإنعا�ض ر�ئحة �لفم؛ منكهات للكعك 
)مو�د  �ملعادن  كربيد�ت  �لغبار؛  وتنفي�ض  �لتنظيف  لأغر��ض  علب  يف  م�صغوط  ه��و�ء  �لزينة؛  �صابون  من  ِقطع  عطرية(؛  )زي��وت 
؛  �ل�صخ�صية  بالعناية  �لأرز؛ طبا�صري تنظيف؛ م�صتح�صر�ت تنظيف غري طبية خا�صة  �صحج )�صنفرة((؛ زيوت عطرية من خ�صب 
�لإ�صكايف؛م�صتح�صر�ت  �صمع  �لتنظيف؛  لغر�ض  مبنظف  بة  م�صرَّ �أقم�صة  �لزينة؛  لأغ��ر����ض  منظف  حليب  تنظيف؛  م�صتح�صر�ت 
م�صنوعة من �لكولجن لغر��ض جتميلية، كيماويات لتن�صيع �لألو�ن لاأغر��ض �ملنزلية )غ�صيل وكي( ؛ملونات لأغر��ض �لزينة؛ 
�أقام جتميلية؛  �أطقم جتميل؛  �أ�صباغ جتميلية؛  �لأل��و�ن؛ كور�ندم )مادة �صحج )�صنفرة((؛ كرميات جتميلية؛  �إز�لة  م�صتح�صر�ت 
جتميل  م�صتح�صر�ت  لا�صتحمام،  جتميل  م�صتح�صر�ت  بالب�صرة؛  للعناية  جتميل  م�صتح�صر�ت  للرمو�ض؛  جتميل  م�صتح�صر�ت 
لأغر��ض  �لتجميل؛ غزل قطني  لأغر��ض  �أع��و�د قطن  للحيو�نات؛  م�صتح�صر�ت جتميل  م�صتح�صر�ت جتميل؛  �لتنحيف؛  لغايات 
�لتجميل؛ كرميات للجلد �ملدبوغ؛ ر�صوم زينة لل�صف لأغر��ض �لتجميل؛ مزيات دهون بخاف �مل�صتخدمة يف �لعمليات �لت�صنيعية؛ 
هام تبيي�ض �لأ�صنان؛ ملمعات �أطقم �لأ�صنان؛ �صابون لإز�لة �لرو�ئح �لكريهة؛ مزيات رو�ئح كريهة لاإن�صان �أو �حليو�ن؛ مزيات 
ديامانتن  طبية؛  ولغايات  �لت�صنيعية  �لعمليات  يف  �مل�صتخدمة  بخاف  منظفات  �صعر؛  مزيات  �لأليفة؛  للحيو�نات  كريهة  رو�ئ��ح 
)مادة �صحج )�صنفرة((؛ �صابون مطهر؛ م�صتح�صر�ت �غت�صال لأغر��ض �صحية �صخ�صية �أو لإز�لة �لرو�ئح �لكريهة )مو�د تو�ليت(؛ 
�لكولونيا؛ م�صحوق �صحج  �ل�صحون؛ ماء  �لتنظيف �جلاف؛ عو�مل جتفيف لغ�صالت  �ل�صامبو �جلاف؛ م�صتح�صر�ت  م�صتح�صر�ت 
)�صنفرة(؛ قما�ض �صحج )�صنفرة(؛ ورق �صحج )�صنفرة( ؛ زيوت عطرية من خ�صب �لاأرز؛ زيوت عطرية من �لكباد؛ زيوت عطرية من 
�لليمون؛ زيوت عطرية؛ خا�صات �أثريية؛ خا�صات زهور )عطور(؛ م�صتح�صر�ت جتميل �حلو�جب؛ �أقام �حلو�جب؛ غ�صول �لعن 
للم�صروبات )زيوت  �أظافر م�صتعارة؛ منكهات  و�لكي؛ رمو�ض م�صتعارة؛  �لغ�صيل  ت�صتخدم يف  لغايات طبية؛ ملينات لاأقم�صة  لي�ض 
تلميع؛  م�صتح�صر�ت  )عطور(؛  تبخري  م�صتح�صر�ت  جلي(؛  )م�صتح�صر�ت  �لأر�صيات  �صمع  مزيات  �لأر�صيات؛  �صمع  عطرية(؛ 
زيت �لغلتريية؛ جري�نيول؛ قما�ض زجاج )لل�صنفرة(؛ ورق زجاج )لل�صنفرة( ؛ مو�د دهنية لأغر��ض �لتجميل؛ م�صتح�صر�ت جلخ؛ 
�ُصولت )لو�صن( لل�صعر؛ رذ�ذ )�صرب�ي( لل�صعر؛ م�صتح�صر�ت جتعيد �ل�صعر؛ م�صتح�صر�ت فرد �ل�صعر؛ هليوتروبن  �أ�صباغ لل�صعر؛ غَّ
؛حنة؛م�صتح�صر�ت ع�صبية لغر��ض جتميلية،بريوك�صيد �لهيدروجن لأغر��ض �لتجميل؛  بخور؛ �أيونون )عطر(؛ زيت �ليا�صمن؛ 
بغة �لزرقاء(؛  ماء جافيل؛ �أحمر ل�صقل �جلو�هر؛ عود �لبخور؛ م�صتح�صر�ت �إز�لة �لاكيه؛ قا�صر للغ�صيل و�لكي؛ نيلة للغ�صيل )�ل�صِّ
ملمع للغ�صيل و�لكي؛ م�صتح�صر�ت للغ�صيل و�لكي؛ م�صتح�صر�ت نقع �لغ�صيل و�لكي؛ ن�صا �لغ�صيل؛ �صمع �لغ�صيل؛ زيت �خلز�مى؛ ماء 
�ُصولت  ِّعة لل�صفاه؛ طاء �ل�صفاه؛ غَّ لمعات(؛ مو�د ملم� �خلز�مى؛ م�صتح�صر�ت ق�صر �جللد �ملدبوغ؛ مو�د حافظة للجلد �ملدبوغ )مُّ
)لو�صن( لأغر��ض �لتجميل؛ م�صاحيق مكياج؛ م�صتح�صر�ت مكياج؛ م�صتح�صر�ت �إز�لة �ملكياج؛ مكياج؛ م�صكرة؛ جل للتدليك بخاف 
�مل�صتخدم لاأغر��ض �لطبية؛ �صابون طبي؛ خا�صة �لنعناع )زيت عطري(؛ نعناع ل�صناعة �لعطور؛ �صمع لل�صو�رب؛ غ�صولت للفم 
�أظافر؛ مبطات  لي�صت لغايات طبية؛ م�صك )ل�صناعة �لعطور(؛ مل�صقات فنية لاأظافر؛ م�صتح�صر�ت �لعناية بالأظافر؛ ملمع 
جتعيد �ل�صعر �لد�ئم؛ �صو�ئل مانعة لانزلق لاأر�صيات؛ �صمع مانع لانزلق لاأر�صيات؛ زيت �لرتبنتن لإز�لة �لدهون؛ زيوت 
لأغر��ض �لتنظيف؛ زيوت لأغر��ض �لتجميل؛ زيوت للعطور و�لرو�ئح؛ زيوت لأغر��ض �لزينة؛ م�صتح�صر�ت �إز�لة �لدهان؛ معاجن 
ل�صحذ �أمو��ض �حلاقة؛ عطور؛ فازلن لأغر��ض �لتجميل؛ م�صتح�صر�ت م�صتخل�صة من �أور�ق �لنباتات؛ ملمع لاأثاث و�لأر�صيات؛ 
كرميات �صقل؛ ورق �صقل؛ م�صتح�صر�ت �صقل؛ حجارة �صقل؛ �صمع �صقل؛ مر�هم لأغر��ض �لتجميل؛ م�صتح�صر�ت لتنظيف �أطقم 
�ن�صد�د  ملنع  �لنباتات، م�صتح�صر�ت  �ور�ق  لتلميع  )رو�ئح طيبة(؛م�صتح�صر�ت  �ملعطرة  �ملجففة  �لورد  �أور�ق  �لأ�صنان؛ مزيجات من 
�أنابيب �لت�صريف؛ حجر �خلفاف؛ حلاء �لكاجة للغ�صيل؛ زيت �لورد؛ م�صتح�صر�ت �إز�لة �ل�صد�أ؛ �أكيا�ض معطرة للبيا�صات؛ �صفرول؛ 
ورق �صحج )لل�صنفرة(؛ م�صتح�صر�ت لإز�لة �لق�صور لاأغر��ض �ملنزلية؛ ماء معطر؛ خ�صب معطر؛ حماليل جلي؛ �صامبو؛ �صامبو 
ملمعات  )ُملمعات(؛  تلميع  م�صتح�صر�ت  )قاب�صات(؛  ِحاقة  حجارة  ِحاقة؛  �صابون  ِحاقة؛  م�صتح�صر�ت  �لأليفة؛  للحيو�نات 
لاأحذية؛ �صمع لاأحذية؛ �صمع �حلذ�ئن؛ كربيد �ل�صليكون )مادة �صحج )�صنفرة((؛ كرميات تبي�ض �لب�صرة؛ م�صتح�صر�ت تنعيم 
)تن�صية(؛ حجارة تنعيم؛ �صابون لتن�صيع �لن�صيج؛ �صابون لتعرق �لأقد�م؛ غ�صول قلوي من �ل�صود�؛ مزيات �لبقع؛ ملمع ن�صوي 
جتميل(؛  )م�صتح�صر�ت  لل�صم�ض  بالتعر�ض  �لب�صرة  لإ�صمر�ر  م�صتح�صر�ت  �ل�صم�ض؛  من  �لوقاية  م�صتح�صر�ت  �لغ�صيل؛  لأغر��ض 
�صمع �خلياطن؛ م�صحوق �لتالك للزينة؛ تربينات )زيوت عطرية(؛ مناديل ورقية م�صربة بغ�صولت )لو�صن( جتميلية؛(؛ مناديل 
مهبلية  �لدهون؛غ�صولت  لإز�ل��ة  تربنتن  لل�صقل؛  طر�بل�صي  حجر  تو�ليت؛  مو�د  كولونيا؛  �ملكياج،  �ز�ل��ة  بغ�صولت  م�صربة  ورقية 
للعناية �ل�صحية �و �حلد من �لتعرق؛ م�صتح�صر�ت �إز�لة �لطاء؛ رماد بركاين للتنظيف؛ م�صتح�صر�ت تنظيف ورق �جلدر�ن؛ �صود� 

�لغ�صيل للتنظيف؛ �صمع لار�صيات �خل�صبية؛ �صو�ئل لتنظيف �لزجاج، مبي�صات
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ،  �أو  فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، 
وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285359         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مطاط �صبة م�صنع و غري م�صنع؛ و�لغوتابر�صا و�ل�صمغ و�لأ�صب�صتو�ض و�مليكا و�ملنتجات �مل�صنوعة من هذه 
�ملو�د مو�د با�صتيكية مت�صكلة بالبثق لاإ�صتعمال يف �لت�صنيع ، مو�د �لتغليف و�حل�صو و�لعزل ، �أنابيب مرنة 
غري معدنية؛ ر�تنجات �أكريلية )منتجات �صبه م�صغولة(؛ �أربطة ل�صقة بخاف �لقرطا�صية ولي�صت لغايات 
�إ�صطناعية )منتجات  ر�تنجات  )�أغ�صية ملونة(؛  للنو�فذ  �ل�صم�ض  �أغ�صية حاجبة لأ�صعة  �أو منزلية؛  طبية 
�أ�صب�صتو�ض؛  �أن�صجة  �أ�صب�صتو�ض؛  �أغطية  �أ�صب�صتو�ض؛  قما�ض  �صخري(؛  )حرير  �أ�صب�صتو�ض  م�صغولة(؛  �صبه 
�صتائر �صامة  �أ�صب�صتو�ض؛  �أ�صب�صتو�ض؛ ورق  �أغلفة  �أ�صب�صتو�ض؛  �أ�صب�صتو�ض؛ كرتون  �ألياف  �أ�صب�صتو�ض؛  لباد 
�أ�صب�صتو�ض؛ �صفائح �أ�صب�صتو�ض؛ �ألو�ح �أردو�زية �أ�صب�صتو�ض؛ �أكيا�ض )مغلفات و�أجربة( من �ملطاط للتغليف؛ 
�صبه معاجلة  �حل��ر�ري؛ مو�د  �لإ�صعاع  ملنع  للغايات  �ل�صوت؛ مركب  لعزل  �أغطية حلائية  �لباته؛  �صمغ 
لتبطن �ملكابح؛ �أنابيب خر�طيم �لقنب؛ �ألياف كربونية لي�صت لاإ�صتخد�م �لن�صيجي؛ مو�د ل�صد �ل�صقوق؛ 
مطاطية  �صمامات  �لت�صرب؛  فتحات  لإ�صاح  كيميائية  مركبات  معاجلة؛  �صبه  �صليلوز  )�أ�صيتات(  خ��ات 
�لإ�صعاع �حلر�ري؛ خر�طيم و�صل للم�صعات �حلر�رية  مطقطقة؛ بطانات للقاب�ض )�لكلت�ض(؛ مركب ملنع 
كهربائية؛  ع��و�زل  �أ�صطو�نية؛  و�صات  �ل�صقوق(؛  )ل�صد  للح�صو  خام  قطن  مطاطية؛  حبال  �ملركبات؛  يف 
�أبونيت  قو�لب  )فلكنايت(؛  �أبونيت  ل�صقة؛  �أ�صرطة  لل�صحب؛  مانعة  �أ�صرطة  �ملطاط؛  لابو�ب من  حاجز 
)فلكنايت(؛ خيوط مطاطية لي�صت لاإ�صتخد�م �لن�صيجي؛ ح�صو�ت للو�صات �لتمددية؛ �أن�صجة من �ألياف 
لو�زم  �أغ�صية با�صتيكية(؛  �أو  �صبه معاجلة  )رغ��و�ت  تر�صيح  للعزل؛ مو�د  �ألياف زجاجية  للعزل؛  زجاجية 
غري معدنية خلطوط �لهو�ء �مل�صغوط؛ لو�زم غري معدنية لنابيب مرنه؛ لو�زم غري معدنية للمو��صري 
)منتجات  �لزهور  لتن�صيق  رغوية  دعائم  للتلوث؛  م�صادة  عو�مات  معدنية؛  غري  مرنه  خر�طيم  �ل�صلبه؛ 
منع  �أط��و�ق  للعزل؛  معدنية  رقائق  للتغليف؛  �مل�صتخدمة  بخاف  جم��ددة  �صليلوز  رقائق  م�صغولة(؛  �صبه 
�أو معالج جزئياً؛ غوتابر�صا؛ خر�طيم ن�صيجية؛ رو�بط عازلة؛  �لت�صرب؛ �صوف �لزجاج للعزل؛ �صمغ خام 
عازلة؛  زي��وت  �لكهربائية؛  للمحولت  ع��ازل  زي��ت  عازلة؛  م��و�د  عازلة؛  قفاز�ت  ع��ازل؛  لباد  عازلة؛  �أن�صجة 
دهانات عازلة؛ ورق عازل؛ ل�صقات عازلة؛ مو�د عازلة حر�رية؛ ورني�ض عازل؛ عو�زل؛ كابات عازله؛ عو�زل 
للم�صادر �لرئي�صية للتيار �لكهربائي؛ عو�زل لق�صبان �ل�صكك �حلديدية؛ �أغلفة و�صل لاأنابيب؛ و�صات 
غري معدنية لاأنابيب �ملرنة؛ لثي )مطاط(؛ مطاط �صائل؛ باط رخو؛ ميكا خام �أو معالج جزئياً؛ �صوف 
معدين )عازل(؛ مو�د غري مو�صلة لاحتفاظ باحلر�رة؛ مو�د تغليف )تعبية �أو �صد( من �ملطاط �أو �للد�ئن؛ 
�ألياف  لاأنابيب؛  معدنية  غري  �أغلفة  �لكهربائية؛  للمكثفات  ورق  �للد�ئن؛  �أو  �ملطاط  من  تبطن  م��و�د 
�أغطية با�صتيكية لأغر��ض  �أغطية با�صتيكية لي�صت للتغليف؛  �لن�صيجي؛  با�صتيكية لي�صت لاإ�صتخد�م 
زر�عية؛ مو�د با�صتيكية �صبه معاجلة؛ مو�د تقوية غري معدنية لاأنابيب؛ حلقات مطاطية؛ مو�د مطاطية 
�أجز�ء �لآلت؛ حماليل  �إ�صطو�نية مطاطية حلماية  �أكمام  لتلبي�ض �لإطار�ت؛ �لأختام �ملطاطية للجو�رير؛ 
مطاطية؛ �صد�د�ت مطاطية؛ مطاط خام �أو �صبه م�صنع؛ مركبات منع �لت�صرب للمفا�صل؛ �أ�صرطة تلقائية 
�صوف  لارجتاج؛  ما�صة  مطاطية  م�صد�ت  منزلية؛  �أو  طبية  لغايات  ولي�صت  �لقرطا�صية  بخاف  �لل�صق 
خبث معدين )عازل(؛ خيوط حلام با�صتيكية؛ مو�د عازلة لل�صوت؛ حو�جز مطاطية؛ حلقات ح�صو؛ مو�د 
�لن�صيجي؛  �إ�صطناعي؛ خيوط من مو�د با�صتيكية لي�صت لاإ�صتخد�م  �ملباين؛ مطاط  عازلة للرطوبة يف 
خيوط مطاطية لي�صت لاإ�صتخد�م �لن�صيجي؛ �صمامات من مطاط هندي �أو ليف مفلكن؛ �صفائح ف�صكوزية 
لي�صت للتغليف؛ ليف مفلكن؛ حلقات من مطاط �أو ليف مفلكن؛ خر�طيم ري؛ �أغلفة مانعة لت�صرب �ملاء؛ 

مركبات لاأ�صرطة �ملقاومة للعو�مل �جلوية؛ حو�جز للنو�فذ من �ملطاط
�لو�ق�عة بالفئة: 17

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 285366         بتاريخ :  2017/12/30

با�ص��م: �صوين كوربوري�صن
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملن�صوجات و بد�ئل �ملن�صوجات؛ بيا�صات لا�صتعمال �ملنزيل؛ �صتائر من �لن�صيج �أو �لبا�صتيك؛ �أقم�صة 
ل�صقة باحلر�رة؛ قما�ض لاأعام لاأطفال؛ ر�يات من �لن�صيج �و �لبا�صتيك؛  بيا�صات حمام )عد� 
بيا�صات  لاأ�صّرة؛  �ل��ورق  من  �أغطية  لاأ�صّرة؛  �أغطية  لاأ�صّرة؛  بطانيات  حمام؛  قفاز�ت  �ملاب�ض(؛ 
�لأليفة؛ قما�ض للغربلة؛ قما�ض  �لبلياردو؛ بطانيات للحيو�نات  )�أغطية( لاأ�صّرة؛ قما�ض لطاولت 
للتطريز  كنفا  �لبفتة؛  قما�ض  �لبا�صتيك؛  �و  �لن�صيج  من  لاعام  قما�ض  �لبكرم؛  قما�ض  �لديباج؛ 
�أو �لزخرفة؛ �صا�ض؛ ن�صيج �ل�صنيل؛ �صفيوت )قما�ض(؛ �أقم�صة؛ لأقم�صة لإز�لة �ملاكياج؛ مفار�ض و�قية 
للمو�ئد من �لن�صيج؛ من�صوجات قطنية؛ �أغطية من �لبا�صتيك لاأثاث؛ �أغطية )�صائبة( لاأثاث؛ 
�أغطية للو�صائد؛ كريب )ن�صيج(؛ قما�ض �لكريبون؛ حو�مل من �لن�صيج لل�صتائر؛ �صتائر من �لن�صيج 
�لبفتة  قما�ض  مقلمة؛  بيا�صات  لاطفال؛  �حلفاظات  تغيري  �أقم�صة  دمق�ض؛  قما�ض  �لبا�صتيك؛  �أو 
�ل��زغ��ب(؛ م��ادة مطاطية  ُب�����ُص��ط؛  حل��ف م��ن زغ��ب �لعيدر )�أغ��ط��ي��ة م��ن  �لهندية؛ �صتائر ل��اأب��و�ب؛ 
حمبوكة؛ قما�ض �حللفا؛ �أقم�صة للبا�ض �لقدم؛ �أقم�صة من جلود �حليو�نات �ملقّلدة؛ �أقم�صة؛ �أقم�صة 
َلبَّاد؛  �لن�صيج؛   للوجه من  منا�صف  �لن�صيج؛  لاإ�صتخد�م يف  �أقم�صة  للمناطيد؛  �لغاز�ت  لنفاذ  مانعة 
�لن�صيج للرت�صيح؛ ك�صوة مف�صلة لأغطية  �ألياف زجاجية ت�صتخدم يف �لن�صيج؛ مو�د من  �أقم�صة من 
)ن�صيج(؛  ناعم(  �صويف  )ن�صيج  فانيلة  �لبا�صتيك؛  �و  �لن�صيج  من  �أع��ام  �لقما�ض؛  من  �ملر�حي�ض 
فريز )قما�ض(؛ �أغطية من �لن�صيج لاأثاث؛ �صا�ض )قما�ض(؛ قما�ض �لزجاج )منا�صف(؛ �أقم�صة ل�صقة 
بخاف �مل�صتخدمة لأغر��ض �لقرطا�صية؛ قما�ض من �لوبر )خي�ض(؛ مناديل من �لن�صيج؛ بطانات من 
�ملنزيل؛ جر�صي  بيا�صات لا�صتعمال  �لقنب؛  ن�صيج  �لقنب؛  بالتجزئة؛ قما�ض  تباع  للقبعات،  �لن�صيج 
للماب�ض  �أن�صجة  بيا�صات؛  قما�ض  �لن�صيج؛  من  رق��ع  حمبوكة؛  �أقم�صة  �جل��وت��ة؛   قما�ض  )ن�صيج(؛  
�أغطية  )قما�ض(؛  مربوت  )�أن�صجة(؛  بطانات  �ل��ق��دم؛  لبا�ض  لتبطن  �ن�صجة  �لد�خلية؛  �لن�صائية 
للفر��ض؛ فرو �خُللد )ن�صيج(؛ نامو�صيات؛ �صتائر �صبكية؛ �أقم�صة من ن�صيج غري حمبوك؛ قما�ض زيتي 
م�صتخدم كمفار�ض للمو�ئد؛ �أغطية للمخد�ت؛ �أكيا�ض للمخد�ت؛ مفار�ض مو�صعية لي�صت من �لورق؛ 
مو�د با�صتيكية )بديلة للقما�ض(؛ �أقم�صة �لبفتة �ملطبوعة؛ �أغطية من �لن�صيج للطابعات؛ �أقم�صة من 
�حللفا؛ �أق�صمة حرير �إ�صطناعي؛ مناديل من �لن�صيج للمو�ئد؛ ماء�ت )�أن�صجة(؛ �صتائر من �لن�صيج 
�أو �لبا�صتيك حلمام �لد�ض؛ �أكفان؛  حرير )قما�ض(؛ �أقم�صة حريرية لطباعة �لر�صوم؛ بطانات �كيا�ض 
للمو�ئد  �أغطية  �ل��ورق؛  من  لي�صت  للمو�ئد  بيا�صات  لاطفال؛  للنوم  �أكيا�ض  للنوم؛  �أكيا�ض  �لنوم؛ 
�ل��ورق؛ تفتة )قما�ض(؛  �ل��ورق؛ مفار�ض للمو�ئد لي�صت من  �أغطية للمو�ئد لي�صت من  �لن�صيج؛  من 
مطرز�ت من �لن�صيج )تعلق على �جلدر�ن(؛ مو�د ن�صيج؛ �أقم�صة لأغطية �لفر��ض )بيا�صات؛ �أقم�صة 
لأغطية �لفر��ض؛ منا�صف من �لن�صيج؛ قما�ض خمطط للتطريز؛ بطانيات لل�صفر )�أغطية مرت�كبة(؛ 

م�صبكات )�أقم�صة(؛ تول؛ �أقم�صة للتنجيد؛ خممل؛ قما�ض �صويف؛ زفري )قما�ض(
�لو�ق�عة بالفئة: 24

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو 
�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285368         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لأزر�ر و�لكابات و�لعر�وي و�لدبابي�ض و�لإبر و�لزهور   ، �ملخرمات و�ملطرز�ت و�لأ�صرطة و�جلد�ئل 
�إ�صطناعية، فو�كه  �إك�ص�صو�ر�ت ماب�ض(، زهور   ( �أربطة للذر�ع  )�أب��و�ق �صينية(،  �لإ�صطناعية،زينة  
ل�صنع  لي�صت  خ��رز�ت  نفي�صة،  معادن  من  لي�صت  للماب�ض،  �صار�ت  ��صطناعية،  نباتات  �إ�صطناعية، 
�ملجوهر�ت، م�صابك �أحزمة، �إبر حباكة، ري�ض طيور )�إك�ص�صو�ر�ت ماب�ض(، زمامات لل�صرت�ت، بكر�ت 
حلفظ خيوط �ملطرز�ت �أو �ل�صوف )لي�صت �أجز�ء �آلت(،م�صابك �صعر معدنية، دبابي�ض �صعر، �أقو��ض 
لل�صعر، علب لاإبر، جد�ئل زينة، دبابي�ض للزينة )�إك�ص�صو�ر�ت ماب�ض(، �أبازمي )�إك�ص�صو�ر�ت ماب�ض(، 
دعائم  قيطان(،  )زر�ك�ض  �صنيل  للمفاتيح،  �صل�صلة  �و  للمفاتيح  حلقة  �ملجوهر�ت،  غري  �أزر�ر،�ح��ج��ار، 
�أو خيوط حلو�ف �ملاب�ض، �أ�صاع م�صد�ت،  �أو خيوط للماب�ض، حبال  ياقات،رقام �ملت�صابقن، حبال 
�صنار�ت حبك للتطريز، قو�لب لرتق �أو رفو �لأحذية، �إبر رتق �أو رفو،مو�د و ��صياء لتزين �ل�صعر )زينة 
�صعر(، حو��صي للماب�ض، �أ�صرطة مرنة )مطاطية(، مطرز�ت،�بر للتطريز،دبابي�ض مدببة )�لدبور(، 
�إ�صطناعية،  حو��صي  م�صتعار،  �صعر  م�صتعارة،  حِل��ى  ماب�ض،  ع��ر�وي  �لأك��م��ام،  مل�صك  متمددة  �أربطة 
�صو�رب م�صتعارة،م�صابك  لاقو��ض، م�صابك ماب�ض، ري�ض )�إك�ص�صو�ر�ت ماب�ض(، نقو�ض )مطرز�ت(، 
ك�صاك�ض )�أ�صغال خمرمات(، ك�صاك�ض للماب�ض، �أهد�ب )حو��صي(، مطرز�ت ذهبية، كلف خياطة ماعد� 
�ليدوية،  �لأدو�ت  �ل�صعر، لفافات �صعر بخاف  لل�صعر، قبعات �صباغة  �أربطة �صعر،م�صابك  �خليوط، 
�صعر،قبعات،  لل�صعر،دبابي�ض  �صبكات  لل�صعر،  و�صات  �ل�صعر،  لتجعيد  دبابي�ض  �ل�صعر،  لتجعيد  ورق 
رقع ل�صقة حر�رياً لتزين مو�د �لن�صيج )كلف خياطة(، ُرقع ل�صقة حر�رياً لإ�صاح مو�د �لن�صيج، 
�أ�صرطة ربط بالكابات و�خلو�بري، كابات )كلف خياطة(، كابات للم�صد�ت، �صعر �لب�صر، �إبر حياكة، 
خمرمات للحو��صي، زرك�صات للمخرمات، �أحرف لو�صم �لكتان، برق من �مليكا، عر�وي مونوغر�م لو�صم 
�لكتان، علب لاإبر، مغارز �إبر، �إبر لآلت مت�صيط �ل�صوف، �إبر،ل�صامة )�د�ة لدخال �خليط يف �لبرة(، 
)�أك�ص�صو�ر�ت  نعام  ري�ض  للماب�ض(،  )زرك�صات  �أور�صدو  للزينة،  )�أزر�ر(  �صار�ت  �لكتان،  لو�صم  �أرق��ام 
ماب�ض(، عر�وي )للمخرمات(، مغارز دبابي�ض، دبابي�ض )بخاف �ملجوهر�ت(، �صعر جمدول، �أ�صرطة 
جو�ئز، �أ�صرطة )كلف خياطة(، حلي وردية )كلف خياطة(، كابات للبطانيات، �إبر �ل�صروجية، علب 
�أحذية،  م�صابك  �أحذية،  عر�وي  �أحذية،  �أب��ازمي  خياطة�  ك�صتبانات  خياطة،  خياطة،�بر  خياطة،�دو�ت 
ل�صنع  ملفات  ماب�ض،  كتافيات  �حلذ�ئن،  �إب��ر  �ملزرك�صة،  لاأحذية،�لحذية  �أربطة  �أحذية،  كابات 
�أ�صرطة  �صبكات �صيد �ل�صمك، مطرز�ت ف�صية، ك�صاك�ض للتنانري، �صحابات، كبا�صات، برق للماب�ض، 
م�صتعار،  �صعر  خ�صل  زي��ن��ة(،  )ك���ر�ت  زينة  �أ�صرطة  خياطة(،  )كلف  �صر��صيب  �ل�صتائر،  لرتوي�صات 
زرك�صات للماب�ض، م�صابك لبناطيل ر�كبي �لدر�جات، �صعر م�صتعار، خمرمات �صوفية، �أكاليل زهور 

�إ�صطناعية،�صحابات للحقائب
�لو�ق�عة بالفئة: 26

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو 
�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285374         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لكحولية؛ م�صروبات م�صتخل�صة  �مل�صروبات غري  �ملعدنية و�لغازية وغريها من  �ملياه 
مياه  �مل�صروبات؛  لعمل  �أخ��رى  وم�صتح�صر�ت  �صر�ب  �لفو�كه؛  وع�صائر  �لفو�كه  من 
لل�صهية غري كحولية؛  �لكحويل؛ م�صروبات فاحتة  �لأل��وة فري�،غري  غازية؛ م�صروب 
�مل�صروبات؛  لتح�صري  خا�صات  كحولية؛  غري  كوكتيات  كحويل؛  غري  تفاح  ع�صري 
�صر�ب فو�كه، غري كحويل؛ جعة زجنبيل؛ ع�صري عنب، غري خممر؛  ع�صري فو�كه؛ 
م�صروبات تو�ترية؛ م�صروب غري كحويل حم�صر من حبوب �جلاود�ر؛ ليمونا�صة؛ ماء 
�لليثيا؛ مياه معدنية )م�صروبات(؛ ع�صري عنب؛ م�صروبات غري كحولية؛ م�صروبات 
غري كحولية منكهة بالقهوة؛ م�صروبات غري كحولية منكهة بال�صاي؛ خا�صات فو�كه 
غري كحولية؛ م�صروبات ع�صري فو�كه غري كحولية؛ م�صروبات غري كحولية �أ�صا�صها 
للم�صروبات  م�صاحيق  �ل��ف��و�رة؛  للم�صروبات  حم��اة  �أق��ر����ض  �ل��ل��وز؛  ���ص��ر�ب  �لع�صل؛ 
�مل�صروبات؛  لتح�صري  م�صتح�صر�ت  �لغازية؛  �ملياه  لتح�صري  م�صتح�صر�ت  �ل��ف��و�رة؛ 
بالربوتن؛  �لغنية  �لريا�صية  �مل�����ص��روب��ات  �مل��ع��دن��ي��ة؛  �مل��ي��اه  لتح�صري  م�صتح�صر�ت 
�لف�صاغ )م�صروب غري  �صر�ب  بد�ئل �حلليب؛  با�صتثناء  �لرز،  �لقائمة على  �مل�صروبات 
�مل�صروبات  �ل�صود�؛  ماء  �لع�صائر؛  �صربات )م�صروبات(؛  فو�ر؛  كحويل(؛ ماء معدين 
فاكهة  ع�صري  �حلليب؛  ب��د�ئ��ل  با�صتثناء  �ل�صويا،  على  �لقائمة  �مل�صروبات  �ل��غ��ازي��ة؛ 
�ل�صحية  �ل�صرب  �لليموناد�؛ مياه  لعمل  فاكهة مركز  �مل�صروبات؛ ع�صري  لعمل  مركز 
مياه  )م�صروبات(؛  خ�صر�و�ت  ع�صري  )م�صروبات(؛  طماطم  ع�صري  �لينابيع(؛  )ماء 

)م�صروبات(؛ م�صروبات م�صل �للن
�لو�ق�عة بالفئة: 32

باللون  �لاتينية  ب��الح��رف   SONY كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��ام��ة:  و���ص��ف 
�لأ�صود

�ل�ص��رت�طات: 
يف  �لتجارية  �لعامات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذل��ك  على  �عرت��ض  لديه  من  فعلى 
�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ�  �أو   ، وز�رة �لقت�صاد 

�لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 285373         بتاريخ :  2017/12/30

با�ص��م: �صوين كوربوري�صن
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مو�د خام غري جمهزه زر�عياً ومنتجات �لب�صاتن و�لغابات؛ �حلبوب �خلام وغري �ملجهزة و�لبذور؛ �لفو�كه 
للنباتات؛  �لبذور  و  �لبذر  �لنباتات و�لزهور �لطبيعية؛ ب�صيات؛  �أع�صاب طازجة؛  و�خل�صرو�ت �لطازجة؛ 
طحالب  )�مل��ل��ت(؛  �ملنبت  �ل�صعري  باحليو�نات؛  �خلا�صة  �مل�صروبات  و  �لغذ�ئية  �مل��و�د   ، �حلية؛  �حليو�نات   ،
لاإ�صتهاك �لب�صري �أو �حليو�ين؛ �لغاروفيا لاإ�صتهاك �حليو�ين؛ لوز )ثمر(؛ نباتات �لألوفري�؛ �صمكة 
�لأن�صوفة )حيه(؛ م�صتح�صر�ت لت�صمن �حليو�نات؛ مو�د غذ�ئية للحيو�نات؛ رمل معطر للحيو�نات �لأليفة 
)فر��ض للحيو�نات(؛ تن�صيق �لفو�كه �لطازجة؛ �خلر�صوف �لطازج؛ ثفل ق�صب �ل�صكر )مادة خام(؛ �صعري؛ 
�لأليفة؛ طعام للطيور؛ نخالة؛ هري�ض )علف(  ثمار طازجة؛ �صعري ط��ازج؛ توت ط��ازج؛ �صر�ب للحيو�نات 
لاإ�صتهاك  �حلبوب  معاجلة  من  ثانوية  منتجات  �صجري�ت؛  ب�صيات؛  ما�صية؛  �حليو�ين؛  لاإ�صتهاك 
�حليو�ين؛ ثفل للما�صية؛ طعام للما�صية؛ بذور حبوب غري معاجلة؛ ك�صتنة طازجة؛ جذور �لهندبا �لربية؛  
�أ�صجار عيد �ملياد؛ حم�صيات طازجه؛ حبوب كاكاو خام؛ ق�صور جوز �لهند؛ جوز �لهند؛  �لهندبا طازجه؛ 
للطيور؛  �لبحر  ل�صان  ط��ازج؛  خيار  )حية(؛  ق�صريات  )ح��ي(؛  �لنهر  �صرطان  �لنارجيل؛  لب  �لكولة؛  ج��وز 
ف�صات �لتقطري لاإ�صتهاك �حليو�ين؛ ب�صكويت للكاب؛ ثفل �لبرية؛ م�صغ �صاحلة لاأكل للحيو�نات؛ 
لاأكل  �ل�صاحلة  �ل�صم�صم  �حلية؛  لاأكل  �ل�صاحلة  �حل�صر�ت  �ملعاجلة؛  لاأكل غري  �ل�صاحلة  �لكتان  بذور 
�أ�صماك حية؛  غري �ملعالج؛ بي�ض خم�صب للتفقي�ض؛ دقيق �ل�صمك لاإ�صتهاك �حليو�ين؛ بي�ض �ل�صمك؛ 
طعم حي ل�صيد �ل�صمك؛ م�صحوق �لكتان )علف(؛ بذور �لكتان لاإ�صتهاك �حليو�ين؛ وجبات بذور �لكتان 
طازجة؛  ف��و�ك��ه  �ل��ف��و�ك��ه؛  )ث��ف��ل(  بقايا  طبيعية؛  زه��ور  للتزين؛  جمففة  زه��ور  �حل��ي��و�ين؛  لاإ�صتهاك 
للدو�جن؛  ُبرغل  ِعنب ط��ازج؛  �أع�صاب طازجة؛ ثوم ط��ازج؛ ِغال )حبوب(؛ ِغال لاإ�صتهاك �حليو�ين؛ 
ُكّر�ث؛  ُبندق طازج؛ �صمك �لرجنة، حي؛ خماريط ح�صي�صة �لدينار؛ ح�صي�صة �لدينار؛ ثمار �لعرعر؛  تن؛ 
لفر��ض �حليو�نات؛ حيو�نات  للحيو�نات؛ خث  فر��ض  �حليو�نات؛  لعلف  كل�ض  ط��ازج؛ خ�ض؛  ليمون؛ عد�ض 
حية؛ �صرطان بحري )حي(؛ ثمار �خلروب، �خلام؛ ذرة �صفر�ء؛ ثفل �لذرة �ل�صفر�ء للما�صية؛ �صعري منبت 
)ملت( للتخمري و�لتقطري؛ هري�ض لت�صمن �ملا�صية؛ دقيق للحيو�نات؛ حيو�نات تعر�ض يف حد�ئق �حليو�ن؛ 
غزل فطري للتكاثر؛ فطر طازج؛ بلح �لبحر )حي(؛ قّر��ض؛ ثمار �جلوز )فو�كه(؛  �صوفان؛ زيتون طازج؛ 
ب�صل طازج؛ برتقال طازج؛ حمار )حي(؛ �أ�صجار نخيل؛ نخيل )�أور�ق �صجر �لنخيل(؛ ثفل �لفول �ل�صود�ين 
للحيو�نات؛ م�صحوق �لفول �ل�صود�ين للحيو�نات؛ فول �صود�ين )ثمر(؛ بازلء طازجة؛ فلفل )نبات(؛ طعام 
)مادة  �لطلع  غبار  للتزين؛  جمففة  نباتات  نباتات؛  نباتات؛  بذور  �صنوبر؛  خماريط  �لأليفة؛  للحيو�نات 
خام(؛ بطاطا طازجة؛ دو�جن حية؛ م�صتح�صر�ت للدو�جن �لتي تبي�ض؛ ثفل �للفت للما�صية؛ حلاء خام؛ 
بقايا �لتقطري؛ ر�وند طازجة؛ م�صحوق �أرز للعلف؛ �أرز غري معالج؛ جذور لاإ�صتهاك �حليو�ين؛ �صجري�ت 
ورد؛ فلن خام؛  جاْود�ر؛ �صلمون ، حي؛ ملح للما�صية؛ ورق رملي للحيو�نات �لأليفة )فر��ض للحيو�نات(؛ 
�صردين، حي؛ خيار �لبحر )حي(؛ نتا�ض �لبذور لأغر��ض نباتية؛ �أ�صتال؛ �أ�صماك ق�صرية )حية(؛ بي�ض دود 
�لقز؛ دود �لقز؛ مرج؛ �صبانخ طازج؛ جر�د بحري )حي(؛ قرع طازج؛  علف للحيو�نات؛ ق�ض )علف(؛ ِفر��ض 
من �لق�ض للحيو�نات؛ �أغطية من �لق�ض؛ علف لتقوية �حليو�نات؛ ق�صب �صكر؛ �أ�صجار؛ كماأة طازجة؛ جذوع 
�أ�صجار؛ تونا، طازج؛ خ�صب غري م�صوى؛ �آذ�ن �لذرة �حللوة غري �ملعاجلة )�ملق�صرة �و غري �ملق�صرة(؛ خ�صب 
�لنباتية طازجة؛ خ�صرو�ت طازجة؛ نباتات �لكروم؛ قمح؛ نتا�ض �لقمح لا�صتهاك  �لكو�صا  غري من�صور؛ 

�حليو�ين؛ رقائق خ�صبية ل�صنع لب �خل�صب؛ �أكاليل من زهور طبيعية؛ خمرية لاإ�صتهاك �حليو�ين
�لو�ق�عة بالفئة: 31

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 285175         بتاريخ :  2017/12/27

با�ص��م: �صهر�ن بن �حمد بجر�ي
وعنو�نه: �صندوق بريد 48013، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �لكافترييات؛  �ملقاهي؛  �مل��وؤق��ت؛  �لإي���و�ء  و�مل�صروبات،  �لأطعمة  توفري  خدمات 
)�لكانتينات(؛ �لتزويد بالطعام و�ل�صر�ب ؛ تاأجري �أجهزة �لطهي؛ تاأجري �لكر��صي و�ملو�ئد وبيا�صات �ملو�ئد 
�ملطاعم؛ مطاعم �خلدمة  �ل�صرب؛  مياه  توزيع  �أجهزة  تاأجري  �لطهي؛  �أجهزة  تاأجري  �لزجاجية؛  و�لأو�ين 

�لذ�تية؛ مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة 
�لو�ق�عة بالفئة: 43

 FINE HYDERABAD ك��ل��م��ات  ��صفلها    SHAHRAN كلمة  ع���ب���ارة   �ل��ع��ام��ة:  و���ص��ف 
ي�صارها ر�صم جناحن د�خلها  على  �لذهبي  باللون  خا�ض  ب�صكل  لتينية  باحرف  مكتوبة   CUISINE

ر�صم وحرف s و��صفلها �صريط
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 284977         بتاريخ :  2017/12/23

با�ص��م: كايا تور�صتيك تي�صي�صلريى تيرتينجول �وتاجلليك �نونيم �صريكيتي
قا�صمبا�صا   ،24 ن��و:  �صوكاك،  كوبرو  �وجات�ض  بولفارى،  با�صا  بياىل  ماهالي�صى،  بياىل  كوت�صوك  وعنو�نه: 

بيوغلو - ��صطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات لتوفري �لطعام و�ل�صر�ب؛ �لإقامة �ملوؤقتة؛ حجز �لإقامة �ملوؤقتة، تاأجري مر�فق �لولئم و�ملنا�صبات 
�لجتماعية للمنا�صبات �خلا�صة و�ملعنى بها حفات �لزفاف و�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات؛ ُدور �حل�صانة �لنهارية 

)�حل�صانات(؛ �إيو�ء �حليو�نات 
�لو�ق�عة بالفئة: 43

كلمات  ����ص��ف��ل��ه��ا  لت��ي��ن��ي��ة  ب��اح��رف    KAYA PALAZZO ك��ل��م��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��ام��ة:  و���ص��ف 
ر�صمة درع يقف على جانبيه ��صدين باللو�ن  �عاها  لتينية  باحرف   HOTELS & RESORTS

�لكحلي و�لرمادي
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 285369         بتاريخ :  2017/12/30

با�ص��م: �صوين كوربوري�صن
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لأر�صيات  لتغطية  �أخ��رى  وم��و�د  �لأر�صيات  فر�ض  وم�صمع  �حل�صري  ومفار�ض  و�حل�صر  و�لب�صط  �ل�صجاد 
�لقائمة ومطرز�ت تعلق على �جلدر�ن )من مو�د غري ن�صيجية(؛ طبقات �أع�صاب �إ�صطناعية؛ �صجاد �صيار�ت؛ 
مد��صات حمام؛ بطائن �صجاد؛ �صجاد؛ مطرز�ت غري ن�صيجية تعلق على �جلدر�ن للديكور؛ مم�صحات �أرجل؛ 
�أغطية �أر�صيات؛ ح�صر �أر�صية، مقاومة للحريق، للمو�قد و �آلت �ل�صو�ء؛ ح�صر ل�صالت �لريا�صة �لبدنية؛ 
�أو مد��صات؛ ح�صر  �أو مفار�ض  م�صمع فر�ض �لأر�صيات؛ ح�صر من حبال حمبوكة ملنحدر�ت �لتزلج؛ ح�صر 
غري �إنزلقية؛ ح�صر من �لق�صب؛ ورق جدر�ن من�صوج؛ �أغطية �أر�صيات من �لفينيل؛ ورق جدر�ن؛ ح�صر 

�ليوغا
�لو�ق�عة بالفئة: 27

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 285371         بتاريخ :  2017/12/30

با�ص��م: �صوين كوربوري�صن
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�مل�صتح�صر�ت  �لدقيق  و�ل�صاغو؛  �لتابيوكا  �لأرز؛  �ل�صطناعية؛  و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�صاي  �لقهوة 
�مل�صنوعة من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �حللويات �ملثلجة؛ ع�صل �لنحل و�لع�صل �لأ�صود؛ 
�لثلج،�صر�ب  �لبهار�ت؛  )�ل��ت��و�ب��ل(؛  و�ل�صل�صات  �خل��ل  �خل���ردل؛  �مللح؛  �خلبيز؛  وم�صحوق  �خلمرية 
يان�صون، م�صتح�صر�ت عطرية للطعام،  ، فلفل حلو، حلوى لوز، عجينة لوز،  �ل�صبار حملي طبيعي 
كعكة  �ل��ط��ه��و(،  لأغ��ر����ض  �ل�����ص��ود�  )بيكربونات  �خلبيز  ���ص��ود�  �خلبيز،  م�صحوق  ��صطناعية،  قهوة 
ياباناي فاحت  �أوكونوميياكي(بانكيك  �ل�صعري،خليط �لعجن ل  �لبخار، دقيق  حم�صية مطبوخة على 
، دقيق �لبقول، �صمع نحل، خل �لبرية، بيبيمباب )�رز ممزوج باخل�صار و  �للحم(، عو�مل  لل�صهية( 
متا�صك �لبوظة )مثلجات �صاحلة لاأكل(، ب�صكويت، خبز، خبز �إفرجني، لب خبز، كعك،�لبوريتو)�كل 
زينة من �حللوى  باودر،كيكات،  كيك  )�ي�صنج(،  �لكيك  �لكيك،كرمية  تك�ض مك�ض(،خليط  و  مك�صيكي 
�حلبوب،  من  �لكرف�ض،قو�لب  نكهة  )ح��ل��وى(،  كر�ميل  �ملخللة،  �لُكرب  نبات  بر�عم  حلوى،  للكيك، 
جبنة  برغر  �لبابوجن،  ��صا�صها  �حلبوب،م�صروبات  �أ�صا�صها  خفيفة  وجبات  �حل��ب��وب،  م�صتح�صر�ت 
م�صروبات  حبوب(،�صوكولتة،  )منتجات  رقائق  للقهوة(،  )بد�ئل  برية  هندبا  علكة،  )�صاندوي�صات(، 
للمك�صر�ت  �ل�صوكولتة  �ل�صوكولتة،تغطية  للكعك،مو�ض  �ل�صوكولتة  حليب،زينة  مع  �صوكولتة 
�ل�صوكولتة  ��صا�صها  ل��اغ��ذي��ة  )�ل��ر���ض(  للتغطية  م���و�د  �ل�����ص��وك��ولت��ة،  �أ�صا�صها  م�صروبات  )ر�����ض(، 
كب�ض  )بهار(،  قرفة  )تو�بل(،  هندية  مقبات  )تو�بل(،  �لت�صاوت�صاو  بال�صوكولتة،  مغطاة  ،مك�صر�ت 
�لكاكاو، قهوة، م�صروبات قهوة  �أ�صا�صها  كاكاو مع حليب، م�صروبات  كاكاو، م�صروبات  )بهار(،  قرنفل 
�أ�صجار عيد  لتزين  تو�بل، حلويات، حلويات  �لقهوة،  �أ�صا�صها  للقهوة، م�صروبات  مع حليب، منكهات 
�صل�صة  من  كرمية  ب�صكويت،  )�صميد(،  ك�صك�ض  حمم�صة،  ذرة  ذرة،  دقيق  ذرة،  رقائق  ملح،  �مل��ي��اد، 
�ملايونيز باخلردل )طرطور( لأغر��ض �لطهو،م�صحوق �صعري،م�صحوق �صوفان، كري )بهار(، ك�صرتد، 
مو�صية حلوى �لفاكهة،عجينة، تو�بل �صلطة،دولت�صي دي لت�صي، مثلجات �صاحلة لاأكل،ورقة �صاحلة 
لاكل،ورق �رز �صالح لاكل، خا�صات للمو�د �لغذ�ئية، عد� �خلا�صات �لإيرثية و�لزيوت �لعطرية، 
�لزيوت  بخاف  للكيك  منكهات  �لعطرية،  �ل��زي��وت  بخاف  للم�صروبات  منكهات  للعجن،  خمائر 
�لعطرية، بذور �لكتان لأغر��ض �لطهي )�لتو�بل(، دقيق، زلبية �لقائمة على �لدقيق،�زهار و �ور�ق 
�ل�صا�صية،�طباق  �لزيوت  بخاف  غذ�ئية  )�حللويات(،نكهات  لل�صاي،فوند�نت  كبديل  ل�صتخد�مها 
�لعن�صر  يكون  و  جممدة  جمففة  �طباق  معكرونة،  فيها  �ل�صا�صي  �لعن�صر  يكون  و  جممدة  جمففة 
�ل�صا�صي فيها �لرز، لن جممد )حلويات مثلجة(، فاكهة �لكوليه )�صو�ض( ، جلي فو�كه )حلويات(، 
زجنبيل،  خبز  )بهار(،  زجنبيل  �لكورية(،  �لأرز  )طبق  جيمباب  )ت��و�ب��ل(،  حمفوظة  ب�صاتن  �أع�صاب 
دب�ض  غذ�ئية،  كمو�د  حم�صر  غلوتن  �لطهو،  لأغر��ض  غلوتن  �إ�صافات  �لطهو،  لأغر��ض  غلوكوز 
من  قو�لب  �خلنزير،  للحم  كال�صائل  مل�صاء  طبقة  طحينية،  ح��اوة  �لب�صري،  للطعام  برغل  �ل�صكر، 
�ملطحونة، ع�صل نحل،�صاندوي�صات  �لذرة  �ل��ذرة، ع�صيدرة  �لربوتن، ع�صيدة  ن�صبة  عالية  �لبقوليات 
�ملنع�صة،  للمرطبات  ثلج  ثلج،  )�أي�صكرمي(،مكعبات  بوظة  مق�صر،  �صوفان  مق�صر،  �صعري  دوغ،  �لهوت 
 ، �ملح�صوة(  )�لزلبية  جياوزي  ف��وري،  طبية،�رز  غري  منقوعات  مثلج،  �صناعي،�صاي  �أو  طبيعي  ثلج 
كات�صاب )�صو�ض(،خمرية، �صو�ض )حلويات(، قطع حلوى )حلويات(، معكرونة، معكرون )معجنات(، 
)ملت(  منبت  �صعري  للطعام،  )�مل��ل��ت(  �ملنبت  �ل�صعري  خا�صة  )�مل��ل��ت(،  �ملنبت  �ل�صعري  من  ب�صكويت 
حلم،  فطائر  �للحم،  م��رق  �صل�صات  مايونيز،  مرزبانية،  مالح،  م��اء  مالتوز،  �لب�صري،  لا�صتهاك 
للكيك عاك�ض )مريور  نعناع للحلويات، غطاء  �ملنزيل، ثوم مفروم)بهار(،  مطرقة حلم لا�صتخد�م 
�ي�صنج(،مي�صو )بهار(،دب�ض لاكل، موزيل،خردل، دقيق �خلردل،حمليات طبيعية، دقيق حم�صر من 
�لنودلز )�ملعكرونة �لرقيقة(، نودلز )معكرونة رقيقة(،دقيق �جلوز،جوز،رقائق �ل�صوفان، طعام �أ�صا�صه 
�ل�صوفان، دقيق �صوفان، �أوكونوميياكي) بانكيك ياباين فاحت لل�صهية(، �أونيجريي) كر�ت �لرز(،�صكر 
�لنخيل،بانكيكز،با�صتا،�صو�ض �لبا�صتا، فطائر،عجن �ملعجنات، بيت�ض �ن كروت، حلويات فول �صود�ين، 
�لإيطالية  �لبي�صتو  �لتو�بل(،  �لفلفل)  بالنعناع،  حلويات  باللحوم(،فلفل،  �ملح�صوة  )�لزلبية  بلمني 
)�صل�صات(، ب�صكويت بالزبدة، بتي فور )كعك(، خملات،فطائر،بيتز�، بو�صار، دقيق بطاطا، م�صاحيق 
�أو �جلوز(،م�صتح�صر�ت لتجميد �لكرميا، �لبذور �مل�صنعة  ل�صنع �لآي�ض كرمي، بر�لن )حلوى �للوز 
ل�صتخد�مها كتو�بل،بودينغز، كويت�ض، ر�من )طبق �ملعكرونة �ليابانية،ر�فيويل، نكهة )بهار(،رز،كيك 
�لرز،بودينغ �لرز، لب �لأرز ل �أغر��ض �لطهي، �لأرز �لقائم على �لوجبات �خلفيفة، غذ�ء ملكات �لنحل، 
بق�صماط، �لزعفر�ن )�لتو�بل(، �صاغو، ملح حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية،�صاندوي�صات، �صل�صات )تو�بل(، مو�د 
متا�صك �ل�صجق، ماء �لبحر للطهو،تو�بل، �لأع�صاب �لبحرية )بهار( ،�صميد، بذور �ل�صم�صم )تو�بل(، 
جنمي،  يان�صون  �خل�صار،  ملفوفات  �ل�صويا،�صباغتي،تو�بل،  �ل�صويا،�صو�ض  )مثلجات(،دقيق  �صر�ب 
تابيوكا،  دقيق  تابيوكا،  �صكرية،تبولة،تاكو،  حلويات  ،�صو�صي،  )�حللويات(،�صكر  �ل�صو�ض  عرق  ع�صا 
تورتات )كيك بالفو�كه(،�صاي،�مل�صروبات �لتي ��صا�صها �صاي،مو�د تخثري و تكثيف �لطعمة ،�صل�صلة 
�لطماطم،تورتيا�ض،كركم، خبز بدون خمرية،قهوة غري حمم�صة، نكهات �لفانيا لأغر��ض �لطهي، 
�لنباتية ل�صتخد�مها كبديل  ،فارينيكي )�لزلبية �ملح�صوة(، م�صتح�صر�ت  فانيلن )بديل للفانيا( 

�لقهوة، �صعريية )نودلز(،خل،و�فلز، طحن قمح، نتا�ض �لقمح لا�صتهاك �لب�صري،خمرية
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، 
�أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285302         بتاريخ :  2017/12/28
با�ص��م: �نديان تريين  فا�صينز �ل تي دي.

وعنو�نه: ��ض دي �ف - �ي يف �ند �صي 2، ثريد من رود، مييز/ �صري، تامبار�م، ت�صيناي - 600 
045، �لهند

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملاب�ض ولبا�ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و�صف �لعامة: ر�صمة �صخ�ض د�خل مربع باللو�ن

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد 

، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285301         بتاريخ :  2017/12/28
با�ص��م: �نديان تريين  فا�صينز �ل تي دي.

وعنو�نه: ��ض دي �ف - �ي يف �ند �صي 2، ثريد من رود، مييز/ �صري، تامبار�م، ت�صيناي - 600 
045، �لهند

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملاب�ض ولبا�ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و�صف �لعامة: عبارة  كلمات Indian Terrain مكتوبة باحرف لتينية باللون �ل�صود

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد 

، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416



تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285370         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�للحوم و�لأ�صماك وحلوم �لدو�جن و�ل�صيد، خا�صات �للحم، فو�كه وخ�صرو�ت حمفوظة و مثلجة 
ومنتجات  و�حلليب  �لبي�ض  بال�صكر،  مطبوخة  وفو�كه  ومربيات  )جيلي(  هام  ومطهوة،  وجمففة 
�حلليب، �لزيوت و�لدهون �ل�صاحلة لاأكل؛ خملل �لفلفل �حلار)فلفل حمفوظ(؛ زلل بي�ض لأغر��ض 
�لطهو؛  لأغ��ر����ض  �للوز  حليب  �ل��ل��وز؛  حليب  �لطهو؛  لأغ��ر����ض  �أجلينات  ؛  �أَْلُبوميِنّي  َل��َنٌ  �لطهو؛ 
م�صروبات �أ�صا�صها حليب �للوز؛ لوز مطحون؛ �لألو فري� �ملعد لا�صتهاك �لب�صري؛ �صمك �لأن�صوفة، 
غري حي؛ نخاع عظم �حليو�نات للطعام؛ هري�ض تفاح؛ تن�صيقات من �لفو�كه �ملعاجلة؛ �أر�صي �صوكي 
حمفوظ؛ معجون �لباذجنان؛ بقول حمفوظة؛ توت حمفوظ؛ �صجق من حلم �خلنزير و �لدم؛ زيت 
عظام معد لاأكل؛ مرق حلم؛ ركاز�ت مرق �للحم؛ بوجلوجي )طبق كوري من �للحم �لبقري(؛ زبدة ؛ 
كرمية �لزبدة؛ �ملك�صر�ت �ملحاة؛ كافيار؛ جبنة؛ حلزون �صديف )غري حي(؛ زبدة �لكاكاو للطعام؛ زبدة 
جوز �لهند؛ دهن جوز �لهند؛ حليب جوز �لهند؛ حليب جوز �لهند لأغر��ض �لطهو؛ م�صروبات ��صا�صها 
�لهند للطعام؛ جوز هند جمفف؛ زيت لفت للطعام؛ كومبوت )فو�كه  �لهند؛ زيت جوز  حليب جوز 
بال�صكر(؛  مطبوخة  )فو�كه  مطبوخ  بري  توت  للطعام؛  ذرة  زيت  مكثف؛  حليب  بال�صكر(؛  مطبوخة 
�صرطان �لنهر )غري حي(؛ ق�صدة )منتجات �ألبان(؛ كبة؛ ق�صريات )غري حية(؛ فو�كه مغطاة بال�صكر؛ 
ده��ون �صاحلة لاآكل؛ ح�صر�ت �صاحلة لاكل غري حية؛   �للن؛ مت��ور؛ بي�ض �صالح لاآكل؛  ُخثارة 
فافل؛  �ملمتاز؛  �لبكر  �لزيتون  زيت  حم�صرة(؛  لاأكل،  �ل�صاحلة  �لنمل  )يرقات  �إ�صكاموليز  بي�ض؛ 
�صمك  �صر�ئح  ل�صنع دهون �صاحلة لاأكل؛  دهنية  �خلبز؛ مو�د  ل�صر�ئح  خماليط حتتوي على دهن 
طرية )فيليه(؛ دقيق �صمك لا�صتهاك �لب�صري؛ مو�صية �لأ�صماك؛ بطارخ �ل�صمك، حم�صرة؛ �صمك 
غري حي؛ �صمك حمفوظ؛ �صمك معلب؛ مو�د غذ�ئية ��صا�صها �ل�صمك؛ مك�صر�ت منكهة؛ زيت �لكتان 
لغر��ض �لطهو؛ �للحوم �ملجففة بالتجميد؛ �خل�صرو�ت �ملجففة بالتجميد؛ فو�كه جممدة؛ رقائق 
فو�كه؛ هام )جلي( �لفو�كه؛ ق�صور فو�كه؛ فو�كه حمفوظة يف �لكحول؛ لب فو�كه؛ �صلطة فو�كه؛ 
فو�كه حمفوظة؛ فو�كه مطبوخة؛ �أطعمة خفيفة �أ�صا�صها �لفو�كه؛ فو�كه معلبة؛ جلبي )طبق حلوم 
م�صوية(؛ حلوم �ل�صيد، غري حية؛ جياتن )هام( للطعام؛ خيار خملل؛ مربى زجنبيل؛  غو�كامويل 
)�أفوكادو مهرو�صة(؛ بندق، حم�صر؛ �صمك ف�صيخ غري حي؛ حم�ض )عجينة �حلم�ض(؛ غر�ء �ل�صمك 
�خل�صار  )طبق  �لكيمت�صي  �ل��ل��ن(؛  م��ن  )م�صروب  كفري  للطعام؛  )ُه���ام(  جلي  َم��رب��ي��ات؛  للطعام؛ 
ليمون  ع�صري  �لطهو؛  لأغر��ض  دهنية(  )م��ادة  �للي�صتن  �للن(؛  من  )م�صروب  كومي�ض  �ملخمرة(؛ 
لأغر��ض �لطهو؛ عد�ض حمفوظ؛ حلم �لكبد؛ عجينة حلم �لكبد؛ �صرطان بحري )غري حي(؛ رقائق 
بطاطا قليلة �لدهن؛ �صمن نباتي؛  مربى فو�كه؛ حلوم؛ خا�صات حلم؛ هام حلم؛ حلم حمفوظ؛ 
حليب؛ م�صروبات �حلليب )يكون �حلليب هو �ل�صائد فيها(؛ �حلليب �ملخمر لغر��ض �لطهو؛ منتجات 
�لبحر )غري حي(؛ �صر�ب بي�ض غري  حليب؛ خمفوق �حلليب؛ بد�ئل �حلليب؛ فطر حمفوظ؛ بلح 
كحويل؛ معجون للدهن �أ�صا�صه �ملك�صر�ت؛ بندق حم�صر؛  حليب �ل�صوفان؛ زيوت للطعام؛ زيت زيتون 
للطعام؛ زيتون حمفوظ؛ حلقات �لب�صل؛ ب�صل حمفوظ؛ حمار )غري حي(؛ زيت لب �لنخيل للطعام؛ 
لغر��ض  �ل�صود�ين  �لفول  حليب  �ل�صود�ين؛  �لفول  حليب  �صود�ين؛  فول  زب��دة  للطعام؛  نخيل  زيت 
بكتن  بازلء حمفوظة؛  �صود�ين حم�صر؛  فول  �ل�صود�ين؛  �لفول  �أ�صا�صها حليب  م�صروبات  �لطهو؛ 
للطعام؛ خملات؛ غبار طلع معد كمادة غذ�ئية؛ رقائق بطاطا؛ رقائق بطاطا؛ فطائر بطاطا مقلية؛ 
قريد�ض )غري  بي�ض م�صحوق؛ حليب جمفف؛   دو�ج��ن غري حية؛  �لبطاطا؛ حلوم  ��صا�صها  فطائر 
حي(؛ م�صتح�صر�ت لإعد�د مرق �للحم؛ م�صتح�صر�ت لإعد�د �ل�صوربة؛ ثوم حمفوظ؛ �للن �خلاثر 
)�حلليب �ملخمر(؛ زبيب؛ �إنفحة )خمرية �للن من معدة �لعجل(؛ حليب �لأرز؛ حليب �لأرز لأغر��ض 
�صردين  �صمك مملح؛ حلوم مملحة؛  �صلمون غري حي؛  �ملخبوز(؛  �ملخمر  ريازينكا )�حلليب  �لطهو؛ 
غري حي؛ خملل �مللفوف؛ خيار �لبحر، غري حي؛ خا�صات طحالب بحرية للطعام؛ بذور حم�صرة؛ 
زيت �صم�صم للطعام؛ �أ�صماك ق�صرية، غري حية؛ جمربي، غري حي؛ �صرنقات دودة �لقز لاإ�صتهاك 
�لب�صري؛ �صمتانا )ق�صدة حام�صة(؛ بي�ض حلزون لاإ�صتهاك؛ �صوربات؛ زيت فول �ل�صويا للطعام؛ 
فول �صويا حمفوظ للطعام؛ حليب �ل�صويا؛ جر�د بحري، غري حي؛ دهن ما�صية للطعام؛ زيت عباد 
�ل�صم�ض للطعام؛ بذور عباد �ل�صم�ض، حم�صرة؛ ذرة حلوه، معاجلة؛ طحينية )عجينة بذور �ل�صم�صم(؛ 
�لطماطم؛   معجون  للطبخ؛  ب��ن��دورة  ع�صري  خّم��م��ر(؛  �صويا  )ف��ول  توفو  حمم�صة؛  بحرية  �أع�صاب 
معجون بندورة؛  كر�ض )معدة(؛ كماأة حمفوظة؛ تونا، غري حية؛ ع�صري خ�صرو�ت للطبخ؛ معجون 
ق�صدة  �خل�����ص��رو�ت؛  �صوربة  م�صتح�صر�ت  خ�����ص��رو�ت؛  �صلطة  �خل�صار؛  مو�صية  �خل�����ص��رو�ت؛  نخاع 
�أ�صا�صها �خل�صرو�ت؛ خ�صرو�ت مطبوخة؛ خ�صرو�ت جمففة؛ خ�صرو�ت حمفوظة؛ خ�صرو�ت معلبة؛ 
�ملاأكولت �ليابانية و�ل��ذي يكون  لن خمي�ض؛  ق�صدة خمفوقة؛ بيا�ض بي�ض؛  ياكيتوري ) نوع من 

عبارة عن حلم دجاج م�صوي على �أ�صياخ خ�صبية (؛ لن ر�ئب )زبادي(؛ �صفار بي�ض
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو 
�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285367         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أ�صكتة )لفاعات  �ملاب�ض ولبا�ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض؛ ثوب كهنوتي؛ �أحذية �لكاحل؛ مر�ييل )ماب�ض(؛ 
��صتحمام؛ �صنادل  �أرو�ب  عنق عري�صة(؛ �صر�ويل لاأطفال )ماب�ض د�خلية(؛ بند�نات )مناديل للرقبة(؛ 
ماب�ض  �إ�صتحمام؛  �أث���و�ب  �إ�صتحمام؛  �صر�ويل  لاإ�صتحمام؛  ر�أ���ض  �أغطية  ��صتحمام؛  �صبا�صب  ��صتحمام؛ 
لل�صاطئ؛ �أحذية لل�صاطئ؛ �أحزمة )ماب�ض(؛ برييه )قبعات م�صتديرة م�صطحة(؛ مر�ييل لاأطفال غري 
م�صنوعة من �لورق؛ و�صاحات؛ �صد�ر�ت )بيا�صات(؛ بوديز )ماب�ض د�خلية(؛ رخم �لأحذية )�جلزء �لعلوي 
من �لأحذية(؛ �أحذية للريا�صة؛ �أحذية؛ �صر�ويل ق�صرية؛ �صيالت للماب�ض؛ م�صد�ت لل�صدر؛ بنطلونات 
)�أغطية  قبعات  للقبعات؛  �أم��ام��ي��ة  �أط���ر�ف  ق�����ص��رية(؛  ن�صوية  )���ص��رت�ت  قمي�صولت  )م��اب�����ض(؛  ق�صرية 
للر�أ�ض(؛ عباء�ت؛ ماب�ض للريا�صة �لبدنية؛ ماب�ض من جلد ُمقّلد؛ ماب�ض جلدية؛  ماب�ض؛ معاطف؛ 
�لثياب(؛  حتت  )تلب�ض  للن�صاء  م�صد�ت  للن�صاء؛  م�صد�ت  )ماب�ض(؛  م�صرولة  قم�صان  )ماب�ض(؛  ياقات 
زمامات �لأكمام؛ ماب�ض لر�كبي �لدر�جات؛ ياقات قابلة للفك؛ و�قيات ماب�ض؛  �أثو�ب؛ عباء�ت؛ �أغطية 
للبا�ض  ل��و�زم معدنية  �ل�صمك؛  ل�صيد  ن�صيج �حللفاء؛ �صد�ر�ت  �أو �صنادل من  �أحذية  لاأذنن )ماب�ض(؛ 
�لقدم؛ �أحذية لكرة �لقدم؛ �أغطية ل ت�صخن كهربائياً لتدفئة �لقدمن؛ رخم لبا�ض �لقدم )�جلزء �لعلوي 
�صيور للطماقات؛  �لفرو؛ ثياب غربدين؛  �لفرو؛ ماب�ض من  �صالت من  �لقدم؛  لبا�ض  �لقدم(؛  لبا�ض  من 
للريا�صة  �أحذية  قفاز�ت )ماب�ض(؛  للن�صاء؛  م�صد�ت  للجو�رب؛  �أربطة  طماقات؛ حذ�ء مطاطي خارجي؛ 
�أربطة للر�أ�ض )ماب�ض(؛  �أطر )هياكل( قبعات؛ قبعات؛  �أحذية ن�صفية؛  �ل�صعر؛  �لبدنية؛ قبعات ت�صفيف 
)�أغطية  برن�ض  �جل��و�رب؛  �أو  لاأحذية  كعاب  �لطويلة؛  للجو�رب  كعاب  لاأحذية؛  كعاب  للر�أ�ض؛   �أغطية 
�صوفية  قم�صان  )ماب�ض(؛  جاكيتات  )�صبانات(؛  د�خلية  نعال  حمبوكة؛  ماب�ض  )ماب�ض(؛  للر�أ�ض( 
�أثو�ب جرز�ية؛ جرز�ية )كنز�ت �صوفية(؛ �لزياء �ملوحدة للكار�تيه؛  )ماب�ض(؛ �لزياء �ملوحدة  للجودو؛ 
ثوب �لكيمونو؛ كل�صون؛ ماب�ض حمبوكة؛ �أحذية ذ�ت �أربطة؛ ماب�ض للمو�ليد؛ �أغطية لل�صاق؛ طماقات 
)بناطيل(؛ ثياب �لرق�ض؛ زي للخدم؛ ذر�عة )جزء من �لثياب(؛ طرحات؛ ماب�ض للحفات �لتنكرية؛ تاج 
�لأ�صقف )قبعة(؛ قفاز�ت؛ �أحزمة للنقود )ماب�ض(؛ ماب�ض �صائقي �ل�صيار�ت؛ �للفاعات )�أو�صحة �لرقبة(؛ 
خارجية؛  ماب�ض  �لقدم؛  للبا�ض  لاإنزلق  مانعة  �أدو�ت  عنق؛  ربطات  )ماب�ض(؛  �ليدين  لتدفئة  �أغطية 
)ماب�ض(؛  ورقية  قبعات  �ل��ورق؛  من  ماب�ض  د�خلية؛  �صر�ويل  بيجامات؛  خارجية؛  معاطف  �أف��ره��ولت؛ 
�لُبْن�ض  �ملاب�ض؛  للجيب؛ جيوب  �أو�صحة  تنانري حتتية؛  �لفرو؛  و�صاحات؛ معاطف من  جاكيتات مقلن�صة؛ 
)عباء�ت(؛ ماب�ض جاهزة؛ بطانات جاهزة )�أجز�ء من ماب�ض(؛ �صنادل؛  �صاري )لبا�ض هندي(؛ �ل�صارنغ؛ 
نطاقات؛ لفاعات؛ �صالت؛ �صدر �لقمي�ض؛ ياقات قم�صان؛ قم�صان؛ �أحذية؛ قم�صان ق�صرية �لأكمام؛ قبعات 
��صتحمام؛  �أحذية تزلج؛ قفاز�ت للتزلج؛  تنانري؛ �صورتات على �صكل تنورة ؛ قبعات �صيقة؛ غطاء للعن عند 
�لنوم؛ �صبا�صب؛ قم�صان د�خلية )ماب�ض د�خلية(؛ حمالت للجو�رب؛ جو�رب ق�صرية؛ نعال للبا�ض �لقدم؛ 
قم�صان للريا�صة؛ �أحذية للريا�صة؛ قم�صان د�خلية للرجال للريا�صة؛ حمالت للجو�رب �لطويلة؛ جو�رب 
طويلة؛ ر�صائع لأحذية كرة �لقدم؛ جاكيتات من �ل�صوف )ماب�ض(؛ بذلت؛ جو�رب ق�صرية ما�صة للعرق؛ 
�أث��و�ب ف�صفا�صة؛  �لقدم؛  لبا�ض  �أث��و�ب �صيقة؛ زخ��ارف  للعرق؛ قم�صان ن�صف كم؛  د�خلية ما�صة  ماب�ض 
�للباد(؛   )�أحذية من  �لفالنكي  �أزي��اء موحدة؛  د�خلية؛  �صر�ويل  د�خلية؛  ر�صمية؛ عمامات؛ ماب�ض  قبعات 
خمار )ماب�ض(؛ �صد�ر�ت؛ �أطر�ف �أمامية للقبعات )�أغطية ر�أ�ض(؛ ماب�ض م�صادة للماء؛ �صيور لاأحذية؛ 

بذلت رطبة للتزلج على �ملاء؛ �أغطية وجه )خمار �أو حجاب(؛ �أحذية خ�صبية
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285357         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�آلت  �أورغ��ن �صغرية،باجنو،  �آلت  نايات خيزر�ن،  وترية(،  مو�صيقية  بالليكا)�لت  �لِق�رب،  مزمار  �أكورديون،  �آلت  مو�صيقية،  �آلت 
�آلت مو�صيقية جهرية �لنغمات )�لت مو�صيقية(، منافيخ لاآلت �ملو�صيقية، قطع خ�صبية ناتئة للغزف على �لآلت  �أورغن يدوية، 
)�آلت  �أج��ر����ض(  )جمموعة  م�صل�صات  )�أب����و�ق(،  بوقية  �آلت  �ملو�صيقية،  ل��اآلت  �أم�صاط  �ملو�صيقية،  ل��اآلت  �أق��و����ض  �ملو�صيقية، 
�أبو�ق،كولوفني للمو�صيقى  �أوتار لاآلت �ملو�صيقية ،م�صاند ذقن للكمان، مز�مري،  مو�صيقية(، �صناديق لاآلت �ملو�صيقية، �صنجات، 
�ملو�صيقية، �صنجات )�لت مو�صيقية(، �صنجات، خمفات  �لفرق  لقادة  ،ع�صي  �أكورديون �صغرية(  )�آلت  �لكون�صرتينة  �آلت  �لوترية، 
لتوهن �هتز�ز �لأوتار يف �لآلت �ملو�صيقية، كمان كبري )دبلب�ض، �أغ�صية �لطبول، طبول )�لت مو�صيقية(، ع�صي طبول، �آلت مو�صيقية 
�إلكرتونية، �آلت �لناي، �أجر��ض قر�صية، جيتار، �أجر��ض يدوية )�آلت مو�صيقية(، هرمونيكا، قدمّي�ات ،�أوتار قيثار، قيثار، قبعات مع 
�أجر��ض )�آلت مو�صيقية(، �أبو�ق )�آلت مو�صيقية(، �صبيب )�صعر خيل( لاأقو��ض )�آلت مو�صيقية(، هوكن )كمان �صيني(، منظمات 
�صدة �ل�صوت لآلت �لبيانو �مليكانيكية، قيثار�ت �ليهود )�آلت مو�صيقية(، قو�عد للطبات، طبات، لوحات مفاتيح لاآلت �ملو�صيقية، 
منا�صب  )للبيانو(،  مو�صيقية  نوتة  قو�ئم  �ملو�صيقية،  ل��اآلت  مبا�صم  مندولينات،ميلوديكات،  قيثار�ت،  �ملو�صيقية،  ل��اآلت  مفاتيح 
�أورغن،  مو�صيقية(،  )�آلت  �أكرينة  مز�مري،  مو�صيقية،  �آلت  مو�صيقية،  �صناديق  �ملو�صيقية،  �لأنغام  تاأليف  �آلت  �ملو�صيقية،  للنوتات 
دو��صات لاآلت �ملو�صيقية، �أوتاد لاآلت �ملو�صيقية، قو�ئم نوتة مو�صيقية مثقبة، لوحات مفاتيح �لبيانو، مفاتيح بيانو، �أوتار �لبيانو، 
لاآلت  منا�صب  �صينية(،  مو�صيقية  نفخ  )�آلت  �صينغ  �صك�صوفون،  مز�مري،  �صينية(،  )جيتار�ت  بيبة  �لوترية،  ل��اآلت  ري�ض  بيانو، 
�ملو�صيقية، �أعو�د لأقو��ض �لآلت �ملو�صيقية، �آلت مو�صيقية وترية، �أوتار لاآلت �ملو�صيقية، �صوونا )�أبو�ق �صينية(، رق، متامت، مثلثات 
�ملو�صيقية  �لِق�طع  �أدو�ت لقلب �صفحات  �أ�صو�ك رنانة، مطارق رنانة،  �أب��و�ق،  �آلت مو�صيقية(، مرتدد�ت )�آلت مو�صيقية(،  )ب�صفتها 

�ملطبوعة على ورق، �صمامات لاآلت �ملو�صيقية، كمان متو�صط، كمان، �أنابيب نفخ لاأورغن، �أك�صلفونات، �آلت قانون
�لو�ق�عة بالفئة: 15

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك 
خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285355         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

)�أ�صلحة(،  هو�ئية  م�صد�صات  نرتو�صليلوز،  �أ�صيتيل  �لنارية،  و�لأل��ع��اب  و�ملتفجر�ت  و�لقذ�ئف  و�لذخائر  �لنارية  �لأ�صلحة 
متفجر�ت من نرت�ت �لأمونيوم، ذخائر،ذخرية لا�صلحة �لنارية، عدة لتعبئة �أحزمة �لطلقات، �أ�صلحة �ملدفعية )مد�فع(، 
�أحزمة ذخائر �أ�صلحة نارية �آلية �حلركة، �صو�ريخ قذفية، �أحزمة ذخرية لاأ�صلحة، �أحزمة معدة للذخائر، �أ�صو�ء بنغالية 
للطلقات،  �أكيا�ض  �لطلقات،  ح�صو  عدة  للطلقات،  �صناديق  ق�صرية،  بندقيات  مد�فع،  �لنارية،  لاأ�صلحة  �أعقاب  لاإ�صارة، 
طلقات، فر��صي تنظيف لاأ�صلحة �لنارية، كب�صولت متفجرة بخاف �لألعاب، فتائل تفجري للمتفجر�ت، �أ�صابع تفجري، 
متفجر�ت،ديناميت، طلقات متفجرة، بارود متفجر، متفجر�ت، �أ�صلحة نارية، مفرقعات نارية، �ألعاب نارية، من�صات �إطاق 
�لنار،م�صد�صات م�صيئة، فتائل متفجرة يف حالة وجود �صباب يف �ل�صكك �حلديدية، متفجر�ت، فتائل للمتفجر�ت ، فتائل 
للمتفجر�ت، لا�صتخد�م يف �لألغام، مو��صري �لبندقيات، حامات �ملدفعيات )مدفعيات(، �صناديق �لبندقيات، قطن �لبارود، 
�ل�صيد  حربات  بندقيات  يدوية،  قذ�ئف  و�لبندقيات،  للم�صد�صات  زن��اد�ت  بندقيات،  مقاب�ض  )�أ�صلحة(،  بندقيات  ب��ارود، 
)�أ�صلحة(، قرون للبارود، �أ�صلحة نارية لل�صيد، طلقات ر�صا�ض لل�صيد، بندقيات �آلية )ر�صا�صات(، �ألغام )متفجر�ت(، مد�فع 
هاون )�أ�صلحة نارية(، �أ�صلحة حممولة بعربات ذ�ت حمركات، كامتات �صوت للبندقيات، م�صد�صات )�أ�صلحة(، قرون بارود، 
�صو�ريخ  �ل�صو�ريخ،  �إط��اق  �أجهزة  م�صد�صات،  نارية،  �ألعاب  منتجات  �ل�صتعال،  تلقائية  م��و�د   ،  ) )�أ�صلحة  قذ�ئف  فتائل، 
)قذ�ئف(، قنابل )قذ�ئف(، �أ�صلحة جنبية )�أ�صلحة نارية(، مر�يا ت�صديد للم�صد�صات و�لبندقيات ، م�صوبات للمد�فع بخاف 
�ل�صو�ريخ،  م�صاعل  �لتل�صكوبية،��صارة  �مل�صوبات  بخاف  �لنارية  لاأ�صلحة  م�صوبات  )�ملدفعيات(،  �لتل�صكوبية  �مل�صوبات 
�مل�صد�صات  زن��اد  و�قيات  للدموع،طوربيد�ت،  �مل�صيلة  �لغاز  )�أ�صلحة(،��صلحة  دبابات  �لنف�ض،  عن  �لدفاع  لغايات  ر�صا�صات 

و�لبندقيات، حماور دور�ن لاأ�صلحة �لثقيلة     �لو�ق�عة بالفئة: 13
و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل 

، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285360         بتاريخ :  2017/12/30
با�ص��م: �صوين كوربوري�صن

وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�حلقائب  �ل�صناديق   ; �ملدبوغة  �أو  �خل��ام  �حليو�نات  جلود  �ملقلدة;   �ملدبوغة  و�جللود  �ملدبوغة  �جللود 
ر�صن  �طو�ق;  و�ل�صروج;  �حل��ي��و�ن��ات  و�أط��ق��م  �ل�صياط   ; �مل�صي  وع�صي  و�ل�صما�صي  �مل��ظ��ات    ; �ل�صفرية 
وماب�ض للحيو�نات؛ ع�صا �لت�صلق; جلود حيو�نات; حقائب �صغرية; حقائب ظهر; حقائب )�أكيا�ض و�أجربة( 
جلدية، للتعبئة; حقائب للتخييم; حقائب للمت�صلقن; حقائب للريا�صة; حقائب لل�صاطئ; �صكائم �للجام 
للحيو�نات )�أطقم للحيو�نات( ; غّمامات للخيول )�أطقم للحيو�نات( ; �صناديق جلدية �أو من �ألو�ح جلدية; 
�صناديق من ليف مفلكن; جلامات )�أطقم للحيو�نات(; جلامات �صغرية; حمافظ جلدية; حقائب بطاقات 
جيب(،  )حمافظ  للبطاقات  خيزر�ن; حمافظ  مدبوغة(; ع�صي  غري  جلود  من  )�أج���ز�ء  �عمال; �أروق���ات 
حمافظ جلدية �أو من �ألو�ح جلدية، �غطية، جلدية ،للنو�ب�ض �ل�صفائحية; �صياط; جلود ما�صية; جز�دين 
�لتنظيف; �صيور ذقن جلدية; ماب�ض  �مل�صتخدمة لأغر��ض  �ل�صمو�ه، بخاف  �صا�صل; جلود  م�صبكة من 
للحيو�نات �لأليفة; �أطو�ق للحيو�نات; �أغطية للحيو�نات; �أغطية ل�صروج �خليول; حقائب بطاقات �لئتمان 
)حمافظ(; جلود مدبوغة; مر�بط لل�صروج; هياكل للمظات �أو �ل�صما�صي; فرو; �أغطية جلدية لاأثاث; 
حقائب لل�صيد )لو�زم لل�صيد(; حقائب ماب�ض �صفرية; �حزمة من �جللد; جلود طرق �لذهب; مقاب�ض 
�ليد; حقائب يد; ل��و�زم لأطقم �حليو�نات; �أطقم  �لت�صوق; ر�صن للحيو�نات; هياكل حقائب  �كيا�ض  مل�صك 
للخيول; �أطو�ق  للجنود; بطانيات  للقبعات; حقائب  جلدية  �حليو�نات; �صناديق  لأطقم  حيو�نات; �صيور 
للخيول; ح��دو�ت غري معدنية; جلود تقليد; علب مفاتيح; جلد �جلدي; و�قيات لركب �خليول; لو��صق 
جلدية; خمرمات جلدية; مقود جلدي للحيو�نات; �صيور كتف جلدية; �صيور جلدية; ِحبال جلدية; زخارف 
)جلد  �خللد  �ل�صفر; فرو  حقائب  جلدية; بطاقات  م�صنعة; �ألو�ح  �صبه  �أو  م�صنعة  جلدية لاأثاث; جلود، 
علف(;  )�أكيا�ض  ��ايل  للت�صوق; خَمَ م�صبكة  �حليو�نات; �أكيا�ض  لأف��و�ه  مو�صيقية; كمامات  تقليد(; �صناديق 
لباد�ت ل�صروج �خليول; �صما�صي; �أجز�ء مطاطية لِلركاب; حمافظ جيب; حقائب حلمل �لأطفال; جز�دين; 
�صروج; حقائب  للركوب; هياكل  �لطفال; �صروج  لتوجيه  ر�ن�صيلز)حقائب �ملد�ر�ض �ليابانية(; �أعنة; �أعنة 
�صروج; قما�ض ل�صروج �خليول; �صروج; حقائب مدر�صية; �أكيا�ض ت�صوق; حقائب حلمل �لأطفال; حم�ّالت 
�لأطفال; �صيور �ِلركاب; �صيور �ِلركاب; �أحزمة للزلجات; �أحزمة ملعد�ت �جلنود; �صيور جلدية )لل�صروج(; 
مقاب�ض للحقائب �ل�صفرية; حقائب �صفرية; حقائب �صفرية مع عجات، �صناديق جلدية )تيفيلن(، �كيا�ض 
)م�صنوعات  �صفرية  ع��دة  �صفرية;  حقائب  �حليو�نات(;  )لأط��ق��م  �صيور  فارغة(;  تكون  )بحيث  ل���ادو�ت، 
للمظات;  مقاب�ض  مظات;  �أغطية  �صفرية(;  )حقائب  ثياب  �صناديق  �صفرية;  ثياب  �صناديق  جلدية(; 
دعامات للمظات �أو �ل�صما�صي; حلقات مظات; ع�صي مظات; مظات; حقائب �صغرية �صفرية; �صمامات 
جلدية; حقائب �صغرية مل�صتح�صر�ت �لتجميل، )غري جمهزة(، مقاب�ض ع�صي �خليزر�ن; مقاب�ض ع�صي; 

قو�عد ع�صي; حقائب ت�صوق ذ�ت عجات; �صياط
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�صف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة SONY بالحرف �لاتينية باللون �لأ�صود
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل عامة للملكية �لفكرية 

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 296854، بتاريخ: 2018/08/09
وعنو�نة: دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ض.ب: 5000153، هاتف: 044449400

 فاك�ض: 044449438، �لهاتف �ملتحرك: 0503091222
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�صاط �ملكتبي.
 Double Exposure �ل�صركة  ����ص��م  لخت�صار   مميز  �صكل  �ل��ع��ام��ة:  و���ص��ف 

مميز  ب�صكل   DXP �جنليزية  باأحرف   Productions
�لو�ق�عة بالفئة: 35

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة 
�لقت�صاد، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل عامة للملكية �لفكرية

 بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 296853، بتاريخ: 2018/08/09
وعنو�نة: دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ض.ب: 5000153، هاتف: 044449400

 فاك�ض: 044449438، �لهاتف �ملتحرك: 0503091222
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لأن�صطة �لريا�صية و�لثقافية.
و�صف �لعامة:

 Double Exposure Productions �ل�صركة  ��صم  �صكل مميز لخت�صار  
باأحرف �جنليزية DXP ب�صكل مميز 

�لو�ق�عة بالفئة: 41
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة 
�لقت�صاد، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/د�ميوند 

 CN 2266126:تر�صت لل�صيانة �لعامة رخ�صة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعان  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�صوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2

اإلغاء اإعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية باأن �ل�صادة/عبد�للطيف عبد�لرز�ق 

يف  �ل�صادر  �ل�صابق  �لعان  �لغاء  يف  رغبتهم  �بدو�  قد  �حلمادي 

جريدة �لفجر يف �لعدد رقم 12099 بتاريخ 2017/08/17 بخ�صو�ض 

لتجارة  �ل�صبكة  �لتجاري  بال�صم   CN رقم:1148279  �لرخ�صة 

�ل�صماك و�إعادة �لو�صع كما كان عليه.

فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لجر�ء مر�جعة د�ئرة 

�لتنمية �لقت�صادية خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل 

فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملذكوره 

قطاع �ل�صوؤون �لتجارية م غ 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/ �ملالك
م. لندينج ويل باور للتجارة

بن�صر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 113462            بتاريخ : 2008/05/25                       
با�ص��م: م. لندينج ويل باور للتجارة

وعنو�نه: �ض.ب 11370، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�صجلة حتت رقم : )106137(  بتاريخ: 2010/07/13

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
�حلماية يف : 25/ 2018/05             وحتى تاريخ :  2028/05/25    

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416

يعلن ق�صم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك حمم�صة �حلجر �لبي�ض �ض.ذ.م.م
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 296670          بتاريخ : 08/08/2018م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: حمم�صة �حلجر �لبي�ض �ض.ذ.م.م.
وعنو�نة : �ض.ب 57939، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�مل�صتح�صر�ت  �لدقيق  �لإ�صطناعي،  و�ل��ن  و�ل�صاغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�صكر  و�ل��ك��اك��او  و�ل�صاي  �ل��ن 
�لأ�صود،  و�لع�صل  �لنحل  ع�صل  �ملثلجة،  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�صنوعة 

�خلمرية وم�صحوق �خلبيز، �مللح و�خلردل، �خلل، �ل�صل�صات )�لتو�بل( �لبهار�ت، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

"CUPCHA" بالأحرف �لاتينية بخط مميز باللون �لأبي�ض ، حتتها  كلمة  و�صف �لعامة : كلمة 
�لاتينية بخط �صغري باللون �لأبي�ض يف خلفية رمادي  "TASTE THE NATURE" بالأحرف 

كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.
 taste، nature ل�صرت�طات : �حلماية للعامة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�صري عن �لكلمات�

كل على حدة يف �لو�صع �لعادي.
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  2  �صبتمرب 2018 �لعدد 12416
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�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2 
�ل�صادة/ 1- �لر�صتماين بيجل )�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة(

2-�ل�صيخ ر��صد بن خليفة بن �صعيد �ل مكتوم
ب�شفتكم املتنازع �شدها يف : الدعوى رقم )2018/243( نزاع تعيني خربة جتاري

الدعوة اإىل ح�شور اإجتماع خربة حما�شبية
نود �لفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية �ملوقرة- للقيام مبهمة �خلربة �حل�صابية 
يف �لدعوى رقم )�لدعوى رقم )2018/243( نز�ع تعين خربة جتاري( ، وبناء عليه فاننا نرغب يف 
�لجتماع بكم يف مقر مكتبنا �لكائن مبنطقة �لنهدة )2 دبي( �صارع بغد�د مقابل مدر�صة �للفية 
بجانب كليات �لتقنية �لعليا للطالبات- بناية مركز باتنيوم لاعمال-�لطابق �لر�بع- مكتب رقم 
)406( هاتف رقم 04/2344403 فاك�ض رقم 04/2344330 يف يوم  �لحد  �ملو�فق 2018/9/9  يف متام 
�ل�صاعة 11.00 �صباحا ، وذلك ملناق�صة مو�صوع �لدعوى �ملذكورة �عاه لذ� يرجى ��صطحاب كافة 

�مل�صتند�ت و�لور�ق �لثبوتية �لتي حتقق دفاعكم يف ح�صور موكلكم �و من ينوب عنكم.
النظم للمحا�شبة والتدقيق 
اخلبري احل�شابي/عبيد حميد �شيف حممد القعود   

�إعالن �ملدعي عليها بالن�صر 
مبوعد �جتماع �خلربة  

�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   
�عالن حكم بالن�صر

 يف  �لدعوى رقم 2018/345 جتاري كلي 
�أ�صبي تريدينج - م م ح  - وميثلها مالكها/ جمال قو�ض حممد  �ىل �ملدعي عليه/1- 
�أن �ملدعي / ديل كريدري للتجارة �لعامة -  جمال �خرت  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ض ذ م م وميثله/عبد�هلل حممد علي �ل��زري �ل�صام�صي - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/5/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/ ديل كريدري 
للتجارة �لعامة - �ض ذ م م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 945000 درهم 
)ت�صعمائة وخم�صة و�ربعون �لف درهم( وفو�ئده �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة 
حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  و�ل��ف  �مل�صروفات  و�لزمتها  �ل�صد�د  مت��ام  وحتى 
مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر 
�آل مكتوم  �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد  �ل�صمو  هذ� �لع��ان �صدر با�صم �صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم  2018/2100   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صدهما/1- كوكب �لمنيات للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 2-�يهم �حمد 
 يو�صف ب�صفته �لكفيل �ل�صخ�صي - كوكب �لمنيات للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 
 جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري )�ض م ع( 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �ل�صام�صي  ج��اب��ر  �صليمان  حمد  وميثله/نا�صر 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )782670.15( 
درهم بالت�صامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   
�عالن حكم بالن�صر

   يف  �لدعوى رقم 2017/3669 جتاري جزئي                                                
�ملعد�ت  لتجارة  �مل�صتقبلية  2-�لم���ة  حممد  ج��ان  ����ص��رف  �صيد  حممد  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لطبية - �ض ذ م م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 
وتخلي�ض  �لعمال  رجال  خلدمات  جيني�ض  ل�صالح/  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2018/2/27
�ملعامات - وميثلها مالكها/ مرو�ن ر��صد حممد ر��صد �لهاملي بالز�م �ملدعي عليهما �لأول 
و�لثانية �صابقا عيون �لزرق لاعمال �لفنية وتنظيف �ملباين �ض ذ م م وحاليا �لمة �مل�صتقبلية 
درهم  �لف  ع�صرون  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�صامن  م   م  ذ  �ض   - �لطبية  �ملعد�ت  لتجارة 
بالت�صامن  �مل�صاريف  بكامل  و�لزمتهما  �ل��ت��ام  �ل�صد�د  وحتى   2015/11/11 م��ن   %9 وف��ائ��دة 
و�لف درهم �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابا 
لا�صتئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2 
 �إعالن باحل�صور �إىل مكتب �خلبري �ملحا�صبي/ عبد�هلل حممد حيدر

يف �لنز�ع رقم  2017/399 تعيني خربة جتاري
�إىل �ملتنازع �صدها / �صركة �صغنت�صر �صناك�ض - �ض ذ م م   

مبان �أن �ملتنازعن / �صليمان �بر�هيم عبد�هلل �حلديثي ، �صليمان فوز�ن حممد �لربيعة ، 
�بر�هيم حممد �بر�هيم حافظ قد �قامو� �صدكم �لنز�ع �مل�صار �ليه �عاه ، وحكمت حماكم 
دبي �لبتد�ئية بتعين جلنة ثاثية من �خلرب�ء للنظر يف �أمر �لنز�ع ، يرجى منكم ما 
لديكم من م�صتند�ت من �ربع ن�صخ �ىل مكتب ع�صو �للجنة �خلبري �حل�صابي / عبد�هلل 
حممد حيدر على �لعنو�ن �لتايل : )دبي - ديرة - �صارع �ملطينة - بناية رقم 71 ، مكتب 
 رقم 12 ، بلوك A ، هاتف رقم  2732072 04 ، فاك�ض رقم  2728968 04(، 

وذلك خال ثاثة �يام من تاريخ �لإعان. 
عن �للجنة �لثالثية 
�خلبري �ملحا�صبي/ عبد�هلل حممد حيدر 

�إجتمـــــــاع خبـــــــرة

�لعدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  �لدعوى 2018/2587  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه /1- كون�صوليد�يتد �نترينا�صيونال للمقاولت - �ض ذ م م  2-عمرو 
�رعمرو جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �حلجر �لرملي لتجارة مو�د �لبناء 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ملطوع  حممد  ح�صن  وميثله/عبد�لرحمن  م  م  ذ  -���ض 
ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )38640 درهم( و�لر�صوم 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام 
و �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء  �ملو�فق 
2018/10/2 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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من  �ل�21  للدورة  و�لتنظيمية  و�لتخ�ص�صية  �لتح�صريية  �للجان  بحثت 
مهرجان �لفنون �لإ�صامية بال�صارقة �ملقرر �طاقه خال دي�صمرب �ملقبل 
وي�صتمر حتى يناير 2019 خال �جتماعها �أم�ض قبل �لأول مبق���ر د�ئرة 
�لذي  �لكبري  �لفني  بهذ� �حلدث  �ملرتبطة  ��صتعد�د�تها  بال�صارقة  �لثق�����افة 
ت�صت�صيفه �إمارة �ل�صارقة �صنويا مب�صاركة فنانن ومبدعن من كافة نحاء 

�لعامل يف جمال �لفن �لإ�صامي.
�إبر�هيم �لق�صري مدير مهرجان  و��صتعر�ض �لجتماع �لذي تر�أ�صه حممد 
�لأفكار  ك��اف��ة  �لتح�صريية  �للجنة  �أع�����ص��اء  بح�صور  �لإ���ص��ام��ي��ة  �ل��ف��ن��ون 
و�لت�صور�ت و�لعمال �مل�صاركة وتغطية �ملهرجان باأف�صل �لطرق و�لو�صائل 

�ملتاحة.
ذ�ت  و�لت�صاميم  �لأع��م��ال  من  جمموعة  على  �لتفاق  �لجتماع  خ��ال  ومت 
من   21 �ل  �ل����دورة  �صعار  ع��ن  تعرب  �ل��ت��ي  للمهرجان  �لإ���ص��ام��ي  �ل��ط��اب��ع 
�ملهرجان »�أفق« حيث �أرفقت �للجنة �لتح�صريية يف وقت �صابق مع �لدعو�ت 
�ملر�صلة للفنانن من خمتلف دول �لعامل �إمكانية بلورة �أفكارهم و�أعمالهم 

�لب�صرية  �حل��ال��ة  كيفية جت��ل��ي  م��ث��ل  »�أف����ق«  ���ص��ع��ار  ح���ول  �جل��دي��دة  �لفنية 
للفن �لإ�صامي يف ذهنية �لفنان �ملعا�صر وتاأمات �لفنان و�إيجاد طريقها 
و�آفاق  �خليال  بن  للعاقة  �لفنان  وروؤي���ة  ملمو�ض  فني  كمنجز  للح�صور 

�لتعبري وغريها من �جلو�نب �ملوؤثرة يف تعميق وتاأ�صيل �أفق �لعمل �لفني.
�لفعاليات  م��ن  �لعديد  بال�صارقة  �لإ�صامية  �لفنون  مهرجان  ويت�صمن 
عن  يعربون  فنانون  يقدمها  �لتي  و�لور�ض  و�لفردية  �جلماعية  و�ملعار�ض 
�إبد�عات ترثي �ل�صاحة  حبهم للفن �لإ�صامي من خال ما يقدمونه من 
�لفنية وترتقي بالذ�ئقة �لب�صرية �إ�صافة �إىل �لندوة �لدولية �لتي ي�صارك 

فيها نخبة من �لباحثن و�لباحثات من خمتلف دول �لعامل.
ويعد »مهرجان �لفنون �لإ�صامية« �أول مهرجان يخت�ض بالفنون �لإ�صامية 
20 عاما جو�نب عديدة  يف �لعامل �لعربي وقد تناول على مدى �أكرث من 
»�لنور«  مثل  �ملتعاقبة  �ملهرجان  �صعار�ت  يف  عنها  وعرب  �لإ�صامية  للفنون 
�مل�صرقة  �جل��و�ن��ب  عن  تعرب  �لتي  �ل�صعار�ت  من  وغريها  و«بنيان«  و«�أث���ر« 

للفنون �لإ�صامية.

ويهدف �لربنامج �لتدريبي �لذي ت�صمن 
�أرب��ع منها يف  ور���ض عمل ثقافية،  ثماين 
�إىل  جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري، بالإ�صافة 
ز�يد  ���ص��رح  ثقافية يف  ع��م��ل  ور����ض  �أرب����ع 
يف  �ل�صيفية  �لإج���ازة  ل�صتثمار  �ملوؤ�ص�ض، 
مفاهيم  �صمن  للم�صاركن  م  ُتقَدّ �أن�صطة 
ورغبتهم  �صغفهم  تثري  ووطنية  �إن�صانية 
متكاملة  عملية  خ���ال  م��ن  �مل��ع��رف��ة،  يف 
تت�صمن �لتعلم و�ل�صتك�صاف و�لتخطيط 
�لكبري  بال�صرح  �لن�ضء  و�لبتكار، عرفت 
ك��اأه��م �مل��ع��امل �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل�����ص��ي��اح��ي��ة يف 
تر�صيخ  ب��ارز� يف  دور�  يلعب  �لعامل، كونه 
�ل�صمحة  �ل�صورة  ون�صر  �لت�صامح  ثقافة 
�إىل  �إ���ص��اف��ة  �حلنيف،  �لإ���ص��ام��ي  للدين 
�طاعهم على هويته �ملعمارية �لإ�صامية 
و�لقيم  �ملفاهيم  �لتي تعرب عن  �لفريدة، 
بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  ل��ه  �ملغفور  ر�صخها  �لتي 
يف  ث���ر�ه-،  �هلل  -ط��ّي��ب  نهيان  �آل  �صلطان 
�متد�د�ً  ت�صكل  و�لتي  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع 

للهوية �لوطنية.
�أقيمت يف  ور���ض عمل  �لربنامج  وت�صمن 
�صرح ز�يد �ملوؤ�ص�ض؛ لت�صليط �ل�صوء على 
وقيمه  �لعريق  و�إرث���ه  ز�ي��د  �ل�صيخ  حياة 
و�لتقّدم  �لنمو  �صبل  �أن��ارت  �لتي  �لنبيلة 
�أتيحت �لفر�صة للن�ضء  يف �لدولة، حيث 
لاطاع على �ل�صرية �لعطرة ل�صخ�صية 
بناء  يف  �ل��ز�ه��رة  وم�صريته  ز�ي���د  �ل�صيخ 
ومكوناته  �ل�صرح  �أق�صام  وعلى  �ل��وط��ن، 

وجو�نب �لتميز فيه.
�لعبيديل،  يو�صف  �لدكتور  �صعادة  وق��ال 
م���دي���ر ع����ام م���رك���ز ج���ام���ع �ل�����ص��ي��خ ز�ي���د 
�إن هذ� �لربنامج ي�صعى لتعريف  �لكبري، 
بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له  �ملغفور  ب��اإرث  �لن�ضء 
�صلطان �آل نهيان، طَيّب �هلل ثر�ه، وروؤيته 
جامع  بها  يحتفي  �ل��ت��ي  �لنبيلة  وقيمه 
تعزيزه  ج��ان��ب  �إىل  �لكبري،  ز�ي���د  �ل�صيخ 

�لنتماء و�لهوية �لوطنية.
�لعمل  ور���ض  �أن حم��اور  �صعادته،  و�أ�صاف 
مت��ث��ل ج����زء�ً م��ن ر���ص��ال��ة �جل���ام���ع، �صو�ء 
�مل�صتمد  و�لإن�صاين  �لقيمي  �جلانب  من 
باعتد�له  �حلنيف  �لإ�صامي  �لدين  من 
�جلمايل  �جل���ان���ب  م���ن  �أو  وو���ص��ط��ي��ت��ه، 
�لفريد  �لإ�صامي  �ملعمار  ي��ربز يف  �ل��ذي 

وجو�نب �لإبد�ع يف �أدق تفا�صيله.
و�أكد مدير عام مركز جامع �ل�صيخ ز�يد 
�ل�صتمر�ر  على  �ملركز  �إد�رة  عزم  �لكبري، 
من  و�ح���د�  بو�صفه  مكانته  تر�صيخ  على 
�مل�صتوين  ع��ل��ى  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل���ن���ار�ت  �أه����م 

�إثر�ء  يف  دوره  وتعميق  و�ل��ع��امل��ي،  �ملحلي 
�لثقافية و�حل�صارية من خال  �حلركة 
�لتي  و�لأن�صطة  �لفعاليات  من  منظومة 
�لت�صامح  ق��ي��م  �إع�����اء  يف  ري���ادت���ه  ت���ع���زز 
وخطته  روؤي��ت��ه  مع  �ن�صجاماً  و�لتعاي�ض، 
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  وف���ق  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لر�صيدة.
�إد�رة  مدير  �ل�صحي،  �صعيد  �ل�صيد  و�أ�صار 
خدمات �مل�صلن و�ل��زو�ر يف مركز جامع 
�ل�صيخ ز�يد �لكبري، �إىل �أن �أهم ما ك�صفت 
�ملتميزة  �ل��ق��در�ت  ه��ي  �لعمل  ور����ض  عنه 
�أظهرو�  �لذين  �ملو�طنن،  �لطاب  لدى 
�ملفاهيم  م����ع  �ل���ت���ف���اع���ل  ع���ل���ى  ق���درت���ه���م 
ت�صمنتها  �ل��ت��ي  و�جل��م��ال��ي��ة  �لإن�����ص��ان��ي��ة 
�ملختلفة  �لأب����ع����اد  وف���ه���م  �ل����ور�����ض،  ه����ذه 
يف  مظاهرها  وتر�صيخ  �لت�صامح  لفكرة 
وع��ي��ه��م و���ص��ل��وك��ه��م، وه���ي �ل��ق��ي��م��ة �لتي 
ناق�صت  �إذ  �لأول��ي��ان،  �لور�صتان  تناولتها 
�لت�صامح من جانبها  �لور�ض فكرة  بع�ض 
بتعريف  بع�صها  �هتمت  فيما  �ل��ن��ظ��ري، 
�ملوؤ�ص�ض  �ل��و�ل��د  ب�صرية  ق��رب  عن  �لن�ضء 
دولة  �إن�صاء  يف  �لرئي�ض  ودوره  و�إجناز�ته 
حت��ق��ق �ل���ري���ادة يف ج��م��ي��ع �مل���ج���الت من 
�إبر�ز  على  و�لعمل  �لقيم،  تر�صيخ  خ��ال 
�لعطرة  ���ص��ريت��ه  يف  �ل��ت�����ص��ام��ح  م��ظ��اه��ر 
-طيب �هلل ثر�ه-، وحر�صه على �أن يت�صم 
�أب���ن���اء دول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة 
ب���ه���ذه �ل�����ص��ف��ة �حل���م���ي���دة �لتي  ج��م��ي��ع��اً 

�لدولة،  �صخ�صية  م��ن  ج����زء�ً  �أ���ص��ب��ح��ت 
و�لتقدير  �لح���رت�م  تعميق  يف  و�صاهمت 
�لذي  و�صعبها  �لر�صيدة  لقيادتها  �لعاملي 
ويرحب  و�ملعتقد�ت،  �لأدي���ان  كل  يحرتم 

بالتنوع �لثقايف و�حل�صاري.
�أن ور�ض �لعمل �لثقافية  و�أو�صح �ل�صحي 
رك��زت على تنمية �ل��وع��ي �جل��م��ايل لدى 
ت����ذوق �لفنون  �ل���ط���اب، و�ل���ق���درة ع��ل��ى 
ز�يد  �ل�صيخ  جامع  ُيعُدّ  �لتي  �لإ�صامية 
�لكبري من بن �أبرز مناذجها يف ع�صرنا، 
ف��ق��د ت���ن���اول���ت �ل����ور�����ض �ل���ق���ب���اب و�خل���ط 
�لور�ض  �إح���دى  ُخ�ص�صت  فيما  �ل��ع��رب��ي، 

م�صري�  �مل��وز�ي��ي��ك،  �أو  �لف�صيف�صاء  ل��ف��ن 
�إىل �أنه من �ملعروف �أن جامع �ل�صيخ ز�يد 
�لكبري ي�صتهر بقبابه �لبي�صاء �لتي يبلغ 
ل��وح��ات �خلط  �أن  ق��ب��ة، كما   82 ع��دده��ا 
ُتعُدّ  ف��ي��ه  �لف�صيف�صاء  و�أع���م���ال  �ل��ع��رب��ي 
�ل�صناع  �أمهر  �أي��ادي  �أنتجتها  فنية  حًتفاً 
�لذين ��صتلهمو� مد�ر�ض خمتلفة يف �لفن 
�لإ�صامي، تعك�ض ثر�ءه وتنوعه و�متد�ده 

�جلغر�يف و�لزمني ورو�فده �ملتعددة.
على  �ل��ربن��ام��ج  يف  �لعمل  ور����ض  وتعتمد 
ز�يد  �ل�صيخ  ج��ام��ع  يف  م��ي��د�ن��ي��ة  ج���ولت 
�ل��ك��ب��ري ويف ���ص��رح ز�ي���د �مل��وؤ���ص�����ض، وعلى 

ملو�صوع  �مل��ائ��م��ة  �مل��ب��ت��ك��رة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ور����ص���ة �ل��ع��م��ل، م��ث��ل ت�����ص��ك��ي��ل ق��ب��اب من 
ور�صم  ب��ال��ن��ق��و���ض،  وتزيينها  �ل�صل�صال 
�لأكر�ليك  �أل������و�ن  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  ل���وح���ات 
بالإ�صفنج  ن��ق��و���ض  ط��ب��اع��ة  ط���ري���ق  ع���ن 
ع��ل��ى ل��وح��ات �ل��ك��ان��ف��ا���ض، �أو ك��ت��اب��ة كلمة 
زخرفية،  خطوط  با�صتخد�م  »�لت�صامح« 
وكتابة ن�صو�ض عن �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد 
ثر�ه-،  �هلل  -طيب  نهيان  �آل  �صلطان  بن 
و�نتقاء  �إجن��از�ت��ه،  تعر�ض  �صور  و�ختيار 
ة ..وت�صمن  بع�ض مقولته وكلماته �ملعرِبّ
�ملعاين  تعميق  �مل��ب��ت��ك��رة  �لأ���ص��ال��ي��ب  ه���ذه 

نفو�ض  و�ل��وط��ن��ي��ة يف  �ل��دي��ن��ي��ة  و�ل��ق��ي��م 
�لطاب، وتنمية قدر�تهم على �ملاحظة 
معارفهم  و�إث��������ر�ء  و�ل���ت���ع���ب���ري،  و�ل���ف���ه���م 
ومهار�تهم، وت�صجيعهم على �لتعرف على 

مو�هبهم ورعايتها وتطويرها.
�أمر  ويل  �ل��زب��ي��دي،  �صالح  �ل�صيد  وق���ال 
�لدليل  ب��رن��ام��ج  �إن  �مل�����ص��ارك��ات  �إح�����دى 
�لثقايف �ل�صغري يعد من �لرب�مج �ملفيدة 
خ����ال �ل��ع��ط��ل��ة �مل��در���ص��ي��ة �ل����ذي ي�صهم 
وتهيئتهم  �ل��ربن��ام��ج  منت�صبي  �إع����د�د  يف 
ل���ه���ذه �لفئة  �مل��ع��ل��وم��ة  ث��ق��اف��ي��ا وي��ر���ص��خ 
يبدعون  �ملنت�صبن  �أن  مو�صحا  �لعمرية، 
عندما يكون �لتعليم و�لتثقيف مبنيا على 
ج�صد  �لربنامج  و�أن  و�مل�صاركة،  �لتفاعل 
تنمية  على  وعمل  و�بتكار�تهم  �أفكارهم 
ب���اأن���و�ع �خلطوط  ث��ق��اف��ت��ه��م وت��ع��ري��ف��ه��م 

�لعربية وخ�صائ�صها.
و�أ�صاد �ل�صيد حممد عمر�ن �لقا�صمي، ويل 
�لربنامج  �أن  موؤكد�  �مل�صاركن،  �أحد  �أمر 
عزز م�صاعر �لنتماء و�لولء لدى نفو�ض 
�لن�ضء وله �أبعاد كبريه مهمة فهو يقرب 
و�جلو�نب  �لثقافية  �حل��ي��اة  م��ن  �أبنائنا 
�أكرث  ويعرفهم  و�ل�صلوكية  �لجتماعية 
�ل�صيخ  جامع  يبذلها  �لتي  �جل��ه��ود  على 
�لإمار�ت  دول��ة  قيم  ن�صر  �لكبري يف  ز�ي��د 
و�لتعاي�ض  �لت�صامح  يف  �ملتحدة  �لعربية 
و�لقيم  �لوطن  حب  ومبادئ  و�لو�صطية 
�لنبيلة �لتي يتحلى بها كل من ينتمي �إىل 

هذه �لأر�ض �لطيبة �ملعطاء، م�صدد� على 
�أهمية عدم ترك �لأهايل �أبناءهم يق�صون 
�لإلكرتونية  �لأج��ه��زة  مع  ط��و�ل  �صاعات 
عن  و�ل��ب��ح��ث  �ل�صيفية  �ل��ف��رتة  خ��ا���ص��ة 
كم�صاركه  �لأل��ع��اب،  ل��ه��ذه  مفيدة  ب��د�ئ��ل 
�لطفل يف �أن�صطة �جتماعية ثقافية مثل 
برنامج �لدليل �لثقايف �ل�صغري باجلامع، 
ذكريات  تر�صيخ  للطالب  يتيح  م��ا  وه���و 
�أولياء  ب��اق��ي  ع��رب  جانبهم  م��ن  م��ف��ي��دة. 
�صكرهم  ع��ن  �ل��ربن��ام��ج  منت�صبي  �أم����ور 
�جلزيل و�متنانهم جلميع من�صوبي مركز 
�لكبري على جهودهم  ز�ي��د  �ل�صيخ  جامع 
للربنامج  �ملبهر  �لنجاح  ه��ذ�  حتقيق  يف 
وباقي �لرب�مج �لهادفة �لتي تعقد �صنويا 
يف مركز جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري. يذكر 
�لتابع  �ل��ك��ب��ري،  ز�ي����د  �ل�����ص��ي��خ  ج��ام��ع  �أن 
برعاية  يحظى  �لرئا�صة،  ���ص��وؤون  ل���وز�رة 
ومتابعة من �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد 
�ل���وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  نهيان،  �آل 
وزي���ر ����ص���وؤون �ل��رئ��ا���ص��ة، وت��اأ���ص�����ض �ملركز 
و�لفكرية  �لثقافية  للحركة  ن��و�ة  ليكون 
�لتي تتمحور حول �جلامع، �نطاقا من 
�لقيمة �لثقافية و�لوطنية �لتي تعرب عن 
له  �ملغفور  ر�صخها  �لتي  و�لقيم  �ملفاهيم 
تلك  نهيان،  �آل  �صلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�صيخ 
و�لوعي،  �ل���وج���د�ن  يف  �مل��ت��ج��ذرة  �ل��ق��ي��م 
�لوطنية  للهوية  �م���ت���د�د�  ت�صكل  و�ل��ت��ي 

�مل�صتلهمة من تعاليم ديننا �حلنيف.

مهرجان الفنون الإ�سالمية بال�سارقة يبحث 
ا�ستعداداته لإطالق دورته الـ21 دي�سمرب القادم

جامع ال�سيخ زايد الكبري يختتم برنامج الدليل 
الثقايف ال�سغري حتت �سعار »األهمني زايد«

اختتم مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري اأن�شطة الن�شخة اخلام�شة من الربنامج ال�شيفي التدريبي »الدليل الثقايف ال�شغري 
لعام 2018« والذي اأقيم حتت �شعار »األهمني زايد«. 

اأعمارهم بني 7 و11 عامًا، وزع عليهم  الن�ضء، ممن ترتاوح  بلغ عددهم 60 من  الذين  املركز منت�شبي الربنامج  وكرم 
الهدايا و�شهادات م�شاركة خالل حفل تكرمي ختامي اأقيم يف مقر اجلامع.
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مقايي�ض الفن تغرّيْت، والأمر مل يعد يتوقف على املوهبة

األني حلود: بقدر ما اأحب املجال الفني بقدر ما هو اأَْتَعَبني

)اأخ�سر ياب�ض(.. �سارك يف ع�سرات 
املهرجانات الكربى مي عمر مع ال�سقا يف 

رم�سان القادم
�أع�������رب�������ت �ل���ف���ن���ان���ة 
�ل�صابة  �مل�����ص��ري��ة 
م���������ي ع������م������ر ع���ن 
بخو�ض  �صعادتها 
جت���رب���ة �ل���در�م���ا 
�ل����رم���������ص����ان����ي����ة 
برفقة   ،2019
�ل����ف����ن����ان �أح���م���د 

�ل�صقا،
جت�صيدها  ع��رب   
�م���������������ر�أة  دور 
د�خل  �صعيدية 
در�مية  ملحمة 
�������ص������ع������ي������دي������ة 
لناحية  ك���ب���رية 
�لأح������������������������������د�ث 
�لت�صوير  و�أم���اك���ن 
�لذي  �ل��ع��م��ل  وف��ري��ق 

�لنج������وم  م������ن  كبي�����رة  جمموعة  ي�ص����م 
�لفرتة  �خ���ت���ي���اره���م خ����ال  ���ص��ي��ت��م  �ل���ك���ب���ار 

�ملقبلة.
وك�صفت مي عن �أن دورها يف �مل�صل�صل �صيكون 

نقطة �نطاق يف م�صو�رها �لفني، 
على  �لأول  �مل��ق��ام  يف  تعتمد  �أن��ه��ا  �إىل  لفتة 
�أو  و��صطة  �أي  دون  من  �لتمثيلية  موهبتها 

حم�صوبية كما يظن �لبع�ض،
�لفنان  �أن  �إىل  ن��ف�����ص��ه  �ل���وق���ت  يف  م�����ص��رية   
�حلقيقي هو من ي�صتطيع �ن يرتك ب�صمة 
�أي حو�جز  و��صحة لدى �جلمهور من دون 

�أو مفارقات.
على �صعيد �آخر، يقوم �ملخرج حممد �صامي 
ب��ع��ق��د ج��ل�����ص��ات ع��م��ل لخ��ت��ي��ار ب��ق��ي��ة فريق 

�لعمل، 
بالإ�صافة �إىل معاينة �أماكن �لت�صوير، وفور 
�لن��ت��ه��اء م��ن ت��ل��ك �جل��ل�����ص��ات �صيتم �إج���ر�ء 

بروفات �لطاولة �لأولية.

بفريق عمل من �ل�صباب، وبتكلفة منخف�صة كثري�ً، ُيطل �لفيلم �مل�صري 
�ل�صينمائية �لإقليمية و�لعاملية  )�أخ�صر ياب�ض( يف كثري من �ملهرجانات 

و�آخرها مهرجان )منار�ت( يف تون�ض.
ع�صر�ت  يف  �صارك  �لفيلم  �إن  ق��ال  حماد،  حممد  ياب�ض(  )�أخ�صر  خم��رج 
م�صرية  �إىل  �إ�صافة  ه��ي  ج��دي��دة  م�صاركة  �أي  و�إن  �ل��ك��ربى،  �ملهرجانات 

�لفيلم، توؤكد جودة �صناعته، 
و�إمكانية ح�صوره �ملوؤثر.

تعول  �لتي  �ل�صابة  هذه  )�إمي���ان(،  خاله  من  ت�صاهد  ياب�ض(،  و)�أخ�صر 
�أختها �ل�صغرى بعد وفاة و�لدها وو�لدتها، وعندما يتقدم �صاب خلطبة 

�إقناع �أحد رجال  �أن تقوم برحلة حتاول فيها  �لأخ��ت، ي�صبح على �إميان 
�لعائلة باحل�صور ملقابلة �أهل �لعري�ض �ملرتقب.

وفيلم )�أخ�صر ياب�ض( من بطولة �أ�صماء فوزى، حممد عي�صى، هبة علي، 
�صعد،  �إنتاج حممد حفظي وخلود  �لعايدي، وهو من  �أحمد  �صعد عامر، 

ومن تاأليف و�إخر�ج حممد حماد.
�لفيلم �صارك يف كثري يف �ملهرجانات، وكانت بد�يات عر�صه يف مهرجان 
لوكارنو �ل�صينمائي، ومهرجان برلن للفيلم �لعربي يف �أملانيا، وحاز �أكرث 
�ل�صينمائي  دبي  �أف�صل خمرج يف مهرجان  20 جائزة، منها جائزة  من 

�لدويل.

اإىل  جلاأت  اإنها  حتى  نهائي،  ب�شكل  �شوتها  اأَْفَقَدْتها  �شحية  بوعكة  حلود  األني  اللبنانية  الفنانة  اأ�شيبْت 
الكتابة للتعبري عما تريده.

حلود، التي عا�شت فرتة من اخلوف والهلع كانت الأ�شعب يف حياتها، �شكْت من معاناتها مع الإنتاج وعدم 
قدرتها على تقدمي اأغنيات جديدة ب�شبب التكلفة الباهظة، م�شرية اإىل اأنها لن تبيع كليتها من اأجل اإنتاج 

اأغنية. 
بطرح  م�شتمّرة  فئة  منتقدة  عاليًا  ال�شوت  القطريب،  �شلوى  الراحلة  القديرة  الفنانة  ابنة  رفعْت،  كما 
اأعمال جديدة ولكنها معروفة بالتنازلت التي تقّدمها، يف مقابل فئة اأخرى جتل�ض يف بيتها وتتفرج لأنها 

غري م�شتعّدة للتنازل، وموؤكدة اأن كل فنان تربى مبنزٍل فيه اأخالق ومبادئ ل بد واأنه يعاين اليوم.

عن  وحت����ّدث  �نت�صر  �ل���ذي  �خل���رب  �صحة  م��ا   •
فقد�ن �صوتك؟

كان  �لأم�����ر  �أن  ���ص��ك يف  ���ص��ح��ي��ح. ول  �خل���رب   -
�صعباً.

بفقد�ن  وت�صّبب  معك  ح�صل  �ل��ذي  وما   •
�صوتك؟

تغرّي  وب�صبب  �ل�صفر  م��ن  ع���دُت  كنت   -
باأوجاع يف �حلنجرة  �أ�صعر  ب��د�أُت  �ملناخ 
�ل�صوتية.  �أوت����اري  ت��اأث��رْت  ث��م  وم��ن 
�إىل حفل زفاف �بن  وعندما دعيُت 
�أمتكن  مل  �ل�صباح  ���ص��ادق  �ملنتج 
�أخ����ذت  ب��ع��دم��ا  �إل  �ل���غ���ن���اء  م���ن 
�ختفى  ب��ع��ده��ا  وم���ن  حقنتن، 
�رتاأى  نهائياً. ولذلك،  �ل�صوت 
�لأطباء �أن �أ�صرتيح وُمنعُت من 
�لكام ملدة 10 �أيام حتى �إنني 
جلاأت �إىل �لكتابة للتعبري عما 

�أريده.
وباأنك  بالتهديد  �صعرِت  • وهل 

ميكن �أن تفقدي �صوتك؟
خوفاً  ع�������ص���ُت  ط���ب���ع���اً.   -
ك������ب������ري�ً، ح����ت����ى �إن����ن����ي 
على  ق������ادرة  �أك�����ن  مل 
�ل����ت����ن����ف���������ض. ك����ان����ت 
ف����رتة ���ص��ع��ب��ة ج����د�ً. 
�لعاج  بف�صل  ول��ك��ن 
��صتعادته  م��ن  متّكنُت 
متابعة  ه��ن��اك  وك��ان��ت 
�لأطباء.  م��ن  حثيثة 
يعرفون  ك����ان����و�  ه����م 
�أن��ه��ا م��رح��ل��ة ول بد 
وبالرغم  مت�����ّر،  �أن 
م��ن ذل��ك ك��ان خويف 
ك����ب����ري�ً. ك���ان���ت من 
�أكرث �للحظات �لتي 
خ����ف����ُت ف���ي���ه���ا ط����و�ل 

حياتي.
خفِت  وك�����اأن�����ك   •
تفقدي  �أن  م������ن 

�صوتك نهائياً؟
ه�����ذه  �إىل  ل����ي���������ض   -
�ل���درج���ة، لأن��ن��ي ل�صت 
�ل���������ص����ن،  يف  ك������ب������رية 
مرحلة  كانت  ولكنها 
بحاجة  وك��ن��ت  ت��َع��ب 
يف  �ل��������ر�ح��������ة.  �إىل 
�ل������ف������رتة �لأخ���������رية 
تو�جدُت خارج لبنان 

�رتباطي مبجموعة حفات، ما ت�صبب يل  ب�صبب 
تاأثريه كبري�ً،  كان  �ملناخ  تغيري  �أن  بالإرهاق، عد� 

و�ل�صوت يحتاج �إىل �لر�حة.
�ملقبلة؟ للفرتة  �لغنائية  حت�صري�تك  • ما 

�إنتاج  �صركة  �إىل  بحاجة  ولكنني  حالياً،  �أ�صمع   -
كبرية، لأنني ل�صت م�صتعدة لبيع كليتي من �أجل 

�إنتاج �أغنية. 
بعد؟ • وماذ� 

�أن يجتمع كل  �إىل �صرخة. يجب  �لأم��ر يحتاج   -
لأنه  �حلقيقي،  بالفن  ي��وؤم��ن��ون  �ل��ذي��ن  �لفنانن 
بدل  ل��اإذ�ع��ات  �لفنان  يدفع  �أن  مقبوًل  يعد  مل 
�أن تدفع هي له من �أجل بّث �أغنياته. يف كل دول 
ما  بقدر  لبنان.  �إل يف  �لفن  تدعم  �لدولة  �لعامل 
�أَْتَعَبني. كثري من  �أحب �ملجال �لفني بقدر ما هو 
وخّلينا  مقلّعن،  �جت��اه  ب��اأي  م��ع��روف  )�ملقّلعن( 

�صاكتن �أح�صن.
ب�صكل  �أع��م��اًل  ي��ط��رح��ون  فنانن  ه��ن��اك  لكن   •

متو��صل وهم ل ميلكون موهبتك؟
- لاأ�صف مقايي�ض �لفن تغرّيْت، و�لأم��ر مل يعد 
�أجل�ض  �أن��ا  �ملزيد.  �أق��ول  �ملوهبة ولن  يتوقف على 
هي  ب��ل  �ملوهبة،  يعد  مل  �ملقيا�ض  و�أت��ف��ّرج.  جانباً 
�أخرى  مقومات  وه��ن��اك  ع��ا���ص��رة،  درج��ة  �أ�صبحت 
�إنتاج  �إىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  �ل��ب��ع�����ض.  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ّت��ك��ل 
ور�ءه  يكن  �إذ� مل  �لفنان  يخرق  �أن  �ل�صعب  ومن 

�أن  ل  دعم مادي. هذ� هو �لو�قع. نحن نف�صّ
نحرتم �أنف�صنا و�أن نبقى يف بيوتنا على 

مبوجة  ون��ف��وت  حالنا  )ن��ب��ه��دل  �أن 
كثرية  �ل��ت��ن��ازلت  بت�صبهنا(.  م��ا 
ل�صنا  ون��ح��ن  �لفنية  �ل�صاحة  يف 
َنربز  �أن  مقابل  لها  م�صتعّدين 

�أو �أن نظهر.
�ل�صبب  ُي����ع����رف  ع���ن���دم���ا   •

يبطل �لعجب؟
�لأ�����ص����ب����اب  ن����ع����رف  ك���ل���ن���ا   -
نعرف  وك���ل���ن���ا  و�حل���ق���ائ���ق 
)كل و�ح��د �صو هوي و�صو 
�أن  �ل�صعب  من  بيعمل(. 
وغري  �مل��ح��رَتم  ُيْجِل�صو� 
�إىل  ج����ن����ب����اً  �مل������ح������رتم 
)ما�صي  ول��ك��ن  ج��ان��ب، 
ع  و�صْ ه����ذ�  �حل������ال(. 
�ل�����ك�����ث�����ريي�����ن، و�أن��������ا 
�أف�����ص��ل م���ن غريي 
لأن�������ن�������ي �أرت������ب������ط 
و�أ�صافر  بحفات 
و�أغني باأكرث من 
لغة، و�إذ� مل �أغّن 
بينما  �أم�����ّث�����ل، 

يعمل  و�إذ� مل  و�ح���د�ً  �إل جم���اًل  غ��ريي ل يجيد 
فيه  بيت  يف  ت��رّب��ى  فنان  ك��ل  بيته.  يف  يجل�ض  فيه 
�أخاق ومبادئ ل بّد و�أنه يعاين �ليوم، وهناك من 
)يفق�صون مثل فقاقيع �ل�صابون(. و�أنا ل �أحتّدث 
عن �ملجال �لفني فقط، بل عن بقية �ملجالت �لتي 

تت�صلط عليها �لأ�صو�ء.
ميديا(؟ )�ل�صو�صيال  على  نر�هم  • ونحن 

مباحة  ولأن��ه��ا  ع��ربه��ا،  �أنف�صهم  فر�صو�  كلهم   -
�أ�����ص����ب����ح ب����اإم����ك����ان 

�أن  ك���ائ���ن  �أي 
ي���������ص����م����ح 

لنف�صه 
ب�����اأن 

يخ�ص�ض لنف�صه م�صاحة �أكرب من حجمه.
لك  َي�صمح  �أل  �حلفات  ور�ء  من  جتنينه  ما   •

باإنتاج �أغنية بن فرتة و�أخرى؟
�أتوّجه  �أن  �أوّد  و�أن��ا  �ل��دع��م،  �إىل  حتتاج  �لأغنية   -
حتبني  �ل��ت��ي  �لإذ�ع��ي��ة  �مل��ح��ط��ات  لبع�ض  بال�صكر 
مادي،  مقابل  دون  م��ن  �أغنياتي  تبث  �أن  وميكن 
َيدفعه  �ل���ذي  �مل���ال  م��ن  ت�صتمّر  �لإذ�ع������ات  ول��ك��ن 
يخ�ص�ض  لأن  يحتاج  �لفنان  ولكن  �لفنانون.  لها 
كي  �صهرياً  دولر  �آلف  و7   6 بن  ما  �أغنية  لكل 
يدعمها يف كل �إذ�عة، هذ� غري �ملال �لذي يدفعه 
�ملال  �أن  يعني  ما  و�مل���وّزع،  و�مللحن  لل�صاعر 
�لذي يجنيه من ور�ء كل حفلة يجب �أن 
وهو  و�ح���دة.  �أغنية  لإن��ت��اج  يخ�ص�صه 
�أو  �أغ��ن��ي��ة  م��ع  ذل���ك  يفعل  �أن  مي��ك��ن 
�أغنيتن، لكن هل باإمكانه �أن ي�صتمّر 
على هذ� �لو�صع؟ من حق �لكل �أن 
كيف  ولكن  �أتعابه،  بدل  يتقا�صى 
هذ�  �ل��ف��ن��ان،  ي�صتمّر  �أن  مي��ك��ن 
ي�صّور  �أن  �أي�صاً  يتجّنب  مل  �إذ� 
�لتوفري.  �أج�����ل  م���ن  �لأغ���ن���ي���ة 
)�ل�صو�صيال  ع��ل��ى  �لع���ت���م���اد 
ميديا( لي�ض كافياً، بل يحتاج 
�لإذ�ع��������ات،  دع����م  �إىل  �ل���ف���ن���ان 
ورمب����ا ه���ذ� ه��و �ل�����ص��ب��ب �لذي 
يكتفون  �ل��ف��ن��ان��ن  بع�ض  ج��ع��ل 
ب������ال������رتوي������ج لأع�����م�����ال�����ه�����م عرب 
)�ل�����ص��و���ص��ي��ال م���ي���دي���ا(. و�أن����ا 

�أتفّهم.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#انغام اخللود

عيـديـن العـيـد  اثـــــره  يال�شيـد 
�شنتـيـن بـعـد  عــود  والغيـث 
الب�شاتيـن اغــ�ــشـــــان  ــه  ل مــالــت 
الـريـاحـيـن بـنــات  وانـ�شــم 
الــزيــن ــل  ــام الــغــ�ــشــي يل ك حــتــى 
وعيـن جيـد  الــهــايـــــا   " "م  ــذ  خ
املزايـيـن كــل  عـلـى  فـايـق 

ملـطـار ــدر  ـــ ـــ ال ــاد  ـــ ــي اع ــث  ـــ ــال وث
ــــدار ــض وال ــا� ــن ـــروا بـــه ال ـــا� ـــب وات
ــر يـــــانــــــــع واحلـــــيـــــاثـــــار ـــ ــزه ـــ وال
ــار ــوق اال�ــشــجـــ ـــ ــي ف ــن الـــوطـــر غ
ــار ـــ ـــ راتـــــع ويــلــعـــــب بــيـــــن االزه
واقــمـــــار �شعر  ــذ  ــاخ م الــلــيــل  وم 
دار ــري  ـــ ــاط �ــشــويـــــدا خ فـــــي  لـــــه 

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

انا ا�شهد اأن االأمعه من ينك�شف

                            ماي�شرته... بني العرب جلبابه

يل ماك�شب والنعم هوب نِد القمم

                             يعجن مـ الذاري ويتحنى به

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

اأنا الوحيد اللي �شمع �شوت اآهك

ل �شرت ب�� اأحزانك تبي وقفة اإن�شان

لو كنت تدري عن �شعوري جتاهك !!

ما كنت ترتكني على ) زلة ل�شان (

******

من خلقة اهلل فخلقه ماتالقي خلي

الفرق ماهوب يف الكثار ف امل�شتوى

النف�ض الفارغه لبدها متتلي

وان مالقت �شي ميالها .. مالها الهوى

البيت مت�حد

كلنا خليفة
ال�������ش���ري���ف���ه وك���ع���ب���ت���ه  رب������ي  ح������رم  يف 

اإي����ح����ف����ظ ����ش���ل���م���ان وي���خ���ل���ي خ��ل��ي��ف��ه

ب����ع����ده����ا ي����ال����ل����ي ن�����واي�����اك�����م ن��ظ��ي��ف��ه

����ش���ج���ودي يف  وان��������ا  ال����رح����م����ن  اأط�����ل�����ب 

ه�����م م����ن����ار ال����ع����ز وح�����م�����اة احل��������دودي

ال�������ش���ك���ر م���و����ش���ول ل��ل�����ش��ع��ب ال�������ش���ع���ودي
فزاّع

�شدح ال�شعر مبداد ال�شاعرات  تقديرًا للتنظيم العظيم 
للمملكةالعربية ال�شعودية وجناح مو�شم احلج    

�شّما واأخ�����و  ن����وره  اأخ����و  اأن��ب��ي��ع  واهلل  م���ا 

ث��ّم��ا وم����ن  وال�����ش��ي��م��ه  ال���دي���ن  وازع  م���ن 

فينا  ال����وف����ا  م�����ات  ول    : ف����داه����م  ح���ن���ا 

مو�شينا ف��ي��ه��ا   " ال���ف���خ���ر  "�شباح  ه�����ذه 

�سعد براّك العازمي

م����ن اآخ������ر م���ك���رب ق�����ش��ى ال����ع����ام ف��ر���ش��ه

م���ت���ع���اه���دي���ن ال���ب���ي���ت حل���ظ���ه ب��ل��ح��ظ��ه

لآخ��������ر م����ك����رب ق����ا�����ش����د احل�������ج ه���ال���ع���ام

جل����ل ي��ت��ي�����ش��ر خ���ام�������ض ارك�������ان ال����ش���الم

ا�سماء الرباهيم - ال�سعودية

ي����ا ح���ظ���ك���م ب�����الآج�����ر واخل�������ري ال��ك��ث��ري

ي����ا امل���م���ل���ك���ة ي����ا ق���ب���ل���ة اخل�����ري ال���وف���ري

خ����������ّدام ل���ل���ك���ع���ب���ة ول����ل����ن����ا�����ض احل���ج���ي���ج

اأن�����ت�����ي م���ظ���ل���ة اأم����������ْن ل����ع����م����وم اخل���ل���ي���ج

فتاة تهامة – الإمارات

ال����ب����الد  ك�����ل  ع�����ن  غ�����ري  اهلل  خ�������ش���ه���ا 

ازدي��������اد  ف  دامي  ال����ع����ز  دار  ج���ع���ل 

ب���خ���دم���ة احل�����ج�����اج وال����ب����ي����ت ال��ع��ت��ي��ق 

مم���ل���ك���ة ال��������ش�������الم  وامل�����ج�����د ال���ع���ري���ق

مرمي النقبي  - الإمارات

رف���ع���ة ب�����الدي ب��خ��دم��ة ب��ي��ت��ه ال��ط��اه��ر

خ��دم��ة ���ش��ي��وف��ه رك��ي��زة ع��ه��ده��ا ال��زاه��ر

���ش��ب��ح��ان��ه  ال����دي����ن  ب��ف�����ش��ل  رف���ع���ه���ا   اهلل 

ع���ل���ى م�������دار ال�������ش���ن���ه وال����ع����ني ���ش��ه��ران��ه

ام الفهد العتيبيه - ال�سعودية

ال�����ش��ع��ودي��ه  ج���دي���ره وق���اي���ده���ا  جدير

الغفري ل��ل��ج��م��ع  ال�����ش��ع��وب��ات  ك���ل  ���ش��ه��ل��ت 

واجل����ه����ود  ك���ب���ار وع���زوم���ه���ا ف����وق ال��ك��ب��ار

احل��ج��ي��ج ال���ل���ي ل��ه��م ع��ن��ده��ا ق����در ووق����ار

بروق بدويه  - ال�سعودية

ح���ك���ام ول���ل���ن���ا����ض  اهلل  ب���ي���ت  خ���������ّدام 

����ش���دق���ان م����ن ����ش���امل ول���ل���ب���اغ���ي ك��ع��ام

ب����ي����دي����ن����ه����م م����ت����ح����ّي����ز امل������ج������د ك���ل���ه

و�����ش����ي����وف����ه����م مل�������ع�������ادي احل���������ق ع���ل���ه

عيده اجلهني - ال�سعودية

ال�شطري وال�����ش��ي��ف  وال����دي����ن  ب��ال�����ش��ط��ر 

ال���ه���دي���ر زاد  ل�����و  ال������رو�������ض  راف�����ع�����ني 

ه��م��م م�������اخ�������ارت  ال������ك������ون  رب  ب����������اذن 

ن�����خ�����دم احل������ج������اج ون�����������ش�����ون احل������رم

�سواهق جند - ال�سعودية


