
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1414(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل اتفاقية  مر�ســــــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/62 

العمل البحري لعام 2006م.

مبنح اجلن�سية العمانية. مر�ســــــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/63 

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
                                             وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب

قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2021/139     �ســـادر فـي 2021/10/17 باإ�سهار نادي املراأة للريا�سة 

والإبداع الثقافـي واعتماد نظامه الأ�سا�سي.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 
                                               وزارة العــدل وال�ســـوؤون القانونيـــة

قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2021/9/2 باملوافقة على تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة. 

                                                                  وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعـــالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

اإعـــالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
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                         البنـك املركـزي العمانـي

اإعالن ب�ساأن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2021/9/30م.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية الثاقبة للتقنيات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخليال الراقي للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط الألفية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب اآ�سيا وال�سرق الأو�سط لالإدارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباز الوطنية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ستان �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحافل املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناعبي و�سركاه للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناعبي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر امللدة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل ال�سهرة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نبهان ال�سكيلي للم�ساريع اجلديدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قافلة الغدير للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخطط النهائي للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنية اللوج�ستية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتيب للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وحممد اأبناء عبيد العمري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بن ها�سم للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح املدينة املتحدة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار احلجاب لالأزياء - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغزلن العربية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�س املميزة العقارية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية لالأعمال واملقاولت املدنية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب البحار الوطنية �س.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء الريف ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحائب الربونزية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات م�سقط احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحالم �سحم للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموخ للعقارات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التو�سيل الآمن للتجارة واخلدمات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اويل ون - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم اجلويف ال�سعبي - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروافد املا�سية للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللتزم لالإن�ساءات احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار املدن احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار امل�سرات للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدفاعي املتحدة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ م�سقط املتطورة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية للهند�سة والإن�ساءات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن خمي�س بن �سليم البطيني و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوح ال�سام للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء �سمال الدريز للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأبجد الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل املعادن للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم الفوار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزامري الفنية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال م�سقط للخدمات ال�ساملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتار �سنا�س املتحدة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميد بن را�سد بن �سامل احلامدي و�سركاه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكنلوجيا للبناء �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز الكعك - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح الدار الوطنية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة اخلالبة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان الباطنة الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرع الواقي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساير الوعد للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور خ�سراوين العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سندرو�س الدولية للمقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترينج انفوكوم �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الآفاق التجارية املتكاملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تغاريد الغملول للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سلم بن علي اأحمد جعبوب وولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل ال�سماء للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املح�سن للكهرباء �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي املدينة اجلديدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر امللوك للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفقاعات الزرقاء - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإخال�س الذهبية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن اأحمد بن علي قطن واأولده للتجارة 

واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سريدان اخلليج �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستقبل خط ال�سعيد للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العوبان للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرتفعات ال�سمالية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإقبال الدولية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريج خ�سب للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما القرم الطبية �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميد و�سعيد اأبناء حمد احلجري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�س الغبرياء الوطنية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز جمان ال�ساملة للتجارة -ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سداف املميزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف ور�سا و�سركائه للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوريدات الهند�سية العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحار اخلم�س العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ع�سر التميز ال�ساملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجموعة الدولية احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دبي العاملية املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للم�ساريع املتطورة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية الأوىل لالأعمال �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع التقنية الف�سية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلك املا�سي للتجهيزات العلمية والتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التدبري احلديثة للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فريد واأحمد للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة دبي للم�ساريع - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع الكامل للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليقني الهند�سية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سام املزيونة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيادة مرتفعات اخلوير العامة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة لل�سفر وال�سياحة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الأفالج احلديثة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س الأحالم احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد التميز لتدريب املو�سيقى والفنون �س.م.م.

التحتيــة  البنيـــة  حلمايـــة  العاملية  م�سقط  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

والهند�سية واملقــاولت �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزريقاء خلدمات املالهي واألعاب الت�سلية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجرا�س احلقيقة للتجارة والت�سويق �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية موؤ�س�سة خالد بن عقيل بن علوي مقيبل للتجارة �س.�س.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأر�س اخللود املميزة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة الواحة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما اجلزيرة الع�سرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة حممد بن �سلطان للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة �سنا�س احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق ال�سم�س لتظليل النوافذ �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف بن را�سد الوهيبي و�سريكه للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الربميي الع�سرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار النعمى للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حما�سن الظاهرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد لالمتيازات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساوثي للمقاولت واخلدمات امليكانيكية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاجر ال�سغري لالإن�ساءات - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركائز املحيط للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدر�سة ال�سواهل للفرو�سية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدى للم�ساريع ال�ساملة �س.�س.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتقاء ال�سريع للمعلومات والتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  �سواطي املرجان �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوؤمل للتجارة والوكالت التجارية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سهور للت�سميم �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سامر املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلفريي الذهبية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأعمدة الأربعة �س.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية الثالثية املتكاملة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة املاجنو �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوركيدا البي�ساء �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح الغبرية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن حميد الزدجايل واأولده للتجارة 

واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو رمي الرئي�سي - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز اخلليج لالإبداع �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول ال�سهلة احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد امل�ستقبل احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكتبة العا�سمة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  روافد �سحار - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة القرى الوطنية للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سويدان بن بخيت بن �سعيد البادي واأولده 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عطر البنف�سج املتميز - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ومقهى املدينة اخل�سراء �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق ال�سماء خلدمات الديكور الداخلي �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز اخلابورة احلديثة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع بركة ال�سرف للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بادية بركاء للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن �سامل بن علي العمراين وابنته 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج عاهن - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق الظاهر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  ترتا لل�سيافة والتموين �س.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/62

باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان 

اإلـى اتفاقيـة العمـل البحـري لعـام 2006م

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

2006م املعتمدة فـي م�ؤمتر العمل الدولـي فــي دورتــه  وعلى اتفاقية العمل البحري لعام 

الرابعة والت�سعني )البحرية( فـي جنيف بتاريخ 23 من فرباير 2006م، فـي �سيغتها املعدلة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

امل�افقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل اتفاقية العمل البحري لعام 2006م، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الن�سمام اإىل التفاقية امل�سار اإليها، وفقا لأحكامها.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا املر�س�م فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: 19 من ربيع الأول �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 26 من اأكتوبـــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ˬ˻˹˹˿�

ΔΟΎΒϳΪϟ�

ˬΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϡΎόϟ�ήϤΗΆϤϟ�ϥ·�

ΓέΩ·�βϠΠϣ� ϩΎϋΩ� Ϊϗϭ� ϪΗέϭΩ� ΪϘϋ�ΚϴΣ� ˬϒϴϨΟ�ϲϓ� ΩΎϘόϧϻ�ϰϟ·�ϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΐΘϜϣ��ΔόΑήϟ
�ϲϓ�ϦϴόδΘϟϭ̀ρΎΒη����ήϳήΒϓ˻˹˹˿ˬ�

ήϳ�Ϋ·ϭϳΎόϤϟ�ϊϴϤΟ�ϥΎϜϣϹ�έΪϗ�ΪδΠϳ�ϖδΘϣϭ�ΪϴΣϭ�Ϛλ�ϊοϭ�ϲϓ�ΐϏ�ΕΎϴϗΎϔΗ�ϲϓ�ΔΛΪ˷ΤϤϟ�ήϴ
�ϞϤόϟ�ΕΎϴϗΎϔΗ�ήΎγ�ϲϓ� ΓΩϮΟϮϤϟ�ΔϴγΎγϷ�ΉΩΎΒϤϟ�Ϛϟάϛϭ�ˬΔϤΎϘϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΕΎϴλϮΗϭ

ΎϤϴγ�ϻϭ�ΔϴϟϭΪϟ���

���ΔϴϗΎϔΗ�ˬϱήΒΠϟ�ϞϤόϟ˺̂˼˹���Ϣϗέ˻̂�˭�

���ˬϢϴψϨΘϟ�ϖΣ�ΔϳΎϤΣϭ�ΔϴΑΎϘϨϟ�ΔϳήΤϟ�ΔϴϗΎϔΗ˺̂˽́���Ϣϗέ́̀�˭�

���ϢϴψϨΘϟ�ϖΣ�ΔϴϗΎϔΗ�ˬΔϴϋΎϤΠϟ�ΔοϭΎϔϤϟϭ˺̂˽̂���Ϣϗέ̂́�˭�

���ˬέϮΟϷ�ϲϓ�ΓϭΎδϤϟ�ΔϴϗΎϔΗ˺̂˾˺���Ϣϗέ˺˹˹�˭�

���ˬϱήΒΠϟ�ϞϤόϟ�˯Ύϐϟ·�ΔϴϗΎϔΗ˺̂˾̀���Ϣϗέ˺˹˾�˭�

���ΰϴϴϤΘϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ΔϨϬϤϟϭ�ϡΪΨΘγϻ�ϲϓ��ˬ˺̂˾́���Ϣϗέ˺˺˺�˭�

���ˬϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ΔϴϗΎϔΗ˺̂̀˼���Ϣϗέ˺˼́�˭�

��Ϸ�ϞϤϋ�ϝΎϜη�Ϯγ�ΔϴϗΎϔΗ�ˬϝΎϔσ˺̂̂̂���Ϣϗέ˺́˻�˭�

�ˬϖϼϟ�ϞϤόϟ�ϑϭήχ�ΰϳΰόΗ�ϲϫϭ�ΔϤψϨϤϠϟ�ΔϴγΎγϷ�ΔϳϻϮϟ�ϩέΎΒΘϋ�ϲϓ�ϊπϳ�Ϋ·ϭ�

�ˬϞϤόϟ�ϲϓ�ΔϴγΎγϷ�ϕϮϘΤϟϭ�ΉΩΎΒϤϟ�ϥ΄θΑ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ϥϼϋΈΑ�ή˷ϛάϳ�Ϋ·ϭ˺̂̂́ˬ�

ϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϯήΧ�ϙϮϜλ�ϡΎϜΣ�ϢϬϴτϐΗ�ΓέΎΤΒϟ�ϥ� Ύ˱πϳ�ϩέΎΒΘϋ�ϲϓ�ϊπϳ�Ϋ·ϭ�ϢϬϟϭ�Δϴϟ
ˬιΎΨηϷ�ϊϴϤΟ�ϰϠϋ�ϖΒτϨΗ�ΔϴγΎγ�ΕΎϳήΣϭ�Ύ˱ϗϮϘΣ�ΎϫέΎΒΘϋΎΑ�ΔΨγήΘϣ�ϯήΧ�ϕϮϘΣ�

ˬΔλΎΧ�ΔϳΎϤΣ�ϰϟ·�ΓέΎΤΒϟ�ΝΎΘΤϳ�ˬϱήΤΒϟ�ϞϘϨϟ�ΔϋΎϨμϟ�ΔϴϤϟΎόϟ�ΔόϴΒτϠϟ�˱ήψϧ�ˬϪϧ�ϯήϳ�Ϋ·ϭ�

ϤϴϠδϟ�ΓέΩϹϭ�ϱήθΒϟ�ϦϣϷϭ�Ϧϔδϟ�Δϣϼγ�ϥ΄θΑ�ΔϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎόϤϟ� Ύ˱πϳ�ϩέΎΒΘϋ�ϲϓ�ϊπϳ�Ϋ·ϭ�Δ
� ˬήΤΒϟ�ϲϓ� ΡϭέϷ� Δϣϼδϟ� ΔϴϟϭΪϟ� ΔϴϗΎϔΗϻ�ϲϓ� ΓΩέϮϟ� ϦϔδϠϟ˺̂̀˽ΔϴϗΎϔΗϭ� ˬΔϟΪόϤϟ� ΎϬΘϐϴμΑ� ˬ�

�ˬήΤΒϟ�ϲϓ�ϡΩΎμΘϟ�ϊϨϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϤψϧϷ˺̂̀˻�ϢϬΒϳέΪΗϭ�ΓέΎΤΒϟ�Γ˯Ύϔϛ�ΕΎσήΘηϭ�ˬΔϟΪόϤϟ�ΎϬΘϐϴμΑ�ˬ
� ϲϓ� ΓΩέϮϟ� Δϣϼδϟ� ϰϠϋ�� ΓίΎΟϹϭ� ΐϳέΪΘϟ� ήϴϳΎόϤϟ� ΔϴϟϭΪϟ� ΔϴϗΎϔΗϻ�ˬΓέΎΤΒϟΎΑ� ΔϘϠόΘϤϟ� ΓέΎϔΨϟϭ

˺̂̀́ˬΔϟΪόϤϟ�ΎϬΘϐϴμΑ�ˬ�

������� ����� ������.indd   1 10/27/21   2:02 PM
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�ˬέΎΤΒϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ΓΪΤΘϤϟ�ϢϣϷ�ΔϴϗΎϔΗ�ϥ΄Α�ήϛ˷άϳ�Ϋ·ϭ˺̂́˻�άϔϨΗ�ϥ�ΐΠϳ� Ύ˱ϣΎϋ� Ύ˱ϴϧϮϧΎϗ� ˱έΎσ·�ϊπΗ�ˬ
�ϥϭΎόΘϟϭ�ϞϤόϠϟ�αΎγ΄ϛ� ΔϴΠϴΗήΘγ� ΔϴϤϫ΄Α� ϢδΘΗ� ΎϬϧϭ� ˬΕΎτϴΤϤϟϭ�έΎΤΒϟ�ϲϓ� ΔτθϧϷ�ϊϴϤΟ� ϪϨϤο

Ϯϟ�ϯϮΘδϤϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠϋ�ϰϠϋ�υΎϔΤϟ�ϦϴόΘϳ�Ϫϧϭ�ϱήΤΒϟ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϲϤϟΎόϟϭ�ϲϤϴϠϗϹϭ�ϲϨσϠϣΎϜΗΎϬˬ�

� ΓΩΎϤϟ� ϥ΄Α� ήϛ˷άϳ� Ϋ·ϭ̂˽� ˬέΎΤΒϟ� ϥϮϧΎϘϟ� ΓΪΤΘϤϟ� ϢϣϷ� ΔϴϗΎϔΗ� Ϧϣ�˺̂́˻�ΕΎΒΟϭ� ϲγήΗ� ˬ
�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ϞΎδϤϟϭ�ϢϗΎτϟ�Ωήϓϭ�ϞϤόϟ�ϑϭήψΑ�ˬέϮϣ�ΔϠϤΟ�ϦϤο�ˬϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�ΕΎϣΰΘϟϭ

�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ˬΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�

� ΓήϘϔϟ�ϥ΄Α�ήϛ˷άϳ�Ϋ·ϭ́� ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ�˺̂�ήΒΘόϳ�ϻ�Ϫϧ�ϰϠϋ�κϨΗ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�έϮΘγΩ�Ϧϣ�
�ϱ΄Α�ϝΎΣ�ϱ΄Α� Ύ˱γΎϣ�ˬΔϴϗΎϔΗ�ϱ�ϰϠϋ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϱ�ϖϳΪμΗ�ϭ�ˬΔϴλϮΗ�ϭ�ΔϴϗΎϔΗ�ϱϷ�ήϤΗΆϤϟ�ΩΎϤΘϋ

ϴϴϨόϤϟ�ϝΎϤόϠϟ�ϞϔϜϳ�ϕΎϔΗ�ϭ�ϑήϋ�ϭ�ϢϴϜΤΗ�έήϗ�ϭ�ϥϮϧΎϗ�κϨΗ�ϲΘϟ�ϡΎϜΣϷ�Ϧϣ�ΓΎΗϮϣ�ήΜϛ�Ύ˱ϣΎϜΣ�Ϧ
ΔϴϗΎϔΗϻ�ΎϬϴϠϋΔϴλϮΘϟ�ϭ�ˬ�

�ΕΎϣϮϜΤϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ϦϜϤϣ�ϝϮΒϗ�ϊγϭ�ϞϔϜϳ�ΚϴΤΑ�ΪϳΪΠϟ�Ϛμϟ�άϫ�ϢϤμϳ�ϥ�ϰϠϋ�ϡΰόϟ�ΪϘϋ�Ϋ·ϭ
�ϼ˱ΑΎϗ�ϥϮϜϳ�ϥϭ�ΚϳΪΤΘϟ�ϞϬγ�ϥϮϜϳ�ϥϭ�ˬϖϼϟ�ϞϤόϟ�ΉΩΎΒϤΑ�ϥϮϣΰΘϠϳ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϟϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣϭ

ϭ�άϴϔϨΘϠϟ�ΫΎϔϧϹϦϴϟΎόϔϟˬ�

�ΪϨΒϟ�ωϮοϮϣ�ϲϫϭ�ˬϚμϟ�άϫ�ϞΜϣ�ϊοϭ�ϰϟ·�Δϴϣήϟ�ΕΎΣήΘϘϤϟ�ξόΑ�ΩΎϤΘϋ�έήϗ�Ϋ·ϭΪϴΣϮϟ�
ˬΓέϭΪϟ�ϝΎϤϋ�ϝϭΪΟ�Ϧϣ�

ΔϴϟϭΩ�ΔϴϗΎϔΗ�ϞϜη�ΕΎΣήΘϘϤϟ�ϩάϫ�άΨΘΗ�ϥ�έήϗ�Ϋ·ϭ˭�

�ϡϮϴϟ�άϫ�ϲϓ�ΪϤΘόϳϦϳήθόϟϭ�ΚϟΎΜϟρΎΒη�ήϬη�Ϧϣ���Θϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ΔΘγϭ�Ϧϴϔϟ�ϡΎϋ�Ϧϣ�ήϳήΒϓ�ϰϤδΘγ�ϲΘϟ�ΔϴϟΎ
�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ˻˹˹˿��

ΔϣΎϋ�ΕΎϣΰΘϟ�

ϰϟϭϷ�ΓΩΎϤϟ�
˺����ϲϓ�ΓΩΪΤϤϟ�ΔϘϳήτϟΎΑ�ϼ˱ϣΎϛ� ˱ΫΎϔϧ·�ΎϬϣΎϜΣ·�ΫΎϔϧΈΑ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ϕΪμΗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ΪϬόΘΗ

ΔϘϼϟ�ΔϟΎϤόϟ�ϲϓ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ�ϖΣ�ϥΎϤο�ϰϨδΘϳ�ϲϜϟ�ˬΔγΩΎδϟ�ΓΩΎϤϟ��

˻���ΎϤϴϓ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϥϭΎόΘΗΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϬϟ�ϦϴϟΎόϔϟ�ΫΎϔϧϹϭ�άϴϔϨΘϟ�ϥΎϤο�νήϐΑ�ΎϬϨϴΑ����

ϖϴΒτΘϟ�ϕΎτϧϭ�ϒϳέΎόΘϟ�

ΔϴϧΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ�
˺���ΔϨϴόϣ�ϡΎϜΣ�ϲϓ�ϚϟΫ�ϑϼΧ�ϰϠϋ�κϨϳ�Ϣϟ�Ύϣϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϡϮϬϔϣ�ϲϓ���

���ϳ�ήϴΒόΗ�ϲϨόΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�έΪλΈΑ� ΔϟϮΨϣ�ϥϮϜΗ�ϯήΧ� ΔτϠγ�ϱ�ϭ� ΔϴϣϮϜΤϟ� ΓέΩϹ�ϭ�ήϳίϮϟ�
·ϭ˭ΔϴϨόϤϟ�ϡΎϜΣϷ�ωϮοϮϤΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ϥϮϧΎϘϟ�ΓϮϗ�ΎϬϟ�ϯήΧ�ΕΎϤϴϠόΗ�ϭ�ήϣϭ�ϭ�Ϯϟ�ΫΎϔϧ�

�Ώ���ήϴΒόΗ�ϲϨόϳϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�ϱήΤΒϟ�ΔΤϼϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ�ϥϼϋϹˬ˾�˺�˼˭�

�Ν���ήϴΒόΗ�ϲϨόϳΔϴϟΎϤΟϹ�ΔϟϮϤΤϟϲϨτϟ�αΎϴϘϟ�ΔΤϼϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΔΑϮδΤϣ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΔϟϮϤΤϟ�ˬϖΤϠϤϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ��
ϝϭϷ�ˬϦϔδϟ�ΔϟϮϤΣ�αΎϴϘϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ�˺̂˿̂�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΔϟϮϤΤϟ�ϥϮϜΗϭ�ˬΎϬϔϠΨΗ�ΔϴϗΎϔΗ�ϱ�ϭ�ˬ
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�ϲϫ�ˬΔϴϟϭΪϟ�ΔϳήΤΒϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϪΗΪϤΘϋ�ϱάϟ�ˬΔϟϮϤΤϟ�αΎϴϘϟ�ΖϗΆϤϟ�ϡΎψϨϟΎΑ�ΔϟϮϤθϤϟ�ϦϔδϠϟ�ϚϠΗ�ΓΩέϮϟ
�ΩϮϤϋ�ϲϓ�ΕΎψΣϼϤϟ��Ϡϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΓΩΎϬθϟ�ϲϓ�ΔϟϮϤΤ�˺̂˿̂�˭�

�Ω���ήϴΒόΗ�ϲϨόϳϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη��ΓΩΎϬθϟ�ΔΤϼϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ˾�˺�˼�˭�

�ϫ���ήϴΒόΗ�ήϴθϳΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘη�ΔϧϭΪϣ�Ϧϣ�ϒϟ�˯ΰΠϟϭ�ϮϠϟ�ϲϓϭ�ΩϮϤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ΕΎσήΘηϻ�ϰϟ·�
˭ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�

�ϭ���ήϴΒόΗ�ϲϨόϳέΎΤΒϟ� ϼ˱ϐΘθϣ�ϭ� Ύ˱ϣΪΨΘδϣ�ϥϮϜϳ�κΨη�Ϟϛ��ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΖϧΎϛ� Δϔλ�ϱ΄Α� ϼ˱ϣΎϋ�ϭ
�˭ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΎϬϴϠϋ�ϖΒτϨΗ�

�ί���ήϴΒόΗ�ϞϤθϳΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ˭ϕΎϔΗϻ�ΩϮϨΑϭ�ϡΪΨΘγϻ�ΪϘϋ�Ϧϣ�ϼϛ��

�Ρ���ήϴΒόΗ�ϲϨόϳΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΓέΩ·�ˬϯήΧ�ΔϤψϨϣ�ϱ�ϭ�ΔϟΎϛϭ�ϭ�ΔδγΆϣ�ϭ�Δϛήη�ϭ�κΨη�ϱ�
�ϭ�ϡΎόϟ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�˯Ϯγ�ϙϼϣ�ϯΪϟ�ϢϬϔϴχϮΗ�ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�Ϧϋ�ΔΑΎϴϨϟΎΑ�ΓέΎΤΒϟ�ϦϴϴόΘΑ�ϡϮϘΗ�ˬιΎΨϟ

˭Ϧϔδϟ�

�ρ���ήϴΒόΗ�ϲϨόϳΔϨϴϔγ�ϩΎϴϣ�ϲϓ�ϭ�ΔϴϠΧΪϟ�ϩΎϴϤϟ�ϲϓ�ήμΤϟ�ϪΟϭ�ϰϠϋ�ήΤΒΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϑϼΨΑ�ΔϨϴϔγ�ϱ�
ϮϤϟ�Ϯϟ�ΎϬϴϠϋ�ϖΒτϨΗ�ϲΘϟ�ϖσΎϨϤϟ�ϲϓ�ϭ�ˬΎϬϨϣ�ΔΒϳήϘϟ�ΔϤΧΎΘϤϟ�ϩΎϴϤϟ�ϲϓ�ϭ�ΔϴϤΤϣ�˭Ίϧ�

�ϱ���ήϴΒόΗ�ϲϨόϳΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣˬ�ΎϬϠϴϛϭ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ήϳΪϣ�ϞΜϣ�ˬήΧ�κΨη�ϭ�ϯήΧ�ΔϤψϨϣ�ϱ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�
� ΔϨϴϔδϟ� ϞϴϐθΗ� ΔϴϟϭΆδϣ� ϰϟϮΘϳ� ˬΔϏέΎϓ� ΎϫήΟ΄Θδϣ� ϭϦϣΎϬϜϟΎϣ�ˬ�Ϯϳϭ�ϩάϫ� ϪϠϤΤΗ� ϕΎϴγ� ϲϓ� ˬϖϓ

Ύ˱Ϙϓϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϰϠϋ�ΔοϭήϔϤϟ�ΕΎϴϟϭΆδϤϟϭ�ΕΎΒΟϮϟ�ϞϤΤΗ�ϰϠϋ�ˬΔϴϟϭΆδϤϟΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϬϟ��ϑήμΑ�ˬ
�Ϧϋ�ΔΑΎϴϨϟΎΑ�ΕΎϴϟϭΆδϤϟ�ϭ�ΕΎΒΟϮϟ�ξόΑ�ϰϟϮΘϳ�ήΧ�κΨη�ϭ�ϯήΧ�ΔϤψϨϣ�ϱ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΎϤϋ�ήψϨϟ

ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ���

˻���ΔΣήλ�ϚϟΫ�ϑϼΧ�ϰϠϋ�κϨϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ�ϰϠϋ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϖΒτϨΗ��

˼���ΓέΎΤΑ�ιΎΨηϷ�Ϧϣ� ΔΌϓ�ϱ� έΎΒΘϋ�ϦϴόΘϳ�ϥΎϛ� Ϋ·� ΎϤϴϓ�Ϛθϟ� ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϩάϫ� ϡϮϬϔϣ�ϲϓ�ϻ� ϡ�
�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ� ΪόΑ� Δϟ΄δϤϟ� ϩάϫ�ϲϓ�Ϯπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϲϓ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�ΖΒΗ� ˬΔϴϗΎϔΗϻ

ΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭΔϟ΄δϤϟ�ϩάϬΑ����

˽���ϚϟΫ�ϑϼΧ�ϰϠϋ�κϨϳ�Ϣϟ�ΎϣΔΣήλ��ΔϛϮϠϤϣ�ΖϧΎϛ�˯Ϯγ�ˬϦϔδϟ�ϊϴϤΟ�ϰϠϋ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϖΒτϨΗ�ˬ
�ˬΔλΎΧ�ϭ�ΔϣΎϋ�ΔϴϜϠϣϑϼΧ�ΔϳέΎΠΘϟ�ΔτθϧϷ�ϲϓ�ΓΩΎϋ�ϞϤόΗ�ϲΘϟ��ΕΎϴϠϤϋ�ϲϓ�ϭ�Ϊϴμϟ�ϲϓ�ΔϠϣΎόϟ�Ϧϔδϟ

ΔϠΛΎϤϣˬ�ϭΔϤϳΪϘϟ�ΔϴϨϴμϟ�ϭ�ΔϴΑήόϟ�Ϧϔδϟ�ϞΜϣ� Ύ˱ϳΪϴϠϘΗ�˯ΎϨΑ�ΔϴϨΒϤϟ�Ϧϔδϟ��ϭ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϖΒτϨΗ�ϻ
ΓΪϋΎδϤϟ�ΔϴΑήΤϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�ϻϭ�ΔϴΑήΤϟ��

˾����ϩάϫ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΎϤϴϓ�Ϛθϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ˬϻ�ϡ�Ϧϔδϟ�Ϧϣ�ΔϨϴόϣ�ΔΌϓ�ϰϠϋ�ϭ�Ύϣ�ΔϨϴϔγ�ϰϠϋ�ϖΒτϨΗ�ΔϴϗΎϔΗϻ
�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ� ΪόΑ�Δϟ΄δϤϟ� ϩάϫ�ϲϓ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϲϓ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΖΒΗ

ΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ��

˿����ήοΎΤϟ�ΖϗϮϟ�ϲϓ� Ύ˱ϴϠϤϋ�ϦϜϤϤϟ�Ϧϣ�ϭ�ϝϮϘόϤϟ�Ϧϣ�ϥϮϜϳ�Ϧϟ�Ϫϧ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΩΪΤΗ�ΎϤΜϴΣ
ΒτΗ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΔϧϭΪϤϟ�ήλΎϨϋ�ξόΑ�ϖϴ˺ΔγΩΎδϟ�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ�ˬ�ΔϨϴόϣ�ΕΎΌϓ�ϰϠϋ�ϭ�Ύϣ�ΔϨϴϔγ�ϰϠϋ�

�Ϫϴϓ�ϥϮϜϳ�ϱάϟ�έΪϘϟΎΑ� ˬΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ� ΔϠμϟ�ΕΫ� ϡΎϜΣϷ�ϖΒτϨΗ�ϻ� ˬϮπόϟ� ΔϟϭΪϟ� ϢϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�Ϧϣ
�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓ�ϒϠΘΨϣ�ϮΤϧ�ϰϠϋ�ΞϟϮϋ�Ϊϗ�ωϮοϮϤϟ�ήϴΑΪΗ�ϱ�ϭ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΔοϭΎϔϤϟ�ΕΎϗΎϔΗ

ϯήΧ��ΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟΎΑ�ϻ˷·�ϚϟΫ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΩΪΤΗ�ϻϭˬ�ϻϭ�
�Ϧϋ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΎϬΘϟϮϤΣ�ϞϘΗ�ϲΘϟ�ϦϔδϟΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ϻ˷·�ϚϟάΑ�ϡϮϘΗ˻˹˹ΔϴϟϭΩ�ΕϼΣέ�ϲϓ�ϞϤόΗ�ϻϭ�Ϧσ����

̀���ϟ�ϪΑ�ϡϮϘΗ�ΪϳΪΤΗ�ϱ�ώϠΒϳ�ΕήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪ˼�ϭ�˾�ϭ�˿�ήϳΪϤϟ�ϰϟ·�ˬΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�
ϚϟάΑ�ΔϤψϨϤϟ�ϲϓ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ύϼΑΈΑ�ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ϡϮϘϳϭ�ˬϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΐΘϜϤϟ�ϡΎόϟ���
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́����κϨϳ� Ϣϟ� Ύϣ� ˬΔϧϭΪϤϟϭ� ϮϠϟ�ϰϟ·� ϪΗΫ�ΖϗϮϟ� ϲϓ� ΓέΎη·� ˬΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ϰϟ·� ΓέΎη·�ϱ� ήΒΘόΗ
ϚϟΫ�ϑϼΧ�ϰϠϋ�ΔΣήλ��

Ϥϟ�ΔϴγΎγϷ�ϕϮϘΤϟϭ�ΉΩΎΒ�

ΔΜϟΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ�
�ΔϴγΎγϷ�ϕϮϘΤϟ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϕΎϴγ�ϲϓ�ˬϡήΘΤΗ�ΎϬΤϮϟϭ�ΎϬϨϴϧϮϗ�ϡΎϜΣ�ϥ�Ϧϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϖϘΤΘΗ

ϲϓ���

���˭ΔϴϋΎϤΠϟ�ΔοϭΎϔϤϟ�ϲϓ�ϖΤϟΎΑ�ϲϠόϔϟ�έήϗϹϭ�ΔϴΑΎϘϨϟ�ΔϳήΤϟ�

�Ώ��˭ϲϣΰϟϹ�ϭ�ϱήΒΠϟ�ϞϤόϟ�ϝΎϜη�ϊϴϤΟ�ϰϠϋ�˯ΎπϘϟ�

�Ν��˭ϝΎϔσϷ�ϞϤϋ�ϰϠϋ�ϲϠόϔϟ�˯ΎπϘϟ�

�Ω��ΔϨϬϤϟϭ�ϡΪΨΘγϻ�κΨϳ�ΎϤϴϓ�ΰϴϴϤΘϟ�ϰϠϋ�˯ΎπϘϟ���

ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ϕϮϘΤϟϭ�ϡΪΨΘγϻ�ϕϮϘΣ�

ΔόΑήϟ�ΓΩΎϤϟ�
˺���Δϣϼδϟ�ήϴϳΎόϣ�ϲϓϮΘδϳ�ήσΎΨϤϟ�Ϧϣ�ϝΎΧϭ�ϥϮϣ΄ϣ�ϞϤϋ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�ϖΤϟ�έΎΤΑ�ϞϜϟ��

˻���ΔϟΩΎϋ�ϡΪΨΘγ�ρϭήη�ϲϓ�ϖΤϟ�έΎΤΑ�ϞϜϟ��

˼���Α�ϞϜϟΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϘϻ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�ϲϓ�ϖΤϟ�έΎΤ��

˽����ϝΎϜη� ήΎγϭ� ΔϫΎϓήϟ� ήϴΑΪΘΑ� ϊΘϤΘϟϭ� ΔϴΒτϟ� ΔϳΎϋήϟϭ� ΔϴΤμϟ� ΔϳΎϤΤϟ� ϲϓ� ϖΤϟ� έΎΤΑ� ϞϜϟ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϳΎϤΤϟ��

˾����ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ϕϮϘΤϟϭ�ϡΪΨΘγϻ�ϕϮϘΣ�άϴϔϨΗ�ˬΔϴΎπϘϟ�ΎϬΘϳϻϭ�ΩϭΪΣ�ϦϤο�ˬϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗ
�ΓΩέϮϟ�ΓέΎΤΒϠϟΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘηϻ�Ύ˱Ϙϓϭ�ϼ˱ϣΎϛ�˱άϴϔϨΗ�ΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�ΔϘΑΎδϟ�ΕήϘϔϟ�ϲϓ���ϩάϫ�άϴϔϨΗ�ίϮΠϳϭ

�ΕΎϗΎϔΗ�ϝϼΧ�Ϧϣ� ϭ� ˬΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ� ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ� ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϲϓ�ϚϟΫ�ϑϼΧ� ΩΪΤϳ� Ϣϟ� Ύϣ� ˬϕϮϘΤϟ
�ϲϓ�ϭ�ήϴΑΪΘϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϭ�ˬΔϳέΎδϟ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΔοϭΎϔϤϟΔγέΎϤϤϟ��

ΫΎϔϧϹϭ�άϴϔϨΘϟ�ΕΎϴϟϭΆδϣ�

ΔδϣΎΨϟ�ΓΩΎϤϟ�
˺����ΫΎϔϧ·ϭ�άϴϔϨΘΑ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϡϮϘΗϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΎϬΗΪϤΘϋ�Ϊϗ�ϥϮϜΗ�ϲΘϟ�ήϴΑΪΘϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏ�ϭ�ϮϠ

ΔϴΎπϘϟ�ΎϬΘϳϻϮϟ�ϦϴόοΎΨϟ�ΓέΎΤΒϟϭ�ϦϔδϟΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΐΟϮϤΑ�ΎϬΗΎϣΰΘϟΎΑ�˯ΎϓϮϠϟ��

˻���Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�αέΎϤΗ��ΔϴϠόϓ�ΔγέΎϤϣ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ� ΎϬϓήη·ϭ�ΔϴΎπϘϟ� ΎϬΘϳϻϭ
�ϢϳΪϘΗϭ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤϋ�ϲϓ�ϡΎψΘϧϻ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘηΎΑ�ϡΰΘϟϻ�ϞϔϜϳ�ϡΎψϧ�ϊοϭ�ϖϳήσ�Ϧϋ

ΔϳέΎδϟ�ϦϴϧϮϘϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΔϴϧϮϧΎϘϟ�Ε˯ήΟϹϭ�Ϊλήϟ�Ε˯ήΟ·ϭ�ήϳέΎϘΘϟ��
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˼���ΎϴΣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟΎΑ�ϥϼϋϹϭ�ϱήΤΑ�ϞϤϋ�ΓΩΎϬθϟ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�Γί
ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϪΑ�ϲπϘΗ�ΎϤϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ��

˽����ΔϨϴϔγ�ϱ�ϰϠϋ�ζϴΘϔΘϟΎΑ�ˬϲϟϭΪϟ�ϥϮϧΎϘϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ˬϡϮϘΗ�ϥ�ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�ϑϼΧ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϱϷ�ίϮΠϳ
ϖϘΤΘϠϟ� ΎϬΌϧϮϣ�ϲϓ�ΔϨϴϔδϟ�ΩϮΟϭ�ϯΪϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ� ΎϬϴϠϋ�ϖΒτϨΗ�ϩάϫ�ΕΎσήΘηΎΑ�ϡΰΘϠΗ�ΔϨϴϔδϟ�ΖϧΎϛ� Ϋ·� ΎϤϣ�

ΔϴϗΎϔΗϻ���

˾����Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�αέΎϤΗ�ΔϴϠόϓ�ΔγέΎϤϣ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�ϰϠϋ� ΎϬϓήη·ϭ�ΔϴΎπϘϟ� ΎϬΘϳϻϭ
ΎϬϴοέ�ϰϠϋ�ΔϤΎϗ�ΕέΩϹ�ϩάϫ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ˬΓέΎΤΒϟ��

˿���Ϊϟ�ϥϮϧΎϘϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�νήϔΗϭ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘη�ϙΎϬΘϧ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ήψΤΗ�ϭ�Ε˯ΰΟ�ˬϲϟϭ
ΕΎϛΎϬΘϧϻ�ϩάϫ�ϞΜϣ�ϊϨϤϟ�ΔϴϓΎϛ�ϥϮϜΗ�ˬΎϬϨϴϧϮϗ�ΐΟϮϤΑ�ΔϴΤϴΤμΗ�ήϴΑΪΗ�ΩΎϤΘϋΎΑ�ϲπϘΗ���

̀����ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϲϘϠΗ�ϡΪϋ�ϞϔϜϳ� ΎϤΑ�ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ΐΟϮϤΑ� ΎϬΗΎϴϟϭΆδϤΑ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϊϠτπΗ
�ϢϠϋΔϟϭΩ�ϱΘϟ�Ϧϔδϟ�ΔϠϣΎόϣ�Ϧϣ�ΓΎΗϮϣ�ήΜϛ�ΔϠϣΎόϣ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ϕΪμΗ�Ϣϟ��ϢϠϋ�ϊϓήΗ�ϲ�ΔϟϭΩ�ϱ�ΖϗΪλ
ΎϬϴϠϋ��

ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�˯ΎΑϭ�ϒϟ�ϥ˯ΰΠϟϭ�ϮϠϟ�

ΔγΩΎδϟ�ΓΩΎϤϟ�
˺���ΔϣΰϠϣ�ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�ϒϟ�˯ΰΠϟ�ϡΎϜΣϭ�ϮϠϟ��ΔϣΰϠϣ�ΖδϴϠϓ�ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�˯ΎΑ�˯ΰΠϟ�ϡΎϜΣ�Ύϣ���

˻���ϩάϫ�Ϧϣ�ΔΤϻ�Ϟϛ� άϴϔϨΘΑϭ�ϮϠϟ�ϲϓ� ΓΩέϮϟ�ΉΩΎΒϤϟϭ�ϕϮϘΤϟ� ϡήΘΣΎΑ�Ϯπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ� ΪϬόΘΗ�
ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�ϒϟ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΔϠΑΎϘϤϟ�ϡΎϜΣϷ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΔϘϳήτϟΎΑ�ϮϠϟ���Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϡϮϘΗ�ˬϚϟΫ�Ϧϋ�ϼ˱πϓ

ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�˯ΎΑ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΎϬϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ΔϘϳήτϟΎΑ�ΎϬΗΎϴϟϭΆδϣ�άϴϔϨΘϟ�ΐΟϮϟ�έΎΒΘϋϻ�˯ϼϳΈΑ��

˼���ΎΑ�ΉΩΎΒϤϟϭ�ϕϮϘΤϟ�άϴϔϨΗ�Ϧϣ� ΎϬϨϜϤϳ�ϊοϭ�ϲϓ�Ζδϴϟ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϞϜϟ�ίϮΠϳ�ϲϓ� ΓΩέϮϟ�ΔϘϳήτϟ
�ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�ϒϟ�˯ΰΠϟ�άϴϔϨΗ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϲϓ�ϚϟΫ�ϑϼΧ�ϰϠϋ�ΔΣήλ�κϨϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ˬΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�ϒϟ�˯ΰΠϟ

ϒϟ�˯ΰΠϟ�ϡΎϜΣ�ΎϫήϫϮΟ�ϲϓ�ϝΩΎόΗ�ϯήΧ�ήϴΑΪΗ�ϱ�ϭ�ΎϬΤϮϟϭ�ΎϬϨϴϧϮϗ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ϡΎϜΣϷ�ϖϳήσ�Ϧϋ��

˽����ΓήϘϔϟ�νήϏϷ˼έΎΒΘϋ�ίϮΠϳ�ˬςϘϓ�ΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ��ϱ�ϭ�ϲϋΎϤΟ�ϕΎϔΗ�ϭ�ΔΤϻ�ϭ�ϥϮϧΎϗ�ϱ�
�Ϋ·�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϕΎϴγ�ϲϓ�ΎϫήϫϮΟ�ϲϓ�Δ˱ϟΩΎόϣ�ϯήΧ�ΔϳάϴϔϨΗ�ήϴΑΪΗΖϘϘΤΗΎϬϧ�Ϧϣ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ����

����ϒϟ�˯ΰΠϟ�Ϧϣ�ΔϴϨόϤϟ�ϡΎϜΣϷ�ϭ�ϲϨόϤϟ�ϢϜΤϟ�Ϧϣ�νήϐϠϟ�ϭ�ϡΎόϟ�ϑΪϬϠϟ�ϞϣΎϜϟ�ϖϴϘΤΘϟ�ϰϟ·�ϱΩΆΗ
˭ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�

�Ώ��·�ϰϟ·�ϱΩΆΗΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�ϒϟ�˯ΰΠϟ�Ϧϣ�ΔϴϨόϤϟ�ϡΎϜΣϷ�ϭ�ϲϨόϤϟ�ϢϜΤϟ�ΫΎϔϧ��

ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�

ΔόΑΎδϟ�ΓΩΎϤϟ�
�έϭΎθΘϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϫϟ�ρήΘθΗ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϬϟ�ήΧ�ϥήϣ�ϖϴΒτΗ�ϱ�ϭ�˯ΎϨΜΘγ�ϭ�˯Ύϔϋ·�ϱ�έήϘΘϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻ

ΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟ� ΔϠΜϤϣ�ΕΎϤψϨϣ� ΩϮΟϭ� ϡΪϋ�ϝΎΣ�ϲϓ� ˬΓέ
�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΔϨΠϠϟ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ϻ·�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϚϠΗ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ˬϮπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϲϓ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϠΜϤϣ

Γήθϋ�ΔΜϟΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ��

��

��
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ΫΎϔϨϟ�ΰϴΣ�ϝϮΧΪϟ�

ΔϨϣΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ�
˺����ϰϟ·�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ΔϴϤγήϟ�ΕΎϘϳΪμΘϟ�ϞγήΗΎϬϠϴΠδΘϟ�ϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΐΘϜϤϟ�ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ���

˻����ϥϮϜϳ�ϲΘϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ϲϓ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϠϟ�ϯϮγ�ΔϣΰϠϣ�ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ� ϡΎϜΣ�ϥϮϜΗ�ϻ
ΎϬΗΎϘϳΪμΗ�ϞΠγ�Ϊϗ�ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟΎϬϴϠϋ���

˼����Ϟ˰Ϙϳ�ϻ� Ύϣ�ΕΎ˰ϘϳΪμΗ�Ϟ˰ϴΠδΗ�Φ˰ϳέΎΗ�ϰ˰Ϡϋ� ˱ή˰Ϭη�ή˰θϋ�ϲϨΛ�ϲπϣ�ΪόΑ�ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ΫΎϔϧ� ΪΒϳ
Ϧ˰ϋ�˼˹��Ύ˱όϣ�ΎϬΘμΣ�ώϠΒΗ�˱Ϯπϋ�ΔϟϭΩ˼˼��ΔΎϤϟ�ϲϓ�ϞϗϷ�ϰϠϋϦϔδϠϟ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΔϟϮϤΤϟ�ϦϣϢϟΎόϟ�ϲϓ����

˽����ΦϳέΎΗ�ϰϠϋ� ˱ήϬη�ήθϋ�ϲϨΛ�ϲπϣ�ΪόΑ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϱϷ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΫΎϔϧ�ΪΒϳ�ˬϚϟΫ�ΪόΑ
ΎϬϘϳΪμΗ�ϞϴΠδΗ��

ξϘϨϟ�

ΔόγΎΘϟ�ΓΩΎϤϟ�
˺���ϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ΖϗΪλ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϱϷ�ίϮΠϳ�˯ΪΑ�ϰϠϋ�ΕϮϨγ�ήθϋ�ϲπϣ�ΪόΑ� ΎϬπϘϨΗ�ϥ�Δ

ΎϬϠϴΠδΘϟ�ϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΐΘϜϤϟ�ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ϰϟ·�ϞγήΗ�ΔϘϴΛϮΑ�ϚϟΫϭ�ˬΎϫΫΎϔϧ���ΪόΑ�ϻ·� ˱άϓΎϧ�ξϘϨϟ�άϫ�ϥϮϜϳ�ϻϭ
ϪϠϴΠδΗ�ΦϳέΎΗ�ϰϠϋ�ϡΎϋ�ϲπϣ��

˻���Ϙϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ήθόϟ�ΕϮϨδϟ�ΓήΘϓ�˯ΎπϘϧϻ�ϲϟΎΘϟ�ϡΎόϟ�ϝϼΧ�ˬαέΎϤΗ�Ϣϟ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�Γή
˺�ˬϯήΧ�ΕϮϨγ�ήθϋ�ΓήΘϔϟ�ΎϬΑ�ΔϣΰϠϣ�ϥϮϜΗ�ˬΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ϪϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ξϘϨϟ�ϲϓ�ϖΤϟ�ˬΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�

�ΎϬϴϠϋ�κϨΗ�ϲΘϟ�ϡΎϜΣϸϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΕϮϨγ�ήθϋ�Ϧϣ�ΓΪϳΪΟ�ΓήΘϓ�Ϟϛ�ΔϳΎϬϧ�ϲϓ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ξϘϧ�ϚϟΫ�ΪόΑ�ΎϬϟ�ίϮΠϳϭ
ΓΩΎϤϟ�ϩάϫ���

�ήΛϟΫΎϔϨϟ�ΰϴΣ�ϝϮΧΪ�

ΓήηΎόϟ�ΓΩΎϤϟ�
ϊΟήΗΔϴϟΎΘϟ�ΕΎϴϗΎϔΗϻ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ���

�ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ��ˬ˺̂˻˹���Ϣϗέ̀��

�ΔϟΎτΒϟ�ξϳϮόΗ�ΔϴϗΎϔΗ�ΔϨϴϔδϟ�ϕήϏ�ΔϟΎΣ�ϲϓ��ˬ˺̂˻˹���Ϣϗέ́��

�ˬΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ΔϴϗΎϔΗ˺̂˻˹���Ϣϗέ̂��

�ΙΪΣϸϟ�ϲΒτϟ�κΤϔϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ��ˬ˺̂˻˺���Ϣϗέ˺˿��

�ΩϮϘϋ�ΔϴϗΎϔΗ�ˬΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ˺̂˻˿���Ϣϗέ˻˻��

�ˬϢϬϧΎσϭ�ϰϟ·�ΓέΎΤΒϟ�ΓΩΎϋ·�ΔϴϗΎϔΗ˺̂˻˿���Ϣϗέ˻˼��

�ˬρΎΒπϟ�Γ˯Ύϔϛ�ΕΩΎϬη�ΔϴϗΎϔΗ˺̂˼˿���Ϣϗέ˾˼��

�ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ�ΕίΎΟϹ�ΔϴϗΎϔΗ�ΓέΎΤΒϟ��ˬ˺̂˼˿���Ϣϗέ˾˽��

�ΔϨϴϔδϟ�ΐΣΎλ�ΕΎϣΰΘϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ΓέΎΤΒϟ�ΔΑΎλ·�ϭ�νήϣ�ΔϟΎΣ�ϲϓ��ˬ˺̂˼˿���Ϣϗέ˾˾��
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Η�ϲΤμϟ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ΔϴϗΎϔ�ΓέΎΤΒϟ��ˬ˺̂˼˿���Ϣϗέ˾˿��

�ˬϦϔδϟ�ήϬχ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΩΪϋϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ΔϴϗΎϔΗ˺̂˼˿���Ϣϗέ˾̀��

�ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ���ΔόΟήϣ��ˬ˺̂˼˿���Ϣϗέ˾́��

�ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ�˯άϐϟ�ΔϴϗΎϔΗ�Ϧϔδϟ�ϢϘσ��ˬ˺̂˽˿���Ϣϗέ˿́��

ΧΎΒσ�Γ˯Ύϔϛ�ΓΩΎϬη�ΔϴϗΎϔΗ�ˬϦϔδϟ�ϲ˺̂˽˿���Ϣϗέ˿̂��

�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ΓέΎΤΒϟ��ˬ˺̂˽˿���Ϣϗέ̀˹��

�ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ�ΕίΎΟϹ�ΔϴϗΎϔΗ�ΓέΎΤΒϟ��ˬ˺̂˽˿���Ϣϗέ̀˻��

�ˬΓέΎΤΒϠϟ�ϲΒτϟ�κΤϔϟ�ΔϴϗΎϔΗ˺̂˽˿���Ϣϗέ̀˼��

�ˬΓέΎΤΒϟ�Γ˯Ύϔϛ�ΕΩΎϬη�ΔϴϗΎϔΗ˺̂˽˿���Ϣϗέ̀˽��

�ˬϢϘσϷ�ΔϣΎϗ·�ΔϴϗΎϔΗ˺̂˽˿���Ϣϗέ̀˾��

ϗΎϔΗ�ˬϦϔδϟ�ήϬχ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΩΪϋϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγϭ�έϮΟϷ�Δϴ˺̂˽˿���Ϣϗέ̀˿��

�ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ�ΕίΎΟϹ�ΔϴϗΎϔΗ�ΓέΎΤΒϟ���ΔόΟήϣ��ˬ˺̂˽̂���Ϣϗέ̂˺��

�ϢϘσϷ�ΔϣΎϗ·�ΔϴϗΎϔΗ�ΔόΟήϣ��ˬ˺̂˽̂���Ϣϗέ̂˻��

�Ϧϔδϟ�ήϬχ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΩΪϋϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγϭ�έϮΟϷ�ΔϴϗΎϔΗ�ΔόΟήϣ��ˬ˺̂˽̂���Ϣϗέ̂˼��

�Ϧϔδϟ�ήϬχ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΩΪϋϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγϭ�έϮΟϷ�ΔϴϗΎϔΗ�ΔόΟήϣ��ˬ˺̂˾́���Ϣϗέ˺˹̂��

�ϢϘσϷ�ΔϣΎϗ·�ΔϴϗΎϔΗ�ΔϴϠϴϤϜΗ�ϡΎϜΣ��ˬ˺̂̀˹���Ϣϗέ˺˼˼��

�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ΓέΎΤΒϟ��ˬ˺̂̀˹���Ϣϗέ˺˼˽��

�ϡΪΨΘγϻ�έήϤΘγ�ΔϴϗΎϔΗ�ήΤΒϟ�ϝΎϤϋ��ˬ˺̂̀˿���Ϣϗέ˺˽˾��

�ΔϴϗΎϔΗ�ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ�ΔϳϮϨδϟ�ΕίΎΟϹ�ΓέΎΤΒϟ��ˬ˺̂̀˿���Ϣϗέ˺˽˿��

�ΔϳέΎΠΘϟ�ΔΣϼϤϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ΎϴϧΪϟ�ήϴϳΎόϤϟ��ˬ˺̂̀˿���Ϣϗέ˺˽̀��

�ϡΎϋ�ϝϮϛϮΗϭήΑ˺̂̂˿�ΔϳέΎΠΘϟ�ΔΣϼϤϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ��ΎϴϧΪϟ�ήϴϳΎόϤϟ��ˬ˺̂̀˿���Ϣϗέ˺˽̀��

�ˬΓέΎΤΒϟ�ΔϳΎϋέ�ΔϴϗΎϔΗ˺̂́̀���Ϣϗέ˺˿˼��

ϟϭ�ΔϴΤμϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ˬΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋή˺̂́̀���Ϣϗέ˺˿˽��

�ΓέΎΤΒϠϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ΔόΟήϣ��ˬ˺̂́̀���Ϣϗέ˺˿˾��

�ϢϬϧΎσϭ�ϰϟ·�ΓέΎΤΒϟ�ΓΩΎϋ·�ΔϴϗΎϔΗ�ΔόΟήϣ��ˬ˺̂́̀���Ϣϗέ˺˿˿��

�ϞϤόϟ�ζϴΘϔΗ�ΔϴϗΎϔΗ�ΓέΎΤΒϟ��ˬ˺̂̂˿���Ϣϗέ˺̀́��

�ˬΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΔϴϗΎϔΗ˺̂̂˿���Ϣϗέ˺̀̂��

ϋΎγ�ΔϴϗΎϔΗ�ˬϢϘσϷΎΑ�Ϧϔδϟ�ΪϳϭΰΗϭ�ΓέΎΤΒϟ�ϞϤϋ�ΕΎ˺̂̂˿���Ϣϗέ˺́˹���
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ωΪϳϹ�ϒΎχϭ�

Γήθϋ�ΔϳΩΎΤϟ�ΓΩΎϤϟ�
˺����ϞϴΠδΘΑ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ϲϓ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϊϴϤΟ�ϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΐΘϜϤϟ�ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ήτΨϳ

ϘϳΪμΘϟ�ϞϛΕΎΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΐΟϮϤΑ�ξϘϨϟϭ�ϝϮΒϘϟ�ϖΎΛϭϭ���

˻����ιϮμϨϤϟ�ρϭήθϟ�˯ΎϔϴΘγ�ΪϨϋ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϠϋ˼�ϩΎΒΘϧ�ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ϲϋήΘδϳ�ˬΔϨϣΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ�
ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΫΎϔϧ�Ϫϴϓ�ΪΒϳ�ϱάϟ�ΦϳέΎΘϟ�ϰϟ·�ΔϤψϨϤϟ�ϲϓ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ���

Γήθϋ�ΔϴϧΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ�
�ϞϜϟ� ΔϠϣΎϜϟ� ϞϴλΎϔΘϟΎΑ� ΓΪΤΘϤϟ� Ϣϣϸϟ� ϡΎόϟ� ϦϴϣϷ� ύϼΑΈΑ� ϲϟϭΪϟ� ϞϤόϟ� ΐΘϜϤϟ� ϡΎόϟ� ήϳΪϤϟ� ϡϮϘϳ

ϳΪμΘϟ�Ύ˱ϘΒσ� ΎϬϠϴΠδΘΑ� ϡΎόϟ�ϦϴϣϷ� ϡϮϘϳ� ΎϤϴϛ� ˬΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ΐΟϮϤΑ� ΎϬϠΠγ�ϲΘϟ�ξϘϨϟϭ�ϝϮΒϘϟ�ϖΎΛϭϭ�ΕΎϘ
�ΓΩΎϤϟ�ϡΎϜΣϷ˺˹˻ΓΪΤΘϤϟ�ϢϣϷ�ϕΎΜϴϣ�Ϧϣ����

ΔλΎΨϟ�ΔϴΛϼΜϟ�ΔϨΠϠϟ�

Γήθϋ�ΔΜϟΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ�
˺���ϖϳήσ� Ϧϋ� ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ϖϴΒτΗ� ϞλϮΘϣ� ϞϜθΑ�ϲϟϭΪϟ� ϞϤόϟ�ΐΘϜϣ� ΓέΩ·�βϠΠϣ� ϊΑΎΘϳ�ΔϨΠϟ�

ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ήϴϳΎόϣ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�ΔλΎΧ�ΕΎϴΣϼμΑ�ΩϭΰΗ�ΎϬΌθϨϳ��

˻����Ϟϛ�ΔϣϮϜΣ�ΎϤϬϨϴόΗ�ϦϴϨΛ�ϦϴϠΜϤϣ�Ϧϣ�ΔϨΠϠϟ�ϩάϫ�ϒϟ΄ΘΗ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΎϬϟϭΎϨΘΗ�ϲΘϟ�ϞΎδϤϟ�ΔΠϟΎόϤϟ
ΓέΩϹ�βϠΠϣ�ϢϬϨϴόϳ�ΓέΎΤΒϠϟϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟ�ϦϴϠΜϤϣ�Ϧϣϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ΖϗΪλ�Ϊϗ�ϥϮϜΗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ΪόΑ�

θΘϟΔϛήΘθϤϟ�ΔϳήΤΒϟ�ΔϨΠϠϟ�ϊϣ�έϭΎ��

˼����ϲϓ� ϮϛέΎθϳ�ϥ� ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ϰϠϋ� ΪόΑ�ϕΪμΗ� Ϣϟ�ϲΘϟ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ΕΎϣϮϜΣ�ϲϠΜϤϤϟ�ίϮΠϳ
ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϬΑ�ϖϠόΘΗ�Δϟ΄δϣ�ϱ�ϰϠϋ�ΖϳϮμΘϟ�ϖΣ�ϢϬϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϥϭΩ�ΔϨΠϠϟ�ϝΎϤϋ���ϥ�ΓέΩϹ�βϠΠϤϟ�ίϮΠϳϭ

ϨΠϠϟ�ϲϓ�ϞΜϤΗ�ϲϜϟ�ϯήΧ�ΕΎϧΎϴϛ�ϭ�ΕΎϤψϨϣ�ϮϋΪϳϦϴΒϗήϣ�ϖϳήσ�Ϧϋ�Δ��

˽����ΓέΎΤΒϟ�ϲϠΜϤϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϲϠΜϤϣ�Ϧϣ�Ϟϛ�ΕϮλ�ΟήΗ�ΔϨΠϠϟ�ϲϓ�Ϟϛ�ϝϮμΣ�ϦϤπϳ�ΚϴΤΑ
�ϲϓ�ΔϠΜϤϤϟ�ΕΎϣϮϜΤϟ�ΩΪϋ�ωϮϤΠϣ�ΖϳϮμΗ�ϕϮϘΣ�ϒμϧ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ΔϋϮϤΠϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΔϋϮϤΠϣ�Ϧϣ

ΖϳϮμΘϟ�ϖΣ�ΎϬϟ�ϲΘϟϭ�ϲϨόϤϟ�ωΎϤΘΟϻ��

ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ΕϼϳΪόΘϟ�

�ΓΩΎϤϟΓήθϋ�ΔόΑήϟ�
˺���ϡΎόϟ�ήϤΗΆϤϠϟ�ίϮΠϳΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϤϟ��ΓΩΎϤϟ�έΎσ·�ϲϓ�ˬ˺̂�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�έϮΘγΩ�Ϧϣ�

�ϩάϫ� ϡΎϜΣ� Ϧϣ� ϢϜΣ�ϱ� ϰϠϋ�ΕϼϳΪόΗ� ΪϤΘόϳ� ϥ� ˬΕΎϴϗΎϔΗϻ� ΩΎϤΘϋΎΑ� ΔλΎΨϟ� ΔϤψϨϤϟ�Ε˯ήΟ·ϭ� ΪϋϮϗϭ
ΔϴϗΎϔΗϻ���Ύ˱πϳ�ΔϧϭΪϤϟ�ϰϠϋ�ΕϼϳΪόΗ�ΩΎϤΘϋ�ίϮΠϳϭωΎΒΗΈΑήΟϹ�Γήθϋ�ΔδϣΎΨϟ�ΓΩΎϤϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�Ε˯��

˻����ˬϞϳΪόΘϟ�ΩΎϤΘϋ�ϞΒϗ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ΎϬΗΎϘϳΪμΗ�ΖϠΠγ�Ϊϗ�ϥϮϜΗ�ϲΘϟ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ
ϪϴϠϋ�ϖϳΪμΘϠϟ�ϞϳΪόΘϟ�κϨΑ�ώϠΒΗ��
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˼����ϖϳΪμΘϠϟ� ΔϟΪόϤϟ� ΔϐϴμϟΎΑ� ΔϴϗΎϔΗϻ�κϨΑ�ώϠΒΗ� ˬΔϤψϨϤϟ�ϲϓ�ϯήΧϷ� ˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ� ΔϟΎΣ�ϲϓ
ΓΩΎϤϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ϪϴϠϋ�˺̂έϮΘγΪϟ�Ϧϣ����

˽����ϲϓ�ΔϟϮΒϘϣ�ΕϼϳΪόΘϟ�ήΒΘόΗϟ�ΦϳέΎΘ�ϱάϟ�ϭ�ϞϳΪόΘϟ�ϰϠϋ�ˬΔϠΠδϤϟ�ϖϳΪμΘϟ�ϙϮϜλ�Ϫϴϓ�ϥϮϜΗ
�ΕΩέϭ�Ϊϗ�ˬΔϟΎΤϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ˬΔϟΪόϤϟ�ΎϬΘϐϴμΑ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϰϠϋ�ϞϗϷ�ϰϠϋ�Ϧϣ˼˹�Ύ˱όϣ�ΎϬΘμΣ�ώϠΒΗ�˱Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�˼˼��ϲϓ

�ΔΎϤϟ�ϞϗϷ�ϰϠϋϦϔδϠϟ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΔϟϮϤΤϟ�ϦϣϟΎόϟ�ϲϓ�Ϣ��

˾����ΓΩΎϤϟ�έΎσ·�ϲϓ�ΓΪϤΘόϤϟ�ΕϼϳΪόΘϟ�ϥϮϜΗ�ϻ˺̂�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ϻ·�ΔϣΰϠϣ�έϮΘγΪϟ�Ϧϣ�
ΎϬΗΎϘϳΪμΗ�ϞΠγ�Ϊϗ�ϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΐΘϜϤϟ�ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ϥϮϜϳ�ϲΘϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϲϓΎϬϴϠϋ���

˿����ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�Ϧϣ�ΔϟϭΩ�ϱϷ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΕϼϳΪόΘϟ�ΫΎϔϧ�ΪΒϳ˻ϟ�ϩάϫ�Ϧϣ��ˬΓΩΎϤ
�ϲπϣ�ΪόΑ˺˻�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ�ϝϮΒϘϟ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ� ˱ήϬη�˽�ϭ�ΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�˺˻�ϞϴΠδΗ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ� ˱ήϬη�

Ύ˱ϘΣϻ�ϥΎϛ�ΎϤϬϳ�ˬϞϳΪόΘϟ�ϰϠϋ�ΔϟϭΪϟ�ϖϳΪμΗ��

̀����ΓήϘϔϟΎΑ�Ύ˱Ϩϫέ̂�ˬΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ��έΎθϤϟ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΔϟΪόϤϟ�ΎϬΘϐϴμΑ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ΫΎϔϧ�ΪΒϳ
ϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�ΓήϘ˼�ϲπϣ�ΪόΑ�ˬΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�˺˻�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ�ϝϮΒϘϟ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�˱ήϬη�˽�ΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�

�ϲπϣ�ΪόΑ�ϭ˺˻ϘϳΪμΗ�ϞϴΠδΗ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�˱ήϬη�ΎϬΎ˱ϘΣϻ�ϥΎϛ�ΎϤϬϳ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϰϠϋ����

́���� ΎϬΗΎϘϳΪμΗ�ΖϠΠγ� Ϊϗ�ϥϮϜΗ�ϲΘϟ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϠϟ� ΔΒδϨϟΎΑ� ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ϰϠϋ�ϞϳΪόΘϟ� ΩΎϤΘϋ�ϞΒϗ
ϲϨόϤϟ�ϞϳΪόΘϟ�ϥϭΩ�ΓάϓΎϧ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϞψΗ�ˬϞϳΪόΘϟ�ϰϠϋ�ϕΪμΗ�Ϣϟ�ΎϬϨϜϟϭ�ϲϨόϤϟ��

̂����ϞΒϗ�ϦϜϟϭ�ϞϳΪόΘϟ�ΩΎϤΘϋ�ΪόΑ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ΎϬϘϳΪμΗ�ΖϠΠγ�Ϊϗ�ϥϮϜΗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϱϷ�ίϮΠϳ
�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ�ΦϳέΎΘϟ˽�ΎϬϘϳΪμΗ�ϥ�ϖϳΪμΘϟ�ϚμΑ�ϖϓήϣ�ϥϼϋ·�ϲϓ�ΩΪΤΗ�ϥ�ˬΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ��ϞμΘϳ
ϲϨόϤϟ�ϞϳΪόΘϟ�ϥϭΩ�ΔϴϗΎϔΗϻΎΑ� ��ΔΒδϨϟΎΑ�ΫΎϔϨϟ�ΰϴΣ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϞΧΪΗ�ˬϥϼϋϹ� άϫ�ϞΜϤΑ�ϖϓήϣ�ϖϳΪμΗ�ΔϟΎΣ�ϲϓϭ
�ΪόΑ�ΔϴϨόϤϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϠϟ˺˻ϖϳΪμΘϟ�ϞϴΠδΗ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ� ˱ήϬη�� ��ϞΜϤΑ� Ύ˱Ϙϓήϣ�ϖϳΪμΘϟ�Ϛλ�ϥϮϜϳ�ϻ� ΎϤΜϴΣϭ

ΦϳέΎΘϟ�ϲϓ�ϞΠγ�Ϊϗ�ϖϳΪμΘϟ�ϥϮϜϳ�ΎϤΜϴΣ�ϭ�ˬϥϼϋϹ�άϫ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ�˽�ϞΧΪΗ�ˬΦϳέΎΘϟ�ϚϟΫ�ΪόΑ�ϭ�
�ΪόΑ�ΔϴϨόϤϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΫΎϔϨϟ�ΰϴΣ�ΔϴϗΎϔΗϻ˺˻ϬϟϮΧΩ�έϮϓϭ�ˬϖϳΪμΘϟ�ϞϴΠδΗ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�˱ήϬη�Ύ�ΰϴΣ�

�ΓήϘϔϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΫΎϔϨϟ̀ϼΧ�ϰϠϋ�ϞϳΪόΘϟ�κϨϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ΔϴϨόϤϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϠϟ�Ύ˱ϣΰϠϣ�ϞϳΪόΘϟ�Βμϳ�ˬΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ��ϑ
ϚϟΫ��

ΔϧϭΪϤϟ�ϰϠϋ�ΕϼϳΪόΘϟ�

Γήθϋ�ΔδϣΎΨϟ�ΓΩΎϤϟ�
˺����˯ήΟϺϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ϭ�ˬΓήθϋ�ΔόΑήϟ� ΓΩΎϤϟ�ϲϓ�ΩΪΤϤϟ�˯ήΟϹ�ϖϳήσ�Ϧϋ� Ύϣ·�ΔϧϭΪϤϟ�ϞϳΪόΗ�ίϮΠϳ

ϚϟΫ�ϑϼΧ�ϰϠϋ�ΔΣήλ�κϨϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ˬΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ΩέϮϟ��

˻���ϟ�ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϲϠΜϤϣ�ΔϋϮϤΠϤϟ�ϭ�ΔϤψϨϤϟ�ϲϓ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϱ�ΔϣϮϜΤϟ�ίϮΠϳ�ϲϠΜϤϣ�ΔϋϮϤΠϤ
ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ϰϠϋ� ϮΣήΘϘϳ�ϥ�Γήθϋ�ΔΜϟΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ�ϲϓ� ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΔϨΠϠϟ�ϲϓ�ϢϬϨϴϴόΗ�ϢΗ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΐΘϜϤϟ�

ϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟΔϧϭΪϤϟ�ϰϠϋ�ϞϳΪόΗ�˯ήΟ·����Ϧϣ�ϢϋΪϳ�ϭ�ΡήΘϘϳ�ϥ�Ϧϣ�ΔϣϮϜΣ�ϱ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΡήΘϘϤϟ�ϞϳΪόΘϠϟ�ΪΑ�ϻϭ
ϞΒϗ�βϤΧ��ΕΎϣϮϜΣ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϦϣϷ�ϰϠϋ�ϲϠΜϤϣ�ΔϋϮϤΠϣ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϰϠϋ�ΖϗΪλ�Ϊϗ�ϥϮϜΗ�Ϟϗ

ΓήϘϔϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ΎϤϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϲϠΜϤϣ�ΔϋϮϤΠϣ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ��

˼����ΓήϘϔϟ�ΕΎσήΘη�ϲϓϮΘδϳ�ϞϳΪόΘϟΎΑ�ΡήΘϗϻ�ϥ�Ϧϣ�ϖϘΤΘϟ�ΪόΑ�ˬέϮϔϟ�ϰϠϋ�ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ϡϮϘϳ˻�
ϓ� ˯ΎπϋϷ� ϝϭΪϟ� ϊϴϤΟ� ύϼΑΈΑ� ˬΓΩΎϤϟ� ϩάϫ� Ϧϣ�ΕΎΣήΘϘϣ� ϭ�ΕΎϘϴϠόΗ� Δϳ΄Α� Ύ˱ΑϮΤμϣ� ˬΡήΘϗϻΎΑ� ΔϤψϨϤϟ�ϲ

ˬΔϤϼϣ�ΎϫήΒΘόϳ��ΔΘγ�ΓήΘϓ�ϝϼΧ�ΡήΘϗϻΎΑ�ϖϠόΘΗ�ΕΎΣήΘϘϣ�ϭ�ΕΎψΣϼϣ�Δϳ΄Α�ϪϏϼΑ·�ϰϟ·�ΎϫϮϋΪϳϭήϬη�ϱ�ϭ�
�ϯήΧ�ΓήΘϓ��ΔόδΗ�ίϭΎΠΘΗ�ϻϭ�ήϬη�ΔΛϼΛ�Ϧϋ�ϞϘΗ�ϻήϬη��ΓέΩϹ�βϠΠϣ�ΎϫέήϘϳ��

��
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˽���Θϔϟ�ΔϳΎϬϧ�ϲϓ� ˬΡήΘϗϻ�ϝΎΤϳ� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ� Γή˼�ΔϳϷ�ΰΟϮϤΑ� Ύ˱ΑϮΤμϣ� ΓΩΎϤϟ� ϩάϫ�Ϧϣ�
ΎϬϟ�ωΎϤΘΟ�ϲϓ� Ϫϴϓ�ήψϨΗ�ϲϜϟ� ΔϨΠϠϟ�ϰϟ·� ˬΓέϮϛάϤϟ� ΓήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ� ΔϣΪϘϣ�ΕΎΣήΘϘϣ� ϭ�ΕΎψΣϼϣ� ��ήΒΘόϳϭ

ΔϴϟΎΘϟ�ρϭήθϟ�ΕήϓϮΗ�Ϋ·�ΔϨΠϠϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ�˱ΪϤΘόϣ�ϞϳΪόΘϟ��

���ήΘϗϻ� Ϫϴϓ�ΚΤΒϳ�ϱάϟ�ωΎϤΘΟϻ�ϲϓ�ϞΜϤϳ˵�ϥ�ϲΘϟ� ˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ΕΎϣϮϜΣ�ϒμϧ�Ϧϋ�ϞϘϳ�ϻ� Ύϣ�Ρ
˭ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ΖϗΪλ�

�Ώ��˭ΔϨΠϠϟ�˯Ύπϋ�ϲΜϠΛ�Ϧϋ�ϞϘΗ�ϻ�ΔϴΒϠϏ�ϞϳΪόΘϟ�ϟΎμϟ�ΕϮμϳ�ϥ�

�Ν���ϙϼϣ�ϲϠΜϤϣ�ΕϮλ�ϒμϧϭ�ˬΕΎϣϮϜΤϟ�ϲϠΜϤϣ�ΕϮλ�ϒμϧ�Ϧϋ�ϞϘϳ�ϻ� Ύϣ�ΔϴΒϠϏϷ�ϩάϫ�ϞϤθΗ�ϥ
Ύπϋ�Ϧϣ� ΓέΎΤΒϟ�ϲϠΜϤϣ�ΕϮλ�ϒμϧϭ�Ϧϔδϟ�ΡήΘϗϻ�Ρήσ� ΪϨϋ�ωΎϤΘΟϻ�ϲϓ�ϦϴϠΠδϤϟ�ΔϨΠϠϟ�˯

ΖϳϮμΘϠϟ��

˾����ΓήϘϔϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΓΪϤΘόϤϟ�ΕϼϳΪόΘϟ�ϡΪϘΗ˽ΎϫέήϗϹ�ήϤΗΆϤϠϟ�ΔϴϟΎΘϟ�ΓέϭΪϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ����ΐϠτΘϳϭ
ϦϳήοΎΤϟ�ϦϴΑϭΪϨϤϟ�ΕϮλ�ϲΜϠΛ�ΔϴΒϠϏ�ˬέήϗϹ�άϫ���ϝΎΤϳ�ΔϴΒϠϏϷ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ΡήΘϘϤϟ�ϞϳΪόΘϟ�ϞμΤϳ�Ϣϟ�Ϋ·ϭ

·ϚϟΫ�ϲϓ�ΔϨΠϠϟ�ΖΒϏέ�Ϋ·�ΪϳΪΟ�Ϧϣ�ϪΜΤΒϟ�ΔϨΠϠϟ�ϰϟ��

˿����ϞΠγ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�έΎτΧΈΑ�ϚϟΫϭ�ήϤΗΆϤϟ�ΎϫήϘϳ�ϲΘϟ�ΕϼϳΪόΘϟ�Ϧϋ�ύϼΑϹΎΑ�ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ϡϮϘϳ
ήϤΗΆϤϟ� ϞΒϗ�Ϧϣ�ΕϼϳΪόΘϟ�ϚϠΗ� έήϗ·�ΦϳέΎΗ� ϞΒϗ� ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ϰϠϋ� ΎϬϘϳΪμΗ� ��ϝϭΪϟ� ϩάϫ�ϰϟ·� ϩΎϧΩ� έΎθϳϭ

� ήϴΒόΘΑ� ˯ΎπϋϷ��� ϝϭΪϟΔϗΪμϤϟ� ˯ΎπϋϷ� ���ΔϠϬϤϟ� έήϘϳϭ� ΓΩΎϤϟ� ϩάϫ�ϰϟ·� ΓέΎη·� έΎτΧϹ� άϫ� ϦϤπΘϳϭ
ΔϘϓϮϤϟ�ϡΪόΑ�ϲϤγέ�ύϼΑ·�ϱϷ�ΔϴϨϣΰϟ���Ζϗϭ�ˬήϤΗΆϤϟ�ΩΪΤϳ�Ϣϟ�Ύϣ�έΎτΧϹ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ϦϴΘϨγ�ΔϠϬϤϟ�ϩάϫ�ϥϮϜΗϭ

ϞϗϷ�ϰϠϋ�ΔϨγ�ϥϮϜΗ�ϥ�ΐΠϳ�ΎϬϨϜϟ�ˬΔϔϠΘΨϣ�ΓήΘϓ�ˬέήϗϹ��ϟ·�έΎτΧϹ�άϫ�Ϧϣ�ΔΨδϧ�ϞγήΗϭ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϰ
Ύ˱ϤϠϋ�ΎϬΘσΎΣϹ�ΔϤψϨϤϟ�ϲϓ�ϯήΧϷ��

̀����Ϧϣ�ˬΓέήϘϤϟ�ΓήΘϔϟ�ΔϳΎϬϧ�ϝϮϠΤΑ�ˬϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ϖϠΘϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ˬϻ˱ϮΒϘϣ�ήϤΗΆϤϟ�ϩΪϤΘόϳ�ϞϳΪόΗ�ϱ�ήΒΘόϳ
�Ϧϣ�ήΜϛ˽˹�ΔΎϤϟ�ϲϓ��Ϧϣ�Ϧϋ�ϞϘϳ�ϻ� Ύϣ� ΎϬΘμΣ�ϞΜϤΗϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϰϠϋ�ΖϗΪλ�ϲΘϟ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ˽˹�ϲϓ�
�ΔΎϤϟ�ΔϟϮϤΤϟ�ϦϣϦϔδϟ�ΔϴϟΎϤΟϹΔϴϗΎϔΗϻ�ϰϠϋ�ΖϗΪλ�ϲΘϟ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�Ύ˱ϴϤγέ�ΎϬΘϘϓϮϣ�ϡΪόΑ�Ϊϴϔϳ�Ύϣ�ˬ���

́����ϝϭΪϟ�ϊϴϤΠϟ� ΔΒδϨϟΎΑ� ΓέήϘϤϟ� ΓήΘϔϟ�˯ΎϬΘϧ�Ϧϣ�ήϬη� ΔΘγ� ΪόΑ� ϻ˱ϮΒϘϣ�ήΒΘόϳ�ϞϳΪόΗ�ϱ� ΫΎϔϧ� ΪΒϳ
�ΓήϘϔϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�Ύ˱ϴϤγέ�ΎϬΘϘϓϮϣ�ϡΪϋ�ΕΪΑ�ϲΘϟ�ϝϭΪϟ�˯ΎϨΜΘγΎΑ�ΔϗΪμϤϟ�˯ΎπϋϷ̀ϫ�Ϧϣ��ϡΪϋ�ΐΤδΗ�Ϣϟϭ�ΓΩΎϤϟ�ϩά

ΎϬΘϘϓϮϣ�ΓήϘϔϠϟ�Ύ˱ϘΒσ�˺˺Ϫϧ�ήϴϏ�ˬ��

����ΪΒϳ�Ϧϟ�ϞϳΪόΘϟ�ϥ΄Α�ˬΓέήϘϤϟ�ΓήΘϔϟ�˯ΎϬΘϧ�ϞΒϗ�ˬϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ήτΨΗ�ϥ�ΔϗΪμϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϱϷ�ίϮΠϳ
�˭ΎϬϟϮΒϘΑ�ΔΣήλ�Ϊϴϔϳ�ϖΣϻ�έΎτΧ·�ϞΒϗ�ΎϬϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ϩΫΎϔϧ�

�Ώ���ΔϟϭΩ�ϱϷ�ίϮΠϳ�ϮπϋΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ήτΨΗ�ϥ�ΔϗΪμϣ�άϔϨΗ�Ϧϟ�ΎϬϧ�ˬΫΎϔϨϟ�ΰϴΣ�ϞϳΪόΘϟ�ϝϮΧΩ�ΦϳέΎΗ�ϞΒϗ�ˬϡ
ΓΩΪΤϣ�ΓήΘϔϟ�ϞϳΪόΘϟ�ϚϟΫ���

̂����ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ�έΎτΧϺϟ�ϊπΨΗ�ϲΘϟ�ΕϼϳΪόΘϟ�ΫΎϔϧ�ΪΒϳ́����ΔϟϭΪϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ
ΎϬϧ΄Α�ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ύϼΑ·�ΦϳέΎΗ�ΪόΑ�ήϬη�ΔΘγ�ΎϬϟ�ΎϬϟϮΒϘΑ�ΕήτΧ�ϲΘϟ�Ϯπόϟ�ϲϓ�ϭ�ϞϳΪόΘϟ�ϞΒϘΗ�

Ύ˱ϘΣϻ�ϥΎϛ�ΎϤϬϳ�ˬΓήϣ�ϝϭϷ�ϞϳΪόΘϟ�ΫΎϔϧ�ΪΑ�ΦϳέΎΗ��

˺˹���� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ� ΓήΘϔϟ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ́�Ώ� ��ϝϮΧΩ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ� ΓΪΣϭ� ΔϨγ� ΓΩΎϤϟ� ϩάϫ�Ϧϣ
ϞϳΪόΘϟ�ϩέήϗ·�Ζϗϭ�ήϤΗΆϤϟ�ΎϫέήϘϳ�ϝϮσ�ΓήΘϓ�Δϳ�ϭ�ΫΎϔϨϟ�ΰϴΣ�ϞϳΪόΘϟ��

˺˺���ΖΑήϋ�Ϊϗ�ϥϮϜΗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϱϷ�ίϮΠϳ�ϡΪϋ�ΐΤδΗ�ϥ�ϞϳΪόΘϟ�ϰϠϋ�ΎϬΘϘϓϮϣ�ϡΪϋ�Ϧϋ� Ύ˱ϴϤγέ�
Ζϗϭ�ϱ�ϲϓ� � ΎϬΘϘϓϮϣ� ��ΫΎϔϧ� ΪΒϳ� ˬΫΎϔϨϟ�ΰϴΣ�ϞϳΪόΘϟ�ϝϮΧΩ� ΪόΑ�ΐΤδϟ� άϬΑ� ˱έΎτΧ·� ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ϰϘϠΗ� Ϋ·ϭ

έΎτΧϹ�ϞϴΠδΗ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ήϬη�ΔΘγ�ΪόΑ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ϞϳΪόΘϟ��

˺˻���ϰϠϋ�ϖϳΪμΘϟ�ίϮΠϳ�ϻ�ϞϳΪόΘϟ�ΫΎϔϧ�˯ΪΑ�ΪόΑΔϟΪόϤϟ�ΎϬΘϐϴμΑ�ϻ·�ΔϴϗΎϔΗϻ����
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˺˼����ΰϴΣ�ϞΧΩ�Ϊϗ�ϥϮϜϳ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϰϠϋ�ϞϳΪόΗ�ϱ�ΎϬϠϤθϳ�ϞΎδϤΑ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη�ϖϠόΘΗ�Ύϣ�έΪϘΑ
ΫΎϔϨϟ��

����ΕΩΎϬη�κΨϳ� ΎϤϴϓ�ΔϴϗΎϔΗϻ� Ύϳΰϣ�ϊϴγϮΘΑ�ΔϣΰϠϣ�έϮϛάϤϟ�ϞϳΪόΘϟ�ΖϠΒϗ�ϲΘϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϥϮϜΗ�ϻ
Θϟ�ϦϔδϠϟ�έΪμΗ�ϲΘϟ�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟΪϗ�ϥϮϜΗ�ϯήΧ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϢϠϋ�ϊϓήΗ�ϲ���

�˺���ΓήϘϔϟΎΑ�ϼ˱Ϥϋ�ˬΎ˱ϴϤγέ�ΖΑήῢ�ϡΪϋ�ΐΤδΗ�Ϣϟϭ�ϞϳΪόΘϟ�ϰϠϋ� ΎϬΘϘϓϮϣ�ϡΪϋ�Ϧϋ�ˬΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�
�˭ϪϴϠϋ�ΎϬΘϘϓϮϣ�

�˻���ΓήϘϔϟΎΑ�ϼ˱Ϥϋ�ˬΖϐϠΆ���ΎϬϨϋ�έΪμϳ�ϖΣϻ�ϳήλ�έΎτΧΈΑ�ρϭήθϣ�ΎϬϟϮΒϗ�ϥ�ΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣˬ�
ϭ�ΎϬϧ˭ϞϳΪόΘϟ�ϞΒϘΗ�Ϣϟ�

�Ώ���έΪμΗ�ϲΘϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΕΩΎϬη�κΨϳ� ΎϤϴϓ�ΔϴϗΎϔΗϻ� Ύϳΰϣ�ˬϞϳΪόΘϟ�ΖϠΒϗ�ϲΘϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϊγϮΗ
� ΓήϘϔϟΎΑ�ϼ˱Ϥϋ�ˬΖϐϠΑ�Ϊϗ�ϥϮϜΗ�ϯήΧ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϢϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�ϦϔδϠϟ́�Ώ� ��Ϧϟ� ΎϬϧ�ˬΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ

�ΓήϘϔϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΓΩΪΤϣ�ΓήΘϔϟ�έϮϛάϤϟ�ϞϳΪόΘϟ�άϔϨΗ˺˹ΓΩΎϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ����

Ϋ�ΕΎϐϠϟΔϴΠΤϟ�Ε�

Γήθϋ�ΔγΩΎδϟ�ΓΩΎϤϟ�
ΔϴΠΤϟ�ϲϓ�ϥΎΘϳϭΎδΘϣ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�κϨϟ�Δϴδϧήϔϟϭ�ΔϳΰϴϠϜϧϹ�ϥΎΘϐϴμϟ���

�

������� ����� ������.indd   11 10/27/21   2:02 PM

-22-



(1414) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ΔϧϭΪϣϭ�Ϯϟ�ϥ΄θΑ�ΔϳήϴδϔΗ�Γήϛάϣ�
ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ�

˺����ϥϮϜΗ�ϥ�Ϯϫ�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ�Ϧϣ� ˱˯ΰΟ�ϞϜθΗ�ϻ�ϲΘϟ�ΔϳήϴδϔΘϟ� ΓήϛάϤϟ� ϩάϫ�Ϧϣ�ϑΪϬϟ
Ύϋ�ϞϴϟΩ�ΔΑΎΜϤΑΔϴϗΎϔΗϼϟ�ϡ��

˻���ϲϫϭ�ΔτΑήΘϣ�ϦϜϟϭ�ΔϔϠΘΨϣ�˯ΰΟ�ΔΛϼΛ�Ϧϣ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϒϟ΄ΘΗ�ΔϧϭΪϤϟϭ�ϮϠϟϭ�ΩϮϤϟ���

˼����ΔϗΪμϤϟ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϠϟ�ΔϴγΎγϷ�ΕΎϣΰΘϟϻϭ�ΔϴγΎγϷ�ΉΩΎΒϤϟϭ�ϕϮϘΤϟ�ϮϠϟϭ�ΩϮϤϟ�ϊπΗ
ΔϴϗΎϔΗϻ�ϰϠϋ� �ϲϓ�ϚϟΫϭ�ήϤΗΆϤϟ�ΐϧΎΟ�Ϧϣ�ϻ·�ϮϠϟϭ� ΩϮϤϟ�ήϴϴϐΗ�ϦϜϤϳ�ϻϭ� ΓΩΎϤϟ�έΎσ·�˺̂�έϮΘγΩ�Ϧϣ�

�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ�Γήθϋ�ΔόΑήϟ�ΓΩΎϤϟ�ήψϧ���

˽���ϮϠϟ�άϴϔϨΗ�ϞΟ�Ϧϣ�ϞϴλΎϔΗ�ΔϧϭΪϤϟ�ϦϤπΘΗ���ϒϟ�˯ΰΠϟ�ϞϤθΗ�ϲϫϭ�ΔϣΰϠϣ�ήϴϳΎόϣ���˯ΰΠϟϭ
�˯ΎΑ�ΔϣΰϠϣ�ήϴϏ�ΔϴϬϴΟϮΗ�ΉΩΎΒϣ���ΩΎϤϟ�ϲϓ�˯ΎΟ�ΎϤϛ�ςδΒϣ�˯ήΟ·�ϖϳήσ�Ϧϋ�ΔϧϭΪϤϟ�ϞϳΪόΗ�ϦϜϤϳϭ�ΔδϣΎΨϟ�Γ

ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ�Γήθϋ���ϡΎόϟ�έΎσϹ�ϲϓ�ΎϬϴϠϋ�ΕϼϳΪόΘϟ�ϰϘΒΗ�ϥ�ΐΠϳ�ˬάϴϔϨΘϟ�ϞϴλΎϔΗ�ϝϭΎϨΘΗ�ΔϧϭΪϤϟ�ΖϧΎϛ�ΎϤϟϭ
ϮϠϟϭ�ΩϮϤϠϟ��

˾���ΏϮΑ�ΔδϤΧ�ΖΤΗ�ΔϣΎϋ�ΕϻΎΠϣ�ϞϜη�ϲϓ�ΔϤψϨϣ�ΔϧϭΪϤϟϭ�ϮϠϟ��

ϝϭϷ�ΏΎΒϟ���Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΎϴϧΪϟ�ΕΎσήΘηϻ�

ϟ�ΏΎΒϟϲϧΎΜ���ϡΪΨΘγϻ�ρϭήη�

ΚϟΎΜϟ�ΏΎΒϟ���ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ�˯άϐϟϭ�ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗϭ�ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ�

ϊΑήϟ�ΏΎΒϟ���ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΣϭ�ΔϫΎϓήϟϭ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟϭ�ΔϴΤμϟ�ΔϳΎϤΤϟ�

βϣΎΨϟ�ΏΎΒϟ���ΫΎϔϧϹϭ�ΪϴϘΘϟ�

˿����Ϧϴόϣ� ΪΒϣ� ϭ�ϖΤΑ�ϖϠόΘΗ� ϡΎϜΣϷ�Ϧϣ�ΕΎϋϮϤΠϣ�ΏΎΑ� Ϟϛ�ϦϤπΘϳ��ΏΎΒϟ�ϲϓ� ΫΎϔϧ·� ήϴΑΪΗ� ϭ
βϣΎΨϟ�ΏΎΑ�Ϟϛ�ϲϓ�ϖγΎϨΘϣ�ΕΎϋϮϤΠϤϟ�ϢϴϗήΗϭ�ˬ� ��ϞϴΒγ�ϰϠϋ�ˬϝϭϷ�ΏΎΒϟ�ϲϓ�ϰϟϭϷ�ΔϋϮϤΠϤϟ�ϒϟ΄ΘΗ�Ϋ·

�ΔΤϼϟ�Ϧϣ�ˬϝΎΜϤϟ˺�˺�ϒϟ�έΎϴόϤϟϭ�ˬ˺�˺�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟϭ�˺�˺ˬϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ϝϭΎϨΘϳ�ΎϬόϴϤΟϭ���

̀����ΔΛϼΛ�ΔϴϗΎϔΗϼϟνήϏϲϫ�ˬΔϴγΎγ���

���ϲγήΗ�ϥˬΎϬΤϮϟϭ�ΎϫΩϮϣ�ϲϓ�ˬ˭ΉΩΎΒϤϟϭ�ϕϮϘΤϟ�Ϧϣ�ΔΨγέ�ΔϋϮϤΠϣ��

�Ώ��ήϓϮΗ�ϥˬΔϧϭΪϤϟ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ˬ�ϲϓ�ΔϧϭήϤϟ�Ϧϣ�ΓήϴΒϛ�ΔΟέΩ��ΏϮϠγ�ϕϮϘΤϟ�ϩάϬϟ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�άϴϔϨΗ
˭ΉΩΎΒϤϟϭ�

�Ν��ϞϔϜΗ�ϥˬβϣΎΨϟ�ΏΎΒϟ�ϲϓ�ˬΎϫΫΎϔϧ·ϭ�ΉΩΎΒϤϟϭ�ϕϮϘΤϟΎΑ�ΪϴϘΘϟ�ϦδΣ���

́����ϥΎϴδϴέ�ϥϻΎΠϣ�ϙΎϨϫϭάϴϔϨΘϟ�ϲϓ�ΔϧϭήϤϠϟ� �Ύϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΪϟ�ΔΣΎΘϤϟ�ΔϴϧΎϜϣϹ�Ϯϫ�ϝϭϷˬ�ΎϤΜϴΣ�
�Ύ˱ϳέϭήο�ϚϟΫ�ϥϮϜϳ��ΓήϘϔϟ�ήψϧ˼ΔγΩΎδϟ�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ��ˬ�ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�ϒϟ�˯ΰΠϠϟ�ΔϴϠϴμϔΘϟ�ΕΎσήΘηϻΎΑ�˯ΎϓϮϠϟ�

�ΎϫήϫϮΟ�ϲϓ�ΔϟΩΎόϤϟ�ήϴΑΪΘϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ��ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϔϳήόΗ�ϯήΟ�ΎϤϛ˽ΔγΩΎδϟ�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ����

��
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̂���ϭ�˯ΰΠϟ�ϡΎϜΣ�Ϧϣ�ήϴΒϛ�ΩΪόϟ�ΔϣΰϠϤϟ�ΕΎσήΘηϻ�ΔϏΎϴλ�ϪΤϴΘΗ�άϴϔϨΘϟ�ϲϓ�ΔϧϭήϤϠϟ�ϲϧΎΜϟ�ϝΎΠϤϟ
�ϰϠϋ�ΎϫΫΎΨΗ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ΔϘϴϗΪϟ�Ε˯ήΟϹ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ήϳΪϘΘϠϟ�ήΒϛ�ϝΎΠϣ�ϰϘΒϳ�ΚϴΤΑ�ˬΔϴϣϮϤϋ�ήΜϛ�ΔϘϳήτΑ�ϒϟ

ϲϨσϮϟ�ϯϮΘδϤϟ��Πϟ�ϲϓ�άϴϔϨΘϟ�ϥ΄θΑ�ΕΎϬϴΟϮΗ�ΩήΗ�ˬΕϻΎΤϟ�ϩάϫ�ϞΜϣ�ϲϓϭΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�ϡΰϠϤϟ�ήϴϏ�˯ΎΑ�˯ΰ��
ϟ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϊϴτΘδΗ�ΔϘϳήτϟ�ϩάϬΑϭ�ϲΘϗΪλΖ��ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ϊϗϮΘϤϟ�Ε˯ήΟϹ�ωϮϧ�Ϧϣ�ϖϘΤΘΗ�ϥ

ϒϟ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ϞΑΎϘϤϟ�ϡΎόϟ�ϡΰΘϟϻ�ΐΟϮϤΑ�ΎϫάΨΘΗ�ϥ�ΎϬϨϣˬ�ΎϫΫΎΨΗ�ήϣϷ�ΐϠτΘϳ�ϻ�ϲΘϟ�Ε˯ήΟϹ�Ϛϟάϛϭ�
ΓέϭήπϟΎΑ���ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋϭ�ϒϟ�έΎϴόϤϟ�ρήΘθϳ˽�˺�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟ�Δϋήγ�ϦϤπΗ�ϥ�Ϧϔδϟ�ϊϴϤΟ�ϰϠϋ�ˬ

�Νϼόϟϭ�κϴΨθΘϠϟ�Δϣίϼϟ�ΔϳϭΩϷ�� ΓήϘϔϟ˺�Ώ��� ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�ϥϮϜϳ�ϥϭ�ˬ�ΔϴϟΪϴλ���� ΓήϘϔϟ˽�� ����ίΎΠϧ·ϭ
ΔϨϴϔγ�Ϟϛ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϴϟΪϴλ�ΩϮΟϭ�ΩήΠϣ�Ϧϣ�ήΜϛ�ΡϮοϮΑ�ϲϨόϳ�Δϴϧ�ϦδΤ˵Α�ήϴΧϷ�ϡΰΘϟϻ�άϫ���ΓέΎη·�ΩήΗϭ

ϛ�ήϣϷ�ϪϴϠϋ�ϱϮτϨϳ� Ύϣ�ϰϟ·� ˱ΪϳΪΤΗ�ήΜ�˯ΎΑ�ϞΑΎϘϤϟ�ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟ�ϲϓ˽�˺�˺��� ΓήϘϔϟ˽� ��ϥΎϤο�ΚϴΣ�Ϧϣ
ΎϬΗΩϮΟϮϣ�ϝΎϤϜΘγϭ�ΎϬϣΪΨΘγϭ�ΔϴϟΪϴμϟ�ΕΎϳϮΘΤϣ�ϦϳΰΨΗ�ϦδΣ˵���

˺˹���ϟ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟϭ�ϲΘϗΪλ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�Ζ�ΎϤϛ�ˬΔϴϨόϤϟ�ΔϴϬϴΟϮΘϟ�ΉΩΎΒϤϟΎΑ�ΔϣΰϠϣ�Ζδϴϟ
Ϸ�ϚϟΫ�ϰϟ·�ήϴθΗ�ϝϭΎϨΘΗ�ϻ�ΚϴΣ� ˬ˯ΎϨϴϤϟ� ΔϟϭΩ� ΎϬγέΎϤΗ�ϲΘϟ� ΔΑΎϗήϟ�ϥ΄θΑ�βϣΎΨϟ�ΏΎΒϟ�ϲϓ� ΓΩέϮϟ� ϡΎϜΣ

�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�Ϧϣ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ϡΎϜΣϷ�ϯϮγ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤϋ�ϒϟ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ήϴϳΎόϤϟϭ�ϮϠϟϭ�ΩϮϤϟ���
ΔΒϟΎτϣ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϥ�ήϴϏˬ�ΓήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ�˻ΔγΩΎδϟ�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ�ˬϼϳΎΑ��ΎϬΗΎϣΰΘϟ�άϴϔϨΘϟ�ΐΟϮϟ�έΎΒΘϋϻ�˯

˯ΎΑ�˯ΰΠϟ�ϲϓ� ΎϬϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ΔϘϳήτϟΎΑ�ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�ϒϟ�˯ΰΠϟ�ΐΟϮϤΑ� ��ΪόΑ� ˬΎϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Εέήϗ� Ϋ·ϭ
�ήψϨϟϝϮλϷ�ΐδΣ�ϦϳΰΨΗ�ϦδΣ˵�ϞϔϜΗ�ΔϔϠΘΨϣ�ΕΎΒϴΗήΗ�ϰϠϋ�κϨΗ�ϥ� ˬΔϠμϟ�ΕΫ�ΔϴϬϴΟϮΘϟ�ΉΩΎΒϤϟ�ϲϓ�

ϣ�ϝΎϤϜΘγϭ� ΎϬϣΪΨΘγϭ�ΔϴϟΪϴμϟ�ΕΎϳϮΘΤϣΎϬΗΩϮΟϮˬϩϼϋ� ΩέϮϟ�ϝΎΜϤϟ�έήϜΘϟ�ˬ�έΎϴόϤϟ�ϚϟΫ�ρήΘθϳ� ΎϤϛ�
ϻ˱ϮΒϘϣ�ϚϟΫ�ήΒΘόϳ�άΪϨϋ�ˬϒϟ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΩέϮϟ���˯ΰΠϟ�ϲϓ�ϪϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ϪϴΟϮΘϟ�ωΎΒΗΎΑϭ�ˬϯήΧ�ΔϴΣΎϧ�Ϧϣϭ

ΎϔΗ�άϴϔϨΗ�νήόΘγ�Ϧϋ�ΔϟϭΆδϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ΕΎΌϴϫ�Ϛϟάϛϭ�ˬΔϴϨόϤϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϊϴτΘδΗ�ˬ˯ΎΑ�ΕΎϴϗ
�άϴϔϨΘϟ� ΔϴϓΎϛ� Ϯπόϟ� ΔϟϭΪϟ� ΎϬΗέήϗ�ϲΘϟ�ΕΎΒϴΗήΘϟ� ϥ�ϰϟ·�ΚΤΒϟ� Ϧϣ� Ϊϳΰϣ� ϥϭΩ� ϦΌϤτΗ� ϥ� ˬΔϴϟϭΪϟ� ϞϤόϟ

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�ΎϬϟϭΎϨΘϳ�ϲΘϟ�ϒϟ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕΎϣΰΘϟϻ��

�

�

������� ����� ������.indd   13 10/27/21   2:02 PM

-24-



(1414) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ΔϧϭΪϤϟϭ�ϮϠϟ�
�ϝϭϷ�ΏΎΒϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΎϴϧΪϟ�ΕΎσήΘηϻ���

Τϼϟ�Δ˺�˺��ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ��
νήϐϟ���ΔϨϴϔγ�ϱ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ϥϭΩ�κΨη�ϱ�ϞϴϐθΗ�ϡΪϋ�ϥΎϤο�
˺���ΔϨϴϔγ�ϱ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ϥϭΩ�κΨη�ϱ�ϞϤϋ�ϭ�ϞϴϐθΗ�ϭ�ϡΪΨΘγ�ίϮΠϳ�ϻ���

˻����ΫΎϔϨϟ�ΰϴΣ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϬϟ�ϲϟϭϷ�ϝϮΧΪϟ�ΪϨϋ�ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ϥϮϜϳ˺˿ΔϨγ����

˼���ϓέ�ρήΘθϳΔϧϭΪϤϟ�ϲϓ�ΓΩΪΤϤϟ�ϑϭήψϟ�ϲϓ�ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ϊ��

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˺�˺��ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ��
˺����ήψΤϳ�ϭ�ϡΪΨΘγ�Ϧγ�ϥϭΩ�κΨη�ϱ�ϞϤϋ�ϭ�ϞϴϐθΗ˺˿ΔϨϴϔγ�ϱ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϨγ���

˻����Ϧγ�ϥϭΩ�έΎΤΑ�ϱ�ϰϠϋ�ϼ˱ϴϟ�ϞϤόϟ�ήψΤϳ˺́ΔϨγ����ήϴΒόΗ�ϑή˷όϳ�ˬέΎϴόϤϟ�άϫ�ϡϮϬϔϣ�ϲϓϭ�ϼ˱ϴϟ��
ϭ�ϦϴϧϮϘϠϟ� Ύ˱ϘϓϭΔϴϨσϮϟ�ΕΎγέΎϤϤϟ� ��ϞϴϠϟ�ϒμΘϨϣ� ϩΎμϗ�Ζϗϭ�ϲϓ� ΪΒΗ�ϞϗϷ�ϰϠϋ�ΕΎϋΎγ�ϊδΗ� ΓήΘϓ�ϲτϐϳϭ

Ύ˱ΣΎΒλ�ΔδϣΎΨϟ�ϩΎϧΩ�Ζϗϭ�ϲϓ�ϲϬΘϨΗϭ���

˼����ϼ˱ϴϟ�ϞϤόϟ�ϰϠϋ�ΔοϭήϔϤϟ�ρϭήθϟΎΑ�ϡέΎμϟ�ΪϴϘΘϟ�Ϧϣ�˯ΎϨΜΘγ�ϨϤΗ�ϥ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ίϮΠϳ
ΎϤΜϴΣ���

���Ϥϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϲϠόϔϟ�ΐϳέΪΘϟ�ΔϗΎϋ·�ϲϓ�ΐΒδΘϳ˭ΓέήϘϤϟ�ϝϭΪΠϟϭ�ΞϣήΒϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ˬϦϴϴϨό�

�Ώ���ϢϬϠϤθϳ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϡϮϘϳ�ϥ�ΐϳέΪΘϠϟ�ϪΑ�ϑήΘόϣ�ΞϣΎϧήΑ�ϲπΘϘϳ�ϭ�ΔϣΪΨϠϟ�ΔλΎΨϟ�ΔόϴΒτϟ�ϲπΘϘΗ
�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ� ΪόΑ� ˬΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ� ΩΪΤΗϭ� ϼ˱ϴϟ�ϞϤϋ� ˯Ω΄Α� ˯ΎϨΜΘγϻ

ϳ�Ϧϟ�ϞϤόϟ�άϫ�ϥ�ˬΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟϢϬϫΎϓέ�ϭ�ϢϬΘΤμΑ�ήπ��

˽����νήόϳ�ϥ�ΟήϤϟ�ϞϤόϟ�ϲϓ�Γήθϋ�ΔϨϣΎΜϟ�Ϧγ�ϥϭΩ�ΓέΎΤΒϟ�ϞϤϋ�ϭ�ϞϴϐθΗ�ϭ�ϡΪΨΘγ�ήψΤϳ
ήτΨϠϟ�ϢϬΘϣϼγ�ϭ�ϢϬΘΤλ� ��ΔτϠδϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓ�ϞϤόϟ� άϫ�ϞΜϣ�ωϮϧ�ΩΪΤΗϭ

έΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ�ˬΔμΘΨϤϟΔϠμϟ�ΕΫ�ΔϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎόϤϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ˬΔϴϨόϤϟ�Γ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˺�˺��ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ��
˺����ϲϟϮΗ�ϥ�ˬΔθϴόϤϟϭ�ϞϤόϟ�ϑϭήχ�ϢψϨΗ�ΪϋϮϗ�ϊοϭ�ΪϨϋ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϠϟ�ϲϐΒϨϳΎ˱λΎΧ� Ύ˱ϣΎϤΘϫ�

�Ϧγ�ϥϭΩ�ΏΎΒθϟ�ΕΎΟΎϴΘΣϻ˺́Ύ˱ϣΎϋ���

�ΔΤϼϟ˺�˻��ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ��
νήϐϟ���ϤΟ�ϊΘϤΗ�ϥΎϤοΓέΎΤΒϟ�ϊϴ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ϢϬΗΎΒΟϭ�˯ΩϷ�ΔϴΒτϟ�ΔϗΎϴϠϟΎΑ�
˺���ϪΗΎΒΟϭ�˯ΩϷ�ΔϴΒτϟ�ϪΘϗΎϴϟ�ΖΒΜΗ�ΓΩΎϬη�ϡΪϘϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ΔϨϴϔγ�ϱ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�έΎΤΑ�ϱ�ϞϤόϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻ���

˻���ΔϧϭΪϤϟ�ϲϓ�έήϘϣ�Ϯϫ�ΎϤϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ϯϮγ�Ε˯ΎϨΜΘγΎΑ�ΡΎϤδϟ�ίϮΠϳ�ϻ��
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�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˺�˻��ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ��
˺���ΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ρήΘθΗ�ΓΩΎϬη�ˬΔϨϴϔγ�ϱ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϞϤόϟ�˯ΪΑ�ϞΒϗ�ˬΓέΎΤΒϟ�ΓίϮΣ�ϲϓ�ϥϮϜϳ�ϥ�ΔμΘ

ήΤΒϟ�ϲϓ��ϢϬϨϣ�ΔΑϮϠτϤϟ�ΕΎΒΟϮϟ�˯ΩϷ�Ύ˱ϴΒσ�ϢϬΘϗΎϴϟ�ΖΒΜΗ�ΔΤϟΎλ�ΔϴΒσ��

˻����ΕΎΒΟϮϟ�˯Ϯο�ϲϓ�ˬΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴϘϴϘΤϟ�ΔϴΤμϟ�ΔϟΎΤϟ�ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ�βϜόΗ�ϥ�ϥΎϤο�ϰϨδΘϳ�ϲϜϟ
ϟ�έήϘΗ�ˬΎϫίΎΠϧ·�ϢϬϴϠϋ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ�ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδ

�ϩάϫ�Ϧϣ�˯ΎΑ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΔϳέΎδϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϴϬϴΟϮΘϟ�ΉΩΎΒϤϟ�ϰϟ·�ΐΟϮϟ�έΎΒΘϋϻ�˯ϼϳ�ϊϣ�ˬΔϴϨόϤϟ
ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟϭ�ϲΒτϟ�κΤϔϟ�ΔόϴΒσ�ˬΔϧϭΪϤϟ���

˼����βϤϳ� Ύϣ� έΎϴόϤϟ� άϫ� ϲϓ�βϴϟΑϴϟϭΪϟ� ΔϴϗΎϔΗϻΎ�ΔϘϠόΘϤϟ� ΓέΎϔΨϟϭ� ΓίΎΟϹϭ�ΐϳέΪΘϟ� ήϴϳΎόϤϟ� Δ
�ˬΓέΎΤΒϟΎΑ˺̂̀́ΔϟΪόϤϟ�ΎϬΘϐϴμΑ�ˬ���ΔϴϗΎϔΗϻ�ΕΎσήΘηϻ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΓέΩΎμϟ�ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϞΒϘΗϭ
�ΔϴϟϭΪϟ�ΔΤϼϟ�νήϏϷ�ˬΓέϮϛάϤϟ˺�˻���ϲϓ�ΕΎσήΘηϻ�ϩάϫ�ϥϮϤπϣ�ϲϓϮΘδΗ�ΔϴΒσ�ΓΩΎϬη�ϱ�ϞΜϤϟΎΑ�ϞΒϘΗϭ

ΓέΎΤΒϟ�ΔϟΎΣ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϢϬϠϤθΗ�ϻ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΓέΎϔΨϟϭ�ΓίΎΟϹϭ�ΐϳέΪΘϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ���

˽���ΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΓΩΎϬθϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϭ�ˬϝϮλϷ�ΐδΣ�ϞϫΆϣ�ΐϴΒσ�ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ�έΪμϳϹ�ˬϩΪΣϭ�έΎμΑ
ΓΩΎϬθϟ� ϩάϫ�ϞΜϣ�έΪλϹ� ϼ˱ϫΆϣ� ϩέΎΒΘϋΎΑ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϪΑ�ϑήΘόΗ�κΨη�ϱ� �ϤΘϳ�ϥ�ΐΠϳϭ�ΐϴΒτϟ�ϊΘ

ϲΒτϟ�κΤϔϟ�Ε˯ήΟΈΑ�ϪϣΎϴϗ�ΪϨϋ�ϲΒτϟ�ϩήϳΪϘΘϟ�ϪΘγέΎϤϣ�ϲϓ�ϡΎΘϟ�ϲϨϬϤϟ�ϝϼϘΘγϻΎΑ��

˾����ΎϤϴϓ�ΎϤϴγ�ϻϭ�ˬϞϤόϟ�ϰϠϋ�ϪΗέΪϗ�ϰϠϋ�ΩϮϴϗ�νήϔΗ�ϭ�ΔϴΒσ�ΓΩΎϬη�ϪΤϨϣ�ξϓήϳ˵�ϱάϟ�έΎΤΒϠϟ�ϖΤϳ
ϟ�ΔϘτϨϣ�ϭ�ϞϤόϟ�ϝΎΠϣ�ϭ�ΖϗϮϟ�κΨϳϞϤό�ήΧ�ϞϘΘδϣ�ΐϴΒσ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ήΧ�κΤϔϟ�ϊπΨϳ�ϥ�ˬ�ϲΒσ�ϢϜΣ�ϭ

ϞϘΘδϣ����

˿���ΔλΎΧ�ΓέϮμΑ�ΔϴΒσ�ΓΩΎϬη�Ϟϛ�ΖΒΜΗ���

����ϊϤγ�ϥέΎΤΒϟϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϥϮϟϸϟ�ϩΰϴϴϤΗ�Ϛϟάϛϭ�ˬΔϴοήϣ˵�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϩήμΑϭ�ϲϨόϤϟ�έΎΤΒ�ϡΪΨΘδϴγ�ϱάϟ�
ΩΆϳ�ϥ�ήψΘϨϤϟ�ϞϤόϠϟ�ϪΘϗΎϴϟ�ήΛ΄ΘΗ�Ϊϗ�ϡΎϬϣ�ϲϓϳ�˭ϥϮϟϷ�ΰϴϴϤΗ�κϘϨΑ�Ϫ�

�Ώ��ϥ�ϲϨόϤϟ�έΎΤΒϟ�ΔϟΎΣ�ϱ�Ϧϣ�ϲϧΎόϳ�ϻϞόΠΗ�ϭ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ϞϤόϟ�ϢϜΤΑ�ϢϗΎϔΘΗ�ϥ�ϞϤΘΤϳ�ΔϴΒσ�έΎΤΒϟ��ήϴϏ�
�ϭ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ϞϤόϠϟ�ϖϻΗ�ΔΤλ�νήό�ιΎΨηϷήτΨϠϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϳήΧϵ���

̀����ΐΟϮϤΑ�ρήΘθΗ�ϭ�ϲϨόϤϟ�έΎΤΒϟ�ΎϬϳΩΆϳ�ϥ�ϦϴόΘϳ�ΓΩΪΤϣ�ΕΎΒΟϭ�ΐΒδΑ�ήμϗ�ΓήΘϓ�ρήΘθΗ�Ϣϟ�Ύϣ
Ϲϭ�ΐϳέΪΘϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϴϗΎϔΗϻΓέΎΤΒϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΓέΎϔΨϟϭ�ΓίΎΟ���

����ΓήΘϔϟ�ΔϳέΎγ�ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ�ϞψΗϦϴΘϨγ�ϩάϫ�ϲϓϭ�ˬΓήθϋ�ΔϨϣΎΜϟ�Ϧγ�ϥϭΩ�έΎΤΒϟ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ϰμϗ�ΪΤϛ�
�˭ΓΪΣϭ�ΔϨγ�ΓΩΎϬθϟ�ϥΎϳήδϟ�ϰμϗϷ�ΪΤϟ�ϥϮϜϳ�ΔϟΎΤϟ�

�Ώ���ΕϮϨγ�Ζγ�ΓήΘϔϟ�ϝϮόϔϤϟ�ΔϳέΎγ�ϥϮϟϷ�ΰϴϴϤΘΑ�ΔλΎΨϟ�ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ�ϰϘΒΗϰμϗ�ΪΤϛ���

́���ϟ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�ϤδΗ�ϥ�ϯϮμϘϟ� Γέϭήπϟ�ΕϻΎΣ�ϲϓ�ίϮΠϳέΎΤΒ�ΓΩΎϬη�ϥϭΩ�ϞϤόϟΎΑ� Ύϣ�
�ΔϴΒσ�ΔΤϟΎλ�΄ϓήϣ�ϰϟ·�Ϟμϳ�ϥ�ϰϟ·�ΩΩήΘϟ�ϊϴτΘδϳ�ΚϴΣ�ϲϟΎΘϟ�έΎΤΒϟ�ΐϴΒσ�Ϧϣ�ΔϴΒσ�ΓΩΎϬη�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟ
ϞϫΆϣΔτϳήη�ˬ����

����Ϫϟ�Ϥδϳ�ϲΘϟ�ΓήΘϔϟ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ�ΎϬϴϓήϬη�ΔΛϼΛ�ΓΪϣ�ϚϟάΑ˭�

�Ώ��ΓΰϴΟϭ�ΓήΘϓ�άϨϣ�ΓΪϤϟ�ΔϴϬΘϨϣ�ΔϴΒσ�ΓΩΎϬη�ϲϨόϤϟ�έΎΤΒϟ�ΓίϮΣ�ϲϓ�ϥϮϜϳ�ϥ���

̂����˯ΎϨϴϣ�ϰϟ·�ϝϮλϮϟ�ϦϴΣ�ϰϟ·�ΔϳέΎγ�ΓΩΎϬθϟ�ϞψΗ�Ύϣ�ΔϠΣέ�˯ΎϨΛ�ΓΩΎϬθϟ�ΔϴΣϼλ�ΓήΘϓ�ΖπϘϧ�Ϋ·
�ΩΩήΘϟ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ˷�Δτϳήη�ˬϞϫΆϣ�ΐϴΒσ�Ϧϣ�ΔϴΒσ�ΓΩΎϬη�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟ�έΎΤΒϟ�Ϫϴϓ�ϊϴτΘδϳ�ϱάϟ�ϲϟΎΘϟ�ΓήΘϔϟ

ήϬη�ΔΛϼΛ���
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˺˹����ΓήϓϮΘϣ�ˬΔϴϟϭΩ�ΕϼΣέ�ϲϓ�ϞϤόΗ�Ϧϔγ�ϰϠϋ�ΓΩΎόϟ�ϲϓ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴΒτϟ�ΕΩΎϬθϟ�ϥϮϜΗ
ϰϧΩ�ΪΤϛ�ΔϳΰϴϠϜϧϻΎΑ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˺�˻�ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˺�˻�˺�ΔϴϟϭΩ�ΔϴϬϴΟϮΗ�ΉΩΎΒϣ���
˺����ϦϴμΣΎϔϟϭ�˯ΎΒσϷϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ϲϐΒϨϳ�ιΎΨηϷ�ϊϴϤΟϭ� ΓέΎΤΒϟ�ϲϠΜϤϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣϭ

� ϮόΒΘϳ� ϥ� ˬϦϴϠϣΎόϟ� ΓέΎΤΒϟϭ� ϦϴΤηήϤϟ� ΓέΎΤΒϠϟ� ΔϴΒτϟ� ΔϗΎϴϠϟ�ιϮΤϓ� ˯ήΟΈΑ� ϦϴϴϨόϤϟ�ΔϴϬϴΟϮΘϟ�ΉΩΎΒϤϟ
�ϥ΄θΑ�ΔϴϤϟΎόϟ�ΔΤμϟ�ΔϤψϨϣϭ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ϦϴΑ�ΔϛήΘθϤϟ�έΎΤΑϺϟ�ΔϘΑΎδϟ�ΔϴΒτϟ�ΔϗΎϴϠϟ�ιϮΤϓ�˯ήΟ·

ΔϳέϭΪϟϭΎϤΑ�ˬ�ΔόΒσ�ϱ�ϚϟΫ�ϲϓ�ϘΣϻ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ΎϫέΪμΗ�ϯήΧ�ΔϳέΎγ�ΔϴϟϭΩ�ΔϴϬϴΟϮΗ�ΉΩΎΒϣ�ϱϭ�Δ
ΔϴϤϟΎόϟ�ΔΤμϟ�ΔϤψϨϣ�ϭ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϳήΤΒϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϭ��

�ΔΤϼϟ˺�˼�ΕϼϫΆϤϟϭ�ΐϳέΪΘϟ���
νήϐϟ���ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϢϬΗΎΒΟϭ�˯ΩϷ�ϢϬϠϴϫ΄Ηϭ�ΓέΎΤΒϟ�ΐϳέΪΗ�ϥΎϤο�
˺���Ϥόϳ�ϥ�έΎΤΒϟ�ίϮΠϳ�ϻ�ΓΩΎϬη�ϰϠϋ�˱ΰΎΣ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ϭ�Ύ˱ΒϳέΪΗ�ϰϘϠΗ�Ϊϗ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�Ϟ

ϪΗΎΒΟϭ�˯ΩϷ�ϚϟΫ�ϑϼΧ�ϼ˱ϫΆϣ�ϭ�Γ˯Ύϔϛ���

˻����ΔϴμΨθϟ�Δϣϼδϟ�ϰϠϋ�ΐϳέΪΘϟ�ΡΎΠϨΑ�ίΎΘΟ�Ϊϗ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϞϤόϟΎΑ�έΎΤΒϟ�Ϥδϳ�ϻ
ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ���

˼���ήΒΘόϳϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ΐϳέΪΘϟϭ�ΓΩΎϬθϟ�έΪλ·��ϙϮϜμ�ΔϣΰϠϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϳήΤΒϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΓΪϤΘόϤϟ
�ϦϴΗήϘϔϟ�ΕΎσήΘηϻ�˯ΎϔϴΘγ˺ϭ�˻ΔΤϼϟ�ϩάϫ�Ϧϣ����

˽����ˬΓέΎΤΒϟ� Γ˯Ύϔϛ�ΕΩΎϬη� ΔϴϗΎϔΗΎΑ� ΔϣΰϠϣ� ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ϰϠϋ�ϖϳΪμΘϟ� ΪϨϋ�ΖϧΎϛ� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ
˺̂˽˿��� Ϣϗέ̀˽�ϣ� ˬΓέϮϛάϤϟ� ΔϴϗΎϔΗϻ�ΐΟϮϤΑ�ΕΎϣΰΘϟϻ� άϴϔϨΘΑ� ΔϣΰϠϣ�ϞψΗ� ˬ�ΔϳήΤΒϟ� ΔϤψϨϤϟ� ΪϤΘόΗ� Ϣϟ� Ύ

�ϭ�ˬϚϟΫ�ϦϴΣ�ϰϟ·�ϭ�ΫΎϔϨϟ�ΰϴΣ�ϞΧΪΗϭ�ϲϨόϤϟ�ωϮοϮϤϟ�ϞϤθΗ�ΔϣΰϠϣ� Ύ˱ϣΎϜΣ�ΔϴϟϭΪϟ�ϰϟ·ϥϨΗ��ϲπϘ�βϤΧ
�ϩάϫ�ϝϮΧΩ�ϰϠϋ�ΕϮϨγ�ΓήϘϔϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΫΎϔϨϟ�ΰϴΣ�ΔϴϗΎϔΗϻ˼ϳ�ˬΔϨϣΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ�Ύ˱ϘΑΎγ�ϥΎϛ�ΎϤϬ���

�ΔΤϼϟ˺�˽�ϒϴχϮΘϟϭ�ϦϴϴόΘϟ���
νήϐϟ���Ϥο˱ΪϴΟ�Ύ˱ϤϴψϨΗ�ϢψϨϣ�ϝΎόϓ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ϡΎψϧ�ϰϟ·�ΓέΎΤΒϟ�ϝϮλϭ�ϥΎ�
˺����ϥϭΩ�έϮΜόϠϟ�Δϟ˯ΎδϤϟϭ�ΔϳΎϔϜϟϭ�Γ˯ΎϔϜϟΎΑ�ϢδΘϳ�ϡΎψϧ�ϰϟ·�ϝϮλϮϟ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ�ϦϴϜϤΗ�ϦϴόΘϳ

ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϞϤϋ�ϰϠϋ�ϞΑΎϘϣ���

˻����ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�ϡΰΘϠΗΓέΎΤΒϟˬ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϱ�ϲοέ�ϲϓ�ΔϠϣΎόϟˬ�ήϴϳΎόϤϟΎΑ��ϲϓ�ΓΩέϮϟ
ΔϧϭΪϤϟ��

˼����ϙϼ˷ϣ�ϦϤπϳ�ϥ�ˬΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�Ϧϔγ�ϰϠϋ�ϥϮϠϤόϳ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϟ�κΨϳ�ΎϤϴϓ�ˬϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ρήΘθΗ
�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�ϥϮϣΪΨΘδϳ�Ϧϳάϟ�Ϧϔδϟ�ˬΓέΎΤΒϟ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΎϬϴϓ�ϖΒτΗ�ϻ�ϢϴϟΎϗ�ϭ�ϥΪϠΑ�ϲϓ�ΔϤΎϘϟ

Ϥϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕΎσήΘηϻ�ΕέΩϹ�ϩάϫ�ϲϓϮΘδΗ�ϥΔϧϭΪ���

��

��
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������� ����� ������.indd   16 10/27/21   2:02 PM

-27-



(1414) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˺�˽�ϒϴχϮΘϟϭ�ϦϴϴόΘϟ���
˺����ΔϘϳήτΑ�ϞϤόΗ� ΓέΩϹ� ϩάϫ�ϥ� ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΘϟ� ΔϣΎϋ� ΓέΩ·�ήϴ˷δΗ�Ϯπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗ

ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϪϴϠϋ�κϨΗ�ΎϤϛ�ΎϫίΰόΗϭ�ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕϮϘΣ�ϲϤΤΗ�ΔϤϴϠγ��

˻���ϋ� ΔϟϭΩ� ϲοέ� ϲ˰ϓ� ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ� ϦϴϴόΘϟ� ΔλΎΧ�ΕέΩ·� ΩϮΟϭ� ϝΎΣ� ϲϓ� ˬΎϣ� Ϯπ�ϥϮϜϳ
�ˬΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ήϴΒϛ�ΩΪϋ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΘΑ�ϡϮϘΗ�ϭ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ϲγΎγϷ�ΎϬοήϏ�ϩάϫ�ϞϤόΗ�ϻ˷�ϦϴόΘϳ

�ϡΎψϧ�ΐΟϮϤΑ�ϻ·�ΕέΩϹΪΣϮϣ�κϴΧήΘϠϟ�ϭ�ΩΎϤΘϋϻ�ϢϴψϨΘϟ�ϝΎϜη�Ϧϣ�ήΧ�ϞϜη�ϱ�ϭ� �ϻϭ��άϫ�ϊοϮϳ
ϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ�ϻ·�ήϴϐϳ�ϭ�ϝΪόϳ�ϭ�ϡΎψϨϟΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙ���Ϛθϟ�ϝΎΣ�ϲϓϭ

�ˬϒϴχϮΘϟϭ�ϦϴϴόΘϟ�ΕέΩ·�ϯΪΣ·�ϰϠϋ�ϖΒτϨΗ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΖϧΎϛ� Ϋ·�ΎϤϴϓΗ�ΖΒ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϲϓ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ
ΔϴϨόϤϟ� ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ� ΪόΑ� ˬΔϟ΄δϤϟ� ϩάϫ�ϲϓ�Ϯπϋ� ��έΎθΘϧ�ϊΠθϳ�ϻϭ

Θϟ�ΔλΎΨϟ�ΕέΩϹΔΟΎΤϟ�Ϫϴϟ·�ϮϋΪΗ�ΎϤϣ�ήΜϛ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�Ϧϴϴό���

˼���Σ�ϖΒτϨΗϜ� ΓήϘϔϟ�ϡΎ˻��έΎϴόϤϟ� άϫ�Ϧϣ� Ύ˱πϳ��ˬΎ˱ΒγΎϨϣ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ� ϩήΒΘόΗ�ϱάϟ�ΪΤϟ�ϰϟ·�
ΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟΎΑ���ϲϓ�ΔϠϣΎόϟ�ϒϴχϮΘϟϭ�ϦϴϴόΘϟ�ΕέΩ·�ϕΎϴγ�ϲϓ�

ϳέϮΘϟ� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ� ϲοέ� ΓέϮϛάϤϟ� Ϯπόϟ� ΔϟϭΪϟ� ϲϨσϮϣ� Ϧϣ� ΓέΎΤΒϟ� Ϊ� ϰϟ·ΎϬϤϠϋ� ϊϓήΗ� ϲΘϟ� Ϧϔδϟ��
ΔϴϟΎΘϟ�ρϭήθϟ�ϲϓϮΘδΗ�ϲΘϟ�ϚϠΗ�ϲϫ�ΓήϘϔϟ�ϩάϬΑ�ΔϟϮϤθϤϟ�ΕέΩϹϭ���

���˭ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣϭ�ΓέϮϛάϤϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϦϴΑ�ΔϴϋΎϤΟ�ΔοϭΎϔϣ�ϕΎϔΗϻ�Ύ˱Ϙϓϭ�ϒϴχϮΘϟϭ�ϦϴϴόΘϟ�ΓέΩ·�ϞϤόΗ�

�Ώ��ΗΤΒϟ�ΔϤψϨϣ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϥϮϜ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣϭ�ΓέΎ�ΔϤΎϗ˭Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϢϴϠϗ·�ϲϓ�

�Ν���ˬΔϴϋΎϤΠϟ�ΔοϭΎϔϤϟ�ϕΎϔΗ�ϞΠδΗ�ϭ�ΰϴΠΗ�Ε˯ήΟ·�ϭ�ΔϴϨσϭ�Ϯϟ�ϭ�ϦϴϧϮϗ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϯΪϟ�ϥϮϜϳ
˭ϒϴχϮΘϟϭ�ϦϴϴόΘϟ�ΓέΩ·�ϞϤόΑ�Ϥδϳ�ϱάϟ�

�Ω��ΰόΗϭ� ΔϳΎϤΤϟ�ήϴΑΪΗ�ϙΎϨϫ�ϥϮϜϳϭ� ϢψϨϣ�ΏϮϠγ΄Α�ϒϴχϮΘϟϭ�ϦϴϴόΘϟ� ΓέΩ·�ϞϤόΗΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ�ΰϳ�ϲϓ�
ϡΪΨΘγϻ�ϝΎΠϣ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ϚϠΘϟ�ϞΛΎϤϣ�ϮΤϧ�ϰϠϋ�˾έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ����

˽����ΔΤϼϟ�ϭ�έΎϴόϤϟ�άϫ�ϲϓ�βϴϟ˺�˽ϦϜϤϳ�Ύϣ�����

����ϲϣήΗ�ΔγΎϴγ�έΎσ·�ϲϓ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΘϟ�ΔϴϧΎΠϣ�ΔϣΎϋ�ΓέΩ·�ήϴϓϮΗ�Ϧϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϱ�ϊϨϤϳ�ϥ
ΤΒϟ�ΕΎΟΎϴΘΣ�ΔϴΒϠΗ�ϰϟ·�ΔϣΎόϟ�ϡΪΨΘγϻ�ΓέΩ·�Ϧϣ� ˱˯ΰΟ�ϞϜθΗ�ΓέΩϹ�ΖϧΎϛ�˯Ϯγ�ˬϦϔδϟ�ϙϼϣϭ�ΓέΎ

�˭ΎϬόϣ�ϖϴδϨΘϟΎΑ�ϞϤόΗ�ΖϧΎϛ�ϭ�ˬϞϤόϟ�ΏΎΤλϭ�ϝΎϤόϟ�ϊϴϤΠϟ�ΔΣΎΘϤϟ�

�Ώ��ΎϬϴοέ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΘϟ�ΔλΎΧ�ΕέΩ·�ήϴϴδΘϟ�ϡΎψϧ�˯ΎθϧΈΑ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϱ�ϡΰϠϳ�ϥ���

˾���ϡϮϘΗϡΎψϨϟ�ΪϤΘόΗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϱ��ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ�˻�ΎϬΤϮϟϭ�ΎϬϨϴϧϮϗ�ϲϓ�ˬέΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�
ϲϠϳ�ΎϤΑ�ϰϧΩ�ΪΤϛ�ˬϯήΧ�ήϴΑΪΗ�ϲϓ�ϭ��

����ϝϮμΣ�ϥϭΩ�ΔϟϮϠϴΤϟ�ΎϬΘϳΎϏ�ϢϮϗ�ϭ�ΕΎϴϟ�ϭ�ϞΎγϭ�ϰϟ·�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�˯ϮΠϟ�ήψΣ
�˭ϪϨϋ�ϢϬϴϨΛ�ϭ�Ϫϟ�ϥϮϠϫΆϣ�Ϣϫ�ϞϤϋ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�

�Ώ��ϤΤΘϳ�ϻ�ρήΘη�ϭ�ΏΎόΗ�ϱ�ˬΎ˱ϴΰΟ�ϭ� Ύ˱ϴϠϛ�˯Ϯγϭ�ήηΎΒϣ�ήϴϏ�ϭ�ήηΎΒϣ�ϮΤϧ�ϰϠϋ�˯Ϯγ�ˬΓέΎΤΒϟ�Ϟ
�ΓΩΎϬη�ϰϠϋ�έΎΤΒϟ�ϝϮμΣ�ΔϔϠϜΗ�ϑϼΨΑ�ˬΓέΎΤΒϠϟ�ϞϤϋ�ήϴϓϮΗ�ϭ�ϒϴχϮΗ�ϭ�ϦϴϴόΗ�˯ΎϘϟ�ϯήΧ�ϡϮγέ
�ϻ˷�ϰϠϋ�ˬϯήΧ�ΔϬΑΎθϣ�ΔϴμΨη�ήϔγ�ϖΎΛϭ�ϭ�ήϔγ�ίϮΟϭ�ϲϨσϭ�έΎΤΑ�ήΘϓΩϭ�ˬΔϴϨσϭ�ΔϴϤγέ�ΔϴΒσ

ϲϓ�ΝέΪϳ˭ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΎϬϠϤΤΘϳ�ϥ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�Γήϴη΄Θϟ�ΔϔϠϜΗ�ϚϟΫ��

�Ν��ϲϠϳ�ΎϤΑ�ΎϬϴοέ�ϲϓ�ΔϠϣΎόϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�ϡΎϴϗ�ϥΎϤο���

�˺���ϲϓ� ΎϬϠόΟϭ� ΎϬϘϳήσ� Ϧϋ� ϢϬϔϴχϮΗ� ϭ� ϢϬϨϴϴόΗ� ϢΗ� ϦϤϣ� ΓέΎΤΒϟ� ϊϴϤΠϟ� ΔϠϤϜΘδϣ�ΕϼΠγ�ϙΎδϣ·
�˭ζϴΘϔΘϟ�νήϐϟ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϝϭΎϨΘϣ�

������� ����� ������.indd   17 10/27/21   2:02 PM

-28-



(1414) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

�˻��΄Θϟ�ΐΟϮϤΑ�ϢϬΗΎΒΟϭϭ�ϢϬϗϮϘΣ�ϰϠϋ�ˬϢϬϨϴϴόΗ�Ε˯ήΟ·�˯ΎϨΛ�ϭ�ϢϬϨϴϴόΗ�ϞΒϗ�ˬΓέΎΤΒϟ�ωϼσ·�Ϧϣ�Ϊϛ
�ϊϴϗϮΘϟ�ϞΒϗ�ϢϬϣΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ�κΤϔΑ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϤδΗ�ΔΒγΎϨϣ�ΕΎΒϴΗήΗ�ϊοϭϭ�ϢϬϣΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ

�˭ϕΎϔΗϻ�Ϧϣ�ΔΨδϧ�ϰϠϋ�ϢϬϟϮμΣϭ�ˬϩΪόΑϭ�ΎϬϴϠϋ�

�˼���ϭ�ϢϬϨϴόΗ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϥ�Ϧϣ�ϖϘΤΘϟ�ΕΪϨΘδϤϟ�ϢϬΗίϮΣ�ϲϓϭ�ΔϴϨόϤϟ�ϒΎχϮϠϟ�ϥϮϠϫΆϣ�ϢϬϔχϮΗ
�ϕΎϔΗ� ϱϭ� ΔϳέΎδϟ� ϮϠϟϭ� ϦϴϧϮϘϟ� ϊϣ� ϰθϤΘΗ� ΓέΎΤΒϟ� ϡΪΨΘγ� ΕΎϗΎϔΗ� ϥϭ� ˬΎϬϟ� Δϣίϼϟ

˭ϡΪΨΘγϻ�ϕΎϔΗ�Ϧϣ�˱˯ΰΟ�ϞϜθϳ�ΔϴϋΎϤΟ�ΔοϭΎϔϣ�

�˽��Ϊϋ�ϦϤπΗ�ϞΎγϭ�ϚϠϤϳ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϥ�Ϧϣ�ˬΎ˱ϴϠϤϋ�ϚϟΫ�ϥϮϜϳ�Ύϣ�έΪϘΑ�ˬΪϛ΄Θϟ�ΓέΎΤΒϟ�Ϧϋ�ϲϠΨΘϟ�ϡ
�˭ϲΒϨΟ�˯ΎϨϴϣ�ϲϓ�

�˾���Ϣϟ�ϲΘϟ�ϯϭΎϜθϟΎΑ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�έΎτΧ·ϭ�ΎϬϟ�ΔΑΎΠΘγϻϭ�ΎϬΘτθϧ΄Α�ϖϠόΘΗ�ϯϮϜη�ϱ�ϲϓ�ήψϨϟ
�˭ΎϬΘϳϮδΗ�ϢΘΗ�

�˿���Ϊϗ�ΎϤϋ�ΓέΎΤΒϟ�ξϳϮόΘϟ�ˬΔΒγΎϨϣ�ήϴΑΪΗ�Ϧϣ�ϪϟΩΎόϳ�Ύϣ�ϭ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ˬΔϳΎϤΤϠϟ�ϡΎψϧ�ΔϣΎϗ·
ΔϴϟΎϣ�ήΎδΧ�Ϧϣ�ϥϭΪΒϜΘϳ�ϒϴχϮΘϟϭ�ϦϴϴόΘϟ�ΓέΩ·�˯Ύϓϭ�ϡΪϋ�ΐΒδΑ��ϥ΄θϟ�ΐΣΎλ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϭ

έΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ΐΟϮϤΑϢϬϫΎΠΗ�ΎϬΗΎϣΰΘϟΎΑ���

˿����ϲϓ� ΔϠϣΎόϟ� ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·� ϊϴϤΟ�ΐΜϛ�Ϧϋ�ΐϗήΗϭ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�ϑήθΗ
ΔϴϨόϤϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϲοέ��κϴΧήΘϟ�ΪϳΪΠΗ�ϭ�Ϩϣ�ϢΘϳ�ϻ�ϰϠϋ�ιήΤΗϭ��ΓΩΎϬθϟ�ϭϭ��ϳήμΗ�ϱ�ˬϞΛΎϤϣ

�ϲϓϮΘδΗ�ΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΓέΩ·�ϥ�Ϧϣ�ϖϘΤΘϟ�ΪόΑ�ϻ·� ΎϬϴοέ�ϲϓ�ΔλΎΨϟ�ΕέΩϹ�ΕΎϴϠϤόϟ
ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΕΎσήΘη��

̀����ϯϭΎϜθϟ�ϲϓ� ˬΓέϭήπϟ� ΪϨϋ� ˬϖϴϘΤΘϠϟ� ΔΒγΎϨϣ�Ε˯ήΟ·ϭ�ΕΎϴϟ� ΩϮΟϭ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�ϞϔϜΗ
΄Α�ΔϘϠόΘϤϟ�ΪϨϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϮϠΜϤϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϮϠΜϤϣ�ΎϬϴϓ�ϙέΎθϳ�ϥ�ϰϠϋ�ˬΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�Δτθϧ
˯ΎπΘϗϻ���

́����Ϧϣ�ϢΠϨϳ�Ϊϗ�Ύϣ�ϰϟ·�ˬΎ˱ϴϠϤϋ�ϥϮϜϳ�Ύϣ�έΪϘΑ�ˬΎϬϴϨσϮϣ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ΖϗΪλ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϪΒϨΗ
ϔΗϻ�ϰϠϋ�ϕΪμΗ� Ϣϟ�ΔϟϭΩ� ϢϠϋ�ϊϓήΗ�ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϞϤόϠϟ� ΪϗΎόΘϟ�Ϧϋ�ϞϛΎθϣ�Ϧϣ�ϖϘΤΘΗ�ϥ�ϰϟ·�ϚϟΫϭ� ˬΔϴϗΎ

ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ� ΎϫΩΪΤΗ�ϲΘϟ�ήϴϳΎόϤϠϟ�ΔΌϓΎϜϣ�ήϴϳΎόϣ�ϖϴΒτΗ���ΎϫάΨΘΗ�ϲΘϟ�ήϴΑΪΘϟ�νέΎόΘΗ�ϻ�ΐΠϳϭ�ΔϳΎϐϟ�ϩάϬϟ
�ΔϟϭΪϟ�Ϯπόϟ�ΔϗΪμϤϟ�ϰϠϋ� ϩάϫΔϴϗΎϔΗϻϟ� ˬϝΎϤόϟ�ϞϘϨΗ�ΔϳήΣ� ΪΒϣ�ϊϣ��ϲϓ�ϪϴϠϋ�ιϮμϨϤ�ϲΘϟ�ΕΪϫΎόϤϟ

�ϥΎΘϟϭΪϟ�ϥϮϜΗ�ϥ�ϦϜϤϳϴϨόϤϟ�ϥΎΘΎϬϴϓ�Ϧϴϓήσ���

̂���� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ρήΘθΗ� ˬΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ϰϠϋ�ΖϗΪλ�Ϧϳάϟ� ˬΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϙϼ˷ϣ�ϰϠϋ
πϳ�ϥ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ� ΎϬϴϓ�ϖΒτΗ�ϻ�ϢϴϟΎϗ�ϭ�ϥΪϠΑ�ϲϓ�ΔϤΎϘϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�ϥϮϣΪΨΘδϳϤ�ϮϨ

άϫ�ΕΎσήΘη�ΕέΩϹ�ϚϠΗ�ϲϓϮΘδΗ�ϥ�ˬΎ˱ϴϠϤϋ�ϥϮϜϳ�Ύϣ�έΪϘΑέΎϴόϤϟ����

˺˹���ϴϟ� ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΕΎϴϟϭΆδϣϭ�ΕΎϣΰΘϟ�Ϧϣ�κϘΘϨϳ� Ύϣ�έΎϴόϤϟ� άϫ�ϲϓ�β�ΎϤϴϓ� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ� ϭ
ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�κΨϳ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˺�˽�ϒϴχϮΘϟϭ�ϦϴϴόΘϟ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˺�˽�˺�ΔϴϠϤϋϭ�ΔϴϤϴψϨΗ�ΔϴϬϴΟϮΗ�ΉΩΎΒϣ���
˺���ϟϻ� ΎϫάϴϔϨΗ�ϲϓ� ˬΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϠϟ�ϲϐΒϨϳ� ΓήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ� ΎϬΗΎϣΰΘ˺�ϒϟ� έΎϴόϤϟ� Ϧϣ�˺�˽� ˬ�ϥ
ήψϨΗ�ϲϓ���

����ϭ�ΔϣΎϋ�ΖϧΎϛ�˯Ϯγ�ˬΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�ϦϴΑ�ϝΎόϔϟ�ϥϭΎόΘϟ�ϊϴΠθΘϟ�Δϣίϼϟ�ήϴΑΪΘϟ�ΫΎΨΗ
˭ΔλΎΧ�

��
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�Ώ���Ϧϣ�ΐϳέΪΘϟ�ΞϣήΑ�ϊοϭ� ΪϨϋ� ˬϲϟϭΪϟϭ�ϲϨσϮϟ�ϦϴϳϮΘδϤϟ�ϰϠϋ�ΔϳήΤΒϟ�ΔϋΎϨμϟ�ΕΎΟΎϴΘΣ� ΓΎϋήϣ
Ο�Δϣϼγ�Ϧϋ�ϝϭΆδϤϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϢϗΎσ�Ϧϣ� ˱˯ΰΟ�ϥϮϠϜθϳ�Ϧϳάϟ� ΓέΎΤΒϟ�ϞΔΣϼϣ�ϊϨϣ�ΕΎϴϠϤϋϭ�ΔϨϴϔδϟ�

˭ΔϠμϟ�ΕΫ�ΐϳέΪΘϟ�ΕΎδγΆϣϭ�ΓέΎΤΒϟϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΔϛέΎθϤΑ�ˬΙϮϠΘϟ�

�Ν���ϢϴψϨΗ�ϲϓ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϠΜϤϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟ�ΔϠΜϤϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�ϥϭΎόΗ�ϞϔϜΗ�ΔΒγΎϨϣ�ΕΎΒϴΗήΗ�ϊοϭ
�ήϴϴδΗϭ˭ΕΪΟϭ�ΎϤΜϴΣ�ˬΔϣΎόϟ�ϒϴχϮΘϟϭ�ϦϴϴόΘϟ�ΕέΩ·�

�Ω���ΓέΎΤΒϟΎΑ�ΔλΎΨϟ�ΔϴμΨθϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�ΎϬϠχ�ϲϓ�ΞϟΎόΗ�ϲΘϟ�ϑϭήψϟ�ΪϳΪΤΗ
�ΐΟϮϟ�έΎΒΘϋϻ�˯ϼϳ·�ϊϣ�ˬΚϟΎΛ�ϑήσ�ϰϟ·�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϩάϫ�ύϼΑ·ϭ�ΎϬϔϴϟϮΗϭ�ΎϬϨϳΰΨΗϭ�ΎϬόϤΟ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ

ϟ�ΓΎϴΤϟ�ϲϓ�ϖΤϟ�ϰϟ·˭Δϳήδϟ�ΔϳΎϤΣ�Γέϭήοϭ�ΔλΎΨ�

�ϫ���ϲϟΎΤϟ�νήόϟ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ϕϮδΑ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϊϴϤΟ�ϞϴϠΤΗϭ�ϊϤΠϟ�ΐϴΗήΗ�ΩϮΟϭ
�ΕϼϫΆϤϟϭ� ΔΒΗήϟϭ�βϨΠϟϭ� Ϧδϟ�ΐδΣ� ϦϴϔϨμϣ� ˬϢϗΎτϟ� ΩΪϋ� ϲϓ� ϦϴϠϣΎόϟ� ΓέΎΤΒϟ� Ϧϣ� ϊϗϮΘϤϟϭ

�Ϧϋ�ΔϋϮϤΠϤϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϡΪΨΘδΗ�ϻϭ�ˬΔϋΎϨμϟ�ΕΎΒϠτΘϣϭ�ϭ�ΔϴΎμΣϹ�νήϏϸϟ�ϯϮγ�βϨΠϟϭ�Ϧδϟ
˭βϨΠϟ�ϭ�Ϧδϟ�αΎγ�ϰϠϋ�ϢΎϘϟ�ΰϴϴϤΘϟ�ϊϨϤϟ�ΞϣΎϧήΑ�έΎσ·�ϲϓ�

�ϭ���ϢϘσ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΘϟ�ΔλΎΨϟϭ�ΔϣΎόϟ�ΕέΩϹ�ϰϠϋ�ϑήηϹ�Ϧϋ�ϦϴϟϭΆδϤϟ�ϦϴϔχϮϤϟ�ΪϳϭΰΗ�ϥΎϤο
� Δϣϼγ� Ϧϋ� ϦϴϟϭΆδϤϟ� ΓέΎΤΒϟΔΣϼϣϳέΪΘϟΎΑ� ˬΙϮϠΘϟ� ϊϨϣ�ΕΎϴϠϤϋϭ� ΔϨϴϔδϟ��ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ� ˬϲϓΎϜϟ�ΐ

�ΔϴϟϭΪϟ�ϙϮϜμϟ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬΔϳήΤΒϟ�ΔϋΎϨμϟ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�ΔΒγΎϨϤϟ�ϑέΎόϤϟΎΑϭ�ˬΓΪϤΘόϤϟ�ΔϳήΤΒϟ�ΓήΒΨϟ
˭ϞϤόϟ�ήϴϳΎόϣϭ�ΕΩΎϬθϟ�έΪλ·ϭ�ΐϳέΪΘϟΎΑ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΔϳήΤΒϟ�

�ί��ϞΟ�Ϧϣ�ΔϨϬϤϟ�ΏΩϵ�ΕΎγέΎϤϣϭ�ϙϮϠδϟ�ΪϋϮϘϟ�ΕΎϧϭΪϣ�ΩΎϤΘϋϭ�ϞϴϐθΘϟ�ήϴϳΎόϣ�ήϳήϘΗ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�
˭ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�

�Ρ��ΔϴϋϮϨϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ϡΎψϧ�αΎγ�ϰϠϋ�ΕΩΎϬθϟ�έΪλ·�ϭ�κϴΧήΘϟ�ϡΎψϧ�ϰϠϋ�ϑήηϹ�ΔγέΎϤϣ���

˻����ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ�ϡΎψϨϠϟ�ΎϬόοϭ�ΪϨϋ�ˬϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ήψϨΗ˻�ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ�˺�˽�ϥ�ϲϓ�ˬ
ϴοέ�ϲϓ�ΔϤΎϘϟ�ˬΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�ϰϠϋ�ρήΘθΗ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ�ήϴϴδΘϟ�ΕΎγέΎϤϤϟ�ϡΎψϧ�ϊοϭ�ˬΎϬ

ϡΎψϨϟ� άϬΑ� ϞϤόϟ� ΔϠλϮϣϭ� ˬΎϬϨϣ� ϖϘΤΘϟ� �ϭ�ϒϴχϮΗϭ� ϦϴϴόΘϟ� ΔλΎΨϟ� ΕέΩϹ� ήϴϴδΗ� ΕΎγέΎϤϤϟ� ϲϐΒϨϳ
ΔϴϟΎΘϟ�ϞΎδϤϟ�ϝϭΎϨΘΗ�ϥ�ˬΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΘϟ�ΔϣΎόϟ�ΕέΩϹ�ϰϠϋ�ΎϬϗΎΒτϧ�έΪϘΑϭ�ˬΓέΎΤΒϟ��

���ΔϳϮϫ�ϖΎΛϭϭ�ˬΔϴΒτϟ�ιϮΤϔϟ�ϞΟ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϟ�ΎϬϴϓϮΘδϳ�ϥ�ΐΠϳ�ϲΘϟ�Ε˯ήΟϹ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏϭ�ΓέΎΤΒϟ�
�˭ϞϤϋ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟ�

�Ώ���έΎΒΘϋϻ� ˯ϼϳ�ϊϣ� ˬϒϴχϮΘϟϭ�ϦϴϴόΘϟ� ϡΎψϧ� ϢϬϠϤθϳ�Ϧϳάϟ� ΓέΎΤΒϠϟ� ΔϴϠϴμϔΗϭ� ΔϠϣΎϛ�ΕϼΠδΑ�υΎϔΘΣϻ
ήμΘϘΗ�ϥ�ϥϭΩ�ϞϤΘθΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ˬΔϳήδϟ�ΔϳΎϤΣ�Γέϭήοϭ�ΔλΎΨϟ�ΓΎϴΤϟ�ϲϓ�ϖΤϠϟ�ΐΟϮϟϲϠϳ�Ύϣ�ϰϠϋ���

�˺��˭ΓέΎΤΒϟ�ΕϼϫΆϣ�

�˻��˭ϡΪΨΘγϻ�ϞΠγ�

�˼��˭ϡΪΨΘγϻΎΑ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΔϴμΨθϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�

�˽��˭ϡΪΨΘγϻΎΑ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΔϴΒτϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�

�Ν���ήϓϮΗ� ϥΎϤοϭ� ˬϢϘσϷΎΑ� ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ� ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·� ΎϫΩϭΰΗ�ϲΘϟ� ϦϔδϟΎΑ� ΔΛΪ˷Τϣ� ϢϮϘΑ�υΎϔΘΣϻ
ΩϹΎΑ�ϝΎμΗϻΎΑ�ϤδΗ�ΔϠϴγϭ˭ΉέϮτϟ�ΕϻΎΣ�ϲϓ�Ζϗϭ�ϱ�ϲϓ�Εέ�

�Ω���ϭ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�ΐϧΎΟ�Ϧϣ�ϝϼϐΘγϼϟ�ΓέΎΤΒϟ�νήόΗ�ϡΪϋ�ϥΎϤπϟ�Ε˯ήΟ·�ϊοϭ
˭ΔϨϴόϣ�ΕΎϛήη�ϯΪϟ�ϭ�ΔϨϴόϣ�Ϧϔγ�ϰϠϋ�ϞϴϐθΘϟ�νήόΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΎϬϴϓ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΐϧΎΟ�Ϧϣ�
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�ϫ��ϥ�ϦϜϤϳ�ΓέΎΤΒϟ�ϝϼϐΘγϻ�ιήϓ�˯Ϯθϧ�ΐϨΠΘϟ�Ε˯ήΟ·�ϊοϭ�Ϧϋ�ϭ�ϢϫέϮΟ�ϰϠϋ�ϒϠγ�ϊϓΩ�Ϧϋ�ϢΠϨΗ�
�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ΕέΩ·�ϖϳήσ�Ϧϋ�ΖϤΗ�Ϊϗ�ϥϮϜΗϭ�ΓέΎΤΒϟϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϦϴΑ�ϯήΧ�ΔϴϟΎϣ�ΕϼϣΎόϣ�ϱ

˭ΓέΎΤΒϟ�

�ϭ���˯ΎϨΛ� ΓέΎΤΒϟ� ΎϬϠϤΤΘϳ�ϥ�ϊϗϮΘϳ�ϲΘϟ� ˬϒϴϟΎϜΗ�ϙΎϨϫ�ΖϧΎϛ�ϥ·� ˬϒϴϟΎϜΘϟ�ϰϠϋ�ΡϮοϮΑ� ΓέΎΤΒϟ�ωϼσ
˭ϦϴϴόΘϟ�ΔϴϠϤϋ�

�ί���ϰϠϋ�ιήΤϟ�ϱ�ϰϠϋ�ϭ�ΎϬϴϓ�ϥϮϨϴόϴγ�ϲΘϟ�ΔϔϴχϮϟ�ϰϠϋ�ϖΒτϨΗ�ΔλΎΧ�ρϭήη�ϱ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ωϼσ
˭ϢϬϣΪΨΘγΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟ�ΔλΎΧ�ΕΎγΎϴγ�

�Ρ���ϥϮϜΗ�ρΎΒπϧϻ�ϡΪϋ�ϭ� Γ˯ΎϔϜϟ�ϡΪϋ�ΕϻΎΣ�ΔΠϟΎόϤϟ�ΔϴόϴΒτϟ�ΔϟΪόϟ�ΉΩΎΒϣ�ϊϣ�ϖϔΘΗ�Ε˯ήΟ·�ϊοϭ
�ˬΔϴϨσϮϟ�ΕΎγέΎϤϤϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϊϣ�ΔϘδΘϣ˭ΔϘΒτϨϣ�ϥϮϜΗ�ΎϣΪϨϋ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϊϣϭ�

�ρ���Ϧϣ�ΔϣΪϘϤϟ�ΔϴϣΰϟϹ�ϖΎΛϮϟϭ�ΕΩΎϬθϟ�ϊϴϤΟ�ϥϮϜΗ�ϥ� ˬΎ˱ϴϠϤϋ�ϦϜϤϤϟ�έΪϘϟΎΑ� ˬϞϔϜΗ�Ε˯ήΟ·�ϊοϭ
�ΓήΒΨϟ�ΕΩΎϬη�Ϧϣ�ϖϘΤΘϟ�ϢΘϳ�ϥϭ�βϴϟΪΘϟΎΑ�ΎϬϴϠϋ�ϞμΤϳ�Ϣϟϭ� Ύ˱ΜϳΪΣ�ΔϠϤϜΘδϣ�ϞϤϋ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟ�ϞΟ

˭ΔϴϨϬϤϟ�

�ϱ��Ϥπϟ�Ε˯ήΟ·�ϊοϭ�˯ΎϨΛ�ΓέΎΤΒϟ�ΕϼΎϋ�ΐϧΎΟ�Ϧϣ�ΓέϮθϤϟ�ϭ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�αΎϤΘϟ�ΕΎΒϠσ�ΔΠϟΎόϣ�ϥΎ
˭ϞΑΎϘϣ�ϥϭΩϭ�ϢϬϔΘϟϭ�ϝΎΠόΘγϻ�ϪΟϭ�ϰϠϋ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ϢϫΩϮΟϭ�

�ϙ���ΔοϭΎϔϤϟ�ΕΎϗΎϔΗ� ϲϋήΗ� ΎϬϴϓ� ΓέΎΤΒϟ�ϒχϮϳ� ϲΘϟ� Ϧϔδϟ� ϦΘϣ� ϰϠϋ� ϞϤόϟ�ϑϭήχ� ϥ� Ϧϣ� ϖϘΤΘϟ
ϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϦϴΑ� ΔϣήΒϤϟϭ� ΔϘΒτϨϤϟ� ΔϴϋΎϤΠϟ�ϰϠϋ� ΔϣΎϋ� ΔγΎϴδϛ�ϞϤόϟϭ� ˬΓέΎΤΒϠϟ� ΔϠΜϤϤϟ� ΔϤψϨϤϟϭ� ΔϨ

�ϭ�ϦϴϧϮϘϟΎΑ� ΪϴϘΘΗ� ΓέΎΤΒϠϟ� ϡΪΨΘγ�ϑϭήχϭ�ρϭήη�ϥϮοήόϳ�Ϧϳάϟ�Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟ�ςϘϓ� ΓέΎΤΒϟ� ΪϳέϮΗ
ΔϳέΎδϟ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϭ�ϮϠϟ���

˼���Ϋ�ΕΎϤψϨϤϟϭ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϦϴΑ�ϲϟϭΪϟ�ϥϭΎόΘϟ�ϊϴΠθΗ�ϰϟ·�έΎΒΘϋϻ�˯ϼϳ�ϲϐΒϨϳ�ˬΔϠμϟ�Ε
ϚϟΫ�ϞϤθϳ�ϥ�ϦϜϤϳϭ��

����ϲΎϨΛ�αΎγ�ϰϠϋ�ϚϟΫϭ� ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ϕϮγϭ�ΔϳήΤΒϟ�ΔϋΎϨμϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΕΎϣϮϠόϤϠϟ� ϢψΘϨϤϟ�ϝΩΎΒΘϟ
˭ϑήσϷ�ΩΪόΘϣϭ�ϲϤϴϠϗ·ϭ�

�Ώ��˭ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΕΎόϳήθΗ�ϥ΄θΑ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϝΩΎΒΗ�

�Ν��ΗϖϴδϨϭ�ϦϴϴόΗ�ϢϜΤΗ�ϲΘϟ�ΕΎόϳήθΘϟϭ�ϞϤόϟ�ΐϴϟΎγϭ�ΕΎγΎϴδϟ�˭ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗ�

�Ω��˭ϲϟϭΪϟ�ϯϮΘδϤϟ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�ϑϭήχϭ�Ε˯ήΟ·�ϦϴδΤΗ�

�ϫ��ΔϳήΤΒϟ�ΔϋΎϨμϟ�ΕΎΟΎϴΘΣϭ�ϢϬϴϠϋ�ΐϠτϟϭ�ΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�νήόϟ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ˬΔϠϣΎόϟ�ϯϮϘϟ�ςϴτΨΗ��

�
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�ΏΎΒϟϲϧΎΜϟ��ϡΪΨΘγϻ�ρϭήη���

�ΔΤϼϟ˻�˺��ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ��
νήϐϟ����ϥΎϤο�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϝϮμΣϕΎϔΗϝΩΎϋ�ϡΪΨΘγ��
˺����ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϡΎϜΣϭ�ρϭήη�ΩΪΤΗϭ��ΔϴϧϮϧΎϗ�ΔϘϳήτΑ�ΔΑΎΘϛ�ύΎμϳ�οϭ�ϕΎϔΗ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϳ

ΫΎϔϨϟ�ΐΟϭ�ϥϮϜϳϭ��ΔϧϭΪϤϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ϊϣ�ΔϘϔΘϣ�ϡΎϜΣϷϭ�ρϭήθϟ�ϩάϫ�ϥϮϜΗϭ���

˻���ϭήχ�Ϟχ�ϲϓ�ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ϰϠϋ�έΎΤΒϟ�ϖϓϮϳ�ϕΎϔΗϻ�ΔγέΪϟ�Δλήϓ�έΎΤΒϠϟ�ϦϤπΗ�ϑ
ϊϴϗϮΘϟ�ϞΒϗ�ΔϳήΤΑ�ΎϬϠΒϘϳ�ΚϴΤΑ�ϕΎϔΗϻ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ϡΎϜΣϷϭ�ρϭήθϟ�ϥ΄θΑ�ΓέϮθϤϟ�ΐϠσϭ���

˼����ϯΪϤϟ�ϰϟ·�ˬΔϳέΎγ�ΔϴϋΎϤΟ�ΔοϭΎϔϣ�ΕΎϗΎϔΗ�ϱ�ϞϤθΗ� ΎϬϧ� ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ�Ϧϣ�ΞΘϨΘδϳ
Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϲϓ�ΕΎγέΎϤϤϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϊϣ�ϖϔΘϳ�ϱάϟ��

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˻�˺��ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ��
˺���ΔϴϟΎΘϟ�ΕΎσήΘηϻΎΑ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϡΰΘϟΎΑ�ϲπϘΗ�Ϯϟ�ϭ�ϦϴϧϮϗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ΪϤΘόΗ��

����ΐϧΎΟ�Ϧϣ�ϊϗϮϣ�ΓέΎΤΑ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΓίϮΣ�ϲϓ�ϥϮϜϳ
ΜϤϣ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣϭ�έΎΤΒϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�Ϧϋ�Ϟ��ΖΒΜΗ�ΔϨϴΑ� ˬϦϴϣΪΨΘδϣ�ήϴϏ� ΓέΎΤΒϟ�ϥϮϜϳ� ΎϤΜϴΣ�ϭ

ΔϠΛΎϤϣ�ΕΎΒϴΗήΗ�ϭ�ΔϳΪϗΎόΗ�Δϗϼϋ�ΩϮΟϭ���ΎϤϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϘϻ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�ϢϬϟ�ήϓϮϳ
˭ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϪσήΘθΗ�

�Ώ��ΐϠσϭ�ϕΎϔΗϻ�ΔγέΪϟ�Δλήϓ� ΓέΎΤΑ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ϰϠϋ�ϊϗϮϳ�ϱάϟ�έΎΤΒϟ�ϨϤϳ�ϊϴϗϮΘϟ�ϞΒϗ� ΓέϮθϤϟ�
�ϪϣΎϤπϧ�ϥΎϤπϟ�Δϳέϭήο�ϥϮϜΗ�Ϊϗ�ϯήΧ�ΕϼϴϬδΗ�ϱ�Ϛϟάϛ�Ϫϟ�ήϓϮΗϭ�ˬϪϴϠϋ�ΔϳήΤΑ�ϢϬϓϭ�ϕΎϔΗϻ�ϰϟ·

�˭ΔϴϓΎϛ�ΓέϮμΑ�ϪΗΎϴϟϭΆδϣϭ�ϪϗϮϘΣ�

�Ν��˭ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�Ϧϣ�ΔΨδϧ�ϲϨόϤϟ�έΎΤΒϟϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�Ϧϣ�Ϟϛ�ΓίϮΣ�ϲϓ�ϥϮϜϳ�

�Ω��� ΎϤΑ� ˬΓέΎΤΒϠϟ� ϦϤπΗ� ήϴΑΪΗ� άΨΘΗ�ϰϠϋ� ΔϨϴϔδϟ� ϦΘϣ� ϰϠϋ� ΔϟϮϬδΑ� ϢϬϟϮμΣ� ˬΔϨϴϔδϟ� ϥΎΑέ� ϚϟΫ� ϲϓ
�Ϧϣ�ΔΨδϧ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬΕΎϣϮϠόϤϟ�ϩάϫ�ϥϮϜΗ�ΚϴΤΑϭ�ˬϢϬϣΪΨΘγ�ρϭήθΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΔΤοϭ�ΕΎϣϮϠόϣ
�ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ�ˬΎϬοήόΘγ�νήϐΑ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϲϓ�ϦϴϟϭΆδϤϟ�ϝϭΎϨΘϣ�ϲϓ�ˬΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ

�ϲΘϟ�ΊϧϮϤϟ�ϲϓ�ϥϮϟϭΆδϤϟ˭ΔϨϴϔδϟ�ΎϫέϭΰΗ�

�ϫ��ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϪϣΪΨΘγ�ϞΠγ�ϦϤπΘΗ�ΔϘϴΛϭ�έΎΤΑ�Ϟϛ�ϢϠ˷δϳ���

˻����Ϧϣ� ΔΨδϧ� ήϓϮΗ� ΓέΎΤΒϟ� ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�Ϧϣ� ˱˯ΰΟ� ϭ� ϼ˱ϛ� ΔϴϋΎϤΟ� ΔοϭΎϔϣ�ϕΎϔΗ� ϞϜθϳ� ΎϤΜϴΣ
ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�έϮϛάϤϟ�ϕΎϔΗϻ��ΔϴϋΎϤΟ�ΔοϭΎϔϣ�ϕΎϔΗ�ϱ�ϭ�ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�Δϐϟ�ϥϮϜΗ�ΎϤΜϴΣϭ�έΎγ�

�ΔϳΰϴϠϜϧϹΎΑ�Ύ˱πϳ�ϲϠϳ�Ύϣ�ΡΎΘϳ�ˬΔϳΰϴϠϜϧϹ�ΔϐϠϟ�ϑϼΧ�ςϘϓ�ΔϴϠΧΪϟ�ΕϼΣήϟ�ϲϓ�ΔϠϣΎόϟ�Ϧϔδϟ�˯ΎϨΜΘγΎΑ���

����˭ϕΎϔΗϻ�ΝΫϮϤϧ�Ϧϣ�ΔΨδϧ�

�Ώ���ΔΤϼϟ�ϰπΘϘϤΑ�˯ΎϨϴϤϟ�ΔϟϭΩ�ζϴΘϔΘϟ�ΔόοΎΨϟ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΔοϭΎϔϤϟ�ϕΎϔΗ�˯ΰΟ˾�˻��

��

��
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˼���ήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΔϘϴΛϮϟ�ϦϤπΘΗ�ϻ�Γ˺�ϫ���ϭ�έΎΤΒϟ�ϞϤϋ�ΔϴϋϮϧ�Ϧϋ�ϥΎϴΑ�ϱ�έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ
ϩήΟ�Ϧϋ��ΕΎϧΎϴΒϟ�ϩάϫ�ΎϬΑ�έήΤΗ�ϲΘϟ�ΔϘϳήτϟϭ�ΎϬϴϓ�ϞΠδΗ�ϲΘϟ�ΕΎϧΎϴΒϟϭ�ΔϘϴΛϮϟ�ϞϜη�ϲϨσϮϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ΩΪΤϳϭ���

˽����ϡΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ�ϊϴϤΟ�ϲϓ�ΎϬΟέΩ·�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ϞΎδϤϟ�ΩΪΤΗ�Ϯϟϭ�ϦϴϧϮϗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ΪϤΘόΗ
ϟ�ΓέΎΤΒϟΔϴϨσϮϟ�ΎϬϨϴϧϮϗ�ΎϬϤψϨΗ�ϲΘ��ΔϴϟΎΘϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ΕϻΎΤϟ�ϊϴϤΟ�ϲϓ�ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ�ϦϤπΘΗϭ���

���˭ΩϼϴϤϟ�ϥΎϜϣϭ�Ϧδϟ�ϭ�ΩϼϴϤϟ�ΦϳέΎΗϭ�ˬϯήΧ�˯ΎϤγ�ϱϭ�ϪΒϘϟϭ�έΎΤΒϟ�Ϣγ�

�Ώ��˭ϪϧϮϨϋϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�Ϣγ�

�Ν���˭ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ϡήΑ·�ΦϳέΎΗϭ�ϥΎϜϣ�

�Ω���Δϔμϟ˭έΎΤΒϟ�ΎϬΑ�ϡΪΨΘδϴγ�ϲΘϟ�

�ϫ���ΎϤΜϴΣ�ˬϭ�έΎΤΒϟ�ήΟ�έΪϘϣϖΒτϨϳ˭ϪΑΎδΤϟ�ΔϣΪΨΘδϤϟ�Δϐϴμϟ�ˬϚϟΫ��

�ϭ���ΎϤΜϴΣ�ˬϭ�ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ�ΔϳϮϨδϟ�ΓίΎΟϹ�έΪϘϣϖΒτϨϳ˭ΎϬΑΎδΤϟ�ΔϣΪΨΘδϤϟ�Δϐϴμϟ�ˬϚϟΫ��

�ί��ΎϤϴγ�ϻϭ�ˬϪσϭήηϭ�ϕΎϔΗϻ�˯ΎϬϧ·���

�˺��ΩΪΤϣ�ήϴϏ�ΓήΘϔϟ�ϡήΑ�Ϊϗ�ϕΎϔΗϻ�ϥΎϛ� Ϋ·�Ϛϟάϛϭ�ˬϩ˯ΎϬϧ·�Ϧϴϓήτϟ�Ϧϣ�ϱϷ�ΰϴΠΗ�ϲΘϟ�ρϭήθϟ�ˬΓ
˭έΎΤΒϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΎϬϨϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϤϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ϞϘΗ�ϻ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�Δϣίϼϟ�έΎτΧϹ�ΓήΘϓ�

�˻��˭ϪΎπϘϧϻ�ΩΪΤϤϟ�ΦϳέΎΘϟ�ˬΓΩΪΤϣ�ΓήΘϔϟ�ϡήΑ�Ϊϗ�ϕΎϔΗϻ�ϥΎϛ�Ϋ·�

�˼��ϝϮλϮϟ�˯ΎϨϴϣ�ϥΎϴΑ�ˬΓΪΣϭ�ΔϠΣήϟ�ϡήΑ�Ϊϗ�ϕΎϔΗϻ�ϥΎϛ�Ϋ·�ΪόΑ�ϲπϘϨΗ�ϥ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ΓΪϤϟ�ϝϮσϭ�
˭�ΔϣΪΨϟ�Ϧϣ�έΎΤΒϟ�ϑήμϳ�ϥ�ϞΒϗ�ϝϮλϮϟ�

�Ρ���˭έΎΤΒϠϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΎϫήϓϮϳ�ϥ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΣ�ΕΎϧΎϋ·ϭ�ΔϴΤμϟ�ΕΎϧΎϋϹ�

�ρ��˭ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ϲϓ�έΎΤΒϟ�ϖΣ�

�ϱ��Βτϧ�ϝΎΣ�ϲϓ�ˬΔϴϋΎϤΠϟ�ΔοϭΎϔϤϟ�ϕΎϔΗ�ϰϟ·�ΓέΎηϹ˭ϪϗΎ�

�ϙ��ΔϴϨσϮϟ�ϦϴϧϮϘϟ�ΎϬϴπΘϘΗ�Ϊϗ�ϯήΧ�ΕΎϧΎϴΑ�ϱ���

˾���ϟϭΩ�Ϟϛ�ΪϤΘόΗΔ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗϻ�ήϜΒϤϟ�˯ΎϬϧϹΎΑ�έΎτΧϺϟ� ΎϴϧΩ�ΕήΘϓ�ΩΪΤΗ�Ϯϟϭ�ϦϴϧϮϗ�Ϯπϋ�
Ϧϔδϟ�ϙϼϣϭ�ΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ϞϜϟ�ˬέΎΤΒϟ���Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ�ˬΎϴϧΪϟ�ΕήΘϔϟ�ϩάϫ�ϝϮσ�ΩΪΤΗϭ

ϭ�ΕΎϤψϨϣ�ΓέΎΤΒϟϡΎϳ�ΔόΒγ�Ϧϋ�ϞϘΗ�ϻ�ϰϠϋ�ΔϴϨόϤϟ���

˿���ϰϧΩϷ� ΪΤϟ�Ϧϣ�ήμϗ�έΎτΧ·� ΓήΘϓ�Ϩϣ�ίϮΠϳˬ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΐΟϮϤΑ� ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΕϻΎΤϟ�ϲϓ�
�ΕΎϗΎϔΗ�ϭ� ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ� ΔοϭΎϔϤϟ�˯ΎϬϧ·�έήΒΗ�ϲΘϟ� ΔϳέΎδϟ� ΔϴϋΎϤΠϟϕΎϔΗ� ΓήΘϓ�ϝϼΧ� ϡΪΨΘγϻ��έΎτΧ·

έΎτΧ·�ϥϭΩ�ϭ�ήμϗ� �ΎΤϟ�ϩάϫ�ΪϳΪΤΗ�ΪϨϋϭ�ϥ�ϰϟ·�έΎΤΒϟ�ΔΟΎΣ�ΓΎϋήϣ�ϰϠϋ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ιήΤΗ�ˬΕϻ
�ΏΎΒγϷ�ϭ�ΔϴϧΎδϧ·�ΏΎΒγϷ�έΎτΧ·�ϥϭΩ�ϭ�ήμϗ�έΎτΧ·�ΓήΘϓ�ϝϼΧ�ϡΪΨΘγϻ�ϕΎϔΗ�ˬΔϣήϏ�ϥϭΩ�ˬϲϬϨϳ�ΔέΎσ

ϯήΧ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˺��ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ��

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˺�˺���ϡΪΨΘγϻ�ϞΠγ�
˺����ϲϐΒϨϳ�ϞϔϜΗ�ϥϮπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϡΪΨΘγϻ�ϞΠγ�ϲϓ� ΎϬϠϴΠδΗ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ΕΎϧΎϴΒϠϟ� ΎϫΪϳΪΤΗ�ϲϓ� ˬ

� ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ˺�ϫ� ��ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ˻�˺�ΔϤΟήΗ� ΎϬΒΤμΗ�ΔϴϓΎϛ�ΕΎϣϮϠόϣ�ΔϘϴΛϮϟ� ϩάϫ�ϦϤπΘΗ�ϥ� ˬ
�ϝϮμΤϟϭ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ΔϣΪΨϟ�ΕΎσήΘη�˯ΎϔϴΘγϻ�ϭ�ήΧ�ϞϤϋ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟ�ϞϴϬδΘϟ�ˬΔϳΰϴϠϜϧϹΎΑ�Δϔϴχϭ�ϰϠϋ

��
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ΔϴϗήΗ�ϰϠϋ�ϭ�ϰϠϋ� �ήΘη�ΔϣΪΨϟ�Ϧϣ�έΎΤΒϟ�ϑήλ�ήΘϓΩ�ϲϓϮΘδϳ�ϥ�ίϮΠϳϭ�ΕΎσ�ΓήϘϔϟ˺�ϫ���έΎϴόϤϟ�Ϧϣ
έϮϛάϤϟ��

�ΔΤϼϟ˻�˻��έϮΟϷ��
νήϐϟ���ϢϬΗΎϣΪΧ�ϞΑΎϘϣ�ΓέΎΤΒϟ�έϮΟ�ϊϓΩ�ϥΎϤο�
˺���ϢϬϣΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗϻ�Ύ˱Ϙϓϭ�ϢϬϠϤϋ�ϞΑΎϘϣ�έϮΟ�ϞϣΎϜϟΎΑϭ�ϡΎψΘϧΎΑ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΠϟ�ϊϓΪΗ��

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˻�˻��έϮΟϷ��
˺���ρήΘθΗ��Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϞϛΗ�ϥ�ˬΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�Ϧϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ� ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϘΤΘδϤϟ�ώϟΎΒϤϟ�ϊϓΪ

ϭ�ήϬθϟ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ�ΔϠλΎϓ�ΕήΘϓ�ϰϠϋέΎγ�ϲϋΎϤΟ�ϕΎϔΗ�ϱϷ�Ύ˱Ϙϓϭ��

˻����ˬήΟϷ� ϚϟΫ� ϲϓ� ΎϤΑ� ˬΔϋϮϓΪϤϟ� ώϟΎΒϤϟϭ� ΔϘΤΘδϤϟ� ΕΎϋϮϓΪϤϟΎΑ� ϱήϬη� ϥΎϴΑ� ΓέΎΤΒϠϟ� ϰτόϳ
ΪϤϟϭ�ϕΎϔΗϻ� ϢΗ� ΎϤϋ�ϒϠΘΨϣ�ϑήλ�ήόδΑ�ϭ�ΔϠϤόΑ�ϊϓΪϟ� ϢΗ� Ϋ·� ϡΪΨΘδϤϟ�ϑήμϟ�ήόγϭ�ΔϴϓΎοϹ�ΕΎϋϮϓ
ϪϴϠϋ��

˼����ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ήϴΑΪΘϟ�έήϏ�ϰϠϋ�ˬήϴΑΪΗ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�άΨΘϳ�ϥ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ρήΘθΗ˽��Ϧϣ
έΎϴόϤϟ�άϫˬ�ϼΎϋ�ϰϟ·�ΎϬϨϣ�˯ΰΟ�ϭ�ϢϬΒγΎϜϣ�Ϟϛ�ϞϳϮΤΗ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϞϔϜΗ�ΔϠϴγϭ�ήϴϓϮΘϟ�ϰϟ·�ϭ�ϦϴϟΎόϤϟ�ϰϟ·�ϭ�ϢϬΗ

ϦϴϴϧϮϧΎϘϟ�ϦϳΪϴϔΘδϤϟ��

˽���ϲϠϳ�Ύϣ�ˬϢϬΗϼΎϋ�ϰϟ·�ϢϬΒγΎϜϣ�ϞϳϮΤΗ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϟ�ϦϴϜϤΗ�ϰϟ·�Δϴϣήϟ�ήϴΑΪΘϟ�ϞϤθΗ��

����ˬϚϟΫ�ϲϓ�ϮΒϏέ�Ϋ·�ˬϢϫέϮΟ�Ϧϣ�˯ΰΟ�κϴμΨΗ�Ϧϣ�ΎϬϟϼΧ�ϭ�ΔϣΪΨϟ�ϢϬϟϮΧΩ�Ζϗϭ�ΓέΎΤΒϟ�ϦϜϤϳ�ϡΎψϧ
ΗϼΎϋ�ϰϟ·�ΔϤψΘϨϣ�ΕήΘϓ�ϰϠϋ�ϪϠϳϮΤΘϟ˭ΔϠΛΎϤϣ�ΔϠϴγϭ�ϱ΄Α�ϭ�Δϴϓήμϣ�ΕϼϳϮΤΗ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ϢϬ�

�Ώ��έΎΤΒϟ�ϢϬϨϴόϳ�Ϧϳάϟ�ιΎΨηϷ�ϭ�κΨθϟ�ϰϟ·�ΓήηΎΒϣϭ�ΐγΎϨϤϟ�ΖϗϮϟ�ϲϓ�ϞϳϮΤΘϟ�˯ήΟΈΑ�ρήΘη��

˾����ϦϴΗήϘϔϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕΎϣΪΨϟ�ϞΑΎϘϣ�ϡϮγήϟ�ϥϮϜΗ˼ϭ�˽�έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�έΪϘϤϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ΔϟϮϘόϣ�
ϣ� ˬΔϠϤόϟ�ϑήλ�ήόγ�ϝΪόϣ�ϥϮϜϳϭ�ϦϴϧϮϘϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ� ˬϚϟΫ�ϑϼΧ�ϰϠϋ�κϨϳ�Ϣϟ� Ύϭ��ήόγ�Ϯϫ� ˬΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ

έΎΤΒϠϟ�ΕΆϣ�ήϴϏ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϦϜϤϳ�ϻϭ�ϦϠόϣ�ϲϤγέ�ήόγ�ϱ�ϭ�ΪΎδϟ�ϕϮδϟ��

˿����ϲϟϮΗϮπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϦϴϧϮϗ� ΪϤΘόΗ�ϭ�ΓέΎΤΒϟ�έϮΟ� ϢψϨΗ� ΔϴϨσϭ�Ϯϟˬ�ϰϟ·�ΐΟϮϟ�έΎΒΘϋϻ�
ΕΩΎηέϹ�ΩέϮϟΓϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�˯ΎΑ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�Δ��

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˻���έϮΟϷ�

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˻�˺��ΓΩΪΤϣ�ϒϳέΎόΗ��
˺���ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�άϫ�ϡϮϬϔϣ�ϲϓ���

����ήϴΒόΗ�ϲϨόϳέΩΎϘϟ�έΎΤΒϟ�τγ�ϰϠϋ�ϞϤόϳ�έΎΤΑ�Ϧϣ�ΐϠτϳ�Ϊϗ�ΐΟϭ�ϱ�˯Ω�ϰϠϋ�˱έΩΎϗ�ήΒΘόϳ�έΎΤΑ�ϱ�
�ϭ�ˬκμΨΘϤϟ�ϭ�ϑήθϤϟ�έΎΤΒϟ�ΕΎΒΟϭ�ϑϼΧ�ˬΔϨϴϔδϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓ�Δϔμϟ�ϩάϬΑ�ϑή˷όϳ�έΎΤΑ�ϱ

�˭ϲϋΎϤΟ�ϕΎϔΗ�ϲϓ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎγέΎϤϤϟ�ϭ�ϮϠϟ�

�Ώ���ήϴΒόΗ�ϲϨόϳϲγΎγϷ�ήΟϷ�ϭ�ΐΗήϟ�ήΟ�ϞϤθϳ�ϻϭ�˭ϪΒϴϛήΗ�ϥΎϛ�Ύϳ�ˬΔϳΩΎόϟ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�Ϧϋ�ήΟϷ�ˬ
�ϱ�ϭ�ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ�ΕίΎΟϹ�ϭ�Εϭϼόϟ�ϭ�ΕϓΎϜϤϟ�ϭ�ϲϓΎοϹ�ϞϤόϟ˭ήΧ�ϲϓΎο·�ήΟ�
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�Ν���ήϴΒόΗ�ϲϨόϳˬϲϟΎϤΟϹ�ήΟϷ�ΔτΒΗήϤϟ�ϯήΧϷ�ΕΎϧΎϋϹϭ�ϲγΎγϷ�ήΟϷ�ϞϤθϳ�ϱάϟ�ΐΗήϟ�ϭ�ήΟϷ�
�ϊϴϤΟϭ�ΔϴϠόϔϟ�ΔϴϓΎοϹ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ϊϴϤΟ�Ϧϋ�ξϳϮόΘϟ�ϦϤπΘϳ�ϥ�ϲϟΎϤΟϹ�ήΟϸϟ�ϦϜϤϳϭ�˭έϮΟϷΎΑ

ςϘϓ�ϦϤπΘϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ϭ�ˬέϮΟϷΎΑ�ΔτΒΗήϤϟ�ϯήΧϷ�ΕΎϧΎϋϹ˭ΎϬϨϣ�˯ΰΟ�ϲϓ�ΔϴϓΰΠϟ�ΕΎϧΎϋϹ�ξόΑ��

�Ω���ήϴΒόΗ�ϲϨόϳϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ˭ΔϨϴϔδϟ�ΏΎδΤϟ�ϞϤόΑ�ϡΎϴϘϟ�έΎΤΒϟ�Ϧϣ�Ϫϴϓ�ΐϠτϳ�ϱάϟ�ΖϗϮϟ��

�ϫ���ήϴΒόΗ�ϲϨόϳΔϴϓΎοϹ�ΕΎϋΎδϟΔϳΩΎόϟ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ίϭΎΠΘΗ�ϲΘϟ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ����

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˻�˻��ϊϓΪϟϭ�ΏΎδΤϟ��
˺���ΓέΎΤΒϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑΔϴϠόϔϟ�ΔϴϓΎοϹ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�Ϧϋ�ϼ˱ϘΘδϣ�Ύ˱πϳϮόΗ�ϢϫέϮΟ�ϞϤθΗ�Ϧϳάϟ����

���˭Ύ˱ϴϣϮϳ�ΕΎϋΎγ�ϲϧΎϤΛ�˯ΎϨϴϤϟ�ϲϓϭ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ΔϳΩΎόϟ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ�ˬέϮΟϷ�ΏΎδΣ�νήϏϷ�

�Ώ��ΔϴϋϮΒγϷ�ΔϳΩΎόϟ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ΩΪϋ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ˬΔϴϓΎοϹ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ΏΎδΣ�νήϏϷˬ�ϱάϟ�
�ˬΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓ� ˱ΩΪΤϣ�ϲγΎγϷ�ΐΗήϟ�ϭ�ήΟϷ�Ϫϴτϐϳ·�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϲϓ� ˱ΩΪΤϣ�ϦϜϳ�Ϣϟ�ϥ

�ίϭΎΠΘϳ�ϻ�ϰϠϋ� ΔϴϋΎϤΠϟ˽́�ΔϠϣΎόϣ�ϰϠϋ�κϨΗ�ϥ� ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϼϟ�ίϮΠϳϭ� ˭ωϮΒγϷ�ϲϓ� ΔϋΎγ�
˭ΓΎΗϮϣ�Ϟϗ�ϥϮϜΗ�ϻ�ϰϠϋ�ΔϔϠΘΨϣ�

�Ν���ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΩΪΤΗ�ξϳϮόΘϟ�ΕϻΪόϣ�ϭ�ϝΪόϣ�ˬΔϘΒτϣ�ΖϧΎϛ�ϥ·�ˬΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϭ
�ϊΑέϭ� Γήϣ�Ϧϣ�Ϟϗ�ϞϤϋ� ΔϋΎγ�Ϟϛ�Ϧϋ�ξϳϮόΘϟ�ϝΪόϣ�ϥϮϜϳ�ϻ�ϰϠϋ� ˬΔϴϓΎοϹ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�Ϧϋ

˭ΔϋΎδϟ�Ϧϋ�ϲγΎγϷ�ΐΗήϟ�ϭ�ήΟϷ�Ϧϣ�ΓήϤϟ�

�Ω��ϴϓΎοϹ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ϊϴϤΠϟ�ΕϼΠγ�ϥΎΑήϟ�ϪϔϠϜϳ�κΨη�ϱ�ϭ�ϥΎΑήϟ�ϚδϤϳ�ΎϬϴϠϋ�ϊϗϮϳϭ�ˬΔϴϠόϔϟ�Δ
�ΕήΘϓ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟήϬθϟ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ�ΔϠλΎϓ���

˻���ϪϨϣ�˯ΰΟ�ϲϓ�ϭ�ϪϠϤΠϣ�ϲϓ�Ύ˱ϴϟΎϤΟ·�˱ήΟ�ϥϮοΎϘΘϳ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ��

����έΎΤΒϟ�ΎϬϳΩΆϳ�ϥ�ϊϗϮΘϤϟ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ΩΪϋ�ˬ˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ�ˬΎ˱Τοϭ�˱ΪϳΪΤΗ�ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ΩΪΤϳ
ϱϭ�ˬήΟϷ�άϫ�ϞΑΎϘϣ˭ΎϬϗΎϘΤΘγ�ΕϻΎΣϭ�ˬϲϟΎϤΟϹ�ήΟϷ�ϰϟ·�ΔϓΎοϹΎΑ�ϖΤΘδΗ�Ϊϗ�ΔϴϓΎο·�Εϭϼϋ��

�Ώ���ήΟϷ� ΎϬϠϤθϳ�ϲΘϟ�ΔϴϠόϔϟ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ίϭΎΠΘΗ�ϲΘϟ�ΔϴϓΎοϹ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�Ϧϋ�ήΟ�ϖΤΘδϳ� ΎϤϨϴΣ
ΕΎϋΎδϟ�ϞΑΎϘϤϟ�ϲγΎγϷ�ϝΪόϤϟ�Ϧϣ�ΓήϤϟ�ϊΑέϭ�Γήϣ�Ϧϋ�ΔϋΎδϟ�ήΟ�ϝΪόϣ�ϞϘϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻ�ˬϲϟΎϤΟϹ�

� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� ΎϬϔϳήόΗ�ΐδΣ�ΔϳΩΎόϟ�ϞϤόϟ˺�ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟ� άϫ�Ϧϣ�ϰϠϋ�ϪΗΫ� ΪΒϤϟ�ϖΒτϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳϭ� ˭
˭ϲϟΎϤΟϹ�ήΟϷ�ΎϬϠϤθϳ�ϲΘϟ�ΔϴϓΎοϹ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�

�Ν���ΕΎϋΎγ�ϞΑΎϘϣ�ϪϨϣ�˯ΰΟ�ϲϓ�ϭ�ϪϠϤΠϣ�ϲϓ�ϲϟΎϤΟϹ�ήΟϷ�ϪϨϤπΘϳ�ϱάϟ�˯ΰΠϟ�έΪϘϣ�ϥϮϜϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻ
Η�ΐδΣ� ΔϳΩΎόϟ�ϞϤόϟ� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� ΎϬϔϳήό˺��� �ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟ� άϫ�Ϧϣ�ϱέΎδϟ�ϰϧΩϷ� ΪΤϟ�Ϧϣ�Ϟϗ� ˬ

˭ήΟϸϟ�

�Ω���ΔϴϓΎοϹ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ϞϜΑ�ΕϼΠγ�ϚδϤΗ�ˬϪϨϣ�˯ΰΟ�ϲϓ� Ύ˱ϴϟΎϤΟ·� ˱ήΟ�ϥϮοΎϘΘϳ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ
�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ϪϴϠϋ�ιϮμϨϣ�Ϯϫ�ΎϤϛ�ΎϬϴϠϋ�ϊϗϮϳϭ�ΔϴϠόϔϟ˺�Ω�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�άϫ�Ϧϣ�����

˼����ΕΎϋΎγ�Ϧϋ�ξϳϮόΘϟ�ϰϠϋ� ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϭ� ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�κϨΗ�ϥ�ίϮΠϳ
�ΔϟΩΎόϣ�ΔΣέ�ΕΎϗϭ΄Α�ˬΔϣΎόϟ�Εϼτόϟ�ϡΎϳ�ϲϓϭ�ΔϴϋϮΒγϷ�ΔΣήϟ�ϡϮϳ�ϲϓ�ϯΩΆϤϟ�ϞϤόϟ�ϭ�ΔϴϓΎοϹ�ϞϤόϟ

�ήΟϷ�Ϧϣ�ϻ˱ΪΑ�ΔϴϓΎο·�ΓίΎΟΈΑ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�Ϧϋ� ˱ΪϴόΑ�ϭ�ϞϤόϟ�ΝέΎΧ�ϞϗϷ�ϰϠϋ�ξϳϮόΘϠϟ�ήΧ�ΏϮϠγ�ϱ΄Α�ϭ
ϪϴϠϋ�Ύ˱λϮμϨϣ�ϥϮϜϳ���

˽���� ΔϠΜϤϤϟ� ΕΎϤψϨϤϟ� ϊϣ� έϭΎθΘϟ� ΪόΑ� ΓΪϤΘόϤϟ� ΔϴϨσϮϟ� ϮϠϟϭ� ϦϴϧϮϘϟ� ϲϋήΗ�Ϧϔδϟ� ϙϼϤϟ
�ΔϠΜϤϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟϭ�ΓέΎΤΒϠϟ˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ�ϭˬ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻΔϴϟΎΘϟ�ΉΩΎΒϤϟ�ˬ��

��
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���ϴϘϟ�ϱΫ�ϞϤόϟ�Ϧϋ�ϱϭΎδΘϤϟ�ήΟϷ� ΪΒϣ�ϖϴΒτΗ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴϣΪΨΘδϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ�ϰϠϋ�ΔϳϭΎδΘϤϟ�ΔϤ
�˯ΎϤΘϧϻ�ϭ�ϲγΎϴδϟ�ϱήϟ�ϭ�ϦϳΪϟ�ϭ�βϨΠϟ�ϭ�ϥϮϠϟ�ϭ�ϕήόϟ�ϰϠϋ� ϢΎϗ�ΰϴϴϤΗ�ϥϭΩ� ΎϬΗΫ� ΔϨϴϔδϟ

˭ϲϋΎϤΘΟϻ�ϞλϷ�ϭ�ϲϨσϮϟ�

�Ώ��Ϡϋ� ΓΩϮΟϮϣ� ˬΔϳέΎδϟ� έϮΟϷ�ΕϻΪόϣ� ϭ� έϮΟϷ� ΩΪΤΗ� ϲΘϟ� ΓέΎΤΒϟ� ϡΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ� ϥϮϜΗ�ϦΘϣ� ϰ
�˯Ϯγ�ˬέϮΟϷ�ΕϻΪόϣ�ϭ�έϮΟϷ�έΪϘϤΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϰϠϋ�ωϼσϻ�έΎΤΑ�ϞϜϟ�ΡΎΘϳϭ�˭ΔϨϴϔδϟ
�κϧ�Ϧϣ�ΔΨδϧ�ϖϴϠόΘΑ�ϭ�ˬΎϬϤϬϔϳ�ΔϐϠΑ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�Ϧϣ�ΔόϗϮϣ�ΔΨδϨΑ�ϞϗϷ�ϰϠϋ�έΎΤΒϟ�ΪϳϭΰΘΑ

ΔϤϼϣ�ϯήΧ�ΔϠϴγϭ�ϱ΄Α�ϭ�ˬϪϴϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ωϼσ�ϞϬδϳ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�ϕΎϔΗϻ˭�

�Ν���ϲϓήμϣ�Ϛϴη�ϭ�ϲϓήμϣ�ϞϳϮΤΗ�ΔτγϮΑ�ˬ˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ�ˬϊϓΪΗ�ϥ�ίϮΠϳϭ�˭ΔϴϧϮϧΎϗ�ΔϠϤόΑ�έϮΟϷ�ϊϓΪΗ
�˭ΔϳΪϳήΑ�ΔϟϮΣ�ϭ�ϱΪϳήΑ�Ϛϴη�ϭ�

�Ω��˭ήϴΧ΄Η�ϱ�ΎϤϧϭΩ�έϮΟϷ�ϊϴϤΟ�ϊϓΪΗ�ΪϗΎόΘϟ�˯ΎϬϧ·�ΪϨϋ�

�ϫ��·�ΔΒγΎϨϤϟ�Νϼόϟ�ϞΒγ�νήϔΗ�ϭ�ΔϤϼϣ�ΕΎΑϮϘϋ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϊϗϮΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ήΧ΄Η�Ϋ
˭ΎϬόϓΪΑ�ϢϘϳ�Ϣϟ�ϭ�ΔϘΤΘδϤϟ�έϮΟϷ�ϊϓΩ�ϲϓ�έήΒϣ�ϼΑ�

�ϭ��˭Ύ˱ϴτΧ�ϚϟΫ�ϑϼΧ�ΐϠτϳ�Ϣϟ�Ύϣ�έΎΤΒϟ�ϪϨϴόϳ�ϱάϟ�ϲϓήμϤϟ�ΏΎδΤϟ�ϰϟ·�ΓήηΎΒϣ�έϮΟϷ�ϊϓΪΗ�

�ί���Δϴϋήϔϟ�ΓήϘϔϟ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�Ρ��ΓήϘϔϟ�ϩάϫ�ϦϣΤΒϟ�ΔϳήΣ�ϰϠϋ�˱ΩϮϴϗ�νήϔϳ�ϥ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϤϟ�ίϮΠϳ�ϻ�ˬ�έΎ
˭ϩήΟ�ϲϓ�ϑήμΘϟ�ϲϓ�

�Ρ��Ϋ·�ϻ·�ήΟϷ�Ϧϣ�ΕΎϋΎτϘΘγ�˯ήΟ·�ίϮΠϳ�ϻ��

�˺���έ˳Ύγ�ϲϋΎϤΟ�ϕΎϔΗ�ϲϓ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓ�ϚϟΫ�ϰϠϋ�κϨϳ�ϳήλ�ϢϜΣ�ϙΎϨϫ�ϥΎϛ
˭ΕΎϋΎτϘΘγϻ�ϩάϫ�ϑϭήψΑ�ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΎϫήΗ�ΔϘϳήσ�ΐδϧ΄Α�ˬϪΑ�έΎΤΒϟ�ήτΧϭ��

�˻���ΕΎϋΎτϘΘγϻ�ϩάϫ�ΖϧΎϛ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓ�˱έήϘϣ�ϥϮϜϳ�Ϊϗ�ϱάϟ�ΪΤϟ�ΎϬϋϮϤΠϣ�ϲϓ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ
˭ΕΎϋΎτϘΘγϻ�ϩάϫ�ϞΜϣ�έήϘΗ�ϲΘϟ�ϢϛΎΤϤϟ�ϡΎϜΣ�ϭ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ��

�ρ��˭ϪΑ�υΎϔΘΣϻϭ�ϞϤϋ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�έΎΤΒϟ�ήΟ�Ϧϣ�ΕΎϋΎτϘΘγ�˯ήΟ·�ίϮΠϳ�ϻ�

�ϱ���ΕΎϣήϏ�ϊϴϗϮΗ�ίϮΠϳ�ϻ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ� ΎϬΑ�ϤδΗ�ϲΘϟ�ϚϠΗ�ϑϼΧ� ΓέΎΤΒϟ�ϰϠϋ�ΔϴϟΎϣ
˭ήϴΑΪΘϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏ�ϭ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�

�ϙ���έΎόγ�ϖϴΒτΗ�Ϧϣ�Ϊϛ΄ΘϠϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϣΪϘϤϟ�ΕΎϣΪΨϟϭ�ϥίΎΨϤϟ�ζΘϔΗ�ϥ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ϖΤϳ
˭ϦϴϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϟΎμϟ�ΔϟϮϘόϣϭ�ΔϟΩΎϋ�

�ϝ��ϧΎϛ�ϰΘϣ�ΎϤΑ�ΔϧϮϤπϣ�ήϴϏ� ϢϬϠϤόΑ�ϖϠόΘϳ� ΎϤϴϓ�ΔϘΤΘδϤϟ�ώϟΎΒϤϟ�ήΎγϭ�έϮΟ�Ϧϣ� ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϘΤΘδϣ�Ζ
�ˬΔϳήΤΒϟ�ϥϮϫήϟϭ�ΕίΎϴΘϣϻ�ϥ΄θΑ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϡΎϜΣϭ�ϖϔΘϳ˺̂̂˼�ΕΎϘΤΘδϤϟ�ϩάϫ�ΔϳΎϤΣ�ϲϐΒϨϳ�ˬ
�ϝΎϤόϟ�ΕΎϘΤΘδϣ�ΔϳΎϤΣ�ϥ΄θΑ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ΔϴϗΎϔΗϻ� Ύ˱Ϙϓϭ�Ϥϋ�ΐΣΎλ�έΎδϋ·�ΪϨϋϢϬϠ��ˬ˺̂̂˻�

��Ϣ˰ϗέ˺̀˼����

˾���ϣ� έϭΎθΘϟ� ΪόΑ� ˬϮπϋ� ΔϟϭΩ� Ϟϛ� ϊπΗ� ϥ� ϲϐΒϨϳ˰� ϊϟ� ΕΎϤψϨϤϠΜϤϤϟ˰ϟ� ΔϤ˰˰δϟ� ϙϼ˰�Ϧϔ
ϭϟΕΎϤψϨϤ�ϟ�ΔϠΜϤϤϟϟ�άϫ�ϲϓ�ΓΩέϭ�Δϟ΄δϣ�ϱ΄Α�ΔϠμΘϤϟ�ϯϭΎϜθϟ�ϲϓ�ϖϴϘΤΘϠϟ�Ε˯ήΟ·�ˬΓέΎΤΒϠϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤ��

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˻�˼��Οϸϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�έϮ�
˺���Ϟϛ� ϊπΗϭ� Ϧϔδϟ� ϙϼϤϟ� ΔϠΜϤϤϟ� ΕΎϤψϨϤϟ� ϊϣ� έϭΎθΘϟ� ΪόΑ� ˬϮπϋ� ΔϟϭΩ��ΔϠΜϤϤϟ� ΕΎϤψϨϤϟ

ϟΓήΤϟ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΔοϭΎϔϤϟ�ΪΒϤΑ�αΎδϤϟ�ϥϭΩ�ˬΓέΎΤΒϟ�έϮΟϷ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ΪϳΪΤΘϟ�Ε˯ήΟ·�ˬΓέΎΤΒϠ���ϲϐΒϨϳϭ
ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟ�ΔϠΜϤϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�ϙήΘθΗ�ϥϟ�ΔϠΜϤϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟήΟϹ�ϩάϫ�ϖϴΒτΗ�ϲϓ�ΓέΎΤΒϠΕ˯���
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˻����ήϴϳΎόϤϟ�ΔΒΟϮϟ�ΔϳΎϨόϟ�˯ϼϳ·�ϲϐΒϨϳ�ˬέϮΟϸϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ΪϳΪΤΗ�ΪϨϋϭ�Ε˯ήΟϹ�ϩάϫ�ϊοϭ�ΪϨϋ
ΔϴϟΎΘϟ�ΉΩΎΒϤϟ�ϰϟ·�ΔϳΎϨόϟ�˯ϼϳ·�Ϧϋ�ϼ˱πϓ�ˬέϮΟϸϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ΪϳΪΤΘΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ��

���ΰΗ�ΕΎϳϮΘδϣϭ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔόϴΒτϟ�έϮΟϸϟ�ϰϧΩϷ� ΪΤϟ�ϯϮΘδϣ� ΓΎϋήϣ�ΕΎϋΎγϭ� ϢϘσϷΎΑ�Ϧϔδϟ� Ϊϳϭ
˭ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϳΩΎόϟ�ϞϤόϟ�

�Ώ���ϒϴϴϜΗ�ϯϮΘδϣ�ΚϴΤΑ�ˬέϮΟϸϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟϳΓέΎΤΒϟ�ΕΎΟΎϴΘΣ�ϲϓϭ�ΔθϴόϤϟ�ΔϔϠϜΗ�ϲϓ�ΕήϴϴϐΘϟ�ϲϋή���

˼���ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϞϔϜΗ��

���˭ΓΩΪΤϤϟ�ΕϻΪόϤϟ�ϭ�ϝΪόϤϟ�Ϧϋ�ΔϋϮϓΪϤϟ�έϮΟϷ�ϞϘΗ�ϻ�Ε˯ΰΠϟϭ�ϑήηϹ�ϡΎψϧ�ϖϳήσ�Ϧϋ�

�Ώ���Ϧϋ�ˬωϮϓΪϤϟ�ήϴϏ�ϕήϔϟ�ΩΩήΘγ�Ϧϣ�ˬέϮΟϸϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�Ϧϋ�ϪϟΪόϣ�ϞϘϳ� ˱ήΟ�ϰϘϠΘϳ�έΎΤΑ�ϱ�ϦϴϜϤΗ
ϯήΧ�Ε˯ήΟ·�ϱ�ϭ�Δόϳήγϭ�ΔϔϠϜϣ�ήϴϏ�ΔϴΎπϗ�Ε˯ήΟ·�ϖϳήσ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˻�˽�ήΟϷ�ϭ�ΐΗήϟ�έΪϘϣ����
ϦϳέΩΎϘϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϰϧΩϷ�ϱήϬθϟ�ϲγΎγϷ�

˺����ϥ�ίϮΠϳ�ϻ�ώϠΒϣ�Ϧϋ�ˬέΩΎϗ�έΎΤΒϟ�ΔϣΪΨϟ�Ϧϣ�ϲϤϳϮϘΗ�ήϬη�Ϧϋ�ϲγΎγϷ�ήΟϷ�ϭ�ΐΗήϟ�ϞϘϳ
ϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΐΘϜϣ� ΓέΩ·�βϠΠϣ�ϞΒϗ�Ϧϣ� ΓΪϤΘόϣ�ϯήΧ�ΔΌϴϫ�ϱ�ϭ�ΔϛήΘθϤϟ�ΔϳήΤΒϟ�ΔϨΠϠϟ� Ύ˱ϳέϭΩ� ϩΩΪΤΗ��

�ϲϓ� ˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ� ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ώϠΒϳ� ˬΓέΩϹ�βϠΠϣ�Ϧϋ�έΪμϳ�έήϗ�ϰϠϋ� ˱˯ ΎϨΑϭϟόΗ�ϱ΄Α� ΔϤψϨϤ�άϬϟ�ϞϳΪ
ώϠΒϤϟ���

˻����ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϦϴΑ� ΎϬϴϠϋ�ϖϔΘϤϟ�ΕΎΒϴΗήΘϟΎΑ� Ύ˱γΎϣ�ήΒΘόϳ� Ύϣ�ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟ� άϫ�ϡΎϜΣ�ϲϓ�βϴϟ
�ϖϓϮΗ�ϥ�Δτϳήη� ˬΎϴϧΪϟ�ΔϴΟΫϮϤϨϟ�ϡΪΨΘγϻ�ϡΎϜΣϭ�ρϭήη�ϢϴψϨΘΑ�ϖϠόΘϳ� ΎϤϴϓ� ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�ϢϬΗΎϤψϨϣ

ϡΎϜΣϷϭ�ρϭήθϟ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ���

�ΔΤϼϟ˻�˼�ΔΣήϟ�ΕΎϋΎγϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ���
νήϐϟ�����ΔϤψϨϣ�ΔΣέ�ΕΎϋΎγ�ϭ�ϞϤϋ�ΕΎϋΎγ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϥΎϤο�
˺���ΔϤψϨϣ�ΓέΎΤΒϟ�ΔΣέ�ΕΎϋΎγϭ�ϞϤϋ�ΕΎϋΎγ�ϥϮϜΗ�ϥ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗ���

˻����ΕήΘϓ�ϦϤο�ϰτόΗ�ΔΣήϟ�ΕΎϋΎδϟ�ϰϧΩ�˱ΪΣ�ϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎδϟ�ϰμϗ�˱ΪΣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϊπΗ
ϊϣ�ϖϔΘΗ�ΔϨϴόϣ�ΔϴϨϣίΔϧϭΪϤϟ�ϡΎϜΣ���

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˻�˼��ΔΣήϟ�ΕΎϋΎγϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ��
˺���έΎϴόϤϟ�άϫ�ϡϮϬϔϣ�ϲϓ��

����ήϴΒόΗ�ϲϨόϳϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�˭ΔϨϴϔδϟ�ΏΎδΤϟ�ϞϤόΑ�ϡΎϴϘϟ�έΎΤΒϟ�Ϧϣ�Ϫϴϓ�ΐϠτϳ�ϱάϟ�ΖϗϮϟ��

�Ώ��� ήϴΒόΗ� ϲϨόϳΔΣήϟ�ΕΎϋΎγ�ΔΣήϟ�ΕήΘϓ� ήϴΒόΘϟ� άϫ� ϞϤθϳ� ϻϭ� ˭ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ϑϼΧ�ΕΎϋΎδϟ�
ΓήϴμϘϟ���

˻����Ϧϣ�ΕήϘϔϟ�ϲϓ�ΔϨϴΒϤϟ�ΩϭΪΤϟ�ϦϤο�ˬϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ΩΪΤΗ˾�ϰϟ·�́�˱ΩΪϋ�Ύϣ·�ˬέΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�
�ϦϤο�ϰτόΗ�ΔΣήϟ�ΕΎϋΎδϟ�ϰϧΩ� ˱ΩΪϋ�ϭ�ΔϨϴόϣ�ΔϴϨϣί�ΓήΘϓ�ϦϤο�ΎϫίϭΎΠΗ�ίϮΠϳ�ϻ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎδϟ�ϰμϗ

ΔϨϴόϣ�ΔϴϨϣί�ΓήΘϓ���
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˼���ΤΒϟ�ϞϤϋ�ΕΎϋΎδϟ�ϱΩΎόϟ�έΎϴόϤϟ�ϥ΄Α�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ήϘΗ�ήΎδϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ϥ΄θϟ�Ϯϫ�ΎϤϛ�ˬϡϮϘϳ�ΓέΎ
ΔϣΎόϟ�Εϼτόϟ�ϡΎϳ�ΔΣήϟϭ�ωϮΒγϷ�ϲϓ�ΪΣϭ�ΔΣέ�ϡϮϳϭ�Ύ˱ϴϣϮϳ�ϞϤϋ�ΕΎϋΎγ�ϲϧΎϤΛ�αΎγ�ϰϠϋ�ˬϝΎϤόϟ���ϻϭ

�ϕΎϔΗ�ϞϴΠδΗ�ϭ�ΪϘϋ�ΰϴΠΗ�ϥ�ΎϬϧ΄η�Ϧϣ�Ε˯ήΟ·�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϯΪϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϥϭΩ�ϚϟΫ�ϊϣ�ήϣϷ�άϫ�ϝϮΤϳ
ϳΩΎϋ�ϞϤϋ�ΕΎϋΎγ�ΩΪΤϳ�ϲϋΎϤΟέΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϋ�ΓΎΗϮϣ�ϞϘϳ�ϻ�αΎγ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϠϟ�Δ���

˽����ˬΓέΎΤΒϟ�ϕΎϫέ·�Ϧϋ� ΔΌηΎϨϟ� ήσΎΨϤϟ� ˬΔϴϨσϮϟ� ήϴϳΎόϤϠϟ� ΎϫΪϳΪΤΗ�ϲϓ� ˬϮπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϲϋήΗ
ΔϨϴϔδϟ�ϞϴϐθΗ�Δϣϼγϭ�Ϧϣϭ�ΔΣϼϤϟ�ΔϣϼδΑ�ϖϠόΘΗ�ϒΎχϭ�ϥϭΩΆϳ�Ϧϳάϟ�ϚΌϟϭ�ΔλΎΧ�ΓέϮμΑϭ��

˾���ΤϨϟ�ϰϠϋ�ΔΣήϟ�ϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ΩϭΪΣ�ϥϮϜΗϲϟΎΘϟ�Ϯ��

���ϞϤόϟ�ΕΎϋΎδϟ�ϰμϗϷ�ΪΤϟ�ίϭΎΠΘϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻ���

�˺��˺˽�ΓήΘϓ�ϲϓ�ΔϋΎγ�˻˽�˭ΔϋΎγ��

�˻��̀˻�˭ϡΎϳ�ΔόΒγ�ΓήΘϓ�ϲϓ�ΔϋΎγ��

ϭ�

�Ώ��Ϧϋ�ΔΣήϟ�ΕΎϋΎγ�ϞϘΗ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻ���

�˺���ΓήΘϓ�ϲϓ�ΕΎϋΎγ�ήθϋ˻˽˭ΔϋΎγ��

�˻��̀̀ϡΎϳ�ΔόΒγ�ΓήΘϓ�ϲϓ�ΔϋΎγ����

˿���ϰϟ·� ΔΣήϟ�ΕΎϋΎγ� ϢδϘΗ�ϥ� ίϮΠϳ�ϻ�ϦϴΗΎϫ�ϯΪΣ·� ϝϮσ� ϞϘϳ�ϻ�ϰϠϋ� ˬϦϴΗήΘϓ�ϰϠϋ� Ϊϳΰϳ� Ύϣ�
�ϦϴΘόΑΎΘΘϣ�ΔΣέ�ϲΗήΘϓ�ϦϴΑ�ΔϠλΎϔϟ�ΓήΘϔϟ�ίϭΎΠΘΗ�ϻϭ�ˬΕΎϋΎγ�Ζγ�Ϧϋ�ϦϴΗήϘϔϟ˺˽ΔϋΎγ����

̀����ϲΘϟ�ΕΎϨϳήϤΘϟϭ�ΓΎΠϨϟ�ϕέϭίϭ�ϖήΤϟ�ΔΤϓΎϜϣϭ�ΔΛΎϐΘγϻ�Ε˯ΪϨΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΕΎϨϳήϤΘϟ�ϯήΠΗ
�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΎϬϴϠϋ�κϨΗ�ΔΣήϟ�ΕήΘϓ�ήϴϜόΗ�Ϧϣ�ΪΣ�ϰϧΩ�ϰϟ·�ϞϠϘΗ�ΔϘϳήτΑ�ˬΔϴϟϭΪϟ�ϙϮϜμϟ�ϭ

ϕΎϫέϹ�ϰϟ·�ϱΩΆΗ�ϻϭ���

́����ήϴϏ�Εϻϵ�ΔϓήϏ� ΎϬϴϓ�ϥϮϜΗ�ϲΘϟ�ΕϻΎΤϟΎϛ� ˬΐϠτϟ�ΖΤΗ�έΎΤΒϟ� ΎϬϴϓ�ϥϮϜϳ�ϲΘϟ�ΕϻΎΤϟ�ϲϓ
ϞϤόϠϟ�ϪΎϋΪΘγΎΑ�ϪΘΣέ�ΓήΘϓ�ΕήϜϋ�Ϋ·�ΔϤϼϣ�ΔϴπϳϮόΗ�ΔΣέ�ΓήΘϓ�έΎΤΒϟ�ϨϤϳ�ˬΔΒϗήϣ���

̂���ϓ�ϡΎϜΣϷ�ϥ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�Εέ�Ϋ·�ϭ�ˬϲϤϴϜΤΗ�έήϗ�ϭ�ϲϋΎϤΟ�ϕΎϔΗ�ϱ�ΩϮΟϭ�ϡΪϋ�ϝΎΣ�ϲ
�ϦϴΗήϘϔϟΎΑ�ϞμΘϳ� ΎϤϴϓ�έήϘϟ�ϭ�ϕΎϔΗϻ�ϲϓ� ΓΩέϮϟ̀�ϭ�́�ΩΪΤΗ� ˬΔϤϼϣ�ήϴϏ� ϡΎϜΣ�ϲϫ� ˬέΎϴόϤϟ� άϫ�Ϧϣ�

ϦϴϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴϓΎϛ�ΔΣέ�ΓήΘϓ�ϦϤπΗ�ϥ�ΎϬϧ΄η�Ϧϣ�Ύ˱ϣΎϜΣ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ���

˺˹����ϰϠϋ�ϞϤόϟ�ΕΎΒϴΗήΗ�ϦϴΒϳ�ϝϭΪΟ�ˬϪϴϟ·�ϝϮλϮϟ�ϞϬδϳ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�ϖϠόϳ�ϥ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ρήΘθΗ
ϲϠϳ�Ύϣ�ϞϗϷ�ϰϠϋ�ˬϊϗϮϤϟ�Ϧϣ�ϊϗϮϣ�ϞϜϟ�ϦϤπΘϳ�ϥ�ϰϠϋ�ˬΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ����

���˭˯ΎϨϴϤϟ�ϲϓ�ΔϣΪΨϟϭ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ΔϣΪΨϠϟ�ΔϴϨϣΰϟ�ϝϭΪΠϟ�

�Ώ��ϟ�ΕΎϋΎδϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎδϟ�ϰμϗϷ�ΪΤϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϩέήϘΗ�Ύϣ�ϖϓϭ�ˬΔΣή�ΔϴϨσϮϟ
ΔϳέΎδϟ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϭ���

˺˺���� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� ΓέϮϛάϤϟ�ϝϭΪΠϟ�ϊοϮΗ˺˹�ΕΎϐϠΑ� ϭ� ΔϐϠΑ� ˬΪΣϮϣ�ΝΫϮϤϧ�ϖϓϭ�έΎϴόϤϟ� άϫ�Ϧϣ�
ΔϳΰϴϠϜϧϹ�ΔϐϠϟΎΑϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϰϠϋ�ϞϤόϟ���

˺˻����ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴϣϮϴϟ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎδΑ�ΕϼΠγ�Ϛδϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ρήΘθΗ�ΔϴϣϮϴϟ�ϢϬΘΣέ�ΕΎϋΎγ�ϭ
�Ϧϣ�ΕήϘϔϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ϡΎϜΣϷΎΑ�ΪϴϘΘϟ�Ϊλέ�ΔϴϐΑ˾�ϰϟ·�˺˺��Ύ˱ϨϤοέΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ���ϞϜη�ϲϓ�ΕϼΠδϟ�ϥϮϜΗϭ

�ϲϓ�ϭ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�Ϧϣ�ΔΣΎΘϣ�ΔϴϬϴΟϮΗ�ΉΩΎΒϣ�ϱ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϪόπΗ�ΪΣϮϣ�ΝΫϮϤϧ
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ΔϤψϨϤϟ�ϪόπΗ�ΪΣϮϣ�ΝΫϮϤϧ�ϱ�ϞϜη��ϟΎΑ�ϥϮϜΗϭ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ΕΎϐϠ˺˺έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ����ϰϘϠΘϳϭ
έΎΤΒϟ�ϪόϗϮϳϭ�ˬϥΎΑήϟ�ϪϟϮΨϳ�κΨη�ϱ�ϭ�ˬϥΎΑήϟ�ϪόϗϮϳ�ϪΑ�ιΎΨϟ�ϞΠδϟ�Ϧϣ�ΔΨδϧ�έΎΤΒϟ���

˺˼����ϦϴΗήϘϔϟ�ϲϓ�βϴϟ˾ϭ�˿�Ϯϟ�ϭ�ϦϴϧϮϗ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϊπΗ�ϥ�ϥϭΩ�ϝϮΤϳ�Ύϣ�έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�
ΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ϴΘΗ�ΔϴϨσϭ�Ε˯ήΟ·�ϭ�ϰϠϋ�Ε˯ΎϨΜΘγϻΎΑ�ϤδΗ�ΔϴϋΎϤΟ�ΕΎϗΎϔΗ�ϞϴΠδΗ�ϭ�ΪϘϋ�ΰϴΠΗ�ϥ�ΔμΘ

ΓέϮϛάϤϟ�ΩϮϴϘϟ��ϋήΗ�ϥ�ίϮΠϳ�ϦϜϟϭ�έΎϴόϤϟ�άϫ�ϡΎϜΣ�ˬϥΎϜϣϹ�έΪϘΑ�ˬΕ˯ΎϨΜΘγϻ�ϩάϫ�ϊΒΘΗϭϲ�ΓίΎΟ·�ΕήΘϓ�
ϮϠϤόϳ�Ϧϳάϟ� ΓέΎΤΒϟ�ϭ�ΔΑϭΎϨϤϟΎΑ�ϦϴϤΎϘϟ� ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴπϳϮόΗ� ΓίΎΟ·�Ϩϣ�ϭ� ˱ήΗϮΗ�ήΜϛ�ϭ�ϝϮσ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϥ

Γήϴμϗ�ΕϼΣέ�ϲϓ�ΔϠϣΎόϟ�Ϧϔδϟ���

˺˽����˯Ω�ΓέΎΤΒϟ�ΪΣ�Ϧϣ�ΐϠτϳ�ϥ�ϲϓ�ΔϨϴϔδϟ�ϥΎΑέ�ϖΤΑ� Ύ˱γΎϣ�ήΒΘόϳ�Ύϣ�έΎϴόϤϟ�άϫ�ϡΎϜΣ�ϲϓ�βϴϟ
�ΓΪϋΎδϤϟ�ϭ�ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�ϊΎπΒϟ�ϭ�ιΎΨηϷ�ϭ�ˬΔϨϴϔδϠϟ�ΓήηΎΒϤϟ�ΔϣϼδϠϟ�Δϳέϭήο�ΎϫήΒΘόϳ�ϞϤϋ�ΕΎϋΎγ�ϱ

ϟ�ϥϮοήόΘϳ�ιΎΨη�ϭ�ϯήΧ�Ϧϔγ�ϱήΤΒϟ�ϲϓ�ΔϨΤϤ� ��ϝϭΪΠϟΎΑ�ϞϤόϟ�ϒϗϮϳ�ϥ�ϥΎΑήϠϟ�ίϮΠϳ�ˬϚϟάϟ� Ύ˱Ϙϓϭϭ
�ΩϮόϳ�ϰΘΣ�Δϳέϭήο�ϞϤϋ�ΕΎϋΎγ�ϱ�ϱΩΆϳ�ϥ�ΓέΎΤΒϟ�ΪΣ�Ϧϣ�ΐϠτϳ�ϥϭ�ΔΣήϟ�ϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎδϟ�ϲϨϣΰϟ

ΔϴόϴΒτϟ�ϪΘϟΎΣ�ϰϟ·�ϊοϮϟ���ΓήΘϓ�Ϩϣ�ˬϪΘόϴΒσ�ϰϟ·�ϊοϮϟ�ΓΩϮϋ�ΪόΑ� Ύ˱ϴϠϤϋ� Ύ˱ϨϜϤϣ�ϚϟΫ�ϥΎϛ�ϰΘϣ�ˬϥΎΑήϟ�ϞϔϜϳϭ
έΔΣήϠϟ�ΔμμΨϣ�ΖϧΎϛ�ΓήΘϓ�ϝϼΧ�ϼ˱Ϥϋ�ϯΩ�Ϊϗ�ϥϮϜϳ�έΎΤΑ�ϱϷ�ΔϤϼϣ�ΔΣ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˼��ΔΣήϟ�ΕΎϋΎγϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ��

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˼�˺��ΏΎΒθϟ�ΓέΎΤΒϟ��
˺����ΔϨϣΎΜϟ�Ϧγ�ϥϭΩ�ΏΎΒθϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ�ϰϠϋ�ΔϴϟΎΘϟ�ϡΎϜΣϷ�ΊϧϮϤϟ�ϲϓϭ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ϖΒτΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ

θϋΓή���

����ΕΎϋΎγ�ϞϤόϟ�ΐϨΠΗ�ϲϐΒϨϳϭ�Ύ˱ϴϋϮΒγ�ΔϋΎγ�ϦϴόΑέϭ�Ύ˱ϴϣϮϳ�ΕΎϋΎγ�ϲϧΎϤΛ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ϯΪόΘΗ�ϻ�ϲϐΒϨϳ
ϟΎΑ�ϖϠόΘΗ�ΏΎΒγϷ�ϻ·�ΔϴϓΎο·Δϣϼδ˭��

�Ώ���ϝϭΎϨΘϟ�ϞϗϷ�ϰϠϋ�ΔΣήϟ�Ϧϣ�ΔϋΎγ� ΓήΘϓ�ϦϣΆΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ� ΎϤϛ�ˬΔΒΟϭ�ϞϜϟ�ΔϴϓΎϛ�ΔΣέ� ΓήΘϓ�Ϩϣ�ϲϐΒϨϳ
˭Δϴδϴήϟ�ΔϴϣϮϴϟ�ΔΒΟϮϟ��

�Ν����ΓήΘϔΑ�ϦϜϤϳ�Ύϣ�ωήγ΄Α�ΡΎϤδϟ�ϲϐΒϨϳ˺˾ήϤΘδϤϟ�ϞϤόϟ�Ϧϣ�ϦϴΘϋΎγ�Ϟϛ�ήΛ�ϲϓ�ΔΣήϟ�Ϧϣ�ΔϘϴϗΩ���

˻����ΓήϘϔϟ�ϡΎϜΣ�ϖϴΒτΗ�ϱέϭήπϟ�Ϧϣ�ϥϮϜϳ�ϻ�ˬΔϴΎϨΜΘγ�ΕϻΎΣ�ϲϓ˺ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�άϫ�Ϧϣ����

���ϵ� ΔϓήϏ�ϲϓϭ� ΔϨϴϔδϟ�τγ�ϰϠϋ�ϦϳΩϮΟϮϤϟ�ΏΎΒθϟ� ΓέΎΤΒϟ�ϰϠϋ� ΎϬϘϴΒτΗ�έάόΗ� Ϋ·�ϡΎδϗ�ϲϓϭ�Εϻ
�˭ΕΎΑϮϧ�ϲϓ�ϥϮϠϤόϳ�Ϧϳάϟ�ϭ�ΔγήΤϟ�ϡΎϬϤΑ�ϦϴϔϠϜϤϟϭ�ΔϤόσϷ�ΰϴϬΠΗ�

�Ώ��ΔϋϮοϮϤϟ�ΔϴϨϣΰϟ�ϝϭΪΠϟϭ�ΞϣήΒϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΏΎΒθϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΐϳέΪΗ�ΔϴϟΎόϔΑ�αΎδϣ�ϚϟΫ�ϲϓ�ϥΎϛ�Ϋ·��

˼���ΎϬϴϠϋ�ϥΎΑήϟ�ϊϗϮϳϭ�ΎϬΑΎΒγ�ϦϴΒΗϭ�ΔϴΎϨΜΘγϻ�ωΎοϭϷ�ϩάϫ�ϞΠδΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ���

˽����ϲϔόΗ�ϻ� ΓήϘϔϟ˺�ϊϴϤΟ�ϰϠϋ�ϊϗϮϟ� ϡΎόϟ� ϡΰΘϟϻ�Ϧϣ�ΏΎΒθϟ� ΓέΎΤΒϟ�ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟ� άϫ�Ϧϣ�
�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ϪϴϠϋ�ιϮμϨϣ�Ϯϫ�ΎϤϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΉέϮσ�ΓήΘϓ�ϱ�˯ΎϨΛ�ϞϤόϟΎΑ�ΓέΎΤΒϟ˺˽�ϒϟ�έΎ˰ϴόϤϟ�Ϧϣ�˻�˼���

�ΔΤϼϟ˻�˽��ΓίΎΟϹ�ϲϓ�ϖΤϟ��

νήϐϟ���ΔϴϓΎϛ�ΓίΎΟ·�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϝϮμΣ�ϥΎϤο�

��
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˺����Ϟϛ�ρήΘθΗ�ΔϋϮϓΪϣ� ΔϳϮϨγ� ΓίΎΟ·� ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�Ϧϔγ�ϰϠϋ�ϦϴϣΪΨΘδϤϟ� ΓέΎΤΒϟ�Ϩϣ�Ϯπϋ� ΔϟϭΩ
ΔϧϭΪϤϟ�ϡΎϜΣϷ�Ύ˱Ϙϓϭ�ˬΔϤϼϣ�ϑϭήχ�ϲϓ�ήΟϷ���

˻����ϰϠϋ�ΓίΎΟ·�ΓέΎΤΒϟ�ϨϤϳήΒϟϢϬϔΎχϮϟ�ΔϴϠϤόϟ�ΕΎΒϠτΘϤϟ�ϊϣϭ�ϢϬϫΎϓέϭ�ϢϬΘΤλ�ϊϣ�ϖϔΘΗ���

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˻�˽��ΓίΎΟϹ�ϲϓ�ϖΤϟ��
˺���ϦϴϧϮϗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ΪϤΘόΗ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϳϮϨδϟ�ΓίΎΟϺϟ�ϰϧΩϷ�έΎϴόϤϟ�ΩΪΤΗ�Ϯϟϭ�

ΓίΎΟϹ�ϩάϬΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔλΎΨϟ�ΕΎΟΎϴΘΣϻ�ϰϟ·�ΐΟϮϟ�έΎΒΘϋϻ�˯ϼϳ�ϊϣ�ˬΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�Ϧϔγ���

˻����Ϧϣ�ϰϧΩ�ΪΣ�αΎγ�ϰϠϋ�ΔϘΤΘδϤϟ�ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ�ΔϳϮϨδϟ�ΓίΎΟϹ�ΐδΤΗ˻̄˾�Ϧϋ�ϲϤϳϮϘΗ�ϡϮϳ�
�ˬΔϣΪΧ�ήϬη�Ϟϛ�ϲϓ�άΧ΄ϳ�ΏΎδΤϠϟ�Ϣϼϣ�ΏϮϠγ�ϰϠϋ�κϨΗ�ΔΤϻ�ϭ�ϥϮϧΎϗ�ϭ�ϲϋΎϤΟ�ϕΎϔΗ�ϱ�ΓΎϋήϣ�Δτϳήη

ϥ΄θϟ�άϫ�ϲϓ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔλΎΨϟ�ΕΎΟΎϴΘΣϻ�ϩέΎΒΘϋ���ΪϠΑ�Ϟϛ�ϲϓ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΔΌϴϬϟ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΩΪΤΗϭ
ΔϣΪΨϟ�ΓΪϣ�ΏΎδΣ�ΔϘϳήσ��ΔϳϮϨγ�ΓίΎΟ·�ϞϤόϟ�Ϧϋ�έήΒϤϟ�ΐϴϐΘϟ�ήΒΘόϳ�ϻϭ���

˼����ήψΤϳ�ιϮμϨϤϟ�ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ�ΔϳϮϨδϟ� ΓίΎΟϺϟ�ϰϧΩϷ� ΪΤϟ�ϲϓ�ϖΤϟ�Ϧϋ�ϲϠΨΘϠϟ�ϕΎϔΗ�ϱ
ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΎϫέήϘΗ�ϲΘϟ�ΕϻΎΤϟ�˯ΎϨΜΘγΎΑ�ˬέΎϴόϤϟ�άϫ�ϲϓ�ΎϬϴϠϋ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˽��ΓίΎΟϹ�ϲϓ�ϖΤϟ��

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˽�˺��ΓίΎΟϹ�ϲϓ�ϖΤϟ�ΏΎδΣ��
˺����ϲΘϟ�ΔϣΪΨϟ�ΓΪϣ�ΐδΤΗ�ρϭήθΑ�ϚϟΫϭ�ˬΔϣΪΨϟ�ΓΪϣ�Ϧϣ�˯ΰΠϛ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΪϘϋ�ΝέΎΧ�Ζϴπϗ

ΪϠΑ�Ϟϛ�ϲϓ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΔΌϴϬϟ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΎϫΩΪΤΗ���

˻����ϞΜϣ�ΏΎΒγ� ΔϳϷ� ϭ�ϱήΤΒϟ�ϲϨϬϤϟ�ΐϳέΪΘϠϟ� ΓέήϘϣ� ΓέϭΩ� έϮπΤϟ� ϞϤόϟ�Ϧϋ�ΐϴϐΘϟ�ΐδΤϳ
� ΎϫΩΪΤΗ�ρϭήθΑ�ϚϟΫϭ�ˬΔϣΪΨϟ�ΓΪϣ�Ϧϣ�˯ΰΠϛ�ˬϊοϮϟ�ϭ�ΔΑΎλϹ�ϭ�νήϤϟ�ϕΎϔΗ�ϱ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ

έ˳Ύγ�ϲϋΎϤΟ���

˼����ιϮμϨϤϟ�έΎΤΒϟ�ήΟϷ�ΩΎΘόϤϟ�ϯϮΘδϤϟ�βϔϧ�ϰϠϋ�ΔϳϮϨδϟ�ΓίΎΟϹ�ϝϼΧ�ήΟϷ�ϯϮΘδϣ�ϥϮϜϳ
ϱέΎδϟ� ΓέΎΤΒϟ� ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ϲϓ� ϭ� ΔϴϨσϮϟ� ϮϠϟ� ϭ� ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓ� ϪϴϠϋ� ��ϦϴϣΪΨΘδϤϟ� ΓέΎΤΒϠϟ� ΔΒδϨϟΎΑϭ

� ΔϟΎΣ�ϲϓ� ϭ� ΓΪΣϭ� ΔϨγ�Ϧϋ�ϞϘΗ�ΕήΘϔϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ� ˬϡΪΨΘγϻ� Δϗϼϋ� ˯ΎϬϧ·�ΏΎδΣ�ΓίΎΟϹ�ϲϓ�ϖΤϟ
ΔϣΪΨϟ�ΓΪϣ�ϝϮσ�ϊϣ�Ύ˱ΒγΎϨΘϣ���

˽���ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ�ΔϳϮϨδϟ�ΓίΎΟϹ�Ϧϣ�˯ΰΠϛ�ϲϠϳ�Ύϣ�ΐδΤϳ�ϻ��

����ϊϣ�ϦϣΰΘΗ�Ϣϟ�ϭ�ΖϨϣΰΗ�˯Ϯγ� ˬϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�ϲϓ�ΔϠτϋ�ϡΎϳ΄ϛ� ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ� ΓΩΎΘόϤϟϭ�ΔϴϤγήϟ�Εϼτόϟ
ϮϓΪϣ�ΔϳϮϨδϟ�ΓίΎΟϹ˭ήΟϷ�Δϋ�

�Ώ���ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΎϫΩΪΤΗ�ρϭήθΑ�ˬϊοϮϟ�ϭ�ΔΑΎλϹ�ϭ�νήϤϟ�Ϧϋ�ΔϤΟΎϨϟ�ϞϤόϟ�Ϧϋ�ΰΠόϟ�ΕήΘϓ
�˭ΪϠΑ�Ϟϛ�ϲϓ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΔΌϴϬϟ�ϭ�

�Ν��˭ϡΪΨΘγϻ�ϕΎϔΗ�˯ΎϨΛ�έΎΤΒϠϟ�ϨϤΗ�ϲΘϟ�ήΒϟ�ϰϠϋ�ΔΘϗΆϤϟ�ΓίΎΟϹ�

�Ω���ΔτϠδϟ�ΎϫΩΪΤΗ�ρϭήθΑ�ˬωϮϧ�ϱ�Ϧϣ�ΔϴπϳϮόΘϟ�ΓίΎΟϹΪϠΑ�Ϟϛ�ϲϓ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΔΌϴϬϟ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ���

��

��
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�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˽�˻�ΔϳϮϨδϟ�ΓίΎΟϹΎΑ�ϡΎϴϘϟ���
˺����ΕΎϗΎϔΗ�ϭ�Ϯϟ�ΎϫΩΪΤΗ�Ϣϟ�Ύϣ�ˬΓίΎΟΈΑ�ϡΎϴϘϟ�ΎϬϟϼΧ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ�ΓήΘϔϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΩΪΤϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ

όΑ�ˬΔϴϨσϮϟ�ΔγέΎϤϤϟ�ϊϣ�ϖϔΘΗ�ϯήΧ�ΔϘϳήσ�ϱ�ϭ�ϢϴϜΤΗ�Εέήϗ�ϭ�ΔϴϋΎϤΟ�ϭ�ϦϴϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�Ϊ
ϢϬϴϠΜϤϣ�ϢϬόϣ�ϕΎϔΗϻΎΑ�ˬϥΎϜϣϹ�έΪϘΑϭ���

˻����ϪΑ�ϢϬτΑήΗ�ϱάϟ�ϥΎϜϤϟ�ϲϓ�ΔϳϮϨγ�ΓίΎΟΈΑ�ϡΎϴϘϟ�ϲϓ�ϖΤϟ�ΪΒϤϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ
Ϫϴϟ·�ΓΩΎϋϹ�ϢϬϟ�ϖΤϳ�ϱάϟ�ϪΗΫ�ϥΎϜϤϟ�ΓΩΎϋ�Ϯϫϭ�ˬΔϳϮϗ�Εϼλ��Α�ϡΎϴϘϟ�ϩΎοέ�ϥϭΩ�έΎΤΒϟ�Ϧϣ�ΐϠτϳ�ϻϭ�ΓίΎΟΈ

�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓ�ϭ� ΓέΎΤΒϟ� ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ιϮμϧ�ϲϓ�ϚϟΫ�ϰϠϋ�κϨϳ� Ϣϟ� Ύϣ�ήΧ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�ΔϘΤΘδϣ
ΔϴϨσϮϟ���

˼����ϪΑ�ϤδΗ�ϱάϟ�ϥΎϜϤϟ�ϑϼΧ�ϥΎϜϣ�Ϧϣ�ΔϳϮϨδϟ�ϪΗίΎΟΈΑ�ϡΎϴϘϟ�έΎΤΒϟ�Ϧϣ�ΐϠσ�Ϋ·�ΓήϘϔϟ˻�άϫ�Ϧϣ�
ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�ϥΎϜϤϟ�ϰϟ·�ϲϧΎΠϤϟ�ϝΎϘΘϧϻ�έΎΤΒϠϟ�ϖΤϳ�ˬ�Ώήϗ�ϥΎϛ�ΎϤϬϳ�ˬϪϨϴϴόΗ�ϭ�Ϫόϣ�Ϫϴϓ�ΪϗΎόΘϟ�ϢΗ�ϱάϟ

ϻϭ�˭ϪΗΩϮϋ�ϰϠϋ�ΓήηΎΒϣ�ΔΒΗήΘϤϟ�ϯήΧϷ�ϒϴϟΎϜΘϟϭ�ϪΘϟΎϋ·�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϞϤΤΘϳϭ�˭ϪΘϣΎϗ·�ήϘϣ�ϰϟ·��ΓΪϣ�ϢμΨΗ
Ϫϟ�ΔϘΤΘδϤϟ�ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ�ΔϳϮϨδϟ�ΓίΎΟϹ�Ϧϣ�έΎΤΒϟ�ήϔγ���

˽���ϟ�ΕϻΎΣ�ϲϓ�ϻ·�ΔϳϮϨδϟ�ϪΗίΎΟ·�ϲπϘϳ�έΎΤΑ�ϰϋΪΘδϳ�ϻέΎΤΒϟ�ΔϘϓϮϤΑϭ�ϯϮμϘϟ�Γέϭήπ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˽�˼�ϢϛήΘϟϭ�ϢϴδϘΘϟ���
˺����ΔϳϮϨδϟ� ΓίΎΟϹ� ϢϴδϘΘΑ�ΡήμΗ� ϥ� ΪϠΑ� Ϟϛ�ϲϓ� ΔϠμϟ�ΕΫ� ΔΌϴϬϟ� ϭ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϠϟ� ίϮΠϳ

ΓίΎΟϺϟ�ΔϘΣϻ�ΓήΘϓ�ϰϟ·�ΎϬϤπΑ�ΔϨγ�Ϧϋ�ΔϘΤΘδϤϟ�ΔϳϮϨδϟ�ΓίΎΟϹ�ϩάϫ�ϢϛήΘΑ�ϭ�ˬ˯ΰΟ�ϰϟ·�ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ���

˻����ˬΔϠμΘϣ� ΓήΘϓ�Ϧϣ�ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟ� άϫ�ϲϓ� ΎϬΑ�ϰλϮϤϟ�ήΟϷ� ΔϋϮϓΪϣ� ΔϳϮϨδϟ� ΓίΎΟϹ�ϒϟ΄ΘΗ
� ΓήϘϔϟ� ΓΎϋήϣ�Δτϳήη˺�ϚϟΎϣ�ϰϠϋ�ϖΒτϨϳ�ϕΎϔΗ�ϲϓ�ϚϟΫ�ϑϼΧ�ϰϠϋ�κϨϳ�Ϣϟ� Ύϣϭ�ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟ� άϫ�Ϧϣ�
ϲϨόϤϟ�έΎΤΒϟϭ�ΔϨϴϔδϟ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˽�˽�ΏΎΒθϟ�ΓέΎΤΒϟ���
˺���Α�ϲϐΒϨϳ�ϮϠϤϋ�Ϧϳάϟ�Γήθϋ�ΔϨϣΎΜϟ�Ϧγ�ϥϭΩ�ΏΎΒθϟ�ΓέΎΤΒϟ�κΨϳ�ΎϤϴϓ�ΔλΎΧ�ήϴΑΪΗ�ΫΎΨΗ�ΚΤ

�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓίΎΟ·�ϥϭΪΑ�ˬΓέΎΤΑ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ϭ�ϲϋΎϤΟ�ϕΎϔΗ�ΐΟϮϤΑ�ΖϗϮϟ�Ϧϣ�ήμϗ�ΓήΘϓ�ϱ�ϭ�ήϬη�ΔΘγ
ϼΧ�Ϫϴϟ·� ϭΩϮόϳ�Ϧϟϭ� ΓήΘϔϟ� ϩάϫ�ϝϼΧ�ϢϬΘϣΎϗ·�ΪϠΑ�ϰϟ·� ϭΩϮόϳ�Ϣϟϭ�ΝέΎΨϟ�ϰϟ·�ΔϬΠΘϣ�ΔϨϴϔγ�ΔΛϼΜϟ�ήϬηϷ�ϝ

ΔϠΣήϟ�Ϧϣ�ΔϴϟΎΘϟ��ϭϡϮϘΗ�Ϊϗ�ήϴΑΪΘϟ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ϥϭΩ�ϢϬΘϣΎϗ·�ΪϠΑ�ϲϓ�ϢϬόϣ�Ϫϴϓ�ΪϗΎόΘϟ�ϢΗ�ϱάϟ�ϥΎϜϤϟ�ϰϟ·�ϢϬΗΩΎϋ·�
ΔϠΣήϟ�ϝϼΧ�ϢϬϟ�ΖϘΤΘγ�ΓίΎΟ·�˯ΎπϘϟ�ϚϟΫϭ�ΔϔϠϜΗ�ϱ�ϮϠϤΤΘϳ�ϥ���

�ΔΤϼϟ˻�˾��ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ��
νήϐϟ���ΓΩϮόϟ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϟ�ϦϴϜϤΗ�ϥΎϤοϢϬϧΎσϭ�ϰϟ·��
˺����ρϭήθϟ�ϰπΘϘϤΑϭ�ϑϭήψϟ�ϲϓ�ΔϔϠϜΗ�ϱ�ϮϠϤΤΘϳ�ϥ�ϥϭΩ�ϢϬϧΎσϭ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ϲϓ�ϖΤϟ�ΓέΎΤΒϠϟ

ΔϧϭΪϤϟ�ϲϓ�ΓΩΪΤϤϟ���

˻����ΓΩΎϋ·�ϥΎϤο�ΔϴϐΑ�ΔϴϟΎϣ�ΕΎϧΎϤο�ϡΪϘΗ�ϥ� ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ρήΘθΗ
�ϢϬϧΎσϭ�ϰϟ·�ΓέΎΤΒϟϝϮλϷ�ΐδΣΔϧϭΪϤϟ�ΐΟϮϤΑ����
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�έΎϴόϤϟ�ϒϟ˻�˾��ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ��
˺����ϲϓ�ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ϲϓ�ϖΤϟ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�Ϧϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗ

ΔϴϟΎΘϟ�ϑϭήψϟ��

���˭ΝέΎΨϟ�ϲϓ�ΔϠΣέ�˯ΎϨΛ�ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ϞΟ�ϰπϘϧ�Ϋ·�

�Ώ��ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�˯ΎϬϧ·�ϝΎΣ�ϲϓ��

�˺��ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϞΒϗ�Ϧϣϭ�˭�

�˻���Ϛϟάϛϭ�˭ΓέήΒϣ�ΏΎΒγϷ�έΎΤΒϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ�

�Ν���ϰϠϋ�έΎΤΒϟ�ΓέΪϗ�ϡΪϋ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϲϓ�έήϤΘγϻ�ϻ�ϦϴΣ�ϭ�ϡΪΨΘγϻ�ϕΎϔΗ�ΐΟϮϤΑ�ϪΗΎΒΟϭ�˯Ω�ϥ�ϦϜϤϳ
ΓΩΪΤϣ�ϑϭήχ�ϲϓ�ΎϬΑ�ϡΎϴϘϟ�ϪϨϣ�ϊϗϮΘϳ���

˻����ϭ�ϯήΧ�ήϴΑΪΗ�ϱ�ϭ�ΎϬΤϮϟϭ�ΎϬϨϴϧϮϗ�ϲϓ�ΔϤϼϣ�ϡΎϜΣ�ΩϮΟϭ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗ�ΕΎϗΎϔΗ�ϲϓ
έήϘΗ�ˬΔϴϋΎϤΠϟ�ΔοϭΎϔϤϟ��

����ϦϴΗήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ�ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ΓέΎΤΒϟ�ϕΎϘΤΘγ�ϑϭήχ˺�Ώ��ϭ�Ν��˭έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�

�Ώ��ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ΎϫΪόΑ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϖΤϳ�ϲΘϟ�ˬΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϣΪΨϟ�ΕήΘϔϟ�ϰμϗϷ�ΪΤϟ���ϻ�ϰϠϋ�
�Ϧϋ�ΕήΘϔϟ�ϩάϫ�ϞϘΗ˺˻�˭˱ήϬη��

�Ν��γϻ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�νήϐΑ�ΎϬΤϨϤϳ�ϥ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϰϠϋ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ΓΩΪΤϤϟ�ΕΎϗΎϘΤΘ
�ϲΘϟ�ΕΎΒϴΗήΘϟ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ� ΎϬϠϤΤΘϳ�ϥ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ϒϴϟΎϜΘϟϭ�ϞϘϨϟ�ΔϠϴγϭϭ� ΓΩΎϋϹ�ΔϬΟ

ΎϫΫΎΨΗ�ϪϴϠϋ�ϦϴόΘϳ��

˼���Η�ϊϓΪΑ�έΎΤΒϟ�ΔΒϟΎτϣ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϰϠϋ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ήψΤΗ�ΪϨϋ� Ύ˱ϔϠγ�ϦσϮϟ�ϰϟ·�ϪΗΩΎϋ·�ϒϴϟΎϜ
�ΕϻΎΤϟ�ϲϓ�ϻ·�ϯήΧϷ�ϪΗΎϗΎϘΤΘγ�ϭ�έΎΤΒϟ�ήΟ�Ϧϣ�ϒϴϟΎϜΘϟ�ϩάϫ�ΩΩήΘγ�ϢϬϟ�ίϮΠϳ�ϻϭ�ˬϪϣΪΨΘγ�˯ΪΘΑ
�ήϴΑΪΗ�ϱ� ϭ� ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ� ϭ�ϦϴϧϮϘϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ� ˬϪϠϤϋ� ϩΎΠΗ� ϪΗΎϣΰΘϟΎΑ� ΓήϴτΧ� ΓέϮμΑ�έΎΤΒϟ� ΎϬϴϓ�ϞΨϳ�ϲΘϟ

ϔϤϟ�ΕΎϗΎϔΗ�ϭ�ϯήΧΔϳέΎδϟ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΔοϭΎ���

˽����ϒϴϟΎϜΗ�ΩΩήΘγ�ϲϓ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϕϮϘΣ�Ϧϣ�ϖΣ�ϱ�βϤΗ�ϥ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϠϟ�ίϮΠϳ�ϻ
ήϴϐϟ�ϊϣ�ΔϳΪϗΎόΗ�ΕΎΒϴΗήΗ�ΐΟϮϤΑ�έΎΤΒϟ�ΓΩΎϋ·���

˾����ϒϴϟΎϜΗ�ϊϓΪϳ�Ϣϟ�Ϋ·�ϭ�ϪϨσϭ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ϖΣ�Ϫϟ�έΎΤΑ�ΓΩΎϋ·�ΕΎΒϴΗήΗ�ΫΎΨΗΎΑ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϢϘϳ�Ϣϟ�Ϋ·
ΗΩΎϋ·ϪϨσϭ�ϰϟ·�Ϫ��

����ϲϨόϤϟ�έΎΤΒϟ�ΓΩΎϋ·�ΕΎΒϴΗήΗ�ΫΎΨΗΎΑ� ΎϬϤϠϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϲϓ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϡϮϘΗ
�έΎΤΒϟ�ϥϮϜϳ�ϲΘϟ�ΔϟϭΪϟ�ϭ�ϪϨσϭ�ϰϟ·�ΎϬϨϣ�έΎΤΒϟ�ΩΎόϴγ�ϲΘϟ�ΔϟϭΪϠϟ�ίϮΠϳ�ˬϚϟάΑ�ϢϘΗ�Ϣϟ�Ϋ·ϭ�˭ϪϨσϭ�ϰϟ·

ϳϭ�ϪϨσϭ�ϰϟ·�ϪΗΩΎϋ·�ΕΎΒϴΗήΗ� άΨΘΗ�ϥ� ΎϬϴϨσϮϣ�Ϧϣ�ΔϟϭΪϟ�Ϧϣ�ϒϴϟΎϜΗ�Ϧϣ�ϪΘϠϤΤΗ� Ύϣ� ΩΩήΘγ� ΎϬϟ�ϖΤ
˭ΎϬϤϠϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϯπόϟ�

�Ώ���ΓΩΎϋ·�ϲϓ�ΎϬΘϠϤΤΗ�ϲΘϟ�ϒϴϟΎϜΘϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�Ϧϣ�ΩήΘδΗ�ϥ�ΎϬϤϠϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϠϟ�ίϮΠϳ
˭ϪϨσϭ�ϰϟ·�έΎΤΒϟ�

�Ν���ϰϠϋ�ϦσϮϟ�ϰϟ·� ΓΩΎϋϹ�ϒϴϟΎϜΗ�˯ΐϋ�ϊϘϳ�ϥ�ϝΎΣ�ϱ΄Α�ίϮΠϳ�ϻ�ιϮμϨϤϟ�ΕϻΎΤϟ�ϲϓ�ϻ·� ˬέΎΤΒϟ
�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϠϋ˼έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ����
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˿����ˬϦϔδϟ�ΰΠΣ�ϥ΄θΑ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ΎϬϴϓ�ΎϤΑ�ΔϳέΎδϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ϙϮϜμϟ�ΓΎϋήϣ�ΪόΑ˺̂̂̂�ίϮΠϳ�ˬ
�Ϧϔγ�ˬίΎΠΘΣ�ΐϠτΗ�ϥ�ϭ�ΰΠΘΤΗ�ϥ�ˬΔϧϭΪϤϟ�ϩάϬΑ�ϼ˱Ϥϋ�ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ϒϴϟΎϜΗ�ΖόϓΩ�ϲΘϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϠϟ

ϟΎϣ�ΓήϘϔϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΎϬΘϠϤΤΗ�ϲΘϟ�ϒϴϟΎϜΘϟ�ΩήΘδΗ�ϥ�ϰϟ·�ϲϨόϤϟ�ΔϨϴϔδϟ�Ϛ˾�έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ���

̀����ΎϬϫΎϴϣ�ήΒόΗ�ϭ� ΎϬΌϧϮϣ�ϲϓ�ϮγήΗ�Ϧϔγ�ϰϠϋ�ϥϮϠϤόϳ�Ϧϳάϟ� ΓέΎΤΒϟ� ΓΩΎϋ·�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϬδΗ
ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϢϬϟΪΒΘγ�Ϛϟάϛϭ�ˬΔϴϠΧΪϟ�ϭ�ΔϴϤϴϠϗϹ���

́���Σ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ξϓήΗ�ϻ�ˬιΎΧ�ϪΟϮΑ�ΔϴϟΎϤϟ�ϑϭήψϟ�ΐΒδΑ�έΎΤΑ�ϱϷ�ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ϖ
έΎΤΒϟ�ϝΪΒΘγϻ�ϩΩΪόΘγ�ϡΪϋ�ϭ�έΎΤΒϟ�ϝΪΒΘγ�ϰϠϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΓέΪϗ�ϡΪϋ�ΐΒδΑ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϤϟ��

̂����Ϧϣ� ΔϤϼϣ� ΔϐϠΑ� ΔΑϮΘϜϣ� ΔΨδϧ�ϞϤΤΗ�ϥ� ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ρήΘθΗ
ΔϘϠόΘϤϟ�ΔϳέΎδϟ�ΔϴϨσϮϟ�ϡΎϜΣϷΓέΎΤΒϠϟ�ΎϬΤϴΘΗϭ�ˬϢϬϧΎσϭ�ϰϟ·�ΓέΎΤΒϟ�ΓΩΎϋΈΑ����

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˾���ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˾�˺��ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ϲϓ�ϖΤϟ��
˺���ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ϲϓ�ϖΤϟ�έΎΤΒϠϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ���

���� ΓήϘϔϟ� ΎϬϠϤθΗ�ϲΘϟ� ΔϟΎΤϟ�ϲϓ˺�� ��ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ˻�˾ˬΪϨϋ��ϼ˱Ϥϋ� ΔΣϮϨϤϤϟ�έΎτΧϹ� ΓήΘϓ� ˯ΎϬΘϧ�
˭ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ϡΎϜΣ΄Α�

�Ώ���ϦϴΗήϘϔϟΎΑ�ΔϟϮϤθϤϟ�ΕϻΎΤϟ�ϲϓ˺�Ώ��ϭ�Ν���ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ˻�˾���

�˺���Ύ˱Ϙϻ�ϥϮϜϳ�ΎϤΜϴΣ�ϦσϮϟ�ϰϟ·�ϪΗΩΎϋ·�ΐϠτΘΗ�ϯήΧ�ΔϴΒσ�ΔϟΎΣ�ϱ�ϭ�ΔΑΎλϹ�ϭ�νήϤϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ
�˭ήϔδϠϟ�Ύ˱ϴΒσ�

�˻��ϔδϟ�ϕήϏ�ΔϟΎΣ�ϲϓ˭ΔϨϴ�

�˼���ΐΣΎμϛ�ΔϳΪϗΎόΘϟ�ϭ�ΔϴϧϮϧΎϘϟ�ϪΗΎϣΰΘϟΎΑ�˯ΎϓϮϟ�ΔϠλϮϣ�ϰϠϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ� ΓέΪϗ� ϡΪϋ�ΔϟΎΣ�ϲϓ
˭ήΧ�ϞΛΎϤϣ�ΐΒγ�ϱϷ�ϭ�ΎϬϠϴΠδΗ�ήϴϴϐΗ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϊϴΑ�ϭ�ϩέΎδϋ·�ΐΒδΑ�ˬέΎΤΒϠϟ�ϞϤϋ�

�˽��ΔϨϴϔδϟ�ϪϴΟϮΗ�ΔϟΎΣ�ϲϓˬϮϘϟ�ϲϓ� ΎϬϔϳήόΗ�ΐδΣ�ΔϴΑήΣ�ΔϘτϨϣ�ϮΤϧ� ˬέΎΤΒϟ�ΔϘϓϮϣ�ϥϭΩ��ϭ�Ϧϴϧ
˭ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�

�˾���ϱϷ�ϪϣΪΨΘγ�˯ΎϬϧ·�ϭ�ϲϋΎϤΟ�ϕΎϔΗ�ϭ�ϢϴϜΤΗ�έήϘϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�έΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϒϗϭ�ϭ�˯ΎϬϧ·�ΔϟΎΣ�ϲϓ
ήΧ�ϞΛΎϤϣ�ΐΒγ���

˻����ΓΩΎϋϹ�ΎϫΪόΑ�έΎΤΒϠϟ�ϖΤϳ�ϲΘϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϣΪΨϟ�ΕήΘϔϟ�ϯϮμϘϟ�ΓΪϤϟ�ΪϳΪΤΗ�ΪϨϋ�ϰϋήϳ
�ϰϟ·έΎΤΒϟ�ϞϤϋ�ΔΌϴΑ�ϲϓ�ΓήΛΆϤϟ�ϞϣϮόϟ�ˬΔϧϭΪϤϟ�ϩάϬϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ˬϦσϮϟ���ϚϟΫ�ϥϮϜϳ�ΎϤΜϴΣ�ˬϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϰόδΗϭ

�ΕΎϴλϮΗ�ϱ΄Α�ΪηήΘδΗ�ϥ�ίϮΠϳϭ�ˬΔϴΟϮϟϮϨϜΘϟ�ΕέϮτΘϟϭ�ΕήϴϐΘϟ�˯Ϯο�ϰϠϋ�ΕήΘϔϟ�ϩάϫ�ϞϴϠϘΗ�ϰϟ·�ˬΎ˱ϨϜϤϣ
ϥ΄θϟ�άϫ�ϲϓ�ΔϛήΘθϤϟ�ΔϳήΤΒϟ�ΔϨΠϠϟ�ΎϫέΪμΗ�Ϊϗ���

˼���ϒϴϟΎϜΘϟ�ϞϤθΗ�ϒϟ�έΎϴόϤϟ�ΐΟϮϤΑ�ϢϬϧΎσϭ�ϰϟ·�ΓέΎΤΒϟ�ΓΩΎϋϹ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΎϬϠϤΤΘϳ�ϲΘϟ�˻�˾�
ϲϠϳ�Ύϣ�ϞϗϷ�ϰϠϋ���

����Ύ˱Ϙϓϭ�ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϺϟ�ΓέΎΘΨϤϟ�ΔϬΠϟ�ϰϟ·�ΔϠΣήϟ�ΓήϘϔϠϟ˿ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�άϫ�Ϧϣ�˭�

�Ώ��Ϲ�ΔϬΟ�ϰϟ·�ϪϟϮλϭ�ϦϴΣ�ϰϟ·�ΔϨϴϔδϟ�έΎΤΒϟ�ΓέΩΎϐϣ�ΔψΤϟ�Ϧϣ�˯άϐϟϭ�ΔϣΎϗϹ˭ΓΩΎϋ�

�Ν���Ζμϧ� Ϋ·� ˬΓΩΎϋϹ� ΔϬΟ�ϰϟ·� ϪϟϮλϭ� ϦϴΣ�ϰϟ·� ΔϨϴϔδϟ� έΎΤΒϟ� ΓέΩΎϐϣ� ΔψΤϟ� Ϧϣ�Εϭϼόϟϭ� έϮΟϷ
˭ϚϟΫ�ϰϠϋ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�
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�Ω���ϞϘϧ˼˹˭�ΓΩΎϋϹ�ΔϬΟ�ϰϟ·�ΔϴμΨθϟ�έΎΤΒϟ�ΔόΘϣ�Ϧϣ�Ύ˱ϣήϏ�ϮϠϴϛ��

�ϫ��ϥ�ϰϟ·�Γέϭήπϟ�ΪϨϋ�ϲΒτϟ�ΝϼόϟΓΩΎϋϹ�ΔϬΟ�ϰϟ·�ήϔδϠϟ�Ύ˱ϴΒσ�Ύ˱Ϙϻ�έΎΤΒϟ�ϥϮϜϳ����

˽����ΓίΎΟϹ�Ϧϣ�ΓΩΎϋϹ�ΔϠΣέ�ΓΪϣϭ�ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ΔϠΣέ�έΎψΘϧ�ϲϓ�ϲπϘϨϳ�ϱάϟ�ΖϗϮϟ�ϢμΨϳ�ϻ
ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϘΤΘδϤϟ�ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ���

˾���ϟ�ϰϟ·�ϲϨόϤϟ�έΎΤΒϟ�Ϟμϳ�ϥ�ϰϟ·�ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ΔϔϠϜΗ�ΔϴτϐΗ�ΔϠλϮϤΑ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϡΰϠϳ�ήΒ
ΕΎϬΠϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�ϱ�ϰϟ·�ΔϬΠΘϣ�ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΐγΎϨϣ�ϞϤϋ�Ϫϟ�ή˷ϓϮϳ˵�ϭ�ΔϧϭΪϤϟ�ϩάϬΑ�ϼ˱Ϥϋ�ΓέήϘϣ�ΔϬΟ�ϲϓ���

˿����ϞΎγϮΑ�ϦσϮϟ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�ΕΎΒϴΗήΗ�ΔϴϟϭΆδϣ�ϮϠϤΤΘϳ�ϥ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϰϠϋ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ρήΘθΗ
Δόϳήγϭ� ΔϤϼϣ� �ΓΩΎΘόϤϟ� ΓΩΎϋϹ� ΔϠϴγϭ�Ϯϫ�ϱϮΠϟ�ϞϘϨϟ�ϥϮϜϳϭ� �ϭΪϟ�έήϘΗϭ�ίϮΠϳ�ϲΘϟ�ΕΎϬΠϟ�Ϯπόϟ� Δϟ

ΎϬϴϟ·�ΓέΎΤΒϟ�ΓΩΎϋ·��ϞϤθΗϭ�ΎϬΑ�ΓΪϴσϭ�Δϗϼϋ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϥ�έΎΒΘϋ�ίϮΠϳ�ϲΘϟ�ϥΪϠΒϟ�ΓΩΎϋϹ�ΕΎϬΟ�ϞϤθΗϭ���

���˭ΪϗΎόΘϟ�ϰϠϋ�έΎΤΒϟ�Ϫϴϓ�ϖϓϭ�ϱάϟ�ϥΎϜϤϟ�

�Ώ��˭ϲϋΎϤΠϟ�ϕΎϔΗϻ�ϪϴϠϋ�κϨϳ�ϱάϟ�ϥΎϜϤϟ�

�Ν��˭έΎΤΒϟ�ΔϣΎϗ·�ΪϠΑ�

�Ω���ϖϔΘϳ�ήΧ�ϥΎϜϣ�ϱΪϗΎόΘϟ�Ζϗϭ�ϥΎϓήτϟ�ϪϴϠϋ��

̀���ΓέήϘϤϟ�ΓΩΎϋϹ�ΕΎϬΟ�ϦϴΑ�Ϧϣ�ΓΩΎϋϹ�ΔϬΟ�έΎϴΘΧ�ϲϓ�ϖΤϟ�έΎΤΒϠϟ���

́����Ϧϣ� ΔϟϮϘόϣ� ΓήΘϓ�ϝϼΧ� ϪΑ�έΎΤΒϟ�ΐϟΎτϳ� Ϣϟ� Ϋ·�ϦσϮϟ�ϰϟ·� ΓΩΎϋϹ�ϲϓ�ϖΤϟ�ϲπϘϨϳ�ϥ�ίϮΠϳ
ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΎϫΩΪΤΗ�ΖϗϮϟ���

ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯˻�˾�˻�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ΐϧΎΟ�Ϧϣ�άϴϔϨΘϟ���
˺����ϰϟ·�ϢϬΗΩΎϋ·�ϦϴΣ�ϰϟ·�ΔϴΒϨΟ�ΊϧϮϣ�ϲϓ�ϦϴϛϭήΘϤϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϨϜϤϣ�ΔϴϠϤϋ�ΓΪϋΎδϣ�Ϟϛ�ϢϳΪϘΗ�ϲϐΒϨϳ

�ϞΜϤϤϟ�έΎτΧ·�ϲΒϨΟϷ�˯ΎϨϴϤϟ�ϲϓ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϞϔϜΗ�ˬϢϬϧΎσϭ�ϰϟ·�ΓέΎΤΒϟ�ΓΩΎϋ·�ήΧ΄Η�ΔϟΎΣ�ϲϓϭ�ˬϢϬϨσϭ
όϟ�ΔϟϭΪϟ�ϲϠΤϤϟ�ϭ�ϲϠμϨϘϟ�ϢϠ�ˬ˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ�ˬΎϬϴϓ�ϢϴϘϳ�ϲΘϟ�ΔϟϭΪϟ�ϭ�ΎϬΘϴδϨΟ�έΎΤΒϟ�ϞϤΤϳ�ϲΘϟ�ΔϟϭΪϟϭ�ϚϟάΑ

έϮϔϟ�ϰϠϋ���

˻���ϥ΄θΑ�ΔΒγΎϨϣ�ϡΎϜΣ�ϙΎϨϫ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�Ύϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϲϋήΗ���

����ήϴϏ�Ϯϫ�ΏΎΒγϷ�ϲΒϨΟ�˯ΎϨϴϣ�ϲϓ�ϝΰϨϳ�ϱάϟϭ�ϲΒϨΟ�ΪϠΑ�ϢϠϋ�ϊϓήΗ�ΔϨϴϔγ�ϰϠϋ�ϡΪΨΘδϤϟ�έΎΤΒϟ� ΓΩΎϋ·
ϟ·�ΎϬϨϋ�ϝϭΆδϣϰ���

�˺��˭ϲϨόϤϟ�έΎΤΒϟ�Ϫϴϓ�ΪϗΎόΗ�ϱάϟ�˯ΎϨϴϤϟ�

�˻���ϲϓ�˯ΎϨϴϣϞϤΤϳ�ϲΘϟ� ΔϟϭΪϟέΎΤΒϟ�ΎϬΘϴδϨΟ�ϟ�ϲϓ�ϭ�� ΎϬϴϓ� ϢϴϘϳ�ϲΘϟ� ΔϟϭΪέΎΤΒϟ��ϰπΘϘϣ�ΐδΣ
ϝΎΤϟ˭�

�˼���ΐΟϮϤΑ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΔϘϓϮϤΑ�ΎϬϜϟΎϣ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϥΎΑέϭ�έΎΤΒϟ�ϦϴΑ�ϪϴϠϋ�ϖϔΘϳ�ήΧ�˯ΎϨϴϣ�ϱ
Χ�ΔΒγΎϨϣ�ΕΎϧΎϤο�ϱ˭ϯή�

�Ώ���ϲϓ�ΊσΎθϟ�ϰϟ·�ϝΰϨϳ�ϲΒϨΟ�ΪϠΑ� ϢϠϋ�ϊϓήΗ�ΔϨϴϔγ�ϰϠϋ�ϡΪΨΘδϤϟ�έΎΤΒϟ�Δθϴόϣ�ΔϟΎϔϛϭ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ
�ϑήμΗ�˯Ϯγ�ϰϟ·�ϯΰόϳ�ϻϭ� ΔϨϴϔδϟ�ϰϠϋ� ΔϣΪΨϟ�˯ΎϨΛ� ϪΑ�ΖϤϟ� ΔΑΎλ·�ϭ�νήϣ� ΔΠϴΘϧ�ϲΒϨΟ�˯ΎϨϴϣ

ϪΒϧΎΟ�Ϧϣ�ϱΪϤϋ���

˼����Ϧγ�ϥϭΩ�ΏΎη�έΎΤΑ�ϞϤϋ�ΪόΑ�πΗ�Ϋ·˺́�ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϨγ��ϝϼΧ�ϞϗϷ�ϰϠϋ�ήϬη�ΔόΑέ
�ϪϨσϭ�ϰϟ·�ΓΩΎϋϹ�Δλήϓ�Ϫϟ�ΡΎΘΗ��ϥ�ϲϐΒϨϳˬϪΒγΎϨΗ�ϻ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ΓΎϴΤϟ�ϥ�ˬΝέΎΨϟ�ϰϟ·�ϰϟϭϷ�ΔϳήΤΒϟ�ϪΘϠΣέ
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�Ύϣ·�ΔϴϠμϨϗ�ΕΎϣΪΧ�Ϫϴϓ�ΪΟϮΗ�ϮγήϠϟ�ΐγΎϨϣ�˯ΎϨϴϣ�ϝϭ�Ϧϣ�ϚϟΫ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϰϠϋ�ΔϔϠϜΗ�ϱ�ϞϤΤΘϳ�ϥ�ϥϭΩΔϟϭΪϟ�
ϢϠόϟΪϟ�ϭ�ΔϣΎϗϹ�ϭ�ΔϴδϨΠϟ�Δϟϭ���έΎΤΒϠϟ�ΖΤϤγ�ϲΘϟ�ϕέϭϷ�ΕέΪλ�ϲΘϟ�ΔτϠδϟ�ΎϬΑΎΒγϭ�ΓΩΎϋϹΎΑ�ώϠΒΗϭ

ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϞϤϋ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟΎΑ�ΏΎθϟ���

�ΔΤϼϟ˻�˿�ΎϬϗήϏ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ΪϘϓ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�έΎΤΒϟ�ξϳϮόΗ���
νήϐϟ���ΎϬϗήϏ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ΪϘϓ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ΓέΎΤΒϟ�ξϳϮόΗ�ϥΎϤο�
˺���ΎϨϣ�ξϳϮόΗ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟ�ϲϓ�ϖΤϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔΌηΎϨϟ�ΔϟΎτΒϟ�ϭ�ΓέΎδΨϟ�ϭ�ΔΑΎλϹ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ΐγ

ΎϬϗήϏ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ΪϘϓ�Ϧϋ���

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˻�˿�ΎϬϗήϏ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ΪϘϓ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�έΎΤΒϟ�ξϳϮόΗ���
˺����ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϊϓΪϳ�ϥ� ˬΎϬϗήϏ�ϭ� ΔϨϴϔγ� ΪϘϓ� ΔϟΎΣ�Ϟϛ�ϲϓ� ˬϦϤπΗ� ΪϋϮϗ�Ϯπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϊπΗ

ΎτΒϟ�ΔϬΟϮϤϟ�ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�έΎΤΑ�ϞϜϟ�Ύ˱πϳϮόΗΎϬϗήϏ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ΪϘϓ�Ϧϋ�ΔΌηΎϨϟ�Δϟ���

˻���� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ� ΪϋϮϘϟ�ϲϓ�βϴϟ˺�ΩϮόΗ� Ϊϗ�ϕϮϘΣ�ϱ΄Α� Ύ˱γΎϣ�ήΒΘόϳ� Ύϣ�έΎϴόϤϟ� άϫ�Ϧϣ�
�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ΪϘϓ�Ϧϋ�ΔΌηΎϨϟ�ΕΎΑΎλϹ�ϭ�ήΎδΨϟ�Ϧϋ�ΔϴϨόϤϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϠϟ�ϲϨσϮϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ΐΟϮϤΑ� ΓέΎΤΒϠϟ

ΎϬϗήϏ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�˿��ΎϬϗήϏ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ΪϘϓ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�έΎΤΒϟ�ξϳϮόΗ��

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˻�˿�˺�ΔϟΎτΒϟ�ξϳϮόΗ�ΏΎδΣ���
˺����ϼ˱σΎϋ�έΎΤΒϟ�ΎϬϴϓ�ϥϮϜϳ�ϲΘϟ�ϡΎϳϷ�Ϧϋ�ΎϫΪϘϓ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϕήϏ�Ϧϋ�ΔΌηΎϨϟ�ΔϟΎτΒϟ�ξϳϮόΗ�ϊϓΪϳ

� ίϮΠϳ�ϦϜϟϭ� ˬϡΪΨΘγϻ�ϕΎϔΗ�ϲϓ� ϪϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ� ήΟϷ�ϝΪόϣ�βϔϨΑ�ϞϤόϟ�Ϧϋ� ϼ˱όϓ�ωϮϤΠϣ� ήμΘϘϳ�ϥ
ϦϳήϬη�ήΟ�ϰϠϋ�έΎΤΑ�ϞϜϟ�ϖΤΘδϤϟ�ξϳϮόΘϟ���

˻���ΕΎπϳϮόΘϟ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϠϟ�ΔϴϧϮϧΎϗ�ϑΎμΘϧ�ϞΎγϭ�ΓέΎΤΒϠϟ�ήϓϮΘϳ�ϥ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗˬ�
ΔϣΪΨϟ�˯ΎϨΛ�ΎϫϮΒδϛ�ϲΘϟ�έϮΟϷ�ΕήΧ΄Θϣ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϠϟ�ΎϬϴϟ·�ϥϭ΄ΠϠϳ�ϲΘϟ�ϚϠΘϟ�ΔϠΛΎϤϣ���

�ΔΤϼϟ˻�̀�ϷΎΑ�Ϧϔδϟ�ΪϳϭΰΗ�ΕΎϳϮΘδϣ��ϢϘσ�

νήϐϟ����ϞϴϐθΗ�ϥΎϤπϟ�ϦϴϠϣΎόϟ�Ϧϣ�ΔϴϓΎϛ�ΩΪϋ΄Α�ΓΩϭΰϣ�ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϞϤϋ�ϥΎϤο
�ϥϮϣ΄ϣϭ�ϝΎ˷όϓϭ�ϢϴϠγ�ϮΤϧ�ϰϠϋ�ΔϨϴϔδϟ�

˺����ΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ϑΎϛ� ΩΪόΑ� ΓΩϭΰϣ� ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϊϴϤΟ�ϥϮϜΗ�ϥ�Ϯπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ρήΘθΗ
Ϩϴϔδϟ� ϞϴϐθΗ� ΔϴϟΎόϓϭ� Δϣϼγ� ϥΎϤπϟ� ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ� ϦϴϣΪΨΘδϤϟ�ϊϴϤΟ�ϲϓ� Ϧϣϸϟ�ΐΟϮϟ� έΎΒΘϋϻ� ˯ϼϳ� ϊϣ� Δ

�ΔλΎΨϟ�ϑϭήψϟϭ�ΔόϴΒτϟϭ�ϢϗΎτϠϟ�ρήϔϤϟ�ϕΎϫέϹ�ΐϨΠΗ�ϰϠϋ�ιήΤϟ�έΎΒΘϋϻ�ϲϓ�άΧΆϳ�ϥ�ϰϠϋ�ˬϑϭήψϟ
ΔϠΣήϟΎΑ���

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˻�̀�ϢϘσϷΎΑ�Ϧϔδϟ�ΪϳϭΰΗ�ΕΎϳϮΘδϣ���
˺���ϛ�ΩΪόΑ�ΓΩϭΰϣ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϊϴϤΟ�ϥϮϜΗ�ϥ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ρήΘθΗ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ϑΎ

Ϧϣϸϟ�ΐΟϮϟ�έΎΒΘϋϻ�˯ϼϳ�ϊϣ�ΔϨϴϔδϟ�ϞϴϐθΗ�ΔϴϟΎόϓϭ�Δϣϼγ�ϥΎϤπϟ�ΎϬϨΘϣ���Ϧϣ�ˬϑΎϛ�ϢϗΎτΑ�ΔϨϴϔγ�Ϟϛ�ΩϭΰΗϭ
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�ϖϔΘϳ� ΎϤΑ�ˬϞϴϐθΘϟ�ϑϭήχ�ϊϴϤΟ�ϲϓ�ˬΎϬϴϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟϭ�ΔϨϴϔδϟ�Ϧϣϭ�Δϣϼγ�ϥΎϤπϟ�ˬΕϼϫΆϤϟϭ�ϢΠΤϟ�ΚϴΣ
σϷΎΑ�Ϧϔδϟ�ΪϳϭΰΘϟ�Ϧϣϵ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ΔϘϴΛϭϭ�ϡΰΘϟϼϟϭ�ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�Ϧϋ�ΓέΩΎλ�ΔϟΩΎόϣ�ΔϘϴΛϭ�ϱ�ϭ�ϢϘ

ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ήϴϳΎόϤΑ���

˻����ϭ� ΎϬϴϠϋ� ΔϘϓϮϤϟ� ϭ� ϢϘσϷΎΑ� Ϧϔδϟ� ΪϳϭΰΗ� ΕΎϳϮΘδϣ� ΪϳΪΤΗ� ΪϨϋ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ� ϲϋήΗ
ΪΤϟϭ�ΔϴϓΎϜϟ�ΔΣήϟ�ϥΎϤπϟ�ϦϜϤϣ�ΪΣ�ϰϧΩ�ϰϟ·�ΎϬϠϴϠϘΗ�ϭ�ΔσήϔϤϟ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ΐϨΠΗ�Γέϭήο�ˬΎϬΘόΟήϣ�

ΔϳέΎδϟ� ΔϴϟϭΪϟ�ϙϮϜμϟ�ϲϓ� ΓΩέϮϟ�ΉΩΎΒϤϟ�Ϧϋ� ϼ˱πϓ� ˬϕΎϫέϹ�Ϧϣˬ�ΔϳήΤΒϟ� ΔϤψϨϤϟ�ϙϮϜλ� ΎϤϴγ�ϻϭ�
ΔϴϟϭΪϟˬϢϘσϷΎΑ�Ϧϔδϟ�ΪϳϭΰΗ�ΕΎϳϮΘδϣ�ϥ΄θΑ����

˼����ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕΎσήΘηϻ�ϊϴϤΟ�ϢϘσϷΎΑ�Ϧϔδϟ�ΪϳϭΰΗ�ΕΎϳϮΘδϣ�ΪϳΪΤΗ�ΪϨϋ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϲϋήΗ
�ΔΤϼϟ˼�˻�ϒϟ�έΎϴόϤϟϭ�˼�˻θΑ�ϥ΄˯άϐϟ�ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ����

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�̀�ϢϘσϷΎΑ�Ϧϔδϟ�ΪϳϭΰΗ�ΕΎϳϮΘδϣ���

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˻�̀�˺�ΕΎϋίΎϨϤϟ�ΔϳϮδΗ���
˺����ΎϤϴϓ�ϪΘϳϮδΗϭ�ωΰϧ�ϭ�ϯϮϜη�ϱ�ϲϓ�ϖϴϘΤΘϠϟ�ΔϟΎόϓ�Δϴϟ�ΩϮΟϭ�Ϧϣ�ϖϘΤΘΗ�ϭ�ˬϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϊπΗ

ϢϘσϷΎΑ�Ϧϔδϟ�ΪϳϭΰΗ�ΕΎϳϮΘδϤΑ�ϖϠόΘϳ���

˻���Ϥϣ�ϙέΎθϳ�ϭ�ϦϳήΧ�ιΎΨη�ΩϮΟϭ�ϡΪϋ�ϭ�ΩϮΟϮΑ�ˬΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϮϠΜ
Δϴϟϵ�ϩάϫ�ϞΜϣ�ήϴϴδΗ�ϲϓ�ˬϯήΧ�ΕΎτϠγ���

�ΔΤϼϟ˻�́�ΕέΎϬϤϟ�ΔϴϤϨΗϭ�ϲϔϴχϮϟ�έϮτΘϟ���
ΓέΎΤΒϠϟ�ϡΪΨΘγϻ�ιήϓϭ�

νήϐϟ���Ηϭ�ϲϔϴχϮϟ�έϮτΘϟ�ΰϳΰόΗΔϴϤϨΓέΎΤΒϠϟ�ϡΪΨΘγϻ�ιήϓϭ�ΕέΎϬϤϟ��
˺���ϭΩ�Ϟϛ�ϊπΗ�ϊϴΠθΗϭ�ϱήΤΒϟ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϡΪΨΘγϻ�ΰϳΰόΗ�ϰϟ·�ϲϣήΗ�ΔϴϨσϭ�ΕΎγΎϴγ�Ϯπϋ�Δϟ

ΎϬϴοέ�ϲϓ�ϦϴϤϴϘϤϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϡΪΨΘγϻ�ιήϓ�ΓΩΎϳίϭ�ΕέΎϬϤϟ�ΔϴϤϨΗϭ�ϲϔϴχϮϟ�έϮτΘϟ���

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˻�́�ΓέΎΤΒϠϟ�ϡΪΨΘγϻ�ιήϓϭ�ΕέΎϬϤϟ�ΔϴϤϨΗϭ�ϲϔϴχϮϟ�έϮτΘϟ���
˺���Η�ΔϴϨσϭ�ΕΎγΎϴγ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ΪϤΘόΗ�ϡΪΨΘγϻ�ιήϓϭ�ΕέΎϬϤϟ�ΔϴϤϨΗϭ�ϲϔϴχϮϟ�έϮτΘϟ�ϊΠθ

ΓΆϔϛϭ�ΔΘΑΎΛ�ΔϠϣΎϋ�ϯϮϘΑ�ϱήΤΒϟ�ωΎτϘϟ�ΪϳϭΰΗ�ΔϴϐΑ�ΓέΎΤΒϠϟ���

˻���� ΓήϘϔϟ� ϲϓ� ΎϬϴϟ·� έΎθϤϟ�ΕΎγΎϴδϟ�ϑΪϬΗ˺�ΔϳϮϘΗ� ϰϠϋ� ΓέΎΤΒϟ� ΓΪϋΎδϣ� ϰϟ·� έΎϴόϤϟ� άϫ� Ϧϣ�
ϢϬϣΪΨΘγ�ιήϓ�ΰϳΰόΗϭ�ϢϬΗϼϫΆϣϭ�ϢϬΗ˯Ύϔϛ���

˼���ΪόΑ�ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϊπΗ�Ύ˱ϓΪϫ�ˬΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼ˷ϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�
�ϲϓ� ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ� ϢϬΗΎΒΟϭ�ϞμΘΗ�Ϧϳάϟ� ΓέΎΤΒϠϟ�ϲϨϬϤϟ�ϝΎΠϤϟ�ϲϓ�ΐϳέΪΘϟϭ�ϒϴϘΜΘϟϭ�ϪϴΟϮΘϠϟ� ΔΤοϭ

ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϞϴϐθΗ�ΔϣϼδΑ�ϝϭϷ�ϡΎϘϤϟ�ΔϣϼγήϤΘδϤϟ�ΐϳέΪΘϟ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬΔΣϼϤϟ���
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Α�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯Ύ˻�́�ΓέΎΤΒϠϟ�ϡΪΨΘγϻ�ιήϓϭ�ΕέΎϬϤϟ�ΔϴϤϨΗϭ�ϲϔϴχϮϟ�έϮτΘϟ���

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˻�́�˺��ϲϔϴχϮϟ�έϮτΘϟ�ΰϳΰόΗ�ήϴΑΪΗ���
ΔϴϤϨΗϭ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϡΪΨΘγϻ�ιήϓϭ�ΕέΎϬϤϟ�

˺���Ϡϟ�ίϮΠϳ�ήϴΑΪΘ�ϰϟ·�Δϴϣήϟ�ϒϟ�έΎϴόϤϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ϑΪϫϷ�ϖϴϘΤΗ˻�́ϞϤθΗ�ϥ�ϲϠϳ�Ύϣ���

���Η�ΕΎϗΎϔΗ˭Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟ�ΔϤψϨϣ�ϭ�ΔϨϴϔγ�ϚϟΎϣ�ϊϣ�ΕέΎϬϤϟ�ϰϠϋ�ΐϳέΪΘϟϭ�ϲϔϴχϮϟ�έϮτΘϟ�ϰϠϋ�κϨ�

�Ώ���˭ΎϬΑ�υΎϔΘΣϻϭ�ϦϴϠϫΆϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎΌϔΑ�ϢϮϗ�ϭ�ΕϼΠγ�ϊοϭ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ϡΪΨΘγϻ�ϊϴΠθΘϟ�ΕΎΒϴΗήΗ�

�Ν��ϨΘϟ� ˬήΒϟ�ϰϠϋϭ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ� ΓέΎΤΒϠϟ�ϒϴϘΜΘϟϭ� ϡΪϘΘϤϟ�ΐϳέΪΘϟ� ήϴϓϮΗ�ιήϓ� ΰϳΰόΗ�ϢϬΗέΎϬϣ� ΔϴϤ
Ϡϟ�ΔϠΑΎϗ�Ε˯ΎϔϜΑ�ϢϫΪϳϭΰΗϭϭΪΘ�ϢϬϨϣ�Ϟϛ�ϡΪΨΘγ�ιήϓ�ϦϴδΤΘϟϭ�ϪϴϠϋ�ΔψϓΎΤϤϟϭ�ϖϻ�ϞϤϋ�ϥΎϤπϟ�ϝ

�ΓήϴϐΘϤϟ�ϞϤόϟ�ϕϮγ�ϑϭήχϭ�ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ�ΕΎΟΎϴΘΣ�ΔϴΒϠΗϭ�ϲϓΔϳήΤΒϟ�ΔϋΎϨμϟ��

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˻�́�˻�ΓέΎΤΒϟ�ϞΠγ���
˺���ϼΠγ�ϊοϮϟ� Ύ˱όοΎΧ� ΓέΎΤΒϟ� ϡΪΨΘγ�ϥΎϛ� Ϋ·�Ϟϛ� ϢϮϘϟ�ϭ�ΕϼΠδϟ� ϩάϫ�ϞϤθΗ� ˬϢϮϗ�ϭ�Ε

ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎγέΎϤϤϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΎϫΩΪΤΗ�ΔϘϳήτϟ�Ύ˱ϘΒσ�ΔϴϨϬϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎΌϓ���

˻���ϦϴϴόΘϟ�ϲϓ�ΔϳϮϟϭϷΎΑ�ϢϮϘϟ�ϭ�ΕϼΠδϟ�ϩάϫ�ϞΜϣ�ϲϓ�ϥϮϠΠδϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϊΘϤΘϳ���

˼���ϼΠδϟ�ϩάϫ�ϞΜϣ�ϲϓ�ϦϴΟέΪϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ΐϠτϳ�Ύ˱ϘΒσ�ϞϤόϠϟ�ΩΪόΘγ�ϰϠϋ�ϮϧϮϜϳ�ϥ�ϢϮϘϟ�ϭ�Ε
ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎγέΎϤϤϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΎϫΩΪΤΗ�ϲΘϟ�ΔϘϳήτϠϟ���

˽����ϤδΗ�ϲΘϟ�ΩϭΪΤϟ�ϲϓ�ˬϢϮϘϟ�ϭ�ΕϼΠδϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ϦϴΟέΪϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΩΪϋ�ϲϓ� Ύ˱ϳέϭΩ�ήψϨϟ�ΩΎόϳ
ΎϳϮΘδϣ�ϖϴϘΤΘϟ�ˬΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΎϬΑΔϳήΤΒϟ�ΔϋΎϨμϟ�ΕΎΟΎϴΘΣ�ϊϣ�ϖϔΘΗ�Ε���

˾����ΔϓΎϛ�άΨΘΗ�ˬΎ˱ϳέϭήο�ϢϮϘϟ�ϭ�ΕϼΠδϟ�ϩάϫ�ϞΜϣ�ϲϓ�ϦϴΟέΪϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΩΪϋ�ξϴϔΨΗ�Βλ�Ϋ·
�ϊοϮϟ�έΎΒΘϋϻ�ϲϓ�άΧΆϳ�ϥ�ϰϠϋ�ˬΪΣ�ϰϧΩ�ϰϟ·�ΎϬϠϴϠϘΘϟ�ϭ�ΓέΎπϟ�ϩέΎΛ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ΔΒγΎϨϤϟ�ήϴΑΪΘϟ

Ϥϟ�ΪϠΒϠϟ�ϲϋΎϤΘΟϻϭ�ϱΩΎμΘϗϻϲϨό���
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�ΚϟΎΜϟ�ΏΎΒϟ�ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗϭ�ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ���
ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ�˯άϐϟϭ�

�ΔΤϼϟ˼�˺��ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗϭ�ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ��
νήϐϟ���Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϘϻ�ϪϴϓήΗ�ΕϼϴϬδΗϭ�ΔϣΎϗ·�ϦϛΎϣ�ήϴϓϮΗ�ϥΎϤο�
˺����ϞϔϜΗϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ήϓϮΗ�ϥ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ��ϰϠϋ�φϓΎΤΗϭ�ϪϴϓήΗ�ΕϼϴϬδΗϭ�ΔϣΎϗ·�ϦϛΎϣ

� ΓέΎΤΒϠϟ� ΔϘϻ�ϥϮϠϤόϳ�Ϧϳάϟϭ��ϥϮϤϴϘϳϨΘϣ�ϰϠϋΎϬ� ˬϳ� ΎϤΑ� ˬΎ˱όϣ�ϦϴΘϟΎΤϟ�ϲϓ�ϭ�ΓέΎΤΒϟ� ΔΤλ�ΰϳΰόΗ�ϊϣ�ϖϔΘ
ϢϬϫΎϓέϭ��

˻����ϻ�ΔΤϼϟ�ϩάϫ�άϴϔϨΘΑ�ΔϠμΘϤϟ�ΔϧϭΪϤϟ�ΕΎσήΘη�ϖΒτϨΗϭ�ΎϫΰϴϬΠΗϭ�ΔϨϴϔδϟ�ΪϴϴθΘΑ�ϖϠόΘΗ�ϲΘϟϻ·�
Ϥϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋΔϴϨΒΎϔϧ�˯ΪΑ�Ζϗϭ�ϩΪόΑ�ϭ�ΔϴϨόϤϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�Ϋ��ϞΒϗ�ΔϴϨΒϤϟ�ϦϔδϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑϭ�

�ϢϘσϷ�ΔϣΎϗ·�ΔϴϗΎϔΗ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ˬΎϫΰϴϬΠΗϭ�Ϧϔδϟ�ΪϴϴθΗ�ΕΎσήΘη�ϥΈϓ�ˬΦϳέΎΘϟ�ϚϟΫ�ΔόΟήϣ��ˬ˺̂˽̂���Ϣϗέ
̂˻��ϢϘσϷ�ΔϣΎϗ·�ΔϴϗΎϔΗϭ�ˬ�ΔϴϠϴϤϜΗ�ϡΎϜΣ��ˬ˺̂̀˹���Ϣϗέ˺˼˼�ΪϘΑ�ˬΔϘΒτϨϣ�ϞψΗ�ˬ�ϚϟΫ�ϞΒϗ�ΔϘΒτϨϣ�ΖϧΎϛ�Ύϣ�έ

ΔϴϨόϤϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϲϓ�ΕΎγέΎϤϤϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΦϳέΎΘϟ� �γ�ήΒΘόΗϭϔ�ΪϨϋ�ΦϳέΎΘϟ�ϚϟΫ�ϞΒϗ�ΔϴϨΒϣ� Ύϣ�ΔϨϴ
ΔϠΛΎϤϣ�ΔϠΣήϣ�ϲϓ�ΎϫΪϴϴθΗ�ϥϮϜϳ�ΎϣΪϨϋ�ϭ�ΎϬΒϟΎλ�Ϊλ��

˼���� ϖϠόΘϳ� ΔϧϭΪϤϠϟ� ϞϳΪόΗ�ΐΟϮϤΑ� ρήΘη� ϱ� ϖΒτϨϳ� ϻ� ϦϛΎϣ� ήϴϓϮΘΑϹ� ΔϣΎϗϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗϭ�Ϫ
ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϟϭΪϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ϞϳΪόΘϟ�ϥΎϳήγ�Ζϗϭ�ΔϴϨΒϤϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�ϻ·� ˬΔΣήλ�ϚϟΫ�ϑϼΧ�ϰϠϋ�κϨϳ� Ϣϟ� Ύϣϭ� ˬ

ϩΪόΑ�ϭ�ΔϴϨόϤϟ�Ϯπόϟ���

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˼�˺��ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗϭ�ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ��
˺���ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�ρήΘθΗ�Ϯϟϭ�ϦϴϧϮϗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ΪϤΘόΗ��

���ϲϓϮΘδΗ�ϥϳΎόϤϟ�� ΎϴϧΪϟ�ήϴ�ήϴϓϮΘϟ�ϪϴϓήΗ�ΕϼϴϬδΗϭ�Δθϴόϣ�ϦϛΎϣϭ�ΔϨϣϳ�Ϧϳάϟ� ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϘϻ�ϭ�ϥϮϠϤό
�ϥϮϤϴϘϳΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋέΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ϡΎϜΣϷ�ϊϣ�ϖϔΘϳ�ΎϤΑ�ˬΎ˱όϣ�ϦϴΘϟΎΤϟ�ϲϓ�ϭ�ˬ˭�

�Ώ��ϟ�ϊπΨΗ�ϥήϴϳΎόϤϟ�ϩάϬΑ�ήϤΘδϤϟϭ�ϲϟϭϷ�ϡΰΘϟϻ�ϥΎϤπϟ�ζϴΘϔΘϠ��

˻���ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϡϮϘΗ�άϴϔϨΘϟ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϖϴΒτΗϭ�ϊοϭ�ΪϨϋ�ˬέΎϴόϤϟ�άϫˬ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ�
ˬΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣϲϠϳ�ΎϤΑ���

����ΔΤϼϟ�ΓΎϋήϣ˽�˼�ˬΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΣ�ϥ΄θΑ�ΎϬΑ�ΔτΒΗήϤϟ�ΔϧϭΪϤϟ�ϡΎϜΣϭ�
�ΓέΎΤΒϠϟ�ΓΩΪΤϤϟ�ΕΎΟΎϴΘΣϻ�˯Ϯο�ϰϠϋ˭ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϥϮϠϤόϳϭ�ϥϮθϴόϳ�Ϧϳάϟ�

�Ώ��ΔϧϭΪϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�˯ΎΑ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕΩΎηέϹ�ϰϟ·�ΐΟϮϟ�έΎΒΘϋϻ�˯ϼϳ·���

˼����ϱήΠϳϟ�ΔΤϼϟ�ΐΟϮϤΑ�έήϘϤϟ�ζϴΘϔΘ˾�˺�˽ΪϨϋ����

���˭ΎϬϠϴΠδΗ�ΓΩΎϋ·�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϞϴΠδΗ�

�Ώ��Ύϣ�ΔϨϴϔγ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ΔϣΎϗ·�ϦϛΎϣ�ϰϠϋ�ϱήϫϮΟ�ϞϳΪόΗ�˯ήΟ���

��

��
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˽���ϲϠϳ�ΎϤΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘη�άϴϔϨΗ�ϥΎϤπϟ�Ύ˱λΎΧ�Ύ˱ϣΎϤΘϫ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϲϟϮΗ��

���˭ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏϭ�ϑήϐϟ�ϢΠΣ�

�Ώ��˭ΔϳϮϬΘϟϭ�ΔΌϓΪΘϟ�

�Ν��˭ϞϤόϟ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�ΔτϴΤϤϟ�ϞϣϮόϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏϭ�ΕίΰΘϫϻϭ�˯ΎοϮπϟ�

�Ω��˭ΔϴΤμϟ�ϖϓήϤϟ�

�ϫ��Γ˯ΎοϹ˭�

�ϭ��ΓΩΎϴόϟ���

˾����ΎϴϧΪϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϲϓϮΘδΗ�ϥ΄Α�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϲϓ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϲπΘϘΗ
Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗϭ�ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣϷ�ΔΒδϨϟΎΑ�Ϧϣ�ΕήϘϔϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ˬ˿�ϰϟ·�˺̀έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ���

˿���ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣϷ�ΔϣΎόϟ�ΕΎσήΘηϻΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ��

���ΎϔΗέ�ϥϮϜϳϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻϭ�˭Ύ˱ΒγΎϨϣ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ�ΔϣΎϗ·�ϑήϏ�ωϪΑ�ΡϮϤδϤϟ��ωΎϔΗέϻ�
�ΓέΎΤΒϟ�ΔϣΎϗ·�ϑήϏϭ�Ϧϣ�Ϟϗ�ΓήΤϟϭ�ΔϠϣΎϜϟ�ΔϛήΤϟ�ϴΘϳ�ϱάϟ˻˹˼�ΔτϠδϠϟ�ίϮΠϳ�Ϫϧ�ϰϠϋ�˭ήΘϤϴΘϨγ�

�ϲϓ�ϚϟΫϭ�ˬΰϴΣ�ϱ�Ϧϣ�˯ΰΟ�ϭ�ˬΰϴΣ�ϱ�ϲϓ�ωΎϔΗέϻ�άϫ�ϲϓ�ΩϭΪΤϣ�ξϴϔΨΘΑ�ϤδΗ�ϥ�ΔμΘΨϤϟ�ϦϛΎϣ
�ϲΘϟ�ΔϣΎϗϹήΒΘόΗξϴϔΨΘϟ�ϚϟΫ�ΎϬϴϓ���

�˺��˭ϻ˱ϮϘόϣ�

�˻��˭ΓέΎΤΒϟ�ΔΣέ�ϕϼϗ·�ϰϟ·�Ω˳Άϣ�ήϴϏ�

�Ώ���˭Ύ˱ϴϓΎϛ�ϻ˱ΰϋ�ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ�ϝΰόΗ�

�Ν���ΔΤϼϟ�ϲϓ�ΩέϮϟ�ϒϳήόΘϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ˻�ϫ� �ϭ�ϭ� �� ˬήΤΒϟ�ϲϓ�ΡϭέϷ�ΔϳΎϤΤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ˺̂̀˽�ˬ
ˬΔϟΪόϤϟ�ΎϬΘϐϴμΑ�Χ�Ϧϔδϟ�ϲϓΏΎϛήϟ�Ϧϔγ�ϑϼˬ��ϡϮϨϟ�ϑήϏ�ϊϗϮϣ�ϥϮϜϳ�ϒμΘϨϣ�ϲϓ�ϞϴϤΤΘϟ�ςΧ�ϕϮϓ

�ˬϲϠϤόϟ�ήϴϏ�Ϧϣ�ϥΎϛ� Ϋ·�ΔϨϴϔδϟ�Ϧϣ�ϲϣΎϣϷ�˯ΰΠϟ�ϲϓ� ˬΔϴΎϨΜΘγ�ΕϻΎΣ�ϲϓϭ� ˬΎϬΗήΧΆϣ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ
�ϯΪόΘϳ�ϻ�ϰϠϋ�ήΧ�ϊϗϮϣ�ϱ�ϲϓ�ΎϬΘϣΎϗ·�ˬΎϬΑ�ϡϮϘΘγ�ϲΘϟ�ΔϣΪΨϟ�ΔόϴΒσ�ϭ�ΎϬϋϮϧ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϢΠΣ�ΐΒδΑ

�ΎϬόϗϮϣ΄Α�ϝϮΣϷ�Ϧϣ�ϝΎΣ�ϱϡΪτλϻ�ΰΟΎΣ�˭ϲϣΎϣϷ��

�Ω���Ϧϔδϟϭ�ΏΎϛήϟ� Ϧϔγ� ϲϓ� ϞϴϤΤΘϟ� ςΧ�ΖΤΗ� ϡϮϨϟ�ϑήϏ� ΔϣΎϗΈΑ� ϤδΗ� ϥ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϠϟ� ίϮΠϳ
ΔλΎΧ�νήϏϹ� ΔϣΪΨΘδϤϟΒϤϟϭ�ϴϨ� ϡΎϜΣ� ϊϣ�ϖϔΘϳ� ΎϤΑ� Δ�νήϏϷ� ΔϣΪΨΘδϤϟ�ϦϔδϠϟ� Δϣϼδϟ� ΔϧϭΪϣ

ΔλΎΧ� ˬ˺̂́˼� Ϧϋ� ΓέΩΎμϟ� ˬϟϭΪϟ� ΔϳήΤΒϟ� ΔϤψϨϤϟΔϴˬ� ΔϴϟΎΘϟ� ΎϬϐϴλϭ��� ϩΎϧΩ� ΓΎϤδϤϟ��Ϧϔδϟ
ΔλΎΧ�νήϏϷ� ΔϣΪΨΘδϤϟ��ˬ� ϡΎϘΗ�ϻ�ϰϠϋ� ˬΔϳϮϬΘϟϭ� Γ˯ΎοϺϟ� Δϴοήϣ�ΕΎΒϴΗήΗ� ΫΎΨΗ� Δτϳήη��ϱ΄Α

�ϝϮΣϷ�Ϧϣ�ϝΎΣ�˭ΓήηΎΒϣ�ϞϤόϟ�ΕήϤϣ�ΖΤΗ�

�ϫ��ίΎΨϤϟϭ�ΦΑΎτϤϟ�Ϧϣϭ�Εϻϵ�ϦϛΎϣϭ�ϦΤθϟ�ήΑΎϨϋ�Ϧϣ�ϡϮϨϟ�ϑήϏ�ϰϠϋ�ΓήηΎΒϣ�ΕΎΤΘϓ�ΩϮΟϭ�ϊϨϤϳ�ϥ
ϟ�Ϧϣ�˯ΰΠϟ� άϫ�ϥϮϜϳϭ�˭ΔϣΎόϟ� ϩΎϴϤϟ�ΕέϭΩ�ϦϛΎϣϭ�ϒϴϔΠΘϟ�ϑήϏ�ϭ�ϩάϫ�ϞΜϣ�Ϟμϔϳ�ϱάϟ�ϞλΎϔ

�ϦϛΎϣϷ�ϦϋϋϮϨμϣ�ΔϴΟέΎΨϟ�ϞλϮϔϟ�Ϛϟάϛϭ�ϡϮϨϟ�ϑήϏΎ˱�ϯήΧ�ΓΩΎϣ�ϱ�ϭ�ΐϠμϟ�Ϧϣ� ˱ΪϴΟ� Ύ˱όϨλ�
ΕίΎϐϟ�ϭ�ϩΎϴϤϟ�ϪϨϣ�άϔϨΗ�ϻ�ΚϴΤΑ�ΓΪϤΘόϣ�˭�

�ϭ��ϟ�˯ΎϨΒϟ�ΔϣΪΨΘδϤϟ�ΩϮϤϟ�ϥϮϜΗ�Ϧϣ�ΕϼλϮϟϭ�ΕΎϴοέϷϭ�ϦϴτΒΘϟ�ΡϮϟϭ�ΡϮϟϷϭ�ΔϴϠΧΪϟ�ϞλϮϔ
�˭ΔϴΤλ�ΔΌϴΑ�ϥΎϤο�ϰϠϋ�ΪϋΎδΗϭ�νήϐϟ�άϬϟ�ΔΒγΎϨϣ�ΩϮϣ�

�ί���˭ΔϴϓΎϛ�ϑήλ�ΕΎϋϮϟΎΑϭ�ΔΒγΎϨϣ�Γ˯Ύο·�ήϓϮΗ�
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�Ρ���ΔΤϼϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕΎσήΘηϻ�ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ�ϪϴϓήΘϟϭ�ΔϣΎϗϹ�ΕϼϴϬδΗ�ϲϓϮΘδΗ˽�˼�ΕΫ�ϡΎϜΣϷϭ�
μϟ�ήσΎΨϣ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ˬΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�Δϣϼδϟϭ�ΔΤμϟ�ΔϳΎϤΣ�ϥ΄θΑ�ˬΔϧϭΪϤϟ�ϲϓ�ΔϠ

�ΔϴΎϴϤϴϜϟ�ΩϮϤϟϭ�ΔτϴΤϤϟ�ϞϣϮόϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏϭ�ΕίΰΘϫϻϭ�˯ΎοϮπϟ�Ϧϣ�ΓήτΧ�ΕΎϳϮΘδϤϟ�νήόΘϟ
Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϟϮΒϘϣ�Δϴθϴόϣϭ�ΔϴϨϬϣ�ΔΌϴΑ�ΡΎΘΗϭ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ���

̀���ϳ�ΎϤϴϓΔΌϓΪΘϟϭ�ΔϳϮϬΘϟΎΑ�ϖϠόΘ���

����˭ϡΎότϟ�ΕΎϋΎϗϭ�ϡϮϨϟ�ϑήϐϟ�ΔϴϓΎϜϟ�ΔϳϮϬΘϟ�ήϓϮΗ�

�Ώ���ϚϟΫ�ΐϠτΘΗ�ϻ�ΔϟΪΘόϣ�ΔϴΧΎϨϣ�ϑϭήχ�ΎϫΩϮδΗ�ϝΎϤϋ�ϲϓ�ϡΎψΘϧΎΑ�ϞϤόΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�˯ΎϨΜΘγΎΑ�ˬϦϔδϟ�ΩϭΰΗ
�˭Εϻ϶ϟ�Δϳΰϛήϣ�ΔΒϗήϣ�ΔϓήϏ�ϱ�ϭ�ΔϠϘΘδϣ�ϲϜϠγϻ�ΔϓήϏ�ϱϭ�˯ϮϬϟ�ϒϴϴϜΘϟ�ΓΰϬΟ΄Α�

�Ν���Ϟϛ�ϲϓ�ήϓϮΗΔϴΤμϟ�ϖϓήϤϟ�ϦϛΎϣ�Ϧϣ�ήΧ�˯ΰΟ�ϱ�Ϧϋ�ΔϠϘΘδϣ�ˬϲΟέΎΨϟ�˯ϮϬϟ�ϰϠϋ�ΔΣϮΘϔϣ�ΔϳϮϬΗ�
�˭ΔϣΎϗϹ�

�Ω���ϖσΎϨϤϟ�ϲϓ�ΕϼΣέ�ϲϓ�ϻ·�ϞϤόΗ�ϻ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�˯ΎϨΜΘγΎΑ�ΔΌϓΪΘϠϟ�ϑ˳Ύϛ�ϡΎψϧ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ΔΒγΎϨϣ�ΔΌϓΪΗ�ήϓϮΗ
ΔϴϮΘγϻ���

́����ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓΕΎσήΘηΎΑΘϟ�ΓΎϋήϣ�ϊϣϭ�ˬΓ˯ΎοϹ��ϰϠϋ�ΎϬΑ�κΧήϳ�ϥ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ�ΔλΎΨϟ�ΕΎΒϴΗή
�Γ˯ΎοϹΎΑ�ΩϭΰΗϭ�ΔϴόϴΒτϟ�Γ˯ΎοϹΎΑ�ϡΎότϟ�ΕΎϋΎϗϭ�ϡϮϨϟ�ϑήϏ�˯ΎπΗ�ˬΏΎϛήϟ�ϦϔγΔϴϋΎϨτλϻΔΒγΎϨϤϟ����

̂���ΔϴϟΎΘϟ�ΕΎσήΘηϻ�ϖΒτϨΗ�ˬϦϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϡϮϨϠϟ�ϦϛΎϣ�ήϓϮΗ�ρήΘθϳ�ΎϣΪϨϋ���

���ϓήϏ�ˬΏΎϛήϟ�Ϧϔγ�ϑϼΧ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�ˬέΎΤΑ�ϞϜϟ�ήϓϮϳ�ΎϬΘϟϮϤΣ�ϞϘΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓϭ�˭ΔϳΩήϓ�ϡϮϧ�Δ
�Ϧϋ� ΔϴϟΎϤΟϹ˼˹˹˹��ϨϤΗ�ϥ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϠϟ� ίϮΠϳ� ˬΔλΎΧ�νήϏϷ� ΔϣΪΨΘδϤϟ�Ϧϔδϟ� ϭ�Ϧσ

�˭ΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ�ρήΘηϻ�άϫ�ϰϠϋ�Ε˯ΎϨΜΘγ�

�Ώ���˭˯ΎδϨϠϟϭ�ϝΎΟήϠϟ�ΔϠμϔϨϣ�ϑήϏ�ήϓϮΗ�

�Ν��ϮϜΗ�ΐγΎϨϣ�ϢΠΣ�Ϧϣ�ϡϮϨϟ�ϑήϏ�ϥ�ΰϬΠΗϭ�ϑ˳Ύϛ�Ϯ˳Τϧ�ϰϠϋ�ϞϬδϟ�Ϧϣ�ϥϮϜϳϭ�ΔϟϮϘόϣ�ΔΣέ�ήϓϮΗ�ΚϴΤΑ
�˭ΎϬΒϴΗήΗ�

�Ω���˭ϑϭήψϟ�ϊϴϤΟ�ϲϓ�έΎΤΑ�ϞϜϟ�ϞϘΘδϣ�ήϳήγ�ήϓϮϳ�

�ϫ���ήϳήδϠϟ�ΔϴϠΧΪϟ�ΩΎόΑϸϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�ϥϮϜϳ˺̂́γ��˱ήΘϤϴΘϨϲϓ�́˹γ�ΘϨϴ˱ήΘϤ�˭�

�ϭ��ϑήϏ�ϲϓ�κΨη�ϞϜϟ�ΔΣΎδϤϟ�ϞϘΗ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻϦϋ�ΪΣϭ�ήϳήδΑ�ΓΩϭΰϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϡϮϧ����

�˺��˽̄˾�Ϧϋ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΎϬΘϟϮϤΣ�ϞϘΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϲϓ�Ύ˱όΑήϣ�˱ήΘϣ�˼˹˹˹�˭Ϧσ��

�˻��˾̄˾�ίϭΎΠΘΗ�ϭ�ΔϴϟΎϤΟϹ� ΎϬΘϟϮϤΣ�ώϠΒΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϲϓ� Ύ˱όΑήϣ� ˱ήΘϣ�˼˹˹˹�ίϭΎΠΘΗ�ϥ�ϥϭΩ�Ϧσ�
�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΎϬΘϟϮϤΣ˹˹˹�˺˹�˭Ϧσ��

�˼��̀ϟ�Ϧϔδϟ�ϲϓ�ΔόΑήϣ�έΎΘϣ��ίϭΎΠΘΗ�ϭ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΎϬΘϟϮϤΣ�ώϠΒΗ�ϲΘ˹˹˹�˺˹�˭Ϧσ��

�ί���Ϧϋ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΎϬΘϟϮϤΣ�ϞϘΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�ΪΣϭ�ήϳήδΑ�ΓΩϭΰϣ�ϡϮϧ�ϑήϏ�ήϴϓϮΘϟ�Ύ˱ϴΧϮΗ�Ϫϧ�ήϴϏ˼˹˹˹�
�ΔΣΎδϣ� ΰϴΠΗ� ϥ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϠϟ� ϦϜϤϳ� ˬΔλΎΧ�νήϏϷ� ΔϣΪΨΘδϤϟ� Ϧϔδϟϭ�ΏΎϛήϟ� Ϧϔγϭ� Ϧσ

�˭Ϟϗ�Δϴοέ�

�Ρ��ϞϘΗ� ϲΘϟ� Ϧϔδϟ� ϲϓ� Ϧϋ� ΔϴϟΎϤΟϹ� ΎϬΘϟϮϤΣ�˼˹˹˹�ΔϣΪΨΘδϤϟ� Ϧϔδϟϭ� ΏΎϛήϟ� Ϧϔγ� ϑϼΧ� ˬϦσ�
�ϑήϏ�ϞΜϣ�ΔΣΎδϣ�ϞϘΗ�ϻϭ�˭ϡϮϧ�ΔϓήϏ�Ϟϛ�ήΜϛϷ�ϰϠϋ�ϥΎϨΛ�ϥέΎΤΑ�Ϟϐθϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ˬΔλΎΧ�νήϏϷ

�Ϧϋ�ϩάϫ�ϡϮϨϟ̀�˭ΔόΑήϣ�έΎΘϣ��

������� ����� ������.indd   39 10/27/21   2:03 PM

-50-



(1414) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

�ρ��Ϥϟ� Ϧϔδϟϭ�ΏΎϛήϟ� Ϧϔγ� ϦΘϣ� ϰϠϋϣΪΨΘδ�ϑήϏ� ΔΣΎδϣ� ϞϘΗ� ϥ� ίϮΠϳ� ϻ� ΔλΎΧ�νήϏϷ� Δ�ϡϮϨϟ
�ΔμμΨϤϟϟϦϋ�ΔϨϴϔδϟ�ρΎΒο�ϒΎχϭ�ϥϭΩΆϳ�ϻ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϠ���

�˺��̀̄˾�˭ϦϴμΨη�ΔϣΎϗϹ�ΔμμΨϤϟ�ϑήϐϟ�ϲϓ�ΔόΑήϣ�έΎΘϣ��

�˻��˺˺̄˾�˭ιΎΨη�ΔΛϼΛ�ΔϣΎϗϹ�ΔμμΨϤϟ�ϑήϐϟ�ϲϓ�Ύ˱όΑήϣ�˱ήΘϣ��

�˼��˺˽̄˾ιΎΨη�ΔόΑέ�ΔϣΎϗϹ�ΔμμΨϤϟ�ϑήϐϟ�ϲϓ�Ύ˱όΑήϣ�˱ήΘϣ�˭��

�ϱ���ΔϣΪΨΘδϤϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�ϻ�ϰϠϋ�ˬιΎΨη�ΔόΑέ�Ϧϣ�ήΜϛ�ϡϮϨϟ�ϑήϏ�Ϟϐθϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ΔλΎΧ�νήϏϷ
�Ϧϋ�ϩάϫ�ϡϮϨϟ�ϑήϏ�ϞΜϣ�ΔΣΎδϣ�ϞϘΗ˼̄˿�ΘϣΎόΑήϣ�έΔ�˭κΨη�ϞϜϟ��

�ϙ���ΔΣΎδϤϟ� ϞϘΗ� ϥ� ίϮΠϳ� ϻ� ˬΔλΎΧ�νήϏϷ� ΔϣΪΨΘδϤϟ� Ϧϔδϟϭ� ΏΎϛήϟ� Ϧϔγ�ϑϼΧ� Ϧϔδϟ� ϰϠϋ
ϒΎχϭ�ϥϭΩΆϳ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϡϮϧ�ϑήϏ�ϲϓ�κΨη�ϞϜϟ�ΔμμΨϤϟ�ΎϬΑ�ϖΤϠϳ�ϻ�ϲΘϟϭ�ˬΔϨϴϔδϟ�ςΑΎο�

ϲϠϳ�ΎϤϋ�ˬΔΣήΘγ�ϭ�ΔλΎΧ�αϮϠΟ�ΔϓήϏ��

�˺��̀̄˾�ΘϣΎόΑήϣ�έΔ�Ϧϋ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΎϬΘϟϮϤΣ�ϞϘΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϲϓ�˹˹˹�˼�˭Ϧσ��

�˻��́̄˾�ίϭΎΠΘΗ�ϭ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΎϬΘϟϮϤΣ�ώϠΒΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϲϓ�ΔόΑήϣ�έΎΘϣ�˹˹˹�˼�ίϭΎΠΘΗ�ϻ�ϦϜϟϭ�Ϧσ�
�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΎϬΘϟϮϤΣ˹˹˹�˺˹σ��˭Ϧ�

�˼��˺˹�ίϭΎΠΘΗ�ϭ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΎϬΘϟϮϤΣ�ώϠΒΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϲϓ�ΔόΑήϣ�έΎΘϣ�˹˹˹�˺˹�˭Ϧσ��

�ϝ���έΎΤΑ�ϞϜϟ�ΔμμΨϤϟ�ΔΣΎδϤϟ�ϞϘΗ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻ�ΔλΎΧ�νήϏϷ�ΔϣΪΨΘδϤϟ�Ϧϔδϟϭ�ΏΎϛήϟ�Ϧϔγ�ϰϠϋ
ΔϨϴϔδϟ�ςΑΎο�ΕΎΒΟϭ�ϱΩΆϳˬ�Ϧϋ�ˬΔΣήΘγ�ϭ�ΔλΎΧ�αϮϠΟ�ΔϓήϏ�ΎϬΑ�ϖΤϠϳ�ϻ�ϲΘϟ�̀̄˾Αήϣ�έΎΘϣ�Δό�

�Ϧϋϭ�ρΎΒπϟ�έΎϐμϟ́̄˾ρΎΒπϟ�έΎΒϜϟ�ΔόΑήϣ�έΎΘϣ��˭�ϯϮΘδϤϟ�ϰϠϋ�ρΎΒπϟ�ˬρΎΒπϟ�έΎϐμΑ�ΪμϘϳϭ
˭ϱέΩϹ�ϯϮΘδϤϟ�ϰϠϋ�ρΎΒπϟ�ˬρΎΒπϟ�έΎΒϜΑ�ΪμϘϳϭ�ˬϲϠϴϐθΘϟ�

�ϡ���ΔϘΤϠϣ� ΔΣήΘγ� ΔϓήϏ�ϭ� ΔϘΤϠϣ�αϮϠΟ� ΔϓήϏ�ϝϭϷ� ΔΣϼϤϟ�ςΑΎπϟϭ�ϦϴγΪϨϬϤϟ�ήϴΒϜϟϭ�ϥΎΑήϠϟ�ΡΎΘϳ
ϱ�ϭ�ϢϬϣϮϧ�ΔϓήϐΑ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΎϬΘϟϮϤΣ�ϞϘΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϲϨΜΘδΗ�ϥ�ίϮΠϳϭ�˭ϝΩΎόϣ�ϥΎϜϣ�

�Ϧϋ˼˹˹˹˭ΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ�ρήΘηϻ�άϫ�Ϧϣ�Ϧσ��

�ϥ��Ϸ�ϞϤθϳΛΎΙ�ϲϔϜϳ�ΎϤΑ�Δόγϭ�βΑϼϤϠϟ�ΔϧΰΧ�Δϓήϐϟ�ϲϓ�κΨη�ϞϜϟ��˽̀˾ϰϧΩ�ΪΤϛ� ˱ήΘϟ����ϭ� Ύ˱ΟέΩϭ
�Ϧϋ�ϪΘόγ�ϞϘΗ�ϻ�ϪϠΛΎϤϳ� Ύϣ˾˿�ϢΠΤϟ� ΎϫΪϨϋ�ϥϮϜϳ�ˬβΑϼϤϟ�ΔϧΰΧ�ϲϓ� Ύ˱ΟέΪϨϣ�ΝέΪϟ�ϥΎϛ� Ϋ·ϭ�˭˱ήΘϟ�

ϰϧΩϷ�ΔϧΰΨϟ� ϩάϬϟ�ωϮϤΠϤϟ�˾˹˹�ϥΎϜϤϟ�ϞϏΎη�ΐϧΎΟ�Ϧϣ�ϝΎϔϗϺϟ� ΓΰϬΠϣ�ϥϮϜΗϭ�ϑ˳ήΑ�ΩϭΰΗϭ�˭ήΘϟ�
ΔϴλϮμΨϟ�ϥΎϤπϟ˭��

�α���ωϮϨϟ�Ϧϣ�ϥϮϜϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ΐΘϜϣ�ϭ�ΓΪπϨϤΑ�ϡϮϧ�ΔϓήϏ�Ϟϛ�ΩϭΰΗ�ϭ�ϙήΤΘϣ�˯ΎτϏ�Ϋ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϭ�ΖΑΎΜϟ
ΔΤϳήϤϟ�Δϳέϭήπϟ�αϮϠΠϟ�ϞΎγϮΑϭ�ˬΝέΎΨϟ�ϰϟ·�ϖϟΰϨϣ���

˺˹����ΕΎϋΎϘΑ�ΔλΎΨϟ�ΕΎσήΘηϻΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ϝϭΎϨΗϡΎότϟ���

����ίϮΠϳϭ� ˭Ύ˱ϴϠϤϋ�ϦϜϤϤϟ� έΪϘϟΎΑ�ΦΒτϤϟ�Ϧϣ� ΔΒϳήϗϭ� ϡϮϨϟ�ϑήϏ�Ϧϋ� ΓΪϴόΑ� ϡΎότϟ� ϝϭΎϨΗ�ΕΎϋΎϗ�ϥϮϜΗ
�ϲϨΜΘδΗ�ϥ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�Ϧϋ�ΔϴϟΎϤΟϹ� ΎϬΘϟϮϤΣ�ϞϘΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ˼˹˹˹�ΪόΑ�ρήΘηϻ� άϫ�Ϧϣ�Ϧσ�

�˭ΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�

�Ώ���ϳήϣϭ�ϑ˳Ύϛ�ΙΎΛ΄Α�ΰϬΠΗϭ�ΩϭΰΗϭ�ΐγΎϨϣ�ϢΠΣ�Ϧϣ�ϡΎότϟ�ΕΎϋΎϗ�ϥϮϜΗ��ΓέϮτΘϣ�ΕϼϴϬδΗ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ
ΕΎΒσήϤϟ�ϝϭΎϨΘϟ� �γ�Ϧϳάϟ� ΓέΎΤΒϟ� ΩΪϋ� ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ΕϼϴϬδΗ�ϰϠϋ�κϨϳϭ� ˭Ζϗϭ�ϱ�ϲϓ� ΎϬϧϮϣΪΨΘδϴ

�ΔϠμϔϨϣ�ΔϛήΘθϣ�ϭ�ΪϨϋ�ϡΎότϟ�ϝϭΎϨΘϟ˯ΎπΘϗϻ��

˺˺���ΔϴΤμϟ�ϖϓήϤϟΎΑ�ΔλΎΨϟ�ΕΎσήΘηϻΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ���
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����ΔΤμϠϟ� ΎϴϧΪϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ϲϓϮΘδΗ�ΔϴΤλ�ϖϓήϣ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϢϼϤϟ�ϮΤϨϟ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΠϟ�ήϓϮΗ
ήϠϟ�ΔϟϮϘόϣ�ήϴϳΎόϣϭ�ΡΎΤλϹϭ�˭˯ΎδϨϟϭ�ϝΎΟήϠϟ�ΔϠμϔϨϣ�ΔϴΤλ�ϖϓήϣ�ήϓϮΗϭ�ˬΔΣ�

�Ώ���ΔΑήϘϣ�ϰϠϋϭ�Εϻϵ�ήΒϨϋ�Ϧϣϭ�ΔϨϴϔδϟ�τγ�ήδΟ�Ϧϣ�ΔϟϮϬδΑ�ΎϬϴϟ·�ϝϮλϮϟ�ϦϜϤϳ�ΔϴΤλ�ϖϓήϣ�ήϓϮΗ
Ϧϣΰϛήϣ�˭Εϻϵ� ήΒϨϋ� ϲϓ� ϢϜΤΘϟ��ΎϬΘϟϮϤΣ� ϞϘΗ� ϲΘϟ� Ϧϔδϟ� ϲϨΜΘδΗ� ϥ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϠϟ� ίϮΠϳϭ�

�Ϧϋ�ΔϴϟΎϤΟϹ˼˹˹˹ήΘηϻ� άϫ�Ϧϣ�Ϧσ��ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ�ρ
�˭ΔϴϨόϤϟ�

�Ν���ϞϗϷ�ϰϠϋ�Ϧϔδϟ�ϊϴϤΟ�ϰϠϋ�Ϣϼϣ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�ΡΎΘϳνΎΣήϣ�νϮΣϭ�ΪΣϭ��εΎηέ�ϡΎϤΣ�ϭ�ΪΣϭ�ϡΎϤΤΘγ
˭Ϛϟάϟ�ΔϴμΨη�ϖϓήϣ�ϢϬϟ�ΡΎΘΗ�ϻ�Ϟϗ�ϭ�ιΎΨη�ΔΘγ�ϞϜϟ�

�Ω��ϝΎδΘϏ�νϮΤΑ� ϡϮϧ� ΔϓήϏ� Ϟϛ� ΩϭΰΗ� ˬΏΎϛήϟ� Ϧϔγ� ˯ΎϨΜΘγΎΑ�ϣ�ΓΩέΎΒϟ� ΔΑάόϟ� ΔϳέΎΠϟ� ϩΎϴϤϟΎΑ� Ωϭΰ
�˭ΔΣΎΘϤϟ�ΔλΎΨϟ�ϡΎϤΤΘγϻ�ΔϓήϏ�ϲϓ�ϝΎδΘϏϻ�νϮΣ�ΎϬΑ�ΪΟϮϳ�ϲΘϟ�ΕϻΎΤϟ�˯ΎϨΜΘγΎΑ�ˬΔϨΧΎδϟϭ�

�ϫ���ΔτϠδϟ�ΚΤΒΗ� ϥ� ίϮΠϳ� ˬΕΎϋΎγ� ϊΑέ�ϰϠϋ� ΪϳΰΗ�ϻ�ΕϼΣέ�ϲϓ� ΓΩΎϋ� ϞϤόΗ�ϲΘϟ�ΏΎϛήϟ� Ϧϔγ�ϲϓ
�ϲϓ�ΔμΘΨϤϟΫΎΨΗ�ΩΪϋ�ξϴϔΨΗ�ϭ�ΔλΎΧ�ΕΎΒϴΗήΗ��˭ΔΑϮϠτϤϟ�ϖϓήϤϟ�

�ϭ��ΔϨΧΎδϟϭ�ΓΩέΎΒϟ�ΔΑάόϟ�ϩΎϴϤϟ�ϝΎδΘϏϻ�ϦϛΎϣ�ϊϴϤΟ�ϲϓ�ήϓϮΗ���

˺˻����ΔλΎΨϟ�ΕΎσήΘηϻΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓΓΩΎϴόϟΎΑϤϗΎσ�ϞϤΤΗ�ΔϨϴϔγ�Ϟϛ�ΰϬΠΗ�ˬΎ˱ϧϮϜϣ�Ύ˱�Ϧϣ�˺˾�ϭ�˱έΎΤΑ�
� ϡϮϘΗϭ� ήΜϛ�νήϏϸϟ� ϡΪΨΘδΗ� ΓΩΎϴόϛ�κμΨϳ�ϞμϔϨϣ�ϥΎϜϤΑ� ϡΎϳ� ΔΛϼΛ�ϰϠϋ� ΎϬΗΪϣ� ΪϳΰΗ�ΕϼΣήΑ�ΔϴΒτϟ

�ϞϔϜΗϭ�˭ΔϴϠΣΎδϟ�ΔΣϼϤϟ�ϲϓ�ΔϠϣΎόϟ�ϦϔδϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ρήΘηϻ�άϫ�ϒϔΨΗ�ϥ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ίϮΠϳϭ�˭˱ήμΣ
�ΓΩΎϴόϠϟ�κμΨϤϟ�ϥΎϜϤϠϟ�Ύϫέήϗ·�ΪϨϋ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϲϓ�ϥΎϜϤϟ�άϫ�ϰϟ·�ϝϮλϮϟ�ΔϟϮϬγ

Ϥϳ�ΚϴΤΑ�˯ϻΰϨϠϟ�ΔΣήϟ�ϞΎγϮΑ�ϩΩϭΰΗϭ�ΔϳϮΠϟ�ϝϮΣϷ�ϊϴϤΟϮϘϠΘϳ�ϥ�ϦϜΔϣίϼϟϭ�ΔϳέϮϔϟ�ΔϳΎϨόϟ�Ϫϴϓ����

˺˼���βΑϼϤϟ�ϲϛϭ�ϒϴϔΠΗϭ�Ϟδϐϟ�ΕϼϴϬδΗ�ΐγΎϨϤϟ�ϮΤϨϟ�ϰϠϋ�ΓΰϬΠϣϭ�ΔϤϼϣ�ϦϛΎϣ�ϲϓ�ΡΎΘΗ���

˺˽����˯ΎϬΘϧ�ΪϨϋ�ΎϬϴϟ·�ϪΟϮΘϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴτΘδϳ�ϦϛΎϣ�ϭ�ϥΎϜϣ�ΔϨϴϔγ�Ϟϛ�ϲϓ�ϑϮθϜϣ�τγ�ϕϮϓ�ήϓϮϳ
ήϣ�ϊϣ�ΔϴϓΎϛ�ϦϛΎϣϷ�ϭ�ϥΎϜϤϟ�ΔΣΎδϣ�ϥϮϜΗϭ�ˬϢϬϠϤϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϢΠΣ�ΓΎϋΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ΩΪϋϭ���

˺˾����Ϣδϗϭ�τδϟ�Ϣδϗ�ϡΪΨΘγϻ�ΡΎΘϳ�ΔϨϴϔδϠϟ�ϙήΘθϣ�ΐΘϜϤΑ�ϭ�ΔϠϘΘδϣ�ΐΗΎϜϤΑ�Ϧϔδϟ�ϊϴϤΟ�ΩϭΰΗ
� ΎϬΘϟϮϤΣ� ϞϘΗ� ϲΘϟ� Ϧϔδϟ� ˯ΎϨΜΘγ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϠϟ� ίϮΠϳϭ� ˭ϙήΤϤϟΔϴϟΎϤΟϹ� Ϧϋ�˼˹˹˹� Ϧσ�� Ϧϣ�άϫ

ϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ�ρήΘηϻΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨ���

˺˿����ϞϤόΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ΩϭΰΗϡΎψΘϧΎΑ�ϪσήΘθΗ�ΎϤΒδΣ�ΔΒγΎϨϤϟ�ΕΪόϤϟΎΑ�νϮόΒϠϟ�Δοήόϣ�ΊϧϮϣ�ϲϓ�
ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ���

˺̀���ϰϠϋ�ήϓϮΗ�ϪϴϓήΘϠϟ�ΔΒγΎϨϣ�ΕΎϣΪΧϭ�ϞΎγϭϭ�ΕϼϴϬδΗ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ�ϟΎμϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ��ϲΒϠΘϟ
ϰϠϋ�ϥϮϠϤόϳϭ�ϥϮθϴόϳ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔλΎΨϟ�ΕΎΟΎϴΘΣϻϦϔδϟ�ϦΘϣ�ˬϳ�ΎϤΑ��ΔΤϼϟ�ϲϋή˽�˼�ΔϧϭΪϤϟ�ϡΎϜΣϭ�

ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΣ�ϥ΄θΑ�ΎϬΑ�ΔτΒΗήϤϟ���
˺́����ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ρήΘθΗ�ϰϠϋ�ΓέήϜΘϣ�ζϴΘϔΗ�ΕΎϴϠϤϋ�˯ήΟΈΑ�ϪοϮϔϳ�Ϧϣ�ϭ�ϥΎΑήϟ�ϡϮϘϳ�ϥ΄Α

ϨϜδϠϟ� ΔΤϟΎλϭ� Δϔϴψϧ� ΓέΎΤΒϟ� ΔϣΎϗ·�ϦϛΎϣ�ϥ�Ϧϣ� Ϊϛ΄ΘϠϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣϰϣϭ�ΓΪϴΟ� ΔϧΎϴλ� ΔϧΎμ� ��ΞΎΘϧ�ϞΠδΗϭ
ϭ�ϩάϫ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤϋωϼσϼϟ�ΡΎΘΗ���

˺̂���ϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ�ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ίϮΠϳΔ�ϥ�ˬ
�ΪΟϮΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ˬέΎϴόϤϟ� άϫ�κΨϳ� ΎϤϴϓ�ΐγΎϨϣ�ϞϜθΑ�ϖΒτΗ�ΕΎϓϼΘΧΎΑ�ϤδΗϴϓ�ϥ�ϰϟ·�ΔΟΎΣ� ΎϬ

ϤΗ�ϱ�ϥϭΩ�ˬϰϋήΗΰϴϴˬ�ϰϠϋ�ΐΗήΘϳ�ϻ�Δτϳήη�ˬΔϔϠΘΨϤϟ�ΔϴϋΎϤΘΟϻϭ�ΔϴϨϳΪϟ�ΕΎγέΎϤϤϟ�ΕΫ�ΓέΎΤΒϟ�ϟΎμϣ�
ϣ�Ϟϗ�ΕϼϴϬδΗ�ΕΎϓϼΘΧϻ�ϩάϫΆ�ΎϬϋϮϤΠϣ�ϲϓ�ΓΎΗϣέΎϴόϤϟ�άϫ�ϖϴΒτΗ�ΎϬϨϋ�ήϔδϳ�ϥ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ�ϚϠΗ�Ϧ���
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˻˹����ίϮΠϳ� ˬΔϴϨόϤϟ� ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ� ˬϮπϋ�ΔϟϭΩ�ϞϜϟ�ϥ
�Ϧϋ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΎϬΘϟϮϤΣ�ϞϘΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϲϨΜΘδΗ˻˹˹�ˬϚϟάΑ�ϡΎϴϘϟ�ϝϮϘόϤϟ�Ϧϣ�ϥϮϜϳ�ΎϤΜϴΣ�Ϧσ��ϢΠΣ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ

ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�ιΎΨηϷ�ΩΪϋϭ�ΔϨϴϔδϟˬ��ϡΎϜΣϷ�ΕΎσήΘηΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓέΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�ΔϴϟΎΘϟ���

����ΕήϘϔϟ̀�Ώ��ϭ˺˺�Ω��ϭ˺˼˭�

�Ώ���ΓήϘϔϟ̂�ϭ��ϭ�Ρ���ϰϟ·�ϝ���ˬΔϟϮϤθϣϤϴϓςϘϓ�ΔϴοέϷ�ΔΣΎδϤΑ�ϖϠόΘϳ�Ύ��

˻˺����Ϥδϳ�ϲΘϟ�ΕϻΎΤϟ�ϲϓ�ϻ·�έΎϴόϤϟ� άϫ�ΕΎσήΘηΎΑ�ϖϠόΘϳ� ΎϤϴϓ�Ε˯ΎϨΜΘγ�ϱ�˯ήΟ·�ίϮΠϳ�ϻ
�ϮΤϧ�ϰϠϋ�Ε˯ΎϨΜΘγϻ� ϩάϫ� ΎϬϴϓ�έήΒΗ�ϥ�ϦϜϤϳ�ςϘϓ�ΔλΎΧ�ϑϭήχ�ϲϓϭ�έΎϴόϤϟ� άϫ�ϲϓ�ΔΣήλ�ϚϟάΑ� ΎϬϴϓ

ϬΘϣϼγϭ�ΓέΎΤΒϟ�ΔΤλ�ΔϳΎϤΣ�Δτϳήηϭ�ΔϨϴΘϣ�βγ�ϰϠϋϭ�οϭϢ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˼�˺�ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗϭ�ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˼�˺�˺��ΪϴϴθΘϟϭ�ϢϴϤμΘϟ��
˺���Ύ˱ϴϓΎϛ�ϻ˱ΰϋ�ϡΎότϟ�ϝϭΎϨΗ�ΕΎϋΎϗϭ�ϡϮϨϟ�ϑήϐϟ�ΔϴΟέΎΨϟ�ϞλϮϔϟ�ϝΰόΗ���Εϻϵ�ΪϋϮϗ�ϝΰόΗ�ΎϤϛ

ϻ˱ΰϋ� ΓέήΣ� ΎϬϴϓ� ΪϟϮΗ�ϲΘϟ�ϦϛΎϣϷ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏϭ�ΦΑΎτϤϟ�ϞλϮϓ�Ϟϛϭ�ΓέήΤϠϟ�ϝΎϤΘΣ�ϙΎϨϫ�ϥΎϛ� Ϋ·� Ύ˱ϴϓΎϛ�
ΓέϭΎΠϤϟ�ΕήϤϤϟ� ϭ� ΔϣΎϗϹ� ϦϛΎϣ� ϰϠϋ� ήΛΆΗ� ϥ� ΎϬϴϓ� ΔϤΟΎϨϟ� ��έΎΛϵ� Ϧϣ� ΔϳΎϤΤϟ� ήϴϓϮΘϟ� ήϴΑΪΗ� άΨΘΗϭ

ΕΎϣΪΨϠϟ�ΔμμΨϤϟ�ΔϨΧΎδϟ�ϩΎϴϤϟ�ΐϴΑΎϧ�ϭ�έΎΨΒϠϟ�ΔϳέήΤϟΎ˱όϣ�ΎϫέΎΛ�Ϧϣ�ϭ����

˻���ϪϴϓήΘϟϭ�ϡΎότϟ�ϝϭΎϨΗ�ΕΎϋΎϗϭ�ϡϮϨϟ�ϑήϏ�ϝΰόΗ�ϊϨϤϟ� Ύ˱ϴϓΎϛ� ϻ˱ΰϋ�ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ�ϲϓ�ΕήϤϤϟϭ�
ΓΪΰϟ�ΓέήΤϟ�ϭ�ϒϴΜϜΘϟ���

˼���ΎϬΤτγ�ϒϴψϨΗ�ϞϬδϳ�ΩϮϣ�Ϧϣ�ϒϘγϷϭ�ϥέΪΠϟ�τγ�ϊϨμΗ���Ϧϣ�ήΧ�ϞϜη�ϡΪΨΘγ�ίϮΠϳ�ϻϭ
ΕήθΤϟ�ϱϭ΄ϳ�ϥ�ϦϜϤϳ�˯ΎϨΒϟ���

˽����ϲϓ�ϒϘγϷϭ�ϥέΪΠϟ�τγ�ϥϮϜΗϑήϏ�ϒϴψϨΘϟ� ΔϠϬγ� ϡΎότϟ�ϝϭΎϨΗ�ΕΎϋΎϗϭ� ϡϮϨϟ��ϰϠτΗϭ
ΔϣΎγ�ήϴϏϭ�ΔϨϴΘϣϭ�ΔΤΗΎϓ�ϥϮϟ΄Α���

˾���ΪϤΘόϣ�˯ΎϨΑ�ΔϘϳήσϭ�ΓΩΎϣ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϟ�ΔϣΎϗ·�ϦϛΎϣ�ϊϴϤΟ�ϲϓ�ΕΎϴοέϷ�ϊϨμΗϦϴΗ�Ϧϣ�άϔϨϳ�ϻ�ΚϴΤΑ�
ΎϬϔϴψϨΗ�ϞϬδϳϭ�ΔΑϮσήϟ�ΎϬΤτγ���

˿����ϱΩΎϔΘϟ�ΐϧϮΠϟΎΑ� ΎϬΗϼλϭ� ήϳϭΪΗ� ϱήΠϳ� ΔΒϛήϣ� ΩϮϣ� Ϧϣ� ΔϋϮϨμϣ�ΕΎϴοέϷ� ϥϮϜΗ� ΎϣΪϨϋ
ΕϮΠϔϟ���

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˼�˺�˻��ΔϳϮϬΘϟ��
˺����ΔϟΎΣ�ϲϓ�˯ϮϬϟ�ϰϠϋ�φϓΎΤϳ�ΚϴΤΑ� ϡΎότϟ�ϝϭΎϨΗ�ΕΎϋΎϗϭ� ϡϮϨϟ�ϑήϏ�ϲϓ� ΔϳϮϬΘϟ� ϡΎψϧ�ΐϗήϳ

ΔϴΧΎϨϤϟϭ�ΔϳϮΠϟ�ϑϭήψϟ�Ϟϛ�ϲϓ�ΔϴϓΎϛ�˯Ϯϫ�ΔϛήΣ�ϞϔϜϳϭ�Δϴοήϣ���

˻���ΚϴΤΑ�ˬΩήϔϤϟ�ϭ�ϱΰϛήϤϟ�ίήτϟ�ϰϠϋ�˯Ϯγ�ˬ˯ϮϬϟ�ϒϴϴϜΗ�Ϣψϧ�ϢϴϤμΗ�ϲϐΒϨϳ���

����ΪϨϋ�˯ϮϬϟ�ϰϘΒϳΔϴΟέΎΨϟ�ΔϳϮΠϟ�ϑϭήψϟΎΑ�ΔϧέΎϘϣ�Δϴοήϣ�ΔϴΒδϧ�ΔΑϮσέϭ�ΓέήΣ�ΔΟέΩ���ΔϳΎϔϛ�ϞϔϜΗϭ
�ΙΪΤΗ� ϻϭ� ΔϳήΤΒϟ�ΕΎϴϠϤόϠϟ� ΓΰϴϤϤϟ�κΎμΨϟ� ϲϋήΗϭ� ˬΔϔϴϜϤϟ� ϦϛΎϣϷ� ϊϴϤΟ� ϲϓ� ˯ϮϬϟ� ήϴϴϐΗ

�ΕίΰΘϫϭ�˯ΎοϮοΔσήϔϣ�˭�

�Ώ���ϊϨϤϟ�ΔϟϮϬδΑ�ΎϫήϴϬτΗϭ�ΎϬϔϴψϨΗ�ϞϬδϳ�ΔΤϓΎϜϣ�ϭνήϣϷ�έΎθΘϧ���
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˼���� ήϓϮΗ�ϥΎΗήϘϔϟ� ΎϬσήΘθΗ� ϲΘϟ� ΔϳϮϬΘϟ� ϞΎγϭϭ� ˯ϮϬϟ� ϒϴϴϜΗ� ΓΰϬΟ� ϞϴϐθΘϟ� Δϣίϼϟ� ΔϗΎτϟ
ϟ�άϫ�Ϧϣ�ϥΎΘϘΑΎδϟ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤ�ΎϬϴϓ�ΐϠτΘΗϭ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ΎϬϴϓ�ϞϤόϳϭ�ζϴόϳ�ϲΘϟ�ΕΎϗϭϷ�Ϟϛ�ϲϓ

ϚϟΫ�ϑϭήψϟ��ΉέϮσ�έΪμϣ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ΔϗΎτϟ�ϩάϫ�ήϴϓϮΘϟ�Γέϭήο�ϻ�Ϫϧ�ΪϴΑ���

ϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘ˼�˺�˼�ΔΌϓΪΘϟ���
˺����ϰϠϋ�ϥϮϠϤόϳϭ�ϥϮθϴόϳ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΕΎϗϭϷ�Ϟϛ�ϲϓ�ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ�ϲϓ�ΔΌϓΪΘϟ�ϡΎψϧ�ϞϴϐθΗ�ϱήΠϳ

ϚϟΫ�ϑϭήψϟ�ΎϬϴϓ�ΐϠτΘΗϭ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ���

˻����ΔτγϮΑ�ΔΌϓΪΘϟ�ϢΘΗ�ˬΔΌϓΪΘϠϟ�ϡΎψϧ�ΩϮΟϭ� ΎϬϴϓ�ΐϠτΘϳ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�Ϟϛ�ϲϓ�ϭ�ΔϨΧΎδϟ�ϩΎϴϤϟ�˯ϮϬϟ
�ϦΧΎδϟϬϜϟ�ϭ˯ΎΑήϚϟΫ�ϝΩΎόϳ�Ύϣ�ϭ�έΎΨΒϟ�ϭ����ϞΧΩ�ΓέήΤϟ�ϞϘϨϟ�ΔϠϴγϮϛ�έΎΨΒϟ�ϡΪΨΘδϳ�ϻ�ϲϐΒϨϳ�Ϫϧ�ήϴϏ

ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ��ϲϓ�ΓέΎΤΒϟ�ΔϣΎϗ·�ϦϛΎϣ�ϲϓ�ΔΒγΎϨϣ�ΓέήΣ�ΔΟέΩ�ϰϠϋ�ΔψϓΎΤϤϟ�ϰϠϋ� ˱έΩΎϗ�ΔΌϓΪΘϟ�ϡΎψϧ�ϥϮϜϳϭ�
ϟ�ΕΎϴϠϤόϟ�˯ΎϨΛ� ΎϬϟ�νήόΘϟ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ� ΓΩΎΘόϤϟ�ΥΎϨϤϟϭ�ϮΠϟ�ϑϭήχΔϨϴϔδϟ� ΎϬΑ� ϡϮϘΗ�ϲΘ� ��ΔτϠδϟ�έήϘΗϭ

ϩήϴϓϮΗ�ΐΠϳ�ϱάϟ�ϯϮΘδϤϟ�ΔμΘΨϤϟ���

˼����ΚϴΤΑ�ˬϥΎϣϷ�ΕΪόϤΑ�Γέϭήπϟ�ΪϨϋ�ΩϭΰΗϭ�ϒϠϐΗϭ�ˬΔΌϓΪΘϟ�ΓΰϬΟ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏϭ�ΊϓΪϤϟ�ΐϛήΗ
ϢϬΘϘϳΎπϣ�ϭ�ήτΨϠϟ�ϦϛΎϣϷ�ϲϠϏΎη�ξϳήόΗ�ϭ�ϖϳήΤϟ�ήσΎΨϣ�ΐϨΠΗ�ϦϜϤϳ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˼�˺�˽��Γ˯ΎοϹ��
˺���ϓϮΗϦϔδϟ� ϊϴϤΟ� ϰϠϋ� ΓέΎΤΒϟ� ΔϣΎϗ·� ϦϛΎϣ� ϲϓ� ΔϴΎΑήϬϜϟ� Γ˯ΎοϹ� ή� ��ήϓϮΗ� ϡΪϋ� ΔϟΎΣ� ϲϓϭ

�ΓΰϬΟ�ϭ�ϊϨμϟ�ΔΒγΎϨϣ�ϴΑΎμϣ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ΔϴϓΎο·�Γ˯Ύο·�ΡΎΘΗ�ˬΓ˯ΎοϺϟ�˯ΎΑήϬϜϟ�Ϧϣ�ϦϴϠϘΘδϣ�ϦϳέΪμϣ
ΉέϮτϟ�ΕϻΎΣ�ϲϓ�ϡΪΨΘγϼϟ�Γ˯Ύο·���

˻���ϓ�ϊΠπϣ�Ϟϛ�αέ�ϰϠϋ�Γ˯ήϘϠϟ�ϲΎΑήϬϛ�ΡΎΒμϣ�ΐϛήϳ˰�ϑήϏ�ϲϨϟ˰ϡϮ���

˼���ϴϋΎϨτλϻϭ�ΔϴόϴΒτϟ�Γ˯ΎοϺϟ�ΔϤϼϣ�ήϴϳΎόϣ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΩΪΤΗ˰Δ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˼�˺�˾���ϡϮϨϟ�ϑήϏ�
˺���ϭ�έΎΤΒϠϟ�ϥΎϜϣϹ�έΪϘΑ�ΔΣήϟ�ϞΎγϮΑ�ΎϫΪϳϭΰΗϭ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔΒγΎϨϣ�ϊΟΎπϣ�ήϴϓϮΗ�ϲϐΒϨϳ�ϱ
�Ϊϗ�ϚϳήηϪΑ�Ύ˱ΑϮΤμϣ�έΎΤΒϟ�ϥϮϜϳ��

˻���ΚϴΤΑ�ΰϬΠΗϭ�ϡϮϨϟ�ϑήϏ�ςτΨΗ�ϡΎϤΤΘγ�ΔϓήϏ�ϢπΗ��ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ�ˬΔλΎΧνΎΣήϣ�ˬ�ήϓϮϳ� ΎϤΑ
ΎϬΒϴΗήΗ�ϞϬδϟ�Ϧϣ�ϥϮϜϳϭ� ΎϬϴϠϏΎθϟ�ΔϟϮϘόϣ�ΔΣέˬ��ϭ�ϪΑ�ϡϮϘΗ�ϥ�ϦϴόΘϳ�ϱάϟ�ρΎθϨϟ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϢΠΣ�ϥΎϛ� Ϋ·

Ύ˱ϴϠϤϋϭ�ϻ˱ϮϘόϣ�ϚϟΫ�ϞόΠϳ�ΎϬϤϴϤμΗ���

˼����ΐΗήΗϡϮϧ�ϑήϏϜϤϣ�ϚϟΫ�ϥϮϜϳ� Ύϣ�έΪϘΑ�ˬΕΎΑϮϨϟ�Ωήϓ�ϦϴΑ�ϞμϔΗ�ΚϴΤΑ�ΓέΎΤΒϟ��ϻϭ�ˬΎ˱ϴϠϤϋ� Ύ˱Ϩ
ΔϴϠϴϟ�ΔΑϮϧ�ϲϓ�ϦϴϠϣΎϋ�ϊϣ�ΔϳέΎϬϧ�ΔΑϮϧ�ϲϓ�ϥϮϠϣΎϋ�ΓέΎΤΑ�ΎϬδϔϧ�Δϓήϐϟ�ϢγΎϘΘϳ���

˽���ΔϓήϏ�ϞϜϟ�ϦϴμΨη�ϡϮϨϟ�ϑήϏ�ϥϮϠϐθϳ�Ϧϳάϟ�ϒμϟ�ρΎΒο�ΩΪϋ�ίϭΎΠΘϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻ���

˾����ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΕϼϴϬδΘϟ�ϕΎτϧ�Ϊϣ�ϰϟ·�έΎΒΘϋϻ�ϰϟϮϳ̂�ϡ��Ϧϣ�ϒϟ�έΎϴόϤϟ�˼�˺�ϞϤθΘϟ�
�ςΑΎοϟ�ΔγΪϨϬϟϲϧΎΜΎ˱ϴϠϤϋ�Ύ˱ϨϜϤϣ�ϚϟΫ�ϥϮϜϳ�ΎϣΪϨϋ����

˿�����ΏΎδΣ�ϲϓ� ΪϋΎϘϤϟϭ�ΝέΩϷ�ΕΫ�ϦΰΨϟϭ�ΕΎϧΰΨϟϭ�ϊΠπϤϟ� ΎϬϠϐθϳ�ϲΘϟ� ΔΣΎδϤϟ�ΝέΪϨΗ
ΔϴοέϷ�ΔΣΎδϣ� ��ήϴϏ�ϭ� Γήϴϐμϟ�ΕΎϏήϔϟ�ϰϨΜΘδΗϭϟ�ΔΣΎΘϤϟ�ΔΣΎδϤϟ� Ύ˱ϴϠόϓ�ΪϳΰΗ�ϻ�ϲΘϟ�ΔΣΎδϤϟ�ΔϤψϨϤ

γ�ϦϜϤϳ�ϻ�ϲΘϟϭ�ΓήΤϟ�ΔϛήΤϠϟΙΎΛ�ϊοϮϟ�ΎϬϣΪΨΘ���

��

��

��

������� ����� ������.indd   43 10/27/21   2:03 PM

-54-



(1414) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

̀����ΐϧΎΟ�ϝϮσ�ϰϠϋ�ΔϋϮοϮϤϟ�ϊΟΎπϤϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑϭ�˭ϦϴϨΛ�ϰϠϋ�ϊΟΎπϤϟ�ϖΑϮσ�ΪϳΰΗ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻ
ϊΠπϤϟ�ϕϮϓ�ΔϴΒϧΎΟ�ΔΤΘϓ�ΎϬϴϓ�ΪΟϮΗ�ϲΘϟ�ϊϗϮϤϟ�ϲϓ�ΪΣϭ�ϰϠϋ�ϖΑϮτϟ�ΪϳΰΗ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻ�ΔϨϴϔδϟ���

́����Ϧϋ�ϦϴϘΑΎσ�Ϧϣ�ϊΠπϣ�ϲϓ�ϰϧΩϷ�ϊΠπϤϟ�ωΎϔΗέ�ϞϘϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ϻ˼˹ϴΘϨγ��τγ�ϕϮϓ� ˱ήΘϤ
�Ϧϣ�ϰϧΩϷ�ΐϧΎΠϟϭ�ϰϧΩϷ� ϊΠπϤϟ� ϦϴΑ� Ύ˱ΒϳήϘΗ� ΔϓΎδϤϟ�ϒμΘϨϣ�ϲϓ�ϰϠϋϷ� ϊΠπϤϟ� ϊοϮϳϭ� ˭ΔϴοέϷ

ϒϘδϟ�νέϮϋ���

̂����ϥ�ϞϤΘΤϳ�ϻ� ˬ˯ΎδϠϣϭ�ΔΒϠλ� ˬΓΪϤΘόϣ� ΓΩΎϣ�Ϧϣ� ˬΪΟϭ�ϥ·� ˬΰΟΎΤϟ�έΎσ·ϭ�ϊΠπϤϟ�έΎσ·�ϊϨμϳ
ΕήθΤϟ�ϱϭ΄Η�ϥ�ϭ�ϞϛΘΗ���

˺˹���ΎπϤϟ�ϊϨλ�ϲϓ�ΐϴΑΎϧ�ΖϣΪΨΘγ� Ϋ·�ϥ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ�ΏϮϘΜϟ�Ϧϣ�ΔϴϟΎΧ�ϥϮϜΗϭ� ϡΎϜΣΈΑ� ΪδΗ�ϊΟ
ΕήθΤϟ�ϝϮΧΪΑ�ϤδΗ���

˺˺���Α�ϊΠπϣ�Ϟϛ�Ωϭΰϳ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬήϴΛϭ�ωΎϘΑ�Ωϭΰϣ�εήϔΑ�ϭ�ήϴΛϭ�ωΎϗϭ�ϳήϣ�εήϔ�ΔϴΒϟϮϟ�ΓΪϋΎϗ
ϲΒϟϮϟ�ωΎϗ�ϭ���ϥϮϜϳϭ�ΔϣΪΨΘδϤϟ�ΓϮθΤϟϭ�ϡΪΨΘδϤϟ�εήϔϟΓΪϤΘόϣ�ΓΩΎϣ�Ϧϣ��ϡΪΨΘγ�ίϮΠϳ�ϻϭ��ϱϭ΄Η�ΓΩΎϣ�ϱ

ΤϟΕήθΓϮθΤϟ�ϲϓ����

˺˻����ϊοϭ�ΪϨϋϊΠπϣ�Ϟϔγ�ϲϓ�έΎΒϐϟ�ϪϨϣ�άϔϨϳ�ϻ�ωΎϗ�ΐϛήϳ�ήΧ�ϕϮϓ��ϭ�εήϔϟ�ϲΒϟϮϠϟ�ωΎϘϟ
ϰϠϋϷ�ϊΠπϤϠϟ���

˺˼���ϞϛΘϟ�ϭ�ΝΎΟϮϋϼϟ�ΔϠΑΎϗ�ήϴϏ�ΔΒϠλ�ΔϤϋΎϧ�ΓΩΎϣ�Ϧϣ�ΙΎΛϷ�ϊϨμϳ���

˺˽���ΎϬϠΛΎϤϳ�Ύϣ�ϭ�ΔϴΒϧΎΠϟ�ΕΎΤΘϔϟ�ϰϠϋ�ήΎΘδΑ�ϡϮϨϟ�ϑήϏ�ΩϭΰΗ���

˺˾���� ΓήϤΑ�ϡϮϨϟ�ϑήϏ�ΩϭΰΗ�ϑΎϛ�ΩΪϋϭ�ΐΘϜϠϟ�ϑέϭ�ΔϴμΨθϟ�ΔϨϳΰϟ�ΕΎϣΰϠΘδϤϟ�ήϴϐλ�ϥϮΧϭ
ϒσΎόϤϟ�ΐΟΎθϣ�Ϧϣ���

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˼�˺�˿��ϡΎότϟ�ϝϭΎϨΗ�ΕΎϋΎϗ��
˺���ΔϠμϔϨϣ�ϭ�ΔϛήΘθϣ� Ύϣ·� ϡΎότϟ�ϝϭΎϨΗ�ΕΎϋΎϗ�ϥϮϜΗ�ϥ�ίϮΠϳ��ΪόΑ�ϥ΄θϟ� άϫ�ϲϓ�έήϘϟ� άΨΘϳϭ�

ϭ� ΓέΎΤΒϟ�ϲϠΜϤϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ϲϠΜϤϣ�Δτϳήηϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ� ϩέήϗ·� �ϭΗ�ϞϣϮϋ�ϰϋή
ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϢΠΣ�ϞΜϣ�ΕΎΟΎϴΘΣϻ�ΔϴϋΎϤΘΟϻϭ�ΔϴϨϳΪϟϭ�ΔϴϓΎϘΜϟΓΰϴϤϤϟΓέΎΤΒϠϟ����

˻����ϝϭΎϨΗ�ΕΎϋΎϗ�ϙάϧ�ήϓϮΗ�ˬΓέΎΤΒϠϟ�ΔϠμϔϨϣ�ϡΎόσ�ϝϭΎϨΗ�ϖϓήϣ�ήϴϓϮΗ�ΎϬϴϓ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ΕϻΎΤϟ�ϲϓ
ΔϠμϔϨϣ�ϡΎόσ��

���˭ρΎΒπϟϭ�ϥΎΑήϠϟ�

�Ώ���ρΎΒπϟ�ϒμϟΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ϢϫήϴϏϭ���

˼����Ϧϔγ�ϑϼΧ� Ϧϔδϟ� ϰϠϋ� ˬΓέΎΤΒϠϟ� ΔμμΨϤϟ� ϡΎότϟ� ϝϭΎϨΗ�ΕΎϋΎϗ� ΔΣΎδϣ� ϞϘΗ� ϥ� ίϮΠϳ� ϻ
Ϧϋ�ˬΏΎϛήϟ�˺̄˾�ΔττΨϤϟ�αϮϠΠϟ�ΔϗΎσ�Ϧϣ�κΨη�ϞϜϟ�Ύ˱όΑήϣ�˱ήΘϣ���

˽����ϡΎότϟ�ϝϭΎϨΗ�ΕΎϋΎϗ�ΩϭΰΗ�Ϧϔδϟ�ϊϴϤΟ�ϲϓ�ϊδΘϟ�ΔϴϓΎϛ�ˬΔϛήΤΘϣ�ϭ�ΔΘΑΎΛ�ˬΔΒγΎϨϣ�ΪϋΎϘϣϭ�ΪϮϤΑ
Ϥϣ�ΩΪϋ�ήΒϛΖϗϭ�ϱ�ϲϓ�ΎϫϮϣΪΨΘδϴϟ�ΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ϦϜ���

˾���ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϥϮϜϳ�ΎϤϨϴΣ�ΕΎϗϭϷ�ϊϴϤΟ�ϲϓ�ΡΎΘϳ��

����ΕΎϋΎϗ�ϭ�ΔϋΎϗ�ϥϮϣΪΨΘδϳ�Ϧϳάϟ�ιΎΨηϷ�ΩΪόϟ�ΔϴϓΎϛ�Δόγ�ΕΫ� ˬΐγΎϨϣ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�ΔϋϮοϮϣ�ΔΟϼΛ
˭ϡΎότϟ�ϝϭΎϨΗ�

�Ώ��˭ΔϨΧΎδϟ�ΕΎΑϭήθϤϟ�ϝϭΎϨΘϟ�ΕϼϴϬδΗ�

��
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�Ν��ΎϴϤϟ�ϴΘΗ�ΕϼϴϬδΗΓΩέΎΒϟ�ϩ���

˿����ϡΎότϟ�ϲϧϭϷ�ΕΎϧΰΧ�ήϓϮΗ�ϡΎότϟ�ϝϭΎϨΗ�ΕΎϋΎϗ�ϰϠϋ�ΓάϓΎϧ�ϡΎότϟ�ϲϧϭ�Δϓήϐϟ�ϥϮϜΗ�ϻ�ΎϣΪϨϋ
ϲϧϭϷ�Ϟδϐϟ�ΔΒγΎϨϤϟ�ΕϼϴϬδΘϟϭ���

̀���ΔΑϮσήϠϟ�ΔϣϭΎϘϣ�ΓΩΎϣ�Ϧϣ�ΪϋΎϘϤϟϭ�ΪϮϤϟ�τγ�ϥϮϜΗ���

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˼�˺�̀��ΔϴΤμϟ�ϖϓήϤϟ��
˺���γϻϭ�ϝΎδΘϏϻ�νϮΣ�ϥϮϜΗ�τγ�ΕΫ� ΓΪϤΘόϣ� ΓΩΎϣ�Ϧϣ� ΔϋϮϨμϣϭ�ΐγΎϨϣ� ϢΠΣ�Ϧϣ� ϡΎϤΤΘ

ϞϛΘϟ�ϭ�ήθϘΘϟ�ϭ�ϖϘθΘϠϟ�ϞΑΎϗ�ήϴϏ�ϢϋΎϧ���

˻����Ϟϛ�ϥϮϜΗξϴΣήϤϟϖϓΩ�˯ΎϤΑ�Ϟδϐϳ�ίΎϬΠΑ�ΩϭΰΗϭ�ΪϤΘόϣ�ίήσ�Ϧϣ��ΔΒγΎϨϣ�ξΣέ�ΔϠϴγϮΑ�ϭ�
ϼ˱Μϣ�˯ϮϬϟΎΑ�ˬϯήΧϭ�ˬ�ϞΎγϮϟ�ϩάϫ�ϥϮϜΗΰϫΎΟΓϴϓ�ϢϜΤΘϟ�ϢΘϳϭ�ˬΕΎϗϭϷ�Ϟϛ�ϲϓ�ϡΪΨΘγϼϟ�ϬΎϞϘΘδϣ�ϞϜθΑ����

˼���ΔϴϟΎΘϟ�ρϭήθϟ�κΨη�Ϧϣ�ήΜϛ�ϡΪΨΘγϻ�ΓΪόϤϟ�ΔϴΤμϟ�ϖϓήϤϟ�ϲϓ�ήϓϮΘΗ��

���˭ΔΒγΎϨϣ�ϑήλ�ΔϠϴγϮΑ�ΓΩϭΰϣϭ�ΔΑϮσήϟ�ΎϬϨϣ�άϔϨΗ�ϻ�ΔϨϴΘϣ�ΓΪϤΘόϣ�ΓΩΎϣ�Ϧϣ�ΕΎϴοέϷ�ϥϮϜΗ�

�Ώ���ωΎϔΗέ�ϰΘΣ�˯ΎϤϟ� ΎϬϨϣ�άϔϨϳ�ϻ� ˬϯήΧ� ΓΪϤΘόϣ� ΓΩΎϣ�ϭ�ΐϠμϟ�Ϧϣ�ϞλϮϔϟ�ϥϮϜΗ˻˼ΘϤϴΘϨγ��ϰϠϋ� ˱ή
˭τδϟ�ϯϮΘδϣ�ϕϮϓ�ϞϗϷ�

�Ν��ϭ�ϖϓήϤϟ�Γ˯Ύο·�ϥϮϜΗϭ�ΎϬΘΌϓΪΗ˭ΔϴϓΎϛ�ΎϬΘϳϮϬΗ�

�Ω���ϥϮϜΗ�ξϴΣήϤϟ�ϑήϏ�ϰϟ·�ΓήηΎΒϣ�ϲπϔΗ�ϻϭ�ˬΎϬϨϋ�ΔϠϘΘδϣ�ϦϜϟϭ�ϝΎδΘϏϻϭ�ϡϮϨϟ�ϑήϏ�Ϧϣ�ΔΒϳήϗ
ϭ�ϡϮϨϟ�ϑήϏ�ϦϴΑ�ήϤϣ�ϰϟ·�ϭ�ϡϮϨϟ�ξϴΣήϣ�ϦϴΣ�ρήΘηϻ�άϫ�ϖΒτϳ�ϻ�ϰϠϋ�˭ήΧ�ϞΧΪϣ�ΎϬϟ�βϴϟϳ�ϊϘ

νΎΣήϤϟ�ΔόΑέ�Ϧϣ�ήΜϛ�ΎϤϬϴϓ�ϢϴϘϳ�ϻ�ϡϮϧ�ϲΘϓήϏ�ϦϴΑ�ΓέΎΤΑ˭�

�ϫ���Ϧϣ�ήΜϛ�ΪΟϭ�Ϋ·νΎΣήϣ�ϢδϘϟ�βϔϧ�ϲϓ�ϳΓϮϠΨϟ�ϥΎϤπϟ�Ύ˱ϴϓΎϛ�˱ήΘγ�ήΘδ���

˽���ΎϬϴϛϭ�ΎϬϔϴϔΠΗϭ�βΑϼϤϟ�ϞδϏ�ϖϓήϣ�ϞϤθΗˬΓέΎΤΒϠϟ�ΔΣΎΘϤϟ�ˬϲϠϳ�Ύϣ���

����Εϻ�˭βΑϼϤϟ�Ϟδϐϟ�

�Ώ��ΕϻϮΑ�ΓΩϭΰϣ�ϒϴϔΠΗ�ϑήϏ�ϭ�ϒϴϔΠΗ�˭ΔΒγΎϨϣ�ΔϳϮϬΗϭ�ΔΌϓΪΗ�ϞΎγ�

�Ν��ϜϣΎϭ˳�ΔϠΛΎϤϣ�ΕϭΩ�ϭ�ϲϜϠϟ�ΡϮϟϭ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˼�˺�́�ΓΩΎϴόϟ���
˺���Η�ϞϬδϳ�ΚϴΤΑ�ΓΩΎϴόϟ�ϢϤμ�ΎϬϴϓϭ�ΔϴϟϭϷ�ΔϴΒτϟ�ΕΎϓΎόγϹ�ϢϳΪϘΗϭ�ϲΒτϟ�ϒθϜϟ�˯ήΟ·�ΓΪϋΎδϤϟ
�ϰϠϋ�ϊϨϣ�νήϣϷ�ϲθϔΗΔϳΪόϤϟ���

˻���ϭ�ϞΧΪϤϟ�ΕΎΒϴΗήΗ�ϢϤμΗΓήγ˷ϷϹϭ��ΔΣέ�ϞϔϜΗ�ΚϴΤΑ�ϩΎϴϤϟ�ΕΩΪϣ·ϭ�ΔΌϓΪΘϟϭ�ΔϳϮϬΘϟϭ�Γ˯Ύο
ϢϬΟϼϋ�ϞϬδΗϭ�ΓΩΎϴόϟ�˯ϻΰϧ���

˼���ΗΩΪΤ�Ϧϣ�ϡίϼϟ�ΩΪόϟ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�Γήγ˷ΓΩΎϴόϟ����

˽����ΓΩΎϴόϟ�˯ϻΰϧ�ϡΪΨΘγϻ�ΔμμΨϣ�ΔϴΤλ�ϖϓήϣ�ήϓϮΗϥϭΩϫήϴϏ��ϰϠϋ�ϭ�ΓΩΎϴόϟ�Ϧϣ�˯ΰΠϛ�Ύϣ·�ˬϢ
ΎϬϨϣ� ΓΪϳΪη�ΔΑήϘϣ� �ϟ�ϖϓήϤϟ� ϩάϫ�ϞϤθΗϭ�ΪΤϛ�ΔϴΤμ�ϰϧΩ� Ύ˱οΎΣήϣΪΣϭ˱��νϮΣϭΪΣϭ�ϝΎδΘϏ˱�νϮΣϭ�

�ϡΎϤΤΘγ�ϭϣΎϤΣΎ˱ηΎηέ�˱ΪΣϭ�Ύ˱���
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�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˼�˺�̂���ϯήΧϷ�ϖϓήϤϟ�
˺���ϥϮϜΗ�ϥ�ΎϬϴϓ�ϰϋήϳ�ˬβΑϼϤϟ�ήϴϴϐΘϟ�Εϻϵ�ήΒϨϋ�ϲϓ�ϦϴϠϣΎόϠϟ�ΔϠμϔϨϣ�ϖϓήϣ�ΡΎΘΗ�ΎϤΜϴΣ��

���·�ϝϮλϮϟ�ϦϜϤϳϭ�Εϻϵ�ήΒϨϋ�ΝέΎΧ�ΔϣΎϘϣ˭ΔϟϮϬδΑ�ΎϬϴϟ�

�Ώ���εΎηέ�ϡΎϤΣ�ϭ�ϡΎϤΤΘγ�νϮΤΑ�Ϛϟάϛϭ�βΑϼϤϠϟ�ΔϳΩήϓ�ΕΎϧΰΨΑ�ΓΰϬΠϣ� ΎϤϬϴϠϛ�ϭ�ϝΎδΘϏ�νϮΣϭ
ΓΩέΎΒϟϭ�ΔϨΧΎδϟ�ΔΑάόϟ�ΔϳέΎΠϟ�ϩΎϴϤϟΎΑ�ΓΩϭΰϣ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˼�˺�˺˹��ϊΟΎπϤϟ�ΕΎηϭήϔϣ��
ΕϭΩϷ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏϭ�ΓΪΎϤϟ�ϲϧϭϭ�

˺���ΎΒϤϟ�ϖϴΒτΗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ΚΤΒΗΔϴϟΎΘϟ�ΉΩ��

����ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΎϬϟΎϤόΘγϻ�Δϔϴψϧ�ΓΪΎϣ�ϲϧϭϭ�ϊΟΎπϤϠϟ�Δϔϴψϧ�ΕΎηϭήϔϤΑ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�Ωϭΰϳ
�ΪϨϋϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϥΎΑέ�ΎϫΩΪΤϳ�ϲΘϟ�ΪϴϋϮϤϟ�ϲϓ�ΎϬΗΩΎϋ·�ΔϴϟϭΆδϣ�ΓέΎΤΒϟ�ϰϠϋ�ϊϘΗϭ�ˬΔϣΪΨϟ�˯ΎϨΛ�ΔϨϴϔδϟ

˭ΎϬϴϠϋ�ϢϬΘϣΪΧ�˯ΎϬΘϧ�

�Ώ��πϤϟ�ΕΎηϭήϔϣ�ϥϮϜΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ϕΎΒσϷ�ϥϮϜΗϭ�ˬΪϴΟ�ωϮϧ�Ϧϣ�ϊΟΎ�ΏϮϛϷϭ�ΓΪΎϤϟ�ϲϧϭ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏϭ
�˭ΎϬϔϴψϨΗ�ϞϬδϳ�ΓΪϤΘόϣ�ΓΩΎϣ�Ϧϣ�ΔϋϮϨμϣ�

�Ν��ξϴΣήϤϟ�ϕέϭϭ�ϥϮΑΎμϟϭ�ϒηΎϨϤϟΎΑ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�Ωϭΰϳ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˼�˺�˺˺���ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗ��
ΕΎΒϴΗήΘϟϭ�ΔϨϴϔδϟ�ΓέΎϳίϭ�ΪϳήΒϟΎΑ�ΔλΎΨϟ�

˺����˯Ϯο�ϰϠϋ� ˬΎϬΘϣ˯ϼϣ�ϥΎϤπϟ� ΔΑέΎϘΘϣ�ΕήΘϓ�ϰϠϋ� ϪϴϓήΘϟ�ΕΎϣΪΧϭ�ΕϼϴϬδΗ�ϲϓ� ήψϨϟ� ΩΎόϳ
�ΔϋΎϨλ�ϲϓ�ΕέϮτΘϟ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏϭ�ΔϴϠϴϐθΘϟϭ�ΔϴϨϘΘϟ�ΕέϮτΘϟ�Ϧϋ�ΔΌηΎϨϟ� ΓέΎΤΒϟ�ΕΎΟΎϴΘΣ�ϲϓ�ΕήϴϐΘϟ

ϱήΤΒϟ�ϞϘϨϟ���

˻���ήϘϠϟ�ΕϼϴϬδΗϭ�ΐΘϛ�ΔϧΰΧ�ϢπΘϟ�ϰϧΩ�ΪΤϛ�ΔΜΛΆϣ�ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗ�ϥϮϜΗΔΑΎΘϜϟϭ�Γ˯ˬ�ΏΎόϟϸϟϭ�
Ύ˱ϴϠϤϋ�Ύ˱ϨϜϤϣ�ϚϟΫ�ϥΎϛ�ΎϤΜϴΣ���

˼���ϒμϘϣ�ΔϣΎϗ·�ˬϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΘϟ�ςϴτΨΘϟ�ΪϨϋ�ΎϫέΎΒΘϋ�ϲϓ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�άΧ΄Η���

˽����έΎΒΘϋϻ�˯ϼϳ�ϲϐΒϨϳ�Ύ˱πϳΔϴϟΎΘϟ�ΕϼϴϬδΘϟ�ϝϮϤη�ϰϟ·έΎΤΒϠϟ�ΔϔϠϜΗ�ϥϭΪΑ�Ύ˱ϴϠϤϋ�ϦϜϣ�ΎϤΜϴΣ�ˬ���

���ϦϴΧΪΘϠϟ�ΔϓήϏ˭�

�Ώ���ΞϣήΑ�ΓΪϫΎθϣ˭ΔϴϜϠγϼϟ�ΕΎϋΫϹ�ϝΎΒϘΘγϭ�ϥϮϳΰϔϠΘϟ�

�Ν���νήϋϷϡϼϓ�ϰϠϋ�ˬ�ϥϭΰΨϤϟ�ϥϮϜϳ�ϥϨϣ�ϰϠϋ�˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ�ϩήϴϴϐΗ�ϱήΠϳ�ϥϭ�ΔϠΣήϟ�ΓΪϤϟ� Ύ˱ΒγΎϨϣ�ΎϬ
˭ΔϟϮϘόϣ�ΕήΘϓ�

�Ω���ϦϜϤϳ�ϲΘϟ�ΏΎόϟϷϭ� ΪοΎϨϤϟ�ϰϠϋ�ΐόϠϟ�ΕϭΩϭ� ˬϦϳήϤΘϟ�ΕΪόϣ�ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ� ΔϴοΎϳήϟ�ΕΪόϤϟ
�τγ�ϰϠϋ�ΎϬΘγέΎϤϣ˭ΔϨϴϔδϟ�

�ϫ��˭ϦϜϣ�ΎϤΜϴΣ�ˬΔΣΎΒδϠϟ�ΕϼϴϬδΗ�

�ϭ���ϥϭ� ΔϠΣήϟ� ΓΪϤϟ� Ύ˱ΒγΎϨϣ� ΎϬϨϣ� ϥϭΰΨϤϟ� ϥϮϜϳ� ϥ�ϰϠϋ� ˬΐΘϜϟ� Ϧϣ� ΎϫήϴϏϭ� ΔϴϨϬϣ� Ύ˱ΒΘϛ�ϱϮΤΗ� ΔΒΘϜϣ
˭ΔϟϮϘόϣ�ΕήΘϓ�ϰϠϋ�ϝΪΒΘδΗ�

��

��

��
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�ί��˭ΔϴΤϳϭήΘϟ�ΔϳϭΪϴϟ�ϑήΤϟ�ΔγέΎϤϤϟ�ΕϼϴϬδΗ�

�Ρ��ϟ� ΓΰϬΟϭ�ϥϮϳΰϔϠΘϟϭ� ϮϳΩήϟ�ϞΜϣ� ΔϴϧϭήΘϜϟ·�ΕΪόϣϭ� ϮϳΪϴϔ�'9'�&'�ϲμΨθϟ�ΏϮγΎΤϟ�ίΎϬΟϭ
ωΎϤΘγ�ίΎϬΟϭ�ϪΠϣήΑϭ��ΕΎΘϴγΎϜϟ�ϞϴΠδΗ˭�

�ρ���ΔϴϨϳΪϟ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΩΎόϠϟ� Ύ˱ϔϟΎΨϣ�άϫ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ˬ˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ�ˬΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΕΎϧΎΣ�ήϴϓϮΗ
�˭ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ϭ�

�ϱ��ήΒϟΎΑϭ�ˬήΒϟϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϦϴΑ�ΔϟϮϘόϤϟ�ϲϔΗΎϬϟ�ϝΎμΗϻ�ΔϴϧΎϜϣ·�ϥΎϛ� ΎϤΜϴΣ�ˬΖϧήΘϧϹ�ΔϜΒηϭ�ϲϧϭήΘϜϟϹ�Ϊϳ
ΕΎϣΪΨϟ�ϩάϫ�ϡΪΨΘγϻ�ΎϫέΪϘϣ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ΔϟϮϘόϣ�ϡϮγέ�ϞΑΎϘϣ�ˬΎ˱ΣΎΘϣ�ϚϟΫ��

˾���ΔϨϜϤϣ�ΔϠϴγϭ�ωήγϭ�ϦϤο΄Α�ΓέΎΤΒϟ�ΪϳήΑ�ϝΎγέ·�ϢΘϳ�ϥ�ϥΎϤπϟ�ΪϬΟ�Ϟϛ�ϝάΑ�ϲϐΒϨϳ���ϥ�ϲϐΒϨϳϭ
ΜϴΣ�ΔϴϓΎο·�ΪϳήΑ�ϡϮγέ�ϊϓΪΑ� ΓέΎΤΒϟ�ΔΒϟΎτϣ�ϲϓϼΘϟ� Ύ˱πϳ�ΩϮϬΠϟ�ϝάΒΗ�ϪϴΟϮΗ� ΓΩΎϋ·�ϱέϭήπϟ�Ϧϣ�ϥϮϜϳ� ΎϤ

ϢϬΗΩέ·�Ϧϋ�ΔΟέΎΧ�ϑϭήψϟ�ΔϴϧΎΛ�ΪϳήΒϟ���

˿����ΔϳέΎδϟ�ϮϠϟ� ϭ�ϦϴϧϮϘϟΎΑ� Ύ˱Ϩϫέ� ˬΓέΎΤΒϠϟ�ϳήμΘϟ� Δϋήγ�ϥΎϤπϟ� ήϴΑΪΗ� ΫΎΨΗ�ΚΤΑ�ϲϐΒϨϳ
ˬΎ˱ϴϟϭΩ�ϭ� Ύ˱ϴϨσϭ��ΔϓΎπΘγΎΑ�ˬϻ˱ϮϘόϣϭ� Ύ˱ϨϜϤϣ�ϚϟΫ�ϥΎϛ�ΎϤΜϴΣϭϢϬΎϛήη�ϢϬΎϗΪλϭ�ϢϬΑέΎϗϭ��ϦϳήΰϛϦΘϣ�ϰϠϋ�

Ϥϟ�ϲϓ�ΎϫΩϮΟϭ�˯ΎϨΛ�ϢϬΘϨϴϔγ˯ΎϨϴ��ϦϣϷ�ϳέΎμΘΑ�ϖϠόΘΗ�ϞϏϮη�ϱ�ήϴΑΪΘϟ�ϩάϫ�ϲϓϮΘδΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϭ���

̀���Α� ΓέΎΤΒϠϟ�ΡΎϤδϟ� ΔϴϧΎϜϣ·�ϲϓ� ήψϨϟ�ϲϐΒϨϳ� ϢϬΎϛήη�ΏΎΤτλΎ�ήΧϵϭ�ϦϴΤϟ�ϦϴΑ�ΕϼΣέ�ϲϓ
ϻ˱ϮϘόϣϭ� Ύ˱ϴϠϤϋ� ϚϟΫ� ϥΎϛ� ΎϤΜϴΣ� �� ϲϐΒϨϳϭϥϮϜϳ� ϥ�ϟ˯Ύϛήθϟ� ˯ϻΆϬΔϴτϐΗ��ο� ΐγΎϨϣ� Ϧϴϣ΄ΘΑ�ΙΩϮΤϟ� Ϊ

Ϧϴϣ΄Θϟ�άϫ�ΪϘόϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϨϜϤϣ�ΓΪϋΎδϣ�Ϟϛ�ϡΪϘϳ�ϥ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϰϠϋϭ�˭νήϣϷϭ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˼�˺�˺˻���ΕίΰΘϫϻϭ�˯ΎοϮπϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟ�
˺����ϊϘΗ�ϦϛΎϣϭ�ΔϣΎϗϹ�ΕϼϴϬδΗΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ�ϪϴϓήΘϟˬ��έΪϘΑϜϳ�ΎϣϮ�ϥ�ϚϟΫΎ˱ϴϠϤϋ�Ϧϋ� ˱ΪϴόΑ�ˬ�ϑήϏ

ϴΟϮΘϟϭ�ΕΎϛήΤϤϟ�Εϻϵ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏϭ�˯ϮϬϟ�ϒϴϴϜΗϭ� ΔΌϓΪΘϟϭ� ΔϳϮϬΘϟ� ΓΰϬΟϭ�τδϟ�ϊϓήϣϭ�ΕΪόϤϟϭ� Ϫ
�ΓΰϬΟϷϭ˯ΎοϮπϠϟ�ΓήϴΜϤϟ���

˻���Η�ϡΪΨΘδ�ΩϮϣϋΎϟίΔ�ϟ�ϲϓ�ΕϮμϠϟ�ΔμΘϤϣ�ϯήΧ�ΔΒγΎϨϣ�ΩϮϣ�ϭ�ΕϮμϠϊϨλ�ϞλϮϔϟ�ΐϴτθΗϭ�
�ϒϘγϷϭ�τγϷϭϘτϨϣ�ϞΧΩΔ�ΕϮμϟ�ΙϭΪΣ�� ΎϤϛ˯ΎοϮπϠϟ� ΔϟίΎόϟ�ΏϮΑϷ� ϡΪΨΘδΗ�ϲϓ�ϕϼϏϹ� ΔϴΗΫ�

Εϻϵ�ϦϛΎϣ���

˼����ϑήϏ� ΩϭΰΗ�ΕΎϛήΤϤϟ� ΎϤΜϴΣ� ˬΕϻϵ�ϦϛΎϣ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏϭ�ϦϜϣ�Δϳΰϛήϣ� ΔΒϗήϣ�ϑήϐΑ� ˬΎ˱ϴϠϤϋ
�Εϻ϶ϟ�ΔϓήϏ�ϲϓ�ϦϴϠϣΎόϠϟ�ΕϮμϠϟ�ΔϟίΎϋΕΎϛήΤϤϟ��ϣ�ϞϤόϟ�ϦϛΎϣ�ϝΰόΗϭΜ�ˬϥΎϜϣϹ�έΪϘΑ�ˬΕϻϵ�Δηέϭ�Ϟ

ΔϣΎόϟ�Εϻϵ�ΔϓήϏ�˯ΎοϮο�ϦϋˬϴϔΨΘϟ�ήϴΑΪΗ�άΨΘΗϭ�ξ�˯ΎοϮπϟ�ϲϓΕϻϵ�ϞϴϐθΗ����

˽����ϥ�ϲϐΒϨϳ�ΔϴϬϴΟϮΘϟ�ΉΩΎΒϤϟ�ϊϣ�ΔϘϔΘϣ�ΔϣΎϗϹϭ�ϞϤόϟ�ϦϛΎϣ�ϲϓ�˯ΎοϮπϟ�ΕΎϳϮΘδϣ�ΩϭΪΣ�ϥϮϜΗ
�ΔϴϟϭΪϟνήόΘϟ�ΕΎϳϮΘδϣ�ϥ΄θΑˬ�Ϧϋ� ΓέΩΎμϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ�ˬ�ΔϧϭΪϣϟ�ΕΎγέΎϤϤϥϮϨόΑ�

ϞϤόϟ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�ΔτϴΤϤϟ�ϞϣϮόϟˬ�˻˹˹˺ˬ�ΒτϨϳ�ΎϤΜϴΣϭ�ΔϤψϨϤϟ�ΎϬΑ�ϲλϮΗ�ϲΘϟ�ΔλΎΨϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ϊϣ�ˬϚϟΫ�ϖ
ΔϳήΤΒϟΔϴϟϭΪϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϟϮΒϘϤϟ�˯ΎοϮπϟ�ΕΎϳϮΘδϤϟ�ΔϴϓΎο·�ϙϮϜλ�ϭ�ΔϘΣϻ�ΕϼϳΪόΗ�ϱ�ϊϣϭ���

ϭ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ϞϤόϟ�ΔϐϠΑ�ϭ�ΔϳΰϴϠϜϧϹΎΑ�ϱέΎδϟ�Ϛμϟ�Ϧϣ�ΔΨδϧ�ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϞϤΤΗϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϰϠϋ�ϥ�ϦϜϤϳ
ϋ�ϝϮμΤϟ�ΓέΎΤΒϠϟΎϬϴϠ���

˾���Η�ϻ�ϲϐΒϨϳ� ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗ� ϭ� ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ�Ϧϣ�ϱ�ϥϮϜϣ� ϭ�ΕΎΒΟϮϟ� ϢϳΪϘΗ�ϖϓή�Δοήόϣ
ΔσήϔϤϟ�ΕίΰΘϫϼϟ���
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�ΔΤϼϟ˼�˻���άϐϟ˯ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ��
νήϐϟ����ΔϴΤλ�ϑϭήχ�Ϟχ�ϲϓ�ΓΪϴΟ�ΔϴϋϮϧ�ΕΫ�ΏήθϠϟ�ϩΎϴϣϭ�˯άϏ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϝϮμΣ�ΔϟΎϔϛ
ΔϤψϨϣ�
˺����ϞϔϜΗ�ϞϛϟϭΩΔπϋ�ϮΗ�ϥ�ϤΤϞ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϊϓήΗ� ΎϬϤϠϋ�� ϡΪϘΗϭΩϮϣ˱� ΔϴάϏ��Ώήη� ϩΎϴϣϭ�ΔϴϓΎϛ

� ΔϴϋϮϨϟ� ΓΪϴΟϭΔϨϴϔδϟ�ΕΎΟΎϴΘΣ�ΐγΎϨϤϟ� ϮΤϨϟ�ϰϠϋ�ϲϓϮΘδΗ� ˬΔϴάϐϟ� ΔϤϴϘϟϭ�ΕΎϴϔϠΨϟ�ϒϠΘΨϣ�ϲϋήΗϭ�
ΔϴϨϳΪϟϭ�ΔϴϓΎϘΜϟ���

˻���ΪϗΎόΘϟ�ΓήΘϓ�ϝϼΧ�Ύ˱ϧΎΠϣ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϥϮθϴόϳ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�˯άϐϟ�ήϓϮϳ��

˼����ΐΠϳ�ϮϧϮϜϳ�ϥϭ�ϞϤόϟ�άϫ�ϰϠϋ�ϦϴΑέΪϣ�˯άϐϟ�ΩΪϋ·�ΔϴϟϭΆδϣ�ϢϬϴϟ·�ΪϬόΗ�Ϧϳάϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϥϮϜϳ�ϥ
ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϞϤόϟ�άϬϟ�ϦϴϠϫΆϣ���

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˼�˻��ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ�˯άϐϟ��
˺���� ΪϤΘόΗϛϞ�ϟϭΩΔπϋ�Ϯ�ΔϴϋϮϧϭ� ΔϴϤϜϟ� ΎϴϧΩ�ήϴϳΎόϣ� ϊοϮϟ�ήϴΑΪΘϟ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏ� ϭ�Ϯϟϭ�ϦϴϧϮϗ�

Ύϴϣϭ�˯άϐϟ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϣΪϘϤϟ�ΕΎΒΟϮϟ�ϰϠϋ�ϖΒτϨΗ�ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΘϟ�ήϴϳΎόϣϭ�Ώήθϟ�ϩ
ΎϬϤϠϋˬήϴϳΎόϤϟ�άϴϔϨΗϭ�ϲϋϮϟ�ΰϳΰόΘϟ�ΔϴϔϴϘΜΗ�Δτθϧ΄Α�ϊϠτπΗϭ�ΓήϘϔϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ����

˻����ϞϔϜΗϛϞ�ϟϭΩΔπϋ�Ϯ�ϲϓϮΘδΗ�ϥ�Ϧϔδϟ��ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟΔϴϟΎΘϟ�ΎϴϧΪϟ�ήϴϳΎόϤϟ��

���ϮΗ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ˬωϮϨΘϟϭ�ΓΩϮΠϟϭ�Δϴάϐϟ�ΔϤϴϘϟϭ�ΔϴϤϜϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ˬΔΒγΎϨϣ�Ώήη�ϩΎϴϣϭ�ΔϳάϏ�ΕΩΪϣ·�ήϴϓ
�ΔϠΣήϟ� ΓΪϣϭ� ˬ˯άϐϟΎΑ� ϖϠόΘϳ� ΎϤϴϓ� ΔϴϓΎϘΜϟ� ϢϬΗΎγέΎϤϣϭ� ΔϴϨϳΪϟ� ϢϬΗΎΒϠτΘϣϭ� ΎϬϨΘϣ� ϰϠϋ� ΓέΎΤΒϟ� ΩΪϋ

˭ΎϬΘόϴΒσϭ�

�Ώ��ϣ�ΕΎΒΟϭ� ϢϳΪϘΘΑ� Ϥδϳ�ΚϴΤΑ�ΕΎΒΟϮϟ� ϢϳΪϘΗ� Ϣδϗ� ΰϴϬΠΗϭ�ΐϴΗήΗ�ΔϴάϏ� ΔϤϴϗ�ΕΫϭ� ΔϋϮϨΘϣϭ� ΔΒγΎϨ
�˭ΔϴΤλ�ϑϭήχ�Ϟχ�ϲϓ�ΓέΎΤΒϠϟ�

�Ν��ϢϬϔΎχϭ�˯ΩϷ�ΐγΎϨϤϟ�ϮΤϨϟ�ϰϠϋ�ΕΎϤϴϠόΘϟ�Ϣϫ΅Ύτϋ·�ϭ�ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΐϳέΪΗ���

˼���ϳ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϦϤπ�ΔϨϴϔδϠϟ�ΥΎΒτϛ�Ϧϴόϳ�ϱάϟ�έΎΤΒϟ�ϥϮϜϳ�ϥϭ� Ύ˱ΑέΪϣ�Γ˯ΎϔϜϟΎΑ� Ύ˱όΘϤΘϣϭ�ϼ˱ϫΆϣ
Ϙϓϭ�ΔϔϴχϮϟ�˯ΩϷΔϴϨόϤϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�Ϯϟϭ�ϦϴϧϮϗ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕΎσήΘηϼϟ�Ύ˱���

˽����ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕΎσήΘηϻ�ϞϤθΗ˼�ΎϬΑ�Ύ˱ϓήΘόϣ�ϭ�ΓΪϤΘόϣ�ΐϳέΪΗ�ΓέϭΩ�ίΎΠϧ·�έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�
�ΔϴμΨθϟ�ΔϴΤμϟ�ΪϋϮϘϟϭ�˯άϐϟϭ�ΕΎΒΟϮϟ�ΩΪϋ·�ϰϠϋ�ΔϴϠϤόϟ� ΓέΪϘϟ�ϝϭΎϨΘΗ� ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΐϧΎΟ�Ϧϣ

�ϦϳΰΨΗϭΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗ�ϲϓ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟϭ�ΔΌϴΒϟ�ΔϳΎϤΣϭ�ϥϭΰΨϤϟ�ΔΒϗήϣϭ�ΔϳάϏϷ���

˾����ΎϬϴϠϋ�ρήΘθΗ�ϻ�Ϊϗ�ϲΘϟϭ�ιΎΨη� Γήθϋ�Ϧϋ�ϞϘϳ�έήϘϣ�ΩΪϋ� ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�ϞϤόϳ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϲϓ
ϞϫΆϣ�ΥΎΒσ�ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�ϥϮϜϳ�ϥ�ˬΎϬΗΎϴϠϤϋ�ίήσ�ϭ�ΎϬϤϗΎσ�ϢΠΣ�ϰϟ·�ήψϨϟΎΑ�ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟΎ˱ϣΎϤΗ��ϥϮϜϳ�ˬ

�κΨη�Ϟϛ�ΪϋϮϘϟϭ�˯άϐϟ�ϞϤθΗ�ΕϻΎΠϣ�ϲϓ�ΕΎϤϴϠόΘϟΎΑ� ˱Ωϭΰϣ�ϭ� Ύ˱ΑέΪϣ�ΦΒτϤϟ�ϲϓ�ΔϳάϏϷ�ΰϴϬΠΘΑ� ϡϮϘϳ
ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΎϬϨϳΰΨΗϭ�ΔϳάϏϷ�ΔϟϭΎϨϣϭ�ΔϴμΨθϟ�ΔϴΤμϟ���

˿����ϞϫΆϣ�ήϴϏ�ΥΎΒτϟ�Ϥδϳ�˯Ύϔϋ·�έΪμΗ�ϥ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ϦϜϤϳ�ˬϯϮμϘϟ�Γέϭήπϟ�ϑϭήχ�ϲϓ
�ΩΩήΘϟ�˯ΎϨϴϣ�ϰϟ·�ϝϮλϮϟ�ϰΘΣ�ˬΓΩΪΤϣ�ΔϴϨϣί� ΓήΘϔϟ�ΔϨϴόϣ�ΔϨϴϔγ�ϲϓ�ϞϤόϳ�ϥ� Ύ˱ϣΎϤΗ�ΓήΘϔϟ�ϭ�ϲϟΎΘϟ�ΐγΎϨϤϟ

ϻ�ϣ˵�ϱάϟ�κΨθϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�Δτϳήη�ˬ˱ΪΣϭ� ˱ήϬη�ίϭΎΠΘΗ˱Ωϭΰϣ�ϭ� Ύ˱ΑέΪϣ�˯ΎϔϋϹ�Ϩ�ΕϻΎΠϣ�ϲϓ�ΕΎϤϴϠόΘϟΎΑ�
ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΎϬϨϳΰΨΗϭ�ΔϳάϏϷ�ΔϟϭΎϨϣϭ�ΔϴμΨθϟ�ΔϴΤμϟ�ΪϋϮϘϟϭ�˯άϐϟ�ϞϤθΗ���

̀���ήΟϹ� Ύ˱Ϙϓϭ�ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ρήΘθΗΏΎΒϟ�ΐΟϮϤΑ�ήϤΘδϤϟ�ΪϴϘΘϟ�Ε˯βϣΎΨϟ��ΕΎϴϠϤϋ�˯ήΟ·�ˬ
ϳ�ΎϤϴϓ�ˬϪϓήη·�ΖΤΗ�ϭ�ϥΎΑήϟ�ΐϧΎΟ�Ϧϣ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϘΛϮϣ�ΓέήϜΘϣ�ζϴΘϔΗϲϠϳ�ΎϤΑ�ϖϠόΘ��
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���˭Ώήθϟ�ϩΎϴϣϭ�ΔϳάϏϷ�ΕΩΪϣ·�

�Ώ���ΔϟϭΎϨϣϭ�ϦϳΰΨΘϟ�ΔϣΪΨΘδϤϟ�ΕΰϴϬΠΘϟϭ�ϦϛΎϣϷ�ϊϴϤΟΔϳάϏϷ˭Ώήθϟ�ϩΎϴϣϭ��

�Ν��ΎϬϤϳΪϘΗϭ�ΕΎΒΟϮϟ�ΩΪϋϹ�ΔϣΪΨΘδϤϟ�ΕΰϴϬΠΘϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏϭ�ΦΑΎτϤϟ��

́����Ϧγ�ϥϭΩ�έΎΤΑ�ϱ�ϞϤϋ�ϭ�ϞϴϐθΗ�ϭ�ϡΪΨΘγ�ίϮΠϳ�ϻ˺́ϨϴϔδϠϟ�ΥΎΒτϛ�Ύ˱ϣΎϋ�Δ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˼�˻���ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ�˯άϐϟ�

ϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘ˼�˻�˺���ΕΎϋϮΒτϤϟϭ�ΙϮΤΒϟϭ�ϢϴϠόΘϟϭ�ζϴΘϔΘϟ�
˺����ΙΪΣ�ˬΔϠμϟ�ΕΫ�ϯήΧϷ�ΕΎϤψϨϤϟϭ�ΕϻΎϛϮϟ�ϊϣ�ϥϭΎόΘϟΎΑ�ϊϤΠΗ�ϥ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ϲϐΒϨϳ

Ϸ�ΦΒσϭ�φϔΣϭ�ϦϳΰΨΗϭ�˯ήη�ΐϴϟΎγ�Ϧϋϭ�ΔϳάϐΘϟ�Ϧϋ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϡΎϤΘϫ�˯ϼϳ·�ϊϣ� ˬΕΎΒΟϮϟ� ϢϳΪϘΗϭ�ΔϳάϏ
Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗ�ΕΎϴπΘϘϤϟ�ιΎΧ��ϭ�ΔϟϮϘόϣ�ΔϔϠϜΗ�˯ΎϘϟ�ϭ�Ύ˱ϧΎΠϣ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϩάϫ�ϊοϮΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ

Βσϭ�ΎϬϣΪΧϭ�ΎϬΘϨΑΎΑέϭ�ˬϦϔδϟ�ΕΰϴϬΠΗϭ�ΔϤόσ�ΪϳέϮΗ�ϲϓ�ϦϴμμΨΘϤϟ�έΎΠΘϟϭ�ωΎϨμϟ�ϑήμΗ�ΖΤΗΎ�ˬΎϬϴΧ
�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϑήμΗ�ΖΤΗ�ϚϟάϛϭΔϴϨόϤϟ� ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ� ��ΔΒγΎϨϣ�ϝΎϜη� ΔϳΎϐϟ� ϩάϬϟ�ϞϤόΘδΗϭ

ΔμμΨΘϤϟ�ϒΤμϟ�ϲϓ�ΕΎϧϼϋϹϭ�ΔϴΤϴοϮΘϟ�ϡϮγήϟϭ�ΕΎϘμϠϤϟϭ�ΕήθϨϟϭ�ΕΎΒϴΘϜϟΎϛ�ΔϳΎϋΪϠϟ���

˻����ϰϠϋ� ΔψϓΎΤϤϟ� ϞϴϬδΗϭ� ˬΔϳάϏϷ� έΪϫ·� ϱΩΎϔΘϟ�ΕΎϴλϮΗ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ� έΪμΗ� ϥ� ϲϐΒϨϳ
�ϥΎϤοϭ�ˬΔϓΎψϨϠϟ�ΐγΎϨϣ�ϯϮΘδϣϞϤόϟ�ΕΎΒϴΗήΗ�ϲϓ�ΔϨϜϤϣ�ΔϟϮϬγ�ϰμϗ��

˼����ϊϣ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϞϤόΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϭ�ΕϻΎϛϮϟ�ΔϴϔϴϘΜΗ�ΩϮϣ�ϊοϭ�ϞΟ�Ϧϣ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΕΎϤψϨϤϟ
ϢϴϠδϟ�ϮΤϨϟ�ϰϠϋ�ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ�ΔϳάϏϷ�ΕΩΪϣ·�ϥΎϤο�ΐϴϟΎγ�ϥ΄θΑ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΡΎΘΗ�ΕΎϣϮϠόϣϭ���

˽���ϟ�ϥϭΎόΘϟΎΑ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�ϞϤόΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�ϖϴΛϮ
Α�ΔϴϨόϤϟ�ΔϴϠΤϤϟ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎτϠδϟ�ϊϣϭ�ΔϴϨόϤϟ˯άϐϟΎ�ΓΩΎϔΘγϻ�Γέϭήπϟ�ΪϨϋ�ΎϬϨϜϤϳϭ�ˬΔϴΤμϟ�ϞΎδϤϟϭ�

ΕΎτϠδϟ�ϩάϫ�ΕΎϣΪΧ�Ϧϣ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˼�˻�˻���ΔϨϴϔδϟ�ΥΎΒσ�
˺����ϻ�ΔϨϴϔδϠϟ�ΥΎΒτϛ�ϼ˱ϫΆϣ�έΎΤΒϟ�ήΒΘόϳ�ϻ˷·Ϋ·��

���ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ� ΎϫέήϘΗ� ΎϴϧΩ� ΓήΘϔϟ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ϞϤϋˬ�ϦϳΎΒΘΗ�ϥ�ϦϜϤϳϭ�� ΓήΘϔϟ� ϩάϫ�ϭ�ΕϼϫΆϣ�ϲϋήΘϟ
ΔϠλ�ΕΫ�ΔϤΎϗ�ΔΑήΠΗ˭�

�Ώ��έΎΒΘΧ�ίΎΘΟ˱ϦϴΧΎΒτϠϟ�ΓΪϤΘόϣ�ΔϴΒϳέΪΗ�ΓέϭΩ�ϲϓ�ϻ˱ΩΎόϣ�Ύ˱ϧΎΤΘϣ�ίΎΘΟ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϩέήϘΗ����

˻���ΕΩΎϬθϟ�Ϩϣϭ�έήϘϤϟ�ϥΎΤΘϣϻ� ϢϴψϨΗ�ίϮΠϳ�ΖΤΗ�ϭ� ˬΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ� ΓήηΎΒϣ� Ύϣ·�
ϦϴΧΎΒτϟ�ΐϳέΪΘϟ�ΓΪϤΘόϣ�ΔγέΪϣ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΎϬϓήη·���

˼���ϘΗ�ϥ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ϲϐΒϨϳϲπ�Α�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϲΧΎΒσ�Γ˯Ύϔϛ�ΕΩΎϬθΑ�ˬ˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ�ˬϑήΘϋϻΎ
ΩΎϬη�ΔϴϗΎϔΗ�ϰϠϋ�ϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ΖϗΪλ�ϲΘϟ�ϯήΧϷ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ΎϫέΪμΗΓ�Γ˯Ύϔϛ�Ϧϔδϟ�ϲΧΎΒσ�ˬ

˺̂˽˿���Ϣϗέ˿̂��ΓΪϤΘόϤϟ�ΕΎΌϴϬϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏ�ϭ���
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�ϊΑήϟ�ΏΎΒϟ���ΔϳΎϤΤϟ�ΔϴΤμϟΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟϭ��
�ΔϳΎϤΣϭ�ΔϫΎϓήϟϭ�ϥΎϤπϟϲϋΎϤΘΟϻ�

�ΔΤϼϟ˽�˺��ϟ�ΔϳΎϋήϟ�ϴΒτήΒϟ�ϰϠϋϭ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�Δ�
νήϐϟ���τϟ�ΔϳΎϋήϟ�ϰϠϋ�έϮϔϟ�ϰϠϋ�ϢϬϟϮμΣ�ϥΎϤοϭ�ΓέΎΤΒϟ�ΔΤλ�ΔϳΎϤΣ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϴΒ

ήΒϟ�ϰϠϋϭ�
˺����ήϴΑΪΘΑ� ΎϬϤϠϋ� ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ� ΓέΎΤΒϟ� ϊϴϤΟ�ϝϮϤη� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗ

ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϢϬϠϤϋ�˯ΎϨΛ�έϮϔϟ�ϰϠϋ�ΔϤϼϤϟ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�ϰϠϋ�ϢϬϟϮμΣϭ�ϢϬΘΤλ�ΔϳΎϤΤϟ�ΔϤϼϣ���

˻���ϬϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ΔϳΎϋήϟϭ�ΔϳΎϤΤϟ�ήϓϮΗϤ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ύ˺�ΔΤϼϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϠϟ�ˬΪΒϤϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ˬ
Ύ˱ϧΎΠϣ���

˼����ˬΔϳέϮϓ�ΔϴΒσ�ΔϳΎϋέ�ϰϟ·�ϥϮΟΎΘΤϳ�Ϧϳάϟ�ˬΎϬϤϴϠϗ·�ϲϓ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϠϟ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗ
ήΒϟ�ϰϠϋ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϠϟ�ΔϴΒτϟ�ΕϼϴϬδΘϟ�ϰϟ·�ϝϮλϮϟ�ϞΒγ���

˽���Ϩϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟϭ�ΔϴΤμϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ήϴϓϮΗ�ΕΎσήΘη�ϞϤθΗΔˬΔϧϭΪϤϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ˬ�
�ΡΎΘϳ� ΎϤϟ� ˬϥΎϜϣϹ�έΪϗ�ϦϴΘϠΛΎϤϣ� ˬΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴΒσ�ΔϳΎϋέϭ�ΔϴΤλ�ΔϳΎϤΣ�ήϴϓϮΗ�ϰϟ·�ϲϣήΗ�ήϴΑΪΗ� ΫΎΨΗϻ�ήϴϳΎόϣ

ήΒϟ�ϰϠϋ�ϝΎϤόϠϟ�Ύ˱ϣϮϤϋ�ΎϤϬϨϣ���

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˽�˺���ϰϠϋ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ��ήΒϟ�ϰϠϋϭ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�
˺����ήϴϓϮΗ�ϰϠϋ�κϨΗ�ήϴΑΪΗ�ΫΎΨΗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟϭ�ΔϴΤμϟ�ΔϳΎϤΤϟˬ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�

ϱέϭήπϟ�ϥΎϨγϷ�ΝϼϋˬΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΓέΎΤΒϠϟ���ήϴΑΪΘϟ�ϩάϬϟ�ϲϐΒϨϳϭ��

����ϥ�ϦϤπΗ�ϥ�ϖΒτΗ� ΓέΎΤΒϟ�ϰϠϋ�ΕΫ� ΔϴΒτϟ� ΔϳΎϋήϟϭ� ΔϴϨϬϤϟ� ΔΤμϟ� ΔϳΎϤΣ�ϥ΄θΑ� ΔϣΎϋ� ϡΎϜΣ�ϱ
ΎϜΣ�ϱ�Ϛϟάϛϭ�ˬϢϬΗΎΒΟϮΑ�ΔϠμϟ�˭Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϞϤόϟΎΑ�ϖϠόΘΗ�ΔϨϴόϣ�ϡ�

�Ώ���ϥ�ΎϣϮϤϋ�ΎϤϬϨϣ�ΡΎΘϳ�ΎϤϟ�ϥΎϜϣϹ�έΪϗ�ϦϴΘϠΛΎϤϣ�ΔϴΒσ�ΔϳΎϋέϭ�ΔϴΤλ�ΔϳΎϤΣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϝϮμΣ�ϦϤπΗ
�ΔϴΒτϟ�ΕϼϴϬδΘϟϭ�ΓΰϬΟϷϭ�Δϣίϼϟ�ΔϳϭΩϷ�ϰϠϋ�έϮϔϟ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬήΒϟ�ϰϠϋ�ϝΎϤόϠϟ

ϭ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϰϠϋϭ�Νϼόϟϭ�κϴΨθΘϠϟ�˭ΔϴΒτϟ�ΓήΒΨϟ�

�Ν���ϥϟ�ΊϧϮϣ�ϲϓ�ΆσΎΒΗ�ϥϭΩ�ϞϫΆϣ�ϥΎϨγ�ΐϴΒσ�ϭ�ϞϫΆϣ�ΐϴΒσ� ΓέΎϳί�ϲϓ�ϖΤϟ� ΓέΎΤΒϟ�ϨϤΗΩΩήΘ�ˬ
�˭Ύ˱ϴϠϤϋ�ϚϟΫ�ϦϜϣ�ΎϤΜϴΣ�

�Ω���ϥ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϢϫΩϮΟϭ�˯ΎϨΛ� Ύ˱ϧΎΠϣ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴΤμϟ�ΔϳΎϤΤϟϭ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧ�ήϴϓϮΗ�ϞϔϜΗ
Ϩϴϣ�ϲϓ�ΔϨϴϔδϟ�ϮγήΗ�ΎϤϨϴΣ�ϭ�˭Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ΕΎγέΎϤϣϭ�ϦϴϧϮϗ�ϊϣ�ϖϔΘϳ�ϱάϟ�ϯΪϤϟ�ϰϟ·�ˬϲΒϨΟ�˯Ύ�

�ϫ���ϲΎϗϭ�ϊΑΎσ�ΕΫ�ήϴΑΪΗ�ϞϤθΗ�ϥ�ϞΑ�ϦϴΑΎμϤϟ�ϭ�ϰοήϤϟ� ΓέΎΤΒϟ�Νϼϋ�ϰϠϋ�ήμΘϘΗ�ϻ�ϞϴΒϗ�Ϧϣ
ΔϴΤμϟ�ΔϴΑήΘϟϭ�ΔΤμϟΎΑ�νϮϬϨϠϟ�ΞϣήΑ���

��

��
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˻���ϔδϟ� ΔϨΑΎΑέ� ϪϣΪΨΘδϳ� ˱ΪΣϮϣ� ϲΒσ� ήϳήϘΗ� ΝΫϮϤϧ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ� ΪϤΘόΗ�ϥϮϟϭΆδϤϟϭ� Ϧ
�ϲϓ� ϥϮμΘΨϤϟϦϔδϟ� ϦΘϣ�ϰϠϋϭ� ήΒϟ�ϰϠϋ� ΔϴΒτϟ� ΔϳΎϋήϟ� �ϪϧϮϤπϣϭ� ΝΫϮϤϨϟ� Δϳήγ�ϰϠϋ�φϓΎΤϳϭ�ΪϨϋ� ˬ

ˬϪϟΎϤϜΘγ�ϡΪΨΘδϳ�ϻϭ�ϟ�ϻ˷·ΓέΎΤΒϟ�Νϼϋ�ϞϴϬδΘ���

˼����ΪϤΘόΗϛϞ�ϟϭΩΔπϋ�Ϯ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�ΓΰϬΟϭ�ΕϼϴϬδΗϭ�ΓΩΎϴόϟ�ΕΎσήΘη�έήϘΗ�Ϯϟϭ�ϦϴϧϮϗ�
ϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΐϳέΪΘϟϭΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧ��

˽���ΔϴϟΎΘϟ�ΕΎσήΘηϻ�ϰϠϋ�ϰϧΩ�ΪΤϛ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�κϨΗ��

���ϼ˱ϴϟΩϭ� ΔϴΒσ� ΓΰϬΟϭ� ΔϴϟΪϴλ� Ϧϔδϟ� ϊϴϤΟ� ϞϤΤΗϴΒσ�Ύ˱�ϊπΨΗϭ� ΎϬΗΎϔλϮϣ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ� έήϘΗ� ˬ
ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ� ϢψΘϨϣ�ζϴΘϔΘϟ� �ΔϨϴϔδϟ�ωϮϧ�έΎΒΘϋϻ�ϲϓ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϻ� άΧ΄Ηϭ�ΩΪϋϭ�

�ΕΫ�ΔϴϟϭΪϟϭ�ΔϴϨσϮϟ�ΔϴΒτϟ�ήϴϳΎόϤϟϭ�ΎϬΗΪϣϭ�ΎϬΘϬΟϭϭ�ΔϠΣήϟ�ΔόϴΒσϭ�ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ιΎΨηϷ
�˭ΎϬΑ�ϰλϮϤϟ�ΔϠμϟ�

�Ώ���ϞϘϨΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϞϤΤΗ˺˹˹��κΨη�Ύ˱ΒϴΒσ�ϡΎϳ�ΔΛϼΛ�Ϧϣ�ήΜϛ�ΎϬΗΪϣ�ΔϴϟϭΩ�ΕϼΣήΑ�ΓΩΎϋ�ϡϮϘΗϭ�ήΜϛ�ϭ
τϟ�ΔϳΎϋήϟ�ϢϳΪϘΗ�Ϧϋ�ϻ˱ϭΆδϣ�ϥϮϜϳ�ϼ˱ϫΆϣΔϴΒ˭�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΩΪΤΗϭ�� Ύ˱πϳ�Ϧϔδϟ�ϲϫ� Ύϣ

ϳ˵�ϲΘϟ�ϯήΧϷ�ΎϬϨϣ�ΐϠτ�ΎϬΘόϴΒσϭ�ΔϠΣήϟ�ΓΪϣ�ϞΜϣ�ϞϣϮϋ�ˬϯήΧ�έϮϣ�ϦϤο�Δϴϋήϣ�ˬΎ˱ΒϴΒσ�ϞϤΤΗ�ϥ
�˭ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ΩΪϋϭ�ΎϬϓϭήχϭ�

�Ν��ΎΤΑ�ϞϗϷ�ϰϠϋ� ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�ϥϮϜϳ�ϥ� Ύ˱ΒϴΒσ�ϞϤΤΗ�ϻ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�Ϧϣ�ΐϠτϳ�ΔϳΎϋήϟ�Ϧϋ�ϻ˱ϭΆδϣ�ϥϮϜϳ�έ
�ϼ˱ϫΆϣ�ϥϮϜϳ� ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�έΎΤΑ�ϞϗϷ�ϰϠϋ�ϭ� ˬΔϳΩΎόϟ� ϪϣΎϬϣ�Ϧϣ�˯ΰΠϛ� ΔϳϭΩϷ�˯Ύτϋ·ϭ� ΔϴΒτϟ

ΔϴϟϭϷ�ΔϴΒτϟ�ΕΎϓΎόγϹ�ήϴϓϮΘϟ˭�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�ϢϳΪϘΘΑ�ϦϴϔϠϜϤϟ�ιΎΨηϷ�ϲϓ�ρήΘθϳϭ�
ϳέΪΗ�ΡΎΠϨΑ�ϮϤΗ�Ϊϗ�ϮϧϮϜϳ�ϥ�ˬ˯ΎΒσϷ�ϑϼΧ�ΕΎσήΘη�ϲϓϮΘδϳ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�ϝΎΠϣ�ϲϓ� Ύ˱Β�ΔϴϗΎϔΗϻ

ήϴϳΎόϤϟ�ΔϴϟϭΪϟϭ�ΐϳέΪΘϟ��ˬΓέΎΤΒϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ� ΓέΎϔΨϟϭ� ΓίΎΟϹ˺̂̀́�˭ΔϟΪόϤϟ� ΎϬΘϐϴμΑ�ˬ�ρήΘθϳϭϲϓ�
�ΔϴΒτϟ�ΕΎϓΎόγϹ�ϰϠϋ�Ύ˱ΒϳέΪΗ�ΡΎΠϨΑ�ϮϤΗ�Ϊϗ�ϮϧϮϜϳ�ϥ�ΔϴϟϭϷ�ΔϴΒτϟ�ΕΎϓΎόγϹ�ϢϳΪϘΘϟ�ϦϴϨϴόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ

ϴϟϭϷ�ΕΎσήΘη�ϲϓϮΘδϳ�Δ�ήϴϳΎόϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϴϗΎϔΗϻϭ�ΐϳέΪΘϟΓέΎΤΒϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΓέΎϔΨϟϭ�ΓίΎΟϹ˭��ΩΪΤΗϭ
�ϦϴϧϮϘϟϭ��ϞΜϣ�ϞϣϮϋ�ˬέϮϣ�ΔϠϤΟ�Ϧϣ�ϲϋήΗϭ�ˬΪϤΘόϤϟϭ�ΏϮϠτϤϟ�ΐϳέΪΘϟ�ϯϮΘδϣ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ

˭ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ΩΪϋϭ�ΎϬϓϭήχϭ�ΎϬΘόϴΒσϭ�ΔϠΣήϟ�ΓΪϣ�

�Ω��δϟ�ϞϔϜΗ�έΎϤϗϷΎΑ�ϭ�ϲϜϠγϼϟΎΑ� ΔϴΒτϟ� ΓέϮθϤϟ�ΡΎΘΗ�ϥ� ˬΎ˱ϘΒδϣ� Ϊ˷όϣ� ϡΎψϧ�ϖϳήσ�Ϧϋ� ˬΔμΘΨϤϟ� ΔτϠ
�ˬΔμμΨΘϤϟ�ΔϴΒτϟ�ΓέϮθϤϟ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬήΤΒϟ�ϲϓ�ϦϔδϠϟ�ΔϴϋΎϨμϟ�ϚϟΫϭ˻˽˭ϡϮϴϟ�ϲϓ�ΔϋΎγ��ΡΎΘΗϭ�

έΎϤϗϷΎΑ�ϭ�ϲϜϠγϼϟΎΑ�ΔϴΒτϟ�ϞΎγήϠϟ�ϪΟϮϤϟ�ϝΎγέϹ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬΔϴΒτϟ�ΓέϮθϤϟ�ϩάϫ�ϦϴΑ�ΔϴϋΎϨμϟ�
ϪόϓήΗ�ϱάϟ�ϢϠόϟ�Ϧϋ�ήψϨϟ�ξϐΑ�Ϧϔδϟ�ϊϴϤΠϟ�ϞΑΎϘϣ�ϥϭΩ�ˬήΒϟ�ϰϠϋ�ΓέϮθϤϟ�ϥϮϣΪϘϳ�Ϧϣϭ�ΔϨϴϔδϟ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˽�˺��ϰϠϋ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ��ήΒϟ�ϰϠϋϭ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˽�˺�˺���ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�ήϴϓϮΗ�
˺���δϣ� ΎϫΪϳΪΤΗ� ΪϨϋ� ˬΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�ρήΘθΗ�ϦΘϣ�ϰϠϋ� ϩήϴϓϮΗ�ϦϴόΘϳ�ϱάϟ�ϲΒτϟ�ΐϳέΪΘϟ�ϯϮΘ

�ΐϴΒσ�ϞϤΣ�ΎϬϨϣ�ΐϠτϳ�ϻ�ϲΘϟ�ϦϔδϟΎϬϨΘϣ�ϰϠϋϲϠϳ�Ύϣ�ˬ��

����ϲϧΎϤΛ�ϝϼΧ�ΔϴΒτϟ�ΕϼϴϬδΘϟϭ�ΔϠϫΆϤϟ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟ�ΓΩΎϋ�ϊϴτΘδΗ�ϲΘϟ�ϦϔδϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ
�ΩϮΟϭ�ϞϗϷ�ϰϠϋ�ϲϐΒϨϳ�ˬΕΎϋΎγέΎΤΑ�ϰϘϠΗ�ΩΪΤϣ�ϟΐϳέΪΘΪϤΘόϤϟ�ϰϠϋ��ΔϴϟϭϷ�ΔϴΒτϟ�ΕΎϓΎόγϹ��ϖϓϭ

�ΎϣϪσήΘθΗ�ήϴϳΎόϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϭ�ΐϳέΪΘϟ�ˬΓέΎΤΒϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΓέΎϔΨϟϭ�ΓίΎΟϹϜ˷Ϥϳ�ΎϤϣ�Ϧ�ϞΜϣ�˯ϻΆϫ
�ϰϠϋ�ΙΪΤΗ�ϥ�ϞϤΘΤϳ�ϲΘϟ�νήϣϷ�ϭ�ΙΩϮΤϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ΔϟΎόϓϭ�ΔϳέϮϓ�Ε˯ήΟ·�ΫΎΨΗ�Ϧϣ�ιΎΨηϷ

Βτϟ�ΓέϮθϤϟ�ϡΪΨΘγ�Ϧϣϭ�ˬΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ˭ΔϴϋΎϨμϟ�έΎϤϗϷΎΑ�ϭ�ϲϜϠγϼϟΎΑ�Δϴ�
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�Ώ���ΐϳέΪΘϟ�ϰϘϠΗ�ΩΪΤϣ�έΎΤΑ�ΩϮΟϭ�ϞϗϷ�ϰϠϋ�ϲϐΒϨϳ�ˬϯήΧϷ�Ϧϔδϟ�ϊϴϤΠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΪϤΘόϤϟ�ΔϳΎϋήϟ�ϰϠϋ
�ϪσήΘθΗ� Ύϣ�ϖϓϭ�ΔϴΒτϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϴϗΎϔΗϻϭ�ΐϳέΪΘϟ�ϲϓ� ΎϤΑ�ˬΓέΎΤΒϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΓέΎϔΨϟϭ�ΓίΎΟϹ

�ϚϟΫ�ϲϠϤόϟ�ΐϳέΪΘϟϳέΪΘϟϭ�ΐ�ˬΪϳέϮϟ�ϲϓ�ϦϘΤϟΎΑ�Νϼόϟ�ϞΜϣ�ΫΎϘϧϹ�ΕΎϴϨϘΗ�ϰϠϋϳ�ΎϤϣϤϜ˷�ιΎΨηϷ�Ϧ
�ΪϳϭΰΗϭ� ˬήΤΒϟ� ϲϓ� ϦϔδϠϟ� ΔϴΒτϟ� ΓΪϋΎδϤϠϟ� ΔϘδϨϣ� ΞϣήΑ� ϲϓ� ΔϟΎόϓ� ΓέϮμΑ� ΔϛέΎθϤϟ� Ϧϣ� ϦϴϴϨόϤϟ
ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΎϬϴπϘϳ�Ϊϗ�ϲΘϟ�ΓΪϤϟ�ϝϼΧ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�Ϧϣ�ν˳ήϣ�ϯϮΘδϤΑ�ΏΎμϤϟ�ϭ�ξϳήϤϟ���

˻����ΪϨΘδϳΪΘϟΐϳέϪϴϟ·�έΎθϤϟ��ΓήϘϔϟ�ϲϓ�˺�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�άϫ�Ϧϣ��ΔόΒσ�ΙΪΣ�ΕΎϳϮΘΤϣ�ϰϟ·�ϞϴϟΪϠϟ
ϦϔδϠϟ�ϲϟϭΪϟ�ϲΒτϟ�ˬ�ΔϘϴΛϮϟϭ�ˬΓήτΧ�ϊΎπΑ�Ϧϋ�ΔϤΟΎϨϟ�ΙΩϮΤϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ΔϴϟϭϷ�ΕΎϓΎόγϺϟ�ϲΒτϟ�ϞϴϟΪϟϭ

�ΔϴϬϴΟϮΘϟ�ϱήΤΒϟ�ΐϳέΪΘϠϟ�ϲϟϭΩ�ϞϴϟΩ��Ϧϣ�ϲΒτϟ�ϢδϘϟϭ�ˬέΎηϺϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϧϭΪϤϟΕ�ΔϴϨσϮϟ�ΔϟΩϷ�Ϛϟάϛϭ�
ΔϠΛΎϤϤϟ���

˼����ϢψϨΗϦϣ�ΔϠλΎϓ�ΕήΘϓ�ϲϓ�ϢϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ιΎΨηϸϟ�ΔϴτϴθϨΗ�ΐϳέΪΗ�ΕέϭΩ�Ύ˱ΒϳήϘΗ�ΕϮϨγ�βϤΧ�
� ΓήϘϔϟ�ϲϓ˺�ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟ� άϫ�Ϧϣ�� ΎϤϟ� Ύ˱Ϙϓϭ� ΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ϢϫήϴϏϭ�Ϊϗ�Ϧϣ�ϢϬϨϴϜϤΘϟ�ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ� ϩέήϘΗ

ϣϭ�ΎϫΰϳΰόΗϭ�ϢϬΗέΎϬϣϭ�ϢϬϓέΎόϤΑ�υΎϔΘΣϻΓΪϳΪΠϟ�ΕέϮτΘϟ�ΓήϳΎδ���

˽���� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ� ϢϬϨϴόΗ�ιΎΨη� ϰϟϮΘϳ� ΔϴϟϭΆδϣ�Ϧϋ� ϼ˵πϓ� ˬΎϬΗΎϳϮΘΤϣϭ� ΔϴϟΪϴμϟ� ΔϧΎϴλ
�ϻ�ΔϤψΘϨϣ�ΕήΘϓ�ϰϠϋ� ΎϬϴϠϋ�ζϴΘϔΘϟ�˯ήΟ·ϭ�ΔϴϓΎϛ�ΔϧΎϴλ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϲΒτϟ�ϞϴϟΪϟϭ�ΔϴΒτϟ� ΓΰϬΟϷ

�ίϭΎΠΘΗ˺˻�ˬ˱ήϬη�ιΎΨηϷ�˯ϻΆϫ�ϡϮϘϳϭ�Α�ΕΎϗΎτΑ�Ϧϣ�ϖϘΤΘϟΎ�˯ΎϬΘϧ�ΦϳέΎΗϭ�ϒϳήόΘϟϟ�ϑϭήχϭ�ΔϴΣϼμ
ϟϭ� ΔϳϭΩϷ�Ϟϛ�ϦϳΰΨΗΎϬϣΪΨΘγΎΑ� ΔϘϠόΘϤϟ�ΕΎϤϴϠόΘΏϮϠτϣ� Ϯϫ� ΎϤϟ� Ύ˱Ϙϓϭ� ΓΰϬΟϷ�Ϟϛ�ϞϴϐθΗ� ΔϘΑΎτϣ�Ϧϣϭ���

ϦϔδϠϟ�ϲΒτϟ�ϞϴϟΪϟ�ΔόΟήϣ�ϭ�ΩΎϤΘϋ�ΪϨϋ�ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϲϋήΗϭϲϨσϮϟ�Ϊϴόμϟ�ϰϠϋ�ϡΪΨΘδϤϟ��ΪϨϋϭ�
ΟϷϭ�ΔϴϟΪϴμϟ�ΕΎϳϮΘΤϣ�ΪϳΪΤΗΔϴΒτϟ�ΓΰϬ�Ϧϣ�ΔόΒσ�ΙΪΣ�ΎϤϴγ�ϻϭ�ˬϝΎΠϤϟ�άϫ�ϲϓ�ΔϴϟϭΪϟ�ΕΎϴλϮΘϟ�ˬ�ϞϴϟΪϟ

ϦϔδϠϟ�ϲϟϭΪϟ�ϲΒτϟ�Ϧϣ�ϩήϴϏϭ�ˬ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΔϟΩϷ˻ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�άϫ�Ϧϣ�����

˾����Ϧϣ�ΔόΒσ�ΙΪΣ�ϲϓ�ΔΟέΪϣ�ήϴϏ�ΓήτΧ�ΔϨΤθϛ�ΔϔϨμϣ�ϊΎπΑ�ΔϨΤη�ϥϮϜΗ�ΎϤΜϴΣ�ˬΓέΎΤΒϠϟ�ΡΎΘΗ
γϺϟ�ϲΒτϟ� ϞϴϟΪϟΓήτΧ� ϊΎπΑ�Ϧϋ� ΔϤΟΎϨϟ�ΙΩϮΤϟ� ΔϟΎΣ�ϲϓ� ΔϴϟϭϷ�ΕΎϓΎό�Ϧϋ� Δϳέϭήπϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ� ˬ

� Δϣίϼϟ� ΔϴμΨθϟ� ΔϳΎϗϮϟ�ΕΪόϣϭ� ΎϬΒΒδΗ� Ϊϗ�ϲΘϟ�ήσΎΨϤϟϭ� ΩϮϤϟ� ΔόϴΒσ�ΔϠμϟ�ΕΫ� ΔϴΒτϟ�Ε˯ήΟϹϭ
ΩΪΤϤϟ�ϕΎϳήΘϟϭ���ϞϤΤΗ�ΖϧΎϛ� ΎϤϠϛ�ΔϴμΨθϟ�ΔϳΎϗϮϟ�ΓΰϬΟϭ�ϕΎϳήΘϟ� άϫ�ϞΜϣ�ΔϨϴϔδϟ�ϞϤΤΗϭΓήτΧ�ϊΎπΑ��

ϭ� ϲϓ� ΕΎϣϮϠόϤϟ� ϩάϫ� ΝέΪΗΑ� ΔϘϠόΘϤϟ� ΞϣήΒϟϭ� ΕΎγΎϴδϟ�ˬΔϨϴϔδϟ� ϦΘϣ� ϰϠϋ� ϦϴΘϴϨϬϤϟ� ΔΤμϟϭ� ΔϣϼδϟΎ
ϓϮλϮϤϟΔ�ΔΤϼϟ�ϲϓ�˽�˼ΔϠμϟ�ΕΫ�ΔϧϭΪϤϟ�ϡΎϜΣϭ���

˿����ϰϠϋ� ΎϬϨϣ� ϝϮμΤϟ� ϦϜϤϳ� ϲΘϟ� ϲϜϠγϼϟ� ΕΎτΤϤΑ� ΔΛΪΤϣϭ� ΔϠϣΎϛ� ΔϤΎϗ� Ϧϔδϟ� ϊϴϤΟ� ϞϤΤΗ
Ϋ·�ϞϤΤΗϭ�˭ΔϴΒτϟ� ΓέϮθϤϟ�ΔΛΪΤϣϭ�ΔϠϣΎϛ�ΔϤΎϗ�ˬΔϴϋΎϨμϟ�έΎϤϗϷ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ϝΎμΗϼϟ�ϡΎψϨΑ� ΓΩϭΰϣ�ΖϧΎϛ� 

ΔϴΒτϟ� ΓέϮθϤϟ�ϰϠϋ� ΎϬϨϣ�ϝϮμΤϟ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ� ΔϴϠΣΎδϟ� ΔϳήΒϟ�ΕΎτΤϤϟΎΑ� ��Ϧϋ�ϥϮϟϭΆδϤϟ� ΓέΎΤΒϟ�ϰϘϠΘϳϭ
�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟϭ�ϲΒτϟ�ϞϴϟΪϟ�ϡΪΨΘγ�Δϴϔϴϛ�Ϧϋ�ΕΎϤϴϠόΗ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϴϟϭϷ�ΕΎϓΎόγϹ�ϢδϘϟϭ�ϦϔδϠϟ�

ϲΒτϟϲϓ��Ϧϣ�ΔόΒσ�ΙΪΣ�ΕέΎηϺϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϧϭΪϤϟˬ�ΎϬΟΎΘΤϳ�ϲΘϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ωϮϧ� ϢϬϓ�Ϧϣ� ϢϬϨϴϜϤΘϟ�ϚϟΫϭ�
ΓΎϘϠΘϤϟ�ΓέϮθϤϟ�ϢϬϓϭ�ΪηήϤϟ�ΐϴΒτϟ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˽�˺�˻��ϲΒτϟ�ήϳήϘΘϟ�ΝΫϮϤϧ��
˺���ϣ�ϒϟ�˯ΰΠϟ�ΐΟϮϤΑ�ΏϮϠτϤϟ�ˬΓέΎΤΒϠϟ�ϲΒτϟ�ήϳήϘΘϟ�ΝΫϮϤϧ�ϢϤμϳ�ϞϬ˷δϳ�ΚϴΤΑ�ˬΔϧϭΪϤϟ�ϩάϫ�Ϧ

�ΕϻΎΣ�ϲϓ�ήΒϟϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϦϴΑ� Ύϣ� ΓέΎΤΒϟ�ϯΩήϔΑ�ϖϠόΘΗ�ΕΎϣϮϠόϣ�Ϧϣ� ΎϬΑ�ϞμΘϳ� Ύϣϭ�ΔϴΒτϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϝΩΎΒΗ
�νήϤϟϭ�ΔΑΎλϹ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˽�˺�˼��ήΒϟ�ϰϠϋ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ��
˺���έΎΤΒϟ�Νϼόϟ�ήΒϟ�ϰϠϋ�ΔϤΎϘϟ�ΔϴΒτϟ�ΕϼϴϬδΘϟ�ϥϮϜΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳνήϐϟ�άϬϟ�ΔΒγΎϨϣ�Γ���ϲϐΒϨϳϭ�ϥ

�ϥϮϴΒτϟ�ϥϮϠϣΎόϟϭ�ϥΎϨγϷ�˯ΎΒσϭ�˯ΎΒσϷ�ϥϮϜϳ�ϥϭήΧϵΎ˱ΒγΎϨϣ�ϼ˱ϴϫ΄Η�ϦϴϠϫΆϣ��
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˻���Ϥϟ�ϲϓ�ϢϫΩϮΟϭ�ΪϨϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϝϮμΣ�ϞϔϜΗ�ήϴΑΪΗ�άΨΘΗ˯ΎϨϴϲϠϳ�Ύϣ�ϰϠϋ���

���˭ΔΑΎλϹ�ϭ�νήϤϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ΔϴΟέΎΧ�ΕΩΎϴϋ�ϲϓ�Νϼόϟ�

�Ώ��Θϗϻ�ΪϨϋ�ΕΎϴϔθΘδϤϟ�ϝϮΧΩ˭˯Ύπ�

�Ν��ΔέΎτϟ�ΕϻΎΤϟ�ϲϓ�ΔλΎΧϭ�ˬϥΎϨγϷ�Νϼόϟ�ΕϼϴϬδΗ���

˼����ϲϐΒϨϳϟ� ΔΒγΎϨϣ� ήϴΑΪΗ� ΫΎΨΗ� Ϧϣ� ϥϮϧΎόϳ� Ϧϳάϟ� ΓέΎΤΒϟ�Νϼϋ� ϞϴϬδΘϟνήϤ���ΓέϮμΑ�ϲϐΒϨϳϭ
�ϞΒϘϳ�ϥ�ΔλΎΧ�ΓέΎΤΒϟ� ˱έϮϓ�ΓΩϮΟϮϤϟ�ΕΎϴϔθΘδϤϟϭ�ΕΩΎϴόϟ�ϲϓήΒϟ�ϰϠϋ�Ϧϋ�ήψϨϟ�ξϐΑϭ�ΔΑϮόλ�ϥϭΩ�ˬ

ϟ� ϢϫΪϘΘόϣ�ϭ� ϢϬΘϴδϨΟ� ˬϲϨϳΪϲϐΒϨϳϭ� ˬϦϜϣ� ΎϤΜϴΣ��ΕΎΒϴΗήΘϟ� ΫΎΨΗ�ˬΓέϭήπϟ� ΪϨϋ� ˬΝϼόϟ�ΔϠλϮϣ�ϥΎϤπϟ
ΓέΎΤΒϠϟ�ΔΣΎΘϤϟ�ΔϴΒτϟ�ΕΎϣΪΨϠϟ�ϻ˱ΎϤϜΘγ���

ϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�ϲ˽�˺�˽���ΔϴΒτϟ�ΓΪϋΎδϤϟ��
ήΎδϟ�ϲϟϭΪϟ�ϥϭΎόΘϟϭ�Ϧϔδϟ�

˺����ϲϓ�ϲϟϭΪϟ�ϥϭΎόΘϟ�ϲϓ�ΔϛέΎθϤϠϟ�ΐΟϮϟ�έΎΒΘϋϻ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϲϟϮΗϣϥΪϴ�ΞϣήΒϟϭ�ΓΪϋΎδϤϟ�
ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟϭ�ΔϴΤμϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ϲϟΎΠϣ�ϲϓ�ΙϮΤΒϟϭ��ΔϴϟΎΘϟ�ϞΎδϤϟ�ϥϭΎόΘϟ�άϫ�ϞϤθϳϭ���

����ϭ�ϰοήϤϠϟ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ϦϴϠΟΎόϟ�˯ϼΟϹϭ�ΔϴΒτϟ�ΓΪϋΎδϤϟ�ϢϴψϨΗϭ�ˬΫΎϘϧϹϭ�ΚΤΒϟ�ΩϮϬΟ�ϖϴδϨΗϭ�ΔϴϤϨΗ
Ύγϭ�ϖϳήσ�Ϧϋ� Ύϣ�ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ� ΓήϴτΧ� ΓέϮμΑ�ϦϴΑΎμϤϟ�ϊϗϮϣ�Ϧϋ�ϱέϭΪϟ�ύϼΑϹ�Ϣψϧ�ϞΜϣ�Ϟ

�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϊϣ�ϖϔΘϳ�ΎϤΑ�ˬΔϴΣϭήϤϟ�ΕήΎτϟΎΑ�ΉέϮτϟ�ΕΎϣΪΧϭ�ˬΫΎϘϧϹ�ΕΎϴϠϤϋ�ϖϴδϨΗ�ΰϛήϣϭ�ˬϦϔδϟ
� ˬϦϴϳήΤΒϟ� ΫΎϘϧϹϭ�ΚΤΒϠϟ� ΔϴϟϭΪϟ˺̂̀̂ϭ� ˬΔϟΪόϤϟ� ΎϬΘϐϴμΑ� ˬϟ� ϞϴϟΪϟ� ϲϟϭΪϟ�ϱϮΠϟ� ΫΎϘϧϹϭ�ΚΤΒϠ

ϱήΤΒϟϭ˭�

�Ώ��� ϞΜϣϷ� ϡΪΨΘγϻ� ϊϴϤΠϟϟ�ήϓϮΗ�ϥ� ϊϴτΘδΗ�ϲΘϟϭ� ήΤΒϟ�ϲϓ� ΔϔϗϮΘϤϟ�Ϧϔδϟϭ� Ύ˱ΒϴΒσ� ϞϤΤΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδ
˭ΫΎϘϧϹϭ�ϰϔθΘδϤϟ�ΕϼϴϬδΗ�

�Ν���ϢϳΪϘΗ�ϞΟ�Ϧϣ�ϲϤϟΎόϟ�ϕΎτϨϟ�ϰϠϋ�ΔΣΎΘϤϟ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�ΕϼϴϬδΘΑϭ�˯ΎΒσϷΎΑ�ΔϴϟϭΩ�ΔϤΎϗ�φϔΣϭ�ϊϴϤΠΗ
ϟ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟέΎτ˭ΓέΎΤΒϠϟ�Δ�

�Ω���ΓέΎΤΒϟ�ϝΰϧ·ήΒϟ�ϰϠϋϓ�˭ϼ˱ΟΎϋ�Ύ˱Οϼϋ�ϲπΘϘΗ�ϲΘϟ�ΕϻΎΤϟ�ϲ�

�ϫ��� ϮϠΧΩ� Ϧϳάϟ� ΓέΎΤΒϟ� ΓΩΎϋ·ϟ� ˬΎ˱ϴϠϤϋ� ϦϜϤϳ� Ύϣ�ωήγ΄Α� ϢϬϧΎσϭ�ϰϟ·�ΝέΎΨϟ�ϲϓ�ΝϼόϠϟ�ϰϔθΘδϤ�Ύ˱Ϙϓϭ
�Ϧϣ�ΔϣΪϘϤϟ�ΔϴΒτϟ�ΓέϮθϤϠϟϟϭΆδϤϟ�˯ΎΒσϷϴ˭ϢϬΗΎΟΎϴΘΣϭ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎΒϏέ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ˬΔϟΎΤϟ�Ϧϋ�Ϧ�

�ϭ��� ϢϳΪϘΗ�ϑΪϬΘδΗ�ΕΎΒϴΗήΗ� ΫΎΨΗ�ΓέϮθϤϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ� ˬϢϬϧΎσϭ�ϰϟ·� ϢϬΗΩΎϋ·� ˯ΎϨΛ� ΓέΎΤΒϠϟ� ΔϴμΨθϟ� ΓΪϋΎδϤϟ
˭ϢϬΗΎΟΎϴΘΣϭ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎΒϏέ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ˬΔϟΎΤϟ�Ϧϋ�ϦϴϟϭΆδϤϟ�˯ΎΒσϷ�Ϧϣ�ΔϣΪϘϤϟ�ΔϴΒτϟ�

�ί��ϞΟ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴΤλ�ΰϛήϣ�ΔϣΎϗ·�ϰϟ·�ϲόδϟ���

�˺���ΔϳΎϋήϟϭ�ϲΒτϟ�Νϼόϟϭ�ϲΤμϟ�ϊοϮϟΎΑ�ϖϠόΘΗ�ΙϮΤΑ�˯ήΟ·˭ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴΎϗϮϟ�ΔϴΤμϟ�

�˻��˭ϱήΤΒϟ�ΐτϟ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�ΔϴΤμϟϭ�ΔϴΒτϟ�ΕΎϣΪΨϟ�ϲϓ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΐϳέΪΗ�

�Ρ���ΝΎϣΩ·ϭ�ˬΓέΎΤΒϟ�ΐϴμΗ�ϲΘϟ�ΔϴϨϬϤϟ�ΕΎϴϓϮϟϭ�νήϣϷϭ�ΙΩϮΤϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�Ε˯ΎμΣϹ�ϢϴϴϘΗϭ�ϊϤΟ
ϖϴδϨΗϭ�Ε˯ΎμΣϹ�ΔϴϨϬϤϟ�νήϣϷϭ�ΙΩϮΤϟ�Ε˯ΎμΣϹ�ϢΎϗ�ϲϨσϭ�ϡΎψϧ�ϱ�ϲϓ�ΕΎΌϓ�ϲτϐΗ�ϲΘϟ�

˭ϯήΧϷ�ϝΎϤόϟ��

�ρ��ΐϳέΪΘϟ�ϲϓ� ϦϴϠϣΎόϟϭ�ΐϳέΪΘϟ� ΩϮϣϭ� ΔϴϨϘΘϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ� ϝΩΎΒΗ� ϢϴψϨΗϲϟϭΪϟ�ϯϮΘδϤϟ�ϰϠϋ��Ϛϟάϛϭ� ˬ
ΕέϭΩ�ϢϴψϨΗΐϳέΪΗ�˭ϲϟϭΪϟ�Ϊϴόμϟ�ϰϠϋ�ϞϤϋ�ϕήϓϭ�ΔϴγέΩ�ΕΎϘϠΣϭ��
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�ϱ��ϮϤϟ�ϲϓ�ΔλΎΧ�ΔϴΎϗϭϭ�ΔϴΟϼϋ�ΔϴΒσϭ�ΔϴΤλ�ΕΎϣΪΨΑ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ�ΪϳϭΰΗ�ΕΎϣΪΨϟΎΑ�ϢϫΪϳϭΰΗ�ϭ�ˬΊϧ
˭Ϟϴϫ΄Θϟ�ΕΎϣΪΧϭ�ΔϴΒτϟ�ΕΎϣΪΨϟϭ�ΔϣΎόϟ�ΔϴΤμϟ�

�ϙ���ΓέΎΤΒϟ�ΚΜΟ�ΓΩΎϋϹ�ΕΎΒϴΗήΗ�ΫΎΨΗ�ϦϴϓϮΘϤϟ�ϢϬϧΎσϭ�ϰϟ·�ˬϢϬϳϭΫ�Ώήϗ�ΔΒϏήϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ˬϢϫΩΎϣέ�ϭϭ�ωήγ΄Α
Ύ˱ϴϠϤϋ�ϦϜϤϳ�Ύϣ���

˻���ϋ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟϭ�ΔϴΤμϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ϥΪϴϣ�ϲϓ�ϲϟϭΪϟ�ϥϭΎόΘϟ�ϡϮϘϳ�ϭ�ΕΎϗΎϔΗ�αΎγ�ϰϠ
˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϦϴΑ�ΎϤϴϓ�ϑήσϷ�ΓΩΪόΘϣ�ϭ�ΔϴΎϨΛ�ΕέϭΎθϣ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˽�˺�˾��ΓέΎΤΒϟ�ϢϬϠϴόϳ�Ϧϳάϟ�ιΎΨηϷ��
˺����ΪϤΘόΗϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϦϴϤϴϘϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϲϟΎόϤϟ�ΔΒγΎϨϤϟϭ�ΔϴϓΎϜϟ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�ήϴϓϮΗ�ϞϔϜΗ�ήϴΑΪΗ�

ϣΪΧ�ΔϣΎϗ·�ϦϴΣ�ϰϟ·�ΎϬϴοέ�ϲϓ�ϩάϫ�ΪΟϮΗ�ϻ�ΎϤΜϴΣ�ϢϬϴϟΎόϣϭ�Ύ˱ϣϮϤϋ�ϝΎϤόϟ�ΎϬϗΎτϧ�ϲϓ�ϞϤθΗ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϠϟ�ΕΎ
νήϐϟ�άϬϟ�ΓάΨΘϤϟ�ήϴΑΪΘϟΎΑ�ϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΐΘϜϣ�ήτΨΗϭ�ˬΕΎϣΪΨϟ��

�ΔΤϼϟ˽�˻��Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΔϴϟϭΆδϣ��
νήϐϟ���ϟ�ΓΎϓϮϟ�ϭ�ΔΑΎλϹ�ϭ�νήϤϟ�Ϧϋ�ΔϤΟΎϨϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ΐϗϮόϟ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϟ�ΔϳΎϤΣ�ϥΎϤο�ϲΘ

�ϢϬϣΪΨΘγ�ϕΎϴγ�ϲϓ�ΙΪΤΗ�
˺���� ϞϔϜΗϮπϋ� ΔϟϭΩ� Ϟϛ� Ύ˱Ϙϓϭ� ˬήϴΑΪΗ� ΩϮΟϭ�ϟ�ΓέΎΤΒϠϟ� ϴΘΗ� ΎϬϤϠϋ� ϊϓήΗ�ϲΘϟ� Ϧϔδϟ�ϰϠϋ� ˬΔϧϭΪϤϠ

�κΨϳ� ΎϤϴϓ� ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ� Ϧϣ� ϦϴϳΩΎϣ� ϢϋΩϭ� ΓΪϋΎδϣ�ϰϠϋ� ϝϮμΤϟ�ϲϓ�ϖΤϟ� Ϧϔδϟ� ϦΘϣ�ϰϠϋ� ϦϴϣΪΨΘδϤϟ
� ΔϣΪΨϟ� ˯ΎϨΛ� ΓΎϓϮϟ� ϭ� ΔΑΎλϹ� ϭ�νήϤϠϟ� ΔϴϟΎϤϟ�ΐϗϮόϟ� ΓέΎΤΒϟ� ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ΐΟϮϤΑ�Ϧϋ� ΔΌηΎϨϟ� ϭ

ϕΎϔΗϻ�άϫ�ΐΟϮϤΑ�ϢϬϣΪΨΘγ���

˻����Ύ˱γΎϣ�ήΒΘόϳ�Ύϣ�ΔΤϼϟ�ϩάϫ�ϲϓ�βϴϟέΎΤΒϟ�ΎϬδϤΘϠϳ�Ϊϗ�ϲΘϟ�ϯήΧϷ�ΔϴϧϮϧΎϘϟ�ϑΎμΘϧϻ�ϞΎγϮΑ��

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˽�˻���ΔϴϟϭΆδϣ��ϙϼϣϦϔδϟ�
˺���Ϧϔδϟ�ϙϼϣ� ΔϴϟϭΆδϣ�έήϘΗ�Ϯϟϭ�ϦϴϧϮϗ� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ� ΪϤΘόΗ�ήϴϓϮΗ�Ϧϋ� ΎϬϤϠϋ� ϊϓήΗ�ϲΘϟ�

ΔϴϟΎΘϟ�ΎϴϧΪϟ�ήϴϳΎόϤϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΠϟ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟϭ�ΔϴΤμϟ�ΔϳΎϤΤϟ���

���Ϩϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϞϣΎόϟ�έΎΤΒϟ�Ϧϋ�ΔϴϟϭΆδϤϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϞϤΤΘϳϪΘ�έΎΤΒϟ�νήϣ�ϭ�ΔΑΎλ·�κΨϳ�ΎϤϴϓ�
έΎΘϟϭ�ΔϣΪΨϟ�˯ΪΑ�ΦϳέΎΗ�ϦϴΑ�Ύόϗϭ�Ϋ·�ϪϨσϭ�ϰϟ·�Ϊϴϋ�Ϊϗ�έΎΤΒϟ�Ϫϴϓ�ήΒΘόϳ�ϱάϟ�Φϳ�ϝϮλϷ�ΐδΣ�ΎϧΎϛ�ϭ

ΎϬΎϬΘϧϭ�ΔϣΪΨϟ�˯ΪΑ�ΦϳέΎΗ�ϦϴΑ�ϪϣΪΨΘγ�Ϧϋ�ϦϴϤΟΎϧ˭��

�Ώ��ϳήϓϮ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϞϔϜΗ�ΔϴϟΎϣ�ΔϧΎϤο�ϟϭ�ΓΎϓϮϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ξϳϮόΘΔϟΎΣ�ϲϓ��ΐϴμΗ�ϞΟϷ�ΔϠϳϮσ�ΔϗΎϋ·�
έΎΤΒϟˬ�ΔΑΎλ·�Ϧϋ�ΔϤΟΎϧ�ϥϮϜΗ��ΔϴϨϬϣ�νήϣ�ϭ�ϲϨϬϣ�ϲϨϬϣ�ήτΧ�ϭ�ΎϤϛϣ�ϮϫΩΪΤϲϓ��ϲϨσϮϟ�ϥϮϧΎϘϟ�
�ϭ�ϲϓ�ϭ�έΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ�ϲϓ˭ϲϋΎϤΟ�ϕΎϔΗ�

�Ν���ΔϳϭΩϷ� ήϴϓϮΗϭ� ϲΒτϟ� Νϼόϟ� ϚϟΫ� ϲϓ� ΎϤΑ� ˬΔϴΒτϟ� ΔϳΎϋήϟ�ΕΎϘϔϧ� ϊϓΩ�ϒϴϟΎϜΗ� ΔϨϴϔδϟ� ϚϟΎϣ� ϞϤΤΘϳ
ϟ� ϰϔθϳ� ϥ� ϰϟ·� ϦσϮϟ� Ϧϋ� ˱ΪϴόΑ� ΔϣΎϗϹϭ� ˯άϐϟϭ� ˬΔϣίϼϟ� ΔϴΟϼόϟ� ΓΰϬΟϷϭ�ϭ�ξϳήϤϟ� έΎΤΒ

˭ϢΩ�ϊΑΎσ�ϭΫ�Ϫϧ΄Α�ϞϤόϟ�Ϧϋ�ΰΠόϟ�ϭ�νήϤϟ�ϦϠόϳ�ϥ�ϰϟ·�ϭ�ˬΏΎμϤϟ��

�Ω��ΪϗΎόΘϟ�ΓήΘϓ�ϝϼΧ�ήΒϟ�ϰϠϋ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓΎϓϮϟ�ΖΛΪΣ�Ϋ·�ϦϓΪϟ�ϒϴϟΎϜΗ�ϊϓΩ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϞϤΤΘϳ���

˻���ϞϤΤΗ�ϰϠϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΔϴϟϭΆδϣ�ήμϘΗ�ϥ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϠϟ�ίϮΠϳ�ΔϳΎϋήϟ�ϒϴϟΎϜΗ�
�Ϧϋ�ϞϘΗ�ϻ�ΓήΘϔϟ�ΔϣΎϗϹϭ�˯άϐϟϭ�ΔϴΒτϟ˺˿νήϤϟ�˯ΪΑ�ϭ�ΔΑΎλϹ�ωϮϗϭ�ϡϮϳ�Ϧϣ�˯ΪΘΑ�Ύ˱ϋϮΒγ����
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˼���ϲϠϳ�ΎϤΑ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϡΰϠϳ�ˬϞϤόϟ�Ϧϋ�ΰΠόϟ�ϰϟ·�ΔΑΎλϹ�ϭ�νήϤϟ�ϯΩ�Ϋ·��

���ϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϪΎϘΑ�ΓΪϣ�ϝϮσ�ϼ˱ϣΎϛ�ϩήΟ�ΏΎμϤϟ�ϭ�ξϳήϤϟ�έΎΤΒϠϟ�ϊϓΪϳ�ϥΔϨϴ�ϰϟ·�ΩΎόϳ�ϥ�ϰϟ·�ϭ�
ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϡΎϜΣϷ�Ύ˱Ϙϓϭ�ϪϨσϭ˭��

�Ώ���ϦϴϧϮϘϟ� ϩέήϘΗ� ΎϤϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ϪϨϣ� ˱˯ΰΟ�ϭ� ϼ˱ϣΎϛ�ήΟϷ�ϊϓΪϳ�ϥϭ��ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϪϴϠϋ�κϨΗ� ΎϤϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ϭ
�ˬΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϰϔθϳ�ϥ�ϰϟ·�ήΒϟ�ϰϟ·�Ϫϟϭΰϧ�ϭ�ϪϨσϭ�ϰϟ·�έΎΤΒϟ�ΓΩΎϋ·�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�˱έΎΒΘϋ�ϚϟΫϭϭˬ�

ϚϟΫ�ϖΒγ�ϥ·ˬΔϴϨόϤϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϊϳήθΗ�ΐΟϮϤΑ�ΓέήϘϤϟ�ΔϳΪϘϨϟ�ΕΎϧΎϋϹ�ϖΤΘδϳ�ϥ�ϰϟ·����

˽����˯ΰΟ�ϭ�ήΟϷ�ϞϣΎϛ�ϊϓΩ�ϰϠϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΔϴϟϭΆδϣ�ήμϘΗ�ϥ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϠϟ�ίϮΠϳ
Ϧϋ�ϞϘΗ�ϻ�ΓήΘϔϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�Ϊόϳ�Ϣϟ�έΎΤΒϟ�ϪϨϣ�˺˿�ωϮϗϭ�ϡϮϳ�Ϧϣ�˯ΪΘΑ�Ύ˱ϋϮΒγ�ΔΑΎλϹνήϤϟ�˯ΪΑ�ϭ����

˾���ΔϴϟΎΘϟ�ΕϻΎΤϟ�ϲϓ�ΔϴϟϭΆδϤϟ�Ϧϣ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϲϨΜΘδΗ�ϥ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϠϟ�ίϮΠϳ���

���˭ΔϨϴϔδϟ�ΔϣΪΧ�ϲϓ�ϞϤόϟ�˯ΎϨΛ�ΙΪΤΗ�ϻ�ϲΘϟ�ΔΑΎλϹ�

�Ώ���ϑήμΗ� ˯Ϯγ� Ϧϋ� ϥΎϤΟΎϨϟ�νήϤϟ� ϭ� ΔΑΎλϹ� ΪϤόΘϣ�ϭ�ΏΎμϤϟ� ϭ�ξϳήϤϟ� έΎΤΒϟ�ΐϧΎΟ� Ϧϣ
ϓϮΘϤϟ˭ϰ�

�Ν��ΪϗΎόΘϟ�ΪϨϋ�ΪϤϋ�Ϧϋ�ΎϴϔΧ�ϥάϠϟ�ΔϗΎϋϹ�ϭ�νήϤϟ���

˿����ϦϴϧϮϘϠϟ�ίϮΠϳϭ��ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�ϒϴϟΎϜΗ�ϊϓΩ�ΔϴϟϭΆδϣ�Ϧϣ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϲϔόΗ�ϥ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ
ΎϬϘΗΎϋ�ϰϠϋ�ΕΎϣΰΘϟϻ�ϩάϫ�ΔϣΎόϟ�ΕΎτϠδϟ�άΧ΄Η�Ύϣ�έΪϘΑ�ˬϦϓΪϟϭ�ΔϣΎϗϹϭ�˯άϐϟϭ���

̀���ϪϠΜϤϣ� ϭ� ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ� άΨΘϳ�ϭ�ΏΎμϤϟ� ϭ�ξϳήϤϟ� έΎΤΒϟ� ϪϛήΘϳ� Ύϣ�ϰϠϋ� ΔψϓΎΤϤϠϟ� ήϴΑΪΗ�
�ˬΔϨϴϔδϟ�ϰϠϋ�ΕΎϜϠΘϤϣ�Ϧϣ�ϰϓϮΘϤϟΎϫΩή˷ϟϭ�ϰϟ·�ϭ�Ϫϴϟ·�ϪϳϭΫ�Ώήϗ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˽�˻���ΔϴϟϭΆδϣ�ϙϼϣϦϔδϟ��
˺����ϥ�ίϮΠϳ�ΓήϘϔϟ�ϪσήΘθΗ�ΎϤϛ�ΔϠϣΎϛ�έϮΟϷ�ϊϓΩ�Ϧϣ�ΕϓΎϜϤϟ�ϰϨΜΘδΗ˼�����ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ˽�˻���

˻����ϦϴϧϮϘϠϟ�ίϮΠϳϭ��ϒϴϟΎϜΗ�ϞϤΤΗ�Ϧϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΔϴϟϭΆδϣ�˯ΎϬΘϧ�ϰϠϋ�κϨΗ�ϥ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ
�Ϧϴϣ΄ΘϠϟ�ϡΎψϧ�ϰπΘϘϤΑ�ΔϴΒσ�ΕΎϧΎϋϹ�έΎΤΒϟ�ϕΎϘΤΘγ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ϪΘΑΎλ·�ϭ�έΎΤΒϟ�νήϣϲΤμϟ�ϭ�ϲϣΰϟϹ�

ΙΩϮΤϟ�Ϧϋ�ϝΎϤόϟ�ξϳϮόΘϟ�ϡΎψϧ�ϭ�ΙΩϮΤϟ�Ϊο�ϲϣΰϟϹ�Ϧϴϣ΄Θϟ���

˼���ϮϘϠϟ�ίϮΠϳ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΩΩήΘγ�ΔϴϧΎϜϣ·�ϰϠϋ�κϨΗ�ϥ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�Ϧϴϧ�Ϧϴϣ΄Η�ΔδγΆϣ�Ϧϣ
�ϦϴϧϮϘϟ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΎϬόϓΩ�ϲΘϟ�ϦϓΪϟ�ΕΎϘϔϧϭ�Ϥόϟ�ξϳϮόΗ�ϭ�ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϡΎψϨΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ϮϠϟΎ�ϲπϘΗ�ϝ

ΓίΎϨΠϟ�ΔϧΎϋ·�ϡΎψϨϟ�άϫ�ϊϓΪϳ�ϥ΄ΑϲϓϮΘϤϟ�έΎΤΒϟ�κΨϳ�ΎϤϴϓ����

�ΔΤϼϟ˽�˼��ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�Δϣϼδϟϭ�ΔΤμϟ�ΔϳΎϤΣ��
νήϐϟ���ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϞϤϋ�ΔΌϴΑ�ίΰόΗ�ϥ�ϥΎϤο�
˺����ϥϭ�ΔϴϨϬϤϟ�ΔϴΤμϟ�ΔϳΎϤΤϟΎΑ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϊΘϤΘϳ�ϥ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗ

ΔΌϴΑ�ϲϓ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϮΑέΪΘϳϭ�ϮϠϤόϳϭ�ϮθϴόϳΔϴΤλϭ�ΔϨϣ����

˻���Α� ˬϦδΗϭ� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ� Ϟϛ� ϊπΗ� ΪόΕΎϤψϨϤϟ� ϊϣ� έϭΎθΘϟ�ϭ� Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟ� ΔϠΜϤϤϟϟ�ϊϣϭ� ΓέΎΤΒϠ
�ΓΎϋήϣϟ�ΕΎϧϭΪϤϭ�ΔϴϬϴΟϮΘϟ�ΉΩΎΒϤϟ�ΔϴϨσϮϟ�ΕέΩϹϭ�ΔϴϟϭΪϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�ΎϬΑ�ϲλϮΗ�ϲΘϟ�ΔϳέΎδϟ�ήϴϳΎόϤϟϭ

ˬΔϳήΤΒϟ�ΔϋΎϨμϟ�ΕΎϤψϨϣϭϭ�Δϣϼδϟ� ΓέΩϹ�ΔϴϨσϭ�ΔϴϬϴΟϮΗ�ΉΩΎΒϣ��ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟ
ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ���

��

��
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˼����ϊϣ� ˬΔϧϭΪϤϟ�ϲϓ� ΓΩΪΤϤϟ� ϞΎδϤϟ� ϝϭΎϨΘΗ�ϯήΧ� ήϴΑΪΗϭ�Ϯϟϭ�ϦϴϧϮϗ� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ� Ϟϛ� ΪϤΘόΗ
�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϠϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ήϴϳΎόϣ�ϊπΗϭ�ˬΔϠμϟ�ΕΫ�ΔϴϟϭΪϟ�ϙϮϜμϟ�ΓΎϋήϣ

ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ���

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˽�˼���Δϣϼδϟϭ�ΔΤμϟ�ΔϳΎϤΣ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�
˺����ΎϫήϴϏϭ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϞϤθΗ�Ϧϣ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ήϴΑΪΘϟΩΎϤΘϋ�ΓήϘϔϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�Ύϫ˼�ΔΤϼϟ�Ϧϣ�˽�˼�

ΔϴϟΎΘϟ�ϊϴοϮϤϟ��

���� ΩΎϤΘϋϥ΄θΑ�ΕΎγΎϴγϭ�ΞϣήΑϣ�ϰϠϋ�ΔϴϟΎόϔΑ� ΎϫΰϳΰόΗϭ� ΎϫάϴϔϨΗϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ��Ϧϔδϟ�ϦΘ
˭ϢϬϤϴϠόΗϭ�ΓέΎΤΒϟ�ΐϳέΪΗ�Ϧϋ�ϼ˱πϓ�ήσΎΨϤϟ�ϢϴϴϘΗ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬϮπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϢϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ��

�Ώ��ϟ�ΔϟϮϘόϣ�ήϴΑΪΗ�ΫΎΨΗ�ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ�ˬϦϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϴϨϬϤϟ�νήϣϷϭ�ΕΎΑΎλϹϭ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϠ
ΔτϴΤϤϟ�ϞϣϮόϟ�Ϧϣ�ΓέΎο�ΕΎϳϮΘδϤϟ�νήόΘϟ�ήσΎΨϣ�ϊϨϣϭ�ϞϴϠϘΘϟ�ήϴΑΪΗ�Ϧϋ�ϼ˱πϓ�ΔϴΎϴϤϴϜϟ�ΩϮϤϟϭ�

νήϤϟ�ϭ�ΔΑΎλϹ�ήσΎΨϣˬ˭Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�Εϻϵϭ�ΓΰϬΟϷ�ϡΪΨΘγ�Ϧϋ�ϢΠϨΗ�Ϊϗ�ϲΘϟ��

�Ν���ϞλϮΘϤϟ�ϦϴδΤΘϟ�ϥΎϤοϭ�ΔϴϨϬϤϟ�νήϣϷϭ�ΕΎΑΎλϹϭ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϠϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΞϣήΑ
έΎΤΒϟ�ϲϠΜϤϣ� ΔϛέΎθϤΑ� ˬϦϴΘϴϨϬϤϟ� ΔΤμϟϭ� Δϣϼδϟ� ΔϳΎϤΣ�ϲϓ�ϦϴϴϨόϤϟ�ϦϳήΧϵ�ιΎΨηϷ� ϊϴϤΟϭ� Γ

ΎϫάϴϔϨΘΑˬΔϴΎϗϮϟ� ήϴΑΪΘϟ� ΓΎϋήϣ� ϊϣ� ˬ�ΕΎϴϠϤόϟ� ϝΪΒΘγϭ� ϢϴϤμΘϟϭ� ΔγΪϨϬϟ� ΔΒϗήϣ� ϚϟΫ� ϲϓ� ΎϤΑ�
˭ΔϴμΨθϟ�ΔϳΎϗϮϟ�ΕΪόϣ�ϡΪΨΘγϭ�ΔϳΩήϔϟϭ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ϡΎϬϤϟ�ϰϠϋ�ΔϘΒτϤϟ�Ε˯ήΟϹϭ�

�Ω���ϑϭήψϟ�ϙέΪΗϭ�ήϳέΎϘΘϟ�ϢϳΪϘΗϭ�ζϴΘϔΘϠϟ�ΕΎσήΘη�ϊϘΗ�ϲΘϟ�ΔϴϨϬϤϟ�ΙΩϮΤϟ�ϲϓ�ϖϴϘΤΘϠϟϭ�ΔϨϣϵ�ήϴϏ
ΎϬϧ΄θΑ�ήϳέΎϘΗ�ϢϳΪϘΗϭ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ���

˻����ϡΎϜΣϷ�ϲϓ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ˺έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ���

���ϋήΗϰ�ϝϭΎϨΘΗ�ΎϤϛ�ϡΎϋ�ϞϜθΑ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΣ�ϝϭΎϨΘΗ�ϲΘϟ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΔϴϟϭΪϟ�ϙϮϜμϟ�
Πϟ� ϯΪμΘΗϭ� ΓΩΪΤϣ� ήσΎΨϣ�νήϣϷϭ�ΕΎΑΎλϹϭ�ΙΩϮΤϟ� Ϧϣ� ΔϳΎϗϮϟΎΑ� ΔϠμϟ�ΕΫ� ϞΎδϤϟ� ϊϴϤ

�˭ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΎϬΑ�ΰϴϤΘϳ�ϲΘϟ�ϚϠΗ�ΎϤϴγ�ϻϭ�ˬΓέΎΤΒϟ�ϞϤϋ�ϰϠϋ�ϖΒτϨΗ�Ϊϗ�ϲΘϟ�ΔϴϨϬϤϟ�

�Ώ���ήϴϳΎόϤϟΎΑ�ΪϴϘΘϟΎΑ�ϦϴϴϨόϤϟ�Ϧϣ�ϢϫήϴϏϭ�ΓέΎΤΒϟϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϣΰΘϟ�ΡϮοϮΑ�ΩΪΤΗ�ΔγΎϴδΑϭ�ΔϳέΎδϟ
ΞϣΎϧήΑϭ�Δϣϼδϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭˬϰϟ·�ιΎΧ�ϞϜθΑ�ϡΎϤΘϫϻ�˯ϼϳ·�ϊϣ��Δϣϼγ�ϭ�ΔΤλ

�˭ήϤόϟ�Ϧϣ�Γήθϋ�ΔϨϣΎΜϟ�ϥϭΩ�ΓέΎΤΒϟ�

�Ν��ϡΎϬϣ�ΩΪΤΗ�ϥΎΑήϟ��ΔγΎϴγ�άϴϔϨΗ�Ϧϋ�ΓΩΪΤϤϟ�ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑ�ωϼτοϼϟ�ˬΎϤϬϴϠϛ�ϭ�ϥΎΑήϟ�ϪϨϴόϳ�κΨη�ϭ
ϘΘϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ϥ΄θΑ�ΔϨϴϔδϟ�ΞϣΎϧήΑϭ˭ΎϤϬΑ�Ϊϴ�

�Ω���ΔϨΠϟ�ΕΎϋΎϤΘΟ�ϲϓ�ΔϛέΎθϤϠϟ�Δϣϼδϟ�ϥϭΆθϟ�ϦϴϠΜϤϤϛ�ϦϴΒΨΘϨϤϟ�ϭ�ϦϴϨϴόϤϟ�ΔϨϴϔδϟ�ΓέΎΤΑ�ΔτϠγ�ΩΪΤΗ
�ΔϣϼδϟΔλΎΨϟ�ΑΔϨϴϔδϟΎ�ήΜϛ�ϭ�ΓέΎΤΑ�ΔδϤΧ�ϞϤΤΗ�ϲΘϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϨΠϠϟ�ϩάϫ�ϞΜϣ�΄θϨΗϭ�����

˼���ϟ�νήόΘδΗϯήΧϷ�ήϴΑΪΘϟϭ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ��ΓήϘϔϟ�ϲϓ˼�ΔΤϼϟ�Ϧϣ�˽�˼�ϊΟήΗϭ�ˬ
ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϲϠΜϤϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟΎΑ�Ύ˱ϳέϭΩ�ΕΎϤψϨϣΓέΎΤΒϟήϣϷ�ϡΰϟ�ϥ·�ϘϨΗϭ�ˬ�ϲϓ�ΕήϴϴϐΘϟ�ΓΎϋήϤϟ�ˬ

�ϲϓ�ϞλϮΘϤϟ�ϦϴδΤΘϟ�ϥΎϤο�ϰϨδΘϳ�ϲϜϟ�ΙϮΤΒϟϭ�ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟΔϣϼδϟ�ΞϣήΑϭ�ΕΎγΎϴγ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�
�ΔΌϴΑ�ήϴϓϮΘϟϭ�ΔϴϨϬϣ�ΔϨϣϠϟ�ΓέΎΤΒϮπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϢϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ��

˽����ήσΎΨϤϟ�νήόΘϠϟ�ΔϟϮΒϘϤϟ�ΕΎϳϮΘδϤϟ�ϥ΄θΑ�ΔϳέΎδϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ϙϮϜμϟ�ΕΎσήΘηΎΑ�ϡΰΘϟϻ�ήΒΘόϳ
� άϴϔϨΗϭ�ϊοϭ�ϥ΄θΑϭ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϞϤόϟ�ϥΎϜϣΞϣήΑϭ�ΕΎγΎϴγ�ˬϦϔδϟ�ϰϠϋ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ� ΔΤμϟϭ� Δϣϼδϟ�

ϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘηϻ�˯ΎϔϴΘγ�ϪϔλϮΑΔϴϗΎϔΗ��

˾����ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϞϔϜΗϲϠϳ�Ύϣ���
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����ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ˬΔϴϨϬϤϟ�νήϣϷϭ�ΕΎΑΎλϹϭ�ΙΩϮΤϟ�ϥ΄θΑ�ΔϤϼϣ�ήϳέΎϘΗ�ϢϳΪϘΗΕΩΎηέϹ�ΎϬϣΪϘΗ�ϲΘϟ�
�έΎτΧϹΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣΙΩϮΤϟΎΑΎϬϠϴΠδΗϭ�ΔϴϨϬϤϟ�νήϣϷϭ��˭�

�Ώ���ΙΩϮΤϟ�ϩάϫ�Ϧϋ�ΔϠϣΎη�Ε˯ΎμΣΈΑ�υΎϔΘΣϻϭ�νήϣϷ�ΎϬΘόΑΎΘϣ�ˬ˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋϭ�ˬΎϫήθϧϭ� ΎϬϠϴϠΤΗϭ
�ΙΎΤΑ΄ΑϦϋϭ�ΔϣΎόϟ�ΕΎϫΎΠΗϻ�ϦϋΎϬϨϋ�ϒθϜϳ�ϲΘϟ�ήσΎΨϤϟ�˭��

�Ν��ΔϴϨϬϤϟ�ΙΩϮΤϟ�ϲϓ�ϖϴϘΤΘϟ���

˿����ΔϳΎϤΣ�ϥΎϤπϟ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ϞΎδϣ�ϲϓ�ΕΎϘϴϘΤΘϟ�˯ήΟ·ϭ�ήϳέΎϘΘϟ�ϢϳΪϘΗ�Ϣψϧ�ϢϤμΗ
ϋήΗϭ�ˬΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴμΨθϟ�ΕΎϧΎϴΒϟΔϟ΄δϤϟ�ϩάϫ�ϥ΄θΑ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ΎϬϣΪϘΗ�ϲΘϟ�ΕΩΎηέϹ�ϲ���

̀���ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϥϭΎόΘΗ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣΫΎΨΗϻ�ωϼσϹ�ήϴΑΪΗ�
�ήσΎΨϤΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϰϠϋ� ΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ�ΔϨϴόϣ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ˬϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ�ϚϟΫϭ�ˬϦϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ

�ήθϧϴϤγέ�ΕέΎόη·ΔϠμϟ�ΕΫ�ΕΎϤϴϠόΘϟ�ϦϤπΘΗ�Δ���

́����Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϡΪΨΘδϳ�ϥ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ρήΘθΗ�ΓέΩΈΑ�ϞμΘϳ�ΎϤϴϓ�ήσΎΨϤϠϟ�Ύ˱ϤϴϴϘΗ�ϥϭήΠϳ�Ϧϳάϟ
ΕΎϣϮϠόϤϟ�ˬϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϴΎμΣϹ��ΔΒγΎϨϤϟϭ�ϢϬϨϔγ�Ϧϋ�ΓέΩΎμϟ�Ϧϋ�ϲΘϟ�ΔϣΎόϟ�Ε˯ΎμΣϹ

�ΎϫήϓϮΗΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ��

ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯˽�˼��ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΣ��ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�

�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ˽�˼�˺���ΙΩϮΤϟ�ϥ΄θΑ�ϡΎϜΣ��
ΕΎΑΎλϹϭ�ΔϴϨϬϤϟ�νήϣϷϭ�

˺����ϒϟ�έΎϴόϤϟ� ΎϬΑ�ϲπϘϳ�ϲΘϟ�ϡΎϜΣϷ�ϲϋήΗ˽�˼��ΔϧϭΪϣϟ�ΕΎγέΎϤϤ�ϞϤόϟ�ΐΘϜϣ�Ϧϋ�ΓέΩΎμϟ
ϥϮϨόΑ�ϲϟϭΪϟ�ήΤΒϟ�ϲϓ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΙΩϮΤϟ�ϊϨϣ��ˬΊϧϮϤϟ�ϲϓϭ˺̂̂˿�ήΎγϭ� ΎϬϟ�ΔϘΣϼϟ�ΕΎΤϴϘϨΘϟϭ�

�ϯήΧϷ�ΕΎγέΎϤϤϟ�ΕΎϧϭΪϣϭ�ΔϴϬϴΟϮΘϟ�ΉΩΎΒϤϟϭ�ΔϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎόϤϟϭ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ήϴϳΎόϣ
ΎϫΩΪΤΗ�Ϊϗ�νήόΘϠϟ�ΕΎϳϮΘδϣ�ϱ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΤΑ�ΔϘϠόΘϤϟ��

˻���ΞϟΎόΗ� ϥ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ� ϞϔϜΗ� ΔϴϨσϮϟ� ΔϴϬϴΟϮΘϟ� ΉΩΎΒϤϟ�ϥ΄θΑ�ΔΤμϟϭ� Δϣϼδϟ� ΓέΩ·�
�ˬΔϴϟΎΘϟ�ϞΎδϤϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴΘϴϨϬϤϟϭιΎΧ�ϪΟϮΑ���

���˭ΔϴγΎγϷϭ�ΔϣΎόϟ�ϡΎϜΣϷ�

�Ώ��ΔϨϴϔδϠϟ�ΔϴϠϜϴϬϟ�ΕΎϤδϟ�ϱήΨμϟ�ήϳήΤϟΎΑ�ΔτΒΗήϤϟ�ήσΎΨϤϟϭ�ΫΎϔϨϟ�ϞΒγ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬ�αϮΘδΒγϻ�˭�

�Ν��˭Εϻϵ�

�Ω��ϻ�έΎΛ˭ΓέΎΤΒϟ�ΎϬδϣϼϳ�Ϊϗ�ΔΣΎδϣ�ϱ�ΓέήΣ�ϲϓ�ΪϳΪθϟ�ωΎϔΗέϻ�ϭ�ΪϳΪθϟ�νΎϔΨϧ�

�ϫ��ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ�ϲϓϭ�ϞϤόϟ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�˯ΎοϮπϟ�έΎΛ˭�

�ϭ��ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ�ϲϓϭ�ϞϤόϟ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�ΕίΰΘϫϻ�έΎΛ˭�

�ί���ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ϚϠΗ�ϑϼΨΑ�ΔτϴΤϤϟ�ϞϣϮόϟ�έΎΛϘϔϟ�ϦϴΘϴϋήϔϟ�ϦϴΗή�ϫ��ϭ�ϭ���ϦϛΎϣ�ϲϓϭ�ϞϤόϟ�ϥΎϜϣ�ϲϓ
ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϣΎϗϹ˭ώΒΘϟ�ϥΎΧΩ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬ�

�Ρ��˭ϪΘΤΗϭ�ΔϨϴϔδϟ�τγ�ϰϠϋ�ΔλΎΨϟ�Δϣϼδϟ�ήϴΑΪΗ�

�ρ��˭ώϳήϔΘϟϭ�ϦΤθϟ�ΓΰϬΟ�

�ϱ��˭ϖήΤϟ�ΔΤϓΎϜϣϭ�ϖήΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟ�
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�ϙ��˭ϝΎΒΤϟϭ�Ϟγϼδϟϭ�Ϯγήϟ�ΕΪόϣ�

�ϝ��ΕΎϨΤθϟ˭ΓέϮΑΎμϟϭ�ΓήτΨϟ��

�ϡ��ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴμΨθϟ�ΔϳΎϗϮϟ�ΕΪόϣ˭��

�ϥ��˭έϮμΤϣ�ΰϴΣ�ϲϓ�ϞϤόϟ�

�α���έΎΛϕΎϫέϹ˭ϱήϜϔϟϭ�ϲϧΪΒϟ��

�ω��˭ϝϮΤϜϟϭ�ΕέΪΨϤϟ�ϲσΎόΗ�έΎΛ�

�ϑ��ΔϳήθΒϟ�ΔϋΎϨϤϟ�κϘϧ�αϭήϴϓ�Ϧϣ�ΔϳΎϤΤϟ��˭ϪϨϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ίΪϳϹ�

�ι��ΙΩϮΤϟϭ�ΉέϮτϠϟ�ΔΑΎΠΘγϻ��

˼���ΨϤϟ�ϢϴϴϘΗ�ϲϋήϳ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ϞΎδϤϟΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�νήόΘϟ�Ϧϣ�ΪΤϟϭ�ήσΎ˻�άϫ�Ϧϣ�
ΔϴϧΪΒϟ� έΎΛϵ�ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟˬΕίΰΘϫϻϭ� ˯ΎοϮπϟϭ� ϝΎϤΣϷ� ΔϟϭΎϨϣ� Ϧϋ� ΔΌηΎϨϟ� έΎΛϵ�ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ�ˬ�

�ϰϠϋ�ϕΎϫέϹ� έΎΛϭ� ˬϞϤόϟ�ϲϓ� ΔΤμϟ�ϰϠϋ� ΔϴϠϘόϟ� έΎΛϵϭ� ΔϴΟϮϟϮϴΒϟϭ� ΔϴΎϴϤϴϜϟ� έΎΛϵϭ�ΔϴϧΪΒϟ� ΔΤμϟ
ϞϤόϟ�ΙΩϮΣϭ�ΔϴϠϘόϟϭ��ϡϮϘϳ�ϱάϟ�ΔϳΎϗϮϟ�ΪΒϣ�ΐΟϮϟ�ϮΤϨϟ�ϰϠϋ�ϲϋήΗ�ϥ�Δϳέϭήπϟ�ήϴΑΪΘϠϟ�ϲϐΒϨϳϭˬ�Ϧϣ�

έϮϣ�ΔϠϤΟ�ϦϤοˬϻϭ�ˬΩήϔϟ�ϖϓϮϳ�ΎϤΑ�ϞϤόϟ�ϒϴϴϜΗϭ�ΎϫέΪμϣ�ΪϨϋ�ήσΎΨϤϟ�ΔΤϓΎϜϣ�ϥ�ϰϠϋ���ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΎϤϴγ
� ˬϞϤόϟ�ϦϛΎϣ� ϢϴϤμΘΑΔοΎόΘγϻϭτΨϟ�ϞϤόϟ�Ϧϋ��ϡΪΨΘγ�ϰϠϋ�ΐϠϐΗ� ˬ˱ήτΧ�Ϟϗ� ϭ�ήτΧ�ήϴϏ�ϞϤόΑ�ή

ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴμΨθϟ�ΔϳΎϗϮϟ�ΕΪόϣ��

˽����ΎϤϴγ�ϻϭ�ˬΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ϰϠϋ�ΕΎγΎϜόϧϻ�ΓΎϋήϣ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϞϔϜΗ�ˬϚϟΫ�ϰϟ·�ΔϓΎοϹΎΑ
ΔϴϟΎΘϟ�ΕϻΎΠϤϟ�ϲϓ���

���˭ΙΩϮΤϟϭ�ΉέϮτϠϟ�ΔΑΎΠΘγϻ�

�Ώ��˭ϝϮΤϜϟϭ�ΕέΪΨϤϟ�ϲσΎόΗ�έΎΛ�

�Ν��ΤϟΔϳήθΒϟ�ΔϋΎϨϤϟ�κϘϧ�αϭήϴϓ�Ϧϣ�ΔϳΎϤ��ϪϨϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ίΪϳϹ��

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˽�˼�˻��˯ΎοϮπϠϟ�νήόΘϟ��
˺����Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϲϠΜϤϣϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΕΎΌϴϬϟ�ϊϣ�ϙήΘηϻΎΑ�ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ϲϐΒϨϳ

�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭΔϴϨόϤϟϠϜθϣ�ήϤΘδϣ�αΎγ�ϰϠϋ�νήόΘδΗ�ϥ�ˬΔ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�˯ΎοϮπϟ��ϦϴδΤΗ�ϑΪϬΑ�Ϧϔδϟ
˯ΎοϮπϠϟ�νήόΘϠϟ�ΓέΎπϟ�έΎΛϵ�Ϧϣ�ˬΎ˱ϴϠϤϋ�Ύ˱ϨϜϤϣ�ϚϟΫ�ϥϮϜϳ�Ύϣ�έΪϘΑ�ˬΓέΎΤΒϟ�ΔϳΎϤΣ���

˻����νήόΘγϻ�ϲϋήϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ� ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ˺�ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟ� άϫ�Ϧϣ��ΓέΎπϟ�έΎΛϵ
Η�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ήϴΑΪΘϟϭ�ΓέΎΤΒϟ�ΔΣέϭ�ΔΤλϭ�ϊϤγ�ϰϠϋ�ΓΪΰϟ�˯ΎοϮπϠϟ�νήόΘϠϟ�Ϧϣ�ΎϬΑ�ΔϴλϮΘϟ�ϭ�ΎϫήϳήϘ

�ΔϳΎϤΤϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�˯ΎοϮπϟ�ϞϴϠϘΗ�ϞΟΓέΎΤΒϟ��ϭϲϠϳ�Ύϣ�ˬΎϬΜΤΑ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ήϴΑΪΘϟ�ϞϤθΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ��

����ˬΔΤμϟϭ� ϊϤδϟ�ϰϠϋ� ˯ΎοϮπϟ� Ϧϣ� ΔόϔΗήϣ�ΕΎϳϮΘδϤϟ� ϝϮ˷τϤϟ�νήόΘϟ� ήσΎΨϤΑ� ΓέΎΤΒϟ�ϒϳήόΗ
ϟ�ΕΪόϣϭ�ΓΰϬΟϷ�ϴΤμϟ�ϡΪΨΘγϻΎΑϭΔϳΎϤΤϮπϟ�Ϧϣ�˭˯Ύο�

�Ώ���ΕΪόϣ�ήϴϓϮΗϊϤδϟ�ΔϳΎϤΣ˭Γέϭήπϟ�ΪϨϋ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΓΪϤΘόϤϟ��

�Ν���ϲϓ� ˯ΎοϮπϟ�ΕΎϳϮΘδϤϟ�νήόΘϟ�ήσΎΨϣ�ϞϴϠϘΗϭ� ϢϴϴϘΗ� ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ�ϊϴϤΟϭ�ϦϛΎϣ�ϖϓήϣϭ� ϪϴϓήΘϟ
�ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗΕϻϵ�ϦϛΎϣ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏϭ�ΕΎϛήΤϤϟ�ϑήϏ�Ϧϋ�ϼ˱πϓ��
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�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˽�˼�˼�ΰΘϫϼϟ�νήόΘϟ��Εί�
˺����Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϲϠΜϤϣϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΕΎΌϴϬϟ�ϊϣ�ϙήΘηϻΎΑ�ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ϲϐΒϨϳ

ϭ�ΕΎϤψϨϣϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟϨϋ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΔϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ΓΎϋήϣ�ΪόΑϭ�ˬΔΪ˯ΎπΘϗϻ��αΎγ�ϰϠϋ�νήόΘδΗ�ϥ�ˬ
Ύϣ�έΪϘΑ�ˬΓέΎΤΒϟ�ΔϳΎϤΣ�ϦϴδΤΗ�ϑΪϬΑ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΕίΰΘϫϻ�ΔϠϜθϣ�ήϤΘδϣ�Ϧϣ�ˬΎ˱ϴϠϤϋ� Ύ˱ϨϜϤϣ�ϚϟΫ�ϥϮϜϳ�

ΕίΰΘϫϼϟ�ΓέΎπϟ�έΎΛϵ��

˻���νήόΘγϻ�ϲϋήϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ�˺�ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟ� άϫ�Ϧϣ��νήόΘϟ�έΎΛ
�ϞϴϠϘΗ�ϞΟ�Ϧϣ� ΎϬΑ�ΔϴλϮΘϟ�ϭ� ΎϫήϳήϘΗ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ήϴΑΪΘϟϭ� ΓέΎΤΒϟ�ΔΣέϭ�ΔΤλ�ϰϠϋ� ΓΪΰϟ�ΕίΰΘϫϼϟ

�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΕίΰΘϫϻΓέΎΤΒϟ�ΔϳΎϤΤϟ�Ϧϔδϟ�ϭ�Ύϣ�ˬΎϬΜΤΑ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ήϴΑΪΘϟ�ϞϤθΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ϲϠϳ��

���˭ϢϬΘΤλ�ϰϠϋ�ΕίΰΘϫϼϟ�ϝϮ˷τϤϟ�νήόΘϟ�ήσΎΨϤΑ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϳήόΗ�

�Ώ���ΔϴμΨθϟ�ΔϳΎϗϮϟ�ΕΪόϣ�ήϴϓϮΗ�ΓΪϤΘόϤϟ˭Γέϭήπϟ�ΪϨϋ�ΓέΎΤΒϠϟ�

�Ν���νήόΘϟ� ϞϴϠϘΗϭ� ήσΎΨϤϟ� ϢϴϴϘΗϗϹ� ϦϛΎϣ� ϊϴϤΟ� ϲϓ�ΕίΰΘϫϼϟ� ΔϣΎ�ϢϳΪϘΗ� ϖϓήϣϭ� ϪϴϓήΘϟ� ϦϛΎϣϭ
�ΔϧϭΪϣ� ΎϬΤϴΘΗ�ϲΘϟ�ΕΩΎηέϹ�ϊϣ�ϖϔΘΗ�ήϴΑΪΗ�ΩΎϤΘϋΎΑ�ΕΎΒΟϮϟΕΎγέΎϤϤϟ��ϞϤόϟ�ΐΘϜϣ�Ϧϋ� ΓέΩΎμϟ

ϮϨόΑ�ϲϟϭΪϟϥ�ϲϓ�ΔτϴΤϤϟ�ϞϣϮόϟ�ϥΎϜϣϞϤόϟ�ˬ�˻˹˹˺��ϑϼΘΧϻ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ˬΎϬϟ�ΔϘΣϼϟ�ΕΎΤϴϘϨΘϟϭ
�ϦϴΑ�νήόΘϟ�ϲϓϭ�ΔϨϜϣϷ�ϚϠΗϞϤόϟ�ϥΎϜϣ��

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˽�˼�˽��Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϣΰΘϟ��
˺����ΕΪόϣ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏ� ϭ� ΔϳΎϗϮϟ� ΓΰϬΟ�ήϴϓϮΘΑ� ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϰϠϋ� ϊϘϳ� ϡΰΘϟ�ϱ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ

� Ύ˱ΑϮΤμϣ� ˬΙΩϮΤϟ�Ϧϣ� ΔϳΎϗϮϟρήΘθΗ� ϡΎϜΣ΄Α� ˬϡΎϋ�ϞϜθΑ� ΓΰϬΟϷϭ�ΕΪόϤϟ� ϩάϬϟ� ΓέΎΤΒϟ� ϡΪΨΘγ�ϭ�ΐϠτΑ
ΪϴϘΘϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϰϠϋ�ρήΘθϳΪΘΑ�ϟ�ήϴΑΪΘΑϭ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟ�ήϴΑΎϤΤΔϴΤμϟ�Δϳ���

˻���� έΎΒΘϋϻ� ϲϓ� άΧΆϳ� ϥ� ϲϐΒϨϳ� Ϛϟάϛ� ϥΎΗΩΎϤϟ̀ϭ�˺˺� ˬΕϻϵ� Ϧϣ� ΔϳΎϗϮϟ� ΔϴϗΎϔΗ� Ϧϣ�˺̂˿˼�
�Ϣϗέ�˺˺̂�ˬ�ˬΕϻϵ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟ�ΔϴλϮΗ�Ϧϣ�ΎϬϟ�ΔϠΑΎϘϤϟ�ϡΎϜΣϷϭ�˺̂˿˼���Ϣϗέ˺˺́�ˬ�ΐΣΎλ�ϰϠϋ�ϊϘϳ�ϲΘϟϭ�

ϻ�ΔϟΎϔϛ�ΔϴϟϭΆδϣ�ΎϬΒΟϮϤΑ�ϞϤόϟ�ϥ�ϥϭΩ�ΎϬϣΪΨΘγ�ϊϨϣϭ�ˬΔϴϓΎϛ�ΔϳΎϗϭ�ΕΫ�ΔϣΪΨΘδϤϟ�Εϻϵ�ϥϮϜΗ�ϥ΄Α�ϡΰΘϟ
�ϥϮϜΗ�ϥ�ϥϭΩ�Εϻϵ� ϡΪΨΘγ� ϡΪόΑ� ϡΰΘϟ�ϞϣΎόϟ�ϰϠϋ�ϊϘϳ�ϦϴΣ�ϲϓ� ˬΔϤϼϤϟ� ΔϳΎϗϮϟ�ϞΎγϮΑ� ΓΩϭΰϣ�ϥϮϜΗ

ΕΎϴϗϮϟ�ϩάϫ�ϞϴτόΗ�ίϮΠϳ�ϻϭ�ΎϬόϗϮϣ�ϲϓ�ΔΒϛήϣ�ΎϬΑ�ΔλΎΨϟ�ΕΎϴϗϮϟ���

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˽�˼�˾��Ε˯ΎμΣϹ�ϊϤΟϭ�ήϳέΎϘΘϟ�ϢϳΪϘΗ��
˺����ϦϜϤϳ� ΚϴΤΑ� ΔϴϨϬϤϟ�νήϣϷϭ� ΕΎΑΎλϹϭ� ΔϴϨϬϤϟ� ΙΩϮΤϟ� ϊϴϤΠΑ� ήϳέΎϘΗ� ϡΪϘΗ� ϥ� ϲϐΒϨϳ

ϬϨϋ� ΔϠϣΎη�Ε˯ΎμΣ·�ϊϤΟϭ� ΎϬϴϓ�ϖϴϘΤΘϟΎ�ΓέΎΤΒϠϟ� ΔϴμΨθϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ� ΔϳΎϤΣ� ΓΎϋήϣ�ϊϣ� ˬΎϫήθϧϭ� ΎϬϠϴϠΤΗϭ�
ϦϴϴϨόϤϟ��ϟ�ϰϠϋ�ήϳέΎϘΘϟ�ήμΘϘΗ�ϻ�ϲϐΒϨϳϭϔδϟ�ΐϴμΗ�ϲΘϟ�ΙΩϮΤϟ�ϰϠϋ�ϭ�ΔΘϴϤϤϟ�ΙΩϮΤΔϨϴ���

˻����Ε˯ΎμΣϹ� ϞΠδΗ� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� ΎϬϴϟ·� έΎθϤϟ˺�ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟ� άϫ� Ϧϣ��ΔϴϨϬϤϟ�ΙΩϮΤϟ� ΩΪϋ
�ΔϴϨϬϤϟ�νήϣϷϭ�ΕΎΑΎλϹϭ�ˬΎϬΠΎΘϧϭ�ΎϬΑΎΒγϭ�ΎϬΘόϴΒσϭ�ΎϤΜϴΣ�ˬΡϮοϮΑ�ϦϴΒΗϭϚϟΫ�ϖΒτϨϳˬ�˯ΰΟ�ϱ�ϲϓ�
�ωϮϧϭ�ˬΙΩΎΤϟ�ϊϗϭ�ΔϨϴϔδϟ�Ϧϣ˯ΎϨϴϣ�ϲϓ�ϭ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ϊϗϭ�Ϊϗ�ϥΎϛ�Ϋ·�Ύϣϭ�ΙΩΎΤϟ���

˼����ϲϟϮΗϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�Ϊϗ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ϥϮϜΗ�ϲϟϭΩ�ΝΫϮϤϧ�ϭ�ϡΎψϧ�ϱ�ϰϟ·�ΔΒΟϮϟ�ΓΎϋήϤϟ�
ΓέΎΤΒϠϟ�ϊϘΗ�ϲΘϟ�ΙΩϮΤϟ�ϞϴΠδΘϟ�ϪΘόοϭ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˽�˼�˿��ϖϴϘΤΘϟ��
˺���ϘϴϘΤΗ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�ϱήΠΗΕΎ�ϑϭήχϭ�ΏΎΒγ�ϲϓ��νήϣϷϭ�ΕΎΑΎλϹϭ�ΙΩϮΤϟ�ϊϴϤΟ

Τϟ� Ϧϣ� ΎϫήϴϏ�ϲϓ�Ϛϟάϛϭ� ˬΓήϴτΧ� ΔϴμΨη�ΕΎΑΎλ·� ϭ� ΡϭέϷ�ϲϓ� ήΎδΧ� Ϧϋ� ήϔδΗ�ϲΘϟ� ΔϴϨϬϤϟΕϻΎ�
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ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΎϬϴϠϋ�κϨΗ�Ϊϗ�ϲΘϟ�ϯήΧϷ���

˻���ϖϴϘΤΘϟ�ϲϓ�ΔϴϟΎΘϟ�ϊϴοϮϤϟ�ΝέΩ·�ϲϓ�ήψϨϟ�ϲϐΒϨϳ���

���ϲΘϟ� τγϷ� ϞΜϣ� ˬϞϤόϟ� ΔΌϴΑ�Εϻϵ� ϢϴϤμΗϭ� ϞϤόϟ� ΎϬϴϠϋ� ϯΩΆϳ�ϞΒγϭ�Γ˯ΎοϹϭ� ΎϬϴϟ·� ϝϮλϮϟ�
˭ϞϤόϟ�ΐϴϟΎγϭ�

�Ώ���ΙΩϮΤϟ�ωϮϗϭ�ϝΪόϣ�ΔϴϨϬϤϟ�νήϣϷϭ�ΕΎΑΎλϹϭ�ΔϴϨϬϤϟ˭ΔϳήϤόϟ�ΕΎϋϮϤΠϤϟ�ϒϠΘΨϣ�ϲϓ�

�Ν���ϞϛΎθϤϟ�ϭ�ΔϴΟϮϟϮϳΰϴϔϟ˭ΔϨϴϔδϟ�ΔΌϴΑ�ϲϓ�ΪΟϮΘϟ�Ϧϋ�ΔϤΟΎϨϟ�ΔλΎΨϟ�ΔϴδϔϨϟ�

�Ω��ϤΟΎϨϟ�ϞϛΎθϤϟ˭ϞϤόϟ�˯ΐϋ�ΓΩΎϳΰϟ�ΔΠϴΘϨϛ�ΔλΎΧϭ�ˬΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϲϧΪΒϟ�ΩΎϬΟϹ�Ϧϋ�Δ�

�ϫ���ΔϴΟϮϟϮϨϜΘϟ�ΕέϮτΘϟ�Ϧϋ�ΔϤΟΎϨϟ�ϞϛΎθϤϟ�ΎϫέΎΛϭ˭ϢϗΎτϟ�ϦϳϮϜΗ�ϰϠϋ�ΎϫήϴΛ΄Ηϭ�

�ϭ��ΔϳήθΑ�˯ΎτΧ�ϱ�Ϧϋ�ΔϤΟΎϨϟ�ϞϛΎθϤϟ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˽�˼�̀��ΔϴϨσϮϟ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ΔϳΎϤΤϟ�ΞϣήΑ��
˺���οϭ�ϞΟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΣ�ΰϳΰόΗ�ϰϟ·�Δϴϣήϟ�ήϴΑΪΘϠϟ�ϢϴϠγ�αΎγ�ϊ

�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�νήϣϷϭ�ΕΎΑΎλϹϭ�ΙΎΤΑ�˯ήΟ·�ϲϐΒϨϳ�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟΎΑ�ΔλΎΧ�ήσΎΨϣ�Ϧϋ�ΔϤΟΎϨϟϥ΄θΑ�
�ήσΎΨϤϟ�ϥ΄θΑ�ΙΎΤΑϭ�ΔϣΎόϟ�ΕΎϫΎΠΗϻΎϬϨϋ�ϒθϜΗ�ϲΘϟΕ˯ΎμΣϹ����

˻���ήΑ� άϴϔϨΗ� ϢψϨϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�Ξϣ�ϞΟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ΔϳΎϤΤϟϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΰϳΰόΗϦϴΘ�ΚϴΤΑ�
� ΓέΎΤΒϟϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϡϮϘΗϭ�ςθϧ�έϭΪΑ�ϯήΧϷ�ΔϤϼϤϟ�ΕΎΌϴϬϟ�ϭ�ϢϫϮϠΜϤϣ�ˬ��ϲϓ� ΎϤΑ

�ΕΎϳϮΘδϣ�ϥ΄θΑ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϴϬϴΟϮΘϟ�ΉΩΎΒϤϟϭ�ΔϴϣϼϋϹ�ΕέϭΪϟ�ϞϴΒϗ�Ϧϣ�ϞΎγϭ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϚϟΫ
νήόΘϟΎϫήϴϏϭ�ϞϤόϟ�ϥΎϜϣ�ϲϓ� ΔϳΫΆϣ�ϥϮϜΗ� Ϊϗ�ϲΘϟ� ΔτϴΤϤϟ�ϞϣϮόϠϟ��ϞΎμΣ�ϭ�ήσΎΨϤϟ�Ϧϣ�

ήσΎΨϤϠϟ� ΔϤψΘϨϣ� ϢϴϴϘΗ� ΔϴϠϤϋ� �ϭ�ΔϳΎϤΤϟ� ΔϛήΘθϣ� ΔϴϠΤϣ� ϭ� ΔϴϨσϭ�ϥΎΠϟ� ˬΔλΎΧ� ΓέϮμΑ� ˬ΄θϨΗ�˵ϥ�ϲϐΒϨϳ
ϞΜϤΗ�ˬϦϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϥΎΠϟϭ�ΔμμΨϣ�ϞϤϋ�ϕήϓ�ϭ�ˬΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΎϬϴϓ�

ΔϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ���

˼����ΔϣϼδϠϟ�ΔϨΠϟ�ϱ�ϲϓ� ΓέΎΤΒϟ�ϞϴΜϤΗ�ϲϓ�ήψϨϳ� ˬΔϛήθϟ�ϯϮΘδϣ�ϰϠϋ�ΔτθϧϷ� ϩάϫ�ϱήΠΗ� ΎϤΜϴΣ
ϲϨόϤϟ�Ϧϔδϟ�ϚϟΎϣ�Ϧϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˽�˼�́ΔϳΎϗϮϟϭ�ΔϳΎϤΤϟ�ΞϣήΑ�ϥϮϤπϣ���
˺���Ύχϭ�ϲϓ�ϲϠϳ�Ύϣ�ΝέΩ·�ϲϓ�ήψϨϟ�ϲϐΒϨϳ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ϯήΧϷ�ΕΎΌϴϬϟϭ�ϥΎΠϠϟ�ϒ˻Ϧϣ��

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˽�˼�̀���

����ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΓέΩ·�ϢψϨϟ�ΔϴϨσϭ�ΕΎγΎϴγϭ�ΔϴϬϴΟϮΗ�ΉΩΎΒϣ�ΩΪϋ·ϟϭ�ΔϟΩϷϭ�ΪϋϮϘϟϭ�ϡΎϜΣϸ
˭ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�

�Ώ���ΔϳΎϤΣ�ϥ΄θΑ�ΞϣήΒϟ�ΩΪϋ·ϭ�ΐϳέΪΘϟ�ϢϴψϨΗ˭ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�

�Ν���ϖϳήσ�Ϧϋ�ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ� ˬΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΣ�ϥ΄θΑ�ΔϳΎϋΪϟ� ϢϴψϨΗ
˭ΕΎΒϴΘϜϟϭ�ΕΎϧϼϋϹϭ�ΕΎϘμϠϤϟϭ�ϡϼϓϷ�

�Ω��ϣ� ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ� ΔΤμϟϭ� Δϣϼδϟ� ΔϳΎϤΣ�Ϧϋ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ήθϧϭ�ϖΎΛϮϟ�ϊϳίϮΗ�ΚϴΤΑ� ˬΙΩϮΤϟ�Ϧ
Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϝϭΎϨΘϣ�ϲϓ�ϥϮϜΗ��
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˻���� ήϴΑΪΘΑ� ΔϘϠόΘϤϟ�ιϮμϨϟ� ϥϭΪόϳ� Ϧϳάϟ� ϲϋήϳ� ϥ� ϲϐΒϨϳ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ� ΔΤμϟϭ� Δϣϼδϟ� ΔϳΎϤΣ
ϭ�ΕΎγέΎϤϤΑ�ϥϮλϮϳ�ϭ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟΎϬϧ΄θΑ�ΕΎτϠδϟ�ΎϬΗΪϤΘϋ�ϲΘϟ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΕΎϴλϮΘϟ�ϭ�ϡΎϜΣϷ�ˬ

ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�ϭ�ΔϴϟϭΪϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�ΔϴϨόϤϟ���

˼����ϲϟϮΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϮπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ΔΤμϟϭ� Δϣϼδϟ� ΔϳΎϤΣ�ΞϣήΑ� ΔϏΎϴλ�ϯΪϟ�ΐΟϮϟ�έΎΒΘϋϻ�
�ΕΎγέΎϤϣ�ΔϧϭΪϣ�ϱ�ϰϟ·�ˬΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ˬΓέΎΤΒϟ�ΔΤλϭ�Δϣϼγ�ϥ΄θΑΗϣ�ϥϮϜΔϤψϨ�ϞϤόϟ�

ϴϟϭΪϟΔϣΎϗ�Ϊϗ�ΖΎϫήθϨΑ����

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˽�˼�̂��ϟ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΣ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�ϢϴϠόΘ�
ΔϴϨϬϤϟ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�

˺����ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ�ΐϳέΪΘϟ�ΞϬϨϣ�νήόΘγ�ϲϐΒϨϳ˺����ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ˽�˼�ΔϳέϭΩ�ΓέϮμΑ�
�ΎϫΪϳϭΰΗ�ΔϘϳήσ�ϲϓ�ΕήϴϴϐΘϟ�Ϛϟάϛϭ� ˬΎϬΗΰϴϬΠΗϭ� ΎϬϣΎΠΣϭ�Ϧϔδϟ�ωϮϧ�ϲϓ�ΕέϮτΘϟ�˯Ϯο�ϲϓ�ϪΜϳΪΤΗϭ

ϷΎΑϦϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϞϤόϟ�ϢϴψϨΗϭ�ΔϣΪΨΘδϤϟ�ΕΎϐϠϟϭ�ΎϬΘϴδϨΟϭ�ˬϢϘσ���

˻����ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΣ�Ϧϋ�ΔϠλϮΘϣ�ΔϳΎϋΩ�ϙΎϨϫ�ϥϮϜΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ
ΔϴϨϬϤϟ��ΔϴϟΎΘϟ�ϝΎϜηϷ�ΔϳΎϋΪϟ�ϩάϫ�άΨΘΗ�ϥ�ϦϜϤϳϭ��

���ΩϮϤϟ� ΔϴϤϴϠόΘϟ�� ϞΜϣ� ΔϳήμΒϟ� ΔϴόϤδϟΪΨΘγϻ� ˬϡϼϓϷ�ˬΓέΎΤΒϠϟ� ϲϨϬϤϟ� ΐϳέΪΘϟ� ΰϛήϣ� ϲϓ� ΎϬϣ
ϭ�ΎϬοήϋ˭Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϜϣ�ΎϤΜϴΣ�

�Ώ���˭Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΕΎϘμϠϣ�νήϋ�

�Ν��ϭ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ήσΎΨϣ�Ϧϋ�ΕϻΎϘϣ�ήθϧ�Ϧϋ�Ϧϣ� ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ� ΔΤμϟϭ� Δϣϼδϟ� ΔϳΎϤΣ�ήϴΑΪΗ
˭ΓέΎΤΒϟ�Ύϫ΅ήϘϳ�ϲΘϟ�ΔϳέϭΪϟ�ϒΤμϟ�ϲϓ�ˬΔϴϨϬϤϟ�ΙΩϮΤϟ�

�Ω��ϴϘϟΓέΎΤΒϟ�ϢϴϠόΘϟ�ΔϳΎϋΪϠϟ�ΔϋϮϨΘϣ�ϞΎγϭ�ΎϬϟϼΧ�ϡΪΨΘδΗ�ΔλΎΧ�ΕϼϤΤΑ�ϡΎ�ϰϠϋ�ϢϬϋϼσ·�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬ
ΔϧϮϣ΄Ϥϟ�ϞϤόϟ�ΕΎγέΎϤϣ��

˼���ΔϳΎϋΪϟ�ϲϋήΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�˻�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�άϫ�Ϧϣ��ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΑ�ΩϮΟϭ
ϭ�ΕΎϐϟϭ�ΕΎϴδϨΟ�Ϧϣ�ΔϨϴϔδϟΕΎϓΎϘΛΔϔϠΘΨϣ����

ΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�ϲϬϴ˽�˼�˺˹�ΏΎΒθϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴϘΜΗ���
ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�

˺����˯ΪΑ�ϞΒϗ�ϲΒτϟ�κΤϔϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΔϣΎόϟ�ϡΎϜΣϷ�ϊϴϤΟ�ϰϟ·�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�Ϯϟ�ήϴθΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ
ϰϠϋ�ϖΒτϨΗ�ϥ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ� ˬϞϤόϟ�˯ΎϨΛ�ΔΤμϟ�ΔϳΎϤΣϭ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟΎΑϭ� ϩ˯ΎϨΛϭ�ϞϤόϟϞϤϋ�ΓέΎΤΒϟ���

�ϲϐΒϨϳϭϟ�ϮϠϟ�ϩάϬΪΣ�ϰμϗ�ϰϟ·�ϞϠϘΗ�ϲΘϟ�ήϴΑΪΘϟ�ΩΪΤΗ�ϥϦϣ��˯ΎϨΛ�ΏΎΒθϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϰϠϋ�ΔϴϨϬϤϟ�ήσΎΨϤϟ�
ϢϬΗΎΒΟϭ�˯Ω���

˻����ΐϧΎΟ�Ϧϣ�ϪΑ� Ύ˱ϓήΘόϣ�ΏΎη�έΎΤΑ� ΎϬϴϓ�ϥϮϜϳ�ϲΘϟ�ΕϻΎΤϟ�˯ΎϨΜΘγΎΑϟ�ΔτϠδϟ�ϞϫΆϣ�Ϫϧ΄Α�ΔμΘΨϤ
ϮϠϟ�ΩΪΤΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ˬϞϤόϟΎΑ�ΔϠλ�ΕΫ�ΓέΎϬϣ�ϲϓ�ϼ˱ϣΎϛ�ϼ˱ϴϫ΄Η�ˬΏΎθϟ�έΎΤΒϟ�ϡΎϴϗ�ϰϠϋ�νήϔΗ�ϲΘϟ�ΩϮϴϘϟ�

�ϲΘϟ�ϝΎϤϋϷ�ωϮϧ�ξόΒΑ�ˬϦϴΒγΎϨϣ�ϢϴϠόΗϭ�ϑήη·�ϥϭΩϱϮτϨΗ�ιΎΧ�ϞϜθΑ��ϰϠϋ�ϲΘϟ�ϭ�ΙΩΎΣ�ωϮϗϭ�ήτΧ
�ϪΘΤλ�ϰϠϋ� ˱έΎο� ˱ήϴΛ΄Η�ήΛΆΗϭ�ΓέΎϬϤϟ�ϭ�ΓήΒΨϟ�ϭ�ΞπϨϟ�Ϧϣ�ΔϨϴόϣ�ΔΟέΩ�ΐϠτΘΗ�ϲΘϟ�ϭ�ˬϲϧΪΒϟ�ϩϮϤϧ��

Ϩϋ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ϦϜϤϳϭ�ΓέϮμΑ�ΎϫέΎΒΘϋ�ϲϓ�άΧ΄Η�ϥ�ϮϠϟ�ΎϫΪϴϘΗ�ϥ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ϝΎϤϋϷ�ωϮϧ�ΪϳΪΤΗ�Ϊ
ϦϤπΘΗ�ϲΘϟ�ϝΎϤϋϷ�ΔλΎΧ��

����ϊϓέϭ��ϚϳήΤΗϭ��ϝΎϘΛ�ϞϤΣϭ�˭ΔϤΨο�ϡΎδΟ�

��
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�Ώ��˭ΔΘϗΆϤϟ�ΩϭΪδϟϭ�ΞϳέΎϬμϟϭ�ϞΟήϤϟ�ϲϓ�ϝϮΧΪϟ�

�Ν��˭ΕίΰΘϫϻϭ�˯ΎοϮπϟ�Ϧϣ�ΓέΎο�ΕΎϳϮΘδϤϟ�νήόΘϟ�

�Ω��ϣ�ϞϴϐθΗ˭ΕΪόϤϟ�ϩάϫ�ϲϠϐθϤϟ�ϦϴϬΟϮϤϛ�ϞϤόϟ�ϭ�ˬΔϳϭΪϴϟ�ήϴϏ�ΕΪόϤϟϭ�ΕΎϨϴϛΎϤϟϭ�ϊϓήϟ�ΕΪό�

�ϫ��˭Ϯγήϟ�ΕήϜΑ�ϭ�ήτϘϟ�ϝΎΒΣ�ϭ�Ϯγήϟ�ϝΎΒΣ�ϝΎϤόΘγ�

�ϭ��˭ϱέϮμϟϭ�ΔϋήηϷ�ΰϴϬΠΗ�

�ί��˭ϒλϮόϟ�˯ΎϨΛ�ΎϬΤτγ�ϰϠϋ�ϭ�Ϧϔδϟ�ϱέϮλ�ϰϠϋ�ϞϤόϟ�

�Ρ��˭ΔϴϠϴϠϟ�ΔγήΤϟ�ϝΎϤϋ�

�ρ��Ϥϟ�ΔϧΎϴλ˭ΔϴΎΑήϬϜϟ�ΕΪό�

�ϱ���ϭ�ΓήτΨϟ�ΩϮϤϠϟ�νήόΘϟϞϣϮόϟ�ΔϣΎδϟ�ΔϴόϴΒτϟ��ϝΎϤΘΣϻ�ϪΟϭ�ϰϠϋ�ΔϣΎδϟ�ϭ�ΓήτΨϟ�ΩϮϤϟ�ϞΜϣ
˭ΔϨϳΆϤϟ�ΕΎϋΎόηϹϭ�

�ϙ��˭ΦΒτϟ�Εϻ�ϒϴψϨΗ�

�ϝ��ΎϬΘϴϟϭΆδϣ�ϲϟϮΗ�ϭ�ΫΎϘϧϹ�ϕέϭί�ϡΪΨΘγ���

˼����ϭ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ� άΨΘΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳΌϴϬϟήϴΑΪΗ� ΔΒγΎϨϤϟ� Δ�ϰϠϋ�ΏΎΒθϟ� ΓέΎΤΒϟ�ωϼσϹ� ΔϴϠϤϋ�
Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϢϬΘΤλ�ΔϳΎϤΣϭ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ��ήϴϓϮΗ�ήϴΑΪΘϟ�ϩάϫ�ϞϤθΗ�ϥ�ϦϜϤϳϭ�

ΏΎΒθϟ�ϰϟ·� ΔϬΟϮϣ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ� ΔϳΎϗϮϠϟ� ΔϴϤγέ� ΔϴΎϋΩ�ΕϼϤΣϭ� ˬΔΒγΎϨϣ� ΔϴϤϴϠόΗ�ΕέϭΩˬϭ��ϲϨϬϤϟ� ϢϴϠόΘϟ
ΏΎΒθϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϰϠϋ�ϑήηϹϭ���

˽����ΕΩΎηέ·�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϭ�ήΒϟ�ϰϠϋ�˯Ϯγ�ΏΎΒθϟ� ΓέΎΤΒϟ�ΐϳέΪΗϭ� ϢϴϠόΗ�ϦϤπΘϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ
�ϢϬΘΤμΑ�ΓέΎο�ϥϮϜΗ�ϥ�ϞϤΘΤϳ�ϲΘϟ�ΩϮϤϟ�Ϧϣ�ϚϟΫ�ήϴϏϭ�ΕέΪΨϤϟϭ�ϝϮΤϜϟ�ϲσΎόΘϟ�ΔϴΒϠδϟ�έΎΛϵ�ϥ΄θΑ

ήσΎΨϤϟ�Ϛϟάϛϭ�ˬϢϬϫΎϓέϭϞϛΎθϤϟϭ�ΔϳήθΒϟ�ΔϋΎϨϤϟ�κϘϧ�αϭήϴϔΑ�ΔϘϠόΘϤϟ���Ϗϭ�ίΪϳϹ�ΔτθϧϷ�Ϧϣ�ϚϟΫ�ήϴ
ΔϴΤμϟ�ήσΎΨϤϟΎΑ�ΔτΒΗήϤϟ���

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˽�˼�˺˺��ϲϟϭΪϟ�ϥϭΎόΘϟ��
˺����ΎϫήϴϏϭ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϴϣϮϜΤϟ�ΕΎϤψϨϤϟ� ΓΪϋΎδϤΑ�˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋϭ�ˬ˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϰόδΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ

�ΎϬΗ˯ήΟϹ�ϦϜϤϣ�ΪϴΣϮΗ�ϰμϗ�ϖϴϘΤΘϟ�ΎπόΑ�ΎϬπόΑ�ϊϣ�ϥϭΎόΘϟ�ϰϟ·�ˬΔϴϟϭΪϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�Ϧϣϰϟ·�Δϴϣήϟ�ΰϳΰόΗ�
Τμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΣΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�Δ���

˻����ϲϟϮΗ� ϥ�ϲϐΒϨϳϮπϋ� ΔϟϭΩ� Ϟϛ� ΞϣήΑ� ϊπΗ� ΎϣΪϨϋ� ˬΐΟϮϟ� έΎΒΘϋϻ�� ΰϳΰόΗ�Δϣϼδϟ� ΔϳΎϤΣ
�ϒϟ� έΎϴόϤϟ�ΐΟϮϤΑ�ΙΩϮΤϟ� Ϧϣ� ΔϳΎϗϮϟϭ� ϦϴΘϴϨϬϤϟ� ΔΤμϟϭ˽�˼�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΕΎγέΎϤϤϟ�ΕΎϧϭΪϣ�ϰϟ·� ˬ

�Ϧϋ�ΓέΩΎμϟΔϤψϨϣϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔΔϴϟϭΪϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�ΎϬΗέΪλ�ϲΘϟ�ΔϤϼϤϟ�ήϴϳΎόϤϟϭ����

˼����ϲϟϭΪϟ�ϥϭΎόΘϟ�Γέϭήο�ϰϟ·�έΎΒΘϋϻ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϲϟϮΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϲϓ��ΔϠλϮϣ�ϞϤόϟ�ϊϴΠθΗ
ΔϴϨϬϤϟ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΤΑ�ϖϠόΘϤϟ��ϝΎϜηϷ�ϥϭΎόΘϟ�άϫ�άΨΘϳ�ϥ�ϦϜϤϳϭ�

ΘϟΔϴϟΎ��

����ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΣ�Ε˯ήΟ·ϭ�ήϴϳΎόϣ�ΪϴΣϮΗ�ϑΪϬΑ�ϑήσϷ� ΓΩΪόΘϣ�ϭ�ΔϴΎϨΛ�ΕΎΒϴΗήΗ
˭ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�

�Ώ���ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΣ�ΰϳΰόΗ�ΐϴϟΎγ�Ϧϋϭ� ΓέΎΤΒϟ� ΎϬϟ�νήόΘϳ�ΔϨϴόϣ�ήσΎΨϣ�Ϧϋ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϝΩΎΒΗ
�˭ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�

��
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�Ν��ΪϋΎδϤϟΘΧ�ϲϓ�ΓΒ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ˬΎϬϴϠϋ�ζϴΘϔΘϟϭ�ΓΰϬΟϷ�έΎϢϠόϟ�ΔϟϭΪϟ˭�

�Ω���ϡΎϜΣϷ�ήθϧϭ�ΩΪϋ·�ϲϓ�ϥϭΎόΘϟϭ��ΪϋϮϘϟϭ��ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ�ΔΤμϟϭ�Δϣϼδϟ�ΔϳΎϤΤΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΔϟΩϷ
˭ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�

�ϫ��˭ΎϬϟΎϤόΘγϭ�ΐϳέΪΘϟ�ΕϭΩ�ΝΎΘϧ·�ϲϓ�ϥϭΎόΘϟ�

�ϭ��ήΘθϣ�ΕϼϴϬδΗ� ήϴϓϮΗ�ΔΤμϟϭ� Δϣϼδϟ� ΔϳΎϤΣ� ϝΎΠϣ� ϲϓ� ΓέΎΤΒϟ�ΐϳέΪΗ� ϲϓ� ΓΪϋΎδϤϟ� ϝΩΎΒΗ� ϭ� Δϛ
ΔϧϮϣ΄Ϥϟ�ϞϤόϟ�ΕΎγέΎϤϣϭ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�ϦϴΘϴϨϬϤϟ���

�ΔΤϼϟ˽�˽��ήΒϟ�ϰϠϋ�ΔϳΎϋήϟ�ϖϓήϣ�ϰϟ·�ϝϮλϮϟ��
νήϐϟ���ΓέΎΤΒϟ�ϝϮλϭ�ΔϟΎϔϛΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ήΒϟ�ϰϠϋ�ΔϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧϭ�ϖϓήϣ�ϰϟ·��

�ϢϬϫΎϓέϭ�ϢϬΘΤλ�ϥΎϤπϟ�
˺���� ϞϔϜΗϮπϋ� ΔϟϭΩ� Ϟϛ� ˬήΒϟ�ϰϠϋ� ΔϳΎϋήϟ�ϖϓήϣ�ϰϟ·� ΔϟϮϬδΑ� ϝϮλϮϟ� ΔϴϧΎϜϣ·�ΎϤΜϴΣΕΪΟϭ���

ϟϭΪϟ�ϊΠθΗϭΔ�Ϯπόϟ�ϦϴϜϤΘϟ�ΔϨϴόϣ�ΊϧϮϣ�ϲϓ�ˬΔϧϭΪϤϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ϚϠΗ�έήϏ�ϰϠϋ�ˬΔϳΎϋήϟ�ϖϓήϣ�ΔϣΎϗ·�Ύ˱πϳ�
λϮϟ�Ϧϣ�ΊϧϮϤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ΓΩϮΟϮϤϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟΔϤϼϤϟ�ΔϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧϭ�ϖϓήϣ�ϰϟ·�ϝϮ���

˻����ΕΎϴϟϭΆδϣ�ΔϧϭΪϤϟ�ϲϓ�ΩΪΤΗϮπϋ�ΔϟϭΩ�ϞϛήΒϟ�ϰϠϋ�ΔϤΎϘϟ�ϖϓήϤϟ�κΨϳ� ΎϤϴϓ�ˬ�ϖϓήϣ�ϞΜϣ�
ΕΎϣϮϠόϤϟ�ΕΎϣΪΧϭ�ΔϴϬϴϓήΘϟϭ�ΔϴϓΎϘΜϟ�ΕΎϣΪΨϟϭ�ΔϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧϭ��

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˽�˽��ήΒϟ�ϰϠϋ�ΔϳΎϋήϟ�ϖϓήϣ�ϰϟ·�ϝϮλϮϟ��
˺���Σ� ˬϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ρήΘθΗ�ϡΪΨΘγϻ�ΔΣΎΘϣ�ϥϮϜΗ�ϥ� ˬΎϬϴοέ�ϰϠϋ�ΔϳΎϋήϠϟ�ϖϓήϣ� ΪΟϮΗ� ΎϤΜϴ

�΄θϨϤϟ�ϭ�ϲγΎϴδϟ�ϱήϟ�ϭ�ΔϧΎϳΪϟ�ϭ�βϨΠϟ�ϭ�ϥϮϠϟ�ϭ�ϕήόϟ�ϭ�ΔϴδϨΠϟ�Ϧϋ�ήψϨϟ�ξϐΑ�ˬΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ
�ϲΘϟϭ�ΎϬϤϠϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�ΔϟϭΪϟ�Ϧϋ�ήψϨϟ�ξϐΑϭ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϭ�ϞϐΘθϳ�ϭ�ϡΪΨΘδϳϴϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϞϤόϳΎϬ���

˻����ϊΠθΗϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ�ΩΪΤΗϭ�ΪϠΒϟ�ϲϓ�ΔϤϼϤϟ�ΊϧϮϤϟ�ϲϓ�ΔϳΎϋήϠϟ�ϖϓήϣ�ΔϣΎϗ·�
ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ΕΎϤψϨϣϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟΔΔΒγΎϨϣ�ήΒΘόΗ�ΊϧϮϤϟ�ϱ�ˬ���

˼���� ϊΠθΗϮπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϜθΑ� ΔϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧϭ�ϖϓήϣ�νήόΘγΎΑ� ϡϮϘΗ� ΔϳΎϋήϠϟ�βϟΎΠϣ� ΔϣΎϗ·�
Θϣ˯ϼϣ�ϥΎϤπϟ�ϢψΘϨϣ�ΔϴϠϴϐθΘϟϭ�ΔϴϨϘΘϟ�ΕέϮτΘϟ�Ϧϋ�ΔΌηΎϨϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎΟΎϴΘΣ�ϲϓ�ΕήϴϴϐΘϟ�˯Ϯο�ϰϠϋ�ΎϬ

ϱήΤΒϟ�ϞϘϨϟ�ΔϋΎϨλ�ϲϓ�ΕέϮτΘϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏϭ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˽�˽��ήΒϟ�ϰϠϋ�ΔϳΎϋήϟ�ϖϓήϣ�ϰϟ·�ϝϮλϮϟ��

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˽�˽�˺��˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ΕΎϴϟϭΆδϣ��
˺����ϲϐΒϨϳϥ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϞϜϟ���

���� άΨΘΗ�ΔϳΎϤΤϟ� ήϴϓϮΗϭ� ΔϨϴόϣ� ΩΩήΗ�ΊϧϮϣ� ϲϓ� ΓέΎΤΒϠϟ� ΔϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧϭ� ϖϓήϣ� ήϴϓϮΗ� ϥΎϤπϟ� ήϴΑΪΗ
�ΔγέΎϤϣ�˯ΎϨΛ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϤϼϤϟ˭ϢϬΘϨϬϣ�

�Ώ���ϢϬΘΤλϭ� ϢϬΘϣϼγ�ΚϴΣ�Ϧϣ� ΓέΎΤΒϠϟ� ΔλΎΨϟ�ΕΎΟΎϴΘΣϻ� ˬήϴΑΪΘϟ� ϩάϫ� άϴϔϨΗ� ΪϨϋ� ˬΎϫέΎΒΘϋ�ϲϓ� άΧ΄Η
˯ΎϨΛ�ΔλΎΧ�ˬύήϔϟ�Ζϗϭ�ΔτθϧϭΔϴΑήΣ�ϖσΎϨϣ�ϢϬϟϮΧΩ�ΪϨϋϭ�ΔϴΒϨΟ�ϥΪϠΑ�ϲϓ�ϢϫΩϮΟϭ����

˻����ΔϴϨόϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟ� ΔϛέΎθϣ� ΔϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧϭ�ϖϓήϣ�ϰϠϋ�ϑήηϹ�ΕΎΒϴΗήΗ�ϦϤπΘΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ
�ΔϠΜϤϤϟϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟΓέΎΤΒϠϟ���

��

��
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˼���� άΨΘΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϮπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϡϼϓϷ�ϞΜϣ� ϪϴϓήΘϟ� ΩϮϣ�ϝϭΪΗ� ΔϳήΣ�ϞϴϬδΗ�ϰϟ·�ϲϣήΗ�ήϴΑΪΗ�
Ϥϟϭ�ΐΘϜϟϭ�ΎϬϣΪΨΘδϴϟ� ΔϳΎϋήϟ�ΕθϨϣϭ� ΔϳΰϛήϤϟ� ΩΪϣϹ�ΕϻΎϛϭϭ�Ϧϔδϟ�ϦϴΑ� ˬΔϴοΎϳήϟ�ΕϭΩϷϭ�ΕϼΠ

ήΒϟ�ϰϠϋ�ΔϳΎϋήϟ�ΰϛήϣ�ϲϓϭ�ϢϬϨϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ���

˽���ΊϧϮϤϟ�ϲϓϭ�ήΤΒϟ�ϲϓ� ΓέΎΤΒϟ�ΔϳΎϋέ�ΰϳΰόΗ�ϲϓ� ΎϬϨϴΑ� ΎϤϴϓ�ϥϭΎόΘΗ�ϥ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϠϟ�ϲϐΒϨϳ��
ϳ�Ύϣ�ϥϭΎόΘϟ�άϫ�ϞΜϣ�ϞϤθϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳϭϲϠ��

����ΊϧϮϤϟ�ϲϓ� ΓέΎΤΒϟ� ΔϳΎϋέ�ΕΎϣΪΧϭ�ϖϓήϣ�ϦϴδΤΗϭ�ήϴϓϮΗ�ϑΪϬΑ� ΔμΘΨϤϟ�ΕΎτϠδϟ�ϦϴΑ�ΕέϭΎθϣ
˭˯Ϯγ�ΪΣ�ϰϠϋ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋϭ�

�Ώ���ϱ�ϲϓϼΗ�ΔϴϐΑ�Δϴδϴήϟ�ΊϧϮϤϟ�ϲϓ�ΔϳΎϋήϟ�ϖϓήϣ�ήϴϓϮΗ�ϲϓ�ϙήΘηϻϭ�ΩέϮϤϟ�ϊϴϤΠΗ�ϥ΄θΑ�ΕΎϗΎϔΗ
˭ϱέϭήο�ήϴϏ�ΝϭΩί�

�Ν��ϳέ�ΕΎϳέΎΒϣ�ϢϴψϨΗ˭ΔϴοΎϳήϟ�ΔτθϧϷ�ϲϓ�ΓέΎΤΒϟ�ΔϛέΎθϣ�ϊϴΠθΗϭ�ΔϴϟϭΩ�ΔϴοΎ�

�Ω��ΊϧϮϤϟ�ϲϓϭ�ήΤΒϟ�ϲϓ�ΓέΎΤΒϟ�ΔϳΎϋέ�ωϮοϮϣ�Ϧϋ�ΔϴϟϭΩ�ΔϴγέΩ�ΕΎϘϠΣ�ϢϴψϨΗ���

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˽�˽�˻���ΊϧϮϤϟ�ϲϓ�ΔϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧϭ�ϖϓήϣ�
˺���ΎϣΪΧϭ�ϖϓήϣ�Ϧϣ� ϡΰϠϳ� Ϊϗ� Ύϣ�ήϴϓϮΗ�ϦϤπΗ�ϭ�ήϓϮΗ�ϥ�Ϯπϋ� ΔϟϭΩ�ϞϜϟ�ϲϐΒϨϳ�ϲϓ� ΔϳΎϋήϟ�Ε

ΪϠΒϟ�ϲϓ�ΔΒγΎϨϤϟ�ΊϧϮϤϟ��

˻����ϭ�ΔΌϴϫ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ˬΔϴϨσϮϟ�ΕΎγέΎϤϤϟϭ�ϑϭήψϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ˬΔϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧϭ�ϖϓήϣ�ήϴϓϮΗ�ϲϐΒϨϳ
ΔϴϟΎΘϟ�ΕΎΌϴϬϟ�Ϧϣ�ήΜϛ��

���˭ΔϣΎόϟ�ΕΎτϠδϟ�

�Ώ��ˬΔϴϨόϤϟ� ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ� Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϖϔΘϣ�ϯήΧ�ΕΎΒϴΗήΗ� ϭ� ΔϴϋΎϤΟ�ΕΎϗΎϔΗ�ΐΟϮϤΑ�
�˭ΎϬϴϠϋ�

�Ν��ΔϴϋϮτϟ�ΕΎϤψϨϤϟ���

˼����ϩάϫ�ϞϤθΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϭ�ˬΊϧϮϤϟ�ϲϓ�ΎϫήϳϮτΗ�ϭ�Δϳέϭήπϟ�ϪϴϓήΘϟϭ�ΔϳΎϋήϟ�ϖϓήϣ�ΔϣΎϗ·�ϲϐΒϨϳ
ϖϓήϤϟ���

���˭ΔΟΎΤϟ�ΐδΣ�ˬϪϴϓήΘϟϭ�ΕΎϋΎϤΘΟϼϟ�ΕΎϋΎϗ�

�Ώ���ΕΎϳέΎΒϤϟ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬϖϠτϟ�˯ϮϬϟ�ϲϓ�ΕθϨϤϟ�Ϧϣ�ϚϟΫ�ήϴϏϭ�ΔϴοΎϳήϟ�ΏΎόϟϸϟ�ϖϓήϣ˭ΔϴοΎϳήϟ�

�Ν��˭ΔϴϤϴϠόΗ�ϖϓήϣ�

�Ω��˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ�ˬΔϴμΨθϟ�ΓέΎθΘγϼϟϭ�ΔϴϨϳΪϟ�ήΎόθϟ�ΔγέΎϤϤϟ�ϖϓήϣ���

˽���ϢϬΗΎΟΎϴΘΣϻ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϡΎόϟ�ϡΪΨΘγϼϟ�ϖϓήϣ�ΔΣΎΗΈΑ�ϖϓήϤϟ�ϩάϫ�ήϴϓϮΗ�ίϮΠϳ���

˾���Ϩϟϭ� ϕΩΎϨϔϟ� ϞΜϣ� ϖϓήϣ�ϰϟ·� ΔϔϠΘΨϣ�ΕΎϴδϨΟ� Ϧϣ� ΓέΎΤΒϟ� Ϧϣ� ΓήϴΒϛ� ΩΪϋ� ΝΎΘΤΗ� ΎϤΜϴΣ�ϱΩϮ
�ϭ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴϠλϷ�ϥΪϠΒϟ�ϲϓ�ΔμΘΨϤϟ�ΕΎΌϴϬϟ�ϭ�ΕΎτϠδϠϟ�ϲϐΒϨϳ�ˬϦϴόϣ�˯ΎϨϴϣ�ϲϓ�ΔϴοΎϳήϟ�ϖϓήϤϟϭ�ϲϓ

�ϝϭΩˬϢϠόϟ�Ϛϟάϛϭ�ϟ�ΪϠΒϟ�ϲϓ� ΔμΘΨϤϟ�ΕΎΌϴϬϟϭ�ΕΎτϠδϟ�ϊϣ�ϥϭΎόΘΗϭ�έϭΎθΘΗ�ϥ� ˬΔϴϨόϤϟ� ΔϴϟϭΪϟ�ΕΎτΑή
Ηϭ�ΩέϮϤϟ�ϊϴϤΠΗ�ΔϴϐΑ�ΎϬϨϴΑ�ΎϤϴϓϭ�˯ΎϨϴϤϟ�Ϫϴϓ�ϊϘϳ�ϱάϟϱέϭήο�ήϴϏ�ΝϭΩί�ϱ�ϲϓϼ���

˿���ΎϬϴϟ·�ΔΟΎΣ�ΪΟϮΗ�ΎϤΜϴΣ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϝΰϧ�ϭ�ϕΩΎϨϓ�ήϓϮΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ���ΔϠΛΎϤϣ�ϖϓήϣ�ήϓϮΗ�ϥ�ΎϬϟ�ϲϐΒϨϳϭ
˯ΎϨϴϤϟ� Δϔλέ� Ϧϋ� ˱ΪϴόΑϭ� Δϴϗέ� ˯ΎϴΣ� ϲϓ� ΎϬΘϣΎϗ·� ˬϦϜϣ� ΎϤΜϴΣ� ˬϲϐΒϨϳϭ� ˬΪϴΠϟ�ϯϮΘδϤϟ� ϕΩΎϨϔϟ� ��ϲϐΒϨϳϭ
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� Ύ˱ϓήη·� ϝΰϨϟ� ϭ� ϕΩΎϨϔϟ� ϩάϫ�ϰϠϋ�ϑήηϹϤϴϠγΎ˱ˬ�ΪϨϋ� ˬάΨΘΗ� ϥϭ� ΔϟϮϘόϣ� ΎϫέΎόγ� ϥϮϜΗ� ϥ�ϲϐΒϨϳ� ΎϤϛ�
ΓέΎΤΒϟ�ΕϼΎϋ�ΔϣΎϗϹ�ήϴΑΪΗ�ˬϥΎϜϣϹ�ΩϭΪΣ�ϲϓϭ�˯ΎπΘϗϻ���

̀���� ϡΎϣ� ΎϬΑϮΑ�ϝΰϨϟϭ�ϕΩΎϨϔϟ� ϩάϫ�ΘϔΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ϊϴϤΟΓέΎΤΒϟ� ˬ�Ϧϋ�ήψϨϟ�ϑήμΑ�ϭ� ΔϴδϨΠϟ
�ϭ�ϕήόϟ�ϥϮϠϟϭ��ϭ�βϨΠϟθϨϤϟ�ϭ�ϲγΎϴδϟ�ϱήϟ�ϭ�ϦϳΪϟ�ϢϠϋ� ΔϟϭΩ�Ϧϋ�ήψϨϟ�ϑήμΑϭ�ϲϋΎϤΘΟϻ� ΄

ΎϬϴϠϋ�ϦϴϠϐΘθϣ�ϭ�ϦϴϠϣΎϋ�ϭ�ϦϴϣΪΨΘδϣ� ΓέΎΤΒϟ�ϥϮϜϳ�ϲΘϟ�ΔϨϴϔδϟ� ��ˬΊϧϮϤϟ�ξόΑ�ϲϓ� Ύ˱ϳέϭήο�ϥϮϜϳ�Ϊϗϭ
�ήϴϓϮΗ�ˬϝΎϜηϷ�Ϧϣ�ϞϜη�ϱ΄Α�ΪΒϤϟ�άϫ�ΔϔϟΎΨϣ�ϥϭΩωϮϧ�ΓΪϋ�ϦϜϟϭ�ˬϯϮΘδϤϟ�ϲϓ�ΔϳϭΎδϣ�ϖϓήϤϟ�Ϧϣ��ΔϔϴϜϣ

ϊϣ�ϒϠΘΨϣ�ΕΎΟΎϴΘΣϭ�ΕΩΎϋ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎΌϓ���

́����ϞϴϐθΘϟ� ˬΔΟΎΤϟ�ΐδΣ� ˬΖϗϮϟ� ΔϠϴσ� Ύ˱ϴϨϘΗ� ϦϴϠϫΆϣ�ιΎΨη� ϡΪΨΘγ� ϞϔϜΗ� ήϴΑΪΗ� ΫΎΨΗ�ϲϐΒϨϳ
ϦϴϋϮτΘϣ�ϝΎϤϋ�ϱ�ΐϧΎΟ�ϰϟ·�ˬΓέΎΤΒϟ�ΔϳΎϋέ�ΕΎϣΪΧϭ�ϖϓήϣ���

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˽�˽�˼��ΔϳΎϋήϟ�βϟΎΠϣ��
˺���ϴϠϗϹ�ϦϴϳϮΘδϤϟ�ϰϠϋ� ˬΊϧϮϤϟ�ϲϓ�ΔϳΎϋήϠϟ�βϟΎΠϣ� ϡΎϘΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ˯ΎπΘϗϻ� ΪϨϋ� ˬϲϨσϮϟϭ�ϲϤ��
ϲϐΒϨϳϭΎϬϔΎχϭ�ϞϤθΗ�ϥ�ϲϠϳ�Ύϣ����

����ΔϳΎϋήϟ�ϖϓήϣ�Δϣ˯ϼϣ�ϲϓ�έήϤΘγΎΑ�ήψϨϟ� ΓΩΎϋ·�ΔϤΎϘϟ�ϭ�ΔϴϓΎο·�ϖϓήϣ�ήϴϓϮΗ�ϰϟ·�ΔΟΎΤϟ�Ϊλέϭ
˭ϼ˱ϣΎϛ�Ύ˱ϣΪΨΘγ�ϡΪΨΘδΗ�ϻ�ϖϓήϣ�˯Ύϐϟ·�

�Ώ��οϭ�ΔϳΎϋήϟ�ϖϓήϣ�ήϴϓϮΗ�Ϧϋ�ϦϴϟϭΆδϤϠϟ�ΓέϮθϤϟϭ�ΓΪϋΎδϤϟ�ϢϳΪϘΗϢϬϨϴΑ�ΎϤϴϓ�ϖϴδϨΘϟ�ϥΎϤ��

˻���ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϤϟ�ϦϴϠΜϤϣ� ΎϬΎπϋ�ϦϴΑ�ΔϳΎϋήϟ�βϟΎΠϣ�ϢπΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϟ�ΕΎϤψϨϤ�ˬΓέΎΤΒϟ
�ˬΔμΘΨϤϟ�ΕΎτϠδϟϭήϣϷ�ϲπΘϘϳ�ΎϤΜϴΣϭΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΕΎΌϴϬϟϭ�ΔϴϋϮτϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�ˬ��

˼���ϮϴϠΤϤϟ� ΔϴΒϨΟϷ� ΔϳΎϋήϟ� ΕΎϤψϨϣ� ϮϠΜϤϣϭ� ΔϳήΤΒϟ� ϝϭΪϟ� ϞλΎϨϗ� ϙέΎθϳ� ϥ� ϲϐΒϨϳ�ΪϨϋ� ˬϥ
ϲϨσϮϟϭ�ϲϤϴϠϗϹ�ϦϴϳϮΘδϤϟ�ϰϠϋϭ�ΊϧϮϤϟ�ϲϓ�ΔϤΎϘϟ�ΔϳΎϋήϟ�βϟΎΠϣ�ϝΎϤϋ�ϲϓ� ˬ˯ΎπΘϗϻˬ�ϦϴϧϮϘϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�

ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϭ���

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˽�˽�˽��ΔϳΎϋήϟ�ϖϓήϣ�ϞϳϮϤΗ��
˺���ϲϟΎϤϟ�ϢϋΪϟ�ΡΎΘϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳΊϧϮϤϟ�ϲϓ�ΔϳΎϋήϟ�ϖϓήϤϟ�Ϯϟ�ΕΎγέΎϤϤϟϭ�ϑϭήψϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ˬ�Ϧϣ�ˬΔϴϨσ

ΔϴϟΎΘϟ�έΩΎμϤϟ�Ϧϣ�ήΜϛ�ϭ�έΪμϣ�ϝϼΧ��

���˭ΔϣΎόϟ�ϖϳΩΎϨμϟ�Ϧϣ�Ϩϣ�

�Ώ��˭ϱήΤΒϟ�ϞϘϨϟ�έΩΎμϣ�Ϧϣ�ϰΒΠΗ�ϯήΧ�ΔλΎΧ�ϡϮγέ�ϭ�ΐήο�

�Ν��˭ϢϬΗΎϤψϨϣ�Ϧϣ�ϭ�ΓέΎΤΒϟ�ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�Ϧϣ�ΔϴϋϮσ�ΕΎϤϫΎδϣ�

�Ω��ϯήΧ�έΩΎμϣ�Ϧϣ�ΔϴϋϮσ�ΕΎϤϫΎδϣ��

˻����νήϔΗ� ΎϤΜϴΣ�ϭ�ΐήο�ϭ� ϡϮγέ�αϮϜϣΔλΎΧ�ϻ·� ϡΪΨΘδΗ�ϻ�ϲϐΒϨϳ� ˬΔϳΎϋήϟ�ϖϓήϣ� ϢϋΪϟ�
ΎϬϠΟ�Ϧϣ�ϊϤΠΗ�ϲΘϟ�νήϏϸϟ���

ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯˽�˽�˾���ϞϴϬδΘϟ�ήϴΑΪΗϭ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ήθϧ�
˺���ΩΩήΘϟ�ΊϧϮϣ�ϲϓ� Ύ˱ϣϮϤϋ�έϮϬϤΠϠϟ�ΔΣϮΘϔϤϟ�ϖϓήϤϟ�ϥ΄θΑ� ΓέΎΤΒϟ�ϦϴΑ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ήθϧ�ϲϐΒϨϳ�ˬ

ϭ�ϪϴϓήΘϟϭ�ΔϳΎϋήϟϭ�ϞϘϨϟ�ϞΎγϭ�ΔλΎΧΓΩΎΒόϟ�ϦϛΎϣϭ�ϢϴϠόΘϟˬ�ϪΟϭ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϠϟ�ήϓϮΗ�ϲΘϟ�ϖϓήϤϟ�Ϛϟάϛϭ�
ΪϳΪΤΘϟ��
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˻����Ϧϣ�ΓέΎΤΒϟ�ϦϴϜϤΘϟ�ˬΔϟϮϘόϤϟ�ΕΎϗϭϷ�ϊϴϤΟ�ϲϓϭ�ΔϟΪΘόϣ�έΎόγ΄Α�ΔϤϼϣ�ϞϘϧ�ϞΎγϭ�ήϓϮΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ
˯ΎϨϴϤϟ�ϲϓ�ΔΒγΎϨϣ�ϊϗϮϣ�Ϧϣ�ΔϳήπΤϟ�ϖσΎϨϤϟ�ϰϟ·�ϝΎϘΘϧϻ���

˼���τϠδϠϟ�ϲϐΒϨϳΕΎ� ϊϴϤΟ� άΨΘΗ�ϥ� ΔμΘΨϤϟ��ΪϨϋ� ΓέΎΤΒϟϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϒϳήόΘϟ� ΔΒγΎϨϤϟ�ήϴΑΪΘϟ
ήτΨϠϟ�ϢϬΘϳήΣ�ξϳήόΗ�ϰϟ·�ΎϬΘϔϟΎΨϣ�ϱΩΆΗ�ϥ�ϦϜϤϳ�ΔλΎΧ�ϑήϋϭ�ϦϴϧϮϗ�ϱ΄Α�˯ΎϨϴϤϟ�ϢϬϟϮΧΩ���

˽����ΕΎΘϓϻϭ� ΔϴϓΎϛ� Γ˯ΎοΈΑ� ΎϬϴϟ·� ΔϳΩΆϤϟ�ϕήτϟϭ�ΊϧϮϤϟ�ϖσΎϨϣ� ΪϳϭΰΗ� ΔμΘΨϤϟ�ΕΎτϠδϠϟ�ϲϐΒϨϳ
έΎΤΒϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ΔϤψΘϨϣ�Ϧϣ�ΕΎϳέϭΩϭ�ΔΤοϭΓ���

ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�˽�˽�˿��ϲϓ�ΓέΎΤΒϟ�ϲΒϨΟ�˯ΎϨϴϣ��
˺����ϲϓ�ΓέΎΤΒϟ�ΔϳΎϤΣ�ΔϴϐΑΔϴΒϨΟϷ�ΊϧϮϤϟϞϴϬδΘϟ�ήϴΑΪΗ�άΨΘΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ˬ���

����ϢϬϟΎμΗΪϟ�ϞλΎϨϘΑϝϭΎϬΘϴδϨΟ�ϥϮϠϤΤϳ�ϲΘϟ�ΎϬϴϓ�ϥϮϤϴϘϳ�ϲΘϟ�ϝϭΪϟ�ϭ�˭�

�Ώ��ϴϨσϮϟ�ϭ�ΔϴϠΤϤϟ�ΕΎτϠδϟϭ�ϞλΎϨϘϟ�ϦϴΑ�ϝΎόϓ�ϥϭΎόΗ�ϡΎϴϗΔ���

˻����ήψϨϟ�ϲϐΒϨϳ�έϮϔϟ�ϰϠϋϲΒϨΟ�˯ΎϨϴϣ�ϲϓ�ϦϳΰΠΘΤϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�Δϟ΄δϣ�ϲϓϚϟΫϭ�ˬ�Ε˯ήΟϹ�ΐΟϮϤΑ�
ΔΒγΎϨϤϟ�ΔϴϠμϨϘϟ�ΔϳΎϤΤϟΎΑ�ϊΘϤΘϟ�ϢϬϟ�ϲϐΒϨϳϭ�ΔΤϴΤμϟ�ΔϴϧϮϧΎϘϟ���

˼����Ϋ·�ˬ˱έϮϓ�ϡϮϘΗ�ϥ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ϲϐΒϨϳ�ˬϮπϋ�ΔϟϭΩ�ϲοέ�ϲϓ�ΐΒγ�ϱϷ�έΎΤΑ�ίΎΠΘΣ�ΪϨϋ
ΈΑ�ˬϚϟΫ�έΎΤΒϟ�ΐϠσέΎΤΒϟ�ΔϴδϨΟ�ΔϟϭΩϭ�ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�ύϼΑ���ϰϠϋ�έΎΤΒϟ�έΎτΧΈΑ�ϡϮϘΗ�ϥ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϰϠϋϭ

ΐϠτϟ�άϫ�ϢϳΪϘΗ�ϲϓ�ϪϘΤΑ�έϮϔϟ���ήτΨΗ�ϥ�έΎΤΒϟ�ΔϴδϨΟ�ΔϟϭΪϟ�ϲϐΒϨϳϭ�Ώήϗ�έϮϔϟ�ϰϠϋϱϭΫϟ�έΎΤΒ���ϲϐΒϨϳϭ
ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟϝΎμΗϻΎΑ�ϦϴΘϟϭΪϟ�ϦϴΗΎϬϟ�ϦϴόΑΎΘϟ�ϦϴϴϠμϨϘϟ�ϦϴϔχϮϤϠϟ�ϤδΗ�ϥ��ϪΗέΎϳΰΑϭ�έΎΤΒϟΎΑ� ΓήηΎΒϣ�

ϩίΎΠΘΣ�ήϤΘγ�ΎϤϟΎσ�ϚϟΫ�ΪόΑ�ϡΎψΘϧΎΑ���

˽���άΨΘΗ� ϥ� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ� ϞϜϟ�ϲϐΒϨϳ� ˬΎ˱ϳέϭήο�ϚϟΫ� ϥΎϛ� ΎϤϠϛ� ˬ� ήϴΑΪΗ�Ϧϣ� ΓέΎΤΒϟ� Δϣϼγ� ϥΎϤπϟ
�ϰϠϋ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΔλΎΧϭ�ΔϴϤϴϠϗϹ�ΎϬϫΎϴϣ�ϲϓ�Ϧϔδϟ�ϥϮϜΗ�ΎϣΪϨϋ�ϯήΧϷ�ΔϋϭήθϤϟ�ήϴϏ�ϝΎϤϋϷ�ϭ�Ε˯ΪΘϋϻ

ϧϮϤϟ�Ϧϣ�ΔΑήϘϣΊ���

˾����ϰϠϋ�ΓίΎΟ·�Ϩϣ�ϞϴϬδΘϟ�ϦϜϤϣ�ΪϬΟ�Ϟϛ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋϭ�˯ΎϨϴϤϟ�ϲϓ�ϥϮϟϭΆδϤϟ�ϝάΒϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ
˯ΎϨϴϤϟ�ϰϟ·�ΔϨϴϔδϟ�ϝϮλϭ�ΪόΑ�ϦϜϤϳ�Ύϣ�ωήγ΄Α�ΓέΎΤΒϠϟ�ήΒϟ���

�ΔΤϼϟ˽�˾��ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ��
νήϐϟ���ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΣ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϟ�ΓΩΎϔΘγ�ϰϟ·�ϑΪϬΗ�ήϴΑΪΗ�ΩΎϤΘϋ�ϥΎϤο�
˺���� ϞϔϜΗϮπϋ� ΔϟϭΩ� Ϟϛ�ϲϓ� ϪϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ϯΪϤϟ� ϰϟ·� ˬϢϬϧϮϠϴόϳ� Ϧϣϭ� ΓέΎΤΒϟ� ϊϴϤΟ� ΓΩΎϔΘγ�

ΔϧϭΪϤϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΣ�Ϧϣ�ˬΔϴϨσϮϟ� ΎϬϨϴϧϮϗˬαΎδϤϟ�ϥϭΩ�ϚϟΫ�ϊϣ��ΓΎΗϮϣ�ήΜϛ�ρϭήη�ϱ΄Α�
ΎϬϴϠϋ�κϨΗ�ΓήϘϔϟ�́�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ�˺̂�Ϧϣ�ϟέϮΘγΪ��

˻���� ΪϬόΘΗϮπϋ� ΔϟϭΩ� ϞϛϘϓϭ� ˬΕϮτΧ� ΫΎΨΗΎΑ�Ωήϓ� ˬΔϴϨσϮϟ� ΎϬϓϭήψϟ� Ύ˱Ύ˱ϳ�ϥϭΎόΘϟ� ϖϳήσ� Ϧϋ� ϭ�
Ύ˱ϴΠϳέΪΗ�ΔϠϣΎθϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΤΑ�ΓέΎΤΒϟ�ΔϴτϐΗ�ϖϴϘΤΗ�ϰϟ·�ϲϣήΗ�ˬϲϟϭΪϟ��

˼���� ϞϔϜΗϮπϋ� ΔϟϭΩ� Ϟϛ�ϥΎϤπϟ� ϝΎΠϣ� ϲϓ� ΎϬόϳήθΗ� ϢϬϴτϐϳ� Ϧϳάϟ� ϢϬϴϟΎόϣϭ� ΓέΎΤΒϟ� ΓΩΎϔΘγ�
ΔϴϨσϮϟ� ΎϬϨϴϧϮϗ�ϲϓ�ϪϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ϯΪϤϟ�ϰϟ·ϭ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ΔϳΎϤΣ�Ϧϣ�ˬΑ�ΓΎΗϮϣ�ϞϘΗ�ϻ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟΎ

ήΒϟ�ϰϠϋ�ϝΎϤόϟ�ΎϬΑ�ϊΘϤΘϳ�ϲΘϟ�ϚϠΗ�Ϧϋ��
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�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˽�˾��ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ��
˺����ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΤΑ�ΔϴΠϳέΪΘϟ�ΔϴτϐΘϟ�ϖϴϘΤΗ�ΔϴϐΑ�έΎΒΘϋϻ�ϲϓ�ΎϫάΧ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ωϭήϔϟ

� ΔΤϼϟ�ΐΟϮϤΑ� ΔϠϣΎθϟ˽�˾ˬϲϫ�� �ϋ·� ˬΔϴΒτϟ� ΔϳΎϋήϟϧΎ� ΔϧΎϋ·� ˬνήϤϟΔϧΎϋ·� ˬΔϟΎτΒϟ�ΔϧΎϋ·� ˬΔΧϮΨϴθϟ�Δ�
ϧΎϋϹ�ˬϞϤόϟ�ΕΎΑΎλ·ΔϧΎϋ·�ˬΔϴϠΎόϟ�ΔϧΎϋ·�ˬΔϣϮϣϷ�ΔϧΎϋ·ϭ�ΰΠόϟ�Δ�ιϮμϨϤϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ϞϤϜΗ�ΚϴΤΑ�ˬΔΛέϮϟ�

�ΔΤϼϟ�ϲϓ�ΎϬϴϠϋ˽�˺�ΔΤϼϟϭ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�ϥ΄θΑ�˽�˻�ΔϴϟϭΆδϣ�ϥ΄θΑ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϯήΧ�ΏϮΑ�ΐΟϮϤΑϭ�ˬ
Ηϻ�ϩάϫ�ϦϣΔϴϗΎϔ��

˻����ΓήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ΎϫήϓϮΗ�ϥ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ϞϤθΗ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϰϠϋ�ϖϳΪμΘϟ�ΪϨϋ
˺�ΔΤϼϟ�Ϧϣ�˽�˾�ϰϠϋ�ΔΛϼΛ�ˬϷ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΔόδΘϟ�ωϭήϔϟ�Ϧϣ�Ϟϗ˺�έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ��

˼����άΨΘΗϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΣ�ήϴϓϮΘϟ�ΔϴϨσϮϟ� ΎϬϓϭήψϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ΕϮτΧ��ΔϴϠϴϤϜΘϟ
� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ˺�έΎϴόϤϟ� άϫ�ϦϣΎϬϴοέ�ϰϠϋ� ΓΩΎϋ�ϦϴϤϴϘϤϟ� ΓέΎΤΒϟ� ϊϴϤΠϟ�� ��ϩάϬΑ� ˯ΎϓϮϟ�ϦϜϤϳϭ

� ΔϴϟϭΆδϤϟ�ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ�ϰϠϋ� ΔϤΎϗ� Ϣψϧ�ϖϳήσ�Ϧϋ� ϭ�ϑήσϷ� ΓΩΪόΘϣ� ϭ� ΔϴΎϨΛ�ΕΎϗΎϔΗ�ϖϳήσ�Ϧϋ
ΕΎϛήΘηϻ� ��ϚϠΗ�Ϧϣ� ΓΎΗϮϣ�Ϟϗ�ΔΌηΎϨϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ϥϮϜΗ�ϻϭ� ΎϬΑ�ϊΘϤΘϳ�ϲΘϟϥϮϠϣΎόϟϤϴϘϤϟ�ήΒϟ�ϰϠϋ�Ϯ�ϰϠϋ�ϥ
ΎϬϴοέ��

˽���Ϧϣ�ϢϏήϟΎΑ�ΓήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ�ΕΎϴϟϭΆδϤϟ�ϊϳίϮΗ�˼�ˬΩΪΤΗ�ϥ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϠϟ�ίϮΠϳ�ˬέΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�
�ϖϳήσ�ϦϋΕΎϗΎϔΗ�ϱΩΎμΘϗϻ�ϞϣΎϜΘϟ�ΕΎϤψϨϣ�έΎσ·�ϲϓ�ΓΪϤΘόϣ�ϡΎϜΣ�ϖϳήσ�Ϧϋϭ�ϑήσϷ�ΓΩΪόΘϣϭ�ΔϴΎϨΛ�

�ϯήΧ�ΪϋϮϗ�ˬΔϴϤϴϠϗϹΓέΎΤΒϟ�ΎϬϟ�ϊπΨϳ�ϲΘϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΕΎόϳήθΗ�ϥ΄θΑ��

˾����ΕΎϴϟϭΆδϣ� ϞϤθΗϮπϋ� ΔϟϭΩ� Ϟϛ�ϚϠΗ� ΎϬϤϠϋ� ϊϓήΗ�ϲΘϟ� Ϧϔδϟ� ϦΘϣ�ϰϠϋ� ΓέΎΤΒϟ�κΨϳ� ΎϤϴϓ�
� ϦϴΘΤϼϟ�ϲϓ� ΎϬϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ˽�˺ϭ�˽�˻�ϲϓ� ΔϨϤπΘϤϟ�ϚϠΗ�Ϛϟάϛϭ� ˬΔϧϭΪϤϟ� Ϧϣ� ΔϠμϟ�ΕΫ� ϡΎϜΣϷϭ�

ϟϭΪϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϣΎόϟ�ΎϬΗΎϣΰΘϟϲ��

˿����ϲϟϮΗϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�Ύ˱Ϙϓϭ�ˬΓέΎΤΒϠϟ�ΔϠΛΎϤϣ�ΕΎϧΎϋ·�ΎϬΒΟϮϤΑ�ήϓϮΗ�ϲΘϟ�ϞΒδϟ�ϒϠΘΨϣ�ϰϟ·�έΎΒΘϋϻ�
� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� ΎϬϴϟ·� έΎθϤϟ�ωϭήϔϟ�ΐΟϮϤΑ� ΔϤϼϣ� ΔϴτϐΗ� ΔΒϴϏ�ϲϓ� ˬΔϴϨσϮϟ�ΕΎγέΎϤϤϟϭ� ϦϴϧϮϘϠϟ˺�άϫ� Ϧϣ�

έΎϴόϤϟ��

̀����ΓήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϳΎϤΤϟ�ΩήΗ�ϥ�ίϮΠϳ˺�ΔΤϼϟ�Ϧϣ�˽�˾Θϗϻ�ΪϨϋ�ˬ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓ�ˬ˯Ύπ
ΎϬϨϣ�Ξϳΰϣ�ϲϓ�ϭ�ΔϴϋΎϤΠϟ�ΔοϭΎϔϤϟ�ΕΎϗΎϔΗ�ϲϓ�ϭ�ΔλΎΨϟ�ϢψϨϟ�ϲϓ�ϭ�ˬΔϴϨσϮϟ��

́���ϥϭΎόΘΗ� ˬΔϴϨσϮϟ� ΎϬΗΎγέΎϤϣϭ� ΎϬϨϴϧϮϗ�ϊϣ�ϰθϤΘϳ�ϱάϟ�ϯΪϤϟ�ϰϟ·� ˬ˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ��ϖϳήσ�Ϧϋ
ΎϗΎϔΗϞΟ�Ϧϣ� ˬΕΎΒϴΗήΘϟ�Ϧϣ�ϚϟΫ�ήϴϏ�ϭ�ϑήσϷ� ΓΩΪόΘϣ�ϭ�ΔϴΎϨΛ�ΕΎϤο��ϥΎϤπϟ�ϕϮϘΣ�ϰϠϋ�υΎϔΤϟ�ϥ

ϲϋΎϤΘΟϻϭ�ϙήΘηϻ�ϰϠϋ�ΔϤΎϗ�ήϴϏ�ϭ�ϙήΘηϻ�ϰϠϋ�ΔϤΎϗ�Ϣψϧ�ΎϬϣΪϘΗ�ϲΘϟ��ϭ�ˬΓέΎΤΒϟ�ϊϴϤΟ�ΎϬΒδΘϛ�ϲΘϟ
�Ϧϋ�ήψϨϟ�ξϐΑ�ˬΎϬΑΎδΘϛ�ϱέΎΠϟ�ϥΎϜϣΔϣΎϗϹ���

̂����ϊπΗϮπϋ�ΔϟϭΩ�ϞϛΕΎϋίΎϨϤϟ�ΔϳϮδΘϟ�ΔϟΎόϓϭ�ΔϟΩΎϋ�Ε˯ήΟ·���

˺˹���ˬΎϬϘϳΪμΗ�Ζϗϭ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ΩΪΤΗ�ΓήϘϔϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ΎϬΒΟϮϤΑ�ΔϳΎϤΤϟ�ήϓϮΗ�ϲΘϟ�ωϭήϔϟ�˻��άϫ�Ϧϣ
έΎϴόϤϟ� ��ϥΎϤπϟ� ΔϳΎϤΣ� ήϓϮΗ� ΎϤϨϴΣ� ϲϟϭΪϟ� ϞϤόϟ� ΐΘϜϤϟ� ϡΎόϟ� ήϳΪϤϟ� ΪόΑ� ΎϤϴϓ� Ϯπόϟ� ΔϟϭΪϟ� ήτΨΗϭ

�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΓέϮϛάϤϟ�ωϭήϔϟ�Ϧϣ�ήΜϛ�ϭ�ωήϓ�ϥ΄θΑ�ϲϋΎϤΘΟϻ˺�έΎϴόϤϟ� άϫ�Ϧϣ���ϚδϤϳϭϡΎόϟ�ήϳΪϤϟϼ˱Πγ��
ΑϤϟ�ϩάϬΔϤΘϬϤϟ�ϑήσϷ�ϊϴϤΠϟ�ϪΤϴΘϳϭ�ΕΎϣϮϠό��

˺˺���ΗϦϤπΘ�ΓΩΎϤϟΎΑ�ϼ˱Ϥϋ�ϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΐΘϜϣ�ϰϟ·�ΔϣΪϘϤϟ�ήϳέΎϘΘϟ�˻˻�Ϧϣ�ϟ�ΕΎϣϮϠόϣ� Ύ˱πϳ�έϮΘγΪ
�Γή˰ϘϔϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΓάΨΘϤϟ�ΕϮτΨϟΎΑ�ϖϠόΘΗ˻�ΔΤϼϟ�Ϧ˰ϣ�˽�˾�ϕΎτϧ�ΪϤϟϯήΧ�Ύϋϭήϓ�ϞϤθΘϟ�ΔϳΎϤΤϟ����
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ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�˽�˾��ϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ϲ�
˺����ΓήϘϔϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ϖϳΪμΘϟ�Ζϗϭ� ΎϫήϴϓϮΗ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ϞϤθΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ˻�ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ�˽�˾�

ϧΎϋ·ϭ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�ωϭήϓ�ϞϗϷ�ϰϠϋΔϧΎϋ·ϭ�νήϤϟ�ΔϞϤόϟ�ΕΎΑΎλ·���

˻���� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ϑϭήψϟ�ϲϓ�ίϮΠϳ˿�ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ�˽�˾�Ϧϋ� ΔϠΛΎϤϣ�ΕΎϧΎϋ·�ήϴϓϮΗ�
Ηϻ�ϭ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϖϳήσ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ˬΔϟΎόϔϟ�ϞΎγϮϟ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ϭ�ϑήσϷ�ΓΩΪόΘϣ�ϭ�ΔϴΎϨΜϟ�ΕΎϗΎϔ

ΔϠμϟ�ΕΫ� ΔϴϋΎϤΠϟ� ΔοϭΎϔϤϟ�ΕΎϗΎϔΗ� ϡΎϜΣ� �ϴΣϭΜ�Ϧϳάϟ� ΓέΎΤΒϟ�ύϼΑ·�ϲϐΒϨϳ� ˬήϴΑΪΘϟ� ϩάϫ�ϞΜϣ� ΪϤΘόΗ� ΎϤ
ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΣ�ωϭήϓ�ϒϠΘΨϣ�ΎϬΑ�ήϓϮΗ�ϲΘϟ�ϞΎγϮϟΎΑ�ήϴΑΪΘϟ�ϩάϫ�ϢϬϴτϐΗ��

˼����˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϥϭΎόΘΗ�ˬϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ϲτϐϳ�ϲϨσϭ�ϊϳήθΗ�Ϧϣ�ήΜϛϷ�ΓέΎΤΒϟ�ϊπΨϳ�ΎϤΜϴΣ
�ωϮϧ�ϞΜϣ�ϞϣϮϋ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ˬϝΩΎΒΘϣ�ϕΎϔΗΎΑ�ϚϟΫϭ�ϖΒτϴγ�ϱάϟ�ϊϳήθΘϟ�ΪϳΪΤΗ�ϑΪϬΑ�ΔϴϨόϤϟ�ϯϮΘδϣϭ�ΔϳΎϤΤϟ

�έΎΤΒϟ�ϞϴπϔΗ�Ϛϟάϛϭ�ϲϨόϤϟ�έΎΤΒϠϟ�ΓΎΗΆϣ�ήΜϛ�ΎϬϳϭ�ΎϬΗΎόϳήθΗ�ΐΟϮϤΑ�ΔΣΎΘϤϟϲϨόϤϟ��

˽����ΓήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ�ΎϫΫΎΨΗ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�Ε˯ήΟϹ�ϢϴϤμΗ�ϲϐΒϨϳ̂�ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ�˽�˾�ϲτϐΗ�ΚϴΤΑ�
ΔϴτϐΘϟ�ήϴϓϮΗ�ΔϘϳήσ�Ϧϋ�ήψϨϟ�ξϐΑ�ˬϦϴϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎΒϟΎτϤΑ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΕΎϋίΎϨϤϟ�ϊϴϤΟ��

˾���Ϗ�Ϧϣ� ΓέΎΤΑ�ϭ� ΎϫΎϳΎϋέ�Ϧϣ� ΓέΎΤΑ� ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�Ϧϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϞϤόϳ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϞϜϟ�ϲϐΒϨϳ�ήϴ
�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ� ΔϳΎϤΣ�ήϓϮΗ�ϥ� ˬϦϴΘϟΎΤϟ�Ϧϣ� ΓέΎΤΑ� ϭ� ΎϫΎϳΎϋέ�ΎϤΜϴΣ� ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϲϓ� ΎϬϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ

ϓ�Ύ˱ϳέϭΩ�νήόΘδΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϭ�ˬϖΒτϨΗϭή�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΣ�ω˺�ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ�˽�
˾ϦϴϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϤϼϣ�ΔϴϓΎο·�ωϭήϓ�ϱ�ΪϳΪΤΗ�ϑΪϬΑ���

˿����ϥ�ϲϐΒϨϳ�ϒϠΘΨϣ� ΎϬϘϳήσ�Ϧϋ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ήϓϮϴγ�ϲΘϟ�ΐϴϟΎγϷ� ΓέΎΤΒϟ� ϡΪΨΘγ�ϕΎϔΗ� ΩΪΤϳ
�ϙϼϣ�ϑήμΗ�ΖΤΗ�ϥϮϜΘγ�ΔϠλ�ΕΫ�ϯήΧ�ΕΎϣϮϠόϣ�ϱ�Ϛϟάϛϭ� ΓέΎΤΒϠϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΣ�ωϭήϓ

�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϛήΘηϭ�ΓέΎΤΒϟ�έϮΟ�Ϧϣ�ΔϴϧϮϧΎϘϟ�ΕΎϋΎτϘΘγϻΎϛ�ˬϦϔδϟϊϓΪΗ�ϥ�ϦϜϤϳήΘηϻ�Ύ˱Ϙϓϭ��ΕΎσ
Ϥϟ�ΕΎΌϴϬϟΪϤΘόΔϠμϟ�ΕΫ�ΔϴϨσϮϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ϢψϨΑ�ϼ˱Ϥϋ�ΓΩΪΤϤϟϭ�Γ��

̀����Ϊϛ΄ΘΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϟ�ΔϟϭΪϟϮπόϲΘϟ��ΔϴϠόϔϟ�ΔϴΎπϘϟ� ΎϬΘϳϻϮϟ� ΎϬΘγέΎϤϣ�ϲϓ�ˬΎϬϤϠϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϊϓήΗ�
ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ϞΎδϤϟ�ϰϠϋˬϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΤΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ϢϬΗΎϴϟϭΆδϤΑ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�˯Ύϓϭ�Ϧϣ��ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬ

ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ϢψϨϟ�ΔΑϮϠτϤϟ�ΕΎϛήΘηϻ�ϊϓΩ��
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�βϣΎΨϟ�ΏΎΒϟ��ΫΎϔϧϹϭ�ΪϴϘΘϟ��

˺���ΗΩΪΤ�ϦϴϠϣΎϜϟ� ΫΎϔϧϹϭ� άϴϔϨΘϟ� Ϧϋ� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ� Ϟϛ� ΔϴϟϭΆδϣ�ΏΎΒϟ� άϫ�ΖΤΗ� ΓΩέϮϟ� ϮϠϟ�
�ΩϮϣ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ϕϮϘΤϟϭ�ΉΩΎΒϤϠϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫϨϤϟ�ΔλΎΨϟ�ΕΎϣΰΘϟϻ�Ϧϋ�ϼ˵πϓ�ΏϮΑϷ�ΖΤΗ�ΎϬϴϠϋ�ιϮμ

ϊΑήϟϭ�ΚϟΎΜϟϭ�ϲϧΎΜϟϭ�ϝϭϷΎϬϨϣ���

˻����ϥΎΗήϘϔϟ�ϖΒτϨΗ�ϻ˼ϭ�˽�ϖϳήσ�Ϧϋ�ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�ϒϟ�˯ΰΠϟ�άϴϔϨΘΑ�ϤδΗ�ϲΘϟ�ΔγΩΎδϟ�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ�
ΏΎΒϟ�άϫ�ϲϓ�ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�ϒϟ�˯ΰΠϟ�ϰϠϋ�ˬΔϟΩΎόϣ�ΔϳήϫϮΟ�ϡΎϜΣ��

˼����ΓήϘϔϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ˻�ˬΔγΩΎδϟ�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ��Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�άϔϨΗ�ΐΟϮϤΑ� ΎϬϘΗΎϋ�ϰϠϋ�ΔόϗϮϟ�ΕΎϴϟϭΆδϤϟ
�ϰϟ·�ΐΟϮϟ�έΎΒΘϋϻ� ˯ϼϳ�ϊϣ� ˬΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�ϒϟ� ˯ΰΠϟ�Ϧϣ� ΔϠΑΎϘϤϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ϲϓ� ΓΩέϮϟ� ΔϘϳήτϟΎΑϭ�ϮϠϟ

�ΔϴϬϴΟϮΘϟ�ΉΩΎΒϤϟΎϬϟ�ΔϠΑΎϘϤϟΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�˯ΎΑ�˯ΰΠϟ�ϲϓ���

˽���ϟ�ϥ�έΎΒΘϋϻ�ϲϓ�άΧ΄Η�ϥ�ϰϠϋ�άϴϔϨΘϟ�ϊοϮϣ�ΏΎΒϟ�άϫ�ϡΎϜΣ�ϊοϮΗ�ϢϬϧ΄η�ˬϦϔδϟ�ϙϼϣϭ�ΓέΎΤΒ
�ιήϓ�ΰϴϴϤΗ�ϥϭΩ�ϢϬϟ�ΡΎΘΗϭ�ˬΔϳϭΎδΘϣ�ΔϴϧϮϧΎϗ�ΔϳΎϤΣ�ϲϓ�ϢϬϟ�ϖΤϳϭ�ϥϮϧΎϘϟ�ϡΎϣ�ϥϭϭΎδΘϣ�ˬήΧ�κΨη�ϱ�ϥ΄η

ΕΎϋΰϨϟ� ΔϳϮδΘϟ�ϯήΧ�ΕΎϴϟ�ϱ�ϭ�˯ΎπϘϟ�ΕΎΌϴϫ�ϭ� ϢϛΎΤϤϟ�ϰϟ·�˯ϮΠϠϟ� ��ϱ�ΏΎΒϟ� άϫ� ϡΎϜΣ� ΩΪΤΗ�ϻϭ
ϲϤϴϠϗ·�ϭ�ϲΎπϗ�ιΎμΘΧ��

�ΔΤϼϟ˾�˺���ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�ΕΎϴϟϭΆδϣ�
νήϐϟ����ϲΘϟ�ϦϔδϟΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΐΟϮϤΑ�ΎϬΗΎϴϟϭΆδϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�άϔϨΗ�ϥ�ϥΎϤο

ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�

Τϼϟ�Δ˾�˺�˺���ΔϣΎϋ�ΉΩΎΒϣ�
˺����άϴϔϨΗ�ϥΎϤο�Ϧϋ�ΔϟϭΆδϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϥϮϜΗ�ΐΟϮϤΑ�ΎϬΗΎϣΰΘϟ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ

ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ���

˻���ϋ� ΔϟϭΩ� Ϟϛ� ϊπΗϤόϟ� ρϭήθΑ�ΕΩΎϬη� έΪλ·ϭ�ζϴΘϔΘϠϟ� ϻ˵Ύόϓ� Ύ˵ϣΎψϧ� Ϯπ˰Ϙϓϭ� ϱή˰˰ΤΒϟ� Ϟ˰�Ύ˱
�Ϧ˰ϴΘΤϼϟ˾�˺�˼ϭ�˾�˺�˽�ˬϳ�ˬϲϓϮΘδΗ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�ϥ�ϞϔϜ

�ΓΩέϮϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ˬ˯ΎϔϴΘγ�ϞλϮΗϭϓΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϲ���

˼���ϟϭΪϠϟ�ίϮΠϳΔ�ϮπόϟϊπΗ�ΎϣΪϨϋ�ˬ˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ�ˬ�ρϭήθΑ�ΕΩΎϬη�έΪλ·ϭ�ζϴΘϔΘϠϟ�ϻ˱Ύόϓ� Ύ˱ϣΎψϧ�
�ϯήΧ�ΕΎϤψϨϤϟ�ϭ�ΓΪϤΘόϣ�ΔϣΎϋ�ΕΎδγΆϤϟ�κΧήΗ�ϥ�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ��ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑδγΆϣ�ΔϟϭΩ�ΕΎϤψϨϣϭ�ΕΎ

ΓήϴΧϷ�ΖϘϓϭ�Ϋ·�ˬϯήΧ�Ϯπϋ���έΪλ·�ϭ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤόΑ�ωϼτοϼϟ�ΔϠϘΘδϣϭ�ΔμΘΨϣ�ΔΌϴϬϛ�ΎϬΑ�ϑήΘόΗ
ΕΩΎϬθϟόϣ�ϦϳήϣϷΎΑ�ϡΎϴϘϟ�ϭ�Ύ˱���ˬϝϮΣϷ�ϊϴϤΟ�ϲϓϭϞψΗϟϭΪϟ�Δ�Ϯπόϟ�ζϴΘϔΘϟ�Ϧϋ�ΔϠϣΎϛ�ΔϴϟϭΆδϣ�ΔϟϭΆδϣ�

ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�ϥ΄θΑ�ΕΩΎϬη�έΪλ·ϭ���

˽���ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋΈΑ�ΔϠϤϜΘδϤϟ�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη�ήΒΘόΗϱήΤΒϟ��ϥ�ϰϠϋ�ΓήϫΎχ�ΔϨϴΑ�ˬ
ΔϨϴϔδϟ�ϢΗ� Ϊϗ� ΎϬϴϠϋ�ζϴΘϔΘϟ�ϝϮλϷ�ΐδΣϮπόϟ� ΔϟϭΪϟ�ΐϧΎΟ�Ϧϣ��ϊϓήΗ�ϲΘϟ�ΎϬϤϠϋ�ϩάϫ�ΕΎσήΘη�ϥϭ�

ϮΤϨϟ�άϫ�ϰϠϋ�ΪϤΘόϤϟ�ϯΪϤϟ�ϰϟ·�ΖϴϓϮΘγ�Ϊϗ�ΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�ϥ΄θΑ�ΔϴϗΎϔΗϻ��

��
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˾����ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ�ϡΎψϨϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ΝέΪΗ˻�ΔΤϼϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�ΏϮϠγϷ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬ
ϟ�ΓΩΎϤϟΎΑ�ϼ˱Ϥϋ�ϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΐΘϜϣ�ϰϟ·�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ΎϬϣΪϘΗ�ϲΘϟ�ήϳέΎϘΘϟ�ϲϓ�ˬϪΘϴϟΎόϓ�ϢϴϴϘΗ�ϲϓ�ϡΪΨΘδϤ˻˻�Ϧϣ�
ϟέϮΘγΪ���

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˾�˺�˺�ΔϣΎϋ�ΉΩΎΒϣ��
˺���ϓΪϫ� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ� Ϟϛ� ϊπΗΎ˱� ΔΤοϭ� ήϴϳΎόϣϭ�ϞϤθΗ�έΪλ·ϭ�ζϴΘϔΘϟΎΑ� ΔλΎΨϟ� ΎϬϤψϧ� ΓέΩ·�

�ΔϣΎϋ�Ε˯ήΟ·�Ϛϟάϛ�ϊπΗϭ�ˬΕΩΎϬθϟήϴϳΎόϤϟϭ�ϑΪϫϷ�ϩάϫ�ϖϴϘΤΗ�ϯΪϤϟ�ΎϬϤϴϴϘΘϟ�ΔϤϼϣ��

˻���ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�Ϧϣ�ΔΨδϧ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϞϤΤΗ�ϥ΄Α�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ρήΘθΗ��

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˾�˺�˺��ΔϣΎϋ�ΉΩΎΒϣ��
˺����ήΎγϭ� ΔϣΎόϟ�ΕΎδγΆϤϟ� ϦϴΑ� ϝΎόϔϟ� ϥϭΎόΘϟ� ϊϴΠθΘϟ� ΔΒγΎϨϣ�ΕΎΒϴΗήΗ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ� ϊπΗ

ϟΕΎϤψϨϤ�ϦϴΘΤϼϟ�ϲϓ� ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�˾�˺�˺ϭ�˾�˺�˻ϭ� ˬ�ϦΘϣ�ϰϠϋ� ΓέΎΤΒϟ� Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήψΑ� ΔϴϨόϤϟ
Ϧϔδϟ���

˻���ϟ� Ύ˱ϧΎϤο� ϦϴδΤΘ�ϞΟ� Ϧϣϭ� ˬϢϬϨϣ� Ϟϛ�ΕΎϤψϨϣϭ� ΓέΎΤΒϟϭ� Ϧϔδϟ�ϙϼϣ˵ϭ� ϦϴθΘϔϤϟ� ϦϴΑ� ϥϭΎόΘϟ
Θϓ�ϰϠϋ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�έϭΎθΘΗ�ˬΎϬϨϴδΤΗ�ϭ�ΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�ϰϠϋ�ΔψϓΎΤϤϟ�ΔϤψΘϨϣ�ΔϠλΎϓ�Εή

� Ϟπϓ� ϥ΄θΑ�ΕΎϤψϨϤϟ� ϩάϫ� ϲϠΜϤϣ� ϊϣϟ� ϞΎγϮϟΕΎϳΎϐϟ� ϩάϫ� ύϮϠΒ� ��ϩάϫ� ϖήσ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ� ΩΪΤΗϭ
ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϊϣ�έϭΎθΘϟ�ΪόΑ�ΕέϭΎθϤϟ���

�ΔΤϼϟ˾�˺�˻��ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�ΩΎϤΘϋ��
˺���ΎϤψϨϤϟ�ήΎγ�ϭ�ΔϣΎόϟ�ΕΎδγΆϤϟ�ϥϮϜΗ�ϥ�ΐΠϳ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�Ε˼�ΔΤϼϟ�Ϧϣ�˾�˺�˺�

��ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟ����ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕΎσήΘηϻ�ϲϓϮΘδΗ�ΎϬϧ΄Α�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�Ϧϣ�έήϗ·�ϰϠϋ�ΖϠμΣ�Ϊϗ
ΔϴϟϼϘΘγϻϭ�Γ˯ΎϔϜϟ�ϥ΄θΑ�ΔϧϭΪϤϟ���ΎϬΑ�ωϼτοϻ�κΧήϳ�Ϊϗ�ϲΘϟ�ΕΩΎϬθϟ�έΪλ·�ϭ�ζϴΘϔΘϟ�ϒΎχϭ�ϞΧΪΗϭ

�ϑήΘόϤϟ�ΕΎϤψϨϤϠϟ�ΔτϠδϟ�ΎϬΑ�ϊϠτπΗ�Δτθϧ�ΎϬϔλϮΑ�ΔϧϭΪϤϟ�ϲϓ�ΔΣήλ�ΓέϮϛάϤϟ�ΔτθϧϷ�ϕΎτϧ�ϲϓ�ˬΎϬΑ
ΎϬΑ�ϑήΘόϣ�ΔϤψϨϣ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ��

˻����ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ήϳέΎϘΘϟ�ϞϤθΗ˾�ΔΤϼϟ�Ϧϣ�˾�˺�˺�ϖϠόΘΗ�ΕΎϣϮϠόϣ��ϱ΄Α�ΔϤψϨϣ�ϑήΘόϣ
ΎϬΑϭ�ˬΑϟ�κϴΧήΘϟ�ϕΎτϨ�ϲΘΤϨϣϮπόϟ�ΔϟϭΪϟ� ΎϬΘΨΗ�ϲΘϟ�ΕΎΒϴΗήΘϟϭ��κΧήϤϟ�ΔτθϧϷ�άϴϔϨΗ�ϥΎϤπϟ� ΎϬΗά

ϻ˱Ύόϓϭ�ϼ˱ϣΎϛ�˱άϴϔϨΗ�ΎϬΑ��

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˾�˺�˻��ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�ΩΎϤΘϋ��
˺����νήϏϷ� ΓήϘϔϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ϑήΘϋϻ˺� ΔΤϼϟ� Ϧϣ�˾�˺�˻�Γ˯Ύϔϛ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�νήόΘδΗ� ˬ

ΘγϭϘ� ΔϴϟϼΖϨϴΑ� Ϊϗ� ΔϤψϨϤϟ�ϥ� ΩΪΤΗϭ� ΔϴϨόϤϟ� ΔϤψϨϤϟϟ� ϡίϼϟ� ΪΤϟ�ϰϟ·� ˬ�ΩΎϤΘϋϻΎΑ� ΔϟϮϤθϤϟ� ΔτθϧϷ� άϴϔϨΘ
ˬΎϬϟ�ΡϮϨϤϤϟΎϬϳΪϟ�ϥ���

����ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ�ˬϦϔδϟ�ϞϴϐθΘΑ�ΔϤϼϣ�Δϓήόϣϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�Ϧϣ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΐϧϮΠϟ�ϲϓ�Δϣίϼϟ� ΓήΒΨϟ
�ΔϣΎϗϹϭ� ϡΪΨΘγϻ� ρϭήηϭ� ˬΔϨϴϔδϟ� ϰϠϋ� ϞϤόϠϟ� ΓέΎΤΒϟ� ϲϓ� ΎϫήϓϮΗ� ΐΟϮϟ� ΎϴϧΪϟ� ΕΎσήΘηϻ

ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗϭϭ�˯άϐϟ�ΕΎΒΟϮϟ� ϢϳΪϘΗϭ��ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ� ΔϳΎϗϮϟϭ�ΔϴΒτϟ� ΔϳΎϋήϟϭ� ΔϴΤμϟ� ΔϳΎϤΤϟϭ
˭ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΣϭ�ΔϫΎϓήϟϭ�

�Ώ��˭ΎϬϨϴδΤΗϭ�ΎϬϳΪϟ�ϦϴϠϣΎόϟ�ΓήΒΧ�ϰϠϋ�ΔψϓΎΤϤϟ�ϰϠϋ�ΓέΪϘϟ�

�Ν���ΕΎσήΘηΎΑ� ΔϴϓΎϜϟ� ΔϳέΪϟ� ϩάϫΑϭ� ΔϴϗΎϔΗϻΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϟΎϳέΎδϟ�ΔϙϮϜμϟΎΑϭ��ΕΫ� ΔϴϟϭΪϟ�
˭ΔϠμϟ�
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��
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�Ω��ϪΘΟέΩϭ�ΩΎϤΘϋϻ�ωϮϧ�ϊϣ�ΐγΎϨΘΗ�ϲΘϟ�ΔϤϼϤϟ�ΓέΪϘϟϭ�ΓήΒΨϟϭ�ϞϜϴϬϟϭ�ϢΠΤϟ��

˻���ΔϤψϨϤϟ�ˬϰϧΩ�ΪΤϛ�ˬζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤόΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΔΣϮϨϤϣ�ΕΩΎϤΘϋ�ϱ�ϝϮΨΗΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ��ϥ΄Α�
όΑ�ϊϠτπΗϭ�ΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�ϲϓ�ΎϫΩΪΤΗ�ϲΘϟ�έϮμϘϟ�ϪΟϭ�ϴΤμΗ�ΐϠτΗ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤ�άϫ�ϲϓ

�ΩΪμϟ�ΔϟϭΩ�ΐϠσ�ϰϠϋ�˯ΎϨΑ˯ΎϨϴϤϟ���

˼����ϊπΗ�Ϟϛ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩϲϠϳ�Ύϣ���

����ϊϴϤΟ�ϥ΄θΑ�ΕΎϣϮϠόϣ�ϞϤθϳ�ΎϤΑ�ˬΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�ϪϳΩΆΗ�ϱάϟ�ϞϤόϟ�ΔϳΎϔϛ�ϥΎϤπϟ�ϡΎψϧ�ϦϴϧϮϘϟ
ϮϠϟϭ�ΔϴϨσϮϟ��ΔϳέΎδϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ϙϮϜμϟϭ˭ΔϠμϟ�ΕΫ�

�Ώ��ϩάϫ�ϞΜϤΑ�ϝΎμΗϼϟ�Ε˯ήΟ·ΎϬΘΒϗήϣϭ�ΕΎϤψϨϤϟ���

˽���ϭ�ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟΎΑ�ΔϳέΎγ�ΔϤΎϘΑ�ϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΐΘϜϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ΩϭΰΗ�ίΎΠϤ˵ϟ�ϥ�ΎϬϟ
ΔΛΪΤϣ�ΔϤΎϘϟ�ϩάϬΑ�φϔΘΤΗϭ�ˬΎϬϨϋ�ΔΑΎϴϨϟΎΑ�ϞϤόΗ���ϥ�ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΕΎϤψϨϤϠϟ�κΧήϤϟ�ϒΎχϮϟ�ΔϤΎϘϟ�ΩΪΤΗϭ

ΎϫάϔϨΗ��ϊϴϤΠϟ�ϝϭΎϨΘϣ�ϲϓ�ΔϤΎϘϟ�ΐΘϜϤϟ�ϊπϳϭ��

Ϥϟ�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒ˾�˺�˻��ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�ΩΎϤΘϋ��
˺����ΔϳάϴϔϨΘϟϭ�ΔϴϨϘΘϟ� ΎϬΗ˯Ύϔϛϭ� ΎϬΗέΪϗ�ˬϑήΘϋ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟ�ϰϟ·�ΔϴϋΎδϟ�ΔϤψϨϤϟ�ΖΒΜΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ
�ΔϳέΩϹϭϟ�ΕΎϣΪΧ�ήϴϓϮΗ�ϥΎϤπ�ΕΫ�ΔϴϋϮϧ�ΔϴοήϣΎϬϨϴΣ�ϲϓ��

˻���·�Ύϣ�ˬΔϤψϨϣ�ϱ�Γ˯Ύϔϛ�ϢϴϴϘΗ�ΪϨϋ�ˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΩΪΤΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳΔϤψϨϤϟ�ΖϧΎϛ�Ϋ��

���˭ϢϋΪϟ�ϲϔχϮϣϭ�ϦϴϳέΩϹϭ�ϦϴϴϨϘΘϟ�ϦϴϔχϮϤϟ�Ϧϣ�ϲϔϜϳ�ΎϤΑ�ΓΩϭΰϣ�

�Ώ��˭ΔϤϼϣ�ΔϴϓήϐΟ�ΔϴτϐΗ�ϥϮϠΜϤϳ�ˬΔΑϮϠτϤϟ�ΕΎϣΪΨϟ�ήϴϓϮΘϟ�ϦϴϠϫΆϣ�ϦϴϴϨϓ�ϦϴϔχϮϣ�Ϧϣ�ϲϔϜϳ�ΎϤΑ�ΓΩϭΰϣ�

�Ν���ΕΎϣΪΧ�ήϴϓϮΗ�ϰϠϋ�ΎϬΗέΪϗ�ΖΒΜϳ�Ύϣ�ΎϬϳΪϟ�ΕΫ�ΔϴϋϮϧ�Δϴοήϣ�ϲϓΎϬϨϴΣ˭�

�Ω���ΔϠϘΘδϣΎϬΗΎϴϠϤϋ�Ϧϋ�ΔϟϭΆδϣϭ��

˼���ΩΎϤΘϋϻ�νήϏϷ� ΎϬΑ�ϑήΘόΗ� ΔϤψϨϣ�ϱ� ϊϣ� Ύ˱ΑϮΘϜϣ� Ύ˱ϗΎϔΗ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ� ϡήΒΗ� ϥ�ϲϐΒϨϳ��
ΔϴϟΎΘϟ�ήλΎϨόϟ�ϕΎϔΗϻ�ϞϤθϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳϭ��

���˭ϖϴΒτΘϟ�ϕΎτϧ�

�Ώ��˭νήϐϟ�

�Ν��˭ΔϣΎόϟ�ρϭήθϟ�

�Ω��˭ΩΎϤΘϋϻ�ΐΟϮϤΑ�ϒΎχϮϟ�άϴϔϨΗ�

�ϫ��Α�ϒΎχϮϠϟ�ϲϧϮϧΎϘϟ�αΎγϷ˭ΩΎϤΘϋϻ�ΐΟϮϤ�

�ϭ��˭ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϰϟ·�ήϳέΎϘΘϟ�ϢϳΪϘΗ�

�ί��˭ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϰϟ·�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�Ϧϣ�ΩΎϤΘϋϻΎΑ�ϲϠϴμϔΗ�ϥΎϴΑ�

�Ρ��ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϰϟ·�ΓΪϨδϤϟ�ΔτθϧϷ�ϰϠϋ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϑήη·��

˽����ϲϐΒϨϳ�ϥϲπΘϘΗ�ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�Ϧϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�Ύ˱ϣΎψϧ�ϊπΗ�ϥ�ΕϼϫΆϤϟ�ϟϴϔχϮϤϦ�
�ϦϴϣΪΨΘδϤϟ�ΎϬΒϧΎΟ�ϦϣΐγΎϨϤϟ�ΖϗϮϟ�ϲϓ�ϢϬΗήΒΧϭ�ϢϬϓέΎόϣ�ΚϳΪΤΗ�ϥΎϤπϟ�ϦϴθΘϔϤϛ��
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˾����ϲϐΒϨϳΗ�ϥϲπΘϘ� ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�Ϧϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ��ϲΘϟ�ΕΎϣΪΨϟΎΑ�ΕϼΠγ�ϚδϤΗ�ϥ
ϟ�ΎϬϴτϐΗ�ϲΘϟ�ΩϮϨΒϟ�ϲϓ�ΔΑϮϠτϤϟ�ήϴϳΎόϤϟ�Ϧϣ�ϪΗΰΠϧ�Ύϣ�ϥΎϴΒΗ�Ϧϣ�ϦϜϤΘΗ�ΚϴΤΑ�ΎϬϳΩΆΗΕΎϣΪΨ��

˿����ϲϐΒϨϳ�ϞϜϟ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΔΒϗήϤϟ�Ε˯ήΟ·�ϊοϭ�ΪϨϋ�ˬΎϫέΎΒΘϋ�ϲϓ�άΧ΄Η�ϥ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ
˼�Ώ���ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ˾�˻�˺�ˬΓέΩϹ�Ϧϋ�ΔΑΎϴϨϟΎΑ�ϞϤόΗ�ϲΘϟ�ΕΎϤψϨϤϟ�ΩΎϤΘϋϻ�ΔϴϬϴΟϮΘϟ�ΉΩΎΒϤϟ�ΓΪϤΘόϤϟ�ˬ

ΔϴϟϭΪϟ�ΔϳήΤΒϟ�ΔϤψϨϤϟ�έΎσ·�ϲϓ��

�ΔΤϼϟ˾�˺�˼��Ϥόϟ�ΓΩΎϬη�ϥϼϋ·ϭ�ϱήΤΒϟ�Ϟ�
ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟϱήΤΒϟ��

˺���ΔϴϟΎΘϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�ΔΤϼϟ�ϩάϫ�ϖΒτϨΗ���

����ίϭΎΠΘΗ�ϭ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΎϬΘϟϮϤΣ�ώϠΒΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ˾˹˹˭ΔϴϟϭΩ�ΕϼΣέ�ϲϓ�ϞϤόΗϭ�ˬϦσ��

�Ώ���ίϭΎΠΘΗ�ϭ� ΔϴϟΎϤΟϹ� ΎϬΘϟϮϤΣ�ώϠΒΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ˾˹˹�Ϯπϋ� ΔϟϭΩ� ϢϠϋ�ϊϓήΗϭ� ˬϦσ�ϭ�Ϧϣ� Ύ˱ϗϼτϧ�ϞϤόΗ
ΎϨϴϣήΧ�ΪϠΑ�ϲΎϨϴϣ�ϦϴΑ�ϭ�˯��

�ήϴΒόΗ�ϲϨόϳ�ˬΔΤϼϟ�ϩάϫ�ϡϮϬϔϣ�ϲϓ�ΔϴϟϭΩ�ΔϠΣέ��ΪϠΒϟ�άϫ�ΝέΎΧ�˯ΎϨϴϣ�ϰϟ·�ΪϠΑ�Ϧϣ�ΔϠΣέ�ϱ��

˻����ΓήϘϔϟ�ϡΎϜΣ΄Α�ΔϟϮϤθϣ�ϥϮϜΗ�ϻϭ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϢϠϋ�ϊϓήΗ�ΔϨϴϔγ�ϱ�ϰϠϋ�Ύ˱πϳ�ΔΤϼϟ�ϩάϫ�ϖΒτϨΗ˺�
�ΔϟϭΪϟ�ϰϟ·�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�Ϧϣ�ΐϠσ�ϰϠϋ�˯ΎϨΑ�ˬΔΤϼϟ�ϩάϫ�ϦϣΔϴϨόϤϟ�Ϯπόϟ��

˼���ϲπΘϘΗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�Ϫϧ�ΖΒΜΗ�ϱήΤΑ�ϞϤϋ�ΓΩΎϬη�φϔΤΗϭ�ϞϤΤΗ�ϥ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�Ϧϣ�
ϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�ϰϠϋ�ζϴΘϔΘϟ�ϢΗϴϨΔ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�ϞλϮΘϤϟ�ΪϴϘΘϟ�ήϴΑΪΗ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬ

�ϞϤόϟ�ρϭήθΑ� ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�ϲϓ� ΎϬΟέΩ·�ϱήΤΒϟϟ�ϲϓ� Ϫϴϟ·� έΎθϤϟ� ΓήϘϔ˽ΔΤϼϟ� ϩάϫ�Ϧϣ��ϲϓϮΘδΗ� ΎϬϧϭ� ˬ
�ϦϴϧϮϘϟ�ΕΎσήΘηϭ��ήΎγϭ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϟ�ήϴΑΪΘ�ϰϟ·�ΔϴϣήϟάϴϔϨΗϩάϫ�ΔϴϗΎϔΗϻ���

˽���ΗϲπΘϘ��Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ϞϛϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΗ�ϥϼϋ·�φϔΤΗϭ�ϞϤΤΗ�ϥ� ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�Ϧϣ�
ϱήΤΒϟϤϴϓ� ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ� άϴϔϨΘϟ� ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϻ�ϦϴΒϳ��ϒμϳϭ� ˬΓέΎΤΒϟ� Δθϴόϣϭ� ϞϤϋ�ϑϭήχ�κΨϳ� Ύ

ΔϴϨόϤϟ�Ϧϔδϟ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΕΎσήΘηϻΎΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥΎϤπϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΎϫΪϤΘϋ�ϲΘϟ�ήϴΑΪΘϟ��

˾���ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·ϭ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη�ϖΑΎτΗϱήΤΒϟ�ΔϧϭΪϤϟ�ϩέήϘΗ�ϱάϟ�ΝΫϮϤϨϟ���

˿���όϟ�ΔϟϭΪϟ�ϲϓ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�Ϊϛ΄ΘΗ�ΎϤΜϴΣ�ΓΪϤΘόϤϟ�ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϭ�ϮπϝϮλϷ�ΐδΣ�
�ήϴϳΎόϣ�˯ΎϔϴΘγ�ϞλϮΗ�ϭ�ΖϓϮΘγ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϢϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϥ�ζϴΘϔΘϟ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ˬνήϐϟ�άϬϟ

νήϐϟ� άϬϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ� ΓΩΎϬη� ΩΪΠΗ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�έΪμΗ� ˬΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫϠΠδΗϭ�ΎϬ�ΡΎΘϣ�ϞΠγ�ϲϓ�
ϊϴϤΠϠϟ���

̀���� ϲϓ� ΩήΗΰΠϟ� Ϧϣ�ϒϟ� ˯�ΪϴϘΘϟ� ϥϼϋ·ϭ�ϱήΤΒϟ� ϞϤόϟ� ΓΩΎϬθϟ� ΔϴϠϴμϔΘϟ�ΕΎσήΘηϻ� ΔϧϭΪϤϟ
ϞϤόϟ�ρϭήθΑϱήΤΒϟ�Ύϫέήϗ·ϭ�ΎϬϴϠϋ�ζϴΘϔΘϟ�ΐΠϳ�ϲΘϟ�ϞΎδϤϟΎΑ�ΔϤΎϗ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬ��

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˾�˺�˼���ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη��
ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·ϭϱήΤΒϟ��

˺���ΔϤψϨϣ�ϱ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�έΪμΗ�ΓΪϤΘόϣ� ΎϬΑ�ϑήΘόϣ�ϝϮλϷ�ΐδΣνήϐϟ� άϬϟ��ΓΩΎϬη�ˬ
ΕϮϨγ�βϤΧ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ�ΓήΘϔϟ�ˬΔϨϴϔγ�ϱϷ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ���ϒϟ�ϖΤϠϤϟ�ϲϓ�Ωήϳϭ˾��ϻ˱ϭ��ϲΘϟ�ϞΎδϤϟΎΑ�ΔϤΎϗ

�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓϮΘδΗ�ϥ�ΐΠϳ�ϲΘϟϭ�ΎϬϴϠϋ�ζϴΘϔΘϟ�ΐΠϳϭ��άϴϔϨΗ�ήϴΑΪΗ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏ�ΕΎσήΘη�ϩάϫ
ϴϗΎϔΗϻΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήψΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΔϦϔδϟ�ϰϠϋ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη�έΪλ·�ϞΒϗ�ˬ��

��

��
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˻����ΔϤψϨϣ�ϱ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϪϳήΠΗ�ϲϠΣήϣ�ζϴΘϔΘϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη�ϥΎϳήγ�ΓΪϣ�ϊπΨΗ
�ΓΪϤΘόϣϭ� ΎϬΑ�ϑήΘόϣϝϮλϷ�ΐδΣ�ϩάϫ�άϴϔϨΘϟ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϻΎΑ�ϞλϮΘϤϟ�ΪϴϘΘϟ�ϥΎϤπϟ�ˬνήϐϟ� άϬϟ�

ϻΔϴϗΎϔΗ���ϥΎϳήγ�ΓΪϣ�ΖϧΎϛϭ�ςϘϓ�ΪΣϭ�ϲϠΣήϣ�ζϴΘϔΗ�ϱήΟ�Ϋ·ϭϟ�ϝϼΧ�ζϴΘϔΘϟ�ϱήΠϳ�ˬΕϮϨγ�βϤΧ�ΓΩΎϬθ
Η�Ϧϣ�ΔΜϟΎΜϟϭ�ΔϴϧΎΜϟ�ΔϨδϟ�ϦϴΑ�Ύϣ�ΓήΘϔϟΎ�έΪλ·�ΦϳέϟΓΩΎϬθ���ϦϳάϠϟ�ήϬθϟϭ�ϡϮϴϟ�ΓΩΎϬθϟ�έΪλ·�ΦϳέΎΗ�ϲϨόϳϭ

ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ� ΓΩΎϬη�ΔϴΣϼλ�˯ΎϬΘϧ�ΦϳέΎΗ�ΔϨγ�Ϟϛ�ϲϓ�ϥϼΑΎϘϳ��ϲϠΣήϤϟ�ζϴΘϔΘϟ�ϥϮϜϳϭ��ϪϘϤϋϭ�ϪϗΎτϧ�ϲϓ
ΓΩΎϬθϟ�ΪϳΪΠΗ�ϞΟ�Ϧϣ�ϱήΠϳ�ζϴΘϔΘϟ�ϻ˱ΩΎόϣ���ϰϠϋ�ϕΩΎμϳϭϟν˳ήϣ�ϲϠΣήϣ�ζϴΘϔΗ�ΐϘϋ�ΓΩΎϬθ��

˼����ΓήϘϔϟ�ϡΎϜΣ�ϢϏέ˺�έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�ήϬη�ΔΛϼΛ�ϝϼΧ�ΪϳΪΠΘϟ�ϞΟ�Ϧϣ�ζϴΘϔΘϟ�ϞϤϜΘδϳ�ΎϣΪϨϋ�ˬ
�ΓΩΎϬη�˯ΎπϘϧ�ϖΒδΗ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟΎϬη�ϥϮϜΗ�ˬΔϤΎϘϟ�ζϴΘϔΘϟ�˯ΎϬΘϧ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΔϳέΎγ�ΓΪϳΪΠϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩ

�˯ΎπϘϧ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΕϮϨγ�βϤΧ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ�ΓήΘϔϟ�ΪϳΪΠΘϟ�ϞΟ�ϦϣϟΔϤΎϘϟ�ΓΩΎϬθ��

˽����ΓΩΎϬη�˯ΎπϘϧ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ήϬη�ΔΛϼΛ�ϞΒϗ�ΪϳΪΠΘϟ�ϞΟ�Ϧϣ�ζϴΘϔΘϟ�ϞϤϜΘδϳ�ΎϤΜϴΣ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ
γ� ΓΪϳΪΠϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ� ΓΩΎϬη�ϥϮϜΗ� ˬΔϤΎϘϟ�ΕϮϨγ�βϤΧ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ� ΓήΘϔϟ�ΔϳέΎ� ˱˯ ΪΘΑ�ϝΎϤϜΘγ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ

ΪϳΪΠΘϟ�ϞΟ�Ϧϣ�ζϴΘϔΘϟ��

˾���ΖϗΆϣ�αΎγ�ϰϠϋ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη�έΪλ·�ίϮΠϳ��

���˭ΎϬϤϴϠδΗ�έϮϓ�ΓΪϳΪΟ�ΔϨϴϔδϟ�

�Ώ��˭ΎϬϤϠϋ�Ύϣ�ΔϨϴϔγ�ήϴϐΗ�ΎϤϨϴΣ�

�Ν��ΓΪϳΪΟ�ήΒΘόΗ�ΔϨϴϔγ�ϞϴϐθΗ�ΔϴϟϭΆδϣ�ϪϘΗΎϋ�ϰϠϋ�Ύϣ�ΔϨϴϔγ�ϚϟΎϣ�άΧ΄ϳ�ΎϤϨϴΣΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϤϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�έϮϛάϤϟ���

˿���� ΓΪϤΘόϣϭ� ΎϬΑ�ϑήΘόϣ�ΔϤψϨϤϟ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�ίϮΠϳ�ϝϮλϷ�ΐδΣνήϐϟ� άϬϟˬ�έΪλ·�
�ίϭΎΠΘΗ�ϻ�ΓήΘϔϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϠϟ�ΔΘϗΆϣ�ΓΩΎϬηΔΘγήϬη���

̀���ϥ�Ϧϣ�ϖϘΤΘϟ�ΐϘϋ�ϻ·�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϠϟ�ΔΘϗΆϣ�ΓΩΎϬη�έΪλ·�ίϮΠϳ�ϻ��

���ΪϘϟΎΑ�ˬΎϬϴϠϋ�ζϴΘϔΘϟ�ϢΗ�ΔϨϴϔδϟ�ϒϟ�ϖΤϠϤϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ϞΎδϤϟ�κΨϳ� ΎϤϴϓ�ˬΎ˱ϴϠϤϋ�ϦϜϤϤϟϭ�ϝϮϘόϤϟ�έ
˾�ϮϨΒϟ�Ϧϣ�ϖϘΤΘϟ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ˬϻ˱ϭ��Δϴϋήϔϟ�ΕήϘϔϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�Ω�Ώ��ϭ�Ν��ϭ�Ω���˭ΓήϘϔϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�

�Ώ���ΔϤϼϣ�Ε˯ήΟΈΑ�ΔϟϮϤθϣ�ΔϨϴϔδϟ�ϥ� ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϠϟ�Ϧϴ˷Α�Ϊϗ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ
Α�ΪϴϘΘϠϟ�ϩάϬ˭ΔϴϗΎϔΗϻ�

�Ν��ΕΎσήΘηΎΑ�ϢϠϣ˵�ΔϨϴϔδϟ�ϥΎΑέϩάϫ�˭ΎϫάϴϔϨΗ�Ϧϋ�ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ��

�Ω���ρϭήθΑ� ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�έΪλϹ� ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ� ΔϤψϨϤϟ� ϭ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϠϟ�ΖϣΪϗ� Ϊϗ� ΔϤϼϣ�ΕΎϣϮϠόϣ
ϞϤόϟϱήΤΒϟ���

́���ήΠϳϯ� ΓήϘϔϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ϞϣΎϛ�ζϴΘϔΗ�˺� ˯ΎπϘϧ�ϞΒϗ�έΎϴόϤϟ� άϫ�Ϧϣ��έΪλ·� ΔΣΎΗϹ� ΔΘϗΆϤϟ� ΓΩΎϬθϟ
ΔϳΩΎϋ�ΔϴΣϼλ�ΓήΘϓ�ΕΫ�ϱήΤΑ�ϞϤϋ�ΓΩΎϬη���ΐϘϋ�ϯήΧ�ΔΘϗΆϣ�ΓΩΎϬη�έΪλ·�ίϮΠϳ�ϻϭΔΘδϟ�ϰϟϭϷ�ήϬη�

� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ˿�έΎϴόϤϟ� άϫ�Ϧϣ� ��ϞϤόϟ�ρϭήθΑ� ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�έΪλϹ� Γέϭήο�ϻϭ�ϱήΤΒϟ�ΓήΘϔϟ
ΔΘϗΆϤϟ�ΓΩΎϬθϟ�ϥΎϳήγ��

̂����ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη�ϊοϮΗ�ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·ϭ�ΔΘϗΆϤϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬηϭ�ϱήΤΒϟ�ϱήΤΒϟ
�ϒϟ�ϖΤϠϤϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΝΫΎϤϨϟ�ϊϣ�ϖϔΘϳ�ϱάϟ�ϞϜθϟΎΑ˾�Ύ˱ϴϧΎΛ���

˺˹����ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�ϖϓήϳ�ϱήΤΒϟϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬθΑ���Ϧϣ�ϒϟ΄ΘϳϭΰΟϦϴ��

����ϝϭϷ�˯ΰΠϟ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϊπΗϥ�ϲϐΒϨϳ�ϱάϟ���˺���ΩΪΤϳΑ�ΔϤΎϗ�ΎϬϴϠϋ�ζϴΘϔΘϟ�ΐΠϳ�ϲΘϟ�ϞΎδϤϟΎ
� ΓήϘϔϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ˺�έΎϴόϤϟ� άϫ�Ϧϣ� ˭�˻� �ΩΪΤϳ�ϩάϫ�Ϧϣ� ΔϠμϟ�ΕΫ� ϡΎϜΣϸϟ� ΓάϔϨϤϟ� ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϻ�

�ϰϟ·� ˬΓέϭήπϟ� ΪϨϋ� ΔϓΎοϹΎΑ� ˬΔϠμϟ�ΕΫ� ΔϴϨσϮϟ� ΔϴϧϮϧΎϘϟ� ϡΎϜΣϷ�ϰϟ·� ΓέΎη·� ΩήϳΈΑ�ϚϟΫϭ� ΔϴϗΎϔΗϻ
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ϴϣΎπϤϟ�Ϧϋ�ΔϘϴϗΩ�ΕΎϣϮϠόϣΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϼϟ�Δϴδϴήϟ�Ϧ�˭�˼���ΐδΣ�ΓΩΪΤϣ�ΕΎσήΘη�ϰϟ·�ήϴθϳ
ΔϴϨσϮϟ�ΕΎόϳήθΘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϨϴϔδϟ�ωϮϧ�˭�˽��ϳ�ΓήϘϔϟΎΑ�ϼ˵Ϥϋ�ΕΪϤΘϋ�ΔϟΩΎόϣ�ΔϳήϫϮΟ�ϡΎϜΣ�ϱ�ϞΠδ˼�

�ΓΩΎϤϟ�ϦϣΔγΩΎδϟ˭��˾���ήϴθϳ�ιϮμϨϣ�Ϯϫ� ΎϤϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϪΘΤϨϣ�˯Ύϔϋ·�ϱ�ϰϟ·�ΡϮοϮΑ
�ΏΎΒϟ�ϲϓ�ϪϴϠϋ˭ΚϟΎΜϟ��

�Ώ��ϳ�ϊπ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϻΎΑ�ϞλϮΘϤϟ�ΪϴϘΘϟ�ϥΎϤπϟ�ΓΪϤΘόϤϟ�ήϴΑΪΘϟ�ΩΪΤϳϭ�ϲϧΎΜϟ�˯ΰΠϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ
ήϤΘδϣ�ϦδΤΗ�ϥΎϤπϟ�ΔΣήΘϘϤϟ�ήϴΑΪΘϟϭ�ζϴΘϔΗ�ϲΘϴϠϤϋ�ϦϴΑ���

�ˬϲϧΎΜϟ�˯ΰΠϟ�ϰϠϋ�νήϐϟ� άϬϟ�ϝϮλϷ�ΐδΣ� ΓΪϤΘόϤϟ� ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϕΪμΗ
ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�έΪμΗϭ���

˺˺����ϱϭ� ΔϘΣϼϟ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤϋ� ϊϴϤΟ� ΞΎΘϧ� ϞΠδΗ� ϖϘΤΗ�ΕΎϴϠϤϋ�κΨϳ� ΎϤϴϓ�ΖϳήΟ�ϯήΧ
�ϱ�˯ΎϨΛ�ΖϔθΘϛ�ϯήΧ�ΔγϮϤϠϣ�έϮμϗ�ϪΟϭ�ϱϭ�ΔϴϨόϤϟ�ΔϨϴϔδϟϖϘΤΗ�ΕΎϴϠϤϋ�ΦϳέΎΗ�ΐϧΎΟ�ϰϟ·�ˬ�ϥΎϴΒΗ�Νϼϋ

έϮμϘϟ�ϪΟϭ��ϞΠδϟ� άϫ�ϲϓ�ΞΎΘϨϟ�ΝέΪΗϭϘϓήϣ��ˬΔϳΰϴϠϜϧϹΎΑ�ϦϜΗ�Ϣϟ�ϥ·�ΔϳΰϴϠϜϧϹ�ΔϐϠϟ�ϰϟ·�ΔϤΟήΘΑ�Δ�Ύ˱Ϙϓϭ
ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋΈΑ�ϖΤϠΗ�ϭ�ˬΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϠϟϱήΤΒϟ��ϭ��ΓέΎΤΒϠϟ�ϯήΧ�ΔϘϳήσ�ϱ΄Α�ΡΎΘΗ

ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϲϠΜϤϤϟϭ�˯ΎϨϴϤϟ�ϝϭΩ�ϲϓ�ϦϳΪϤΘόϤϟ�ϦϴϔχϮϤϠϟϭ�ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�ϲθΘϔϤϟϭ�ϲϠΜϤϣΓέΎΤΒϟ��

˺˻���ϟ�ϞϤΤΗϞϤόϟ�ρϭήθΑ� ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·ϭ� ΔϴϟΎΤϟ� ΔϳέΎδϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ� ΓΩΎϬη� ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ� ΔϨϴϔδ�
ϱήΤΒϟ�ϰϠϋ�ίέΎΑ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�ϊοϮΗϭ� ˬΔϳΰϴϠϜϧϹΎΑ�ϦϜΗ� Ϣϟ�ϥ·� ˬΔϳΰϴϠϜϧϹ� ΔϐϠϟ�ϰϟ·� ΔϤΟήΘΑ� ΔΑϮΤμϣ� ˬ�ϦΘϣ

ΓέΎΤΒϠϟ�ΡΎΘΗϭ�ΔϨϴϔδϟ��έΎΤΒϠϟ�ΔΨδϧ�ˬΐϠτϟ�ΪϨϋϭ�ˬΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ΡΎΘΗϭ�ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�ϲθΘϔϤϟϭ�Γ
ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϲϠΜϤϤϟϭ�˯ΎϨϴϤϟ�ΔϟϭΩ�ϲϓ�ϦϳΪϤΘόϤϟ�ϦϴϔχϮϤϠϟϭ�ϲϠΜϤϣΓέΎΤΒϟ��

˺˼���ΔϳΰϴϠϜϧϹ�ΔϐϠϟ�ϰϟ·�ΔϤΟήΗ�ΩϮΟϮΑ�ρήΘηϻ�ϖΒτϨϳ�ϻ�ϦϴΗήϘϔϟ�ϲϓ�ΩέϮϟ�ˬ˺˺ϭ�˺˻�άϫ�Ϧϣ�
�ˬέΎϴόϤϟϔγ�ΔϟΎΣ�ϲϓ��ήϴϏ�ΔϨϴΣέ�ϲϓ�ΔϠϣΎϋΔϴϟϭΩ�ΔϠ��

˺˽���ϤΑ� ΓέΩΎμϟ� ΓΩΎϬθϟ�ϥΎϳήγ�ϒϗϮΘϳ� ΓήϘϔϟ�ΐΟϮ˺�ϭ�˾��έΎϴόϤϟ� άϫ�Ϧϣ�ΕϻΎΤϟ�Ϧϣ�ϱ�ϲϓ
ΔϴϟΎΘϟ��

���ΓήϘϔϟ�ΐΟϮ˰ϤΑ�ΓΩΪ˰ΤϤϟ�ΕήΘϔϟ�ϝϼ˰Χ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤϋ�ϞϤϜΘδΗ�Ϣϟ�Ϋ·�˻έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�˭�

�Ώ��ϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΓΩΎϬθϟ�ϰϠϋ�ϕΩΎμϳ�Ϣϟ�Ϋ·�ΓήϘϔϠ˻�Ϧϣ�ϟ�άϫέΎϴόϤ˭�

�Ν���ήϴϐΗ�ΎϣΪϨϋϤϠϋ�ΔϨϴϔδϟΎϬ˭�

�Ω��ΎϤϨϴΣ�ϒϗϮΘϳ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϞϤΤΗ�ϦϋϞϴϐθΗ�ΔϴϟϭΆδϣ�ΔϨϴϔδϟ�˭�

�ϫ���ΏΎΒϟ�ϲϓ�ΔϟϮϤθϤϟ�ΕΰϴϬΠΘϟ�ϭ�ϞϜϴϬϟ�ϰϠϋ�ΔϳήϫϮΟ�ΕϼϳΪόΗ�˯ήΟ·�ΪϨϋΚϟΎΜϟ��

˺˾����ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΔϟΎΤϟ�ϲϓ˺˽�Ν���ϭ�Ω��ϭ��ϫ��έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�ΓΪϳΪΟ�ΓΩΎϬη�έΪμΗ�ϻ�ˬ
Ϥϟ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϦΌϤτΗ�ΎϤϨϴΣ�ϻ·ΓΩΎϬθϟ�έΪμΗ�ϲΘϟ�ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΔϤψϨΓΪϳΪΠϟ��ϥ�ϰϟ·� Ύ˱ϣΎΗ� Ύ˱ϧΎϨΌϤσ�ˬ

ϟ�άϫ�ΕΎσήΘηΎΑ�ΔϣΰΘϠϣ�ΔϨϴϔδϟέΎϴόϤ���

˺˿���� ΓΪϤΘόϤϟ� ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΐΤδΗ�ϝϮλϷ�ΐδΣ�νήϐϟ� άϬϟ�Ϧϣ
� ϢϠόϟ� ΔϟϭΩ�ΐϧΎΟϨόϤϟ� ΔϨϴϔδϟ�ϥ΄Α� ΪϫϮη�ϙΎϨϫ�ΖϧΎϛ� Ϋ·� ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ� ΓΩΎϬη�ϩάϫ�ΕΎσήΘηΎΑ� ΪϴϘΘΗ�ϻ� Δϴ

�ϥϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ�Ύ˱ϳΔΑϮϠτϤϟ�ΔϴΤϴΤμΘϟ�Ε˯ήΟϹάΨΘΗ�Ϣϟ����

˺̀����ΓήϘϔϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ϱήΤΑ�ϞϤϋ�ΓΩΎϬη�ΐΤγ�ϻ�ϡ�ϲϐΒϨϳ�ϥΎϛ�Ϋ·�ΎϤϴϓ�ήψϨϟ�ΪϨϋ˺˿�ˬέΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�
ΎϫέήϜΗ�ϯΪϣ�ϭ�έϮμϘϟ�ϪΟϭ�ΔϣΎδΟ�ΓΪϤΘόϤϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϲϋήΗ���
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�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ˾�˺�˼��ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη��
ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·ϭϱήΤΒϟ��

˺���ϟ�ϲϐΒϨϳ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϻ�ϥΎϴΒϝϭϷ�ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�Ϧϣ�ϱήΤΒϟ�ˬ�ϥ
ϳΔϴόϳήθΘϟ�ϡΎϜΣϷ�ϰϟ·�ΕέΎη·�ϞϤθϣ�Ϟϛ�ϲϓ�ΓέΎΤΒϟ�ϞϤϋϭ�Δθϴόϣ�ϑϭήψΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�Δϟ΄δ��ϦϣϞΎδϤϟΩέϮϟ��Γ

�ϒϟ�ϖΤϠϤϟ�ϲϓ˾�ϻ˱ϭ�� ˬΕέΎηϹ� ϩάϫ�ϞΜϤΑ� Ύ˱ΑϮΤμϣ�ϥϮϜϳ�ϭ��Ύ˱ϘϴϗΩ� Ύ˱ϋΎΒΗ·�ϲϨσϮϟ�ϊϳήθΘϟ�ϊΒΘϳ� ΎϤΜϴΣϭ�
ϚϟΫ�ϰϟ·� ΓέΎηΈΑ�˯ΎϔΘϛϻ�ϦϜϤϳ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ϲϓ� ΓΩέϮϟ�ΕΎσήΘηϻ� ��ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ϡΎϜΣ�ΪΣ�ϥϮϜϳ� ΎϤΜϴΣϭ

ϴϠϋ�κϨΗ� Ύϣ�ϖϓϭ� ΎϫήϫϮΟ�ϲϓ�ΔϟΩΎόϣ� ϡΎϜΣ�ΐΟϮϤΑ� ˱άϔϨϣ� ΓήϘϔϟ�Ϫ˼�άϫ� ΪϳΪΤΗ�ϲϐΒϨϳ� ˬΔγΩΎδϟ� ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ�
Ϫϧ΄θΑ�ϖϴϗΩ�ήϴδϔΗ� Ωήϳ·ϭ� ϢϜΤϟ��ΓέΎηϹ�ϲϐΒϨϳ� ˬΚϟΎΜϟ�ΏΎΒϟ�ΐΟϮϤΑ�˯Ύϔϋ·�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϨϤΗ� ΎϤΜϴΣϭ�

ΔϴϨόϤϟ�ϡΎϜΣϷ�ϭ�ϢϜΤϟ�ϰϟ·�ΡϮοϮΑ��

˻���ΎΜϟ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ήϴΑΪΘϟ�ϦϴΒΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϲϧϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�Ϧϣ�ϞϤόϱήΤΒϟ��ˬ�ϲΘϟ
� ˬΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ� ΎϬόπϳ� ΪϴϘΘϟ�Ϧϣ� ΎϬϴϓ�ϖϘΤΘϟ�ϱήΠϴγ�ϲΘϟ�ϑϭήψϟ� ΔλΎΧ� ΓέϮμΑϞλϮΘϤϟ�ΕΎσήΘηΎΑ�

�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ�Ε˯ήΟϹ�Ϛϟάϛϭ�ΕΎϣϮϠόϣ� Ϧϣ� ϞΠδϳ� Ύϣϭ�ϖϘΤΘϟ� Ϧϋ� ϦϴϟϭΆδϤϟ�ιΎΨηϷϭ� ˬΔϨϴόϣ� ΔϴϨσϭ
ΎϬϋΎΒΗ·ΪϴϘΘϟ�ϡΪϋ�φΣϼϳ�ΎϤΜϴΣ���ΎΜϟ�˯ΰΠϟ�άΨΘϳ�ϥ�ϦϜϤϳϭϲϧ�ΓΪϋ�ϻ˱ΎϜη���ϯήΧ�ϖΎΛϭ�ϰϟ·�ήϴθϳ�ϥ�ϦϜϤϳϭ

ϱήΤΒϟ�ωΎτϘϠϟ�ϯήΧ�ΐϧϮΠΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�Ε˯ήΟϹϭ�ΕΎγΎϴδϟ�ϲτϐΗ�ϻ˱ϮϤη�ήΜϛˬ��ϖΎΛϮϟ�ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ
� ΎϬΒϠτΘΗ�ϲΘϟ� ΔϧϭΪϣ� ΓέΩϹϟ� ΔϴϟϭΪϟϠΔϣϼδ�ΕΎϣϮϠόϤϟ� ϭ�ΔΑϮϠτϤϟ� ΔΤϼϟ�ΐΟϮϤΑ�˾�ΔϴϟϭΪϟ� ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ�

ϓ�ΡϭέϷ�ΔϳΎϤΤϟήΤΒϟ�ϲˬ�ήθϋ�ϱΩΎΤϟ�Ϟμϔϟ�±�˺ΔϨϴϔδϠϟ�ΰΟϮϤϟ�ήϤΘδϤϟ�ϞΠδϟΎΑ�ϖϠόΘϤϟ���

˼����ϥ�ϲϐΒϨϳΗ�ϞϤθ�ϥΎϤο�ϰϟ·�Δϴϣήϟ�ήϴΑΪΘϟ�ΪϴϘΘϟϞλϮΘϤϟˬ�Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟ�ΔϣΎϋ�ΔϴϟϭΩ�ΕΎσήΘη�
�ΔϘϠόΘϤϟ� ΔϴΟϮϟϮϨϜΘϟϭ� ΔϴϤϠόϟ�ΞΎΘϨϟ�ϲϓ�ΕέϮτΘϟ�ήΧ�ϰϠϋ� ϢϬδϔϧ΄Α�ωϼσ�ϰϠϋ�ϥϮϧϮϜϳ�ΚϴΤΑ� ΔϨΑΎΑήϟϭ
�ϲϟΎΘϟΎΑϭ�ˬΓέΎΤΒϟ�ϲϠΜϤϣ�ύϼΑ·�Ϛϟάϟ� Ύ˱Ϙϓϭϭ�ˬΓέΎΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϣίϼϤϟ�έΎτΧϷ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ˬϞϤόϟ�ϥΎϜϣ�ϢϴϤμΘΑ

ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήψϟ�ΔϳΎϤΤϟ�Ϧϣ�Ϟπϓ�ϯϮΘδϣ�ϥΎϤο���

˽���ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�ΔϏΎϴλ�ϲϐΒϨϳϱήΤΒϟ��ΓΪϋΎδϤϟ�ΔΤοϭ�ΔϏΎϴλ�ˬϝϭϷ�ϡΎϘϤϟ�ϲϓ�ˬ
ϤΟϦϴϴϨόϤϟ�ιΎΨηϷ�ϊϴˬ�ϲθΘϔϣ�ϞΜϣ�ϢϠόϟ�ΔϟϭΩΓέΎΤΒϟϭ�˯ΎϨϴϤϟ�ϝϭΩ�ϲϓ�ϦϳΪϤΘόϤϟ�ϦϴϔχϮϤϟϭ�ˬ�ϖϘΤΘϟ�ϰϠϋ�

�ΕΎσήΘηϻ�άϴϔϨΗ�ϦϣϢϴϠδϟ�ϮΤϨϟ�ϰϠϋ��

˾���� ˯ΎΑ�ϖΤϠϤϟ�ϲϓ�ϝΎΜϣ� Ωήϳ˾���ϥ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ωϮϧ�ϰϠϋ� ϻ˱ϭ�ΎϬϨϤπΘϳ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�
ϞϤόϟ�ρϭήθΑϱήΤΒϟ���

˿���Ϩϴϔγ�ήϴϐΗ�ΎϣΪϨϋ�Ϯϫ�Ύϣ�ΪΣ�ϰϠϋ�ˬΎϬϤϠϋ�Δ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϣ˺˽�Ν���ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ˾�˺�˼ˬ�
�ϥΎΘϴϨόϤϟ�ϥΎΘϟϭΪϟ�ϥϮϜΗ� ΎϤΜϴΣϭ�ϥ�ΔϨϴϔδϠϟ�ϖΤϳ�ϥΎϛ�ϲΘϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϞϴΤΗ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ϰϠϋ� ΎΘϗΪλ�Ϊϗ

Ψδϧ�ϯήΧϷ�Ϯπόϟ� ΔϟϭΪϟ�ϲϓ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�ϰϟ·� ˬϦϜϤϣ�Ζϗϭ�ωήγ�ϲϓ� ˬϖΑΎδϟ�ϲϓ� ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�Ϧϣ� Ύ˱
ΩΎϬηΓ��ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ϥϼϋ·ϭ�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ΪϨϋϭ�ˬϢϠόϟ�ήϴϴϐΗ�ϞΒϗ� ΎϬϠϤΤΗ�ΔϨϴϔδϟ�ΖϧΎϛ�ϲΘϟ

�ΔΛϼΜϟ�ήϬηϷ�ϥϮπϏ�ϲϓ�ϚϟΫ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΖΒϠσ� Ϋ·�ΔϠμϟ�ΕΫ�ζϴΘϔΘϟ�ήϳέΎϘΗ�Ϧϣ� Ύ˱Ψδϧ�ˬ˯ΎπΘϗϻ
ϢϠόϟ�ήϴϴϐΘϟ�ΔϴϟΎΘϟ��

ΔΤϼϟ�˾�˺�˽��ΫΎϔϧϹϭ�ζϴΘϔΘϟ��
˺����Ϊλήϟ�ήϴΑΪΗ�ϖϳήσ�Ϧϋϭ�ϢψΘϨϤϟ�ζϴΘϔΘϠϟ�ϖδϨϣϭ�ϝΎόϓ�ϡΎψϧ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ˬϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϖϘΤΘΗ

�ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓ�ΓάϔϨϣ�ϲϫ�ΎϤϛ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘηΎΑ�ϡΰΘϠΗ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϥ�Ϧϣ�ˬΔΒϗήϤϟ�ήϴΑΪΗ�ήΎγϭ
ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϭ��

˻����ϲϓ� Ωήϳ�Ϧϣ�ϒϟ� ˯ΰΠϟϠϴμϔΘϟ�ΕΎσήΘηϻ�ϒλϭ� ΔϧϭΪϤϟ�ΫΎϔϧϹϭ�ζϴΘϔΘϟ� ϡΎψϨΑ� ΔϘϠόΘϤϟ� Δϴ
�Γή˰Ϙϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ˺�Ϧϣ�ΔΤϼϟ�ϩάϫ��

��
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�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˾�˺�˽��ΫΎϔϧϹϭ�ζϴΘϔΘϟ��
˺����ˬΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ� ΓέΎΤΒϟ�ϑϭήχ�ϰϠϋ�ζϴΘϔΘϠϟ� ϡΎψϨΑ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�φϔΘΤΗ
ϞϤθϳ�Ϧϣ�ϖϘΤΘϟ�ωΎΒΗ·έΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήψΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ήϴΑΪΘϟ��Γ�ϲϫ�ΎϤϛ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�ϲϓ�ΓΩέϭ
�ϞϤόϟ�ˬϱήΤΒϟϚϟΫ�ϖΒτϨϳ�ΎϤΜϴΣ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘη�˯ΎϔϴΘγ�Ϧϣϭ��

˻���ϴϓΎϛ�˱ΩΪϋ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϦϴόΗΎ˱�ΓήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ�ΎϬΗΎϴϟϭΆδϤΑ�˯ΎϓϮϠϟ�ϦϴϠϫΆϤϟ�ϦϴθΘϔϤϟ�Ϧϣ�˺�Ϧϣ�
έΎϴόϤϟ� άϫ� �ϟ�ΕΎϴϠϤόΑ�ϡΎϴϘϟΎΑ� ΎϬΑ�ϑήΘόϣ�ΕΎϤψϨϤϟ�κΧήϳ� ΎϤΜϴΣϭ�ϥϮϜϳ�ϥ΄Α�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϲπΘϘΗ�ˬζϴΘϔΘ

�˯ΩϷ� Δϣίϼϟ� ΔϴϧϮϧΎϘϟ� ΕΎτϠδϟΎΑ� ϢϫΩϭΰΗϭ� ϢϬΗΎΒΟϭ� ˯ΩϷ� ϦϴϠϫΆϣ� ζϴΘϔΘϟΎΑ� ϥϮόϠτπϳ� Ϧϳάϟ� ϥϮϠϣΎόϟ
ϢϬΗΎΒΟϭ���

˼����ϥ�ϥΎϤπϟ�ΔϤϼϣ�ήϴΑΪΗ�άΨΘΗϳ�ΕΎϴΣϼμϟϭ�ιΎμΘΧϻϭ�Γ˯ΎϔϜϟϭ�ΐϳέΪΘϟ�ϦϴθΘϔϤϟ�ϲϓ�ήϓϮΘ
� ϭ� Δϣίϼϟ� ΔϴϟϼϘΘγϻϭ� ϊοϮϟϭ� Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ� ΪϴϘΘϟ�ϥΎϤοϭ�ϖϘΤΘϟΎΑ�ωϼτοϻ�Ϧϣ� ϢϬϨϴϜϤΘϟ� ΓΩϮθϨϤϟ�ϲϓ

�ΓήϘϔϟ˺έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ����

˽���Ϙϳ�ϲΘϟ�ΔϠλΎϔϟ�ΕήΘϔϟ�ϰϠϋ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤϋ�ϱήΠΗΎϬϴπΘ�ϒϟ�έΎϴόϤϟ�˾�˺�˼�ϖΒτϨϳ� ΎϤΜϴΣ�ˬ
ϚϟΫ��ΕϮϨγ�ΙϼΛ�ϝΎΣ�ϱ΄Α�ΔϠλΎϔϟ�ΓήΘϔϟ�ίϭΎΠΘΗ�ϻϭ���

˾���ήΒΘόΗ�ϯϮϜη�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�ΖϘϠΗ� Ϋ·�ϥ΄Α�ΔϟΩ�ϰϠϋ�ΖϠμΣ�ϭ�ΔΤμϟ�Ϧϣ� Ύ˱Τοϭ� Ύ˱γΎγ� ΎϬϟ�ϥ�
�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ήϴΑΪΘϟ�άϴϔϨΗ�ϲϓ� ˱ήϴτΧ� ˱έϮμϗ�ϙΎϨϫ�ϥ�ϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘηΎΑ�ΪϴϘΘΗ�ϻ� ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ΔϨϴϔγ

ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·ϱήΤΒϟ��ΫΎΨΗ�ϞϔϜΗϭ�Δϟ΄δϤϟ�ϲϓ�ϖϴϘΤΘϠϟ�Δϣίϼϟ�ΕϮτΨϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�άΨΘΗ�ˬ
Ο·ΓΩϮΟϮϣ�έϮμϗ�ϪΟϭ�ϱ�ΔΠϟΎόϤϟ�Ε˯ή���

˿����ϦϴθΘϔϤϠϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϥΎϤο�ϰϨδΘϳ�ϲϜϟ� ϻ˱Ύόϓ� ˱άϴϔϨΗ� ΎϫάϔϨΗϭ�ΔΒγΎϨϣ� ΪϋϮϗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ� ΪϤΘόΗ
�ήϴϏ� ΔϴΟέΎΨϟ�ΕήϴΛ΄Θϟ�Ϧϋϭ� ΔϴϣϮϜΤϟ�ΕήϴϴϐΘϟ�Ϧϋ�ϦϴϠϘΘδϣ� ϮϧϮϜϳ�ϥ� ϢϬϟ�ϞϔϜΗ� ΔϣΪΧ�ϑϭήχϭ�ϊοϭ

ΔϤϴϠδϟ��

̀���ϮΗ�ΉΩΎΒϣ� ϮϘϠΗ�Ϧϳάϟ�ϥϮθΘϔϤϟ�ϝϮΨϳ�ΎϬΑ�ωϼτοϻ�ϦϴόΘϳ�ϲΘϟ� ϡΎϬϤϟΎΑ�ϖϠόΘΗ� ΔΤοϭ� ΔϴϬϴΟ
ΔϴϟΎΘϟ�ΕΎτϠδϟ�ˬΔΤϴΤλ�ΩΎϤΘϋ�ϕέϭ΄Α�ϭΩϭίϭ��

����ΩϮόμϟϋ˭Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϢϠϋ�ϊϓήΗ�ΔϨϴϔγ�ϱ�ϦΘϣ�ϰϠ�

�Ώ���ϖϘΤΘϠϟ�Ύ˱ϳέϭήο�Ϫϧϭήϳ�Ϊϗ�ϖϴϘΤΗ�ϭ�έΎΒΘΧ�ϭ�ΚΤΑ�ϱ�˯ήΟ·�ϢϬδϔϧ΄Α˭ήϴϳΎόϤϠϟ�ΔϘϴϗΪϟ�ΓΎϋήϤϟ�Ϧϣ�

�Ν��ϟΎόϣ�ΐϠσ�ΔΠ�Ϧϣ�ϪΟϭ�ϱέϮμϘϟ�ϪΟϭ�Ε˯ήΟϹ�ΫΎΨΗ�ϦϴΣ�ϰϟ·�˯ΎϨϴϤϟ�ΓέΩΎϐϣ�Ϧϣ�ΔϨϴϔγ�ϱ�ϊϨϣϭ�
Δϣίϼϟ�Ύ˱ϤϴδΟ�Ύ˱ϛΎϬΘϧ�ϞϜθΗ�έϮμϘϟ�ϪΟϭ�ϥ΄Α�ΩΎϘΘϋϻ�ϰϟ·�ϢϫϮϋΪΗ�ΏΎΒγ�ϢϬϳΪϟ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ˬ�ΕΎσήΘηϻ

�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ��ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ��˱ήτΧ�ϞϜθΗ�ϭ�ˬ�˱ήϴΒϛ�ϰϠϋ�ϭ�ΔϣϼγΔΤλΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ϭ����

́����ΓήϘϔϟΎΑ�ϼ˱Ϥϋ�άΨΘϳ�˯ήΟ·�ϱ�ϊπΨϳ̀�Ν���ΔΌϴϫ�ϱ�ϡΎϣ�ϑΎϨΌΘγϻ�ϲϓ�ϖΣ�ϱϷ�έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ
ΔϳέΩ·�ϭ�ΔϴΎπϗ��

̂����ΔϴλϮΘϟ� ϭ� ΔϴϧϮϧΎϘϟ�Ε˯ήΟϹ� ϲϓ� ωϭήθϟ� Ϧϣ� ϻ˱ΪΑ� Ύμϧ� ϪϴΟϮΗ� ϦϴθΘϔϤϟ� ήϳΪϘΘϟ� ϙήΘϳ
�ϻ�ΎϤϨϴΣ�ΎϫΫΎΨΗΎΑϫ�ΕΎσήΘηϻ�οϭ�ϙΎϬΘϧ�ϙΎϨϫ�ϥϮϜϳ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩά�ΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ϭ�ΔΤλ�ϭ�Δϣϼγ�νήόϳ

ΔϠΛΎϤϣ�ΔϘΑΎγ�ΕΎϛΎϬΘϧ�ϞΠγ�ΪΟϮϳ�ϻ�ΎϤΜϴΣϭ�ήτΨϠϟ�ϦϴϴϨόϤϟ����

˺˹����ϱ�έΪμϣ�ΔϳήδϟΎΑ�ϥϮθΘϔϤϟ�ςϴΤϳ�ϢϠψΗ�ϭ�ϯϮϜη�ϑϭήχ�ϲϓ�έϮμϗ�ϭ�ήτΧ�ΩϮΟϭ�ϢϋΰΑ
� ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϤϟ�ϥϮ˷ΤϤϠϳ�ϻϭ� ˬϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϠϟ� ΔϔϟΎΨϣ�ϱ�ϭ� ΓέΎΤΒϟ� Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϭ� ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϞΜϤϣ�ϭ

Η�ϰϠϋ�˯ΎϨΑ�Ε˯ΎΟ�ζϴΘϔΘϟ�ΓέΎϳί�ϥ΄Α�ΔϨϴϔδϟ�Ϟϐθϣϭ�ϢϠψϯϮϜη����
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˺˺����ΔϴϟΎόϓ� ϲϓ� ϞΧΪΘΗ� ϥ� ˬΎϬΘόϴΒσϭ� ΎϫΩΪϋ� ϢϜΤΑ� ˬϦϜϤϳ�ΕΎΒΟϮΑ� ϥϮθΘϔϤϟ�ϒϠϜϳ� ϥ� ίϮΠϳ� ϻ
Ϸ�ϭ�ΓέΎΤΒϟ�ϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϤΑ�ϢϬΗΎϗϼϋ�ϲϓ�ϢϫΩΎϴΣ�ϭ�ϢϬΗΎτϠδΑ�ϝΎϜηϷ�Ϧϣ�ϞϜη�ϱ΄Α�ϞΨΗ�ϭ�ζϴΘϔΘϟ�ϑήσ

ϯήΧϷ�ΔϴϨόϤϟ��ϥ�ϲϐΒϨϳ�ˬιΎΧ�ϪΟϮΑϭ���

����ζϴΘϔΘϟ�ϢϬϴϟ·�ΐϠτϳ�ΔϴϠϤϋ�ϱ�ϲϓ�ΓήηΎΒϣ�ήϴϏ�ϭ�ΓήηΎΒϣ�ΔΤϠμϣ�ϢϬϳΪϟ�ϥϮϜΗ�ϥ�ϦϴθΘϔϤϟ�ϰϠϋ�ήψΤϳ
�˭ΎϬϴϠϋ�

�Ώ���ΕΎϣϮϠόϣ�ϭ�Δϳήγ�ΕΎϴϠϤϋ�ϭ�ΔϳέΎΠΗ�έήγ�ϱ�˯Ύθϓ·�ϡΪόΑ�ΔϣΪΨϟ�ϢϬϟΰΘϋ�ΪόΑ�ϰΘΣ�ϥϮθΘϔϤϟ�ϡΰϠϳ
Ϥϧ� Ϊϗ� ϥϮϜΗ� ΔϴμΨη�ήϴΑΪΘϟ� ϭ�ΕΎΑϮϘόϠϟ� ϮοήόΗ� ϻ·ϭ� ϢϬΗΎΒΟϭ� ϢϬΩ�νήόϣ�ϲϓ� ϢϬϤϠϋ�ϰϟ·�Ζ

ΔΒγΎϨϤϟ�ΔϴΒϳΩ΄Θϟ���

˺˻���ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϰϟ·�ζϴΘϔΗ�ΔϴϠϤϋ�Ϟϛ�Ϧϋ� ˱ήϳήϘΗ�ϥϮθΘϔϤϟ�ϡΪϘϳ���ήϳήϘΘϟ�άϫ�Ϧϣ�ΔΨδϧ�ϡΪϘΗϭ
�ϖϠόΗϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϥΎΑέ�ϰϟ·�ΔϨϴϔδϟ�ϰϠϋ�ϞϤόϟ�ΔϐϠΑ�ϭ�ΔϳΰϴϠϜϧϹ�ΔϐϠϟΎΑ�ΔΨδϧϰϠϋ�ϯήΧ�ΔϨϴϔδϟ�ΕΎϧϼϋ·�ΔΣϮϟ�

ϢϬΒϠσ�ϰϠϋ�˯ΎϨΑ�ˬϢϬϴϠΜϤϣ�ϰϟ·�ϞγήΗ�ϭ�ΓέΎΤΒϟ�ϡϼϋϹ���

˺˼����ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�φϔΘΤΗ�ϲϓϞϛ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ��ΓέΎΤΒϟ�ϑϭήχ�ϰϠϋ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤϋ�Ϧϋ�ΕϼΠδΑ
ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�Ηϭ�ήθϨ�ζϴΘϔΘϟ�Δτθϧ�Ϧϋ�Ύ˱ϳϮϨγ�˱ήϳήϘΗ�ϦϤο�ΔϟϮϘόϣ�ΓήΘϓ��ήϬη�ΔΘγ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ

�ϦϣϡΎόϟ�ΔϳΎϬϧ���

˺˽����˯ήΟ·�ΔϟΎΣ�ϲϓϖϴϘΤΗ�ϡΪϘϳ�ˬϯήΒϛ�ΔΛΩΎΣ�ΐϘϋ�ϟ�ϦϜϤϳ�Ύϣ�ωήγ΄Α�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϰϟ·�ήϳήϘΘ
�˯ΎϬΘϧ�ΐϘϋ�˱ΪΣϭ�˱ήϬη�ΓΪϤϟ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ�ΚϴΤΑ�Ύ˱ϴϠϤϋϖϴϘΤΘϟ���

˺˾���� άϫ�ΐΟϮϤΑ�ήϴΑΪΗ�ΫΎΨΗ�ΪϨϋ�ϭ�ζϴΘϔΗ�˯ήΟ·�ΪϨϋ�ΔϟϮϘόϤϟ�ΩϮϬΠϟ�Ϟϛ�ϝάΒΗέΎϴόϤϟ�ΐϨΠΘϟ�ˬ
�ΔϨϴϔγ�ίΎΠΘΣέήΒϣ�ϥϭΩ�ΎϫήϴΧ΄Η�ϭ�Ύϣ���

˺˿����ήϴϏ�ίϭΎΠΗ�Ϧϋ� ϢΟΎϧ�έήο�ϭ� ΓέΎδΧ�ϱ�Ϧϋ� ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ξϳϮόΗ�ϊϓΪϳ
ΔγέΎϤϣ�ϲϓ�ΰΎΟ�ΕΎτϠγϦϴθΘϔϤϟ���ϟΎΣ�Ϟϛ�ϲϓ�ΕΎΒΛϹ�˯ΐϋ�ϊϘϳϭΔϯϮϜθϟ�ϡΪϘϣ�ϰϠϋ����

˺̀����ΔΒγΎϨϣ�ΕΎΑϮϘϋ�ϰϠϋ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�κϨΗΤμΘϟ�ήϴΑΪΘϟ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏϭ�ΔϴΤϴ�ϰϠϋ
ϙΎϬΘϧ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘη��ΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ���ϩάϫ�άϔϨΗϭ�ϢϬΗΎΒΟϭ�˯Ω�Ϧϋ�ϦϴθΘϔϤϟ�ΔϠϗήϋ�ϰϠϋϭ

Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϲϓ�ϻ˱Ύόϓ�˱άϴϔϨΗ�ΕΎΑϮϘόϟ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˾�˺�˽��ΫΎϔϧϹϭ�ζϴΘϔΘϟ��
˺���ΰΟ�ϭ� Ύ˱ϴϠϛ�ϰϨόΗ� ΔΌϴϫ�ϭ� ΓέΩ·�ϱϷ�ϭ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϠϟ�ήϓϮΗ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�ϰϠϋ�ζϴΘϔΘϟΎΑ� Ύ˱ϴ

ΎϬϔΎχϭ�˯ΩϷ�Δϣίϼϟ�ΩέϮϤϟ�ˬΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ��ιΎΧ�ϪΟϮΑϭ��

����ϮΤϧ�ϰϠϋ�ϦϴϠϫΆϣ�ϦϴϴϨϘΗ�˯ήΒΧϭ�ϦϴϴλΎμΘΧ� ΓϮϋΩ�ϞϔϜΗ�ϲΘϟ�Δϣίϼϟ�ήϴΑΪΘϟ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�άΨΘΗ
ϢϬϠϤϋ�ϲϓ�ϦϴθΘϔϤϟ�ΓΪϋΎδϤϟ�ˬΓέϭήπϟ�ΪϨϋ�ˬϑ˳ϭ˭��

�Ώ��ϗϮϣ�ϲϓ�ΐΗΎϜϤΑ�ϥϮθΘϔϤϟ�Ωϭΰϳϭ�ΕΪόϤϟΎΑϭ�ˬΔΒγΎϨϣ�ϊΑΓ˯ΎϔϜΑ�ϢϬΗΎΒΟϭ�˯ΩϷ�ΔϴϓΎϜϟ�ϞϘϨϟ�ϞΎγϮ���

˻����Δτθϧ� ϪϴΟϮΗ�ϯήΧ� ΔϴΣΎϧ�Ϧϣϭ�ϕΎδΗϻ�ϥΎϤπϟ� ΫΎϔϧϹϭ� ΪϴϘΘϠϟ� ΔγΎϴγ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�ϊπΗ
ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϬΑ�ΔτΒΗήϤϟ� ΫΎϔϧϹϭ�ζϴΘϔΘϟ� ��ϦϴϴϨόϤϟ�ϦϴϟϭΆδϤϟϭ�ϦϴθΘϔϤϟ�ϊϴϤΠϟ�ΔγΎϴδϟ� ϩάϫ�Ϧϣ�Φδϧ�ήϓϮΗϭ

ΫΎϔϧΈΑϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟϭ�έϮϬϤΠϠϟ�ΡΎΘΗϭ�ϥϮϧΎϘϟ�ϠϟΓέΎΤΒ��

˼����ΕΎϛΎϬΘϧϻ�ϥ΄θΑ�Δϳήγ�ϲϓ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϲϘϠΗ�Ϧϣ� ΎϬϨϜϤΗ�ΔτϴδΑ�Ε˯ήΟ·�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϊπΗ
ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘηϻ�ΔϠϤΘΤϤϟ��ΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ��ϖϳήσ�Ϧϋ�ϭ�ΓήηΎΒϣ�Ύϣ·�ΓέΎΤΒϟ�ΎϬϣΪϘϳ�ϲΘϟ�ˬ

Ϧϣ�ϦϴθΘϔϤϟ�ϦϜϤΗϭ�ˬϢϬϴϠΜϤϣϘΤΘϟ�ϴϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�ˬΔϋήδϟ�ϪΟϭ�ϰϠϋ�έϮϣϷ�ϩάϫ�ϲϓ�ϖ���

���˭Ύ˱ϳέϭήο�ϪϧϭήΒΘόϳ�ΎϣΪϨϋ�ζϴΘϔΗ�˯ήΟ·�ΐϠτϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϲϠΜϤϣ�ϭ�ΓέΎΤΒϟϭ�ΔϨΑΎΑήϟ�ϡΎϣ�ΔϴϧΎϜϣϹ�ΔΣΎΗ·�
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�Ώ���ϡΰΘϟϼϟ�ϞΎγϮϟ�ϊΠϧ�Ϧϋ�ΔϴϨόϤϟ�ΕΎϤψϨϤϟϭ�ΓέΎΤΒϟϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟ�ΓέϮθϤϟϭ�ΔϴϨϘΘϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϢϳΪϘΗ
ΎΑ�ϲϓ�ήϤΘδϣ�ϦδΤΗ�ϖϴϘΤΗϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘηϟ�ϑϭήψϟ�ΔΣΎΘϤϟϦϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϠ���

˽����ΔϴϟΎόϔΑ�ϢϬΗΎΒΟϭ�˯Ω�ϥΎϤπϟ�ϼ˱ϣΎϛ�Ύ˱ΒϳέΪΗ�ϮϘϠΗ�Ϊϗ�ϮϧϮϜϳ�ϥϭ�Ύ˱ϴϓΎϛ�ϦϴθΘϔϤϟ�ΩΪϋ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ
ϲϠϳ�Ύϣ�ϰϟ·�ΐΟϮϟ�έΎΒΘϋϻ�˯ϼϳ�ϊϣ���

���ϟ�ϖΗΎϋ�ϰϠϋ�ϊϘΗ�ϲΘϟ�ΕΎΒΟϮϟ�ΔϴϤϫ�ΎϬϤΠΣϭ�ΎϬΘόϴΒσϭ�ζϴΘϔΘϠϟ�ΔόοΎΨϟ�Ϧϔδϟ�ΩΪϋ�ΎϤϴγ�ϻϭ�ˬϦϴθΘϔϤ
˭ΎϫΫΎϔϧ·�ΐΟϮϟ�ΔϴϧϮϧΎϘϟ�ϡΎϜΣϷ�ΪϘ˷όΗϭ�ΩΪϋϭ�

�Ώ��˭ϦϴθΘϔϤϟ�ϑήμΗ�ΖΤΗ�ΔϋϮοϮϤϟ�ΩέϮϤϟ�

�Ν���ϲΘϟ�ΔϴϠϤόϟ�ϑϭήψϟ�ϥ�ϦϴόΘϳϻ˱Ύόϓ�ϥϮϜϳ�ϰΘΣ�ζϴΘϔΘϟ�ΎϬϴϓ�ϱήΠϳ���

˾���ΔϣΎόϟ�ΔϣΪΨϟ�ϲϓ�ϦϴϴόΘϠϟ�ρϭήη�ϱ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ϦϴϧϮϘϟ�ΎϫέήϘΗ�Ϊϗ�ϲΘϟ�ϭ�ϲϐΒϨϳ�ˬΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ
�Ϊϗ� ϮϧϮϜϳ�ϥ�ϦϜϣ�ΎϤΜϴΣϭ�ˬϢϬΗΎΒΟϭ�˯ΩϷ� Ύ˱ϴϓΎϛ� Ύ˱ΒϳέΪΗ� ϮϘϠΗ�Ϊϗ� ϮϧϮϜϳ�ϥϭ�ΕϼϫΆϤϟ�ϦϴθΘϔϤϟ�ϲϓ�ήϓϮΘΗ�ϥ

ΓέΎΤΒϛ� ΓήΒΧ� ϮΒδΘϛ�ϭ� Ύ˱ϳήΤΑ� Ύ˱ϤϴϠόΗ� ϮϘϠΗ� ��Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήψΑ� ΔϴϓΎϜϟ� ΔϓήόϤϟ� ϢϬϳΪϟ�ήϓϮΘΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϭ
ΔϳΰϴϠϜϧϹ�ΔϐϠϟΎΑ�ϡΎϤϟϹϭ�ΓέΎΤΒϟ��

˿����˯ΎϨΛ�ϦϴθΘϔϤϠϟ�ΐγΎϨϤϟ�ϡΪϘΘϤϟ�ΐϳέΪΘϟ�ήϴϓϮΘϟ�ήϴΑΪΗ�άΨΘΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϢϬϣΪΨΘγ���

̀����ϕΎτϧϭ�ζϴΘϔΘϟ� ΎϬϴϓ�ϱήΠϳ�ϲΘϟ�ϑϭήψϟΎΑ� ΔϣΎΗ� ΔϳέΩ�ϰϠϋ� ϮϧϮϜϳ�ϥ�ϦϴθΘϔϤϟ� ϊϴϤΠϟ�ϲϐΒϨϳ
ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ϑϭήψϟ�ϒϠΘΨϣ�ϲϓ�ϪΑ�ωϼτοϻ�ϦϴόΘϳ�ϱάϟ�ζϴΘϔΘϟζϴΘϔΘϠϟ�ΔϣΎόϟ�ΔϘϳήτϟϭ���

́���ϲϨσϮϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔΤϴΤλ�ΩΎϤΘϋ�ϕέϭ�ϥϮϠϤΤϳ�ϦϤϣ�ϥϮθΘϔϤϟ�ϝϮΨϳˬ�ΔϴϟΎΘϟ�ΕΎτϠδϟ�
ϰϧΩ�ΪΤϛ��

���ϖΒδϣ�έΎτΧ·�ϥϭΪΑϭ� ΔϳήΤΑ� ΩϮόμϟ�ϋ˭ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠ� ΔϨϴϔδϟ�ζϴΘϔΗ�ϲϓ�ωϭήθϟ� ΪϨϋ� Ϫϧ�ϻ·�ϳ˵τΨ�ή
�ϥϮθΘϔϤϟϢϫΩϮΟϮΑ�ϥΎϛ�ΎϤΜϴΣϭ�ˬϝϭΆδϤϟ�ϭ�ϥΎΑήϟ��˭ϢϬϴϠΜϤϣ�ϭ�ΓέΎΤΒϟ�ˬΎ˱ΒγΎϨϣ�ϚϟΫ�

�Ώ���ϚϟΎϣ� ϞΜϤϣ� ϭ� ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ� ˬήΧ�κΨη�ϱ� ϭ� ΓέΎΤΒϟ� ϭ�ϥΎΑήϟ�ϰϟ·� ΔϠΌγϷ� ϪϴΟϮΗ
�ΕΎσήΘηϻ�ϖϴΒτΘΑ�ϖϠόΘΗ�έϮϣ�ϱ�Ϧϋ�ˬΔϨϴϔδϟϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΪϫΎη�ΩϮΟϭ�ϲϓ�ˬ�Ϊϗ�ϥϮϜϳ

˭ϪΒϠσ�κΨθϟ�άϫ�

�Ν��Ω�ϱ�ϰϠϋ�ωϼσϻ�ΐϠσ�ϭ�ΕΪϨΘδϤϟ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏ�ϭ�ΕΩΎϬη�ϭ�ΕϼΠγ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ΕϼΠγ�ϭ�ήΗΎϓ
�ΔϴϨσϮϟ� ϮϠϟϭ� ϦϴϧϮϘϟΎΑ� ΎϫΪϴϘΗ� Ϧϣ�ϖϘΤΘϠϟ� ˬζϴΘϔΘϟ� ωϮοϮϤΑ� ΓήηΎΒϣ� Δϗϼϋ� ΎϬϟ�ϲΘϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ

˭ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϬϟ�ΓάϔϨϤϟ�

�Ω���ΕέΎτΧϹ�ΕΎΣϮϟ�ϖϴϠόΗ�ΫΎϔϧ·ΐΟϮϤΑ�ΔΑϮϠτϤϟ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�˭ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϬϟ�ΓάϔϨϤϟ�

�ϫ��ϟ�ϭ�ΕΎΠΘϨϤϟ�Ϧϣ�ΕΎϨϴϋ�ωΎτΘϗ�ϭ�άΧϊΎπΒ�ΩϮϤϟϭ�ΕϭΩϷ�ϭ�Δϴάϐϟ�ΕΩΪϣϹ�ϭ�Ώήθϟ�ϩΎϴϣ�ϭ�
�˭ΎϬϠϴϠΤΗ�νήϐΑ�ϚϟΫϭ�ˬΔϟϭΪΘϤϟ�ϭ�ΔϣΪΨΘδϤϟ�

�ϭ���ϪΟϭ΄Α�έϮϔϟ�ϰϠϋ�ϥΎΑήϟ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�Ϟϐθϣ˵�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�έΎτΧ·�ˬζϴΘϔΗ�ΓέΎϳί�ϱ�ΐϘϋ�ϲΘϟ�έϮμϘϟ
�˭ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�Δϣϼγϭ�ΔΤλ�ϰϠϋ�ήΛΆΗ�Ϊϗ�

�ί��ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ϪϴΒϨΗˬϚϟΫ�ΐΟϭ� Ϋ·ϭ�ˬΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΔϤψϨϤϟ�ˬ�Ϣϟ�ΕίϭΎΠΗ�ϭ�έϮμϗ�ϪΟϭ�ϱ�ϰϟ·�
ϫΪϳϭΰΗϭ�ˬΔϤΎϘϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�˱ΪϳΪΤΗ�ΎϬϠϤθΗϤ�ϦϴϧϮϘϟ�ϦϴδΤΗ�ϞΟ�Ϧϣ�ΕΎΣήΘϘϤΑ�Ύϭ�˭ϮϠϟ�

�Ρ��Χ·�ϲΘϟ�ϕήτϟΎΑϭ�ΕϻΎΤϟ�ϲϓ� ΓέΎΤΒϟ�ΐϴμΗ� ΔϴϨϬϣ�νήϣ� ϭ�ΕΎΑΎλ·�ϱ΄Α� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�έΎτ
ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΎϫέήϘΗ���
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̂����ΖότΘϗ�ϭ�ΕάΧ�ϲΘϟ�ΕΎϨϴόϟΎΑ� ˬ˯ΎπΘϗϻ� ΪϨϋ� ΓέΎΤΒϟϭ� ˬϪϠΜϤϣ�ϭ� ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ύϼΑ·�ϲϐΒϨϳ
� ΓήϘϔϟΎΑ� ϼ˱Ϥΰ�ϫ� �ϲϬϴΟϮΘϟ� ΪΒϤϟ� άϫ�Ϧϣ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ϭ� ˬ�άΧ�Ζϗϭ�ϦϳήοΎΣ� ϪϠΜϤϣ�ϭ� ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ

ΎϬϋΎτΘϗ�ϭ�ΕΎϨϴόϟ��ΔϤϴϠγ�ΔϘϳήτΑ�ΔϨϴόϟ�ϩάϫ�έΪϘϣ�ζΘϔϤϟ�ϞΠδϳϭ���

˺˹���Η�ϱάϟ�ϱϮϨδϟ�ήϳήϘΘϟ�ϦϤπΘϳϩήθϨ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ��ϲϓϞϛϮπϋ�ΔϟϭΩ�ˬ�Ϧϔδϟ�κΨϳ� ΎϤϴϓ�
�ˬΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟΎϣ�ϲϠϳ��

���ϭήψΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΔϳέΎδϟ�ϮϠϟϭ�ϦϴϧϮϘϟΎΑ�ΔϤΎϗ�ΖΤΒλ�ΎϬϴϠϋ�ΕϼϳΪόΗ�ϱ΄Αϭ�ΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑ
˭ΔϨδϟ�ϝϼΧ�ΔϳέΎγ�

�Ώ��˭ζϴΘϔΘϟ�ϡΎψϧ�ϢϴψϨΗ�ϥ΄θΑ�ΔϴϠϴμϔΗ�ΕΎϣϮϠόϣ�

�Ν���ζϴΘϔΘϟ�ϯήΟ�ϲΘϟ�ϊϗϮϤϟ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏϭ�ζϴΘϔΘϠϟ�ΔόοΎΨϟ�ϊϗϮϤϟ�Ϧϣ� ΎϫήϴϏ�ϭ�Ϧϔδϟ�Ϧϋ�Ε˯ΎμΣ·
˭ϼ˱όϓ�ΎϬϴϠϋ�

�Ω���Ϧϋ�Ε˯ΎμΣ·�ϊϴϤΟϧϮϘϟ�ϦϴόοΎΨϟ�ΓέΎΤΒϟ˭ΎϬΤϮϟϭ�ΎϬϨϴ�

�ϫ���Ϧϋ�ΕΎϣϮϠόϣϭ�Ε˯ΎμΣ·ΕΎϛΎϬΘϧ˭Ϧϔδϟ�ίΎΠΘΣ�ΕϻΎΣϭ�ΔόϗϮϤϟ�ΕΎΑϮϘόϟϭ�ϊϳήθΘϟ��

�ϭ��ΎϬϧ΄θΑ�ήϳέΎϘΗ�ΖϣΪϗ�ϲΘϟϭ�ΓέΎΤΒϟΎΑ�ΔϘΣϼϟ�ΔϴϨϬϤϟ�νήϣϷϭ�ϞϤόϟ�ΕΎΑΎλ·�Ϧϋ�Ε˯ΎμΣ·���

�ΔΤϼϟ˾�˺�˾���Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϭΎϜθϟ�Ε˯ήΟ·�
˺����ϮϜϳ�ϥ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϲπΘϘΗ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϥϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ΔϟΩΎόϟ�ΔΠϟΎόϤϠϟ�Ε˯ήΟ·� ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�
�ΔϟΎόϔϟϭ�ΔόϳήδϟϭΕΎσήΘη�ϙΎϬΘϧ�ϯϮϋΪΑ�ΓέΎΤΒϟ�ϯϭΎϜθϟϩάϫ�ΔϴϗΎϔΗϻ���ΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ���

˻����ήψΤΗϮπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϢϳΪϘΗ�ΐΒδΑ� ΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ιΎμΘϗϻ�Ϧϣ�ωϮϧ�ϱ�ϰϠϋ�ΕΎΑϮϘϋ� ϊϗϮΗϭ�
ϯϮϜη��

˼���ϼϟ� ϩάϫ� ϡΎϜΣ�ϲϓ�βϴϟ�ϲϓ� ΓέΎΤΒϟ�ϖΤΑ� Ύ˱γΎϣ�ήΒΘόϳ� Ύϣ�ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ� ΎϬΑ�ΔϠμΘϤϟ�˯ΰΟϷϭ�ΔΤ
ήΒΘόϳ�ϞΎγϭ�ϱ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ϑΎμϧϹ�ϰϟ·�ϢϬϴόγΓέΎΤΒϟ�ΎϫΔϤϼϣ���

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˾�˺�˾��Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϭΎϜθϟ�Ε˯ήΟ·��
˺���ΪΑ�Δϟ΄δϣ�ϱ�ϥ΄θΑ�ϯϭΎϜθϟ�ϢϳΪϘΘϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�Ε˯ήΟ·�ϱ�ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘδϳ�ϥ�ίϮΠϳ�ϯϮϋ

ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘηϻ�Ύ˱ϛΎϬΘϧ�ϞϜθΗ�ΎϬϧ��ΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ��ϊγϭ�ϕΎτϧ�ϱ΄Α�αΎδϤϟ�ϥϭΩ�ϚϟΫϭ�ˬ
ΔϴϋΎϤΠϟ�ΕΎϗΎϔΗϻ�ϭ�ΔϴϨσϮϟ�ϮϠϟ�ϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϪΤϨϤΗ�Ϊϗ��

˻����ˬϮπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗϲϓ�ΎϬϨϴϧϮϗ�ϭ��ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϭΎϜθϠϟ�ΔϤϼϣ�Ε˯ήΟ·�ΩϮΟϭ�ˬΔϴϨσϮϟ�ΎϬΤϮϟ
�Ϧϔδϟ� ΔΤϼϟ�ΕΎσήΘη�ϲϓϮΘδΗ˾�˺�˾� ��ϯϮΘδϣ�ϰϧΩ�ϰϠϋ�ϯϭΎϜθϟ� ΔϳϮδΗ�ϰϟ·�Ε˯ήΟϹ� ϩάϫ�ϰόδΗϭ
ϦϜϤϣ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϥ�ήϴϏ��ˬϝϮΣϷ�ϊϴϤΟ�ϲϓ�ˬ�ϚϟΫ�ϥϭήΒΘόϳ�ΎϤΜϴΣϭ�ˬΓήηΎΒϣ�ϥΎΑήϟ�ϰϟ·�ϯϭΎϜθϟ�ϢϳΪϘΗ�ϲϓ�ϖΤϟ

ΔϤϼϤϟ�ΔϴΟέΎΨϟ�ΕΎτϠδϟ�ϰϟ·�ˬΎ˱ϳέϭήο��

˼���ϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϭΎϜθϟ�Ε˯ήΟ·�ϞϤθΗμϳ�ϥ�ϲϓ�έΎΤΒϟ�ϖΣ�ϦΤτ�ϪϠΜϤϳ�ϭ�ϩΪϋΎδϳ�Ϧϣ�Ϫόϣ�ΐ
�ϢϳΪϘΗ� ΐΒδΑ� ιΎμΘϗϼϟ� ϪοήόΗ� ϝΎϤΘΣ� Ϧϣ� ϪϴϤΤΗ� ΕΎϧΎϤο� Ϧϋ� ϼ˱πϓ� ˬϯϮϜθϟ� ΚΤΑ� ˯ήΟ·� ˯ΎϨΛ

ϯϮϜθϟ��ήϴΒόΗ�ϲτϐϳϭ�ιΎμΘϗϻ���ϻ�ϯϮϜη�ϪϤϳΪϘΗ�ΐΒδΑ�έΎΤΒϟ�Ύ˱ϓΪϬΘδϣ�Ύϣ�κΨη�ϩάΨΘϳ�ϲΒϠγ�˯ήΟ·�ϱ
ΚΒΧ�ϭ�ίϭΎΠΗ�ϰϠϋ�ΎϫήϫΎχ�ϲϓ�ϱϮτϨΗ��

˽����Ϧϣ� ΔΨδϧ�ϰϟ·� ΔϓΎοϹΎΑ� ˬΓέΎΤΒϟ� ϊϴϤΠϟ�ΡΎΘϳ�ϥ�ΐΠϳϕΎϔΗ�Ε˯ήΟ·�Ϧϣ� ΔΨδϧ� ˬϢϬϣΪΨΘγ�
ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϳέΎδϟ�ϯϭΎϜθϟ� �ϞϤθϳϭ�ϲϓ� ΎϬΑ�ϝΎμΗϻ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�Ϧϋ�ΕΎϣϮϠόϣ�ϚϟΫ�

ϦΘϣ� ϰϠϋ�ιΎΨη� ϭ�κΨη� Ϣγ� Ϛϟάϛϭ� ˬέΎΤΒϟ� ΔϣΎϗ·� ΪϠΑ� ϲϔϓ� ˬΔϔϠΘΨϣ�ΖϧΎϛ� ϥ·ϭ� ˬϢϠόϟ� ΔϟϭΩ�ΔϨϴϔδϟ�

��
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�ϢϬϧϭΪϋΎδϳ�ϭ�ϢϫϮϜη�ϥ΄θΑ�ΓΪϳΎΤϣ�ΓέϮθϤΑ�ˬΔϳήδϟ�αΎγ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ΪϳϭΰΗ�ϥϮόϴτΘδϳ�ϯήΧ�ΔϘϳήσ�ϱ΄Α
ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϢϬϟ�ΔΣΎΘϤϟ�ϯϮϜθϟ�Ε˯ήΟ·�ΔόΑΎΘϣ�ϲϓ��

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˾�˺�˾��ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϭΎϜθϟ�Ε˯ήΟ·��
˺���ϴϤΟ�ϞΟ�Ϧϣ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�ϊπΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ϊϣ�ϖϴΛϮϟ�έϭΎθΘϟΎΑ� ˬΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϊ

�ΔΠϟΎόϣ�Ε˯ήΟϹ�ΐΟϮϟ�ϮΤϨϟ�ϰϠϋ� Ύ˱ϘΛϮϣϭ� Ύ˱όϳήγϭ�ϻ˱ΩΎϋ� Ύ˱ΟΫϮϤϧ�ˬΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ
�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϭΎϜθϟ� ϊϴϤΟϦϔδϟϮπόϟ� ΔϟϭΪϟ� ϢϠϋ� ϊϓήΗ�ϲΘϟ��ϕΎϔΗ�Ϧϣ� ΔϠλ�ΕΫ� ϡΎϜΣ�ϱ� ΓΎϋήϣ� ϊϣ� ˬ

έ˳Ύγ�ϲϋΎϤΟ�ϭ�Ϩϟ�ϲϐΒϨϳΕ˯ήΟϹ�ϩάϫ�ϊοϭ�ΪϨϋ�ΔϴϟΎΘϟ�ϞΎδϤϟ�ϲϓ�ήψ��

���ΔϨϴϔδϟ�ϥΎΑήΑ�ϞΑ�ˬϯϮϜθϟ�ϢϬϴϟ·�ϡΪϘΘγ�Ϧϳάϟ�ιΎΨηϷΎΑ�ΪϳΪΤΘϟΎΑ�ϯϭΎϜθϟ�Ϧϣ�ΪϳΪόϟ�ϖϠόΘϳ�ϥ�ϦϜϤϳ��
�ΔϬΟ�ϰϟ·�ϯϮϜθϟ�ϢϳΪϘΗ�ϭ�ϥΎΑήϟ�ϰϟ·�ΓήηΎΒϣ�ϯϮϜθϟ�ϢϳΪϘΗ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϟ�ϦϴϜϤΗ�ϲϐΒϨϳ�ϝϮΣϷ�ϊϴϤΟ�ϲϓϭ

˭ΔϴΟέΎΧ�

�Ώ��Θϳ�ϲϜϟ�ϩάϫ� ΎϬϟϭΎϨΘΗ�ϞΎδϣ�ϥ΄θΑ�ϯϭΎϜθΑ�ϥϮϣΪϘΘϳ�Ϧϳάϟ� ΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ιΎμΘϗϻ�ϞϛΎθϣ�ΐϨΠΗ�ϰϨδ
�ΓέΎΤΒϠϟ� ΓέϮθϤϟ� ϢϳΪϘΗ�ϊϴτΘδϳ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�κΨη�ϦϴϴόΗ�Ε˯ήΟϹ�ϊΠθΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ� ˬΔϴϗΎϔΗϻ
�ˬϯϮϜθϟ�ωϮοϮϣ�ϲϓ�ωΎϤΘγ�ΕΎδϠΟ�ϭ�ΕΎϋΎϤΘΟ�ϱ�έϮπΣ�ϪϨϜϤϳϭ�ˬϢϬϟ�ΔΣΎΘϤϟ�Ε˯ήΟϹ�ϥ΄θΑ

·ϚϟΫ�ϯϮϜθϟ�ϡΪϘϣ�έΎΤΒϟ�ΐϠσ�Ϋ��

˻����ϲϐΒϨϳ�ϰϧΩ�ΪΤϛ�ΔϳέΎθΘγϻ�ΔϴϠϤόϟ�ϝϼΧ�ΔθϗΎϨϤϟ�Ε˯ήΟϹ�ϞϤθΗ�ϥ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΓήϘϔϟ˺�
ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�άϫ�Ϧϣ�ˬϰϧΩ�ΪΤϛ�ϲϠϳ�Ύϣ���

���Ϝθϟ�ϪΟϮΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳϯϭΎ˭έΎΤΒϠϟ�ϰϠϋϷ�ϝϭΆδϤϟ�ϰϟ·�ϭ�ϯϮϜθϟ�ϡΪϘϣ�έΎΤΒϟ�ΓέΩ·�βϴέ�ϰϟ·��

�Ώ���ϲΘϟ�ΓέήϘϤϟ�ΔϴϨϣΰϟ�ΔϠϬϤϟ�ΩϭΪΣ�ϲϓ�Δϟ΄δϤϟ�ΔϳϮδΗ�ϰϠϋϷ�ϝϭΆδϤϟ�ϭ�ΓέΩϹ�βϴέ�ϝϭΎΤϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ
˭ΚΤΒϟ�Ϊϴϗ�ΎϳΎπϘϟ�ΔϣΎδΟ�ϊϣ�ϡ˯ϼΘΗ�

�Ν���ΔϳϮδΗ�Ϧϣ�ϰϠϋϷ�ϝϭΆδϤϟ�ϭ�ΓέΩϹ�βϴέ�ϦϜϤΘϳ�Ϣϟ�Ϋ·ϯϮϜθϟ�ήϴΧϷ�άϬϟ�ϦϜϤϳ�ˬέΎΤΒϟ�ϲοήϳ�ΎϤΑ�
ΎΑήϟ�ϰϟ·�Δϟ΄δϤϟ�ϞϴΤϳ�ϥ˭Ύ˱ϴμΨη�Δϟ΄δϤϟ�ΔΠϟΎόϣ�ϪϴϠϋ�ϦϴόΘϳ�ϱάϟ�ϥ�

�Ω��μϳ�ϥ�ϲϓ�ΕΎϗϭϷ�ϊϴϤΟ�ϲϓ�ϖΤϟ�έΎΤΒϠϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳτ�ϪϠΜϤϳ�ϭ�ϩΪϋΎδϳ�ϩέΎϴΘΧ�Ϧϣ�˱έΎΤΑ�Ϫόϣ�ΐΤ
˭ΔϴϨόϤϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�

�ϫ��˭ϲϨόϤϟ�έΎΤΒϠϟ�ΎϬϨϣ�ΔΨδϧ�ϰτόΗϭ�ΎϬϧ΄θΑ�ΓάΨΘϤϟ�ΕέήϘϟϭ�ϯϭΎϜθϟ�ϊϴϤΟ�ϞΠδΗ�

�ϭ��ϓ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ϋ·�ϱάϟ�ˬΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϰϟ·�ήΒϟ�ϰϠϋ�Δϟ΄δϤϟ�ϝΎΤΗ�ˬΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϮϜθϟ�ΔϳϮδΗ�ϥΎϜϣϹ�ϲ
�κΨη�ϱ�ϭ�ϦϴϴϨόϤϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϊϣ�έϭΎθΘϟΎΑ�ˬ˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ�ˬΔϟ΄δϤϟ�ΔϳϮδΘϟ�ΔϤϼϣ�ΔϴϨϣί�ΔϠϬϣ�ϨϤϳ˵�Ϊϗ

ϮϨϴόϳϧ˭�ϢϬϟ�ϞΜϤϤϛ�Ϫ�

�ί��ϢϳΪϘΗ�ϲϓ�ϖΤϟ�έΎΤΒϠϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ� ˬϝϮΣϷ� ϊϴϤΟ�ϲϓ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣϭ�ϥΎΑήϟ�ϰϟ·� ΓήηΎΒϣ� ϩϮϜη�
τϠδϟϭΕΎΔμΘΨϤϟ���

�ΔΤϼϟ˾�˺�˿���ΔϳήΤΒϟ�ΙΩϮΤϟ�
˺����ϱΩΆϳϭ�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ΔϨϴϔδΑ�ϖϠόΘϳ�ήϴτΧ�ϱήΤΑ�ΙΩΎΣ�ϱ�ϲϓ�Ύ˱ϴϤγέ�Ύ˱ϘϴϘΤΗ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϱήΠΗ

ΡϭέϷ�ϲϓ�ΓέΎδΧ�ϰϟ·�ϭ�ΔΑΎλ·�ϰϟ·��ϖϴϘΤΘϠϟ�ϲΎϬϨϟ�ήϳήϘΘϟ�ήθϧ�ΓΩΎόϟ�ϲϓ�ϱήΠϳϭ���

˻���ΘΗ�έΎθϤϟ�ΓήϴτΨϟ�ΔϳήΤΒϟ�ΙΩϮΤϟ�ϲϓ�ϖϴϘΤΘϟ�ϞϴϬδΘϟ�ΎπόΑ�ΎϬπόΑ�ϊϣ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϥϭΎό
�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·˺�ΔΤϼϟ�ϩάϫ�Ϧϣ��

��
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�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˾�˺�˿�ΔϳήΤΒϟ�ΙΩϮΤϟ���

��ϻ�ϱ�ΪΟϮΗϡΎϜΣ��

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˾�˺�˿�ΔϳήΤΒϟ�ΙΩϮΤϟ���

�ϻϱ�ΪΟϮΗ�ϡΎϜΣ���

�ΔΤϼϟ˾�˻��ΕΎϴϟϭΆδϣ�˯ΎϨϴϤϟ�ΔϟϭΩ��
νήϐϟ���ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΐΟϮϤΑ�ΎϬΗΎϴϟϭΆδϣ�άϴϔϨΗ�Ϧϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϦϴϜϤΗ��

ΫΎϔϧ·ϭ�άϴϔϨΗ�ϲϓ�ϲϟϭΪϟ�ϥϭΎόΘϟΎΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ήϴϳΎόϣ�ΔϴΒϨΟϷ�Ϧϔδϟ�ϰϠϋ�ΔϴϗΎϔΗϻ�

�ΔΤϼϟ˾�˻�˺��ΊϧϮϤϟ�ϲϓ�ζϴΘϔΘϟ��
˺���Θϳ�ΐΒδϟ�ϭ�ϱΩΎόϟ�ΎϬσΎθϧ�έΎδϣ�ϲϓ�ˬϮγήΗ�ΔϨϴϔγ�Ϟϛ�ϊπΨΗ�ϥ�ίϮΠϳ�˯ΎϨϴϣ�ϲϓ�ˬΎϬϠϴϐθΘΑ�ϖϠό

Ϯπϋ�ΔϟϭΩˬ� ΓήϘϔϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ζϴΘϔΘϠϟ�˽�ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ΕΎσήΘηΎΑ� ΎϬϣΰΘϟ�Ϧϣ�ϖϘΤΘϟ�νήϐΑ�ΔδϣΎΨϟ� ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ�
�ΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ��ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήψΑ�ΔϘϠόΘϤϟ���

˻���� ϞΒϘΗ� ϞϛϟϭΩΔπϋ�Ϯ� ρϭήθΑ� ΪϴϘΘϟ� ϥϼϋ·ϭ�ϱήΤΒϟ� ϞϤόϟ� ΓΩΎϬη�� ϞϤόϟϱήΤΒϟˬ�ϤϟϦϴΑϮϠτ�
�ΔΤϼϟ�ΐΟϮϤΑ˾�˺�˼ˬϫέΎΒΘϋΎΑ�Ϥ� ΎΓήϫΎχ�ΔϨϴΑΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ΕΎσήΘηΎΑ�ϡΰΘϟϻ�ϰϠϋ����ϕϮϘΣ�ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ

ΓέΎΤΒϟ��� ˬϥϼϋϹϭ� ΓΩΎϬθϟ�ϲϓ� ήψϨϟ�ϰϠϋ� ΎϬΌϧϮϣ�ϲϓ�ζϴΘϔΘϟ� ήμΘϘϳ� ˬϚϟΫ�ϰϠϋ� ˯ΎϨΑ�ϲϓ� ϻ·�ϑϭήψϟ�
ΔϧϭΪϤϟ�ϲϓ�ΓΩΪΤϤϟ��

˼���Α�ϥϭΪϤΘόϣ�ϥϮϔχϮϣ�ϡϮϘϳ�ΕΎΒϴΗήΘϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏϭ�ΔϧϭΪϤϟ�ϡΎϜΣϷ� Ύ˱Ϙϓϭ�ΊϧϮϤϟ�ϲϓ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤό
Η�ϲΘϟ� ΔϳέΎδϟ� ΔϴϟϭΪϟϢψϨϲϓ�Ϯπόϟ� ΔϟϭΪϟ�ϲϓ�ϱήΠΗ�ϲΘϟ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤϋ��έΎσ·��ϰϠϋ�˯ΎϨϴϤϟ� ΔϟϭΩ� ΔΑΎϗέ

Ϧϔδϟ� �ΎσήΘηϻ�ϊϣ�ϖϔΘΗ�ζϴΘϔΘϟ�Ϊϴϗ�Δϟ΄δϤϟ�ϥ�Ϧϣ�ϖϘΤΘϟ�ϰϠϋ�ϞϴΒϘϟ� άϫ�Ϧϣ�ζϴΘϔΗ�ϱ�ήμΘϘϳϭ�ΕΫ�Ε
ΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�ςϘϓ�ϒϟ�˯ΰΠϟ�ϲϓϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�Ϯϟϭ�ΩϮϣ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΔϠμϟ��

˽����˯ΎϨϴϤϟ�ΔϟϭΪϟ�ϝΎόϓ�Ϊλέϭ�ζϴΘϔΗ�ϡΎψϧ�ϰϟ·�ΔΤϼϟ�ϩάϬϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ϱήΠΗ�Ϊϗ�ϲΘϟ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤϋ�ΪϨΘδΗ
όϟ�ΔϟϭΪϟ�˯ΎϨϴϣ�ϞΧΪΗ�ϲΘϟ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�ϥ�ϥΎϤο�ϰϠϋ�ΓΪϋΎδϤϠϟ�ΔϴϨόϤϟ�Ϯπ

ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘη�ϲϓϮΘδΗ��ΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ���

˾���� ΓήϘϔϟ�ϲϓ� Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ� ϡΎψϨϟ�ϥ΄θΑ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ΝέΪΗ˽ΔΤϼϟ� ϩάϫ�Ϧϣ��ΔϘϳήτϟ�ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ� ˬ
�ΓΩΎϤϟΎΑ�ϼ˱Ϥϋ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ΎϬϣΪϘΗ�ϲΘϟ�ήϳέΎϘΘϟ�ϲϓ�ˬϪΘϴϟΎόϓ�ϢϴϴϘΘϟ�ΔϣΪΨΘδϤϟ˻˻�Ϧϣ�ϟέϮΘγΪ���

�έΎϴόϤϟ�ϒϟ˾�˻�˺��ΊϧϮϤϟ�ϲϓ�ζϴΘϔΘϟ��
˺���ΐϠτϳϭ�ζϴΘϔΘΑ�ωϼτοϼϟ�ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϟ·�ΪϤΘόϣ�ϒχϮϣ�Ϊόμϳ�ΎϤΜϴΣ�ˬϚϟΫ�ϖΒτϨϳ�ΎϤΜϴΣˬ�ΓΩΎϬη�

Α�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·ϭ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟρϭήθϞϤόϟ�ϱήΤΒϟ�ΪΠϳϭ�ˬ���

���ΪϘϤϟ�ΕΪϨΘδϤϟ�ϥ�ϭ�Γέϭΰϣ�ΎϬϧ�ϭ�ΎϬΑ�φϔΘΤϳ�ϻ�Ϫϧ�ϭ�ϡΪϘΗ�Ϣϟ�ΔΑϮϠτϤϟ�ΕΪϨΘδϤϟ�ϥ�ϱϮΘΤΗ�ϻ�Δϣ
˭ϯήΧ�ΏΎΒγϷ�ΔΤϟΎλ�ήϴϏ�ΎϬϧ�ϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΐΟϮϤΑ�ΔΑϮϠτϤϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϰϠϋ�

�Ώ���ϊϣ�ϰθϤΘΗ�ϻ� ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ� ΔθϴόϤϟϭ�ϞϤόϟ�ϑϭήχ�ϥ΄Α� ΩΎϘΘϋϻ�ϰϟ·�ϮϋΪΗ� ΔϳϮϗ� Ύ˱ΑΎΒγ�ϙΎϨϫ�ϥ
˭ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘη�

��

��
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�Ν��ϟ� ϥ΄Α� ΩΎϘΘϋϻ� ϰϟ·� ϮϋΪΗ� ΔϟϮϘόϣ� Ύ˱ΑΎΒγ� ϙΎϨϫ� ϥ�ϩάϬΑ� ΪϴϘΘϟ�ΐϨΠΗ�νήϐΑ� ΎϬϤϠϋ�Εήϴ˷Ϗ� Ϊϗ� ΔϨϴϔδ
�˭ΔϴϗΎϔΗϻ�

�Ω���ϩάϫ�ΕΎσήΘη�ϊϣ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓΩΪΤϣ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�ϲθϤΗ�ϡΪϋ�ϯϮϋΪΑ�ϯϮϜη�ϙΎϨϫ�ϥ
˭ΔϴϗΎϔΗϻ�

ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔθϴόϤϟϭ�ϞϤόϟ�ϑϭήχ�Ϧϣ�ϖϘΤΘϠϟ�Ύ˱ϘϤόΗ�ήΜϛ�ζϴΘϔΗ�˯ήΟ·�ίϮΠϳ���άϬΑ�ωϼτοϻ�ϱήΠϳϭ
�ζϴΘϔΘϟ�ϥ�ϦϜϤϳ�ΎϤΜϴΣ�ϝΎΣ�ϱ΄ΑΗ�ϞϜθ�ˬΔΒϴόϣ�ΎϬϧ΄Α�ϰϋΪϳ�ϭ�ΪϘΘόϳ�ϲΘϟ�ΔθϴόϤϟϭ�ϞϤόϟ�ϑϭήχ�˱ήτΧ�Ύ˱Τοϭ

�ϭ�ΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ϭ�ΔΤλ�ϭ�Δϣϼγ�ϰϠϋ�Ύ˱ϳ�ϥ΄Α�ΩΎϘΘϋϻ�ϰϟ·�ϩϮϋΪΗ�ΏΎΒγ�ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ϯΪϟ�ϥϮϜϳ�ΎϤΜϴΣ
�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘηϻ�˱ήϴτΧ�Ύ˱ϛΎϬΘϧ�ϞϜθΗ�έϮμϘϟ�ΕϻΎΣ�Ϧϣ�ΎϤΑΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ�ϚϟΫ�ϲϓ�����

˻����ϑϭήψϟ�ϲϓ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�˯ΎϨϴϣ�ϲϓ�ΔϴΒϨΟ�ΔϨϴϔδϟ�Ύ˱ϘϤόΗ�ήΜϛ�ζϴΘϔΘΑ�ϥϭΪϤΘόϣ�ϥϮϔχϮϣ�ϡϮϘϳ�ΎϤΜϴΣ
ήϘϔϟ�ϲϓ�ΔϓϮλϮϤϟΕ�Δϴϋήϔϟ����ϭ��Ώ���ϭ�Ν���ΓήϘϔϟ�Ϧϣ˺έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ��Ϧϣ�ϖϤόΘϤϟ�ζϴΘϔΘϟ�ϲτϐϳ�ˬ

�ϒϟ�ϖΤϠϤϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ϞΎδϤϟ�ΪΒϤϟ�ΚϴΣ˾��ΎΛ�Ύ˱Μϟ��

˼����Δϴϋήϔϟ�ΓήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϣΪϘϣ�ϯϮϜη�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ˬϡΎϋ�ϞϜθΑ�ζϴΘϔΘϟ�ήμΘϘϳ�Ω���ΓήϘϔϟ�Ϧϣ˺��Ϧϣ
έΎϴόϤϟ�άϫϯϮϜη�ϱ�ϢϳΪϘΗ�ϥ�ϊϣ�ˬϯϮϜθϟ�ϕΎτϧ�ϲϓ�ΔΟέΪϨϤϟ�ϞΎδϤϟ�ϰϠϋ�ˬ�ˬΎϬϧ΄θΑ�ϖϴϘΤΗ�˯ήΟ·�ϭ�ˬ�ϦϜϤϳ

�Ύ˱πϳ�ϴΘϳ�ϥ�Ύ˱ΑΎΒγϖϤόΘϣ�ζϴΘϔΗ�˯ήΟ·�έήΒΗ�ΔϳϮϗ�ΓήϘϔϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�˺�Ώ��έΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ��ϭ�ΓήϘϔϟ�ϡϮϬϔϣ�ϲϓ˺�Ω��
έΎϴόϤϟ� άϫ�Ϧϣ�ήϴΒόΗ�ϲϨόϳ�ˬ�ϯϮϜη���ΓέϮμΑ�ϭ�ˬΔΑΎϘϧ�ϭ�ΔϴόϤΟ�ϭ�ΔϴϨϬϣ�ΔΌϴϫ�ϭ�έΎΤΑ�ΎϬϣΪϘϳ�ΔϣϮϠόϣ�ϱ

�ΔΤλ�ϭ� Δϣϼγ�νήόΗ�ϱΩΎϔΗ�ϰϠϋ�ιήΤϟ�ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ� ˬΔϨϴϔδϟ� Δϣϼγ�ϰϠϋ�ιήΤϳ�κΨη�ϱ� ˬΔϣΎϋ
ήσΎΨϣ�ϱϷ�ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ���

˽���Ϝϳ�ΎϤΜϴΣ�ϻ�ΎϬϧ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔθϴόϤϟϭ�ϞϤόϟ�ϑϭήχ�ϰϠϋ�ϖϤόΘϣ�ζϴΘϔΗ�˯ήΟ·�ΐϘϋ�ϒθΘ
�ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ϡϮϘϳ� ˬΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ΕΎσήΘη�ϊϣ�ϰθϤΘΗΑ�έϮϔϟ�ϰϠϋΈέΎτΧ�έϮμϘϟ�ϪΟϭ΄Α�ΔϨϴϔδϟ�ϥΎΑέ�

ΓέήϘϤϟ� ΔϴϨϣΰϟ�ϞϬϤϟΎΑϭΎϬΤϴΤμΘϟ���·ϭ� ϭ� ΔϤϴδΟ�έϮμϘϟ� ϪΟϭ�ϥ� ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ήΒΘϋ� Ϋϧ�ϞμΘΗ� ΎϬ
�ΓήϘϔϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ΔϣΪϘϣ�ϯϮϜθΑ˼ϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ώϠΒϳ�ˬέΎϴόϤϟ� άϫ�Ϧϣ�Ϊ��Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣϭ�ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣ

�ΔϟϭΪϟ�ϲϓ�ΔϤϼϤϟ�ϮπόϟέϮμϘϟ�ϪΟϭ΄Α�ˬζϴΘϔΘϟ�ΎϬϴϓ�ϱήΠϳ�ϲΘϟϥ�ϪϨϜϤϳϭ�ˬ���

���˭ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�ϞΜϤϣ�ώϠΒϳ�

�Ώ��ΎΑ�ϲϟΎΘϟ�ΩΩήΘϟ�˯ΎϨϴϣ�ϲϓ�ΔμΘΨϤϟ�ΕΎτϠδϟ�ΩϭΰϳΔϠμϟ�ΕΫ�ΕΎϣϮϠόϤϟ���

˾����ˬϒχϮϤϟ�ήϳήϘΗ�Ϧϣ�ΔΨδϧ�ϪΟϮΗ�ϥ�ζϴΘϔΘϟ�ΎϬϴϓ�ϱήΠϳ�ϲΘϟ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϠϟ�ϖΤϳϰϠϋ�ϥϮϜϳ�ϥ�
τϠδϟ�Ϧϣ� ϩΎϘϠΗ� Ωέ�ϱ΄Α� Ύ˵ΑϮΤμϣΕΎ�ΐΘϜϤϟ� ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ϰϟ·� ˬΓέήϘϤϟ�ΔϠϬϤϟ�ϝϼΧ� ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�ϲϓ�ΔμΘΨϤϟ�

ϟ�Δόϳήγϭ�Δϳέϭήο�ήΒΘόΗ�Ε˯ήΟ·�ϱ�άΨΘΗ�ΚϴΤΑ�ϲϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΚϴΤΑϭ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϩάϬΑ�ϞΠγ�Ϛδϣ�ϥΎϤπ
�Ε˯ήΟϹ�ΔϠϴγϮϛ�ϪϣΪΨΘδΗ�ΎϤϴϛ�ϪΑ�ΔϤΘϬϣ�ϥϮϜΗ�Ϊϗ�ϲΘϟ�ϑήσϸϟ�ΡΎΘϳϦότϟΔϠμϟ�ΕΫ���

˿����ΕΎσήΘηΎΑ�ϡΰΘϠΗ�ϻ�ΔϨϴϔδϟ�ϥ�ΪϤΘόϣ�ϒχϮϣ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ϖϤόΘϣ�ζϴΘϔΗ�˯ήΟ·�ΐϘϋ�ϒθΘϜϳ�ΎϤΜϴΣ
ϥϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ��

���ϋ�Ύ˱Τοϭ�˱ήτΧ�ϞϜθΗ�ΎϬϨΘϣ�ϰϠϋ�ϑϭήψϟϠ�˭ΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ϭ�ΔΤλ�ϭ�Δϣϼγ�ϰ�

�Ώ��Ύ˱ϛΎϬΘϧ�ϞϜθϳ�ϡΰΘϟϻ�ϡΪϋ˱ήϴτΧ���ϭ�˱έήϜΘϣ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘηϻ�ΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ�˭�

ϳ�άΨΘ�ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟήϴΑΪΗ�ϥ�ϰϟ·�ΔϨϴϔδϟ�έΎΤΑ·�ϡΪϋ�ϥΎϤπϟ�μΗΤ�ϕΎτϧ�ϦϤο�ΔόϗϮϟ�ϡΰΘϟϻ�ϡΪϋ�ϪΟϭ�
�ϦϴΘϴϋήϔϟ�ϦϴΗήϘϔϟ���ϭ��Ώ���ϡΪϋ�ϪΟϭ�ϴΤμΘϟ�ϞϤϋ�ΔτΧ�ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ϞΒϘϳ�ϥ�ϰϟ·�ϭ�ˬΓήϘϔϟ�ϩάϫ�Ϧϣ

Δϋήδϟ�ϪΟϭ�ϰϠϋ�άϔϨΗ�ϑϮγ�ϞϤόϟ�ΔτΧ�ϥ�ϰϟ·�ϦΌϤτϳϭ�ˬϩάϫ�ϡΰΘϟϻ���ϡϮϘϳ�ˬέΎΤΑϹ�Ϧϣ�ΔϨϴϔδϟ�ΖόϨϣ�Ϋ·ϭ
Ϝϣ�ϥ·�ˬέϮπΤϟ�ϰϟ·�ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�ϞΜϤϣ�ϮϋΪϳϭ� ˱έϮϓ�ϚϟάΑ�ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�ύϼΑΈΑ�ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ΔϟϭΩ�Ϧϣ� Ύ˱ΒϟΎσ�ˬϦ

ΓέήϘϣ�ΔϴϨϣί�ΔϠϬϣ�ϦϤο�Ωήϟ�ϢϠόϟ���ΓέΎΤΒϟ�ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ΕΎϤψϨϣ�˱έϮϓ�Ϛϟάϛ�ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ώϠΒϳϭ
ΎϬϴϓ�ζϴΘϔΘϟ�ϯήΟ�ϲΘϟ�˯ΎϨϴϤϟ�ΔϟϭΩ�ϲϓ�ΔϤϼϤϟ���
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̀���Ϥϟ�ϝϮμΣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ϞϔϜΗϦϳΪϤΘόϤϟ�ϦϴϔχϮ�έΎθϤϟ�ϚϠΗ�έήϏ�ϰϠϋ�ˬΕΩΎηέϹ�ϰϠϋ�ΎϬϳΪϟ�
ϲϓ�ΎϬϴϟ·�ΓήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϨϴϔδϟ�ίΎΠΘΣ�έήΒΗ�ϲΘϟ�ϑϭήψϟ�ΔόϴΒτΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ˬΔϧϭΪϤϟ�Ϧϣ�˯ΎΑ�˯ΰΠϟ�˿��Ϧϣ

έΎϴόϤϟ�άϫ���

́����ϝάΒΗϛϞ�ϟϭΩΔπϋ�Ϯ�ΐΟϮϤΑ�ΎϬϘΗΎϋ�ϰϠϋ�ϊϘΗ�ϲΘϟ�ΕΎϴϟϭΆδϤϟ�ΔγέΎϤϣ�ΪϨϋ�ΔϨϜϤϤϟ�ΩϮϬΠϟ�Ϟϛ�
άϫέΎϴόϤϟ� έήΒϣ�ϥϭΩ�ΎϫήϴΧ΄Η�ϭ�ΔϨϴϔγ�ίΎΠΘΣ�ΐϨΠΘϟ�ˬ��ϭ� Ϋ·�ϦϴΒΗϔγ�ϥ�ϼΑ�ΎϫέΎΤΑ·�ήΧ΄Η�ϭ�ΕΰΠΘΣ�ΔϨϴ

ϪΗΪΒϜΗ�Ϊϗ�ϥϮϜΗ�έήο�ϭ�ΓέΎδΧ�ϱ�Ϧϋ�ΕΎπϳϮόΗ�ϊϓΪΗ�ˬέήΒϣ���ΕΎΒΛϹ�˯ΐϋ�ϊϘϳϭ�ΔϟΎΣ�Ϟϛ�ϲϓ�ϡΪϘϣ�ϰϠϋ
ϯϮϜθϟ���

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˾�˻�˺��ΊϧϮϤϟ�ϲϓ�ζϴΘϔΘϟ��
˺���ϮϘϳ�Ϧϳάϟ�ϦϳΪϤΘόϤϟ�ϦϴϔχϮϤϟ�ϞΟ�Ϧϣ�ζϴΘϔΘϠϟ� ΔγΎϴγ� ϊπΗ�ϥ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϠϟ�ϲϐΒϨϳ�ϥϮϣ

�ΔΤϼϟ�ΐΟϮϤΑ�ζϴΘϔΘϟ�ΕΎϴϠϤόΑ˾�˻�˺���Δτθϧ�ϪϴΟϮΗϭ�ϕΎδΗϻ�ϥΎϤο�ΔγΎϴδϟ�Ϧϣ�ϑΪϬϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳϭ
ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘηΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΔτθϧϷ�ΫΎϔϧ·ϭ�ϯήΧ�ΔϴΣΎϧ�Ϧϣ�ζϴΘϔΘϟ��ΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ����ήϓϮΗϭ

ϤΠϠϟ�ΡΎΘΗϭ�ϦϳΪϤΘόϤϟ�ϦϴϔχϮϤϟ�ϊϴϤΠϟ�ΔγΎϴδϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�Φδϧϭ�έϮϬϟϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϤϟΓέΎΤΒϠ��

˻���ϠόΘΗ� ΔγΎϴγ� ϊοϭ� ΪϨϋ˰� ΓήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ� ΔϨϴϔγ� ίΎΠΘΣ� έήΒΗ�ϲΘϟ�ϑϭήψϟΎΑ�ϖ˿ϣ�˰ϴόϤϟ� Ϧ�έΎ˰
ϒϟ�˾�˻�˺�ϖϠόΘϳ� ΎϤϴϓ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�ϲϋήΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ� ˬΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΕΎϛΎϬΘϧϻΎΑ� ΓήϘϔϟ�ϲϓ�˿�Ώ� ��Ϧϣ

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˾�˻�˺�ˬ�ϥ�ΓέϮτΨϟ�ϥϮϜΗ�Ϊϗ�ΔόΟέ�ΔόϴΒσ�ϰϟ·ϲϨόϤϟ�έϮμϘϟ� ��ΔλΎΧ�ΓέϮμΑ�ϚϟΫ�ϖΒτϨϳϭ
�ϦϴΗΩΎϤϟ�ΐΟϮϤΑ�ΓέΎΤΒϠϟ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ϕϮϘΤϟ�ϭ�ϡΪΨΘγϻ�ϕϮϘΣ�ϭ�ΔϴγΎγϷ�ΉΩΎΒϤϟϭ�ϕϮϘΤϟ�ϙΎϬΘϧ�ΔϟΎΣ�ϲϓ

ΔόΑήϟϭ�ΔΜϟΎΜϟ� ��ϦδϠϟ�έήϘϤϟ�ϰϧΩϷ� ΪΤϟ�Ϧϋ�ϪϨγ�ϞϘΗ�κΨη� ϡΪΨΘγΎϓ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ήΒΘόϳ�ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ
�ϰΘΣ� ˱ήϴτΧ� Ύ˱ϛΎϬΘϧϙΎϨϫ�ϥΎϛ�ϥ·ϭ�ςϘϓ�ΪΣϭ�κΨη��ΔϟΎΤϟ� ϩάϫ�ϲϓΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ� ��ˬϯήΧ�ΕϻΎΣ�ϲϓϭ

�ΏϮϴόϟ�ΩΪϋ�έΎΒΘϋϻ�ϲϓ�άΧΆϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ΔϔϠΘΨϤϟΔϨϴόϣ�ζϴΘϔΗ�ΔϴϠϤϋ�ϝϼΧ�ΔχϮΤϠϤϟ���Ϊϗ�ˬϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ
ϙΎϨϫ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ�ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗ�ϭ�˯άϐϟ�ϭ�ΔϣΎϗϹΎΑ�ϖϠόΘΗ�ΏϮϴϋ�ΓΪϋ�ϭϼδϟ�ΩΪϬΗ�ϻΔΤμϟ�ϭ�Δϣˬ�ϞΒϗ�

˱ήϴτΧ�Ύ˱ϛΎϬΘϧ�ϞϜθΗ�ΎϫέΎΒΘϋ��

˼����ΉΩΎΒϣ�ΩΎϤΘϋ�ϞΟ�Ϧϣ�ΎπόΑ�ΎϬπόΑ�ϊϣ�ϦϜϤϣ�ΪΣ�ϰμϗ�ϰϟ·�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ϥϭΎόΘΗ�ϥ�ϲϐΒϨϳ
�ϖϠόΘϳ�Ύϣ�ΎϤϴγ�ϻϭ�ˬζϴΘϔΘϟ�ΕΎγΎϴγ�ϥ΄θΑ�Ύ˱ϴϟϭΩ�ΎϬϴϠϋ�ϖϔΘϣ�ΔϴϬϴΟϮΗ�ΎϬϨϣΔϨϴϔδϟ�ίΎΠΘΣ�έήΒΗ�ϲΘϟ�ϑϭήψϟΎΑ���

�ΔΤϼϟ˾�˻�˻��˯ήΟ·�ήΒϟ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�ϯϭΎϜη�ΔΠϟΎόϣ�Ε�
˺����ϞϔϜΗϛϞ�ϟϭΩΔπϋ�Ϯ�ϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ΓέΎΤΒϠϋ�ϦϳΩϮΟϮϤϟ�ΔϨϴϔγ�ϦΘϣ�ϰϠϲϓ�Δϴγέ�ϲοέ�ϲϓ�˯ΎϨϴϣ�

�ˬϮπϋ�ΔϟϭΩϭΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘη�ϙΎϬΘϧ�ϥϮϋΪϳ�Ϧϳάϟ��ΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ��ϞΜϣ�ϢϳΪϘΗ�ϲϓ�ϖΤϟ�ˬ
�ϞϴϬδΘϟ�Ύ˱ϴΧϮΗ�ϯϮϜθϟ�ϩάϫϰϠϋ�ϊοϮϟ�ϴΤμΗ�ϮΤϧ�ϲϠϤϋϭ�ϊϳήγ��

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˾�˻�˻��ΔΠϟΎόϣ�Ε˯ήΟ·���ϯϭΎϜη�ΓέΎΤΒϟήΒϟ�ϰϠϋ�
˺����ίϮΠϳ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘη�ϙΎϬΘϧ�ϯϮϋΪΑ�έΎΤΑ�Ϧϣ�ϯϮϜη�ϢϳΪϘΗ�ΓέΎΤΒϟ�ϕϮϘΣ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΎϤΑ��

�ϰϟ·� ΔϨϴϔγ� Ϫϴϓ� ϮγήΗ�ϱάϟ� ˯ΎϨϴϤϟ�ϲϓ� ΪϤΘόϣ�ϒχϮϣέΎΤΒϟ� ��ϒχϮϤϟ�ϱήΠϳ�ϥ�ΕϻΎΤϟ� ϩάϫ�ϲϓ� ίϮΠϳϭ
�ΪϤΘόϤϟΎ˱ϴϟϭ�Ύ˱ϘϴϘΤΗ���

˻����˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ�ˬϲϟϭϷ�ϖϴϘΤΘϟ�ϞϤθϳΐδΣϭ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΎϤϴϓ�ήψϨϟ�ˬϯϮϜθϟ�ΔόϴΒσ��ΚΤΑ�Ε˯ήΟ·
ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϭΎϜθϟ� ΔΤϼϟ�ΐΟϮϤΑ� ˬ˾�˺�˾ΖϔθϜΘγ� Ϊϗ� ˬ��˯ήΟ·� Ύ˱πϳ� ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϠϟ� ίϮΠϳϭ�

�ϒϟ�έΎϴόϤϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ϖϤόΘϣ�ζϴΘϔΗ˾�˻�˺���

˼����ΪϨϋ�ˬΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ϰόδϳΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϮϜθϟ�ΔϳϮδΗ�ϊϴΠθΗ�ϰϟ·�ˬ˯ΎπΘϗϻ��
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˽����ϕΎτϧ�ϦϤο�ϊϘϳ�ϡΰΘϟ�ϡΪϋ�Ϧϋ�έΎϴόϤϟ� άϫ�ϲϓ�ϪϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ζϴΘϔΘϟ�ϭ�ϖϴϘΤΘϟ�ϒθϛ� Ϋ·
�ΓήϘϔϟ˿έΎϴόϤϟ�Ϧϣ�ϒϟ��˾�˻�˺ΓέϮϛάϤϟ�ΓήϘϔϟ�ϡΎϜΣ�ϖΒτϨΗ�ˬ���

˾����ΓήϘϔϟ�ϡΎϜΣ�ϖΒτϨΗ�ϻ�ΎϤΜϴΣ˽Ϡϋ�ϯϮϜθϟ�ϮδΗ�Ϣϟϭ�ˬέΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ��ϒχϮϤϟ�ώϠΒ˷ϳ�ˬΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰ
ΔϴΤϴΤμΗ�ϞϤϋ�ΔτΧϭ�ΩΎηέϹ�ˬΓέήϘϤϟ�ΔϴϨϣΰϟ�ΔϠϬϤϟ�ϦϤο�ˬΎϬϨϣ�βϤΘϠϳϭ�ϚϟάΑ�ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�˱έϮϓ�ΪϤΘόϤϟ��

˿����ΓήϘϔϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΓάΨΘϤϟ�Ε˯ήΟϹ�ΏΎϘϋ�ϲϓ�ϯϮϜθϟ�ϯϮδΗ�ϻ�ΎϤΜϴΣ˾�ΔϟϭΩ�ϞϴΤΗ�ˬέΎϴόϤϟ�άϫ�Ϧϣ�
�ϰϟ·�ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ήϳήϘΗ�Ϧϣ�ΔΨδϧ�˯ΎϨϴϤϟϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ���ϦϤο�Ωέϭ�Ωέ�ϱ΄Α� ˴˱ΎϘϓήϣ�ήϳήϘΘϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ΐΠϳϭ

ϢϠόϟ� ΔϟϭΩ�ϲϓ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ�Ϧϣ� ΓέήϘϤϟ� ΔϴϨϣΰϟ� ΔϠϬϤϟ� ��ΕΎϤψϨϣϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼ˷ϣ�ΕΎϤψϨϣ�ϞΜϤϟΎΑ� ώϠΒ˷Ηϭ
˯ΎϨϴϤϟ� ΔϟϭΩ�ϲϓ� ΔϤϼϤϟ� ΓέΎΤΒϟ� ��ϡΎόϟ�ήϳΪϤϟ�ϰϟ·� ϢψΘϨϣ� ϮΤϧ�ϰϠϋ� ˯ΎϨϴϤϟ� ΔϟϭΩ�ϞϴΤΗ� ˬϚϟΫ�ϰϟ·� ΔϓΎοϹΎΑ

�ϲΘϟ�ϯϭΎϜθϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟϭ�Ε˯ΎμΣϹΖϳϮγ� �ϳ�ϲϛ� Ύ˱όϣ�ΕΎϏϼΒϟ�ϩάϫ�ϡΪϘΗϭϢΘ�˯ήΟ·�αΎγ�ϰϠϋ�
� ˬϊϳήγϭ�ΐγΎϨϣ�φϔΣ�ΕΎϤψϨϣϭ� Ϧϔδϟ�ϙϼ˷ϣ�ΕΎϤψϨϣ� ΎϬϨϣϭ� ˬϑήσϷ�ϰϟ·�ΡΎΘϳϭ�ΕΎϣϮϠόϤϟ� ϩάϬΑ� ϞΠγ

�Ε˯ήΟ·�ϡΪΨΘγΎΑ�ΔϤΘϬϣ�ϥϮϜΗ�Ϊϗ�ϲΘϟ�ˬΓέΎΤΒϟϦότϟΔϠμϟ�ΕΫ����

̀���ΗΘϮτΧ�άΨΓέΎΤΒϟ�Ϧϣ�ΔϣΪϘϤϟ�ϯϭΎϜθϟ�Δϳήγ�ϥΎϤπϟ�ΔΒγΎϨϣ�Ε���

�ΪΒϤϟ�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ˾�˻�˻��ΔΠϟΎόϣ�Ε˯ήΟ·���ϯϭΎϜη�ΓέΎΤΒϟήΒϟ�ϰϠϋ�
˺���θϤϟ�ϯϮϜθϟ�ΚΤΒΑ� ΪϤΘόϣ�ϒχϮϣ� ϡϮϘϳ� ΎϤΜϴΣΎϓ� ΎϬϴϟ·� έϲ�ϒϟ� έΎϴόϤϟ�˾�˻�˻ϳ� ˬϟ� ϲϐΒϨ�άϬ
�ϒχϮϤϟϖϘΤΘϳ�ϥ�ϯϮϜθϟ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΎϤϣ��ΔόϴΒσ�ΕΫΑ�ϖϠόΘΗ�ΔϣΎϋϤΠ�ϊϴϨϣ�ΔΌϔΑ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟϬ�Ϣ

�ϖϠόΘΗ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�Ύϣ�ϭ�ςϘϓΑϟΎ�ΔϟΎΤϟ�ΔϳΩήϔϟ�έΎΤΒϠϟϲϨόϤ��

˻���θϟ�ΖϧΎϛ� Ϋ·˰�ϯϮϜ� ΔόϴΒσ�ΕΫϣΎϋ˰�ϲϐΒϨϳ� ˬΔϓ� ήψϨϟ˰�ϲΟ·˰�ζϴΘϔΗ� ˯ήϤόΘϣ˰�ϖϘϓϭ˰˰�έΎϴόϤϠϟ� Ύ˱
ϒϟ�˾�˻�˺��

˼����˯ήΟ·�ϱ�ΞΎΘϧ�ΚΤΑ�ϲϐΒϨϳ�ˬΔϳΩήϓ�ΔϟΎΤΑ�ϖϠόΘΗ�ϯϮϜθϟ�ΖϧΎϛ�Ϋ·ϟόϤ�ΔΠϟΎ�ϯϭΎϜθϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϰϠϋ
ΔϴϨόϤϟ�ϯϮϜθϟ� ΔϳϮδΘϟ� �δϳ� Ϣϟ� Ϋ·ϭ˯ήΟϹ� άϫ� ϞΜϣ�ϒθϜΘ�ϡΪϘϣ�ϰϠϋ�ΡήΘϘϳ�ϥ� ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϠϟ�ϲϐΒϨϳ� ˬ

ΔΣΎΘϤϟ� Ε˯ήΟϹ� Ϧϣ� ΓΩΎϔΘγϻ� ϯϮϜθϟ� �� ϙΎϨϫ� ϥϮϜϳ� ϥ� ϲϐΒϨϳϭϭ� ΏΎΒγϟ� ΔϬϴΟ� ΚΤΒ� ϱ� ϯϮϜη�ϞΒϗ
Ε˯ήΟ·�ϑΎθϜΘγΔΠϟΎόϣ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϭΎϜθϟ���ϭ�ΏΎΒγϷ�ϩάϫ�ϞϤθΗ�ΔϴϠΧΪϟ�Ε˯ήΟϹ�Δϣ˯ϼϣ�ϡΪϋ
�έήΒϣ�ϼΑ�Ύϫ΄τΑ�ϭϯϮϜθϟ�ϢϳΪϘΗ�ΐΒδΑ�ϡΎϘΘϧϼϟ�νήόΘϟ�Ϧϣ�ϯϮϜθϟ�ϡΪϘϣ�ΔϴθΧ�ϭ��

˽���ϟ�ϲϐΒϨϳ�ˬϯϮϜη�ϱ�ϲϓ�ϖϴϘΤΘϟ�ΪϨϋ�κΨη�ϱϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣϭ�ϥΎΑήϟ�ϨϤϳ�ϥ�ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϠ
�ήΧΗ�Ϧϋ�ϥϼϋϺϟ�ΔϤϼϣ�Δλήϓ�ˬϯϮϜθϟ�ϪϟϭΎϨΘϪέ��

˾���ϳ�ίϮΠϟ�ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϠ�ΪϳΰϤϟ�Ϧϋ�ϊϨΘϤϳ�ϥ�ϲϓ�ϞΧΪΘϟ�Ϧϣ�ΔΠϟΎόϣ�ϯϮϜθϟ�ΖϨϴΑ�Ϋ·�ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ
�ΓήϘϔϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�˯ΎϨϴϤϟ�ΔϟϭΩ�ύϼΑ�ϰϠϋ�Ωέ�ϲϓ˾�ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ�˾�˻�˻�ˬ�Ε˯ήΟ·�ΎϬϳΪϟ�ϥϭ�Δϟ΄δϤϟ�ΞϟΎόΘγ�ΎϬϧ

ΔϟϮΒϘϣ�ϞϤϋ�ΔτΧ�ΖϣΪϗ�Ϋ·ϭ�νήϐϟ�άϬϟ�ΔϟΎόϓ���

�ΔΤϼϟ˾�˼��Η�ΕΎϴϟϭΆδϣ�ϟ�ΪϳέϮϟ�ΪϴόΎΔϠϣ�
νήϐϟ���ΐΟϮϤΑ�ΎϬϘΗΎϋ�ϰϠϋ�ΔόϗϮϟ�ΕΎϴϟϭΆδϤϠϟ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ�άϴϔϨΗ�ϥΎϤοϩάϫ��

ϟ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϳΎϤΤϟ�ήϴϓϮΗϭ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΘΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΔϴϗΎϔΗϻΎϬΗέΎΤΒ�
˺����ΔϴϟϭΆδϣ�ΪΒϤΑ�αΎδϤϟ�ϥϭΩ�Ϟϛϋ�ΔϟϭΩϮπ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�Ϧϋ�

�ϊϓήΗ�ϲΘϟϟϭΪϟ�ϖΗΎϋ�ϰϠϋ�ϊϘΗ�ˬΎϬϤϠϋΔπόϟ�Ϯ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΕΎσήΘη�άϴϔϨΗ�ϥΎϤο�ΔϴϟϭΆδϣ�Ύ˱πϳ�
�Ϧϣ�ϭ�ϦϴϤϴϘϤϟ�Ϧϣ�ϭ�ΎϬϴϨσϮϣ�Ϧϣ�ΓέΎΤΒϠϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ΔϳΎϤΣ�ήϴϓϮΘΑ�Ϛϟάϛϭ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΘΑ

ϭΆδϤϟ�ϩάϬϟ�ϪϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ϯΪϤϟ�ϰϟ·�ˬΎϬϴοέ�ϰϠϋ�ϦϴϨσϮΘϤϟ�ιΎΨηϷΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ϲϓ�Δϴϟ��

��

��
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˻���ϟ�ΕΎσήΘηϻ�ΩήΗΘμϔϴϠϴ�ΓήϘϔϟ�άϴϔϨΘϟ�Δ˺�ΔΤϼϟ�ϩάϫ�ϦϣΔϧϭΪϤϟ�ϲϓ���

˼���ΗΎϴϟϭΆδϣ� ΫΎϔϧϹ� Ϊλήϟϭ�ζϴΘϔΘϠϟ�ϝΎόϓ� ϡΎψϧ�ϊοϮΑ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩ�Ϟϛ� ϡϮϘΗΑ�ΔϘϠόΘϤϟ� ΎϬ� ΪϳέϮΘ�Ϊϴϟ
όϟΎΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϫ�ΐΟϮϤΑ�ΔϠϣ��

˽���� ΓήϘϔϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ� ϡΎψϨϟ�ϥ΄θΑ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ΝέΪΗ˼�ΔΤϼϟ� ϩάϫ�Ϧϣ�ΏϮϠγϷ�ϚϟΫ�ϲϓ� ΎϤΑ� ˬ
�ΓΩΎϤϟΎΑ�ϼ˱Ϥϋ�˯ΎπϋϷ�ϝϭΪϟ�ΎϬϣΪϘΗ�ϲΘϟ�ήϳέΎϘΘϟ�ϲϓ�ˬϪΘϴϟΎόϓ�ϢϴϴϘΗ�ϲϓ�ϡΪΨΘδϤϟ˻˻�Ϧϣ�ϟέϮΘγΪ��

�ϒϟ�έΎϴόϤϟ˾�˼���ΪϳέϮΗ�ΕΎϴϟϭΆδϣΪϴϟ�όϟ�ΎΔϠϣ�
˺����Δτθϧϭ�ϞϤϋ�ήϴγ�ϰϠϋ� ΔϘΒτϨϤϟ� ΔϴϗΎϔΗϻ� ϩάϫ�ΕΎσήΘη� ΫΎϔϧ·�ϰϠϋ� Ϯπϋ� ΔϟϭΩ�Ϟϛ�ιήΤΗ

Ω·�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�Εέ�ΓέΎΤΒϟ�ΔϤΎϘϟϲϓ�Ε˯ήΟ·�ϖϳήσ�Ϧϋϭ�Ϊλήϟϭ�ζϴΘϔΘϠϟ�ϡΎψϧ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ΎϬϴοέ�
�έΎϴόϤϟ�ϲϓ� ΎϬϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ϞϴϐθΘϟ�ΕΎσήΘη�Ϧϣ� ΎϫήϴϏϭ�κϴΧήΘϟ�ΕΎσήΘη�ϙΎϬΘϧ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ΔϴϧϮϧΎϗ

�ϒϟ˺�˽��

�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ˾�˼����ΪϳέϮΗ�ΕΎϴϟϭΆδϣ�ΪϴϟόϟΎΔϠϣ�
˺���Ω·�Ϧϣ�ΐϠτϳ�ϡΪϘΗ�ϲΘϟϭ�Ϯπόϟ�ΔϟϭΪϟ�ϲοέ�ϲϓ�ΔϤΎϘϟ�ΔλΎΨϟ�ΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΗ�Εέ

�ˬΔϨϴϔγ�ϚϟΎϤϟ�έΎΤΑ�ΕΎϣΪΧ�ΎϬΗΎϴϟϭΆδϣ�ϞϤΤΘΑ�ˬϥΎϛ�ΎϤϨϳ�ϥΎϤπϟ�ϕΎϔΗ�ρϭήθΑ�ϪΟϭ�ϢΗ�ϰϠϋ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�˯Ύϓϭ
έΎΤΒϟ�ϦϴΑϭ�ϪϨϴΑ�ϡήΒϤϟ�ϡΪΨΘγϻ��

�

�

��

��
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�ϒϟ�ϖΤϠϤϟ˾��ϻ˱ϭ���

ϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ�ϲϠϳ�ΎϤϴϓ�ϞΒϗ�Ύϫέήϗ·ϭ�ΎϬϴϠϋ�ζϴΘϔΘϟΎΑ�ϡϮϘΗ�ϥ�ϢϠόϟ�ΔϟϭΩ�ϰϠϋ�ΐΠϳ�ϲΘϟ�ΓέΎΤΒϟ�Δθ
ϓϭ�ΔϨϴϔδϠϟ�κϴΧήΘϟ�ϒϟ�έΎϴόϤϠϟ�Ύ˱Ϙ˾�˺�˼�ΓήϘϔϟ�ˬ˺���

ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�

ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ�

ΓέΎΤΒϟ�ΕϼϫΆϣ�

ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ�

�ϰϟ·�˯ϮΠϠϟ�ϱέΩ·Γ��ΔλΎΧ�ΔμΧήϣϭ�ΓΪϤΘόϣϣ�ϭ�ϤψϨϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΘϟ�ΔΓέΎΤΒϟ�ϒ�

ΔΣήϟ�ϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�

ϢϘσϷΎΑ�Ϧϔδϟ�ΪϳϭΰΗ�ΕΎϳϮΘδϣ�

ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ�

Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗ�

ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ�˯άϐϟ�

ΔΤμϟϭ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�Δϣϼδϟ�

Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�

ΎϜθϟ�Ε˯ήΟ·Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϭ�

έϮΟϷ�ϊϓΩ�
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�ϒϟ�ϖΤϠϤϟ˾��Ύ˱ϴϧΎΛ���

ηϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬ�
�ΔχϮΤϠϣ���ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�ΓΩΎϬθϟ�ϩάϬΑ�ϖϓήϳϱήΤΒϟ���

�ΔδϣΎΨϟ�ΓΩΎϤϟ�ϡΎϜΣ�ΐΟϮϤΑ�ΓέΩΎλϭϦϣ�βϣΎΨϟ�ΏΎΒϟ�
�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ˻˹˹˿���ήϴΒόΘΑ�ϩΎϧΩ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ����

ΔϣϮϜΣ�Ϧϣ�ϳήμΘΑ��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϥ�ΔϨϴϔδϠϟ�ϖΤϳ�ϲΘϟ�ΔϟϭΪϠϟ�ΔϘϴϗΪϟ�ΔϴϤδΘϟ��

ϞΒϗ�Ϧϣ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�Ϡϟ�ϞϣΎϜϟ�ϥϮϨόϟϭ�ΔϘϴϗΪϟ�ΔϴϤδΘϟΔτϠδμΘΨϤϟ�Δ�ΔϤψϨϤϟ�ϭ��ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�

�ΓΪϤΘόϤϟϝϮλϷ�ΐδΣΔϴϗΎϔΗϻ�ϡΎϜΣ�ΐΟϮϤΑ���

ΔϨϴϔδϟ�ΕΎϧΎϴΑ�
ΔϨϴϔδϟ�Ϣγ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ΓΰϴϤϤϟ�ϡΎϗέϷ�ϭ�ϑϭήΤϟ����������������������������������������������������������������������������������������������������
ϞϴΠδΘϟ�˯ΎϨϴϣ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ϞϴΠδΘϟ�ΦϳέΎΗ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ΔϴϟΎϤΟϹ�ΔϟϮϤΤϟ�˺��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭΪϟ�ΔϳήΤΒϟ�ΔϤψϨϤϟ�Ϣϗέ�Δϴϟ��������������������������������������������������������������������������������������������������

ΔϨϴϔδϟ�ωϮϧ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϥϮϨϋϭ�Ϣγ˻�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������
����ϲϫ� ˬΔϴϟϭΪϟ� ΔϳήΤΒϟ� ΔϤψϨϤϟ� ϪΗΪϤΘϋ�ϱάϟ� ˬΔϟϮϤΤϟ�αΎϴϘϟ�ΖϗΆϤϟ� ϡΎψϨϟΎΑ� ΔϟϮϤθϤϟ� ϦϔδϠϟ� ΔϴϟΎϤΟϹ� ΔϟϮϤΤϟ� ϥϮϜΗ

� ΩϮϤϋ�ϲϓ� ΓΩέϮϟ� ΔϴϟΎϤΟϹ� ΔϟϮϤΤϟ�ΕΎψΣϼϤϟ� �� ΔϟϮϤΤϠϟ� ΔϴϟϭΪϟ� ΓΩΎϬθϟ�ϲϓ�˺̂˿̂� ��� ΓήϘϔϟ�ήψϧ˺�Ν� ��Ϧϣ� ΔϴϧΎΜϟ� ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ
ΔϴϗΎϔΗϻ��

������ήϴΒόΗ�ϲϨόϳΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΎϫήΟ΄Θδϣ�ϭ� ΎϬϠϴϛϭ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ήϳΪϣ�ϞΜϣ� ˬήΧ�κΨη�ϭ�ϯήΧ�ΔϤψϨϣ�ϱ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ� ˬ
δϣ� ϰϟϮΘϳ� ˬΔϏέΎϓ�ΕΎϴϟϭΆδϤϟϭ�ΕΎΒΟϮϟ� ϞϤΤΗ� ϰϠϋ� ˬΔϴϟϭΆδϤϟ� ϩάϬϟ� ϪϠϤΤΗ� ϕΎϴγ� ϲϓ� ˬϖϓϮϳϭ� ΎϬϜϟΎϣ� Ϧϣ� ΔϨϴϔδϟ� ϞϴϐθΗ� ΔϴϟϭΆ

�ΕΎΒΟϮϟ�ξόΑ�ϰϟϮΘϳ�ήΧ�κΨη�ϭ�ϯήΧ�ΔϤψϨϣ�ϱ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΎϤϋ�ήψϨϟ�ϑήμΑ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϬϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϰϠϋ�ΔοϭήϔϤϟ
ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�Ϧϋ�ΔΑΎϴϨϟΎΑ�ΕΎϴϟϭΆδϤϟ�ϭ��ήψϧ�ΓήϘϔϟ�˺�ϱ��ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ�ΔϴϧΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ��

������� ����� ������.indd   87 10/27/21   2:03 PM

-98-



(1414) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ϥ΄Α�ΪϬθϧ��

˺���� ΎϬϴϠϋ�ζϴΘϔΘϟ� ϢΗ� ΔϨϴϔδϟ� ϩάϫΕΎσήΘηΎΑ� ΪϴϘΘΗ� ΎϬϧ�Ϧϣ� Ϊϛ΄ΘϟϭΔϴϗΎϔΗϻ��ϲϓ� ΓΩέϮϟ� ϡΎϜΣϷϭ�
ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥ΄θΑ�ϖϓήϤϟ�ϥϼϋϹ��

˻����ϒϟ�ϖΤϠϤϟ�ϲϓ� ΓΩΪΤϤϟ� ΓέΎΤΒϟ� Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ�ϑϭήχ˾�±� ϻ˱ϭ��ΔϘΑΎτϣ�ΕΪΟϭ� ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ
ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϼϟΪϠΒϟ�ϲϓ�ΓΪϤΘόϤϟ��ήϛάϟ�ϖΑΎγΔϴϗΎϔΗϻ�άϴϔϨΗ�ϞϔϜΗ�ϲΘϟ�ˬ� ��ΕΎσήΘηϻ�ϩάϬϟ�ΰΟϮϣ�Ωήϳϭ

ϟ�ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�ϲϓ�ΔϴϨσϮϟϱήΤΒ�˯ΰΠϟ�ˬϝϭϷ��

�ϰΘΣ�ΓΩΎϬθϟ�ϩάϫ�ϱήδΗ��������������������ϦϳέΎϴόϤϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ζϴΘϔΘϟΎΑ�Ύ˱Ϩϫέ�ϒϟ˾�˺�˼�ϒϟϭ�˾�˺�˽ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ���

ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�ΎϬΑ�ϖϓήϳ�ΎϤϨϴΣ�ςϘϓ�ΔϳέΎγ�ΓΩΎϬθϟ�ϩάϫ�ήΒΘόΗϱήΤΒϟ���

ϲϓ�έΩΎμϟ����������������������������������������������������ΦϳέΎΘΑ��������������������������������������������������������������

ζϴΘϔΘϟ�ϡΎϤΗ·�ΦϳέΎΗΓΩΎϬθϟ�ϩάϫ�Ϫϴϟ·�ΪϨΘδΗ�ϱάϟ�������������������������������������������������������������������������������

ΕέΪλϲϓ����������������������������������������������������ΦϳέΎΘΑ��������������������������������������������������������������

�ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ϊϴϗϮΗˬϝϮλϷ�ΐδΣΓΩΎϬθϟ�έΪλ�ϱάϟ��

�ΔϟΎΤϟ�ΐδΣ�ˬΓΩΎϬθϟ�ΕέΪλ�ϲΘϟ�ΔτϠδϟ�ΔϐϣΩ�ϭ�ϢΘΧ��

�ϲϣΰϟϹ�ζϴΘϔΘϟ�ϰϠϋ�ΔϗΩΎμϣϭ�ϲϠΣήϤϟˬ˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ�ˬϱ��ϲϓΎο·�ζϴΘϔΗ�
ϧέΎϴόϤϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΎϬϴϠϋ�ζϴΘϔΘϟ�ϢΗ�ΔϨϴϔδϟ�ϥ΄Α�ΪϬθ�ϒϟ�Ϧϳ˾�˺�˼�ϭ�ϒϟ˾�˺�˽�ϑϭήχ�ϥ΄Αϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ�

�ϒϟ�ϖΤϠϤϟ�ϲϓ�ΓΩΪΤϣ�ϲϫ�ΎϤϛ�ΓέΎΤΒϟ�Δθϴόϣϭ�ϞϤϋ˾�ϻ˱ϭ��ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϼϟ�ΔϘΑΎτϣ�ΕΪΟϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ�
�ΪϠΒϟ�ϲϓ�ΓΪϤΘόϤϟϖΑΎγΔϴϗΎϔΗϻ�άϴϔϨΗ�ϞϔϜΗ�ϲΘϟˬήϛάϟ���

�ϲϠΣήϤϟ�ζϴΘϔΘϟ��ϊϴϗϮΘϟ������������������������������������������������������������������
�ϳΰΠϨ�Ϧϣ�ΔΜϟΎΜϟϭ�ΔϴϧΎΜϟ�ΔϨδϟ�ϦϴΑ�ΎϤϴϓ�ζϴΘϔΘϟ�

ΓΩΎϬθϟ�έΪλ·�ΦϳέΎΗ��
�ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ϊϴϗϮΗ��

��ϥΎϜϤϟ�����������������������������������������������������������������

�ΦϳέΎΘϟ�����������������������������������������������������������������
��ΔϟΎΤϟ�ΐδΣ�ˬΔτϠδϟ�ΔϐϣΩ�ϭ�ϢΘΧ��

�ΔϴϓΎο·�ΔϗΩΎμϣ�˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ��
ϧδϟ�ϥ΄Α�ΪϬθ�ΕΎσήΘηϻΎΑ�ϡΰΘϟϻ�ϞλϮΗ�ΔϨϴϔδϟ�ϥ�Ϧϣ�ϖϘΤΘϟ�ϑΪϬΑ�ϲϓΎο·�ζϴΘϔΘϟ�ΖόπΧ�ΔϨϴϔ

�ϒ˰ϟ�έΎ˰ϴόϤϟ�Ϫ˰Α�ϲπϘϳ�ΎϤϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�άϴϔϨΗ�ϞϔϜΗ�ϲΘϟ�ΔϴϨσϮϟ˼�˺�ΓήϘϔϟ�ˬ˼ˬ�ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ���ϞϴΠδΘϟ�ΓΩΎϋ·
ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ�ϲϓ�ϱήϫϮΟ�ϞϳΪόΗ�ϭ��ϯήΧ�ΏΎΒγϷ�ϭ��

�
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�ϲϓΎο·�ζϴΘϔΗ��ϟϮΘϊϴϗ������������������������������������������������������������������
�˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ���ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ϊϴϗϮΗ��

��ϥΎϜϤϟ�����������������������������������������������������������������

�ΦϳέΎΘϟ�����������������������������������������������������������������
��ΔϟΎΤϟ�ΐδΣ�ˬΔτϠδϟ�ΔϐϣΩ�ϭ�ϢΘΧ��

�

�ϲϓΎο·�ζϴΘϔΗ��ϊϴϗϮΘϟ������������������������������������������������������������������
�˯ΎπΘϗϻ�ΪϨϋ���ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ϊϴϗϮΗ��

��ϥΎϜϤϟ�����������������������������������������������������������������

�ΦϳέΎΘϟ�����������������������������������������������������������������
��ΔϟΎΤϟ�ΐδΣ�ˬΔτϠδϟ�ΔϐϣΩ�ϭ�ϢΘΧ��

�

�ϲϓΎο·�ζϴΘϔΗ��ϊϴϗϮΘϟ������������������������������������������������������������������
�Ϩϋ˯ΎπΘϗϻ�Ϊ���ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ϊϴϗϮΗ��

��ϥΎϜϤϟ�����������������������������������������������������������������

�ΦϳέΎΘϟ�����������������������������������������������������������������
��ΔϟΎΤϟ�ΐδΣ�ˬΔτϠδϟ�ΔϐϣΩ�ϭ�ϢΘΧ��

�

�

�

�
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�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ˻˹˹˿�

ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·ϱήΤΒϟ���ϝϭϷ�˯ΰΠϟ���
�ΔχϮΤϠϣ����ϖϓήϳ�ϥ�ΐΠϳ�ϥϼϋϹ�άϫΔϨϴϔδϠϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬθΑ��

Ϧϣ�ϳήμΘΑ�έΪλ���������������������������������ΎϬϔϳήόΘϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�Ϣγ�ΝέΪϳ�
�ΓήϘϔϟ�ϲϓ˺���ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ�ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ�ΔϴϧΎΜϟ��

�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ϡΎϜΣ΄Α�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ˻˹˹˿ΔϴϟΎΘϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϞϤΤΗ�ϲΘϟ�ΔϨϴϔδϟ�ˬ��

ΔϨϴϔδϟ�Ϣγ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϳήΤΒϟ�ΔϤψϨϤϟ�Ϣϗέ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΔϟϮϤΤϟ�

���

�ϒϟ�έΎϴόϤϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ϞϐθΗ˾�˺�˼ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ����

ϩΎϧΩ�ϊϗϮϤϟ�ϦϠόϳˬΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�Ϧϋ�ΔΑΎϴϨϟΎΑ�ϩϼϋ�ΓέϮϛάϤϟ�ϥ�ˬ���

����ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ϡΎϜΣΟέΪϣ˭ϩΎϧΩ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϻ�ϲϓ�ϪΟϭ�ϢΗ�ϰϠϋ�Δ�

�Ώ���ϡΎϜΣϷ�ϲϓ�ΓΩέϭ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϻ�ϩάϫ�ΔϴϨσϮϟ�ϥϮϤπϣ�ϥ΄θΑ�ΕΎΤϴοϮΘϟ�ΩήΗϭ�˭ϩΎϧΩ�ΓέϮϛάϤϟ
�˭Γέϭήπϟ�ϮϋΪΗ�ΎϤΜϴΣ�ϡΎϜΣϷ�ϩάϫ�

�Ν��� ϦϴΗήϘϔϟ� ΐΟϮϤΑ� ΎϫήϫϮΟ� ϲϓ� ΔϟΩΎόϣ� ϡΎϜΣ� ϱ� ϞϴλΎϔΗ� ΩήΗ˼ϭ�˽ΔγΩΎδϟ� ΓΩΎϤϟ� Ϧϣ��!�ΖΤΗ�
ϩΎϧΩ� ΓΩέϮϟ� ΔϠΑΎϘϤϟ� ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϻ��!�ϩΎϧΩ�νήϐϟ� άϬϟ�κμΨϤϟ� ˯ΰΠϟ�ϲϓ����ϳ�ΐτθ

ϱάϟ�ϥΎϴΒϟϖΒτϨϳ�ϻ���˭�

�Ω���κμΨϤϟ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�οϭ�ϮΤϧ�ϰϠϋ�ˬΚϟΎΜϟ�ΏΎΒϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ� ΎϬΘΤϨϣ�Ε˯Ύϔϋ·�ϱ�ΩήΗ
˭ϩΎϧΩ�ΩέϮϟϭ�νήϐϟ�άϬϟ�

�ϫ��� ϥϮϜΗΕΎόϳήθΘϟ� ΐΟϮϤΑ� ΔϨϴϔδϟ� ωϮϨΑ� ΔλΎΧ� ΕΎσήΘη� ϱΔϴϨσϮϟ��έΎσ·� ϲϓ� Ύ˱πϳ� ΓέϮϛάϣ�
ΔϴϨόϤϟ�ΕΎσήΘηϻ���

˺���ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ��ΔΤϼϟ˺�˺���������������������������������������������������������������������������������������

˻���ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ��ΔΤϼϟ˺�˻������������������������������������������������������������������������������������������

˼���ΓέΎΤΒϟ�ΕϼϫΆϣ��ΔΤϼϟ˺�˼���������������������������������������������������������������������������������������

˽���ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ��ΔΤϼϟ˻�˺�������������������������������������������������������������������������������

˾��� ϰϟ·� ˯ϮΠϠϟ� ϱ� ΓέΩ·� ΔλΎΧ� ΔμΧήϣϭ�� ΓΪϤΘόϣ� ϭϤψϨϣΔ�ϒϴχϮΘϟϭ� ϦϴϴόΘϠϟ��� ΔΤϼϟ˺�˽���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˿���ΔΣήϟ�ϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ��ΔΤϼϟ˻�˼������������������������������������������������������������������������������

̀���ϢϘσϷΎΑ�Ϧϔδϟ�ΪϳϭΰΗ�ΕΎϳϮΘδϣ��ΔΤϼϟ˻�̀�����������������������������������������������������������������������

́���ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ��ΔΤϼϟ˼�˺�������������������������������������������������������������������������������������������
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̂��ϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗ�Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�Ϫϴ��ΔΤϼϟ˼�˺��������������������������������������������������������������������

˺˹���ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ�˯άϐϟ��ΔΤϼϟ˼�˻���������������������������������������������������������������������������������

˺˺��ΔΤμϟϭ��ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�Δϣϼδϟ��ΔΤϼϟ˽�˼������������������������������������������������������������

˺˻���Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ��ΔΤϼϟ˽�˺����������������������������������������������������������������������

˺˼���Ϧϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϭΎϜθϟ�Ε˯ήΟ·��ΔΤϼϟ˾�˺�˾��������������������������������������������������������������

˺˽���έϮΟϷ�ϊϓΩ��ΔΤϼϟ˻�˻���������������������������������������������������������������������������������������������

Ϣγϻ����������������������������������������������������������������������

Δϔμϟ���������������������������������������������������������������������

ϊϴϗϮΘϟ���������������������������������������������������������������������

ϥΎϜϤϟ���������������������������������������������������������������������

ΦϳέΎΘϟ��������������������������������������������������������������������

�ΔϟΎΤϟ�ΐδΣ�ˬΔτϠδϟ�ΔϐϣΩ�ϭ�ϢΘΧ��

ΔϟΩΎόϣ�ϡΎϜΣϲϓ�ΎϫήϫϮΟ��
��ΔχϮΤϠϣ��ϖΒτϨϳ�ϻ�ϱάϟ�ϥΎϴΒϟ�ΐτη�ϰΟήϳ��

ϳ� ΎϤϴϓ� ΩήΗ� ΔϟΩΎόϤϟ� ϡΎϜΣϷ�ϲϠ�ϲϓ� ϦϴΗήϘϔϟΎΑ� ϼ˱Ϥϋ� ΔϘΒτϨϤϟ� ΎϫήϫϮΟ˼ϭ�˽�Ϧϣ� ΔγΩΎδϟ� ΓΩΎϤϟ� Ϧϣ�
ΔϴϗΎϔΗϻ�ϩϼϋ�ΎϬϨϣ�ήϛΫ�Ύϣ�˯ΎϨΜΘγΎΑ�ˬ��ϖΒτϨΗ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΎϬϟ�ϒλϭ�ΝέΪϳ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ΔϟΩΎόϣ�ϡΎϜΣ�ϱ�ϖΒτϨΗ�ϻϲϓ�ΎϫήϫϮΟ���

Ϣγϻ����������������������������������������������������������������������

Δϔμϟ���������������������������������������������������������������������

ϊϴϗϮΘϟ���������������������������������������������������������������������

ϥΎϜϤϟ���������������������������������������������������������������������

ΦϳέΎΘϟ��������������������������������������������������������������������

��ΔϐϣΩ�ϭ�ϢΘΧΔϟΎΤϟ�ΐδΣ�ˬΔτϠδϟ��
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Ϲ�Ε˯Ύϔϋ�
�ΔχϮΤϠϣ���ϖΒτϨϳ�ϻ�ϱάϟ�ϥΎϴΒϟ�ΐτη�ϰΟήϳ��

ΚϟΎΜϟ�ΏΎΒϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�ΐϧΎΟ�Ϧϣ�ΔΣϮϨϤϤϟ�Ε˯ΎϔϋϹ�ϲϠϳ�ΎϤϴϓ�ΩήΗΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ε˯Ύϔϋ·�ϱ�ϨϤΗ�Ϣϟ����

Ϣγϻ����������������������������������������������������������������������

Δϔμϟ���������������������������������������������������������������������

ϊϴϗϮΘϟ���������������������������������������������������������������������

ϥΎϜϤϟ���������������������������������������������������������������������

ΦϳέΎΘϟ��������������������������������������������������������������������

�ΔτϠδϟ�ΔϐϣΩ�ϭ�ϢΘΧΔϟΎΤϟ�ΐδΣ�ˬ��

�

�

�

�

�
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ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·ϱήΤΒϟ���ϲϧΎΜϟ�˯ΰΠϟ���
ζϴΘϔΗ�ϲΘϴϠϤϋ�ϦϴΑ�ΎϤϴϓ�ϞλϮΘϤϟ�ΪϴϘΘϟ�ϥΎϤπϟ�ΓΪϤΘόϤϟ�ήϴΑΪΘϟ�

�άϫ�ΎϬΑ�ϖϓήϤϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη�ϲϓ�ϪϤγ�Ωήϳ�ϱάϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΐϧΎΟ�Ϧϣ�ΔϴϟΎΘϟ�ήϴΑΪΘϟ�Ζόοϭ
ϓ�ϞλϮΘϤϟ�ΪϴϘΘϟ�ϥΎϤπϟ�ˬϥϼϋϹζϴΘϔΗ�ϲΘϴϠϤϋ�ϦϴΑ�ΎϤϴ��

��Ηήϛά�ήϴΑΪΘϟ�ϩΎϧΩ�ΔϋϮοϮϤϟϝϭϷ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΩϮϨΒϟ�Ϧϣ�ΪϨΑ�ϞϜΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥΎϤπϟ���

˺��ΪΤϟϦδϠϟ�ϰϧΩϷ����ΔΤϼϟ˺�˺����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˻���ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ��ΔΤϼϟ˺�˻����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˼��ΕϼϫΆϣΓέΎΤΒϟ����ΔΤϼϟ˺�˼����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˽���ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ�ΔΤϼϟ�˻�˺����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˾��ϰϟ·�˯ϮΠϠϟϱ�ϣ�ϭ�ΓΪϤΘόϣ�ϭ�ΔμΧήϣ�ΔλΎΧ�ΓέΩ·�ϤψϨ�ϒϴχϮΘϟϭ�ϦϴϴόΘϠϟ�Δ��ΔΤϼϟ˺�˽����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˿���ΔΣήϟ�ϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ��ΔΤϼϟ˻�˼����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

̀���ϢϘσϷΎΑ�Ϧϔδϟ�ΪϳϭΰΗ�ΕΎϳϮΘδϣ��ΔΤϼϟ˻�̀����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

́���ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ��ΔΤϼϟ˼�˺����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

̂��ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗ�ΔϨϴϔδϟ���ΔΤϼϟ˼�˺����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˺˹���ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ�˯άϐϟ��ΔΤϼϟ˼�˻����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˺˺��ϭ�ΔΤμϟΔϣϼδϟ��ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ��ΔΤϼϟ˽�˼����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˺˻���ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ��ΔΤϼϟ˽�˺����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
˺˼���ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϭΎϜθϟ�Ε˯ήΟ·��ΔΤϼϟ˾�˺�˾����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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˺˽��έϮΟϷ�ϊϓΩ���ΔΤϼϟ˻�˻����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ˬζϴΘϔΗ�ϲΘϴϠϤϋ�ϦϴΑ� ΎϤϴϓ� ˬϞλϮΘϤϟ� ΪϴϘΘϟ�ϥΎϤπϟ�ΕάΨΗ� Ϊϗ� ϩϼϋ� ΓέϮϛάϤϟ� ήϴΑΪΘϟ�ϥ� άϬΑ� ΪϬθϧ
ϝϭϷ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕΎσήΘηϻΎΑ��

ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�Ϣγ˺�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

Δϛήθϟ�ϥϮϨϋ�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

ϝϮΨϤϟ�κΨθϟ�ϢγϊϴϗϮΘϟΎΑ����
�����������������������������������������������������������������������������

Δϔμϟ���������������������������������������������������������������������
ϊϴϗϮΘϟΎΑ�ϝϮΨϤϟ�κΨθϟ�ϊϴϗϮΗ��

�����������������������������������������������������������������������������
ΦϳέΎΘϟ��������������������������������������������������������������������

��ΔϐϣΩ�ϭ�ϢΘΧΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ˺��

� ΐϧΎΟ� Ϧϣ� ϩϼϋ� ΓέϮϛάϤϟ� ήϴΑΪΘϟ� ΖοήόΘγ���ΔϤψϨϤϟ� ϭ� ΔμΘΨϤϟ� ΔτϠδϟ� Ϣγ� ΝέΩ·� ϰΟήϳ
�ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟϝϮλϷ�ΐδΣ��Δϴϋήϔϟ�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�νήϏϷ�ϲϓϮΘδΗ�ΎϬϧ�ˬΔϨϴϔδϟ�ζϴΘϔΗ�ΪόΑ�ΕήΒΘϋϭ�

�Ώ� �� ΓήϘϔϟ� Ϧϣ˺˹� ϒϟ� έΎϴόϤϟ� Ϧϣ�˾�˺�˼� ήϴΑΪΘϟ� ϥ΄θΑ��ϞλϮΘϤϟϭ� ϲϟϭϷ� ΪϴϘΘϟ� ϥΎϤπϟ� ΓΪϤΘόϤϟ
ϥϼϋϹ�άϫ�Ϧϣ�ϝϭϷ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕΎσήΘηϻΎΑ��

Ϣγϻ����������������������������������������������������������������������
Δϔμϟ���������������������������������������������������������������������

ϟϥϮϨό��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

ϊϴϗϮΘϟ���������������������������������������������������������������������
ϥΎϜϤϟ���������������������������������������������������������������������
ΦϳέΎΘϟ��������������������������������������������������������������������

�ΔτϠδϟ�ΔϐϣΩ�ϭ�ϢΘΧΔϟΎΤϟ�ΐδΣ�ˬ��

���������������������������������
�������ήϴΒόΗ�ϲϨόϳΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΎϫήΟ΄Θδϣ�ϭ� ΎϬϠϴϛϭ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ήϳΪϣ�ϞΜϣ�ˬήΧ�κΨη�ϭ�ϯήΧ�ΔϤψϨϣ�ϱ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ˬ

ΎΒΟϮϟ� ϞϤΤΗ� ϰϠϋ� ˬΔϴϟϭΆδϤϟ� ϩάϬϟ� ϪϠϤΤΗ� ϕΎϴγ� ϲϓ� ˬϖϓϮϳϭ� ΎϬϜϟΎϣ� Ϧϣ� ΔϨϴϔδϟ� ϞϴϐθΗ� ΔϴϟϭΆδϣ� ϰϟϮΘϳ� ˬΔϏέΎϓ�ΕΎϴϟϭΆδϤϟϭ�Ε
�ΕΎΒΟϮϟ�ξόΑ�ϰϟϮΘϳ�ήΧ�κΨη�ϭ�ϯήΧ�ΔϤψϨϣ�ϱ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΎϤϋ�ήψϨϟ�ϑήμΑ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϬϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϰϠϋ�ΔοϭήϔϤϟ

ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�Ϧϋ�ΔΑΎϴϨϟΎΑ�ΕΎϴϟϭΆδϤϟ�ϭ���ΓήϘϔϟ�ήψϧ˺�ϱ��ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ�ΔϴϧΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ���
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ΔΘϗΆϤϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη�

Ϥϟ�ϡΎϜΣϷ�Ύ˱Ϙϓϭ�ΓέΩΎλϦϣ�βϣΎΨϟ�ΏΎΒϟϭ�ΔδϣΎΨϟ�ΓΩΎ�
�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ˻˹˹˿���έΎθϤϟ·�ήϴΒόΘΑ�ϩΎϧΩ�ΎϬϴϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ���

ΔϣϮϜΣ�Ϧϣ�ϳήμΘΑ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ϖΤϳ�ϲΘϟ�ΔϟϭΪϠϟ�ΔϘϴϗΪϟ�ΔϴϤδΘϟΎϬϤϠϋ�ϊϓήΗ�ϥ�ΔϨϴϔδϠϟ���

ϞΒϗ�Ϧϣ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��Ϡϟ�ϞϣΎϜϟ�ϥϮϨόϟϭ�ΔϘϴϗΪϟ�ΔϴϤδΘϟΔτϠδμΘΨϤϟ�Δ�ΔϤψϨϤϟ�ϭ��ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�
�ΓΪϤΘόϤϟϝϮλϷ�ΐδΣϗΎϔΗϻ�ϡΎϜΣ�ΐΟϮϤΑ�Δϴ��

ΔϨϴϔδϟ�ΕΎϧΎϴΑ�
ΔϨϴϔδϟ�Ϣγ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ΓΰϴϤϤϟ�ϡΎϗέϷ�ϭ�ϑϭήΤϟ����������������������������������������������������������������������������������������������������

ϞϴΠδΘϟ�˯ΎϨϴϣ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϞϴΠδΘϟ�ΦϳέΎΗ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ΔϴϟΎϤΟϹ�ΔϟϮϤΤϟ˺���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϳήΤΒϟ�ΔϤψϨϤϟ�Ϣϗέ��������������������������������������������������������������������������������������������������

�ΔϨϴϔδϟ�ωϮϧ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϥϮϨϋϭ�Ϣγ˻�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ˬΪϬθϧνήϏϷ�ΓήϘϔϟ�̀�ϒϟ�έΎϴόϤϟ�Ϧϣ�˾�˺�˼ϥ΄Α�ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ���

����ϩάϫΔϨϴϔδϟϟ�ΖόπΧ�Ϊϗ��ˬζϴΘϔΘϠ�ϒϟ�ϖΤϠϤϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ϞΎδϤϟ�κΨϳ�ΎϤϴϓ�ˬϲϠϤόϟϭ�ϝϮϘόϤϟ�έΪϘϟΎΑ
˾��ΕήϘϔϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΩϮϨΒϟ�Ϧϣ�ϖϘΤΘϟ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ�ϻ˱ϭ��Ώ��ϭ�Ν��ϭ�Ω���˭ϩΎϧΩ�

���������������������������������
������ϟ�ϦϔδϠϟ� ΔϴϟΎϤΟϹ� ΔϟϮϤΤϟ�ϥϮϜΗ�ϲϫ� ˬΔϴϟϭΪϟ� ΔϳήΤΒϟ� ΔϤψϨϤϟ� ϪΗΪϤΘϋ�ϱάϟ� ˬΔϟϮϤΤϟ�αΎϴϘϟ�ΖϗΆϤϟ� ϡΎψϨϟΎΑ� ΔϟϮϤθϤ

� ΩϮϤϋ�ϲϓ� ΓΩέϮϟ� ΔϴϟΎϤΟϹ� ΔϟϮϤΤϟ�ΕΎψΣϼϤϟ� �� ΔϟϮϤΤϠϟ� ΔϴϟϭΪϟ� ΓΩΎϬθϟ�ϲϓ�˺̂˿̂� ��� ΓήϘϔϟ�ήψϧ˺�Ν� ��Ϧϣ� ΔϴϧΎΜϟ� ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ
ΔϴϗΎϔΗϻ���

���ήϴΒόΗ�ϲϨόϳ���ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ˬ�ΎϫήΟ΄Θδϣ�ϭ�ΎϬϠϴϛϭ�ϭ�ΔϨϴϔδϟ�ήϳΪϣ�ϞΜϣ�ˬήΧ�κΨη�ϭ�ϯήΧ�ΔϤψϨϣ�ϱ
�ΕΎϴϟϭΆδϤϟϭ�ΕΎΒΟϮϟ� ϞϤΤΗ� ϰϠϋ� ˬΔϴϟϭΆδϤϟ� ϩάϬϟ� ϪϠϤΤΗ� ϕΎϴγ� ϲϓ� ˬϖϓϮϳϭ� ΎϬϜϟΎϣ� Ϧϣ� ΔϨϴϔδϟ� ϞϴϐθΗ� ΔϴϟϭΆδϣ� ϰϟϮΘϳ� ˬΔϏέΎϓ

�ΔϤψϨϣ�ϱ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΎϤϋ�ήψϨϟ�ϑήμΑ�ˬΔϴϗΎϔΗϻ�ϩάϬϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�Ϧϔδϟ�ϙϼϣ�ϰϠϋ�ΔοϭήϔϤϟ�ΕΎΒΟϮϟ�ξόΑ�ϰϟϮΘϳ�ήΧ�κΨη�ϭ�ϯήΧ
ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�Ϧϋ�ΔΑΎϴϨϟΎΑ�ΕΎϴϟϭΆδϤϟ�ϭ���ΓήϘϔϟ�ήψϧ˺�ϱ��ϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ�ΔϴϧΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ�ϦϣΔ���
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�Ώ���Ϡϟ�ΖΒΜϳ� Ύϣ� ϡΪϗ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ� ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΔϤψϨϤϠϟ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϨϴϔδϟ�ϥ΄Α�Ε˯ήΟΈΑ�ΔϟϮϤθϣ�Δ
˭ΔϴϗΎϔΗϻΎΑ�ΪϴϘΘϠϟ�ΔϤϼϣ�

�Ν��˭άϴϔϨΘϟ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�ΕΎϣΰΘϟϻΎΑϭ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ΕΎσήΘηΎΑ�ϢϠϣ˵�ϥΎΑήϟ�

�Ω��Ϡϟ�ΖϣΪϗ�Ϊϗ�ΔϠμϟ�ΕΫ�ΕΎϣϮϠόϤϟΎϬΑ�ϑήΘόϤϟ�ΔϤψϨϤϠϟ�ϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�έΪλ·�ϞΟ�Ϧϣ�
ϞϤόϟ�ρϭήθΑϱήΤΒϟ����

�ϰΘΣ�ΔϳέΎγ�ΓΩΎϬθϟ�ϩάϫ���������������������������������������������������ϦϳέΎϴόϤϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ζϴΘϔΗ�ΕΎϴϠϤϋ�˯ήΟΈΑ�Ύ˱Ϩϫέ
�ϒϟ˾�˺�˼�ϒϟϭ�˾�˺�˽��

�ΖΤΗ�Ϫϴϟ·�έΎθϤϟ�ζϴΘϔΘϟ�ϡΎϤΗ·�ΦϳέΎΗ����ϩϼϋ����������������������������������������������������������������������������

�ϲϓ�ΕέΪλ�������������������������������������������������ΦϳέΎΘΑ���������������������������������������������������������

�ΪϤΘόϤϟ�ϒχϮϤϟ�ϊϴϗϮΗˬϝϮλϷ�ΐδΣΔΘϗΆϤϟ�ΓΩΎϬθϟ�έΪλ�ϱάϟ��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��ΔτϠδϟ�ΔϐϣΩ�ϭ�ϢΘΧΓΩΎϬθϟ�ΕέΪλ�ϲΘϟΔϟΎΤϟ�ΐδΣ�ˬ��

�

�
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�ϒϟ�ϖΤϠϤϟ˾�Ύ˱ΜϟΎΛ���

�˯ΎϨϴϣ�ϲϓ�ΪϤΘόϣ�ϒχϮϣ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ϖϤόΘϣ�ζϴΘϔΘϟ�ϊπΨΗ�ΔϣΎϋ�ΕϻΎΠϣ�Ϯπϋ�ΔϟϭΩΑ�ϊϠτπϳ�ϲϓ�ζϴΘϔΘ
�˯ΎϨϴϣ�ΔϟϭΩϼ˱Ϥϋ�έΎϴόϤϟΎΑϒϟ��˾�˻�˺���

ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ�

ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ�

ΓέΎΤΒϟ�ΕϼϫΆϣ�

ΓέΎΤΒϟ�ϡΪΨΘγ�ΕΎϗΎϔΗ�

�ϰϟ·�˯ϮΠϠϟ�ϱέΩ·Γ�ΔμΧήϣ�ΔλΎΧ��ϭ�ΓΪϤΘόϣ�ϭΔϤψϨϣΓέΎΤΒϟ�ϒϴχϮΗϭ�ϦϴϴόΘϟ��

ΔΣήϟ�ϭ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�

ϢϘσϷΎΑ�Ϧϔδϟ�ΪϳϭΰΗ�ΕΎϳϮΘδϣ�

ΔϣΎϗϹ�ϦϛΎϣ�

δϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϪϴϓήΘϟ�ΕϼϴϬδΗΔϨϴϔ�

ΕΎΒΟϮϟ�ϢϳΪϘΗϭ�˯άϐϟ�

ΔΤμϟϭ�ΙΩϮΤϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟϭ�Δϣϼδϟ�

ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ΔϴΒτϟ�ΔϳΎϋήϟ�

ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�ϯϭΎϜθϟ�Ε˯ήΟ·�

έϮΟϷ�ϊϓΩ�

�

�
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�˯ΎΑ�ϖΤϠϤϟ˾��ϻ˱ϭ���ϲϨσϭ�ϥϼϋϹ�ΝΫϮϤϧ��

��˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�ήψϧ˾�˺�˼�ΓήϘϔϟ�ˬ˾�

�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ˻˹˹˿�
�ϥϼϋ·�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ρϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϝϭϷ�˯ΰΠϟ��

�ΔχϮΤϠϣ���ΔϨϴϔδϠϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬθΑ�ϥϼϋϹ�άϫ�ϖϓήϳ�ϥ�ΐΠϳ��
Ϧϣ�ϳήμΘΑ�έΪλ����ϲϓ�ϱήΤΒϟ�ϞϘϨϟ�Γέίϭ��������

�ˬϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ϡΎϜΣ΄Α�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ˻˹˹˿ΔϴϟΎΘϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϞϤΤΗ�ϲΘϟ�ΔϨϴϔδϟ�ˬ��

ΔϨϴϔδϟ�Ϣγ�ϟ�ΔϤψϨϤϟ�ϢϗέΔϴϟϭΪϟ�ΔϳήΤΒ�ΔϴϟΎϤΟϹ�ΔϟϮϤΤϟ�

ϝΎΜϣ������������

�ϒϟ�έΎϴόϤϠϟ�Ύ˱Ϙϓϭ�ϞϐθΗ˾�˺�˼ΔϴϗΎϔΗϻ�Ϧϣ����

ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ�Ϧϋ�ΔΑΎϴϨϟΎΑ�ˬϩΎϧΩ�ϊϗϮϤϟ�ϦϠόϳϩϼϋ�ΓέϮϛάϤϟ�ϥ�ˬ���

���ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ϡΎϜΣ�ϰϠϋ�ΔΟέΪϣ�˭ϩΎϧΩ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϻ�ϲϓ�ϪΟϭ�ϢΗ�

�Ώ��� ϡΎϜΣϷ�ϲϓ� ΓΩέϭ� ΔϴϨσϮϟ�ΕΎσήΘηϻ� ϩάϫ� ΔϴϨσϮϟ� ΩήΗϭ� ˭ϩΎϧΩ� ΓέϮϛάϤϟ�ΕήϴδϔΗ�ϥϮϤπϣ�ϥ΄θΑ
�ϡΎϜΣϷ�ΓέϮϛάϤϟ�˭Γέϭήπϟ�ϮϋΪΗ�ΎϤΜϴΣ�

�Ν��� ϦϴΗήϘϔϟ�ΐΟϮϤΑ� ΎϫήϫϮΟ� ϲϓ� ΔϟΩΎόϣ� ϡΎϜΣ� ϱ� ϞϴλΎϔΗ� ΩήΗ˼ϭ�˽ΔγΩΎδϟ� ΓΩΎϤϟ� Ϧϣ�ˬ�!�ΖΤΗ�
�ϞΑΎϘϤϟ�ϲϨσϮϟ�ρήΘηϻέϮϛάϤϟϩΎϧΩ���!�ϲϓϟ�˯ΰΠϟ�ϟ�ωϮοϮϤϩΎϧΩ�νήϐϟ� άϬ�����ϥΎϴΒϟ�ΐτθϳ

ϖΒτϨϳ�ϻ�ϱάϟ��˭�

�Ω���κμΨϤϟ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�οϭ�ϮΤϧ�ϰϠϋ�ˬΚϟΎΜϟ�ΏΎΒϠϟ� Ύ˱Ϙϓϭ�ΔμΘΨϤϟ�ΔτϠδϟ� ΎϬΘΤϨϣ�Ε˯Ύϔϋ·�ϱ�ΩήΗ
˭ϩΎϧΩ�ΩέϮϟϭ�νήϐϟ�άϬϟ�

�ϫ���Ϛϟάϛ�ΩήΗ�ϲϨσϮϟ�ϊϳήθΘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϨϴϔδϟ�ωϮϨΑ�ΔλΎΧ�ΕΎσήΘη�ϱ�ΖΤΗσήΘηϻΔϴϨόϤϟ�ΕΎ���

˺���ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ��ΔΤϼϟ˺�˺����

�Ϣϗέ�ˬϱήΤΒϟ�ϞϘϨϟ�ϥϮϧΎϗ˺˻˼�ϡΎόϟ�˺̂˹˾�ΔϟΪόϤϟ�ϪΘϐϴμΑ�ˬ��ϥϮϧΎϘϟ���ϞϘϨϟ�Ϯϟ�˭ήηΎόϟ�Ϟμϔϟ�ˬ
�ϱήΤΒϟ��ϮϠϟ���ˬ˻˹˹˿�ΪϋϮϘϟ�ˬ˺˺˺˺�˺˻˻˻���

ΔϴϗΎϔΗϻ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ�ϚϠΗ�ϲϫ�ϦδϠϟ�ΎϴϧΪϟ�ΩϭΪΤϟ��
� ήϴΒόΗ�ϲϨόϳ��ϴϟϼ˱� ��ϞϘϨϟ� Γέίϭ�ϖϓϮΗ� Ϣϟ� Ύϣ� Ύ˱ΣΎΒλ� ΔγΩΎδϟ� ΔϋΎδϟ�ϰϟ·� ˱˯ Ύδϣ� ΔόγΎΘϟ� ΔϋΎδϟ�Ϧϣ

�ϱήΤΒϟ��ΓέίϮϟ���ΔϔϠΘΨϣ�ΓήΘϓ�ϰϠϋ���
Ϥϟ�ΓήτΨϟ�ϝΎϤϋϷ�Ϧϋ�ΔϠΜϣ�ΩήΗϘΓέϮμϰϠϋ�ίϭΎΠΘϳ�ϭ�ϥϮϐϠΒϳ�Ϧϳάϟ�ιΎΨηϷ�ϭ�Γήθϋ�ΔϨϣΎΜϟ�Ϧγ�ϥ

ϥϼϋϹ� άϬΑ�ϖϓήϤϟ�ϒϟ�ϝϭΪΠϟ�ϲϓ�ήϤόϟ�Ϧϣ� �ΎΣ�ϲϓϭ�κΨη�ϱ�ϒϴϠϜΗ�ίϮΠϳ�ϻ�ˬϦΤθϟ�Ϧϔγ�Δϟ
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�ΔϨϴϔδϟ�ΔτΧ�ϲϓ�ήΒΘόΗ�ϲΘϟ�ϖσΎϨϤϟ�ϲϓ�ϞϤϋ�˯Ω΄Α�Γήθϋ�ΔϨϣΎΜϟ�ϥϭΩ�ϥϼϋϹ� άϬΑ�ϖϓήΗ���ΎϬϔλϮΑ
�ΓήτΧ�ϖσΎϨϣ����

˻���ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ��ΔΤϼϟ˺�˻��

�ΪϋϮϘϟ�ˬϮϠϟ�˭ήθϋ�ϱΩΎΤϟ�Ϟμϔϟ�ˬϥϮϧΎϘϟ˺˻˻˼�˺˻˼˼��
ΔϴθϤΘϣ� ΔϴΒτϟ�ΕΩΎϬθϟ� ϥϮϜΗ�ΓέΎϔΨϟϭ� ΓίΎΟϹϭ�ΐϳέΪΘϟ� ήϴϳΎόϤϟ� ΔϴϟϭΪϟ� ΔϴϗΎϔΗϻ�ΕΎσήΘη� ϊϣ�

�ήϴϳΎόϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ΕΎσήΘη�ϖΒτΗ�ϯήΧϷ�ΕϻΎΤϟ�ϲϓϭ�˭ΔϳέΎγ�ϥϮϜΗ�ΎϤΜϴΣ�ˬΓέΎΤΒϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ
ϝϮΣϷ�ΐδΣ�ϰπΘϘϤϟ�ϞϳΪόΘϟ�ϊϣ�ΓέΎΤΒϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΓέΎϔΨϟϭ�ΓίΎΟϹϭ�ΐϳέΪΘϟ���

Ϸ� ϲϴλΎμΘΧϻ� ίϮΠϳ�ϭέΪμϳ� ϥ� ΓέίϮϟ� ΎϬΗΪϤΘϋ� ϲΘϟ� ΔϤΎϘϟ� ϰϠϋ� ϦϳΩέϮϟ� ϦϴϠϫΆϤϟ� έΎμΑ
έΎμΑϹ�ΓέΪϘΑ�ϖϠόΘΗ�ΕΩΎϬη���

�ˬΔϴϤϟΎόϟ�ΔΤμϟ�ΔϤψϨϣϭ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ϦϴΑ�ΔϛήΘθϤϟ�ΔϴϬϴΟϮΘϟ�ΉΩΎΒϤϟ�ΔϴΒτϟ�ιϮΤϔϟ�ϊΒΘΗ
�˯ΎΑ�ϲϬϴΟϮΘϟ�ΪΒϤϟ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�έΎθϤϟ˺�˻�˺��
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ϭήθΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥϼϋ·�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ρ�ϲϧΎΜϟ�˯ΰΠϟ���

ζϴΘϔΗ�ϲΘϴϠϤϋ�ϦϴΑ�ϞλϮΘϤϟ�ΪϴϘΘϟ�ϥΎϤπϟ�ΓΪϤΘόϣ�ήϴΑΪΗ�

Ζόοϭ�άϫ�ΎϬΑ�ϖϓήϤϟ�ϱήΤΒϟ�ϞϤόϟ�ΓΩΎϬη�ϲϓ�ϪϤγ�Ωήϳ�ϱάϟ�ΔϨϴϔδϟ�ϚϟΎϣ�ΐϧΎΟ�Ϧϣ�ΔϴϟΎΘϟ�ήϴΑΪΘϟ�
ζϴΘϔΗ�ϲΘϴϠϤϋ�ϦϴΑ�ΎϤϴϓ�ϞλϮΘϤϟ�ΪϴϘΘϟ�ϥΎϤπϟ�ˬϥϼϋϹ��

��Ηϟ�ήϴΑΪΘϟ�ϩΎϧΩ�ήϛάΔϋϮοϮϤϝϭϷ�˯ΰΠϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΩϮϨΒϟ�Ϧϣ�ΪϨΑ�ϞϜΑ�ΪϴϘΘϟ�ϥΎϤπϟ���

˺��ΪΤϟ�ϦδϠϟ�ϰϧΩϷ��ΔΤϼϟ�˺�˺���

ϢϗΎτϟ�ΔϤΎϗ�ϰϠϋ�ϪϤγ�ϞΑΎϘϣ�έΎΤΑ�Ϟϛ�Ωϼϴϣ�ΦϳέΎΗ�ϥϭΪϳ��
� ϭ� ϥΎΑήϟ� ΐϧΎΟ� Ϧϣ� ΔϠΣέ� Ϟϛ� ΔϳΪΑ� ΪϨϋ� ΔϤΎϘϟ� Ϧϣ� ϖϘΤΘϟ� ϱήΠϳςΑΎπϟ�ϪϨϋ� ΔΑΎϴϨϟΎΑ� ϞϣΎόϟ�

��ςΑΎπϟ�κΘΨϤϟ��ϩάϫ�ϖϘΤΘϟ�ΔϴϠϤϋ�˯ήΟ·�ΦϳέΎΗ�ϞΠδϳ�ϱάϟ�ˬ���
�Ϧγ�ϥϭΩ�έΎΤΑ�Ϟϛ�ϰϘϠΘϳ˺́�ΓΩΪΤϤϟ�ϝΎϤϋϷΎΑ�ϡΎϴϘϟ�ϭ�ϼ˱ϴϟ�ϞϤόϟ�ϪϴϠϋ�ήψΤΗ�Γήϛάϣ�ϪϔϴχϮΗ�ΪϨϋ� Ύ˱ϣΎϋ�

� ΓήτΧ�ϝΎϤϋ� ΎϬϧ�ϰϠϋ� ΔϤΎϘϟ�ϲϓ�� ϢδϘϟ� ˬϝϭϷ�˯ΰΠϟ�ήψϧ˺ϩϼϋ� ˬ� �� ΓήτΧ�ϝΎϤϋ�ϱϭ�ˬϯήΧ
Ύπϟ� ΓέΎθΘγ� ΓήϛάϤϟ�ϪϨϣ�ΐϠτΗϭ�ςΑϚθϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�κΘΨϤϟ� �φϔΘΤϳϭςΑΎπϟ��Ϧϣ�ΔΨδϨΑ�κΘΨϤϟ�
�ΔϧΎΧ�ϲϓ�έΎΤΒϟ�ϊϴϗϮΗ�ϞϤΤΗ�ΓήϛάϤϟ��ΎϬΗ˯ήϗϭ�ΎϬϣϼΘγ�Ϣ˷Η���ϊϴϗϮΘϟ�ΦϳέΎΗϭ���

˻���ΔϴΒτϟ�ΓΩΎϬθϟ��ΔΤϼϟ˺�˻���

� φϔΘΤϳςΑΎπϟ�ΔϴϟϭΆδϣ�ΖΤΗ�ΕΪϋ� ΔϤΎϗ� ϰϟ·� ΔϓΎοϹΎΑ� ˬΔϣΎΗ� ΔϳήδΑ� ΔϴΒτϟ�ΕΩΎϬθϟΎΑ�κΘΨϤϟ�
ϟςΑΎπ�κΘΨϤϟ�ΎϬϴϓ�ΩήϳϭϲϠϳ�Ύϣ�ΔϨϴϔδϟ�ϦΘϣ�ϰϠϋ�έΎΤΑ�ϞϜϟ�ΔΒδϨϟΎΑ����ΓΩΎϬθϟ�ΦϳέΎΗϭ�έΎΤΒϟ�ϒΎχϭ

ΔϴϨόϤϟ�ΓΩΎϬθϟ�ϰϠϋ�ΓέϮϛάϤϟ�ΔϴΤμϟ�ΔϟΎΤϟϭ�ΔϳέΎδϟ�ΔϴΒτϟ�ΕΩΎϬθϟ�ϭ��
Ϛη�ΔϟΎΣ�ϲϓϞϤΘΤϣ��ΎΑ�ϊΘϤΘϳ�έΎΤΒϟ�ϥΎϛ� Ϋ·� ΎϤϴϓϟ�έϭΎθΘϳ�ˬΓΩΪΤϣ�ϒΎχϭ�ϭ�Δϔϴχϭ�˯ΩϷ�ΔϴΒτϟ�ΔϗΎϴϠ

ϟπςΑΎ�ΐϴΒτϟ�ΕΎΟΎΘϨΘγ�Ϧϋ� ˱ΰΟϮϣ�ϥϭΪϳϭ�ήΧ�ϞϫΆϣ�ΐϴΒσ�ϱ�ϊϣ�ϭ�έΎΤΒϟ�ΐϴΒσ�ϊϣ�κΘΨϤϟ�
ΓέϭΎθϤϟ�˯ήΟ·�ΦϳέΎΗϭ�ϪϔΗΎϫ�Ϣϗέϭ�ΐϴΒτϟ�Ϣγ�Ϧϋ�ϼ˱πϓ��
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/63

مبنــح اجلن�سيــة العمانيــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى 

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به مــن تاريــخ �ســدوره.

�ســــدر فـي: 19 من ربيع الأول �سنة 1443هـ

المـوافــــق: 26 من اأكتوبـــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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قائمــة باأ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة

ال�ســـــــــــــــم م

اأحمـد بن حممد بن �سعيــد بن عـزان الرواحـي1

اأحـــمـــــــــــــد يـــــــــــــــــــو�ســـــف اأحمـــــــــــــــــد درويـــــــــــــــــــ�ش 2

اأ�سمـــــــــــاء طــــــــــــاهــــــــــر عقـــــــالن الهــــــــــالليــــــــــــــــة3

بلقيــــــ�ش اإ�سماعيـــــــل فـيـــــــــــروز البـــــــلو�سيـــــــــــــــــــة4

جنجاتـــــــون عبـــداللـــــــــه مــــــراد البــــــــلو�سيــــــــــــــــة5

خالــــدة برفــــــــني �ســــــادق علـــــي خيــــــــرالديـــــــــن6

دعــــــــــــد عمــــــــــــــر عبــــــــــــــداللـــــــــــه عـــــدلونــــــــــــــــــــي7

رائــــــــــــــد عــــــــــــامــــــــــــــــــــر حمــــــــــــــــــــود �سعيـــــــــــــــــــــــــد8

ريحــــــــــــــــــانــــــــة حممـــــــــد اإ�سماعيـــــــــــــل خــــالـــــــــــد9

�سعيــد بن حممـد بن �سعيد بن عـزان الرواحــي10

�ساهينــا بارفـــــني عبــــــدالرحمـــن �سيـــــــد قــــــــــادر11

�سفـيــــــــــــة بيجـــــــــــــم �سيــــــــــــد اأحمــــــــــد حممـــــــــــــد12

عـــــائ�ســــــــــة بنت علــــــــي بن �سعيــــــــد الرواحيــــــــــــة13
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ال�ســـــــــــــــم م

علــــي بن حممد بن �سعيــد بن عـزان الرواحــــي14

فرزانــــة �ســـــار �سمبيـــــــه اأبوبكــــــر البــــــلو�سيــــــــــــــة15

كوثـــر بارفــــني حممـد اإبراهيـــــم عبـــدالكريـــــــم16

مـــــــــــــــــــاريـــــــــــادو�ش اأثي�ســـــــــــاي راجــــــــــــــا بــــــــــــــــول17

مـــح�ســـــــــــــــن علـــــــــــــوي عمـــــــــــــــر اآل حفـيـــــــــــــــــــظ18

مــــحمـــــــــــــد جميـــــــــــــــــــل الــــــديــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــدر19

موزة بنت حممد بن �سعيد بن عزان الرواحية20

هــاجـــــرا بيجــــــم �سيــخ ياهـــــــور �سيــــخ �ســـــوراوار21

هــــــنـــــــــــــــــــــــــا من�ســــــــــــــــــــــــــور داوود نــــا�ســـــــــــــــــــــــــــر22

تابــــع : قائمــة باأ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
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وزارة الثقافة والريا�شة وال�شباب

قرار وزاري

رقم 2021/139

باإ�شهار نادي املراأة للريا�شة والإبداع الثقافـي واعتماد نظامه الأ�شا�شي

ا�سـتنادا اإىل قانون الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2007/81،

واإلـى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/87 باإن�ساء وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب وحتديد 

اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي، 

واإىل النظام الأ�سا�سي للأندية الريا�سية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم 2008/124،

واإىل موافقة جمل�س الوزراء،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة الأولــــى

 ي�سهر نادي املراأة للريا�سة والإبداع الثقافـي.

املــادة الثانيــــة

يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لنادي املراأة للريا�سة والإبداع الثقافـي.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره. 

�شـدر فـي: 10 / 3/ 1443هـ 

املوافـــــق:  17 /10/ 2021م

 ذي يــزن بن هيثـــم اآل �شعيــد

 وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب 
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النظام الأ�شا�شي لنادي املراأة للريا�شة والإبداع الثقافـي 

الف�شــل الأول

تعريفات واأحكام عامة 

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

1 - الوزارة:

وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب.

2 - الوزيـر:

وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب.

3 - القانون:

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الريا�سي  املجال  فـي  العاملة  اخلا�سة  الهيئات  قانون 

رقم 2007/81.

4 - النادي:

نادي املراأة للريا�سة والإبداع الثقافـي.

5 - املجل�س:

جمل�س اإدارة النادي.

6 - الع�شوة العاملة:

كل من يقرر املجل�س قبولها ع�سوة فـي النادي. 

7 - الع�شوية اجلماعية:

نطاق  فـي  تقع  التي  اجلهات  فـي  للعاملت  منحها  املجل�س  يقرر  التي  الع�سوية 

النادي. 

8 - الع�شوة التابعة:

كل من تكون ع�سويتها تابعة لع�سوية الع�سوة العاملة.
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9 - الع�شوة املنت�شبة:

اأن  كل من يقرر املجل�س قبولها كع�سوة، ومل تكمل �سن )18( الثامنة ع�سرة، على 

تتوافر فـيها ال�سروط الواردة فـي املادة )6( من هذا النظام.

10 - الع�شوة الفخرية:

كل من يقرر املجل�س منحها الرئا�سة الفخرية للنادي اأو الع�سوية الفخرية، نظريا 

ملا اأدته من خدمات للنادي، اأو لأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال الريا�سي والثقافـي، 

اأو املجتمع.

11 - الع�شوة الريا�شية:

كل من يقرر املجل�س منحها الع�سوية جلهودها فـي اإحدى الريا�سات.

املــادة ) 2 (

مبوجب  2021/10/17م،  تاريخ  فـي  واأ�سهر  الثقافـي،  والإبداع  للريا�سة  املراأة  نادي  تاأ�س�س 

القرار الوزاري رقم 2021/139.

املــادة ) 3 ( 

يتمتع النادي بال�سخ�سية العتبارية وبال�ستقلل املايل والإداري فـي حدود القانون، ويكون 

مقره حمافظة م�سقط، ويجوز فتح فروع له فـي املحافظات، ويعترب من الهيئات اخلا�سة 

ذات النفع العام.

املــادة ) 4 (

يهدف النادي اإىل حتقيق الآتي:

1 - اإتاحة الفر�سة للمراأة ملمار�سة الأن�سطة الثقافـية والريا�سية. 

الريا�سية والثقافـية مبا يتلءم مع الحتياجات  املراأة فـي املجالت  2 - حتفـيز دور 

الفعلية للمراأة.

3 - العمل على اإقامة امل�سابقات والبطولت والفعاليات فـي املجالت الثقافـية والريا�سية.
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الف�شــل الثانــي

ع�شوية النادي واملزايا واللتزامات 

املــادة ) 5 ( 

تكون الع�سوية فـي النادي وفقا للفئات الآتية: 

1 - الع�سوة العاملة.

2 - الع�سوية اجلماعية.

3 - الع�سوة التابعة.

4 - الع�سوة املنت�سبة.

5 - الع�سوة الفخرية.

6 - الع�سوة الريا�سية.

املــادة ) 6 (

ي�سرتط فـي الع�سوة العاملة الآتي: 

طلب  تقدمي  عند  عاما  ع�سر  ثمانية   )18( عن  �سنها  تقل  ول  امراأة،  تكون  اأن   -  1

الع�سوية.

2 - األ تكون قد �سبق احلكم عليها نهائيا بعقوبة فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف 

اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليها اعتبارها.

اأو  الريا�سية،  الهيئات  اإحدى  الع�سوية عنها من  اأ�سقطت  اأن  �سبق  األ تكون قد   -  3

الثقافـية، ما مل يكن قد زال عنها �سبب الإ�سقاط.

املــادة ) 7 (

تكون مدة ع�سوية الع�سوة الفخرية فـي النادي )4( اأربع �سنوات قابلة للتجديد.

املــادة ) 8 (

ل يجوز منح الع�سوية الفخرية فـي النادي لغري العمانيات اإل بعد موافقة الوزارة.
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املــادة ) 9 (

تعفى الع�سوة الفخرية والع�سوة الريا�سية من �سداد ر�سوم الع�سوية.

املــادة ) 10 (

يتم منح الع�سوية التابعة لبنات الع�سوة العاملة ممن مل يكملن )10( العا�سرة من العمر.

املــادة ) 11 (

تنتقل ع�سوية الع�سوة املنت�سبة اإىل الع�سوية العاملة عند اإكمالها �سن )18( الثامنة ع�سرة.

املــادة ) 12 (

يقدم طلب الع�سوية اإلكرتونيا اإىل اإدارة النادي على النموذج املعد لهذا الغر�س، مرفقا به 

كافة امل�ستندات املطلوبة، مع اإي�سال ب�سداد الر�سم املقرر موقع من اأمينة ال�سندوق، وتدرج 

اأ�سماء طالبات الع�سوية بح�سب تاريخ تقدمي الطلب فـي �سجل خا�س.

املــادة ) 13 (

على املجل�س البت فـي طلبات الع�سوية خلل مدة ل تزيد على )30( ثلثني يوما، ويعد 

م�سي هذه املدة دون رد رف�سا له.

املــادة ) 14 (

يجب اأن تخطر مقدمة الطلب بقرار املجل�س خلل )14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ �سدور 

قرار املجل�س، وفـي حال رف�س الطلب يجب اأن يكون القرار م�سببا.

ويجوز ملن رف�س طلبها التظلم من قرار الرف�س اإىل الوزارة خلل )14( اأربعة ع�سر يوما 

من تاريخ اإخطارها، وعلى الوزارة البت فـي التظلم خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ 

تقدميه، ويعد م�سي هذه املدة دون رد رف�سا للتظلم. 

املــادة ) 15 (

تتمتع ع�سوة النادي باملزايا الآتية:

1 - ا�ستعمال مرافق النادي وملعبه.

2 - ال�ستفادة من اخلدمات التي يقدمها اأو يتيحها النادي للع�سوات.

3 - امل�ساركة فـي امل�سابقات والفعاليات والأن�سطة التي ينظمها النادي. 
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املــادة ) 16 (

تلتزم ع�سوة النادي بالآتي:

1 - دخول مبنى النادي فـي املواعيد املحددة.

2 - التقيد باأحكام النظام واللوائح ال�سادرة تنفـيذا له. 

3 - املحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه. 

4 - تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية واملجل�س، وتعليمات اإدارة النادي.

5 - الوفاء باللتزامات املالية التي يقررها النادي وفقا للئحة املالية للنادي.

6 - احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلق الريا�سية.

7 - �سداد الر�سوم وال�سرتاكات ح�سب الفئات املقررة لكل نوع من اأنواع الع�سوية.

املــادة ) 17 (

تكون ع�سوة النادي م�سوؤولة عما يقع منها اأو من الع�سوات التابعات لها عن اأي تلف لأي 

من ممتلكات النادي اأو مرافقه، ويحدد املجل�س التعوي�س املادي املنا�سب.

املــادة ) 18 (

ت�سقط الع�سوية لأحد الأ�سباب الآتية:

1 - فقد �سرط من �سروط الع�سوية.

2 - عدم �سداد ر�سوم وا�سرتاكات الع�سوية والوفاء باللتزامات املالية ملدة )3( ثلث 

�سنوات متتالية، �سريطة اإخطار الع�سوة ب�سرورة ال�سداد.

اجلمعية  قرارات  اأو  النادي،  لوائح  اأو  النظام،  هذا  اأو  القانون،  اأحكام  خمالفة   -  3

العمومية اأو املجل�س.

4 - �سدور �سلوك ل يتفق مع القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلق 

الريا�سية، وكرامة النادي اأو الحرتام الواجب له.
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املــادة ) 19 (

يجوز للمجل�س اأن يقرر اإعادة الع�سوية اإىل الع�سوة التي اأ�سقطت عنها الع�سوية، اإذا كان 

الإ�سقاط لعدم �سداد الر�سوم وال�سرتاكات والوفاء بامل�ستحقات املالية ل�سبب قاهر، �سريطة 

اأداء جميع املبالغ املتاأخرة وفقا لأحكام اللئحة املالية للنادي.

املــادة ) 20 (

ل يجوز للع�سوة التي اأ�سقطت ع�سويتها اأو لورثتها طلب ا�سرتداد اأي ر�سوم اأو ا�سرتاكات 

اأو مبالغ اأو تربعات اأو هبات مقدمة للنادي فـي اأثناء الع�سوية.

الف�شــل الثالــث

اجلمعية العمومية

املــادة ) 21 (

تتكون اجلمعية العمومية للنادي من الع�سوات العاملت امل�سددات للر�سوم وال�سرتاكات، 

واللتي م�ست على ع�سويتهن �سنة واحدة على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.

املــادة ) 22 (

تخت�س اجلمعية العمومية العادية بالآتي:

املقبلة،  لل�سنة  العمل  وخطة  املا�سية،  لل�سنة  اأعماله  عن  املجل�س  تقرير  اعتماد   -  1

وتقرير مدقق احل�سابات.

وم�سروع  املنتهية،  املالية  لل�سنة  اخلتامي  واحل�ساب  امليزانية  م�سروعي  اعتماد   -  2

امليزانية لل�سنة املالية املقبلة.

3 - انتخاب املجل�س اأو �سغل املراكز ال�ساغرة فـيه.

4 - اختيار مدقق احل�سابات وحتديد مكافاأته.

5 - درا�ســة القرتاحـــات املقدمــة مــن الع�ســوات، �سريطة تقدميها قبل )15( خم�سة 

ع�سر يوما من موعد الجتماع.

6 - اعتماد حم�سر الجتماع ال�سابق.
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املــادة ) 23 (

جتتمع اجلمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة فـي موعد يتم حتديده 

من املجل�س خلل )3( الثلثة اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية، ويكون اجتماع اجلمعية 

العمومية بدعوة من رئي�سة النادي مبدة ل تقل عن )30( ثلثني يوما من تاريخ الجتماع.

يومية  �سحيفة  فـي  العمومية  اجلمعية  لجتماع  الدعوة  ن�سر  يتم  الأحوال،  جميع  وفـي 

عرب  وبالن�سر  النادي  فـي  ظاهر  مكان  فـي  عنها  والإعلن  الأقل،  على  النت�سار  وا�سعة 

الو�سائل الإلكرتونية.

املتعلقة  امل�ستندات والأوراق  العمومية  النادي بت�سليم ع�سوات اجلمعية  اأمينة �سر  وتقوم 

بالجتماع.

املــادة ) 24 (

اإذا كان من بني بنود جدول اأعمال الجتماع انتخاب املجل�س اأو �سغل اأي مركز �ساغر فـيه، 

ففـي هذه احلالة توجه الدعوة قبل موعد الجتماع مبدة ل تقل عن )45( خم�سة واأربعني 

يوما، ويجب اأن تت�سمن الدعوة فتح باب الرت�سيح لتلقي الطلبات خلل )10( ع�سرة اأيام 

من تاريخ توجيه الدعوة، على اأن يتم اإرفاق امل�ستندات املوؤيدة للرت�سيح.

املــادة ) 25 (

يجتمع املجل�س خلل )7( �سبعة اأيام بعد غلق باب الرت�سيح للتحقق من توافر ال�سروط 

الوزارة  واإخطار  العمومية،  اجلمعية  فـي  ال�ساغرة  املراكز  ل�سغل  املر�سحات  فـي  اللزمة 

عن  الإعلن  ويتم  الجتماع،  تاريخ  من  التايل  اليوم  فـي  عليهن  وملحظاته  باأ�سمائهن 

اأ�سماء املرت�سحات فـي مقر النادي.

موؤيدا  امللحظات  تلك  على  برد  للوزارة  التقدم  ملحظات  ب�ساأنها  اأبديت  ملن  ويجوز 

بامل�ستندات خلل )3( ثلثة اأيام من تاريخ اإعلن قائمة املر�سحات، وتقوم الوزارة بالبت 

فـي ذلك وا�ستبعاد من ل تتوافر فـيهن �سروط الرت�سيح واإخطار النادي بذلك.
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املــادة ) 26 (

لهن  يحق  اللتي  الع�سوات  باأ�سماء  النهائي  الك�سف  عن  الإعلن  املجل�س  على  يجب 

ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية موقعا عليه من اأمني ال�سر واأمني ال�سندوق فـي لوحة 

الإعلنات فـي النادي وذلك قبل انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية العادية بـ )8( ثمانية 

اأيام على الأقل، وك�سف نهائي باأ�سماء املر�سحات معتمدا من الوزارة، ول يجوز التعديل فـي 

اأ�سماء اأو بيانات املر�سحات.

املــادة ) 27 (

يجب اإخطار الوزارة بن�سخة من اأوراق الدعوة لعقد اجلمعية العمومية بنوعيها فـي تاريخ 

الإعلن ذاته.

 ويجوز للوزارة اأن توفد ممثلة عنها حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية والإ�سراف على 

اإجراءاته، ولها اأن تبدي راأيها دون اأن يكون لها حق الت�سويت. 

املــادة ) 28 (

يجب على النادي اإخطار الوزارة ب�سورة من حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية خلل مدة 

اأي قرار  اإعلن بطلن  تاريخ الجتماع، وللوزارة  ل تتجاوز )15( خم�سة ع�سر يوما من 

ي�سدر باملخالفة لأحكام القانون اأو هذا النظام اأو اللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفـيذا له.

املــادة ) 29 (

ل يكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحا اإل بح�سور الأغلبية املطلقة لع�سواته، فاإذا 

مل تتوافر هذه الأغلبية يوؤجل الجتماع اإىل موعد اآخر فـي نف�س اليوم اأو فـي املوعد الذي 

يحدده املجل�س خلل )15( خم�سة ع�سر يوما على الأكرث من تاريخ الجتماع الأول.

ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ربع عدد ع�سوات اجلمعية العمومية على الأقل، 

فاإذا مل تتوفر هذه الأغلبية فـي الجتماع الثاين تقوم الوزارة بتكليف املجل�س مبمار�سة 

اخت�سا�سات اجلمعية العمومية حلني عقد اأول اجتماع لها.
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املــادة ) 30 (

وكان  القانوين،  الن�ساب  اكتمال  عدم  ب�سبب  العمومية  اجلمعية  انعقاد  عدم  حالة  فـي 

�سمن جدول اأعمالها انتخاب املجل�س، يعني الوزير جمل�س اإدارة موؤقتا من بني الع�سوات 

اخت�سا�سات اجلمعية  فـي  املجل�س  �سنة واحدة، ويفو�س هذا  تزيد على  العاملت ملدة ل 

العمومية حلني عقد اأول اجتماع لها لنتخاب املجل�س.

املــادة ) 31 (

اجلمعية  بني ع�سوات  الأ�سوات من  وفرز  املجل�س  انتخابات  على  للإ�سراف  ت�سكل جلنة 

وفقا  وذلك  الوزارة،  عن  ممثلة  وبح�سور  النتخابات،  فـي  املر�سحات  غري  العمومية 

للإجراءات والقواعد املحددة فـي لئحة انتخابات النادي. 

املــادة ) 32 (

تلتزم ع�سوة اجلمعية العمومية بح�سور اجتماعاتها، ويجوز للجمعية العمومية فر�س 

غرامة مالية على الع�سوة املتخلفة عن احل�سور وفقا ملا حتدده اللئحة املالية للنادي، اأو 

حرمانها من امل�ساركة فـي بع�س اأن�سطة النادي، اإذا كان عدم ح�سورها لغري �سبب مقبول.

املــادة ) 33 (

يحظر على ع�سوة اجلمعية العمومية ح�سور اجتماعاتها اإذا كان لها اأو لزوجها اأو لأحد 

اأقاربها اأو اأ�سهارها حتى الدرجة الرابعة م�سلحة �سخ�سية فـي مو�سوع مدرج فـي جدول 

اأعمال ذلك الجتماع.

املــادة ) 34 (

اإذا كان انعقاد اجلمعية العمومية للنادي �سحيحا، وحالت اأ�سباب دون اإمتام جدول الأعمال، 

حتددها  اأخرى  جلل�سة  الجتماع  ويوؤجل  �سحيحة،  عنها  �سدرت  التي  القرارات  اعتربت 

اجلمعية العمومية اأو املجل�س على اأن تبلغ ع�سوات اجلمعية العمومية باملوعد اجلديد.

 ومع مراعاة الأحكام التي ت�سرتط اأغلبية خا�سة، ل يوؤثر فـي �سحة الجتماع اأو �سحة 

ما ي�سدر عن اجلمعية العمومية من قرارات اإذا قل عدد الع�سوات احلا�سرات عن العدد 

الذي بداأ به الجتماع �سحيحا، ما مل يقل عددهن وقت الت�سويت عن ربع عدد الع�سوات 

اللتي بداأ الجتماع بهن. 
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املــادة ) 35 (

الع�سوات  املطلقة لأ�سوات  بالأغلبية  للنادي قراراتها  العادية  العمومية  ت�سدر اجلمعية 

احلا�سرات، اأما القرارات اخلا�سة بانتخاب املجل�س فـيكون الرتجيح ملن يح�سل على اأكرث 

اإعادة الت�سويت  اأو اأكرث فـي عدد الأ�سوات، تتم  عدد من الأ�سوات، واإذا ت�ساوت ع�سوتان 

بينهن، فاإذا ت�ساوت الأ�سوات مرة اأخرى اأجريت القرعة بينهن لتحديد الع�سوة الفائزة، 

يعلن  املطلوب،  للعدد  م�ساويا  فـيه  مركز  اأي  ل�سغل  اأو  للمجل�س  املر�سحات  عدد  كان  واإذا 

فوزهن بالتزكية دون احلاجة اإىل اإجراء النتخابات. 

املــادة ) 36 (

يجب على كل ع�سوة فـي اجلمعية العمومية اأن تثبت فـي ورقة النتخاب العدد املطلوب 

انتخابه من املر�سحات لع�سوية املجل�س، واإل اعترب ت�سويتها باطل.

املــادة ) 37 (

فـيكون  النتخابات  عدا  فـيما  وعلنيا  ح�سوريا  العمومية  اجلمعية  فـي  الت�سويت  يكون 

الت�سويت فـيها �سريا، ول جتوز الإنابة فـي ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية اأو فـي الت�سويت.

املــادة ) 38 (

جتوز دعوة اجلمعية العمومية اإىل اجتماع غري عادي، كلما اقت�ست ال�سرورة ذلك اأو بناء 

على طلب من ربع عدد الع�سوات فـي اجلمعية اللتي لهن حق احل�سور، اأو من الوزارة مع 

بيان اأ�سباب عقد الجتماع.

وعلى املجل�س اأن يقوم باتخاذ الإجراءات اللزمة وعقد الجتماع خلل )15( خم�سة ع�سر 

يوما من تاريخ الطلب، فاإذا مل يقم املجل�س بدعوة اجلمعية العمومية فاإنه يجوز للوزارة 

دعوتها على نفقة النادي وتكون الدعوة وفقا لل�سكل والإجراءات املن�سو�س عليها فـي هذا 

النظام.

باجلمعية  اخلا�سة  ذاتها  الإجراءات  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  �ساأن  فـي  وت�سري 

العمومية العادية. 
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املــادة ) 39 (

تخت�س اجلمعية العمومية غري العادية بالآتي:

1 - اإ�سقاط الع�سوية عن كل اأو بع�س ع�سوات املجل�س مبوافقة ثلثي الع�سوات  احلا�سرات.

2 - تعديل اأو اإلغاء قرارات املجل�س مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�سرات. 

3 - تعديل النظام الأ�سا�سي للنادي مبوافقة ثلثي الع�سوات احلا�سرات �سريطة موافقة 

الوزارة على ذلك.

املــادة ) 40 (

اإذا اأ�سقطت اجلمعية العمومية غري العادية الع�سوية عن بع�س ع�سوات املجل�س مبا ل يخل 

بالأغلبية، ففـي هذه احلالة تتخذ اإجراءات دعوة اجلمعية العمومية العادية ل�سغل الأماكن 

ال�ساغرة خلل )15( خم�سة ع�سر يوما.

واإذا اأ�سقطت ع�سوية املجل�س كله تعني اجلمعية العمومية غري العادية جلنة موؤقتة من )5( 

خم�سة اأ�سخا�س مدتها )3( ثلثة اأ�سهر تتوىل اإدارة �سوؤون النادي والدعوة لنتخاب املجل�س 

قبل نهاية هذه املدة، وفـي احلالتني تكون الع�سوية املكت�سبة للمدة الباقية للمجل�س. 

املــادة ) 41 (

اإذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع اجلمعية العمومية للنادي فـي املوعد املحدد لنعقادها، 

وجب على املجل�س اإخطار الع�سوات باملوعد اجلديد خلل )30( ثلثني يوما، والإعلن 

عنه فـي مكان ظاهر فـي النادي وبالن�سر عرب الو�سائل الإلكرتونية، على اأنه ل يجوز باأي 

حال اإجراء اأي تعديل فـي جدول اأعمال اجلمعية العمومية، اأو التغيري فـي اأ�سماء وقوائم 

املر�سحات لع�سوية املجل�س. 

املــادة ) 42 (

فـي حال عدم قيام املجل�س بدعوة اجلمعية العمومية غري العادية للنعقاد خلل املدة املن�سو�س 

عليها فـي هذا النظام، يتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية وفقا للإجراءات 

املن�سو�س عليها فـي املادة )20( من القانون.
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املــادة ) 43 (

ل يجوز للجمعية العمومية النظر فـي غري امل�سائل املدرجة فـي جدول الأعمال، كما ل يجوز 

عقد جمعية عمومية غري عادية للنظر فـي مو�سوع �سبق اأن اتخذت فـيه اجلمعية العمومية 

القرار، ما مل  ذلك  تاريخ �سدور  الأقل من  واحدة على  �سنة  بعد م�سي  اإل  قرارا  بنوعيها 

ت�ستجد وقائع جديدة يرى املجل�س اأنها تقت�سي نظر املو�سوع قبل م�سي املدة امل�سار اإليها.

املــادة ) 44 (

يراأ�س اجتماع اجلمعية العمومية رئي�سة النادي اأو نائبتها، فـي حالة غياب رئي�سة النادي، 

اأو وجود مانع يحول دون ممار�ستها لخت�سا�ساتها، اأو اأكرب الع�سوات �سنا فـي حالة غيابهن 

اأو عند وجود مانع يحول دون قيامهن باأعمالهن، وتتوىل اأمينة �سر النادي القيام بالأعمال 

الإدارية واإعداد حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية، فاإن كانت غائبة تختار رئي�سة الجتماع 

اإحدى ع�سوات املجل�س للقيام مبهام اأمينة ال�سر.

الف�شــل الرابــع

املجلــــ�س

املــادة ) 45 (

ي�سكل جمل�س الإدارة الأول للنادي بقرار من الوزير.

املــادة ) 46 (

ال�سر،  واأمينة  الرئي�سة،  ونائبة  الرئي�سة،  من:  يتكون  اإدارة  جمل�س  النادي  اإدارة  يتوىل 

واأمينة ال�سندوق، و)3( ثلث ع�سوات.

املــادة ) 47 (

يتم انتخاب املجل�س بالقرتاع ال�سري املبا�سر من بني الع�سوات العاملت من قبل اجلمعية 

نتيجة  اإعلن  تاريخ  �سنوات من  اأربع  املجل�س )4(  وتكون مدة  للنادي،  العادية  العمومية 

النتخاب.
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املــادة ) 48 (

تكون رئي�سة النادي وع�سوات املجل�س م�سوؤولت بالت�سامن فـيما بينهن عن كل ما يتخذه 

املجل�س من قرارات من �ساأنها الإ�سرار مب�سالح النادي اأو باأمواله.

وجميع  املجل�س،  ع�سوات  من  ع�سوة  كل  تكون  اجلزائية  بامل�سوؤولية  الإخلل  عدم  ومع 

العاملت فـي النادي، م�سوؤولت عن القرارات اأو الت�سرفات التي ت�سدر عنهن اإذا كان من 

�ساأنها الإ�سرار مب�سالح النادي اأو اأمواله.

املــادة ) 49 (

ي�سرتط فـي املر�سحات لع�سوية املجل�س الآتي:

1 - اأن تكون عمانية اجلن�سية.

العاملة  النادي، وم�سى على ع�سويتها  العاملت فـي  الع�سوات  اأن تكون من   - 2

�سنة على الأقل. 

بعقوبة  عليها  احلكم  ي�سبق  ومل  ال�سمعة،  ح�سنة  ال�سرية،  حممودة  تكون  اأن   -  3

نهائية فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليها 

اعتبارها.

4 - األ تقل �سنها عن )25( خم�س وع�سرين �سنة وقت تقدمي طلب الرت�سيح. 

5 - اأن تكون حا�سلة على �سهادة جامعية على الأقل.

من  وغريها  للع�سوية،  املقررة  وال�سرتاكات  الر�سوم  �سددت  قد  تكون  اأن   -  6

اللتزامات املالية التي يقررها النادي وفقا للئحة املالية للنادي.

7 - اأن يكون لها ن�ساط فـي املجالت الريا�سية اأو الثقافـية اأو ال�سبابية اأو الأن�سطة 

املجتمعية الأخرى.

ويجوز ال�ستثناء من البند )1( من هذه املادة، وذلك بعد موافقة الوزارة.

املــادة ) 50 (

ل يجوز اجلمع بني ع�سوية املجل�س وجمل�س اإدارة هيئة ريا�سية اأخرى، ول يجوز لع�سوات 

اأو  الفردية  الألعاب  فـي  الر�سمية  املباريات  فـي  اآخر  ناد  اأو  ناديهن  ال�سرتاك مع  املجل�س 

اجلماعية اأو التحكيم فـي تلك املباريات، كما ل يجوز اجلمع بني ع�سوية املجل�س والعمل 

فـي النادي باأجر اأو مكافاأة.
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املــادة ) 51 (

يخت�س املجل�س بالآتي:

تاأدية  فـي  الفر�س للع�سوات  النواحي وتوفـري  النادي من جميع  �سوؤون  اإدارة   -  1

ن�ساطهن الريا�سي والثقافـي.

2 - و�سع الربامج للنهو�س مب�ستوى الفرق الريا�سية والثقافـية.

3 - تنظيم ن�ساط الع�سوات وتوجيههن، واإقامة امل�سابقات بينهن والفعاليات الريا�سية 

والثقافـية، والعناية بتكوين فرق النا�سئات فـي خمتلف اللعبات الريا�سية. 

4 - و�سع برامج لتطوير قدرات وكفاءات املدربني وامل�سرفـني والإداريني واحلكام 

فـي النادي.

 5 - التن�سيق والتعاون مع الهيئات املعنية بال�سوؤون الريا�سية والثقافـية فـي حدود 

ال�سيا�سات العامة واخلطط التي ت�سعها الوزارة.

6 - البت فـي طلبات الع�سوية.

7 - البت فـي ال�سكاوى التي تقدم من الع�سوات اأو �سدهن، وتوقيع اجلزاءات طبقا 

لأحكام اللئحة التي تعد لهذا الغر�س مع عدم الإخلل باأحكام هذا النظام.

النادي وعلى الأخ�س اللئحة  النظم واللوائح اللزمة لتنظيم �سوؤون  8 - و�سع 

النتخابات، ولئحة  ال�سحية، ولئحة  املالية، واللئحة  الداخلية، واللئحة 

الن�ساط الريا�سي والثقافـي، �سريطة موافقة الوزارة.

9 - ت�سكيل اللجان الدائمة اأو املوؤقتة. 

10 - اختيار امل�سرف الذي تودع فـيه اأموال النادي.

القرارات  وتنفـيذ  للنعقاد،  للنادي  العادية  وغري  العادية  العمومية  اجلمعية  دعوة   -  11

ال�سادرة عنها.

العموميـــة  النـادي وعر�ســه على اجلمعيــة  لأن�سطـــة  ال�سنـــوي  التقريــر  اإعداد   -  12

للعتماد.

املنتهية،  املالية  ال�سنة  عن  ال�سنوية  وامليزانية  اخلتامي  احل�ساب  م�سروعي  اإعداد   -  13

وم�سروع امليزانية ال�سنوية املقبلة وعر�سها على اجلمعية العمومية للعتماد.

14 - تعيــني العامــلت فـي النــادي وتنظيــم كـــافة �ســوؤونهن الوظيفـيـة، وذلك بعد 

موافقة الوزارة. 

15 - املوافقة على العقود والتفاقيات التي تربم با�سم النادي.

16 - بحث القرتاحات املقدمة من الع�سوات قبل عر�سها على اجلمعية العمومية.

17 - البت فـي ال�ستقالت املقدمة من ع�سوات املجل�س.
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املــادة ) 52 (

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سة املجل�س اأو نائبتها اجتماعا واحدا كل �سهر، وتوجه الدعوة 

اأيام على الأقل، تت�سمن الدعوة  بـ )7( �سبعة  اأمينة �سر النادي قبل موعد الجتماع  من 

حتديد موعد الجتماع ويرفق بها جدول اأعمال الجتماع وامل�ستندات اخلا�سة بذلك.

املــادة ) 53 (

ل يكون اجتماع املجل�س �سحيحا اإل بح�سور الأغلبية املطلقة للع�سوات، فاإذا مل يتوفر هذا 

الن�ساب يوؤجل الجتماع اإىل جل�سة اأخرى حتدد خلل )7( �سبعة اأيام من تاريخ الجتماع 

اأن يذكر  الأول، ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ثلث الع�سوات على الأقل على 

ذلك فـي خطاب الدعوة.

املــادة ) 54 (

ت�ساوت  واإذا  احلا�سرات،  الع�سوات  لأ�سوات  املطلقة  بالأغلبية  املجل�س  قرارات  ت�سدر 

الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�سة الجتماع.

املــادة ) 55 (

تقوم اأمينة �سر النادي باإعداد �سجل لقيد حما�سر اجتماعات املجل�س، ويوقع على حم�سر 

املجل�س رئي�سة اجلل�سة واأمينة ال�سر، ويجوز للوزارة اأن توفد ممثلة عنها حل�سور اجتماعات 

املجل�س لإبداء راأي الوزارة فـي مو�سوع تقت�سي امل�سلحة العامة م�ساركة الوزارة فـي بحثه 

مع املجل�س، دون اأن يكون لها حق الت�سويت، وتخطر الوزارة ب�سورة من حم�سر اجتماع 

املجل�س خلل )14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ انعقاده.

املــادة ) 56 (

يجوز للوزارة اإعلن بطلن اأي قرار ي�سدره املجل�س فـي حال خمالفته لأحكام القانون اأو 

هذا النظام واللوائح التي ي�سدرها النادي.

املــادة ) 57 (

الرئي�سة  طلب  على  بناء  ذلك،  ال�سرورة  اقت�ست  اإذا  عاجل  لجتماع  املجل�س  دعوة  يجوز 

اأو اأمينة ال�سر - بعد موافقة الرئي�سة - اأو ثلث عدد اأع�سائه، وفـي هذه احلالة ل تتقيد 

الدعوة باإجراءات توجيه الدعوة املن�سو�س عليها فـي املادة )52( من هذا النظام. 
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املــادة ) 58 (

للوزير فـي حال خلو مركز اأو اأكرث من مراكز الع�سوات املنتخبات فـي املجل�س لأي �سبب 

من الأ�سباب اأن يعني من ي�سغله، فاإذا زاد عدد املراكز التي خلت عن الن�سف حل املجل�س 

الباقيات  الع�سوات  وت�ستمر  العدد،  لهذا  مكمل  مركز  اآخر  خلو  تاريخ  من  القانون  بقوة 

من املجل�س ال�سابق فـي اإدارة �سوؤون النادي كلجنة لت�سيري الأعمال حلني �سدور قرار من 

الوزير بتعيني جمل�س اإدارة جديد، وفـي احلالتني يكون التعيني ممن تتوفر فيهن �سروط  

جمعية   اأول  انعقاد  حلني  موؤقتا  ذلك  يكون  اأن  على  النظام،  هذا  اأحكام  وفق  الع�سوية 

عمومية عادية يتم فـيها انتخاب العدد املكمل لت�سكيل جمل�س الإدارة اأو لنتخاب جمل�س 

اإدارة جديد بح�سب الأحوال.

املــادة ) 59 (

يعد �سجل لقيد حما�سر اجتماعات املجل�س، ويوقع على حم�سر كل جل�سة رئي�سة املجل�س، 

واأمينة ال�سر، وحتتفظ اإدارة النادي بال�سجلت وامللفات وامل�ستندات اخلا�سة بها فـي مقر 

النادي حتت اإ�سراف اأمينة ال�سر واأمينة ال�سندوق.

ويجوز لكل ع�سوة من ع�سوات املجل�س الطلع عليها، كما يجوز لـها الطلع على �سجل 

حما�سر جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.

واإخطاره  بالنادي  اخلا�سة  وامل�ستندات  وامللفات  ال�سجلت  جميع  على  الطـلع  وللوزارة 

اأ�سبابها خلل )30( ثلثني  واإزالة  لتلفـيها  وذلك  تراها  التي  واملخالفات  مبلحظاتها 

الإدارية  املخالفات  من  الوزارة  ملحظات  تلفـي  عدم  ويعد  الإخطار،  تاريخ  من  يوما 

اجل�سيمة.

املــادة ) 60 (

تزول �سفة الع�سوية فـي املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية:

1 - الوفاة.

2 - ال�ستقالة.

3 - اإذا تخلفت الع�ســوة عن ح�ســور )3( ثلثة اجتمــاعات متتـــالية، اأو )4( اأربــعة 

اجتمــاعات متفرقة خــلل العام دون عذر كتــابي يقبله املجل�س، على اأن ي�ســدر 

قرار من املجل�س فـي هذا ال�ساأن.
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املــادة ) 61 (

ت�سقط ع�سوية املجل�س اإذا توفرت اأحد الأ�سباب الآتية:

1 - اإذا �سدر �سدها حكم نهائي فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، اأو 

قرار تاأديبي من اجلهة التي تعمل فـيها عن خمالفة ثبت اأنها خملة بال�سرف 

اأو الأمانة.

2 - اإذا اأ�سقطت ع�سويتها من اإحدى الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي 

اأو الثقافـي، اأو لأ�سباب خملة بال�سرف اأو الأمانة. 

3 - اإذا ثبت ارتكابها اأعمال متـ�س كرامة النادي، اأو ت�سر باأمواله اأو ممتلكاته.

وت�سدر اجلمعية العمومية غري العادية قرارا باإ�سقاط الع�سوية فـي املجل�س، وذلك باأغلبية 

ثلثي ع�سواتها احلا�سرات.

املــادة ) 62 (

ل يجوز للع�سوة التي اأ�سقطت ع�سويتها وفقا حلكم املادة )61( من هذا النظام الرت�سح 

مرة اأخرى لع�سوية املجل�س اأو اأي ناد، اأو اأي هيئة ريا�سية اأو ثقافـية اأخرى، اإل اإذا رد اإليها 

اعتبارها، اأو زالت عنها اأ�سباب الإ�سقاط.

املــادة ) 63 (

للوزير اأن ي�سدر قرارا م�سببا بحل املجل�س، وتعيني جمل�س اإدارة موؤقت ملدة �سنة واحدة 

من بني الع�سوات العاملت فـي النادي، وذلك فـي احلالتني الآتيتني:

1 - عدم تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية العادية اأو غري العادية خلل )3( ثلثة 

اأ�سهر من تاريخ �سدورها.

 2 - ارتكاب خمالفات مالية اأو اإدارية ج�سيمة. 

ول يجوز اإ�سدار قرار احلل اإل بعد اإخطار املجل�س باملخالفة املن�سوبة اإليه، وانق�ساء )30( 

ثلثني يوما من تاريخ الإخطار دون اأن يقوم املجل�س باإزالة اأ�سباب املخالفة ما مل توجد 

مربرات للمخالفة تقبلها الوزارة.
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املــادة ) 64 (

يجب اأن ين�سر قرار حل املجل�س فـي اجلريدة الر�سمية خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ 

�سدوره. 

وللمجل�س ولكل ع�سوة فـيه التظلم من هذا القرار اإىل الوزير خلل )15( خم�سة ع�سر 

يوما من تاريخ ن�سره، وعليه البت فـي التظلم خلل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدميه، 

ويعترب م�سي هذه املدة دون رد رف�سا للتظلم.

املــادة ) 65 (

يجب على املجل�س ت�سليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال النادي و�سجلته وم�ستنداته 

وموجوداته، ول يخل ذلك مب�سوؤوليتهم الت�سامنية وال�سخ�سية املن�سو�س عليها فـي هذا 

النظام.

ويتوىل جمل�س الإدارة املوؤقت كافة اخت�سا�سات املجل�س الذي مت حله، على اأن يلتزم جمل�س 

الإدارة املوؤقت باإزالة اأ�سباب املخالفة التي اأدت اإىل حل املجل�س، وعلى جمل�س الإدارة املوؤقت 

اإدارة  جمل�س  لنتخاب  مدته  انتهاء  قبل  للنعقاد  العادية  العمومية  اجلمعية  يدعو  اأن 

جديد، واأن يعر�س عليها تقريرا مف�سل عن حالة النادي، وما قام به من اأعمال واأن�سطة 

خلل فرتة تعيينه.

الف�شــل اخلامــ�س

املكتب التنفـيذي

املــادة ) 66 (

ال�سر، واأمينة  النادي، ونائبتها، واأمينة  يكون للمجل�س مكتب تنفـيذي يتكون من رئي�سة 

ال�سندوق، وع�سوتني يختارهما املجل�س من بني ع�سوات النادي اأو العاملت فـيه.

املــادة ) 67 (

يخت�س املجل�س التنفـيذي بالآتي: 

1 - اإعداد ودرا�سة املو�سوعات التي تعر�س على املجل�س، واإبداء امللحظات عليها.

2 - متابعة تنفـيذ قرارات املجل�س.

3 - بحث املو�سوعات العاجلة، واإ�سدار ما يراه فـي �ساأنها من تو�سيات اأو قرارات وفقا 

للئحة الداخلية للنادي.

4 - اقرتاح تعيني العاملت فـي النادي، وحتديد اأجورهن ومكافاآتهن وعلواتهن.

5 - حفظ امل�ستندات وال�سجلت الإدارية واملالية والأختام فـي مقر النادي. 

6 - درا�سة املو�سوعات التي يحيلها املجل�س. 
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املــادة ) 68 (

تخت�س رئي�سة النادي بالآتي:

واجتماعات  واملجل�س،  العادية،  وغري  العادية  العمومية  اجلمعية  جل�سات  رئا�سة   -  1

اللجان املختلفة. 

2 - متثيل النادي اأمام الق�ساء ولدى الغري.

3 - توقيع العقود والتفاقيات التي تربم با�سم النادي، وذلك بعد موافقة املجل�س عليها.

4 - التوقيع على اأذونات ال�سرف وال�سيكات مع اأمينة ال�سندوق اأو من يحل حملها.

5 - املكاتبات التي يرى املجل�س �سرورة توقيعها من رئي�سة النادي.

املــادة ) 69 (

اأو  فـي حالة غيابها  اخت�سا�ساتها  فـي ممار�سة  املجل�س  رئي�سة  الرئي�سة حمل  نائبة  حتل 

وجود مانع يحول دون ممار�ستها لخت�سا�ساتها. 

املــادة ) 70 (

تبا�سر اأمينة ال�سر الخت�سا�سات الآتية: 

1 - توجيــــه الدعــوة والإعداد لعقد اجتماعات اجلمعية العمومية واملجل�س، واملكتب 

التنفـيذي واللجان وحترير املحا�سر اخلا�سة بها، وت�سجيلها فـي ال�سجلت املعدة 

لهذا الغر�س، والتوقيع عليها مع رئي�سة الجتماع.

2 - و�سع جدول اأعمال الجتماعات واإدراج امل�سائل التي يرى املجل�س ت�سمينها فـي 

جدول اأعماله، واملو�سوعات التي يرى املجل�س اإدراجها فـي جدول اأعمال اجلمعية 

العمومية.

3 - تنفـيذ قرارات املجل�س من خلل املكتب التنفـيذي. 

4 - الإ�سراف على اأعمال اللجان، وامل�ساركة فـي ع�سويتها، وتنفـيذ قراراتها. 

5 - رفع تقرير �سنوي اإىل املجل�س عن حالة النادي واأن�سطته.

6 - عر�س طلبات الع�سوية على املجل�س. 
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7 - حفظ �سلفة النادي امل�ستدمية ح�سبما يقرره املجل�س.

8 - اإعداد م�سروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بال�سرتاك مع اأمينة ال�سندوق ورفعه 

اإىل املجل�س.

9 - التوقيع على مكاتبات النادي، عدا املكاتبات التي يرى املجل�س �سرورة توقيعها من 

رئي�سة النادي. 

10 - اأي مهام اأخرى تكلف بها من قبل املجل�س.

املــادة ) 71 (

تخت�س اأمينة ال�سندوق بالآتي:

1 - الإ�سراف على حت�سيل اإيرادات واأموال النادي، واإيداعها فـي ح�ساب النادي.

من  والتحقق  املالية  بالأمور  املتعلقة  التنفـيذي  واملكتب  املجل�س  قرارات  تنفـيذ   -  2

مع  يتعار�س  ل  ومبا  املعتمدتني،  ال�سنوية  واخلطة  امليزانية  لبنود  مطابقتها 

اللئحة املالية للنادي. 

3 - التوقيع مع رئي�سة النادي على اأذون ال�سرف وال�سيكات.

4 - الإ�سراف على ح�سابات النادي والقيد فـي ال�سجلت والدفاتر املالية.

5 - املحافظة على م�ستندات الإيرادات وامل�سروفات، مع م�سوؤوليتها عن جميع البيانات 

احل�سابية التي تدرج فـي الدفاتر املالية. 

6 - اإعداد م�سروعي احل�ساب اخلتامي وامليزانية لل�سنة املالية املنتهية وال�سرتاك مع 

اأمينة ال�سر فـي اإعداد م�سروع امليزانية املالية لل�سنة املالية املقبلة وعر�سها على 

املجل�س.

واملياه  الكهرباء  وا�ستهلك  امل�سرتيات  وفواتري  واملكافاآت  الأجور  �سرف  اعتماد   -  7

واخلدمات وغريها وفق بنود امليزانية املعتمدة للنادي، ومبا ل يتعار�س مع اأحكام 

اللئحة املالية للنادي.

8 - اإعداد تقرير ربع �سنوي واآخر �سنوي عن احلالة املالية للنادي ورفعهما اإىل املجل�س.

9 - اأي مهام تكلف بها من قبل املجل�س فـي اجلانب املايل.
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الف�شــل ال�شــاد�س

مالية النادي

املــادة ) 72 (

يكون للنادي ميزانية �سنوية، وح�ساب ختامي يجري اإعدادهما وفق الأ�س�س املحا�سبية املقررة.

للنادي فـي الأول من �سهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثلثني من  املالية  ال�سنة  وتبداأ 

�سهر دي�سمرب من كل عام، على اأن تنتهي ال�سنة املالية الأوىل فـي احلادي والثلثني من 

�سهر دي�سمرب من ال�سنة املالية التالية لقرار اإ�سهار النادي.

املــادة ) 73 (

تتكون املوارد املالية للنادي من الآتي: 

1 - الر�سوم وال�سرتاكات املقررة ح�سبما حتددها اللئحة املالية. 

2 - اإيرادات املباريات الريا�سية والأن�سطة والدعاية والإعلن والفعاليات التي توافق 

عليها الوزارة. 

اأمــــوال النـــادي وم�سروعاتــــه ال�ستثماريــة التــي توافــق عليهــا الوزارة،  3 - عائــــدات 

ومبا ل يتعار�س مع اأحكام القانون.

القانون  مع  يتعار�س  ل  مبا  املجل�س  يقبلها  التي  والو�سايا  والهبات  التربعات   -  4

واأهداف النادي.

5 - اأي دعم مقدم من احلكومة.

املــادة ) 74 (

ي�سدر املجل�س فـي بداية ال�سنة املالية من كل عام قرارا بتحديد الن�سبة املئوية لكل بند 

من بنود ال�سرف على ال�سوؤون املالية، والإدارية والفنية والأن�سطة والفعاليات الريا�سية 

والثقافـية، والإن�ساءات واملرافق واأعمال ال�سيانة وغريها.

املــادة ) 75 (

اأحد  لدى  با�سمه  واحد  م�سرفـي  ح�ساب  فـي  النقدية  اأمواله  يودع  اأن  النادي  على  يجب 

موافقة  بعد  اإل  احل�ساب  اأو  امل�سرف  تغيري  يجوز  ول  ال�سلطنة،  فـي  املرخ�سة  امل�سارف 

الوزارة كتابة على ذلك.
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املــادة ) 76 (

يجب على النادي اإنفاق اأمواله فـيما يحقق اأهدافه.

املــادة ) 77 (

ل يجوز للنادي جمع املال من اجلمهور اإل بعد موافقة الوزارة واحل�سول على الرتاخي�س 

اللزمة لذلك. 

املــادة ) 78 (

يراجع ح�سابات النادي مدقق ح�سابات معتمد من غري ع�سوات املجل�س تختاره اجلمعية 

العمومية مع حتديد مكافاأته، ويخت�س بالآتي:

1 - فح�س امل�ستندات املالية للنادي ومراجعة ح�ساباته، وفقا لأحكام اللئحة املالية.

اإىل  ملحظات  من  يراه  ما  ورفع  ال�سنوية  امليزانية  بنود  �سرف  اأوجه  مراجعة   -  2

املجل�س، ليعمل على تلفـيها، واإذا مل يقم املجل�س بتلفـي هذه امللحظات يخطر 

مدقق احل�سابات الوزارة بذلك.

3 - مراجعة امليزانية املالية للنادي واحل�ساب اخلتامي وتدقيقهما قبل عر�سهما على 

املجل�س.

4 - رفع تقرير اإىل اجلمعية العمومية عن املركز املايل للنادي.

5 - اأي مهام اأخرى يكلف بها من قبل املجل�س.

املــادة ) 79 (

ممار�سته  دون  يحول  مانع  وجود  اأو  وفاته  اأو  احل�سابات  مدقق  ا�ستقالة  حالة  فـي 

اإهماله اجل�سيم فـي مبا�سرة مهامه، يجب على املجل�س تعيني  اإذا ثبت  اأو  لخت�سا�ساته، 

مراقب ح�سابات بدل منه، ويحدد مكافاأته على اأن يعر�س ذلك فـي اأول اجتماع للجمعية 

العمومية لعتماد تعيينه اأو لختيار مدقق ح�سابات اآخر.

املــادة ) 80 (

تعترب اأموال النادي واملمتلكات الثابتة واملنقولة والهبات والتربعات والو�سايا والإعانات 

وغريها ملكا له، ولي�س للع�سوات اأي حق فـيها. 
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الف�شــل ال�شــابع

حل النادي 

املــادة ) 81 (

يجوز حل النادي وذلك بقرار م�سبب من الوزير فـي احلالت الآتية:

1 - اإذا ثبت عجزه عن حتقيق الأغرا�س التي اأن�سئ من اأجلها.

2 - اإذا ت�سرف فـي اأمواله فـي غري الأهداف التي اأن�سئ من اأجلها.

3 - اإذا مل تنعقد جمعيته العمومية العادية عامني متتاليني.

4 - اإذا ارتكب خمالفة ج�سيمة للقانون وهذا النظام اأو خالف النظام العام اأو الآداب 

العامة.

ويتبع فـي هذا ال�ساأن الإجراءات املن�سو�س عليها فـي املادة )34( من القانون. 

املــادة ) 82 (

مزاولة  فـيه  والعاملت  املجل�س  على  ويحظر  الر�سمية،  اجلريدة  فـي  احلل  قرار  ين�سر 

عملهن فـي النادي اأو الت�سرف فـي اأمواله فور �سدور القرار.

ويحظر على كل من تثبت م�سوؤوليتها من ع�سوات املجل�س عن وقوع املخالفات التي دعت 

اإىل حل النادي الرت�سح لع�سوية جمل�س اإدارة اآخر ملدة )5( خم�س �سنوات من تاريخ �سدور 

قرار احلل.

املــادة ) 83 (

تعني الوزارة م�سفـيا للنادي باأجر حتدده، ويجب على اإدارة النادي ت�سليم امل�سفـي جميع 

امل�ستندات وال�سجلت اخلا�سة بالنادي متى طلب منهم ذلك، وميتنع على امل�سرف املودع 

لديه اأموال النادي، واملدينني له الت�سرف فـي اأي حق من حقوقه املالية اإل مبوافقة كتابية 

من امل�سفـي، وي�سدر الوزير قرارا بتحويل اأموال النادي الذي مت حله اإىل اأي ناد اآخر.
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الف�شــل الثــامن

املحظورات

املــادة ) 84 (

ل يجوز للنادي اإ�سراك اأي ع�سوة فـي اأي ن�ساط ريا�سي اإل بعد التاأكد من �سلمتها من 

الناحية ال�سحية، ويجب التحقق من حالتها الطبية مرة واحدة على الأقل كل �سنة، ويجب 

على النادي م�سك ملف طبي لكل لعبة. 

املــادة ) 85 (

ل يجوز للنادي اأن يقوم باإن�ساء مبان اأو �سالت اأو قاعات اأو ملعب اأو اأي من�ساآت جديدة 

اأو ا�ستكمال اإن�سائها اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة.

املــادة ) 86 (

اأو فعاليات مع الفرق الأجنبية �سواء داخل  اأن�سطة  اأو  ل يجوز للنادي اإقامة اأي مباريات 

ال�سلطنة اأو خارجها اإل بعد احل�سول على موافقة كل من احتاد اللعبة املخت�س والوزارة، 

خارج  مقرها  هيئات  اأو  اأ�سخا�س  من  م�ساعدات  اأو  اأموال  يتلقى  اأن  للنادي  يجوز  ل  كما 

ال�سلطنة اأو اأن يدفع �سيئا من اأمواله لهوؤلء الأ�سخا�س اأو اجلهات اإل مبوافقة كتابية من 

الوزارة.

املــادة ) 87 (

ل يجوز لع�سوات النادي مزاولة األعاب القمار اأيا كان نوعها، كما ل يجوز اإدخال اأو بيع اأو 

تقدمي اأي م�سروبات كحولية فـي مقر النادي. 

الف�شــل التـا�شع

ال�شكاوى واجلزاءات الإدارية 

املــادة ) 88 (

توقع على كل من يخالف اأحكام القانون، اأو هذا النظام، اأو لوائح النادي، اأو قرارات اجلمعية 

العمومية اأو املجل�س، اأحد اجلزاءات الآتية: 

1 - لفت النظر.

2 - الإنذار.

3 - اإيقاف الع�سوة موؤقتا، وحرمانها من دخول مقر النادي ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر. 

4 - اإ�سقاط الع�سوية.
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املــادة ) 89 (

ت�سدر قرارات املجل�س بتوقيع اجلزاءات املن�سو�س عليها فـي املادة )88( من هذا النظام 

بالأغلبية املطلقة لأ�سوات الع�سوات احلا�سرات، فـيما عدا توقيع جزاء اإ�سقاط الع�سوية 

فـي�سرتط موافقة ثلثة اأرباع ع�سوات املجل�س على الأقل.

املــادة ) 90 (

ل يجوز توقيع اأي من اجلزاءات املن�سو�س عليها فـي املادة )88( من هذا النظام، اإل بعد 

�سماع اأقوال الع�سوة املخالفة وحتقيق دفاعها، ويتم اإخطار الع�سوة حل�سور التحقيق عرب 

الو�سائل الإلكرتونية قبل موعد اجلل�سة املحددة بـ )7( �سبعة اأيام على الأقل، وفـي حالة 

ثبوت امتناعها عن احل�سور ي�سدر القرار فـي �ساأنها غيابيا.

ويجوز اإيقاف ع�سوية الع�سوة املخالفة لإجراءات التحقيق ملدة اأق�ساها )14( اأربعة ع�سر 

يوما، ويجوز متديدها ملرة واحدة اإذا ا�ستدعت اإجراءات التحقيق ذلك.

املــادة ) 91 (

اأي من اجلزاءات املن�سو�س عليها فـي هذا النظام التظلم من قرار  يجوز ملن وقع عليها 

توقيع اجلزاء اإىل املجل�س خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطارها به، وللمجل�س 

البت فـي التظلم خلل مدة ل تزيد على )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تقدميه، ويعد 

عدم الرد على التظلم خلل تلك املدة رف�سا له.
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/9/2

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/9 بتاريخ 2021/9/27م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقــة علــى تاأ�سيــــ�س �سركـــــة / الدكتــــور عي�ســــى بن اآدم الرئي�ســـي و�سركــاوؤه للمحامــاة 

وال�ست�سارات القانونية )�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�شـدر فـي : 20/ 2 /1443هـ 

املوافـــــق : 27/ 9 /2021م

د . يحيـــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيـــــــــــ�س جلنــــــــة قبـــــــــــول املحــــامـــــــني
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

"ال�سركاء"  املحامون  اتفق  2021/6/1م،  املوافــــق  1442/10/20هـ  الثالثـــاء  يـــوم  فـــي  اإنــه 

املذكورون اأدناه على تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة 

القرار  واأحكام   ،96/108 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  لأحكام  وفقا 

ال�سركات  لتاأ�سي�س  الالزمة  والإجراءات  ال�سروط  �ساأن  فـي  ال�سادر   99/70 رقم  الوزاري 

املدنية للمحاماة.

ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

للمحاماة وال�ست�سارات  الرئي�سي و�سركاوؤه  اآدم  بن  الدكتور عي�سى  ال�سركـــة:  ا�ســم  يكـــون 

القانونية )�سركة مدنية للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

اأن  لل�سركـــة  ويجـــوز  عمان(،  )�سلطنة  م�سقط  حمافظة  فـي  الرئي�سي  ال�سركــة  مركز  يكــون 

تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم 
وحمـال اإقامتـهم وعناوينـهم

املـــادة ) 3 (
تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتيــن:

حمل الإقامة/ العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

عماينالدكتور/ عي�سى بن اآدم بن حممد الرئي�سي1

العذيبة ال�سمالية - ولية بو�سر 

حمافظة م�سقط 

عمايناملحامي/ مبارك بن بخيت بن عبيد النوفلي 2

ودام الغاف - ولية امل�سنعة  

حمافظة جنوب الباطنة
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام باأعمال املحاماة واال�شت�شارات القانونية واأعمال الوكالة عن 

االآخرين فـي الدعاوى واالأعمال القانونية االأخرى الكفـيلة بحفظ وا�شرتداد حقوق موكليهم 

اخلا�شة  فـي جمال احلقوق  والعمل  اأو معنوية،  مادية  كانت  �شواء  تلك احلقوق  والدفاع عن 

من  املحاماة  مبهنة  املرتبطة  االأعمال  وكل  وت�شجيلها  وحمايتها  وال�شناعية  الفكرية  بامللكية 

احل�شور مع اأو عن ذوي ال�شاأن اأمام الهيئات الق�شائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان 

فـي  عنهم  والدفاع  االأخرى  الر�شمية  التحقيق  وجهات  الق�شائي  االخت�شا�ض  ذات  االإدارية 

الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي وامل�شورة القانونية لطالبيها و�شياغة العقود 

واتخاذ االإجراءات القانونية ب�شاأنها.

مـــدة ال�شــركة
املـــادة ) 5 (

تبداأ ال�شركة اأعمالها من تاريــخ موافقــة جلنـــة قبول املحامني، وت�شتمر اإىل اأن يتم حلها 

اأو ت�شفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.

راأ�ض مــال ال�شركــة
املـــادة ) 6 (

اإلــــى )10.000(  يكون راأ�ض مال ال�شركة )10.000 ر.ع( ع�شرة اآالف ريــال عمانـــــي مق�شــم 

ع�شرة اآالف ح�شة بقيمة ا�شمية قدرها )1( ريـال عماين واحد للح�شــــة الواحـــدة، وفقا للآتي:

الن�شبةعدد احل�ش�ضاال�شــــمم

50٪5.000الدكتور/ عي�شى بن اآدم بن حممد الرئي�شي1

50٪5.000املحامي/ مبارك بن بخيت بن عبيد النوفلي2
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�شائر

املـــادة ) 7 (

ال�سركة، وفـي حالة  راأ�س مال  ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي  توزع الأرباح واخل�سائر بني 

وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإىل ال�سنة التالية، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 

مدير ال�شركـــة

املـــادة ) 8 (

اأ - يتوىل اإدارة ال�سركة املحامي ال�سريك/ مبارك بن بخيت بن عبيد النوفلي، ويكون ال�سريكان 

املحاميان اأعاله مفو�سني بالتوقيع متحدين اأو منفردين.

ب - يتوىل املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.

ج - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:

1 - ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها.

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 

املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة.

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني.

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وذلك ح�سب 

مقت�سيات العمل.

د - ي�ســاأل املديـــر ب�سفـــة �سخ�سيـــة جتـــاه ال�سركة اأو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.
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هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 

مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح 

ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة 

خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.

و - يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 

�سهرين على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.

ز - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته.

حقـوق وواجبـات ال�شركـاء

املـــادة ) 9 (

 اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة.

ب - ل يجوز لل�سريك دون موافقة باقــي ال�سركــاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها.

ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  موافقة  وب�سرط  ال�سركاء،  من  لأي  عو�س 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل.

د - ل يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريــــك، ويجـــوز لهـــم خــالل �ستة اأ�سهر 

من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد.

مال  راأ�س  زيادة  اأو  �سركاء جدد  اإدخال  اأو  ال�سركة  بتعديل عقد  ال�سركاء  قرارات  كل   - هـ 

ال�سركــة اأو تعديـــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركـــة فـي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركــة يجــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية: 

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.

3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.

كيفـية حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها
املـــادة ) 11 (

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:

1 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.

2 - اإجماع ال�سركاء على حلها.

3 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.

4 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها.

5 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها، اأو توقفها عن ممار�سة 

ن�ساطهــا مــدة تزيـــد على �ستـــة اأ�سهـر، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

ل تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها.

6 - اأي اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليها القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �ســـاأن ال�سروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة العتباريـــة 

بالقدر الالزم للت�سفـية، وي�ساف اإىل ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفـية عبارة )حتت 

الت�سفـية(.
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ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة، ويعترب 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب. 

د - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70. 

هـ - اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـية اأعمالها يتعيـــن اإنهاء كافـــة الق�سايــا 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفـية  على  ال�سركاء  بني  والتفاق  فـيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء.

القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ) 12 (

باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  اأحكام  العقد تطبق  هــذا  فـــي  نــ�س  ب�ساأنــه  يرد  فـيما مل 

ال�سلطاين رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة 

لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47.

توقيع ال�شركاء 

- الدكتور/ عي�سى بن اآدم بن حممد الرئي�سي                                   التوقيـــع
- املحامي/ مبارك بن بخيت بن عبيد النوفلي                                   التوقيـــع
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 

قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 123179

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خياطة عبايات ن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رونق النيل الأزرق 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141107

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تركيب كامريات فـيديو، اأجهزة حتكم عن بعد، اأجهزة اإنذار �سد احلريق، اأجهزة اإنذار �سد 

ال�سرقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التقنيات الهند�سية الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145663

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نهر الرمي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الغربة، ولية بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146242

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية اخلام�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146353

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التطبيقات الذكية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146398

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم حفالت ترفـيه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرين الورد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146408

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلي�ش الزمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147341

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإ�سالح  البطاريات،  و�سحن  املركبات  كهربـــاء  اإ�ســـالح  و�سمكـــرة،  ودهـــان  مركبات  اإ�سالح 

ميكانيك املركبات، اإ�سالح حماور وفرامل ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الب�ساطة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147345

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ساطري خميليف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147954

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�ش جاهزة، مالب�ش للريا�سة البدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العزيزي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148290

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سا�سة العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148434

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اخل�سراوات والفواكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كهف الرا�سيات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9

 

-157-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148435

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الت�سوق ال�سريع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمطة الوليات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148436

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنهار الرفد احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148437

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع العطور والبخور وملحقاتها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اململكة للعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148438

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سميم الديكور الداخلي، الت�سميم الداخلي، ال�ست�سارات املعمارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خديجة للفن املعماري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148439

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مناديل ورقية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالـله بن را�سد بن حممد الربيكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148440

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز اأدبي لن�سر البحوث الأدبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جامعة نزوى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بركة املوز، حمافظة الداخلية، �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148444

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  لالأحذية،  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  والبخور، 

واأدوات  ملالب�ش  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  اجلاهزة،  للمالب�ش  املتخ�س�سة 

ولوازم الأطفال، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع 

ال�سفر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�ش الهدى للم�ساريع الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148445

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تلميع املركبات، التلميع بالورني�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإعمار ظفار الرا�سخة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148446

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الأبواب والنوافذ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاألق النجوم املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148447

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مكتب اإداري، بيع الدواجن املربدة واملجمدة، ا�سترياد وت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيداف الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148449

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

احللوى العمانية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تراث املجد التليد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148451

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإدارة العقارات، تاأجري العقارات، تاأجري املكاتب، عقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونار الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الغربة، ولية بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148454

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع اأدوات ب�سرية ونظارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوتن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148455

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خمابز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الوهيبي ال�ستثمارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية مطرح، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148456

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الرتبية والتعليم، خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زكية بنت خمي�ش اخلرو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148458

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وقود.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هرمز للخدمات البحرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148459

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وقود.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدقم للخدمات البحرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148461

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )ومكيفات ال�سيارات واإ�سالح الإطارات وغ�سيل ال�سيارات وميزان 

املركبات وكهرباء املركبات وتاأجري املركبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة التطوير الإبداعي العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148462

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ق�سدة منتجات األبان )ا�ستخال�ش وتكرير الدهون احليوانية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريح احل�سارة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148463

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بلح البحر غري احلي، مركز طماطم، بقول حمفوظة، عد�ش حمفوظ، فواكه حمفوظة، 

خ�سراوات حمفوظة، مك�سرات حم�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرايا البدر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148465

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تدقيق احل�سابات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم لتدقيق احل�سابات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148471

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، ت�سحيم املركبات، غ�سل املركبات، تلميع املركبات، �سيانة املركبات، 

تغيري بطاريات ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإجنازات احلويل املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148472

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع مدينة الأحالم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148475

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع الأثاث.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد الفن الراقي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148476

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع الأجهزة الإلكرتونية وتوابعها واحلا�سب الآيل وت�سدير وا�سترياد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منتزه اخلالدية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148477

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العقارات،  اإدارة  العقارات،  تثمني  العقارات،  وكالت  خدمات  العقارات،  تاأجري  ال�سم�سرة، 

وكالء  العقارية،  ال�سوؤون  عقـــارات،  املكاتـــب  تاأجيــــر  ال�سكنيــــة،  وال�سقق  العقارات  مكاتب 

الإ�سكان، اإدارة العمارات، تاأجري ال�سقق، تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تبارك للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148479

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عر�ش ال�سلع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رو�ستاند و�سريكه للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148483

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلديقة الذهبية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148484

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز م�سقط الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148485

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املعادن الثمينة(، ذهب غري  قالئد جموهرات، جموهرات )�سنع احللي واملجوهرات من 

نفـي�سة،  معادن  من  �سبائك  حلي،  دبابي�ش  جموهرات،  ذهبية  خيوط  مطرق،  اأو  م�سغول 

خوامت جموهرات )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات(، اأقراط، 

دبابي�ش جموهرات، خرز ل�سنع املجوهرات، اأ�ساور م�سنوعة من ن�سيج مطرز جموهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العا�سمة العربية املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148486

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، كعك، �سوكولتة، حلويات، بوظة، فطائر 

حمالة بانكيك، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكولتة 

باحلليب، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، �ساي 

مثلج، حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك، حلي باحللويات لتزيني الكعك، بوظة جممدة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقنية اخلدمات الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148487

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع مالب�ش الأطفال اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعبيلة للوج�ستيات والأعمال �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 390 ر.ب: 130 ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148489

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات تعطري الهواء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ندى الوادي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية نزوى، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148491

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سروح النه�سة الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148493

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�ش، اأحذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اأ�سواق الإمارات اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148495

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإعادة التدريب املهني، التوجيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة روؤية لأنظمة التحكم الآيل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148499

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم )لتقدمي املاأكولت العربية وغريها على حلم احلا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو عامر اجلديدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148503

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عيادة طب اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغالية للتميز احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148507

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 

اخلدمة  مطاعم  خدمات  الفنادق،  فـي  احلجز  املطاعم،  خدمات  الكانتينات،  املتنقلة  اأو 

خدمات  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية، 

مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، تزيني الطعام، خدمات الطهاة ال�سخ�سية )اإعداد اأطباق 

ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك، خدمات 

�سالة ال�سي�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة بن طري الرب للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148508

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع الأع�ساب وم�ستح�سرات التجميل وبيع الع�سل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحيق اللواء الأخ�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148509

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سياحية،  الرحالت  ترتيب  املركبات،  تاأجري  ال�سياحية،  الأماكن  لرتياد  النقل  خدمات 

النقل البحري، احلجز لل�سفر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الفار�ش الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148510

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�ش اجلاهزة واملن�سوجات وتوابعها والعطور والبخور واأدوات الزينة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ستيعاب للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148517

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ الغيداء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148518

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن عبداللـه بن �سلطان ال�سحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148520

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خبز بدون خمرية، ب�سكويت، حلويات �سكرية، خبز، معجنات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد بن �سامل بن خمي�ش الغافري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148521

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باعبد و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148522

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع م�ستح�سرات التجميل والعطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة جنمة ال�سرب الظفارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148524

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإدارة العمارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلمادي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148525

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة احلا�سوب، جتديد  واإ�سالح  الكهربائية، تركيب و�سيانة  الأجهزة  واإ�سالح  تركيب 

الأعمال الفنية، ا�ست�سارات اإن�سائية، اإ�سالح اأ�سالك الطاقة، خدمات �سحن بطارية الهاتف 

اخلليوي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كر�سي الذهب العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148526

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الرتبية والتعليم، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، التعليم فـي املدار�ش الداخلية، 

التعليم الديني، خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة الإميان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148527

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�ش اجلاهزة والكماليات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدينة ال�سعيدة اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148528

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

نفخ الزجاج، جلخ زجاج النظارات، خدمات تظليل زجاج نوافذ ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو بلعرب احلارثي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148530

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفـيذ طلبات ال�سراء والتجارة الإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البرتاء احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148531

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، تنظيف املباين من الداخل، غ�سيل وكي املالب�ش، تنظيف املداخن، 

البناء )مقاولت  املركبات،  املالب�ش، غ�سل  الهواء، تنظيف  اأجهزة تكييف  واإ�سالح  تركيب 

البناء والديكور واأعمال العزل(، اإن�ساء و�سيانة خطوط الأنابيب، البناء بالطوب، تنظيف 

و�سع  الت�سقيف  خدمات  اإن�ساء،  معـــدات  الرافعـــات  تاأجيــــر  للمباين،  اخلارجية  ال�سطوح 

الأ�سقف، خدمات التدبري املنزيل خدمات التنظيف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيدق العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148534

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تركيب اأدوات مانعة لنزلق اإطارات املركبات، اأ�سقف �سيارات، �سال�سل لل�سيارات، �سا�سيهات 

�سدمات  واقيات  �سيارات،  اأج�سام  �سيارات،  اإطارات  املركبات،  لعجالت  اإطارات  �سيارات، 

لل�سيارات، خممدات ال�سدمات لل�سيارات، اأج�سام للمركبات، قطع مكابح املركبات، حاجبات 

�سنادات  لل�سيارات،  اأجنحة  ال�سيارات،  فـي  اأمان  اأجهزة  هواء  اأكيا�ش  لل�سيارات،  �سم�سية 

الفرامل لل�سيارات، اأغطية العجلة الحتياطية لل�سيارات، ولعات �سيجار لل�سيارات، اأجهزة 

توجيه للمركبات، م�سابك خم�س�سة لربط اأجزاء ال�سيارات باأج�سام ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء ح�سني حبيب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148542

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطالعي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148545

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عرو�ش الأزياء لالأغرا�ش الرتويجية تنظيم لـــ )بيع املالب�ش اجلاهزة والعبايات اجلاهزة 

والك�س�سوارات وكماليات مواد التجميل وم�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة القرنفل املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148547

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)مكتب ال�سفر وال�سياحة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثقة لالأعمال املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148550

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع كتارا ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148551

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية 

والإمدادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سنع العماين الأول لالأع�ساب الطبية الطبيعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148553

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فن�ش العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148554

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سدر الأمن الإلكرتوين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148555

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

طالءات اخل�سب دهانات )اأعمال ديكور(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلذر املا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148556

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اللحام )خراطة املعادن(، احلدادة )ور�ش احلدادة(، معاجلة املعادن )�سنع منتجات معدنية، 

الدلفنة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه بالل اأمني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148557

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة الظفرات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية مطرح، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148558

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نبع العلياء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148559

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وبيع  واخل�سراوات،  الفواكه  وبيع  والأ�سماك  والدواجن  اللحوم  وبيع  الغذائية  املواد  بيع 

الكماليات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العامل لال�ستثمار والتموين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148560

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جوارب طويلة، لبا�ش القدم، جوارب طويلة ما�سة للعرق، اأحذية ن�سفـية، جوارب ق�سرية، 

قم�سان ق�سرية - الأكمام، مالب�ش، بنطلونات، مالب�ش خارجية، قفافـيز مالب�ش، قفافـيز، 

جاكيتات من ال�سوف مالب�ش، جاكيتات مالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درر الأ�سايل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148561

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

و�سابون  التجميل  وم�ستح�سرات  العطور  وبيع  وال�سيل  الن�سائية  العبايات  )بيع  ت�سويق 

الزينة و البخور و بيع احللي ال�سطناعية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلزانة الزرقاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148564

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة حتكم عن بعد، نظم اإلكرتونية خا�سة بالأبواب املتداخلة الإقفال للتحكم فـي النفاذ، 

كامريات فـيديو.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سم�ش نزوى الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148565

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)بيع قطع غيار ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلودة الفنية الهند�سية والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148566

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)ت�سليح ال�سيارات، العناية باملركبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعلة القلعة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148594

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزوايا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلو�ش، ولية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148600

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

األعاب ت�سلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـي�سل �سالح جمعة البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148703

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابتناء للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 122228

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خياطة العبايات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رموز رناد ال�ساخمة للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية مطــــــرح ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/9/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104299

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قطر لالأغذية �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1921 ر.ب: 120، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 104620

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خمبز احلوت العابر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلوت العابر للتجارة - تو�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 67 ر.ب: 117، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/9/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105120

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع الع�سل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جبال الهجري للتجارة - ت�سامنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 16 ر.ب: 317، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 106913

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع االتفاق الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش،ب: 38 ر.ب: 132، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/1/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 110904

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سنع لوازم البناء مثل النوافذ واالأبواب ولوازم العزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع روابي روي املتحدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 983 ر.ب: 117، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/6/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 111536

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأداء الفائق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: :518 ر ب :112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/7/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 113568

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي حمالت العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة الطبيعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/10/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114237

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مقهى االبت�سامة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: : 9 ر ب : 119، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 116626

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مراكز اللياقة البدنية ي�سمل مراكز كمال االأج�سام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ماجد البطا�سي احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:191 ر.ب: : 140، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/2/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127631

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيدلية الظاهرة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:10 ر.ب: 514، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129783

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع وتاأجري الف�ساتني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإميان �سليمان احلمادية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية ال�سويق، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132509

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإدارة االأعمال، الت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متليك املتكاملة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:63 ر.ب:126، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134537

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع الف�سيات والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الثنائي الوطنية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية بركاء، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135027

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العيادات الطبية املتخ�س�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املخ�سراين العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142029

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العطور والعود والعنرب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء الر�سي�ش الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144554

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، خدمات عر�ش عامة، الت�سويق فـي اإطار ن�سر الربجميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإرادة لتطوير امل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145338

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تركواز املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148416

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تبغ، اأكيا�ش تبغ، اأطراف �سجائر، مر�سحات فالتر، �سجائر، قداحات مدخنني، اأوعية غاز 

لوالعات ال�سيجار، تبغ م�سغ، �سيجار، مقاطع لل�سيجار، علب �سيجار، علب �سجائر، مبا�سم 

�سيجار، مبا�سم �سجائر، ورق �سجائر، �سيجاريلو �سيجار رفـيع، حجارة النار ال�سوان، اأع�ساب 

للتدخني، اأوعية تبغ، �سعوط، علب �سعوط، علب ثقاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن حمدان الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148552

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات 

خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دمي الغرب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148567

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

متور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساعي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148568

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع �سواين لغايات منزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأواين الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148569

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برجمة احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سمون للتكنولوجيا املالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148570

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للتجميل،  نقي  طبا�سري  م�سحوق  جتميلية،  اأقنعة  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات 

كربيدات  لل�سعر،  لو�سن،  غ�سول  مكياج،  م�ستح�سرات  املدبوغ،  اجللد  ق�سر  م�ستح�سرات 

للتنظيف،  بركاين  رماد  �سنفرة،  �سحج  مادة  ال�سليكون  كربيد  �سنفرة،  �سحج  مواد  املعادن 

جتميل،  اأطقم  الكباد،  من  عطرية  زيوت  م�ستعارة،  رمو�ش  ال�سعر،  جتعيد  م�ستح�سرات 

الغ�سيل  �سودا  جتميلية،  كرميات  �سقل،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  جتميل،  م�ستح�سرات 

اأ�سنان،  منظفات  املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  احلالقة،  اأموا�ش  ل�سحذ  معاجني  للتنظيف، 

زهور  خال�سات  عطرية،  زيوت  الطالء،  اإزالة  م�ستح�سرات  االلوان،  اإزالة  م�ستح�سرات 

عطور، مكياج، فازلني الأغرا�ش التجميل، مواد دهنية الأغرا�ش التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوغلو و�سريكه لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148572

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بروق �سحار العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148573

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة االإنرتنت لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االزدهار حللول التكنلوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148574

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع مالب�ش جاهزة)مالب�ش اجلاهزة والعبايات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حي الرحاب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148575

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حممد بديع علم الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148576

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع العطور والبخور وم�ستح�سرات التجميل ومواد الزينة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلقي�ش للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية العامرات، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148577

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القيو�سي والهنائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148578

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات اال�ستخبارات التناف�سية، خدمات اال�ستخبارات ال�سوقية، التدقيق املايل، خدمات 

االإنرتنت  على  التجزئة  خدمات  الرقمية،  املو�سيقى  لتحميل  االإنرتنت  على  التجزئة 

لتحميل نغمات رنني الهاتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مندرين ال�سرق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148579

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريــع عزان ال�سكيلي ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية العامرات، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148583

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

البيع  وملحقاتها،  اجلاهزة  للمالب�ش  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  والبخور، 

املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  لالأحذية،  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة 

للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سياء ال�سماء املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148584

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيانة االأثاث، جتديد االأثاث، خدمات النجارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحالم ال�سحراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148585

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جمع ال�سلع القابلة الإعادة التدوير )اخلردة و�سكراب وبطاريات والزيت امل�ستعمل و�سكراب 

مواد البناء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإدارة ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148587

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للبوا�سري،  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  لغايات  الربد  ل�سعة  مراهم  بالربو،  للم�سابني  �ساي 

مطهرات، قطن مطهر، م�ستح�سرات م�سادة للتبول، قطن معقم، م�ستح�سرات ا�ستحمام 

مطاط  احلروق،  لعالج  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  بل�سم  �ساغطة،  اأربطة  عالجية، 

الأغرا�ش طب االأ�سنان، �سراب لغايات طبية، كب�سوالت لالدوية، م�ستح�سرات �سيدالنية، 

كمادات، ح�سوات لغايات طبية، م�ستح�سرات كيميائية �سيدالنية، قطرات عينية، �سمادات، 

لغايات  قطن  القدم،  م�سامري  عالجات  االإم�ساك،  لعالج  ادوية  فـيتامينية،  م�ستح�سرات 

طبية، م�ستح�سرات �سيدالنية لعالج حروق ال�سم�ش، مادة ح�سو االأ�سنان، �سمادات طبية، 

مياه معدنية لغايات طبية، اأمالح مياه معدنية، مياه حارة، �سا�ش للت�سميد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات القرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148588

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املكتبية،  واملعدات  االآالت  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  الكهربائية،  االأجهزة  واإ�سالح  تركيب 

تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد احلريق، تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد ال�سرقة، 

تركيب واإ�سالح التلفونات، تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب، اإزالة الت�سوي�ش فـي 

واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  اخلليوي،  الهاتف  بطارية  �سحن  خدمات  الكهربائية،  االأجهزة 

املعدات االآلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرابطة الطيفـية للحلول التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148589

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع النظارات، بيع عد�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الروؤية الثامنة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة جنوب ال�سرقية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148591

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ثمار  املع�سورة، حم�سيات طازجة،  الفواكه  بقايا ثفل،  فواكه طازجة، خ�سروات طازجة، 

لال�ستهالك  احلبوب  معاجلة  من  ثانوية  منتجات  نخيل،  اأ�سجار  اأ�سجار،  فواكه،  اجلوز 

برتقال طازج، حيوانات  اأع�ساب طازجة،  فواكه طازجة، زهور طبيعية،   - توت  احليواين، 

، طازج، كو�سا طازجة،  ، طازج، عنب طازج، خيار  حية، بذور حبوب غري معاجلة، ليمون 

بقول طازجة، زيتون طازج، زهور جمففة للتزيني، خ�ش ، طازج، ب�سل طازج، ثوم طازج، 

بطاطا  ورد،  �سجريات  �سجريات،  اأ�سجار،  جذوع  للتزيني،  جمففة  نباتات  طازج،  فطر 

طازجة، غزل فطري للتكاثر، دود القز، لوز ثمر، حت�سريات من الفواكه الطازجة، الزهور 

الطازجة ال�ساحلة لالأكل، اكاليل من زهور طبيعية، الزجنبيل الطازج، غالل بذور، نباتات 

االألوفـريا، غالل حبوب، نباتات، غبار الطلع مادة خام، جنني البذرة لغايات نباتية، علف 

للحيوانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلبل االأخ�سر للزراعة الطبيعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148596

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اال�ست�سارات فـي جمال االأمن املعلوماتي، احلو�سبة ال�سحابية، مراقبة اإلكرتونية ملعلومات 

الهوية ال�سخ�سية للك�سف عن �سرقة الهوية عن طريق االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمان للبيانات الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148597

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

هواتف حممولة، هواتف ذكية، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمين بن �سعيد بن نا�سر النظريي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148598

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوران املدينة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148599

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات العيادات الطبية )العيادات الطبية املتخ�س�سة والعيادات الطبية الغري متخ�س�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عيادة ال�سناء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148601

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)بيع ا�سطوانات غاز الطبخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعلة النظيفة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148602

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خبز، معجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�سر العتكية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19

-217-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148603

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بوظة اآي�سكرمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الريف لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع احليل ال�سمالية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148605

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات تغليف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سراقة ال�سرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148606

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املقاهي)كاكاو، قهوة، �ساي، حلويات، م�سحوق كعك، معجنات مقطعة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القي�سر ال�ساطع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148607

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلياة الزرقاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148609

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مقاهي الدولفـني املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148611

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لتقومي  مطاطية  اأربطة  االأ�سنان،  تقومي  اأدوات  االأ�سنان،  عالج  لغايات  اأ�سنان  واقيات 

االأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوجهات الذكية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148616

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع االأثاث واملفرو�سات )مفرو�سات و�ستائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النايف ال�ساعدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148617

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي)تقدمي الع�سائر، املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وهج احلياة املميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148618

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع اخلناجر العمانية والف�سيات والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الغريبي املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148619

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم)مطعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سباب ظفار لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148621

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قهوة، فطائر، فطائر حمالة بانكيك، �سندوي�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيح القرط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148622

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة للبخور والعطور و�سابون الزينة واملالب�ش اجلاهزة واحلقائب والكماليات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرا�سد التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148623

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات وكاالت حت�سيل الديون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما العا�سمة املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148624

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وتاأجري  اإدارة  املوؤجرة(،  اأو  )اململوكة  املباين  اإدارة  الدالليل(،  )مكاتب  العقارات  و�ساطة 

العقارات اململوكة اأو املوؤجرة )ال�سكنية وغري ال�سكنية(، التطوير العقاري 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة ال�سالح لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148625

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جتديد االأعمال الفنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو مالك ال�سيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148626

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قلب مدينة م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 121 ر.ب: 111 بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148627

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

موازنة العجالت، اإ�سالح التنجيد)حتديث املق�سورة الداخلية للمركبات(، غ�سل املركبات، 

�سيانة املركبات)برجمة املركبات(، التلميع بالورني�ش، تنظيف املركبات، تركيب واإ�سالح 

االأجهزة الكهربائية)تركيب االأجهزة االإلكرتونية للمركبات(، �سيانة واإ�سالح ال�سيارات، 

املعدات  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  املركبات،  ت�سحيم  االأفالم،  عر�ش  اآالت  و�سيانة  اإ�سالح 

طبقات  املركبات)تركيب  تلميع  االأثاث،  جتديد  املركبات(،  اك�س�سوارات  االآلية)تركيب 

مبواد  املركبات  معاجلة  بالق�سدير،  الطالء  اإعادة  اخلارجي(،  املركبات  جل�سم  حماية 

م�ساعدات  وال�سيانة،  بالوقود  التعبئة  اإعادة  املركبات  خدمة  حمطات  لل�سداأ،  م�سادة 

اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح، تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب، تغيري بطاريات 

ال�سيارات، �سحن املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة كم التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية نزوى، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148636

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حلويات)�سنع احللويات(، رقائق منتجات حبوب،)�سنع منتجات املخابز والفطائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأ�سيل العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ال�سلطان قابو�ش، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148638

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سرطانات بحرية غري  �سمك غري حي،  فـيليه،  �سمك طرية  �سرائح 

�سلمون،  �سردين،  حية،  غري  ق�سرية  اأ�سماك  حي،  غري  حمار  حية، 

�سمك  حمفوظ،  �سمك  ال�سمك،  من  غذائية  منتجات  تونا،  �سمك 

معلب، �سمك مملح، الرخويات غري احلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خرباء املحيط لالأ�سماك )املنطقة احلرة ب�ساللة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148641

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات �سالونات التجميل)ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميثاء �سامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148645

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع م�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغرباين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148647

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الديكور  ت�سميم  االإن�ساء،  وخمططات  ت�ساميم  ر�سم  الهند�سة،  املعمارية،  اال�ست�سارات 

الداخلي، الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منا اجلودة املعتمدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148648

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وخمططات  ت�ساميم  ر�سم  الهند�سية(،  اال�ست�سارات  اأنواع  املعمارية)جميع  اال�ست�سارات 

االإن�ساء، ت�سميم الديكور الداخلي، الهند�سة، خدمات ر�سم اخلرائط، الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سخر الدويل لال�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غال، والية بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148650

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهلة لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148651

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برجر ورقائق ونقانق )�سمك، حلم، دجاج( واخللطات املكونة منها )مطبوخة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميرتو لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148667

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عادل بن �سامل بن �سعيد الرجيبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148669

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سفـيف ال�سعر والتجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدى الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148673

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة ومعدات طهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طارق اإ�سماعيل و�سركائه لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148674

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سوؤون العقارية)التطوير العقاري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148675

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي)املقاهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العد�سة ال�سوداء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148676

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البناء بالطوب، البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستيل عمان للمقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148678

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خال�سات زهور عطور، م�ستح�سرات تبخري عطور، عطور، عطور زيوت طيارة، كرميات 

جتميلية، ماء معطر، بخور، زيوت عطرية، زيوت للعطور والروائح، م�سك ل�سناعة العطور، 

�سناعة عطور، اعواد البخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأثري ال�سمت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148679

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع منتجات التبغ بالتجزئة باأنواعه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة الزيتون الالمعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148680

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمواد ال�سيدالنية)ال�سيدليات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم للخدمات واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع بركاء، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

-234-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148682

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإ�سالح اإطارات املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عذاري الظاهرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148683

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع االأبواب االأوتوماتيكية والنوافذ وجميع ملحقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حمد بن علي بن �سامل الغنيمي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع املعبيلة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148696

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عي�سى بن حميد بن حممد ال�سبلي للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148697

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فك ت�سفـري الهواتف النقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بن حممد الهنائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148702

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معاجلة  ال�سحة،  مراكز  خدمات  العالج،  خدمات  الطبيعي،  العالج  ال�سحية،  الرعاية 

النطق، ا�ست�سارة �سحية، ن�سائح طبية لالأفراد ذوي االإعاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لهية اجلهورية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سويق، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148705

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االأبحاث البكتريية، خدمات الكيمياء، االأبحاث الكيميائية، االأبحاث التكنولوجية، الت�سميم 

ال�سناعي، خدمات ت�سميم العبوات، فح�ش املواد، اإجراء درا�سات امل�ساريع التقينة، معلومات 

الفـيزياء،  فـي جمال  ابحاث  احلا�سوب،  حا�سوب، برجمة  اأجهزة  تاأجري  اجلوية،  االأر�ساد 

االأبحاث امليكانيكية، ت�سميم برامج حا�سوبية، حتديث برامج حا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال 

ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب، مراقبة اجلودة، تاأجري برامج حا�سوب، البحث وتطوير 

منتجات جديدة لالآخرين، ت�سميم ت�سميم �سناعي، �سيانة برامج حا�سوب، حتليل انظمة 

ان�ساء  احلا�سوب،  برامج  ن�سخ  حا�سوب،  انظمة  ت�سميم  البيولوجية،  االأبحاث  حا�سوب، 

برامج  حتميل  االإنرتنت،  مواقع  تفعيل  لالآخرين،  االإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة 

بـموازنة  يتعلق  فـيما  واالإ�ست�سارات  امل�سورة  وتقدمي  العلمية،  املعلومات  توفـري  حا�سوبية، 

اأبحاث  عمل،  بطاقة  ت�سميم  الربجميات،  ن�سر  اإطار  فـي  الربجميات  تطوير  الكربون، 

با�ستخدام  امل�ستخدم  م�سادقة  خدمات  ترويجية،  ملواد  البيانية  الر�سوم  ت�سميم  طبية، 

التكنولوجيا ملعامالت التجارة االإلكرتونية، خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية 

ت�سجيل دخول واحد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق العاملية للربجميات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148707

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساملة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148708

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املعجنات  )مقهى  الكافترييات  خدمات  واحللويات(،  املعجنات  )مقهى  املقاهي  خدمات 

واحللويات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ش الثلج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148709

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اال�ست�سارات الهند�سية املدنية واملعمارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوميجا الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148710

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات  الثامن(،  ال�سف  اإىل  االأول  �سف  من  الطلبة  والتعليم)تدري�ش  الرتبية  خدمات 

التعليم التي توفرها املدار�ش)تدري�ش الطلبة من ال�سف االأول اإىل ال�سف الثامن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النبيل للخدمــات التعليمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148711

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ع�ش لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148712

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حلويات �سكرية)�سنع الكنافة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق امللدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148713

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري العقارات، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، تاأجري ال�سقق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اإعمار عوقد الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148714

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قهوة، كعك، حلويات، فطائر حمالة بانكيك، فطائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأزهر العزري للتجارة واالإن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148716

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جتارة االأقم�سة واملن�سوجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل احلرير للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148718

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل بدبد املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148720

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غاز النفط، مزلقات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توتاالأيرنجيز ايبي عمان ديفلومبنت بي فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القرم، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148721

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قفافـيز  خارجية،  مالب�ش  مالب�ش،  ق�سرية  بنطلونات  جاهزة،  مالب�ش  )مالب�ش،  جتارة 

مالب�ش، جالبيات مالب�ش، اأربطة راأ�ش مالب�ش، عباءات ن�سائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�ش �ساللة الزاهية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148722

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جتارة املعدات التكنولوجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148723

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات الفنادق واملطاعم واملطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء التميز املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148724

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العز الربونزية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148725

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم ومعدات 

الرحالت، بيع زينة واك�س�سوارات املركبات )ت�سمل منتجات العناية بال�سيارات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط الرملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148726

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والكهربائية  بناء،  ومواد  اأدوات  )جتارة  البناء  مل�ساريع  االأعمال  م�ساريع  اإدارة  خدمات 

واالإلكرتونية وجتارة االأدوات ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليلي للم�ساريع املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148727

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطبيعة املثالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148728

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سياغة الف�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو مو�سى الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مطرح، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148731

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  الكافترييات، خدمات املطاعم  املقاهي، خدمات  خدمات 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة نور رزات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148732

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ش  حلويات،  كعك،  الوفل،  كعك  �سكرية،  حلويات  ب�سكويت، 

فور كعك، �سكر، م�سحوق كعك، عجينة كعك، فطائر، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، 

معجنات، بيتزا، �سكاكر لالأكل، بوظة جممدة، فطائر حمالة بانكيك. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النجمة الرائدة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148734

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النجارة، قطع ومعاجلة االأخ�ساب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد العوفـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148735

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري اخليم )تاأجري لوازم املنا�سبات واالأثاث(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه اأ�سداء املدينة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148736

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرا�سم لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141696

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سناعة العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اليافعي واملع�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148319

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغيمة للم�ساريع املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147418

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التم�ين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم امل�ؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

تقدمي ال�جبات اخلفـيفة، خدمات احلانات البارات، تاأجري اآالت ت�زيع املاء ال�سالح لل�سرب، 

نحت على االأغذية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة بدر حممد عرفة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلزاعي - حي العليا - وحدة رقم 3- الريا�ض 12611- 3054، مبنى 
رقم 9094، اململكة العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147597

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل��سن، جتميلية، قطع  بغ�س�الت  ورقية م�سربة  مناديل  الكريهة،  الروائح  الإزالة  �ساب�ن 

اأقنعة  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  �ساب�ن،  للتنظيف،  مبنظفات  م�سربة  قما�ش 

لغايات  زي�ت  تنظيف،  م�ستح�سرات  جتميلية،  كرميات  لل�سعر،  ل��سن،  غ�س�ل  جتميلية، 

التجميل، زي�ت لغايات التنظيف، غ�س�الت ل��سن، الأغرا�ش التجميل، م�اد ت�اليت، �سامب�، 

م�ستح�سرات  ال�سم�ش،  ال�قاية من  م�ستح�سرات  بالب�سرة،  للعناية  م�ستح�سرات جتميل 

مبللة  مناديل  ال�سعر،  لتنعيم  م�ستح�سرات  لل�سعر،  بال�سم  طبية،  غايات  لغري  ا�ستحمام 

مب�ستح�سرات الإزالة م�اد التجميل، مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�ن�س�ن اأند ج�ن�س�ن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ون ج�ن�س�ن اند ج�ن�س�ن بالزا، ني�برون�س�يك، ني�جري�سي 08933, 
ال�اليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147598

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لغايات  بل�سم  عالجيــــة،  ا�ستحـــمام  م�ستح�ســـرات  طبيـــة،  لغايات  ا�ستحمام  م�ستح�سرات 

لغايات  مراهم  �سيدالنية،  لغايات  ل��سن،  غ�س�الت  احلروق،  لعالج  م�ستح�سرات  طبية، 

�سيدالنية، م�ستح�سرات �سيدالنية للعناية بالب�سرة، اأمالح ال�س�دي�م لغايات طبية، بخاخ 

لل�سعر،  الطبية، ل��سن طبي  ال�سخ�سية  العناية  الطبية، م�ستح�سرات  تربيد لالأغرا�ش 

�ساب�ن طبي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�ن�س�ن اند ج�ن�س�ن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ون ج�ن�س�ن اند ج�ن�س�ن بالزا، ني�برون�س�يك، ني�جري�سي 08933, 
ال�اليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147723

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة  اإدارة االأعمال، ا�ستف�سارات عن االأعمال، ن�سر م�اد الدعاية واالإعالن،  امل�ساعدة فـي 

بالربيد  االإعالن  ال�سلع،  عر�ش  االأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال 

املبا�سر، ت�زيع العينات، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، دعاية واإعالن، اأبحاث االأعمال، خدمات 

امل�س�رة فـي اإدارة االأعمال، اأبحاث الت�س�يق، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، املعل�مات واالأخبار 

عن االأعمال، ترويج املبيعات لالآخرين، الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي، اإدارة اأعمال 

على  املبا�سرة  والدعاية  االإعالن  حا�س�ب،  بيانات  ق�اعد  فـي  املعل�مات  جتميع  الفنادق، 

�سبكات احلا�س�ب، عر�ش �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، ت�س�يق، ت�فـري 

معل�مات االأعمال عن طريق م�اقع االإنرتنت، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني، جتميع فهار�ش 

املعل�مات لغايات جتارية اأو دعائية. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساجنري - ال انرتنا�سي�نال ه�تيل ماجنمينت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تريدنت ت�سامربز، �ش.ب. 146، رود تاون، ت�رت�ال، بريتي�ش فـريجني 

اآيالندز، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147726

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قا�سر للغ�سيل والكي، كرميات لالأحذية، م�ستح�سرات �سقل، �سمع لالأحذية، م�ستح�سرات 

تلميع ملمعات، �سمع احلذائني، �سمع �سقل، م�اد حافظة للجلد املدب�غ ملمعات، مزيالت 

البقع، كرميات �سقل، �سمع للجلد املدب�غ. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د/ مارترت "انرتنا�سي�نال تريدينغ جي ام بي ات�ش"

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأه�رن�سرت، 8 اإيه، 82166 جرايفـيلفـينج، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147727

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمافظ نق�د، حقائب مدر�سية، �سناديق ثياب �سفرية، جل�د تقليد، اأكيا�ش جلدية فارغة 

لالأدوات، حقائب ظهر، حمافظ جيب، اأكيا�ش ت�س�ق، حقائب يد، حقائب �سفرية، حقائب 

اأكيا�ش واأجربة، جلدية للتعبئة، حمافظ جلدية م�سطحة لل�ثائق واالأوراق، �سناديق ال�سفر 

م�سن�عات جلدية، حقائب �سغرية �سفرية، حمافظ جلدية اأو من األ�اح جلدية، �سناديق 

حقائب  جلدية،  م�سن�عات  مفاتيح  حافظات  جلدية،  كتف  اأحزمة  �سفرية،  حقائب  ثياب 

للريا�سة، اأكيا�ش، حمافظ بطاقات االئتمان حمافظ نق�د، حامالت بطاقات العمل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د/ مارترت "انرتنا�سي�نال تريدينغ جي ام بي ات�ش"
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأه�رن�سرت، 8 اإيه، 82166 جرايفـيلفـينج، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147728

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبا�ش القدم، ج�ارب ط�يلة، قبعات اأغطية للراأ�ش، اأحذية ذات �ساق ط�يلة، اأحذية ن�سفـية، 

داخلية  نعال  ق�سرية،  ج�ارب  �سرتات،  مالب�ش،  اأحزمة  كتانية،  مالب�ش  مالب�ش،  ياقات 

�سبانات، قم�سان، مالب�ش، قبعات، قطع حديدية لالأحذية، اأث�اب �سيقة، اأغطية لالأذنني 

اأو�سحة،  مالب�ش،  قفافــــيز  خارجيــــة،  مالبــــ�ش  بنطل�نات،  القدم،  لبا�ش  فرعات  مالب�ش، 

اأحذية،  القدم،  للبا�ش  نعال  لالأحذية،  �سي�ر  داخلية،  �سراويل  �سنادل،  اأخفاف،  تنانيــــر، 

راأ�ش مالب�ش، مالب�ش من جلد مقلد، مالب�ش جلدية، قم�سان  اأربطة  للريا�سة،  اأحذية 

ن�سف كم تي - �سريت، اأو�سحة لتغطية الراأ�ش. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د/ مارترت "انرتنا�سي�نال تريدينغ جي ام بي ات�ش"
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأه�رن�سرت، 8 اإيه، 82166 جرايفـيلفـينج، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147730

فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأربطة  اأحذية،  كالبات  اأزرار،  نفـي�سة،  معادن  من  لي�ست  للقبعات  حلى  اأحذية،  م�سابك 

لالأحذية، زرك�سات لالأحذية، عراوي اأحذية، �سحابات، عراوي للمالب�ش، اأ�سرطة للخياطة، 

ابازمي اأحذية، ابازمي اك�س�س�ارات مالب�ش، �سارات اأزرار، للزينة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د/ مارترت "انرتنا�سي�نال تريدينغ جي ام بي ات�ش"
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأه�رن�سرت، 8 اإيه، 82166 جرايفـيلفـينج، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147733

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ده�ن �ساحلة لالأكل، زبدة، زبدة لب ال�س�ك�التة، كرمية الزبدة، مرق، ف�اكه حمف�ظة، 

�س�ربات، زبيب، خ�سراوات  املرق، مربيات، ف�اكه جممدة،  رقائق بطاطا مقلية، مركزات 

األبان، جبنة، مت�ر، حليب،  حمف�ظة، خ�سراوات جمففة، زي�ت للطعام، ق�سدة منتجات 

�سرائح �سمك طرية فـيليه، هالم جلي الف�اكه، حل�م، زيت �سم�سم، لنب رائب، خال�سات 

حل�م، م�سروبات احلليب يك�ن احلليب ه� ال�سائد فـيها، منتجات احلليب، عد�ش حمف�ظ، 

حمف�ظ،  زيت�ن  حمف�ظ،  ب�سل  بي�ش،  حم�سرة،  مك�سرات  ف�اكه،  مربى  نباتي،  �سمن 

زيت زيت�ن للطعام، خملالت، بازالء حمف�ظة، �سجق، �سردين، �سمك ت�نا، ع�سري بندورة 

للطبخ، زيت دوار ال�سم�ش للطعام، كماأة حمف�ظة، حل�م دواجن غري حية، فط�ر حمف�ظة، 

بق�ل حمف�ظة، قريد�ش غري حي، �سمك حمف�ظ، حل�م حمف�ظة، �سمك معلب، دقيق 

�سمك لال�ستهالك الب�سري، حل�م معلبة، �سمك مملح، خ�سراوات معلبة، حم�ش معج�نة 

باأذجنان،  عجينة  طماطم،  مركز  حم�سرة،  بذور  املح�سرة،  ال�سم�ش  عباد  بذور  احلم�ش، 

فالفل،  الب�سل،  حلقات  معالج،  بندق  منكهة،  مك�سرات  جمفف،  حليب  م�سرب،  خر�س�ف 

ع�سري ليم�ن لال�ستعمال املطبخي، حلم جممد، خ�سراوات جممدة، زيت بكر ممتاز، ذرة 

حل�ة غري معاجلة، معج�ن اأ�سا�سه مك�سرات، نقانق لله�ت دوغ، حليب الل�ز. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عدنان النن و�سركاه / الدرة للمنتجات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة عربني، �ش.ب: 92 ريف دم�سق، �س�ريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147734

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا، يان�س�ن، منكهات للقه�ة، ت�ابل ب�درة، ب�سك�يت، كعك ال�فل، كاكاو، قه�ة، بن غري 

حمم�ش، كعك، قرفة تابل، كري بهار، �ساي، �س�ك�التة، ت�ابل، حل�يات، رقائق ذرة، ف�سار 

فلفل  بهارات،  كركم،  ملح،  ب�ظة،  املخف�قة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة،  حب 

حل�، دقيق للطعام، دقيق البق�ل، دقيق ذرة، دقيق �س�يا، طحني قمح، ن�سا للطعام، �سكر، 

منكهات للكعك بخالف الزي�ت العطرية، م�سح�ق كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل، خل، 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات �س�ك�التة باحلليب، خمرية، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة 

رقيقة،  ن�دلز معكرونة  نحل، خردل،  ع�سل  للطعام،  دب�ش  ذرة حمم�سة، خبز،  مطح�نة، 

بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتزا،  افرجي،  �سندوي�سات، معجــنات، خبز  �سعري مطح�ن،  فطائر، 

كيك  ت�رتات  رفـيعة،  �سباغيتي معكرونة  �سميد،  ت�ابــل،  اأرز، �سل�ســـات  رافـي�يل،  مهلبية، 

بالف�اكه، فطائر حلم، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، حل�يات ف�ل �س�داين، منكهات بخالف 

الزي�ت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزي�ت العطرية، �س�فان مطح�ن، رقائق 

�س�فان، دقيق �س�فان، م�سروبات اأ�سا�سها ال�س�ك�التة، �سكاكر لالأكل، رقائق منتجات حب�ب، 

ب�سك�يت رقيق ه�ش، ك�سرتد، هالميات جلي،  �سميد، �سل�سات طماطم، ماي�نيز،  ك�سك�ش 

�ساي  ذرة،  كعك  مثلجة،  �س�يا، لنب جممد حل�يات  �سل�سة  اأرز،  اأقرا�ش  ف�اكه حل�يات، 

اأطعمة  تب�لة، حالوة طحينية،  �سلطة، لب خبز،  ت�ابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  مثلج، م�سروبات 

خفـيفة قائمة على احلب�ب، م�سح�ق خبازة، �س�دا خبازة، اأع�ساب حمف�ظة، كيك مغطى 

بال�سكر جممد، م��ش �س�ك�التة، امل��ش )حل�ى( �سكريات، ك�لي�ش )ف�اكه( �سل�سات، بذور 

القمح الأغرا�ش اال�ستهالك الب�سري، ق�سدة التارتار الأغرا�ش الطهي، �سل�سلة املعكرونة، 

ل�ح من احلب�ب، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، حلي بال�س�ك�التة لتزيني 
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الكعك، اأرز باللنب، ث�م مفروم بهار، معج�ن اأ�سا�سه ال�س�ك�التة، معج�ن �س�ك�التة يحت�ي 

على مك�سرات، م�سروبات اأ�سا�سها الباب�جن، بذور معاجلة ت�ستخدم كت�ابل، بذور ال�سم�سم 

ت�ابل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عدنان النن و�سركاه / الدرة للمنتجات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة عربني، �ش.ب: 92 ريف دم�سق، �س�ريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147735

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ثمار اجل�ز ف�اكه، حي�انات حية، اأ�سجار، �س�فان، ق�سب �سكر، بذور حب�ب غري معاجلة، 

ما�سية،  طازجة،  خ�سراوات  الهند،  ج�ز  الهند،  ج�ز  ق�س�ر  طازجة،  ك�ستنة  طازج،  فطر 

طازجة،  ف�اكه  قمح،  للما�سية،  طعام  تنب،  طازجة،  بق�ل  املا�سية،  لت�سمني  م�ستح�سرات 

غالل حب�ب، غالل بذور، اأع�ساب طازجة، نباتات، ذرة �سفراء، بندق، بي�ش ال�سمك، زيت�ن 

منتجات  حية،  دواجن  طازجة،  كماأة  �سم�سم،  الكروم،  نباتات  حية،  اأ�سماك  �سعري،  طازج، 

ثان�ية من معاجلة احلب�ب لال�ستهالك احلي�اين، ق�سريات حية، م�سغ �ساحلة لالأكل 

للحي�انات، اأرز غري معالج، �سمك ت�نا حي، ث�م طازج. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عدنان النن و�سركاه / الدرة للمنتجات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة عربني، �ش.ب: 92 ريف دم�سق ، �س�ريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147736

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برية، جعة زجنبيل، ماء ال�سعري، م�سروبات م�سل اللنب، م�ستح�سرات بدون كح�ل لتح�سري 

امل�سروبات، خال�سات لتح�سري امل�سروبات، ع�سائر ف�اكه، اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، مياه 

�سرب م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات، ماء معدين ف�ار، مياه معدنية للم�ائد، ع�سري 

عنب، ليم�نا�سة، ع�سائر خ�سراوات م�سروبات، اأ�سربة لتح�سري الليم�نا�سة، �سراب الل�ز، 

مياه  كح�لية،  غري  م�سروبات  م�سروب،  بندورة  ع�سري  م�سروبات،  �سربات  ال�س�دا،  ماء 

خ�سار  اأو  ف�اكه  م�سروبات  كح�يل،  غري  تفاح  ع�سري  كح�يل،  غري  ف�اكه  �سراب  غازية، 

خمل�طة، مرطبات غري كح�لية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عدنان النن و�سركاه / الدرة للمنتجات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة عربني، �ش.ب: 92 ريف دم�سق، �س�ريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147740

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طاوالت / ن�سد اأثاث، اأرفـــف حفظ للق�ارير، زجاج مطلي بالف�سة مرايا، خزانات طعام، 

طاوالت،  ن�سد  لالأثاث(،  ))اأدراج  اأدراج  ذات  خزانـــات  بذراعني،  كرا�ســــي  مقاعد،  اأثاث، 

اأو  طاوالت، و�سائد، اأوعية ثابتة للمناديل غري معدنية، اأعمدة هز غري معدنية للنباتات 

االأ�سجار، ل�حات اإعالن من اخل�سب اأو البال�ستيك، مفار�ش للمغاط�ش قابلة للنقل، اأوعية 

غري معدنية للتعبئة، منا�سد العمل، ل�ازم غري معدنية لالأثاث، خزائن للحم، جتهيزات 
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ح�اجز  �سالمل،  معدين  غري  درج  لالأب�اب،  معدنية  غري  مزاليج  لالأب�اب،  معدنية  غري 

من اخل�سب لالأثاث، �ستائر اأثاث، اأغطية طاوالت، اأب�اب لالأثاث، ح�اف من البال�ستيك 

�سالل غري  عالية،  اإطارات �س�ر، مقاعد  اأثاث،  للتخزين، خزانات عر�ش  لالأثاث، رف�ف 

معدنية، مقاب�ش لالأب�اب غري معدنية، خزانات املنا�سف اأثاث، جدران تق�سيم اأثاث، اأقفال 

غري معدنية لالأب�اب، )خزائن(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف بي دي انرتنا�سي�نال، ا�ش ايه ا�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5 �سارع دو ال هاي، اإم ل� دوم، روا�سي ب�ل ايرب�رت، 93290 ترمبالي 

اأون فران�ش، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147808

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قه�ة، �ساي، بن ا�سطناعي، �ساي مثلج. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باتل اخلري للم�اد الغذائية �ش ت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�يتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة، قطعة )00اأ(، �سارع )70(، مبنى )205(, 

حمل )12(، الدور االأر�سي، الك�يت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147809

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بن ا�سطناعي، �ساي مثلج، قه�ة، �ساي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باتل اخلري للم�اد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�يتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة، قطعة )00اأ(، �سارع )70(، مبنى )205(, 
حمل )12(، الدور االأر�سي، الك�يت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147810

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبدة، كرمية الزبدة، ف�اكه حمف�ظة، ج�ز هند جمفف، مربيات، ف�اكه جممدة، �س�ربات، 

خ�سراوات جمففة، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، مت�ر، حليب، حل�م، �سمك غري حي، جلي 

هالم، للطعام، منتجات احلليب، �سمن نباتي، بي�ش، �سجق، �سلطات ف�اكه، زيت ج�ز الهند 

للطعام، حلم الكبد، رقائق ف�اكه، ق�سدة خمف�قة، لنب �س�يا، بذور حم�سرة، حليب مركز، 

مركز طماطم، بندق معالج، ت�ت، حمف�ظ، حليب الل�ز، حليب ج�ز الهند. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باتل اخلري للم�اد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�يتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة، قطعة )00اأ(، �سارع )70(، مبنى )205(, 
حمل )12(، الدور االأر�سي، الك�يت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147811

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا، ت�ابل ب�درة، ب�سك�يت، ب�سك�يت من ال�سعري املنبت امللت، كعك ال�فل، كاكاو، قه�ة، 

كعك، م�ستح�سرات احلب�ب، علكة لي�ست لغايات طبية، �ساي، �س�ك�التة، ت�ابل، حل�يات، 

ف�سار حب الذرة، ب�ظة، حمليات طبيعية، بهارات، طحني قمح، �سكر، زجنبيل تابل، كت�ساب 

ت�ابل،  �سل�سات  ت�ابل،  زعفران  اأرز،  مهلبية،  خردل،  نحل،  ع�سل  خبز،  خمرية،  �سل�سة، 

رقائق �س�فان، م�سروبات اأ�سا�سها ال�س�ك�التة، �سكاكر لالأكل، ب�سك�يت رقيق ه�ش، ك�سرتد، 

ت�ابل �سلطة، لب خبز، م�سح�ق خبازة، �سل�سلة املعكرونة، عجني. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باتل اخلري للم�اد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�يتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة، قطعة )00اأ(، �سارع )70(، مبنى )205(, 
حمل )12(، الدور االأر�سي، الك�يت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147812

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طازجة،  ف�اكه  قمح،  للتزيني،  جمففة  زه�ر  طبيعية،  زه�ر  طازجة،  خ�سراوات  �س�فان، 

اأع�ساب طازجة، نباتات، بندق، دواجن حية، جراد البحر حي، طعام للحي�انات االأليفة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باتل اخلري للم�اد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�يتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة، قطعة )00اأ(، �سارع )70(، مبنى )205(, 
حمل )12(، الدور االأر�سي، الك�يت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147813

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لتح�سري  خال�سات  م�سروبات،  �سرب  مياه  امل�سروبات،  لتح�سري  اأ�سربة  ف�اكه،  ع�سائر 

غازية،  مياه  كح�لية،  غري  م�سروبات  ال�س�دا،  ماء  م�سروبات،  معدنية  مياه  امل�سروبات، 

مرطبات غري كح�لية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باتل اخلري للم�اد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�يتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة، قطعة )00اأ(، �سارع )70(، مبنى )205(, 
حمل )12(، الدور االأر�سي، الك�يت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147814

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإعالن  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  واإعالن،  دعاية  العلني،  باملزاد  البيع  ال�سلع،  عر�ش 

البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  على  �سلع  احلا�س�ب، عر�ش  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية 

�س�ق  اإتاحة  االإنرتنت،  م�اقع  طريق  عن  االأعمال  معل�مات  ت�فـري  ت�س�يق،  بالتجزئة، 

اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باتل اخلري للم�اد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�يتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة، قطعة )00اأ(، �سارع )70(، مبنى )205(, 
حمل )12(، الدور االأر�سي، الك�يت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147815

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التم�ين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم امل�ؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي ال�جبات اخلفـيفة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باتل اخلري للم�اد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�يتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�س�يخ ال�سناعية الثالثة، قطعة )00اأ(، �سارع )70(، مبنى )205(, 
حمل )12(، الدور االأر�سي، الك�يت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147816

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاالت  خدمات  االإعالنات،  ل�سق  االأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

الت�ظيف، درا�سات ال�س�ق، تقييم االأعمال، ن�سر ن�س��ش الدعاية واالإعالن، دعاية واإعالن، 

العالقات العامة، خدمات امل�س�رة فـي اإدارة االأعمال، اأبحاث الت�س�يق، ا�ست�سارات االأعمال 

االإعالنية،  امل�ساحات  تاأجري  االأفراد،  ت�ظيف  االأعمال،  عن  واالأخبار  املعل�مات  املهنية، 

واالإعالن،  الدعاية  ن�س��ش  كتابة  االإعالم،  و�سائـل  فـي  واالإعــالن  للدعايــة  وقـــت  تاأجري 

جتميع االح�سائيات، البحث عن كفالة، اإنتاج االأفالم االإعالنية، ت�س�يق، حت�سني احلركة 

معل�مات  ت�فـري  الكمبي�تر(،  �سبكة  على  االإنرتنت  عرب  )االإعالن  االإنرتنت  م�اقع  فـي 

االأعمال عن طريق م�اقع االإنرتنت، �سياغة �سرية ذاتية للغري. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التعليم الأجل الت�ظيف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1612 كاي �سرتيت اأن دبلي�، �س�يت 800، وا�سنطن، دي�سرتيكت اأوف 
ك�ل�مبيا 20006، ال�اليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147817

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج االأفالم، بخالف االأفالم  االأكادمييات للرتبية والتعليم، خدمات الرتبية والتعليم، 

االإعالنية، تنظيم واإدارة ندوات، تنظيم واإدارة امل�ؤمترات، معل�مات عن الرتبية والتعليم، 

تنظيم املعار�ش لغايات ثقافـية اأو تعليمية، التدريب العملي عر�ش، تنظيم واإدارة احللقات 

الدرا�سية، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، الت�جيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية، 

الرتجمة، كتابة الن�س��ش، اإر�ساد التدريب، اإعادة التدريب املهني، تنظيم وعقد منتديات 

تعليمية املبا�سرة، خدمات التدريب التي ت�فرها اأجهزة متثيلية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التعليم الأجل الت�ظيف.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1612 كاي �سرتيت ان دبلي�، �س�يت 800، وا�سنطن، دي�سرتيكت اأوف 
ك�ل�مبيا 20006، ال�اليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147818

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإجراء درا�سات امل�ساريع التقنية، امل�سح، حت�يل البيانات من و�سائط مادية اإىل اإلكرتونية، 

لل�ثائق م�سح،  الرقمي  املادي، متثيل  التح�يل  برامج وبيانات احلا�س�ب بخالف  حت�يل 

تخزين اإلكرتوين للبيانات، ت�فـري معل�مات عن التكن�ل�جيا والربجمة احلا�س�بية عن 

طريق م�اقع االإنرتنت، ال�سياغة التقنية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التعليم الأجل الت�ظيف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1612 كاي �سرتيت ان دبلي�، �س�يت 800، وا�سنطن، دي�سرتيكت اأوف 
ك�ل�مبيا 20006، ال�اليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147819

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التم�ين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم امل�ؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

تقدمي ال�جبات اخلفـيفة، خدمات مطاعم وا�س�ك�. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأم�اج األ�احة خلدمات االإعا�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 ,3885 رقم  مبنى  النزهة،  عبدالعزيز، حي  بن  االأمري مقرن  �سارع  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
وحدة رقم 3887, الريا�ض 12472-7432، اململكة العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147820

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمية  م�اد  الب�سرية،  لالأغرا�ش  اأدوية  بيطرية،  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات 

معدة لال�ستخدام الطبي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: .، هيمااليا غل�بال ه�لدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: هيمااليا هاو�ش، 138 اإجلني اأفـيني�، �ش.ب: 1162، جراند كاميان، 
كي واي 1 - 1102، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

-265-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147822

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التم�ين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم امل�ؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

تقدمي ال�جبات اخلفـيفة، خدمات مطاعم وا�س�ك�. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم م�ن �سلي�ش �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقة ال��سل، بر دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147823

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  ال�سينمائي،  الت�س�ير  معدات  تاأجري  الت�سلية،  خدمات  املالهي،  حدائق  خدمات 

املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  ال�سينمائية،  االأفالم  ا�ست�دي�هات �سناعة  امل�سيف، خدمات 

االأفالم  تاأجـــري  ال�ســـ�ت،  م�سجـــالت  تاأجيـــــر  بالرادي�،  الرتفـيه  الرتفـيه،  اأو  للتعليم 

ال�سينمائية، اإنتاج االأفالم، بخالف االأفالم االإعالنية، تاأجري اأجهزة الرادي� والتلفزي�ن، 

اإنتاج برامج الرادي� والتلفزي�ن، االإنتاج امل�سرحي، الرتفـيه التلفزي�ين، خدمات الن�ادي 

للرتفـيه اأو التعليم، معل�مات عن الرتفـيه، خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه، عرو�ش 

خدمات  ومعار�ش،  عر�ش  املتاحف  جتهيزات  ت�فـري  ترفـيه،  حفالت  تنظيم  �سينمائية، 

تاأجري  ال�سريطية،  باحلافظات  التلفزي�نية  امل�سجالت  تاأجري  الت�سجيل،  �ستدي�هات 

تنظيم  امل�سرحية،  للعرو�ش  املقاعد  حجز  اجلمــال،  م�سابقـــات  تنظيم  الفـيدي�،  اأ�سرطة 

معدات  تاأجري  الت�سلية،  قاعات  خدمات  تقدمي  احلفالت،  متعهدي  خدمات  العرو�ش 
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اإر�سال وا�ستقبال ال�س�ت، تاأجري كامريات الفـيدي�، كتابة ن�س��ش ال�سيناري�هات لغايات 

غري اإعالنية، اإعداد اأ�سرطة الفـيدي�، ن�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية على االإنرتنت، 

التاأليف  خدمات  حا�س�ب،  �سبكة  من  مبا�سرة  املقدمة  االألعاب  خدمات  االأفالم،  ترجمة 

املهني  الت�جيه  للتنزيل،  القابلة  غري  الف�رية  االإلكرتونية  املطب�عات  ت�فـري  امل��سيقي، 

ن�سائح تعليمية اأو تدريبية، الرتجمة، ت�سجيل اأ�سرطة الفـيدي�، خدمات وكاالت التذاكر 

ترفـيه، تنظيم واإدارة احلفالت امل��سيقية، عرو�ش االأزياء الأغرا�ش الرتفـيه تنظيم لـ، اإنتاج 

امل��سيقى، تاأجري معدات اللعب، ت�فـري امل��سيقى غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، ت�فـري 

الفـيدي�هات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�سرة، 

ت�فـري االأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيدي� بح�سب الطلب، ت�فـري 

الربامج التلفزي�نية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيدي� بح�سب الطلب، 

تاأجري عمل فني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�فـي لدور ال�سينما

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ش، اململكة العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147824

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  ال�سينمائي،  الت�س�ير  معدات  تاأجري  الت�سلية،  خدمات  املالهي،  حدائق  خدمات 

املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  ال�سينمائية،  االأفالم  ا�ست�دي�هات �سناعة  امل�سيف، خدمات 

االأفالم  تاأجري  ال�س�ت،  م�سجالت  تاأجيــــر  بالراديــــ�،  الرتفـيـــه  الرتفـيـــــه،  اأو  للتعليم 

ال�سينمائية، اإنتاج االأفالم، بخالف االأفالم االإعالنية، تاأجري اأجهزة الرادي� والتلفزي�ن، 
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اإنتاج برامج الرادي� والتلفزي�ن، االإنتاج امل�سرحي، الرتفـيه التلفزي�ين، خدمات الن�ادي 

للرتفـيه اأو التعليم، معل�مات عن الرتفـيه، خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه، عرو�ش 

خدمات  ومعار�ش،  عــــر�ش  املتاحـــف  جتهيزات  ت�فـري  ترفـيه،  حفالت  تنظيم  �سينمائية، 

تاأجري  ال�سريطية،  باحلافظـــات  التلفزي�نيـــة  امل�سجــــالت  تاأجيــــر  الت�سجيل،  �ستدي�هات 

تنظيم  امل�سرحية،  للعرو�ش  املقاعد  حجز  اجلمال،  م�سابقات  تنظيم  الفـيدي�،  اأ�سرطة 

معدات  تاأجري  الت�سلية،  قاعات  خدمات  تقدمي  احلفالت،  متعهدي  خدمات  العرو�ش 

اإر�سال وا�ستقبال ال�س�ت، تاأجري كامريات الفـيدي�، كتابة ن�س��ش ال�سيناري�هات لغايات 

غري اإعالنية، اإعداد اأ�سرطة الفـيدي�، ن�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية على االإنرتنت، 

التاأليف  خدمات  حا�س�ب،  �سبكة  من  مبا�سرة  املقدمة  االألعاب  خدمات  االأفالم،  ترجمة 

املهني  الت�جيه  للتنزيل،  القابلة  غري  الف�رية  االإلكرتونية  املطب�عات  ت�فـري  امل��سيقي، 

ن�سائح تعليمية اأو تدريبية، الرتجمة، ت�سجيل اأ�سرطة الفـيدي�، خدمات وكاالت التذاكر 

ترفـيه، تنظيم واإدارة احلفالت امل��سيقية، عرو�ش االأزياء الأغرا�ش الرتفـيه تنظيم لـ، اإنتاج 

امل��سيقى، تاأجري معدات اللعب، ت�فـري امل��سيقى غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، ت�فـري 

الفـيدي�هات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�سرة، 

ت�فـري االأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيدي� بح�سب الطلب، ت�فـري 

الربامج التلفزي�نية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيدي� بح�سب الطلب، 

تاأجري عمل فني. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�فـي لدور ال�سينما

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ش، اململكة العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147825

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات حدائق املالهي، خدمــــات الت�سليـــة، تاأجري معدات الت�س�ير ال�سينمائي، خدمات 

املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  ال�سينمائية،  االأفالم  ا�ست�دي�هات �سناعة  امل�سيف، خدمات 

االأفالم  تاأجري  ال�ســـ�ت،  م�سجـــالت  تاأجيــــر  بالراديـــ�،  الرتفـيه  الرتفـيه،  اأو  للتعليم 

ال�سينمائية، اإنتاج االأفالم، بخالف االأفالم االإعالنية، تاأجري اأجهزة الرادي� والتلفزي�ن، 

اإنتاج برامج الرادي� والتلفزي�ن، االإنتاج امل�سرحي، الرتفـيه التلفزي�ين، خدمات الن�ادي 

للرتفـيه اأو التعليم، معل�مات عن الرتفـيه، خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه، عرو�ش 

خدمات  ومعار�ش،  عر�ش  املتاحف  جتهيزات  ت�فـري  ترفـيه،  حفالت  تنظيم  �سينمائية، 

تاأجري  ال�سريطية،  باحلافظات  التلفزي�نية  امل�سجالت  تاأجيـــر  الت�سجـــيل،  �ستدي�هات 

تنظيم  امل�سرحية،  للعرو�ش  املقاعد  حجز  اجلمال،  م�سابقات  تنظيـــم  الفـيديـــ�،  اأ�ســرطة 

معدات  تاأجري  الت�سلية،  قاعات  خدمات  تقدمي  احلفــالت،  متعهـــدي  خدمـــات  العـــرو�ش 

اإر�سال وا�ستقبال ال�س�ت، تاأجري كامريات الفـيدي�، كتابة ن�س��ش ال�سيناري�هات لغايات 

غري اإعالنية، اإعداد اأ�سرطة الفـيدي�، ن�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية على االإنرتنت، 

التاأليف  خدمات  حا�س�ب،  �سبكة  من  مبا�سرة  املقدمة  االألعاب  خدمات  االأفالم،  ترجمة 

املهني  الت�جيه  للتنزيل،  القابلة  غري  الف�رية  االإلكرتونية  املطب�عات  ت�فـري  امل��سيقي، 

ن�سائح تعليمية اأو تدريبية، الرتجمة، ت�سجيل اأ�سرطة الفـيدي�، خدمات وكاالت التذاكر 

ترفـيه، تنظيم واإدارة احلفالت امل��سيقية، عرو�ش االأزياء الأغرا�ش الرتفـيه تنظيم لـ، اإنتاج 

امل��سيقى، تاأجري معدات اللعب، ت�فـري امل��سيقى غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، ت�فـري 

الفـيدي�هات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�سرة، 

ت�فـري االأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيدي� بح�سب الطلب، ت�فـري 

الربامج التلفزي�نية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيدي� بح�سب الطلب، 

تاأجري عمل فني. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�فـي لدور ال�سينما
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ش، اململكة العربية ال�سع�دية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147826

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التم�ين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم امل�ؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

تقدمي ال�جبات اخلفـيفة، خدمات مطاعم وا�س�ك�. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم اوريقامي �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقة ال��سل، بر دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147830

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حل�يات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقه�ة، ب�سك�يت، قه�ة، كعك، م�ستح�سرات 

احلب�ب، �س�ك�التة، حل�يات، رقائق ذرة، ب�ظة، ملح، م�سح�ق كعك، عجينة كعك، جل�ك�ز 

الأغرا�ش الطهي، داب�ق غل�تني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قه�ة 

باحلليب، م�سروبات �س�ك�التة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�س�ك�التة، بن 

ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، ماي�نيز، ك�سرتد، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلب�ب، م�سح�ق 

ق�سبان  �سكريات،  )حل�ى(  امل��ش  �س�ك�التة،  م��ش  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  خبازة، 

لتزيني  باحلل�يات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�س�ك�التة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلب�ب 

الكعك، ج�ز مطلي بال�س�ك�التة، معج�ن اأ�سا�سه ال�س�ك�التة، معج�ن �س�ك�التة يحت�ي 

على مك�سرات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للم�اد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع ال�حدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 
�ش.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147831

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حل�يات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقه�ة، ب�سك�يت، قه�ة، كعك، م�ستح�سرات 

احلب�ب، �س�ك�التة، حل�يات، رقائق ذرة، ب�ظة، ملح، م�سح�ق كعك، عجينة كعك، جل�ك�ز 

الأغرا�ش الطهي، داب�ق غل�تني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قه�ة 

باحلليب، م�سروبات �س�ك�التة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�س�ك�التة، بن 

ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، ماي�نيز، ك�سرتد، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلب�ب، م�سح�ق 

ق�سبان  �سكريات،  )حل�ى(  امل��ش  �س�ك�التة،  م��ش  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  خبازة، 

لتزيني  باحلل�يات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�س�ك�التة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلب�ب 

الكعك، ج�ز مطلي بال�س�ك�التة، معج�ن اأ�سا�سه ال�س�ك�التة، معج�ن �س�ك�التة يحت�ي 

على مك�سرات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للم�اد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع ال�حدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 
�ش.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147909

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالرب�،  للم�سابني  �ساي  طبية،  لغايات  زاللية  غذائية  م�اد 

لغايات  �سكاكر  �سيدالنية،  لغايات  الل�ز  حليب  واالأطفال،  للر�سع  اأغذية  دوائية،  �سكاكر 

طبية، ن�اجت ثان�ية من معاجلة احلب�ب الأغرا�ش احلمية اأو لالأغرا�ش الطبية، اإ�سافات 

ال�رق  من  �سراويل  �سكل  على  اأطفال  حفاظات  للر�سع،  حفاظات  الغذاء،  اإىل  معدنية 

وال�سليل�ز ت�ستخدم مرة واحدة، مالحق زالل غذائية، اأغذية جممدة معدة لغايات طبية، 

اأغذية جمان�سة معدة لغايات طبية. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للم�اد الغذائية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع ال�حدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 

�ش.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147911

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التم�ين بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطعم �سان جل�بل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�يتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ح�يل، ال�سعب، قطعة )8(، �سارع )8(، مبنى )34(، وحدة )3(، الك�يت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147913

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجل�، اأجهزة تربيد اله�اء، اأجهزة اإعادة ت�سخني اله�اء، 

ت�سخني،  اأجهزة  اله�اء،  لتكييف  مراوح  اله�اء،  تر�سيح  من�ساآت  جمففات،  ه�اء  جمففات 

من�ساآت  مطهرة،  اأجهزة  اله�اء،  تكييف  اأجهزة  املركزية،  التدفئة  مل�سعات  ترطيب  اأجهزة 

اله�اء،  لتنقية  املياه، معقمات ماء، م�سابيح مبيدة للجراثيم  �سبكات تر�سيح  املاء،  تنقية 

اأجهزة تاأين ملعاجلة اله�اء اأو املاء، اأجهزة واآالت لتنقية املاء، اأجهزة ومكنات تنقية اله�اء، 

معقمات  للمركبات،  اله�اء،  تكييف  ته�ية  معدات  اله�اء،  تكييف  ته�ية  واأجهزة  من�ساآت 

ه�اء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام ال ا�ش ك�، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�سيتي،  زوجن�ســـان  اك�سايـــ�الن،  افـينيــــ�،  مي�الين�ســــني   .1 منبـــــر  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ج�اجندوجن برفـيان�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147914

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعمال  اإدارة  احل�سابات،  تدقيق  االأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  االأعمـــال،  اإدارة  فـي  امل�ساعـــــدة 

اأو  اإدارة االأعمال التجارية  فــــي  امل�ساعـــدة  اإدارة االأعمال،  ا�ست�سارات  وا�ست�سارات تنظيمية، 

ال�سناعية، تقييم االأعمال، تق�سي احلقائق فـي االأعمال، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، اأبحاث 

االأعمال، خدمات امل�س�رة فـي اإدارة االأعمال، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، خدمات ت�فـري اأو 

تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات الأعمال اأخرى، عر�ش �سلع على و�سائل االإعالم لغايات 

البيع بالتجزئة، خدمات الت�س�يق عرب الهاتف، خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية 

اإدارة م�ساريع االأعمال مل�ساريع البناء،  والبيطرية وال�سحية واالإمدادات الطبية، خدمات 
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ت�فـري معل�مات االأعمال عن طريق م�اقع االإنرتنت، اإتاحة �س�ق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع 

واخلدمات وبائعيها. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني� تري لل�سحة والعافـية والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147915

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات احلمامات الرتكية، خدمات �سال�نات التجميل، خدمات العيادات الطبية، املعاجلة 

خدمات  الطبية،  امل�ساعدة  ال�سحية،  الرعاية  النقاهة،  دور  خدمات  لالأع�ساب،  اليدوية 

دور التمري�ش، خدمات القابالت، التمري�ش الطبي، خدمات التطبيب عن بعد، خدمات 

العالج،  خدمات  ال�سحية،  املنتجعات  خدمات  الت�سمي�ش،  خدمات  البخارية،  احلمامات 

خدمات مراكز ال�سحة، خدمات الطب التكميلي، ا�ست�سارة �سحية، ن�سائح طبية لالأفراد 

ذوي االإعاقة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني� تري لل�سحة والعافـية والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147924

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�ابل ب�درة، خبز بدون خمرية، م�ستح�سرات احلب�ب، ت�ابل، رقائق ذرة، فطائر حمالة 

بانكيك، بهارات، خبز، خبز افرجي، فلفل ت�ابل، بيتزا، �سل�سات ت�ابل، منكهات بخالف 

اأطعمة  ذرة،  كعك  تاك�،  ه�ش،  رقيق  ب�سك�يت  حب�ب،  منتجات  رقائق  العطرية،  الزي�ت 

خفـيفة قائمة على احلب�ب، اأطعمة خفـيفة م�ؤ�س�سة على االأرز، ب�ريت��ش. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جروما، ا�ش اي.بي.دي اإي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مك�سيكية

�سان   ،66220 �سي.بي.  اإي.ك�ل�نيا،  تي  اأو   407 # باالتــــا  ريز دي ال  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
بيدرو جارزا جار�سيا، ان.ال، املك�سيك

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147976

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج حا�ســـ�ب م�سجلــــة، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�س�ب، برجميات حا�س�ب م�سجلة، 

من�س�رات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�س�ب برجميات قابلة للتنزيل، برامج األعاب 

حا�س�ب، حتميل نغمات لله�اتف النقالة، حتميل ملفات امل��سيقى، حتميل ملفات ال�س�ر، 

تطبيقات برجميات احلا�س�ب، قابلة للتنزيل، قارئات كتب اإلكرتونية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سع�دية لالأبحاث و الن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب 53108 الريا�ض 11583، اململكة العربية ال�سع�دية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147977

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطب�عات،  كتابة،  م�اد  كتب،  دوريات،  �سحف،  كتال�جات،  مالحظات،  دفاتر  كرا�سات، 

اإعالنية،  بيانات  كتيبات، قرطا�سية،  كتابة،  ورق  اأدلـــة،  كتب م�جـــزة  من�س�رات مطب�عة، 

جمالت دوريات، تقاومي، ق�س�ش م�س�رة، ن�سرات اأخبارية دورية، ن�سرات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سع�دية لالأبحاث و الن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب 53108 الريا�ض 11583، اململكة العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147978

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر الن�س��ش خالف ن�س��ش الدعاية واالإعالن، اإنتاج االأفالم، بخالف االأفالم االإعالنية، 

واإدارة  تنظيم  املتج�لة،  املكتبات  خدمات  والتلفزي�ن،  الرادي�  برامج  اإنتاج  الكتب،  ن�سر 

ندوات، تنظيم واإدارة امل�ؤمترات، تنظيم واإدارة االجتماعات، معل�مات عن الرتبية والتعليم، 

تنظيم املعار�ش لغايات ثقافـية اأو تعليمية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة 

الكتـــب وال�سحــــف االإلكرتونية على  ن�ســـر  العمل تدريب،  واإدارة ور�سات  الندوات، تنظيم 

االإنرتنت، الن�سر املكتبي االإلكرتوين، ت�فـري املطب�عات االإلكرتونية الف�رية غري القابلة 

ت�فـري  التدريـــب،  اإر�ســــاد  االأنبـــاء،  مرا�سلـــي  خدمات  امل�ســ�رة،  التقارير  تقدمي  للتنزيل، 

الفـيدي�هات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، ت�فـري الربامج التلفزي�نية غري القابلة 

للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيدي� بح�سب الطلب. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سع�دية لالأبحاث والن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 53108 الريا�ض 11583، اململكة العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148078

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سك�يت، كعك ال�فل، كاكاو، كعك، كارميل �سكاكر، �س�ك�التة، ب�ظة، فطائر حمالة بانكيك، 

طحني قمح، بتي ف�ر كعك، �سكر، ع�امل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، م�سروبات كاكاو 

باحلليب، م�سروبات �س�ك�التة باحلليب، �سندوي�سات، معجنات، مهلبية، �سربات مثلجات، 

م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  بالف�اكه،  كيك  ت�رتات 

اأ�سا�سها ال�س�ك�التة، ك�سرتد، لنب جممد حل�يات مثلجة، م�سح�ق خبازة، م��ش �س�ك�التة، 

امل��ش )حل�ى( �سكريات، عجني، pastry dough، حلي بال�س�ك�التة لتزيني الكعك، حلي 

باحلل�يات لتزيني الكعك، ج�ز مطلي بال�س�ك�التة، معج�ن اأ�سا�سه ال�س�ك�التة، معج�ن 

�س�ك�التة يحت�ي على مك�سرات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ج� لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القطعة رقم 275 املنطقة ال�سناعية 5اأ مدينة العا�سر من رم�سان، 

ال�سرقية، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148079

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التم�ين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات املطاعم، خدمات احلانات البارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ج� لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القطعة رقم 275 املنطقة ال�سناعية 5اأ مدينة العا�سر من رم�سان، 

ال�سرقية، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148080

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التم�ين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم امل�ؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 

خدمات مطاعم تقدمي ال�جبات اخلفـيفة، خدمات الفنادق ال�سغرية امل�تيالت. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة اآفاق العامل لل�جبات ال�سريعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ش، حي النزهة، طريق اأب� بكر ال�سديق، اململكة العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148081

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التم�ين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم امل�ؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي ال�جبات اخلفـيفة، نحت 

على االأغذية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ك�رتادو كافـيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 35، طريق 35، جممع 931 الرفاع، مملكة البحرين
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148082

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساب�ن، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأقنعة جتميلية، م�ستح�سرات مكياج، غ�س�ل 

اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميـــل، كرميـــات جتميليــة، ك�ل�نـيا، زي�ت  لل�سعر،  ل��سن، 

عطرية، م�ستح�سرات تنظيف، زيــ�ت لغايــات التجميــل، زي�ت الأغرا�ش الزينة، غ�س�الت 

ل��سن، الأغرا�ش التجميـــل، حليـــب منظـــف لغايــات الت�اليت، م�اد ت�اليت، م�ستح�سرات 

جتميل للعناية بالب�سرة، عط�ر زي�ت طيارة، قاب�سات لالأوعية الأغرا�ش التجميل، مناديل 

ورقية م�سربة بغ�س�الت ل��سن، جتميلية، م�اد هالمية للتدليك لغري االأغرا�ش الطبية، 

بال�سم لغري االأغرا�ش الطبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زربيز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 اأولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي 06830، ال�اليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148083

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تنقية اله�اء، مطهرات، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية، م�ستح�سرات 

لغايات طبية، كب�س�الت  �سراب  دوائيـــة،  �سكاكــــر  لغايات طبية،  بل�سم  ا�ستحمــــام عالجية، 

االإم�ساك،  لعالج  اأدوية  فـيتامينية،  م�ستح�ســـرات  �سيدالنيــــة،  م�ستح�ســـــرات  لالأدوية، 

اك�سيــــرات  طبيــــة،  لغايــــات  عقاقيــــر  م�سكـــنات،  �سيدالنية،  لغايـــات  مه�سمـــة  عالجـــات 

ل��سن،  غ�س�الت  دوائية،  اأع�ساب  دوائية،  زي�ت  دوائي،  �ساي  �سيدالنية،  م�ستح�سرات 

لغايات �سيدالنية، �سبغات لغايات طبية، اأم�سال، مراهم لغايات �سيدالنية، م�ستح�سرات 

�سيدالنية للعناية بالب�سرة، �ساي اأع�ساب لغايات طبية، كينني لغايات طبية، جذور دوائية، 

�سكاكر  لغايات طبية،  لغايات طبية، م�سروبات حمية معدة  اأغذية حمية معدة  مهدئات، 

لغايات طبية، اأدوية لالأغرا�ش الب�سريـــة، �ســـراب دوائي، م�اد حميـــة معـــدة لال�ستخــدام 

اإ�سافات معدنية اإىل الغذاء،  الطبي، مناديل ورقية م�سربة بغ�س�الت ل��سن، �سيدالنيــة، 

اإ�سافات غذائية، م�سادات حي�ية، disinfectants، م�ستخل�سات نباتية لغايات �سيدالنية، 

واال�ست�سفائية،  الطبية  لالأغرا�ش  مغذية  �سيدالنية  م�ستح�سرات   ،pharmaceuticals
�سامب� طبي، م�ستح�سرات العناية ال�سخ�سية الطبية، ل��سن طبي لل�سعر، �ساب�ن مطهر، 

�ساب�ن طبي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زربيز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 اأولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي 06830، ال�اليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148084

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأقنعة جتميلية، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، 

كرميات جتميلية، م�ستح�سرات تنظيـــف، حليـــب منظـــف لغايـــات الت�اليــت، م�ستح�سرات 

جتميل للعناية بالب�سرة، عط�ر زي�ت طيارة، قاب�سات لالأوعية الأغرا�ش التجميل، بال�سم 

لغري االأغرا�ش الطبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية، �ساب�ن، م�ستح�سرات 
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زي�ت  التجميل،  لغايات  زي�ت  عطرية،  زي�ت  ك�ل�نيا،  لل�سعر،  ل��سن،  غ�س�ل  مكياج، 

الأغرا�ش الزينة، غ�س�الت ل��سن، الأغرا�ش التجميل، م�اد ت�اليت، مناديل ورقية م�سربة 

بغ�س�الت ل��سن، جتميلية، م�اد هالمية للتدليك لغري االأغرا�ش الطبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زربيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 اأولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي 06830، ال�اليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148085

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سافات غذائية، م�سادات حي�ية، disinfectants، م�ستخل�سات نباتية لغايات �سيدالنية، 

�سيدالنية  م�ستح�سرات  الطبي،  لال�ستخدام  اأع�ساب  خال�سات   ،pharmaceuticals

ال�سخ�سية  العناية  �سامب� طبي، م�ستح�سرات  واال�ست�سفائية،  الطبية  مغذية لالأغرا�ش 

الطبية، ل��سن طبي لل�سعر، �ساب�ن مطهر، �ساب�ن طبي، مطهرات، م�ستح�سرات تنقية 

اله�اء، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام عالجية، بل�سم لغايات 

طبية، �سكاكر دوائية، �سراب لغايات طبية، كب�س�الت لالأدويــة، م�ستح�ســرات �سيدالنيـــة، 

م�ستح�سرات فـيتامينية، اأدوية لعالج االإم�ساك، عالجــــات مه�سمـــة لغايـــات �سيدالنيـــة، 

زي�ت  دوائي،  �ساي  �سيدالنية،  م�ستح�سرات  اك�سريات  طبية،  لغايات  عقاقري  م�سكنات، 

دوائية، اأع�ساب دوائية، غ�س�الت ل��سن، لغايات �سيدالنية، �سبغات لغايات طبية، اأم�سال، 

مراهم لغايات �سيدالنية، م�ستح�سرات �سيدالنية للعناية بالب�سرة، �ساي اأع�ساب لغايات 

طبية، جذور دوائية، مهدئات، اأغذية حمية معدة لغايــات طبيــة، م�سروبــات حميـــة معــدة 

لغايات طبية، �سكاكر لغايات طبية، اأدوية لالأغرا�ش الب�سرية، �سراب دوائي، مــ�اد حميــــة 

اإ�سافــات  �سيدالنية،  ل��سن،  بغ�س�الت  م�سربة  ورقية  مناديل  الطبي،  لال�ستخدام  معدة 

معدنية اإىل الغذاء. 

-281-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زربيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 اأولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي 06830، ال�اليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148086

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساب�ن، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأقنعة جتميلية، م�ستح�سرات مكياج، غ�س�ل 

زي�ت  ك�ل�نيا،  جتميلية،  كرميات  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  لل�سعر،  ل��سن، 

غ�س�الت  الزينة،  الأغرا�ش  زي�ت  التجميل،  لغايات  زي�ت  تنظيف،  م�ستح�سرات  عطرية، 

م�ستح�سرات  ت�اليت،  م�اد  الت�اليت،  لغايات  منظف  حليب  التجميل،  الأغرا�ش  ل��سن، 

جتميل للعناية بالب�سرة، عط�ر زي�ت طيارة، قاب�سات لالأوعية الأغرا�ش التجميل، مناديل 

ورقية م�سربة بغ�س�الت ل��سن جتميلية، م�اد هالمية للتدليك لغري االأغرا�ش الطبية، 

بال�سم لغري االأغرا�ش الطبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زربيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 اأولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي 06830، ال�اليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148088

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تنقية اله�اء، مطهرات، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية، م�ستح�سرات 

كب�س�الت  طبية،  لغايات  �سراب  دوائية،  �سكاكر  طبية،  لغايات  بل�سم  عالجية،  ا�ستحمام 

االإم�ساك،  لعالج  اأدوية  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات  لالأدوية، 

عالجات مه�سمة لغايات �سيدالنية، م�سكنات، عقاقري لغايات طبية، اك�سريات م�ستح�سرات 

�سيدالنية، �ساي دوائي، زي�ت دوائية، اأع�ساب دوائية، غ�س�الت ل��سن، لغايات �سيدالنية، 

�سبغات لغايات طبية، اأم�سال، مراهم لغايات �سيدالنية، م�ستح�سرات �سيدالنية للعناية 

لغايات  معدة  حمية  اأغذية  مهدئات،  دوائية،  جذور  طبية،  لغايات  اأع�ساب  �ساي  بالب�سرة، 

طبية، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، �سكاكر لغايات طبية، اأدوية لالأغرا�ش الب�سرية، 

اإىل  معدنية  اإ�سافات  �سيدالنية،  ل��سن،  بغ�س�الت  م�سربة  ورقية  مناديل  دوائي،  �سراب 

لغايات  نباتية  م�ستخل�سات   ،disinfectants حي�ية،  م�سادات  غذائية،  اإ�سافات  الغذاء، 

م�ستح�سرات  الطبي،  لال�ستخدام  اأع�ساب  خال�سات   ،pharmaceuticals �سيدالنية، 

العناية  م�ستح�سرات  �سامب� طبي،  واال�ست�سفائية،  الطبية  لالأغرا�ش  �سيدالنية مغذية 

ال�سخ�سية الطبية، ل��سن طبي لل�سعر، �ساب�ن مطهر، �ساب�ن طبي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زربيز، انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 اأولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي 06830، ال�اليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148089

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساب�ن، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأقنعة جتميلية، م�ستح�سرات مكياج، غ�س�ل 

زي�ت  ك�ل�نيا،  جتميلية،  كرميات  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  لل�سعر،  ل��سن، 

غ�س�الت  الزينة،  الأغرا�ش  زي�ت  التجميل،  لغايات  زي�ت  تنظيف،  م�ستح�سرات  عطرية، 

-283-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

م�ستح�سرات  ت�اليت،  م�اد  الت�اليت،  لغايات  منظف  حليب  التجميل،  الأغرا�ش  ل��سن، 

جتميل للعناية بالب�سرة، عط�ر زي�ت طيارة، قاب�سات لالأوعية الأغرا�ش التجميل، مناديل 

ورقية م�سربة بغ�س�الت ل��سن جتميلية، م�اد هالمية للتدليك لغري االأغرا�ش الطبية، 

بال�سم لغري االأغرا�ش الطبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زربيز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 اأولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي 06830، ال�اليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148091

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تنقية اله�اء، مطهرات، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية، م�ستح�سرات 

كب�س�الت  طبية،  لغايات  �سراب  دوائية،  �سكاكر  طبية،  لغايات  بل�سم  عالجية،  ا�ستحمام 

االإم�ساك،  لعالج  اأدوية  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات  لالأدوية، 

عالجات مه�سمة لغايات �سيدالنية، م�سكنات، عقاقري لغايات طبية، اك�سريات م�ستح�سرات 

�سيدالنية، �ساي دوائي، زي�ت دوائية، اأع�ساب دوائية، غ�س�الت ل��سن، لغايات �سيدالنية، 

�سبغات لغايات طبية، اأم�سال، مراهم لغايات �سيدالنية، م�ستح�سرات �سيدالنية للعناية 

لغايات  معدة  حمية  اأغذية  مهدئات،  دوائية،  جذور  طبية،  لغايات  اأع�ساب  �ساي  بالب�سرة، 

طبية، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، �سكاكر لغايات طبية، اأدوية لالأغرا�ش الب�سرية، 

اإىل  معدنية  اإ�سافات  �سيدالنية،  ل��سن،  بغ�س�الت  م�سربة  ورقية  مناديل  دوائي،  �سراب 

لغايات  نباتية  م�ستخل�سات   ،disinfectants حي�ية،  م�سادات  غذائية،  اإ�سافات  الغذاء، 

م�ستح�سرات  الطبي،  لال�ستخدام  اأع�ساب  خال�سات   ،pharmaceuticals �سيدالنية، 

العناية  م�ستح�سرات  طبي،  �سامب�  واال�ست�سفائية  الطبية  لالأغرا�ش  مغذية  �سيدالنية 

ال�سخ�سية الطبية، ل��سن طبي لل�سعر، �ساب�ن مطهر، �ساب�ن طبي. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زربيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 اأولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي 06830، ال�اليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148092

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإر�سال  م�سجالت �سريطية، �سرائح للت�س�يــر الف�ت�غرافــــي، �سماعـــات ه�اتــــف، معــــدات 

لالت�سال عن بعد، اأجهزة حا�س�ب، اأجهزة هاتف، ميكروف�نات ه�اتف، مر�سالت لالت�سال 

عن بعد، م�سجالت فـيدي�، اأ�سالك ه�اتف، م�سغالت االأقرا�ش الأجهزة احلا�س�ب، ه�اتف 

ت�سغيل  اأجهزة  حا�س�ب،  األعاب  برامج  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�س�ب  برامج  فـيدي�، 

اأقرا�ش فـيدي� رقمية، اأجهزة اال�ستقبال و االإر�سال، حتميل نغمات لله�اتف النقالة، حتميل 

ملفات امل��سيقى، حتميل ملفات ال�س�ر، تطبيقات برجميات احلا�س�ب، قابلة للتنزيل، عتاد 

احلا�س�ب، الفتات رقمية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيم لتقنية املعل�مات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ع�د �سك�ير، حي ال�سفارات، الريا�ش 11553، اململكة العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148093

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالتلف�ن اخلل�ي،  االت�ساالت  التلف�نية،  االت�ساالت  التلف�نات،  الر�سائل، خدمات  اإر�سال 

االت�ساالت عرب الطرفـيات احلا�س�بية، نقل الر�سائل وال�س�ر عرب احلا�س�ب، نقل الربيد 

االإلكرتونـــي، معل�مــات حــ�ل االت�ســاالت، خدمات النداء االآلـــي عبـــر الراديـــ� اأو التلفـــ�ن 

اأو و�سائل االت�سال االإلكرتونية االأخرى، االت�ساالت عرب �سبكــات االأليــاف الب�سرية، ت�فـري 

امل�ستخدم ب�سبكة  اإمكانيــة ت��سيــل  ت��سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�س�بية دولية، ت�فـيـــر 

حا�س�ب عاملية، ت�فـري حجرات عرب االإنرتنت، ت�فـري الربط بقاعدة معل�مات، نقل امللفــات 

اأ�سرطـــة  نقــل  ات�ســــاالت ال�سلكيـــة،  ال�سبكيـــة،  املنتديات  ت�فـري  الال�سلكي،  البث  الرقمية، 

الفـيدي� بح�سب الطلب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيم لتقنية املعل�مات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ع�د �سك�ير، حي ال�سفارات، الريا�ش 11553، اململكة العربية ال�سع�دية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148099

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�ظة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بل� بريد م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 7073، م�ست�دع رقم 3، بل�ك-ايه، منطقة التجارة احلرة باأم 
القي�ين، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148153

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عجــــالت  املركبــــات،  لعجــــالت  اإطــــارات  �ساحنـــات،  حافـــالت، 

مركبـــات، مقطـــ�رات مركبــات، اأحزمــة اأمــان ملقاعـد املركبات، حمركات كهربائية للمركبات 

الربية، مركبات كهربائية، مركبات ف�سائية، �سمامات الإطارات املركبات، مكابح للمركبات، 

للمركبات، مقاعد  اأب�اب  الربية،  للمركبات  اآليات نقل احلركة  الربية،  للمركبات  مكائن 

يخ�ت،  حمرك،  ذات  �سيارات  اله�ائية،  للدراجات  عجالت  ريا�سية،  �سيارات  للمركبات، 

اأج�سام للمركبات، عجالت قيادة املركبات، اأكيا�ش ه�اء اأجهزة اأمان فـي ال�سيارات، �سيارات 

بدون �سائق �سيارات م�ستقلة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ي�تا جيدو�سا كاب��سيكي كاي�سا )ت�ي�تا م�ت�ر ك�رب�ري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1، ت�ي�تا - ت�س�، ت�ي�تا - �سي، اي�سي-كني، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148269

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حافالت، �ساحنات، اإطارات لعجالت املركبات، عجالت مركبات، مقط�رات مركبات، اأحزمة 

اأمان ملقاعد املركبـات، حمركــات كهربائيـة للمركبـــات الربيـــة، مركبـــات كهربائيــــة، مركبات 

ف�سائية، �سمامات الإطارات املركبات، مكابح للمركبات، مكائن للمركبات الربية، اآليات نقل 

احلركة للمركبات الربية، اأب�اب للمركبات، مقاعــد للمركبــات، �سيـــارات ريا�سية، عجالت 
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للدراجات اله�ائية، �سيارات ذات حمـــرك، واقيــات �سدمــات لل�سيــارات، اأج�سام للمركبات، 

عجالت قيادة املركبات، اأكيا�ش ه�اء اأجهزة اأمان فـي ال�سيارات، �سيارات بدون �سائق �سيارات 

م�ستقلة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ي�تا جيدو�سا كاب��سيكي كاي�سا ) ت�ي�تا م�ت�ر ك�رب�ري�سن (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1، ت�ي�تا - ت�س�، ت�ي�تا - �سي، اي�سي-كني، اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148302

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، م�ست�سفـيات، امل�ساعدة الطبية، خدمــات طــب االأ�سنـــان، خدمــات 

بن�ك الدم، خدمات االإخ�ساب خارج اجل�سم، تاأجري املعدات الطبية، خدمات مراكز ال�سحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربج للمختربات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 52817 - 21753 جدة، �سارع فل�سطني، جدة، اململكة العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148303

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  االأ�سنان،  طب  خدمات  الطبية،  امل�ساعدة  م�ست�سفـيات،  الطبية،  العيادات  خدمات 

بن�ك الدم، خدمات االإخ�ساب خارج اجل�سم، تاأجري املعدات الطبية، خدمات مراكز ال�سحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الربج للمختربات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 52817 - 21753 جدة، �سارع فل�سطني، جدة، اململكة العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148304

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل،  معل�مات  التخزين،  معل�مات  البحري،  النقل  النقل،  التخزين،  الب�سائع،  خزن 

النقل الل�جي�ستي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايفرجني مارين ك�رب�ري�سن )تاي�ان( ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1~ 4 اف، منرب 166، ا�ش اإي �سي.2، مين�سينج اإي. اآر دي، ت�س�نغ�سان 

دي�ست، تايبي �سيتي 104، تاي�ن، تاي�ان، جمه�رية ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148305

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمع  لالأحذية،  �سمع  �سقل،  م�ستح�سرات  لالأحذية،  كرميات  الن�سيج،  لتن�سيع  �ساب�ن 

احلذائني، �سمع اال�سكافـي، �سمع �سقل، م�اد حافظة للجلد املدب�غ ملمعات، مزيالت البقع، 

تنظيف،  م�ستح�سرات  االأل�ان،  اإزالة  م�ستح�سرات  املدب�غ،  للجلد  �سمع  �سقل،  كرميات 

زي�ت لغايات التنظيف، �ساب�ن لتعرق االأقدام، قطع قما�ش م�سربة مبنظفات للتنظيف، 

ملمع اأحذية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سن اأند �ساند �سب�رت�ش �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 894 دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148306

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فرا�سي، فرا�سي لالأحذية، خرق قما�ش، للتنظيف، جل�د مدب�غة للتلميع، لبادات للتنظيف، 

م�اد تلميع الإعطاء ملعان ماعدا امل�ستح�سرات وال�رق واحلجر، لبي�سات اأحذية، بخاخات 

مل�سح  بال�سمع، قطع قما�ش  االأحذية  لتلميع  اأدوات غري كهربائية  للتنظيف،  عط�ر، جلد 

الغبار مما�سح، قفافـيز للتلميع. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سن اأند �ساند �سب�رت�ش �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 894 دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148307

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبدة، مربيات، �س�ربات، زي�ت للطعام، جبنة، مت�ر، حليب، زيت ذرة للطعام، زيت �سم�سم، 

منتجات احلليب، �سمن نباتي، زيت نخيل للطعام، بي�ش، زيت زيت�ن للطعام، �سمك ت�نا، 

بذور  عجينة  طحينة  معلبة،  ف�اكه  للطعام،  ال�سم�ش  دوار  زيت  للطبخ،  بندورة  ع�سري 

ال�سم�سم، حم�ش معج�نة احلم�ش، بذور حم�سرة، مركز طماطم، حليب جمفف، نقانق 

لله�ت دوغ، زيت ف�ل ال�س�يا للطعام. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الفلك للتجارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 114246، ب�ر �سعيد، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148308

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قمح،  طحني  بهــارات،  ملــح،  الـــذرة،  حب  ف�سار  �س�ك�التة،  �ساي،  قه�ة،  ب�سك�يت،  با�ستا، 

معكرونة  �سباغيتـــي  �سميـــد،  اأرز،  نحــل،  ع�ســل  معكرونــــة،  خميــرة،  �سل�سة،  كت�ساب  �سكر، 

رفـيعة، �سعريية ن�دلز، رقائق �س�فان، �سكاكر لالأكل، رقائق منتجات حب�ب، هالم ملكي 

لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، �سل�سات طماطم، حالوة طحينية، 

بذور ال�سم�سم ت�ابل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الفلك للتجارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 114246، ب�ر �سعيد، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148309

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية، عالجات مه�سمة لغايات �سيدالنية، اأغذية حمية معدة لغايات 

طبية، ن�اجت ثان�ية من معاجلــــة احلـــب�ب الأغرا�ش احلمية اأو لالأغرا�ش الطبية، م�اد 

حمية معدة لال�ستخدام الطبي، األياف نباتات �ساحلة لالأكل غري غذائية، اإ�سافات غذائية، 

 .pharmaceuticals ،م�ستخل�سات نباتية لغايات �سيدالنية

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الب�رات�ري�ز �سينفا، ا�ش ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترافـي�سيا دي ريك�ن�سيد فاليز، 1 ب�ليغ، اند، دي اوليكلندا 31699, 
اول�كي )نافارا(، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148310

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية، اأدوية لعالج االإم�ساك، م�ستح�سرات �سيدالنية للعناية بالب�سرة، 

 .pharmaceuticals ،اأدوية لالأغرا�ش الب�سرية

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الب�رات�ري�ز �سينفا، ا�ش ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترافـي�سيا دي ريك�ن�سيد فاليز، 1 ب�ليغ، اند، دي اوليكلندا 31699, 
اول�كي )نافارا(، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148311

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ما�ش،  نقدية،  قطع  جم�هرات،  �سل�سلية  قالئد  جم�هــرات،  اأ�ســـاور 

جم�هرات،  ذهبية  خي�ط  مطرق،  اأو  م�سغ�ل  غري  ذهب  جم�هـــرات، 

�سبائك من معادن نفـي�ســــة، اأقراط، علب للمج�هرات، قالئد جم�هرات، ميداليات كبرية 

جم�هرات، �ساعات، اأحجار كرمية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطعم ع�سري تامي - ح�سني عبدالر�سا كرا�سي و�سريكه - ت�ساأمنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�يتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الك�يت، املرقاب، قطعة )10(، �سارع عبد اهلل املبارك، برج علي املال، 

دور )18(، بج�ار املتحف العلمي، الك�يت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148312

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�سط�انات طباعة، اآالت طباعة على األ�اح معدنية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دوب�نت اليكرتونيك�ش، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 974 �سنرت رود، ويلمنجت�ن، ديالوير 19805، ال�اليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148368

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التم�ين بالطعام وال�سراب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي تي اإندوف�د �ساك�سي�ش ماكم�ر تي بي كي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإندوني�سية

جي1.جيند،  فل�ر  23رود  تاور  اإندوف�د  بيلدينغ،  بالزا  �س�ديرمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�س�ديرمان كاف.76-79،�سيتياب�دي،�ساوث جاكارتا، اإندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148384

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الداخلي،  الديك�ر  ت�سميم  املعمارية،  اال�ست�سارات  املباين،  واإقامة  ت�سميم  وعل�م  فن�ن 

الهند�سة، الت�سميم الداخلي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاطمه االأن�ساري للت�سميم ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بناية 800، طريق 3315، جممع 333 املنامة، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148652

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكباد،  زيـــ�ت عطريـــة من  والكي،  للغ�سيل  ملمــع  م�ستح�ســــرات جتميليــــة لال�ستحمــام، 

كرميات  البقع،  مزيالت  تنظيــف،  طبا�سيـــر  جتميــل،  اأطقم  �سنفرة،  �سحج  مادة  ك�راندم 

�سقل، منظفات بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية، حماليل جلي، 

م�ستح�سرات اإزالة الطالء، زي�ت لغايات التنظيف، اأمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية، 

حناء  ال�سم�ش،  من  ال�قاية  م�ستح�سرات  جاف،  �سامب�  الطبية،  االأغرا�ش  لغري  بال�سم 

�سبيغ جتميلي، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية، اأع�اد قطن الأغرا�ش التجميل، 

كرميات تبيي�ش الب�سرة، زي�ت عطرية من خ�سب االأرز، كرميات لالأحذية، م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات  زي�ت عطرية،  التجميل، كرميات جتميلية،  الأغرا�ش  جتميل، غزل قطني 

تنظيف، حليب منظف لغايات الت�اليت، اأ�سباغ جتميلية، م�سادات للعرق م�اد للت�اليت، 

�ساب�ن م�ساد للعرق، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، م�ستح�سرات لتنظيف اأطقم 

االأ�سنان، م�ستح�سرات لتنظيف امل�سارف املغلقة، قطع قما�ش م�سربة مبنظفات للتنظيف، 

زي�ت عطرية من الكباد. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�س�ق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ,  21 955، عقار رقم  ، ال�س�ق املركزي، رقم ال�سارع   85 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة رقم 
املعم�رة، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148653

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ساند كتب، �سفائح من ال�رق قرطا�سية، رقع للبطاقات الدليلية، ورق �سحي، مالقط 

ال�رق للم�ائد،  ورق، دفاتر حما�سبة، جداول م�اعيد مطب�عة، ورق كتابة، بيا�سات من 

كتيبات، مناديل من ال�رق، اأ�سرطة وبطاقات من ال�رق لت�سجيل برامج احلا�س�ب، اأكيا�ش 

مغلفات واأجربة، من ال�رق اأو البال�ستيك للتعبئة، بطاقات تهنئة، مفار�ش ورقية للم�ئد، 
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منزلية،  لغايات  اأو  للقرطا�سية  ل�سقات  منزلية،  لغايات  اأو  للقرطا�سية  ال�سقة  اأ�سرطة 

غراء  امل�ستخل�ش،  ال�سليل�ز  من  لف  اأوراق  التغليف،  اأو  للف  فقاعات  ذو  بال�ستيكي  ورق 

للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية، مناديل من ال�رق الإزالة م�ستح�سرات التجميل، مناديل 

من ال�رق للم�ائد، منا�سف من ال�رق، اأكيا�ش للطبخ ب�ا�سطة فرن امليكروويف، ورق ما�ش 

من ال�رق اأو البال�ستيك لتعبئة امل�اد الغذائية، �سحائف مراقبة الرط�بة من ال�رق اأو من 

البال�ستيك لتعبئة امل�اد الغذائية، اأغطية للم�ائد من ال�رق. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�س�ق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ,  21 955، عقار رقم  ، ال�س�ق املركزي، رقم ال�سارع   85 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة رقم 
املعم�رة، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148654

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معلبة،  حل�م  معلبة،  ف�اكه  حمف�ظة،  حل�م  حي،  غري  قريد�ش 

فطائر بطاطا مقلية، رقائق البطاطا قليلة الد�سم، برو�ستكفا�سا 

حليب حمم�ش، عجينة ك��سى، لنب الف�ل ال�س�داين لال�ستعمال املطبخي، لنب االأرز، حليب 

فطائر  خ�سراوات،  اأ�سا�سه  كرمي  ال�س�فان،  حليب  الب�سل،  حلقات  معالج،  بندق  جمفف، 

اأ�سا�سها بطاطا، نقانق لله�ت دوغ، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الف�ل ال�س�داين، زبدة الف�ل 

جممدة،  ف�اكه  مربيات،  مقلية،  بطاطا  رقائق  حمف�ظة،  ف�اكه  بي�ش،  زالل  ال�س�داين، 

جلي،  هالم  مطب�خة،  ف�اكه  حليب،  مطب�خة،  خ�سراوات  حمف�ظة،  خ�سراوات  زبيب، 

للطعام،  ذرة  زيت  ف�سيخ،  �سمك  للطعام،  �س�يا حمف�ظ  ف�ل  ف�اكه، حل�م،  لب  الف�اكه، 

زيت لب النخيل للطعام، �سفار بي�ش، م�سروبات احلليب يك�ن احلليب ه� ال�سائد فـيها، 

لنب خمي�ش، منتجات احلليب، �سمن نباتي، مربى ف�اكه، مك�سرات حم�سرة، زيت زيت�ن 

للطعام، �سلطات خ�سراوات، �سلطات ف�اكه، حل�م دواجن غري حية، ق�س�ر ف�اكه، رقائق ف�اكه. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�س�ق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ,  21 955، عقار رقم  ، ال�س�ق املركزي، رقم ال�سارع   85 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة رقم 
املعم�رة، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148656

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات ف�اكه غري كح�لية، برية، جعة زجنبيل، برية �سعري منبت ملت، ماء ال�سعري، 

اأ�سربة  ف�اكــــه،  ع�سائــــر  اللنب،  م�سل  م�سروبات  كح�لية،  غري  ف�اكه  ع�سري  م�سروبات 

مياه  الغازية،  املياه  لتح�سري  م�ستح�سرات  م�سروبات،  �سرب  مياه  امل�سروبات،  لتح�سري 

معدنية م�سروبات، ماء معدين ف�ار، مياه معدنية للم�ائد، ليم�نا�سة، ع�سائر خ�سراوات 

م�سروبات، ع�سري عنب غري خممر، ماء ال�س�دا، �سربات م�سروبات، ع�سري بندورة م�سروب، 

اأقرا�ش حمالة للم�سروبات الف�ارة، مياه غازية، م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كح�لية، 

�سراب ف�اكه غري كح�يل، م�سروبات ت�اترية، ع�سري تفاح غري كح�يل، م�سروبات ف�اكه 

اأو خ�سار خمل�طة، م�سروب االأل�فـريا الالكح�يل، ك�كتيل من البرية، م�سروبات �س�يا 

من غري بدائل اللنب، م�سروبات بروتينية للريا�سيني، م�سروبات من االأرز، بخالف بدائل 

احلليب، مرطبات غري كح�لية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�س�ق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ,  21 955، عقار رقم  ، ال�س�ق املركزي، رقم ال�سارع   85 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة رقم 
املعم�رة، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148657

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سعار التكلفة،  اإدارة االأعمال، خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، حتليل  امل�ساعدة فـي 

اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، ت�زيع 

العينات، ترويج املبيعات لالآخرين، جتميع املعل�مات فـي ق�اعد بيانات حا�س�ب، االإعالن 

�سلع  �سراء  تاأمني لالآخرين  اأو  ت�فـري  �سبكات احلا�س�ب، خدمات  املبا�سرة على  والدعاية 

وخدمات الأعمال اأخرى، عر�ش �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، معل�مات 

اأو اخلدمات، معاجلة االإدارة التجارية  جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات 

ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات  ت�س�يق،  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�ش 

والبيطرية وال�سحية واالإمدادات الطبية، تاأجري منا�سب للبيع، ت�فـري معل�مات االت�سال 

التجاريـــة  ال�سفقـــات  وعقــــد  التفاو�ش  التجارية،  ال��ساطة  خدمات  واالأعمال،  للتجارة 

حل�ساب الغري، اإتاحة �س�ق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، جتميع فهار�ش 

املعل�مات لغايات جتارية اأو دعائية، التفاو�ش على عق�د االأعمال با�سم الغري. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�س�ق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ,  21 955، عقار رقم  ، ال�س�ق املركزي، رقم ال�سارع   85 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة رقم 
املعم�رة، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148658

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهــــي، خدمـــــات  وال�ســـراب، خدمــــات  بالطعـــام  التم�يـــن 

الكافترييات، ت�فـري ت�سهيـــالت اأرا�ســـي خميمـــات، خدمــات 

املطاعم امل�ؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن االإقامة امل�ؤقتة، خدمات مطاعم اخلدمة 

الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي ال�جبات اخلفـيفة، نحت على االأغذية. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�س�ق البلدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ,  21 955، عقار رقم  ، ال�س�ق املركزي، رقم ال�سارع   85 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة رقم 

املعم�رة، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148659

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ش ال�سلع، االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�س�ب، عر�ش �سلع على و�سائل 

االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، اإتاحة �س�ق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأطياب املر�س�د

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�يتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الري، خلف جممع االأفني�ز، قطعة )1(، �سارع )3(، مبنى )1805(، الك�يت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148666

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ف�الذ غري م�سكل اأو م�سكل جزئيا، �سبائك ف�الذية، ط�ق ف�الذي، اأ�سالك ف�الذية، ف�الذ 

األ�اح  اأملني�م،  اأ�سالك  اأملني�م،  �سب، �سفائح ف�الذية، م�ا�سري ف�الذية، �سنابري معدنية، 

تثبيت، م�سائد للحي�انات الربية، م�اد ت�سليح معدنية للخر�سانة، خزائن حفظ ال�ثائق 

واالأ�سياء الثمينة خزائن معدنية اأو غري معدنية، فلكات حلقات، معدنية، اأ�سالك �سائكة، 

األ�اح  معدنية،  مل�لبة  م�سامري  للما�سية،  �سال�ســل  احلديـــدة،  لل�ســـكك  معدنيــــة  ق�سبان 

حديدية، كبالت للعربات املعلقة، حلقات معدنية للحبال، و�سالت معدنية غري كهربائية 

للكبالت، حلقات معدنية للع�سي، حاويات معدنية لتخزين االأحما�ش، م�سامري للعجالت، 

معدين  �سياجي  درابزين  والنقل،  للتخزين  معدنية  حاويات  م�سامري،  معدنية،  مفاتيح 

نفـي�سة،  اأ�سالك من معادن غري  لالأوعية،  �سندانات، كالبات معدنية  لل�سكك احلديدية، 

نحا�ش غري م�سكل اأو �سبه م�سكل، حاويات معدنية للغاز امل�سغ�ط اأو اله�اء ال�سائل، حديد 

غري م�سكل اأو �سبه م�سكل، �سناديق معدنية للر�سائل، م�سامري الأحذية الت�سلق، م�ا�سري 

معدنية، ق�سبان معدنية لل�سكك احلديدية، اأط�اق حديدية، ل�ازم معدنية للمباين، اأقفال 

معدنية غري كهربائية، زعانف معدنية لبيان حالة الطق�ش اأو اجتاه الريح، ق�الب معدنية 

�سباك معدنية،  �ستائر خارجية معدنية،  ت�سحيم، ح�اجز م�سبكة معدنية،  للثلج، حلمات 

�سبائك من معادن معروفة، مغني�سي�م، جلبات معدنية للم�ا�سري، من�سات معاجلة معدنية، 

خامات معادن، من�س�جات �سلكية، ن�سب تذكارية معدنية، م�اد التغليف املعدين للجدران 

لال�ستخدام فـي البناء، نيكل، اأغطية متحركة معدنية، �سياجات معدنية، م�سابك معدنية 

معدنية  بكرات  معدنية،  خردوات  ن�اب�ش،  زنربكات  معدنية،  �ساريات  مزاليج،  للمالب�ش، 

معدنية،  بر�سام  م�سامري  معدنية،  اأر�سيات  معدنية،  اأ�سقف  لالآالت،  امل�ستخدمة  بخالف 

زنك، حمامل معدنية، خردوات معدنية �سغرية، و�سالت معدنية للم�ا�سري، �سدادات �سلكية 

حلقات �سد، حاويات معدنية للتعبئة، خزانات معدنية، اإ�سارات معدنية غري م�سيئة وغري 

ميكانيكية، بي�ت زراعية معدنية متنقلة، �سمامات معدنية بخالف اأجزاء االآالت، حلقات 

ف�الذية،  كرات  للطي�ر،  معدنية  تراكيب،  اأقفا�ش  معدنية،  اأنب�بية  م�اد  تيتاني�م،  �سد، 
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جتهيزات معدنية لقن�ات اله�اء امل�سغ�ط، اأ�سالك من �سبائك املعادن غري النفـي�سة عدا 

معدنية  تق�ية  م�اد  مرا�سي،  اأملني�م،  رقائق  معروفة،  معادن  من  خالئط  امل�سهر،  �سلك 

للبناء، اأ�سغال فنية من معادن غري نفـي�سة، اأ�سرطة معدنية الأغرا�ش الربط، م�ست�عبات 

معدنية كالرباميل، م�اد بناء معدنية، ق�الب معدنية ل�سب اخلر�سانة، من�ساآت معدنية 

نفـي�سة، ق�سبان معدنية للتنحي�ش واللحام،  الدراجات، �سناديق من معادن غري  الإيقاف 

للكبالت  م�سابك معدنية  كهربائية،  كبالت معدنية غري  الدهان،  لر�ش  �سقائف معدنية 

وامل�ا�سري، اأر�سيات من األ�اح معدنية، هياكل بناء معدنية، حاويات معدنية لل�ق�د ال�سائل، 

مباين معدنية، حديد زاوي، اأ�سالك نحا�ش غري معزولة، بكرات معدنية غري ميكانيكية 

معدنية،  �سام�الت  معدنية،  اأربطة  معدنية،  �سالمل  معدنية،  �سقاالت  املرنة،  للخراطيم 

األ�اح  األ�اح و�سفائح معدنية،  اأ�س�ار معدنية، الفتات معدنية،  م�ا�سري متفرعة معدنية، 

معدنية  ل�حات  للقب�ر،  منق��سة  معدنية  �س�اهد  معدنية،  �سباكة  ق�الب  معدنية،  بناء 

اأغطية معدنية للحاويات، ح�اجز ا�سطدام معدنية  تذكارية، ق�اعد معدنية للرباميل، 

للطرق، �سناديق معدنية، ل�حات ه�ية معدنية، قن�ات معدنية ملن�ساآت الته�ية والتكييف، 

بناء  م�اد  م�سح�ق،  �سكل  على  معادن  �سلكية،  حبال  لالأدوات،  فارغة،  معدنية  �سناديق 

حرارية معدنية، كرا�سي معدنية بدرجات، مقاب�ش ارتكاز معدنية الأح�ا�ش اال�ستحمام، 

معادن فـي �سكل �سرائح اأو م�سح�ق للطابعات املج�سمة، درابزينات معدنية، ق�سبان ف�الذية 

مدلفنة، بطاقات معدنية، �س�اري اأعالم هياكل، معدنية، اأ�سافـني اأحذية معدنية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 

8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148684

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لتنظيف  فالتر،  مر�سحات  زراعية،  اآالت  تقليب،  اأجهزة  الف�الذية،  امل�سن�عات  حم�الت 

ه�اء التربيد للمكائن، مداخل للطرق، �سمامات اأجزاء اآالت، اأعمدة مرفقية، اأعمدة نقل 

اآالت،  اأجزاء  ت�سحيم  حلقات  خلط،  اآالت  الربية،  املركبات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  حركة 

قطع مكاب�ش، اأذرع ت��سيل لالآالت واملحركات واملكائن، اآالت جنارة، معدات التقاط وجتميع 

الطني اآالت، فرج�نات اأجزاء اآالت، �سي�ر لالآالت، اأغطية معدنية اأجزاء اآالت، مكربنات، 

االآلية، مق�سات جز  للمراجل  رافعات، معدات  اآالت طرد مركزي،  اآالت،  اأجزاء  م�سحمات 

ع�سب كهربائية، مكاب�ش تر�سيح، �ساغطات اآالت، �ساغطات تربينية، من�ساآت تكثيف، بكرات 

اأجزاء اآالت، و�سالت اأجزاء من مكائن، روؤو�ش حفر اأجزاء اآالت، حمامل اأجزاء اآالت، رافعات 

نقالة اآالت، اآالت ت�سنيع اجلل�د املدب�غة، روؤو�ش ا�سط�انات للمكائن، ا�سط�انات لالآالت، 

ا�سط�انات دلفنة، اآالت فرز لل�سناعة، ق�ادي�ش ت�سريف للتفريغ االآيل، اآالت قطع، اأجهزة 

ف�سل البخار عن النفط، اأجهزة لف اآلية، اأجهزة ت�س�ية، �ساحقات نفايات املجاري، م�لدات 

الكهرباء، قاب�سات كلت�سات، بخالف امل�ستخدمة للمركبات الربية، اأجهزة تلقيم اأجزاء اآالت، 

م�سخات اأجزاء اآالت اأو مكائن اأو حمركات، اآالت �سحب املعادن، جمارف ميكانيكية، ري�ش 

املراوح اأجزاء اآالت، اآالت غزل، اآالت تر�سيح، اآالت �سباكة، اآالت نفخ ل�سغط وت�سريف ونقل 

الغازات، جمزات ع�سب اآالت، كلي�سيهات طباعة، اآالت طباعة، �سفرات منا�سري اأجزاء اآالت، 

مدلفنات، اأجهزة غ�سيل، معدات غ�سل املركبات، اأجهزة �سحن لتحميل واإفراغ احلم�لة، اآالت 

معاجلة التبغ، اآالت ت�سنيع االأدوات املعدنية، اآالت جر�ش، اآالت معاجلة اخلامات، خالطات 

اآالت، اأدوات �سد التل�ث للمحركات واملكائن، منظمات �سرعة لالآالت واملكائن واملحركات، 

ما�سة  اآالت  كهربائية،  تنظيف  واأجهزة  اآالت  الق�الب،  ت�سكيل  اآالت  اآالت،  اأجزاء  ق�الب 

لغايات �سناعية، عدد حتمل باليد بخالف التي تدار يدويا، اأجهزة تثبيت العدد االآلية، اآالت 

ت�سنيع ال�رق، مكنات �سقل ال�رق، اآالت تغليف، اآالت دهان، اآالت تهذيب احلجارة، مكاب�ش 

اأجزاء اآالت اأو مكائن، اآالت واأجهزة �سقل كهربائية، م�سخات اآالت، ج�س�ر دوارة، مكاب�ش 

اآالت للغايات ال�سناعية، منظمات �سغط اأجزاء اآالت، ن�اب�ش زنربكات، اأجزاء اآالت، اآالت 

بر�سمة، اآالت تعبيد الطرق، اآالت حفر املناجم، �سي�ر للمحركات واملكائن، اآالت ختم للغايات 
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ال�سناعية، اآالت حلام، اآالت تعبئة، طاوالت لالآالت، اآليات نقل حركة لالآالت، ناقالت اآالت، 

املرنة،  للخراطيم  اآلية  بكرات  الربية،  املركبات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  تربينات  ون�سات، 

مراوح املحركات واملكائن، اآالت ت�سنيع الزجاج، اآالت اإن�ساء ال�سكك احلديدية، اأجهزة فلكنة، 

و�سالت قارنة بخالف امل�ستخدمة للمركبات الربية، حمركات ج�ية، حجارة طحن اأجزاء 

امل�ستخدمة  بخالف  مكابح  نعاالت  للق�ارب،  مكائن  امل�سغ�ط،  باله�اء  تدار  اآالت  اآالت، 

للمركبات، قطع مكابح بخالف امل�ستخدمة للمركبات، اآالت لف اأجزاء من اآالت، �سناديق 

م�سننات بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، اآالت التخل�ش من النفايات، اآالت هر�ش 

الأغـــرا�ش  اآلـــي  اإن�ســـان  اخلزافـني،  دواليب  ال�سناعي،  لال�ستخدام  تقديد  اآالت  النفايات، 

بخــــالف  الدوران  عزم  حمـــ�الت  االأغذيـــة،  لتح�ســري  اإلكرتوميكانيكية  اآالت  �سناعية، 

امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، مراجل للمحركات البخارية، مكائن بخالف امل�ستخدمة 

فـي املركبات الربية، �ساغطات للثالجات، حماب�ش ت�سريف، ماكينات خياطة، �سي�ر مراوح 

الربية، خالطات كهربائية  املركبات  فـي  امل�ستخدمة  واملكائن، م�سننات بخالف  املحركات 

لغايات منزلية، م�سننات تخفـي�ش ال�سرعة بخالف امل�ستخدمة للمركبات الربية، لقم حفر 

حمركات  واملكائن،  للمحركات  �س�ت  كامتات  اآالت،  اأجزاء  حرارية  مبادالت  اآالت،  اأجــزاء 

اأجهزة رفع، مر�سحات فالتر،  كهربائية بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، رافعات 

اأجزاء اآالت اأو مكائن، حفارات خنادق حماريث، م�سعات لتربيد، املحركات واملكائن، معاجلات 

اأغذية كهربائية، اآالت �سحب �سبكات ال�سيد ت�ستخدم فـي �سيد ال�سمك، حم�الت حمفزة، 

معدات اإزالة الغبار لغايات التنظيف، اآالت كهروميكانيكية لل�سناعات الكيميائية، خزانات 

بالغاز،  اأجهزة حلام تدار  النفط،  اآالت تكرير  الن�سيج،  اآالت ل�سناعة  اآالت،  اأجزاء  متددية 

مكان�ش كهربائية، رجاجات لال�ستخدام ال�سناعي اآالت، ع�ادم حمركات و مكائن، م�سابيح 

تدار بالغاز، ت�ربينات الرياح، الكرتودات حلام، اأجهزة حلام بالق��ش الكهربائي، اآالت نفخ، 

مكائن ت�زيع اآلية، اأقفال كهربائية لالأب�اب، مفاتيح كهربائية لالأب�اب، م�سخات ت�زيع 

ال�ق�د ملحطات خدمة ال�سيارات، اآالت ملعاجلة البال�ستيك، طابعات ثالثية االأبعاد، ق�اعد 

احلدبات  عم�د   ،crushing machines االأر�سية،  املركبات  غري  اأخرى  لغايات  حمركات 

ملحركات للمركبات، ق�سبان من املطاط كاأجزاء من الزحافات فـي اآالت االإن�ساء، ق�سبان 

من املطاط كاأجزاء من اأجهزة واآالت التحميل و التفريغ. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 
8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148685

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية، م�سارعات ج�سيمات، اأجهزة واقية من احل�ادث لال�ستخدام ال�سخ�سي، 

مالب�ش واقية من احل�ادث واالإ�سعاع واحلريق، �سناديق بطاريات، ا�سط�انات الف�ن�غراف، 

ان�دات،  احلريق،  طفايات  اله�اء،  حتليل  اأجهزة  كهرومغناطي�سية،  ملفات  مغناطي�سات، 

واقية،  خ�ذ  كهربائية،  ت��سيل  طرفـيات  بيتاترون،  اأجهزة  كهربائية،  حم�الت  ه�ائيات، 

ال�سناعية،  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  كهربائية  من�ساآت  ا�سارة،  اأ�س�اء  وما�سة  اأ�س�اء 

طبية،  غري  الأغرا�ش  مراقبة،  اأجهزة  كهربائية،  تنظيم  اأجهزة  اإيقاع،  بندوالت  عدادات، 

حم�الت كهربائية، اآالت ت�س�ير ف�ت�غرافـية والكرتو�ستاتية وحرارية، خي�ط للنظارات، 

بذالت غ��ش، مفاتيح كهربائية، ق�اب�ش وماآخذ واأدوات ت��سيل اأخرى و�سالت كهربائية، 

�سرب  اأجهزة  اأو ع�سكرية،  لغايات �سناعية  �سيكل�ترونات م�سرعات حلقية، ك�ا�سف معادن 

اأجهزة  جماهر،  ميكرو�سك�بات  الف�ت�غرافـي،  للت�س�ير  كامريات  ك�ا�سف،  بال�سدى، 

ت�سجيل امل�سافات، اأجهزة قيا�ش، دروع وجه واقية للعمال، كبالت كهربائية، ل�حات حتكم 

كهربائية، و�سالت للخط�ط الكهربائية، اأجهزة حتليل كهربائي، اأدوات واآالت فح�ش امل�اد، 

اأ�سالك  اأ�سالك كهربائية،  اأجهزة اختبار لي�ست لغايات طبية،  �سمعدانات فح�ش البي�ش، 

مغناطي�سية، اأجهزة عالية الرتدد، اأجهزة قيا�ش الرتدد، قفازات لل�قاية من احل�ادث، اأدوات 

اختبار الغاز، اأجهزة واأدوات م�ساحة، اأجهزة ومعدات اإنقاذ، عربات املطافئ، مق�مات عك�سية 

كهربائية، اأجهزة تاأين لي�ست ملعاجلة اله�اء اأو املاء، اأجهزة ليزر لي�ست لغايات طبية، الفتات 

ني�نية، �سلع ب�سرية، اأجهزة قيا�ش �سغط الغاز اأو ال�سائل، اأجهزة ذاكرات حا�س�ب، اأجهزة 
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قيا�ش دقيقة، اأدوات قيا�ش، مرايا ب�سرية، اأدوات مالحية، بطاريات، كهربائية، اأدوات ر�سد، 

اأجهزة واأدوات ب�سرية، اأجهزة حا�س�ب، برامج حا�س�ب م�سجلة، م�لدات االأوزون، عدادات 

ال�ق�ف، اأجهزة واأدوات للعل�م الفـيزيائية، �سدادات اأذن للغ�ا�سني، اأجهزة اإ�سعاعية للغايات 

ال�سناعية، اأجهزة االأ�سعة ال�سينية لي�ست لغايات طبية، مقاومات كهربائية، ثريم�مرتات 

م�ازين حرارة، لي�ست لغايات طبية، اأجهزة تنف�ش ما عدا امل�ستخدمة للتنف�ش اال�سطناعي، 

اأقفال كهربائية، مثلثات حتذير  اأقمار �سناعية للغايات العلمية،  جم�سات لغايات علمية، 

من عطل املركبات، اأجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات، اأجهزة واآالت �سرب االأعماق، 

اإ�سارات �س�ئية  اأفالم معر�سة لل�س�ء،  ال�سرقة،  اإنذار �سد  اأجهزة  اأجهزة حتكم عن بعد، 

م�اد  كيميائية،  واأدوات  اأجهزة  كاث�دات،  �سبه م��سالت،  متكاملة،  دارات  للطرق،  اآلية  اأو 

اأقرا�ش مدجمة  �سم�سية،  بطاريات  وكبالت،  اأ�سالك  الكهربائي  للتيار  الرئي�سية  امل�سادر 

ق�ارب  م�سجلة،  حا�س�ب  برجميات  باحلا�س�ب،  ملحقة  اأجهزة  فقط،  القراءة  لذاكرة 

اأجهزة  بيانات،  معاجلة  معدات  ما�سحات  حا�س�ب،  برامج  مراقبة  برامج  احلريق،  اإطفاء 

ت�سخي�ش لي�ست لغايات طبية، بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية، نظارات �سم�سية، 

اإلكرتونية  من�س�رات  الريا�سية،  لالألعاب  واقية  نظارات  الفـيدي�،  األعاب  تخزين  لفافات 

قابلة للتفريغ، برامج حا�س�ب برجميات قابلة للتنزيل، مغناطي�سات للزينة، لبادات الفاأرة، 

امل��سيقى،  البحر، �سياجات مكهربة، حتميل ملفات  األياف ب�سرية، حمددات عمق  كبالت 

 ,GPS العاملي  امل�اقع  حتديد  نظام  اأجهزة   ،USB فال�ش  �س�اقة  ال�س�ر،  ملفات  حتميل 

ذاكرة  بطاقات  للتنزيل،  قابلة  احلا�س�ب،  برجميات  تطبيقات  اخللي�ي،  الهاتف  اأ�سرطة 

رقمية،  الفتات  الكهرباء،  الإنتاج  �سم�سية  األ�اح  احلا�س�ب،  عتاد  الفـيدي�،  األعاب  الأجهزة 

اأغلفة لله�اتف الذكية، �سدرية �سالمة عاك�سة، واقيات راأ�ش للريا�سة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 
8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148686

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�ساآت ري اآلية، مركمات حرارية، اأغطية ته�ية، اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجل�، 

مر�سحات فالتر، تكييف اله�اء، جمففات ه�اء جمففات، من�ساآت تر�سيح اله�اء، ب�سيالت 

م�سابيح، م�سابيح كهربائية، اأ�س�اء للمركبات، معدات للحمام، م�سابيح، �سطافات، مراجل 

بخالف اأجزاء االآالت، اأفران حرق، حنفـيات رئي�سية للمطافئ، electric torches، �سخانات 

ت�سخني،  اأجهزة  الزيت،  �سناعة  فـي  ت�ستخدم  �سعالت  مداخن  للمختربات،  م�اقد  ماء، 

حنفـيات للم�ا�سري وخط�ط االأنابيب، اأجهزة تلقيم لالأفران، عنا�سر ت�سخني، جمففات 

اأعمدة  الغراء،  ت�سخني  اأدوات  اله�اء،  تكييف  اأجهزة  املياه،  ت�زيع  �سبكات  جمففات،  �سعر 

اأجهزة  الت�اليت،  فـي  املطهرات  ت�زيع  اأدوات  طهي،  ومــعدات  اأجهـــزة  جممدات،  تقطري، 

مطهرة، وحدات اإزالة املل�حة، اأجهزة تقطري، ماآخذ لالأ�س�اء الكهربائية، من�ساآت تنقية 

معقمات  للماء،  �سغط  خزانات  ن�افـري،  للماء،  تربيد  من�ساآت  املياه،  تر�سيح  �سبكات  املاء، 

ماء، مبادالت حرارية بخالف اأجزاء اآالت، اأجهزة ومن�ساآت لالإ�ساءة، من�ساآت لتنقية نفايات 

املجاري، اأجهزة غ�سل الغاز، اأجهزة لتجفـيف العلف والكالأ، اأجهزة تبخري، م�اقد اأجهزة 

ت�سخني، مر�سحات فالتر، ملياه ال�سرب، اأفران، بخالف امل�ستخدمة لال�ستعماالت املخربية، 

معدات م�سكلة للم�اقد، دفايات، اأجهزة واآالت تربيد، اأجهزة غ�سل الغاز اأجزاء من من�ساآت 

االإنارة بالغاز، م�سابيح مبيدة للجراثيم لتنقية اله�اء، مباخر، مب�سرتات، م�سابيح زيتية، 

م�سابيح اأ�سعة ف�ق بنف�سجية لي�ست لغايات طبية، م�سابيح �سينية، من�ساآت ملعاجلة ال�ق�د 

م�سيئة  اأرقام  اخلزانات،  م�ست�ى  فـي  التحكم  �سمامات  الن�وية،  املهدئة  وامل�اد  الن�وي 

تنقية  ومكنات  اأجهزة  املاء،  لتنقية  واآالت  اأجهزة  بلمرة،  من�ساآت  اإ�ساءة،  م�ساعل  للمنازل، 

اأو  املاء  تنظيم الأجهزة وم�ا�سري  ل�ازم  للمركبات،  واآالت تربيد، عاك�سات  اله�اء، من�ساآت 

الغاز، حلقات �سد جلب، حلنفـيات املياه، اأجهزة ومن�ساآت �سحية، اأجهزة ومن�ساآت جتفـيف، 

مراوح اأجزاء من من�ساآت تكييف اله�اء، اأجهزة تعقيم، من�ساآت اآلية ناقلة للرماد، من�ساآت 

املاء،  اله�اء، ل�ازم تنظيم و�سالمة الأجهزة  واأجهزة ته�ية تكييف  البخار، من�ساآت  ت�ليد 

ن�وية، طناجر �سغط كهربائية، م�سخات  املياه، مفاعالت  ت�ريد  معقمات ه�اء، من�ساآت 

اأجهزة  اأجهزة تنقية الزيت، ل�ازم م�ساند، لالأفران، دفايات جيب،  اأجهزة رح�ش،  حرارة، 

تر�سيح  اأجهزة  االآالت، مغا�سل،  اأجزاء  لغايات �سناعية، مكثفات غازية بخالف  ا�ست�سراب 
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الأح�ا�ش تربية وعر�ش االأحياء املائية، جمففات كهربائية للغ�سيل، اأجهزة الإزالة املاء من 

امل�اد الغذائية الع�س�ية، من�ساآت ري الأغرا�ش زراعية، اأفران ميكروويف لغايات �سناعية، 

م�سد�ش حراري، اأجهزة تطهري لغايات طبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 
8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148687

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عربات رفع، ناقالت ه�ائية تلفريك، عدة اإ�سالح االإطارات الداخلية، خممدات �سدمات 

املركبات،  ملقاعد  الراأ�ش  م�ساند  للمركبات،  لل�سدمات  خممدة  ن�اب�ش  املركبات،  لت�قف 

الت�ائية  ق�سبان  للمركبات،  حقائب  حامالت  �سيارات،  �سا�سيهات  لل�سيارات،  �سال�سل 

للمركبات، هياكل ال�سفن، جماديف، دراجات ه�ائية، واقيات وحل، عجالت مركبات، اأغطية 

ملكائن املركبات، اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات، هياكل مركبات، دفات لت�جيه ال�سفن، قاطرات 

هيدرولية  دارات  مركبات،  م�سدات  دوارة،  �سي�ر  للمركبات  مدا�سات  احلديدية،  ال�سكك 

كهربائية  حمركات  ق�ارب،  كراءات  الربية،  للمركبات  م�سننات  جمم�عة  للمركبات، 

للمركبات الربية، قاب�سات كلت�سات، للمركبات الربية، مظالت هب�ط، مركبات ف�سائية، 

للمركبات،  حقائب  �سبكات  للمركبات،  ن�افذ  حماور،  مرتكزات  املركبات،  دواليب  حماور 

مكابح للمركبات، مكائن للمركبات الربية، اأغطية ملقاعد املركبات، ل�حات ت�سغيل املركبات، 

الربية،  للمركبات  مطلقة  عجالت  نارية،  دراجات  الربية،  للمركبات  احلركة  نقل  اآليات 

�سفن، م�ساحات زجاج املركبات االأمامي، اأب�اب للمركبات، دا�سرات مروحية، ن�اب�ش تعليق 

برية،  نقل  مركبات  حربية،  طائرات  للمركبات،  مقاعد  اخللفـية،  الروؤية  مرايا  مركبات، 

ج�ية، مائية و ال�سكك احلديدية، هياكل �سفلية للمركبات، عجالت للدراجات اله�ائية، 
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�سيارات ذات حمرك، اأجهزة �سد ال�سرقة للمركبات، معدات مانعة للت�هج للمركبات، اأب�اق 

للمركبات، نعاالت مكابح املركبات، �سناديق م�سننات للمركبات الربية، عربات دفع اأو جر، 

اأج�سام للمركبات، �سال�سل تدوير للمركبات الربية، �سال�سل نقل احلركة للمركبات الربية، 

حم�الت عزم الدوران للمركبات الربية، اأذرعة اإ�سارة للمركبات، عجالت قيادة املركبات، 

م�سننات تخفـي�ش ال�سرعة للمركبات الربية، مركبات ح�امة على و�سادة ه�ائية، اأغطية 

املحركات  اأجزاء  بخالف  الربية،  للمركبات  ت��سيل  اأذرع  املركبات،  فـي  ال�ق�د  خلزانات 

�سم�سية  املركبات، حاجبات  ملقاعد  واأ�سفل اجل�سم  بالكتفـني  اأمان حتيط  اأحزمة  واملكائن، 

ال�سيارات،  فـي  اأمان  اأجهزة  ه�اء  اأكيا�ش  الربية،  للعربات  احلركة  نقل  اأعمدة  لل�سيارات، 

اأغطية العجلة االحتياطية لل�سيارات، والعات �سيجار لل�سيارات، ق�اعد حمركات للمركبات 

مناف�ش  احلركة،  املحدودي  لالأ�سخا�ش  �سك�ترات  للمركبات،  جانبية  مرايا  االأر�سية، 

�سجائر لل�سيارات، حامالت اأطفال. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 
8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148688

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلقات مطاطية، م�اد عازلة لل�س�ت، حلقات ح�س�، اأغلفة مانعة لت�سرب املاء، مطاط، خام 

اأو �سبه م�سن�ع، �سدادت مطاطية، م�سدات مطاطية ما�سة لالرجتاج، اأنابيب مرنة غري 

معدنية، م�اد عازلة، مركبات ملنع االإ�سعاع احلراري، خي�ط مطاطية، قطن خام للح�س� 

الكلت�ش، خي�ط  للقاب�ش  ا�سب�ست��ش، بطانات  ا�سط�انية، �سفائح  ال�سق�ق، و�سالت  ل�سد 

مرنة، لغري اال�ستخدام الن�سيجي، م�اد ل�سد ال�سق�ق، اأط�اق منع الت�سرب، لباد ا�سب�ست��ش، 

األياف مفلكنة، م�اد �سبه معاجلة لتبطني املكابح، قفازات عازلة، زي�ت عازلة، رقائق معدنية 
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للعزل، �س�ف خبث معدين عازل، اأنابيب خراطيم القنب، اأغلفة غري معدنية لالأنابيب، 

اأكمام مطاطية حلماية اأجزاء االآالت، مركبات منع الت�سرب للمفا�سل، ميكا خام اأو معالج 

جزئيا، اأغطية بال�ستيكية لي�ست للتغليف، و�سالت غري معدنية لالأنابيب، خراطيم و�سل 

للم�سعات احلرارية فـي املركبات، راتنجات ا�سطناعية، منتجات �سبه معاجلة، حلقات من 

للتغليف، �سمامات من  املطاط  واأجربة، من  اأكيا�ش مغلفات  املفلكنة،  االألياف  اأو  املطاط 

لغايات  ولي�ست  القرطا�سية  بخالف  ال�سقة  اأربطة  املفلكنة،  االألياف  اأو  الهندي  املطاط 

طبية اأو منزلية، م�اد تق�ية غري معدنية لالأنابيب، ا�سب�ست��ش حرير �سخري، م�سدات 

مطاطية، خي�ط مطاطية، لغري اال�ستخدام الن�سيجي، األياف كرب�نية، لغري اال�ستخدام 

م�اد  مرن،  غري  �سلد  مطاط  ق�الب  ع�ازل،  معاجلة،  �سبه  بال�ستيكية  م�اد  الن�سيجي، 

تغليف تعبئة اأو �سد، من املطاط اأو اللدائن، األياف بال�ستيكية، لغري اال�ستخدام الن�سيجي، 

خي�ط من م�اد بال�ستيكية، لغري اال�ستخدام الن�سيجي، م�اد تر�سيح رغ�ات �سبه معاجلة 

اأو اأغ�سية بال�ستيكية، ح�اجز عائمة ل�سد م�اد التل�ث، م�اد مطاطية لتلبي�ش االإطارات، 

�سبه  منتجات  الزه�ر  لتن�سيق  ا�سفنجية  دعائم  زراعية،  الأغرا�ش  بال�ستيكية  اأغطية 

م�سغ�لة، حماليل مطاطية، م�اد حرارية عازلة، جتهيزات غري معدنية لالأنابيب املرنة، 

جتهيزات غري معدنية لالأنابيب ال�سلبة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 
8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148689

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�سب امل�ستخدم فـي �سنع اجلدائل، �سمامات غري معدنية بخالف اأجزاء االآالت، هياكل 

من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�ش اأو البال�ستيك، كرا�سي قابلة للطي، م�ساند زوجية الأ�سطح 

الطاوالت اأثاث، قطع فنية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�ش اأو البال�ستيك، �سناديق غري 
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معدنية، براغي غري معدنية، م�سامري بر�سام غري معدنية، م�سامري مل�لبة غري معدنية، 

كهربائية،  غري  معدنية  غري  اأقفال  �س�ر،  اإطارات  للمع�سم،  معدنية  غري  تعريف  اأ�ساور 

مبنية  وغري  معدنية  غري  بريد  �سناديق  معدنية،  غري  اأعمدة  ال�سعر،  مل�سففـي  كرا�سي 

بالط�ب اأو احلجارة، ع�امات ر�س� غري معدنية، الفتات من اخل�سب اأو البال�ستيك، عربات 

مل�ساعدة االأطفال على امل�سي، القطع اخل�سبية امل�ستخدمة فـي ربط احلي�انات انرية، ل�سحب 

االأحمال الثقيلة، اأجرا�ش الزينة ديك�ر، �ستائر داخلية اأثاث، مرايا يدوية، مقاب�ش، ولي�ش 

من املعدن، مطارق لالأب�اب، غري معدنية، كرا�سي بدرجات، غري معدنية، مقاب�ش ارتكاز 

غري معدنية الأح�ا�ش اال�ستحمام، اأط�اق غري معدنية لربط امل�ا�سري، علب اأدوات فارغة 

غري معدنية، رف�ف، بطاقات بال�ستيكية، م�سابك بال�ستيكية لالأكيا�ش املخت�مة، �سناديق 

للحي�انات  اأ�سرة  اأ�سفر،  كهرمان  معدنية،  غري  اأحذية  م�ساجب  بال�ستيكية،  اأو  خ�سبية 

ال�سمك،  �سيد  �سالل  للم�ا�سري،  اأو  للكبالت  البال�ستيك  من  م�سابك  املنزلية،  االأليفة 

اإطارات تطريز، م�ساند للفرا�سي، قرون حي�انات، اأقرا�ش ع�سل ا�سطناعية، اأثاث، ت�ابيت، 

معدنية  غري  حاويات  االأزياء،  م�سممي  ال�ستخدام  دمى  لل�سحن،  معدنية  غري  من�سات 

غري  للمناديل  ثابتة  اأوعية  للر�سم،  طاوالت  فر�سات،  و�سائد،  مرجان،  والنقل،  للتخزين 

معدنية، اأعمدة هز غري معدنية للنباتات اأو االأ�سجار، �سالل خبز للخبازين، �ستائر اأثاث، 

�سام�الت  للم�سافرين،  متحركة  معدنية  غري  �سالمل  للمالب�ش،  معدنية  غري  خطافات 

للخراطيم  اآلية  وغري  معدنية  غري  بكرات  للتعبئة،  معدنية  غري  اأوعية  معدنية،  غري 

املرنة، منا�سد العمل، مراوح غري كهربائية، لال�ستخدام ال�سخ�سي، اأغطية غري معدنية 

لالأوعية، م�ساند اأ�سلحة، اأقفا�ش، اأثاث معدين، �سالل لنقل االأغرا�ش، ل�حات ه�ية غري 

معدنية، خمدات، خزانات غري معدنية وغري مبنية بالط�ب اأو احلجارة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 
8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148690

فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الريا�سة  ل�ســــاالت  حـــ�سر  ا�سطناعـــية،  اأع�ساب  طبقات  اأر�سيات،  اأغطية  حمام  مدا�سات 

البدنية، ح�سر اأو مفار�ش اأو مدا�سات، ورق جدران، مم�سحات اأرجل، �سجاد �سيارات، �سجاد، 

ح�سر غري انزالقية، معلقات جدارية )غري ن�سيجية(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 
8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148691

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملعدات  االآالت  تاأجري  الت�ظيف،  والت�سدير، خدمات وكاالت  اال�سترياد  خدمات وكاالت 

اإدارة �س�ؤون امل�ظفـني، طباعة على االآلة  املكتبية، حما�سبة، تدقيق احل�سابات، ا�ست�سارات 

الكاتبة اأو احلا�س�ب، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، البيع باملزاد العلني، 

االختزال،  واإعالن،  دعاية  واالإعالن،  الدعاية  م�اد  تاأجري  االأعمال،  فـي  احلقائق  تق�سي 

اأبحاث الت�س�يق، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، التنب�ؤات االقت�سادية، تنظيم املعار�ش لغايات 

جتارية اأو دعائية، املعل�مات واالأخبار عن االأعمال، ت�ظيف االأفراد، خدمات ال�سكرتارية، 

الرد على الهاتف للم�سرتكني غري امل�ج�دين، تنظيم اال�سرتاكات فـي ال�سحف لالآخرين، 

جتميع املعل�مات فـي ق�اعد بيانات حا�س�ب، خدمات ت�فـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع 

وخدمات الأعمال اأخرى، خدمات اقتطاع االأخبار اأو املعل�مات املهمة فـي ال�سحف، تاأجري 

اخلدمات،  اأو  املنتجات  اختيار  فـي  للم�ستهلكني  ون�سائح  جتارية  معل�مات  البيع،  اآالت 

خدمات الف�ترة، ت�س�يق، خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية 

واالإمدادات الطبية، التفاو�ش وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، �سياغة �سرية ذاتية 

للغري، ت�سجيل االت�ساالت والبيانات املكت�بة، خدمات ن�سخ ال�س�ر)ا�ستن�ساخ ال�ثائق(. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 

8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148692

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التاأمني،  �سم�سرة  االإ�سكان،  وكالء  االئتمان،  مكاتب  خدمات  ال�سم�سرة،  العقارات،  تاأجري 

خدمات �سم�سرة التخلي�ش اجلمركي، �سريفة، تثمني العقارات، جمع التربعات اخلريية، 

التم�يلية،  الدي�ن، االئتمان، اخلدمات  ال�سرافة، بيع  الكفالة،  االأم�ال، �سندات  ا�ستثمار 

مالية،  ا�ست�سارات  الفن�ن،  تثمني  املالية،  االأوراق  �سم�سرة  العقارات،  اإدارة  املالية،  االإدارة 

حت�سيل االإيجارات، اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 

8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148693

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب  الكهربائية،  االأجهزة  واإ�سالح  تركيب  الف�ت�غرافـي،  الت�س�ير  اأجهزة  اإ�سالح 

املباين  تنظيف  الطائرات،  واإ�سالح  �سيانة  ال�سيارات،  واإ�سالح  �سيانة  امل�ساعد،  واإ�سالح 

امل�اقد،  و�سيانة  اإ�سالح  املراجل،  واإ�سالح  تنظيف  املالب�ش،  وكي  غ�سيل  الداخل،  من 

�سد  االإنذار  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  املكتبية،  واملعدات  االآالت  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب 

االأحذية، تنظيف  اإ�سالح  ال�سفن،  بناء  االإن�ساء،  تاأجري معدات  التنجيد،  اإ�سالح  ال�سرقة، 

اله�اء،  تكييف  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  الف�الذية،  اخلزائن  واإ�سالح  �سيانة  املداخن، 

االإن�ساء، االإ�سراف على اإن�ساء املباين، اإ�سالح املالب�ش، العناية باجلل�د املدب�غة وتنظيفها 

اأو االإ�سارات،  اأو اإ�سالح الالفتات  واإ�سالحها، هدم املباين، التطهري من اجلراثيم، طالء 

اإن�ساء امل�سانع، تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات االآلية، بناء ح�اجز اأم�اج ر�سيفـية، اإ�سالح 

اإعادة  امل�سخات،  اإ�سالح  امل�ا�سري،  �سباكة  واخلارجية،  الداخلية  االأ�سطح  دهان  املظالت، 

بالق�سدير،  الطالء  اإعادة  التجميد،  معدات  واإ�سالح  تركيب  باملطاط،  االإطارات  تلبي�ش 

ت�سليح،  املعطلة  املركبات  اإ�سالح  م�ساعدات  املركبات،  �سيانة  التلف�نات،  واإ�سالح  تركيب 

تاأجري اآالت التنظيف، اإبادة احل�سرات واحلي�انات ال�سارة فـي غري جمال الزراعة وتربية 

�سحذ  االإ�سالح،  معل�مات عن  االإن�ساء،  معل�مات عن  والغابات،  والب�ستنة  املائية  االأحياء 

تركيب  للمباين،  ال�سط�ح اخلارجية  تنظيف  الطرق،  تعبيد  املعادن،  ا�ستخراج  ال�سكاكني، 

اأو التالفة جزئيا، تاأجري  اإعادة بناء املحركات املعطلة  اأجهزة احلا�س�ب،  و�سيانة واإ�سالح 

اأقفال احلماية، جتديد  اإ�سالح  الثلج ال�سناعي،  اإن�ساء، خدمات �سناعة  الرافعات معدات 

تعبئة  اإعادة  خدمات  ال�سباحة،  برك  �سيانة  امل��سيقية،  االآالت  اإ�سالح  الفنية،  االأعمال 

خراطي�ش احلرب اجلاف، ا�ست�سارات اإن�سائية، تاأجري م�سخات ال�سرف، تاأجري اأجهزة غ�سل 

املالب�ش، اإ�سالح اأ�سالك الطاقة، تعقيم االأدوات الطبية، تاأجري غ�ساالت ال�سح�ن. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 
8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148694

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإمداد باملاء، النقل اجل�ي، النقل بال�سيارات، تاأجري الق�ارب، النقل بال�سكك احلديدية، 

تغليف ال�سلع، ال�سم�سرة فـي ال�سفن، تفريغ احلم�لـــة، خـــزن الب�سائع، ت�زيع املاء، ت�زيع 

الكهرباء، م�اقف ال�سيارات، التخزين، تاأجـــري امل�ست�دعـــات، عق�د النقل البحري، تاأجري 

ال�سياحيـــة، نقل  الرحـــالت  النقــل، ترتيــــب  املركبــات،  تاأجري  املجمدة،  االأطعمة  حجريات 

ركاب، اإر�ساد ال�سفن، اإعادة تع�مي ال�سفن، النقل البحري، نقل وتخزين النفايات، خدمات 

االنتقال، تخزين الق�ارب، ال�سم�سرة فـي ال�سحن، خدمات قيادة ال�سيارات، خدمات النقل 

نقل الر�سائل اأو الب�سائع، معل�مات التخزين، معل�مات النقل، تاأجري حاويات التخزين، 

احلجز لل�سفر، ت�زيع الطاقة، تاأجري كرا�سي املقعدين، حتميل ال�سفن وتفريغها، معل�مات 

مرورية، تاأجري املجمدات، النقل الل�جي�ستي، تاأجري الطائرات، تاأجري حمركات الطائرات، 

ت�فـري تعليمات ال�سياقة لغايات ال�سفر. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 
8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148695

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املياه،  معاجلة  الف�ت�غرافـية،  االأفالم  حتمي�ش  باملعادن،  الطلي  النجارة،  اله�اء،  تنقية 

الت�سفـيح، معاجلة املعادن، جتليد الكتب، اخلياطة، الت�سبري حتنيط احلي�انات، معاجلة 

الطلب  ح�سب  امل�اد  جتميع  والنفايات،  الف�سالت  تعبئة  اإعادة  ال�رق،  معاجلة  االأقم�سة، 

لالآخرين، معل�مات عن معاجلة امل�اد، احلفر الف�ت�غرافـي، �سناعة املراجل، �سبك املعادن، 

والف�سالت، حرق  النفايات  اإتالف  امل�لدات،  تاأجري  الطاقة،  اإنتاج  امل�اد،  الفلكنة معاجلة 
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النفايات والف�سالت، اإزالة التل�ث من امل�اد اخلطرة، الطباعة، تاأجري ماكينات احلياكة، 

اأجهزة  اأجهزة تكييف اله�اء، تاأجري  القابلة للتدوير حت�يل، تاأجري  النفايات وامل�اد  فرز 

زجاج  تظليل  خدمات  التلحيم،  خدمات  املاء،  م�سخنات  تاأجري  القما�ش،  عدك  التدفئة، 

ن�افذ ال�سيارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 

8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148700

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التكن�ل�جـــي�،  االأبحـــاث  املعماريـــة،  اال�ست�ســـارات  املبانــــي،  واإقامــة  ت�سميــم  وعلــ�م  فن�ن 

معل�مات  الهند�سة،  التقينة،  امل�ساريع  درا�سات  اإجراء  امل�اد،  فح�ش  ال�سناعي،  الت�سميم 

االأر�ساد اجل�ية، تاأجري اأجهزة حا�س�ب، برجمة احلا�س�ب، االأبحاث امليكانيكية، االأبحاث 

احلا�س�ب،  اأجهزة  وتط�ير  ت�سميم  جمال  فـي  ا�ست�سارات  القيا�ش،  املعايرة  اجلي�ل�جية، 

جديدة  منتجات  وتط�ير  البحث  حا�س�ب،  برامج  تاأجري  التخطيطية،  الفن�ن  ت�سميم 

م�اقع  تفعيل  لالآخرين،  االإنرتنت  �سبكة  على  امل�اقع  و�سيانة  اإن�ساء  امل�سح،  لالآخرين، 

فـي  اأبحاث  احلا�س�بية،  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات  حا�س�بية،  برامج  حتميل  االإنرتنت، 

جمال معل�مات البيئة، مراقبة اأنظمة احلا�س�ب بالتداول عن بعد، حتليل املياه، خدمات 

خمترب علمي، التدقيق فـي جمال الطاقة، خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم م�اقع االإنرتنت، 

الربجميات كخدمات SaaS، اال�ست�سارة فـي تكن�ل�جيا املعل�مات، البحث العلمي، ا�ست�سافة 

فـي جمال  اال�ست�سارة  ال�سحابية، خدمات  للبيانات، احل��سبة  اإلكرتوين  اخلدوم، تخزين 

تكن�ل�جيا احلا�س�ب، اال�ست�سارات فـي جمال االأمن املعل�ماتي، ال�سياغة التقنية.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 

8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148701

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأمنية،  اأقفال احلماية، تاأجري املالب�ش، حرا�ش، ا�ست�سارات  خدمات وكاالت التحقيق، فتح 

الرعاية  االأطفال، خدمات  رعاية  ال�سرقة،  �سد  واالإنذار  االأمان  اأجهزة  مراقبة  التنجيم، 

املنزلية، رعاية احلي�انات االأليفة، اإعادة الرثوة املفق�دة، خدمات فحــ�ش امل�سانع لغايات 

اأمنية، تاأجري اأجهزة االإنذار �سد احلريق، ا�ست�سارات امللكية الفكريــة، اإدارة حق�ق الن�سر 

اال�ست�سارة  لغايات  الفكريـــة  امللكيـــة  ر�ســــد حق�ق  الفكريـــة،  امللكيــــة  ترخيــــ�ش  والتاأليف، 

القان�نية، االأبحاث القان�نية، ترخي�ش برامج حا�س�بية خدمات قان�نية، ت�سجيل اأ�سماء 

ملرا�سم  وترتيب  تخطيط  االأن�ساب،  بحـــ�ث  اخلزائـــن،  تاأجري  قان�نية،  خدمات  املجال 

الزفاف، خدمات الت�ا�سل االجتماعي ال�سبكي، خدمات اإعداد ال�ثائق القان�نية، خدمات 

تعقب املمتلكات امل�سروقة، اإدارة قان�نية للرتاخي�ش، ا�ست�سارات �سخ�سية فـي جمال اأزياء 

الدينية،  احلفالت  اإقامة  اجلنازات،  مرا�سم  تنظيم  ال�سخ�سية،  املرا�سالت  كتابة  اللبا�ش، 

تاأجري اأ�سماء احلق�ل على االإنرتنت، امل�ساعدة على اإرتداء الكيم�ن�. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاب��سيكي كاي�سا ك�ب �سيك� �س�)ك�ب ا�ستيل ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-10، واكين�هاما - ت�س� 2 - ت�س�م، ت�س� - ك�، ك�ب - �سي، هي�غ� 
8585-651، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145723

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التزويد  خدمات  املطاعم،  خدمات 

و�سائل الراحة امل�ؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطعم ف�د لينك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�يتية

الأر�سي،  الدور  ق�سيمة،  العا�ص،  بن  عمرو  �سارع   ، قطعة  ال�ساملية،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145729

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعزيز الهتمام العام وال�عي بال�سالمة والبتكار فـي جمال نقل املركبات، تعزيز الهتمام 

العام وال�عي بالتن�ع وامل�ساواة وال�ستدامة والعمل اخلريي فـي جمال م�اطنة ال�سركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال م�ت�رز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ص �سنرت، ديرتويت، ميت�سيغان ،48265-3000، ال�ليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

بلد   -  2020/11/9 الأول�ية:  تاريخ   -  90307345 الأول�ية:  )رقم  الأولويـــــــــة:  حـــــق 

الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145877

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكح�لية، م�سروبات الفاكهة وع�سائر 

الفاكهة، �سراب حملى، �سراب مركز، وم�ستح�سرات اأخرى ل�سنع امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيك�، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مدينة  رود،  هيل  اندر�س�ن   700 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

 10577 ني�ي�رك  ولية  بريت�سيز، 

ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145880

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الثقافـية،  الأن�سطة  والرتفـيه،  التدريب،  ت�فـري  خدمات  التعليمية،  اخلدمات 

تنظيم  خدمات  املبا�سرة،  العرو�ص  فـي  امل��سيقى  م�سغلـــي  خدمـــات  امل��سيقــــي،  الرتفـيـــه 

العرو�ص  تنظيم  امل��سيقية،  احلفالت  واإدارة  تنظيم  خدمات  احلية،  امل��سيقية  العرو�ص 

اإنتاج العرو�ص، خدمات ممتهني الرتفـيه، خدمات تنظيم  )خدمات متعهدي احلفالت(، 

والرتفـيه،  ال�ستجمام  مرافق  ت�فـري  خدمات  الرتفـيهية،  اأو  الثقافـية  للغايات  الأحداث 

معل�مات الرتفـيه، خدمات عقد الدورات التدريبية، تنظيم املناف�سات، الدورات التعليمية 

املتعلقة بالطهي والطعام وال�سراب، حترير الن�س��ص املكت�بة، عدا عن الن�س��ص الدعائية، 

تنظيم وعقد حفالت تقدمي اجل�ائز، خدمات تدريب الك�ادر، اخلدمات التعليمية املتعلقة 

�سناعة  فـي  النظافة  جمال  فـي  تدريب  ت�فـري  الطعام،  تكن�ل�جيا  على  الك�ادر  بتدريب 

الطعام، ور�سات العمل للغايات التدريبية، تنظيم املعار�ص للغايات الثقافـية اأو التعليمية، 

خدمات الن�ادي )للرتفـيه اأو التعليم(، خدمات ت�فـري املعل�مات وتقدمي الن�سائح املتعلقة 

بكل ما ذكر �سابقا.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درمي انرتنا�سن�ل بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ه�لندية

ايه   1075  ،12 نا�س�لن  اوراجن  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ان، ام�سرتدام، مملكة نيذرلند 

1075AN، ه�لندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145882

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سراب،  الطعام  ت�فـري  الطعام،  متعهدي  خدمات  احلانات،  خدمات  املطاعم،  خدمات 

خدمات نادي الأع�ساء اخلا�سة، وهي تزويد اأع�ساء النادي بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درمي انرتنا�سن�ل بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ه�لندية

ايه   1075  ،12 نا�س�لن  اوراجن  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ان، ام�سرتدام، مملكة نيذرلند 

1075AN، ه�لندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145969

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�سها الكاكاو، ال�س�ك�ل، منتجات ال�س�ك�لتة،  الكاكاو وامل�ستح�سرات وامل�سروبات التي 

امل�ستح�سرات وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�س�ك�لتة، امل�ستح�سرات وامل�سروبات التي اأ�سا�سها 

الكعك  ال�سكر،  الب�سك�يت، احلل�يات، حل�يات  ال�سكر،  الفئة،  ال�اردة �سمن هذه  احلب�ب 

املحلى، الكعك، الب�سك�يت اله�ص والرقيق، الت�فـي، حل�ى الب�دينغ، احلل�يات )احلل�ى(، 

الكعك،  اإعداد  خلطات  اخلبز،  املخابز،  منتجات  الطبية،  ال�ستخدامات  لغري  العلكة، 

املاء،  مثلجات  لالأكل،  القابلة  واملثلجات  الفئة(،  هذه  فـي  )املت�سمنة  احلل�يات  املعجنات، 

املثلج،  اللنب  املثلجة،  احلل�يات  الب�ظة،  املثلج،  الكعك  املثلجة،  احلل�يات  املثلج،  ال�سراب 

احلب�ب  احلب�ب،  األ�اح  ذرة،  رقائق  والف�اكه،  احلب�ب  مزيج  الإفطار،  حب�ب  احلب�ب، 

اجلاهزة لالأكل، م�ستح�سرات احلب�ب، ال�جبات اخلفـيفة التي اأ�سا�سها احلب�ب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �س��سيتيه دي بروديت�ص ن�ستله ا�ص.ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �س�ي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1800 مدينة فـيفاي �س�ي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146119

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات ال�سيارات، عجالت الدراجات اله�ائية، اأغطية الإطارات اله�ائية، اأغطية الإطارات، 

اإطارات الدراجات النارية، الرقع املطاطية الال�سقة لت�سليح الإطارات الداخلية، الإطارات 

الداخلية  الإطارات  النارية،  للدراجات  الداخلية  الإطارات  اله�ائية،  للدراجات  الداخلية 

لإطارات  الداخلية  الأنابيب  املركبات،  لعجالت  الداخلية  الإطارات  اله�ائية،  لالإطارات 

الداخلية،  الإطارات  اإ�سالح  عدد  اله�ائية،  الإطارات  للمركبات،  الأمتعة  �سباك  املركبات، 

مقاعد  اأغطية  اله�ائية،  الدراجات  مقاعد  اأغطية  املركبات،  لعجالت  املعدنية  الإطارات 

ممت�سات  املركبات،  مكابح  قطع  ال�سيارات،  ملقاعد  الأمان  اأحزمة  النارية،  الدراجات 
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ال�سدمات للمركبات، حامالت الزلجات لل�سيارات، ق�سبان الإطارات، براغي لالإطارات، 

اإطارات لعجالت املركبات، الإطارات، ال�سلبة، لعجالت املركبات، الأ�سطح اخلارجية لتلبي�ص 

الإطارات، الأ�سطح اخلارجية للمركبات )الأحزمة الدوارة(، الأ�سطح اخلارجية للمركبات 

اأنابيب داخلية للدراجات اله�ائية، الإطارات  )اجلرارات(، الإطارات التي ل حتت�ي على 

التي ل حتت�ي على اأنابيب داخلية للدراجات النارية، ال�سمامات لإطارات املركبات، اإطارات 

عجالت املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هانك�ك تاير & تكن�ل�جي ك�، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�رية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 286، باجني�-رو، بنداجن-ج�، �سي�جننام-�سى، جي�جنى-دو، ك�ريا 

اجلن�بية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146658

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التنظيف  م�ستح�سرات  الغ�سيل،  فـي  امل�ستخدمة  الأخرى  وامل�اد  التبيي�ص  م�ستح�سرات 

والتلميع واجللي والك�سط، �ساب�ن غري طبي ،�سناعة العط�ر والزي�ت الأ�سا�سية وم�ستح�سرات 

التجميل غري الدوائية وم�ستح�سرات ال�سعر غري العالجية، معاجني غري طبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مايك-اب ارت ك�زمتيك�ص انك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 767 الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  انك.  ك�زمتيك�ص  ارت  مايك-اب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146795

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات ال�سيارات، عجالت الدراجات اله�ائية، اأغطية الإطارات اله�ائية، اأغطية الإطارات، 

اإطارات الدراجات النارية، الرقع املطاطية الال�سقة لت�سليح الإطارات الداخلية، الإطارات 

الداخلية  الإطارات  النارية،  للدراجات  الداخلية  الإطارات  اله�ائية،  للدراجات  الداخلية 

لإطارات  الداخلية  الأنابيب  املركبات،  لعجالت  الداخلية  الإطارات  اله�ائية،  لالإطارات 

الداخلية،  الإطارات  اإ�سالح  عدد  اله�ائية،  الإطارات  للمركبات،  الأمتعة  �سباك  املركبات، 

مقاعد  اأغطية  اله�ائية،  الدراجات  مقاعد  اأغطية  املركبات،  لعجالت  املعدنية  الإطارات 

ممت�سات  املركبات،  مكابح  قطع  ال�سيارات،  ملقاعد  الأمان  اأحزمة  النارية،  الدراجات 

ال�سدمات للمركبات، حامالت الزلجات لل�سيارات، ق�سبان الإطارات، براغي لالإطارات، 

اإطارات لعجالت املركبات، الإطارات، ال�سلبة، لعجالت املركبات، الأ�سطح اخلارجية لتلبي�ص 

الإطارات، الأ�سطح اخلارجية للمركبات )الأحزمة الدوارة(، الأ�سطح اخلارجية للمركبات 

اأنابيب داخلية للدراجات اله�ائية، الإطارات  )اجلرارات(، الإطارات التي ل حتت�ي على 

التي ل حتت�ي على اأنابيب داخلية للدراجات النارية، ال�سمامات لإطارات املركبات، اإطارات 

عجالت املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هانك�ك تاير & تكن�ل�جي ك�، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ك�ريا اجلن�بية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 286، باجني� - رو، بنداجن - ج�، �سي�جننام - �سى، جي�جنى - دو، 

ك�ريا اجلن�بية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147603

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متطلبات  الف�ت�غرافـية،  ال�س�ر  الكتب،  جتليد  م�اد  املطب�عة،  امل�اد  والكرت�ن،  ال�رق 

القرطا�سية واملكتب، با�ستثناء الأثاث، م�اد ل�سقة لالأغرا�ص املكتبية اأو املنزلية، الأدوات 

بال�ستيكية  األ�اح  وتدريبية،  تعليمية  م�اد  للر�سم،  فر�سات  بالفنانني،  اخلا�سة  والل�ازم 

واأفالم واأكيا�ص للتغليف والتغليف، ن�ع الطابعات، ق�الب الطباعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ل� ك�ردون بل� انرتنا�س�نال بي. فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ه�لندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: هريينجراخت 28، 1015 بي ال، اأم�سرتدام ه�لندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148156

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�س�احن البطارية برامج الكمبي�تر، وهي برامج ت�ستخدم فـي التحكم فـي ت�سغيل اأنظمة 

املتنقل،  النقل  فـي  التربيد  اأنظمة  كفاءة  تتبع  فـي  لال�ستخدام  وبرامج  املتنقلة،  التربيد 

وبرامج لال�ستخدام فـي ت�س�يق اأنظمة التربيد املتنقلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثريم� كينج ك�رب�را�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينياب�لي�ص،   ،90 �سارع  دابلي�.   314 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة  ال�ليات   55420 ميني�س�تا 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148158

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وحدات تربيد تعمل بالتحكم فـي درجة احلرارة قائمة بذاتها ومكيفة للت��سيل باحلاويات 

ال�سناعية مثل مركبات النقل وخزانات وال�سناديق وما �سابه ذلك، يتم تكييف ال�حدات 

املذك�رة للتحكم فـي درجة حرارة اله�اء داخل هذه العلبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثريم� كينج ك�رب�را�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينياب�لي�ص،   ،90 �سارع  دابلي�.   314 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة  ال�ليات   ،55420 ميني�س�تا 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148159

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة وجتديد واإ�سالح معدات التربيد وتكييف اله�اء فـي و�سائل النقل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثريم� كينج ك�رب�را�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينياب�لي�ص،   ،90 �سارع  دابلي�.   314 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة  ال�ليات   55420 ميني�س�تا 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148327

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سغالت فـيدي� رقمية مك�نة من كمبي�تر، �سا�سات مراقبة حا�س�بية، مكربات ال�س�ت، 

�سماعات الراأ�ص، الكامريا وامليكروف�ن، م�سغالت اإم بيه 3، �سماعات الأذن والراأ�ص، ال��سائط 

الرقمية،  الفـيدي�  واأقرا�ص  م�سبقا،  امل�سجلة  امل�سغ�طة  الأقرا�ص  حتديدا:  الرقمية، 

كل  للتنزيل،  القابلة  واملرئية  ال�س�تية  والت�سجيالت  ال��س�ح،  عالية  الرقمية  الأقرا�ص 

والتط�ير  التاأمل  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية،  اللياقة،  التمرين،  فـي جمالت  ذلك 

امل�سارك�ن  الأفراد  ي�ستخدمها  تطبيقات  �سكل  على  للتنزيل  قابلة  برجميات  ال�سخ�سي، 

فـي �سف�ف التمارين، التدريب اجل�سدي، وممار�سة التعليمات جلدولة �سف�ف التمارين، 

البدين،  الن�ساط  وم�ست�ى  الي�مية  الب�سرية  الطاقة  نفقات  عن  والإبالغ  تخزين  لتتبع 

الراأي  واإبداء  التدريب  اأهداف  التمرين،  وخطط  ال�سخ�سي  الن�ساط  ومراقبة  لتط�ير 

املعامالت  الكمبي�تر والربجميات لر�سد وحتليل خمتلف  اأجهزة  املحققة،  النتائج  ح�ل 

البدين،  للتدريب  التمارين  معدات  اأو  التمارين،  دراجات  الدراجات،  بت�سغيل  املرتبطة 

اللياقة  اأهداف  لتتبع  امل�ستخدمة  ال�سخ�سية  الإلكرتونية  الأجهزة  الذكية،  اليد  �ساعات 

البدنية والإح�ساءات، متتبعات احلركة القابلة لالرتداء، القطع، م�ستلزمات واك�س�س�ارات 

كل ما �سبق ذكره.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيل�ت�ن انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، ني�ي�رك. ني�ي�رك 10001، ال�ليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148328

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص، الأحذية. اأغطية الراأ�ص. املالب�ص الريا�سية، وهي القم�سان، وال�سراويل ال�سيقة، 

ال�سدر  وحمالت  ت�ب،  التانك  الأكمام،  الق�سرية  والقم�سان  اأكمـــام،  بـــال  والقم�ســـان 

الريا�سية، والبل�فرات، اأغطية الراأ�ص، مبا فـي ذلك القبعات ال�سغرية، املالب�ص الريا�سية، 

والبل�زات  وال�سرتات  والقم�سان  ال�سيقة  واجل�ارب  الق�سرية  ال�سراويل  ذلك  فـي  مبا 

الأو�سحة،  واجل�ارب،  والقبعات  والأحذية  الراأ�ص(  )مناديل  املزخرفة  املناديل  والقبعات، 

القفازات. املناديل املزخرفة الأ�ساور قطع الغيار والتجهيزات والك�س�س�ارات لكل ما �سبق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيل�ت�ن انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، ني�ي�رك. ني�ي�رك 10001 ال�ليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148330

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكل منف�سل  املباعة  الدراجات  ودوا�سات  الدراجات  واأجزائها، مقاعد  الثابتة  الدراجات 

كمبي�تر  باأنظمة  مزودة  ثابتة  دراجات  التمارين،  ممار�سة  اأثقال  الثابتة،  للدراجات 

تفاعلية، حتديدا: ل�حات احلا�س�ب، امليكروف�ن والكامريا، دراجات ثابتة مزودة باأنظمة 

لتمارين اجل�سم،  األ�اح  لتمارين اجل�سم،  الق�سبان  الفـيدي�،  تفاعلية، م�سغالت  كمبي�تر 

القطع امل�ستخدمة لتمارين الي�غا، اأربطة الي�غا، و�سائد متارين الي�غا، معدات متارين 

معدات  التمارين،  وو�سائد  املقاومة،  الربطات  التمارين،  ربطات  حتديدا:  البيالتي�ص، 
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التمارين، اأجهزة الرك�ص، اأجهزة التجديف، احلقائب واحلافظات املعدة خ�سي�سا حلمل 

ونقل الب�سائع املذك�رة اأعاله، القطع، م�ستلزمات واك�س�س�ارات كل ما �سبق ذكره.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيل�ت�ن انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، ني�ي�رك. ني�ي�رك 10001 ال�ليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148331

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإنرتنت  على  ومرئية  �س�تية  م�اد  بث  الإنرتنت،  على  والب�سرية  ال�سمعية  امل�اد  بث 

تت�سمن اللياقة البدنية، ودرو�ص اللياقة البدنية، والعافـية، والتغذية، والتاأمل، والتدريب، 

والتعليم، املعل�مات والن�سائح وامل�ساعدة املتعلقة مبا �سبق ذكره.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيل�ت�ن انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، ني�ي�رك. ني�ي�رك 10001 ال�ليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148332

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات التعليمية، خدمات الرتفـيه، �سف�ف التمارين املقدمة من خالل البث املبا�سر 

عرب الإنرتنت، خدمات الرتفـيه، حتديدا: ت�فـري املدونات ال�س�تية عرب الفـيدي� وال�س�ت 

فـي جمالت التمرين، وفقدان ال�زن، اللياقة البدنية، والعافـية، التغذية، تنبيه الذهن، 

اإذاعية،  برامج  وت�زيع  اإنتاج  حتديدا:  الرتفـيه،  خدمات  ال�سخ�سي،  والتط�ير  التاأمل، 

اللياقة،  التمرين،  جمالت  فـي  الكابلية  التلفزي�نية  والربامج  التلفزي�نية  الربامج 

التلفزي�ن،  للت�زيع عرب  ال�سخ�سي  والتط�ير  التاأمل،  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية، 

البث التلفزي�ين عرب الكابالت، الرادي� و�سبكة الكمبي�تر العاملية، اخلدمات الرتفـيهية 

فـي  اإذاعية  وقن�ات  كابلية  تلفزي�نية  قن�ات  تلفزي�نية،  قن�ات  وت�زيع  اإنتاج  �سكل  على 

جمالت التمرين، اللياقة، والعافـية، التغذية، تنبيه الذهن، التاأمل، والتط�ير ال�سخ�سي، 

العمل،  وور�ص  واملحا�سرات،  الدرا�سية،  احللقات  عر�ص  حتديدا:  التعليمية،  اخلدمات 

التاأمل،  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية،  اللياقة،  التمرين،  نقا�ص فـي جمالت  وحلقات 

والتط�ير ال�سخ�سي، ت�فـري ال�سف�ف، ور�ص عمل وندوات فـي جمالت اللياقة البدنية، 

والتمارين،  للياقة  مرافق  ت�فـري  والتمارين،  التاأمل،  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية، 

اإر�سادات وا�ست�سارات اللياقة البدنية، �سف�ف التكيف مع اللياقة البدنية، خدمات تدريب 

�سف�ف  تقدمي  حتديدا:  البدنية،  اللياقة  ا�ست�دي�هات  خدمات  البدنية،  اللياقة  على 

الإلكرتونية  ال�سحف  البيالتي�ص،  متارين  ح�ل  الإر�سادات  الي�غا،  اإر�سادات  التمارين، 

عرب الإنرتنت، حتديدا: املدونات التي تعر�ص م�ا�سيع تتعلق باملجتمع املحلي، التمارين، 

اللياقة، والعافـية، التغذية، تنبيه الذهن، التاأمل، والتط�ير ال�سخ�سي، ت�فـري م�اقع على 

�سبكة الإنرتنت ت�سم معل�مات عن التمرين، اللياقة البدنية، والعافـية، التغذية، اليقظة 

والتاأمل، ت�فـري حمت�ى �سمعي ب�سري مبا�سر وم�سجل غري قابل للتنزيل يقدم بال�سحة، 

دورات  تقدمي  وتعليم،  تدريب  البدنية،  اللياقة  و�سف�ف  التاأمل،  الذهن،  تنبيه  التغذية، 

التاأمل،  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية،  اللياقة،  التمرين،  فـي جمالت  الإنرتنت  عرب 

والتط�ير ال�سخ�سي، املعل�مات، امل�س�رة وامل�ساعدة املتعلقة مبا �سبق ذكره.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيل�ت�ن انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، ني�ي�رك. ني�ي�رك 10001 ال�ليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148333

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سغالت فـيدي� رقمية مك�نة من كمبي�تر، �سا�سات مراقبة حا�س�بية، مكربات ال�س�ت، 

�سماعات الراأ�ص، الكامريا وامليكروف�ن، م�سغالت اإم بيه 3، �سماعات الأذن والراأ�ص، ال��سائط 

الرقمية،  الفـيدي�  واأقرا�ص  م�سبقا،  امل�سجلة  امل�سغ�طة  الأقرا�ص  حتديدا:  الرقمية، 

كل  للتنزيل،  القابلة  واملرئية  ال�س�تية  والت�سجيالت  ال��س�ح،  عالية  الرقمية  الأقرا�ص 

والتط�ير  التاأمل  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية،  اللياقة،  التمرين،  فـي جمالت  ذلك 

امل�سارك�ن  الأفراد  ي�ستخدمها  تطبيقات  �سكل  على  للتنزيل  قابلة  برجميات  ال�سخ�سي، 

فـي �سف�ف التمارين، التدريب اجل�سدي، وممار�سة التعليمات جلدولة �سف�ف التمارين، 

البدين،  الن�ساط  وم�ست�ى  الي�مية  الب�سرية  الطاقة  نفقات  والإبالغ عن  لتتبع، تخزين 

الراأي  واإبداء  التدريب  اأهداف  التمرين،  وخطط  ال�سخ�سي  الن�ساط  ومراقبة  لتط�ير 

املعامالت  الكمبي�تر والربجميات لر�سد وحتليل خمتلف  اأجهزة  املحققة،  النتائج  ح�ل 

البدين،  للتدريب  التمارين  معدات  اأو  التمارين،  دراجات  الدراجات،  بت�سغيل  املرتبطة 

اللياقة  اأهداف  لتتبع  امل�ستخدمة  ال�سخ�سية  الإلكرتونية  الأجهزة  الذكية،  اليد  �ساعات 

البدنية والإح�ساءات، متتبعات احلركة القابلة لالرتداء، القطع، م�ستلزمات واك�س�س�ارات 

كل ما �سبق ذكره.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيل�ت�ن انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

ني�ي�رك.   ،11 طابق   ،25 �سارع  وي�ست   125 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ني�ي�رك 10001 ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148334

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص، الأحذية، اأغطية الراأ�ص. املالب�ص الريا�سية، وهي القم�سان، وال�سراويل ال�سيقة، 

والقم�سان بال اأكمام، والقم�سان الق�سرية الأكمام، التانك ت�ب، وحمالت ال�سدر الريا�سية، 

والبل�فرات، اأغطية الراأ�ص، مبا فـي ذلك القبعات ال�سغرية، املالب�ص الريا�سية، مبا فـي 

والقبعات،  والبل�زات  وال�سرتات  والقم�سان  ال�سيقة  واجل�ارب  الق�سرية  ال�سراويل  ذلك 

القفازات،  الأو�سحة،  واجل�ارب.  والقبعات  والأحذية  الراأ�ص(  )مناديل  املزخرفة  املناديل 

املناديل املزخرفة الأ�ساور قطع الغيار والتجهيزات والك�س�س�ارات لكل ما �سبق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيل�ت�ن انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، ني�ي�رك. 

املتـــــحدة  ال�ليـــــــات   ،10001 ني�يــــــ�رك 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148335

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكل منف�سل  املباعة  الدراجات  ودوا�سات  الدراجات  واأجزائها، مقاعد  الثابتة  الدراجات 

كمبي�تر  باأنظمة  مزودة  ثابتة  دراجات  التمارين،  ممار�سة  اأثقال  الثابتة،  للدراجات 

تفاعلية، حتديدا: ل�حات احلا�س�ب، امليكروف�ن والكامريا، دراجات ثابتة مزودة باأنظمة 

اجل�سم،  لتمارين  األ�اح  اجل�سم،  لتمارين  األ�اح  الفـيدي�،  م�سغالت  تفاعلية،  كمبي�تر 

القطع امل�ستخدمة لتمارين الي�غا، اأربطة الي�غا، و�سائد متارين الي�غا، معدات متارين 

معدات  التمارين،  وو�سائد  املقاومة،  الربطات  التمارين،  ربطات  حتديدا:  البيالتي�ص، 

التمارين، اأجهزة الرك�ص، اأجهزة التجديف، احلقائب واحلافظات املعدة خ�سي�سا حلمل 

ونقل الب�سائع املذك�رة اأعاله، القطع، م�ستلزمات واك�س�س�ارات كل ما �سبق ذكره.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيل�ت�ن انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، ني�ي�رك. 

املتحدة  ال�ليات   10001 ني�ي�رك 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148338

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإنرتنت  على  ومرئية  �س�تية  م�اد  بث  الإنرتنت،  على  والب�سرية  ال�سمعية  امل�اد  بث 

تت�سمن اللياقة البدنية، ودرو�ص اللياقة البدنية، والعافـية، والتغذية، ، والتاأمل، والتدريب، 

والتعليم، املعل�مات والن�سائح وامل�ساعدة املتعلقة مبا �سبق ذكره.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيل�ت�ن انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، ني�ي�رك. 

املتحدة  ال�ليات   ،10001 ني�ي�رك 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148339

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات التعليمية، خدمات الرتفـيه، �سف�ف التمارين املقدمة من خالل البث املبا�سر 

عرب الإنرتنت، خدمات الرتفـيه، حتديدا: ت�فـري املدونات ال�س�تية عرب الفـيدي� وال�س�ت 

فـي جمالت التمرين، وفقدان ال�زن، اللياقة البدنية، والعافـية، التغذية، تنبيه الذهن، 

اإذاعية،  برامج  وت�زيع  اإنتاج  حتديدا:  الرتفـيه،  خدمات  ال�سخ�سي،  والتط�ير  التاأمل، 

اللياقة،  التمرين،  جمالت  فـي  الكابلية  التلفزي�نية  والربامج  التلفزي�نية  الربامج 

التلفزي�ن،  للت�زيع عرب  ال�سخ�سي  والتط�ير  التاأمل،  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية، 

البث التلفزي�ين عرب الكابالت، الرادي� و�سبكة الكمبي�تر العاملية، اخلدمات الرتفـيهية 

فـي  اإذاعية  وقن�ات  كابلية  تلفزي�نية  قن�ات  تلفزي�نية،  قن�ات  وت�زيع  اإنتاج  �سكل  على 

جمالت التمرين، اللياقة، والعافـية، التغذية، تنبيه الذهن، التاأمل، والتط�ير ال�سخ�سي، 

العمل،  وور�ص  واملحا�سرات،  الدرا�سية،  احللقات  عر�ص  حتديدا:  التعليمية،  اخلدمات 

التاأمل،  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية،  اللياقة،  التمرين،  نقا�ص فـي جمالت  وحلقات 

والتط�ير ال�سخ�سي، ت�فـري ال�سف�ف، ور�ص عمل وندوات فـي جمالت اللياقة البدنية، 

والتمارين،  للياقة  مرافق  ت�فـري  والتمارين،  التاأمل،  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية، 

اإر�سادات وا�ست�سارات اللياقة البدنية، �سف�ف التكيف مع اللياقة البدنية، خدمات تدريب 

�سف�ف  تقدمي  حتديدا:  البدنية،  اللياقة  ا�ست�دي�هات  خدمات  البدنية،  اللياقة  على 

الإلكرتونية  ال�سحف  البيالتي�ص،  متارين  ح�ل  الإر�سادات  الي�غا،  اإر�سادات  التمارين، 

عرب الإنرتنت، حتديدا: املدونات التي تعر�ص م�ا�سيع تتعلق باملجتمع املحلي، التمارين، 

اللياقة، والعافـية، التغذية، تنبيه الذهن، التاأمل، والتط�ير ال�سخ�سي، ت�فـري م�اقع على 

�سبكة الإنرتنت ت�سم معل�مات عن التمرين، اللياقة البدنية، والعافـية، التغذية، اليقظة 

والتاأمل، ت�فـري حمت�ى �سمعي ب�سري مبا�سر وم�سجل غري قابل للتنزيل يقدم بال�سحة، 

دورات  تقدمي  وتعليم،  تدريب  البدنية،  اللياقة  و�سف�ف  التاأمل،  الذهن،  تنبيه  التغذية، 

التاأمل،  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية،  اللياقة،  التمرين،  فـي جمالت  الإنرتنت  عرب 

والتط�ير ال�سخ�سي، املعل�مات، امل�س�رة وامل�ساعدة املتعلقة مبا �سبق ذكره.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيل�ت�ن انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

ني�ي�رك.   ،11 طابق   ،25 �سارع  وي�ست   125 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ني�ي�رك 10001 ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148391

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة الأعمال، ال�ظائف املكتبية، ت�فـري الب�سائع املتن�عة لالآخرين )با�ستثناء  الدعاية، 

ال�سلع، ت�فـري تلك اخلدمات  اإمكانية معاينة و�سراء تلك  الب�سائع( ت�فـري  ت��سيل تلك 

عن طريق متاجر التجزئة، منافذ البيع باجلملة، الطلب عن طريق الربيد اأو عن طريق 

الربيد الإلكرتوين وكمثال على ذلك، الطلب عن طريق م�اقع الإنرتنت اأو برامج الت�س�ق 

التلفزي�نية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإي 9714 �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي،  الثاين،  املركز  الإمارات،  اأبراج  ملك  الرابع،  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148392

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأن�سطة  خدمات  الرتفـيهية،  اخلدمات  التدريب،  ت�فـري  خدمات  التعليمية،  اخلدمات 

الريا�سية والثقافـية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإي 9714 �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي،  الثاين،  املركز  الإمارات،  اأبراج  ملك  الرابع،  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148646

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت��سيل والتغليف وتخزين الب�سائع، ترتيبات ال�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سماء الزرقاء الدولية ال�سريعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148741

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم ل�ستالم وت�سليم وتخزين ونقل امل�ستندات والطرود وال�سحن والطرود عرب �سركات 

لالآخرين،  الب�سائع  نقل  تنظيم  اأي  للنقل،  الل�ج�ستية  اخلدمات  واجل�ي،  الربي  النقل 

اخلدمات الل�ج�ستية للنقل، وهي تخطيط وجدولة ال�سحنات مل�ستخدمي خدمات النقل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اك�سي�ص ي� ا�ص ايه �سيبينج، ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4299 اك�سربي�ص لين �سارا�س�تا، فل�ريدا، 

34249 ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

حـــــق الأولويـــــــــة: )رقم الأول�ية: 596،957/90 - تاريخ الأول�ية: 2021/3/23 - بلد 

الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148745

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الل�ج�ستية،  امل�ارد  ا�ستخدام  اإعادة  وخدمات  الت�ريد  ل�سال�سل  الل�ج�ستية  اخلدمات 

حتديدا: التخزين والنقل وت�سليم امل�ستندات والطرود وامل�اد اخلام ونقل ال�سحنات، نقل 

وال�ساحنات،  ال�سفن  احلديدية،  ال�سكك  عرب  حتديدا:  والأر�ص،  البحر  عرب  ال�سحنات 

تخزين ال�سحنات، وخدمات اإر�سال ال�سحنات، خدمات التخزين، حتديدا: جتهيز، التجميع 

الفرعي، التعامل مع املرجتعات، واإل�ساق الرقع على ال�ثائق، الطرود، امل�اد اخلام وخا�سة، 

وال�سحنات الأخرى لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اك�سي�ص ي� ا�ص ايه �سيبينج، ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4299 اك�سربي�ص لين �سارا�س�تا، فل�ريدا، 

34249، ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

حـــــق الأولويـــــــــة: )رقم الأول�ية: 596،957/90 - تاريخ الأول�ية: 2021/3/23 - بلد 

الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148748

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم ل�ستالم وت�سليم وتخزين ونقل امل�ستندات والطرود وال�سحن والطرود عرب �سركات 

لالآخرين،  الب�سائع  نقل  تنظيم  اأي  للنقل،  الل�ج�ستية  اخلدمات  واجل�ي،  الربي  النقل 

اخلدمات الل�ج�ستية للنقل، وهي تخطيط وجدولة ال�سحنات مل�ستخدمي خدمات النقل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اك�سي�ص ي� ا�ص ايه �سيبينج، ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4299 اك�سربي�ص لين �سارا�س�تا، فل�ريدا، 34249 ال�ليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

حـــــق الأولويـــــــــة: )رقم الأول�ية: 596،916/90 - تاريخ الأول�ية: 2021/3/23 - بلد 

الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148753

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الل�ج�ستية،  امل�ارد  ا�ستخدام  اإعادة  وخدمات  الت�ريد  ل�سال�سل  الل�ج�ستية  اخلدمات 

حتديدا: التخزين والنقل وت�سليم امل�ستندات والطرود وامل�اد اخلام ونقل ال�سحنات، نقل 

وال�ساحنات،  ال�سفن  احلديدية،  ال�سكك  عرب  حتديدا:  والأر�ص،  البحر  عرب  ال�سحنات 

تخزين ال�سحنات، وخدمات اإر�سال ال�سحنات، خدمات التخزين، حتديدا: جتهيز، التجميع 

الفرعي، التعامل مع املرجتعات، واإل�ساق الرقع على ال�ثائق، الطرود، امل�اد اخلام وخا�سة، 

وال�سحنات الأخرى لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اك�سي�ص ي� ا�ص ايه �سيبينج، ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4299 اك�سربي�ص لين �سارا�س�تا، فل�ريدا، 34249 ال�ليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

حـــــق الأولويـــــــــة: )رقم الأول�ية: 596،916/90 - تاريخ الأول�ية: 2021/3/23 - بلد 

الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية (
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148760

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة والأدوات العلمية، واملالحية، وامل�ساحية، والت�س�ير الف�ت�غرافـي، وال�سينمائية، 

والب�سرية، وال�زن، القيا�ص، واإر�سال الإ�سارات، واملراقبة )الإ�سراف(، واأجهزة واأدوات الإنقاذ 

اأو التحكم فـي  والتعليم، اأجهزة ومعدات ت��سيل، الت�سغيل، التح�يل، التجميع، التنظيم 

الطاقة الكهربائية، اأجهزة الت�سجيل، اأو الإر�سال اأو الن�سخ لالأ�س�ات اأو ال�س�ر، وحامالت 

البيانات املغناطي�سية، اأقرا�ص الت�سجيل، الأقرا�ص امل�سغ�طة، اأقرا�ص الفـيدي� الرقمية 

وو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى، واآليات الأجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية، 

اآلت ت�سجيل النقد، الآلت احلا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة احلا�س�ب، برجميات 

احلا�س�ب، اأجهزة اإطفاء احلرائق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي دبلي� بي ام اي اآي القاب�سة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة �سارع 2802، جممع 428، مبنى 79، 

�سقة 132، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148761

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البيع بالتجزئة، خدمات الدعاية والإعالن، خدمات اإدارة الأعمال، خدمات ت�يل 

وت�سيري �س�ؤون الأعمال، خدمات ال�ظائف املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي دبلي� بي ام اي اآي القاب�سة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة �سارع 2802، جممع 428، مبنى 79، 

�سقة 132، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148764

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني، ال�س�ؤون املالية، ال�س�ؤون النقدية، ال�س�ؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي دبلي� بي ام اي اآي القاب�سة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة �سارع 2802، جممع 428، مبنى 79، �سقة 132، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148942

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حليب جمفف منتجات الألبان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �س��سيتيه دي بروديت�ص ن�ستله ا�ص.ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �س�ي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1800، مدينة فـيفاي، �س�ي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148946

فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سروبات الكح�لية عدا البرية: ال�ي�سكى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بييم جل�بال �سبرييت�ص & واين )انديا( بى فى تى. ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق الثانى، 70/ايه-18 راما رود اند�سرتيال ايريا م�تى ناجار، 

ني� ديلهي 110015، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148978

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة والأدوات العلمية، واملالحية، وامل�ساحية، وللت�س�ير الف�ت�غرافـي، وال�سينمائية، 

والب�سرية، وال�زن، القيا�ص، واإر�سال الإ�سارات، واملراقبة )الإ�سراف(، واأجهزة واأدوات الإنقاذ 

اأو التحكم فـي  والتعليم، اأجهزة ومعدات ت��سيل، الت�سغيل، التح�يل، التجميع، التنظيم 

الطاقة الكهربائية، اأجهزة الت�سجيل، اأو الإر�سال اأو الن�سخ لالأ�س�ات اأو ال�س�ر، وحامالت 

البيانات املغناطي�سية، اأقرا�ص الت�سجيل، الأقرا�ص امل�سغ�طة، اأقرا�ص الفـيدي� الرقمية 

وو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى، واآليات الأجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية، 

اآلت ت�سجيل النقد، الآلت احلا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة احلا�س�ب، برجميات 

احلا�س�ب، اأجهزة اإطفاء احلرائق، فـي الفئة9.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركــــة ف�ا�ســــل املتطـــ�رة تنظيـــم 

الفعاليات واملهرجانات ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع فل�سطني، وحدة رقم: 4457، 

اململكـــــــة   ،6422  -  23343 جـــــدة، 

العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148982

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى،  فئات  �سمن  ال�اردة  وغري  امل�اد  هذه  من  امل�سن�عة  والب�سائع  والكرت�ن  ال�رق 

املطب�عات، م�اد جتليد الكتب، ال�س�ر الف�ت�غرافـية، الأدوات الكتابية )القرطا�سية(، امل�اد 

الال�سقة لأغرا�ص القرطا�سية والأغرا�ص املنـز لية، الأدوات والل�ازم اخلا�سة بالفنانني، 

فرا�سي التل�ين، الآلت الكاتبة وم�ستلزمات املكاتب )عدا الأثاث اأدوات التهذيب والتعليم 

)عدا الأجهزة(، امل�اد البال�ستيكية التي ت�ستخدم فـي الرزم والتغليف )غري ال�اردة �سمن 

فئات اأخرى(، احلروف املطبعية، الكلي�سيهات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركــــة ف�ا�ســــل املتطـــ�رة تنظيـــم 

الفعاليات واملهرجانات ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع فل�سطني، وحدة رقم: 4457، 

اململكة   ،6422  -  23343 جدة، 

العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148983

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم، خدمات التدريب، الت�سلية والرتفـيه، الن�ساطات الريا�سية والثقافـية.

تنظيم  املتط�رة  ف�ا�ســــل  �سركــــة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

الفعاليات واملهرجانات ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع فل�سطني، وحدة رقم: 4457، 

اململكة   ،6422  -  23343 جدة، 

العربية ال�سع�دية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148987

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حزام للمعدة ل�ستخدامه فـي عالج ال�سمنة املر�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ري�سايب ليف�ساين�سز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  ال�ليات  كاليف�رنيا  كليمنتي،  �سان  اماني�سر  1001كايل  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

92673، ال�ليات املتحدة الأمريكية

 تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

حـــــق الأولويـــــــــة: )رقم الأول�ية: 616،754/90 - تاريخ الأول�ية: 2021/3/31 - بلد 

الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148988

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سمنة  جراحة  فـي  امل�ستخدمة  الطبية  بالأجهزة  املتعلقة  الطبية  املعل�مات  ت�فـري 

جلراحة  الطبية  بالأجهزة  املتعلقة  الطبية  املعل�مات  ت�فـري  اله�سمي.  اجلهاز  وجراحة 

ال�سمنة وجراحة اجلهاز اله�سمي. ت�فـري م�قع على �سبكة الإنرتنت ي�سم معل�مات طبية 

بخ�س��ص الأجهزة الطبية فـي جمال جراحة ال�سمنة وجراحة اجلهاز اله�سمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ري�سايب ليف�ساين�سز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  ال�ليات  كاليف�رنيا  كليمنتي،  �سان  اماني�سر  1001كايل  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

92673، ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

حـــــق الأولويـــــــــة: )رقم الأول�ية: 616،761/90 - تاريخ الأول�ية: 2021/3/31 - بلد 

الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146261

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البيع بالتجزائة، خدمات الدعاية والإعالن، خدمات اإدارة الأعمال، خدمات ت�يل 

وت�سيري �س�ؤون الأعمال، خدمات ال�ظائف املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعل�م وتنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة التعليمية، �سارع اللقطة، �ص.ب: 5825، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148631

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لال�ستخدام الب�سري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بري�ست�ل - مايرز �سك�يب ك�مبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 430 اي�ست 29 �سرتيت، 14 فل�ر، ني�ي�رك ني�ي�رك 10016، ال�ليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148632

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طبية،  لأغرا�ص  ال�سحية  امل�ستح�سرات  والبيطرية،  والطبية  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 

الغذائية  وامل�اد  البيطري،  اأو  الطبي  لال�ستخدام  تكييفها  مت  التي  وامل�اد  احلمية  طعام 

لالأطفال الر�سع، املكمالت الغذائية لالإن�سان واحلي�ان، الل�سقات، م�اد الت�سميد، امل�اد 

الالزمة حل�س�ات الأ�سنان، ال�سمع اخلا�ص بطب الأ�سنان، املطهرات. م�ستح�سرات لتدمري 

احل�سرات. الفطريات والأع�ساب ال�سارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيد�س�ن ا�ص ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأرجنتينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روتا 8، كاى ام 47.5، ل�ص باملاري�ص 2240، ل ل�جنا، بيالر، ب�ين��ص 

ايري�ص، الأرجنتني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148633

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طبية،  لأغرا�ص  ال�سحية  امل�ستح�سرات  والبيطرية،  والطبية  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 

الغذائية  وامل�اد  البيطري،  اأو  الطبي  لال�ستخدام  تكييفها  مت  التي  وامل�اد  احلمية  طعام 

لالأطفال الر�سع، املكمالت الغذائية لالإن�سان واحلي�ان، الل�سقات، م�اد الت�سميد، امل�اد 

الالزمة حل�س�ات الأ�سنان، ال�سمع اخلا�ص بطب الأ�سنان، املطهرات. م�ستح�سرات لتدمري 

احل�سرات، الفطريات والأع�ساب ال�سارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيد�س�ن ا�ص ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأرجنتينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روتا 8، كاى ام 47.5، ل�ص باملاري�ص 2240، ل ل�جنا، بيالر، ب�ين��ص 

ايري�ص، الأرجنتني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148634

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطهرات، مناديل مطهرة، اأقم�سة تنظيف م�سربة مبطهر لأغرا�ص النظافة وال�ستخدام 

منا�سف  اجلراثيم،  مبيدات  مطهرة،  م�ستح�سرات  على  حتت�ي  م�سربة  منا�سف  املنزيل، 

ورقية معقمة مناديل مبللة م�سربة مب�ستح�سرات مطهرة لال�ستخدام املنزيل، مزيالت 

العرق، بخالف ال�ستخدام ال�سخ�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي كل�روك�ص ك�مبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  ال�ليات   ،94612، كاليف�رنيا  اوكالند،  برودواى،   1221 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148635

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطهرات، مناديل مطهرة، اأقم�سة تنظيف م�سربة مبطهر لأغرا�ص النظافة وال�ستخدام 

منا�سف  اجلراثيم،  مبيدات  مطهرة،  م�ستح�سرات  على  حتت�ي  م�سربة  منا�سف  املنزيل، 

ورقية معقمة مناديل مبللة م�سربة مب�ستح�سرات مطهرة لال�ستخدام املنزيل، مزيالت 

العرق، بخالف ال�ستخدام ال�سخ�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي كل�روك�ص ك�مبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  ال�ليات   ،94612، كاليف�رنيا  اوكالند،  برودواى،   1221 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

-344-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148637

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات الطبية خدمات بيطرية، العناية ال�سحية واجلمال 

للب�سر اأو احلي�انات، خدمات الزراعة وتربية الأحياء املائية 

والب�ستنة والغابات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيد�س�ن ا�ص ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأرجنتينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روتا 8، كاى ام 47.5، ل�ص باملاري�ص 2240، ل ل�جنا، بيالر، ب�ين��ص 

ايري�ص، الأرجنتني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148639

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�اليت، ماء الك�ل�نيا، ما بعد  منتجات العط�ر، وهي العط�ر والزي�ت الأ�سا�سية، ماء 

احلالقة، م�ستح�سرات التجميل للعناية باجل�سم وال�جه واليدين والأظافر، وهي: غ�س�ل 

جتميل  اأقنعة  )ت�نيك(،  �سائلة  امل�ستح�سرات  وامل�ستح�سرات،  والكرميات،  ال�ستحمام، 

الأظافر،  وطالء  وال�ساب�ن،  ال�سفاه،  واأحمر  العرق،  ومزيالت  املكياج،  ومنتجات  لل�جه، 

وامل�ستح�سرات  ال�سعر  وغ�س�ل  ال�سامب�  وهي  الراأ�ص،  وفروة  بال�سعر  العناية  منتجات 

والكرميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب �ساري�ل انرتنا�سنال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قرب�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سنتاور هاو�ص 2 اب��ست�ل��ص فارنافا�ص 

2571 ني�س�، نيق��سيا، قرب�ص

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148640

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والأ�ساور،  واخل�امت،  واملعلقات،  الأكمام،  واأزرار  العنق،  ربطات  دبابي�ص  وهي  املج�هرات، 

والقالئد، والأقراط، وخ�امت املفاتيح، اأحجار كرمية، ال�ساعات وغريها من اأدوات قيا�ص 

وال�ساعات  ال�سغرية  وال�ساعات  احلائط  و�ساعات  اجليب  و�ساعات  ال�ساعات  وهي  ال�قت، 

عر�ص  وحالت  حالت  والنظارات،  والأقرا�ص  ال�ساعات  واأ�سرطة  والكرون�مرت  املنبهة 

من  وم�سابك  اأقراط  واملج�هرات،  لل�ساعات  العر�ص  وحافظات  العلب  الثمينة،  املعادن 

املعادن النفـي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب �ساري�ل انرتنا�سنال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قرب�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سنتاور هاو�ص 2 اب��ست�ل��ص فارنافا�ص 2571 ني�س�، نيق��سيا، قرب�ص

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148902

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�جبات املجمدة واملح�سرة واملعباأة م�سبقا تتك�ن اأ�سا�سا من اخل�سار، املك�سرات، واحلب�ب، 

البق�ل، وال�س�يا، الفطر، البي�ص، م�سل اللنب، احلليب، الربوتني البحري و/ اأو النباتي، 

اجلبنة،  اخل�سار،  من  اأ�سا�سا  تتك�ن  م�سبقا  ومعباأة  وحم�سرة  جممدة  نباتية  وجبات 

الفطر،  وال�س�يا،  البق�ل،  واحلب�ب،  املك�سرات،  خممر(،  �س�يا  )ف�ل  ت�ف�  الفا�س�ليا، 

واخل�سار  املحف�ظة،  النباتي،  اأو  و/  البحري  الربوتني  احلليب،  اللنب،  م�سل  البي�ص، 

والف�اكه املجففة واملطب�خة، خ�سراوات وفاكهة معاجلة، فطائر الربجر النباتية، ال�سجق 

النباتي، كرات اللحم النباتية، ت�ف� )ف�ل �س�يا خممر(، ال�س�يا )املح�سرة(، م�سل اللنب، 

اخل�سراوات املجمدة، خلطات اخل�سار املجمدة املح�سرة م�سبقا، املك�سرات، احلب�ب و/اأو 
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البق�ل، ال�س�ربات، الفالفل، بروتني املك�سرات املركب وامل�سكل لال�ستخدام كبدائل للح�م، 

بروتني احلليب املركب وامل�سكل لال�ستخدام كبدائل للح�م، بروتني البي�ص املركب وامل�سكل 

للح�م،  كبدائل  لال�ستخدام  وامل�سكل  املركب  ال�س�يا  بروتني  للح�م،  كبدائل  لال�ستخدام 

بروتني م�سل اللنب املركب وامل�سكل لال�ستخدام كبدائل للح�م، الربوتني البحري املركب 

وامل�سكل لال�ستخدام كبدائل للح�م، الربوتني الفطري املركب وامل�سكل لال�ستخدام كبدائل 

للح�م، البق�ليات املطب�خة، بروتني نباتي املركب وامل�سكل ل�ستخدامه كبديل للح�م.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�ماد ف�دز ي�رب اى بى �سى اأو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 ني� �سك�ايرم، بيدف�نت ليك�ص بيزن�ص بارك، فـيلتهام، ميدلليك�ص، 

تى دابلي� 14 8 ات�ص ايه اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148906

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التي�سريت، القبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برييز �سم�ك، ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

ال�ليات   ،48323 مي�سيغان  بل�مفـيلد،  وي�ست  ك�رت  ليلى   4654 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148911

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سجائر الإلكرتونية التي ميكن التخل�ص منها منتجات التبغ والتدخني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برييز �سم�ك، ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4654 ليلى ك�رت وي�ست بل�مفـيلد، مي�سيغان 48323 ال�ليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148918

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سجائر الإلكرتونية التي ميكن التخل�ص منها منتجات التبغ والتدخني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برييز �سم�ك، ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

ال�ليات   ،48323 مي�سيغان  بل�مفـيلد،  وي�ست  ك�رت  ليلى   4654 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114103

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التزويد  خدمات  الفنادق،  اإدارة  ال�سياحية،  املنتجعات  اإدارة 

خدمات  امل�ؤقتة،  الإقامة  اأماكن  اإدارة  وال�سراب،  بالطعام 

بالأطعمة  التزويد  خدمات  امل�ؤقتة  الإقامة  اأماكن  اإدارة  وال�سراب،  بالطعام  التزويد 

مطاعم  املطاعم،  املقاهي،  الكافرتيات،  ال�سركات،  اأو  لالأفراد  الكح�لية  غري  امل�سروبات 

تقدمي ال�جبات اخلفـيفة، خدمات ت�فـري الإقامة وت�فـري وجبات الطعام فـي الفنادق اأو 

البي�ت اأو اي م�ؤ�س�سات اأخرى التي تقدم اقامة م�ؤقتة، خدمات حجز الإقامة للم�سافرين 

وخ�س��سا با�ستخدام وكالت ال�سفر وجميعها بالفئة 43.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإعمار العقارية - �سركة م�ساهمة عامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 9440 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/11/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114105

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  القرو�ص،  ترتيب  امل�ؤمنة،  الإعارة  الرهن،  مت�يل 

ا�ستثمار الأمالك، كل اخلدمات املذك�رة اأعاله مقدمة فـيما 

التعامل  اأو  به  ترويج خا�سة  اأو  واأيــــة حت�يـــالت  امل�سجـــل  املالك  ملكية  بتط�يرات  يتعلق 

العقارية،  الأمالك،اخلدمات  ورهن  وتاأجري  ت�س�يق  اإدارة  املباين،  امل�ساكن،  تاأجري  معها، 

تقييم العقارات، خدمات املكاتب العقارية، اإدارة العقارات، ت�س�يق العقارات، خدمات اإ�سداء 

الن�سح وال�ست�سارة واملعل�مات املتعلقة بكافة اخلدمات املذك�رة اأعاله.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأعمار العقارية - �سركة م�ساهمة عامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 9440 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/11/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114106

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتديث  والإعالن،  الدعاية  وكالت  حمالت،  الت�س�ق،  مراكز 

م�اد الدعاية والإعالن، اإدارة وعر�ص الأعمال التجارية، البيع 

امل�ساعــــدة  التجارية،  املعل�مات  الأعمال، وكالت  تقييــم  الإعالنات،  ل�ســـق  العلنـــي،  باملزاد 

الإعالن  ال�سلع،  التكلفة، عر�ص  اأ�سعار  ال�سناعية، حتليل  اأو  التجارية  الأعـمــال  اإدارة  فـي 

اأو  جتارية  لغايات  املعار�ص  تنظيم  العينات،  ت�زيع  الدعاية،  م�اد  ون�سر  املبا�سر  بالربيد 

دعائية، امل�ساعدة فـي اإدارة الأن�سطة التجارية، اأبحاث الت�س�يق، درا�سات الت�س�يق، عرو�ص 

لالآخرين  تاأمــني  اأو  ت�فـري  اخلارجي، خدمات  والإعالن  الدعاية  البيع،  لتن�سيط  اعالن 

)�سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى( وجميعها ال�اردة بالفئة 35.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأعمار العقارية - �سركة م�ساهمة عامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 9440 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/11/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134559

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سقالة مك�نة من م�سندة اأن�سجة م�ستقة بي�ل�جيا لإدارة واإ�سالح واإعادة الأن�سجة، �سقالة 

والقرحة  ال�سغط  وقرحة  اجلروح  لإدارة  بي�ل�جيا  م�ستقة  اأن�سجة  م�سندة  من  مك�نة 

ال�ريدية وقرحة ال�سكري والقرحة ال�عائية املزمنة واجلروح النفقية/املق��سة واجلروح 

اجلراحية وجروح الر�سات واحلروق وت�سققات وخدو�ص ومتزقات الب�سرة، �سقالة مك�نة 

من اأن�سجة بي�ل�جية على هيئة م�سح�ق لال�ستخدام الطبي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيه �سل، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،21046 200، ك�ل�مبيا، ماريالند  اإيلي ويتني درايف، �س�يت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6640 

ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�سارك�هم للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134560

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للزراعة  قابلة  و�سقالت  حيــــة  غيـــر  اإ�سافـية  م�سندة خل�ية  �سقالة  اأجهزة طبية حتديدا 

مك�نة من م�اد طبيعية وغري حية لإدارة واإ�سالح وا�ستعادة الأن�سجة، اأجهزة طبية حتديدا 

�سقالة م�سندة خل�ية اإ�سافـية غري حية و�سقالت قابلة للزراعة جميعها مك�نة من م�اد 

طبيعية وغري حية لإدارة واإ�سالح وا�ستعادة الأن�سجة، اأجهزة طبية حتديدا �سقالة م�سندة 

خل�ية اإ�سافـية غري حية و�سقالت قابلة للزراعة مك�نة من م�اد طبيعية وغري حية لإدارة 

ال�ريدية  والقرحة  ال�سغط  وقرحة  اجلروح  لإدارة  حتديدا  الأن�سجة  وا�ستعادة  واإ�سالح 

وقرحة ال�سكري والقرحة ال�عائية املزمنة واجلروح النفقية/املق��سة واجلروح اجلراحية 

وجروح الر�سات واحلروق وت�سققات وخدو�ص ومتزقات الب�سرة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيه �سل، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،21046 200، ك�ل�مبيا، ماريالند  اإيلي ويتني درايف، �س�يت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6640 

ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�سارك�هم للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137299

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سن�عة من معادن نفـي�سة اأو املطلية بها غري 

ال�اردة فـي فئات اأخرى، املج�هرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص ال�قت واأدوات قيا�ص 

للزينة )جم�هرات(، قالئد  دبابي�ص  اأ�ساور )جم�هرات(،  اأملا�ص،  الدقيقية، ذهب،  ال�قت 

للمج�هرات،  علب  اأقراط،  )جم�هرات(،  �سغرية  متدلية  حلي  )جم�هرات(،  �سل�سلية 

قالئد )جم�هرات(، حلي )جم�هرات(، خ�امت )جم�هرات(، حلي �سغرية )جم�هرات(، 

وخامت  �ســـ�ار  مـــن  مك�نـــة  يدوية  )جم�هرات  الباجنا  جم�هرات  )جم�هرات(،  خلخال 

مت�سلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل(، اأحزمــة )جم�هرات(، اأ�ساور للحقائــــب )جم�هـــرات(، 

معادن  من  �سناديــق  نفـي�سة،  معــادن  مــن  اأو�سمـــة  اأو  نيا�سني  )جم�هرات(،  متدلية  حلي 

نفـي�سة، هياكل جذعية من معادن نفـي�سة، قطع نقدية، زمامات )مرابط( اأكمام، ميداليات 

كبرية )جم�هرات(، دبابي�ص حلي، بالتني )فلز(، اأحجار �سبه كرمية، حلي ف�سية، �ساعات، 

اأ�سغال فنية من معادن نفـي�سة، �ساعات يد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جم�هرات داما�ص �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب. 1522،دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143790

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هذه  فـي  ال�اردة  والقطع  الأجزاء  واليخ�ت،  الق�راب 

الفئة جلميع ال�سلع املذك�رة اآنفا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلليج ل�سناعة الق�ارب ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 666، عجمان، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�سارك�هم للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب :109 ر ب :136، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146417

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإمي�ن�ميدك�ص، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 اأمريكان رود، م�ري�ص بالين�ص، ني� جري�سي، ال�ليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�سارك�هم للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب :109 ر ب :136، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146739

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ويند ريفر ت�باك� ك�مباين، اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ب�تات� هاو�ص ك�رت 4792، ويل�س�ن ن�رث كارولينا 27893، ال�ليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147047

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سجالت فـيدي�، م�سجالت �سريطية، م�سجالت �سغرية احلجم، برامج حا�س�ب م�سجلة، 

اأجهزة  للتنزيـــل،  قابلــة  احلا�ســـ�ب،  برجميــــات  تطبيقــــات  م�سجلـــة،  حا�ســـ�ب  برجميــــات 

تلفزي�نية، اأجهزة ات�سال داخلي، مر�سالت لالت�سال عن بعد، معدات اإر�سال لالت�سال عن 

بعد، كبالت كهربائية، حتميل نغمات لله�اتف النقالة، ر�س�مات قابلة للتحميل لله�اتف 

النقالة، الرم�ز الإنفعالية التي ميكن تنزيلها لله�اتف املحم�لة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �س�ت بريوت اإنرتنا�سي�نال )اإ�ص بي اآي( اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 362، 3/اف جــــيه اأند �ســي بيلدينغ، رود تاون، ت�رت�ل، فـي 
جي 1110، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147048

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت الأنباء، الذاعة بالرادي�، البث الال�سلكي، ت�فـري حجرات عرب الإنرتنت، 

بقاعدة  الربط  ت�فـري  الإلكرتوين،  الربيد  نقل  احلا�س�ب،  عرب  وال�س�ر  الر�سائل  نقل 

معل�مات، البث بالتلفزي�ن الكبلي، الت�سالت عرب �سبكات الألياف الب�سرية، الت�سالت 

عرب الطرفـيات احلا�س�بية، ت�فـري ت��سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�س�بية دولية، ت�جيه 

وربط الت�سالت، البث اأو الإر�سال عرب الأقمار ال�سناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �س�ت بريوت اإنرتنا�سي�نال )اإ�ص بي اآي( اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب٬ 362، 3/اف جيه اأند �سي بيلدينغ، رود تاون، ت�رت�ل، فـي جي 

1110، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147050

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، الرتفـيه التلفزي�ين، الرتفـيه بالرادي�، اإنتاج برامج الرادي� والتلفزي�ن، 

ت�فـري الفـيدي�هات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، ت�فـري الربامج التلفزي�نية غري 

القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيدي� بح�سب الطلب، ت�فـري الأفالم غري القابلة 

اإنتاج  الرتفـيه،  عن  معل�مات  الطلب،  بح�سب  الفـيدي�  بث  خدمــات  خالل  من  للتنزيل 

مرا�سلي  خدمات  امل�سرحي،  الإنتاج  الإعالنية،  الأفالم  بخالف  الأفالم،  اإنتاج  امل��سيقى، 

النباء، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية على الإنرتنت، ت�فـري املطب�عات الإلكرتونية 

الف�رية غري القابلة للتنزيل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �س�ت بريوت اإنرتنا�سي�نال )اإ�ص بي اآي( اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 362، 3/اف جيه اأند �سي بيلدينغ، رود تاون، ت�رت�ل، فـي جي 

1110، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147112

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالطعام  التم�ين  الكافترييات،  خدمات  الكانتينات،  املتنقلة  اأو  امل�ؤقتة  املطاعم  خدمات 

تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  وال�سراب، 

ال�جبات اخلفـيفة، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم ابن البحر �ص.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي جيه - �سي فـي اإم -05، كل�ب فـي�ستا ماري، �ص.ب: 7350، دبي، 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147426

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساحنات )Lorries(، حافالت، �سيارات ذات حمرك، �سيارات بدون �سائق �سيارات م�ستقلة، 

مركبات،  عجالت  الربية،  للمركبات  تدوير  حمركات  لل�سيارات،  ال�سدمات  خممدات 

قاب�سات كلت�سات، للمركبات الربية، دراجات نارية، اأج�سام �سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�س�جنك�ينج �ساجنان اأوت�م�بيل املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 260جيانك�سني اأي�ست روود، جياجنبي دي�سرتيك، �س�جنكينج، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148523

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللح�م والأ�سماك وحل�م الدواجن وال�سيد، خال�سات اللح�م، ف�اكه وخ�سراوات وجمففة 

البي�ص واحلليب ومنتجات  بال�سكر،  ومطه�ة، هالم )جيلي( ومربيات وف�اكه مطب�خة 

احلليب، الزي�ت والده�ن ال�ساحلة لالأكل. .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دال للخدمات الزراعية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �س�دانية

رقم  عقار  ال�سناعية  املنطقة  بحري  اخلرط�م  ال�س�دان  جمه�رية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

1/15 مربع F4، 807، مربع F4، ال�س�دان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 239 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148529

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والفطائر،  اخلبز  احلب�ب،  من  امل�سن�عة  وامل�ستح�سرات  والدقيق  وال�سكر  وال�ساي  النب 

اخلبيز،  وم�سح�ق  اخلمرية  الأ�س�د  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  واحلل�يات  احلل�يات 

امللح، اخلردل واخلل وال�سل�سة، الت�ابل والبهارات، الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دال للخدمات الزراعية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �س�دانية

رقم  عقار  ال�سناعية  املنطقة  بحري  اخلرط�م  ال�س�دان  جمه�رية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

1/15 مربع F4، 807، مربع F4، ال�س�دان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 239 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148532

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واحلب�ب  واخل�سراوات  الف�اكه  للحي�انات،  الطبيعـــي  القمح  بروتني  للحي�انات،  علف 

الطازجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دال للخدمات الزراعية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �س�دانية

رقم  عقار  ال�سناعية  املنطقة  بحري  اخلرط�م  ال�س�دان  جمه�رية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

1/15 مربع F4، 807، مربع F4، ال�س�دان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 239 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147573

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

احلليب، احلليب املنكه، خمف�ق احلليب، امل�سروبات الغذائية التي اأ�سا�سها احلليب ما عدا 

التي  امل�سروبات  القه�ة،  على  املحت�ية  احلليب  اأ�سا�سها  التي  امل�سروبات  احلليب،  خمف�ق 

اأ�سا�سها احلليب املحت�ية  اأ�سا�سها احلليب املحت�ية على ع�سائر الف�اكه، امل�سروبات التي 

اأ�سا�سها احلليب املحت�ية على ال�س�ك�لتة، امل�سروبات التي  على الف�اكه، امل�سروبات التي 

اأ�سا�سها احلليب املحت�ية على ال�ساي، امل�سروبات الغذائية التي اأ�سا�سها ال�س�يا امل�ستخدمة 

املجفف،  احلليب  م�ساحيق  احلليــــب،  اأ�سا�سهـــا  التي  الطاقة  م�سروبات  احلليب،  كبدائل 

خالئط امل�سروبات التي اأ�سا�سها الألبـــان، حليب ال�س�يـــا، الأطعمة اخلفـيفة التي اأ�سا�سها 

الذي  الدهن  )جيلي(،  والهالم  بال�سكر  املطب�خــــة  والف�اكـــه  الف�اكه  مربيات  الف�اكه، 

اأ�سا�سه اللحم والدهن الذي اأ�سا�سه ال�سمــك والدهن الذي اأ�سا�سه حلم الدواجن والدهن 

اأ�سا�سه اخل�سراوات  اأ�سا�ســـه املك�ســـرات والدهن الذي  اأ�سا�سه الف�اكه والدهن الذي  الذي 

املجففة، اخل�سراوات  املطب�خة، اخل�سراوات  الألبان، اخل�سراوات  اأ�سا�سه  الذي  والدهن 

الف�اكه،  �سلطات  املحف�ظة،  الف�اكه  املجففة،  الف�اكه  اخل�سراوات،  �سلطات  املحف�ظة، 

اللح�م، الأ�سماك، حلم الدواجن، حل�م ال�سيد، اللح�م املطب�خة، م�ستخل�سات اللح�م، 

ال�جبات املح�سرة املتك�نة اأ�سا�سا من اللحم و/اأو ال�س�يا و/اأو حلم الدواجن و/اأو املاأك�لت 

البحرية و/اأو اخل�سراوات و/اأو الف�اكه و/اأو الت�ف� و/اأو اجلنب، ال�س�ربات، اللنب الرائب 

البذور  البي�ص،  اجلنب،  اخلفق،  كرمية  الرائب،  اللنب  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  )زبادي( 

املح�سرة، امل�سكرات املح�سرة واملك�سرات امل��سمية واملك�سرات املحم�سة والأطعمة اخلفـيفة 

التي اأ�سا�سها املك�سرات، الزي�ت والده�ن ال�ساحلة لالأكل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاربك�ص ك�رب�ي�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2401 ي�تاه اأفنيني� �ساوث، �سياتل، وا�سنطن 98134، ال�ليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�سارك�هم للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147574

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

القه�ة املطح�نة وحب�ب النب الكاملة، امل�سروبات التي اأ�سا�سها القه�ة، الكاكاو، امل�سروبات 

و�ساي  ال�ساي  اأ�سا�سها  التي  امل�سروبات  الأع�ساب،  و�ساي  ال�ساي  ال�س�ك�لتة،  اأ�سا�سها  التي 

اأ�سا�سها  التي  امل�سروبات  خالئــــط  القـــه�ة،  اأ�سا�سهــــا  التـــي  امل�سروبـــات  خالئط  الأع�ساب، 

اأ�سا�سها  التي  امل�سروبات  ال�س�ك�لتة، خالئط  اأ�سا�سها  التي  امل�سروبات  اإ�سربي�س�، خالئط 

ال�ساي، خالئط امل�سروبات التي اأ�سا�سها �ساي الأع�ساب، احلل�يات املثلجة حتديدا الب�ظة 

�ساي  و/اأو  ال�ساي  بنكهة  املجمدة  املجمد واحلل�يات  واللنب  املثلج  )اآي�ص كرمي( واحلليب 

التي  ال�س�ك�لتة  للم�سروبات،  العطرية  الزي�ت  عدا  ما  منكهات  الف�اكه،  و/اأو  الأع�ساب 

املخب�زة  املنتجات  وال�سكاكر،  ال�س�ك�لتة  حل�يات  الفانيال،  نكهة  م�ساحيق،  �سكل  على 

حتديدا الكعك والكعكات امل�سطحة والب�سك�يت والكعك املحلى والفطائر والكيك واملعجنات 

من  اأ�سا�سا  املك�نة  املح�سرة  ال�جبات  البيتزا،  ال�سندوي�سات،  واخلبز،  الكي�ص  وفطائر 

املعكرونة، ال�جبات املح�سرة املك�نة اأ�سا�سا من الأرز، ال�جبات املح�سرة املك�نة اأ�سا�سا من 

الغالل، الدهن الذي اأ�سا�سه ال�س�ك�لتة، منتجات الأطعمة امل�ستقة من احلب�ب املعاجلة 

الغالل،  اأ�سا�سها  التي  اخلفـيفة  الأطعمة  ال�س�فان،  دقيق  للفط�ر،  كحب�ب  ل�ستخدامها 

الب�سك�يت، الب��سار، ال�سكر، الع�سل، �سراب ال�سبار، ال�سل�سات حتديدا الت�ابل التي ت�ساف 

على امل�سروبات، ت�ابل ال�سلطات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاربك�ص ك�رب�ي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2401 ي�تاه اأفنيني� �ساوث، �سياتل، وا�سنطن 98134، ال�ليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�سارك�هم للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147575

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات الف�اكه وع�سائر الف�اكه وامل�سروبات التي اأ�سا�سها الف�اكه، م�سروبات اخل�سراوات 

الكح�لية  غري  امل�سروبات  اخل�سراوات،  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  اخل�سراوات  وع�سائر 

حتديدا امل�سروبات الغازية وامل�سروبات اخلفـيفة، م�سروبات الطاقة وامل�سروبات الت�اترية، 

امل�ساحيق  الف�اكه،  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  اخلفـيفة  امل�سروبات  لعمل  ال�س�ائل  خالئط 

امل�ستخدمة فـي حت�سري امل�سروبات اخلفـيفة وامل�سروبات التي اأ�سا�سها الف�اكه، �سراب لعمل 

امل�سروبات، مياه ال�سرب واملياه املعدنية واملياه الغازية املعباأة املنكهة وغري املنكهة، امل�سروبات 

التي اأ�سا�سها ال�س�يا ولي�ست من بدائل احلليب، مركزات ومعاجني الف�اكه امل�ستخدمة فـي 

عمل امل�سروبات، امل�سروبات املدعمة بالعنا�سر الغذائية وامل�سروبات املدعمة بالفـيتامينات، 

البرية )�سراب ال�سعري(، الك�كتيالت التي اأ�سا�سها البرية )�سراب ال�سعري(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاربك�ص ك�رب�ي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2401 ي�تاه اأفنيني� �ساوث، �سياتل، وا�سنطن 98134، ال�ليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�سارك�هم للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147576

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة الأعمال، المتياز حتديدا تقدمي امل�ساعدة التجارية   ت�جيه الأعمال، امل�ساعدة فـي 

ال�ساي ومطاعم تقدمي  القه�ة وبي�ت  واملقاهي وبي�ت  املطاعم  ت�سغيل  و/اأو  تاأ�سي�ص  فـي 

والأطعمـــة  وال�ســـاي  القـــه�ة  مـــجال  فـي  بالتجزئة  البيع  خدمات  اخلفـيفة،  ال�جبات 

وامل�سروبات واآلت عمل القه�ة واإ�سربي�س� واآلت عمل ال�ساي واأدوات املائدة واأواين املطبخ 
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والكتب والت�سجيالت امل��سيقية واملحافظ وحقائب ال�سفر واأكيا�ص الت�س�ق وحقائب اليد 

باجلملة  الت�زيع  املح�س�ة،  الدمى  ذلك  فـي  والدمى مبا  والقبعات  واملالب�ص  واملج�هرات 

عرب  بالتجزئة  البيع  خدمات  املنزلية،  والأدوات  وامل�سروبات  لالأطعمة  نقلها(  عدا  )ما 

برامج  اإدارة  املطبخ،  واأواين  املنزلية  والأدوات  وامل�سروبات  الأطعمة  ت�سمل  التي  النرتنت 

املكافاآت التحفـيزية من خالل اإ�سدار ومعاجلة اخل�س�مات على هيئة نقاط ولء ل�سراء 

منتجات اأو خدمات ال�سركات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاربك�ص ك�رب�ي�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2401 ي�تاه اأفنيني� �ساوث، �سياتل، وا�سنطن 98134، ال�ليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�سارك�هم للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان 
 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147577

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وم�سارب  اخلفـيفة  ال�جبات  تقدمي  ومطاعم  والكافترييات  واملقاهي  املطاعم  خدمات   

امل�سارب،  خدمات  اخلارجية،  الطلبات  ومطاعم  ال�ساي  وبي�ت  ال�ساي  وم�سارب  القه�ة 

امل�سروبات  خدمات  وامل�سروبات،  الأطعمة  حت�سري  وال�سراب،  بالطعام  التزويد  خدمات 

للمطاعم  مزايا  ت�فر  التي  للزبائن  ولء  بربامج  تتميز  التي  املطاعم  خدمات  بالتعاقد، 

ملكافاأة الزبائن املتكررين. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاربك�ص ك�رب�ي�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2401 ي�تاه اأفنيني� �ساوث، �سياتل، وا�سنطن 98134، ال�ليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�سارك�هم للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140396

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  اال�سطناعي،  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 

املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل وال�سل�سة، 

التوابل، البهارات، الثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ش.ذ.م.م( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 60188، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144029

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ش االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ش، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوج اإنف�ستمنت�ش ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3140، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144464

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش، مالب�ش جاهزة، اأزياء للخدم)اأزياء موحدة(، قبعات اأغطية للراأ�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التالل لالأزياء الرجالية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:25307، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145585

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حيوية،  م�سادات  طبية،  لغايات  ال�ســقة  اأ�سرطــة  ل�سقات،  طبية،  لغايات  ال�سقة  اأربطة 

معقمات، م�ستح�سرات بكتريية لال�ستخدام الطبي والبيطري، بل�سم لغايات طبية، �سمادات، 

م�ستح�سرات حيوية لغايات طبية، بالزما الدم، نواجت ثانوية من معاجلة احلبوب لغايات 

كاوية  مواد  �سيدالنية،  لغايات  كب�سوالت  لالأدوية،  كب�سوالت  الغذائية،  للحمية  اأو  طبية 

لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  لغايات 

لغايات  ت�سخي�ش  م�ستح�سرات  بيطرية،  اأو  طبية  لغايات  كيميائية  كوا�سف  �سيدالنية، 

طبية،  لغايات  معدة  حمية  اأغذية  طبية،  لغايات  معدة  غذائية  حمية  م�سروبات  طبية، 

دو�ش  م�ستح�ســـرات  �سحيـــة،  غــرا�ش  الأ مطهرات  �سيدالنية،  لغايات  مه�سمة  عالجات 

لغايات طبية، �سمادات طبية، عقاقري لغايات طبية، اإك�سريات )م�ستح�سرات �سيدالنية(، 

مكمالت اأنزميية للحمية الغذائية، م�ستح�سرات اإنزميية لغايات طبية، �سناديق اإ�سعافات 
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اأولية معباأة، اأغذية للر�سع واالأطفال، م�ستح�سرات تبخري لغايات طبية، مبيدات فطريات، 

مبيدات جراثيم، غلوكوز لغايات طبية، جيل�سرين لغايات طبية، مولد دم، هيموجلوبني، 

دوائية،  لغايات  اأع�ساب  �ساي  ال�سعر،  لنمو  دوائية  م�ستح�سرات  للبوا�سري،  م�ستح�سرات 

مبيدات اأع�ساب، هرمونات لغايات طبية، رقع جراحية اأن�سجة حية، مبيدات ح�سرات، يود 

�سيدالنية،  لغايات  )لو�سن(  غ�سوالت  ملينات،  طبية،  لغايات  فازلني  �سيدالنية،  لغايات 

الب�سرية،  غرا�ش  لالأ اأدوية  دوائية،  زيوت  دوائية،  منقوعات  دوائية،  اأع�ساب  دوائي،  �سراب 

والبيطري،  الطبي  دقيقة لال�ستخدام  كائنات ع�سوية  بيطرية، م�ستنبتات  لغايات  اأدوية 

اأع�ســاب، مكمالت غذائية،  لغايات طبية، مهدئات  للغذاء، غ�سوالت فم  مكمالت معدنية 

اآفات،  مبيدات  طفيليــات،  مبيدات  طبية،  لغايات  اأك�سجني  �سيدالنيــــة،  لغايـــات  مراهم 

م�ستح�سرات �سيدالنية، مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات، مواد م�سعة لغايات 

طبية، م�سكنات، اأم�سال، خاليا جذعية لغايات طبية، �ستريويدات، حتاميل، �سراب لغايات 

طبية، مقويات اأدوية، مهدئات، مطاعيم، م�ستح�سرات بيطرية، م�ستح�سرات فيتامينية، 

خمرية لغايات �سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية جلفار �ش.م.ع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 997، �سارع املطار، الدقداقة، راأ�ش اخليمة، االإمارات العربية 

املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

-365-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145586

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حيوية،  م�سادات  طبيــة،  لغايــات  ال�سقـــة  اأ�سرطة  ل�سقات،  طبية،  لغايات  ال�سقة  اأربطة 

طبية،  لغايات  بل�سم  والبيطري،  الطبي  لال�ستخدام  بكتريية  م�ستح�سرات  معقمات، 

�سمادات، م�ستح�سرات حيوية لغايات طبية، بالزما الدم، نواجت ثانوية من معاجلة احلبوب 

الغذائية، كب�سوالت لالأدوية، كب�سوالت لغايات �سيدالنية، مواد  اأو للحمية  لغايات طبية 

كيميائية  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  لغايات  كاوية 

ت�سخي�ش  م�ستح�سرات  بيطرية،  اأو  طبية  لغايات  كيميائية  كوا�سف  �سيدالنية،  لغايات 

لغايات  معدة  حمية  اأغذية  طبية،  لغايات  معدة  غذائية  حمية  م�سروبات  طبية،  لغايات 

غرا�ش �سحية، م�ستح�سرات دو�ش  طبية، عالجات مه�سمة لغايات �سيدالنية، مطهرات الأ

لغايات طبية، �سمادات طبية، عقاقري لغايات طبية، اإك�سريات )م�ستح�سرات �سيدالنية(

مكمالت اأنزميية للحمية الغذائية، م�ستح�سرات اإنزميية لغايات طبية، �سناديق اإ�سعافات 

اأولية معباأة، اأغذية للر�سع واالأطفال، م�ستح�سرات تبخري لغايات طبية، مبيدات فطريات، 

مبيدات جراثيم، غلوكوز لغايات طبية، جيل�سرين لغايات طبية، مولد دم، هيموجلوبني، 

دوائية،  لغايات  اأع�ساب  �ساي  ال�سعر،  لنمو  دوائية  م�ستح�سرات  للبوا�سري،  م�ستح�سرات 

مبيدات اأع�ساب، هرمونات لغايات طبية، رقع جراحية اأن�سجة حية، مبيدات ح�سرات، يود 

�سيدالنية،  لغايات  )لو�سن(  غ�سوالت  ملينات،  طبية،  لغايات  فازلني  �سيدالنية،  لغايات 

الب�سرية،  غرا�ش  لالأ اأدوية  دوائية،  زيوت  دوائية،  منقوعات  دوائية،  اأع�ساب  دوائي،  �سراب 

والبيطري،  الطبي  دقيقة لال�ستخدام  كائنات ع�سوية  بيطرية، م�ستنبتات  لغايات  اأدوية 

غذائية،  اأع�ساب، مكمالت  مهدئات  لغايات طبية،  فم  غ�سوالت  للغذاء،  معدنية  مكمالت 

اآفات،  مبيدات  طفيليات،  مبيدات  طبية،  لغايات  اأك�سجني  �سيدالنية،  لغايات  مراهم 

م�ستح�سرات �سيدالنية، مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات، مواد م�سعة لغايات 

طبية، م�سكنات، اأم�سال، خاليا جذعية لغايات طبية، �ستريويدات، حتاميل، �سراب لغايات 

طبية، مقويات )اأدوية(،مهدئات، مطاعيم، م�ستح�سرات بيطرية، م�ستح�سرات فيتامينية، 

خمرية لغايات �سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية جلفار �ش.م.ع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 997، �سارع املطار، الدقداقة، راأ�ش اخليمة، االإمارات العربية 

املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145588

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حيوية،  م�سادات  طبية،  لغايات  ال�سقة  اأ�سرطة  ل�سقات،  طبية،  لغايات  ال�سقة  اأربطة 

مقمات، م�ستح�سرات بكتريية لال�ستخدام الطبي والبيطري، بل�سم لغايات طبية، �سمادات، 

م�ستح�سرات حيوية لغايات طبية، بالزما الدم، نواجت ثانوية من معاجلة احلبوب )لغايات 

كاوية  مواد  �سيدالنية،  لغايات  كب�سوالت  لالأدوية،  كب�سوالت  الغذائية،  للحمية  اأو  طبية 

لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  لغايات 

لغايات  ت�سخي�ش  م�ستح�سرات  بيطرية،  اأو  طبية  لغايات  كيميائية  كوا�سف  �سيدالنية، 

طبية،  لغايات  معدة  حمية  اأغذية  طبية،  لغايات  معدة  غذائية  حمية  م�سروبات  طبية، 

غرا�ش �سحية، م�ستح�سرات دو�ش لغايات  عالجات مه�سمة لغايات �سيدالنية، مطهرات الأ

طبية، �سمادات طبية، عقاقري لغايات طبية، اإك�سريات (م�ستح�سرات �سيدالنية مكمالت 

اأولية  اإ�سعافات  �سناديق  طبية،  لغايات  اإنزميية  م�ستح�سرات  الغذائية،  للحمية  اأنزميية 

فطريات،  مبيدات  طبية،  لغايات  تبخري  م�ستح�سرات  واالأطفال،  للر�سع  اأغذية  معباأة، 

مبيدات جراثيم، غلوكوز لغايات طبية، جيل�سرين لغايات طبية، مولد دم، هيموجلوبني، 

دوائية،  لغايات  اأع�ساب  �ساي  ال�سعر،  لنمو  دوائية  م�ستح�سرات  للبوا�سري،  م�ستح�سرات 

ح�سرات،  حية(،مبيدات  )اأن�سجة  جراحية  رقع  طبية،  لغايات  هرمونات  اأع�ساب،  مبيدات 

يود لغايات �سيدالنية، فازلني لغايات طبية، ملينات، غ�سوالت )لو�سن( لغايات �سيدالنية، 

الب�سرية،  غرا�ش  لالأ اأدوية  دوائية،  زيوت  دوائية،  منقوعات  دوائية،  اأع�ساب  دوائي،  �سراب 

والبيطري،  الطبي  دقيقة لال�ستخدام  كائنات ع�سوية  بيطرية، م�ستنبتات  لغايات  اأدوية 

غذائية،  مكمالت  اأع�ساب،  مهدئاتا  طبية،  لغايات  فم  غ�سوالت  للغذاء،  معدنية  مكمالت 

اآفات،  مبيدات  طفيليات،  مبيدات  طبية،  لغايات  اأك�سجني  �سيدالنية،  لغايات  مراهم 

م�ستح�سرات �سيدالنية، مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات، مواد م�سعة لغايات 

طبية، م�سكنات، اأم�سال، خاليا جذعية لغايات طبية، �ستريويدات، حتاميل، �سراب لغايات 

طبية، مقويات )اأدوية(،مهدئاتا، مطاعيم، م�ستح�سرات بيطرية، م�ستح�سرات فيتامينية، 

خمرية لغايات �سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية جلفار �ش.م.ع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 997، �سارع املطار، الدقداقة، راأ�ش اخليمة، االإمارات العربية 

املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

-367-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145589

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حيوية،  م�سادات  طبية،  لغايات  ال�سقة  اأ�سرطة  ل�سقات،  طبية،  لغايات  ال�سقة  اأربطة 

مقمات، م�ستح�سرات بكتريية لال�ستخدام الطبي والبيطري، بل�سم لغايات طبية، �سمادات، 

م�ستح�سرات حيوية لغايات طبية، بالزما الدم، نواجت ثانوية من معاجلة احلبوب )لغايات 

الغذائية(، كب�سوالت لالأدوية، كب�سوالت لغايات �سيدالنية، مواد كاوية  اأو للحمية  طبية 

لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  لغايات 

لغايات  ت�سخي�ش  م�ستح�سرات  بيطرية،  اأو  طبية  لغايات  كيميائية  كوا�سف  �سيدالنية، 

طبية،  لغايات  معدة  حمية  اأغذية  طبية،  لغايات  معدة  غذائية  حمية  م�سروبات  طبية، 

غرا�ش �سحية، م�ستح�سرات دو�ش لغايات  عالجات مه�سمة لغايات �سيدالنية، مطهرات الأ

طبية، �سمادات طبية، عقاقري لغايات طبية، اإك�سريات (م�ستح�سرات �سيدالنية، مكمالت 

اأولية  اإ�سعافات  �سناديق  طبية،  لغايات  اإنزميية  م�ستح�سرات  الغذائية،  للحمية  اأنزميية 

فطريات،  مبيدات  طبية،  لغايات  تبخري  م�ستح�سرات  واالأطفال،  للر�سع  اأغذية  معباأة، 

مبيدات جراثيم، غلوكوز لغايات طبية، جيل�سرين لغايات طبية، مولد دم، هيموجلوبني، 

دوائية،  لغايات  اأع�ساب  �ساي  ال�سعر،  لنمو  دوائية  م�ستح�سرات  للبوا�سري،  م�ستح�سرات 

،مبيدات ح�سرات،  )اأن�سجة حية(  لغايات طبية، رقع جراحية  اأع�ساب، هرمونات  مبيدات 

يود لغايات �سيدالنية، فازلني لغايات طبية، ملينات، غ�سوالت )لو�سن(لغايات �سيدالنية، 

الب�سرية،  غرا�ش  لالأ اأدوية  دوائية،  زيوت  دوائية،  منقوعات  دوائية،  اأع�ساب  دوائي،  �سراب 

والبيطري،  الطبي  دقيقة لال�ستخدام  كائنات ع�سوية  بيطرية، م�ستنبتات  لغايات  اأدوية 

غذائية،  مكمالت  اأع�ساب،  مهدئاتا  طبية،  لغايات  فم  غ�سوالت  للغذاء،  معدنية  مكمالت 

اآفات،  مبيدات  طفيليات،  مبيدات  طبية،  لغايات  اأك�سجني  �سيدالنية،  لغايات  مراهم 

م�ستح�سرات �سيدالنية، مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات، مواد م�سعة لغايات 

طبية، م�سكنات، اأم�سال، خاليا جذعية لغايات طبية، �ستريويدات، حتاميل، �سراب لغايات 

طبية، مقويات)اأدوية( ،مهدئاتا، مطاعيم، م�ستح�سرات بيطرية، م�ستح�سرات فيتامينية، 

خمرية لغايات �سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية جلفار �ش.م.ع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 997، �سارع املطار، الدقداقة، راأ�ش اخليمة، االإمارات العربية 

املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145711

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور)عطور، م�ستح�سرات جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ن�ستو ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب 18423، عجمان، االإمارات العربية املتحدة، 18423، االإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145712

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور)عطور، م�ستح�سرات جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ن�ستو ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب 18423، عجمان، االإمارات العربية املتحدة، 18423، االإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145714

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور)عطور، م�ستح�سرات جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ن�ستو ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب 18423، عجمان، االإمارات العربية املتحدة، 18423، االإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145715

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه وخ�سراوات  اللحم،  وال�سيد، خال�سات  الدواجن  واالأ�سماك وحلوم  حلوم)اللحوم 

حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وبي�ش، احلليب ومنتجات 

احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ن�ستو ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب 18423، عجمان، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145716

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة )قهوة، �ساي، �سكر، اأرز،الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، خبز، الفطائر 

ال�سل�سات  اخلل،  اخلردل،  امللح،  اخلبيز،  م�سحوق  خميــرة،  النحـــل،  ع�ســـل  واحللويــــات، 

)التوابل( البهارات.(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ن�ستو ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 18423، عجمان، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145717

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحليل املايل)التحليل املايل، ال�سم�سرة، ا�ستثمار روؤو�ش االأموال، املعلومات املالية، �سمانات، 

ا�ستثمار االأموال، �سم�سرة االأوراق املالية، �سم�سرة بور�سة االأوراق املالية وال�سندات، اأ�سعار 

البور�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تداول ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العربية  اململكة  الريا�ش،  العليـــا،  فهـــد،  امللـــك  11555طريـــق  ر.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145905

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل)م�ستح�سرات التجميل، االأ�سباغ التجميلية، جمموعات م�ستح�سرات 

التجميل، زيوت التجميل، �سابون التجميل، اأقنعة التجميل، �سابون اجللد، كرمي للب�سرة، 

اأحبار الب�سرة، زيوت العناية بالب�سرة، منظفات الب�سرة، جل ال�سعر، زيت  غ�سول للب�سرة، 

ال�سعر، �سمع لل�سعر، بل�سم ال�سعر، �سبغات ال�سعر، مثبتات ال�سعر، لون لل�سعر، كرمي ال�سعر، 

جليز لل�سعر، من�سط ال�سعر، جل العني، خمطط العني، ظل العيون، غ�سول العني، بقا�سي�ش 

االأظافر، كرمي االأظافر، ملمع االأظافر، طالء االأظافر، مينا االأظافر، مرهم ال�سفة، كرمي 

ال�سفاه، اأحمر ال�سفاه، �سبغات ال�سفاه، حمدد ال�سفاه، اأقالم ال�سفاه، معادل ال�سفة، مكيفات 

ال�سفاه، مناديل م�سربة مبنظف للجلد، م�ستح�سرات جتميل لتنظيف الب�سرة، مق�سرات 

لتطهري الب�سرة، م�سحات م�سربة مبنظف للب�سرة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفليك�سنز اأورغانيك�ش بي تي اي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 30 داك�ستون رود، #2-1، �سنغافورة 089494، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146199

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األواح �سم�سية الإنتاج الكهرباء )االألواح ال�سم�سية الإنتاج الكهرباء، االأجهزة الكهرو�سوئية 

واملن�ساآت لتوليد الكهرباء ال�سم�سية، �سواحن تعمل بالطاقة ال�سم�سية، االألواح الكهرو�سوئية 

حموالت  كهربائية،  بطاريات  ال�سوئية،  اخلاليا  ال�سم�سية،  البطاريات  الكهرباء،  لتوليد 

)كهرباء(، حموالت الإمدادات الطاقة، حموالت �سوئية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ترينا �سولر كو. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  ك�سينبيي  بارك،  فـي  بي  ترينا  رود،  ترينا   2 منرب.  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سانغزهو، جيانغ�سو 213031، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146265

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش)املالب�ش ولبا�ش القدم واأغطية الراأ�ش(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيمور حممد كمايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش. ب: 41505، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146410

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالية،  االإدارة  املالية،  اال�ست�سارات  االأموال،  روؤو�ش  ا�ستثمار  املايل)حتليل مايل،  التحليل 

ا�ستثمار االأموال، ال�سمانات، املعلومات املالية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة تداول ال�سعودية القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق امللك فهد، العليا، الريا�ش، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146709

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة )القهوة وال�ساي وال�سكر واالأرز والدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز 

واملعجنات واحللويات والع�سل واخلمرية وم�سحوق اخلبز، امللح واخلردل اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، بهارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ن�ستو ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ،18423 املتحدة،  العربية  االإمارات  عجمان،   ،18423 رقم  �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146769

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الربامج  املالية،  املعامالت  مبعاجلة  املتعلقة  الكمبيوتر  )برامـــج  االآيل  ال�سراف  اأجهزة 

االآمنة،  االئتمــان  بطاقات  معامالت  ت�سهيل  برامج  املالية،  االإدارة  برجميات  امل�سرفـية، 

برامج التطبيقات للهواتف املحمولة واالأجهزة االإلكرتونيــــة املحمولــــة االأخـــرى، برامج 

الكمبيوتر  البطاقات،  لقارئات  برامج  البيانات،  قواعد  اإىل  بالو�سول  لل�سماح  الكمبيوتر 

بالو�سائل  املالية  املعامالت  لت�سهيل  الكمبيوتر  اأجهزة  املايل،  بالتاريخ  املتعلقة  الربامج 

للمعاجلة  الكمبيوتر  حمطات  امل�سرفـية،  لالأغرا�ش  الكمبيوتر  حمطات  االإلكرتونية، 

البطاقات  االأخرى،  املالية  واملعامالت  واخل�سم  االئتمان  بطاقات  ملدفوعات  االإلكرتونية 

ال�سرائح  امل�سفرة، بطاقات  الدفع  امل�سرفـية، بطاقات االئتمان، بطاقات اخل�سم، بطاقات 

االآيل  ال�سراف  اأجهزة  االإلكرتونية،  للمعامالت  االآمنة  الطرفـية  املحطات  االإلكرتونية، 

قراءة  اأجهزة  برامج  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  االإلكرتونية،  البيانات  قواعد   ،)ATM(

وامل�سرفـية  املالية  اخلدمات  لتوفـري  االإنرتنت  على  اإلكرتوين  موقع  توفـري  البطاقات، 

وخدمات الدفع(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيو للتكنولوجيا املالية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

جيت،  كابيتال  العا�سر،  الطابق  للمعار�ش،  الوطني  اأبوظبي  مركز  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

2021/3/19م - بلد  االأولوية:  3613291 - تاريخ  االأولويــة:  حـــــــــق الأولويــــــة: )رقـــم 

االأولوية:اململكة املتحدة (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146770

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقارنة بني االأ�سعار)خدمات معاجلة البيانات، اإن�ساء فهار�ش للمعلومات، واملواقع 

املنتجات  املعلومات حول  توفـري  العاملية،  االت�ساالت  �سبكات  على  املتاحة  االأخرى  واملوارد 

واخلدمات الرقمية املتاحة لل�سراء اأو التنزيل، اجلمع بني جمموعة متنوعة من اخلدمات 

التاأمني  االئتمان وخدمات  امل�سرفـية وخدمات بطاقات  الغري، حتديدا اخلدمات  لفائدة 

والقرو�ش وخدمات االئتمان واخلدمات املالية وخدمات الدفع وخدمات حتويل االأموال 

وخدمات حتويل العمالت مما يتيح للعمالء االطالع على و�سراء تلك اخلدمات، خدمات 

مقارنة االأ�سعار، خدمات برنامج الوالء واحلوافز واملكافاآت، خدمات نظام الوالء، خدمات 

بطاقة الوالء، اال�ست�سارات واملعلومات وامل�سورة املتعلقة بجميع هذه اخلدمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيو للتكنولوجيا املالية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

جيت،  كابيتال  العا�سر،  الطابق  للمعار�ش،  الوطني  اأبوظبي  مركز  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

بلد   - 2021/3/19م  االأولوية:  تاريخ   -  3613291 االأولوية:  )رقم  الأولويــــــة:  حــــــــق 

االأولوية:اململكة املتحدة (

-375-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146772

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني )اخلدمات املالية، اخلدمات النقدية، اخلدمات البنكية، اخلدمات امل�سرفـية 

اخلدمات  اآلية،  م�سرفـية  خدمات  االإنرتنت،  عرب  امل�سرفـية  اخلدمات  االإلكرتونية، 

امل�سرفـية املحو�سبة، خدمات املقا�سة، خدمات حفظ الودائع، خدمات االإيداع االإلكرتوين، 

خدمات الدفع االإلكرتوين، خدمات معاجلة الدفع، خدمات املحفظة االإلكرتونية، خدمات 

امل�سرفـية  البطاقات  خدمات  االإلكرتونية،  االأموال  حتويل  خدمات  االأموال،  حتويل 

اال�ستثمار،  خدمات  االإلكرتونية،  الدفع  وبطاقات  اخل�سم  وبطاقات  االئتمان  وبطاقات 

خدمات التاأمني واال�ست�سارات واملعلومات وامل�سورة املتعلقة بجميع هذه اخلدمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيو للتكنولوجيا املالية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

جيت،  كابيتال  العا�سر،  الطابق  للمعار�ش،  الوطني  اأبوظبي  مركز  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

بلد   - 2021/3/19م  االأولوية:  تاريخ   -  3613291 االأولوية:  )رقم  الأولويــــــة:  حــــــــق 

االأولوية:اململكة املتحدة (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146773

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

SaaS،)الربجميات كخدمة )ا�ش ايه ايه ا�ش(، من�سة تكنولوجيا  الربجميات كخدمات 

بيه(،  ا�ش  )ايه  التطبيقات  خدمة  مقدم  خدمات  ا�ش(،  ايه  ايه  )بيه  كخدمة  املعلومات 

ومن�سة  ا�ش(  ايه  ايه  )ا�ش  كخدمة  والربجميات  بيه(  ا�ش  )ايه  التطبيقات  خدمة  مزود 

املعامالت  باأداء  للم�ستخدمني  لل�سماح  ا�ش(  ايه  ايه  )بيه  كخدمة  املعلومات  تكنولوجيا 

والدفع  وامل�سرفـية  املالية  املعلومات  اإىل  للو�سول  االإنرتنت  على  من�سة  توفـري  املالية، 

والدفع  وامل�سرفـية  املالية  اخلدمات  لتقدمي  اإلكرتونية  مواقع  ا�ست�سافة  واال�ستثمار، 

وامل�سارف،  بالتمويل  املتعلقة  احلا�سوبية  البيانات  قواعد  وتطوير  ت�سميم  واال�ستثمار، 

البيانات، خدمات  اأمن  املالية، خدمات  املعلومات  لتوفـري  االإنرتنت  ا�ست�سافة موقع على 

الكمبيوتر  ل�سبكات  االأمن  توفـري خدمات  الربجميات،  البيانات، خدمات تطوير  ت�سفـري 

املتعلقة  املعلومات  نظم  وتطوير  ت�سميم  املحو�سبة،  واملعامالت  الكمبيوتر  اإىل  والو�سول 

القابلة للتنزيل  املوؤقت للربامج  البيانات، توفـري اال�ستخدام  ا�ست�سافة قواعد  بالتمويل، 

عرب االإنرتنت، اال�ست�سارات واملعلومات وامل�سورة املتعلقة بجميع هذه اخلدمات(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيو للتكنولوجيا املالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

جيت،  كابيتال  العا�سر،  الطابق  للمعار�ش،  الوطني  اأبوظبي  مركز  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

بلد   - 2021/3/19م  االأولوية:  تاريخ   -  3613291 االأولوية:  )رقم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

االأولوية:اململكة املتحدة (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146856

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سيد،  الدواجن  وحلوم  واالأ�سماك  حلوم)اللحوم 

خال�سات اللحم، فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجمففة 

مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة، 

الزيوت  احلليب،  ومنتجات  واحلليب  البي�ش  بال�سكر، 

والدهون ال�ساحلة لالأكل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوالم اإنرتنا�سيونال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7 �سرتيت�ش فـيو، مارينا ون اإي�ست تاور # 01-20، �سنغافورة، 018936، 

�سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146857

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سيد،  الدواجن  واالأ�سمــاك وحلــوم  )اللحـــوم  حلوم 

خال�سات اللحم، فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجمففة 

مطبوخـــة  وفواكـــه  ومربيــات  )جيلي(  هالم  ومطهوة، 

الزيوت  احلليب،  ومنتجات  واحلليب  البي�ش  بال�سكر، 

والدهون ال�ساحلة لالأكل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوالم اإنرتنا�سيونال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7 �سرتيت�ش فـيو، مارينا ون اإي�ست تاور # 01-20، �سنغافورة، 018936، 

�سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146858

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سال�ســــل  )جموهــــرات(،  للزينــــة  دبابيــــ�ش  )جموهــــرات(،  جموهـــرات،)اأ�ســــاور  اأ�ســاور 

)جموهرات(، حلي الزينة ال�سغرية للمجوهرات، حلي الزينة ال�سغرية ل�سال�سل املفاتيح، 

اأقراط، جموهرات القبعات، جموهرات، حلي الزينة ال�سغرية بكونها جموهرات، م�سابك 

القالدات )جموهرات(، قالئد  املجوهرات،  لتو�سيب  اللف  املجوهرات، حقائب  وو�سالت 

)جموهرات(، دبابي�ش زينة، جموهرات مقلدة، الآلئ )جموهرات(، دبابي�ش )جموهرات(، 

خوامت )جموهرات(، م�سابك لربطات العنق، دبابي�ش لربطات العنق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غوانغزهو فول �سبيد اأونالين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  هايزهو  رود،  ميدل  ك�سينجياو   ،88-25 منرب  روم101،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

غوانغزهو، غوانغدونغ بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146860

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية الراأ�ش، مالب�ش، ف�ساتني، االأحذية،  مالب�ش )بدلة ا�ستحمام، القبعات التي تكون 

)بنطلون(،  طماق  )مالب�ش(،  ليلية  مالب�ش  )بلوفرات(،  �سداري  اجلوارب،  امل�سدات، 

قفازات، مالب�ش خارجية، و�ساح، قم�سان، قم�سان ريا�سية، قم�سان الريا�سة بدون اأكمام، 

بدل، بنطلون، مالب�ش داخلية، �سروال داخلي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غوانغزهو فول �سبيد اأونالين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  هايزهو  رود،  ميدل  ك�سينجياو   ،88-25 منرب  روم101،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

غوانغزهو، غوانغدونغ بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146861

فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الريا�سية،  لالألعاب  �سالة  ح�سائر  االأر�سية،  اأغطية  �سجادات،  احلمام،  )ح�سائر  �سجاد 

جدران  ورق  التاتامي،  ح�سائر  �سجاد،  االنزالق،  منع  ح�سائر  ح�سائر،  ريا�سية،  ح�سائر 

من�سوج، ورق جدران، ح�سائر يوغا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غوانغزهو فول �سبيد اأونالين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  هايزهو  رود،  ميدل  ك�سينجياو   ،88-25 منرب  روم101،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

غوانغزهو، غوانغدونغ بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146922

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستخدم  تو�سيل  اإمكانية  توفـري  الال�سلكي،  البث  التلفزيوين،  )البث  بالتلفزيون  البث 

ب�سبكة حا�سوب عاملية، توفـري حجرات عرب االإنرتنت، االت�ساالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية، 

تاأجري اأجهزة اإر�سال الر�سائل، نقل اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب، توفـري الو�سول اإىل 

االإلكرتونية،  الريا�سات  اأحداث  بث  االإنرتنت،  عرب  منتديات  توفـري  البيانات،  قواعد 

خدمات توجيه وتو�سيل االت�ساالت عن بعد، اإر�سال الر�سائل، نقل الر�سائل وال�سور عرب 

الكمبيوتر، خدمات لوحات الن�سرات االإلكرتونية )خدمات ات�ساالت((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـي اإ�ش بي اإن غروب ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

802 وي�ست باي  31119 غراند بافـيليون، هيبي�سكو�ش واي،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 

رود، غراند كاميان، كيه واي1-1205، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146923

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه،)تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو 

الرتفـيه، تنظيم املباريات الريا�سية، تنظيم العرو�ش )خدمات متعهدي احلفالت(، تنظيم 

واإدارة االجتماعات، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، الرتفـيه التلفزيوين، اإنتاج العرو�ش 

امل�سرحية، خدمات االألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة كمبيوتر، خدمات امل�سيف، تاأجري 

االإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  امل�سورة،  التقارير  تقدمي  التدري�ش،  االألعاب،  معدات 

الفورية، خدمات وكاالت التذاكر )ترفـيه(، توفـري مقاطع فـيديو عرب االإنرتنت غري قابلة 

للتنزيل، خدمات التدري�ش، توفـري ت�سهيالت ريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـي اإ�ش بي اإن غروب ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

802 وي�ست باي  31119 غراند بافـيليون، هيبي�سكو�ش واي،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 

رود، غراند كاميان، كيه واي1-1205، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

-380-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147564

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والندوات  الف�سول  تقدمي  فـيها  مبا  التعليمية،  )اخلدمات  والتعليم  الرتبية  خدمات 

التدريب  وتوفـري  التعليم،  ال�سرطان،  ت�سخي�ش وعالج  فـي جمال  ذلك  كل  واملحا�سرات، 

فـي جمال االأورام، توفـري اال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل عرب االإنرتنت 

واخلربة  العالج  اجلانبية،  واالآثار  االأعرا�ش  حول  ال�سخ�سية  املعلومات  وتخزين  لتتبع 

املعرفـية،  واالختبارات  االأن�سطة  ونتائج  اليومية  االإجراءات  وت�سجيل  الفرد،  �سرطان  مع 

وم�ساركة النتائج بناء على هذه معلومة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راكوتن ميديكال، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،94402 كاليفورنيا  ماتيو،  �سان   400 �سويت  درايف،  كونكار   900 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147565

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اللوازم الطبية )االأجهزة الطبية لعالج ال�سرطان والوقاية منه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راكوتن ميديكال، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،94402 كاليفورنيا  ماتيو،  �سان   400 �سويت  درايف،  كونكار   900 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147567

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطبية  واحلاالت  ال�سحية  الرعاية  جمال  فـي  املعلومات  )تقدمي  ال�سيدالنية  الن�سائح 

االأدوية  من�سات  حول  الطبية  املعلومات  توفـري  ال�سيدالنية،  وامل�ستح�سرات  واالأدوية 

خدمات  ال�سرطان،  بعالج  يتعلق  فـيما  املري�ش  ودعم  الطبية  املعلومات  توفـري  واالأورام، 

خدمات  بال�سرطان،  امل�سابني  للمر�سى  الطبية  امل�سورة  تقدمي  ذلك  فـي  مبا  اال�ست�سارة، 

املعلومات فـي جمال ت�سخي�ش وعالج ال�سرطان، توفـري خدمات املعلومات عرب االإنرتنت، 

جمال  فـي  املعلومات  توفـري  طبية،  و�سفة  ت�ستلزم  التي  االأدوية  معلومات  ذلك  فـي  مبا 

املعلومات  املتعلقة باحلاالت واالأمرا�ش الطبية وتقدمي  املعلومات الطبية  الطب، توفـري 

املتعلقة باالآثار ال�سحية لالأدوية، توفـري موقع على االإنرتنت يعر�ش معلومات وحمتوى 

حول ال�سرطان، وال�سفاء من ال�سرطان، وعالج ال�سرطان، والرعاية بعد ال�سرطان والبقاء 

على قيد احلياة، توفـري قاعدة بيانات قابلة للبحث عرب االإنرتنت ت�سم مقاالت ومعلومات 

حول ال�سرطان، والتعافـي من ال�سرطان، وعالج ال�سرطان، والرعاية بعد ال�سرطان والبقاء 

على قيد احلياة، خدمات االختبارات الت�سخي�سية والتقارير الطبية، االختبارات اجلينية 

الأغرا�ش الت�سخي�ش والعالج، توفـري معلومات الرعاية ال�سحية فـيما يتعلق باأدوية وعالج 

ال�سرطان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راكوتن ميديكال، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،94402 كاليفورنيا  ماتيو،  �سان   400 �سويت  درايف،  كونكار   900 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147568

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناهج  وتطوير  املعرفة  تعزيز  والطبية،  والبيولوجية  العلمية  )البحوث  العلمي  البحث 

عن  بحثية  معلومات  توفـري  لالآخرين،  ال�سريرية  التجارب  اإجراء  خالل  من  جديدة 

جلهات  تابعة  ويب  ملواقع  روابط  توفـري  طريق  عن  طبية  و�سفة  ت�ستلزم  التي  العقاقري 

خارجية تتعلق باأدوية ال�سرطان(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راكوتن ميديكال، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،94402 كاليفورنيا  ماتيو،  �سان   400 �سويت  درايف،  كونكار   900 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147569

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمدات،  املراتب،  و�سائد،  م�ساند،  اأ�سرة،  البيا�سات(،  عدا  )فـيما  الفرا�ش  )اأغطية  اأ�سرة 

خفـيفة  اأ�سرة  الطبية،  االأغرا�ش  لغري  مائية  مبراتب  اأ�سرة  اخل�سب(،  )من  اأ�سرة  هياكل 

نقالة لالأطفال، مراتب هوائية، لغري اال�ستخدام فـي االأغرا�ش الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديدي غوناوان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإندوني�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جيه اإل. جيند. اإيه. ياين منرب. 1001 باندونغ 40195 ، اإندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

-383-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147570

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية)امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج ال�سرطان والوقاية منه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راكوتن ميديكال، اإنك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 94402 كاليفورنيا  ماتيو،  �سان   400 �سويت  درايف،  كونكار   900 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147572

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للمراتب،  اأغطية  و�سائد،  اأكيا�ش  الفرا�ش،  بيا�سات  الفرا�ش،  للفر�سات)اأغطية  اأغطية 

اأغطية الو�سائد، بطانيات الفرا�ش، اأكيا�ش و�سائد مزخرفة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديدي غوناوان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإندوني�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جيه اإل. جيند. اإيه. ياين منرب. 1001 باندونغ 40195، اإندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147680

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  االأعمال  وتوجيه  واإدارة  واالإعالن  الدعاية  حما�سبة)خدمات 

حما�سبة، اإعداد تقارير احل�سابات، االإدارة التجارية لرتخي�ش ال�سلع واخلدمات اخلا�سة 

واالإعالن،  الدعاية  وكاالت  واإعالن،  دعاية  ال�سراء،  لطلبات  االإدارية  املعاجلة  باآخرين، 

الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي، حتديث مواد الدعاية واالإعالن، ن�سر مواد الدعاية 

للم�ستهلكني  والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  االإعالنية،  امل�ساحات  تاأجري  واالإعالن، 

غري  للم�سرتكني  الهاتف،  على  الرد  التكلفة،  اأ�سعار  حتليل  امل�ستهلكني،  اإر�ساد  )حمل 

فـي  اال�سرتاك  تنظيم  االأعمال،  تقييم   ) واالإعالن  الدعاية  مواد  حتديث  املوجودين 

اأعمال  اإدارة  لالآخرين،  االت�ساالت  بخدمات  اال�سرتاك  تنظيم  لالآخرين،  ال�سحف 

اإدارة االأعمال، البيع باملزاد العلني، تدقيق احل�سابات، ل�سق  فناين التمثيل، امل�ساعدة فـي 

االإعالنات، م�سك الدفاتر، تقييم االأعمال، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، املعلومات واالأخبار 

عن االأعمال، التحريات عن االأعمال، تق�سي حقائق االأعمال، ا�ست�سارات فـي اإدارة وتنظيم 

االأعمال، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، اإدارة اأعمال الفنادق، اإدارة 

اأعمال فناين التمثيل، اإدارة اأعمال الريا�سيني، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، اأبحاث االأعمال، 

ال�سلع  التجارية لرتخي�ش  الدعاية واالإعالن )االإدارة  االأعمال،تاأجري مواد  خدمات نقل 

واخلدمات اخلا�سة باآخرين، وكاالت االأنباء التجارية، تقدمي املعلومات التجارية والن�سح 

للم�ستهلكني ،حمل اإر�ساد امل�ستهلكني، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، 

عر�ش ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات مقارنة االأ�سعار، جتميع 

املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر، جتميع البيانات االإح�سائية، جتميع املعلومات فـي 

قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر، ا�ست�سارات االأعمال 

املهنية، تقدمي املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني، موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني، حتليل 

اأ�سعار التكلفة، البحث عن املعلومات فـي ملفات كمبيوتر لالآخرين، دعاية واإعالن( عر�ش 

ا�ستن�ساخ  العينات،  توزيع  واالإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر  املبا�سر،  بالربيد  االإعالن  ال�سلع، 

املعار�ش  تنظيم  التوظيف،  وكاالت  الكفاية،  فـي  اخلرباء  االقت�سادية،  التنبوؤات  الوثائق، 

لغايات جتارية اأو دعائية، تنظيم عرو�ش االأزياء لغايات ترويجية، اإدارة امللفات املربجمة، 

التنبوؤات االقت�سادية، اإدارة اأعمال الفنادق، وكاالت اال�سترياد والت�سدير، امل�ساعدة فـي اإدارة 

االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، وكاالت االأنباء التجارية، املعلومات واالأخبار عن االأعمال، 

التحريات عن االأعمال، تق�سي حقائق االأعمال، حترير الفواتري، )خدمات وكاالت الدعاية 

لرتخي�ش  التجارية  االإدارة  واالإعالن،  الدعاية  لغايات  الت�سميم  خدمات  واالإعالن( 

ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين، خدمات الن�سح فـي اإدارة االأعمال، امل�ساعدة فـي اإدارة 

االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، اإدارة امللفات املربجمة، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفـني، 

اأو  واالإعالن  الدعاية  اإعداد مناذج  الت�سويق، خدمات  درا�سات  الت�سويق،  اأبحاث  الت�سويق، 

ترويج املبيعات، خدمات اقتطاع االأخبار اأو املعلومات املهمة فـي ال�سحف، تنظيم اال�سرتاك 
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املبا�سرة على  والدعاية  االإعالن  املكتبية،  واملعدات  االآالت  تاأجري  ال�سحف لالآخرين،  فـي 

�سبكات الكمبيوتر، اال�ستفتاء وا�ستطالع االآراء، تنظيم املعار�ش لغايات جتارية اأو اإعالنية( 

الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي)تنظيم املعار�ش التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية، 

اإعداد  االأعمال(،  فـي  )م�ساعدة  اخلارجي  التعاقد  خدمات  اخلارجي،  واالإعالن  الدعاية 

ك�سوف الرواتب، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفـني، توظيف االأفراد، ن�سخ ال�سور، اال�ستفتاء 

وا�ستطالع االآراء، عر�ش ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات مقارنة 

االأ�سعار، املعاجلة االإدارية لطلبات ال�سراء، معاجلة الن�سو�ش، خدمات ال�سراء لالآخرين 

االختبارات  واالإعالن،  الدعاية  اأفالم  اإنتاج  االأخرى(،  لالأعمال  واخلدمات  ال�سلع  )�سراء 

الدعاية  واالإعالن،  الدعاية  ن�سو�ش  ن�سر  العامة،  العالقات  املوظفـني،  النف�سية الختيار 

اأعمدة  ال�سراء)اإعداد  لطلبات  االإدارية  املعاجلة  واالإعالن(،  الدعاية  وكاالت  واالإعالن، 

الدعاية واالإعالن، تاأجري مواد الدعاية واالإعالن، ن�سر ن�سو�ش الدعاية واالإعالن، كتابة 

ن�سو�ش الدعاية واالإعالن، املعاجلة االإدارية لطلبات ال�سراء، االإعالن بالراديو، االإعالن 

بالراديو، توظيف االأفراد، خدمات نقل االأعمال، تاأجري امل�ساحات االإعالنية، تاأجري وقت 

للدعاية واالإعالن فـي و�سائل االت�سال، تاأجري اآالت ن�سخ ال�سور، تاأجري اآالت البيع، تاأجري 

االآالت واملعدات املكتبية، تاأجري مواد الدعاية واالإعالن، ا�ستن�ساخ الوثائق، اأبحاث االأعمال، 

املبيعات )لالآخرين(،  بالتجزئة، ترويج  بيعها  لغايات  االت�سال  و�سائل  ال�سلع على  عر�ش 

توزيع العينات، خدمات ال�سكرتارية، تزيني واجهات املحالت التجارية، االختزال(، تنظيم 

جتميع  احل�سابات،  تقارير  اإعداد  الكفاالت،  بحث  لالآخرين  ال�سحف  فـي  اال�سرتاكات 

فـي  املعلومات  تنظيم  )لالآخرين(،  ال�سحف  فـي  اال�سرتاك  تنظيم  االإح�سائية،  البيانات 

قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر، اإعداد ال�سرائب، 

تنظيم اال�سرتاك بخدمات االت�ساالت لالآخرين، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، الرد على 

الهاتف للم�سرتكني غري املوجودين، الدعاية واالإعالن عرب التلفزيون، الدعاية واالإعالن 

عرب التلفزيون، االختبارات النف�سية الختيار املوظفـني، كتابة ن�سو�ش الدعاية واالإعالن، 

تنظيم املعار�ش التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية، الن�سخ، الطباعة، حتديث مواد الدعاية 

واالإعالن، تاأجري اآالت البيع، معاجلة الن�سو�ش، كتابة ن�سو�ش الدعاية واالإعالن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االت�ساالت ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�ش،   ،11652 الربيدي  الرمز   ،87912 ب.  �ش.  املر�سالت،  حي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147681

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والتقنية وخدمات  العلمية  البرتول )اخلدمات  ا�ستغالل حقول  التحاليل بغر�ش  اإجراء 

ت�سميم  خدمات  ال�سناعية،  واالأبحاث  التحليل  خدمات  بها،  املتعلقة  والت�سميم  البحث 

وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، التحاليل بغر�ش ا�ستغالل حقول البرتول، اال�ست�سارات 

املعمارية، فنون وعلوم ت�سميم واإقامة املباين، توثيق االأعمال الفنية، االأبحاث البكتريية، 

االأبحاث البيولوجية، املعايرة )القيا�ش(، التحليل الكيميائي، االأبحاث الكيميائية، خدمات 

الكمبيوتر،  معدات  وتطوير  ت�سميم  جمال  فـي  ا�ست�سارات  ال�سحب،  ا�ستمطار  الكيمياء، 

برامج  ا�ست�سارات  كمبيوتر،  اأجهزة  تاأجري  الكمبيوتر،  برامج  ن�سخ  الكمبيوتر،  برجمة 

الكمبيوتر، ت�سميم برامج كمبيوتر، حتميل برامج كمبيوتر، )ر�سم ت�ساميم وخمططات 

االإن�ساء( �سيانة برامج كمبيوتر، حتديث برامج كمبيوتر، حتليل اأنظمة كمبيوتر، ت�سميم 

وخمططات  ت�ساميم  ر�سم  الفـريو�سات،  من  الكمبيوتر  حماية  خدمات  كمبيوتر،  اأنظمة 

معدات  وتطوير  ت�سميم  فـي  اال�ست�سارات  الكمبيوتر،  برامج  فـي  اال�ست�سارات  االإن�ساء، 

اأو�ساط  اأو الوثائق من  الكمبيوتر، ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة، حتويل البيانات 

االإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء  التجميل،  اأبحاث  اإلكرتونية،  اإىل  مادية 

ت�سميم  مادي(،  غري  )حتويل  ومعلوماته  الكمبيوتر  برامج  بيانات  حتويل  لالآخرين، 

الديكور الداخلي، ت�سميم اأنظمة كمبيوتر، الت�سميم ال�سناعي، ت�سميم الديكور الداخلي، 

الفنون  ت�سميم  الفنية(  االأعمال  )توثيق  االأزياء،  ت�سميم  العبوات،  ت�سميم  خدمات 

وخمططات  ت�ساميم  ر�سم  )م�سح(،  رقمية  اإىل  الوثائق  بيانات  حتويل  التخطيطية، 

االإن�ساء، ت�سميم االأزياء، ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة، الهند�سة، اأبحاث فـي جمال 

اال�ستك�ساف  للخ�سب،  النوعي  التقييم  الدائمة،  للغابات  النوعي  التقييم  البيئة،  حماية 

حتت املاء، التنقيب اجليولوجي، االأبحاث اجليولوجية، امل�سح اجليولوجي، ت�سميم الفنون 

ال�سناعي،  الت�سميم  االإنرتنت،  مواقع  تفعيل  اليدوية،  اخلطوط  حتليل  التخطيطية، 

و�سيانة  اإن�ساء  االأرا�سي،  م�سح  العلمية،  املختربات  خدمات  كمبيوتر،  برامج  حتميل 

االأبحاث  املواد،  فح�ش  كمبيوتر،  برامج  �سيانة  لالآخرين،  االإنرتنت  �سبكة  على  املواقع 
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امليكانيكية، )ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة( املعلومات عن االأحوال اجلوية، مراقبة 

اأنظمة الكمبيوتر عن طريق الو�سول من بعيد، التنقيب عن البرتول، التحاليل بغر�ش 

العبوات،  ت�سميم  البرتول،  اآبار  البرتول، فح�ش  م�سح حقول  البرتول،  ا�ستغالل حقول 

البرتول،  التنقيب عن  التنقيب اجليولوجي،  التقنية،  امل�ساريع  درا�سات  الفـيزياء،  اأبحاث 

االإنرتنت، تزويد  الفـريو�سات، تزويد حمركات بحث على  الكمبيوتر من  خدمات حماية 

املعلومات العلمية والن�سح واال�ست�سارات فـيما يتعلق بتعوي�ش الكربون، مراقبة اجلودة، 

ا�سرتجاع بيانات الكمبيوتر، تاأجري اأجهزة كمبيوتر، تاأجري برامج كمبيوتر، تاأجري خوادم 

ال�سبكة، البحث والتطوير لالآخرين، االأبحاث البيولوجية، االأبحاث اجليولوجية،)فح�ش 

املواد( اأبحاث فـي جمال حماية البيئة، تزويد حمركات بحث على االإنرتنت، تاأجري خوادم 

ال�سبكة، ت�سميم برامج كمبيوتر، تاأجري برامج كمبيوتر، حتديث برامج كمبيوتر، درا�سات 

م�سح  االأرا�سي،  م�سح  اجليولوجي،  امل�سح  امل�سح،  ال�سناعي،  الت�سميم  التقنية،  امل�ساريع 

حقول البرتول، االأبحاث التقنية، فح�ش املواد، فح�ش الن�سيج، التقييم النوعي للغابات 

الدائمة، اال�ستك�ساف حتت املاء، تخطيط املدن، التقييم النوعي للغابات الدائمة، اإختبار 

كفاءة املركبات على الطرق، التحليل املائي، توثيق االأعمال الفنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االت�ساالت ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�ش،   ،11652 الربيدي  الرمز   ،87912 ب.  �ش.  املر�سالت،  حي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147682

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش  للن�ساء،  م�سدات  )مالب�ش(،  قفازات  لفاعات،  حمبوكة،  مالب�ش  مالب�ش)اأحذية، 

جاهزة،  مالب�ش  معاطف،  قبعات،  �سباحة،  اأثواب  للمواليد،  مالب�ش  مالب�ش،  داخلية، 

�سدارات، �ساالت، ربطات عنق، �سرتات، قم�سان، تنانري، بناطيل، قفازات بدون اأ�سابع (.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ييوو تانغفا�سون جارمينت كو.، ال تي دى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب.22 لونغجانغ روود �سرتيت 2، ييوو �سيتي، ت�سجيانغ ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147937

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر)اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم 

املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج 

الكمبيوتر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاف�ش تكنولوجي�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

حمافظة  ال�سيب،  م�سقط،  املعرفة  واحة   ،124 ر.ب:  �ش.ب:110  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147938

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحاليل  خدمات  بها،  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 

واالأبحاث ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاف�ش تكنولوجي�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

حمافظة  ال�سيب،  م�سقط،  املعرفة  واحة   ،124 ر.ب:  �ش.ب:110  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147939

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر)اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم 

املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج 

الكمبيوتر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاف�ش تكنولوجي�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

حمافظة  ال�سيب،  م�سقط،  املعرفة  واحة   ،124 ر.ب:  �ش.ب:110  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147940

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والتقنية  العلمية  للكمبيوتر)اخلدمات  االأ�سا�سي  النظام  تطوير 

وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث 

ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاف�ش تكنولوجي�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

حمافظة  ال�سيب،  م�سقط،  املعرفة  واحة   ،124 ر.ب:  �ش.ب:110  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147941

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر)اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم 

املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج 

الكمبيوتر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاف�ش تكنولوجي�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

حمافظة  ال�سيب،  م�سقط،  املعرفة  واحة   ،124 ر.ب:  �ش.ب:110  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148192

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ )منتجات ال�سجائر والتبغ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غودفري فـيليب�ش اإنديا ليمتد - �سركة هندية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 49، كوميونيتي �سنرت، فريندز كولوين، نيودلهي 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148194

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الريا�سية  االأن�سطة  الرتفـيه،  التدريب،  والتهذيب،  االورك�سرتا)التعليم  خدمات 

حدائق  الت�سلية،  قاعات  خدمات  تقدمي  والتعليم(،  )للرتبية  االأكادمييات  والثقافـية، 

واإقامة  تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  احليوانات،  تدريب  الت�سلية،  املالهي، 

واإدارة  تنظيم  االجتماعات،  واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  املو�سيقية،  احلفالت 

احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة الندوات، تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب(، تنظيم 

للعرو�ش  املقاعد  حجز  داخلية،  مدار�ش  اجلمال،  م�سابقات  تنظيم  اجلمال،  م�سابقات 

التخطيط، خدمات مع�سكرات  الكتب، خدمات  املتجولة، ن�سر  املكتبات  امل�سرحية، خدمات 

الكازينوهات  ت�سهيالت  توفـري  الريا�سية،  املع�سكرات  خدمات  )للرتفـيه(،  العطالت 

)للمقامرة(، تاأجري االأفالم ال�سينمائية،)خدمات الدي�سكو( عرو�ش االأفالم ال�سينمائية، 

واإدارة  تنظيم  )التدريب(،  التمرين  التعليم(،  اأو  )للرتفـيه  النوادي  خدمات  ال�سريك، 

املباريات  تنظيم  الرتفـيه(،  اأو  )للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  درا�سية،  حلقات 
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الريا�سية، اإقامة ح�س�ش لياقة بدنية، تنظيم واإقامة احلفالت املو�سيقية، تنظيم واإدارة 

املوؤمترات، تنظيم واإدارة االجتماعات، دورات درا�سية باملرا�سلة، خدمات فار�ش االأ�سطوانات، 

خدمات الدي�سكو، تاأجري معدات الغط�ش، اإعادة ت�سجيل ال�سوت، اإعداد اأ�سرطة الفـيديو، 

معلومات عن الرتبية والتعليم، التعليم الديني، االمتحانات التعليمية، خدمات الرتبية 

الرتفـيه،  الرتفـيه، معلومات عن  امل�سيف،  االإلكرتوين، خدمات  املكتبي  الن�سر  والتعليم، 

تنظيم املعار�ش لالأغرا�ش الثقافـية اأو التعليمية،)خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه( 

تنظيم عرو�ش االأزياء لغايات الرتفـيه، اإنتاج اأفالم بخالف اأفالم الدعاية واالإعالن، لعب 

القمار، خدمات االألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة كمبيوتر، تاأجري معدات االألعاب، توفـري 

الريا�سة  اأو تدريبية، تعليمات  املهني )ن�سائح تعليمية  التوجيه  الغولف،  ت�سهيالت لعبة 

البدنية، خدمات النوادي ال�سحية )تدريب للياقة البدنية واحلفاظ على ال�سحة(، خدمات 

مع�سكرات العطالت )للرتفـيه(، معلومات عن الرتبية والتعليم، معلومات عن الرتفـيه، 

معلومات عن اال�ستجمام، خدمات التدري�ش، تف�سري لغة االإ�سارة، خدمات ترجمة اللغات، 

،مكتبات  االإعارة  واالإعالن، مكتبات  الدعاية  لغايات  امل�ستخدمة  خدمات ت�سميم بخالف 

االإعارة)اإدارة  املتجولة، عر�ش متثيليات حية(، خدمات مكتبات  املكتبات  االإعارة، خدمات 

للفنانني،  العار�سني  تزويد  املتجولة،  املكتبات  بامليكروفلم، خدمات  الت�سوير  اليان�سيب، 

ا�ستوديوهات  وملحقاتها،  عر�ش(  )اآالت  بروجكرتات  تاأجري  ال�سينمائية،  االأفالم  تاأجري 

ومعار�ش(،  )عر�ش  املتاحف  ت�سهيالت  توفـري  ال�سينما،  دور  ت�سهيالت  توفـري  �سينمائية، 

دور  ليلية،  نوادي  االأنباء،  قاعات مو�سيقية، خدمات مرا�سلي  املو�سيقي،  التاأليف  خدمات 

ح�سانة، اإدارة اليان�سيب، خدمات االأورك�سرتا، تنظيم احلفالت الراق�سة، تنظيم املباريات 

التعليمية،  اأو  الثقافـية  لالأغرا�ش  املعار�ش  تنظيم  الرتفـيه(،  اأو  )للتعليم  املناف�سات  اأو 

تنظيم العرو�ش )خدمات متعهدي احلفالت(، تنظيم املباريات الريا�سية، حدائق املالهي، 

تنظيم حفالت )ترفـيه(، عر�ش متثيليات حية، خدمات املدرب ال�سخ�سي )تدريب للياقة 

امل�سورة،  التقارير  اإعالنية)تقدمي  غري  لغايات  ال�سيناريوهات  ن�سو�ش  البدنية(كتابة 

العملي  التدريب  )ترفـيه(،  حفالت  تنظيم  البدنية،  الرتبية  الفوتوغرافـي،  الت�سوير 
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م�سرحية،  عرو�ش  اإنتاج  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج  املو�سيقى،  اإنتاج  )ا�ستعرا�ش(، 

توفـري  الكاروكي،  خدمات  توفـري  الت�سلية،  قاعات  خدمات  توفـري  الفـيديو،  اأفالم  اإنتاج 

ن�سر  ريا�سية،  ت�سهيالت  توفـري  للتنزيل،  القابلة  غري  الفورية  االإلكرتونية  املطبوعات 

ن�سو�ش  بخالف  ن�سو�ش  ن�سر  الفورية،  االإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  الكتب، 

والتلفزيون،  الراديو  اأجهزة  تاأجري  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج  واالإعالن،  الدعاية 

الرتفـيه بالراديو، تاأجري م�سجالت الفـيديو باحلافظات ال�سريطية، خدمات  ا�ستوديوهات 

اال�ستجمام،  االإ�سارة( معلومات عن  لغة  اال�ستجمام،)تف�سري  ت�سهيالت  توفـري  الت�سجيل، 

الفـيديو،  كامريات  تاأجري  ال�سوت،  وا�ستقبال  اإر�سال  معدات  تاأجري  الديني،  التعليم 

التلفزيون،  ا�ستوديوهات  اأو   للم�سارح  االإ�ساءة  اأجهزة  تاأجري  ال�سينمائية،  االأفالم  تاأجري 

اأجهزة  تاأجري االأفالم ال�سينمائية، تاأجري بروجكرتات )اآالت عر�ش( وملحقاتها، تاأجري 

م�سجالت  تاأجري  الغط�ش،  معدات  تاأجري  العر�ش،  م�ساهد  تاأجري  والتلفزيون،  الراديو 

تاأجري مرافق  الريا�سية،  املالعب  تاأجري  املركبات،  الريا�سة عدا  تاأجري معدات  ال�سوت، 

الفـيديو،  كامريات  تاأجري  التن�ش،  مالعب  تاأجري  م�سرحية،  م�ساهد  تاأجري  اال�ستادات، 

خدمات  الفـيديو،  اأ�سرطة  تاأجري  ال�سريطية،  باحلافظات  الفـيديو  م�سجالت  تاأجري 

مرا�سلي االأنباء، مدار�ش داخلية، ) ترجمة االأفالم( ، دور ح�سانة، خدمات كتابة ال�سيناريو 

والربامج االإذاعية والتلفزيونية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تاأجري م�ساهد العر�ش، 

اإنتاج عرو�ش م�سرحية، تف�سري لغة االإ�سارة، تاأجري م�سجالت ال�سوت، خدمات املع�سكرات 

الريا�سية، تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات، توقيت املنا�سبات الريا�سية، تاأجري مرافق 

اال�ستادات، تاأجري م�ساهد م�سرحية، ا�ستوديوهات �سينمائية، ترجمة االأفالم، تنظيم واإدارة 

الندوات، التدري�ش، الرتفـيه التلفزيوين، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، تاأجري اأجهزة 

ن�سو�ش  كتابة  واالإعالن،  الدعاية  ن�سو�ش  بخالف  ن�سو�ش  ن�سر  والتلفزيون،  الراديو 

التذاكر )ترفـيه(،  امل�سرحي، خدمات وكاالت  االإنتاج  بخالف ن�سو�ش الدعاية واالإعالن، 

توقيت املنا�سبات الريا�سية، تاأجري االألعاب والدمى، تدريب احليوانات، التدريب العملي 

تاأجري  الفـيديو،  اأفالم  اإنتاج  الفـيديو،  اأ�سرطة  اإعداد  التدري�ش،  الرتجمة،  )ا�ستعرا�ش(، 
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اأ�سرطة الفـيديو، ت�سجيل اأ�سرطة الفـيديو، )الرتجمة( التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية 

واإدارة  املهني، تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب(، تنظيم  التدريب  اإعادة  اأو تدريبية(، 

اإنتاج عرو�ش م�سرحية، تف�سري لغة االإ�سارة،  احللقات الدرا�سية، تاأجري م�ساهد العر�ش، 

عدا  الريا�سة  معدات  تاأجري  الريا�سية،  املع�سكرات  خدمات  ال�سوت،  م�سجالت  تاأجري 

املركبات، توقيت املنا�سبات الريا�سية، تاأجري مرافق اال�ستادات، تاأجري م�ساهد م�سرحية،  

الرتفـيه  التدري�ش،  الندوات،  واإدارة  تنظيم  االأفالم،  ترجمة  �سينمائية،  ا�ستوديوهات 

ن�سر  والتلفزيون،  الراديو  اأجهزة  تاأجري  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج  التلفزيوين، 

الدعاية  ن�سو�ش  بخالف  ن�سو�ش  كتابة  واالإعالن،  الدعاية  ن�سو�ش  بخالف  ن�سو�ش 

واالإعالن، االإنتاج امل�سرحي، خدمات وكاالت التذاكر)ترفـيه(، توقيت املنا�سبات الريا�سية، 

الرتجمة،  )ا�ستعرا�ش(،  العملي  التدريب  احليوانات،  تدريب  والدمى،  االألعاب  تاأجري 

التدري�ش، اإعداد اأ�سرطة الفـيديو، اإنتاج اأفالم الفـيديو، تاأجري اأ�سرطة الفـيديو، ت�سجيل 

املهني،  التدريب  اإعادة  تدريبية(،  اأو  تعليمية  )ن�سائح  املهني  التوجيه  الفـيديو،  اأ�سرطة 

تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب(، كتابة ن�سو�ش بخالف ن�سو�ش الدعاية واالإعالن، 

حدائق احليوان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االت�ساالت ال�سعودية - �سركة �سعودية م�ساهمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املر�سالت، �ش.ب. 87912، ر.ب: 11652، الريا�ش، اململكة العربية 

ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148276

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة )خدمات تقدمي االأطعمة وامل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد اأحمد ح�سن بن ال�سيخ املزروعي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 5222، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 118457

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/8/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1246 فـي 2018/6/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: حدائق اإبراء املتحدة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: موؤ�س�سة املقادير ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 165 ر.ب: 218, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/10/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7300 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/8/1 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 677 فـي 2000/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: م�سنع الزامل للمكيفات

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سركة الزامل للمكيفات القاب�سة

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مدينة الدمام - ال�سناعية الأوىل, �س.ب: 14441 ر.ب: 31424, 

اململكة العربية ال�سعودية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/10/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 10/25/ 2021م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3432

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لوريال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لبوراتوار ناتيف

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 رو اأويلر , 75008 باري�س, فرن�سا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3434

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1995/6/5 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 547 فـي 1995/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لوريال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لبوراتوار ناتيف

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 رو اأويلر, 75008 باري�س, فرن�سا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 43022

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2008/1/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 845 فـي 2007/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لوريال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لبوراتوار ناتيف

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 رو اأويلر, 75008 باري�س, فرن�سا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45480

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1016 فـي 2013/6/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لوريال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لبوراتوار ناتيف

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 رو اأويلر , 75008 باري�س, فرن�سا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 137382

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/9/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1367 فـي 2020/11/22م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: موؤ�س�سة �سامل بن حماد م�سلم بيت �سعيد للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: رحيق اللواء الأخ�سر �س.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 10/21/ 2021م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

124853

زارافو فريوالتنغ 

�سج�سيل�سافت ام بي ات�س

2001/2/10التجارة وال�سناعة

1991/4/14التجارة وال�سناعةكوتي بي.فـي25380

1991/4/14التجارة وال�سناعةكوتي بي. فـي35381

2001/7/7التجارة وال�سناعةلوت�س بيكاريز - م�ساهمة425819

2001/8/28التجارة وال�سناعةمونديفارما اأ.ج526262

2001/11/19التجارة وال�سناعةري / ماك�س، ال ال �سي626761

2001/11/19التجارة وال�سناعةري / ماك�س، ال ال �سي726762

85849

بو�ست فودز، ال ال �سي 

)�سركة حمدودة امل�سوؤولية 

موؤ�س�سة مبوجب قوانني ولية 

ديالوير(

1991/7/27التجارة وال�سناعة

2011/7/20التجارة وال�سناعةجويل بي فودز كوربوري�سن969397

2011/7/20التجارة وال�سناعةجويل بي فودز كوربوري�سن1069398

2011/7/20التجارة وال�سناعةجويل بي فودز كوربوري�سن1169399

2011/7/20التجارة وال�سناعةفر�س اأن فيمو�س فودز اإنك1269400

2011/7/20التجارة وال�سناعةفر�س اأن فيمو�س فودز اإنك1369401

2011/7/20التجارة وال�سناعةفر�س اأن فيمو�س فودز اإنك1469402
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1569098
يونايتد ب�سكويت�س

 )يو كي (ليمتد
2011/7/6التجارة وال�سناعة

1670027
�سركة ايديتا لل�سناعات 

الغذائية �س.م.م
2011/8/27التجارة وال�سناعة

1770028
�سركة ايديتا لل�سناعات 

الغذائية �س.م.م
2011/8/27التجارة وال�سناعة

2001/9/12التجارة وال�سناعةواك�سويل ايه جي1826338

2001/9/12التجارة وال�سناعةواك�سويل ايه جي1926339

2002/9/10التجارة وال�سناعةعبدالرحمن حممد علي بانافع2028939

2011/11/29التجارة وال�سناعةروما �سي�ستنز، انك2171409

2227493
�سيكو ايب�سون كابو�سيكي كاي�سا 

)�سيكو ايب�سون كوربوري�سن(
2002/3/12التجارة وال�سناعة

2327492
�سيكو ايب�سون كابو�سيكي كاي�سا 

)�سيكو ايب�سون كوربوري�سن(
2002/3/12التجارة وال�سناعة

2427491
�سيكو ايب�سون كابو�سيكي كاي�سا 

)�سيكو ايب�سون كوربوري�سن(
2002/3/12التجارة وال�سناعة

2527490
�سيكو ايب�سون كابو�سيكي كاي�سا 

)�سيكو ايب�سون كوربوري�سن(
2002/3/12التجارة وال�سناعة

2627489
�سيكو ايب�سون كابو�سيكي كاي�سا 

)�سيكو ايب�سون كوربوري�سن(
2002/3/12التجارة وال�سناعة

2769637
�سركة ال�سرق الأو�سط ل�سناعة 

املطهرات واملنظفات �س.م.م
2011/8/9التجارة وال�سناعة

2826932
�سركة ال�سمج

 التجارية )ت�سامنية(
2001/12/26التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2001/12/30التجارة وال�سناعة�سركة جرير للت�سويق2926934

2001/12/30التجارة وال�سناعة�سركة جرير للت�سويق3026936

2001/12/30التجارة وال�سناعة�سركة جرير للت�سويق3126937

2001/12/30التجارة وال�سناعة�سركة جرير للت�سويق3226939

2001/11/17التجارة وال�سناعةكيا كوربوري�سن3326736

2001/11/04التجارة وال�سناعةجون بالير اند �سنز ليمتد3426664

3570344

م�سنع ال�ستقرار

 لل�سناعات التحويلية

2011/9/18التجارة وال�سناعة

3670345

م�سنع ال�ستقرار

 لل�سناعات التحويلية

2011/9/18التجارة وال�سناعة

3770346

م�سنع ال�ستقرار

 لل�سناعات التحويلية

2011/9/18التجارة وال�سناعة

3870341

م�سنع ال�ستقرار

 لل�سناعات التحويلية

2011/9/18التجارة وال�سناعة

3970340

م�سنع ال�ستقرار

 لل�سناعات التحويلية

2011/9/18التجارة وال�سناعة

4070335

م�سنع ال�ستقرار

 لل�سناعات التحويلية

2011/9/18التجارة وال�سناعة

4170334

م�سنع ال�ستقرار

 لل�سناعات التحويلية

2011/9/18التجارة وال�سناعة

2001/12/24التجارة وال�سناعةلويد �سوز جي ام بي ات�س4226861

436274

للويد جي ام بي

 ات�س اند كو.كيه جي

1991/11/25التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1991/8/31التجارة وال�سناعة�سركة دبليو.جي.تاول )�س.م.م(445980

2011/10/16التجارة وال�سناعةرومبا فنت�س، ال ال �سي4570722

2011/10/16التجارة وال�سناعةرومبا فنت�س، ال ال �سي4670723

2011/10/16التجارة وال�سناعةرومبا فنت�س، ال ال �سي4770724

4826961

نينغجبو ماركيز

 هاي - تك كو.ليمتد

2002/1/1التجارة وال�سناعة

4972265

اأم اأت�س جي اآي بي هولدينغ 

)�سنغافورة( بي تي اإي. ليميتد

2012/1/14التجارة وال�سناعة

2002/1/13التجارة وال�سناعة�سي اإن اإت�س اإندا�سرتيال اإن.فـي5027066

2002/1/13التجارة وال�سناعة�سي اإن اإت�س اإندا�سرتيال اإن.فـي5127067

5226844

�سركة عمر قا�سم العي�سائي 

و�سركاه للت�سويق املحدودة

2001/12/23التجارة وال�سناعة

5326842

�سركة عمر قا�سم العي�سائي 

و�سركاه للت�سويق املحدودة

2001/12/23التجارة وال�سناعة

5426848

�سركة عمر قا�سم العي�سائي 

و�سركاه للت�سويق املحدودة

2001/12/23التجارة وال�سناعة

5526849

�سركة عمر قا�سم العي�سائي 

و�سركاه للت�سويق املحدودة

2001/12/23التجارة وال�سناعة

5626846

�سركة عمر قا�سم العي�سائي 

و�سركاه للت�سويق املحدودة

2001/12/23التجارة وال�سناعة

5726840

�سركة عمر قا�سم العي�سائي 

و�سركاه للت�سويق املحدودة

2001/12/23التجارة وال�سناعة
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ريال عماين املوجودات )الأ�صول(:

)بالألـف(

2021/9/30م

ريال عماين 

)بالألـف(

2020/9/30م

ريال عماين 

)بالألـف(

الذهـب و الف�سة 

املوجودات الأجنبية:

اأ - اأر�صدة لدى البنوك فـي اخلارج

ب - احتياطي لدى �صندوق النقد الدويل 

ج - الأوراق املالية الأجنبية

امل�صتحقات من احلكومة

امل�صتحقات من البنوك املحلية

ح�صة ال�صلطنة لدى �صندوق النقد الدويل

املوجودات الثابتة ) �صافـي (

املوجودات الأخرى

3.684.476

407.572

2.988.034

617

7.080.082

33.677

271.139

224.075

43.451

74.503

663

6.521.109

1.062.928

     45

223.886

43.252

72.818

7.727.544املجمـــــوع
========

7.924.701
========

املطلوبات )اخل�صوم(:

النقد امل�صدر

امل�صتحقات للحكومة

امل�صتحقات للبنوك املحلية:

اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�صالمية

املطلوبات الأخرى

ح�صاب �صندوق النقد الدويل بالريال العماين 

القيمة ال�صافية:

اأ - راأ�س املال

ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

1.636.754

333.961

1.000.000

426.038

205.900

1.722.638

1.740.085

1.970.715

438.026

224.142

1.631.938

1.793.463

1.288.411

2.736.857

231.140

223.929

1.650.901

7.727.544املجمـــــوع
=========

7.924.701
=========

البنك املركزي العماين

البنـك املركــزي العمانــي

اإعـــــــالن
ا�صتنـادا اإلـى املادة 17 ) اأ ( مـن القانــون امل�صرفــي ال�صــادر باملر�صــوم ال�صلطانــي رقـــم 2000/114، 

يعلـن البنـك املركـــزي العمانــــي بــــاأن امليزانيـــــة العموميـــة للفتــــرة املنتهيـــــة فـــي 2021/9/30م, 

كانت كما يلي:
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�ؤية الثاقبة للتقنيات �ش.م.م
يعلن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الر�ؤية الثاقبة 
�فقا   ،١١٣٥٨٦٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  �ش.م.م،  للتقنيات 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٨م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - �الية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخليال الراقي للتجارة �املقا�الت �ش.م.م

يعلن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اخليال الراقي 
للتجارة �املقا�الت �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٧٥٠٥٤٢، 
�فقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٥م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - �الية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب اجلد�ى العاملية لال�ست�سارات املالية �تدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط االألفية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلد�ى العاملية لال�شت�شارات املالية �تدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة 
�شركة م�شقط االألفية للتجارة �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
١٢٢١٣٦٩، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى 
علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي:
�الية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٥٥٦ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢ - ٩٧٤٦٦٠٠٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب مزارز لال�ست�سارات �التدقيق
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب اآ�سيا �ال�سرق االأ��سط لالإدارة �ش.م.م
�ال�شرق  اآ�شيا  جنوب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  �التدقيق  لال�شت�شارات  مزارز  مكتب  يعلن 
االأ��شط لالإدارة �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٨٨٨٣، �للم�شفي 
�حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٢٤٣ ر.ب:١٣٣ 

 هاتف رقم:٩٩٣٨٥١٥١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات �اال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباز الوطنية للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات �اال�شت�شارات االقت�شادية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  �شركة الباز الوطنية للتجارة �ش.م.م، �امل�شجلة لدى 
٤٠٧٥٠٨٠، �فقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٣م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 �الية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٥٤٦ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٦٣١٤٢٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

فهمي بن نا�سر بن را�سد ال�سابقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ستان �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شتان �ش.م.م، �امل�شجلة  يعلن فهمي بن نا�شر بن را�شد ال�شابقي 
٢٠٢١/٩/١٤م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  �فقا   ،١٢٦٤٤٩١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى 
�للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
  حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٩٣٣٨٨٧٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن �سامل بن حممد الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحافل املتحدة �ش.م.م
املتحدة  املحافل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الناعبي  بن حممد  �شامل  بن  اأحمد  يعلن 
�ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٦٦٤٢، �فقا التفاق ال�شركاء 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  �حـده  �للم�شفي  ٢٠٢١/٨/٩م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر، 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:١٨٧ ر.ب:٣٢٠ 

 هاتف رقم:٩٩٢٩٦٠٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناعبي ��سركاه للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الناعبي ��شركاه  اأحمد بن �شامل بن حممد الناعبي  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٨١٢٨، �فقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٩م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:١٨٧ ر.ب:٣٢٠ 

 هاتف رقم:٩٩٢٩٦٠٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناعبي للتجارة �املقا�الت - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الناعبي للتجارة  يعلن اأحمد بن �شامل بن حممد الناعبي 
بالرقـم ١٠٦١٥١٨، �فقا  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  �املقا�الت - تو�شية، �امل�شجلة لدى 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  �حـده  �للم�شفي  ٢٠٢١/٨/٨م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:١٨٧ ر.ب:٣٢٠ 

 هاتف رقم:٩٩٢٩٦٠٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

غالب بن �سعيد بن �سيف ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر امللدة للتجارة �ش.م.م

للتجارة  امللدة  �شركة فجر  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شعدي  �شيف  بن  �شعيد  بن  يعلن غالب 
�ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٩٤٤٦، �للم�شفي �حـده حــــــق 
فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٤٧٧ ر.ب:٣١٤ 

 هاتف رقم:٩٩٣٥٥٩٧٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

خمي�ش بن عبداللـه بن عبدالرحمن الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل ال�سهرة �ش.م.م
يقــوم بت�شفـيــة �شركة عامل  اأنـه  الفار�شي  يعلن خمي�ش بن عبداللـه بن عبدالرحمن 
ال�شهرة �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٥٧٠٥٧٩، �فقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٧م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية مطرح - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٩٣٣٠٧٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن علي بن �سيف ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأبو نبهان ال�سكيلي للم�ساريع اجلديدة - ت�سامنية

يعلن �شامل بن علي بن �شيف ال�شكيلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو نبهان ال�شكيلي للم�شاريع 
اجلديدة - ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٠٨٨٢، �للم�شفي 
�حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية عربي - حمافظة الظاهرة

 هاتف رقم:٩٩٢٤٤٦٨٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

اإبراهيم بن عبداللـه بن جمعة العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قافلة الغدير للتجارة �ش.م.م
يعلن اإبراهيم بن عبداللـه بن جمعة العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة قافلة الغدير 
للتجارة �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٥٠٥٣، �فقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٩/١٣م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٥٣٦٦٥٣٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحالم بنت طالب بن خليفة القطيطية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخطط النهائي للتجارة �ش.م.م
تعلن اأحالم بنت طالب بن خليفة القطيطية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة املخطط النهائي 
للتجارة �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٩٢٥٢، �فقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٠م، �للم�شفية �حـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 الغربة ال�سمالية - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٧٢١٥٢٠٧ 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

حممد من�سور عبداللـه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنية اللوج�ستية �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الفنية اللوج�شتية �ش.م.م،  يعلن حممد من�شور عبداللـه 
�امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٦٩٠٢، �فقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢١/١٠/١٨م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
�علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب:٨٦٩ ر.ب:١٢١
 هاتف رقم:٩٤٧٧١٧٦٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سليمان بن م�سعود بن حممد الرحمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتيب للتجارة �ش.م.م
يعلن �شليمان بن م�شعود بن حممد الرحمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الرتيب للتجارة 
�ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٦١٢٢٧١، �فقا التفاق ال�شركاء 
اأمــام  املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:١٩٠ ر.ب:٣١٨
 هاتف رقم:٩٩٤٧٣١٧٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

-413-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

حممد بن عبيد بن عامر العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة نا�سر �حممد اأبناء عبيد العمري للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن عبيد بن عامر العمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نا�شر �حممد اأبناء 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  العمري  عبيد 
١٠٥٢٥٩٥، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى 
علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي:
  هاتف رقم:٩٢٦٧١١١٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن ها�سم الرم�ساين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بن ها�سم للتجارة �ش.م.م
ها�شم  بن  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرم�شاين  ها�شم  بن  عبداللـه  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٧٤٠٣، �فقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٦م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
العتكية - �الية العامرات - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٢٩٥ ر.ب:١١١
 هاتف رقم:٩٥٠٤٠٣٢٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

اإبراهيم بن �سيف بن عبداللـه النوفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سر�ح املدينة املتحدة - تو�سية
يعلن اإبراهيم بن �شيف بن عبداللـه النوفلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شر�ح املدينة 
�فقا   ،١٠٨٥٨٩٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  تو�شية،   - املتحدة 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  �حـده  �للم�شفي  ٢٠٢١/٩/٢٦م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:٢١٣ ر.ب:٣١٤

 هاتف رقم:٩٩١٩٩١٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار احلجاب لالأزياء - ت�سامنية

دار احلجاب  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اأنـه  النوفلي  اإبراهيم بن �شيف بن عبداللـه  يعلن 
�فقا  بالرقـم ١٣٢٦٤٣٢،  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  ت�شامنية،   - لالأزياء 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  �حـده  �للم�شفي  ٢٠٢١/٩/٢٦م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:٢٧٩ ر.ب:٣١٥

 هاتف رقم:٩٩١٩٩١٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الغزالن العربية للتجارة �املقا�الت - ت�سامنية

يعلن علي بن ح�شن بن حممد الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الغزالن العربية للتجارة 
�املقا�الت - ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٣٢٠٧، �للم�شفي 
�حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٤٨٨ ر.ب:٦٠٠
 هاتف رقم:٩٤٠٠٤٤٤٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن علي بن �سعني البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ش املميزة العقارية - ت�سامنية

يعلن حممد بن علي بن �شعني البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شا�ش املميزة العقارية - 
ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٠٩٧٤، �للم�شفي �حـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٣٣٨٨٥٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية لالأعمال �املقا�الت املدنية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة العاملية لالأعمال 
 ،١٠٥٢٦٢٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  �ش.م.م،  املدنية  �املقا�الت 
�فقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٣م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٦٤٤ ر.ب:١٣٠
 هاتف رقم:٩٩٢٦٧٦٥٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب البحار الوطنية �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عرب البحار الوطنية 
�ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٣١٢٥، �فقا التفاق ال�شركاء 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  �للم�شفي �حـده  املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٣م، 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر، 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٦٤٤ ر.ب:١٣٠
 هاتف رقم:٩٩٢٦٧٦٥٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

عبدالعزيز بن �سعيد بن اأحمد عكعاك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء الريف ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبدالعزيز بن �شعيد بن اأحمد عكعاك اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأجواء الريف ال�شاملة 
�للم�شفي   ،١٢٦١١٧٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة 
�حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية �ساللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٩٧٥٧٧٧٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحائب الرب�نزية للتجارة �ش.م.م

يعلن عبدالعزيز بن �شعيد بن اأحمد عكعاك اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شحائب الرب�نزية 
التفاق  �فقا   ،١٠١٥٢٧١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
اأمــام  ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٤م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�الية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٧٥٧٧٧٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

حممود بن هالل بن حمد الر�احي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات م�سقط احلديثة �ش.م.م
م�شقط  مرتفعات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الر�احي  حمد  بن  هالل  بن  حممود  يعلن 
التفاق  �فقا   ،١٠١٩٥١١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  �ش.م.م،  احلديثة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٧م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
ر�ي - �الية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٧٩٣ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٢٢٠٠٤١١٨ - ٩٦٥٨٦٣٦٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سفية بنت �سامل بن خلفان الردينية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحالم �سحم للتجارة - ت�سامنية
تعلن �شفية بنت �شامل بن خلفان الردينية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة اأحالم �شحم للتجارة - 
ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠١٤٠٥، �للم�شفية �حـدها حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣٢ ر.ب:٣١١
 هاتف رقم:٩٥٢٣٢٣٢٣ 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

يون�ش بن �سليمان بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموخ للعقارات �ش.م.م
يعلن يون�ش بن �شليمان بن حمد العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شموخ للعقارات 
�ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٨٤١٠، �فقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠١٨/٤/١٥م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
�علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 �الية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٢٤٤٤٩٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

يو�سف بن �سعيد بن حمد�ن ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التو�سيل االآمن للتجارة �اخلدمات �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة التو�شيل االآمن  ال�شيابي  يعلن يو�شف بن �شعيد بن حمد�ن 
 ،١٣٢١٠١٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  �ش.م.م،  �اخلدمات  للتجارة 
�فقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠١٨/٢/١٥م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٨٩٥٠٣٣٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

حممد بن خمي�ش بن علي ال�سند�دي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�يل �ن - ت�سامنية

يعلن حممد بن خمي�ش بن علي ال�شند�دي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ا�يل �ن - ت�شامنية، 
�امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٢٢٤٦، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٥٢٥٧٩٨٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم اجلويف ال�سعبي - تو�سية

اجلويف  مطعم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شند�دي  علي  بن  خمي�ش  بن  حممد  يعلن 
بالرقـم ١٠٢٢٦٠٨، �للم�شفي  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  �امل�شجلة لدى  - تو�شية،  ال�شعبي 
مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  �حـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٥٢٥٧٩٨٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�افد املا�سية للتجارة �املقا�الت �ش.م.م

يعلن حممد بن خمي�ش بن علي ال�شند�دي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الر�افد املا�شية للتجارة 
�املقا�الت �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٢٦٣٥، �للم�شفي �حـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٥٢٥٧٩٨٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن م�سلم املحر�قي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللتزم لالإن�ساءات احلديثة �ش.م.م
لالإن�شاءات  امللتزم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املحر�قي  م�شلم  بن  �شعيد  بن  �شامل  يعلن 
التفاق  �فقا   ،١١٦٥٨١٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  �ش.م.م،  احلديثة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٩م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�الية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٩٦١ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٦٩٦٠٦٣٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

يحيى بن حماد بن �سامل اخلياري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار املدن احلديثة - ت�سامنية
يعلن يحيى بن حماد بن �شامل اخلياري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اإعمار املدن احلديثة - 
ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨١٤١٠، �فقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
�علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�الية نز�ى - حمافظة الداخلية

�ش.ب:١٠٢٣ ر.ب:٦١١
هاتف رقم:٩٢٤٢٩١٧٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار امل�سرات للتجارة �املقا�الت - ت�سامنية

يعلن يحيى بن حماد بن �شامل اخلياري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأنوار امل�شرات للتجارة 
�املقا�الت - ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٥٧٩٨، �فقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�الية نز�ى - حمافظة الداخلية

�ش.ب:١٠٢٣ ر.ب:٦١١
هاتف رقم:٩٢٤٢٩١٧٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

�سالح بن خمي�ش بن ال�سني الدفاعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدفاعي املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن �شالح بن خمي�ش بن ال�شني الدفاعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الدفاعي املتحدة للتجارة 
حــــــق  �حـده  �للم�شفي   ،١١٤٦٧٩٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  �ش.م.م، 
فـــي كافــــــة  الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  متثيـــــل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - �الية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٣٣٣٢ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٠٢٥٥٨٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

طالل بن حممد بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ م�سقط املتطورة �ش.م.م
م�شقط  �شموخ  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  اإبراهيم  بن  حممد  بن  طالل  يعلن 
بالرقـم ١٣١٢٨٦٦، �فقا التفاق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  �امل�شجلة لدى  املتطورة �ش.م.م، 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  �حـده  �للم�شفي  ٢٠٢١/٧/٢٧م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - �الية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٣٩٨ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٥٩٥٠٠٤٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

عبداللـه عيدر��ش عبداللـه اآل حفيظ
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية للهند�سة �االإن�ساءات �ش.م.م

يعلن عبداللـه عيدر��ش عبداللـه اآل حفيظ اأنـه يقــوم بت�شفـيــة ال�شركة العربية للهند�شة 
�االإن�شاءات �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٧٠٢٢، �فقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٠م، �للم�شفي �حـده  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٤٨٣٢٣١  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن خمي�ش بن �سليم البطيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حممد بن خمي�ش بن �سليم البطيني ��سريكه للتجارة - ت�سامنية

بن  حممد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البطيني  �شليم  بن  خمي�ش  بن  حممد  يعلن 
خمي�ش بن �شليم البطيني ��شريكه للتجارة - ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل 
الـتجاري بالرقـم ١٠٥٦٩٢٩، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر،  اأمــام 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٢٤٠٠٨٤٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

�سرحان بن �سعيد بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوح ال�سام للتجارة �املقا�الت - ت�سامنية

للتجارة  ال�شام  يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شفوح  اأنـه  املقبايل  �شعيد بن حممد  يعلن �شرحان بن 
�املقا�الت - ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٨٠٩١، �للم�شفي 
�حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٢٥٢  ر.ب:٣٢٥
هاتف رقم:٩٩٢٣٦٧٦٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن ح�سني بن حممد الرب�اين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأ�سواء �سمال الدريز للتجارة �املقا�الت �ش.م.م

الدريز  اأ�شواء �شمال  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن �شعيد بن ح�شني بن حممد الرب�اين 
للتجارة �املقا�الت �ش.م.م،  �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٠١٥٧٥، �للم�شفي 
�حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٠٣٣٠٩٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

حمود بن �سامل بن حمود الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأبجد الوطنية - ت�سامنية
 - الوطنية  االأبجد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهدابي  حمود  بن  �شامل  بن  حمود  يعلن 
ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣١١٣٠، �فقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ  ٢٠٢١/١٠/١٢م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
�علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�الية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٥٢  ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٢١١٩٤٨٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عي�سى بن خلف بن حمود التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل املعادن للتجارة �املقا�الت �ش.م.م
للتجارة  املعادن  بت�شفـيــة �شركة عامل  يقــوم  اأنـه  التوبي  يعلن عي�شى بن خلف بن حمود 
�املقا�الت �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٦١٢١، �فقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  �حـده  �للم�شفي  ٢٠٢١/١٠/٤م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٢٤٢  ر.ب:١٣٠
هاتف رقم:٩٢٩٠١١٤٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

حميد بن �سامل بن حميد املر�سودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم الفوار �ش.م.م

يعلن حميد بن �شامل بن حميد املر�شودي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مطعم الفوار �ش.م.م، 
�امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٤٨٨٢، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٥٠  ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٩٢٦٩٧٧٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

م�سعب بن عبداللـه بن �سالح املجيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزامري الفنية �ش.م.م

الفنية  املزامري  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املجيني  �شالح  بن  عبداللـه  بن  م�شعب  يعلن 
�ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٠٨٩٣، �للم�شفي �حـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٥٨٧  ر.ب:١٢٢

هاتف رقم:٩٦٠٢٩٢١٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

�سلطان بن خلفان بن �سليمان احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال م�سقط للخدمات ال�ساملة �ش.م.م

يعلن �شلطان بن خلفان بن �شليمان احل�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رمال م�شقط للخدمات 
ال�شاملة �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٦٠٧٤٥٦١، �للم�شفي �حـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٣١٥١٥٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن اأحمد بن �سلطان املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأ�تار �سنا�ش املتحدة للتجارة �املقا�الت - تو�سية

املتحدة  �شنا�ش  اأ�تار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  �شلطان  بن  اأحمد  بن  عبداللـه  يعلن 
للتجارة �املقا�الت - تو�شية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٥٣٥١، �للم�شفي 
�حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٤٠٠٧٧٢٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حميد بن را�سد بن �سامل احلامدي ��سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شامل بن عامر بن �شامل احلامدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حميد بن را�شد بن 
الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  ��شركاه  احلامدي  �شامل 
بالرقـم ٨٠٤٦٤٨٤، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
�علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�الية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:١٣٣  ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٩٣١٢٢١١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

قي�ش بن اإبراهيم بن اأحمد ال�سيزا�ي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكنلوجيا للبناء �ش.م.م
يعلن قي�ش بن اإبراهيم بن اأحمد ال�شيزا�ي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تكنلوجيا للبناء 
�ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٦٥١٢، �للم�شفي �حـده حــــــق 
فـــي  امل�شفـــي  �علـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٢٥  ر.ب:٣٢٢
هاتف رقم:٩٩٧٠٠٠٠١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

حممد بن يو�سف بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز الكعك - تو�سية

يعلن حممد بن يو�شف بن حمد احلارثي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خمبز الكعك - تو�شية، 
�امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٧٦٨٨، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٢١٢  ر.ب:١٣٠
هاتف رقم:٩٨٥١٥٨٤٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

يعقوب بن حميد بن �سعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سر�ح الدار الوطنية �ش.م.م

يعلن يعقوب بن حميد بن �شعيد املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شر�ح الدار الوطنية 
�ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٤٧٧٦، �للم�شفي �حـده حــــــق 
فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - �الية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٥٠٦٠٧٠٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

حمد بن �سليمان بن حممد الراجحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة اخلالبة للتجارة �ش.م.م
الواحة اخلالبة  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اأنـه  الراجحي  �شليمان بن حممد  يعلن حمد بن 
�فقا التفاق   ،١٢٩٨٠٣٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  �حـده  �للم�شفي  ٢٠٢١/٩/٢٨م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥١٠  ر.ب:٣١٥
هاتف رقم:٩٩٨٤٤٢٢٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حمود بن �سعيد بن زهران اخلر��سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة فر�سان الباطنة الوطنية للتجارة �املقا�الت - تو�سية

الباطنة  فر�شان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  زهران اخلر��شي  بن  �شعيد  بن  يعلن حمود 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  تو�شية،   - �املقا�الت  للتجارة  الوطنية 
متثيـــــل  حــــــق  �حـده  �للم�شفي  ٢٠٢١/٨/٢٤م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  �فقا   ،١١٣٩٥٦٩
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٢٨٣٣  ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٩٢٠٦٦٢٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

علي بن �سامل بن بخيت بيت فا�سل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرع الواقي للتجارة �املقا�الت - ت�سامنية

يعلن علي بن �شامل بن بخيت بيت فا�شل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الدرع الواقي للتجارة 
�املقا�الت - ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٢١١٤٩٢٥، �للم�شفي 
�حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة ظفار

�ش.ب:٦٣  ر.ب:٢١٧
هاتف رقم:٩٩٤٩٧٧٧١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن علي بن �سيف ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساير الوعد للتجارة - تو�سية

يعلن �شامل بن علي بن �شيف ال�شعدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شاير الوعد للتجارة - 
تو�شية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦١٦٧٠، �للم�شفي �حـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٤٢٣٥٢٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

-433-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

خالد بن اأحمد بن �سعيد احل�سرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور خ�سرا�ين العاملية �ش.م.م

يعلن خالد بن اأحمد بن �شعيد احل�شرمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شخور خ�شرا�ين العاملية 
حــــــق  �حـده  �للم�شفي   ،١٣٠١١١٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  �ش.م.م، 
فـــي كافــــــة  الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  متثيـــــل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٠٠٦٦٩٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

خمي�ش بن �سعيد بن علي العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سندر��ش الد�لية للمقا�الت �ش.م.م

يعلن خمي�ش بن �شعيد بن علي العلوي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شندر��ش الد�لية للمقا�الت 
حــــــق  �حـده  �للم�شفي   ،١٢٥٣٩٢٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  �ش.م.م، 
فـــي كافــــــة  الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  متثيـــــل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٢١٣٥٣٤٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

فيالفان �سينا د�اراي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترينج انفوكوم �ش.م.م
يعلن فيالفان �شينا د�اراي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ترينج انفوكوم �ش.م.م، �امل�شجلة لدى 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣١٦٣٥، �فقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٧م، �للم�شفي 
�حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٨٥٦٧٧٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مراد غالم حيدر قادر بخ�ش البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآفاق التجارية املتكاملة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االآفاق التجارية  يعلن مراد غالم حيدر قادر بخ�ش البلو�شي 
املتكاملة �ش.م.م، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٦٢٤٠، �فقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  �حـده  �للم�شفي  ٢٠٢١/٩/١م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب:١١  ر.ب:١١٨
هاتف رقم:٩٩٣٢٥٤٦٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

خمي�ش بن �سامل بن خمي�ش امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تغاريد الغملول للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تغاريد الغملول  يعلن خمي�ش بن �شامل بن خمي�ش امل�شايخي 
للتجارة - ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٧٢٩٢، �فقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٧م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٨  ر.ب:٤١٥

هاتف رقم:٩٥٥٦٨٠٠٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

م�سلم بن علي بن اأحمد جعبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�سلم بن علي اأحمد جعبوب ��لده للتجارة - تو�سية

يعلن م�شلم بن علي بن اأحمد جعبوب اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شلم بن علي اأحمد جعبوب 
��لده للتجارة - تو�شية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٥٧٩٩، �للم�شفي 
�حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٥٠٦١١٧٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

هالل بن را�سد بن �سليمان الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل ال�سماء للتجارة - تو�سية

يعلن هالل بن را�شد بن �شليمان الغيثي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة هالل ال�شماء للتجارة - 
تو�شية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٦٦٣٦، �للم�شفي �حـده حــــــق 
فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب:١١١  ر.ب:٥١٢
هاتف رقم:٩٥٥٩٥٤٨٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن ر�سا بن حم�سن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املح�سن للكهرباء �ش.م.م

يعلن حممد بن ر�شا بن حم�شن اللواتي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املح�شن للكهرباء �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل  بالرقـم ١٦٣٣٢٧٩، �للم�شفي �حـده  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  �امل�شجلة لدى 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٣٢٦٣٠٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

عبدالرحمن بن عبداللـه بن اأحمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ر�ابي املدينة اجلديدة - ت�سامنية
يعلن عبدالرحمن بن عبداللـه بن اأحمد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ر�ابي املدينة 
اجلديدة - ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٨٨٤٣، �للم�شفي 
�حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣١١  ر.ب:٤٨٧
هاتف رقم:٩٢٢٩٢٥٤٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

منري بن عبداللـه بن در�ي�ش البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر امللوك للتجارة �املقا�الت �ش.م.م
يعلن منري بن عبداللـه بن در�ي�ش البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نهر امللوك للتجارة 
التفاق  �فقا   ،١١٢٢٣٣٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  �ش.م.م،  �املقا�الت 
اأمــام  ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٥م، �للم�شفي �حـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
الغـيــــر، �علـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�الية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٧٩٩٥١٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

حممد بن اأحمد بن حممد امل�سهلي الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفقاعات الزرقاء - ت�سامنية

الفقاعات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكثريي  امل�شهلي  اأحمد بن حممد  بن  يعلن حممد 
الزرقاء - ت�شامنية، �امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٦٣٦٨، �للم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  �حـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٠٨٠٨٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن حمود بن حممد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإخال�ش الذهبية - تو�سية

 - الذهبية  االإخال�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  بن حمود بن حممد اجلهوري  يعلن حممد 
حــــــق  �حـده  �للم�شفي   ،١٢١١٦٩١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  �امل�شجلة  تو�شية، 
كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  �علـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�الية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٢  ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٨٨٠٢٢٤٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، �علـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

�شعيد بن �شامل بن �أحمد �شوري قطن

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية

 ل�شركة �شامل بن �أحمد بن علي قطن و�أوالده للتجارة و�ملقاوالت - تو�شية

يعلن �سعيد بن �سامل بن �أحمد �سوري قطن �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سامل بن �أحمد بن 

علي قطن و�أوالده للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري 

�أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,2048035 بالرقـم 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:92502229 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي

�شلطان بن �أحمد بن علي �حلب�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �شريد�ن �خلليج �ش.م.م

يعلن �سلطان بن �أحمد بن علي �حلب�سي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سريد�ن �خلليج �ش.م.م, 

�ملوؤرخ  �ل�سركاء  وفقا التفاق   ,1344386 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  و�مل�سجلة لدى 

�أمــام �لغـيــــر,  2021/9/21م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 

�ل�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�سفـــي  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:93233003 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي
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عبا�ش بن طالب بن حبيب �آل د�ود

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة م�شتقبل خط �ل�شعيد للتجارة �ش.م.م

يعلن عبا�ش بن طالب بن حبيب �آل د�ود �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ستقبل خط �ل�سعيد 

للتجارة �ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1203110, وللم�سفي 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 

�مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 669 ر.ب: 117 

هاتف رقم:98244843 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي

�شامل بن عبد�للـه بن م�شعود �ملعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لعوبان للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سامل بن عبد�للـه بن م�سعود �ملعمري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لعوبان للتجارة - 

ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1263292, وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:94361626 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي
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حممد بن عبد�للـه بن �إبر�هيم �ل�شحي

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �ملرتفعات �ل�شمالية للتجارة - ت�شامنية

�ملرتفعات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�سحي  �إبر�هيم  بن  عبد�للـه  بن  حممد  يعلن 

�ل�سمالية للتجارة - ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 9015612, 

�ل�سركـــــــة  2021/9/12م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ  �ل�سركاء  وفقا التفاق 

فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية خ�شب - حمافظة م�شندم

�ش.ب: 404 ر.ب: 811 

هاتف رقم:99320020 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي

حممد بن حمود بن حممد �جلهوري

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �الإقبال �لدولية - تو�شية

 - �لدولية  �الإقبال  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنـه  �جلهوري  بن حممد  بن حمود  يعلن حممد 

وحـده  وللم�سفي   ,1211691 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  تو�سية, 

حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:98802249 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي
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علي بن دروي�ش بن علي �ل�شحي

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �أريج خ�شب للتجارة - ت�شامنية

يعلن علي بن دروي�ش بن علي �ل�سحي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �أريج خ�سب للتجارة - 

ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1127782, وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 241 ر.ب: 811

هاتف رقم:95255397 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي

علي بن �أحمد بن �شلمان

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �شما �لقرم �لطبية �ش.م.م

يعلن علي بن �أحمد بن �سلمان �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سما �لقرم �لطبية �ش.م.م, 

و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1308382, وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2020/3/3م, 

�ل�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�سفـــي  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �لعامر�ت - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:99331230 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي
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حميد بن حمد بن �شامل �حلجري

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية

ل�شركة حميد و�شعيد �أبناء حمد �حلجري للتجارة -ت�شامنية

يعلن حميد بن حمد بن �سامل �حلجري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حميد و�سعيد �أبناء 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  �حلجري  حمد 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,1067303

�ل�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�سفـــي  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 608 ر.ب: 112

هاتف رقم:98888601 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي

خليفة بن علي بن �شعيد �لغافري

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة نرب��ش �لغبري�ء �لوطنية للتجارة -تو�شية

�لغبري�ء  �سركة نرب��ش  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لغافري  �سعيد  بن  بن علي  يعلن خليفة 

�لوطنية للتجارة - تو�سية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1225615, 

وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 2021/10/17م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة 

فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ل�شويق - حمافظة �شمال �لباطنة

هاتف رقم:94255088 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

غازي بن �أحمد بن عامر �ل�شنفري

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة مركز جمان �ل�شاملة للتجارة - ت�شامنية

جمان  مركز  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�سنفري  عامر  بن  �أحمد  بن  غازي  يعلن 

�ل�ساملة للتجارة -ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1055154, 

وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 2021/10/14م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة 

فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 684 ر.ب: 211

هاتف رقم:99491772 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي

فا�شل بن �شلطان بن فا�شل �لبادي

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �الأ�شد�ف �ملميزة للتجارة -ت�شامنية

�ملميزة  �الأ�سد�ف  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبادي  فا�سل  بن  �سلطان  بن  فا�سل  يعلن 

للتجارة - ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1101396, وللم�سفي 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 

�مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال �لباطنة

هاتف رقم:92269022 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

�أحمد بن حممد بن �شالح �لعجمي

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة يو�شف ور�شا و�شركائه للتجارة �ش.م.م

ور�سا  يو�سف  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعجمي  �سالح  بن  حممد  بن  �أحمد  يعلن 

 ,1352411 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م,  للتجارة  و�سركائه 

�ل�سركـــــــة  2021/6/14م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ  �ل�سركاء  وفقا التفاق 

فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ملعبيلة �جلنوبية - والية �ل�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب: 1835 ر.ب: 611

هاتف رقم:93587775 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي

عبد�للـه بن �شامل بن خلف �لفار�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لتوريد�ت �لهند�شية �لعاملية �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن �سامل بن خلف �لفار�سي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لتوريد�ت �لهند�سية 

�لعاملية �ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1121655, وفقا التفاق 

�ل�سركاء �ملوؤرخ 2021/9/22م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:92275027 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

يون�ش بن �شليمان بن حمد �لعامري

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لبحار �خلم�ش �لعاملية �ش.م.م

يعلن يون�ش بن �سليمان بن حمد �لعامري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لبحار �خلم�ش 

�لعاملية �ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1022891, وفقا التفاق 

�ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/4/15م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ل�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:99244496 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي

مهند بن حممد بن حمد �لريامي

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة ع�شر �لتميز �ل�شاملة �ش.م.م

يعلن مهند بن حممد بن حمد �لريامي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ع�سر �لتميز �ل�ساملة 

�ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1303027, وفقا التفاق �ل�سركاء 

�أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/8/8م,  �ملوؤرخ 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب: 428 ر.ب: 320

هاتف رقم:96901001 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 �مل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجموعة الدولية احلديثة �ش.م.م

الدولية  املجموعة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الدرعي  حمد  بن  �شعيد  بن  عبداللـه  يعلن 

التفاق  وفقا   ،1180656 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  احلديثة 

ال�شركاء املوؤرخ 2021/7/12م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 644 ر.ب: 130

هاتف رقم: 99267653 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دبي العاملية املتحدة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دبي العاملية املتحدة  يعلن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1110483 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

الغـيــــر،  اأمام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيــل  حق  وحـده  وللم�شفي  2021/4/19م،  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 644 ر.ب: 130

هاتف رقم: 99267653

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للم�ساريع املتطورة �ش.م.م

العاملية للم�شاريع  ال�شركة  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة  يعلن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي 

التفاق  وفقا   ،1098717 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املتطورة 

اأمام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيــل  حق  وحـده  وللم�شفي  2020/12/7م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 644 ر.ب: 130

هاتف رقم: 99267653

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية االأوىل للأعمال �ش.م.م

االأوىل  العاملية  ال�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الدرعي  حمد  بن  �شعيد  بن  عبداللـه  يعلن 

وفقا التفاق   ،1819909 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  لالأعمال 

اأمام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيــل  حق  وحـده  وللم�شفي  2021/1/13م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 644 ر.ب: 130

هاتف رقم: 99267653

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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�سامل بن عي�سى بن م�سلم املع�سني

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع التقنية الف�سية للتجارة �ش.م.م

يعلن �شامل بن عي�شى بن م�شلم املع�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع التقنية الف�شية 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1071271، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 97088866

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

مكتب الكون - حما�سبون قانونيون

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلك املا�سي للتجهيزات العلمية والتجارة �ش.م.م

املا�شي  الفلك  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�شبون   - الكون  مكتب  يعلن 

بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  والتجارة  العلمية  للتجهيزات 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/10/26م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1755021

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1124 ر.ب:121

هاتف رقم: 99228511 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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فريد بن حممد بن حبيب البطا�سي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة التدبري احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

احلديثة  التدبري  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البطا�شي  حبيب  بن  حممد  بن  فريد  يعلن 

 ،1074635 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 24 ر.ب: 111

هاتف رقم: 91154444

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة فريد واأحمد للتجارة �ش.م.م

يعلن فريد بن حممد بن حبيب البطا�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فريد واأحمد للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1296891، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 24 ر.ب: 111

هاتف رقم: 91154444

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

-451-



اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة دبي للم�ساريع - تو�سية

يعلن يحيى بن �شامل بن خلفان ال�شيابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بوابة دبي للم�شاريع - 

تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1839713، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 98881671

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

را�سد بن �سلطان بن �سعيد الها�سمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع الكامل للتجارة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعاع الكامل للتجارة -  يعلن را�شد بن �شلطان بن �شعيد الها�شمي 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1048769 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�شفي  2021/7/6م،  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب: 197 ر.ب: 412

هاتف رقم: 92474484

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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خليل بن نا�سر بن حمود ال�سيذاين

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليقني الهند�سية �ش.م.م

الهند�شية  اليقني  �شركة  بت�شفـية  يقــوم  اأنـه  ال�شيذاين  حمود  بن  نا�شر  بن  خليل  يعلن 

وحـده  وللم�شفي   ،1007794 بالرقـم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 2902 ر.ب: 111

هاتف رقم: 92262999 - 96111892 - 95373460 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

حميد بن حمد بن �سامل احلجري 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سام املزيونة للتجارة واملقاوالت  - ت�سامنية

يعلن حميد بن حمد بن �شامل احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة و�شام املزيونة للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1100695، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 608 ر.ب: 112

هاتف رقم: 98888601 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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نا�سر بن علي بن نا�سر ال�سعيدي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيادة مرتفعات اخلوير العامة �ش.م.م

يعلن نا�شر بن علي بن نا�شر ال�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عيادة مرتفعات اخلوير 

العامة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1375024، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

املعبيلة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 93367575 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

عبا�ش بن طالب بن حبيب اآل داود 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م

يعلن عبا�ش بن طالب بن حبيب اآل داود اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة احلياة لل�شفر وال�شياحة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1246474، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 669 ر.ب: 117

هاتف رقم: 98244843 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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�سيف بن حميد بن علي القنوبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سموخ االأفلج احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلن �شيف بن حميد بن علي القنوبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شموخ االأفالج احلديثة 

وللم�شفي   ،1253916 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 92002702 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

الزهراء بنت عبداللـه بن جميل البلو�سية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش االأحلم احلديثة - تو�سية

تعلن الزهراء بنت عبداللـه بن جميل البلو�شية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة اأر�ش االأحالم 

1261956، وللم�شفية  اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  احلديثة - تو�شية، وامل�شجلة لدى 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�شفــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 511 ر.ب: 315

هاتف رقم: 95442773 

كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــية
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حفيظة بنت عدمي بن �سامل البطا�سية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد التميز لتدريب املو�سيقى والفنون �ش.م.م

التميز  معهد  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  البطا�شية  �شامل  بن  عدمي  بنت  حفيظة  تعلن 

لتدريب املو�شيقى والفنون �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1246122، 

2018/1/3م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي  وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 691 ر.ب: 116

هاتف رقم: 99414792 

كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة م�سقط العاملية حلماية البنية التحتية والهند�سية واملقاوالت �ش.م.م

العاملية  تقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شقط  اأنـها  البطا�شية  �شامل  تعلن حفيظة بنت عدمي بن 

ال�شجـل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقــاوالت  والهند�شية  التحتيــة  البنيـــة  حلمايـــة 

الـتجاري بالرقـم 1164575، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/1/14م، وللم�شفية وحـدها 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــية فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 918 ر.ب: 121

هاتف رقم: 99414792 

كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1414(

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة الزريقاء خلدمات امللهي واألعاب الت�سلية �ش.م.م

تعلن حفيظة بنت عدمي بن �شامل البطا�شية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة الزريقاء خلدمات 

املالهي واألعاب الت�شلية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1125243، 

2018/1/3م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي  وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 691 ر.ب: 116

هاتف رقم: 99414792 

كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجرا�ش احلقيقة للتجارة والت�سويق �ش.م.م

تعلن حفيظة بنت عدمي بن �شامل البطا�شية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة اأجرا�ش احلقيقة 

للتجارة والت�شويق �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1012063، وفقا 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/1/3م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 918 ر.ب: 121

هاتف رقم: 99414792

كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــية
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ملوؤ�س�سة خالد بن عقيل بن علوي مقيبل للتجارة �ش.�ش.و

بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  الذهبية  احلمداين  مكتب  يعلن 

موؤ�ش�شة خالد بن عقيل بن علوي مقيبل للتجارة �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل 

2020/7/12م، وللم�شفي وحـده  املوؤرخ  ال�شركاء  2193817، وفقا التفاق  بالرقـم  الـتجاري 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلوير - �سكة رقم: 4327 - مبنى رقم: 2835 

الطابق الثالث - �سقة رقم: 310

�ش.ب: 575 ر.ب: 130

تليفاك�ش رقم: 24475420

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

بدر بن علي بن عبداللـه املعمري

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأر�ش اخللود املميزة - ت�سامنية

اأر�ش اخللود  ل�شركــــة م�شاريع  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  املعمري  بدر بن علي بن عبداللـه  يعلـن 

املميزة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1096328، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

علي بن عبداللـه بن �سنون ال�سيابي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة الواحة للتجارة �ش.م.م

يعلـن علي بن عبداللـه بن �شنون ال�شيابي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة بوابة الواحة للتجارة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٧٥٧٧٨٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

عبدالعزيز بن علي بن �سيف اخلرو�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما اجلزيرة الع�سرية للتجارة - ت�سامنية

اجلزيرة  �شما  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  اخلرو�شي  �شيف  بن  علي  بن  عبدالعزيز  يعلـن 

الع�شرية للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٣٢٥١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

�سلطان بن حممد الهادي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة حممد بن �سلطان للتجارة - تو�سية

�شلطان  بن  حممد  ورثة  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الهادي  حممد  بن  �شلطان  يعلـن 

عـــن   ،١٢٤٨٤٣٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

عادل بن مراد بن عبداللـه البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة واحة �سنا�ش احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن عادل بن مراد بن عبداللـه البلو�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة واحة �شنا�ش احلديثة 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٤٥٨٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

-459-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

اأحمد بن �سعيد بن نا�سر الريامي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق ال�سم�ش لتظليل النوافذ �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �شعيد بن نا�شر الريامي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شروق ال�شم�ش لتظليل 

انتهاء  عـــن   ،١٠٣٣٢٩٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  النوافذ 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

من�سور بن �سعود بن �سامل املعمري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة يو�سف بن را�سد الوهيبي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن من�شور بن �شعود بن �شامل املعمري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة يو�شف بن را�شد الوهيبي 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  واملقاوالت - ت�شامنية،  للتجارة  و�شريكه 

١٠٤٨٩١١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

يا�سر بن �سعيد بن �سامل ال�سام�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الربميي الع�سرية للتجارة - ت�سامنية

يعلـن يا�شر بن �شعيد بن �شامل ال�شام�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اآفاق الربميي الع�شرية 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٩٩٤٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

عبداللـه بن علي بن حممد الغفيلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار النعمى للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن علي بن حممد الغفيلي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأنوار النعمى للتجارة 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٥٤١٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حما�سن الظاهرة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة حما�شن الظاهرة للتجارة 

عـــن   ،١٠٠١١٩٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مكتب اخلليلي والغيالين و�سركاوؤهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد لالمتيازات �ش.م.م

ب�شفـتـــــه  القانونية  واال�شت�شارات  للمحاماة  و�شركاوؤهم  والغيالين  اخلليلي  مكتب  يعلـن 

الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  لالمتيازات  روافد  ل�شركــــة  امل�شفــــي 

بالرقـــم ١١٩٧٢٣٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مكتب بي كي اف

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �ساوثي للمقاوالت واخلدمات امليكانيكية �ش.م.م

يعلـن مكتب بي كي اف ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شاوثي للمقاوالت واخلدمات امليكانيكية 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٧٨٩٨٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

طارق بن عبدالر�سول بن �سالح الزدجايل

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاجر ال�سغري لالإن�ساءات - تو�سية

يعلـن طارق بن عبدالر�شول بن �شالح الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة التاجر ال�شغري 

عـــن   ،١٢٥٠٢٨٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - لالإن�شاءات 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

مكتب م�سقط للمحا�سبة

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركائز املحيط للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن مكتب م�شقط للمحا�شبة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ركائز املحيط للتجارة واملقاوالت 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٥٦٦٠٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدر�سة ال�سواهل للفرو�سية �ش.م.م

للفرو�شية  ال�شواهل  مدر�شة  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  للمحا�شبة  م�شقط  مكتب  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٧٥٣٧٤٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدى للم�ساريع ال�ساملة �ش.�ش.و

يعلـن مكتب م�شقط للمحا�شبة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ال�شدى للم�شاريع ال�شاملة �ش.�ش.و، 

وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥٥٩٦٠٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة االرتقاء ال�سريع للمعلومات والتجارة �ش.م.م

للمعلومات  ال�شريع  االرتقاء  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  للمحا�شبة  م�شقط  مكتب  يعلـن 

والتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٧٣٤٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطي املرجان �ش.م.م

�ش.م.م،  املرجان  �شواطي  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  للمحا�شبة  م�شقط  مكتب  يعلـن 

وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥١٤٩٨٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوؤمل للتجارة والوكاالت التجارية �ش.م.م

يعلـن مكتب م�شقط للمحا�شبة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املوؤمل للتجارة والوكاالت التجارية 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٠٨٨٦٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

خالد بن �سعيد بن حمد احل�سرمي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سهور للت�سميم �ش.م.م

يعلـن خالد بن �شعيد بن حمد احل�شرمي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة امل�شهور للت�شميم �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٧٤٦٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

�سقر بن �سليمان بن �سقر اليحمدي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سامر املتحدة �ش.م.م

يعلـن �شقر بن �شليمان بن �شقر اليحمدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع ال�شامر 

املتحدة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٨١٧١٩١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلفريي الذهبية - ت�سامنية

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - الذهبية  اخلفريي  م�شاريع 

١١٩٤٤١٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االأعمدة االأربعة �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

م�شاريع االأعمدة االأربعة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٤٨٧٥٧، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية الثالثية املتكاملة �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

الروؤية الثالثية املتكاملة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٩٩٣٨٩، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة املاجنو �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

بهجة املاجنو �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢١٦٣٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االوركيدا البي�ساء �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

االوركيدا البي�شاء �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٤٦٩٩، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

يو�سف بن علي بن �سيف العلوي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح الغبرية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

للتجارة  الغبرية  �شيح  ل�شركــــة  امل�شفــــي  العلوي ب�شفـتـــــه  �شيف  يعلـن يو�شف بن علي بن 

عـــن   ،١١٠٣٥٩٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

نا�سر بن حميد بن حممد الزدجايل

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة نا�سر بن حميد الزدجايل واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن نا�شر بن حميد بن حممد الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة نا�شر بن حميد الزدجايل 

واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣١٢٠٦٢٧، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

حممد بن عبداللـه بن حممد الرئي�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو رمي الرئي�سي - تو�سية

اأبو رمي الرئي�شي -  يعلـن حممد بن عبداللـه بن حممد الرئي�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠٦٣٨٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

جنمة بنت را�سد بن خلفان احلب�سية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز اخلليج لالإبداع �ش.م.م

تعلـن جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�شية ب�شفـتـــــها امل�شفــــية ل�شركــــة مركز اخلليج لالإبداع 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٠١٠٨٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول ال�سهلة احلديثة �ش.م.م

ال�شهلة  احللول  ل�شركــــة  امل�شفــــية  ب�شفـتـــــها  احلب�شية  خلفان  بن  را�شد  بنت  جنمة  تعلـن 

انتهاء  عـــن   ،١١٥٠٨٣٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  احلديثة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد امل�ستقبل احلديثة - تو�سية

امل�شتقبل  رواد  ل�شركــــة  امل�شفــــية  ب�شفـتـــــها  احلب�شية  خلفان  بن  را�شد  بنت  جنمة  تعلـن 

احلديثة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٨٠٧٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكتبة العا�سمة �ش.م.م

تعلـن جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�شية ب�شفـتـــــها امل�شفــــية ل�شركــــة مكتبة العا�شمة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٥٩٨٦٢٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

نوال بنت اإبراهيم بن عبداللـه ال�سيزاوية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد �سحار - ت�سامنية

 - روافد �شحار  ل�شركــــة  امل�شفــــية  ب�شفـتـــــها  ال�شيزاوية  عبداللـه  بن  اإبراهيم  بنت  نوال  تعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٣٣١٠١٦٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية

حممد بن قا�سم بن غلوم العجمي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة واحة القرى الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن حممد بن قا�شم بن غلوم العجمي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة واحة القرى الوطنية 

 ،١٠٥٤٢٢٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

�سويدان بن بخيت بن �سعيد البادي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سويدان بن بخيت بن �سعيد البادي واأوالده للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شويدان بن بخيت بن �شعيد البادي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شويدان بن بخيت بن 

�شعيد البادي واأوالده للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٣١٠٥٥٢٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

�سهيل بن حممد بن �سهيل ال�سايغي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عطر البنف�سج املتميز - ت�سامنية

 - املتميز  البنف�شج  امل�شفــــي ل�شركــــة عطر  ال�شايغي ب�شفـتـــــه  يعلـن �شهيل بن حممد بن �شهيل 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٠٧٥٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

-467-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

علي بن عبا�ش بن درحممد البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ومقهى املدينة اخل�سراء �ش.م.م

يعلـن علي بن عبا�ش بن درحممد البلو�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مطعم ومقهى املدينة 

اخل�شراء �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٣٩٢٠٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة طريق ال�سماء خلدمات الديكور الداخلي �ش.م.م

يعلـن علي بن عبا�ش بن درحممد البلو�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة طريق ال�شماء خلدمات 

الديكور الداخلي �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٢٤٩٠، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

ح�سان بن را�سد بن نا�سر الذهلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز اخلابورة احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلـن ح�شان بن را�شد بن نا�شر الذهلي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة رموز اخلابورة احلديثة 

انتهاء  عـــن   ،١١٨٢٩٦٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة طالئع بركة ال�سرف للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن ح�شان بن را�شد بن نا�شر الذهلي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة طالئع بركة ال�شرف 

للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠١٥٢٧، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

وليد بن علي بن دادين البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بادية بركاء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  بركاء  بادية  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  البلو�شي  دادين  يعلـن وليد بن علي بن 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥٢٣٩٧٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

نا�سر بن �سامل بن علي العمراين

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة نا�سر بن �سامل بن علي العمراين وابنته للتجارة - تو�سية

بن  �شامل  بن  نا�شر  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  العمراين  �شامل بن علي  بن  نا�شر  يعلـن 

علي العمراين وابنته للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٣٢٢٨٧٤٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

ح�سن بن �سامل بن �سعيد العي�سائي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج عاهن - ت�سامنية

يعلـن ح�شن بن �شامل بن �شعيد العي�شائي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأفالج عاهن - ت�شامنية، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٣٦٨٠٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٤(

يا�سر بن علي بن حمود املالكي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سروق الظاهر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  الظاهر  �شروق  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  املالكي  حمود  بن  علي  بن  يا�شر  يعلـن 

عـــن   ،١٠٧١١٥١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

علي بن ح�سني بن علي الرئي�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترتا لل�سيافة والتموين �ش.م.م

يعلـن علي بن ح�شني بن علي الرئي�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ترتا لل�شيافة والتموين 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٨٠٢٨٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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