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كيف يحقق �لعنب �أحالمك باأ�سنان �أقوى و�أجمل؟

ت�سو�سها  ومينع  الأ���س��ن��ان  تقوية  على  يعمل  العنب  اأن  اأط��ب��اء   وج��د 
واإيقاف فقدانها  ويعزز قوة احل�سو لتدوم لفرتة اأطول.

ولطاملا ارتبط م�ستخل�ص بذور العنب  بفوائد �سحية مثل تعزيز قوة 
القلب وحت�سني الدورة الدموية، وميكن �سراوؤه من حمالت الأغذية 

ال�سحية.
والآن وجد العلماء اأنه ميكن اأن ي�سنع املعجزات لالأ�سنان عن طريق 
زيادة عمر ح�سو الأ�سنان التي عادة ما تدوم من 5 – 7 �سنوات فقط. 
اأن  “�سيكاغو” لطب الأ�سنان  اإلينوي” يف كلية  ووجد باحثو جامعة 
ت�سكل  التي  الأن�سجة  “الدنتني” وهي  يعزز  العنب  بذور  م�ستخل�ص 

اجلزء الأكرب من الأ�سنان والتي تقع حتت املينا اخلارجية ال�سلبة.
الأ�سنان  العنب ميكنه الحت��اد مع  اأن مركب م�ستخل�ص  وه��ذا يعني 

املت�سررة لتكوين هيكاًل اأقوى.
تنتهي �سالحية احل�سو،  “عندما  رو�سو:  بدران  اآنا  الدكتورة  وقالت 
يبداأ الت�سو�ص يحيط بها ولذلك نحن نريد تعزيز ذلك احل�سو من 

خالل ا�ستخدام املواد الطبيعية اجلديدة”.
ميكن اأن يحدث ت�سو�ص الأ�سنان عندما تنتج الرت�سبات املرتاكمة على 

الأ�سنان اأحما�ساً متنوعة.
خا�سة  بالكربوهيدرات،  الغني  وال�سراب  الطعام  ن�ستهلك  وعندما 
ال�����س��ك��ري��ات، ت��ت��غ��ذى ال��ب��ك��ت��ري��ا امل���وج���ودة يف ال��رت���س��ب��ات ع��ل��ى تلك 
يف  الأحما�ص  تلك  تبداأ  ثم  وم��ن  الأح��م��ا���ص.  وتنتج  الكربوهيدرات 
حتليل �سطح الأ�سنان ما ي�سبب الثقوب التي ُتعرف با�سم التجاويف، 
ويبداأ التجويف يف تدمر الطبقة الثانية التي تقع حتت املينا وهي 
رو�سو: “فيما يتعلق باحل�سو  الدكتورة  وقالت  العاج.  “الدنتني” اأو 
وقد  �سيء،  اأه��م  واحل�سوة  ال�سن  بني  ال��راب��ط  اجل��زء  ا�ستقرار  يكون 
اأن املركب املوجود مب�ستخل�ص بذور العنب يعمل على تعزيز  وجدنا 

تلك الروابط وحماية وترميم الأ�سنان”.

خادمة تبتز �أ�سرة بقدر�ت �سحرية 
ا�ستنجدت اأ�سرة �سعودية، يف العا�سمة الريا�ص، بهيئة الأمر باملعروف 
با�ستخدام  هددتها  اأفريقية  �ساحرة  من  لإنقاذها  املنكر،  عن  والنهي 

قدراتها ال�سحرية اخلارقة �سد اأحد اأفراد الأ�سرة.
وقالت هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، اإنها “جنحت يف �سبط 
عاملة منزلية من جن�سية اأفريقية تعمل عند اإحدى الأ�سر ال�سعودية 

بعد اأن ابتزت مواطنة وهددتها ب�سحر ابنتها.
وقالت الهيئة، يف تغريدة عرب ح�سابها على تويرت اإنها “تعاونت مع 

�سرطة منطقة الريا�ص يف املهمة، ومتكنت من توقيف ال�ساحرة.
ولدى الهيئة امل�سوؤولة عن تطبيق عدد من قواعد ال�سريعة الإ�سالمية 
يف اململكة، وحدة متخ�س�سة مبكافحة ال�سحر وال�سعوذة الذي ينت�سر 
الوافدين  من  كثر  يد  على  وا�سع  نطاق  على  اململكة  يف  ا�ستخدامه 
ال�سحر  ميار�سون  من  ويواجه  واآ�سيوية.  اأفريقية  دول  من  الأجانب 
وال�سعوذة يف ال�سعودية، عقوبات م�سددة قد ت�سل حد الإعدام يف بلد 

يطبق ال�سريعة الإ�سالمية يف غالبية مناحي احلياة فيه.

ن�سائح مفيدة ملر�سى �لد�ء �لبطني
يتعني على مر�سى الداءالبطني الإبتعاد عن جميع الأطعمةاملحتوية 

علىبروتني"الغلوتني"، كاخلبز واملعكرونة.
وقالت اخلبرة الأملانية بيانكا ماورر، اأن ثمن غرام من دقيق القمح، 
جانب  اإىل  املر�سى  على  ل��ذا  مبتاعب،  ال�سعور  يف  يت�سبب  اأن  ميكن 
التخلي عن الأطعمة املحتوية على الغلوتني، الإلتزام بالإ�سرتاطات 
املق�سود  غ��ر  الن��ت��ق��ال  لتجنب  وذل���ك  اأي�����س��اً،  امل��ط��ب��خ  يف  ال�سحية 
للغلوتني. ويجب اإ�ستخدام اأ�سطح عمل نظيفة متاماً لإعداد الطعام، 
وعدم ا�ستخدام اأية اأدوات مطبخ، يتم بها اإعداد اأطعمة حتتوي على 
الغلوتني. ويتجمع الكثر من الفتات يف جهاز حتمي�ص اخلبز، كما اأن 
األواح الطهي واملالعق اخل�سبية واخلالطات اليدوية، من ال�سعب اأن 

تخلو من بقايا الغلوتني.
ويف املقابل ميكن ا�ستخدام اأدواتاملائدةوالأوانيوقوالب اخلبز امل�سنوعة 
منال�سيليكون، ولكن ب�سرط تنظيفها ب�سكل جيد بعد ا�ستخدامها يف 

اإعداد اأطعمة حمتوية على الغلوتني.
ويف خزانة الأطعمة يلزم تغليف الأطعمة اخلالية من الغلوتني ب�سكل 

جيد، وتخزينها فوق الأطعمة املحتوية على الغلوتني.
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خرب �سيء ملحبي �سيكوالتة غالك�سي
اأعلنت �سركة مار�ص ل�سناعة ال�سيكولتة، �سحب كميات من بع�ص منتجاتها، 
مثل غالك�سي ومالتيزرز وتيزرز ومن�سرتلز من الأ�سواق لحتمال احتوائها 

على جرثومة ال�ساملونيال.
اأن  من  حّذرت  ال�سركة  اأن  وذكرت هيئة الإذاعة الربيطانية "بي بي �سي"، 

املنتجات املطروحة للبيع يف بريطانيا واأيرلندا "يجب عدم تناولها.
وجود  احتمال  اختبارات  اأظهرت  بعدما  ج��اء  ال�سحب  ق��رار  اأن  واأو�سحت 

ال�ساملونيال يف مكونات ال�سيكولتة.
وقالت ال�سركة: نعكف على العمل عن قرب مع هيئات �سالمة الغذاء املعنية 

ومع عمالئنا للتاأكد من اأن املنتجات امل�سابة مل تعد متاحة للبيع.
اإ�سابتها  املحتمل  ال�سيكولتة  منتجات  م��ن  الآلف  اأن  م��ار���ص  وتعتقد 

بال�ساملونيال بيعت بالفعل اإىل الزبائن.
املتحدة  اململكة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  التجزئة  بائعي  م��ن  ال�سركة  وطلبت 

واأيرلندا �سحب املنتجات امل�سابة من الأرفف فوراً.
ال�سركة  م�سنع  يف  بال�ساملونيال  امل�سابة  ال�سيكولتة  منتجات  ّنعت  و�سُ

مبدينة �سالو مبقاطعة بارك�سر غربي لندن.
وطالبت ال�سركة الزبائن الذين ا�سرتوا احللوى امل�سابة بالت�سال مبركز 

عمالء مار�ص لإعادتها وتلقي ما دفعوه.
"ال�ساملونيال" عبارة عن جرثومة ع�سوية منت�سرة يف الطبيعة ويف العديد 
من الكائنات احلية، تنتقل العدوى بها عن طريق الفم، من خالل تناول 
الغذاء  تلويث  ال�ساملونيال  وت�ستطيع  باجلرثومة،  ملوثة  مياه  اأو  اأغذية، 

وت�سميمه ب�سكل ي�سيب اآلف املر�سى.

�أم تقطع �حلبل �ل�سرّي بال�سمعة
�سوراً  ال��ربي��ط��اين  م���رور  م��وق��ع  ن�سر 
لأّم ُتدعى ل�سي بارات )29 عاما( وهي 
ال�����س��ري اخل��ا���ص بها من  تقطع احل��ب��ل 
خالل حرقه بال�سمعة بعد �ساعة ون�سف 
ال�ساعة على اإجنابها مولودها. والالفت 
اأّنها ظهرت وهي ت�ستعني  ال�سور هو  يف 
فقط  اأع���وام   5 العمر  من  البالغ  بابنها 
وتهدف ل�سي من خالل  بذلك.  للقيام 
هذه اخلطوة اإىل جمع 4 عنا�سر خالل 
الرياح،  الأر������ص،  وه���ي  ال�����ولدة  عملية 
النار واملياه. اأّما عن �سبب هذه العنا�سر 
املكان  هي  الأر����ص  ف��اإن  قولها،  وبح�سب 
متثل  والرياح  طفلها  فيه  اأجنبت  ال��ذي 

النف�ص الأول الذي ا�ستن�سقه املولود.
اأم����ا امل��ي��اه ف��ذل��ك لأّن ال�����ولدة مت��ت يف 
ال�سري  احلبل  لأّن  وال��ن��ار  امل��ي��اه  حو�ص 
ُحرق بال�سمعة. واجلدير ذكره، اأن حرق 
فقد  ج��دي��داً  اأم���راً  لي�ص  ال�سري  احلبل 
كان ُي�ستخدم منذ مئات ال�سنني حلماية 
اأّي  م���ن  ووق���اي���ت���ه���ا  ال���ن���زي���ف  م���ن  الأم 
ال��ولدة. وبح�سب  ع��دوى فرو�سية بعد 
ال�����س��ح��ي��ف��ة، ف����اإن ح���رق احل��ب��ل ال�سري 
تعزيز  يف  ي�ساعد  امل�سيمة  ع��ن  لف�سله 
ال���رواب���ط ال��ع��ائ��ل��ي��ة ب��ني الأف������راد الذي 

يت�ساعدون على القيام بذلك.

كيف توفقني بني عملك 
وم�سوؤولياتك �ملنزلية؟ �ص 23

مز�د ينتهي مبقتل �ساب 
انتهت مزايدة على �سيارة يف اإحدى 
معار�ص ال�سيارات يف مدينة حائل 
نافذة  �ساب عدة طعنات  تلقي  اإىل 

اأردته قتيال.
بح�سب  احلادثة،  تفا�سيل  وت�سر 
�سحيفة “�سبق”، اإىل اأن مواطنني 
حائل  يف  لل�سيارات  ا  معر�سً دخلوا 
واأخذوا يف املزايدة على �سعرها مع 
الع�سرين من عمره حتى  �ساب يف 

احتدم الأمر ووقع بينهما �سجار.
وت��دخ��ل احل��ا���س��رون وف��رق��وا بني 
املواطننينْ  اأن  غ��ر  امل��ت�����س��اج��ري��ن، 
املكان  اأن غادر  بعد  بال�ساب  حلقوا 
ب��ي��ن��ه��م فتلقى  ال�����س��ج��ار  ل��ي��ت��ج��دد 
اأردته  ن��اف��ذة  طعنات  ع��دة  ال�����س��اب 
قتياًل. وُنقل ال�ساب اإىل م�ست�سفى 
امللك خالد بحائل لُيعلن عن وفاته 
هناك، فيما بداأت اجلهات الأمنية 
ال���ب���ح���ث ع����ن امل���ت�������س���ب���ب، وذك�����رت 

م�سادر اأنهم من خارج حائل.

تعرف على ملكة �لعقارب
ي�����دع�����ون ����س���ك���ان ت����اي����الن����د ه���ذه 
وا�سمها  ال��ع��ق��ارب  مبلكة  امل��واط��ن��ة 

كانت�سانا كيتكايف
ي�����دع�����ون ����س���ك���ان ت����اي����الن����د ه���ذه 
وا�سمها  ال��ع��ق��ارب  مبلكة  امل��واط��ن��ة 
كانت�سانا كيتكايف. دخلت كانت�سانا 
قادرة  باعتبارها  مو�سوعة غيني�ص 
ع��ل��ى اإم�������س���اك خم��ل��وق خ��ط��ر يف 

الفم ملدة طويلة.
تفيد توكو اأن كانت�سانا بداأت تقدم 
�سنوات وخاللها  عرو�سا من عدة 
املف�سليات  ت����زح����ف  ك���ي���ف  ت�����رى 

ال�سامة على وجهها.
كانت�سانا  ق����درت   2008 ع���ام  يف 
 3 ب��اإب��ق��اء احل��ي��وان يف فمها م���دة 
دقائق و28 ثانية ومل يحطم هذا 

الرقم القيا�سي اأحد من قبل.
اأقامت  ح���زي���ران،  ���س��ه��ر  اأوائ�����ل  يف 
باتايا.  يف  مماثال  عر�سا  الم���راأة 
وخالل فرتة املعر�ص زحف عليها 
�سامة،  خملوقات  ع�سر  م��ن  اأك���ر 

وغطت وجهها متاما.

�أ�سرع م�سعد يف �لعامل
التكنولوجيا  ����س���رك���ة  اأن����ت����ج����ت 
اليابانية “هيتا�سي” اأ�سرع م�سعد 
اإىل  يف العامل، حيث ت�سل �سرعته 
 75( ال��دق��ي��ق��ة  م����رتا/   1260
الرقم  �ُسجل  ال�ساعة(.وقد  كلم/ 
اختباره  خالل  للم�سعد  القيا�سي 
وهو  امل�������ايل،   ”CTF“ ب�����رج  يف 
طولها  �سحاب  ناطحة  ع��ن  ع��ب��ارة 
530 مرتا فى مدينة غوانغت�سو 

بال�سني.
املا�سي،  م��اي��و  يف  جت��رب��ت��ه  وع��ن��د 
الق�سوى  امل�سعد  ���س��رع��ة  و���س��ل��ت 
اأو  ال��دق��ي��ق��ة،  م���رت/   1200 اإىل 
يف  الآن  وه��و  ك��ل��م/ال�����س��اع��ة،   72

مرحلة التعديل النهائي.

ال�صغار  لأن  الأطفال.  تغذية  يف  اأحيانا  الوالدان  يحتار 
يرف�صون الكثري من الأطعمة، اأو لوجود ح�صا�صية معينة. 

ولكن هناك مادة غذائية مهمة لنمو الأطفال، 
ول  التغذية،  �صوء  من  يعانون  من  ل�صيما 

ال�صائع  عك�س  على  احل�صا�صية،  ت�صبب 
عنها.

كثريا ما تخرج علينا نتائج درا�صات علمية 
مثل  عليها،  ن�صاأنا  غذائية  معتقدات  تزلزل 
والتي  باحلديد  ال�صبانخ  غنى  "اأ�صطورة" 

ال�صديدة فيها. على  املبالغة  الدرا�صات  اأثبتت 
فوائد  عن  الدرا�صات  تك�صف  الآخ��ر  اجلانب 
هو  كما  ال�صيء،  بع�س  مهملة  لأطعمة  عديدة 

احلال مع البي�س، الذي اأظهرت درا�صة حديثة 
فوائده العديدة ل�صيما لنمو الأطفال.

ووفقا للدرا�سة التي اأجريت يف الإك��وادور، فاإن البي�ص 
ل يدعم منو ال�سغار فح�سب، بل اإنه ميكنه عالج خلل 
النمو، الناجت عن �سوء التغذية عند الأطفال. ور�سدت 
الدرا�سة التي ن�سرتها جملة "Pediatrics" العلمية 
التي  البي�سة،  ق�����س��رة  حت��ت  ج��م��ة  ف��وائ��د  املتخ�س�سة، 
بينها  العلماء  رب��ط  "الكولني" التي  م��ادة  على  حتتوي 
وبني النمو يف جتارب �سابقة على احليوانات، بالإ�سافة 
الفيتامينات والربوتينات احليوانية  اإىل جمموعة من 

املهمة لبناء الع�سالت.
الباحثون  ا�ستعان  النمو،  على  البي�ص  تاأثر  ولر�سد 
مبجموعة من الأطفال ممن يعانون من تاأخر يف النمو، 
وهي م�سكلة منت�سرة يف بع�ص مناطق الإكوادور نتيجة 

�سوء التغذية. 
ومت تق�سيم الأطفال الذين تراوحت اأعمارهم بني �ستة 
املجموعة  ح�سلت  جم��م��وع��ت��ني،  اإىل  اأ���س��ه��ر،  وث��م��ان��ي��ة 
اأما  العادية.  التغذية  بجانب  يوميا  بي�سة  على  الأوىل 
التغذية  على  فح�سلت  الأطفال  من  الثانية  املجموعة 

اليومية التقليدية دون البي�ص الإ�سايف.
الأ���س��ب��وع��ي��ة لالأطفال،  امل��ت��اب��ع��ة  م��ن  اأ���س��ه��ر  �ستة  وب��ع��د 
تراجعت ن�سبة الأطفال الذين يعانون من بطء النمو، 
بن�سبة 43 باملئة يف املجموعة الأوىل التي ح�سلت على 
البي�ص ب�سكل يومي. اأما املجموعة الثانية من الأطفال 

فزادت فيها ن�سبة بطء النمو.
اهتمام اأملاين بالدرا�سة

اأثارت نتائج هذه الدرا�سة اهتمام الباحثني يف اأملانيا، اإذ 
التغذية  علوم  يف  املتخ�س�ص  كولت�سكو،  برتهولد  اأ�سار 
الأغلب  ال�سابقة ر�سدت يف  الدرا�سات  اأن  اإىل  مبيونيخ، 
على  ال���ب���ودرة،  كاللنب  امل�سنعة  الأغ��ذي��ة  بع�ص  ت��اأث��ر 

الأطفال. واأ�ساف كولت�سكو يف ت�سريحات ن�سرتها جملة 
البي�ص  لتاأثر  الباحثني  "جتربة  الأملانية:  "�سبيغل" 

هي م�ساألة جديدة وبالتاأكيد فكرة جيدة".
"نقطة  اإىل  نف�سه  الوقت  اأ�سار يف  الأمل��اين  لكن اخلبر 
خلل" يف الدرا�سة، اإذ اأن الأطفال الذين متت تغذيتهم 
يوميا بالبي�ص، كانوا يعانون منذ بداية الأمر من �سوء 
اأي  اإدخ��ال  ي�ساعد  اأن  البديهي  فمن  وبالتايل  التغذية 
اتفق  عن�سر غذائي يف حت�سني حالتهم. لكن كولت�سكو 
باإطعام  بالبدء  بالتو�سية  الدرا�سة،  على  القائمني  مع 
وال�سابع،  اخلام�ص  ال�سهرين  بني  ما  البي�ص  الأط��ف��ال 
البي�ص  ي�سببها  التي  احل�سا�سية  اأن���واع  لبع�ص  جتنبا 

والتي تزيد كلما تاأخر تعرف اجل�سم عليه.
اأن ما ينطبق على دول يعاين  التنويه هنا على  ويجب 
بال�سرورة  ينطبق  ل  التغذية،  �سوء  من  الأطفال  فيها 
على باقي الدول، لذا ل يجب القتداء بالدرا�سة واإطعام 
تاأخر يف  يعاين من  ك��ان ل  اإذا  يوميا  البي�ص  الأط��ف��ال 

النمو.
تغذية  ال��ذي يح�سل على  الطفل  اإن  وي��ق��ول اخل���رباء   
اإىل ثالثة فقط  متوازنة ل يحتاج لأكر من بي�ستني 

يف الأ�سبوع.

احذر بدء يومك بتناول املوز!
كثرون ي�ستغنون عن وجبة الفطور لأ�سباب قد تتعلق 
بفقدان ال�سهية اأو ب�سيق الوقت قبل اخلروج من البيت 
اإىل تناول  اإىل العمل مثال. لذا يلجاأ البع�ص  والتوجه 
�سيء خفيف لي�سكت جوعه مثل تناول قطعة موز، وهذا 

ما يحذر منه خرباء التغذية.
ت��ن��اول اخل�����س��ار وال��ف��اك��ه��ة ���س��ح��ي وي��ن�����س��ح ب��ه خرباء 

ال�سباح  ت��ن��اول��ه��ا يف  اإىل  ك��ث��رون  ي��ل��ج��اأ  ل���ذا  ال��ت��غ��ذي��ة، 
ين�سح  فاكهة  كل  لي�ص  لكن  الفطور.  وجبة  لتعوي�ص 
التغذية  خ��ب��رة  تن�سح  ل��ه��ذا  ف��ارغ��ة،  وامل��ع��دة  بتناولها 
ال�سباح  يف  امل��وز  تناول  بعدم  جيوفر،  داري  الأمريكية، 
ت��ن��ق��ل ع��ن��ه��ا �سحيفة  ب��ح�����س��ب م����ا  ف����ارغ����ة؛  وامل����ع����دة 

األغمانية" الأملانية. "اأوغ�سبورغر 
وحت����ذر اخل��ب��رة الأم��ري��ك��ي��ة ال��ذي��ن ي��اأم��ل��ون بتغذية 
الفطور، وتن�سحهم  باكرا قبل  املوز  تناول  �سحية، من 
ال�سحيفة  ح�����س��ب  م��ث��ال،  ك��م��رى  اأو  ت��ف��اح��ة  ب��ت��ن��اول 

الأملانية.
اإىل احتوائه  املوز، فيعود  تناول  التحذير من  اأما �سبب 
اأخرى  بفاكهة  م��ق��ارن��ة  ال�سكر  م��ن  ك��ب��رة  كمية  ع��ل��ى 
مثل التفاح والكمرى، وبالتايل فاإن املوز يزود اجل�سم 
بالطاقة ب�سرعة، وهذا يوؤدي اإىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف 
الدم اأي�سا ب�سرعة وعودته اإىل النخفا�ص ب�سرعة. لكن 
ب�سرعة  للطاقة  يحتاجون  الذين  للريا�سني  بالن�سبة 
ف���اإن ت��ن��اول امل���وز يف ال�����س��ب��اح ي��ك��ون م��ف��ي��دا ومي��ك��ن اأن 

ميدهم بالطاقة الالزمة.
ويرى خرباء ال�سحة اأنه بعد ذلك ي�سعر املرء من جديد 
الغداء،  وج��ب��ة  م��وع��د  يحني  اأن  قبل  ب��اجل��وع  وب�سرعة 
ويرتافق اجلوع مع ال�سعور بالتعب. ومن هنا فاإنه لي�ص 
امل��وز و�سد اجل��وع حتى موعد وجبة  املنا�سب تناول  من 
تناول  ع��ن  ال�ستغناء  اأب���دا  يعني  ل  ذل��ك  لكن  ال��غ��داء. 
ب�سكل مطلق، حيث يحتوي على  ال�سباح  �سواء يف  املوز 
فيتامني  مثل  اجل�����س��م،  يحتاجها  مهمة  غ��ذائ��ي��ة  م���واد 
ال�سرورية  املواد  وهذه  واملغنيزيوم،  والبوتا�سيوم   B6
ي�ستفيد منها اجل�سم بتناول املوز مع اأ�سياء اأخرى مثل 

املك�سرات والزبادي.

قدرة للجنني وهو يف 
رحم �أّمه مل تتوّقعوها!

اكت�سف علماء، موؤخرا، اأن اجلنني 
يكت�سب القدرة على متييز الوجوه 
الب�سرية وهو ما يزال داخل رحم 

والدته.
"ديلي  �سحيفة  نقلت  م��ا  ووف���ق 
عددا  ف�����اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل" 
م��ن الأج���ن���ة اأب�����دوا ت��ف��اع��ال حني 
اأ�سكال �سوئية ت�سبه مالمح  راأوا 

الإن�سان، على جدار الرحم.
اأم���ا ل��دى ع��ر���ص اأ���س��ك��ال �سوئية 
اأخ�����رى ع��ل��ى ج����دار ال���رح���م، فلم 
نف�سه،  بال�سكل  الأج��ن��ة،  يتفاعل 
اأنهم ميلكون  ال��ذي يظهر  الأم��ر 

ق�������درة ع���ل���ى ال���ت���م���ي���ي���ز يف ف���رتة 
مبكرة.

واأو�سح فان�سنت رايد، وهو باحث 
الربيطانية  لنك�سرت  جامعة  يف 
ق���اد ال��درا���س��ة ال��ط��ب��ي��ة، اأن م��ا مت 
التو�سل اإليه موؤخرا يقدم اإ�سافة 
علمية ب�ساأن طريقة تطور النظام 

الب�سري لدى الأجنة.
واأجرى باحثون درا�ستهم ا�ستنادا 
اإىل عينة من الأجنة ي�سل عمرها 
عر�ست  وق��د  الثامن،  ال�سهر  اإىل 
اأ�سكال �سوئية قريبة من مالمح 

الإن�سان على جدار الرحم.

عالج فعال وب�سيط ل�سوء �لتغذية عند �الأطفال
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�ش�ؤون حملية
مب�صاركة 30 خطاطا من 16 دولة

نهيان بن مبارك يعتمد برنامج ملتقى رم�سان خلط �لقر�آن

تنطلق نهاية ال�صهر احلايل بتكلفة مليوين يورو

جامعة ز�يد ت�سارك يف �أبحاث دولية لدر��سة �لعو��سف �لرت�بية يف منطقة �خلليج

»�لرقابة �لغذ�ئية« ينظم فعالية �ملري �لرم�ساين مبدينة �لعني

•• دبي - الفجر

وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  اعتمد 
املعرفة برنامج الدورة التا�سعة من ملتقى رم�سان خلط القراآن الكرمي 
والذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف الفرتة من 23 وحتى 25 
من رم�سان اجل��اري يف الف�ستيفال �ستي بدبي حتت رعاية معايل ال�سيخ 
عربية  دول��ة   16 من  خطاطا   30 وم�ساركة  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
اأر�ص الإم��ارات ليخطوا  اأر�ص اخلر،  واإ�سالمية واأجنبية يجتمعون على 
معا 30 جزاأ من القراآن الكرمي خالل 3 اأيام، وذلك بخط الثلث لأول مرة 
وهو ما ميثل نقلة نوعية يف م�ستوى امللتقى و يجعل من الدورة التا�سعة 

الدورة الأكر متيزا بني �سابقاتها.
واأكد ال�سيخ نهيان بن مبارك اأن وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ت�سع كافة 
باعتباره  الكرمي  القراآن  اإمكاناتها لإجناح فعاليات ملتقى رم�سان خلط 
العام  ال��وزارة على مدار  التي تنظمها  الفعاليات الدولية  اأهم  واح��دا من 
اأن  م�سيفا  وفنونها،  العربية  اللغة  قيمة  تعزيز  اإىل  خاللها  من  وت�سعى 
م�ساركة خطاطون من اأكر من 16 دولة عربية واإ�سالمية اأوروبية يعد 
دليال على جناح امللتقى الذي يربط بني القيمة الروحية العظيمة للقراآن 
ال��ك��رمي والإب����داع ال��راق��ي للفنان واخل��ط��اط الإ���س��الم��ي يف خ��ط حروف 

وكلمات هذا الكتاب املجيد.
اأن اختيار خط الثلث لكتابة الن�سخة الكاملة من القراآن  واأو�سح معاليه 
هذا العام يعد نقلة حقيقية يف م�سرة امللتقى ملا لهذا اخلط من جماليات 
امل�ساركة يف  يقبلون على  الذين  راقية و�سعوبة حقيقية على اخلطاطني 
القواعد  وف��ق  واإبداعاته  اإمكاناته  منهم  كل  ي��ربز  بحيث  لقدراتهم  حتد 
العامة التي حددتها وزارة الثقافة وتنمية املعرفة لكتابة امل�سحف ال�سريف 
اإىل  الكرمي  القراآن  اأن ملتقى رم�سان خلط  اإىل  العام. ونبه معاليه  هذا 
حالة  املا�سية  ال�سنوات  م��دى  على  �سكال  العاملية  ال���ربدة  ج��ائ��زة  ج��ان��ب 
اأ�سحت  وكما  الإ�سالمية  والزخرفة  العربي  اخلط  م�سرة  يف  ا�ستثنائية 
دولة الإمارات العربية حمط اأنظار كافة خطاطي العامل، بل ميكننا القول 
بكل فخر اأن الإمارات من خالل هذه الفعاليات الكربى قد مهدت الطريق 
لتطوير اخلط العربي واإحياء العديد من اخلطوط التي كادت تندثر من 

فرط تغافل اخلطاطون احلاليون عنها.
واأ�ساد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك بالنجاح الكبر الذي حققه امللتقى يف 
دوراته ال�سابقة، حيث بات ملتقى رم�سان خلط القراآن الكرمي واحداً من 
اأهم امللتقيات الثقافية املتخ�س�سة على الأجندة الدولية يف جمال اخلط 
العربي والفنون الإ�سالمية، موؤكدا اأن الهدف الرئي�سي من تنظيم امللتقى 
على  لي�ص  العربي  بفن اخلط  العربية ممثلة  اللغة  واآداب  فنون  دعم  هو 
امل�ستوى املحلي وح�سب واإمنا عامليا اأي�سا، مثمنا غاليا الدعم الكبر الذي 
الر�سيدة  القيادة  قبل  من  ال�سخمة   الثقافية  الفعاليات  هذه  به  حتظى 

الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب  ممثلة 
حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ال�سيخ  و�سمو  اهلل،  رع��اه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  حممد 
والذي  اهلل،  رعاهم  لالحتاد  العلى  املجل�ص  اأع�ساء  واإخوانهم  امل�سلحة، 
وو�سع  والفنية،  واملعرفية  الثقافية،  املجالت  كافة  على  اإيجابيا  انعك�ص 
الإمارات يف املكانة التي تليق بها عربيا ودوليا، فاأ�سبحت قبلة لكافة فناين 

وخطاطي ومثقفي العامل.
واأ�ساف معاليه اأن ملتقى خط القران الكرمي  يعد واحداً من اأهم مبادرات 
اإىل  وال��و���س��ول  ال��دول��ة  داخ���ل  والفنية  الثقافية  ل��دع��م احل��رك��ة  ال����وزارة 
املعرفة  بالرتاث والثقافة  الثقافة وتنمية  اهتمام وزارة  اإطار  العاملية، يف 
والرتاث  اخلط  فنون  بقيمة  اجلديدة  الأجيال  وتعريف  العربية،  واللغة 

وهو ما يج�سده ملتقى خط القراآن الكرمي.
عدة  �سروطاً  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  و�سعت  اأخ���رى  جهة  وم��ن     
الثلث، ومبقيا�ص واحد  لإجناز هذا العمل، كاعتماد نوع اخلط وهو خط 
توحيد  وكذلك  امل�ستخدم،  ال��ورق  ون��وع  الكتابة،  يف  امل�ستخدمة  ل��الأق��الم 
نوعية الأحبار وهي اأحبار تقليدية تاأخذ بعني العتبار مقاومتها لعوامل 

الثقافة  اأطول فرتة زمنية ممكنة، حيث حتتفظ وزارة  التعرية وتتحمل 
وتنمية املعرفة بالن�سخة الكاملة لكتاب اهلل بتوقيعها من كل امل�ساركني يف 
امللتقى، وتاريخ اإجنازه، لتدخل �سمن مقتنيات الوزارة النفي�سة التي تعد 

تراثا لالأجيال القادمة. 
وت�سم جلنة حتكيم امللتقى  الأ�ستاذ حممد اأوزج��اي من تركيا، والأ�ستاذ 
حممد  عبيدة  والدكتور  ال��ع��راق،  من  الفرجاوي  داوود  بهيه  الر�سا  عبد 
والذين  تركيا،  من  التميمي  حممد  وال�ستاذ  �سوريا،  من  البنكي  �سالح 
يقع على عاتقهم عملية التحكيم، واملتابعة والتدقيق للن�سو�ص القراآنية 
والزخرفة  اخلط  لوحات  معر�ص  اإىل  اإ�سافة  اخلطاطون،  ينجزها  التي 
ملتقى  هام�ص  على  يقام  ال��ذي  العاملية،  ال��ربدة  بجائزة  الفائزة  لالأعمال 

رم�سان خلط القراآن.
كافة  حل�سور  ع��ام��ة  ال��دع��وة  اأن  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزارة  واأك����دت 
العربي  باخلط  املهتمني  لكافة  اأي��ام  ثالثة  م��دى  وعلى  امللتقى  فعاليات 
خالل  م��ن  احلكيم  ال��ذك��ر  اآي���ات  كتابة  كيفية  على  بالتعرف  وال�سغوفني 
القراآن  م��ن  كاملة  ن�سخة  اإجن���از  على  عملهم  اأث��ن��اء  اخلطاطني  متابعة 
يوميا من  دبي  �سيتي  بالف�ستيفال  النرتكونتننتال  بفندق  وذلك  الكرمي 

العا�سرة م�ساءا وحتى الثانية بعد منت�سف الليل.

•• اأبوظبي – الفجر

ت�سارك كلية العلوم الطبيعية وال�سحية بجامعة زايد 
يف  باأملانيا  احليوية  للكيمياء  بالنك  ماك�ص  معهد  مع 
اإجراء جمموعة من الأبحاث حول العوا�سف الرتابية 
من  القريبة  اجلو  طبقات  يف  الكيميائية  والتفاعالت 
�سطح الأر�ص يف منطقة اخلليج العربي، وذلك خالل 
فرتة 40 يوما تبداأ من نهاية يونيو احلايل وت�ستمر 

حتى اأوائل اأغ�سط�ص املقبل.
 وتقدر تكلفة هذه احلملة بنحو مليوين يورو، وياأتي 
"جمعية  م��ن  معظمها  متعددة،  م�سادر  م��ن  متويلها 
املعهد  ماك�ص بالنك" العريقة، والتي ين�سوي حتتها 
ا�سم  علمياً حتمل  80 معهداً  املذكور كواحد من بني 
ماك�ص بالنك وتعد من اأهم مراكز البحث العلمي يف 

اأملانيا ولها �سمعتها الدولية.
مدير  املهيدب  ريا�ص  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  وع��رب   
اأن ي�سهم هذا امل�سروع يف متكني  اأمله يف  اجلامعة عن 
الرتابية  العوا�سف  لتاثر  اأف�سل  فهم  م��ن  العلماء 
يف ال��غ��الف اجل���وي ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ق��ري��ب��ة م��ن �سطح 

الر�ص. 
ماك�ص  معهد  مع  تفاهم  مذكرة  زاي��د  جامعة  ووقعت 
بتن�سيق هذا  ب����دوره  ي��ق��وم  ال����ذي  ل��ل��ك��ي��م��ي��اء،  ب��الن��ك 

امل�سروع، مب�ساركة دولية من اأوروبا وال�سرق الأو�سط.
ويعكف على تطوير ال�سراكة بني جامعة زايد ومعهد 

ماك�ص بالنك للكيمياء كل من د. فار�ص هواري عميد 
يو�سف  د.  و  بالإنابة  وال�سحية  الطبيعية  العلوم  كلية 
اأبحاثهما يف هذا  اأ�سفرت  نزال الأ�ستاذ بالكلية.. حيث 
اإقليمي  م�����س��روع  يف  دويل  ت��ع��اون  تاأ�سي�ص  ع��ن  ال�����س��اأن 
رئي�سي �سيوؤدي اإىل اإجراء قيا�سات ميدانية رائدة عرب 
اخلليج العربي، وذلك با�ستخدام �سفينة اأبحاث �ساملة 

تقوم بتو�سيف تفاعالت الغبار يف الغالف اجلوي.
ذات   الأو�سط منطقة  "ال�سرق  اأن  اإىل  الباحثان  واأ�سار 
كثافة �سكانية، وت�ستمل على عدد من املناطق املناخية 
منها م��ا ه��و ح��ار وج���اف يت�سم ب��ارت��ف��اع احل����رارة اإىل 
درجاتها الق�سوى وندرة هطول الأمطار، وبالتايل فاإن 
الغبار يف الغالف اجلوي وتلوث الهواء يت�سافران معاً 
خللق اأثر رئي�سي على البيئة وال�سحة العامة. وهناك 
حاجة ما�سة اإىل اإج��راء بحوث بيئية يف املنطقة لفهم 
هذه الق�سايا، حيث اإن بيانات الر�سد، وخا�سة املتعلقة 
من  �سخمة  كميات  م��ن  يحوية  مب��ا  اجل��وي  بالغالف 

ذرات الغبار الدقيقة، نادرة".
ويهدف امل�سروع اإىل اإجراء قيا�سات ميدانية رائدة عرب 
با�ستخدام  وذل��ك  ال�سيف،  يف  العربي  اخلليج  حو�ص 
ال�سفينة البحثية املذكورة لكي تراقب يف وقت متزامن 
املحتوي  اجل��وي  وال��غ��الف  اجل��وي��ة  الكيمياء  عمليات 
على ذرات الغبار. ويقوم معهد ماك�ص بالنك للكيمياء 
التي  البحثية  العمليات  بتن�سيق  اأمل��ان��ي��ا  يف  احل��ي��وي��ة 
يت�سمنها امل�سروع، مب�ساركة دولية من اأوروبا وال�سرق 

الأو�سط.
على  باحلملة  �ستقوم  التي  الأب��ح��اث  �سفينة  وحتتوي 
كيمياء  ودرا�سة  مل�سح  واملج�سات  الأجهزة  اأن��واع  اأح��دث 
التحكم  �سيتم  امل�سح  عملية  وخ��الل  اجل���وي،  ال��غ��الف 
بطائرة غر ماأهولة لقيا�ص خ�سائ�ص املواد الكيميائية 

والفيزيائية من ارتفاع ثالثة كيلومرتات.
ال�سفينة،  بها  �ستقوم  التي  القيا�سات  ت�ساعد  و���س��وف 
يف  ريا�سية،  من��اذج  على  مبنية  ح�سابات  تكملها  والتي 
حتديد الآثار املعقدة التي حُتدثها النبعاثات، الناجمة 
ب�سرية،  �سلوكيات  عن  النا�سئة  اأو  طبيعية  عوامل  عن 
الأو�سط. كما  ال�سرق  الغالف اجل��وي يف منطقة  على 
م�ساريع  يف  ج��ي��دة  م�ساهمة  القيا�سات  ه��ذه  �ست�سهم 

الأبحاث البيئية اجلارية التي متولها جامعة زايد. 
اإىل  اإبحارها من مالطا  و�سوف تواجه احلملة، خالل 
فريدة،  بيئة  العربية،  اجل��زي��رة  ب�سبه  م���روراً  الكويت 
اأح��وال طبيعية غر متاأثرة بالن�ساطات  تتنوع ما بني 
ال��ب�����س��ري��ة  يف ب��ح��ر ال���ع���رب، وه����واء غ��ر م��ل��وث يُهَب 
على  يحتوي  ولكنه  الأح��م��ر  البحر  على  اأفريقيا  من 
ال�سفن يف  ع����وادم  ك��ب��ر، وك��ذل��ك  ب�سكل  ع��ال��ق��ة  م���واد 
البرتوكيماويات  انبعاثات  جانب  اإىل  ال�سوي�ص،  قناة 
اأخ���رى قيد  ال��ع��رب��ي، وه��ي حم��اور  يف منطقة اخلليج 

الدرا�سة. 
ويحدث احلد الأق�سى ال�سنوي للغبار ال�سحراوي يف 
هذه املنطقة يف ال�سيف، عندما تتكثف عوامل الكيمياء 

ال�سوئية، وتخلق جمتمعة "خمترباً طبيعياً" لدرا�سة 
ال��ت��ف��اع��الت م��ت��ع��ددة امل���راح���ل، م��ن امل��ل��وث��ات الغازية 
واجُل�َسيمية اإىل الهواء احلامل للغبار )الهباء( املنبعث 

من �سطح الأر�ص والهباء الناجم عن امللح البحري.
التي  العمليات  بالتحقيق يف  البحثية  و�ستقوم احلملة 
حتدد دورة حياة الغبار يف الغالف اجلوي الطبيعي يف 
اخلليج، بالإ�سافة اإىل النبعاثات والعنا�سر املوؤك�سدة، 
واإي�ساح دورها يف جودة الهواء وال�سحة العامة، ف�سال 
املناخ  ودورات  الغيوم  على  العمليات  تاأثرات هذه  عن 

والدورات البيو-كيميائية.
�سفينة  �ستبحر  حيث  مالطا،  م��ن  احلملة  و�ستنطلق 
الأبحاث اإىل الكويت قاطعة م�سافة 8400 كيلومرت 
امل��ع��اك�����ص. و�سوف  امل�����س��اف��ة يف الجت����اه  ت��ع��ود نف�ص  ث��م 
اأي����ام يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل للعلوم  ت��ت��وق��ف ل��ع��دة 
بع�ص  لإج���راء  ال�سعودية  العربية  باململكة  والتقنية 

املقارنات املقررة.
امل�سروع  اأن ه��ذا  اإىل  ف��ار���ص ه���واري  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار   
والتفاعالت  ال��رم��ل��ي��ة  ال��ع��وا���س��ف  م�����س��ارات  �سيو�سح 
�سيوفر  وه��و  حدوثها،  اأث��ن��اء  والفيزيائية  الكيميائية 
بذلك ُبنى مرجعية ميكن ال�ستفادة منها يف امل�ستقبل 
�سيوفر  كما  البيئة.  على  الإن�سان  تاأثر  مدى  لقيا�ص 
العمليات  لبع�ص  ج��دي��دي��ن  وت��ف�����س��راً  فهماً  امل�����س��روع 
اجلو  ط��ب��ق��ات  يف  الغام�سة  الكيميائية  وال��ت��ف��اع��الت 

والتنبوؤ بها. 

•• اأبوظبي – العني 

نظم جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية متمثال برنامج عون 
للخدمة املجتمعية وبالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي وجمعية العني التعاونية، موؤخراً، فعالية املر 
ا�ستهدفت  ال��ع��ني،  مبدينة  اجل��ه��از  ف��رع  يف  الرم�ساين، 
املعوزين واملحتاجني، للم�ساهمة يف  . وقد مت تنفيذ هذه 
الفعالية مببادرات �سخ�سية من موظفي اجلهاز الذين 

حر�سوا على م�ساركة هذه الفئة فرحة ال�سهر الف�سيل، 
بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف �سد احتياجاتهم اليومية من 
100 �سلة غذائية متكاملة قدمتها  خالل تقدمي عدد 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��از وال��ه��ي��ئ��ة. وقدم  ال��ع��ني،  جمعية 
الغذائية �سكره اجلزيل للجهات  اأبوظبي للرقابة  جهاز 
موؤكدا  ال��ه��ام��ة  املجتمعية  الفعالية  ه���ذه  يف  امل�����س��ارك��ة 
املجتمع،  يف  وال��ع��ط��اء  اخل��ر  قيم  تر�سيخ  على  حر�سه 
املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  تكاتف  �سرورة  على  وم�سددا 

اأجل تبني املبادرات الجتماعية والإن�سانية الطيبة  من 
ب��ارزة للمجتمعات  والتي ت�ساهم يف ر�سم �سمة ح�سارية 
ال��ت��ي حت��ر���ص ع��ل��ى ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي ب��ني اأفرادها 
وعلى دعم العطاء الإن�ساين للمحتاجني اإليه. ويحر�ص 
)عون(  املجتمعية  اخل��دم��ة  برنامج  خ��الل  م��ن  اجل��ه��از 
على طرح مبادرات خالقة ت�ستهدف التوا�سل الإيجابي، 
وحتقيق ال�سعادة يف املجتمع، وتعزيز امل�ساركة املجتمعية 
والتي يطلقها  املتنوعة  والفعاليات  الأن�سطة  من خالل 

خالل  م��ن  اجل��ه��از  ي�سعى  كما  م�ستمر،  ب�سكل  اجل��ه��از 
الربنامج لتفعيل دوره يف خدمة املجتمع وتقدمي العون 
وامل�ساعدة لكافة فئاته، حيث اأن اجلهاز جتمعه عالقات 
تعاون وثيقة مع املوؤ�س�سات والهيئات اخلرية والإن�سانية 
واجلهات املعنية باخلدمات الجتماعية يف اإمارة اأبوظبي، 
ويعد عن�سرا فاعاًل يف العديد من الن�ساطات والفعاليات 
التي تقوم بها تلك اجلهات للنهو�ص بالواقع الجتماعي 

يف اإمارة اأبوظبي.  

طبيعًة وثقافًة"  "�ملاء:  "كلمة" ي�سدر 
للكاتبة �لربيطانية فريونيكا �سرت�نغ

•• اأبوظبي - الفجر

والثقافة  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  للرتجمة  "كلمة"  م�سروع  اأ���س��در  
الربيطانية  للكاتبة  وثقافًة"  طبيعًة  "املاء:  لكتاب  العربية  ال��رتج��م��ة 

فرونيكا �سرتانغ، ونقلته للعربية املرتجمة الأردنية هيفاء اأبو النادي.
حتاول الأكادميية والباحثة فرونيكا �سرتانغ يف كتابها توثيَق �سجلٍّ فريد 
لتاريخ املاء عرب تقدمي نظرة ثقافية �ساملة لعالقات الب�سر به، وا�ستك�ساف 
وال�سيا�سية.  والبيئية،  وال��ت��اري��خ��ي��ة،  وامل���ادي���ة،  الثقافية،  ق�����س��اي��اه:  اأه���م 
اأنها تعاينه  اأكر حيوية منه. كما  اأو  املاء  اأهم من  اأننْ ل م��ادَة  وتوؤكد على 
ُه عرب الزمان واملكان. وت�سدد  بو�سفه م�سدراً للطاقة املتجددة، واأداة حملَتنْ
الإن�سان  �سحة  ل�سمان  –ويلعبه  لعبه  ال���ذي  امل��ه��م  ال���دور  على  �سرتانغ 
و�سالمته، ابتداًء من الآبار العالجية يف جمتمعات ما قبل التاريخ، وانتهاًء 

باحتياجاتنا املعا�سرة مل�سادر املاء وال�سرف ال�سحي.
كيف  الثمانية،  كتابها  ف�سول  عرب  التف�سيل،  من  ب�سيء  �سرتانغ،  تعر�ص 
باً اأج�ساَدنا، وحُمافظاً على النظام  يتدفق املاُء يف حياة الإن�سان كلها، مرطِّ
قاً م�ساريَعنا التنموية يف الزراعة والتقنية.  البيئي الذي نعي�ص فيه، وحُمقِّ
كما تتناول بالبحث والدرا�سة اخل�سائ�َص الفيزيائية للماء، واآثاره املتعددة 

على اأن�سطتنا املادية، وعواطفنا، وخيالنا.
تر�سد �سرتانغ دور املاء واأهميته يف ت�سير عجلة الثورة ال�سناعية، وت�سر 
ع على خ�سخ�سته؛ الأمر الذي  اأي�ساً اإىل اأنَّ َعدَّ املاِء "قيمة اقت�سادية" �سجَّ
ال�سغط  اأنَّ  اأي�ساً  وت��رى  وال�سلطة.  املُلكية  على  كربى  �سراعاٍت  اإىل  اأدى 
املتزايد على املوارد املائية – على مرِّ التاريخ- اأنتج ول يزاُل ينتج م�سكالٍت 

بيئية مدمرة تهدد حياة الب�سر والكائنات الأخرى.
املوؤلفة فرونيكا �سرتانغ، املدير التنفيذي ملعهد الدرا�سات املتقدمة، واأ�ستاذة 
الأنروبولوجيا )درا�سة املجتمعات الب�سرية( يف جامعة دورهام، اإجنلرتا. 
مع  الب�سر  وتفاعالت  الإن�سانية-البيئية،  العالقات  على  اأبحاثها  ترتكز 
 2007 عام  الدولية يف  املياه  نالت جائزة  ب�سورة خا�سة.  وامل��اء  الأر���ص، 
الأنروبولوجيا  بعلم  �سرتانغ  تهتم  التنويريني.  املياه  رواد  من  كواحدة 
وما  ال��ع��امَل،  ت�سجر  منها:  موؤلَّفاٌت عديدة،  لها  وامل��اء.  وامل��ادي��ة،  البيئية، 

الذي يفعله الأنروبولوجيون؟.
املرتجمة هيفاء اأبو النادي قا�سة واأكادميية ومرتجمة، ح�سلت على �سهادة 
املاج�ستر يف اللغة الإجنليزية واآدابها من اجلامعة الأردنية. لها يف ال�سرد 
الق�س�سي: على اأهبة احللم، ومراودات ، ويف الرتجمة: امل�سرح يف العامَل، و 

من خوابي نبيذي: حالُت امراأة يف ع�سرين ق�سيدة، غابرييال ِم�سرتال .

"وطني"...  �أول موؤ�س�سة �إمار�تية 
تنال ع�سوية �الحتاد �لعربي للتطوع

موؤ�س�سة  تقلدت  الإن�����س��اين  والعمل  التطوع  يف  واملتقدم  ال��ري��ادي  ل��دوره��ا 
تنمية  وزارة  مقر  يف  للتطوع   العربي  الحت���اد  ع�سوية  الإم����ارات  وطني 
ال��وزارة امل�ساعد لقطاع  املجتمع بدبي وبح�سور �سعادة ناجي احلاي وكيل 
التنمية الجتماعية والذي �ستكون من خالله موؤ�س�سة وطني الإمارات اأول 
و�ستمثل  للتطوع  العربي  الحت��اد  ع�سوية  على  حت�سل  اإماراتية  موؤ�س�سة 

بذلك دولة الإمارات العربية املتحدة يف الحتاد العربي للتطوع .
من جهته �سكر �سعادة �سرار بالهول الفال�سي �سعادة ح�سن بو هزاع رئي�ص 
الإحتاد العربي للتطوع  على اختياره ملوؤ�س�سة وطني الإمارات لتكون ع�سواً 
فّعاًل يف الحتاد ، واأكد �سعادته للح�سور باأن الع�سوية اإمنا تاأتي تثميناً من 
الوطني والإن�ساين و تطوير  ال�سعيد  املوؤ�س�سة على  اأمانة الإحتاد جلهود 
اأف��راد املجتمع  التطوعي يف  العمل  الب�سرية وتنميتها وغر�ص روح  الكوادر 
يف  ب��ه  ُيحتذى  م��ث��اًل  املوؤ�س�سة  م��ن  جعلت  كبرة  نتائج  اإىل  و�سلت  وال��ت��ي 

العمل التطوعي والإن�ساين داخل الدولة وخارجها .
ملوؤ�س�سة  اأي�سا  وت�سريف  تكليف  اإمن��ا هي  الع�سوية  ب��اأن هذه  �سعادته  واأك��د 
وطني الإمارات ونحن �سعداء جداً بهذه الع�سوية وباإذن اهلل نحن اأهٌل لها 
، كما و�سكر �سعادته معايل جنالء بنت حممد العور وزيرة تنمية املجتمع 
و�سعادة ناجي احلاي وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع التنمية الجتماعية على 
الوطن  ول�سباب  الإم���ارات  وطني  ملوؤ�س�سة  وال��الحم��دود  املتوا�سل  الدعم 
حيث ت�سارع وزارة تنمية املجتمع دائماً يف الدعم املبا�سر لكل املبادرات التي 

فيها تنمية لل�سباب والرقي باملجتمع .
اإىل مقام �ساحب  الفال�سي هذا الجن��از  بالهول  �سعادة �سرار  اأه��دى  كما 
ونائبه  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
قادة  دع��م  على  واأك���د  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الإمارات - حفظهم اهلل - الال حمدود مل�سرة العمل التطوعي والإن�ساين 

يف الدولة والتي مت�سي بخطى ثابتة للو�سول اإىل اأعلى النتائج .
واأ�ساف �سعادته ب�سكره جلميع املتطوعني واأكد باأنه لول احل�سور الفاعل 
ملا  واملوؤ�س�سات  املتطوعني  تفاعل  يف  ال��ب��ارزة  والجن���ازات  الدولة  ملتطوعي 
الإ�سرتاتيجية  احل�سارية  التوجهات  يعك�ص  وان��ه  الجن��از  ه��ذا  لنا  حتقق 
جزءا  باعتباره  التطوع  تفعيل  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ل��روؤي��ة 

مكمال مل�سرة البناء والتقدم .
لع�سوية  الإم��ارات  تقليد موؤ�س�سة وطني  ال�سدد وخ��الل موؤمتر  ويف هذا 
العربي  اأكد �سعادة ح�سن بو هزاع رئي�ص الإحت��اد  العربي للتطوع  الحت��اد 
التطوعي  العمل  يف  ري���ادي  دور  ولها  �سباقة  الإم����ارات  دول��ة  ب��اأن  للتطوع 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  العامل كمبادرة �ساحب  والإن�ساين على م�ستوى 
"�سناع الأمل" التي �سجعت ال�سباب وحفزتهم للم�ساركة  اآل مكتوم  را�سد 
�سباب مملكة  م��ن  مل�سناه  م��ا  والإن�����س��اين وه��ذا  التطوع  العمل  وامل��ب��ادرة يف 
البحرين الذين بادروا واهتموا بهذه املبادرة وبالفعل كانت ملهمة لل�سباب 
اللحاق  الإم�����ارات ل ميكن  دول���ة  ب���اأن  وت��اب��ع حديثه   ، ودوره����ا ج���داً مهم 

مببادراتها املميزة والفريدة من نوعها .



ترتاجع  لكنها  ال���ولدة  عند   70% الر�ساعة  ن�سبة  ت��ق��ارب 
با�سطرار  ال��ن��زع��ة  ه��ذه  ت��ت��اأث��ر  ال��الح��ق��ة.  امل��رح��ل��ة  يف  �سريعاً 
اإجازة الأمومة وبا�ستقالليتها  اإىل ا�ستئناف عملها بعد  املراأة 

املتزايدة وميلها اإىل اأداء دور ن�سط يف املجتمع.
اأنظمة  ال��ي��وم  كثرة  جمتمعات  ت��ق��ّدم  ال���الزم،  ال��دع��م  لتلقي 
ي�ستقبل  لذا  والعامة.  الأو�ساط اخلا�سة  وفردية يف  جماعية 
ون�سف  ال�سهرين  عمر  م��ن  ب���دءاً  الأط��ف��ال  املوؤ�س�سات  بع�ص 
ال�سهر، وي�سمح هذا النظام للمراأة بالعودة اإىل حياتها املهنية 
اأو لأ�سباب مادية وعائلية. يف بلدان اأخرى، ل ت�ستقبل  طوعاً 
احل�سانات الأطفال قبل عمر ال�سنة، لكن ميكن اإطالة اإجازة 

الأمومة.

تطور بطيء
يقاوم بع�ص العقليات حتى الآن وجود املراأة يف املجال املهني، 
اإىل الرجل،  بالن�سبة  اإجناب الطفل جتربة قّيمة  بينما يكون 
وقد يتلقى مكافاأة يف العمل اأو ينال ترقية كبرة. حني ي�سبح 
املوظف اأباً، يدرك اأنه )رب الأ�سرة( ويثق بقدرته على حتّمل 
اأدائه املهني. لكن يكون الو�سع معاك�ساً  م�سوؤولياته وحت�سني 
مع امل��راأة! يظّن املدير اأن املراأة التي ت�سبح اأماً �ست�سطر اإىل 
تكون  ول��ن  طفلها،  لأج���ل  متكرر  ب�سكل  عملها  ع��ن  التغيب 

متفانية بالقدر نف�سه.
ت�سمح  الو�سع عرب تطوير معاير  يتغّر هذا  اأن  لكن ميكن 
وعرب  ال�سخ�سية،  واحلياة  املهنية  احلياة  بني  تناغم  باإقامة 
اإعطاء اإجازة لالأب وجتهيز احل�سانات ل�ستقبال الأطفال منذ 
مرحلة مبكرة وتنظيم دوام العمل... بانتظار تلك التغرات، 
نّظمي وقتك كي توّفقي بني خمتلف مهماتك وتوؤدي اأدوارك 

على اأكمل وجه.
ب�����دوام كامل  ���س��ت��ت��ول��ني ث����الث م��ه��ن  ع��ام��ل��ة،  اأم�����اً  اإذا ك��ن��ت 
و�ست�سطرين اإىل اأن تكوين اأماً خارقة وموظفة ممتازة وربة 
مرتفعة  �ستكون  التوقعات  اأن  يف  �سك  ل  ا�ستثنائية.  م��ن��زل 
واحل�سانة  العمل  اجتماعات  بني  التنقل  اإىل  و�ست�سطرين 
تنّظمي  اأن  ميكنك  املت�سارع،  الإي��ق��اع  ه��ذا  رغ��م  وال��ت�����س��ّوق... 

وقتك باأف�سل طريقة تنا�سبك.

ال�صخ�صية واحلياة  املهنة  بني  للتوفيق  ن�صيحة   20

بالذنب ت�صعري  ل   1
مزمن  قلق  يف  وتعي�ص  بالذنب  العاملة  الأم  ت�سعر  اأن  ي�سهل 
كونها تظن اأنها ل توؤدي واجباتها مع طفلها على اأكمل وجه 
اأن تتخلي عن فكرة  ب�سبب ان�سغالتها يف العمل. ولكن يجب 
تع�سقني  اأم  باأنك  واقتنعي  ال�سعور  هذا  اط��ردي  املثالية.  الأم 
متفانية  وزوج��ة  عاملة  ام���راأة  اأن��ت  نف�سه  الوقت  ويف  طفلك، 
و�سديقة ا�ستثنائية... �ستمنعك هذه احلالة من التحّول اإىل 
الطرف  عن  م�ستقلة  حياة  طرف  كل  يعي�ص  هكذا  خانقة.  اأم 

الآخر و�ستكون هذه العالقة �سحية على امل�ستويات كافة.

الولدة بعد  الكاآبة  تقّبلي   2
اأولويات  يف  تغيراً  حُت���ِدث  التي  كافة  املهمة  ال��ق��رارات  مثل 
التجربة اجلديدة ب�سهولة. ل بد من  احلياة، ل ميكن تقّبل 
مرور اأ�سابيع للتكيف مع الو�سع ومن الطبيعي اأن ت�سعري يف 
هذه الفرتة بالكاآبة والندم، ويراودك بع�ص ال�سكوك. كذلك 
تتحّملي  لن  خاطئاً.  طريقاً  ت�سلكني  باأنك  اأحياناً  ت�سعرين 
و�سع  اإن���ه  دوم���اً.  اأع�����س��اب  ب���ربودة  العاطفية  اب��ن��ك  تفاعالت 

طبيعي و�سليم و�سرعان ما تتح�ّسن حالتك تلقائياً.

مثالية اأمًا  تكوين  اأن  حتاويل  ل   3
ت�سعر الأم باأنها ال�سخ�ص الوحيد الذي يعرف م�سلحة ابنها 
ل  تعملني،  كنت  اإذا  وهمية.  فكرة  لكنها  به.  العتناء  ويجيد 
لن  وج��ه:  اأك��م��ل  على  كافة  الرتبوية  ال��واج��ب��ات  اأداء  ميكنك 
ت�ساعديه يف  ولن  يومياً  اللعب معه يف احلديقة  تتمكني من 
كل  املنزلية  الأط��ب��اق  له  ري  ول��ن حت�سّ م�ساء  كل  ال�ستحمام 
يوم. ل �سر من ا�ستعمال اخل�سراوات املجّمدة اأحياناً، فهي 

مفيدة اأي�ساً.

العمل باأهمية  طفلك  واأخربي  وظيفتك  اأحّبي   4
حتبني اأن تربعي يف عملك وت�ستمتعني بحياتك الن�سطة لذا ل 
ترتددي يف امل�سي قدماً. ا�سرحي لبنك اأنك �سعيدة يف عملك 
واأ�سيدي بالن�ساطات التي يقوم بها يف غيابك بدل اأن تعرّبي 
له عن اأ�سفك لأنك تبتعدين عنه ل�ساعات. كلما تقّبلِت و�سعك 

كاأم عاملة، ي�سهل اأن يتقّبل الطفل اأنه ابن امراأة عاملة.
يفهم  كي  حقيقية  ميزة  بل  ل��ه،  عقاباً  الو�سع  ه��ذا  يكون  لن 
اأهمية مرافقة الآخرين ومت�سية الوقت خارج املنزل. �ستزيد 
ثقته بنف�سه حني ينفتح على العامل و�سرعان ما يتوا�سل طوعاً 

مع الآخرين حني ي�سبح م�ستعداً لإقامة عالقات اجتماعية.

به لالعتناء  موؤهاًل  �سخ�ساً  اختاري   5
كي تنطلقي اإىل عملك �سباحاً بكل راحة وطماأنينة، اختاري 
)مربية،  الأب  مع  بالتوافق  بابنك  لالعتناء  موؤهاًل  �سخ�ساً 
ع��دد من  م��ع  اأي�����س��اً عالقتك  ح�سانة، اجل������دان...(. ط���ّوري 
اإذا  ابنك  با�سطحاب  اأحياناً  تكّلفيهم  كي  الآخ��ري��ن  الأه���ايل 

تاأخرِت عليه يوماً.

لعملك قّيمًا  معنًى  اأعطي   6
اإذا كنت غر مرتاحة يف عملك، �ستجدين �سعوبة يف الت�سحية 
بواجبك كاأم للعودة اإليه. تكون اإجازة الأمومة فر�سة مثالية 

لإعادة تقييم حياتك املهنية وحت�سني و�سعك م�ستقباًل.
ميكنك التفكر بتلقي تدريب اإ�سايف، اأو تغير م�سارك املهني، 

اأو اختيار عمل ي�سمن لك درجة اإ�سافية من النفتاح.

طفلك عن  انف�صلي   7
الوقت ول  العمل، ل تن�سغلي بطفلك ط��وال  حني تكونني يف 
اأن يعي�ص جزءاً من حياته  حتاويل مراقبته با�ستمرار. يجب 
رّك��زي على  تدريجاً.  ال�ستقاللية  يكت�سب  اأمه كي  عن  بعيداً 

عن  دوم����اً  تتحدثي  ول  طفلك عملك 
اأن  ح����اويل  ب���ل  زم���الئ���ك،  اإىل 
م��وا���س��ي��ع خا�سة  ت�����س��ارك��ي يف 

بالرا�سدين.

اأم���ام  امل���ج���ال  اأف�����ص��ح��ي   8
م�صاركة الأب

بينك  امل��ه��م��ات  ت���وزع���ي  اأن  ي��ج��ب 
نّظمي  ب��ال��ت�����س��اوي.  وب����ني زوج����ك 

املوكلة  املهمات  لتحديد  اجتماعات 
الطفل  اأخ���ذ  منكما:  ط���رف  ك��ل  اإىل 

ل��ت��ل��ق��ي ال���ل���ق���اح���ات، ا���س��ط��ح��اب��ه اإىل 
باخت�سار،  املربية...  اختيار  احل�سانة، 

واللحظات  ال���ق���رارات  تت�ساركا  اأن  ي��ج��ب 
املمتعة وال�سغوط ل�سمان ا�ستمرارية العالقة.

احلدود ار�صمي   9
ل تخلطي بني عملك وبني حياتك العائلية. حني تعودين 
يف  ورّك���زي  لعائلتك  بالكامل  نف�سك  كّر�سي  امل��ن��زل،  اإىل 
الن�سغال  قبل  طفلك.  م��ع  التوا�سل  على  الأول  امل��ق��ام 
على  �ساعة  ن�سف  خ�س�سي  الأخ��رى،  املنزلية  بالأعمال 
مو�سوع  ب���اأي  تفّكري  ل  واحت�سانه.  معه  للعب  الأق���ل 
اآخر. بهذه الطريقة، �ستتخل�سني من �سعور الذنب الذي 

ينتابك لأنك ل تالزمني ابنك طوال الوقت.

حياتك اخلا�صة عن م�صاغل العمل اعزيل   10
يجب اأن تر�سمي خطاً فا�ساًل بينك وبني عملك عرب البتعاد 
عن و�سائل التكنولوجيا. ل تراجعي ر�سائلك الإلكرتونية اإل 
يف احلالت الطارئة وانتظري عودتك اإىل العمل. ول جتلبي 

معك اأي ملفات اإىل املنزل!

يوميًا اأولوياتك  حددي   11
ل�������������������س���������م���������ان ال����������ت����������ن����������اغ����������م يف 

يجب  امل�����������زدوج�����������ة،  ن ح�����ي�����ات�����ك  اأ
على  يومياً  اأولوياتك  حت��ددي 

امل�ستويني املهني وال�سخ�سي. 
ت�����س��م��ح ق���وائ���م الأع���م���ال 

جميع  ب��اإمت��ام  اليومية 
وتخفيف  امل����ه����م����ات 
النف�سي.  ال�����س��غ��ط 
اأن  ح����������اويل  ل����ك����ن 

ت�سّنفي الن�ساطات 
اأهميتها  بح�سب 
اأوًل  وح���������ددي 
املهمات العاجلة 
ث�������م الأع�������م�������ال 
ال��������ت��������ي مي���ك���ن 
بهذه  ت��اأج��ي��ل��ه��ا. 

لن  ال�����ط�����ري�����ق�����ة 
املهمات  ت��خ��ت��ل��ط 
وامل�سائل  امل��ه��ن��ي��ة 

ال�سخ�سية.
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تخل�صي 

من هو�س الرتتيب
ل داعي ليكون منزلك الأكر ترتيباً يف احلي. يجب اأن تركزي 
يف املقام الأول على طفلك. ل يهتم الأخر برتتيب الأغرا�ص 
معه  تتقا�سمي  كي  جانبه  اإىل  يجدك  اأن  يريد  بل  حوله  من 
اأجمل اللحظات. اكتفي بالأعمال الأ�سا�سية اأو ا�ستعيني بعاملة 

تنظيف واخرجي للتنزه مع ابنك حني تنّظف املنزل.

م�صاعدة اإىل  حتتاجني  حني  زوجك  اأخربي   13
ح��ني ت�����س��ت��ّد م�����س��اغ��ل��ك، ���س��ارح��ي زوج����ك مب��ا يح�سل معك 
اإىل م�ساعدته يف مهمات معينة. ل  باأنك حتتاجني  واأخربيه 
ت�ساأليه اإذا كان ي�ستطيع م�ساعدتك بل حددي الطريقة التي 

ت�سمح له بتخفيف اأعبائك.

التنظيمية قدراتك  ح�ّصني   14
احلياة  وتب�سيط  ال��وق��ت  بك�سب  التنظيم  ل��ك  ي�سمح 

اليومية. ميكنك العتياد على 
ال��ت�����س��وق ع��رب الإن���رتن���ت اأو 

التوجه اإىل متاجر قريبة 
و�سع  اأو  م��ن��زل��ك  م���ن 

ا�ستباقية  خ����ط����ط 
حني ت�سطرين اإىل 
مغادرة املنزل باكراً. 
اأو ميكنك اأن تعملي 
اإذا  اأحياناً  املنزل  من 

اأمكن.

زوجك  تن�صي  ل   15
واأ�صدقاءك

خ�����������س�����������س�����ي 

الوقت لإغناء حياتك الجتماعية ومقابلة املقّربني منك. ل 
الع�ساء يف منزلك مثاًل.  اأ�سدقائك لتناول  ت��رتددي يف دعوة 
ول تهملي حياتك الزوجية بل نّظمي ع�ساًء مميزاً مع زوجك 

من وقت اإىل اآخر.

ال�صرتخاء با�صتعادة  لنف�صك  ا�صمحي   16
يف امل���ن���زل، ارت���اح���ي وا���س��رتخ��ي وخ����ذي ق��ي��ل��ول��ة ع��ن��دم��ا ينام 
عينيك  واأغلقي  ق�سرة  ا�سرتاحات  خذي  العمل،  يف  طفلك. 
لب�سع دقائق وتنف�سي بعمق وركزي على الهواء الذي يدخل 
النوم  ق��ل��ة  مكافحة  ع��ل��ى  اأوًل  ت��رك��زي  اأن  ي��ج��ب  اأن��ف��ك.  م��ن 
والتعب اجل�سدي وال�سغط النف�سي: ا�سمعي املو�سيقى واقرئي 

الروايات واملجالت وتعّلمي و�سفات طعام جديدة...

لنف�صك الوقت  خ�ص�صي   17
بوقتك  وت�ستمتعي  ت��خ��رج��ي  اأن  ح���اويل  الإح���ب���اط،  لتجنب 
وتقومي بن�ساط ممتع خالل ا�سرتاحة الغداء يومياً. �سيكون 
م��ار���س��ي بع�ص  امل�����زاج:  لتح�سني  اأ���س��ا���س��ي��اً  ب���ال���ذات  الع��ت��ن��اء 
قابلي  ال�سينما،  اإىل  اذهبي  اعتني بجمالك،  املائية،  التمارين 

�سديقاتك على الغداء، ت�سّوقي...

اجلديدة حياتك  مع  تاأقلمي   18
نّظمي ن�ساطاتك م�سبقاً وتوّقعي اأن تتغر خططك يف اللحظة 
الأخرة. قد ت�ستاقني اإىل منط حياتك ال�سابق لكن �ستعّو�سك 
يف  يوؤججها  التي  والعاطفة  من��وه  وم��راح��ل  طفلك  ابت�سامة 

داخلك عن جميع امل�ساعب التي تواجهينها.

احلا�صر عي�صي   19
ي�سّكل عي�ص احلا�سر �سر ال�سعادة احلقيقية. يجب اأن تكت�سبي 
ت��زده��ري يف مهنتك وتربعي يف دور الأم. ل  ال��ع��ادة كي  ه��ذه 
اأو التفكر مبا �ستفعلينه  اأح��داث املا�سي  نفع من الندم على 
يف ال�سنة املقبلة، لذا رّكزي على احلا�سر واللحظات اليومية 

الب�سيطة.

نف�صك هّنئي   20
اإذا جنحِت يف التوفيق بني حياتك املهنية واخلا�سة، �ستجدين 

الطريق نحو ال�سعادة.
اأخرى  جهة  وم��ن  املهنية،  باإجنازاتك  �ستفتخرين  جهة  من   
هذا  و�سينعك�ص  القّيمة  العائلية  اللحظات  من  �ست�ستفيدين 
�ستحققني  باخت�سار،  �سحتك.  على  حتماً  الإيجابي  الو�سع 
النجاح حني ل ت�سّحني بحياتك ال�سخ�سية التي تعطي معنًى 

حقيقياً لوجودك.

اأف�صل اخليارات بعد ولدة الطفل
طفلك.  م�ستقبل  توّقع  يف  �سعوبة  جتدين  قد  احلمل،  اأثناء 
يجب  التي  ال��ق��رارات  باأهم  فّكري  العمل،  ا�ستئناف  قبل  لكن 
النف�سال  ت�ستدعي  التي  اجلديدة  املرحلة  لت�سهيل  اتخاذها 

عن الطفل.

قرار الر�صاعة
اأن تتابعي  الأم��وم��ة، ميكن  اإج���ازة  اأر���س��ع��ِت طفلك خ��الل  اإذا 

اإر�ساعه بعد ا�ستئناف العمل.
 لكن لن يكون اإر�ساعه �سباحاً وم�ساًء كافياً لأن م�ستوى 
كميته  وت�سبح  الوقت  م��رور  اإنتاج احلليب يرتاجع مع 

�سئيلة خالل اأ�سابيع.
 اإذا اأردِت اأن تطعمي طفلك من حليبك ح�سراً، ميكنك 
يف  ال��ي��وم  م��ر  على  يتناوله  ك��ي  وحتفظيه  ت�سحبيه  اأن 
يف  �سعوبة  لحقاً  الطفل  يجد  قد  لكن  حليب.  زجاجة 

الر�ساعة من ثدي اأمه.
اإذا قررِت وقف الر�ساعة، 

العودة  قبل  تدريجي  فطام  ح�سول  ي�سمن  برناجماً  �سعي 
اإىل العمل لأنك قد تواجهني م�سكلة يف الثديني اإذا اأوقفِت 
اإر�ساعه  على  احر�سي  الأوىل،  املرحلة  يف  فجاأًة!  الر�ساعة 
اليوم.  مر  على  ا�سطناعياً  حليباً  واأعطيه  وم�ساًء  �سباحاً 
ورميه.  احل��ل��ي��ب  �سحب  ت��اب��ع��ي  ال��ث��دي��ني،  اح��ت��ق��ان  لتجنب 
اأو ثالثة  اأ�سبوعني  اإف��راز احلليب خالل  يتوقف  �سرعان ما 

اأ�سابيع.

اختيار منط الرعاية بالطفل
عن  النظر  بغ�ص  بالطفل،  الرعاية  منط  يتما�سى  اأن  يجب 
نوعه، مع اإيقاع حياتك ويجب اأن ي�سعر الطفل باأنك مرتاحة 

كي يتقّبل النف�سال عنك. 
ك��ي ل  م��ن منزلك  ت��خ��ت��اري ح�سانة قريبة  اأن  ح���اويل  ل��ذا 
ت�سّيعي الوقت على الطريق وت�ستفيدي من حلظات هادئة 
م��ع��ه ���س��ب��اح��اً وم�����س��اًء. اب��دئ��ي م��رح��ل��ة ال��ت��ك��ّي��ف م��ن��ذ اإج���ازة 

الأمومة.
خالل  ل��ه؟  مرّبية  جلب  اأم  ح�سانة  يف  و�سعه  تريدين  ه��ل 
هادئ  ج��و  يف  الطفل  يبقى  اأن  الأف�����س��ل  م��ن  الأوىل،  ال�سنة 

وعائلي مع املرّبية.
املنا�سبة  اأن تختاري احل�سانة   بهذه الطريقة �سيت�سنى لك 

لل�سنة الثانية. 
كذلك يجب اأن تتفّرغ املربية لالعتناء بطفلك مبوجب عقد 

عمل وا�سح ويجب اأن تكون موؤهالتها عالية.
بجلي�سة  ال�ستعانة  دوام عملك جزئياً، ميكنك  كان  اإذا  اأم��ا   
اأط���ف���ال م��وؤق��ت��ة ت���اأت���ي ل�����س��اع��ات حم����ددة ي��وم��ي��اً. يف مطلق 
التي  امل�����راأة  ع��ل��ى  الت���ك���ال  اأن تتمكني م��ن  ي��ج��ب  الأح������وال، 

تكّلفينها بالعتناء بطفلك يف خمتلف الظروف.

اأخذ اإجازة
الأمهات  بع�ص  اإىل  بالن�سبة  ق�سرة  الأم��وم��ة  اإج���ازة  تبدو 
ل اأخريات ا�ستئناف الن�ساط املهني واحلياة  ال�سابات لكن تف�سّ

الجتماعية يف اأ�سرع وقت ممكن.
 يجب اأن حتددي م�ساعرك وتقّيمي جميع احللول املحتملة.

املدفوعة  الإج��ازة  اأي��ام  الو�سع وجتمعي  اأن ت�ستبقي   ميكنك 
كي ت�ستفيدي منها بعد ولدة طفلك ومت�سي معه اأطول فرتة 
للتوقف  املادية  بالتداعيات  التفكر طبعاً  لكن يجب  ممكنة. 

عن العمل لفرتة من الزمن.
مالب�ص  )�سراء  اأولوياتك  وح��ددي  ميزانيتك  نّظمي  لذلك   

الطفل ومعداته، تقلي�ص الن�ساطات اخلارجية...(.

مــنـــ�عــــات
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مل تعد املراأة املعا�صرة م�صطرة اإىل اأن تكون مثالية كاأّم وزوجة وعاملة يف اآن. ميكنها اأن ت�صطلع 
بهذه الأدوار كلها، لكن ل داعي كي ت�صل اإىل حّد الإجهاد التام. 

لذا يجب اأن حتددي اأولوياتك وتنّظمي وقتك وت�صتمتعي بحياتك مع طفلك وزوجك، مع تخ�صي�س 
بع�س الوقت لنف�صك اأي�صًا.

 ل ترفعي �صقف توقعاتك بل ابحثي عن النظام الذي ينا�صبك.

نظمي وقتك وا�صتمتعي بحياتك مع اطفالك وزوجك

كيف توفقني بني عملك وم�سوؤولياتك �ملنزلية؟
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العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الواحة للخدمات 

البيئية رخ�سة رقم:CN 1006444 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد مقبل �ساعن مبارك املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد �ساعن علي املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ساريع الواحة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1034003 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اوي�س�ص انرتنا�سيونال انفي�ستمينت �ص.ذ.م.م 

OASIS INTERNATIONAL INVESTMENT LLC
ذ.م.م  انف�ستمنت  نا�سيونال  الواحة  �سركة  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

OASIS NATIONAL INVESTMENT CO LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ثاين عبداهلل حممد ال�سراوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل حممد ال�سراوي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل حممد ال�سراوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ه�سام عبداهلل حممد ال�سراوي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبداهلل حممد عبداهلل ال�سراوي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ال�سراوي للمقاولت ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1034000 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة الواحة لال�ستثمار ذ.م.م 

OASIS INVESTMENT CO. LLC
Oasis Co. L.L.C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة الواحة ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بيت�سماونت ليمتد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ثاين عبداهلل حممد ال�سراوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل حممد ال�سراوي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل حممد ال�سراوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبداهلل حممد عبداهلل ال�سراوي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ه�سام عبداهلل حممد ال�سراوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كبر موهن والراين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نافني موهن والراين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سوميت موهن والراين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ميلتون ليمتد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ال�سراوي للمعدات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1034000 قد تقدموا الينا بطلب
Oasis Co. L.L.C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة الواحة ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة الواحة لال�ستثمار ذ.م.م 
OASIS INVESTMENT CO. LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ميلتون ليمتد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بيت�سماونت ليمتد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ثاين عبداهلل حممد ال�سراوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل حممد ال�سراوي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبداهلل حممد عبداهلل ال�سراوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل حممد ال�سراوي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ه�سام عبداهلل حممد ال�سراوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نافني موهن والراين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كبر موهن والراين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سوميت موهن والراين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
وار  نخ�ست  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1057678:للخ�سار والفواكه ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد ح�سن احمد العبيديل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد ا�سماعيل حممد احلو�سني

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بنك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دبي ال�سالمي - فرع الكورني�ص
رخ�سة رقم:CN 1012327 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
الهرام  ال�س�����ادة/�سيدلية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلديدة رخ�سة رقم:CN 1034335 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد �سيف خلفان ع�سكور العلي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ميحد علي حممد ال�سليطي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ خمترب كوالتي الت�سخي�سي ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1915098  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سلطان عبيد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�سيخ �سيف حممد بطي ال حامد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ايهاب العيادي حممد علي �سامل

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�سم جتاري من/خمترب كوالتي الت�سخي�سي ذ.م.م
QUALITY DIAGNOSTIC LABORATORY LLC

اىل/ خمترب اجلودة الت�سخي�سي ملالكها مبارك �سلطان املن�سوري �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م 
�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

 QUALITY DIAGNOSTIC LABORATORY OWEND BY MUBARAK

SULTAN ALMANSOORI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
للحلول  ال�س�����ادة/الواحة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البيئية رخ�سة رقم:CN 1058628 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد مقبل �ساعن مبارك املن�سوري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حمد �ساعن علي املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبدالهادي جابر اخلاطر
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بانوراما 

CN 2244024:لل�سفر رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بالتينوم لالأعمال املعدنية ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1788361 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بدرية خليل عبداهلل طالب احلمادي %51

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سابو جوزيف كورومتوتيكال توما�ص جوزيف من 16% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رتناكاران فانيان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف انيل كومار داموداران

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان مبارك حميد بن عياده الكتبي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ ريد واي لل�سيانة العامة 

رخ�سة رقم:CN 1076345  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/ريد واي لل�سيانة العامة
RED WAY GENERAL MAINTENANCE

اىل/ ريد واي للمقاولت وال�سيانة العامة
RED WAY GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ كافتريا باب ال�ساي 

رخ�سة رقم:CN 1362267  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 5*1

 تعديل ا�سم جتاري من/كافتريا باب ال�ساي
BAB ALSHAAI CAFETERIA
اىل/ مطعم وكافتريا باب ال�ساي

BAB ALSHAAI RESTAURANT AND CAFETERIA
تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تو�سيل الطلبات )8299010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ال�ساحب بن 

CN 1104979:جالل للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خليفه �سامل عبداهلل النعيمي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل حممد �سعيد البلو�سي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
جوهرة  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1130013:الدقهلية لالعمال ال�سحية ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي حممود عبدالرب عبداهلل الكندي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�سد عبيد را�سد الكعبي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
عبداهلل  ابو  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1109478:لبيع زينة ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
عبداهلل �سامل حممد �سلطان الكعبي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء
عبداهلل �سامل حممد �سلطان الكعبي من 0% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نور اله ابراهيم اماين

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ مهند ال�سالح للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1157386  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي ما�ساء اهلل ح�سني اخلوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مرمي ما�ساءاهلل ح�سني اخلوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مهند جمعه ال�سالح

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.40*0.60
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/مهند ال�سالح للمقاولت العامة ذ.م.م
MUHANAD ALSALEH GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/ حكمة املهرة للمقاولت العامة
HIKAH AL MUHRA GENERAL CONTRACTING

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

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

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ �سيدلية النور - املرفاأ

 رخ�سة رقم:CN 1011177  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد را�سد حممد حمو�ص املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة النور الطبية م�ست�سفى النور �سيدلية النور 
 AL NOOR MEDICAL COMPANY AL NOOR ذ.م.م  النور  م�ستودع 

HOSPITAL & AL NOOR PHARMACY LLC

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*8.40 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/�سيدلية النور - املرفاأ

AL NOOR PHARMACY - ALMIRFA

اىل/ �سيدلية بانوراما
PANORAMA PHARMACY

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

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

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ حمل �سدف البحر لت�سليح الثالجات

رخ�سة رقم:CN 1111836  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 4*1

 تعديل ا�سم جتاري من/حمل �سدف البحر لت�سليح الثالجات
SADAF AL BAHAR REFRIGERATORS REPAIRING SHOP

اىل/ حمل مربوك لالدوات املنزلية
MABROOK HOUSE HOLD SHOP

تعديل عنوان/من العني العني منطقة ال�سناعية بناية �سعيد �سهيل بخيت الرا�سدي اىل العني 
�سناعية العني �سناعية العني ال�سفرة 24 بناية ح�سني ظافر ع�سان بن هادي واخرون

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الثالجات والغ�سالت والجهزة الكهربائية املنزلية - بالتجزئة )4759013(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الدوات والواين - بالتجزئة )4759007(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع العطور - بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(

تعديل ن�ساط/ حذف ا�سالح املربدات والغ�سالت وال�سخانات )9522001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
بيوتي لين  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجميل رخ�سة رقم:CN 1130321 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عبداهلل حممد �سمه املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عمر خمي�ص �سامل عامر العي�سائي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(
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العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

الغاء اعالن �صابق
الرخ�سة  بخ�سو�ص  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1867721 بال�سم التجاري �سالون ال�سارم 
الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  للحالقة 

كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ مطعم ال�سماء ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1101149  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعيد حممد �سعيد عتيق القبي�سي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعيد حممد �سعيد عتيق القبي�سي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداحلكيم توتا مياه

تعديل را�ص املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/مطعم ال�سماء ذ.م.م

ASMAA RESTAURANT LLC
اىل/ مطعم ال�سماء

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

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

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ عيادات م�ست�سفى النور التخ�س�سية - 

املرفاأ رخ�سة رقم:CN 1241094  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد را�سد حممد حمو�ص املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة النور الطبية م�ست�سفى النور �سيدلية النور 
 AL NOOR MEDICAL COMPANY AL NOOR ذ.م.م  النور  م�ستودع 

HOSPITAL & AL NOOR PHARMACY LLC

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 10*1.5 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/عيادات م�ست�سفى النور التخ�س�سية - املرفاأ

AL NOOR HOSPITAL SPECIALITY CLINICS - ALMIRFA

اىل/ مركز بانوراما الطبي
PANORAMA MEDICAL CENTER

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

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

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الكبان الف�سي لرتكيب 

CN 1185230:الدوات الكهربائية وال�سحية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل خالد �سالح العمر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد �سالح حممد حمود�ص العمر

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

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

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:مطعم 800 مندي اك�سرب�ص
Cabritoz طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: كربيتوز

املودعة بالرقم:271801       بتاريخ:2017/4/19 م
با�س��م:مطعم 800 مندي اك�سرب�ص

 043928886 ه��ات��ف:  الوىل  املعي�سم  م��ب��ارك  ال�سيخ  احمد  خالد  ملك   6 رق��م  وع��ن��وان��ه:حم��ل 
�سندوق الربيد: 300888 امييل qassabma@yahoo.com دبي 

وامل�سروبات  الطعمة  ت��وف��ر  خ��دم��ات  ب��ال��ف��ئ��ة:43  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل���ك 
وخدمات اليواء املوؤقت. 

و�سف العالمة:عبارة عن جنمة مميزة موؤلفة من نقاط كتب ادناها )كربيتوز( بالعربية مكتوبة 
ب�سكل مميز وكتب ادناها الكلمة )Cabritoz( بالالتينية والعالمة باللون ال�سود. 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 265066       بتاريخ : 2016/12/19   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: فيلو بيانكو ا�ص ار ال
وعنوانه: 14  ،بوبولو بلي�ص كومو )كو(22100  ، اإيطاليا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عطور،و م�ستح�سرات جتميل

الواق�عة بالفئة: 03
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية ItalWax كتبت ب�سكل مميز باللون الأ�سود حيث 
كتب احلرف W ب�سكل مميز باللون الذهبي وفوقه نقطة باللون الأ�سود، واأ�سفلها كتبت العبارة 
 PROFESSIONAL COSMETICS FOR DEPILATION الالتينية

باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
. ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بارك ان �سوب كا�ص ان كاري هايربماركت �ص.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم 266754      بتاريخ : 2017/1/19   

تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�س��م: بارك ان �سوب كا�ص ان كاري هايربماركت �ص.ذ.م.م.
وعنوانه:  �ص. ب:  12325، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال��دع��اي��ة والإع����الن  امل��ك��ت��ب��ي.  ال��ن�����س��اط  ال��دع��اي��ة والإع�����الن واإدارة وت��وج��ي��ه الأع���م���ال وتفعيل 

اخلارجي.
الواق�عة بالفئة: 35

مميز  ب�سكل  كتبت   Shopping Village الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
كما هو مو�سح  نباتات  و  ع�سب  و  �سجرة  ال�سكل مكونة من  على خلفية مميزة  الأحمر  باللون 

بال�سكل املرفق.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بارك ان �سوب كا�ص ان كاري هايربماركت �ص.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 266755       بتاريخ : 2017/1/19  
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: بارك ان �سوب كا�ص ان كاري هايربماركت �ص.ذ.م.م.
وعنوانه:  �ص. ب:  12325، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�سوؤون العقارية. تاأجر العقارات،الأعمال امل�سرفية، حتويل الأموال اإلكرتونياً.

الواق�عة بالفئة: 36
مميز  ب�سكل  كتبت   Shopping Village الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
كما هو مو�سح  نباتات  و  ع�سب  و  �سجرة  ال�سكل مكونة من  على خلفية مميزة  الأحمر  باللون 

بال�سكل املرفق.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03061/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/03270/2017  جتاري - ايجارات بالن�ضر

 اىل املنفذ �سده :  تارجت لالعالنات  - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ :بلو باي للعقارات - �ص ذ م م   

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
1- مع احت�ساب ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى الخالء الفعلي 

وت�سليمها خالية من  ال��دع��وى  العني حم��ل  ب��اخ��الء  امل��دع��ي عليه  ال���زام   -2
ال�سواغل 

بواقع  ت��اري��خ 2015/10/1  م��ن  الي��ج��ار  ب��دل  ب�سداد  امل��دع��ي عليها  ال���زام   -3
11.576.66 �سهريا 

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
   اعالن حكم للمدعي عليها بالن�ضر 

يف الدعوى  02/02475/2017 �ضكني ل�ضنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : �سركة الديكور احلديث - �ص ذ م م 

)جمهول حمل القامة(  
بجل�ستها  حكمت  ب��امل��رك��ز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

2017/5/31  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح /علي التميمي للمقاولت - �ص ذ م م  

اول - الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 200.000.00 درهم 
على �سبيل التعوي�ص 

ثانيا : الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات. 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  ك��ان ه��ذا احلكم قد �سدر   ومل��ا 
قابل  فهو   ، احل�سوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را���س��د 
واإل  الإع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  اعتبارا من  يوما   15 لالإ�ستئناف خ��الل 

�سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1796  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خالد �سيف حممد حميد املعمري جمهول حمل القامة 
هوي�سل  علي  عبداهلل  وميثله:را�سد  ت��اجن��رال  ناندانا  راغ��و  امل��دع��ي/  ان  مبا 
عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  النعيمي 
مببلغ وقدره )132370( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�ص 
املوافق 2017/6/15   ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 267122    بتاريخ: 2017/01/25
با�س��م :   وك�سي كيبور ما�سيرني، كو املحدودة.

وعنوانه: رقم 1098 طريق دات�سنغ، احلديقة ال�سرقية، منطقة التنمية القت�سادية يف حمافظة جينج�سيو، 
بي ار ال�سني .

اإقالع  اأج��ه��زة  الكهرباء،  م��ول��دات  كهربائية،  م��ول��دات    : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
للمحركات واملكائن،{ ناقالت }اآلت، اآلت حلام كهربائية، اأدوات حلام كهربائية،  اآلت زراعية، حفارات.

الو اقعة بالفئة : )7(
�سكل العالمة: عبارة عن ر�سم والكلمة الالتينية التالية : )ULTRON(، حيث كتبت الكلمة الالتينية 
ب�سكل اأفقي باللون الأ�سود م�سبوقة بر�سم هند�سي �سدا�سي الأ�سالع عدد اثنني متداخلني باللون الأ�سود، 

وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بالعالمة، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

 ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 259467    بتاريخ: 2016/09/05
با�س��م : لل����ص ان��ت��رن��ا�س��ي��ون�������ال )ب�ي ف�ي اي( ان�ك

وعنوانه: : �ص.ب 116 رود تاون تورتول ، بريت�ص ويرجني ايلند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص .

الو اقعة بالفئة : )25(
، وقد كتبت باللون   )Price Mart( : التالية �سكل العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية 
مو�سح  هو  كما  بي�ساء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل   ، اأفقي  وب�سكل  كبر  وبخط  الأ�سود 

بال�سكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 267124    بتاريخ: 2017/01/25
با�س��م : وك�سي كيبور ما�سيرني، كو املحدودة.

وعنوانه: رقم 1098 طريق دات�سنغ، احلديقة ال�سرقية، منطقة التنمية القت�سادية يف حمافظة جينج�سيو، 
بي ار ال�سني .

اإقالع  اأج��ه��زة  الكهرباء،  م��ول��دات  م��ول��دات كهربائية،      : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
للمحركات واملكائن،{ ناقالت }اآلت، اآلت حلام كهربائية، اأدوات حلام كهربائية،  اآلت زراعية، حفارات.

الواقعة بالفئة : )7(
�سكل العالمة: عبارة عن ر�سم و الكلمة الالتينية التالية : )KNOX(، حيث كتبت الكلمة الالتينية ب�سكل 
اأفقي باللون الأ�سود م�سبوقة بخطني مائلني باللون الأ�سود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو 

مو�سح بالعالمة ، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 259469    بتاريخ: 2016/09/05
با�س��م : لل����ص ان��ت��رن��ا�س��ي��ون�������ال )ب�ي ف�ي اي( ان�ك

وعنوانه: �ص.ب 116 رود تاون تورتول ، بريت�ص ويرجني ايلند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي 

الو اقعة بالفئة : )35(
�سكل العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )Price Mart( ، وقد كتبت باللون الأ�سود وبخط 
العالمة  وجممل  بال�سكل،  مو�سح  هو  كما  بي�ساء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل   ، اأفقي  وب�سكل  كبر 

مميز ومبتكر.
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 260104    بتاريخ: 2016/09/21
با�س��م : غايا هيلثكر ) م د م �ص( .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة .
دبي، �ص ب : )126513(.

والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
املتعلقة بها ، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية ، خدمات ت�سميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات 

احلا�سوبية .
الواقعة بالفئة : )5(

�سكل العالمة: عبارة عن ر�سم و الكلمة الالتينية التالية : )GAIA(، ولفظها العربي )غايا (حيث كتبت 
اأفقي ور�سم يف  اأفقي باللون الأحمر، وفوقها اللفظ العربي باللون الأزرق وب�سكل  الكلمة الالتينية ب�سكل 
باللون  ايحائي  الدوائر يوجد ر�سم  باللون والأزرق، وبداخل  الكلمات ر�سم متقابل على �سكل دوائ��ر   اأعلى 
الأحمر على �سكل وجه فتاه ، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بالعالمة ، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 260106    بتاريخ: 2016/09/21
با�س��م : غايا هيلثكر ) م د م �ص( .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة .
دبي، �ص ب : )126513(.

وال�سوؤون  املالية  ال�سوؤون   ، التمويلية  ال�سوؤون  التاأمني،     : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذلك 
العقارية .

الواقعة بالفئة : )44(
�سكل العالمة: عبارة عن ر�سم و الكلمة الالتينية التالية : )GAIA(، ولفظها العربي )غايا (حيث كتبت 
اأفقي ور�سم يف  اأفقي باللون الأحمر، وفوقها اللفظ العربي باللون الأزرق وب�سكل  الكلمة الالتينية ب�سكل 
باللون  ايحائي  الدوائر يوجد ر�سم  باللون والأزرق، وبداخل  الكلمات ر�سم متقابل على �سكل دوائ��ر   اأعلى 
الأحمر على �سكل وجه فتاه ، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بالعالمة ، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 260105    بتاريخ: 2016/09/21
با�س��م : غايا هيلثكر ) م د م �ص( .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة .
دبي، �ص ب : )126513(.

وال�سوؤون  املالية  ال�سوؤون   ، التمويلية  ال�سوؤون  التاأمني،   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
العقارية .

الو اقعة بالفئة : )35(
�سكل العالمة: عبارة عن ر�سم و الكلمة الالتينية التالية : )GAIA(، ولفظها العربي )غايا (حيث كتبت 
اأفقي ور�سم يف  اأفقي باللون الأحمر، وفوقها اللفظ العربي باللون الأزرق وب�سكل  الكلمة الالتينية ب�سكل 
باللون  ايحائي  الدوائر يوجد ر�سم  باللون والأزرق، وبداخل  الكلمات ر�سم متقابل على �سكل دوائ��ر   اأعلى 
الأحمر على �سكل وجه فتاه ، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بالعالمة ، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 260426    بتاريخ: 2016/09/27
با�س��م : بيليونر كلوب كومبني.

وعنوانه:  الإمارات العربية املتحدة،دبي، �ص ب : )476427(.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات توفر الأطعمة وامل�سروبات ، وخدمات 

الإيواء املوؤقت 
الو اقعة بالفئة : )43(

اأفقي  ب�سكل  كتبت   (حيث   ،)GAIA(  : التالية  الالتينية  الكلمة  عبارة عن   العالمة:  �سكل 
باللون الأ�سود،  ، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بالعالمة ، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 259608    بتاريخ: 2016/09/08
با�س��م : الراحة انرتنا�سيونال لتجارة مواد البناء ذ م م .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، �ص.ب: 12625.
معدنية  غر  قا�سية  اأنابيب   ، معدنية(  )غ��ر  بناء  م��واد  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 

للمباين ، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غر معدنية قابلة للنقل ، جم�سمات غر معدنية .
الو اقعة بالفئة : )19(

�سكل العالمة: عبارة عن  الكلمات الالتينية التالية : )Raha Plus( ، حيث كتبت باللون الأ�سود وب�سكل 
اأفقي ، وفوقها كتبت  الأحرف )AIR( ب�سكل فني مميز باللون الأ�سود، وكل من الكلمات و الأحرف كتبت 
�سمن مربع باللون الذهبي ، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو  مو�سح يف ال�سكل، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر .
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 260124    بتاريخ: 2016/09/21
با�س��م : امل�ستقر للتجارة .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، اأبو ظبي، �ص.ب: 185120.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص .

الواقعة بالفئة : )25(
�سكل العالمة: عبارة عن  الكلمات الالتينية التالية : )JIMMY & JORDAN( حيث 
كتبت باللون الأ�سود وب�سكل اأفقي وبخط عري�ص، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما 

هو  مو�سح يف ال�سكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 259639    بتاريخ: 2016/09/08
با�س��م : القوارب ال�سفراء )�ص.ذ.م.م( .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة ، دبي، �ص. ب : )487310( .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : النقل وتغليف ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر 

الواقعة بالفئة : )39(
�سكل العالمة:  

عبارة عن الكلمات الالتينية التالية :)The Yellow Boats( ، حيث كتبت باللون الأ�سود 
وجممل   ، بالعالمة  مو�سح  هو  كما  بي�ساء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل   ، اأفقي   وب�سكل 

العالمة مميز ومبتكر .
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 260101    بتاريخ: 2016/09/21
با�س��م : غايا هيلثكر ) م د م �ص( .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة . دبي، �ص ب : )126513(.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل 
م�ستح�سرات  عطرية،  زي��وت  عطور،  �سابون،  وك�سط،  جلي  و  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ص،  وكي 

جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.
الو اقعة بالفئة : )3(

�سكل العالمة: عبارة عن ر�سم و الكلمة الالتينية التالية : )GAIA(، ولفظها العربي )غايا (حيث كتبت 
اأفقي ور�سم يف  اأفقي باللون الأحمر، وفوقها اللفظ العربي باللون الأزرق وب�سكل  الكلمة الالتينية ب�سكل 
باللون  ايحائي  الدوائر يوجد ر�سم  باللون والأزرق، وبداخل  الكلمات ر�سم متقابل على �سكل دوائ��ر   اأعلى 
الأحمر على �سكل وجه فتاه ، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بالعالمة ، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 261040    بتاريخ: 2016/10/10
با�س��م : جيفتنغ ايديز لتجارة الهدايا ذ م م .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، �ص.ب: 128041 .
وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  والإع��الن  الدعاية   : املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 

الن�ساط املكتبي 
الواقعة بالفئة : )35(

�سكل العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )balloonshop( ، حيث كتبت باللون 
البنف�سجي وب�سكل اأفقي، ،وقد �سبقت بر�سم على �سكل مربع وخلفيته بعدة األوان كتب بداخله 
احلرف الالتيني )b( وبعدها كتب احلرفني الالتينيني )ae( باللون البنف�سجي وب�سكل اأفقي 
ومميز ، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو  مو�سح يف ال�سكل، وجممل العالمة 

مميز ومبتكر
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 266674    بتاريخ: 2017/01/18
با�س��م : روبو�سرتايد ) م د م �ص( .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة ،دبي، اأبراج بحرات اجلمرا، بناء جي ال تي، اف ات�ص ان 3 اأي الوحدة 
رقم : 2507، جي بي �سي 4.

املعدنية والغازية وغرها  ال�سعر( واملياه  البرة )�سراب  املنتجات:   الب�سائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
من امل�سروبات غر الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه ، �سراب وم�ستح�سرات 

اأخرى لعمل امل�سروبات .
الواقعة بالفئة : )32(

�سكل العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية التالية: )ROBO(،ولفظها العربي)روبو(، حيث كتبت الكلمة 
باللون  العربي  الأ�سود، وحتتها كتب لفظها  باللون  الأبي�ص �سمن م�ستطيل  باللون  اأفقي  الالتينية ب�سكل 
الأ�سود وب�سكل اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بالعالمة ، وجممل العالمة 

مميز ومبتكر.
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 263486    بتاريخ: 2016/11/19
با�س��م : براغ �سوكليت ذ م م .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، �ص. ب : 124963.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو 
والنب الإ�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات 
ال�سل�سات   ، ،اخل��ل  واخل���ردل  امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق  اخل��م��رة   ، الأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة 

)التوابل( ،البهارات ، الثلج .
الو اقعة بالفئة : )30(

 STEINER & KOVARIK(  : ال��ت��ال��ي��ة  ال��الت��ي��ن��ي��ة  ال��ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال���ع���الم���ة:  ���س��ك��ل 
 STEINER &( ال���ك���ل���م���ات  ك��ت��ب��ت  ح���ي���ث   ،  )by PRAGUE CHOCOLATE
 by PRAGUE( اأفقي وبخط كبر، وحتتها كتبت الكلمات KOVARIK( باللون الأبي�ص وب�سكل 
ب�سكل مائل باللون الأبي�ص وبخط �سغر، وكل الكلمات كتبت على خلفية باللون   )CHOCOLATE
ال�سكل،  يف  هو مو�سح  كما  بي�ساء  على خلفية  كتبت  العالمة  وكامل   ، ال�سكل  بي�سية  دائ��رة  �سمن  الأ�سود 

وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 266677   بتاريخ: 2017/01/18
با�س��م :   روبو�سرتايد ) م د م �ص( .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة ،دبي، اأبراج بحرات اجلمرا، بناء جي ال تي، اف ات�ص ان 3 اأي الوحدة 
رقم : 2507، جي بي �سي 4.

امت�سا�ص  مركبات   ، مزلقات   ، �سناعية  و�سحوم  زي��وت    : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( ومواد اإ�ساءة ، �سموع وفتائل لالإ�ساءة .

الو اقعة بالفئة : )4(
�سكل العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية التالية: )TOPSPEED(،ولفظها العربي)توب�سبيد(، حيث 
اأفقي باللون الأبي�ص �سمن م�ستطيل باللون الأ�سود، وقد اأحتوى امل�ستطيل  كتبت الكلمة الالتينية ب�سكل 
على خطوط باللون الأبي�ص والأ�سود، كما يوجد اإىل ميني امل�ستطيل ر�سم على �سكل عجلة مركبة باللون 
الأبي�ص والأ�سود، وحتت الكلمة الالتينية كتب لفظها العربي باللون الأ�سود وب�سكل اأفقي، وكامل العالمة 

كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بالعالمة ، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 267093    بتاريخ: 2017/01/25
با�س��م : املركز الأمريكي الربيطاين الطبي اجلراحي ذ م م .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، �ص.ب: 42324.
، خدمات  بيطرية  ، خدمات  :  خدمات طبية  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 

العناية ب�سحة وجمال الكائنات الب�سرية واحليوانات ، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات .
الواقعة بالفئة : )44(

�سكل العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )TBT Face lift( ، حيث كتبت باللون 
الأ�سود وب�سكل اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح يف ال�سكل، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر.
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 264427    بتاريخ: 2016/12/07
با�س��م : عرين ال�سرق والغرب ذ.م.م

وعنوانه: الإمارات العربيةاملتحدة،دبي، ديرة ،�ص.ب.)1693(،هاتف )042678888(، فاك�ص)042676000(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل 
م�ستح�سرات  عطرية،  زي��وت  عطور،  �سابون،  وك�سط،  جلي  و  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ص،  وكي 

جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.
الو اقعة بالفئة : )3(

باللون  الأبي�ص والأ�سود وقد ر�سمت داخل مربع  باللون  العبوات  �سكل العالمة: عبارة عن ر�سم لعدد من 
الأ�سود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو  مو�سح يف ال�سكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر 

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 267092    بتاريخ: 2017/01/2
با�س��م : املركز الأمريكي الربيطاين الطبي اجلراحي ذ م م .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، �ص.ب: 42324.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات طبية ، خدمات بيطرية ، خدمات العناية 

ب�سحة وجمال الكائنات الب�سرية واحليوانات ، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات .
الواقعة بالفئة : )44(

الأ�سود  باللون  كتبت  ، حيث   )MIST( : التالية  الالتينية  الكلمة  عبارة عن  العالمة:  �سكل 
وجممل  ال�سكل،  يف  مو�سح  ه��و  كما  بي�ساء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وك��ام��ل  اأف��ق��ي،  وب�سكل 

العالمة مميز ومبتكر .
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 264238    بتاريخ: 2016/12/04
با�س��م : �سكاي تليكوم لتجارة �سرائح الهاتف اللكرتونية  �ص.ذ.م.م.

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، �ص. ب : 214246.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي 

الواقعة بالفئة : )35(
، حيث   )TRUST STORE( : التالية  الالتينية  الكلمات  العالمة: عبارة عن  �سكل  العالمة:  �سكل 
كتبت باللون الأزرق وبخط كبر ومائل من الأعلى اإىل الأ�سفل وب�سكل متقابل، وذلك �سمن دائرة باللون 
الأزرق ر�سم  باللون  الدائرة ر�سم على �سكل درع  الداخل، ويوجد و�سط  الأزرق لالإطار وخلفية بي�ساء من 
باللون  ت�سوق  عربة  �سكل  على  ر�سم  يوجد  ال�سندوق  و�سط  ويف  والأزرق  الأبي�ص  باللون  �سندوق  بداخله 
الأبي�ص والأزرق، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح يف ال�سكل اأعاله ، وجممل العالمة 

مميز ومبتكر .
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045



يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:97541    بتاريخ: 2007/07/18
با�س��م : �سمرنوف لتجارة املالب�ص اجلاهزة

وعنوانه: دبي  �ص.ب: 93078    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة 
من هذه املواد غر الواردة يف فئات اأخرى ، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ، ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية 

، املظالت وال�سما�سي والع�سي ، ال�سياط واطقم احليوانات وال�سروج .
الواقعة بالفئة : )18(

 TRACK THE COMPLETE TRAVEL( سكل العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية�
اأفقي وقد متيز  وب�سكل  الأ�سود وبخط كبر  باللون   )TRACK( الكلمة كتبت  وقد   ،)  SYSTEM
فيها احلرف )A( حيث كتب باللون الأحمر، وفوق الكلمة يوجد ر�سم ملا ي�سبه القاعدتني القائمتني باللون 
 )THE COMPLETE TRAVEL SYSTEM( الكلمات  كتبت  الكلمة  واأ���س��ف��ل  الأ���س��ود، 
باللون الأ�سود وبخط �سغر وب�سكل اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بال�سكل 

اأعاله، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 110393    بتاريخ: 2008/04/07
با�س��م : �ص. التكوين

وعنوانه: ابوظبي - �سارع زايد الول - �ص. ب: 26009 - هاتف: 026656820 - فاك�ص: 026656829
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :  الورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد 
، مواد  القرطا�سية   ، الفوتوغرافية  ال�سور   ، الكتب  ، م��واد جتليد  ، املطبوعات  اأخ��رى  وغر واردة يف فئات 
الآلت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�سي  الفنانني  وم��واد   ، لغايات منزلية  اأو  القرطا�سية  امل�ستعملة يف  الل�سق 
الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�ص )عدا الأجهزة(، مواد التغليف البال�ستيكية 

)غر الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة ، الكلي�سيهات ، )الرا�سمات( .
الو اقعة بالفئة : )16(

كتبت  ، حيث   )PARK AVENUE( : التالية  الالتينية  الكلمات  و  ر�سم  العالمة: عبارة عن  �سكل 
بداخلها  دائرة كتب  �سكل  الالتينية على  الكلمات  الر�سم فوق  اأفقي، وكتب  وب�سكل  الأ�سود  باللون  الكلمات 
�سغر،  وبخط  والأ���س��ود   الأبي�ص  باللون  مائل  )PARK AVENUE(ب�سكل  الالتينية  الكلمات 
ويف منت�سف الدائرة كتب احلرفني الالتينيني )Pa( باللون الأبي�ص والأ�سود، وكامل العالمة كتبت على 

خلفية بي�ساء كما هو  مو�سح يف ال�سكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 92787    بتاريخ: 2007/04/10
با�س��م : �ص. جواجن اك�سياجن تاي بي تي اأي املحدودة

وعنوانه: �سنغافورة ، 12�سنوكو اأفينيو �سنوكو ،ولية املنطقة ال�سناعية ال�سنغافورية .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو 
والنب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات 
ال�سل�سات   ، ،اخل��ل  واخل���ردل  امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق  اخل��م��رة   ، الأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة 

)التوابل( ،البهارات ، الثلج .
الو اقعة بالفئة : )30(

باللون  الغامق يف م�ستطيل طويل  الأحمر  باللون  ال�سينية  باللغة  كلمات  العالمة: عبارة عن ثالث  �سكل 
البني الغامق ب�سكل مميز ومبتكر .

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 110392    بتاريخ: 2008/04/08
با�س��م : �ص. التكوين

وعنوانه: ابوظبي - �سارع زايد الول - �ص. ب: 26009 - هاتف: 026656820 - فاك�ص: 026656829
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من 
معادن نفي�سة اأو مطلية بها ، غر الواردة يف فئات اأخرى ، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ص الوقت 

واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة .
الو اقعة بالفئة : )14(

كتبت  حيث   ،  )PARK AVENUE( : سكل العالمة: عبارة عن ر�سم و الكلمات الالتينية التالية�
بداخلها  دائرة كتب  �سكل  الالتينية على  الكلمات  الر�سم فوق  اأفقي، وكتب  وب�سكل  الأ�سود  باللون  الكلمات 
والأ�سود  وبخط �سغر، ويف  الأبي�ص  باللون  الالتينية )PARK AVENUE(ب�سكل مائل  الكلمات 
على  كتبت  العالمة  وكامل  والأ���س��ود،  الأبي�ص  باللون   )Pa( الالتينيني  احلرفني  كتب  ال��دائ��رة  منت�سف 

خلفية بي�ساء كما هو  مو�سح يف ال�سكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

ُيعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 265378        بتاريخ : 22/ 12/ 2016م   
رقم الأولوية  : 015573397

تاريخ اإيداع الأولوية : 2016/06/23
بلد ت�سجيل الأولوية: الإحتاد الأوروبي.

باإ�س��م: روفا �سبني اإ�ص. اإل.   
وعنوانه: �سي/بياريتز 11 اأيه، اإرب. فيونتي ديل فريزنو. �سان �سب�ستيان دي لو�ص ريز.  28708 مدريد - اإ�سبانيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الأعمال  تنظيم مقدمات  بالمتياز؛  املتعلقة  الأعمال  اإدارة  يف  الن�سح  الأعمال؛ خدمات  وتوجيه  اإدارة  والإع��الن؛  الدعاية  خدمات 
املتعلقة ب�سراء وبيع املنتجات؛ اخلدمات الكتابية لأخذ طلبات املبيعات؛ ترويج املبيعات )لالآخرين(؛ اتفاقيات الو�ساطة فيما يتعلق 
الإلكرتونية؛  الو�سائل  اأو  الت�سالت  عرب  واملطلوبة  املعرو�سة  واخلدمات،  بال�سلع  يتعلق  فيما  املبيعات  ترويج  ال�سلع؛  و�سراء  ببيع 
التلميع؛  للتنظيف،  العاملية  احلا�سوبية  ال�سبكات  عرب  والبيع  التجزئة  جت��ارة  والت�سدير؛  ال�ستراد  التجاري؛  التمثيل  خدمات 
�ُسولت )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان،  نفرة(، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غَّ م�ستح�سرات جلي و�سحج )�سَّ
مراهم  كولونيا،  والوجه،  للج�سم  ل�ستخدامها  اجلمال  مقويات  والتجميل،  الزينة  لأغرا�ص  منظف  حليب  جتميل،  م�ستح�سرات 
التجميل،  الألوفرا لأغرا�ص  املعدنية )م�ستح�سرات جتميل(، م�ستح�سرات �سبار  الزيوت  التجميل، كرميات جتميلية؛  لأغرا�ص 
لالأغرا�ص  املراهم  دوائ��ي؛   الغذائية؛  كحول  والتغذية، مكمالت احلمية  )م�ستح�سرات جتميل(، مكمالت احلمية  للب�سرة  بل�سم 
مقالت  املرايا،  الر�سم(،  فر�سات  )ماعدا  فر�سات  اأظافر،  ق�سا�سات  اأظافر،  مبارد  اأم�ساط،  وعالجية،  �سيدلنية  كرميات  الطبية، 
ال�سحة واجلمال؛ كولونيا، مناديل مبللة ُم�سربة بالكولونيا، مناديل ُمبللة ممزوجة مب�ستح�سرات تنظيف، مناديل مبللة ُمطِهرة 
زيوت  الكريهة،  الروائح  لإزال��ة  عطور  عطور،  املكياج،  اإزال��ة  مب�ستح�سرات  ُم�سربة  مبللة  مناديل  والتجميلية،  ال�سحية  لالأغرا�ص 
طبيعية للعطور، اأدوات اجلمال والنظافة ال�سخ�سية، مالقيط، اأدوات العناية باأظافر اليدين واأظافر القدمني، اأوعية لق�ص ال�سعر 

ولإزالة ال�سعر، اأوعية لت�سريح ال�سعر، مق�سات. 
الواق�عة بالفئة: 35

عبارة cool kids by roofa  بحروف لتينية بطريقة مميزة باللون الأبي�ص حيث كتبت عبارة by roofa بخط �سغر حتت 
عبارة cool kids على خلفية باللون الأ�سود واجلميع داخل دائرة باللون الأبي�ص والأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

ُيعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 267263             بتاريخ : 28/ 01/ 2017م  
باإ�س��م: اأ�سربي هولدينجز ليمتد.   

وعنوانه: 167 نيو بوند �سرتيت  لندن دبليو 1اإ�ص  4اأيه اآر ، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حتديدا،  الدقيقة،  الوقت  قيا�ص  واأدوات  الوقت  قيا�ص  اأدوات  مقّلدة؛  واملجوهرات  املجوهرات 
ال�ساعات وال�ساعات حائط؛ جموهرات من معادن نفي�سة؛ زمامات )مرابط( اأكمام؛ اأزرار اللبا�ص 

وقطع الغيار والتجهيزات جلميع ما �سبق.
الواق�عة بالفئة: 14

كلمة ENTHEUS بحروف لتينية على خلفية بي�ساء.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

ُيعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 265164             بتاريخ : 20/ 12/ 2016م  

باإ�س��م: بنك ترافيليك�ص اأ�ص اأيه.   

وعنوانه: 17 روت دي ل رين 92000 بولوين بيلنكورت فرن�سا  .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الأعمال امل�سرفية، القرو�ص، الرتخي�ص واخلدمات التمويلية

الواق�عة بالفئة: 36

كلمة DITTO  بحروف لتينية على خلفية بي�ساء.

ال�س��رتاطات: 

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

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

ُيعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 267264             بتاريخ : 28/ 01/ 2017م  
باإ�س��م: اأ�سربي هولدينجز ليمتد.   

وعنوانه: 167 نيو بوند �سرتيت  لندن دبليو 1اإ�ص  4اأيه اآر ، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حقائب �سفرية، حقائب �سفرية، �سناديق ثياب، حقائب �سغرة �سفرية، حقائب �سفرية، عدة �سفرية ت�سمل 
حقائب �سفرية وحقائب �سغرة �سفرية حقائب مالب�ص �سفرية، حقائب �سغرة مل�ستح�سرات التجميل تباع 
واللباد،  اجللد  من  م�سنوعة  حقائب  جلدية،  حمافظ  �سغرة،  حقائب  كتف،  حقائب  يد،  حقائب  فارغة، 
حقائب �سفر قما�سية حتديدا حقائب �سفر كبرة، �سيور كتف للحقائب �سفرية، حقائب لوازم ال�ستحمام 
والقرطا�سية؛ جزادين؛ حمافظ  املدر�سية  نوع احلقائب  فارغة، حقائب من  تباع  التجميل  وم�ستح�سرات 
لتنظيمات  جلدية  حمافظ  جلدية؛  مفاتيح  �سال�سل  جلدية؛  بطاقات  حاملة  طبيعتها  يف  حمافظ  جيب، 

الأغرا�ص �سخ�سية؛ مظالت، ع�سي خيزران، ع�سي.    
الواق�عة بالفئة: 18

كلمة ENTHEUS بحروف لتينية على خلفية بي�ساء.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 110393    بتاريخ: 2008/04/07
با�س��م : �ص. التكوين

وعنوانه: ابوظبي - �سارع زايد الول - �ص. ب: 26009 - هاتف: 026656820 - فاك�ص: 026656829
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل 
م�ستح�سرات  عطرية،  زي��وت  عطور،  �سابون،  وك�سط،  جلي  و  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ص،  وكي 

جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.
الواقعة بالفئة : )18(

الواردة  غر  امل��واد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املدبوغة  اجللود  وتقليد  املدبوغة  اجللود  العالمة:  �سكل 
، املظالت وال�سما�سي  ال�سفرية  ال�سناديق واحلقائب   ، املدبوغة  اأو  ، جلود احليوانات اخلام  اأخرى  يف فئات 

والع�سي ، ال�سياط واطقم احليوانات وال�سروج .
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 97328    بتاريخ: 2007/07/11
با�س��م : �ص. برودك�سنز جيمين�سكافت اف .يو. ات�ص. ايجر جيمب ات�ص

وعنوانه: ميرتلب�يل 19  هاتف: 43318424190+     فاك�ص: 43318424196+
والغالل  والغابات  الب�ساتني  الزراعية ومنتجات  املنتجات   : املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
غر الواردة يف فئات اأخرى ، احليوانات احلية ، الفواكه واخل�سراوات الطازجة ، البذور والنباتات والزهور 

الطبيعية ، املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات ، ال�سعر املنبت .
الواقعة بالفئة : )31(

�سكل العالمة:  عبارة عن الكلمة الالتينية )DIGESTAMIN( ، وقد كتبت باللون الأ�سود وب�سكل 
وجممل  اأع��اله،  بال�سكل  مو�سح  هو  كما  بي�ساء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل  عري�ص،  وبخط  اأفقي 

العالمة مميز ومبتكر.
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 96316    بتاريخ: 2007/06/20
با�س��م : �ص. �سن ات فود ليمتد

وعنوانه: اجلمهورية الكورية، �سيوؤول 894-135، �سين�سا دوجن، جنج من،616-1.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات توفر الأطعمة وامل�سروبات ، وخدمات 

الإيواء املوؤقت الواقعة بالفئة : )43(
باللغة الالتينية   ،  )MAD FOR GARLIC( سكل العالمة: عبارة عن ثالث كلمات�

وا�سفلها نف�ص الكلمات باللغة الكورية باللون الأ�سود وجممل العالمة ب�سكل مبتكر ومميز . 
ال�سرتاطات: ل توجد.

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

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 95867    بتاريخ: 2007/06/11
با�س��م : �ص. موف ات ميدل اي�ست )�ص.م.ح(

وعنوانه: ال�سارقة �ص. ب : 8787 هاتف : 067483752 فاك�ص : 2234432
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : معادن غر نفي�سة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، 
مباين متنقلة معدنية ، مواد معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية )كبالت( ، حبال واأ�سالك غر كهربائية 
من خردوات معدنية �سغرة ، موا�سر واأنابيب معدنية ، خزائن حفظ الوثائق والأ�سياء الثمينة ، منتجات 

م�سنوعة من معادن غر نفي�سة غر واردة يف فئات اأخرى ، خامات معادن.
الواقعة بالفئة : )6(

�سهم  ن�سف  ويعلوها  الأحمر  باللون  الالتينية  باللغة   )MOVE IT( كلمة  عن  عبارة  العالمة:  �سكل 
متجه اإىل اجلهة الي�سرى واأ�سفلها ن�سف �سهم متجه اإىل اجلهة اليمنى ب�سكل مبتكر ومميز .

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

ُيعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 267265             بتاريخ : 28/ 01/ 2017م
  باإ�س��م: اأ�سربي هولدينجز ليمتد.   

وعنوانه: 167 نيو بوند �سرتيت  لندن دبليو 1اإ�ص  4اأيه اآر ، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات متجر بيع بالتجزئة، الطلب الربيدي، كتالوج ومواقع �سبكة الإنرتنت خ�سي�سا لأدوات قيا�ص الوقت 
واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة، ال�ساعات وال�ساعات حائط، املجوهرات، اأحجار كرمية، املنتجات امل�سنوعة من 

اجللد، الهدايا، التحف واملن�سوجات.
الواق�عة بالفئة: 35

كلمة ENTHEUS بحروف لتينية على خلفية بي�ساء.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

ُيعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 267140       بتاريخ : 25/ 01/ 2017م
  باإ�س��م: رولندوز اإنرتبراي�سيز بابليك ليمتد.   

وعنوانه: 69 بيثليهيم �سرتيت، �ستوفولو�ص )اإند�سرتيال اآريا( �سي واي-2033 نيقو�سيا، قرب�ص.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

جتميل  م�ستح�سرات  التجميلية؛  العناية  كرميات  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زيوت  عطور؛  �سابون؛ 
�ُسولت  غَّ لالإ�ستحمام؛  جتميلية  م�ستح�سرات  التجميل؛  لأغرا�ص  لالأوعية  قاب�سات  التنحيف؛  لأغرا�ص 
حليب  بالب�سرة؛  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل؛  لأغرا�ص  مراهم  التجميل؛  لأغرا�ص  )لو�سن( 
اجللد؛  وتنظيف  لإنعا�ص  رذاذات  اأ�سنان؛  منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  �ُسولت  غَّ الزينة؛  لأغ��را���ص  منظف 
م�ستح�سرات لإ�سمرار الب�سرة بالتعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(؛ م�ستح�سرات مكياج؛ م�ستح�سرات 
اإزالة املكياج؛ مزيالت العرق لال�ستخدام ال�سخ�سي )العطور(؛ كولونيا؛ ماء معطر؛ زيوت لأغرا�ص الزينة؛  
زيوت عطرية للعناية بالب�سرة؛ م�ستح�سرات ِحالقة؛ لو�سن بعد احلالقة؛ اأقنعة جتميلية؛ م�سادات للعرق 
اإ�ستحمام لي�ست لغايات طبية؛ �سمع معد لإزالة ال�سعر؛ منتجات العناية باجل�سم؛  )مواد تواليت(؛ اأمالح 

م�ستح�سرات م�ساج غر طبية؛ م�ستح�سرات جتميلية للعناية بالب�سرة.
الواق�عة بالفئة: 3

كلمة NEODERMA بحروف لتينية على خلفية بي�ساء.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

ُيعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم : 264454             بتاريخ : 07/ 12/ 2016م

رقم طلب الأولوية: 015666746  تاريخ اإيداع الأولوية:  19 / 07  / 2016م 
بلد ت�سجيل الأولوية: الإحتاد الأوروبي

باإ�س��م: اإنقفارم جروب اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي     
وعنوانه: اإي- 16 بالزا مونت كيارا، 2 جالن كيارا، 50480 كوال لمبور، ماليزيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات حمية و �سيدلنية و تغذية؛ م�ستح�سرات �سيدلية وتغذية وم�ستح�سرات اخرى يف طبيعة 
اأغذية  للحمية؛  مكمالت  وطبية؛  �سيدلنية  لأغ��را���ص  كيميائية  م�ستح�سرات  كيميائية؛  م�ستح�سرات 
والتغذية  احلمية  لأغرا�ص  معدة  نباتية  م�ستخرجات  والطبية؛  ال�سحية  لالأغرا�ص  للحمية  وم�سروبات 
الأي�ص  متالزمة  لعالج  معدة  نباتية  م�ستخرجات  والتغذية؛  ال�سيدلين  لالإ�ستخدام  و  وطبية  �سحية  و 
والأمرا�ص املتعلقة؛ التحكم العام يف الوزن، عالج ال�سمنة املفرطة، منع ال�سمنة املفرطة والتحكم يف جلوكوز 
لعالج  كيميائية  م�ستح�سرات  طبيعة  يف  اأخ���رى  وم�ستح�سرات  و�سيدلنية  تغذية  م�ستح�سرات  ال���دم؛ 
متالزمة الأي�ص والمرا�ص املتعلقة؛ التحكم العام يف الوزن، عالج ال�سمنة املفرطة، منع ال�سمنة املفرطة 
والتحكم يف جلوكوز الدم؛ مكمالت �سحية للطعام؛ مكمالت طبية للطعام؛ مكمالت لإدارة الوزن؛ مغذيات 

لالإ�ستخدام كمكمالت حمية؛ مكمالت غذائية.
الواق�عة بالفئة: 5

و�سف العالمة: كلمة FLAXSLIM بحروف لتينية باللون الأ�سود على خلفية بي�ساء.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

ُيعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 267141       بتاريخ : 25/ 01/ 2017م  
باإ�س��م: رولندوز اإنرتبراي�سيز بابليك ليمتد.   

وعنوانه: 69 بيثليهيم �سرتيت، �ستوفولو�ص )اإند�سرتيال اآريا( �سي واي-2033 نيقو�سيا، قرب�ص.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مراكز  بالعطور؛  العالج  خدمات  الب�سرية؛  للكائنات  اجلمال  على  واملحافظة  ال�سحية  العناية  خدمات 
و�سالونات جتميل؛ العناية باأظافر اليدين؛ خدمات جتميل؛ الرعاية ال�سحية املتعلقة بالتدليك العالجي؛ 
خدمات تدليك؛ عالج جتميلي للوجه؛ عالج جتميلي للج�سم؛ معاملة عالجية للوجه واجل�سم؛ خدمات 
بالقدم؛  العناية  خدمات  الطبية؛  امل�ستلزمات  خدمات  بالب�سرة؛  للعناية  طبية  خدمات  بالب�سرة؛  العناية 
خدمات اإ�ست�سارة التغذية؛ خدمات اإطالة رمو�ص؛ خدمات عالج ال�سعر؛ خدمات الرعاية ال�سحية؛ خدمات 
وار�سادية  اإ�ست�سارية  خ��دم��ات  ال�سحية؛  املنتجعات  خ��دم��ات  ال��ق��دم��ني؛  تدليك  خ��دم��ات  املثلية؛  املعاجلة 

واملعلومات فيما يتعلق مبا ذكر.
الواق�عة بالفئة: 44

كلمة NEODERMA بحروف لتينية على خلفية بي�ساء.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

ُيعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم : 264455      بتاريخ : 07/ 12/ 2016م  

رقم طلب الأولوية: 015666761         تاريخ اإيداع الأولوية:  19 / 07  / 2016م 
بلد ت�سجيل الأولوية: الإحتاد الأوروبي

باإ�س��م: اإنقفارم جروب اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي       
وعنوانه: اإي- 16 بالزا مونت كيارا، 2 جالن كيارا، 50480 كوال لمبور، ماليزيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات حمية و �سيدلنية و تغذية؛ م�ستح�سرات �سيدلية وتغذية وم�ستح�سرات اخرى يف طبيعة 
اأغذية  للحمية؛  مكمالت  وطبية؛  �سيدلنية  لأغ��را���ص  كيميائية  م�ستح�سرات  كيميائية؛  م�ستح�سرات 
والتغذية  احلمية  لأغرا�ص  معدة  نباتية  م�ستخرجات  والطبية؛  ال�سحية  لالأغرا�ص  للحمية  وم�سروبات 
الأي�ص  متالزمة  لعالج  معدة  نباتية  م�ستخرجات  والتغذية؛  ال�سيدلين  لالإ�ستخدام  و  وطبية  �سحية  و 
والأمرا�ص املتعلقة؛ التحكم العام يف الوزن، عالج ال�سمنة املفرطة، منع ال�سمنة املفرطة والتحكم يف جلوكوز 
لعالج  كيميائية  م�ستح�سرات  طبيعة  يف  اأخ���رى  وم�ستح�سرات  و�سيدلنية  تغذية  م�ستح�سرات  ال���دم؛ 
متالزمة الأي�ص والمرا�ص املتعلقة؛ التحكم العام يف الوزن، عالج ال�سمنة املفرطة، منع ال�سمنة املفرطة 
والتحكم يف جلوكوز الدم؛ مكمالت �سحية للطعام؛ مكمالت طبية للطعام؛ مكمالت لإدارة الوزن؛ مغذيات 

لالإ�ستخدام كمكمالت حمية؛ مكمالت غذائية.
الواق�عة بالفئة: 5

كلمة SLIMFLAX بحروف لتينية باللون الأ�سود على خلفية بي�ساء.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

ُيعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 266188             بتاريخ : 10/ 01/ 2017م      
باإ�س��م: جواجنزهو جيبي بيوتكنولوجي ليمتد. كو.   

وعنوانه: روم 406 يونت�سينج وي�ست رود نو. 720 باييون دي�سرتكت. جواجنزهو �سيتي ، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

طالء  جتميلية؛  اأقنعة  عطور؛  الوجه؛  غ�سل  حليب  الزينة؛  �سابون  من  ِقطع  لل�سعر؛  )لو�سن(  �ُسولت  غَّ
�ُسولت )لو�سن( لأغرا�ص  ِّعة لل�سفاه؛ غَّ ال�سفاه؛ م�ستح�سرات جتميل؛ عطور؛ اأقالم احلواجب؛ مواد ملم�
روائح  مزيالت  بخور؛  تنظيف؛  م�ستح�سرات  اأحذيه؛  ملمعات  اأ�سنان؛  منظفات  اأظافر؛  طالء  التجميل؛ 

نفرة(. كريهة؛ م�ستح�سرات تعطر اجلو؛ زيت الورد؛ مواد �سحج )�سَّ
الواق�عة بالفئة: 3

رموز �سينية . 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

ُيعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم : 266213       بتاريخ : 10/ 01/ 2017م

باإ�س��م: يونيللي بيوتي كون�سبت زوولين�سكا ت�سيلكوو�سكا �سبولكا جاونا.   
وعنوانه: جني. جيه. زاجاكزكا 9اأيه /24، 01-518 وار�سو، بولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
لو�سن  واجل�سم؛  للوجه  اأم�سال  واجل�سم؛  للوجه  كرميات  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زي��وت  عطور؛ 
للجمال  مقويات  للوجه؛  حليب  للج�سم؛  حليب  (؛  التجميل  لأغ��را���ص   ( للج�سم  زي��وت  وال��وج��ه؛  للج�سم 
لالإ�ستعمال للج�سم والوجه؛ مياه حرارية؛ ماء جتميلي؛ م�ستح�سرات اإزالة املكياج؛  م�ستح�سرات جتميلية 
لإزالة املكياج؛ م�ستح�سرات للعناية بال�سعر؛ �سامبو؛ م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر؛  ملمع اأظافر؛ م�ستح�سرات 
العناية بالأظافر؛  زيوت جتميلية؛ م�ستح�سرات الوقاية من اأ�سعة ال�سم�ص؛ م�ستح�سرات تنظيف الأ�سنان؛ 
م�ستح�سرات جتميلية للعناية بالفم والأ�سنان؛ م�ستح�سرات نظافة اجل�سم؛  جل؛ كرميات؛ زيوت ولو�سن  
م�ستح�سرات  على  حتتوي  ورقية  مناديل  طبية؛  لأغ��را���ص  لي�ص  لالإ�ستحمام  ملح  والإ�ستحمام؛  للحّمام 
جتميلية؛ مزيالت روائح كريهة؛ م�سادات للعَرق؛ جل للتجميل؛ م�سحوق وتالك للتجميل؛ اأقنعة للج�سم 
على �سكل م�سحوق ) لالإ�ستعمال التجميلي (؛ اأقنعة للوجه؛ اأقنعة للج�سم؛ اأقنعة لل�سعر؛ اأقنعة للب�سرة؛ 
اأقنعة كرمي للج�سم؛ ُحزم للوجه؛ ُحزم  اأقنعة جل للعينني؛  اأقنعة مرطبة للب�سرة؛  اأقنعة تنظيف للوجه؛ 
لليدين  اأقنعة  بالب�سرة؛  للعناية  للقدمني  اأقنعة  جتميلية؛  كم�ستح�سرات  ُت�ستخدم  امل�سامات  ل�سد  اأقنعة 

الواق�عة بالفئة: 3 للعناية بالب�سرة.   
كلمة يونيلي بحروف لتينية 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  13  يونيو 2017 العدد 12045

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 
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املال والأعمال

�للجنة �لفنية جلائزة �المار�ت للطاقة تعقد �جتماعها 
�الأول ال�ستعر��ض �لطلبات �ملقدمة للدورة �لثالثة 

•• دبي-الفجر:

عقدت اللجنة الفنية جلائزة المارات للطاقة والتي يتم تنظيمها من قبل 
املجل�ص الأعلى للطاقة يف دبي كل عامني حتت رعاية كرمية من �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي – رعاه اهلل – حتت �سعار”حلول مبتكرة لطاقة نظيفة” 
الدكتور  برئا�سة  دبي  يف  للطاقة  الأعلى  املجل�ص  مقر  يف  الأول  اجتماعها 
عي�سى الب�ستكي، رئي�ص اللجنة الفنية جلائزة المارات للطاقة وبح�سور 
اأع�ساء اللجنة املكونة من �سعيد العبار، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمل�ص الإمارات 
لالأبنية اخل�سراء، حبيبة املرع�سي، رئي�ص جمموعة عمل الإمارات للبيئة، 
الفنية  اللجنة  العام للجائزة  بالإ�سافة اىل من�سق  دي��اب، الأم��ني  وطاهر 
التي  الطلبات  الج��ت��م��اع  خ��الل  الع�����س��اء  وا�ستعر�ص  التقييم.  وخ���رباء 
تلقاها املجل�ص الأعلى للطاقة يف دبي للدورة الثالثة من جائزة الإمارات 
العام مقارنة  امل�ساركة هذا  اأظهرت م�ساعفة عدد الطلبات  للطاقة والتي 
 21 يف  املوؤ�س�سات  من  العديد  من  املقدمة  ال�سابقة  ال��دورة  يف  بامل�ساركات 
ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا بالإ�سافة  دولة من خمتلف دول منطقة 
اىل طلبات من دول خارج املنطقة مثل الوليات املتحدة المريكية، فنلندا، 
الهند، الربتغال، املانيا وال�سويد مما يعك�ص انت�سارا قويا يف منطقة ال�سرق 

الو�سط وخارجها، وذلك مقارنة بالدورتني ال�سابقتني.
الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  نائب  الطاير،  �سعيد حممد  �سعادة  قال  من جهته، 
الدورة  تنظيم  “ياأتي  للطاقة:  الم����ارات  ج��ائ��زة  ورئي�ص  ب��دب��ي  للطاقة 
الثالثة من جائزة الإمارات للطاقة من�سجما مع توجيهات �سيدي �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
– يف دع��م اجلهود العاملية والإقليمية يف  – رع��اه اهلل  ال���وزراء حاكم دب��ي 
الأخ�سر. ويف  والتحول لالإقت�ساد  املتجددة   الطاقة  اإعتماد حلول  جمال 
هذا الإطار حر�سنا على اأن توا�سل الدورة الثالثة من اجلائزة النجاحات 
وتعدد  تنوع  اإىل  وبالنظر  ال�سابقتني.  الدورتني  يف  حتققت  التي  الكبرة 
الطلبات املقدمة للجائزة هذا العام، جند اأن اجلائزة قد عززت من مكانتها 
جمال  يف  ورع��اي��ت��ه��ال��الب��ت��ك��ار  لت�سجيعها  ن��ظ��راً  امل�����س��ت��وي��ات  خمتلف  ع��ل��ى 
حموري  ب��دور  للطاقة  الم���ارات  جائزة  ت�سهم  �سعادته:  وتابع  الطاقة«.  
يف ت�سجيع البحوث العلمية وتبني احللول املبتكرة يف جمال الطاقة على 
ق�سوى،  اأهمية  ور�سالتها  اجلائزة  اأه��داف  ومتثل  ككل.   املنطقة  م�ستوى 
بو�سفها  اجلائزة  مكانة  تعزز  اأن  يف  تكمن  كمنظمني  م�سوؤوليتنا  اأن  حيث 
امل��ب��ادرات وامل�����س��اري��ع يف جم���الت الطاقة  اأح���دث  من�سة ه��ام��ة ت��رك��ز على 

النظيفة واملتجددة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا . 
العام للمجل�ص الأعلى للطاقة  اأحمد بطي املحربي، الأمني  وقال �سعادة 
يف دبي ونائب رئي�ص اللجنة التنفيذية للجائزة: اإن ازدياد عدد امل�ساركات 
ال��دول وتبني  املبذولة من قبل  ال��دورة امنا تعك�ص تزايد اجلهود  يف هذه 
اجلائزة  ت�سعى  حيث  التقليدية،  املمار�سات  على  املتجددة  الطاقة  م�سادر 
اىل دعم كافة القطاعات الإقليمية والعاملية لتبني اأف�سل احللول املبتكرة 
واملحافظة  واملياه  الطاقة  ا�ستهالك  وتر�سيد  النظيفة  الطاقة  جم��ال  يف 
املا�سية، دعمت  الأرب��ع  الأع��وام  اأن��ه خالل  واأ�ساف املحربي   . البيئة  على 
جائزة الإمارات للطاقة العديد من امل�ساريع والربامج من خالل التعريف 
بالإجنازات وامل�ساريع املبتكرة لالأفراد واملوؤ�س�سات خا�سة يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط و�سمال افريقيا. ومن جانبه قال الدكتور عي�سى الب�ستكي، رئي�ص 
امل�ساريع والربامج املر�سحة يف  الفنية للجائزة ان الطلبات �سملت  اللجنة 
كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والبحث والتطوير وبناء القدرات واأف�سل 
والطاقة  للطاقة  امل�ستدامة  امل�سادر  ت�ستهدف  التي  واحل��ل��ول  املمار�سات 
الكربون  املنخف�ص  القت�ساد  نحو  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وتوجيه  النظيفة 
للطاقة  الم���ارات  جلائزة  الفنية  اللجنة  ب��اأن  يذكر  امل�ستدامة.  والتنمية 
تخطط ل�ستكمال التقييم وو�سع قائمة املر�سحني املختارين بحلول نهاية 
يوليو ومن ثم عر�سه على جمل�ص الإدارة للموافقة النهائية، ومن املقرر 
2017، بالتزامن مع القمة العاملية  اأكتوبر  عقد حفل توزيع اجلوائز يف 

لالقت�ساد الأخ�سر يف دبي.

وزير �القت�ساد : ن�سف مليار درهم م�ستهدفة ملبادر�ت
 �مل�سوؤولية �ملجتمعية لل�سركات يف �لدولة خالل �لعام �حلايل

•• دبي -وام:

املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�ص  معايل  اأعلن 
وزير القت�ساد خالل افتتاحه اأعمال الدورة الأوىل 
املجتمعية  امل�سوؤولية  لنتائج  ال�سنوي  “الإعالن  من 
لل�سركات 2017” التي عقدت يف دبي ام�ص اأن لدى 
 500 الدولة هدفا طموحا يف الو�سول اإىل حوايل 
النقدية  امل�����س��اه��م��ات  قيمة  لإج��م��ايل  دره���م  م��ل��ي��ون 
وال��ع��ي��ن��ي��ة ل��ل�����س��رك��ات اخل��ا���س��ة مب��ب��ادرات��ه��ا لتعزيز 

التزمها بامل�سوؤولية املجتمعية خالل العام احلايل.
وت�سمنت اأعمال الدورة � وهي اإحدى مبادرات م�سار 
القت�ساد  وزارة  اإىل  امل�سند  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
اخلر  لعام  الوطنية  ال�سرتاتيجية  حم��ددات  وف��ق 
املجتمعية”  للم�سوؤولية  الوطني  “املوؤ�سر  اإط��الق   �
املقبلة  ال��دورات  �سنويا خالل  نتائجه  �ستعلن  ال��ذي 
لالإعالن ال�سنوي للم�سوؤولية املجتمعية واإطالق 10 
الداعمة  املمكنات  تطوير  ت�ستهدف  اأخ��رى  مبادرات 
العاملة  ال�����س��رك��ات  ل���دى  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة 
حممد  املهند�ص  ���س��ع��ادة  الفاعلية  ح�سر  ب��ال��دول��ة. 
اأحمد بن عبد العزيز ال�سحي وكيل وزارة القت�ساد 
اآل �سالح  ل��ل�����س��وؤون الق��ت�����س��ادي��ة و���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ل�����س��وؤون  القت�ساد  وزارة  وك��ي��ل 
امل�ساعد  الوكيل  و�سعادة حميد بن بطي  وال�سناعية 
عبد  و���س��ع��ادة  امل�ستهلك  وح��م��اي��ة  ال�����س��رك��ات  لقطاع 
لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  ال�سام�سي  الفن  �سلطان  اهلل 
احلو�سني  اإبراهيم  على  الدكتور  و�سعادة  ال�سناعة 
ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د ل��ق��ط��اع امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة و�سعادة 
اخلدمات  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  الرفاعي  يو�سف 

امل�ساندة وعدد من كبار م�سوؤويل الوزارة.
املن�سوري  ���س��امل  ب��ن  خليفة  ���س��ع��ادة  ح�����س��ره��ا  ك��م��ا 
بالإنابة  ابوظبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  وكيل 
و���س��ع��ادة ح��م��ي��د حم��م��د ب��ن ���س��امل اأم����ني ع���ام احتاد 
نخبة  جانب  اإىل  بالدولة  وال�سناعة  التجارة  غرف 
من م�سوؤويل اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية 
بالدولة وممثلي القطاع اخلا�ص من املعنيني مب�سار 

امل�سوؤولية املجتمعية.
اأعمال  وقال معايل املن�سوري يف كلمة له افتتح بها 
للم�سوؤولية  ال�سنوي  “الإعالن  اإط���الق  اإن  ال���دورة 
حمطات  م���ن  م��ه��م��ة  حم��ط��ة  مي��ث��ل  املجتمعية” 
تزال  ل  ال��ت��ي  ال���رائ���دة  وم���ب���ادرات���ه  اخلر”  “عام 
تتكامل لت�سييد �سرح اخلر والعطاء عاليا يف دولة 

الإمارات. 
ب��ني وزارة الق��ت�����س��اد ودوائ���ر  ال��ت��ع��اون  اأن  واأ����س���اف 
وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  وغ���رف  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
الأخرى  اجلهات  وخمتلف  كافة  ال��دول��ة  اإم���ارات  يف 
حمركا  �سكل  واخل��ا���ص  احلكومي  ال�سعيدين  على 
رئ��ي�����س��ا وف���ع���ال ل��رتج��م��ة م��ف��اه��ي��م ع���ام اخل���ر اإىل 
ت�سع  اأن  �ساأنها  من  مثمرة  ومبادرات  عملية  برامج 

العمل  ملمار�سات  املوؤ�س�سية  للمنظومة  را�سخة  اأ�س�سا 
اخلري يف دولة الإم��ارات. واأ�سار املن�سوري اإىل اأنه 
زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإع��الن �ساحب  ومنذ 
 2017 عام  “حفظه اهلل”  اآل نهيان رئي�ص الدولة 
الإع���الن فاحتة جلهود  ه��ذا  وق��د مثل  عاما للخر 
لن�سر  متكامل  عمل  اإط���ار  و�سع  يف  اأ�سهمت  وطنية 
واملجتمع  ال��دول��ة  مفا�سل  خمتلف  يف  اخل��ر  ثقافة 
وت��ك��ري�����ص مم��ار���س��ات��ه ب�����س��ورة ف��اع��ل��ة ���س��م��ن قطاع 
ال��ذي عرب عنه �ساحب  الأع��م��ال وذل��ك على النحو 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
بال�سعي اإىل “حتويل حب اخلر اإىل عمل موؤ�س�سي 
م�ستدام وتغير جمتمعي ملمو�ص وفرق حقيقي يف 
حياة النا�ص. ونوه باأن تلك اجلهود اأ�سفرت عن بلورة 
التي تقوم على  الوطنية لعام اخلر  ال�سرتاتيجية 
امل�سوؤولية  م�سار  �سمنها  م��ن  رئي�سة  م�سارات  �ستة 
املن�سوري  ال���وزي���ر  واأو����س���ح  ل��ل�����س��رك��ات.  املجتمعية 
اأن امل��ح��ددات وامل���ب���ادرات ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت ال��ي��وم �سمن 
حر�ص  تعك�ص  لل�سركات  املجتمعية  امل�سوؤولية  م�سار 
املجتمعية  امل�سوؤولية  جتربة  تعزيز  على  احلكومة 
لدى قطاع الأعمال الإماراتي لتكون و�سيلة اإمنائية 
اأن��ه يف  وب��ني  م�ستدامة.  اإيجابية  اآث��ار  ذات  مدرو�سة 
لعام  الوطنية  ال�سرتاتيجية  و�سعت  ال�سياق  ه��ذا 
اخلر 11 مبادرة �سمن م�سار امل�سوؤولية املجتمعية 
اخلا�ص  القطاع  تفاعل  دع��م  خاللها  من  ت�ستهدف 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��وي��ة  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ق�����س��اي��ا  م��ع 
امل�ساريع  والبيئية وت�سجيعه على دعم  والجتماعية 
املجتمعية املختلفة يف الدولة وتوفر البيئة املحفزة 
اأن هناك هدفا  له يف هذا املجال. واأ�سار معاليه اإىل 
مليون   500 ح�����وايل  اإىل  ال���و����س���ول  يف  ط��م��وح��ا 
والعينية  النقدية  امل�ساهمات  قيمة  لإجمايل  دره��م 
بامل�سوؤولية  ال��ت��زم��ه��ا  لتعزيز  مل��ب��ادرات��ه��ا  لل�سركات 

املجتمعية خالل العام احلايل.
حوافز  �سملت  ال�11  امل���ب���ادرات  ه��ذه  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
داعمة  بيئة  لتطوير  مالية  وام��ت��ي��ازات  وت�سهيالت 
م�سوؤوليتها  ب������اأداء  ل��الل��ت��زام  ل��ل�����س��رك��ات  وحم���ف���زة 
قاعدة  ت��ع��زي��ز  امل���ب���ادرات  ت�ستهدف  ك��م��ا  املجتمعية 
اإيجاد  واأي�سا  احليوي  املجال  بهذا  املتعلقة  البيانات 
التطوير  ن�����س��ب��ة  ل��ق��ي��ا���ص  ل��ل��دول��ة  م��ن��ا���س��ب��ة  اأدوات 
اإطالق  خالل  من  ال�سدد  هذا  يف  ال�سركات  والتزام 
“من�سة ذكية” و”موؤ�سر وطني” ير�سد ممار�سات 
املجتمعية”  امل�سوؤولية  “عالمة  اإط���الق  ال�سركات، 
�سيمنح  ال�����ذي  املجتمعية”  امل�����س��وؤول��ي��ة  و”جواز 
اإىل  املوؤ�س�سي  العطاء  يف  املتميزة  لل�سركات  تكرميا 
جانب اإطالق الإح�سائيات الوطنية حول امل�سوؤولية 
املجتمعية وتنظيم الإعالن ال�سنوي لنتائج امل�سوؤولية 
امل�سوؤولة  لل�سركات  املالية  والم��ت��ي��ازات  املجتمعية 
اجتماعيا والإف�ساح الإلزامي للم�سوؤولية املجتمعية 

وامل�سرتيات امل�سوؤولة واملنتدى التن�سيقي للم�سوؤولية 
املجتمعية واأخرا جلان عمل امل�سوؤولية املجتمعية.

توفر  ت�ستهدف  املبادرات  باأن هذه  املن�سوري  واأف��اد 
مل�ساهمات  ق��ي��ا���ص  وم���وؤ����س���رات  وح���واف���ز  ���س��ي��ا���س��ات 
ال�سركات بحيث تعزز املنفعة الجتماعية وحتقق يف 

الوقت نف�سه م�سالح القطاع اخلا�ص.
القطاع  يلعبه  ال����ذي  ال����دور  اأه��م��ي��ة  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
 .. بالدولة  ال�ساملة  التنمية  م�سار  دع��م  يف  اخلا�ص 
اأك���ر مت��ي��زا يف عالقات  مل��رح��ل��ة  م��ع��رب��ا ع��ن تطلعه 
ال�سراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص بالدولة 
لتحقيق هذه املبادرات النوعية واتخاذها مدخال اإىل 
اإ�سفاء  م��راح��ل ج��دي��دة م��ن النماء والزده����ار ع��رب 
املوؤ�س�سي على قيم اخلر والعطاء يف قطاع  الطابع 
وموا�سلة  احل��ي��اة  ج���ودة  لتح�سني  و�سعيا  الأع��م��ال 
التقدم والريادة. وقدم �سعادة املهند�ص ال�سحي عر�سا 
تقدمييا حول تفا�سيل املبادرات ال� 11 املدرجة على 
م�سار امل�سوؤولية املجتمعية واأو�سح اأن مبادرات م�سار 
ب�ساأن  ال��وع��ي  رف��ع  ت�ستهدف  املجتمعية  امل�سوؤولية 
�سراكة  واإط��الق  لل�سركات  املجتمعية  امل�سوؤولية  قيم 
واخلا�ص  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  م�ستدامة  تنموية 
وت�سجيع  املجتمعية  امل�سوؤولية  ممار�سة  خ��الل  من 
ال�سركات على تطبيق نظم عمل امل�سوؤولية املجتمعية 
امل�ساريع  نحو  ال�سركات  م�ساهمات  وتوجيه  وتنظيم 
تفا�سيل  �سعادته  وا�ستعر�ص  املجتمعية.  التنموية 
املن�سة  ت�ستهدف  اإذ  م���ب���ادرة  ك��ل  تنفيذ  وخ���ط���وات 
الذكية توفر من�سة اإلكرتونية ذكية ب�ساأن امل�سوؤولية 
وفق  امل�ساهمة  جم��الت  ت�سمل  لل�سركات  املجتمعية 
واأدوات  اإر���س��ادي��ة  واأدل���ة  وال��دول��ة  املجتمع  اأول��وي��ات 
وم��ق��اط��ع ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ومن������اذج ح����ول ك��ي��ف��ي��ة تطبيق 
ق�س�ص  جانب  اإىل  املجتمعية  امل�سوؤولية  ممار�سات 

جناح ال�سركات يف هذا املجال.
املجتمعية  للم�سوؤولية  الوطني  املوؤ�سر  اأن  واأ���س��اف 
اجلهات  ترتيب  ي���درج  �سنوي  م��وؤ���س��ر  اإع����داد  ي�سمل 
م�ساريع  يف  م�ساهماتها  ن�سبة  على  بناء  ال��دول��ة  يف 
ومبادرات امل�سوؤولية املجتمعية وغرها من املعاير.

وذكر ال�سحي اأن ت�سجيل ال�سركات على املوؤ�سر الوطني 
�سيبداأ يف ال�سهر املقبل على اأن تتم اإجراءات التقييم 
الوطني  للموؤ�سر  الأول  ال�سنوي  التقرير  واإ���س��دار 
 . املقبل  ال��ع��ام  م��ن  يونيو  يف  املجتمعية  للم�سوؤولية 
واأو�سح اأنه �سيتم الإعالن عن نتائج التقرير خالل 
فاعلية الإعالن ال�سنوي للم�سوؤولية املجتمعية التي 
الإن�ساين”  للعمل  زاي��د  “يوم  مع  بالتزامن  �ستعقد 
الوطني  املوؤ�سر  نتائج  من كل عام و�سيطلق خاللها 
ال�سركات  للم�سوؤولية املجتمعية كما �ست�سهد تكرمي 
ال�سلة  ذات  اجل���ه���ات  ل��ت��ع��ري��ف  ع��م��ل  ور�����ص  وع��ق��د 
اإىل  ال�سحي  ون��ب��ه  املجتمعية.  امل�����س��وؤول��ي��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
للرتويج  ت�ستخدم  املجتمعية  امل�سوؤولية  عالمة  اأن 
لل�سركات وامل�سوؤوليات التي حتظى بها وفق �سوابط 

وم�ساهمة  مت��ي��ز  و�ستعك�ص  معنية  وا���س��رتاط��ات 
حيث  املجتمعي  والعمل  العطاء  جم��ال  يف  ال�سركات 

�سيتم العالن عنها �سنويا.
قال  املجتمعية”  امل�سوؤولية  “جواز  م��ب��ادرة  وح���ول 
اأكر  اخلم�ص  لل�سركات  منحه  �سيتم  اإن���ه  ال�سحي 
متيزا يف العطاء املوؤ�س�سي وي�ستند اإىل روؤية ال�سركات 
وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وم�����دى الب���ت���ك���ار يف 
براجمها املجتمعية و�سيتيح اجلواز امتيازات خا�سة 
ل��ت��ل��ك ال�����س��رك��ات ل���دى اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة املحلية 
القت�ساد  وزارة  وك��ي��ل  ا�ستعر�ص  كما  والحت���ادي���ة. 
املبادرة املعنية بالمتيازات املالية لل�سركات امل�سوؤولية 
اجتماعيا – التي �سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة 
جزئي  اع��ف��اء  وت�سمل   � وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل����وارد 
يتنا�سب مع قيمة  للعمال مبا  امل�سريف  ال�سمان  من 
ال�سركات  على  امل��ب��ادرة  وتطبق  املجتمعية  امل�ساهمة 

ذات ال�سمعة اجليدة واملالءة املالية القوية.
هذه  ت�سمني  على  حاليا  العمل  ي��ج��ري  اأن���ه  واأع��ل��ن 
باأهداف  ال�سلة  ذات  الت�سريعية  املنظومة  يف  املبادرة 
عام اخلر والت�سريعات ذات ال�سلة. وب�ساأن الإف�ساح 
اأن  ال�سحي  اأو���س��ح  املجتمعية  للم�سوؤولية  الإل��زام��ي 
الدوائر  م��ع  بالتعاون  تنفيذها  �سيتم  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
القت�سادية يف خمتلف اإمارات الدولة وذلك لوجوب 
بامل�ساهمات  ال�����س��ل��ة  ذات  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ن  الف�����س��اح 
ع��ل��ى ت�سمينها  ال��ع��م��ل  ي��ج��ري  واأي�����س��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
عام  ب���اأه���داف  ال�سلة  ذات  الت�سريعية  امل��ن��ظ��وم��ة  يف 
مبادرة  تتناول  كما  ال�سلة.  ذات  والت�سريعات  اخلر 
بالتعاون  تنفيذها  �سيتم  التي  امل�سوؤولة  امل�سرتيات 
الدولة وذلك  اإم��ارات  املالية يف خمتلف  الدوائر  مع 
لل�سركات  احلكومية  العقود  م��ن  ن�سبة  لتخ�سي�ص 
يجري  التي  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  املتميزة 
ذات  الت�سريعية  املنظومة  يف  ت�سمينها  على  العمل 

ال�سلة باأهداف عام اخلر والت�سريعات ذات ال�سلة.
من  احل�سور  بني  مفتوحا  نقا�سا  الفاعلية  و�سهدت 
اجلهات احلكومية ومن القطاع اخلا�ص حول طبيعة 
للتن�سيق  املطلوبة  والأل��ي��ات  م��ب��ادرة  كل  وخم��رج��ات 
الأثر  وت��ع��زي��ز  لتنفيذها  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني  فيما 

املرجو منها.

�للجنة �لد�ئمة للتنمية �القت�سادية يف عجمان تعقد جل�ستها �ل�ساد�سة للعام 2017

وال����ت����ح����دي����ات ل���ل���ق���ط���اع الق���ت�������س���ادي 
لالقت�ساد  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  والأه������داف 
ت��ن��م��ي��ة قطاعات  الأخ�������س���ر م���ن خ����الل 
الإقت�ساد الأخ�سر وتهيئة بيئة تناف�سية 
مقومات  وب����ن����اء  ل��الإ���س��ت��ث��م��ار  ج����اذب����ة 
ت��ن��اول��ت اجلل�سة  ك��م��ا  اق��ت�����س��اد م��ن��ت��ج، 
الرئي�سية  الفر�ص  و  التناف�سية  امل�سادر 
امل�ستقبلية املتاحة. وقدم �سالح اجلزيري 
التنمية  دائ��رة  توجهات  عن  ع��ام  ت�سور 

ال�سياحية يف عجمان م�ستقبال، مو�سحا 
العديد من  ال�سياحي ي�سمل  القطاع  اأن 
وا�ستدامته  الفاعلة يف تطوره  العنا�سر 
والفعاليات  وال�سكن  املوا�سالت  ومنها 
والرتفيهية  ال�����س��ي��اح��ي��ة  وال���وج���ه���ات 
القطاع  ت���ط���ور  ان  واأ�����س����اف  وغ���ره���ا، 
ال�سياحي  التنوع  على  يعتمد  ال�سياحي 
وال�سياحة  ال����ع����ائ����الت  ����س���ي���اح���ة  م����ن 
وال�سياحة  العمال  و�سياحة  العالجية 

الرتفيهية وال�سياحة البحرية وغرها.
ع��ل��ى ���س��رورة ربط  اك���دت اجلل�سة  ك��م��ا 
كافة امل�ساريع ال�سياحية بروؤى وم�ساركة 
اأفكار ممثلي املكاتب ال�سياحية والفنادق 
يف الإمارة وكذلك �سرورة ربط امل�ساريع 
ال�سياحية برواد العمال مبا يعزز النمو 
فر�ص  ويوفر  ال�سياحي  للقطاع  املتوقع 

عمل ل�سباب ورواد العمال.
اإط��ل��ع احل�سور  اع��م��ال اجلل�سة  وخ��الل 

•• عجمان ـ الفجر 

اأ�ساد �سعادة م. عبداهلل املويجعي � رئي�ص 
للتنمية القت�سادية يف  الدائمة  اللجنة 
ع��ج��م��ان، ب��ج��ه��ود ك��اف��ة اجل��ه��ات املعنية 
اإم����ارة عجمان  ب��ال�����س��اأن الق��ت�����س��ادي يف 
وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى زي�����ادة م���ع���دلت النمو 
ب��ت��وف��ر خ��دم��ات متطورة  الق��ت�����س��ادي 

تلبي احتياجات ال�سركات وامل�سانع.
اللجنة يف  حتقيق  اأع�ساء  مثمنا جهود 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة ب����الإم����ارة ورفع 
وا�ستدامة  ل��زي��ادة  ال��الزم��ة  التو�سيات 
اإمارة  بها  تتميز  التي  املتنوعة  املقومات 
عجمان وخا�سة يف ظل الدعم املتوا�سل 

من القيادة الر�سيدة.
جاء ذلك خالل تروؤ�سه لأعمال اجلل�سة 
الدائمة  للجنة   2017 للعام  ال�ساد�سة 
للمجل�ص  التابعة  القت�سادية  للتنمية 
ناق�ست  ب��ح��ي��ث  ب��ع��ج��م��ان،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اجلل�سة �سبل �سر العمل باللجنة وعدد 
القت�سادية  وامل�����س��اري��ع  الع���م���ال  م���ن 
بالقطاع  امل�����س��ت��ج��دات  واأخ�����ر  ال��ق��ائ��م��ة 

القت�سادي يف الإمارة.
ال�سيخ  اللجنة  اأع�����س��اء  اجلل�سة  ح�سر 
ب���ن ���س��ق��ر ال��ن��ع��ي��م��ي  و�سالح  ���س��ل��ط��ان 
اجل�����زي�����ري وم����������روان ع���ب���ي���د امل���ه���ري 

وم�ساعد مقرر اللجنة خولة اليا�سي.
الفر�ص  اأه�����م  اجل��ل�����س��ة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 

اه����م ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ذك��ي��ة واخل���دم���ات 
اللكرتونية  التي تخدم القطاع العقاري 
اخلدمات  وتت�سمن  ع��ج��م��ان  اإم����ارة  يف 
اللكرتونية والذكية، خدمات املطورين 
وم��ن��ه��ا خ��دم��ة ق��ي��د امل��ط��وري��ن وخدمة 
امل�ستثمرين  وخ���دم���ات  امل�����س��اري��ع،  ق��ي��د 
والت�سجيل  ملكية  �سهادة  اإ�سدار  ومنها 
الرهن  ومعامالت  امللكية  ونقل  املبدئي 

وال�سكاوى.

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
 اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/03778/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : عديل ح�سني حممد ح�سني   
مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �ص ذ م م وعلي نا�سر عبداهلل العوي�ص 

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03778/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد بدلت اليجار حتى تاريخ الخالء التام والفعلي

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماأجور للفرتة من 2017/2/10 وحتى 2017/4/24 
 فرت�سد بذمته مبلغ 9350 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2017/3/5 
مطالبة مالية  - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماأجور للفرتة من 2017/2/10 وحتى 2017/4/24 
 فرت�سد بذمته مبلغ 9350 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2017/3/5 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ص على غرامة ارت��داد كل �سيك مبلغ )2000( وقد ارتد عدد 

)1( �سيك دون �سرف  
امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهر  امل�ستاجر هو  الزام بت�سليم م�ستندات - ان 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/14 ال�ساعة 
1.00بعد الظهر امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ايام من تاريخ  امل�سافة اىل ثالثة  اأمر بتق�سر مدة  ، وقد  املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ف�ص 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
     اإعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/04488/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �سدفة املحيط للمالحة - �ص ذ م م 

مبا اأن املدعي : مي للعقارات - �ص ذ م م 
املركز  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/04488/2017 /جت��اري  اأق��ام �سدكم  قد 

بطلب الزامكم بالتايل
ال��زام املدعي عليه ب�سداد مبلغ  19167 درهم وذلك عن  مطالبة مالية - 
رق��م 2  للبند  م��دت��ه وذل���ك طبقا  انتهاء  الي��ج��ار قبل  ال��غ��اء عقد  غ��رام��ة 

مالحظات عقد اليجار 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
الحد املوافق 2017/6/18 ال�ساعة 1.00بعد الظهر  امام اللجنة الق�سائية 
)اللجنة ال�سابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات 
اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم/بالن�ضر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04019/2017 جتاري - ل�ضنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / ورثة  حممد عبداهلل علي اجلا�سم وميثلهم الو�سي على الرتكة ال�سيد ر�سا 
دوري�ص ال رحمه   - العنوان : اإمارة دبي -بردبي - البدع - �سارع ال�سيخ زايد - بالقرب من حمطة مرتو 

اخلليج التجاري - بناية هالل بن طراف - اعلي بنك ات�ص ا�ص بي �سي - مكتب رقم 301 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / تيمبورا لتجارة العامة - �ص ذ م م 

العنوان : مكتب رقم 107 ملك حممد عبداهلل علي اجلا�سم - ديرة - النهدة الوىل - بناية رقم 4 - رقم 
مكاين 3584797810  - رقم البلدية 241-296 

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/6/11  
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

الزام املدعي عليها : الزامها بان توؤدي للمدعني اجمايل مبلغ وقدره 85000 درهم 
اخالء العني - بالزام املدعي عليها باخالء العني حمل الدعوى وت�سليمها خالية من ال�سواغل 

الزام بقيمة ايجارية - وما ي�ستجد من اجرة من تاريخ 2017/1/1 وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 
85000 درهم 

ت�سليم املدعية براءة ذمة : الزامها بتقدمي �سهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء. 
الر�سوم وامل�ساريف : مع ر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكن من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 
متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اإعادة  اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/04046/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : عبداهلل حممد نور بن هندي 

 مبا اأن املدعي : مي للعقارات - �ص ذ م م   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04046/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مبا ي�ستجد من بدل ايجار وحتى الخالء الفعلي 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور فرت�سد بذمته مبلغ 55.713 درهم 
م�ستحق حتى تاريخ 2017/5/3 وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2017/4/1 

مطالبة مالية - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور فرت�سد بذمته مبلغ 55.713 درهم 
م�ستحق حتى تاريخ 2017/5/3 وميتنع عن �سداد رغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2017/4/1 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 3574 درهم وذلك عن ر�سوم التربيد م�ستحق حتى 
تاريخ 2017/3/31 مع ما ي�ستجد وذلك طبقا للبند رقم 13 من بنود عقد اليجار

مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ص على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )1000( وقد ارتد عدد 
)3( �سيك دون �سرف وذلك طبقا للبند رقم 12 من بنود عقد اليجار.  

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/19 
ال�ساعة 1.00بعد الظهر امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثانية( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من 
تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

»�إح�ساء �أبوظبي« : 2.2 باملائة معدل �لت�سخم 
خالل �الأ�سهر �خلم�سة �الأوىل من 2017 

•• اأبوظبي-وام:

بلغ  امل�ستهلك  اأ�سعار  يف  الت�سخم  اأن معدل  اأبوظبي   � الإح�ساء  اأك��د مركز 
2.2 باملائة خالل الأ�سهر اخلم�سة الأوىل من عام 2017 حيث بلغ الرقم 
من  نف�سها  للفرتة  باملائة   105.6 ك��ان  بينما  باملائة   107.9 القيا�سي 

. 2016
وبلغ معدل التغر الن�سبي يف اأ�سعار امل�ستهلك 2.0 باملائة خالل �سهر مايو 
2017 مقارنة ب�سهر مايو 2016 فيما انخف�ص الرقم القيا�سي لأ�سعار 
بالرقم  مقارنة   2017 مايو  �سهر  خ��الل  باملائة   0.1 بن�سبة  امل�ستهلك 
القيا�سي ل�سهر اأبريل 2017 وذلك وفقا للتقرير ال�سادر عن املركز الذي 
امل�ستهلك ل�سهر مايو  القيا�سي لأ�سعار  الرقم  يقدم حتليال لنتائج ح�ساب 
الرقم  ح�ساب  نتائج  اإىل  بالإ�سافة   2014 عام  باأ�سا�ص   2017 عام  من 
2017 بح�سب م�ستوى رفاه  القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك ل�سهر مايو لعام 
ونوع الأ�سرة ومناطق اإمارة اأبوظبي ون�سب م�ساهمة املجموعات الرئي�سية. 
12 جمموعة  وع��دده��ا  الرئي�سة  الإن��ف��اق  اإىل جم��م��وع��ات  امل��رك��ز  واأ���س��ار 
ح�سب  ال��ف��ردي  ال�ستهالك  “ت�سنيف  ال���دويل  الت�سنيف  ح�سب  م�سنفة 
واأنواع  والغاز  والكهرباء  واملياه  “ال�سكن  جمموعة  اأن  مو�سحا  الغر�ص” 
الوقود الأخرى �ساهمت بن�سبة 55.3 باملائة يف الرتفاع الذي حدث خالل 
اخلم�سة اأ�سهر الأوىل من 2017 مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2016 
بن�سبة  املجموعة  اأ�سعار هذه  نتيجة لرتفاع معدل  الإ�سهام  وقد جاء هذا 

3.5 باملائة .
جممل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   33.1 بن�سبة  اأ�سهمت  فقد  “النقل”  جمموعة  اأم���ا 
معدل الرتفاع الذي حتقق خالل اخلم�سة اأ�سهر الأوىل من عام 2017 
مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2016 حيث ارتفعت اأ�سعار هذه املجموعة 
بن�سبة 5.3 باملائة . من جهة اأخرى انخف�ست اأ�سعار جمموعة “الرتويح 
والثقافة” بن�سبة 9.0 باملائة خالل اخلم�سة اأ�سهر الأوىل من عام 2017 
مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2016 حيث �ساهمت هذه املجموعة بن�سبة 
اأن معدلت  املركز  اأو�سح  . كما  الرتفاع  باملائة يف تخفي�ص معدل   19.3
اأ�سعار امل�ستهلك لالأ�سر يف �سريحة الرفاه الدنيا ارتفعت بن�سبة 2.4 باملائة 
خالل اخلم�سة اأ�سهر الأوىل من العام اجلاري مقارنة بالفرتة نف�سها من 
العام املا�سي كما ارتفعت اأ�سعار امل�ستهلك يف �سريحة الرفاه املتو�سطة بن�سبة 

2.6 باملائة و�سريحة الرفاه “لعليا بن�سبة 1.9 باملائة .
على �سعيد اآخر فقد اأثر ارتفاع اأ�سعار امل�ستهلك خالل اخلم�سة اأ�سهر الأوىل 
من 2017 مقارنة بالفرتة نف�سها من 2016 يف معدلت اأ�سعار امل�ستهلك 
لالأ�سر املواطنة ما اأدى اإىل ارتفاعها بن�سبة 2.6 باملائة كما اأثر يف اأ�سعار 
امل�ستهلك ل�سريحة الأ�سر غر املواطنة فارتفعت بن�سبة 1.9 باملائة بينما 

ارتفعت اأ�سعار امل�ستهلك لالأ�سر اجلماعية بن�سبة 1.6 باملائة .
من  باملائة   56.0 بن�سبة  �ساهمت  قد  اأبوظبي  منطقة  اأن  املركز  واأو���س��ح 
ن�سبته  بلغت  ال��ذي  اأبوظبي  اإم��ارة  الأ�سعار يف  الرتفاع يف معدلت  جممل 
2.2 باملائة خالل اخلم�سة اأ�سهر الأوىل من عام 2017 مقارنة بالفرتة 
الظفرة  ومنطقة  باملائة   38.1 بن�سبة  العني  �ساهمت منطقة  كما  نف�سها 

بن�سبة 5.9 باملائة من جممل الرتفاع.

•• دبي – الفجر: 

وقع حممد جمعة بوع�سيبة مدير عام الهيئة الحتادية 
للجمارك، واأحمد حمبوب م�سبح مدير جمارك دبي، يف 
املقر الرئي�سي جلمارك دبي مذكرة تفاهم، ب�ساأن ت�سليم 
اإطار  وذل��ك يف  دب��ي،  اأج��ه��زة تفتي�ص جمركي جل��م��ارك 
والتفتي�ص  الرقابة  يف  املعاير  اأف�سل  لتطبيق  ال�سعي 
املمار�سات  اأف�������س���ل  ت��ب��ن��ي  ع���رب  ب���ال���دول���ة،  اجل���م���رك���ي 
الهيئة  تتكفل  حيث  ال��الزم��ة،  التكنولوجية  والو�سائل 
كذلك بتقدمي التدريب الالزم حول ا�ستعمال الأجهزة 
ال��ق��ي��ام مبهام  ب��الإ���س��اف��ة اإىل  مل��وظ��ف��ي ج���م���ارك دب����ي، 

ال�سيانة الدورية لها.
املدير  ب��ن لح��ج  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  امل��ذك��رة  ح�سر توقيع 
التنفيذي لقطاع ال�سوؤون اجلمركية يف الهيئة الحتادية 
التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��اج��ة  حممد  وع��ب��داهلل  للجمارك، 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��رزوق��ي  وف��ري��د  املتعاملي�ن،  لقطاع 
وع���دد من  والإداري�����ة،  وامل��ال��ي��ة  الب�سرية  امل���وارد  لقطاع 

مدراء الإدارات يف جمارك دبي، وم�سوؤولني يف الهيئة.
للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  بوع�سيبة،  جمعة  حم��م��د  وق���ال 
مع  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  اإن  ل��ل��ج��م��ارك،  الحت��ادي��ة 
اجلمركي  التفتي�ص  اأج��ه��زة  ت�سليم  ب�ساأن  دب��ي  ج��م��ارك 

اجلمركية  امل��ن��اف��ذ  ل��دع��م  الهيئة  خطة  �سياق  يف  ي��اأت��ي 
بتعزيز  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  الدولة  يف 
اأنها متثل جت�سيداً  املنافذ احلدودية، كما  الرقابة على 
ظل  يف  للهيئة  اأ�سيفت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  للمهام  عملياً 
�سلطات  ع��زز من  ال��ذي   2015 ل�سنة   8 رق��م  القانون 
الهيئة يف جمال الرقابة والتفتي�ص.  واأكد حر�ص الهيئة 
والتن�سيق  املحلية  اجل��م��ارك  دوائ���ر  دع��م  على  امل�ستمر 
يف  املتمثلة  اأهدافها  حتقيق  يدعم  مبا  معها  والتكامل 
التعاون  وتعزيز  التجارة  وتي�سر  املجتمع  اأم��ن  حماية 
مع العامل اخلارجي، اإ�سافة اإىل تقدمي خدمات متميزة 

للجمهور واإ�سعاد املتعاملني.
عامة،  ب�سفة  ال��ع��امل  يف  احل��دودي��ة  املنافذ  اأن  واأ���س��اف 
واملنطقة العربية ب�سفة خا�سة، ت�سهد حتديات متزايدة 
يف ظل تزايد ا�ستمرار التهريب اجلمركي وتنوع اأ�ساليب 
املهربني وابتكارهم لأ�ساليب واأدوات جديدة تلقي مبزيد 
ال��ت��ح��دي��ات ع��ل��ى ق��ط��اع اجل��م��ارك يف دول املنطقة  م��ن 
ال�سطرابات  وت���رة  ت��زاي��د  اأن  اإىل  م�����س��راً  وال���ع���امل، 
الأمنية يف املنطقة ي�ستدعي تعزيز القدرات التفتي�سية 
يف املنافذ اجلمركية ورفع كفاءة مفت�سي اجلمارك عرب 
واملعاينة  الفح�ص  واأج��ه��زة  تقنيات  اأح���دث  ا�ستقطاب 
للم�سافرين والب�سائع على حد �سواء، وهو ما حتر�ص 

للجمارك  الحت��ادي��ة  والهيئة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  عليه 
ودوائ�����ر اجل���م���ارك امل��ح��ل��ي��ة يف ال���دول���ة. واأ����س���ار حممد 
اأن خطة دعم املنافذ اجلمركية تت�سمن  اإىل  بوع�سيبة 
ب��اأج��ه��زة الفح�ص  ت��زوي��د خم��ت��ل��ف امل��ن��اف��ذ يف ال���دول���ة 
واملركبات  الب�سائع  على  التفتي�ص  واأج��ه��زة  الإ�سعاعي 
وت�سمل  و2018،   2017 ع���ام���ي  خ����الل  والأف��������راد 
اخلطة اأجهزة متحركة واأخرى ثابتة لك�سف احلاويات 
واملركبات، واأجهزة ك�سف املخدرات واملتفجرات، واأجهزة 
امل��رك��ب��ات واحل��ق��ائ��ب وال���ط���رود والأح�ساء  امل�����س��ح ع��ل��ى 
والإ�سعاع، اإ�سافة اإىل �سيارات الك�سف اجلانبية، وحقائب 
التفتي�ص. واأو�سح اأن الأجهزة اجلديدة متثل اأحدث ما 
تو�سلت اإليه التكنولوجيا يف جمال الفح�ص الإ�سعاعي 
امل��م��ن��وع��ة والأ���س��ل��ح��ة واملتفجرات  امل����واد  وال��ك�����س��ف ع��ن 
واملخدرات، ومن ثم فهي ت�ساهم يف زيادة قدرات اإدارات 
ال�سلع  حركة  على  الرقابة  جم��ال  يف  املحلية  اجلمارك 
اآيون�سكان  اإن جهاز  الهيئة،  والب�سائع. وقال مدير عام 
ال��ذي يتم ت�سليمه يف املرحلة الأوىل من  500 دي تي 
ودقته  بح�سا�سيته  يتميز  اجلمركية  املنافذ  دع��م  خطة 
العالية يف ك�سف املتفجرات واملخدرات واملواد اخلا�سعة 
يف  عليها  وال��ت��ع��رف  م���ادة   25 ك�سف  وميكنه  للرقابة، 
ث��واين، ولديه القدرة على ر�سد كميات  غ�سون ثماين 

)واحد  ج��رام  النانو  بحجم  واملتفجرات  امل��خ��درات  م��ن 
م��ل��ي��ار م��ن اجل�����رام(، وه���و م���زود ب�سا�سة م��ل��ون��ة كبرة 
م�سبح  حمبوب  اأح��م��د  ق��دم  جهته  م��ن  باللم�ص.  تعمل 
�سكره للهيئة الحتادية للجمارك على دعمها املتوا�سل 
ي�ساهم يف  الدولة مبا  للدوائر اجلمركية على م�ستوى 
تطوير منظومة العمل اجلمركية �سمن اأف�سل املعاير 
التنمية  تعزز  اأن  �ساأنها  من  والتي  الدولية،  واملمار�سات 
الدولة  قيادة  توجهات  وتدعم  امل�ستدامة  القت�سادية 
العاملي، موؤكداً  والتناف�ص  التفوق  اأعلى مراتب  بتحقيق 
املتطورة على  التفتي�ص  اأجهزة  بتوريد  الهيئة  اأن جهود 
خمتلف املنافذ اجلمركية، �سينعك�ص ب�سكل اإيجابي على 
للحفاظ  املنافذ  على  الرقابة  باإحكام  الأمنية  املنظومة 
اأمن وا�ستقرار املجتمع و�سون مقدراته بالت�سدي  على 
ملحاولت التهريب، خ�سو�ساً يف ظل ما ت�سهده املنطقة 
املنظومة  كفاءة  رفع  تتطلب  وحتديات  ا�سطرابات  من 
الأم���ن���ي���ة ب��ا���س��ت��م��رار، وت�����س��دي��د ال���رق���اب���ة ع��ل��ى املنافذ 
واحلدود، وذلك للحفاظ على نعمة الأمن والأمان التي 
والزدهار  التقدم  من  م��زي��داً  لتحقيق  ال��دول��ة  تعي�سها 

للدولة.  

�قت�سادية ر�أ�ض �خليمة تنظم فعالية رم�سانية بعنو�ن »�قت�ساد ر�أ�ض �خليمة : روؤية ��ست�سر�فية«

لتطبيق اأف�صل املعايري يف الرقابة اجلمركية بالدولة

�الحتادية للجمارك توقع مذكرة تفاهم 
مع جمارك دبي لت�سليمها �أجهزة تفتي�ض متطورة

وز�رة �ملالية تنظم ور�سة تعريفية للجهات �الحتادية عن نظام �ملطابقة �الآلية لالإير�د�ت 
•• دبي-الفجر: 

نظمت وزارة املالية يف وقت �سابق ور�سة 
ال���وزارات  موظفي  ا�ستهدفت  تعريفية 
بنظام  لتعريفهم  الحت��ادي��ة،  والهيئات 
واملزمع  ل�����الإي�����رادات  الآل���ي���ة  امل��ط��اب��ق��ة 
املرتبطة  اجل��ه��ات  جميع  على  تعميمه 
مبنظومة الدرهم الإلكرتوين، وذلك يف 

فندق �ستينبرجر، دبي. 
ممثلون  ح�سرها  التي  الور�سة  وهدفت 
ال��وزارات واجلهات الحتادية وعدد  عن 
يف  الإدارات  وم���دي���ري  امل�����س��وؤول��ني  م���ن 
املرتبطة  اجل��ه��ات  تعريف  اإىل  ال����وزارة 
باآلية  الإل���ك���رتوين  ال��دره��م  مبنظومة 
لالإيرادات  الآل��ي��ة  املطابقة  نظام  عمل 
وتو�سيح  ي���ح���ق���ق���ه���ا،  ال����ت����ي  وامل������زاي������ا 
املتطلبات الفنية لتطبيق النظام �سمن 
جميع اجلهات الحتادية يف بداية الربع 

الثالث من عام 2017. 
وكيل  اليتيم  را���س��د  �سعيد  �سعادة  واأك���د 
الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املوارد وامليزانية 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ن���ظ���ام امل���ط���اب���ق���ة الآل���ي���ة 
لالإيرادات ودوره يف تعزيز دقة العمليات 
احل�����س��اب��ي��ة وال����رق����اب����ة ال���ي���وم���ي���ة على 
الأمثل  ال�ستخدام  وحتقيق  الإي���رادات، 

»�عمار« يقفز �ىل 7.83 ويك�سب �أ�سو�ق 
�ملال �الإمار�تية 4 مليار�ت درهم 

•• اأبوظبي -وام:

عاد �سهم اعمار للقفز جمددا بالغا م�ستوى 
اأك��ر من  منذ  الأوىل  للمرة  دره��م   7.83
تاأتي  باأنها  البع�ص  و�سفها  خطوة  ،يف  ع��ام 
ا�ستمرارا لتاأثر �سهم ال�سركة باخلرب الذي 
ا���س��در يف وق��ت �سابق م��ن الإ���س��ب��وع املا�سي 
وي��ت��ع��ل��ق ب��ط��رح ج���زء م��ن وح����دة التطوير 
العقاري لالإكتتاب العام خالل �سهر نوفمرب 
ل�سهم  ال�سوقية  القيمة  وك�سبت  امل��ق��ب��ل. 
وفقا  دره��م  مليارات   4 املتداولة  ال�سركات 
ويف  للتعامالت.  اليومي  التحليل  يظهر  ملا 
ظل الن�ساط الكبر الذي �سهده �سهم اعمار 
ف��ق��د ان��ع��ك�����ص ذل���ك اي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى ع���دد من 
العقاري وارتفع �سهم داماك  القطاع  ا�سهم 
الجت���اه  ذات  يف  وت��ب��ع��ه  دره����م   2.97 اىل 
درهم   0.926 اىل  العقارية  الحت��اد  �سهم 
فقد  املالية  ل���الوراق  ابوظبي  �سوق  ،ام��ا يف 
�سعد �سهم الدار اىل 2.35 درهم وا�سراق 
1.07 دره��م. وق��ال و�سطاء يف ال�سوق  اىل 
اإن عودة الن�ساط القوي اىل �سهم اعمار كان 
متوقعا بعد الهدوء الذي �سيطر عليه عقب 
اأن  ،موؤكدين  عالية  م�ستويات  اىل  �سعوده 
توجه اجلزء الأكرب من ال�سيولة نحو اأ�سهم 
يف  امل�ستغرب  بالأمر  لي�ص  العقاري  القطاع 
ظل املكا�سب اجليدة التي حققتها يف الأيام 

الأخرة بقيادة �سهم اعمار.

للوقت واجلهد، مما يرفع من م�ستوى 
تهدف  �سعادته:  وق��ال  املتعاملني.   ر�سا 
املطابقة  نظام  تطبيق  من  املالية  وزارة 
باأنظمة  الرتقاء  اإىل  ل��الإي��رادات  الآلية 
معاجلة املعامالت وتعزيز �سبل التحقق 
من �سحة العمليات واأر�سدة احل�سابات 
لالأنظمة  ومطابقتها  دقتها  �سمان  مع 

والقوانني املعمول بها. 
املطابقة  نظام  يوفر  �سعادته:  واأ���س��اف 
متكاملة  حلول  نظام  ل��الإي��رادات  الآلية 

املالية  الأنظمة  لإدارة  خ�سي�ساً  م�سمم 
ويتم  التقنيات،  اأح���دث  اإىل  بال�ستناد 
على  املوؤ�س�سات  من  العديد  يف  تطبيقه 
معاجلة  يف  وال��ع��امل��ي،  امل��ح��ل��ي  ال�سعيد 
املعلومات  وتوفر  البيانات ومطابقتها، 
املطلوبة للمقا�سات والت�سوية، وحتديد 
ال��ع��م��ل��ي��ات ووج��ه��ت��ه��ا وحتويل  م�����س��در 
املعامالت للجهات املخت�سة، وذلك وفق 

اأف�سل اأنظمة اأمن وحماية املعلومات.  
التي  التعريفية  الور�سة  اأجندة  و�سملت 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة م���ن ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
التنمية  دائ������رة  رئ��ي�����ص  ال��ق��ا���س��م��ي  ك���اي���د 
الدائرة  القت�سادية براأ�ص اخليمة نظمت 
 2017 5 يونيو  اأم�سية رم�سانية بتاريخ 
روؤية  اخليمة:  راأ���ص  اقت�ساد  عنوان  حتت 

ا�ست�سرافية 
م�سوؤويل  م��ن  جمموعة  الأم�سية  جمعت 
املعنية  واخل���ا����س���ة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
ملناق�سة  الم����ارة  الق��ت�����س��ادي يف  ب��ال�����س��اأن 
الداء  مل�ستقبل  ال�ست�سرافية  توقعاتهم 
الق���ت�������س���ادي لإم��������ارة را�������ص اخل���ي���م���ة يف 
والمكانيات  الهيكيلة  اخل�����س��ائ�����ص  ظ��ل 
القت�ساد،  ه��ذا  بها  يتمتع  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة 
�سوف  التي  وال�سرتاتيجيات  والطموحات 
ت��و���س��ع ل��الن��ت��ق��ال ب��ه اىل م��رح��ل��ة جديدة 
بالعتماد  امل�ستقبلي  والنماء  التطور  من 
على توفر المكانيات واملتطلبات الالزمة 
لهذا التطور يف املجالت الب�سرية والتقنية 
القت�سادية،  وال��ت�����س��ري��ع��ات  وال�����س��ي��ا���س��ات 

والعتماد على املعرفة والبتكار.
ال�سيخ حممد  رح��ب  الأم�����س��ي��ة  ب��داي��ة  ويف 
على  واأك���د  بامل�ساركني  القا�سمي  كايد  ب��ن 
باقت�ساد  ال��ن��ه��و���ص  اأج�����ل  م���ن  اأه��م��ي��ت��ه��ا 
اأن ا�ست�سراف امل�ستقبل  الم��ارة، واأ�سار اىل 
م�ستقاًل  وعلما  را�سخاً،  ان�سانياً  فناً  ا�سبح 
له ا�سوله ومبادئه امل�ستقلة والذاتية على 
كل من يريد ان يتقنها بذل اجلهد والعمل 
لدرا�ستها وتعلمها. وهو اأي�سا مل يعد ترفاً 
ميكن لنا العي�ص بدونه ، بل اأ�سبح �سرورة 
ح��ت��م��ي��ة ل��ك��ل اأم�����ة ت���ري���د ان ت��ن��ه�����ص وان 
والعطاءات.  الإجن����ازات  طريق  يف  مت�سي 
ت�����س��اع��د على  ال���ت���اري���خ  درا�����س����ة  اأن  ف��ك��م��ا 
ا�ستخال�ص النتائج لعي�ص احلا�سر وامل�سي 
اأو علم ال�ست�سراف  اىل امل�ستقبل، فان فن 
نحو  املتاحة  امل���وارد  توجيه  على  ي�ساعدنا 
هنا جاء  امل�ستقبلية. ومن  اهدافنا  حتقيق 

ملو�سوع  القت�سادية  التنمية  دائرة  اختيار 
القت�سادي  الم����ارة  م�ستقبل  ا�ست�سراف 
فال  الأوىل.  الرم�سانية  لأم�سيتها  عنوانا 
اأن  دون  ت��زده��ر  واأن  تنمو  اأن  لأم���ة  ميكن 
وما�سيا  ومنيعا،  �سلبا  اقت�سادها  ي��ك��ون 
حمددة  م�ستقبلية  اأه����داف  حتقيق  ن��ح��و  
يو�سف  ال�سيد  حت��دث  ذل��ك  بعد  وممكنة. 
اخليمة  راأ���ص  غرفة  رئي�ص  النعيمي  عبيد 
العام  القطاعني  بني  العالقة  طبيعة  عن 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا  اخل���ا����ص 
يتوىل  ان  ���س��رورة  على  و���س��دد  امل�ستدامة، 
ممار�سة  م��ت��زاي��د  ب�سكل  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع 
توظيف  فر�ص  وخلق  القت�سادي  العمل 
التوظيف  وفر�ص  م�ستويات  لن  لل�سباب 
حمدودة  ا�سبحت  احلكومية  اجل��ه��ات  يف 
وغر قادرة على ا�ستيعاب العداد املتزايدة 
واكد  العمل.  ���س��وق  اىل  اجل���دد  للداخلني 
على اهمية امل�سروعات ال�سغرة واملتو�سطة 
التي ت�سكل نحو %80 من عدد ال�سركات 
يف توليد فر�ص النمو م�ستقبال وا�ستيعاب 
العمل.  �سن  يف  لل�سكان  امل��ت��زاي��دة  الع���داد 
واأث���ن���ى ع��ل��ى ال���دع���م غ���ر امل���ح���دود الذي 
يتلقاه القطاع اخلا�ص من حكومة المارة 
القطاع  ه��ذا  م�سرة  تعزيز  يف  �ساهم  مم��ا 
الدكتور  وحت��دث  القت�سادية.  التنمية  يف 
العام  املدير  النقبي  ال�سايب  عبدالرحمن 
توقعاته  عن  القت�سادية  التنمية  لدائرة 
المارة  يف  القت�سادي  للنمو  امل�ستقبلية 
ا�ستطاع  الم����ارة  اق��ت�����س��اد  اأن  اىل  م�����س��را 
معدلت  يحقق  اأن  املا�سية  الفرتة  خ��الل 
ت  متيز  مقبولة  ايجابية  اق��ت�����س��ادي  من��و 
يف  “التنوع”  نتيجة  وال�ستقرار   بالثبات 

بنية وهيكل القت�ساد.
ب����اأن ال���دائ���رة  م�ستمرة  وا����س���اف ال��ن��ق��ب��ي 
ممار�سة  ���س��ه��ول��ة  حت�سني  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف 
التجارية يف  الرتاخي�ص  وا�سدار  العمال 
الم���ارة من خ��الل تقلي�ص ع��دد اجراءات 
ولعل  التجارية  الرخ�ص  ا�سدار  وتكاليف 

اأهم م�سروع يجري العمل عليه هو ما تقوم 
م��ع هيئة احلكومة  بالتعاون  ال��دائ��رة   ب��ه 
اللكرتونية يف را�ص اخليمة من ا�ستحدث 
لرتاخي�ص  م����وح����د  ال������ك������رتوين  ن����ظ����ام 
وت�ساريح الأعمال وهو نظام �سامل لإدارة 
اإمارة  يف  وت�ساريحها  الأع��م��ال  تراخي�ص 
)جتارية  ان��واع��ه��ا  بجميع  اخل��ي��م��ة  را�����ص 
مهنية...الخ(    - �سياحية    - �سناعية    -
خارجية  موافقات  من  عليها  برتتب  وم��ا 
للدوائر كافة �سواء اكانت حكومية احتادية 

اأو حملية اأو �سبه حكومية. 
الرئي�ص  ج������الد  رام�������ي  ال�������س���ي���د  وا������س�����ار 
اىل  القت�سادية  املناطق  لهيئة  التنفيذي 
�سي�ستمر يف كونه  ال�سناعي  القطاع  اأن  ان 
واكد   ، الم��ارة  للتنمية يف  ا�سا�سيا  حمركا 
ال�سناعات  لتكون  ي�سعى  اجلميع  اأن  على 
التي ت�ستقطبها المارة �سناعات ذات قيمة 
م�سافة عالية قائمة على املعرفة والبتكار 

و�سديقة للبيئة. 
تاأ�سي�ص هيئة  ق��ان��ون  ���س��دور  اأن  وا���س��اف: 
ال�سمو  �ساحب  م��ن  القت�سادية  امل��ن��اط��ق 
المارة  حاكم  القا�سمي  �سقر  ب��ن  ال�سيخ 
ج���اء ل��دم��ج ه��ي��ئ��ة امل��ن��اط��ق احل����رة وهيئة 
ال���س��ت��ث��م��ار ب��غ��ر���ص ال���س��ت��م��رار يف تقدمي 
للم�ستثمرين  ع��ال��ي��ة  ج���ودة  ذات  خ��دم��ات 
ما  وه��و  التكاليف  وب��اق��ل  املناطق  ه��ذه  يف 

�سي�ساعد على حقيق تنمية م�ستدامة.
وعن التوقعات امل�ستقبلية لقطاع ال�سياحة 
ا�سار ال�سيد هيثم مطر الرئي�ص التنفيذي 
على  تعمل  الم����ارة  ب���اأن  ال�سياحة  لهيئة 
يف  الكامنة  الهائلة  المكانيات  ا�ستغالل 
الوجهات  اه��م  م��ن  ت�سبح  بحيث  الم����ارة 
م�ساهمة  يعزز  مما  املنطقة،  يف  ال�سياحية 
التنمية القت�سادية. ونوه  هذا القطاع يف 
الآون����ة  ���س��ه��د يف  ال�����س��ي��اح��ة  ق��ط��اع  اىل ان 
الخ����رة ت��ط��ورات لف��ت��ة ���س��واء م��ن حيث 
عدد  حيث  م��ن  او  الفندقية  ال��غ��رف  ع��دد 
امل�سروعات  العديد من  وان هناك  ال�سياح، 

خا�سة  تطويرها  على  العمل  يجري  التي 
يف م��ن��ط��ق��ة ج��ب��ل ج��ي�����ص اع��ل��ى ج��ب��ل على 

م�ستوى الدولة.
ويف مداخلة لل�سيد وليد طبنجي امل�ست�سار 
احلديث  مت  احلاكم  دي��وان  يف  القت�سادي 
اعداد  على  حاليا  العمل  يجري  ان��ه   على 
اأن  ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى   2030 روؤي����ة الم�����ارة 
ي�ستمر العمل يف امل�ستقبل على حتقيق مزيد 
من النمو اليجابي لزيادة الدخل والنتاج 
وذلك من خالل العمل على احداث مزيد 
من التنوع يف هيكل وبنية القت�ساد املحلي 
واعدة  ق��ط��اع��ات  ه��ن��اك  ان  ل��الإم��ارة حيث 
كال�سياحة  تطويرها  على  العمل  ي��ج��ري 
وب��ن��اء ق��اع��دة ���س��ن��اع��ي��ة ح��دي��ث��ة ، ك��م��ا اأن 
تطوير دور المارة كمن�سة ملمار�سة اعمال 
واملالية  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  ال��ت��ج��ارة 
قيادة  الكبر يف  الأث��ر  له  �سيكون  وغرها 
امل�ستقبلية.  القت�سادية  التنمية  م�سرة 
على  العمل  اىل    2030 روؤي����ة   ت�سعى  و 
لالأيدي  الن��ت��اج��ي��ة  م�����س��ت��وي��ات  حت�����س��ني 
منو  م��ع��دلت  حتقيق  يتم  بحيث  العاملة 
لذلك  ي��ك��ون  ان  دون  وم�ستقرة  اي��ج��اب��ي��ة 
الرتكيبة  ع���ل���ى  اي���ج���اب���ي  غ����ر  ان���ع���ك���ا����ص 
دور  للمواطنني  ي��ك��ون  وبحيث  ال�سكانية 
اكرب يف قيادة وتوجيه التنمية القت�سادية، 
فاملواطن هو هدف التنمية ومبتغاها وهو 

اأداتها وم�سرها اأي�ساً.
وج���رى يف الم�����س��ي��ة احل��دي��ث ع��ن خطط 
وبرامج كل من هيئة احلكومة اللكرتونية 
يف جمال حتويل كافة اخلدمات احلكومية 
اىل ال��ك��رتون��ي��ة وذك���ي���ة مب���ا ي��ت��واف��ق مع 
املجال  التطورات احلا�سلة يف هذا  طبيعة 
واملعلومات  البيانات  حماية  ي�سمن  ومب��ا 
الدكتور  حت�����دث  ك���م���ا  ال���ق���ر����س���ن���ة.  م����ن 
ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��اك��وم  اب��راه��ي��م 
التي  امل��ب��ادرات  على  اخليمة  را���ص  اح�ساء 
اجل  من  وم�ستقبال  حاليا  املركز  ينفذها 
يف  القرار  ل�سناع  الزم��ة  املعلومات  توفر 

الم����ارة.  كما حت��دث اخلبر عبدالكرمي 
عن  الب�سرية  امل����وارج  هيئة  م��ن  اجل����وادي 
احلكومية  اخل��دم��ات  بجودة  الرت��ق��اء  دور 
وتفعيل اوا�سر التعاون امل�سرتك بني كافة 
التي�سر على  اجلهات احلكومية من اجل 
املتطورة  متطلباتهم  وتلبية  املتعاملني 

واملت�ساعدة دوما.
ويف اخلتام حتدث ال�سيد يو�سف علي مدير 
دائ����رة امل��ال��ي��ة ع��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي تنفذها 
املحافظة  على  التاأكيد  اج��ل  م��ن  ال��دائ��رة 
الربامج  ظ��ل  يف  امل���ايل  الأداء  ت���وازن  على 
واخل����ط����ط ال���ط���م���وح���ة ل���ك���اف���ة اجل���ه���ات 
ب��ني هذه  اأن م��ن  احل��ك��وم��ي��ة. وا����س���ار اىل 
ال�ستحقاق  م��ب��دا  اىل  ال��ت��ح��ول  امل���ب���ادرات 
املحا�سبي يف اعداد املوازنات العامة لالإمارة 
على  واحلر�ص  احلكومية  الدوائر  ولكافة 
م�ساألة رفع كافة النفاق وزيادة اليرادات 

مبا ل يرهق امل�ستثمر واملواطن.
على  امل��ت��داول��ة  الآراء  اجمعت  اخل��ت��ام  ويف 
اأهمية ان يتم مراعاة ما يلي يف اي خطط 
م�ستوى  على  م�ستقبلية  تنموية  وب��رام��ج 

المارة:
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  ال��ع��الق��ة  تفعيل   •

واخلا�ص
ال�سغرة  ب���امل�������س���روع���ات  اله����ت����م����ام   •

واملتو�سطة
جمال  يف  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام   •
لالرتقاء  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات  ت���ق���دمي 
ب���ج���ودت���ه���ا و����س���رع���ت���ه���ا مب����ا ي���ت���واف���ق مع 

متطلبات املتعاملني
هما  والبتكار  املعرفة  ان  على  الرتكيز   •
طريق التنمية ول بد من التاكيد عليهما 
والتطور  النمو  اي مرحلة من مراحل  يف 

امل�ستقبلي.
• ان التعاون التام والتن�سيق املتكامل بني 
كافة اجلهات احلكومية امر �سروري ولزم 
للتي�سر على املتعاملني وحتقيق ما تن�سده 

المارة من تطور م�ستقبلي.

الوزارات  ملوظفي  املالية  وزارة  عقدتها 
افتتاحية،  كلمة  الحت���ادي���ة،  وال��ه��ي��ئ��ات 
تالها عر�ص تقدميي مف�سل حول نظام 
وا�ستعرا�ص  لالإيرادات،  الآلية  املطابقة 
املفرت�ص  ال���ف���ن���ي���ة  امل���ت���ط���ل���ب���ات  ك����اف����ة 
كما  اجل��ه��ات،  جميع  قبل  م��ن  توفرها 
الور�سة  يف  للم�ساركني  الفر�سة  اأتيحت 
ليتم  وا�ستف�ساراتهم،  ا�سئلتهم  ل��ط��رح 
الرد عليها من قبل اخلرباء واملخت�سني 

يف النظام. 

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
     اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/04985/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : مطعم �ستيفانو�ص 
 مبا اأن املدعي : �سركة برتول الإمارات الوطنية املحدودة - اينوك - ذ م م   

املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/04985/2017 /جت��اري  اأق��ام �سدكم  قد 
الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 
2015/12/15 وحتى اخالء املاجور بالرتا�سي يف 2016/6/14 

الكهرباء واملياه  ا�ستهالك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان  الزام بت�سليم م�ستندات - 
ولبد من تطهر املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
املوافق  الح��د  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�سابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  الظهر  ال�ساعة 1.00بعد    2017/6/18
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  اي��ام من  امل�سافة اىل ثالثة  م��دة  اأم��ر بتق�سر  وق��د   ،

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
     اإعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/03829/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : نا�سكو للتجارة العامة - �ص ذ م م  

       وحممد ر�سا ر�ستم زاده بختاري 
مبا اأن املدعي : كا�سبيان اإنرجي �سوليو�سونز - فرع م د م �ص   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03829/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما ب�سداد ما ي�ستجد من اليجار حتى الخالء التام 

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2014/12/1 
وحتى 2017/4/24 ورغم اخطاره يف 2017/3/22 ال انه امتنع عن ال�سداد 

اثبات عالقة ايجارية - اثبات العالقة اليجارية بني املدعية واملدعي عليهما 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الثنني  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/6/19  ال�ساعة 1.00م بعدالظهر امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثانية( بالدائرة 
اأمر  وق��د   ، ال��دع��وى  لنظر  الإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�ص  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة : هيفيزاون لتجارة قطع غيار ال�صيارات امل�صتعملة - �س ذ م م 
 BUILDING 1 THE GALLERIES ����س���ن���رت   ب���زن�������ص  اي�����ه   - ع���ل���ي  ج���ب���ل   : ال���ع���ن���وان 
DOWNTOWN JEBEL ALI   ال�سكل القانوين :  ذات م�سوؤولية حمدودة   رقم الرخ�سة: 
759168  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1230346 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
وذلك  اأع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  قد  باأنه  بدبي 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/5/28 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
2017/5/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني حار�س و�صركاه 
�سامل بن حم )بن حم  ال�سيخ م�سلم بن  : مكتب رقم 504 ملك  العنوان   ، لتدقيق احل�صابات 
العقارية ( - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2959958 04 فاك�ص/2959945 04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�ض�ضة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    
ا�سم امل�سفي: حار�س و�صركاه لتدقيق احل�صابات 

 -  ) العقارية  )ب��ن حم  بن حم  �سامل  بن  ال�سيخ م�سلم  رق��م 504 ملك  : مكتب  العنوان 
دي��رة - ب��ور �سعيد - هاتف : 2959958 04 ف��اك�����ص/2959945 04   مبوجب ه��ذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
هيفيزاون لتجارة قطع غيار ال�صيارات امل�صتعملة - �س ذ م م   وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2017/5/28  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2017/5/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�ض�ضة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     
ا�سم ال�سركة : ايه زد ايه ان جي للديكور - �س ذ م م 

العنوان : مكتب رقم 2407 ملك داماك �سمارت هايت�ص - تيكوم - ال�سكل القانوين : ذات 
القيد بال�سجل التجاري : 1132299  م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة: 705417  رقم 
ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/5/10  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/5/10 وعلى من لديه 
العاملية  قا�صم  �صديق  حممد  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي 
اآل ثاين - ديرة  ال�سيخ من�سور بن احمد  : مكتب ملك  العنوان  لتدقيق احل�صابات  
امل�ستندات  كافة  معه  2219934-04 م�سطحباً   : فاك�ص   04-2219920 هاتف    - الرقة   -

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�سم امل�سفي/حممد �صديق قا�صم العاملية لتدقيق احل�صابات  
 العنوان : مكتب ملك ال�سيخ من�سور بن احمد اآل ثاين - ديرة - الرقة - هاتف  04-2219920 
فاك�ص : 2219934-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
 - للديكور  ان جي  ايه  زد  ايه  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  قد مت 
�س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/10 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
 يف الدعوى رقم 2017/706  جتاري كلي 

املدعى عليها : حممد اأمر اأقا دهقاين �ساري 
)العنوان : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية دار الرفاعه - الدور 
املقرر مبكتب اخلبر  الثاين �سقة رقم 201( - يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة 
ي��وم الحد  ادن��اه وذل��ك يف مت��ام ال�ساعة احل��ادي��ة ع�سره من �سباح  امل��دون  امل�سريف  
املوافق  2017/6/18 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك 
�سادرات ايران - دبي   بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ص امل�سيئة - الدور 
الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�ص رقم : 042833622 - هاتف 

متحرك رقم : 0506516092 - مقابل الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�ضريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�ضابات  

اعالن اجتماع خربة
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

اخطار بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 2017/863 
اىل املحكوم عليه / �سي كوب ه�سبيتيلتي - ومن ميثلها قانونا 

اأ�سدرت  قد  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
بحقك حكما يف الدعوى رقم 2016/1868 مدين جزئي - يق�سى باإلزامك بدفع 
مبلغ وقدره )35683( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف ، وحيث ان املحكوم له/
نهاد فار�ص اجلمهاين ، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم 
2017/863 لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ 
ن�سر الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات 

القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ضاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ضاء - عجمان 
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

 اإعالن بالن�ضر يف الدعوى املدنية رقم 2017/142 مدين جزئي 
)باللغة العربية والجنبية( 

اىل املدعي عليه : لونورا او�سيا�ص ريفرا / اجلن�سية : الفلبني 
حيث ان املدعية : عبداهلل حممد علي ح�سني احلمادي / اجلن�سية : الإمارات 
يقت�سي عليك  لذا  اعاله  املذكورة  املدنية  الدعوى  املحكمة  اقام عليك لدى   -
ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا من يوم  الدعوى يف  ادارة  اأم��ام مكتب  احل�سور  
الربعاء  املوافق 2017/6/21  ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�ضحي             

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

 اإعالن بالن�ضر يف الدعوى املدنية رقم 2017/143 مدين جزئي 
)باللغة العربية والجنبية( 

 : اجلن�سية   / ونعيم  ك��اوي��د  حممد  نا�سيه  فاطمه  حممد   : عليه  امل��دع��ي  اىل 
�سرلنكا حيث ان املدعي : عبداهلل حممد علي ح�سني احلمادي / اجلن�سية : 
الإمارات - اقام عليك لدى املحكمة الدعوى املدنية املذكورة اعاله لذا يقت�سي 
عليك احل�سور  اأمام مكتب ادارة الدعوى يف ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا من 
يوم الربعاء  املوافق 2017/6/21  ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو عدم اإر�سال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�ضحي             

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3685   

املنذر : �سركة برتول الإمارات الوطنية املحدودة )اإينوك( �ص ذ م م  - العنوان : اإمارة دبي - بردبي 
- �سارع خالد ابن الوليد - مركز برجمان لالعمال الطابق 24 هاتف رقم : 04/3542000 

املنذر اليه : مطعم �ستيفانو�ص حاليا )با�ستا ريجينا  ا�سربي�سي �سابقا( ، العنوان : اإمارة دبي - 
منطقة املزهر - حمطة البرتول اإينوك موقع رقم 1014 - على قطعة الر�ص رقم 2937-262 

حمر رقم 4 با�سم مطعم �ستفانو�ص )جمهول حمل القامة( 
املرت�سد  اخلدمات  ور�سوم  اليجار  بدل  �سداد  ب�سرورة  وتكلفها  اليها  اليها  املنذر  املنذر  تنذر 
بذمتكم منذ تاريخ 2016/9/14 وحتى 2017/4/13 مبلغ وقدره =/ 112.000 درهم وذلك خالل 
املاأجور  العدم اخالء  ا�ستالمكم لهذا الخطار ويف حال  تاريخ  �سهر واحد )ثالثون يوما( من 
وال  املالية  املطالبة  يف   امل��ن��ذرة  حق  ي�سقط  ان  دون  وال�ساغلني  ال�سواغل  من  خاليا  وت�سليمه 
وامل�سروفات  الر�سوم  الخ��الء مع حتميلكم  و  بال�سداد  الق�ساء للزامكم  اىل  للجوء  �سن�سطر 

واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3592   

املنذر : عبداجلليل عبداهلل ح�سني علي اخلوري وميثله احلار�ص الق�سائي املعني من 
قبل حمكمة دبي كحار�ص ق�سائي للعقارت ال�سيد/ علي را�سد �سلطان الكيتوب 

املنذر اليه : مطعم نيفيديا - جمهول حمل القامة 
العقارية  ال��وح��دة  باخالء  عليها  وينبه  اليها  املنذر  ينذر  املنذر  الن���ذار  ه��ذا  مبوجب 
امل��رك��زي - بناية ورثة  ال��ربي��د  ام��ام  الكرامة -  ب��ردب��ي -  دب��ي -  ام���ارة  الكائن مقرها 
عبداهلل ح�سني اخلوري قطعة ار�ص رقم 256 حمل رقم 1 وذلك خالل ثالثني يوما 
من تاريخ هذا العالن بالنذرا مع �سداد قيمة اليجارات املتاأخرة وال �ست�سطر املنذر 
حقوق  كافة  حفظ  مع  وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بني  املنازعات  ف�ص  مركز  اىل  اللجوء 

املنذر من اي نوع كانت. 
  الكاتب العدل

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 1088
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �ساغر �ساندرا دا�ص اومريتا �ساندرا دا�ص - بنغالدي�ص  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك لكال من ال�سيد/ اأ�سغر علي ا�سغر 
�سوهنو خان جمايل  عامر خان جمايل  ولل�سيد/   %50 بن�سبة  اجلن�سية  باك�ستاين   ، �ساهاين  علي 
الفالح  �سما  �سالون   / امل�سماة  التجارية  الرخ�سة  يف  وذلك   )%50( بن�سبة  اجلن�سية  باك�ستاين   ،

للرجال - رخ�سة جتارية رقم )745106( 
تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ملالكها احلايل. 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 1087

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالرحيم حاجي علي خان ، افغاين  اجلن�سية يرغب 
�سانغاروت  عبدال�سالم  ال�سيد/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ابراهيم حاجي - هندي اجلن�سية وذلك يف )بقالة جنمة حلوان( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم )743799( 
تعديالت اخرى : ل يوجد. 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                             اىل املدعي عليه/ املندب ملقاولت البناء - �ص ذ م م   جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�سة  2017/6/18 ال�ساعة 9.00 

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالث ايام على القل بال�سافة  اىل الر�سوم وامل�ساريف  ويف حالة تخلفكم �سوف ي�سدر 

احلكم مبثابة احل�سوري وامرت املحكمة بتق�سر مدة العالن.  
ق�ضم الق�ضايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
4302/2017/13
4303/2017/13
4304/2017/13
4217/2017/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
حممد رب املحمد حبي ال�سديقر 

المني عالم هاولدر
�سري مودون تاروين 

عبدو�ص �سالم �سديق علي �سوفاتن 

مبلغ املطالبة
11039 درهم +  تذكرة العودة
11699 درهم +  تذكرة العودة
9870 درهم +  تذكرة العودة

11791 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                       اىل املدعي عليه/ �سام  لالعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة  2017/7/17 ال�ساعة 8.30 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
الر�سوم وامل�ساريف ويف حال  ايام على القل بال�سافة اىل  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2029/2017/13 
2037/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
�سوهاج تارا

اجمني علي �سكور علي 

مبلغ املطالبة
30980 درهم + تذكرة العودة 
33963 درهم + تذكرة العودة

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                        اىل املدعي عليه/  ديزرت برل خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع - �ص ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/7/17   ال�ساعة 8.30 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
الر�سوم وامل�ساريف ويف حال  ايام على القل بال�سافة اىل  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
2385/2017/13

 2392/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 رغبت خان وزير خان 
غالم عبا�ص لل دين  

مبلغ املطالبة
74250 درهم + تذكرة العودة 
24925 درهم + تذكرة العودة

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/1181 جتاري كلي                                              
اىل املحكوم عليهم/1- كابيتال للتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م ، 2-هارجيت �سينغ �سا�سار اندار �سينغ �سا�سار - 
ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية كابيتال للتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م ، 3- اودي�سي لتعهدات تزيد ال�سفن �ص ذ م 
م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية كابيتال للتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م ، 4-زهرة ال�سرق للمواد الغذائية - ذ 
امل��واد الغذائية - �ص ذ م م ، 5- بال انرتنا�سيونال للمواد  م م  - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية كابيتال للتجارة 
الغذائية - ذ م م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية كابيتال للتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م  6- بال انرتنا�سيونال 
لتعليب ال�سماك - ذ م م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية كابيتال للتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م جمهويل حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/6/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/    البنك  
ي��وؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره /3.416.080.79  العربي �ص م ع بالزام املدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان 
درهم ثالثة مليون واربعمائة و�ستة ع�سر  اف وثمانني درهم وت�سعة و�سبعني فل�سا ف�سال عن فائدة ب�سيطة بواقع 
9% �سنويا من تاريخ 2016/4/12 وحتى متام ال�سداد والزامكم بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
لن�سر هذا العالن �سدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/1188 جتاري كلي                                                 
اىل املحكوم عليهم/1-  هارجيت �سينغ �سا�سار اندار �سينغ  ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية اودي�سي لتعهدات تزيد 
امل��واد الغذائية - �ص ذ م م ،  ال�سفن - �ص ذ م م ، 2- اودي�سي لتعهدات تزيد ال�سفن �ص ذ م م ، 3- كابيتال للتجارة 
ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية اودي�سي لتعهدات تزيد ال�سفن - �ص ذ م م ، 4 - زهرة ال�سرق للمواد الغذائية �ص ذ م 
م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية اودي�سي لتعهدات تزيد ال�سفن - �ص ذ م م 5- بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية 
-  �ص ذ م م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية اودي�سي لتعهدات تزيد ال�سفن - �ص ذ م م ، 6-بال انرتنا�سيونال لتعليب 
ال�سماك - ذ م م ، ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية اودي�سي لتعهدات تزيد ال�سفن - �ص ذ م م - جمهويل حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/6/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ البنك  العربي 
�ص م ع بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا  فيما بينهم للبنك املدعي مبلغ  ثالثة ماليني و�ستمائة 
قيد  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  فل�سا  درهما وثالثون  ع�سر  وثمانية  الف وخم�سمائة  واربعة 
النزاع يف 2016/5/18 وحتى متام ال�سداد والزامكم امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/577 جتاري  جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- مطعم ال�سيف لتينو - �ص ذ م م - )املعروفة �سابقا - مبطعم ذا 
هاجناوت(  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
م م :  ذ  اك�سرب�ص �ص  اع��اله ل�سالح/ �سركة فري�ص  املذكورة  الدعوى  2017/4/16  يف 
واربعني  واربعة  و�ستمائة  الف  للمدعية مبلغ خم�سني  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام 
ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  فل�سا  وخم�سني  وت�سعة  دره��م 
احلا�سل يف 2016/6/30 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/401 جتاري جزئي                                                
حممد  2-�سيخ  م  م  ذ  ���ص   - ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  الكامل  عليهم/1-  املحكوم  اىل 
رفيق �سانو �ساحب 3-حممد اليا�ص باجي هدايت اهلل  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
فيديرال موجال اجني�سن كمبني بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 
41.533.07 درهم )واحد واربعون وخم�سمائة وثالثة وخم�سون درهم و�سبعة فل�ص تعوي�سا 
ماديا ومبلغ ثالثون الف درهم تعوي�سا اديبا والزمتهم بالت�سامن بامل�ساريف وثالثمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب  اليوم  اعتبارا من 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/1153 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- جريت �ستون لدارة املن�سات - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2017/5/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   - ع  م  �ص  للمرطبات  دبي  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة 
فل�سا  وع�سرين  دره��م  وع�سرين  واث��ن��ني  و�سبعمائة  ال��ف  ع�سرون  مبلغ  للمدعية 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/4/5 وحتى 
متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/427 جتاري كلي                                                
بخ�ص  ام��ر  اجنيهوترى  2-راج��ي�����ص  م  م  ذ  ���ص   - العامة  للتجارة  بيكاي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
م   م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  بيكاي  ملديونية  وكفيل �سامن  و�سريك  ب�سفته مدير  اجنيهوترى 
للتجارة  بيكاي  ملديونية  و�سامنة  كفيله  ب�سفتها  اجنيهوترى  راجي�ص  اجنيهوترى  3-راجفي 
العامة - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
بالت�سامن  بالزامكم  الوطني  ابوظبي  بنك  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/6/7
و�سبعمائة  مليون  دره��م   1.706.351.73  / مقداره  مبلغ  املدعي  البنك  اىل  ت��وؤدوا  ان  والتكافل 
و�ستة الف وثالثمائة وواحد وخم�سون درهم ثالثة و�سبعون فل�سا وفائدة ت�سعة باملائة �سنويا 
الف  وامل�����س��اري��ف ومبلغ  بالر�سوم  وال��زام��ك��م  ال�����س��داد  وح��ت��ى مت��ام  ت��اري��خ 2016/12/6  م��ن   %9
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/613 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- حممد العلمي  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/لويدز تي 
يعادل مبلغ  املدعي ما  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  املدعي عليه  ب��ال��زام  �سي  ال  ا���ص بي بنك بي 
مقداره )2247770 دولر امريكي( اثنان مليون ومائتان �سبعة واربعون الفا و�سبعمائة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ  ، والفوائد  الإماراتي  و�سبعون دولر امريكي بالدرهم 
وامل�سروفات ومبلغ   ، ال�سداد  الق�سائية احلا�سل يف 2016/7/21 وحتى متام  املطالبة 
قابال لال�ستئناف خالل  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  دره��م مقابل  الف 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا العالن �سدر  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/679 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليهم/1- املميز لتجارة قطع غيار ال�سيارات - �ص ذ م م  2-زهو ليو 3-قينغ 
ك�سني ليان  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
بالزام   : اينك  انرتنا�سونال  ويل  ل�سالح/ هاين  اع��اله  املذكورة  الدعوى  2017/4/30  يف 
وثمانية  ومائتي  الف  وثالثني  ت�سعة  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا  بان  بالت�سامن  عليهم  املدعي 
ومبلغ  بها  التي حلقت  املادية  ال�سرار  تعوي�سا عن  فل�سا  واربعني  واربعة  دره��م  وثمانني 
درهم  ال��ف  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمتهم  الدبية  ال���س��رار  عن  تعوي�سا  دره��م  الف  ع�سرة 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل 
با�سم  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/1869 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- عالء ابراهيم عبداهلل ابراهيم  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/6/7 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
مبلغ  املدعي  للبنك  ت��وؤدي  ب��ان  بالزامك  التجاري  ابوظبي  بنك  ل�سالح/  اع��اله 
و�سبعة  وت�سعمائة  الف  و�سبعني  وثالثة  خم�سمائة  دره��م   573.947.80  / وق��دره 
تاريخ  تبداأ من  �سنويا  بواقع %9  فائدة  فل�سا ف�سال عن  دره��م وثمانني  واربعني 
2016/9/2 وحتى متام ال�سداد والزامك امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4050  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رامو للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /عمران ابوبكر ابوبكر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره����م(   3000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(   46624( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وحددت    mb172239489ae:ال�سكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3913  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مودرن ارابي�سك للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عادل فوؤاد عبدالرحيم حممد الكردي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )61472.1 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
لها  ال�سكوى:mb172577581ae  وحددت  وامل�ساريف رقم  والر�سوم  درهم( 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3809  عمايل جزئي

القامة مبا  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  للمقاولت  / 1-ن��ورا  املدعي عليه  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اهلل   كرامت  اهلل  /فرمان  املدعي  ان 
درهم(   800( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(   6179( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح��ددت    AE170303624MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3907  عمايل جزئي
������ص.ذ.م.م )فرع(  ال��ب��ن��اء  م���واد  ل��ت��ج��ارة  ا���س��ك��اف��ول��د  امل��دع��ي عليه / 1-ل  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ح�سني ر���س��ا قي�سر ب��روي��ز  ق��د اأقام 
 13019( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
ال�سكوى:MB171660691AE  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2017/6/21 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3720  عمايل جزئي

والداخلية  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��اح��ات  لتجميل  ���س��اين  1-ح��اف��ظ   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د اي����از حم��م��د �سادق  
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
رقم  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره����م(   9626(
املوافق  الح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB170974953AE:ال�سكوى
2017/6/18 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت املحكمة تق�سر مدة العالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4028  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  لالقم�سة  انرتنا�سيونال  1-ال��ف��ون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  القامة مبا ان املدعي /انرو بوثيا بورايل  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )61216 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB168983246AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/7/6 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4388  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مى كا�سا ماركت جي ال تي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /بونيفا�سيو جر �سانتو�ص ادجوارا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )36763 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1400 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف .وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/7/9 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ص   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1855  عمايل جزئي
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  التنظيف  خلدمات  روز  1-او�سي�ص   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ابوالقا�سم  ح�سني  را�سيل  /حممد  املدعي  ان 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   23830( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB167820564AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/7/12 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3434  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مودرن ارابي�سك للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  زي���اده  امل��دع��ي /اب��راه��ي��م علي علي  ان  مب��ا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13876 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB169055839AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2928  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دانة المارات لتجارة الو�سائل والدوات العالنية ملالكها وليد 
احلو�سني �سركة ال�سخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
املطالبة مب�ستحقات  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ر�سيد احمد قد  ر�سيد  عادل 
والر�سوم  دره���م(   1500( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   20.021( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB168861381AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري ،وامرت بتق�سر ميعاد التكليف باحل�سور خلم�سة ايام  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2430  عمايل جزئي

القامة  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل  �سوليو�سينز  تي  اي  1-ايكوي�سنز   / املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي /بيبني بوناكل �سيفارامان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )35000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb168367800ae  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
املوافق 2017/6/21 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 

،وامرت بتق�سر ميعاد التكليف باحل�سور خلم�سة ايام  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1443  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-دان��ة اخلليج لل�سياحه 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فومينكو  /بافلو  املدعي  ان  مبا 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )36834 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
  MB168937828AE/2017:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب  املوافق 2017/7/6  يوم خلمي�ص  لها جل�سة  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/1745  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-جنمة مهران لل�سحن �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  2017/5/25  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ادم  �سر  ل�سالح/عيدا جان  اع��اله 
)22.050 درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق 
بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي 
من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/1902  عمايل  جزئي 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  لل�سيدات  العمر  زي��ن  عليه/1-�سالون  امل��دع��ي  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  الزهراء هرو  املدعي/فاطمة 
2017/5/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/فاطمة الزهراء هرو بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )ثالثة وع�سرون الف وثالثمائة ت�سعة و�سبعون درهم( 
وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة 
�ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1452 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- راج ا�سو�سيت�ص )موؤ�س�سة فردية(  جمهويل حمل 
الطرببي وميثله:عائ�سة عتيق  التنفيذ/اميان  ان طالب  القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  علي بالل جوهر   قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )47634( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/1156 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- هاجر احمد املر  جمهول حمل القامة مبا 
وال�سياحه وميثله:عبدالرحمن  ال�سفر  التنفيذ/باترون  ان طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  ح�سن حممد املطوع   قد 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )25861( دره��م اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1248 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- النخرة للمقاولت �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/كي ات�ص كي لل�سقالت وقوالب اخلر�سانة املحدودة 
ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )307159( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- رف�ص طلب النفاذ ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/1685  تنفيذ عمايل 

جمهول  ذ.م.م  حرة  منطقة  اي�ست  ميدل  ويفي  �سده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/زياد خالد جندي  قد اأقام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )17090( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
اىل مبلغ )1374 درهم( ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/472  ا�ضتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ماري جاين �سابورنيدو نار فايز  جمهول حمل 
اجلاهزة  املالب�ص  لتجارة  ام  اي  ب�ست�سيلر   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
احلكم  ا�ستاأنف/  ق��د  التميمي   ح�سن  حممد  وميثله:طالل  �����ص.ذ.م.م 
ال�سادر بالدعوى رقم 2016/8728 عمايل جزئي بتاريخ:2017/3/12     

وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/7/10 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
                 يف  الدعوى 2017/1  التما�س اعادة نظر جتاري

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  غاريبيان   فار�سام   -1  / �سده  امللتم�ص  اىل 
امللتم�ص/ ع�سام حممد داوود وميثله:من�سور حممد مراد حممد املازمي  
الدعوى  يف  النظر  اع���ادة  التما�ص  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د 
رقم:2012/45 جتاري كلي والر�سوم وامل�ساريف وحددت لها ملحكمة جل�سة 
 ch2.E.22:يوم الثنني املوافق:2017/7/3 ال�ساعة:09:30 �ص بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك تقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/514 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-جنيم الدين بوتامال  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/عا�سف نعيم علي �ساديكار  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )21277(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1046  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- طارق ماهر حممود جنيدي  جمهول حمل القامة 
بالتوقيع:يوليا  وميثله  رجن��رب  توانكر  اهلل  حجت  ح�سني  املدعي/  ان  مبا 
وقدره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اينات�سينكا   
ي��وم اخلمي�ص    وامل�����س��اري��ف.  وح���ددت لها جل�سة  وال��ر���س��وم  )5100 دره���م( 
Ch 1.B.10 لذا فاأنت  املوافق  2017/7/6   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
الأق��ل ويف  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1045  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كالوديا ايزابل تيوتونيو بينتو  جمهول حمل القامة 
بالتوقيع:يوليا  وميثله  رجن��رب  توانكر  اهلل  حجت  ح�سني  املدعي/  ان  مبا 
اينات�سينكا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )5800 
املوافق   اخلمي�ص    ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.   والر�سوم  دره��م( 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�ساعة   2017/7/6
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1102  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فا�سيلي زابنوف  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  قد  اينات�سينكا  بالتوقيع:يوليا  وميثله  رجن��رب  توانكر  اهلل  حجت  ح�سني 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
)6000 درهم( والزامه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
 Ch 2.D.17 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص  املوافق  2017/6/20  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/1297 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �سنى لني لنديرو�ص  جمهول حمل القامة نعلنكم 
الدعوى  يف     2017/5/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
املذكورة اعاله ل�سالح/بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - بالزم 
املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ مائة واربعة ع�سر الفا وخم�سمائة 
و�سبعة واربعني  درهم والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/528 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- عاب�ص جليل ابراهيم ف�ساخ  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/بنك  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/5/25 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
للبنك  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام   : املحكمة مبثابة ح�سوري  الوطني حكمت  الحت��اد 
املدعي مبلغ  �سبعمائة وواحد وخم�سون الف وثمامنائة وثالثة واربعون درهما والفوائد 
وحتى   2017/3/13 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية 
ال�سداد التام والزمت املدعي عليه امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب  اليوم  اعتبارا من 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/617 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - حممد عمر عبداهلل �سالح ع��زاين   جمهويل حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / بنك دب��ي ال��ت��ج��اري - ���ص م ع  ق��د اق��ام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2017/6/8  احلكم 
التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب اخلبر 
امل�سريف املخت�ص �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح���ددت  اجلل�سة.   بتلك  ال�سادر 
2017/6/19  ال�ساعة 00 : 10 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم 

�سداد املدعي امانة اخلبر
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

      مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر     
   يف  الدعوى 2017/159 تظلم جتارى               

اىل املتظلم �سده / 1- يف - تيك ل�سناعة الزيوت - ذ م م 2-حممد عبدالرقيب 
حم��م��د ع��ب��د ال��ر���س��ي��د جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن التظلم /ب��ن��ك دبي 
التجاري - �ص م ع وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي  قد اقام 
عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف  الدعوى 
رقم 109/2017 والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6 2017/7/2  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 
الأق��ل ويف حالة تخلفك  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  م�ستندات 

فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/266  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-كومرتونك�ص - �ص ذ م م  2-حممود ا�سكندر اإبراهيمي �سيقلي - ب�سفته 
مدير واملخول بالتوقيع عن �سركة كومرتونك�ص - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �سياحان للتجارة - �ص ذ م م - ممثلة مبديرها ال�سيد/ �سهروز نا�سر �سياحان 
رقم  التحفظي  ملف احلجز  ب�سم  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  دهكردي 
55/2017 حجز حتفظي جتاري والق�ساء ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 55/2017 
املحاماة.    اتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  املدعي عليهما  وال��زام  حجز حتفظي جتاري 
 Ch1.B.8 وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/6/21  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1729  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فوؤاد عبدالرزاق عبود خ�سر رحمه  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�سرف الإم��ارات الإ�سالمي - �ص م ع وميثله : را�سد عبدالرزاق حممد 
تهلك     قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(    145283.76(
   2017/6/19 املوافق   الثنني   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  وحتى  املطالبة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   9.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
بثالثة اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل 

حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

     يف  الدعوى 2017/1319  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ن��ي��و اي���رث للمعادن م م ح  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ العنقاء لل�سحن - �ص ذ م م وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بالت�سديق على حكم املحكم ال�سادر 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  كلي  جت��اري   1199/2015 رق��م  ال��دع��وى  يف 
املحاماة.  وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د  املوافق  2017/6/18  ال�ساعة 9.30 �ص 
بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/320 عقاري كلي 

اىل امل��دع��ي عليه / 1-اح��م��د ظ��ه��ور ال��دي��ن ت���اج ال��دي��ن  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ابوبكر  حممد  عبداللطيف  وميثله:  عامة  م�ساهمة  �سركة   - للتمويل  ام��الك  امل��دع��ي/ 
الجارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة   ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  احل��م��ادي    احمد 
ومالحقها والزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة مو�سوع الدعوى خالية من ال�سواغل ورد 
احليازة والغاء ا�سارة القيد العقاري والزامه ب�سداد مبلغ وقدره 1.609.385 درهم والر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/6/21  
ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/998  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سركة �ساره ل�سناعة الن�ساءات املعدنية - �ص ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ �سركة بوهلمان ميدل اي�ست - �ص م ح - وميثلها قانونا/ كيم 
دانيل م�سيل�سني - ب�سفته املدير امل�سوؤول وميثله : �سعاد حممد عبدالعزيز عبدالغني   
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن  مببلغ  قد 
وقدره )512114 دولر امريكي(  اي ما يعادله )1879458 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ  ال�ستحقاق وحتى تاريخ  ال�سداد التام    وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/7/3  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/1024  جتاري جزئي                                                 
اىل املحكوم عليه /1- ري - براند - ينج - ذ م م   جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/5/16  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
اعاله ل�سالح/ مطعم كربيتو للمندي واحلنيذ �ص ذ م م بحكمت املحكمة - بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 40000 درهم )اربعون الف درهم( والفائدة 
وحتى   2017/3/28 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية 
اتعاب  الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل  التام ف�سال عن  ال�سداد 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3695   

املنذر: بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : �ساتي�سا فينكاثرامانا - هندي اجلن�سية 

بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع جئنا مبوجب هذا الن��ذار العديل ننذركم بوجوب 
�سدادكم املبلغ املرت�سد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة ، مبلغ وقدره /4.687.175.56/ درهم )اربعة 
)مو�سوع   ) فل�ص  وخم�سني  و�ستة  دره��م  و�سبعني  وخم�سة  ومائة  الف  وثمانني  و�سبعة  مائة  و�ست  ماليني 
قيمة املديونية املرت�سدة يف ذمة �سركة �سيلى ويلى التجارية ذ م م ( وذلك خالل مهلة �سبعة ايام من تاريخ 
اعالن هذا النذار بالن�سر ، وال �سن�سطر اآ�سفني اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم 
ق�سائيا بالت�سامن والتكافل مع املدين ب�سدادكما قيمة هذا املبلغ ، مع الزامكما اي�سا بتعوي�سا البنك  املنذر 
عن كافة ال�سرار التي تكبدها جراء تعنتكم وامتناعكم عن �سدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم بالفائدة 
القانونية لهذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاقه وحتى متام �سداده بال�سافة اىل حتميلكم كافة الر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
 يف   الدعوى رقم 818 و 2016/798 اإ�ضتئناف مدين - عجمان

امل�ستاأنف : فداء زهران ابوعلي - ب�سفته مديرا ملركز اليا�سمني للعقارات 
بوكالة : املحامني العوي�ص واملطرو�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

امل�ستاأنف �سدهم / 1- جمال حمد عبيد ال�سحي - ب�سفته مالك موؤ�س�سة �سافانا للعقارات - بوكالة - مكتب 
 بن �سويدان للمحاماة 2-�سيد من�سور �ساه �سيد حمبوب �ساه - 3- يعقوب اأدهي 4-الطاف اأ�ص خاناين

على كل من امل�ستاأنف �سدهم 2- �سيد من�سور �ساه �سيد حمبوب �ساه 3- يعقوب اأدهي - 4- الطاف 
اأ�ص خاناين - او على من ميثلهم قانونيا ح�سور اجتماع اخلربة الذي تقرر عقده يوم الحد املوافق 
2017/6/18 - وذلك يف متام ال�ساعة الواحدة بعدالظهر مبكتب بن �سويدان للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية - وكيل امل�ستاأنف �سده الأول باإمارة عجمان - بناية الغامن مقابل حمكمة عجمان ، علما باأنه 

يف حالة عدم احل�سور �ستبا�سر اخلربة اعمالها وتكون مبثابة احل�سور بالن�سبة ملن مل يح�سر.  
لال�ستف�سار : هاتف متحرك رقم : 0506186770/0505933234 

اخلبري احل�ضابي 
 فرج ح�ضن �ضالح                  

اإعالن بالن�ضر حل�ضور 
اإجتمـــاع اخلبـــرة احل�ضابية  

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/78  احوال نف�س غري م�ضلمني                 
مبا  القامة  حمل  جمهول  اتكن�سون   اآن  1-�سارينا   / عليه  املدعي  اىل 
ديانا حممد حمادة   قد   : اتكن�سون وميثله  دافيد جيم�ص  املدعي/  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالتفريق والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د  املوافق  2017/6/18  
اأو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا    )3( رقم  بالقاعة  9.30 �ص  ال�ساعة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1960  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- حممد �سامل بالل �سامل   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة الريا لالت�سالت م�ساهمة خا�سة   
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  به وق��دره )125640.63( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1406   تنفيذ جتاري  
ملوؤ�س�سة  مالك  وب�سفته  نف�سه  عن   - بهاتيا  ام��ارام  رام�سند  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ار ايه بي ماجنمنت كون�سلتنت�ص  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
�سركة عبداهلل م�سعود للتجارة العامة - �ص ذ م م وميثلها مديرتها / ليه وميثله : 
عبداهلل يو�سف احمد اأنوهي اآل نا�سر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )642515( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة - بف�سخ التفاقية املربمة بني طريف الدعوى بتاريخ 2014/9/25 
م - وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/308   تنفيذ �ضرعي  
اىل املنفذ �سده/1- جون ويليام�ص نيكول�ص  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/اندريا لني فالبيك وميثله : ديانا حممد حمادة  قد 
احلكم   بتنفيذ  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
ال�سادر يف الدعوى رقم 1/2016 اأحوال نف�ص غر م�سلمني وامل�ستاأنفة 
برقم 734/737/2016 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/110  عمايل كلي 
اىل املدعي عليه/1-عا�سم عبد املطلب عبد العاطي يو�سف جمهول حمل القامة نعلنكم مبا ان 
املدعي/�سركة داماك العقارية �ص.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكور اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
يف  الف�سل  وقبل  ح�سوريا  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  بتاريخ:2017/6/8  حكمت 
الدعوى:58/2017  يف  خبرا  املحكمة  انتدبته  وان  �سبق  ال��ذي  اخلبر  بندب  الدعوى  مو�سوع 
م عمايل كلي ما مل يتفق الطراف على ت�سمية غره خالل ا�سبوع لتكون مهمته بعد الطالع 
على اوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم منها والنتقال اىل مقر املدعية 
قدرها  ام��ان��ة  ب��اي��داع  امل��دع��ي��ة  وكلفت  ذ.م.م(  بروبرتيز  ك��ي  )ج��ي  امل�سماة  ال�سركة  مقر  واىل 
ات��ع��اب اخل��ب��ر وح���ددت ج��ل�����س��ة:2017/6/15 ل�سداد ام��ان��ه اخلربة  �ستة الف دره���م على ذم��ة 
وجل�سة:2017/7/20 لورود التقرير يف حال �سداد المانة وعلى قلم الكتاب اعالن املدعي عليه 
ال�ساعة:09:30  امل���واف���ق:2017/6/15  اخلمي�ص  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، احلكم  بهذا 

 .ch2.E.22:سباحا يف القاعة�
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/340  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-نونا علر�سا ابراهيمي بزاز جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /  بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى 
اهلي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )711.929.53( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
فاأنت مكلف  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  11.00 �ص  ال�ساعة     2017/6/18
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1821  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نويد حممد حمبوب �ساحب جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�سرف الهالل �ص.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام 
درهم   )42.393.41( وق��دره  مببلغ  املدعي  للم�سرف  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي 
عبارة عن املديونية املرت�سدة بذمة املدعي عليه و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
الثالثاء  ي��وم   جل�سة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�ساريف  والر�سوم  كفالة  بال 
املوافق 2017/6/20   ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/1473  جتاري كلي

اىل اخل�سم املدخل / 1-مطعم روثز كري�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ال�سركة العربية المريكية للتكنولوجيا - ارامتك وميثله:منى احمد عبدالعزيز 
مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سباغ  يو�سف 
وقدره )587762.73( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم  الربعاء املوافق 2017/6/21   ال�ساعة 10.00 �ص بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/677  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-م�سعب عبود احل�سن الدخيل جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/حممد عمر �سعيد باحيان الربيكي وميثله:هيثم بن �سامل بن �سعيد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  ال�سبلي قد 
)525000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  
Ch2.E.21 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �ص  املوافق 2017/6/19    الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/1578  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الكرنك الدولية لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م فرع دبي ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/�سركة دبي لتاأجر ال�سيارات ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد 
املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )36.741( درهم والفائدة بواقع 9% منذ تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد 
مع الزامها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة مع �سم ملف النزاع رق���م:2017/964 ن��زاع جت��اري. وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص 
املوافق 2017/6/22 ال�ساعة 09.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1031  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-هايقياجن هواجن هواجن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ال كيه كيه 
هيلث برودكت�ص جروب ليمتد وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى 
امل�سجلة   )Beautrio( و   )INFINITUS( التجارية  العالمة  ت�سجيل  �سطب  ومو�سوعها 
بوزارة القت�ساد والتجارة با�سم املدعي عليها برقم طلب ت�سجيل:225747 بتاريخ:2015/1/27 
والر�سومات  واخل���ط  ال�سعار  بنف�ص  وكالهما  ب���ت���اري���خ:2015/5/10  امل��ق��دم  وال��ط��ل��ب:232610 
�سجل  م��ن  امل��ذك��ورة  ال��ع��الم��ة  ل�سطب  ب��ذل��ك  ال����وزارة  وخم��اط��ب��ة  امل�سجلة  ال�سينية  والكلمات 
 )INFINITUS( العالمات التجارية حتت اي فئة - احلكم باحقية املدعية بت�سجيل العالمة
و )Beautrio( بوزارة القت�ساد والزام بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  �ص   09.30 ال�ساعة   2017/7/5 املوافق  الربعاء  يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12045 بتاريخ 2017/6/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4570  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مركز بالرة للتجميل والعناية ال�سخ�سية الن�سائية �ص.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب�����س��ري ك���رمي  ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
عوده  وت��ذك��رة  دره��م(   12500( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb173540111ae:مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
مبكتب  ���ص   8.30 ال�ساعة   2017/6/20 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 ا��سابات�املستقل�قمدق��ـر تقر 
 

 إ���املركز�الرئ����
 ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–طوكيو��فذا�بنك�أو 

 رع�أبو�ظ��ف
 اإلمارات�العر�ية�املتـحدة

 

 البيانات�املالية�تدقيق�حول���ـر تقر 
 

 الرأي
ــــــــــــــــــــــية�قمنا�بتدقيق�البيانات�املال ــــ���يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو��لـ ــ ــ ـــو���ــ ــ ــ بيان��وال���تت�ون�من�")الفرع("�فرع�أبوظ���–����ليمتدمي�ســـ

والتدفقات�النقدية�للســــنة��ملكية�املركز�الرئ��ــــ��حقوق�ات����يـــــــــــــــــر ،�و�يان�الشــــامل�اآلخر�و�يان�التغ٢٠١٦�بـــــــــــــــــر د�ســــم�٣١املركز�املا���كما����
 �ة�أخرى.يـر املحاس�ية�ال�امة،�ومعلومات�تفساملن��ية�بذلك�التار�خ�وم��ص�للسياسات�

 

وآدائه��٢٠١٦د�ســـــــــــــم����٣١كما�����للفرع���رأينا،�إن�البيانات�املالية�املرفقة�تظ�ر�بصـــــــــــــورة�عادلة،�من�جميع�النوا���ا��و�ر�ة�املركز�املا���
 املالية.�املا���وتدفقاته�النقدية�للسنة�املن��ية�بذلك�التار�خ�وفقًا�للمعاي���الدولية�للتقار�ر 

 
 
 
 

 اساس�الـــــرأي
.�إن�مســـــــــــــؤوليــاتنــا�بموجــب�تلــك�املعــاي���مو�ـــــــــــــ�ــة����فقرة�("املعــاي���الــدوليــة�للتــدقيق")�لقــد�قمنــا�بتــدقيقنــا�وفقــا�للمعــاي���الــدوليــة�للتــدقيق

جلس�ي���السلوك�الدولية�ملوفق�معا�الفرعمسؤوليات�مدقق�ا��سابات�حول�تدقيق�البيانات�املالية�الواردة�بتقر�رنا.�كما�أننا�مستقلون�عن�
يقنا�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�ذات�الصلة�بتدق���ووفقا�للمتطلبات�األخالقية�األخرى�"��نيقواعد�السلوك�للمحاسب�ن�امل�ن"املحاسب�ن�

�ن�ن.��عتقد�سلوك�للمحاسب�ن�املقواعد�الوفق�تلك�املتطلبات�ووفق��منا�بمسؤولياتنا�األخالقية�األخرى تـز .��ذا،�وقد�الللفرعللبيانات�املالية�
 أن�ب�نات�التدقيق�الثبوتية�ال���حصلنا�عل��ا��افية�ومالئمة�لتوفر�أساسا�لرأينا.

 
 

 مسؤولية�اإلدارة�وامل�لف�ن�با��وكمة�عن�البيانات�املالية
�ر�املالية�وعن�تلك�الرقابة�الداخلية�ال���مســـــؤولة�عن�إعداد�البيانات�املالية�وعرضـــــ�ا�بصـــــورة�عادلة�وفقًا�للمعاي���الدولية�للتقار �اإلدارةإن�

 لتتمكن�من�إعداد�بيانات�مالية�خالية�من�أخطاء�جو�ر�ة،�سواًء��انت�ناشئة�عن�احتيال�أو�خطأ.�أ��ا�ضرور�ة�تحدد�ا�اإلدارة
 

�تقييم�قدرة� ��الفرعوعند�إعداد�البيانات�املالية،�تتحمل�اإلدارة�مسؤولية االستمرار�ة�مع�اإلفصاح،�ع���متا�عة�أعماله�ع���أساس�مبدأ
أو��فرعأعمال�الم�اإلدارة�تصفية�تـز حسب�االقتضاء،�عن�األمور�املتعلقة�بمبدأ�االستمرار�ة�واستخدام�مبدأ�االستمرار�ة�املحاس���ما�لم��ع

 وقف�أعماله�أو����حالة�عدم�توفر�أي�بديل�واق���سوى�اتخاذ��ذا�اإلجراء.�
 

 .�للفرععن�اإلشراف�ع���عملية�إعداد�التقار�ر�املالية�املسؤولية��يتحمل�امل�لف�ن�با��وكمة
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 (تتمة)�تقر�ـر�مدقق�ا��سابات�املستقل
 

 مسؤوليات�مدقق�ا��سابات�حول�تدقيق�البيانات�املالية
ن�انت�ناشئة�عا��صول�ع���تأكيد�معقول�فيما�إذا��انت�البيانات�املالية�ك�ل�خالية�من�أخطاء�جو�ر�ة،�سواء������أغراض�تدقيقناتتمثل�

ل���ا�احتيال�أو�عن�خطأ،�وإصدار�تقر�ر�املدقق�الذي��شمل�رأينا.�ان�التأكيد�املعقول��و�مستوى�عاٍل�من�التأكيد،�وال�يضمن�أن�عملية�التدقيق
���ا��طأ،�و�عت�تّمت�وفقا�للمعاي���الدولية�للتدقيق�سوف�تكشف�دائًما�أي�خطأ�جو�ري����حال�وجوده.�وقد�ت�شأ�األخطاء�عن�االحتيال�أو�عن

ذه���جو�ر�ة��ش�ل�فردي�أو�ُمجّمع�فيما�إذا��ان�من�املتوقع��ش�ل�معقول�تأث���ا�ع���القرارات�االقتصادية�املتخذة�من�املستخدم�ن�بناًء�ع��
 البيانات�املالية.

 

قيق.�ونقوم�ف��ة�التد�ع���مدار شك�امل���كجزء�من�عملية�التدقيق�وفقا�ملعاي���التدقيق�الدولية،�فإننا�نمارس�التقدير�امل���ونحافظ�ع���ال
 :كذلك

 

�بتحديد�وتقييم�مخاطر�األخطاء�ا��و�ر�ة����البيانات�املالية،�سواء��انت�ناشئة�عن�احتيال�أو�عن�خطأ،�وتصميم�والقيام�بإجراءات�تدقيق
عدم�اك�شاف�خطأ�جو�ري�ناتج�عن��ستجيب�لتلك�املخاطر�وا��صول�ع���أدلة�تدقيق��افية�ومناسبة�توفر�أساسا�لرأينا.�ان�مخاطر�

و�ر،�ا��ذف�املتعمد،�سوء�التمثيل�أو�تجاوز�نظام�الرقابة�تـز االحتيال�تفوق�تلك�الناتجة�عن�ا��طأ،�حيث�قد��شمل�االحتيال�التواطؤ،�ال
 الداخ��.

ظروف،�ولكن�ل�س��غرض�باالطالع�ع���نظام�الرقابة�الداخ���ذات�الصلة�بالتدقيق�من�أجل�تصميم�إجراءات�تدقيق�مناسبة�حسب�ال
 إبداء�رأي�حول�فعالية�الرقابة�الداخلية.

 

.بتقييم�مالءمة�السياسات�املحاس�ية�املتبعة�ومعقولية�التقديرات�املحاس�ية�واإليضاحات�املتعلقة���ا�ال���أعد��ا�اإلدارة 
 

لتدقيق�ال���تم�ا��صول�عل��ا،�فيما�إذا��ان��نالك�باست�تاج�مدى�مالءمة�استخدام�اإلدارة�ملبدأ�االستمرار�ة�املحاس��،�و�ناء�ع���أدلة�ا
ع���االستمرار.�و���حال�است�تجنا�وجود��الفرعحالة�جو�ر�ة�من�عدم�اليق�ن�متعلقة�بأحداث�أو�ظـــروف�قد�تث���ش�و�ا�جو�ر�ة�حول�قدرة�

لة�الواردة����البيانات�املالية،�أو،����حال�حالة�جو�ر�ة�من�عدم�اليق�ن،�يتوجب�علينا�لفت�االن�باه����تقر�رنا�إ���اإليضاحات�ذات�الص
�انت��ذه�اإليضاحات�غ����افية�يتوجب�علينا��عديل�رأينا.��ذا�و�عتمد����است�تاجاتنا�ع���بّ�نات�التدقيق�ال���تم�ا��صول�عل��ا�ح���

 س�مبدأ�االستمرار�ة.ع���أسا�الفرعتار�خ�تقر�رنا.�ومع�ذلك،�قد�تؤدي�االحداث�أو�الظروف�املستقبلية�إ���توقف�أعمال�
 

بما����ذلك�اإليضاحات،�وفيما�إذا��انت�البيانات�املالية�تظ�ر�العمليات�واالحداث�تقييم�العرض�الشامل�للبيانات�املالية�و�ي�ل�ا�ومحتو�ا��ا�،
 ذات�العالقة�بطر�قة�تحقق�العرض�العادل.

 

أي��بنطاق�وتوقيت�ونتائج�التدقيق�الرئ�سية،�بما����ذلك،�ال�ال�ا��صرع���س�يل�املث�شأن�ما�يتعلق،�ا��وكمة�امل�لف�ن�بنقوم�بالتواصل�مع�
 خلل�جو�ري����نظام�الرقابة�الداخ���ي�ب�ن�لنا�من�خالل�تدقيقنا.

 
 

  
  

 

 

٦ 

٦ 

 
 
 

 ����������������������������������(تتمة)مدقق�ا��سابات�املستقل���ـر تقر 
 

 حول�املتطلبات�القانونية�والتنظيمية�األخرى���ـر تقر 
 ،�نفيد�بما�ي��:٢٠١٥)�لسنة�٢(إضافة�إ���ذلك�ووفقًا�ملتطلبات�القانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�رقم�

 

 ال���رأينا�ا�ضرور�ة�ألغراض�تدقيقنا؛ات�يـر والتفسأننا�قد�حصلنا�ع����افة�املعلومات�)١(
مع�األح�ام�السار�ة�للقانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��تم�إعداد�البيانات�املالية،�من�جميع�جوان��ا�ا��و�ر�ة،�بما�يتطابق)٢(

 .٢٠١٥)�لسنة�٢(رقم�
 محاس�ية�نظامية؛�تـر بدفا�قد�احتفظ�عالفر أن�)٣(
 ؛٢٠١٦�بـر د�سم�٣١أس�م�أو�االس�تمار�ف��ا�خالل�السنة�املالية�املن��ية����أي��شراء�تو���البيانات�املالية�أن�الفرع�لم�يقم�)٤(
 ام�تلك�املعامالت؛بـر حول�البيانات�املالية�أ�م�معامالت�األطراف�ذات�العالقة�والشروط�واألح�ام�ال���بموج��ا�تم�إ�٧ضاح�رقم�يظ�ر�اإلي)٥(
أي�مخالفات��٢٠١٦�بـر د�سم�٣١����السنة�املالية�املن��يةخالل��الفرع�قد�ارتكبان�با�نا�بأن��يلفتأنه،�وفًقا�للمعلومات�ال���توافرت�لنا،�لم�)٦(

مما�قد�يؤثر�جو�رً�ا�ع���أ�شطته�أو�مركزه�املا����٢٠١٥)�لسنة�٢(م�السار�ة�للقانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�رقم�لألح�ا
 .٢٠١٦�بـر د�سم�٣١كما����

 

ننا�قد�حصلنا�فإو�عديالته،�،�١٩٨٠)�لسنة�١٠وعالوة�ع���ما�سبق،�نود�اإلفادة�أنه،�عمًال�بقانون�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�االتحادي�رقم�(
 ات�ال���رأينا�ا�ضرور�ة�ألغراض�تدقيقنا.يـر ع���جميع�املعلومات�والتفس

 
 ديلو�ت�آند�توش�(الشرق�األوسـط)

 
 
 
 

 مو����الرم��
 ٨٧٢��ل�مدققي�ا��سابات�رقم�

 ٢٠١٧�مارس�٢٩
 د�ي

 اإلمارات�العر�ية�املتـحدة
 

 

٧ 

٧ 

 ٤ فرع�أبوظ���–����ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 بيان�املركز�املا��
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١كما����

 

   إيضاح  ٢٠١٦ ٢٠١٥
     درهم در�م

 املوجودات     
 املتـداولة�يـر املوجودات�غ     

 املمتل�ات�واملعدات�  ٥  ١٬٣٦٥٬٢٩٥ ١٬٧٣٩٬٤٣٩
      

 املوجودات�املتداولة     
 �عدفعات�مسبقة�وودا  ٦  ٩٧٩٬٤٠٣ ٩٣١٬٣٣٦
 مطلوب�من�طرف�ذو�عالقة  ٧  ٣٦١٬٠٧٢ ٣٠٤٬٥٢٩

 النقد�وما��عادله  ٨  ٣٩٬٥٧٥٬٨١٦ ٣٨٬٧٩٤٬٤٦١
 مجموع�املوجودات�املتداولة    ٤٠٬٩١٦٬٢٩١ ٤٠٬٠٣٠٬٣٢٦

      

 مجموع�املوجودات    ٤٢٬٢٨١٬٥٨٦ ٤١٬٧٦٩٬٧٦٥
      

 واملطلو�ات�حقوق�ملكية�املركز�الرئ����     
      

 �وق�ملكية�املركز�الرئ����حق     
 رأس�املال�املخصص  (أ)�٩  ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 احتياطي�قانو�ي  (ب)�٩  ١٨٦٬٥١٣ ١١٦٬٧٧١
 حساب�املركز�الرئ����    ١٬٠١١٬٠٠٠ ٣٨٣٬٣٢٦

 حقوق�ملكية�املركز�الرئ����مجموع�    ٤١٬١٩٧٬٥١٣ ٤٠٬٥٠٠٬٠٩٧
      

 املطلو�ات�غيـر�املتداولة     
 م�افأة�املوظف�ن  ١٠  ١٤٬٥١٣ ٥٬٣٦٠

 مخصص�لتعو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن  ١١  ٤٤٧٬٢٧٤ ٣٢٧٬٣٥٣
 أخرى     ٣٢٬٠٦٠ ٣١٬٥٨٢

 مجموع�املطلو�ات�غيـر�املتداولة    ٤٩٣٬٨٤٧ ٣٦٤٫٢٩٥
      

 املتداولة�املطلو�ات     
 ذمم�تجار�ة�أخرى   ١٢  ٤١٥٬٨٧٢ ٧٩٨٬٨٩٣
 بة�الدخل�مستحقة�الدفعضر�  ١٣  ١٧٤٬٣٥٤ ١٠٦٬٤٨٠
 املتداولة�مجموع�املطلو�ات    ٥٩٠٬٢٢٦ ٩٠٥٬٣٧٣

      

 مجموع�املطلو�ات    ١٬٠٨٤٬٠٧٣ ١٬٢٦٩٬٦٦٨
 واملطلو�ات�حقوق�ملكية�املركز�الرئ����مجموع�    ٤٢٬٢٨١٬٥٨٦ ٤١٬٧٦٩٬٧٦٥

 

.................................................................... 
 وسو�ي�إيواموتوي

 مدير�فرع�أبوظ��
 

 �ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزًءا�ال�يتجزأ�من��ذه�البيانات�املالية.

 

 

٨ 

٨ 

 ٥ فرع�أبوظ���– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 بيان�األر�اح�أو�ا��سائر�والدخل�الشـامل�اآلخر
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املن��ية����

 

   إيضاح  ٢٠١٦ ٢٠١٥
     درهم در�م

      

 إيـرادات�رسوم�ال�سو�ق  ٧  ٧٬٥٤٠٬٢٤١� ٦٬٧٤٩٬٥٤٧�
 إيـرادات�عموالت�ورسوم    ٧٥٬٩٩٨� ٩٧٬١٩٩�
 إيـرادات�أخرى     ١٥٥٬٣١٧� ٦٥٬٣٧٤�
 مجموع�الدخل    ٧٬٧٧١٬٥٥٦� ٦٬٩١٢٬١٢٠�

�      

 ت�اليف�املوظف�ن    )٤٬٦٧٣٬٦٤٠( )٤٬٢١٤٬٣٨٩(
)٣٨٢٬٥٠٥(� )١٣٩٬٤٧٥(  اس��الك�ممتل�ات�ومعدات  ٥ 
�٢٦٫٥٠٤  عكس�املخصص�ا��ما��  ١٢  ٢٤٬٢١٦�
 مصار�ف�إدار�ة�وعمومية  ١٤  )١٬٨٦٧٬٨٥٧( )٢٬٠٥٢٬٣٦٢(
 الر�ح�قبل�الضر�بة    ٨٧١٬٧٧٠� ٥٣٢٬٣٩٨�

      

 مصار�ف�ضر�بة�الدخل  ١٣  )١٧٤٬٣٥٤( )١٠٦٬٤٨٠(
 الر�ح�للسنة    ٦٩٧٬٤١٦� ٤٢٥٬٩١٨�

      

 الدخل�الشامل�اآلخر    -� -�
 مجموع�الدخل�الشامل�للسنة    ٦٩٧٬٤١٦� ٤٢٥٬٩١٨�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزًءا�ال�يتجزأ�من��ذه�البيانات�املالية.

 

 

٩ 
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 ٦ فرع�أبوظ���– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 رئ����املركز�ال�حقوق�ملكيةات����يـر بيان�التغ
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املن��ية����

 

 احتياطي�قانو�ي رأس�املال�املخصص 
حساب�املركز�

 املجموع الرئ����
 درهم درهم درهم درهم 

     

 ٤٠٬٣٠٤٬٢٨٥ ٢٣٠٬١٠٦ ٧٤٬١٧٩ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٥�يـر ينا�١الرصيد����
 ٤٢٥٬٩١٨ ٤٢٥٬٩١٨ - - مجموع�الدخل�الشامل�للسنة

 - )٤٢٬٥٩٢( ٤٢٬٥٩٢ - قانو�ي�احتياطيتحو�ل�إ���
 )٢٣٠٬١٠٦( )٢٣٠٬١٠٦( - - أموال�محولة�إ���املركز�الرئ����

 ٤٠٬٥٠٠٬٠٩٧ ٣٨٣٬٣٢٦ ١١٦٬٧٧١ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٥�بـر د�سم�٣١الرصيد����
     

 ٦٩٧٬٤١٦ ٦٩٧٬٤١٦ - - مجموع�الدخل�الشامل�للسنة
 - )٦٩٬٧٤٢( ٦٩٬٧٤٢ - قانو�يتحو�ل�إ���احتياطي�

 ٤١٬١٩٧٬٥١٣ ١٬٠١١٬٠٠٠ ١٨٦٬٥١٣ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١��الرصيد��
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

١١ 

١١ 

 ٧      فرع�أبوظ���– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 بيان�التدفقات�النقدية
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املن��ية����

 

   إيضاح  ٢٠١٦ ٢٠١٥
     درهم در�م

 التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�ال�شغيلية     
 الر�ح�قبل�الضر�بة    ٨٧١٬٧٧٠� ٥٣٢٬٣٩٨�

 �عديالت�لـ:     
 اس��الك�ممتل�ات�ومعدات  ٥  ٣٨٢٬٥٠٥� ١٣٩٬٤٧٥�
 شطب�ممتل�ات�ومعدات    -� ١٣١٬٥٩٤�
 مخصص�انخفاض�القيمة�ا��ما���املع�وس  ١٢  )٢٤٬٢١٦( )٢٦٬٥٠٤(
 مخصص��عو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن  ١١  ١١٩٬٩٢١� ١٢٠٬٦٩٠�
 م�افآت�املوظف�ن  ١٠  ٢٢٫٩٤١� ٩٫٣٣١�

      

�١٬٣٧٢٬٩٢١� ٩٠٦٬٩٨٤    
دات�ات����املوجو يـر التدفقات�النقدية�ال�شغيلية�قبل�التغ

 واملطلو�ات�ال�شغيلية
 الز�ادة����دفعات�مسبقة�وودا�ع    )٤٨٬٠٦٧( )٤٦٬٢٤٤(
 الز�ادة����مطلوب�لطرف�ذو�عالقة    )٥٦٬٥٤٣( )٧٨٬٨٧٣(

 (النقص)�/�الز�ادة����ذمم�تجار�ة�دائنة�وأخرى     )٣٧٢٬١١٥( ٤٨٧٬٠٠٦
      

 النقد�الناتج�من�العمليات    ٨٩٦٬١٩٦� ١٬٢٦٨٬٨٧٣�
      

 عةضر�بة�الدخل�املدفو   ١٣  )١٠٦٬٤٨٠( )٦٣٬٩٢٣(
 من�األ�شطة�ال�شغيليةالناتج�صا���النقد�    ��٧٨٩٬٧١٦� ١٬٢٠٤٬٩٥٠�

      

 التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�االس�ثمار�ة     
 شراء�ممتل�ات�ومعدات  ٥  )٨٬٣٦١( )١٬٦٥٣٬٨٩٥(
 صا���النقد�املستخدم����األ�شطة�االس�ثمار�ة    )٨٬٣٦١( )١٬٦٥٣٬٨٩٥(

      

 لنقدية�من�األ�شطة�التمو�ليةالتدفقات�ا     
 تحو�الت�للمركز�الرئ�����خالل�السنة    -� )٢٣٠٬١٠٦(
 صا���النقد�املستخدم����األ�شطة�التمو�لية    -� )٢٣٠٬١٠٦(

      

 ���النقد�وما��عادله(النقص)��الز�ادة�/�صا��    ٧٨١٬٣٥٥� )٦٧٩٬٠٥١(
 ��بدايـة�السنةالنقد�وما��عادله��    ٣٨٬٧٩٤٬٤٦١� ٣٩٬٤٧٣٬٥١٢�
 النقد�وما��عادله������اية�السنة  ٨  ٣٩٬٥٧٥٬٨١٦� ٣٨٬٧٩٤٬٤٦١�

 
 
 
 

 �ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزًءا�ال�يتجزأ�من��ذه�البيانات�املالية.
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فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 ٨ أبوظ��

   
   
   
   
   
   
   

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١لسنة�املنتـهية����ل

 
 
 
 

 التأس�س�والعمليـات����������-١
ـــــ�ذا�بنك�أوف�طوكيو��–مي�سو������يو�إف����ليمتد��–ذا�بنك�أوف�طوكيو� ــ ــ ــ ــ ��يو�مي�سو�����–فرع�ابو�ظ���("الفرع")�م��ل�كفرع�لــ

ـــ����و�م�شــــأة�عاملية�مســــا�مة�عامة�م�ــــ�لة����إف����ليمتد�("املركز�الرئ��ــــ��")����أبوظ��،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة.�إن�امل ركز�الرئ��ـ
 اليابان.

 

 .��دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة"�ممنوحة�من�املصرف�املركزي��خدمات�بنكية�تجار�ةبموجب�"رخصة��فرع�عمل�ال
 

 العر�ية�املتحدة.�،�أبوظ��،�اإلمارات٢١٧٤،�ص.ب�،�شارع�املرور�ـرأي�يك�س�و ،�األول لفرع��و�الطابق�إن�العنوان�امل��ل�ل
 

 

 تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة -٢
 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�املطبقة�بدون�تأثيـر�جوهري�ع���البيانات�املالية� ١-٢

 

حت�سار�ة�،�و���املعاييـر�ال���أصبالتالية�����ذه�البيانات�املالية��ديدة�واملعدلة�تم�العمل�باملعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا
أو��عد�ذلك�التار�خ.�وع���الرغم�من�أنه�لم�يكن�لتطبيق��ذه�املعاييـر�الدولية��٢٠١٦ينايـر��١ات�السنو�ة�ال���تبدأ�اعتبارا�من�تـر للف

ر�جو�ري�ع���املبالغ�املعروضة�للسنة�ا��الية�أو�السنوات�السابقة،�إال�أنه�قد�يؤثر�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�أي�تأثيـ
 ع���محاسبة�املعامالت�أو�التعاقدات�املستقبلية.

 

�ا��سابات�التنظيمية�املؤجلة�١٤املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم. 
�وال���تتعلق�بمبادرة�اإلفصاح.�املاليةعرض�البيانات��١�عديالت�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم 
�لبيان�محاسبة�االستحواذ�ع���ا��صص��كةتـر ت�بات�التعاقدية�املشتـر ال�١١�عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم

 كة.تـر ���العمليات�املش
� �رقم �الدو�� �املعيار�املحاس�� �ع�� �واملعدات�١٦�عديالت �اآلالت �وامل�املمتل�ات، �رقم �الدو�� �غيـر��٣٨عيار�املحاس�� املوجودات

 ،�وذلك��شأن�إيضاح�طرق�االس��الك�واإلطفاء�املقبولة.امللموسة
�الزراعية�٤١واملعيار�املحاس���الدو���رقم��املمتل�ات،�اآلالت�واملعدات�١٦�عديالت�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم� ،�األصول

 .النباتات�املثمرة
املع� �ع�� ��عديالت �رقم �املنفصلة�٢٧يار�املحاس���الدو�� �املالية �التا�عة��البيانات �الشر�ات ��� �لالس�ثمارات �باملحاسبة واملتعلقة

 كة�والشر�ات�الزميلة�اختيار�ا�باستخدام�طر�قة�حقوق�امللكية����بيانات�مالية�منفصلة.تـر واملشار�ع�املش
١٢،�واملعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�البيانات�املالية�املوحدة�١٠م��عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رق�

�،كةتـر االس�ثمار����الشر�ات�الزميلة�واملشار�ع�املش�٢٨،�واملعيار�املحاس���الدو���رقم�اإلفصاح�عن�ا��صص����امل�شآت�األخرى 
  ر�ة.وذلك�فيما�يتعلق�بتطبيق�است�ناء�التوحيد�ع���امل�شآت�االس�ثما

 

١٣ 

١٣ 

�وال����شمل��عديالت�ع���املعاييـر�الدولية��٢٠١٤�-�٢٠١٢التحس�نات�السنو�ة�ع���دورة�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية
س���وع���املعيار�املحا�١٩وع���املعيار�املحاس���الدو���رقم��٧واملعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم��٥إلعداد�التقار�ـر�املالية�

 .٣٤�الدو���رقم
 
 

 

 

١٤ 

١٤ 

فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 ٩ أبوظ��

   
   
   
   
   
   
   

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعّدلة -٢
 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�قيد�اإلصدار�وغيـر�السار�ة��عد ٢-٢

 �عد�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�التالية�ال���تم�إصدار�ا�ولم��سري�العمل���ا��عد:�يطبق�الفرعلم�
 

 ليةاملعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املا
 ات�السنو�ةتـر سار�ة�للف

 ال���تبدأ����أو��عد
   

� �التقار�ـر�املالية �إلعداد �املعاييـر�الدولية �دورة �ع�� �السنو�ة �املعيار�ن��٢٠١٦�–�٢٠١٤التحس�نات بتعديل
 ٢٨واملعيار�املحاس���الدو���رقم��١٢و��١الدولي�ن�إلعداد�التقار�ـر�املالية�رق���

�ع��� �بالتعديالت �العمل �سري
�التقار�ـر�ا �إلعداد �الدو�� ملعيار

� �رقم �املحاس����١املالية واملعيار
� �رقم �السنو�ة�تـر للف�٢٨الدو�� ات

� ��� �تبدأ ��١ال�� أو��٢٠١٨ينايـر
�العمل� ��سري �ب�نما �عد�ا،
�الدو��� �املعيار �ع�� بالتعديالت

� �رقم �املالية �التقار�ـر �١٢إلعداد
�تـر للف ��� �تبدأ �ال�� �السنو�ة �١ات

 �عد�ا�أو �٢٠١٧ينايـر�
  

،�و����عديالت�تتعلق�بقيد�موجودات�الضرائب�ضرائب�الدخل�١٢�عديالت�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم�
 اآلجلة�ل��سائر�غيـر�املحققة

 ٢٠١٧ينايـر��١

  

� �رقم �الدو�� �املعيار�املحاس�� �ع�� �النقدية�٧�عديالت �التدفقات �ال���تمكن�بيان �اإلفصاحات �تقدم ،�بحيث
 لبيانات�املالية�من�تقييم�التغيـرات����املطلو�ات�الناتجة�من�األ�شطة�التمو�لية.مستخدمي�ا

 ٢٠١٧ينايـر��١

 

 مقابل�املعامالت�بالعمالت�األجن�ية�والسلف��٢٢تفسيـر���نة�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
 

 أو�أي�أجزاء�من�تلك�املعامالت����حال:يتعلق��ذا�التفسيـر�باملعامالت�ال���تتم�بالعمالت�األجن�ية�

وجود�مقابل�سائد��عملة�أجن�ية�أو�مسعر���ا؛ 
�ي�من�موجودات�الدفع�املسبق�أو�مطلو�ات�الدخل�اآلجل�املتعلقة�بذلك�املقابل����أقيد�امل�شأة

 موعد��سبق�قيد�األصل�أو�املطلوب�أو�الدخل�ذات�الصلة؛�و
�مطلو�ات�الدخل�اآلجل�غيـر�نقدي.أن��ان�أي�من�موجودات�الدفع�املسبق�أو 

 

 ٢٠١٨ينايـر��١

  

� �رقم �التقار�ـر�املالية �إلعداد �املعيار�الدو�� �ع�� ��٢�عديالت �الس�مالدفع �أساس �تتعلق�ع�� ��عديالت �و�� ،
 بتص�يف�وقياس�معامالت�الدفع�ع���أساس�الس�م

 ٢٠١٨ينايـر��١

  

 

 

١٥ 

١٥ 

فيما�يتعلق�بالتوار�خ�املختلفة�لسر�ان��عقود�التأم�ن:�٤لية�رقم��عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املا
 وكذلك�املعيار�ا��ديد�القادم�املتعلق��عقود�التأم�ن.�٩املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�

 ٢٠١٨ينايـر��١

  

�ديالت�بتعديل�نص�الفقرةتبط�تلك�التعتـر :�االس�ثمارات�العقار�ة�٤٠�عديالت�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم�
لي�ون�أنه�ال�يجوز�للم�شأة�تحو�ل�أي�عقار�إ���اس�ثمارات�عقار�ة�أو�من�اس�ثمارات�عقار�ة�إال�بوجود��٥٧رقم�

دليل��ش�د�ع����غيـر����استخدامه.�و�قع�التغيـر����استخدام�العقار����حال�استو���العقار�أو�لم��ستوف�
عتد�بمجرد�بتغييـر�اإلدارة�ني��ا�الستخدام�العقار����ذاته�دليًال�ع����غيـر��عر�ف�مع���االس�ثمار�العقاري.�وال��

 استخدامه.�وقد�تم��عديل�الفقرة�لتنص�ع���أن�قائمة�األمثلة�ال���تضمن��ا����قائمة�غيـر�شاملة.�

 ٢٠١٨ينايـر��١

  

،�و���التعديالت��شأن�اإلفصاحات�األدوات�املالية:�٧�عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
 .٩�اإلفصاحات�املتعلقة�بالتطبيق�األو���للمعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم

�املعيار� �تطبيق �إلعداد�عند الدو��
 للمرة�األو���٩التقر�ـر�املالية�رقم�

 

 

 

١٦ 

١٦ 

 ١٠ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 البيانات�املاليةإيضاحات�حول�
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعّدلة -٢
 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�قيد�اإلصدار�وغيـر�السار�ة��عد�(تتمة) ٢-٢

 

 إلعداد�التقار�ـر�املالية�املعاييـر�الدولية
ات�السنو�ة�تـر سار�ة�للف

 ال���تبدأ����أو��عد
  

� �رقم �التقار�ـر�املالية �إلعداد �املعيار�الدو�� �ع�� �إفصاحات�٧�عديالت �املالية: �التحوط��األدوات �ملحاسبة إضافية
�لدو���إلعداد�التقر�ـر�املالية�رقم(والتعديالت�الالحقة�ل�ا)�الناتجة�من�مقدمة�فصل�محاسبة�التحوط�الواردة�باملعيار�ا

٩. 

� �املعيار �تطبيق الدو���عند
� �رقم �التقر�ـر�املالية �٩إلعداد

 للمرة�األو��
 )٢٠١٤و��٢٠١٣و��٢٠١٠و��٢٠٠٩(ال����املعدلة�����األدوات�املالية�٩املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
اف�باملوجودات�تـر متطلبات�جديدة�حول�االع�٢٠٠٩الصادر����نوفمبـر��٩ة�رقم�يقدم�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالي

بحيث�يتضمن��٢٠١٠قد�ُعدل�الحًقا����أكتو�ـر��٩املالية�واإلفصاح�ع��ا.�و�ان�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�بتص�يف�املطلو�ات�املالية�وقياس�ا�وحول�إلغاء�االع �و تـر متطلبات�تتعلق �نوفمبـر�اف. �كذلك��� ليتضمن��٢٠١٣ُعدل

�يوليو� �و�� �العام. �التحوط �محاسبة ��شأن �ا��ديدة �املعيار�الدو���٢٠١٤املتطلبات �من �معدلة �أخرى ����ة �صدرت ،
حيث��ان�ال�دف�األسا����منه�أن��شمل�أ)�متطلبات�انخفاض�القيمة�للموجودات�املالية،��٩إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�

دودة�ع���متطلبات�التص�يف�والقياس�عن�طر�ق�تقديم�إحدى�فئات�قياس�"القيمة�العادلة�من�و�ب)��عديالت�مح
 .�عي��اخالل�الدخل�الشامل�األخر"�ع���أدوات�دين�

 ٢٠١٨ينايـر��١

 

ل�وال����شمل�متطلبات�محاسبة�األدوات�املالية�وتح�٩تتضمن����ة���ائية�من�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
 اف�والقياس،�تتضمن�متطلبات�تتعلق�با��وانب�التالية:تـر األدوات�املالية:�االع�٣٩محل�املعيار�املحاس���الدو���رقم�

تـر القياس�واالع� �تلك�املوجودات�اف: �تنضوي�تح��ا �األعمال�ال�� ُتصنف�املوجودات�املالية�باإلشارة�إ���نمط
دم�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�������ته�الصادرة�املالية�وخصائص�تدفقا��ا�النقدية�التعاقدية.�و�ق

فئة�من�فئات�"القيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�األخر"�ألدوات�دين�معينة.�و�تم�تص�يف��٢٠١٤���
جود�مع�و �٣٩املطلو�ات�املالية�وفق��ذا�املعيار�بالطر�قة�ذا��ا�ال���ُتصنف���ا�ضمن�املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 �عض�االختالفات����املتطلبات�ال���ُ�عمل���ا����قياس�املخاطر�االئتمانية�ا��اصة�بأي�م�شأة.
�:وال���تقدم�نظام��٢٠١٤الصادرة�����٩مع����ة�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�انخفاض�القيمة

عة�اف�بأي�واقتـر م��عد�من�الضروري�االع"خسارة�ائتمانية�متوقعة"�لقياس�انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية،�فل
 ائتمانية�تحدث�قبل�أي�خسارة�ائتمانية.

�:يقدم�املعيار�نظام�محاسبة�تحوط�جديد���دف�إ���توثيق�مز�د�من�الصلة�بالكيفية�ال���محاسبة�التحوط
 .اليةت�ون�عل��ا�امل�شآت�ال����عمل����أ�شطة�إدارة�املخاطر�وقت�التعرضات�للمخاطر�املالية�وغيـر�امل

االع� �تـر إلغاء �االعاف: �إلغاء �بمتطلبات �املعيار�تـر استمر�العمل �من �املالية �واملطلو�ات �املالية �باملوجودات اف
 .٣٩املحاس���الدو���رقم�

 

 

 اإليـرادات�من�العقود�املبـرمة�مع�العمالء�١٥املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�
،�وقد�أسس�نظامًا�شامًال��ستع�ن�به�امل�شآت����محاسبة�٢٠١٤���مايو��١٥املالية�رقم��صدر�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر 

� �رقم �التقار�ـر�املالية �إلعداد �املعيار�الدو�� �فسيحل �و�التا��، �العمالء، �مع �املبـرمة �العقود �من �الناتجة محل��١٥اإليـرادات
�عقود�اإل�شاءات�١١ورقم��اإليـرادات�١٨عيار�املحاس���الدو���رقم�اف�باإليـرادات�بما����ذلك�املتـر اإلرشادات�السار�ة��شأن�االع

 وما�يتصل���ا�من�تفسيـرات�عندما��سري�العمل���ا.
 

 

 

 ٢٠١٨ينايـر��١
 

 
 

 

 

١٧ 

١٧ 

 ١١ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 تتمة)(�٢٠١٦د�سمبـر��٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعّدلة -٢
 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�قيد�اإلصدار�وغيـر�السار�ة��عد�(تتمة) ٢-٢

 
 

 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية
ات�السنو�ة�تـر سار�ة�للف

 ��تبدأ����أو��عدال�
 (تتمة)�اإليـرادات�من�العقود�املبـرمة�مع�العمالء�١٥املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�

ع���أنه�يتع�ن�ع���امل�شأة�قيد�إيـرادا��ا�لتحديد��١٥و�قوم�املبدأ�األسا����للمعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
ل��ا�للعمالء�بقيمة��عكس�املقابل�الذي�تتوقع�امل�شأة�ا��صول�عليه�لقاء�تلك�تحو�ل�السلع�أو�ا��دمات�املتفق�ع

 السلع�أو�ا��دمات.�و�قدم�املعيار�ع���وجه�الدقة�طر�قة�لقيد�اإليـرادات�قوام�ا�خمس�خطوات���:
�تحديد�العقد�(العقود)�املبـرمة�مع�العميل.١ا��طوة�: 
�التعاقديةامات�تـز :�تحديد�تنفيذ�االل٢ا��طوة. 
�تحديد�قيمة�املعاملة.٣ا��طوة�: 
�التعاقديةامات�تـز :�تخصيص�قيمة�املعاملة�إ���تنفيذ�االل٤ا��طوة. 
�اما��ا.تـز اف�باإليـرادات�عند�(أو�ح�ن)��ستو���فيه�امل�شأة�التـر :�االع٥ا��طوة 

ام،�أي�تـز م�اس�يفاء�أداء�االل���حال�(أو�م��)�ت�١٥وتقوم�امل�شأة�بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�لقد�ش�د�املعيار�الدو���إلعداد�تـز عندما�ُتحول�السلع�أو�ا��دمات�ال���تنطوي�ع���تنفيذ�ال ام�مع�ن�إ���العميل.

التقار�ـر�املالية�مز�ًدا�من�اإلرشادات�املستقبلية�للتعامل�مع�س�نار�و�ات�محددة.�وعالوة�ع���ذلك،�فيتطلب�املعيار�
 التقار�ـر�املالية�القيام�بإفصاحات�موسعة.�الدو���إلعداد

  

 

 

 

ثالثة��اإليـرادات�من�العقود�املبـرمة�مع�العمالء�١٥تو���التعديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�عض��تخيص)�وتقدم�تلك�التعديال تـر امات�واعتبارات�املو�ل�ضد�الوكيل�والتـز جوانب�للمعيار�(تحديد�تنفيذ�االل

 اإلعفاءات�االنتقالية�للعقود�املعدلة�والعقود�املنجزة.
 

 ٢٠١٨ينايـر��١
 

،�حيث�ي�ناول�املعيار�تفصيالت�حول�الكيفية�ال���سيقوم�عقود�اإليجار�١٦املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�باالع �إلعداد�التقار�ـر�املالية �معد�املعاييـر�الدولية �و�قدم�اف��عقود�اتـر ��ا إليجار�وقياس�ا�وعرض�ا�واإلفصاح�ع��ا.

املعيار�نظام�محاسبة�واحد�للمستأجر�بحيث�يتع�ن�بموجبه�ع���املستأجر�ن����يل�موجودات�ومطلو�ات�جميع�
األصل�املع���تقل�عن��تكن�قيمةش�ًرا�أو�أقل�من�ذلك�أو�مالم��١٢ة�تـر عقود�اإليجار�مالم�تكن�عقود�اإليجار�تمتد�لف

تص�يف�عقود�اإليجار�كعقود�إيجار��شغيلية�أو�تمو�لية،�مع�بقاء�من����ستمر�املؤجرون����املعيار،��ذا�و���ظلذلك.�
�سلفه�املعيار �شأن�محاسبة�املؤجر�ع���حاله�إ���حد�كبيـر�بدون��غيـر�عن��١٦املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�

 .١٧م�املحاس���الدو���رق

 ٢٠١٩ينايـر��١

  

،�وع���املعيار�املحاس���الدو���رقم�البيانات�املالية�املوحدة�١٠الت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم��عدي
)،�وذلك��شأن�معا��ة�بيع�املوجودات�أو�املسا�مة���ا�٢٠١١(�كةتـر االس�ثمار����الشر�ات�الزميلة�واملشار�ع�املش�٢٨

 ك.تـر روعه�املشمن�املس�ثمر�إ���شركته�الزميلة�أو�مش

�ألجل� �السر�ان �تار�خ ر��
ُ
أ

 غيـر�مس��

 

كما�تتوقع��ا،�عندما��سري�العمل���املالية�للفرعتتوقع�اإلدارة�تطبيق��ذه�املعاييـر�والتفسيـرات�والتعديالت�التـي�س�تم�تطبيق�ا�ع���البيانات�
املعاي���باست�ناء��اة�التطبيق�األو���ل�تـر ���ف�املاليةبيانا��ا�جو�ري�ع����ي�ون�لتطبيق��ذه�املعاييـر�والتفسيـرات�والتعديالت�أي�تأثيـر �الشركة�أال 

 .١٦و��١٥و��٩املالية�رق����إلعداد�التقار�ـر �الدولية
 

�ال���تبدأ���ة�السنو�ة�تـر لللف�للفرع�املالية���البيانات��٩و��١٥املعيار�ن�الدول�ن�إلعداد�التقار�ـر�املالية�رق���أن�يتم�تطبيق�اإلدارةكذلك�تتوقع�و 
�ا��و�ري وع���الرغم�من�التأثيـر��.٢٠١٩يناير��١للف��ة�السنو�ة�ال���تبدأ�����١٦وتطبيق�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��٢٠١٨�ينايـر �١

الواردة����البيانات�املالية�للفرع��ع���املبالغ�املرصودة�واإلفصاحات�٩و��١٥تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية���سفر�عنالذي�قد�
��شأن�١٦قم�اد�التقار�ـر�املالية�ر ،�وكذلك�تطبيق�املعيار�الدولية�إلعدللفرعاملوجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�و �العقود�امل��مة�مع�العمالء��شأن

إال�أنه�ال�،�ار�للفرععقود�اإليج��شأناردة����البيانات�املالية�للفرع�املبالغ�املرصودة�واإلفصاحات�الو تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�
 .ع���تلك�املعاي���مراجعة�شاملة�ومفصلة�إجراء�الفرعح���تطبيق�تلك�املعاييـر��عن�تأثيـراتتقديـر�معقول��توّفر يمكن�عمليًا�

 

 

١٨ 

١٨ 

 ١٢ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 البيانات�املاليةإيضاحات�حول�
 (تتمة)�٢٠١٦د�سمبـر��٣١للسنة�املنتـهية����

 
 السياسات�املحاس�ية�الهامة�-٣

 امتـز بيان�االل
 .املالية��ـر الدولية�إلعداد�التقار �يـر للمعايتم�إعداد�البيانات�املالية�وفقًا�

 

الفرع��.�وقد�ُمنح٢٠١٥يوليو��١�ون�الشر�ات")�اعتباًرا�من("قان�٢٠١٥)�لسنة�٢(القانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�رقم��سرى 
 .ام�بتلك�األح�ام�االنتقاليةتـز وقد�ترتب�ع���الفرع�االل،�أح�امهالس�يفاء�ش�ًرا�من�تار�خ�سر�ان�القانون��أر�عة�وعشرونف��ة�

 

 أسـاس�اإلعداد
ـــــ�نــ،�و���ال���تم�إعــداد�البيــانــات�املــاليــة�وفقــا�ملبــدأ�الت�لفــة�التــار�خيــة ــ ــ ــ ـــــ�ــل�عــام�إ���القيمــة�العــادلــة�ســـ ــ ــ ــ قــابــل�للمقــابــل�املمنوح�م�د��شـــ

 .املوجودات
 

 اداتيـر اف�باإل تـر عاال 
ادات�قياسًا�ـر يادات�إ���املدى�الذي�يحتمل�معه�تدفق�املنافع�االقتصادية�ع���الفرع�و��ون�باإلم�ان�قياس�تلك�اإل يـر اف�باإل تـر عيتم�اال 

 الت�ورسوم�ال�سو�ق.ادات�العمو يـر ادات�إيـر موثوقًا�به.�وتمثل�اإل 
 

 ادات�رسوم�ال�سو�قيـر إ
ـــــر املصـار�ف�املتكبدة�لتنفيذ�األ�شـطة�بموجب�اتفاقية�ا��دمات�امل�مقابليتم�اك�سـاب�رسـوم�ال�سـو�ق� ــ ــ ــ ــ نك�أوف�مة�ب�ن�الفرع�و�ذا�ببــ

 بناًء�ع���طر�قة�الت�لفة�مضافًا�إل��ا�ر�ح�مع�ن.�د�يفرع��–مي�سو������يو�إف����ليمتد��–طوكيو�
 

 ات�الرسوم�والعموالتاديـر إ
 ادات�الرسوم�والعموالت�ع���أساس�تراك���عندما�يتم�تقديم�ا��دمات.يـر يتم�اح�ساب�إ

 

 املعامالت�بالعمالت�األجن�يـة
تعلق�بالبيانات�.�وفيما�ييمارس�ف��ا�الفرع�أ�شطته�(عملته�الوظيفية)تظ�ر�البيانات�املالية��عملة�الب�ئة�االقتصادية�األساسية�التـي�

يانات�عملة�عرض�البو للفرع�بالدر�م�اإلمارا�ي،�إذ�أن�الدر�م�اإلمارا�ي��و�العملة�الوظيفية��الفرع�ومركزه�املا��اليـة،�ُتدرج�نتائج�امل
 املالية.

 

دة�،�ع���أساس�أسعار�الصرف�السائللفرعاملعامالت�بالعمالت�األجن�ية،�بخالف�العملة�الوظيفية��ُ���لعند�إعداد�البيانات�املالية،�
،�يتم�ترجمة�البنود�النقدية�املدرجة�بالعمالت�األجن�ية�ع���أساس�أسعار�الصرف�السائدة�بتار�خ��ـربتار�خ�تلك�املعامالت.�بتار�خ��ل�تقر 

النقدية�بالعمالت�األجن�ية�والتـي�تظ�ر�بقيم��ا�العادلة،�فيتم�ترجم��ا�ع���أساس�أسعار�الصرف�السائدة�����يـر .�أما�البنود�غ�ـرالتقر 
 النقدية�بالعمالت�األجن�ية�املقاسة�بالت�لفة�التار�خية.�يـر �خ�تحديد�قيم��ا�العادلة،�ب�نما�ال�يتم�إعادة�تحو�ل�البنود�غتار 

 

أما��.بيان�الدخل�الشامل�للسنةإعادة�تحو�ل�البنود�النقدية����من�يتم�تضم�ن�فروق�التحو�ل�الناتجة�عن��سو�ة�البنود�النقدية�و 
�لسنةلالنقدية،�والتـي�تظ�ر�بقيم��ا�العادلة،�يتم�تضمي��ا����الر�ح�أو�ا��سارة��يـر عن�إعادة�تحو�ل�البنود�غفروق�التحو�ل�الناتجة�

�إن.�ف���ا�مباشرة�بحقوق�امللكيةتـر عالنقدية�واملتعلقة�باألر�اح�وا��سائر�امل�يـر فيما�عدا�الفروق�الناتجة�عن�إعادة�تحو�ل�البنود�غ
 اف���ا�مباشرة����حقوق�امللكية.تـر عيتم�اال النقدية��يـر بال�سبة�لتلك�البنود�غرة�التقييم����م�ونات�ر�ح�أو�خسا�يـر التغ

 
 

 عقود�اإليـجار
ُتصنف�عقود�اإليـــــــجار�كعقود�إيجار�تمو�لية�عندما�تق����بنود�عقد�اإليـــــــجار��ش�ل�جو�ري�بتحو�ل��افة�مخاطر�امللكية�ومنافع�ا�إ���

 يـجار�األخرى�كعقود�إيجار��شغيلية.�املستأجر،�ب�نما�ُتصنف�جميع�عقود�اإل 
 

 

 

١٩ 

١٩ 

قد�قرر�الفرع��،�ذه�االتفاقية�الشروط�واألح�ام�املنصوص�عل��ا����يـر مكتبه.�و�ناًء�ع���تقد�يـر اتفاقية�إيجار�تتعلق�بتأج�م�الفرعبـر أ
ــــاب�تلك�االتفاقية�كعقد�إيحتفظ�أن� ــ ــغي��.�و�املؤجر�بجميع�مخاطر�ومنافع�امللكية�ا��و�ر�ة،�مما�ترتب�عليه�اح�سـ ــ ــ ـــــر عيجار��شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ف�تـــ

 الفرع�بدفعات�اإليجار�كمصروف�ع���طر�قة�القسط�الثابت�ع���مدى�ف��ة�عقد�اإليـجار.

 

 

٢٠ 

٢٠ 

 ١٣ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�هامةالسياسات�املحاس�ية�ال�-٣
 املمتل�ات�واملعدات

ــــائر�انخفاض�القيمة�املحددة،�إن�وجدت.�و ُتدرج�جميع�بنود�املمتل�ات�واملعدات�بالت�ل ــ ــ ــــ��الك�امل��اكم�وخســـ ــ ــ ـــم�االســـ ــ ــ ــ �درجتُ فة��عد�خصــ
ـــــر الت�اليف�الالحقة����القيمة�الدف ــ ــ ــ ــ ــ �دفقت�،�فقط�عندما�ي�ون�من�املحتمل،�حســب�االقتضــاء�ة�لألصــل�أو�اح�ســا��ا�كأصــل�منفصــلتـ

�إثباتتم�يوعندما�يمكن�قياس�تلك�الت�لفة�قياسًا�موثوقًا�به.�،�بأي�من�تلك�البنود�ع���الفرعاملنافع�االقتصادية�املستقبلية�املرتبطة�
 .عند�تكبد�ا����األر�اح�أو�ا��سائرالصيانة�األخرى�أعمال��جميع�اإلصالحات�و 

 

 كما�ي��:للموجودات�املعنية،��ألعمار�اإلنتاجية�املقدرة�يتم�تحميل�االس��الك�وفق�طر�قة�القسط�الثابت�ع���مدار�ا
 

 

 سنوات  
 ٨  تحس�نات�إيجار�ة

 ٨�–�٥  أثاث�وتركيبات
 ٥  معدات
 ٦  سيارات

 

ع���ات�يـــر للتغ�ـــر ييتم�مراجعة�األعمار�اإلنتاجية�املقدرة�والقيم�املتبقية�وطر�قة�االس��الك������اية��ل�سنة�مع�األخذ����االعتبار�أي�تأث
 املح�سب�ع���أساس�مستقب��.�يـر التقد

 

يتم�خفض�القيمة�الدف��ية�لألصـــل�ع���الفور�إ���قيم��ا�القابلة�للتحصـــيل�إذا��ـــ�لت�القيمة�الدف��ية�لألصـــل�قيمة�أع���من�القيمة�
 القابلة�للتحصيل.

 

القيمة�و ت�بالفرق�ب�ن�عائدات�املبيعات�يتم�تحديد�األر�اح�وا��سائر�الناتجة�عن�اس�بعاد�أو�شطب�أي�بند�من�املمتل�ات�واملعدا
 �ة�للموجودات�و�تم����يل�ا����الر�ح�أو�ا��سـارة.تـر الدف

 

 انخفاض�قيمة�املوجودات�امللموسة�
،�بمراجعة�قيمة�املوجودات�امللموسة�لتحديد�مؤشرات�تدل�ع����عرض�أي�من�تلك�املوجودات���سارة��ـر،����تار�خ��ل�تقر يقوم�الفرع

����حالة�وجود�مثل�تلك�املؤشرات،�يتم�تقدانخفاض����الق القيمة�القابلة�لالس��داد�لألصل�لتحديد�خسائر�االنخفاض�����يـر يمة.
وليد�قيمة�وحدة�ت�يـر بتقد�يقوم�الفرعالقيمة�القابلة�لالس��داد�ل�ل�أصل�ع���حده،��يـر القيمة�(إن�وجدت).����حالة�عدم�إم�انية�تقد

 النقد�التـي�ي�ت���ل�ا�األصل.
 

�القيمة�متت �تقييم �عند �أع��. �أ��ما �املستخدمة، �أو�القيمة �البيع �ت�لفة �م��ا �مخصومًا �العادلة �القيمة �لالس��داد �القابلة �القيمة ثل
��عكس� �خصم �معدل �باستخدام �ا��الية �القيمة �إ�� ���ا �للوصول �املتوقعة �املستقبلية �النقدية �التدفقات �خصم �يتم املستخدمة،

ات�التدفقات�ـر ية�للنقد�واملخاطر�املحددة�لألصل�وال���لم�يتم�بناًء�عل��ا��عديل�تقدمع�مراعاة�القيمة�الزمنيات�السوقية�ا��الية�يـر التقد
 النقدية�املستقبلية.

 

للقيمة�القابلة���ةتـر قيمة�األصل�الدف�فيتم�تخفيض�ة،�تـر أقل�من�قيمته�الدف�ا�بيـر تم�تقدإذا��انت�القيمة�القابلة�لالس��داد�لألصـل�
����الر�ح�أو�ا��سارة�كمصروف�إال�إذا��ان�األصل�املع���مدرجًا�بقيمة�تـر عاد.�يتم�اال لالس��د اف�بخسارة�االنخفاض����القيمة�فورًا

 معاد�تقييم�ا،�و���تلك�ا��الة�يتم�معاملة�خسارة�انخفاض�القيمة��انخفاض�إعادة�تقييم.
 

�ة�لألصل�(أو�وحدة�توليد�النقد)�ح���تصل�إ���القيمة�تـر القيمة�الدفإذا�تم�اس��داد�خسارة�االنخفاض����القيمة�الحقًا،�فيتم�ز�ادة�
انخفاض������ة�فيما�لو�لم�يكن��ناكتـر �ة�عن�القيمة�الدفتـر �د�ف��ا�القيمة�الدفتـز �ة�املعدلة�لقيم��ا�املس��دة،�للدرجة�التـي�ال�يـر التقد

اف��عكس�خسـارة�االنخفاض�فورًا����الر�ح�أو�ا��سارة�إال�إذا�تـر عقيمة�األصل�(أو�وحدة�توليد�النقد)����السنوات�السابقة.�يتم�اال 
 �ان�األصل�املع���م��ل�بقيمة�إعادة�التقييم،�و���تلك�ا��الة�ُ�عامل�عكس�خسارة�االنخفاض�كز�ادة�إعادة�تقييم.�
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 ١٤ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�السياسات�املحاس�ية�الهامة�-٣
 الضـرائب

ـــــر�بة�الدخل�للف��ة� ــ ـــــرائب�أو�دفعهتقاس�مطلو�ات�ضـ ــ ـــلطات�الضـ ــ ـــ��داده�من�ســـ ــ ــ ـــــرائب�والقوانإل��ا.��باملبلغ�املتوقع�اسـ ــ ــــب�الضـ ــ �ن�إن��ســ
الضـــــر��ية�املســـــتخدمة�الح�ســـــاب�مبلغ�الضـــــر�بة����تلك�ال�ســـــب�والقوان�ن�املعمول���ا،�أو�ال���ســـــ�تم�العمل���ا��شـــــ�ل�فع��،�بتار�خ�

 بما�يتفق�مع�القوان�ن�املالية�السار�ة����إمارة�أبـوظ��.��ـر التقر 
 

 األدوات�املالية
 تعلق�باألداة.�عاقدية�ت�شروططرفًا����أي��الفرعصبح�يعندما��للفرعت�املالية����بيـان�املركز�املا���ُتقيد�املوجودات�املالية�واملطلو�ا

 

 املوجودات�املالية
�موجودات�مالية�"بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة"،�"اس�ثمارات� ُتصنف�املوجودات�املالية�إ���الفئات�املحددة�التالية:

�اال  �لتار�خ ���ا �محتفظ �مدينة". �وذمم �و�"قروض �للبيع" �"متاحة �مالية �موجودات �ع����و�س�ندستحقاق"، �املالية تص�يف�املوجودات
�تـر عالتص�يف�عند�اال �طبيعة�املوجودات�املالية�وأغراض�ا،�و�تم�تحديد��ذا �لفرعلتم�تص�يف�جميع�املوجودات�املالية�اف�املبد�ي.

 كقروض�وذمم�مدينة.
 
 

 طر�قة�الفائدة�الفعلية
 بة�الفائدةات�التـي�تخص�ا.��ستـر اد�الفوائد�ع���الفيـر قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة�اح�ساب�الت�لفة�املطفأة�ألداة�الدين�وتوز�ع�إطر�

عة�أو�املقبوضة�الت�اليف�املدفو �جميع�بما����ذلكالفعلية����تحديدًا�ال�سبة�التـي�يتم�ف��ا�خصم�النقد�املقدر�استالمه����املستقبل�(
املدة�املتوقعة�للموجود�املا���أو��بـر �ش�ل�جزء�من�معدل�الفائدة�الفع��،�ت�اليف�املعاملة�وأي�خصومات�او�عالوات�أخرى)�ع�و�التـي

 اف�املبد�ي.تـر ع�ة�عند�اال تـر إ���صا���القيمة�الدف،�حسب�االقتضاء،�تـرة�أقصرف�بـر ع
 

 

 القروض�والذمم�املدينة
مدرجة����أي�سوق��شطة.�وُتقاس��يـر مشتقة�بدفعات�ثابتة�أو�قابلة�للتحديد�وغ�يـر ة�غالقروض�والذمم�املدينة����موجودات�مالي

�مالقروض�والذمم�املدينة،�بما����ذلك�الودا�ع�واألرصدة�البنكية�والنقد�واملبالغ�املطلو�ة�من�طرف�ذو�عالقة،�بالت�لفة�املطفأة�باستخدا
 طر�قة�الفائدة�الفع����عد�خصم�أي�انخفاض����القيمة.

  

 انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية
لتحديد���ـر ة�تقر ـر ت�����اية��ل�فبالقيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائر،��،�باست�ناء�املوجودات�املالية�يتم�تقييم�املوجودات�املالية

�ناتج�عن�حدث�أو�أك�� ،��عندما�ي�ون��ناك�دليل�موضو�منخفضة�القيمة�املوجودات�املالية��بـر �عتقيمة.�المؤشرات�انخفاض�وجود�
 النقدية�املستقبلية�املقدرة.،�أدى�إ���تأثر�التدفقات��عد�ال���يل�املبد�ي�للموجودات�املالية�وقع

 

 �:��ميع�املوجودات�املالية�األخرى �قد�تتضمن�األدلة�املوضوعية�ع���االنخفاض����القيمة
 

ألي�من�املصدر�أو�الطرف�املقابل؛�يـر التع���املا���الكب 
 ق�لبنود�العقد،�مثل�اإلخفاق�����سديد�أصل�املبلغ�أو�الفوائد�عليه�أو�التأخر����سداد�ا؛�خر 
وجود�احتمالية�إفالس�املق��ض�أو�دخوله����إعادة��ي�لة�مالية؛�أو 
.��غياب�السوق�الناشط�لألصل�املا���ن�يجة�للتع���املا 

 

� �من �معينة �لفئات ��املوجوداتبال�سبة �مثل �التج�الذمماملالية، �املدينةار�ة �تتعرض�، �لم �أ��ا �ع�� �تقييم�ا �تم �التـي �املوجودات فإن
الذمم�ظة�محفقد�تتضمن�األدلة�املوضوعية�النخفاض�قيمة����وقت�الحق.��فإنه�يتم�تقييم�ا�جماعياً �ش�ل�فردي�النخفاض�القيمة�

�االئتمان�ةتـر فوالتـي�تجاوزت�متوسط�حفظة�الدفعات�املتأخرة����امل�وز�ادة�عدد،�لتحصيل�الدفعات�للفرعالسابقة�ة�بـر �ا��املدينة
 .بالتع������سداد�الذمم�املدينة���الظروف�االقتصادية�الوطنية�أو�املحلية�التـي�ترتبط�امل��وظة�ات�يـر التغي�باإلضافة�إ��
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 ١٥ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١نتـهية����للسنة�امل

 

 (تتمة)�السياسات�املحاس�ية�الهامة�-٣
 (تتمة)�األدوات�املالية

 (تتمة)�املوجودات�املالية
 (تتمة)�انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية

� �املالية�املدرجة �للموجودات �املطفأة،بال�سبة ��بالت�لفة �القيمة ��� �االنخفاض �قيمة �ب�ن�القي���فإن �ما �الدفالفرق �ة�والقيمة�تـر مة
 .للتدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�مخصومة�ب�سبة�الفائدة�الفعلية�األصلية�للموجودات�املاليةا��الية�

  

وجودات�والقيمة��ة�لتلك�املتـر الفرق�ما�ب�ن�القيمة�الدف�بالت�لفةبال�سبة�للموجودات�املالية�املدرجة�وتمثل�قيمة�االنخفاض����القيمة�
�ب�ا��الية �املتداول �العائد �ب�سبة �مخصومة �املقدرة �املستقبلية �النقدية �ولنللتدفقات �مشا��ة. �مالية �ملوجودات �عكس�ي�السوق تم

 خسارة�انخفاض�القمية�املشار�إل��ا����الف��ات�الالحقة.�
 

،�املدينةجار�ة�الت�الذممت�ناء�اس�ة���ميع�املوجودات�املالية�بقيمة�خسائر�االنخفاض����القيمة�مباشرًة�بتـر يتم�تخفيض�القيمة�الدف
يتم�فقابلة�للتحصيل،��يـر غاملدينة��ةالتجار��الذمم�بـر عت�خصص.�عندما�املاستخدام�حساب�ب�ة�تـر حيث�يتم�تخفيض�القيمة�الدف

ات�يـر التغل����.�املخصصحساب�مقابل�مسبقا��يتم�إضافة�االس��دادات�الالحقة�للمبالغ�التـي�تم�شط��ا.�املخصصحساب�شط��ا�من�
 الر�ح�أو�ا��سـارة.���املخصص��ة���ساب�تـر ���القيمة�الدف

 

�ش�ل��لتد�يا،�و�ان�باإلم�ان�ر�ط��ذا�للموجودات�املالية�املقاسة�بالت�لفة�املطفأة�ات�الحقةتـر ،����فتدنت�خسارة�انخفاض�القيمة�إذا
����تـر عالتـي�تم�اال اف�بانخفاض�القيمة،��عكس�خسارة�االنخفاض����القيمة�تـر عبحدث�الحق�لال �موضو�� �اح�أو�األر اف���ا�سابقًا
���يل�ا�لو��ال����ان�من�املمكنالت�لفة�املطفأة��ع���بتار�خ�عكس�االنخفاض،�لالس�ثمار �ة�تـر القيمة�الدف��د�فيهتـز ع���أال��ا��سائر 

 بخسارة�االنخفاض����القيمة.�افتـر علم�يتم�اال 
 

 اف�باملوجودات�املاليةتـر عإلغاء�اال 
اف�باملوجودات�املالية�إال�عند�ان��اء�ا��ق�املتعاقد�عليه�املتعلق�باستالم�التدفقات�النقدية�من�املوجودات�تـر عالفرع�بإلغاء�اال ال�يقوم�

املالية؛�أو�عندما�يقوم�الفرع�بتحو�ل�املوجودات�املالية�وجميع�مخاطر�ومزايا�ملكية�املوجودات�بصورة�جو�ر�ة�إ���م�شأة�أخرى.�إذا�
بتحو�ل��افة�مخاطر�ومزايا�امللكية�أو�تحو�ل�ا�بصورة�جو�ر�ة�واستمرت�بالسيطرة�ع���املوجودات�املحولة�ملكيته،��لم�يقم�الفرع

ف�الفرع�بالفوائد�املحتجزة�ع���املوجودات�املالية�واملطلو�ات�املصاحبة�عن�األموال�ال���قد�يدفع�ا.�إذا�احتفظ�الفرع�بصورة�تـر ع�
�ملك �مخاطر�ومزايا �ب�افة ��ستمر�باال جو�ر�ة �الفرع �فإن �املحولة �املالية �املوجودات �واال تـر عية �املالية �باملوجودات �كتـر عاف ذلك�اف

 باالق��اض�املضمون�بالر�ن�عن�املبالغ�املحّصلة.�
 

الستالم�ل�اف�املستلم�والقابلتـر ع،�فإن�الفارق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�للموجودات�ومبلغ�اال �ليااف�باملوجودات�املالية�تـر ععند�إلغاء�اال 
 أو�ا��سائر.�اف�به����األر�احتـر ع��ا����الدخل�الشامل�األخر�وامل��اكم����حقوق�امللكية�يتم�اال �املع��ف�واألر�اح�أو�ا��سائر�امل��اكمة�

 

اف�باملوجودات�املالية�بخالف��لي��ا�(أي�عندما�يحتفظ�الفرع�بخيار�شراء�جزء�من�أصل�محول)،�يخصص�الفرع�تـر ععند�إلغاء�اال 
اف�به�ضمن�العملية�املستمرة�وا��زء�الذي�لم��عد�تـر عالقيمة�الدف��ية�السابقة�للموجودات�املالية�ب�ن�ا��زء�الذي��ستمر����اال 

ف�به�ع���أساس�القيم�العادلة�ذات�الصلة�لتلك�األجزاء����تار�خ�التحـو�ل.�إن�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�املخصصة�ل��زء�الذي�تـر ع�
ص�اف�به����األر�اح�أو�ا��سائر.�و�تم�تخصيتـر عاف�به����الدخل�الشامل�األخر�يتم�اال تـر عاف�به�واملبلغ�الذي�تم�اال تـر علم��عد�يتم�اال 

به�ع����افتـر عاف�به�وا��زء�املتوقف�اال تـر عاف���ا����الدخل�الشامل�األخر�ب�ن�ا��زء�املستمر�اال تـر عأر�اح�أو�خسائر�م��اكمة�تم�اال 
 ذات�الصلة�بتلك�األجـزاء.أساس�القيم�العادلة�

 

 املطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية
 التص�يف�كدين�أو�حقوق�ملكية

ال��ت�بات�التعاقدية�و�عر�فات�املطلوب�املا���وأداة�حقوق�ملكية�وفقًا���و�ـر�و�ات�مالية�أو�ُتصنف�أدوات�الدين�وامللكية�إما�كمطل
 .امللكيـة

 

 

 أدوات�امللكية
ل��عد�اقتطاع��افة�املطلو�ات�امل��تبة�عل��ا.�����امل�شأة��أ��ا�العقد�الذي�يث�ت�فائدة�مس�بقاة����أصول��عّرف�أداة�امللكية�ع�

 بقيمة�صا���املبالغ�املحّصلة��عد�طرح�صا���ت�لفة�اإلصدار.�الفرعصدر�ا�يأدوات�امللكية�ال���
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 ١٦ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 حول�البيانات�املالية�إيضاحات
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�السياسات�املحاس�ية�الهامة�-٣
 (تتمة)�األدوات�املالية

 (تتمة)�املطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية
 املطلو�ات�املالية

 تصنف�املطلو�ات�املالية�كـ�"مطلو�ات�مالية�أخرى".
 

 

 املطلو�ات�املالية�األخرى 
األخرى،�بالقيمة�العادلة،�صا���من�ت�اليف�املعاملة.�وتقاس�املطلو�ات��الدائنةتقاس�املطلو�ات�املالية�األخرى،�بما����ذلك�الذمم�

ائد�اف�بمصار�ف�الفوائد�ع���أساس�العتـر عاملالية�األخرى�الحقًا�بالت�لفة�املطفأة�باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية�عندما�يتم�اال 
 الفع��.

 

 اف�باملطلو�ات�املاليةتـر عغاء�اال إل
.�و�تم�امات�أو�ان��اء�سر�ا��اتـز أو�إلغاء�تلك�االل�اماتهتـز ع�من�الإال�عندما�يتم�إعفاء�الفر �اف�باملطلو�ات�املاليةتـر عيل���الفرع�اال ال�

 �سارة.تحق�الدفع����الر�ح�أو�ا�ملقابل�املدفوع،�أو�مساف�به�واتـر ع���يل�الفارق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�للمطلوب�املا���املل���اال 
 

 املخصصـات
ي)�ن�يجة�أحداث�سابقة�و��ون�من�املحتمل�أن�ـام�حا���(قانو�ي�أو�است�تاجتـز ع�الالفر اف�باملخصصات�عندما�ي�ون�ع���تـر عيتم�اال 

 ت�لفة��ذه�املخصصات��ش�ل�موثوق.��يـر ام،�و��ون�من�املمكن�تقدتـز ُتطاَلب�الفروع�ب�سديد��ذا�االل
  

ملحيطة�مع�األخذ����االعتبار�املخاطر�والش�وك�ا��ـر ام�ا��اري����ف��ة�التقر تـز ل�سو�ة�االل�يـر ف�به�كمخصص��و�أفضل�تقدتـر عبلغ�املامل
�يمةفإن�القيمة�الدف��ية����الق�ام�ا��ا��،تـز إذا�ما�تم�قياس�املخصص�باستخدام�التدفقات�النقدية��املقدرة�ل�سو�ة�االلام.�تـز باالل

 القيمة�الزمنية�للنقد�جو�ر�ة).�يـر (عندما�ي�ون�تأث�ل�ذه�التدفقات�النقديةا��الية�
 

عندما�يتوقع�إس��داد�جميع�املنافع�اإلقتصادية�الالزمة�ل�سو�ة�أحد�املخصصات�مع�طرف�ثالث،�يتم�إدراج�الذمة�املدينة�كأصل�إذا�
 .قياسًا�موثوقًا�بهالذمة�املدينة�أصبح�من�املؤكد�بالفعل�إستالم�التعو�ض�وإذا��ان�من�املمكن�قياس�مبلغ�

 

 املؤكدة�يـر ات�غيـر االف��اضات�املحاس�ية�الهامة�والتقد -٤
 للفرعتطبيق�السياسات�املحاس�ية��عندا��كم�الهام�

ا��كم�التا����باتخاذ،�قامت�اإلدارة�حول�البيانات�املالية�٣واملو��ة����إيضاح�رقم��للفرعتطبيق�السياسات�املحاس�ية��سياق���
 ع���املبالغ�املدرجة����البيانات�املالية.�أثر�جو�ري لذي�له�ا

 
 
 
 

 اداتيـر اف�باإل تـر عاال 
�اإل  �مقياس �تفاصيل �بإتباع �اإلدارة �باإل تـر عقامت �يـر اف �عند �ا��دماتاد �تقديم �الدو�� �املعيار�املحاس�� ��� ��و�مب�ن �كما �قر ، :�١٨م

�دمات�ا�.�ع���أساس�قبول�الز�ون�بمسؤولية�تلك�ا��دماتومنافع�ملكية�بتحو�ل�مخاطر��قام�الفرعو�التحديد�فيما�إذا��اداتيـر اإل 
 اد�مالئم.يـر اف�باإل تـر عفإن�اإلدارة�ع���قناعة�بأ��ا�قامت�بتحو�ل�املخاطر�واملنافع��ش�ل�جو�ري�وأن�اإل �املقدمة

 

 املؤكد�يـر غ�يـر املصادر�الرئ�سية�للتقد
�س�ب�وال���ل�ا��سبة�مخاطرة�قد�ت��ـر التقر مؤكدة�األخرى����تار�خ��يـر �اضات�الغات�الرئ�سية�ا��اصة�باملستقبل�واالف�يـر إن�التقد

 بتعديل�جو�ري�للقيمة�الدف��ية�للموجودات�واملطلو�ات�خالل�السنة�املالية�القادمة����كما�ي��:
 

 

 لممتل�ات�واملعدات�ل�األعمار�االنتاجية
موجودات،��ا�بناًء�ع���االستخدام�املتوقع�لليـر الفعلية�املتوقعة�ال���يتم�تقديتم�اس��الك�ت�لفة�املمتل�ات�واملعدات�ع���مدة�ا��دمة�

�ـر يلم�تأخذ�اإلدارة�باالعتبـار�أي�قيمة�متبقية،�إذ�ترى�أن�ذلك�غ.�والذي�يتم�تحديده�وفقًا�لعوامل��شغيليةاملتوقع��والتلف�املادي
 جو�ر�ًا.

 

 

٢٤ 

٢٤ 

 ١٧ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 ممتل�ات�ومعدات -٥

  تحس�نات�إيجار�ة أثاث�وتركيبات معدات ســيارات املجــموع
  درهم درهم درهم درهم درهم

 الت�لفـــة     
 ٢٠١٥�ينايـر �١كما���� ٣٢٦٬٨٨٢ ٢٤٦٬٤٣٩ ١١٧٬٧٣٤ ١٨٠٬٠٠٠ ٨٧١٬٠٥٥

 إضافات ١٬٢٤٥٬٢٧٠ ٤٠٨٬٦٢٥ - - ١٬٦٥٣٬٨٩٥
 مشطو�ات )٣٢٦٬٨٨٣( )٤١٬٨٥٥( )٧١٬٠٢٥( - )٤٣٩٬٧٦٣(

 ٢٠١٥�د�سمبـر �٣١كما���� ١٬٢٤٥٬٢٦٩ ٦١٣٬٢٠٩ ٤٦٬٧٠٩ ١٨٠٬٠٠٠ ٢٬٠٨٥٬١٨٧
 إضافات ٣٬١١٢ ٥٬٢٤٩ - - ٨٬٣٦١

 مشطو�ات - )٢٬٢١٩( - - )٢٬٢١٩(
 ٢٠١٦�بـرد�سم�٣١كما���� ١٬٢٤٨٬٣٨١ ٦١٦٬٢٣٩ ٤٦٬٧٠٩ ١٨٠٬٠٠٠ ٢٬٠٩١٬٣٢٩

     
 
 

 االس��الك�امل��اكم     
 ٢٠١٥�ينايـر �١كما���� ١٨٦٬٦٥٧ ١٤٥٬٠١١ ٧٥٬٣٥١ ١٠٧٬٤٢٣ ٥١٤٬٤٤٢
 املحمل�خالل�السنة ٥٤٬٥٠٣ ٤٣٬٧٥٤ ١٧٬٠٥٠ ٢٤٬١٦٨ ١٣٩٬٤٧٥

 الشطبمل���عند� )٢٢٠٬٢٥٨( )٣٢٬٥١١( )٥٥٬٤٠٠( - )٣٠٨٬١٦٩(
      

 

 ٢٠١٥�د�سمبـر �٣١كما���� ٢٠٬٩٠٢ ١٥٦٬٢٥٤ ٣٧٬٠٠١ ١٣١٬٥٩١ ٣٤٥٬٧٤٨
 املحمل�خالل�السنة ٢٣١٬٠٥١ ١٣٠٬٥٧٨ ٤٬٧٢٣ ١٦٬١٥٣ ٣٨٢٬٥٠٥

 الشطبمل���عند� - )٢٬٢١٩( - - )٢٬٢١٩(
 ٢٠١٦�د�سمبـر �٣١كما���� ٢٥١٬٩٥٣ ٢٨٤٬٦١٣ ٤١٬٧٢٤ ١٤٧٬٧٤٤ ٧٢٦٬٠٣٤

      

 القيمة�الدف��يةصا���     
 ٢٠١٦د�سمبـر��٣١كما���� ٩٩٦٬٤٢٨ ٣٣١٬٦٢٦ ٤٬٩٨٥ ٣٢٬٢٥٦ ١٬٣٦٥٬٢٩٥
 ٢٠١٥�بـر د�سم�٣١كما���� ١٬٢٢٤٬٣٦٧ ٤٥٦٬٩٥٥ ٩٬٧٠٨ ٤٨٬٤٠٩ ١٬٧٣٩٬٤٣٩

 

ـــنة� ــ ــ ــ ــ مليون�در�م�وذلك��ســــــــــــــ�ب�انتقال�الفرع�إ����١٫٦٥بتحســــــــــــــ�نات�إيجار�ة�وشــــــــــــــراء�أثاث�وتركيبات�بقيمة��٢٠١٥قام�الفرع�خالل�ســـ
 املكتب�ا��ديد.

 

 قة�وودا�عدفعات�مسب -٦
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٧٦١٬٣٩٣ ٨٢١٬٩٨٤ مصار�ف�مقدمة�مسبقاً 
 ١٢٨٬٥٥٨ ١٢٥٬٥٥٨ ودا�ع�ضمان

 ٤١٬٣٨٥ ٣١٬٨٦١ ذمة�مدينة�أخرى 
 ٩٣١٬٣٣٦ ٩٧٩٬٤٠٣ 

 

 

٢٥ 

٢٥ 

 ١٨ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١�للسنة�املنتـهية���

 

 معامالت�األطراف�ذات�العالقة -٧
إفصاحات��:٢٤قم�ر املعيار�املحاس���الدو���شر�ات�وم�شآت��ستو����عر�ف�الطرف�ذو�العالقة�وفق�مع�مختلفة�معامالت�م�الفرع�بـر ي

و�إدارة�وسيطرة�مش��كة�وكبار�أعضاء�وم�شآت�ذات�ملكية�مش��كة�و/أر�ات�ش�.�تتمثل�األطراف�ذات�العالقة���األطراف�ذات�العالقة
 .أعباء�أخرى خدمات�أو�طراف�ذات�العالقة�وأية�أل ���اإاملقدمة�من�و املستلمة/شروط�املعامالت�وا��دمات�الشركة�تقرر�إدارة�اإلدارة.�

 

 ي��:ما���ـر املطلوب�من�طرف�ذو�عالقة����تار�خ�التقر �بلغ أ)
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   قةمطلوب�من�طرف�ذو�عال
   (شركة�خاضعة�مللكية�مش��كة)

 ٣٠٤٬٥٢٩ ٣٦١٫٠٧٢ نيو�ورك�فرع�– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 م�الفرع�خالل�السنة�مع�األطراف�ذات�العالقة�املعامالت�التالية:بـر أ ب)
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   فروع�أخرى�للمركز�الرئ����
 ٦٬٧٤٩٬٥٤٧ ٧٫٥٤٠٫٢٤١ ادات�رسوم��سو�ق*يـر إ

 ١٨٤٬١٦٤ ١٤٤٫٦٠١ مصار�ف�إدار�ة�وعموميـة
 

ا�بنك�أوف�مة�ب�ن�الفرع�و�ذبــــر املصار�ف�املتكبدة�لتنفيذ�األ�شطة�بموجب�اتفاقية�ا��دمات�امل�مقابليتم�اك�ساب�رسوم�ال�سو�ق�*�
 �ا�ر�ح�مع�ن.فرع�د�ي�بناًء�ع���طر�قة�الت�لفة�مضافًا�إل��–مي�سو������يو�إف����ليمتد��–طوكيو�

 

فرع�فقط�وأن�أغلبيـة�الســــــــــــــلطـة�ومســــــــــــــؤوليـة�التخطيط��بمـا�أنـهلم�يتم�إجراء�أي�إفصـــــــــــــــاح�يتعلق�بتعو�ضـــــــــــــــات�موظفي�اإلدارة�العليـا�
والتوجيه�والتحكم�بأ�شطة�الفرع����مع�املركز�الرئ����.�يقوم�املركز�الرئ�����بدفع��عض�الرواتب�إ���املوظف�ن�الياباني�ن�الوافدين����

 قدم��عض�م�ام�الدعم�وال���ال��عاد�تحميل�ا�ع���الفرع.الفرع�و�
 

 
 
 

 النقد�وما��عادله -٨
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٣٬٥٠٠ ٣٬٥٠٠ النقد����الصندوق 
 ٣٬٧٩٠٬٩٦١ ٤٬٥٧٢٬٣١٦ حسابات�جار�ة

 ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ودا�ع�ثابتة
 ٣٨٬٧٩٤٬٤٦١ ٣٩٬٥٧٥٬٨١٦ 

 
 
 

ـــــر تأش�ر�من�تار�خ�اإلصدار�ذات�الصلة���ا�وتحمل�فائدة�ت�ثالثةمحلية�و�ستحق����غضون��الودا�ع�الثابتة�مودعة�لدى�بنوك ــ ــ ــ واح�ب�ن�ـ
 سنو�ًا.�%٠٫١٢إ����%٠٫٠٥

 

 حقوق�ملكية�املركز�الرئ���� -٩
 رأس�املال�املخصص)أ(

ابل�ق�يـر ولذلك�ف�و�غدر�م�حسب�متطلبات�املصرف�املركزي����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠بلغ�رأس�املال�املخصص�
 للتوز�ع�إ���املركز�الرئ����.

 
 

 االحتياطي�القانو�ي)ب(
من�صـــا����%١٠قانون�الشـــر�ات�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة،�أ�شـــأ�الفرع�مخصـــص�قانو�ي�عن�طر�ق�توز�ع��ســـبة��عمًال�بمقت�ـــ��

ـــــر ي�غمن�رأس�املال�املخصــص.�إن��ذا�االحتياط�%٥٠��ســاوي��ســبة�إ���أنســنة��ل�األر�اح�ل ــ ــ ــ ــ ــ نص�قابل�للتوز�ع،�إال����ا��االت�ال����يـ
 القانون.�عل��ا

 

 

٢٦ 

٢٦ 

 ١٩ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 
 

 م�افآت�املوظف�ن -١٠
ـــ���املتعلقة� ــ ــ ــ ــ ـــــة�املركز�الرئ��ـــ ــ ــ ــ ــ ـــياسـ ــ ــ ــ ــ ــــطس�وال���تم�اعتماد�ا�املؤجلة�بدفع�امل�افآت�ي�ب���الفرع�ســـ ــ ــ ــ ــ ـــ�ر�أغســ ــ ــ ــ ــ .�وترمي�املبادئ�٢٠١٤���شـــ

 األساسية�للمركز�الرئ�����لتقديم�م�افآت���ميع�املوظف�ن�مؤجلة�كجزء�من�ا��وافز�ال���تقدم�ا�مع�التقييد�بخطة�املنافع�اآلجلة.
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٦٬٦٤٠ ٢٠٫٤٢٨ ا��زء�املتداول*�–م�افآت�املوظف�ن�
 ٥٬٣٦٠ ١٤٫٥١٣ ا��زء�غيـر�املتداول �–م�افآت�املوظف�ن�

 ١٢٬٠٠٠ ٣٤٫٩٤١ الرصيد������اية�السنة
 

 ).١٢األخرى�(إيضاح��الدائـنةا��زء�املتداول�ضمن�الذمم��–*�تصنف�م�افآت�املوظف�ن�
 

 مخصص��عو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن -١١
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٢٠٦٬٦٦٣ ٣٢٧٫٣٥٣ السنةالرصيد����بداية�
 ١٢٠٬٦٩٠ ١١٩٫٩٢١ مبلغ�محمل�خالل�السنة
 ٣٢٧٬٣٥٣ ٤٤٧٫٢٧٤ الرصيد������اية�السنة

 

ــــص��ت�و�نتم� ــ ــ ــ ــ ـــــر �عو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن�الوافدين�غمخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتحق�تلك�املنافع���ن�املعار��ن.الياباني�نوظف�امل�يـــ ــ ــ ــ ع����ناءً بو�ســ
ــــاه�املوظف�ن�وف ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتحقــاق�الراتــب�ال��ــا�ي�الــذي�يتقــاضـ ــ ــ ــ ـــــر�طــة�إكمــال�ا��ــد�األد�ى�ملــدة�العمــل.�يتم�اســـ ــ ــ ــ ��ة�العمــل�لــدى�الفرع،�وذلــك�شـــ

 الت�اليف�املتوقعة�لتلك�املنافع�ع���مدار�ف��ة�عمل�املوظف�ن.
 
 

 وأخرى �دائنةذمم�تجار�ة� -١٢
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٥٣٨٬٣٩٧ ١٩٩٬٠١٨ *مبالغ�مستحقة
 ٤٢٬٤٧٣ ٢٣٬٠٤٧ مك�سبة�يـر ادات�غيـر إ

 ٢١٨٬٠٢٣ ١٩٣٬٨٠٧ **ا��ما��ص�انخفاض�القيمة�مخص
 ٧٩٨٬٨٩٣ ٤١٥٬٨٧٢ الرصيد������اية�السنة

 

 

 ),١٠يتضمن�ا��زء�املتداول�من�م�افأة�املوظف�ن�(إيضاح�*�
�ت�و�نتم�ملتــــــــــــحدة�وما�ورد�به�من�إجراءات،�الصادر�عن�املصرف�املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�ا�٢٨/٢٠١٠موجب�التعميم�رقم�**�ب

 املعيـار�ة.�٢ع���جميع�املوجودات�املر��ة�للمخاطر�السار�ة�باستخدام�طر�قة�بازل��%١٫٥ب�سبـة��انخفاض�قيمة�جما��مخصص�
 

 فيما�ي���ا��ركة�ع���مخصص�انخفاض�القيمة�ا��ما��
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٢٤٤٬٥٢٧ ٢١٨٬٠٢٣ الرصيد����بدايـة�السنة
 )٢٦٬٥٠٤( )٢٤٬٢١٦( مبلغ�مع�وس�خالل�السنة

 ٢١٨٬٠٢٣ ١٩٣٬٨٠٧ الرصيد������اية�السنة
 

 

 

٢٧ 

٢٧ 

 ٢٠ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 الضر�بة -١٣
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   

 ١٠٦٫٤٨٠ ١٧٤٫٣٥٤ مصار�ف�ضر�بة�الدخل
 
 

ـــ�ند�%٢٠�للفرع�الســـــاري معدل�الضـــــر�بة��يبلغ ـــ��ا��الية��للســـــنةضـــــر�بة�الدخل��و�ســ حيث�لم�يتم�إجراء�أية��للســـــنة�ع���الر�ح�املحاســ
 .مطلو�ة�لغايات�ضر��ية��عديالت

 

 مخصص�الضر�بة����كما�ي��:�ع���ةإن�ا��رك
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٦٣٬٩٢٣ ١٠٦٬٤٨٠ الرصيد�كما����بداية�السنة
 ١٠٦٬٤٨٠ ١٧٤٬٣٥٤ بلغ�محمل�خالل�السنةم

 )٦٣٬٩٢٣( )١٠٦٬٤٨٠( مبلغ�مدفوع�خالل�السنة
 ١٠٦٬٤٨٠ ١٧٤٬٣٥٤ الرصيد������اية�السنة

 
 

 مصار�ف�إدار�ة�وعمومية -١٤
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٦٨٦٬٦٥٨ ٥١٤٬٢٩٥ إيجار
 ٥٤١٬٣٣١ ٧٢٧٬٠٩٣ يةمصار�ف�مكت�

 ٢١٧٬٩٣٩ ٣٠٣٬٩٢٤ مصار�ف�ترو�ـج�األعمال
 ١١٨٬٥٠٧ ١٠٩٬٦٥٧ مصار�ف�حيازة

 ١٣١٬٥٩٤ - ا��سارة�من�بيع�ممتل�ات�ومعدات
 ٣٥٦٬٣٣٣ ٢١٢٬٨٨٨ أخرى 

 ٢٬٠٥٢٬٣٦٢ ١٬٨٦٧٬٨٥٧ 
 

 املحتملةاملطلو�ات� -١٥
لشروط��لوخضوعا�الس�يفاء�العمي�العمالءع�بالسداد�نيابة�عن�تلزم�الفر �إن�املبالغ�التعاقدية�للفرع�بخصوص�ضمانات�أداء�األعمال

العقد.�إن�املبالغ�التعاقدية�تمثل�مخاطر�االئتمان�باف��اض�أن��ذه�املبالغ�قد�تم�اقراضــــــــــــــ�ا�بال�امل�وأن�أية�ضــــــــــــــمانات�أو���وزات�
امات�ال�يمثل�بالضرورة�اإلحتياجات�النقدية�تـز مقدمة�مقابل��ذه�العقود����بدون�قيمة.�ومع�ذلك،�فإن�مجموع�املبالغ�التعاقدية�لإلل

 أو�يتم�إلغاؤ�ا�دون�تمو�ل�ا.�سر�ا��اامات�ي�ت���تـز ًا�من��ذه�اإلليـر ية،�حيث�أن�كثاملستقبل
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ١٠٬٤٨٠٬٠٠٢ ٥٬٣٧٦٬٥٩٨ ضمانات�حسن�التنفيذ
 - ٩٨٬٩٠٧ ضمانات�دفعات�مقدمة

 ٨٦٢٬٩٩٦ ٨٠٠٬١٠٨ للمناقصات�تأم�ن�ابتدا�ي
 ٢٣٩٬١٥٢ ٨٩٩٬٧٤٣ ضمانات�مالية

 ١١٬٥٨٢٬١٥٠ ٧٬١٧٥٬٣٥٦ 

 

 

٢٨ 

٢٨ 

 ٢١ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 األدوات�املالية�-١٦
 

 أهم�السياسات�املحاس�ية)أ(
يل�والقياس�واألسس�ال���يتم�ف��ا����يل�الدخل�واملصار�ف�بما�إن�تفاصيل�السياسات�املحاس�ية�والطرق�املطبقة�بما����ذلك�أساس�ال���

 ل�ذه�البيانات�املالية.�٣يخص��ل�صنف�من�املوجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية�تم�تفصيل�ا����إيضاح�رقم�
 

 فئات�األدوات�املالية)ب(
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   املوجودات�املالية
 ٣٩٬٢٦٨٬٩٣٣ ٤٠٬٠٩٤٬٣٠٧ تضمنة�النقد�وما��عادله)الذمم�املدينة�(م

   

   املطلو�ات�املالية
 ٥٧٥٬٣٣٩ ٢١٣٬٥٣١ بالت�لفة�املطفأة

 

 القيمة�العادلة�لألدوات�املالية (ج)
 تقارب�القيم�العادلة�للموجودات�واملطلو�ات�املالية�كما������اية�السنة�قيم��ا�الدف��ية����بيان�املركز�املا��.�

 
 

 إدارة�املخاطر�املالية -١٧
 أهداف�إدارة�املخاطر�املالية)أ(

يولة�طر�الســــاتراجع�اإلدارة�مجمل�املخاطر�املالية�ال���تؤثر�ع���الفرع�وال���تتضــــمن�جوانب�محددة،�مثل�مخاطر�الســــوق�ومخاطر�االئتمان�ومخ
 والنقد�الفائض�املس�ثمر.

 ��ا�الفرع�و�ق�س���ا�تلك�املخاطر.�يـر الطر�قة�ال���يد�ع����عرض�الفرع�لتلك�املخاطر�املالية�أو �يـر لم�يطرأ�أي��غ
 
 إطار�إدارة�املخاطر�وا��وكمة)ب(

 بفرع�أبوظ��.�٢و�١)�Pillar(�مخاطر ��ـر تحديد�وتقييم�وقياس�ومراقبة�وإعداد�تقار ���إدارة�املخاطر�بد�ي��إن�مسؤولية
 

الشـــــــــــــرق�األوســـــــــــــط�بمــا����ذلــك�فرع�أبوظ��������ــان�إدارة�املخــاطر�املســـــــــــــؤولــة�عن�مراقبــة�املخــاطر�لعمليــات�البنــك�بــ�الرئ�ســـــــــــــيــةوتتمثــل�ال��ــان�
)CRMC( ���نة�الســــوق�واملوجودات�واملطلو�ات�و(MALCO) �و��نة�املطابقة�والشــــؤون�القانونية�والعمليات�والســــيطرة)CLOCC(�حيث�،

اقب�مانية�والســـــــــوقية�وال�شـــــــــغيلية�والقانونية.�وتر ع���ال��ت�ب����املخاطر�االئتوت�ون�مســـــــــؤولي��ا��د�ييندرج�عمل�ال��ان�الثالثة�بإشـــــــــراف�فرع�
ا� ب�نما�تراقب���نة�الســــوق�واملوجودات�واملطلو�ات�مخاطر�أســــعار�الفائدة�والســــيولة�كجزء�من�مراجعة��،تركز�املخاطر��ان�إدارة�املخاطر�أيضــــً

ــــــــــــر .�و�عمل�املد٢)�Pillar(�مخاطر  ،��ك�اش��اً�ا�فعاًال����إدارة�املخاطر�املتعلقة�بالفرعش�العام�لفرع�أبوظ���كعضو����تلك�ال��ان�الثالث�حيث���يـ
ـــــــــــر كما�ي�ون�نائب�املد ـــــــــــر كنائب�مدالعام�عضًوا�بتلك�ال��ان�بجانب�عمله��يـ وإ���جانب�ذلك،�تتضمن�أعضاء�ال��ان�اآلخر�ن�عام�فرع�أبوظ��.��يـ

 �رؤساء�األقسام�ومن�تتم�دعو��م�إن�اقت����األمر.
 

�غط��ا�ســـــــــياســـــــــة�مراقبة�اإلدارة�املذ�ورة�أعاله�ضـــــــــمن�إطار�املخاطر�وا��وكمة�الشـــــــــامل�للشـــــــــرق�األوســـــــــط�ال���و�قع�نطاق�عمل�ال��ان�الثالثة�
وتنقســـــــم��ي�لية�ا��وكمة�الشـــــــاملة�وفًقا�لتلك�وا��وكمة،�و���الســـــــياســـــــة�ال����شـــــــمل�فروع�البحر�ن�وأبوظ���ود�ي�وال��شـــــــمل�مكتب�الدوحة.�

أورو�ا��ملنطقةالتنفيذي��الرئ�سإ����ه�ـــــــــــــــــر فع�تقار يـــــــــــــــــر الذي�وإفر�قيا�أورو�ا�والشــــرق�األوســــط�ة�منطقمســــتوى�:�الســــياســــة�إ���مســــتو��ن،�أال�و�ما
ـــــر الذي�الرئ�����مركز�الشرق�األوسط�مستوى�،�و وإفر�قياالشرق�األوسط�و  ـــــر فع�تقار يـ ـــــو.��ـ ���ال��اية�وه�إ���مراكز�األعمال�الرئ�سية�العاملية�بطوكيـ

 طر�ع���نطاق�البنك�بال�امل�ع���عاتق�أعضاء�مجلس�اإلدارة.�إلدارة�املخا�ال��ائيةاملسؤولية��تلقى
 
 

 

 

٢٩ 

٢٩ 

 ٢٢ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�إدارة�املخاطر�املالية -١٧
 (تتمة)�إطار�إدارة�املخاطر�وا��وكمة(ب)�

ص�شعبة�فحبواسطة��أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قياالداخلية����منطقة��التدقيقيتم�تنفيذ�وظيفة�الرقابة�الداخلية�عن�طر�ق�خدمات�
لد��ا�مسؤولية�التدقيق�الداخ����،�حيث�أن�تلك�الشعبة(”EIACE“)�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قيا���منطقة�التدقيق�الداخ���و االئتمان�

مراجعة��مخاطر�االئتمان،�و�التا��بعينة�مستقلة�دور�ة�عن�دقة�التص�يفات�االئتمانية�املتعلقة��صالضوابط،�بما����ذلك�إجراء�فحيات�و للعمل
رق�أورو�ا�والشالتدقيق�الداخ������منطقة�و شعبة�فحص�االئتمان��وت�بعاألخرى.��املخاطر �جوانبمختلف��مع�يةمدى�مالءمة�األح�ام�االئتمان

�و  �يو��شعبة�(”EIACE“)�إفر�قيااألوسط �طوكيو�مي�سو����� �أوف �ب�نك �الداخ�� �والتدقيق �االئتمان املكتب��وموقع�ا (”IACED“)فحص
زء�من�وظيفة�مركز����ج (”IACED“)فحص�االئتمان�والتدقيق�الداخ���ب�نك�أوف�طوكيو�مي�سو������يو��وحيث�أن�شعبةطوكيو.�ب�الرئ����

 ط�األعمال.بختنظيميا�بطة�مرت�يـر غاألعمال�التجار�ة،�فإ��ا�
 

����املوقعلدور�ة�ا�عمليات�املراجعة� (”EIACE“)�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قياالتدقيق�الداخ������منطقة�و شعبة�فحص�االئتمان�تتع�د�
إل��ا�إ����توصل�ائج�ال��،�والنتفحص�االئتمان�والتدقيق�الداخ���ب�نك�أوف�طوكيو�مي�سو������يو��لشعبة�)بالضرورة�املراجعات�السنو�ة(ول�س�

��يـر املد �األوسط �الشرق �ملنطقة �األخر�ناإلقلي�� �العموم ��ومدراء �إ�� �وكذلك �األوسط، �الشرق �الداخلية�����يـر مدمكتب��� ركز�املعام�املراجعة
الشرق�أورو�ا�و نطقة�طيط�ملالعام�لقسم�التخ�يـر ،�واملدأورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قيانطقة�،�والرئ�س�التنفيذي�مل")IAO"(�الرئ�����بطوكيو 
نطقة�،�وإدارة�املخاطر�االئتمانية�مل")ECoD"(�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قيانطقة�العام�لقسم�االمتثال�مل�يـر واملد ،")EPD"(�األوسط�وإفر�قيا

شعبة�فحص�.�تجري�")ERMD"(�فر�قياأورو�ا�والشرق�األوسط�وإ�منطقة�العام�لقسم�إدارة�املخاطر����يـر و�املد�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قيا
الشرق��بوحداتأيضا�أ�شطة�الرصد�املستمرة�فيما�يتعلق�(”EIACE“)�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قياالتدقيق�الداخ������منطقة�و االئتمان�

 .ة�الشرق�األوسطأعمال�منطق���جو�ري����املخاطر��يـر أي��غي�ترا��األوسط�للتأكد�من�أن�أعمال�املراجعة�الداخلية�ال���ستجرى�
 

و��نة�التعو�ضات��املوسعةتفاصيل�حول�إطار�ا��وكمة�وإدارة�املخاطر��٢٠١٦السنوي�للمجموعة�للسنة�املالية�املن��ية����مارس���ـر التقر �يتضمن
ء�أعضا�تالتعو�ض�عن�تحديد��عو�ضا�سياسةعن�وضع��ةاملسؤول��مستوى�املجلس���ع���نة�التعو�ضات�إن��مستوى�املجلس�املتاحة.�ع���

� �مجلس �اإلدارة �التنفيذي�ن �التنفيذي�نواملسؤول�ن �واملسؤول�ن �التجار�ة ���مل�وآخر�ن�لألعمال �يو�إف ���نة�MUFG�ي�سو����� �تتحمل �كما .
� �تحديد �مسؤولية �أيًضا �الفردي�التعو�ضات �التعو�ض �لتلكتفاصيل ��وفًقا �املح��السياسة. �الصعيد �أما�ع�� �امل�افآت�فإن�، �منطقة����نة �

 فروع�الشرق�األوسط�بما����ذلك�فرع�أبو�ظ��.بق�األوسط����املسؤولة�عن�القرارات�املتعلقة�الشر 
 

 مخاطر�العمالت�األجن�ية(ج)�إدارة�
 إذ�ال�يتع�د�الفرع�بأي�معامالت�ممولة�سائدة��عمالت�أجن�ية.�وعليه،�فال�يتعرض�الفرع�ملخاطر�تذبذب�أسعار�صرف�العمالت�األجن�ية

 

 أسـعار�الفائدةإدارة�مخاطر� )د(
ـــــر يإن�مخاطر�أسعار�الفائدة����مخاطر�تقلبات�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�املستقبلية�للموجودات�واملطلو�ات�املالية��س�ب�التغ ات����ـ

 الية�ا��الية.امل��ـر معرض�ألية�مخاطر�جو�ر�ة����أسعار�الفائدة�كما����تار�خ�إعداد�التقار �يـر أسعار�الفائدة����السوق.�إن�الفرع�غ
 

 تحليل�حساسية�أسعار�الفائدة
�املتحركةة�.�بال�سبة�ألسعار�الفائد�ـرالتقر املشتقة�ألسعار�الفائدة�كما�بتار�خ��يـر تم�تحديد�تحليل�ا��ساسية�أدناه�اعتمادًا�ع����عرض�األدوات�غ

 �ان�مستحقًا�طوال�السنة.��ر �ـالتقر التحليل�ع���فرض�أن�املبلغ�املطلوب�املستحق�بتار�خ��إعدادللمطلو�ات،�تم�
 

�أع��/�أقل�بـأسعار�الفائدة��إذا��انت �٣١للسنة�املن��ية�����الفرعأر�اح��ل�انتات�األخرى�ثابتة،�يـر نقطة�أساس�مع�االحتفاظ�بجميع�املتغ�١٠ـ
الفرع�ألسعار�فائدة�ع���تعرض�لجع�ذلك��ش�ل�أسا�����ـر ).�و در�م�٣٥٫٠٠٠:�٢٠١٥در�م�(�٣٥٫٠٠٠بمبلغ��ارتفعت�/�انخفضت�٢٠١٦�بـر د�سم

 ة�األجل.يـر ودا�عه�قص
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 ٢٣ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة) -١٧
 إدارة�مخاطر�االئتمان )ه(

�سـارة�مالية.���لفرعااماته�التعاقدية�األمر�الذي�ي�تج�عنه�تكبد�تـز إ���املخاطر�املتعلقة�بإخفاق�الطرف�املقابل����اس�يفاء�ال�مخاطر�االئتمان�يـر �ش
�������وسيلة�لتخفيف�مخاطر�املخاطر�املالية�من�التع�يحظون�بموافقة�املركز�الرئ�����أطراف�مقابلةسياسة���دف�للتعامل�فقط�مع��الفرع�تب��

 و�ناًء�ع���تلك�السياسة،�ال�تحتفظ�اإلدارة�بمخصص�للديون�املش�وك����تحصيل�ا.�.السـداد
 

ولة�دإن�مخاطر�االئتمان�ع���املبالغ�السائلة��عد�مخاطر�محدودة�نظرًا�ألن�األطراف�املقابلة����بنوك�ذات�جدارة�ائتمانية�عالية�وم��لة����
 اإلمارات�العر�ية�املتـحدة.

 

 لةالسيو إدارة�مخاطر� )و(
مخاطر�السيولة�عن�طر�ق�املراقبة�املستمرة�للتدفقات��الفرع�يـر ع���عاتق�مجلس�اإلدارة.�و�د�عود�املسؤولية�ال��ائية�إلدارة�مخاطر�السيولة�

 النقدية�املحتملة�والفعلية�ومطابقة�استحقاق�املوجودات�واملطلو�ات�املالية.
 

 لف�املوجودات�املالية�من�مبالغ�مستحقة�ملنافع�املوظف�ن�ومبالغ�مستحقة�أخرى..�تتأ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١ل�س�لدى�الفرع�أية�قروض�كما����
 

 إدارة�املخاطر�ال�شغيلية�����(ز)
�،�إال�أن�البنك،�مع�ذلك�لديهلندنو د�ي���العمليات����فر�منخفضـــــــــــــة�حيث�يتم�تنفيذ�غالبية�فرع�لدى�الاملخاطر�ال�شـــــــــــــغيلية�بالرغم�من�أن�

ـــــــــــــــر لقد�تم�تقدلمخاطر�ال�شـــغيلية.�لا��د�األد�ى�ضـــمانات�إلدارة� ـــــــــــــــر د�ســـم�٣١�كما���لمخاطر�ال�شـــغيلية�لرأس�املال��يـ �مليون �١٫٦�بقيمة�٢٠١٦�بـ
 .ع���أساس�متوسط�الدخل�اإلجما���للفرع�خالل�السنوات�الثالث�السابقةوذلك��مليون�در�م)�١٫٤:�٢٠١٥در�م�(

 
 إدارة�مخاطر�رأس�املال -١٨

 مقدمة
كفاية�رأس�املال�بموجب�إطار�عمل��يـــــــــــــــــــر رف�املركزي����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�توج��ات�بخصــــــوص�معايأصــــــدر�املصــــــ�٢٠٠٩�بـــــــــــــــــــر ���نوفم

.�حددت��ذه�التوج��ات�أنظمة�كفاية�رأس�املال�الح�ســـــــــــــاب�وا��فاظ�ع���ا��د�األد�ى�من�رأس�املال�الالزم�بخصـــــــــــــوص�مخاطر�٢اتفاقية�بازل�
الصــــــــــــادرة�عن�املصــــــــــــرف�املركزي����دولة��٢وق�بموجب�"املن���املوحد".�إن�إطار�عمل�اتفاقية�بازل�االئتمان�واملخاطر�ال�شــــــــــــغيلية�ومخاطر�الســــــــــــ

ارات�ماإلمارات�العر�ية�املتحدة���دف�إ����عز�ز�إدارة�املخاطر�ودعم�انضـــــــباط�الســـــــوق�وإيجاد�الب�ئة�اآلمنة�والســـــــليمة�للقطاع�املصـــــــر���داخل�اإل 
عملية�التقييم�الداخلية��لتعز�ز )�ICAAPعملية�التقييم�الداخلية�لكفاية�رأس�املال�(��ـــــــــــر ،�قام�الفرع�بتطو العر�ية�املتحدة.�طبقًا�للتعليمات�أعاله

و�تم�إجراء�عمليــة�اختبــار�الضـــــــــــــغط��لكفــايــة�رأس�املــال�واختبــار�الضـــــــــــــغط�ل��فــاظ�ع���رأســـــــــــــمــالــه�وفق�إجمــا���املخــاطر�ال���يتعرض�ل�ــا�الفرع.
 ضغط�باملركز�الرئ�����بلندن.عملية�اختبار�البمحفظة�أبوظ���كجزء�من�

 
 

 وهي�ل�رأس�املال�املنظمرأس�املال� ١-١٨
��د�ايقوم�الفرع�باح�سـاب��سـبة�كفاية�رأس�املال�بما�يتما�ـ���مع�التوج��ات�الصـادرة�عن�املصـرف�املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة.�إن�

)�RWA���جميع�األوقات�لألصــــــــــول�املوزونة�املخاطر�(�%١٢تم��عديل�ا�إ���األد�ى�من��ســــــــــبة�رأس�املال�املوضــــــــــوعة�من�قبل�املصــــــــــرف�املركزي�قد�
 مح�سبة�وفقًا�للتوج��ات�الصادرة�ع��م.

 

 :٢و��١يتمثل�رأس�املال�التنظي���للفرع����الوقت�الرا�ن�باملستوى�ن�
 

�عد�اقتطاع�الشـــــــــــــ�رة�قاة،�وذلك�واالحتياطي�القانو�ي�واألر�اح�املســـــــــــــ�ب�املخصـــــــــــــصوالذي�يتضـــــــــــــمن�رأس�املال��١املســـــــــــــتوى�رأس�املال�من�
 امللموسة،�إن�وجدت.��يـر واملوجودات�غ

 

�من�املوجودات��%١٫٢٥�د�عن�تـز ،�و�تضمن�املخصصات�العامة�(املخصص�ا��ما���لالنخفاض����القيمة�ب�سبة�ال�٢رأس�املال�من�املستوى
 ييم�االس�ثمارات،�إن�وجد.وعنصر�احتياطي�إعادة�تق�واملطلو�ات�املؤ�لة�املساندةاملر��ة�حسب�املخاطر)،�
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 ٢٤ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 مخاطر�رأس�املال�(تتمة)إدارة� -١٨
 (تتمة)�رأس�املال�املنظم�وهي�ل�رأس�املال ١-١٨

ع���األقل�من�األصــــول�املوزونة�املخاطر��%٨لرأس�املال�يجب�أن�ت�ون��١�املســــتوى تلفة�ع���عناصــــر�قاعدة�رأس�املال.�إن�يتم�تطبيق�حدود�مخ
)RWA�لرأس�املال.�١�املستوى من��%٦٦٫٦لرأس�املال�ال�يمكن�أن�تتجاوز��٢)�وإن�الشر�حة 

 

ـــــر ثقة�السوق�و�عز�ز�التطو �عتمد�سياسة�الفرع�ع���املحافظة�ع���قاعدة�رأس�مال�قو�ة�للمحافظة�ع��� ـــــر ياملستقب���لألعمال.�إن�تأث��ـ مستوى��ـ
ـــــــــــــــــــــــــر عرأس�املال�ع���العائد�للمالك�ن�يتم�تث�يته�أيضـــــــــــــًا�وتقوم�الفروع�باال  اف�با��اجة�ل��فاظ�ع���توازن�ب�ن�العوائد�العليا�املمكنة�مع�املزايا�تـ

 والضمان�الذي�يمكن�تحمله�من�مركز�رأس�املال�السليم.
 

 �ان�كما�ي��:�بـر د�سم�٣١س�املال�التنظي���للفرع����إن�مركز�رأ
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   األول�من�رأس�املال�املستوى 
 ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ رأس�املال�املخصص

 ١١٦٬٧٧١ ١٨٦٬٥١٣ االحتياطي�القانو�ي
 ٣٨٣٬٣٢٦ ١٬٠١١٬٠٠٠ املس�بقاةاألر�اح�

 ٤٠٬٥٠٠٬٠٩٧ ٤١٬١٩٧٬٥١٣ 
   من�رأس�املالالثا�ي��املستوى 

 ١٨١٬٧٠١ ١٦١٬٥٠٨ مخصصات�جماعية

 ٤٠٬٦٨١٬٧٩٨ ٤١٬٣٥٩٬٠٢١ إجما���قاعدة�رأس�املال
   

   لمخاطرل�املر��ةاملوجودات�
 ١٤٬٥٣٦٬٠٧٥ ١٢٬٩٢٠٬٦٦٣ �مخاطر�االئتمان

 - - مخاطر�السوق 
 ١١٬٧٨٣٬٣٣٣ ١٣٬٠٠٠٬٠٢٤ املخاطر�ال�شغيلية

 ٢٦٬٣١٩٬٤٠٨ ٢٥٬٩٢٠٬٦٨٧ مخاطرلل�املر��ةإجما���املوجودات�

 %١٥٥ %�١٦٠ �سبة�كفاية�رأس�املال
 

 تخصيص�رأس�املال
العوائد�املتحققة�ع���رأس�املال�املخصص.�إن���عظيم،�ع���يـــــــــر،�إ���حد�كباملحددة�شطة�األعمليات�و ال�عتمد�عملية�تخصيص�رأس�املال�ب�ن�

 التنظي��.��رأس�املال���م�رأس�املال�املخصص�ل�ل�عملية�أو��شاط��عتمد��ش�ل�أسا����ع�
 

ع���رأس�املال�املعدل�املخاطر����األســـــاس�الرئ��ـــــ���الذي��ســـــتخدم����تحديد�كيفية�تخصـــــيص��ممكن�بالرغم�من�أن�ز�ادة�العائد�ألق�ـــــ���حد
يق�مع�أيضًا�الت�س،�إال�أنه�ل�س�األساس�الوحيد�املستخدم����صنع�القرار.�تم�األخذ����اإلعتبار�محددةرأس�املال�ضمن�الفرع�لعمليات�وأ�شطة�

م�ع�ع���املدى�البعيد.�يتاط�مع�األ�داف�اإلســـــــ��اتيجية�للفر العمليات�واأل�شـــــــطة�األخرى،�وتوفر�مصـــــــادر�اإلدارة�واملصـــــــادر�األخرى،�وتوافق�ال�شـــــــ
 ع�بخصوص�إدارة�رأس�املال�وتخصيصه.سياسات�الفر إجراء�مراجعة�منتظمة�ل

 
 

 املجموعة��شاط ٢-١٨
ـــــــــــــر �و�تقديم�ا��دمات�املصرفية�لألعمال.�تم�إعداد�البيانات�املالية�وتقار إن�ال�شاط�الرئ�����للفرع� اس�كفاية�رأس�املال�املنظم�للفرع�ع���أس��ـ

 ذلك.�يـر مماثل�إال�إذا�تم�اإلفصاح�عن�غ
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 ٢٥ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١�للسنة�املنتـهية���

 

 مخاطر�رأس�املال�(تتمة)إدارة� -١٨
 إدارة�املخاطر ٣-١٨

ـــــــــــــر يتتطلب�العمليات�تحديد�وقياس�وتجميع�وإدارة�فعالة�للمخاطر�وتخصيص�فعال�لرأس�املال�ل��صول�ع����سبة�مخاطر�وعوائد�معقولة.�يد �ـ
ية�للمخاطر�وال����شــــــــتمل�ع���اإلدارة�الشــــــــاملة�للمخاطر����ال�ي�ل�الفرع�مخاطره�بأســــــــلوب�منظم�و��ســــــــم�بالشــــــــفافية�من�خالل�ســــــــياســــــــة�عامل

ر�طالتنظي���وقياس�املخاطر�وعمليات�املراقبة.�من�خالل�عملية�اإلدارة�الشـــاملة�للمخاطر،�فإنه�يتم�تحديد���م��املعامالت�والتعرضـــات�للمخا
ـــــــــــــــــــــــــر يالقائمة�ومقارن��ا�با��دود�املصـــــــــــــرح���ا،����ح�ن�يتم�مراقبة�املخاطر�غ القابلة�للتحديد�مقابل�التوج��ات�واملؤشـــــــــــــرات�الرئ�ســـــــــــــية�للمخاطر��ـ

 واملراقبة.�إن�أية�اختالفات�أو�ز�ادات�أو�انحرافات�يتم�إبالغ�اإلدارة���ا�التخاذ�اإلجراء�املناسب.
 

 مخصصات�متأخرة�السداد�ومنخفضة�القيمة
الم�الدفعة����تار�خ�السداد�التعاقدي،�أو�إذا��ان�ال�س�يل�االئتما�ي�يز�د�يتم�تص�يف�ال�س�يالت�االئتمانية�كمتأخرة�السداد�عندما�ال�يتم�است

ـــــــــــــر عن�ا��دود�املعتمدة�سابقًا.��عت ال�س�يل�االئتما�ي�"متأخر�السداد�ومنخفض�القيمة"�إذا��انت�الفوائد�أو�األر�اح�أو�القسط�الرئ�����متأخر��بـ
ــــــــــــــر لل�ســ�يل�االئتما�ي�أكيومًا،�أو�إذا��انت�القيمة�املدرجة��٩٠الســداد�ألك���من� من�القيمة�املقدرة�القابلة�للتحصــيل.�إن�ال�ســ�يالت�االئتمانية��بـ
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ينت�صر ب�صورة كبرية بني او�صاط الطفال

�ل�سمنة.. مر�ض خطري يهدد �سحة �الإن�سان 
من  الك��ري��ة  ان  اإىل  الأوروب��ي��ة  ال�سحة  مراكز  تقارير  ت�سر 
اوزانهم،  زي���ادة يف  م��ن  يعانون  الوروب��ي��ة،  ال���دول  يف  البالغني 
 Body Mass الذي يطلق عليه  ال�سمنة  حيث يبلغ معدل 
يف  قيا�سية،  وحدة   26،5 نحو   ،BMI وخمت�سره   Index
حني ان املعدل العادي واملثايل، ل يتعدى ال�25 وحدة قيا�سية.

 400 بنحو  ال�سمنة  ب��داء  امل�سابني  عدد  املراكز  هذه  وحت�سي 
 130 ثمة  هناك  يوجد  حني  يف  بالغ،  اوروب���ي  �سخ�ص  مليون 
اإىل  القيا�سية  ال��وح��دة  معدل  عندهم  يرتفع  �سخ�ص،  مليون 
امل�سابني  م��رة، وه���وؤلء ال�سخا�ص هم من فئة   30 اك��ر من 

بال�سمنة )املتخمة( اأو )املفرطة(.
ففي جمهورية الت�سيك مثاًل، يبلغ عدد الرجال الذين يعانون 
66 يف  القيا�سية نحو  ال��وح��دات  ارت��ف��اع  اأو  ال���وزن  زي���ادة  م��ن 
املائة من جمموع �سكان البالد، ومن هذه الن�سبة عدد الن�ساء 
اإىل  ينتمني  وه��ن  امل��ائ��ة،  يف   54 نحو  يبلغ  بال�سمنة  امل�سابات 

ف�سيلة العمار بني 20-60 �سنة.
انظمة  فطبيعة  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  تت�ساعد  الرق���ام  وه��ذه 
الغذية املتبعة هناك ت�ساعد ب�سكل كبر على تف�سي هذا النوع 
من املر�ص، ويحاول امل�سابون به ان يتناولوا الدوية املخ�س�سة 
لتخفيف ال��وزن، ومع ذلك فان انت�سار ظاهرة ال�سمنة ل يزال 

يت�سع يوماً بعد يوم.
وتبدي مراكز ال�سحة يف الوليات املتحدة حتذيرات متوا�سلة 
موؤ�سرات  ا���س��ت��م��رار  ان  اإىل  امل��راك��ز  ه��ذه  وت�سر  للمواطنني، 
بال�سمنة  امل�سابني  الوترة، فان عدد  ذات  الراهن على  الو�سع 

�سرتفع اإىل 75 يف املائة بحلول عام 2015.
ف����ان عدد   )WHO( ال���دول���ي���ة ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  وح�����س��ب 
 150 نحو  اإىل   2010 ع��ام  �سرتفع  ال�سمنة  ب��داء  امل�سابني 

مليون �سخ�ص.
فقد  امل��ر���ص،  بهذا  الإ�سابة  من  املرتتبة  املخاطر  �سوء  وعلى 
الأمرا�ص  )ال�سمنة( يف قائمة  العاملية  ال�سحة  ادرجت منظمة 

اخلطرة التي يعاين منها الب�سر.

املذنب لي�س فقط الطعام
الفرد،  �سخ�سية  تكمل  ال�سمنة  ب��اأن  النا�ص  من  الكثر  يعتقد 
واأنها ت�سفي عليه نوعاً من اجلمال ال�سكلي، لكن هوؤلء النا�ص 
تلك احلدود  ف��اق��ت  ان  فهي  ح���دودا،  لل�سمنة  ب���اأن  ي��درك��ون  ل 
ان يدرك  الإن�سان دون  اإىل مر�ص خطر يهدد �سحة  حتولت 

اأبعاد هذا املر�ص.
الذين  الأ���س��خ��ا���ص  اأن  اإىل  ت�سر  العلمية  الخ��ت��ب��ارات  ف��اآخ��ر 
يتعر�سون  اأن  ب��د  ل  ال�سمنة،  م��ن  يعانون 
وبذلك  عديدة،  اأخ��رى  اأمرا�ص  اإىل 

ت�سبح ال�سمنة عاماًل �سلبياً على �سحة الإن�سان.
اإذاً كل �سيء بيد الإن�سان، ما عدا جانب الوراثة وهذا اجلانب 

قليل جداً بني اأو�ساط امل�سابني بال�سمنة.
مرتبطة  بال�سمنة  املتعلقة  الأ�سباب  تكون  الأح��ي��ان،  اأغلب  ويف 
بخمول الأ�سخا�ص وقلة حركتهم ولكن اأي�ساً بالجهاد النف�سي 

واجل�سماين وكذلك ال�سغوطات احلياتية املختلفة.
باأمرا�ص  ل��ال���س��اب��ة  اأو����س���ع  ي��وف��ر جم����اًل  ���س��ع��ف اجل�����س��م  ان 
اأحد هذه  الع�سر(، وال�سمنة  ب�)اأمرا�ص  اأو ما ت�سمى  احل�سارة 
واأمرا�ص  ال�سرطانية  الأورام  اأما غرها فهي مثاًل  الأمرا�ص، 

القلب وال�سرايني واأمرا�ص الدماغ.
اإىل ا�سابته  ت���وؤدي  اأغ��ل��ب الأح��ي��ان،  ان زي���ادة وزن الإن�����س��ان يف 
ببع�ص اأمرا�ص الع�سر الأخرى، خا�سة يف حالة تعر�ص �سحته 

اإىل انتكا�سات و�سلبيات مفاجئة.
ففي اأثناء زيادة حجم الدهون يف اجل�سم وال�سرايني فان ذلك ل 
بد اأن يوؤدي اإىل جتمع هذه الدهون يف مناطق حمددة يف هذه 
ال�سرايني وخا�سة يف جدرانها، وبذلك ت�ساعد على منع الدم من 
التدفق اأو توؤدي اإىل انغالق هذه ال�سرايني وبقاء الدم حم�سوراً 
مما ي�سبب النوبة القلبية اأو انفجار الدماغ اأو اأمرا�ص الأطراف 
ال��دوايل، هذا ف�ساًل عن الإ�سابة ب�سغط الدم الذي يوؤدي  اأو 
اإىل حالت مر�سية خطرة، وكذلك ال�سكري من النوع الثاين، 
الغليظة  والم��ع��اء  امل��ع��دة  وت�سخم  خمتلفة  جلدية  وام��را���ص 
وم�ساعب  النف�سية  الم��را���ص  ع��ن  ف�سال  امل�ستقيم،  وان��ت��ف��اخ 
وامرا�ص  الثديني  ت�سخم  الن�ساء  وعند  الربو،  ورمبا  التنف�ص 

املعدة الداخلية املختلفة.

و�صائل عالجية متنوعة
يو�سي املخت�سون بتناول الغذاء ب�سورة �سحية فالغذاء املفرط 
يعر�ص �سحة الن�سان اإىل املزيد من اعباء ال�سابة بالمرا�ص 
املرتبطة بال�سمنة، لذلك ينبغي ح�سب املخت�سني تناول الغذاء 
تكون  وان  اوق���ات،  ب��دل من ثالثة  اوق��ات  اليومي على خم�سة 
تعو�ص  لنها  الغذاء،  كمية  حيث  من  قليلة  اخلم�سة  الوجبات 
تخزين  على  اجل�سم  امكانية  من  وتقلل  جهة  من  اجل��وع  عن 

الدهون يف اجزائه املختلفة.
وت�سر التقارير الطبية اإىل وجود عدة طرق عالجية لظاهرة 
ال�سمنة، واحدة منها تنظيم تناول الغذاء على �سكل مراحل كما 
ا�سلفنا، واخرى من خالل تن�سيط احلركة وممار�سة الريا�سة 
الد�سمة والغنية  الوزن بالمتناع عن تناول الكالت  وتخفيف 
اخرى،  طبية  ط��رق  خ��الل  من  واي�سا  والربوتينات،  بالدهون 
اللجوء  ميكن  املفرطة  بال�سمنة  امل�سابني  اإىل  بالن�سبة  فمثال 

اإىل العمليات اجلراحية.

م�صتح�صرات فعالة يف عالجها
ال�سهرة  الربيطانية  العلمية  املجلة 
 British Medical Journal
درا�سات  ن��ت��ائ��ج   2007 ع����ام  ن�����س��رت 
الطبية  الو�سائل  تناولت  وا�سعة  طبية 
ال�سمنة،  م���ر����ص  ع�����الج  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
امل�ستح�سرات  ع��دد من  اإىل  وا���س��ارت 
ومن  ال��ع��الج  يف  ت�ستخدم  ال��ت��ي 
طبيا  م�����س��ت��ح�����س��را   30 ب����ني 
احتل  ل���الخ���ت���ب���ار،  خ�����س��ع��ت 
املعروف  الطبي  امل�ستح�سر 
 Sibutramin با�سم 
م����وق����ع ال�����������س�����دارة بني 
امل�ستح�سرات،  ب���ق���ي���ة 
ف����خ����الل ا����س���ت���خ���دام���ه يف 
املختلفة  ال���ع���الج  م���راح���ل 
الطبية،  ف���ع���ال���ي���ت���ه  ث���ب���ت 
ح�����ي�����ث ان����خ����ف���������ص م����ع����دل 
 4،2 بنحو  ال�سنوي  ال�سمنة 

كيلوغراما.
وبفعل  اجل�سم  ميكانيزم  على  توؤثر   Sibutramin وم��ادة 
هذا التاأثر تنخف�ص قدرة ال�سهية عند الن�سان فيتوقف عن 
التي  الطاقة  اختزان  يقل  وبذلك  الطعمة،  من  املزيد  تناول 

يوفرها الطعام يف اجل�سم.
 Educafarm ويقول الدكتور زدينك بروخازكا من �سركة
العالج  م��ن  ن��وع��ني  ي�سمل  امل�ستح�سر  ه���ذا  ان  ال�����س��ي��دلن��ي��ة 
يف  ع��ل��م��ي��ا  م�سجلة  جم��م��وع��ة  ي�����س��م  الول  ال�����وزن،  لتخفيف 
معهد الدولة ملراقبة الدوية )ويعطى ح�سب الو�سفة الطبية 
الر�سمية وال��دواء الذي يجرى تناوله من قبل املر�سى ينتمي 
اإىل هذه املجموعة التي ت�سمى ب- anorexie وهو من النوع 
الفعال، ولكن تناوله بكميات كبرة، ي�سعف فعاليته اأو تاأثره 

على ج�سم الن�سان(.
واملادة املوجودة يف هذا الدواء، تقوم بت�سريف الدهون املنت�سرة 

يف الن�سجة اجل�سمانية املختلفة.
اما املجموعة الثانية، فهي م�ستقة من انواع معينة من النباتات 
و�سفة طبية يف معظم  دون  م��ن  ���س��راوؤه��ا  ومي��ك��ن  وال��ف��واك��ه، 

ال�سيدليات.
وحتتوي على م�سادات طبيعية وفيتامينات وامالح، ويجب ال 
ي�سعر ال�سخ�ص بقلق جراء تناولها، فهي ل توؤدي اإىل ال�سابة 

باأعرا�ص جانبية توؤثر على اجل�سم الن�سان ب�سورة �سلبية.
ويوجد م�ستح�سر جديد وطازج يحمل الرقم 4.3.2.1، وقد 
على  يحتوي  وه��و  و���س��راب،  كب�سولت  �سكل  على  لل�سوق  ط��رح 
اأ�سا�سية، توؤثر على خمتلف ميكانيزم اجل�سم،  م�سادات نباتية 
وكذلك  اجل�سم،  يف  امل��اء  ن�سبة  ارتفاع  م�ستويات  على  وبخا�سة 
يف  لكنه  تدريجيا،  بطردها  ي��ق��وم  حيث  املختلفة،  امل��وؤك�����س��دات 

الوقت نف�سه يحافظ على توازنات اجل�سم الداخلية.

كيف تتاأكد من مقيا�س ال�صمنة
يقدم نظام القيا�ص Body Max Index تو�سيحاً حلجم 

ال�سمنة من خالل قيا�ص كتلة اجل�سم اإىل طول الن�سان.
لل�سمنة  الطبيعية  الوحدات  معدل  ف��اإن  القيا�ص،  هذا  وح�سب 
عند الن�سان الذي يتمتع ب�سحة جيدة، هو يف حدود 18،5 - 

�سحية. غر  ت�سبح  احلالة  فان  ذلك،  تعدى  فاذا   ،25

قلة النوم توؤدي اإىل اجلوع 
يف ج�سم الن�سان، كل �سيء مت�سل مع بع�سه البع�ص، فاذا كان 
ال�سخ�ص الذي يتمتع ب�سحبة جيدة ل ينام، ف�سرتفع يف دمه 
حجم هورمون ال� )Grewlin( الذي ي�سبب اجلوع، وعك�ص 
ذلك فان هورمون ال� )Leptin( يقوم بال�سغط على اجلوع، 
الذي يق�سي عليه ملجرد تناول ال�سوكولته اأو بع�ص املطعمات 

ال�سكرية الخرى.
ك��ان��ت تقوله  ع��م��ا  ال��ع��ل��م��اء  اأع��ل��ن   2007 ع���ام  م���رة يف  ولول 
جداتنا قبل مئات ال�سنني، فقد ا�سار هوؤلء العلماء اإىل ان تناول 
ال�سوربة من قبل ال�سخا�ص يح�سن من �سحة الن�سان، فالذي 
يعتاد على تناولها يتمتع ب�سحة اف�سل من ال�سخ�ص الذي ل 
والب�سل  والثوم  البندورة  �سوربة  بالذكر  ويخ�سون  يتناولها، 

واخل�سراوات، ولي�ص �سوربة الدهون اأو الد�سميات.
الطاقة  ف��ان حجم  ال�سوربة،  الن���واع من  ه��ذه  تناول  ومبجرد 

)الكالوري( ينخف�ص اإىل 20 يف املائة.

املو�صة وراء احلميات القا�صية 
الر�ساقة،  من  بنوع  يتمتعون  الذين  النا�ص  من  الكثر  يعتقد 
الواجهات  يف  ر�ساقتهم  ي�ستعر�سون  ال��ذي��ن  اول��ئ��ك  وبخا�سة 
املختلفة ان النحافة هي نتيجة حلمية خا�سة يف تخفيف الوزن، 

ولكنها حمية قا�سية.
والطباء ل ميانعون من ا�ستخدام احلمية القا�سية، ولكن يجب 

األ توؤثر ب�سورة �سلبية على ميكانيزم اجل�سم.
واأول من و�سع حمية تخفي�ص الوزن يف التاريخ، هو اخ�سائي 
احد  م��ن  بتكليف   1862 ع��ام  ه��اريف  الدكتور  الذن،  ام��را���ص 

امل�ستثمرين )ال�سمان( الذي كان يعاين من )�سمنة فائقة(.
ال�سمنة  ال��رج��ال هم الذين يعانون من  ك��ان  ال��وق��ت،  ويف ذل��ك 
القا�سية للتخل�ص من  با�ستخدام احلمية  اهتموا  الفائقة وقد 
لنهن  ال��ب��داي��ة،  يف  ذل��ك  جتاهلن  فقد  الن�ساء،  اأم���ا  �سمنتهم، 
كن يرتدين املالب�ص امل�سدودة من العلى بحبال ن�سجية ومن 
ال�سفل بقما�ص ف�سفا�ص ل يك�سف عن حجم ال�سمنة من حتت 

احلزام.
ولكن حني تغرت املو�سة، واأ�سبحت ظاهرة الك�سف عن اأجزاء 
كما  القا�سية  احلمية  على  ت��ق��اط��رن  ج��م��ال��ي��اً،  مطلباً  اجل�سم 

يتقاطر الذباب على نقطة الع�سل.
وبعد ذلك، ظهر ال�ساي الأخ�سر الذي ا�ستخدم بكرة كو�سيلة 
عالجية يف تخفيف الوزن، حيث اعترب اأهم عن�سر من العنا�سر 

املالئمة للحمية.

نظام غذائي م�صوه
اخلطاأ الرئي�سي يكمن يف تقاليد الطعام ونظام التغذية امل�سوه، 
بعدم  اأو  وكمياتها  ال��غ��ذاء  وج��ب��ات  ت��ن��اول  توقيتات  يف  وخا�سة 
الن�سباط يف املواعيد، فمثاًل يتم ترك اأو تخطي وجبة الإفطار 
ال�سباحية، وتعوي�ص ذلك بوجبة كبرة ود�سمة من الطعام يف 
وجبة الغداء ظهرا، اأو يف تناول وجبة غداء خفيفة يف الظهرة 

ووجبة غداء د�سمة وغنية يف الع�ساء.

اإىل  ي�سل  ال��وج��ب��ات،  بع�ص  يف  ال�سكر  ن�سبة  ان  ن��ع��رف،  ونحن 
نحو 55 يف املائة من جمموع الطاقة الغذائية يف اجل�سم، اما 
الدهون، فرمبا ي�سل ن�سبتها اإىل 30 يف املائة، والزلليات اإىل 
العالية يف  امل��اء  ن�سبة  املائة، وكل ذلك مبعزل عن  15 يف  نحو 
من  حالة  اإىل  ي��وؤدي  ال�سوائل  كمية  حتديد  الن�سان.ان  ج�سم 
التعب اأو التهيج اأو اآلم الراأ�ص، واذا توقفنا عن �سرب ال�سوائل، 
فان ال�سعور بالعط�ص يختفي ويظهر بدل عنه ال�سعور باجلوع، 
فالعامل الكر ات�سال بال�سمنة اأو زيادة الوزن هو زيادة معدل 
الم��الح يف ج�سم الن�سان )احل��د العلى من كمية ال�سوديوم 
 1،5 ال�6 غرامات، اي  يف جميع ا�سكاله يجب ان ل تزيد على 

ملعقة �ساي(.
ان العدو اللدود الذي يطرد ال�سمنة عن الن�سان امل�ساب بها هي 

الفواكه واخل�سروات واللبان احلام�سية املختلفة.

اأخطر من التدخني وتناول الكحول
اأو بتناول الكحول، فانها تبدو  ال�سمنة بالتدخني  عند مقارنة 
ال�سلبي  التاأثر  على  اإمكانيتها  يف  اأي  ذل��ك،  م��ن  خ��ط��راً  اأك��ر 
املزيد من  الإن�سان، حيث تكون �سبباً يف ظهور  بالن�سبة جل�سم 
الأمرا�ص بحوايل 2،5 مرة اأ�سواأ من التدخني و5،5 مرة اأ�سواأ 
ب�سكل عام  الإن�سان  وتوؤثر على �سحة  الكحول، كما  تناول  من 
حيث يظهر ال�سخ�ص الذي هو يف �سن الثالثني عاماً وكاأنه يف 

�لدهون �مل�سبعة... و�أمر��ض �لقلب
الزبدة  ع��ن)ع��ودة  تتحدث  التي  التقارير  ت�سدقوا  ل 
الطبية  )املجلة  يف  ُن�سرت  درا���س��ة  وف��ق  الواجهة(!  اإىل 
امل��وج��ودة يف  امل�سبعة  ال��ده��ون  اأن  ي��ب��دو  ال��ربي��ط��ان��ي��ة(، 
التاجي،  ال�سريان  مبر�ص  الإ�سابة  خطر  تزيد  الزبدة 
وينطبق هذا ال�ستنتاج اأي�ساً على الدهون يف م�ستقات 

احلليب الأخرى واللحوم وزيت النخيل.
غذائية  معلومات  ه��ارف��ارد  جامعة  يف  الباحثون  حّلل 
و�سحية عن اأكر من 115 األف �سخ�ص طوال عقدين 
ا�ستهالك  زي��ادة  اأن  الباحثون  ذكر  تقريباً.  الزمن  من 
اأكر الدهون امل�سبعة �سيوعاً )حم�ص اللوريك، حم�ص 

ترتبط  ال�سمع(  حم�ص  الباملتيك،  حم�ص  املر�ستيك، 
بن�سبة  التاجي  ال�سريان  مبر�ص  الإ�سابة  خطر  بزيادة 

ت�سل اإىل 18%.
الدهون  تلك  من   1% بن�سبة  ا�ستبدال  ارتبط  كذلك 
من  امل�ستقة  احل���راري���ة  ال�����س��ع��رات  م��ن  نف�سها  الكمية 
اأو  الكاملة  اأو احل��ب��وب  الإ���س��ب��اع  ع��دم  ال��ده��ون متعددة 
ترتاوح  بن�سبة  اخل��ط��ر  ب��رتاج��ع  النباتية  ال��ربوت��ي��ن��ات 
بني 6 و%8. لكن ل تثبت الدرا�سة اأن الدهون امل�سبعة 
الفردية تزيد خطر الإ�سابة مبر�ص ال�سريان التاجي. 
قد ي��وؤدي ال�سغط النف�سي دوراً يف زي��ادة ن�سبة اخلطر 

مثاًل لكنه مل يخ�سع للقيا�ص.
التي  ال��غ��ذائ��ي��ة  التوجيهات  النتائج  تعك�ص  ذل���ك،  م��ع 
تو�سي بها وزارة الزراعة الأمركية راهناً كونها تدعو 
اإىل احلد من ا�ستهالك الدهون امل�سبعة وح�سرها باأقل 
غنية  حمية  وتبّني  ال�سعرات  جمموع  من   10% من 
واملك�سرات،  الكاملة،  واحلبوب  واخل�سراوات،  بالفاكهة 
والبقوليات، وال�سمك، وم�ستقات احلليب قليلة الد�سم، 
الإ�سباع  عدم  متعددة  بدهون  الغنية  النباتية  والزيوت 
عدم  اأح���ادي���ة  وده����ون  ال�����ذرة(  اأو  ال�سم�ص  دوار  )زي���ت 

الإ�سباع )زيت الزيتون اأو الكانول(.

ب�صورة  العامل  يف  ال�صمنة  مبر�س  ال�صابة  وت��رية  تت�صاعد 
خميفة، فح�صب اآخر الح�صاءات الدولية، فان معدل ال�صمنة يف 
اوروبا، قد بلغ ثالثة ا�صعاف ما كان عليه �صابقًا، ابتداء 

من ثمانينات القرن املا�صي واىل الآن.
وت�صري الح�صاءات اإىل ان هذا املر�س، ينت�صر ب�صورة 
ممن  اجلميع  ك��ان  وان  الط��ف��ال،  او���ص��اط  بني  كبرية 
اإىل  معر�صني  الغذائي  بنظامهم  يهتمون  ل 

ال�صابة به.
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�مل�سّورة �لرو�ية  م�ساهد  مع  يتما�سى  مبا  �الأحد�ث  �سرد  يف  جنح   ...Wilson

ت�صوير �صينمائي مذهل وحيوانات مده�صة

وثائقي  فيلم    Born in China
يخطف �الأنفا�ض!

بدور  ج��ه��ده  ق�����س��ارى  كرا�سين�سكي  ج��ون  ي��ب��ذل 
ل  اأن����ه  م���ع   Born in China يف  ال�����راوي 
اجلاذبية  م��ن  ا�ستثنائياً  خليطاً  عليه  ي�سفي 
اأتنبورو يف الفيلَمني  واملرح كما فعل �سر ديفيد 
و )احل��ي��اة(   Life الطبيعة  ع��ن  الكال�سيكيني 
Planet Earth. مع ذلك تبدو نربة �سوت 
كرا�سين�سكي مريحة على نحو مثايل وتنجح يف 

تعريفنا اإىل حياة تلك احليوانات املميزة.

اإىل  ن��ظ��راً  الأن��ف��ا���ص  الفيلم  يف  امل�ساهد  تخطف 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ع��م��ي��ق��ة ال��ت��ي ي�����س��ّل��ط ف��ي��ه��ا الفيلم 
ال�سوء على هذه الكائنات املده�سة. وُيقّدم بع�ص 
املقتطفات خالل عر�ص اأ�سماء امل�ساركني يف العمل 
كامرات  ت�سمل  ال��ت��ي  الإن���ت���اج  عملية  ع��ن  مل��ح��ة 
�سرية ثابتة تت�سل بال�سخور ومثيالتها، ف�ساًل 
عن ِفَرق الإنتاج التي تتجول يف الربية للتقاط 
باأجواء  املرتبطة  املعلومات  تبدو  كذلك  ال�سور. 

�سرنغب  اأننا  لدرجة  م�سّوقة  الكوالي�ص  وراء  ما 
هذه  ح��ول  كله  الوثائقي  الفيلم  يتمحور  اأن  يف 

العملية.

دراما لفتة
ال��درام��ي��ة يف  ت��ب��دو اجل��وان��ب  اآخ���ر،  على �سعيد 
الفيلم لفتة، بدءاً من مواجهات النمور الثلجية 
يخطوها  ال��ت��ي  الأوىل  اخل���ط���وات  اإىل  و����س���وًل 
القرود  من  جمموعة  وت�سرفات  الباندا  �سغر 
الذهبية ال�سابة، مع اأن جزءاً من هذه التفاعالت 
ي�ستق بكل و�سوح من اإبداع امل�سوؤولني عن املونتاج 

لرفع م�ستوى املتعة يف �سرد الق�سة.
ق�س�ساً ميكن  امل��ون��ت��اج  ع��ن  امل�����س��وؤول��ون  ي��ط��رح 
اإيجادها يف اأي فيلم كال�سيكي من اإنتاج )ديزين(: 
ي��ت��ع��ّر���ص ال��ق��رد ال��ذه��ب��ي )ت���او ت���او( لل�سّد من 
يقدم  ول  ال�سغرى  �سقيقته  ولدة  بعد  عائلته 
موا�ساة.  اأي��ة  ال�سائعون(،  )الفتيان  نظراوؤه،  له 
)داوا(  الثلجية  النمرة  تتابع  نف�سه،  ال��وق��ت  يف 
مطارداتها ال�سر�سة لتاأمني الغذاء جلرائها، لكن 
)يايا(  الباندا  اأم��ا  كافياً؟  تفعله  ما  �سيكون  هل 
مراحل  يف  بحذر  م��اي(  )م��اي  �سغرها  فتوّجه 

منوه.
يبدو )ماي ماي( و)يايا( ظريفني ومرحني جداً، 

لكن ت�سرق القرود الذهبية الأ�سواء من اجلميع. 
حتمل هذه الكائنات الغريبة فرواً ذهبياً ووجهاً 
اإىل اللون الأزرق وعينني كبرتني  رمادياً مييل 
ومعرّبتني جداً. تبدو تعابرها وحركاتها ب�سرية 
ن��ح��و ���س��ادم وت��ت��ع��دد اجل��وان��ب ال�سخ�سية  ع��ل��ى 
اإقدام  بينها  من  ق�ستها،  تدعم  التي  والدرامية 
اإليها بعد  )تاو تاو( على ترك عائلته ثم العودة 

اإنقاذ �سقيقته ال�سغرى من �سقر.

)يوم الأر�س(
يف  دوم����اً   Disneynature اأف����الم  َت�����س��در 
تاريخ قريب من )يوم الأر�ص( وت�سعى اإىل توعية 
الطبيعة.  على  احلفاظ  اأهمية  حول  امل�ساهدين 
اأعلنت اإحدى الر�سائل التي انت�سرت قبل العر�ص 
�ست�ساهم  الأول  عر�سه  يف  الفيلم  م�ساهدة  اأن 
لكن  احليوانات.  تلك  لإنقاذ  التربعات  جمع  يف 
حول  ي��ت��م��ح��ور   Born in China ك���ان  مل��ا 
يف  حم�����س��وراً  يبقى  اأن  م��ن  مفر  ف��ال  الطبيعة، 

منطقته ومو�سوعه.
اإذا كانت  بعد روؤية الفيلم، لن يعرف امل�ساهدون 
تلك احليوانات معّر�سة للمخاطر اأو التهديدات 
اأو  املفرت�سة  احل��ي��وان��ات  اأو  الب�سر  تطور  ب�سبب 
على  الأ���س��ا���س��ي��ة  ر�سالته  ت��رّك��ز  امل��ن��اخ��ي.  التغر 

ل  لكنها  احل��ي��اة،  ب���دورة  ترتبط  روح��ي��ة  م�سائل 
حلماية  �سخ�سياً  التحرك  اإىل  امل�ساهدين  تدعو 

فّوت  الفيلم  اأن  ال��وا���س��ح  م��ن  احل��ي��وان��ات.  تلك 
فر�سة ممتازة لإطالق تلك الدعوة!.

ميكن اعتبار دانيال كلوز ن�سخة اأمركية من اأنطون 
ت�سيخوف املتعايل. حافظت الن�سخ ال�سينمائية التي 
امل�سورتني  الروايتني  من  زويغوف  تري  اقتب�سها 
 )2001( الأ�سباح(  )عامل   Ghost World
جوهان�سون  و�سكارليت  ب��ر���ص  ت���ورا  بطولة  )م��ن 
 Art Schoolو جن���م���ه���ا(  ي�����س��ط��ع  اأن  ق���ب���ل 
ال�سرية(  ال��ف��ن  )م��در���س��ة   Confidential
واإيقاعها  ك���ل���وز  ك��ت��ب  اأ����س���ل���وب  ع��ل��ى   )2006(

وذكائها.
كريغ  ل��ل��م��خ��رج   Wilson ف��ي��ل��م  اأخ������راً  ���س��در 
 Skeleton ����س���اب���ق���اً  اأخ�������رج  ال������ذي  ج���ون�������س���ون 

 .2014 عام  العظمي(  الهيكل  )توائم   Twins
كتاب  كلوز يف  �سيناريو  على  امل��رة  ه��ذه  يرتكز  لكنه 

يعود اإىل عام 2010.
الرواية  الفيلم كثراً يف ترجمة �سفحات  ل ينجح 
اأحياناً  ي�سحكون  الذين  الأ�سخا�ص  حتى  امل�سورة. 
)وودي  الق�سة  ب��ط��ل  يلقيها  ال��ت��ي  ال�ستائم  ع��ل��ى 
يت�ساءلون عن  كافة رمبا  هارل�سون( يف الجتاهات 

اجلوانب املميزة يف الكتاب الأ�سلي.
كثرة،  امل�سورة  ال��رواي��ة  يف  املمتعة  اجلوانب  كانت 
ب����دءاً م��ن اأمن����اط ال��ر���س��م امل��ت��ب��ّدل��ة ال��ت��ي اعتمدها 
كلوز )ر�سم امل�ساهد يف كل �سفحة باأ�ساليب جمالية 

غ��ري��ب��ة كتلك ال��ت��ي مُت��ّي��ز ال��ك��ت��ب ال��ه��زل��ي��ة(. جنح 
فيلم Wilson بكل ب�ساطة يف �سرد الأحداث مبا 

يتما�سى مع تلك امل�ساهد امل�سّورة.
بعد موت والد وي�سلون، يبقى بطل الق�سة وحيداً 
م��ع زوجته  ث��م يتوا�سل جم���دداً  م��ع كلبه )ب��ي��رب(، 
ال�سابقة بيبي التي كانت عر�ست ابنتهما للتبني قبل 
�سائبة  حبكة  لن�سوء  ال��ظ��روف  ه��ذه  متّهد  �سنوات. 
ت�سمل كاًل من ويل�سون وبيبي وابنتهما الفظة كلر، 
وُحكم بال�سجن، واإعادة اندماج ويل�سون يف املجتمع، 
اأخراً  واإدراك����ه  ال�سابقة،  كلبه  بجلي�سة  وعالقته 
الجتماعية  التفاعالت  على  تقت�سر  ل  احلياة  اأن 

النتحارية وتبادل م�ساعر ال�سغينة.

جوانب ركيكة
جوانب  في�سمل  الفيلم  اأم��ا  اجل���ودة،  ع��ايل  الكتاب 
رك��ي��ك��ة وب��اه��ت��ة )جت��اه��ل��ه ال��ن��ق��اد ب���درج���ة معّينة 
مهرجان  يف  ال�سنة  هذه  الأوىل  للمرة  عر�سه  عند 
)�ساندان�ص( ال�سينمائي(. يريد املخرج جون�سون اأن 
يح�ّسن املزاج ال�سائد يف الفيلم خوفاً من عدم حتقيق 
اإيرادات عالية. يتم�ّسك هارل�سون بالتعابر نف�سها 
تبدو  بيبي،  دور  يف  الفيلم.  مر  على  يتجاوزها  ول 
ويل�سون  ك��الم  امل��ذع��ورة على  دي��رن  ل��ورا  تفاعالت 
امل�ساهد.  معظم  يف  م�سحك  ج��ان��ب  اأب���رز  الغريب 
اأمارا ح�سناً بدور املراهقة الوحيدة  اإيزابيال  وتبلي 
التي يدعوها ويل�سون وبيبي اإىل رحلة عائلية. لكن 
جودي  تقّدم  الفيلم،  يف  البارزين  املمثلني  بني  من 

اأف�سل  ويل�سون،  بدور جلي�سة كلب  املده�سة،  غرير 
اأداء طبيعي يعك�ص اأ�سلوب كلوز التلقائي.

ل زخرفة مفرطة
امل�سور  خ����ربة  م���ن   Wilson ف��ي��ل��م  ي�����س��ت��ف��ي��د 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي )ف��ري��دي��ري��ك اإي���ل���م���ز( ف��ي��ت��ج��ن��ب اأي 
مقاطع  وت����ب����دو  امل�������س���اه���د،  يف  م���ف���رط���ة  زخ����رف����ة 
لفتة.  ب��ري��ون  ج��ون  للملحن  ال�ساخرة  )اخل��ط��ر( 
املمثلني. عدا  اإدارة  اأكرب عائق بطريقة  لكن يتعلق 
ويل�سون  فيه  الذي يظهر  ال�سريع  امل�سحك  امل�سهد 
ب��ال��ون��ات خ���الل رح��ل��ة اإىل حديقة  م��ع جم��م��وع��ة 
احل���ي���وان���ات، ي��ب��ال��غ ج��ون�����س��ون يف ال��ت�����س��دي��د على 
اللقطات الكوميدية ويجد �سعوبة يف نقل اجلوانب 

العاطفية.
تعر  اإىل  غيابها(  )اأو  ال�سخ�سيات  دواف���ع  ت���وؤدي 
الرواية  يف  حت�سل  مل  بطريقة  احل��رك��ة  م�ساهد 
امل�سورة )تبدو �سخ�سية ديرن غبية بالكامل لأنها 
ب�سخ�سية  ال�سبيهة  ويل�سون  ت�سرفات  على  توافق 
ك���الرك غ��ري�����س��وول��د اخل���رق���اء(. رمب���ا ك���ان املخرج 
)من  ب��ري  رو���ص  األيك�ص  للجدل  واملثر  اجل��ريء 
اأعماله Listen Up Philip ا�سمع يا فيليب( 
ابتكرها  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ي��دة  ال�سخ�سية  ج��وه��ر  لينقل 

كلوز.
الأ�سلية لكّن هذه  امل��ادة  اأن يوؤجج  ح��اول جون�سون 
املحاولة ل تزيد العمل دفئاً بل جتعله مبالغاً فيه 

بكل ب�ساطة.

�صل�صلة  م��ن  ج��زء  اأح���دث  ال�����ص��ني(  يف  )م��ول��ود   Born in China
 Planet من  بن�صخة  اأ�صبه  اإنه  الوثائقية.  لالأفالم   Disneynature
�صنًا. مع ذلك  امل�صاهدين الأ�صغر  Earth )كوكب الأر�س( لكنه ي�صتهدف 
بالت�صوير  حتديدًا  و�صينده�صون  العمل  بهذا  الطبيعة  حمبو  �صي�صتمتع 
 Disneynature من  الأخرى  الأجزاء  ركزت  املذهل.بينما  ال�صينمائي 
على اأجنا�س واأنظمة بيئية حمددة، يطرح Born in China للمخرج لو 
ت�صوان روؤية �صخ�صية وعميقة عن عدد من الأجنا�س الفريدة من نوعها يف 
ال�صني )حيوانات الباندا، والنمور الثلجية، وطيور الكركي، وظباء �صريو، 
خالل  املده�صة  احليوانات  هذه  ت�صوان  فريق  الذهبية(.يتابع  والقرود 
خمتلف املوا�صم وعلى مر دورة احلياة، تزامنًا مع عر�س الأفكار الروحية 

ال�صينية عن احلياة واملوت.

رمبا يكون دانيال كلوز اأحد اأعظم واأذكى العاملني يف جمال الروايات امل�صورة اليوم، فهو ابتكر �صخ�صيات مريرة على نحو مده�س وكانت م�صاكلها 
الكثرية واأ�صاليبها امللتوية يف تعاطيها مع امل�صائل الفل�صفية لتبدو ماأ�صاوية اأو مثرية لل�صفقة لو مل تكن م�صحكة يف الوقت نف�صه. املخرج كريغ 

جون�صون توىل اإخراج فيلم Wilson الذي يرتكز على اأحد كتب كلوز.



�لفا�سوليا و�ل�سيكوالتة �ل�سود�ء.. �أغذية 
ت�ساعد على �لرتكيز و�لو�سول للهدف

باري�ص،  جامعة  فى  ه���وداك،  هيلني  الفرن�سية  الأغ��ذي��ة  خبرة  تن�سحك 
وتوؤثر  املخ  تغذية  فى  اأ�سا�سيا  دورا  تلعب  التى  الهرمونات  على  باحلفاظ 
جابا  وحام�ص  وال�سيتيكلولني  ال��دوب��ام��ني  ه��رم��ون  مثل  ال��ذاك��رة،  على 

و�سروتونني.
وهذه الهرمونات ترتفع ب�سرعة ولكن لديها ارتباطات بع�سها مع بع�ص، 
هرمون  لي�سكل  يرتافقان  والإ�سيتيلكولني  الدوبامني  هرمون  اأن  فنجد 

اجلابا وال�سروتونني خط دفاع �سد الأمرا�ص.
وتوؤكد اخلبرة الفرن�سية اأن نوعية الطعام التى ت�ساعد على تن�سيط هذه 
تناول  قبل  وي�سرب  خمملية  فا�سوليا  م�سروب  ت��ن��اول  وه��ى  الهرمونات 
الأقل  على  اأى  ال�سوداء،  ال�سيكولتة  من  قطع  و3  �ساعة  بن�سف  الطعام 
%85 من الكاكاو، وتناول الأرانب مع الفطر الغنى بالأحما�ص الأمينية 

التى تتحول اإىل الدوبامني.

خطرية  جلدية  �أمر��ض   4
يتجاهلها كثريون

يتعر�ص كثرون لأمرا�ص جلدية يراها البع�ص �سخيفة ول حتتاج لعناية 
كثرة، اإل اأنها تكون يف غالب الأحيان خطرة وحتتاج لعالج �سريع خوفاً 
من تداعياتها ال�سلبية على ال�سحة، وتتمّثل اأخطر تلك الأمرا�ص بح�سب 

موقع “�سحتي” يف الآتي:
اجللدية  الأم��را���ص  اأك���ر  م��ن  ال�سدفية  م��ر���ص  ُيعترب  ال�سدفية:   �1
فيه،  اأ�سا�سياً  دوراً  ال��وراث��ة  تلعب  التي  املزمنة  الأم��را���ص  وه��و من  �سيوعاً 
رقيقة  ب�سفائح  مغطاة  باجللد  ملتهبة  قطع  �سكل  على  اأعرا�سه  وتكون 
من الق�سور البي�ساء تكر يف بع�ص اأماكن اجللد مثل فوق الركبة والكوع 

وفروة الراأ�ص والأظافر.
اأخطر الأمرا�ص اجللدية على الإطالق  اإنه واحد من  2� مر�ص اجلرب: 
للخوف من  ال�ستاء نتيجة عدم ال�ستحمام كثراً  وال��ذي ينت�سر يف ف�سل 
نزلت الربد. وهذا املر�ص ينتقل من �سخ�ص اإىل اآخر عن طريق املالم�سة 

ال�سخ�سية اأو ا�ستعمال اأدوات املري�ص مثل املفرو�سات واملالب�ص وغرها.
3� مر�ص القراع: هو واحد من الأمرا�ص الفطرية اخلطرة التي تنت�سر 
العدوى  ان��ت��ق��ال  نتيجة  ال�ستاء  ف�سل  يف  الب��ت��دائ��ي��ة  امل��دار���ص  طلبة  ب��ني 
الفطرية من الطفل امل�ساب اإىل ال�سليم عن طريق املداعبة، وميكن العمل 
على احلّد من هذه امل�سكلة من خالل النظافة امل�ستمرة مع عدم ا�ستخدام 

اأو ا�ستعمال حاجة الغر حتى ولو كان �سلبياً.
اأمرا�ص  نتيجة  يكون  وقد  �سائع  جلدي  مر�ص  هو  الدهنية:  الأكزميا   �4
اأخ����رى، وه���ذا امل��ر���ص ق��د يتعر�ص ل��ه م��ن ي��ع��ان��ون م��ن ارت��ف��اع يف ن�سبة 
وك��ذل��ك مر�سى  الإي����دز  ه��م م�سابون مب��ر���ص  م��ن  اأو  ال��ب��ول  ال�سكري يف 

ال�سرع.

من مكت�صف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي الملاين مارتن كالبروت هو مكت�سف اليورانيوم .

اجلهة  تلك  علي  القطارة  منخف�س  ا�صم  اطلق  مل��اذا 
الواقعة يف �صحراء م�صر الغربية .

لنه ينخف�ص عن �سطح البحر مبقدار 134 مرتا .
اىل اي قبيلة ينتمي جميل بثينة ؟

ينتمي جميل بثينة ايل قبيلة عذرة وهو اهم �ساعر فيها ،وقبيلة عذرة 
ين�سب اليها ق�سائد احلب العذري امل�سهور ب�سدة الع�سق والعفة .

ثمانني �سربة يف  العادي  الإن�سان  قلب  فعدد �سربات   ، اجل�سم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�سات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�سفور   .. 700 �سربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �سربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �سرباته 1000 �سربة يف الدقيقة. 
.. و الدموع التي يفرزها   • هل تعلم اأن الطفل حديث ال��ولدة يبكي يف املتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�ساعد كثراً على رعاية �سحته العامة .. 
 • هل تعلم اأن ال�سائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�سم الدموع هو اأقوى مطهر.

 • هل تعلم اأن الدموع حتتوي على مواد كيميائية م�سكنة لالأمل يفرزها املخ عندما يبكي الإن�سان. 
و  العجز  و  الهرم  اأ�سابها  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�سيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 

ي�ساركه يف هذه املهمة الكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني. 
 • هل تعلم اأن الرجل العادي مي�سي مبعدل 20 األف خطوة يومياً .. اأي يف خالل 80 �سنة يكون قد طاف 

حول العامل �ستة مرات. 
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فوائد �صرب املاء 
اأو���������س��������ح��������ت 
ال��������دك��������ت��������ورة 
�سريف،  ران��ي��ا 
اأخ�����������س�����ائ�����ي�����ة 
ال������ت������غ������ذي������ة، 
ج����������ام����������ع����������ة 
اأن  ال����ق����اه����رة، 
������س�����رب امل����ي����اه 
كل  يف  م�����ه�����م 
اليوم،  اأوق�����ات 
فائدته  وتزيد 
ك���ان يف  م��ا  اإذا 

ال�سباح وفور ال�ستيقاظ، ومن هذه الفوائد.
على  وتعمل  الفهم،  على  وال��ق��درة  الرتكيز  من  تزيد  ال�سباح  يف  املياه  اأن 
تنظيف اجل�سم من ال�سموم طوال اليوم، كاأنها تغ�سل الكليتني منذ ال�سباح. 
ا�ستقبال  قادرة على  وتبطنها، وجتعلها  الأمعاء  تنظيف  املياه على  وتعمل 
املريء،  وارجتاعات  والهبوط،  الدوخة  من  وتقي  ال�سحي،  الفطور  طعام 
وتقي من اختالل من�سوب �سغط الدم يف اجل�سم.  كما تعيد للج�سم توازنه 
وجتعله ن�سيطا وحا�سرا بعد فرتة من النوم لي�ست بق�سرة، واملياه ت�ساعد 
على حرق الدهون منذ ال�سباح وحتى امل�ساء �سريطة �سربها بانتظام، وتقلل 
ن�سب ال�سعور بحرقة املعدة وتخل�سك من احلمو�سة، وكوب املياه ال�سباحي 
ي�ساعد على الن�ساط واحليوية و�سهولة حركة اجل�سم، لذا يف�سل تناول 3 
اأكواب من املياه فور ال�ستيقاظ لل�سعور بالن�ساط، فهي ت�ساعد على تنبيه 

اأجهزة اجل�سم للعمل �سباحا وبكفاءة عالية.

ذكرت درا�سة جديدة اأن الرجال الذين يعانون من زي��ادة يف ال��وزن يف 
بالإ�سابة  اأك��رب  خلطر  معر�سني  املراهقة  ف��رتة  من  متاأخرة  مراحل 

ب�سرطان الكبد يف مراحل لحقة من حياتهم.
ووفقا للدرا�سة فاإن ما يزيد الأمر �سوءا هو اأنهم ي�سبحوا بذلك اأكر 
العديد  –يكون  الكبد  اأخرى خطرة يف  اأمرا�ص  عر�سة للمعاناة من 

منها مهلك على الأغلب.
وقام اخلرباء بفح�ص بيانات اأكر من 1.2 مليون رجل �سويدي ممن 
خ�سعوا للتجنيد الإجباري يف الفرتة بني عامي 1969 و1996، ثم 
مقارنتها بال�سجالت ال�سحية لهم لتقييم ما اإذا كان هوؤلء الرجال قد 

عانوا من اأمرا�ص خطرة يف الكبد.
الكبد  اأم��را���ص  و281 حالة من  اآلف   5 وج��ود  النتائج عن  وك�سفت 
فرتة  خ��الل  الكبد  ب�سرطان  اإ�سابة  حالة   251 بينها  من  اخلطرة 
دي�سمرب   31 وح��ت��ى  الإج���ب���اري  التجنيد  م��ن  ع��ام  بعد  اأي  امل��ت��اب��ع��ة- 
هاج�سرتوم  هاني�ص  الدكتور  بقيادة   – الباحثون  وخل�ص   .2012
يف  كارولين�سكا  جامعة  مب�ست�سفى  اله�سمي  اجلهاز  اأم��را���ص  مبركز 
اأكر  الوزن كانوا  الذين يعانون زيادة يف  الرجال  اأن  اإىل  �ستوكهومل- 
50 باملائة خلطر الإ�سابة ب�سرطان الكبد يف مراحل  عر�سة بحوايل 

تالية من حياتهم.

بد�نة �لرجال تعر�سهم لالإ�سابة ب�سرطان �لكبد

جمموعة من البط والدجاج يتتبعون اأحد اجلنود الفلبينيني خالل دوريته يف مراوي بجزيرة 
مينداناو التي تواجه اأعمال اإرهابية.   )ا ف ب(

كان هناك رجل بخيل جدا رغم غناه ويعي�ص عي�سة الفقراء ول ياأكل وا�سرته القليل ول ي�سرتي لهم طلباتهم 
ال نادرا، يقب�ص على امواله وكاأنه يقب�ص على الدنيا بيده، وقد ذاقت زوجته املرار لتغر من طبعه ول فائدة 
. يف احد اليام مر�ص ابنه الكبر �سامل مر�ص �سديد مل يعرف له الطبيب عالج فخرج من ق�سر الرجل وهو 
... جل�ست الم واطفالها يبكون  اليه  يقول لن جتد له عالج والعو�ص عند اهلل هذه وديعته فاتركها تذهب 
اخيهم الذي ي�سارع املوت ثم وقفت وهي ت�سرخ يف زوجها كل اولدنا �سيموتون لنهم ل ياأكلون ل يتغذون نحن 
نعي�ص يف مرار اكر من الفقراء انف�سهم لعنك اهلل ولعن نقودك �ساأخرج واعمل يف بيت النا�ص واطعم اطفايل 

ففزع الرجل وقال كفي عن هذا الهراء كل النا�ص متر�ص وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�سنا .
ويف و�سط هذا املرار جاء �سديقا له معروف عنه التقوى والورع فاأخذ يوا�سيه يف ابنه ويدعو له بال�سفاء وبعد 
ان انتهى قال له ان هذه الدنيا ايامها معدودة مهما كرت واذا كان اهلل يعطينا فهو يعطينا لن�سكره ويزيدنا، 
اذا مر�ص ابنك الن ف�سيمر�ص غره بعد ثم ثم ياتي وقت ي�سيع فيه ما معك .. يا ابا �سامل حتدث بنعمة 
ربك ول تنكرها . انت ل تت�سدق، ول تطعم اطفالك وزوجتك .. انت ل توؤدي فر�ص اهلل توفرا للمياه .. ل 
تدفع زكاته بخال .. مل حتج لبيته خمافة على نقودك ان تنق�ص، ا�سياء كثرة تفعلها تغ�سب اهلل وتنتظر منه 
رحمه ؟ امل ت�ساأل نف�سك ما النهاية، يا ابا �سامل، كل ما ا�ستطيعه هو ان اقول لك داووا مر�ساكم بال�سدقة .. 
ان�سرف الرجل وترك ابا �سامل يفكر طوال الليل وعند الفجر �ساح املوؤذن بالنداء و�سوته اجلميل يدعو عباد 
اهلل املوؤمنني للوقوف بني يدي اهلل فاأن�سل ابا �سامل يتو�ساأ واىل امل�سجد ذهب �سجد وركع وبكي وغ�سلت دموعه 
حزنه وخرج اإىل بيته ليح�سر وملرة الوىل يف حياته نقودا مي�سكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�سارع مت�سرتا يف 
الظالم يطرق ابواب الفقراء �سرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �سامل بال�سفاء، وقد كانت عيناه تدمع وهو 
يطلب ال�سفاء ل�سامل .. ايام قليلة مرت وبداأ �سامل ي�ستعيد �سحته وعافيته فعم الفرح البيت خا�سة ان اب �سامل 

قد كره بخله واطلق لزوجته املال ت�سرف منه بدون ان تن�سي �سدقة الفقراء لن ايام الدنيا معدودة . 


