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�سوريون ينزحون من مناطق القتال يف الرقة  )رويرتز(

االحتاد ال يرى احلل يف اقالة احلكومة

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سموال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
اأن القوات امل�سلحة ت�سهم يف تعزيز اأمن وا�ستقرار دولتنا و�سعبنا واالأ�سقاء يف 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي .. اإ�سافة اإىل مد يد العون لن�سرة 
املظلوم واإغاثة املحتاج .. م�سددا �سموه على اأنها �ستظل دائما رمزا للوحدة 
الوطنية و�سندا للأ�سقاء وعونا للأ�سدقاء ويبقى االنتماء لها دائما �سرفا 

وواجبا وحقا جلميع املواطنني.
ووجه �سموه ــ يف كلمة له مبنا�سبة الذكرى الـ41 لتوحيد القوات امل�سلحة 
واعتزاز  ــ حتية فخر  عام  كل  مايو من  �سهر  ال�ساد�س من  يوم  توافق  التي 
مكت�سبات  على  وحفاظا  الوطن  لــرتاب  امل�سلحة..حماية  قواتنا  بت�سحيات 
اأمن  واحــة  وعطائكم  بذلكم  بف�سل  اأ�سبحت  التي  دولته  ومنجزات  �سعبه 

واأمان وا�ستقرار يف املنطقة.
امل�سلحة  قواتنا  اإليه  و�سلت  ما  اإن   .. الــدولــة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  وقــال 
�ساملة  وطنية  ا�سرتاتيجية  روؤيـــة  نتاج  هــو   .. عالية  وجاهزية  كــفــاءة  مــن 
مكنت دولتنا ــ بعون اهلل ــ من بناء قوة رادعة عمادها �سباب مدرب وجمهز 
الدولة ما�سية يف تطوير  اأن  .. موؤكدا  العتاد واالأنظمة والتقنيات  باأحدث 
موا�سلة  من  ميكنها  مبا  واإدارة  وتدريبا  وتنظيما  ت�سليحا  قواتها  قــدرات 
يف  العاملية..م�ساركة  االإن�سانية  ومهامها  الدفاعية  الوطنية  واجباتها  اأداء 

احلفاظ على االأمن وال�سلم الدوليني.
الويف..امللتف حول قيادته.. ال�سكر ل�سعبنا  ــ  املنا�سبة  ــ يف هذه  وقدم �سموه 

امل�سطف اإىل جانب جنودنا ي�سد من عزمهم ويرفع من معنوياتهم.
من جانبه اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأن تنفيذ القوات امل�سلحة ملهام خارج 
حدود البلد ياأتي جت�سيدا ملباديء ن�سرة احلق والدفاع عن م�سالح وطننا 
العليا .. ويقيننا باأن اأمننا الوطني ال ينف�سل عن االأمن االإقليمي والعاملي.

القوات  لتوحيد   41 الــــــ  الــذكــرى  مبنا�سبة  لــه  كلمة  يف  ـــ  ـ �سموه  واأ�ــســاف 

يف ذكرى توحيدها.. اأكد اأنها �صتظل دائما رمزا للوحدة الوطنية و�صندا للأ�صقاء وعونا للأ�صدقاء 

رئي�س الدولة : القوات امل�صلحة ت�صهم يف ن�صرة احلق و�صون الأمن العربي
حممد بن را�صد: عقولنا و�صواعدنا هي من �صيوؤمن م�صتقبل وطننا واأجيالنا القادمة 
حممد بن زايد: القوات امل�صلحة ت�صهم بفاعلية يف ا�صتقرار املنطقة وحفظ ال�صلم يف العامل

ق�صف وا�صتباكات يف �صوريا قبل �صريان التهدئة

اإغالق مناطق خف�س الت�صعيد اأمام طريان التحالف
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سوري  الــنــظــام  قــــوات  ق�سفت 
اأحـــيـــاء دمــ�ــســق الــ�ــســرقــيــة وريفي 
حماة ودرعا قبل يوم من �سريان 
الت�سعيد  خلف�س  اأ�ستانا  اتــفــاق 
ال�سورية،  املحافظات  يف عدد من 
بينما اأعلن ف�سيل جي�س االإ�سلم 
من جانب واحد وقف االقتتال يف 

الغوطة ال�سرقية بريف دم�سق.
وقال نا�سطون اإن طائرات حربية 
�سورية �سنت اأم�س اجلمعة غارات 
يتعر�س  الــذي  القابون  على حي 
-اإىل جانب حيي برزة وت�سرين- 
اأ�سابيع،  مــنــذ  عــ�ــســكــريــة  حلــمــلــة 
اأربعة  اأطلقت  اأن طائرة  واأ�سافوا 
�ـــســـواريـــخ دفـــعـــة واحـــــــدة خلل 

اإحدى الغارات.
ا�ــســتــبــاكــات عنيفة  اإن  قــالــوا  كــمــا 
القابون  حــي  اأطـــــراف  يف  وقــعــت 
لقوات  جـــديـــدة  عــقــب حمـــاولـــة 
واأ�سافوا  احلــي،  القتحام  النظام 
من  متكنت  امل�سلحة  املعار�سة  اأن 

�سد الهجوم.
االأ�سد  ب�سار  نــظــام  قـــوات  وكــانــت 

املناطق  واأن  حم�سومة،  املــ�ــســاألــة 
الــتــي ميــكــن لطريان  الـــوحـــيـــدة 
فيها  يعمل  اأن  الــدويل  التحالف 
هــي املــنــاطــق الــتــي يــتــواجــد فيها 
الرقة  االإرهابي يف  تنظيم داع�س 
وغــــريهــــا مــــن املـــــــدن عـــلـــى نهر 

الفرات.
مناطق  اأن  الفــريــنــتــيــيــف  واأكـــــد 
خــفــ�ــس الــتــ�ــســعــيــد املــــدرجــــة يف 
اأمام  �ستكون مغلقة  اأ�ستانا  اتفاق 
الطريان، م�سريا اإىل اأنه مل يتم 
تدوين ذلك باملذكرة التي وقعت 
عليها الدول ال�سامنة، لكن �سيتم 
وقف الطريان فوق هذه املناطق، 
و�ــســتــقــوم رو�ــســيــا كــدولــة �سامنة 
مبراقبة العمليات اجلوية يف هذا 

املجال، بح�سب تعبريه.
مناطق  يف  الــرقــابــة  وبخ�سو�س 
خف�س الت�سعيد، اأ�ساف امل�سوؤول 
االآن مل يتم  اأنـــه حــتــى  الــرو�ــســي 
حتــديــد املــراقــبــني، لــكــن بح�سب 
ي�سارك  قـــد  الـــرو�ـــســـي  الــتــ�ــســور 
االأردنــــــيــــــون يف هـــــذه املـــهـــمـــة يف 
املدرجة يف  �سوريا  مناطق جنوب 

املذكرة املوقع عليها يف اأ�ستانا.

الرو�سي  الطريان  من  املدعومة 
متكنت  االأجـــنـــبـــيـــة  واملــلــيــ�ــســيــات 
مــوؤخــرا مــن ف�سل حــي بــرزة عن 
حــي الــقــابــون، ويقع هــذا احليان 
ت�سرين-بني  حلـــي  -بــاالإ�ــســافــة 
ال�سرقية  والغوطة  دم�سق  و�سط 

املحا�سرة.
ال�سوري  النظام  قـــوات  وق�سفت 
مدينة  بــــاملــــدفــــعــــيــــة  ـــفـــت  قـــ�ـــس

عليها  ت�سيطر  الــتــي  الــلــطــامــنــة 
حماة  بــريــف  امل�سلحة  املــعــار�ــســة 
الق�سف  اأن  واأ�ـــســـاف  الــ�ــســمــايل، 

اأحدث اأ�سرارا مادية.
-وعموم  اللطامنة  مدينة  وتعد 
ال�سمايل-  حــمــاة  ريــــف  مــنــاطــق 
تخفيف  بـــــاتـــــفـــــاق  مـــ�ـــســـمـــولـــة 
اأم�س  وقــعــتــه  الـــــذي  الــتــ�ــســعــيــد 
الـــــدول الــراعــيــة لــوقــف اإطـــلق 

الــنــار يف �ــســوريــا )رو�ــســيــا وتركيا 
اأ�ستانا  جـــولـــة  خــــلل  واإيــــــــران( 
ال�سورية،  املحادثات  من  الرابعة 
�سريانه  بــــدء  يــفــرت�ــس  والــــــذي 
قوات  وا�ــســتــعــادت  ال�سبت.  الــيــوم 
حملة  بــــعــــد  مــــــوؤخــــــرا  الــــنــــظــــام 
خ�سرته  ما  جل  �سر�سة  ع�سكرية 
مــن بــلــدات وقـــرى يف ريــف حماة 

ال�سمايل.
اإن قوات  نا�سطون  قال  ويف حلب 
النظام ق�سفت باملدافع وراجمات 
الــ�ــســواريــخ مــدن وبــلــدات عندان 
وبابي�س ومعارة االأرتيق بالريف 
الــ�ــســمــايل، كــمــا ا�ــســتــهــدف ق�سف 
بــالــراجــمــات بــلــدة بـــدامـــا بريف 

اإدلب الغربي.
رئي�س  قـــــال  اخـــــــرى،  مــــن جـــهـــة 
مفاو�سات  اإىل  الــرو�ــســي  الــوفــد 
الفرينتييف  األــكــ�ــســنــدر  اأ�ــســتــانــا 
مناطق  يف  الــــطــــريان  عـــمـــل  اإن 
خف�س الت�سعيد -خا�سة طريان 
التحالف الدويل- م�ستبعد متاما 

�سواء باإبلغ م�سبق اأو من دونه.
ـــــــــاف الفــــريــــنــــتــــيــــيــــف يف  واأ�ـــــــــس
هذه  اأن  �ــســحــفــيــة  تــ�ــســريــحــات 

حمادثات لإبقاء قوات اأمريكية يف العراق بعد داع�ش

معارك كر وفر والقوات العراقية تتوغل �صمال املو�صل
•• بغداد-وكاالت:

على  االإبــقــاء  واأمــريكــيــون  عراقيون  م�سوؤولون  يبحث 
اجلارية  املعركة  انتهاء  بعد  العراق  يف  اأمريكية  قــوات 

�سد تنظيم داع�س االإرهابي.
ونقلت وكالة اأ�سو�سيتد بر�س عن م�سوؤول عراقي واآخر 
بعد  يتم  ومل  م�ستمرة،  تــزال  ال  املحادثات  اأن  اأمريكي 
على  تــوافــقــا  هــنــاك  اإن  قــاال  لكنهما  التــفــاق،  التو�سل 
احلــاجــة اإىل وجـــود طــويــل االأمـــد لــقــوات اأمــريكــيــة يف 
العراق ل�سمان اأال يظهر امل�سلحون جمددا بعد اأن يتم 

طرد تنظيم داع�س.
وقال امل�سوؤول االأمريكي اإن املحادثات ي�سارك فيها وزير 
الدفاع االأمريكي جيم�س ماتي�س وم�سوؤولون عراقيون، 
مو�سحا اأنها يف مراحلها االأوىل. كما قال اإن الطرفني 
متوافقان على اأن بقاء قوات اأمريكية يف العراق الأجل 

طويل يخدم م�سلحة العراق والواليات املتحدة.
اأن القوات االأمريكية  من جهته ذكر امل�سوؤول العراقي 
عراقية  قواعد  يف  �ستتمركز  عليها  االإبقاء  �سيتم  التي 
يف خــمــ�ــســة مـــواقـــع عــلــى االأقـــــل حــــول املــو�ــســل وعلى 
اعتبار  �سي�ستمر  اإنه  وقال  ال�سورية.  العراقية  احلــدود 
طلب  لتجنب  م�ست�سارين  االأمــريكــيــني  الع�سكريني 

موافقة الربملان على وجودهم.
ووفـــق املــ�ــســوؤول االأمـــريكـــي، فـــاإن املــحــادثــات ال ت�سمل 
القواعد  عن  م�ستقلة  اأمريكية  ع�سكرية  قواعد  اإن�ساء 
الطواقم  اآالف من  ن�سر  �سيتطلب  ذلك  الأن  العراقية، 
على  االإبقاء  �سيتم  اأنــه  واأو�سح  االأمريكية.  الع�سكرية 

•• الفجر - تون�ص – خا�ص

اجلزئي  الــــوزاري  التحوير  قبل 
بع�س  ــــــرزت  ب وبـــــعـــــده،  االأخـــــــري 
بو�سوح  ـــبـــة  املـــطـــال الــــــدعــــــوات 
ال�ساهد  يو�سف  حكومة  بتغيري 
بـــــــاأخـــــــرى غري  وا�ــــســــتــــبــــدالــــهــــا 
بحكومة  ي�سمى  مــا  او  متحزبة، 

كفاءات وطنية.
يف املـــقـــابـــل، يــحــذر كـــثـــريون من 
مثل هذه اخلطوة، الن تداعياتها 
ت�ساهم  ولــــن  كـــارثـــيـــة،  �ــســتــكــون 
االقت�سادية  االأزمــــــــــة  حــــــّل  يف 
ي�ستند  الــــتــــي  واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ال�ساهد  باإقالة  املطالبون  اليها 
تزيد  ولــن  بحكومته،  واالطــاحــة 
اال يف من�سوب االحتقان والتجاذب 

كوريا ال�صمالية تتهم وا�صنطن بالتخطيط لغتيال زعيمها
•• �صيول-وكاالت:

اجلنوبية  وكــوريــا  املتحدة  الــواليــات  اإىل  اتهاما  ال�سمالية  كــوريــا  وجهت 
اأمن  لــوزارة  بيان  يف  وجــاء  اأون.  جونغ  كيم  زعيمها  الغتيال  بالتخطيط 
الدولة يف كوريا ال�سمالية اأن اأحد مواطنيها، ا�سمه كيم، ح�سل على مبلغ 

مايل ل�سن هجوم با�ستخدام مادة بيوكيماوية.
وتاأتي هذه االتهامات يف ظل ت�ساعد التوتر يف �سبه اجلزيرة الكورية. 

ويف وقت �سابق، تعهد الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، بـحل االأزمة مع 
كوريا ال�سمالية ومنعها من تطوير اأ�سلحة نووية.

الدولة  اأمن  وزارة  ال�سمالية عن  كوريا  الر�سمية يف  االأنباء  وكالة  ونقلت 
اأن وكالة املخابرات املركزية االأمريكية )�سي اي ايه( واملخابرات الكورية 
كوريا  العليا جلمهورية  القيادة  اأعدت خطة خبيثة ال�ستهداف  اجلنوبية 
ولكنه  باالإ�سم،  اأون  جونغ  كيم  البيان  يذكر  ومل  ال�سعبية.  الدميقراطية 

ُي�سار اإليه يف كوريا ال�سمالية بالقائد االأعلى.
وت�سمل اخلطة، ح�سب البيان، ا�ستعمال مواد كيماوية ت�سمل مواد م�سعة، 

واأخرى �سامة يظهر �سررها بعد فرتة من �ستة �سهور اإىل 12 �سهرا. 
اأف�سدت ور�ست املتهم  اأن اأجهزة املخابرات الكورية اجلنوبية  وزعم البيان 
حني كان يعمل يف رو�سيا. واأ�سارت الوزارة اإىل اأن كيم تلقى معدات باالإ�سافة 

اإىل ثلث دفعات مالية على االأقل قيمتها االإجمالية 220 األف دوالر.

ال�ساد�س  اأن  ــ  ال�ساد�س من �سهر مايو من كل عام  التي توافق يوم  امل�سلحة 
من مايو ي�ستقر يف تاريخنا عنوانا الإ�سرارنا على اأن نعي�س بحرية وكرامة 
االأمن  وموفور  اجلانب  ال�سيادة..مرهوب  الراأ�س..م�سان  مرفوع  وطن  يف 

واال�ستقرار.
نهيان ويل عهد  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأكــد �ساحب  من جانبه 

تقوم  امل�سلحة  القوات  اأن   .. امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الــــذود عــن الــوطــن وحــمــايــة مكت�سباته والـــدفـــاع عــن احلق  بــواجــبــاتــهــا يف 
والعمل على ا�ستعادة اال�ستقرار للمنطقة .. اإ�سافة اإىل اإ�سهامها بفاعلية يف 
عمليات حفظ ال�سلم يف العامل .. م�سريا �سموه اإىل اأنها اأ�سبحت رمزا لقيم 

الت�سحية والفداء وال�سجاعة.

اأنها  تطبيقها  بداية  منذ  اأثبتت  الوطنية  اخلدمة  جتربة  اإن  �سموه  وقــال 
اأثبتت  الأنــهــا  امل�سلحة  قواتنا  تــاريــخ  يف  فــارقــة  ونقطة  ا�سرتاتيجية  خطوة 
قوة التفاعل والتوا�سل بني املجتمع وقواته امل�سلحة واأظهرت مدى الوالء 
ما  باأغلى  الت�سحية  اأبنائه على  الوطن وحر�س  لهذا  الفريدين  واالنتماء 

ميلكون من اأجل حمايته و�سمان رفعته .   )التفا�سيل �س3-2(

بقليل  يفوق  اأو  ي�ساوي  االأمريكيني  اجلنود  من  عــدد 
عددهم  يقدر  والــذيــن  حاليا،  املنت�سرين  اجلنود  عــدد 

ب�سبعة اآالف تقريبا.
ميدانيا،  قالت م�سادر اأمنية عراقية اإن قوات اجلي�س 
ال�سريع  الــــرد  15 والــتــا�ــســعــة وقــــوات  الــفــرقــتــني  مــن 
تخو�س معارك كر وفر يف مناطق �سمال غربي مدينة 

املو�سل.
اأن القوات العراقية مل تتمكن من ال�سيطرة  واأ�سافت 
تــتــقــدم ببطء  الــكــامــلــة عــلــى منطقة مــ�ــســريفــة، وهـــي 
تنظيم  ي�سنها  الــتــي  االنتحارية"  "الهجمات  ب�سبب 
داع�س ب�سيارات مفخخة، باالإ�سافة اإىل حقول االألغام 

والعبوات النا�سفة.
وقال قادة ع�سكريون اأم�س اجلمعة اإن القوات العراقية 
الثاين  الــيــوم  يف  ال�سمال  جهة  مــن  املو�سل  يف  توغلت 
لهجوم جديد يهدف اإىل ت�سريع وترية حملة م�ستمرة 

منذ نحو �سبعة اأ�سهر لطرد تنظيم داع�س .
التقطتها طائرة  اأطلعت عليها رويرتز  واأظهرت �سور 
بدون طيار تابعة للفرقة املدرعة التا�سعة وحلقت فوق 
قليلة  دفاعات  املو�سل  غرب  ب�سمال  م�سريفة  �ساحية 
للمت�سددين على عك�س اأجزاء اأخرى من املو�سل حيث 

ت�سد العربات واحلواجز امل�سادة للدبابات ال�سوارع.
الفرقة  قائد  نائب  خليفة  وليد  الركن  العميد  وقــال 
غربي  الــواقــعــة  حليلة  يف  لــرويــرتز  التا�سعة  املــدرعــة 
حماولة  العملية  هــذه  خــلل  يف  واجهناه  ما  م�سريفة 
عنا�سر التنظيم عرقلة القطاعات بالعجلت املفخخة 
الفرقة قتلت نحو  قــوات  اأن  واأ�ــســاف  تعويق.  ومــفــارق 

ال�سائد يف امل�سهد ال�سيا�سي.
وال يخفى ان دعاة رحيل حكومة 
ال�ساهد كانوا يراهنون على ات�ساع 
دائرة احلراك االحتجاجي، بل ان 

املوؤّججة  االأطــــراف  مــن  بع�سهم 
امل�ساندين  من  ولي�سوا  حلريقه، 

له فقط.
)التفا�سيل �س15(

اأمام بروز دعوات لإ�صقاطها:
احتاد ال�صغل: ل لإقالة احلكومة.. نعم لتقييم عملها!

على  ت�����ص��ادق  اليوني�صكو 
حمتلة القد�س  اإعتبار  ق��رار 

•• باري�ص-اأ ف ب:

التنفيذي  املجل�س  اأعــ�ــســاء  اأيـــد 
املتحدة  االأمم  ملــنــظــمــة  الـــتـــابـــع 
لـــلـــرتبـــيـــة والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم 
)اليوني�سكو( اأم�س اجلمعة قرارا 
احتلل"  �سلطة  ا�سرائيل  يعترب 
اإلغاء  على  ويح�سها  القد�س،  يف 
اأي اجراء من �سانه ان يغري طابع 

اأو و�سع املدينة.
وي�ستنكر ن�س القرار الذي متت 
املوافقة عليه يف مقر اليوني�سكو 
يف بـــاريـــ�ـــس جــمــيــع االجــــــــراءات 
واالأفـــعـــال الــقــانــونــيــة واالإداريـــــة 
�سلطة  ا�ــســرائــيــل،  تتخذها  الــتــي 
ت�سعى  اأو  غريت  التي  االحتلل، 
املدينة  وو�سع  طابع  تغيري،  اإىل 

املقد�سة، القد�س.

اغ���ت���ي���ال اأرب����ع����ة ج��ن��ود 
ت���ع���ز  يف  مي�����ن�����ي�����ن 

•• عدن-اأ ف ب:

قــــتــــل اربـــــعـــــة جـــــنـــــود يف قـــــوات 
بها  املــعــرتف  اليمنية  احلــكــومــة 
متفرقة  اغـــتـــيـــال  عـــمـــلـــيـــات  يف 
مدينة  يف  جمـــهـــولـــون  نـــفـــذهـــا 
يحا�سرها  الــتــي  اجلــنــوبــيــة  تــعــز 
املتمردون احلوثيون منذ  جزئيا 
اكرث من عامني، بح�سب ما افاد 

اجلمعة م�سوؤول امني.
الـــــقـــــوات  املــــــ�ــــــســــــوؤول يف  وقـــــــــال 
بر�س  فران�س  لوكالة  احلكومية 
وقعت  االغــــتــــيــــال  عـــمـــلـــيـــات  ان 
يف  خمتلفة  مناطق  يف  اخلمي�س 
حكومة  قــــوات  ت�سيطر  املــديــنــة 
من�سور  ــــــه  رب عـــبـــد  الـــرئـــيـــ�ـــس 
م�سلحني  متهما  عــلــيــهــا،  هــــادي 

جمهولني بتنفيذها.

م��ق��ت��ل ج���ن���دي اأم��ري��ك��ي 
ب��ال�����ص��وم��ال  ع��م��ل��ي��ة  يف 

•• مقدي�صو-اأ ف ب:

عملية  خــلل  مريكي  جندي  قتل 
�ــســد حــركــة الــ�ــســبــاب بــالــقــرب من 
كـــلـــم غرب   60 بـــعـــد  عـــلـــى  بــــــاري 
قيادة  اأعلنت  مــا  ح�سب  مقدي�سو، 
افريقيا  يف  االمـــريكـــيـــة  الــــقــــوات 

افريكوم ام�س يف بيان.
وجــاء يف بيان �ــســادر عــن افريكوم 
انه يف 4 مايو قتل جندي امريكي 
الــ�ــســبــاب قرب  �ــســد  خـــلل عملية 
بــــاري بــالــ�ــســومــال عــلــى بــعــد 40 
ان  م�سيفا  مقدي�سو  غـــرب  مــيــل 
كـــانـــت تقوم  الــــقــــوات االمـــريكـــيـــة 
وم�ساعدة  الـــنـــ�ـــســـائـــح  بـــتـــقـــدمي 
اجلي�س الوطني ال�سومايل يف هذه 
الــنــاطــقــة با�سم  الــعــمــلــيــة. وقــالــت 
امريكيني  جــنــديــني  ان  افــريــكــوم 
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اأخبـار الإمـارات

اأكد اأنها �صتظل دائما رمزا للوحدة الوطنية و�صندا للأ�صقاء وعونا للأ�صدقاء 

رئي�س الدولة : القوات امل�صلحة ت�صهم يف ن�صرة احلق و�صون الأمن العربي
ما�صون يف تطوير قدرات قواتنا ت�صليحا وتنظيما وتدريبا واإدارة مبا ميكنها من موا�صلة اأداء واجباتها الوطنية الدفاعية ومهامها الإن�صانية العاملية

نتقدم بال�صكر ل�صعبنا الويف .. ونقف حتية واإجلل ل�صهداء الوطن الذين �صحوا باأرواحهم يف �صبيل احلق و�صونا لأمننا اخلليجي والعربي 

وجه حتية تكرمي واإجلل ل�صهداء الوطن الأبرار جمددا عهد وطننا بحفظ دمائهم وال�صهر على راحة اأ�صرهم ورعاية اأبنائهم 

حممد بن را�صد : تنفيذ القوات امل�صلحة ملهام خارج حدود الدولة يج�صد نهجها يف ن�صرة احلق
اخلدمة الوطنية اأتاحت لأجيالنا النا�صئة يف وقت مبكر لتحمل امل�صوؤولية املقرونة ب�صرف عظيم والرتواء من معني الوطنية ال�صافية 

الإرهابيون اأ�صحاب م�صروع ظلمي خارج على كل النوامي�ش الإن�صانية والدينية وي�صري عك�ش �صري التاريخ والجتماع الب�صري
وطننا بخري ونعمة .. نعي�ش الزدهار ون�صتظل بالأمن وال�صتقرار و نوؤمن باأن اأف�صل اأيامنا ما تزال اأمامنا

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سموال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
اأن القوات امل�سلحة ت�سهم يف تعزيز اأمن وا�ستقرار دولتنا و�سعبنا واالأ�سقاء 
اإ�سافة اإىل مد يد العون  يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي .. 
لن�سرة املظلوم واإغاثة املحتاج .. م�سددا �سموه على اأنها �ستظل دائما رمزا 
لها  االنتماء  ويبقى  للأ�سدقاء  وعونا  للأ�سقاء  و�سندا  الوطنية  للوحدة 

دائما �سرفا وواجبا وحقا جلميع املواطنني.
ووجه �سموه ــ يف كلمة له مبنا�سبة الذكرى الـ 41 لتوحيد القوات امل�سلحة 
ــ حتية فخر واعتزاز  التي توافق يوم ال�ساد�س من �سهر مايو من كل عام 
الوطن وحفاظا على مكت�سبات  امل�سلحة..حماية لرتاب  قواتنا  بت�سحيات 
اأمن  واحــة  وعطائكم  بذلكم  بف�سل  اأ�سبحت  التي  دولته  ومنجزات  �سعبه 

واأمان وا�ستقرار يف املنطقة.
امل�سلحة  قواتنا  اإليه  و�سلت  ما  اإن   .. الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  وقــال 
�ساملة  وطنية  ا�سرتاتيجية  روؤيــة  نتاج  هو   .. عالية  وجاهزية  كفاءة  من 
مكنت دولتنا ــ بعون اهلل ــ من بناء قوة رادعة عمادها �سباب مدرب وجمهز 

�سحوا  الــذيــن  الــوطــن  ل�سهداء  واجـــلال  حتية  فيه  نقف  يــوم   .. امل�سلحة 
موؤكدين   .. والعربي  اخلليجي  الأمننا  و�سونا  احلــق  �سبيل  يف  بــاأرواحــهــم 
اأنه يوم  اأ�سرهم ورعايتنا الكاملة وال�ساملة الأبنائهم ..  وقوفنا اإىل جانب 
نتقدم فيه بال�سكر ل�سعبنا الويف .. امللتف حول قيادته..امل�سطف اإىل جانب 

جنودنا ي�سد من عزمهم ويرفع من معنوياتهم.
اإن ما و�سلت اإليه قواتنا امل�سلحة من كفاءة وجاهزية عالية..هو نتاج روؤية 
ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة مكنت دولتنا ــ بعون اهلل ــ من بناء قوة رادعة..

عمادها �سباب مدرب وجمهز باأحدث العتداد واالأنظمة والتقنيات.
االإمـــارات.. حكام  االأعــلــى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخـــواين  واإنــنــا 
وتدريبا  وتنظيما  ت�سليحا  امل�سلحة  قــواتــنــا  قــــدرات  تــطــويــر  يف  مــا�ــســون 
واإدارة مبا ميكنها من موا�سلة اأداء واجباتها الوطنية الدفاعية ومهامها 

االإن�سانية العاملية م�ساركة يف حفظ االأمن وال�سلم الدوليني.
اأبنائي وبناتي ...

نحن فخورون باإجنازاتكم وجناحاتكم يف تنفيذ املهام التي اأوكلت اإليكم .. 
لقد اأديتموها بكفاءة واإخل�س واأ�سهمتم بذلك يف تعزيز االأمن واال�ستقرار 
التعاون لدول اخلليج العربي  لدولتنا ول�سعبنا وللأ�سقاء يف دول جمل�س 

باأحدث العتاد واالأنظمة والتقنيات .. موؤكدا اأن الدولة ما�سية يف تطوير 
موا�سلة  من  ميكنها  مبا  واإدارة  وتدريبا  وتنظيما  ت�سليحا  قواتها  قــدرات 
العاملية..م�ساركة يف  االإن�سانية  ومهامها  الدفاعية  الوطنية  واجباتها  اأداء 

احلفاظ على االأمن وال�سلم الدوليني  .
ــ ال�سكر ل�سعبنا الويف..امللتف حول قيادته.. وقدم �سموه ــ يف هذه املنا�سبة 

امل�سطف اإىل جانب جنودنا ي�سد من عزمهم ويرفع من معنوياتهم  .
وفيما يلي ن�س كلمة �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة......

 اأبنائي قادة و�سباط و�سباط �سف وجنود قواتنا امل�سلحة البا�سلة ...ال�سلم 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..

قواتها  لتوحيد  واالأربــعــني  احلــاديــة  بــالــذكــرى  حتتفل  وبــلدنــا   .. ي�سرنا 
وما  جهد  من  بذلتم  مبا  واعــتــزاز  فخر  بتحية  لكم  نتقدم  اأن   .. امل�سلحة 
قدمتم من ت�سحيات..حماية لرتاب الوطن وحفاظا على مكت�سبات �سعبه 
واأمان  اأمن  واحة  بذلكم وعطائكم  بف�سل  اأ�سبحت  التي  دولته  ومنجزات 

وا�ستقرار يف املنطقة.
اإن ال�ساد�س من مايو .. يوم ن�ستح�سر فيه بكل التقدير �سرية املغفور لهم 
قواتنا  بتوحيد  التاريخي  الــقــرار  اتــخــذوا  الذين  املوؤ�س�سني  الــقــادة  اآبائنا 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
امل�سلحة ملهام خارج  القوات  اأن تنفيذ  الــوزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
والــدفــاع عن م�سالح  ن�سرة احلــق  ملباديء  ياأتي جت�سيدا  البلد  حــدود 
وطننا العليا .. ويقيننا باأن اأمننا الوطني ال ينف�سل عن االأمن االإقليمي 

والعاملي  .
القوات  لتوحيد   41 الــ  الذكرى  مبنا�سبة  له  كلمة  يف  ــ  �سموه  واأ�ساف 
امل�سلحة التي توافق يوم ال�ساد�س من �سهر مايو من كل عام ــ اأن ال�ساد�س 
بحرية  نعي�س  اأن  على  الإ�ــســرارنــا  عنوانا  تاريخنا  يف  ي�ستقر  مايو  مــن 
وكــرامــة يف وطــن مــرفــوع الــراأ�ــس..مــ�ــســان الــ�ــســيــادة..مــرهــوب اجلانب 

وموفور االأمن واال�ستقرار  .
جناح  مع  اإنــه  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وقــال 
برنامج اخلدمة الوطنية املوؤزر يف �سفوف القوات امل�سلحة واإقبال ال�سباب 
عليه ب�سغف وحميه والتزام..اأتيح للأجيال النا�سئة يف وقت مبكر حتمل 
امل�سوؤولية املقرونة ب�سرف عظيم واالرتواء من معني الوطنية ال�سافية 
واالنخراط يف عامل اجلندية الزاخر بالقيم ال�سامية والتقاليد العريقة 

وال�سلوكيات االإيجابية  .
ووجه �سموه حتية تكرمي واإجلل ل�سهداء الوطن االأبرار جمددا عهد 
وطننا بحفظ دمائهم وال�سهر على راحة اأ�سرهم ورعاية اأبنائهم رعاية 

�ساملة ودائمة  .
اأن الهزمية احلتمية للإرهابيني وتنظيماتهم لن تنهي  واأ�ساف �سموه 
املعركة مع االإرهاب فهوؤالء نتاج تربة فكرية م�سمومة و�سيا�سات عقيمة 
اأنها م�سوؤولية  وال بديل عن تنقية الرتبة واإ�سلح ال�سيا�سات.. موؤكدا 
بحكوماتها  االإ�ــســلمــيــة  العربية  الـــدول  االأوىل  الــدرجــة  يف  تتحملها 
وعلمائها ومفكريها وهيئاتها الدينية . واأ�سار �سموه اإىل اأن االإرهابيني 
�سلوا عن �سواء ال�سبيل وعاثوا يف االأر�س خرابا وف�سادا وارتكبوا اأب�سع 
الفظاعات بحق املدنيني بجانب ت�سويه �سورة االإ�سلم وامل�سلمني لدى 
الراأي العام العاملي وحتويلهما اإىل مادة تغذي املتطرفني والعن�سريني 

يف كل دولة تعي�س فيها اأقلية اإ�سلمية كبرية كانت اأم �سغرية  .
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  كلمة �ساحب  ن�س  يلي  فيما 
التي وجهها عرب جملة درع الوطن .....  اإخواين واأبنائي وبناتي �سباط 
ال�سلم   ... الكرام  اأبناء وبنات وطني   .. البا�سلة  امل�سلحة  وجنود قواتنا 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...
االإمـــارات  قـــوات  توحيد  قـــرار  �ــســدور  ذكـــرى  بحلول  واأهنئكم  اأحييكم 

امل�سلحة يف ال�ساد�س من مايو 1976.
..ال�سيخ  الــقــرار  هــذا  �سناع  الأرواح  والعرفان  بالتقدير  معكم  واأتــوجــه 
زايد بن �سلطان اآل نهيان واإخوانه اأع�ساء املجل�س االأعلى للحتاد حكام 

االإمارات طيب اهلل ثراهم واأثابهم على ما قدموه لوطننا واأمتنا.
وطننا  عهد  واأجــــدد  االأبــــرار  ل�سهدائنا  واإجــــلال  تكرميا  معكم  واأقـــف 
بحفظ دمائهم وال�سهر على راحة اأ�سرهم ورعاية اأبنائهم رعاية �ساملة 

ودائمة.
بناء  واأربعني عاما ومع انطلقة م�سرية  اليوم منذ واحد  يف مثل هذا 
قواتنا امل�سلحة..فتحت اأمام دولتنا االحتادية اأو�سع اآفاق توطيد اأركانها 
جمرد  تكن  مل  البناء  فم�سرية  مواطنيها  ومتكني  موؤ�س�ساتها  وتعزيز 
عملية فنية تتعلق بالتنظيم والت�سليح والتاأهيل والتدريب فقط..اإمنا 

وموؤامرات زعزعة ا�ستقرار دول املنطقة العربية ون�سر الفو�سى والعنف 
يف اأرجائها..يتجلى نهو�سنا نحن االإماراتيون بواجباتنا وم�سوؤولياتنا يف 
ق�سائنا على حماوالت اإ�سعال الفنت يف بلدنا ق�ساء مربما ويف جناحنا 
يف تعزيز التنمية واالزدهار وتوطيد االأمن واال�ستقرار وم�سينا قدما يف 

تطوير م�سادر قواتنا الذاتية.
اأيها ال�سباط واجلنود ... اأبناء وبنات االإمارات .....

لقواتنا  خا�سة  بتحية  نتوجه  مايو..  من  ال�ساد�س  ذكرى  نحيي  ونحن 
ن�سرة احلق  ملبادئنا يف  تنفذ مهامها خارج حدود بلدنا جت�سيدا  التي 
والدفاع عن م�سالح وطننا العليا .. ويقيننا بان اأمننا الوطني ال ينف�سل 
عن االأمن يف اإقليمنا وعاملنا .. من هنا نه�سنا مب�سوؤولياتنا يف مواجهة 
م�سادر اخلطر يف اإقليمنا..ف�ساركنا يف التحالف الدويل ملحاربة االإرهاب 
هويته  وتغيري  اليمن  اختطاف  حمــاولــة  الإحــبــاط  العربي  والتحالف 
العربية وحتويله اإىل قاعدة لتهديد اأمن اململكة العربية ال�سعودية الذي 
هو ركن حيوي يف بنية اأمن دول جمل�س التعاون واالأمن العربي باأ�سره.

الثالث..فاإن  عامها  يف  ونيف  �سهر  قبل  اليمن  يف  االأزمـــة  دخــول  ومــع 
التحالف العربي مطمئن اىل قدرته على حتقيق اأهدافه بعد اأن حقق 
اإجنازات ا�سرتاتيجية متثلت يف اإف�سال خمططات االإنقلبيني ومتكني 
اأرا�سيه  معظم  على  �سيطرتها  وب�سط  اليمن  اإىل  العودة  من  ال�سرعية 
ودعم اإعادة بناء اجلي�س الوطني وبناء املوؤ�س�سات واإطلق اإعمار ما خربه 
اأن  اإىل  مهمتها  التحالف  دول  املحررة..و�ستكمل  املناطق  يف  االنقلب 
يتمكن ال�سعب اليمني من تقرير م�ستقبله بعيدا عن اإرهاب االنقلبيني 

وتهديدهم ووعيدهم.
التحالف  االإرهـــاب..فـــاإجنـــازات  مكافحة  يف  م�ساركتنا  �سعيد  على  اأمــا 
الدويل تكرب كل يوم ومطاردة االإرهابيني ال تتوقف وهم يف حال فرار 
وانح�سار وم�سروعهم الظلمي اإىل زوال الأنه خارج عن كل النوامي�س 

االإن�سانية والدينية وي�سري عك�س �سري التاريخ واالجتماع الب�سري.
مع  املعركة  تنهي  لــن  وتنظيماتهم  للإرهابيني  احلتمية  الهزمية  اإن 
ال  عقيمة  و�سيا�سات  م�سمومة  فكرية  تــربــة  نــتــاج  فــهــوؤالء   .. االإرهــــاب 
ال�سيا�سات  واإ�ــســلح  الرتبة  تنقية  عن  بديل  وال  اأنفها  من  اأبعد  تــرى 
العربية االإ�سلمية  وهذه م�سوؤولية تتحملها يف الدرجة االأوىل الدول 
بحكوماتها وعلمائها ومفكريها وهيئاتها الدينية .. فاالإرهابيون �سلوا 
عن �سواء ال�سبيل وعاثوا يف االأر�س خرابا وف�سادا وارتكبوا اأب�سع الفظاعات 
بحق املدنيني وفوق ذلك �سوهوا �سورة االإ�سلم وامل�سلمني لدى الراأي 
العام العاملي وحولوهما اإىل مادة تغذي املتطرفني والعن�سريني يف كل 

دولة تعي�س فيها اأقلية اإ�سلمية كبرية كانت اأم �سغرية.
... نحن دولة تتوخى  االإمــارات  اأبناء وبنات   ... ال�سباط واجلنود  اأيها 
نعي�س يف  لكننا   .. اإليه  ال�سلم وت�سعى  ال�سلمي وحتب  التعاي�س  مبادئ 
على  وتتناف�س  والكبرية  الكربى  دولــه  وتتدافع  امل�سالح  حتكمه  عــامل 
م�ساحلها  لتعظيم  ال�سانحة  الفر�س  النتهاز  وت�سارع  والنفوذ  الــرثوة 
منطقتنا  يف  الراهن  وامل�سهد   .. الفر�س  هذه  خلق  على  تعمل  واأحيانا 
الفر�س  وانتهاز  والتناف�س  التدافع  هــذا  على  �ساهد  وحولها  العربية 

وخلقها.
ال�سغرية  الــدول  وا�ستقرار  واأمــن  ومــقــدرات  لــذلــك..ال حافظا حلرية 
وانتهاج  الــذاتــيــة  قوتها  مــ�ــســادر  وتنمية  نف�سها  على  االعــتــمــاد  �ــســوى 
والتنفيذ  واحلــ�ــســاب  والتخطيط  اال�ــســتــعــداد  حت�سن  حكيمة  �سيا�سات 

وتواكب املتغريات وتن�سج اأو�سع �سبكات ال�سداقة عرب العامل.

اأي�سا كانت عملية ا�سرتاتيجية لبناء املحور الرئي�سي يف منظومة قوتنا 
الذاتية.

فاعل  امل�سلحة  قواتنا  اال�سرتاتيجية..باتت  العملية  هــذه  خ�سم  ويف 
رئي�سيا يف التنمية ال�ساملة ومرجل للن�سهار الوطني يعزز وحدة بيتنا 
متا�سكا  جمتمعنا  ويزيد  االإماراتية  الوطنية  هويتنا  م�سامني  ويعمق 

وتلحما ودولتنا قوة ومناعة وباأ�سا.
من هنا يتبواأ يوم ال�ساد�س من مايو مكانته االأثرية يف حياتنا و ي�ستقر يف 
تاريخنا عنوانا الإ�سرارنا على اأن نعي�س بحرية وكرامة يف وطن مرفوع 

الراأ�س..م�سان ال�سيادة..مرهوب اجلانب وموفور االأمن واال�ستقرار.
يف  ملحمية  م�سرية  مع  التوا�سل  فر�سة  الذكرى  متنحنا  عــام  كل  ويف 
االأخرى  الوطنية  بناء �سروحنا  واكب م�سرية  �سامخ  بناء �سرح وطني 
تكوين  بنماذج متفوقة يف  واال�ستقرار ورفدها  باالأمن  وحماها وظللها 
املوارد الب�سرية واإعداد القادة واتقان معارف الع�سر يف حقول التقنية 
والتنظيم واالإدارة..ويف النموذج االأعلى للوالء واالنتماء والعطاء للوطن 

واال�ستعداد لفدائه واال�ست�سهاد يف �سبيل حريته وعزته وكرامته.
ومع النجاح املوؤزر لربنامج اخلدمة الوطنية يف �سفوف قواتنا امل�سلحة 
يف  النا�سئة  الأجيالنا  والتزام..اأتيح  وحميه  ب�سغف  عليه  �سبابنا  واإقبال 
وقت مبكر حتمل امل�سوؤولية املقرونة ب�سرف عظيم واالرتواء من معني 
الوطنية ال�سافية واالنخراط يف عامل اجلندية الزاخر بالقيم ال�سامية 

والتقاليد العريقة وال�سلوكيات االإيجابية....
اأيها ال�سباط واجلنود ..... اأبناء وبنات االإمارات .....

اأ�سكاال  اأر�ــس بلدنا ونحن كابرا من كابر .. نواجه  منذ تواجدنا على 
.. نه�س  االأوائــل  اأ�سلفنا  امل�سريية ومن كل جيل منذ  التحديات  من 

اإماراتيون �سجعان وواجهوا التحديات وتغلبوا عليها.
اأبناوؤنا املوؤ�س�سون وواجهوا حتديات  ويف حقبة تاريخنا احلديث..نه�س 
باإقامة  واأر�ــســوا  عليها  وتغلبوا  والتخلف  وال�سعف  والت�ستت  التجزئة 
التنمية  االإماراتي يف  احتادنا وتوحيد قواتنا..قواعد دولتنا ومنوذجنا 

ال�ساملة والتقدم والتح�سر.
وكانت عملية بناء القوات امل�سلحة من اأ�سخم التحديات التي واجهناها .. 
وكان جناحنا يف تكوين الكوادر الع�سكرية الوطنية معقودا على جناحنا 
يف حقول التنمية كافة وخا�سة يف حقلي التعليمني العام والع�سكري..

االإماراتي  بامتياز.. فنموذجنا  التحديات  وقد جنحنا يف مواجهة هذه 
ي�سع تقدما يف كل موؤ�سرات التنمية ال�ساملة.. وقواتنا امل�سلحة يف اأعلى 
درجات اجلاهزية والكفاءة واأبناوؤنا ي�سكلون قوامها من اأعلى الرتب اإىل 
اأحدث خريج من كلية اأو مدر�سة ع�سكرية ويديرون اأكرث نظم االأ�سلحة 
والنظم االإلكرتونية تطورا وتقدما وينفذون مهامهم يف حماية وطننا 

ويف �ساحات الوغى ب�سجاعة واقتدار.
ثراه  اهلل  طيب  زايــد  ال�سيخ  فكر  �سغلت  التي  الع�سكرية  �سناعاتنا  اأمــا 
غداة قرار التوحيد وكانت اآنذاك مبثابة احللم بعيد املنال فقد اأ�سبحت 
رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخــي  برعاية 
زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأخــي �ساحب  الدولة حفظه اهلل وجهود 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة حفظه 
اهلل حقيقة تنب�س باحلياة وتنمو وتتطور وتناف�س يف االأ�سواق العاملية 
اقت�سادنا  تنويع  وتعزز  احتياجاتها  من  جــزءا  امل�سلحة  لقواتنا  وتوفر 

وتفتح اآفاقا جديدة الأبنائنا يف جماالت البحث العلمي واالبتكار.
والـــيـــوم و بــعــد �ــســنــوات حـــافـــلت بــالــتــحــديــات الــنــاجــمــة عـــن م�ساريع 

ويف مد يد العون لن�سرة املظلوم واإغاثة املحتاج .. و�ستظل قواتنا امل�سلحة 
للأ�سدقاء  وعونا  للأ�سقاء  و�سندا  الوطنية  للوحدة  رمــزا  دائما  كعهدها 

و�سيبقى االنتماء لها دائما �سرفا وواجبا وحقا جلميع املواطنني.
وفقنا اهلل و�سدد على طريق اخلري خطانا .. وال�سلم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته  .

لقد كان بناء قوتنا الذاتية هاج�س جيل التاأ�سي�س و�ساغله االأكرب.. فكان 
االحتاد وكان توحيد القوات امل�سلحة وتطويرها وكانت التنمية ال�ساملة 
عميقا  وا�ستقرارها  االإماراتية  الوطنية  الهوية  تبلور  واملتوازنة..وكان 
يف قلوب االإماراتيني وعقولهم .. ومع انتقال الراية اإىل جيل التمكني 
بقيادة اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل..ا�ستقر تعزيز قوتنا الذاتية حمورا لروؤانا وا�سرتاتيجياتنا 
مواردنا  يف  ال�سخم  ا�ستثمارنا  فكان  ومبادراتنا.  وم�ساريعنا  وخططنا 
واالت�ساالت  املــعــلــومــات  ثـــورة  ملقت�سيات  املــبــكــر  وا�ستيعابنا  الب�سرية 
وحر�سنا  املعرفة  اقت�ساد  ملتطلبات  وتلبيتنا  التحتية  للبنى  وتطويرنا 
على تطوير االأداء احلكومي و�سعينا لتنويع اقت�سادنا الوطني ودخولنا 
النظيفة  والطاقة  الدقيقة  وال�سناعات  الع�سكرية  ال�سناعات  ميادين 

وعلوم الف�ساء والذرة.
وكنتم اأنتم يا اأبناء وبنات االإمارات يف قلب ا�سرتاتيجيات تعزيز قواتنا 
ثقة  حمــل  ومــازلــتــم  وكنتم   .. غايتها  واأنــتــم  و�سيلتها  الــذاتــيــة..فــاأنــتــم 
مب�ساحته  ال�سغري  وطننا  جعلنا  وبكم   .. لطموحاتها  واأهــل  قيادتكم 
واجتماعهم  وتراحمهم  اأبنائه  وتلحم  ون�سائه  برجاله  كبريا  و�سكانه 
عــلــى اخلـــري ومــكــارم االأخــــلق ووقــوفــهــم �سفا واحــــدا خــلــف قيادتهم 

والتفافهم حول روؤاها وخططها و�سيا�ساتها.
اأيها ال�سباط واجلنود ..اأبناء وبنات االإمارات.... وطننا بخري ونعمة .. 
نعي�س االزدهار ونتظلل باالأمن واال�ستقرار و نوؤمن باأن اأف�سل اأيامنا ما 

تزال اأمامنا..
نعلم على اليقني اأن عقولنا و�سواعدنا هي من اأو�سلنا اإىل ما نحن فيه 
وعليه .. وعقولنا و�سواعدنا هي من �سيوؤمن م�ستقبل وطننا واأجيالنا 
وب�سعبنا كبرية..وخرباتنا يف مواجهة  وباأنف�سنا  باهلل  ثقتنا   .. القادمة 
التحديات ثرية.. وقدراتنا متاأهبة للتغلب على اأية خماطر تهدد اأمتنا 

وازدهارنا. وقد اأثبتنا اأنه ال يوجد �سعب و�سديد فوق طاقتنا.
اأما اأنتم يا من نلتم �سرف االنت�ساب اإىل ال�سلك الع�سكري .. فلكم ومن 
�سبقوكم �سكر وتقدير قيادتكم و�سعبكم .. اأنتم حمل فخر اأمتنا وم�سدر 
واالنتماء  العطاء  عــنــهــا..روح  وتــعــربون  اأمتنا  روح  اعتزازها..متثلون 
كبرية  م�سوؤولية  الذات..وتتحملون  واإنكار  والفداء  والت�سحية  والوالء 
يف مرحلة ا�سطربت فيها اأو�ساع اإقليمنا وعاملنا وتثبتون اأنكم اأهل لها..

والبحر  الــرب  ثغور  ويف  مع�سكراتكم  يف  كنتم  اأينما  فــردا  فــردا  اأ�سكركم 
واجلو ويف ميادين القتال. واأ�سال العزيز القدير اأن ي�سملكم برعايته و 

يدمي التوفيق حليفا لكم يف مهامكم وحلكم وترحالكم ..
واأحيي معكم يف يوم قواتنا امل�سلحة قائد م�سريتنا اأخي �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخي �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل .. والتحية مو�سولة الأخواين اأ�سحاب 
ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى للحتاد حكام االإمارات حفظهم اهلل ولكل 

اأبناء �سعبنا الكرمي .. وال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  .
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اأخبـار الإمـارات

اأكد اأنها اأ�صبحت رمزا لقيم الت�صحية والفداء وال�صجاعة

حممد بن زايد: القوات امل�صلحة ت�صهم بفاعلية يف ا�صتقرار املنطقة وحفظ ال�صالم يف العامل
قواتنا امل�صلحة تعد من اأكرث جيو�ش املنطقة تدريبا واحرتافا وت�صليحا وحتولت اإىل قوة اإقليمية رئي�صية ي�صار اإليها بالبنان

كل قطرة دم اإماراتية ت�صيل يف ميادين ال�صرف و�صاحات الوغى هي و�صام �صرف على �صدورنا جميعا
اخلدمة الوطنية اأثبتت قوة التفاعل بني املجتمع وقواته امل�صلحة واأظهرت مدى الولء والنتماء الفريدين للوطن 

اأكد اأن القرار التاريخي بتوحيد القوات امل�صلحة الإماراتية و�صعنا يف م�صاف اجليو�ش القوية

حاكم عجمان : حتية فخر واعتزاز ب�صمود وت�صحيات اأبنائنا جنود الوطن البوا�صل
�صهداء الإمارات.. هم اأغلى ما منلك فهم اأبناوؤنا الذين تربوا على اأر�ش بلدهم وقدموا اأرواحهم الطاهرة ن�صرة للدين والوطن وال�صرعية 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأكــد �ساحب 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة .. اأن القوات امل�سلحة تقوم بواجباتها 
الــذود عن الوطن وحماية مكت�سباته والدفاع عن احلق والعمل على  يف 
بفاعلية يف عمليات  اإ�سهامها  اإىل  اإ�سافة   .. للمنطقة  اال�ستقرار  ا�ستعادة 
لقيم  رمــزا  اأ�سبحت  اأنها  اإىل  �سموه  م�سريا   .. العامل  يف  ال�سلم  حفظ 

الت�سحية والفداء وال�سجاعة.
اأنها  اأثبتت منذ بداية تطبيقها  اإن جتربة اخلدمة الوطنية  وقال �سموه 
اأثبتت  الأنها  امل�سلحة  قواتنا  تاريخ  فارقة يف  ونقطة  ا�سرتاتيجية  خطوة 
قوة التفاعل والتوا�سل بني املجتمع وقواته امل�سلحة واأظهرت مدى الوالء 
واالنتماء الفريدين لهذا الوطن وحر�س اأبنائه على الت�سحية باأغلى ما 

ميلكون من اأجل حمايته و�سمان رفعته  .
القوات  لتوحيد   41 الــــــ  الــذكــرى  مبنا�سبة  كلمته  يف  ــــ  �سموه  واأ�ــســاف 
امل�سلحة التي توافق يوم ال�ساد�س من �سهر مايو من كل عام ــ اأن كل قطرة 
دم اإماراتية ت�سيل يف ميادين ال�سرف و�ساحات الوغى هي و�سام �سرف على 
�سدورنا جميعا.. ي�سعرنا بالفخر واالعتزاز و ي�سع على كاهلنا يف الوقت 
وعزيزة  قوية  امل�سلحة  قواتنا  على  احلــفــاظ  يف  كــربى  م�سوؤولية  نف�سه 
وقادرة على تاأدية املهام املوكلة اإليها �سواء داخل حدود الوطن اأو خارجه 

على اأمت وجه  .
اإكبار  ر�سالة   .. نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ووجــه 
البا�سلة  امل�سلحة  قــواتــنــا  وجــنــود  ال�سف  و�ــســبــاط  �سباط  اإىل  واإجــــلل 
املدافعني عن حمى الوطن واملتواجدين على اأر�س اليمن ال�سقيق يقدمون 
العربي  ال�سعب  اإىل جانب  و يقفون  دفاعا عن احلق  واأرواحــهــم  دماءهم 
اليمني ال�سقيق �سد ما يتهدد هويته العربية االأ�سيلة .. جم�سدين قيم 
دولة االإمارات وروؤية باين نه�ستها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
التاريخية  بامل�سوؤولية  االلتزام  �سموه  واأكــد   ..  - ثــراه  نهيان - طيب اهلل 

جتاه �سعبنا ومنطقتنا واأمتنا العربية واالإ�سلمية.
وقفزات  كبريا  تــطــورا  ت�سهد  البا�سلة  امل�سلحة  الــقــوات  اإن  �سموه  وقــال 
هائلة وقد و�سلت بف�سل توجيه ورعاية القيادة احلكيمة واإخل�س اأبناء 

- طيب اهلل ثراه - وموؤكدين التزامنا مب�سوؤوليتنا التاريخية جتاه �سعبنا 
ومنطقتنا واأمتنا العربية واالإ�سلمية.

اإن ما قام ويقوم به �سباطنا وجنودنا البوا�سل يف معركة الواجب يف اليمن 
ال�سقيق ي�سجل دون �سك يف اأن�سع �سفحات التاريخ االإماراتي والعربي بل 
والوقوف  املظلوم  ن�سرة  هو  باالأ�سا�س  الأن هدفه  واالإن�ساين  واالإ�سلمي 

اإىل جانب احلق واإعادة االأمن واال�ستقرار اإىل املنطقة.
البا�سلة..نرتحم  امل�سلحة  قواتنا  لتوحيد  واالأربعني  الذكرى احلادية  يف 
على �سهدائنا االأبرار الذين �سطروا بدمائهم الزكية اأروع �سور الت�سحية 
والفداء واجلهاد بالنف�س مانحني وطنهم جمدا جديدا وبا�سطني الأبنائه 
وجانب  جانبهم  اإىل  الكامل  وقوفنا  نوؤكد  اإذ  واإنــنــا  م�ستقرة  اآمنة  حياة 
وقــدوة ح�سنة  ت�سحيات عظيمة  ملا قدموه من  وفاء  اأبنائهم وعائلتهم 
للأجيال من بعدهم .. فاإننا نوؤكد اأي�سا اأن كل قطرة دم اإماراتية ت�سيل 
يف ميادين ال�سرف و�ساحات الوغى هي و�سام �سرف على �سدورنا جميعا 
ي�سعرنا بالفخر واالعتزاز و ي�سع على كاهلنا يف الوقت نف�سه م�سوؤولية 
تاأدية  على  وقــادرة  وعزيزة  قوية  امل�سلحة  قواتنا  على  كربى يف احلفاظ 

املهام املوكلة اإليها �سواء داخل حدود الوطن اأو خارجه على اأمت وجه.
البا�سلة  امل�سلحة  قواتنا  وجنود  �سف  و�سباط  �سباط  واأخــواتــي  اإخــواين 

....
اإننا نحتفل بهذا اليوم املجيد بينما ت�سهد قواتنا امل�سلحة البا�سلة تطورا 
كبريا وقفزات هائلة وقد و�سلت بف�سل توجيه ورعاية القيادة احلكيمة 
.. وها هي قواتنا  اإىل م�ستويات متقدمة جدا  االإمــارات  اأبناء  واإخل�س 
بل  وت�سليحا  واحــرتافــا  تدريبا  املنطقة  جيو�س  اأكــرث  مــن  تعد  امل�سلحة 
ذلك  اأثبتت  وقد  بالبنان  اإليها  ي�سار  رئي�سية  اإقليمية  قوة  اإىل  وحتولت 
التي  واملــهــام  ال�سقيق  اليمن  يف  البا�سلة  قواتنا  خا�ستها  التي  التجربة 
نفذتها يف اإطار م�ساركتها الفاعلة يف قوات حفظ ال�سلم التابعة للأمم 
املتحدة يف العديد من مناطق العامل حيث نالت التقدير والثناء الداخلي 

واخلارجي على حد �سواء.
واإنــنــا مــلــتــزمــون بــتــوفــري كــل مــا مــن �ــســاأنــه رفـــع كــفــاءة قــواتــنــا امل�سلحة 
واحرتافيتها وتطويرها وحتديثها خلل ال�سنوات املقبلة �سواء من خلل 
دعم ال�سناعات الدفاعية التي خطت فيها دولة االإمارات العربية املتحدة 

االإمارات اإىل م�ستويات متقدمة جدا.. م�سريا اإىل اأن القوات امل�سلحة تعد 
من اأكرث جيو�س املنطقة تدريبا واحرتافا وت�سليحا بل وحتولت اإىل قوة 

اإقليمية رئي�سية ي�سار اإليها بالبنان.
واأ�سار �سموه اإىل اأن التجربة التي خا�ستها قواتنا البا�سلة يف اليمن ال�سقيق 
الفاعلة يف  اإطار م�ساركتها  التي نفذتها يف  املهام  اإىل  اإ�سافة  اأثبتت ذلك 
قوات حفظ ال�سلم التابعة للأمم املتحدة يف العديد من مناطق العامل 

حيث نالت التقدير والثناء الداخلي واخلارجي على حد �سواء  .
وفيما يلي ن�س كلمة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان التي 

وجهها بهذه املنا�سبة عرب جملة درع الوطن  .....
البا�سلة  امل�سلحة  قواتنا  واأخواتي �سباط و�سباط �سف وجنود  اإخــواين   

...
اأهنئكم  اأن   .. العزيز  وطننا  اأيـــام  مــن  العظيم  الــيــوم  هــذا  يف  يل  يطيب 
يف  البا�سلة  امل�سلحة  قواتنا  لتوحيد  واالأربعني  احلادية  بالذكرى  جميعا 
ال�ساد�س من مايو عام 1976 .. واأن اأ�سد على اأيديكم واأوؤكد لكم الدعم 
الذي  البطويل  للدور  وتقديرها  احلكيمة  القيادة  قبل  من  اللحمدود 
تهدد  التي  والت�سدي للأخطار  الوطن  الدفاع عن حمى  به يف  تقومون 

اأمننا اخلليجي والعربي ومواجهة قوى التطرف والظلم واالإرهاب.
اآل نهيان  اأتوجه بالتهنئة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد  كما 
اآل  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�س 
واإخوانهما  دبي  الــوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اأع�ساء املجل�س االأعلى حكام االإمارات واإىل ال�سعب االإماراتي الويف .. على 

ما و�سلت اإليه قواتنا امل�سلحة من تطور وكفاءة وجاهزية عالية .
اإخواين واأخواتي ...

اإنني يف هذ املنا�سبة الغالية على قلب كل اإماراتي..بل وعربي اأوجه ر�سالة 
اإكبار واإجلل اإىل اأبنائي واإخواين ال�سباط و�سباط ال�سف واجلنود من 
املتواجدين  واأولئك  الوطن  حمى  عن  املدافعني  البا�سلة  امل�سلحة  قواتنا 
دفاعا عن احلق  واأرواحــهــم  دماءهم  يقدمون  ال�سقيق  اليمن  اأر�ــس  على 
ويقفون اإىل جانب ال�سعب العربي اليمني ال�سقيق �سد ما يتهدد هويته 
املتحدة  العربية  االإمـــارات  دولــة  قيم  بذلك  جم�سدين  االأ�سيلة  العربية 
االأ�سيلة وروؤية باين نه�ستها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

الب�سرية  العنا�سر  تطوير  اأو  املا�سية  ال�سنوات  خــلل  مهمة  خــطــوات 
العاملة يف قواتنا امل�سلحة و�سقل قدراتها من خلل التدريب الع�سري 
اخلربات  تبادل  اأو  وخارجه  الوطن  داخل  املتقدمة  الع�سكرية  املعاهد  يف 
من خلل التمارين واملناورات امل�سرتكة مع القوات واجليو�س االإقليمية 
والدولية �سواء ب�سكل ثنائي اأو جماعي اأو توفري اأحدث اأنواع االأ�سلحة..

املهام  كل  اأداء  على  وقــادرة  رادعــة  نوعية  قــوة  امل�سلحة  قواتنا  تظل  حتى 
والتعامل  واخلارجية  الداخلية  والبيئات  الظروف  كل  ويف  اإليها  املوكلة 
االإمـــارات  دولــة  تــواجــه  التي  واخلــطــر  التهديد  كــل م�سادر  مــع  بفعالية 

واملنطقة بل والعامل.
اإخواين واأخواتي ...

اإن قواتنا امل�سلحة اإذ تقوم بواجباتها داخليا يف الذود عن الوطن وحماية 
مكت�سباته وخارجيا يف الدفاع عن احلق والعمل على ا�ستعادة اال�ستقرار 
للمنطقة واالإ�سهام بفعالية يف عمليات حفظ ال�سلم يف العامل..اأ�سبحت 
يف  ل�سبابنا  اإلهام  م�سدر  وهي  وال�سجاعة  والفداء  الت�سحية  لقيم  رمــزا 
اأجل  من  نهار  ليل  تعمل  التي  لقيادتهم  ووالئهم  وطنهم  اإىل  انتمائهم 
اخلدمة  جتربة  اأثبتت  وقــد  لهم  م�ستدامة  �سعادة  و�سمان  بلدهم  رفعة 
الوطنية منذ بداية تطبيقها اأنها كانت خطوة ا�سرتاتيجية ونقطة فارقة 
يف تاريخ قواتنا امل�سلحة الأنها اأثبتت قوة التفاعل والتوا�سل بني املجتمع 
الوطن  الفريدين لهذا  الوالء واالنتماء  واأظهرت مدى  امل�سلحة  وقواته 
وحر�س اأبنائه على الت�سحية باأغلى ما ميلكون من اأجل حمايته و�سمان 
رفعته. كل عام ووطننا الغايل يف عز ووحدة ورفعة ومنعة وقواتنا امل�سلحة 

يف قوة و�سلبة و�سموخ  .

قواتنا  قـــامـــت  ذلــــك  جـــانـــب  اإىل 
املــ�ــســلــحــة مبــ�ــســانــدة حــلــفــائــهــا يف 
وتتجلى   .. غا�سم  معتد  كــل  ردع 
الوطن  جــنــود  اأبــنــائــنــا  ت�سحيات 
قوات  يف  م�ساركتهم  يف  البوا�سل 
اأثناء  لــبــنــان  يف  الــعــربــيــة  الـــــردع 
احلرب االأهلية ويف حرب حترير 
دولة الكويت خلل حرب اخلليج 
املجاالت  املــ�ــســاعــدات يف  وتــقــدمي 
الـــعـــ�ـــســـكـــريـــة والـــدبـــلـــومـــا�ـــســـيـــة 
واملـــالـــيـــة واأيـــ�ـــســـا نـــــزع االألــــغــــام 
�سعيا  احلديثة  امللجئ  وت�سييد 
العربية  االأمــــــة  ملــ�ــســاعــدة  مــنــهــا 
اأزمــاتــهــا..وتــنــربي يف  يف تخطي 
مقولة  الطيبة  املــ�ــســاركــات  هـــذه 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه حني قال : النفط 
الـــعـــربـــي لــيــ�ــس اأغـــلـــى مـــن الـــدم 

العربي  .
وقــــــد جنـــحـــت دولـــــــة االإمــــــــــارات 
بف�سل  ثــــم  تـــعـــاىل  اهلل  بــفــ�ــســل 
واالأجهزة  امل�سلحة  القوات  جهود 
اأبناء  االأخـــــرى ويــقــظــة  االأمــنــيــة 
االإرهــــــــاب  دحــــــر  يف   .. الــــوطــــن 
التطرف  اأ�ــســكــال  على  والــقــ�ــســاء 
بتبنيها  وذلـــك  كــافــة  والوح�سية 
مدرو�سا  ا�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــا  نــهــجــا 
ملحاربة الفكر املتطرف .. بالفكر 
املـــنـــري املــتــ�ــســامــح وتـــدعـــيـــم قيم 
واالنفتاح  والتعاي�س  الو�سطية 
على الثقافات االإن�سانية املختلفة 
لتحقيق  املبتكرة  املبادرات  وطرح 
اأن�ساأت  فــقــد  الــ�ــســامــيــة  اأهــدافــهــا 
ملواجهة  فــكــريــة  مــراكــز  الـــدولـــة 
االأنــ�ــســطــة الــدعــائــيــة واالأفــــكــــار 
للتنظيمات  املــ�ــســلــلــة  الـــكـــاذبـــة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
املجل�س  النعيمي ع�سو  را�سد  بن 
اأن دولة   .. االأعلى حاكم عجمان 
توحيد  مـــنـــذ  مـــــرت  االإمــــــــــــارات 
قواتها امل�سلحة مبراحل تاريخية 
�سطرت فيها اأجمادا اإن�سانية تنري 
ال�سري  الـــوطـــن يف  اأبـــنـــاء  طــريــق 
على خطى املغفور له ال�سيخ زايد 
اأحيا  الــذي  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
والعمل  والبذل  االإخل�س  ج�سد 
باالإن�سان  لــلرتــقــاء  والت�سحية 

وحمايته.
القوات  اأن  اإىل  �ــســمــوه  واأ�ــــســــار 
املــ�ــســلــحــة اأغــــاثــــت املـــنـــكـــوبـــني يف 
مرت  الــتــي  الــعــامل  دول  خمتلف 
بحروب وكوارث ع�سيبة وقدمت 
الت�سحية  يف  مــ�ــســرفــة  منــــــاذج 
امل�ساعدات  وتـــقـــدمي  والـــعـــطـــاء 
اإ�سافة  للمحتاجني  االإنــ�ــســانــيــة 
اإىل اإيواء اللجئني من احلروب 
بناء  واإعـــادة  امل�سابني  معاجلة  و 
اآلـــة احلروب  مــا خلفته  اإعــمــار  و 
وجــعــلــهــا اأر�ــســيــة �ــســاحلــة و بث 

بها  وت�ستدمي  وال�سلم  الكرامة 
حـــيـــاة الــبــ�ــســريــة يف ظـــل االأمــــن 

واالأمان و�سعادة االإن�سان.
لقد مرت دولة االإمارات العربية 
املـــتـــحـــدة مـــنـــذ تـــوحـــيـــد الـــقـــوات 
االإماراتية..مبراحل  املــ�ــســلــحــة 
تــاريــخــيــة �ــســطــرت فــيــهــا اأجمــــادا 
اأبناء  طريق  بها  اإن�سانية..تنري 
عــلــى خطى  الــ�ــســري  الـــوطـــن يف 
املــــغــــفــــور لـــــه الـــ�ـــســـيـــخ زايـــــــد بن 
اأحيا  الــــذي  نــهــيــان  اآل  �ــســلــطــان 
والعمل  والــبــذل  االإخــل�ــس  قيم 
والنفي�س  بــالــغــايل  والــتــ�ــســحــيــة 
 .. وحمايته  باالإن�سان  لــلرتــقــاء 
فقد قامت قواتنا امل�سلحة باإغاثة 
العامل  دول  خمتلف  يف  املنكوبني 
الــــتــــي مـــــرت بــــحــــروب وكـــــــوارث 
مناذج  قــواتــنــا  وقــدمــت  ع�سيبة 
والعطاء  الت�سحية  يف  م�سرفة 
االإن�سانية  املــ�ــســاعــدات  وتــقــدمي 
اللجئني  واإيــــــواء  للمحتاجني 
من احلروب و معاجلة امل�سابني 
واإعادة بناء و اإعمار ما خلفته اآلة 
اأر�سية �ساحلة  احلــروب وجعلها 

و بث احلياة فيها من جديد.

وا�ستقراره  اأمنه  وي�سون  الوطن 
وير�سخ  ومكت�سباته  واإجنـــازاتـــه 

كيان االحتاد ويثبت اأركانه.
يف هذه املنا�سبة اخلالدة .. اأتقدم 
باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايــد  بن 
امل�سلحة  للقوات  االأعــلــى  القائد 
ال�سمو  �ساحب  واإىل  اهلل  حفظه 
ــــد اآل  الـــ�ـــســـيـــخ حمـــمـــد بــــن را�ــــس
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمــلــ�ــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــي و 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  االأعــــلــــى  الـــقـــائـــد  نـــائـــب 
امل�سلحة واإخواين اأ�سحاب ال�سمو 
االأعلى  املجل�س  اأعــ�ــســاء  ال�سيوخ 
لـــلحتـــاد حــكــام االإمـــــــارات واإىل 

�سعب االإمارات العزيز.
التاريخي  القرار  هذا  و�سع  لقد 
يف  االإمـــاراتـــيـــة  امل�سلحة  الـــقـــوات 
وجعلنا  القوية  اجليو�س  م�ساف 
ن�سعر بالفخر واالعتزاز اأن لدينا 
ملختلف  مــواكــبــا  عــ�ــســريــا  جي�سا 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــ�ـــســـكـــريـــة وقــــــادر 

احلياة فيها من جديد.
وفــيــمــا يــلــي نــ�ــس كــلــمــة �ــســمــوه ــ 
مبنا�سبة الذكرى الــ 41 لتوحيد 
يوم  توافق  التي  امل�سلحة  القوات 
كل  مــن  مايو  �سهر  مــن  ال�ساد�س 
ـــ والــتــي وجــهــهــا عــرب جملة  عـــام ـ

درع الوطن ....
واالعتزاز  بــالــفــخــر  ن�سعر  اإنــنــا   
بـــذكـــرى وطنية  نــحــتــفــل  ونــحــن 
جميعا  عــلــيــنــا  وغـــالـــيـــة  عــــزيــــزة 
فــارقــة يف تاريخ  ومتــثــل عــلمــة 
وطننا احلبيب وحتول جذري يف 
جي�س االإمارات حيث نحتفل اليوم 
بالذكرى احلادية واالأربعني على 
تــوحــيــد قـــواتـــنـــا املــ�ــســلــحــة وفـــاء 
.. ففي  باجلميل  للعهد وعرفانا 
هذا اليوم اتخذ املغفور له ال�سيخ 
نهيان طيب  اآل  �سلطان  بن  زايــد 
اهلل ثراه  واإخوانه اأع�ساء املجل�س 
ــ  االأعلى للحتاد حكام االإمــارات 
هذا  مل�ستقبل  الوا�سحة  بروؤيتهم 
ـــ قــرارهــم الــتــاريــخــي يف  الــوطــن ـ
1976م  عام  مايو  من  ال�ساد�س 
وبناء  امل�سلحة  الــقــوات  بتوحيد 
جـــيـــ�ـــس مـــــوحـــــد يـــحـــمـــي تـــــراب 

التحديات  كــافــة  مــواجــهــة  عــلــى 
واالإ�ــــســــهــــام بــفــاعــلــيــة مـــع قـــوات 
التعاون  جمل�س  بـــدول  اأ�سقائنا 
االأمن  حتقيق  يف  العربية  واأمتنا 

واال�ستقرار باملنطقة.
العظيمة  املنا�سبة  هذه  يف  اأخ�س 
.. اأبناءنا جنود الوطن البوا�سل..

اأ�سحاب الف�سل وال�سرف اجلليل 
الأهـــــنـــــئ بـــذلـــهـــم واإخـــل�ـــســـهـــم 
ب�سموخهم  واأ�ـــســـيـــد  وعـــطـــاءهـــم 
و�سمودهم و�سجاعتهم يف ميادين 
امل�سرف  واإيــثــارهــم  والــوغــى  العز 
ونــخــوتــهــم الــطــيــبــة واأبـــعـــث لهم 
واالعتزاز  الفخر  م�ساعر  اأ�سدق 
والتقدير  املحبة  وكــل  ب�سنيعهم 

على ت�سحياتهم ال�سامية.
حتـــل عــلــيــنــا الــــذكــــرى احلـــاديـــة 
قواتنا  لـــتـــوحـــيـــد  ـــــــعـــــــون  واالأرب
االأبـــرار  الــوطــن  وجــنــود  امل�سلحة 
يـــقـــدمـــون الـــغـــايل والــنــفــيــ�ــس يف 
ملحم  وي�سطرون  اليمن  اأر�ــس 
ببذل  والــوفــاء  والت�سحية  املجد 
ونفو�سهم  الـــطـــاهـــرة  اأرواحــــهــــم 
الــطــيــبــة ودمــائــهــم الــزكــيــة التي 
ارتــوت بها االأر�ــس لتزهر �سنابل 

اأيــ�ــســا وزارة  واأ�ــســ�ــســت  اخلــبــيــثــة 
الــتــ�ــســامــح واأجنـــــزت الــعــديــد من 
القيم  لتعزيز  املــبــاركــة  املــبــادرات 

االإن�سانية ال�سمحة .
التعاون  اإطــــــار  يف  كــلــه  وذلـــــك   .
الدولـي  املجتمع  مــع  والتن�سـيق 
ــــم واالأمـــــــــــن  ــــل لـــتـــحـــقـــيـــق الــــ�ــــس

واال�ستقرار اإقليميا ودوليا.
الذين  بــاأبــنــائــنــا  فـــخـــورون  اإنـــنـــا 
ملوؤ�س�سة  بــاالنــتــ�ــســاب  يــ�ــســارعــون 
الـــقـــوات املــ�ــســلــحــة اإميـــانـــا منهم 
بـــاملـــ�ـــســـوؤولـــيـــة املـــلـــقـــاة عــلــيــهــم و 
يتحلون  الــتــي  الوطنية  الــنــظــرة 
واإح�سا�سهم  وطــنــهــم  جتـــاه  بــهــا 
الــعــايل بــــرتاب اأر�ــســهــم و مدى 
حا�سرهم  خدمة  على  حر�سهم 
على  احلـــفـــاظ  و  مــ�ــســتــقــبــلــهــم  و 
اأيديهم  عــلــى  ن�سد  و  املكت�سبات 
والدعم  ال�سند  كــل  لــهــم  ونــوفــر 

للمزيد من االجنازات .
اأغلى  هــم  االإمـــــارات..  �سهداء  اإن 
اأبـــنـــاوؤنـــا الذين  مـــا منــلــك فــهــم 
تربوا على اأر�س بلدهم وقدموا 
للدين  ن�سرة  الطاهرة  اأرواحهم 

نحزن  وكما  وال�سرعية  والوطن 
فخرنا  فــــــاإن   .. فـــراقـــهـــم  عـــلـــى 
بــهــم اأكــــرب مـــن كـــل حــــزن وكرب 
اهلل  اأكــرمــهــم  مــا  على  ونغبطهم 
تعاىل به من عزة وكرامة و�سرف 

عظيم .
اهلل  مــن  كبري  ف�سل  فال�سهادة   .
�سبحانه وتعاىل على عباده لريفع 
مــكــانــتــهــم يف الــدنــيــا واالآخــــــرة..

يتقبلهم  اأن  تــعــاىل  اهلل  ونــ�ــســاأل 
من ال�سهداء االأبــرار مع النبيني 
درجاتهم  يرفع  واأن  وال�ساحلني 
يف عــلــيــني ويــغــمــد اأرواحــــهــــم يف 

جنات النعيم.
وختاما يف هذه املنا�سبة اجلليلة.. 
فــاإنــنــا جنـــدد الــعــزم عــلــى امل�سي 
قدما يف م�سرية الوحدة واالحتاد 
اأبناء  �ــســامــخ..واأدعــو  وطــن  وبناء 
والوفاء  االإخــل�ــس  اإىل  الــدولــة 
ــــون مــكــتــ�ــســبــات االإمـــــــــارات  و�ــــس
العلم  باكت�ساب  وذلــك  وحمايتها 
وحتقيق  الــدوؤوب  والعمل  النافع 
االأهـــــداف الــتــي تــرفــع مــن قيمة 

الوطن وتعلي �ساأنه بني االأمم  .

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ماريه �سودري 
باك�ستان    ، عــلــي  ا�ــســغــر 
�سفره  جـــواز   - اجلن�سية 
 )4194722( رقـــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  االتـــ�ـــســـال 

 055/4417717

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /اح�سان االحى 
باك�ستان     ، احــمــد  فــ�ــســل 
�سفره  جـــواز   - اجلن�سية 
 )1740821( رقـــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  االتـــ�ـــســـال 

 055/2433211

فقدان جواز �سفرت
�سعديه   / املـــــدعـــــو  فــــقــــد 
بــنــت ظـــهـــور احمد  �ــســجــاع 
اجلن�سية  باك�ستان   ، �سجاع 
رقــــــم  �ــــــســــــفــــــره  جـــــــــــــواز   -
من   )CD518781(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم 056/6976566 

فقدان جواز �سفرت
حنيفه   / املـــــدعـــــو  فـــقـــد 
الهند     ، ادم  بــوكــر  بــوكــر 
�سفره  جـــواز   - اجلن�سية 
 )6077252( رقـــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  االتـــ�ـــســـال 

 050/7801448

فقدان جواز �سفرت
املدعو /امين فتحى  فقد 
االردن    ، ال�سبحه  �سليم 
�سفره  جـــواز   - اجلن�سية 
 )502958( رقــــــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  االتـــ�ـــســـال 

 050/8283458
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة اأبوظبي تطرح 222 لوحة �صيارة باأرقام مميزة من الفئة الأوىل

•• اأبوظبي-وام:

طرحت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي بالتعاون مع االإمارات للمزادات 
مزاد  يف  مميزة،  اأرقــامــاً  حتمل  االأوىل  الفئة  من  �سيارة  لوحة   222
اإلكرتوين مبنا�سبة مرور ع�سر �سنوات على اإجراء اأول مزاد على االأرقام 

املميزة للوحات املركبات الذي نظمته االإمارات للمزادات .
وتطرح �سرطة اأبوظبي �سمن مزادها االإلكرتوين اجلديد الذي ي�ستمر 
12 مايو اجلاري، لوحة فردية واحدة حتمل  اأ�سبوع وينتهي م�ساء  ملدة 
الرقم 7 من الفئة االأوىل، وثلث لوحات ثنائية، وع�سر لوحات ثلثية، 

و106 لوحات رباعية، و102 لوحة خما�سية.
ويت�سمن املزاد الذي د�سنته �سركة االإمارات للمزادات اليوم على موقعها 

االإلــكــرتوين، باقة من االأرقـــام املميزة من اأبــرزهــا الــرقــم  12 و 77 و 
5151 و  2020 و  1212 و  7777 و  1010 و   111 و  100 و 

.  11111 و   7777
وقال �سعادة عبد اهلل مطر املناعي رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو املنتدب 
للإمارات للمزادات، اإن �سرطة اأبوظبي اأتاحت جمدداً الفر�سة اأمام ع�ساق 
االإلكرتوين  املــزاد  يف  للدخول  �سياراتهم  للوحات  املميزة  االأرقــام  اقتناء 
اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإطـــار  يف  للمزادات"  "االإمارات  تــديــره  الـــذي 
الرا�سخة بني اجلانبني على �سوء النجاحات التي تتواىل ف�سولها منذ 
الراغبني  من  كبرية  اأعـــداداً  املــزاد  ي�ستقطب  اأن  املناعي  وتوقع  �سنوات. 
ي�سجل مبالغ قيا�سية  واأن  ل�سياراتهم،  اأرقــام مميزة  ذات  باقتناء لوحات 
جديدة ويف مقدمتها الرقم 7 م�سرياً اإىل اأن الفئة االأوىل هي فئة مميزة 

بحد ذاتها. ودعا املناعي حمبي االأرقام املميزة اإىل ال�سروع يف امل�ساركة يف 
للمزادات" والذي  "االإمارات  انطلق على موقع  الذي  االإلكرتوين  املزاد 
اأنه ميكن االطلع  اإىل  وال�سهولة، الفتاً  والديناميكة  بال�سفافية  يتميز 
االإلكرتوين  املــوقــع  عــن طريق  املـــزاد  هــذا  املتاحة يف  االأرقـــام  كافة  على 
لل�سركة اأو من خلل حتميل التطبيق االإلكرتوين اخلا�س بال�سركة على 
الهواتف الذكية، مو�سحاً اأن االأ�سخا�س الفائزين باملزاد يح�سلون على 
�سهادة ملكية بعد اإمتام اإجراءات ال�سراء ب�سكل كامل، ويحق لهم التنازل 

عن الرقم املميز للغري.
الذي  ال�سيارات  للوحات  املميزة  االأرقــام  على  االأول  العلني  املــزاد  و�سهد 
للمزادات"  "االإمارات  مــع  بالتعاون  ونظمته  اأبــوظــبــي  �سرطة  اأطلقته 
بقيمة  اخلام�سة  الفئة  مــن   5 الــرقــم  بيع   ،2007 مــايــو   12 بــتــاريــخ 

بيع   2008 اأبوظبي يف عام  �سهدت  األف درهم. ثم  و200  25 مليوناً 
لــوحــة �ــســيــارة حتــمــل الــرقــم 1 اأبــوظــبــي مببلغ 52 مــلــيــون درهـــم 14 
مليون دوالر/، وهو اأغلى رقم �سيارة يف العامل، ومت ت�سجيله يف مو�سوعة 
"االإمارات للمزادات" بتنظيم عدد  جيني�س للأرقام القيا�سية. وجنحت 
بيع  اأبــرزهــا  ومــن   ،2004 عــام  يف  انطلقتها  منذ  املــــزادات  مــن  كبري 
10 لوحات �سيارات يف العامل مكنتها من تبووؤ مكانة متقدمة يف  اأغلى 
اإقليمياً. كما متّكنت ال�سركة خلل فرتة  املــزادات االأبــرز  قائمة �سركات 
باالإجنازات  حافل  �سجل  وحتقيق  التوّقعات  جتــاوز  من  ق�سرية  زمنية 
والنجاحات امل�سّرفة، اأهّمها دخول "مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية" 
�سبع مرات وتقدمي عوائد اأعلى على ال�سلع املباعة يف املزادات لعملئها 

من القطاعني العام واخلا�س على حد �سواء.

اأكد اأنهم درع الإمارات وح�صنها املنيع 

حاكم الفجرية : حتية اإجالل لأبناء القوات امل�صلحة داخل الدولة وخارجها
نرتحم على �صهدائنا الأبرار الذين قدموا اأرواحهم فداء للوطن ون�صرة للحق

اكد ان اخلدمة الوطنية ج�صدت روح الولء والعتزاز بالوطن والقيادة وحماية املكت�صبات 

حاكم اأم القيوين: جنودنا يف اليمن..نخبة اأ�صيلة عربوا عن �صدق الولء والنتماء للوطن
ت�صحيات �صهداء الوطن امتزجت باإرادة اأ�صرهم واأمهاتهم واأبنائهم لت�صطر ملحمة وطنية خالدة 

اأكد اأن توحيد قواتنا حتت قيادة واحدة وعلم واحد .. ثّبت اأركان دولة الحتاد 

حاكم راأ�س اخليمة : القوات امل�صلحة ركيزة اأمن الدولة وا�صتقرارها واحلفاظ على مكت�صباتها
�صهداوؤنا �صربوا اأروع الأمثلة يف الت�صحية والدفاع عن الوطن وعن ال�صرعية واإحقاق احلق ون�صرته

•• اأبوظبي-وام:

وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم الفجرية حتية اإجلل الأبناء القوات امل�سلحة داخل الدولة وخارجها 
قدموا  الذين   .. املنيع  وح�سنها  االإمـــارات  درع  اأنهم  اإىل  �سموه  م�سريا   ..
منوذجا م�سرفا يف حب الوطن والت�سحية وبذل الغايل والنفي�س يف �سبيل 

الدفاع عنه.
وقال �سموه ــ يف كلمة له مبنا�سبة الذكرى الــ 41 لتوحيد القوات امل�سلحة 
امل�سلحة  القوات  اإن  ــ  �سهر مايو من كل عام  ال�ساد�س من  يوم  توافق  التي 
ت�سعى للحفاظ على اأمن وا�ستقرار و�سلم وطننا االإمــارات واملنطقة ومد 
القومي  للأمن  و�سونا  العربية  للق�سايا  ن�سرة   .. وامل�ساعدة  العون  يد 
اخلليجي والعربي والوقوف كالبنيان املر�سو�س ل�سد ورد كل من ت�سول 

له نف�سه امل�سا�س باأمن وا�ستقرار دولتنا الغالية .
وفيما يلي ن�س كلمة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي التي 

وجهها عرب جملة درع الوطن .....

االأعلى للحتاد حكام االإمارات .. ونتقدم اإليهم جميعا باأ�سمى اآيات التهاين 
والتربيكات.. �سائلني اهلل عز وجل اأن يحفظ دولتنا احلبيبة و يدمي على 

قواتنا امل�سلحة القوة واملنعة.
ويف الذكرى احلادية واالأربعني لتوحيد قواتنا امل�سلحة البا�سلة .. نرتحم 
على �سهدائنا االأبرار الذين قدموا اأرواحهم فداء للوطن ون�سرة للحق..
اآمنة وم�ستقرة..هم  بحياة  لننعم  واأ�سرهم وحياتهم  دنياهم  تركوا  الذين 
�سيبقون خالدين يف �سجل تاريخ االإمارات قيادة و�سعبا..�سيظلون يف القلب 
و�ساركوا يف  والــفــداء  الت�سحية  االأعــلــى يف  املثل  وقــد �سربوا   .. والــذاكــرة 
�سام يف  اإىل مقام  اأرواحهم  وارتقت  اال�ست�سهاد  ونالوا �سرف  ميادين احلق 

جنات اخللد.
 .. الذي يحمل ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا  اليوم  كما نتوجه يف هذا 
درع   .. االإمـــارات  داخــل وخــارج  امل�سلحة  القوات  الأبناء  واالإجـــلل  بالتحية 
االإمارات وح�سنها املنيع الذين يرابطون على احلدود..املخل�سون للوطن 
املدافعون عن حماه .. اأولئك الذين قدموا منوذجا م�سرفا يف حب الوطن 
البيت  ليبقى   .. عنه  الدفاع  �سبيل  يف  والنفي�س  الغايل  وبــذل  والت�سحية 

 كلنا فخر مبا حتققه قواتنا امل�سلحة من جناحات يف مهماتها املختلفة.. 
واملنطقة  االإمـــارات  وطننا  و�سلم  وا�ستقرار  اأمــن  على  للحفاظ  ال�ساعية 
القومي  العربية و�سونا للأمن  العون وامل�ساعدة ن�سرة للق�سايا  ومد يد 
اخلليجي والعربي والوقوف كالبنيان املر�سو�س ل�سد ورد كل من ت�سول 

له نف�سه امل�سا�س باأمن وا�ستقرار دولتنا الغالية .
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايــد  ال�سيخ  له  املغفور  الوالد  اأدرك  لقد 
ثراه واإخوانه احلكام املوؤ�س�سون اأهمية بناء قوة ع�سكرية تذود عن الوطن 
عام  مــايــو  مــن  ال�ساد�س  يف  قــرارهــم  فــكــان  ومنجزاته  مكت�سباته  وت�سون 
1976 بتوحيد القوات امل�سلحة .. قرارا عظيما من رجال عظماء حلموا 

وعملوا وج�سدوا احللم واقعا يراه القا�سي والداين.
ويف هذه املنا�سبة جندد الوالء والعهد اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واإىل 
اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

•• اأبوظبي-وام:

االأعلى  املجل�س  املعل ع�سو  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  اأكد �ساحب 
االإمــارات ب�سورة عامة ورجــال قواتها  اأبناء دولــة  اأن  القيوين  اأم  حاكم 
قوات  �سمن  احلــزم  عا�سفة  يف  م�ساركتهم  خــلل  مــن  اأثــبــتــوا  امل�سلحة 
حتالف ال�سرعية يف اليمن لدعم حرية وا�ستقلل هذا البلد العربي .. 
اأنهم نخبة اأ�سيلة وقوة هامة �سطروا بطوالت عربت عن �سدق الوالء 

واالنتماء للوطن.
وقال �سموه ــ يف كلمة له مبنا�سبة الذكرى الــ 41 لتوحيد القوات التي 
�سهداء  ت�سحيات  اإن  ــ  عــام  كل  من  مايو  �سهر  من  ال�ساد�س  يــوم  توافق 
ملحمة  لت�سطر  واأبنائهم  واأمهاتهم  اأ�سرهم  بـــاإرادة  امتزجت  الــوطــن 
واالنتماء  والعزمية  والقيادة  الوطن  وحــدة  عن  عــربت  خالدة  وطنية 

الوطني.
وفيما يلي ن�س كلمة �سموه التي وجهها يف هذه املنا�سبة عرب جملة درع 

الوطن ...
بالذكرى احلادية  االأيـــام  هــذه  اأن نحتفل يف   .. الطالع  ملــن ح�سن  اإنــه   
واالأربـــعـــني لــتــوحــيــد الـــقـــوات املــ�ــســلــحــة وهـــي تــرابــط يف جــبــهــات احلق 
ال�سموخ  رايــات  وترفع  ومكت�سباته  الوطن  حيا�س  عن  للذود  والكرامة 
والفخر واالعتزاز وت�سطر يف كل يوم ملحم الوفاء للوطن والقيادة و 

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
وا�ستقرارها  الدولة  اأمن  ركيزة  اأ�سبحت  امل�سلحة  القوات  اأن  اخليمة..  راأ�ــس 

وداعما رئي�سيا للحفاظ على مكت�سبات الوطن وم�سريته التنموية.
امل�سلحة  القوات  41 لتوحيد  الـ  الذكرى  ــ يف كلمة له مبنا�سبة  وقال �سموه 
التي توافق يوم ال�ساد�س من �سهر مايو من كل عام ــ اإن قيادة الدولة حر�ست 
فقد  الــوطــن  حلماية  املكني  الـــدرع  باعتبارها  امل�سلحة  الــقــوات  تطوير  على 
اأولت الكوادر الب�سرية اهتماما نوعيا لدفع م�سرية هذه القوات نحو مراتب 

اأبناء الوطن اإىل االلتحاق باخلدمة الع�سكرية وقد اأعرب اأبناء االمارات 
من اجلن�سني عن اعتزازهم وا�ستعدادهم لنيل �سرف اخلدمة الوطنية 

بكل اعتزاز وفخر وانتماء .
لقد اأثبت اأبناء االإمارات ب�سورة عامة ورجال قواتنا امل�سلحة من خلل 
ال�سرعية يف  لدعم  التحالف  قوات  �سمن  احلزم  عا�سفة  م�ساركتهم يف 
من  النخبة  هذه  العربي..اأن  البلد  هذا  وا�ستقلل  حرية  ودعــم  اليمن 
�سنوفها  بكافة  النخبة  قوة  هم  االمــارات  اأبناء  من  ال�سناديد  الرجال 
وهم اأبناء هذا الوطن املعطاء وهم جنود احلق الذين لبوا نداء القيادة 
االأبــرار بطوالت جمه عربت عن  بكل عزم ووفــاء ولقد �سطر �سهداوؤنا 
ال�سهداء  اأ�ــســر  بــــاإرادة  الت�سحيات  وامــتــزجــت   .. وانتمائهم  اأ�سالتهم 
وحدة  عــن  عــربت  خــالــدة  وطنية  ملحمة  لت�سطر  واأبنائهم  واأمهاتهم 

الوطن والقيادة والعزمية واالنتماء الوطني .
عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعــايــة  اإن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة الأبنائه يف القوات امل�سلحة 
اأجيال ت�ستلهم عطاء ال�سهداء وت�سحياتهم ومثاال  اأ�سهمت يف خلق  قد 
�سادقا للمواطنة ال�ساحلة وقدوة للعطاء يف ملحمة احلزم للدفاع عن 

ال�سرعية يف اليمن وتر�سيخ مبادئ ال�سلم يف املنطقة .
والوالء  بالتهنئة  نتقدم  اأن  ي�سرنا  اخلــالــدة  الوطنية  املنا�سبة  وبــهــذه 
لقيادتنا الر�سيدة .. وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

واملكت�سبات  املنجزات  حلماية  كافة  املــجــاالت  يف  والتنمية  والبناء  التعمري 
و�سيانة الوطن والدفاع عن �سيادته.

االإمارات  ح�سن  اأنــهــا  امل�سلحة  قواتنا  اأثبتت  املا�سية  ال�سنوات  مــدى  وعلى 
غال  بكل  وطنهم  عــن  للدفاع  دائــمــا  امل�ستعدين  الــرجــال  وم�سنع  احل�سني 
ونفي�س واأنها القوة التي ت�سنع اال�ستقرار وال�سلم وتدافع عن احلق لي�س يف 
منطقة اخلليج العربي اأو املنطقة العربية فح�سب واإمنا يف اأنحاء العامل كافة 
فقد اكت�سبت قواتنا امل�سلحة تقدير واحرتام العامل واإعجابه يف كل املهام التي 
قامت بها قواتنا امل�سلحة خارج الوطن مبا متيزت به من اأخلق وكفاءة عالية 

وقدرة على العمل يف كل الظروف والبيئات.
لقد اأثبتت قواتنا امل�سلحة جدارتها وحرفيتها العالية يف العديد من املهمات 
التي قامت بها �سواء اأكان ذلك يف م�ساعدة االأ�سقاء اأم يف حفظ ال�سلم واالأمن 
والــكــوارث يف خمتلف  واحلـــروب  الــنــزاعــات  وامل�ساعدة يف مناطق  الــدولــيــني 

مناطق العامل الأنها قدمت �سورة م�سرفة الأبناء االإمارات.
رئي�س  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخـــي  حــر�ــس  لقد 
الدولة القائد االأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل على تطوير القوات امل�سلحة 
باعتبارها الدرع املكني حلماية الوطن وج�سد ذلك اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعــلــى  القائد  نائب  اأبــوظــبــي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد 
هذه  م�سرية  ودفــع  الب�سرية  بالكوادر  نوعيا  اهتماما  اأوىل  حيث   .. امل�سلحة 
القوات نحو مراتب متقدمة ثقافة وتدريبا ووعيا وها هي القوات امل�سلحة يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة اليوم ي�سار اإليها بالبنان ملا تقدمه من بطوالت 

اآل نهيان رئي�س الدولة القائد االعلى للقوات امل�سلحة  حفظه اهلل واإىل 
اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  ال  زايــد 
واأولياء  للحتاد  االأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل 

عهود حكام االإمارات واإىل اأ�سر واأبناء واأمهات ال�سهداء و�سعبنا الويف  .

ي�سهد لها القا�سي والداين وملا حتققه من اإجنازات من اأجل ال�سرعية والعدل 
واإحقاق احلق.

وبهذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا .. ن�ستذكر ت�سحيات �سهداء قواتنا امل�سلحة 
البا�سلة وما �سطروه من ملحم بطولية .. فهي خري دليل على مدى تلحم 
اأبناء الوطن مع قيادته الر�سيدة واإميانهم املطلق باأن هذه القيادة مبا اأوتيت 
من حكمة �سيا�سية وعدل ونهج متوازن يف تقدير املواقف ملا فيه خري دولتنا 
وا�ستقرارها واحلفاظ على مقدراتها ومكت�سباتها .. ت�سرب مثل وا�سحا يف 
اأروع االأمثلة  اأولئك االأبطال  .. لقد �سرب  ال�سديد  احلكمة والعدل والــراأي 
ال�سرعية  الوطن وعن  الدفاع عن  باأهمية  باأرواحهم الإميانهم  الت�سحية  يف 

واإحقاق احلق ون�سرته.
امل�سلحة  قواتنا  لتوحيد   41 الـــ  الــذكــرى  العزيزة  الوطنية  املنا�سبة  وبهذه 
اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
اهلل  امل�سلحة حفظه  للقوات  االأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  واأخي �ساحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سلحة  للقوات  االأعــلــى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بن 
واإىل  امل�سلحة  القوات  اأبناء  واإىل  االإمـــارات  حكام  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم 
�سعب االمــارات واأعــاد اهلل هذه الذكرى الغالية على دولة االإمــارات العربية 

املتحدة وقيادتنا الر�سيدة بالعزة والقوة واالزدهار  .

ترتجم معاين االنتماء الوطني على اأر�س الواقع معززا بهامات عالية 
وقدرات نوعية �سهدت لها ميادين الفخر واالنت�سارات .

اإن ذكرى توحيد القوات امل�سلحة يف ال�ساد�س من مايو 1976 .. هو يوم 
وطني خالد توحدت فيه قواتنا امل�سلحة حتت علم واحد وقيادة واحدة 
و�سهدت القوات امل�سلحة يف عهد القائد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد 
قيام  واكبت  تاريخية  تطورات   .. ثــراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
والبحرية  الربية  ب�سنوفها  امل�سلحة  للقوات  اجلديدة  واملهام  االحتــاد 

واجلوية كافة.
ويف عهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة  حفظه اهلل .. �سهدت قواتنا امل�سلحة تفردا 
نوعيا يف االإعداد والتجهيز وقامت بدور كبرييف تعزيز االأمن واال�ستقرار 
لدول املنطقة اإ�سافة اإىل دورها االإن�ساين يف جمال امل�ساعدات االإن�سانية 
اأو نزاعات  التي ت�سهد حروبا  املناطق  العون واملــوؤازرة �سواء يف  وتقدمي 

بجانب املناطق املت�سررة من الكوارث الطبيعية.
اإن ما �سهدته القوات امل�سلحة من تفرد يف االإعداد واالإمكانيات من قبل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ومفاهيم جديدة يف اإطار اخلدمة الوطنية 
ج�سدت روح الوالء واالعتزاز بالوطن والقيادة وحماية املكت�سبات وعزز 
دعت  التي  املفاهيم  هذه   2014 لعام   6 رقم  الوطنية  اخلدمة  قانون 

متقدمة ثقافة وتدريبا ووعيا.
درع  جملة  عرب  وجهها  التي  ــ  املنا�سبة  هــذه  يف  �سموه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 

الوطن ......
 نحتفل اليوم بالذكرى الـ 41 لتوحيد قواتنا امل�سلحة والتي كانت و�ستظل 
الوطن ورمزا للوالء والعطاء واالنتماء واالحتاد وم�سنعا  درعا للدفاع عن 
للرجال ومفخرة ل�سعب االإمارات .. حيث اأن توحيد قواتنا امل�سلحة يف ال�ساد�س 
من مايو عام 1976 حتت قيادة مركزية واحدة وعلم واحد و�سعار واحد .. 
دولتنا  الأمــن  ركيزة  امل�سلحة  قواتنا  ت�سبح  اأن  اأجــل  تاريخيا من  قــرارا  �سكل 
وا�ستقرارها وداعما رئي�سيا للحفاظ على مكت�سبات الوطن وم�سرية التنمية 

والتطوير والتحديث يف وطننا الغايل دولة االإمارات العربية املتحدة.
واإن القرار التاريخي الذي اتخذه املجل�س االأعلى للحتاد برئا�سة املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه بتوحيد قواتنا امل�سلحة حتت 
قيادة واحدة وعلم واحد .. ثبت اأركان دولة االحتاد وعزز مفهوم وحدة امل�سري 

امل�سرتك الذي تعمق يف عقول اأبناء الوطن ..
فلقد كان االإميان را�سخا لدى االآباء املوؤ�س�سني لبناء دولة االحتاد من خلل 

ويلبون  ال�سلم  وي�سنعون  مكت�سباته  يحمون  اأبطال  من  حمميا  متوحدا 
نداء الواجب متى واأينما كان  .
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دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم ن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2729/2017  اإيجارات   

املحكوم له طالب االعلن : موؤ�س�سة البفته العقارية 
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - منطقة فريج املرر - جوار فندق الدبلومات - بناية عبداهلل الزرعوين - 

الطابق االأول - 0505516151 - موبايل 033277077 - هاتف   مكتب رقم  14
املحكوم عليه املطلوب اعلنه : بيلفيك جلوبال فينت�سرز للتجارة العامة - �س ذ م م 

البفته  - املرر  منطقة   - دبي   : العنوان   11 �سقة   -  419 االر�س  رقم   -  611-0
فيكتور �سينا اكينكونيمى  

البفته  - املرر  منطقة   - دبي   : العنوان   11 �سقة   -  419 االر�س  رقم   -  611-0
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/4/26 

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  الزام املدعي عليها االوىل باخلء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي 
 10000 القيمة االيجارية عن  ال�سيك املرجتع مقابل  خالية من �سواغلها -  درهم ما ميثل قيمة 
الزام املدعي عليها بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره مع الزام املدعي عليها االوىل مبا ي�ستجد من قيمة 
 48000 2017/2/9  الفرتة حتى تاريخه قيمة ال�سيك املرجتع حتى تاريخ درهم اجره �سنوية 
الكهرباء  بــراءة ذمة : من  الفعلي بواقع مبلغ وقــدره - ت�سليم املدعية  ايجارية حتى تاريخ االخــلء 

واملياه  - الزام املدعي عليها بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  
نعلنكم  لذلك  الطعن  ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  باعلن احلكم  الزم  قد  القانون  ان  وحيث 

باحلكم ن�سرا متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

تغيري ا�سم 
يرجى العلم باأنه قد مت تغيري اال�سم 

من 
افيد بن عمر �صرابي 

AVED BIN AMAR SHARABI
اىل 

عو�ش بن عمر �صرابي 
AWAD BIN AMAR SHARABI

G6595920 : رقم اجلواز
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1293  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مدينة اجلمال للعمال الفنية - ذ م م   جمهول 
قد  عبدال�ساهد    عبداملالك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقــامــة  حمل 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقــام 
املنفذ به وقدره )16913( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  درهــم   1375 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
جلنة املرافق العامة باملجل�س ال�صت�صاري تعقد اجتماعها وتوؤكد 

على جهودها يف دعم جهود اأداء الدوائر احلكومية
•• ال�صارقة-الفجر:

و�سوؤون  والبلديات  واالأوقــــاف  االإ�سلمية  الــ�ــســوؤون  جلنة  اجتمعت 
�سباح  ال�سارقة  الإمــارة  اال�ست�ساري  باملجل�س  العامة  واملرافق  االأمــن 
ال�سارقة وبحثت خمتلف  اال�ست�ساري يف مدينة  املجل�س  اأم�س مبقر 

جهودها ملوا�سلة تعزيز اأداء الدوائر احلكومية خلدمة املجتمع  .
من  وح�سر  اللجنة  رئي�س  الكتبي  مطر  عــبــداهلل  االجتماع  تــراأ�ــس 
االع�ساء خليفه بن متيم الكتبي واأحمد اجلراح والدكتور خليفه بن 
دملوج وعبداهلل �سبيعان وحممد عي�سى الدرمكي وحممد مع�سد بن 
هويدن ومن االأمانة العامة للمجل�س االعلمي اإ�سلم ال�سيوي اأمني 

ال�سر . ويف بداية االجتماع اأعرب عبداهلل مطر الكتبي رئي�س اللجنة 
عن تقديره لكافة جهود اأع�ساء اللجنة يف تنفيذ خطة اللجنة خلل 
الف�سل الت�سريعي التا�سع والعمل على موا�سلة اخلطوات لرتجمة 
توجيهات ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى للحتاد حاكم ال�سارقة _حفظه اهلل 
ورعاه _ ليكون املجل�س �سوتا للمجتمع وناقل لراأيه ومعربا عن 

ق�ساياه.
اأفــراد املجتمع  اأراء  اأن اللجنة حتر�س على الوقوف على  اإىل  واأ�سار 
اطار  يف  اللجنة  بها  تقوم  التي  الــزيــارة  خــلل  للم�سوؤولني  ورفعها 

اخت�سا�ساتها املختلفة .

بحث تعزيز التعاون بن الإمارات واليونان
•• اأثينا -وام:

التقى معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة ام�س يف العا�سمة 
اليونانية اأثينا معايل األك�سي�س ت�سيربا�س رئي�س الوزراء اليوناين. 

مت خلل اللقاء الذي عقد يف مقر رئا�سة الوزراء بحث وا�ستعرا�س فر�س 
وتطويرها  تعزيزها  واأوجـــه  الدولتني  بــني  امل�سرتك  واال�ستثمار  التعاون 
االهتمام  ذات  والــدولــيــة  االإقليمية  الق�سايا  مــن  عــدد  بحث  اإىل  اإ�ــســافــة 

امل�سرتك.
ونــقــل مــعــايل الــدكــتــور �سلطان بــن اأحــمــد اجلــابــر حتــيــات الــقــيــادة يف دولة 
م�سيداً  مثلها  وحمله  �سكره  الــذي  اليوناين  الـــوزراء  رئي�س  اإىل  االإمـــارات 
فيه  ملــا  وتــطــويــرهــا  تعزيزها  على  احلــر�ــس  ومـــوؤكـــداً  الثنائية  بــالــعــلقــات 
بزيارة  ت�سيربا�س  األك�سي�س  معايل  ورحــب  ال�سديقني.  البلدين  م�سلحة 

مــعــايل الــدكــتــور �سلطان بــن اأحــمــد اجلــابــر اإىل الــيــونــان الــتــي تــاأتــي لعقد 
االجتماع الوزاري للدورة الثالثة للجنة امل�سرتكة العليا بني دولة االإمارات 

وجمهورية اليونان موؤكداً قوة العلقات الرا�سخة التي تربط البلدين.
ت�سهده  الــذي  والتطور  النمو  على  اليوناين  الـــوزراء  رئي�س  معايل  واأثــنــى 
االمارات العربية املتحدة موؤكداً موقف دولته جتاه بناء علقة ا�سرتاتيجية 
عملية  لتعزيز  الــلزمــة  واالإجــــــراءات  الت�سهيلت  وتــوفــري  االإمـــــارات  مــع 
اأكـــد معايل  مــن جانبه  الــيــونــان.  اإىل  االمــاراتــيــة  اال�ــســتــثــمــارات  ا�ستقطاب 
عمق  ت�سيربا�س  األك�سي�س  مــعــايل  لقائه  خــلل  اجلــابــر  �سلطان  الــدكــتــور 
العلقات الثنائية التي جتمع بني دولة االإمارات واليونان ودعا للعمل على 
اال�ستثمارات  لت�سجيع  الدولتني  كل  لدى  املتاحة  الفر�س  من  اال�ستفادة 
املتبادلة وامل�ساريع امل�سرتكة بينهما معرباً عن اأمله اأن ت�سهد العلقات بني 

البلدين تطورا وازدهارا مبا يحقق م�سالح البلدين ال�سديقني.

ويل عهد ال�صارقة : توحيد القوات امل�صلحة يعد انت�صارا لإرادة بالدنا و�صعبها يف ال�صري على طريق الوحدة

املجل�س الوطني الحتادي : قرار توحيد القوات امل�صلحة تعبري عن عمق الإميان بالوحدة وامل�صري امل�صرتك

•• اأبوظبي-وام:

القا�سمي  ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان  اأكد �سمو 
القوات  تــوحــيــد  اأن   .. الــ�ــســارقــة  ونــائــب حــاكــم  ويل عــهــد 
ال�سري على طريق  و�سعبها يف  الإرادة بلدنا  انت�سارا  يعد 
الـــوحـــدة واملــ�ــســي بــعــزم الـــرجـــال االأوفـــيـــاء نــحــو تطوير 
الت�سحيات  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  كافة  املجاالت  يف  املجتمع 

من اأجل اأر�س الوطن الغالية واأهلها االأوفياء.
وقال �سموه ــ يف كلمة له مبنا�سبة الذكرى الــ 41 لتوحيد 
مايو  �سهر  ال�ساد�س من  يوم  توافق  التي  امل�سلحة  القوات 
من كل عام ــ اإن القوات امل�سلحة ظلت دائما �سريكا رئي�سا 
بــجــانــب واجــبــاتــهــا يف  التنمية والــنــهــ�ــســة احلــ�ــســاريــة  يف 

ميادين القتال والدفاع عن الوطن.
درعا  كــان  امل�سلحة  الــقــوات  توحيد  اأن  اإىل  �سموه  واأ�ــســار 
الوحدة  اأهمية  لي�ست�سعروا  واأركــانــه  للمجتمع  ح�سينا 
االأمني  واحلــ�ــســن  واملــنــعــة  الــقــوة  ناجتهما  واأن  واالحتــــاد 
اىل  ويلتفت  وال�سلم  الت�سامح  قيم  على  يعي�س  ملجتمع 

العمل واالجتهاد.
التي وجهها عرب جملة درع  وفيما يلي ن�س كلمة �سموه 

الوطن .....
 كل التهاين والتربيكات اىل قيادتنا الر�سيدة .. �ساحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و  اهلل  حفظه 
حاكم  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دبي واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات واىل قواتنا 
امل�سلحة .. رمز العزة والكرامة التي تعمل جنبا اىل جنب 

مع القطاعات كافة حلفظ االأمن واال�ستقرار.
امل�سلحة هذا  القوات  لتوحيد   41 الــ  الذكرى  علينا  تهل 
الــعــام وبــلدنــا تنعم بــاالأمــن واخلـــري والــربكــات .. وهي 
م�سرية طويلة كان عنوانها االأوحد هو الوحدة واأ�سلعها 
الرئي�سة هي املجتمع وبداية انطلقها كان توحيد كلمة 
الذي  املجتمع  .. حتمي  م�سلحة موحدة  قــوات  النا�س يف 
العزمية  بكامل  الــوطــن  �ــســرف  وتــدافــع عــن  اإلــيــه  تنتمي 
ونــبــيــل الــتــ�ــســحــيــات وعــظــيــم االنــتــمــاء .. كــل ذلـــك وهم 

يت�سلحون بحب الوطن الذي يرعاهم وينتمون اإليه.
العزيزة  الــذكــرى  بهذه  م�ست  عقود  اأربــعــة  منذ  نحتفي 
علينا جميعا ومنا�سبة عظيمة مثلت �سمام االأمان االأول 
لتمهد   .. تاأ�سي�سها  بــدايــات  منذ  والــدولــة  املجتمع  لهذا 
اىل  لللتفات  واملجتمع  الر�سيدة  القيادة  اأمــام  الطريق 

التنمية والتطور..
للمجتمع  ح�سينا  درعـــا  امل�سلحة  الــقــوات  تــوحــيــد  وكـــان 
واأركانه لي�ست�سعروا اأهمية الوحدة واالحتاد واأن ناجتهما 
قيم  على  يعي�س  ملجتمع  االأمـــني  واحل�سن  واملنعة  الــقــوة 

الت�سامح وال�سلم يلتفت اىل العمل واالجتهاد.

امل�سلحة  القوات  تــدل عليه ذكــرى توحيد  اأهــم ما  اإن من 
بها  الــتــي يحتفي  الوطنية  االأيــــام  اأغــلــى  اأنــهــا مــن  .. هــو 
انت�سارا الإرادة  الذكرى متثل  املتحد فهذه  املوحد  وطننا 
بلدنا و�سعبها يف ال�سري على طريق الوحدة وامل�سي بعزم 
كافة  املجاالت  يف  املجتمع  تطوير  نحو  االأوفــيــاء  الرجال 
وتقدمي الت�سحيات من اأجل اأر�س الوطن الغالية واأهلها 

االأوفياء.
الوطن  �ــســبــاب  فيها  .. خــط  عــامــا م�ست  اأربــعــني  طـــوال 
اأ�سماءه باأحرف من نور يف �سجل القوات امل�سلحة املوحدة 
فيها..وا�سعني  كافة  والتخ�س�سات  املــجــاالت  يف  فعملوا 
الوطن ن�سب اأعينهم ويف قلوبهم..اإن �سجل قواتنا امل�سلحة 
املوحدة ميتليء باأ�سماء العظام من رجال جمتمعنا الذين 
والدفاع  االأمــن  توفري  �سبيل  يف  ويعملون  ي�سهرون  ظلوا 

عن اأهلهم االأعزاء اأفراد جمتمعنا فردا فردا.
اأربعون عاما م�ست والقوات امل�سلحة املوحدة .. تقدم كل 
معاين الت�سحية والفداء والذود عن احلمى والوطن بكل 
نف�س .. تعرف حب الوطن وتقد�سه يف �سبيل دعم تعزيز 
احتاد دولتنا العزيزة وتدعيم اأركان اتفاق جمتمعها على 
اأن الدولة ال تبنى اإال بوجود جي�س قوي موحد على كلمة 
واحدة هي حب الوطن .. واأن التطور واال�ستقرار مرهون 
امل�سلحة  الــقــوات  توحيد  مــوحــدة..فــجــاء  قلوبهم  ب�سباب 

حتت علم واحد وهدف واحد وعمل واحد.

ن�ستذكر يف ال�ساد�س من مايو من كل عام ــ ونحن نحتفي 
ــ �سهداءنا االأوائــل الذين  بذكرى توحيد القوات امل�سلحة 
على  نرتحم  الــوطــن..  �سبيل  يف  والنفي�س  الغايل  قدموا 
اأرواح كل �سهداء الواجب من قواتنا امل�سلحة يف قطاعاتها 
الذين  املوؤ�س�سني  االآبـــاء  اأرواح  على  نرتحم  كما   .. كافة 
عرفوا منذ البداية اأهمية الوحدة واأن بداية الطريق اىل 
جمتمع اآمن وموحد ميكن يف توحيد اأركانه والتي متثل 

القوات امل�سلحة �سلعها الرئي�س واالأ�سا�سي.
املتحدة  العربية  االإمـــارات  اإن ما حتقق ملجتمعنا يف دولــة 
من رخاء وتنمية م�ستدامة .. هو املقابل الرئي�س لتوحيد 
امل�سلحة حتت راية واحــدة ووطن موحد متحد..  القوات 
فـــكـــان الــعــمــل جــمــاعــيــا والـــطـــريـــق وا�ـــســـح نــحــو حتقيق 
املجاالت  والــدولــة يف  الــوطــن  ال�سامية خلدمة  االأهـــداف 
كافة من تعليم و�سحة واقت�ساد و�سناعة وغريها فكانت 

امل�سرية املوقفة التي انتظمت كل مكان.
يف ذكرى توحيد القوات امل�سلحة .

البطولية  املــواقــف  فيها  ن�سرتجع  وقــفــة  مــن  لنا  البــد   .
 .. الــوطــن  �سبيل  يف  امل�سلحة  الــقــوات  قدمتها  التي  كافة 
وقفة ت�ستدعي معها كامل املحطات التي مرت بها قواتنا 
ا�ستعداد  مــن  الــيــوم  عليه  مــا  اإىل  و�سلت  حتى  امل�سلحة 
اأن نحيي كل الذين  وقوة وترابط ووحــدة ومنعة .. البد 
يعملون من اأجل اأن تكون لنا قوات م�سلحة لها من العتاد 

والقوة الكثري .. نحيي كل الذين يجتهدون من اأجل اأن 
تكون القوات امل�سلحة يف قمة ا�ستعدادها.. ويف اأوج همتها 
الوطنية .. �سعارها االأوحد هو الدفاع عن الوطن واملوت 
يف �سبيله هو اأغلى �سرف .. كما ظلت دائما �سريكا رئي�سا 
يف  واجباتها  جانب  اإىل  احل�سارية  والنه�سة  التنمية  يف 

ميادين القتال والدفاع عن الوطن  .

•• اأبوظبي-وام:

القوات  تــوحــيــد  قـــرار  اأن  االحتــــادي  الــوطــنــي  املجل�س  اأكـــد 
بالوحدة  االإميــــان  عمق  عــن  تعبريا  جــاء  احلكيم  امل�سلحة 
ا�سرتاتيجية  ا�ست�سرافية  روؤى  ووفـــق  املــ�ــســرتك  واملــ�ــســري 

ونظرة ثاقبة ملا ميكن اأن يحمله امل�ستقبل من حتديات.
واأ�ساف املجل�س يف بيان له ام�س ــ مبنا�سبة الذكرى الــ 41 
لتوحيد القوات امل�سلحة التي توافق يوم ال�ساد�س من �سهر 
ـ اأن قرار توحيد القوات امل�سلحة �سكل بداية  مايو من كل عامـ 
م�سلحة  قـــوات  لبناء  املخطط  الــــدوؤوب  العمل  مــن  ملرحلة 
وا�ستقراره  الوطن  اأمن  وقادرة على �سيانة  فاعلة  اإماراتية 
دائما  م�ستعدة  باالإميان  عامرة  ب�سواعد  وحماية مكت�سباته 

للذود عن تراب وطننا الغايل.
واأ�سار اإىل اأن القوات امل�سلحة االإماراتية قدمت ــ على مدى 
ــ �سورة م�سرفة للإن�سان االإماراتي والعربي �سهد  تاريخها 
جــدارتــهــا وحرفيتها  اأثــبــتــت  اأنــهــا  .. مو�سحا  اجلــمــيــع  بــهــا 
الــعــالــيــة يف الــعــديــد مــن املــهــمــات الــتــي قــامــت بــهــا �ــســواء يف 
االإ�سهام يف حفظ اأمن وا�ستقرار االأ�سقاء ومواجهة املخاطر 
ال�سلم واالأمــن الدوليني  اأو حفظ  التي تفر�سها الظروف 
واملــ�ــســاعــدة يف مناطق الــنــزاعــات والـــكـــوارث يف الــعــديــد من 

مناطق العامل.
وهــنــاأ املــجــلــ�ــس الــوطــنــي االحتـــــادي اأ�ــســحــاب الــ�ــســمــو حكام 
القوات  منت�سبي  مــن  الــبــوا�ــســل  اأبــنــائــنــا  وجــمــيــع  االإمـــــارات 
قلوب  على  الغالية  الذكرى  بهذه  الكرمي  �سعبنا  و  امل�سلحة 

اجلميع.
وفيما يلي ن�س البيان ....

واالأربعني  احلادية  بالذكرى  اليوم  العزيز  وطننا  يحتفل   
لتوحيد القوات امل�سلحة .. يوم اتخذ املجل�س االأعلى للحتاد 
برئا�سة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
 1976 ثراه قرارا تاريخيا يف ال�ساد�س من �سهر مايو عام 
املتحدة  العربية  االإمـــارات  لدولة  امل�سلحة  القوات  بتوحيد 
�سعيا اإىل دعم الكيان االحتادي وتوحيد اأركانه وتعزيز اأمنه 
يحمي  الـــذي  الــقــوي  ال�سياج  ولتكون  وتقدمه  وا�ــســتــقــراره 

الوطن.
لــقــد جـــاء هـــذا الـــقـــرار احلــكــيــم تــعــبــريا عــن عــمــق االإميــــان 
ا�ست�سرافية  لـــــروؤى  ووفـــقـــا  املــ�ــســرتك  واملــ�ــســري  بــالــوحــدة 
امل�ستقبل  يحمله  اأن  ميكن  ملــا  ثاقبة  ونــظــرة  ا�سرتاتيجية 
الدوؤوب  العمل  بداية ملرحلة من  �سكل  .. وقد  من حتديات 
على  وقـــادرة  فاعلة  اإمــاراتــيــة  م�سلحة  قــوات  لبناء  املخطط 
ب�سواعد  مكت�سباته  وا�ستقراره وحماية  الوطن  اأمن  �سيانة 

عــامــرة بــاالإميــان..مــ�ــســتــعــدة دائــمــا لــلــذود عــن تـــراب وطننا 
القرارات  اأهم  القرار دوما واحــدا من  الغايل. و�سيظل هذا 
تاريخية  وحمــطــة  املــبــاركــة  االحتـــاديـــة  مل�سريتنا  الــداعــمــة 
االإمكانيات  كل  لها  البا�سلة..يوفر  امل�سلحة  لقواتنا  فارقة 
ملواجهة حتديات الع�سر وتطوير بنائها ب�سكل م�ستمر حتى 
تكون بكامل جاهزيتها وقدرتها درعا حتمي اأمن وا�ستقرار 

ومنجزات دولتنا الغالية واحتادنا املجيد.
وتاأتي ذكرى هذا العام وقواتنا امل�سلحة ما�سية كعهدها يف 
تلبية نداء الواجب بقوة بدعم االأ�سقاء وموؤازرتهم يف مواجهة 
املخاطر والتهديدات ويف حفظ اأمن وا�ستقرار املنطقة وردع 
كل من ي�سمر ال�سر لها وو�سع حد لكل االأجندات االإقليمية 
الطامعة فيها..وتقوم بدورها البطويل امل�سرف يف التحاف 
العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة من 
الد�ستورية  ال�سرعية  ون�سرة  واال�ستقرار  االأمن  عودة  اأجل 

وموؤ�س�ساتها يف اليمن ال�سقيق ومكافحة االرهاب.
تاريخها  مدى  على  االإماراتية  امل�سلحة  القوات  قدمت  لقد 
�ــســورة مــ�ــســرفــة لــلإنــ�ــســان االإمــــاراتــــي والــعــربــي �ــســهــد بها 
اإثباتها جدارتها وحرفيتها العالية يف العديد  اجلميع عرب 
من املهمات التي قامت بها �سواء يف امل�ساهمة يف حفظ اأمن 
وا�ستقرار االأ�سقاء ومواجهة املخاطر التي تفر�سها الظروف 

مناطق  واملــ�ــســاعــدة يف  الــدولــيــني  واالأمـــن  ال�سلم  اأو حفظ 
النزاعات والكوارث يف العديد من مناطق العامل.

الفخر  بكل  ن�ستذكر   .. الغالية  الوطنية  املنا�سبة  وبــهــذه 
واالعتزاز ونقف وقفة اإجلل واإكبار الأرواح كوكبة �سهدائنا 
االأبرار الذين ق�سوا يف �سبيل اأداء الواجب الوطني واإعلء 
والعطاء  الــ�ــســمــود  �ــســور  اأروع  و�ــســطــروا  الـــوطـــن،  لـــرايـــة 
يف  وجــه  اأكــمــل  على  الوطنية  مهامهم  تنفيذ  يف  والبطولة 

ميادين العزة وال�سرف.
ولقد جاء االإعلن عن تكري�س عام اخلري بجميع مبادراته 
الطاهرة  واأرواحهم  االإمــارات  ل�سهداء  وبراجمه  وم�ساريعه 
يف  عقدت  التي  الـــوزراء  ملجل�س  اال�ستثنائية  اجلل�سة  خــلل 
بتوجيهات  اأبوظبي  يف  ال�سهداء  ن�سب  اأمــام  الكرامة  واحــة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل تخليدا لذكراهم 
التي  والعطاء  البذل  لقيم  وتر�سيخا  لت�سحياتهم  وتقديرا 
�سربوا فيها اأروع االأمثلة وتعبريا عن مدى ما يكنه وطننا 
اأبنائه  مــن  الــ�ــســهــداء  لت�سحيات  و�ــســعــبــه  بــقــيــادتــه  الــغــايل 

الربرة.
وحتديث  وجتهيز  تطوير  على  الر�سيدة  قيادتنا  حر�س  اإن 
على  االإ�ــســرار  من  ينبع  قدراتها..  وتعظيم  امل�سلحة  قواتنا 

وا�ستقراره  اأمنه  على  واحلفاظ  ومكت�سباته  الوطن  حماية 
الــدوام �سندا للأ�سقاء وعونا للأمة وجم�سدة  ولتكون على 
للمبادئ ال�سلمية الثابتة والرا�سخة لدولة االإمارات العربية 

املتحدة.
العميق  اعــتــزازه  عن  يعرب  االحتــــادي..اإذ  الوطني  واملجل�س 
التهاين  اآيــات  باأ�سمى  يتقدم  امل�سلحة  القوات  توحيد  بقرار 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ــســاحــب  مــقــام  اإىل  والــتــربيــكــات 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات امل�سلحة  
حفظه اهلل .. م�سيدا بروؤيته احلكيمة وحر�سه الدائم على 
تطوير قواتنا امل�سلحة وقدراتها ملواجهة التحديات وردع اأي 
وتقدم  و�سعبها  دولتنا  وا�ستقرار  باأمن  امل�سا�س  جهة حتاول 

وازدهار الوطن واحلفاظ على منجزاته.
كما يتوجه بالتهنئة اإىل اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  واإىل �ساحب  حاكم دبي رعاه اهلل 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
املجل�س  اأعــ�ــســاء  ال�سمو  اأ�ــســحــاب  اإخــوانــهــمــا  واإىل  امل�سلحة 
اأبــنــائــنــا الــبــوا�ــســل من  االأعــلــى حــكــام االإمـــــارات واإىل جميع 
منت�سبي القوات امل�سلحة واإىل �سعبنا الكرمي بهذه الذكرى 

الغالية على قلوب اجلميع  .

�صهد حفل اإطلق وزارة تنمية املجتمع ووزارة الرتبية والتعليم م�صروع " املدار�ش املجتمعية " 

عبداهلل بن زايد : التالحم املجتمعي را�صخ يف دولة الإمارات
•• راأ�ص اخليمة -وام:

�سهد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
التعليم  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  الـــــدويل 
االأول  اأمـــ�ـــس  الــبــ�ــســريــة  واملـــــــوارد 
املجتمع  تنمية  وزارة  اإطلق  حفل 
م�سروع  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
يتم  " الذي  املجتمعية  " املدار�س 
مــبــادرات جمل�س  كــاإحــدى  تنفيذه 
بهدف  الب�سرية  واملــــوارد  التعليم 
التحتية  الــبــنــيــة  مـــن  ــتــفــادة  اال�ــس
خدمة  مــن  ومتكينها  لــلــمــدار�ــس 
املجتمعات املحيطة بها من خلل 
تتنا�سب  وفعاليات  برامج  تنظيم 
جميع  ومتطلبات  احتياجات  مــع 
�ساعات  بعد  وذلــك  املجتمع  فئات 

الدوام الر�سمي لتلك املدار�س.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
التعليم  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  الـــــدويل 
التلحم  اأن   .. الب�سرية  واملــــوارد 
املــجــتــمــعــي والــتــمــا�ــســك االأ�ـــســـري 
را�سخ يف �سعب دولة االإمــارات وما 
العديد  تـــواجـــد  هـــو  ذلــــك  يـــوؤكـــد 
مـــــن االأفــــــــــــــراد واجلــــــهــــــات ممن 
والوقت  اجلهد  و�سخروا  تطوعوا 
لديهم  ـــتـــوفـــرة  امل واالإمــــكــــانــــيــــات 
لــلــمــ�ــســاركــة يف اإجنـــــــاح مــــبــــادرات 
تــنــظــمــهــا خمتلف  الـــتـــي  الــــدولــــة 
املوؤ�س�سات احلكومية داخل الدولة 
بتلك  للفخر  يدعو  مما  وخارجها 
م�سوؤولية  حتــمــلــت  الـــتـــي  الــــــروح 
الــعــطــاء بــل مــقــابــل لــدفــع عجلة 

التنمية.

اأفــراد املجتمع يف  امل�سروع يف دمــج 
اآمــن عرب �سل�سلة من  اأ�سري  اإطــار 
اإىل  املتنوعة  الرتفيهية  االأن�سطة 
االأ�سري  التما�سك  تعزيز  جــانــب 
واال�ستفادة  املجتمعي  والــتــلحــم 
املوؤ�س�سات  املــتــوفــرة يف  املـــوارد  مــن 

احلكومية.
مــعــايل جنلء  قــالــت  مــن جانبها 
بــنــت حمــمــد الــعــور وزيــــرة تنمية 
"املدار�س  مـــ�ـــســـروع  اإن  املــجــتــمــع 
بناء  تنفيذه  املجتمعية" الــذي مت 
التعليم  جمل�س  من  تو�سية  على 
واملوارد الب�سرية ي�ساهم يف توطيد 
العلقات االأ�سرية يف جمتمع دولة 
االإمـــــارات ويــتــيــح الأولـــيـــاء االأمـــور 
اأبنائهم  مـــواهـــب  لــبــنــاء  فــر�ــســة 

و�سيلة مثلى ونقطة ارتكاز ونافذة 
االأهـــداف  مــن  جمموعة  لتحقيق 
املجتمعية الرا�سخة التي ت�ستهدف 
واملوؤ�س�سات  االأمـــر  وويل  الطالب 
واأو�سحت  واخلــــا�ــــســــة.  املـــدنـــيـــة 
معاليها اأن هذه املبادرة تاأتي نتاج 
تعاون بني وزارة الرتبية والتعليم 
ووزارة تنمية املجتمع وتهدف اإىل 
املجتمعية  املدار�س  مفهوم  تعميق 
املتاحة  االمـــكـــانـــات  وتــ�ــســخــريهــا 
املدر�سي  املــجــتــمــع  خلــدمــة  فــيــهــا 
توفري  عــرب  بــه  املحيطة  والــبــيــئــة 
واالأن�سطة  الفعاليات  من  توليفة 
جميع  بها  يت�سارك  الــتــي  املنتقاة 
الدوام  �ساعات  بعد  املجتمع  اأفــراد 
اأهــمــيــة املدا�س  املــدر�ــســي. وتــكــمــن 

املجتمعية  املدر�سة  اأن  �سموه  واأكد 
الطالب  تــ�ــســعــر  اإيـــجـــابـــيـــة  بــيــئــة 
بال�سعادة ومتكن من  االأمــر  وويل 
ا�ستغلل م�ساحة املدر�سة الإطلق 
واإبداعاتهم  لــطــاقــاتــهــم  الــعــنــان 
ولتقوية اأوا�سر العلقات االأ�سرية 

وتلحم املجتمع.
ويـــــــهـــــــدف مـــــ�ـــــســـــروع املـــــــدار�ـــــــس 
املجتمعية اىل اإيجاد حلول �سريعة 
مع  ومــواءمــتــه  التعليم  نــطــاق  يف 
�ـــســـوق الــعــمــل وحتـــويـــل املـــدار�ـــس 
مــــن بــيــئــة اأكــــادميــــيــــة بــحــتــة اإىل 
للطالب  وحمـــفـــزة  جـــاذبـــة  بــيــئــة 
وامل�ساركة  للتعلم  ومن�سة  واأ�سرته 
نواحي  عــلــى خمــتــلــف  واالطــــــلع 
اإىل دور  العملية باالإ�سافة  احلياة 

ودعمهم يف االبداع واالبتكار.
االأ�سرة  امل�سروع مينح  اأن  واأ�سافت 
قــ�ــســاء وقـــت كـــايف مــع اأبــنــائــهــم يف 
فئات  ت�سم  اآمــنــة  اأ�ــســريــة  م�ساحة 
املنطقة  اأهـــــــــايل  مـــــن  خمـــتـــلـــفـــة 
ويــــــوطــــــد املـــــ�ـــــســـــروع الــــعــــلقــــات 
االإيــجــابــيــة بــني اأهـــايل املنطقة يف 
والن�ساط  بــالــتــفــاعــل  مـــلـــيء  جـــو 
ي�ساهم  ممـــا  والــــبــــدين  الـــذهـــنـــي 
وتـــلحـــمـــهـــم. من  يف متــا�ــســكــهــم 
بنت  جميلة  مــعــايل  اأكـــدت  جهتها 
�سامل م�سبح املهريي وزيــرة دولة 
ل�سوؤون التعليم العام  .. اأن مبادرة 
مبادرة   " املجتمعية  املـــدار�ـــس   "
واأهميتها  فــكــرهــا  يف  ا�ــســتــثــنــائــيــة 
ونواجتها كونها جتعل من املدر�سة 

ن�سيج  ترابط  تعزيز  يف  املجتمعية 
فــر�ــســة مثالية  املــجــتــمــع وتــوفــري 
يف  والتعارف  والت�سارك  لللتقاء 
بال�سعادة  تت�سم  اإيــجــابــيــة  اأجــــواء 
واملرح لتكون ملتقى للعلم والتعلم 
الطالب  مــهــارات  لتنمية  واأيــ�ــســاً 
وتـــفـــريـــغ طـــاقـــاتـــه ومــــواهــــبــــة يف 
ذاته  الـــوقـــت  اأنــ�ــســطــة ممــيــزة ويف 
املناف�سة  روح  اإذكــــــــاء  يف  تــ�ــســهــم 
ــالــة لــلــمــجــتــمــع باأن  واإيـــ�ـــســـال ر�ــس
جمتمعياً  مــركــزاً  �ستظل  املــدر�ــســة 
اأفــــراد  كــافــة  يــجــمــع حتــت مظلته 
امل�سروع  ويركز  املجتمع.  واأطياف 
الفعاليات  تنفيذ  يف  االبتكار  على 
امل�ساركني  جلــــــذب  واخلــــــدمــــــات 
والزوار اإىل املدر�سة لتمكينهم من 
حميط  يف  فراغهم  اأوقـــات  ق�ساء 
مثمر حيث ي�ستهدف امل�سروع فئات 
حمددة تت�سمن االأطفال وال�سباب 
وكــــبــــار الـــ�ـــســـن واأولــــــيــــــاء االأمــــــور 
الــهــمــم. وبـــــداأ تطبيق  واأ�ـــســـحـــاب 
مــ�ــســروع املــــدار�ــــس املــجــتــمــعــيــة يف 
مدر�سة فاطمة بنت مبارك باإمارة 
راأ�س اخليمة على اأن يتم تعميمها 
املرحلة  الدولة  مدار�س  جميع  يف 
 .. االطـــلق  حفل  ح�سر  املقبلة. 
العور  حممد  بنت  جنــلء  مــعــايل 
ومعايل  املــجــتــمــع  تــنــمــيــة  وزيــــــرة 
املهريي  �سامل م�سبح  بنت  جميلة 
العام  التعليم  ل�سوؤون  دولة  وزيــرة 
ومــعــايل الــدكــتــور اأحــمــد بــن عبد 
الفل�سي  بـــالـــهـــول  حـــمـــيـــد  اهلل 
العايل  التعليم  وزير دولة ل�سوؤون 
وعدد من اأع�ساء املجل�س الوطني 

االحتادي.

�صلطان اجلابر: قواتنا امل�صلحة ت�صكل ح�صنا 
منيعا ل�صون منجزات الحتاد ومكت�صباته 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة ان قواتنا امل�سلحة 
االأمن  و�سمان  ومكت�سباته  االحتــاد  منجزات  ل�سون  منيعاً  ح�سناً  ت�سكل 
االقت�سادية  التنمية  مــ�ــســرية  مــوا�ــســلــة  اأجـــل  مــن  واال�ــســتــقــرار  واالأمـــــان 
والت�سامح  ال�سلم  مــبــادئ  ون�سر  االإن�سانية  القيم  وتعزيز  واالجتماعية 
لتوحيد   41 الـــ  الــذكــرى  مبنا�سبة  لــه  كلمة  يف  معاليه  وقــال  والتعاي�س. 
ان  عــام  كل  مايو من  �سهر  ال�ساد�س من  يــوم  توافق  التي  امل�سلحة  الــقــوات 
بنيان االحتاد  اإ�سافية عززت  لبنًة  كان  االإماراتية  امل�سلحة  القوات  توحيد 
قرار  �سّكل  الكلمة:  ن�س  يلي  والتحديث..وفيما  التطوير  م�سرية  ودعمت 
توحيد القوات امل�سلحة لدولة االإمارات اإ�سافة نوعية مل�سرية االحتاد حيث 
اآمنه  ع�سرية  دولــٍة  لبناء  املوؤ�س�سني  االآبـــاء  جهود  يف  اأ�سا�سية  دعامة  كــان 
الرجال  �سواعد  توحيد  على  ت�ستند  م�ستقبلية  لروؤية  وترجمًة  وم�ستقرة 
اإيجاد  اأركان دولة االحتاد من خلل  حلماية املكت�سبات واملنجزات وتعزيز 
جي�س موؤهل وفق اأعلى املعايري العاملية ليكون ح�سناً منيعاً ل�سون منجزات 
اأجل موا�سلة  االحتاد ومكت�سباته و�سمان االأمن واالأمان واال�ستقرار من 
ون�سر  االإن�سانية  القيم  وتعزيز  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  م�سرية 
مبادئ ال�سلم والت�سامح والتعاي�س والعمل على بناء م�ستقبل واعٍد الأجيال 

الغد.
الدولة   رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبقيادة 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وتوجيهات �ساحب  اهلل   حفظه 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل  و�ساحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأع�ساء املجل�س  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  امل�سلحة واإخوانهم  االأعلى للقوات 
بدورها  القيام  يف  البا�سلة  امل�سلحة  قواتنا  ت�ستمر  االإمـــارات  حكام  االعلى 
وم�سوؤولياتها بالذود عن الوطن وبذل اأثمن الت�سحيات ل�سونه وحمايته 
ليبقى اأبناء القوات امل�سلحة م�سدر فخٍر واعتزاز لدولة االإمارات و�سعبها. 
اإن توحيد القوات امل�سلحة االإماراتية كان لبنًة اإ�سافية عززت بنيان االحتاد 
ودعمت م�سرية التطوير والتحديث التي متيزت مراحلها باالإجناز. ويف كل 
يوم يتجدد فخرنا برجال القوات امل�سلحة الذين يقدمون مناذج يحتذى 
واأ�سمى  االأمثلة  واأروع  والقيادة  للوطن  والـــوالء  والــوفــاء  االنتماء  يف  بها 
املعاين يف الت�سحية والفداء والبذل والعطاء من اأجل احلفاظ على راية 

الوطن خفاقة عالية يف خمتلف ميادين الواجب.
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CN 1552852:اون خلدمات التنظيف رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
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CN 1205588:لتجارة االغذية ذ.م.م رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خدمات الثقة للوكاالت التجارية ذ.م.م

TRUSTEE SREVICE BUSINESS AGENCIES LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبيد م�سبح �سامل تعيب الكتبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رامامورثي باراجور هانو مانثار ايابا %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رامامورثي باراجور هانو مانثار ايابا
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بدر مريزا احمد علي الهندي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 3000000
التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإلغاء اعلن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1076267 باال�سم التجاري:عامل الدراجات 
الهوائية ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإعــــــــــلن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/كافترييا 

CN 2127286:ومعجنات املاعون رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإعــــــــــلن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/حور العني للعبايات ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1049219 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد كونهي حممد كونهي كو�ساناث هاوز كو�ساناث هاوز  %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ها�سل �سعيد ها�سل املغريي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ميثال بورايل امانت
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ها�سل �سعيد ها�سل املغريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كو�ساناث هاو�س حممد كونهي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإعــــــــــلن
تارجيت  ال�ســـــادة/هاي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1519921:خلدمات التنظيف املباين رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عثمان حممد عبداهلل عبدالرحيم الو�سوا�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف طلل معتوق احمد حاج حممد عبداهلل احلو�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإعــــــــــلن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/كوزمك للوكاالت التجارية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1744069  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ابراهيم احمد حممد عبدالغني اخلمريي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ابراهيم احمد حممد عبدالغني اخلمريي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان حممد عبدالغني حممد اخلمريي

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

 تعديل ا�سم جتاري من/كوزمك للوكاالت التجارية ذ.م.م
COSMIC FOR COMMERCIAL AGENCIES LLC

�سركة   - اخلمريي  عبدالغني  حممد  احمد  ابراهيم  ملالكها  التجارية  للوكاالت  اىل/كوزمك 
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م     

 COSMIC FOR COMMERCIAL AGENCIES OWNED BY IBRAHIM AHMED

MOHAMED ABDUL GHANI AL KHEMEIRI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإعــــــــــلن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/بوتيك 

CN 1728804:حليا رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإعــــــــــلن
ال�ســـــادة/�سنرت كلني لكي  التنمية االقت�سادية بان  دائـــرة  تعلن 

امللب�س رخ�سة رقم:CN 1418488 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممدي حممد ابراهيم %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ا�سمه حممد عبدالوهاب
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإعــــــــــلن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ال�سناعية العمال 

احلدادة رخ�سة رقم:CN 1275795 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممدي حممد ابراهيم %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ا�سمه حممد عبدالوهاب
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإعــــــــــلن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/النور خلدمات جلب االيدي 

العاملة رخ�سة رقم:CN 1359918  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ر�ستم �ساه دو�ست البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف من�سور حممد البلو�سي
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1

 تعديل عنوان/Building Owner Name من املالك علي ماجد مبارك 
املن�سوري اىل املالك ال�سيد م�سوي ياعد بيات امل�سوي القبي�سي

Floor من اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان  االقت�سادية خلل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإعــــــــــلن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/حتا للوازم التدخني 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1059077 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممود حممد علي غلمي من 13% اىل %37
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف قا�سم حممد علي غلمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مهدي حممود غلمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

�صتاليون لتمثيل ال�صركات- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعله  )�ستاليون لتمثيل ال�سركات 
احل�سابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن  م(  م  ذ   -
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعله  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعله  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق 
مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خلل الدوام 
الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ االإعلن، وكل من مل يتقدم 

خلل املدة املحددة باالإعلن ي�سقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

فايرب فلك�س للمقاولت العامة- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
للمقاوالت  فلك�س  )فايرب  اأعله  املذكورة  ال�سركة  بت�سفية 
لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن  م(  م  ذ   - العامة 
له  من  فكل  اعله  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن  احل�سابات 
التقدم  عليه  اعله  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة 
مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خلل 
الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ االإعلن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�سقط  باالإعلن  املحددة  املدة  خلل  يتقدم 
تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6
اأبوظبي-بوحدة  الق�ساء  بدائرة  العدل  الكاتب  يعلن  بهذا 
البحرية )مركب(  القدرات  ال�سادة  باأن  ابوظبي  غرفة جتارة 
قد   )30175( �س.ب  ليوا  �سارع  اأبوظبي،  وعنوانها،  ذ.م.م 
تقدموا اإلينا بطلب ت�سديق عقد رهن جتاري ل�سالح ال�سادة/ 
بنك دبي التجاري وذلك مقابل رهن:1- ال�سفينة )مركب تام 

1 الرقم الر�سمي 8318(
 2- ال�سفينة )مركب تام 2 الرقم الر�سمي 8317(

واعمااًل للفقرة 5 من املادة 14 من القانون رقم 4 ل�سنة 2013 
ب�ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�سر يوماً 
العدل  الكاتب  فاإن  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  االأقل  على 

�سيقوم بتوثيق هذا العقد بناًء على طلب اأ�سحاب ال�ساأن.
الكاتب العدل

اعالن رهن جتاري

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6
بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�ساء اأبوظبي-بوحدة غرفة 
وخدمات  للتوريدات  الغيث  �سركة  ال�سادة  باأن  ابوظبي  جتارة 
م�سفح   ، �س.ب:268  وعنوانها،  ذ.م.م  املحدودة  النفط  حقول 
ال�سناعية م 15 ق 31 بناية ورثة هامل خادم الغيث القبي�سي قد 
تقدموا اإلينا بطلب ت�سديق عقد رهن جتاري ل�سالح ال�سادة/ 

البنك االأهلي الكويتي وذلك مقابل رهن:1- معدات
واعمااًل للفقرة 5 من املادة 14 من القانون رقم 4 ل�سنة 2013 
ب�ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�سر يوماً 
العدل  الكاتب  فاإن  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  االأقل  على 

�سيقوم بتوثيق هذا العقد بناًء على طلب اأ�سحاب ال�ساأن.
الكاتب العدل

اإع�����الن ره��ن جت�اري

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإعــــــــــلن
دراين  ال�ســـــادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1864215:للمقاوالت والنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد �سامل حممد مر�سد الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي را�سد ح�سن حممد ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإعــــــــــلن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/موؤ�س�سة ال�سحار 

CN 1116170:لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد ا�سماعيل ابراهيم حممد ابراهيم الرئي�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عامر حممد عامر عبيد املرر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6

اإعــــــــــلن
النجم  ال�ســـــادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1131327:العربي لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد ا�سماعيل ابراهيم حممد ابراهيم الرئي�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عامر حممد عامر عبيد املرر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
موؤمتر "كليات التقنية" يناق�س اإعداد الطلبة لوظائف امل�صتقبل

•• اأبوظبي -وام:

"اإعادة ت�سور  ناق�س موؤمتر كليات التقنية العليا - الذي عقد حتت عنوان 
لوظائف  الطلبة  اإعـــداد  الـ21" -  القرن  مــهــارات  وفــق  الــدولــة  التعليم يف 
املهني  والتدريب  الوظيفية  باملهارات  التعليمية  املنظومة  وتعزيز  امل�ستقبل 

املطلوب لتاأكيد جاهزية الطلبة ل�سوق العمل.
كاأحد  التقنية  كليات  الهجني" يف  "التعليم  منــوذج  املــوؤمتــر  ا�ستعر�س  كما 
النماذج القادرة على حتقيق هذه اجلاهزية من خلل الربط بني ال�سهادات 

االأكادميية والتدريب العملي االإحرتايف واملهارات الوظيفية.
التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�سام�سي  اللطيف  عبد  الدكتور  �سعادة  واأكــد 
من  طلبنا  متكني  اأهمية  على  للموؤمتر  االفتتاحية  كلمته  خــلل  العليا 

مهارات القرن الـ 21 وجعلهم اكرث جاهزية ل�سوق العمل وحتدياته.
واأ�سار اإىل روؤية اجليل الثاين للكليات والتي يتم من خللها تطبيق منوذج 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اإطار  النموذج الذي مت و�سعه يف  التعليم الهجني وهو 
ووعي الكليات بالتحديات القادمة خا�سة مع قرب حلول الثورة ال�سناعية 
الرابعة وما حققه الذكاء ال�سناعي اليوم من تطور مذهل ومدى تاأثري كل 

ذلك على التعليم.
واأكد اأن منوذج التعليم الهجني ميثل لبنة قوية الإعداد الطلب للتعامل مع 
�سوق العمل املتغري وحتقيقه ملا ي�سمى باالأمن املهني حيث يعتمد النموذج 
املتخ�س�س  املهني  والتدريب  االكــادميــي  التعليم  من  الطالب  متكني  على 
واملهارات الوظيفية ليتخرج بكفاءة جتعله اخليار االأول ل�سوق العمل وذلك 

لتمتعه بال�سهادة االأكادميية اإ�سافة اىل �سهادة احرتافية متخ�س�سة.

املجال خطوات جيدة من  التقنية خطت يف هذا  اإن كليات  ال�سام�سي  وقــال 
خا�سة  حمفزة  تعليم  بيئة  وتوفري  التدري�سي  الــكــادر  كفاءة  تعزيز  خــلل 
مع تاأ�سي�س مبادرة ف�ساءات االبتكار باالإ�سافة اىل ربط الربامج الدرا�سية 
بال�سهادات االحرتافية وتعزيز العلقات مع قطاع العمل وال�سناعة ك�سريك 
حقيقي يف اإعداد الطلبة وفق متطلبات هذا ال�سوق امل�ستقبلية و�سمان اأعلى 

ن�سبة توظيف لهم.
من جانبها تطرقت الدكتورة �سما النقبي رئي�س برنامج ال�سنة التاأ�سي�سية 
ومدير برنامج هادف يف الكليات خلل م�ساركته يف املوؤمتر اىل التحديات 
يف  والتطوير  التغيري  لتحقيق  املــوؤهــل  االأ�ــســتــاذ  ودور  التعليم  تــواجــه  التي 
الوطنية  الــروؤى  ولتحقيق  العمل  ل�سوق  �سباب  اإعــداد  واأهمية  القطاع  هذا 

الطموحة للقيادة.

اأكد اأن قواتنا اأ�صبحت اليوم م�صرب املثل يف الت�صحية والولء 

وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع: القيادة تويل اهتماما بتطوير القوات امل�صلحة وتعزيز كفاءتها القتالية

اأكد اأن اأبطالنا البوا�صل ي�صربون اأروع الأمثلة يف الفداء والت�صحية والولء والنتماء 

رئي�س الأركان : ذكرى توحيد قواتنا امل�صلحة يوم للفخر الوطني يج�صد وحدتنا ومتا�صكنا وقوة اإرادة قيادتنا الر�صيدة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكـــــــــد مـــــعـــــايل حمــــمــــد بــــــن اأحــــمــــد 
الـــــبـــــواردي الـــفـــل�ـــســـي وزيــــــر دولــــة 
البوا�سل  جنودنا  اأن  الدفاع  ل�سوؤون 
هم اللبنة االأوىل واالأ�سا�سية لتطوير 
املوؤ�س�سة الع�سكرية .. م�سريا اإىل اأن 
القوات امل�سلحة حتظى بدعم القيادة 
االإمكانات  كـــل  وتـــوفـــري  الــر�ــســيــدة 
وتعزيز  بتطويرها  الكفيلة  وال�سبل 
اأهبة  على  لتكون  القتالية  كفاءتها 

اال�ستعداد للدفاع عن الوطن  .
ــ يف كلمة له مبنا�سبة  ووجه معاليه 
القوات  لــتــوحــيــد   41 الـــــ  الـــذكـــرى 
امل�سلحة التي توافق يوم ال�ساد�س من 

الكفاءة  عالية  قتالية  وروح  متميزة 
يف عــمــلــيــة  عــا�ــســفــة احلـــــزم  و�سبق 
الدولية  اجلهود  يف  م�ساركتها  ذلــك 
داع�س  تــنــظــيــم  خلـــطـــر  ــتــ�ــســدي  لــل
االإرهابي يف العراق و�سوريا وغريها 
امل�سهودة  املـــ�ـــســـاركـــات  مــــن  الـــكـــثـــري 
ودوليا  اإقــلــيــمــيــا  املــ�ــســلــحــة  لــقــواتــنــا 
والتي ترتجم �سيا�سة دولة االإمارات 
يف  الرا�سخ  ونهجها  املتحدة  العربية 
واالأ�سدقاء  االأ�ــســقــاء  مــع  الت�سامن 
اإن  املنطقة.  وا�ستقرار  اأمــن  حلفظ 
واعتزاز  فخر  مبعث  امل�سلحة  قواتنا 
وهي تدافع عن احلق والواجب تذود 
عن ال�سقيق وال�سديق وتلبي النداء 

اأينما ا�ستدعت احلاجة.

الـــيـــوم يف الــ�ــســاد�ــس مـــن مـــايـــو هذا 
لبناء  اأ�س�س  الــذي  التاريخي  الــقــرار 
اجلانب  مهابة عزيزة  قــوات موحدة 
حتت قيادة واحدة وعلم واحد تدعم 
اأركــــان دولـــة االحتـــاد وحتــافــظ على 
االإجنــازات واملكت�سبات .. اأنها خطوة 
جنني اليوم ثمارها قوة ومناعة وعزة 
والكفاءة  امل�ستوى  عالية  وجــهــوزيــة 
لقواتنا امل�سلحة من اأجل تاأدية دورها 
يف املحافظة على مكت�سباتنا الوطنية 
واالزدهـــــار  بـــاالأمـــان  الــوطــن  لينعم 

واال�ستقرار وال�سعادة والكرامة.
اأ�سبحت قواتنا اليوم م�سرب املثل يف 
الت�سحية والوالء وكلنا فخر واعتزاز 
يف  البوا�سل  جنودنا  االإمـــارات  باأبناء 

وهو ما اأثبته جنودنا البوا�سل الذين 
قدموا اأرواحهم فداء للوطن وتلبية 
لــنــداء احلــق والــواجــب وقــد �سطرت 
تــ�ــســحــيــاتــهــم بـــحـــروف مـــن نــــور يف 
يف  بطوالتهم  وخلدت  الوطن  ذاكــرة 

واحة تظللها الكرامة والعزة.
اأن  ي�سعدين  الغالية  املنا�سبة  وبهذه 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  بالتهنئة  اأتــقــدم 
نهيان  اآل  زايــــد  بـــن  خــلــيــفــة  الــ�ــســيــخ 
رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات 
�ساحب  واإىل  اهلل  حــفــظــه  املــ�ــســلــحــة 
اآل  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــ�ــس الــدولــة رئي�س 
جمــلــ�ــس الــــــوزراء حــاكــم دبـــي و اإىل 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بن 

ــ حتية فخر  عــام  �سهر مايو من كل 
واعتزاز و�سموخ اإىل القوات امل�سلحة.
وزير  مــعــايل  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
دولـــة لــ�ــســوؤون الـــدفـــاع الــتــي وجهها 
....  حماة  الــوطــن   عــرب جملة درع 
 .. الـــبـــوا�ـــســـل  جـــنـــودنـــا   .. الــــوطــــن 
امل�سلحة  قواتنا  ومنت�سبات  منت�سبي 
ونهنئكم مبنا�سبة  بكم  الوطن  نهنئ 
ذكــــرى تــوحــيــد قــواتــنــا املــ�ــســلــحــة .. 
لكم  اأر�سلها  واعتزاز  اأنها حتية فخر 
يــا جــنــود الــوطــن و�ــســيــاجــه املــتــني..

الـــيـــوم املجيد  لــكــم يف هـــذا  اأر�ــســلــهــا 
الذي نحتفل فيه بذكرى مرور 41 
عاما من االإجنــاز يف م�سرية توحيد 
ونتذكر  نــ�ــســتــذكــر  املــ�ــســلــحــة  قــواتــنــا 

كــان اإعـــداد جــنــود االإمــــارات وتاأهيل 
الكوادر الوطنية هو الهدف االأ�سمى 
جنودنا  واأن  الـــر�ـــســـيـــدة  لــقــيــادتــنــا 
البوا�سل هم اللبنة االأوىل واالأ�سا�سية 
لتطوير املوؤ�س�سة الع�سكرية وال زالت 
قـــواتـــنـــا املــ�ــســلــحــة حتــظــى بـــدعـــم ال 
حيث  الر�سيدة  القيادة  من  حمــدود 
وال�سبل  االإمــكــانــيــات  كــل  لها  وفـــرت 
كفاءتها  وتعزيز  لتطويرها  الكفيلة 
القتالية لتكون على اأهبة اال�ستعداد 

للدفاع عن الوطن.
لــقــد بــرهــن رجــــال االإمــــــارات باأنهم 
الـــــرثوة االأغـــلـــى لــلــدفــاع عـــن ثرى 
الرجال  فبقوة  الــغــايل  الــوطــن  هــذا 
واإميـــانـــهـــم تــبــنــى وحتــمــى االأوطـــــان 

�ساحات الوغى الذين خا�سوا املعارك 
بــ�ــســجــاعــة يــ�ــســهــد لــهــا اجلــمــيــع هم 
احلقيقية  والــرثوة  االأ�سا�سية  النواة 
اأ�سبحت  الـــتـــي  املــ�ــســلــحــة  لــقــواتــنــا 
اأيقونة وطنية وقوة ال ي�ستهان بها يف 
املنطقة والعامل توؤدي دورها بفاعلية 
من خلل م�ساهماتها يف العديد من 

عمليات حفظ االأمن وال�سلم.
توحيدها  من  عاما   41 وبعد  اليوم 
تــ�ــســارك قــواتــنــا املــ�ــســلــحــة بــكــل قوة 
واقـــــتـــــدار يف عــمــلــيــة اإعــــــــادة االأمـــــل 
�ـــســـمـــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي الــــذي 
ال�سعودية  الــعــربــيــة  املــمــلــكــة  تــقــوده 
اليمن  يف  الــ�ــســرعــيــة  مـــع  لــلــوقــوف 
عملياتية  بفعالية  �ــســاركــت  اأن  بــعــد 

•• اأبوظبي-وام:

وجـــه مــعــايل الــفــريــق الـــركـــن حمد 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ثــاين  حممد 
جملة  عــرب  كــلــمــة  امل�سلحة  الـــقـــوات 
درع الوطن مبنا�سبة الذكرى الـ 41 

لتوحيد القوات امل�سلحة..
وفيما يلي ن�س الكلمة...

 نحتفل اليوم بواحد من اأيام عزتنا 
.. حيث  الوطنية  وجمدنا ووحدتنا 
نحتفل بالذكرى احلادية واالأربعني 
لتوحيد قواتنا امل�سلحة يوم ينطوي 
يوم  بــل  عميقة  وطنية  رمــزيــة  على 
وحدتنا  يج�سد  يوم  الوطني  للفخر 
قيادتنا  اإرادة  وقــــــوة  ومتـــا�ـــســـكـــنـــا 
و�سواب  نــظــرهــا  وبـــعـــد  الـــر�ـــســـيـــدة 

روؤيتها ووعيها اال�سرتاتيجي.
�سموخ  بـــكـــل  نــ�ــســتــحــ�ــســر  فـــالـــيـــوم 
املوؤ�س�س  الـــقـــائـــد  حــكــمــة  ــــزاز  واعــــت
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه واإخوانه حكام 
هذا  دعائم  اأ�س�سوا  الذين  االإمـــارات 
الــرا�ــســخ واتخذوا  الــبــنــاء االحتــــادي 
قرار توحيد قواتنا امل�سلحة البا�سلة 
 1976 يف مثل هــذا اليوم من عــام 
قيمتها  الــــيــــوم  نــــــدرك  خـــطـــوة  يف 
واأهميتها  الــكــبــرية  اال�ــســرتاتــيــجــيــة 
امل�سلحة  قواتنا  باتت  حيث  الفائقة 
مكت�سباتنا  يــحــمــي  و�ــســيــفــا  درعــــــا 
م�سريتنا  ويـــــ�ـــــســـــون  الــــوطــــنــــيــــة 

نـــقـــف وقفة  عـــلـــى قــلــوبــنــا جــمــيــعــا 
�سهدائنا  الأرواح  واإكــــبــــار  اإجــــــلل 
عطائهم  �ــســيــظــل  الـــذيـــن  االأبــــطــــال 
تنري  م�سيئة  م�ساعل  وت�سحياتهم 
حا�سرنا وم�ستقبلنا وتقدم الأجيالنا 
احلالية واملقبلة القدوة والنموذج يف 
وقيادتنا  لوطننا  واالنــتــمــاء  الـــوالء 
�سهدائنا  دمــــــاء  الأن  الـــر�ـــســـيـــدة.. 
جديدا  تاريخا  �سطرت  قــد  االأبــــرار 
تعريف  واأعــــادت  والــفــداء  للوطنية 
واالنتماء  والوالء  الت�سحية  مفهوم 
لنا جميعا فقد كتب هوؤالء االأبطال 
اأ�ـــســـمـــائـــهـــم بــــحــــروف مــــن نــــــور يف 
بطوالتهم  و�ستظل  الوطنية  �سجل 
املقبلة  لنا والأجيالنا  نربا�سا ي�سىء 
لي�ستقوا  واملــ�ــســتــقــبــل  االأمـــــل  دروب 
وبطوالتهم  الــعــطــرة  �سريتهم  مــن 
النادرة درو�س حب الوطن واالنتماء 
لـــلأر�ـــس والــــدفــــاع عــنــهــا بــكــل غال 
ونــفــيــ�ــس ويـــدركـــون كــيــف اأن الـــذود 
اإماراتنا  اأر�ـــــس  مـــن  �ــســرب  كـــل  عـــن 
علمها  ورفـــع  واأن  فري�سة  الــغــالــيــة 
الواجب  وميادين  احلــق  �ساحات  يف 
والــبــطــوالت �ــســرف وفــخــر مــا بعده 
الر�سيدة  قيادتنا  تقدير  اإن  فــخــر. 
ال�سهداء  لــقــيــمــة  الــغــالــيــة  ودولــتــنــا 
واعــــتــــزازهــــا بــقــواتــنــا املــ�ــســلــحــة قد 
�سيدي  توجيهات  بو�سوح يف  انعك�س 
الــ�ــســيــخ خليفة بن  الــ�ــســمــو  �ــســاحــب 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد  زايد 

بها يف مناطق �ستى من العامل حيث 
يف  امل�سلحة  قواتنا  اأبــطــال  اأداء  كــان 
واالإغاثية  االإن�سانية  املهام  خمتلف 
قدر  وعلى  للغاية  م�سرفا  والقتالية 
عال من االحرتاف واملهنية وترجمة 
اأر�سنا  التي غر�ست يف  االحتــاد  قيم 
عمل  بــرامــج  اإىل  وحتويلها  الطيبة 
وخطط ينحني لها اجلميع تقديرا 
امل�سلحة  قــواتــنــا  الأبـــنـــاء  واحـــرتامـــا 

البا�سلة.
اإن العقيدة القتالية لقواتنا امل�سلحة 
مـــنـــذ تـــوحـــيـــدهـــا ا�ـــســـتـــنـــبـــطـــت من 
رمزا  واأ�ــســحــت  الدفاعية  �سيا�ستنا 
للدفاع  واالن�سانية  واملبادىء  للقيم 
عن احلق وغر�س االأمن واال�ستقرار 
والــ�ــســلم وحــفــظ احلــقــوق وحتقيق 
االأ�سقاء  وعــون  الظلم  ورفــع  الــعــدل 
يف اأوقـــات االأزمــــات واملــحــن وتقدمي 
املــــ�ــــســــاعــــدة والـــــــدعـــــــم االنــــ�ــــســــاين 
كانوا  اأينما  واملحتاجني  للملهوفني 
لـــون وجن�س  بـــني  تــفــرقــة  دون  مـــن 
وعرق فقيم القوات امل�سلحة م�ستمدة 
العربية  االإمـــــــارات  دولــــة  قــيــم  مـــن 
وقيم  مبادئ  من  وامل�ستمدة  املتحدة 

ديننا االإ�سلمي احلنيف.
الـــذكـــرى احلـــاديـــة واالأربـــعـــني  ويف 
لــتــوحــيــد قــواتــنــا املــ�ــســلــحــة البـــد يل 
واالعتزاز  الفخر  عــن  التعبري  مــن 
القوات  منت�سبي  من  اأبطالنا  بــدور 
العربية  االإمـــــارات  لــدولــة  امل�سلحة 

بخال�س  اأتـــوجـــه  االإطــــــار  هــــذا  ويف 
قيادتنا  اإىل  والـــتـــقـــديـــر  الــتــحــيــة 
الر�سيدة وعلى راأ�سها �سيدي �ساحب 
اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
االأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان 
امل�سلحة حفظه اهلل و�سيدي  للقوات 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�سد 
الـــــوزراء حــاكــم دبي   رئــيــ�ــس جمل�س 
ال�سمو  �ساحب  و�ــســيــدي  اهلل   رعـــاه 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبــوظــبــي  عهد 
ت�سافرت  حــيــث  املــ�ــســلــحــة  لــلــقــوات 
بداية  منذ  روؤيتهم  والتقت  اإرادتهم 
قواتنا  جعل  على  التمكني  مرحلة 
امل�سلحة �سياجا قويا يحمي م�سريتنا 
وا�ستقرارنا  اأمننا  ويــعــزز  التنموية 
تطوير  خطط  وتوا�سلت  فا�ستمرت 
وتاأهيل  وحتديثها  امل�سلحة  قواتنا 
كـــــوادرهـــــا الـــبـــ�ـــســـريـــة املــــواطــــنــــة يف 
الع�سكري  التعليم  جمــاالت  خمتلف 
احلديث والتدريب والتاأهيل املتطور 
العاملية  املعايري  وبــاأرقــى  والت�سليح 
لل�سموخ  نف�سها عنوانا  حتى ر�سخت 
للمبادئ  حــامــيــة  وبـــاتـــت  الــوطــنــي 
والـــثـــوابـــت والــقــيــم والـــركـــائـــز التي 
االمارات  دولــة  احتــاد  عليها  تاأ�س�س 
العربية املتحدة .. ويف مقدمة ذلك 
لدولتنا  الوطني  االأمـــن  دعــم  يــاأتــي 
واإغــاثــة املــلــهــوف والــوقــوف بجانب 

التحديات  مــواجــهــة  يف  االحتـــاديـــة 
والتهديدات التي متوج بها منطقتنا 

والعامل اأجمع.
امل�سلحة  الـــقـــوات  تــوحــيــد  قــــرار  اإن 
م�سرية  حــيــويــا يف  مــنــعــطــفــا  ميــثــل 
البناء االحتادي فقد كان هذا القرار 
لوحدة  وحــقــيــقــي  فــعــلــي  جتــ�ــســيــد 
على  والــعــزم  االإميــــان  وقـــوة  االإرادة 
امل�سي متحدين يف مواجهة حتديات 
تلك املرحلة والظروف ال�سعبة التي 

مرت بها مرحلة التاأ�سي�س.
وقد اأثبتت االأيام واخلربات املتوالية 
من  والدولية  االإقليمية  والتجارب 
املوؤ�س�سني  االآبــــاء  اإميــــان  اأن  حــولــنــا 
ــــاالحتــــاد كـــــان تـــعـــبـــريا عــــن روؤيـــــة  ب
هذه  حتــولــت  حــيــث  ع�سرها  ت�سبق 
وال  قــادت  قــوة حمركة  اإىل  القناعة 
تزال دولتنا الفتية بكل ثقة واقتدار 
امل�سلحة  قواتنا  يف  جت�سد  فاحتادنا 
التي تعد اأحد اأهم جتلياته ومظاهر 
جناحه حيث جنحت االإرادة الوطنية 
امل�سلحة يف  عرب قرار توحيد قواتنا 
م�سنعا  باتت  وطنية  موؤ�س�سة  بناء 
حقيقيا للرجال واالأبطال ولعبت وال 
تزال دورا مركزيا يف تعزيز التلحم 
والهوية الوطنية والهوية واالنتماء 
اإىل االأر�س الواحدة وال�سعب الواحد 
يف مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــواحـــدة 
قــوة االحتــاد وجت�سيدها يف  ومتتني 
خمتلف املهام واالأدوار التي ت�سطلع 

املــ�ــســلــحــة حفظه  لـــلـــقـــوات  االأعــــلــــى 
مار�س  �سهر  خلل  اأعلنها  التي  اهلل 
ال�سمو  �ــســاحــب  و�ـــســـيـــدي  املـــا�ـــســـي 
مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نائب 
الــوزراء حاكم دبــي  رعــاه اهلل  ب�ساأن 
مببادراته  اخلـــري   عـــام  تخ�سي�س  
وم�سروعاته وبراجمه كافة ل�سهداء 
وتقديرا  لذكراهم  تخليدا  الــوطــن 
البذل  لقيم  وتر�سيخا  لت�سحياتهم 
اأروع  �سهداوؤنا  يج�سد  التي  والعطاء 

مناذجها.
احلادية  بــالــذكــرى  نحتفل  اإذ  واإنــنــا 
امل�سلحة  قواتنا  لتوحيد  واالأربــعــني 
جندد ثقتنا يف اإرادة االأبطال ونوؤكد 
متم�سكون  اأنــنــا  الــر�ــســيــدة  لقيادتنا 
الوالء  والــعــهــد وعــلــى درب  بــالــوعــد 
واالنتماء ما�سون واالإمارات �ستظل 
ترابها  عــلــى  واحلـــفـــاظ  قــلــوبــنــا  يف 
اال�سرتاتيجية  وم�ساحلها  الوطني 
االأبي  �سعبنا  مكت�سبات  عــن  والـــذود 
اأعيننا  نــ�ــســب  الـــدهـــر  اأبــــد  �سيبقى 
قيادتنا  تــوجــيــهــات  تنفيذ  و�ــســيــظــل 
غايتنا  اإىل  يــقــودنــا  نهجا  الر�سيدة 

اأينما كنا.
من  لهما  البــد  والتنمية  الــبــنــاء  اإن 
عوامل  لهما  وتــوفــر  حتميهما  قــوة 
واال�ستدامة  واال�ستمرار  االنطلق 
واحلــــــــوؤول بــيــنــهــا وبــــني مـــن يعيق 

م�سريتها.

املـــتـــحـــدة املـــ�ـــســـاركـــني �ــســمــن قــــوات 
تقوده  الــــــذي  الـــعـــربـــي  الـــتـــحـــالـــف 
العربية  اململكة  الــكــربى  ال�سقيقة 
ال�سعودية دفاعا عن احلق وال�سرعية 
الد�ستورية يف اليمن ال�سقيق.. حيث 
ي�سطر اأبطالنا البوا�سل اأروع امللحم 
للبطولة  ويقدمون منوذجا م�سرفا 
امللحمة  هـــــذه  يف  جتـــ�ـــســـدت  حـــيـــث 
التدريب  مــن  طويلة  �سنوات  نتائج 
العن�سر  يف  واال�ــســتــثــمــار  والــتــاأهــيــل 
القتالية  مهاراته  وتطوير  الب�سري 
اأبطال  اأ�ـــســـبـــح  حــتــى  والــتــدريــبــيــة 
و�سند  فخر  مبعث  امل�سلحة  قــواتــنــا 
و�سعوبنا  الـــغـــايل  لــوطــنــنــا  حــقــيــقــي 

اخلليجية والعربية.
لتقدمي  املــ�ــســلــحــة  قـــواتـــنـــا  دور  اإن 
نـــوعـــيـــة مميزة  ــكــريــة  عــ�ــس قـــــــدرات 
اال�سرتاتيجية  اأهــدافــهــا  لتحقيق 
يدعم  بها  املنوطة  املهام  خمتلف  يف 
لدولة  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية 
االإمارات العربية املتحدة حيث يثبت 
الــبــوا�ــســل جــنــودا و�سباط  اأبــطــالــنــا 
�سف و�سباطا اأنهم دائما عند ح�سن 
الـــظـــن بــهــم قـــــــادرون عــلــى حتقيق 
مبادرون  مــهــام  مـــن  بــهــم  مــايــنــاط 
الفداء  يف  االأمــثــلــة  اأروع  �ــســرب  اإىل 
كي  واالنــتــمــاء  والــــوالء  والت�سحية 
يظل علم دولة االمارات عاليا خفاقا 

يف �ساحات احلق والواجب.
الغالية  الــوطــنــيــة  الــذكــرى  هـــذه  يف 

اأبوظبي  عــهــد  ويل  نــهــيــان  اآل  زايــــد 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
االأعلى  املجل�س  اأعــ�ــســاء  واإخــوانــهــم 
امل�سلحة  قواتنا  واإىل  االإمــارات  حكام 
و�سموخنا  واعــتــزازنــا  فخرنا  مبعث 
واإىل جميع �سعب االإمارات الويف اأدام 
اهلل عز هذا الوطن الغايل حتت ظل 

قيادتنا الر�سيدة  .

له  ت�سول  من  كل  �سد  االأ�سقاء  لكل 
دولنا  وا�ستقرار  اأمــن  تهديد  نف�سه 
اخلــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة اإميــــانــــا من 
قيادتنا الر�سيدة باأن االأمن القومي 
دول  اأمــن  واأن  يتجزاأ  ال  كل  العربي 
اأمن  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
الغالية  الــوطــنــيــة  الــذكــرى  هـــذه  يف 
لقيادتنا  والــوالء  الوفاء  جندد عهد 
�سيدي  راأ�ــــســــهــــا  وعـــلـــى  الـــر�ـــســـيـــدة 
خليفة  الـــ�ـــســـيـــخ  الـــ�ـــســـمـــو  �ـــســـاحـــب 
الدولة   رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بــن 
ال�سمو  حفظه اهلل  و�سيدي �ساحب 
مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�سيدي 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بن 
اأبوظبي  عــهــد  ويل  نــهــيــان  اآل  زايـــد 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
ح�سن  عند  نكون  اأن  الدائم  وعهدنا 
نكون  واأن  بنا  الر�سيدة  قيادتنا  ظن 
اأر�سنا  عــلــى  اأمـــنـــاء  لــلــوعــد  اأوفـــيـــاء 

الطيبة و�سعبنا الغايل  .

اأكد اأن قانون اخلدمة الوطنية والحتياطية �صاهم يف تزويد جي�ش الإمارات باأكفاأ الع�صكريني
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لتوحيد القوات امل�سلحة...
فــيــمــا يــلــي نــ�ــس الــكــلــمــة ..  اإنــــه ملن 
املجيد  الــيــوم  هــذا  الفخر يف  دواعـــي 
.. يــوم االحــتــفــال بــالــذكــرى احلادية 
امل�سلحة  قــواتــنــا  لتوحيد  واالأربـــعـــني 
وزارة  منت�سبي  جميعا  لكم  نتقدم  اأن 
وجنودنا  املــ�ــســلــحــة  وقــواتــنــا  الـــدفـــاع 
والتقدير  التحية  بخال�س  البوا�سل 
على ما تبذلون من جهود دفاعا عن 
وحماية  ومكت�سباته  الــغــايل  وطــنــنــا 
وال  كنتم  ..فــقــد  التنموية  م�سريتنا 
اأبطاال  بــكــم  الــظــن  عــنــد ح�سن  زلــتــم 
خمــلــ�ــســني تــرفــعــون عــلــم االإمــــــارات 
ال�سعاب  وتـــواجـــهـــون  خــفــاقــا  عــالــيــا 
والــتــحــديــات وتــ�ــســهــرون عــلــى �سون 
ال�سلم  وحتقيق  واال�ستقرار  االأمــن 
والـــعـــطـــاء يف خمتلف  ونــ�ــســر اخلــــري 
مـــيـــاديـــن الــــواجــــب الـــوطـــنـــي داخــــل 

الدولة وخارجها.
اإننا اليوم ن�ستذكر بكل فخر واعتزاز 
امل�ستقبلية  والروؤية  والعزمية  االإرادة 
الــــواعــــيــــة الــــتــــي امـــتـــلـــكـــهـــا الــــقــــادة 
اأ�سحت  والــتــي  لــدولــتــنــا  املــوؤ�ــســ�ــســون 
بتوحيد  الــتــاريــخــي  قــرارهــم  بف�سل 
املــ�ــســلــحــة منـــوذجـــا يحتذى  الـــقـــوات 
للأمن  وواحـــــــة  والـــبـــنـــاء  لــلــتــنــمــيــة 
واالأمــــان واال�ــســتــقــرار فقد كــان قرار 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
واإخوانه حكام  ثــراه  نهيان طيب اهلل 
االإمارات الركيزة االأ�سا�سية النطلق 
امل�سرية االحتادية على دروب التنمية 

والبناء بقوة وثبات.
وو�سولها  امل�سلحة  قواتنا  توحيد  اإن 
من  املــــ�ــــســــرف  ـــتـــوى  املـــ�ـــس هــــــذا  اإىل 
والتاأهيل  واال�ـــســـتـــعـــداد  اجلـــاهـــزيـــة 
العالية  القتالية  والت�سليح والقدرات 
�سيدي  تــوجــيــهــات  بف�سل  حتــقــق  قــد 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ خــلــيــفــة بن 
القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد 
اهلل  حفظه  امل�سلحة  للقوات  االأعــلــى 
ال�سمو  �ساحب  �سيدي  ورعاية  ودعــم 
اآل مكتوم  را�ــســد  بــن  الــ�ــســيــخ حمــمــد 
جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نــائــب 
الــوزراء حاكم دبي رعــاه اهلل و�سيدي 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بن 
اأبوظبي  عــهــد  ويل  نــهــيــان  اآل  زايــــد 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
الذين مل يدخروا جهدا يف �سبيل   ..
تطوير قواتنا امل�سلحة وحتويلها اإىل 
قوة حديثة ت�ساهي من حيث الكفاءة 
والت�سليح  العلمي  والتاأهيل  القتالية 
الــــــدول  نـــظـــرياتـــهـــا يف  والـــتـــطـــويـــر 
للرجال  م�سنعا  وبــاتــت   .. املتقدمة 
وعنوانا  واالإدارة  للقيادة  ومــدر�ــســة 
والــــوالء للقيادة  لــلــوحــدة واالنــتــمــاء 
ملبادئ  ورمــــــــزا  الـــوطـــنـــي  والـــــــــرتاب 
االإمارات وثوابت �سيا�ستها اخلارجية 
البا�سلة  املــ�ــســلــحــة  قــواتــنــا  فــ�ــســارت 
يف  للأ�سدقاء  ودعما  للأ�سقاء  عونا 
اأوقات املحن واالأزمات وبات دورها يف 
امل�ساعدات  وتقدمي  االإرهاب  مكافحة 
ال�سلم  وحفظ  واالإغاثية  االإن�سانية 

مبعث فخر لنا جميعا.
اأن  فخر  بكل  ن�سجل  الــيــوم  هــذا  ويف 
حققت  قــد  البا�سلة  امل�سلحة  قــواتــنــا 
ال  م�سهودة  اإجنــــازات  توحيدها  منذ 
م�ساركاتها  يف  �سواء  حت�سى  وال  تعد 

ال�سلم  حفظ  قــوات  �سمن  الدولية 
يف  اأو  �ـــســـتـــى  مـــنـــاطـــق  يف  الــــدولــــيــــة 
يف  اأو  واالإن�سانية  االإغاثية  العمليات 
التحالف  �سمن  البطولية  اأدوارهـــــا 
�سمن  اأو  االإرهـــــاب  ملكافحة  الــــدويل 
تقوده  الذي  العربي   التحالف  قوات 
الــ�ــســعــوديــة دفاعا  الــعــربــيــة  املــمــلــكــة 
اليمن  يف  الد�ستورية  ال�سرعية  عــن 
التنموي  دورهـــا  عــن  ف�سل  ال�سقيق 
الــداخــلــي ال�ــســيــمــا يف جمـــال تطوير 
اإىل  والــتــحــول  الدفاعية  ال�سناعات 
بناء قاعدة ت�سنيع دفاعي قادرة على 
الوطني  االقت�ساد  يف  بقوة  اال�ــســهــام 

ودعم خطط تنويع م�سادر الدخل.
بال�سكر  اأتــــقــــدم  املـــنـــا�ـــســـبـــة  وبــــهــــذه 
والتقدير لقيادتنا الر�سيدة ملا تبذله 
من جهود يف حتديث قواتنا امل�سلحة 
ـــعـــاهـــد واالأكـــــادميـــــيـــــات  وتـــطـــويـــر امل
رائدة  �سروحا  باتت  التي  الع�سكرية 
يف العلوم الع�سكرية احلديثة وكذلك 
الوطنية  اخلـــدمـــة  قـــانـــون  الإقـــــــرار 
ب�سكل  �ــســاهــم  الـــــذي  واالحــتــيــاطــيــة 
كبري يف تزويد جي�س االإمــارات باأكفاأ 
الع�سكريني الذين اتخذوا من نفديك 
اأجــمــل واأ�سدق  بــــاالأرواح يــا وطــن .. 
ال  احتياطية  قوة  اأنهم  واأثبتوا  �سعار 
الوالء  م�ساعر  تدفعهم  بها  ي�ستهان 
والدفاع  الواجب  الأداء  الوطن  وحب 

عن احلق.
اإن اإجنازاتكم وبطوالتكم وت�سحياتكم 
متثل �سفحة نا�سعة يف تاريخ قواتنا 
و�ــســيــظــل عملكم  الــبــا�ــســلــة  املــ�ــســلــحــة 
للوطنية  عــنــوانــا  الــــــدوؤوب  املــخــلــ�ــس 
االأبرار  �سهدائنا  ت�سحيات  و�ستظل 
لـــنـــا جميعا  وقـــــــدوة  اإلــــهــــام  مـــ�ـــســـدر 
فدمائهم قد �سجلت باأحرف من نور 

ت�سحياتهم يف �سجل ال�سرف والفخر 
اأن  وجــل  عــز  املـــوىل  �سائلني  الوطني 
ور�سوانه  رحمته  بــوا�ــســع  يتغمدهم 

وي�سكنهم جميعا ف�سيح جناته.
وبهذه املنا�سبة الغالية نعاهد قيادتنا 
اأنـــنـــا �ــســنــظــل حماة  الـــر�ـــســـيـــدة عــلــى 
و�سياجه  احل�سني  وح�سنه  الــوطــن 
وحتقيق  التقدم  نحو  وركيزته  املتني 
بخال�س  اأتقدم  كما  التنمية.  اأهــداف 
التهاين والتربيكات اإىل مقام �سيدي 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة  حفظه اهلل  و�سيدي 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــوزراء حــاكــم دبي 
رعاه اهلل واإىل �سيدي �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عــهــد اأبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد االأعلى 
اأ�سحاب  واإخــوانــهــم  امل�سلحة  للقوات 
جميع  واىل  االمـــــارات  حــكــام  ال�سمو 
وجنود  �سف  و�سباط  و�سباط  قــادة 

قواتنا امل�سلحة البا�سلة  .

•• اأبوظبي-وام:

عي�سى  مهند�س  الركن  الفريق  اأكــد 
�ــســيــف بـــن عـــبـــلن املــــزروعــــي نائب 
امل�سلحة  الـــــقـــــوات  اأركـــــــــان  رئـــيـــ�ـــس 
ا�ــســتــمــرار خــطــط حتــديــث وتطوير 
والت�سليح  العتاد  يف  امل�سلحة  القوات 
والتي ترتكز على قاعدة وطنية ذات 
ال�سناعة  بها  تفتخر  عالية  كــفــاءة 
م�سريا   .. االإمـــاراتـــيـــة  الــعــ�ــســكــريــة 
اإىل اأنــهــا تــتــحــول عــامــا تــلــو االآخـــر 
لقلع  وحقيقي  قـــوي  مناف�س  اإىل 
الــ�ــســنــاعــات الــعــ�ــســكــريــة يف الــــدول 

املتقدمة.
وفيما يلي ن�س الكلمة التي وجهها 
الوطن  درع  جمــلــة  عـــرب  املـــزروعـــي 
لتوحيد   41 الـــ  الــذكــرى  مبنا�سبة 
الـــقـــوات املــ�ــســلــحــة الــتــي تــوافــق يوم 
الــ�ــســاد�ــس مـــن �ــســهــر مــايــو مـــن كل 

عام...
 بف�سل اإميان ال يتزعزع باأهمية دور 
و�سون  حماية  يف  امل�سلحة  الــقــوات 
مـــ�ـــســـرية الــتــنــمــيــة وتــــوفــــري الـــــدرع 
ال�سدائد  اأوقـــــــات  يف  لــهــا  احلـــامـــي 
اليوم  هــذا  التقت يف مثل   .. واملحن 
من عام 1976 اإرادة قادتنا واآبائنا 
قواتنا  تـــوحـــيـــد  عـــلـــى  املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـني 

امل�سلحة البا�سلة.
واحــــد واأربــــعــــون عــامــا مــنــذ بداية 
بالتطوير  تــو�ــســحــت  الــتــي  املــ�ــســرية 
امل�سلحة  ـــا  ـــن قـــوات يف  والـــتـــحـــديـــث 
واملعاهد  االأكـــــادميـــــيـــــات  حـــيـــث   ..
اأ�سبحت  التي  املتقدمة  الع�سكرية 
للتعليم  عاملية  واأكــادميــيــات  مــنــارات 
الع�سكري احلديث ي�سار لها بالبنان 
تطور  اإىل  اإ�سافة   .. ودوليا  اإقليميا 

خطط التدريب والتاأهيل واالرتقاء 
قواتنا  الأبــطــال  القتالية  بــالــقــدرات 
ا�ستمرار  عـــن  فــ�ــســل   .. املــ�ــســلــحــة 
خـــطـــط الـــتـــحـــديـــث والـــتـــطـــويـــر يف 
على  ترتكز  والتي  والت�سليح  العتاد 
عالية  كـــفـــاءة  ذات  وطــنــيــة  قـــاعـــدة 
الع�سكرية  الــ�ــســنــاعــة  بــهــا  تــفــتــخــر 
تلو  عاما  تتحول  والتي  االإمــاراتــيــة 
وحقيقي  قـــوي  مناف�س  اإىل  االآخــــر 
ــنــاعــات الــعــ�ــســكــريــة يف  لـــقـــلع الــ�ــس

الدول املتقدمة.
قلوبنا  على  العزيزة  املنا�سبة  وبهذه 
قواتنا  اأبــــنــــاء  لــكــم جــمــيــعــا  نــتــقــدم 
واأبطالها  ومــنــتــ�ــســبــيــهــا  املــ�ــســلــحــة 
التهنئة والتقدير  البوا�سل بخال�س 
وال�سكر والعرفان على ما قدمتموه 
فاأنتم   .. الــغــايل  لوطننا  زلــتــم  وال 
وقوتنا  وعـــزتـــنـــا  فـــخـــرنـــا  مـــ�ـــســـدر 
وهيبتنا واأنتم ال�سند والعون ل�سعبنا 
والعربية  اخلــلــيــجــيــة  ولــ�ــســعــوبــنــا 
اأن  االأبــطــال  اأيها  وقدركم  ال�سقيقة 
التاريخية  املــرحــلــة  هــذه  تــكــونــوا يف 
عن  مدافعني  ال�سفوف  مقدمة  يف 
قوى  مواجهة  يف  احلق..�سامدين 
البغي والــعــدوان والــ�ــســر واالإرهــــاب 
وي�سجل  لـــكـــم  ـــاريـــخ  الـــت و�ـــســـيـــذكـــر 
بحروف من نور دوركــم يف مواجهة 
قوى الظلم والعدوان وبالقدر ذاته 
االن�سانية  اأدواركــــــم  لــكــم  �سيحفظ 
قيم  فيها  ج�سدمت  الــتــي  واالغــاثــيــة 
واحل�سارية  االنــ�ــســانــيــة  االمــــــارات 
القيم  لــهــذه  �سفراء  مبنزلة  فكنتم 
وعقود  �ــســنــوات  طيلة  حللتم  اأيــنــمــا 
م�ست من اأفغان�ستان اإىل ال�سومال 
ولــبــنــان وكــو�ــســوفــا وانــتــهــاء باليمن 
ال�سقيق حيث كان دعمكم االإن�ساين 

ال�سقيق  الــ�ــســعــب  لــهــذه  واالغــــاثــــي 
تاريخية  روابـــــط  عـــن  قـــوي  تــعــبــري 
واأخوية جتمعنا وتربط بيننا بو�سائج 
قوية نثق اأنها تعززت بف�سل اأدائكم 
امل�سرف ملهامكم االإن�سانية واالإغاثية 
ـــقـــاء يف  والـــدفـــاعـــيـــة عـــن حـــق االأ�ـــس

العي�س باأمان وا�ستقرار.
امل�سلحة  قــواتــنــا  تــوحــيــد  ذكــــرى  اإن 
منها  ن�ستمد  م�سيئة  علمة  متثل 
الــدرو�ــس واملــبــادئ .. فــالــوحــدة هي 
الوطنية  وم�سريتنا  احتادنا  جوهر 
التفكري  وركيزة  عملنا  فل�سفة  وهي 
الذي  اال�ــســرتاتــيــجــي  والــتــخــطــيــط 
جــعــل قــواتــنــا املــ�ــســلــحــة واحـــــدة من 
اأرقى املوؤ�س�سات الع�سكرية يف املنطقة 
والعامل .. ونحن على ثقة اأن اأبطال 
الوفاء  على  قــادرون  امل�سلحة  قواتنا 
�سعبنا  تــطــلــعــات  وتــلــبــيــة  بــعــهــدهــم 
التنمية  فم�سرية  الر�سيدة  وقيادتنا 
يف دولــتــنــا الــغــالــيــة متــ�ــســي بخطى 
امل�سلحة  القوات  مت�سارعة ونحن يف 
نواكب كل تطور وحتديث يف الدولة 
وتدريبا  تــعــلــيــمــا  اجـــمـــع  والــــعــــامل 
انــطــلقــا مـــن قــنــاعــتــنــا بــــاأن االأمـــن 
 .. الــواقــي  ودرعــهــا  التنمية  زاد  هــو 
فــــــاأي تــنــمــيــة ال تــ�ــســتــنــد عـــلـــى قوة 
م�سلحة حتافظ عليها لن ت�ستطيع 
اأهدافها  حتــقــق  ولــــن  اال�ـــســـتـــمـــرار 
املواطنني  رفــاهــيــة  يف  تــكــمــن  الــتــي 
منوذجنا  وتكري�س  ال�سعادة  وتعزيز 
وتطويره  واالإنـــ�ـــســـاين  احلـــ�ـــســـاري 

واحلفاظ عليه.
القوات  توحيد  بذكرى  احتفالنا  اإن 
للعهد  جتـــديـــد  هـــو   41 املــ�ــســلــحــة 
نكون  اأن  الر�سيدة  لقيادتنا  والــوالء 
للدفاع  ال�سفوف  مقدمة  يف  دائــمــا 

والـــذود عــن مــقــدرات وطننا الغايل 
له  ت�سول  مــن  لكل  باملر�ساد  ونقف 
يهدد  اأن  واحـــدة  للحظة  ولــو  نف�سه 
اأمننا الوطني .. كما اأنه ر�سالة لقوى 
ال�سر واالإرهــاب باأننا لن ناألو جهدا 
اأوكارها  يف  عليها  الق�ساء  �سبيل  يف 
مهما تطلب االأمر من نف�س ومال. 
بخال�س  اأتــقــدم  اأن  ي�سرفني  اأخـــريا 
مقام  اإىل  والـــتـــربيـــكـــات  الـــتـــهـــاين 
�سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بــن 
الــقــائــد االأعـــلـــى لــلــقــوات املــ�ــســلــحــة ـ 
ـ و�ساحب ال�سمو ال�سيخ  حفظه اهلل 
اآل مــكــتــوم نائب  بــن را�ــســد  حمــمــد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  دبــي  حاكم 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايــد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة 
االأعـــلـــى للحتاد  املــجــلــ�ــس  اأعــ�ــســاء 
حكام االإمارات و�سعبنا الغايل الذي 
دورها  ويقدر  امل�سلحة  قواته  ي�ساند 

ويدعمها وي�ساندها بكل قوة  .

�صفري الدولة يلتقي وزير 
الطريان املدين النيجريي

•• ابوجا -وام:

بــحــث �ــســعــادة حمــمــود حمــمــد املــحــمــود �سفري الــدولــة لدى 
جمهورية نيجرييا االإحتادية مع معايل هادي �ساريكا وزير 
االحتادية يف مكتبه  نيجرييا  املــدين يف جمهورية  الطريان 
البلدين ال�سيما  الثنائية بني  العلقات  االأول تطوير  ام�س 
تقف حائل  التي  املعوقات  كل  وت�سهيل  الــطــريان  يف جمــال 
النيجريي  الوزير  معايل  واعــرب  اجلانب.  هــذا  تعزيز  دون 
امل�سالح  يخدم  مبا  جهوده  على  ال�سفري  ل�سعادة  �سكره  عن 

امل�سرتكة ويعزز العلقات الثنائية بني البلدين.
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املرجع :2017/346 ك.ع.ت
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
نور حممد نور ويل حممد البلو�سي - اجلن�سية : االإمارات - طلب الت�سديق علي 
واملرخ�سة  عبداحلكيم(  )خياط  با�سم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�سمن  حمــرر 
من دائرة التنمية االقت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف )8451( وامل�سجل لدى 
غرفة وجتارة و�سناعة عجمان. اىل ال�سيد/ حمد عبداهلل عي�سى خليفة بو�سهاب ، 
اجلن�سية : االإمارات - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق 
تاريخ  ا�سبوعني من  انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  التوقيعات  على  

ن�سر هذا االعلن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة وعنوانها : �سركة فوجلا امللحية  )�س.ذ.م.م.( 
رقم الرخ�سة / 680263 ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سئولية حمدودة   رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1106353  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه 
قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحلل ال�سركة  حتت رقم /1200  بتاريخ 
قرار  ح�سب  ال�سركة  بت�سفية  للقيام  اأعله  املذكور  امل�سفي  وبتعيني    2017/04/13
اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – ت /2955248 �س 
ب/8540 ، م�سطحبا معة كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية ،وذلك خلل )45( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان االغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون  
ا�سم ال�سركة وعنوانها : �سركة فوجلا امللحية )�س .ذ.م.م.( رقم الرخ�سة  / 680263  العنوان: 
القانوين : �سركة ذات م�سئولية حمدودة   رقم  ال�سكل  مكتب  رقم )8( مدينة دبي امللحية   
باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن  1106353  مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل  القيد 
قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحلل ال�سركة املذكورة اأعله وذلك مبوجب قرار 
املحرر   العدل حتت رقم  الكاتب  بتاريخ 2017/04/13 واملوثق لدي  لل�سركة  العمومية  اجلمعية 
1200  بتاريخ 2017/04/13  وبتعيني امل�سفي املذكور اأعله للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل  وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – مكتب رقم )204( بناية الغامن 
اجلديدة.  – ت: 2955248 – �س ب : 8540 م�سطحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
  يف الدعوى  رقم   2016/66   نزاع تعيني خربة عقاري  - دبي  

املتنازعة : وفاء خمي�س حمد علي اجلنيبي 
اإعلن املتنازع �سدها الثانية : جراند موف للعقارات - �سابقا - باركليز للو�ساطة العقارية 

اإعلن اخل�سم املدخل : الوا�سل للعقارات 
بالن�سر يف الدعوى رقم 2016/66 نزاع تعيني خربة عقاري - دبي

اإىل  املاأمورية  اإعادة  مت  فقد  للمنازعات  الودية  الت�سوية  مركز  من  ال�سادر  القرار  مبوجب 
اخلربة يف الدعوى املذكورة اأعله وقد تقرر عقد جل�سة خربة هند�سية تكميلية يوم االربعاء  
الكائن يف دبي  ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف �سباحا مبكتبنا  املوافقة 2017/5/10  يف متام 
مبنطقة ديرة - مركز اأبوهيل التجاري - الطابق االول - مكتب رقم : ) FL-05(  هاتف : 
2669246-04 فاك�س : 2669245-04 ، لذا يتوجب عليكم احل�سور اىل مكتب اخلبري يف املوعد 
ا�ستكمال  يتم  �سوف  واال  الدعوى  يف  ودفوع  دفاع  من  لديكم  ما  كافة  وتقدمي  اأعله  املذكور 

اأعمال اخلربة حتى يف غيابكم. 
اخلبري الهند�سي  
زكريا حممود عبد العليم  

 اجتماع  خربة
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 يف الدعوى رقم 2017/379 جتاري كلي 
املدعى عليهم : 1-�سركة تاج االأمري للتجارة العامة - �س ذ م م 

ل�سمندا�س  وجنــاين  كومار  هري�س   - للهوية(  )طبقا  وجنــاين  ل�سمندا�س  كومار  هري�س   -2
)طبقا جلواز ال�سفر( )العنوان : اإمارة دبي - بردبي - ال�سوق الكبري - حمل رقم 14 - ملك 

ورثة ح�سني بن علي ال�سايغ - هاتف رقم 04-3539309(  
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام 
ال�ساعة احلادية ع�سره من �سباح يوم اخلمي�س املوافق 2017/5/11  وذلك لبيان دفوعكم يف 
الدعوى املرفوعة عليكم من قبل امل�سرف العربي لل�ستثمار والتجارة اخلارجية )امل�سرف(  

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�س امل�سيئة - الدور االأول مكتب رقم 112،  هاتف 
رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

 اعالن اجتماع خربة بالن�سر

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
   يف  الدعوى 2017/585  جتاري جزئي   

ال�سادة املدعي عليه : حممد ريا�س �سيخ �سيخ قا�سم 
مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم من قبل املدعي بنك م�سر فرع دبي - اأمام حماكم دبي اأونه مت 
تعيينا خبريا م�سرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�سادر بالدعوى اأعله فاإننا ندعوكم حل�سور 
اجتماع اخلربة بالدعوى وذلك يوم االربعاء  املوافق 2017/5/10  يف متام ال�ساعة الثانية ظهرا    
مبقر مكتبنا انرتا لل�ست�سارات املالية وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - 
بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات وبذات 
البناية يوجد بنك دبي  التجاري تليفون : 042206899 ، فاك�س : 042206877 - يرجى االطلع و 

اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات واحلر�س على احل�سور  يف املوعد اق�ساه
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
    علي را�سد الكيتوب 

  اعالن اجتماع خربة
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2857

املنذر : ق�سر امللوك للعقارات - �س م خ 
املنذر اليه : زينب ح�سن للتجارة االزياء 

يوجه املنذرة االنذار العديل املاثل اىل املنذر اليه ويخطره بطلب �سداد مبلغ وقدره 16250 درهم القيمة 
االيجارية امل�ستحقة ال�سداد خلل ثلثون يوما  من تاريخ ا�ستلم واعلن االنذار العديل املاثل واملطالبة 
الفوري  الفوري للماجور  او االخــلء  العقد  ب�سداد مبلغ وقــدره 6500 درهم غرامة تعوي�سية طبقا لبنود 
للماأجور يف حالة عدم �سداد القيمة االيجارية خلل املهلة القانونية مع املطالبة ب�سداد القيمة االيجارية 
حتى تاريخ االخلء التام مع اإح�سار �سهادة براءة ذمة من الكهرباء واملياه و�سداد ر�سومها وينذره املنذر بانه 
القانونية  باتخاذ كافة االجــراءات  املنذر  �سيقوم  اللممنوح  اال�ستجابة اىل ذلك خلل االجل  يف حالة عدم 
للمطالبة باالخلء و�سداد االجرة امل�ستحقة وما ي�ستجد من اجره وذلك حتى االخلء التام وحتميل املنذر 

اليه الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2866   

املنذر : لوت�س جراند لل�سقق الفندقية - ديرة 
�سد املنذر اليها : االأبرار خلياطة امللب�س اجلاهزة - �س ذ م م 

باإجمايل مبلغ )67.100( درهم  اإنــذار ب�سداد االيجار املرت�سد بذمتكم  املو�سوع / 
واخلا�س باملحل رقم )2( امل�ستاأجر من قبل املنذر اليه مبوجب عقد االيجار املحرر 
يف 2016/4/1 - يخطركم املنذر املنذر اليه مراجعة املنذرة خلل ثلثون يوما من 
تاريخ االعلن بالن�سر ل�سداد بدل االيجار اجلديد واملبالغ املرت�سد �سابقا يف ذمتكم 
اتخاذ  اىل  ا�سفني  ن�سطر  �سوف  واال  اليوم  تاريخ  حتى  درهــم   )67.100( باإجمايل 

كافة االجراءات القانونية �سدكم مع الزامكم الر�سوم وامل�سروفات. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

اإعالن بالن�سر
 رقم 2017/2859

املنذر : �سهراب فتح اهلل رحماين 
املنذر اليه : كامبيز حممد ر�سا يو�سفي 

املو�سوع  : 
ينذر املنذر / املنذر اليه باأداء مبلغ وقدره 129.850 درهم -مائة وت�سع وع�سرون 
الف وثمامنائة وخم�سون درهم اإماراتي قيمة ال�سيك خلل مدة اق�ساها )7( �سبعة 
ايام من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجــراءات القانونية 
االأداء  اأمــر  وا�ست�سدار  الق�سائية  الــدعــاوى  اقامة  ذلــك  يف  مبا  باملبلغ  للمطالبة 
واملطالبة بالتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة 
  الكاتب العدل

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2015/118   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني حاليا / بنك دبي الوطني - �سابقا 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي- ديرة - �سارع بني يا�س - مقابل موقف العربات 
املنفذ �سده : وليد حممد ابراهيم حممد ابراهيم ال�سام�سي  - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - �سارع الرقة - بناية  

الزرعوين الطابق -7 - مكتب رقم 704 - مقابل بنك ابوظبي التجاري 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  االيــام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/5/10 املــوافــق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف 
وعلى  للمزادات  االمــارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما 
عليها من بناء -  املنطقة : عود املطينة الثانية - رقم االر�س : 110 - امل�ساحة : 1130.16  مرت مربع واملقدرة 

قيمتها بـــــ )3.750.000.00( درهم - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 اعالن ن�سرا        
اإىل املدعي عليه /اأمنة را�سدعبداهلل حلي�س 

ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ اأحمد �سعيد الناعور 
قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/47  تنفيذ لدى جلنة ف�س  املنازعات 
االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا اأو وكيل عنكم 
لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من تاريخ االإعلن . ويف 
حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 اعـــــــالن       
عبدالعزيز  ال�سيد/   : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  بــادارة  العدل  الكاتب  انــا  ايل  تقدم   
حممد علي مظفر احلمادي اجلن�سية : االإمارات ح�سته 25% ال�سيد/ عبدالرحمن حممد علي مظفر 
اجلن�سية : االإمــارات ح�سته 25% وال�سيد/ حممد حمد حممد حمد احلمادي اجلن�سية : االإمارات 
ح�سته 50% وطلبوا الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( عن ح�س�سهم املذكورة اأعله  يف اال�سم 
التجاري كافترييا ال�سيادين واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 
ال�سيد/ ميدين  االقت�سادية بخورفكان. اىل  التنمية  دائرة  بتاريخ 2009/3/3  من  ال�سادر   572375
با�سا ح�سني �ساب ، اجلن�سية : الهند ، وتغيري اال�سم التجاري اىل ال�سيادين لطهي االأ�سماك وال�سكل 
على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بــان  للجميع  معلوما  ليكن  الــقــانــوين.  

توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعلن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
عبدالعزيز حممد علي مظفر احلمادي ، اجلن�سية : االإمــارات  وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف اال�سم التجاري �سوبر ماركت م�سفوت واملرخ�س 
من دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 117584 ال�سادر 
مظفر  ال�سيد/  اىل  بخورفكان  االقت�سادية  التنمية  دائــرة   1994/2/21 بتاريخ 
حممد علي مظفر احلمادي - اجلن�سية : االإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعلن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي

الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
على  الت�سديق  وطلبوا   - االإمــــارات   : اجلن�سية   ، عــبــداهلل  عبدالعزيز  جــلل  نا�سر 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف اال�سم التجاري فنون اخلور ملقاوالت التك�سية واالر�سيات 
 734952 رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   االقت�سادية  التنمية  دائــرة  من  واملرخ�س 
ال�سيد/  اىل  بخورفكان.   االقت�سادية  التنمية  دائــرة  من   2015/6/4 بتاريخ  ال�سادر 
ب�سري اأحمد ح�سن حممد ، اجلن�سية : ال�سودان -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
عبدالعزيز حممد علي مظفر احلمادي ، اجلن�سية : االإمــارات  وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف اال�سم التجاري الهجان لتجارة املك�سرات واملرخ�س 
ال�سادر   602281 رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  من 
مظفر  ال�سيد/  اىل  بخورفكان  االقت�سادية  التنمية  دائــرة   2009/10/11 بتاريخ 
حممد علي مظفر احلمادي - اجلن�سية : االإمــارات -  ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعلن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي

الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 اعـــــــالن       
ال�سيد/ حممد   : العدل والت�سديقات- خورفكان   الكاتب  بــادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
�سليم علي �سليم منري ، اجلن�سية : م�سر ، وطلبوا الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل عن 
66% من ح�سته البالغة 100%( يف اال�سم التجاري فار�س اخلور خلدمات االفراح واملرخ�س من 
دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 751261 ال�سادر بتاريخ 2017/2/13 
 ، املن�سوري  خلفان  عبيد  خلفان  �سالح  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  االقت�سادية  االتنمية  دائــرة 
اجلن�سية : االإمارات بن�سبة 51% وال�سيدة/ مرمي نا�سر اجلن�سية : املغرب بن�سبة 15% لت�سبح 
ح�سة ال�سيد/ حممد �سليم علي �سليم منري ، اجلن�سية : االإمارات 34% وتغيري اال�سم التجاري 
اىل مل�سات اخلور لتجارة امللب�س اجلاهزة - ذ م م -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعلن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
الت�سديق  االإمــارات - وطلبوا   : ، اجلن�سية  اللهيلي  خمي�س حممد خمي�س حممد 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف  اال�سم التجاري البلورة خلياطة العبايات واملرخ�س  
ال�سادر   516571 رقــم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   االقت�سادية  التنمية  دائــرة  من 
بتاريخ 2002/9/11 دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد/ حنان حممد 
علي خمي�س ال�سريدي ، اجلن�سية : االإمــارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  العدل يف مدينة خورفكان 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعلن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بــادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
فاطمه را�سد ح�سن عبداهلل الهزم الكعبي اجلن�سية : االإمارات وطلبوا الت�سديق على 
من  واملرخ�س   لل�سيدات  الهيام  �سالون  التجاري  اال�سم  يف  )تــنــازل(  يت�سمن  حمــرر 
بتاريخ  ال�سادر   605632 رقــم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   االقت�سادية  التنمية  دائــرة 
2010/3/15 دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/كوثر العابد ، اجلن�سية 
ال�سكل  وتغيري  للتجميل  ال�سمال  دانــة  مركز  اىل  التجاري  اال�سم  وتغيري   - املغرب   :
الــعــدل يف مدينة  الكاتب  بــان  للجميع  معلوما  ليكن  خــدمــات.   وكــيــل  اىل  الــقــانــوين 
انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  بالت�سديق على توقيعات ذوي  �سيقوم  خورفكان 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 823

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �ساهني ول�س خان مريجان ، افغاين اجلن�سية 
الطلع  �سم�س  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
وذلك   613937 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات  ل�سيانة 

اىل ال�سيد/ ول�س خان مري جان زيركي - افغاين اجلن�سية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعملبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 837
، م�سري  اجلن�سية يرغب  ا�سامه زكريا حممد بهجت  ال�سيد/ احمد  بان  ليكن معلوما للجميع 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل كل من ال�سيد/ ا�سيم اح�سان حممد 
اجلن�سية  باك�ستاين   - قا�سم  حممد  احمد  جميل  وال�سيد/  اجلن�سية  باك�ستاين   - اهلل  اح�سان 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  للحلقة(  امل�سربية  )�سالون  امل�سماة  الرخ�سة  يف 

)513120( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة. 
تعديلت اخرى : اليوجد. 

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

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 834

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل حممد عبداهلل حممد ال�سريف ، اإماراتي اجلن�سية 
ال�سيدة/ �سياء ح�سن  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�ستها  البيع  يرغب يف 
زكره ، �سورية اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة التجارية امل�سماة  حنني لل�ساءة - تاأ�س�ست باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )521557( 
تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 

وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعلن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 822
ليكن معلوما للجميع بان عامبيلي رادهاما مادهافان بيلي �سوكوماران ناير - هندية  
اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل �سابايل هاريندران 
فا�سو - هندي اجلن�سية واىل لتا كوماري بوتاكوزيل جنجاداران - هندية اجلن�سية  يف 
الرخ�سة جزيرة دملا خلياطة وتطريز امللب�س الن�سائية رخ�سة رقم 734204 ال�سادرة من 

دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 835
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد عي�سى عبداهلل مو�سى املن�سوري ، اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد ريا�س �سرف دين - باك�ستاين 
اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )الزمرد االبي�س ملقاوالت التك�سية واالر�سيات واال�سباغ( تاأ�س�ست باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )749887( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة. 
تعديلت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
بعد  اليه  امل�سار  االجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  االعلن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 833

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ راجي�سوار ياداف رمادهارياداف - هندي اجلن�سية يرغب 
�سيخ حممد عي�سى  ال�سيد/  البالغة 100% وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يف 
جمال الدين - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة )ال�سهاب الف�سي ملقاوالت النجارة امل�سلحة( 

والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )720130( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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اأكد اأن قرار اخلدمة الوطنية اأ�صهم يف تعزيز قيم الولء ور�صخ روح النتماء يف نفو�ش اأبناء الإمارات 

الوكيل امل�صاعد لل�صيا�صات: قواتنا امل�صلحة تنا�صر احلق 
وت�صرب اأروع الأمثلة يف القوة وال�صرب والت�صحية

قائد الحتياط: قرار توحيد القوات امل�صلحة كان 
عامال مهما جدا يف تر�صيخ كيان الحتاد وتقوية اأركانه 

قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي: توحيد القوات امل�صلحة الماراتية كان النطالقة احلقيقية لكل ما ت�صهده الآن من تطور وتقدم

رئي�س هيئة الإمداد: اأبناء القوات امل�صلحة اليوم ي�صنعون التاريخ 
بت�صحياتهم وبدمائهم الطاهرة التي مل تزدهم اإل اإ�صرارا على الن�صر املبن 

رئي�س هيئة العمليات: قواتنا امل�صلحة حققت تطورات هائلة 
جعلتها حتظى بالإعجاب والحرتام يف اأعن العامل باأ�صره

تطورات  مـــن  االإمـــاراتـــيـــة  املــ�ــســلــحــة 
باالإعجاب  حتــظــى  جــعــلــتــهــا  هــائــلــة 

واالحرتام يف اأعني العامل باأ�سره.
ويـــرتـــبـــط بــالــعــنــ�ــســر الــبــ�ــســري هنا 
املدار�س  من  متكاملة  �سل�سلة  اإن�ساء 
الـــتـــي تقدم  الــعــ�ــســكــريــة  والـــكـــلـــيـــات 
اأرفــــع اأنـــــواع الــتــاأهــيــل وتــتــوافــر لها 
االأكادمييني  واأف�سل  املناهج  اأف�سل 
اأ�سكال  واأجــود  الع�سكريني  واملدربني 
املرافق اللزمة يف مثل هذا النوع من 
التعليم. كذلك تتيح فكرة  التدريب 
امل�ستمر  و التعلم امل�ستمر  التي تنفذ 
يف كل مكان على اأر�س الدولة ك�سب 
خربات جديدة عن طريق التدريبات 
والـــتـــمـــاريـــن املـــ�ـــســـرتكـــة مــــع اأقـــــوى 
اجليو�س واأف�سلها كما تتيح الفر�س 
اجلامعية  الدرجات  ونيل  للبتعاث 
التخ�س�سات  خمــتــلــف  يف  الــرفــيــعــة 
الع�سكرية وما يرتبط بها من فروع 

علمية.
الب�سري  العن�سر  با�ستثمار  ويرتبط 
مــــا جنـــحـــت فـــيـــه دولـــــــة االإمـــــــــارات 
القوات  يف  املـــــــراأة  دور  تــعــمــيــق  مـــن 

ويعول  الدولة  عليها  تعتمد  التي 
ما  اإذا  الـــدفـــاعـــي  نــظــامــنــا  عــلــيــهــا 
ا�ستدعى االأمر خ�سو�سا يف اأو�ساع 
املنطقة الراهنة التي تت�سف بعدم 

اال�ستقرار والزعزعة االأمنية.
خــتــامــا وبــكــل فــخــر واإعــــــزاز اأرفـــع 
والتربيكات  التهاين  اآيـــات  اأ�سمى 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مــقــام  اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة 
للقوات  االأعـــلـــى  الــقــائــد  الـــدولـــة 
اأخيه  واإىل  اهلل   حفظه  امل�سلحة  
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي   حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سمو  �ــســاحــب  واإىل  اهلل   رعــــاه 
نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�سيخ 
القائد  نــائــب  اأبــوظــبــي  عــهــد  ويل 
املــ�ــســلــحــة واإىل  لـــلـــقـــوات  االأعــــلــــى 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  اإخــوانــهــم 
املــجــلــ�ــس االأعـــلـــى لـــلحتـــاد حكام 
االإمــارات واإىل �سعب االإمــارات من 
املنا�سبة  بهذه  مواطنني ومقيمني 
اهلل  داعـــني   .. العظيمة  الوطنية 
عليهم  يعيد  اأن  وتــعــاىل  �سبحانه 
هذه الذكرى وعلى الوطن باليمن 
امل�سلحة  قــواتــنــا  والـــربكـــات وعــلــى 
واأن  اخلــري  بكل  االأبــطــال  واأبنائنا 
الن�سر  ويــجــعــل  خــطــاهــم  يــ�ــســدد 
البوا�سل  جنودنا  ويحفظ  حليفنا 
ويرحم �سهدائنا االأبرار اإنه جميب 

الدعاء  .

وتـــطـــويـــرهـــا وعــــــدم الــــركــــون اإىل 
دولة  اأبــنــاء  فنحن  اإلــيــه  و�سلنا  مــا 
لطموحاتها..واإن  حـــدا  تــعــرف  ال 
الـــذيـــن يــتــ�ــســابــقــون لنيل  اأبـــنـــاءنـــا 
امل�سلحة  بالقوات  االلتحاق  �سرف 
�ـــســـواء مـــن خــــلل االنــتــ�ــســاب اإىل 
تاأدية  اأو  الع�سكرية  الكليات  اإحــدى 
يوما  يثبتون   .. الوطنية  اخلدمة 
بعد يوم والءهم لقيادتنا الر�سيدة 
واأنهم  الــغــايل  لوطننا  وانــتــمــاءهــم 
دولتنا  تـــــــراب  يـــحـــمـــي  مــــن  خــــري 
م�ساحلها  عـــن  ويـــدافـــع  احلــبــيــبــة 
واملخاطر  الــتــحــديــات  �ــســر  ويقيها 
وال�سيما يف هذه االأيــام الني ت�سهد 
ا�ـــســـطـــرابـــا كبريا  املــنــطــقــة  فــيــهــا 

و�سراعات حادة تهدد دولها كافة.
اأجدد  اأن  اإال  اخلتام  يف  ي�سعني  وال 
القوات  اأبناء  وبا�سم  با�سمي  العهد 
الر�سيدة  لقيادتنا  كــافــة  امل�سلحة 
�ساحب  �ـــســـيـــدي  مــقــدمــتــهــا  ويف 
الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــد 
القائد  الـــدولـــة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل 
االأعـــلـــى لــلــقــوات املــ�ــســلــحــة حفظه 
اأن نكون على  اهلل معاهدين �سموه 
عن  للدفاع  دائما  اال�ستعداد  اأهبة 
حتى  وم�ساحلنا  وحقوقنا  اأر�سنا 
اإياها  اأولتنا  التي  اأهل للثقة  نكون 

قيادتنا احلكيمة  .

ال�سهداء يف �سفحات التاريخ وكان 
قرار �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة 
للقوات  االأعـــلـــى  الــقــائــد  الـــدولـــة 
امل�سلحة  حفظه اهلل  بجعل تاريخ 
30 من نوفمرب من كل عام  يوما 
اأبناء  لل�سهيد  واجــب وطني جتاه 
نــ�ــســتــذكــر مـــن خلله  الــــوطــــن.. 
الـــذيـــن قدموا  الــ�ــســهــداء  اأبـــنـــاءنـــا 
اأرواحـــهـــم الــطــاهــرة اإعـــلء لكلمة 
احلق ولن�سرة االأبرياء واملظلومني 

يف اأر�س اليمن ال�سقيق.
ال�سمو  �ــســاحــب  قـــــرار  كــــان  كــمــا 
نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�سيخ 
القائد  نــائــب  اأبــوظــبــي  عــهــد  ويل 
باإن�ساء  امل�سلحة  لــلــقــوات  االأعــلــى 
لل�سهداء  الــــتــــذكــــاري  الـــنـــ�ـــســـب 
اأبوظبي  يف  الـــكـــرامـــة  واحــــــة  يف 
وتخليدا  ال�سهداء  الأ�سماء  تكرميا 
لـــذكـــراهـــم ولــيــكــون �ــســاهــدا على 

بطوالتهم وت�سحياتهم.
الوطنية  قــرار اخلدمة  ولقد جاء 
الوالء  قيم  تعزيز  يف  اأ�سهم  الــذي 
نفو�س  يف  االنـــتـــمـــاء  روح  ـــخ  ور�ـــس
اأبــنــاء االإمـــارات وعــزز فيهم الروح 
الوطنية ليبذلوا من اأجل الوطن 
كـــل غـــايل ونــفــيــ�ــس والـــــذي دخلت 
هامة  مرحلة  فيه  امل�سلحة  قواتنا 
اأبناوؤنا  فــيــه  اأ�ـــســـبـــح  ومــ�ــســرييــة 
خــريــجــي اخلـــدمـــة الــوطــنــيــة هم 
االحتياطية  الـــدفـــاعـــيـــة  الــــقــــوة 

االإن�سانية  وم�ساركتها  م�ساهماتها 
الداخلية واخلارجية و�سعيها نحو 
لعدة  واال�ــســتــقــرار  االأمــــن  حتقيق 

دول منكوبة وحمتاجة.
لبنان  يف  مــ�ــســاهــمــاتــهــا  ونــــذكــــر 
وكو�سوفا  والــ�ــســومــال  والــكــويــت 
واليمن  واأفــغــانــ�ــســتــان  وبــاكــ�ــســتــان 
كما اأنها مل تتوانى عن تقدمي يد 
احلروب  مــن  للمت�سررين  الــعــون 
وال�سراعات مما يعك�س ا�ستعدادها 
بواجباتها  والــتــزامــهــا  ومــقــدرتــهــا 
حتقيق  نــحــو  و�سعيها  االإنــ�ــســانــيــة 
املحبة  ونـــ�ـــســـر  واالأمـــــــــان  االأمـــــــن 
العنف  ونــبــذ  والــ�ــســلم  والت�سامح 
اأرا�سي الدولة  والكراهية لي�س يف 

وح�سب بل يف كل بقاع االأر�س.
الــيــوم مع  امل�سلحة  قــواتــنــا  وتــقــف 
مواجهة  يف  الـــــــــدويل  املـــجـــتـــمـــع 
االإرهـــــاب والــتــ�ــســدي لــه كــمــا اأنها 
تعمل مع �سقيقتها اململكة العربية 
التحالف  قـــوات  �سمن  ال�سعودية 
العربي حتت مظلة قــرارات االأمم 
املتحدة لتواجه االإرهاب والطغيان 
تعاين  الـــذي  واال�ــســتــبــداد  والظلم 
ال�سقيقة  اليمنية  منه اجلمهورية 
وا�ستعادة  كينونتها  عــن  لــلــدفــاع 
ملحمة  يف  الــ�ــســرعــيــة  حــقــوقــهــا 
يف  االأمــثــلــة  اأروع  �ــســربــت  عظيمة 

القوة وال�سرب والت�سحية.
الطاهرة  اأبــنــائــهــا  دمــــاء  ــالــت  و�ــس
اأ�سماء  نــور  مــن  بــحــروف  لت�سطر 

•• اأبوظبي-وام:
اآل  وجه �سعادة حممد را�سد عبيد 
لل�سيا�سات  امل�ساعد  الــوكــيــل  علي 
كلمة  اال�ــســرتاتــيــجــيــة  والـــ�ـــســـوؤون 
مبنا�سبة  الــوطــن  درع  جملة  عــرب 
القوات  لتوحيد   41 الـــ  الــذكــرى 

امل�سلحة.
وفيما يلي ن�س الكلمة..

القوات   ن�ستعيد يف ذكــرى توحيد 
هذا  واالأربـــعـــني  احلــــادي  امل�سلحة 
العام .. وم�سات من املا�سي واملجد 
التحدي  بــروح  ات�سم  الــذي  التليد 
ملوؤ�س�س  االإرادة  وقـــوة  واالإ�ـــســـرار 
لــه ال�سيخ  املــغــفــور  دولــــة االحتــــاد 
رحمه  نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايــد 
اهلل .. الذي حتدى الواقع وواجه 
جميع  الــثــاقــبــة  وروؤيـــتـــه  بحكمته 
مب�ساعدة  والــ�ــســعــاب  الــتــحــديــات 
واأ�س�سوا  االإمـــــارات  حــكــام  اإخـــوانـــه 
وقوة  ح�سانة  ذات  ح�سارية  دولــة 
يف  اأركانها  احتــدت  ع�سكرية  وقيم 
الــ�ــســاد�ــس مــن مــايــو عـــام 1976 
حتـــت قـــيـــادة واحـــــدة وعــلــم واحد 
مرحلة  لتبداأ  واحــدة  قــوة  و�سمن 
وبناء  تطوير  مراحل  من  جديدة 

قواتنا امل�سلحة.
خلل  امل�سلحة  قواتنا  قدمت  لقد 
و�سربت  الكثري  عطائها  م�سرية 
اخلري  يـــد  مـــد  يف  االأمـــثـــلـــة  اأروع 
والـــعـــون لــكــل حمـــتـــاج مـــن خلل 

وتــعــد قــيــادة قــوة االحــتــيــاط والتي 
العام  هـــذا  بــدايــة  مــع  ت�سكيلها  مت 
واحــــــدة مـــن اأهـــــم نــتــائــج اخلطط 
التي  الــ�ــســامــلــة  اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
الع�سكرية  املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـة  ــعــتــهــا  و�ــس
بــروؤيــتــهــا الــثــاقــبــة لــتــطــويــر قدرة 
مهامها  اأداء  يف  املــ�ــســلــحــة  قــواتــنــا 
منها  املطلوبة  والواجبات  القتالية 
حيث تهدف هذه القيادة لل�ستثمار 
جمندي  ا�ستدعاء  لفرتات  االأمثل 
االحتياط للتدريب املركز على كل 
ما هو �سروري وجديد ال�سرتجاع 
املكت�سبة  واملــــــهــــــارات  املـــعـــلـــومـــات 
التخ�س�سية  املــــهــــن  وممــــار�ــــســــة 
واملــ�ــســاركــة الــفــعــلــيــة والــفــعــالــة يف 
التي  الـــتـــمـــاريـــن  ــــــــواع  اأن خمــتــلــف 
اللزمة  اخلــربة  اإك�سابهم  ت�سمن 
القتالية  املــــهــــام  خمــتــلــف  الأداء 

املنتظرة.
اأكد  كما  �ستظل  امل�سلحة  قواتنا  اإن 
�سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
لــلــوطــن واحلامي  املــنــيــع  احلــ�ــســن 
احل�سارية  ومــنــجــزاتــه  ملكت�سباته 
تت�سع  ودولية  اإقليمية  بيئة  يف ظل 

فيها م�سادر اال�سطراب واخلطر.
وهذا ما يتطلب منا تعزيز قدراتنا 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايـــد  بــن 
امل�سلحة  لــلــقــوات  االأعـــلـــى  الــقــائــد 
امل�سلحة  قواتنا  تطوير  اهلل  حفظه 
تاأمني  على  وحر�س  كــربى  اأهمية 
وو�سع  التطوير  كل متطلبات هذا 
ا�سرتاتيجية متكاملة له بالتزامن 
ت�سهدها  التي  التنمية  م�سرية  مع 
قطاعات الدولة كافة. وعلى مدى 
القوات  نه�ست  املا�سية  الــ�ــســنــوات 
عدة  مبهمات  االإمــاراتــيــة  امل�سلحة 
دولتنا  حـــــــدود  بــعــ�ــســهــا  تـــخـــطـــى 
االأمن  حتقيق  يف  واأ�سهمت  الغالية 
تعدى  بــل  املنطقة  يف  واال�ــســتــقــرار 
ذلك اإىل مهمات خارجية يف اأماكن 
خمتلفة من الــعــامل. وهــي ال تزال 
تــقــوم بــهــذه املــهــمــات بــقــوة واقتدار 
مع  م�ساركتها  خــلل  من  وال�سيما 
قـــوات الــتــحــالــف الــعــربــي يف اإعـــادة 
ال�سرعية يف اليمن ال�سقيق وكذلك 
على  للق�ساء  الــدويل  التحالف  يف 
قواتنا  حتــقــقــه  مـــا  اإن  االإرهــــــــاب. 
ح�سيلة  اإال  لي�س  البا�سلة  امل�سلحة 
لرعاية كرمية من قيادتنا الر�سيدة 
وخطة ا�سرتاتيجية �ساملة ال تزال 
وجهودا  عقود  اأربعة  منذ  م�ستمرة 
جبارة يبذلها اأبناء زايد من �سباط 
واأفـــراد يف خمتلف  و�سف  و�سباط 

الوحدات والقطاعات.

•• اأبوظبي-وام:

ـــواء الـــركـــن �ـــســـامل هلل  وجــــه الـــل
�سرور الكعبي قائد االحتياط كلمة 
مبنا�سبة  الــوطــن  درع  جمــلــة  عــرب 
القوات  لتوحيد   41 الــــ  الــذكــرى 
ال�ساد�س  يــوم  توافق  التي  امل�سلحة 

من �سهر مايو من كل عام.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

امل�سلحة  الــــقــــوات  تـــوحـــيـــد  جـــــاء   
االإماراتية يف ال�ساد�س من مايو عام 
1976 .. ليعرب عن تطلعات �سعب 
املتحدة  الــعــربــيــة  االإمـــــــارات  دولــــة 
واآماله يف اإمتــام االإجنــاز الــذي بداأ 
مع قيام دولة االحتاد على يد االآباء 

املوؤ�س�سني �سنة 1971.
قرار  اإن  قلت  اإن  بالقول  اأبــالــغ  وال 
اأهم  كــان  امل�سلحة  الــقــوات  توحيد 
قـــرار اتــخــذه حــكــام دولـــة االإمـــارات 
عامل  كــان  الأنـــه  املــتــحــدة  العربية 
مهما جدا يف تر�سيخ كيان االحتاد 
وتــقــويــة اأركـــانـــه وهـــو قـــرار يعك�س 
اآباوؤنا  بــه  يتميز  كـــان  مــا  �ــســك  بــل 
له  املغفور  راأ�سهم  وعلى  املوؤ�س�سون 
نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايــد  ال�سيخ 
نــظــرة ثاقبة  ثــــراه مـــن  طــيــب اهلل 
وروؤيــــــة ا�ــســرتاتــيــجــيــة. وقـــد اأوىل 
�سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

فيها.
ومن هذا املنطلق مت االهتمام ببناء 
التخطيط  وكــان  جي�س قوي موحد 
يــجــري على قــدم و�ــســاق جلعله من 
اأفــ�ــســل اجلــيــو�ــس �ـــســـواء مـــن حيث 
تاأهيل  وكـــــوادره  منت�سبيه  تــاأهــيــل 
علميا على غرار ما يتم يف اجليو�س 
حيث  مـــن  اأو  الـــعـــامل  يف  املــتــقــدمــة 
اإمـــــداده بــاأفــ�ــســل االأ�ــســلــحــة واأحـــدث 

التقنيات.
الــقــوات اجلوية والــدفــاع اجلوي  اإن 
اأركــــــان القوات  هـــي ركـــن مــهــم مـــن 
كانت على  وقــد  االإمــاراتــيــة  امل�سلحة 

حكام االإمــارات الذين اأدركــوا مبكرا 
�سرورة بناء جي�س قوي ي�سون دولة 
ويحميها  املتحدة  العربية  االإمــارات 

برا وبحرا وجوا.
اإن ما حققته دولة االإمارات العربية 
املــتــحــدة مــن منـــاء وازدهـــــار وتطور 
من  املا�سية  االأربــعــة  العقود  خــلل 
املـــجـــاالت ظاهر  عــمــرهــا يف جــمــيــع 
للعيان وكان للقوات امل�سلحة ن�سيب 
كــبــري مــن هـــذا الــتــطــور اإميـــانـــا من 
يف  تنمية  اأي  بــاأن  الر�سيدة  قيادتنا 
الدولة ال ميكن اأن تتم من دون قوة 
واال�ستقرار  االأمــن  وحتقق  حتميها 

كبرية  ومــنــزلــة  مكانة  لها  منا�سبة 
اأفــــراد القوات  يف قلب كــل فــرد مــن 
االنطلقة  كـــانـــت  الأنـــهـــا  املــ�ــســلــحــة 
تــ�ــســهــده قواتنا  احلــقــيــقــيــة لــكــل مــا 

امل�سلحة االآن من تطور وتقدم.
وال ميكننا ونحن نعي�س هذه الذكرى 
بذله  مــا  نــتــذكــر  اأن  اإال   .. الــغــالــيــة 
كبرية  جهود  مــن  املوؤ�س�سون  اآبــاوؤنــا 
وتطويرها  امل�سلحة  الــقــوات  لــبــنــاء 
واأن ن�ستمطر �ساآبيب الرحمة للوالد 
بن  زايــد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س 
�سلطان اآل نهيان واملغفور له ال�سيخ 
را�سد بن �سعيد اآل مكتوم واإخوانهما 

•• اأبوظبي-وام:

اإبراهيم  الــركــن طــيــار  الــلــواء  وجـــه 
القوات  قائد  العلوي  حممد  نا�سر 
اجلــويــة والــدفــاع اجلــوي كلمة عرب 
جملة درع الوطن مبنا�سبة الذكرى 
الـ 41 لتوحيد القوات امل�سلحة التي 
مايو  �سهر  من  ال�ساد�س  يــوم  توافق 

من كل عام.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..  تهل علينا 
العام  هــــذا  مـــايـــو  الــ�ــســاد�ــس مـــن  يف 
الذكرى احلادية واالأربعون لتوحيد 
الـــقـــوات املــ�ــســلــحــة االإمـــاراتـــيـــة وهي 

االأعـــلـــى للحتاد  املــجــلــ�ــس  اأعـــ�ـــســـاء 
حكام االإمارات .. معاهدين اإياهم اأن 
نبذل اأق�سى جهودنا حتى نظل عند 
ح�سن ظنهم بنا وحتى تبقى راياتنا 

ترفرف بعزة و�سموخ  .

بــا�ــســمــي وبـــا�ـــســـم �ـــســـبـــاط الـــقـــوات 
التهاين  باأ�سدق  واأفــرادهــا  اجلــويــة 
�ساحب  �ــســيــدي  اإىل  والـــتـــربيـــكـــات 
اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
االأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان 
واإىل  اهلل  حــفــظــه  امل�سلحة  لــلــقــوات 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�سد 
الـــــوزراء حــاكــم دبي   رئــيــ�ــس جمل�س 
رعاه اهلل  واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل نهيان ويل عهد  زايــد  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة 

مهمات عدة داخل الدولة وخارجها 
اأنها  املــهــمــات  تلك  جميع  يف  وتثبت 
بدقة  بــه  تكلف  مــا  اأداء  عــلــى  قــــادرة 
تتمتع  واأنــــهــــا  تـــامـــني  وانـــ�ـــســـبـــاط 
واجلهوزية  اليقظة  درجـــات  باأعلى 
واأنـــــهـــــا غـــــدت قـــــوة متـــلـــك الـــقـــدرة 
التحديات  جــمــيــع  مـــواجـــهـــة  عــلــى 
عوامل  من  متلكه  ما  بف�سل  وذلــك 
الــنــجــاح والــتــفــوق ومـــا تــتــلــقــاه من 
الرعاية  عن  ف�سل  م�ستمر  تدريب 
واالهتمام املعنويني من لدن قيادتنا 

الر�سيدة.
وي�سعدين يف هذه املنا�سبة اأن اأتقدم 

واهتمام  رعــــايــــة  مـــو�ـــســـع  ــــــــدوام  ال
قيادتنا الر�سيدة التي حتر�س دائما 
الــنــجــاح لهذه  �سبل  كــل  تــوفــري  على 
التطورات  ظــل  يف  وال�سيما  الــقــوات 
التقنية الهائلة التي ي�سهدها �سلح 
الـــــذي يتطلب  اجلــــو عــاملــيــا االأمــــــر 
التدريبية  الـــربامـــج  حتـــديـــث  مــنــا 
والــتــاأهــيــلــيــة بــ�ــســكــل مــ�ــســتــمــر حتى 
الع�سر  مــواكــبــة  على  قــادريــن  نظل 
بــه من  مــا يحفل  كــل  مــع  والتعامل 
تــطــورات ومــتــغــريات بــكــفــاءة عالية 

وذهن متقد.
اليوم  تــخــو�ــس  اجلـــويـــة  قــواتــنــا  اإن 

وطنية عارمة و�سهدنا حاالت كثرية 
من تقدم اأ�سخا�س ال ي�سملهم قانون 
اخلدمة الوطنية بطلبات للن�سمام 
يف  منهم  رغبة  امل�سلحة  الــقــوات  اإىل 
التعبري عن حبهم لبلدهم واإعلنا 
باأرواحهم  للت�سحية  ال�ستعدادهم 
مــن اأجـــل وطــنــهــم. وهــنــاك عنا�سر 
املتاحة  امل�ساحة  ت�سمح  ال  قد  اأخــرى 
اأ�ستطيع  لكنني  فيها  باال�ستفا�سة 
لتجعل  جميعا  ت�سافرت  اإنها  القول 
موؤ�س�سة  االإماراتية  امل�سلحة  القوات 
قوية كفوؤة حتظى باحلب والتقدير. 
ومل يكن غريبا اأن يرتجم هذا كله يف 
جميع املهام التي ا�سطلعت بها �سواء 
منذ  واالإغــاثــيــة  االإن�سانية  املــهــام  يف 
اللحظة االأوىل لقيام الدولة اأو املهام 
القتالية على النحو الذي و�سل اإىل 
التحالف  �سمن  م�ساركتنا  يف  ذروتــه 
العربي يف اليمن وهي امل�ساركة التي 
االإماراتية  الع�سكرية  تــفــوق  اأثبتت 
ك�سفت  كما  املــحــدودة  غري  وقدراتها 
التي  والــتــ�ــســحــيــة  الـــفـــداء  روح  عـــن 

ميثلها �سهداء الوطن االأبرار.
هذه  اإن  مطمئنا  اأقـــول  اأن  اأ�ستطيع 
االإجنــــــــازات جــمــيــعــهــا انــطــلــقــت من 
الــتــي اتــخــذت يف  اخلــطــوة العملقة 
وهي   1976 مـــايـــو  مـــن  ــاد�ــس  الــ�ــس
تــوحــيــد الـــقـــوات املــ�ــســلــحــة وهــــذا هو 
الذكرى  بــتــلــك  االحـــتـــفـــال  مـــغـــزى 
اليوم  هذا  ويف  القلوب..  يف  اخلالدة 
الر�سيدة  قيادتنا  اإىل  التهنئة  اأرفــع 
القوات  يف  واإخـــــواين  نف�سي  واأهــنــئ 
جميعا  الــدولــة  ومــواطــنــي  امل�سلحة 
داعـــيـــا لــلــجــمــيــع ولـــدولـــة االإمــــــارات 
واالزدهار  والرخاء  واالأمــان  باالأمن 

والن�سر املبني  .

طاقاتها  مــن  واال�ــســتــفــادة  امل�سلحة 
ولــقــد اأثــبــتــت نــ�ــســاء االإمــــــارات اأنهن 
منقطعة  بكفاءة  االأداء  على  قــادرات 
اأو  املدنية  املــجــاالت  يف  لي�س  النظري 
فقط  امل�سلحة  الـــقـــوات  يف  االإداريــــــة 
اأ�سعب  اال�ــســرتاك يف  اإىل  بل و�سلن 
بـــرا وبحرا  والــعــمــلــيــات  املـــواجـــهـــات 
وجوا و�سوف يذكر للقيادة الر�سيدة 
اأنـــهـــا كــانــت قـــــادرة عــلــى اتـــخـــاذ مثل 
هـــذه الـــقـــرارات الـــرائـــدة والــثــقــة يف 
قـــدرة املــــراأة االإمــاراتــيــة عــلــى اإثبات 
والعن�سر  وقـــــدراتـــــهـــــا.  كـــفـــاءتـــهـــا 
اأنواع  اأف�سل  بتوفري  يرتبط  الثالث 
القوات  وتزويد  ومنظوماته  ال�سلح 
الدفاعية  بــاحــتــيــاجــاتــهــا  املــ�ــســلــحــة 
والقدرة  الــعــامل  مــن  مــكــان  اأي  مــن 
ال  لكي  ال�سلح  م�سادر  تنويع  على 
واحـــد.. وقد  اإرادتــنــا لطرف  ترتهن 
ع�سكرية  �سناعة  باإن�ساء  ذلــك  تكلل 
التي  ومنتجاتها  اإجنــازاتــهــا  تــتــواىل 
وقد  العاملية.  املعايري  اأعــلــى  تــراعــي 
�سهد معر�س الدفاع الدويل اآيدك�س  
االإعلن عن عدد كبري من   2017
املتطورة  االإمــاراتــيــة  االأ�سلحة  اأنـــواع 
بخطى  ت�سري  الدولة  اأن  تثبت  التي 
ثابتة يف هذا املجال. وبناء ال�سناعة 
قوة  عن�سر  هــو  املحلية  الع�سكرية 
كفاءتها  مــن  يزيد  امل�سلحة  للقوات 

ويدعم اأداءها لدورها.
التما�سك  هــــو  الــــرابــــع  والــعــنــ�ــســر 
القيادة  وراء  واال�سطفاف  املجتمعي 
وم�ساعر الوالء واالنتماء التي تعرب 
عـــن نــفــ�ــســهــا يف كـــل املــنــا�ــســبــات وقد 
كــ�ــســف قــــرار اخلــدمــة الــوطــنــيــة عن 
عمق الوالء للوطن يف نفو�س �سبابه 
حيث قوبل برتحيب وتاأييد وحما�سة 

•• اأبوظبي-وام:

الـــركـــن �ــســيــف م�سبح  ـــواء  الـــل وجــــه 
رئـــيـــ�ـــس هيئة  املـــ�ـــســـافـــري  عــــبــــداهلل 
الــعــمــلــيــات كــلــمــة عــــرب جمـــلـــة درع 
الــوطــن مبــنــا�ــســبــة الـــذكـــرى الــــ 41 

لتوحيد القوات امل�سلحة..
وفيما يلي ن�س الكلمة...

العربية  االإمـــــــــارات  دولـــــة  حتــتــفــل   
املتحدة بالذكرى احلادية واالأربعني 
االإماراتية  امل�سلحة  القوات  لتوحيد 
ت�سنع  وهـــي  اخلــا�ــســة..  بطريقتها 
املزيد من االإجنازات التي ال تنف�سل 
عــن اإجنــــازات الــدولــة ككل ومــا كان 
ت�سل  اأن  االإماراتية  امل�سلحة  للقوات 
املحيط  لــــوال  اإلـــيـــه  و�ــســلــت  مـــا  اإىل 
الذي  املجتمعي  الداعم لها واالإطــار 
يوفر لها كل عنا�سر التفوق والقوة.. 
واأول عنا�سر هذا االإطار هو القيادة 
روؤيـــة  الــتــي تنطلق مــن  الــ�ــســيــا�ــســيــة 
املنا�سب  الــــقــــرار  وتــتــخــذ  وا�ـــســـحـــة 
القوات  املــنــا�ــســب ومتــنــح  الـــوقـــت  يف 
ورعايتها  اهــتــمــامــهــا  كـــل  املــ�ــســلــحــة 
اإدراكـــا منها لــدورهــا املــحــوري يف اأي 
جتربة تنموية تتم يف ظروف عاملية 
واإقليمية �ساغطة ويف منطقة يخيم 

عليها اال�سطراب وعدم اليقني.
الــعــنــا�ــســر هــو العن�سر  وثـــاين هـــذه 
الب�سري الذي اعتربته الدولة اأغلى 
فا�ستثمرت  مواردها  واأثمن  ثرواتها 
يف تــعــلــيــمــه وتـــدريـــبـــه وتـــوفـــري كل 
دافعة  النجاح له لي�سبح قوة  فر�س 
مــوقــع وطـــاقـــة عمل  اأي  لــلــتــقــدم يف 
واإنتاج وابتكار مدنيا كان اأو ع�سكريا 
.. ونوعية العن�سر الب�سري وكفاءته 
القوات  حققته  فيما  االأ�ــســا�ــس  هــي 

بد  الغايل ال  الوطن  اأن هذا  ن�سعر 
اأن يفخر باأبنائه ونوقن اأنه �سيبقى 
خفاقة  رايته  و�ستبقى  عزيزا  اآمنا 
فما كان لوطن هوؤالء هم اأبناوؤه اإال 
اأن مي�سي واثقا بامل�ستقبل مطمئنا 
موقع  يف  يــكــون  اأن  بــد  ال  اأنــــه  اإىل 

اجلدارة وال�سدارة.
يف هذا اليوم البارز يف تاريخ الوطن 
اأتوجه  امل�سلحة  الــقــوات  تاريخ  ويف 
�ساحب  �سيدي  مقام  اإىل  بالتهنئة 
الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــد 
القائد  الـــدولـــة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل 
االأعـــلـــى لــلــقــوات املــ�ــســلــحــة حفظه 
ال�سمو  �ــســاحــب  �ــســيــدي  واإىل  اهلل 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الــوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل  واإىل 
�سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
اأع�ساء  الــ�ــســمــو  اأ�ـــســـحـــاب  واإىل 
واأولياء  لــلحتــاد  االأعــلــى  املجل�س 
الويف  �سعبنا  اأبــنــاء  واإىل  عــهــودهــم 
القوات  منت�سبي  كل  واإىل  العظيم 
امل�سلحة االإماراتية يف كل موقع من 
والعطاء..وليحفظ  العمل  مواقع 
اإنه نعم  اهلل دولتنا وقادتنا و�سعبنا 

املوىل ونعم الن�سري .

اإنــــنــــا يف هـــــذا الــــيــــوم وبـــعـــد واحــــد 
واأربعني عاما من الذكرى املحفورة 
املوؤ�س�سني  االآبـــاء  نتذكر  قلوبنا  يف 
�سارعني  خمل�سني  االأكـــف  ونــرفــع 
اإىل اهلل اأن يجزيهم عنا وعن االأمة 
الدرو�س  ونــ�ــســتــلــهــم  اجلـــــزاء  خـــري 
ال�سيخ  له  املغفور  لنا  قدمها  التي 
واأخوه  نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايــد 
�سعيد  بــن  را�ــســد  ال�سيخ  لــه  املغفور 
واإخوانهما  اهلل  رحمهما  مكتوم  اآل 
كر�سوا  الــذيــن   .. االإمــــــارات  حــكــام 
الليل  وو�ــســلــوا  وجــهــدهــم  حياتهم 
اأبناء  يــحــيــا  اأن  اأجــــل  مـــن  بــالــنــهــار 
مرفوعي  �ساخمني  كــرامــا  الــدولــة 
الراأ�س يباهون االأمم مبا يحققون 

من اإجنازات.
امل�سلحة  الــــــقــــــوات  خــــطــــت  لــــقــــد 

االإماراتية خطوات عملقة ومل يكن 
اأي من هذه اخلطوات ممكنا بغري 
اخلطوة االأهم وهي توحيد القوات 
ال�ساد�س من  فــاإن  ولــذا   .. امل�سلحة 
مايو هو يوم االنطلقة احلقيقية 
عليه  بني  الــذي  ال�سلب  واالأ�سا�س 
ال�ساخمة لقواتنا  االإجنــازات  �سرح 
امل�سلحة  القوات  اأبناء  اإن  امل�سلحة. 
ويكتبونه  التاريخ  ي�سنعون  اليوم 
بقدراتهم التي يقف العامل منبهرا 
التي  وبطوالتهم  وب�سلبتهم  بها 
ميادين  يف  يـــــوم  كــــل  يــ�ــســجــلــونــهــا 
يربهنون  التي  وبكفاءتهم  القتال 
عليها يف اأ�سعب املواقف وبيقني ال 
به  ير�سون  ال  الــذي  بالن�سر  يهتز 
بديل وبانتمائهم ال�سادق لوطنهم 
التي  الر�سيدة  لقيادتهم  ووالئــهــم 
ت�سع اأبناء الوطن املدافعني عنه يف 

اأجل واأ�سمى مكان.
اليوم  املــ�ــســلــحــة  الـــقـــوات  اأبـــنـــاء  اإن 
بت�سحياتهم  الـــتـــاريـــخ  يــ�ــســنــعــون 
وبدمائهم الطاهرة التي مل تزدهم 
اإال اإ�سرارا على الن�سر املبني واإننا اإذ 
نلم�س ت�سابق اأبناء القوات امل�سلحة 
العمليات  مناطق  يف  اخلــدمــة  اإىل 
خطرا  واأكرثها  املواقع  اأ�سعب  ويف 
وتناف�سهم على االلتحاق باإخوانهم 
 .. امللتهبة  املواجهات  خطوط  على 

•• اأبوظبي-وام: 

وجـــه الـــلـــواء الـــركـــن حمــمــد مراد 
ح�سن البلو�سي رئي�س هيئة االإمداد 
الـــوطـــن  درع  ـــة  جمـــل عـــــرب  كـــلـــمـــة 
لتوحيد   41 الـــ  الذكرى  مبنا�سبة 
يوم  تــوافــق  الــتــي  امل�سلحة  الــقــوات 
الــ�ــســاد�ــس مــن �ــســهــر مــايــو مــن كل 

عام.
�سجل    .. الكلمة  ن�س  يلي  وفيما 
مايو  مــن  ال�ساد�س  ذكــرى  التاريخ 
فهو  نـــور..  مــن  بــحــروف   1976
الــيــوم الـــذي تــوحــدت فــيــه القوات 
العربية  االإمــــارات  لــدولــة  امل�سلحة 
املــتــحــدة وهـــي تــخــطــو بــثــبــات بعد 
نحو  تاأ�سي�سها  مــن  �سنوات  خم�س 
والتنمية..  والـــــرخـــــاء  الـــتـــطـــور 
وطموحاتهم  اأبنائها  اآمــال  وحتقق 

اإىل ميادين الفخر والعزة.
ولقد اأكدت هذه اخلطوة العملقة 
قلب  على  الــدولــة جميعا  اأبــنــاء  اأن 
رجـــــل واحــــــد يـــدفـــعـــون احتـــادهـــم 
املـــــبـــــارك قــــدمــــا ويــــوثــــقــــون عــــراه 
البناء  لينه�س  اأركــانــه  ويــوطــدون 
اجلميع  ي�ستظل  �ساخما  الــوطــنــي 
بظله وينهلون من خريه وينعمون 
باأمنه واأمانه ويفخرون مبا يتحقق 

كل يوم من اإجنازات.

وكيل وزارة الدفاع امل�صاعد: يوم توحيد القوات امل�صلحة كان يوما ي�صهد له التاريخ لتكتبه الأيام بخطوط عري�صة ويرتفع معه بناء الدولة
•• اأبوظبي-وام: 

الدفاع  وزارة  وكــيــل  العلي  عبدالرحيم  حممد  الــفــريــق  �ــســعــادة  وجــه 
امل�ساعد كلمة عرب جملة درع الوطن مبنا�سبة الذكرى الـ 41 لتوحيد 

القوات امل�سلحة فيما يلي ن�سها..
حياتنا  يف  خا�سة  طبيعة  عام  كل  من  مايو  من  ال�ساد�س  يكت�سب   "
توحيد  و�سهد  علمته  اأ�ــســاءت  الـــذي  الــيــوم  وهــو  ال  كيف  الع�سكرية 
الـــقـــوات املــ�ــســلــحــة فــقــد كـــان يــومــا يــ�ــســهــد لـــه الــتــاريــخ لتكتبه االأيــــام 

بخطوط عري�سة ويرتفع معه بناء الدولة.
اكت�سبت  التي متر علينا فقد  املنا�سبات  لي�ست كباقي  املنا�سبة  اإن هذه 
اأهميتها منذ فرتة طويلة لتج�سد معاين التوا�سل والتكاتف والتلحم 
اأيادي  وجت�سدت  املتحدة  العربية  االإمـــارات  لدولة  وطني  جي�س  لبناء 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  �سلطان  زايــد بن  ال�سيخ  بــاإذن اهلل  له  املغفور 

فلوال  التوحيد  لهذا  العمران  وم�سيد  النه�سة  وبــاين  االأول  املوؤ�س�س 
التوفيق من اهلل وتلك االأيــادي البي�ساء ملا و�سلنا اإىل هذا امل�ستوى.. 
رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �سيدي �ساحب  واأكمل 
الدولة القائد االأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل م�سرية العطاء التي 
بداأها املغفور له ال�سيخ زايد رحمه اهلل فقد ركز �سموه على تقوية الدرع 
الواقي لقواتنا امل�سلحة من خلل الرتكيز على بناء العن�سر الب�سري 
اأن تواجه  التي ميكن للجيو�س  االأ�سا�سية  الركيزة  الذي يراه  املواطن 
بها ال�سعاب. كما جاء دور �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رعاه  دبي  الــوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
اهلل ليوؤكد اأن توحيد القوات امل�سلحة يعترب من اأهم العلمات الفارقة 
والدوؤوبة  الدائمة  �سموه من خلل متابعته  واأكــد  يف م�سرية االحتــاد 
اأن بناء جي�س واحد هو جت�سيد لدولة واحدة حتت راية واحدة وقيادة 

حكيمة.

�ساحب  �سيدي  قبل  مــن  امل�سلحة  للقوات  الــدائــمــة  الــرعــايــة  وتتجلى 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�سلحة يف حر�س �سموه الدائم على بناء جي�س متطور 
موؤهل باأف�سل واأحدث التجهيزات لي�ستطيع مواكبة التطورات العاملية 
من خلل ا�ستخدام التكنولوجيا الع�سكرية احلديثة واإتاحتها ل�سباط 
من  ميكن  الــذي  اجليد  التدريب  وتدريبهم  امل�سلحة  الــقــوات  واأفـــراد 
يف  لين�سب  املوؤهل  والفرد  املتطور  ال�سلح  بني  التنا�سق  اإيجاد  خلله 
متينة  وقاعدة  واأ�س�س �سحيحة  ذي مرتكزات  اإيجاد جي�س  يف  النهاية 
ت�ستطيع الت�سرف حيال االأزمات يف حالة حدوثها.. واإننا هنا �سباط 
و�ــســبــاط �سف واأفــــراد جنــدد الـــوالء خلــدمــة الــوطــن يف ظــل قيادتنا 
الر�سيدة، حتت راية واحدة وجي�س واحد وحتت كلمة جت�سد التوحيد 

لبناء جي�س دولة االإمارات العربية املتحدة.
اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيــات  اأ�سمى  نرفع  ال�سعيدة،  املنا�سبة  بهذه  و 

رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي  مقام 
�سيدي  اهلل" واإىل  "حفظه  امل�سلحة  لــلــقــوات  االأعــلــى  الــقــائــد  الــدولــة 
الدولة  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل �سيدي �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
امل�سلحة  الــقــوات  واأفـــراد  �سف  و�سباط  �سباط  واإىل  امل�سلحة  للقوات 
واإىل �سعب دولة االإمارات، ونعاهد اهلل ونعاهدهم على اأن نكون جنودا 
خمل�سني على العهد حمافظني للدفاع عن وطننا الغايل والذود عن 
�سعبنا  الوطني جتاه  بواجبنا  للقيام  باأنف�سنا وحياتنا  اأر�سه م�سحني 
التي  الغالية  الثقة  م�ستوى  يف  نكون  لكي  الــدوام  على  �ساعني  واأمتنا 
العزيزة  بــلدنــا  خــري  فيه  ملــا  جميعا  اهلل  وفقنا  قــادتــنــا.  اإيــاهــا  منحنا 
الغالية، وكل عام واأنتم بخري وكل عام ودولة االإمارات العربية املتحدة 

واحة للأمن واالأمان واال�ستقرار والرخاء واالزدهار.
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 ••  دبي-الفجر:

الـــدويل  للدبلوما�سية  موؤ�س�س  املعهد  املعيني  كامل  حممد  الــدكــتــور  اأثــنــى 
واالهلية  احلــكــومــيــة  والــهــيــئــات  واملــوؤ�ــســ�ــســات  الـــدوائـــر  جــهــود  عــلــى  الثقافية 
االأول من مايو من  ي�سادف  الذي  العاملي،  العمال  بيوم  الدولة  واخلا�سة يف 
كل عام ، والتي جاءت تزامناً مع مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
للخري، ويف  عاماً   2017 عــام  باإعلن  اهلل،  الــدولــة، حفظه  رئي�س  نهيان  اآل 
اإطار حر�س املوؤ�س�سات  الدائم على االلتزام بواجبها االإن�ساين جتاه خمتلف 
فئات املجتمع املحلي؛ موؤكدا االلتزام الرا�سخ لدولة االمارات العربية املتحدة 

بحماية حقوق جميع العمال. 
 ، التي �ساهمت يف متكني تنميتنا  العديدة  الدولية  العاملة  وامتنانها للقوى 
واالمارات توا�سل تو�سيع وتعزيز حقوق العمال وحمايتهم من خلل اعتماد 

الدويل  الدبلوما�سي  املعهد  رئي�س  وا�ساد  لديهم.  القانونية  الثقافة  م�ستوى 
التوعية  برنامج  عرب  الــدولــة،  يف  العمال  على  وّزع  الــذي  اال�ــســدار  بتو�سيح 
واملوؤ�س�سة  والتوطني  الب�سرية  املــوارد  وزارة  وبالتن�سيق مع  العمالية،  املدن  يف 
العليا  للمناطق االقت�سادية املتخ�س�سة ، وهم بذلك يوؤكدون اأن االحتفالية 
تاأتي تر�سيخاً لقوانني الدولة و�سيا�ساتها التي تكفل حقوق االإن�سان دون متييز 

على اأ�سا�س الدين اأو اجلن�سية اأو العرق اأو الو�سع االجتماعي.
واكد الدكتور املعيني انه جاءت االحتفالية اأي�ساً مبا ين�سجم مع نهج القيادة 
الر�سيدة للدولة للتعبري عن الوفاء لكل من يخدم الوطن، وي�سعى لتطوير 
اعرتافاً  العمال  يوم  فعاليات  وبذلك جاءت   ، والنه�سوّية  التنموية  م�سريته 
بدور العمال يف م�سرية التنمية بدولة االإمارات العربية املتحدة ، وقد نّظمت 
�سركاء  للعمال  ترفيهية  فعاليات  احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات  من  العديد 
التنمية ، ف�سًل عن تكرمي العمال عززت االهتمام احلكومي والعام بالعمال 

قوانني جديدة واتخاذ اإجراءات تنفيذية ب�ساأنها.. والرتكيز موؤخرا على تعزيز 
ال�سفافية يف العلقة التعاقدية بني اأرباب العمل والعمال بحيث اأدخلت دولة 
االإمارات يف العام املا�سي اإ�سلحات بعيدة املدى على قانون العمل وهي حاليا 
توا�سل حملتها لتوعية العمال حول االإ�سلحات يف جمال العمل وحقوقهم. 
االأ�سلية  العمال  ب�سكل وثيق مع دول  املتحدة  العربية  االإمــارات  وتعمل دولة 
لتوفري احلــمــايــة مــن اال�ــســتــغــلل يف الــعــمــل.. وقــامــت االمــــارات  مع هوؤالء 
لت�سهيل  االأ�سلية  العمال  بلدان  باإن�ساء مراكز خدمات يف  الدوليني  ال�سركاء 

احل�سول على تاأ�سريات العمل وتاأكيد عرو�س العمل وظروف العمل.
ال�سيخ  �سمو  اهتمام  الفريق  ظل  الداخلية  يف  وزيــر  وبجهود  املعيني  واثنى 
كتيبها  ا�ــســدارهــا  يف  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س  نــائــب  نهيان  ال  زايـــد  بــن  �سيف 
الثاين »العامل حقوق وواجبات«، تزامناً مع اليوم العاملي للعمال، ب�ست لغات 
لرفع  والفلبينية(  وال�سينية،  واملاليامل،  واالأوردو،  واالإجنليزية،  )العربية، 

احلر�س  يوؤكد  مبا  والتنمية  البناء  م�سرية  يف  وم�ساهمني  منتجني  كاأع�ساء 
على احرتامهم ومنحهم كافة حقوقهم واالحتفال بيومهم العاملي   

والهيئات  واملــوؤ�ــســ�ــســات  الـــدوائـــر  احــتــفــال  خمتلف  املــعــيــنــي  الــدكــتــور  و�ــســكــر 
االحتفالية  اأن  مــوؤكــدا  الــعــاملــي،  الــعــمــال  بــيــوم  االإمـــــارات  دولـــة  احلكومية يف 
دون  االإن�سان  حقوق  تكفل  التي  و�سيا�ساتها  الدولة  لقوانني  تر�سيخاً  جــاءت 
كما  االجتماعي،  الو�سع  اأو  العرق  اأو  اجلن�سية  اأو  الدين  اأ�سا�س  على  متييز 
من  لكل  الــوفــاء  عــن  التعبري  يف  الر�سيدة  الــقــيــادة  نهج  مــع  ان�سجاماً  جــاءت 
العمرانية. ونه�سته  التنموية  م�سريته  تطوير  يف  وي�سهم  الــوطــن،   يخدم 

بع�س  واأخـــــرى، حــيــث نظمت  بــني موؤ�س�سة  االحــتــفــالــيــة  االأجـــــواء  واخــتــلــفــت 
االأخرى  نظمت  فيما  التنمية  �سركاء  للعمال  ترفيهية  فعاليات  املوؤ�س�سات 
اعرتافاً  العمال،  تكرمي  عن  ف�سًل  طبية،  فحو�ساً  �سملت  �سحية  فعاليات 

بدورهم يف م�سرية التنمية يف الدولة.

اأننا يجب اأن نكون فيه لعلنا بذلك 
وف�سله  الــوطــن  جميل  بع�س  نــرد 
ب�سرف  جـــديـــريـــن  ونـــكـــون  عــلــيــنــا 
قيادتنا  اهلل  حفظ  اإلــيــه.  االنــتــمــاء 
الــر�ــســيــدة وحــمــى دولــتــنــا احلبية 
االأمن وال�سلم  واأ�سبغ عليها نعمة 

واال�ستقرار  .

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن 
للقوات  االأعـــلـــى  الــقــائــد  الـــدولـــة 
ورعى  ورعـــاه  اهلل  حفظه  امل�سلحة 

اإماراتنا احلبيبة  .

لـــن يــ�ــســتــطــيــعــوا املــ�ــســي قـــدمـــا يف 
عملية البناء والتنمية ما مل تكن 
هناك قوة موحدة حتمي احل�سون 
وت�سد الثغور وت�سكل الدرع الواقي 
لدولة االإمارات من كل خطر قائم 

اأو حمتمل.
ونـــحـــن الــــيــــوم جنـــنـــي ثـــمـــار تلك 
اخلطوة العظيمة فقواتنا امل�سلحة 
باتت وهلل احلمد قادرة على حماية 
م�ساحلنا  عـــن  والــــدفــــاع  تـــرابـــنـــا 
تعدت  اإنــهــا  بــل  العادلة  وق�سايانا 
خارجية  مــهــمــات  اأداء  اإىل  ذلــــك 
اأكــرث من بقعة  �سلمية وحربية يف 

من بقاع العامل.
اأبناء  يحققها  التي  البطوالت  اإن 
يخو�سونها  التي  املــعــارك  يف  زايــد 
العربي  الــتــحــالــف  قـــــوات  �ــســمــن 
الإعـــــــادة الــ�ــســرعــيــة يف الــيــمــن مل 

هـــذا الــبــلــد واأهــــلــــه.. ونــحــن اليوم 
فعلوه  مــا  الــعــرفــان  بكل  لهم  نذكر 
برحماته  يتغمدهم  اأن  اهلل  وندعو 

ويجزيهم اأح�سن ما عملوا .
املتحدة  العربية  االإمـــارات  دولــة  اإن 
اأ�ــســبــحــت رقــمــا عــاملــيــا مـــوؤثـــرا وال 
اأن يظهر ا�سمها  يكاد مير يوم دون 
باملوؤ�سرات  جدا  املتقدمة  املواقع  يف 
و�سيا�سيا  ـــاديـــا  اقـــتـــ�ـــس الـــعـــاملـــيـــة 
امل�سلحة  والـــقـــوات   .. واجــتــمــاعــيــا 
جزء من ذلك النجاح فهي يف موقع 
اإقليميا وعامليا ويف كل  متقدم جدا 
املتخ�س�سة  الع�سكرية  الــدرا�ــســات 
الع�سكريني  املحللني  متابعات  ويف 
وتعليقاتهم ومقاالتهم جند اإ�سادات 
اتبعتها  ـــتـــي  ال بـــاال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
القوات  بــنــاء  الــر�ــســيــدة يف  الــقــيــادة 
مكانتها  احـــتـــلـــت  حـــتـــى  املــ�ــســلــحــة 

•• اأبوظبي-وام:

الدكتور  الــــركــــن  الــعــمــيــد  وجـــــه 
اجلابري  غافان  بن  �سعيد  مبارك 
وتقنية  االتــ�ــســاالت  هيئة  رئــيــ�ــس 
املــعــلــومــات كــلــمــة عـــرب جمــلــة درع 
 41 الـــ  الــذكــرى  الوطن مبنا�سبة 
املــ�ــســلــحــة التي  الـــقـــوات  لــتــوحــيــد 
توافق يوم ال�ساد�س من �سهر مايو 

من كل عام.
فيما يلي ن�س الكلمة ....

 �ــســيــظــل يـــوم الــ�ــســاد�ــس مـــن مايو 
يوما خالدا من اأيام دولة االإمارات 
العربية املتحدة ي�ساف اإىل اأيامها 
الغراء التي يبتهج املرء وهو يحيي 
اليوم قبل واحد  ذكراها ففي هذا 
واأربعني عاما اجتمعت كلمة االآباء 
الــقــيــام بخطوة  عــلــى  املــوؤ�ــســ�ــســني 
االأوىل  خطوتهم  تــعــزز  تــاريــخــيــة 
التي اأعلنوا فيها قيام دولة االحتاد 
وقد متثلت هذه اخلطوة يف قرار 
توحيد القوات امل�سلحة االإماراتية 
لقد  واحــــدة.  رايـــة  وجمعها حتــت 
القت هذه اخلطوة املباركة ترحيبا 
الذين  االإمــاراتــيــني  كبريا من كل 
اإليها  بــحــاجــتــهــم  مــوؤمــنــني  كـــانـــوا 
كونها ت�سكل خطوة مهمة يف �سبيل 
اأمنها  وتعزيز  االحتـــاد  دولـــة  دعــم 

وا�ستقرارها .
اأنهم  املوؤ�س�سون  اآبــاوؤنــا  اأدرك  لقد 

�سطرها  الــتــي  الــبــطــوالت  وفــخــر 
وال يزال ي�سطرها اأبناوؤنا يف اأر�س 
بتوجيهات  عمل  ال�سقيق  اليمن 
قيادتنا الر�سيدة ووفاء الإخوة لهم 
�سحوا باأرواحهم يف معركة الدفاع 
عن عروبة اليمن ووحدته وقدموا 
درو�سا كبرية يف البطولة واالإقدام 
باأن  ثقة  على  ونــحــن  والت�سحية 
اأبنائنا وهم  �سيكون حليف  الن�سر 
يــتــابــعــون مــعــركــة اإعــــادة االأمــــل يف 

اليمن ب�سجاعة واقتدار.
واإنه ليطيب لنا ونحن نحيي هذه 
الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا 
الر�سيدة  قيادتنا  اإىل  نرفع  اأن   ..
�ساحب  �ـــســـيـــدي  مــقــدمــتــهــا  ويف 
اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة القائد االأعلى 
�ساحب  واأخــــوه  امل�سلحة  لــلــقــوات 
الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بـــن را�سد 
الدولة  رئــيــ�ــس  نــائــب  مــكــتــوم  اآل 
دبي  حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رعــاه 
نــهــيــان ويل  اآل  بـــن زايـــــد  حمــمــد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأ�سدق التهاين  للقوات امل�سلحة .. 
على  اإيــاهــم  معاهدين   .. واأطيبها 
متابعة امل�سرية وم�ساعفة اجلهود 
ال�سياج  املــ�ــســلــحــة  قـــواتـــنـــا  لــتــظــل 
لدولتنا  املنيع  واحل�سن  احلــامــي 

الغالية و�سعبنا االأبي  .

التحديات قادرون على حفظ اأمننا 
والدفاع عن وطننا الغايل ودحر كل 
امل�سا�س  على  قـــادر  اأنـــه  يتوهم  مــن 

بنا .
التحالف  يف  م�ساركتنا  اأثبتت  وقــد 
يــوؤدي مهمة بطولية  الذي  العربي 
كل  اأن  ال�سقيق  الــيــمــن  اأر�ــــس  عــلــى 
عقابا  يلقى  �سوف  متاآمر  اأو  طامع 
قــا�ــســيــا ويـــدفـــع ثــمــنــا بــاهــظــا الأي 

مغامرة يقدم عليها.
نقول  الـــتـــاريـــخـــي  الــــيــــوم  هـــــذا  يف 
من  االآالف  اإن  الــر�ــســيــدة  لقيادتنا 
طوع  امل�سلحة  الـــقـــوات  يف  اأبــنــائــكــم 
بنانكم يقفون على اأهبة اال�ستعداد 
حاملني  مــنــكــم  اإ�ـــســـارة  اأي  لــتــلــبــيــة 
اأرواحـــهـــم عــلــى اأكــفــهــم لــرفــع راية 
يهابون  ال  مـــكـــان  اأي  يف  الــــوطــــن 
وال  بال�سعاب  يــبــالــون  وال  اخلــطــر 

يعرفون غري الن�سر غاية وهدفا.
ال�سيخ  ال�سمو  �ــســاحــب  اهلل  حــفــظ 
رئي�س  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بــن  خليفة 
ال�سيخ  الــ�ــســمــو  و�ــســاحــب  الـــدولـــة 
اآل مــكــتــوم نائب  حمــمــد بــن را�ــســد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  دبــي  حاكم 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
االإمارات  دولــة  على  واأدام  امل�سلحة 
الــعــربــيــة املــتــحــدة االأمـــــن واالأمـــــان 

والعزة والفخر اإىل اأبد االآبدين  .

لـــوال ذلـــك القرار  لــتــتــحــقــق  تــكــن 
الذي اتخذ قبل اأربعة عقود حيث 
بــــداأ االإعــــــداد جلــيــ�ــس قـــوي مزود 
بـــاخلـــربات الــبــ�ــســريــة املــوؤهــلــة من 
والذخائر  االأ�سلحة  وباأحدث  جهة 
اإن ما بداأته دولة  من جهة ثانية. 
االإمارات على يد موؤ�س�سها وبانيها 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان رحمه اهلل واإخوانه اأ�سحاب 
االأعلى  املــجــلــ�ــس  اأعــ�ــســاء  الــ�ــســمــو 
االنطلقة  كـــان  االإمـــــــارات  حــكــام 
التي  امل�سلحة  لقواتنا  احلقيقية 
وم�ساندة  بدعم  ذلــك  بعد  حظيت 
الر�سيدة  قــيــادتــنــا  مــن  قــويــة مــن 
وعلى راأ�سها �سيدي �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�سيخ 
امل�سلحة  لــلــقــوات  االأعـــلـــى  الــقــائــد 

رئي�س الدولة حفظه اهلل.
امل�سلحة  الــــقــــوات  �ــســابــقــت  وقـــــد 
االإمـــاراتـــيـــة الــزمــن وهـــي مت�سي 
بداأب وجد يف تطوير قدراتها ورفع 
فرتة  خــلل  فــاجــتــازت  جاهزيتها 
مـــراحـــل مــهــمــة وحققت  قــ�ــســرية 
اإجنازات �سهد بها القا�سي والداين 
فــغــدت رافــــدا مــن روافــــد التنمية 
اإىل  اإ�سافة  الدولة  ت�سهدها  التي 
الــقــدرة على مد  باتت متلك  اأنــهــا 
للأ�سقاء  واملــعــونــة  املــ�ــســاعــدة  يـــد 
اليوم  هـــذا  اإنـــنـــا يف  ـــدقـــاء.  واالأ�ـــس
اعتزاز  بكل  نذكر  اأن  بد  ال  املجيد 

•• اأبوظبي-وام:

الـــلـــواء الـــركـــن �ــســامل �سعيد  وجــــه 
غافان اجلابري رئي�س هيئة االإدارة 
جملة  عرب  كلمة  الب�سرية  والقوى 
الـ  الــذكــرى  مبنا�سبة  الــوطــن  درع 
التي  امل�سلحة  القوات  لتوحيد   41
�سهر مايو  ال�ساد�س من  يوم  توافق 

من كل عام.
وفيما يلي ن�س الكلمة...

 ال�ساد�س من مايو واحد من االأيام 
طويل  معناها  عــنــد  نــتــوقــف  الــتــي 
على  ونحر�س  امل�سلحة  الــقــوات  يف 
لكل  وا�ـــســـحـــة  ــــه  ــــس درو� تـــكـــون  اأن 
ماأخوذ  االأول  منت�سبيها..والدر�س 
اأن  وهــو  نف�سها  الــدولــة  من جتربة 
التطور..  �سرط  واالحتـــاد  الــوحــدة 
فكما كان قيام االحتاد هو اخلطوة 
التي ترتب عليها كل ما و�سلت اإليه 
دولة االإمارات من جناح كان توحيد 
 ..  1976 عــــام  املــ�ــســلــحــة  الـــقـــوات 
عليها  ترتبت  التي  االأوىل  اخلطوة 
املجال  الــتــالــيــة يف  االإجنـــــــازات  كـــل 
اأن مفهوم  عــلــى  ودلــيــل  الــدفــاعــي 
االحتــــاد يف الــدولــة اآنــــذاك قــد بلغ 
النحو  على  واكتماله  ن�سجه  غاية 
الــــذي �ــســعــى مـــن اأجـــلـــه املــغــفــور له 
نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايـــد  ال�سيخ 
الذين  واإخــــوانــــه  ثـــــراه  اهلل  طــيــب 
احتــــدت اإراداتــــهــــم وقــلــوبــهــم خلري 

وباحرتافية  احلـــالـــيـــة  املــتــقــدمــة 
القوات امل�سلحة االإماراتية وكفاءتها 
ومهاراتهم  منت�سبيها  وبـــقـــدرات 
التي  املــهــام  كــل  يف  يثبتونها  الــتــي 

ي�سطلعون بتنفيذها.
اإن ما ننعم به من خري وما حتظى 
به الدولة من تقدم وازدهار وجناح 
قوة  اإىل  يحتاج  و�سيا�سي  اقت�سادي 
حلمايته وخا�سة يف ظل ما تعانيه 
املــنــطــقــة مــن ا�ــســطــرابــات واأزمــــات 
حولنا  يـــتـــ�ـــســـاعـــد  ومــــــا  وحـــــــــروب 
ال�سراعات  ب�سبب  تــهــديــدات  مــن 
وب�سبب  عـــــدة  دول  يف  الـــداخـــلـــيـــة 
االإقليمية  الــــدول  بع�س  �سيا�سات 
التي ت�سعى اإىل الهيمنة على املنطقة 
واإ�سعال  واالبـــتـــزاز  التخويف  عــرب 
وكل   .. الفو�سى  ون�سر  ال�سراعات 
هذا يحتم علينا يف القوات امل�سلحة 
اأن نكون يف اأعلى درجات اال�ستعداد 
حلماية مقدراتنا وثرواتنا وحماية 
جناحاتنا من اأي تهديد الأن كل ما 
حققناه يعتمد على ركن اأ�سا�سي ال 
الذي  االأمــن  غنى عنه وهــو توفري 
واالزدهار  الرخاء  ا�ستدامة  ي�سمن 
االأعداء  حمـــاوالت  �سد  وحت�سينه 

والطامعني.
وبدعم  تعاىل  اهلل  مــن  بف�سل  اإنــنــا 
ــــيــــدة الـــتـــي  مــــــن الـــــقـــــيـــــادة الــــر�ــــس
اإعداد  يف  ا�ستثمار  اأف�سل  ا�ستثمرت 
لكل  لتكون جاهزة  امل�سلحة  القوات 

نداء  لتلبية  اال�ــســتــعــداد  اأمت  عــلــى 
الواجب يف اأي وقت.

املتحدة  العربية  االإمـــارات  اإن دولــة 
ال�سدارة  مــواقــع  بــغــري  تــر�ــســى  ال 
امل�سلحة  القوات  يف  ونحن  والتقدم 
نــكــون يف  بـــاأن  اإال  ال نر�سى كــذلــك 
لقيادتنا  نثبت  واأن  ال�سدارة  موقع 
التي  الثقة  قدر  على  اأننا  الر�سيدة 
اأولـــونـــا اإيـــاهـــا ونــعــاهــدهــم عــلــى اأن 
لــكــل مـــن ت�سول  بــاملــر�ــســاد  نـــكـــون 
الوطن  بــاأمــنــه  ميــ�ــس  اأن  نف�سه  لــه 
واأمانه واأن نبقى يف اأعلى م�ستويات 
كــل ما  والــكــفــاءة الأداء  اجلــاهــزيــة 
مكان  اأي  يف  مهام  مــن  اإلينا  ي�سند 
الر�سيدة  القيادة  تــرى  العامل  من 

تقدمهما  اللذين  واملـــادي  املعنوي 
يتعلق  �سواء فيما  الر�سيدة  قيادتنا 
من  الب�سري  بالعن�سر  باالهتمام 
فيما  اأو  والتاأهيل  التدريب  خــلل 
االأ�سلحة  باأحدث  بتزويدها  يتعلق 
و�سلنا  اإننا فخورون مبا  واملعدات. 
ال�سليم  الــتــخــطــيــط  بــفــ�ــســل  اإلـــيـــه 
غـــري اأنـــنـــا تــعــلــمــنــا مـــن قــادتــنــا اأال 
يــكــون هــنــاك حـــد لــطــمــوحــاتــنــا .. 
امل�سلحة  القوات  اأبناء  فــاإن  ولذلك 
والوطن  اهلل  يعاهدون  االإمــاراتــيــة 
مــ�ــســاعــفــة اجلــهــود للحفاظ  عــلــى 
على ما حققناه من مكا�سب والبناء 
نحو مزيد  منها  واالنطلق  عليها 
نظل  حتى  واجلهوزية  التقدم  من 

•• اأبوظبي-وام:

اإبراهيم  بحري  الركن  اللواء  وجه 
القوات  قائد  امل�سرخ  حممد  �سامل 
الــبــحــريــة كــلــمــة عـــرب جمــلــة درع 
 41 الـــ  الــذكــرى  الــوطــن مبنا�سبة 
التي  املــ�ــســلــحــة  الــــقــــوات  لــتــوحــيــد 
توافق يوم ال�ساد�س من �سهر مايو 

من كل عام.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

مكانة  مايو  من  ال�ساد�س  ليوم  اإن   
كــبــرية يف نــفــو�ــس �ــســعــب االإمـــــارات 
امل�سلحة  الـــقـــوات  اأبـــنـــاء  وال�ــســيــمــا 
تاريخية  نــقــطــة حتـــول  كـــان  الأنــــه 
يف مــ�ــســرية دولــتــنــا احلــبــيــبــة حيث 

البنية  الــيــوم  هــذا  مثل  يف  و�سعت 
االأ�سا�سية لقواتنا امل�سلحة حني مت 
االإعلن عن توحيدها �سنة 1976 
حتقيقا الآمال �سعبنا وتطلعاته نحو 
بناء دولة قوية حم�سنة. لقد كانت 
هـــذه اخلــطــوة الــتــي اأجنــزهــا باين 
املغفور  وموؤ�س�سها  االإمــــارات  دولــة 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
اأ�سحاب  واإخـــوانـــه  ثـــراه  اهلل  طيب 
االأعلى  املــجــلــ�ــس  اأعـــ�ـــســـاء  الــ�ــســمــو 
لــلحتــاد حــكــام االإمـــــارات منطلقا 
لبناء قوة ع�سكرية ت�ستطيع الدفاع 
عن دولة االحتاد وحتمي اإجنازاتها 

وتعزز االأمن واال�ستقرار فيها.
احلادية  بـــالـــذكـــرى  احــتــفــالــنــا  اإن 

اللحمدود ل�سيدي �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حمــمــد  ال�سيخ 
القائد  نــائــب  اأبــوظــبــي  عــهــد  ويل 
االأعـــلـــى لــلــقــوات املــ�ــســلــحــة والـــذي 
يحر�س دائما على اأن تكون قواتنا 
اأعلى درجات اجلهوزية  امل�سلحة يف 
واأف�سلها حتى تقوم باأداء مهماتها 
اإن ما غر�سه فينا  اأكمل وجه.  على 
الر�سيدة  املوؤ�س�سون وقيادتنا  اآباوؤنا 
ويف  اليوم  يدفعنا  للوطن  من حب 
كــل حــني لــلــذود عــن حــمــى دولتنا 
ترابها  مـــن  ذرة  كـــل  عـــن  والـــدفـــاع 
اأي مهمة  الأداء  قادتنا  نداء  وتلبية 
تخدم م�ساحلنا وت�سهم يف حتقيق 
امل�ستوى  عــلــى  االأمــــن واال�ــســتــقــرار 

امل�سلحة  قواتنا  لتوحيد  واالأربعني 
فخر  بــكــل  لنتذكر  طيبة  منا�سبة 
اجلهود الكبرية التي بذلها �سيدي 
خليفة  الــ�ــســيــخ  الــ�ــســمــو  �ـــســـاحـــب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايـــد  بــن 
امل�سلحة  لــلــقــوات  االأعـــلـــى  الــقــائــد 
حفظه اهلل يف بناء القوات امل�سلحة 
وحتديثها  وتــطــويــرهــا  االإمــاراتــيــة 
�ساحب  اأخـــــيـــــه  جــــهــــود  وكـــــذلـــــك 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمــلــ�ــس الــــــوزراء حــاكــم دبـــي رعاه 
امل�سلحة  بــقــواتــنــا  االرتـــقـــاء  يف  اهلل 
فخورون  اأننا  كما  بنيتها.  وتعزيز 
جميعا بالرعاية الكبرية واالهتمام 

جهدا  ناألو  لن  اأننا  كما  االإقليمي. 
يف جندة اأ�سقائنا واأ�سدقائنا اإذا ما 
عليهم  وا�ــســتــدت  امللمات  اأ�سابتهم 
التعاون  يــد  و�سنظل منــد  االأزمـــات 
يف  تعمل  التي  الدولية  للمنظمات 
جمــال احلــد من خماطر احلروب 
والــتــخــفــيــف عــن �ــســحــايــا احلروب 
واالأزمات والكوارث الطبيعية. لقد 
باتت قواتنا امل�سلحة بف�سل اهلل عز 
وجل حتظى مبكانة دولية مرموقة 
بعد اأن اأثبتت قدرتها على التعامل 
مــــع خمــتــلــف املـــهـــمـــات يف احلــــرب 
حمل  جعلها  الـــذي  االأمـــر  وال�سلم 
واحرتامه  الـــــدويل  املــجــتــمــع  ثــقــة 
ومل يكن ذلك ليتحقق لوال الدعم 

امل�سلحة ذكرى لنحتفل بها فح�سب 
ومنذ  يوم  كل  نعي�سه  �سرف  لكنها 
الــتــوحــيــد واأمـــانـــة نحملها  حلــظــة 
اإىل االأبــد لكي يبقى االحتــاد قويا 
ال�ساد�س من مايو  عزيزا و�سيبقى 
يوما  امل�سلحة  قواتنا  توحيد  يــوم 
قطعناه  الـــــذي  عــهــدنــا  لــتــجــديــد 
اأبناوؤنا  و�ــســيــحــمــلــه  اأنــفــ�ــســنــا  عــلــى 
مرياث �سرف وو�ســــام عزة ونعاهد 
اجلنود  نبقى  اأن  قدرته  جلت  اهلل 
احتادنا  وراعـــي  لقائدنا  االأوفــيــاء 
خليفة  الــ�ــســيــخ  الــ�ــســمــو  �ــســاحــب 

االأمل اإىل العديد من بقاع االأر�س 
وبيتا  لــلــ�ــســديــق  ــدة  ـــ ـــ جنـــ فــكــانــت 
واملــ�ــســرد وعــونــا للمري�س  لــلــنــازح 

واملحتاج ..
 وقـــد لــبــت نــــداء الـــواجـــب فحمل 
اأبناوؤها عزمهم وت�سلحوا باإرادتهم 
مدافعني  اهلل  �ــســبــيــل  يف  وقــاتــلــوا 
اأمــة جتــراأ على حماها  عــن �سرف 
وقدموا  واالهــــــم  ومــــن  اخلـــــــوارج 
ملحمة  لي�سطروا  الزكية  دماءهم 
واحد  لكل  والفخر  والعز  ال�سهادة 
تــوحــيــد قواتنا  يـــكـــون  لـــن  فــيــنــا. 

•• اأبوظبي-وام:

وجــه الــلــواء الــركــن �سالح حممد 
قائد  الــــعــــامــــري  �ـــســـالـــح جمـــــرن 
الـــقـــوات الـــربيـــة عـــرب جمــلــة درع 
 41 الـــ  الــذكــرى  الوطن مبنا�سبة 
املــ�ــســلــحــة التي  الـــقـــوات  لــتــوحــيــد 
توافق يوم ال�ساد�س من �سهر مايو 

من كل عام.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

اأبـــنـــاء   نــعــيــ�ــس الــــيــــوم و يــعــيــ�ــس 
ذكرى  املتحدة  العربية  االإمــــارات 

حـــدث عــزيــز عــلــى قــلــوبــنــا جميعا 
حدث �سنعه املوؤ�س�سون وباركه اهلل 
جلت قدرته وعا�سه ويعي�سه احتاد 

دولتنا احلبيبة ..
اأبناء   يوم األقى فيه كل واحد من 
الــــوطــــن مــــن كــــل قــبــيــلــة واإمـــــــارة 
مرجل  واحـــد  مــرجــل  يف  ب�سلحه 
املتحدة  الــعــربــيــة  االإمــــــارات  دولـــة 
لكي ت�سهر جميعها يف �سيف واحد 
وحمـى  حمــــل  الـــذي  ال�سيف  هــو 
يف  �ســـــيفا  فاأ�سبحوا  االحتــاد  علم 
اخلــارج درعا يف الداخل و�سهما يف 

قوة االحتــاد وعزته و�سموخه. كل 
قواتنا  توحيد  عمر  من  متر  �سنة 
جميعا  فينا  تر�سخ  االأبية  امل�سلحة 
العربية  االإمـــــــــارات  دولـــــة  اأبــــنــــاء 
الــــواحــــد  اجلـــ�ـــســـد  روح  املـــتـــحـــدة 
عزما  مــــوروثــــنــــا  اإىل  وتـــ�ـــســـيـــف 
وعزمية وحتملنا اأمانة فوق اأمانة 
نحمله  ما  اإىل  ت�ساف  وم�سوؤولية 
من م�سوؤوليات ولن نكون قادرين 
اأبــدا على رد اجلميل والــوفــاء مبا 

ندين به لوطننا وقيادتنا ..
 ولكنني على يقني من اأن كل فرد 

الذي  ال�سيف  وهــو  كل حاقد  قلب 
اأبـــنـــاء قواتنا  اجــتــمــع عــلــى حــمــلــه 

امل�سلحة.
يــقــف رجــــال الــوطــن الــيــوم وقفة 
والقائد  الـــراحـــل  لـــــلأب  عـــرفـــان 
املــوؤ�ــســ�ــس املــغــفــور لــه الــ�ــســيــخ زايد 
اهلل  رحــمــه  نــهــيــان  اآل  �سلطان  بــن 
يف الـــذكـــرى احلـــاديـــة واالأربـــعـــني 
املــ�ــســلــحــة التي  الـــقـــوات  لــتــوحــيــد 
وتوحيدها  تاأ�سي�سها  مــنــذ  كــانــت 
رمـــزا مــن رمـــوز �ــســمــوخ االإمــــارات 
وو�ساما نفخر به جميعا وهي رمز 

يف  متينة  لبنة  امل�سلحة  قواتنا  يف 
كاأبناء  جميعا  واأنـــنـــا  الــبــنــاء  هـــذا 
ما  عــلــى  �سنبني  امل�سلحة  الــقــوات 
و�سنطور  �ــســبــقــونــا  الــــذيــــن  بـــنـــى 
ونتطور حتى ن�سل اإىل ما ت�سبوا 
اإلــــيــــه قـــيـــادتـــنـــا مــــن االحـــــــرتاف 
قواتنا  و�ـــســـلـــت  لـــقـــد  واملـــهـــنـــيـــة. 
ووالئهم  رجــالــهــا  بــعــزم  املــ�ــســلــحــة 
اإىل درجة من الكفاءة واالحرتاف 
ت�سر ال�سديق فوقفت مع ال�سقيق 
يف حمنته وتقا�سمت �سرف الدفاع 
عــن االأخــــوة وهــي ذاتــهــا مــن حمل 

قائد القوات البحرية: قواتنا امل�صلحة باتت حتظى مبكانة دولية مرموقة بعد اأن اأثبتت قدرتها على التعامل مع خمتلف املهمات يف احلرب وال�صلم 

قائد القوات الربية : قواتنا امل�صلحة و�صلت اإىل درجة عالية من الكفاءة والحرتاف فوقفت مع ال�صقيق يف حمنته وحملت الأمل اإىل العديد من بقاع الأر�س

رئي�ش هيئة الت�صالت وتقنية املعلومات:

قواتنا امل�صلحة �صابقت الزمن يف تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها 
وباتت متلك القدرة على مد يد امل�صاعدة لالأ�صقاء والأ�صدقاء

رئي�ش هيئة الإدارة والقوى الب�صرية:

القوات امل�صلحة الإماراتية بكفاءتها وبقدرات منت�صبيها 
توؤدي وباحرتافية كل املهام التي ي�صطلعون بتنفيذها 

نورة الكعبي: توحيد القوات امل�صلحة حمطة تاريخية يف ا�صت�صراف م�صتقبل وطننا الغايل 
•• اأبوظبي-وام:

ل�سوؤون  دولــة  وزيـــرة  الكعبي  حممد  بنت  نــورة  معايل  وجهت 
 41 الـــ  الــذكــرى  مبنا�سبة  كلمة  االحتــــادي  الــوطــنــي  املجل�س 
�سهر  من  ال�ساد�س  يــوم  توافق  التي  امل�سلحة  الــقــوات  لتوحيد 

مايو من كل عام.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

يف  تاريخية  حمطة  االإمـــارات  لدولة  امل�سلحة  القوات  توحيد   
وتاآزر  ال�سفوف  بتوحيد  الــغــايل  وطننا  م�ستقبل  ا�ست�سراف 
اليوم  و�سيادته، ونحن  االحتــاد و�سون كرامته  الهمم حلماية 
يف الذكرى احلادية واالأربعني جندد العهد لقيادتنا الر�سيدة 

بالوالء وبذل الغايل والنفي�س للدفاع عن وطننا الغايل، ونوؤكد 
ا�ستعدادنا لبذل االأرواح يف �سبيل رفعته وعليائه.

وطننا  م�سرية  يف  واخلــالــدة  التاريخية  املنا�سبة  بــهــذه  واإنــنــا 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام  اإىل  نتوجه  فاإننا  الغايل، 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة  حفظه اهلل ، و�ساحب ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س الــوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل ، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
موؤكدين  والتربيكات،  التهاين  اآيــات  باأ�سمى  امل�سلحة  للقوات 
تعزيز  يف  امل�سلحة  قواتنا  بــه  قامت  الــذي  الكبري  الـــدور  على 

م�سرية التقدم واالزدهار لدولة االإمارات.

كما نتوجه جلنود دولة االإمارات البوا�سل والأمهاتهم واأ�سرهم 
ينعم  لكي  ت�سحيات  مــن  يقدمونه  ملــا  واإكــبــار  اإجـــلل  بتحية 
باالأمن  املنطقة  واأهــــل  املــتــحــدة  العربيـــة  االإمـــــارات  �ســــــكان 

واالأمان .. 
مدعاة  هو  وت�سحيات  عطاء  من  تبذلونه  ما  اإن  لهم  ولنقول 
فاأنتم  االإمــــارات،  دولــة  واعــتــزاز لكل مــواطــن ومقيم يف  فخر 
�سعب  لينعم  واالإخــل�ــس  الفداء  �سور  اأروع  يــوم  كل  ت�سربون 
وقيادتنا  عام  فكل  والطماأنينة،  واال�ستقرار  باالأمان  االإمــارات 
العز  اهلل  واأدام  باألف خري،  البوا�سل  امل�سلحة وجنودنا  وقواتنا 
واالأمـــــان واالزدهـــــار يف وطــنــنــا احلــبــيــب والــغــايل عــلــى قلوبنا 

جميعاً .

ال�صفري اليمني يعزي اأ�صرة
 ال�صهيد ح�صن عبداهلل الب�صر 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�سلطان  يرافقه  الدولة  لــدى  اليمنية  اجلمهورية  �سفري  املنهايل  �سعيد  فهد  �سعادة  قــدم 
الباكري نائب ال�سفري اليمني اأم�س االول واجب العزاء الأ�سرة ال�سهيد ح�سن عبداهلل الب�سر 
الذي قدم روحه فداء للواجب الوطني �سمن قوات التحالف العربي يف عملية اإعادة االأمل 

باليمن الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية.
ونقل ال�سفري اليمني - خلل زيارته جمل�س العزاء يف منطقة ال�سيت يف راأ�س اخليمة - 
اليمنية الأ�سرة  الرئي�س عبدربه من�سور هادي رئي�س اجلمهورية  تعازي وموا�ساة فخامة 
العلي  اهلل  داعيا   .. ال�سهادة  �سرف  بها  نــال  التي  وبطولته  لت�سحياته  وتقديره  ال�سهيد 

القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ينزله منازل ال�سديقني وال�سهداء واالأبرار.

م�صيدًا باإ�صدار » الداخلية « باملنا�صبة واللتزام الإن�صاين حيالهم

املعهد الدويل للدبلوما�صية الثقافية يثني على مبادرات املوؤ�ص�صات يف الحتفاء بالعمال يف يومهم العاملي
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اأخبـار الإمـارات
جائزة ال�صارقة للعمل التطوعي تنظم ور�س تعريفية

•• ال�صارقة –الفجر:

اأ�ـــســـاد جمــلــ�ــس اأمـــنـــاء جـــائـــزة الــ�ــســارقــة لــلــعــمــل الــتــطــوعــي بالدعم 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يقدمه  الــذي  الــلحمــدود 
2001 وحر�سه  عام  ن�ساأتها يف  منذ  للجائزة  القا�سمي  بن حممد 
التي  التوجيهات  وتقدمي  واأن�سطتها  مبادراتها  متابعة  على  الدائم 
ت�سهم يف تطويرها واالرتقاء بجوانبها. جاء ذلك من خلل الور�س 
وذلك  التطوعي  للعمل  ال�سارقة  جــائــزة  نظمتها  الــتــي  التعريفية 
اجلائزة  قامت  حيث  املختلفة.  اجلــائــزة  وجمــاالت  بفئات  للتعريف 
وبالتعاون مع جمعية االمارات للمتقاعدين بتنظيم ور�سة عمل عن 
العمل التطوعي يف مرحلة التقاعد وذلك يف قاعة املوؤمترات بكلية 
نبذة  البلو�سي  مو�سى  فاطمة  وقدمت  بال�سارقة.  اجلامعية  االأفــق 

كونها  اجلائزة  اأهمية  عن  ووايف  كامل  و�سرح  اجلائزة  عن  تعريفية 
االأوىل على م�ستوى دولة االمارات العربية املتحدة والوطن العربي 
التي تهتم وتدعم وت�سجع العمل التطوعي بدون مقابل كما نوهت 
اإىل زيادة اأعداد املتطوعني �سنوياً والذين يقومون باأعمال تطوعية 
بل مقابل. واأكدت على ا�ستمرارية العمل التطوعي خلدمة املجتمع 
ممثلي  مــن  غفري  جمع  وبح�سور  اجلــائــزة  يف  املــ�ــســاركــة  وجمـــاالت 
االمور  واأولـــيـــاء  االأفـــق  كلية  وطلبة  والــهــيــئــات  احلكومية  الــدوائــر 
اأع�ساء جمل�س االمناء والذين ك�سفوا عن  اإىل جانب  واالعلميني 
تطلعات اجلائزة وروؤيتها يف موا�سلة اإر�ساء ما مت حتقيقه من مكانة 
التطوعي.  العمل  يف  املعنية  واملــبــادرات  اجلوائز  خمتلف  بني  عالية 
كما قامت اجلائزة بتنظيم الور�سة التعريفية الثانية يف كلية التقنية 

العليا للطالبات بال�سارقة.

احتاد الأدباء والكتاب العرب ينعي مدير عام "األيك�صو"
•• اأبوظبي -وام: 

نعى االحتاد العام للأدباء والكتاب العرب، الدكتور عبد اهلل حمد حمارب، 
مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم "األيك�سو" الذي وافته 
املواقع  الثقافية يف جميع  االإجنــازات  العديد من  وراءه  اأم�س خملفاً  املنية 
والعديد  العربي،  القومي  امل�ستوى  الكويت وعلى  بلده  داخل  تقلدها،  التي 

من االأبحاث العلمية والكتب االأدبية والفكرية.
والكتاب  العام للأدباء  العام للحتاد  االأمني  ال�سايغ،  ال�ساعر حبيب  وقال 
العرب يف بيان ام�س اإن رحيل الكاتب واملفكر الكويتي عبد اهلل حمارب، يعد 
خ�سارة كبرية للواقع الثقايف العربي، حيث ق�سى جل حياته يف خدمته، فقد 

جامعة  العلوم  دار  كلية  من  االأدب  فل�سفة  يف  الدكتوراه  درجــة  على  ح�سل 
اأ�ستاًذا للغة العربية بجامعة الكويت، ثم ملحقا ثقافيا يف  القاهرة، وعمل 
للمركز  ورئي�سا  الكويتية،  والدرا�سات  البحوث  وم�ست�سارا مبركز  القاهرة، 
 ،2012 االأليك�سو الأول مرة عام  بالقاهرة، وتوىل رئا�سة  الكويتي  الثقايف 

وانتخب هذا العام لوالية ثانية.
العام  االحتـــاد  بــني  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  بعلقة  ال�سايغ  حبيب  ونــوه 
للأدباء والكتاب العرب واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم األي�سكو، 
والتي تر�سخت عرب لقاءات عدة عقدت بني اأمني عام االحتاد وفريق عمله 
املنظمة وفريق عمله من جهة ثانية، م�ستذكرا دور  من جهة، ومدير عام 

الدكتور حمارب االإيجابي يف اإجناح تلك اللقاءات.

اأحمد بن طحنون : القوات امل�صلحة ما�صية بكل عزم يف دعم الق�صايا العادلة
•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  الـــركـــن طــيــار  الـــلـــواء  اأكــــد 
ــــن طـــحـــنـــون بــــن حممد  اأحــــمــــد ب
اخلدمة  هــيــئــة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل 
اأن   .. واالحـــتـــيـــاطـــيـــة  الـــوطـــنـــيـــة 
امل�ساحة منذ توحيدها عام  القوات 
وحدات  جمرد  من  1976انتقلت 
ع�سكرية متفرقة اإىل جي�س وطني 
ع�سكرية  انت�سارات  حمققا  موحد 
على  ومــ�ــســرفــة  عظيمة  وانــ�ــســانــيــة 

امل�ستويني الوطني واالإقليمي.
وقـــال الــلــواء الــركــن طــيــار ال�سيخ 
ــــن طـــحـــنـــون بــــن حممد  اأحــــمــــد ب
لــه مبنا�سبة  كــلــمــة  يف  ــــ  نــهــيــان  اآل 
القوات  لتوحيد   41 الــــ  الــذكــرى 
ال�ساد�س  يــوم  توافق  التي  امل�سلحة 
مـــن �ــســهــر مــايــو مـــن كـــل عـــام ـــــ اإن 
من  امل�سلحة  الــقــوات  توحيد  قـــرار 
احلا�سمة  اال�سرتاتيجية  القرارات 
موؤ�س�س  حكمة  بــحــق  اأثــبــتــت  الــتــي 
دولة االحتاد املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
ا�ست�سرفت  الــتــي  الثاقبة  ونــظــرتــه 
ال�سيا�سية  االأو�ـــــســـــاع  مــ�ــســتــقــبــل 
واالأمنية يف منطقة اخلليج العربي 
.. م�سريا اإىل اأنه و�سع اأمن وحماية 

الن�سيج  هـــذا  مـــن  يــتــجــزاأ  ال  جـــزء 
واحل�ساري  والتاريخي  اجلــغــرايف 
ولـــعـــل دخــــــول دولــــــة االمـــــــــارات يف 
تقوده  ـــــذي  ال الـــعـــربـــي  الــتــحــالــف 
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــ�ــســعــوديــة يعد 
الع�سكرية  االإجنـــــازات  مــن  واحــــدا 
الذي  امل�سلحة  لقواتنا  واالإن�سانية 
العربي  والــتــعــاون  العمل  اأن  اأثــبــت 
امل�سرتك هو الطريق ملحاربة اأعداء 
وال�سبيل  واالنــ�ــســانــيــة  الــ�ــســرعــيــة 
االأمن  منظومة  عــلــى  للمحافظة 
خارجي  مــ�ــســا�ــس  اأي  مـــن  الــعــربــي 
امل�سلحة  قــــواتــــنــــا  قـــــامـــــت  وقـــــــد 
عظيم  بـــدور  التحالف  هــذا  �سمن 
واالعتزاز  للفخر  جميعا  يــدعــونــا 
ا�ستعداد  مــــن  اإلــــيــــه  و�ـــســـلـــت  مبــــا 
وجــاهــزيــة وقـــوة وعــزميــة ومت�سك 
والقومية  الــوطــنــيــة  بــالــطــمــوحــات 
الرامية اإىل اكمال م�سرية التنمية 
يف  ور�سالتي  واال�ستقرار.  والتقدم 
والوطنية  الع�سكرية  املنا�سبة  هذه 
الغالية علينا جميعا اأتوجه بها اإىل 
الــوطــن رحــمــة اهلل عليهم  �ــســهــداء 
عنا  اأج�سادهم  غابت  الذين  جميعا 
احلرة  الــطــاهــرة  اأرواحـــهـــم  وبقيت 
االأبــيــة تــرفــرف بعزة و�ــســرف بيننا 
واأ�سودا  للوطن رجاال  باأن  لتذكرنا 

قواتنا  يف  الـــعـــامـــلـــة  الـــبـــ�ـــســـريـــة 
ومدنيني  ع�سكريني  مــن  امل�سلحة 
اأثــبــتــت مــن خــللــهــا لــلــعــامل اأجمع 
املتحدة  العربية  االإمـــارات  اأن دولــة 
دولـــــة قـــويـــة وقــــــادرة عــلــى حماية 
اأرا�سيها وحدودها الربية واجلوية 
والــبــحــريــة وفـــوق ذلـــك اأنــهــا دولة 
ومتم�سكة  لل�سلم  وداعــمــة  داعــيــة 

به.
اإن قرار توحيد القوات امل�سلحة من 
احلا�سمة  اال�سرتاتيجية  القرارات 
موؤ�س�س  حكمة  بــحــق  اأثــبــتــت  الــتــي 
ال�سيخ  لـــه  املــغــفــور  دولــــة االحتـــــاد 
اآل نهيان ونظرته  زايد بن �سلطان 
م�ستقبل  ا�ست�سرفت  التي  الثاقبة 
يف  واالأمــنــيــة  ال�سيا�سية  االأو�ـــســـاع 
و�سع  اإذ  الــعــربــي  اخلــلــيــج  منطقة 
وا�ستقرار  وحماية  اأمــن  اهلل  رحمه 
دولة االحتاد ن�سب عينه و�سخر يف 
االإمكانيات  كل  ذلك  حتقيق  �سبيل 
�ــســاأنــهــا تعزيز  مـــن  الـــتـــي  املــــاديــــة 
القدرات الدفاعية لقواتنا امل�سلحة 
املــ�ــســرية �سيدي  اأكـــمـــل هــــذه  وقــــد 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
و�سيدي  امل�سلحة  لــلــقــوات  االأعــلــى 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

وطاعتنا  والءنــــــا  وجنـــــدد  هــمــمــنــا 
الر�سيدة  وقــيــادتــنــا  اأمـــرنـــا  لــــوالة 
وجنــدد مت�سكنا املطلق ب�سعار  اهلل 
ثــم الــوطــن ثــم رئــيــ�ــس الـــدولـــة  ذه 
املــحــطــة هـــي املــحــطــة الـــتـــي نعقد 
فيها العزم ملوا�سلة امل�سرية االأمنية 
وثبات من خلل  بقوة  والع�سكرية 
اأمن  لتحقيق  بو�سعنا  مــا  كــل  بــذل 
الوطن  هـــــذا  ـــتـــقـــرار  وا�ـــس واأمــــــــان 
واجنازاته  و�سعبه  بقيادته  العظيم 
اأي  بــاأن  موؤكدين  امل�سرف  وتاريخه 
�سيوؤمن  االأمنية  امل�سرية  يف  اإجنــاز 
الأبنائنا  واآمــنــا  م�سرقا  م�ستقبل 

وللأجيال القادمة من بعدنا ....
�سباب  اإىل  ــالــة  بــر�ــس اأتــــوجــــه  كــمــا 
اإياهم  واإنــاثــا مذكرا  ذكــورا  الوطن 
الوطنية  اخلـــدمـــة  بـــرنـــامـــج  ـــــاأن  ب
ا�ستثنائية  واالحتياطية هو فر�سة 
اأمامهم  الر�سيدة  القيادة  و�سعتها 
�سخ�سيتهم  بـــنـــاء  اإعــــــادة  بــغــر�ــس 
قدراتهم  وتـــعـــزيـــز  وا�ــســتــثــمــارهــم 
ومـــهـــاراتـــهـــم الــعــ�ــســكــريــة وزيــــــادة 
�سرف  ومنحهم  االأمــنــيــة  ثقافتهم 
الــدفــاع عــن الــوطــن الأنــهــم االأحق 
القيادة  بــاأن  موؤكدا  بذلك  واالأوىل 
وباإذن  عليكم  راهــنــت  قــد  الر�سيدة 
اهلل تعاىل �ستك�سب الرهان و�سيكون 

وا�ستقرار دولة االحتاد ن�سب عينيه 
كل  ذلـــك  حتقيق  �سبيل  يف  و�ــســخــر 
�ساأنها  التي مــن  املــاديــة  االإمــكــانــات 
لقواتنا  الدفاعية  الــقــدرات  تعزيز 

امل�سلحة  .....
وفيما يلي ن�س الكلمة التي وجهها 
حتتفل    .. الوطن  درع  جملة  عرب 
االإمــــارات  لــدولــة  امل�سلحة  الــقــوات 
الــعــربــيــة املــتــحــدة يف الــ�ــســاد�ــس من 
مــايــو مــن كــل عــام بــذكــرى وطنية 
وع�سكرية خالدة يف الوجدان وهي 
ذكرى توحيد القوات امل�سلحة الذي 
مايو من  ال�ساد�س من  يوم  �سادف 
العام 1976 هذا التاريخ الوطني 
الـــــذي مـــر عــلــيــه واحـــــد واأربــــعــــون 
امل�سلحة  قــواتــنــا  ا�ــســتــطــاعــت  عــامــا 
التحول من جمرد وحدات  خلله 
ع�سكرية متفرقة اإىل جي�س وطني 
وعقيدة  واحــدة  قيادة  حتت  موحد 
عــ�ــســكــريــة وعــلــم واحــــد وقـــد حقق 
والقيادة  اهلل  بف�سل  اجلي�س  هــذا 
ع�سكرية  انـــتـــ�ـــســـارات  الـــر�ـــســـيـــدة 
على  ومــ�ــســرفــة  عظيمة  وانــ�ــســانــيــة 

امل�ستوى الوطني واالإقليمي.
اإحدى واأربعون عاما من التخطيط 
املخل�س  والعمل  والعطاء  والــبــذل 
ــــــــدوؤوب الـــــذي قــدمــتــه الـــكـــوادر  ال

الوطن  اأن حب  لنا  ولتوؤكد  حتميه 
اإىل بذل وعطاء وت�سحيات  يحتاج 
بثمن  يقدر  ال  الوطن  الأن  عظيمة 
الدفاع  �سبيل  يف  ال�سهادة  نيل  واأن 
لنيله  يــوفــق  ال  عظيم  �ــســرف  عــنــه 
املخل�سني  املوؤمنني  ال�سادقني  اإال 
والتقدير  بال�سكر  اأتــوجــه  كــمــا   ..
النماذج  هــــذه  الــ�ــســهــداء  الأمـــهـــات 
الثابتة  العظيمة  امل�سرفة  الن�سائية 
وربت  وتعبت  �سهرت  التي  القوية 
رجال  كـــاأي  لي�سوا  رجـــاال  و�سنعت 
والـــ�ـــســـكـــر كـــذلـــك مـــو�ـــســـول الآبـــــاء 
ال�سهداء وزوجاتهم واأبنائهم مهنئا 
اإياهم بال�سرف العظيم الذي نالوه 
�سدقوا  الذين  اأبنائهم  با�ست�سهاد 
باأننا  لــهــم  مـــوؤكـــدا  فــ�ــســدقــهــم  اهلل 
اأبناءهم  وجـــنـــودا  �ــســبــاطــا  جميعا 
بدمائهم  �سطروا  قد  اأبنائهم  واأن 
الطاهرة ف�سل جديدا من ف�سول 
الــعــزة والــكــرامــة لــدولــة االمــــارات 
اخلليج  ومنطقة  املتحدة  العربية 
يف  العاملني  كذلك  واأهنئ  العربي 
ع�سكريني  من  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
الـــذكـــرى منوها  بــهــذه  ومــدنــيــني 
امل�سلحة  القوات  توحيد  ذكرى  باأن 
اأن نقف  بـــد  الــتــي ال  املــحــطــة  هـــي 
على اعتابها لنقيم جهودنا ونقوي 

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايـــد 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
ا�سرتاتيجية  تــبــنــي  خـــــلل  مــــن 
عــ�ــســكــريــة واأمـــنـــيـــة طــويــلــة املـــدى 
الــلزمــة للحتاد  احلــمــايــة  حتقق 
وتوفر غطاء اأمنيا قويا للإجنازات 

واملقدرات واملكت�سبات الوطنية.
وعلى  امل�سلحة  قــواتــنــا  اأثــبــتــت  لقد 
املن�سرمة  ـــــــــع  االأرب الـــعـــقـــود  مــــر 
بــاأنــهــا مــا�ــســيــة بــكــل عـــزم وقــــوة يف 
الدفاعية  قدراتها  وتعزيز  تطوير 
يف  العادلة  الق�سايا  مــع  والــوقــوف 
لن  واأنــهــا  الدولية  ال�سرعية  اإطـــار 
يف  الثابت  اأبــدا عن مبدئها  تتنازل 
واأمنه  كيان االحتاد  املحافظة على 
الوطني  االإرث  وحماية  وا�ستقراره 
االأول  الرعيل  تركه  الــذي  العظيم 
املعقدة  ال�سيا�سية  االأحـــداث  ولعل 
وال�سائكة التي ت�سهدها دول العامل 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  وحتديدا 
تــغــيــري معامل  �ــســاهــمــت يف  والـــتـــي 
خارطة االأمن العاملي عموما واأمن 
وجه  عــلــى  الـــعـــربـــي  اخلــلــيــج  دول 
امل�سلحة  تثن قواتنا  اخل�سو�س مل 
ـــــدورهـــــا وواجـــبـــهـــا  عـــــن الــــقــــيــــام ب
يف الــــدفــــاع عـــن مــنــظــومــة االأمــــن 
باعتبارها  الــعــربــي  اخلــلــيــج  لـــدول 

لكم دور كبري يف الدفاع عن وطنكم 
وحمايته.

اأن  املنا�سبة  بهذه  ي�سرفني  واأخــريا 
اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيك 
ال�سمو  �ــســاحــب  �ــســيــدي  مــقــام  اإىل 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات 
�سيدي  واإىل  اهلل  حفظه  امل�سلحة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س 
�ساحب  �ـــســـيـــدي  واإىل  اهلل  رعــــــاه 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأبـــوظـــبـــي  عــهــد  ويل  نــهــيــان 
امل�سلحة  لــلــقــوات  االأعـــلـــى  الــقــائــد 
املجل�س  اأعـــ�ـــســـاء  اإخـــوانـــهـــم  واإىل 
االأعلى حكام االإمارات واإىل ال�سعب 

االإمارات الويف  .

عبد اهلل اآل حامد : ذكرى توحيد قواتنا امل�صلحة و�صام فخر واعتزاز 

حممد مطر الكعبي : يوم توحيد القوات امل�صلحة يوم ل�صناعة ال�صالم

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�سيخ عبداهلل بن حممد 
املجل�س  عــ�ــســو  حـــامـــد  اآل  بــطــي  بـــن 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي رئي�س هيئة 
مكتب  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الــطــاقــة 
توحيد  ذكــرى  ان  والرقابة  التنظيم 
قواتنا امل�سلحة تعد و�سام فخر واعتزاز 
معاليه  ورفــع  جميعا.  �سدورنا  على 
والتربيكات  الــتــهــاين  اآيـــــات  اأ�ــســمــى 
بن  الــ�ــســيــخ خليفة  الــ�ــســمــو  لــ�ــســاحــب 

يف  مــعــالــيــه  واأكــــد   . امل�سلحة  الـــقـــوات 
اأن ذكرى توحيد  املنا�سبة  كلمة بهذه 
يوم  تــ�ــســادف  الــتــي  امل�سلحة  الــقــوات 
الــ�ــســاد�ــس مــن مــايــو مــن كــل عــام تعد 
مبــثــابــة و�ـــســـام فــخــر واعــــتــــزاز على 
�ــســدورنــا جميعا واأنـــه يــوم مــن اأغلى 
لوحدتنا  رمــز  فهو  الوطنية  اأيــامــنــا 
اإرادتنا  وقــــوة  وعــزميــتــنــا  ومتــا�ــســكــنــا 
اإن  معاليه  وقــال   . ا�ستقرارنا  ومنبع 
الدولة  موؤ�س�س  اإتخذه  الــذي  القرار 
�سلطان  بــن  زايـــد  ال�سيخ  لــه  املــغــفــور 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة   حفظه 
اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل" 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زايــد 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�ــســحــاب  واإخــوانــهــم 
اأع�ساء املجل�س االأعلى حكام االإمارات 
امل�سلحة  الـــقـــوات  واأفـــــــراد  و�ــســبــاط 
لتوحيد   41 الــــ  الـــذكـــرى  مبنا�سبة 

ثراه" واإخوانه  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
للحتاد  االأعــــلــــى  املــجــلــ�ــس  اأعـــ�ـــســـاء 
بوتقة  املــ�ــســلــحــة يف  قــواتــنــا  بــتــوحــيــد 
واحدة حتت قيادة واحدة وعلم واحد 
ثبت اأركان دولة االحتاد وعزز مفهوم 
اأن قواتنا  الوحدة الوطنية . واأ�ساف 
امل�سلحة هي م�سنع الرجال و ال�سياج 
لنه�ستنا  احل�سني  واحل�سن  االآمـــن 
..منوها اإىل ما قاله املغفور له ال�سيخ 
زايد من اأن جي�س االإمارات هو درعها 
الواقي للحفاظ على الرتاث الوطني 

هذا  ثـــروة  وحــمــايــة  االأرواح  و�سيانة 
اإذا  االأ�سقاء  مل�ساندة  اأي�سا  وهو  البلد 
. وقــال يف ختام كلمته  اإلينا  احتاجوا 
راأ�سها  وعــلــى  الــر�ــســيــدة  الــقــيــادة  ان 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل  الــدولــة  حفظه  رئي�س  نهيان  اآل 
الآبائنا  احلكيم  النهج  على  ي�سريون 
وحتديث  وتقوية  دعــم  يف  املوؤ�س�سني 
قـــواتـــنـــا املــ�ــســلــحــة حــتــى و�ــســلــت اإىل 
مراحل متميزة واأ�سبح لها �ساأن كبري 

نفاخر به االأمم .

كلمة  الكعبي  حممد  الدكتور  وجــه 
القوات  تــوحــيــد  ذكـــــرى  مبــنــا�ــســبــة 

امل�سلحة قال فيها: 
هذا يوم للعزة واالأجماد والبطوالت 
وللقيادة  لــلــوطــن  وافـــتـــداء  والًء   ،
الر�سيدة ولل�سعب وللعروبة جمعاء 
لقواتنا  اإجــــلل  فــيــه حتــيــة  نــقــف   ،
،يف  والــ�ــســهــداء  ولــلــ�ــســهــادة  امل�سلحة 
الذكرى  ومبــنــا�ــســبــة   1993 عـــام 
الوطني   لليوم  والع�سرين  الثانية 
وجه القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن 
ـ  ثــراه  ـ طيب اهلل  اآل نهيان  �سلطان 
فيها  و�ــســع  امل�سلحة  لقواتنا  كلمة 
منهجا وا�سحاً لعقيدتها الع�سكرية 
امل�سلحة  بــنــاء قــواتــنــا  اأن  فــيــه)  بــنّي 
االأبية كان من اأهم االإجنــازات التي 
تد�سينها  االحتــــاد يف  دولـــة  جنــحــت 
بهدف  تاأ�س�ست  الــتــي  الــقــوة  تــلــك   ،
الــوطــن وحماية  الـــذود عــن حيا�س 
اإجنازاته ول�سون اأمن و�سلمة اأر�سه 
على  التاأكيد  قوامها   .. ومواطنيه 
دعم التوجه ال�سلمي وعدم االعتداء 

ت�سليحاً  احلديثة  اجليو�س  طليعة 
ب�سبعة  الكلمة  هذه  وبعد  وتنظيماً. 
اأن  لنا ولكل عربي  ع�سر عاما يحق 
واملجد  االفــتــخــار  مبــ�ــســادر  يفتخر 
التي ي�سطرها لنا يوم �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة  الــ�ــســيــخ 
 – اهلل  –حفظه  الـــدولـــة  رئــيــ�ــس   ،
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نــائــب   ، مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن 
الــدولــة ، رئــيــ�ــس جمل�س الـــــوزراء ، 
حاكم دبي ، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ، ويل عهد 
اأبوظبي ،نائب القائد االأعلى للقوات 
املــ�ــســلــحــة واأ�ـــســـحـــاب الــ�ــســمــو حكام 
االإمـــارات ، ورغــم هـــذا    فقوة دولة 
االإمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة هــي يف 
االأ�سا�س وكما اأرادها القائد املوؤ�س�س 
نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايـــد  ال�سيخ 
اأعلنتها  وكما   – ثــراه  اهلل  –طيب 
القوة  هي  موؤخرا  الر�سيدة  قيادتنا 
ال�سناعية  االبتكارات  ،قوة  الناعمة 
والتعليمية  وال�سحية  واالقت�سادية 

على حقوق االآخرين ،ومنع تطاول 
االآخرين على حقوقنا امل�سروعة ..( 
2000 ومبنا�سبة ذكرى  . ويف عام 
والع�سرين  التا�سع  الــوطــنــي  الــيــوم 
النه�سة  يف  املــتــ�ــســاعــد  والــتــطــور   ،
مناحي  كــــل  يف  يــنــطــلــق  الـــوطـــنـــيـــة 
امل�سلحة  قـــواتـــنـــا  كـــانـــت   ، احلــــيــــاة 
اأركانها  وهيئة  الطموحة  بقيادتها 
وت�سكيلتها  قــطــعــاتــهــا  وجـــمـــيـــع 
اخلا�س  الع�سكري  منوذجها  تبني 
يعرتف  وال  املــلــل  يــعــرف  ال  بـــــداأب 
عنه  عــرب  مــا  وهـــذا   ، بامل�ستحيلت 
 : بالقول  العام  زايد يف ذلك  ال�سيخ 
ع�سري  جي�س  بناء  مــن  متكنا  لقد 
التحديات  مـــواجـــهـــة  عـــلـــى  قـــــــادر 
واملخاطر املحدقة بالوطن ، وتاأمني 
وذلك   ، للمواطنني  الرخاء  م�سرية 
بف�سل التخطيط الواعي والتعامل 
مع اأحدث االأنظمة والعتاد وال�سلح 
وو�سائل الردع اال�سرتاتيجي ، واإننا 
ملـــا حققته  الـــتـــام  بــالــر�ــســا  لــنــ�ــســعــر 
قواتنا امل�سلحة من تطور ي�سعها يف 

والـــثـــقـــافـــيـــة ، هــــي قـــــوة االزدهـــــــار 
والــــتــــطــــور يف �ـــســـنـــاعـــة اخلـــدمـــات 
التكنولوجية الع�سرية الذكية ، هي 
قوة القيم العليا يف الرتبية و�سناعة 
االأمل وال�سعادة للأجيال وللإن�سان 
لــلــقــوة الناعمة  الــتــنــوع  . وكـــل هـــذا 
اإىل  الرديفة  القوة  اإىل  بحاجة  هو 
واالبتكار  واال�ستقرار  لل�سلم  حماة 
، فــحــمــاة الــوطــن هــم حــمــاة املنجز 
الن�ساأة  تــدرج  يف  للدولة  احل�ساري 
الغد  وا�ست�سراف  التطور  وحمطات 

االأكرث ازدهارا وثراء واأمانا .         
اإن موازين القوة يف االإقليم العربي 
لـــدولـــة االإمــــــارات  يـــكـــون  اأن  حتــتــم 
ثــقــلــهــا اال�ــســرتاتــيــجــي عــ�ــســكــريــا يف 
والعملي  االقت�سادي  ثقلها  مـــوازاة 
برهنت  ولقد  ال�سامل،  والنه�سوي 
االأحــــداث والــتــحــديــات الــتــي جتتاح 
القوات  دور  اأن  والـــعـــامل  االإقـــلـــيـــم 
العربية  االإمـــــارات  لــدولــة  امل�سلحة 
�سناعة  يف  حمـــــوري  دور  املـــتـــحـــدة 
الفنت  ودرء  واال�ــســتــقــرار  الــ�ــســلم 

الدولية   واالأخـــطـــار ودعـــم اجلــهــود 
العاملي  ــلــم  الــ�ــس عـــلـــى  احلــــفــــاظ  يف 

واحل�سارة االإن�سانية ومنجزاتها .
حمى اهلل بلدنا من كل �سوء ومكن 
�سناعة  مــن  امل�سلحة  قواتنا  رجـــال 
للعامل  املــنــ�ــســود  الــ�ــســلم واالأمـــــــان 
برهنت  الذين  �سهداءنا  اهلل  ورحــم 
اأنهم  الذكية  ودمــاوؤهــم  بطوالتهم 
حماة الوطن وقيمه واأهل ال�سهامة 

والوالء واالفتداء .

جمل�س متعاملي طرق دبي 
يتحاور مع اجلمهور مبا�صرة 

•• دبي-وام:

�سهدت اجلل�سة التي نّظمها جمل�س 
متعاملي هيئة الطرق واملوا�سلت 
والتي  تويرت  برنامج  دبــي عرب  يف 
الهيئة  مــع  حتـــّدث  عــنــوان  حملت 
اإقـــــبـــــاال وتــــفــــاعــــل كـــبـــرييـــن من 
�سرائح  جميع  مــن  اجلــمــهــور  قبل 
اجلن�سيات  خمتلف  ومــن  املجتمع 
. وعر�س عدد كبري من املتعاملني 
مقرتحاتهم  �ساعتني  مدى  وعلى 
ومــلحــظــاتــهــم واأفـــكـــارهـــم حول 
التي  املـــتـــنـــوعـــة  اخلــــدمــــات  بـــاقـــة 
النقل  الــهــيــئــة يف جمـــال  تــقــدمــهــا 
املو�سوع  وهـــو  االأجـــــرة  مبــركــبــات 
�سه املجل�س للتحاور مع  الذي خ�سّ

اجلمهور عرب تويرت.

حممد بن ركا�س: قواتنا امل�صلحة م�صنع للرجال و�صياج وطني منيع

حممد بن نهيان بن ركا�س : القوات امل�صلحة و�صام �صرف لكل منت�صبيها
••  العني-الفجر:

قـــال الــ�ــســيــخ حمــمــد بــن نــهــيــان بن 
القوات  تــوحــيــد  ذكــــرى  اأن  ركــا�ــس 
امل�سلحة الـ 41 تعد من اأغلى اأيامنا 
الــوطــنــيــة، فــهــي تـــاريـــخ بــــات رمــــزاً 

لوحدتنا ومتا�سكنا وقوة اإرادتنا، 
بالفخر  كـــبـــري  �ـــســـعـــور  ويـــغـــمـــرنـــا 
واالعتزاز بهذه املوؤ�س�سة التي كر�س 
املغفور له، باإذن اهلل، ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه،.. 
جهده وفكره لتوحيدها ومتكن مبا 
كان ميلكه من عزم وت�سميم واإرادة 
قوية اأن ي�سع اللبنات االأوىل لبناء 
االحتاد  م�سرية  يدعم  قــوي  جي�س 
العربية  االإمـــــــارات  دولــــة  ويــحــمــي 
امل�سلحة  الــقــوات  وحتتفل  املــتــحــدة 
االإماراتية يف ال�ساد�س من مايو من 
والذي  توحيدها،  بــذكــرى  عــام  كــل 
دولة  بنيان  اإىل  قــويــة  اإ�ــســافــة  جــاء 

اأدرك  وقــــد  ــكــنــا،  اإرادتـــــنـــــا ومتــا�ــس
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  القائد 
نهيان  طيب  اآل  �سلطان  بن  زايــد 
اهلل ثراه  اأهمية بناء قوات م�سلحة 
قوية ونحن االآن جنني ثمرة تلك 
ع�سرها،  �ــســبــقــت  الـــتـــي  الـــــــروؤى 
اأجل  من  التوحيد  م�سرية  فكانت 
و�سمائه  واأر�ـــســـه  الـــغـــايل  وطــنــنــا 
واحل�سن  وازدهـــــــــــاره  وحـــــــــدوده 

احل�سني لدولتنا احلبيبة.
وحــيــا الــ�ــســيــخ حمــمــد بـــن ركا�س 
قواتنا  وجــــنــــود  ـــبـــاط  و�ـــس قــــــادة 

املبادئ  الأحـــــد  وتــرجــمــة  االحتــــــاد، 
الرا�سخة التي حر�س عليها القادة 
الوحدة  بــدولــة  اإميــانــا  املــوؤ�ــســ�ــســون 
والــعــمــل عــلــى تــعــزيــز ركــائــزهــا كي 
والتطور  الــبــنــاء  مــ�ــســرية  تــوا�ــســل 

والنه�سة.
القوات  تــوحــيــد  ذكـــــرى  يف  واإنــــنــــا 

•• العني -وام:

قال ال�سيخ حممد حمد بن ركا�س 
العامري ع�سو املجل�س اال�ست�ساري 
الوطني الإمارة اأبوظبي اأن قواتنا 
امل�سلحة هي م�سنع للرجال و�سياج 
مكت�سبات  حلــمــايــة  مــنــيــع  وطــنــي 
الدولة ومقد�ساتها وتعزيز االأمن 

واال�ستقرار يف ربوعها.
واأ�ساف يف كلمة مبنا�سبة الذكرى 
امل�سلحة،  الــقــوات  لتوحيد   41 الـــ 
اإنــنــا يف هـــذه الـــذكـــرى نــوؤكــد اننا 
البا�سلة  قــواتــنــا  وقـــوف  نن�سى  ال 
ودعمهم  االأ�ـــســـقـــاء  مــ�ــســانــدة  يف 
واجهوها،  الــتــي  االأزمــــــات  كـــل  يف 
االإمـــارات على مدى  حيث قدمت 
الـــ�ـــســـنـــوات املـــا�ـــســـيـــة، عـــــــدداً من 
باأرواحهم  �سحوا  الذين  ال�سهداء 
الوطن  ن�سرة  اأجــل  من  الطاهرة 
يف  ال�سلم  وحفظ  احلــق،  ون�سرة 
الــعــديــد مــن الـــــدول. واأو�ـــســـح اأن 
امل�سلحة  الـــقـــوات  تــوحــيــد  ذكــــرى 
الــتــي تــ�ــســادف يـــوم الــ�ــســاد�ــس من 
مايو من كل عام من اأغلى اأيامنا 
الوطنية وهي رمز عزميتنا وقوة 

املـــ�ـــســـلـــحـــة، وثــــّمــــن جـــهـــودهـــم يف 
القتالية  قـــــدراتـــــهـــــم  تــــطــــويــــر 
الع�سكرية  وعلومهم  ومهاراتهم 
اأمت جهوزيتهم للدفاع  ليكونوا يف 
الوطنية،  و�ــســيــادتــه  بــلــدهــم  عـــن 
والواجب  الفداء  �سهداء  حيا  كما 
اأرواحهم لتظل راية  الذين وهبوا 
االإمــــــــارات خــفــاقــة عــالــيــة. ورفع 
اأ�سمى  ركــا�ــس  بــن  حمــمــد  ال�سيخ 
اآيات التهاين والتربيكات ل�ساحب 
اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل،  حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان 
و�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حممد 
رئي�س  نــائــب  اآل مكتوم  را�ــســد  بــن 
الـــدولـــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الـــــوزراء 
ال�سمو  و�ـــســـاحـــب  دبـــــــي،  حــــاكــــم 
نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�سيخ 
القائد  نــائــب  اأبــوظــبــي  عــهــد  ويل 
االأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم 
املجل�س  اأعــ�ــســاء  ال�سمو  اأ�ــســحــاب 
االإمــــــــارات و�سعب  االأعـــلـــى حــكــام 
واأفراد  و�سباط  الكرمي  االإمــارات 
القوات امل�سلحة مبنا�سبة الذكرى 
احلادية واالأربعني لتوحيد القوات 

امل�سلحة. 

املــــوىل عز  اإىل  لــنــتــ�ــســرع  املــ�ــســلــحــة 
الر�سيدة  قيادتنا  يحفظ  اأن  وجــل 
ال�سمو  �سيدي �ساحب  راأ�سها  وعلى 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات 
و�سيدي  اهلل،  حــفــظــه  املـــ�ـــســـلـــحـــة، 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي،  حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سمو  �ساحب  و�سيدي  اهلل،  رعــاه 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات 
الــ�ــســمــو الــ�ــســيــوخ حــكــام االإمــــــارات. 
الفخر  بــكــل  الـــتـــاريـــخ  و�ــســيــ�ــســــــــجــل 
الكبري  الــدور  والتقدير  واالعــتــزاز 
وتطوير  بناء  يف  الر�سيدة  لقيادتنا 
قواتنا امل�سلحة حيث اإن لتوجيهاتها 
االأثر  املتوا�سل  ودعمها  ال�سديدة 
قواتنا  اإلــيــه  و�سلت  فيما  الــوا�ــســح 

امل�سلحة من تطور واإجنازات 
اأنــتــهــز هذه  اأن  ويــ�ــســرفــنــي خــتــامــاً 
الـــذكـــرى الـــعـــزيـــزة لــنــجــدد الــــوالء 
واإخوانه  املــ�ــســرية  لقائد  والــطــاعــة 
االأعـــــلـــــى حكام  املـــجـــلـــ�ـــس  اأعــــ�ــــســــاء 
بالتهاين  اأتــــقــــدم  واأن  االإمـــــــــارات 
القوات  منت�سبي  جميع  اإىل  اأيــ�ــســاً 
اأن  املــوىل عز وجــل  ون�ساأل  امل�سلحة 
اليمن  يف  املرابطني  اأبناءنا  يحفظ 
الواجب،  �ــســهــداء  نـــزل  يـــكـــّرم  واأن 
احلق،  درب  على  خطانا  ي�سّدد  واأن 

وليحفظ دولتنا وقادتنا و�سعبنا
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اإعــــــــــلن
النه�سة  ال�ســـــادة/حلق  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1110610 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حمد الطوير �سامل الكتبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان �سعيد عبيد �سامل املقبايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
ال�ســـــادة/وادي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

الريحان لتجارة العطور وال�ساعات
رخ�سة رقم:CN 1976931 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

حماكم دبي الإبتدائية 
     مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        

يف  الدعوى 2017/494  احوال نف�ش م�صلمني   
االقامة مبا  القمزي   جمهول حمل  بندق  احمد عتيق حممد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي / عو�سه احمد عتيق حممد القمزي -  قد 
املطالبة بع�سل الويل وتعني عم للوالد وليا �سرعيا يف زواج ابنة املدعية املدعوه عو�سه 
بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2017/5/14 املــوافــق  االحــد   يــوم  جل�سة  لها  وحــددت  احمد 
Ch1.B.9  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
 رئي�ش الق�صم



السبت  6   مايو    2017  م  -  10 شعبان  1438  العدد  12012    
Saturday  6   May   2017  -  Issue No   1201212

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
 يف الدعوى رقم 2017/865  جتاري جزئي 

املدعي : البنك العربي املتحد - �س م ع 
املدعي عليه : حمي الدين م�سطفى حجازية 

باالإ�سارة اىل الكتاب ال�سادر عن حمكمة دبي االإبتدائية ب�ساأن خبريا م�سرفيا يف 
الدعوى املذكورة اأعله يرجى العلم  باأنه تقرر عقد جل�سة خربة م�سرتكة مع 
اطراف الدعوى يوم االحد املوافق 2017/5/14  يف متام ال�ساعة 11.00 �سباحا 
الكائن ببناية االإحتــاد )وزارة الطاقة( خلف �سيتي �سنرت ديرة -  مبقر اخلربة 
دبي - الطابق التا�سع رقم 902  - لذا يرجى ح�سور كل طرف اأو من ميثله قانونا 

وذلك للإطلع على ا�سول امل�ستندات الثبوتية التي بحوزته
عبداهلل فايز ال�صام�صي 
اخلبري املنتدب

اعالن بالن�سر
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

  اإعالن �سطب قيد
متثيل  مكتي   - مليتد  بريفيت  ورلـــد  ايكتا  �سركة  الــ�ــســادة/  بـــاأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
)اجلن�سية : الهند(  قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة دبي )العنوان : 
بردبي - ملك عبدالواحد الر�ستماين ، �س ب : 12749(  واملقيدة حتت رقم )4457( يف 

�سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقــم  االحتـــادي  القانون  الأحــكــام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �سان  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقــم  الـــوزاري  والــقــرار  وتعديلته 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�صاد

 ادارة الت�صجيل التجاري
 �ش.ب )3625( دبي   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد
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مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/214  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-الليث جون باولو�س - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سريكا 
ومديرا ل�سركة رد اأورجن للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ستاأنف /�سركة علي جمعة للتجارة - �س ذ م م وميثلها مديرها وال�سريك 
فيها / �سبغت اهلل حممد حليم وميثله : جمال علي ال�سيد حممد ال�سنقيطي 
-  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 1016/1026 جتاري كلي 
بتاريخ 2017/1/30 وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2017/6/7 ال�ساعة 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رقــم  بالقاعة  �سباحا    10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/938  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-عادل حممد علي بابكر  2-�سركة زهور ال�سرق للتجارة  
امل�ستاأنف /بخيت بن حممد بن  - �س ذ م م جمهويل حمل االقامة مبا ان 
نايف العريف اجلهني وميثله : خالد اإ�سماعيل عبدالعزيز حممد الزرعوين 
- قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/537 مدين جزئي بتاريخ 
ال�ساعة   2017/5/15 املوافق  االثنني   يــوم  جل�سه  لها  وحــددت   2016/9/18
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1724  ا�ستئناف جتاري   
جمهول  عــبــداهلل  احمد  حممد  ابــراهــيــم   -1 �ــســده/  امل�ستاأنف  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /عبداله اله مراد الهي   قد ا�ستاأنف 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/1292 جتاري جزئي 
املوافق  االربـــعـــاء  يـــوم  جل�سه  لــهــا  وحــــددت   2016/11/17 بــتــاريــخ 
 ch2.D.18 رقــم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2017/5/31
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/180 تظلم جتارى               

ذ م م -جمــهــول حمل  �ــس  الــعــام -  املتظلم �ــســده/1-  عــمــان لينك للنقل  اىل 
�ساملني  زايـــد  نـــوال   : وميثله  الــوطــنــي  ابــوظــبــي  التظلم/بنك  اأن  مبــا  االقــامــة 
ظبيك احلو�سني - قد اقام عليك التظلم املذكور اعله ومو�سوعه تظلم من 
القرار ال�سادر يف االمر على عري�سة  رقم  2017/145 اخلا�س بالدعوى رقم 
2017/463 والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سه يوم االحد  
فاأنت  لذا   ch1.B.6 بالقاعة رقم  ال�ساعة 8.30 �سباحا  املوافق 2017/5/14 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�سور 
اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/629  جتاري كلي               

رامــا�ــســنــدران  جمهول حمل  رامــا�ــســانــدران  ام  ام  املــدعــي عليه / 1-�سريكانت  اىل 
�سعيد  احمد   : وميثله  ك  م  �س   - الكويتي  االأهلي  البنك  املدعي/  ان  مبا  االقامة 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد   - ال�سويدي  هــزمي  بن  �سامل 
املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامن باأن يوؤدوا مبلغ وقدره )27444971.43 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ  اال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2017/5/11  ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/79  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ليمون لتجهيز املعار�س - ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �سركة الفجرية الوطنية للتاأمني وميثله : مارون وديع مطر -  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
الدعوى  رفع  تاريخ  9% من  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم(   10.852(
وحــتــى الــ�ــســداد الــتــام.  وحـــددت لها جل�سة يــوم االحـــد  املــوافــق  2017/5/7  
اأو من  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
�سيكون  احلكم  فــان  تخلفك  ويف حالة  االأقــل  على  اأيــام  بثلثة  اجلل�سة  قبل 

مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/738  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-وايدوول للن�ساءات- �س ذ م م وميثلها / احمد ال�سعيد عبدالغفار 
ل�سناعة  بي�سة  املدعي/  ان  االقامة مبا  لها جمهول حمل  ب�سفته مدير   - احللوجي 
احلديد - �س ذ م م وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى 
)مليون  درهــم(   1.029.117( وقــدره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وت�سعة وع�سرون الف ومائة و�سبعة ع�سر درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
ا�ستحقاق اخر �سيك بتاريخ 2016/12/22 وحتى تاريخ ال�سداد التام والزامها بالر�سوم  
املــوافــق  2017/5/9   الــثــلثــاء   املــحــامــاة. وحـــددت لها جل�سة يــوم  وامل�ساريف واتــعــاب 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1818  عمايل جزئي             

م   م  ذ  �ــس   - الكهروميكانكية  للخدمات  يف  ام  1-ا�ـــس   / عليه  املــدعــي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / بهافي�سيا كومار ماهتو -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17268.5 
درهـــم( وتــذكــرة عـــودة مببلغ )2000 درهـــم( والــر�ــســوم واملــ�ــســاريــف. ورقم 
اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وحــددت   )MB169045461AE(ال�سكوى
املوافق 2017/5/18 ال�ساعة 8.30 �س 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 بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2207   جتاري جزئي              

اىل اخل�سم املدخل / 1-جيه كيه بايون ملقاوالت البناء - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ ب�ست جلف لل�ست�سارات الهند�سية - �س ذ م م وميثله : 
�سمري حليم كنعان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتــعــاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم(   265.640( وقــدره  مببلغ  عليه 
والفائدة 12% من تاريخ   اال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.13 يوم اخلمي�س  املوافق  2017/5/11  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/805  جتاري جزئي              

م  جمــهــول حمل  م  ذ  �ــس   - با�سا لل�ستثمار  املــدعــي عليه / 1-جــاجنــ�ــس  اىل 
: �سمري حليم  م م وميثله  ذ  �ــس   - اك�سرب�س  املــدعــي/ فري�س  ان  االقــامــة مبــا 
كنعان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )92.856.95 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
التام. وحــددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   ال�سداد  تاريخ اال�ستحقاق  وحتى  من 
املوافق  2017/4/27  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل )علما باأنه مت احالة 

الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/385  احوال نف�ض م�سلمني                 

اىل املدعي عليه / 1-ه�سام عبداللطيف  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اموره كمال ال�س�ستاوي ح�سان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالطلق لل�سرر واملطالبة بنفقة زوجية ونفقة عدة ومتعة ونفقة اأوالد �ساملة 
وم�سكن ح�سانة وموؤخر �سداق ونقل االقامة والتاأمني ال�سحي لها والبنائها 
وامل�ساريف الدار�سية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
بالقاعة رقم )9(  لذا  ال�ساعة 8.30 �س   املوافق  2017/5/16   الثلثاء   يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/896  جتاري جزئي              
املدعي/  ان  مبــا  االقــامــة  حمــل  جمهول  لوي�س  ومقهي   1-مطعم   / عليه  املــدعــي  اىل 
ال�سركة العربية االمريكية للتكنولوجيا وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي لل�سركة  -  قد 
املدعية مبلغ وقدره )41.550.85 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التاأخريية بواقع 12% من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بل كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/5/10  ال�ساعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/349 تنفيذ مدين  

االأ�سقر   عــبــداحلــلــيــم  عــبــدالــ�ــســمــيــع  اأحــمــد  �ـــســـده/1-  املــنــفــذ  اىل 
 - بولتني  التنفيذ/يا�سني  طالب  ان  مبــا  االقــامــة  حمــل  جمهول 
والزامك بدفع  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )32456( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/192  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- �سركة تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/فريبا جنفقلي رجائي وميثله : عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن 
املرزوقي -  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/2 عقاري جزئي  يوم االحد 
وقدره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1 وذلك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره  بتاريخ  2016/3/22  
اىل  وت�سليمه  ال�سداد   متام  حتى   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهــم   )213362.68(
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعلن  2- ف�سخ 
اتفاقية امللكية املوؤرخة 2008/1/30 عن وحدة التداعي مو�سوع تلك االتفاقية.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 832
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ خلود عبدالعزيز حممد النومان - اإماراتية اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها  البالغة 100%  يف )ال�سعادة خلدمات االفراح( 
مبوجب رخ�سة رقم )29036( وذلك اىل ال�سيد/ حممد عبداهلل علي النومان ال�سام�سي 

- اإمارة اجلن�سية 
تعديلت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة اىل اآخر. 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 836

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سدا�سيوان �سدي�س كومار �سدا�سيوان - هندي 
 : التجارية  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يف الرتخي�س  اجلن�سية يرغب يف 
لل�سيد/  وذلك   617111 جتاري  ترخي�س   - الفنية  للمقاوالت  العمراين  الذوق 
�ساحب  تنازل  مت  حيث   - اجلن�سية  هندي   - جون  ك�سيفري  ك�سيفري  طوين 

الرخ�سة  
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعملبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    
                     اىل املدعي عليه/ الرئي�سي لتجميل احلدائق - �س ذ م م -  نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2017/5/18    ال�ساعة 8.30 

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثلث ايام على االقل.  باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حالة تخلفكم 

�سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2987/2017/13 
2979/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
منري ح�سني جعفر احمد 
نو�ساد بارمال ايابانكاندي 

مبلغ املطالبة
30400 درهم + تذكرة العودة 
42042 درهم + تذكرة العودة

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     اىل املدعي عليه/ الرئي�سي لتجميل احلدائق - �س ذ م م -  نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2017/5/23    ال�ساعة 8.30 

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثلث ايام على االقل.  باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حالة تخلفكم 

�سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
2980/2017/13
2988/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
واليت �ساه �سيدان �ساه 

�ساهينور ا�سلم حممد �سادق  

مبلغ املطالبة
32534 درهم + تذكرة العودة 
42042 درهم + تذكرة العودة

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2712   

املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني  - �س م ع  
املنذر اليه : اوتكا�س جويال دارام بال جويل - هندي اجلن�سية 

العديل ننذركم بوجوب  الوطني - �س م ع -  جئنا مبوجب هــذا االنــذار  راأ�ــس اخليمة  بوكالتنا عن بنك 
�سدادكم املبلغ املرت�سد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة والبالغ/17.453.837.58/ )�سبعة ع�سر مليون 
فل�س( )مو�سوع  وثمانية وخم�سون  درهم  و�سبعة وثلثني  وثمامنائة  الف  مائة وثلثة وخم�سني  واربــع 
قيمة املديونية املرت�سدة يف ذمة "رويال اند�سرتيز �س م ح  ذ م م . التي تكلفون( وذلك خلل مهلة �سبعة 
ايام من تاريخ اعلن هذا االنذار بالن�سر - واال �سن�سطر ا�سفني اتخاذ كافة االجراءات القانونية اجتاهكم ، 
ومطالبتكم ق�سائيا بالت�سامن والتكافل مع املدين ب�سدادكما قيمة هذا املبلغ ، مع الزامكما اي�سا بتعوي�س 
البنك املنذر عن كافة اال�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 باال�سافة اىل 

حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2692   

ال�سيد/  احــمــد  ال�سيد/  بالتوقيع  وميثله  اجلن�سية  اإمــاراتــي   ، عــبــداهلل  خــان  حممد  عبدالعزيز   : املــنــذر 
ال�سنهوري �سيخ - �سوداين اجلن�سية ، يحمل بطاقة هوية رقم )0-9069098-1961-784(  العنوان : دبي، 

االإمارات العربية املتحدة - ت : 0504945165
املنذر اليه : ابراهيم عبدالر�سول مو�سى احمد ، اإماراتي اجلن�سية 

وعنوانها : دبي - منطقة ال�سوق الكبري - مبنى عبدالعزيز خان عبداهلل - حمل رقم )18( 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة اخلء العني املوؤجرة املذكورة وت�سليمها للمنذر باحلالة التي ت�سلمها عليها 
، و�سداد امل�ستحقات االيجارية وقدرها )16.000( درهم ، واي مبالغ اخرى مرت�سدة بذمته مع اإ�سلح ما 
املاء والكهرباء وغريها عن مدة �سغله للعني وذلك خلل  قد يكون حلق بالعني من تلف وت�سوية ح�ساب 
مهلة اق�ساها ثلثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االنذار ، واال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة االجراءات 
الق�سائية اللزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر ، 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
  يف الدعوى  رقم  2017/137  جتاري جزئي   

املدعى :  بنك ام القيوين الوطني - �س م ع 
املدعي عليه : ك�ساليبارامبيل حمي الدين كوجنومون 

يف  م�سرفيا  خبريا  بندبنا  االبتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  ال�سادر  القرار  على  بناء 
اأننا قد حددنا  ، فاإننا نود باأن نعلمكم  اأنكم املدعلي عليه  اأعله ، ومبا  الدعوى املذكورة 
يوم اخلمي�س  املوافق 2017/5/11  يف متام ال�ساعة الثانية ظهرا موعدا للجتماع معكم 
يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية الو�سل بزن�س �سنرت - مقابل 
ديرة �سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 
902 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اأعله ، واإح�سار جميع االوراق 

وامل�سنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�سريف  
عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة امل�سرفية 

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
يف الق�سية رقم 2017/852 جتاري كلي - ال�سارقة 

املــدعــي الــ�ــســاده /بــنــك ابــوظــبــي الــوطــنــي  بــوكــالــة / مــكــتــب املــحــرو�ــس للمحاماة 
كوتي  2-ماتيو  م  م  ذ   - والن�سر  للطباعة  1-ريــكــوردر  �سد  القانونية  واال�ست�سارات 
باراير يكوناتيل جيورج  - باال�سارة اىل كتاب حمكمة ال�سارقة املوؤرخ يف 2017/5/2 
واملت�سمن تكليفي خبريا يف الق�سية املذكورة اعله نحيطكم علما بانه تقرر عقد 
اجتماع خربة يف الق�سية املذكورة يوم اخلمي�س املوافق 2017/5/11 ال�ساعة 12.00 
الهلل  لوتاه-  ماجد  احمد  اخلبري/  مكتب   : التايل  العنوان  على  وذلــك   - ظهرا 
كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- بجانب ديرة 
�سيتي �سنرت- بور�سعيد هاتف 2999000-04  لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور 

وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )392(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة
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عربي ودويل

ي�سارك الدكتور م�سعل بن فهم ال�سلمي رئي�س الربملان العربي على 
التي  اإفريقيا  عموم  لربملان  الرابعة  اجلل�سة  فعاليات  يف  وفد  راأ�ــس 
وذلك  اإفريقيا  جنوب  بجمهورية  ميدراند  يف  املقبل  االأثــنــني  تبداأ 

تلبية لدعوة من روجي نكودو دانغ رئي�س برملان عموم اإفريقيا.
�سيلقى كلمة  انه  ام�س  له  العربي فى ت�سريح  الربملان  وذكر رئي�س 
يف اجلل�سة االفتتاحية للدورة الرابعة للربملان االإفريقي يجدد فيها 
والتن�سيق  الت�ساور  العربي لدفع علقات  الرا�سخة للربملان  االإرادة 
وحر�س  امل�ستويات  اأعــلــى  اإىل  اإفريقيا  عــمــوم  بــرملــان  مــع  والــتــعــاون 
الربملان العربي على جت�سيد وتعزيز العلقة االإ�سرتاتيجية العربية 
االفريقية التي تاأ�س�ست على التعاون والتن�سيق بني الدول وال�سعوب 
العادلة  واالأفــارقــة  العرب  ق�سايا  عن  والدفاع  واالإفريقية  العربية 
الق�سية الفل�سطينية وحماربة االإرهاب وعدم التدخل يف  خ�سو�ساً 
ال�سوؤون الداخلية للدول وحفظ االأمن وال�سلم يف املنطقتني العربية 
واالإفريقية. وا�ساف رئي�س الربملان العربي ان زيارته والوفد املرافق 
له �سرتكز باالإ�سافة اإىل تفعيل مذكرة التفاهم التي تنظم علقات 
عليه  االتــفــاق  مت  مــا  ومتابعة  الربملانيني  بــني  والتن�سيق  الــتــعــاون 
بني الربملانني يف البيان ال�سادر عن اجلل�سة امل�سرتكة التي عقدت 
للق�سية  التاأييد  ح�سد  على   - املا�سي  الــعــام  ال�سيخ  �ــســرم  مبدينة 
مع  حمــادثــات  العربي  الــربملــان  رئي�س  �سيجري  حيث  الفل�سطينية 
رئي�س برملان عموم اإفريقيا تتناول م�ستجدات الق�سية الفل�سطينية 

ومعوقات اإر�ساء �سلم عادل ودائم على اأ�سا�س حل الدولتني .

راأيه  اإن  امــ�ــس  مــاكــرون  اإميــانــويــل  الفرن�سية  الرئا�سة  مر�سح  قــال 
الثانية  اجلولة  يف  فــوزه  حالة  يف  املقبل  وزرائـــه  رئي�س  على  ا�ستقر 
من االنتخابات يوم االأحد لكنه لن يك�سف عن ت�سكيله احلكومي اإال 
الراأي  ا�ستطلعات  ت�سري  الذي  وقال ماكرون،  املن�سب.  توليه  بعد 
لوبان يف  املتطرفة مارين  اليمينية  �سيتغلب على مناف�سته  اأنه  اإىل 
)اآر. الإذاعــة  االأحــد، يف حديث  االنتخابات غدا  الثانية من  اجلولة 
اإن راأيــه ا�ستقر على ا�سم رئي�س وزرائــه. ولــدى �سوؤاله عما  تــي.اإل( 
زال يف  ما  “كل،  ماكرون  اأجــاب  باختياره  اأبلغ مر�سحه  قد  كان  اإذا 
ذهني” دون اأن يعطي اأي داللة ت�سري اإىل ا�سم املر�سح اأو املر�سحة. 
يف  احلكومة  ت�سكيل  من  االنتهاء  على  �ساأعمل  انتخبت  اإذا  واأ�ساف 
االأ�سبوع املقبل لكن �سيعلن عنها بعد ت�سليم ال�سلطات يف اإ�سارة اإىل 
ت�سليم الرئي�س احلايل فران�سوا اأولوند ال�سلطة اإىل خلفه يف خطوة 
متوقعة يف عطلة االأ�سبوع التي تلي االنتخابات. واأو�سح ماكرون اأن 
رئي�س وزرائه �سيكون ذا خربة يف احلقل ال�سيا�سي ولديه القدرة على 
بالكامل  جتــددت  حكومة  قيادة  على  والقدرة  برملانية  اأغلبية  قيادة 

و�ستت�سمن اأي�سا عددا من الرجال والن�ساء من ذوي اخلربة.

وا�سح  ب�سكل  الربيطانية  املحلية  االأوىل للنتخابات  النتائج  متيل 
قبل  ماي  ترييزا  احلكومة  لرئي�سة  �سار  نباأ  يف  املحافظني  مل�سلحة 
من  الــثــامــن  يف  تنظيمها  اىل  دعـــت  الــتــي  الت�سريعية  االنــتــخــابــات 
حزيران يونيو. فقد ادىل الربيطانيون باأ�سواتهم النتخاب حواىل 
با�ستثناء  الــبــلد،  انــحــاء  كــل  يف  بــلــدي  جمل�س  ع�سو  االف  خم�سة 
املـــدن، وال�سيما  مــن  عــدد كبري  بــلــديــات  وروؤ�ـــســـاء  لــنــدن،  العا�سمة 
مان�س�سرت وليفربول )�سمال غرب(. و�سيطر املحافظون على ع�سرة 
23 اعلنت نتائجها من جمموع املجال�س البالغ  جمال�س من ا�سل 
ا�سافيا  مــقــعــدا   150 اي  مــقــعــدا،   553 عــلــى  ح�سلوا  وقـــد   .88
خم�سة  على  ف�سيهيمن  العمال  حزب  اما  ال�سابقة.  االنتخابات  عن 
جمال�س وخ�سر 119 مقعدا يف هذه االنتخابات التي ت�سكل موؤ�سرا 
ا�ستاذ  وقـــال جــون كورتي�س  املــوجــودة.  الــقــوى  او�ــســاع خمتلف  اىل 
يحققون  املحافظني  ان  �سرتاثكليد  جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم 
�سنوات  ه�سر  منذ  املحلية  االنتخابات  يف  نتائجهم  “اف�سل  حاليا 
الدميوقراطي  الليربايل  احلــزب  ويحاول  عاما”.   25 منذ  ورمبــا 
من جهته ان يوؤكد انه البديل املوثوق من حزب العمال، ابرز احزاب 

املعار�سة الذي يواجه ازمة زعامة منذ ا�سهر طويلة.

عوا�صم

القاهرة

لندن

باري�س

هاآرت�س: وا�صنطن تريد خطوات 
اإ�صرائيلية اإيجابية جتاه الفل�صطينين

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

بنيامني  االإ�سرائيلية  احلكومة  رئي�س  اأن  هاآرت�س  ن�سرته �سحيفة  تقرير  اأفاد 
تل  قيام  ب�سرورة  يتعلق  اأمريكي  طلب  على  وم�سوؤولني  وزراء  اأطلع  نتنياهو 
اأو�ــســاع الفل�سطينيني  اإيــجــابــي فـــوري على  تــاأثــري  يــكــون لها  اأبــيــب بــخــطــوات 
االقت�سادية. واأ�سار تقرير ن�سره براك ربيد يف ال�سحيفة اإىل اأن ثلثة وزراء 
وم�سوؤولنْي كبريْين نقلوا بع�س تفا�سيل ما جرى يف جل�سة مغلقة مع نتنياهو، 
حيث اأخربهم اأن طلب وا�سنطن جاء على خلفية اأن الرئي�س االأمريكي دونالد 

ترمب يريد اإحراز تقدم يف امللف االإ�سرائيلي الفل�سطيني.
احل�سا�سية  ب�سبب  اأ�سمائهم  ذكر  على  حتفظوا  الذين  هاآرت�س  م�سادر  وح�سب 
ال�سيا�سية للمو�سوع وكون اجلل�سة مغلقة، فقد اأكدوا اأن نتنياهو ال يعرف بعد 
ت�سور ترمب عن التقدم يف املو�سوع االإ�سرائيلي الفل�سطيني، لكنه من املهم اأن 
تكون اإ�سرائيل هي اجلانب الذي يظهر نوايا ح�سنة بغر�س عدم عرقلة امل�ساعي 
املطلب  التجاوب مع  ينوي  اأنه  اإىل  ال�سياق  نتنياهو يف هذا  واأ�سار  االأمريكية. 
االأمريكي والقيام بخطوات يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة من �ساأنها التاأثري 
ما هي  نتنياهو  يبنّي  الفل�سطيني. ومل  االقت�ساد  على  وفــوري  اإيجابي  ب�سكل 
تتمثل  اأن  اأنــه ميكن  الــوزراء فهموا  التي يتحدث عنها، لكن بع�س  اخلطوات 
اإحدى اخلطوات يف اإ�سدار تراخي�س للبناء الفل�سطيني يف املناطق “�سي” التي 

ت�سيطر عليها اإ�سرائيل اأمنيا ومدنيا.
اإنه  لنتنياهو  بينت خلل اجلل�سة حتفظا معينا، وقال  نفتايل  الوزير  واأظهر 
الفل�سطينيني  اإزاء  اإ�سرائيل  �ستنفذها  التي  اخلــطــوات  تتجاوز  ال  اأن  يتوقع 

اإجراءات ذات تاأثري �سيا�سي.

درا�صة اإ�صرائيلية تطرح خيار اإعادة احتلل غزة

الحتالل يواجه اإ�صراب الأ�صرى بعزل القيادات

تراجع حاّد لل�صب�صي وال�صاهد

ن�صبة قيا�صية للت�صاوؤم لدى التون�صين 

املعار�صة ال�صورية ترف�ش عر�صا رو�صيا ملناطق اآمنة 

ترحيب حذر باتفاق خف�س الت�صعيد يف �صوريا

•• الفجر - تون�ص
حّطمت ن�سبة الت�ساوؤم لدى التون�سيني حول م�ستقبل البلد كافة االأرقام 
القيا�سية منذ �سهر يناير 2015، حيث اأظهر �سرب االآراء ل�سهر مايو الذي 
تعده موؤ�س�سة �سيغما كون�ساي اأن 80 باملائة من التون�سيني يرون ان البلد 
ت�سري يف الطريق اخلطاأ، وت�سل هذه الن�سبة عند ال�سباب )18-25 �سنة( 

اىل حدود 93 باملائة.
من جهة اأخرى اأظهر �سرب االآراء تراجع الر�ساء عن اأداء قائد ال�سب�سي يف 
�سهر واحد، وفق ما ك�سفه نف�س �سرب االآراء، بحوايل 14 نقطة لي�ستقر يف 

اأ�سعف م�ستوى له منذ بداية واليته بـ 38 باملائة. كما اأظهر الباروماتر 
ذاته اأن 62 فا�سل 4 باملائة من امل�ستجوبني يوافقون على قرار اقالة وزير 
املالية ملياء الزريبي، فيما عرّب 68 فا�سل 8 باملائة عن رف�سهم اقالة وزير 
الرتبية ناجي جلول. واأبرز �سرب االآراء اي�سا، اأن خما�سي الطليعة يف الثقة 
ال�سلطة  متثل  ال  �سخ�سيات  من  اليوم  متكون  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  يف 
احلالية با�ستثناء �ساحب املرتبة الرابعة عبد الفتاح مورو حيث ت�سدرت 
�سامية عبو املرتبة االوىل يف حني يحافظ ناجي جلول الوزير املقال على 
مواقع متقدمة يف هذا املوؤ�سر املركز الثاين متبوعا بال�سايف �سعيد وعبد 

الفتاح مورو ثم حممد عبو.

تقديرات اأممية بـ1.5 مليار يورو كمبلغ للم�صاعدات ال�صرورية

خماوف من كارثة ب�صبب املجاعة يف جنوب ال�صودان 

بــالــكــامــل بــعــد .  واأ�ــســافــت واالن، 
املنظمات  وترتدد  الثاين،  اجلفاف 
غـــري احلــكــومــيــة واحلـــكـــومـــات يف 

القيام مبا يتعني عليها القيام به.
واأكدت خان اذا مل يتخذ اي تدبري، 
مليني   6 بــوفــاة  ال�سنة  ف�سننهي 
املتحدة  االأمم  وقـــــدرت  �ــســخــ�ــس. 
باأكرث من  ت�ساوؤما  اقل  التي كانت 
100 الف عدد االأ�سخا�س الذين 
ت�سرروا فعل من املجاعة ومبليون 
ال�سودان  جنوب  من  ال�سكان  عــدد 

حماية املدنيني. 
للن�ساء فيها اخليار  يتاح  وا�سافت 
او اخلروج  املعاناة من اجلــوع  بني 
مــن املــخــيــم الإيــجــاد مــا تــاأكــلــه مع 

خطر تعر�سها للغت�ساب .
الكيلومرتات  االف  بــعــد  وعـــلـــى 
�سرقا، تواجه نيجرييا اي�سا و�سعا 
واأ�سافت  ال�سعوبة.  بالغ  غذائيا 
من  للتو  عــدت  اوك�سفام  م�سوؤولة 
تعيث  الــذي  نيجرييا  �سرق  �سمال 
حرام  بــوكــو  جمموعة  فــ�ــســادا  فيه 
االإ�ـــســـلمـــيـــة. هـــنـــاك، يــعــاين 47 
اجلــــوع، وميكن  مــن  �سخ�س  الـــف 
اآخرين  مليني  خم�سة  يواجه  ان 

امل�سري نف�سه يف االأ�سهر املقبلة.
املتحدة  االمم  من�سق  نــائــب  وقـــال 
لـــنـــيـــجـــرييـــا بـــيـــرت لــــونــــدبــــرغ ان 
يف  تعمل  التي  االن�سانية  الوكاالت 
دوالراتها  اآخـــر  �ستنفق  نيجرييا 
ال�سهر املقبل. قبل منتدى دوربان، 
�ــســدد نــائــب وزيــــر املــــال يف جنوب 
على  بوتيليزي  �سيفي�سو  افريقيا 
قارة  يف  املجاعة  ا�ستمرار  مفارقة 

تزخر باملوارد الطبيعية الهائلة.

ح�سيلة  تــ�ــســجــيــل  دون  لـــلـــحـــوؤول 
اخل�سائر  �ــســعــيــد  عـــلـــى  كــــبــــرية 
الب�سرية يف جنوب ال�سودان. وحتى 
اليوم، تاأمن بالكاد %26 من هذا 
املبلغ. ويف ت�سريح لوكالة فران�س 
التنفيذية  املــديــرة  اأعــربــت  بــر�ــس، 
ملنظمة اوك�سفام ويني بيانيما عن 
قلقها بالقول ان “احلاجات كبرية، 

والنق�س يف امل�ساعدة اي�سا. 
وا�ــســافــت يــتــعــني اال�ـــســـراع يف �سد 
هذا النق�س.  وقالت عندما ميوت 
ذلك  يــعــتــرب  اجلــــوع،  مــن  �سخ�س 
فــ�ــســل الن مـــن املــمــكــن احلـــــوؤول 
ا�ــســرعــنــا يف  مــا  اذا  ان ميـــوت  دون 

التحرك.
ويــــــــوؤدي هـــــذا الــــنــــزاع ايـــ�ـــســـا اىل 
زعـــــزعـــــة ا�ــــســــتــــقــــرار الـــ�ـــســـومـــال 
وال�سودان واثيوبيا وكينيا واوغندا 
املــــجــــاورة. وقــــد فـــر حـــــواىل 1،9 
مـــلـــيـــون �ــســخــ�ــس مــــن احلــــــرب يف 
معظمهم  وتوجه  ال�سودان،  جنوب 

اىل البلدان املجاورة.
وقالت بيانيما زرت اأماكن يتكد�س 
ت�سمى  مع�سكرات  يف  النا�س  فيها 

املهددين مبا�سرة باملجاعة.
االأمم  ا�سافت  كما  الو�سع،  وهــذا 
نتيجة احلرب  هو  اخــريا،  املتحدة 
بلد  بــاأحــدث  تع�سف  التي  االأهلية 
ال�سودان  عــن  -ا�ــســتــقــل  الــعــامل  يف 
 ،2013 نهاية  منذ   -2011 يف 
ال�سيا�سية  املناف�سة  عن  والناجمة 
كري  �سلفا  الرئي�س  بــني  واالتــنــيــة 

ونائبه ال�سابق رياك م�سار.
وقدرت االمم املتحدة ب 1،5 مليار 
ال�سرورية  املــ�ــســاعــدة  مبلغ  يـــورو 

ماليزيا تعتقل تركيا 
ثالثا ملخاوف اأمنية 

•• كواالملبور-رويرتز:

املـــالـــيـــزيـــة ام�س  الــ�ــســرطــة  قـــالـــت 
تركيا  احـــتـــجـــزت  اإنــــهــــا  اجلـــمـــعـــة 
االأمن  تهديده  يف  لل�ستباه  ثالثا 
الوطني وذلك بعد اأن األقت القب�س 
االأ�سبوع.  هــذا  اثنني  تركيني  على 
االعــتــقــاالت و�سط خماوف  وتــاأتــي 
رايت�س  )هيومن  منظمة  اأثــارتــهــا 
�سغوط  نتيجة  اأنــهــا  مــن  ووتــ�ــس( 
مــن اأنـــقـــرة. واألـــقـــي الــقــبــ�ــس على 
تورجاي كرمان وهو مدير مدر�سة 
رجل  وهــو  اأ�سلن  واإح�سان  دولية 
اأعــمــال يــوم الــثــلثــاء. وقـــال خالد 
املاليزية  الــ�ــســرطــة  قــائــد  بــكــر  اأبـــو 
األقت  الــ�ــســرطــة  اإن  لــلــ�ــســحــفــيــني 
اأوجيليك  عــ�ــســمــت  عــلــى  الــقــبــ�ــس 
وهـــو مــديــر جــامــعــة تــركــيــة اأم�س 
مزيدا  يقدم  ومل  اخلمي�س.  االأول 
اأوجيليك  اأن  التفا�سيل. وذكر  من 
كــرمــان واأ�سلن  كــل مــن  يــعــرف 
تقارير  على  التعقيب  رف�س  لكنه 
اإعلمية عن �سلة الثلثة بتنظيم 
اأنــهــم من  اأو  الـــدولـــة االإ�ــســلمــيــة 
كولن  اهلل  فتح  الدين  اأن�سار رجل 

الذي يعي�س يف الواليات املتحدة.

•• دوربان-اأ ف ب:

حكومية  غـــري  مــنــظــمــات  حـــــذرت 
من ان املجاعة التي جتتاح جنوب 
ال�سودان، قد تتحول كارثة اإن�سانية 
يف  الــدولــيــة  املجموعة  اخفقت  اذا 
حــ�ــســد جــهــودهــا ملــعــاجلــتــهــا وذلك 
العاملي  االقت�سادي  املنتدى  خلل 

حول افريقيا.
وت�سكل هذه االزمة الغذائية التي 
االفريقي،  الـــقـــرن  كــامــل  تــ�ــســمــل 
واحـــــدا مـــن ابــــرز املــوا�ــســيــع التي 
االقت�ساديون  امل�سوؤولون  يناق�سها 
الــــقــــارة، خلل  والــ�ــســيــا�ــســيــون يف 
دوربان  االأربــعــاء يف  منذ  منتداهم 

�سرق على املحيط الهندي.
“اوقفوا  منظمة  رئي�سة  واأعــربــت 
خــــان عن  �ــــســــاراي  االن”  اجلـــــوع 
فران�س  لوكالة  ت�سريح  يف  اأ�سفها 
الدولية  امل�ساعدة  ل�سعف  بــر�ــس، 

املقدمة اىل جنوب ال�سودان.
وقــــالــــت انـــــه و�ـــســـع كــــارثــــي. لقد 
 2012 يف  كــبــريا  واجــهــوا جفافا 
منه  يـــتـــعـــافـــوا  انــــهــــم مل  ويــــبــــدو 

اآ�ستانة عا�سمة قازاخ�ستان “املعار�سة تريد  ال�سلم يف 
اأن حتافظ �سوريا على وحدتها«.

بالن�سبة  اأمــــا  �ــســوريــا.  تــقــ�ــســيــم  �ــســد  “نحن  واأ�ـــســـاف 
للتفاقات فنحن ل�سنا طرفا يف هذا االتفاق وبالطبع 

لن نوؤيده اأبدا طاملا تو�سف اإيران باأنها دولة �سامنة«.
وذكر اأن هناك فجوة كبرية بني وعود رو�سيا واأفعالها. 
وتدخلت رو�سيا ع�سكريا يف 2015 دعما للأ�سد واأعادت 

له اليد العليا يف ال�سراع.
اأيــديــنــا ملـــاذا مل  اأبـــو زيــد لدينا اتــفــاق بالفعل يف  وقـــال 
اأ�سهر م�ست  يطبق؟ هناك اتفاق... موقع منذ خم�سة 
ملاذا مل يطبق؟ يف اإ�سارة التفاق هدنة اأعلنته رو�سيا يف 
ب�سكل كبري  االأطــراف  االأول وجتاهلته  كانون  دي�سمرب 

على  ال�سغوط  تنامي  ظل  يف  اأهمية  يكت�سب  احلديث 
انفجار موجة جديدة  واإمكانية  الفل�سطينيني يف غزة، 
اإ�سرائيل معنية  الع�سكرية، حيث ال تبدو  املواجهة  من 
بــكــل جهدها  اإ�ــســرائــيــل  ت�سعى  اأن  يــجــب  ولــذلــك  بــهــا، 
االإن�سانية  االأو�ــســاع  على  القائمة  ال�سغوط  لتخفيف 

على الفل�سطينيني.
ال�سرعية  نزع  درا�سات  يف  -املتخ�س�س  اأوريــون  واأ�ساف 
)بي  العاملية  املقاطعة  حركة  وتــاأثــريات  اإ�سرائيل  عــن 
لدرا�سة  تــنــدفــع جمــــددا  قــد  اإ�ــســرائــيــل  اأن  اأ�ـــــس(-  دي 
اال�ستعدادات املتوفرة لديها اأمام قطاع غزة مبا يف ذلك 
اإعادة احتلله، �سواء من النواحي الع�سكرية ال�سيا�سية 
اأو اإيجاد بدائل تعمل على منع تورط اإ�سرائيل يف اإعادة 

�سيطرتها على الق�سايا ال�سكانية يف القطاع.
حما�س،  مع  التعامل  يف  االإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  وانتقد 

•• عوا�صم-وكاالت:

رحبت الواليات املتحدة واالأمم املتحدة بحذر باالتفاق 
كزاخ�ستان،  4 يف  اأ�ستانا  اجتماعات  الــذي متخ�س عن 
الذي مت فيه االتفاق بني كل من رو�سيا وتركيا واإيران 
بهدف  �سوريا  يف  الت�سعيد  خف�س  مناطق  اإن�ساء  على 

تخفيف االأزمة االإن�سانية هناك.
وبعد اإعلن االتفاق، اأعربت وزارة اخلارجية االأمريكية 
االتفاق،  متابعة  يف  ورو�سيا  تركيا  جهود  تقديرها  عن 
امل�ساركة  على  ال�سورية  املعار�سة  ت�سجع  اإنــهــا  وقــالــت 
بفعالية يف املناق�سات رغم الظروف ال�سعبة على اأر�س 

الواقع.
ودعا بيان اخلارجية اإىل توخي احلذر ب�ساأن االتفاق، يف 
اإزاء وجود  القلق  ال�سابقة، معربا عن  االإخفاقات  �سوء 

اإيران كاأحد �سامنيه.
الـــ�ـــســـوري اإىل وقــــف جميع  الــنــظــام  الــبــيــان  كــمــا دعــــا 
امتثال  �سمان  رو�سيا  من  يتوقع  اإنــه  قائل  الهجمات، 
التزامها  االرتقاء مب�ستوى  اإىل  املعار�سة  النظام، ودعا 

مع تركيا.
ويف نيويورك، قال االأمني العام للأمم املتحدة اأنطونيو 
االتفاق،  اإزاء  بالت�سجيع  ي�سعر  اإنــه  بيان  يف  غوتريي�س 

ومن املهم اأن يح�ّسن حياة ال�سوريني على االأر�س.
وكان مبعوث االأمم املتحدة اخلا�س اإىل �سوريا �ستفان 
اأ�ستانا،  حمــادثــات  يف  حا�سرا  كــان  الــذي  مي�ستورا،  دي 
االجتاه  يف  واعــدة  اإيجابية  خطوة  باأنه  االتــفــاق  و�سف 
ال�سيطان  اأن  ال�سراع، لكنه حذر من  ال�سحيح لتهدئة 

-كما هو معتاد- يكمن يف التفا�سيل.
جدي  ب�سكل  �سيخ�سع  االتــفــاق  اإن  مي�ستورا  دي  وقــال 
ا�ستئناف  قــبــل  املقبلني  االأ�ــســبــوعــني  خـــلل  لــلخــتــبــار 

املفاو�سات التي تعقد بو�ساطة اأممية يف جنيف.
و�سّرح الرئي�س الرو�سي فلدميري بوتني بعد االتفاق 
باأن املناطق امل�سمولة بخف�س الت�سعيد �ست�سبح مناطق 
بالكامل  اأي حترك ع�سكري  حظر جــوي، �سرط توقف 

فيها.
األك�سندر  اأ�ستانا  حمادثات  يف  رو�سيا  وفــد  رئي�س  وكــان 
الرو�سية  الع�سكرية  الــطــائــرات  اإن  قـــال  الفــرنــتــيــيــف 
بتخفي�س  املحددة  املناطق  فــوق  التحليق  عن  �ستمتنع 
الت�سعيد ما مل تكن هناك حاجة للتدخل يف ما و�سفه 

باأنه موقف مزعزع لل�ستقرار.
هذا وقالت املعار�سة ال�سورية امل�سلحة اإنها ال ت�ستطيع 
الأن  �سوريا  اآمنة يف  الإقامة مناطق  رو�سية  قبول خطة 
ذلك يهدد وحدة االأرا�سي ال�سورية واأ�سارت اإىل اإنها لن 
اإطلق  لوقف ِ دولــة �سامنة الأي خطة  بــاإيــران  تعرتف 

النار.
ال�سورية  املعار�سة  تدعم  التي  تركيا،  من  كل  ووافقت 
ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  تدعم  التي  واإيــــران،  امل�سلحة، 
االأ�سد، يف وقت �سابق على اقرتاح رو�سي باإقامة مناطق 
املتحدة  االأمم  بها  رحبت  خطوة  وهــي  �سوريا  يف  اآمــنــة 

وقوبلت بت�سكك من الواليات املتحدة.
وقال اأ�سامة اأبو زيد ع�سو وفد املعار�سة بعد اأن وقعت 
واإيران  وتركيا  رو�سيا  وهــي  الــثــلث  ال�سامنة  الـــدول 
مــذكــرة بــ�ــســاأن اإقـــامـــة مــنــاطــق اآمــنــة خـــلل حمادثات 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�سلطات  اإن  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  قالت 
االحتلل االإ�سرائيلي عزلت اأمينها العام اأحمد �سعدات 
يف  للقيادي  اإ�سافة  غلمة  اأبو  عاهد  باجلبهة  والقيادي 
ان�سمامهم  اإعـــلن  بعد  ال�سيد،  عبا�س  حما�س  حركة 
باإ�سراب  واملــ�ــســمــى  الــطــعــام  عـــن  االأ�ــــســــرى  الإ�ــــســــراب 

“احلرية والكرامة«.
االأ�سرى  قــيــادة  اأن  بــيــان  يف  ال�سعبية  اجلــبــهــة  واأكــــدت 
و�ستو�سع  االإ�سرائيلية،  العقابية  االإجــــراءات  �ستواجه 
نطاق املواجهة مع م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية �سمن 

برنامج وطني �سامل.
واأم�س اأُعلن ان�سمام خم�سني اأ�سريا من قادة الف�سائل، 
بينهم قادة يف حركات حما�س واجلهاد واجلبهة ال�سعبية 
عن  املفتوح  االأ�سرى  الإ�سراب  الدميقراطية،  واجلبهة 

الطعام.
�سجون  يف  الفل�سطينيني  االأ�ـــســـرى  مــئــات  ويــوا�ــســل 

االحتلل اإ�سرابهم لليوم الـ19على التوايل.
واأفادت مرا�سلة اجلزيرة يف رام اهلل باأن هناك موؤ�سرات 
لدى �سلطات االحتلل على اأن �سحة عدد من االأ�سرى 
ال�ستعداد  حاجة  هناك  واأن  تتدهور،  بـــداأت  امل�سربني 

امل�ست�سفيات ال�ستقبال اأعداد كبرية منهم.
قرارا  اخلمي�س  العليا  االإ�سرائيلية  املحكمة  واأ�ــســدرت 
املحامني  بــزيــارة  بال�سماح  ال�سجون  م�سلحة  يطالب 
لــلأ�ــســرى املــ�ــســربــني عــن الــطــعــام. يــاأتــي ذلـــك بــعــد اأن 
تقدمت عدة موؤ�س�سات فل�سطينية بالتما�سات �سد منع 

زيارة املحامني للأ�سرى امل�سربني عن الطعام. 
االأ�ــســرى، عقد جمل�س جامعة  الت�سامن مع  اإطــار  ويف 

املـــنـــدوبـــني الدائمني  الــعــربــيــة عــلــى مــ�ــســتــوى  الـــــدول 
وناق�س  االأ�ـــســـرى،  مــع  للت�سامن  “طارئا”  اجــتــمــاعــا 
االحتلل  �سلطات  موا�سلة  املجل�س  واأدان  اأو�ساعهم. 
يف  مبــا  والــعــرب  الفل�سطينيني  االأ�ــســرى  اآالف  اعتقال 
والنواب  ال�سيا�سيون  والــقــادة  والن�ساء  االأطــفــال  ذلــك 

املنتخبون، وطالب باإطلق �سراحهم فورا.
على  ت�سامنية  وقفة  للجامعة  العامة  االأمانة  ونظمت 
اأحمد  الــعــام  االأمـــني  خللها  طالب  االجــتــمــاع،  هام�س 
ب�سرورة  الـــدويل  واملجتمع  املتحدة  االأمم  الغيط  اأبــو 
االأ�سرى،  بحق  االإ�سرائيلية  االنتهاكات  لوقف  التدخل 
ال�سعب  لن�سرة  دائما  �ستقف  اجلامعة  اأن  على  م�سددا 

الفل�سطيني وق�سيته العادلة.
اإ�سراب  اأعلنوا عن دخولهم يف  وكان مئات االأ�سرى قد 
مفتوح عن الطعام يف 17 اأبريل ني�سان املا�سي، للمطالبة 

بتح�سني ظروف حياتهم يف �سجون االحتلل.
 57 بينهم  فل�سطيني،   6500 نحو  اإ�سرائيل  وتعتقل 
توقيف،  ومركز  �سجنا   24 يف  وثلثمئة طفل،  امــراأة 

بح�سب اإح�سائيات فل�سطينية ر�سمية.
تخوف  اإن  اإ�سرائيلية  بحثية  درا�ــســة  قــالــت  ذلـــك،  اىل 
اإ�سرائيل من املعركة القادمة يف قطاع غزة يتطلب منها 
العمل بقوة الإبعادها اأكرب فرتة زمنية ممكنة، وذلك يف 
ظل وجود بدائل �سيا�سية الإ�سرائيل اأمام حركة حما�س 

يف غزة.
الــبــاحــث االإ�سرائيلي  اأعــدهــا  الــتــي  الــدرا�ــســة  واأ�ــســافــت 
اجلرنال اآ�ساف اأوريون اأن اإ�سرائيل ترف�س الدخول يف 

تفاهمات مع حما�س اأو اإعادة احتلل القطاع.
واأ�ـــــســـــارت الــــدرا�ــــســــة الـــتـــي اأ�ــــســــدرهــــا مــعــهــد اأبـــحـــاث 
هذا  اأن  اإىل  اأبــيــب،  تــل  جلامعة  التابع  القومي  االأمـــن 

الإقامة  االآن  نقفز  ملـــاذا   : قــائــل  وتــابــع  االأر�ـــــس.  عــلــى 
مناطق اآمنة؟... رو�سيا مل تكن قادرة ومل تكن راغبة يف 

تطبيق التعهدات التي تقطعها وهذه م�سكلة اأ�سا�سية.
ومل تن�سر رو�سيا وتركيا واإيران املذكرة حتى االآن مما 
املناطق  هــدف  اأن  يبدو  لكن  غام�سة.  تفا�سيلها  تــرك 
تو�سيع  بهدف  ال�سراع  من  خالية  تكون  اأن  هو  االآمنة 
�ستقوم قوات  االأرجـــح  الــنــار وعلى  اإطـــلق  وقــف  نطاق 

اأجنبية بحرا�ستها.
من  قلقها  عــن  االأمــريــكــيــة  اخلــارجــيــة  وزارة  وعــــربت 
اإيــــران كدولة  اإنــهــا ت�سك يف مــ�ــســاركــة  االتــفــاق وقــالــت 
�سامنة له ويف �سجل دم�سق فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقات 

�سابقة. 

�سلطة  ببقاء  العملية  الناحية  من  ت�سلم  �سيا�سة  الأنها 
حما�س يف غزة دون االعرتاف بها ر�سميا، مع ا�ستمرار 
اإ�سرائيل وا�ستهدافها  اإيذاء  االإقدام على  حتذيرها من 
الع�سكرية  قدراتها  تنامي  جمال  يف  جهودها  واإحباط 

ومنع �سيطرتها على ال�سفة الغربية.
كما تهدف ال�سيا�سة االإ�سرائيلية اإىل اإبعاد اآفاق املواجهة 
الع�سكرية القادمة مع حما�س يف غزة، حتى لو كان الثمن 
الق�سري  املــديــني  يف  القطاع  على  احلــركــة  نــفــوذ  ب�سط 

واملتو�سط، كطرف له تاأثري يف ال�ساحة الفل�سطينية.
ال�سيا�سة  يف  الـــنـــاجـــم  الـــتـــوتـــر  اأن  الـــدرا�ـــســـة  واأكـــــــدت 
ظل  يف  والــطــويــل،  الق�سري  املــديــني  بــني  االإ�سرائيلية 
ومنف�سل  وا�سعا  نقا�سا  يتطلب  وخ�سائرها،  مكا�سبها 
الأن هناك �سل�سلة من التحديات الناجمة من ال�سيا�سة 

املعمول بها حاليا.
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اإعــــــــــلن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/كافترييا دار البنف�سج

رخ�سة رقم:CN 1123330  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا دار البنف�سج 
DAR AL BANAFSAJ CAFETERIA

اىل/كافترييا هوت ويفز برجر     
HOT WAVER BURGER CAFETERIA

دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبريتي 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  95544
با�ســم:  انرتنا�سيونال ا�سو�سيي�سن اوف اليتنغ دايزاينز�س ليمتد

وعنوانه:  ذا مري�ساندايز مارت جناح 9 200، 104 مركز التجارة العاملي �سيكاغو 
اي ال 60654 الواليات املتحدة االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : ) 106574. (  بتاريخ: 02/08/2010
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    03/06/2017   وحتى تاريخ :  03/06/2027
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  6  مايو 2017 العدد 12012

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبريتي 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  95545
با�ســم: انرتنا�سيونال ا�سو�سيي�سن اوف اليتنغ دايزاينز�س ليمتد

وعنوانه: ذا مري�ساندايز مارت جناح 9 200، 104 مركز التجارة العاملي �سيكاغو 
اي ال 60654 الواليات املتحدة االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : ) 94798. (  بتاريخ: 11/05/2009
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    03/06/2017   وحتى تاريخ :  03/06/2027
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  6  مايو 2017 العدد 12012

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبريتي 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  95546
با�ســم:  انرتنا�سيونال ا�سو�سيي�سن اوف اليتنغ دايزاينز�س ليمتد

وعنوانه: ذا مري�ساندايز مارت جناح 9 200، 104 مركز التجارة العاملي �سيكاغو 
اي ال 60654 الواليات املتحدة االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : ) 93614. (  بتاريخ: 10/03/2009
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    03/06/2017   وحتى تاريخ :  03/06/2027
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  6  مايو 2017 العدد 12012

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبريتي 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  95547
با�ســم: انرتنا�سيونال ا�سو�سيي�سن اوف اليتنغ دايزاينز�س ليمتد

وعنوانه: ذا مري�ساندايز مارت جناح 9 200، 104 مركز التجارة العاملي �سيكاغو 
اي ال 60654 الواليات املتحدة االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : ) 93615. (  بتاريخ: 10/03/2009
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    03/06/2017   وحتى تاريخ :  03/06/2027
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  6  مايو 2017 العدد 12012

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 23 اأكتوبر 2016   املودعة حتت رقم:  261837 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ســم: جامعة دبي للت�سميم واالبتكار منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه:  هاي دي 3-حي دبي للت�سميم، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
املجلت؛  الدورية؛  املن�سورات  والتدري�س؛  التوجيه  مواد  االأدلــة؛  املطبوعة؛  املن�سورات  الكتب؛  املطبوعات؛ 
الل�ساقات؛  البيانية؛  الر�سوم  املخططات؛  اخلــرائــط؛  اجلــرائــد؛  املطبوعة؛  والفهار�س  االأدلـــة  ال�سحف؛ 
الورق  اإعلنية؛  بيانات  )قرطا�سية(؛  تعليمية  لــوازم  التعليمية؛  الكتب  التعليمية؛  املن�سورات  البطاقات؛ 
ال�سور  الــكــتــب؛  مـــواد جتليد  اأخــــرى؛  فــئــات  املــــواد وغـــري واردة يف  هـــذه  امل�سنوعة مــن  واملــنــتــجــات  املــقــوى 
الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ مواد الفنانني؛ اللوازم 

املكتبية )عدا االأثاث(.
 الواقـعة بالفئة: 16    

عبارة   مــع  عري�س  بخط  مكتوبة   ''DIDI" اللتينية   االأحـــرف  مــن  الــعــلمــة   تتكون  الــعــلمــة:  و�ــســف 
اأ�سغر  "DUBAI INSTITUTE OF DESIGN AND INNOVATION'' مكتوبة بخط 

اإىل جانبها خمطط ل�سكل مربع يربز من داخله خمطط ل�سكل معني.
 اال�ســرتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .

اإدارة العلمات التجارية
تنويه:مت ن�سر هذه العلمة بتاريخ 2017/4/6 يف جريدة الفجر ون�سبة لوجود خطاأ من جانب اجلريدة 

يف و�سع ال�سعار مت اإعادة الن�سر بتاريخ 2017/5/6

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كليد اند كو ال ال بي
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والتعليم؛  بالتدري�س  يتعلق  فيما  واجلــرائــد  االإلكرتونية  والكتب  والكتب  الن�سو�س  ن�سر  واال�ستجمام؛ 
الدرا�سية؛  الــربامــج  تنظيم  االإلــكــرتونــيــة؛  املكتبات  خــدمــات  املكتبات؛  خــدمــات  التدري�س؛  اأجــهــزة  تــاأجــري 

 املعلومات واال�ست�سارات والن�سائح فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اأعله. 
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اأ�سغر  "DUBAI INSTITUTE OF DESIGN AND INNOVATION'' مكتوبة بخط 

اإىل جانبها خمطط ل�سكل مربع يربز من داخله خمطط ل�سكل معني.
اال�ســرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .

اإدارة العلمات التجارية
تنويه:مت ن�سر هذه العلمة بتاريخ 2017/4/6 يف جريدة الفجر ون�سبة لوجود خطاأ من جانب اجلريدة 
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ال�سبت  6  مايو 2017 العدد 12012
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اأمام بروز دعوات لإ�صقاطها:

احتاد ال�صغل: ل لإقالة احلكومة.. نعم لتقييم عملها...!

ملطلبه  احلـــكـــومـــة  فــا�ــســتــجــابــة   
الــرتبــيــة مل تفتح  بــاإقــالــة وزيــــر 
بالكامل  التهامها  ليقرر  �سهيته 
ما  على  خطا  البع�س  تــوّهــم  كما 

يبدو.

واقعية احتاد ال�صغل
فــقــد اأكـــد االأمــــني الــعــام للحتاد 
الدين  لل�سغل نور  التون�سي  العام 
افــتــتــاح الهيئة  الــطــبــوبــي، خـــلل 
ان  للمنظمة،  الوطنية  االإداريـــــة 
مقاربة  يــتــطــلــب  الـــعـــام  الـــو�ـــســـع 
وطنية واقعية قريبة من املواطن 
بــعــيــدا عــن الـــوعـــود الــتــي مل يتم 
م�سددا  االآن،  حلــــد  حتــقــيــقــهــا 
اأن يــكــون االحتــــاد  عــلــى �ـــســـرورة 
على  حمافظا  �سعبه،  مــن  قريبا 
والوطنية،  التاريخية  مكت�سباته 
م�سريا اإىل جناح املكتب التنفيذي 
الوطني للحتاد يف حلحلة عديد 
امللفات النقابية والوطنية ال�سائكة 
بف�سل وحدة النقابيني وثقتهم يف 

قيادتهم النقابية ح�سب تعبريه.
الهيئة  بـــــاأن  الــطــبــوبــي  واأفــــــاد     
مبادرة  حــــول  الــتــبــاحــث  بــ�ــســدد 
من  اخلـــروج  على  تون�س  ت�ساعد 
واالجتماعي  االقت�سادي  الو�سع 
احلــايل ، م�سددا على ان احلل ال 

يكمن يف اإ�سقاط احلكومة.
   ذات املــوقــف اكــده االأمـــني العام 
التون�سي  العام  بــاالحتــاد  امل�ساعد 
بقوله  الــطــاهــري،  �سامي  لل�سغل 
اإقالة  اإىل  يــدعــو  ال  “االحتاد  ان 
يـــوؤكـــد احلاجة  احلــكــومــة ولــكــنــه 
اإىل وقفة تقييمية عميقة لعملها 
من  اأ�ســـــهر  ثمانيـــــة  قــرابــة  بعد 

ت�سكيلها ».
ت�سريح  يف  الـــطـــاهـــري  وبـــــنّي     
الهيئة  هـــامـــ�ـــس  عـــلـــى  اعــــلمــــي 
اإجــــــراء  ان  لــــلحتــــاد،  االداريــــــــــة 
عمل  لتقييم  وحـــوارات  م�ساورات 
حتليله،  وفــق  �ــســيــوؤدي،  احلكومة 
وزاريـــــــة  اجــــــــراء حتـــــويـــــرات  اىل 
اأخرى، موؤكدا ان هذه امل�سالة هي 

من م�سموالت رئي�س احلكومة.
   ولفت اإىل ان االحتــاد ال يقرتح 
وزيــــرا لــلــرتبــيــة وال لــغــريهــا من 
تقييمه  يف  مـــعـــتـــربا  الـــــــــــوزارات، 
االخطر  ان  احلــــكــــومــــة،  لـــعـــمـــل 
الربامج  يف  الــو�ــســوح  غــيــاب  هـــو 
االلتزام  ن�سبة  و�سعف  واملــواقــف 
بوثيقة قرطاج التي كان باالإمكان 

املنقذ  الـــفـــاعـــل  الـــقـــوي  الـــبـــديـــل 
ـــتـــور  �ـــســـمـــن مـــــا يـــتـــيـــحـــه الـــد�ـــس
ال�سعبي  الــتــفــويــ�ــس  ويــقــتــ�ــســيــه 
م�سار  ا�ـــســـتـــمـــرار  يف  ويـــ�ـــســـاهـــم 
الــدميــقــراطــي ويحفظ  االنــتــقــال 

الوطن والدولة«.
اأكـــد ع�سو املكتب      مــن جــانــبــه، 
النه�سة  حلــــركــــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
حكومة  ان  الــــورميــــي،  الــعــجــمــي 
تــــــزال  ال  الــــوطــــنــــيــــة  الـــــــوحـــــــدة 
متما�سكة، مبّينا اأن هذا التما�سك 
مرتبط بتنفيذ وثيقة قرطاج التي 
الوحدة  حكومة  اأولويات  تلخ�س 
الوطنية، ولي�س له علقة باإعفاء 

اأو اإقالة وزير معني.
    وقــــال الــنــائــب املــ�ــســتــقــل وليد 
جلد يف ت�سريح اذاعي اإّن حم�سن 
وبو�سلته  تــوازنــاتــه  فقد  مـــرزوق 
قايد  الــــبــــاجــــي  ــــف  كــــّل اأن  مـــنـــذ 
برئا�سة  ال�ساهد  يو�سف  ال�سب�سي 
احلــكــومــة الأّنـــــه كـــان يــعــتــقــد اأّنـــه 
�سيكون الوريث ال�سرعي والوحيد 
�سيا�سي  جلــيــل  الـــلمـــع  والــنــجــم 

اآخر، ح�سب ت�سريحه. 
ــا دعــــوة مــــرزوق      وانــتــقــد اأيــ�ــس
اأّنه  معتربا  احلكومة،  تغيري  اإىل 
اإىل  يــلــجــاأ  اأن  عليه  واأّن  مــتــ�ــســرع 
والد�ستورية  القانونية  الو�سائل 
احلكومة  مــــن  الـــثـــقـــة  لــ�ــســحــب 
ولي�س عرب االنقلب عليها، وفق 

تعبريه. 
   ومن املنتظر اأن الرئي�س الباجي 
قائد ال�سب�سي الذي التزم ال�سمت 
الدعوات  االزمــة رغم تكرر  طيلة 
غ�سون  يف  �ــســيــتــوجــه  لـــتـــدخـــلـــه 
االأ�ـــســـبـــوع الــــقــــادم بــخــطــاب هام 

لل�سعب التون�سي.
   ومن املتوقع، ان يجيب خطاب 
ـــاوؤالت  ـــس ـــ� ــبــ�ــســي عــــن عـــــدة ت الــ�ــس
املدة  وهواج�س تزايدت حدتها يف 
ال�سيا�سي  الو�سع  حــول  االأخـــرية 
النظام  لتغيري  والدعوات  احلايل 
م�ستجدات  اإىل  و�سوال  ال�سيا�سي 
املت�ساربة  واملـــــواقـــــف  الـــ�ـــســـاعـــة 
قانون  م�سروع  حــول  واملت�سارعة 
النزاعات  عــن  فــ�ــســل  املــ�ــســاحلــة 
عديد  حــول  املتوا�سلة  ال�سيا�سية 
عــلــى خلفية  والــقــ�ــســايــا  املــلــفــات 
االقت�سادية  االأو�ــــــســــــاع  تــــــردي 
الغ�سب  وتــفــاقــم  واالجــتــمــاعــيــة 
اإىل  اإ�ــســافــة  باجلهات  واالحــتــقــان 

م�ستقبل حكومة يو�سف ال�ساهد.

طريق  خـــــارطـــــة  يف  حتــــديــــدهــــا 
الو�سع  ان  اىل  م�سريا  وا�ــســحــة، 
الــعــام لــلــبــلد يــتــطــلــب، عــلــى حد 
بخ�سو�س  القراءة  توحيد  قوله، 

ما يح�سل يف البلد.
   وو�سف �سامي الطاهري، الو�سع 
واخلطري  ــالــكــارثــي  بـــ تــونــ�ــس  يف 
ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  وخا�سة 
ال�سيا�سية  لــلــتــجــاذبــات  بــالــنــظــر 
االئتلف  م�ست  والتي  احلا�سلة 

احلاكم.
�سرورة  اإىل  الــطــاهــري،  ودعــــا     
م�ستقبلية  مـــبـــادرة  يف  الــتــفــكــري 
التــخــاذ الــتــدابــري الــلزمــة و�سط 

هذا الظرف ال�سعب.
االجتمـــــاع  اأن  اإىل  واأ�ــســــــــــــــــــــار      
الـــو�ـــســـع  اإىل  اأيـــــ�ـــــســـــا  ــــرق  تــــطـــــ
الرتفاع  بالنظـــــــــر  االجــتــمــاعــي، 
حـــدة الــتــوتــر يف اجلــهــات وهـــو ما 
قـــد يــنــذر بــخــطــر انـــفـــجـــارات مبا 
االإيجابي  التفاعل  ي�ستدعي  مــا 
وتــــقــــدمي احلــــلــــول واملـــقـــرتحـــات 

لتجاوز االأزمة.
موقــف  عــلــى  فــعـــــــــــــــــل  رد  ويف      
خالد  قــــــال  النقابيــــــة،  املركزية 
�ســـــوكـــات القيادي يف نداء تونـــــ�س، 
ب�سفة  ــيــتــفــاعــل  ـــ ـــ �ــســـ الــــنــــداء  ان 
ـــــادرة االحتــــاد  ـــ ـــ ايــجــابــيـــــة مـــع مــبـــ
العـــــام التون�سي لل�ســـــغل حول حّل 

ـــا، اأجـــــــــاب مــــــرزوق  ـــث دعـــــوتـــــه عـــب
عن  ال�سكوت  هو  احلقيقي  العبث 
البدء  نــطــلــب  مل  الـــو�ـــســـع،  هــــذا 
مـــن الــ�ــســفــر بـــل هــنــاك نــقــاط يف 
احلـــكـــومـــة احلـــالـــيـــة بـــاالإمـــكـــان 

االرتكاز عليها.
    ي�سار اىل اأن حم�سن مرزوق من 
بني روؤ�ساء االحزاب الذين وقعوا 
على ما اأطلق عليها وثيقة قرطاج 
الوحدة  حكومة  مــبــادرة  ودعــمــوا 

الوطنية.

احلكومة ل تزال متما�صكة
تدوينة  �ــســوكــات يف  خــالــد  وعــّلــق 
رئي�س  تغيري  اإىل  الــداعــني  عــلــى 
قائل  ال�ساهد،  يو�سف  احلكومة 
اإنه “.. لي�س لدى نداء تون�س اأي 
على  جديد  من  للتنازل  ا�ستعداد 
اأن  ثــبــت  الأنـــه  م�سلحته،  حــ�ــســاب 
هذا التنازل ُفهم خطاأً.. ُفهم على 
اأنـــه هـــروب مــن املــ�ــســوؤولــيــة، واأنه 
ا�ستحقاقات  مــواجــهــة  مــن  خــوف 
ال�سعب  اأراده  ملـــا  خــلفــا  احلــكــم 

التون�سي..«.
“النداء لن  �ــســوكــات  واأ�ـــســـاف      
وعند  االأيــــــــــدي،  مـــكـــتـــوف  يـــظـــل 
م�سوؤوليته  �سيتحمل  الــ�ــســرورة 
مع  و�سيعمل  كــامــلــة،  ال�سيا�سية 
�ــســركــائــه الــفــعــلــيــني عــلــى توفري 

قــرطــاج مــن جهة واحلــكــومــة من 
جهة اأخرى من تقلبات وتطورات، 
ومن ثمة تعايل االأ�سوات املطالبة 
يكن  ان مل  �سامل  وزاري  بتحوير 
الــدعــوة اىل حـــوار وطــنــي جديد 
عــنــه حــكــومــة جــديــدة من  تنبثق 
اأي  خارج االئتلف احلاكم حاليا 

حكومة م�ستقلة.
تـــــعـــــززت هـــــــذه احلــــالــــة     وقـــــــد 
بــعــد مـــا �ــســرح بـــه االأمـــــني العام 
حلــركــة مــ�ــســروع تــونــ�ــس حم�سن 
مرزوق، من ان حكومة ما ي�سمى 
�سيا�سيا  انتهت  الوطنية  بالوحدة 
واأخــلقــيــا واأدائــيــا وحـــان الوقت، 
وموؤ�س�ساتها  الدولة  على  حفاظا 
الدميقراطي  االنــتــقــال  ومــ�ــســار 
واالقت�سادي، الإطلق حوار وطني 
املوؤ�س�سات  عــن  م�ستقلة  بــرعــايــة 
يوؤدي اىل  والت�سريعية  التنفيذية 

حكومة كفاءات وطنية .
   واعترب حم�سن مرزوق اأّن الو�سع 
قائم  احلكومة  وداخـــل  تون�س  يف 
�سيا�سية،  ح�سابات  ت�سفية  على 
والنه�سة  منق�سم  الــنــداء  متابعا 
املعار�سة  و�ساق يف  �ساق يف احلكم 
هذا  مــن  امل�ستفيدين  اأكـــرث  وهــي 

واالجتماعية  االقت�سادية  االأزمــة 
يف البلد.

   وافاد ان احتاد ال�سغل �سريك يف 
والدميقراطي  الوطني  املــ�ــســروع 
مبادرة  اأي  مع  �سيتفاعل  والــنــداء 

يدعو لها.
على  التاأكيد  �سوكات  ووا�ــســل      
اقت�سادية  بــاأزمــة  متــر  تون�س  ان 
ازمــــة تون�س  واجــتــمــاعــيــة ولــكــن 

احلقيقة هي �سيا�سية. 
الــ�ــســيــاق، اىل ان  واأ�ــــســــار يف هــــذا 
�سعيفة،  ال�ساهد  يو�سف  حكومة 
مو�سحا ان طبيعة نظام احلكم يف 
تون�س ال مُيّكن من انتاج حكومات 
قــويــة ولــكــن حــركــة نــــداء تون�س 
مــلــتــزمــة جتــــاه حكومة  �ــســتــبــقــى 
ال�ساهد ولن تكون و�سيلة زعزعة 

لها.

مرزوق ور�صا�صة الرحمة
وتـــــاأتـــــي هـــــذه املـــــواقـــــف يف وقـــت 
ال�سكوك  مـــن  حـــالـــة  فــيــه  تــ�ــســود 
متا�سك  بــتــوا�ــســل  يــتــعــلــق  مـــا  يف 
ب�سبب  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
بني  العلقة  تعي�سه  اأ�سبحت  ما 
وثيقة  على  واملــوقــعــني  مكوناتها 

بخ�سو�س  اأمــــــــا  بــــاحلــــكــــومــــة. 
ت�سريعية  انتخابات  اإىل  الدعوات 
مبّكرة، قال مرزوق يف �سورة عدم 
القيام باإ�سلحات كربى وعميقة 
داخل احلكومة وتغيريها بحكومة 
غــري مــتــحــزبــة فــــاإّن الـــذهـــاب اإىل 
ي�سبح  مبكرة  ت�سريعية  انتخابات 

ممكنا...
  واعترب اأمني عام حركة م�سروع 
تون�س، اأّن حكومة يو�سف ال�ساهد 
ف�سلت ف�سل ذريعا يف ادارة �سوؤون 

البلد.
    وتوّجه مرزوق باحلديث لل�ساهد 
قائل : يجب ان تكون لك �سجاعة 
ال�سعب  يـــ�ـــســـارح  الـــــذي  الـــرجـــل 
وبحقيقة  الــبــلد  يــحــدث يف  مبــا 
الو�سع، وعليك ك�سف من يحمي 
البلد ومن يعرقل  الفا�سدين يف 
عملك.. وعليك م�سارحة ال�سعب 
مبا ت�سرح به يف اجلل�سات اخلا�سة 
يقفان  ال  والـــنـــداء  النه�سة  بــــاأّن 
ملـــاذا ال ت�سلك  اإىل جــانــبــك.. قــل 
املعلومات ال�سحيحة حول حقيقة 
ما يحدث يف اجلهات، اعرتف باأّن 

زيارة تطاوين كانت فخا لك .
    واأمــــــا بــخــ�ــســو�ــس مـــن اعترب 

الو�سع.  وت�ساءل عن اأ�سباب اإقالة 
ناجي  “ملاذا  قائل  الرتبية  وزيــر 
مثل  النقابات  بقية  هــل  جــلــول؟ 
را�سية على اأداء وزارات اخلارجية 
والـــتـــجـــارة والــتــ�ــســغــيــل؟ مـــا هي 
وماهي  احلــكــومــة  عــمــل  ح�سيلة 

ح�سيلة هذا التحالف؟ .
نــــداء تــونــ�ــس ال  اأّن     واأ�ـــســـار اىل 
الــــــوزارات حتت  اأهــــم  واأّن  يــحــكــم 
اإىل  م�سريا  النه�سة،  حركة  حكم 
اأّن احلكومة هي حكومة النه�سة 
تون�س.  نــداء  ف�سل  وراء  املتخفية 
وقال االئتلف احلزبي قائم على 

توافق مغ�سو�س . 
برئا�سة  ــــاأي  ــــالــــن ب وطـــــالـــــب      

اجلمهورية عن الو�سع احلايل.
وتــابــع رئــا�ــســة اجلــمــهــوريــة يجب 
والبد  ال�سراعات،  فــوق  تبقى  اأّن 
نحاول  حــــــوار  يف  الــــدخــــول  مــــن 
باأقل  بتون�س  اخلــروج  من خلله 
وقلة  الناجتة عن طمع  االأ�ــســرار 

خربة النه�سة والنداء .
ا�سمه  مــــــارد  هـــنـــاك  واأ�ـــــســـــاف     
لكنه  النهو�س  على  قـــادر  تون�س 
مــقــّيــد والبـــــد مـــن حتـــريـــره عرب 
االأحزاب  عــلقــة  يف  النظر  اإعـــادة 

اي موقف لل�سب�سي من ا�سقاط ال�ساهد؟ االحتاد ال يرى احلل يف اقالة احلكومة

نداء تون�س �سيتفاعل مع مبادرة احتاد ال�سغل ا�ستثمار االحتجاجات لقطع الطريق على احلكومة

حم�سن مرزوق يدعو اىل ا�ستقالة احلكومة النه�سة  احلكومة متما�سكة

النه�صة: حكومة الوحدة الوطنية ل تزال متما�صكة

 حم�صن مرزوق: على يو�صف ال�صاهد ال�صتقالة.. وحكومته اأ�صبحت خطرا على الدولة
قريبا الإعالن عن موقف قائد 

ال�صب�صي من حكومة ال�صاهد وم�صتقبلها
نداء تون�ش �صيتفاعل ب�صفة ايجابية 

مع مبادرة الحتاد العام التون�صي لل�صغل
املركزية النقابية تدر�س مبادرة 

ت�صاعد تون�س على اخلروج من الزمة

�صيناريو  �صاكلة  على  جديد،  وطني  بحوار  املبادرة 
بقيادة  الرتويكا  بحكومة  اأطــاح  الذي   3102 عام 

النه�صة وجاء بحكومة التكنوقراط.
    ال ان التاريخ على ما يبدو لن يعيد نف�صه مبا ان 
لحتاد ال�صغل قراءة مغايرة ت�صع فيتو يف وجه هذا 

املطلب، وتطرح بديل عنه اأكرث عقلنية.

اخلطوة،  هذه  مثل  من  كثريون  يحذر  املقابل،  يف      
حّل  يف  ت�صاهم  ولن  كارثية،  �صتكون  تداعياتها  لن 
الأزمة القت�صادية والجتماعية التي ي�صتند اليها 
املطالبون باإقالة ال�صاهد والطاحة بحكومته، ولن 
تزيد ال يف من�صوب الحتقان والتجاذب ال�صائد يف 

امل�صهد ال�صيا�صي.

كانوا  ال�صاهد  حكومة  رحيل  دعاة  ان  يخفى  ول     
الحتجاجي،  احلراك  دائرة  ات�صاع  على  يراهنون 
حلريقه،  املــوؤّجــجــة  الأطــــراف  مــن  بع�صهم  ان  بــل 
قراءتهم  فقط.ولعل  لــه  امل�صاندين  مــن  ولي�صوا 
لتطور الأو�صاع، قادتهم اىل العتقاد بات املركزية 
واىل  احلكومة  اقالة  مطلب  اىل  �صتنحاز  النقابية 

•• الفجر - تون�ص – خا�ص

الأخــري وبعده،  ــوزاري اجلزئي  ال التحوير       قبل 
بتغيري  بو�صوح  املطالبة  ــوات  ــدع ال بع�ش  بـــرزت 
غري  باأخرى  وا�صتبدالها  ال�صاهد  يو�صف  حكومة 

متحزبة، او ما ي�صمى بحكومة كفاءات وطنية.

عربي ودويل
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العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2922  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مو�سى كامي�سوكو لتجارة االقم�سة �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / �سمري بويريو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عــودة  وتذكرة  درهــم(   55860( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحـــددت   MB168650616AE ال�سكوى  واملــ�ــســاريــف.رقــم  والــر�ــســوم 
  ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/5/22    جل�سة يوم االثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1598  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هيما�سكو انرتنا�سيونال للخدمات �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد بختيار ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )27379 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB167594084AE ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  درهــم( 
القا�سي   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2017/5/18    لها جل�سة يوم اخلمي�س 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/196  عمايل جزئي
ان  االقــامــة مبا  �ـــس.ذ.م.م جمهول حمل  1-لــيــون كو�سمو تريد  املدعي عليه /  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد  مر�سي  حافظ  حممود  نها   / املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم(   10800( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
رقم ال�سكوى:MB167179428AE  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
اأو  2017/5/10   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 

، وامرت املحكمة بتق�سري ميعاد التكليف باحل�سور الربعة ايام .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1996  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى اب�سريون �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد ماأمون حممد ظهانغري الوم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1000( وتذكرة عوده مببلغ  درهــم(   15779( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  MB167681048AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف   والر�سوم  درهم( 
�س   8.30 الـــ�ـــســـاعـــة     2017/5/14 املــــوافــــق  االحــــــد  يـــــوم  جــلــ�ــســة  لـــهـــا  وحـــــــددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1690  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سفيق مريان للعمال الفنية جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / حافظ عمري ا�سلم حممد ا�سلم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( عــوده مببلغ  وتــذكــرة  درهــم(   19992( وقــدرهــا  عمالية  مب�ستحقات 
وحددت    mb169059906ae/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/5/15   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا 
حالة  ويف  االأقـــل،  على  اأيــام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مــذكــرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1318  عمايل جزئي
جمهول  �ـــس.ذ.م.م  املطاطية  املنتجات  ل�سناعة  النــد  1-جرين   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد عرفان �سعد حمبوب قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9265 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  mb167800867ae/2017:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�س   8.30 الــ�ــســاعــة     2017/5/18 املـــوافـــق  اخلــمــيــ�ــس  يــــوم  جــلــ�ــســة  لــهــا  وحـــــددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1589  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بلد ماك للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �سجاد ح�سني غلم فريد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( عــوده مببلغ  وتــذكــرة  درهــم(   10754( وقــدرهــا  عمالية  مب�ستحقات 
وحددت    mb169220168ae/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/5/18   ال�ساعة 8.30 �س 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 بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1017  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد عبداهلل ال�سحي خلدمات حزم الب�سائع �س.ذ.م.م  
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / ريا�س بخ�س خدا ح�سني  قد اأقام عليك 
درهم(   15026( وقــدرهــا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى 
وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم 
االحد املوافق 2017/5/7   ال�ساعة 8.30 �س 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 بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/8340  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- جلوبال ان�سنتف لل�سياحة �ــس.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2017/3/14 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ان  عليها  املدعي  بالزام  �ساريبونغ  جونزالي�س  ل�سالح/كري�ستينا  اعله  املذكورة 
وع�سرون  واثنان  ومائتان  الف  واربعون  )اثنان    )42222( مبلغ  للمدعية  تــوؤدي 
درهما( وتذكرة عودة اىل وطنها عينا او ما يقابلها نقدا وهو مبلغ )2000 درهم( 
ما مل يكن قد التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر والزمت املدعي عليها بامل�ساريف. 
حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/781  عمايل جزئي

بان  نعلنكم  االقــامــة  حمــل  جمهول  م.د.م.�ــــس  كباب  دونــر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/10  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�سالح/ليم وي لوان بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ )ثلثة وخم�سون 
الف واربعمائة وخم�سون درهم( وتذكرة عودة اىل وطنها عينا او ما يقابلها نقدا 
ما مل يكن قد التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب 
من امل�ساريف واعفت املدعية من ن�سيبها منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/4557  عمايل جزئي
املحكمة  بان  نعلنكم  اك�سربي�س جمهول حمل االقامة  الوحدة  املحكوم عليه/1-  اىل 
ل�سالح/ اعــله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/1/23 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
درهم(   50800( مبلغ  للمدعي  تــوؤدي  بــان  عليها  املدعي  بــالــزام  حممد  الدين  �سياء 
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 قابل لل�ستئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1368  عمايل جزئي
�ــــس.ذ.م.م   الب�سائع  وتــفــريــغ  بــريل خــدمــات حتميل  املــدعــي عليه / 1-ديــــزرت  اىل 
جمــهــول حمــل االقـــامـــة مبــا ان املــدعــي / �ــســاهــجــهــان عــبــدو�ــس �ــســبــحــان  قــد اأقام 
عــلــيــك الـــدعـــوى ومــو�ــســوعــهــا املــطــالــبــة مبــ�ــســتــحــقــات عــمــالــيــة وقـــدرهـــا )21496 
ال�سكوى  واملــ�ــســاريــف.رقــم  والــر�ــســوم  عـــودة مببلغ )1000 درهـــم(  وتــذكــرة  درهـــم( 
املوافق  االثــنــني  يـــوم  جل�سة  لــهــا  وحــــددت   MB168971546AE/2016
2017/5/22   ال�ساعة 8.30 �س 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 بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1369  عمايل جزئي
�ــــس.ذ.م.م   الب�سائع  وتــفــريــغ  بــريل خــدمــات حتميل  املــدعــي عليه / 1-ديــــزرت  اىل 
جمــهــول حمــل االقــامــة مبــا ان املــدعــي / �ــســراج اال�ــســلم عــبــدالــقــادر حــــوالدر  قد 
 21345( وقــدرهــا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام 
ال�سكوى  واملــ�ــســاريــف.رقــم  والــر�ــســوم  عـــودة مببلغ )1000 درهـــم(  وتــذكــرة  درهـــم( 
املوافق  االربــعــاء  يــوم  جل�سة  لها  وحـــددت   MB168971794AE/2016
2017/5/17   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، علما بان الدعوى جمددة من ال�سطب .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1980  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كريبتك�سلو�سف نت ورك  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
رامي حممود ح�سني ح�سن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  درهــــم(   1500( مببلغ  عـــودة  وتــذكــرة  درهــــم(   98333( وقــدرهــا  عمالية 
لها  وحــددت   mb16717463ae ال�سكوى  .رقــم  املحاماة  واتــعــاب  وامل�ساريف 
جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/5/23   ال�ساعة 8.30 �س 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 بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/6255  عمايل جزئي

ــــــس.ذ.م.م  جمهول  اىل املــدعــي عليه / 1-احـــمـــد الـــعـــدواين لــلــخــدمــات الــفــنــيــة �
حمــل االقـــامـــة مبــا ان املــدعــي / احــمــد حمــمــد الــ�ــســيــد حمــمــد الـــعـــزب  قــد اأقام 
 66.874( وقــدرهــا  عمالية  مب�ستحقات  املــطــالــبــة  ومــو�ــســوعــهــا  الــدعــوى  عليك 
ال�سكوى  .رقــم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم(   3000( مببلغ  عــودة  وتــذكــرة  درهــم( 
mb1644912223ae وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/5/18   
ال�ساعة 8.30 �س 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 

بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2031  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سام للعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
اأقـــام عليك الــدعــوى ومو�سوعها  مبــا ان املــدعــي / فـــاروق ح�سني ف�سل كــرمي  قــد 
 2000( مببلغ  عــودة  وتــذكــرة  درهــم(   32080( وقــدرهــا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
MB168668065AE وحددت لها  درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى 
لذا  القا�سي   مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة     2017/5/18 املوافق  اخلمي�س  يــوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/226   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة جولد ايه ايى م د م �س  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سريف حممد فتحي احلداد - قد 
بدفع  والــزامــك  اعـــله  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى  اأقـــام عليك 
املبلغ املنفذ به وقدره )60517( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1198  تنفيذ عمايل 

م   جمهول  م  ذ  �س   - الفنية  للخدمات  احلماية  �ــســده/1-  املنفذ  اىل 
الدين  نهال  �سيال  علي  �سابر  التنفيذ/  طالب  ان  مبــا  االقــامــة  حمــل 
اأقـــام عليك الــدعــوى التنفيذية املــذكــورة اعــله والزامك  �ــســيــال   قــد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5384( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�سافة اىل مبلغ 900 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1199  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- احلماية للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل 
اأقام  التنفيذ/ ريا�س علي �سيخ عبدالغفور  قد  ان طالب  االقامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6418( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
اىل مبلغ 900 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  االلــتــزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجــــراءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1207  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مدينة اجلمال للعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ كمر اال�سلم ف�سر الدين   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقــام 
املنفذ به وقدره )19046( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  درهــم   1524 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1119  جتاري جزئي
ان  االقــامــة مبا  املدعي عليه / 1-مــنــرية حممد علي دهقاين جمهول حمل  اىل 
املدعي/ اآر بي ام لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  برهان الها�سمي قد 
12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم   )12.000( وقــدره  مببلغ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها 
 Ch 1.C.13 جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/5/9  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1293  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عمار عمر حممد احمد ال�سدادي جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأقـــام عليك  قــد  ذ.م.م  الــ�ــســيــارات  لــتــاأجــري  ام  بــي  اآر  املــدعــي/  ان  مبــا 
والر�سوم   )52.900( وقــدره  مببلغ  عليه  املدعي  بــالــزام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
االثنني  يــوم  جل�سة  لها  وحـــددت  كفالة.  بــل  املعجل  بالنفاذ  احلــكــم  و�سمول 
فاأنت  لــذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ــس   8.30 ال�ساعة    2017/5/15 املــوافــق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/995  جتاري جزئي

ان  االقــامــة مبا  ب�سر  جمهول حمل  1-  حممد قيوم حممد  املدعي عليه /  اىل 
املدعي/ عبد النا�سر كروكوىل وميثله:عبداحلكيم حبيب من�سوربن حرز قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ 
الدين  �سند  ب�ساأنه  واملحرر  بذمته  املرت�سد  الدين  قيمة  درهم   )35.000( وقــدره 
املبني ب�سدر ال�سحيفة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني املوافق  2017/5/15   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/911  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- جلوبال ا�سوران�س �سوليو�سنز م.م.ح 2- جلوبال ا�سوران�س �سريفي�سي�س - ملالكها جايديب �سينغ برامود كومار 
�سينغ 3- جايديب �سينغ برامود كومار �سينغ - عن نف�سه وب�سفته  املالك ل�سركة جلوبال ا�سوران�س �سوليو�سنز م.م.ح وموؤ�س�سة 
�ساملني  زايد  ذ.م.م وميثله:نوال  موتورز  ابوظبي  املدعي/�سركة  ان  االقامة مبا  �سريفي�سي�س جمهويل حمل  ا�سورن�س  جلوبال 
ظبيك احلو�سني مبا ان املدعي/�سركة ابوظبي موتورز ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ:2017/5/2 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري احل�سابي 
�ساحب الدور يف اجلدول ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خلل ا�سبوع تكون مهمته االطلع على ملف الدعوى وما به من 
على  واالطــلع  عليها  املدعي  وال�سركات  املدعية  ال�سركة  اىل  واالنتقال  م�ستندات  ا�سول  من  له  يقدم  ان  ع�سى  وما  م�ستندات 
�سجلتهم ودفاترهم احل�سابية املنتظمة الورقية وااللكرتونية وبيان طبيعة العلقة بينهما و�سند ذلك من ا�سول م�ستندات 
غري جمحودة وبيان طبيعة االتفاق ومن هم اطرافه من املدعي عليهم حتديدا و�سبب تر�سد املبالغ املطالب بها ودليلها وت�سفية 
احل�ساب وبيان املرت�سد ويف ذمة من وللخبري االنتقال اىل اية جهة للطلع على ما بها من م�ستندات وحددت مبلغ )اربعة االف 
درهم( تودع بخزينة املحكمة كامانة حتت ح�ساب اتعاب اخلربة وكلفت املدعي �ساحب عبء االثبات ب�سدادها، وحددت لها املحكمة 
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 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�صفري الدولة لدى كازاخ�صتان يلتقي وزير 
ال�صتثمارات والتنمية الكازاخ�صتاين

•• اأ�صتانا -وام:

كازاخ�ستان معايل جيني�س  الدولة لدى جمهورية  �سفري  �سلطان اجلابر  بن  اأحمد  الدكتور حممد  �سعادة  ح�سر 
قا�سمبيك وزير اال�ستثمارات والتنمية يف جمهورية كازاخ�ستان.

وقد بحث اجلانبان خلل اللقاء تطوير العلقات الثنائية بني البلدين يف �ستى املجاالت واأهمية تعزيز وزيادة حجم 
اال�ستثمارات بني البلدين وخا�سة جمال النقل اجلوي بني االإمارات وجمهورية كازاخ�ستان.

ويف نهاية اللقاء عرب �سعادة ال�سفري عن �سكره ملعايل الوزير على حفاوة اال�ستقبال وما ت�سهده العلقات الثنائية 
القوية بني البلدين .

براكة يف  الأوىل  للمحطة  الأولية  الإن�صائية  الأعمال  اكتمال  النووية" تعلن  للطاقة  "الإمارات 
•• اأبوظبي-وام:

للطاقة  االإمـــارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
النووية اكتمال االأعمال االإن�سائية 
االأوىل  النووية  للمحطة  االأولــيــة 
للطاقة  االإمــــارات  مــ�ــســروع  �سمن 
تنفيذه  اجلــاري  ال�سلمية  النووية 
يف براكة مبنطقة الظفرة يف اإمارة 
اأنظمة  كــافــة  اأبــــو ظــبــي وتــ�ــســلــيــم 
الكورية  الـــ�ـــســـركـــة  اإىل  املـــحـــطـــة 
للقيام  والــنــوويــة  املــائــيــة  للطاقة 
بدء  قبل  ال�سرورية  باالختبارات 

العمليات الت�سغيلية االآمنة.
ــــهــــاء مـــــن االأعـــــمـــــال  ــــت وكــــــــان االن
�سبقه  قــــد  االأولـــــيـــــة  االإنـــ�ـــســـائـــيـــة 
الــنــوويــة االأوىل  املــحــطــة  اجــتــيــاز 
نهاية  احلــــــراري  االأداء  الخــتــبــار 
يعترب  والــذي  بنجاح  املا�سي  العام 
من االختبارات الهامة التي ت�سبق 
�سملتها  والــتــي  الت�سغيل  مــرحــلــة 
رخ�سة االإن�ساء للمحطتني االأوىل 
الهيئة  مــنــحــتــهــا  الـــتـــي  والــثــانــيــة 
االحتـــاديـــة لــلــرقــابــة الــنــوويــة اإىل 
موؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية 

يف العام 2012.
عقد  وقـــعـــت  ــ�ــســة  املــوؤ�ــس اأن  يـــذكـــر 
م�سروع  لتطوير  الرئي�سي  املقاول 
حمطات براكة مع ال�سركة الكورية 
للطاقة الكهربائية كيبكو يف العام 
2009 حيث ي�سكل ت�سليم اأنظمة 
الـ277  االأوىل  الــنــوويــة  املحطة 

تواجهنا ويعترب التزام نواة بتلبية 
واجلودة  ال�سلمة  معايري  اأعــلــى 
الت�سغيلية  ــيــات  الــعــمــل كـــافـــة  يف 
الـــرئـــيـــ�ـــســـي جلميع  الـــــدافـــــع  هــــو 
املحطات  ت�سغيل  عــلــى  الــعــامــلــني 
مبتطلبات  الإيفاء  ي�سعون  والذين 
ومعايري الهيئة االحتادية للرقابة 
املوافقات  على  واحل�سول  النووية 
التنظيمية لت�سغيل املحطة االأوىل 

.
�سركة  �ستبداأ  الــ�ــســويــدي:  واأردف 
"نواة" للطاقة عند احل�سول على 
املــوافــقــات الــلزمــة واالنــتــهــاء من 
للت�سغيل  املحطة  حت�سري  عملية 
ب�سكل  الــطــاقــة  م�ستويات  بــزيــادة 
ميغاواط  اأول  واإيــ�ــســال  تــدريــجــي 
بـــراكـــة  حمــــطــــات  اأوىل  تـــنـــتـــجـــه 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة الــ�ــســلــمــيــة اإىل 
مع  بالتزامن  وذلك  الدولة  �سبكة 
للتاأكد  اإجراء االختبارات اللزمة 
االأنــظــمــة يف كل  مــن �سلمة عمل 

مرحلة وخلل عدة اأ�سهر .
للطاقة  االإمارات  واأعلنت موؤ�س�سة 
النووية اأي�سا عن موافقة جمل�س 
اإدارة املوؤ�س�سة على تعديل اجلدول 
النووية  املحطة  لت�سغيل  الزمني 
اخلا�سة  لــــلعــــتــــبــــارات  االأوىل 
ال�سلمة  مــعــايــري  اأعــلــى  بتحقيق 

واجلودة النووية. 
من  �سل�سلة  بــعــد  املــوافــقــة  وتـــاأتـــي 
املراجعات التي قامت بها املوؤ�س�سة 

الراهن  الـــوقـــت  يف  تـــقـــوم  والـــتـــي 
الت�سغيل  رخ�سة  طلب  مبراجعة 
مــــار�ــــس  يف  تــــقــــدميــــه  مت  الـــــــــذي 
اإىل  اإ�ــســافــة  الهيئة  اإىل   2015
مراقبة عمليات االإن�ساء واالختبار 
للمحطات  الت�سغيلية  واجلاهزية 
حيث �سيتم حتميل الوقود النووي 
يف مفاعل املحطة االوىل وت�سغيله 
فـــــور �ــــســــدور املـــوافـــقـــة مــــن قبل 

الهيئة.
املراجعة  عملية  اإىل  وبــاالإ�ــســافــة 
الهيئة  بــهــا  تـــقـــوم  الـــتـــي  املــكــثــفــة 
االأوىل ملجموعة  املحطة  �ستخ�سع 
من عمليات تقييم البنية التحتية 
عن  امل�سوؤولني  وكفاءة  الت�سغيلية 
من  وذلــــك  الت�سغيلية  الــعــمــلــيــات 
م�ستقلني  دولــــيــــني  خــــــرباء  قـــبـــل 
الوكالة  مــن  الــنــوويــة  الــطــاقــة  يف 
الدولية للطاقة الذرية والرابطة 

العاملية للم�سغلني النوويني.
"وفقا  احلــــــــمــــــــادي:  ـــــــاف  وا�ـــــــس
املجتمع  جتــــــــاه  اللـــــتـــــزامـــــاتـــــنـــــا 
الطاقة  قــانــون  الــــدويل مبــوجــب 
 2009 عــام  �سدر  الــذي  النووية 
باإجناز  االإمــــــــارات  دولـــــة  تــعــهــدت 
كــافــة االأعــمــال اخلــا�ــســة مب�سروع 
النووية  للطاقة  بــراكــة  حمــطــات 
اأرقى  مــع  يتما�سى  مبــا  ال�سلمية 
اخلا�سة  واملــــمــــار�ــــســــات  املـــعـــايـــري 
الذرية  للطاقة  الدولية  بالوكالة 
للم�سغلني  الـــعـــاملـــيـــة  والــــرابــــطــــة 

للطاقة  الـــكـــوريـــة  الــ�ــســركــة  اإىل 
املـــائـــيـــة نــهــايــة مــرحــلــة االأعـــمـــال 
املرحلة  وبداية  االأولية  االإن�سائية 
التح�سريية للعمليات الت�سغيلية.

وقــــــال �ـــســـعـــادة املـــهـــنـــد�ـــس حممد 
الرئي�س  احلــــــمــــــادي  اإبـــــراهـــــيـــــم 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــوؤ�ـــســـ�ـــســـة االإمـــــــــارات 
انتهاء  اإن  الــــنــــوويــــة  لـــلـــطـــاقـــة 
االأعــــمــــال االإنــ�ــســائــيــة االأولــــيــــة يف 
وت�سليم  االأوىل  الــنــوويــة  املــحــطــة 
املحطة  يف  املــفــاعــل  اأنــظــمــة  جميع 
�سمن  كــبــريا  اإجنــــازا  يــعــد  االأوىل 
لتنويع م�سادر  الهام  امل�سروع  هذا 
على  دليل  وهو  الدولة  يف  الطاقة 
االإيــــفــــاء بــاأعــلــى مــعــايــري اجلــــودة 
وال�سلمة ما يعك�س مهنية وتفاين 

جميع العاملني يف امل�سروع.
للطاقة  نـــواة  ل�سركة  املــقــرر  ومــن 
موؤ�س�سة  بــني  بال�سراكة  اململوكة 
وكيبكو  النووية  للطاقة  االإمــارات 
الت�سغيلية  الــعــمــلــيــات  تـــبـــداأ  اأن 
وذلك  االأوىل  الــنــوويــة  للمحطة 
الكورية  الـــ�ـــســـركـــة  انـــتـــهـــاء  عـــنـــد 
لــلــطــاقــة املـــائـــيـــة والــــنــــوويــــة من 

مرحلة االختبارات بنجاح.
وبــحــ�ــســب الـــقـــوانـــني الــ�ــســاريــة يف 
تطوير  عـــمـــلـــيـــات  فـــــــاإن  الـــــدولـــــة 
النووية  الطاقة  وت�سغيل حمطات 
للموافقات  تــخــ�ــســع  الــ�ــســلــمــيــة 
الــرقــابــيــة والــتــنــظــيــمــيــة مـــن قبل 
النووية  الهيئة االحتادية للرقابة 

النوويني ونتطلع دائما اإىل العمل 
واال�ستفادة  املنظمتني  هاتني  مــع 
بهذا  الــــوفــــاء  خــرباتــهــمــا يف  مـــن 

االلتزام".
للطاقة  نــــــواة  �ـــســـركـــة  ـــتـــبـــداأ  و�ـــس
املحطة  وت�سغيل  الــوقــود  بتحميل 
انتهاء  عـــنـــد  االأوىل  الــــنــــوويــــة 
واحل�سول  املــ�ــســتــقــلــة  املـــراجـــعـــات 
الهيئة  مــن  ت�سغيل  رخــ�ــســة  عــلــى 

االحتادية للرقابة النووية.
املهند�س  قــــال  االإطـــــــار  هــــذا  ويف 
حممد عبد اهلل �ساحوه ال�سويدي 
الرئي�س التنفيذي باالإنابة ل�سركة 
نواة للطاقة: تعمل �سركة نواة مع 
الوكالة  مـــن  الــدولــيــني  اخلـــــرباء 
الدولية للطاقة الذرية والرابطة 
على  النوويني  للم�سغلني  العاملية 
لتقييم  الــزمــنــي  واجلــــدول  املنهج 
للمحطة  الت�سغيلية  اجلــاهــزيــة 
وهي  الـــعـــام  هــــذا  اأواخـــــــر  االأوىل 
عملية ت�سبق احل�سول على رخ�سة 
االحتادية  الــهــيــئــة  مــن  الت�سغيل 
حتميل  وعملية  النووية  للرقابة 
املفاعل.  يف  النووي  الوقود  اأعمدة 
االأولوية  الــ�ــســركــة  فــريــق  ويــــويل 
بطريقة  العمليات  لبدء  الق�سوى 

اآمنة وفعالة.
الــ�ــســويــدي: مــع اقرتابنا  واأ�ــســاف 
املحطة  يف  الــــوقــــود  حتــمــيــل  مـــن 
حجم  ندرك  فاإننا  االأوىل  النووية 
التي  والـــتـــحـــديـــات  مــ�ــســوؤولــيــاتــنــا 

االلتزام  اإىل   2009 الــعــام  مــنــذ 
بــاأعــلــى املــعــايــري الــنــوويــة اخلا�سة 
وال�سفافية  واجلـــــودة  بــالــ�ــســلمــة 

الت�سغيلية .
املــوافــقــة على  مــنــح  اإن  واأ�ــــســــاف: 
لت�سغيل  الزمني  اجلـــدول  تعديل 
للعام  االأوىل  الـــنـــوويـــة  املــحــطــة 
جمل�س  اإجـــمـــاع  يــعــكــ�ــس   2018
املحلية  املعنية  واالأطـــراف  االإدارة 
واالحتـــــاديـــــة والـــدولـــيـــة عــلــى اأن 
ــــتــــدامــــة الـــطـــويـــلـــة االأمــــــد  اال�ــــس
التام  االلــتــزام  من  تبداأ  للم�سروع 
بــالــ�ــســلمــة الــنــوويــة ونــحــن على 
ثقة تامة باأن تركيزنا امل�ستمر على 
الدولة  �سي�سع  وال�سلمة  اجلــودة 
يف مكانة موثوقة ومرموقة �سمن 
حول  الــنــوويــني  امل�سغلني  جمتمع 

العامل .

ونــواة وخــرباء دوليون اآخــذة بعني 
االعــتــبــار الـــدرو�ـــس املــ�ــســتــفــادة من 
حمطة �سني كوري 3 يف جمهورية 
املحطة  وهـــــي  اجلـــنـــوبـــيـــة  كــــوريــــا 
النووية  الطاقة  املرجعية ملحطات 

يف براكة .
الزمني  اجلدول  تعديل  ويت�سمن 
لكل من موؤ�س�سة االإمارات للطاقة 
ونــــــــواة متـــديـــد موعد  الــــنــــوويــــة 
للمحطة  الــتــ�ــســغــيــلــيــة  الــعــمــلــيــات 
اإىل   2017 الـــعـــام  مـــن  االأوىل 
كــــاف  وقـــــــت  لـــ�ـــســـمـــان   2018
الدولية  التقييم  عمليات  الإجــراء 
ال�سلمة  معايري  باأعلى  وااللتزام 
الكفاءة  تعزيز  عن  ف�سل  العاملية 

الت�سغيلية للمحطة وم�سغليها.
وبهذا ال�سدد قال احلمادي: �سعت 
موؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية 

يذكر اأن م�سروع االإمارات للطاقة 
النووية ال�سلمية يف براكة هو اأول 
مــوقــع يف الــعــامل يــجــري فيه بناء 
يف  متطابقة  نووية  حمطات  اأربــع 

اآن واحد.
وكـــانـــت االأعــــمــــال االإنـــ�ـــســـائـــيـــة يف 
عام  ـــــــداأت  ب قــــد  االأوىل  املـــحـــطـــة 
موؤ�س�سة  �ــســتــوفــر  حــيــث   2012
حينها  النووية  للطاقة  االإمــــارات 
ربع احتياجات دولة االمــارات من 
منخف�سة  الــكــهــربــائــيــة  الــطــاقــة 

االنبعاثات الكربونية. 
وو�ــســلــت الــنــ�ــســبــة الــكــلــيــة الإجنـــاز 
املــحــطــات الــتــي تــ�ــســم اأربـــعـــة من 
مفاعلت الطاقة النووية املتقدمة 
املئة  يف   79 اإىل   APR-1400
يف حني و�سلت ن�سبة اإجناز املحطة 

النووية االأوىل اإىل 95 يف املئة.

الذهب يرتفع لكنه يتجه لأكرب خ�صارة اأ�صبوعية منذ نوفمرب 
•• بنجالور-رويرتز:

على  امل�ستثمرين  اإقبال  مع  اجلمعة  ام�س  الذهب  ارتفع 
امللذات االآمنة يف الوقت الذي هبطت فيه اأ�سعار االأ�سهم 
املعدن  لكن  اخلــام،  واحلــديــد  النفط  اأ�سعار  تراجع  بفعل 
�ستة  نحو  اأ�سبوعية يف  اأكرب خ�سارة  لتكبد  يتجه  االأ�سفر 

اأ�سهر.
الذهب  زاد  جرينت�س  بتوقيت   0746 ال�ساعة  وبحلول 
1233.10 دوالر  اإىل  باملئة   0.5 الفورية  املعاملت  يف 

للأوقية )االأون�سة(.
ال�سلع  نـــزول  اأثـــار  االآ�ــســيــويــة  حيث  االأ�ــســهــم  وانخف�ست 
االأولــــيــــة خمــــاوف تــتــعــلــق مبــتــانــة االقــتــ�ــســاد الــعــاملــي يف 

اأكـــرث مــن ثــلثــة باملئة خلل  اأ�ــســعــار النفط  ظــل هــبــوط 
التعاملت.

وارتفع الذهب يف العقود االأمريكية االآجلة 0.4 باملئة اإىل 
للأوقية. دوالر   1233.40

و�سعدت اأ�سعار الذهب من اأدنى م�ستوياتها يف نحو �سبعة 
�سجله  الــذي  للأوقية  دوالر   1225.20 البالغ  اأ�سابيع 
اأم�س اخلمي�س، وتتجه الإنهاء االأ�سبوع على خ�سائر تقارب 
ثلثة باملئة وهو اأكرب هبوط بالن�سبة املئوية منذ االأ�سبوع 

املنتهي يف 11 نوفمرب ت�سرين الثاين.
وتنتظر االأ�سواق تقرير الوظائف االأمريكية ل�سهر اأبريل 
ني�سان لل�ستدالل به على اجتاه اأ�سعار الفائدة حتى نهاية 
العام. ومن بني املعادن النفي�سة االأخرى، ارتفعت الف�سة 

0.8 باملئة اإىل 16.41 دوالر للأوقية بعدما بلغت اأدنى 
م�ستوياتها يف اأربعة اأ�سهر عند 16.17 دوالر للأوقية يف 

اجلل�سة ال�سابقة. 
االأ�سبوع  هــذا  باملئة  خم�سة  نحو  للهبوط  املــعــدن  ويتجه 

لي�سجل ثالث خ�سائره االأ�سبوعية.
 908.25 اإىل  باملئة  واحـــد  مــن  اأكـــرث  الــبــلتــني  و�سعد 
دوالر للأوقية. وانخف�س املعدن اإىل اأدنى م�ستوى له منذ 
دي�سمرب كانون االأول اأم�س اخلمي�س ويتجه للنزول اأكرث 

من اأربعة باملئة هذا االأ�سبوع.
وزاد البلديوم 0.2 باملئة اإىل 805.20 دوالر للأوقية 
ويتجه لت�سجيل اأ�سواأ اأداء ا�سبوعي منذ االأ�سبوع املنتهي يف 

العا�سر من مار�س اآذار.

اأرامكو تق�صم الأدوار ال�صت�صارية يف الطرح الأويل 
•• لندن-رويرتز:

ال�سعودية اختارت �سركة اال�ست�سارات  اأرامكو  اإن  قالت م�سادر 
اإدارة  يف  اال�ست�سارية  ـــــي.اآي  اإف.ت اإىل  تن�سم  كــي  بــرونــزويــك 
العام  طرحها  يف  امل�ستثمرين  وعلقات  االإعلمية  العلقات 

االأويل املتوقع اأن يكون االأكرب من نوعه يف العامل.
ويربز قرار تق�سيم االأدوار املهمة ال�سخمة التي تواجه �سركة 
اإدراج نحو خم�سة  اإىل  تتطلع  التي  العملقة  الوطنية  النفط 
يف املئة من اأ�سهمها يف 2018 يف اأكرث من دولة يف عملية قد 

جتمع منها 100 مليار دوالر.

وقال م�سدران مطلعان اإنه جرى تعيني برونزويك يف االآونة 
االأخرية الإدارة االت�ساالت اخلارجية واالإعلمية للطرح العام 
االأويل بينما �سرتكز اإف.تي.اآي ومقرها الواليات املتحدة على 

اإدارة علقات امل�ستثمرين.
ترد  ومل  التعليق،  عــن  بــرونــزويــك  با�سم  متحدثة  وامتنعت 
اأرامـــكـــو عن  اأحــجــمــت  اإف.تـــــــي.اآي عــلــى طــلــب للتعقيب. كــمــا 

التعليق.
وكانت رويرتز ن�سرت تقريرا يف مار�س اآذار عن تعيني اإف.تي.
اآي. ويف وقت �سابق هذا االأ�سبوع قال االأمري حممد بن �سلمان 
ويل ويل العهد ال�سعودي اإن اأرامكو �ستدرج اأ�سهمها يف بور�سة 

اململكة وكذلك يف �سوق اأ�سهم اأجنبية واحدة اأو اأكرث.
البور�سات  بني  كوجن  وهــوجن  ونيويورك  لندن  اأ�سماء  ووردت 

التي قد يتم فيها اإدراج اأرامكو.
وت�سعى اأرامكو جلذب حكومات، مبا يف ذلك ال�سني، وموؤ�س�سات 
اأن  رغـــم  االأويل  الــعــام  الــطــرح  يف  لــلــ�ــســراء  كــبــرية  ا�ستثمارية 
التفا�سيل الكاملة للطرح مبا فيها حجمه وقيمته تظل غري 

معروفة.
100 مليار دوالر  البالغة  االأويل  العام  الطرح  وت�ستند قيمة 
اأرامكو بواقع تريليوين دوالر، لكن بع�س املحللني  اإىل تقييم 
يعتقدون اأن التقييم النهائي رمبا يقل كثريا عن تلك القيمة.

اأ�صهم اأوروبا ترتاجع مع انخفا�س النفط 
•• ميالنو -رويرتز:

املوؤ�سرات  كانت  واإن  النفط  اأ�سعار  بانخفا�س  متاأثرة  اجلمعة  املبكرة  التعاملت  يف  االأوروبــيــة  االأ�سهم  تراجعت 
الرئي�سية يف املنطقة متا�سكت قرب م�ستويات قيا�سية مرتفعة بعد اأ�سبوع من املكا�سب التي دعمها انح�سار املخاوف 

ال�سيا�سية ونتائج اأعمال قوية وبيانات اإيجابية عن االقت�ساد الكلي.
وكان موؤ�سر قطاع النفط والغاز اأكرب اخلا�سرين على م�ستوى القطاعات اإذ نزل 0.9 باملئة مع ا�ستمرار انخفا�س 
اأ�سعار اخلام و�سط خماوف من تخمة املعرو�س العاملي بددت جميع مكا�سب االأ�سعار التي حتققت منذ حترك اأوبك 
خلف�س االإنتاج. وت�سدرت اأ�سهم بي.بي وتوتال ورويال دات�س �سل قائمة االأ�سهم اخلا�سرة يف اأوروبا لتدفع املوؤ�سر 
�ستوك�س 600 للأ�سهم االأوروبية للنخفا�س 0.3 باملئة بحلول ال�ساعة 0714 بتوقيت جرينت�س، بينما تراجع 

املوؤ�سر فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين 0.2 باملئة.
وانخف�س املوؤ�سر كاك 40 الفرن�سي 0.5 باملئة قبل جولة االإعادة يف انتخابات الرئا�سة الفرن�سية يوم غد االأحد 

والتي يتناف�س فيها مر�سح الو�سط اإميانويل ماكرون اأمام مر�سحة اليمني املتطرف مارين لوبان.
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اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03241/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : حممد قا�سم غلم قا�سم - وكا�سف علي �ساهد علي 

مبا اأن املدعي :  فوزية علي عبداهلل وموؤ�س�سة العي�سى العقارية
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03241/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

الجرة  ا  قيمة  درهــم(  وخم�سمائة  الفا  وع�سرون  )اثنان  درهــم   22.500 وقــدره  مبلغ   - مالية  مطالبة 
م�ستحقة  ايجارية  قيمة  من  تلها  ومــا   ،  2016/9/22 حتى  م   2015/12/30 من  الفرتة  عن  املتاأجرة 

واي�سا ما ي�ستجد حتى االخلء التام 
وحتى   2015/12/30 مــن  للفرتة  للماجور  االجـــرة  �ــســداد  عــن  ميتنع  عليه  املــدعــي  ان   - عــقــار  اخـــلء 

2016/9/22 ورغم اخطاره يف 2016/11/10 ميتنع عن ال�سداد
للفرتة من 2015/12/30 وحتى  ايجارية  املدعي عليه مبلغ كقيمة  بذمة  تر�سد  انه   - مطالبة مالية 

2016/9/22 ورغم اخطاره يف 2016/11/10 ميتنع عن ال�سداد
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 890 درهم )ثمامنائة 
العديل ب�سداد االجرة ور�سم االعلن باالنذار ور�سم  وت�سعون درهما( عبارة عن ر�سم ت�سجيل االنــذار 

الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة.  
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور 

من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

ال�ساعة   2017/5/10 املوافق  االربعاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  الق�سائية  اللجنة  وقررت 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بــالــدائــرة  ال�ساد�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امــام  3.00م 
الن�سر.  تاريخ  ايام من  امل�سافة اىل ثلثة  بتق�سري مدة  اأمر  ، وقد  الدعوى  االإيجارية لنظر  املنازعات 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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يف الدعوى 02/03199/2017 / �سكني 
اىل املدعى عليه : هايدوجن لو 

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية �سابقا   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03199/2017 /�سكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�ستجد من ايجار و�سرائب وخدمات حلني االخلء الفعلي والتام 
العقد يف  انــتــهــاء  مــن  للفرتة  للماجور  االجـــرة  �ــســداد  عــن  عليهما ميتنعا  املــدعــي  ان   - عــقــار  اخـــلء 
رغم  �سداده  عن  وميتنعا  درهــم(   154.652( مبلغ  بذمتهما  فرت�سد   2017/4/8 وحتى   2016/12/31

اخطارهما بال�سداد او االخلء يف 2017/2/20 عن طريق الن�سر 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليهما مبلغ 154.652 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من انتهاء العقد 
 يف 2016/12/31 وحتى 2017/4/8 ورغم اخطارهما يف 2017/2/20 عن طريق الن�سر ميتنعا عن ال�سداد
مطالبة مالية - ان املدعي عليهما حرر لهما �سيك رقم 39 تاريخ 2016/10/1 مببلغ 144.000 درهم 
كقيمة ايجارية متمثلة حتى انتهاء تاريخ العقد يف 2016/12/31 وتبني عدم وجود ر�سيد لهما وميتنعا 

عن �سداد مقابلة
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن ال�سرط رقم 13 بظهر العقد على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 2500 

درهم وقد ارتد عدد )واحد( �سيك دون �سرف 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

  2017/5/10 املوافق  االربعاء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  اإعــادة  الق�سائية  اللجنة  وقــررت 
مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
تاريخ  ايــام من  اىل ثلثة  امل�سافة  مــدة  بتق�سري  اأمــر  وقــد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�س 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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يف الدعوى 02/02334/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : �سركة المربيل للطاقة ذات امل�سوؤولية املحدودة 

 مبا اأن املدعي : �سركة الوثبة الوطنيه للتاأمني   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02334/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بتعوي�س املدعية عن ما فاتها من ك�سب نتيجة عدم 
الــتــي خلفتها يف الفيل  ، والـــزام املــدعــي عليها بــاجــراء اال�ــســلحــات لــل�ــســرار  انــذارهــا 
واحت�ساب مده اال�سلح االزمه �سمن التعوي�س والزام املدعي عليها بكل تلك التكاليف 
مع ح�ساب  التعاقد  وقــت  املدعية  بها من  ا�ستلمتها  التي  احلالة  اىل  الفيل  اعــاده  الجــل 

فواتري املياه والكهرباء ف�سل عن التعوي�س عن فرتة  �سياغ �سنة تاأجريية كامله
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  االثنني  يــوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  اإعــادة  الق�سائية  اللجنة  وقــررت 
2017/5/8 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  ايــام  ثلثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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يف الدعوى 02/03191/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : خليفة مبارك خلفان حممد الغيثي 

مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م
   وميثاء علي عبداهلل العوي�س   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03191/2017/جتـــاري ايجارات امام املركز بطلب 
الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 
2015/1/15 وحتى 2015/3/1 تاريخ االخلء التام والفعلي  

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االربعاء  
الق�سائية )اللجنة اخلام�سة(  اللجنة  امام  ال�ساعة 3.00م  املوافق 2017/5/10 
لنظر  االإيــجــاريــة  املــنــازعــات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س  االإبــتــدائــيــة  بــالــدائــرة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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يف الدعوى 02/03185/2017 / �سكني   
اىل املدعى عليه : جو�سلني بادوا كاواجا�س 

مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م
     وميثاء علي عبداهلل العوي�س   

قــد اأقـــام �سدكم الــدعــوى 02/03185/2017/�ـــســـكـــنـــي ايــجــارات امـــام املــركــز بطلب 
الزامكم بالتايل

للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 
من 2016/10/19 وحتى 2016/11/7 تاريخ الفاتورة النهائية وتاريخ االخلء 

التام والفعلي 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى

املوافق  االربعاء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  الق�سائية  اللجنة  وقــررت 
بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امــام  3.00م  ال�ساعة   2017/5/10
االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03188/2017 / �سكني   
اىل املدعى عليه : ف�سيل احمد �سديق انور احمد �سديق  

مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م
     وميثاء علي عبداهلل العوي�س   

قــد اأقـــام �سدكم الــدعــوى 02/03188/2017/�ـــســـكـــنـــي ايــجــارات امـــام املــركــز بطلب 
الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 
للكهرباء واالخلء    النهائية  الفاتورة  تاريخ  2016/11/22 وحتى 2017/1/30 

والفعلي 
�سيك مبلغ  ارتــداد كل  الن�سر على غرامة  العقد ت�سمن  ان   - مطالبة مالية 

)1000( وقد ارتد عدد )1( �سيك دون �سرف. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى

املوافق  االربعاء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  الق�سائية  اللجنة  وقــررت 
بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امــام  3.00م  ال�ساعة   2017/5/10
االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر.  فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03186/2017 / �سكني   
اىل املدعى عليه : ر�سول حممد دين حممد  

مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م
     وميثاء علي عبداهلل العوي�س   

قــد اأقـــام �سدكم الــدعــوى 02/03186/2017/�ـــســـكـــنـــي ايــجــارات امـــام املــركــز بطلب 
الزامكم بالتايل

للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 
واملياه    للكهرباء  النهائية  الفاتورة  تاريخ   2016/1/2 وحتى   2015/12/8 من 

واالخلء والفعلي 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى

املوافق  االربعاء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  الق�سائية  اللجنة  وقــررت 
بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امــام  3.00م  ال�ساعة   2017/5/10
االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03190/2017 / �سكني 
اىل املدعى عليه : ميلن كار�ساندا�س روباريليا  

مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م
      وميثاء علي عبداهلل العوي�س   

بطلب  املركز  امام  ايجارات  02/03190/2017/�سكني  الدعوى  �سدكم  اأقــام  قد 
الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 
 2016/7/10 وحتى 2016/8/10   تاريخ الفاتورة النهائية للكهرباء واالخلء الفعلي  

مطالبة مالية - الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االربعاء 
الثامنة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امــام  3.00م  ال�ساعة   2017/5/10 املوافق 
لنظر  االإيــجــاريــة  املــنــازعــات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س  االإبــتــدائــيــة  بــالــدائــرة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/437 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- جولد ايه ايي م.د.م.�س 2- �سركة ذهب القاب�سة 
املحدودة جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد علي 
قره علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )92703( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خلل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/467 تنفيذ مدين  

ذ.م.م  العلني  للمزاد  الذهبي  اجلر�س  �سركة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
العاطي  التنفيذ/احمد عبد  ان طالب  جمهول حمل االقامة مبا 
عبدالرا�سي جاد قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
درهــم اىل طالب  وقــدره )49511(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1415  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- املنادر ملقاوالت �ــس.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
قد  مياه   امــاين  حممد  مياه  ان�سار  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا 
املبلغ  املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )16859( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )1381( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1269  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1-الوادي االبي�س للنقل وال�سحن والتخلي�س �س.ذ.م.م 
حممد  �ساهريز  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
اعــله والزامك  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى  اأقـــام  عليك  قــد  لطيف  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5845( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1039  تنفيذ عمايل 
�ــــس.ذ.م.م جمهول حمل  الــعــام  للنقل  لينك  �ــســده/1-عــمــان  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/راجد علي ديلور خان  قد اأقــام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )20255(
مبلغ )1812( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1216  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- حممد رم�سان للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عثمان حممد اف�سل  قد 
املبلغ  املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )6481( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )724( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1270  تنفيذ عمايل 
العازلة  باملواد  واالن�ساءات  االبنية  لتجهيز  العمرة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
�س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عبدالرفيق 
عبدالكرمي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12986( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1082( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1324  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- احمد م�سباح للعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
اخــرت غــلم فريد  قد  التنفيذ/عظيم  ان طالب  االقــامــة مبا  حمل 
املبلغ  املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )5000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1219 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ــســده/1- اخلــرباء لتجارة مــواد البناء �ـــس.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة احمد يو�سف وح�سن عبداهلل للتجارة 
علي  ح�سن  وميثله:ا�سماعيل  احلمادي  عبدالعزيز  عبداهلل  وميثلها/ح�سن 
والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  حممد اجلعبي قد 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )96011( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1218 تنفيذ جتاري
�ــــس.ذ.م.م  جمهول  البناء  مــواد  لتجارة  �ــســده/1- اخلـــرباء  املنفذ  اىل 
اجلب�س  منتجات  ل�سناعة  التنفيذ/اياكو  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
الدعوى  عليك  اأقــام  قد  اجلعبي  حممد  علي  ح�سن  وميثله:ا�سماعيل 
الــتــنــفــيــذيــة املـــذكـــورة اعــــله والـــزامـــك بــدفــع املــبــلــغ املــنــفــذ بـــه وقـــدره 
)186428.39( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
االلتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/226 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ــســده/1- �سركة جولد ايــه ايــي م.د.م.�ـــس  جمهول حمل 
قد  احلـــداد  فتحي  حممد  التنفيذ/�سريف  طــالــب  ان  مبــا  االقــامــة 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقــام 
املنفذ به وقدره )60517( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/182  ا�ستئناف جتاري    

جمهول  ذ.م.م  التجارية  و�سنائي  ح�سن  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
م.م.ح  تريدينغ  جـــرنال  ايــه.ايــه.ايــه   / امل�ستاأنف  ان  مبــا  االقــامــة  حمــل 
ا�ستاأنف/  قــد  املــرزوقــي  رو�ــســن  حمــي  �سيد  حممد  �سيد  وميــثــلــه:عــامــر 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/773 جتاري كلي بتاريخ:2017/1/25  
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مــن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رقــم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2016/491  نزاع تعيني خربة جتاري
اىل املتنازع �سده / 1-�سركة االحتاد للبناء واال�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املتنازع / �سيكاران ناير �سوري�س كومار - ب�سفته وكيل/را�سد حممد نا�سر 
علي امليل الزعابي - ب�سفته مالك/موؤ�س�سة خطم ال�سكلة للنقليات العامة - موؤ�س�سة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ابراهيم حممد احلمادي  قد  فردية وميثله:علي 
املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/6/7   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب 
امل�سلح  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات    الودية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1947  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/1- �سركة بهبهاين لتكنولوجيا الكمبيوتر �ــس.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/زينب عبا�س علي فلح �سريوانى وميثله:را�سد عبداهلل علي بن 
عرب مبا ان املدعي/زينب عبا�س علي فلح �سريوانى قد اقام الدعوى املذكورة اعله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/2/21 احلكم التمهيدي التايل:حكمت 
املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري احل�سابي املخت�س 
ا�سبوع  الــدور باجلدول ما مل يتفق االطــراف على ت�سمية خبري اخر خلل  �ساحب 
من تاريخ هذا احلكم تكون مهمته وفقا ملنطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة )علما 
املوافق:2017/5/14  التقرير( ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االحد  ايداع  يانه مت 

 .ch1.C.15:ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/839  جتاري كلي

اىل اخل�سم املدخل / 1- اونال �سيتني - ب�سفته �سريك يف �سركة قمر االر�س للخدمات 
اال�ست�سارات اللوج�ستية دي دبليو �سي - �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

لــلــخــدمــات اال�ست�سارات  قــمــر االر�ــــس  �ــســركــة  �ــســريــك يف  �ــســابــا هــوغــلــو - ب�سفته  ايــهــان 
اللوج�ستية دي بليو �سي - �س.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�س 
دبو  اللوج�ستية  اال�ست�سارية  خلدمات  االر�ــس  قمر  �سركة  من  �سريك  واخــراج  ال�سركة 
.   وحــددت لها جل�سة يوم االحــد املوافق  وورلــد �سنرتال والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب 
2017/5/14 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/673  جتاري كلي

- عن  كومار جوفيند   �سونيل   -2 �ـــس.ذ.م.م  العامة  للتجارة  �سوكيتو�س   -1  / املدخل  اىل اخل�سم 
�ــس.ذ.م.م -  العامة  بالتوقيع عن �سركة �سوكيتو�س للتجارة  نف�سه وب�سفته �سريك واملدير املخول 
وكفيل و�سامن للت�سهيلت امل�سرفية جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك ابوظبي الوطني 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  احلو�سني   ظبيك  �ساملني  زايــد  وميثله:نوال 
درهم  وقدره )798.943.61(  املتنازع مبلغ  للبنك  يوؤديا  بان  والت�سامم  بالت�سامن  املتنازع �سدهم 
باال�سافة اىل  للمتنازع �سدهم  املمنوح  القر�س  الجل  املتنازع عن  للبنك  امل�ستحق  الر�سيد  قيمة 
الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .   وحددت 
لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/5/15 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1292  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سراي ملواد البناء �س.ذ.م.م )حاليا( - ميربي فر�س فود ا�ستور 
�س.ذ.م.م )�سابقا( 2- اندري �سبالتاكوف جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
نا�سر احلــواي قد  نا�سر علي  دبي اال�سلمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبا�س 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )486.119.30( درهم مبا يعادل 
املحاماة.  واتــعــاب  وامل�ساريف  والــر�ــســوم  ال�سكر  مــن  جــرام  كيلو   )194.447.72( عــدد 
 Ch بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/5/10   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء 
C.13.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ، علما بانه مت 

احالة ملف الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/235  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يف ال بي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- عبد اهلل عبد الرحمن جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي اال�سلمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبا�س 
نا�سر علي نا�سر احلواي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/4/5 
بالزام  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  اال�سلمي  دبــي  ل�سالح/بنك  اعــله  املــذكــورة  الدعوى  يف 
وع�سرة  )مائتان  درهما   )210949( مبلغ  املدعي  اىل  يوؤديا  بان  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتهما  واربعون(  وت�سع  وت�سعمائة  االف 
يوما  ثلثني  خــلل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب  اليوم  اعتبارا من 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1289  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سمرية �سعيد �سامل العبدويل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك دبي اال�سلمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبا�س نا�سر علي احلواي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )196.052.72( 
درهم مبا يعادل قيمة )78.421.09( كيلو جرام من ال�سكر والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/5/17  ال�ساعة 8.30 �س 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 بثلثة اأيام على االأقل ، علما 
بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1251  جتاري جزئي

االقــامــة مبا  / 1-وجــاهــات علي م�سعود علي جمهول حمل  املدعي عليه  اىل 
ان املدعي/ �ساميه ا�سغر ا�سغر نواز خان ا�سغر وميثله:ا�سماعيل ح�سن علي 
حممد اجلعبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )50.000( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
يوم  لها جل�سة  التام. وحددت  ال�سداد  اال�ستحقاق يف:2016/1/1 وحتى  تاريخ 
االحد املوافق 2017/5/14  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1036  جتاري جزئي
 -2 �ـــــس.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لــلعــمــال  انــرتكــون  �سركة    -1  / عليه  املــدعــي  اىل 
العقارية  لوتاه  �س  �س  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  علي  حممد  علي  �سيد 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�س  وميثله:عبداهلل 
قيمة  درهــم   )12.500( مبلغ  االمــر  لطالبة  يوؤديا  بان  االمــر  �سدهما  املطلوب  بالزام 
ال�سيكيني املرتدين.  وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق  2017/5/9   ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيــام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/850  جتاري كلي

م�سوؤولية  )ذات  )ميتكو(  العامة  للتجارة  واوربـــا  االو�ــســط  ال�سرق  �سركة   -1  / عليه  املــدعــي  اىل 
حمدودة( 2- بي�ستون التجارية �س.ذ.م.م 3- عبدالرحيم غلمر�سا كرامند 4- عبا�س ر�سا ايرواين 
: من�سور  �سركة اجنبية(  وميثله  ايــران )فــرع  املدعي/ بنك ملي  ان  جمهويل حمل االقامة مبا 
عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�سامن والتكافل واالنفراد بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )109.000.000 درهم( )فقط 
القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام  مائة وت�سعة مليني درهم( والفائدة 
ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/5/16 ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1926  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- لوكينى نازاري ب الفي�س دو نا�س�سيمنتو  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ كباب رولز �ــس.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ندب خبري 
حما�سبي متخ�س�س يف الدعوى للطلع على كافة االوراق وامل�ستندات املقدمة فيها 
واالطلع على اوراق الق�سية املرورية رقم:2263/2013 �سري ومرور لتقدير اال�سرار 
والتلفيات التي حلقت باملدعي نتيجة احلادث املروري وماتكبده املدعي من م�ساريف 
احلادث  نتيجة  املــدعــي  فقده  الــذي  الفائت  الك�سب  ومــقــدار  التلفيات  هــذه  ال�ــســلح 
املروري والزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة  املــوافــق  2017/5/9    الثلثاء  يــوم  
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12012 بتاريخ 2017/5/6   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/47  جتاري جزئي
االقامة  حمل  جمهول  �سنقور  مو�سى  احمد  جا�سم  فهد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/2/22 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
بان  عليه  املدعي  بالزام  اخلالق  عبد  �سحادة  با�سم  ل�سالح/هيثم  اعــله  املذكورة 
يوؤدي للمدعي مبلغ )ت�سعني الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته  ال�سداد  وحتى  يف:2016/1/7  احلا�سل  اال�ستحقاق 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل 
�ساحب  با�سم  �سدر  االعــلن  هــذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     
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الفجر الريا�ضي
اأين �صيعتزل مي�صي؟ نادي الظفرة  يكرم اأبطال اجلودو واجلوجيت�صو 

واملتفوقني  املبدعني  بتحفيز  النادي  �سيا�سة  اإطار  يف 
االأن�سطة  يف خمتلف  اأبنائه  من  املجاالت  خمتلف  يف 
املزروعي  الريا�سية والثقافية قام �سالح بن جذالن 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي الظفرة بني �سوطي مباراة 
العربي  اخلليج  دوري  يف  الــقــدم  لكرة  االأول  فريقه 
اأمام فريق  باإ�ستاد حمدان بن زايد مبنطقة الظفرة 
يف  الــنــادي  واأبــطــال  امليداليات  اأ�سحاب  بتكرمي  حتا 
الفنية  واأجــهــزتــهــم  واجلـــودو  اجلوجيت�سو  ريا�ستي 
واالإداريــــــة وذلـــك تــقــديــرا جلــهــودهــم خـــلل املو�سم 
الــريــا�ــســي والــنــتــائــج االيــجــابــيــة الـــتـــي حتــقــقــت يف 

امل�سابقتني .

وقد ح�سر االحتفال خلفان املن�سوري ومر�سد املرر 
و�سامل  الريا�سية  للألعاب  الظفرة  �سركة  ع�سوي 
وخمي�س  القدم  لكرة  الظفرة  �سركة  ع�سو  املزروعي 

املزروعي املدير التنفيذي للنادي.
الظفرة للعبني  نــادي  اإدارة  وحتــدث رئي�س جمل�س 
اإجنازات  من  حتقق  مبا  م�سيدا  واأجهزتهم  املكرمني 
خلل املو�سم احلايل يف خمتلف االألعاب الفردية وما 
بذله جمل�س اإدارة �سركة الظفرة للألعاب الريا�سية 
من جمهودات اأثمرت عن كثري من االإجنازات موؤكداً 
دعمهم كمجل�س اإدارة لكل ما ميكن اأن يطور ويرتقي 

باأبناء النادي االأبطال يف جميع املجاالت.

اعتماد القائمة النهائية لبعثة املنتخب الوطني للجودو
امل�صارك �صمن وفد اللجنة الأوملبية الوطنية الر�صمي 

الدرعي  ثعلوب  بــن  حممد  اعتمد 
رئــيــ�ــس احتــــاد املــ�ــســارعــة واجلــــودو 
املنتخب  لبعثة  النهائية  القائمة 
الــوطــنــي لــلــجــودو املــ�ــســارك �سمن 
الوطنية  االأوملـــبـــيـــة  الــلــجــنــة  وفــــد 
الر�سمي وامل�سارك يف الدورة الرابعة 
الألعاب الت�سامن االإ�سلمي والتي 
ت�ست�سيفها العا�سمة االأذربيجانية 
باكو خلل الفرتة من 12 اإىل 22 
مايو/  اأيار اجلاري �سمن 7 األعاب 
الرماية،  بينها  اأخري خمتلفة من 
واألــــعــــاب الـــقـــوى، ورفـــــع االأثـــقـــال، 
والــتــايــكــوانــدو، والــكــاراتــيــه، وكرة 
الــطــاولــة، واألــعــاب اأ�ــســحــاب الهمم 
التميمي  نــا�ــســر  ت�سميه  ..ومتـــــت 
اأمني عام احتاد امل�سارعة واجلودو 

الت�صجيل متاح اليوم يف امليناء ال�صياحي

التجهيزات على قدم و�صاق مللحمة القفال 27
القارب م�صاركة كبرية مرتقبة يف اأعرق ال�صباقات البحرية حقق   2008 ويف  جــديــد 

الثالثة  للمرة  اللقب    16 الــزيــر 
 2009 عــــام  نــ�ــســخــة  وابــتــ�ــســمــت 
لطاقم ال�سفينة القفاي 4 ويف عام 
2010 توج طاقم ال�سفينة زلزال 
عام  توج  بينما  االأوىل  للمرة    25
2011 طاقم ال�سفينة دملا مارين 

.16
وحتديدا  االأخــــرية  الــ�ــســنــوات  ويف 
ال�سفينة  طــاقــم  تــوج   2012 عــام 
عام  الــلــقــب  وعـــــاد   31 الــ�ــســاحــل 
2013 اإىل طاقم ال�سفينة غازي 
توهج   2014 عــام  و�سهد   103
اللقب  ونـــال   33 بـــراق  ال�سفينة  
غــــازي  الــ�ــســفــيــنــة   2015 عــــــام 
الرابعة وجنح طاقم  103 للمرة 
ال�سفينة زلزال 25 بالفوز باللقب 

يف الن�سخة املا�سية عام 2016

ال�سفينة �سردال 83 باللقب عامي 
1996 و1997 وعاد اللقب عام 
 17 اجلــيــون  لل�سفينة   1998
طاقم  تتويج   1999 عــام  و�سهد 

ال�سفينة دا�س 45 .
ومـــــع بــــدايــــة االألـــفـــيـــة اجلـــديـــدة 
ال�سفينة  طــاقــم  فــاز   2000 عــام 
نـــال  ثـــــم  بـــالـــلـــقـــب    92 الـــــرائـــــد 
اللقب   30 بــراق  ال�سفينة   طاقم 
عام  ويف  و2002   2001 عامي 
باللقب   16 الــزيــر  فــاز   2003
جديد  بــطــل  ظــهــر   2004 ويف 
اأن  قبل   103 غــازي  ال�سفينة  مع 
لطاقم   2005 عــام  اللقب  يــعــود 
 2006 ثــم �سهد عــام   16 الــزيــر 

فوز غازي 103 من جديد.
طاقم  تتويج   2007 عــام  و�سهد 
كبطل   12 اأطــــلــــ�ــــس  الـــ�ـــســـفـــيـــنـــة 

االغــلــي يف الــ�ــســبــاقــات الــكــثــري من 
االأ�سماء.

وقد فاز بلقب الن�سخة االأوىل عام 
1991 القارب العوير 47  )43 
قدما ( وتاألق عام 1992 القارب 
و�سهد   ) قــدمــا   43(   46 فــار�ــس 
االأول  بطلني  1993تتويج  عــام 
36  يف فئة )43  القارب من�سور 
االأزيب  ال�سفينة  والــثــاين   ) قدما 

قدما(.  60( فئة  يف   22
وحتــــــــــولــــــــــت املــــــنــــــافــــــ�ــــــســــــة عـــــــام 
ال�سفن  فـــئـــة  1994لت�سمل 
ال�سراعية املحلية 60 قدما والتي 
يف  تـــوج  حــيــث  الــيــوم  اإىل  تتناف�س 
ذلك العام ال�سفينة براق 30  وفاز 
عام 1995 براق 30  وفاز طاقم 

امل�ساركة  املحامل  و�سل عدد  حيث 
قاربا   53 اإىل  االأوىل  الن�سخة  يف 
الن�سخة  يف  الـــعـــدد  و�ـــســـل  بــيــنــمــا 
الرقم  حــمــلــت  والــــتــــي  املـــا�ـــســـيـــة 
ال�ساد�س والع�سرين 112 �سفينة.

�سجل االأبطال
القفال  �ـــســـبـــاق  مـــ�ـــســـرية  �ـــســـهـــدت 
لــلــ�ــســفــن الــ�ــســراعــيــة املــحــلــيــة 60 
برعاية  �سنويا  يقام  والـــذي  قدما 
كرمية ودعم كبري من �سمو ال�سيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان 
حاكم دبي وزير املالية كان الفكرة 
من  الكثري   1991 عام  واملوؤ�س�س 
التناف�س حيث  الرائعة يف  امللحم 
والنامو�س  باللقب  الــفــوز  تــبــادل 

االأمر  ال�سغري  وحتى  الكبري  من 
اإىل كرنفال  التظاهرة  الذي حول 
عر�س  يف  املــئــات  وح�سور  بتواجد 
امللحمة  هذه  الإحياء  اخلليج  مياه 
الــتــاريــخــيــة وهـــذا يــوؤكــد احلر�س 
املــ�ــســاركــة يف هذه  الــ�ــســديــد عــلــى 

التظاهرة البحرية .
ال�سباق  يــجــمــع  اأن  املــنــتــظــر  ومـــن 
�سوف  �سفينة   100 عــن  يزيد  مــا 
بنامو�س  الــــفــــوز  عـــلـــى  تــتــنــافــ�ــس 
ي�سل  والــــــــذي  الـــكـــبـــري  الـــ�ـــســـبـــاق 
 10 اإىل  ال�سباق  جــوائــزه  جمموع 
الدعم  �سكل  حيث  درهـــم  مــليــني 
احلدث  راعــي  �سمو  مــن  املتوا�سل 
امل�ستمر  للتطور  حقيقي  مــرتــكــز 
 1991 تاأ�سي�سه عام  لل�سباق منذ 

البحرية  للريا�سات  الـــدويل  دبــي 
يرافق  العتيد زعبيل فيما  اليخت 
اليخت )فتح( والذي  اأي�سا  الوفد 
والذي  العائم  امل�ست�سفي  �سيمثل 
�ــســريافــق املــ�ــســاركــني طـــــوال اأيــــام 
احلدث اإ�سافة اإىل تتبع خط �سري 
ال�سباق اليوم ال�سبت ال�ستقبال اأية 
توفر  حالة طارئة ال قدر اهلل مع 
طاقم طبي متخ�س�س وم�سعفني.

مهرجاناً  الـــقـــفـــال  �ــســبــاق  ـــعـــد  وُي
تراثياً ينتظره �سباب الوطن بفارغ 
اأجدادهم  ارتــبــط  الــذيــن  الــ�ــســرب 
واآباوؤهم بهذا املوروث منذ �سنوات 
لي�ست بالق�سرية والذي يحمل يف 
فتجد  املــعــاين  مــن  الكثري  طياته 
االأ�سرة  اإفـــراد  جميع  �سباق  كــل  يف 

من  اأو  واملــــلك  الــنــواخــذة  جميع 
ينوب عنهم اإح�سار قائمة باأ�سماء 
الــبــحــارة واإفــــراد الــطــاقــم وجهات 
الهوية  ببطاقات  مدعما  عملهم 
اإجازة  اإ�ــســدار  اجــل  مــن  الوطنية 

خلل مواعيد ال�سباق.
ومن املنتظر اأن تغادر بعثة اللجنة 
ال�سابع  الــقــفــال  لــ�ــســبــاق  املــنــظــمــة 
ال�سراعية  لــلــ�ــســفــن  والــعــ�ــســريــن 
جزيرة  اإىل  قـــدمـــا   60 املــحــلــيــة 
ال�سباق  بداية  مكان  بونعري  �سري 
امل�ساركني  ال�ــســتــقــبــال  ا�ــســتــعــدادا 
اخلا�سة  االإجـــــــراءات  وا�ــســتــكــمــال 
بفح�س ال�سلمة على االآلة وقارب 

القطر.
بنادي  املنظمة  اللجنة  وفــد  ويقل 

الوطنية  املنتخبات  اختيار  خللها 
الــتــي تنظرها  املــخــتــلــفــة  الــعــمــريــة 
املــ�ــســاركــات اخلارجية  الــعــديــد مــن 
االإقليمية والدولية خلل ال�سيف 
التي  العرب  بطولة  واأبرزها  املقبل 

تقام يف مدينة االإ�سكندرية امل�سرية 
القادم. يوليو  اعتبارا من  6 

مـــن جــهــة ثــانــيــة هـــنـــاأ حمــمــد بن 
اإدارة  جمــلــ�ــس  الـــــدرعـــــي  ثـــعـــلـــوب 
تاي  واملـــاي  بوك�سنج  الكيك  احتـــاد 

موؤخرا  اإ�سهاره  مت  والــذي  اجلديد 
النيادي  عــبــداهلل  برئا�سة  مــنــفــردا 
على  والعمل  اللعبة  تطوير  بهدف 
ريا�سة  يخدم  مبــا  قاعدتها  ات�ساع 

االإمارات. 

انطليا  يف جورجيا يف ابريل املن�سرم 
،ثم مع�سكر جامعة �سكوبا بطوكيو 
الــيــابــانــيــة ، ويـــتـــوا�ـــســـل االإعــــــداد 
للم�ساركة يف بطولة اأ�سيا التي تقام 
 25 من   اعتبارا  قريغيز�ستان  يف 
مايو احلايل يف ختام االإعداد لدورة 
الريا�سية.  االإ�ــســلمــي  الت�سامن 
الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  واختتم 
اأما على م�ستوى املنتخبات العمرية 
للأ�سبال والنا�سئني فتبداأ االإعداد 
كـــاأ�ـــس �ساحب  املــ�ــســاركــة يف  عــقــب 
التي  الدولة للجودو  ال�سمو رئي�س 
يف  الرئي�سية  االحتـــاد  ب�سالة  تقام 
مايو  اأبـــو ظــبــي يـــوم اجلــمــعــة 19 
احلايل ،والتي �ستكون قا�سرة على 
اللعبني املواطنني والتي يتم من 

اجلـــــــودو  اأن  �ــــســــك  ال   – وقـــــــــال 
االإماراتي �سيكون حا�سرا ومطالبا 
لريا�سة  الــرائــعــة  الــ�ــســورة  بعك�س 
الر�سمي  الــوفــد  �ــســمــن  االإمــــــارات 
و�ـــســـط طـــمـــوحـــات كـــبـــرية الإعــــلء 
الريا�سية  راية الوطن يف املجاالت 
من  والــتــي  والثقافية  واملجتمعية 
الطيبة  الـــ�ـــســـورة  عــكــ�ــس  �ـــســـاأنـــهـــا 
مـــثـــل هذه  االإمــــــــــارات يف  لــ�ــســبــاب 

اللقاءات الريا�سية .
بــــن ثعلوب  اأطـــــمـــــاأن حمـــمـــد  كـــمـــا 
اإعـــداد منتخب  �سري  على  الــدرعــي 
اجلودو الذي بداأ من خلل مع�سكر 
اليابان ثم اأبو ظبي واأعقبه ال�سفر 
للم�ساركة يف بطولة اجلراند بري 
اأقــيــمــت يف مدينة  الـــتـــي  لــلــجــودو 

االأوملبية  اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل 
العامة  الــهــيــئــة  وجـــهـــود  الــوطــنــيــة 
ومبا   ، والريا�سة  ال�سباب  لرعاية 
للجودو  الــطــيــبــة  الــ�ــســمــعــة  يعك�س 
تـــاألـــق يف مو�سم  الــــذي  االإمــــاراتــــي 
جائزة  بــتــكــرمي  وحــظــي   2016
�سمن  اهلل(  الدولة)حفظه  رئي�س 
كــوكــبــة مـــن اأ�ـــســـحـــاب االجنــــــازات 
عـــ�ـــســـر على  احلــــــــــادي  لـــلـــمـــو�ـــســـم 
اجلائزة  عمر  متثل  والتي  التوايل 
امل�ساركة  لــتــاأتــي   ، تــاأ�ــســيــ�ــســهــا  مــنــذ 
االإ�سلمية الريا�سية املقبلة و�سط 
 57 من  ريا�سي   4000 م�ساركة 
اأنـــحـــاء العامل  دولــــة مـــن خمــتــلــف 
االإ�ــســلمــي ومــن خــلل مناف�سات  
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اأمـــــني �ـــســـنـــدوق االحتــــــاد الــــدويل 
لـــلـــجـــودو رئــيــ�ــســا لــبــعــثــة اجلـــــودو 
خليفة  وهــم  العبني   3 ت�سم  التي 
احلو�سني امل�سارك يف وزن 66 كجم 
، ومي�سا يف وزن 90 كجم ، وايفان 
اأن  بعد   ، 100 كجم  وزن حتت  يف 
االوملبي  العــبــنــا  مــ�ــســارك  تـــعـــذرت 
املميز توما لظروف الإ�سابته خلل 
راحته  تطلب  مما  طوكيو  مع�سكر 
ليخ�سر اجلودو م�ساركته .                                                                  
االإعداد  ب�سرورة  الــدرعــي  ووجهة 
ترجمه  املقبلة  للدورة  جيد  ب�سكل 
وجهودها  الــوطــنــيــة  اللجنة  لثقة 
املــتــوا�ــســلــة مـــن اأجــــل اإعـــــلء راية 
ريــا�ــســة االإمــــــــارات بــرئــا�ــســة �سمو 
را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ 

هذه  اأن  اخلــاطــري  وبــني  والــطــالــبــات.   الطلبة  �سملة 
�ست�سمل  املـــبـــادرة  مــن  االويل  املــرحــلــة 
نهاية  اأخرى قبل  توزيع دفعات  اأي�سا 
العام الدرا�سي احلايل ثم �سننتقل اإيل 
اإيل دفعات  الثانية يف التهئية  املرحلة 
توجيهات  وقـــف  اهلل  �ــســاء  اإن  قــادمــة 
�سعادة �سامل بن هويدن رئي�س جمل�س 
االأدارة واخلطة املر�سومة لهذة املبادرة 
اأن ن�سل ايل اكرب عدد  بحيث نحاول 
ممــكــن ونــنــ�ــســر الــ�ــســعــادة عــلــي وجوه 
عام  العام  امل�ستهدفني وجنعل يف هذا 
خري و�سعادة واأمان دائم ميلوؤه الفرح 
والتفاوؤل واالإبداع . م�سريا اإىل اأن ما 
هذا  يف  احلكيمة  قيادتنا  من  ن�ساهده 
ا�ستقبال  يف  املتوا�سل  للعمل  لنا  وموجه  دافــع  االطــار 
تربعات اأبناء املجتمع من امللب�س الريا�سية واال�ستفادة 
ال�سركاء يف  كافة  بدعم  واأ�ساد  الأكــرب عدد ممكن  منها 
وامل�ساهمة  للنادي  الريا�سي  عام اخلري  م�سروع  اإجنــاز 

بجهود ملمو�سة يف تعزيز امل�ساركات لعام اخلري .

اإدارة  رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس  اخلـــاطـــري  نائب  �ــســرح حــمــيــد 
نـــادي الــذيــد الــثــقــايف الــريــا�ــســي رئي�س 
الريا�سي  اخلــــري  عــــام  مــــبــــادرة  جلــنــة 
لـــنـــادي الـــذيـــد الــريــا�ــســي الــثــقــايف عن 
عــام اخلري  ملــبــادرة  االأويل  املرحلة  بــدء 
وفق اخلطة التي و�سعتها اإدارة النادي 

�سمن م�ساريعها لعام اخلري .
بتوزيع  قــــام  الـــذيـــد  نـــــادي  اإىل  واأفــــــاد 
امل�ستهدفني  عــلــي  الــريــا�ــســيــة  املــلبــ�ــس 
من اأبناء املجتمع وخا�سة االأيتام منهم 
حيث مت تخ�سي�س 800 ظقم ريا�سي 
وبــدلــة وفــانــيــلــة خـــروج مت تــوزيــعــهــا يف 
وبداء  الذيد  ومدينة  ال�سارقة  مدينة 

باملدار�س اخلا�سة املوجودة. 
بتوزيع  بالنادي  العام  ال�سر  اأمني  اجلاي  ،با�سر خليفة 
تخ�سي�س  مت  حيث  الــذيــد  مدينة  يف  االأويل  الــدفــعــة 
اهلل  عبد  حميد  قام  بينما  ريا�سي  طقم  قطعة   400
اخلاطري  بتوزيع الدفعة الثانية يف املرحلة االويل يف 
300 قطعة ملب�س ريا�سية  مدينة ال�سارقة وخ�ست 

ل�سباق  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  تــوا�ــســل 
لل�سفن  والع�سرين  ال�سابع  القفال 
قدما   60 املــحــلــيــة  الـــ�ـــســـراعـــيـــة 
دبــي الدويل  نــادي  والـــذي ينظمه 
برعاية  الـــبـــحـــريـــة  لـــلـــريـــا�ـــســـات 
كرمية من �سمو ال�سيخ حمدان بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�ــســد 
وجتهيزاتها  جهودها  املالية  وزيــر 
النطلقة  التنازيل  العد  بــدء  مع 
احلدث الكبري يوم ال�سبت املقبل .

املحامل  ت�سجيل  عملية  وت�ستمر 
الكبري  الـــ�ـــســـبـــاق  يف  ــاركــة  لــلــمــ�ــس
يف  الــيــوم  الـــنـــادي  مــقــر  وي�ستقبل 
الراغبني  جميع  ال�سياحي  امليناء 
الـــــدوام  �ـــســـاعـــات  املـــ�ـــســـاركـــة يف  يف 
ال�سباقات  جلــنــة  عـــرب  الــر�ــســمــيــة 
يف الــنــادي وذلــك من اجــل االإنهاء 
وقبل  االإجـــراءات مبكرا  كافة  من 
موعد اإغلق باب الت�سجيل املجدد 

له ظهر يوم االأربعاء املقبل.
لل�سباق  املنظمة  اللجنة  ونا�سدت 
امل�ساركة  يف  الــــراغــــبــــني  جـــمـــيـــع 
ال�سفينة  ملكية  اإح�سار   �ــســرورة 
القطر  قــــارب  مــلــكــيــة  اإي  ــافــة  اإ�ــس
�ــســاريــة املــفــعــول كــمــا نــوهــت على 

بدء املرحلة الأويل ملبادرة عام اخلري الريا�صي لنادي الذيد بتوزيع 800 طقم ريا�صي على املجتمع 

دوري ال�صلة الأمريكي يفتتح اأكادميية يف افريقيا 
االأمريكي  ال�سلة  كــرة  دوري  رابــطــة  رئي�س  نــائــب  فــول  جــالــو  اأمــــادو  قــال 
للمحرتفني امل�سوؤول عن افريقيا اإن الرابطة افتتحت اأول اأكادميية تدريب 
لها يف افريقيا يف خطوة تهدف لتو�سع وجودها يف القارة ومنح اللعبني 

االأفارقة فر�سة اأكرب للن�سمام للبطولة االأمريكية.
وافتتحت االأكادميية يف ال�سنغال الواقعة يف غرب افريقيا حيث �سبق واأنتج 
برنامج تعاون م�سرتك لتطوير املواهب مع الرابطة جمموعة من اللعبني 

املحرتفني من بينهم جورجي دينج العب ميني�سوتا تيمربولفز.
وقال اأمادو جالو فول لل�سحفيني يف العا�سمة دكار الهدف من االأكادميية 
هو فتح طريق مبا�سر اأمام ال�سبان املوهوبني حتى ال يعتمد م�ستقبلهم على 
ال�سدفة. وهذه االأكادميية هي جزء من خطة للتو�سع حول العامل وتاأتي 
بعد افتتاح ثلث اأكادمييات يف العام املا�سي يف ال�سني. ومن املقرر افتتاح 

اثنتني يف الهند وا�سرتاليا.

غولدن �صتايت يوا�صل
 انت�صاراته بالأدوار الإق�صائية

�سجل الثلثي كيفن دورانت و�ستيفن كوري ودراميوند جرين 69 نقطة 
يوتا  �سيفه  عــلــى   104-115 وريــــورز  �ستيت  غــولــدن  فريقهم  لــيــفــوز 
االأمريكي  ال�سلة  كــرة  لــدوري  االق�سائية  لـــلأدوار  الثانية  جــاز يف اجلولة 

للمحرتفني .
وبهذا الفوز يتقدم وريورز -2�سفر يف النتيجة االإجمالية للمواجهة بني 
الفريقني والتي حت�سم على اأ�سا�س االأف�سل يف �سبع مباريات يف الدور قبل 

النهائي للق�سم الغربي.
11 كرة مرتدة  ا�ستحواذه على  اإىل  باالإ�سافة  25 نقطة  دورانــت  و�سجل 

بينما اأ�ساف كوري 23 نقطة من بينهم خم�س رميات ثلثية.
واأحرز جرين 21 نقطة بينما اكتفى كلي طوم�سون بت�سجيل 14 نقطة 

لو�سيف حامل اللقب.
وجنح وريورز يف الفوز بف�سل ما قدمه الفريق يف الربع االأول الذي اأنهاه 

متقدما 15-33.
ثم   47-60 اإىل  املباراة  االأول من  الن�سف  نهاية  الفارق مع  وقل�س جاز 
قل�س الفارق بثلث نقاط اأخرى يف الربع الثالث قبل اأن ينجح وريورز يف 

اإنهاء املباراة ل�ساحله.
33 نقطة  امل�سجلني يف �سفوف جاز بر�سيد  اأبــرز  وكــان جــوردون هايورد 
واأ�ساف الفرن�سي رودي جوبري 16 نقطة وا�ستحوذ على 16 كرة مرتدة.

وميكن جلولدن �ستيت �سمان الظهور يف نهائي الق�سم للمرة الثالثة على 
التوايل لو انت�سر يف املباراتني املقبلتني يف يوتا يومي ال�سبت واالثنني.




