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•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اعترب 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
ال���ذي رف��ع فيه  الأول  ال��ي��وم  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  الأب 
نهيان طيب اهلل ثراه واإخوانه بناة الحتاد 
ع��ل��م دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
الثاين من دي�سمرب 1971 اأ�سبح بالن�سبة 
ميالد  توؤكد  التي  احلقيقة  يوم  جميعا  لنا 
�سعب ووطن مي�سي قدما حتت تلك الراية 
والزده����ار.  وال��ن��ه��و���س  ال��رف��ع��ة  اأوج  لبلوغ 
واأ�ساف �سموه يف ت�سريح له خالل ح�سوره 
مرا�سم الحتفالية برفع علم البالد خفاقا 
ام�����س  ال��داخ��ل��ي��ة ظ��ه��ر  ف����وق م��ب��ن��ى وزارة 
الإداري�����ة  ت�سكيالتها  ك��اف��ة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
الوطنية  امل��ب��ادرة  اإن  ال��دول��ة  يف  ومبانيها 
التي  ال��ه��ادف��ة  الكرمية  وال��دع��وة  ال�سامية 
وجهها �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
�سيدي  ت�سلم  وذكرى  العلم  بيوم  لالحتفاء 
راع�����ي امل�����س��رة ق���ي���ادة ال���وط���ن يف ال��ث��ال��ث 
م��ن نوفمرب م��ن ك��ل ع��ام على ه��ذا النحو 
الحتادي ال�سامل ب�سقيه الر�سمي وال�سعبي 
وموعدا  اأخ���رى  ح��ب  حلظة  ميثل  امل�ستمر 
م��ت��ج��ددا ل��ل��ع��رف��ان وال����ولء ل��ل��وط��ن ول��رب 
�ساحب  �سيدي  الكبرة  الإماراتية  الأ�سرة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي ميثل رمزا 
الأ�سا�س.  وركيزتها  اخلالدة  الوحدة  لهذه 
اإ�سراك عدد  الداخلية على  وحر�ست وزارة 
غفر من الطلبة املر�سحني والدار�سني يف 
والتدريبية  التعليمة  موؤ�س�ساتها  خمتلف 
والفخر  العزة  حلظة  ب��دوره��م  لي�ستلهموا 
املوؤ�س�سون  الآب����اء  �سهدها  ال��ت��ي  العظيمة 
حلظة رفع علم الإمارات لتبقى ماثلة يف 
على  يتعاهدون  الأج��ي��ال  اأذه���ان 
منبثقاتها  و�سون  قد�سيتها 
اأب���������������د الأب����������دي����������ن. 

بعزف  ال�سرطة  مو�سيقى  فرقة  و�سدحت 
���س��الم العلم وال�����س��الم ال��وط��ن��ي ت��زام��ن��ا مع 
قيام �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية برفع علم الدولة لين�ساب مبهابة 
تت�ساعد  ال���رج���ال  ه���ام���ات  ف����وق  واإج������الل 
األوانه الزاهية حتاذي �سارية العلم كما تبزغ 
فرتقبه  ال�����س��م��اء  ك��ب��د  ل��ب��ل��وغ  ال�سم�س 
ال���ع���ي���ون ال���������س����اه����رات و���س��ط 
ق��ل��وب م��وؤم��ن��ة بحق 
ه�������ذا ال���ع���ل���م 

نا�سر  ال��ل��واء  الح��ت��ف��ال  �سهد  ال��ع��ل��ي��اء.  يف 
خلريباين النعيمي الأمني العام ملكتب �سمو 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
واللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل 
واللواء عبدالعزيز  بالإنابة  الداخلية  وزارة 
الوقائي  الأم��ن  ال�سريفي مدير عام  مكتوم 
خليل  واللواء  ب��ال��وزارة  اجلنائي  والتحقيق 
واخل��دم��ات  املالية  ع��ام  مدير  ب���دران  داوود 
مدير  املنهايل  العو�سي  بن  حممد  واللواء 

ع���ام امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة ب�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي 

واللواء اأحمد نا�سر الري�سي 
م����دي����ر ع������ام ال��ع��م��ل��ي��ات 

امل�����رك�����زي�����ة ب�������س���رط���ة 
اب��وظ��ب��ي وامل��دي��رون 

ال���ع���ام���ون وع����دد 
ك����������ب����������ر م�����ن 

ال���������س����ب����اط 
و��������س�������ف 
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�سيف بن زايد: يوم العلم هو يوم احلقيقة
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان م�ست�سار  اأعرب �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 
الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
اأب��وظ��ب��ي ع��ن اع���ت���زازه وف��خ��ره ال��ك��ب��ري��ن بتفاعل 
الإم���ارات���ي���ني ج��م��ي��ع��ا م���ع م���ب���ادرة ���س��اح��ب ال�سمو 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س  ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س 
الإم��ارات  فيه علم  يرفع  يوما  الأربعاء  ام�س  بجعل 
فوق كافة موؤ�س�سات ووزارات وبيوت الإمارات اإحياء 
وتذكرا م�ستمرا لذاك اليوم العظيم الذي رفع فيه 
ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  املوؤ�س�س  الكبر  الراحل 
زايد بن �سلطان اآل نهيان علم الدولة للمرة الأوىل 
النطالق  اإ���س��ارة  تلك  لتكون  املوؤ�س�سني  اإخ��وان��ه  مع 
بناء  ف��رادة يف  التجارب واأكرثها  اأعظم  لواحدة من 
الدولة وحتقيق التنمية والزدهار يف ربوعها. وقال 
�سموه اإن هذه املنا�سبة تتخذ قيمة م�ساعفة اأي�سا اإذ 
تاأتي بالتزامن مع ذكرى تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدولة حفظه اهلل  نهيان رئي�س  اآل  زايد  خليفة بن 
ب��اإذن  له  املغفور  نهج  على  �سار  ال��ذي  الدولة  رئا�سة 
م�سرة  يف  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل 
م�ساف  يف  ت�سبح  حتى  بالدولة  والرت��ق��اء  التنمية 
والتطوير  البناء  دعائم  من  اأر���س��اه  مبا  العامل  دول 
العمل  الإم��ارات��ي��ني م��ن قيم  ومب��ا زرع���ه يف نفو�س 
والإجن��از والت�سامح واملحبة التي باتت من ال�سمات 

اأينما حلوا.  العامل  وتك�سبهم احرتام  التي متيزهم 
العلم  ي��وم  اإن  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اف 
ل يج�سد ق��ي��م��ة وج��دان��ي��ة ووط��ن��ي��ة ك��ب��رة لأب��ن��اء 
ثناياه جميع  يلخ�س يف  لإن��ه  بل  الإم���ارات فح�سب 
بني  احلقيقي  والت�سامن  وال��وف��اء  ال��وح��دة  معاين 
رفع  مل��ب��ادرة  تلبيتهم  ولي�ست  ك��اف��ة  الإم����ارات  اأب��ن��اء 
العلم فوق كل زاوية و�سقف وركن من اأركان الوطن 
اإل تعبرا �سافيا خال�سا عن مت�سكهم العميق بهذا 
الوطن بيتا موحدا ي�سمهم جميعا ومي�سي بهم نحو 
م�ستقبل زاهر اآمن مفعم بالإجنازات لهم ولالأجيال 
امل��ق��ب��ل��ة. وق����ال ���س��م��وه حت���ت راي����ة وط��ن��ن��ا احلبيب 
�سابقت القيادة احلكيمة الزمن وجتاوزت التحديات 
و�سنعت الإجنازات لرفع راية الإمارات عالية خفاقة 
النا�س من  الإم��ارات وجهة يق�سدها  اأ�سبحت  حتى 
اإجنازاتها  �سر  على  ليتعرفوا  الأر����س  اأ�سقاع  كافة 
ال�سر  اإن  اليوم  نقول  ونحن  وازده��اره��ا  وجناحاتها 
موحدين  و�سنبقى  زلنا  وم��ا  كنا  اأن��ن��ا  يف  يكمن  كله 
دوم��ا حتت ه��ذه ال��راي��ة وم��ا متثله من قيم �سامية 
بذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  كبر  بفخر  متذكرين  رفيعة 
بها ما�سني  لبناء دولتنا والرتقاء  املوؤ�س�سون  اآباوؤنا 
بثقة كاملة يف م�سرة التنمية بقيادة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأكرث فاأكرث  اهلل ورعاه حتى يرتفع علمنا ويرفرف 
والنجاح  التاألق  من  املزيد  نحو  الإن�سانية  �سماء  يف 

الذي ي�ستحقه اأبناء اإماراتنا الغالية. 

•• اأبوظبي-وام: 

وانتمائنا  ولئ��ن��ا  رم���ز  ال��ع��ل��م  �سيظل  ع��ن��وان  حت��ت 
ا�ستجابة  ..اإنه  ال�ساعة  اأخبار  ن�سرة  ووحدتنا قالت 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مل��ب��ادرة 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي اأن يكون هذا اليوم يوم العلم .. �ستزين 
اجل��ه��ات وال���دوائ���ر وال�����وزارات الحت��ادي��ة وامل��ن��ازل 
الإم���ارات  دول��ة  بعلم  اليوم  ظهر  ع�سرة  الثانية  يف 
العربية املتحدة اإميانا بقيمته رمزا للولء والنتماء 
اأن اعتماد يوم  ال��وح��دة والحت����اد. واأ���س��اف��ت  وق��وة 
العلم منا�سبة وطنية �سنوية اعتبارا من هذا العام 
يحتفل فيها املواطنون واملقيمون على اأر�س الدولة 
ال�سمو  �ساحب  تويل  بيوم  الحتفال  مع  بالتزامن 
ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ح��ف��ظ��ه اهلل م��ق��ال��ي��د احل��ك��م ال����ذي ي��واف��ق ال��ث��ال��ث 
الولء والعتزاز  من �سهر نوفمرب..اإمنا يعرب عن 
اإجن��ازات يلم�سها  للقيادة الر�سيدة وما حققته من 
اأبناء الوطن جميعا يف املجالت كافة. ولفتت الن�سرة 
التي ي�سدرها مركز الإمارات للدرا�سات و البحوث 
ب��اإذن اهلل تعاىل  املغفور له  اأن  اإىل  ال�سرتاتيجية.. 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رفع العلم الوطني 
دولة  معلنا ميالد   1971 دي�سمرب  الثاين من  يف 
42 عاما  م��ن  م��ا يقرب  م��رور  بعد  الحت���اد والآن 
الإم���ارات  تاأ�سي�س دول��ة الحت��اد حتتفل دول��ة  على 
الوطني  العلم  يوم  ب�  و�سعبا  قيادة  املتحدة  العربية 
بعد ما و�سلت اإليه من تقدم ونه�سة �ساملة اأ�سبح 
العلم الوطني معهما رمزا وعنوانا لتجربة احتادية 
بف�سل  اأرك��ان��ه��ا  تر�سيخ  ا�ستطاعت  وق��وي��ة  ناجحة 
الأ�س�س التي و�سعتها قيادتها التاريخية. واأكدت اأن 
الدولة توا�سل الآن بخطى واثقة مرحلة التمكني 
التي  والثقايف  والجتماعي  والقت�سادي  ال�سيا�سي 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 

اإعالء �ساأن الدولة و منحها موقعها الذي ت�ستحقه 
ب��ني الأمم وال�����س��ع��وب ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي 
اأن حالة التفاعل الكبرة  والدويل. وبينت الن�سرة 
الدولة  موؤ�س�سات  جانب  من  العلم  يوم  مبادرة  مع 
املختلفة واأبناء الوطن جميعا يف خمتلف الإمارات 
يف  خفاقا  عاليا  ورفعه  بالعلم  لالحتفاء  واملناطق 
كل مكان اإمنا..توؤكد عمق الروح الوطنية الطاغية 
التي ت�سري يف �سرايني كل مواطن ومواطنة احتفال 
وابتهاجا وفخرا واعتزازا بالعلم الوطني فالفرحة 
على  يتناف�سون  الوطن  اأبناء  جعلت  التي  العارمة 
تعبر  خ��ر  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ه��ي  بالعلم  بيوتهم  ت��زي��ني 
الواحد  الوطن  اأبناء  التي جتمع  الو�سائج  عن قوة 
بقيادتنا  ال��ك��رمي  �سعبنا  اأب��ن��اء  وت��رب��ط  ناحية  م��ن 
الر�سيدة من ناحية ثانية كما اأنها يف الوقت نف�سه 
تعد ا�ستفتاء فريدا على الولء والنتماء اإىل العلم 
والأر����س وه��ذا ه��و ال�سر وراء ق��وة دول��ة الإم���ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وم���ا ت�����س��ه��ده م��ن ا���س��ت��ق��رار على 
هو  الوطني  العلم  اأن  واأك���دت  املختلفة.  امل�ستويات 
الرمز ال�سامخ الذي كافح يف ظله الآب��اء والأج��داد 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  �ساأن دولة  اأجل رفع  من 
وه���و ال��راي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب اأن يعمل ك��ل اإم���ارات���ي يف 
املحافل  كل  يف  عالية  خفاقة  جعلها  على  مكان  كل 
الذي  بالتقدير  حتظى  اأن  على  ويحر�س  الدولية 
قيادة  حت��ت  رائ���دة  ل��دول��ة  رم���زا  ب�سفتها  ت�ستحقه 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  عظيمة جعلت من دولة 
والنمو.  التطور  مقومات  كل  متلك  ع�سرية  دول��ة 
وقالت اأخبار ال�ساعة يف ختام مقالها الفتتاحي اإنه 
من منطلق اإميانه بقيمة العلم الوطني وما ميثله 
من اأهمية رمزية ومعنوية لدولة الإمارات العربية 
والبحوث  للدرا�سات  الإم��ارات  مركز  املتحدة..فاإن 
ال�سرتاتيجية بح�سور �سعادة الدكتور جمال �سند 
مببادرة  اليوم  يحتفل  املركز  ع��ام  مدير  ال�سويدي 
الهوية  تعزيز  يف  لأهميتها  منه  اإدراك���ا  العلم  ي��وم 

الوطنية وتر�سيخ اأوا�سر دولة الحتاد القوية.

هزاع بن زايد يعرب عن فخره واعتزازه مببادرة رفع العلم 

 اأخبار ال�ساعة : �سيظل العلم رمز والئنا وانتمائنا ووحدتنا

ا�ستجابة ملبادرة نائب رئي�س الدولة  

جريدة الفجر حتتفل بيـوم العلـم
تاأكيدا على مبادىء الولء والنتماء والعتزاز براية الحتاد ورمز الوحدة، 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ملبادرة  وا�ستجابة 
احلملة  اإط���ار  و�سمن  دب���ي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
الثالث من �سهر  ب�)يوم العلم( والتي ت�سادف  الوطنية وال�سعبية احتفال 
نوفمرب ذكرى تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئا�سة 
املنا�سبة  بهذه  الفجر  جريدة  ،�ساركت  احلكم  مقاليد  اهلل  حفظه  الدولة 
الوطنية حيث رفع علم الدول �سعادة عبيد حميد املزروعي رئي�س حترير 
التحرير  مدير  البا�سل  �سريف  الدكتور  ذل��ك  يف  يرافقه  الفجر  ج��ري��دة 

وفريق العمل يف اأق�سام اجلريدة.
ي�سكل  اليوم  ه��ذا  اأن  امل��زروع��ي  �سعادة عبيد حميد  اأك��د  ذات��ه  ال�سعيد  على 
وال��رج��ال  الأب��ط��ال  اأول��ئ��ك  خاللها  م��ن  ن�ستذكر  جميدة  وطنية  منا�سبة 
الوطنيني الذين رفعوا راية الحتاد ووحدوا اأركان الدولة حتت علم واحد 
العريبة يف  الأم��ة  �سهدتها  اأعظم جترية وحدوية  واأطلقوا  �سنة   42 قبل 
تاريخها املعا�سر .. كما هي فر�سة مباركة لنقف وقفة العتزاز والإجالل 
للروح الطاهرة ملوؤ�س�س الدولة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد طيب 
والقلوب  وال�سمائر  ال�سفوف  وح��دوا  الذين  واإخ��وان��ه  الطاهر  ث��راه  اهلل 
واأر�سوا اأركان دولة عزيزة الأركان م�سانة مهابة مزدهرة اأ�سبحت تناف�س 

اأكرب دول العامل وحتقق املعجزات كل يوم .
واأ�ساف املزورعي : اإننا يف يوم العلم جندد عهد الولء والإخال�س والن�سواء 
حتت راية قائد م�سرة اخلر والبناء والنماء �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان ربان ال�سفينة واأمل الحتاد و�سمانته ..معاهدين �سموه 
الكبرة لإع��الء راية  املزيد من الإجن��ازات  على امل�سي قدما نحو حتقيق 

الوطن خفاقة عالية يف �سماء العزة واملجد .  
املنا�سبة الطيبة مع ذكرى تويل �ساحب  اإن تزامن هذه  واأ�ساف �سعادته: 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة مقاليد احلكم تعرب 

عن �سدق الولء والإخال�س والنتماء اإىل علم الدولة وقائد الوطن.
واأ�سار املزروعي اأن وحدة اأبناء الإمارات واحتادهم حتت راية الإمارات هي 
ال�سمانة الأكيدة لعزتهم وكرامتهم داعيا اإىل زرع قيم هذا العلم ورمزيته 
يف ال��ق��ل��وب وال�����س��م��ائ��ر واإع���الئ���ه ���س��اخم��ا خ��ف��اق��ا م��ع��ربا ع��ن وط���ن ال��ع��زة 
وقهر  التحدي  ووط��ن   .. واملحبة  والت�سامح  الإن�سانية  ووط��ن  والفتخار 

املعجزات .
يف  حتيي  الكلمة  معنى  بكل  وطنية  م��ب��ادرة  املنا�سبة  ه��ذه  اإن  وا�ستطرد: 
القلوب قيم الولء .. ومعاين النتماء .. وطاقة متنحنا العزمية والإ�سرار 

والتحدي لبناء م�ستقبل اأكرث ازدهارا ومناء.
واختتم املزروعي ت�سريحه م�سيدا باملبادرة الوطينة الكبرة التي اأطلقها 
ورعاها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم واملتمثلة بالحتفاء 
بعلم الدولة تزامنا مع ذكرى تويل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة مقاليد 
قول  دائما  بالأحتفاء  جديرة  العزيزة  ورايته  الوطن  اأن  م�سرا   ، احلكم 
بقيم  واإمياننا  وانتمائنا  وطنيتنا  م��دى  عن  وتعبرا  وممار�سة   .. وفعال 

الدولة وبحكمة قائدنا احلكيم وقيادتنا الر�سيدة .
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يف لقاء �سم اأكرث من األفي طالب وطالبة من اجلامعات الوطنية 

من�سور بن زايد ي�سيد بدور رجال االأعمال املواطنني يف اإجناح مبادرة )اأب�سر(

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

يف ل����ق����اء ����س���م اأك�������رث م����ن األ����ف����ي ط��ال��ب 
وط��ال��ب��ة م���ن ج��ام��ع��ات الإم��������ارات وزاي����د 
وخليفة وكليات التقنية العليا عقد بقاعة 
امل����وؤمت����رات ال���ك���ربى ب��ج��ام��ع��ة الإم�������ارات 
�سمن  الرئا�سة  �سئون  وزارة  اإل��ي��ه  ودع���ت 
العمل  ثقافة  لن�سر  الأوىل  التوعية  حملة 
ب��ال��ق��ط��اع اخل����ا�����س، اأ�����س����اد ���س��م��و ال�����س��ي��خ 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة بدور 
اإجناح مبادرة  املواطنني يف  الأعمال  رجال 
)اأب�سر( التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
حفظه اهلل، بهدف تعزيز م�ساركة الكوادر 
بالقطاع اخلا�س  العمل  �سوق  الوطنية يف 
ال���وزراء وزير  ، وق��ال نائب رئي�س جمل�س 
لديه  اخلا�س  القطاع  اأن  الرئا�سة  �سوؤون 
الكثر من الوظائف الهامة التي تتنا�سب 
مع العديد من التخ�س�سات العلمية التي 
لتكون  اختيارها  الوطن على  اأبناء  حر�س 
هدفا يف حياتهم العملية ونبه نائب رئي�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة اإىل اأن ثقافة 
العمل يف القطاع اخلا�س ما زالت حمدودة 
املجتمع  اإليه  يتطلع  الذي  بالقدر  ولي�ست 
م�سرا اإىل اأن الكثر من اأبناء الوطن ويف 
يف�سلون  اجل��ام��ع��ات  خريجي  مقدمتهم 

الإلتحاق بالقطاع احلكومي.
ويف تاأكيد �سمن اللقاء الذي ح�سره معايل 

وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  حمدان  ال�سيخ 
ومعايل  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 
والدكتور  ال��دول��ة  وزي��ر  ال�سام�سي  ميثاء 
علي را�سد النعيمي مدير جامعة الإمارات 
رئي�س  ال�سام�سي  ع��م��ران  حممد  وم��ع��ايل 
وال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��ي��ا  التقنية  ك��ل��ي��ات  جم��م��ع 
ط��ي��ب ك��م��ايل م��دي��ر ع���ام ك��ل��ي��ات التقنية 
ال��ع��ل��ي��ا وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء وزي��ر 
اإىل  ن�ستمع  اأن  املهم  م��ن  الرئا�سة  ���س��وؤون 
جميع الأفكار والآراء التي ميكن اأن ت�سهم 
يف اإجناح توجه الدولة نحو توفر الفر�س 
اإىل  واأ�سار  مواطن  لكل  العمل  يف  املنا�سبة 
اأن اأراء طالب وطالبات اجلامعات ميكن اأن 
يعول عليها الكثر وقال من املهم اأن نفكر 
الأف��ك��ار  مناق�سة  اأج��ل  م��ن  جماعي  ب�سكل 
واملبادرات التي ميكن من خاللها الو�سول 

واإن  حتى  واملقرتحات  احللول  اأف�سل  اإىل 
التي  القوانني  بع�س  تعديل  ذل��ك  تطلب 
وت�ساعد  اجلماعي  العمل  اإث���راء  يف  ت�سهم 
مواطن  لكل  املنا�سبة  الفر�س  اإيجاد  على 
م���وؤك���دا ع��ل��ى اأن ال��ق��ان��ون وج���د ب��ال��درج��ة 
وخدمة  العامة  امل�سلحة  اأج��ل  من  الأوىل 
اأف��راد املجتمع.  ودعا نائب رئي�س ال��وزراء 
يف  املبالغة  ع��دم  اإىل  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر 
اإعداد الباحثني عن عمل راف�سا ا�ستخدام 
على  نراهن  اأننا  وقال  العاطلني  م�سطلح 
اأب��ن��ائ��ن��ا م��ن امل��واط��ن��ني وامل��واط��ن��ات داع��ي��ا 
ال��ع��م��ل  ال��ت��م��ي��ز يف  اإىل  ك���ل واح�����د م��ن��ه��م 
، م�سرا  العمل فقط  ولي�س  ي��وؤدي��ه  ال��ذي 
البيت حيث  تبداأ من  العمل  قيمة  اأن  اإىل 
ي��وؤدي  اأن  اأهمية  وال��دي��ه  م��ن  الطفل  يعي 
عمال نافعا لنف�سه ولوطنه. كما دعا نائب 

يف  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ال��ل��ق��اء ال���ذي ام��ت��د لأك���رث م��ن �ساعة اإىل 
اإعداد برامج لإر�ساد الطلبة قبل دخولهم 
اجلامعة لختيار التخ�س�س الذي يتنا�سب 
يكون  اأن  املهم  م��ن  وق��ال  املجتمع  وح��اج��ة 
ه��ن��اك تن�سيق ب��ني احل��ك��وم��ة واجل��ام��ع��ات 
التخ�س�س  ناحية  من  املخرجات  لتحديد 
التخ�س�سات  ه��ذه  يف  املطلوبة  والإع�����داد 
يوفر  �سوف  التن�سيق  ه��ذا  اأن  على  م��وؤك��دا 
وكذلك  اخل��ري��ج  على  اجل��ه��د  م��ن  الكثر 
ال��دول��ة  اق��ت�����س��اد  اأن  اإىل  م�����س��را  املجتمع 
التي حتتاج  املتنوعة  هو من القت�ساديات 
خل��ري��ج��ني ذوي ك��ف��اءات ع��ال��ي��ة م��ن اأج��ل 
اإ نجاح القطاع اخلا�س مطالبا اجلميع باأن 

يختاروا الرقم )واحد( هدفا لهم.
وا���س��ت��ع��ر���س ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء وزي���ر 

����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة ال��ع��دي��د م���ن امل���ب���ادرات 
ليكون من بينها امل�ساريع التي مت التعاقد 
ت�سعة  اإىل  جمملها  يف  ت�سل  ال��ت��ي  عليها 
اأخرى  م�ساريع  اإىل  اإ�سافة  درهم  مليارات 
ق��ي��د ال���درا����س���ة وامل��ن��اف�����س��ة ت��ق��در ب��اإح��دى 
اإىل  �سموه  اأ���س��ار  كما   ، دره��م  مليار  ع�سرة 
تنفيذها  التي مت  التحتية  البنية  م�ساريع 
وت�����س��ل اإىل ث��الث��ة م��ل��ي��ارات دره����م وق��ال 
اأن ك��ل ه���ذه امل���ب���ادرات ه��دف��ه��ا الأ���س��ا���س��ي 
ه���و امل���واط���ن م�����س��را اإىل ت�����س��ك��ي��ل جل��ان 
موزعة يف مناطق الدولة ومنها الإم��ارات 
التي  ال��ق��رارات  اتخاذ  اأج��ل  من  ال�سمالية 
على  م��وؤك��دا  ك��ل منطقة  وح��اج��ة  تتنا�سب 
على  قوي  وب�سكل  اللجان مطلعة  اأن هذه 
اأجل تقدمي  الحتياجات لكل منطقة من 
هذا   . التوجهات  هذه  تخدم  التي  الأفكار 
�سوؤون  وزي��ر  الدولة  رئي�س  نائب  دعا  وقد 
عدد  زي���ادة  اإىل  اخل��ا���س  القطاع  الرئا�سة 
الوظائف املتاحة لديه وامل�ساركة يف مبادرة 
)اأب�����س��ر( ع��ل��ى اأن ي��ق��وم ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 
بتحديد التخ�س�سات التي يحتاجها داعيا 
�سموه اإىل تقدمي امل�سورة الهادفة من اأجل 
اإ نجاح هذا التوجه، كما دعا �سمو املواطنني 
اإىل النخراط يف العمل بالقطاع اخلا�س 
بدون تخوف م�سرا اإىل اأهمية اأن يح�سل 
اأداء دوره  اخلريج على خربات متكنه من 
ال�سيخ  �سمو  اأك���د  وق��د  ه��ذا  امل�ستقبل.   يف 
اأن خدمة  اآل نهيان على  زاي��د  من�سور بن 
الوطن يف اأي جمال من املجالت هو واجب 

وطني يجب اأن يعلمه اجلميع. 

من�سور بن زايد يرفع علم الدولة ب�ساحة 
احلرم اجلامعي جلامعة االإمارات

•• العني-الفجر:

الذي ي�سادف ذكرى  العلم  ب يوم  ال�سعبية احتفال  الوطنية  �سمن احلملة 
رئا�سة  اهلل  حفظه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ت��ويل 
ال��وزراء  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ال�سيخ من�سور بن  �سمو  ، قام  الدولة 
وزير �سوؤون الرئا�سة برفع علم دولة الإمارات يف ال�ساحة املقابلة للمدخل 
الرئي�س للحرم اجلامعي اجلديد جلامعة الإمارات و�سط ح�سور مميز من 
العلمي معايل  التعليم العايل والبحث  امل�سوؤولني يف مقدمتهم وزير  كبار 
الدكتورة ميثاء  الدولة ومعايل  نهيان وزير  اآل  ال�سيخ حمدان بن مبارك 
ال�سام�سي ومدير جامعة الإمارات الدكتور علي را�سد النعيمي حيث عزفت 
طالبات  رددت  كما   ، الإم���ارات  لدولة  الوطني  ال�سالم  ال�سرطة  مو�سيقى 

جامعة الإمارات الأنا�سيد الوطنية املعربة عن هذه املنا�سبة..



اأخبار الإمارات
اخلميس  -   7  نوفمبر    2013 م   -   العـدد    10939

Thursday   7    November   2013  -  Issue No   10939

23

وزارة اال�سغال العامة ت�سارك يف يوم العلم

وزير اال�سغال العامة واملوظفون يرفعون علم االمارات عاليا

مبنا�سبة االحتفاالت الوطنية بيوم العلم

جمل�س اأبوظبي الريا�سي يرفع اأ�سدق التهاين للقيادة الر�سيدة و�سعب االإمارات 

احتفال ا�ستثنائي يف نادي العني بيوم العلم 

الفوعة ت�سارك يف احتفاالت يوم العلم

•• دبي-الفجر:

ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�����س��م��و 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د ال م��ك��ت��وم 
رئي�س  دب��ي  ال��دول��ة حاكم  رئي�س  نائب 
جم��ل�����س ال���������وزراء، ب��الح��ت��ف�����ال ب��ي��وم 
العلم، �س��������ارك معال�ي الدكتور عبداهلل 
العامة  النعيمي وزير ال�سغال  بلحيف 

برفع  العامة  ال�سغال  وزارة  موظفي 
علم دول��ة الم���ارات ام��ام مقر ال��وزارة 
ب���دب���ي، ان���ط���الق���ا ل���ب���دء ح��م��ل��ة )ي���وم 

العلم(.
وبهذه املنا�سبة رفع معاليه ا�سمى ايات 
والتربيكات اىل مقام �ساحب  التهاين 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل مبنا�سبة عيد 

جلو�سه التا�سع وذلك يف حمفل احتفال 
الوزارة بهذه املنا�سبة العزيزة .

اليوم يحمل  ب��ان ه��ذا  وا���س��اف معاليه 
الرائدة  املعاين وال��دللت  العديد من 
الذاكرة احلية لتحولت  اخلالدة فهي 
ال�����س��ل��ب��ة  الإرادة  ���س��ن��ع��ت��ه��ا  ع��ظ��ي��م��ة 
والعزمية القوية، ويف هذا اليوم يجب 
اأن نتوقف يف حلظات تاأمل نتذكر فيها 

الدور الكبر والإجنازات الرائعة التي 
ح��ق��ق��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن اهلل ال��وال��د 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
ب��اأن �ساحب ال�سمو  ث��راه، موقنني  اهلل 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال��دول��ة ق��د جن��ح ب��اق��ت��دار يف ا�ستكمال 

امل�سرة.
كما ا�ساد معايل الوزير عبداهلل بلحيف 

العلم حيث  ي��وم  م��ب��ادرة  على  النعيمي 
اأنه يرمز للعزة وال�سموخ وما تعرب عنه 
هذه املبادرة لإبراز ولئنا لوطنا املعطاء 
اأعمارهم  اأطال اهلل يف  الكرام  وحكامنا 
كما عرب عن فخره واعتزاره و�سعادته 
مب�ساركة جميع موظفي وزارة ال�سغال 
مبنى  ام��ام  العلم  �ساريه  برفع  العامة 

وزارة ال�سغال العامة. 

برفع  ال��ري��ا���س��ي  اب��وظ��ب��ي  جمل�س  احتفى 
املتحدة عاليا  العربية  الم��ارات  دولة  علم 
يف مقره بكورني�س ابوظبي، وذلك ا�ستجابة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ل��دع��وة 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بالبدء 
يف حملة وطنية و�سعبية �ساملة وم�ستمرة 
احتفال ب� يوم العلم الذي ي�سادف الثالث 
م���ن ���س��ه��ر ن��وف��م��رب ذك����رى ت���ويل �ساحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

رئي�س الدولة حفظه اهلل رئا�سة الدولة.
نائب  املحمود  ابراهيم  �سعادة حممد  ودعا 
والريا�سة  لل�سباب  العامة  الهيئة  رئي�س 
الريا�سي  اب��وظ��ب��ي  ملجل�س  ال��ع��ام  الم���ني 
بتجمع كافة منت�سبي وكادر املجل�س برفع 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ل��الح��ت��ف��اء  ال���دول���ة  اإع����الم 
ال��غ��ال��ي��ة ال���ت���ي ت��ر���س��خ ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
واح����رتام رم��ز ال��دول��ة والن��ت��م��اء وال���ولء 
ل��ل��وط��ن وق���ي���ادت���ه ال���ر����س���ي���دة، م���وؤك���دا ان 
على  حري�س  ال��ري��ا���س��ي  اب��وظ��ب��ي  جمل�س 
ال��وط��ن��ي مع  ال��ت��الح��م  امل�����س��ارك��ة وجت�سيد 
املوؤ�س�سات والهيئات الحتادية واحلكومية ، 

ملعب  على  ا�ستثنائي  باحتفال   ، العلم  ي��وم  اأم�س  ظهر  العني  ن��ادي  د�سن 
وامل��راح��ل  الأل��ع��اب  ال��ن��ادي يف خمتلف  زاي���د، مب�ساركة لع��ب��ي  ب��ن  خليفة 
ال�سنية، ف�ساًل عن املديرين التنفيذيني ل�سركات النادي ومديرو القطاعات 

والإدارات وجميع املوظفات واملوظفني بالنادي.
وتاأتي احتفالية نادي العني ا�ستجابة ملبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، 
رعاه اهلل ، اإميانا بقيمة العلم كرمز للولء والنتماء وقوة للوحدة والحتاد، 
اإذ مت اعتماد يوم العلم كمنا�سبة وطنية �سنوية اعتباراً من هذا العام، حيث 
يحتفل فيها املواطنون واملقيمون على اأر�س الدولة بالتزامن مع الحتفال 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بيوم تويل �ساحب 
حفظه اهلل مقاليد احلكم الذي يوافق �سنوياً الثالث من نوفمرب، تعبراً 
عن الولء والعتزاز للقيادة الر�سيدة وما حققته من اإجنازات يلم�سها اأبناء 
الوطن يف جميع املجالت.  وردد العيناوية الن�سيد الوطني لدولة الإمارات 
�سارية ملعب  الدولة على  رفع علم  اأثناء  رائع  املتحدة، يف م�سهد  العربية 
خليفة بن زايد واعترب املحتفلون اأن حملة رفع العلم جت�سد مقولة البيت 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  اأخ��راً  اأطلقها  التي  متوحد 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وتدعم احلب 
التالحم  لتعزيز  ل�سعارها،  الوفاء  ت�ستحق  التي  للدولة  وال��ولء والنتماء 

الوطني ودعم الهوية الوطنية.

•• العني - الفجر:

احتفلت �سركة الفوعة �سباح اليوم، مع كافة الدوائر احلكومية 
والهيئات واملوؤ�س�سات يف الدولة والذي ي�سادف يوم ال�ساد�س من 
وج��اء  املجيد  ال��ي��وم  بهذا  ال��دول��ة  احتفالت  م��ع  تزامناً  نوفمرب 
ذلك تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل، كمنا�سبة تزيد من ثقافة وتقدير العلم باعتباره رمزاً للوطن 
ال�سمو  �ساحب  تويل  يوم  مع  بالتزامن  اإليه  النتماء  ولتكري�س 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، مقاليد 
احل��ك��م يف ال��ث��ال��ث م��ن ن��وف��م��رب. وق��د ح��ر���س على ح�سور هذه 
جمل�س  رئي�س  الحبابي  عاي�س  ظافر  املهند�س  �سعادة  الفعالية 
وموظفو  الأق�����س��ام  وروؤ���س��اء  امل���دراء  وك��اف��ة  الفوعة،  �سركة  اإدارة 
ال�سركة حيث مت رفع علم الدولة ابتهاجاً بهذه املنا�سبة الطيبة، 
الفتتاحية  الكلمة  بالقاء  الدارة  جمل�س  رئي�س  �سعادة  قام  وقد 
التي هناأ فيها المارات حكومة و�سعباً على هذه املنا�سبة الكرمية 
وحث فيها جميع املوظفني على الخال�س يف العمل وذلك تعبراً 

عن حبهم وولئهم لهذا الوطن الغايل.
وقام جميع احل�سور برفع العلم يف متام ال�ساعة 12 ظهراً اإيذاناً 
ببدء حملة )يوم العلم(، كما قام اجلميع بتاأدية الن�سيد الوطني 
يف اأجواء احتفالية �سادتها البهجة وال�سرور وحب الوطن والولء 

برفع علم الإمارات عالياً �ساخماً حتت �سعار روح الحتاد.

انطالقا من واجبه وم�سوؤوليته يف املجتمع 
، ودور خططه واإ�سرتاتيجيته التي غر�ست 
، وع���ززت م�ساهد احلب  ال��وط��ن��ي  امل��ف��ه��وم 

والإخال�س للوطن والقيادة احلكيمة . 
ورف�������ع الم�������ني ال����ع����ام مل��ج��ل�����س اب���وظ���ب���ي 
ال��ري��ا���س��ي ا����س���دق ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات 

زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
اآل  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل واإخ��وان��ه��م��ا 
الع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 

ل��الحت��اد ح��ك��ام الم����ارات واأول���ي���اء العهود 
الحتفالت  مبنا�سبة   ، الإم���ارات  و�سعب   ،
ال��وط��ن��ي��ة ب��ي��وم ال��ع��ل��م ال����ذي ج���اء ل��ي��وؤك��د 
ل��ل��ع��امل ع��ل��ى ال��ت��ف��اف ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة 
الطيبة  الأر����س  ال��وط��ن حبا بهذه  واأب��ن��اء 
امل���ع���ط���اءة ويف اخل����ت����ام الح���ت���ف���ال ع��اه��د 

منت�سبو جمل�س ابوظبي الريا�سي القيادة 
ال��ري��ا���س��ي مبوا�سلة  وال��ق��ط��اع  ال��ر���س��ي��دة 
املجل�س،  عليه  ي�سر  ال��ذي  الوطني  النهج 
وال�سعي الدوؤوب لتقدمي اأق�سى العطاءات 
بريا�سة  والتقدم  الرفعة  من اجل حتقيق 

ابوظبي دعما لريا�سة المارات .

لبنى القا�سمي: يوم العلم 
ير�سخ االنتماء للوطن 

•• اأبوظبي-وام:

را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الكرمية  امل��ب��ادرة  م��ن  انطالقا 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س 
خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  قامت  بالعلم  لالحتفال  يوم  بتخ�سي�س 
القا�سمي وزيرة التنمية والتعاون الدويل خالل حفل اأقامته الوزارة ظهر 
امل�ساعدين وكافة منت�سبي الوزارة  ام�س وبح�سور وكيل الوزارة والوكالء 

برفع علم دولة الإمارات العربية التحدة اأمام مقر الوزارة باأبوظبي.
الغالية تر�سخ قيم حب  املنا�سبة  اأن هذه  واأك��دت معاليها خالل الحتفال 
الوطن و�سدق النتماء لرتابه والعمل على رفع �ساأنه عاليا.. وقالت لي�س 
غريبا اأن يخ�س�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
الثالث من  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يوم  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
نوفمرب لالحتفال بعلم وراية الإمارات لي�سادف يوم تويل �ساحب ال�سمو 
الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن 
لتوؤكد تلك املبادرة الكرمية من �سموه وتر�سخ معاين التفاف ال�سعب حول 
يعرب  ال��ذي  علمها  ورف��ع  امل�سرة  لقائد  وال��وف��اء  له  العهد  وتاأكيد  قيادته 
وموؤ�سرات  منجزاتها  وتطور  ومكوناتها  وهويتها  دولتنا  خ�سو�سية  عن 

تطورها.
واأ�سافت معاليها يف كل يوم نرى اإجنازات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة وا�سحة و�سوح ال�سم�س فهو قائد فريد ا�ستكمل 
م�سرة بناء الوطن وحافظ على وحدته وا�ستقالله ومل يبخل حفظه اهلل 
من اأجل رفاهية اأبناء الوطن وحتقيق التقدم والريادة لالإمارات يف �ستى 
املحافل الدولية حتى باتت الإم��ارات منوذجا يحتذى به يف التنمية وبناء 
الأمم وذلك كله يف فرتة قيا�سية.. م�سرة اإىل اأن اجنازات �سموه تعمق من 
ال�سائبة  وتوجهاتها  روؤيتها  حول  والتفافنا  لقيادتنا  انتمائنا  وقوة  �سدق 
ف�سموه ر�سخ يف وجداننا جميعا كيف يكون القائد احلق لوطنه وكيف يكون 

والدا لأبناء بلده �ساعيا حفظه اهلل لتوفر احلياة الرغدة والكرمية لهم.
قيادتنا  نحب  كيف  تعلمنا  لقد  القا�سمي  لبنى  ال�سيخة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
دومنا جماملة ول مواربة لن الأبواب دائما كانت مفتوحة لأبناء الوطن 
عليهم  حت��ن��و  ال��ك��رمي��ة  واأي��ادي��ه��ا  همومهم  تتلم�س  وك��ب��ره��م  �سغرهم 
معاليها  واأ�سافت  وخارجيا.  داخليا  البناء  رحلة  ت�ستكمل  الوقت  ذات  ويف 
اإذ نرى علم الإم��ارات وراي��ة عزها ومنائها يعلو عاما بعد عام خفاقا  اإننا 
فذلك  وتقدير  ب��اح��رتام  ال��ع��امل  ل��ه  وينظر  ال��دول��ي��ة  املحالف  خمتلف  يف 
وجهود  بتوجيهات  حتققت  والتي  دولتنا  لطموحات  عري�سا  عنوانا  ميثل 
قيادتنا الر�سيدة احلثيثة واملخل�سة و�ساهدا عرب تاريخنا املتوا�سل والغني 

بالجنازات على مدى تالحم ال�سعب واأبناء الدولة مع قائدهم.

موا�سفات ترفع العلم ب�سكل متزامن يف 
اأبوظبي ودبي بح�سور م�سوؤوليها وموظفيها

•• ابو ظبي - دبي-الفجر: 

تفاعال مع مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ، رعاه اهلل ، لالحتفاء ب يوم 
العلم يف ذكرى تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
، مقاليد احلكم رفعت هيئة الإم��ارات للموا�سفات و  الدولة ، حفظه اهلل 
املقايي�س موا�سفات علم الإمارات ب�سكل متزامن مبقريها يف اأبو ظبي ودبي 

يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر اأم�س الأربعاء.
و اأك���د ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س حم��م��د ���س��ال��ح ب���دري م��دي��ر ع���ام هيئة الإم����ارات 
للموا�سفات واملقايي�س موا�سفات بالوكالة عقب قيامه برفع العلم بح�سور 
بالهيئة  العاملني  كافة  اع��ت��زاز  اأك��د  بالهيئة  والعاملني  امل�سئولني  كافة 
اأبناء دولتنا الفتية باحلملة الوطنية ال�ساملة امل�ستمرة التي  كغرهم من 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم لرفع علم الإمارات 
مع  والتحامنا  دولتنا  ملوؤ�س�سي  وامتناننا  لوطننا  ع�سقنا  عن  تعبرا  عالياً 
اأج���ل احل��ف��اظ على  ال��غ��ايل والنفي�س م��ن  ب��ب��ذل  بع�سنا وع��ه��دن��ا ووع��دن��ا 

احتادنا.
و اأكد اأن هذا اليوم ميثل يوماً وطنياً �سعبياً ت�سارك فيه كل اأطياف املجتمع 
اأبناء  ك��ل  على  الغالية  املنا�سبة  بهذه  و�سعادتنا  فخرنا  ع��ن  فيه  للتعبر 
الإمارات و بهذا اليوم الوطني الكبر م�سرا اإىل اأن الهيئة حتر�س دائماً 
على الحتفال بيوم العلم كونها منا�سبة وطنية من خالل احتفالية مميزة 
يتم من خاللها رفع العلم تعبراً عن معاين احلب والوفاء والولء للوطن 
تليق  وطنية  اج���واء  يف  العلم  برفع  الحتفال  مت  حيث  احلكيمة  وقيادته 
ومكانة وقيمة »يوم العلم« الذي ن�سعى من خالله اإىل »غر�س روح املحبة 

لدى العاملني بالهيئة واملتعاملني معها.
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العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
      اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2052 جت كل - م ت- ب-اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية      
اجلن�سية:  القبي�سي  جمعة  عبداهلل  وميثلها/حممد  ع  م  �س  التمويل  دار  مدعي/ 
المارات مدعي عليه: احمد حممد �سعيد احمد البل اجلن�سية: المارات      مو�سوع 
الدعوى: مطالبة مالية  109.860 درهم املطلوب اعالنه/  احمد حممد �سعيد احمد 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات   اجلن�سية:  البل 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/11/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/11/4
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
      اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1145 جت جز - م ت- ب-اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية        
الرحمن  ف�سل  احمد  نا�سهود  ميثلها  وال�سراميك  للبال�سرت  ما�سهود  مدعي/ 
العامة  وال�سيانة  للمقاولت  الذهبية  الو�سمه  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية: 
اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية  13.500 درهم املطلوب اعالنه/   
بالن�سر   المارات عنوانه:  العامة اجلن�سية:  وال�سيانة  للمقاولت  الذهبية  الو�سمه 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/11/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
    اعالن بالن�شر 

امام  املنظورة  اي��ج��ارات   )  2013/3292( رق��م  الق�سية  يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية ) ابوظبي( اللجنة الثانية واملرفوعة 
من املدعية/ �سركة ام بي ام العقارية وذلك لعالن املدعى عليها/ 
�سركة ا�س اي ا�سم ميدل اي�ست منطقة حرة ذ.م.م وميثلها: �سكري 
الثالثاء  ي��وم  ال��دع��وى جل�سة  لنظر  وق��د حت��دد  ن�سرا  دبغي  عدنان 
وذلك  اللجنة  مقر  يف  م�ساًء   6.00 ال�ساعة  يف   2013/11/26 املوافق 

على نفقة �ساحب العالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
    اعالن بالن�شر 

جلنة  ام��ام  املنظورة  ايجارات   )  2013/1920( رقم  الق�سية  يف  تقرر  لقد 
ف�����س امل��ن��ازع��ات الي��ج��اري��ة ) اب��وظ��ب��ي( اللجنة ال��ث��ان��ي��ة وامل��رف��وع��ة من 
حممد،  يا�سني  الدين  التجارية/�سالح  ل��الآلت  ال�سريع  �سركة  املدعي/ 
العامة  وال�سيانة  للعقارات  �سندة  �سركة  عليها:  امل��دع��ى  لع��الن  وذل��ك 
وميثلها/ عبداهلل حممد مو�سى عي�سى ابو حليقة ن�سرا   وقد حتدد لنظر 
الدعوى جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/12 يف ال�ساعة 6.00 م�ساًء يف 
مقر اللجنة )�سارع الدفاع- منطقة مع�سكر اآل نهيان خلف �سندوق الزواج 

وال�سوؤون الجتماعية(  وذلك على نفقة �ساحب العالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1843 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
املنفذ �سده  الهند     الدين احمد اجلن�سية:  التنفيذ/ احمد تاج  طالب 
جوان  اعالنه:  املطلوب  الفلبني   اجلن�سية:  داكاناي  مانيبوج  جوان   :
مانيبوج داكاناي اجلن�سية: الفلبني عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/529 جت 
 2014/1/5 املوافق  الحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ظ  اأ  ب-  ت-  م  جز- 
الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/1223 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �سده/1- تكنيت داميوندز ) �س م ح(مديرها كارل كري�ستان  جمهول 
ال��ذه��ب والمل��ا���س )�����س.ذ.م.م(  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/ جممع 
وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن   ومبوجب القرار ال�سادر من اللجنة 
فانك  دب��ي  ببلدية  وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�سل  اخلا�سة  الق�سائية 
دره���م( اىل طالب  وق���دره )197889  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ���س��داد   -1 ب��الت��ي:  مكلف 
التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.       
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2010/1263   جتاري كلي              

ان  الق��ام��ة مب��ا  ذ.م.م  جمهول حم��ل  الكرتوميكانيكل  تلكا   -  1  / امل��دع��ى عليه  اىل  
عبدالرحمن  عبدالرحمن حممد  ذ.م.م وميثله:  اي�ست  داتا ميدل  /دامين�سن  املدعي 
ال�سرهان النعيمي    قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  كتعوي�س  درهم(   2000.000.00( وقدره  مبلغ  توؤدي  بان 
ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  وق��ت  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
او  لذا فانت مكلف باحل�سور   ch2.E.22 بالقاعة  ال�ساعة 9:30 �س   2013/11/12
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل .    
ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/1114   جتاري كلي              

اي��راين اجلن�سية ح�سب  ن��وك��وراين-  1 - حميد يد اهلل رم�ساين  املدعى عليه /  اىل  
ل  التجارية  الرخ�سة  يف  وار  ه��و  ح�سبما  ن��وج��اراين  رم�ساين  وحميده  �سفره  ج��واز 
اي  اي  ام  املدعي /بي  ان  �سركة يونيك ميتال تكنولوجيز جمهول حمل القامة مبا 
�سي العامليه للتجارة العامة ���س.ذ.م.م     قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بعزل مدير �سركة يونيك ميتال تكنولوجيز �س م ح املدعو/ حميد رم�ساين بوجاراين 
املدير  حمل  يحل  لل�سركة  مديرا  �سانديال  علي  احمد  علي  �سوكت  ال�سيد/  وتعيني 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سالحيات  بنف�س  امل��ع��زول 
لذا فانت مكلف   ch1.C.15 الحد املوافق 2013/11/17 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .    
ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1068   جتاري كلي              
اىل  املدعى عليهما / 1 - البداير لالن�ساءات �س .ذ.م.م وميثلها مديرها/ �سيد ح�سني 
�سبر 2- �سيد ح�سني �سبر جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي: فينك�س كونكريت 
الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  قد  ����س.ذ.م.م    ال�سناعية  وايف  برودكت�س- فرع من 
املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ )130.028 درهم( والر�سوم 
تاريخ  من  ت�سري  �سنويا   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املعجل.  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
لذا فانت مكلف   ch1.C.15 الحد املوافق 2013/11/17 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .    
ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/510   جتاري جزئي              
اىل  امل��دع��ى عليه/ 1 - ه��دى ���س��رور ���س��امل ف���روز اب��و حلقي ال�سحي جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي: دار التمويل �س م ع- وميثلها/ حممد عبداهلل جمعه القبي�سي 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ع��رب   بن  علي  را�سد عبداهلل  وميثله: 
بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )89.268 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانوينة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.    وحددت لها جل�سة يوم 
لذا فانت مكلف   ch1.A.1 الثالثاء املوافق 2013/11/26 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
�سيكون  ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.    
ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1354   جتاري  كلي              
اىل  املدعى عليه/ 1 -  ن�سراهلل حياتقلي يو�سلياين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي: بنك �سادرات ايران 
وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
 60620313.98( قدره  اجماليا  مبلغا  للمدعى  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والت�سامن  بالتكافل   )2-1( عليهما 
درهم(وبالت�سامن  والتكافل مع املدعى عليها اثالثة يف حدود مبلغ وقدره )3450000 درهم( من اجمايل 
املبلغ �سالف الذكر وبالت�سامن والتكافل مع املدعى عليه  الرابع يف حدود مبلغ )4000000 دولر امريكي( او 
ما يعادلة بالدرهم الماراتي وقدره )14695200 درهم( من اجمايل املديونية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 11% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف  2013/4/29 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
او  لذا فانت مكلف باحل�سور   ch2.E.21 يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/21 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 
على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري) وامرت بتق�سر مدة امل�سافة اىل ا�سبوع 

من تاريخ الن�سر(.    
ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7    
 اعـــــــالن       

خورفكان:ال�سيد/ والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
عبداهلل �سعيد عبداهلل خملوف النقبي اجلن�سية: المارات وطلب الت�سديق     على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري )امل�سكن ملقاوالت االملنيوم والزجاج ( واملرخ�س 
من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم  604182 ال�سادر بتاريخ 
2010/1/12 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان  اىل ال�سيد / جا�سم حممد خمي�س 
حممد النقبي اجلن�سية: المارات بن�سبة 50% وال�سيد: خمي�س حممد خمي�س حممد 
النقبي اجلن�سية: المارات بن�سبة 50% وحتويل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل 
�سركة ت�سامن وتغير ال�سم التجاري اىل التفاين ملقاولت الملنيوم والزجاج.   ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات 

ذوي ال�سان يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل   
حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية  7 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7    
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة: ح�سيبي للألكرتونيات   )�س.ذ.م.م(  
دي��رة-  ال�سايجي-  جن��ات  ملك   109 رق��م  مكتب  العنوان:   547296 الرخ�سة:  رق��م 
التجاري:  بال�سجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�سئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل  ن��اي��ف  
63484 تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانهاب�سدد الغاء الرتخي�س اخلا�س 
بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى 
من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد 
مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae اللكرتوين  
معه كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 1068 /2013 نزاع جتاري                  
اىل املتنازع �سده/1- الن��زا ميديا ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
�سلمان  علي  حممد  وميثله:  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  ميديا  ك�ساب  املتنازع/ 
امل���رزوق���ي ق��د اق���ام عليك ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ن��دب خبر 
املحاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى  الزام  متخ�س�س مع 
ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2013/11/18   وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
مبكتب امل�سلح لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على القل.  
امل�شلح                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2012/1086 تنفيذ جتاري
طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد وميثله ال�سيد/ ا�سد ح�سن بورين   عنوانه: امارة دبي- �سارع ال�سيخ زايد- 
فندق الفرمونت- برج �سما تاور- الطابق الول-مكتب رقم 105  املنفذ �سده: احمد حممود عزام      عنوانه: 
امارة دبي- الرب�ساء - ريزيدن�س بال�س- �سقة 407    انه يف يوم الربعاء املوافق 2013/11/20 ال�ساعة 6.00 
م�ساء ويف اليام الثالث الثالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة ا�سافه ادناه لدى اجلهة التي 
www.emiratesauction. انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae ( وعلى راغبى ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل  عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا برره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتكات. او�ساف العقار: 
وحدة �سكنية- املنطقة: مدينة دبي الريا�سية الكائنة يف برج حمزة- رقم الوحدة 609 قيمة الر�س رقم 45 

امل�ساحة: 80.33 قدم مربع الثمن ال�سا�سي: 600000 درهم    مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/301  جتاري كلي                
امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- غ��الحم�����س��ن ح�سني ح�سن جن���اد  جم��ه��ول حمل  اىل 
القامة مبا ان املدعي / برتو دريلينغ كومباين م د م �س وميثلها/ مهدي 
كا�ساين برفيز وميثله: را�سد عبداهلل على بن عرب   نعلنكم بان املحكمة 
قررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 2013/11/4 يف الدعوى املذكورة اعاله. 
حتددت  وقد  الدعوى  يف  املنتدب  اخلبر  ال�سيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم 
بالقاعة  9.30 �سباحا  ال�ساعة  امل���واف���ق2013/11/20  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة 

ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1205   احوال نف�س م�شلمني              
اىل  املدعى عليه / 1 -  �سعيد حممد احمد   جمهول حمل القامة مبا 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  �سليمان   جامي  /مكيه  املدعي  ان 
وامل�ساريف.    وال��ر���س��وم  ح�سانة  واث��ب��ات  وال�سرر  للهجر  ط��الق  دع��وى 
 8:30 ال�ساعة   2013/12/16 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.12 بالقاعة  �س 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري. 
رئي�س ال�شعبة                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/301  ا�شتئناف جتاري

ذ.م.م     تريدينج  ج��ي��رال  ج��ل��وب  ان��رت  -���س��رك��ة   1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / ماهان اندوك�سن تكنولوجيز م 
م ح وميثله: مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
 2013/2/28 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/1335 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
ال�ساعة 10.00  امل��واف��ق  2013/12/11  ي��وم الرب��ع��اء  وح��ددت لها جل�سه 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم   ch2.D.16 سباحا بالقاعة�

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�شم                             

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/73  ا�شتئناف تظلم جتاري

البناء  معدات  وتاأجر  لتجارة  املوثوق  -النجم   1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / م�ساريع ال�سراوي 
�س .ذ.م.م وميثله:علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين قد ا�ستاأنف 
بتاريخ  جت��اري  تظلم   2013/35 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
 2013/11/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2013/5/26
وعليه يقت�سي ح�سوركم   ch2.D.19 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�شم                             

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/521 تنفيذ �شرعي
اىل املنفذ �سده/1-  رافيندر �سينغ بيارا �سينغ جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ بريتي ماهاراج هار برا�ساد وميثله: را�سد عبدالرزاق حممد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك لتنفيذ  اأقامت عليك الدعوى  تهلك قد 
احلكم ال�سادر يف رقم 2013/78 احوال نف�س غر م�سلمني ب�سداد املبلغ املنفذ 
ال�ستحقاق     تاريخ  وامل�ساريف من  للر�سوم  �سامال  دره��م(   2030( وق��دره  به 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2013/664  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- جاكيز ميدل اي�ست ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سمارت فيجن 
تكنولوجي    قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/9/26 
الدعوى  الف�سل يف مو�سوع  املحكمة: مبثابة احل�سوري: وقبل  التايل: حكمت  التمهيدي  احلكم 
بندب اخلبر الهند�سى املخت�س �ساحب الدور مامل يتفق الطرفان على ت�سميته خالل ا�سبوع من 
تاريخه تكون مهمته مطالعة �سائر اوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اليه ال�سخوم 
من دونها والنتقال اىل موقع الطرفني لالطالع على مالديهم من اوراق وم�ستندات تكون منتجة 
يف الدعوى.  وحددت املحكمة مبلغ ع�سرة الف درهم الزمت املدعية ب�سدادها خزانة املحكمة على 
ذمة اتعاب وم�سروفات اخلبر املنتدب يف الدعوى. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 

 ch2.E.22 2013/12/12 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة
  ق�شم الق�شايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
       يف الدعوى رقم 2013/1017  جتاري كلي

ان  القامة مبا  -ذ.م.م    جمهول حمل  العامة  للتجارة  الطر  �سركة مالذ  املدعى عليه/1-  اىل 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اع��اله وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  التجاري  قد  دبي  بنك   / املدعي 
بتاريخ 2013/10/31 احلكم التمهيدي التايل: فلهذه ال�سباب: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
با�ستجواب املدعى فيما ورد باأ�سباب هذا احلكم ) خل�س الوقائع يف ان املدعى خا�سم املدعى عليها 
املدعى  ال�سركة  بالزام  الكتاب يف 2013/4/10 طلب يف ختامها احلكم  اودع��ت قلم  مبوجب لئحة 
عليها برد مبلغ 186.500 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
التام على قول من ان( وحددت جل�سة 2013/11/11 لتنفيذه وكلفت املدعى باعالن املدعى عليه 
بحكم ال�ستجواب بالن�سر.    وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/11/11 ال�ساعة 

 ch2.E.21 9.30 �سباحا يف القاعة
  ق�شم الق�شايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7    

  اعالن بورود التقرير بالن�شر
   يف  الدعوى 2011/1  جلان مدنية                  

�سوي  كاثرين   -2 العقارية  للو�ساطة  ال��درع  عليهما/1-  املدعى  اىل 
كون ت�سي هاري�س   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / انيل كهورم  
يف   2013/11/4 بتاريخ  املنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�سيد اخلبر املنتدب 
يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/11/25 ال�ساعة 

11.00 �سباحا مبكتب القا�سي للتعقيب على التقرير. 
رئي�س الق�شم  

 اللجان الق�شائية اخلا�شة
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

  اعالن بورود التقرير بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/868  جتاري كلي                

الهند�سية للمقاولت )���س.ذ.م.م(     املدعى عليه/1- �سركة �سيفل تك  اىل 
جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ميفا ك��ى ات�س ك��ى ف��ورم وورك 
�سي�ستم�س ) �س م ح( وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  نعلنكم 
الدعوى  يف   2013/11/4 بتاريخ  املنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان 
املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�سيد اخلبر املنتدب يف الدعوى 
وقد حتددت جل�سة يوم الربعاء املوافق2013/11/20 ال�ساعة 9.30 �سباحا 

بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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البهجة عمت املوظفني واجلمهور واأطفال احل�سانة

جمارك دبي حتتفل مببادرة نائب رئي�س الدولة بـ »يوم الَعلم« 

وزارة املالية ت�سارك يف احتفاالت احلمــلة الوطنـــية وال�سعبـــية ال�سامــلة يوم العلم 

موا�سالت ال�سارقة ت�سارك يف االحتفال بـ »يوم العلم«

•• دبي-الفجر:

ام�س  احتفل موظفو جمارك دبي 
مبنا�سبة يوم العلم وذلك ا�ستجابة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل ، 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف رف����ع ع��ل��م ال���دول���ة يف 
املقرات احلكومية احتفال بذكرى 
تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
اآل ن��ه��ي��ان ح��ف��ظ��ه اهلل ،  ب���ن زاي����د 

رئا�سة الدولة.
 11:30 ال�ساعة  عند  احلفل  ب��داأ 

امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ال�����س��اري��ة اخل��ا���س��ة 
نهاية  اإىل  العلم  و�سول  وعند  به، 
ال�������س���اري���ة ل�����َوح اجل��م��ي��ع ب���اأع���الم 
البهجة  م��ن  حالة  و�سط  ال��دول��ة، 
وال�����س��ع��ادة على وج��وه��ه��م، وُع��زف 
الإم���ارات  ل��دول��ة  الوطني  ال�سالم 
اأداء  اأع���ق���ب���ه  امل���ت���ح���دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
واملوظفني  اجلمركيني  املفت�سني 

ق�سم الولء لرئي�س الدولة.
املفت�سني  اأدى ع��دداً من  ذل��ك  بعد 
ع��ر���س��اً ع�����س��ك��ري��اً اأم�����ام احل�����س��ور 
راف���ق���ه���ا امل��و���س��ي��ق��ى ال��ع�����س��ك��ري��ة، 
و���س��ط ف��رح��ة وت��ف��اع��ل ك��ب��ر من 
ا�سطف  الذي  اخلارجي  اجلمهور 

ال�����س��م��و  اأن م���ب���ادرة ���س��اح��ب  ك��م��ا 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
مع  ال�سعب  ت��الح��م  م���دى  تعك�س 
احل���ك���وم���ة، وه�����ي ت��ع��ب��ر ����س���ادق 
ل�ساحب  وولئ��ن��ا  ال�سديد  حلبنا 
ال�����س��م��و رئ���ي�������س ال�����دول�����ة، ودول�����ة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، كما 
ان��ه��ا دل��ي��ل وا����س���ح ع��ل��ى الع���ت���زاز 
الذي  الأوائ��ل  واملوؤ�س�سني  بالدولة 
 42 منذ  �سعب  وح��دة  يف  �ساهموا 
العلم  ي��وم  اأن  اإىل  ع��ام��اً، لإ���س��اف��ة 
يبعث فينا ُحب النتماء والعتزاز 
على  جميعاً  نلتقي  ال��ذي  للوطن 
حمبته. وعمت الحتفالت املراكز 

���س��ب��اح��اً ح��ي��ث جت��م��ع امل��وظ��ف��ون 
 - ال���دائ���رة  م�����س��وؤول��و  يتقدمهم   -
مت  ال���ذي  ال��دول��ة  بعلم  مت�سحني 
توزيعه عليهم، اأمام املقر الرئي�سي 
امليناء،  �سارع  على  الواقع  للدائرة 
ومب�ساركة اأطفال ح�سانة جمارك 
دب���ي، حيث حت��ر���س ال��دائ��رة على 
وال�������ولء  الن����ت����م����اء  روح  غ����ر�����س 
اجلميلة  املعاين  وتر�سيخ  للوطن 

يف نفو�سهم.
و�سهدت الحتفالت تقدمي عر�س 
اجلمركيني  للمفت�سني  ع�سكري 
م�سحوباً باملو�سيقى الع�سكرية، ثم 
مت رفع علم دولة المارات العربية 

مل�ساهدة  ال��رئ��ي�����س��ي  ال�����س��ارع  ع��ل��ى 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي ن���ال���ت اإع���ج���اب 
املباين  يف  القاطنني  وا�ستح�سان 
ال�سكنية بالقرب من مبنى جمارك 

دبي. 
وح���ر����س م�����س��وؤول��و ج���م���ارك دب��ي 
واملوظفني على امل�ساركة يف فعالية 
يوم العلم ملا لها من تر�سيخ معاين 
بني  وال��ت��الح��م  الوطنية  ال��وح��دة 
اأف����������راد ال�����وط�����ن م�����ن م���واط���ن���ني 
اإطالق  اأنها تزامن  ومقيمني، كما 
احل��م��ل��ة م��ع ذك���رى ت���ويل �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

نهيان حفظه اهلل ، رئا�سة الدولة،

•• دبي-الفجر: 

ب��ح�����س��ور ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان 
حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
دبي، وزير املالية، �ساركت الوزارة 
اليوم يف حملة يوم العلَم الوطنية 
وال�سعبية التي تتزامن مع ذكرى 
ت�����ويل ����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ 
نهيان حفظه  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال��ث��ال��ث  ال����دول����ة، يف  رئ��ا���س��ة  اهلل 
م��ن نوفمرب م��ن ك��ل ع���ام، والتي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإليها  دع��ا 

امل��ال��ي��ة؛ �سعادة  ال��دول��ة ل��ل�����س��وؤون 
ي��ون�����س ح���اج���ي اخل�������وري، وك��ي��ل 
امل�ساعدون  الوكالء  املالية؛  وزارة 
ج��ان��ب  اىل  الإدارات  وم���������دراء 
موظفي الوزارة وموظفي الهيئة 
الحت����ادي����ة ل��ل��ج��م��ارك وال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ع��ا���س��ات وال��ت��اأم��ي��ن��ات 
الج���ت���م���اع���ي���ة ال����ذي����ن ����س���ارك���وا 
بعلم  ب��ت��ل��وي��ح��ه��م  الح���ت���ف���ال  يف 

الدولة. 
واأ�ساد �سمو ال�سيخ حمدان مببادرة 
�ساحب  اأطلقها  ال��ت��ي  العلم  ي��وم 

التي بذلنا يف �سبيلها جهوداً جبارة 
يف خم��ت��ل��ف جم������الت وم���ي���ادي���ن 
احل���ي���اة، وم���ا ك���ان ذل���ك ليتحقق 
لول حر�س القيادة الر�سيدة على 
الإم����ارات موطناً  ت��ك��ون دول���ة  اأن 
ومبعث  و�سيوفها  ملواطنيها  اآمناً 
فخر لهم ولأحفادهم م�ستقباًل. 

موظفي  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت��در   
وزارة املالية باأبوظبي قاموا اأي�ساً 
ب��رف��ع ع��ل��م ال���دول���ة ع��ل��ى ���س��اري��ة 
ال����������وزارة ه���ن���اك خ�����الل ال���ف���رتة 

ذاتها. 

حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل خالل 
دول��ة  �سعب  اىل  بها  ت��وج��ه  كلمة 

المارات موؤخرا. 
وق�����ام ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
مت���ام  ع���ن���د  م���ك���ت���وم  اآل  را������س�����د 
ب��رف��ع علم  12 ظ���ه���راً  ال�����س��اع��ة 
ال���دول���ة ع��ل��ى ���س��اري��ة م��ق��ر وزارة 
امل��ال��ي��ة يف دب����ي، ب��ع��ده��ا مت ع��زف 
مب�ساركة  وذل��ك  الوطني  الن�سيد 
معايل عبيد حميد الطاير، وزير 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، والتي تعك�س حمبة ووفاء 
�سعب الم��ارات لقيادته احلكيمة 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��رئ��ا���س��ة 
نهيان، رئي�س  اآل  زاي��د  خليفة بن 
يقود  ال��ذي  اهلل،  ال��دول��ة، حفظه 
م�سرة نه�سة المارات وتقدمها 
ع���ل���ى خم��ت��ل��ف ال�����س��ع��د امل��ح��ل��ي��ة 

والإقليمية والدولية.  
على  ح�سدنا  لقد  ���س��م��وه:  وق���ال 
املن�سرمة  الأرب��ع��ة  العقود  م��دى 
الكثر من النجاحات والإجنازات 

•• ال�صارقة-الفجر:

الإم�����ارات  اح��ت��ف��الت دول���ة  �سمن 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مب��ن��ا���س��ب��ة ي��وم 
العلم ،�ساركت موا�سالت ال�سارقة 
برفع العلم على مبناها يف منطقة 
ال���ع���زرة ب��ال�����س��ارق��ة ع��ال��ي��ا يف مت��ام 
اأم�س  ظهر  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة 
ال�سمو  �ساحب  لدعوة  ا�ستجابة   ،

الأق���������س����ام وم���وظ���ف���ي وم���وظ���ف���ات 
خفاقا  عاليا  العلم  برفع  املوؤ�س�سة 
فوق مبنى املوؤ�س�سة، قائال اأن علم 
الإم���ارات ميثل ج��زءا حقيقيا من 
نعمل  اأن  ولب���د  الوطنية  هويتنا 
ن��ح��ن اأب���ن���اء ال���دول���ة ع��ل��ى اإع��الئ��ه 
دائما حتى يظل �ساخما كما نحب 

وحتب قيادتنا الر�سيدة .
واأ�ساف اأن هذا الحتفال يعرب عن 

الدولة حبا واإخال�سا لهذا الوطن 
وتعبرا عن فرحتهم بهذه املبادرة 
الغالية وتعزيزا للهوية الوطنية ، 
اإىل جانب تعميق الولء والنتماء 
يف حب ه��ذا الوطن ال��غ��ايل، حيث 
م�ساركة  ع��ل��ى  ال�سام�سي  ح��ر���س 
ك�����اف�����ة امل�����وظ�����ف�����ني وامل�����وظ�����ف�����ات 
متعامليها  م�ساركة  اإىل  بالإ�سافة 

الكرام بهذه الحتفالية الغالية. 

اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����������وزراء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه اهلل 
ي��رف��رف دائما  ال��ذي  ،ل��رف��ع العلم 
اإط���ار حملة وطنية  الأع���ايل يف  يف 

و�سعبية �ساملة وم�ستمرة.
قام �سعادة ارحمة ماجد ال�سام�سي 
نائب مدير عام موا�سالت ال�سارقة 
ي���راف���ق���ه ك���اف���ة امل��������دراء وروؤ�����س����اء 

ال�سادق  وحبنا  وانتمائنا  ولئ��ن��ا 
الح��ت��ف��ال  ت�سمن  ك��م��ا   ، ل��ل��دول��ة 
ت���زي���ني امل���ب���ن���ى ب��ع��ل��م��ني ك��ب��ري��ن 
لإ�سفاء روح الحتاد وللتعبر عن 
ال�سكر على الإجنازات التي حتققت 
ل����الرت����ق����اء ب����اخل����دم����ات امل��ق��دم��ة 
على  يعي�س  من  ولكل  للمواطنني 

اأر�س هذه الدولة احلبيبة. 
ك���م���ا ق�����ام امل���وظ���ف���ون ب���رف���ع ع��ل��م 

اجلمركية املنت�سرة يف اأرجاء اإمارة 
مت  حيث  باملنا�سبة،  اح��ت��ف��ال  دب��ي 
رفع العلم يف عدد من هذه املراكز 
مب�����س��ارك��ة امل���وظ���ف���ني وامل��ف��ت�����س��ني 

عن  اجلميع  واأع���رب  اجلمركيني، 
الوطنية،  احلملة  بهذه  �سعادتهم 
وال�سرور  الفرح  تعم  اأن  متمنيني 
اأب���ن���اء الإم��������ارات وامل��ق��ي��م��ني على 

اأر�سها، واأن ينعم اجلميع بالراحة 
وال�ستقرار والطماأنينة، واأن يدمي 
امل���وىل ع��ز وج���ل امل��ح��ب��ة وال�����س��رور 

على اجلميع.

ا�ستجابة لدعوة حممد بن را�سد

دار زايد للثقافة االإ�سالمية ت�سارك يف حملة علم االإمارات

•• العني - الفجر:

ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��دع��وة  ا���س��ت��ج��اب��ة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي، لالحتفال بيوم 
ال��ع��ل��م ال���ذي ي�����س��ادف ال��ث��ال��ث من 
�سهر نوفمرب، ذكرى تويل �ساحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

نهيان، رئا�سة الدولة.
و���س��م��ن ح��م��ل��ة ي���وم ال��َع��لَ��م ، ال��ت��ي 
ال�سباب  و  الثقافة  وزارة  اأطلقتها 
ارفعه  �سعار  املجتمع حتت  تنمية  و 
دار  نظمت   ، ���س��اخم��اً  ليبقى  ع��ال��ي��اً 
زاي�����د ل��ل��ث��ق��اف��ة الإ����س���الم���ي���ة ع��دة 
املنا�سبة،  ب��ه��ذه  اح��ت��ف��اًل  ف��ع��ال��ي��ات 
الإم����ارات  حيث مت رف��ع علم دول���ة 

ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة ف������وق امل��ب��ن��ى 
ب��ال��ع��ني بح�سور  ل��ل��دار  ال��رئ��ي�����س��ي 
الطنيجي  ن�سال  الدكتورة  �سعادة 
املدير العام للدار و مدراء الإدارات 
وروؤ����س���اء الأق�����س��ام وع���دد كبر من 
امل���وظ���ف���ني ومب�������س���ارك���ة امل��ه��ت��دي��ن 
ال�ستعداد  اإط���ار  وذل���ك يف  اجل���دد، 
الثاين  الوطني  باليوم  لالحتفال 
والأرب����ع����ني ل���ل���دول���ة، وت���اأت���ي ه��ذه 
امل�������س���ارك���ة ان���ط���الق���اً م����ن ح��ر���س 
الدار على تعميق النتماء الوطني 
والأن�سطة  الفعاليات  وامل�ساهمة يف 
ال����ت����ي ت����ع����زز ال����ت����الح����م ال���وط���ن���ي 

واملجتمعي وجت�سد روح الحتاد. 
املطويات  بتوزيع  ال��دار  قامت  كما 
باللغتني  وذل��ك  بالعلم  التعريفية 
للتعريف  الجن��ل��ي��زي��ة  و  ال��ع��رب��ي��ة 

ب����ه����ذه احل���م���ل���ة ع���ل���ى م��وظ��ف��ي��ه��ا 
امل��ن��ت�����س��ب��ني  امل���ه���ت���دي���ن اجل�������دد  و 
وعليه  ال��دار،  وزوار  فيها  للدرا�سة 
مت اإطالق م�سابقة  فوق بيتنا علم 
�سورة  اأج��م��ل  ح��ول  تتمحور  ال��ت��ي 
لتزيني  ال�����دار  م��وظ��ف��ي  يلتقطها 
منازلهم بالأعالم التي قامت الدار 
بع�س  جانب  اإىل  عليهم  بتوزيعها 
الهدايا التذكارية التي ترمز لهذه 
املنا�سبة ويف وقت �سابق اأطلقت دار 
م�سابقة  الإ�سالمية  للثقافة  زاي��د 
م�������س���رة وط�����ن ال���ت���ي ا���س��ت��ه��دف��ت 
موظفي الدار ، و تاأتي هذه امل�سابقة 
�سمن اأجندة فعاليات الدار احتفاًل 
الأربعني  و  الثاين  الوطني  باليوم 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
امل��رك��ز  ك��ل م��ن  امل��ق��رر تنظيمها يف 

فروعها  و  بالعني  ل��ل��دار  الرئي�سي 
باأبوظبي و عجمان.

وت�����س��ت��م��ر م�����س��اب��ق��ة م�����س��رة وط��ن 
ي�����وم، ح��ي��ث يتم   42 م����دى  ع��ل��ى 
ط����رح �����س����وؤال ي���وم���ي ي��ت��ح��دث عن 
الإمارات وموؤ�س�سيها،  م�سرة دولة 
واأه����م امل��ح��ط��ات يف احت���اد ال��دول��ة، 
خ��الل  م���ن  ال�����دار  اإدارة  ت�����س��ع��ى  و 
التعريف  اإىل  امل�سابقة  ه��ذه  ط��رح 
ب��اأ���س��ال��ة وت���راث الإم�����ارات ، وخلق 
املوظفني وبهذه  التناف�س بني  روح 
ال���دك���ت���ورة ن�سال  اأك�����دت  امل��ن��ا���س��ب��ة 
الطنيجي املدير العام للدار اأهمية 
تعميق النتماء الوطني وامل�ساهمة 
يف ال���ف���ع���ال���ي���ات والأن�������س���ط���ة ال��ت��ي 
واملجتمعي  الوطني  التالحم  تعزز 

وجت�سد روح الحتاد.

جمموعة بريد االإمارات ترفع َعَلم الدولة يف كل 
املكاتب الربيدية والوحدات التابعة لها 

•• دبي-الفجر:

ا�ستجابة من جمموعة بريد الإمارات لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، اأبناء وبنات الإمارات اإىل رفع الَعلَم، وم�ساركة اجلميع 
وال��وزارات  وال��دوائ��ر  للجهات  �سموه  توجيهات  على  وبناء  اللحظات.  هذه 
الحتادية، مت رفع العلم يف كل مباين جمموعة بريد الإمارات والوحدات 

ب�سكل متزامن يف متام ال�ساعة ال� 12 ظهراً.
بدبي  الإم�����ارات  ب��ري��د  الرئي�سي ملجموعة  امل��ق��ر  الح��ت��ف��ال يف  وق��د ج��رى 
بح�سور �سعادة فهد احلو�سني الرئي�س التنفيذي ملجموعة بريد الإمارات 
وجاء  واملوظفني،  الربيدية  املناطق  وم��دراء  التنفيذيني  امل��دراء  مب�ساركة 
رفع علم الدولة ب�سكل متزامن يف جميع املناطق الربيدية يف الدولة، يف 

متام ال�ساعة 12 ظهراً.

وقدم �سعادة فهد احلو�سني التهنئة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة واإىل اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاهم اهلل( 
اعتباراً  انطلقت  التي  ال�سنوية  الوطنية  املنا�سبة  العلم وهي  يوم  مبنا�سبة 
الدولة  اأر���س  على  واملقيمون  املواطنون  فيها  احتفل  حيث  العام  ه��ذا  من 
بالتزامن مع الحتفال بيوم تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم.
حيث اأكد احلو�سني باأن توجيهات �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة، تعد 
ر�سالة بالغة املعاين، لتعزيز قيم املواطنة يف نفو�س املواطنني، واأ�ساف كما 
تاأتي م�ساركة جمموعة بريد الإمارات يف احلملة الوطنية وال�سعبية لرفع 
علم الإمارات اإىل تعزيز الهوية الوطنية وانتماء اأبناء الوطن لَعلَم الدولة 

وولء اأبناء الوطن لدولة الإمارات العربية املتحدة. 
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علم االإمارات يرفرف عاليًا على مبانى 
ومواقع موا�سالت االإمارات يف الدولة

مباين ات�ساالت تزدان بعلم االإمارات 

•• دبي –الفجر:

اأ���س��اد ���س��ع��ادة حممد ع��ب��داهلل اجل��رم��ن م��دي��ر عام 
موا�سالت الإمارات باحلملة الوطنية التي اأطلقتها 
�سارك  والتي  العلم،  بيوم  ممثلة  الر�سيدة  قيادتنا 
فيها جميع موؤ�س�سات واأفراد املجتمع و�سهدوا رفع 
وامل��واق��ع يف  امل��ب��اين  على  ال��دول��ة عالياً خفاقاً  علم 

كافة ربوع الدولة.
وموظفات  موظفي  م�ساركته  لدى  اجلرمن  وقال 
الإدارة  مبنى  على  ال��دول��ة  علم  رف��ع  يف  املوؤ�س�سة 
التالحم  جت�سد  احل��م��ل��ة  ه���ذه  اإن  ب��دب��ي:  ال��ع��ام��ة 
بهذا  وارتباطهما  وال�سعب  القيادة  ب��ني  والتوحد 
ال��وط��ن ال��غ��ايل ب��اأر���س��ه و���س��م��ائ��ه، م��وؤك��داً اأن���ه من 
الإم���ارات  �سعب  اأن يقف  الفخر والع��ت��زاز  دواع���ي 
من كبار و�سغار، ورجال ون�ساء واأطفال، يف حلظة 
تقديرهم  ع��ن  جماعية  ب�����س��ورة  للتعبر  واح����دة، 
وح��ب��ه��م لعلم الإم������ارات ب��اع��ت��ب��اره رم����زاً ل��الحت��اد 

ن�سون عنه وندافع بالغايل والنفي�س.

اأن جميع  الإم���ارات  ع��ام موا�سالت  واأو���س��ح مدير 
م��وظ��ف��ي وم���وظ���ف���ات و���س��ائ��ق��ي وم�����س��ريف وف��ن��ي��ي 
املهمة، من  اللحظة  �ساركوا اجلميع هذه  املوؤ�س�سة 
خ��الل رف��ع العلم ال��ي��وم الأرب��ع��اء يف مت��ام ال�ساعة 
12 ظهراً يف جميع مواقع ومباين وفروع املوؤ�س�سة 
لقيادتنا  ال���ولء  جتديد  ع��ن  والتعبر  ال��دول��ة،  يف 
والوفاء لوطننا، والتاأكيد على اللتزام بنهج العطاء 
امل�ستمر والإرادة ال�سلبة والإنتاج املتوا�سل يف كافة 
بذل  يف  امل�سي قدماً  اإىل  املوظفني  ودع��ا  املجالت. 
كل ما فيه رد اجلميل للوطن عرب موا�سلة اجلد 
للتميز  وال�سعي  وت��ف��ان،  اإخ��ال���س  بكل  والج��ت��ه��اد 

والبتكار والإبداع يف كل مبادرة ون�ساط وخدمة.
املدر�سية  املوا�سالت  م��دراء  �سارك  جانبهم،  وم��ن 
يف ف��روع موا�سالت الإم���ارات وم��دراء املحطات يف 
الدولة، هذه املنا�سبة الوطنية، من خالل رفع علم 
املوظفني  ومب�ساركة  واملواقع،  املباين  اأم��ام  الدولة 
وال�����س��ائ��ق��ني، وب��ع�����س زه����رات امل���دار����س يف اإم����ارات 

الدولة.

•• دبي-وام:

رئي�س هيئة  اآل مكتوم  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  قام 
دبي للطران الرئي�س الأعلى ملجموعة طران الإمارات 
للمبنى1 يف  الرئي�سي  امل��دخ��ل  اأم���ام  ال��دول��ة  علم  ب��رف��ع 
�ساحب  اطلقها  التي  للدعوة  تلبية  ال��دويل  دب��ي  مطار 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل لبدء 
بيوم  احتفال  وم�ستمرة  �ساملة  و�سعبية  وطنية  حملة 
ذك��رى  نوفمرب  �سهر  م��ن  ال��ث��ال��ث  ي�����س��ادف  ال���ذي  العلم 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ت��ويل 

رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم.
ح�سر حفل رفع العلم �سعادة حممد عبد اهلل اهلي مدير 
عام هيئة دبي للطران املدين و�سلطان اجلوكر م�ست�سار 
مدير عام جمارك دبي والعقيد �سعيد الرحومي م�ساعد 
املطارات  لأم��ن  العامة  الدارة  يف  للعمليات  العام  املدير 

يف  الذاتية  ال�سوؤون  ادارة  مدير  مو�سى  يو�سف  وال��رائ��د 
قطاع املنافذ اجلوية والربية يف الدارة العامة لالإقامة 
و�سوؤون الجانب وماجد اجلوكر نائب الرئي�س للعمليات 
خلدمات  الرئي�س  نائب  عقيل  و�سامي  دب��ي  م��ط��ارات  يف 
املطار يف ط��ران الم��ارات وع��دد من كبار امل�سوؤولني يف 
ال��دويل. وق��ام بتنظيم احل��دث فريق الهوية  مطار دبي 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع  بالتعاون  دبي  مطارات  يف 
وهم هيئة دبي للطران املدين والإدارة العامة لالإقامة 
احياء  املطارات  لأم��ن  العامة  والإدارة  الأجانب  و�سوؤون 
لذكرى عزيزة على قلوب جميع . وبالتزامن مع رفع علم 
المارات امام املبنى1 نظم قطاع املنافذ اجلوية والربية 
يف الدارة العامة لالإقامة و�سوؤون الجانب احتفال خا�سا 
بهذه املنا�سبة حيث فريق من الدارة برفع علم المارات 
بطول 25 مرتا يف قاعة القادمني يف املبنى1 �ساعدهم 
يف ذلك بع�س امل�سافرين الذين ت�سادف وجودهم داخل 

القاعة على وقع الن�سيد الوطني لدولة المارات. 

•• دبي-الفجر: 

احتفلت �سركة برتول الإمارات الوطنية اينوك ام�س 
مب��ب��ادرة ي���وم ال��ع��لَ��م م��ن خ���الل رف���ع ال��ع��ل��م الوطني 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��دب��ي،  الرئي�سي  مقرها  يف  ل��ل��دول��ة 

جميع مكاتبها ومكاتب ال�سركات التابعة لها. 
اإىل  اي��ن��وك  ان�سمت  ظ��ه��راً،   12 ال�����س��اع��ة  ويف مت���ام 
احتفالت يوم العلَم مع خمتلف املوؤ�س�سات والهيئات 
احل��ك��وم��ي��ة يف ال���دول���ة، ب��ال��ت��زام��ن م��ع ذك����رى ت��ويل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، حفظه 
اهلل، رئا�سة الدولة. و�سارك يف حفل رفع العلم �سعيد 
اأع�ساء  وم��ع��ه  اي��ن��وك  ل���  التنفيذي  الرئي�س  خ���وري، 
وذلك  ال�سركة،  يف  امل�سوؤولني  وكبار  الإدارة  جمل�س 
املنا�سبة قال  بدبي.  وبهذه  الرئي�سي  اينوك  يف مقر 
’يوم  نتطلع من خالل م�ساركتنا يف مبادرة  خ��وري: 
التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  العلَم‘، 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اإىل ت�سليط ال�سوء على 
دولتنا  متيز  ال��ت��ي  الوطني  وال��ت��الح��م  ال��وح��دة  قيم 
رم���زاً  العلَم‘  ’يوم  واأ����س���اف: مي��ث��ل   . و���س��ع��ب��اً  ق��ي��ادًة 
ال��ذي يجمعنا ويدفعنا للم�سي قدماً  ل��روح الحت��اد 
يف م�سرة النمو التي ت�سهدنا الدولة على امل�ستويني 
هذا  يف  م�ساركتنا  وت��وؤك��د  والجتماعي.  القت�سادي 
وامل�ستمر  اجل��اد  التزامنا  عمق  ال�ستثنائي  احل��دث 
مبكانة  الرت��ق��اء  نحو  الر�سيدة  قيادتنا  روؤي��ة  بدعم 
اأف�سل  م�ساف  اإىل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
مزدهرة  حيوية  لبيئة  والتاأ�سي�س  العامل،  يف  ال��دول 
بداية  العلَم  يوم  .  وميثل  امل�ستقبل  اأجيال  بها  تنعم 
الحتفالت باليوم الوطني يف 2 دي�سمرب. وكعهدها 
متميزة  ب��اق��ة  اي��ن��وك  �ستنظم  امل��ا���س��ي��ة،  الأع�����وام  يف 
بهذه  اخلا�سة  املتنوعة  الحتفالية  الفعاليات  م��ن 

املنا�سبة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال��وط��ن  ب��اأجم��اد  تعتز  وط��ن��ي��ة  كموؤ�س�سة 
ازدان�����ت م��وؤ���س�����س��ة الإم������ارات ل��الت�����س��الت 
ات�����س��الت م��ع بقية ال��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���س�����س��ات 
تلبيًة  الإم����ارات  بعلم  وامل��ن��ازل  احلكومية 
ل��ل��دع��وة ال���ت���ي اط��ل��ق��ه��ا ���س��اح��ب ال�����س��م��و 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل ببدء حملة وطنية و�سعبية، 
اح���ت���ف���اًل ب����� ي�����وم ال���ع���ل���م ال������ذي ي�����س��ادف 
تويل  ذك��رى  نوفمرب،  �سهر  م��ن  ال�ساد�س 
اآل  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  �ساحب 

نهيان، حفظه اهلل، رئا�سة الدولة.
ات�سالت  م��ب��اين  ك��اف��ة  العلم يف  رف��ع  ومت 
يف ال����دول����ة ت���ع���ب���راً ع���ن وف�����اء م��وظ��ف��ي 
ات�����س��الت ل��ه��ذا ال��ي��وم ال��وط��ن��ي، وت��ق��دي��راً 
ل��ل��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة وروؤي��ت��ه��ا يف ب��ن��اء ه��ذا 
اأج��ي��ال ق���ادرة عن  ال��وط��ن ال�سامخ وخ��ل��ق 
فالَعلَم  الوطنية.  بالإجنازات  الدولة  رفد 
رمز ال�سالم والأمان والفخر لكل مواطن، 

ورمز الوطن املعطاء الذي يلبي طموحات 
واآمال كل املقيمني على اأر�سه.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة اخل��ا���س��ة ق��ال 
�ساحب  توجيهات  اإن   : العبدويل  �سالح 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال��دول��ة على جميع  برفع علم  دب��ي  حاكم 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��ق��ار 
التي  الوطنية  املنا�سبة  بهذه  والح��ت��ف��ال 
نفخر بها هي فر�سة للتعبر عن م�ساعر 
الإم��ارات  احلب والوفاء الذي يكنه �سعب 
ل��ق��ائ��د م�����س��رت��ه ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
اهلل،  حفظه  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
كموؤ�س�سة   ، ات�����س��الت  يف  ال���ي���وم  وجن����دد 
وطنية وجزء من ن�سيج الوطن الإماراتي، 
املعطاء،  الوطن  لهذا  وانتمائنا  اعتزازنا 
ونوؤكد اأي�ساً باأن ات�سالت �ستوا�سل ال�سر 
خلف روؤى قيادتنا الر�سيدة لنحافظ على 
ال��ث��ق��ة ال��ت��ي ن��ح��ظ��ى ب��ه��ا يف ري�����ادة ق��ط��اع 
ون�سخر  ال��دول��ة،  يف  واملعلومات  الت�سال 

كل طاقاتنا خلدمة الوطن واأبناءه .

اينوك حتتفل مببادرة يوم العَلم رمزًا لعزة ال�سعب االإماراتي

احمد بن �سعيد يرفع علم االمارات امام املدخل 
الرئي�سي للمبنى1 يف مطار دبي الدويل

املوؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�سادية 
املتخ�س�سة ت�سارك يف يوم العلم 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

العليا  للموؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  القمزي،  ح�سن  حممد  �سعادة  �سارك 
للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة، وموظفي املوؤ�س�سة بفخر يف مبادرة يوم 
العلم التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، والتي تدعو جميع الدوائر واجلهات 
ف��وق جميع مبانيها  ال��دول��ة  رف��ع علم  اإىل  املحلية والحت��ادي��ة  وال����وزرات 
للمناطق  العليا  املوؤ�س�سة  قامت  وقد  ظهراً.  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف 
القت�سادية املتخ�س�سة برفع علم الإمارات اأمام مبنى املوؤ�س�سة يف اأبوظبي، 

موؤكدة بذلك على وحدة دولة الإمارات العربية املتحدة.

مالية ال�سارقة 
حتتفل بيوم العلم

•• ال�صارقة-الفجر:

لتوحد  اإ�سارة  الإم���ارات، يف  بعلم  ال�سارقة  املركزية يف  املالية  دائ��رة  تزينت 
الدولة، و تلبية للدعوة التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و بتوجيهات 
�سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ال�سارقة  اإم��ارة  عهد  ويل  من 
ب� يوم العلم الذي ي�سادف الثالث من �سهر نوفمرب، و  القا�سمي ،احتفال 
نهيان، حفظه اهلل،  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  ذكرى تويل �ساحب 

رئا�سة الدولة.
مت رفع العلم يف متام الثانية ع�سرة ظهر اليوم وذلك بح�سور وليد ال�سايغ 
م��دي��ر ع��ام دائ���رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة و ط���ارق ب��ن خ���ادم رئي�س دائ���رة امل���وارد 
الب�سرية وعزيز الرحمن امل�ست�سار املايل بالدائرة و عبداهلل امل�سوي مدير 
يوم  اإن   : ال�سايغ  وليد  �سعادة  قال  املنا�سبة  ،وبهذه  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة 
العلم ميثل منا�سبة عظيمة نفخر بها وفر�سة للتعبر عن م�ساعر احلب 
ال�سيخ  ال�سمو  لقائد م�سرته �ساحب  الإم��ارات  �سعب  يكنه  الذي  والوفاء 
خليفة بن زايد اآل نهيان، حفظه اهلل، فهي ر�سالة يقدمها �سعب الإمارات 
للوطن  بانتمائه  واعتزازه  لقيادته  ال�سعب  ولء  فيها  يوؤكد  اأجمع  للعامل 
والقيادة، ومهما كانت مظاهر الفرح والحتفال، �ستظل قا�سرة عن التعبر 

عن م�ساعر حب ال�سعب لقائده.

دائرة ال�سياحة ترفع علم الدولة 
مبنا�سبة عيد اجللو�س 

يف اإطار الحتفالت بعيد جلو�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد رئي�س الدولة قام �سعادة هالل �سعيد 
التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة  عام  امل��ري مدير 
ب�سارع  ال��دائ��رة  مبنى  اأم���ام  ال��دول��ة  علم  برفع  بدبي 
امل��ط��ار ..ح�����س��ر الح��ت��ف��ال ع��دد م��ن امل����دراء وامل���دراء 

التنفيذيني بالدائرة وعدد كبر من املوظفني .

اأن  ان��ه ملن دواع��ي �سرورنا  امل��ري  ق��ال  املنا�سبة  وبهذه 
نرفع علم الدولة يف هذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ت��ويل  وه��ي  جميعا 
زايد بن �سلطان اآل نهيان رئي�س الدولة مقاليد احلكم 
يف البالد ..واأ�ساف املري انه مل يكن هناك اأ�سمى من 

رفع العلم رمز البالد يف هذه الذكرى العطرة .
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الوطني للتاأهيل يحتفل بـيوم الَعَلم

تفاعًل مع حملة يوم العلم 

طلبة االمارات للتطوير الرتبوي يوؤكدون الوالء واالنتماء لقيادة الدولة
انرتنا�سونال جولدن جروب حتتفل بيوم العلم

برعاية حمدان بن حممد 

 من العلم .. اإىل العلم م�سرية للدراجات الهوائية اإحتفاًء باليوم الوطني

•• ابوظبي –الفجر:

اأك�����د ����س���ع���ادة ف��ا���س��ل ال��ك��ع��ب��ي ال��رئ��ي�����س 
جولدن  انرتنا�سونال  ل�سركة  التنفيذي 
جروب ان دولة الم��ارات ت�سهد التطور 
والزده���������ار ب��ف�����س��ل ال����روؤي����ة احل��ك��ي��م��ة 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
اآل نهيان رئي�س الدولة - حفظه اهلل – 
وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه 
اهلل – والفريق اول �سمو ال�سيخ حممد 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د اب��وظ��ب��ي 
ل��ل��ق��وات امل�سلحة،  ال��ق��ائ��د الع��ل��ى  ن��ائ��ب 
ح��ي��ث ن��ال��ت ال��دول��ة ت��ق��دي��ر ال��ع��امل كله 
اليه من تقدم وازده��ار  جراء ما و�سلت 

، وتطور يف خمتلف املجالت.
وا�����س����اف ال��ك��ع��ب��ي يف ح���دي���ث ل��و���س��ائ��ل 
العلم  بيوم  الحتفال  مبنا�سبة  الع��الم 
والذي اقيم امام مقر ال�سركة يف ابوظبي 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ان   :
-حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
– يوا�سل النهج الذي ب��داأه املغفور  اهلل 
اآل  ال�سيخ زاي��د بن �سلطان  ب��اذن اهلل  له 
– حيث �سهدت  نهيان - طيب اهلل ثراه 
كما  امليادين،  خمتلف  يف  تطورا  الدولة 
حتر�س القيادة على الهتمام باملواطنني 

وتوفر كل �سبل احلياة الكرمية لهم .
واأكد الكعبي ان القيادة الر�سيدة للدولة 
حت��ر���س على و���س��ع امل��واط��ن على راأ���س 
الأول����وي����ات واأ���س��م��ى الأه������داف ، وذل���ك 
لتد�سني ا�سرتاتيجية �ساملة تهدف اإىل 
متكني املواطنني من حتقيق طموحاتهم 

، والرتقاء مب�ستواهم املعي�سي.

اط��ار  يف  جمتمعية  م�����س��ارك��ة  ه��ي 
احتفالت الدولة بهذا اليوم الغايل 
على قلوب كل املواطنني واملقيمني 

على هذه الأر�س الطيبة. 
امل��زروع��ي،  اأك���د ح�سن  م��ن جانبه، 
مبكتب  احلكومي  الت�سال  رئي�س 
�سمو ويل عهد دبي، باأن يتم حالياً 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى الن��ت��ه��اء م���ن جميع 
ال���رتت���ي���ب���ات اخل���ا����س���ة ب���احل���دث، 
اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق  خ���الل  م��ن 
اأب����وظ����ب����ي ودب�����ي،  احل���ك���وم���ي���ة يف 
ب��الإ���س��اف��ة ل��ل��ح��م��ل��ة ال��رتوي��ج��ي��ة 
وطنياً  عيًدا  متثل  والتي  للحدث 
لدولتنا وي�سعى اجلميع للم�ساركة 
يف هذه الحتفالت من خالل هذه 

امل�سرة اأو اأية فعاليات اأخرى.
تتوقف  ل���ن  امل�����س��رة  اأن  واأ����س���اف 
اإىل  ال��ت��ح��رك م��ن دب��ي  فقط على 
م�سرة  �ستكون  م��ا  بقدر  اأبوظبي 
�سعبية  ف����رق  وه���ن���اك  اح��ت��ف��ال��ي��ة 
�سواء  احل��دث  لالحتفال يف موقع 

 •• دبي-الفجر:

حمدان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، 
ويل ع���ه���د دب������ي، رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�سمو  مكتب  اأعلن  الريا�سي،  دب��ي 
ويل ع��ه��د دب���ي وح��ر���س ال��رئ��ا���س��ة 
ع���ن ت��ن��ظ��ي��م م�����س��رة ل���ل���دراج���ات 
ال��ه��وائ��ي��ة حت���ت ���س��ع��ار م���ن العلم 
ال��ل��ج��ن��ة يف  واإن���ت���ه���ت  ال��ع��ل��م  واإىل 
و�سع اللم�سات الأخرة والتجهيز 
ل���ل���ح���دث امل��ج��ت��م��ع��ي وال���ري���ا����س���ي 
الكبر وال��ذي يتم تنظيمه �سمن 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت 
ال����ث����اين والأرب�������ع�������ني، وت��ت�����س��م��ن 
امل�سرة التي �سي�سارك بها املهتمني 
ب��ري��ا���س��ة ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة يف 
دولة الإمارات وذلك حتية اإجالل 
اأول  وال��ذي  لعلم الحت��اد  وتقدير 
م���ن رف���ع���ه امل���غ���ف���ور ل���ه ب������اإذن اهلل 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 

الو�سول  بعد  اأو  الن��ط��الق��ة  قبل 
اإىل اأبوظبي.

ب��ج��ان��ب  امل�������س���رة  ان  اإىل  واأ�����س����ار 
الدولة  احتفالت  مع  تاأتي  كونها 
اإىل ن�سر  ت��ه��دف  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
اأهمية  وتر�سيخ  الريا�سي  الوعي 
ال���ري���ا����س���ة يف ����س���ف���وف ال�����س��ب��اب 
وتطلعاتهم  ط��م��وح��ات��ه��م  وق���ي���ادة 
ال�سحية  الريا�سية  املمار�سات  اإىل 

ك��اف��ة ال��رتت��ي��ب��ات لإخ����راج احل��دث 
والذي يقام يف الثاين من دي�سمرب 
الوطني  ال��ي��وم  اإح��ت��ف��الت  و�سمن 
وهو التاريخ الأهم يف م�سرة دولة 
الإمارات، تقديرا من اأبناء الوطن 
واملقيمني لكل اجلهود التي بذلتها 

القيادة الر�سيدة يف الدولة.
ري���ا����س���ة  اخ����ت����ي����ار  اأن  واأ��������س�������اف 
احلدث  لتكون  الهوائية  الدرجات 
لالحتفال  وال��ري��ا���س��ي  املجتمعي 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ي��اأت��ي ن��ظ��را لأن 
على  حري�س  دب��ي  عهد  ويل  �سمو 
اأ���س��ل��وب حياة  ال��ري��ا���س��ة  ت��ك��ون  اأن 
يف امل��ج��ت��م��ع م����ن خ�����الل خم��ت��ل��ف 
الدرجات  ريا�سة  ولن  املمار�سات، 
القيادة  من  كبر  باهتمام  حتظى 
يف الدولة واأبناء املجتمع الإماراتي 
وقع  فقد  من مواطنني ومقيمني 
الخ��ت��ي��ار ع��ل��ي��ه��ا، ل��ت��ك��ون ع��ن��وان��اً 
للم�سرة التي �سننظمها يف الوقت 
ما  بقدر  م�سابقة  تكون  ل��ن  ال��ذي 

نهيان – حفظه اهلل – و �ساحب 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������وزراء ح��اك��م 
ال�سمو  اأ�سحاب  اإخوانهما  و  دبي 
– حفظهم اهلل-  حكام الإم���ارات 
و اأول���ي���اء ال��ع��ه��ود – رع��اه��م اهلل 
- فكلنا جند لهذا الوطن و كلنا 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عرب طلبة كلية الم��ارات للتطوير 
ال��رتب��وي ع��ن اع��ت��زازه��م وفخرهم 
العربية  المارات  لدولة  بانتمائهم 
للقيادة  العميق  وولئ��ه��م  امل��ت��ح��دة 
ال���ر����س���ي���دة ل���ل���دول���ة وع���ل���ى راأ���س��ه��ا 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة – 
حفظه اهلل ورعاه – موؤكدين اأنهم 
ع��ل��ى ال��ع��ه��د وال��وع��د ب��ب��ذل ال��غ��ايل 
ع��ل��ى وطنهم  ل��ل��ح��ف��اظ  وال��ن��ف��ي�����س 
الغايل و حماية وحدته ومكت�سباته 
الكلية  ت��ف��اع��ل  ذل���ك خ���الل  . ج���اء 
وم�����س��ارك��ت��ه��ا يف احل��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة 
�ساحب  اإل��ي��ه��ا  دع���ا  ال��ت��ي  ال�سعبية 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي ، حتت 
���س��ع��ار ي����وم ال��ع��ل��م وذل�����ك اح��ت��ف��ال 
بذكرى تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئا�سة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة يف الثالث من نوفمرب ، حيث 
بهذه  كبرا  احتفال  الكلية  اقامت 
و  طلبتها  ك��اف��ة  مب�ساركة  املنا�سبة 
العاملني فيها من الهيئات الإدارية 

والتدري�سية.
الكلية يف يوم  احتفال  ه��ذا وخ��الل 
العلم ، قام طلبة من ال�سنة الرابعة 
من  طلبة  اىل  العلم  راي���ة  بت�سليم 
حر�س  ع��ن  تعبرا  الثالثة  ال�سنة 
كل جيل من اأبناء الوطن على نقل 
للوطن اىل  وال��ولء  النتماء  اأمانة 
اجليل الذي يليه ، وبعدها مت رفع 
علم الدولة يف ال�ساعة الثانية ع�سرة 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ه��م ل���ي���ك���ون���وا م��ع��ل��م��ني يف 
و  ال��ع��ل��م  ر���س��ال��ة  ي��ن��ق��ل��ون  امل�ستقبل 
 ، القادمة  لالأجيال  الوطنية  القيم 
و�سيعملون بكل جهد لرد ولو جزء 

ب�سيط من جميل وطنهم الغايل. 
وع�����رب الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د 
ي���و����س���ف ب���ن���ي ي����ا�����س م����دي����ر ك��ل��ي��ة 
با�سم  ال��رتب��وي  للتطوير  الم���ارات 
الكلية عن فخرهم بدولة المارات 
ومن��وذج��ه��ا ال���وح���دوي ال����ذي يعد 
، والتالحم  مثال يحتذى به عامليا 
الكبر بني القيادة وال�سعب يف �ستى 
، م��وؤك��دا ح��ر���س الكلية  امل��ن��ا���س��ب��ات 
ع��ل��ى ال���س��ت��ج��اب��ة ل���دع���وة ���س��اح��ب 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
مكتوم وامل�ساركة يف احلملة ال�سعبية 
ال��وط��ن��ي��ة حت��ت ���س��ع��ار ي���وم ال��ع��ل��م ، 
ح��ي��ث ت��ع��د ه����ذه امل�����س��ارك��ة ف��ر���س��ة 
ث��م��ي��ن��ة ل��ت��اأك��ي��د ال�����ولء والن��ت��م��اء 
وقيادتها احلكيمة  الم��ارات  لدولة 
حتقق  مبا  العتزاز  عن  والتعبر   ،
ع��ل��ى اأر�����س ال��وط��ن ال��غ��ايل بف�سل 
الحتاد ، مبا يدعونا جميعا للفخر 
اىل  يو�سف  الدكتور  واأ�سار  الكبر. 
للتطوير  الم�������ارات  ك��ل��ي��ة  ح��ر���س 
ال�����رتب�����وي، ع���ل���ى ت���اأك���ي���د ال���ه���وي���ة 
الوطنية وتعزيز النتماء يف نفو�س 
طلبتها الذين �سيحملون م�ستقبال 
ر�سالة العلم ال�سامية وي�ساهمون يف 
اأبناء الوطن جيال بعد جيل  تعليم 
غر�س  على  خاللها  من  ويعملون   ،
طلبتهم  يف  وال����ولء  الوطنية  قيم 
منذ ال�سغر ، موؤكدا اأهمية امل�ساركة 
الفاعلة يف كافة املنا�سبات الوطنية 

بالدولة.

••  ابوظبي- الفجر

ال�سمو  �ساحب  لدعوة  ا�ستجابة 
ال�������س���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
م���ك���ت���وم ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال����دول����ة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
التي  الكلمة  رعاه اهلل من خالل 
اإىل �سعب دول��ة الإم��ارات  وجهها 
بدء  بخ�سو�س  املتحدة  العربية 
�ساملة  و���س��ع��ب��ي��ة  وط��ن��ي��ة  ح��م��ل��ة 
العلم  ب�����ي��وم  اح��ت��ف��اًل  وم�ستمرة 
ال���ذي ي�����س��ادف ي���وم ال��ث��ال��ث من 
�سهر نوفمرب ذكرى تويل �ساحب 
اآل  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
رئ��ا���س��ة   - اهلل  ح��ف��ظ��ه  نهيان– 
الوطني  املركز  اأق��ام  فقد  الدولة 
موظفي  ���س��م  اح��ت��ف��اًل  للتاأهيل 
املركز و ذل��ك ظهر ي��وم الأرب��ع��اء 
منهم  رغ���ب���ة   2013-11-6
العميق  ���س��ك��ره��م  ع���ن  ب��ال��ت��ع��ب��ر 
للقيادة الر�سيدة ممثلة ب�سخ�س 

كثراً  واج��ت��ه��دوا  ط��وي��اًل  عملوا 
ف��ت��ح��ق��ق ل���ن���ا ن���ح���ن اأب����ن����اء ت��ل��ك 
�ستى  باتت منارة يف  التي  الدولة 
امل����ج����الت ف��ب��ال��ع��زمي��ة وال�����س��رب 
والإمي��������ان حت��ق��ق امل���ج���د ه��ن��ا يف 
دول����ة الإم�������ارات ومت���ّك���ن ق��ادت��ن��ا 
و  والإن�سان معاً  الوطن  بناء  من 
دول��ت��ن��ا ي�ستحق  ف���اإن علم  ل��ذل��ك 
اأحد  يفعل  مل  كما  به  نحتفي  اأن 
ذل���ك م��ن ق��ب��ل و نفخر اأن���ه رم��ز 
وح���دت���ن���ا ع���ل���ى اخل�����ر وامل��ح��ب��ة 
والعمل تلك املفاهيم التي علمنا 
له  املغفور  الراحل  زعيمنا  اإياها 
بن  زاي��د  ال�سيخ  تعاىل  اهلل  ب���اإذن 
�سلطان اآل نهيان واإخوانه احلكام 
ال���ذي���ن رح���ل���وا اأج�������س���اداً، وب��ق��وا 
اأ�ساف  و  التاريخ.  اأ�سماء حفظها 
كتابة  يف  دولتنا  ت�ستمر  اليوم  اأن 
قيادتنا  بف�سل  النا�سع  تاريخها 
احل��ك��ي��م��ة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا �ساحب 
اآل  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

الغايل  ونبذل  باأرواحنا  ونفتديه 
لي�س  خفاقاً  يبقى  كي  والنفي�س 
قلوبنا  يف  اإمن���ا  فقط  �سمائنا  يف 
اأي�ساً مو�سحاً اأنه كل عام ويف ذات 
اللحظات  تلك  ن�ستعيد  ال��ت��اري��خ 
قبل  عالياً  علمنا  فيها  رف��ع  التي 
42 عاماً بقيادة املمغفور له باأذن 
اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
لهذة  امل��وؤ���س�����س  ال��ق��ائ��د  نهيان  ال 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  و  الفتية  ال��دول��ه 
حم����ط ان����ظ����ار ال����ع����امل واأ����س���ب���ح 
حا�سراً  واحللم  واقعاً  امل�ستحيل 
بالكثر من  ب����داأوه  م��ا  اأت��ب��ع��وا  و 
العمل لت�سبح دولتنا اليوم اإحدى 
اأهم واأرق��ى الدول وهو ما ي�سهد 
ا�ستثناء  دون  من  اجلميع  به  لها 
اكد  ال��ع��امل. و  اأي مكان م��ن  ويف 
ح��دن��ا و  اأن يف دول���ة الإم�����ارات ت��وَّ
لقادة  ال��وف��اء  دور����س  نهلنا  منها 
اأك��رث مم��ا ق��ال��وا فلم يكن  عملوا 
الحتاد حلماً بقدر ما كان هدفاً، 

ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  �ساحب 
 – ال��دول��ة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د 
اأ�سحاب  واإخوانه   ،– اهلل  حفظه 
واأول��ي��اء  الإم����ارات،  حكام  ال�سمو 

العهود حفظهم اهلل ورعاهم.
وق������ال ال���دك���ت���ور ح���م���د ع���ب���داهلل 
ال��غ��اف��ري اأق����دم ب��اإ���س��م��ي وب��اإ���س��م 
جميع العاملني يف املركز الوطني 
التهنئة  املنا�سبة  ب��ه��ذه  للتاأهيل 
الإم����ارات  دول���ة  ول�سعب  ل��ق��ي��ادة 
علم  نرى  اإننا  و  املتحدة  العربية 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ُي�����رف�����ع ل�����رف�����رف ع����ال����ي����اً ف���وق 
وال��دوائ��ر  اجل��ه��ات  مباين  جميع 
وال�����������وزارات الحت�����ادي�����ة يف ي���وم 
اأم��ر  ل��ه��َو  واح���د وبتوقيت واح���د 
هام وجميل وموؤثر جداً يف اإ�سارة 
الإم����ارات  دول���ة  علم  توحيد  اإىل 
امل���ت���ح���دة يف خم��ت��ل��ف  ال���ع���رب���ي���ة 
اإم�����ارات�����ه�����ا ف���ه���و رم������ز وح���دت���ن���ا 
ووط��ن��ن��ا وع��زت��ن��ا ن��ح��اف��ظ عليه 

امل��ن��ا���س��ب��ة و���س��ع��وره��م الكبر  ب��ه��ذه 
ب����ال����ف����خ����ر ل����ك����ون����ه����م م������ن اأب�����ن�����اء 
ه�����ذا ال����وط����ن ال����غ����ايل ، وك���ون���ه���م 
حم��ظ��وظ��ني ب��ق��ي��ادت��ه��م احل��ك��ي��م��ة 
املواطن  الن�سان  بناء  و�سعت  التي 
على  وحر�ست   ، لنه�ستها  كاأ�سا�س 
ت��وف��ر احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة والآم���ن���ه 
لأب���ن���ائ���ه���ا ، واأن����ه����م م��ه��م��ا ق��دم��وا 
لبالدهم الغالية لن يوفوها حقها ، 
لذا فانهم يوؤكدون ولءهم للقيادة 
الر�سيدة ، وحر�سهم على موا�سلة 

املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  م��ع  ت��زام��ن��ا  ظ��ه��را 
لتوحيد  كاإ�سارة  بالدولة  واجلهات 
الدولة  اأرا���س��ي  علم الم���ارات عرب 
ومبانيها ،مبا ميثل ا�ستجابة لدعوة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
العلم  ي��وم  باقامة  مكتوم  اآل  را�سد 
، ك��م��ا ع���زف���ت ال��ف��رق��ة امل��و���س��ي��ق��ي��ة 
للدولة  الوطني  الن�سيد  الع�سكرية 
والذي ردده كافة الطلبة والعاملني 

بالكلية .
�سعادتهم  ع��ن  الكلية  طلبة  وع���رب 

فداء له فهو م�سدر فخرنا وعزنا 
وكرامتنا و ما نقوم به اليوم اإمنا 
واإخال�سنا  وفائنا  عن  تعبر  هو 
ل����ه و�����س����وف ن���ع���م���ل دائ�����م�����اً م��ن 
اأج���ل احل��ف��اظ عليه .  واجل��دي��ر 
ب��ال��ذك��ر اأن امل��رك��ز ك���ان ق��د رف��ع 
ال�ساد�س  يف  الإم����ارات  دول���ة  علم 
من نوفمرب فوق مبناه الكائن يف 

ت���واك���ب اأف�������س���ل م���ا ه���و م��وج��ود 
احلفاظ  �سبيل  يف  وذل���ك  ع��امل��ي��اً، 
على �سحتهم وعلى اأ�سرهم وعلى 
جمتمعهم، وت�سهم يف حت�سينهم 
ج����ي����داً م����ن خ���ط���ر ي����ه����دد ك��اف��ة 
جميع  م��ن  يقيهم  و  امل��ج��ت��م��ع��ات 
امل��خ��اط��ر ال���ت���ي ي�����س��ب��ب��ه��ا م��ر���س 

الإدمان على املواد املخدرة. 

اأبوظبي  ال�سعادة يف مدينة  �سارع 
اأك���دوا  ال��ذي��ن  موظفيه  بح�سور 
بالعمل واجل���د والج��ت��ه��اد  اأن��ه��م 
ي��ع��ل��ن��ون ع���ن ولئ���ه���م ل��دول��ت��ه��م، 
وعلى  باقون  العهد  على  وباأنهم 
حب الوطن م�ستمرون من خالل 
الفئات  و�سيقدمون  يقدمون  ما 
وخدمات  ب��رام��ج  م��ن  امل�ستهدفة 

وقد وجهت اللجنة املنظمة الدعوة 
ال��دراج��ات  ريا�سة  وع�ساق  ملحبي 
من مواطنني ومقيمني على اأر�س 
الدولة للم�ساركة يف امل�سرة والتي 
���س��وف ت��ت��زي��ن ب���اأع���الم الإم������ارات 
ان���ت���ظ���ار  اأخ���������رى يف  وم�����ف�����اج�����اآت 

امل�ساركني واملتابعني للحدث. 
اللجنة  رئي�س  ج��اب��ر  اأح��م��د  وق���ال 
ب���داأن���ا يف عمل  ل��ل��ح��دث  امل��ن��ظ��م��ة 

العربية  الإم�����ارات  دول���ة  م��وؤ���س�����س 
املتحدة.

وت���ن���ط���ل���ق امل���������س����رة م�����ن ن��ق��ط��ة 
الإمارات  �سارية علم  اأمام  التجمع 
ب��دار الحت��اد يف دبي متوجهة اإىل 
�سارية علم الإمارات على كورني�س 
العا�سمة اأبوظبي و�سيتم الإعالن 
ع��ن ك��اف��ة ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ال��ف��ن��ي��ة مع 
اق�����رتاب احل����دث م���ن ان��ط��الق��ت��ه، 

يف اأبوظبي، و�ستكون هناك متابعة 
ل��ل�����س��ب��اق ط����ول خ���ط ال�����س��ر من 
الوقت  يف  النهاية  اإىل  النطالقة 
نف�سه  ال�سباق  تاأمني  �سيتم  ال��ذي 
خالل  من  فيه  امل�ساركني  وجميع 
ح������ارة م��ع��ي��ن��ة ���س��ي��ت��م حت��دي��ده��ا 
ل��ل��م�����س��ارك��ني و���س��ت��ك��ون وا���س��ح��ة 
م���ن خ���الل ع���الم���ات م��ع��ي��ن��ة على 

الطريق.
 

ال�����س��ل��ي��م��ة ب��ج��ان��ب ال��ت��اأك��ي��د على 
الولء والنتماء للوطن الغايل. 

امل�سرة  باأن خط �سر  اأو�سح   كما 
والتي �ستنطلق من نقطة التجمع 
وح���ت���ى  ب����دب����ي  الإحت�����������اد  دار  يف 
ال��ع��ا���س��م��ة اأب���وظ���ب���ي و���س��ي��ك��ون يف 
الطريق نقطتي ا�سرتاحة ومرافق 
ت�سل  اأن  ق��ب��ل  للم�ساركني  ع��ام��ة 
الدولة  علم  �سارية  اإىل  امل�ساركون 

جلفار الدوائية ترفع علم االمارات عاليا 
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

يف اإطار احتفالت الدولة مبنا�سبة يوم العلم مبنا�سبة ذكرى تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان – 
حفظه اهلل – من�سب رئا�سة الدولة قامت �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية – جلفار – برفع علم المارات يف متام 
ال�ساعة 12 ظهرا عاليا يرفرف فوق املبنى الرئي�س يف راأ�س اخليمة امتثال لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .  وتعليقا على ذلك قالت فاطمة نايع 
مديرة اأول املوارد الب�سرية يف جلفار : كانت بحق منا�سبة رفع العلم حلظة وطنية مثرة جاءت م�سحوبة بخفقات 
القلوب ع�سقا بالوطن وفخرا واعتزازا بقائد امل�سرة  �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان الذي يعد رمزا 
وطنيا وقائدا ملهما وفيا ل يدخر و�سعا من اأجل ا�سعاد اأبناء وطنه .  وا�ستطردت نايع قائلة : مع رفع ) علم المارات 
من الأعايل اىل الأعايل ( تعززت يف النفو�س قيم املواطنة وعرب اأبناء وبنات الوطن من خاللها عن �سكرهم العميق 
وتبواأت  للتطور  رم��زا  احلبيبة  بالدنا  فاأ�سبحت  حتققت  التي  العظيمة  الجن��ازات  على  الر�سيدة  بالدهم  لقيادة 
م�سرتنا الحتادية امليمونة مكانة مرموقة على خارطة العامل .    ومن جانبها اأكدت مهره ال�سحي م�سرفة جلنة 
على  واملقيمني  املواطنني  وت�سجيع  العزيزه  املنا�سبة  بهذه  الحتفال  على  جللفار  العليا  الدارة  حر�س  العلم  رفع 
امل�ساركة يف جميع الفعاليات الوطنية وذلك من اأجل غر�س قيم الولء والنتماء وتعزيز الروح الوطنية لدى اجلميع 

م�سرة اىل انه وفور رفع العلم تعهد اأبناء وبنات الوطن بالولء لوطنهم والوفاء لقيادتهم .



العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/50   عقاري كلي              
اىل  اخل�سم املدخل  / 1 -  ذا وان للو�ساطة العقارية  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد حمبوبي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بف�سخ عقد �سراء الوحدة ال�سكنية رقم )1615 ( واملوؤرخ يف 2007/12/26 والزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )247356 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ �سداد اخر ق�سط يف2008/7/18 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
ال�ساعة  املوافق 2013/11/24  الحد  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب 
9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل .
ق�شم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/1000   عقاري كلي              

اىل  املدعى عليه/ �سركة تي ا�س ايه انرتنا�سيونال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ليمتد  غلوبال  ا���س  /ا���س 
بني املدعي واملدعي عليهما والزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )1570845.29 درهم( 
ومثله تعوي�سا لها عما فاتها من ك�سب وما حلقتها من خ�سارة نتيجة اخالل املدعى 
املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  والفائدة  والتعاقدية  القانونية  بالتزاماتهما  عليهما 
الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة كما نعلمكم بقرار 
اعادة الدعوى للمرافعة لهذه اجلل�سة لل�سبب املبني اع��اله.   وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س املوافق 2013/11/14 ال�ساعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .
ق�شم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/323   مدين كلي              
اىل  املدعى عليه/ يونيون للمقاولت �س .ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/مارميال- والدة- ب�سفتها من ورثة املتويف/ موريجان راجامانثاري  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها قبل الف�سل يف املو�سوع احالة الدعوى للتحقيق لثبات ان املتويف 
هو العائل الوحيد وبعد الثبوت الزام املدعى عليهم مببلغ 150.000 درهم كتعوي�س عن 
ال�سرار املاديه  والدبية التي ا�سابت املدعني والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  . 
بالقاعة  ���س   9:30 ال�ساعة   2013/11/14 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch2.D.18
اي��ام على الق��ل .ويف  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�شم الق�شايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2009/1528   عقاري كلي              
اىل  اخل�سم امل��دخ��ل  / اح��م��د يحي زاه����د   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  توما�سيني    /فافيو  امل��دع��ي 
والبالغ  امل��دف��وع��ة  املبالغ  ب��اع��ادة  عليها  امل��دع��ى  على  واحل��ك��م  البيع  ببطالن 
جمموعها )734011.28 درهم( والفائدة القانونية حتى ال�سداد التام والر�سوم 
وامل�ساريف  والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/11/20 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11:00 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
�سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  .ويف  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

مبثابة ح�سوري.
ق�شم الدعاوي العقارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2011/2144   جتاري كلي                  
اىل املحكوم عليه /1- �سي�ستم للهند�سة )����س.ذ.م.م(   جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2012/7/30 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ت��وؤدي  ب��ان  امل��دع��ى عليها  ب��ال��زام  ل��ت��وري��د احل��دي��د )������س.ذ.م.م(  ل�سالح/ �سركة دي���ال 
واربعون درهما  الف ومئتان  اثنان وثالثون  ) مئتان  للمدعية مبلغ  232.240 درهم 
ال�سداد  وحتى   2011/12/15 يف  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع  عنه  وال��ف��ائ��دة 
املحاماة.  اتعاب  دره��م  مقابل  ومبلغ خم�سمائة  والر�سوم  بامل�سروفات  والزمتها  التام 
2- رف�س ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ال�سمو  التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�شم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/456 تنفيذ عقاري
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  بال�سيداوي  املعروف  مو�سى  �سالح  ط��ارق  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ بنك نور ال�سالمي �س م ع ) �سركة م�ساهمة عامة( وميثله: ع�سام عبدالمر 
حمادي الفا�سلي التميمي    نعلنك باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1027 عقاري كلي يوم 
الحد بتاريخ 2013/4/28 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك: 1- بف�سخ اتفاقية اليجارة وملحقاتها 
مو�سوع الدعوى و�سطب القيد العقاري الوارد يف ال�سجل العقاري اخلا�س بالعني حمل التداعي 
والذي ين�س على خ�سوع ملكية العقار اىل ترتبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجارة 
عليه  املدعى  وال���زام  بدبي  والم���الك  الرا���س��ي  دائ��رة  ل��دى  امل��ودع  بالتملك وملحقاته  املنتهي 
وت�سليمه  درهم   )36640( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم  للمدعي  التداعي  حمل  العني  بت�سليم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.  خزينة   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/506 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سدهما/1- كامران ف�ساي هيبت اهلل 2- كاميال وي�س كايدبور جمهويل حمل القامة 
الفا�سلي  حمادي  عبدالمر  ع�سام  وميثله:  ع  م  �س  للتمويل  ام��الك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
بتاريخ  الح��د  يوم  كلي  رقم 2012/701 عقاري  الدعوى  ال�سادر يف  باحلكم  نعلنك  التميمي    
باعتباره   2013/6/19 الربعاء  يوم  عقاري   2013/38 رقم  بال�ستئناف  واملعدلة   2012/12/23
�سندا تنفيذيا وذلك: 1- بف�سخ العالقة العقدية التمويلية القائمة بني املدعية واملدعى عليهما 
الرا�سي  دائ��رة  من  ال�سادر  امللكية  �سند  من  م�ستاأجر  ب�سفته  عليهما  املدعى  ا�سم  ب�سطب   -2
ال��واردة بهذا ال�سند بانه ) تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات  والم��الك بدبي و�سطب العبارة 
الجارة بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك( واملودع لدى الدائرة. 3- بالزامكم ب�سداد 
مبلغ وقدره )742142.33 درهم( وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوما 
من تاريخ ن�سر هذا العالن  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر
   يف  الدعوى 409 /2013 نزاع عقاري                  

اىل املتنازع �سدهما/1- �سركة داماك بروبرتي�س املحدودة امل�سوؤولية 2- �سركة 
المواج - منطقة حرة م م جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع/ فريد �سنجاب 
ابن خليل وميثله: عبداهلل م��روان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبر متخ�س�س مع الزام املدعى عليه 
بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2013/11/13  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح لذا فانت مكلف باحل�سور او من 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�شم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/794   مدين كلي          
اىل اخل�سم املدخل  / 1 - اترانتى لال�ست�سارات الدارية   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سركة اخلزنة للتاأمني �س م ع وميثله: حمدان احمد حممد ح�سني حمدان 
بودب�س   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
بواقع 12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   502.042.46(
بالكفالة.     املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ 
بالقاعة  ���س    9:30 ال�ساعة   2013/12/9 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch1.C.15
الق��ل.ويف  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  او م�ستندات  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�شم الق�شايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/151 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية     
عبداهلل  حميد  عي�سى  ا�سماء  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية:  الول  اخلليج  بنك  مدعي/ 
اجلن�سية:  الطبي  الوثبة  مركز  موؤ�س�سة  �ساحبة  وب�سفتها  ال�سخ�سية  ب�سفتها  الزعابي 
درهم    296043.94 وقدره  مبلغ  واداء  التحفظي  احلجز  �سحة  الدعوى:  مو�سوع  المارات   
املطلوب اعالنه/   ا�سماء عي�سى حميد عبداهلل الزعابي ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفتها �ساحبة 
موؤ�س�سة مركز الوثبة الطبي اجلن�سية: المارات عنوانه:بالن�سر)نرفق لكم ن�سخة من تقرير 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ذلك(   اردمت  ان  والتعقيب  للرد  املودع  اخلربة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/13 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  8.30 �سباحاً  ال�ساعة  باحل�سور 
ايداع مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  نهيان �سخ�سيا  اآل  التجارية مبع�سكر  املحكمة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/10/30

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
          اعادة   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1576  عم  جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  مياه  يو�سف  حممد  حق  مزمل  مدعي/ 
مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الربيكي  فري�س  را�سد 
الربيكي  فري�س  را�سد  اعالنه/  املطلوب  عمالية   م�ستحقات  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  العامة اجلن�سية: المارات عنوانه:بالن�سر  حيث  للمقاولت 
 2013/11/11 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
العمالية    املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/10/30
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
              اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2724  عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ ابراهيم �سابر احمد املكاوي اجلن�سية: م�سر مدعي عليه: الرحاب 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  النجارة  لتعهدات 
المارات   اجلن�سية:  النجارة  لتعهدات  الرحاب  اعالنه/  املطلوب  عمالية  
عنوانه:بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/11 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
              اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/116  مد كل- م ر-ب-اأظ

�سارة  بنتها:  على  و�سية  وب�سفتها  نف�سها  عن  با�سكو  مالبان  نورميندا  مدعي/ 
عبداهلل �سلطان احلمادي اجلن�سية: الفلبني   مدعي عليه: �سلطان عبداهلل �سلطان 
جمعة احلمادي واخرون اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: ندب خبر املطلوب 
اعالنهما/1- حممد عبداهلل �سلطان جمعه احلمادي  2-�سيف عبداهلل �سلطان جمعه 
احلمادي اجلن�سية: المارات عنوانه:بالن�سر)باأ�سل ال�سحيفة( حيث ان املدعي اقام 
املوافق 2013/11/12 موعدا  الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
              اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/116  مد كل- م ر-ب-اأظ

�سارة  بنتها:  على  و�سية  وب�سفتها  نف�سها  عن  با�سكو  مالبان  نورميندا  مدعي/ 
عبداهلل �سلطان احلمادي اجلن�سية: الفلبني   مدعي عليه: �سلطان عبداهلل �سلطان 
جمعة احلمادي واخرون اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: ندب خبر املطلوب 
�سلطان  عبداهلل  2-جناة  احلمادي  جمعه  �سلطان  عبداهلل  �سلطان  اعالنهم/1- 
المارات  اجلن�سية:  احلمادي  جمعة  �سلطان  عبداهلل  3-احمد  احلمادي  جمعة 
عنوانه:بالن�سر)اعالن بقرار اعادة الدعوى للمرافعة ( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2013/11/12 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/571 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بنغالدي�س  اجلن�سية:  عبدالكالم  جاجي  عبداملالك  جاجي  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �سده : �سركة ابو �سيخة لل�سيانة العامة اجلن�سية: المارات    املطلوب 
اعالنه: �سركة ابو �سيخة لل�سيانة العامة اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر 
الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/3283 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�سور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/11/12 موعدا 
بوا�سطة وكيل  او  العمالية �سخ�سيا  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-    بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1367 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �سركة اخلليج الول العقارية اجلن�سية: المارات   املنفذ 
اعالنه:   املطلوب  حمدد  غر  اجلن�سية:  الده�سان  زهر  قي�س   : �سده 
ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  حمدد   غر  اجلن�سية:  الده�سان  زهر  قي�س 
الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
رقم   وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/11/17 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-
ابوظبي   الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
 اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/841  جت جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
مدعي/ بنك الحتاد الوطني اجلن�سية: المارات مدعي عليه: �سالح �سيف عبداهلل 
احلجز  وثبوت  �سحة  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  النعيمي  حممد 
التحفظي على مبلغ وقدره 39663 درهم املطلوب اعالنه/�سالح �سيف عبداهلل حممد 
النعيمي اجلن�سية: المارات  عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/11/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
البتدائية - الكائنة   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/11/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
  اعالن بال�شند التنفيذي يف  الق�شية التنفيذية رقم 2011/1268 تنفيذ جتاري

م�شل�شل عام 2011/10443
اىل املنفذ �سدها: �سركة �سرتوجن لالأ�سا�سات والركائز ذ.م.م  عنوانها: ن�سرا. قد �سدر �سدك 
للم�ساحة   العا�سمة  موؤ�س�سة  ل�سالح/   2010/882 رقم  حكم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  من 
والزمتها  درهم  وق��دره 64360  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  املدعى عليها  بالزام  املحكمة  حكمت 
بامل�ساريف منها مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة �سملت حكمها بالنفاذ املعجل وبال  كفالة 
املذكور،  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  ومب��ا  طلبات  من  ذل��ك  ماعدا  ورف�ست 
ودفع الر�سم املحدد لذلك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الع��الن.    . كما نخطرك بانه قد مت حتديد جل�سة 2013/11/20 حل�سورك ب��ادارة التنفيذ 
القانونية  الج��راءات  ف�ستتخذ يف حقك  ال�ساعة )8.30( �س ويف حالة تخلفك عن احل�سور 

املنا�سبة. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/10/2م.
القا�شي/ غالب م�شطفى الرباعي 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
          ادارة التنفيذ

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
اعالن احلكم يف الق�شية املدنية رقم 2013/34 جتاري جزئي

اجلن�سية  ���س��وداين  اح��م��د/  ح�سني  م�سطفى  ع��ب��دامل��ل��ك  ع��ل��ي��ه/  امل��ح��ك��وم  اىل 
العنوان: يعلن بوا�سطة الن�سر بال�سحف املحلية    العنوان بالن�سر نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/10/07 قد حكمت عليكم هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�سالح / خالد ح�سن حممود ح�سن  بالتايل : حكمت املحكمة 
وق��دره  ماليا  مبلغا  للمدعي  ب��ادائ��ه  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����س��وري:  مبثابة 
)58000 درهم( ثمانية وخم�سون الف درهم والزامه بامل�ساريف.   حكما قابال 
امل�ستند.   ه��ذا  لت�سلمك  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 خ��الل  لال�ستئناف 

�سدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/11/6
القا�شي/عبدالله املثنى

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
حمكمة الظفرة البتدائية        

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
اعالن احلكم يف الدعوى رقم )2013/478( احوال ال�شخ�شية /العني

بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�سر  اع���الن  ال��ع��ن��وان:  ���س��وري��ا  غ���زال/  ح�سني  ط���ارق  عليه:  امل��دع��ى  اىل 
اعاله ل�سالح/ رهام  بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  2013/10/28 قد حكمت عليك هذه 
�سليمان كعدان احلم�سي �سورية اجلن�سية  بالتايل: بف�سخ عقد زواج املدعية/ رهام �سليمان كعدان 
احلم�سي �سورية اجلن�سية من زوجها املدعى عليه/ طارق ح�سني غزال �سوري اجلن�سية مقابل 
ور�ساها  واذنها  بعقد ومهر جديدين  ال  له  نفقاتها اخلا�سة وجميع �سداقها ل حتل  ا�سقاط 
املدعية  ح�سانة  باثبات   - باتا.  احلكم  �سرورة  تاريخ  من  ابتداء  عدتها  حت�سي  املدعية  وعلى 
بواقع  نفقتهما  للمدعية  بادائه  وبالزام هذا الخر  املدعى عليه  و�ساره( من  لولديها )�سطان 
الفي )2000( درهم �سهريا لهما معا بال�سوية �ساملة للطعام واللبا�س ابتداء من 2012/8/8 اىل 
حني �سقوط الفر�س عنه �سرعا- برف�س باقي الطلبات وبالزام املدعى عليه مب�ساريف الدعوى.   
امل�ستند.  �سدر  لت�سلمك هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما 

بتوقيعي وختم املحكمة 2013/10/29
القا�شي/حممد موؤمن  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
حمكمة العني البتدائية        

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/485 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- عقارات احمد عبدالرحيم العطار ملالكها احمد عبدالرحيم العطار      جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ المارات القاب�سة العاملية ليمتد وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان   
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2010/1000 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ 2013/3/25 باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك: 1- ببطالن الت�سرف احلا�سل عن الوحدات ارقام بي بي- تي ا�س تي 3001 بي بي- تي 
ا�س تي 2003 بي بي- تي ا�س تي 3014 بربج )�سكاي �سكراير( يف منطقة اخلليج التجاري بامارة دبي حمل 
ارق��ام بي  املوؤرخة 2008/6/23 عن الوحدات  البيع  اتفاقية  املوؤرخة 2006/8/23   2- بف�سخ   البيع  اتفاقية 
بي- تي ا�س تي 1401 بي بي- تي ا�س تي 1402، بي بي- تي ا�س تي 1414 )بربج ا�سكاي �سكراير( يف منطقة 
اخلليج التجاري بامارة دبي 3- الزام احمد عبدالرحيم العطار ان يوؤدي للمدعية الثانية )�سركة المارات 
القاب�سة العاملية ليمتد( مبلغ وقدره )7639555 درهم( والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سله 
يف 2011/1/10 حتى متام ال�سداد على ال جتاوز املبلغ املق�سي به .  وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  الع��الن.  هذا  ن�سر  تاريخ  يوما من   15 املحكمة خالل 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
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اعتماد يوم العلم منا�سبة وطنية بالتزامن مع تويل رئي�س الدولة 
مقاليد احلكم يج�سد العالقة الفريدة بني ال�سعب والقيادة والوطن

•• ابوظبي-وام:

�سارك املجل�س الوطني الحت��ادي ام�س يف احتفالت الدولة بيوم العلم 
الذي ي�سادف الثالث من نوفمرب مبنا�سبة ذكرى تويل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم 
. ومت يف باحة املجل�س الوطني الحتادي باأبوظبي رفع العلم خفاقا تلبية 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لدعوة 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل للجهات وال��دوائ��ر  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 

والوزارات الحتادية برفع العلم على مباينها. 

اأن  ال��وط��ن��ي الحت����ادي  املجل�س  رئي�س  امل��ر  اأح��م��د  م��ع��ايل حممد  واأك���د 
اعتماد يوم العلم يف الثالث من نوفمرب منا�سبة وطنية �سنوية يحتفل 
فيها بالتزامن مع تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
للعالقة  حقيقي  جت�سيد  هو  احلكم  مقاليد  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
منا�سبة  وه��ي  والوطن  والقيادة  ال�سعب  تربط  التي  والفريدة  الطيبة 
وطيلة  العزيزة  اإماراتنا  �سماء  يف  خفاقا  العلم  فيها  نرى  غالية  وطنية 
اأيام العام ليبقى عنوان وطن و�سعب وق�سة ولء وانتماء لدولة الحتاد 
دولة.  �سعب وتطور  وانتماء  الوطنية يروي حكاية وطن  للهوية  ورمزا 
واأعرب معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي عن تقديره للدعوة التي 

وجهها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم اإىل �سعب دولة 
بهذه  احتفال  وم�ستمرة  �ساملة  و�سعبية  وطنية  حملة  لبدء  الإم���ارات 
برفع  وال��وزرات الحتادية  والدوائر  للجهات  �سموه  وتوجيهات  املنا�سبة 
والإنتماء  املواطنة  قيم  لتعزيز  مهمة  ر�سالة  وه��ي  مبانيها  عرب  العلم 
يف نفو�س املواطنني على كامل الرتاب الوطني. واأ�ستذكر معاليه بهذه 
املنا�سبة جهود املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
والأب��اء املوؤ�س�سني يرحمهم اهلل الذين رفعوا العلم اأول مرة قبل “ 42 
عاما ليمثل دولة الحتاد والوحدة والإرادة وامل�ستقبل امل�سرق لدولة   “

الإمارت و�سعبها املخل�س.

بلدية مدينة العني حتتفل بيوم العلم وجتدد عهد الوالء لدولة االإمارات
•• العني - الفجر:

اح���ت���ف���ل���ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة ال��ع��ني 
ي�����وم ام�������س ب��ف��ع��ال��ي��ة ي�����وم ال��ع��ل��م 
، ت��زام��ن��ا م���ع اح���ت���ف���الت ال���دول���ة 
مع  جتاوبا  و   42 الوطني  باليوم 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئي�س الدولة حاكم دبي برفع علم 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
، ك��ت��ع��ب��ر ع���ن ���س��م��وخ ع��ل��م دول���ة 
املنا�سبة  هذه  يف  ورفعته  الم��ارات 

الغالية .
وبداأ احلفل الذي نظمه مركز نور 
خلدمات املوظفني يف اإدارة خدمات 
املوارد الب�سرية برفع �سارية العلم 
يف  20م  اإىل  ط��ول��ه��ا  ي��ب��ل��غ  ال���ت���ي 
ال�ساحة اخلارجية للمبنى الرئي�س 
، بح�سور  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ل��ب��ل��دي��ة 
امل�������دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني و م��وظ��ف��ي 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني، ب��الإ���س��اف��ة 
الوطني  ال�سالم  مو�سيقى  لعزف 
م���ن ق��ب��ل ال���ف���رق���ة ال��ع�����س��ك��ري��ة و 
وتاأدية  متنوعة  مو�سيقية  عرو�س 
ق�����س��م ال����ولء و ت���ردي���ده م��ن قبل 

موظفي بلدية مدينة العني

تلى رفع العلم كلمة للدكتور مطر 
بلدية  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد 
م��دي��ن��ة ال��ع��ني ه��ن��اأ ف��ي��ه��ا �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية 
املتحدة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو 

امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
دول��ة  ل�سعب  التهنئة  ق���دم  و  ك��م��ا 
بذكرى  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ت������ويل ����س���اح���ب ال�������س���م���و ال�����س��ي��خ 
حفظه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
وال��ذي  احلكم  مقاليد  ورع���اه  اهلل 

لدفع  والثمني  الغايل  بذل  اأهمية 
ع��ج��ل��ة ال���ت���ق���دم واحل�����ف�����اظ ع��ل��ى 
وعلو  املعطاء  البلد  ه��ذا  مكونات 
�ساأنه ورفعته كمواطنني و مقيمني 

على حد �سواء.
ومت ت���وزي���ع الأع������الم والأو����س���ح���ة 

اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة و اأ���س��ح��اب 
ال�����س��م��و اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى 
لالحتاد حكام الإم��ارات و �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي، نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 

العربية  الإم����ارات  دول��ة  بتطلعات 
املتحدة الفتية و تاريخها العريق، 
الذي يزخر بالإمكانات و القدرات 
امل���ت���ق���دم���ة ال���ن���اج���ح���ة، م����ا اأه��ل��ه��ا 
على  املتقدمة  ال��دول  من  لت�سبح 
ال�����س��اح��ة ال���ع���امل���ي���ة، م�����س��را على 

من  نوفمرب  م��ن  الثالث  ي�سادف 
كل ع��ام.  كما و اأك��د النعيمي على 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  الح��ت��ف��ال  اأه��م��ي��ة 
م��ن خاللها جندد  التي  ال��ع��زي��زة، 
وقيادتها  الغالية  لدولتنا  ال���ولء 
الر�سيدة ، بالإ�سافة اإىل الحتفال 

ل���الح���ت���ف���ال م����ع ع����رو�����س ف��رق��ة 
ال��ع��ي��ال��ة ب���الأغ���اين ال��وط��ن��ي��ة، كما 
وت�����س��م��ن احل��ف��ل ف��ع��ال��ي��ة اإط���الق 
ب��ال��ون��ات ب���األ���وان ع��ل��م ال���دول���ة يف 
ومب�ساركة  الهيلي  األ��ع��اب  مدينة 

طالب مدار�س مدينة .

علم االإمارات يرفرف ب�سماء كليات التقنية العليا بالعني

رئي�س جممع كليات التقنية العليا ي�سارك طلبة الكليات يف العني احتفالية رفع العلم
•• العني - الفجر:

ب��ق��ل��وب ت��غ��م��ره��ا م�����س��اع��ر ال��ف��رح 
وال��ف��خ��ر والع�����ت�����زاز، رف����ع طلبة 
ك���ل���ي���ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ب��ال��ع��ني 
علم  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  بكليتي 
دولة الإمارات مبنا�سبة يوم العلم 
اح���ت���ف���ال ب���ذك���رى ت����ويل ���س��اح��ب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
احلكم  مقاليد  اهلل،  حفظه  نهيان 
يف ال��دول��ة و���س��ارك م��ع��ايل حممد 
ال�����س��ام�����س��ي رئي�س  ح�����س��ن ع��م��ران 
جم���م���ع ك���ل���ي���ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا 

م���ت���وح���دي���ن ح�����ول ع���ل���م ال���دول���ة 
م����رددي����ن ق�����س��م ال�������ولء ع���ل���ى اأن 
يحافظوا على العلم مرفوعا عاليا 
واأن ي��ف��دوا ت���راب ال��وط��ن ال��غ��ايل 
م��ت��وح��دي��ن يف �سف  ب���اأرواح���ه���م، 
ال�سمو  �ساحب  قيادة  خلف  واح��د 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
واأخيه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
واإخوانهما  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 

الإحت������اد ل��دول��ت��ن��ا ال���ع���زي���زة ال��ت��ي 
متثل منوذجا يحتذى به للعالقة 
امل��ت��م��ي��زة ب���ني اأف�������راده، وم�����س��ت��وى 
ال�سعادة املتميز التي ينعم بها اأبناء 
احلكيمة  ال�سيا�سة  بف�سل  الوطن 
ك��م��ا يج�سد  ال��ر���س��ي��دة.  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 
التوا�سل  اأوا����س���ر  الح��ت��ف��ال  ه���ذا 
ب���ني اأب����ن����اء ال����دول����ة ال���ت���ي اأر����س���ى 
زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  دع��ائ��م��ه��ا 
اهلل  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن 
واملرحوم ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل 
مكتوم واإخوانهما الآباء املوؤ�س�سني 

رحمهم اهلل جميعا.

وب��رف��ق��ت��ه ال��دك��ت��ور ط��ي��ب ك��م��ايل 
مدير جممع كليات التقنية العليا 
على م�ستوى الدولة طلبة الكليات 
واأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ت��ني الأك���ادمي���ي���ة 
والإداري��ة برفع علم الدولة عاليا 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��دع��وة  ا�ستجابة 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، لرفع 
العلم الغايل على القلوب احتفال 
اأبناء  العزيزة على قلوب  باملنا�سبة 
دولة الإم��ارات. ففي متام ال�ساعة 
الطلبة  التف  الثانية ع�سرة ظهرا 

الأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم����ارات، 
الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي،  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 
ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د الأع�����ل�����ى ل��ل��ق��وات 

امل�سلحة الإماراتية.
و������س�����رح م����ع����ايل حم����م����د ح�����س��ن 
جممع  رئ��ي�����س  ال�سام�سي  ع��م��ران 
ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ب����اأن ه��ذه 
علينا  الغالية  الوطنية  ال��ذك��رى 
ن��ح��ت��ف��ل ب���ه���ا ب������اإجن������ازات الآب�������اء 
كما  احلبيبة،  لدولتنا  املوؤ�س�سني 
املنا�سبة على  احتفالنا بهذه  يوؤكد 
الإم��ارات حول راية  التفاف �سعب 

تلبية لدعوة حممد بن را�سد 

العني للتوزيع حتتفل بيوم العلم  
•• العني - الفجر

لبت �سركة العني للتوزيع دعوة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي ، ب��رف��ع ع��ل��م دول���ة 
الم����ارات ع��ال��ي��اً اح��ت��ف��الآً ب��ذك��رى تويل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان حفظه اهلل ورعاه و الذي ي�سادف 
�سعار  حت��ت   ، نوفمرب  �سهر  م��ن  الثالث 

ارفعه عالياً ليبقى �ساخماً .
�سعادة حممد بن  املنا�سبة �سرح  و بهذه 
عمر ال�سام�سي مدير عام �سركة العني 
الدولة  اإن م�ساركتنا برفع علم  للتوزيع 
لدولتنا  حمبتنا  من  ينبع  اليوم  هذا  يف 
وم�سدر  عزتنا  رمز  باعتبارهم  قادتنا  و 
فخرنا ، حيث اأن قيمة رفع العلم تعك�س 
احتاد اإمارات الدولة ال�سبع املتمثلة حتت 
باأمت  لنا و هم  اأدامهم اهلل  قيادة واح��دة 
ال�سحة و العافية ، وبرفعنا للعلم نر�سل 
ان��ت��م��اء  و  ر���س��ائ��ل حم��ب��ة وولء  ل��ل��ع��امل 
اأجمع  لوطننا الغايل ن�سارك بها العامل 
م��دراء  باجتماع  الفعالية  ه��ذه  ب���داأت    .
اأمام  الإدارات و الأق�سام وروؤ�ساء ال�سعب 
ال�ساعه  عند  لل�سركة  الرئي�سي  املبنى 
العلم  �سارية  لرفع  ظهراً  ع�سر  الثانية 
ع��ال��ي��اً ت��زام��ن��اً م��ع ج��م��ي��ع امل��وؤ���س�����س��ات و 
ال��دوائ��ر احلكومية يف جميع  و  الهيئات 
ل��دع��وة �سمو  اإم������ارات ال���دول���ة ، ت��ل��ب��ي��ت��اً 
ال�سيخ حممد بن را�سد حفظه اهلل ورعاه 
. و �ساحب حلظات رفع العلم بث ن�سيد 
مل�ساركة  ال�سركة  داخ��ل  الوطني  ال�سالم 
الرائعة  اللحظات  هذه  املوظفني  جميع 
ال��ت��ي ت��ع��رب ع��ن م��ا ب��داخ��ل ك��ل موظف 
وتعك�س �سورة حب هذا الوطن و تظهر 

انتمائهم و ولئهم له . 

جناح اجلو فى ال�سارقة يرفع علم الدولة فى كافة اأجواء مدينة عجمان 

نتورك اإنرتنا�سيونال حتتفل بيوم العلم

•• عجمان-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لدعوة  ا�ستجابة 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ببدء حملة وطنية 
و�سعبية �ساملة وم�ستمرة احتفال ب� يوم العلم - الذي ي�سادف الثالث من 
�سهر نوفمرب ذكرى تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�سارقة  اجل��و فى  ..ق��ام جناح  ال��دول��ة  رئا�سة  اهلل   ال��دول��ة حفظه  رئي�س 
والتابع لوزارة الداخلية برفع علم الدولة فى كافة اجواء مدينة عجمان 
ب�سكل متزامن مع بقية الدوائر و املوؤ�س�سات احلكومية يف متام ال�ساعة 12 

ظهرا كاإ�سارة لتوحيد علم دولة الإمارات عرب اأرا�سيها واجوائها ومبانيها 
كافة. و جاء ذلك امتنانا للدعوة الكرمية التي وجهها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم وتوجيهات �سموه التى تعد ر�سالة بالغة املعاين 
لتعزيز قيم املواطنة يف نفو�س كافة ابناء الدولة على كافة ترابها الوطنى 
. وتقدم جناح اجلو بهذه املنا�سبة باأ�سمى اآيات التهاين اإىل �ساحب ال�سمو 
الدولة حفظه اهلل واخيه �ساحب  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
املجل�س  اع�ساء  ال�سمو  ا�سحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ى  حاكم  ال���وزراء 

العلى حكام الإمارات مبنا�سبة احتفال الدولة باليوم الوطني ال�42. 

ا�ستجابة لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
ال��وزراء حاكم دبي )رع��اه اهلل( لالحتفال  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  يوافق ذكرى تويل �ساحب  الذي  العلم،  بيوم 
زايد اآل نهيان )حفظه اهلل( رئا�سة دولة الإمارات العربية املتحدة، قامت 
يف  الإل��ك��رتوين  الدفع  حللول  املتخ�س�س  امل��زّود  اإنرتنا�سيونال  نتورك 
الإم���ارات يف  علم  ورف��ع  العلم  بيوم  بالحتفال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

اإىل جانب  12 ظهراً على مركزها الرئي�سي يف الرب�ساء،  ال�ساعة  متام 
تزيني مكاتبها باأعالم و�سعارات الدولة.

 وقام بايراف تريفيدي الرئي�س التنفيذي وه�سام حمود نائب الرئي�س 
التنفيذي، والرئي�س التنفيذي للعمليات، وبقية روؤ�ساء ومدراء الأق�سام 
واملوظفني بقطع الكيك احتفاًل بهذا اليوم الوطني وتعبراً عن الإنتماء 

لالأر�س والوطن.



العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�شر

                   اىل املدعي عليه/مطعم �ساج اك�سرب�س ذ.م.م فرع  جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة 
اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم الربعاء بتاريخ 2013/11/20 ال�ساعة 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
3742/2013/13
3743/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
بالل ح�سني م�سلح الدين

ا�س ام عتيق الرحمن عبدالر�سيد 

مبلغ املطالبة
20913 درهم + تذكرة العودة
32513 درهم + تذكرة العودة

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/3833   عمايل جزئي                
اىل  املدعى عليه/ مطبعة املدينة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/�ساكتيفيل ماروتان  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م(   9517( مبلغ  له  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
 2013/11/18 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    .  )  2013/154930(
من  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8:30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
�سيكون  ف��ان احلكم  تخلفك  . ويف حالة  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

مبثابة ح�سوري.
ق�شم الق�شايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/4084   عمايل جزئي                

اىل  املدعى عليه/ النمر ال�سود خلدمات المن  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ت�سوكوا اميانويل اوباكا    قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
توؤدي  ان  عليها  املدعى  وبالزام  دره��م(   94.000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
للمدعى 4000 درهم بدل تذكرة قدوم وعوده اىل موطنه والر�سوم وامل�ساريف 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة ورقم ال�سكوى 2013/155632    وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/11/27 ال�ساعة 8:30 �س مبكتب القا�سي   
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
ق�شم الق�شايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/3711   عمايل جزئي                
�����س.ذ.م.م   جمهول حمل  الفنية  و�ساهد لالعمال  �سعيد  املدعى عليه/  اىل  
القامة مبا ان املدعي /قطب الدين جاجراين الطاف احمد جاجراين     قد 
وقدرها )7304  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك 
والزامها  دره��م   2000 بالطائرة مببلغ   العودة  تذكرة  بقيمة  والزامها  دره��م( 
لها جل�سة يوم  ال�سكوى )2013/153212(. وحددت  امل�ساريف رقم  و  بالر�سوم 
فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  ���س   8:30 ال�ساعة   2013/11/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة احل�سوري. 
ق�شم الق�شايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/3734   عمايل جزئي                

������س.ذ.م.م  جمهول  التموين  ف��الف��ار���س خل��دم��ات  امل��دع��ى عليه/  اىل  
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد خان ح�سني بخ�س   قد اقام عليك 
 9744( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى 
درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف ال�سكوى رقم )2013/153844(.    وحددت 
ال�ساعة 8:30 �س مبكتب  املوافق 2013/11/13  الربعاء  يوم  لها جل�سة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا  ال��ق��ا���س��ي   
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على القل . 
ق�شم الق�شايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/3918   عمايل جزئي                

����س.ذ.م.م جمهول  التجارية  للو�ساطة  ال��رمي  املدعى عليه/ واح��ة  اىل  
حمل القامة مبا ان املدعي /طارق عبداحلميد خان حميد     قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )26850 
درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف ال�سكوى رقم )2013/154145(.    وحددت 
ال�ساعة 8:30 �س مبكتب  املوافق 2013/11/20  الربعاء  يوم  لها جل�سة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا  ال��ق��ا���س��ي   
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على القل . 
ق�شم الق�شايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/1993 تنفيذ عمايل
)�����س.ذ.م.م ( جمهول حمل  ان ج��ي فينجر  ار  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جمتبة عزيز عبدول  قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )69433.3( وق����دره 
.بال�سافة  اىل مبلغ 4177 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2012/306  عقاري كلي
اىل املدعى عليه/1- مدينة دبي الريا�سية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  اع��اله وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ييفنا قد  ناديجدا غريفور   /
والثالثة ومبثابة  الوىل  عليهما  للمدعي  بالن�سبة  2013/9/26 ح�سوريا  بتاريخ  حكمت 
احل�سوري يف حق املدعى عليها الثانية- وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبر الهند�سي 
�ساحب الدور بجدول اخلرباء باملحكمة- مامل يتفق الطرفان على ت�سمية غره خالل 
ا�سبوع من تاريخ �سدور هذا احلكم تكون مهمته الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها 
وما ع�سى ان يقدمه له اخل�سوم منها والنتقال يف الوحدة العقارية رقم 266 من م�سروع 
�سولوات ذابريج دبي الكائن مبدينة دبي الريا�سية ملعاينتها على الطبيعة وتنفيذ ما جاء 
مبنطوق احلكم التمهيدي  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/7 

 ch1.B.8 ال�ساعة 11.00 �سباحا يف القاعة
  ق�شم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7    
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1035 مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ عبدالواحد خزع العثة الهركي العامري اجلن�سية: المارات  مدعي 
عليه: �سوزان بكزاده رفيق اجلن�سية: العراق   مو�سوع الدعوى: ملف امر اداء 
رقم 2013/211 مدين جزئي املطلوب اعالنه/ �سوزان بكزاده رفيق اجلن�سية: 
العراق  عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا  املوافق2013/11/17  الحد  يوم  املحكمة 
الثانية ب� حمكمة العني  امام الدائرة  مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
البتدائية - الكائنة املركز الداري   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/11/04
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
          اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1053 جت جز- م ر-ب- ع ن

�سودري  حممد  نور  برفيج  نور  �ساه  بوكالة  للتجارة  فايز  موؤ�س�سة  مدعي/ 
باك�ستان      زاهد اجلن�سية:  وقا�س  المارات   مدعي عليه: حممد  اجلن�سية: 
حممد  اعالنه/  املطلوب  درهم     4577 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  باك�ستان  اجلن�سية:  زاهد  وقا�س 
 2013/11/11 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/11/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/451 عم جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ حممد حفيج الرحمن حممد جميب الرحمن اجلن�سية: بنغالدي�س مدعي 
مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  والديكور  ال�سباغ  لعمال  الزايدية  موؤ�س�سة  عليه: 
الغاء   + الدعوى: رواتب متاخرة+ مكافاة نهاية خدمة + �سمان بنكي + بدل اجازة 
اقامة + تذكرة �سفر   املطلوب اعالنه/ موؤ�س�سة الزايدية لعمال ال�سباغ والديكور 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  المارات    اجلن�سية: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/17 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الداري  املركز  الكائنة   -
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/11/05
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1130 جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ احمد حممد عبداملنعم حممد اجلن�سية: م�سر مدعي عليه: �سركة 
ارجاع  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  لل�سحن  الف�سلية 
الف�سلية  �سركة  اعالنه/  املطلوب  درهم   9600 مببلغ  قيمتها  او  الغرا�س 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  لل�سحن 
 2013/11/10 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املقر الرئي�سي �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/11/06
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/994 جت جز- م ر-ب- ع ن

فوزي  نادر  حممد  عنه/  وكيال  ذ.م.م  فون  موبايل  �سنرت  الربن�س  مدعي/ 
علي  منذر  ازهر  وميثلها/  فون  �سهاب  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية: 
15000درهم     مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية: 
املطلوب اعالنه/  �سهاب فون وميثلها/ ازهر منذر علي اجلن�سية: المارات      
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/10 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
العني  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�سور 
البتدائية - الكائنة املركز الداري   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/11/06
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/123 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ عائ�سة حميد ال�سام�سي واولدها اجلن�سية: المارات املنفذ 
�سده : �سالون الراقي للحناء والتجميل هالل اجلن�سية: المارات املطلوب 
المارات   اجلن�سية:  هالل  والتجميل  للحناء  الراقي  �سالون  اعالنه:   
التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه: 
ال�سادر يف الدعوى رقم  وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/11/24 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/120 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
املنفذ  المارات  اجلن�سية:  ال�سام�سي    حميد  عائ�سة  التنفيذ/  طالب 
مغ�سلة  اعالنه:  املطلوب  المارات   اجلن�سية:  خالدة  مغ�سلة   : �سده 
خالدة اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
لنظره  وحدد  رقم   الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب 
جل�سة يوم الحد املوافق 2013/11/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف 
باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/39  ا�شتئناف تنفيذ عمايل
ان  الق��ام��ة مب��ا  -ان���ا مين�سيك جم��ه��ول حم��ل   1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
ذ.م.م وميثله: حممد علي  للمو�سيقي  بروكلن  انغام  / مركز  امل�ستاأنف 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  امل��رزوق��ي   �سلمان 
جل�سه  لها  وح���ددت   2013/6/16 بتاريخ  عمالية  ا���س��ك��الت   2013/128
بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�����س��اع��ة   2013/11/25 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي���وم 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2.D.19

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�شم                             

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/151 م�شتعجل - م ر- ب- اأظ

مدعي/ احمد عبداهلل احمد العوذيل اجلن�سية: ال�سعودية مدعي عليه: �سركة 
تعمر القاب�سة لال�ستثمار ذ.م.م اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: اثبات 
اجلن�سية:  ذ.م.م  لال�ستثمار  القاب�سة  تعمر  �سركة  اعالنه/  املطلوب  حالة  
المارات عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/11/13 موعدا لنظر  املحكمة يوم الربعاء 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/11/05
المول امل�شتعجلة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1019 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ش�شة: التاأمني والتعوي�س التجاري 
�سركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  العتيبة  احمد  حممد  عو�س  مدعي/ 
تعوي�س  الدعوى:  المارات مو�سوع  للتاأمني واخرون اجلن�سية:  الوطنية  البحرة 
عنوانه:بالن�سر  المارات     اجلن�سية:  حممد  احمد  �سايع  ميثاء  اعالنه/  املطلوب 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/11/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�سة  الدائرة  امام 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  اآل نهيان �سخ�سيا  مبع�سكر 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/10/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1861 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية     
مدعي/ بنك اخلليج الول اجلن�سية: المارات  مدعي عليه: عبداهلل ابراهيم عبداهلل 
املرزوقي اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق 101.940.48 درهم �سحة 
اجلن�سية:  املرزوقي  عبداهلل  ابراهيم  عبداهلل  اعالنه/   املطلوب  التحفظي  احلجز 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  المارات  
املوافق 2013/11/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف  املحكمة يوم اخلمي�س 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/11/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/663 مد جز- م ر-ب-اأظ

عليه:  مدعي  ال�سودان   اجلن�سية:  حممد  عمر  الفا�سل  عو�س  مدعي/ 
بيع  اثبات  طلب  الدعوى:  مو�سوع  ال�سودان  اجلن�سية:  حامد  احمد  اجمد 
ال�سودان  اجلن�سية:  حامد  احمد  اجمد  اعالنه/  املطلوب  �سيارة   وت�سجيل 
عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/12 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/11/06
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/400 جت جز- م ت-ب-اأظ

مدعي/ موؤ�س�سة العا�سمة للم�ساحة اجلن�سية: المارات مدعي عليه: �سركة 
مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  والنقليات  للمقاولت  ناوي  بن 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 73.994.80 درهم والفائدة القانونية    
املطلوب اعالنه/ �سركة بن ناوي للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م اجلن�سية: 
المارات   عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/11/20 موعدا لنظر  املحكمة يوم الربعاء 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/223 جت كل- م ت-ب-اأظ

مدعي/ موؤ�س�سة الرا�سد للنقل والتخلي�س بوكالة/ �سعد بن �سعيد بن عبيد الرا�سدي 
العامة ميثلها/ عبداهلل حممد  للنقليات  ارجنت  اجلن�سية: المارات  مدعي عليه: 
المارات  اجلن�سية:  ح�سني  نظر  حممود  وقي�سر  املال  عبداهلل  وحممد  املال  امني 
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 2.846.676 درهم املطلوب اعالنه/  ارجنت للنقليات 
العامة ميثلها/ عبداهلل حممد امني املال وحممد عبداهلل املال وقي�سر حممود نظر 
اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  عنوانه:بالن�سر)بورود  المارات  اجلن�سية:  ح�سني 
موعدا   2013/11/18 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/223 جت كل- م ت-ب-اأظ

مدعي/ موؤ�س�سة الرا�سد للنقل والتخلي�س بوكالة/ �سعد بن �سعيد بن عبيد الرا�سدي 
العامة ميثلها/ عبداهلل حممد  للنقليات  ارجنت  اجلن�سية: المارات  مدعي عليه: 
المارات  اجلن�سية:  ح�سني  نظر  حممود  وقي�سر  املال  عبداهلل  وحممد  املال  امني 
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 2.846.676 درهم املطلوب اعالنه/  قي�سر حممود 
املدعي  ان  حيث  التقرير(  عنوانه:بالن�سر)بورود  المارات  اجلن�سية:  ح�سني  نظر 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/11/18 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/28
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يف ا�ستجابة ملبادرة حممد بن را�سد 

وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي ترفع علم االإمارات

م�ســـــانـــدة حتتفـــــل بيــــــــوم العلـــــــــم

فندق ومنتجع جلوريا ي�سارك احتفاالت الدولة برفع العلم

•• ابوظبي-الفجر:: 

ل�����س��وؤون  ال����دول����ة  وزارة  ����س���ارك���ت 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي ويف 
�ساحب  مل��ب��ادرة  �سريعة  ا�ستجابة 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع��اه 
اهلل، يف رف���ع ع��ل��م دول���ة الإم����ارات 
ظهر ام�س )الأربعاء(، على مبنى 
ال�������وزارة جم�����س��دة ب���ذل���ك اأ���س��م��ى 
الر�سيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال����ولء  م��ع��اين 
الإم��ارات، والنتماء لدولة  لدولة 
الحتاد.  وقال �سعادة طارق هالل 
ل�سوؤون  الدولة  وزارة  وكيل  لوتاه 
امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي الحت���������ادي: 
على  غ��ال��ي��ة  امل����ب����ادرة  ه����ذه  “تعد 
اأبناء الإم��ارات لأنها،  قلوب جميع 
ت��ع��ك�����س ن��ب�����س الإم����������ارات ق���ي���ادة 
على  يدل  م�سهداً  وتعك�س  و�سعباً، 
اأبناء  وال��ت��ف��اف  الوطني  التالحم 
دول�����ة الإم���������ارات ح����ول ق��ي��ادت��ه��م 
دائم  ب�سكل  ت�سعى  التي  الر�سيدة 
حتقيق  يف  ي�سهم  م��ا  ت��ق��دمي  اإىل 
الرفاهية وال�سعادة لأبناء املجتمع 
الإماراتي. وبني �سعادته اأن املبادرة 
فر�سة ثمينة لغر�س معاين وقيم 
الأجيال،  نفو�س  الإم���ارات يف  علم 

لأبناء  وال�سموخ  العزة  رم��ز  لأنها 
الإمارات، كما اأنها منا�سبة وطنية 
لتوحيد جميع املواطنني يف جميع 

للعامل  ليثبتوا  الإم�����ارات،  اأن��ح��اء 
اأن���ه���م ج�����س��د واح�����د وق���ل���ب واح���د 
وي�������س���رون ب��خ��ط��ا واع�������دة خ��ل��ف 

اإىل  للو�سول  احلكيمة  قيادتهم 
امل���رات���ب. واع���ت���رب موظفو  اأع���ل���ى 
فر�سة  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  ال������وزارة 

للتعبر عن حبهم وولئهم املطلق 
زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سمو  ل�ساحب 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 

قيادته  حتت  �سائرون  واأن��ه��م  اهلل، 
الإم��ارات  روؤي��ة  لتحقيق  احلكيمة 

باأن تكون من اأف�سل دول العامل. 

•• ابوظبي-الفجر:: 

للخدمات  اأبوظبي  �سركة  نظمت 
ال��ع��ام��ة م�����س��ان��دة اح��ت��ف��ال ب��� ي��وم 
من  الثالث  ي�سادف  ال��ذي  العلم 
�سهر نوفمرب، ذكرى تويل �ساحب 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
الدولة،  رئا�سة  اهلل  حفظه  نهيان 
وذلك ا�ستجابة لوجتيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
دب��ي رع��اه  ال����وزراء حاكم  جمل�س 
ح��م��ل��ة  اإط�������الق  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  اهلل 
�ساملة وم�ستمرة  و�سعبية  وطنية 
الغالية  الوطنية  املنا�سبة  ب��ه��ذه 

على قلوب الإماراتيني.
و������س�����ارك يف الح����ت����ف����ال ج��م��ي��ع 
العاملني  وامل��وظ��ف��ني  امل�����س��وؤول��ني 
يف م�ساندة حيث مت رفع علم دولة 
ال�سركة يف  على مقري  الإم���ارات 
ويف  دمل��ا  و�سارع  البطني  منطقتي 
جميع امل�ساريع التي تنفذها �سركة 
العلم  توزيع  مت  كما  “م�ساندة”، 
جميع  ازدان����ت  اإذ  امل��وظ��ف��ني  على 

املكاتب بعلم دولة الإمارات.
وبهذه املنا�سبة اأكد �سعادة حممد 
الرئي�س  امل��ه��ري،  الفهد  خليفة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������س���رك���ة اأب���وظ���ب���ي 
اعتزاز  م�ساندة  العامة  للخدمات 
وف��خ��ر اأب���ن���اء الإم������ارات ب��ال��رم��وز 

يف  ي��اأت��ي  وال��ت��ي  للدولة  الوطنية 
م��ق��دم��ت��ه��ا ق����ادة الإم�������ارات وع��ل��م 
ال������دول������ة، ال����ع����زي����ز ع���ل���ى ق���ل���وب 
اإىل  ي��رم��ز  ال��ع��ل��م  اأن  اإذ  اجل��م��ي��ع، 
والإل��ت��ف��اف  والتما�سك  التكاتف 
ح����ول ال���ق���ي���ادة، ف��ه��و ي���رم���ز اإىل 

ال��ت��ي يتطلع  ال�����س��م��وخ وال���وح���دة 
اإليها جميع اأبناء الإمارات.

م�����س��ان��دة بيوم  اح��ت��ف��ال  اإن  وق���ال 
العلم ما هو اإل تعبر رمزي عن 
معاين احلب والولء لرمز دولتنا 
التي  الغالية  ولقيادتنا  احلبيبة 

الإخ��ال���س  ج��م��ي��ع��اً  م��ن��ا  ت�ستحق 
الوطن  ل��ه��ذا  مل��ا قدمته  وال��وف��اء 

الغايل ول�سعب الإمارات الأبي.
واأ�ساف اإن دولة الإم��ارات يف ظل 
ال�سمو  الر�سيدة ل�ساحب  القيادة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه ���س��ه��دت 
ونه�سة ح�سارية  تطورات كبرة 
والداين  القا�سي  يلم�سها  �ساملة 
واأق������ل م���ا ي�����س��ار اإل���ي���ه امل�����س��اري��ع 
تقام  ال��ت��ي  ال�سخمة  الإ���س��ك��ان��ي��ة 
يف خمتلف اأرجاء الإم��ارات والتي 
ي���ت���م ت��خ�����س��ي�����س��ه��ا ل��ل��م��واط��ن��ني 

لينعموا بال�سكينة والراحة.
من جانبهم عرب جميع العاملني 
فرحتهم  ع��ن  م�ساندة  �سركة  يف 
باطالق هذه احلملة التي تزامنت 
م���ع م��ن��ا���س��ب��ة غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب 
ذك��رى تويل �ساحب  اجلميع هي 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
مقاليد  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
احل��ك��م رئ��ي�����س��اً ل���دول���ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة.
وك������ان ����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ 

حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم قد 
دع��ا اجل��ه��ات وال��دوائ��ر وال���وزرات 
اإىل  كافة  مبانيها  الحتادية عرب 
متزامن  ب�سكل  ال��دول��ة  علم  رف��ع 
ال�ساد�س من  املوافق  الأربعاء  يوم 
�سهر نوفمرب يف متام ال�ساعة 12 
دول��ة  علم  لتوحيد  اإ���س��ارة  ظ��ه��راً 
ومبانيها  اأرا�سيها  عرب  الإم��ارات 

كافة.
وتاأ�س�ست �سركة اأبوظبي للخدمات 
املر�سوم  مبوجب  م�ساندة  العامة 
ال�����ذي اأ�����س����دره ���س��اح��ب ال�����س��م��و 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
عام  يف  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
خ��دم��ات  ت��وف��ر  ب��ه��دف   2007
ج��م��ي��ع  اإىل  وامل�������س���ان���دة  ال����دع����م 
ال�����دوائ�����ر وال���ه���ي���ئ���ات واجل���ه���ات 

احلكومية يف اإمارة اأبوظبي.
لقرابة  خدماتها  م�ساندة  وتقدم 
اأنحاء  3250 موقعاً يف خمتلف 
اإمارة اأبوظبي من �سمنها 2050 
اإىل  م���در����س���ة،  و262  م�����س��ج��داً 
واملرافق  احلكومية  املباين  جانب 

الجتماعية والريا�سية.

•• دبي-الفجر:

ال�سمو  �ساحب  لكلمة  ا�ستجابة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
�سارك فندق  دب��ي،  ال���وزراء حاكم 
الوطنية  احلملة  يف  دب��ي  جلوريا 
وال�سعبية ال�ساملة احتفاًل ب� يوم 
من  الثالث  ي�سادف  ال��ذي  العلم 
�سهر نوفمرب، ذكرى تويل �ساحب 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
ال��دول��ة، ع��رب رفع  رئ��ا���س��ة  نهيان 
اأمام املبانى اخلارجية  العلم على 
اإدارة  م�سوؤويل  بح�سور  للفنادق 

فندق جلوريا.
 واأ�سار �سعادة الدكتور غيث هامل 

ال��غ��ي��ث  ن���ائ���ب رئ��ي�����س  ال��غ��ي��ث  اآل 
بهذه  الحتفال  اأن  اإىل  القاب�سة 
باجلميل  عرفاناً  ي�سكل  املنا�سبة 
الر�سيدة برئا�سة �ساحب  للقيادة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان،  اآل 
اهلل، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل مكتوم، نائب  حممد بن را�سد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 

الوزراء حاكم دبي. 
فندق  ا�ست�ساف  اخر  جانب  ومن 
ج���ل���وري���ا ����س���ع���ادة ����س���ال���ح حم��م��د 
احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ح�سن، 
الإم������ارات لأل���ع���اب ال��ق��وى وع��دد 
الحت���اد خالل  امل�سوؤولني يف  م��ن 
م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي ل����الإع����الن عن 

على  ال��راب��ع  ول��ل��ع��ام  ا�ست�سافته، 
ال������ت������وايل، ل��������دورة ج����دي����دة م��ن 
ال��دويل جلري  دب��ي  �سباق  دورات 
ال�سيدات، الذي  ينظم حتت رعاية 
كرمية من �سمو ال�سيخ اأحمد بن 

حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س 
اللجنة الوملبية الوطنية.

العام  املدير  فريد،  فريدي  وق��ال 
الإقليمي ملجموعة فنادق جلوريا 
اليوم  ي�سعدنا  املنا�سبة  بهذه  دبي 
دورات  ع����رب  م���ع���ا  ن���ت���وا����س���ل  اأن 
امل�����اراث�����ون ال���ت���ي ن��ح��ر���س دائ��م��ا 
ورعاية  دعماً  فيها  امل�ساركة  على 
م�����ن اأج��������ل ال���ت���ط���ب���ي���ق الأم����ث����ل 
التي  املجتمعية  امل�سوؤولية  ملفهوم 
عملنا  يف  اأ�سا�سية  ق��اع��دة  ت�سكل 

وبراجمنا.
ون��ع��ت��ز ك��ث��را ب����اأن ت��ك��ون ف��ن��ادق 
ج��ل��وري��ا ���س��ري��ك��ا وراع���ي���اً للحدث 
�سيا�سة  م���ن  ج�����زءا  مي��ث��ل  ال�����ذي 
امل�ساركة  اإىل  ال��رام��ي��ة  املجموعة 

املجتمعية مبا  الفعاليات  يف كافة 
مهامه  لتتجاوز  الريا�سية  فيها 
الأه����������داف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة و����س���ول 
لتحقيق �سراكة حقيقية مع كافة 
اأفراد املجتمع . وبا�سم اإدارة فنادق 
ج��ل��وري��ا دب���ي وال��ت��ي ف���ازت بلقب 
ل��الأ���س��رة  ���س��دي��ق  ف��ن��دق  “اأف�سل 
العربية لعام 2013” نعرب عن 
تقديرنا لكل احل�سور من ممثلي 
ورعاية  دع��م  يف  امل�ساركة  اجلهات 
املاراثون الن�سائي ال�سنوي والذين 
وم�ساركاتهم  م�ساهماتهم  جت�سد 
اأه��م امل��ب��ادرات يف جم��ال الربامج 
غر الربحية التي تقوم بتقدميها 
الطبيعة  ذات  املجتمع  موؤ�س�سات 
الق��ت�����س��ادي��ة وه����و م���ا ي�����س��ب يف 

ال��ف��ئ��ات يف جمتمع  ���س��ال��ح ك��اف��ة 
الإم���������ارات ال�����ذي ي��ح��ر���س على 
واأج��واء  اأف���راده  التكافل بني  روح 
التالحم مع قيادته الر�سيدة من 
اأجل ا�ستمرار دوران عجلة التقدم 
والزده������ار وب��ل��وغ ا���س��م��ى درج���ات 
ال���رخ���اء وال�����س��ع��ادة وال����ري����ادة يف 

خمتلف جمالت احلياة.
واخ��ت��ت��م ف���ري���د ح��دي��ث��ه ب��ال��ق��ول 
ن��وؤك��د  اأن  املنا�سبة  ه���ذه  يف  “نود 
ع���ل���ى ولئ����ن����ا ل����دول����ة الإم��������ارات 
بانتمائنا  ونعتز  املتحدة،  العربية 
ت��ن��ع��م  ال���ت���ي  الأر����������س  ه�����ذه  اإىل 
ب��ال��رف��اه��ي��ة وال��ت��ق��دم والزده�����ار 
والأم����������ن وال�����س����ت����ق����رار يف ظ��ل 

قيادتها احلكيمة.

وزارتا ال�سوؤون االجتماعية والعمل 
ت�ساركان موؤ�س�سات وهيئات الدولة 

والفعاليات ال�سعبية االحتفال بـيوم العلم  
•• دبي-وام:

العلم  بيوم  الحتفالت  يف  والعمل  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارت��ا  �ساركت 
ال�سوؤون الجتماعية بح�سور  وزيرة  الرومي  حيث رفعت معايل مرمي 
�سعادة مبارك �سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل علم الدولة على املبنى 
يف  واملوظفني  امل�سوؤولني  كبار  ومب�ساركة  دب��ي  يف  ل��ل��وزارت��ني  امل�سرتك 
حتمل  التي  البالونات  اطالق  العلم  رفع  احتفالية  و�سهدت  الوزارتني. 
الوان علم المارات بالتزامن مع الغاين الوطنية حيث وقف اجلميع 
اأمام العلم يف هذه املنا�سبة التي تعترب جتديدا لقيم  باإجالل واحرتام 
بعلم  والعتزاز  اجلميع  لدى  الوطنية  ال��روح  وتعزيز  والنتماء  ال��ولء 
الوطنية.  والهوية  الحت��اد  رم��وز  كرمز من  مكانته  وتر�سيخ  الم���ارات 
وقالت معايل وزيرة ال�سوؤون الجتماعية بهذه املنا�سبة اإن علم المارات 
اأبناء  قلوب  على  غال  الحت��اد  علم  رفع  واأن  وانتمائنا  وحدتنا  رمز  هو 
نفو�سهم منذ  را�سخ يف  لأن��ه  الأه��م يف حياتهم  العمل  الم���ارات وليظل 
طفولتهم عندما كانوا طالبا يجتمعون كل �سباح لرفع العلم وحتيته 
والهتاف لدولة المارات العربية املتحدة واإن وفاءنا لهذا العلم �سيظل 
اإىل الأبد يف قلوبنا ونتعاهد يف كل يوم باأن نحمي هذا العلم ونزود عنه 
قال  جهته  م��ن  واح��رتام��ا.  اإج���الل  اأم��ام��ه  ننحني  عاليا  خفاقا  ليظل 
يوم  تخ�سي�س  ان  العمل  وزارة  وكيل  الظاهري  �سعيد  م��ب��ارك  �سعادة 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بيوم تويل �ساحب  الحتفال  بالتزامن مع  للعلم 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم يف الثالث من 
�سهر نوفمرب من �ساأنه التاأكيد على التالحم الوطني و اللتفاف حول 
احل�س  وتعزيز  ببنيانه  ال�سامخ  الحت��اد  مظلة  حتت  الر�سيدة  القيادة 
الوطني لدى ابناء المارات و حثهم على بذل اجلهد و العطاء املتوا�سل 
يف خمتلف مواقعه �سواء يف املدر�سة او اجلامعة او يف الوظيفة. و�ساركت 
مراكز  م��ن  الجتماعية  ال�����س��وؤون  ل���وزارة  التابعة  اخلارجية  املوؤ�س�سات 
بعجمان  ال�سن  كبار  رعاية  ودار  املعاقني  ومراكز  الجتماعية  التنمية 
ومكاتب ال�سوؤون الجتماعية ودور الرتبية الجتماعية للفتيان والفتيات 
والتي يبلغ عددها ما يقارب 45 مركزا الحتفال برفع علم المارات يف 
تلك املراكز كافة ومب�ساركة جميع موظفي الوزارة. كما �ساركت مكاتب 
وزارة العمل يف خمتلف املناطق يف الحتفال بهذه املنا�سبة من خالل رفع 

علم المارات على مقارها مب�ساركة العاملني فيها.

•• ابوظبي-وام:

دي���وان ويل عهد  ع��ام  م��دي��ر  ال�سويدي  غ��امن  �سعادة ج��رب حممد  ع��رب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكيمة  للقيادة  تقديره  عن  اأبوظبي 
الذي مكن م�سرة  الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زايد  خليفة بن 
علمها  وجعل  الأ�سعدة  خمتلف  على  ح�سورها  وع��زز  الإم���ارات  نه�سة 
ال�سمو  �ساحب  مببادرة  �سعادته  م�سيدا  امليادين  كل  يف  خفاقا  مرفوعا 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل بجعل ام�س الأربعاء ال�ساد�س من نوفمرب 
يوما يرفع فيه علم دولة الإمارات العربية املتحدة فوق كافة موؤ�س�سات 
اأول  للفريق  امتنانه  عن  �سعادته  عرب  كما  الإم����ارات.  وبيوت  ووزارات 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  �سمو 
الأعلى للقوات امل�سلحة ملتابعته �سوؤون الوطن واملواطنني وحر�س �سموه 
املتوا�سل على حث ابناء الوطن على رفع راية المارات خفاقة يف كافة 
املحافل وامل��ي��ادي��ن. ج��اء ذل��ك خ��الل الحتفال ال��ذي نظمه دي��وان ويل 
موظفو  الحتفال  يف  و�سارك  الدولة  علم  رف��ع  مبنا�سبة  ابوظبي  عهد 
الديوان حيث رفع �سعادة جرب ال�سويدي العلم يف متام ال�ساعة الثانية 
اذ  ونحن  العلم  رفع  ال�سويدي خالل مرا�سم  وق��ال جرب  ع�سرة ظهرا. 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  ن�ستذكر  الغالية  دولتنا  علم  برفع  نحتفل 
�سلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه الذي رفع رايتنا وحافظ عليها عالية 
التي رفعت  الراية اخلفاقة  ..ه��ذه  بالبنان  اليه  ي�سار  وبنى معها وطن 
ق��ب��ل اك���رث م��ن ارب��ع��ة ع��ق��ود ك��ان��ت ح��ا���س��رة يف ال��ت��ح��دي��ات والإجن�����ازات 
..هو لي�س احتفال برفع علم بقدر ما هو احتفال بوطن متوحد اأر�سى 
قواعد الحتاد والتالحم بني اأبناء الوطن الواحد ور�سخ معاين الولء 
الديوان  للقيادة احلكيمة. من جانبهم عرب موظفو  والنتماء  واحلب 
هذه  يف  البالغة  و�سعادتهم  الدولة  علم  رفع  يف  بامل�ساركة  فرحتهم  عن 
الوطن  لهذا  والتقدير  املحبة  معنى  جت�سد  التي  ال��رائ��دة  الحتفالية 

الغايل والعرفان والوفاء لقيادته احلكيمة.
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موظفو ديوان ويل عهد 
ابوظبي يحتفلون برفع 

علم الدولة



دام االأمان وعا�س العلم يا اإماراتنا

علم االمارات يوحد قلوب اأبناء الوطن ويزيد انتماءهم قوة ور�سوخًا و�سموخًا
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