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اإلمارات تنعى أربعة من جنودها قضوا نحبهم باليمن
�أعلنت القيادة العامة للقوات امل�سلحة الإماراتية،
عن مقتل �أربعة من جنودها وهم النقيب �أحمد
خليفة البلو�شي ،وامل�ل�ازم �أول طيار جا�سم
�صالح الزعابي ،والوكيل حممد �سعيد احل�ساين،

والوكيل �سمري حممد م��راد �أبوبكر وذل��ك �أثناء
ت�أديتهم ملهمتهم االعتيادية يف حمافظة �شبوة
باليمن ،حيث تعر�ضت طائرتهم املروحية خللل
فني مما �أدى �إلى هبوطها ا�ضطراريا وارتطامها
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بالأر�ض .وتقدمت القيادة العامة للقوات امل�سلحة
الإماراتية بتعازيها وموا�ساتها �إلى ذويهم �سائلة
الله عز وجل �أن ي�سكنهم ف�سيح جناته ويتغمدهم
بوا�سع رحمته.
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القيادة السعودية عزت الرئيس المصري
بضحايا تصادم قطارين باإلسكندرية
بعث خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز
برقية عزاء وموا�ساة لفخامة
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي
رئي�س جمهورية م�رص العربية
�إث���ر ح���ادث ت�����ص��ادم قطارين
بالقرب من مدينة الإ�سكندرية.
وقال امللك« :علمنا ب�أمل �شديد
بنب�أ ح��ادث ت�صادم قطارين
بالقرب من مدينة الإ�سكندرية،
وم���ا ن��ت��ج ع��ن��ه م��ن �ضحايا
و�إ���ص��اب��ات ،و�إن��ن��ا �إذ نبعث
لفخامتكم ولأ��س�ر ال�ضحايا
ول�شعب جمهورية م�رص العربية
ال�شقيق با�سم �شعب وحكومة
اململكة العربية ال�سعودية
وبا�سمنا �أحر التعازي و�أ�صدق
امل��وا���س��اة ،ل�نرج��و املولى
يتغمد
�سبحانه وتعالى �أن
ّ

• امللك سلمان بن عبدالعزيز

امل��ت��وف�ين ب��وا���س��ع رحمته
ومغفرته ،ويلهم ذويهم ال�صرب

• األمير محمد بن سلمان

وال�سلوان ،ويحفظكم و�شعب
جمهورية م�رص العربية ال�شقيق

من كل �سوء ومكروه� ،إنه �سميع
جميب».
كما بعث نائب خادم احلرمني
ال����شري��ف�ين الأم��ي�ر حم��م��د بن
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
برقية عزاء وموا�ساة لفخامة
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي �إثر
حادث ت�صادم قطارين.
وق��ال  « :تلقيت بحزن و�أ�سى
ن��ب ��أ ح���ادث ت�����ص��ادم قطارين
بالقرب من مدينة الإ�سكندرية،
وم���ا ن��ت��ج ع��ن��ه م���ن وف��ي��ات
و�إ�صابات ،و�أع��رب لفخامتكم
ولأ�رس ال�ضحايا كافة عن بالغ
التعازي و�صادق املوا�ساة،
ا ال��ل��ه تعالى الرحمة
���س��ائ�ل ً
للمتوفني ،وال�شفاء العاجل
جلميع امل�صابني� ،إن��ه �سميع
جميب».

رئيس وزراء البحرين
عزى السيسي بضحايا
حادث القطارين

بعث رئي�س وزراء البحرين الأمري خليفة بن �سلمان برقية تعزية
�إل��ى �أخيه الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�رص
العربية �ضمنها �سموه خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا
حادث ت�صادم قطارين يف حمافظة اال�سكندرية ،والذي ا�سفر عن
�سقوط ع�رشات ال�ضحايا وامل�صابني مبتهال الى املولى تعالى �أن
يتغمد ال�ضحايا بوا�سع رحمته ومغفرته وان مين على امل�صابني
ب�رسعة ال�شفاء والعافية.
كما بعث بربقية تعزية وموا�ساة مماثلة �إلى �رشيف �إ�سماعيل رئي�س
جمل�س الوزراء.

�أع��رب ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س دولة االمارات
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي،
وال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،عن اعتزازهما
وفخرهما بال�شباب ،و�أكد �سموهما،
مبنا�سبة اليوم العاملي لل�شباب،
�أن بناء ال�شباب �أولوية وم�ستقبل
الإمارات �أمانة بيدهم.
وق��ال ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل
م��ك��ت��وم« :الإم������ارات ق�صة جناح
�أبطالها ال�شباب ،وبروح ال�شباب
نحقق املراكز الأولى».
و�أ���ض��اف« :ال�شباب �أم��ل احلا�رض
وامل�����س��ت��ق��ب��ل ،وه���م �أغ��ل��ى م��ورد

للإمارات» .وقال« :الإمارات �أ�صبحت
من��وذج�� ًا ع��امل��ي� ًا لل�شباب يلهم
العامل ،حكومة الإم���ارات �صنعت
�أف�ضل من��وذج لتمكني ال�شباب»..
م ��ؤك��د ًا �سموه �أن «ب��ن��اء ال�شباب
�أولوية ،وم�ستقبل الإم��ارات �أمانة
بيدهم ،ومع �شبابنا ال نكتفي ب�صنع
م�ستقبل �أف�ضل ،بل �أف�ضل م�ستقبل».
ك��م��ا ق���ال ���س��م��وه ع��ل��ى «ت��وي�تر»:
«ن�ؤكد �أننا راهنا منذ البداية على
ال�شباب.
و�أ����ض���اف�« :أن���ا م ��ؤم��ن بال�شباب
العربي ،و�أقول للحكومات ا�ستثمروا
يف ال�شباب ،و�أعطوهم فر�صة.
من جهته قال ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان« :الوطن ينه�ض بعزم الرجال

• علي املري

وهمة ال�شباب ،ونحن نفخر بعطاء
ّ
�أبناء الإم��ارات و�إجن��ازات �شبابها
يف كل املجاالت» .و�أ�ضاف �سموه:
«نحن على يقني �أن �شباب الإمارات
املتم�سك بهويته وقيمه والواثق
بقدراته �سي�سطّ ر بعون الله ق�ص�ص
جناح ملهمة يف م�سرية الوطن».
و�أ�ضاف «ق�صة جناح الإم��ارات هي
يف متكني ال�شباب لي�ساهموا يف
بناء وطنهم ،وفاء لآبائنا و�أجدادنا
ال��ذي��ن غ��ر���س��وا فينا ق��ي��م البذل
والعطاء» .ودعا �سموه �شبابنا �إلى
م�ضاعفة اجلهد «فعلى �أكتافهم �أمانة
وطنية هم جديرون ب�أدائها ،ونحن
على ثقة بقدرتهم يف املحافظة على
راية الوطن عالية».

 529ألف حاج وصلوا إلى المملكة

بلغ عدد احلجاج القادمني من اخلارج منذ بدء القدوم
وحتى نهاية يوم ام�س الأول « »528846حاج ًا،
بزيادة بلغت « »65550حاج ًا عن عدد القادمني
لنف�س الفرتة من العام املا�ضي بن�سبة قدرها «14
 ،»٪وذلك وفق الإح�صائية التي �أ�صدرتها املديرية
العامة للجوازات.

و�أو�ضحت املديرية العامة للجوازات �أن عدد احلجاج
القادمني عن طريق اجلو بلغ « »524234حاج ًا،فيما
بلغ عدد القادمني عن طريق الرب « »4612حاج ًا.
فيما و�صلت �أول باخرة للحجاج �إلى ميناء جدة
الإ�سالمي قادمة من ال�سودان وعلى متنها نحو 500
حاج.

شرطة دبي :نزيل بولندي يشهر
إسالمه في سجن الجنح
�أ�شهر نزيل بولندي يف �إدارة �سجن اجلنح واملخالفات
يف دبي �إ�سالمه ونطق بال�شهادتني معلن ًا ان�ضمامه
لدين ال�سماحة والرحمة ،نظر ًا للمعاملة الطيبة التي
تلقاها من �أفراد ال�رشطة والعاملني بالإدارة العامة
للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية ب�رشطة دبي،
وح�سن �أخالقهم وتعاملهم الراقي معه ومع غريه من
ُ
النزالء.
وق��ال العميد علي حممد ال�شمايل ،مدير الإدارة
العامة للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية� ،إن النزيل

البولندي وجد معاملة ح�سنة من موظفي ال�سجن ،كما
اطلع على جمموعة من الكتيبات التي تو�ضح باللغة
الإنكليزية �سماحة الدين الإ�سالمي ،وح�صل على
ن�سخة مرتجمة من القر�آن الكرمي باللغة الإنكليزية،
م�ؤكد ًا �أن دخول النزيل الإ�سالم مل ي� ِأت �إال بعد قناعة
تامة واطالع د�ؤوب على �إن�سانية ديننا احلنيف وما
يدعو �إليه من طيب الأخ�لاق واملعامالت� ،إ�ضافة
لت�أثره بال�شعائر الدينية من �إقامة �صالة اجلماعة،
و�سماعه للأذان.

�أكدت اللجنة القطرية حلقوق
الإن�������س���ان� ،إن ال�سلطات
ال�سعودية م��ا زال���ت ت�ضع
ال��ع��راق��ي��ل �أم�����ام احل��ج��اج
القطريني دون غ�يره��م�،أن
الدوحة طالبت بفتح املنفذ
ال�بري وفتح خطوط جوية
مبا�رشة �إلى مدينة جدة.
و�أو����ض���ح رئ��ي�����س اللجنة
القطرية ،علي ب��ن �صميخ
امل��ري ،يف م�ؤمتر �صحايف،
�أم�����س� ،أن اململكة و�ضعت
�رشوط ًا عديدة �أمام احلجاج
القطريني ،و�أن حكومة بالده
طالبت الريا�ض برفع هذه
العراقيل.

و�أكد املري �أن بالده مل تطالب
�أب��د ًا بتدويل احلج ،م�ضيفاً:
«طالبنا بفتح خطوط جوية
مبا�رشة �إل��ى مدينة جدة،
وف��ت��ح امل��ن��ف��ذ ال�ب�ري �أم���ام
حجاج قطر».
ول��ف��ت امل�����س���ؤول القطري
�إل��ى �أن املفو�ضية ال�سامية
حل��ق��وق الإن�����س��ان التابعة
للأمم املتحدة طالبت اململكة
بالأمور نف�سها.
ويف مو�ضوع �آخر ،اتهم املري
ال�سلطات الإماراتية مبمار�سة
«متييز عن�رصي» �ضد الطلبة
القطريني املوجودين على
�أرا�ضيها.

توصية إماراتية بزيارة عيادات
صحة المسافرين قبل السفر

�أك��دت وزارة ال�صحة ووقاية
امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي���ة على
ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات
ال�صحية واال�ست�شارات الطبية
يف «عيادات �صحة امل�سافرين»
يف خمتلف امارات الدولة على
• الشيخ محمد بن راشد

القيادة اإلماراتية
تهنئ رئيس تشاد
بعيد استقالل بالده
بعث ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س دولة الإمارات،
ب��رق��ي��ة تهنئة �إل���ى فخامة
الرئي�س �إدري�س ديبي اتنو،
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ت�شاد،
وذلك مبنا�سبة عيد اال�ستقالل
لبالده.
كما بعث ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
ال����دول����ة ،رئ��ي�����س جمل�س
الوزراء ،حاكم دبي ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،برقيتي تهنئة
مماثلتني �إلى فخامة الرئي�س
�إدري�س ديبي اتنو.

• أثناء وصول احلجاج

• األمير خليفة بن سلمان

اللجنة القطرية لحقوق اإلنسان تطالب
بفتح المنفذ البري أمام حجاج قطر

محمد بن راشد :الشباب أغلى موارد اإلمارات
وأبطال قصة نجاحها

خليجيات

حمدان بن راشد
يتبرع لمركز
في اسكتلندا
تربع ال�شيخ حمدان بن را�شد
�آل مكتوم نائب حاكم دبي
وزير املالية مببلغ � 40ألف
جنيه ا�سرتليني لدعم مركز
ع�ل�اج ال����شرط��ة يف منطقة
اخرتادر ب�أ�سكتلندا.
وتقدير ًا من املركز لدعمه
وامل��ق��رر �أن يكون �سنوياً،
�أطلق لوحة تذكارية با�سم
ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل
م��ك��ت��وم ،ح��ي��ث ق���ام ك��ل من
م�يرزا ال�صايغ ع�ضو جمل�س
�أمناء هيئة �آل مكتوم اخلريية
رئي�س جمل�س �أمناء كلية �آل
مكتوم للتعليم العايل بدندى
ب�أ�سكتلندا والكولونيل باتريك
ك�يرن�����س امل��دي��ر التنفيذي
للمركز ب��إزاح��ة ال�ستار عن
اللوحة القائمة يف املركز،
وذل��ك بح�ضور قا�سم �سلطان
البنا املدير العام لبلدية
دبي ال�سابق ووف��د من هيئة
�آل مكتوم اخلريية ،وكلية �آل
مكتوم للتعليم العايل.

مدار ال�سنة ،وذلك عن طريق
ادارات الطب الوقائي يف كل
ام���ارة ،باال�ضافة ال��ى مركز
املحي�صنة وم��رك��ز االحت��اد
التابعني للرعاية ال�صحية
الأولية ،بهدف ت�سهيل الو�صول

الى اخلدمات واحل�صول عليها،
علما ب�أن اخلدمات تقدم جماني ًا
ملواطني ال��دول��ة ،وبر�سوم
�أقل تكلفة بالن�سبة للمقيمني
مقارنة مع اجلهات ال�صحية
الأخرى.

ولد الشيخ رداً على الحوثيين:
لم أقرر الذهاب لصنعاء
�أكد املبعوث الأممي �إلى اليمن،
�إ�سماعيل ول��د ال�شيخ� ،أن��ه «مل
ي��ك��ن ي��ن��وي زي����ارة �صنعاء،
وذلك يف معر�ض رده على �أنباء
تداولتها مواقع �إخبارية مينية
تفيد ب�أن «انقالبيي اليمن رف�ضوا
ا�ستقباله» .وقال يف ر�سالة «هذه
املعلومة غري �صحيحة و�أن��ا مل
�أق��رر ال��ذه��اب �إل��ى �صنعاء هذه
الأيام �أ�صالً».
واجتهت الطائرة الأممية التي تقل
ولد ال�شيخ من الريا�ض التي ق�ضى
فيها ثالثة �أي��ام� ،إلى العا�صمة
عمان ،وهو ما دعا �إلى
الأردنية ّ
فتح باب الت�سا�ؤل عن عدم زيارته
�إل��ى �صنعاء ،بح�سب �صحيفة
ال�رشق الأو�سط اللندنية.
وكان املبعوث الأمم��ي� ،أكد �أنه

• إسماعيل ولد الشيخ

«بحث يف الريا�ض مقرتح ًا خا�ص ًا
مبرف�أ احلديدة كخطوة �أولى من
خطة عمل ت�ضمن التو�صل �إلى

حل �شامل للنزاع ،وحث الأطراف
على ��ض�رورة �إع���ادة فتح مطار
�صنعاء الدويل للحد من املعاناة
الإن�سانية ،ودفع الرواتب وت�أمني
امل�ساعدات الأ�سا�سية لل�شعب
اليمني» ،وفق ًا لبيان �صادر عن
مكتبه.
وقال املبعوث �إن «اللقاءات التي
عقدناها كانت موفقة واالجتماعات
�سمحت ل�ل�أط��راف بالتعبري عن
خم��اوف��ه��م ،و�أع��ط��ت��ن��ا الفر�صة
لتقدمي مقرتحات تتعاطى مع هذه
املخاوف ،وتراعي مطالب الطرف
الآخر ،و�أن احلال ال ميكن �أن يبقى
على ما هو عليه ومن ال�رضوري �أن
يقدم الطرفان التنازالت من �أجل
جتنيب ال�شعب اليمني مزيدا من
احلرب والدمار».

شرطة عجمان تعيد طف ً
ال
إلى ذويه بعد فقدانه
�أع��ادت القيادة العامة ل�رشطة
ال عربياً ،يبلغ من
عجمان طف ً
ال��ع��م��ر خم�س ���س��ن��وات ،بعد
فقدانه من �شقة ذويه يف منطقة
ال�سوان ب�إمارة عجمان.
و�أف����اد رئ��ي�����س ق�سم ال�رشطة
املجتمعية ،النقيب حممد بن
ه��زمي ال�سويدي ،ب��ورود بالغ
من ذوي الطفل بفقدانه من داخل
�شقتهم قبيل �ساعات الفجر ،حيث
كان باب ال�شقة مفتوح ًا والحظا
اختفاء الطفل من ال�شقة.
وعلى ال��ف��ور ،حتركت دوري��ة
من �أف��راد ال�رشطة املجتمعية
مل��ت��اب��ع��ة تفا�صيل ال��ب�لاغ،
والبحث عن الطفل املفقود،
حيث ق��ام �أف��راد ق�سم ال�رشطة
املجتمعية بتفتي�ش املبنى
ال واملكون من �ستة �أدوار،
كام ً
ليتبني �أن �إح���دى العائالت
العربية قامت ب�إيواء الطفل،
بعد �سماعهم �صوت بكائه تائه ًا
يف �أروقة املبنى.
وبعد العثور على الطفل قام
�أف��راد ق�سم ال�رشطة املجتمعية
ب�إعادة الطفل �إلى ذويه و�إهدائه

• الطفل يعود إلى والده

هدية رمزية من �رشطة عجمان،
كما قدمت هدية �أخرى للعائلة
التي عرثت على الطفل وقامت
ب�إيوائه تعبري ًا عن �شكرهم لهذه
العائلة بح�سن ت�رصفها و�إيوائها
للطفل بعد العثور عليه.
وت��ق��دم رئي�س ق�سم ال�رشطة
املجتمعية بال�شكر والتقدير
لأفراد ال�رشطة املجتمعية الذين

ع�ثروا على الطفل بعد �أق��ل من
�أرب��ع وع�رشين �ساعة من ورود
ال��ب�لاغ ،متمني ًا لهم التوفيق
يف مهامهم ،كما دعا اجلمهور
وعموم الأهايل �إلى �أخذ مزيد من
احليطة واحلذر جتاه �أبنائهم،
و�إغالق الأبواب ب�إحكام خ�صو�ص ًا
خالل فرتات الليل لتجنب وقوع
مثل هذه احلوادث.

