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ترأس اجتماع مجلس الوزراء في قصر الرئاسة بأبوظبي

محمد بن راشد :هدفنا دعم مواطنينا

باستخدام عوائد «ضريبة القيمة المضافة»
تر�أ�س نائب رئي�س الإمارات
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ال�شيخ حممد بن را�شد
اجتماع جمل�س ال���وزراء يف
ق�رص الرئا�سة يف �أبوظبي.
وق��ال عرب ح�سابه اخلا�ص
على «توتري»�« :أقررنا خالل
اجتماع جمل�س الوزراء توزيع
عوائد �رضيبة القيمة ُ
امل�ضافة
يف ال��دول��ة بحيث حت�صل
احلكومات املحلية على %70
من هذه العوائد مبا يحقق
خدمات حملية �أف�ضل ،وتنمية
جمتمعية �أكرب ،ودعم �أو�سع
مبا�رش ملواطنينا با�ستخدام
هذه العوائد».
و�أ����ض���اف« :هدفنا حتقيق
دف��ع��ة ك��ب�يرة للم�شاريع
التنموية واخلدمية املقدمة
مل��واط��ن��ي��ن��ا ،واحل��ك��وم��ة
�ستكون �شفافة حول طبيعة
هذه امل�شاريع ،وحازمة يف
الرقابة على الأ�سواق ملنع
رف��ع الأ���س��ع��ار ،وم�ستمرة
يف الت�شاور مع املواطنني
يف كل ما يخدم م�صلحتهم
ويحقق العي�ش الكرمي لهم
ولأ�رسهم».
و�أو���ض��ح« :االم���ارات ت�ستعد
لتكون �أول دولة عربية حتقق
حلما عربيا قدميا بانتاج
الطاقة عن طريق املفاعالت
النووية ،وذلك بت�شغيل �أول
حمطة طاقة نووية يف ،2018
�ضمن �أك�بر م����شروع عاملي
منفرد بقيمة  20مليار دوالر
وي�ضم  4مفاعالت نووية».
و�أ���ض��اف «اعتمدنا اليوم
ت��ع��ي��ي�ين جم��ل�����س �إدارة
الهيئة االحت��ادي��ة للرقابة
النووية».

تجمهروا أمام قصر الحكم
�أعلن النائب العام ال�سعودي ال�شيخ �سعود
املعجب ام�س القاء القب�ض على  11امريا
جتمهروا يف ق�رص احلكم مطالبني ب�إلغاء الأمر
امللكي الذي ن�ص على �إيقاف �سداد الكهرباء
واملياه عن الأمراء.
ونقلت وكالة االنباء ال�سعودية عن النائب
العام قوله يف بيان «�أنه يف يوم اخلمي�س 17
ربيع الآخ��ر  1439جتمهر � 11أم�يرا يف ق�رص
احلكم مطالبني ب�إلغاء الأم��ر امللكي الذي
ن�ص على �إيقاف �سداد الكهرباء واملياه عن

الأمراء كما طالبوا بالتعوي�ض املادي املجزي
عن حكم الق�صا�ص الذي �صدر بحق �أحد �أبناء
عمومتهم».
و�أ�ضاف «وقد مت �إبالغهم بخط�أ ت�رصفهم هذا
لكنهم رف�ضوا مغادرة ق�رص احلكم ف�صدر �أمر كرمي
بالقب�ض عليهم عقب رف�ضهم مغادرة الق�رص ومت
�إيداعهم �سجن احلائر متهيدا ملحاكمتهم».
واك��د �أن «التوجيهات الكرمية وا�ضحة ب�أن
اجلميع �سوا�سية �أمام ال�رشع ومن مل ينفذ الأنظمة
والتعليمات �سيتم حما�سبته كائنا من كان».

بتوجيه من خادم الحرمين

إطالق اسم القاضي «الجيراني»
على أحد شوارع تاروت

• ال�شيخ حممد بن را�شد خالل االجتماع

محمد بن زايد اطمأن على صحة السويدي والخييلي
زار ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ال�شيخ حممد بن زايد ،يرافقه ممثل احلاكم يف منطقة
العني ال�شيخ طحنون بن حممد يف م�ست�شفى توام بالعني
كل من ممثل رئي�س الدولة �أحمد خليفة ال�سويدي وعوي�ضة
�سهيل اخلييلي وذلك لالطمئنان على �صحتهما.
وت��ب��ادل ال�شيخ حممد بن زاي��د الأح��ادي��ث ال��ودي��ة مع
ال�سويدي واخلييلي ،و�أعرب عن متنياته لهما مبوفور

ال�صحة وال�سعادة وال�شفاء العاجل.
ومن جانبهما �أع��رب �أحمد خليفة ال�سويدي وعوي�ضة
اخلييلي ع��ن �شكرهما وتقديرهما لل�شيخ حممد بن
زايد ولل�شيخ طحنون بن حممد على االهتمام وزيارتهما
لهما يف نهج �أ�صيل �أ�س�سه املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان يف توا�صل وتالحم القيادة احلكيمة مع �أبناء
�شعبها.

شرطة عمان السلطانية احتفلت بيومها السنوي
وجددت العهد والوالء بالمضي في مسيرة التطوير
احتفلت �رشطة عمان ال�سلطانية
بيومها ال�سنوي ال���ذي �صادف
اخلام�س من يناير ،يف ظل االعتزاز
باملنجزات ،وجتديد العهد والوالء
بامل�ضي يف م�سرية التطوير وحفظ
الأم��ن وخدمة املواطن واملقيم،
يف ظل القيادة ال�سامية ل�صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى.
وقد توجت �رشطة عمان ال�سلطانية
�إجنازاتها للعام املا�ضي بتف�ضل
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
برعاية اال�ستعرا�ض الع�سكري الذي
�أقيم مبنا�سبة العيد الوطني ال�سابع
والأربعني على ميدان اال�ستعرا�ض
الع�سكري بقيادة �رشطة املهام
اخلا�صة بوالية ال�سيب مبحافظة
م�سقط والتي ت�رشفت �رشطة عمان
ال�سلطانية بتنظيمه.
وي��ح��ق ملنت�سبي ��شرط��ة عمان
ال�سلطانية �أن يفخروا بالنجاح
ال��ذي حتقق على �أر���ض الواقع،
وع���زز ك��ف��اءة ال��ع��م��ل ال�رشطي
و�أث���ب���ت ج���دارت���ه يف التخطيط
والتنفيذ والتنظيم والأداء ،يف
حجم �إجن��از متقن� ،شمل قيادات
جغرافية باملحافظات ومراكز
�رشطة بالواليات ومباين للخدمات
ووحدات للمهام اخلا�صة .واحتفلت
�رشطة عمان ال�سلطانية بافتتاح
مبان جديدة للقيادات اجلغرافية
يف ك���ل م���ن ال��ر���س��ت��اق ون���زوى
والربميي وخ�صب و�إبراء ،ومراكز
لل�رشطة يف منح وخ�صب ومرباط
وامل�ضيبي و�أدم و�صاللة وبهال
و�صحم وال�سويق ونخل والقابل
والوطية وميناء �صحار.
وت��ت��ك��ون م��ب��اين ه���ذه القيادات
من مبان �إداري��ة و�أمنية وقاعات
متعددة الأغرا�ض وميدان للتدريب
واال�ستعرا�ض الع�سكري ومالعب
ملختلف الأل���ع���اب الريا�ضية
وقاعات ريا�ضية جمهزة مبختلف
املعدات لكمال الأج�سام وحو�ض
�سباحة وعيادة وم�ساكن ملختلف
الرتب.
ومت افتتاح عدد من مباين خدمات
ال�رشطة يف معظم الواليات ،وذلك
�ضمن خطة ال�رشطة لتو�سيع دائرة
خدماتها وتقريبها للمواطنني
واملقيمني يف حمطة واحدة ي�ستطيع
من خاللها طالب اخلدمة �أن ينهي
جميع معامالته يف جماالت املرور
واجل����وازات والإق��ام��ة والأح���وال
املدنية يف مكان واحد ب�سهولة،

النائب العام السعودي :القبض على  11أميراً

• عنا�رص من �رشطة عمان

وقد مت تزويد هذه املرافق ب�أحدث
الأج��ه��زة لت�سهيل العمل و�رسعة
�إجناز املعامالت.
و�شهدت ال��ف�ترة نف�سها افتتاح
املبنى اجل��دي��د ل��ق��ي��ادة �رشطة
املهام اخلا�صة بال�سيب وافتتاح
ع��دد من وح��دات املهام اخلا�صة
يف كل من �صحار ول��وى و�إب��راء
وقريات وعربي و�صاللة والكامل
والوايف ونزوى وحم�ضة والر�ستاق
وال�سويق والدقم.
وح��ظ��ي��ت ق��ي��ادة ��شرط��ة املهام
اخلا�صة باهتمام بالغ من القيادة
العامة لل�رشطة ،نظر ًا لدورها
الكبري يف حفظ الأمن يف �أي مكان
يف ال�سلطنة .فمن �أبرز مهام هذه
القيادة ووحداتها ت�سيري الدوريات
لتعزيز التواجد ال�رشطي على
مدار ال�ساعة ،وحرا�سة املن�ش�آت
احل��ي��وي��ة ،وت���أم�ين االحتفاالت
التي تقيمها الوحدات احلكومية
والبعثات الدبلوما�سية وامل�ساجد
والفنادق وامل�ؤ�س�سات الأهلية،
وحماية كبار ال�شخ�صيات �إلى
جانب تقدمي العون وامل�ساعدة ملن
يطلبها من املواطنني واملقيمني.
وحر�صت القيادة العامة لل�رشطة
على رف��ع ك��ف��اءة ��شرط��ة املهام
اخل��ا���ص��ة وت��زوي��ده��ا باملعدات
والآل��ي��ات احلديثة التي متكنها
من �رسعة احلركة والعمل بكفاءة
وهنالك خطة لتوفري هذه القوة يف
جميع حمافظات ال�سلطنة لتكون
جاهزة عند احلاجة ولن�رش مظلة
الأمن والأمان يف ربوع عمان.
ت��ويل ��شرط��ة ع��م��ان ال�سلطانية
ريا بالتدريب والت�أهيل.
اهتماما كب ً
ً

ففي �أكادميية ال�سلطان قابو�س
لعلوم ال�رشطة وم��راك��ز تدريب
�أخ���رى يتلقى منت�سب ال�رشطة
التدريب الأ�سا�سي عند التحاقه
بجهاز ال�رشطة .وال يقت�رص دور
الأكادميية على التدريب الع�سكري
والعملي فقط بل ي�شمل �أي�ض ًا الت�أهيل
العلمي ،حيث �إن العمل مرتبط
بالعلم واملعرفة .و�إل��ى جانب
�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم
ال�رشطة ي�ستوعب معهد ال�ضباط
�أع��داد ًا متزايدة من املتدربني من
خمتلف ت�شكيالت ��شرط��ة عمان
ال�سلطانية لت�أهيلهم ملتطلبات
العمل احلالية وامل�ستقبلية ،ورفع
كفاءة ال�ضباط وتطوير مهاراتهم
ومعرفتهم لرتقية �أدائهم وت�أهيلهم
لتحمل م�س�ؤوليات �أك�بر وتويل
وظائف و�أدوار م�ستقبلية.
وت�ضطلع �إدارة التدريب بالإدارة
العامة للموارد الب�رشية ببناء
�رشاكات مع العديد من امل�ؤ�س�سات
التدريبية العاملية العريقة ،ككلية
ال�رشطة الربيطانية وامل�ؤ�س�سات
الأمنية بواليات املتحدة الأمريكية
وغريها من الدول الأوروبية ،وقد
مت يف الفرتة الأخرية الرتكيز على
ا�ستقدام خ�براء من تلك اجلهات
لتنفيذ دورات متخ�ص�صة ومعتمدة
دولي ًا داخل ال�سلطنة� ،إ�ضافة �إلى
�إيفاد نخبة من منت�سبي اجلهاز
لاللتحاق ب����دورات متقدمة يف
اخلارج.
العمل اجلنائي

�أثبتت �رشطة عمان ال�سلطانية يف
ال�سنوات الأخرية جناحا ملحوظ ًا

يف العمل اجلنائي ،وب�شكل خا�ص
يف انخفا�ض م��ع��دالت اجلرائم
ومنها ،على �سبيل املثال :جرائم
ال�رسقة وال�سلب؛ مما ي��دل على
كفاءة وفاعلية اجلهود املبذولة
لإر�ساء دعائم الأم��ن والأم��ان يف
ربوع البالد.
وب��ال��رغ��م م��ن التمدد العمراين
وال���زي���ادة ال�����س��ك��ان��ي��ة نتيجة
ال��ت��و���س��ع االق��ت�����ص��ادي وت��زاي��د
ال��ن�����ش��اط ال�����س��ي��اح��ي؛ ف��ق��د ظلت
معدالت اجلرمية منخف�ضة مقارنة
ب��امل��ع��دالت ال��ع��امل��ي��ة؛ فمعظم
اجلرائم املرتكبة بال�سلطنة هي
عبارة عن �رسقات ومفقودات كان
للإهمال والن�سيان دور كبري فيها،
�إ�ضافة �إلى االعتداءات الب�سيطة
وامل�شاجرات ،و�إ���ص��دار �شيكات
ب���دون ر���ص��ي��د وج��رائ��م الن�صب
واالحتيال .وعملت �رشطة عمان
ال�سلطانية على ت��وف�ير �أف�ضل
فر�ص التدريب العلمي والتقني
والعملي للعاملني يف جمال البحث
وال��ت��ح��ري ،وت��زوي��ده��م ب�أحدث
النظريات والتجارب الأمنية،
ملواجهة التحديات والتفوق على
كل �أمناط التفكري الإجرامي .ومن
�أجل مزيد من التفاعل والتناف�س
بني ت�شكيالت ال�رشطة املتمثلة
يف �إدارات التحريات مبختلف
ال���ق���ي���ادات؛ ا���س��ت��ح��دث��ت �رشطة
عمان ال�سلطانية م�سابقة البحث
اجلنائي لتحقيق مزيد من النتائج
الإيجابية وزيادة اجلهود يف جمال
مكافحة اجلرمية .وقد �أثمر ذلك
يف خف�ض ن�سبة اجلرائم املختلفة
مقارنة بالعام املا�ضي.

ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات خ��ادم
ً
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز مت �إط�لاق ا�سم
ال��ق��ا���ض��ي حممد ب��ن عبدالله
اجل�ي�راين على �أح���د ال�شوارع
بجزيرة تاروت.
و�أو�ضح وزير ال�ش�ؤون البلدية

والقروية عبد اللطيف �آل ال�شيخ
يف ت����صري��ح ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء
ال�سعودية �أن��ه مت �إط�ل�اق ا�سم
اجلرياين على ال�شارع الذي عا�ش
فيه ول��ه منزل به بو�سط بلدة
الربيعية يف جزيرة تاروت التي
ولد فيها.

وي�أتي �إطالق ا�سم اجلرياين على
ه��ذا ال�شارع وف��اء وتقدير ًا من
القيادة الر�شيدة وعلى ر�أ�سها
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل
عهده لت�ضحيات �أبناء الوطن
وتخليد ًا لذكراهم.

الجبير :موقف المملكة ثابت
من اعتبار القدس عاصمة لفلسطين
و�صف وزير اخلارجية ال�سعودي
عادل اجلبري ،االجتماع الوزاري
ال��ع��رب��ي ب�����ش ��أن ال��ق��د���س ال��ذي
ا�ست�ضافته اململكة الأردن��ي��ة
الها�شمية بالبنّاء واملثمر.
وق��ال يف م�ؤمتر �صحايف جمعه
بنظريه الأردين �أمي��ن ال�صفدي:
«ا�ستطعنا �أن نخرج باقرتاحات
مهمة فيما يتعلق بالعمل امل�شرتك
للت�صدي للقرار الأمريكي ولدعم
امل��وق��ف الفل�سطيني واملوقف
ال��ع��رب��ي والإ����س�ل�ام���ي ب�ش�أن
القد�س».
وع����ن ال����ن����زاع الفل�سطيني
الإ�رسائيلي� ،أكد �أن �أ�سا�س احلل
يعتمد على املرجعيات الدولية
ومبادرة ال�سالم العربية وينتهي
ب�إقامة دولة فل�سطينية على حدود
 1967عا�صمتها القد�س ال�رشقية،
م�ؤكد ًا يف الوقت ذات��ه �أن موقف
اململكة العربية ال�سعودية ثابت
ولن يتغري.
و���ش��دد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة على
ال��ت��ع��اون امل��ت�ين ب�ين اململكة
العربية ال�سعودية واململكة
الأردن��ي��ة الها�شمية فيما يخ�ص
الأزم����ة ال�����س��وري��ة ،والت�صدي
للتدخالت الإي��ران��ي��ة يف �ش�ؤون
املنطقة ،ويف اليمن ،ويف حماولة
�إيجاد حل للأزمة يف ليبيا ،ودعم
الأ�شقاء الفل�سطينيني� ،إ�ضافة �إلى

• عادل اجلبري مع �أمين ال�صفدي يف امل�ؤمتر ال�صحايف

العمل على الت�صدي لقرار االعرتاف
بالقد�س كعا�صمة لإ�رسائيل.
من جانبه� ،أكد وزير اخلارجية
و���ش���ؤون امل��غ�ترب�ين يف مملكة
الأردن �أمين ال�صفدي �أن االجتماع
مع وزير اخلارجية عادل اجلبري
ي�ؤكد على متانة العالقة الأخوية

بني اململكتني.
وب�ّي�نّ � أن ذل���ك ي���أت��ي تنفيذ ًا
لتعليمات القيادتني باال�ستمرار
يف التن�سيق وال��ع��م��ل م��ع � ًا يف
معاجلة الق�ضايا الإقليمية انطالق ًا
من موقفنا الواحد والثابت يف
حماية احلقوق العربية.

قطر :افتتاح  7مستشفيات جديدة
بطاقة استيعابية  1000سرير
تعكف م�ؤ�س�سة حمد الطبية على تو�سيع وتطوير
حر�صا على
مرافقها وخدماتها ب�شكل متوا�صل،
ً
مواكبة الطلب املتزايد على خدمات الرعاية
ال�صحية ،والذي يعود �إلى معدالت النمو ال�سكاين
ال�رسيعة ،ويندرج هذا املخطط التو�سعي الذي
يعد الأكرب من نوعه خالل �أكرث من ع�رش �سنوات،
يف �إط��ار برنامج تقوم الدولة بتنفيذه وي�شهد
افتتاح �سبعة م�ست�شفيات جديدة يف قطر ،لت�ضيف
طاقة ا�ستيعابية جديدة تقدر ب�أكرث من 1000
�رسير.
ومن املقرر �أن يتم ت�شييد تو�سعة ق�سم الطوارئ
و�إ�صابات احلوادث التابع مل�ست�شفى حمد العام
على مرحلتني ،حيث يهدف هذا امل�رشوع �إلى
زيادة ال�سعة اال�ستيعابية لق�سم الطوارئ احلايل
مبقدار ثالثة �أ�ضعاف ،لتمكينه من معاجلة
�أكرب قدر من الأمرا�ض والإ�صابات مع الرتكيز
على املر�ضى امل�صابني بحاالت خطرية مهددة
للحياة.
وقد مت تزويد �أحد املرافق اخلا�صة يف املبنى
اجلديد ،بغرفة حديثة متعددة املوا�ضع لل�ضغط
العايل توفر العالج الطبي الطارئ والعاجل
لإ�صابات حوادث الغط�س ،و�سوف ت�ساهم تلك
الغرفة �أي�ض ًا يف تي�سري �سبل الو�صول خلدمات

العالج بالأوك�سجني للمر�ضى الذين يعانون
من احلاالت واال�ضطرابات ال�صحية املختلفة،
ول�ضمان التحويل ال�رسيع ملر�ضى الطوارئ،
ً
مبا�رشة باملركز
�سيتم ربط هذا املبنى اجلديد
اجلديد جلراحة �إ�صابات احلوادث يف م�ست�شفى
حمد العام.
وتعكف م�ؤ�س�سة حمد الطبية على ت�أ�سي�س مركز
امل��ح��اك��اة �ضمن م��راف��ق جم��ه��زة ،مب��ا يراعي
احتياجات التعليم املهني وتتميز ببيئة ع�رصية
حديثة ،وهو يتيح الخت�صا�صي الرعاية ال�صحية
�صقل وتطوير مهاراتهم الإكلينيكية وتعلم و�سائل
حديثة للتفاعل والتوا�صل مع املر�ضى.
و�سيدعم هذا املرفق تقدم م�ؤ�س�سة حمد الطبية يف
م�سريتها الرامية �إلى حتقيق هدفها اال�سرتاتيجي
نظاما �صح ًيا �أكادمي ًيا
املتمثل يف �أن ت�صبح
ً
مزدهرا ومتكاملاً من �ش�أنه �أن ي�سهم ب�شكل �إيجابي
ً
يف رعاية املر�ضى والتعليم الطبي والبحوث
الطبية.
و�سيوفر مركز املحاكاة بيئات داعمة مت ت�صميمها
خ�صي�ص ًا بحيث حتاكي �سيناريوهات م�ستمدة من
واق��ع ممار�سات رعاية املري�ض ،كما �سيوفر
فر�صا حمددة للتعليم يف بع�ض املجاالت
التدريب ً
مثل التوا�صل والعمل اجلماعي.

