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خادم الحرمين أجرى اتصا ً
ال هاتفي ًا بالرئيس الفلسطيني

�أج���رى خ���ادم احل��رم�ين ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ات�صاال
هاتف ًيا بالرئي�س حممود عبا�س رئي�س
فل�سطني.
وجدد خادم احلرمني ال�رشيفني خالل
االت�صال الت�أكيد على مواقف اململكة

الثابتة جتاه الق�ضية الفل�سطينية
واحل���ق���وق امل�����ش�روع���ة لل�شعب
الفل�سطيني يف قيام دولته امل�ستقلة،
وعا�صمتها القد�س ،وموا�صلة اجلهود
لإي��ج��اد ح��ل ع���ادل ودائ���م للق�ضية
الفل�سطينية وفق ًا للقرارات الدولية

ذات ال�صلة.
من جانبه عرب الرئي�س الفل�سطيني عن
بالغ ال�شكر والتقدير خلادم احلرمني
ال�رشيفني على دعم اململكة التاريخي
الدائم لفل�سطني و�شعبها ،ون�رصة
ق�ضاياهم العادلة.
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الزياني :مجلس التعاون صمام أمان
الستقرار المنطقة
�أكد عبداللطيف الزياين الأمني العام ملجل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية �أن جمل�س
التعاون هو �صمام �أمان لتحقيق ا�ستقرار و�أمن
املنطقة ،م�شيد ًا بحكمة ق��ادة دول املجل�س
وحر�صهم الدائم على جتنيب املجل�س العديد
من الأخطار والتحديات التي واجهت املنطقة.
وقال يف حما�رضة بعنوان «�إدارة التهديدات
واملخاطر يف جمل�س التعاون» �أمام الدار�سني
يف كلية القيادة والأرك��ان للقوات امل�سلحة
باململكة العربية ال�سعودية� ،إن تفعيل الدور
الريادي للعمل اخلليجي امل�شرتك على كافة
الأ�صعدة الذي اعتمده القادة امل�ؤ�س�سون منذ
ت�أ�سي�س جمل�س التعاون كان وم��ازال خيارا
ا�سرتاتيجيا لتحقيق التنمية املتوازنة القائمة
على ترابط وتكامل ال��دول الأع�ضاء حتقيق ًا
لتطلعات مواطني دول املجل�س يف التنمية
ال�شاملة واالزده���ار امل�ستدام و�صيانة �أمن

كلية الدفاع الوطني

وا�ستقرار �أوطانهم.
وتطرق �إل��ى العديد من التحديات املحلية
والإقليمية وال��دول��ي��ة التي واج��ه��ت جمل�س
التعاون منذ �إن�شائه ،م���ؤك��دا �أن املجل�س
يتعامل مع التحديات باعتبارها فر�صا لرت�سيخ
امل�سرية وتعزيز �إجنازاتها.
و�أو�ضح �أن جمل�س التعاون ومن خالل عالقاته
الدولية اال�سرتاتيجية الوثيقة والبناءة
مع العديد من دول العامل لعب �أدوارا مهمة
لتعزيز الأم��ن وال�سلم الدوليني ،م�ؤكدا �أن
جمل�س التعاون ينه�ض مب�س�ؤولياته حلماية
�أمن املنطقة وا�ستقرارها ويدعم الأمن وال�سلم
الدوليني.
و�أ�شار � إلى عدد من االتفاقيات الأمنية التي
�أبرمتها دول املجل�س فيما بينها ومع العديد
من دول العامل ملكافحة الإره���اب وجتفيف
م�صادر متويله.

افتتاح النسخة الثانية
من مهرجان قطر للتسوق
�أعلن وزي��ر االقت�صاد والتجارة
القطري ال�شيخ �أحمد بن جا�سم
�إط��ل�اق الن�سخة ال��ث��ان��ي��ة من
مهرجان قطر للت�سوق وال��ذي
�سي�ستمر حتى  7فرباير .2018
و�أ�شار خالل الكلمة التي �ألقاها
يف اف��ت��ت��اح امل��ه��رج��ان� ،إل��ى
املكانة ال��رائ��دة التي تبو�أتها
قطر كواحدة من �أه��م املقا�صد
ال�سياحية يف املنطقة ،م�ؤكدا �أن
القطاع ال�سياحي يوا�صل م�سرية
منوه بخطى وا�سعة و�رسيعة يف
ظل احل�صار اجلائر الذي فر�ضته
دول اجل��وار وال��ذي �شكل حافز ًا
مهم ًا وقوي ًا من �أجل الإ��سراع يف
�إقرار وتنفيذ العديد من امل�شاريع
واملبادرات التي عززت م�ساهمة
هذا القطاع يف تدعيم تناف�سية
وتنوع االقت�صاد الوطني ودعم
مكانة قطر كنقطة انطالق نحو
العديد من الأ�سواق العاملية.
ون��وه �إل��ى ال���دور ال��ذي ي�ؤديه
مهرجان قطر للت�سوق يف تعزيز
الت�أثري املبا�رش للقطاع ال�سياحي
يف ق��ط��ر ع��ل��ى ال��ن��اجت املحلي
الإجمايل مبا يقدر بنحو مليار و
 600مليون ريال.

ويف �إط��ار حديثه عن توجهات
الدولة لتطوير القطاع ال�سياحي
وو���ض��ع خ��ط��ة زم��ن��ي��ة وا�ضحة
لتنفيذها� ،أو�ضح وزير االقت�صاد
والتجارة �أنه يتم العمل حاليا
على تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية
لل�سياحة لقطر مع الرتكيز على
تقدمي منتجات ،وخدمات ذات
ربحية عالية ،وذلك لرفع �إنتاجية
قطاع ال�سياحة وزيادة م�ساهمته
يف حتقيق التنوع االقت�صادي
املن�شود ،وتعزيز منو القطاع
اخلا�ص خالل ال�سنوات القادمة،
و�إطالق مبادرات لت�شجيع القطاع
اخل��ا���ص ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ار يف
املنتجات ال�سياحية وااللتزام
بتوحيد اجلهود بني ال��وزارات
والهيئات وال�رشكات ذات ال�صلة
وتر�سيخ م��ب��د�أ ال����شراك��ة بني
القطاعني العام واخلا�ص ،من
خالل طرح العديد من املبادرات
التي من �ش�أنها تعزيز املن�ش�آت
ال�سياحية يف ال��دول��ة ،ومنها
على �سبيل املثال �إطالق م�رشوع
حتويل مركز الدوحة للمعار�ض
القدمي �إلى مدينة ترفيهية حديثة
ومتكاملة.

• عبداللطيف الزياين
• ال�شيخ حممد بن زايد مع اخلريجني

«العين» :مصادرة
أكثر من  10آالف
قطعة غيار

سيارات مقلدة
�ضبط فريق التفتي�ش بدائرة
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة يف
�أب��وظ��ب��ي ،م��ن��ز ًال يف مدينة
العني مت ا�ستغالله لتخزين
قطع غيار ال�سيارات املقلدة،
ومت بالتعاون مع بلدية العني
م�����ص��ادرة  10564قطعة من
الب�ضائع.
ودع��ت ال��دائ��رة عرب ح�سابها
الر�سمي على �إن�ستغرام،
اجلمهور ل�ل�إب�لاغ عن �أماكن
تخزين الب�ضائع املقلدة.

• ال�شيخ �أحمد بن جا�سم

«غرفة مكة»

تعلن اعتماد بدل
غالء معيشة
لموظفيها

«المالية» السعودية تحدد مواعيد صرف الرواتب
 ...وتطلق خدمة تبليغ الميزانية «اعتماد»
�أعلنت وزارة املالية ال�سعودية عن مواعيد �رصف
الرواتب للعام .2018
و�أو�ضحت الوزارة �أنه يف حال وافق يوم  27من ال�شهر
امليالدي ي��وم ال�سبت ،يكون ي��وم ال�رصف هو يوم
الأحد الذي بعده ،ويف حال وافق يوم  27من ال�شهر
امليالدي يوم اجلمعة يكون يوم ال�رصف هو اخلمي�س
الذي قبله.
وج��اء الإع�لان بعد �صدور التوجيه امللكي بتوحيد
مواعيد �رصف الرواتب لكافة العاملني يف الدولة لتكون
يف اليوم ال�سابع والع�رشين من كل �شهر ميالدي.
من جهة �أخرى �أطلقت الوزارة خدمة تبليغ امليزانية
للجهات احلكومية ،بحيث ميكنها االط�لاع عليها

محمد بن زايد استقبل خريجي

�إلكرتوني ًا عرب من�صة «اعتماد» يف �إطار تعزيز التوا�صل
وتكري�س ال�شفافية ،حيث �سيتم تبليغ امليزانية العامة
للدولة للم�ؤ�س�سات العامة والأمانات والبلديات ب�شكل
ابتداء من ميزانية ال�سنة املالية
�إلكرتوين ولأول مرة
ً
1440 /1439هـ «.»2018
وتهدف هذه اخلدمة الإلكرتونية �إلى ت�سهيل و�أمتتة
�إج���راءات تبليغ امليزانية للجهات احلكومية ،مبا
ي�سهم يف تطوير منظومة العمل احلكومي ورفع �أداء
�أجهزته ،من خالل و�سائل التقنية ،واحللول الرقمية
التي تعزز التوجه نحو التحول الرقمي احلكومي ك�أحد
م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030وبالتايل توفر اجلهد
وتقل�ص الوقت وت�سهم يف رفع كفاءة الإنفاق.

متا�شي ًا مع الأوامر امللكية �أقر
جمل�س �إدارة غرفة مكة املكرمة
اعتماد ب��دل غ�لاء املعي�شة
ملوظفي الغرفة.
ورفع رئي�س املجل�س ه�شام
كعكي با�سم ق��ط��اع الأعمال
ال�شكر ملقام خ��ادم احلرمني
ال�رشيفني على اللفتة الكرمية
بتخفيف �أع���ب���اء املعي�شة
مب��ا يحقق ال��رخ��اء لل�شعب
ال�سعودي.
ّ
كما دع��ا القطاع اخلا�ص يف
مكة املكرمة بالتما�شي مع
الأوامرامللكية يف امل�ساهمة
بتخفيف �أعباء املعي�شة على
ريا �إل��ى حث
املواطنني ،م�ش ً
وزير التجارة واال�ستثمار على
�أهمية ذلك.

شرطة أبوظبي :ال تعديل على السرعات
بالطرق حالي ًا
� أك���دت م��دي��ري��ة امل��رور
وال�����دوري�����ات ب�رشطة
�أبوظبي ع��دم وج��ود �أية
تعديل على ال�رسعات
ب���ال���ط���رق يف ال���وق���ت
احلايل ،مو�ضحة �أنه يف
حالة وج��ود تغيري على
ال�رسعات �سيتم الإعالن
عنه م�سبق ًا من قبل اجلهات
املخت�صة.
ودع���ت ال�����س��ائ��ق�ين �إل��ى
احل�صول على املعلومات
من م�صادرها الرئي�سة،
م�����ش�يرة �إل����ى ���ض�رورة
االل����ت����زام ب��ال����سرع��ات
املقررة لكل طريق ح�سب
اللوحات.

ا�ستقبل ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة -بح�ضور ال�شيخ
طحنون بن حممد �آل نهيان
ممثل احلاكم يف منطقة العني
يف ق�رص امل��ق��ام بالعني-
خريجي الدفعة الرابعة من
كلية الدفاع الوطني يرافقهم
ال��ل��واء ال��رك��ن طيار ر�شاد

حممد �سامل ال�سعدي قائد
الكلية.
ومت��ن��ى ال�شيخ حم��م��د بن
زاي��د �آل نهيان للخريجني
ال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح يف
موا�صلة م�سريتهم العملية
والعلمية مبزيد من اجلهد
وامل��ث��اب��رة ،معرب ًا �سموه
عن ثقته بقدرة �أبناء الوطن
على تعزيز املكانة الرفيعة

ل��دول��ة الإم����ارات العربية
املتحدة.
و�أ�شار � إلى �أهمية املراكز
العلمية املتخ�ص�صة التي
ت��ق��وم ب��ت���أه��ي��ل وتطوير
الكفاءات الوطنية لتكون
�ضمن القيادات امل�ستقبلية
ال���ق���ادرة ع��ل��ى التحليل
والتخطيط يف الق�ضايا التي
تهم م�صالح وطنهم.

وزير النقل تفقد مشاريع منظومة النقل بجدة
 ...وحث على سرعة اإلنجاز
وق���ف وزي���ر ال��ن��ق��ل ال�سعودي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الطريان
امل���دين نبيل ال��ع��ام��ودي ،يف
�إطار جوالته التفقدية مل�شاريع
منظومة النقل ومتابعة م�ستوى
الإجناز ،على �سري العمل يف مطار
امللك عبدالعزيز الدويل اجلديد
مبحافظة جدة ،م�شدد ًا على تكثيف
وترية العمل بامل�رشوع ا�ستعداد ًا
لالفتتاح التجريبي خ�لال �شهر
مايو املقبل.

وتفقّد العامودي خالل جولته،
مبنى املالحة اجلوية الرئي�س،
وا�ستمع �إل���ى ��شرح م��وج��ز من
الرئي�س التنفيذي لرئي�س لهيئة
ال���ط�ي�ران امل����دين عبداحلكيم
التميمي عن الإج���راءات املتبعة
يف مراقبة احلركة اجلوية عرب
�أج���واء اململكة ،وامل�رشوعات
التطويرية التي �سي�شهدها املركز
قريب ًا بالتزامن مع افتتاح املطار
وانطالق ت�شغيله التجريبي.

كما اطلع وزير النقل على م�رشوع
اجل�رس الذي افتتح م�ؤخر ًا لتحرير
احلركة على طريق برميان  -هدى
عد طريق ًا م�ساند ًا
ال�شام ،الذي ُي ّ
لطريق احل��رم�ين ،حيث يربط
مطار امللك عبدالعزيز الدويل
بالعا�صمة املقد�سة ،لت�سهيل
انتقال احل��ج��اج واملعتمرين،
بالإ�ضافة �إلى خدمة اجل�رس لأحياء
املنار وال�سامر والأجواد الواقعة
�رشق طريق احلرمني.

حرس الحدود :ال صحة إلمكانية االتصال بنا
دون «شبكات الجوال»
نفى املتحدث الر�سمي حلر�س احلدود �صحة ما مت ن�رشه
ؤخرا من مقاطع ور�سائل عن ا�ستخدام «طوارئ »SOS
م� ً
يف الأجهزة الذكية و�أنها تتيح طلب امل�ساعدة ب�رسعة
و�سهولة من اجلهات املخ�ص�صة بالطوارئ دون احلاجة
لتغطية �شبكة اجلوال ،م�ؤكدا �أن هذا الأمر غري �صحيح
� ً
إطالقا ،حيث يتط ّلب ذلك وجود تغطية ل�شبكة الأبراج
ل ّأي من �رشكات االت�صاالت الثالث يف اململكة ،وبدونها
ال ي�صبح لها � ّأي فاعلية.
وبني �أنّ �أرق��ام الطوارىء املختلفة ال ميكن االت�صال
بها من �أجهزة اجلوال عرب الأقمار ال�صناعية «لأنها

حمذرا
ال ميكنها التقاط �إ�شارة الأقمار ال�صناعية»،
ً
املتنزهني مرتادي الرب والبحر من مواطنني ومقيمني
من االن�سياق وراء كل من ما من �ش�أنه تعري�ض حياتهم
وج َب كون �أحد مهام
للخطر .و�أ�ضاف �أنّ هذا التو�ضيح َ
حر�س احلدود القيام بعمليات البحث والإنقاذ والإر�شاد
وتقدمي العون و�إر�شاد التائهني ،منبه ًا املواطنني
واملقيمني من املتنزهني ومرتادي املناطق احلدودية
الربية والبحرية �إل��ى �أخ��ذ احليطة واحل��ذر ،وعدم
االجنراف �أمام ال�شائعات املتداولة ،التي قد تودي
بحياتهم.

«االتحادية للضرائب» اإلماراتية ّ
تحذر من المعلومات
المغلوطة في وسائل التواصل
�أهابت الهيئة االحتادية لل�رضائب
بالإماراتيني واملقيمني بعدم
االن�����س��ي��اق وراء املعلومات
املغلوطة حول تطبيق �رضيبة
القيمة امل�����ض��اف��ة يف ال��دول��ة
وال�صادرة من جهات وح�سابات
غري ر�سمية.

و�أك��دت الهيئة يف بيان لها على
�أهمية حت��ري ال��دق��ة وا�ستقاء
امل��ع��ل��وم��ات م���ن ال��ب��ي��ان��ات
وال��ت����صري��ح��ات ال�����ص��ادرة من
وزارة املالية والهيئة االحتادية
لل�رضائب فقط �أو ع�بر زي��ارة
امل��وق��ع الإل���ك�ت�روين للهيئة

والذي يتم حتديثه ب�شكل م�ستمر
ليت�ضمن الإج���اب���ات ال�شاملة
واملف�صلة والدقيقة عن الأ�سئلة
واال�ستف�سارات الأك�ث�ر �شيوع ًا
املتعلقة بال�رضائب يف دولة
الإمارات� ،أو عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي الر�سمية.

القبض على مخالف بمنطقة القصيم
يرتكب مخالفات مرورية وينشرها عبر «سناب شات»

• كامريا ل�ضبط ال�رسعة

�أعلنت �إدارة امل��رور ال�سعودية عن القب�ض
على خمالف مبنطقة الق�صيم يرتكب خمالفات
م��روري��ة وين�رشها ع�بر ح�سابه يف «�سناب
�شات».
وذكرت «�إ�شارة �إلى ما مت تداوله عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي من مقاطع مرئية ملخالفات
م��روري��ة يقوم بارتكابها �أح��د املخالفني
وين�رشها عرب ح�سابه يف «�سناب �شات» ،وبناء
على ذلك فقد قامت �إدارة مرور الق�صيم بر�صد

املذكور و�ضبطه و�إحالته للهيئة املرورية
حيث �صدر بحقه قرار يق�ضي ب�إيقافه ملدة 6
�أ�شهر وحجز مركبته للمدة املماثلة للتوقيف
وكذلك جمازاته على كافة املخالفات التي قام
بارتكابها ومن �ضمنها خمالفة التفحيط للمرة
الثانية وعقوبتها � 40أل��ف ري��ال ،والإدارة
العامة للمرور ت�ؤكد �أنها لن تتوانى يف تطبيق
النظام بكل حزم وقوه مبا يكفل املحافظة على
�أرواح م�ستخدمي الطريق».

