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 10آسيويين استولوا على  1,5مليون درهم ببطاقات ائتمانية مزورة
رفعت النيابة العامة يف دبي،الئحة اتهام
بحق ع�صابة مكونة من � 10آ�سيويني بينهم 3
موظفني «رجلني وامر�أة» �إلى الهيئة الق�ضائية
يف حمكمة اجلنايات بتهمة اال�ستيالء على
مليون ون�صف املليون درهم من �أحد البنوك
عرب �أ���ص��دار بطاقات ائتمانية منه بوا�سطة
وثائق مزورة.

وبينت النيابة العامة �أن «املتهمني قاموا
باالتفاق مع املوظفني العاملني يف البنك
وزوروا � 72صورة ت�أ�شرية �إقامة وقدموها �إلى
البنك باعتبار كونها �صحيحة ليتمكنوا من
�إ�صدار البطاقات الإئتمانية واال�ستيالء على
املال».
و�أكدت �أن «البنك اكت�شف اجلرمية بعد �أن ورده

بالغ ًا من �أح��د العمالء يفيد با�صدار بطاقة
ائتمانية با�سمه دون علمه و�أخذ مبلغ � 38ألف ًا
و 100درهم من ح�سابه دون موافقة منه ،حيث
مت فتح حتقيقات واكت�شاف الواقعة».
و�ألقت ال�رشطة القب�ض على املتهمني الع�رشة
يف الق�ضية بعد تقدمي البنك بالغ ًا يف الواقعة،
و�أقروا بالتزوير.
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الموافقة على تعديل الالئحة التنفيذية
لنظام األوسمة السعودية

• خادم احلرمني مترئسا اجللسة

تر�أ�س خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
ب��ن عبدالعزيز اجلل�سة التي عقدها جمل�س
الوزراء،يف ق�رص اليمامة مبدينة الريا�ض،ووافق
على تعديل الالئحة التنفيذية لنظام الأو�سمة
ال�سعودية.
و�أو���ض��ح وزي��ر الإع�ل�ام ع��واد ال��ع��واد ،عقب
اجلل�سة� ،أن جمل�س الوزراء ،اطلع على جملة من
التقارير عن خمتلف الق�ضايا وتطورات الأو�ضاع
�إقليمي ًا وعربي ًا ودولي ًا ،منوه ًا �إلى ا�ستجابة
الأط��راف اليمنية يف عدن والتزامها بالبيان
ال�صادر عن قيادة حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن
بقيادة اململكة ،جمدد ًا الت�أكيد على �أن الهدف
هو �ضمان �أمن وا�ستقرار اليمن واحلفاظ على
كيان الدولة اليمنية ،والأمن وال�سلم الإقليمي
والدويل ،و�أن يكون مين العروبة �آمن ًا وم�ستقر ًا
وقادر ًا على التنمية واالزدهار.
ونوه جمل�س الوزراء بقرار جمل�س جامعة الدول
العربية ال�صادر يف ختام اجتماعه امل�ست�أنف على
م�ستوى وزراء اخلارجية بالقاهرة حتت عنوان «
التحرك العربي ملواجهة قرار الإدارة الأمريكية
ب�ش�أن القد�س» ،وما ت�ضمنه القرار حيال خمتلف
اجلهود جتاه الق�ضية الفل�سطينية.
وعرب املجل�س عن �إدان��ة اململكة وا�ستنكارها
للتفجري الإرهابي الذي وقع داخل مبنى دائرة

ال�رضائب يف العا�صمة الرتكية �أنقرة ،جمدد ًا
الت�أكيد على رف�ض اململكة ملختلف الأعمال
الإرهابية �أي ًا كانت �أ�شكالها و�صورها.
ويف ال�ش�أن املحلي ،بني � أن جمل�س الوزراء،
رفع ال�شكر والتقدير خلادم احلرمني ال�رشيفني
على اهتمامه ودع��م��ه غ�ير امل��ح��دود للجهود
املبذولة للعناية بالإبل وت�أ�صيل مكانتها،
وب�تراث اململكة العريق ،م��ؤك��د ًا �أن رعايته
ـ احلفل اخلتامي ملهرجان امللك عبدالعزيز
للإبل ،وتد�شني ميدان امللك عبدالعزيز ل�سباقات
الهجن ،وت�سليم الفائزين باملركز الأول جلائزة
امللك عبدالعزيز مل��زاي�ين الإب���ل و�سباقات
الهجن ،بح�ضور �سمو ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء امل�رشف العام على نادي الإبل،
وكذلك رعايته حفل افتتاح املهرجان الوطني
للرتاث والثقافة «اجلنادرية» يف دورته الثانية
والثالثني الذي يتخلله �سباق الهجن ال�سنوي
الكبري ،ومنح ال�شخ�صيات املكرمة و�سام امللك
عبدالعزيز من الدرجة الأولى ،يج�سد ما يوليه
امللك من حر�ص على �إحياء هذا الرتاث الوطني
العريق ودع��م م�لاك الإب��ل وجميع حمبي هذا
املوروث الأ�صيل ،واملحافظة على تراث وثقافة
اململكة و�إظهارها بال�صورة امل�رشفة التي جت�سد
التالحم والرتابط بني �أبناء هذا الوطن.

خالد الفيصل :حلّقت بي هذه المنطقة
إنسان ًا ومكان ًا فشكراً لمن اختارني لها
�أع��ل��ن م�ست�شار خ��ادم احلرمني
ال�رشيفني �أمري منطقة مكة املكرمة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد
الفي�صل �أن قيمة امل�رشوعات
املنجزة واملعتمدة يف حمافظات
الطائف واملويه ومي�سان تقدر
بنحو �أربعة ع�رش مليار ًا و�ستمئة
مليون ري��ال ت�شمل م�رشوعات
الطائف اجلديد.
وقال بعد تر�ؤ�سه االجتماع الأول
للمجال�س املحلية ملحافظات
الطائف ،املويه ،ومي�سان بعد
ت�شكيلها حديث ًا� :أتقدم با�سمي وا�سم
�أهايل املنطقة و�أع�ضاء املجال�س
املحلية بال�شكر والتقدير خلادم
احل��رم�ين ال����شري��ف�ين ول�سمو
ويل عهده على ما توليه قيادة
ه��ذه البالد من رعاية واهتمام
متر
مبحافظات املنطقة التي
ّ
بنقلة نوعية يف م�رشوعات التنمية
يف كافة اجلوانب».
و�أ�ضاف يف ٍ
رد على �س�ؤال لو�سائل
الإع��ل�ام ع��ن م��راح��ل التطوير
والتنمية بعد  11عام ًا من زياراته
للمحافظات ،لقد حلّقت بي هذه
املنطقة �إن�سان ًا ومكان ًا �إلى عامل
مل �أكن �أت�صوره فيما �سبق� ،شكر ًا
ملن اختارين لأن �أتولى م�س�ؤولية
ه��ذه املنطقة ،و�شكر ًا لإن�سان
هذه املنطقة ال��ذي حملني على
جناحيه لأنعم بهذه ال�سعادة يف

• األمير خالد الفيصل

�أقد�س مكان على وجه الأر�ض.
وم�ضى �أن قيمة م�رشوعات الطرق
يف املحافظات الثالث بلغت �أكرث
م��ن  899مليون ري���ال ،و100
مليون ري��ال للتعليم ،ومليار
و 800مليون ريال للمياه� ،إ�ضافة
لن�صف مليار ريال للم�رشوعات
ال�صحية ،ومليار و 400مليون
ريال للكهرباء و 130مليون ريال
مل�رشوعات ف��رع وزارة العمل
والتنمية االجتماعية باملنطقة،
الفت ًا �سموه �إلى �أن الطائف اجلديد
حتول من ُحلم �إلى حقيقة
الذي
ّ
يجري حالي ًا تنفيذ م�رشوعات
فيه تقدر قيمتها بنحو  11مليار
ري���ال وت�شمل امل��ط��ار ال��دويل

اجل��دي��د ،مدينة ع��ك��اظ ،واحة
التقنية ،ال�ضاحية ال�سكنية،
املدينة ال�صناعية ،واملدينة
اجلامعية.
و�أعلن �أمري منطقة مكة املكرمة
ع��ن ع��ق��د م��ن��ت��دى ا�ستثمار يف
�شعبان املقبل �سيكون حتت �شعار
«ا�ستثمر يف مكة» و�ستعلن خالله
اخلطة الع�رشية الثانية للتنمية
باملنطقة ،منوها �إلى �أن ما ت�شهده
املحافظات من م�رشوعات هدفها
االرت��ق��اء بامل�ستوى احل�ضاري
واالقت�صادي واالجتماعي وغريها
م��ن امل��ج��االت .و�أ���ض��اف الأم�ير
خالد الفي�صل �أن جوالت الأعوام
املا�ضية على املحافظات �شهدت
مطالبات ل�ل�أه��ايل ،ويف ذات
ال��وق��ت واكبها اعتماد وتنفيذ
م�رشوعات على �صعيدي بناء
الإن�سان وتنمية املكان ،وهذه
امل����شروع��ات �أح���دث���ت نقالت
تطور
ح�ضارية �أ�سهمت يف انتقال
ّ
ه��ذه املحافظات .و�شدد �سموه
على �أه��م��ي��ة م��واك��ب��ة معطيات
الع�رص وتطوراته واللحاق بركب
الإب��داع واالبتكار واال�ستفادة من
جت��ارب الآخ��ري��ن وتطويرها،
م�ست�شهد ًا مبا حققه �أبناء اململكة
من �إجن��ازات وح�صد للميداليات
واجلوائز يف املحافل العاملية
يف جماالت العلوم املختلفة.

أبوظبي :إصابة  18إثر حادث جماعي

بين  44سيارة بسبب الضباب الكثيف

�أدى ح��ادث ت�صادم وقع بني 44
مركبة يف حوايل ال�ساعة «الثامنة
و 8دقائق « �صباح ًا على �شارع
ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د طريق
�أبوظبي  -دب��ي �إل��ى �إ�صابة 22
�شخ�ص ًا ب�إ�صابات متنوعة وذلك
ب�سبب ال�ضباب وت��دين الر�ؤية
وع���دم ال��ت��زام ال�سائقني برتك
م�سافة كافية وال�رسعة الزائدة
وعدم مراعاة ظروف الطريق.
و�أو�ضح العميد خليفة اخلييلي
مدير مديرية املرور والدوريات
ب�رشطة �أبوظبي �أن اال�صابات
ك��ال��ت��ايل «�إ���ص��اب��ة � 18شخ�صا

• الشيخ محمد بن راشد أثناء االفتتاح

«مركزاألرصاد»
يحذر من تدني مدى
الرؤية في اإلمارات
ج��دد املركز الوطني للأر�صاد
منا�شدته م�ستخدمي الطرق
وقائدي ال�سيارات �أخذ احليطة
واحلذر واتباع �إر�شادات املرور
ب�سبب وج���ود ف��ر���ص��ة لت�شكل
ال�����ض��ب��اب وال����ذي ي�����ؤدي �إل��ى
انخفا�ض مدى الر�ؤية الأفقية لأقل
من  500مرت �أحيان ًا على معظم
املناطق ال�ساحلية والداخلية يف
االمارات .ونبه �إلى �أن الر�ؤية قد
تنخف�ض �إلى �أقل من  100مرت يف
بع�ض الأحيان وذلك خالل الفرتة
من ال�ساعة  11:00م�ساء اليوم
وحتى العا�رشة �صباح ًا.

«أحوال الرياض»
تستقبل السعوديين
في فترة المساء
بد�أت الأحوال املدنية ال�سعودية
يف تقدمي اخل��دم��ات للمواطنني
ال�����س��ع��ودي�ين خ��ل�ال ال��ف�ترة
امل�سائية عرب عدد من املكاتب
يف مدينة الريا�ض واملحافظات
املجاورة لها ،علم ًا ب�أن املكاتب
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ه���ي :الريا�ض1
«ال��و���ش��م» ،الريا�ض« 2روي��ال
م��ول» ،الريا�ض« 5غاردينينا
مول» ،الريا�ض« 6العثيم مول»،
ال��درع��ي��ة ،رم����اح�� ،ضرم��اء،
املزاحمية.
م��ن ج��ان��ب��ه �أو����ض���ح املتحدث
الإعالمي للأحوال املدنية حممد
اجلا�رس �أن العمل امل�سائي يف
ه��ذه املكاتب مي� ِّ�ك��ن املوظفني
وع����ددا م��ن ��شرائ��ح املجتمع
ال��ذي��ن ال ي�ستطيعون احل�ضور
خالل العمل يف فرتة النهار من
�إنهاء �إجراءاتهم� ،إ�ضاف ًة �إلى
رغبة الأح��وال املدنية يف خدمة
�أكرب عدد من امل�ستفيدين ،و�أكد
اجلا�رس �أن هذه املكاتب قد �أُدرجت
يف نظام املواعيد الإلكرتوين،
و�سيتم ا�ستقبال امل�ستفيدين وف ًقا
للمواعيد امل�سبق حجزها.

افتتح نائب رئي�س االمارات رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ال�شيخ حممد بن را�شد ،و�إل��ى جانبه
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين ال�شيخ
�سعود املعال ،وبح�ضور ويل عهد �أم القيوين
ال�شيخ را�شد املعال« ،مركز �أم القيوين للتوحد»
الذي يعد الأول من نوعه على امل�ستوى احلكومي
االحتادي يف جمال ت�أهيل وتدريب وتعليم �أ�صحاب
ا�ضطراب التوحد.

كما �أطلقا «املن�صة الوطنية لتوظيف �أ�صحاب
الهمم» ،الهادفة �إل��ى توفري فر�ص العمل لتلك
الفئة ،ومبا يتنا�سب مع البيئات املهنية املالئمة
لقدراتهم ومهاراتهم ،وذل��ك من خالل اكت�شاف
قدرات ومهارات �أ�صحاب الهمم الذين هم يف �سن
العمل ،وال�سعي �إل��ى تطويرها وتنميتها وفق
متطلبات �سوق العمل وامل��زاوج��ة بني قدراتهم
وال�شواغر الوظيفية املتوفرة.

وزير االقتصاد القطري التقى
نظيره األميركي
ات�سمت م�شاركة ال�شيخ �أحمد �آل
ث��اين وزي��ر االقت�صاد والتجارة
ال��ق��ط��ري ،يف �أع���م���ال احل���وار
اال�سرتاتيجي القطري االمريكي
ال��ذي اختتم الأرب��ع��اء املا�ضي
بالعا�صمة وا�شنطن ،بن�شاطات
متعددة ول��ق��اءات مهمة هدفت
�إلى تعزيز التعاون القائم بني
البلدين يف املجاالت االقت�صادية
والتجارية.
متثلت ال��ل��ق��اءات الثنائية يف
اجتماعه مع ويلرب رو���س وزير
ال��ت��ج��ارة الأم�ي�رك���ي ،وكذلك
لقا�ؤه بال�سفرية �آن باتري�سون
رئي�سة جمل�س الأعمال الأمريكي-
القطري ،و�ستيفن منو�شن وزير
اخلزانة الأمريكي ،كذلك اجتماعه
بدان موالين م�ساعد ممثل التجارة
للواليات املتحدة.
وقد �أظهرت النتائج التي خرجت
بها هذه االجتماعات جناح اجلانب
االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري
يف احلوار اال�سرتاتيجي القطري
الأم�ي�رك���ي ،وك���ان م��ن �أهمها:
االج���ت���م���اع اخل���ا����ص بتعزيز
التجارة واال�ستثمار حيث ركز هذا
االجتماع على مو�ضوعات خا�صة
بالنفاذ �إلى الأ�سواق وامل�شرتيات
احلكومية والتواجد التجاري يف
الأ�سواق القطرية ..وقد متخ�ض
عن احلوار اال�سرتاتيجي القطري
االم�يرك��ي يف اجل��ان��ب التجاري
واال�ستثماري عن التوقيع على عدد
من االتفاقيات ومذكرات التفاهم
وخطاب نوايا يف جمال االت�صاالت
وامل��دي��ن��ة ال��ذك��ي��ة ومكافحة
االجتار بالب�رش.

• الشيخ أحمد آل ثاني مع وزير االقتصاد األميركي

�أما اجتماع الوزير مع دان موالين
م�ساعد املمثل التجاري الأمريكي
لأوروبا و�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط،
فقد مت خالله بحث مو�ضوعات
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة العاملية
ومو�ضوع اتفاقية التجارة احلرة
بني البلدين.

ومت االتفاق بني اجلانبني القطري
والأمريكي على متابعة النتائج
التي خرجت بها هذه االجتماعات
من خالل اللجنة القطرية االمريكية
امل�شرتكة للتجارة واال�ستثمار
التي من املزمع عقدها يف الدوحة
قبل نهاية عام .2018

مطار الملك عبدالعزيز سجل أعلى رقم في تاريخه
بأعداد المسافرين

• جانب من احلادث اجلماعي

ب�إ�صابات ب�سيطة و�إ�صابة �شخ�صني
ب�إ�صابات بليغة و�إ�صابة �شخ�صني
�آخرين با�صابة متو�سطة» م�ؤكدا
�أن �رسعة ا�ستجابة الدوريات
امل���روري���ة وو����ص���ول البا�ص
امل��ي��داين وم��رك��ب��ات اال�سعاف
واالنقاذ التابعة ملديرية الطوارئ
وال�سالمة العامة ومركبات الدفاع
املدين و�سيارات نقل املركبات
«الريكفريي» واتخاذ االجراءات
امليدانية لت�أمني الطريق واخالئه
م��ن امل��رك��ب��ات امل��ت����ضررة �أدى
�إلى عدم تفاقم احل��وادث واعادة
الطريق �إلى حالتها الطبيعية.

محمد بن راشد والمعال افتتحا
مركز أم القيوين للتوحد

و�أ�شار �إلى �أن �رشطة ابوظبي نفذت
خطة ال��ط��وارئ �أث��ن��اء ال�ضباب
ب�إيقاف املركبات وال�شاحنات
وب��ا���ص��ات ن��ق��ل ال��ع��م��ال على
املواقف اجلانبية املخ�ص�صة لهم
اثناء ال�ضباب،الفتا الى ان تلك
احلوادث وقعت على الرغم من ان
�رشطة �أبوظبي نبهت ال�سائقني
ع�بر ح�����س��اب��ات��ه��ا ع��ل��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي ب�رضورة
االنتباه و�أخذ احليطة واحلذر مع
توقع ت�شكل ال�ضباب الذي تختلف
ن�سبته من منطقة لأخرى من حيث
الر�ؤية.

ك�شف التقرير االح�صائي مل��ط��ار امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال����دويل ب��ج��دة � ,أن �أع���داد
امل�سافرين جت��اوزت  34مليون م�سافر مع
نهاية العام  ،2017م�سج ً
ال �أعلى منو يف
تاريخه بن�سبة  ،%9.4مقارنة مع  31مليون
م�سافر للعام .2016
ووفقا للتقرير� ،سجلت حركة الرحالت منو ًا
بنهاية العام  2017بلغ  %3,46مقارنة
بالعام  ،2016حيث بلغ �إجمايل الرحالت
 226,794رح��ل��ة للعام  , 2017مقابل
 219.202رحلة يف العام .2016
وك�شف التقرير �أن �أع��داد امل�سافرين عرب

ال�صالة ال�شمالية بلغ  9.4م�سافرين للعام
 , 2017بزيادة قدرها  %13.9عن العام
 ،2016يف حني بلغ ع��دد امل�سافرين عرب
ال�صالة اجلنوبية  19.8م�سافر ًا للعام 2017
 ,بزيادة قدرها  %8.5عن عام  ،2016كما
بلغ عدد امل�سافرين عرب �صالة احلج والعمرة
 4.8م�سافرين للعام  , 2017بزيادة %5.7
عن عام  ،2016بينما بلغ عدد امل�سافرين
عرب �صالة الطريان اخلا�ص  123.3م�سافر ًا
للعام .2017
وبني التقرير كذلك �أن حركة امل�سافرين
الدوليني بلغت زيادة بن�سبة  %16.8للعام

 , 2017مقارنة بالعام  , 2016يف حني
ارتفعت �أع���داد امل�سافرين على الرحالت
الداخلية بن�سبة منو بلغت  %6.7للعام 2017
مقارنة بالعام .2016
و�أظهرت التوقعات يف التقرير االح�صائي
ملطار امللك عبدالعزيز الدويل  ,ا�ستمرار
النمو يف حركة امل�سافرين خ�لال العام
احلايل يف ظل التطورات التي ت�شهدها �صاالت
املطار ،حيث بلغ عدد املعتمرين القادمني
واملغادرين عرب ال�صاالت منذ بداية مو�سم
العمرة احل��ايل حتى اليوم نحو  3ماليني
معتمر.

