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قطر واليونان بحثتا التطورات
اإلقليمية والدولية
ا�ستقبل �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �أمري قطر،
مبكتبه ب��ال��دي��وان الأم��ي��ري جيورجيو�س
كاتروغالو�س وزي��ر اخلارجية باجلمهورية
اليونانية ،والوفد املرافق مبنا�سبة زيارتهم
للبالد.
مت خالل املقابلة ا�ستعرا�ض عالقات ال�صداقة
والتعاون بني البلدين� ،إ�ضافة �إلى تناول �أبرز
التطورات الإقليمية والدولية حمل االهتمام
امل�شرتك.
من ناحية �أخ��رى ا�ست�ضافت دول��ة قطر جولة
جديدة من املحادثات بني الواليات املتحدة
الأمريكية وحركة «طالبان» الأفغانية ،ا�ستكما ًال
جلولتي املحادثات ال�سابقتني يف الدوحة،
اللتني ا�ستهدفتا حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف
�أفغان�ستان.
ناق�ش اجلانبان الأج���زاء الأرب��ع��ة لالتفاقية
الإط���اري���ة ال��ت��ي مت و�ضعها خ�لال اجل��والت
ال�سابقة ،وال��ت��ي ت�ضمنت ان�سحاب القوات
الأجنبية من �أفغان�ستان و�ضمان عدم ا�ستخدام
�أر�ض �أفغان�ستان �ضد الواليات املتحدة �أو �أي
دولة �أخ��رى ،بالإ�ضافة �إلى البدء يف احلوار
الأفغاين واحلد من العنف الذي ي�ؤدي �إلى وقف
�شامل لإطالق النار.

• �أمري قطر ووزير خارجية اليونان

«عمليات» المسجد النبوي تبحث الخطة التشغيلية

السعودية :المحكمة العليا
تصدر بيان ًا لتحري هالل رمضان

• جهود �أمنية لت�أمني امل�صلني

�أ���ص��درت املحكمة العليا يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ام�س اجلمعة ،بيانا تدعو فيه �إلى
حتري ر�ؤية هالل �شهر رم�ضان املبارك ،م�ساء اليوم
ال�سبت التا�سع والع�رشين من �شهر �شعبان ،و�إبالغ
�أقرب حمكمة ممن يراه بالعني املجردة �أو بوا�سطة
املناظري.
وجاء يف بيان املحكمة ،الذي ن�رشته وكالة الأنباء
ال�سعودية �إنها «ترغب �إلى عموم امل�سلمني يف جميع
�أنحاء اململكة حتري ر�ؤية هالل �شهر رم�ضان املبارك
م�ساء يوم ال�سبت التا�سع والع�رشين من �شهر �شعبان
لهذا العام  1440هـجري ح�سب تقومي �أم القرى ،ف�إن
مل ير فيتحرى ر�ؤية الهالل م�ساء الغد الأحد».
وقالت املحكمة العليا �إنها ترجو ممن يرى الهالل
بالعني املجردة �أو بوا�سطة املناظري �إب�لاغ �أقرب
حمكمة �إليه ،وت�سجيل �شهادته لديها �أو االت�صال
ب��أق��رب مركز مل�ساعدته يف الو�صول �إل��ى �أق��رب
حمكمة.

وبناء على دعوة املحكمة العليا يف ال�سعودية ف�إن
غرة �شهر رم�ضان املبارك �ستكون �إما يوم الأحد 5
مايو �أو الإثنني  6مايو
من ناحيتها عقدت وكالة الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون
امل�سجد النبوي ممثلة يف �إدارة العمليات �ضمن
ا�ستعداداتها ل�شهر رم�ضان املبارك لعام 1440هـ ،
�أم�س ,اجتماعا تن�سيقيا ملناق�شة اخلطة الت�شغيلية
لهيئة الهالل الأحمر ال�سعودي ومواقع متركز �سيارات
الإ�سعاف والفرق امليدانية بامل�سجد النبوي وال�سطح
و�ساحاته وحتديد م�سارات اال�سعاف بال�ساحات
وكيفية توزيع الفرق الإ�سعافية من الهالل الأحمر
والفرق التطوعية.
و�أو�ضح مدير �إدارة العمليات بالوكالة ح�سن بن �سعيد
ال�صاعدي �أن عدد املتطوعني بهيئة الهالل الأحمر
ال�سعودي هذا املو�سم بلغ  500متطوع و 800متطوعة
موزعني على جميع ال��ف�ترات خ�لال �شهر رم�ضان
املبارك عدا الفرق الإ�سعافية ب�سيارات الإ�سعاف.

مخترعو الخليج في ملتقاهم األول
بجامعة دبي ...اليوم
�شاركت الأم��ان��ة العامة ملجل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية
ممثلة مبكتب ب���راءات االخ�تراع
ملجل�س ال��ت��ع��اون ،يف امللتقى
الأول للمخرتعني اخلليجيني
واملعر�ض امل�صاحب له ،املقام
يف جامعة دبي بالإمارات العربية
املتحدة خالل الفرتة من 4 - 3
مايو  ،2019مب�شاركة ع��دد من
امل�س�ؤولني ،وممثلني عن جمعيات
امل���خ�ت�رع�ي�ن يف دول جمل�س
التعاون ،واملفكرين واملخرتعني
ورواد الأع��م��ال اخلليجيني من
خمتلف التخ�ص�صات.
وق���دم مكتب ب����راءات االخ�ت�راع
ملجل�س التعاون خالل م�شاركته
ورق��ة عمل تناولت اجلهود التي
يقوم بها املكتب لدعم م�سرية
العمل اخلليجي امل�شرتك من خالل
ن�رش ثقافة االخرتاع ،و�آلية ت�سجيل
براءات االخرتاع� ،إلى جانب �إقامة
ج��ن��اح يف امل��ع��ر���ض امل�صاحب
للتعريف بخدمات املكتب والإجابة
على اال�ستف�سارات.
وت ��أت��ي م�شاركة مكتب ب���راءات
االخرتاع ملجل�س التعاون يف هذه
الفعالية بتوجيه من الأمني العام
ملجل�س التعاون د.عبداللطيف بن

را�شد الزياين ،لتقدمي �سبل الدعم
والرعاية واالهتمام باملخرتعني
واملوهوبني اخلليجيني ،تنفيذ ًا
للتوجيهات ال�سامية من �أ�صحاب
اجل�ل�ال���ة وال�����س��م��و ق����ادة دول
املجل�س ،ولتفعيل دور الأمانة
العامة ملجل�س التعاون ممثلة
مبكتب براءات االخرتاع يف ت�سليط

مت التوقيع على ان�شاء فندق من
فئة ث�لاث جن��وم وجممع مطاعم
يف حمافظة جنوب الباطنة تنفذه
�رشكة نخل الأهلية� ،أما يف حمافظة
�شمال ال�رشقية فا�شتمل التوقيع
على �إن�شاء خميم �سياحي.
كما تت�ضمن االتفاقيات ان�شاء
م�رشوع منتجع �سياحي من فئة
ثالث جن��وم ،ومطعم �سياحي يف
حمافظة الداخلية ،وان�شاء �شقق
فندقية يف حمافظة ظفار و�إن�شاء
ف��ن��دق م��ن ف��ئ��ة ث�ل�اث جن���وم يف
حمافظة �شمال الباطنة ،ومنتجع
�سياحي يف حمافظة م�سقط.
وو����ض���ح م���دي���ر ع����ام خ��دم��ات

• اتفاقية لتعزيز ال�سياحة

امل�ستثمرين و�إدارة اجلودة بوزارة
ال�سياحة حممد بن حممود الزدجايل
�أن التوقيع على اتفاقيات حق
االنتفاع ي�أتي يف �إطار خطط الوزارة
الهادفة �إل��ى ت�شجيع اال�ستثمار
يف القطاع ال�سياحي يف ال�سلطنة
بهدف تعزيز املرافق واخلدمات
ال�سياحية لتتواكب مع التطورات
االقت�صادية يف ال�سلطنة �إ�ضافة
�إلى تنويع م�صادر الدخل وتعزيز
�سيا�سات التنويع االقت�صادي التي
تنتهجها احلكومة ال��ت��ي تعمل
على تعزيز القيمة امل�ضافة يف
القطاع ال�سياحي بتوفري متطلباته
م��ن ال��غ��رف الفندقية واملرافق

ال�ضوء على حماية امللكية الفكرية
ومنها ب��راءات االخ�ت�راع ،ون�رش
ثقافتها والتوعية ب�أهميتها.
وتناول امللتقى عدد ًا من املحاور
املهمة ناق�شت �آل��ي��ات ت�سجيل
ودع���م وح��م��اي��ة االخ�ت�راع���ات،
والدور الذي يقوم به مكتب براءات
االخ��ت�راع ملجل�س ال��ت��ع��اون يف

هذا ال�ش�أن� ،إ�ضافة �إل��ى ق�ص�ص
جناح املخرتعني يف دول جمل�س
التعاون ،والتحديات التي تواجه
املخرتع اخلليجي ،و�آليات حتويل
االخ��ت�راع ال���ى منتج جت���اري،
وغ�يره��ا م��ن امل��و���ض��وع��ات يف
خمتلف جماالت االخرتاع وامللكية
الفكرية.

إطالق خطة متكاملة من البرامج التوعوية

شرطة دبي و«توتال» :توقيع اتفاقية تعاون
وق��ع��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�رشطة
دب���ي ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م�شرتك
م��ع ��شرك��ة ت��وت��ال لال�ستك�شاف
والإنتاج الهادفة �إلى ن�رش الثقافة
املرورية ودع��م ورعاية احلمالت
امل��روري��ة التوعوية واملبادرات
التي تنظمها الإدارة العامة للمرور
والت�سويق والرتويج للربامج التي
�سيتم تنفيذها على م�ستوى دولة
الإمارات.
وقع االتفاقية اللواء حممد الزفني
م�ساعد ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�ش�ؤون
العمليات ب�رشطة دبي وحامت ن�سيبة
رئي�س وممثل �رشكة توتال يف دولة
الإم��ارات وبح�ضور نائب الرئي�س
الأول ل�ش�ؤون امل�س�ؤولية املجتمعية
يف توتال مانويل لوبوتر وعدد من
ال�ضباط والأفراد من كال اجلانبني.
ومبوجب االتفاقية تعمل الإدارة
العامة للمرور بالتعاون مع �رشكة
توتال على ن�رش الوعي والثقافة
املرورية ورفع م�ستوى املعرفة بني
خمتلف �رشائح املجتمع من خالل
تنفيذ احلمالت املرورية التوعوية
وامل��ب��ادرات املجتمعية على مدار
العام.
وتت�ضمن اتفاقية ال�رشاكة �إطالق
خطة متكاملة و�سل�سلة من املبادرات
والربامج التوعوية من خالل تن�سيق
الإدارة العامة للمرور مع جميع
و�سائل الإع�لام املرئية وال�سمعية
وال�صحف املحلية لتغطية احلمالت
امل��روري��ة التوعوية واملبادرات

املجتمعية يف امل��ق��اب��ل �ستعمل
�رشكة توتال على تقدمي خدمات
رعاية احلمالت املرورية التوعوية
واملبادرات املجتمعية التي تنفذها
�إدارة احلمالت والتوعية املرورية
يف الإدارة العامة للمرور والت�سويق
وال�تروي��ج للحمالت وامل��ب��ادرات
املجتمعية.
و�أو�ضح اللواء الزفني خالل مرا�سم
توقيع اتفاقية التعاون �أن توتال
لال�ستك�شاف والإنتاج �ست�ساهم ب�شكل
كبري يف زيادة قدرة �رشطة دبي على
حتقيق �أهدافها باحلد من احلوادث

عمان :اتفاقيات سياحية جديدة في السلطنة
وقعت وزارة ال�سياحة العمانية
�أم�س اجلمعة على اتفاقية حق انتفاع
لإقامة م�رشوع �سياحي ا�ستثماري
يف والية ال�سيب مبحافظة م�سقط
بنظام حق االنتفاع مع �رشكة بن
ال�شيخ القاب�ضة يت�ضمن �أ�سواقا
عمانية تراثية ومن�ش�آت فندقية
ومركزا ثقافيا وجتاريا ومطاعم
ومقاهي ومر�سى على م�ساحة �أر�ض
تبلغ � 97ألفا و� 804أمتار.
وقع االتفاقية نيابة عن حكومة
ال�سلطنة وزير ال�سياحة �أحمد بن
نا�رص امل��ح��رزي وع��ن �رشكة بن
ال�شيخ القاب�ضة حم�سن بن مبارك
خوار رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة.
ي�أتي هذا امل�رشوع �ضمن م�شاريع
املجمعات ال�سياحية املتكاملة
حيث ي��ق��وم امل�ستثمر ب�أعمال
الإن�شاء والتطوير يف الأر�ض وفقا
للت�صورات الهند�سية املقدمة منه
وامل��واف��ق عليها من قبل وزارة
ال�سياحة.
كما وقع ع�رش اتفاقيات مل�شاريع
�سياحية ب��ن��ظ��ام ح��ق االنتفاع
يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة
تنوعت بني فنادق و�شقق فندقية
وم��ن��ت��ج��ع��ات �سياحية وجممع
ومطاعم وخميمات �سياحية يف
�إط����ار ج��ه��ود ال�����وزارة لتعزيز
اال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي يف
حمافظات ال�سلطنة.
وت�ضمنت االتفاقيات على اتفاقية
ان�شاء فندق من فئة ثالث جنوم
ومنتجع �سياحي م��ن فئة ثالث
جن��وم يف حمافظة م�سندم ،كما

• ميداليات الفوز برباءة االخرتاع

ال�سياحية امل�ساندة.
و�أ�ضاف �أن هذه امل�شاريع �ست�سهم
يف خدمة املجتمعات املحلية من
خ�لال توظيف ال�شباب العماين
وتوفري فر�ص اعمال للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة ،مو�ضح ًا
�أن م�شاريع اال�ستثمار ال�سياحي
ت ��أت��ي م��واك��ب��ة م��ع النمو ال��ذي
يحققه ال��ق��ط��اع ال�سياحي وما
يتطلبه ذلك من زيادة عدد الغرف
الفندقية للمن�ش�آت على اختالف
ت�صنيفاتها.
وقال �إن هذه االتفاقيات ت�أتي �ضمن
اجلهود املبذولة من قبل احلكومة
لتمكني القطاع ال�سياحي ك�أحد

القطاعات الرئي�سية املعتمدة يف
الربنامج الوطني لتعزيز التنويع
االقت�صادي.
و�أ�شار الى ان ا�ستثمارات القطاع
اخل��ا���ص يف ال��ق��ط��اع ال�سياحي
مت�ضي قدما من خ�لال حزمة من
احلوافز والت�سهيالت التي تقدمها
ال��وزارة لتحقيق اه��داف الر�ؤية
العمانية لل�سياحة ،وان�سجام ًا مع
االتفاقيات التي ابرمت مع اجلهات
احلكومية املخت�صة لاللتزام بفرتة
حمددة يف ا�صدار املوافقات وتقدمي
الطلبات من خالل وزارة ال�سياحة
للم�شاريع ال�سياحية الكبرية وفق
مبادرات الربنامج الوطني لتنويع
م�صادر الدخل.
من جانبه و�ضح رئي�س جمل�س
ادارة �رشكة بن ال�شيخ القاب�ضة
حم�سن بن مبارك خوار �أن امل�رشوع
ال�سياحي اال�ستثماري التي �ستنفذه
��شرك��ة ب��ن ال�شيخ القاب�ضة يف
والي��ة ال�سيب ميثل ا�ضافة مهمة
للقطاع ال�سياحي مبا يتكون من
خدمات �سياحية نوعية جتمع بني
اال�صالة واملعا�رصة يف اظهار
بع�ض اجلوانب مبا يج�سد االمناط
العمرانية العمانية.
وق��ال �إن امل�رشوح �سيكلف 120
مليون ري��ال عماين و�سي�سهم يف
توفري �ألفي فر�صة عمل ،م�ضيفا
�أنه �ضمن امل�س�ؤولية االجتماعية
�سيتم توفري �صندوق من عوائد
امل�رشوع لدعم  100م�رشوع من
م�شاريع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة.

• توقيع االتفاقية

امل��روري��ة وال�سالمة على الطرق
داعيا �إلى �رضورة تكثيف احلمالت
امل��روري��ة وال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي من
�ش�أنها رفع م�ستوى الوعي املروري
لدى ال�سائقني ما ي�ساهم يف حتقيق
ال�سالمة على الطرقات واحل��د من
احلوادث املرورية
من جهتها قالت مانويل لوبوتر
انه يف �إط��ار مبادرات امل�س�ؤولية
املجتمعية ل����شرك��ة ت��وت��ال يف
دولة الإم��ارات تعمل امل�ؤ�س�سة مع
�رشكائها اال�سرتاتيجيني يف الدولة
م��ن �أج���ل تعزيز ثقافة ال�سالمة

املرورية ونتوجه بال�شكر ل�رشطة
دبي على دعم مبادراتنا يف تر�سيخ
ال�سالمة املرورية على الطرق لأنها
عن�رص �أ�سا�سي يف ثقافة امل�ؤ�س�سة.
من جانبه قال حامت ن�سيبة :نحن يف
توتال نعتز بالتزامنا باملبادرات
املجتمعية يف دول���ة الإم����ارات
العربية املتحدة ونفخر مبوا�صلة
التعاون مع �رشطة دبي كما ن�ؤمن
�إمي��ان��ا را���س��خ��ا ب��أه��م��ي��ة توفري
الو�سائل التي يحتاجها املجتمع
املحلي يف تعزيز ون����شر ثقافة
ال�سالمة املرورية يف الدولة.

اإلمارات :تخريج دفعة جديدة

من طالب التقنية العليا بالشارقة

�شهد ال�شيخ �سلطان القا�سمي رئي�س جمل�س ال�شارقة للإعالم حفل تخريج
طالب كليات التقنية العليا يف ال�شارقة دفعة عام  2018والبالغ عددهم
 168خريجا على م�ستوى خمتلف التخ�ص�صات العلمية.
ح�رض احلفل الدكتور عبد اللطيف ال�شام�سي مدير جممع كليات التقنية
العليا والدكتور عبدالله ال�سويجي مدير كليات التقنية يف ال�شارقة
وعدد من امل�س�ؤولني و�أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتدري�سية و�أولياء
�أمور الطالب.
وا�ستهل احلفل بكلمة ملجل�س �أمناء كليات التقنية العليا �ألقاها الدكتور
عبد اللطيف ال�شام�سي و�أكد خاللها �أن االحتفال بكوكبة جديدة من
خريجي كليات التقنية العليا يف ال�شارقة احتفال مميز كونه احتفاال
بالإن�سان يف العا�صمة العاملية للكتاب � ،2019إمارة ال�شارقة ،رمز
املعرفة والثقافة ،والداعمة للكتاب والقراءة التي هي من �أ�س�س بناء
الإن�سان بفكره وعقله و�سلوكه وفق نهج القيادة احلكيمة يف دولة
الإمارات التي ت�ؤمن بالإن�سان والعلم واملعرفة.
و قال« :جميل �أن تنال دولة الإمارات دائما الريادة يف �شتى املجاالت
والأجمل �أن كل �إجناز يتحقق يكون �أ�سا�سه النهج الوطني امل�ؤمن ب�أن
االن�سان ثروة الوطن و�أن بناءه واع��داده لتمكينه من امل�ستقبل هو
امل�س�ؤولية التي ي�شارك فيها املجتمع بكل م�ؤ�س�ساته وفئاته و�رشائحه
واليوم نت�شارك جميع ًا فرحة بناء �شباب االمارات من خريجي كليات
التقنية العليا بال�شارقة الذين �سينطلقون ل�سوق العمل بكل جاهزية
وحما�س ليكونوا �إ�ضافة نوعية للتنمية الوطنية».
ثم �أعلن الدكتور ال�شام�سي با�سم جمل�س �أمناء كليات التقنية العليا
تخريج دفعة جديدة من طالب كليات التقنية العليا يف ال�شارقة
والبالغ عددهم  168خريج ًا والذين �أكملوا درا�ستهم بنجاح وح�صلوا
على ال�شهادة اجلامعية بجدارة وا�ستحقاق وقال « :كل التهنئة للوطن
الغايل هذه الكوكبة اجلديدة من الأيادي الإماراتية التي �ستنطلق يف
م�سرية العمل لأجل التنمية والبناء.
وهن�أ اخلريجني داعيا �إياهم �إلى احلر�ص على التطوير امل�ستمر و�أن
يجعلوا الكتاب واملعرفة �أ�سا�س ًا لهم لتعزيز قدراتهم يف مواجهة
حتديات امل�ستقبل ومتغرياته و�أن يعملوا ب�إخال�ص و�إبداع يف �سوق
العمل.
ثم �ألقى اخلريج عادل من�صور الرئي�سي كلمة اخلريجني عرب فيها عن
بالغ ال�شكر والتقدير للقيادة الر�شيدة لدعمها ل�شباب الإمارات ما
�أو�صلهم للنجاح والتميز م�ؤكد ًا �أنهم �سيعلمون على رد جميل الوطن
بعملهم املخل�ص واملبدع وامل�ساهمة يف التنمية الوطنية معربين يف
الوقت نف�سه عن امتنانهم لأ�ستاذتهم و�أولياء �أمورهم ولكل من دعمهم
يف م�سريتهم الدرا�سية.

