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أكدت لالتحاد األوروبي حرصها على تطبيق أعلى درجات الشفافية

كأول مدينة خليجية تحمل اللقب

القاسمي يشهد إعالن برنامج فعاليات
الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019
�شهد ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�����ش��ارق��ة ال�شيخ د� .سلطان
القا�سمي �أم�����س الأول �ضمن
زي��ارت��ه لفعاليات ال���دورة 48
ملعر�ض لندن للكتاب الإعالن
عن برنامج �أن�شطة وفعاليات
االحتفاء بح�صول ال�شارقة على
لقب «العا�صمة العاملية للكتاب
 ،»2019الذي منحتها لها منظمة
الأم��م املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة «اليون�سكو» ،ك�أول
مدينة خليجية حتمل اللقب،
والثالثة عربي ًا والتا�سعة ع�رش
عاملياً.
ج��اء الإع��ل�ان بح�ضور رئي�س
اللجنة اال�ست�شارية لل�شارقة
عا�صمة عاملية للكتاب ،ال�شيخة
بدور بنت �سلطان القا�سمي ،حيث
مت الك�شف عن فعاليات اللقب،
�إذ ت�شهد الإمارة احتفاالت �ضخمة
يف جميع مناطقها ومدنها بدءا
من � 23أبريل املقبل وتتوا�صل
على م��دار ع��ام كامل مب�شاركة
جميع فئات املجتمع من مقيمني
وزوار.
واط��ل��ع ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة على
امل��ح��اور ال�ستة ال��ت��ي ح��ددت
فعاليات اللقب ،وهي :جمتمع
واح��د وتعزيز ثقافة القراءة
و�إحياء الرتاث والأطفال وال�شباب
والتوعية املجتمعية و�صناعة
الن�رش� ،إذ ت�سعى الإم��ارة �إلى
تعزيز ثقافة القراءة وغر�س قيم
االنتماء للمعرفة والكتاب وجعل

اإلمارات تأسف لقرار إدراجها
على القائمة السوداء للمالذات الضريبية
�أعربت الإمارات عن �أ�سفها لقرار االحتاد الأوروبي
�إدراجها على القائمة ال�سوداء للمالذات ال�رضيبية،
م�ؤكدة �أنها قدمت للتكتل جدوال زمنيا مف�صال ب�ش�أن
�سل�سلة الإجراءات التي مت تنفيذها يف هذا املجال.
و�أف��اد البيان �أن «هذه اخلطوة جاءت على الرغم
من التعاون الكبري والوثيق الذي �أظهرته الإمارات
مع االحتاد الأوروبي و�سعيها احلثيث لتلبية كافة
املتطلبات اخلا�صة بهذا ال�ش�أن».
وو�سع االحتاد الأوروبي قائمته ال�سوداء للمالذات
ال�رضيبية ،ام�س االول ،مدرجا ع�رش دول جديدة
�إليها بينها الإمارات.
لكن �أبوظبي� ،أك��دت «حر�صها الدائم على تطبيق
�أعلى درج��ات ال�شفافية يف املجاالت ال�رضيبية
والتزامها امل�ستمر بالإجراءات الدولية املتبعة على
ال�صعيدين املحلي وال��دويل ،مبا يف ذلك معايري
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية واالحت��اد
الأوروبي يف املجال ال�رضيبي».
و�أ�ضاف البيان« :ت�أكيد ًا على �إيفائها بالتزاماتها،
قامت الإمارات بتزويد االحتاد الأوروبي بجدول زمني
مف�صل يت�ضمن �سل�سلة الإجراءات التي يتم تنفيذها
ومبا يتوافق مع الإج��راءات القانونية ال�سيادية

• ال�شيخ �سلطان القا�سمي خالل جولة يف املعر�ض

املطالعة فعال يوميا �سائدا لدى
جميع فئات املجتمع ،ال �سيما
الأطفال وال�شباب.
كما تعمل ال�شارقة م��ن خالل
املحاور ال�ستة على �إ�ضافة دعم
الن�رش والنا�رشين مبجموعة من
اخل��ي��ارات ال��واع��دة ،والت�أكيد
على االهتمام ب�إحياء الرتاث
ب��اع��ت��ب��اره خ���زان���ة املعرفة
والرثوة احلقيقية لل�شعوب التي

من خاللها �سيتم نقل الروايات
ال��ع��رب��ي��ة والإم���ارات���ي���ة وفتح
الباب على جمالياتها ال�رسدية
واملعرفية للأجيال اجلديدة من
خالل الفعاليات التي تنظمها
على مدار العام.
يذكر �أن ال�شارقة «العا�صمة
العاملية للكتاب» قد �شاركت
مبن�صة تفاعلية للرتويج عن
�إحدى فعاليات �سنة اللقب وهي

مكتبات �شاطئية يف �شواطئ
ال�����ش��ارق��ة ،ك��م��ا ت��ه��دف هذه
الفعالية للرتويج عن القراءة
لكل فئات املجتمع ،و�ستقام
الفعالية مب�شاركة وتنظيم من
جهات وم�ؤ�س�سات بال�شارقة
وهي هيئة ال�شارقة لال�ستثمار
والتطوير «�رشوق» وبلدية مدينة
ال�شارقة ونادي �سيدات ال�شارقة
وثقافة بال حدود.

قطر توافق على تملك األجانب للعقارات ومنحهم اإلقامة
واف��ق��ت احلكومة القطرية ،يف
اجتماعها� ،أم�س ،على ال�سماح
لغري القطريني متلك العقارات
ال�سكنية وال��ت��ج��اري��ة ،ومنح
الإقامة له�ؤالء ،طوال فرتة متلكهم
�أو ا�ستثمارهم للعقارات.
وواف����ق جمل�س ال�����وزراء على
ال�سماح بتملك غ�ير القطريني
للفلل ال�سكنية داخل املجمعات
ال�سكنية ،وال�سماح بتملك غري
القطريني للمحالت التجارية
داخل املجمعات التجارية.

كما وافق على منح الإقامة لغري
القطريني مالكي العقارات� ،سواء
بغر�ض ال�سكن �أو اال�ستثمار،
طوال مدة متلك العقارات.
وح��دد جمل�س ال���وزراء القطري
 10مناطق لتملك غري القطريني
للعقارات بها متلكا حرا ،وحدد
 16منطقة النتفاع غري القطريني
بالعقارات فيها ملدة  99عاما.
كما �سمح بتملك غري القطريني
للفلل ال�سكنية داخل املجمعات
ال�سكنية ،بالإ�ضافة �إلى ال�سماح

بتملك غري القطريني للمحالت
ال��ت��ج��اري��ة داخ����ل املجمعات
ال��ت��ج��اري��ة .و�أك����دت احلكومة
القطرية �أن القرار ي�أتي تنفيذا
للقانون رق��م  16ل�سنة 2018
ب�ش�أن تنظيم متلك غري القطريني
للعقارات واالنتفاع بها.
كما قرر املجل�س اتخاذ الإجراءات
الالزمة ال�ست�صدار م�رشوع قانون
بتعديل بع�ض �أحكام القانون ب�ش�أن
الف�صل يف املنازعات الإداري��ة،
وذلك بعد �أن اطلع جمل�س الوزراء

على تو�صية جمل�س ال�شورى حول
م�رشوع القانون.
كما واف��ق على م����شروع قانون
مبعاجلة وتدوير النفايات.
كما �أق��ر مذكرة تفاهم للتعاون
يف جمال الريا�ضة بني حكومة
قطر وحكومة هاييتي ،وم�رشوع
مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال
تبادل التحريات املالية بني
وحدة املعلومات املالية يف قطر
ووح��دة املعلومات املالية يف
بنغالدي�ش.

سلطنة عمان ضيف ًا خاص ًا لمعرض باريس الدولي للكتاب 2019
تبد�أ يف العا�صمة الفرن�سية باري�س اليوم
فعاليات معر�ض باري�س ال��دويل للكتاب يف
دورت��ه التا�سعة والثالثني و�ستكون �سلطنة
عمان �ضيفا خا�صا على املعر�ض الذي ي�ستمر
حتى  19مار�س احلايل.
وير�أ�س وفد ال�سلطنة امل�شارك يف فعاليات
املعر�ض وزير الإعالم العماين د .عبداملنعم
احل�سني ويرافقه عدد من ممثلي امل�ؤ�س�سات
الر�سمية واخلا�صة �إ�ضافة �إل��ى م�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين وع� ٍ
�دد من الكتاب والأدب��اء
امل�شاركني يف احلدث.
وحتفل م�شاركة ال�سلطنة يف ه��ذه ال��دورة
بالعديد من الفعاليات الثقافية املتنوعة التي
تقدم ا�سم ُعمان يف املحافل الدولية يف خمتلف
جوانبها الثقافية واحل�ضارية ،كما ت�شارك
يف احلدث الأورك�سرتا ال�سيمفونية ال�سلطانية
العمانية ،حيث �ستقدم معزوفاتها املو�سيقية
يف هذا احلدث� ،إ�ضافة �إلى العرو�ض احلية
يف اخلط العربي والفن الت�شكيلي وعرو�ض
احلرفيات العمانية.
و�سيقدم املعر�ض يف جناحه قائمة متنوعة
العمانية التي متت
وحافلة من الإ���ص��دارات ُ
ترجمتها للفرن�سية� ،إ�ضافة �إل��ى الركن
اخلا�ص بتقدمي عرو�ض وثائقية عن تاريخ
وثقافة ال�سلطنة ورك��ن �آخ��ر ال�ستقبال كبار
ال��زوار من الر�سميني واملثقفني واملعنيني
مبجاالت الن�رش و�صناعة الكتاب لإطالعهم على
الإ���ص��دارات العمانية والتعرف على الأبعاد
العمانية.
الثقافية للح�ضارة ُ

• عبداملنعم احل�سني

و�سيبد�أ الربنامج الثقايف احلافل مب�شاركة
ال�سلطنة ك�ضيف خا�ص يف هذا املعر�ض يوم
 15من مار�س احلايل ب�إقامة حما�رضة بعنوان
«اللغة العربية واللغة الفرن�سية الت�أثري
والت�أثر» ويحا�رض فيها من كلية ال�سياحة
ح�سن الرم�ضاين وجل�سة ح��ول «الطفولة
وتربيتها ورعايتها يف ُعمان» يحا�رض فيها
من وزارة الرتبية والتعليم د .عامر العي�رسي
والوزير ال�سابق بيار جوك�س ،وتدير اجلل�سة

الإعالمية روال الزين.
ويف �ش�أن عماين �آخ��ر ،ا�ستعر�ضت جامعة
ال�سلطان قابو�س �أم�س االول امل�شاريع البحثية
اال�سرتاتيجية املمولة من املنحة ال�سامية يف
الن�سخة الثالثة للملتقى الذي ينظمه مكتب
نائبة الرئي�س للدرا�سات العليا والبحث
العلمي.
وقال �أمني عام جمل�س البحث العلمي د .هالل
الهنائي�« ،إن البحث العلمي �أ�سا�س املعرفة
و�أ�سا�س ال�صناعات املتقدمة ،ومكرمة العاهل
العماين لدعم البحث العلمي من خالل البحوث
اال�سرتاتيجية املمولة يف جامعة ال�سلطان
ريا يف
قابو�س �أف��ادت املنظومة البحثية كث ً
ال�سلطنة من خالل تركيز وت�أهيل الباحثني،
و� ً
أي�ضا رب��ط النتائج والبحوث مبتطلبات
ريا �إلى �أنّ هناك الكثري من الأبحاث
التنمية» م�ش ً
يف �شتى املجاالت الطبية منها والإن�سانية
والزراعية وغريها التي تنقل املعرفة مبا�رشة
للم�ستفيدين منها.
وا�ضاف �إنّ ��ه على مدى قرابة � 18سنة لهذه
البحوث �أ�صبح هناك ربط �أقوى بني املختربات
وبني املجتمع ب�شكل ع��ام ،ومن خالل هذه
البحوث يتم ت�أهيل باحثني ورف��ع مكانة
ال�سلطنة عن طريق النتاج العلمي للأوراق
العلمية املقدمة وبالأخ�ص رفع مكانة جامعة
ال�سلطان قابو�س يف الت�صنيفات العاملية،
م�ؤكد ًا �أنّ ��ه ب��دون هذه البحوث ذات اجلودة
العالية مكانة اجلامعة ومكانة ال�سلطنة
دائما متدنية.
�ستكون
ً

واملتطلبات الد�ستورية».
وو�ضعت الالئحة ،التي باتت ت�ضم الآن  15دولة
عام  ،2017غداة �سل�سلة ف�ضائح بينها «وثائق بنما»
و«لوك�س ليك�س» التي دفعت االحتاد الأوروبي لبذل
مزيد من اجلهود ملكافحة التهرب ال�رضيبي من
جانب ال�رشكات متعددة اجلن�سيات والأثرياء .و�أفاد
بيان االحت��اد الأوروب��ي� ،أنه متت �إ�ضافة �أوروبا
وباربادو�س وبيليز وبرمودا وفيجي وجزر مار�شال
و�سلطنة عمان ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
وفانواتو ودومنيكا.
ب��دوره ،قال رئي�س احتاد م�صارف الإم��ارات� ،إنه
«�سيتعني على ب�لاده االمتثال للقواعد الدولية،
و�إدراج��ه��ا على قائمة االحت��اد الأوروب��ي ال�سوداء
يرجع �إلى غياب التوا�صل بني حكومات االحتاد
الأوروبي والإمارات».
وقال رئي�س احتاد امل�صارف عبدالعزيز الغرير،
«نحتاج للتوا�صل� ،أتفهم الأ�سباب ،و�أنا مت�أكد من
�أن الإمارات العربية املتحدة �سرتغب يف �أن تكون
مواطنا عامليا.
و�أ�ضاف�« :أنا على يقني من �أن هذا الأمر �سيتم حله
يف امل�ستقبل القريب».

«الشورى السعودي» يطالب بالتأكد
من تناسق البرامج التنموية المعتمدة
طالب جمل�س ال�شورى ال�سعودي
وزارة االقت�صاد والتخطيط بالت�أكد
م��ن تنا�سق ال�برام��ج التنموية
املعتمدة للمناطق املختلفة مع
�أولويات احتياجاتها ،وذلك وف ًقا
ملا تراه جمال�س املناطق.
جاء ذلك يف قرار اتخذه املجل�س
خالل جل�سته العادية التا�سعة
وال��ع����شري��ن م��ن �أع��م��ال ال�سنة
الثالثة ل��ل��دورة ال�سابعة التي
عقدها �أم�س برئا�سة نائب رئي�س
املجل�س د.عبد الله املعطاين.
و�أو���ض��ح م�ساعد رئي�س جمل�س
ال�شورى د .يحيى ال�صمعان �أن
املجل�س اتخذ قراره بعد �أن اطلع
على وجهة نظر جلنة االقت�صاد
والطاقة ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائ���ه���م ال��ت��ي �أب���دوه���ا جتاه
التقرير ال�سنوي لوزارة االقت�صاد
والتخطيط يف جل�سة �سابقة قدمها
رئي�س اللجنة د .في�صل �آل فا�ضل.
وط��ال��ب املجل�س بتفعيل دور
الأج���ه���زة املخت�صة يف تنفيذ
امل�����ش��اري��ع وال���درا����س���ات التي
تفاديا لتداخل الأدوار
تخ�صها،
ً
بني الوزارة واجلهات الأخرى.
ودع��ا املجل�س يف ق���راره وزارة
االقت�صاد والتخطيط �إلى مراجعة
�سيا�سات مواردها الب�رشية،لدعم
ت��وط�ين ال��ق��وى العاملة فيها،
و�ضبط عملية التعاقدات يف حدود
احلاجة الفعلية ،وتقييم جدوى

• عبد الله املعطاين

�إن��ف��اق ال���وزارة على امل�شاريع
والدرا�سات واال�ست�شارات واملباين
امل�ست�أجرة.
كما دع��ا املجل�س ال���وزارة �إلى
ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية املقبلة
مبزيد من التفا�صيل حول جهود
اململكة لتحقيق خطة التنموية
امل�����س��ت��دام��ة  ،2030وتو�ضيح
�أب��رز التحديات والعوائق التي
تواجهها ،و�سبل معاجلتها.
و�أ���ض��اف ال�صمعان �أن املجل�س

ن��اق�����ش ت��ق��ري��ر جل��ن��ة امل��ي��اه
والزراعة والبيئة ،ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي للهيئة ال�سعودية للحياة
الفطرية.
وطالبت اللجنة يف تو�صياتها
التي تقدمت بها الهيئة ال�سعودية
للحياة الفطرية �إل��ى املجل�س
باالهتمام ب ��إج��راءات الدرا�سات
ال�شاملة للتنوع احليوي للأحياء
البحرية لبيئات البحر الأحمر
املختلفة واملحافظة عليها.

قائد قوة دفاع البحرين يشيد
بعالقات الصداقة مع بريطانيا

• ال�شيخ خليفة �آل خليفة م�ستقب ً
ال �سري لورمير

�أ�شاد القائد العام لقوة دف��اع البحرين
امل�شري الركن ال�شيخ خليفة �آل خليفة
بعالقات ال�صداقة التاريخية واملتميزة
التي تربط البحرين واململكة املتحدة
والتي لها جذور تاريخية متينة ،منوها
بالتعاون القائم بني البلدين ال�صديقني
يف �شتى املجاالت ومنها ما يتعلق بتبادل
اخلربات والتعاون يف املجال الع�سكري.
جاء ذلك ،فيما ا�ستقبل القائد العام لقوة
دفاع البحرين يف مكتبه بالقيادة العامة
�صباح �أم�����س ،كبري م�ست�شاري الدفاع
لل�رشق الأو�سط باململكة املتحدة الفريق
�سري ل��ورمي��ر وال��وف��د امل��راف��ق ،وذلك
بح�ضور الفريق الركن عبدالله بن ح�سن
النعيمي وزير �ش�ؤون الدفاع.

هند بنت حمد :مؤسسة قطر تتعهد برفع التمثيل النسائي في مؤتمراتها
�أكّ دت نائب رئي�س جمل�س الإدارة الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة قطر ،ال�شيخة هند
بنت حمد ،على التزام امل�ؤ�س�سة مب�شاركة
�أكرب عدد ممكن من وجهات النظر املختلفة،
جت��اه الق�ضايا الرئي�سية والتحديات
العاملية التي تواجه املجتمعات؛ وذلك
م��ن خ�لال الإع�ل�ان ع��ن تعهد امل�ؤ�س�سة
كحد
بالتمثيل الن�سائي بن�سبة ،%50
ّ
�أدنى ،على م�ستوى املتحدثني امل�شاركني
يف جميع م�ؤمتراتها وفعالياتها املحلية
والدولية.
ومن املقرر �أن يبد�أ تطبيق هذا التعهد
مع بداية عام  2020يف م�ؤ�س�سة قطر التي
قياديا يف �إح���داث التغيري
دورا
تلعب
ً
ً
الإيجابي االجتماعي واالقت�صادي يف قطر
وذل��ك من خالل مبادراتها املتنوعة يف
جماالت التعليم والعلوم والبحوث وتنمية
املجتمع ب�أال تقل ن�سبة م�شاركة املر�أة
يف املناق�شات الرئي�سية ،واملناظرات،
وور����ش العمل ،وامل����ؤمت���رات ،وكافة

الفعاليات التابعة مل�ؤ�س�سة قطر ،عن
ن�سبة الـ.%50
وي�أتي هذا الإعالن تزامنًا مع �إحياء العامل
ؤخرا «اليوم الدويل للمر�أة» ،والوقوف
م� ً
عند ما حققته م�ؤ�س�سة قطر من ت�أثري
�إيجابي يف هذا ال�صدد ،وما �ساهمت به من
توفري فر�ص عديدة جلميع �أفراد املجتمع،
للم�شاركة يف تطوير املجتمعات على
امل�ستويني املحلي والدويل ،وذلك بغ�ض
النظر ع��ن االخ��ت�لاف ب�ين اجلن�سني �أو
الثقافات ،مبا ين�سجم وم�ساعيها الرامية
نحو التنوع والتكامل.
دعما جلهود منظمة
اخلطوة
كذلك ت�أتي هذه
ً
الأمم املتحدة نحو متكني امل��ر�أة كعامل
رئي�سي يف مواجهة التحديات االقت�صادية
واالجتماعية العاملية .ويهدف هذا التعهد
الذي �أعلنته �سعادة ال�شيخة هند �إلى تعزيز
املن�صات يف قطر،
ثقافة احلوار عرب جميع
ّ
وال�رشق الأو�سط ،ومنطقة �شمال �أفريقيا،
والعامل ب�أ�رسه ،بالإ�ضافة �إل��ى �ضمان

م�شاركة كلّ من الرجال والن�ساء يف جميع
امل�سائل املتعلقة بالركائز الأ�سا�سية التي
يقوم عليها التطور االقت�صادي واالجتماعي
والإن�ساين.
وقالت ال�شيخة هند بنت حمد« :يف اعتقادي
ال�شخ�صي ومبوجب االعتقاد العام ال�سائد
يف م�ؤ�س�سة قطر ف�إننا نرى �أن م�ساعي
الأف��راد الرامية الى حتقيق طموحاتهم
و�سعيهم نحو التطور امل�ستمر يف كافة
نواحي احلياة يجب �أال تت�أثر بجن�س الفرد
�أو بغريه من العوامل الأخ���رى ،فيجب
قدما يف اغتنام الفر�ص التي يتطلع
امل�ضي ً
اليها الأفراد لتحقيق مرادهم وامل�شاركة
الفاعلة يف النقا�شات العاملية حول
مت�س كافة
التحديات واملوا�ضيع التي
ّ
املجتمعات».
و�أ�ضافت�« :إن التعهد الذي نعلنه اليوم هو
امتداد طبيعي ،م�ؤثر وم�ستمد من املعتقد
ال�سائد لدينا ومن القيم امل�ؤ�س�سية التي
طاملا �آمنا بها وعملنا على ار�سائها من

خ�لال اال�ستثمار امل�ستمر يف التعليم
والتزامنا بتوفري الفر�ص للجميع لتمكينهم
م��ن �أن ي�صبحوا م�شاركني فاعلني يف
املجتمع ،ويحققوا الإجنازات املختلفة،
م�ستمدين الهامهم من النماذج الرائدة التي
قدمنا الدعم لها ،ومن الت�أثري الإيجابي
ّ
�سويا يف خمتلف املجاالت
الذي �أحدثناه
ً
وعلى نطاق وا�سع �سواء يف دولة قطر �أو
خارجها».
وختمت ال�شيخة هند« :ومن هنا ومبوجب
ه��ذا التعهد بالتمثيل الن�سائي بن�سبة
 %50كحد �أدن���ى يف جميع امل ��ؤمت��رات
وحلقات النقا�ش التي تنظمها امل�ؤ�س�سة
�داء من ع��ام  2020ف�صاعد ًا،
وذل��ك اب��ت� ً
ف�إننا ن�ؤكد بذلك على دور م�ؤ�س�سة قطر
الريادي والقيادي املتكامل نحو التغيري
الإيجابي يف املجتمعات على ال�صعيدين
الوطني والإقليمي ،ومن هنا � ً
بد من
أي�ضا ال ّ
الت�أكيد على �أن يكون هناك لكلّ من الرجال
والن�ساء دور �أ�سا�سي يف هذا التغيري».

• ال�شيخة هند بنت حمد

