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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

اإلمارات األولى عربّيا في ّ
مؤشر "التنافسية الرقمية" العالمي

احتّلت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز األول عربياً والثاني عشر
عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية ،وذلك بحسب تقرير مؤشر التنافسية
الرقمية  ،2019الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد
الدولي للتنمية اإلدارية بمدينة لوزان في سويسرا.
وحققت اإلمارات المركز األول عربياً والتاسع عالمياً في محور "الجاهزية
للمستقبل" ،بينما كانت في المرتبة  12في العام الماضي.
وفي هذا المجال ،أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ،ورئيس
مجلس إدارة الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء محمد عبدهللا القرقاوي،

أن "تقدم اإلمارات في مؤشر
بأداء الدولة في تقرير هذا العام ،الفتا إلى ّ
التنافسية الرقمية  2019بشكل عام ،وبمحور "الجاهزية للمستقبل" بشكل
خاص يعكس النجاح الذي حققته مؤسسات الدولة الحكومية االتحادية
والحلية والقطاع الخاص ،وذلك تحت توجهات القيادة الرشيدة المتمثلة
في مواظبة االستثمار بالمستقبل ،من خالل التركيز على القطاعات
المعرفية التي لها مردود إيجابي على خططنا وتطلعاتنا التنموية".
بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتيةّ ،

أعلنت المملكة العربية السعودية عن أنها ستبدأ بإصدار تأشيرات سياحية
للمرة األولى في تاريخها ،لتفتح بذلك أبوابها أمام السياح بهدف تنويع
اقتصادها المعتمد حالياً على النفط.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب،
أن "فتح أبواب السعودية أمام السياح األجانب هو لحظة تاريخية لبالدنا"،
ّ
أن "المملكة ستخفف من قواعد الزي بالنسبة إلى النساء
إلى
ر
ا
مشي
ّ
األجنبيات وستسمح لهن بالتنقل من دون ارتداء العباءة ،لكن في المقابل
سيتوجب على الزائرات األجنبيات ارتداء مالبس محتشمة".
وستُقدم السعودية تأشيرات سياحية عبر اإلنترنت لمواطني  49دولة،
حيث سيبدأ العمل بالتأشيرة السياحية بدءا من غداً السبت ،وستنطلق
الحملة الترويجية من  14عاصمة حول العالم ،من بينها لندن ونيويورك
و"برج خليفة" في دبي.
وسيتمكن السياح من الحصول على التأشيرة إلكترونيا في مدة زمنية
ّ

ويعتبر إطالق قطاع السياحة أحد أهم أسس رؤية
ال تتجاوز  7دقائقُ .
 ،2030وهي خطة إلعداد أكبر اقتصاد الدولة لمرحلة ما بعد النفط.
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نتّ ،

السعودية تبدأ بإصدار تأشيرات سياحية للمرة األولى بتاريخها

لبنان يدخل الخارطة النفطية في ديسمبر المقبل

كشفت وزيرة الطاقة والمياه في لبنان ندى بستاني ،عن دخول لبنان
قريبا الخريطة النفطية للمنطقة ،بمجرد حفر البئر االستكشافية االولى
في الرقعة رقم  4في المياه البحرية اللبنانية في كانون األول (ديسمبر)
المقبل.
أن "لبنان يتعاون مع البلدان الصديقة المجاورة من أجل
وأشارت إلى ّ
إبرام تفاهمات واتفاقيات مع هذه الدول ،حيث يتم عقد لقاءات شهرية بين
لبنان وقبرص من أجل التوصل إلى توقيع اتفاقية في إطار االستثمار في
الحقول البترولية المشتركة بين الدولتين في حال وجودها".

أن "التعاون مع دولة مصر ايجابي من الجانبين ،مع األمل
وّ
أكدت ّ
بأن يترجم ذلك بتوقيع اتفاقية بين البلدين"" ،الفتة إلى أن "لبنان اعتمد
معايير الشفافية المنصوص عليها في مبادرة الشفافية في الصناعات
االستراتيجية ،وذلك من خالل قانون صدر عن مجلس النواب ،ما يثبت
أن التزام الدولة اللبنانية الشفافية أصبح ام اًر محتماً ،ال سيما وأن لبنان
من بين الدول القليلة التي نشرت اتفاقيات النفط والغاز على مواقع
حكومية".
بتصرف)
المصدر (صحيفة نداء الوطني اللبنانيةّ ،

