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بان كي مون

الفريق ضاحي خلفان

البارونة سعيدة فارسي

املسجد الكبير في مسقط

انتحار صحافي سعودي في مدينة جدة

إحالة أوراق »ريا وسكينة« إلى المفتي 

..وانتحار بريطاني حزناً على كلبه!

الرياض ـ د.ب.أ: أقدم صحافي سعودي على االنتحار داخل حمام 
شــــقته مستخدما حبال.  وذكرت صحيفة »الرياض« السعودية امس 
أن شرطة جدة غرب السعودية فتحت حتقيقا بعد العثور على جثة 

مواطن خمسيني في حمام شقته ملعرفة مالبسات احلادث.
وكانت جهات األمن تلقت بالغا عن وجود جثة ملواطن داخل حمام 
شقته. انتقلت الشرطة إلى مكان موقع الشقة مصحوبة برجال األدلة 
اجلنائية وخبراء الطب الشرعي وعثرت اجلهات األمنية على اجلثة 
داخل حمام الشقة وبجوارها حبل استخدمه القتيل في شنق نفسه. 
على الفور فتحت الشرطة حتقيقا، حيث تبني أن القتيل في اخلمسني 
من عمره وســــبق له أن عمل صحافيا في إحدى الصحف السعودية، 

دون الكشف عنها، ويعاني من اضطرابات نفسية.

القاهرة: قررت محكمة جنايات بنهـــا احالة اوراق فتاتني إلى 
فضيلة املفتي، للتصديق علـــى حكم االعدام، بعد ان اطلقتا على 
نفسيهما »ريا وسكينة« وتقومان باستدراج الرجال بحجة قضاء 
سهرة حمراء ملمارسة الرذيلة معهما، وتقتالن الضحية لسرقته. 
صدر احلكم برئاسة املستشار طلعت حماد، رئيس محكمة جنايات 
بنها، وعضوية املستشـــارين محمد نصر الدين بركات، ومحمود 
الكحكي. ترجع اوراق القضية الى العام املاضي، عندما تلقى رئيس 
مباحث »كفر شـــكر«، بالغا من اهالي قرية »البقاشـــني« مبصرع 

سائق داخل احد املنازل.
مت اخطار مدير امن القليوبية باحلادث فانتقلت قوات املباحث 
الى مكان احلادث، وتبني ان املجني عليه سائق توك توك، كشفت 
التحريات ان وراء ارتكاب احلادث فتاتني استدرجتاه لقضاء سهرة 

حمراء وقتلتاه بعد ان اعطيتاه كوب شاي به مخدر.
وبعد ان فقد الوعي قامتا بكتم انفاســـه بواسطة فوطة مبللة 
باملاء وطعنتاه بالسكاكني حتى فارق احلياة وتركتا اجلثة مبنزلهما 
واســـتوليتا على التوك توك. ومتكن، وكيل املباحث من القبض 
عليهما وهما زهرة فتحي عبدالسميع )18 سنة( ربة منزل وشقيقتها 

منيرة )19 سنة( ممرضة.

لندن ـ يو.بي.آي: أقــــدم بريطاني في الرابعة واألربعني من العمر 
يعمل سائق شاحنة على االنتحار بعدما أبلغه طبيب بيطري أن كلبه 
األنيــــس يعاني من مرض مهلك ال أمل في الشــــفاء منه وأنه مضطر 

إلنهاء حياته.
وذكرت صحيفة »صن« امس أن العبي غولف عثروا على ستيف 
أندرسون مشنوقا على شجرة مبدينة ويكرسلي إلى جانب جثة كلبه 

كولي التي وضعت في حقيبة وقاموا بإبالغ الشرطة واإلسعاف.
ونسبت الصحيفة إلى دون ديلي زوجة أندرسون السابقة قولها 
»من الواضح أن ستيف لم يتمكن من العيش من دون كلبه وهذا أمر 

محزن ألن كولي كان ميثل حياته وكان مبثابة عائلته«.
وأضافت دون أن الكلب »كان كل شــــيء بالنسبة إلى ستيف وكان 
يأخــــذه معه إلى كل مــــكان وحتى إلى العمل.. وحني فشــــل الطبيب 
البيطري في إنقاذه وقرر إنهاء حياته أصيب بصدمة قوية قادته إلى 
االنتحار«. وأشــــارت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية لم تعتبر 
وفاة أندرسون مشبوهة لكنها قررت فتح حتقيق حول الظروف التي 

دفعته إلى االنتحار.

مكة املكرمـــة ـ وكاالت: أصدرت احملكمة اجلزئية مبكة املكرمة 
األسبوع املاضي حكما شرعيا ابتدائيا على املتهم اليمني عمار »27 
سنة« املتسبب في وفاة الفتاة اجلزائرية سارة »16 سنة« إثر سقوطها 
من أحد الفنادق مبكة بالسجن 7 سنوات واجللد 500 جلدة، فيما 
طالب املدعي العام باستئناف احلكم حسب إفادة قنصل اجلزائر 

بجدة »صالح عطية« الذي قال إنه تسلم أمس صورة منه.
وأكد عطية انه ال يشك في القضاء السعودي وال األجهزة األمنية، 
معربـــا عن ارتياحه لكل اإلجراءات التي اتبعت في ســـير متابعة 
القضية، مشيرا إلى أن هناك محاميا سعوديا يتابع القضية ألخذ 
حق الضحية الشرعي من اجلاني املتسبب بوفاتها، كما كشف أن 
احلكـــم لم يثبت، حيث إنه رفع حملكمة التمييز فيما يعتبر حكما 
أوليا بالقضية. وكشـــفت معلومـــات ان قاضي احملكمة اجلزئية، 
الشـــيخ صالح بن محمد آل طالب، نظر القضية األسبوع املاضي 
حيـــث ثبت في حيثيات احلكم أن الفتاة توفيت عذراء، فيما وجد 
الفريق الطبي 3 كسور مبنطقة الكاحل والساق واحلوض وبعض 

الرضوض البسيطة، مما يثبت أن الفتاة قفزت على قدميها.
وأكد تقرير الطب الشرعي وتشريح اجلثة أن سبب الوفاة ناجت 
عن الصدمة العصبية التي تعرضت لها الضحية أثناء ســـقوطها 

من علو يزيد ارتفاعه عن 20 مترا.

الخارجية الباكستانية تنفي تقريرًا عن تلقي 
المال عمر عالجًا بمستشفى في كراتشي

األمين العام لألمم المتحدة يزور المسجد 
الكبير في مسقط لتشجيع الحوار بين األديان 

ثبوت عذرية »قتيلة مكة« 
يخفف الحكم عن »عمار اليمني«

ـ  آبـــاد  إســـالم 
يو.بي.آي: نفت وزارة 
اخلارجية الباكستانية 
امـــس بشـــكل قاطع 
تقريرا اســـتخباراتيا 
أميركيا يفيد بأن زعيم 
حركة طالبان األفغانية 
املال عمر تلقى عالجا 
طبيا في مستشـــفى 

مبدينة كراتشي.
ونقلت قناة »آري« 
الباكستانية عن الناطق 
باسم وزارة اخلارجية 

محمد عبدالباسط وصفه للتقرير بأنه ال أساس له مضيفا أن كل 
ذلك هو إلحلاق الضرر بباكستان وخلق الشكوك جتاهها.

وأضاف »كل هذه املكائد ستفشـــل ألن باكستان ملتزمة بشكل 
تام في عملية السالم بقيادة أفغانستان«.

وقال إن األكاذيب لن تدق إســـفينا بني أفغانستان وباكستان 
وشركائهما في السالم واالستقرار. وكان اجليش الباكستاني نفى 

اليوم التقرير االستخباراتي.
وفندت شـــعبة العالقات العامة في بيان التقرير الذي نشرته 
صحيفة »واشنطن بوست« األميركية أمس والذي أفاد بأن وكالة 
االستخبارات الباكستانية نقلت املال عمر إلى مستشفى بكراتشي 

لتلقي عالج بسبب مرض في القلب.

املال عمر

وقام األمني العام لألمم املتحدة 
بجولة في مســـجد الســـلطان 
قابوس أكبر مســـجد في عمان 
حيث ذكر أن األمم املتحدة تتطلع 
إلى حتقيـــق التفاهم بني أتباع 

الديانات الكبرى في العالم.
وقال بان كي مون »تشرفت 
بزيارة جامع السلطان قابوس 
األكبر. إنه جميل في فن العمارة 
وهو أيضا بديع وملهم وشهادة 
علـــى أهمية األديـــان. ثقافات 
الشـــعوب املختلفـــة ميكن أن 
تشـــجع علـــى تفاهـــم أفضل 
وتسامح أكبر من أجل حتالف 

احلضارات.

مسقط ـ رويترز: زار األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
اول من امس أكبر مســـجد في 
سلطنة عمان حيث أشاد بتوجه 
البالد نحو احلوار بني الديانات 
والثقافات قائال إن عمان نشطة 
منذ أجيال في تشجيع احلوار 

بني احلضارات املختلفة.
وذكر بـــان أن تاريخ عمان 
الثـــري وعالقتهـــا  البحـــري 
التجارية التاريخية مع الصني 
أتاحا للشعب العماني االحتكاك 
بالثقافات املختلفة قبل قرون من 

العوملة في الزمن املعاصر.
وقال »مشاهدتي ملعرض 
الكنوز العريقة ورحلة عمان 
البحرية تركت لدي انطباعا 
وإلهاما مـــن التاريخ البحري 
العماني. إنه رمز لثراء التاريخ 
والثقافة العمانية ويوضح أن 
أجدادنا فتحـــوا الطريق إلى 
العوملة التي نتمتع بها نحن 
اآلن. إنه رمز يوضح كيف أن 
اختالف الثقافات واألديان ميكن 
أن يشجع التفاهم والتسامح 
وأن الشعوب تســـتطيع ان 
تعيش في عالم مســـالم، إنها 
رسالة قوية نستطيع توصيلها 

للناس«.

ترحيب واسع في سويسرا بإدانة كاتب إسرائيلي هاجم اإلسالم

األزهر يجّمد الحوار مع الڤاتيكان ألجل غير مسمى

البرلمان المصري يناقش منع إذاعة خطبة الجمعة بمكبرات الصوت
القاهرةـ  يو.بي.آي: يناقش البرملان املصري االسبوع املقبل مقترحات 
لوقف بث خطب اجلمعة في املســــاجد عبر مكبرات الصوت في خطوة 

اذا ما حتققت تعد حتوال جذريا في سياسات احلكومة.
وقال مسؤولون في مجلس الشعب )الغرفة الصغرى في البرملان( 
امس ان جلنة الشؤون الدينية واالجتماعية واألوقاف في املجلس ستبدأ 
األحد مبناقشة طلب مقدم من احدى عضوات املجلس عن احلزب الوطني 
الدميوقراطي احلاكم بهذا الشأن. وكانت العضوة قد تقدمت بطلب تتساءل 
فيه حول »عدم قيام وزارة االوقاف حتى اآلن باتخاذ االجراءات الالزمة 
ملنع إذاعة خطبة اجلمعة والــــدروس الدينية مبكبرات الصوت خارج 
املسجد واقتصارها على سماعات داخلية ال تتعدى حدود املسجد«. وقالت 
النائبة في طلبها »ان الوزارة قالت منذ ثالث سنوات إنها ستعمل على 
احلد من اســــتخدام امليكروفونات ومكبرات الصوت في املساجد عالوة 
على توحيد األذان في مساجد القاهرة إال أنها لم تتخذ أي خطوة فعالة 
حتى اآلن في هذا الصدد«. وكانت الوزارة قد بدأت العام املاضي اجراءات 
توحيد االذان عبر ربط املســــاجد بإذاعة خاصة وبث اذان موحد خالل 
اوقات الصالة اال ان املشروع تعثر لعدم استجابة وتعاون العاملني في 

املساجد مع املشروع الذي اقتصر على مناطق معينة.

وزيرة بريطانية مسلمة تهاجم التعصب
ضد دينها في المملكة المتحدة

لندنـ  يو.بي.آي: هاجمت وزيرة مسلمة في احلكومة البريطانية 
التعصب ضد املسلمني في اململكة املتحدة وحذرت من تصنيف 

املسلمني معتدلني ومتطرفني.
ونســـبت صحيفة ديلي تليغراف إلى وزيرة الدولة البارونة 
ســـعيدة فارسي قولها في كلمة ستلقيها أمام جامعة ليستر »إن 
التعصب ضد املســـلمني أصبح مقبوال اجتماعيا جراء استمرار 
وسائل االعالم في بريطانيا مبناقشة االسالم بشكل سطحي جعل 
الكثير من البريطانيني ينظرون إلى التعصب ضد املسلمني على 

أنه طبيعي وغير مثير للجدل«.
وســـتّحمل فارسي بعض األوســـاط مبا فيها وسائل االعالم 
مسؤولية جعل بريطانيا أقل تسامحا مع املؤمنني بسبب مناقشتها 

االسالم بطريقة سطحية وحتاملية.
كما ستكشف في كلمتها أنها اثارت قضية اخلوف من االسالم 
)االسالموفوبيا( مع البابا بنديكتوس السادس عشر خالل زيارته 
إلـــى بريطانيا العام املاضي وحثته على »خلق تفاهم أفضل بني 

أوروبا ومواطنيها املسلمني«.
وستقول البارونة فارسي »ان اجلرائم االرهابية التي ارتكبها 
عدد صغير من املسلمني يجب أال تستخدم إلدانة جميع املسلمني« 
وســـتحث اجلاليات املســـلمة في بريطانيا على »أن تكون أكثر 
وضوحـــا في رفضها لهؤالء الذين يلجأون إلى أعمال العنف من 

أبنائها«.
وستضيف أن التعامل مع األفراد الذين يرتكبون أعمال االرهاب 
االجرامية »يجب أال يقتصر على القوة الكاملة للقانون ويشمل 
أيضا الرفـــض االجتماعي واالغتراب في املجتمع واحلرص على 

استخدام أعمالهم كفرصة لإلساءة إلى جميع املسلمني«.

جنيڤـ  كونا: رحبت شخصيات اسالمية 
سويسرية امس باحلكم القضائي الصادر 
عن محكمة برن بحق الكاتب االسرائيلي افي 
ليبكني بتهمة تهديد السلم الديني والثقافي 
في البالد والقمع بســـبب آرائه املتطرفة 
حول االسالم التي نشـــرها في سويسرا 
عام 2009 في خضم حملة اليمني املتطرف 
قبل االســـتفتاء على حظر بناء املآذن في 

البالد.
وقال قاسم ايلي، احد من رفعوا قضية 
أمام املدعي العام السويسري بحق ليبكني 

لـ »كونا«، »ان هذا احلكم يتناســـب مع ما 
اقترفه هذا الكاتب بحق االسالم واملسلمني 
على ارض سويسرا، حيث كان من املستحيل 
أن متر تلك األكاذيب املغرضة التي تتنافى 
مع كافة القوانني واألعراف دون عرضها أمام 

السلطات القضائية املتخصصة«.
واضاف احد من شاركوا في تقدمي تلك 
الدعوى القضائية طالبا عدم نشر اسمه ان 
احلكم كان يجب ان يشمل ايضا حظر دخول 
ليبكني الى سويسرا ألنها ليست املرة االولى 
التي يطوف فيها سويسرا للتشهير بالدين 

احلنيف ومعتنقيه ما ينشر روح الكراهية 
واالحقاد ضد املسلمني في الغرب.

وقدم ليبكني املعروف بعدائه الشـــديد 
لالســـالم 12 محاضرة في جميـــع ارجاء 
سويســـرا بدعـــوة مـــن حـــزب االحتاد 
الدميوقراطي )اليميني املتطرف( وجمعية 
»انصار اسرائيل في سويسرا« قارن فيها 
بـــني الذات االلهية والشـــيطان وربط بني 
االسالم وجميع املشكالت التي مير بها العالم 
وحذر مما وصفه خطر االسالم على اليهود 

واملسيحيني مطالبا بحظر االسالم. 

القاهرةـ  كونا: أعلن مجمع البحوث االسالمية 
باألزهر في اجتماع طارئ امس برئاسة شيخ 
األزهر د.أحمد الطيب جتميد احلوار بني األزهر 
والڤاتيكان الى أجل غير مسمى. وأوضح بيان 
صحافي لألمــــني العام للمجمع الشــــيخ علي 
عبدالدامي اليوم أن قرار التجميد يأتي لتكرار 

ما صدر من بابا الڤاتيكان بنديكت الســــادس 
عشر أكثر من مرة من تعرضه لإلسالم بشكل 
سلبي. واضاف البيان انه من األسباب األخرى 
لقرار التجميد ادعاء بابــــا الڤاتيكان اضطهاد 
املســــلمني لآلخرين الذين يعيشون معهم في 
الشــــرق األوسط. وكان شيخ األزهر قد رفض 

دعوة بابــــا الڤاتيكان التي طالب فيها بحماية 
األقباط فــــي مصر واصفا هــــذه الدعوة بأنها 
تدخل »غير مقبول« في شؤون مصر وذلك في 
اعقاب وقوع حادث كنيسة القديسني اإلرهابي 
باإلسكندرية الذي فقد خالله 23 مصريا أرواحهم 

فيما أصيب 96 آخرون. 

43 ألف مواطن عاطلون عن العمل

خلفان: الفساد اإلداري والمافيا األجنبية يعيقان توطين الوظائف في اإلمارات
على %60.

ومتنـــى خلفـــان أن تثمر 
املبذولـــة في وصول  اجلهود 
عدد العاطلني عـــن العمل إلى 
5000 مواطن، محـــذرا من أن 
االستــــمرار في االجتاه احلالي 
ســــــيرفع عـــــدد العـــاطلني 
إلـــى 100 ألـــف مواطــن خالل 
املقـــبلة،  السنوات اخلمــــس 
وما يشـــكله ذلك من خـــطر 

اجتماعي كبير.

التفكير االبداعي

وقـــال إن العمـــل لتطوير 
التنمية املستدامة يعني وجود 
أشـــخاص ميتلكـــون التفكير 
االبداعي في كل مؤسسة، الن 
االستدامة تعني تنمية حاجات 
احلاضر واملســـتقبل، مشيرا 
الى ضرورة إميان املؤسسات 
بالتغيير من خـــالل خطوات 
واهداف واضحة، مطالبا اياها 
بالعمل على حتفيز املجتهدين 
وتطوير ضعاف اخلبرة، وعقد 
الشراكات مع مختلف اجلهات، 
ومؤكـــدا أن املؤسســـات التي 
تخلو من شـــراكات ال ميكنها 

االستمرار.

في السوق من ناحية االسعار 
املواطنني  والتضييـــق علـــى 

الراغبني في العمل.
وتابـــع خلفـــان »يجب أن 
نقف مع الفقيـــر وقفة رجال، 
ألن جتاهله سيخلق ملجتمعنا 
مشكالت كبيرة«، مشيرا إلى ان 
عدم وجود ضمان للعاطلني يزيد 
املترتبة عليهم،  من الضغوط 
داعيا إلى توسيع دائرة الضمان 

االجتماعي ودعم الفقراء.

التخطيط للموارد البشرية

وأشـــار إلى ضعف القدرة 
على التخطيط للموارد البشرية 
وقطع املراحـــل باجتاه اجناز 
اخلطط، الفتا إلى أن توظيف 
لــــ 10 خريجي  شـــرطة دبي 
ماجســتير ودكتوراه، سنويا، 
أوصل عدد موظــــفي شرطة دبي 
من حملة الشهادات العليا إلى 
217 موظفا، فضال عن 63 مبتعثا 

لم ينهوا بعثاتهم بعد.
وأكد خلفان أهمية صياغة 
خطة اســـتراتيجية للنهوض 
باملوارد البشـــرية في الدولة، 
مشيرا إلى أن مؤسسات احتادية 
تزيد نسبة موظفيها الوافدين 

معظم القطاعات، مؤثرات أخرى 
تضعف عملية التوطني وتقوض 

جهودها.

تكاليف المعيشة

وأضاف أن ارتفاع تكاليف 
املعيشـــة حتد يواجه عملية 
التوطـــني في ظل عـــدم زيادة 
رواتـــب املوظفـــني وكفايتها 
ملتطلبات معيشتهم، ما جعل 
تفكيـــر املوظفـــني املواطنني 
ينصب في تأمني كلفة معيشتهم 
الوظائف،  وانخفاض جاذبية 
مشـــيرا إلى تفاقم البطالة في 
صفوف الشباب وخطرها على 
سالمة املجتمع، وواضعا اياها 

في الئحة االتهام.

سوق العمل

وقال إن أبواب سوق العمل 
مقفلة أمام املواطنني، لتخوف 
أصحاب منشـــآت صغيرة من 
صعوبة االستغناء عن خدمات 
املواطنني وما قد يسببه للمنشأة 
من مشكالت، فضال عما وصفه 
بـ»املافيا االجنبية« في سوق 
العمل، واملنشـــآت الصغيرة 
التي ال تسمح لغيرها بالعمل 

التعليـــم غيـــر متوافقـــة مع 
العمـــل،  متطلبـــات ســـوق 
وعدم قدرة املؤسســـات على 
استيعاب اخلريجني من مختلف 
التخصصـــات، فضال عن عدم 
وجـــود شـــواغر وظيفية في 

وعدم قبول مواطنني في وظائف 
اللغة  اتقانهـــم  بســـبب عدم 
االجنليزية، وتوظيف أجانب 
ال يعرفون اللغة العربية بدال 

منهم.
وتابع خلفان أن مخرجات 

محـــذرا مـــن »تأثيـــر زيادة 
متطلبـــات املؤسســـات على 
زيادة البطالة«، ومشيرا إلى أن 
»دوائر حكومية في الدولة تبدي 
حججا وتبريرات واهية لرفض 
مواطنني متقدمني لوظائف فيها، 
مثل رفض خريجي االعدادية 
والثانوية بحجة عدم حصولهم 
على الشهادة اجلامعية، ورفض 
خريجـــي اجلامعـــات بحجة 
عدم حاجة املؤسسة ملؤهالت 

عليا«.

عدد العاطلين

وحدد خلفان عدد العاطلني 
عن العمـــل بـ 43 ألف مواطن، 
مبـــا نســـبته 14.4% من عدد 
السكان، األمر الذي ينبئ بنتائج 
مجتمعية خطـــرة في حال لم 
يعمل املسؤولون على تخطي 
املشـــكلة وفق قولـــه، محمال 

الوزارات مسؤولية التوطني.
واشار إلى ضرورة تخلص 
القادة في املؤسسات والشركات 
من عقدة تفضيل األجنبي على 
املواطن، على الرغم من تساوي 
خبرة الطرفني، مبديا استغرابه 
من وجود مواطنني ضد التوطني، 

الفساد  اليوم«، وصف خلفان 
االداري فـــي دوائـــر حكومية 
باملتهم األول في عرقلة عملية 
التوطني، مشـــيرا إلى معاناة 
القطـــاع االداري احلكومي من 
التضخـــم ونـــدرة الوظائف، 
مبينا أن زيادة املنافســـة في 
سوق العمل بعد تطور مستوى 
التعليم وزيادة عدد اخلريجني 
من املواطنني أسهمت في تقليص 

فرص العمل املتاحة.

عمليات التحفيز

وصنـــف خلفـــان تباطؤ 
عمليات التحفيـــز والترقيات 
في القطاع االحتادي بأنه احد 
حتديات تباطؤ التوطني، الفتا 
إلى فروق مالية ووظيفية كبيرة 
بني الوظائف االحتادية واحمللية، 
داعيا إلى زيادة جاذبية القطاع 

االحتادي للمواطنني.
وقال إن طلب مؤسســـات 
حكوميـــة شـــرط اخلبرة في 
اخلريجني املواطنني يعد حتديا 
التوطني،  كبيرا يواجه عملية 
مؤكدا ضرورة توظيف اخلريجني 
اجلدد وقيام املؤسسات بدورها 
في تطوير رأس املال البشري، 

دبي ـ العربية: حمل القائد 
الفريق  العام لشـــرطة دبـــي 
ضاحي خلفان الفساد اإلداري 
في املؤسسات احلكومية واملافيا 
العمل  األجنبيـــة في ســـوق 
الصغيـــرة مســـؤولية عرقلة 
توطني الوظائف في اإلمارات، 
محذرا من وصول عدد العاطلني 
عن العمل إلى 100 ألف مواطن 
خالل السنوات اخلمس املقبلة 
في حال عـــدم اتخاذ اجراءات 

جدية للتوطني.
وأكـــد علـــى تفعيـــل دور 
وزارة العمل فـــي دعم عملية 
اياها بوزارة  التوطني، واصفا 
شؤون أجانب اكثر منها وزارة 
شـــؤون مواطنني، مشيرا إلى 
ضرورة التخطيط االستراتيجي 
خلفض نسبة البطالة إلى أدنى 
مســـتوى، وتخصيص ضمان 
اجتماعي بقيمـــة 3500 درهم 
العاطل عن  شـــهريا للخريج 
العمل، وضرورة اســـتيعاب 
سوق العمل جميع اخلريجني 

املواطنني.
وفي تصريحات خالل مؤمتر 
ومعرض املوارد البشرية الدولي 
نشـــرتها صحيفـــة »اإلمارات 


