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كلمة
مــن  انتظــار  فــي  يجلســون  الذيــن  المواهــب  أصحــاب  إلــى 
يكتشــفهم، إليكــم منــي كلمــة خيــر: الموهبــة كائــن حــي إذا أراد 
أن يبقــى وينمــو عليــه أن يقتــات، لكــن كيــف؟ هــل يجلــس مكانــه 
كالهــر المدلــل، أو الطيــر الحبيــس، إذا لــم يطعمــه آســره نفــق؟ 
ــواب  ــً؟ الج ــه حي ــا يبقي ــه م ــر لنفس ــً يوف ــون قناص ــه أن يك أم علي
عنــد كل صحــاب موهبــة، إمــا أن يكــون أســيرًا ينتظــر الفرصــة فــإذا 
ــن  ــث ع ــه، أو يبح ــت موهبت ــره واختف ــب ذك ــاب واحتج ــه غ ــم تأت ل
ــب..  ــر- نصي ــكل منتظ ــس ل ــد- ولي ــكل مجته ــه ول ــة بنفس الفرص
تجــري الدمــاء فــي العــروق أســرع مــع الحركــة، وقــد تتوقــف عــن 

ــار. ــرة االنتظ ــع كث ــان م الجري
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سلطان
يتكفل بالمنح الدراسية للطلبة 

الجامعيين من ذوي اإلعاقة

أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد القاســمي، 
عضــو المجلــس األعلــى، حاكــم الشــارقة، رئيــس جامعــة الشــارقة، 
عــن تكفــل ســموه بتوفيــر المنــح الدراســية للطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة 
الراغبيــن فــي إكمــال دراســتهم الجامعيــة فــي مراحــل الدبلــوم، أو 

البكالوريــوس، أو الماجســتير، أو الدكتــوراه فــي جامعــة الشــارقة.

ــذي  ــوي ال ــو 2016، خــال اللقــاء الأب ي التاســع مــن ماي
ي ألقاهــا �ف

ــىت ي كلمــة ســموه ال
ــك �ف جــاء ذل

ي 
عاقــة �ف عاقــة خــال افتتــاح مركــز المــوارد لــذوي الإ جمعــه بطلبــة جامعــة الشــارقة مــن ذوي الإ

هــم مــن  عاقــة دائمــاً مــا يعطــون الأمــل لغ�ي جامعــة الشــارقة، حيــث أشــار ســموه إىل أن ذوي الإ

ي يواجهونهــا.
نجــازات رغــم التحديــات الــىت عاقــة وتحقيقهــم لاإ خــال تحديهــم لاإ

أوضــح صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، أن إمــارة الشــارقة تعمــل منــذ زمــن طويــل عــى توفــ�ي 

ــق  ــادرات والمراف ــال المب ــن خ ــة م عاق ــن ذوي الإ ــخاص م ــاج لاأش ــة والندم ــبل الراح ــع س جمي

ــة عــى  عاق ــ�ي مــن ذوي الإ ي حصــول الكث
ــا ســاهم �ف ــة، م ــم والحمــات المجتمعي ــ�ي التعلي وتوف
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إنجــازات يفخــر بهــا الجميــع.

وأضــاف ســموه أن جامعــة الشــارقة تفخــر بوجــود 

عاقــة الذيــن ينهلــون  أعــداد مــن الطلبــة مــن ذوي الإ

اً  ــة، مشــ�ي ــوم ويتخرجــون بمعــدلت عالي مــن العل

ــع  ي جمي
ــة �ف عاق ــن ذوي الإ ــد م ــه يوج ــموه إىل أن س

باســتثناء  الشــارقة  بجامعــة  الدراســية  المراحــل 

مرحلــة الدكتــوراه، وتطمــح الجامعــة إىل أن تــرى 

ي 
عاقــة يدرســون الدكتــوراه �ف الطلبــة مــن ذوي الإ

ــة. ة القادم ــ�ت الف

كمــا كلــف صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة الدكتــور 

ــوارد  ــرة الم ــس دائ ــادم، رئي ــن خ ــلطان ب ــارق س ط

ــة  ــارة الشــارقة بإيجــاد فــرص وظيفي ي إم
ــة �ف ي الب�ش

عاقــة وتوفــ�ي البيئــة  لجميــع الأشــخاص مــن ذوي الإ

ي أداء مهامهــم عــى أكمــل 
ي تســهم �ف

والمرافــق الــىت

وجــه.

ــات  كات والجه ــ�ش ــع ال ــاون م ــموه بالتع ــه س ووج

ــا  ه ــزة لتوف�ي ــع الأجه ي تصني
ــة �ف ــة المختص العالمي

ــة  عاق ــن ذوي الإ ــة م ــدم الطلب ــا يخ ــا بم وتطويره

ي 
عاقــة، ولاســتفادة منهــا �ف ي مختلــف أنــواع الإ

�ف

الجامعــة.

ودعــا صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة الجميــع 

ــة  ي توعي
ــود �ف ــر الجه ــراد لتضاف ــات وأف ــن مؤسس م

ــة،  عاق ــن ذوي الإ ــخاص م ــوق الأش ــع بحق المجتم

ي إظهــار إنجازاتهــم وتوفــ�ي الخدمــات 
والمســاهمة �ف

ــا. ي يحتاجونه
ــىت ال

ــن ذوي  ــه م ــح لأبنائ ــض النصائ ــموه بع ــدم س وق

عاقــة حثهــم فيهــا عــى بــذل المزيــد مــن الجهود  الإ

، بــل وضــع  ف وعــدم التوقــف عنــد ســقف معــ�ي

طموحــات عاليــة والعمــل عليهــا مــن خــال التعليم 

ي 
والجتهــاد، ودعاهــم لأن يكونــوا أكــ�ش فاعليــة �ف

ــع. ي المجتم
ــم و�ف مجالته

كمــا أشــاد صاحــب الســمو رئيــس جامعــة الشــارقة 

ي جامعــة 
عاقــة �ف بجهــود مركــز المــوارد لــذوي الإ

ــة  عاق ــن ذوي الإ ــة م ــاعد الطلب ــذي يس ــارقة ال الش

عى الدراســة بأفضــل البيئــات والوســائل التعليمية.

الشــيخ  الســمو  جهــود صاحــب  الطلبــة  وثمــن 

ــ�ي  ي توف
ــمي، �ف ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت

أفضــل البيئــات التعليميــة والوظيفيــة والجتماعيــة 

ف كل الشــكر  عاقــة، مقدمــ�ي لاأشــخاص مــن ذوي الإ

معهــم  وتحــاوره  بهــم  اهتمامــه  عــى  لســموه 

حــواراً أبويــاً ل تحــده حواجــز ومســافات، وتقديمــه 

ــم. ــة لحياته ــح المهم النصائ

ــذوي  ــوارد ل ــز الم ــاء مرك ي أرج
ــول �ف ــموه تج وكان س

ف عــى المركــز  ح مــن القائمــ�ي عاقــة مســتمعاً إىل �ش الإ

ــا  ــن ضمنه ــرة، م ــات المتوف ــزة والخدم حــول الأجه

برايــل،  لغــة  وأجهــزة  ي 
الكهربــا�أ التنقــل  كــرسي 

الحــراري،  الضغــط  وجهــاز  البيضــاء،  والعصــا 

عاقــة البرصيــة، وأحــدث  والآلــة الحاســبة لــذوي الإ

ــة. عاق ــذوي الإ ــة ل ــات المائم الطابع

ــة  شــارة للطلب ف للغــة الإ جمــ�ي كمــا يوفــر المركــز م�ت

ــة  ــاعدين للطلب ــمعية، ومس ــة الس عاق ــن ذوي الإ م

ف خــال تأديتهــم لختباراتهــم، ويحتــوي  المكفوفــ�ي

ــدم  ــية يق ــارات النفس ــة لاستش ــى غرف ــز ع المرك

ــة  خالهــا المختصــون الستشــارات المائمــة للطلب

ــة. عاق ــن ذوي الإ م

واطلــع صاحــب الســمو حاكم الشــارقة عــى الكتب 

ــة جامعــة الشــارقة بلغــة برايــل  ي توفرهــا مكتب
ــىت ال

ي مواضيعهــا ومحتوياتهــا.
ي تتنــوع �ف

ف الــىت للمكفوفــ�ي

ــول  ــجيلياً ح ــاً تس ــور فيلم ــموه والحض ــاهد س وش

ــه، كمــا  ــرز خدمات عاقــة وأب ــذوي الإ ــز المــوارد ل مرك

ي المركــز أمــام 
شــارة �ف جمــون جــدد للغــة الإ أدى م�ت

شــارة. ــم الشــارقة لغــة الإ صاحــب الســمو حاك

ي ســنة 2013 
عاقــة �ف وتأســس مركــز المــوارد لــذوي الإ

كمركــز مســتقل متخصــص بشــؤون الأشــخاص ذوي 

عاقــة بنــاًء عــى توجيهــات صاحــب الســمو رئيــس  الإ

ــة  ــة المرجعي ــة الهيئ جامعــة الشــارقة ليكــون بمثاب

ي تتــوىل مســؤولية الحتــواء 
الــىت عاقــة  لــذوي الإ

ف مــن خــال منظومــة عمــل شــاملة  والدمــج والتمكــ�ي

ومتكاملــة تبــدأ مــن مرحلــة اللتحــاق بالجامعــة 

والتســجيل فيهــا وتمتــد إىل مــا بعــد التخريــج.

ويهــدف المركــز إىل توفــ�ي البيئــة المؤهلــة لضمــان 

ي الجامعــة بجميــع حقوقهــم، 
عاقــة �ف تمتــع ذوي الإ

عاقــة عــى التعليــم  وتيســ�ي فــرص حصــول ذوي الإ

الجامعــي، وتســهيل الســبل نحــو تحقيــق أعــى 

ف التعليمــي الجامعــي لهــم  مســتوى مــن التمــ�ي

وتشــخيص أســاليب التدريــس وتقديــم المنهــاج 

ــراض  ــطة لأغ ــرق المبس ــائل والط ــي والوس التعليم

ــم. التعلي

عاقــة إىل  حــرصف افتتــاح مركــز المــوارد لــذوي الإ

ــن  ــارقة، كل م ــم الش ــمو حاك ــب الس ــب صاح جان

الشــيخ ســالم بــن عبدالرحمــن القاســمي رئيــس 

مكتــب ســمو الحاكــم، والشــيخ ســيف بــن محمــد 

ي الشــارقة، 
القاســمي مديــر المدينــة الجامعــة �ف

ــرة  ــن خــادم رئيــس دائ ــور طــارق ســلطان ب والدكت

ي رئيــس  يــة، ومحمــد عبيــد الزعــا�ب المــوارد الب�ش

يفــات والضيافــة، والدكتــور حميــد  الت�ش دائــرة 

مجــول النعيمــي مديــر جامعــة الشــارقة، وعــدد من 

l)نــواب مديــر جامعــة الشــارقة. )وام

يوجــد مــن ذوي اإلعاقة في 
جميــع المراحل الدراســية 

بجامعة الشــارقة باســتثناء 
مرحلــة الدكتــوراه، وتطمح 

الجامعــة إلــى أن تــرى الطلبة 
من ذوي اإلعاقة يدرســون 

الدكتــوراه في الفترة 
القادمة.
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الجمركي    87

 إعــداد: رعد عبدالســتار

الشيخ خالد بن
عبداهلل القاسمي

يفتتح الدورة األربعين لمعرض الشرق 
األوسط للساعات والمجوهرات

رعايــة  تحــت 
الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 

المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان 
اللــه  عبــد  بــن  خالــد  الشــيخ  افتتــح  الشــارقة  حاكــم  األعلــى 

القاســمي رئيــس دائــرة الموانــئ والجمــارك بالشــارقة فعاليــات الــدورة 
األربعيــن مــن معــرض الشــرق األوســط للســاعات والمجوهــرات فــي الخامــس 

مــن أبريــل 2016 فــي مركــز إكســبو الشــارقة بمشــاركة أكثــر مــن 500 عــارض مــن 
ــع مــن مســاحة المعــرض  ــر مرب ــد علــى 30 ألــف مت ــم علــى مســاحة تمت ــع أنحــاء العال جمي

اكســبو. مركــز  فــي  الســت  القاعــات  جميــع  فــي 
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حــرصف الفتتــاح ســعادة عبــدهللا ســلطان العويــس 

وصناعــة  تجــارة  غرفــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 

الشــارقة ومركــز إكســبو الشــارقة وســعادة خولــة 

مارة الشــارقة  المــا رئيــس المجلــس الستشــاري لإ

ي لرئيــس 
وســعادة وليــد بوخاطــر النائــب الثــا�ف

الشــارقة  تجــارة وصناعــة  غرفــة  إدارة  مجلــس 

وســعادة ســيف محمــد المدفــع الرئيــس التنفيــذي 

ف  ــؤول�ي ــن المس ــدد م ــارقة وع ــبو الش ــز اكس لمرك

ــن  ــاء م ــة واعض ــخصيات المهم ف والش ــ�ي الحكومي

الســلك الدبلومــاسي والتجــار وممثــىي صناعــة 

الذهــب والمجوهــرات.

ي 
ــمي �ف ــد هللا القاس ــن عب ــد ب ــيخ خال ــول الش وتج

ــتمع  ف واس ــ�ي ــات العارض ــرض ومنص ــة المع أجنح

ــورات  ــات والتط ــدث المعروض ــول أح ح ح إىل �ش

ي 
ــىت ــرات وال ــاعات والمجوه ــاع الس ــة بقط العالمي

ي الســاعات والمجوهرات 
ضمــت عامــات عالميــة �ف

المرصعــة بالذهــب والألمــاس والأحجــار الكريمــة 

التصاميــم  خطــوط  أحــدث  مــن  المســتوحاة 

ــة. ــار الكريم ــارصة والأحج المع

وقــال ســعادة عبــد هللا ســلطان العويــس ان هــذه 

المجوهــرات  بالنســبة لقطــاع  تاريخيــة  لحظــة 

قليمــي منــذ ربــع قــرن وخــال 40 دورة كان  الإ

ق الأوســط للســاعات والمجوهــرات  معــرض الــ�ش

ــاء  ــا اللق ــك مكان ي الســوق وكذل
ــة �ف ــ�ش موثوقي الأك

قليميــة والعالميــة حيــث  لصناعــة المجوهــرات الإ

يوفــر حزمــة واحــدة لــكل عشــاق المجوهــرات 

ــب. ــاعات والذه والس

ي المعــرض 
ايــدة �ف ف وأشــاد العويــس بالمشــاركة الم�ت

ــاً  ــزاً إقليمي ــ�ب مرك ــارات تعت م ــة الإ ــداً أن دول ..مؤك

للذهــب والمجوهــرات والألمــاس أيضــاً كمــا يعتــ�ب 

ي المنطقــة 
المعــرض مــن المعــارض المهمــة �ف

ة  الفــ�ت طــوال  بنجــاح  الســتمرار  واســتطاع 

الماضيــة ..كمــا اكتســب شــهرة واســعة حيــث 

ــن  اً م ف ــ�ي ــاً مم ــام خليط ــذا الع ــرض ه ــدم مع يق

الــاآىلأ والألمــاس والأحجــار الكريمــة والمجوهــرات 

ــؤ والســاعات الفاخــرة  ــة ومجموعــات اللؤل الذهبي

الماســية  الذهبيــة  المجموعــات  مــن  والعديــد 

ــادرة. الن

ــع  ــد المدف ــيف محم ــعادة س ــال س ــه ق ــن جانب م

وينتظــره  كبــ�ي  بإقبــال  يحظــى  المعــرض  ان 

محبــو المجوهــرات لاســتمتاع بأحــدث التصاميــم 

الحرصيــة للمجوهــرات مــن مختلــف أنحــاء العالــم 

ــاعات  ــط للس ق الأوس ــ�ش ــرض ال ــح مع ــث يتي حي

والمجوهــرات فرصــة تحقيــق رغبــات كبــار التجــار 

ين وذلــك بتقديــم مجموعــة واســعة مــن  والمشــ�ت

ة للذهــب والمجوهــرات الماســية. العــروض الكبــ�ي

العــام  هــذا  ف  يتمــ�ي المعــرض  ان  وأضــاف 

بمشــاركة أكــ�ب الســماء العالميــة لبيــوت ومحــات 

وجميــع  الدولــة  مــن  والســاعات  المجوهــرات 

ــذي  ــ�ي ال ــام الكب ــث إن الهتم ــام حي ــاء الع أنح

المعــارض يعــزز فــرص  الدولــة لقطــاع  توليــه 

ي الدولــة 
نجــاح المعــارض ويمنــح الفرصــة لمواطــىف

ي طــرازات المجوهــرات 
للتعــرف عــى الجديــد �ف

والســاعات.

ــث  ــرض حي ي المع
ــاح �ف ــ�ب جن ــد بأك ــارك الهن وتش

يضــم 74 عارضــاً تليهــا هونــغ كونــغ بـــ 63 عارضــاً 

ي يضــم جناحهــا 29 عارضــاً بينمــا 
ثــم إيطاليــا والــىت

يــا  ف يضــم جنــاح لبنــان 27 عارضــاً وســنغافورة ومال�ي

20 عارضــاً لــكل منهمــا ثــم تايانــد 12 عارضــاً 

. ف ة عارضــ�ي ف بعــ�ش اً الصــ�ي ..وأخــ�ي

ق الأوســط الأربعــون للســاعات  ويعــرض »الــ�ش

ي العالــم 
والمجوهــرات« أكــ�ب خاتــم مــن الذهــب �ف

l.وفســتانا مــن الذهــب
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ــت الســيدة إيمــان الســلمان، رئيــس قســم   وقال

الملكيــة الفكريــة بجمــارك الشــارقة: »إنهــا المــرة 

الشــارقة  جمــارك  فيهــا  تشــارك  ي 
الــىت الثانيــة 

متمثلــة بقســم الملكيــة الفكريــة بهــذا المعــرض، 

ــاركة  ــى المش ــة ع ــارقة حريص ــارك الش إذ إن جم

يــة  ي الفعاليــات الجماه�ي
والمســاهمة الفاعلــة �ف

ي تنميــة 
لرفــع الوعــي بالملكيــة الفكريــة لأهميتهــا �ف

ــع«. المجتم

ي 
�ف المشــارك  الشــارقة  جمــارك  جنــاح  وكان   

المعــرض قــد تضمــن عــرض نمــاذج مــن المــواد 

الممنوعــة والمقلــدة المصــادرة مــن قبــل مختلــف 

ــات. ــاريع الطالب ــرض مش ــة، وع ــز الجمركي المراك

بــداع  الإ فكــر  تدعيــم  إىل  المعــرض  ويهــدف  

ي 
يــأ�ت الــذي  الجامعــة  طلبــة  ف  بــ�ي والبتــكار 

ــم  ــارات، بدع م ــة الإ اتيجية دول ــ�ت ــع اس ــاقاً م اتس

المجــالت، وبنــاء  ي كل 
ف �ف البتــكار والتمــ�ي روح 

ي كل 
المواهــب والقــدرات الوطنيــة المتخصصــة �ف

l المجــالت. 

قسم الملكية الفكرية
يشارك في معرض إبداع وابتكار

تحــت شــعار “إبــداع وابتــكار” شــارك قســم الملكيــة الفكريــة بجمــارك الشــارقة  
فــي معــرض مشــروعات التخــرج فــي كليــة االتصــال “انطالقتنــا” الــذي ينّظــم 
للســنة الرابعــة علــى التوالــي.  وكان الدكتــور حميــد مجــول النعيمــي، مديــر 
جامعــة الشــارقة، قــد أفتتــح المعــرض الــذي أقيــم يــوم األربعــاء الموافــق 18 

مايــو 2016 .
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للملكيــة  العالمــي  اليــوم  مــع  احتفــاًء وتزامنــاً 

أبريــل،  مــن  يــن  والع�ش الســادس  ي 
�ف الفكريــة 

ي 
�ف والجمــارك  البحريــة  أ  المــوا�ف دائــرة  أطلقــت 

وع “ابتــكار بــا حــدود”، بهــدف  الشــارقة مــ�ش

ــة.  ــة الفكري ــ�ش الوعــي المجتمعــي حــول الملكي ن

ــة المتحــدة ضمــن  ــارات العربي م ــة الإ ــف دول تصن

ي مجــال الملكيــة الفكريــة مــن 
الــدول الرائــدة �ف

يعيــة والتنفيذيــة، إذ انضمــت دولــة  الناحيــة الت�ش

مــارات إىل المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة  الإ

ــاً  ــا عالمي ــزا متقدم ــت مرك ــام 1975م، واحتل ي ع
�ف

ــات  مجي ــة ال�ب ــة قرصن ــة ومكافح ــال محارب ي مج
�ف

ي 
ف أفضــل دول العالــم �ف وهــذا مــا يضعهــا بــ�ي

حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة. وحمايــة الملكيــة 

العربيــة  مــارات  الإ دولــة  ي 
�ف بــدأت  الفكريــة 

المتحــدة بشــكل عــام والعامــات التجاريــة بشــكل 

1971م  عــام  ي 
�ف الدولــة  تأســيس  خاص منــذ 

مــارات الملكيــة الفكريــة.  حيــث يحمــي دســتور الإ

مــارات إىل منظمــة التجــارة العالميــة  وبانضمــام الإ

يعاتهــا  عــام 1996 عمــدت الدولــة إىل تحديــث ت�ش

ــات  ــب المتطلب ــة لتواك ــة الفكري ــة بالملكي الخاص

الدوليــة الحديثــة. كمــا تقــوم وزارة القتصــاد 

وهــي الجهــة الحكوميــة الرئيســية المعنيــة بحمايــة 

مــن  عــدد  مــع  بالتعــاون  الفكريــة،  الملكيــة 

الجهــات المحليــة والتحاديــة  لتنفيــذ العديــد مــن 

جمارك الشارقة 
تطلق مشروع ابتكار بال حدود

الإجــراءات لمكافحــة القرصنــة وحمايــة الملكيــة 

الفكريــة مــن خــال تفعيــل قانــون حمايــة الملكيــة 

ــاورة  ــوق المج ف والحق ــ�ي ــوق المؤلف ــة وحق الفكري

وبقيــة  التجاريــة  العامــات  حمايــة  وقانــون 

ي هــذا 
ي تتخذهــا وزارة القتصــاد �ف

ــىت الإجــراءات ال

ــال. المج

وقالــت إيمــان الســلمان، مســؤولة قســم الملكيــة 

الفكريــة: “لأهميــة الملكيــة الفكريــة وحمايتهــا 

ي 26 
ــة المتحــدة  �ف ــارات العربي م ــة الإ ــل دول تحتف

أبريــل مــن كل عــام باليــوم العالمــي للملكيــة 

ــة وهــو اليــوم الــذي يــؤ�ش إىل المصادقــة  الفكري

للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  لتأســيس  الدوليــة 

ي 26 أبريــل عــام 1970”. 
الفكريــة �ف

ــة والجمــارك  أ البحري ــرة المــوا�ف ــأن دائ وأضافــت ب

ــارك  ي جم
ــة �ف ــة الفكري ــم الملكي ــال قس ــن خ وم

ــل  ي 26 أبري
ــبة �ف ــذه المناس ــت به ــارقة احتفل الش

ي تعزيــز الوعــي 
ي إطــار ســعيه �ف

2016 وذلــك و�ف

ــاق  ــن إط ــة ع ــة الفكري ــول الملكي ــي ح المجتمع

وع “ابتــكار بــا حــدود” وتضمــن شــعارات  مــ�ش

ويافطــات  ومجســمات  وبروشــورات  وكتيبــات 

)بانــرات( وعــرض أفــام توضيحيــة  حــول حمايــة 

عــ�ب  المنقولــة  لابتــكارات  الفكريــة  الملكيــة 

l نيــت.  الن�ت
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فــي إطــار جهودهــا فــي إعــداد موظفيــن أكفــاء ورفــع مســتوى أدائهــم 
وتلبيــة  االختصاصــات  مختلــف  مــن  الموظفيــن  تفاعــل  بيئــة  وخلــق 
المياديــن  فــي  المســتجدات  آخــر  علــى  واإلطــالع  العمــل  متطلبــات 
دائــرة  نظمــت  الجمركيــة،  باالختصاصــات  العالقــة  ذات  المختلفــة 
لتقديــم  التدريبيــة  الــدورات  مــن  عــددًا  والجمــارك  البحريــة  الموانــئ 
أفضــل الخدمــات إلــى العمــالء مــن التجــار والمســافرين، ومــن بيــن 
الــدورات التــي قامــت الدائــرة بتنظيمهــا خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 

الجــاري:

ة 2016/05/3-1   وقــد أقيمــت الــدورة خــال الفــ�ت

ــن  ــارقة م ــارك الش ي جم
ــ�ش ــن مفت ــدد م ــاركة ع بمش

مركــز جمــارك الحمريــة ومركــز جمــارك الخــور مركــز 

جمــارك المنطقــة الحــرة بمطــار الشــارقة الــدوىلي 

ومركــز جمــارك مينــاء خالــد ومركــز جمــارك الحاويــات 

. ــدوىلي ــارقة ال ــار الش ــركاب بمط ــارك ال ــز جم ومرك

دورة االشتباه في الجرائم 
الجمركية

أ البحرية  ف دائرة المــوا�ف اتيجي بــ�ي ي إطــار التعاون الســ�ت
�ف

طيــة وبحضــور ســعادة العقيد/  وأكاديميــة العلــوم ال�ش

ــوم  ــة العل ــر أكاديمي ، مدي ي
د. محمــد خميــس العثمــىف

ي 
ــ�ش ــن مفت ــة م ــت مجموع ــارقة، أكمل ــة بالش طي ال�ش

ــة  ــم الجمركي ي الجرائ
ــتباه �ف ــارقة دورة الش ــارك الش جم

. ف حيــث وزع ســعادته شــهادات التخــرج عــى المشــارك�ي

ة 2016/05/10-8    وقــد أقيمــت الــدورة خــال الفــ�ت

ف مــن جمــارك مركــز جمــارك الحمريــة  بمشــاركة مفتشــ�ي

ــة الحــرة  ــارك المنطق ــز جم ــارك الخــور مرك ــز جم ومرك

بمطــار الشــارقة الــدوىلي ومركز جمــارك الحاويــات ومركز 

. ــركاب بمطــار الشــارقة الــدوىلي جمــارك ال

دورة أنواع المخدرات
وطرق تهريبها

ي 
أقيمــت دورة أنــواع المخــدرات وطــرق تهريبهــا �ف

ــل  ــن أبري ــ�ش م ي ع
ــا�ف ــىت الث ــا�ش وح ــن الع ة م ــ�ت الف

طيــة  2016 بالتعــاون مــع أكاديميــة العلــوم ال�ش

طــة  ات عمليــة ل�ش بالشــارقة وهــي دورة مدعمــة بخــ�ب

ي مجــاىلي أنــواع المخــدرات وطرائــق تهريبهــا 
الشــارقة �ف

ي 
ي تدخــل �ف

تلــك الــدورة مــن الــدورات الأساســية الــىت

ي الجمــارك 
ف �ف ف الجمركيــ�ي صلــب اختصــاص المفتشــ�ي

ي مجابهــة عمليــات 
الذيــن يشــكلون الخــط الأول �ف

ة الملقــاة عــى عاتقهم  التهريــب، وللمســؤولية الكبــ�ي

ي ضبــط كل مــا هــو محظــور مــن  المخــدرات 
�ف

ــدرات  ــو المخ ــار ومهرب ــاول تج ي يح
ــىت ــموم ال والس

ــا إىل أرض الوطــن.  إدخاله

 اختتمــت الــدورة بحضــور العقيــد محمــد عــىي 

طية بالشــارقة ومنح  القصــ�ي – أكاديميــة العلــوم ال�ش

ــدورة. ــرج ال ــهادات تخ ف ش ــارك�ي المش

ــز  ــتة مراك ــن س ــون م ــدورة مفتش ي ال
ــارك �ف ــد ش  وق

ي الشــارقة.
مختلفــة �ف

دورة تنمية مهارات الحس 
األمني ولغة الجسد

برعايــة وحضــور ســعادة العقيــد/ د. محمــد خميــس 

طية بالشــارقة  ، مديــر أكاديميــة العلــوم ال�ش ي
العثمــىف

وبحضــور الســيد حســن أحمــد ديمــاس، مديــر مركــز 

ــت  ، احتفل ــدوىلي ــارقة ال ــار الش ــركاب بمط ــارك ال جم

الأكاديميــة  بتخريــج  دورة تنميــة مهــارات الحــس 

ة 26-28 من  ي الفــ�ت
ي أقيمــت �ف

ي ولغــة الجســد الىت
الأمــىف

طــة  أبريــل 2016  والــدورة نظمهــا معهــد تدريــب ال�ش

أ البحريــة والجمــارك. بالتعــاون مــع دائــرة المــوا�ف

دورة الكشف عن المواد 
الخطرة والمتفجرات والمواد 

المشعة والقابلة لإلشتعال
العقيــد محمــد ســعيد  وتحــت رعايــة وحضــور 

العــام  المديــر  مكتــب  إدارة  مديــر  بوزنجــال، 

طيــة بالشــارقة وبحضــور  لأكاديميــة العلــوم ال�ش

الســيد جــرش محمــد بــن جــرش، مديــر مركــز جمــارك 

الخــور، اختتمــت دورة الكشــف عــن المــواد الخطــرة 

ــة لاشــتعال. ــواد المشــعة والقابل والمتفجــرات والم
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دورة شرح قانون الجمارك 
الموحد لدول مجلس 

التعاون 
قانــون  ح  �ش ي 

�ف دورة  الشــارقة  جمــارك  ونظمــت 

الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول 

الخليــج العربيــة.

 وبحضــور الســيد جرش محمــد بن جــرش، مدير مركز 

ي أقيمــت عــى 
جمــارك الخــور، اختتمــت الــدورة الــىت

ــارك  ة 10-2016/05/12 ش ــ�ت ي الف
ــام �ف ــة أي ــدى ثاث م

فيهــا مفتشــون ومفتشــات مــن مركــز جمــارك الحمرية 

ومركــز جمــارك الخــور ومركــز جمــارك المنطقــة الحــرة 

ــات  ــارك الحاوي ــز جم ــدوىلي ومرك ــارقة ال ــار الش بمط

ومركــز جمــارك الــركاب بمطــار الشــارقة الــدوىلي ومركــز 

. جمــارك الشــحن الجــوي بمطــار الشــارقة الــدوىلي

دورة الكشــف عــن االســلحة 
والمتفجــرات والذخائــر 

وبحضــور العقيــد محمد ســعيد بوزنجال، مديــر إدارة 

ــة  طي ــوم ال�ش ــة العل ــر العــام لأكاديمي ــب المدي مكت

الســلحة  عــن  الكشــف  دورة  اختتمــت  بالشــارقة 

ــرات  ــر والمتفج والذخائ

ة 2016/05/19-17   وقــد أقيمــت الــدورة خــال الفــ�ت

طيــة بمشــاركة عدد  ي أكاديميــة الشــارقة للعلــوم ال�ش
�ف

ــارك  ــز جم ــن مرك ــارقة م ــارك الش ي جم
ــ�ش ــن مفت م

الحمريــة ومركــز جمــارك الخــور مركز جمــارك المنطقة 

الحــرة بمطــار الشــارقة الــدوىلي ومركــز جمــارك مينــاء 

خالــد ومركــز جمــارك الحاويــات ومركــز جمــارك الركاب 

. بمطــار الشــارقة الــدوىلي

دورة السلع المحظور 
استيرادها والسلع الخاضعة 

لنظام القيد
ــر  ــن جــرش، مدي ــد ب  وبحضــور الســيد جــرش محم

مركــز جمــارك الخــور نظمــت جمــارك الشــارقة دورة 

ادها والســلع الخاضعــة  الســلع المحظــور اســت�ي

ــرة  ــة الجوه ــى قاع ــت ع ي أقيم
ــىت ــد وال ــام القي لنظ

ــارقة.  ــة الش ــارة وصناع ــة تج بغرف

ة 24- ي الفــ�ت
ي أقيمــت �ف

ي الــدورة الــىت
وقــد شــارك �ف

2016/05/26 مفتشــون ومفتشــات مــن مركــز جمــارك 

ــارك  ــز جم ــات ومرك ــارك الحاوي ــز جم ــة ومرك الحمري

الــدوىلي ومركــز جمــارك  الــركاب بمطــار الشــارقة 

الشــحن الجــوي بمطــار الشــارقة الــدوىلي ومركــز 

l .جمــارك الخــور

دورة أنواع المخدرات وطرق تهريبها
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دورة تنمية مهارات الحس األمني ولغة الجسد
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دورة الكشف عن المواد الخطرة والمتفجرات 
والمواد المشعة والقابلة لإلشتعال

دورة شرح قانون الجمارك الموحد 
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الجمركي    87

ي التعريفــة الجمركيــة لمكافحــة 
حــددت الوليــات المتحــدة بشــكل نهــا�أ

غــراق عنــد 265.79 بالمائــة عــى الصلــب المســطح المســحوب عــى  الإ

ف وعنــد 71.35 بالمائــة عــى الــواردات مــن اليابــان قائلة  البــارد مــن الصــ�ي

ي البلديــن يبيعــون منتجاتهــم بأســعار غــ�ي عادلــة .
ف �ف إن المنتجــ�ي

ــة  ــة النهائي ــا حــددت التعرف ــة أيضــا إنه ــت وزارة التجــارة الأمريكي وقال

لمكافحــة الدعــم عنــد 256.44 بالمائــة عــى الــواردات ويســتخدم 

ي 
ي تصنيــع الســيارات و�ف

الصلــب المســحوب عــى البــارد بشــكل أســاسي �ف

ــييد . ــات والتش ــزة والحاوي الجه

ي 2015 بلغــت قيمتهــا 
وقالــت وزارة التجــارة إن الــواردات مــن المعــدن �ف

l .. ف و 138.6 مليــون مــن اليابــان 272.3 مليــون دولر مــن الصــ�ي

تعريفة جمركية على الصلب الصيني
في الواليات المتحدة األمريكية

شكاوي أمريكية تشعل حربًا مع 
شركات الحديد والصلب الصينية

ي تقــوم بهــا اللجنــة الأمريكيــة للتجــارة 
اضهــا القــوى عــى التحقيقــات الــىت ف عــن اع�ت أعربــت الصــ�ي

كات صينيــة بتثبيــت أســعار الصلــب . الدوليــة حــول شــكاوي قيــام �ش

ف تشــعر بالســتياء الشــديد مــن القــرار  ي بيــان رســمي إن الصــ�ي
وقالــت وزارة التجــارة الصينيــة �ف

كات الصينيــة عــى اللجــوء للقانــون للدفــاع  الأمريــ�ي بهــذا الشــأن وأنهــا ســتقوم بتشــجيع الــ�ش

عــن حقوقهــا .

كــة الأمريكيــة للصلــب  ي شــكوى لل�ش
وكانــت لجنــة أمريكيــة قــد أعلنــت أنهــا ســتقوم بالتحقيــق �ف

ي أدعــت أن صانعــي وموزعــي الصلــب تآمــروا معــا لتثبيــت الأســعار ، و�قــوا 
ج ، والــىت ي بيتســ�ب

�ف

بعــض الأ�ار التجاريــة ، كمــا حرفــوا معلومــات خاصــة بأصــول صادراتهــم للوليــات المتحــدة .

كات  ــا �ش ــب ، منه ــع الصل ــاج وتوزي نت ــة لإ ــة صيني ك ــواىلي 40 �ش ــ�ي ح ــق الأمري ــمل التحقي وسيش

ــب ومجموعــة  ــد والصل ــة ووهــان للحدي ك ــب (، و�ش ــد والصل ي للحدي ــة ) خــىب باوســتيل ومجموع

l. ــب ــد والصل ــان للحدي آنش

صفاء ســلطان
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المفوضية األوروبية تحقق في واردات الصلب 
الرخيصة من الصين

ف ،  ي الصــ�ي
قــررت المفوضيــة الأوروبيــة فتــح ثاثــة تحقيقــات بشــأن الصلــب المصنــوع �ف

ي بريطانيــا مــع الــواردات الرخيصــة .
ي الصناعــة �ف

وذلــك فيمــا تعــا�ف

وقالت المفوضية إنها لن تسمح لـ ) المنافسة غ�ي المنصفة ( بتهديد أوروبا .

ة ، مــع توقعــات بت�يح  ي الآونــة الأخــ�ي
ي بريطانيــا آلف العمــال �ف

و�ح منتجــو الصلــب �ف

ي هــذا القطــاع .
المزيــد مــن العمالــة �ف

ــاد  ي التح
ــاء �ف ــ�ي أعض ــن دول غ ــواردات م ــأن ال ــدث بش ــات الأح ــي التحقيق ــذه ه وه

ــوق  ــراق الس ــة إغ ــار مكافح ي إط
ــرى �ف ــات أخ ــعة تحقيق ــل تس ــرى بالفع ي ، وتج الأورو�ب

الأوروبيــة .

ــ�ي  ــب غ ــا أنابي ــب ، ومنه ــات الصل ي منتج
ــق �ف ــا تحق ــة إنه ــة الأوروبي ــت المفوضي وقال

ــاخن . ــى الس ــل ع ــب مدرف ــة ، وصل ــواح ثقيل ــة ، وأل ملحوم

ــب المدرفــل عــى  غــراق عــى الصل ــة لمكافحــة الإ ــا أيضــا رســوما إضافي وفرضــت أوروب

ــيا . ف وروس ــ�ي ــن الص ي م ــاد الأورو�ب ــادم إىل التح ــارد الق الب

ي مؤسســات إنتــاج 
ف �ف وشــهدت الأشــهر القليلــة الماضيــة ت�يــح عــدد كبــ�ي مــن العاملــ�ي

ي يمتلــك أغلبهــا أجانــب .
ي بريطانيــا ، والــىت

الصلــب المتبقيــة �ف

ــع الصلــب إنهــا عــى وشــك الســتغناء عــن 1050 عامــا مــن  ــا لتصني كــة تات وقالــت �ش

ي أكتوبــر 
كــة الهنديــة �ف ضافــة إىل 1200 عامــل �حتهــم ال�ش ي بريطانيــا ، بالإ

مصانعهــا �ف

ي .
ــو المــا�ف ي يولي

ي ، و 720 عامــا اســتغنت عنهــم �ف
المــا�ف

ي 
نتــاج الصلــب إغــاق مصنعهــا �ف كــة إس إس آي التايانديــة لإ ي أكتوبــر أيضــا أعلنــت �ش

و�ف

ي بريطانيــا ، وهومــا أســفر عــن فقــد 2200 عامــل وظائفهــم .
ديــكار �ف

ــة  ك ــاس �ش ــن إف ــان ع ع ــد الإ ــم بع ــد وظائفه ــر فق ــرون خط ــل آخ ــه 1700 عام ويواج

ــب . ــات الصل ــرو لصناع كاب

وم ) ل يمكننــا أن نســمح  وقالــت المفوضــة الأوروبيــة لشــؤون التجــارة سيســيليا مالمســ�ت

للمنافســة غــ�ي المنصفــة للــواردات الرخيصــة بــأن تهــدد صناعتنــا ، وأرص عــى اســتخدام 

ف لقواعــد اللعبــة (. كائنــا التجاريــ�ي كل الوســائل الممكنــة لضمــان انصيــاع �ش

ــة  ــات موجع ب ــت رصف ــة تلق ــك الصناع ــا إن تل ي بريطاني
ــب �ف ــة الصل ــاد صناع ــال اتح وق

ــاع  ــل العمــات الرئيســة ، والرتف ي مقاب
ليىف ســ�ت ــة الإ ــاع الجني ــا ارتف ــل ، منه لعــدة عوام

ضافــة إىل  ضافيــة لسياســات التغــ�ي المناخــي ، بالإ ي لأســعار الكهربــاء ، والتكلفــة الإ النســىب

ي بريطانيــا 
ي يقــول البعــض إنهــا تبيــع الصلــب �ف

ف مــن الصلــب ، الــىت منافســة إنتــاج الصــ�ي

بأســعار رخيصــة جــدا.

ي ، حــذر التحــاد كذلــك مــن أن ارتفــاع معــدل ت�يــح العمالــة مــن 
ي الشــهر المــا�ف

و�ف

ي فــرض تعريفــة جمركيــة مرتفعــة .
ي �ف ذلــك القطــاع يرجــع إىل فشــل التحــاد الأورو�ب

ــوق  ــن س ــة م ي المئ
ــو 45 �ف ــى نح ــتحوذت ع ــة اس كات الصيني ــ�ش ــاد أن ال ــاف التح وأض

ي مــن 
ي خــال أربــع ســنوات فقــط لــم يكــن قبلهــا المنتــج الصيــىف

يطــا�ف حديــد التســليح ال�ب

ي البــاد .
حديــد التســليح موجــودا �ف

ي 
ــتيل �ف ــا س ــة كيلس ك ــي �ش ــا ه ي بريطاني

ــليح �ف ــد التس ــة حدي كات صناع ــ�ب �ش ــ�ب أك وتعت

l . كارديــف
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ي 
ومنحــت حــرة مطــار الشــارقة هــذه الجائــزة - الــىت

ي مجــال 
ــب �ف ــكار والتجري خصصــت لتشــجيع البت

تنفيــذ نظــام المعلومــات الجغرافيــة - تقديــرا 

ي إدراج برامــج 
اتيجية المتمثلــة �ف لجهودهــا الســ�ت

نظــم المعلومــات الجغرافيــة ضمــن منظومــة 

ي أعمالهــا حيــث 
الأعمــال والمشــاريع والتطبيقــات �ف

آليــة  ح  المؤتمــر �ش أمــام  تقديــم عــرض  تــم 

ي تــم إنجازها 
اســتخدام هــذا النظــام والمراحــل الىت

. تســلم الجائــزة عــن الهيئــة وفــاء بالأســود مديــرة 

ــة. ــي الهيئ ــن موظف ــدد م ــور ع ــويق، بحض التس

وقــال ســعود ســالم المزروعي مدير هيئــة المنطقة 

ــار  ــرة لمط ــة الح ــة المنطق ــة وهيئ ــرة بالحمري الح

حرة مطار الشارقة
تنال جائزة التميز في تنفيذ

نظام المعلومات الجغرافية
نالــت هيئــة المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الدولــي جائــزة 
وذلــك  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــام  تنفيــذ  فــي  التميــز 
ــز مؤتمــر/ جيــس ووركــس 2016 / خــالل حفــل توزيــع جوائ

الــذي عقــد فــي دبــي مؤخــرا.

ف خدماتها  اســتخدام التكنولوجيــا كوســيلة لتحســ�ي

حيــث تعمــل باســتمرار عــى تعزيــز وتطويــر 

ونيــة وتوســعة اســتخداماتها مــن  الخدمــات اللك�ت

ــات وتحديــث  خــال العتمــاد عــى أحــدث التقني

لتطويــر  المعلومــات  لنظــم  التحتيــة  البنيــة 

ي الهيئــة .. كمــا يهــدف تطبيــق 
الأنظمــة المتبعــة �ف

ــة  ــارقة اىل اتاح ــار الش ــرة مط ي ح
ــام �ف ــذا النظ ه

ف من  المعلومات الجغرافية لمســاعدة المســتخدم�ي

ف عــى أداء أعمالهــم  مجتمــع الأعمــال والموظفــ�ي

ــاء  ــاعدة العم ــال مس ــن خ ــه م ــل وج ــى أفض ع

ــة  ــد الدراس ــل عن ــكل أفض ــرار بش ــاذ الق ــى اتخ ع

l .والتخطيــط

ــة  ــوة مهم ــا خط ــل تكريمن ــدوىلي » يمث ــارقة ال الش

امنــا بتوفــ�ي أفضــل الحلــول والنظــم  ف تعــزز ال�ت

كات، وقــد  كائنــا مــن المســتثمرين أفــراداً و�ش ل�ش

ــة  ــات الجغرافي ــم المعلوم ــر نظ ــى تطوي ــا ع دأبن

ي 
ليكــون جــزءا هامــا مــن الخدمــات والتســهيات الىت

نوفرهــا لعمائنــا، كمــا أن الفــوز بهذه الجائــزة يؤكد 

تطــور نظــم وإدارة المعــلومـــات بالهيئــة ويعتــ�ب 

ي تطويــر وتنفيــذ نظم 
ا �ف ف ا عــى تحقيقنــا تمــ�ي مــؤ�ش

المعايــ�ي  معلومــات جغرافيــة حســب أحــدث 

ي هــذا المجــال والوفــاء بمتطلباتهــا 
العالميــة �ف

ــة«. ــا التطويري وبرامجه

عــى  ركــزت  الهيئــة  أن  إىل  المزروعــي  وأشــار 
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حيــث ســتطلق مجموعــة »ســواكس«   ومقرهــا 

ي شــمال المانيــا عملياتهــا مــن المنطقــة الحــرة 
�ف

بالحمريــة مــع منتصــف العــام 2017، اذ ستســتثمر 

ــع  ي انشــاء مصن
ــورو �ف ف ي ــ�ي ــه خمســة ماي ــا قيمت م

ــوجات  ــس والمنس ــويق الماب ــر وتس ــادة تدوي ع لإ

المســتعملة، وتعتــ�ب مجموعــة »ســواكس« اللمانية 

ــويق  ــاع التس ي قط
ــا �ف ــدة عالمي كات الرائ ــ�ش ــن ال م

ي 
وإعــادة تدويــر المنســوجات المســتخدمة الــىت

ــاة والســتمرار لأكــ�ش  ــدة للحي تعطيهــا فرصــة جدي

ــام  ــة ع ك ــذه ال�ش ــت ه ــد تأسس ــا. وق ــن 35 عام م

ــل  ــا يعم ي 5 دول كم
اكات �ف ــروع و�ش ــا ف 1977، وله

ــف. ــن 1000 موظ ــ�ش م ــوم أك ــا الي به

ــة كل مــن ســعود ســالم المزروعــي،  ــع التفاقي وق

مديــر هيئــة المنطقــة الحــرة بالحمريــة وهيئــة 

المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الــدوىلي وأكســيل 

المجلــس  ورئيــس  العــام  المديــر  بوتشــولز، 

مــن  عــدد  بحضــور  للمجموعــة،  التنفيــذي 

. ف الطرفــ�ي كا  مــن  ف  المســؤول�ي

ــة  ــس لهيئ ــر الرئي ي المق
ــة �ف ــع التفاقي ــب توقي وعق

ــن  ــي ع ــرب المزروع ــة أع ــرة بالحمري ــة الح المنطق

لمجموعــة  الجديــد  المصنــع  بإنشــاء  ســعادته 

»ســواكس« بالمنطقــة الحــرة بالحمريــة، وقــال إنــه 

كات  ي اســتقطاب �ش
اتيجية الهيئة �ف يؤكــد نجــاح اســ�ت

كات  ــ�ش ــن ال ــد م ــرى العدي ــا ن ــال انن ــة، وق عالمي

الصناعيــة القادمــة مــن أوروبــا تختــار الشــارقة لبدء 

ي المنطقــة، حيــث تشــهد حــرة الحمريــة 
عملياتهــا �ف

نمــوا ملحوظــا، وتعتــ�ب وجهــة مثاليــة للمســتثمرين 

مــن مختلــف أرجــاء العالــم.

ي 
ي قطــاع الصناعــة �ف

ويعــزي المزروعــي هــذا النمــو �ف

فم الهيئة  ي تلــ�ت
حــرة الحمريــة إىل البنيــة التحتيــة الــىت

بتطويرهــا لمســاعدة عمائهــا عــى النمــو والتطــور، 

ي 
بالإضافــة اىل المزايــا اللوجســتية العديــدة الــىت

تقدمهــا المنطقــة، وتشــمل المرافــق ذات الجــودة 

العالميــة للخدمــات اللوجســتية والصناعيــة ومرافق 

اتيجي. التخزيــن، فضــا عــن الموقــع الســ�ت

ــع  ــعادته بتوقي ــن س ــولز ع ــ�ب بوتش ــه ع ــن جهت وم

ــى  ــداً ع ــة مؤك ــرة الحمري ــع ح ــة م ــذه التفاقي ه

ــد عــى  ــع الجدي ــاء للمصن ــال البن ي أعم
ــدء �ف أن الب

ي أقرب 
ي الحمريــة ســتنطلق �ف

المســاحة المســتأجرة �ف

وقــت ممكــن، حيــث اننــا نأمــل ان تبــدأ العمليــات 

العــام  منتصــف  مــع  المصنــع  ي 
�ف التشــغيلية 

ــل. المقب

ي 
ــا الأول �ف وعن ــو م�ش ــذا ه ــولز »ه ــاف بوتش “وأض

مــارات العربيــة المتحــدة ونحــن مقدمــون  دولــة الإ

وع،  ــ�ش ــذا الم ي ه
ــورو �ف ف ي ــ�ي ــتثمار 5 ماي ــى اس ع

ــدول  ــا اىل ال ــن منتجاتن ــر ٪50 م ــط لتصدي اذ نخط

ق  قيــة والــ�ش الفريقيــة و ٪25 لــكل مــن أوروبــا ال�ش

ــولز  ــل بوتش ــاف أكس . وأض ــواىلي ــى الت ــط ع الأوس

ــرة  ــة الح ي المنطق
ة �ف ف ــ�ي ــأة مم ــا منش ــيكون لدين س

ــا 400-300  ــل به ــع ان يعم ــن المتوق ــة وم بالحمري

ــل«. عام

وتعليقــا لــه عــى طبيعــة أعمالــه، قــال أكســيل 

فلســفتنا  هــي  نفايــات  »صفــر  بوتشــولز: 

ويمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق الحتفــاظ 

تدويــر  وإعــادة  المســتخدمة  بالمنســوجات 

عــى  المحافظــة  ي 
يعــىف مــا   -  100٪ المنتــج 

ي هــذه العمليــة. 
المــوارد الطبيعيــة والبيئــة �ف

ــق  ــم يب ــه ل ــىت أن ــف ح ــض أي صن ــن ل نرف نح

ء لنفــرزه. الأولويــة القصــوى لدينــا مــن هــذه  ي
سش

العمليــة هــو الوقايــة مــن النفايــات؛ لذلــك 

ي يمكــن ارتداؤهــا 
ــىت نقــوم بتســويق المابــس ال

ــم.  ــع أنحــاء العال ي جمي
ــدا �ف ي أكــ�ش مــن 90 بل

�ف

ــاة،  ــدة للحي ــة جدي ــس فرص ــح الماب ــذا يمن ه

ــى  ــبء ع ــف الع ــوارد ويخف ــى الم ــظ ع ويحاف

البيئــة ».

هــذا وتغطــي مجموعــة SOEX سلســلة عملياتهــا 

المســتخدمة،  المابــس  جمــع  مــن  بــدءا 

والتســويق، وإعــادة التدويــر وإعادة الســتخدام 

l .ــم ــارات العال ــة ق ي كاف
�ف

إلنشاء مصنع إلعادة تدوير وتسويق المالبس المستعملة

“سواكس” األلمانية تستثمر 5 ماليين 
يورو في المنطقة الحرة بالحمرية

اتفاقيــة  بالحمريــة  الحــرة  المنطقــة  هيئــة  وقعــت 
شــراكة اســتراتيجية فــي 19يونيــو 2016 مــع مجموعــة 
»ســواكس SOEX » األلمانيــة، وذلــك إلنشــاء مصنــع 
إلعــادة تدويــر المالبــس والمنســوجات المســتعملة 
يقــام علــى قطعــة أرض بمســاحة إجماليــة تقــدر بأكثــر 

ــع. مــن322,917, قــدم مرب
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المجموعــة  الموقــع، ســتقوم  العقــد  وبموجــب 

نشــاء  ف دولر أمريــ�ي لإ ة مايــ�ي بإســتثمار مبلــغ عــ�ش

ولية  وع لتقطــ�ي الزيــوت و إنتاج المشــتقات الب�ت مــ�ش

و معالجــة الزيــوت المســتخدمة بقــدرة إســتيعابية ) 

ي ، و مــن المقــرر أن تبــدأ أعمــال  60,000 ( طــن مــ�ت

نشــاء  مــع منتصــف شــهر ســبتم�ب القــادم .   الإ

وع ،  وعــ�ب المزروعــي عــن ســعادته لســتضافة المــ�ش

اً إىل أن اتبــاع المنطقــة لمنهجيــة التفاعــل مــع  مشــ�ي

ــهيات  ــ�ي التس ــتثماري  و توف ــوق الس ــات الس حاج

ــاظ عــى معــدل نمــو  ي الحف
للمســتثمرين ســاهم �ف

ــام  ــال الع ــتثمرة خ كات المس ــ�ش ــدد ال ي ع
ــت �ف ثاب

رادييانت الهندية تستثمر 
عشرة ماليين دوالر أمريكي 

بالمنطقة الحرة بالحمرية

الحــرة  المنطقــة  هيئــة  مديــر  المزروعــي  ســالم  ســعود  وقــع 
الدولــي  الشــارقة  لمطــار  الحــرة  المنطقــة  هيئــة  و  بالحمريــة 
عقــدًا إســتثماريًا  فــي 28 يونيــو 2016 مــع مجموعــة رادييانــت 
ــه إســتثمار مســاحة ) 107,639 ( قــدم  الهنديــة و ســيتم بموجب

مربــع بالمنطقــة إلنشــاء مشــروع تقطيــر الزيــوت . 

ــاري .  الج

ي الســياق ذاتــه ، ذكــر الســيد  فيبهــور غوبتــا 
و�ف

ف ش م ح ،  كــة رادييانــت اوفرســ�ي داري ل�ش المديــر الإ

قامــة  بــأن إختيــار المنطقــة الحــرة بالحمريــة كمقــر لإ

وع جــاء بعــد دراســة مســتفيضة شــملت عــدة  المــ�ش

اتيجي و البنيــة  ســ�ت محــاور أساســية كالموقــع الإ

ي تقدمهــا الهيئــة ، موضحــاً 
التحتيــة والتســهيات الــىت

كز عى تغطيــة احتياجات  وع الجديــد ســ�ي بــأن المــ�ش

ي نمــو 
ق الأوســط  مــن منتجاتنــا مــع توقعــات �ف الــ�ش

ي حققــت عائــدات ماليــة 
إيــرادات المجموعــة الــىت

ــ�ي خــال العــام  ــون دولر أمري ــدر ب ) 21 ( ملي تق

 l . ي
ــا�ف الم
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 ما هو األثر
ء خلفته الحضارات السابقة  ي

يعت�ب أثر أي سش

أو تركته الأجيال السالفة منقول أو غ�ي منقول 

أنشأه أو صنعه أو نقشه أو صوره أو خطه أو بناه 

نسان قبل سنة 1900م، ويشمل ذلك المغاور  الإ

والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات والوثائق 

ي تدل عى نشأة العلوم 
وسائر المصنوعات الىت

والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة 

بالحضارات أو منطقة ذات صلة بأحداث تاريخية 

ء أو أعيد  ي
ء أضيف إىل هذا ال�ش ي

هامة، أو أي سش

بناؤه بعد ذلك التاريخ.

د. مانيا ســويد

ي 	 
ــىت ــة ال ــة والنباتي ــة والحيواني ي ــا الب�ش البقاي

 600 عــام  قبــل  مــا  إىل  تاريخهــا  يرجــع 

مياديــة.

ــ�ب 	  ــس أن تعت ــة الرئي دارة بموافق ــاإ ويجــوز ل

ي 
ــىت ــة ال ــة أو المنقول ــكات الثابت ــا الممتل أيض

ــام 1900م  ــن ع ــدث م ــد أح ــع إىل عه ترج

خصائــص  لهــا  أن  رأت  إذا  من الآثــار، 

تراثــا وطنيــا ل  وتمثــل  فنيــة  أو  تاريخيــة 

يمكــن التفريــط بــه.

أنواع اآلثار:
اآلثار غير المنقولة أو الثابتة: 

ــت  ــواء أكان ــالأرض س ــة ب هي الآثار المتصل

ي باطنهــا، 
موجودة �ف أو  عليهــا  مشــيدة 

ي ذلــك مــا تحــت الميــاه الداخليــة 
كما �ف

ــال  ــدن والت ــا الم ــمل بقاي ــة وتش قليمي والإ

والأســوار  والقــاع  والمغــاور  الأثريــة 

والعســكرية  والمدنيــة  الدينيــة  والأبنيــة 

والمــدارس.

اآلثار المنقولة أو غير الثابتة: 
أو  الأرض  عــن  هي الآثار المنفصلــة 

تغيــ�ي مكانهــا  المنقولــة ويمكــن  عن الآثار غــ�ي 

بغــ�ي تلــف بهــا وبالآثار المتصلــة بهــا، ويمكــن 

كانــت  إذا  ثابتــة  آثــارا  الثابتــة  اعتبار الآثار غــ�ي 

جــزءا مــن أثــر ثابــت مكملــة لــه أو مقرونــة بــه أو 

حماية اآلثار في الشارقة
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كتابة فيــه أو  زخرفــا 

 التنقيب عن اآلثار  
ي 

هو القيام بأعمال الحفر والس�ب والتحري الىت

تستهدف العثور عى آثار منقولة أو غ�ي منقولة 

ول يعت�ب اكتشاف الآثار والعثور عليها بطريق 

الصدفة تنقيبا.

 ملكية األثر  
الآثار سواء أكانت منقولة أو غ�ي منقولة هي ملك 

ي يجوز للغ�ي 
مارة ويستثىف من ذلك الآثار الىت الإ

اقتناؤها طبقا لأحكام هذا القانون.

دارة بموافقة الحاكم حق امتاك أية منطقة  لاإ

. ي مما يمتلكه الغ�ي
أثرية أو أي مبىف تاريخي أو ترا�ش

ملكية الأرض ل تكسب صاحبها حق تملك 

ي باطنها 
وتغي�ي الآثار الموجودة عى سطحها أو �ف

ول تخوله حق التنقيب فيها.

يمنع ك� الآثار أو تشويهها و تخريبها أو إتافها - 

ر بها  منقولة كانت أو غ�ي منقولة - أو إلحاق الرصف

أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها، كما يحظر 

عانات عليها. إلصاق الإ
 جهة االختصاص باآلثار  

اث(  عام )إدارة الآثار وال�ت دائرة الثقافة والإ

هي الجهة الرسمية المناط بها مسؤولية 

مارة.   ي الإ
حفظ الآثار �ف

وتناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية:

مارة وذلك بالتعاون . 1 تنفيذ السياسة الأثرية لاإ

مع الجهات الأخرى فيها.

تقدير أثرية الآثار والمواقع الأثرية وحدود . 2

المواقع وإحرامها وتقدير أهمية كل أثر.

الطلب من السلطة المختصة نزع . 3

ملكية الآثار المنقولة وغ�ي المنقولة 

للمصلحة العامة وتعويض أصحابها، عى 

ي حال التعويض ل إىل كونها 
أن ل ينظر �ف

تحوي آثارا ول إىل قيمة هذه الآثار .

اف عليها . 4 �ش مارة والإ ي الإ
إدارة الآثار �ف

وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها 

وتسجيلها وتجميل ما حولها وتهيئتها للزوار.

اث . 5 العمل عى ن�ش الثقافة الأثرية وال�ت

ات الدورية  ي وإصدار الكتب والن�ش
الوطىف

ي هذا المجال.
المتخصصة �ف

اث وصيانة . 6 المسح والتنقيب عن الآثار وال�ت

اثية وإقامة المتاحف  ي الأثرية وال�ت
المبا�ف

الحكومية وتسجيل وتوثيق الآثار المنقولة 

ي سجل رسمي
وغ�ي المنقولة �ف

مراقبة الآثار ومتابعة حيازة الآثار والترصف . 7

بها وفقا لأحكام هذا القانون.

تدريب الكوادر الوطنية عى أعمال التنقيب . 8

اث والصيانة وكل ما يتعلق بأعمال الآثار وال�ت

التعاون مع الجهات . 9

مارة والدولة ودول العالم بما  ي الإ
الأخرى �ف

. ف اث والوعي الأثري�ي يخدم ال�ت

خيص للبعثات الأثرية الرسمية . 10 ال�ت

والجمعيات العلمية بالمسح والتنقيب عى 

مارة ي الإ
المواقع المحددة لها �ف

مارة. 11 ي الإ
خيص لمزاولة تجارة الآثار �ف ال�ت

قامة المتاحف غ�ي الحكومية . 12 خيص لإ ال�ت

مارة. بالإ

اثية . 13 قامة المعارض الأثرية وال�ت خيص لإ ال�ت

مارة. بالإ
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مارة بكل الوسائل . 14 جاع الآثار الخاصة بالإ اس�ت

القانونية.

ي المعارض الأثرية داخل . 15
اك والتعاون �ف الش�ت

ي المؤتمرات والندوات 
الدولة وخارجها و�ف

اث  ي مجال الآثار وال�ت
المتخصصة �ف

والمتاحف.

 حيازة األثر 
عى كل شخص يحوز آثار اًمنقولة أو غ�ي منقولة 

ي مدة 
دارة �ف ي الإ

أن يبادر إىل تسجيلها وتوثيقها �ف

ل تزيد عى سنة من تاريخ صدور هذا 

القانون وتصدر له وثيقة رسمية بتسجيل الأثر.

: عى حائز الأثر غ�ي المنقول  مايىي

دارة بمعاينة المكان . 1 أن يسمح لموظفي الإ

وتفتيشه وتسجيله وتوثيقه وإل يقوم بأية 

تعديات عليه إل بعد الحصول عى إذن 

دارة رسمي من الإ

دارة بمعاينة . 2 ي أي وقت لموظفي الإ
يسمح �ف

الأثر ودراسته وتصويره ورسمه وأخذ قوالب 

عنه والتأكد من رقمه وحفظه بالطرق 

العلمية الصحيحة

دارة عن أي تغي�ي عى الأثر مثل . 3  أن يبلغ الإ

التلف والضياع.

دارة شطب الآثار المنقولة وغ�ي المنقولة  يجوز لاإ

المسجلة رسميا. وذلك بعد دراسة الأسباب 

الموضوعية الموجبة لذلك، عى أن ين�ش قرار 

ي الجريدة الرسمية.
الشطب �ف

 االتجار باآلثار  
دارة  ي الإ

ل يجوز التجار بالآثار المسجلة �ف

خيص  ي الدولة أو المستوردة رسميا إل ب�ت
أو �ف

ي دولة 
خيص عى مواطىف دارة ويقترص ال�ت من الإ

مارات العربية المتحدة. الإ

دارة، وعى  يجوز انتقال ملكية الآثار المسجلة بالإ

من يود أن يبيع أثرا منقول مسجا أن يعرضه أول 

ائه بالثمن الذي يوافق  ي �ش
دارة للنظر �ف عى الإ

عليه الطرفان، فإذا لم يتفق الطرفان عى الثمن 

مارات العربية  ي دولة الإ
جاز بيعه لآخر من مواطىف

المتحدة، عى أن يصار إىل توثيق البيع وتسجيله 

دارة. رسميا بالإ

ي لاأثر أن يتعهد بعدم إخراجه  عى المش�ت

مارات العربية المتحدة، وإىل إعام  من دولة الإ

دارة بحالة الأثر وعنوانه باستمرار وأن يسمح  الإ

ي أي وقت ومكان.
دارة بمعاينة الأثر �ف لموظفي الإ

ف أن هناك  ي مصادرة الأثر إذا تب�ي
دارة الحق �ف لاإ

ي البيع وعدم تأكدها من حفظ الأثر 
تاعبا �ف

ي ل يستطيع حفظه  ي الدولة أو أن المش�ت
وبقائه �ف

ي مكان آمن، أو أن الأثر محفوظ بطريقة 
وحمايته �ف

غ�ي مناسبة.

دارة إصدار شهادات تصدير لاآثار عى  يحق لاإ

مارات العربية  أل تكون بينها آثار من دولة الإ

المتحدة، وذلك مقابل رسم.

مارة وغ�ي مصحوبة برخصة  الآثار المستوردة إىل الإ

تصدير من البلد الواردة منه تضبط بواسطة 

هم من  يد والأمن وغ�ي موظفي الجمارك وال�ب

دارة  ف وتسلم بموجب محرصف رسمي لاإ المسؤول�ي

لإجراء تحقيق مع المستورد عن مصدرها وكيفية 

حصوله عليها.

إذا ثبت بالتحقيق أنها مهربة أو أنها خرجت من 

ف السارية  البلد المصدر بصورة مخالفة للقوان�ي

وكان المستورد عالما بذلك، تصادر إداريا وتعت�ب 
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ط  مارة، ويجوز إعادتها إىل بلد المنشأ ب�ش ملكا لاإ

المعاملة بالمثل.

عى كل شخص يملك آثارا بطريقة رسمية 

دارة  أو من هواة جمع الآثار أن يقدمها لاإ

ي متاحفها بصفة دائمة أو مؤقتة مىت 
لعرضها �ف

دارة  ي مخازن الإ
طلب منه ذلك وله أن يحفظها �ف

وفق ضوابط خاصة.

مارة العائدة للحكومة ل تهدى ول تباع. آثار الإ

لحاكم الشارقة إعارة أو مبادلة الآثار إذا كانت 

عارة والمبادلة  دارة تملك ما يماثلها وأن تتم الإ الإ

للجهات الرسمية أو الجهات العلمية أو الأثرية أو 

المتاحف.

عى كل شخص ع�ش بطريق الصدفة أو نتيجة 

أعمال عى أي موقع أثري التوقف عن العمل فورا 

دارة هي الجهة الوحيدة  دارة بذلك، والإ وإخبار الإ

المرصح لها باتخاذ قرار استمرار العمل أو التوقف 

عنه مؤقتا أو نهائيا. وإذا كان التوقف مؤقتا أو 

دارة إعطاء الأولوية للتنقيب لهذا  نهائيا فعى الإ

الموقع وإزالة أسباب التوقف حسب خطتها 

انيتها. ف السنوية أو م�ي

عى كل من ع�ش بنتيجة أعمال التنقيب عى أي 

قطع أثرية أو علم من نتيجة ذلك باكتشاف 

أثر ولم يكن حائزا عى رخصة تنقيب، المبادرة 

دارة خال )48( ساعة من وقت  إىل التصال بالإ

العثور عى الأثر أو علمه به، ول يجوز له 

الترصف أو عمل أي ما من شأنه تشويه الأثر. 

ة أو إىل أقرب مركز  دارة مبا�ش ويكون التبليغ لاإ

ي ع�ش عى الأثر فيها.
ي المنطقة الىت

طة �ف لل�ش

للمدير بموافقة الرئيس أن يأمر بدفع مكافأة مالية 

مناسبة لمن يكتشف الأثر أو يبلغ عنه.

وعات تخطيط المدن والقرى  ف عند وضع م�ش يتع�ي

وتوسيعها، المحافظة عى المناطق والمعالم 

وعات تخطيط  الأثرية فيها، ول يجوز إقرار م�ش

ي توجد بها آثار إل بعد أخذ رأي 
الأماكن الىت

دارة.  الإ

ل يجوز القيام بعمل التسوية أو 

ي المناطق الأثرية أو القريبة منها أو 
الردم �ف

ي يحتمل أن يكون بها مواقع آثار إل 
المناطق الىت

دارة.  بموافقة الإ

ي الأماكن 
ميم �ف  ل يجوز منح رخص البناء وال�ت

اثية إل بعد  ي ال�ت
القريبة من المواقع الأثرية والمبا�ف

دارة.  الحصول عى موافقة الإ

يحظر أيضا إقامة صناعات ثقيلة أو خطرة أو 

مصانع أو أفران كلس أو محاجر عى مسافة تقل 

1/2 كم من مواقع الآثار. 

ي أثرية أو تراثية 
كما ل يجوز منح رخص بهدم مبا�ف

دارة. إل بعد الحصول عى موافقة الإ

شروط منح التراخيص للهيئات 
 والبعثات  

ي القيام بأعمال 
دارة وحدها صاحبة الحق �ف الإ

التنقيب ولها أن ترخص للهيئات والجمعيات 

العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار، 

وذلك بعمل اتفاقيات خاصة وبعد التأكد من 

دارة أن  مقدرتها وكفاءتها العلمية والمالية، ولاإ

ي 
ط مرافقة عنارص فنية معينة مع الجهة الىت تش�ت

ي التنقيب.
ترغب �ف

خيص بالتنقيب  ل يجوز أن تزيد مدة ال�ت

عن الآثار عن خمس سنوات، ومع ذلك يجوز 

خيص. تجديدها سنة كل مرة بعد انتهاء ال�ت

تشمل تراخيص التنقيب عن الآثار والبيانات 

التالية:  

صفة الهيئة أو البعثة المرخص لها وخدماتها 	 

عن الآثار.   ي مجال التنقيب  
السابقة �ف
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تحديد المواقع الأثرية المراد التنقيب فيها، 	 

يوضع من خال خرائط خاصة.  

 برنامج التنقيب ومدته.  	 

مارات عى أعمال 	   تدريب عدد من أبناء الإ

التنقيب.  

دارة إثباتها.	  وط أخرى ترى الإ  أي �ش

وط  فم الجهة المرخص لها بالتنقيب بتنفيذ �ش تل�ت

خيص، وذلك بتصوير ورسم المواقع الأثرية  ال�ت

ي سجات 
وتسجيل الآثار المكتشفة أول بأول �ف

خاصة والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من 

ات  ي ف�ت
دارة بنتائج أعمالها �ف حفظ ورعاية وتزويد الإ

متقاربة وتقديم تقرير موجز فينهاية كل 

ف  دارة، وتمك�ي موسم عى النحو الذي تطلبه الإ

دارة من متابعة أعمال التنقيب. كما  ممثل الإ

ي نهاية كل موسم نقل الآثار المكتشفة مع 
عليها �ف

ي 
اتخاذ احتياطات المحافظة عليها إىل المخازن الىت

دارة.  تحددها الإ

ميم القطع الأثرية  تقوم البعثة المنقبة ب�ت

المتحفية المعثور عليها بالمواقع لتكون صالحة 

للعرض بعد انتهاء التنقيب، وأن تقدم المساعدة 

ي المكتشفة بالمواقع 
ميم المبا�ف القصوى ل�ت

المنقبة.

دارة بتقرير كامل  عى الجهة المنقبة موافاة الإ

ية( جاهز للطبع عن  ف نجل�ي ف العربية والإ )باللغت�ي

ي الموسم 
ي مجال التنقيب �ف

أعمالها العلمية �ف

ي مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء 
السابق، و�ف

ي عن المواقع 
العمل. وبتقديم تقرير نها�أ

ي مدة أقصاها سنتان من انتهاء أعمال 
الأثرية �ف

التنقيب.

دارة لمدة سنة واحدة  أسبقية ن�ش تقارير الآثار لاإ

بعد استام التقرير، عى أن يكون الن�ش صادرا 

مارة باللغة العربية ويجوز أن يكون بلغات  من الإ

أجنبية أخرى.

دارة التقرير  إذا لم تقم بعثة التنقيب بتسليم الإ

دارة ن�ش تلك  الشامل بعد المدة المحددة جاز لاإ

النتائج بنفسها أو تكليف طرف آخر بإعداد التقرير 

ه  مرفقا بالصور والرسومات التوضيحية تمهيدا لن�ش

دارة بالحقوق العلمية لفريق  عى أن تحفظ الإ

التنقيب.

دارة بعدد )10(  عى الجهة المنقبة موافاة الإ

نسخ من البحوث المنشورة أو المعدة أو 

ي المؤتمرات أو الندوات عن آثار 
المشارك بها �ف

مارة إضافة لنسخ من الصور الفوتوغرافية أو  الإ

ة ع�ش  السينمائية لاآثار المكتشفة وذلك لف�ت

سنوات.

اد  ي تمنح ترخيصا بالتنقيب باست�ي
يسمح للجهة الىت

ي أعمالها معفاة من 
ي تلزمها �ف

المعدات الىت

يطة التقدم بكشف بهذه  ائب الجمركية، �ش الرصف

دارة للموافقة. المعدات لاإ

مارة، ول  جميع القطع الأثرية المكتشفة ملك لاإ

يحق للبعثة امتاك أي من القطع وحىت المتماثلة 

منها.

إذا خالفت بعثة الآثار أو الجمعية أو الهيئة 

المرخص لها بالتنقيب أحكام هذا القانون فيحق 

لرئيس الدائرة أو من يمثله وقف التنقيبات الأثرية 

ي تقوم بها البعثة إىل أن تتم 
والأعمال الأخرى الىت

تسوية الخاف، وإذا لم تتم التسوية أو كانت 

خيص بقرار من  المخالفة جسيمة جاز إلغاء ال�ت

دارة. اح الإ الرئيس بناء عى اق�ت

خيص عن مواصلة  إذا انقطع صاحب ال�ت
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التنقيب أك�ش من موسم واحد، يحق للدائرة 

خيص ملغي وأن تمنح رخصة  أن تعت�ب ال�ت

ي الموقع المذكور لجهة أخرى. 
التنقيب �ف

أما إذا ما اقتنعت الدائرة بأسباب التأجيل فيجوز 

لها إعطاء الفريق مهلة أخرى لنفس المدة الأوىل، 

خيص نهائيا إذا لم يبا�ش  عى أن يلغي ال�ت

بالتنقيب بالمهلة الثانية.

ف فإن المحاكم  ف الجانب�ي ي حالة نشوب نزاع ب�ي
�ف

مارة هي المحاكم الوحيدة  ي الإ
التحادية �ف

اع وتكون أحكامها  ف ي هذا ال�ف
المختصة للنظر �ف

قطعية ونهائية

تحرر اتفاقيات التنقيب عن الآثار مع البعثات 

باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى، وتعتمد اللغة 

ف النصوص. ي حال حدوث تعارض ب�ي
العربية �ف

دارة من  ي الإ
يعت�ب موظفو الآثار أو المفتشون �ف

أفراد الضبطية القضائية بخصوص أعمالهم 

الرسمية طبقا لأحكام هذا القانون.

العقوبات 
مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــات أشــد ينــص 

عليها قانون آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة ل تزيــد 

ــة  ــن خمس ــل ع ــة ل تق ــة مالي ــنة أو بغرام ــن س ع

، كل  ف ف العقوبتــ�ي عــ�ش ألــف درهــم أو بكلتــا هاتــ�ي

مــن قــام:

عــى . 1 الحصــول  عن الآثــار دون  بالتنقيــب 

ــك. ــة بذل رخص

ب�قة الآثار.. 2

بتهريــب أو بتصديــر أو إخفاء الآثار المباعــة . 3

دارة. والمســجلة لدى الإ

يعاقــب بالحبــس لمــدة ل تزيــد عــن شــهر أو 

ــا  ة آلف درهــم أو بكلت ــد عــن عــ�ش ــة ل تزي بغرام

ــن:  ، كل م ف ــ�ي ف العقوبت ــ�ي هات

 قــام بإتــاف أو تخريــب أو تشــويه أيــة آثــار . 1

ــزء  ــل ج ــا أو فص ــ�ي معالمه ــك تغي ي ذل
بما �ف

منهــا أو تحويرهــا

علــم . 2 أو  أثــر  أي  عــى  عــ�ش  أو  اكتشــف   

ــه  ــغ عن ــم يبل ــه ول ــور علي باكتشــافه أو العث

وفقــا لأحــكام هــذا القانــون

ي . 3
تســليم الآثار الىت عــن  تخلــف  أو  أمتنــع 

ــواء كان  دارة س ــاإ ــا ل ــ�ش عليه ــفها أو ع اكتش

ــا ــن يحمله ــم يك ــب أو ل ــة تنقي ــل رخص يحم

ــه خافــا لأحــكام . 4 ــر أو تــرصف ب صــدر أي أث

هــذا القانــون.

ة آلف  ــ�ش ــن ع ــد ع ي ل تزي
ــىت ــة ال ــب بالغرام يعاق

درهــم كل مــن: 

ي . 1
بالآثار الــىت ســجا  دارة  لــاإ يقــدم  لــم 

ي حيازتــه عنــد نفــاذ أحــكام هــذا 
يملكهــا أو �ف

القانون. 

ــق . 2 ــة أو وثائ ــات أو معلومــات كاذب قــدم بيان

ــى  ــول ع ــة للحص ــ�ي صحيح ــتندات غ ومس

أيــة رخصــة أو ترصيــح بمقتــىف أحــكام 

ــون. ــذا القان ه

 زور أي أثر أو عمد إىل تزييفه.. 3

 صنــع أو تــداول آثــاراً مقلــدة دون ترخيــص . 4

دارة. مــن الإ

 زاول مهنــة التجــار بالآثــار أو أقــام متحفــا أو . 5

دارة معرضــا دون أخــذ إذن الإ

 خالــف أي حكــم آخــر مــن أحــكام هــذا . 6

القانــون.

ي المواد 
بالإضافة إىل العقوبات المنصوص عليها �ف

دارة أن: السابقة أعاه، يجوز لاإ

 تصــادر لصالحهــا أي آثــار ارتكبت بشــأنها . 1

الجريمة. 

تهــدم وتزيــل أيــة إنشــاءات أو أبنيــة أو أشــياء . 2

أخــرى أقيمــت أو أحدثــت خافــا لأحــكام هذا 

ي ذلــك 
بما �ف المخالــف  نفقــة  القانون عــى 

ر لحــق بالآثــار. تكاليــف إصــاح أي رصف

ــذا  ــكام ه ــىف أح ــط بمقت ــادر أو يضب ــر يص كل أث

l دارة.  الإ إىل  فــورا  القانون يســلم 
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يــة وقدرتهــا عــى  نظــراً لاأهميــة الفائقــة للمــوارد الب�ش

ي تحقيق أهداف المنظمة، 
المســاهمة إيجاباً أو ســلباً �ف

دارة الحديثــة اهتمامــاً متناســباً بقضايــا الموارد  تــوىلي الإ

ية  : الأوىل، تخطيط المــوارد الب�ش ف يــة مــن زاويتــ�ي الب�ش

ي 
يــة. وتتكامل الزاويتــان �ف والثانيــة، تنميــة المــوارد الب�ش

ي 
يــة« وقــد أضيفــت لهــا �ف مفهــوم »إدارة المــوارد الب�ش

اتيجية« لتصبــح »إدارة  ة صفة »الســ�ت الســنوات الأخــ�ي

ــة  ــة عــى الأهمي اتيجية« دلل ــة الســ�ت ي المــوارد الب�ش

التعامــل  وارتبــاط  يــة  الب�ش للمــوارد  اتيجية  الســ�ت

اتيجيات العامــة للمنظمــة.  معهــم بالســ�ت

دارة  ي الحلقــات الســابقة المامــح الرئيســية لإ
تناولنــا �ف

ــم إدارة  ــة ومفاهي ــرص العولم ي ع
ــة �ف ي ــوارد الب�ش الم

اتيجية حيــث أصبحــت الموارد  يــة الســ�ت المــوارد الب�ش

داري الحديــث. ي الفكــر الإ
فة الأساســية �ف يــة الركــ�ي الب�ش

و�ف هــذه الحلقــة نتحــدث عــن كيفيــة إيجــاد التــوازن 

ف  ف أهــداف المنظمــة وأهــداف الأفــراد، وبــ�ي دائمــاً بــ�ي

ف  ــ�ي ــا نب ــراد. كم ــع الأف ي التعامــل م
ــد �ف ــة والعائ التكلف

ــة  ي فيهــا مــدى اختــاف مفاهيــم إدارة المــوارد الب�ش

ــراد أو إدارة المــوارد  ــم إدارة الأف ــدة عــن مفاهي الجدي

ف  يــة التقليديــة  وذلــك لأهميــة توضيــح الفــرق ب�ي الب�ش

ف إضافــة إىل بيــان ســمات النمــوذج الفكــري  المفهومــ�ي

ــة. ي ــوارد الب�ش دارة الم ــد لإ الجدي

ية  ي اهتمامهــا بالتنمية الب�ش
دارة الحديثــة �ف  وتنطلــق الإ

نســان لديــه طاقــات  مــن اعتقــاد علمــي ســليم أن الإ

ــتغاله أو  ــم اس ــا يت اً م ــ�ي ــوق كث ــة تف ــدرات ذهني وق

ــة،  ــل المختلف ــع العم ي مواق
ــا �ف ــه فعلي الســتفادة من

وأن الســتفادة القصــوى مــن تلــك القــوة الذهنيــة هي 

ف المنظمــات وقدرتهــا عــى  المصــدر الحقيقــي لتمــ�ي

تحقيــق إنجــازات باهــرة غــ�ي تقليديــة. ولذلــك نجــد 

دارة الجديــدة هــو  ي فكــر الإ
أن المحــور الأســاسي �ف

تكتبها: د. ناديـــة موسى إدريـــس

مبادئ إدارة الموارد البشرية 
االستراتيجية

) الحلقة4(

يــة الفعالة  خلــق القــدرة التنافســية، وأن المــوارد الب�ش

فة تكويــن هــذه القــدرة وذلــك وفقــاً للمنطــق  هــي ركــ�ي

-: التــاىلي

ي عالم 	 
ات �ف إن النتيجــة الأساســية لحركة المتغــ�ي

ــة  ــرر والمرون ــاح والتح ــروز النفت ــي ب ــوم ه الي

ــال  ــات الأعم ــة منظم ي حرك
ــية �ف ــارص رئيس كعن

ــا  ــس فيم ــوى التناف ــعال ق ــؤدي إىل إش ــا ت وكله

بينهــا.

ي عالــم اليــوم 	 
يتحــدد مصــ�ي منظمــة الأعمــال �ف

ــا  ــى م ــج ع ــاح ونتائ ــن أرب ــه م ــد تحقق ــا ق وم

يتوفــر لهــا مــن قــدرات تنافســية تصــل بهــا إىل 

 . ف إرضــاء العمــاء والتفــوق عــى المنافســ�ي

ــال 	  ــة الأعم ــية لمنظم ــدرات التنافس ــون الق تتك

عداد لتحويــل المزايا  بالتصميــم والتخطيــط والإ

ــم أعــى  ــع وقي ــا إىل مناف ــوارد المتاحــة له والم

. ف ف واختــاف عــن المنافســ�ي للعمــاء، وتمــ�ي

القــدرات 	  لتكويــن  الحقيقــي  المصــدر  أن 

ي«  ــ�ش ــورد الب التنافســية واســتمرارها هــو »الم

ي كل عنــرص مــن 
ز دوره �ف الفعــال، حيــث يــ�ب

عنــارص القــدرة التنافســية للمنظمــة.    

ــة  ــاح لمنظمــة العمــال مــن مــوارد مادي ــا يت       إن م

ف بــه تلــك  وماليــة وتقنيــة ومعلوماتيــة، ومــا قــد تتمــ�ي

وريــاً  طــاً رصف المــوارد مــن خصائــص، وإن كانــت �ش

مــكان الوصــول إىل القــدرة التنافســية، إل أنها ليســت  لإ

طــاً كافيــاً لتكويــن تلــك القــدرة. ذلــك أنــه لبــد مــن  �ش

ي عمليــات التصميم 
ي المتمثــل �ف توفــر العنــرص البــ�ش

مجــة، التنســيق  بــداع الفكــري، التخطيــط وال�ب والإ

ــث،  ــر والتحدي ــة، التطوي ــداد والتهيئ ع ــب، الإ تي وال�ت

تلــك  والمحاســبة.  والتقويــم  نجــاز،  والإ التنفيــذ 

نســا�ف ومظاهــره  ي هــي نتــاج العمــل الإ
العمليــات الــىت

ي المنظمــات وبدونهــا ل يتحقــق 
هــي أســاس النجــاح �ف

المتاحــة  المــوارد الأخــرى  كانــت  أي نجــاح مهمــا 

للمنظمــة.

يــة مــن منظــور الفكــر      وتعتــ�ب تلــك العمليــات الب�ش

ــة لتحويــل مــا  ــة الحقيقي داري المعــارص هــي الآلي الإ

ــة( إىل  ــات محتمل ــوارد )طاق ــه المنظمــات مــن م تملك

قــدرات تنافســية )طاقــات مســتغلة فعــاً(،  والحقيقة 

داري المعــارص أن  ي يركــز عليهــا الفكــر الإ
المهمــة الــىت

ــق  ــن أن يصــل إىل تحقي ي ل يمك ــ�ش ــد الب هــذا الجه

ــن  ــد م ــل لب ــر، ب ــرد أن يتواف ــة بمج ــج ذات قيم نتائ

ي 
ــة المســتمرة �ف ــه والتنمي عــداد والتوجي التخطيــط والإ

يــة بالتناســق  دارة المــوارد الب�ش إطــار نظــام متطــور لإ

اتيجيات المنظمــة. مــع اســ�ت

ات والتوجهــات  ــه المتغــ�ي ــرز مــا أحدثت        ولعــل أب

ات  قليميــة والمحليــة مــن تأثــ�ي العالميــة وروافدهــا الإ

الجديــدة، هــو ذلــك  دارة  الإ ي مفاهيــم 
جذريــة �ف

يــة  النشــغال التــام والعنايــة الفائقــة بالمــوارد الب�ش

باعتبارهــا حجــر الأســاس والمــورد الأهــم الــذي تعتمد 

ــذا  ــور ه ــد تبل ــا. وق ــق أهدافه ي تحقي
دارة �ف ــه الإ علي

ي 
يــة �ف القتنــاع الكامــل بالــدور الرئيــ�ي للمــوارد الب�ش

ي يتضمنهــا هيــكل الفكــر 
مجموعــة الأســس التاليــة الــىت

داري الجديــد: - الإ

ــة 	  ــة الأوىل طاق ــو بالدرج ي ه ــ�ش ــورد الب إن الم

ذهنيــة وقــدرة فكريــة ومصــدر للمعلومــات 

احــات والبتــكارات، وعنــرص فاعــل وقــادر  والق�ت

ــرأي. ــر وال ــة بالفك يجابي ــاركة الإ ــى المش ع

ي منظمــة الأعمــال يرغــب بطبيعتــه 	 
نســان �ف إن الإ

ي المشــاركة وتحمــل المســؤولية، ول يقتنــع 
�ف

ــام  ــن المه ــة م ي لمجموع ــلىب ــرد الأداء الس بمج

ــادرة  ــد المب ــو يري ــل ه دارة، ب ــه الإ ــا ل تحدده
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ــاز. نج ــر والإ ــعي إىل التطوي والس

وإعــداده 	  اختيــاره  أحســن  إذا  نســان  الإ إن 

وتدريبــه وإســناد العمــل المتوافــق مــع مهاراتــه 

ــه يكفــي بعــد ذلــك توجيهــه عــن  ــه، فإن ورغبات

بعــد وبشــكل غــ�ي مبــا�ش ول يحتــاج إىل التدخل 

ــة  ــة اللصيق ف أو الرقاب ــ�ش ــن الم ــىي م التفصي

ــه. ــه لعمل ــان أدائ لضم

نســان يزيــد عطــاؤه وترتفــع كفاءتــه إذا 	  إن الإ

كون  ي مجموعــة ]فريــق[ مــن الزماء يشــ�ت
عمــل �ف

ي تحمــل مســؤوليات العمــل وتحقيــق 
معــاً �ف

ــج محــددة.  نتائ

ي إدارة المــوارد 
 وقــد تكاملــت لذلــك مفاهيــم حديثــة �ف

يــة  يــة تتنــاول قضايــا اســتثمار المــوارد الب�ش الب�ش

ســهامات  مــن منظــور شــامل ومتكامــل يعكــس كل الإ

متجــددة  فكريــة  لتيــارات  يجابيــة  الإ والإضافــات 

دارة  مســتمدة مــن النمــوذج الفكــري الجديــد لــاإ

ات وظــروف عالــم العولمــة  المواكــب لحركــة المتغــ�ي

دارة الموارد  والتنافســية. ويتلخص المنطــق الأســاسي لإ

نســان واســتثمار  ام الإ ورة اح�ت ي رصف
يــة الجديدة �ف الب�ش

ي مجالت العمل الأنســب 
قدراتــه وطاقاتــه بتوظيفهــا �ف

ي 
. و�ف ي العمــل وليس مجــرد أجــ�ي

يــكاً �ف لــه، واعتبــاره �ش

ــدة  ــة الجدي ي ذلــك فــإن مفاهيــم إدارة المــوارد الب�ش

تختلــف جذريــاً عــن مفاهيــم إدارة الأفــراد أو إدارة 

: ــاىلي ــة عــى النحــو الت ــة التقليدي ي المــوارد الب�ش

يــة التقليديــة اهتمــت 	  إن إدارة المــوارد الب�ش

العضليــة  وقــواه  نســان  لاإ المــادي  بالبنــاء 

وقدراتــه الجســمانية، ومــن ثــم ركزت عــى الأداء 

ي يكلــف بهــا دون أن يكــون لــه 
ىلي للمهــام الــىت

الآ

ف ان  ي حــ�ي
ي التفكــ�ي واتخــاذ القــرارات. �ف

دور �ف

ــل  ــم بعق ــدة تهت ــة الجدي ي ــوارد الب�ش إدارة الم

ي التفك�ي 
نســان وقدراتــه الذهنيــة وإمكانياتــه �ف الإ

ي حــل المشــاكل وتحمــل 
ــكار والمشــاركة �ف والبت

ــئوليات. المس

يــة التقليديــة عــى 	  ركــزت إدارة المــوارد الب�ش

ي العمــل، واهتمــت بقضايــا 
الجوانــب الماديــة �ف

ف البيئــة  الأجــور والحوافــز الماليــة، وتحســ�ي

ية  الماديــة للعمل.  ونجــد ان إدارة المــوارد الب�ش

الجديــدة تهتــم بمحتــوى العمــل والبحــث عمــا 

ــم  ــذا تهت ــة للفــرد، ول يشــحذ القــدرات الذهني

ــه  ــان ومنح نس ف الإ ــ�ي ــة وتمك ــز المعنوي بالحواف

ــل المســؤوليات. ي تحم
ــات للمشــاركة �ف الصاحي

يــة التقليديــة شــكل 	  اتخــذت إدارة المــوارد الب�ش

ي الــذي يركــز عــى إكســاب الفرد 
التدريــب المهــىف

ي أداء العمل دون 
مهارات ميكانيكية يســتخدمها �ف

الســعي لتنمية المهــارات الفكرية أو اســتثمارها. 

يــة الجديــدة   ف أن إدارة المــوارد الب�ش ي حــ�ي
�ف

يــة أساســاً هــي تنميــة  ت أن التنميــة الب�ش اعتــ�ب

إبداعيــة وإطــاق لطاقــات التفكــ�ي والبتكار عند 

نســان، وتنميــة العمــل الجماعــي وشــحذ روح  الإ

الفريق.
سمات النموذج الفكري الجديد 

إلدارة الموارد البشرية:
ــل 	  ــام متكام ــي نظ ــة ه ي ــوارد الب�ش إن إدارة الم

ابــط مــن مجموعــة مــن العمليــات المتصلــة  وم�ت

والمتداخلــة .

يــة تنبــع مــن وجــود 	   فعاليــة إدارة المــوارد الب�ش

ي توجه 
مجموعــة مــن السياســات المتناســقة الــىت

قضايــا  ي 
�ف داريــة  الإ والممارســات  العمليــات 

يــة بمــا يتناســق وأهــداف المنظمة  المــوارد الب�ش

مــن جانــب، ويتمــاسش مــع المفاهيــم الجديــدة 

ــة والنظــرة الصحيحــة إىل  ي دارة المــوارد الب�ش لإ

ــب  ــن جان ــكاً م ي ــاره �ش ي باعتب ــ�ش ــرص الب العن

آخــر. 

دارة المــوارد 	  اتيجية لإ   أهميــة تصميــم اســ�ت

عــى  العائــد  تعظيــم  تســتهدف  يــة  الب�ش

ي القيمــة المضافــة 
ي متمثــاً �ف الســتثمار البــ�ش

ي بالنســبة إىل تكلفة هذا  بواســطة المــورد البــ�ش

ــورد. الم

ي الوصول 	 
يــة �ف  يعتمــد نجــاح إدارة المــوارد الب�ش

الفهــم  عــى  المســتهدفة  المخرجــات  إىل 

الصحيح والتحليل الموضوعي لمتطلبــات الأداء 

وظروفــه داخــل وخــارج منظمــة الأعمــال، وعى 

فات المــوارد  دراك الصحيــح لخصائــص وممــ�ي الإ

عــداد  ي الإ
يــة المتاحــة، ومــن ثــم يــأ�ت الب�ش

ي 
ــات والأنشــطة �ف ــذ للعملي ــط والتنفي والتخطي

ــالً.  ــاً وفع ــة متوازن ي ــوارد الب�ش نظــام الم

ــة 	  ي ــوارد الب�ش اتيجية الم ــ�ت ــاح اس ــف نج  يتوق

ي 
بــا�ت مــع  واتســاقها  توازنهــا  مــدى  عــى 

الأخــرى  النشــاط  قطاعــات  اتيجيات  اســ�ت

وتمويــل  وإنتــاج  تســويق  مــن  بالمنظمــة 

ي 
ــاً �ف ــزءاً عضوي ــح ج ــم تصب ــن ث ــر، وم وتطوي

للمنظمــة.  الشــامل  اتيجي  الســ�ت البنــاء 

ي الأســاس يعمــل 	 
نســان طاقــة ذهنيــة �ف  الإ

نجــاز ويحتــاج إىل نمــط متحــرر  ي الإ
برغبــة �ف

ف يعمــل ضمــن فريــق  مــن القيــادة، ويبــدع حــ�ي

ــات  ــاق الطاق ــح إط ــاىلي يصب ــس. وبالت متجان

إدارة  تتبعــه  الــذي  المدخــل  يــة هــو  الب�ش

اتيجية لتعظيــم القيمة  يــة الســ�ت المــوارد الب�ش

ي بالنســبة لتكلفتــه،  المضافــة مــن الأداء البــ�ش

l.... ــة ــات القادم ي الحلق
ــنتاوله  �ف ــك ماس وذل
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وق«  بحثــت هيئــة الشــارقة لاســتثمار والتطويــر »�ش

مــارات ســبل تطوير  مــع منظمــة رواد الأعمــال - فــرع الإ

ف وتوحيــد الجهــود بهــدف  ف الطرفــ�ي العاقــات بــ�ي

ة المبتكــرة  تعزيــز ريــادة الأعمــال والمشــاريع الصغــ�ي

والمســتدامة وذلــك بحضــور الشــيخة بــدور بنــت 

وق« وســعادة مــروان بــن  ســلطان القاســمي رئيســة »�ش

وق« ونجــاء  جاســم الــ�كال المديــر التنفيــذي لـــ »�ش

اع«  المدفــع مديــرة مركــز الشــارقة لريــادة الأعمــال »�ش

ا رئيــس منظمــة رواد الأعمــال وبــال عــىي  ومانيــش هــ�ي

ف  ــر التكامــل ونائــب رئيــس المنظمــة ونيتــ�ي ي مدي
بهــا�أ

ي منظمــة رواد الأعمــال الرئيــس التنفيذي 
أنانــد عضــو �ف

ــن رواد  ــدد م ــة إىل ع ــة بالإضاف ــق الجامعي ــة الأف لكلي

ي منظمــة رواد 
الأعمــال الأعضــاء بالفــرع المحــىي �ف

الأعمــال.

ورحبــت الشــيخة بــدور القاســمي خــال اللقــاء - 

ي القصبــاء - برئيــس المنظمــة وأعضائهــا 
الــذي عقــد �ف

ي دعــم الأعمــال الرياديــة 
..مشــيدة بدورهــا الفاعــل �ف

ي دعــم رواد الأعمــال 
وق/ �ف وتطرقــت إىل جهــود /�ش

»شروق« 
ومنظمة رواد األعمال تبحثان 

تعزيز المشاريع الصغيرة المبتكرة 
والمستدامة في الشارقة

الشــباب وأفكارهــم المبتكــرة مــن خــال إتاحــة الفرصة 

ــا  ــة ووجهاته ي إنجــاح مشــاريع الهيئ
لهــم للمشــاركة �ف

ة إىل »القصبــاء« باعتبارهــا أحــد أبــرز  الســياحية ..مشــ�ي

ي توفــر بيئــة مثاليــة حاضنــة 
وق« الــىت مشــاريع »�ش

ــاة بفضــل  ــض بالحي ــال إذ أصبحــت تنب ــادة الأعم لري

ــة. ــة الناجح ــاريع الريادي كات والمش ــ�ش ال

وتحدثــت الشــيخة بــدور القاســمي عن رؤيتهــا لتحويل 

ــة وكيــف عكــس  ــة متكامل ــاء«إىل وجهــة ترفيهي »القصب

ــة الشــارقة  ــز مكان وق« بتعزي هــذا التحــول رغبــة »�ش

ي دولــة 
كوجهــة اســتثمارية وســياحية وتجاريــة رائــدة �ف

المــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة.

ــار  ــم اختي ــه يت ــمي ان ــدور القاس ــيخة ب ــرت الش وذك

وق« بعنايــة لتكون  ي تنفذهــا »�ش
جميــع المشــاريع الــىت

ــياحية  ــة والس اثي ــة وال�ت فيهي ــاريع ال�ت ــة المش ي طليع
�ف

اتيجيتنا عــى تعزيــز التنــوع  البيئيــة إذ تقــوم اســ�ت

الســياحي بمــا يتوافــق مــع توجهــات الدولــة الراميــة إىل 

ــزوار بالإضافــة إىل  ــد مــن الســياح وال اســتقطاب المزي

اتيجي  الســتثمارات الســياحية تحقيقــاً لهدفهــا الســ�ت
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ي أماكــن عملهــا تهتــم بأطفالهــا وتوفر 
هــا مرافــق �ف توف�ي

لهــم بيئــة آمنــة مــا يكفــل لهــا راحــة البــال ويجعلهــا 

. ي بصــورة أكــ�ب
قــادرة عــى العطــاء المهــىف

وأوضحــت الشــيخة بدور هــذه المبــادرات والعتمادات 

ي الشــارقة نهجــاً 
تعطــي دللت حقيقيــة عــى تبــىف

بــداع يفتــح بابــاً واســعاً أمــام  ســليماً لابتــكار والإ

ات مــن الفــرص الســتثمارية والتجارية مــا يؤدي  العــ�ش

كات الناشــئة عــى إطــاق  إىل تشــجيع المزيــد مــن الــ�ش

ي ســتؤمن لهــم بدورهــا مقــر 
ي الشــارقة الــىت

أعمالهــا �ف

العمــل المثــاىلي ضمن بيئة اســتثمارية مشــجعة للغاية.

مــن جانبــه ناقــش ســعادة مــروان بــن جاســم الــ�كال 

ــم  ــف ت ــارقة وكي ي الش
ــوع �ف ــاد متن ــاء اقتص ــة بن كيفي

ي الأصــل لتكــون مركــزاً تجاريــاً .. لفتا 
تطويــر الشــارقة �ف

ــتثمار  ــجيع الس ي تش
ــة �ف وق« المتمثل ــداف »�ش إىل أه

ي أربعــة قطاعــات رئيســة هــي 
وريــادة الأعمــال �ف

ــتية  ــات اللوجس ــة والخدم ــة الصحي ــياحة والرعاي الس

ــة. والنقــل والبيئ

ــرواد  ــة ل ــة مثالي ــ�ي بيئ ي توف
ــارقة �ف ــت إىل دور الش ولف

ي 
ــئة �ف ــة ناش كات تجاري ــة �ش ــا إىل إقام ــال ..منوه الأعم

تــب عليها تكاليف منخفضة نســبياً لنخفاض  مــارة ي�ت الإ

الرســوم وعــدم تكــرار اقتطاعهــا وقلــة التكاليــف 

ف  ي اســتقطاب الراغب�ي
فات �ف الإضافيــة وتســهم هذه المــ�ي

ــال  ــم رأس الم ــن ينقصه ــة مم كات تجاري ــاء �ش ي إنش
�ف

مارة بشــكل  ي الإ
الضخــم مــا يعــزز مــن ريــادة الأعمــال �ف

ة  كات الصغــ�ي كبــ�ي ويفتــح المجــال أمــام ازدهــار الــ�ش

وبالتــاىلي يمنــح قيمــة مضافــة لقتصــاد الشــارقة ودولــة 

مــارات عمومــاً. الإ

مــن جهتهــا قامــت نجــاء المدفــع مديــرة مركــز 

اع« إحــدى مبــادرات  الشــارقة لريــادة الأعمــال »�ش

ف التعليــم  وق« بتســليط الضــوء عــى العاقــة بــ�ي »�ش

ــز  ــتطاع المرك ــف اس ــة كي ــال ..موضح ــادة الأعم وري

ي 
إقامــة عاقــات قويــة مــع المدينــة الجامعيــة �ف

الشــارقة وهــي منطقــة تعليميــة تضــم نحــو20 ألــف 

بــت العديــد مــن الأمثلة  طالــب و20 الــف خّريــج ورصف

ــل  ــت بفض ي نجح
ــىت ــال ال ــادة الأعم ــارب ري ــن تج ع

l.ــة ــذه العاق ه

المتمثــل بتنويــع المــوارد القتصاديــة وزيادة مســاهمة 

ي منظومة القتصــاد المحىي 
القطاعــات غــ�ي النفطيــة �ف

ــراً مــع  ــاً ومؤث ــا الشــارقة دوراً تكاملي ي تلعــب فيه
ــىت وال

ــتثمار  ــجيع الس ــال تش ــن خ ــة م ــارات الدول ي إم
ــا�ت ب

فدهــر  ل�ت الأعمــال  لــرواد  المناســبة  البيئــة  وتوفــ�ي 

مشــاريعهم التجاريــة وتعتــ�ب القصبــاء مثــالً يُحتــذى 

ــادرات. ــذه المب له

وتطرقــت الشــيخة بــدور القاســمي إىل إطاق الشــارقة 

ي ظــل الرؤيــة الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ 
�ف

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلس 

الأعــى حاكــم الشــارقة العديــد مــن المبــادرات الرائدة 

ــة  ــة والجتماعي ــيما الثقافي ــات لس ــف القطاع ي مختل
�ف

ة  ي إتاحــة فــرص كب�ي
نســانية ودور هــذه المبــادرات �ف والإ

للنجــاح أمــام رواد الأعمــال لســيما الســيدات منهم .. 

ــادرة »الشــارقة إمــارة صديقــة للطفــل«  ة إىل مب مشــ�ي

ي حصلــت عــى اعتمــاد منظمــة الأمــم المتحــدة 
ــىت ال

ــه  ــدور الــذي يمكــن أن تلعب ــة /يونيســيف/ وال للطفول

ف المــرأة عــ�ب  ي تمكــ�ي
نســانية القيمــة �ف هــذه المبــادرة الإ
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اليونسكو
تعقد اجتماعًا فريدًا حول الضوابط 

والتعاون وتدابير المحترفين
لحماية الموروث الثقافي

 Conseil ف ف المتطوعــ�ي ي باريــس بالتعــاون مــع مجلــس البائعــ�ي
ي 30 مــن مــارس 2016 عقــدت اليونســكو �ف

�ف

ي 
ــام �ف ــزاد الع ــل الم ــن قب ــولت م ــغىي المنق ــة لمش ــة التنظيمي ــي الهيئ Ventes Volontaires )CVV( وه

ــة لأســواق المــواد  ف والجهــات الرقابي ــ�ي ــدة مســتديرة ضــم المعني ــداً لمائ ــاً فري فرنســا، عقــدت اجتماع

ها  ى والمتاحف ومنظمــة الجمــارك العالميــة وغ�ي الفنيــة والنتيــكات بمــا فيــه ممثــىي لــدور المــزادات الكــ�ب

مــن المنظمــات الدوليــة ومنظمــات غــ�ي الحكوميــة والــوكالت الوطنيــة المنفــذة للقانــون والــوزارات ذات 

. وافتتــح الســيد فرنسيســكو بادنريــن،  ي
ي مجــال المــوروث الثقــا�ف

ف �ف اء وأكاديميــ�ي العاقــة إضافــة إىل خــ�ب

 ، ف ف المتطوع�ي المديــر العــام المســاعد للثقافة العائد لليونســكو وكاثرين تشــاديا، رئيســة مجلــس البائعــ�ي

ف الجتمــاع. ف المتطوعــ�ي رئيســة مجلــس البائعــ�ي
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لقــد تــم تقســيم الحــدث إىل أربعــة فصــول 

ــع  ــان مواضي ــاء اللج ــش أعض ــث ناق ــية حي رئيس

المــواد  أصــول  بتحديــد  المتعلقــة  كالمســائل 

الثقافيــة مــن المواقــع الأثريــة المتعرضــة للنهــب، 

الفنيــة  المــواد  أســواق  ي 
�ف ف  فــ�ي المح�ت از  احــ�ت

عيــة  ي محاربــة التجــارة غــ�ي ال�ش
والنظــم الفاعلــة �ف

ي هــذا المجــال، التحديــات والتوقعــات لأســواق 
�ف

ي المســتقبل القريــب ودور الــدول 
المــواد الفنيــة �ف

ــة  ــة الأثري ــع الفني ــك القط ــا تل ه ــل ع�ب ي تنتق
ــىت ال

ــث  ــة، حي عي ــ�ي ال�ش ــارة غ ــذه التج ــة ه ي محارب
�ف

دور  العالميــة  الجمــارك  منظمــة  اســتعرضت 

ي الحــد مــن تلــك الجرائــم 
دارات الجمركيــة �ف الإ

ي هــذا المجــال، 
ي تقــوم بهــا �ف

والتحريــات الــىت

ــة  ــى الحاج ــة ع ــورة خاص ــواء بص ــلطت الأض وس

ف الهيئــات الفاعلــة  إىل تبــادل المعلومــات فيمــا بــ�ي

ــاص  ــب الخ ــة إىل تدري ــع الحاج ــدود م ــى الح ع

لمســتويات  الوعــي  ورفــع  الجمــارك  لضبــاط 

ــال  ي مج
ــت �ف ــدم الثاب ــق بالتق ــا يتعل ــى. وفيم أع

وع للمــواد الثقافيــة،  مكافحــة التهريــب غــ�ي المــ�ش

ة  ة قصــ�ي ي قامــت منــذ فــ�ت
اســتعرضت ســوي�ا الــىت

تطويــر  اجــل  مــن  الجمــركي  قانونهــا  بتعديــل 

تنظيمــات وإدارة مناطقهــا الحــرة والمســتودعات 

الجمركيــة مــن أجــل الحــد مــن التهريــب وغســيل 

الأمــوال.

 لقــد توصــل المجتمعــون إىل اســتنتاجات مهمــة، 

ونيــة  لك�ت الإ التجــارة  منصــات  أن  مــن  الأول  

والتواصــل الجتماعــي تلعــب أدواراً حاســمة كأرضية 

تجاريــة ظاهــرة حديثــاً للفنــون والأنتيــكات، لذلــك 

ف والــوكالت  ف هــؤلء المعنيــ�ي فــإن التعــاون بــ�ي

ي مجــال  منــع التجــارة 
الحكوميــة هــو أمــر فاصــل �ف

ــاً أن  ــة. ثاني ــواد الأثري ــة للقطــع والم وع ــ�ي الم�ش غ

ــة،  ــ�ي منظم ــواق غ ــي أس ــواق ه ــك الأس ــل تل مث

ــد مــن الجهــود مــن  ــك فهــي بحاجــة إىل المزي لذل

ي تتضمــن إعــادة النظــر 
ف والــىت قبــل جميــع المعنيــ�ي

ــة ،  ــات القانوني ي الآلي
ــىف ــة وتب ــات الوطني يع بالت�ش

كاتفاقيــة اليونســكو لعــام 1970 واتفاقيــة عــام 

ــاص  ــون الخ ــد القان ــدوىلي لتوحي ــد ال 1995 للمعه

ازات الســتباقية المســتحقة لــدور المــزادات  والحــ�ت

والمتاحــف وجامعــي القطــع الفنيــة والأثريــة وهــم 

الأطــراف المســتلمة النهائيــة لتلــك المقتنيــات. ثالثاً 

ف الــوكالت  التعــاون الوثيــق وتبــادل المعلومــات بــ�ي

طــة  المنفــذة للقانــون بمــا فيــه الجمــارك وال�ش

كذلــك زيــادة الوعــي والتدريبــات المتخصصــة 

ــع  ــة لرف ــة وحساس وري ــا رصف ــى أنه ــخصة ع المش

ــل هــذه  ــع مث ي تضطل
ــىت ــوكالت ال ــك ال ــدرات تل ق

اً وليــس آخــراً، فيمــا  الجرائــم عــ�ب الحــدود. وأخــ�ي

يتعلــق بنشــاطات المنظمــات المســلحة، فــإن 

ــدولر  ــه حــىت ال ي الجتمــاع اتفقــوا بأن
ف �ف المشــارك�ي

، وعليــه  ، هــو ذو ثمــن كبــ�ي ي الواحــد بأيــدي إرهــا�ب

ي 
ف �ف وعــ�ي يجــب إيقــاف التهريــب والتجار غــ�ي الم�ش

l . .رهــاب بشــكل تــام الآثــار لأغــراض تمويــل الإ
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ــات  ــة احتياج ي مواكب
ــة �ف ــا الدؤوب ــراً لجهوده ــزة تقدي ــذه الجائ ــة به ــوز الناقل ــاء ف ج

ــة  ــة ومرون ــز و�ع ــهولة الحج ــز س ــى تعزي ــا ع كات وقدرته ــ�ش ــال وال ــافري الأعم مس

ام بالمواعيــد، وضمــان أعــى درجــات الراحــة أثنــاء  ف إجــراءات التســجيل، واللــ�ت

الرحــات.

»العربيــة  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس   ، العــىي عــادل  قــال  المناســبة،  وبهــذه 

ق الأوســط‹  ي الــ�ش
ان اقتصــادي �ف كــة طــ�ي ان«: »نفخــر لفوزنــا بجائــزة ›أفضــل �ش للطــ�ي

ي 
ــا �ف ــى نجاحن ــاطعاً ع ــاً س ــم دلي ــذا التكري ــل ه ــال. ويمث ــافري الأعم ــة مس ــن فئ ع

ف مســافري الأعمــال مــن الوصــول إىل وجهاتهــم العالميــة بســهولة وجعــل  تمكــ�ي

العربية للطيران 
تفوز بجائزة 

»أفضل شركة طيران 
اقتصادي في منطقة الشرق األوسط«

شــركة  وأكبــر  أول  للطيــران«،  »العربيــة  أعلنــت 
طيــران اقتصــادي فــي منطقــة الشــرق األوســط 
»أفضــل  بجائــزة  فوزهــا  عــن  أفريقيــا،  وشــمال 
الشــرق  منطقــة  فــي  اقتصــادي  طيــران  شــركة 
»بيزنــس  جوائــز  توزيــع  حفــل  ضمــن  األوســط« 
ــم مؤخــرًا  ــذي أقي ــدل إيســت 2016« ال ــر مي ترافيل

2016 دبــي. أبريــل   24 فــي 
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ف طائراتنــا تجــارب مريحــة  رحاتهــم عــى مــ�ت

ــا«. ــى تكراره ــون ع يحرص

ــار  ــن كب ــة م ــز نخب ــع الجوائ ــل توزي ــرصف حف وح

ان  الطــ�ي كات  �ش ي 
�ف ف  التنفيذيــ�ي ف  المســؤول�ي

وذلــك  بالمنطقــة،  والفنــادق  والمطــارات 

لاحتفــاء بأفضــل الحلــول المبتكــرة لمســافري 

. ي
المــا�ف العــام  مــدى  عــى  الأعمــال 

سلســلة  ي 
�ف الأحــدث  الجائــزة  هــذه  وتعــّد 

ي حصدتهــا الناقلــة خــال العــام 
الجوائــز الــىت

ان  كــة طــ�ي ، بمــا فيهــا جائــزة »أفضــل �ش ي
المــا�ف

خــال  الأوســط«  ق  الــ�ش بمنطقــة  اقتصــادي 

ــة  ــس العالمي ــكاي تراك ــز »س ــع جوائ ــل توزي حف

ان  كــة طــ�ي ان؛ وجائــزة »أفضــل �ش كات الطــ�ي لــ�ش

اقتصــادي« خــال حفــل توزيــع جوائــز »منتــدى 

إضافــًة  تركيــا؛  ي 
�ف  »2015 العالمــي  الســياحة 

ان اقتصــادي«؛  كــة طــ�ي إىل جائــزة »أفضــل �ش

ق  ان للعــام بمنطقــة الــ�ش ــة طــ�ي ك و«أفضــل �ش

توزيــع جوائــز مجلــة  الأوســط« خــال حفــل 

ــادة الســفر  ــزة ق ــس 2015«؛ و«جائ »آفييشــن بزن

العالميــة« خــال حفــل توزيــع جوائــز »ســوق 

ي 
�ف »البتــكار  2015«؛ وجائــزة  العالمــي  الســفر 

خدمــة العمــاء« )ولء العمــاء( خــال حفــل 

هــا  وغ�ي ان«  الطــ�ي »إنجــازات  جوائــز  توزيــع 

l  . الكثــ�ي


