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 رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب 
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درويش عبد الفتاح غنيم د.  أمين مختارمحمد محمود حافظ

ومن عالمات تميز شركة الدقهلية للسكر
الجودة

نظرا ألهمية الجودة ومتطلبات السوق وخلق القدرات التنافسية للمنتجات أكدت الشركة ضرورة 
مسايرة أنظمة الجودة العالمية وقامت باآلتي :

اختيار أحدث النظم العالمية لإلنتاج ليسمح بإنتاج منتج عالي الجودة يتوافق مع المواصفات 
القياسية المصرية واألوروبية

تم الحصول علي شهادة توكيد الجودة
iso 9001/2008 moody international من شركة

iso 22000/2005 تم الحصول علي شهادة
)E.C.2( بمطابقة مواصفات السكر المنتج للمواصفات األوروبية
تم اعتماد الشركة كمورد سكر أبيض لشركة ببسيكو العالمية
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152-153 »حياة كريمة«تصل إلى قبائل المحميات
تانى مرة رمضان فى زمن الكورونا

»والجائحة« تنعش السياحة الداخلية
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64-65

74-75

66-67

114-115
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حت����ت����ف����ل م�����ص�����ر ه����������ذا ال����ش����ه����ر 
مب���ن���اس���ب���ت���ن األول���������ى ق��������دوم ش��ه��ر 
رم��ض��ان ال��ك��رمي بكل م��ا يحمله من 
مين وبركات وهذه هى السنة الثانية 
ال��ك��رمي فى  ت��أت��ى فيها الشهر  ال��ت��ى 
ظروف صعبة، حيث جائحة كورونا 
، ورمبا يكون هذا العام أقل وطأة من 
العام السابق إال أن مظاهر رمضان 
قلت نتيجة لهذه الظروف  فلم تعد 
هناك موائد رمضان بنفس الصورة 
لتجنب  نتيجة  عليها  ك��ان��ت  ال��ت��ى 
ال����ت����ج����م����ع����ات، وك������ذل������ك ص��������اوات 
ال���ت���راوي���ح واألف���ط���ار وال��س��ح��ور مع 
األهل واألصدقاء فى أضيق احلدود 

.. الخ.
ال��ظ��روف   نتمنى أن متضى ه��ذه 
املصرية  األس���رة  مل��ة  وت��ع��ود  الصعبة 
كما كانت ويعود رمضان بكل بهجته 

التى اعتدنا عليها. 
أم��������ا امل����ن����اس����ب����ة ال����ث����ان����ي����ة ف��ه��ى 
االح��ت��ف��ال ب��أع��ي��اد سيناء ف��ى ال��� 25 
م���ن اب���ري���ل .. وذك������رى حت���ري���ر ه��ذه 
ال��ب��ق��ع��ة ال���غ���ال���ي���ة م����ن ت������راب م��ص��ر 
ب��ع��د  ع���ام���ا  ي���ت���ج���دد  األم������ل  والزال 
ت��ش��ه��د س��ي��ن��اء النهضة  آخ���ر ف��ى أن 
ال��س��ي��اح��ي��ة وال��ص��ن��اع��ي��ة وال��زراع��ي��ة 
وال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ى ت��س��ت��ح��ق��ه��ا، فهى 
ليست فقط أرض الفيروز كما تقول 
والتى  اخلير  أرض  ولكنها  األغنية، 
ينتظرها الكثير فى املستقبل، وهذه 
األرض املباركة تفتح ذراعيها ألبناء 
ه��ذا ال��وط��ن ك��ى ي��ج��ددوا العهد فى 

تنمية واستقرار حقيقى .
وم���ا ب���ن أف�����راح س��ي��ن��اء ، وب��رك��ات 
رمضان ندعو ملصر وجيشها وأهلها 

بكل اخلير .. وكل عام وأنتم بخير. 

أفراح سيناء 
وبركات رمضان

تتصدر الدراما الرمضانية
األعمال الوطنية

المصريون يستقبلون 
مصل كورونا بالتفاؤل الحذر

76-77

سيناريوهات الدراسة
فى النصف الثانى

للعام الحالي

التعليم عن بعد 
والقاتل الصامت
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رئي�س جمل�س الإدارة

 محمد محمود سعفان

رئي�س التحرير

هيثم سعـد الـديـن

بــكــر عــلــى محمود ـــو  أب خــالــد 
فــــــاطــــــمــــــة مـــــحـــــمـــــد عـــمـــر
مـــحـــمـــد طــــه مـــحـــمـــد صــالــح
ــــــاء مــــصــــطــــفــــى كــــامــــل هــــــن
ـــحـــمـــد مـــنـــصـــور شــــــمــــــروخ م
يــــاســــر صـــبـــحـــى الــشــربــيــنــى
ـــــــــان أحـــــــــمـــــــــد عــــلــــى حـــــــــن
الشهيد عــبــد  مــــرزوق  أشــــرف 

أعضاء مجلس اإلدارة

مجلة متخصصة فى قضايا العمل واإلنتاج والتنمية
تصدر عن جمعية نشر الثقافة لوزارة القوى العاملة

أسسها السيد الطاهرى
يف عهد الوزير أنور سالمة

 فى سبتمبر 1962
وصدر العدد األول فى يناير 1963

سكرتير التحرير

حســـن عبد الســتار

م. سكرتير التحرير

علــــــــى زكـــــــــــــى

مديرا التحرير

مجيـــــب رشــــــــدى
أمــــــــــل البرنـــــــس

نائب رئيس مجلس اإلدارة
محمد حامد الصياد

اإلخراج الفنى

عبد الرحمن عويضة

العمـــلالعمـــل
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فى األدب السياسى

بقلم: 

السفير هانـى خـــــالف
مساعد وزير  اخلارجية

األسبق

الوعى التأمينى

بقلم : 

محمد حامد الصياد
مستشار التأمن 

االجتماعى  وكيل أول وزارة 
119-116التأمينات ) األسبق (  81

55-15ملف العدد

158-159

132-133

فى إطار مبادرة »حياة كريمة«

وزير القوى العاملة يسلم 50589 وثيقة تأمين تكافلى 
للصيادين والعمالة غير المنتظمة فى 8 محافظات 

قانون األحوال الشخصية ..   
يريد حال !

92-95

البترول : نعمل على 
توصيل الخدمة لـ 1,2 

مليون منزل

شقيقان هزما 
البطالة بالفرح
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أيام قليلة 
ويهل علينا 
شهر اخلير 

والكرم، شهر 
رمضان الكرمي 

الذى ننتظره 
عاما تلو عام، 

شهر يرسم 
لنا فى كل عام 
صورة إميانية 
تتجسد فيها 

املعانى السامية 
لديننا احلنيف 

وفى مقدمتها 
التكافل 

والتراحم 
لتحقيق 

الكفاية فى 
املجتمع 

واملساهمة فى 
إيجاد واقع 

أفضل يكفل 
لغير القادرين 

تعليمًا جيدًا 
ومسكنا الئقًا 

ورعايةً صحية 
مناسبة 

ويعكس املعنى 
احلقيقى 

للعدالة 
االجتماعية 

كما أرادها 
اإلسالم 

احلنيف. 
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بقلم :
رئيـس التحريـر

haithemsaad2014@gmail.com

رم��ض��ان، ومن  ك��ى يبلغنا  ال��دع��اء  ف��ى  ندعو اهلل ونبتهل 
وم��ك��ان��ًا،  زم���ان���ًا  ب��ن خلقه  ف��اض��ل  أن  حكمة اهلل س��ب��ح��ان��ه 
ف��ض��ل ب��ع��ض األم��ك��ن��ة ع��ل��ى ب��ع��ض، وف��ض��ل ب��ع��ض األزم��ن��ة 
على ب��ع��ض، وف��ض��ل  ف��ى األزم��ن��ة شهر رم��ض��ان على سائر 
ال��ك��واك��ب، واخ��ت��ص هذا  ب��ن  ال��ش��ه��ور، فهو فيها كالشمس 
ال��ذى  الشهر  فهو  كبيرة،  وم��زاي��ا  عظيمة  بفضائل  الشهر 
أنزل اهلل فيه القرآن، قال تعالى: »شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان« ، وهو 
أيها  »ي��ا  سبحانه:  ف��ق��ال  صيامه،  اهلل  ف��رض  ال���ذى  الشهر 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 

قبلكم لعلكم تتقون«.
 وهو شهر التوبة واملغفرة، وتكفير الذنوب والسيئات، فعن 
أبى هريرة رضى اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: »الصلوات اخلمس، واجلمعة إلى اجلمعة، ورمضان 

إلى رمضان، مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر«.
وفى »الصحيح« أن النبى صلى اهلل عليه وسلم قال: »من 
ذنبه«،  تقدم من  ما  له  ُغِفر  واحتسابًا  إميانًا  صام رمضان 
وقال أيضًا: »من قام ليلة القدر إميانًا واحتسابًا غفر له ما 

تقدم من ذنبه«.
 وفى احلديث املتفق عليه أن النبى صلى اهلل عليه وسلم 
أب��واب  قت  أب��واب اجلنة، وغلِّ حت  ق���ال:«إذا ج��اء رمضان فتِّ

دت الشياطن«. النار، وصفِّ
وشهر رمضان هو شهر الصبر، فإن الصبر ال يتجلى فى 
ش��يء م��ن ال��ع��ب��ادات كما يتجلى ف��ى ال��ص��وم، ففيه يحبس 
املسلم نفسه عن شهواتها ومحبوباتها، ولهذا كان الصوم 
نصف الصبر، وجزاء الصبر اجلنة، قال تعالى: »إمنا يوفى 

الصابرون أجرهم بغير حساب«.
»وإذا سألك  تعالى:  ق��ال  ال��دع��اء،  شهر رمضان هو شهر 
عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان«، وقال 
صلى اهلل عليه وسلم: »ثالثة ال ترد دعوتهم: »الصائم حتى 

يفطر، واإلمام العادل، ودعوة املظلوم«.
ندعو اهلل أن يبلغنا هذا الشهر الكرمي،  أن يعيننا على 
أن نحسن استقباله ، وأن نحسن العمل فيه، وأن يتقبل اهلل 

منا أعمالنا فى ذلك الشهر الكرمي .
ونؤكد مع اقتراب الشهر الكرمي على أهمية قيمة العمل 
رمضان  شهر  بها  يذكرنا  التى  القيم  أعظم  من  هى  التى 
الفضيل .. ون��ح��ن أح���وج م��ا ن��ك��ون إل��ي��ه��ا .. ون��دع��و دع��وة 
ال��دول العربية واإلسالمية  خالصة من القلب إلى شعوب 
أزم���ات وتعانى م��ن وي���الت اإلره����اب.. ليكونوا  ال��ت��ى تشهد 
على قلب رجل واح��د.. ويقفوا صفًا واح��دًا .. ويكونوا يدًا 
واحدة تذود وتدافع .. تبنى وتعمر .. وتنشد اخلير والسالم 

أهـــال بشهــــــــــــر الخير والكرم
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راياتها  وترتفع  األوط���ان  تنجو  فقط  فبذلك   .. للجميع 
وتتبوأ مكانتها الالئقة بن األمم .. ولنتذكر دائمًا أن أمتنا 
واإلمي���ان  ال��ص��ال��ح  بالعمل  للناس  أُخ��رج��ت  أم��ة  ه��ى خير 

وليس بالتناحر واخلالف.
وف��ى ه��ذه األي���ام ن��رف��ع فيها أك��ف ال��ض��راع��ة إل��ى اهلل عز 
الفتاك  ك��ورون��ا«  ف��ي��روس  »جائحة  غمة  عنا  يزيل  أن  وج��ل 
الذى انتشر فى العالم، ويهدد البشرية كلها، ندعو اهلل أن 
يخلصنا منه دون أن يصيبنا خوف وال هلع من أى ابتالءات 
أن اهلل س��وف ينجينا من  قد نتعرض لها، وأن نعلم يقينا 

هذا البالء.
ونحن ننتظر هذا الشهر الكرمي ندعو املصرين للحرص 
الوعى  ل��درج��ة  اختبارا  ال��ع��ام  ه��ذا  رم��ض��ان  وليكن  الشديد 
فينا ملدى احترامنا حلياتنا وحياة األحباب املحيطن بنا، 
املستطاع من  قدر  ولنقلل  للتجمعات احلاشدة،  داعى  فال 
الزيارات العائلية، والتقليل من مظاهر االحتفال، ومراعاة 

اإلج��راءات االحترازية ، بعد أن أعلنت وزارة األوقاف إلغاء 
ف��ى  هذا  إق��ام��ة م��وائ��د الرحمن  أو  ف��ى املساجد  االعتكاف 

الشهر ، فى ظل تواجد وباء كورونا .
 أخيرا ...

 أيام معدودات تفصلنا عن أحب األشهر 
إلى اهلل  وإلى عباده املؤمنن، شهر الصيام 

والقيام، شهر املغفرة والرحمة، شهر التسبيح 
واالستغفار، يزورنا كل عام مرة، ليمحى أثر 

األشهر السابقة ويشحذ همتنا من جديد 
فيمأل روحنا باخلير والصفاء، فمن أراد 

االنضمام إلى قافلة الرحمن فما عليه إال 
االستعداد لرحلة جديدة مع شهر رمضان،  
شهر مبارك للجميع كل عام وأنتم إلى اهلل 

أقرب.

أهـــال بشهــــــــــــر الخير والكرم
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زواج القاصرات ظلم لهن وللمجتمع
إن الشرع احلنيف قائم على مراعاة مصالح البالد 
والعباد ، فحيث تكون املصلحة املعتبرة فثمة شرع اهلل.
فإن  الفقهاء  لدى  معتبًرا  ضابًطا  العرف  كان  وإذا 
العرف ال يقصد به العرف اخلاص لكل قبيلة أو عزبة 
، إمن��ا هو العرف  أو قرية أو جنع أو جتمع على ح��دة 
 ، العام الذى تعارف عليه القوم وإن لم يسنوه قانوًنا 
فما بالكم إذا تعارف عليه القوم وسنوه قانوًنا أو أقرته 
مجالسهم النيابية فى ضوء الدستور الذى اصطلحوا 
عليه وارتضوه لتسيير شئون حياتهم وتنظيم حركتها 
ق��رره الشرع من حق احلاكم فى تقييد  ، ناهيك عما 
ي��ت��ع��ارض م��ع نص  امل��ع��ت��ب��رة مب��ا ال  امل��ب��اح للمصلحة 

صريح قطعى الثبوت والداللة.
والقضية التى نحن بصددها واح��دة من القضايا 
احلياتية ال��ت��ى ل��م ي��رد ف��ى ب��ي��ان حت��دي��د س��ن ال���زواج 
ف��ي��ه��ا ن����ص ق���اط���ع ، ال م����ن ص���ري���ح ال����ق����رآن وال م��ن 
وال��رأى  لالجتهاد  متسع  فيها  فصار   ، السنة  صحيح 
والرأى اآلخر وفق ما تقتضيه املصلحة ، على أن فقه 
، وترجيح ما  وامل��ف��اس��د  املصالح  امل��وازن��ات وح��س��اب��ات 
ال  متأنية  ن��ظ��رات  منا  يتطلب  منها  ترجيحه  يجب 
نظرة واح��دة قبل أن نصدر أى فتاوى فى هذا الشأن 
، بل أرى أن أمر الفتاوى فى مثل هذه القضايا يحتاج 
��ا ل��ل��م��ؤس��س��ات امل��ع��ت��ب��رة ال اج��ت��ه��اد  اج���ت���ه���اًدا ج��م��اع��ّيً
األشخاص أو األف��راد ، وال سيما إذا كان بعض هؤالء 
األش��خ��اص أو األف����راد مب��ع��زل ع��ن اس��ت��ي��ع��اب قضايا 
ال��ع��ص��ر وم��س��ت��ج��دات��ه ، ف��م��ا ب��ال��ك إذا ك���ان���وا أو ك��ان 
بعضهم مب��ع��زل ع��ن ق��واع��د اإلف��ت��اء وأص��ول��ه أص���اًل؟ 
ب��ل فما بالكم إن ك��ان م��ن يفتى ف��ى ال��ش��أن ال��ع��ام من 
غير املتخصصني أو حتى من غير الدارسني لألصول 
ال��ش��رع��ي��ة ع��ل��ى وج��ه��ه��ا امل��ط��ل��وب إن ل��م ي��ك��ن م��ن غير 

الدارسني لها أصال.
وال ش��ك أن إص���دار مثل ه��ذه الفتاوى ال ميكن أن 
تستند فقط إلى محصولنا مما قرره بعض الفقهاء 
تغييًرا  طبيعتها  تغيرت  وبيئات  وظ���روف  عصور  ف��ى 
كبيًرا فى زماننا ومكاننا وبيئتنا ، وأصبح من يتصدر 
املعاصرة فى  والقضايا  األم��ور  ه��ذه  لإلفتاء فى مثل 
حاجة ملحة إلى أن يلم إلى جانب أصول وقواعد فقه 
األحكام بفقه العصر والواقع ومستجداته وتداعياته 
وحت����دي����ات����ه وظ�����روف�����ه االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
وال��ص��ح��ي��ة ، مب���ا ي��ت��ط��ل��ب ض�����رورة االس��ت��ئ��ن��اس ب���آراء 
اخل����ب����راء امل��خ��ت��ص��ني م���ن األط����ب����اء وع���ل���م���اء ال��ن��ف��س 

واالج��ت��م��اع ، ب��ل إن��ن��ا ق��د ن��ك��ون بحاجة م��اس��ة لنظرة 
العالم  دول  مختلف  ف��ى  حولنا  ي���دور  م��ا  نحو  أوس���ع 
ال��دول وتعهداتها فى ضوء ما وقعت عليه  والتزامات 
فيها  ينظر  كما  االستطاعة  ألن   ، دولية  مواثيق  من 
إلى حال األفراد ينبغى أن ينظر فيها أيًضا إلى أحوال 

وقدرات الدول.
وإذا كان الفقهاء قد حتدثوا عن الباءة وهى القدرة 
على الوفاء بحق ال��زواج ف��إن األم��ر بال شك ال ميكن 
اجلنسية  وال��ط��اق��ة  ال��ق��درة  ف��ى  يقصر  أو  يحصر  أن 
، إمن���ا ه��و ال��ق��درة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ق��ي��ادة سفينة احل��ي��اة 
اقتصادية  تبعات  وتتطلبه من  تقتضيه  الزوجية مبا 
ظلًما  وبناتنا  أب��ن��اءن��ا  نظلم  اجتماعية  ومسئوليات 
كبيًرا إن حملناهم إياها دون احتمالهم لها أو قدرتهم 
على هذا االحتمال أو حتى مجرد إدراكهم ملا يقتضيه 
واج������ب ك����ل م����ن ال����زوج����ني جت�����اه اآلخ������ر م����ن ح��ق��وق 
يغلب  م��ا  لهم  نهيئ  ل��م  وم��ا   ، ومسئوليات  وواج��ب��ات 
االرتباط  أقل تقدير جناح هذا  الظن معه على  على 
الشباب  ب��ني  املرتفعة  ال��ط��الق  ح���االت  س��ر  فما  وإال   ،
املتزوجني حديًثا إن لم يكن عدم تأهيلهم وتهيئتهم 
بالقدر الكافى وإدراك كل منهم ملا تتطلبه وتقتضيه 
ح��ق��وق ب��ن��اء األس����رة ال��س��وي��ة ك��أس��اس ل��ب��ن��اء مجتمع 
س���وى متماسك ق���ادر ع��ل��ى ص��ن��ع احل��ض��ارة واق��ت��ح��ام 

عباب احلياة الصعبة.
وال شك أن الزواج مسئولية كبيرة ، وميثاق غليظ 
، شرعه اإلسالم ليسكن كل من الزوجني إلى بعضهما 
البعض فى مودة ورحمة ، حيث يقول احلق سبحانه : 
” َوِمْن َآَياِتِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم أَْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا 
َذِل��َك آَلََي��اٍت  ِف��ى  ِإنَّ  َورَْح��َم��ةً  ًة  َم���َودَّ َبْيَنُكْم  َوَج��َع��َل  ِإَلْيَها 
��ُروَن” ، ف��الب��د م��ن ال��ت��أك��د م��ن أن ك��ال من  ِل���َق���ْوٍم َي��َت��َف��كَّ
الرجل وامل��رأة فى سن ق��ادر على حتمل أعباء وتبعات 
كل منهما  س��واء فى مسئولية  الزوجية  العالقة  ه��ذه 
جتاه اآلخر أم فى حتملهما معا واجبهما جتاه ما قد 

يرزقان به من الولد .
والذى ال شك فيه أن زواج القاصرات ظلم لهن ، و 
ملا قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، وظلم للمجتمع 
مبا يترتب على هذا الزواج من آثار وتبعات اجتماعية 
، فضال عما يترتب على زواج القاصر من آثار نفسية و 

رمبا صحية و غالبا حرمانها .

بقلم .أ. د: محمد مختار جمعة
وزير األوقاف
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قام محمد سعفان وزير القوى العاملة فى إطار جوالته امليدانية بتسليم  50589  وثيقة للتأمني التكافلى  ضد 
الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى املستديم والجزئي، منها نحو  4525 وثيقة لصغار الصيادين، 

و  46064 وثيقة للعمالة غري املنتظمة بمحافظات الدقهلية، واملنوفية ، واإلسماعيلية ، والبحر األحمر ، ومطروح 
،وسوهاج ، وجنوب سيناء، والسويس، وتحملت قيمة بوالص التأمني على الحياة حسابات رعاية العمالة غري 

املنتظمة بمديريات القوى العاملة بهذه املحافظات.
وقال »سعفان«، إن ذلك جاء بناًء على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية واملعنية 

باالهتمام ورعاية ومساندة العمالة غري املنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا،  ووضع 
خطة كاملة لرعاية هذه الفئة ، كاشفا عن أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة 

على مستوى كافة املشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم 
لرعايتهم صحيًا واجتماعيا وتأمينيًا.

وأشار وزير القوى العاملة إىل أن هذه البوليصة حماية ألسر هذه العمالة من املخاطر التى قد يتعرضون لها فى 
أماكن العمل املختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه فى حاالت العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة بحيث 

يتوفر دعم ألسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.
وقال الوزير : إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمني التكافلى هى حماية األسرة املصرية من املخاطر التى 

تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل املختلفة، وذلك بصرف تعويض له فى حاالت العجز الكلى والجزئى 
والوفاة ، بحيث يتوفر دعم ألسرته يعينها على أمور الحياة ، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ليست نهاية املطاف، وإنما هى 

بداية الرعاية لتلك الفئة خالل املرحلة القادمة، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة ألبنائها ، وليعلم كل 
منهم أن الدولة املصرية لن ترتك أى عامل منهم إال وستوفر له الرعاية والحماية  الالزمة .

وأشار سعفان إىل أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفرتة الحالية تتمثل  فى رعاية العمالة غري املنتظمة 
والصيادين كأوىل االهتمامات التى توليها الوزارة كل الجهد بناء على توجيهات القيادة السياسية ، منوها إىل 

أنه فى خالل لقاءاتنا السابقة مع الصيادين فى املحافظات املختلفة لدراسة مشكالتهم والوقوف على حلول لها 
وجدنا أن املشكلة الرئيسية تكمن فى أن الصيادين الذين يملكون رخصة للصيد مؤمن عليهم وبالتاىل هم خارج 

منظومة العمالة غري املنتظمة، ومع ذلك أصدرت توجيهات ملديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بضم 
الصيادين لفئة العمالة غري املنتظمة ووضعهم تحت مظلة الرعاية التى تقدمها الوزارة إجتماعيًا وصحيًا لتلك 

الفئة.
وفيما يلى تفاصيل الجوالت امليدانية فى 8 محافظات:

فى إطار مبادرة »حياة كريمة«

لقوى العاملة يسلم 50589 وثيقة تأمين تكافلى للصيادين والعمالة غير المنتظمة فى 8 محافظات 
زير ا

و
ة البوليصة وتصرف فى حاالت العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة
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ــر الـــقـــوى الــعــامــلــة مــحــمــد ســعــفــان، جـــوالتـــه املــيــدانــيــة  ــ ــل وزيـ ــ   واصـ
للمحافظات، حيث قام بزيارة ملحافظة الدقهلية فى إطار مبادرة »حياة 
ورعاية  لالهتمام  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها  التى  كــرميــة«، 
ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير املنتظمة لرعايتهم اجتماعيا 
خالل  من  الفئة   هــذه  لرعاية  كاملة  خطة  وتنفيذ   ، وتأمينًيا  وصحًيا 

إنشاء قاعدة بيانات سليمة.
الــوزيــر يرافقة  املحافظ الدكتور أميــن مختار  وفــى هــذا اإلطـــار قــام 
بتسليم  5344 بوليصة تأمني تكافلى ضد احلــوادث الشخصية تغطى 
الوفاة، أو العجز الكلى املستدمي أو اجلزئي،  لصغار الصيادين والعمالة 
غير املنتظمة، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب املحافظ، وعبد القادر 
القوى  وزارة  وكيل  عــمــران  وعــزت   ، للمحافظة  الــعــام  السكرتير  الــنــورى 
العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل،  وأحمد القللى  مدير مديرية 

القوى العاملة باملحافظة.
وقال الوزير فى مستهل كلمته: جئتكم إليك اليوم  فى إطار توجيهات 
القيادة السياسية للحكومة وكل اجلهات املعنية، لرعاية ومساندة  صغار 
الشكر  مقدما  كرمية،  حياة  ليحيوا  املنتظمة  غير  والعمالة  الصيادين 
الفئة  بــه حلصر هــذه  قــامــوا  الــذى  املــديــريــة على املجهود  لكل موظفى 
من  يتم  لرعايتهم،  سليمة  بيانات  قاعدة  إلنشاء  كاملة  خطة  لتنفيذ 
خاللها تقدمي الرعاية والدعم واملساندة وفقا لتلك القاعدة والتواصل 
املختلفة  حياتهم  نــواحــى  فــى  تــواجــهــهــم  الــتــى  مشكالتهم  حلــل  معهم 

بالتعاون مع اجلهات املعنية املختلفة.   
أوفى  التواجد معكم لكى  والــيــوم  حرصت على   : الوزير قائال  وتابع 
مبا تعاهدنا به أمام القيادة السياسية بتسليم  وثيقة للتأمني التكافلى 
ضد احلوادث الشخصية، مشيرا إلى أن هذه البوليصة حماية ألسر هذه 
العمالة من املخاطر التى قد يتعرضون لها فى أماكن العمل املختلفة، 
أو  وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه فى حاالت العجز الكلى 
اجلزئى أو الوفاة- ال قدر اهلل- بحيث يتوفر دعم ألسرة كل عامل يعينها 

على أمور احلياة.
يوميا فى  الفئات  تلك  لها  تتعرض  التى  املخاطر  أن  الوزير  وأضــاف 
جديدة  وآلــيــات  أساليب  فــى  تنظر  العاملة  الــقــوى  جعل  عملها  مــجــال 
لرعايتها، ومنها وثيقة التأمني املقدمة اليوم، والتى حتتاج ان تزيد من 
األرقام التى تستلمها، فى الفترة القادمة حتى تشمل كل العمالة غير 

املنتظمة والصيادين املوجودين باملحافظة.
البوليصة حتملت قيمتها  : إن هذه  العاملة قائال  وتابع وزير القوى 
أنها  مــؤكــدا  باملديرية،  املنتظمة  غير  العمالة  رعــايــة  حسابات  بالكامل 

ماهى إال جزء بسيط تقدمه الدولة املصرية لرعاية أبنائها من العمالة 
الرعاية فى  أوجــه  الكثير من  يتبعها  بداية ســوف  وهــى   ، املنتظمة  غير 
املرحلة القادمة لتلك الفئة، الفتا إلى أن مصر التى لم تبخل على أى 
مواطن فيها بأى خدمة، فكل اخلير الذى نحيا فيه منها، لها كل الفضل 

علينا تسعى لتوفير الراحة واألمن ملواطنيها.
حالة  فــى  فئاتها  بكل  املنتظمة  غير  العمالة  على  أنــه  سعفان  وأكـــد 
وتقدمي  باملديريات  بهم  اخلــاصــة  لـــإدارة  التوجه  طلب  ألى  االحــتــيــاج 
مع  بــالــتــعــاون  بــه  املختصة  للجهات  وتــقــدميــه  ودراســـتـــه  لبحثه  طلبها 

محافظة الدقهلية ومديريات اخلدمات باملحافظة .
شــــدد الـــوزيـــر عــلــى ضـــــرورة إثـــبـــات املــهــنــة بــبــطــاقــات الـــرقـــم الــقــومــى 
للعمالة غير املنتظمة بعد استخراج شهادة قياس مستوى املهارة مجانًا 
يتسنى  حتى  وقــت،  أســرع  فى  باملديريات،  البيانات  بقواعد  للمسجلني 
لكل  تكون جــاهــزة  الفئات  لتلك  بيانات متكاملة  قــاعــدة  إعـــداد  لــلــوزارة 
يتم  بعدها  الفئة،  لتلك  املساندة  أوجــه  تقدمي  ترغب فى  التى  اجلهات 
لها  مــا ميكن تقدميه  وبــحــث  تلك اجلــهــات  مــع  اجــتــمــاع مشترك  عمل 

لتحقيق املولية فى اآلداء .
ــن املــصــرى  ــواطـ ــادرة »حـــيـــاة كـــرميـــة« هــدفــهــا املـ ــبـ ــر : إن مـ ــوزيـ وقــــال الـ
فــى أنــحــاء اجلــمــهــوريــة، وتـــعـــاون مستمر بــني جــهــات الـــدولـــة ووزاراتـــهـــا 
ومحافظاتها، حتت مظلة تلك املبادرة كل فى مجاله وتخصصه لينطلق 
اجلميع ليشارك فى بناء وطنه، مؤكدا أن الدولة املصرية ال تألوا  جهدا 
فى خدمة أبنائها من العمالة بشكل عام والعمالة غير املنتظمة بشكل 

خاص.
وعــبــر الــوزيــر عــن فــخــره بــكــونــه املــســئــول عــن عــمــال مــصــر، ألنــهــم هم 
الذخيرة لهذا الوطن، وميثل الصف األول فى الدفاع عنه، وهو حامية 
والعنصر األساسى فى منوه وتقدمه، وهو الذى يضيف ويرفع من شأن 
هذا الوطن،  الفتا  أن العامل املصرى هو من أفضل العمال على مستوى 

العالم إذا ما توافرت له اإلمكانيات والقدرات.
املصرية  الــدولــة  أقرتها  التى  االستثنائية  املنحة  أن  الــوزيــر  وأضـــاف 
الفئة  تــلــك  رعــايــة  نــحــو  الــطــريــق  بــدايــة  كــانــت  املنتظمة  غــيــر  للعمالة 
يأتى  التكافلي،  واالجتماعى  الصحى  التأمني  مظلة  حتــت  وشمولها 
ــات، حــيــث يــتــم حــالــيــا حــصــر الــعــمــالــة غير  بــعــدهــا الــعــديــد مــن اخلـــدمـ
الواقع  أرض  على  تتم  التى  املــشــروعــات  كافة  فــى  والصيادين  املنتظمة 
مدينة  فى  العمالة  حصر  مت  حيث  املعنية،  اجلهات  كافة  مع  بالتعاون 
ألــف عــامــل، ومت االنتقال  العلمني اجلــديــدة ووصــل عــدد املسجلني ٢5 
إلى العاصمة اإلداريــة ووصــل عدد املسجلني إلى 15 ألف عامل ومــازال 
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التسجيل مستمر  فى بورسعيد للوصول للتغطية الشاملة لتلك الفئة 
على مستوى محافظات مصر.

ووجه الوزير رئيس اإلدارة املركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل 
على  املنتظمة  غير  للعمالة  واقــعــى  حصر  بعمل  مــديــريــات  كــل  بقيام 
اجلهات  مع  بالتعاون  عنهم  كاملة  بيانات  قواعد  وإعـــداد  الــواقــع  أرض 
، ومبادرة  املبادرات التى مت إطالقها  التى تقدم خدمات فيها فى إطــار 
»حياة كرمية«، كما وجه مدير املديرية بسرعة التعامل مع العمالة غير 
املنتظمة املسجلة من خالل بطاقات الرقم القومى املثبت فيها مهنته 
كعامل غير منتظم،  مؤكدا أنه لن يتم صرف أى منح لهم إال بعد تعديل 
املهن التى يعملون بها فى أسرع وقت ممكن واملساعدة فى استخراجها 

بالتواصل فيما بني اجلهات املعنية.
ومن جانبه أشاد محافظ الدقهلية  بجهود مديرية القوى العاملة 
والــصــيــاديــن،  املنتظمة  غير  العمالة  لــرعــايــة  بــه  تــقــوم  ومــا  باملحافظة 
املتقدمني لطلبها ســواء من  العمل  وما توفره من فرص عمل لراغبى 
أى  من  تلقيها  يتم  والتى  التكنولوجي،  املركز  من  أو  املحافظة  خــالل 
اخلاص  القطاع  شركات  فى  توظيفهم  يتم  والتى  أخــرى،  رسمية  جهة 

واالستثمارى.
الفترة  فــى  الفئة  بتلك  السياسية  الــقــيــادة  اهــتــمــام  املــحــافــظ  وأكـــد 
مستوى  على  لرعايتهم  أطلقها  التى  كرمية«  »حياة  ومــبــادرة  األخــيــرة 

اجلمهورية وما تقوم به وزارة القوى العاملة فى إطارها. 
وفــــى نــفــس الــســيــاق رحــــب أحــمــد الــقــلــلــى مــديــر املـــديـــريـــة بــالــوزيــر 
ــافــــظ،  وعـــمـــال مــصــر املــخــلــصــني مـــن الــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة  واملــــحــ
والصيادين، مؤكدا  اهتمام القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد 
املنتظمة  غير  والعمالة  عــام   بشكل  للعمالة  ورعايته  السيسى  الفتاح 
بشكل خــاص ، وخاصة فى ظل جائحة كــورونــا، والــذى وجــه بحصرها 
فى أنحاء اجلمهورية وكان للدقهلية فى إطار ذلك نصيبا ليس بقليل 
، حــيــث قــامــت بحصر مــا يــزيــد عــن ٧4 ألـــف عــامــل ومت صـــرف املنحة 

الرئاسية لهم على ٦ دفعات.
واســتــعــرض مــديــر املــديــريــة مـــا قــامــت بـــه بــصــرف مــنــح استثنائية 
للعمالة غير املنتظمة املسجلة فيها والتى بلغت 4٢5٢ عامال ، بإجمالى 
5 ماليني جنيه فى العام املاضي، كما مت إصدار ٢٧00 شهادة »أمان« لهم .

سعفان ومحافظ الدقهلية يسلمان   5344 بوليصة تأميــــــــــــــــــــــــــن تكافلى  للصيادين والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة

١٧



العمل أبريل 2021

ومحافظ  العاملة  القوى  وزيــر  سلم  كما   
ــل لـــــــذوى الــهــمــم  ــمـ ــد عـ ــقـ ــلـــيـــة ٧1 عـ الـــدقـــهـ
»حياة  ملبادرة  تنفيذا   ، باملحافظة  والعزمية  
عبدالفتاح  الــرئــيــس  أطلقها  الــتــى  كــرميــة«، 
واهتمام   ، الفئة  بهذه  لالهتمام   السيسي، 
الهمم والعزمية على مستوى  بــذوى  الـــوزارة 
 ٢٧ مستوى  على  العاملة  الــقــوى  مــديــريــات 
مبحافظة، استيفاء لنسبة الـ 5 % املقررة لهم، 
وذلك بحضور  هيثم الشيخ نائب املحافظ، 
العام  الــنــورى السكرتير  الــقــادر  والــلــواء عبد 
للمحافظة ، وعزت عمران وكيل وزارة القوى 
العمل،   ســوق  ومعلومات  للتشغيل  العاملة 
وأحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة 

باملحافظة.
 واطـــمـــأن الـــوزيـــر خــــالل تــســلــيــم الــعــقــود 
على مرتبات ذوى الهمم ، ووجدها فى إطار 
احلد األدنــى لألجور، مؤكدا أن كل ما يقدم  
لهذه الفئة ليس من أشخاص، إمنــا هو من 
مصر، ملا يستحقه ذوو االحتياجات اخلاصة، 

اعترافا بقيمتهم وقدرتهم على العمل..
وشـــدد الـــوزيـــر، عــلــى أهــمــيــة تــقــدمي كامل 
الــدعــم والــرعــايــة لــــذوى الــهــمــم والــعــزميــة ، 
فى  ممثلة  لهم  بسيطة  بسمة  ولــو  بتقدمي 
فـــرصـــة عــمــل جتــعــلــهــم يــشــعــرون بــالــســعــادة 
ــاًل، كى  وذويـــهـــم، وجتــعــل لــكــل فـــرد منهم دخــ

يستطيع أن ينتج ويضيف ملجتمعه.
ــة لــديــهــم  ــئـ ــفـ ــذه الـ ــ وأكـــــــد ســـعـــفـــان  أن هــ
إمــكــانــيــات كــبــيــرة، وأن مـــن بــيــنــهــم كـــفـــاءات 
تـــتـــســـاوى، إن لـــم تــكــن أفــضــل مـــن كــثــيــر من 
األصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدى والرغبة 
مشيًرا  الـــذات،  وإثــبــات  النجاح  فى  الشديدة 
إلــــى ضــــــرورة االهـــتـــمـــام بــتــدريــبــهــم وإثـــقـــال 
تــثــبــت للمجتمع  أولــــى  كــخــطــوة  مــهــاراتــهــم 
وألصحاب األعمال أنهم قادرون على العمل، 
والتحدى واإلجنــاز، مبا لهم من قدرة كبيرة 

على العطاء.
ــر، االســتــمــرار فــى االنــطــالق  ــوزيـ ــد الـ ووعــ
لــبــذل املــزيــد مــن االهــتــمــام بــهــذه الــفــئــة من 
أمت  الـــوزارة على  أن  وتشغيل، مشدًدا  تدريب 
يكونوا  كى  العملية  قدراتهم  لرفع  استعداد 
َلِبَنةً صاحًلة فى بناء االقتصاد القومى ورفع 

شأن الدولة املصرية. 
ــدم فـــى بـــدايـــة كلمته  ــان الـــوزيـــر قـــد قــ ــ وكـ
بتوفير  قامت  التى  للشركات  شكره  خالص 
االحتياجات  ذوى  من  ألبنائنا  الفرص  هــذه 
اخلـــاصـــة، مـــؤكـــًدا أن الـــدولـــة املــصــريــة ُتبلى 
بالء حسًنا فى االهتمام مبلف ذوى القدرات 
ــة، طــبــقــا  ــيــ ــالــ اخلــــاصــــة خـــــالل الـــفـــتـــرة احلــ

لتوجيهات القيادة السياسي.

..ويسلمان 71 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة بالمحافظة 
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ــر الــقــوى الــعــامــلــة ، ومــحــافــظ   كــمــا الــتــقــى وزيــ
اخلــارج   مــن  العائدة  املصرية  العمالة   ، الدقهلية 
بــاملــحــافــظــة  ، ملــســاعــدتــهــم فـــى عــمــل مــشــروعــات 
صــغــيــرة ، وذلـــــك بـــحـــضـــور  هــيــثــم الــشــيــخ نــائــب 
الــنــورى السكرتير  الــقــادر  املــحــافــظ، والــلــواء عبد 
العام للمحافظة ، وعزت عمران وكيل وزارة القوى 
العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل،  وأحمد 
باملحافظة،  العاملة  القوى  مديرية  مدير  القللى 
واملــــحــــاســــب أميــــــن مــــوســــى مــــديــــر فــــــرع اجلـــهـــاز 

باملنصورة.
كلمته،  مستهل  فــى  العاملة،  الــقــوى  وزيـــر  أكــد 
أن الـــدولـــة املــصــريــة وقــيــادتــهــا الــســيــاســيــة وجهت 
اخلارج،  من  العائدة  املصرية  بالعمالة  باالهتمام 
الفئة  بتلك  االهتمام  على  الـــوزارة  عملت  وعليه 
وتوفير وضع ال يشعرها بأنها تركت مجال عملها 
فى أى دولة وال يوجد لها فرص فى بلدها، الفتا 
إلى أنه حضر إلى لقائهم خلدمتهم، ولكى يطمئن 
على جناح املشروعات التى تقدموا بها، وفى نفس 
الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة 

مشروعاتهم، وليكتب له فى النهاية النجاح.
وكان الوزير قد رحب الوزير فى مستهل كلمته  
باحلضور ، مشيدا بالتعاون املثمر  مع جهاز تنمية 
وإدخال  مشروعك  وجهاز   ، واملحافظة  املشروعات 
الــتــعــاون فيها منها  نــحــتــاج  أخـــرى معنية  جــهــات 
العائدة  العمالة  مــن  أبنائنا  خلــدمــة  نــاصــر  بنك 
من اخلارج وخريجى التدريب، كما أشاد بدوره فى 
املتدربني  طلبات  لتلبية  ويسعى  العملية،  تنظيم 
يحتاجون  مــا  لتوفير  ــراءات  ــ اإلجـ جميع  ويسهل 

إليه لعمل مشروعاتهم. 
وأكد الوزير أنه نحتاج إلى اخلروج مبشروعات 
فرص  توفير  خاللها  مــن  ميكن  احلــاضــريــن  لكل 
عمل لشباب آخرين مبا يسهم فى دفع االقتصاد 
قام  اجلهاز  أن  موضحا  املصرية،  للدولة  القومى 
مبساعدة العديد من الشباب فى عمل مشروعات 
والــتــعــرف على طرق  زيــارتــهــا  لهم وسيتم  خــاصــة 
ــع ، واكـــتـــســـاب اخلــبــرة  ــواقـ جنــاحــهــا عــلــى أرض الـ
الـــالزمـــة إلجنــــاح مــشــروعــات جـــديـــدة واالجــتــهــاد 
والطموح ، موجها كالمه للمتدربني قائال : »أبدا 
ــدر خــبــرتــك يــكــبــر مــشــروعــك  بــحــجــمــك وعـــلـــى قــ

وحتقق حلمك ». 
وأضــــاف الـــوزيـــر خـــالل لــقــائــه أن حــلــم الــــوزارة 
اجلمهورية،  مستوى  على  مشروع  ملليون  الوصول 
تـــوفـــر فـــــرص عـــمـــل لـــلـــشـــبـــاب يـــديـــرهـــا خــريــجــى 
والتى بنجاحها يكلل  العائدة،  والعمالة  التدريب 
جناح الوزارة فى توفير فرص عمل والقيام بدورها 
فى املجتمع، نحو املساعدة فى تأسيس مشروعات 
صــغــيــرة ومــتــوســطــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع كـــل اجلــهــات 

املعنية.
وشــــــدد  ســعــفــان عــلــى ضــــــرورة دراســــــة الــســوق 

والــتــســويــق اجلــيــد  قــبــل التصنيع واإلنـــتـــاج وهــو 
العنصر األســاســى فــى جنــاح أى مــشــروع ، مشيرا 
سوف  باملحافظة  العاملة  القوى  مديرية  أن  إلــى 
لهم  وتقدم   العائدة  العمالة  مع  بالتواصل  تقوم 

مع جهاز املشروعات املساعدة فى ذلك. 
وأشار الوزير إلى أن مبادرة »سجل نفسك« التى 
للعمالة  اجلـــارى  مـــارس   1٢ فــى  الــــوزارة  أطلقتها 
املـــصـــريـــة فـــى اخلـــــــارج، مت إطـــالقـــهـــا مـــن الـــدولـــة 
املــصــريــة خلــدمــة أبــنــائــهــا فــى دول الــعــالــم، حتى 
كــامــلــة عنهم تسهل  بــيــانــات  قــاعــدة  عــمــل  يتسنى 
طلباتهم  وتلقى  مشكالتهم  حلل  معهم  التواصل 
وتنفيذها بدون فرض أى استحقاقات ناجتة عن 

هذا التسجيل.
ودعـــا الـــوزيـــر املــصــريــني الــعــائــديــن مــن اخلـــارج 
احلــاضــريــن لــلــقــاء، أن يــقــومــوا بــدعــوة أصــدقــائــه 
تسجيل  بسرعة  اخلــارج  فى  املوجودين  ومعارفهم 
الرسمية  الــوزارة  بياناتهم فى احلملة على موقع 
حتققه  ومــا  لهم  احلملة  تلك  بأهمية  وتوعيتهم 
للشائعات  التصدى  وكــذا  وحقوق،  مزايا  من  لهم 
ألهدافها  احلملة  حتقيق  أمــام  حائال  تقف  التى 

من املغرضني أعداء الوطن.
العائدين من اخلــارج أعدادهم  أن  الوزير  وأكــد 
لــيــســت كــبــيــرة ، يــنــقــســمــون  إلـــى 3 أقـــســـام، منهم 
، ومنهم من مت  من عــاد تلقائيا  من دولــة العمل 
توفير فرص عمل الئقة لهم عقب عودته، ومنهم 
مــن اخــتــار عمل مــشــروع صغير، ومت تسهيل ذلك 
أن  املشروعات، موضحا  تنمية  بالتعاون مع جهاز 
يقوم  مشكلة  لديه  العائدة  العمالة  من  عامل  أى 
بتقدميها إلى مكتب املحافظ وسيتم العمل على 

حلها.
وأشــــار الــوزيــر إلـــى أنـــه يــتــم بالفعل زيــــادة عــدد 
العائدين  اجلهات املشاركة فى مساعدة املصريني 
من اخلارج وتوفير التنافسية فى تقدمي اخلدمات 
ترضى  التى  اخلدمات  أفضل  لتوفير  ضمانا  لهم 

طموح وأحالم املصريني.
من جانبه أكد املحافظ على أنه يتم التواصل 
مــع كــافــة اجلــهــات الــتــى يحتاجها الــعــائــدون من 
تقوم  كما  لهم،  التسهيالت  كافة  لتقدمي  اخلــارج، 
توفيرها  يتم  جديدة  مشروعات  بعمل  املحافظة 
ألبـــنـــاء املــحــافــظــة خــاصــة الــعــائــديــن مـــن اخلـــارج 
ــدا أن  ــؤكــ ــع طـــمـــوحـــاتـــهـــم وأمـــانـــيـــهـــم، مــ تــتــفــق مــ
بأى  أبنائها  من  ابــن  أى  على  تبخل  لن  املحافظة 
خــدمــة يــحــتــاج إلــيــهــا فــى ظــل الــقــيــادة السياسية 

وتنفيذا لتوجيهاته.  
ــرع اجلــهــاز  ــن مـــوســـى مـــديـــر فــ واســـتـــعـــرض أميــ
منها  اجلهاز،  يقدمها  التى  اخلدمات  باملنصورة، 
إقراض املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية 
الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.

.. ويلتقيان العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة 
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 كما سلم  وزير القوى العاملة ،  ومحافظ الدقهلية ، شهادات الدورات 
التدريبية على مهن كهرباء التوصيالت  والتفصيل واحلياكة والسباكة 
العاملة  الــقــوى  مبديرية  الثابتة  واملــراكــز  املتنقلة  بــالــوحــدات  الصحية 
مبحافظة الدقهلية والتى مت إطالقها ضمن مبادرة »مهنتك مستقبلك«، 
تنفيذا ملبادرة »حياة كرمية«، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
النورى  القادر  واللواءعبد  املحافظ،  نائب  الشيخ  هيثم  بحضور  وذلــك 
العاملة  القوى  وزارة  وكيل  عمران  وعــزت   ، للمحافظة  العام  السكرتير 
للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللى  مدير املديرية القوى 

العاملة باملحافظة.
الـــوزارة اطلقت  ٢٧ وحـــدات تدريب  وأوضـــح وزيــر الــقــوى العاملة، أن 
متنقلة  جتـــوب قـــرى وجنـــوع مــحــافــظــات اجلــمــهــوريــة ، وذلـــك فــى إطــار 
مبادرة »حياة كرمية« لدعم األسر األكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس 
مستقبلك«  »مهنتك  ــوزارة  ــ الـ مــبــادرة  خـــالل  مــن  السيسى  الــفــتــاح  عــبــد 

للتدريب املهني.
اتخذ منحى جديد وطرق  املهنى فى مصر  التدريب  أن  الوزير  وأكــد 
متطورة على مستوى كل املحافظات، بإطالق هذه الوحدات التى جتوب 
وكهرباء  واحلياكة  التفصيل  مهن  على  التدريب  لتوفر  املحافظات  كل 
والنجوع   الــقــرى  تلك  حتتاجها  التى  الصحية،  والسباكة  التوصيالت 
الفتا إلى أن مستوى خريجيها وصل ألعلى املستويات،  حى يتم تقدمي 

خدمات التدريب مجانا لكل املتدربني واملتدربات.
أوضح الوزير أن هذه الوحدات وفرت اجلهد والتعب على املتدربني من 
االنتقال ملراكز التدريب املهنى الثابتة فى املراكز واملدن، كما مت إعدادها 

وحتديثها وفق أعلى املستويات، وأحدث األجهزة واملعدات خلدمة أبناء 
الــوطــن فــى قــرى وجنـــوع اجلــمــهــوريــة مبــا يضيف رونــقــًا خــاصــًا لعملية 
للمتدرب وفق مهاراته  توفير فرصة عمل الئقة  التدريب، ميكن بعدها 
التى اكتسبها من التدريب أو عمل مشروع خاص منفردا أو بشراكة مع 

زمالؤه املتدربني ليحقق حلمه ويكون من أرباب العمل مستقبال.
ــة بــاســتــمــرار  ــرازيـ ــتـ ــــه يــتــّم تــطــبــيــق كـــل اإلجــــــــراءات االحـ ونــــوه إلــــى أنَّ
بتخفيض عــدد املــتــدربــني فــى الــــدورة الــواحــدة إلــى 10 مــتــدربــني فقط 
على  الطبى  الكشف  توقيع  عن  فضال  والكحول،  الكمامات  وتسليمهم 
املتدربني  على  والتأمني  التدريبية،  بــالــدورات  االلتحاق  قبل  املتدربني 
التى يحتاجها  الكتابية  األدوات  وتسليمهم جميع  العمل  اصابات  ضد 

املتدرب فى أثناء التدريب.
وكشف وزير القوى العاملة، أنَّ هناك وحدة خاصة بديوان عام الوزارة 
وإزالة  العمل   أداء  التدريب بصورة يومية للوقوف على  ملتابعة وحــدات 
أى معوقات قد تعترض سير العمل بهذه الوحدات على املهن التى يتم 

التدريب عليها.
ووجه وزير القوى العاملة، رسالة لكل سيدة وشاب يرغب فى التدريب 
لفتح آفاق أرحب نحو مستقبله قائال: »أعيدوا اكتشاف أنفسكم باآللية 
اجلديدة للتدريب، تدرب وتعلم كيف تعمل وتضيف نفسك ومجتمعك، 
أطلُب منكم أن تضاعفوا اجلهد والعمل لنبنى الوطن من أجل التنمية 
، ونــحــن ال نــدخــر جــهــًدا فــى مــســاعــدتــكــم«، مشيرا إلــى أنَّ الــشــبــاب بعد 
التدريب سيكون فى إيدك شنطة عدة وتليفون وكارت بقى صاحب عمل.

 .. ويسلمان شهادات الدورات التدريبية   بالوحدات المتنقلة والمراكز الثابتة
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ــر الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة، ومــحــافــظ  ــ ــارك وزيــ ــ كـــمـــا شــ
الدقهلية، ، بزرع  1050 شجرة زيتون داخل  وخارج 
وذلك  »هنجملها«،  مبادرة  ضمن  املحافظة،  ديــوان 
بحضور  هيثم الشيخ نائب املحافظ، وعبد القادر 
، وعزت عمران  للمحافظة  العام  السكرتير  النورى 
وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق 
العمل،  وأحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة 
باملحافظة، واملهندس محمد سعيد قبطان، منسق 
عام املبادرة، وذلك إطار املبادرة والتى انطلقت على 

مستوى اجلمهورية.
إلى  املبادرة تهدف  إن  العاملة:  القوى  وقال وزير 
جتميل املــحــافــظــة بــاألشــجــار املــثــمــرة الــتــى تشمل 
أشـــجـــار زيـــتـــون ولــيــمــون وتــــني، مــشــيــرا إلـــى أهمية 
مـــبـــادرة »هــنــجــمــلــهــا« لـــزيـــادة املــســاحــات اخلــضــراء، 
ــم املـــحـــافـــظـــة لـــلـــمـــبـــادرة ذات الــبــعــد  ــيـــًدا بـــدعـ مـــشـ
ذو  املثمرة  األشــجــار  غــرس  ومــشــروع  االستراتيجى 
السواعد  جلميع  التحية  موجها  اقتصادية  قيمة 

املشاركة فى املبادرة.
زراعــة  أكــد  املحافظ حريصة على   من ناحيته، 
اخلضراء  املساحة  لزيادة  باملحافظة  األماكن  كافة 
ــنـــني بــأهــمــيــة  وكـــذلـــك تــنــمــيــة الـــوعـــى لــــدى املـــواطـ
األشجار واحلفاظ على البيئة، وأشاد بهذه املبادرة 

التى تساهم فى زراعة مليون شجرة مثمرة.
ومــــن نــاحــيــتــه، أشــــار املــهــنــدس مــحــمــد قــبــطــان، 
منسق عام مبادرة »هنجملها« إلى أن املبادرة تهدف 
والقرى  املحافظات  فى  املثمرة  األشجار  زراعــة  إلى 
ــوارع الــرئــيــســيــة ونــشــر  ــشــ واجلـــامـــعـــات املــصــريــة والــ
الــرئــيــس عبد  لــتــوجــيــهــات  الــبــيــئــي، تنفيذا  الــوعــى 
الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل املشاركة املجتمعية 

الهادفة.

.. ويزرعان 1050 شجرة زيتون بالمحافظة ضمن مبادرة »هنجملها«
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كـــمـــا كـــــرم وزيــــــر الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة ، ومــحــافــظ 
الدقهلية، 1٧ من العاملني مبديرية القوى العاملة 
بــالــدقــهــلــيــة تــقــديــرا جلــهــودهــم املــخــلــصــة فــى أداء 

العمل وخدمة املواطنني من أبناء املحافظة. 
وفى جو ملئ مبشاعر احلب والوفاء ، قدم وزير 
املكرمني،  مــن  لكل  تقدير  شــهــادة  العاملة   الــقــوى 
يأتى ذلك فى إطار جولة الوزير باملحافظة لتسليم 
3٢3٨ وثيقة تامني التكافلى للعمالة غير املنتظمة 
ضد حاالت العجزالكلى واجلزئى  والوفاة، وتسليم 
٢10٧ وثيقة لصغار صيادين املحافظة، وتسليم ٧1 
أبناء املحافظة قدمت  عقد عمل لذوى الهمم من 
من مديرية القوى العاملة، وكذلك تسليم شهادات 
إمتـــام الــتــدريــب خلــريــجــى مــراكــز الــتــدريــب املهنى 

الثابتة والوحدات املتنقلة. 

.. ويكرمان 17 من العاملين بالقوى العاملة بالدقهلية
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وتـــبـــادل محمد ســعــفــان وزيـــر الــقــوى الــعــامــلــة ، 
الــدروع،  أمين مختار   الدكتور  الدقهلية  ومحافظ 
حيث أهدى »سعفان« درع الوزارة لـ »محتار » تقديًرا 
له على اجلهود املبذولة فى خدمة أبناء املحافظة.

كــمــا أهــــدى املــحــافــظ درع املــحــافــظــة إلــــى وزيـــر 
برعاية  اهتمامه  على  لــه  تــقــديــًرا  العاملة  الــقــوى 
ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير املنتظمة، 
، واالسهام فى توفير  الهمم والعزمية  وتعيني ذوى 
من  الــعــائــدة  املــصــريــة  للعمالة  صغيرة  مــشــروعــات 

اخلارج.
جــاء ذلــك خــالل إطــار تسليم الــوزيــر واملحافظ 
5344  وثــيــقــة لــلــتــأمــني الــتــكــافــلــى ضـــد احلــــوادث 
الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى املستدمي، 
واجلزئي،  لصغار الصيادين والعمالة غير املنتظمة 
باملحافظة، حتملت قيمتها حسابات رعاية العمالة 

غير املنتظمة مبديرية القوى العاملة الدقهلية .
وأهدى مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة 
الوزير  مــن  لكل  الشريف  املصحف  القللي،  أحمد 

واملحافظ .

اســتــقــبــل  مــحــافــظ الــدقــهــلــيــة،  
مبكتبه   ، مــخــتــار  أميــــن  ــتـــور  الـــدكـ
ــام املـــحـــافـــظـــة، مــحــمــد  ــ ــوان عـ ــديــ بــ
، فى  العاملة،  القوى  وزيــر  سعفان 
إطار جوالته امليدانية للمحافظات 
فـــى مــســتــهــل زيـــارتـــه لــلــمــحــافــظــة، 
ـــاة كـــرميـــة«،  ـــيـ ــادرة »حـ ــ ــبـ ــ تـــنـــفـــيـــذا ملـ
عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها  التى 
الـــســـيـــســـي، لـــالهـــتـــمـــام ومـــســـانـــدة  
صــغــار الــصــيــاديــن والــعــمــالــة غير 
املــنــتــظــمــة لــرعــايــتــهــم اجــتــمــاعــيــا 
خطة  وتنفيذ   ، وتأمينًيا  وصحًيا 
كاملة لرعاية هذه الفئة  من خالل 

إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

محافظ الدقهلية يستقبل سعفان

.. وتبادالن الدروع  

٢٣



العمل أبريل 2021

سعفان ومحافظ المنوفية يسلمان 3542 بوليصـــــــــــــــــــــــــــــة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

ويف ه����ذا اإلط����ار ق����ام ال���وزي���ر ي��راف��ق��ة  
امل���ح���اف���ظ ال����ل����واء إب���راه���ي���م أب����و ل��ي��م��ون 
تكافلي  ت��أم��ن  ب��ول��ي��ص��ة   3542 بتسليم 
ض������د احل��������������وادث ال����ش����خ����ص����ي����ة ت��غ��ط��ى 
ال����وف����اة، أو ال��ع��ج��ز ال��ك��ل��ى امل��س��ت��دمي أو 
وذلك  املنتظمة،  غير  للعمالة  اجلزئي،  
املحافظ  ن��ائ��ب  م��وس��ي  محمد  ب��ح��ض��ور 
امل��رك��زي��ة  اإلدارة  رئ��ي��س  ع��م��ران  وع����زت   ،
للتشغيل ومعلومات سوق العمل،  وعلي 
ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وي  الزقم مديرية  ح��ام��د 

باملحافظة.
وقال الوزير يف مستهل كلمته: جئتكم 
القيادة  إط���ار توجيهات  ال��ي��وم  يف  إل��ي��ك 
السياسية للحكومة وكل اجلهات املعنية، 
املنتظمة  غير  العمالة  ومساندة  لرعاية 
لكل  الشكر  مقدما  كرمية،  حياة  ليحيوا 
موظفي املديرية على املجهود الذي قاموا 
به حلصر هذه الفئة لتنفيذ خطة كاملة 
لرعايتهم،  سليمة  بيانات  قاعدة  إلنشاء 
والدعم  الرعاية  تقدمي  خاللها  من  يتم 
واملساندة وفقا لتلك القاعدة والتواصل 
معهم حلل مشكالتهم التي تواجههم يف 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  املختلفة  حياتهم  ن��واح��ي 

اجلهات املعنية املختلفة.   
وت��اب��ع ال��وزي��ر ق��ائ��ال : وال��ي��وم  حرصت 

ل���ك���ي أويف مب��ا  م���ع���ك���م  ال����ت����واج����د  ع���ل���ى 
ت��ع��اه��دن��ا ب���ه أم�����ام ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة 
ضد  التكافلي  للتأمن  وثيقة  بتسليم  
احل��وادث الشخصية، مشيرا إلى أن هذه 
البوليصة حماية ألسر هذه العمالة من 
املخاطر التي قد يتعرضون لها يف أماكن 
تعويض  بصرف  وذل��ك  املختلفة،  العمل 
العجز  ح���االت  يف  جنيه  أل���ف   100 ق���دره 
الكلي أو اجلزئي أو ال��وف��اة- ال ق��در اهلل- 
بحيث يتوفر دعم ألسرة كل عامل يعينها 

على أمور احلياة.
ال��ق��وي العاملة قائال : إن  وت��اب��ع وزي��ر 
بالكامل  قيمتها  حتملت  البوليصة  هذه 
ح��س��اب��ات رع��اي��ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر املنتظمة 
ب��امل��دي��ري��ة، م���ؤك���دا أن��ه��ا م��اه��ي إال ج��زء 
لرعاية  امل��ص��ري��ة  ال��دول��ة  ت��ق��دم��ه  بسيط 
، وهي  أبنائها من العمالة غير املنتظمة 
ب���داي���ة س����وف ي��ت��ب��ع��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر م���ن أوج���ه 
الرعاية يف املرحلة القادمة لتلك الفئة، 
ال��ت��ي ل��م تبخل على  الف��ت��ا إل��ي أن مصر 
أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل اخلير 
ال����ذي ن��ح��ي��ا ف��ي��ه م��ن��ه��ا، ل��ه��ا ك��ل الفضل 
ع��ل��ي��ن��ا ت��س��ع��ى ل��ت��وف��ي��ر ال����راح����ة واألم����ن 

ملواطنيها.
ومن جانبه قال محافظ املنوفية : إن 

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، جوالته امليدانية للمحافظات، 
حيث قام بزيارة ملحافظة املنوفية يف إطار مبادرة »حياة كرمية«، التي أطلقها 

الرئيس عبدالفتاح السيسي، لالهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير املنتظمة 
لرعايتهم اجتماعيا وصحًيا وتأمينًيا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة  

من خالل إنشاء قاعدة بيانات سليمة.
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سعفان ومحافظ المنوفية يسلمان 3542 بوليصـــــــــــــــــــــــــــــة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية
توجيهات  إط��ار  ويف  العاملة  القوى  وزارة 
ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��وف��ي��ر 
كافة سبل الرعاية للعمالة غير املنتظمة 
كافة  شملت  متكاملة  رع��اي��ة  خطة  وف��ق 
ج��وان��ب ح��ي��ات��ه��م، ي��أت��ي ه���ذا م��ن أهمية 
ال���دور ال��ذي يقوم ب��ه العامل امل��ص��ري يف 
بناء الدولة املصرية وهو العمود الفقري 
الساعد  وه���م  امل��س��ت��دام��ة،  تنميتها  ن��ح��و 
وجهدهم  بتفانيهم  ال��وط��ن  تبني  ال��ت��ي 

املتواصل. 
الزقم  أك��د علي ح��ام��د  ال��س��ي��اق  ويف نفس 
مدير املديرية:أن الوزارة لم تدخر أي جهد يف 
رعاية العمالة غير املنتظمة من خالل تقدمي 
يعمل  قامت  كما  لها،  اخل��دم��ات  م��ن  العديد 
موقع إلكتروني لتسجيل تلك الفئة لتسهيل 
ص����رف امل���ن���ح ل��ه��ا يف ظ���ل ت���داع���ي���ات ف��ي��روس 
ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، ف��ض��ال ع���ن ت��ش��ك��ي��ل غ��رف��ة 
عمليات ملتابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية 

يف املصانع واملنشآت يف نطاق املحافظة.
واستعرض على الزقم اجنازات  املديرية 

بصرف  قامت  حيث   الفئة،  تلك  رع��اي��ة  يف 
م���ن���ح ل��ل��ع��م��ال��ة غ���ي���ر امل��ن��ت��ظ��م��ة امل��س��ج��ل��ة 

بالوحدة فيها من 1 يناير 2020 وحتى أول 
ألفا   324 و  م��الي��ن   ٧ ب��ل��غ��ت   2021 م����ارس 
كما  ع��ام��ال،   ٦4٩ و  أل��ف��ًا   14 ل���  جنيه  و500 
االجتماعية  للرعاية  منحا  بصرف  قامت 
الفًا   4٩4 بإجمالى  الفئة  لتلك  والصحية 
منح  يف  متثلت  ع��ام��ال   14٧ ل���  جنيه  و500 
أحد  ووف��اة  وف��اة  وزواج ومنح  مولود جديد 
األقارب، فضال عن إصدارها شهادات »أمان« 

ل� 20٨ عامل بإجمالى 104 آالف جنيه.
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.. ويسلمان  15 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالمنوفية

 كما سلم وزير القوي العاملة محمد 
سعفان ومحافظ املنوفية اللواء 

إبراهيم أبو ليمون 15 عقد عمل 
لذوي الهمم والعزمية  باملحافظة ، 
تنفيذا ملبادرة »حياة كرمية«، التي 

أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
لالهتمام  بهذه الفئة ، واهتمام 

الوزارة بذوي الهمم والعزمية على 
مستوى مديريات القوي العاملة 

على مستوى 27 مبحافظة، استيفاء 
لنسبة الـ 5 % املقررة لهم، وذلك 

بحضور محمد موسي نائب املحافظ 
، وعزت عمران رئيس اإلدارة املركزية 

للتشغيل ومعلومات سوق العمل،  وعلي 
حامد الزقم مديرية القوي العاملة 

باملحافظة.
ال��ع��ق��ود  تسليم  خ���الل  ال���وزي���ر   واطمأن 
ع��ل��ى م���رت���ب���ات ذوي ال��ه��م��م ، ووج����ده����ا يف 
إطار احلد األدني لألجور، مؤكدا أن كل ما 
يقدم  لهذه الفئة ليس من أشخاص، إمنا 
هو من مصر، ملا يستحقه ذوو االحتياجات 
علي  وقدرتهم  بقيمتهم  اعترافا  اخلاصة، 
العمل، موجها الشكر للشركات التي قامت 

ب��ت��وف��ي��ر ال��ع��ق��ود ألب��ن��ائ��ن��ا م��ن ه���ذه ال��ف��ئ��ة، 
م��ق��دًم��ا لهم أس��م��ى آي���ات الشكر وال��ع��رف��ان 

والتقدير لهم.
أبناءها  ال��دول��ة تضع  »إن  ال��وزي��ر:  وق���ال 
أعينها،  ن��ص��ب  وال��ع��زمي��ة  ال��ه��م��م  م��ن ذوي 
خاصة بعد إطالق الرئيس السيسي 201٨ 
ع��اًم��ا ل���ذوي ال���ق���درات اخل���اص���ة«، موضحا 
م���ب���ادرة  دش���ن���ت  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  وزارة  أن 
»مصر بكم أجمل« لبذل مزيد من اجلهد، 
لذوي  الالزمتن  والرعاية  العناية  لتقدمي 
ال��ق��درات اخل��اص��ة، م��ؤك��دا أن ال��دول��ة تولى 
بدورهم  إميانًا  الفئة  بهذه  خاصًا  اهتمامًا 
ال��ف��ع��ال يف ك��ل م��ن��اح��ي احل���ي���اة، الف��ت��ا إل��ى 
استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ باالهتمام 
أكثر  م��ب��ادرات  وتفعيل  الفئة،  ه��ذه  برعاية 

إلعطائهم حقوقهم.
وأش���ار ال��وزي��ر إل��ي أن امل��ب��ادرة تهدف إلى 
تهيئة األجواء املناسبة لتحقيق االستفادة 
القصوى للمتدربن من ذوي االحتياجات 
اخلاصة ، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع 
اخل�����اص ل��ت��وف��ي��ر ح���ي���اة ك���رمي���ة ، وإي���ج���اد 

مشروعات صغيرة لهم.
كامل  تقدمي  أهمية  ال��وزي��ر، على  وش��دد 
ال��دع��م وال��رع��اي��ة ل���ذوي الهمم وال��ع��زمي��ة ، 
يف  ممثلة  لهم  بسيطة  بسمة  ول��و  بتقدمي 

ب��ال��س��ع��ادة  ف��رص��ة ع��م��ل جتعلهم ي��ش��ع��رون 
وذوي��ه��م، وجتعل لكل ف��رد منهم دخ��اًل، كي 
يستطيع أن ينتج ويضيف ملجتمعه،موكدا 
وأن  كبيرة،  إمكانيات  لديهم  الفئة  ه��ذه  أن 
من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل 
م��ن ك��ث��ي��ر م��ن األص���ح���اء، وأن��ه��م يتسمون 
ب��ال��ت��ح��دي وال��رغ��ب��ة ال��ش��دي��دة يف ال��ن��ج��اح 
وإثبات الذات، مشيًرا إلى ضرورة االهتمام 
أولى  كخطوة  مهاراتهم  وإث��ق��ال  بتدريبهم 
أنهم  األع��م��ال  تثبت للمجتمع وألص��ح��اب 
ق����ادرون على ال��ع��م��ل، وال��ت��ح��دي واإلجن���از، 
 مب���ا ل��ه��م م���ن ق�����درة ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ال��ع��ط��اء.
ووع������د ال�����وزي�����ر، االس����ت����م����رار يف االن���ط���الق 
من  الفئة  بهذه  االهتمام  م��ن  امل��زي��د  لبذل 
ت��دري��ب وت��ش��غ��ي��ل، م���ش���دًدا أن ال�����وزارة على 
كي  العملية  ق��درات��ه��م  ل��رف��ع  اس��ت��ع��داد  أمت 
ي��ك��ون��وا َل���ِب���َن���ةً ص���احًل���ة يف ب��ن��اء االق��ت��ص��اد 
 ال����ق����وم����ي ورف�������ع ش������أن ال�����دول�����ة امل���ص���ري���ة. 
وكان الوزير قد قدم يف بداية كلمته خالص 
ش��ك��ره ل��ل��ش��رك��ات ال��ت��ي ق��ام��ت بتوفير ه��ذه 
ال���ف���رص ألب��ن��ائ��ن��ا م���ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
ُتبلي  املصرية  ال��دول��ة  أن  م��ؤك��ًدا  اخل��اص��ة، 
بالء حسًنا يف االهتمام مبلف ذوي القدرات 
اخل���اص���ة خ����الل ال���ف���ت���رة احل���ال���ي���ة، طبقا 

لتوجيهات القيادة السياسي.
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 .. ويلتقيان العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة 
وافتتح وزير القوى 

العاملة محمد سعفان، 
يرافقه اللواء إبراهيم أبو 

ليمون، اليوم الثالثاء ، 
يف إطار جوالته امليدانية 

باملحافظات ، الدورة 
التدريبية على ريادة 

األعمال للعمالة املصرية 
العائدة من اخلارج 

وخريجي مراكز التدريب 
املهني ووحدة التدريب 

املتنقلة مبحافظة املنوفية، 
ملساعدتهم يف عمل 

مشروعات صغيرة، مدتها 
5 ايام  ، وذلك بحضور 

محمد موسي نائب املحافظ 
، وعزت عمران رئيس 

اإلدارة املركزية للتشغيل 
ومعلومات سوق العمل 

بوزارة القوي العاملة ، وعلى 
حامد الزقم مدير مديرية 

القوي العاملة، وإيهاب 
حجازي مدير  فرع جهاز 

تنمية املشروعات املتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر، 

وأحمد عالم نائب رئيس 
فرع اجلهاز باملحافظة، 

وفتحي عبد العزيز نائب 
رئيس االحتاد املحلي لعمال 

املنوفية  . 
ورحب الوزير يف بداية كلمته  
ب���احل���ض���ور ، م���ش���ي���دا ب��ال��ت��ع��اون 
املثمر  مع جهاز تنمية املشروعات 
وامل��ح��اف��ظ��ة ، وج���ه���از م��ش��روع��ك 
وإدخ��������ال ج���ه���ات أخ������رى م��ع��ن��ي��ة 
بنك  منها  فيها  التعاون  نحتاج 
ناصر خلدمة أبنائنا من العمالة 
ال��ع��ائ��دة م���ن اخل�����ارج وخ��ري��ج��ي 
ال���ت���دري���ب، ك��م��ا أش�����اد ب������دوره يف 

لتلبية  ويسعى  العملية،  تنظيم 
جميع  ويسهل  املتدربن  طلبات 
اإلج��راءات لتوفير ما يحتاجون 

إليه لعمل مشروعاتهم. 
وأوض��ح ال��وزي��ر أن��ه يتم توفير 
ف�����رص ع���م���ل الئ���ق���ة يف م��ن��ش��آت 
ال���ق���ط���اع اخل�����اص داخ�����ل ن��ط��اق 
م��ح��اف��ظ��ت��ه��م، مل��ن ي��ح��ت��اج منهم 
ف�����رص�����ة ع����م����ل ب�����ال�����ت�����ع�����اون م��ع 
املحافظة، كما تساعد الوزارة يف 
عمل  كيفية  على  الشباب  توعية 

مشروعات صغيرة لهم. 
وأك����د ال���وزي���ر أن���ه ن��ح��ت��اج إل��ى 
اخل�����روج م���ن ت��ل��ك ال������دورة ب���� 21 
ميكن  احلاضرين  لكل  مشروعًا 
م���ن خ��الل��ه��ا ت��وف��ي��ر ف���رص عمل 
ل���ش���ب���اب آخ����ري����ن مب����ا ي��س��ه��م يف 

دف���ع االق��ت��ص��اد ال��ق��وم��ي للدولة 
املصرية، موضحا أن اجلهاز قام 
مب��س��اع��دة ال��ع��دي��د م���ن ال��ش��ب��اب 
يف ع��م��ل م��ش��روع��ات خ��اص��ة لهم 
وس��ي��ت��م زي��ارت��ه��ا وال��ت��ع��رف على 
الواقع  أرض  طرق جناحها على 
ال����الزم����ة  ، واك����ت����س����اب اخل�����ب�����رة 
إلجن����������اح م�����ش�����روع�����ات ج����دي����دة 
واالج���ت���ه���اد وال���ط���م���وح ، وس����داد 
موجها  وال��دول��ة،  العمال  حقوق 
»أب��دا   : ق��ائ��ال  للمتدربن  ك��الم��ه 
ب��ح��ج��م��ك وع���ل���ى ق�����در خ��ب��رت��ك 
حلمك  وحتقق  مشروعك  يكبر 

 .«
ب������������������دوره رح������������ب امل�����ح�����اف�����ظ 
ب������احل������ض������ور، م���ض���ي���ف���ا أن��������ه مت 
ال���وادي  محافظة  م��ع  التنسيق 

آالف   10 ل����ت����وف����ي����ر  اجل�������دي�������د 
للشباب  ت��ق��دم  ل��زراع��ت��ه��ا  ف����دان 
اخل����ري����ج����ن راغ����ب����ي ال���ع���م���ل يف 
م��ه��ن��ة ال�����زراع�����ة، م���ن ال��ع��ائ��دي��ن 
إقامة  فيها  اخل���ارج يشترط  م��ن 
ال����ش����اب يف امل���ح���اف���ظ���ة وزراع�������ة 
يف  ي�����وج�����د  أن��������ه  ك����م����ا  األرض، 
الشباب  لتشغيل  إدارة  املحافظة 
ت��ت��ع��اون م���ع ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة يف 
ت��وف��ي��ر ف����رص ع��م��ل ل��ل��ش��ب��اب يف 
مدينة  يف  خاصة  املصانع  بعض 
ل��ت��وف��ي��ر س��ب��ل معيشة  ال���س���ادات 

الئقة لهم. 
وأض����اف ال���وزي���ر خ���الل لقائه 
ملليون  ال��وص��ول  ال����وزارة  أن حلم 
مشروع على مستوى اجلمهورية، 
توفر فرص عمل للشباب يديرها 
خ���ري���ج���ي ال����ت����دري����ب وال���ع���م���ال���ة 
يكلل  بنجاحها  وال��ت��ي  ال��ع��ائ��دة، 
جن����اح ال��������وزارة يف ت��وف��ي��ر ف��رص 
عمل والقيام بدورها يف املجتمع، 
ت���أس���ي���س  امل������س������اع������دة يف  ن����ح����و 
م���ش���روع���ات ص��غ��ي��رة وم��ت��وس��ط��ة 
بالتعاون مع كل اجلهات املعنية.

ووج����ه ال���وزي���ر م��دي��ر امل��دي��ري��ة 
إل��ي ض���رورة عمل ق��واع��د بيانات 
خلريجي عملية التدريب املهني 
وال����ع����م����ال����ة ال����ع����ائ����دة خ��ري��ج��ي 
ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال���ت���ي يتم 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا، مي���ك���ن م����ن خ��الل��ه��ا 
امل��ت��اب��ع��ة امل��س��ت��م��رة ل��ن��ج��اح تلك 
ض��رورة  على  مشددا  املشروعات، 
دراس�������������ة ال�������س�������وق وال����ت����س����وي����ق 
واإلن��ت��اج  التصنيع  اجل��ي��د  قبل 
وه��و العنصر األس��اس��ي يف جناح 
أي مشروع ، كما ستقدم مديرية 
القوي العاملة املساعدة يف ذلك.

27
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وأكد الوزير ضرورة تطبيق كل اإلج��راءات 
املتدربن  ع��دد  بتخفيض  وذل��ك  االحترازية 
يف ال����دورة ال���واح���دة إل���ى 10 م��ت��درب��ن فقط 
عن  فضال  وال��ك��ح��ول،  الكمامات  وتسليمهم 
ت��وق��ي��ع ال��ك��ش��ف ال��ط��ب��ي ع��ل��ى امل��ت��درب��ن قبل 
االلتحاق بالدورات التدريبية، والتأمن على 
ال��ع��م��ل وتسليمهم  إص���اب���ات  امل��ت��درب��ن ض���د 

ي��ح��ت��اج��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ك��ت��اب��ي��ة  األدوات  ج��م��ي��ع 
املتدرب يف أثناء التدريب.

أكد الوزير أن التدريب املهني يف مصر اتخذ 
مستوى  على  متطورة  وط��رق  جديد  منحى 
ك���ل امل���ح���اف���ظ���ات، ح��ي��ث مت إط�����الق وح����دات 
ل��ل��ت��دري��ب امل��ت��ن��ق��ل��ة جت����وب ك���ل امل��ح��اف��ظ��ات 
توفر التدريب على مهن التفصيل واحلياكة 

الصحية،  وال��س��ب��اك��ة  ال��ت��وص��ي��الت  وك��ه��رب��اء 
وصل  وال��ن��ج��وع  ال��ق��ري  تلك  حتتاجها  مهن 
تقدم  املستويات،  ألعلى  خريجيها  مستوى 
خ��دم��ات��ه��ا ال��ت��دري��ب��ي��ة م��ج��ان��ا ل��ك��ل امل��ت��درب��ن 

واملتدربات.
أوض�����ح ال���وزي���ر أن ه����ذه ال����وح����دات وف���رت 
االنتقال  من  املتدربن  على  والتعب  اجلهد 

ليمون،  أبو  إبراهيم  اللواء  املنوفية  ومحافظ   ، سعفان  محمد  العاملة  القوى  سلم  وزير 
بالوحدات  واحلياكة  والتفصيل  التوصيالت   كهرباء  مهن  علي  التدريبية  الدورات  شهادات 
املتنقلة واملراكز الثابتة مبديرية القوي العاملة مبحافظة املنوفية والتي مت إطالقها ضمن 
مبادرة »مهنتك مستقبلك«، تنفيذا ملبادرة »حياة كرمية«، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، وذلك  بحضور محمد موسي نائب املحافظ ، وعزت عمران رئيس اإلدارة املركزية 

للتشغيل ومعلومات سوق العمل،  وعلي حامد الزقم مديرية القوي العاملة باملحافظة .
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مل���راك���ز ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي ال��ث��اب��ت��ة يف امل���راك���ز 
واملدن، كما مت إعدادها وحتديثها وفق أعلى 
املستويات، وأحدث األجهزة واملعدات خلدمة 
أبناء الوطن يف قري وجن��وع اجلمهورية مبا 
يضيف رونقًا خاصًا لعملية التدريب، ميكن 
ب��ع��ده��ا ت��وف��ي��ر ف��رص��ة ع��م��ل الئ��ق��ة للمتدرب 
أو  التدريب  م��ن  اكتسبها  التي  مهاراته  وف��ق 
عمل م��ش��روع خ��اص م��ن��ف��ردا أو ب��ش��راك��ة مع 
وي��ك��ون من  امل��ت��درب��ن ليحقق حلمه  زم���الؤه 

أرباب العمل مستقبال.
وأش�����ار ال���وزي���ر إل����ي أن����ه مت ال��ت��ن��س��ي��ق مع 
ه��ؤالء  ملساعدة  مشروعك  وج��ه��از  املحافظة 
اخل��ري��ج��ن يف ع��م��ل م��ش��روع��ات��ه��م اخل��اص��ة 
وفقا للشروط املوضوعة بها، مبا يساهم يف 
دفع عجلة اإلنتاج وزياده، واالقتصاد القومي 
ال���دول���ة للتنمية  مت��اش��ي��ا م���ع إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

املستدامة 2030.
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 .. ويزرعان 1500 شجرة زيتون بديوان 
المحافظة ضمن مبادرة »هنجملها«

ال��ع��ام��ل��ة، محمد س��ع��ف��ان، ومحافظ  ال��ق��وى  ش���ارك وزي���ر 
امليدانية  أبو ليمون، يف إطار جوالته  إبراهيم  اللواء  املنوفية 
ب��زرع  1500 شجرة زيتون داخ��ل  وخ��ارج دي��وان  للمحافظات 

محافظة املنوفية، ضمن مبادرة »هنجملها«.
 جاء ذلك بحضور علي حامد الزقم مدير مديرية القوي 
منسق  قبطان،  سعيد  محمد  واملهندس  باملحافظة،  العاملة 
املبادرة والتي انطلقت على مستوى  املبادرة، وذلك إطار  عام 

اجلمهورية.
إل��ى جتميل  امل��ب��ادرة تهدف  إن  العاملة:  القوى  وزي��ر  وق��ال 
امل��ح��اف��ظ��ة ب���األش���ج���ار امل���ث���م���رة ال���ت���ي ت��ش��م��ل أش���ج���ار زي��ت��ون 
لزيادة  »هنجملها«  م��ب��ادرة  أهمية  إل��ى  مشيرا  وت��ن،  وليمون 
ذات  للمبادرة  املحافظة  بدعم  مشيًدا  اخل��ض��راء،  املساحات 
ال��ب��ع��د االس��ت��رات��ي��ج��ي وم���ش���روع غ���رس األش���ج���ار امل��ث��م��رة ذو 
قيمة اقتصادية موجها التحية جلميع السواعد املشاركة يف 

املبادرة.
 من ن��اح��ي��ت��ه، أك����د  امل��ح��اف��ظ ح��ري��ص��ة ع��ل��ى زراع�����ة ك��اف��ة 
تنمية  وكذلك  اخلضراء  املساحة  لزيادة  باملحافظة  األماكن 
الوعي لدى املواطنن بأهمية األشجار واحلفاظ على البيئة، 
وأشاد بهذه املبادرة التي تساهم يف زراعة مليون شجرة مثمرة.

عام  منسق  ق��ب��ط��ان،  محمد  امل��ه��ن��دس  أش���ار  ناحيته،  وم��ن 
زراع��ة األشجار  إلى  املبادرة تهدف  أن  إلى  مبادرة »هنجملها« 
والشوارع  املصرية  واجلامعات  والقرى  املحافظات  يف  املثمرة 
الرئيس  لتوجيهات  تنفيذا  البيئي،  الوعي  ونشر  الرئيسية 
املجتمعية  امل��ش��ارك��ة  تفعيل  ب��ض��رورة  السيسي،  ال��ف��ت��اح  عبد 

الهادفة.
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تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة ، واللواء ابراهيم ليمون  محافظ املنوفية الدروع، حيث أهدى 
»سعفان« درع الوزارة ل� » ليمون » تقديًرا له على اجلهود املبذولة فى خدمة أبناء املحافظة.

ومساندة  برعاية  اهتمامه  على  له  تقديًرا  العاملة  القوى  وزي��ر  إل��ى  املحافظة  درع  املحافظ  أه��دى  كما 
العمالة غير املنتظمة.

الشخصية  التكافلى ضد احل��وادث  للتأمن  واملحافظ 3542 وثيقة  الوزير  إط��ار تسليم  جاء ذلك خالل 
تغطى الوفاة، والعجز الكلى املستدمي، واجلزئي، للعمالة غير املنتظمة باملحافظة، حتملت قيمتها حسابات 

رعاية العمالة غير املنتظمة مبديرية القوى العاملة املنوفية.

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون  محافظ املنوفية  مبكتبه بديوان 
عام املحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى مستهل زيارته 
ملبادرة  تنفيذا  للمحافظات،  امليدانية  جوالته  إط��ار  يف  للمحافظة،  
لالهتمام  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها  التي  كرمية«،  »حياة 
اجتماعيا  لرعايتهم  املنتظمة  غير  العمالة  ومساندة  رعاية  وتنفيذا 
وصحًيا وتأمينًيا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة  من خالل 

إنشاء قاعدة بيانات سليمة.
ويف هذا اإلطار يقوم الوزير يرافقة  املحافظ بتسليم 3542 بوليصة 
تأمن تكافلي ضد احلوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى 

وذلك بحضور  محمد  املنتظمة،  للعمالة غير  أو اجلزئي،   املستدمي 
العاملة  ال��ق��وي  الزقم مديرية  وع��ل��ي ح��ام��د  امل��ح��اف��ظ،  ن��ائ��ب  م��وس��ي 

باملحافظة.
ل��ذوي الهمم،..  كما  ال��زي��ارة 15عقد عمل  كما يسلم الوزير خ��الل 
ب��دي��وان املحافظة ضمن  زي��ت��ون  ب��زع ش��ج��رات  ال��وزي��ر واملحافظ  يقوم 
،  ويلتقي العمالة العائدة من اخلارج ملساعدتهم  مبادرة »هنجملها« 
ب��ال��دورة  التدريب  امت��ام  ش��ه��ادات  ويسلم  صغيرة،  مشروعات  عمل  يف 
ال��ت��دري��ب��ي��ة  ع��ل��ي م��ه��ن ك��ه��رب��اء ال��ت��وص��ي��الت وال��ت��ف��ص��ي��ل واحل��ي��اك��ة 

بالوحدات الثابتة واملتنقلة.

.. ويتبادالن الدروع على هامش  تسليم وثيقة 
التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة

محافظ المنوفية يستقبل سعفان لتسليم بوالص 
التأمين علي الحياة للعمالة غير المنتظمة
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وزير القوى العاملة ومحافظ اإلسماعيلية يسلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 3479 بوليصــة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة

سعفان  محمد  العاملة  الــقــوى  وزيـــر  واصـــل 
جــــوالتــــه املـــيـــدانـــيـــة لــلــمــحــافــظــات، حـــيـــث قـــام 
مبادرة  إطــار  فى  اإلسماعيلية  ملحافظة  بزيارة 
»حياة كرمية« التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح 
العمالة  ومــســانــدة  ورعــايــة  لالهتمام  السيسى 
وصحًيا  اجــتــمــاعــيــا  لــرعــايــتــهــم  املنتظمة  غــيــر 
وتــأمــيــنــًيــا، وتــنــفــيــذ خــطــة كــامــلــة لــرعــايــة هــذه 

الفئة من خالل إنشاء قاعدة بيانات سليمة .
ــر ومـــحـــافـــظ  ــ ــوزيـ ــ وفـــــى هـــــذا اإلطــــــــار قـــــام الـ
ــواء شـــريـــف فــهــمــى بــشــارة  ــلــ اإلســمــاعــيــلــيــة  الــ
تــكــافــلــى ضد  تـــأمـــن  بــولــيــصــة  بــتــســلــيــم 3479 
ــاة، والــعــجــز  ــوفـ احلـــــوادث الــشــخــصــيــة تــغــطــى الـ
الكلى املستدمي واجلزئى للعمالة غير املنتظمة 
بــحــضــور أحــمــد عــصــام نــائــب املــحــافــظ، وعــزت 
للتشغيل  الــعــامــلــة  الــقــوى  وزارة  وكــيــل  عــمــران 
العمل، وأحمد جابر  مديرية  ومعلومات سوق 

القوى العاملة باملحافظة. 
:إن الهدف  الوزير فى مستهل كلمته«   وقال 
للعمالة  الــيــوم  املقدمة  الوثيقة  مــن  الرئيسى 
غــيــر املــنــتــظــمــة هــو إحــســاس الــعــامــل بــاألمــان، 
واستكمال ملا مت صرفه لها فى املنحة الرئاسية، 
تقدم لتلك الفئة املحفوفة باملخاطر فى أماكن 
أحــوال  على  باالطمئنان  يشعر  ولــكــى  عملها، 
أســـرتـــه فـــى حـــال الــعــجــز الــكــلــى أو اجلـــزئـــى أو 

الوفاة. 
وأشــــار الـــوزيـــر إلـــى أنـــه مت إصــــدار ١9٠ ألــف 
وثــيــقــة تـــأمـــن لــلــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة على 
مستوى 27 محافظة، واليوم نسلم 3479 وثيقة 
ــاء اإلســمــاعــيــلــيــة مــوجــهــا مــديــريــة  ــنـ مــنــهــا ألبـ
زيــادة  على  بالعمل  باملحافظة  العاملة  الــقــوى 
فى  الفئة  لهذه  الفعلى  باحلصر  األرقـــام  تلك 
أماكن عملها فى نطاق العمل وشمول كل عامل 

سعفان: وثيقة التأمني على الحياة تعطى 
العامل وأسرته األمان 

بشارة : الدولة لم تنس عمالها وقدمت املنح 
الرئاسية ملساندتها ورعايتها فى جائحة كورونا
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وزير القوى العاملة ومحافظ اإلسماعيلية يسلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 3479 بوليصــة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة
حتت  املحافظة  ــاء  أرجـ فــى  يعمل  منتظم  غير 

مظلة الرعاية التى تقدمها الوزارة. 
ــر عــلــى الــتــدقــيــق فـــى بــيــانــات  ــوزيــ وشـــــدد الــ
العمالة املسجلة بحيث ال تتداخل معها أى فئة 
عند تقدمي أى مساعدة لها، مشيرا إلى أن لكل 
وعليه  معينة،  جهة  تقدمها  خاصة  رعاية  فئة 
فى  املنتظمة  غير  العمالة  مهنة  تغيير  يجب 
متييزها  يتم  حتى  لها  القومى  الرقم  بطاقات 

فى قواعد البيانات باجلهات املختلفة. 
ــون خــط  ــكــ نــ ــجـــب عــلــيــنــا أن  يـ إنــــــه   : وقـــــــال 
يثيرون  من  أمــام  املصرية  للدولة  األول  الدفاع 
الــشــائــعــات حـــول إجنــازاتــهــا الــتــى نــراهــا يوميا 
الذى انخفض  البطالة  بأعيينا، خاصة معدل 
برغم اجلائحة إلى 7.2٪ بعدما ارتفع فى بداية 
النجاح  على  الدولة  قــدرة  يثبت  مبا  اجلائحة، 
أبــنــائــهــا وخـــوفـــهـــم عليها  بـــســـواعـــد  ــدم  ــقـ ــتـ والـ

وحمايتهم لها. 
وكــان الــوزيــر قد قــدم  الشكر للمحافظ  فى 
بـــدايـــة كــلــمــتــه عــلــى رعـــايـــة تــلــك االحــتــفــالــيــة 
ــلـــة  ــل مــــديــــريــــة الـــــقـــــوى الـــعـــامـ ــمــ ولــــفــــريــــق عــ
طالبًا  الطيب،  اجلهد  هذا  على  باإلسماعيلية 
مــنــهــم مــزيــدا مــن اجلــهــد فــى الــفــتــرة الــقــادمــة 
ــه الــرعــايــة لتلك الــفــئــة، ومــحــاولــة  لــزيــادة أوجـ
املـــســـاعـــدة فـــى تــغــيــيــر مــهــن تــلــك الــعــمــالــة فى 

بطاقات الرقم القومى ومتابعة أحوالهم .
الــلــواء شريف بــشــارة الشكر  مــن جانبه قــدم 
والـــتـــرحـــيـــب لـــلـــوزيـــر مــــؤكــــدا اجـــتـــيـــاز املــرحــلــة 
الثانية من مبادرة »مصر بكم أجمل« على أرض 
اإلســمــاعــيــلــيــة فــى إطـــار مــبــادرة »حــيــاة كــرميــة« 
لدمج ذوى القدرات فى املجتمع واالستفادة من 
إمكانياتهم، حيث إن تلك الفئة متلك إمكانيات 
وقدرات متميزة ومنهم عناصر ناجحة يتسمون 

بالتحدى والرغبة الشديدة فى النجاح. 
وأوضح املحافظ أن الدولة لن تنسى أبناءها 
من العمالة غير املنتظمة، وقدمت لهم املنحة 
بــهــدف دعـــم ورعــايــة  الــرئــاســيــة فــى مرحلتيها 
الــظــروف وحتسن ظروف  كافة  الفئة فى  تلك 

معيشتها. 
بدوره رحب أحمد جابر وكيل مديرية القوى 
الــعــامــلــة بــاالســمــاعــيــلــيــة بـــالـــوزيـــر واملــحــافــظ 
واحلضور، مشيرا إلى أن »مصر بكم أجمل« من 
أجل »حياة كرمية« حلم راود الشعب املصرى بكل 
فئاته، جعلته الدولة حقيقة على أرض الواقع 
باملحافظة، حيث قامت املديرية بتسجيل 3479 
عــامــال غــيــر مــنــتــظــم بــاملــحــافــظــة، ومت إصــــدار 
شــهــادات أمـــان لهم فــى إطـــار مــبــادرة »حــمــايــة«، 
فضال عن صرف منح مالية لتلك الفئة بلغت ٦ 
مالين و ١١٥ ألف جنيه فى املناسبات الرسمية 
فى أعياد الفطر، واألضحى املبارك، والعمال ، 

واملولد النبوى الشريف. 
وأضــــاف مــديــر املــديــريــة أنـــه مت صـــرف منح 
الفئة قدرت  وإعانات اجتماعية وصحية لتلك 
أســرة من  استفاد منها 2١2  ألــف جنيه،  بـ ٥٦١ 
أبناء العمالة غير املنتظمة، واستكملت الوزارة 
ما تقدمه من دعم لتلك الفئة بتسليم وثيقة 
تكافلية للتأمن على احلياة تصرف فى حاالت 

العجز الكلى أو اجلزئى أو حاالت الوفاة.
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.. ويسلمان 52 عقد عمل  لذوى الهمم والعزيمة

ــلــــة  ومـــحـــافـــظ  ــامــ ــعــ ــوى الــ ــ ــقـ ــ ــم  وزيــــــــر الـ ــلــ .. كـــمـــا ســ
اإلســمــاعــيــلــيــة ٥2 عــقــد عــمــل  لــــذوى الــهــمــم والــعــزميــة 
استكماال للمرحلة الثانية من مبادرة »مصر بكم أجمل« 
والتى تهدف لتدريب وتأهيل وتشغيل هذه الفئة ودمجهم 
فى املجتمع، وفرت هذه الفرص مديرية القوى العاملة 

باملحافظة من شركات القطاع اخلاص باملحافظة.
 واطــمــأن الــوزيــر بنفسه على املــرتــبــات، ووجــدهــا فى 
إطار احلد األدنى لألجور، وذلك فى إطار مبادرة القيادة 
واهتمام  الفئة،  لــهــذه  كــرميــة«  »حــيــاة  بتوفير  السياسية 
الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة 
بـ 27 محافظة، وذلك بحضور عزت عمران وكيل الوزارة 
مدير  جابر  وأحــمــد   ، العمل  ســوق  ومعلومات  للتشغيل 

املديرية.
ووجـــه الـــوزيـــر مــديــريــة الــقــوى الــعــامــلــة بـــإعـــداد بيان 
الـ ٥٪ وغير املستوفاة املقررة  بالشركات املستوفاة بنسبة 
قانونا لذوى القدرات خالل شهر مارس املنصرم للتعامل 

معها بالتعاون مع املحافظة.
اليوم  الفئة  لهذه  املــقــدم  العمل  أن عقد  الــوزيــر  وأكــد 
الــفــئــة، سيتم بعدها  َالــرعــايــة لتلك  هــو بــدايــة خــدمــات 
قبل  ومتابعته من  باملديرية  الشخصية  بياناته  تسجيل 
استالمه  بعد  أشــهــر   3 عــن  تقل  ال  ملــدة  املعنية  اإلدارات 
للعمل، وعمل قناة مفتوحة للتواصل معه ملواجهة وحل 
املشكالت التى تواجههم فى أماكن عملهم بالتعاون مع 
وفقا  معها  للتعامل  يحتاجون  الــتــى  اجلــهــات  مختلف 

الحتياجاتهم ومتطلباتهم.
بدوره أشار اللواء شريف بشارة محافظ اإلسماعيلية 
القدرات  ذوى  من  بأبنائها  تهتم  املصرية  الدولة  أن  إلــى 
ورعايتهم وتوفير فرص عمل الئقة لهم، كما مت تقدمي 
كــــراس مــتــحــركــة ومــاكــيــنــات لــلــخــيــاطــة مبـــا يــكــلــل ذلــك 
حالتهم  مع  تتناسب  خاصة   مشروعات  لبدء  االهتمام 
بــوزارة  والتأهيل  التدريب  متويل  صندوق  مع  والتعاون 

القوى العاملة. 
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فعاليات  اإلسماعيلية  ومحافظ  العاملة  القوى  وزيــر  افتتح  كما 
ــدورة التدريبية األولـــى فــى مــجــال ريـــادة األعــمــال بــعــنــوان: »ابــدأ  الــ
مــشــروعــك«، وحــضــرهــا ١2 مــن العمالة الــعــائــدة مــن اخلــــارج، وذلــك 
ــرع جــهــاز تنمية املــشــروعــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة  بــالــتــعــاون مــع فـ
باملحافظة بحضور عزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل 
العاملة  القوى  العمل، وأحمد جابر مدير مديرية  ومعلومات سوق 
ونائبيه  اجلــهــاز،  فــرع  مــديــر  الــشــافــى  عبد  ومحمد  باإلسماعيلية، 

صالح خلف اهلل وقاسم حجاج. 
الــدولــة املصرية  أن  العاملة  الــقــوى  أكــد وزيــر   فــى مستهل كلمته 
وقيادتها السياسية وجهت باالهتمام بالعمالة املصرية العائدة من 
اخلارج، وعليه عملت الوزارة على االهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع 
ال يشعرها بأنها تركت مجال عملها فى أى دولة وال توجد لها فرص 

فى بلدها مصر. 
الــوزارة تعمل على تقريب فرص االستثمار،  وأشــار الوزير إلى أن 
وحتقيق النجاح والتوفيق فى عمل مشروعات تعمل على النهوض 
فبالصبر  صغيرة،  بدايتها  فى  كانت  ولــو  حتى  املــصــرى،  باالقتصاد 
والــتــحــدى واملــثــابــرة واإلخــــالص وإعــطــاء كــل ذى حــق حقه يتحقق 

النجاح.
وقال إنه مت التعاون مع جهاز تنمية املشروعات ومبادرة »مشروعك«  
التابعة لوزارة التنمية املحلية، وسيتم زيادة ذلك التعاون ليشمل كل 
اجلهات املعنية التى سيتم التعامل معها، وتذليل كافة العقبات التى 

ميكن أن تواجه العائدين فى بداية عمل مشروعاتهم . 
وشـــدد عــلــى أن الــهــدف مــن تــلــك الـــــدورات أن نــخــرج مبــشــروعــات 
ــارج، واســتــثــمــار جهودهم  الــعــائــديــن مــن اخلــ الــواقــع لكل  على أرض 
من أجل خدمة بلدهم مصر، وسيتم البدء فى التعرف على أبسط 
قــواعــد ريـــادة األعــمــال فــى محاضرات على مــدار يــومــن، كما سيتم 
ودراسة  املحافظة،  داخل  املوجودة  االستثمارية  الفرص  كافة  عرض 
جدوى املشروعات ومراحل اإلنتاج والتسويق مبا يحقق االطمئنان 
للعائدين على مستقبل مشروعاتهم ويزيد من فرصهم فى التشغيل.
من جانبه وعد املحافظ بأنه سيقوم مبتابعة الدورة وتنظيم زيارة 
لها للوقوف على املشروعات املخطط تنفيذها وتذليل أى عقبة قد 
تواجه الشباب فى عمل املشروعات واالطمئنان على تنفيذ أفكارهم. 
بـــــدوره أكـــد مــحــمــد عــبــد الــشــافــى مــديــر فـــرع اجلـــهـــاز أنـــه عــرض 
اخلدمات املالية وغير املالية التى يقدمها اجلهاز، كما سيتم تنظيم 
زيارات لبعض املشروعات التى متت فى املحافظة من خالل اجلهاز، 
كما مت عرض خدمات الشباك الواحد املقدمة لهم لتسهيل إجراءات 

املشروعات.

.. ويفتتحان دورة  »ابدأ مشروعك« للعمالة العائدة من الخارج 

٣٥



العمل أبريل 2021

العاملة ومحافظ اإلسماعيلية ١8 شهادة إمتام  .. وسلم وزير القوى   
املتنقلة على مهنة التفصيل  التدريب  التدريبية مجانا بوحدة  الــدورات 
وحياكة املالبس، السباكة، وصيانة الكهرباء املنزلية بحضور عزت عمران 
وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، أحمد جابر 

مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة .
وقال الوزير : إنه مت إطالق وحدات للتدريب املتنقلة فى إطار مبادرة 
القرى  لتجوب  كــرميــة«  »حــيــاة  مــبــادرة  رعــايــة  حتــت  مستقبلك«  »مهنتك 
سوق  يحتاجها  مهن  على  للتدريب  اجلــمــهــوريــة  مبحافظات  والــنــجــوع 
الــشــبــاب على احلــصــول على فــرص عمل  الــقــرى، ملــســاعــدة  العمل بتلك 
الئــقــة مبــهــارتــهــم الــتــى حــصــلــوا عليها مــن خـــالل هـــذا الــتــدريــب، وميكن 
على أثرها تنفيذ مشروع صغير فى نفس املهنة أو االلتحاق بأى وظيفة 

مناسبة بإحدى الشركات أو املؤسسات. 
وأضــاف الوزير ان اليوم يتم تسليم ١8 شهادة إمتــام التدريب للشباب 
التدريبية  انتهاء فترات تدريبهم بنظام الساعات  على املهن الثالث بعد 
حتت إشراف مدربن ذوى مهارة مت اختبارهم بالوزارة ليتولى مسئولية 

ذلك التدريب.

.. ويسلمان 18 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا
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ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــافــــظ اإلسـ ــحــ  اســـتـــقـــبـــل مــ
ــر الــقــوى  الـــلـــواء شــريــف فــهــمــى بــشــارة وزيــ
جوالته  بداية  فى  سعفان  محمد  العاملة 
للمحافظة ،وذلك للمشاركة فى احتفالية 
مديرية القوى العاملة باملحافظة بتسليم  
للعمالة غير  التأمن على احلياة  بوالص 
املنتظمة واملسجلة بقاعدة بيانات املديرية 
ــوادث  ــ ــك  ضــــد احلــ ــ ــ الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة، وذلـ
الــوفــاة  الــوثــيــقــة  تغطى  حــيــث  الشخصية 
والعجز الكلى أو اجلزئى املستدمي مبا فى 

ذلك نفقات العالج الطبي.
الـــوزيـــر واملــحــافــظ ٥2 عقد  كــمــا  يسلم 
ويفتتحان  والــعــزميــة،  الهمم  لـــذوى  عمل 
دورة »ابــــدأ مــشــروعــك« لــلــعــمــالــة املــصــريــة 
وتسليم  باملحافظة،  اخلـــارج  مــن  الــعــائــدة 
ــتـــدريـــب مــجــانــا على  الـ ١8 شـــهـــادة إمتـــــام 
مهنة التفصيل واخلاصة بوحدة التدريب 

املتنقلة باملحافظة . 

 .. وتبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء شريف بشارة 
 « لـ  الـــوزارة  الـــدروع، حيث أهــدى »سعفان« درع  محافظ اإلسماعيلية 

بشارة » تقديًرا له على جهوده املبذولة فى خدمة أبناء املحافظة.
كما أهدى املحافظ درع املحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديًرا 

له على اهتمامه برعاية ومساندة العمالة غير املنتظمة.

جاء ذلك خالل إطار تسليم الوزير واملحافظ 3479 وثيقة للتأمن 
الكلى  والــعــجــز  الـــوفـــاة،  تغطى  الشخصية  احلــــوادث  ضــد  التكافلى 
حتملت  بــاملــحــافــظــة،  املنتظمة  غــيــر  للعمالة  واجلـــزئـــي،  املــســتــدمي، 
قيمتها حسابات رعاية العمالة غير املنتظمة مبديرية القوى العاملة 

اإلسماعيلية.

 .. ويتبادالن  الدروع

 محافظ االسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة فى بداية جولته بالمحافظة 
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ــر الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة مــحــمــد  ــ ــل وزيــ ــ  واصــ
للمحافظات،  املــيــدانــيــة  جــوالتــه  ســعــفــان، 
 ، البحر األحمر   حيث قام بزيارة ملحافظة 
فى إطار مبادرة »حياة كرمية«، التى أطلقها 
الــســيــســي، لالهتمام  عــبــدالــفــتــاح  الــرئــيــس 
الــعــمــالــة غــيــر املنتظمة  ورعـــايـــة ومــســانــدة 
وصـــغـــار الــصــيــاديــن لــرعــايــتــهــم اجــتــمــاعــيــا 
وصــحــًيــا وتــأمــيــنــًيــا ، وتــنــفــيــذ خــطــة كاملة 
الفئة  من خالل إنشاء قاعدة  لرعاية هذه 

بيانات سليمة.
الــــوزيــــر بتسليم  وفــــى هــــذا اإلطــــــار قــــام 
3306 بوليصة تأمني تكافلى ضد احلوادث 
الكلى  العجز  أو  الــوفــاة،  تغطى  الشخصية 
بوليصة   2305 منها  اجلــزئــي،   أو  املستدمي 
غير  للعمالة  و1001   ، الــصــيــاديــن  لــصــغــار 
الــلــواء عاطف  وذلـــك   بحضور   املنتظمة، 
وجــــدى، رئــيــس مــديــنــة الــغــردقــة نــائــبــًا عن 
املــحــافــظ، وســعــيــد عــبــد الـــراضـــى  مــديــريــة 

القوى العاملة باملحافظة.
جئتكم   كلمته:  مستهل  فى  الوزير  وقــال 
منذ فترة ليست بالبعيدة ، لالطمئنان على 
أحوالكم املعيشية، واطلعت على مشكالتكم 
األساسية، بعدها أصدرت توجيهاتى ملديرية 
فى  للبدء  األحــمــر  بالبحر  العاملة  الــقــوى 
العمالة غير  تسجيل الصيادين ضمن فئة 
التكافلى  للتأمني  وثيقة  لعمل  املنتظمة 
لكل صياد، وذلك فى إطار توجيهات القيادة 
السياسية، لرعاية صغار الصيادين ليحيوا 
موظفى  لكل  الشكر  مقدما  كــرميــة،  حــيــاة 
املديرية على املجهود الذى قاموا به إلجناح 

تــلــك الــعــمــلــيــة، حــتــى تــتــوفــر لــديــنــا قــواعــد 
مــن خــاللــهــا تقدمي  يــتــم  بــيــانــات متكاملة، 
الصيادين  لفئة  واملساندة  والدعم  الرعاية 
حلل  معهم  والتواصل  القاعدة  لتلك  وفقا 
ــى تـــواجـــهـــهـــم فــــى نـــواحـــى  ــتـ مــشــكــالتــهــم الـ
حــيــاتــهــم املــخــتــلــفــة بــالــتــعــاون مـــع اجلــهــات 

املعنية املختلفة.
ــيــــوم  حــرصــت  ــر قــائــال : والــ ــوزيـ وتـــابـــع الـ
على التواجد معكم لكى أوفى مبا تعاهدنا 
 2305 لتسليم   السياسية  الــقــيــادة  أمـــام  بــه 
صياد  الذين مت تسجيلهم وثيقة للتأمني 
غير  العمالة  فئة  من  باعتبارهم  التكافلى 
فضال  الشخصية،  احلـــوادث  ضد  املنتظمة 
املنتظمة  غــيــر  لــلــعــمــالــة  وثــيــقــة   1001 عـــن 
املــســجــلــة بــســجــالت املـــديـــريـــة،  وقـــد حتمل 
العمالة  الوثيقة حسابات رعاية  قيمة هذه 
الوثيقة  وتغطى  بــاملــديــريــة،  املنتظمة  غير 
والعجز  املــســتــدمي،  الكلى  والــعــجــز  الــوفــاة، 

اجلزئي.
وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان 
على أن وثيقة التأمني املقدمة اليوم ماهى 
إال جــــزء بــســيــط تــقــدمــه الـــدولـــة املــصــريــة 
بداية  وهــى  الصيادين،  من  أبنائها  لرعاية 
الرعاية فى  أوجــه  الكثير من  سوف يتبعها 
أن  إلى  الفتا  الفئة،  لتلك  القادمة  املرحلة 
فيها  أى مواطن  تبخل على  لم  التى  مصر 
بـــأى خـــدمـــة، فــكــل اخلــيــر الــــذى نــحــيــا فيه 
لتوفير  تسعى  علينا  الفضل  كل  لها  منها، 

الراحة واألمن ملواطنيها.
وأشـــار وزيــر الــقــوى العاملة  إلــى أن هذه 

وزير القوى العاملة : 100 ألف جنيه قيمة البوليصة 
وتصرف فى حاالت العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة
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ــذه الـــعـــمـــالـــة مــن  ــ ــر هـ ــ الــبــولــيــصــة حـــمـــايـــة ألسـ
املــخــاطــر الــتــى قـــد يــتــعــرضــون لــهــا فـــى أمــاكــن 
قــدره  تعويض  بصرف  وذلــك  املختلفة،  العمل 
100 ألـــف جــنــيــه فـــى حــــاالت الــعــجــز الــكــلــى أو 
يتوفر  قــدر اهلل- بحيث  الــوفــاة- ال  أو  اجلــزئــى 

دعم ألسرة كل عامل يعينها على أمور احلياة.
: إنه يجب علينا أن نكون خط  وقــال الوزير 
يثيرون  من  أمــام  املصرية  للدولة  األول  الدفاع 
الــشــائــعــات حـــول إجنــازاتــهــا الــتــى نــراهــا يوميا 
النجاح  على  الــدولــة  قـــدرة  يثبت  مبــا  باعيينا، 
أبــنــائــهــا وخـــوفـــهـــم عليها  بـــســـواعـــد  ــدم  ــقـ ــتـ والـ

وحمايتها لها. 
 وفــى ختام كلمته وجــه الــوزيــر حتية إجالل 

الشهيد   يــوم  األبـــرار مبناسبة  وإكــبــار لشهدائنا 
الذى احتفلنا به منذ أيام ، وتضحيات أسرهم  ، 
وإلى كل من فقد االبن أو األب أو الزوج أو األخ ، 

إليهم جميعا أعظم حتية تقدير واحترام . 
الراضى  قــال سعيد عبد  السياق  وفــى نفس 
مــديــر املــديــريــة: إنـــه بــنــاء عــلــى تــوجــيــهــات وزيــر 
القوى العاملة محمد سعفان ، للمديرية بدأنا 
فى تسجيل وحصر كافة الصيادين باملحافظة 
فى 8 جمعيات ، متهيدا لشمولهم من منظومة 
ليحيوا  وصحيا  اجتماعيا  لرعايتهم  متكاملة 
حـــيـــاة كـــرميـــة تــلــيــق بــهــم وحتـــقـــق طــمــوحــاتــهــم 
ــادرة الــوزيــر  ــبـ وأحـــالمـــهـــم، وذلــــك عـــن طــريــق مـ
صياد   لكل  احلــيــاة  على  التأمني  وثيقة   بعمل 

مبــخــتــلــف مــــدن املــحــافــظــة حــتــى تــكــون لــديــنــا 
كجزء  الشاملة  لرعايتهم  كاملة  بيانات  قاعدة 
من مبادرة القيادة السياسية »حياة كرمية« لكل 

املصريني .
ــار الــنــظــرة املــوضــوعــيــة  ــه فـــى إطــ وأضـــــاف  أنـ
املنتظمة بشكل  غــيــر  الــعــمــال  لــرعــايــة  لــلــدولــة 
كــامــل قــامــت املــديــريــة بــصــرف مــنــحــة العمالة 
ــن املــنــح  ــن الـــعـــديـــد مـ غــيــر املــنــظــمــة ، فــضــال عـ
و500  ألــفــًا   783 صــرف  مت  حيث   ، االجتماعية 
املــاضــى  ديسمبر  أول  مــن  الــفــتــرة  خـــالل  جنيه 
حــتــى 28 فــبــرايــر  2021 ، كــمــا قــامــت املــديــريــة 
بتوفير 65 فرصة عمل لذوى القدرات  اخلاصة 

خالل الشهور الثالث املاضية.
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العاملة 20 عقد  القوى  وزيــر  .. كما سلم    
ــذوى الــهــمــم والـــعـــزميـــة  بــاملــحــافــظــة ،  عــمــل لــ
أطلقها  الــتــى  كــرميــة«،  »حــيــاة  ملــبــادرة  تنفيذا 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، لالهتمام  بهذه 
الــقــدرات على  بــذوى  الـــوزارة  ، واهتمام  الفئة 
مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 
املقررة   %  5 الـــ  لنسبة  استيفاء  27 مبحافظة، 
ــلـــواء عــاطــف وجـــدى  لــهــم، وذلــــك بــحــضــور الـ
رئــيــس مــديــنــة الــغــردقــة نــائــبــًا عــن املــحــافــظ ، 
وســعــيــد عــبــد الــراضــى مــديــر مــديــريــة الــقــوى 

العاملة باملحافظة .
على  العقود  تسليم  خالل  الوزير  واطمأن   
، ووجدها فى إطــار احلد  مرتبات ذوى الهمم 
األدنــى لــأجــور، مؤكدا أن كل ما يقدم  لهذه 
الفئة ليس من أشخاص، إمنا هو من مصر، ملا 
اعترافا  اخلاصة،  االحتياجات  ذوو  يستحقه 
بقيمتهم وقدرتهم على العمل، موجها الشكر 
ألبنائنا  العقود  بتوفير  قامت  التى  للشركات 
من هذه الفئة، مقدًما لهم أسمى آيات الشكر 

والعرفان والتقدير لهم.
أبناءها من  الدولة تضع  »إن  الــوزيــر:  وقــال 
خاصة  أعينها،  نصب  والــعــزميــة  الهمم  ذوى 
الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح السيسى  بــعــد إطــــالق 

.. ويسلم 20 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمـــــــــــــــــــــــــة بالبحــر األحمـر
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القدرات اخلاصة«، موضحا  2018 عاًما لذوى 
»مصر  مــبــادرة  دشنت  العاملة  الــقــوى  وزارة  أن 
بكم أجــمــل« لــبــذل مــزيــد مــن اجلــهــد، لتقدمي 
الــعــنــايــة والــرعــايــة الــالزمــتــني لـــذوى الــقــدرات 
اخلـــاصـــة، مـــؤكـــدا أن الـــدولـــة تــولــى اهــتــمــامــًا 
الفعال فى  بــدورهــم  إميــانــًا  الفئة  بهذه  خاصًا 
الــوزارة  استمرار  إلى  كل مناحى احلياة، الفتا 
منذ هذا التاريخ باالهتمام برعاية هذه الفئة، 

وتفعيل مبادرات أكثر إلعطائهم حقوقهم.
وأشار الوزير إلى أن املبادرة تهدف إلى تهيئة 
األجواء املناسبة لتحقيق االستفادة القصوى 
لــلــمــتــدربــني مـــن ذوى االحــتــيــاجــات اخلــاصــة 
، وإتـــاحـــة فـــرص عــمــل لــهــم بــالــقــطــاع اخلــاص 
لتوفير حياة كرمية ، وإيجاد مشروعات صغيرة 

لهم.
ــوزارة تــوفــر لــهــذه الــفــئــة فرصا  ــ وقـــال : إن الـ
للتدريب من أجل التشغيل من خالل 38 مركزا 
ثابتا، فضال عن 27 وحدة متنقلة جتوب القرى 
ــلــــوزارة عــلــى مــســتــوى 27  والـــنـــجـــوع الــتــابــعــة لــ
محافظة، فضال عن عمل برامج توعية ونشر 
إجنازات ذوى القدرات اخلاصة، والتنسيق مع 
املحافظني للبدء فى تدريب أعداد منهم على 

مهن مناسبة لهم وفقا لنوع اإلعاقة.

٤١

.. ويسلم 20 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمـــــــــــــــــــــــــة بالبحــر األحمـر
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.. ويلتقى العمالة العائدة من الخارج  لمساعدتهـــــــــــــــــــــــــم فـــى عمـــل مشروعــــــات صغيــــــرة 

الــعــائــدة من  املــصــريــة  بالعمالة  العاملة  الــقــوى  وزيـــر  التقى  ..كــمــا 
مــشــروعــات  عــمــل  فــى  الــبــحــر األحــمــر، ملساعدتهم  اخلــــارج مبحافظة 
صغيرة فى مجال ريادة األعمال ، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدى 
الــراضــى مــديــر مــديــريــة القوى  ، وسعيد عبد  الــغــردقــة  رئــيــس مدينة 
الــعــامــلــة ، وإيــهــاب عــبــد احلــمــيــد مــديــر  فـــرع جــهــاز تنمية املــشــروعــات 

املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مبحافظة البحر األحمر. 
الــدولــة املصرية  أن  العاملة  الــقــوى  وزيـــر  أكــد   ، فــى مستهل كلمته   
من  العائدة  املصرية  بالعمالة  باالهتمام  وجهت  السياسية  وقيادتها 
اخلارج، وعليه عملت الوزارة على االهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع ال 
يشعرها بأنها تركت مجال عملها فى أى دولة وال يوجد لها فرص فى 
بلدها مصر، الفتا إلى أنه حضر إلى لقائهم خلدمتهم ، ولكى يطمئن 
على جناح املشروعات التى تقدموا بها ، وفى نفس الوقت يكونوا هم 
أنفسهم على قناع كاملة بفكرة مشروعهم ، ولكى يكتب له فى النهاية 

النجاح.
املرحلة  العائدة خالل  العمالة  إن دورنــا هو مساعدة  وقال سعفان: 
ــة أيـــة عــقــبــة  تــعــتــرض تنفيذ  ــ املــقــبــلــة وتـــقـــدمي كـــل الــتــســهــيــالت وإزالــ
مشروعهم ، مشيرا إلى أنه اطالع على املشروعات املقدمة من العمالة 
كل  مــن صــاحــب  ، طالبا  بها جميعا  األحــمــر مشيدا  بالبحر  الــعــائــدة 
مشروع أن يقوم بشرح فكرة مشروعه، للعمل على مساعدته  لتحقيق 

النجاح والتوفيق.
، ومدير فرع جهاز  العاملة  القوى  الوزير من مدير مديرية  وطلب 
العمالة  لقاءات مع مجموعة  بالبحر األحمر عقد  املشروعات  تنمية 
الــعــائــدة على مـــدار يــومــني ، لــلــوقــوف على دراســـة جـــدوى املــشــروعــات 
لهم على مستقبل  االطمئنان  والتسويق مبا يحقق  اإلنتاج  ومراحل 
مــشــروعــاتــهــم ويـــزيـــد مـــن فــرصــهــم فـــى الــتــشــغــيــل، فــضــال عـــن عــرض 
إجــراءات  لتسهيل  اجلهاز  يقدمها  التى  املالية  وغير  املالية  اخلدمات 

املشروعات.

٤٢
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.. ويلتقى العمالة العائدة من الخارج  لمساعدتهـــــــــــــــــــــــــم فـــى عمـــل مشروعــــــات صغيــــــرة 

٤٣
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..ويفتتح  الدورة التـــدريبية  علـــــــــــــــــى مهـــن كهرباء التوصيالت
 والسباكة والتفصيـــل والحياكــــــــــــــــــــة بالوحــــــدات المتنقلـــــة 

ــــدورة  ــر الـــقـــوى الــعــامــلــة، الـ ــ .. كــمــا افــتــتــح وزيـ
ــيـــالت،   ــتـــوصـ ــهـــن كـــهـــربـــاء الـ ــلـــى مـ ــة عـ ــيـ ــبـ ــتـــدريـ الـ
بوحدة  واحلياكة  ،والتفصيل  املنزلية  والسباكة 
ــقــــوى الــعــامــلــة  ــة الــ ــريـ الـــتـــدريـــب املــتــنــقــلــة مبـــديـ
ــتـــى مت إطــالقــهــا  ــر والـ ــمـ مبــحــافــظــة الــبــحــر األحـ
ضمن مبادرة »مهنتك مستقبلك«، تنفيذا ملبادرة 
عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها  التى  كرمية«،  »حياة 
السيسي، وذلــك  بحضور  الــلــواء عاطف وجــدى، 
رئيس مدينة الغردقة نائبًا عن املحافظ، وسعيد 

عبد الراضى  مديرية القوى العاملة باملحافظة.
ــرورى تــطــبــيــق كـــل اإلجـــــراءات  ــ ــد الـــوزيـــر ضـ وأكــ
االحــتــرازيــة وذلـــك بتخفيض عــدد املــتــدربــني فى 
الدورة الواحدة إلى 10 متدربني فقط وتسليمهم 
الــكــمــامــات والــكــحــول، فــضــال عــن تــوقــيــع الكشف 
بــالــدورات  االلــتــحــاق  قبل  املــتــدربــني  على  الطبى 
إصابات  ضد  املتدربني  على  والتأمني  التدريبية، 
التى  الكتابية  األدوات  جميع  وتسليمهم  العمل 

يحتاجها املتدرب فى أثناء التدريب.
وأوضــح الوزير أنه مت إطــالق وحــدات التدريب 
اجلمهورية  محافظات  وجنــوع  قــرى  فــى  املتنقلة 
عــلــى مــرحــلــتــني، األولــــى كــانــت 13 وحـــدة متنقلة 

٤٤
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..ويفتتح  الدورة التـــدريبية  علـــــــــــــــــى مهـــن كهرباء التوصيالت
 والسباكة والتفصيـــل والحياكــــــــــــــــــــة بالوحــــــدات المتنقلـــــة 

للشباب  ــول  الـــوصـ بــهــدف  وحــــدة  اعــقــبــهــا 14 
بــالــقــرب مــن مــحــل إقــامــتــهــم وتــأهــيــلــهــم على 
املــهــن املــطــلــوبــة لــســوق الــعــمــل ممــا يسهم فى 
تشغيل الشباب، وتشجيعهم لعمل مشروعات 

صغيرة وبالتالى خفض معدالت البطالة. 
ــى أن الــــــــدورة مـــدتـــهـــا أســبــوعــني  ــ ولـــفـــت إلـ
أعلى  على  حاصلني  مؤهلني  مدربني  مبعرفة 
التدريب على  أن  إلــى  درجــات اخلــبــرة، مشيرا 
مهنة التفصيل واخلياطة يتم ملدة 150 ساعة 
تــدريــبــيــة، والــكــهــربــاء والــســبــاكــة كــل مهنة ملدة 
أعلى  وذلــك مبدربني على  تدريبية،  60 ساعة 
املختصني  طريق  عن  اختبارهم  بعد  مستوى 

باإلدارة املركزية للتدريب املهنى بالوزارة.
ووجــه الــوزيــر،  مدير املــديــريــة  بــضــرورة  أن 
يــتــم تــوفــيــر مـــشـــروع صــغــيــر لــلــخــريــجــات من 
فرع  مــع  بــالــتــعــاون  واحلــيــاكــة،  التفصيل  دورة 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  تنمية  جهاز 
بــاملــحــافــظــة  ، كـــى يــعــمــلــوا بــعــد انــتــهــاء فــتــرة 

تدريبيهم.

٤٥
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ــه املــيــدانــيــة  ــقـــوى الــعــامــلــة مــحــمــد ســعــفــان ، جـــوالتـ ــر الـ ــ ــل وزيـ ــ واصـ
للمحافظات، حيث قام بزيارة ملحافظة السويس فى إطار مبادرة »حياة 
ورعاية  لالهتمام  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها  التى  كــرميــة«، 
ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير املنتظمة لرعايتهم اجتماعيا 
خالل  من  الفئة   هــذه  لرعاية  كاملة  خطة  وتنفيذ   ، وتأمينًيا  وصحًيا 

إنشاء قاعدة بيانات سليمة.
وأكــد وزيــر الــقــوى العاملة أن  مــبــادرة »حــيــاة كــرميــة« هدفها املواطن 
املصرى فى أنحاء اجلمهورية، وتعاون مستمر بني جهات الدولة ووزاراتها 
ومحافظاتها، حتت مظلة تلك املبادرة كل فى مجاله وتخصصه لينطلق 
اجلميع ليشارك فى بناء وطنه، مشددا على أن الدولة املصرية ال تألوا  
جهدا فى خدمة أبنائها من العمالة بشكل عام والعمالة غير املنتظمة 

بشكل خاص.
وفى هذا اإلطار قام الوزير يرافقة  املحافظ اللواء عبد املجيد صقر  
بتسليم  3164 بوليصة تأمني تكافلى ضد احلــوادث الشخصية تغطى 
بوليصة لصغار   39 منها  أو اجلزئي،  املستدمي  الكلى  العجز  أو  الــوفــاة، 
الــدكــتــور  املــنــتــظــمــة، وذلـــك بــحــضــور   الــصــيــاديــن و 3125 للعمالة غــيــر 
عبداهلل رمضان نائب املحافظ ، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة 
للتشغيل ومعلومات سوق العمل،  وحامت جاد الرب مدير مديرية القوى 

العاملة باملحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن املحافظة.
وفى مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة : لقد حرصت اليوم  على 
التواجد معكم لكى أوفى مبا تعاهدنا به أمام القيادة السياسية بتسليم  
الصيادين  لصغار  الشخصية  احلـــوادث  ضد  التكافلى  للتأمني  وثيقة 
والعمالة غير املنتظمة، مشيرا إلى أن هذه البوليصة حماية ألسر هذه 
العمالة من املخاطر التى قد يتعرضون لها فى أماكن العمل املختلفة، 
وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه فى حاالت العجز الكلى أو 
اجلزئى أو الوفاة- ال قدر اهلل- بحيث يتوفر دعم ألسرة كل عامل يعينها 

على أمور احلياة.
وأشــار وزير القوى العاملة، إنه مت عمل 190 ألف وثيقة تأمني  على 
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الصيادين  إضــافــة  ومت  منتظمة  غير  للعمالة  اجلمهورية  مستوى 
إلى تلك الوثائق بقواعد البيانات الرسمية لرعايتهم لوجود الكثير 
من املخاطر اليومية التى يتعرضون لها، الفتا إلى أن هناك تكاتف 
غير  للعمالة  الرعاية  جوانب  كل  ملنح  الدولة  وزارات  كل  بني  وتكامل 
املنتظمة، كاشفا عن أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات  لهذه الفئة 

من أرض الواقع . 
القومى  الــرقــم  املهنة ببطاقات  إثــبــات  الــوزيــر على ضـــرورة  وشـــدد 
املهارة  مستوى  قياس  شــهــادة  استخراج  بعد  املنتظمة  غير  للعمالة 
مجانًا للمسجلني بقواعد البيانات باملديريات، فى أسرع وقت، حتى 
تكون  الــفــئــات  لتلك  بــيــانــات متكاملة  قــاعــدة  إعـــداد  لــلــوزارة  يتسنى 
جاهزة لكل اجلهات التى ترغب فى تقدمي أوجه املساندة لتلك الفئة، 
ميكن  ما  وبحث  اجلهات  تلك  مع  مشترك  اجتماع  عمل  يتم  بعدها 

تقدميه لها لتحقيق املولية فى اآلداء .
وتابع وزير القوى العاملة قائال : إن هذه البوليصة حتملت قيمتها 
بالكامل حسابات رعاية العمالة غير املنتظمة باملديرية، مؤكدا أنها 
أبنائها من  لــرعــايــة  املــصــريــة  الــدولــة  تقدمه  إال جــزء بسيط  مــاهــى 
أوجــه  مــن  الكثير  يتبعها  بــدايــة ســوف  وهــى   ، املنتظمة  العمالة غير 
الرعاية فى املرحلة القادمة لتلك الفئة، الفتا إلى أن مصر التى لم 
الــذى نحيا فيه  تبخل على أى مواطن فيها بأى خدمة، فكل اخلير 

منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة واألمن ملواطنيها.
قـــال الـــوزيـــر : إن الـــدولـــة املــصــريــة تعتبر الــعــمــالــة املــصــريــة ســواء 
دور  مــن  لهم  ملــا  بها  اخلـــاص  الظهير  هــم  منتظمة  غير  أو  منتظمة 
رئيسى فى حتقيق النمو االقتصادي، مشيرا إلى أن الفترة احلالية 
التى تشهد الوباء العاملي) كوفيد-19 (، والذى كان له تأثير سلبى بالغ 
على الدول املتقدمة ينظر العالم أجمع للدولة املصرية ويتعجبون 

من استمرار النمو فى كافة املجاالت.
وأشار الوزير إلى أن معدل البطالة فى مصر شهد ارتفاع فى بداية 
فى  املتمثلة  احلكيمة  السياسية  القيادة  بفضل  ولكن  كــورونــا،  أزمــة 
الــذى يضع رؤيــة محددة لوضع مصر  الرئيس عبد الفتاح السيسى 
فى مصاف الدول املتقدمة انخفض املعدل مرة أخرى ليعود إلى 2.٧% 

بسبب املشروعات القومية التى تنفذ على أرض الوطن.
وأشار سعفان إلى أن مبادرة الرئيس السيسى لرعاية العمالة غير 
الذى  األمر  املواطنني،  لكل  املنتظمة استهدفت حتقيق حياة كرمية 
للعمالة  األمـــان  عنصر  لتحقيق  حــل  إليــجــاد  مسئولية  علينا  وضــع 
العجز  لتغطية  التكافلى  التأمني  وثائق  بعمل  فقمنا  والصيادين، 

الكلى واجلزئى والوفاة باعتبارها الفئات األكثر تعرضا للمخاطر .
وكلف الوزير مدير مديرية القوى العاملة بالسويس بإعادة حصر 

الصيادين وزيادة أعدادها وشمولهم بالرعاية التأمينية .
وأعرب سعفان عن سعادته لوجوده فى املحافظة التى تضع أبنائها 
فى مواجهة أى خطر ميس للدولة املصرية، مؤكدا أن أبناء السويس 
يتسمون بالبسالة والنضال ، مطالبا اجلميع بالتصدى الى شائعات 
الــواقــع،  أرض  فــى  تقع  التى  ــازات  مــن االجنـ التقليل  مغرضة هدفها 
الفتا إلى أن مصر خيرها على أبنائها مستمر ولن يوقفها أى مغرض.
كما أعــرب عن سعادته وفخره بإنتهاء أزمــة  السفينة العالقة فى 

قناة السويس بأيدى مصرية.
وقــال  محافظ السويس : إن  زيــارة وزيــر القوى العاملة دائما ما 
،  مشيرا  والعمالة بصفة خاصة  السويس  إلــى مدينة  حتمل اخلير 
إلى أن هناك تطور واضح فى عمل مديرية القوى العاملة باملحافظ، 
حيث أصبح من السهل الوصول إلى البيانات واألرقام بسبب امليكنة 
التى وجه الوزير بها، مضيفا إلى أنه يجرى اآلن تطوير مركز التدريب 
آثر ايجابى للشباب  ، والــذى سيكون له  التابع للوزارة فى املحافظة 
فى تطوير مهاراتهم وقدراتهم حتى يتسنى لهم  إيجاد فرص عمل 
الدائم  واهتمامه  للعمالة  رعايته  للوزير على  الشكر  أفضل، مقدما 

بها .
ومن جانبه قال حامت جاد الرب مدير املديرية:  إن الــوزارة لديها 
خطة متكاملة لرعاية العمالة غير املنتظمة والصيادين باعتبارهم 
الفئة التى حتتاج إلى الرعاية واالهتمام، مشيرا إلى أن املديرية تقوم 

فى كافة املناسبات بالرعاية الصحية واالجتماعية لهذه الفئة.
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ســلــم وزيــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة مــحــمــد ســعــفــان ، فـــى إطــــار جـــوالتـــه املــيــدانــيــة 
لذوى  عمل  65عقد  السويس  محافظ  صقر  املجيد  عبد  واللواء   ، باملحافظات 
الهمم والعزمية  باملحافظة ، تنفيذا ملبادرة »حياة كرمية«، التى أطلقها الرئيس 
الهمم  بـــذوى  الــــوزارة  واهــتــمــام   ، الفئة  بــهــذه  لــالهــتــمــام   السيسي،  عبدالفتاح 
مبحافظة،   2٧ مستوى  على  العاملة  القوى  مديريات  مستوى  على  والعزمية 
الــدكــتــور عــبــداهلل رمضان  لــهــم، وذلـــك بحضور   املــقــررة  الـــ 5 %  استيفاء لنسبة 
ومعلومات  للتشغيل  العاملة  القوى  وزارة  وكيل  عمران  وعــزت   ، املحافظ  نائب 
سوق العمل،  وحامت جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة وأعضاء 

مجلسى النواب والشيوخ عن املحافظة.
 واطمأن الوزير خالل تسليم العقود على مرتبات ذوى الهمم ، ووجدها فى 
إطار احلد األدنى لألجور، مؤكدا أن كل ما يقدم  لهذه الفئة ليس من أشخاص، 
بقيمتهم  اعــتــرافــا  ذوو االحتياجات اخلــاصــة،  ملــا يستحقه  مــن مصر،  هــو  إمنــا 

وقدرتهم على العمل.
كفاءات  بينهم  من  وأن  كبيرة،  إمكانيات  لديهم  الفئة  هــذه  أن  سعفان   وأكــد 
بالتحدى  يتسمون  وأنهم  األصــحــاء،  من  كثير  من  أفضل  تكن  لم  إن  تتساوى، 
والرغبة الشديدة فى النجاح وإثبات الذات، ووعد ببذل مزيد من االهتمام بذوى 
الهمم والعزمية من تدريب وتشغيل، مشدًدا أن الــوزارة على أمت استعداد لرفع 
قدراتهم العملية كى يكونوا لبنه صاحلة فى بناء االقتصاد القومى ورفع شأن 

الدولة املصرية.

وزير القوى العاملة محافظ السويس يسلمان
65 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة بالمحافظة 
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عام  بــديــوان  مبكتبه   ، صقر  املجيد  عبد  الــلــواء  السويس  محافظ  استقبل  
ــار جــوالتــه امليدانية  ، فــى إطـ الــعــامــلــة،  الــقــوى  املــحــافــظــة، محمد سعفان وزيـــر 
التى  »حياة كرمية«،  ملبادرة  تنفيذا  للمحافظة،  زيارته  للمحافظات فى مستهل 
الصيادين  صــغــار  ومــســانــدة   لالهتمام  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها 
خطة  وتنفيذ   ، وتأمينًيا  وصحًيا  اجتماعيا  لرعايتهم  املنتظمة  غير  والعمالة 

كاملة لرعاية هذه الفئة  من خالل إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

محافظ السويس  يستقبل وزير القوى العاملة
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أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة 
الــــلــــواء طــــــارق الـــفـــقـــى مـــحـــافـــظ ســـوهـــاج 
مــنــتــظــم  ــر  ــيـ غـ ــامــــال  عــ تــســلــيــم 5818  فــــى 
ــوادث  وثــيــقــة لــلــتــأمــني الــتــكــافــلــى ضـــد احلــ
الكلى  والعجز  الــوفــاة،  وتغطى  الشخصية 
املسجلني  مــن  والعجز اجلــزئــى  املــســتــدمي، 
ــوى الــعــامــلــة بـــســـوهـــاج وقــد  ــقـ مبـــديـــريـــة الـ
ــذه الـــوثـــيـــقـــة حــســابــات  ــ حتــمــلــت تــكــلــفــة هـ
رعـــايـــة الــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة بــاملــديــريــة 
،وذلك بحضور أحمد سامى نائب املحافظ 
السكرتير  الليثى  عــصــام  والــلــواء  ســوهــاج، 
أحمد  هــشــام  والــدكــتــور  للمحافظة،  الــعــام 
أبـــو زيـــد مــديــر املــديــريــة، وأعــضــاء مجلس 
باملحافظة   التنفيذية  والــقــيــادات  الــنــواب، 

والعاملني باملديرية .  
وقــــال وزيــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــى رســالــة 
الوثيقة  هــذه  تسليم  إن   للحضور:  وجهها 
جاء بناًء على توجيهات القيادة السياسية 
املعنية  التنفيذية  اجلهات  وكــل  للحكومة 
وصغار  املنتظمة  غير  بالعمالة  باالهتمام 
الصيادين، ووضع خطة كاملة لرعاية هذه 
تنفيذ  حاليا  يجرى  أنــه  عن  كاشفا  الفئة، 
خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة 
على مستوى كافة املشروعات القومية على 
يتم  حيث  اجلمهورية،  محافظات  مستوى 
حــصــرهــم وتــســجــيــلــهــم لــرعــايــتــهــم صحيًا 

واجتماعيا وتأمينًيا.
وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية 
الــقــوى الــعــامــلــة ســوهــاج عــلــى هـــذا اجلهد 
الطيب، طالبًا منهم مزيدا من اجلهد فى 
الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك 

مهن  تغيير  فى  املساعدة  ومحاولة  الفئة، 
القومى  الــرقــم  بــطــاقــات  فــى  العمالة  تلك 

ومتابعة أحوالهم .
ــارق الــفــقــى  ــ ــه الـــلـــواء طـ مـــن جــانــبــه وجــ
للوزير  والتقدير  الشكر  ســوهــاج  محافظ 
غير  العمالة  ودعــم  لرعاية  توجيهاته  على 
املــنــتــظــمــة وشــمــولــهــا بــاحلــمــايــة والــرعــايــة 
لتوجيهات  وفقًا  القومى  االقتصاد  لدعم 
ــيـــس الــســيــســى  ــادة الــســيــاســيــة والـــرئـ ــيـ ــقـ الـ
ــوزارة مــن مــبــادرات  ــ واســتــكــمــاال ملــا بــدأتــه الـ
حلماية تلك الفئة فى كافة نواحى حياتهم 

.
ــاج: الـــيـــوم نسلم  ــوهــ وقـــــال مــحــافــظ ســ
للعمالة  احلياة  على  التأمني  وثيقة   5818
بقيمة  املحافظة  أبــنــاء  مــن  املنتظمة  غير 
وذلــك  الـــواحـــدة،  للوثيقة  جنيه  ألــف   100
وشركة  العاملة  القوى  وزارة  مع  بالتعاون 
غير  للعمالة  إصــدارهــا  مت  للتأمني،  مصر 
املــنــتــظــمــة واملــســجــلــني بـــقـــاعـــدة الــبــيــانــات 
مبديرية القوى العاملة مبحافظة سوهاج، 
حيث تغطى الوثيقة  الوفاة، والعجز الكلى 

املستدمي، والعجز اجلزئي.
القيادة  اهتمام  ســوهــاج  محافظ  وأكـــد   
السياسية والدولة باملواطن املصرى وتوفير 
كافة سبل الرعاية له، وخاصة العمالة غير 
املــنــتــظــمــة ورعــايــتــهــم اجــتــمــاعــيــا وصــحــيــًا 
وتــأمــيــنــيــًا مــعــربــا عـــن تــقــديــره لــــدور وزارة 
الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــى رعـــايـــة الــعــمــالــة غير 
املــنــتــظــمــة وحــمــايــتــهــم، مـــؤكـــدًا أن الــعــامــل 
بــشــريــة تعتمد عليها  ثـــروة  املــصــرى ميــثــل 
والتنمية،  الــبــنــاء  مــخــطــطــات  فــى  الـــدولـــة 

الفقي: العامل املصرى ثروة بشرية  تعتمد 
عليها الدولة فى مخططات البناء والتنمية

سعفان ينيب محافظ سوهاج فى تسلم 5818 عامــــــــــــــــــــــــــــال غير منتظــــــــــــــــم  وثيقة تأمين تكافلى  

٥٠
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سعفان ينيب محافظ سوهاج فى تسلم 5818 عامــــــــــــــــــــــــــــال غير منتظــــــــــــــــم  وثيقة تأمين تكافلى  

ــرورة أن يشعر الــعــامــل أثــنــاء  الفــتــا إلـــى ضــ
ــان واالطـــمـــئـــنـــان على  ــاألمــ تـــأديـــة عــمــلــه بــ

مستقبله ومستقبل أسرته . 
ــادة عدد  وكــشــف محافظ ســوهــاج عــن زيـ
الــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة بـــســـوهـــاج خــالل 
الــعــام املــاضــى فــقــط مــن 1300 عــامــل إلــى 
8000 عامل نتيجة كم املشروعات الضخمة 
الــتــى وفــرتــهــا الــدولــة فــى كــافــة القطاعات 
أنــه سيتم  إلــى  املــاضــيــة، مشيرا  الفترة  فــى 
خالل  كبير  بشكل  ومضاعفته  العدد  زيــادة 
املبادرات  من  العديد  لوجود  املقبلة  الفترة 
الــعــمــالقــة مــثــل » تــطــويــر الــريــف املــصــري«، 
املحلية  »التنمية  وبرنامج  كرمية«،  و«حياة 
بــصــعــيــد مـــصـــر«، مـــؤكـــدا أنــــه ســيــتــم رعــايــة 
،ولــن  املنتظمة  غير  العمالة  فــئــات  جميع  
يقتصر األمر على عمال املقاوالت فقط بل 
سيمتد لـعمال الصيد، واملحاجر، والزراعة، 

وكافة أشكال العمالة غير املنتظمة .
الــســيــاق اســتــعــرض  الدكتور  وفــى نفس 
هــشــام أبــو زيــد مــديــر املــديــريــة مــا قــامــت به 
املديرية من أغسطس 2019 من بدء تطبيق 
املنتظمة  غير  للعمالة  اجلــديــدة  الالئحة 
حتى فبراير 2021، مشيرًا إلى أنه مت تقدمي 
طبى  كشف  من  املجانية  الصحية  الرعاية 
وصــرف األدويـــة لـــ  6252 عامال مببلغ 634 

االجتماعية  والــرعــايــة  جنيها،  و382  ألــفــا 
ألف   458 و  2 مليون  لـــ 1201 عامل مببلغ  

جنيه .
  وأضـــــاف أنــــه مت صــــرف املــنــح الـــدوريـــة 
األربعة »عيد العمال ، وعيد الفطر املبارك 
وعــيــد األضــحــى املـــبـــارك ، واملـــولـــد الــنــبــوى 
الشريف« لـ نحو 19 ألفا و٧03 عمال مببلغ 
6 ماليني و566 ألفا و900 جنيه، فضال عن 
جنيه   500 بقيمة  أمــان  شــهــادة   1350 عمل 
املسجلني  غــيــر منتظم مــن  لـــ 1350عـــامـــال 
الوفاة مبلغ 10  باملديرية تصرف فى حالة 
آالف جنيه، باإلضافة مليكنة العمل بالكامل 
داخل إدارة العمالة غير املنتظمة باملديرية 
اإللكترونية  باملنظومة  إلكترونيا  وربطها 

بالوزارة ضمن خطة التحول الرقمي.
وكان مدير املديرية قد نقل  فى مستهل 
الــقــوى العاملة  كلمته  شكر وحتــيــات وزيــر 
ملــحــافــظ ســـوهـــاج عــلــى رعــايــتــه احــتــفــالــيــة 
ــتــــأمــــني لـــلـــعـــمـــالـــة غــيــر  ــق الــ ــ ــائـ ــ تـــســـلـــيـــم وثـ
عــن اجلــهــود  فــضــال  بــاملــحــافــظــة،  املنتظمة 
التى تبذلها املحافظة خلدمة أبناء سوهاج 
والـــتـــى أصــبــحــت واقـــعـــا مــلــمــوســا يــشــعــر به 

اجلميع .
الدكتور  أهـــدى  االحتفالية  خــتــام  وفــى   
هشام أبو زيد درع املديرية ملحافظ سوهاج .

٥١
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..و ينيب محافــظ مطـــــروح  لتسليـــم 21867 وثيقــــــــــــــــــــــــــــــــة تأمين تكافلى للعمالة  غير المنتظمة لتوفير حياة كريمة

اللواء خالد شعيب  العاملة محمد سعفان،  أنــاب وزيــر القوى 
محافظ مطروح،  فى تسليم 2186٧ وثائق التأمني للعمالة غير 
التى  »حياة كرمية«،  إطار مبادرة  وذلك فى  باملحافظة،  املنتظمة 
أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لالهتمام ورعاية ومساندة 
 ، وتأمينًيا  وصحًيا  اجتماعيا  لرعايتهم  املنتظمة  غير  العمالة 
إنشاء قاعدة  الفئة  من خــالل  هــذه  لرعاية  كاملة  وتنفيذ خطة 

بيانات سليمة.
جـــاء ذلـــك فـــى احــتــفــالــيــة نظمتها مــديــريــة الـــقـــوى الــعــامــلــة 
عبد  أسامة  املهندس  بحضور  وذلــك   ، املناسبة،  بهذه  باملحافظة 
الــغــنــى رئــيــس جــهــاز مــديــنــة الــعــلــمــني اجلـــديـــدة، وعــاطــف حسن 
درويش وكيل مديرية القوى العاملة مبطروح،  ونحو 100 عامل 

وممثلى الشركات العاملة بالعلمني.
وأكد املحافظ، أن توزيع وثيقة التأمني هو استمرار لالهتمام 
قيادة  حتت  جميعًا،  بالعمال  املصرية  السياسية  للقيادة  الكبير 
الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، وتــوجــيــهــاتــه الــدائــمــة واملستمرة 
ــاظ عــلــى حــقــوقــهــم  ــفـ ــع احلـ ــام بــالــعــمــال مـ ــمـ ــتـ بــرعــايــتــهــم واالهـ
القانونية،  التشريعات  من  موثق  قانونى  إطــار  وفــى  وسالمتهم، 
والتأمينات االجتماعية والصحية واحلقوق االقتصادية وغيرها 
الطمأنينة  من  املزيد  لهم  حتقق  التى  واملكتسبات،  احلقوق  من 

واالستقرار، مع التشجيع على بذل مزيد من اجلهد والعرق.
وأضاف أن هذا يأتى استمرارًا الهتمام الدولة بهم، مشيًرا إلى 
أنه مت توزيع وثائق تأمني والتى تقدر مببلغ مائة ألف جنيه، لكل 
أو اجلزئى  الكلى  العجز  أو  الوفاة  الوثيقة حالة  وتغطى  وثيقة، 

املستدمي مبا فى ذلك مصاريف العالج الطبى وغيرها.
وأكد حرص الدولة على أن تضم وثيقة التأمني جميع العمالة 
مطروح،  محافظة  أرض  على  العاملة  بالشركات  املنتظمة،  غير 
من احلمام شرقًا للسلوم غربًا وسيوة جنوبًا، بعدد 21 ألفا و86٧ 

عامال.
وفى نفس السياق أوضح  وكيل مديرية القوى العاملة مبطروح 
ما مت تقدميه املديرية من منح وحقوق للعمالة باملحافظة خاصة 
خالل املناسبات املختلفة، أو خالل جائحة كورونا ، مؤكدا حرص 
املتابعة  على  العاملة  الــقــوى  وزيـــر  بــريــاســة  العاملة  الــقــوة  وزارة 
على   والعمل  العمالة  جميع  وحصر  العمالة  ألحـــوال  املستمرة 

حتسني أوضاعها لتحقيق اإلستقرار االجتماعى والنفسى .

٥٢
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..و ينيب محافــظ مطـــــروح  لتسليـــم 21867 وثيقــــــــــــــــــــــــــــــــة تأمين تكافلى للعمالة  غير المنتظمة لتوفير حياة كريمة

٥٣
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..وينيب محافظ جنوب سيناء فى تسليم 4069  صيــــــــــــــــــــــــادًا وعامال غير منتظم  وثيقــــة التأمين التكافلى  

٥٤



أبريل 2021العمل

..وينيب محافظ جنوب سيناء فى تسليم 4069  صيــــــــــــــــــــــــادًا وعامال غير منتظم  وثيقــــة التأمين التكافلى  
الــلــواء خالد  العاملة،  الــقــوى  وزيــر  أنــاب محمد سعفان 
غير  عامال   4069 تسليم  فــى  سيناء،  جنوب  محافظ  فــودة 
احلـــوادث  ضــد  التكافلى  للتأمني  وثيقة  وصــيــادا   منتظم 
الشخصية، وتغطى الوفاة، والعجز الكلى املستدمي،والعجز 
بجنوب  العاملة  الــقــوى  مبــديــريــة  املسجلني  مــن  اجلــزئــي، 
رعاية  الوثيقة حــســابــات  هــذه  تكلفة  وقــد حتملت  ســيــنــاء  
الــعــمــالــة غــيــر املنتظمة بــاملــديــريــة ،وذلــــك بــحــضــور أشــرف 
علم الدين مدير املديرية، والقيادات التنفيذية باملحافظة  

والعاملني باملديرية . 
وفوض املحافظ اللواء خالد فودة بدوره مستشاره لشؤون 
التكافلى  التأمني  وثائق  تسليم  فى  همام،  فــوزى  املحليات 

لنحو 3995 عامال غير منتظم ، و٧4 صيادًا.
ــة لــلــعــمــالــة غير  ــالـ ــى رسـ ــوى الــعــامــلــة فـ ــقـ وقـــــال وزيـــــر الـ
املنتظمة والصيادين: أن هذه الرعاية واملساندة من جانب 
الدولة املصرية جاءت بناًء على توجيهات القيادة السياسية 
ــات الــتــنــفــيــذيــة املــعــنــيــة بــاالهــتــمــام  ــهـ لــلــحــكــومــة وكــــل اجلـ
هذه  لرعاية  كاملة  خطة  ووضـــع  املنتظمة،  غير  بالعمالة 
الفئة ، كاشفا عن أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة 
املشروعات  كافة  مستوى  على  الفئة  هــذه  لرعاية  متكاملة 
يتم  حيث  اجلــمــهــوريــة،  محافظات  مستوى  على  القومية 
حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحيًا واجتماعيا وتأمينًيا.
الفئة  لتلك  املقدمة  التأمني  وثيقة  أن  الــوزيــر  وأوضـــح 
مبــثــابــة الــبــدايــة لــرعــايــة تــلــك الــفــئــة بشكل مختلف، وهــى 
، وليعلم  الــدولــة ألبــنــائــهــا  الــتــى تقدمها  أســـاس احلــمــايــة 
إال  أى عامل منهم  تترك  لــن  املصرية  الــدولــة  أن  كــل منهم 

وستوفر له الرعاية واحلماية  الالزمة
ومن جانبه أشار أشرف علم الدين مدير مديرية القوى 
ــار املــبــادرة  ــى أن ذلـــك يــأتــى فــى إطــ الــعــامــلــة بــاملــحــافــظــة إلـ
العاملة  القوى  وزيــر  ، وتوجيهات   « » حياة كرمية  الرئاسية 
الـــوزارة  دور  ، موضحا  الفئة  بتلك  الــرعــايــة  كــافــة   بتقدمي 
الرعاية  وتــقــدمي   الفئة  تلك  ورعــايــة  متابعة  فى  واملديرية 

واالجتماعية وصرف املنح الدورية املقررة لهم  .

٥٥
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مستشفى الفيوم الدولى
 يتقدم 

إلى شعب مصر وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

وتؤكد دعمها الكامل للقوات المسلحة 
والشرطة للقضاء على فيروس كورونا 

وتناشد الشعب المصرى بتنفيذ 
تعليمات الدولة

وتتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان 
 وزير القوى العاملة

والدكتور  أحمد النصارى
محافظ الفيوم

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية 
بالمحافظة 

وشعب الفيوم الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة
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تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان وزير القوى العاملة
 الدكتور أيمن مختار 

محافظ الدقهلية

أحمد القللى 
وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية

وإلى جميع القيادات الشعبية
والتنفيذية بالمحافظة وشعب الدقهلية الكريم

بمناسبة   العيد القومى للمحافظة

مدارس الوادى للغات ) بنات (

د.أمين مختار

أحمد القلىل

مع تحيات

أحمد عبدالعزيز موسى

طريق نبروه أول طريق المنصورة
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محافظة الدقهلية عزبة المرحوم / فريد المصري طريق طلخا -  نبروه
ت :   ٢٤٠6٣٠1 / ٠٥٠

مجموعة شركات روكا جرافينا لصناعة األدوات الصحية
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تتقدم بخالص التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
ولرجال الشرطة والقوات املسلحة على املجهودات األمنية

كما تتقدم اللجنة بخالص التهنئة القلبية إلى

محمد محمود سعفان  وزير القوى العاملة 
و اللواء / أسامة القاضى  محافظ املنيا

و وليد عبدالرحمن  وكيل  وزارة القوي العاملة باملنيا

مبناسبة عيد املنيا القومى

عبداملنعم اجلملمحمد محمود سعفاناللواء / أسامة القاضى

مع حتيات عبداملنعم اجلمل 
رئيس مجلس اإلدارة

النقابة العامة
 بصناعات البناء واألخشاب

مكتب شئون عضوية
املنيا للبناء واألخشاب



إلى أى درجة كان أداؤنا جيدا
بنهاية عام 2013 يصبح لدى مجموعة نيوهوب 73 مؤسسة تابعة لها وأكثر من 80 ألف موظف ودخل 

مبيعات سنوى يصل إلى 15 بليون دوالر أمريكى وكواحد من القمم االقتصادية اآلسيوية والثانى عالميا فى 
المجال فنحن نبذل أقصى جهودنا فى تأسيس مؤسسة زراعية خدمية طويلة المدى لنبدع للعميل حياة 

أجمل ونوفر لعميلنا ولشركائنا منصة تطور واسعة.
مجموعة نيوهوب لديها خبرة 30 عاما فى مجال التربية نحن أول مؤسسة أعالف صينية كبرى كمية 

المبيعات السنوية 26600000 طن لديها 8 مؤسسات زراعية صناعية قومية من مصادر الدخل المهمة و6 
ماركات منتجات صينية و4 عالمات تجارية شهيرة .

      Newhopegroup.com        األولى عالميا فى أعالف الدواجن

شركة نيوهوب إيجبت الزراعية المحدودة

جميع المعدات المستخدمة بمعمل الشركة هى 
معدات دقيقة جدا وحديثة . ويوفر المعمل جميع 
الوسائل الحديثة التى نستطيع من خاللها فحص 

المواد الخام . ومن أجل تطوير وتحسين العلف فإن 
شركة نيوهوب بها أكثر من 10 آالف موظف على دراية 

كاملة باألساليب التقنية والتكنولوجية .

ال يتم دخول أى مادة خام بالمخزن دون أخذ عينات 
منها مسبقا وفحصها بشكل دقيق ويتم رفض أى 
مادة خام غير مطابقة المواصفات لمعايير المخزن .

معدات الفحص الحديثة بالشركة :
المجهر الرقمي

 NIR
جهاز أكسدة الدهون

محلل األحماض األمينية

وبداية من دخول المواد الخام بالمصنع حتى خروج المنتج 
من المصنع كل هذا يمر على مراحل فحص صارمة للغاية 
. ومن أجل ضمان أمان المنتج وسالمته فإن الشركة تقوم 

بأخذ عينات للمواد الخام وفحصها بشكل جيد وذلك ضمانا 
لجودة المنتج وعدم ظهور أى مشاكل به .

التحكم فى الجودة

العنوان : قطعة 287-295 المرحلة الخامسة. منطقة كوم ابو راضي الصناعية. الواسطى. بني سويف - 01019366063
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تانى مرة رمضان فى زمن الكورونا

64

تحقيق : امل الربنس 

بعد أيام قليلة يهل علينا شهر رمضان مرة ثانية فى ظل ظروف عاملية استثنائية بسبب فريوس كورونا الذى داهم البشرية، 
ليسرق فرحتها ويطفئ نورشمعة بهجتها بالشهر الفضيل الذى يتسم بخصوصيته الشديدة فى وجدان املسلمني بشكل 

عام واملصريني بشكل خاص، فعادات رمضان املعروفة واألصيلة من ملة العيلة على اإلفطار والسهر فى الخيام الرمضانية 
وتبادل الزيارات وتناول السحور وموائد الرحمن وصالة الرتاويح وغريها من عاداتنا وتقاليدنا، وأيضا قبل قدوم رمضان نجد 
الشباب واألطفال يقومون بتعليق زينة رمضان بالشرائط امللونة واإلضاءات املبهرة لكى تتالقى مع فوانيس رمضان لتبدو 

الشوارع فى أبهى صورها احتفاء بقدوم الشهر الكريم، كما نتذكر تسابق الشباب فى الطرقات والشوارع قبل دقائق 
من انطالق مدفع اإلفطار للفوز بإفطار عابر السبيل بتوزيع أكياس التمروعلبة العصائر عليهم، كما ال تتوقف حركة من 

يشرفون على تقديم الطعام فى موائد الرحمن التى تنتشر فى كثري من األحياء خالل شهر رمضان املعظم  كل هذه العادات 
والطقوس املتوارثة وغريها ستختفى مرة ثانية بسبب فريوس كورونا الذى يسري عكس االتجاه تماما مع عاداتنا وتقاليدنا، 

واضطرارنا جميعا أن نسري فى اتجاه الفريوس الذى تمحورت تقاليده  فى العزلة واالبتعاد عن التجمعات وجاءت اإلجراءات 
االحرتازية من ارتداء الكمامة والتباعد االجتماعى وغسل األيدى وغريها الوجه الجديد داخل البيوت والعالقات االجتماعية، 

وأصبح أقرب الناس غرباء فى املسافة والتحية بالسالم .
  فكيف يمكن أن نتعامل مع هذة األزمة مرة ثانية والتى تفرض علينا االنعزال عن األهل واألصدقاء ومجمل املمارسات الحياتية 

الطبيعية والتى توفر قدرا من املتعة والرتفية خصوصا فى الشهر الكريم وسط تحذيرات بضرورة االلتزام باإلجراءات 
االحرتازية والتباعد االجتماعى خوفا من زيادة اإلصابة بالفريوس مع دخول شهر رمضان كما حدث العام املاضى .
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تؤكد الدكتورة سامية خضر أستاذ علم االجتماع بجامعة عني شمس 
ب��ه فئاته  ك��ل مجتمع  امل��ه��ام، ألن  القناعات تعتبر واح���دة م��ن أصعب  أن 
املختلفة، وال تتوافق جميعها على نفس املبادئ، مؤكدة أن وعى كل فرد 
أف���راد األس���رة عنصرأساسى ومهم ف��ى مواجهة األزم���ات، وه��و نتاج  م��ن 
حصيلة التعليم والتربية والتدريب وغيرها من العناصر التى لألسف 

قد تكون غائبة عند بعض أفراد املجتمع .
تصبح  بحيث  االجتماعية  عالقتنا  ترتيب  إع��ادة  ب��ض��رورة  وتضيف    
الوباء قد جاء ليعيد تصحيح   األس��رة الصغيرة فى املقدمة، وك��أن هذا 
األمور بعدما عاشت لفترات طويلة من االنفالت االجتماعى بسبب ما 
أحدثته التكنولوجيا من تباعد لدرجة أن البعض يعيشون داخل األسرة 
الواحدة، وكأنهم فى جزر منعزلة، أما بالنسبة لألب واألم املسنني فالبد 
من تقسيم الوقت بينهما حتى النؤذيهم،  فالوعى واحلذر يجعلنا نبتعد 
ع��ن اخل��ط��ر م��ش��ي��رة ال���ى أن ه��ن��اك أمن��اط��ا مختلفة تتغير م��ع ال��وق��ت، 
فيمكن عمل ج��دول داخ��ل األس��رة الصغيرة لزيارة األب واألم بحيث ال 
نتركهم لوحدهم فريسة للعزلة وحتى ال يصابوا باألمراض عن طريق 

العدوى بسبب التجمعات. 
من  وتطويعه  التكنولوجى  ال��ت��ق��دم  اس��ت��غ��الل  علينا  »خ��ض��ر«  وت��ؤك��د 
خالل تنظيم إفطار افتراضى مبشاركة العائلة ملائدة رمضانية جماعية 
اجلميع  يشعر  ح��ت��ى  أس��ب��وع  ك��ل  م���رة  بالفيديو  االت��ص��ال  تقنيات  ع��ب��ر 
ض��رورى  االجتماعى  التباعد  أن  مؤكدة  املعهودة  الرمضانية  ب��األج��واء 
وااللتزام باإلجراءات اإلحترازية مهم لصحة اجلميع الفتة إلى أن هذا 

ال يخل بفرحتنا بشهر رمضان الكرمي.
لعمل اخلير  كثيرة  أن هناك طرقا  االجتماع  أستاذ علم  وأوضحت    
فى رمضان من خالل التبرع للجمعيات األهلية ملساعدة الفقراء الذين 
ال��ظ��روف الصعبة مقترحة ضخ  ف��ى ظ��ل ه��ذه  ق��وت يومهم  ي��ج��دون  ال 
وهى  ك��ورون��ا  محاربى  لصالح  بسيطة  كانت  وإن  حتى  العزومات  أم��وال 

املستشفيات املفتوحة الستقبال احلاالت ووصفت ذلك من أفضل أعمال 
اخلير.

ل��ن تفسد علينا روح��ان��ي��ات ه���ذا الشهر  ك��رون��ا  أن ج��ائ��ح��ة  وأض��اف��ت 
ال��ى اهلل فى وق��ت بات  التقرب  إنها قد تساعد من يرغب فى  الكرمي بل 
متسعا ملن ميتلك النية، وأن نستعيد خصوصية هذا الشهر والذى بات 
فى  اإلع��الم  دور  أهمية  على  مشددة  والترفية  بالسهر  مرتبطا  لألسف 

التوجية والتوعية.
وتشاركها الرأى األخصائية النفسية سمرعيسى أن شهر رمضان يتسم 
بتقوية العالقات االجتماعية والروابط األسرية، ويظهر ذلك من خالل 
دع���وات اإلف��ط��ار وال��زي��ارات بعد اإلف��ط��ار وامل��ش��ارك��ة ف��ى تنظيم نشاطات 
ترفيهية بني الفطور والسحور، لكن مع استمرار وجود الوباء سنفتقد 
ملة العائلة واألحباب لنعيش ونتعايش معه عبر الواقع االفتراضى من 
خالل التكنولوجيا ومشاركاتهم جميع الفعاليات التى اعتدنا أن نقوم 
السالم  وت��ب��ادل  اللمة  قيمة  نستشعرونقدس  يجعلنا  وه��ذا  معهم،  بها 
والتحية واملصافحة باأليدى والتهانى خارج إطار التكنولوجيا مطالبة 
األسر باالبتعاد عن هوس الشراء والتخزين للسلع الفتة إلى أن االلتزام 
اليعنى  االجتماعى،  التباعد  وق��واع��د  والوقائية  الصحية  ب��اإلرش��ادات 
الفرد  لتقريب  تكون فرصة  قد  بل  بأجواء شهررمضان  االستمتاع  عدم 

من عائلته وأبنائه من خالل استعادة ذكريات رمضان املبهجة .
ضرورة االلتزام

ومن جانبه قال الدكتور سعيد حسني أستاذ الصحة العامة أن العالم 
أث��رت على اقتصاد دول  آث��ار فيروس كورونا والتى  كله م��ازال يعانى من 
كثيرة باإلضافة الى وقوع حاالت وفيات كثيرة فهذا الوباء صائد لألموال 
الفيروس  على  الفرصة  تفويت  الفترة  ه��ذة  فى  علينا  لذلك  واألرواح، 

لعدم استهداف أحبائنا وأهالينا.
وح��ذر م��ن زي���ادة ح��االت اإلص��اب��ة بالفيروس م��ع دخ��ول شهر رمضان 
الفيروس  ضد  التطعيمات  أن  مؤكدا  املاضى  العام  ح��دث  كما  الفضيل 
غير كافية لوحدها بل ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية من ارتداء 
األماكن  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  األي���دى  وغسيل  االجتماعى  والتباعد  الكمامة 
امل��زدح��م��ة خ��اص��ة ف��ى األس����واق وجت��ن��ب مل��س العينني وال��وج��ه ب��أي��د غير 
سيناريو  يتكرر  ال  حتى  خ��ني  وال��ت��د  السريعة  الوجبات  وجتنب  نظيفة 
رم��ض��ان امل��اض��ى م��ؤك��دا أن ش��ه��ر رم��ض��ان ل��ل��ع��ب��ادة واالل���ت���زام بالطاعات 
مشددا على ضروة اغتنام أيامه ولياليه لفعل اخليرات والصداقات بدال 

من االنصراف لألكل والشرب وعمل املوائد الرمضانية.
رغم انف كورونا

»احلاجة أم االختراع وياما فى اجلراب ياحاوى« بهذه الكلمات قالت 
يتداولها  شعبية  أم��ث��ل��ة  ه���ذه   ، ال��ب��ش��ري��ة  التنمية  خ��ب��ي��رة  ع��رف��ة  أم��ان��ى 
املستحيل وحتايلهم  املصريون يؤكدون من خاللها خلوا قاموسهم من 
ع��ل��ى ال���ظ���روف م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت ص��ع��وب��ت��ه��ا، ف��ه��م ي��س��ت��ط��ي��ع��ون االس��ت��م��ت��اع 
باألجواء الرمضانية رغم أنف كورونا بعدد من األفكار مع تطبيق كافة 
تضيف  والتى  والفوانيس  رمضان  زينة  كتعليق  االحترازية  اإلج���راءات 
روح ال��ب��ه��ج��ة وي��ع��ت��ب��ره��ا امل��ص��ري��ون م���ن م��ظ��اه��ر رم���ض���ان وحت��ض��ي��ر كل 
بوفية  إل��ى  املنزل  سفرة  وحتويل  والصغار  الكبار  يحبها  التى  األطعمة 
سعادة مع االلتزام بالتباعد بني أف��راد األس��رة الصغيرة مؤكدة أن املرأة 
هى دوما مصدر البهجة والسعادة فى البيوت مطالبة أن يتكاتف أفراد 
كل أسرة على تهوين األزمة عن بعضهم فاملساعدة والتكافل مهمان جدا 
ورغ��م األذى ال��ذى يسببه الوباء إال أنه ساهم فى وج��ود األشخاص بني 

عائالتهم والقرب منهم.
وك��ش��ف��ت خ��ب��ي��رة التنمية ال��ب��ش��ري��ة ع��ن ع���دد م��ن ال��ط��رق ال��ت��ى ميكن 
بها حتقيق نفس هدف عزومات رمضان كعمل عزومة أون الين وتبادل 
احلوارات واملناقشات من خاللها أيضا ميكن شراء هدية لألسرة الراغبة 
ف��ى دع��وة أهلها أو جيرانها على ع��زوم��ة رم��ض��ان وإرس��ال��ه��ا إل��ى األس��رة 
األخرى مبا يحقق الود العائلى تصديقا لقول الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم )تهادوا حتابوا( مبا يحقق هدف صلة الرحم وال��ود أوعمل طبق 
حلوى أو وجبة تشتهر بها فى شهر رمضان الفتة إلى إنه فى املاضى كان 
الطبق  بينهم  يسمى  وك��ان  األطعمة،  يتبادلون  املناسبات  ف��ى  اجل��ي��ران 
تتميز بطريقة  م��ع األخ���رى صنفا  ت��ت��ب��ادل  ك��ل ج���ارة  أن  ال����دوار مبعنى 

إعداده دليل على املحبة والود بني اجليران.
ال��ود واملحبة فأفعال اخلير  التباعد االجتماعى ال يفسد  أن   مؤكدة 
املجتمع  وت��ل��م شمل  ع��دي��دة،  ب��ط��رق  تترجم  أن  رم��ض��ان ميكن  ومظاهر 
فعلينا جميعا أن نغير من عاداتنا، وأن نعلم أننا فى مركب واحد يجب 
أن نلتزم مبثاق شرف غيرمكتوب حتى مين علينا اهلل ومتر هذه املحنة 

بسالم وأمان.

تطويع التكنولوجيا لالستمتاع 

التربع بأموال العزومات لصالح 

االلتزام والوعى 

باألجواء الرمضانية

مكافحة الوباء

والحذر يمنع الخطر
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عرض : دينا رأفت 

االختيار 2.. بعد جن��اح اجل��زء األول منه فى رمضان 2020 يتحد 
عدد من النجوم فى عمل درامى واحد، حيث يطل علينا الفنان كرمي 
عبد العزيز وأحمد مكى على قناة »أون« لتستكمل عرضها لألعمال 

الدرامية الوطنية كما كان احلال العام املاضى .
وي��ش��ارك فى  بيتر ميمى،  وإخ���راج  وح���وار هانى س��رح��ان،  سيناريو 
ري��اض اخلولى،  اليزيد،  أب��و  املقدم، أسماء  إي��اد نصار، إجن��ى  بطولته 
محمد فراج، محمد عالء، وهادى اجليار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، 
ي��ت��ن��اول ال��ع��م��ل ب��ط��ول��ة ج��دي��دة م��ن ب��ط��والت رج���ال ال��ق��وات املسلحة 
على  احلفاظ  أجل  من  والنفيس  بالغالى  يضحون  الذين  والشرطة 

الوطن .
املاضي.. ليطل  العام  تأجيله من  .. عمل وطنى مت  هجمة مرتدة 

علينا على الشاشات الفضائية، قصة املسلسل من ملفات املخابرات 
املصرية، وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد عالء، يشارك فى بطولته 
ب��ج��ان��ب أح��م��د ع��ز ك��ل م��ن ه��ن��د ص��ب��رى، ه��ش��ام س��ل��ي��م وم���اج���دة زك��ى 
والفنان صالح عبد اهلل ومحمود البزاوى وخالد أنور ومحمد جمعة 

ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب . 
س���واء من  ب��دون��ه  الرمضانية  ال��درام��ا  ال��ف��خ��ران��ى ال حتلى  يحيى 
ال��ق��رآن.. يعود بعد  أو قصص األنبياء ونساء فى  خ��الل عمل درام��ى 
غياب عامني ليتربع على عرش رمضان مبسلسل  »جنيب ذكى ذركش« 
إط��ار  ف��ى  العمل  أح���داث  ت���دور  امل��اض��ى،  الشهر  انطلق تصويره  ال���ذى 
اجتماعى، ويشارك فى بطولته أنوشكا، ورامز أمير، وإسالم إبراهيم، 

وكرمي عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

كعادتها كل عام »العمل« تقوم بعرض ملخص لدراما رمضان ..فلقد 
وضحت الخريطة الرمضانية لنجد 25 عمال رمضانيا على شاشات 

الفضائيات، تنوعت بني أعمال درامية ووطنية وكوميدية .
يبدو أن املنافسة شرسة بني كبار النجوم فى رمضان 2021 باإلضافة إىل 

خوض أبناء الفنانني التجربة الفنية بصورة واضحة .

األعمال الوطنية
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دراما الصعيد
 ب��ع��د جن����اح ن��س��ر ال��ص��ع��ي��د وغ���ي���ره م���ن امل��س��ل��س��الت ال��ت��ى ج��س��دت 
رمضان  على  مسلسالت   3 تسيطر   .. وال��ن��ب��وت  الصعيدى  اجل��ل��ب��اب 
2021.. أولهم »نسل األغراب« الذى يجمع بني النجمني أحمد السقا 
وأمير كرارة بتوقيع محمد سامى مؤلفًا ومخرجًا الذى استقر على 
ال��ف��ن��ان��ني امل��ش��ارك��ني ف��ى ال��ب��ط��ول��ة وه���م م��ى ع��م��ر، أح��م��د ال��س��ع��دن��ى، 
فردوس عبد احلميد، نرمني الفقى، وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش 
وعماد زيادة إضافة إلى عدد آخر من الفنانني. محمد رمضان يدخل 
دراما رمضان 2021 مبسلسل صعيدى وهو »موسى« تأليف ناصر عبد 
الرحمن وإخراج محمد سالمة، ويشارك فى بطولته سمية اخلشاب 
وسيد رجب وصبرى فواز ورياض اخلولى وعارفة عبد الرسول، وجارى 

التعاقد مع باقى الفنانني املشاركني فى البطولة.
ال��درام��ا الصعيدية فى  إم��ام تقدمي  ق��رر النجم محمد  وألول م��رة 
مسلسله اجلديد الذى يعمل على التحضير له، ولم يفصح عن اسمه 

إلى اآلن، مع املؤلف محمد صالح العزب واملخرجة شيرين عادل.
جنيب محفوظ

»أح��م��س ط���ارد ال��ه��ك��س��وس« م��ن رواي�����ات جن��ي��ب م��ح��ف��وظ يخوض 
عمرو  الفنان  بطولة  »امللك«  مسلسل  فى  الرمضانية  الدراما  معركة 
أن األح���داث األخيرة  وي��ب��دو  العمل عليه منذ س��ن��وات،  ي��وس��ف، ويتم 
التى تعرضت لها البالد من »كوفيد 19« كانت سببا فى تأخر عرضه، 
يشاركه فى البطولة صبا مبارك، ماجد املصري، سوسن بدر، محمد 
ف��راج، وجت��رى الشركة املنتجة التعاقد مع باقى أبطال العمل خالل 
وإخ���راج  دي���اب  وخ��ال��د وشيرين  تأليف محمد  وم��ن  ال��ق��ادم��ة،  الفترة 

حسني املنباوى.
وم���ن ال��واض��ح أن رواي����ات ال��ك��ات��ب الكبير جن��ي��ب م��ح��ف��وظ وج��دت 
نفسها بني األعمال الدرامية، لنجد عمال تليفزيونيا جديدا بعنوان 
وإخ���راج ماندو  إس��الم ح��اف��ظ،  وح���وار  واألرض« سيناريو  السما  »ب��ني 
ه��ان��ى سالمة  الفنانني مثل  م��ن  كبير  ع��دد  وم��رش��ح بطولته  ال��ع��دل، 
وليلى علوى، وفى الدراما الشعبية يقدم النجمان مصطفى شعبان 
وعمرو سعد مسلسل بعنوان »عش الدبابير« تأليف محمد سيد بشير 
وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك فى بطولته حنان مطاوع وعمرو 

عبد اجلليل.
سيدات الدراما الرمضانية

 »تقاطع طرق« للفنانة منى زكى التى تعود للدراما التليفزيونية 
السوشيال ميديا، فمن  استمر لسنوات، يتصدر صفحات  بعد غياب 
الواضح أن محبى الفنانة الكبيرة ينتظرون عودتها للدراما منذ أمد 

بعيد .
ك��م��ا ت��ش��ارك أي��ض��ا ال��ف��ن��ان��ة ي��اس��م��ني ع��ب��د ال��ع��زي��ز وزوج���ه���ا أحمد 
العوضى مبسلسل »اللى مالوش كبير«، وتدخل الفنانة دينا الشربينى 
ال��س��ب��اق م��ن خ���الل مسلسل »ق��ص��ر ال��ن��ي��ل« ال���ذى س���وف ي��ع��رض على 

شاشة قناة احلياة.
ي��ع��رض على  ال���ذى  ي��س��را  أه��ل��ي��ة« للفنانة  وه��ن��اك مسلسل »ح���رب 
شاشة cbc، ومسلسل »ضد الكسر« للفنانة نيللى كرمي ومحمد فراج.

»ورد«  مبسلسل  مطاوع  حنان  الفنانة  تقوم  األول��ى  بطولتها  وف��ى   
اخلليجية،  القنوات  وبعض  امل��ح��ور  قناة  شاشة  على  سيعرض  ال��ذى 
وكذلك الفنانة روبى التى تخوض البطولة املطلقة األولى لها أيضا 
ت��ص��وي��ره منذ عدة  ب���دأت  ال��ت��ى بالفعل  م��ن خ��الل مسلسل »ش��ق��ة 6« 

أسابيع.
أما روجينا فبعد تألقها رمضان املاضى فى دور »فدوى« فى مسلسل 
البرنس تعود للتألق مرة ثانية فى بطولتها املطلقة األولى من خالل 

مسلسل »السلطانة« والذى يعرض على شاشة قناة احلياة.
الطرب فى رمضان

مسلسل »املداح« للفنان حمادة هالل، و«فارس بال جواز« الذى يشهد 
أكثر  بعد غياب  الدرامية  الفنان مصطفى قمر لألعمال  ع��ودة  أيضا 

من عشر سنوات.
ه���ن���اك أي���ض���ا أع���م���ال درام���ي���ة ي��ن��ت��ظ��ره��ا اجل��م��ه��ور ن���ظ���ًرا ل��غ��راب��ة 
يوسف  للفنان   »19 »كوفيد  مسلسل  مثل  تناقشها  التى  امل��وض��وع��ات 
.on E الشريف والذى يتكون من 15 حلقة فقط، ويعرض على شاشة
م��ن خ��الل مسلسل  ط���ارق لطفى  ال��ف��ن��ان  ب��ع��ودة  تقريرنا  ونختتم 
امل��اض��ي، وه��و ما  العام  ال��ذى مت تأجيل عرضه منذ  ك��اب��ول«  »القاهرة 
تسبب فى غياب طارق عن الساحة الدرامية لثالث سنوات، كما يشارك 
ال��ذى يعرض على شاشة  راج���ل«  »ض��ل  ياسر ج��الل مبسلسل  الفنان 

cbc والقناة األولى.

روايات نجيب محفوظ تخوض السباق
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»سعفان« : وعدنا وأوفينا بحل مشكالت المنظمات النقابية العماليــة .. ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازالت هناك بعض التحديات فى عملية التأسيس .. ألننا فى مرحلة انتقالية
ترأس وزير القوى العاملة 

محمد سعفان وإيريك 
أوشالن مدير مكتب منظمة 

العمل الدولية مبصر 
وإريتريا االجتماع الثالثى 

الثالث ملشروع »تعزيز 
عالقات العمل ومؤسساتها 

فى مصر« مبشاركة ما ال 
يقل عن 45 من ممثلى 

الهيئات الثالثية املكونة 
ملنظمة العمل الدولية، 
شملت احلكومة ممثلة 

فى وزارة القوى العاملة، 
وممثلى منظمات أصحاب 

العمل، والنقابات العمالية 
باإلضافة إلى خبراء 

منظمة العمل الدولية.

وزي��ر  أع����رب  كلمته  مستهل    فى 
ال����ع����ام����ل����ة  للحضور عن  ال�����ق�����وى 
فى  يأتى  اللقاء الذى  بهذا  سعادته 
عالقات  تعزيز  م��ش��روع  تنفيذ  إط���ار 
العمل ومؤسساتها فى مصر، والذى 
مت إطالقه فى 8 مارس 2020 برعاية 

الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
ه������ذا  أن  س������ع������ف������ان  وأوض������������������ح 
االجتماع  يأتى للتعرف على التقدم 
بني  واملستمر  املثمر  للتعاون  املحرز 
وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل 
ال���دول���ي���ة وال���ش���رك���اء االج��ت��م��اع��ي��ني 
امل��ش��روع  م��ن خ���الل تنفيذ م��ك��ون��ات 
الدعم  ت��ق��دمي  ف��ى  املتمثلة  ال��ث��الث��ة 
ال����الزم ل��ل��ح��ري��ة ال��ن��ق��اب��ي��ة ف��ى مصر 
ال���ت���ى أط��ل��ق��ه��ا ال���ق���ان���ون اجل���دي���د، 
عمل  ل��ع��الق��ات  م��وات��ي��ة  بيئة  وتهيئة 
س��ل��ي��م��ة وح�������وار اج���ت���م���اع���ى ه����ادف 
العام  املناخ  عن تهيئة  فضال  وب��ن��اء، 
األف���ض���ل  ال���ع���م���ل  لتنفيذ برنامج 
بشكل ك��ام��ل ف��ى م��ص��ر، ي��ه��دف إل��ى 
متكني املنشآت فى قطاع املنسوجات 
وامل���الب���س اجل���اه���زة م���ن االس��ت��ف��ادة 
ب��ش��ك��ل أف���ض���ل م���ن ف����رص األع���م���ال 
م���ن خ���الل حت��س��ني ع���الق���ات العمل 
العمل  ملعايير  االمتثال  ومستويات 

الدولية وقوانني العمل الوطنية .
وذكر وزير القوى العاملة احلضور 
مب��ا وع��د ب��ه ف��ى ال��ل��ق��اء ال��س��اب��ق من 
جلنة لتلقى  بتشكيل  املاضى  العام 
ال���ش���ك���اوى وت����ق����دمي ال����دع����م ال��ف��ن��ى 
ال�����الزم ب���دي���وان ع���ام  ال������وزارة  تعمل 
ك���آل���ي���ة م���س���ت���دام���ة حل����ل م��ش��ك��الت 
داخ��ل  العمالية  النقابية  املنظمات 
م����ص����ر م������ن خ��������الل ع����ق����د ل�����ق�����اءات 

مستمرة مع ممثلى اللجان النقابية 
وتذليل  التأسيس،  ف��ى  ت��رغ��ب  ال��ت��ى 
كافة  وت��ق��دمي  تواجههم  عقبات  أي��ة 

أشكال الدعم الالزم لهم .
العاملة على  ال��ق��وى  وش���دد وزي���ر 
أنه وعد وأوف��ى، الفتا إلى أن ال��وزارة 
ل����م ت���ت���وق���ف ي����وم����ًا واح��������دًا ب��ال��رغ��م 
م���ن ت��ع��رض ال���ب���الد وال���ع���ال���م أج��م��ع 
للموجة الثانية جلائحة كورونا وقلة 
التنقالت  ال��ع��ام��ل��ني وص��ع��وب��ة  ع���دد 
اللجنة  عقدت  فقد  املحافظات  بني 
ومبشاركة  مستمر،  بشكل  جلساتها 
ك��رمي��ة م���ن مم��ث��ل��ى م��ن��ظ��م��ة العمل 
الدولية الذين كان لهم دور بالغ فى 
تسهيل عمل اللجنة وتقدمي املشورة 
ال��ت��واص��ل  وك��ذل��ك  ال���الزم���ة،  الفنية 
املشروع  العمال من خالل مدير  مع 
مبكتب  العمالية  األنشطة  ومنسق 

العمل الدولى بالقاهرة .
م��ازال��ت  أن���ه  أع��ل��م  وقال سعفان: 
ه���ن���اك ب���ع���ض امل���ن���ظ���م���ات وال���ل���ج���ان 
التحديات  ب��ع��ض  النقابية  تواجه 
ف���ى ع��م��ل��ي��ة ال��ت��أس��ي��س، ول��ك��ن��ه أم��ر 
انتقالية  مرحلة  ف��ى  ألننا  طبيعى، 
ن���ت���ع���ل���م ف���ي���ه���ا ج���م���ي���ع���ا )ح���ك���وم���ة 
أع����م����ال( كيفية  وأص����ح����اب  وع���م���ال 
مم���ارس���ة ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ى ف���ى ظل 
العمالية،  النقابية  املنظمات  قانون 
رقم  النقابى  التنظيم  حق  وحماية 
الصادرة  213 لسنة 2017 وتعديالته 

بالقانون رقم 142 لسنة  2019.
حرص  أؤكد على  أن  أح��ب   وهنا 
الوزارة التام على تقدمي كافة أشكال 
اس���ت���ع���داد  أن���ن���ا على   ك���م���ا  ال����دع����م، 
للتواصل مع أية جهة أو وزارة إلزالة 

أن  تستجد، كما  ق����د  م���ع���وق���ات  أى 
ل��دي��ن��ا خ��ط��ط ع��م��ل ط��م��وح��ة لرفع 
ك���ف���اءة ال��ع��م��ل ب����ال����وزارة وامل��دي��ري��ات 
ال��ت��اب��ع��ة، ح��ي��ث ن��ع��م��ل ع��ل��ى  تنمية 
العاملني  لكافة  املؤسسية  ال��ق��درات 
ال���ن���ق���اب���ى  االت�������ص�������ال  إدارات  ف������ى 
ب��ال��دي��وان ال��ع��ام وامل��دي��ري��ات، إضافة 
إي��ج��اد حلول وآل��ي��ات مستدامة  ال��ى 
التأسيس  عملية  لتسهيل  ومبتكرة 
ال��ن��ش��اط النقابى  وض��م��ان مم��ارس��ة 

بحرية واستقالل  . 
وقال: إن  تطبيق قانون املنظمات 
ال����ن����ق����اب����ي����ة ال����ع����م����ال����ي����ة اجل�����دي�����د 
تغيرات   م��ن  ت��ب��ع��ه  وت��ع��دي��الت��ه  وما 
يستلزم  النقابى  العمل  أوس��اط  فى 
أن ن��ع��م��ل س���وي���ًا مل��ن��اق��ش��ة وم��ع��اجل��ة 
أى حت��دي��ات، ول���ن ي��ت��م ذل���ك إال من 
خ������الل ب����ن����اء ال���ث���ق���ة ب����ني ال���ش���رك���اء 
االج���ت���م���اع���ي���ني ع����ن ط���ري���ق احل�����وار 

االجتماعى الفعال.
هنا  م���ن  أن����ه  إل����ى   ولفت الوزير 
للمشروع  الثانى  املكون  أهمية  تأتى 
وال���ق���ائ���م ع��ل��ى ت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة م��وات��ي��ة 
ال��ذى  األم���ر  ل��ع��الق��ات عمل سليمة، 
يستدعى  تعزيز دور املجلس األعلى 
للحوار االجتماعى وتطوير الهيئات 
ال��ث��الث��ي��ة ال��ف��ع��ال��ة مب���ا ي���ت���الءم مع 
مصر،  ف��ى  النقابية  احل��رك��ة  طبيعة 
ومب�����ا ي���ت���واف���ق م����ع م��ع��اي��ي��ر ال��ع��م��ل 
ال��دول��ي��ة، إض��اف��ة إل��ى تعزيز ق��درات 
استدامة  الثالثة  لضمان  الشركاء 

وفعالية آليات احلوار االجتماعي .
ي��ش��ه��د  ت��ط��ل��ع��ه أن  وأع��������رب ع����ن 
املشروع  والثالث من  الثانى  املكونان 
االه��ت��م��ام ذات����ه ال����ذى ي��ل��ق��اه امل��ك��ون 

األول من فريق عمل املشروع، بحيث 
ن���خ���رج ب��ن��ت��ائ��ج س���ري���ع���ة وم��ل��م��وس��ة 

ومتوازنة  .
الثالث  ب��امل��ك��ون  يتعلق  فيما  أم���ا 
فمازلت أؤكد أن هذا املكون غير كاف 
وحجم   مبكانة وإمكانيات  ل���دول���ة 
فى  ن��ن��ت��ق��ل  أن  ونتطلع إلى  م��ص��ر، 
أقرب وقت ليتم تنفيذ برنامج العمل 
األف��ض��ل ك��م��ش��روع م��ت��ك��ام��ل ُي��ح��دث 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ف��ى ق��ط��اع امل��ن��س��وج��ات 
وامل��الب��س اجل��اه��زة، وي��ك��ون منوذجا 

يحتذى به فى القطاعات األخرى .
ووعد الوزير خالل اللقاء ممثلى 
النقابات العمالية بتكثيف الدورات 
ال���ت���دري���ب���ي���ة اخل�����اص�����ة ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م 
النقابى بالتعاون مع املنظمة  على 
تقتصر  وال  اجل���م���ه���وري���ة،  م��س��ت��وى 
ع��ل��ى ال��ق��اه��رة ف��ق��ط خ���الل ال��ف��ت��رة 
ال��ق��ادم��ة م��ب��دي��ا اس��ت��ع��داده حلضور 

تلك الدورات أثناء انعقادها .
ووج���ه ال��ش��ك��ر مل��ج��م��وع��ات العمل 
املشكلة من مكتب املنظمة بالقاهرة 
والتى ظلت فى اجتماعات  وال���وزارة 
أن  ق��در اإلم��ك��ان  ل��ت��ح��اول  مستمرة، 
تكون على قدر املسئولية امللقاة على 
عاتقها إلجناح مكونات هذا املشروع.

كلمته  مستهل  ف��ى  ال���وزي���ر  وك���ان 
ملدير مكتب منظمة  الشكر  ق��دم  قد 
ال���ع���م���ل ال���دول���ي���ة ب���ال���ق���اه���رة إري����ك 
استشارى  اغمانى  وج��م��ال  اوش���الن، 
امل��ش��روع على اجل��ه��د امل��ب��ذول خالل 
الفترة املاضية من املشروع من خالل 
ح��اول��ت  تنظيمها،  مت  ع���دة  ل��ق��اءات 
بها الوزارة واملنظمة بالعمل بتعاون 
يهتم  ال��ت��ى  القضايا  ح��ول  مشترك 
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»سعفان« : وعدنا وأوفينا بحل مشكالت المنظمات النقابية العماليــة .. ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازالت هناك بعض التحديات فى عملية التأسيس .. ألننا فى مرحلة انتقالية

عمل  لعالقات  للوصول  املشروع  بها 
وه��ذا  فائقة  عمل  ومعايير  مم��ت��ازة، 

هو الهدف العام من املشروع .
وم���ن ج��ان��ب��ه أوض���ح »أوش�����الن« أن 
ال��ه��دف الرئيسى م��ن االج��ت��م��اع هو 
م��ت��اب��ع��ة ال��ت��ق��دم امل���ح���رز ف���ى تنفيذ 
امل��ش��روع وم��ا مت حتقيقه بخصوص 
التوصيات التى أثمر عنها االجتماع 
آلية  إنشاء  أهمها  السابق،  الثالثى 
لتلقى الشكاوى اخلاصة باملنظمات 

ال��ن��ق��اب��ي��ة، وال���ت���واف���ق ح����ول ض����رورة 
م��راج��ع��ة ت��س��م��ي��ة وه��ي��ك��ل��ة وف��ع��ال��ي��ة 
املجتمعى«  للحوار  األعلى  »املجلس 
لدعم احلوار االجتماعى فى مجال 
العمل، باإلضافة إلى متابعة التقدم 
األفضل«  »العمل  برنامج  تنفيذ  فى 
ل����دع����م االم����ت����ث����ال مل���ع���اي���ي���ر ال��ع��م��ل 
قطاع  ف��ى  العاملة  املنشآت  الدولية 

الغزل والنسيج واملالبس اجلاهزة .
وأض�������اف م���دي���ر م��ك��ت��ب م��ن��ظ��م��ة 

مشروع  أن  بالقاهرة  الدولية  العمل 
ومؤسساتها  العمل  عالقات  »تعزيز 
ف���ى م��ص��ر« م���ن ش��أن��ه أن ي��س��ه��م فى 
قانون  لتطبيق  م��وات��ي��ة  بيئة  تهيئة 
املنظمات النقابية العمالية، وتنفيذ 
برنامج العمل األفضل فى مصر من 
أج���ل ع���الق���ات ع��م��ل س��ل��ي��م��ة داع��م��ة 
ل��ل��ن��م��و ال��ش��ام��ل م���ن خ����الل ت��ط��وي��ر 

قدرات الهيئات الثالثة املكونة . 
وم������ن ج���ان���ب���ه���ا أوض�����ح�����ت م�����روة 
للمشروع  ال��وط��ن��ي��ة  املنسقة  ص���الح 
أن هذا االجتماع هو تكليل لسلسلة 
م�����ن ال�����ل�����ق�����اءات ال����ت����ش����اوري����ة ال���ت���ى 
مت ع���ق���ده���ا م����ع ال���ه���ي���ئ���ات ال���ث���الث 
امل���ك���ون���ة مل��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال���دول���ي���ة، 
ال��ل��ق��اءات مستجدات  ت��ل��ك  ت��ن��اول��ت 
وكيفية  ال��ن��ق��اب��ات،  تسجيل  عملية 
ثم  شفافية،  أكثر  وجعلها  تسييرها 
ثالثية  تدريبية  عمل  ورش��ة  تبعتها 
إلى  ش��ارك فيها 28 ممثال، وه��دف��ت 
ال���ت���ع���ري���ف ب�����احل�����وار االج���ت���م���اع���ى، 
وم��ك��ان��ت��ه مب��ع��اي��ي��ر ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة 
ومستوياته، وأدوار هيئاتها وآلياتها، 
وع������رض م����ق����ارن ل���ت���ج���ارب ت��ط��ب��ي��ق 
احل��وار  لتعزيز  االجتماعى  احل���وار 
ملنظمة  املكونة  الثالث  الهيئات  بني 
العمل الدولية  فى عدد من الدول .

تضمن االجتماع عرضا تفصيليا 
من قبل مروة صالح لألنشطة التى 
مت إجنازها حتى اآلن والنتائج التى 
نتائج  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  حتقيقها  مت 

اللقاءات التشاورية.
اس���ت���ع���راض اخل��ب��ي��ر  ت���ن���اول   كما 
أغ��م��ان��ي  ج��م��ال  للمنظمة  ال���دول���ى 
النقابى ووزير العمل السابق بدولة 
امل����غ����رب ال��ش��ق��ي��ق أه�����م م����ا ورد م��ن 

تيسير  ب��ش��أن  وت��وص��ي��ات  مقترحات 
النقابية  املنظمات  تسجيل  عملية 
للحوار  األعلى  املجلس  دور  وتفعيل 

املجتمعي . 
يذكر أنه مت إطالق مشروع  تعزيز 
عالقات العمل ومؤسساتها فى مصر 
)SLARIE( فى مارس 2020 نتيجة 
العمل  منظمة  بني  املكثف  التعاون 
الدولية واحلكومة املصرية وممثلى 
ال��ع��م��ل وال��ع��م��ال للتوصل  أص��ح��اب 
إل���ى إط����ار ج��دي��د ي��ع��ب��ر ع��ن احل��ري��ة 
ال���ن���ق���اب���ي���ة وامل����ف����اوض����ة اجل��م��اع��ي��ة 

وبرنامج عمل أفضل.
 ويتمثل ال��ه��دف م��ن امل��ش��روع فى 
تعزيز بيئة مواتية للحرية النقابية 
،وامل����ف����اوض����ة اجل���م���اع���ي���ة، وع���الق���ات 
العمل السليمة، والنمو االقتصادى 
الشامل، ويهدف املشروع الذى تبلغ 
م��دت��ه خ��م��س س���ن���وات ف���ى مرحلته 
الهيئات  ق���درات  إل��ى تطوير  األول���ى 
س��وق  إدارة  ع��ل��ى  ال��ث��الث��ي��ة  امل��ك��ون��ة 
العمل بشكل أكثر فاعلية من خالل 
احلوار االجتماعى، ويتكون املشروع 
احل��ري��ة  : تعزيز  ه��ى  م��ك��ون��ات  من 3 
ال���ن���ق���اب���ي���ة وامل����ف����اوض����ة اجل��م��اع��ي��ة 
وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ب��ف��ع��ال��ي��ة ف���ى ال��ق��وان��ني 
وامل���م���ارس���ات، وت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة م��وات��ي��ة 

لعالقات عمل سليمة.
وامل�����������ك�����������ون ال��������ث��������ال��������ث ال�����ع�����م�����ل 
قطاع  فى  املنشآت  األفضل: لتمكني 
امل��ن��س��وج��ات وامل���الب���س اجل���اه���زة من 
االس��ت��ف��ادة بشكل أف��ض��ل م��ن فرص 
األع����م����ال ن���ظ���ًرا ل��ت��ح��س��ني ع��الق��ات 
ملعايير  االمتثال  ومستويات  العمل 
ال���ع���م���ل ال����دول����ي����ة وق����وان����ني ال��ع��م��ل 

الوطنية .
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شكوى لجنة معايير العمل الدولية حول وضــــــــــــــــــــــــــــع العمالة الفلسطينية فى األراضى المحتلة
 شاركت مصر فى 

اجتماعات الدورة 94 
ملجلس إدارة منظمة العمل 

العربية من خالل املنصة 
اإللكترونية »زووم« ، ومثلها 

وزير القوى العاملة محمد 
سعفان، وذلك بحضور 

أعضاء املجلس بتمثيلهم 
الثالثى )حكومات وأصحاب 

أعمال وعمال( بدعوة من 
رئيس مجلس إدارة املنظمة 
بحضور فايز املطيرى مدير 

عام املنظمة.

اجل��ل��س��ة  باختيار  اف��ت��ت��ح��ت 
م��ح��م��د ب��ط��ى ث���ان���ى ال��ش��ام��س��ى 
اإلدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  ن����ائ����ب 
رئيسا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  ملنظمة 
ف��ى  اإلدارة  م��ج��ل��س  الج���ت���م���اع 

دورته احلالية.
ق�����دم وزي�������ر ال����ق����وى ال��ع��ام��ل��ة 
والتقدير  الشكر  محمد سعفان 
ألع��ض��اء امل��ج��ل��س، ن��اق��اً الشكر 
وال����ت����ق����دي����ر ل����ل����دك����ت����ورة م����رمي 
اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ال��ع��ق��ي��ل 
ترأس  التى  الفترة  على  السابق 

فيها املجلس.
وأك�����������������د ال������������وزي������������ر أه�����م�����ي�����ة 
بعض  األمور اخلاصة باملجتمع 
ال��ع��رب��ى ك��ل��ه وخ��اص��ة م��ا يخص 
ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال��ت��ى 
حت����ت����اج م���ن���ا ق�����������رارات خ���اص���ة، 
وصياغة مذكرة يتم حصر كافة 
االع����ت����داءات ف���ى م��ج��ال العمل 
ال��دول  وف��ود  آراء  تتضمن  فيها، 
العربية احلاضرة، كما نستهدف 
ت���ق���دمي ش���ك���وى إم�����ا م����ن خ���ال 
م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي���ة إل���ى 
العمل  مبنظمة  امل��ع��اي��ي��ر  جل��ن��ة 
ال���دول���ي���ة ح�����ول وض�����ع ال��ع��م��ال��ة 
الفلسطينية واملعاملة التى يتم 

التعامل بها معهم .
وأش�������������ار س�����ع�����ف�����ان إل���������ى  أن�����ه 
س����ت����اق����ى ت����ل����ك ال�����ش�����ك�����وى رد 
ف��ع��ل م���ن خ����ال م���ؤمت���ر ال��ع��م��ل 
ال�������دول�������ى ال�������ق�������ادم وال������وص������ول 
خ���ط���وة ح��اس��م��ة ح����ول م���ا ي���دور 
النتهاكها  فلسطني  أرض  ع��ل��ى 
وقعت  التى  الدولية  االتفاقيات 

وميكن  امل��ع��ت��دي��ة،  ال��دول��ة  عليها 
ال���ع���م���ل  أط����������راف  ت���ق���دم���ه���ا  أن 
ال���ث���اث���ة ف����ى ف��ل��س��ط��ني ي��ط��رح 
للمعايير  املخالفات  قوائم  فيها 
املنظمة  أن  إل��ى  الدولية، الفتا 
أرس������ل������ت ف�����ري�����ق ع����م����ل ل����دول����ة 
ي���دور هناك  ال��س��ودان لبحث م��ا 
يتخذ  وم����ا  ال����واق����ع،  أرض  ع��ل��ى 
من إجراءات ضد ممثلى العمال 

خال الفترة احلالية هناك .
كما قدم الوزير الشكر للمدير 
امل��ط��ي��رى  ف��اي��ز  للمنظمة  ال��ع��ام 
على األداء الراقى امللموس الذى 
ق����ام ب���ه خ����ال ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة، 
وأهميته  املنظمة  دور  ب��ه  وي��ؤك��د 
العمل،  مجاالت  فى  فقط  ليس 
وإمن��������ا ف�����ى م�����ج�����االت م���ت���ع���ددة 
أض���ي���ف���ت ل���ه���ا خ�����ال ال���ف���ت���رات 
املاضية، وسيكون له عظيم األثر 
وج���ن���ى ث����م����اره خ�����ال ال���ف���ت���رات 
ال����ق����ادم����ة ع���ل���ى م���س���ت���وى ك��اف��ة 

الدول العربية .
وق�����ال: إن���ه ب��ال��ن��س��ب��ة الن��ع��ق��اد 
م�����ؤمت�����ر ال����ع����م����ل ال�������دول�������ى ف��ى 
تنظيم  مت   47 ال���ق���ادم���ة  دورت������ه 
ع����دة ل����ق����اءات م���ع امل���دي���ر ال��ع��ام 
 3 ط������������رح  ومت  ل�����ل�����م�����ن�����ظ�����م�����ة، 
س���ي���ن���اري���وه���ات مل��ي��ع��اد ان���ع���ق���اده، 
العمل  م��ؤمت��ر  ان��ع��ق��اد  ق��ب��ي��ل  أو 
شهر  ف���ى  ي���ك���ون  أن  أو  ال����دول����ي، 
يوليو املقبل وهو الرأى األرجح، 
والقى املقترح استحسان وقبول 

أعضاء املجلس .
وق�����������ال س�����ع�����ف�����ان: إن���������ه ي���ت���م 
إض��اف��ة ت��ف��وي��ض ل��ل��م��دي��ر ال��ع��ام 

ب��اإلش��ت��راك م��ع دول���ة امل��ق��ر وهى 
مصر ورئيسة املؤمتر فى التوافق 
م��ع ال��ظ��روف ال��ت��ى ت��ط��رأ خ��ال 
التصدى  وكيفية  املقبلة  الفترة 

لها .
وأش������اد مب��ق��ت��رح دول�����ة ت��ون��س 
ال�����ش�����ق�����ي�����ق�����ة ح�������������ول اخل�����ط�����ة 
العمل  مل��ن��ظ��م��ة  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الدولية 2022 -2025 وتضمينها 
ض���م���ن ج�������دول أع����م����ال ال�������دورة 
47 م���ن م���ؤمت���ر ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ى  

القادمة .
املطيرى  فايز  ق��دم  من جانبه 
م�����دي�����ر ع��������ام م���ن���ظ���م���ة ال���ع���م���ل 
ال����ع����رب����ي����ة ال����ش����ك����ر وال���ت���ق���دي���ر 
متمنيًا  ب��احل��ض��ور  وال��ت��رح��ي��ب 
م����ش����ارك����ة ف���ع���ال���ة وم����ث����م����رة ف��ى 
أع��م��ال ال���دورة ، كما ق��دم الشكر 
ال������دورة،  إدارة  م��ج��ل��س  ل��رئ��ي��س 
وع��ل��ى جت��دي��د ال��ث��ق��ة ف��ى أحمد 
أبو الغيط لتوليه رئاسة األمانة 
العربية  ال���دول  جلامعة  العامة 
التوفيق  له  متمنيًا  ثانية  والي��ة 
العربى  التعاون  أط��ر  تقرير  ف��ى 
امل���ش���ت���رك وت��ن��م��ي��ت��ه وت���ط���وي���ره 
ودع�����م�����ه امل����ت����واص����ل م���ؤس���س���ات 

العمل العربى املشترك .
امل���ط���ي���رى: إن اج��ت��م��اع  وق�����ال 
ل��ل��م��رة  ي��ع��ق��د  اإلدارة  م��ج��ل��س 
ن��ظ��رًا  زووم  تقنية  ع��ب��ر  ال��ث��ان��ي��ة 
للوقاية  االحترازية  ل��إج��راءات 
م�����ن ان����ت����ش����ار ف�����ي�����روس ك����ورون����ا 
حدة  م��ن  والتخفيف  املستجد، 
آثارها السلبية وتداعياتها والتى 
ام��ت��د ت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات 

االق����ت����ص����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 
امل���خ���ت���ل���ف���ة مب�����ا ف���ي���ه���ا م��ن��ظ��م��ة 
وال��ت��ى منعتها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل 
الطموحة  األنشطة  من حتقيق 

التى مت التخطيط لها .
وأش��ار إلى أن املنظمة شرعت 
للعديد من األساليب والوسائل 
ل���ت���ن���ف���ي���ذ األن�����ش�����ط�����ة امل���ن���وط���ة 
ب�����ه�����ا، ح����ي����ث ن���ظ���م���ت ال���ع���دي���د 
م�����ن ال�����ل�����ق�����اءات ع���ب���ر امل���ن���ص���ات 
استفادت  بعد،  عن  اإللكترونية 
م��ن��ه��ا ك��اف��ة أط����راف اإلن���ت���اج فى 
ال�����وط�����ن ال����ع����رب����ى وس��������وف ي��ت��م 
االس���ت���م���رار ف���ى ال��ع��م��ل وف���ق���ًا ملا 
مت تخطيطه حلني عودة احلياة 

إلى سابق عهدها .
أن  العام على  امل���دي���ر  وش�����دد 
تتصدر  الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة 
أول�����������ى اه�����ت�����م�����ام�����ات امل���ن���ظ���م���ة 
وج����������������دول أع������م������ال������ه������ا، ن����ظ����را 
ل��ان��ت��ه��اك��ات ال��ت��ى ت��ت��ع��رض لها 
الغاشم  الصهيونى  ال��ك��ي��ان  م��ن 
ع���ل���ى ال����ن����واح����ى االق���ت���ص���ادي���ة 
وال����س����ي����اس����ي����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة، 
وي����ض����رب ب���ع���رض احل����ائ����ط ك��ل 
االتفاقيات للقضاء على كل حل 
س��ي��اس��ى إلق��ام��ة دول���ة فلسطني 
وم����ض����اع����ف����ة م����ع����ان����اة ال���ش���ع���ب 
املواطنني  وحرمان  الفلسطينى 
م����ن ح��ق��وق��ه��م امل���ش���روع���ة وك����ذا 

التبعات الكارثية لاحتال .
وك���ش���ف امل��ط��ي��رى ع���ن أن����ه مت 
ال����ت����واص����ل م����ب����اش����رة م�����ع وزي�����ر 
سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى 
ح������ول حت����دي����د ك��ي��ف��ي��ة ان���ع���ق���اد 

بمشاركة مصر .. بدء اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة 
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شكوى لجنة معايير العمل الدولية حول وضــــــــــــــــــــــــــــع العمالة الفلسطينية فى األراضى المحتلة

الدورة القادمة من مؤمتر العمل 
ال����ع����رب����ى ف�����ى ظ�����ل اإلج����������راءات 
االح������ت������رازي������ة واإلش������ت������راط������ات 
ال��ص��ح��ي��ة امل���ف���روض���ة، ح��ي��ث إن 
مصر فى الترتيب الهجائى بعد 
سلطنة عمان والتى اعتذرت عن 
السابق،  العام  فى  ال���دورة  إقامة 
واختيار مصر لترأس ال��دورة 47 
من املؤمتر مؤكدا ضرورة انعقاد 
امل��ؤمت��ر ب��رغ��م ك��ل ال��ظ��روف، ومت 
ال���ت���ن���س���ي���ق م�����ع أح������د ال���ف���ن���ادق 

وترتيب القاعات .

 وأش����������ار إل�������ى ص����ع����وب����ة ع��ق��د 
امل�������ؤمت�������ر ب����ت����ق����ن����ي����ة ال����ف����ي����دي����و 
كونفرنس وذلك لتكوين املؤمتر 
ال����ث����اث����ى م����ن أط��������راف ال��ع��م��ل 
لعقد  امل��ن��ظ��م��ة  ج��اه��زي��ة  معلنا 
امل���ؤمت���ر ف���ى ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة مع 
واالستعانة  الدستورى  االل��ت��زام 

باملستشارين .
من جانبه رحب محمد بطى 
الشامسى باحلضور من أعضاء 
امل�����ج�����ل�����س، وام������ت������د ال���ت���رح���ي���ب 
ل��ل��دك��ت��ورة م���رمي ال��ع��ق��ي��ل رئيس 

ما  على  السابق  اإلدارة  مجلس 
ق��ام��ت ب��ه م��ن ج��ه��ود ف��ى الفترة 
ال��س��اب��ق��ة وم����ا ت��وص��ل��ت ل���ه من 
ن��ت��ائ��ج وق�����رارات خل��دم��ة قضايا 
العربى  بالوطن  والعمال  العمل 
التوفيق فى حياتها  متمنيًا لها 

العملية اجلديدة .
وأش��������ارت ال���ش���ام���س���ى إل�����ى أن 
ال����ع����ال����م ل�����م ي����ت����ع����اف ب����ع����د م��ن 
على  وتداعياتها  كورونا  جائحة 
وخطورتها  القطاعات  مختلف 
ع��ل��ى ص��ح��ة اإلن���س���ان الف��ت��ا إل��ى 

من  ال��ع��دي��د  تفاقم  ف��ى  تأثيرها 
األزم�������ات اإلق���ت���ص���ادي���ة وال��ف��ق��ر 
وال���ب���ط���ال���ة ف����ى ب���ع���ض ال�������دول، 
ب��ل وأج��ب��رت ال��ع��دي��د م��ن ال��دول 
أولوياتها  فى  النظر  إع��ادة  على 
أعمال  ج���دول  أن  واهتماماتها، 
ال��دورة يحتوى على العديد من 
امل���وض���وع���ات امل��ه��م��ة ت��ت��ص��دره��ا 
القضية الفلسطينية وما يتعلق 
ب���أع���م���ال امل���ن���ظ���م���ة وأن��ش��ط��ت��ه��ا 
اللجان  أعدتها  التى  والتقارير 

النوعية لها .
وف�������ى ن����ف����س ال����س����ي����اق رح����ب 
م���ح���م���د خ����ي����ر مم����ث����ل األم�����ان�����ة 
العربية  ال���دول  جلامعة  العامة 
ب����احل����ض����ور م���ت���م���ن���ي���ًا اخل�������روج 
ب��ت��وص��ي��ات وق�����رارات ت��س��اه��م فى 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ى نقا 
حت���ي���ات األم�����ني ال���ع���ام جل��ام��ع��ة 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة واألم�����ني ال��ع��ام 
به  تقوم  وم��ا  للمنظمة  املساعد 
ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة خ��اص��ة 
وارتفاع  كورونا،  جائحة  ظل  فى 
م��ع��دالت ال��ب��ط��ال��ة وال��ف��ق��ر، وم��ا 
قامت به الدول العربية ملواجهة 
ت��ل��ك اجل��ائ��ح��ة حلماية  ت��ب��ع��ات 
أسواق العمل بها فى القطاعات 
خ��اص��ة األك��ث��ر ت��ض��ررا واجل��ه��ود 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مل��ن��ظ��م��ات اإلن��ت��اج 

ملواجهتها .

بمشاركة مصر .. بدء اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة 
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سعفان يلتقي مسئولي »سيسكو« العالمية للتقنيات لتدريب 
3000 متدرب  في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة

ومت االت���ف���اق  ب��ن اجل��ان��ب��ن ع��ل��ي ت��دري��ب 
150 مدربًا يف املرحلة األول��ى ، يعقبها  تولي 
ت���دري���ب 3000 م���ت���درب ع��ل��ى م���دار  امل����درب����ن 
التعاون  بروتوكول  توقيع  فور  ، وذلك  سنتن 
ال���ذي يتم اإلع����داد ل��ه م��ن قبل ف��ري��ق العمل 
الوزير  وق��دم   ، وال���وزارة  الشركة  املشترك بن 
تسهم  التي  املبادرة  هذه  على  للشركة  الشكر 
الشباب  وتضع  التدريبية  العملية  تطوير  يف 
ع��ل��ى ال���ط���ري���ق ال��ص��ح��ي��ح يف م���ج���ال ال��ع��م��ل 

التكنولوجي .
بالتعاون  ال��وزي��ر  رح��ب  اللقاء   يف مستهل 
مع الشركة ، مؤكدا أن الدولة املصرية تعمل 
جاهدة يف مجال التحول الرقمي الذي يعتبر 

مستقبل العمل يف العالم ، خاصة وأن هناك 
العديد من الوظائف تتالشى كل بضعة أعوام 
ويحل محلها وظائف أخرى مناسبة للعصر 

التكنولوجي الذي نحيا به.
وأك����د وزي����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة أه��م��ي��ة وض��ع 
ال��ت��دري��ب وقاعدة  ف��ى  ال��ب��دء  خطة عمل قبل 
يتسنى  حتى  املتدربن  جميع  تشمل  بيانات 
ل����ل����وزارة م��ت��اب��ع��ت��ه��م وم���ع���رف���ة وت��ق��ي��ي��م ن��ت��اج 

التعاون املشترك .
وم����ن ج��ان��ب��ه أوض�����ح أمي����ن اجل����وه����ري  أن 
انشأت   ، أمريكية  شركة سيسكو شركة عاملية 
منذ عام 1984 ، ومت فتح مكتبها يف مصر عام 
1999، وهى شركة تهتم باملسئولية املجتمعية 

تعمل  ال��ت��ي  املجتمعات  تنمية  يف  وامل��ش��ارك��ة 
أن���ه م��ن��ذ أن ف��ت��ح مكتبها  إل���ى  ب��ه��ا ، م��ش��ي��را 
م����ت����درب ع��ل��ى  أل�����ف  ت����دري����ب 130  مب���ص���ر مت 
البرامج املتخصصة يف البرمجة وتكنولوجيا 

املعلومات بإختالف تخصصاتها.
وأش����ار ال���ى أن ال��ش��رك��ة ت��ب��دي اس��ت��ع��داده��ا 
ال��ك��ام��ل ل��ل��ت��ع��اون م���ع وزارة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
والتشغيل،  بالتدريب  املنوطة  الوزارة  بإعتبار 
مما يضفى أهمية خاصة على هذا التعاون، 
املتدرب  فكر  بتغيير  تقوم  الشركة  أن  م��ؤك��دا 

من باحث عن عمل الي مستثمر .
وق�������ام امل����ه����ن����دس أح����م����د ف���������اروق ب���ع���رض 
ت��ق��دمي��ي ي��وض��ح أه���م ال��ب��رام��ج ال��ت��ي تقترح 
ال��ش��رك��ة أن ت��ق��وم ب��ت��دري��ب ال��ش��ب��اب امل��ص��ري 
ع��ل��ي��ه��ا ، وامل����ه����ارات ال��ت��ي س��ي��ك��ت��س��ب��وه��ا بعد 
ال���ت���دري���ب ، م��ش��ي��را إل����ى أن امل����ت����درب س��وف 
كافية  خبرة  لديه  التدريب  ه��ذا  من  يتخرج 
لدخول مجال تكنولوجيا املعلومات ، مؤكدا 
خريجي  على  ق��اص��را  يكون  ل��ن  التدريب  أن 
ال��ه��ن��دس��ة أو احل��اس��ب��ات وامل��ع��ل��وم��ات، ولكن 
أى  م��ن  ال��ت��دري��ب  راغ���ب يف  أى  تأهيل  سيتم 
يساعده  خ��اص��ا  ت��أه��ي��ال  م��ج��ال  أو  تخصص 
يف فهم وإدراك مبادئ البرمجة وتكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات ح��ت��ى يتمكن م��ن أخ���ذ ال��ب��رام��ج 

التخصصية فيما بعد.
وأشار إلي أن الدورات التدريبية تتم بأكثر 
من لغة ومن ضمنها اللغة العربية ، وبالتالى 
لن يكون هناك عائق أمام الشباب الذي ليس 

لديه مستوى متقدم من اللغات األجنبية.
ال��ت��ع��اون سيشمل استغالل   أن ه��ذا  وأك���د  
م���راك���ز  ال��ت��دري��ب ال��ث��اب��ت��ة وح����دات ال��ت��دري��ب 

التقى وزير القوى 
العاملة محمد سعفان 

بديوان عام الوزارة ، 
املهندس أمين اجلوهري 

املدير العام لشركة 
سيسكو مصر وشمال 

إفريقيا  واملشرق العربي 
لتقنية املعلومات 

والشبكات، واملهندس 
أحمد فاروق املدير 

اإلقليمي للمسئولية 
املجتمعية للشركة 
، واملهندس محمد 

أبو سديرة مدير 
التحول الرقمي ، 

لبحث  إمكانية  التعاون 
يف تدريب الشباب 

يف مجال تكنولوجيا 
املعلومات والبرمجة  من 

خالل بروتوكول 
مشترك  يتم توقيعة 

بني الوزارة والشركة 
خالل أيام  .

72



ابريل 2021العمل

امل��ت��ن��ق��ل��ة ال��ت��اب��ع��ة ل����ل����وزارة   وامل��ن��ت��ش��رة علي 
م��س��ت��وي 27 م��ح��اف��ظ��ة ب��ال��ق��ري وال���ن���ج���وع ، 
مجال  يف  متخصصة   معامل  إل��ى  وحتويلها 
تكنولوجيا املعلومات ، فضال عن جتهيز هذه 
الوحدات  باملعدات  الالزمة للتدريب كهدية 
من الشركة ، مشيرا إلى إمكانية عمل ملتقى 

توظيف مع تخريج أول دفعة من املتدربن .
ك��ل خ��ري��ج سيحصل على شهادة  أن  وق���ال 
حصوله  إم��ك��ان��ي��ة  م���ع  الشركة   م���ن  م��ح��ل��ي��ة 

على نسبة خصم حال رغبته للحصول على 
الشهادة الدولية.

وع����ق����ب ال�����وزي�����ر ب�����ض�����رورة وض������ع م���ك���اف���أة 
ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن يف ال���ت���دري���ب م���ث���ل إع��ط��ائ��ه��م 
ال��ش��ه��ادة ال��ع��ام��ل��ي��ة م��ج��ان��ا ، ل��ت��ح��ف��ي��ز ك��اف��ة 
امل���ت���درب���ن ع���ل���ى االس����ت����ف����ادة ال���ق���ص���وى م��ن 
ال��ب��رن��ام��ج، م���ؤك���دا ت��وف��ي��ر 5 وح�����دات ت��دري��ب 
م��ت��ن��ق��ل��ة  ت���ق���وم ال���ش���رك���ة ب��ت��ج��ه��ي��زه��ا وف��ق��ا 
لرؤيتها مما يتناسب مع احتياجات التدريب 

القرى  البعيدة يف  األماكن  تغطية  يتم  حتى 
اخلاصة بالصعيد والدلتا.

مستشار  ص��ب��ري  حسن  االج��ت��م��اع  حضر 
والتحول  للمعلومات  العاملة  ال��ق��وي  وزي���ر 
املعلومات  رض��وان مستشار   ، وخالد  الرقمي 
، وأمي���ن قطامش رئيس  ال��ط��وارئ  وص��ن��دوق 
، ومنال عبد  اإلدارة  املركزية للتدريب املهني 
ال��ع��زي��ز م��دي��ر ع��ام م��رك��ز ال��ت��دري��ب والتنمية 

بالوزارة .
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»كورونا« تنعش 
السياحة الداخلية

74

تحقيق : انتصار سليمان

أيام عصيبة ومعاناة كبرية 
شهدها قطاع السياحة فى مصر 

والعالم  العام املاضى باعتباره من 
أكثر القطاعات تأثرَا بجائحة 

كورونا التى ضربت العالم كله، 
حيث فرضت أغلب الدول على 

نفسها العزل املنزىل والتباعد 
االجتماعى كإجراءات للحد من 

انتشار فريوس )كوفيد 19( .. ومع 
انتشار املوجة الثانية من الجائحة 

واستمرار إجراءات اإلبعاد 
االجتماعى مازال قطاع السياحة 

يعانى بعض اآلثار السلبية لهذه 
األزمة.

وكعادتها تظهر السياحة 
الداخلية »طوق النجاة« للخروج 

من أزمات السياحة املتكررة 
املتعلقة بالظروف واملناخ الدوىل، 

حيث نشطت السياحة الداخلية 
فى اآلونة األخرية بنسب غري 

مسبوقة، تمكنت من إحداث 
حراك كبري فى القطاعات 

السياحية بعد إقبال املصريني 
عليها فى ظل غياب أو انخفاض 

أعداد السياح األجانب .

بعد سنة معاناة 
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ك��ام��ل – م��رش��د س��ي��اح��ى –  السياحة  ق���ال مصطفى  ال��ب��داي��ة  ف��ى 
النجاة للقطاع« مؤكدا دور السياحة  الداخلية » صمام األم��ان وطوق 
تقليل  من  أكبر  بشكٍل  تساهم  فهى  الوطنى،  االقتصاد  فى  الداخلية 
البطالة، وزيادة حصيلة الضرائب املختلفة، وبالتالى زيادة فى الدخل 
ال��ق��وم��ى، ك��م��ا ت��ع��د م����وردا ب��دي��اً لتعويض االن��خ��ف��اض ف��ى السياحة 

اخلارجية، مما يضمن استقرار صناعة السياحة فى الدولة.
رمانة امليزان

أضاف »كامل«: عقب أزمة جائحة كورونا ارتفعت السياحة الداخلية 
املوقف، واعتمدت  إنقاذ  إلى نحو 40%، ومتكنت كعادتها من  فى مصر 
العمل  استمرار  فى  واملطاعم  الفنادق  وقطاع  السياحة  شركات  عليها 
وتوفير تكلفة التشغيل لهذه املؤسسات، فهى بحق »رمانة امليزان« فى 
صناعة السياحة، هذا بخاف دورها فى إمناء شعور االنتماء الوطنى 
ن��وع��ًا م��ن االع��ت��زاز بتراثه، منوها إل��ى أن  ل��دى امل��واط��ن، وتخلق لديه 
ع���ددا كبيرا م��ن املصريني اع��ت��ادوا السفر ل��ل��خ��ارج، خ��اص��ة ف��ى أوق��ات 
اإلجازات باإلضافة إلى رحات شهر العسل للمتزوجني حديثا، وبعد 
ما  املصرية،  السياحية  لألماكن  السفر  إل��ى  وجهتهم  غ��ي��روا  اإلغ���اق 
تسبب فى حراك كبير للقطاع، كما خرج املصريون بأعداد كبيرة للتنزه 
وزيارة األماكن السياحية  القريبة منهم فى رحات اليوم الواحد بعد 
شهور من التباعد االجتماعى ما أثر بشكل كبير على نسب السياحة 

الداخلية.
طرق جديدة

ويلفت أحمد عصام – مشرف رح��ات – إلى دور الدولة فى تنمية 
أك��ب��ر شبكة  ال��داخ��ل��ي��ة بشكل غير م��ب��اش��ر، م��ن خ��ال  ق��ط��اع السياحة 
طرق وكبارى جديدة، مت تنفيذها فى عام الكورونا 2020 ، مما ساعد 
األم��ر  انعكس  كما  املحافظات،  ب��ني  الداخلية  امل���رور  حركة  م��ن  وسهل 
على انخفاض معدالت حوادث الطرق، مثل طريق القاهرة – السويس 
الشهيد أحمد حمدى حتى  م��ن نفق  امل���زدوج  وال��ط��ري��ق  ال��ص��ح��راوى، 
بنها احلر  وقبلها  العلمني،   – الشمالى  الساحل  الشيخ، وطريق  شرم 
الذى  السرعة  فائق  الكهربائى  القطار  وم��ش��روع  اإلقيلمى،  والطريق 
السفر  حلم  م��ن  جتعل  خ��ط��وة  ف��ى  بالعلميني  السخنة  ال��ع��ني  ي��رب��ط 
أقل من  املترامية األط��راف فى  السياحية املصرية  امل��دن  والتنقل بني 

ساعات حقيقة واقعية.
وقال »عصام« : كما َتبنت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الطيران 
امل��دن��ى وغ��رف��ة امل��ن��ش��آت ال��ف��ن��دق��ي��ة م���ب���ادرة » ش��ت��ى ف��ى م��ص��ر » بهدف 
وشرم  وأس��وان  األقصر  ملحافظات  خاصة  الداخلية  السياحة  تنشيط 
ال��ش��ي��خ، وال���ت���ى مت م���ن خ��ال��ه��ا ت��خ��ف��ي��ض أس���ع���ار ال��ط��ي��ران واإلق���ام���ة 
االل��ت��زام  ض���رورة  على  التأكيد  م��ع  السياحية،  واملنتجعات  بالفنادق 
بنسبة ال� 50% من الطاقة االستيعابية للفنادق، والتأكيد على ضرورة 
االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية وضوابط السامة الصحية بكل 
والفنادق  والكافيتريات  واملطاعم  األثرية  واملواقع  واملتاحف  املطارات 

واألتوبيسات السياحية .
»داى يوز«

الداخلية،  للسياحة  الترويج  فى  ميديا  السوشيال  مواقع  ساعدت 
تدعو  عادية  وأف��راد  السياحة  بشركات  خاصة  كثيرة  صفحات  وقامت 
اخلابة،  بالطبيعة  واالستمتاع  املصرية،  املحافظات  لزيارة  املصريني 
والتعرف على َاثار وتراث هذه املحافظات، مؤكدين أن قضاء يوم  » داى 
يوز » فى األهرامات أو نزلة السمان، أو الفيوم، أو بورسعيد، أو أفريكانو 
- باإلسكندرية ، أو العني السخنة، أو السويس وغيرها الكثير ال يتعدى 

ال� 200 جنيه فقط.
ي��ق��ول ع��م��ر ال��ش��ي��خ – ط��ال��ب ج��ام��ع��ى – احل��ك��اي��ة ب����دأت م��ن حبى 
هذه  وتوثيق  ومحافظاتها،  مصر  معالم  زي���ارة  ق���ررت  ل��ذا   ، للتصوير 
ب��وك..  الفيس  م��وق��ع  على  ونشرها  وال��ف��ي��دي��وه��ات،  بالصور  ال��زي��ارات 
األم���ر ال���ذى الق���ى ت��رح��اب��ا ش��دي��دا م��ن أص��دق��ائ��ى وامل��ت��اب��ع��ني ل��ى على 
الصفحة مطالبني بالصحبة فى هذه اجل��والت، لذا بدأت فى تنظيم 
رحات للمحافظات القريبة مثل اإلسماعيلية، اإلسكندرية، السويس 
الكثير من الشباب لم يسافر لهذه األماكن  أن  إلى  – بورفؤاد، مشيرا 

من قبل.
وف���ى ال��س��ي��اق ذات����ه أوض����ح أش����رف م��ح��م��ود – أدم����ن ص��ف��ح��ة خ��روج 
وفسح فى مصر – أن الهدف من الصفحة هو تعريف الشباب بأماكن 
الفسح والتنزه فى املزارات السياحية القريبة منهم، من خال عرض 
إلى  لها، منوها  الوصول  وكيفية  امل��زارات، ومعلومات عنها  لهذه  صور 
أن الصفحة لفتت االنتباه إلى قصور ومتاحف منر عليها يوميا ذهابا 
وإيابا  دون التفكير فى الدخول والتعرف على محتوياتها وتاريخها، 
مثل قصر البارون، قصر محمد على فى املنيل، السكاكينى باشا، األمير 
بشتاك، خيرى باشا، قصر املنسترلى ..باإلضافة إلى املزارات احلديثة 

مثل املوالت والكافيهات ذات املعمار املختلف واملعارض السنوية.
دعم السياحة

وفى نفس اإلط��ار أك��دت غ��ادة شلبى نائب وزي��ر السياحة واآلث��ار لقطاع 
فى  ودوره����ا  ال��داخ��ل��ي��ة،  السياحة  أهمية  ج��ي��دا  تعلم  ال����وزارة  أن  السياحة 
استقرار صناعة السياحة، لذا قامت احلكومة بإنعاش السياحة الداخلية 
لتعويض االنحسار فى السياحة الدولية، وتشجيع املصريني لزيارة األماكن 
مستهدفني  مناسبة  سياحية  ب��رام��ج  وع��م��ل  األث��ري��ة،  وامل��واق��ع  السياحية 
بذلك أكثر من فئة منها األُسر التى تبحث عن فرصة لقضاء إجازة خارج 
مصر  خ��ارج  السفر  اع��ت��ادوا  الذين  واألف���راد  مناسبة،  مالية  بتكلفة  املنزل 
» والشباب من خال األندية  لقضاء إجازاتهم » شهر العسل – والشوبنج 
واملراكز الرياضية، ورحات السفارى والشواطئ وذلك من خال حزمة من 

اإلجراءات الصحية والبيئية.
ك��م��ا س��ع��ت ال������وزارة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ب��ن��ك األوروب�����ى إل���ى دع���م العاملني 
ضعًفا  األكثر  الفئات  وحماية  واملتوسطة  الصغيرة  والصناعات  باحلرف 
الذين تضرروا بشكل كبير من ضعف احلركة السياحية الوافدة إلى الباد.

»داى يوز« رحالت داخلية 
بأقل من 200 جنيه
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تحقيق : نجوى لطفى 

فى جولة استعراض لبعض آراء املواطنني حول مدى رغبتهم فى تلقى 
أقنعتها  ابنتها  أن  باملعاش  موظفة  عبدالرحمن  فتحية  أجابت  اللقاح 
بضرورة التسجيل لتلقى اللقاح، وأنها بالفعل أرسلت بياناتها وخاصة 
أنها أجريت لها عملية قلب مفتوح، وأنها بذلك تخضع لفئات أصحاب 
األمراض املزمنة ، والذين لهم األولوية فى تلقى لقاح كورونا، وإلى اآلن 
لم تتلق الرسالة على هاتفها املحمول لتحديد موعد التلقيح، مع أن 
إحدى صديقاتها قدمت معها فى نفس الوقت، وتلقت الرسالة، ولكنها 
وسائل  أن  قريباتها من  إح��دى  أخافتها  أن  بعد  ت��رددت  فقد  تذهب،  لم 
زميلتها  فرصة  تنل  لم  فلماذا  اللقاح،  من  حتذر  االجتماعى  التواصل 
التى لم تذهب؟.  يجب اإلسراع بعملية اللقاح ملن يرغب وحذف من ال 

يرغب حتى ال يتم تعطيل املواطنني . 
نشر الوعى ضرورة ملحة

والدستورية  بالنقض  م��ح��ام  ال��وك��ي��ل  السيد  بهجت  ي��ق��ول  ح��ني  ف��ى 
العليا إنه لم يتعد اخلمسني وهو مريض بالسكر والضغط ، تقدم لوزارة 
الصحة من خالل االنترنت لطلب تلقى املصل، وأنه فى االنتظار حاليا، 
وأق����ول مل��ن ي��ب��ث ال��ش��ائ��ع��ات ع��ب��ر وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ى إلره���اب 
بصحة  اهتماما  أكثر  نحن  هل  املصل:  تلقى  من  وتخويفهم  املواطنني 
املواطن من أوروبا وأمريكا أم أن مصدرى الشائعات ضد اللقاح هم أكثر 
حرصا على صحة املواطنني من دول العالم األول، امريكا لوحدها تلقى 
املصل فيها أكثر من 100 مليون، وأوربا ماليني املواطنني أخذوا اللقاح، 
الباطلة  واألق��اوي��ل  الكتير  الكالم  أصحاب  إن  منهم،  أحسن  نحن  فهل 
وسائل  على  يظهرون  األطباء  بعض  لألسف  وهناك  شيئا،  يفقهون  ال 
أو  شهر  بعد  إال  اللقاح  يأخذوا  لن  إنهم  يقولون  االجتماعى  التواصل 
التلقيح فى مصر، فأين دور نقابة األطباء من هؤالء  شهرين من بدء 
أو س��وء قصد، هذا  الذين يقفون ضد صحة املواطن س��واء بحسن نية 

من ناحية ومن ناحية أخرى أين دور اإلعالم فى تشجيع املواطنني على 
التسجيل لتلقى املصل، ال توجد أى وسيلة إعالمية تقوم بهذا املسلك 

حتى اآلن، ويتركون الساحة ملروجى الشائعات وأطباء الفيس بوك.
أشعر باخلوف

أنها لن تسجل اسمها حتى ترى  بينما ترى فريدة مصطفى طالبة 
النتيجة، ألنها تخاف من اآلثار اجلانبية خاصة أن اللقاح مازال حديثا، 
ولم تتم التجارب الكافية عليه للبحث عن آثاره اجلانبية حتى املوافقات 
متت بشكل مؤقت ملواجهة األزم��ة، وأنها تكتفى باملحافظة على نفسها 
األضمن  لها  بالنسبة  فهو  وامل��ط��ه��رات،  الكمامة  اس��ت��خ��دام  خ��الل  م��ن 
آث��ار جانبية، ال تعرفها قد تتعرض لها، وأن  واألكثر حماية لها من أى 
معظم من حولها يتخذون نفس القرار، فهم يخشون من أى آثار جانبية 

قد تظهر فى املستقبل.
كلنا مستعدون

بينما يعارضها فى الرأى أمجد جالل مدرس بأن اخلوف من اللقاح 
وآثاره اجلانبية التى لم تظهر حتى اآلن رغم تلقيح املاليني والتجارب 
السريرية أمر غير واقعى، فهل اتفادى بعض األضرار اجلانبية بحياتى 
كله  وال��ع��ال��م  وينتشر بسرعة،  ك��ورون��ا خطير  ف��ي��روس  يعقل؟.  ه��ذا  ه��ل 
يصل  عندما  فهل  منه،  للوقاية  لقاح  يظهر  أن  نأمل  وكنا  منه،  يعانى 
امل��ؤام��رة،  نظرية  أذهاننا  ف��ى  دائ��م��ا  مل��اذا  منه؟  نخاف  أو  نرفضه  اللقاح 
فالكوليرا مثال أودت بحياة املاليني، وعندما ظهر اللقاح انتهت، علينا 
أن نثق فى التقدم العلمى،  وأن نعلم أنه ليس أمامنا إال أن نأخذ اللقاح 
وتفتح  واجل��ام��ع��ات،   ل��ل��م��دارس  ون��ذه��ب  حياته،  العالم  يستعيد  حتى 
املسارح والسينما أبوابها نتزوار كما كان يحدث من قبل، تعود احلياة إلى 
املريض  اللقاح، هل يخاف  اتعجب ملن يقول لن نأخذ  إنى  طبيعتها..  

من الدواء؟!

يشهد العالم حاليا حملة كبرية من اللقاح بمصل كورونا فبعد أكثر 
من عام وبعد نجاح النظام الصحى العاملى فى الوصول إىل تطعيم ضد 
فريوس كورونا الذى ضرب األرض بأكملها، فلم تنج بلد من اإلصابة 

بالفريوس، وإن كانت تختلف شدة اإلصابة من مكان آلخر .
وبدأت املاليني تتلقى اللقاح خاصة فى أمريكا ودول االتحاد األوروبى، 
كما بدأت الدول العربية ومن بينها مصر فى تلقى اللقاح ضد فريوس 

كورونا، وإن كانت حتى اآلن ليست بالكثرة املشهودة إال أن األيام 
القليلة القادمة ستشهد وصول أكثر من 40 مليونا من اللقاح ضد 

فريوس كورونا، وقد نجحت وزارة الصحة فى تلقيح األطقم الطبية 
بكافة املستشفيات العامة والخاصة باعتبارهم خط املواجهة 

األول املعرضني لإلصابة بالفريوس، كما فتحت أبواب التسجيل 
لكبار السن وأصحاب األمراض املزمنة، وفى ظل كل هذه األحداث 
مازال املواطن املصرى حائرا يتساءل  هل يأخذ اللقاح أم يرتيث قليال 

حتى يتم اختباره على من تلقاه، وما بني الرتحيب بالوصول للقاح ضد 
فريوس كورونا، والتشكك فى اآلثار الجانبية، تتفاوت مشاعر 

املصريني ما بني مرحب بتفاؤل شديد وحذر بارتياب .
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ال منلك رفاهية الرفض
ويختتم  دكتور محمد عمران أستاذ األمراض الصدرية حديثه بأن 
إذا شبت  اللقاح حديث غير علمى، فهل  احلديث عن اخل��وف من أخذ 
النار فى مبنى نخاف أن نطفئها باملاء حتى ال يبلل األث��اث، هذا كالم 
غير علمى، يكفى أن نعلم أن هناك 122 مليون مصاب بفيروس كورونا 
حول العالم، منهم مليونان و700 ألف ماتوا بهذا الوباء، هذا بخالف أن 
من يتعافى نسبة منهم معرضة لإلصابة بأمراض خطيرة كتليف الرئة 
أو حدوث اجللطات وآثار نفسية شديدة، فهل هذه املخاطر تقارن ببعض 
اآلثار اجلانبية الطفيفة التى ميكن التغلب عليها بسهولة، والتى تقى 
املرض  يكون  باللقاح  محصن  وه��و  الفيروس  أصابه  إذا  حتى  اإلن��س��ان 
خفيفا جدا وال آثار جانبية له، وما يقال عن أن هناك بعض اللقاحات 
م��ن أصيبوا  ع���دد  ف��ي��ه،  وم��ب��ال��غ  غ��ي��ر حقيقى  أم���ر  ف��ه��ذا  سببت جلطة 
باجللطات 30 شخصا من املاليني التى تلقت اللقاح، وهى نسبة طبيعية 
األوعية  ف��أم��راض  املصل  ي��أخ��ذوا  أن  دون  حتى  يصابوا  أن  املمكن  فمن 
الدموية من األمراض األكثر انتشارا على مستوى العالم، وحتتل املركز 
الثالث فى األمراض األكثر شيوعا، ولهذا فأنا أناشد كل مواطن خاصة 
كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة وغيرهم من األصحاء أن يسارعوا 
فى أخذ اللقاح، فالعالم كله يأخذه بأمان كامل، فهل نحن الوحيدين 
ال���ذي���ن ن��ف��ه��م وأك���ث���ر ح��رص��ا ع��ل��ى ح��ي��ات��ن��ا م��ن��ه��م أك��ث��ر م���ن األم��ري��ك��ان 
ويقومون  مضاعفة،  أضعافا  أنفسهم  على  يخافون  الذين  واألوروب��ي��ني 
بالفحص الطبى الدورى بصورة منتظمة، كما أن هناك شركات عديدة 
أنتجت العديد من اللقاحات من قبل فهل كل هذه اللقاحات مضرة؟! 
أرجو من الناس أن تشغل عقلها قبل أن تصدق شائعة من هنا أو هناك. 
كما اناشد وزارة الصحة أن تكثف من إجراءات عملية تسجيل املواطنني، 
والقرى  وامل��دن  وامل��راك��ز  املحافظات  بجميع  التلقيح  مراكز  ع��دد  وتزيد 

حتى يتم تلقيح أكبر عدد ممكن من املصريني تفاديا لهجمات الفيروس 
سريع االنتشار وشديد اخلطورة.

الوزارة مستعدة باللقاح
وفى النهاية تقول الدكتورة آمال عبد اهلل إحدى املشاركات فى تلقيح 
حاليًا،  للتلقيح  املستحقة  الفئات  ح��ددت  الصحة  وزارة  إن  املواطنني 
جراحية  لعمليات  خضعوا  ومن  الكلوي،  والفشل  األورام  مرضى  وه��م: 
أج��رى عمليات  إل��ى جانب من  املخية،  القساطر  أو  املفتوح  القلب  مثل 
ذرع الُكلى والكبد، ويتم حتديدهم وفًقا لقاعدة البيانات املتوفرة لدى 
ووزارة  الكترونيا،  بياناتهم  ألفا  سجلوا  وأن هناك حوالى 160  ال��وزارة، 
الصحة أبلغت املواطنني الذين يحق لهم احلصول على اللقاح برسالة 
الشخص  فيها  سيتلقى  ال��ت��ى  واجل��ه��ة  امل��وع��د  وح���ددت  هواتفهم،  على 
ال��ل��ق��اح ب��ن��اًء ع��ل��ى األول���وي���ات ال��ت��ى وضعتها م��ن��ذ ف��ت��ح ب���اب التسجيل 
أم���ام امل��واط��ن��ني، وأوض��ح��ت أن���ه ح��ني ي��ص��ل امل��واط��ن إل���ى م��رك��ز اللقاح 
أم��راض  ك��ان يعانى حتى اآلن من  وإن  يتم سؤاله عن حالته الصحية، 
التفاصيل  ش��رح  يتم  ثم  عليها،  يحصل  التى  األدوي���ة  وطبيعة  معينة، 
الكاملة لعملية التلقيح، والرد على استفساراته كما ان ما توفره وزارة 
الصحة حتى االن من االمصال هو املصل الصينى »سينوفارم«، والثانى 
لقاح »استرازينيكا« الذى مت تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد وأن 
اللقاحني فى طريقها إلى مصر لإلسراع من  هناك جرعات كبيرة من 
عملية اللقاح واستقبال املواطنني، وقد خصصت الوزارة عيادات مبراكز 
أى  ظهور  حالة  فى  اللقاحات  تلقى  بعد  املواطنني  ملتابعة  التطعيمات 
أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، كما تتم تلك اخلطوات أيضا خالل 
الثانية من اللقاحات  الثانية للمواطن للحصول على اجلرعة  الزيارة 
باملوافقة  ما يسمى  توقيعه على  يتم  اللقاح  يأخذ  أن  قبل  املواطن  وأن 

املستنيرة وهذا ما يتم العمل به على مستوى العالم أجمع .
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كشف الدكتور محمد معيط، وزير املالية، عن تفاصيل زيادات احلد 
الدورية  والللعللاوة  للدولة،  اإلدارى  باجلهاز  للعاملني  لألجور  األدنللى 
لغير  اخلاصة  والللعللاوة  املدنية،  اخلدمة  بقانون  منهم  للمخاطبني 
اخلاضعني للقانون، وزيادة احلافز اإلضافى لكل منهم بدءا من يوليو 
السيسى  للحكومة  الفتاح  الرئيس عبد  املقبل وذلك بعد توجيهات 

فى الشأن.
جهود  باستمرار  الرئاسية  للتوجيهات  تنفيًذا  إنلله   : معيط  وقللال 
حتسني أجور العاملني باجلهاز اإلدارى للدولة؛ مبا ُيسهم فى تخفيف 
لبند األجللور فى  املالية  زيللادة املخصصات  األعللبللاء عن كاهلهم، متت 

مشروع املوازنة اجلديدة بنحو ٣٧ مليار جنيه.
وأضاف أن التكلفة اإلجمالية للعاوة الدورية للمخاطبني بقانون 
اخلدمة املدنية، والعاوة اخلاصة لغير املخاطبني به تبلغ ٧,٥ مليار 

جنيه، وأن تكلفة زيادة احلافز اإلضافى لهم جميًعا ١٧ مليار جنيه.
املستوفني  املوظفني  ترقيات  حركة  متويل  سيتم  أنلله  الللوزيللر  وذكللر 
الشللتللراطللات الللتللرقلليللة فللى ٣٠ يللونلليللو املللقللبللل، مبللا ُيللحللقللق حتللسللًنللا فى 
مليار  إجمالية  بتكلفة  قانوًنا  املقررة  الترقية  عللاوة  بقيمة  أجورهم 

جنيه.
كما سيتم تخصيص حافز مالى للعاملني املنقولني إلى العاصمة 
اإلداريلللللة اجلللديللدة بتكلفة إجللمللاللليللة ١,٥ مللللليللار جللنلليلله، وزيللللادة قيمة 

املعاشات بنحو ١٣% بتكلفة إجمالية ٣١ مليار جنيه، وفقا للوزير.
وأشللللار مللعلليللط إللللى أن هلللذه اللللزيلللادات املللاللليللة اجللللديلللدة للعاملني 
لللألجللور من  األدنلللى  رفللع احلللد  فللى  انعكست  للدولة  اإلدارى  باجلهاز 
٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيًها 
للدرجة اخلامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيًها للدرجة الرابعة، ومن 
٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيًها للدرجة الثالثة، ومن ٣ آالف إلى ٣٦٠٠ جنيه 

للدرجة الثانية.
وأوضح أنه سيتم أيضا رفع احلد األدنى لألجور من ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ 
جنيه للدرجة األولى، ومن ٤ آالف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، 
ومن ٥ آالف إلى ٦ آالف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آالف إلى ٨٤٠٠ 

جنيه للدرجة املمتازة.
وقال الوزير إنه سيتم احتساب العاوة الدورية للمخاطبني بأحكام 
٧% من  بنسبة  يوليو ٢٠٢١  أول  فى  املستحقة  املدنية،  قانون اخلدمة 
األجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيًها شهرًيا، ودون حد أقصى، وُتعد 
هذه العاوة جزًءا من األجر الوظيفى للموظف، وُتضم إليه اعتبارًا 

من أول يوليو ٢٠٢١.
وأضاف أنه سيتم أيضا منح العاملني بالدولة من غير املخاطبني 
عللاوة  يوليو ٢٠٢١،  أول  مللن  اعللتللبللارًا  املدنية،  اخلللدمللة  قللانللون  بأحكام 
خللاصللة بنسبة ١٣% مللن األجللللر األسلللاسلللى أو مللا يللقللابللللله فللى املللكللافللأة 
ملن  بالنسبة  التعيني  عند  أو   ٢٠٢١ يونيو   ٣٠ فى  منهم  لكل  الشاملة 

يعني بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيًها شهرًيا، ودون حد أقصى.
وُتعد هذه العاوة اخلاصة جزًءا من األجر األساسى للعامل وُتضم 

إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، بحسب الوزير.
وأوضح أن العاوة اخلاصة الشهرية تسرى على العاملني باجلهاز 
الدائمني  العامة  والهيئات  املحلية  اإلدارة  ووحلللدات  للدولة  اإلدارى 
واملؤقتني مبكافأة شاملة وذوى املناصب العامة والربط الثابت داخل 
والعاملني  املدنية،  اخلدمة  قانون  بأحكام  املخاطبني  غير  من  مصر 

بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانني أو لوائح خاصة.
زيلللادة احلافز  أول يوليو ٢٠٢١  مللن  اعللتللبللارًا  أنلله سيتم  الللوزيللر  ذكللر 
اإلضلللافلللى الللشللهللرى للموظفني املللخللاطللبللني بللأحللكللام قللانللون اخلللدمللة 
املدنية والعاملني غير املخاطبني به بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ 
والرابعة، و٢٢٥ جنيًها  السادسة واخلامسة  الدرجات  جنيًها لشاغلى 
لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيًها لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ 

جنيًها لشاغلى الدرجة األولى.
وأشلللار إلللى أنلله سيتم زيلللادة احلللافللز اإلضللافللى الشهرى بللواقللع ٣٥٠ 
جنيًها لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيًها لشاغلى الدرجة 
منها،  كل  يعادل  ما  أو  املمتازة  الدرجة  لشاغلى  جنيه  و٤٠٠  العالية، 
ويستفيد من ذلك من ُيعني بعد هذا التاريخ، وُيعد هذا احلافز جزًءا 

من األجر املكمل أو األجر املتغير.

وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة األجور والحافز اإلضافي
بعد توجيهات الرئيس السيسى للحكومة

 37 مليار جنيه زيادة فى املخصصات املالية لبند األجور  فى مشروع املوازنة الجديدة
 7.5 مليار جنيه التكلفة اإلجمالية للعالوة الدورية للمخاطبني بقانون الخدمة املدنية والعالوة الخاصة لغري املخاطبني
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الللدكللتللور مصطفى مللدبللولللى، على  بللرئللاسللة  اللللللوزراء  وافلللق مجلس 
للعمل  املنتقلني  للموظفني  ستمنح  التى  املقترحة  احلوافز  برنامج 
بللالللعللاصللمللة اإلداريلللللللة اجلللللديللللدة، وذلللللك لللاخللتلليللار ملللن بلللني الللبللدائللل 
أو بدل  املطروحة به، سللواء فيما يتعلق باحلصول على بدل السكن، 
االنتقاالت، وكذا ما يخص االشتراك فى املدينة الرياضية بالعاصمة 
اإلداريللللللة اجللللديلللدة، كللمللا مت اسللتللعللراض املللوقللف الللتللنللفلليللذى ملختلف 

اخلدمات التى سيتم إتاحتها بالعاصمة واملناطق املحيطة بها.
ففيما يتعلق بالوحدات السكنية املقرر طرحها للعاملني املنتقلني 
للعمل بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، والتى يتم إقامتها ضمن مشروع 
األولى  املرحلة  بدر على مرحلتني، حيث تضم  »سكن مصر« مبدينة 
تصل  مساحة  مبتوسط  عللمللارة،   ٣٧٦ بإجمالى  سكنية  وحلللدة   9٠٢٤
وتيسيرات  دعللم  برنامج  اللللوزراء على  وافللق مجلس  إلللى ١١٨م٢، فقد 
للموظفني الللراغللبللني فللى احلللصللول علللللى هلللذه اللللوحلللدات، كللمللا متت 
املوافقة على تيسيرات فى السداد للراغبني من الوظائف العليا فى 
احلصول على وحدات سكنية باحلى السكنى »R٣« بالعاصمة اإلدارية 

اجلديدة.
وفلللى حللالللة علللدم رغللبللة املللوظللف املللنللتللقللل فللى احلللصللول علللللى وحللدة 
سكنية فى نطاق املدن اجلديدة املحيطة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، 
سيقتصر احلللافللز املللالللى علللللى حللصللوللله علللللى بلللدل انللتللقللال يستخدم 

لسداد تكلفة التنقات.
املنتقلني  للموظفني  املللالللى  احلللافللز  مللنللح  أن  إللللى  اإلشلللللارة  ومتلللت 
للعمل بالعاصمة اإلدارية اجلديدة يخضع لعدد من الضوابط، ومن 
املقرر أن تتولى وزارة اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية حتديد 
موعد طرح وحدات املشروعات املختلفة، على أن يقتصر الطرح على 

املوظفني املنتقلني فقط.
كللمللا تلللطلللرق االجلللتلللملللاع إلللللى امللللوقلللف الللتللنللفلليللذى ملللخللتلللللف امللللرافلللق 
والشبكات اخلاصة مبشروع سكن املوظفني مبدينة بدر، حيث وصلت 
معدالت اإلجناز الكلية للمرحلة األولللى  من مشروع سكن املوظفني 

مبدينة بدر إلى نحو %9٥.   
اإلدارية  بالعاصمة  الرياضية  املدينة  باالشتراك فى  يتعلق  وفيما 
اجللللديلللدة، وافللللق املللجلللللس علللللى إقللللرار خللصللم بنسبة ٥٠% علللللى قيمة 
العضوية باملدينة، وذلك لصالح املوظفني املنتقلني للعمل بالعاصمة 

اإلدارية اجلديدة.
ومتت اإلشارة، فى هذا الصدد، إلى أن املدينة الرياضية مقامة على 
وتتكون من صالة مغطاة تتسع لنحو  فللدانللًا،  إلللى  9٣  مساحة تصل 

لأللعاب  وصللالللة  مكشوفة،  ماعب  إلللى  بللاإلضللافللة  هللذا  مقعد،   ٧٠٠٠
الللقللتللاللليللة، وصللالللة لللللذوى االحللتلليللاجللات اخللللاصلللة، إللللى جللانللب صالة 

للجمباز، ومجمع حمامات السباحة، ومبنى االسكواش.
كما تتضمن املللديللنللة ملعب كللرة قللدم رئلليللسللي، وثللاثللة مللاعللب كرة 
إلللى جانب مبنى  قللدم خماسي،  كللرة  وعللدد ١٠ ماعب  تدريبية،  قللدم 
 ٣ إلى  باإلضافة  للتدريب،  تنس  ٨ ماعب  و  الرئيسى،  التنس  ملعب 

كافيتريات، ومنطقة ألعاب لاطفال.    
للعمل  املنتقلني  للموظفني  املللتللاحللة  الرئيسية  اخلللدمللات  وحلللول 
إلللى مجموعة اخلدمات  بالعاصمة اإلداريلللة اجلللديللدة، متت اإلشلللارة 
التى تنفذ مبنطقة إسكان املوظفني مبدينة بدر، مشروع »سكن مصر«، 
ومللدرسللتللني  إقللامللة حللضللانللتللني، ووحللدتللني صحيتني،  والللتللى تتضمن 
للللللتللعللللليللم األسللللاسللللي، إلللللى جللانللب إقلللاملللة ملللدرسلللة للللللتللعللللليللم الللثللانللوى، 
وسللوق مركزية، باإلضافة إلى ثاث أسللواق صغيرة منللوذج ٨ محات، 
مبانى  إلللى  التطرق  مت  كما  خماسي،  وملعب  مخبزين،  تنفيذ  وكللذا 
بللدر، ومللدى قربها من منطقة  املللوجللودة مبدينة  اخلللدمللات الرئيسية 

سكن املوظفني.
فللى نطاق  املللوجللودة  كما مت خللال االجتماع استعراض اخلللدمللات 

احلى احلكومى بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، واألحياء السكنية.
كما مت التطرق إلى وسائل النقل اجلماعى لربط القاهرة الكبرى 
بالعاصمة اإلداريللة، حيث متت اإلشارة إلى أنه مت االنتهاء من إعداد 
خطة شاملة لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة اإلدارية بعدد ١٦ حزمة، 
تنفيذها على مراحل،  أتوبيسًا، سيتم   ١9٢ بإجمالى  ٤٨ خطًا،  تضم 
وذلك من خال نقاط جتمع رئيسية للركوب بإقليم القاهرة الكبرى، 
»منطقة  بللدر  مدينة  لربط  جماعى  نقل  خطوط  تسيير  جانب  إلللى 
سللكللن املللوظللفللني« بالعاصمة اإلداريلللللة اجللللديلللدة، هلللذا بللاإلضللافللة إلللى 
مشروعات النقل اجلماعى اجلارى تنفيذها تيسيرًا حلركة التنقات، 

ومنها مشروع القطار املكهرب، ومشروع »مونوريل« العاصمة.
اجللللديلللدة، متت  اإلداريللللللة  بللالللعللاصللمللة  التعليمية  املللنللشللآت  وحللللول 
باحلى  يوجد  فإنه  باملدارس احلكومية،  يتعلق  فيما  أنه  إلى  االشللارة 
السكنى الثانى مقر للمدرسة املصرية اليابانية، وكذا مدرسة رسمية 
للغات، وأخرى جتريبى، كما توجد مجموعة من املدارس اخلاصة فى 
منطقة احلى السكنى الثانى أيضًا، هذا إلى جانب عدد من اجلامعات 
املوجودة فى نطاق إقليم شرق القاهرة، والتى يصل عددها إلى نحو 
٢٠ جامعة بعدد ٧ مدن على مستوى اإلقليم، متثل مختلف األمناط 

ما بني احلكومية، واخلاصة، والدولية.   

الحكومة توافق على برنامج الحوافز المقترحة
 للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة

تيسريات للحصول على وحدات سكنية و50% خصمًا بعضوية املدينة الرياضية بالعاصمة اإلدارية



العمل

من كل وزارة
خرب

أبريل 2021   

الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة  برئاسة  الللوزراء  وافللق مجلس 
التوجهات  مللن  عللدد  على  ترتكز  ٢٠٢٢/٢٠٢١،الللللتللللى  املللسللتللدامللة  التنمية 
العامة، فى مقدمتها اإللتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة 
السياسية لتوفير حياة كرمية للمواطن املصري، والتوافق مع مستهدفات 
األجندة الوطنية لتحقيق التنمية املستدامة فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، 
فللضللاً عللن اللللوفلللاء بللاالسللتللحللقللاقللات الللدسللتللوريللة املللتللعلللللقللة مبخصصات 
اإلنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة اجلهود 
لتداعياتها  والتصدى احلاسم  كورونا،  فيروس  الرامية إلحتواء جائحة 

االقتصادية واالجتماعية.
وعللللرضللللت الللللدكللللتللللورة هلللاللللة اللللسلللعللليلللد، وزيلللللللرة الللتللخللطلليللط والللتللنللملليللة 
االقللتللصللاديللة علللللى املللجلللللس الللتللوجللهللات الللعللامللة للللللخللطللة  والللتللى تشمل 
الوطنى  للبرنامج  الفاعل  التطبيق  استكمال  سبق،  مللا  إلللى  باإلضافة 
لللإصللاح االقللتللصللادى واالجللتللمللاعللي، وإعللطللاء أولللويللة للقطاعات عالية 
اإلنللتللاجلليللة الللدافللعللة للنمو االقللتللصللادى املللسللتللدام، وعلللللى رأسللهللا قطاع 
الصناعة التحويلية وقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات، وقطاع الزراعة، 

وذلك فى إطار االنتقال إلى تطبيق 
املرحلة الثانية من برنامج اإلصاح 
باإلضافة  واالجتماعي،  االقتصادى 
إللللللللى إبللللللللللراز امللللللللبلللللللادرات اللللرئلللاسللليلللة 
لتحسني صحة وجودة حياة املواطن 
لألسر  املعيشية  باألحوال  واإلرتقاء 
فللى الللريللف، مللع تللوفلليللر املخصصات 
واالعتمادات الازمة لتنفيذ مبادرة 
وإعطاء  ومستهدفاتها،  كرمية  حياة 
األولوية لتوطني املشروعات وتوجيه 
املللخللصللصللات امللللالللليلللة للللللمللحللافللظللات 
التوزيع  خال  من  احتياجًا،  األكثر 
امللللتلللكلللافلللئ لللللاسللللتللللثللللمللللارات، بلللهلللدف 

معاجلة الفجوات التنموية.
وعرضت الوزيرة خال االجتماع 
بلللعلللض اللللتلللوقلللعلللات اإليلللجلللابللليلللة مللن 
جللللانللللب املللللؤسللللسللللات الللللدوللللليللللة حلللول 
ملللعلللدل اللللنلللملللو االقللللتللللصللللادى ملللصللر، 
الفللتللة إللللى أن تللقللديللرات املللؤسللسللات 
الللدوللليللة ملللعللدل الللنللمللو االقللتللصللادى 
فللى مللصللر تلللتلللراوح مللا بللني ٢.٣ ل ٣ % 
عللام   %  ٦ ل   ٤.١ و   ،٢٠٢١/٢٠٢٠ علللام 
وكلللاللللة  سللجلللللت  كلللملللا   ،٢٠٢٢/٢٠٢١

فيتش أعلى تقديرات لنمو االقتصاد املصرى فى مارس ٢٠٢١، وتوقعت 
 %٦ ليسجل  اجلائحة  قبل  ما  ملعدالت  منللوه  املصرى  االقتصاد  يعاود  أن 
عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مدعومًا بتعافى عدد من القطاعات، كما ثبتت »فيتش« 
التصنيف االئتمانى ملصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومأً 
خال  استقراره  على  واحلللفللاظ  الصمود  على  املصرى  االقتصاد  بقدرة 

اجلائحة، وكذا اتسامه باملرونة.
وحول أبرز املامح األساسية للخطة االستثمارية ، أوضحت الوزيرة أن 
معدل النمو االقتصادى املستهدف لعام فى خطة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ يبلغ 
٥.٤%، كما بلغت قيمة االستثمارات الكلية املستهدفة ١.٣ تريليون جنيه، 
من بينها مبلغ ٣٥٨ مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص حلوالى 
١٢ ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس اجلمهورية » حياة 

كرمية » لتطوير الريف املصري.
كللمللا عللرضللت الللدكللتللورة هللالللة الللسللعلليللد أهلللم االهلللللداف االسللتللراتلليللجلليللة 
والللتللى تضمنت   ٢٠٢٢/٢٠٢١ املللالللى  للللللعللام  املللسللتللدامللة  الللتللنللملليللة  خلللطللة 
تنفيذ  ضمنها  ومللن  االجتماعية،  احلماية  فى  العام  اإلنفاق  دور  تعزيز 
إلللى جانب  املللرأة،  مللبللادرات حياة كرمية، وتنمية األسللرة املصرية، وصحة 
توجيه االستثمارات العامة جتاه املشروعات اخلضراء، من بينها تنفيذ 
ومشروعات  املكهرب،  والقطار  األنللفللاق  مترو  شبكات  توسعة  مشروعات 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فضاً عن التخلص اآلمن من النفايات 
الطبية اخلطرة بالتقنيات املرقمنة، وتطوير منظومة املخلفات الصلبة.

ولفتت إلى أن األهداف االستراتيجية للخطة تضمنت تعزيز قدرات 
مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، عبر تعزيز قدرة املنشآت 
جهود  فى  التوسع  عن  فضاً  الللوبللاء،  هللذا  إنتشار  مواجهة  فى  الصحية 
ميكنة اخلدمات، وخاصة ميكنة املستشفيات اجلامعية، وميكنة منظومة 

الرصد البيئي، باإلضافة إلى التوسع فى إتاحة وحتسني جودة اخلدمات 
الللطللبلليللة، عللبللر دخللللول املللسللتللشللفلليللات اخللللدملللة، وزيللللللادة مللعللدل التغطية 
باملستشفيات اجلامعية، والتوسع فى تطبيق منظومة التأمني الصحى 
تستهدف  التى  اجلللهللود  مللن  وغيرها  اجلامعية،  واملستشفيات  الشامل، 

اإلرتقاء بحياة املواطنني.
وشملت األهداف االستراتيجية كذلك وفق ما ذكرته الوزيرة التوسع 
إنللشللاء اجلامعات  التعليمية، عبر  إتللاحللة وحتللسللني جلللودة اخلللدمللات  فللى 
احلللكللوملليللة فللى كللافللة املللحللافللظللات، وكلللذا اجلللامللعللات األهللللليللة، والللفللصللول 
املتنقلة، إلى جانب ربط منظومة التعليم الفنى بسوق العمل والتوسع 
الشرب  مبلليللاه  التغطية  مللعللدل  زيلللادة  مللع  التكنولوجية،  اجلللامللعللات  فللى 
والصرف الصحي، واالنتهاء من تنفيذ 99 مشروعًا فى هذا املجال، وزيادة 
معدل التغطية بخدمات الكهرباء فى مناطق شرق العوينات والساحل 
اجلنوبى الشرقى وشمال سيناء، والتوسع فى إتاحة اخلدمات الشبابية 

والثقافية فى مختلف املحافظات.
تستهدف  والتى  الصحة،  قطاع  وبرامج  مللبللادرات  من  جانبًا  وعرضت 
الللازمللة لدخول  االعللتللمللادات  توفير 
٢٣ مستشفى فى اخلدمة، واإلكتفاء 
الذاتى من مشتقات البازما بإنشاء 
اسللتللراتلليللجلليللا  وملللخلللزنلللا  مللللركللللزا   ٢٠
ملللركلللزيلللًا، وتلللطلللويلللر أقلللسلللام الللرعللايللة 
باملستشفيات،  والللعللاجلللللة  احلللرجللة 
رعلللايلللة  سلللريلللر   ٢٨٦١ تلللوفللليلللر  بللللواقللللع 
مركزية و ٤٢٠ حضانة أطفال و ٤٢١ 
سللريللر رعللايللة أطللفللال، وزيللللادة معدل 
النموذجية  باملستشفيات  التغطية 
املللحللافللظللات بتطوير  مللسللتللوى  علللللى 
٧ مللسللتللشللفلليللات منللوذجلليللة جلللديلللدة، 
ومللللركللللزًا  مللسللتللشللفللى   ١٧٠ وتلللطلللويلللر 
سيدة  مليون   ٢٥ تغطية  مللع  طللبلليللًا، 

مببادرات صحة املرأة.
وبللرامللج  يتعلق مبلللبلللادرات  وفلليللمللا 
قلللطلللاع الللتللعللللليللم، أوضلللحلللت اللللوزيلللرة 
أنلللله يللتللم تللعللزيللز قللللللدرات املللؤسللسللات 
الللتللعللللليللملليللة ومللللن بلليللنللهللا شلللللراء ٦٠٠ 
اللللللللف تللللابلللللللللت جلللللديلللللد واسلللتلللكلللملللال 
ميكنة  مع  بعد،  عن  التعلم  منصات 
االختبارات فى اجلامعات، والتوسع 
فلللى إنلللشلللاء اجللللاملللعلللات احلللكللوملليللة، 
ضمن  مدرسة   9٣ بإجمالى  املحرومة  باملناطق  التعليم  خدمات  وإتاحة 
خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بإجمالى ١١٥٦ فصاً، منها ٢٠ مدرسة بإجمالى ٢٤٥ 

فصل ضمن قرى مبادرة »حياة كرمية«.
مللبللادرات  أبلللرز  االقللتللصللاديللة  والتنمية  التخطيط  وزيللللرة  عللرضللت  كللمللا 
وبلللراملللج قللطللاع اخللللدملللات الللشللبللابلليللة والللثللقللافلليللة، للللللتللوسللع فلللى إتللاحللتللهللا 
فللى مختلف املللحللافللظللات، وكلللذا مللبللادرات وبللرامللج قللطللاع الللزراعللة واللللري، 
باستكمال انشاء عدد ١٥ جتمعًا زراعيًا مبحافظتى شمال وجنوب سيناء، 
وتطوير منظومة االرشاد الزراعي، وتأهيل وتبطني الترع، بطول ٧ آالف 

كم.
وتسهيل احلركة  النقل  وبرامج قطاع  مللبللادرات  إلللى  الللوزيللرة  وتطرقت 
الللنللقللل، وتتضمن  فللى  الللوقللت املستغرق  املللروريللة وضللمللان أمنها وخللفللض 
الصناعية  الللتللجللمللعللات  لللربللط  الللنلليللل،  علللللى  عللرضلليللة  مللحللاور   ١٠ تنفيذ 
وتطوير  البحري،  الللريللاح  على  كوبرى   ١٥ وانللشللاء  اجلللديللدة،  والعمرانية 
الللطللريللق الللدائللري، ومللبللادرات وبللرامللج قللطللاع اإلسللكللان بللواقللع 99 مشروع 
مياه شرب وصرف صحي، ومبادرات وبرامج قطاع االتصاالت وكذا قطاع 

الكهرباء والطاقة.
كما عللرضللت أبلللرز مللامللح اخلللطللة االسللتللثللمللاريللة املللوجللهللة ملللبللادرة حياة 
كرمية، وتوزيع مخصصات »حياة كرمية« فى خطة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، وأهم 
املستهدفات التنموية للمبادرة فى اخلطة املشار إليها، وأوضحت أنه يتم 
استكمال مشروعات الرى باعتمادات ٥.٨ مليار جنيه، بعدد ٢9٧ مشروعًا، 
واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بواقع ٢٦٦ مشروعأً 
باعتمادات  املللدارس  مشروعات  واستكمال  جنيه،  مليار   ١٢.٢ باعتمادات 
١.٧ مليار جنيه، باجمالى ٧٢٣٠ فصاً، وتنفيذ ٢٧٢ مدرسة جديدة، مع 

تنفيذ ١٤ مستشفى، و ٧٨٢ مركز شباب وملعبًا خماسيًا.

مجلس الوزراء يوافق على خطة التنمية المستدامة 2022/2021

اإللتزام بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفري »حياة كريمة« للمواطن املصري
استكمال التطبيق الفاعل للربنامج الوطنى لالصالح االقتصادى واالجتماعى 

وإعطاء أولوية للقطاعات عالية اإلنتاجية الدافعة للنمو االقتصادى املستدام

5.4% معدل النمو االقتصادى املستهدف و 1.3 تريليون 

جنيه قيمة االستثمارات الكلية املستهدفة

د. هالة د. مدبوىل
السعيد
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بقلم: السفري / هـــانى خــالف
مساعد وزير الخارجية األسبق للشئون العربية

ومندوب مصر لدى الجامعة العربية سابقا

فى األدب
السياسى

أث���ار ال��ب��ي��ان ال���ذى ص���در م��ؤخ��رًا ع��ن 31 دول���ة م��ن أع��ض��اء املجلس 
الدولى حلقوق اإلنسان حول أوضاع حقوق اإلنسان واحلريات العامة 
فى مصر قدرًا كبيرًا من الرفض واجلدل فى بالدنا ليس فقط بسبب ما 
تضمنه من مالحظات وانتقادات، وإمنا أيضًا بسبب عدم توافر املعرفة 
حتكم  ال��ت��ى  واالع��ت��ب��ارات  وصالحياته  املجلس  ه��ذا  بطبيعة  الكافية 

أنشطته . وفيما يلى بعض اإلفادات واملالحظات حول هذا املوضوع  . 
يعتبر املجلس الدولى حلقوق اإلنسان هيئة حكومية دولية تابعة 
م��ارس 2006  ه��ذا املجلس فى 15  أنشئ  وق��د   . املتحدة  ملنظومة األمم 
املتحدة، وذلك بهدف دعم  العامة لألمم  مبقتضى قرار من اجلمعية 
انتهاكات  أي��ة  من  وحمايتها  العالم  أنحاء  فى  اإلنسان  حقوق  أوض��اع 
وتتألف   . بسويسرا  جنيف  مدينة  ف��ى  للمجلس  ال��دائ��م  املقر  ويقع   .
العامة  انتخابها بواسطة اجلمعية  دول��ة يتم  عضوية املجلس من 47 
لألمم املتحدة . ومتتد عضوية الدول به ملدة  ثالث سنوات . وال يجوز 
للدولة أن تعيد ترشيح نفسها إال بعد انقضاء دورتني متتاليتني على 
انضمامها األول . وتتساوى حقوق الدول األعضاء جميعها فى مجلس 
حقوق اإلنسان، أى أن املجلس يخلو من التمييز بني دول كبرى ودول 
أخرى على النحو احل��ادث فى نظام العضوية مبجلس األمن الدولى 

مثال .
وق��د ج��اء إنشاء ه��ذا املجلس فى ع��ام 2006 ليحل محل مفوضية 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان التى ظلت لفترة طويلة مبثابة الذراع 
األساسى لألمم املتحدة فى هذا املجال . ويعتبر التحول من » مفوضية 
» إلى »مجلس« تكريسًا ملرحلة جديدة بدأت فيها األمم املتحدة معاجلة 
لألمم  ص��ار  وبحيث  اإلن��س��ان  حقوق  لقضايا  تخصصًا  أكثر  مؤسسية 
ودعم  احل��ق��وق،  بهذه  واملعرفة  الوعى  مستوى  ترفيع  فى  دور  املتحدة 
الهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة على حمايتها من خالل 

التشريعات والسياسات . 
 ماهى املراجع والوثائق الدولية األساسية التى يستند 

إليها املجلس فى أعماله ؟  
يأتى على قمة هذه املصادر األساسية امليثاق العاملى حلقوق اإلنسان 
الذى صدرعام 1948 وكذلك العهد الدولى اخلاص باحلقوق السياسية 
واالجتماعية  االقتصادية  اإلن��س��ان  حلقوق  ال��دول��ى  والعهد  واملدنية، 
الذى أنشئ مبقتضاه مجلس  النظام األساسى  إلى جانب  والثقافية، 
دولية أخرى  اتفاقات  ع��دة  اإلن��س��ان، كما توجد  املتحدة حلقوق  األمم 
الالجئني،  وحماية  العنصرى،  التمييز  أشكال  كافة  مبكافحة  تتعلق 
وحماية العمال الهاجرين وعائالتهم، ومنع جرمية اإلبادة اجلماعية، 
وحماية حقوق ذوى اإلعاقة، وحماية جميع األشخاص من االختفاء 

القسرى، وحماية حقوق الطفل.
تشكيل املجلس الدولى حلقوق اإلنسان يقوم تشكيل املجلس على 
أساس مبدأ التوزيع اجلغرافى العادل حيث يخصص للدول األفريقية 
أوروب���ا 6  13 مقعدًا ول��دول آسيا والباسيفيك 13 مقعدًا ول��دول ش��رق 
مقاعد ولدول أمريكا الالتينية والكاريبى 8 مقاعد، ويخصص لدول 

أوروبا الغربية والدول األخرى 7 مقاعد. 
وقد مت فى الدورة األخيرة للجمعية العامة لألمم املتحدة انتخاب 
15 دولة لعضوية مجلس حقوق اإلنسان ملدة ثالث سنوات تبدأ فى أول 

يناير 2021 .  
 ما دالالت توقيع دول معينة على البيان دون باقى 

أعضاء املجلس ؟ 
مؤخرًا  ال��ص��ادر  البيان  على  وقعت  التى  ال���دول  وقيمة  أهمية  رغ��م 
بشأن أوضاع حقوق اإلنسان فى مصر ومعظمها من دول أوروبا الغربية 
ل��م يحل  وال��والي��ات املتحدة وك��ن��دا واستراليا ون��ي��وزي��الن��د،إال أن ذل��ك 
دون مالحظة امتناع أو تغيب حوالى 16 دولة من أعضاء املجلس عن 
وأوك��ران��ي��ا والصني  ال��دول روسيا  . ويأتى على رأس ه��ذه  التوقيع  ه��ذا 

واوزب��ك��س��ت��ان وب��اك��س��ت��ان واملكسيك وك��وب��ا وال��س��ن��ج��ال وم���الوى ونيبال 
أن  . ومعنى ذلك  وناميبيا  وليبيا وموريتانيا  العاج  واجلابون وساحل 
هناك تباينًا واضحًا فى رؤى ومواقف أعضاء املجلس حول هذا البيان، 
ومدى سالمة إصداره بغير املرور على اإلجراءات واملقدمات الضرورية 
السبب فى  البعض عن  يتساءل  وق��د  بها فى ح��االت مماثلة.  املعمول 
جتاهل البيان ألية أفكار إيجابية تتعلق بدعم القدرات الفنية املصرية 
احلقوق  كليات  ف��ى  التعليم  نظم  وتطوير  العدالة  إدارة  م��ج��االت  ف��ى 

والشرطة ،وتقوية دور منظمات املجتمع املدنى . 
 ولكن األخطر فى تقديرنا أن يكون من بني األطراف املوقعة على 
وامل��ان��ي��ا  ق��وي��ة كفرنسا  وم��ص��ال��ح  ع��الق��ات  تربطها مب��ص��ر  ال��ب��ي��ان دول 
يعنى  . فهل  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  إل��ى جانب  املتحدة  واململكة 
ذلك أن تلك ال��دول تغامر بعالقاتها ومصاحلها العملية مع مصر أم 
أنها ترى أن مصر لن ميكنها املساس بتلك العالقات واملصالح فى ردها 
على هذا البيان ؟ وأن العقالنية والبراجماتية ستدفع مصر إلى إجراء 
مع  ي��ت��واءم  مب��ا  الداخلية  احلقوقية  سياساتها  ف��ى  التعديالت  بعض 

املعايير العاملية حلقوق اإلنسان . 
معايير حقوق اإلنسان بني العاملية

 ... واخلصوصية الثقافية 
كتبت وكتب غيرى من قبل من املتابعني لقضايا حقوق اإلنسان – فى 
أهمية وأولوية العمل على تقريب املسافات وتوحيد املفاهيم اخلاصة 
. وإذا  ال��دول والشعوب  العدالة بني  إدارة  باحلقوق واحلريات ومعايير 
كان املجتمع الدولى قد جنح فى ثمانينيات وتسعينيات القرن املاضى 
من خالل منظمة االنكتاد املعنية بعالقات التجارة والتنمية فى إنشاء 
آلية خاصة تعنى بهذا التقريب بني النظم االقتصادية واالجتماعية  
املختلفة فلماذا ال يحاول املجلس الدولى حلقوق اإلنسان إنشاء آلية 
احلقوقية  النظم  بني  املسافات  بتقريب  عملة  إط��ار  فى  تعنى  مماثلة 
كيفية  فى  النظر  املقاربات  تلك  أهم  من  ولعل  ؟  املختلفة  والقانونية 
املواءمة الضرورية بني خدمة حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية 
من جهة واحلقوق السياسية واملدنية من جهة أخرى، وتدريب الكوادر 
املختلفة على  ال��دول  العام فى  ال��رأى  والقضائية وموجهى  السياسية 
آل��ي��ات حت��ق��ي��ق ت��ل��ك امل���واءم���ات واألول����وي����ات ال��ض��روري��ة وال��ك��ش��ف عن 
كانت  وإذا   . امل��واءم��ات  تلك  تعطل  التى  والثقافية  النظامية  العوائق 
ال��ن��ص��وص ال��دي��ن��ي��ة واألع�����راف االج��ت��م��اع��ي��ة مت��ث��ل ع��ن��اص��ر مهمة فى 
تشكيل مفاهيم احلالل واحلرام ومفاهيم احلقوق والواجبات وحدود 
احلرية واملسئولية، فلماذا ال يكون هناك اتفاق دولى عام يخرج املسائل 
املختلف عليها عن دائرة املساءلة ويكتفى بالتركيز على املسائل املتفق 

عليها . 
ع��امل��ي��ًا فى  املختلف عليها  امل��س��ائ��ل  أغ��ل��ب  أن  ي��رى  البعض  ك��ان  إذا 
م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان إمن��ا ت��رج��ع إل��ى تباين امل��وروث��ات ذات األص��ول 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة ك��ت��ع��دد ال����زوج����ات وع��ق��وب��ة اإلع������دام وح��ري��ة 
املسكرات  وتعاطى  األمر،  لولى  الطاعة  وواجبات  املمارسات اجلنسية، 
أخ��رى مختلف عليها،  أن هناك مسائل  إال  بها،  واالجت���ار  وامل��خ��درات 
أسلحة  تطوير  كمسألة  صلة  بأية  الدينية  للموروثات  متت  ال  ولكنها 
الدمار الشامل، ونقل األعضاء البشرية، واحتالل أراضى الغير بالقوة، 
املسجونني،  وت���وارث احل��ك��م، وتعذيب  االق��ت��ص��ادى،  وظ��واه��راالح��ت��ك��ار 
والتمييز  املهاجرين،  والتضييق على  السياسيني،  املعارضني  واعتقال 
ال��دع��ارة،  وتقنني  جهوية،  أو  طائفية  أو  عرقية  أس��س  على  الناس  بني 
اإلب��داع  حرية  شعار  حتت  واإلباحية  العنف  لقيم  بالترويج  والسماح 
املوقعة على  ال���دول  وه��ى كلها ظ��واه��ر ونظم ال تخلو منها  وال��ف��ن��ون، 

البيان اخلاص مبصر . 
ف��ه��ل يستمع ال��ع��ق��الء ف��ى ع��ال��م ح��ق��وق اإلن��س��ان إل���ى ه���ذا ال��ط��رح 

العقالنى املتوازن ؟ أم على قلوب أقفالها ؟       
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املنتظمة  العمالة غير  الوزير فئة  وع��رف 
ه��ى ال��ت��ى ت��رت��زق أج��ره��ا وق���وت يومها على 
فترات متقطعة، ولكن ميكن التعامل معها 
آلية  وضعت  إذا  منتظمة  لعمالة  وحتويلها 

تنظيمية بني اجلهات املعنية بخدمتها .
ون�����وه ال���وزي���ر إل����ى  ض������رورة ال���ت���ع���اون من 
أج����ل خ���دم���ة ف��ئ��ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة 
ب��ك��اف��ة ال��س��ب��ل ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة 
ال���س���ي���اس���ي���ة ال���ت���ى أول���ت���ه���ا خ�����ال ج��ائ��ح��ة 
ك��ورون��ا ك��ل االه��ت��م��ام على وج��ه اخلصوص 
لتوفير حياة كرمية لها وتلبية احتياجاتها 
واحلماية  ال��ت��أم��ني  مظلة  ضمن  وشمولها 

االجتماعية.
وأض���اف أن��ه ف��ى إط��ار ذل��ك قامت ال���وزارة 
ب��ع��م��ل وث��ي��ق��ة ت��أم��ني ت��ك��اف��ل��ى ع��ل��ى احل��ي��اة 
ألف   100 مببلغ  تغطية  ت��وف��ر  الفئة  لتلك 
ج��ن��ي��ه ت��ق��دم ل��ل��ع��ام��ل غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م وص��غ��ار 
ال���ص���ي���ادي���ن ف����ى ح������االت ال���ع���ج���ز ال���ك���ل���ى أو 
رعاية  حسابات  حتملت  ال��وف��اة،  أو  اجل��زئ��ى 
ب����ال����وزارة تكاليف  امل��ن��ت��ظ��م��ة  ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر 

إصدارها لتوفير األمان لهم وألسرهم .

ك��م��ا ت��ن��اول ال��ل��ق��اء ب��ح��ث امل��ش��ك��ات التى 
املختلفة،  ال��ق��ط��اع��ات  ف���ى  ال��ع��م��ال  ت���واج���ه 
فيما يخص توفيق أوض��اع العمال، ودراس��ة 
التأمينية  وامل���دد  التأمينية،  مستحقاتهم 
امل����ط����ل����وب����ة ل���ل���ح���ص���ول ع����ل����ى م�����ع�����اش م��ن 

التأمينات اإلجتماعية .
التى  الطيبة  ال��ع��اق��ة  الوزير إلى  ول��ف��ت 
ال��ع��ام��ل��ة وه��ي��ئ��ة  ال���ق���وى  وزارة  ب���ني  جت��م��ع 
ال���ت���أم���ني االج���ت���م���اع���ى، ح��ي��ث ت���ب���ل���ورت فى 
م��وض��وع��ات وات��ف��اق��ي��ات وب��روت��وك��والت عمل 
م���ش���ت���رك���ة، ت��س��ه��ل م����ن ع���م���ل ال���ق���ط���اع غ��ي��ر 
الرسمى وتوضح سبل الرقابة على املنشآت 
فى تطبيقها ألحكام القوانني املعمول بها .

وأوض��ح الوزير أن ال��وزارة فى تعاملها مع 
امل���واط���ن���ني حت��ت��اج ل��اس��ت��ع��ام ع���ن امل��وق��ف 
استحقاقه  من  للتأكد  للمواطن  التأمينى 
ل��ل��خ��دم��ة م���ن ع���دم���ه ق��ب��ل ت��ق��دمي��ه��ا، وك���ذا 
م��ت��اب��ع��ة ال���ع���م���ال ال����ذي����ن ي���ت���م ت��رش��ي��ح��ه��م 
املظلة  حت��ت  شمولهم  م��ن  باملنشآت  للعمل 
ال���ت���أم���ي���ن���ي���ة، ك���م���ا مي���ك���ن م���ت���اب���ع���ة امل���وق���ف 

التأمينى .

من جانبه وجه جمال عوض رئيس هيئة 
للوزير جلهود  الشكر  االجتماعى  التأمني 
ال�����وزارة ف��ى رع��اي��ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر املنتظمة، 
املشترك  ل��ل��ت��ع��اون  الهيئة  اس��ت��ع��داد  م��ؤك��دا 
مع ال��وزارة فى كافة أم��ور عملها، مبا يسهل 

تقدمي اخلدمات للمواطنني .
ف��ى قانون  وح���ول احل��د األدن���ى للمعاش 
 148 بالقانون  ال��ص��ادر  اجل��دي��د  التأمينات 
ل��س��ن��ة 2019 ال����ذى ب����دأ ال��ع��م��ل ب���ه اع��ت��ب��ارا 
أن  إل��ى  الهيئة  يناير 2021، أش����ار رئيس  من 
عند  ل��ل��ق��ان��ون  للمعاش وفقا  األدن����ى  احل���د 
مل��ن قضى  ه��و 900 جنيه،  الستني  بلوغ س��ن 
ف��ى خدمة صاحب عمل، أما  م��دة 20 ع��ام��ًا 
إال  الفترة فا يستحق معاشا  ه��ذه  دون  ما 
ب��اس��ت��ك��م��ال امل����دة، وال ي��ش��ت��رط ق��ض��اء امل��دة 
لدى صاحب عمل واحد كما ينص القانون، 
وتزداد قيمة املعاش بزيادة سنوات اخلدمة .

حضر االج��ت��م��اع م��ن ال����وزارة إي��ه��اب عبد 
العاطى املستشار القانونى للوزارة، وحسني 
ورض��ا  للمعلومات،  ال��وزي��ر  مستشار  صبرى 

العربى مسئول مالى مبكتب الوزير .

»سعفان« يبحث مع »عوض« توفير الحماية والرعايـة 
االجتماعية والصحية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى 

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة مبكتبه بديوان عام الوزارة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة 
القومية للتأمني اإلجتماعي، وسامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمني االجتماعى 

لبحث تفعيل التعاون املشترك بني الوزارة والهيئة لتوفير احلماية والرعاية االجتماعية 
والصحية  والتأمينية للعمالة غير املنتظمة وتوحيد اجلهود فى سبيل خدمة تلك الفئة، وذلك 

فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير مظلة حماية ورعاية 
متكاملة  جلميع فئات العمالة غير املنتظمة  فى إطار التعاون بني اجلهات املختلفة .
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وزيرا القوى العاملة وقطاع األعمال العام
 يبحثان بعض  الملفات  المشتركة

ال���ت���ق���ى وزي������ر ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة م��ح��م��د 
س���ع���ف���ان ب�����دي�����وان ع�����ام ال����������وزارة ال���دك���ت���ور 
ه��ش��ام ت��وف��ي��ق وزي����ر ق��ط��اع األع���م���ال ال��ع��ام 
بني  فيما  املشتركة  بعض  امللفات  ملناقشة 

الوزارتني  .
 وقال سعفان: إن هذا اللقاء جاء فى إطار 
ال��دك��ت��ور  ال�����وزراء  مجلس  توجيهات رئيس 
مصطفى مدبولى بأهمية التواصل بشكل 
دورى بني الوزارات، لبحث الرؤية املستقبلية 

تواجه  التى  العقبات  كل  وتذليل  للحكومة 
العمل املشترك فيما بينها .

ف���ى م��س��ت��ه��ل ال��ل��ق��اء رح���ب وزي����ر ال��ق��وى 
العاملة بوزير قطاع األعمال العام  والوفد 
املرافق له، مؤكدا ضرورة االهتمام بشؤون 
العمل والعمال فى مختلف القطاعات، مبا 
يسهم فى زيادة اإلنتاجية ودفع االقتصاد 

القومى وحتقيق رؤية مصر 2030 .
من  عمل  ف��ري��ق  تشكيل  واق��ت��رح  الوزير 

ل��دراس��ة وبحث األم���ور املشتركة  ال��وزارت��ني 
ف��ي��م��ا ب���ي���ن���ه���ا، وال����ب����ت ف����ى أى م���ل���ف ي��ه��م 
ال��ع��م��ل م��ن ك��اف��ة اجل���وان���ب، ووض���ع ال���رؤى 
الستراتيجية  وف��ق��ًا  اجل��دي��دة  املستقبلية 

التنمية املستدامة 2030.
ح���ض���ر  ال���ل���ق���اء إي����ه����اب ع���ب���د ال���ع���اط���ى 
حزين  للوزارة، وعمرو  القانونى  املستشار 
ورضا  العام،  األعمال  قطاع  وزي��ر  مستشار 

العربى مسئول مالى مبكتب الوزير .
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القوى العاملة تبحث مع وزارة العمل الليبية آليات جذب العمالة 
المصرية للمشاركة في إعادة اإلعمار

العاملة  القوي  وزارت��ي  كبار مسئولي  عقد 
بديوان  مباحثات،  جلسة  الليبية   والعمل   ،
عام الوزارة ، لبحث التعاون املشترك ، يف إطار 
يتعلق  فيما  الليبي  ال��رئ��اس��ي  مجلس  ق���رار 
جذب  آل��ي��ات  لوضع  اجلانبني،  ب��ني  بالتعاون 
ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة ل��ل��ع��م��ل يف إع���م���ار ال��دول��ة 
ال��رب��ط االل��ك��ت��رون��ي بني  ، فضال ع��ن  الليبية 
الوزارتني  لتحديد احتياجات اجلانب الليبي 

من التخصصات املهنية املطلوبة حاليًا .
تفعيل  االستمراريف  على  الطرفان  واتفق 
م���ذك���رة ال���ت���ع���اون امل��وق��ع��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ع��ام 
ب��األم��ور  تختص  فنية  جلنة  وتشكيل   ،2013

االلكتروني  الربط  بأعمال  اخلاصة  الفنية 
بني مراكز املعلومات بالوزارتني ، وكذا تشكيل 
جلنة عليا من شأنها املتابعة واإلشراف على 
كافة األعمال ،واعداد التقارير اخلاصة بها ، 
فضال عن  تنظيم زي��ارات ملركز املعلومات فى 
الوزارتني من قبل فريق فني يتم اختياره من 
تفاهم  التوصل ملذكرة  ، ثم  الفنيني  اخلبراء 
ح����ول األوض�������اع ال��ف��ن��ي��ة وت����ب����ادل امل��ع��ل��وم��ات 

وتسمية الفريق املشكل من الطرفني .
آم���ال عبد  العاملة  ال��ق��وي  وزارة  وف��د  ض��م 
ل��ل��ع��الق��ات  امل���رك���زي���ة  اإلدارة  رئ���ي���س  امل���وج���ود 
اخلارجية ، واملستشار القانوني للوزارة إيهاب 

الوزير  مستشار  ع��دوى  وإم���ام   ، العاطى  عبد 
لصندوق الطوارئ ومركز املعلومات .

ي���وس���ف ع��ب��د   ، ال��ل��ي��ب��ي  ال����وف����د   كما ض����م 
اهلل م�����راد ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ص��ل��ح��ة اجل������وازات 
ال��وف��د  واجل��ن��س��ي��ة وش����ؤون األجانب  ورئ��ي��س 
، وع��م��اد ع��م��ران ال�����زروف م��دي��ر م��ك��ت��ب وزي��ر 
العمل الليبي ، وعبد العزيز علي مدير مكتب 
التعاون الدولي بوزارة العمل الليبي ، وسلمى 
، محمد على  اللجنة  العباسي عضو  عاشور 
واب��و   ، ب��ال��وزارة  التشغيل  إدارة  م��دي��ر  ب��روط��ه 
بكر على أبو شناف مستشار السفارة الليبية 

بالقاهرة .
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سعفان  يشهد توقيع مذكرة تفاهم 
مع »هواوي« لتدعيم رؤية مصر فى التحول الرقمى

وتاو  سعفان  محمد  العاملة  القوي  وزي��ر  شهد 
العاملية بديوان عام  هو  نائب رئيس شركة ه��واوي 
ال��وزارة توقيع مذكرة تفاهم باألحرف األولى  بني 
اجلانبني  بني  تعاون  إقامة  بشأن  الوزارة والشركة 
ف��ى التحول  رؤي���ة م��ص��ر  وال��ب��دء مب��ب��ادرة لتدعيم 
يف  ال��رائ��د  برنامجها  الشركة  تقدم  حيث  الرقمى، 
تدريب القدرات الشابة حتت مسمى  »بنك املواهب 
 iTB املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت   مجال  يف 
توفير  بني  الفجوة  لسد   ،»»ICT Talent Bank
ملتطلبات  ال��س��ري��ع  وال��ط��ل��ب  امل��وه��وب��ني  املهندسني 

وظائف تكنولوجيا املعلومات.
العاملة  القوى  وزارة  التفاهم عن  مذكرة  ووق��ع 
ح���س���ني ص����ب����ري م���س���ت���ش���ار ال�����وزي�����ر ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
والتحول الرقمي، وعن الشركة فينسنت صن املدير 
التنفيذي لشركة هواوي مصر بحضور هالة عرندة 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��الق��ات احل��ك��وم��ي��ة 

بالشركة، ووفد من شركة هواوي مصر .
وتقضي مذكرة التفاهم بالتزام الوزارة بتقدمي 
م��ص��در م��الئ��م ل��ل��ك��ف��اءات ال��ت��ي م��ن املمكن أن يتم 
تدريب  »ه��واوي«  تعتزم  اختيار مدربني منه، حيث 
واع��ت��م��اد 120 م���درب���ًا ب��ش��ه��ادات دول��ي��ة م��وث��ق��ة بال 
املدربون  ع��ام وسيتولى  م��دة  ال���وزارة يف  مقابل من 

فيما بعد مسؤولية تدريب الشباب اخلريجني. 
القوي  وزارة  ق��ي��ام  التفاهم  م��ذك��رة  تقضي  كما 

ال��ع��ام��ل��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق أق��ص��ى اس��ت��ف��ادة م���ن امل��درب��ني 
املرخصني لتدريب 5000 شاب خالل عامني، ومتنح 
ق��س��ي��م��ة مجانية  ذل�������ك 1000  ال��ش��رك��ة يف غ��ض��ون 
الدولية   الشهادة  على  احلصول  امتحان  لدخول 
 500 و  األول���ى  السنة  يف  متدربًا   620 أفضل  لدعم 
يف السنة الثانية، فضال عن أن تصبح ال��وزارة أحد 
ال��ت��وظ��ي��ف��ي  »ه�������واوي«  مللتقى   ال��رئ��ي��س��ني  ال���رع���اة 
التشغيل  ال��وزارة مهمة  تدعم  وأن    HiRE للشركة
إلى  االن��ض��م��ام  على  املختلفة  ال��ش��رك��ات  بتشجيع 

.iTB امللتقى وانتقاء موظفيهم من برنامج
وأكد  الوزير عقب توقيع مذكرة التفاهم أهمية  
التعاون املثمر بني »هواوي« والوزارة  خالل الفترات 
امل��اض��ي��ة، الف��ت��ا إل���ي أن��ن��ا  نحاول ق���در اإلم��ك��ان أن 
وت��ق��وي��ت��ه��ا خ��اص��ة خ���الل اخلمس  ن��ح��اف��ظ عليها 
س��ن��وات امل��اض��ي��ة، ح��ي��ث إن ال��ش��رك��ة خ���الل املرحلة 
ال��وزارة يف  املاضية استطاعت دعم مركز معلومات 
عملية  من  ب��دءا  إليها  يحتاج  التى  النواحي  كافة 

التطوير والتجديد الشامل له فى عام 2015 .
وأض����اف ال��وزي��ر أن���ه مت إع����ادة ص��ي��اغ��ة للعالقة 
 ، ع��ام 2016  ال���وزارة والشركة منذ  التى جتمع بني 
ووضع خطط حول ما ستقوم به الشركة يف املرحلة 
احلالية ترجم إلى اتفاقيات وبروتوكوالت تعاون يف 

مجاالت متعددة وأهمها تدريب الشباب املصري .
وط���ل���ب ال����وزي����ر م����ن ن���ائ���ب رئ���ي���س ال���ش���رك���ة أن 

ت���ت���اح ال���ف���رص���ة أم�����ام األوائ�������ل م���ن امل���ت���درب���ني من 
بكني  يف  الشركة  مقر  إل��ى  للسفر  املصري  الشباب 
إليه من تقدم يف مجال  لالطالع على ما توصلت 
االتصاالت، معربا عن أمله أن تكون تلك املذكرات 
خالل  املصري  للشباب  خير  بشرة  والبروتوكوالت 
ه�����ذه امل���رح���ل���ة يف إط������ار ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ال����ذي 
ت��ن��ت��ه��ج��ه ال����دول����ة امل���ص���ري���ة ب��ح��ي��ث ي���ن���ال ه����ؤالء 
ينقل  أن  به  يستطيع  التدريب  من  قسطا  الشباب 
يف  اآلخرين  للشباب  واخلبرات  التكنولوجيا  تلك 

اجلامعات املصرية واملجتمع بأكمله .
حضر التوقيع م��ن ج��ان��ب ال����وزارة أح��م��د ج��ادو 
امل��س��ت��ش��ار امل���ال���ى ل���ل���وزي���ر، وإي����ه����اب ع��ب��د ال��ع��اط��ى 
امل���س���ت���ش���ار ال���ق���ان���ون���ي ل�����ل�����وزارة، وأمي������ن ق��ط��ام��ش 
رئ��ي��س اإلدارة امل��رك��زي��ة ل��ل��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي، وأش���رف 
م��رزوق معاون الوزير، وإم��ام ع��دوي وخالد رضوان 
مستشاري الوزير لصندوق الطوارئ، وهند محمد 

باحث باإلدارة العامة ملركز التدريب والتنمية.
وم��ن ج��ان��ب ش��رك��ة ه���واوي مصر منجالى ياجن 
م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ب��ال��ش��رك��ة، وع��م��ر محمد 
زي�����اد م���دي���ر ع�����ام، وأش������رف أب����و ال���وف���ا ن���ائ���ب م��دي��ر 
أكادميية هواوي، وبن ما مدير عام الشئون العامة 
واالت�����ص�����االت، وع����دن����ان ب���ن ح��ل��ي��م��ة ن���ائ���ب رئ��ي��س 

الشركة لشمال أفريقيا .
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ف���ى م��س��ت��ه��ل ال���ل���ق���اء رح����ب ال����وزي����ر ب��وف��د 
»س��ج��ل  م�����ب�����ادرة  م�����ؤك�����دًا  أهمية   ، اإلحت�������اد 
فى  ال��ع��ام��ل��ن  للمصرين  بالنسبة  ن��ف��س��ك« 
اخل��ارج فى كل دول العالم ،  مشددا علي أنه 
مت اطالقها من أجل خدمة ه��ؤالء املصرين 
، وأن  ، وليس لفرض أى استحقاقات عليهم 
ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي س��ي��ت��م جت��م��ي��ع��ه��ا م���ن خ��الل 
كل  أمام  البيانات هذه ستكون متاحة  قواعد 
اجلهات الرسمية فى الدولة املصرية لتوفير 
اخل��دم��ات ل��ه��ؤالء ال��ع��ام��ل��ن ف��ى دول العمل 

التي يعملون بها .
وأك����د ال���وزي���ر ض�����رورة إع�����داد ب��ي��ان رس��م��ي 
م��ن احت���اد املصرين ف��ى أوروب���ا ، ي��وض��ح فيه 
عضوية االحت��اد وأع��داده��م ، ومجلس إدارت��ه 
التي يقدمها االحتاد للمصرين  واخلدمات 

العاملن فى اخلارج .
وأشار الوزير إلي أن الوزارة تعمل على إعداد 
قاعدة البيانات اخلاصة باملصرين العاملن 

فى اخلارج منذ ما يقرب من 5 سنوات ، حتى 
التواصل معهم لتقدمي كل اخلدمات  يسهل 
املتاحة لهم من اجلهات الرسمية فى الدولة 
ال��ذى  الثقة  ،وب��ن��اء ج���دار  ، وح��ل مشكالتهم 
إن���ه���ار ف��ي��م��ا م��ض��ى ب��ي��ن��ه��م وب���ن امل��س��ئ��ول��ن ، 
واس��ت��ح��داث آل��ي��ات ج��دي��دة م��ن شأنها إع��داد 
قواعد البيانات ، مشيرًا إلى استعداد الوزارة 
ال��ت��ام ال��ت��واص��ل م��ع أى ج��ال��ي��ات أو احت���ادات 
للمصرين العاملن فى اخلارج والتى تسعى 

خلدمة أبناء الدولة املصرية فى دول العمل.
الوزير: إن مبادرة »سجل نفسك« مت  وقال 
وب��دأ املصرين   ، م��ارس اجل���اري  إطالقها 12 
ال���ع���ام���ل���ن ف����ى اخل�������ارج ب��ال��ت��س��ج��ي��ل ، وه���ى 
اخل��ط��وة األول���ى نحو إع���داد ق��واع��د البيانات 
املتاحة  ت��ق��دمي اخل��دم��ات  ث��م   ، ال��ف��ئ��ة  لتلك 
لهم ، والتواصل معهم فى حدوث أى مشكلة 
لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم فى أماكن 
ت��ع��اون كامل  ، ف��ى  ب��ه��ا  ال��ت��ي يعملون  ال��ع��م��ل 

مع سفارات وقنصليات مصر فى دول العالم 
وامل��ص��ري��ن امل��ت��ع��ام��ل��ن م��ع��ه��ا ب��ش��ك��ل رس��م��ي، 
م���ش���ددا ع��ل��ي أن���ه���م رس�����ول ل��ب��اق��ي امل��ص��ري��ن 

املوجودين فى تلك البلدان .
ودعا الوزير ، احتادات املصرين فى اخلارج 
ملبادرة  الدعوة  إلى   ، العالم  دول  فى مختلف 
»سجل نفسك » للمصرين العاملن فى تلك 
البالد ، من خ��الل تلك االحت���ادات ، وتكذيب 
الشائعات التى يتم تداولها من شرار النفوس 
، فى كونها تفرض على املصرين استحقاقات 
إض��اف��ي��ة ، وت��وض��ي��ح ال��ه��دف ال��رئ��ي��س��ي منها 
العمل  دول  ف��ى  املصرين  ه��ؤالء  وه��و خدمة 
واالستجابة حلل مشكالتهم وتذليل العقبات 

أمامهم .
من جانبه شكر رئيس االحتاد ، الوزير على 
وزارة  عمل  أهمية  م��ؤك��دًا   ، االستقبال  حسن 
القوى العاملة فى خدمة املصرين العاملن 
تطلقها  التي  باملبادرات  ، مشيدا  اخل��ارج  فى 

سعفان يلتقي اتحاد المصريين في أوروبا .. ويشيد 
بمبادرة »سجل نفسك« ويتردد صداها فى دول العالم

 ، الوزارة  عام  بديوان  مبكتبه   ، سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزير  التقى 
عصام عبد الصمد رئيس احتاد املصريني فى أوروبا  ، وجمال عبد املعبود  
وسلوي   ، لالحتاد  الرسمي  املتحدث  مرسي  ووالء   ، اإلحت��اد  رئيس  نائب 
الوزارة فى  مبادرة  التعاون مع  ، لبحث سبل  املرأة باإلحتاد  جمعة مسئولة 
»سجل نفسك« للمصريني العاملني باخلارج، وخاصة فى دول أوروبا ، ومعرفة 

اخلدمات التي سيتم تقدميها من خالل املبادرة .
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م���ن أج����ل ص��ال��ح ال���دول���ة امل��ص��ري��ة وال��ع��م��ال 
يتردد  أنها  إلي  ،  الفتا  على وجه اخلصوص 
ص���داه���ا ف���ى أن���ح���اء دول ال��ع��ال��م وخ��ص��وص��ًا 
العاملن  للمصرين  نفسك«  »سجل  مبادرة 

فى اخلارج .
الصمد  دور احتاد  واستعرض عصام عبد 

أن��ه مجلس  إل��ي  أوروب���ا مشيرا  ف��ى  املصرين 
إدارت����ه  يتكون م��ن 19 ع��ض��وًا ، ول��ط��امل��ا سعى 
خل��دم��ة امل��ص��ري��ن ال��ع��ام��ل��ن ف��ى دول أوروب���ا 
وال���ع���ال���م ، وأس����ه����م ف����ى أن ي���ك���ون ل���ه���م ح��ق 
املصرية  املجالس  ف��ى  واالن��ت��خ��اب  التصويت 
، بعدما ظلوا  بالدولة  السيادية  والوظائف   ،

ال���ع���دي���د م���ن ال���س���ن���وات م���ح���روم���ن م���ن ه��ذا 
احلق ،كما أسهم فى إع��داد الدستور املصري 

خاصة  فى مادته 102 و 164 .
العاملة  القوى  وزارة  من  االجتماع  حضر 
، إي���ه���اب ع��ب��د ال��ع��اط��ى امل��س��ت��ش��ار ال��ق��ان��ون��ي 

للوزارة .
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أبو عادل للحلويات 
لصاحبها

محمد عادل العزازى ) أبو عادل (
يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان 
 وزير القوى العاملة

و الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية

وأحمد القللى
 وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية
وإلى شعب الدقهلية الكريم 

بمناسبة 
العيد القومى للمحافظة

الدقهلية - القباب  الصغري - دكرنس

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان
 وزير القوى العاملة

و الدكتور أيمن مختار
 محافظ الدقهلية

و أحمد القللى

 وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية 
 وشعب الدقهلية الكريم بمناسبة

 العيد القومى للمحافظة

 الدقهلية -  دكرنس - شارع عبد المنعم رياض 

الصفا مول لتجارة المواد الغذائية والتوزيع

رئيس مجلس اإلدارة 

 حسن الصادق شعبان
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أبو حلويات أبوعطوة
يتقدم

رئيس مجلس اإلدارة
بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان 
 وزير القوى العاملة

و الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية

وأحمد القللى
 وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية
وإلى شعب الدقهلية الكريم 

بمناسبة 
العيد القومى للمحافظة

الدقهلية - القباب  الصغري - دكرنس

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان
 وزير القوى العاملة

و الدكتور أيمن مختار
 محافظ الدقهلية

و أحمد القللى

 وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية 
 وشعب الدقهلية الكريم بمناسبة

 العيد القومى للمحافظة

الدقهلية - دكرنس - الجزيرة

شركة الصفوة للدواجن ) كوكو (

رئيس مجلس اإلدارة 

أحمد جمعة الدسوقى
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مصنع جاز مان لتعبئة الغاز

مع تحيات رئيس مجلس اإلدارة

إياد محمود محمد صالح

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
محمد سعفان 
وزير القوى العاملة

و الدكتور أيمن مختار
 محافظ الدقهلية

أحمد القللى
 وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب الدقهلية الكريم بمناسبة 
العيد القومى للمحافظة

مدير عام المصنع 

السيد عالء السيد خفاجة
دقهلية- قالتشو - الطريق الجديد

شركة الرضا للتمور ) الجنيدى (
لتعبئة وتغليف المواد الغذائية والتمور

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان
 وزير القوى العاملة

 الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب الدقهلية الكريم بمناسبة 
العيد القومى للمحافظة

مع تحيات رضا بدران

اللجنة النقابية للعاملين 
بالنقل البرى بمركز نبروه

وجيه محمد صابر محمد

تتقدم بأسمى آيات 

التهانى إلى

محمد سعفان
 وزير القوى العاملة

والدكتور أيمن مختار 

محافظ الدقهلية

وإلى جميع القيادات 

الشعبية والتنفيذية 

بالمحافظة وشعب 

الدقهلية الكريم بمناسبة 

العيد القومى
اللجنة   رئيس   

زكريا عبدالسميع سراج

  نائب الرئيس

وجيه محمد صابر محمد
 األمين العام

مجدى زكريا عبدالسميع أحمد

 أمين الصندوق

فايز جمعة على جلطة
م . األمين العام

محمد حسين عطية 

عضو

إبراهيم سالم عبداللطيف
م. أمين الصندوق

حمادة على محمد المصرى

محمد حسين عطية

فايز جمعة على جلطة

مجدى زكريا عبدالسميع زكريا عبدالسميع سراج

إبراهيم سالم عبداللطيف

حمادة على محمد المصرى
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تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان وزير القوى العاملة
و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

و أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية 

وإلى جميع القيادات الشعبية 
 والتنفيذية بالمحافظة

 وشعب الدقهلية الكريم بمناسبة

 العيد القومى للمحافظة

 كفر الطويلة - طلخا - دقهلية
المنصورة - ٣ شارع قناة السويس بجوار مديرية االمن القديمة 

ت : ٠١٠٦٦٦٨٥٨٤٤ - ٠٥٠٢٣٠١١٠٧

شركة الفريد لالمن الغذائى

رئيس مجلس اإلدارة / محمد ممدوح فريد

د.أمين مختار أحمد القللى

مدارس المحمدية الخاصة الشاملة
حضانة- ابتدائي- إعدادى ثانوى فنى بنات

مع حتيات: خالد السيد عوضني مالك 
ورئيس مجلس اإلدارة

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
وأحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب الدقهلية الكريم بمناسبة 
العيد القومى للمحافظة

بلقاس أول طريق املنصورة 
ت : ٢٨٠١٩٢٢ - ٢٧٨٣٦٥٤ -٠٥٠

شركة سعد الدين 
للغازات البترولية

مع تحيات

رئيس مجلس االدارة

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
محمد سعفان 
وزير القوى العاملة

و الدكتور أيمن مختار
 محافظ الدقهلية

أحمد القللى
 وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب الدقهلية الكريم بمناسبة 
العيد القومى للمحافظة

دقهلية- بلقاس
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أث������ارت ال��ت��ع��دي��ات ع��ل��ى ق���ان���ون األح������وال ال��ش��خ��ص��ي��ة ح���ال���ة من 
امل��ص��رى، وعلى م��واق��ع التواصل االجتماعى بني  ال��ش��ارع  ف��ى  اجل��دل 
األسرة  املباشر على  القانون  تأثير  وذل��ك بسبب  لها،  مؤيد ومعارض 
املصرية، فهو يحكم شئون األسرة محددا حقوق وواجبات كل أفرادها، 
وال��ط��اق  ال����زواج  أح���وال  ال��ب��ع��ض، كما يضبط  وع��اق��ات��ه��م ببعضهم 
بعد  أو  الزوجية  العاقة  أثناء  س��واء  املالية  واألم��ور  األطفال  ورعاية 

الطاق .
ال��زوج  معاقبة  على  تنص  ال��ت��ى  امل���ادة  ان��ت��ق��دوا  احلقوقيني  بعض 
باحلبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تقل عن 20 ألف جنيه وال 
تزيد على 50 ألف جنيه إذا ت��زوج بأخرى دون إع��ان الزوجة األول��ى، 
العقد  امل���رأة بفسخ  ل��ول��ى  أع��ط��ى احل��ق  ال���ذى  التعديل  ان��ت��ق��دوا  كما 
امل��رأة فى هذا القانون عقد  إذن��ه، فا تستطيع  فى حالة زواجها دون 

زواجها مهما بلغت من السن أو املكانة العلمية مطالبني بإقرار قانون 
عادل لألحوال الشخصية، يحترم حقوق جميع أفراد األسرة مستندا 
للدستور املصرى ومبادئ حقوق اإلنسان، وهناك من يرى أن مشروع 
ال��ق��ان��ون اجل��دي��د خ��ط��وة ت��أخ��رت ك��ث��ي��را حل��س��م ال��ع��دي��د م��ن النقاط 
القصور  وع��ال��ج  واالس��ت��ض��اف��ة،  وال��رؤي��ة  الطفل  ف��ى حضانة  الشائكة 
التشريعى، ونظم أمور اخلطبة والزواج، وفى سطور التحقيق التالى 
ترصد )العمل( أهم التعديات التى ينظمها مشروع قانون األحوال 
الشخصية، ومدى تأثير هذا القانون حال إقراره على األسر املصرية، 

وذلك من خال آراء املختصني .
أهم التعديالت

والدستورية  بالنقض  املحامى  البدرى  البداية يوضح محمود  فى 
العليا واخلبير احلقوقى أهم التعديات التى ينظمها مشروع قانون 

        قانون األحوال الشخصية ..             
يريد حال !

األسرة 
هى اللبنة األوىل فى 

أى مجتمع متحضر، فإن صلح 
حال األسرة صلح حال املجتمع كله، 

واألسرة بمفهومها الصغري تشمل األب واألم 
واألبناء، وهم نواة التقدم حسب حالة أفرادها 

النفسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية، 
وأضعف حلقة فى نواة األسرة هى األطفال الذين 

يشكلون املستقبل ال الحاضر فقط، ولهذا تهتم كل 
املجتمعات املدنية الحديثة بصحة الطفل النفسية 

والجسدية واملحافظة على حقوقه من تعليم وتنشئة، 
وتغلب املصلحة الفضلى للطفل عن أى فرد آخر فى األسرة، 

وقد اهتمت الدول بسن القوانني والتشريعات عند انتهاء 
العالقة الزوجية بما ال يخل بمصلحة الطفل، ويعترب 

قانون األحوال الشخصية الذى لم يتغري منذ مائة عام 
هو املنظم األول لهذه العالقات، وإن كان قد طرأ على 

هذا القانون بعض التعديالت فى ظل مستجدات 
الواقع واملجتمع الذى يتغري بسرعة كبرية فى 

أحواله وصفاته يوما بعد يوم .

تحقيق : أمل الربنس 

ضرورة االستناد 
للدستور املصرى 
ومبادئ حقوق 
اإلنسان
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ل��ل��ب��رمل��ان، ح��ي��ث تضمنت  امل��ق��دم م��ن احل��ك��وم��ة  األح�����وال الشخصية 
ك��ال��زواج مب��ن ال تدين بدين  ال����زواج،  التعديات ح��االت متنع صحة 
أو مبعتدة  الغير  بزوجة  وال��زواج  املسلم،  بغير  املسلمة  وزواج  سماوى، 
من الغير، واجلمع بني امرأتني بينهما نسب أو رضاع يحرم زواجهما 
بسببه، واجل��م��ع ب��ني أك��ث��ر م��ن أرب���ع زوج���ات ف��ى عصمته، وتعتبر فى 
كبرى  بينونة  البائن  وزواج  عدتها،  تنتهى  حتى  طلقت  من  العصمة 
ممن بانت منه إال بعد انقضاء عدتها من زوج آخ��ر دخ��ل بها دخوال 

حقيقيا فى زواج صحيح .
أما أهم التعديات التى حددها مشروع قانون األحوال الشخصية 
فأصبحت  اخلطوبة  وفسخ  وال��رؤي��ة  واحلضانة  النفقة  يخص  فيما 
ح��ض��ان��ة األب ف��ى امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة ب��ع��د أن ك���ان ف��ى امل��رت��ب��ة 16 وفقا 
للترتيب التالى : ) األم – أم األم – أم األب – األب – األخوات بتقدمي 
الشقيقة ثم األخت ألم ثم األخت ألب – واخلاالت بالترتيب املتقدم 
فى األخوات – بنات األخت بالترتيب املتقدم فى األخوات – بنات األخ 
– العمات – خاالت األم – خاالت األب – عمات األم – عمات األب – 
اجلد   – اإلرث  فى  االستحقاق  ترتيب  بحسب  الرجال  من  العصبات 

ألم – األخ ألم (
على  القانون  نص  للخارج  بهم  والسفر  األطفال  خطف  وملواجهة 
عدم ج��واز تغيير اسم املحضون أو سفره خ��ارج الباد مبفرده أو رفق 
احلاضن إال مبوافقة موثقة من غير احلاضن من الوالدين، فإذا تعذر 

ذلك رفع األمر إلى رئيس محكمة األسرة .
وأجاز القانون للحاضن أو الصغير املطالبة بكافة احلقوق الناشئة 
تكون  أن  التشريع  استحدث  كما  القانون،  ه��ذا  أحكام  تطبيق  عن  له 
نيابة شئون األسرة هى املختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات 
بشأن حيازة مسكن الزوجية واحلضانة، حتى تفصل محكمة األسرة 

املختصة دون غيرها فى موضوع النزاع .

سن  الصغير  ببلوغ  احلضانة  ف��ى  احل��ق  انتهاء  القانون  ح��دد  كما 
15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضى بعد هذه السن فى البقاء فى يد 
احلاضن، وذلك دون أجر إذا كان احلاضن من النساء حتى يبلغا سن 

الرشد أو حتى الزواج. 
حق االستضافة

ونظم مشروع القانون االستضافة بعدد ساعات ال تقل عن 8 ساعات، 
وال تزيد على 12 ساعة كل أسبوع، وفى هذه احلالة ال يجوز اجلمع بني 

الرؤية واالستضافة خال نفس األسبوع املتضمن االستضافة .
يومني  أق��ص��ى  بحد  الصغير  مبيت  االستضافة  تشمل  أن  وي��ج��وز 
كل شهر، وفى هذه احلالة ال تسمح بالرؤية خال األسبوع املتضمن 
مل��دة ال  ت��واج��د مبيت الصغير  امل��ب��ي��ت، وي��ج��وز أن تشمل االس��ت��ض��اف��ة 

تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة .
ال تقضى املحكمة بقبول طلب االستضافة إال إذا زادت سن الصغير 
ب��االس��ت��ض��اف��ة،  ع��ل��ى خ��م��س س��ن��وات، وك��ان��ت ح��ال��ت��ه الصحية تسمح 
امللتزم  ه��و نفسه  ك��ان طالبها  إذا  واالس��ت��ض��اف��ة  ال��رؤي��ة  ويسقط ح��ق 

بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول . 
له  ص��در  ملن  إلكترونيا  بالرؤية  احلكم  طلب  يجوز  للقانون  ووفقا 
الغذاء  الزوجية من  نفقة  فيما يخص  أما   . املباشرة  بالرؤية  احلكم 
وفقا  النفقة  فتجب  أخ��رى  وأشياء  العاج  ونفقات  واملسكن  والكسوة 
إذا سلمت  العقد الصحيح  تاريخ  للزوجة على زوجها من  للمادة 32 
الزوج  الزوجة وفقا للمادة 33 بحسب حال  إليه، وتقدر نفقة  نفسها 

وقت استحقاقها يسرا أو عسرا، 
ال تقل النفقة حال العسر عن حد الكفاية، ويثبت دخل الزوج بكافة 
طرق اإلثبات، وجتوز زيادة النفقة وفقا للمادة 34 ونقصها بتبدل حال 

الزوج من تاريخ رفع الدعوى .
ت��اري��خ توقفه ع��ن دفعها  ال���زوج م��ن  ال��زوج��ة دينا على  تعتبر نفقة 

ضرورة ترجيح مصلحة الطفل 
الفضلى كضرورة واجبة
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تزيد  رفعها عن مدة  يتم  أن  الدعوى يجب  يتم قبول  لزوجته، ولكى 
على سنة قبل رفع الدعوى .

الزواج  إخفاء حقيقة احلالة االجتماعية فى حالة  وفيما يخص 
ال��ث��ان��ى ن��ص م��ش��روع ال��ق��ان��ون ع��ل��ى احل��ب��س م���دة ال ت��زي��د ع��ل��ى سنة 
أو  أل��ف جنيه  ت��زي��د على 50  أل��ف جنيه وال  وب��غ��رام��ة ال تقل ع��ن 20 
املختص  امل���أذون  العقوبة  بنفس  ويعاقب  العقوبتني،  هاتني  بإحدى 
حال عدم التزامه بإباغ زوجته أو زوجاته بالزواج اجلديد، وللزوجة 
التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطاق منه إذا حلقها ضرر مادى 
العقد أال يتزوج  أو معنوى، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى 
عليها، ومن حق الزوجة اجلديدة أن تطلب الطاق إذا لم تكن تعلم 
أنه متزوج، ولم يخبرها بذلك، ويسقط حق الزوجة فى طلب الطاق 
إذا علمت ذل��ك، ومضى عليه عام كامل، لكن يصبح من حقها طلب 
الطاق إذا تزوج وعلمت خال عام كامل، كذلك إقرار الزوج فى وثيقة 

الزواج بحالته االجتماعية .
وفيما يخص عقوبة زواج األطفال نص القانون على احلبس سنة 
وغرامة ال تقل عن 50 ألف جنيه، وال تزيد على 200 ألف على من زوج 
أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ ال���18 من عمره وقت ال��زواج، ويعاقب 
النص  أوجبه  التزامه مبا  ع��دم  املختص ح��ال  امل���أذون  العقوبة  ب��ذات 
بالزواج اجلديد، واحلبس وغرامة ال تقل عن 10  عليه من اإلخطار 
آالف جنيه وال تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 
وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله املحكمة عن تسليم أموال 
القاصر أو املحجور عليه أو الغائب أوراقه ملن حل محله فى الوصاية 

أو القوامة أو الوكالة .
وهناك عقوبات عامة شملها مشروع القانون وهى احلبس وغرامة 
ال تقل عن 10 آالف جنيه، وال تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتني 
العقوبتني كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل احلقيقى خال 15 
يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح املحكمة أو إعانه بذلك قانونا .
وغرامة ال تقل عن ألف جنيه، وال تزيد على 5 آالف جنيه على كل 
أو االستضافة من  الرؤية  حاضن حال دون متكني صاحب احلق فى 

استعمال حقه دون عذر تقبله املحكمة .
كل  السابقة  الفقرة  ف��ى  عليها  املنصوص  العقوبة  ب��ذات  ويعاقب 
مستضيف ت��ع��م��د م��خ��ال��ف��ة ال��ق��واع��د وال���ض���واب���ط امل���ق���ررة ف���ى حكم 
االستضافة ملدة ال جتاوز شهرين، وفى حالة العودة تضاعف الغرامة 

املنصوص عليها فى هذه الفقرة.
أش��ه��ر لكل مستضيف  م��دة ال تقل ع��ن ستة  الشغل  م��ع  واحل��ب��س 
امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة 
املحكمة  وحتكم  احلضانة،  من  احلاضن  حرمان  بقصد  االستضافة 
الصغيرة  أو  الصغير  بتسليم  عليه  امل��ح��ك��وم  ب��إل��زام  ذل��ك  ع��ن  فضا 

للحاضن، وبسقوط احلق فى االستضافة طوال فترة احلضانة .
أمن  قضية  يعالج  الشخصية  األح���وال  قانون  أن  »ال��ب��درى«  ويؤكد 

قومى، ولها بعد اقتصادى، وذلك ألن هذ القانون يدور حول 
منازعات ترتب عليها أطفال شقاق، ويصل عددهم إلى 

حوالى 15 مليون طفل، الفتا إلى أن معدل الطاق 
ي��وم��ي��ا وص���ل إل���ى 400 ح��ال��ة ط����اق، وال��ت��ك��ل��ف��ة 

االقتصادية تتحملها املوازنة العامة للدولة .
ال يتناسب مع مقتضيات العصر

وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ان��ت��ق��دت امل��ح��ام��ي��ة ن��ه��اد أب��و 
امل��رأة  حلقوق  املصرى  املركز  رئيس  القمصان 
م��ش��روع ال��ق��ان��ون اجل��دي��د م��ؤك��دة أن���ه ص���ادم، 

يلغى  فهو  العصر،  مقتضيات  م��ع  واليتناسب 
معهن  ويتعامل  للنساء،  القانونية  الشخصية 

ب��اع��ت��ب��اره��ن ن��اق��ص��ات األه��ل��ي��ة، ك��م��ا يلغى أى حق 
لألمهات ملباشرة حياة أبنائهن .

امل��س��ودة امل��ط��روح��ة للقانون اح��ت��وت على  وأوض��ح��ت أن 
ثغرات عديدة منها عدم االعتراف باألهلية القانونية للنساء، حيث 
حتى  أو  العلمية  امل��ك��ان��ة  م��ن  بلغت  مهما  زواج��ه��ا  ع��ق��د  تستطيع  ال 
ال��زوج، وأب��اح ألى ذكر  السياسية، وع��دم االعتراف بحقها فى اختيار 
فى العائلة فسخ عقد زواجها استنادا إلى ما يراه عدم التكافؤ، كما 
واجل���دات،  األم  بعد  ليتقدم  األط��ف��ال  حضانة  ف��ى  األب  ترتيب  غير 

ول��م يذكر األم على اإلط���اق ف��ى ال��والي��ة على األط��ف��ال، مم��ا يجعل 
عليه  وب��ن��اء  بهم،  قانونية  عاقة  أى  ب��ا  أط��ف��ال(  تفريخ  )مكنة  األم 
جند أنها ال تستطيع قيد مياد طفلها، وال تستطيع اإلش��راف على 
أمواله، وال تستطيع اختيار نوع التعليم أو التدخل الدراسى، إال فى 
التعليمية، كما  حال اخل��اف مع األب وص��دور أمر قضائى بالوالية 
ات��خ��اذ ق���رار ب��ش��أن إج���راء عملية ج��راح��ي��ة ل��ه، كما نظم  ال تستطيع 
مشروع القانون ما يسمى بحق األب فى استضافة األطفال فى حالة 
اخلاف مع النص على احلبس فى عدم إعادته لألم، ولم ينص 
النفسية  ال��ط��ف��ل  س��ام��ة  تضمن  تنفيذية  آل��ي��ات  ع��ل��ى 
واجلسمانية، أو حتميه من التعدى، كما لم يساهم 
إج��رائ��ى تنظيمى،  أى تصور  ف��ى تقدمي  ال��ق��ان��ون 
يساهم فى حسم املشاكل اإلجرائية فى املحاكم 
وال���ت���ى جت��ع��ل دع�����اوى األس�����رة وم����ن أخ��ط��ره��ا 
األطفال  يضع  مم��ا  لسنوات،  تستمر  النفقة 
فى حالة من اجلوع والعوز، مؤكدة أن مشروع 
القانون لم يقدم أى رؤى تتماشى مع تغيرات 
أصبحت  ال��ت��ى  ال��ن��س��اء  أدوار  وت���ط���ور  ال��ع��ص��ر 
ت���ع���ول مب���ف���رده���ا م����ا ي���ق���رب م����ن ث���ل���ث األس�����رة 
فى  كبيرة  ب��درج��ة  اإلن��ف��اق  ف��ى  وتساهم  املصرية، 
وجعله  الطاق،  لتنظيم  يتطرق  ولم  األس��ر،  أغلب 
أمام القاضى حلسم جميع احلقوق املترتبة عليه، ولم 

يتطرق لتنظيم التعدد الذى يدمر أسر كاملة .
وتطالب »أبو القمصان« بإجراء حوار مجتمعى واسع يدفع إلصدار 
قانون لألحوال الشخصية يتماشى وواقع العصر، ويعمل على متاسك 
األسرة املصرية وحمايتها، وترجيح مصلحة الطفل الفضلى كضرورة 
واجبة، واالستناد إلى الدستور املصرى ومبادئ حقوق اإلنسان وإقرار 
إلى  مشيرة  املصرية،  للمرأة  الكاملة  واألهلية  القانونية  الشخصية 

وضع األب فى مرحلة 
متقدمة إنصاف للرجل

إصالح 
حقيقى داخل 

القانون الذى مر 
عليه مائة عام
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أن اإلمام محمد عبده قدم فى بداية القرن املاضى عام 1920مشروع 
قانون األحوال الشخصية استند فيه إلى قراءات متعددة وتفسيرات 
دينية تتماشى مع العصر، وحتترم النساء كمواطنات كامات، وجتعل 
احلقوق  حتسم  حتى  القضاء  أم��ام  ال��زوج��ات  وتعدد  الطاق  تنظيم 
قانون  تقدمي  نعيد  ال��زم��ن  م��ن  كامل  ق��رن  م��رور  وبعد  عليه،  املترتبة 
مع  أو  ال��ن��س��اء  ب��ه��ا  ت��ق��وم  أدوار  أى  م��ع  يتماشى  ال  منغلق،  م��ح��اف��ظ 

متطلبات الواقع .
اإلبقاء على ترتيب احلضانة فى القانون احلالى

نهوض  رئيس جمعية  بيبرس  إمي��ان  الدكتورة  وقالت 
وت��ن��م��ي��ة امل����رأة أن���ه إلق����رار ق��ان��ون م��ن��ص��ف ل��ألح��وال 

ال��ش��خ��ص��ي��ة ي��ح��ق��ق امل��ص��ل��ح��ة ال��ف��ض��ل��ى للطفل 
واألس�����رة امل��ص��ري��ة ي��ج��ب أن ي��ت��م االن��ت��ب��اه إل��ى 
إل��غ��اء بند االستضافة  ال��ب��ن��ود، منها  ع��دد م��ن 
وع���دم ال��ت��ط��رق إل��ي��ه، كما يجب اإلب��ق��اء على 
ترتيب احلضانة املوجودة فى القانون احلالى 
واملطابق للشريعة اإلسامية، مضيفة أهمية 
ت��ن��ظ��ي��م م�����واد ال����ط����اق، وأن ت���ك���ون م��س��اوي��ة 

الطاق  يكون  بأن  أقر  الذى  السعودى  للقانون 
أم������ام ال���ق���اض���ى، ح���ت���ى ي��ح��س��م ج��م��ي��ع امل��س��ائ��ل 

أو حضانة  نفقة  بالطاق سواء  املتعلقة  القانونية 
أو مسكن للزوجية وغيرها من هذه األمور.

وشددت »بيبرس« على أهمية أن تكون هناك ضوابط حتكم 
ال��زوج إلى جانب سرعة  النفقة حتى تضمن عدم التاعب فى دخل 
مثلما  س��ن��وات،  تستغرق  ال  حتى  بالنفقة  اخل��اص��ة  األح��ك��ام  تنفيذ 
بالضرر  يعود  احل���االت، مم��ا  م��ن  للعديد  األس���رة  ف��ى محاكم  يحدث 
املادى واملعنوى والنفسى على الطفل فى املرتبة األولى وعلى األم فى 
وأهليتها ومساواتها  املرأة  الثانية، كما يجب االحتفاظ بحق  املرتبة 

والية  أهمية  وإل��ى  القانون  أم��ام  والواجبات  للحقوق  فى  الرجل  مع 
النساء على أنفسهن وأطفالهن.

 وتطالب بأخذ رأى كافة اجلهات املعنية باملرأة وعلى رأسها املجلس 
واجلمعيات  والطفولة  لألمومة  القومى  واملجلس  للمرأة  القومى 
األزه��ر  رأسهم  الدين وعلى  رج��ال  إل��ى جانب  ب��امل��رأة  املعنية  النسوية 
الشريف، مؤكدة أنه لو مت تطبيق قانون لألحوال الشخصية بطريقة 
نأخذ  امل��رأة، مما يجعلنا  الكثير من قضايا  عادلة ومنصفة ستتغير 

خطوات لألمام فى حتقيق مكاسب جديدة للمرأة .
أمر إيجابى

ويؤكد الدكتور محمود عبد السام أستاذ علم االجتماع أن قانون 
ت��وض��ع ملصلحة اإلن��س��ان،  ال��ق��وان��ني  األح����وال الشخصية وغ��ي��ره م��ن 
إليه يعنى وج��ود مشكلة ال حتل بشكل  وتسير حالة حياته واللجوء 
مبنطق  حلها  يجب  وال��رؤي��ة  احل��ض��ان��ة  قضايا  أن  إل��ى  مشيرا  ودى، 
اإلصاح وإزالة احلواجز النفسية التى تصنعها املشاكل بني الزوجني، 
بالنسبة  أن  إلى  الوصول حلل، حتى لو كان جزئيا، مشيرا  وإمكانية 
لوضع األب فى املرتبة الرابعة حلضانة أطفاله هو أمر إيجابى، ألنه 
من أبسط حقوق الوالد خصوصا وأن هناك أمهات ترفض رؤية اآلباء 
ألبنائهم، وبالتالى فإن وضع األب فى مرحلة متقدمة إنصاف للرجل، 
زوجها  ب��زواج  امل��رأة  إخطار  كذلك  وتقوميهم،  أبنائه  تربية  فى  وحقه 
مرة أخرى أمر شرعى وضرورى، ألن من حقها تقرير مصيرها، فهذا 
البند سيمنع الغش واملشاكل األسرية، ويكفل الشفافية والوضوح 
داخل األسرة، ويساعد على بناء املجتمع بشكل صحيح، 
أكثر  انتظارها  مت  خطوة  اجلديد  القانون  أن  مؤكدا 
من خمسني عاما فى ظل قوانني متردية، أفسدت 
احلياة األسرية، موضحا أن تعديل قانون الرؤية 
إجناز فى القانون، حيث أعطى للزوج حقه فى 

االستضافة.
 ويضيف أن إع��ط��اء ال��ول��ى ع��ن امل���رأة احلق 
ف��ى رف���ع دع���وى لفسخ ع��ق��د ال����زواج ف��ى حالة 
امل��رأة،  ينتقص من حق  ال���زواج  اعتراضه على 
م��ش��ددا ع��ل��ى ض����رورة أن تستمد م����واد م��ش��روع 
التى  السمحة  اإلسامية  الشريعة  من  القانون 
ت����راع����ى ج��م��ي��ع اجل����وان����ب واألط���������راف ، م����ؤك����دا أن 
للشريعة  وفقا  جديد  من  القانون  ه��ذا  وصياغة  كتابة 
اإلسامية ومتسقا مع الدستور املصرى ينهى اجل��دل، ويوفر 
مجتمعى  ح��وار  إج��راء  ض��رروة  مع  املصرية  لألسرة  املستقرة  احلياة 
حول القانون قبل إصداره، ألن املزيد من العقوبات ال يصلح األوضاع، 
والبد من توافر مبدأ املواءمة بني الفعل والعقوبة، الفتا إلى أن األزهر 
ال��ش��ري��ف ه��و اجل��ه��ة ال��ت��ى ت��ص��در رأي��ه��ا ال��ش��رع��ى ف��ى ق��ان��ون األح���وال 

الشخصية .

أهمية تنظيم
 مواد الطالق

بناء 
حوار مجتمعى 

للقانون يتماشى 
وواقع العصر
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ال��ت��ق��ى وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
محمد سعفان بديوان عام الوزارة 
مشروع  استشارى  أغمانى  جمال 
تعزيز عالقات العمل ومؤسساتها 
فى مصر مبنظمة العمل الدولية 
ل��ل��وق��وف على ال��ت��ق��دم امل��ح��رز فى 
امل���ش���روع، ح��ي��ث ي��ع��د ذل���ك اللقاء 
بحضور  وذل��ك  الثاني،  التشاورى 
ط����ارق أب���و ق���اع���ود م��دي��ر ب��رن��ام��ج 
العمل األفضل فى األردن، ومروة 
ص��������الح م�����دي�����ر م������ش������روع ت���ع���زي���ز 
ال��ع��م��ل مب��ك��ت��ب منظمة  ع���الق���ات 

العمل الدولية بالقاهرة .
فى مستهل اللقاء رحب الوزير 
مؤكدًا أهمية  ال���دول���ى  ب��اخل��ب��ي��ر 
ال����ش����راك����ة م�����ع م���ن���ظ���م���ة ال��ع��م��ل 
الدولية من خالل ما تقوم به فى 
إطار املشروع القائم، وتترجم فى 
التى  والتقارير  النهائية  نتائجه 
ل��أه��داف  إع���داده���ا حتقيقًا  ي��ت��م 
املشتركة، خلدمة أطراف العملية 
اإلنتاجية عمال وأصحاب أعمال.
وأش�����ار ال���وزي���ر إل����ى أن ال�����وزارة 
تهتم ب��ك��ل ف��ئ��ات ال��ع��م��ال أع��ض��اء 
ال�����ن�����ق�����اب�����ات امل���خ���ت���ل���ف���ة ف������ى ك��ل 
القطاعات وتسعى حلل مشكالتها 
بالتوعية  م��ن ح��دوث��ه��ا  وال��وق��اي��ة 
ال������الزم������ة، ك���م���ا ت���س���ع���ى ل���رع���اي���ة 
املنتظمة  غ��ي��ر  ال��ع��م��ال��ة  وح��م��اي��ة 
ح�����ي�����ث أط������ل������ق ف�����خ�����ام�����ة رئ����ي����س 
العمالة  ملنح  مبادرته  اجلمهورية 
استثنائية  منحة  املنتظمة  غير 
كورونا  فيروس  تداعيات  ملواجهة 
مليارات   5 إجمالها  بلغ  املستجد 
الرعاية  حسابات  ساهمت  جنيه، 

للعمالة  والصحية  اإلجتماعية 
بالوزارة  مبا يقرب  املنتظمة  غير 
م���ن م��ل��ي��ار ون���ص���ف امل��ل��ي��ار جنيه 
ف��ي��ه��ا، ك��م��ا ت��ق��وم ال������وزارة ب��ص��رف 
م��ن��ح دوري������ة خ����الل ال���ع���ام مببلغ 
أرب���ع  2000 ج��ن��ي��ه م��ق��س��م��ة ع��ل��ى 
منح فى املواسم واألعياد، كما مت 
تكافلى على  ت��أم��ن  وث��ي��ق��ة  ع��م��ل 
احلياة لتلك الفئة، تغطى حاالت 
ال��ع��ج��ز ال��ك��ل��ى واجل��زئ��ى وح���االت 
ال��ت��ع��وي��ض منها  ال����وف����اة، وص����ل 

إلى 100 ألف جنيه.
وش��ك��ر ال���وزي���ر ال��ق��ائ��م��ن على 
إدارة املشروع على اجلهود املبذولة 
خالل الفترة السابقة، إال أنه كان 
يأمل أن يتحقق املزيد من اإلجناز 
ف��ى أه����داف امل���ش���روع امل���رج���وة مبا 
عالقة  أط���راف  على  بالنفع  يعود 
ال��ع��م��ل وع���ل���ى احل���ري���ة ال��ن��ق��اب��ي��ة 
وع���ل���ى ش���رك���ات ال��ق��ط��اع اخل���اص 
العمل  ب��رن��ام��ج  ف��ى  ال��ت��ى سجلت 

األفضل .
ووج����ه ال���وزي���ر ب���إع���داد ج���داول 
زمنية إلجن��از األعمال هو أساس 
أى ع���م���ل، وس��ب��ي��ل جن���اح���ه، وأن���ه 
ي��ن��ت��ظ��ر م���ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل ع��رض 
ك��اف��ة امل��ه��ام ف��ى م��ص��ف��وف��ة زمنية 

مناسبة .
كما أكد الوزير أنه يتابع بنفسه 
ال��ت��ق��دم امل��ح��رز ف��ى ح��ل مشكالت 
املنظمات النقابية ويقوم بتقدمي 
الدعم الفنى الالزم لكافة العمال 
الراغبن فى تأسيس وإيداع أوراق 
منظمة  وأن  ج���دي���دة  م��ن��ظ��م��ات 
ال���ع���م���ل ش���ري���ك���ة ف���اع���ل���ة ف����ى ه���ذا 

التقدم م��ن خ��الل م��ش��روع تعزيز 
ع��الق��ات ال��ع��م��ل وم��ؤس��س��ات��ه��ا فى 

مصر .
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��ح��ور احل���وار 
االج���ت���م���اع���ى ف���ق���د أش������ار ال���وزي���ر 
إل���ى أن امل��ج��ل��س األع��ل��ى ل��ل��ح��وار 
املجتمعى فى مجال العمل يعمل 
ويشارك  ديناميكى  بشكل  حاليًا 
أص���ح���اب األع���م���ال وال���ع���م���ال فى 
أع��م��ال اجتماعاته  إع���داد ج���دول 
ق��ب��ل ان��ع��ق��اده��ا ك��ن��وع م���ن احل���وار 
املجتمعى احلقيقى الفاعل على 

أرض الواقع .
وك����م����ا وج�������ه ال����ق����ائ����م����ن ع��ل��ى 
امل��ش��روع ف��ى اس��ت��ه��داف النهوض 
االجتماعى  احل��وار  أشكال  بكافة 
ع��ل��ى ك��اف��ة امل��س��ت��وي��ات س����واء بن 
ال��ع��م��ال وأص���ح���اب األع���م���ال فى 
املنظمات  ممثلى  ب��ن  أو  املصانع 
ال����ن����ق����اب����ي����ة ومم����ث����ل����ى أص����ح����اب 
االجتماعى  احل����وار  أو  االع���م���ال، 
امل����ؤس����س����ى وال��������ذى ي��ت��ج��س��د ف��ى 
املجلس األعلى للحوار املجتمعى 
ف���ى م���ج���ال ال��ع��م��ل امل��ن��ش��أ ب��ق��رار 
رئيس مجلس الوزراء وفروعه فى 

كافة املحافظات.
ون����������وه ال�������وزي�������ر إل��������ى أه���م���ي���ة 
ت��ب��ن��ى امل����ش����روع ع��م��ل��ي��ات ال��رب��ط 
األعلى  املجلس  ب��ن  اإلل��ك��ت��رون��ى 
يتطلع  وأن���ه  الفرعية  ومجالسه 
إل��ى  قيام امل��ش��روع ف��ى أق��رب وقت 
اإللكترونى  املوقع  بإطالق  ممكن 

اخلاص باملجلس .
من جانبه طرح اخلبير الدولى 
ج��م��ال أغ��م��ان��ى م��ق��ت��رح��ات ح��ول 

ن���ش���اط امل��ج��ل��س ف���ى آخ����ر ت��ق��ري��ر 
مرحلى مت تقدميه ملنظمة العمل 
ال����دول����ي����ة، واش�������اد ب������دور ال�������وزارة 
وجلنة تلقى الشكاوى وبحثها فى 
العمالية  النقابات  مشكالت  حل 
داخ����ل م��ص��ر، وال��ع��م��ل م��ن خ��الل 
املشروع على وضع آلية مستدامة 

لضمان تذليل كافة العقبات .
ب���دوره���ا أض���اف���ت م�����روة ص��الح 
امل����ش����روع مب��ك��ت��ب منظمة  م���دي���ر 
ال���ع���م���ل ال����دول����ي����ة ب���ال���ق���اه���رة أن 
ال���ع���م���ل ي���ق���وم ف����ى امل����ش����روع وف���ق 
عليها  واملتفق  املوضوعة  اخلطة 
املراجعة  على  بناء  األط���راف  بن 
وال�������دراس�������ة واالج����ت����م����اع����ات م��ع 
ك���ل ط����رف، وي��ع��م��ل امل���ش���روع على 
ت����رج����م����ة احل�����������وار االج���ت���م���اع���ى 
ال����واق����ع م���ع األط�����راف  ف���ى أرض 
االستدامة  يحقق  بشكل  الثالثة 
ل��أع��م��ال، ك��م��ا يعمل ع��ل��ى زي���ادة 
والتشريعات  ب��ال��ق��ان��ون  ال��ت��وع��ي��ة 
امل������رت������ب������ط������ة ب��������ه وف�����������ق اخل����ط����ة 

املوضوعة.
ال���ت���ق���ري���ر  أن  ك���م���ا  أوض�����ح�����ت 
إع���داده  مت  ال���ذى  الثانى  املرحلى 
ف����ى ن���وف���م���ب���ر امل����اض����ى ي��ع��ب��ر ع��ن 
التقرير،  فيها  أع��د  ال��ت��ى  ال��ف��ت��رة 
وت���س���ل���ي���ط ال�����ض�����وء ع���ل���ى م�����ا مت 
إجن������ازه، وم����ا مي��ك��ن ع��م��ل��ه خ��الل 
ال����ف����ت����رة امل���ق���ب���ل���ة، وه������و مب��ث��اب��ة 
وآل��ي��ة  ف��ن��ي��ة  للمشروع  م��س��اع��دة 
داخل كل مشروع تنموى يتم بعده 
أداء  النهائى حول  التقرير  إعداد 
التى  والعقبات  وتقدمه،  املشروع 

واجهته والعمل على حلها .

سعفان يبحث مع خبير بـ »العمل الدولية« 
التقدم المحرز فى مشروع تعزيز عالقات العمل 
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تنفيذا لتوجيهات السيسي ..
صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا

سعفان: صرف مليار و49 مليون جنيه  لـ 600 ألف عامل 
يعملون في 81559 منشأة بالسياحة والنسيج 

العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر  سعفان  محمد  ق��ال 
بالوزارة  للعمال  الطوارئ  إعانات  إن صندوق 
يقوم حاليا باستكمال صرف الدفعة الرابعة 
ال���ط���وارئ للعاملن  واخل��ام��س��ة م��ن إع���ان���ات 
ب��ق��ط��اع ال��س��ي��اح��ة امل���ت���ض���رري���ن م���ن ف��ي��روس 
ك���ورون���ا وق���ط���اع ال���غ���زل وال��ن��س��ي��ج وق��ط��اع��ات 
أخ���ري، كاشفا ع��ن أن إجمالي م��ا ص��رف من 
)كوفيد  بسبب  ال��ق��ط��اع��ات  ل��ه��ذه  ال��ص��ن��دوق 
ألف  و98  مليونا  و49  مليار  إل��ي  وص��ل   )19  -
عامال،  و519  أل��ف   600 لنحو  ص��رف��ت  جنيه، 
وذل���ك  م���ن���ش���أة،  و559  أل���ف���ًا   81 يف  ي��ع��م��ل��ون 
للعاملن،  األس��اس��ى  األج��ر  100% من  بنسبة 

وهو احلد الذى قام صاحب العمل بالتأمن 
أدن��ى  بحد  التأمينات  ف��ى  واملثبت  ب��ه  عليهم 
عبد  الرئيس  لتوجيهات  تنفيذا  جنيه   600
ال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ي ب��ص��رف م��رت��ب��ات ال��ع��م��ال��ة 
املنتظمة بالقطاعات املتضررة ويف مقدمتها 

السياحة املتضررة.
ول���ف���ت ال����وزي����ر إل����ى أن����ه ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ق��ط��اع 
السياحة )خاص وعام ( مت صرف 890 مليونا 
و350  آالف   509 ل�  صرفت  جنيه،  آالف  و407 

عامال يعملون يف  8354 منشأة.
أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج )خاص 
وعام( مت صرف 100 مليون و212 ألف جنيه، 

صرفت ل� 77 ألفا و725 عامال، يعملون يف 100 
منشأة ، كما مت صرف 58 مليونا و479 جنيها 
ل� 23 ألفا 444 عامال، يعملون يف 105 منشآت 

بقطاعات خاص وعام.
وأكد »سعفان« أنه مت وضع قواعد للصرف 
للقطاعات املتضررة  خاصة لقطاع السياحة 
االحت��اد  إل��ى  الطلبات  ت��ق��دمي  يتم  لها  وف��ًق��ا 
وتقدميها  ملراجعتها  السياحية  للغرف  العام 
إل����ى ال���ص���ن���دوق وال������ذي ب������دوره مب��راج��ع��ت��ه��ا 
يتم  أث��ره  وعلى  االجتماعية،  التأمينات  م��ع 
شيكات  مب��وج��ب  املتعثرة  للمنشآت  ال��ص��رف 
أو حتويالت بنكية على احلساب اخلاص بها.

هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان اللواء 
ف��ودة  محافظ جنوب سيناء،  أرك��ان حرب خالد 
ال��وط��ن��ى للمحافظة  ال��ع��ي��د  وش��ع��ب��ه��ا مب��ن��اس��ب��ة 
الذى يوافق خالدًا فى ذكرى رفع العلم املصرى 
على طابا فى يوم 19 مارس من عام 1989 والتى 

كانت آخر بقعة من األرض مت استرجاعها .
عن  املناسبة  بهذه  للمحافظ  ال��وزي��ر  وأع���رب 
ت��ق��دي��ره ال��ع��م��ي��ق ل��ل��ج��ه��ود امل���ب���ذول���ة ل��ل��ن��ه��وض 
باملحافظة، والسعى الدءوب لتحسن اخلدمات 
م��ت��م��ن��ي��ا للمحافظة  ع����ام  ب��وج��ه  ب��ه��ا  ل���الرت���ق���اء 
وشعبها استمرار التقدم والرقى بوطننا العزيز.

هنأ وزير القوي العاملة محمد سعفان 
ال����ل����واء أس���ام���ة ال���ق���اض���ي م��ح��اف��ظ امل��ن��ي��ا، 
وشعبها مبناسبة العيد الوطني للمحافظة 
يف  يوما خالدًا  م����ارس   18 ي���واف���ق  وال�����ذي 
املنيا  املصرية عامة وشعب  الوطنية  تاريخ 
املنيا ضد  انتفاضة شعب  خاصة يف ذك��رى 

االحتالل اإلجنليزي . 
املناسبة  بهذه  للمحافظ  الوزير  وأع��رب 
ع����ن ت���ق���دي���ره ال��ع��م��ي��ق ل��ل��ج��ه��ود امل���ب���ذول���ة 
ل��ل��ن��ه��وض ب��امل��ح��اف��ظ��ة، وال��س��ع��ي ال�����دءوب 
ل��ت��ح��س��ن اخل���دم���ات ل���الرت���ق���اء ب��ه��ا ب��وج��ه 
استمرار  وشعبها  للمحافظة  متمنيا  ع��ام 

التقدم للنهوض بوطننا العزيز.

»سعفان« يهنئ »فودة« بالعيد 
الوطنى لمحافظة جنوب سيناء

..و محافظ المنيا 

أسامة القاضيخالد فودة
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 ن��ع��ى وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان، 
وجميع العاملني بالوزارة ومديريات القوى العاملة 
باملحافظات، ومجلة »العمل«، محمد سالم  رئيس 
والصيد  وال��رى  بالزراعة  للعاملني  العامة  النقابة 
العام  رئيس اإلحت���اد  ون��ائ��ب  األراض���ي،  واستصالح 
لنقابات عمال مصر ، ورئيس احت��اد  محلى عمال 

القليوبية  الذى وافته املنية 24 مارس املاضي.
الكرمية،  أس��رت��ه  إل��ى  ال��ت��ع��ازى  ب��أح��ر   ويتقدموا 
وم��ح��ب��ي��ه م��ن ال��ع��ام��ل��ني ب��ق��ط��اع ال���زراع���ة وال��ص��ي��د 
واس���ت���ص���الح األراض������ى وال��ن��ق��اب��ة ال���ع���ام���ة، واحت����اد 
رحمته  ب��خ��ال��ص  يتغمده  أن  اهلل  داع���ني   ، ال��ع��م��ال 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
بدأ محمد سالم ، عمله النقابى كرئيس للجنة 
 ، ع���ام 1978  امل��ص��ري��ة  ال��زراع��ي��ة  بالهيئة  ال��ن��ق��اب��ي��ة 
ف���ى دورة 1991  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ن��ق��اب��ة  وأص���ب���ح ع��ض��وا 
أمينا  انتخابه  2006 مت  ع��ام  وف��ى   2005 ع��ام  حتى 
تولى  العام  وف��ى نفس   ،2012 ع��ام  للصندوق حتى 
منصب رئاسة النقابة العامة، واستمر فى رئاستها 
، إل���ى ج��ان��ب إش���راف���ه ال��ك��ام��ل ع��ل��ى ق��ري��ة األح���الم 
منذ  مصر  ع��م��ال  لنقابات  ال��ع��ام  ل��الحت��اد  التابعة 
عام 2014 ، وتولى منصب رئيس املجلس التنفيذى 
لالحتاد العربى للعاملني بالزراعة والرى والصيد، 
النيل م��ن 2012  حتى  وأم���ني الحت���اد دول ح��وض 

وافته املنية أمس.
م��ن��ح��ه ال��رئ��ي��س ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ي، وس���ام 
العمل من الطبقة األولى تقديرا جلهوده املخلصة 
فى مجال العمل والعمال، فضال عن إثرائه للعمل 
النقابى بفكره وعمله خلدمة العمال فى احتفالية 

عيد العمال فى عام 2019 .
إن   : سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر  وق���ال 
وفيا  وطنيا  رجال  فقدت  املصرية  النقابية  احلركة 
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صلدا  كافح من أجل عمال الزراعة والرى والصيد 
حقوقهم،  على  للحصول  األراض����ي،   واس��ت��ص��الح 
الف��ت��ا إل���ى ال���راح���ل ك���ان من��وذج��ا للخلق ال��رف��ي��ع 
العمال   وخدمة  العمل  فى  والتفانى  واإلخ���الص 
النقابية  م��س��ي��رت��ه   وط����وال   ، مطالبهم  وحت��ق��ي��ق 
فى  منه  حبًا  املختلفة  العمل  ميادين  يجوب  ظل 
العمل والعمال حتى فارقنا بجسده ، ولكنه يحيا 
معنا بأعماله النقابية ، لقد أحب العمال فبادلوه 
احلب باحلب والعطاء، وسوف يظل معنا تاريخا 
ن��ق��اب��ي��ا م��ش��رف��ا وس��ي��رة جميلة وع���ط���رة  يستلهم 
النقابى  العمل  حب  فى  سيرته  النقابيني  زمالئه 
 ، واألوس���اط  املحافل  كل  فى  مسيرته  ليستكملوا 
ال��زراع��ة  لقطاع  فخر  محل  يستمر  وس���وف  وك���ان 
ول��ع��ائ��ل��ت��ه ، م���ؤك���دًا أن����ه ي��ن��ع��ى ش��خ��ص��ي��ة وط��ن��ي��ة 
ن��ادرا ما تتكرر ، وإذ نحتسبه عند اهلل مع النبيني 
والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا، داعيًا 
ب��واس��ع رحمته،  الفقيد  أن يتغمد  ع��زل وج��ل  اهلل 
وأن يجعل مثواة اجلنة  ، وخالص العزاء ألسرته 
ال��ك��رمي��ة، س��ائ��ل��ني امل��ول��ى ع��ز وج���ل  ، أن يلهمهم 

الصبر والسلوان.
 وكان الوزير قد شارك فى جنازة  تشييع جثمان 

الراحل من مسجد احلصرى مبدينة 6 أكتوبر.
كما ش��ارك فى اجلنازة ، ع��دد  كبير من أعضاء 
النقابية  وال��ق��ي��ادات   ، وال��ش��ي��وخ  ال���ن���واب  مجلس 
 ، مصر  عمال  لنقابات  العام  ب��االحت��اد  والعمالية 
ورؤساء النقابات العامة واللجان النقابية ، وعدد  
كبير من قدامى النقابيني والعمال  من مختلف 

القطاعات .

سعفان: الراحل كان نموذجا للخلق الرفيع واإلخالص فى العمل النقابى 
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والفقيد حاصل علي ماجستير يف القانون من جامعة عني شمس ، وعني بالوزارة  يف 19 مايو 1998، وهو 
عضو باملجلس األعلي للحوار املجتمعي  ، وعضو باللجنة العليا لالشراف علي االنتخابات العمالية ، وإعداد  

اتفاقيات العمل اجلماعية التي استفاد منها آالف العمال يف جميع قطاعات العمل .
وكان محكم عن الوزارة يف هيئة التحكيم العمالي  مبحاكم االستئناف علي مستوي اجلمهورية ، وفض حاالت 
اإلضراب عن العمل واالعتصام مبقر العمل منذ تعينه باحث باإلدارة العام لفض منازعات العمل اجلماعية 
اجلماعية  العمل  منازعات  لفض  الرضائية  الوسائل  من خالل  اجلماعية  العمل  منازعات  ، فضال عن فض 
والتوفيق ومتابعة حاالت الوساطة وإحالتها لهيئة التحكيم املختصة يف حالة تعذر تسويتها وديا واملشاركة 
يف إصدارالقرارات النهائية حلسم املنازعة من خالل عضويته بهيئات التحكيم، باإلضافة إلي مراجعة وقيد 

اتفاقيات العمل اجلماعية .
ومن اجنازته خالل الفترة من عام 2018 حتي 2020  : حيث شارك يف 460 جلسة تفاوض ، و403 اتفاقية 
عمل جماعية ، استفاد منه 292 ألفا و820  عامال ، و17 تسوية ودية  استفاد منها 6740 عامال ،فضال عن 
54 حالة وساطة ، و41 حالة حتكيم ، و330 جلسات حتكيم عمالي ، و904  ندوات عمالية استفاد منها 126 

ألفا و635 عامال ، ورد علي 206 استفساراً عماليا.
الوزارة يف حل  تنساه  لن  دور  وله  أخالٍق عالية  ذا  متواضعا  كان رجال  أنه  مؤكدا  الفقيد  الوزير  ينعي  وإذ 

مشكالت العمال رحمة اهلل عليه.
الصبر  أهله  يلهم  وأن  جناته  فسيح  ويسكنه  له  يغفر  وأن  رحمتِه  بواسع  يتغمده  أن  وجل  عز  اهلل  نسأل   

َّا ِإلَیه راجعون(. َّا هلل َوِإن والسلوان و)ِإن

يتقدم

محمد محمود سعفان
وزير القوى العاملة

رئيس مجلس إدارة مجلة العمل
وهيثم سعد الدين

رئيس حترير مجلة العمل
واملتحدث الرسمي واملستشار اإلعالمي لوزارة القوى العاملة

والعاملون بالوزارة ومديريات القوي العاملة باملحافظات 
وأسرة مجلة العمل

بخالص العزاء
وأسرة مجلة العمل

بخالص العزاء
ألسرة الزميل

جمال أحمد جفال
مدير عام اإلدارة العامة لفض منازعات العمل اجلماعية بالوزارة
الذي وافيته املنية 20 مارس 2021 عن عمر يناهز الـ 47 عاما .
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يقدمه : إسماعيل إبراهيم

تحقيق
بالكاريكاتري

تخاريف .. كذبة ابريل
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حديث شريف
ع���ن أب���ى ه���ري���رة رض���ى اهلل ع��ن��ه ق����ال: ق���ال رس����ول اهلل صلى 
رم��ض��ان صفدت  ش��ه��ر  م��ن  ليلة  أول  ك���ان  »إذا  وس��ل��م:  عليه  اهلل 
ال��ن��ار، فلم يفتح منها  أب��واب  الشياطني، وم��ردة اجل��ن، وغلقت 
ب��اب، وينادى مناد:  أب��واب اجلنة، فلم يغلق منها  ب��اب، وفتحت 
يا باغى اخلير أقبل، ويا باغى الشر أقصر، وهلل عتقاء من النار، 

وذلك كل ليلة« )رواه الترمذى وصححه األلباني(.

دعاء
اللهم فى شهرك الكرمي وسائر األشهر ارزقنا إطعام املساكني ورحمة 
اليتيم والعطف على املسكني، واكفنا بعزتك الغالء والوباء واإلعراض 
عن طاعتك، سبحانك أنت احلق، وقولك احلق وأنبيائك حق، وجنتك 
وعذابك حق، ال إله إال أنت، اللهم اجعل صيامى فيِه بالّشكر والقبول 
على ما ترضاه ويرضاُه الّرسول محكمةً فروعه باألصول، بحّق سّيدنا 

محمٍد وآله الّطاهرين، واحلمد هلل رّب العاملني.

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان كرمي الذى هو من أفضل شهور السنة، 
يغمرنا بالتوبة واملغفرة. الكل بدأ يستعد الستقباله حتى الدولة 

بأجهزتها املختلفة تعمل على تلبية االحتياجات االقتصادية لهذا 
الشهر الكرمي، ونحن نستعد أيضا بطريق أخرى، فربة املنزل جتهز 

القوائم التموينية واالستهالكية ملائدة رمضان، ورب األسرة يعمل على 
تدبير األموال لتلبية هذه االحتياجات، أما األبناء فيستعدون بطريق 

أخرى برسم خريطة البرامج ومسلسالت رمضان.

ف��ه��ل ه���ذا م���ا ك���ان ي��ن��ت��ظ��ره شهر 
رمضان منا الستقباله ! لقد أصبح 
امل��واس��م  الس��ت��ق��ب��ال  يستعد  أغلبنا 
دون  واألك���الت  باملشروبات  الدينية 
جت��ه��ي��ز ق��ل��وب��ن��ا وت��ص��ف��ي��ة أروح���ن���ا 
فى  للدخول  تأهلنا  دينية  بشعائر 
ش��ه��ر ال��ص��وم . ول��ن��ا ف��ى رس���ول اهلل 
فى  حسنة  ق���دوة  الصالح  والسلف 
البحث عن كيفية استقبال الرسول 
وال��ص��ح��اب��ة  ص��ل��ى اهلل عليه وس��ل��م 
واألئ��م��ة األرب��ع��ة شهر رم��ض��ان، فى 
ال��س��ط��ور ال��ق��ادم��ة ق��ائ��م��ة اس��ت��ع��داد 
ل��ش��ه��ر رم���ض���ان ب��ع��ي��دا ع���ن ح��دي��ث 

البطون . 
رمضان فى رحاب رسول اهلل

ال�����رس�����ول ص���ل���ى اهلل ع��ل��ي��ه  ك�����ان 
وس���ل���م ي��س��ت��ق��ب��ل رم����ض����ان ب��ط��ري��ق 
أخ������رى، ح��دث��ن��ا ع��ن��ه��ا ع���ب���داهلل بن 
عباس، رضى اهلل عنهما: كان رسول 
أج��وَد  وس��ل��م-  اهلل -صلى اهلل عليه 
ال���ن���اس، وك�����ان أج�����وَد م���ا ي���ك���ون فى 
رم��ض��ان ح��ني ي��ل��ق��اه ج��ب��ري��ل، وك��ان 
ي���ل���ق���اه ج���ب���ري���ُل ف����ى ك����ل ل��ي��ل��ة م��ن 
َفَلَرسوُل  القرآن،  فيدارسه  رمضان، 
اهلل حني يلقاه جبريل أجود باخلير 

من الريح املرسلة.

ال��ن��ب��ي ص��ل��ى اهلل عليه  وي���وض���ح 
وس����ل����م اس����ت����ق����ب����ال أه�������ل ال���س���م���اء 
ليلة  أَوَُّل  ك��ان  »إذا  فقال:  لرمضان، 
َدِت الشياطنُي  من شهر رمضان ُصفِّ
��َق��ْت أب����واُب ال��ن��اِر  َوَم������َرَدُة اجل���نِّ َوُغ��لِّ
أبواُب  َحْت  َوُفتِّ باٌب  ُيْفَتْح منها  فلم 
َوُيَناِدى  ب��اٌب  منها  ُيْغَلْق  فلم  اجلنِة 
أَْقِبْل  ��ْي��رِ  اخْلَ َباِغى  يا  ليلٍة  كلَّ  ُمَناد 
رِّ أَْقِصْر وهللِ ُعَتَقاُء من  ويا َباِغى الشَّ
الناِر وذل��ك ك��لَّ ليلٍة«  ص��دق رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
وحرص النبى الكرمي والصحابة 
رضوان اهلل عليهم والسلف الصالح 
على أعمال ثابتة فى رمضان، ميكن 
تلخيصها فى اآلتى وفًقا ملا ورد فى 

كتب العلماء والسير واألحاديث.
الصوم: الركن الرابع فى اإلسالم، 
رمضان،  ف��ى  األس��اس��ي��ة  والفريضة 
ويقول اهلل عز وج��ل: »ك��ل عمل ابن 
إلى  أمثالها  بعشر  احلسنة  ل��ه  آدم 
وج��ل:  ع��ز  سبعمائة ض��ع��ف«، يقول 
وأن��ا أج��زى به،  إال الصيام فإنه لى 
ت���رك ش��ه��وت��ه وط��ع��ام��ه وش��راب��ه من 

أجلي .
ال��ق��ي��ام: ق���ال ال��ن��ب��ى ال��ك��رمي: من 
غفر  واحتسابًا،  إميانًا  رمضان  ق��ام 

له ما تقدم من ذنبه.
ال��ص��دق��ة: ك���ان رس����ول اهلل أج���ود 
ال���ن���اس، وك�����ان أج�����ود م���ا ي���ك���ون فى 
رم����ض����ان، وق�������ال: أف���ض���ل ال��ص��دق��ة 

صدقة فى رمضان.
إط��ع��ام ال��ط��ع��ام: ق��ال اهلل تعالى: 
��ِه  ���َع���اَم َع���َل���ى ُح��بِّ » َوُي���ْط���ِع���ُم���وَن ال���طَّ

ِمْسِكينًا َوَيِتيمًا َوأَِسيرًا »
ك�����ذل�����ك االج�����ت�����ه�����اد ف�����ى ق�������راءة 
ال���ق���رآن: ع��ن ط��ري��ق ك��ث��رة ال��ق��راءة، 
وال���ب���ك���اء ع��ن��د ق����راءت����ه أو س��م��اع��ه 

خشوعًا وإخباتًا هلل تبارك وتعالى.
كما أن اجللوس فى املسجد حتى 
كان  فقد  مستحب،  الشمس  تطلع 
النبى إذا صلى الغداة - أى الفجر 
- ج��ل��س ف���ى م���ص���اله ح��ت��ى تطلع 

الشمس. 
النبى  وأيضا االعتكاف لقد كان 

موائد روحانية
 فى رمضان

تقدمه: نجوى لطفى
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أيام؛  يعتكف فى كل رمضان عشرة 
ف��ل��م��ا ك����ان ال���ع���ام ال����ذى ق��ب��ض فيه 

اعتكف عشرين يوَما.
وال���ع���م���رة ف���ى رم���ض���ان ث��ب��ت عن 
ال��ن��ب��ى أن���ه ق���ال: ع��م��رة ف��ى رم��ض��ان 

تعدل حجة.
حت������رى ل���ي���ل���ة ال�����ق�����در: ق������ال اهلل 
اْل��َق��ْدِر  َلْيَلِة  ِف��ى  أَن��َزْل��َن��اُه  ِإنَّ��ا  تعالى: 
 )2( اْل��َق��ْدِر  َلْيَلةُ  َم��ا  أَْدرَاَك  َوَم��ا   )1(
����ْن أَْل�����ِف َش��ْه��ٍر  َل��ْي��َل��ةُ اْل����َق����ْدِر َخ���ْي���ٌر مِّ

]القدر:3-1[ 
اإلك������ث������ار م�����ن ال�����ذك�����ر وال�����دع�����اء 
واالس��ت��غ��ف��ار: أي���ام ول��ي��ال��ى رم��ض��ان 
ب��اإلك��ث��ار  فاغتنمها  ف��اض��ل��ة  أزم��ن��ة 
م���ن ال���ذك���ر وال���دع���اء وب��خ��اص��ة فى 
أوقات اإلجابة ومنها: عند اإلفطار، 
ت��رد،  دع���وة ال  ف��ط��ره  فللصائم عند 
ث��ل��ث ال��ل��ي��ل اآلخ���ر ح��ني ي��ن��زل ربنا 

ت���ب���ارك وت���ع���ال���ى وي����ق����ول: »ه����ل من 
س��ائ��ل ف��أع��ط��ي��ه ه���ل م���ن مستغفر 

فأغفر له«، االستغفار باألسحار.
ق��ال سفيان  العمل هلل:  إخ��الص 
ال��ع��ب��د يعمل  أن  »ب��ل��غ��ن��ى  ال���ث���وري: 
الشيطان  ب��ه  ف��الي��زال  العمل س���رًا، 
العالنية،  ف��ى  فيكتب  يغلبه  ح��ت��ى 
ثم الي��زال به الشيطان حتى يحب 
أن يحمد عليه فينسخ من العالنية 

فيثبت فى الرياء.
ختم القرآن كان عمال ثابتا 

لألئمة األربعة
وكما أن الصحابه كان لهم عادات 
ث��اب��ت��ة ف��ى اس��ت��ق��ب��ال ش��ه��ر رم��ض��ان  
ف��ك��ان ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب رض���ى اهلل 
عنه يستعد لرمضان بإنارة املساجد 
بالقناديل، فكان أول من أدخل إنارة 
صالة  على  الناس  وجمع  املساجد، 

التراويح وبتالوة القرآن .
أم���ا االئ��م��ة ف��اس��ت��ق��ب��ل��وا رم��ض��ان 
كما ي���روى ال��ذه��ب��ى ف��ى سير أع��الم 
أن  سليمان  ب��ن  الربيع  ع��ن  النبالء 
يختم  ك����ان  اهلل،  رح���م���ه  ال��ش��اف��ع��ى 
ال����ق����رآن ف����ى ش���ه���ر رم����ض����ان س��ت��ني 
ختمة، ك��ذا ك��ان اإلم���ام أب��و حنيفة 
رض���ى اهلل ع��ن��ه، ف��ق��د روى أن���ه ك��ان 
يختم ال���ق���رآن ك��ل ي���وم ول��ي��ل��ة م��رة، 
وف���ى رم���ض���ان ك���ل ي���وم م���رت���ني، م��رة 
ب��ال��ن��ه��ار وم����رة ب��ال��ل��ي��ل، أم���ا اإلم���ام 
دار  إم������ام  وه�����و  اهلل،  رح���م���ه  م���ال���ك 
ال����ه����ج����رة، وأح������د األئ����م����ة األرب���ع���ة 
ال��ك��ب��ار، ك��ان إذا دخ��ل رم��ض��ان ترك 
قراءة احلديث ومدارسة أهل العلم 
وأق���ب���ل ع��ل��ى االع���ت���ك���اف وال���ص���الة 

وقراءة القرآن.

من 
فتاوى دار 

اإلفتاء

ه��ل ُي��ق��َب��ل ال��ص��ي��ام مم��ن لم 
ُيعِوّض ما أفطره من أيام رمضان 

املاضى ؟
اجل������واب ف��ض��ي��ل��ة األس���ت���اذ 
نعم يقبل   : الدكتور على جمعة 
أن  وعليه  ت��ع��ال��ى،  اهلل  ش��اء  إن 

يقضى بعد صومه ما فاته من أيام 
مسكنٍي  إطعام  مع  املاضى  رمضان 
َره إن كان التأخيُر  عن كل يوم أََخّ
بالقضاِء  ويكتفى  ع���ذٍر،  لغير 
لعذٍر. التأخيُر  ك��ان  إن   وح��ده 

واهلل سبحانه وتعالى أعلم.
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سعفان:«سجل نفسك« ال تهدف إلى فرض ضرائب أو رسوم على 
المصريين بالخارج  وإنما لتقديم كافة الخدمات التى يحتاجونها

وأكد  الوزير أنه على جميع العاملني املصريني 
اخلاصة  باالستمارة  بياناتهم  تسجيل  بــاخلــارج 
الـــوزارة  موقع  على   ، بــاخلــارج  املصرية  بالعمالة 

الرسمى من خالل الرابط التالى:
على  مشددًا   www.manpowr.gov.eg
أن الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات  املــصــريــة واملــكــاتــب 
العمالية بها ستكون على اتصال بهم من خالل 
البيانات املسجلة لتحقيق التواصل الكامل بهم.

ــر  مـــكـــاتـــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى  ــ ــوزيـ ــ ووجـــــــه  الـ
معوقات  أى  وتــذلــيــل  احلــمــلــة  مبتابعة  بــاخلــارج 
أُثناء عملية التسجيل ، وعقد الندوات من خالل 
باخلارج  املصريني  لتعريف  اإللكترونية  املنصات 
اهتمام  إطـــار  فــى  يــأتــى  الـــذى  التسجيل  بأهمية 

الدولة برعاية أبنائها من املصريني باخلارج .
ــر الـــقـــوى الــعــامــلــة أن  هـــذه احلملة  ــد وزيــ وأكــ
ال تــهــدف إلـــى فـــرض أى ضــرائــب عــلــى العاملني 
املــصــريــني بـــاخلـــارج كــمــا يــعــتــقــد الــبــعــض أو أن 
البيانات يتم استخدامها لفرض أى مبالغ مالية 
أو رســوم أو ما شابه ذلــك وأن جنــاح هــذه احلملة 
-إن شاء اهلل- قد  املرجوة منها  النتائج  وحتقيق 
يــســاهــم إلـــى حــد كــبــيــر فــى كــســب ثــقــة املــصــريــني 
الكامل  الــتــواصــل  وحتقيق   ، بــاخلــارج  العاملني 
بينهم وبني كافة الوزارات وأجهزة الدولة املصرية.

ــال ســـعـــفـــان : إن  حــمــلــة »ســـجـــل نــفــســك«  ــ وقــ
تسهل  سوف  العاملة  القوى  وزارة  أطلقتها  التى 
ــارج احلــصــول على  فــى اخلــ املــصــريــني  للعاملني 
خــــدمــــات  جــمــيــع األجــــهــــزة الــتــنــفــيــذيــة مبــصــر 
ومــكــاتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى بـــاخلـــارج ســـفـــارات 
وقــنــصــلــيــات مــصــر بـــاخلـــارج، فــضــال عـــن سهولة 
ــات، وإعــــداد  ــ الــتــواصــل مــعــهــم خــاصــة وقـــت األزمــ

ومعرفة   ، العاملني  الالزمة خلدمتهم  الدراسات 
ــداد الــعــامــلــني املــصــريــني بـــاخلـــارج الــعــائــديــن  ــ أعـ
ــوق الــعــمــل  ــ بــشــكــل نـــهـــائـــى الســتــيــعــابــهــم فــــى سـ
املـــصـــرى، وســـرعـــة اســتــقــبــال شـــكـــاوى املــواطــنــني 
والــعــمــل عــلــى حلها مباشرة  بــاخلــارج  املــصــريــني 
بيانات دقيقة عن  قــاعــدة  إعـــداد  إلــى  ، باإلضافة 
العاملني املصريني باخلارج وعدم االعتماد على 

التقديرات.
ــام  ــعــ ــفــــس الــــســــيــــاق أيـــــــد االحتــــــــــاد الــ وفـــــــى نــ
للمصريني بالسعودية مبادرة وزارة القوى العامل 
ــة  ــاءت بـــنـــاء عــلــى رؤيـ ــ ــتـــى جـ »ســـجـــل نــفــســك« والـ
الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يطالب دائمًا 
خالل  من  اإللكترونى  الرقمى  بالتحول  بسرعة 
قاعدة بيانات رسمية ملواكبة التطور الذى يشهده 
الــعــصــر ، والـــتـــى مـــن خــاللــهــا يــتــيــح لــكــل جــهــات 
الدولة املصرية االطالع على احتياجات العمالة 
بدول إقامتهم وإزالــة أى عائق وتسهيل االتصال 

السريع بالعامل فى حالة الطوارئ ،
العام  نائب رئيس اإلحتـــاد  وقــال عــادل حنفى 
أن  بــاخلــارج  املصريني  ان  بالسعودية  للمصريني 
العامل  التواصل مع  املــبــادرة ستتيح سرعة  هــذه 
وإبالغ   ، ورعايته  حقوقه  على  وحصوله  باخلارج 
بالدولة  العمل  فــرص  العامل مبا هو جديد من 
مستحقاته  على  حصوله  عن  فضال   ، بها  املقيم 

وحقوقه، 
كما ستتيح هذه املبادرة  للدولة املصرية سرعة 
أو  كــوارث  العمالة فى حالة حــدوث  التواصل مع 
انــتــشــار  ذروة  وقـــت  فــى  الــعــالــقــني  أزمــــات مشكلة 

فيروس كورونا بدول االغتراب .

يتابع وزير القوى العاملة 
محمد سعفان، مع 

مكاتب التمثيل العماىل 
بسفارات وقنصليات 
مصر بالخارج حملة 
»سجل نفسك« التى 

أطلقتها الوزارة  لتسجيل 
العمالة املصرية بالخارج 

مما يتيح لكل جهات 
الدولة املصرية االطالع 
على احتياجاتهم وإزالة 

أى عائق أمامهم  وتسهيل 
االتصال السريع بهم  

وتقديم كافة الخدمات 
التى يحتاجونها .



١٠٥أبريل ٢٠٢١العمل

وزير القوى العاملة: تحويل  19.6 مليون 
جنيه مستحقات العمالة المغادرة

استرداد 1.5 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لمصرى 

التمثيل  مكتب  أن  ســعــفــان،  محمد  الــعــامــلــة،  الــقــوى  وزيـــر  أعــلــن 
استطاع  بــعــمــان-األردن،  املصرية  بالسفارة  لــلــوزارة  التابع  العمالى 
باملتابعة اللحظية واجلهود املبذولة واملقابالت مع املسئولني مبؤسسة 
الــضــمــان االجــتــمــاعــى بــــاألردن، واســتــكــمــاال ملــا مت حتويله ســابــقــا، مت 
االجتماعى  الضمان  مستحقات  من  و29و30و31   28 القائم   حتويل 

لنحو   1300 عامل مصرى لدى املؤسسة غادروا عمان نهائيا. 
وقال الوزير : إن املستحقات بلغت مليون  و254 ألفًا و 981 دوالرًا، 
تقريبا،  مصريا  جنيها    224 و  ألــفــًا    645 و  مليون   19 يــعــادل  مــا  أى 
ويقوم املكتب تباًعا بالتواصل مع الشركة املتخصصة  لتحويل باقى 
مصر  سفير  رعــايــة  حتــت  بــاملــغــادرة،  تــقــوم  الــتــى  للعمالة  املستحقات 

باألردن شريف كامل.
الــعــمــالــى طلعت السيد  املــلــحــق  تــقــريــرا بــذلــك عــبــر  الــوزيــر  تلقى 
العمالى  امللحق  ناشد  فيه   ، بــاألردن  العمالى  التمثيل  رئيس مكتب 
جميع املواطنني الذين لهم مستحقات لدى املؤسسة العامة للضمان 
www. االجتماعى مراجعة األسماء  على موقع وزارة القوى العاملة
manpower.gov.eg، وكذلك املنشورة على صفحة »الفيس بوك« 
 ، ، وذلك لالستعالم عن االسماء  بــاألردن  اخلاصة بالسفارة املصرية 
، على  املستفيد سرعة التوجه إلى  وفى حال إذا كان االســم موجودأً 

أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف املستحقات فورا .
بــاألردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز  وأكد امللحق العمالى 
على  حفاظا  تدقيقها  فــور  تباعا  ملستحقيها  الدفعات  باقى  ألرســال 

حقوق املواطنني املستحقني لهذه الدفعات.

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، 
للوزارة  التابع  العمالى  التمثيل  مكتب  أن 
بالسفارة املصرية ببيروت، جنح فى استرداد 
1.5 مــلــيــون لــيــرة لــبــنــانــيــة قــيــمــة الــكــفــالــة 
موضحا  بلبنان،  مصرى  لعامل  املصرفية 
أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى 
بألف  وتقدر  أجنبى  مواطن  إحضار  حالة 
دوالر للعامل، ويتوجب على صاحب العمل 
حسب القوانني اللبنانية إيداعها مبصرف 

اإلسكان كضمانة للعامل.
تــقــريــرا  بذلك عبر مكتب  الــوزيــر  تلقى 

ــروت، فــــى إطــــار  ــيــ ــبــ ــالـــى بــ الــتــمــثــيــل الـــعـــمـ
دول  فــى  املصرية  العمالة  أحـــوال  متابعته 
الــعــمــل، وذلـــك مــن خـــالل غــرفــة العمليات 
باخلارج  العمالى  التمثيل  مبكاتب  املنشأة 
الدعم  وتقدمي  استفسارات،  أى  على  للرد 
واملــســاعــدة لهم فــى أى وقــت، خصوصا فى 
فيروس  انتشار  بعد  احلــرجــة  الفترة  تلك 
ــا، حلــفــظ حــقــوق الــعــمــالــة املــصــريــة  ــورونـ كـ
بــدولــة الــعــمــل، والــتــى قــد تتأثر مــن بعض 
اإلجـــراءات التى تتخذها بعض الــدول فى 

هذا اخلصوص.

الــوزيــر عبر  الــذى تلقاه  وتــنــاول التقرير 
املــلــحــق الــعــمــالــى شــريــن ســيــد عــبــداجلــواد 
بــبــيــروت،  الــعــمــالــى  التمثيل  مكتب  رئــيــس 
يناير  ــازات خـــالل  ــ مــا مت حتقيقه مــن إجنـ
املـــاضـــى، حــيــث مت اعــتــمــاد عــقــديــن عــمــل ، 
وبــلــغ عـــدد طــلــبــات نــقــل الــكــفــالــة املــقــدمــة 
للمكتب 14 طلبًا ، ومت إحالتها إلى األمن 
الـــعـــام،  بــاإلضــافــة إلـــى تــســويــة 4  شــكــاوى 
وديا، وما زال هناك 3 شكاوى حتت البحث 
ــة، وذلــــك مـــن إجــمــالــى  7 شــكــوى  ــدراســ والــ

عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

األردن :

لبنان :



العمل

تمثيل 
عماىل

أبريل ٢٠٢١ ١٠٦

السفارة المصرية تخصص يوما بـ »العين« إلتمام
 المعامالت القنصلية واعتماد عقود العمل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان 
تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع 
بدولة  بأبوظبى  املصرية  بالسفارة  للوزارة 
اإلمارات العربية املتحدة، فى إطار متابعته 
املــصــريــة فــى دول العمل،  الــعــمــالــة  ــوال  أحــ
مبكاتب  املنشأة  العمليات  غرفة  خالل  من 
لــلــرد عــلــى أى  بــاخلــارج  الــعــمــالــى  التمثيل 
استفسارات، وتقدمي الدعم واملساعدة لهم 
فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة احلرجة 

بعد انتشار فيروس »كورونا«، حلفظ حقوق 
الــعــمــالــة املــصــريــة بــدولــة الــعــمــل، الــتــى قد 
تتخذها  التى  ــراءات  اإلجـ بعض  من  تتأثر 

بعض الدول فى هذا اخلصوص.
وأوضــــح  تــقــريــر املــلــحــق الــعــمــالــى حنان 
شــاهــني رئــيــس مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى 
ــه تـــيـــســـيـــًرا عـــلـــى املـــواطـــنـــني  ــ بـــأبـــوظـــبـــي، أنـ
ــا  ــهـ ــيـ ــريــــني مبـــديـــنـــة الــــعــــني وضـــواحـ املــــصــ
وفــدًا قنصلى من  املصرى  الــنــادى  استقبل 

السفارة املصرية بأبوظبى  إلمتام املعامالت 
القنصلية، التى تتمثل فى التصديق على 
الرسمية وإصــدار وجتديد جوازات  األوراق 
أنواعها  بكافة  التوكيالت  وإصــــدار  السفر 
، وتــســلــيــم اجلــــــوازات اجلـــديـــد ، ومــشــاركــة 
امللحق العمالى واملكتب الثقافى فى إنهاء 
معامالت  مكتب التمثيل العمالى اعتماد 
لــعــقــود الــعــمــل.  مبــديــنــة الــعــني  للتسهيل 

والتيسير على أبناء اجلالية .

اإلمارات :

تحصيل مستحقات مصرى .. وتوفير 60 فرصة عمل إيطاليا :
التمثيل  مكتب  أن  ســعــفــان،  محمد  العاملة  الــقــوى  وزيـــر  أعــلــن 
جنح  إيطاليا  مبيالنو-  العامة  بالقنصلية  للوزارة  التابع  العمالى 
ألفا و400 جنيه مصرى  يـــوازى 37  يـــورو، أى مــا  فــى حتصيل 2000 

تقريبا مستحقات مالية مت حتصيلها لعامل مصرى تقدم 
بــشــكــواه ضـــد صــاحــب الــعــمــل، فــضــال عـــن تــوفــيــر 35 

فرصة عمل داخلية.
وكلف الوزير مكتب التمثيل العمالى مبيالنو 

مبتابعة شكوى أحد العاملني املصريني لدى 
ــذى يــعــمــل لــديــه ، وذلـــك  صــاحــب الــعــمــل الــ
فى إطــار متابعته على مــدار الساعة يوميا 
أحــــوال الــعــمــالــة املــصــريــة فــى دول الــعــمــل، 
مبكاتب  املنشأة  العمليات  غرفة  خــالل  من 
التمثيل العمالى للرد على أية استفسارات، 

وقت،  أى  فى  لهم  واملساعدة  الدعم  وتقدمي 
انتشار  بعد  احلــرجــة  الفترة  تلك  فــى  خــاصــة 

املصرية  العمالة  فيروس كورونا، حلفظ حقوق 
بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض اإلجراءات 

التى تتخذها بعض الدول فى هذا اخلصوص.
واســتــطــاع  املــكــتــب تــوفــيــر 25 فــرصــة عــمــل بــداخــل إيطاليا 

ملصريني موجودين وذلك فى إطار حرص املكتب على توفير فرص 
عمل للمصريني سواء املقيمني بالداخل أو باخلارج.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقرير بذلك عبر مكتب 

التمثيل العمالى مبيالنو ، أشار فيه  امللحق العمالى مجدى سيد 
حل  ومت  عمالية  شكوى   22 تلقى  املكتب  أن  املكتب  رئيس  حسنني 
تسوية 15 منها وديا ومازال هناك 7 شكاوى حتت البحث والدراسة.

ــام خــالل  وأوضــــح مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى مبــيــالنــو قـ
ــارة مــيــدانــيــة لــلــمــنــشــآت و 3  ــ يــنــايــر املـــاضـــى بــــ  12 زيـ
لقاءات  عــن  فضال  احلكومية،  للمصالح  زيـــارات 
واجتماعات مع اجلالية املصرية بإيطاليا، كما 
الهاتف  عبر  اســتــفــســارًا   109 بــالــرد على  قــام 
شــكــوى عــمــالــيــة، وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن أن 
مدينة ميالنو كانت تصنف منطقة حمراء 
شــديــدة اخلــطــورة ملــدة 23 يوما األولـــى من 

شهر يناير املاضى .
وفــى تقرير أخــر عن ما مت إجنــازه خالل  
فبراير املاضى  ، أشــار فيه امللحق العمالى ، 
توفير 35 فرصة عمل، فضال عن تسوية  إلــى 
5 شكاوى وديا ، ومــازال 12 شكوى حتت البحث 
والـــدراســـة، وذلـــك مــن إجــمــالــى 17 شــكــوى عمالية 

تقدم أصحابها للمكتب.
كما أجــرى املكتب 94 زيـــارة ولــقــاًء وتــقــدم اســتــشــارات، منها 
ــارة ميدانية  زيــارتــني خــاصــة بــاجلــهــات احلــكــومــيــة املــعــنــيــة، و14 زيــ
العمالية،  التجمعات  مع  لقاًءات  و3  األعمال،  وأصحاب  للمنشآت 

و75 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.
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السعودية :

الرياض :
تحصيل 885 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب 
التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة 
املــصــريــة بــالــريــاض بــاملــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
جنح فى تسوية املستحقات املالية املتأخرة للعامل 
املــصــرى » الـــســـيـــد.ع.ع« والــــذى كـــان يــعــمــل بــإحــدى 
بالرياض وبلغت إجماليها 211  الشركات املحدودة 
ألفا و668 رياال سعوديا ، أى ما يوازى 884 ألفا و772  

جنيها مصريًا تقريبا.
الــوزيــر  قد كلف مكتب التمثيل العمالى  وكــان  
بـــالـــريـــاض مبــتــابــعــة مــســتــحــقــات الـــعـــامـــل املـــذكـــور 
ــدودة  ــ ــحـ ــ مـــســـتـــحـــقـــات لــــــدى إحـــــــدى الــــشــــركــــات املـ
بــالــريــاض، وذلــــك فــى إطــــار احلــفــاظ عــلــى حقوق 

مستحقاتها  ومتابعة  اخلــارج  فى  املصرية  العمالة 
وحل مشاكلها.

وتلقى  الوزير تقريرا عبر امللحق العمال أحمد 
بالرياض،  العمالى  التمثيل  مكتب  رئيس  رجائى  
إدارة  الــوديــة مــع  أنــه لتعذر التسوية  إلــى  أشــار فيه 
ضد  للعامل  عمالية  قضية  فــى  السير  مت  الشركة 
الشركة ومت احلكم فيها لصاحله ومت  احلصول على 
، بعدها تقدم  بطلب للحصول  كامله  مستحقاته 
إقامته،  نــظــرا النــتــهــاء  نهائى  تــأشــيــرة خـــروج  على 
العمل إلصــدار تأشيرة خروج  ومت مخاطبة مكتب 
نهائى للعامل، وجارى املتابعة حلني احلصول على 

تأشيرة خروج والعودة إلى أرض الوطن.

.. ومليون جنيه 
مستحقات  أشرف 

كــــــمــــــا جنـــــــــح املــــــكــــــتــــــب فـــــــــى تــــســــويــــة 
ــة املـــتـــأخـــرة لــلــعــامــل  ــيـ ــالـ املــســتــحــقــات املـ
املــصــري«اشــرف.ع.ع.ح«، والــذى كان يعمل 
بـــإحـــدى الــشــركــات الــقــابــضــة بــالــريــاض، 
وبــلــغــت إجــمــالــيــهــا  259 ألــفــا و216 ريــاال 
ألفا  و75  مــلــيــون  ــايـــوازى  مـ أى   ، ســعــوديــا 

و746 جنيها مصريا تقريبا. 

.. و161 ألف جنيه مستحقات  
ورثة عامل مصرى 

ــول عــلــى  ــ ــــصـ ــى احلـ ــ وجنـــــــح  املـــكـــتـــب فـ
ــرة لــــورثــــة الـــعـــامـــل  ــأخــ ــتــ املـــســـتـــحـــقـــات املــ
ــادل.ي.ر.ح« والــذى كــان يعمل بإحدى  ــ »عـ
شركات املياه والطاقة املحدودة بالرياض 
ريــال سعودي، أى  ألفا و888  ، وبلغت  38 
ألفا و385  جنيها مصريًا  يــوازى 161  ما 

تقريبا.

..و425 ألف جنيه مستحقات 
ورثة مهندس الكتروني

وجنــــح مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى فى 
احلصول على املستحقات املتأخرة لورثة 
العامل املرحوم »ايهاب .م. خ« والــذى كان 
يــعــمــل مــهــنــدس الــكــتــرونــى عــــام  بــشــركــة 
وافته  وقــد   ، بالرياض  اتــصــاالت سعودية 
املنية فى 22 يونيو املاضى  عن عمر يناهز 
سعوديا،  ريــاال   457 ألــف   102 وبلغت   ،59
أى ما يوازى425 ألفا و196 جنيها مصريا 

تقريبا.

.. و1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض
كــمــا أعـــلـــن مــحــمــد ســـعـــفـــان، وزيـــــر الــقــوى 

العاملة، جناح مكتب التمثيل العمالى التابع 

للوزارة، بالقنصلية العامة املصرية بالعاصمة 

الـــريـــاض بــاملــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، فى 

مع  املصرية  العمالة  شكاوى  من  عــدد  تسوية 

أصحاب أعمال باململكة لصرف مستحقاتهم، 

ألفًا  التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 367 

و758 رياال سعوديا، أى ما يوازى مليون و537 

ألفًا و 228 جنيهًا مصريًا تقريبا.

ــازه  ــا مت إجنــ ومبــتــابــعــة هــــذه الـــشـــكـــاوى ومــ

أحمد  العمالى  امللحق  مع  املجاالت  كافة  فى 

رجــــائــــى رئــــيــــس مـــكـــتـــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى 

بالرياض، أكد أن املكتب تواصل مع مسئولى 

الشركات وأصحاب األعمال التى تقدم العمال 

مبستحقاتهم،  للمطالبة  ضــدهــم  بــشــكــاوى 

وقـــد أســفــر خـــالل فــبــرايــر املــاضــى عــن توفير 

فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات 

عقود  اعتماد   263 منها   ،295 بإجمالى  عمل 

وتأشيرات والباقى فرص عمل .

وأوضح رجائي، أنه مت خالل الشهر تسوية 

للقضاء  شــكــوى   9 ــة  ــالـ وإحـ وديـــــا،  شــكــوى   58

ــكـــوي، فــضــال عن  بــإجــمــالــى الـــشـــكـــاوى 67 شـ

القيام  133 زيــارة ولــقــاًء واســتــشــارة، حيث مت 

وأصحاب  احلكومية  للجهات  زيـــارات   5 عمل 

اجلهات،  بهذه  العمالة  مشاكل  حلل  األعمال 

التجمعات  فضال عــن  عقد 4 اجتماعات مع 

للعمالة  استفسارًا   124 على  والــرد  العمالية، 

املصرية بالرياض من خالل املكتب.

60.5 مليون ريال تسويات أجور للعمالة خالل فبراير
سعفان  محمد  الــعــامــلــة  الــقــوى  ــر  وزيـ العمالى تلقى  التمثيل  مــكــتــب  مــن  مــهــمــا  تــقــريــرا  باململكة ،  بالرياض  للوزارة بسفارة مصر  إطار متابعة على مدار التابع  السعودية، فى  بعد استفسارات، وتقدمي الدعم واملساعدة لهم فى مبكاتب التمثيل العمالى باخلارج للرد على أى العمل، وذلك من خالل غرفة العمليات املنشأة الساعة يوميا أحوال العمالة املصرية فى دولة العربية  احلرجة  الفترة  تلك  فى  خاصة  وقــت،  الــدول املــصــريــة بـــدولـــة الــعــمــل، والـــتـــى قـــد تــتــأثــر من انتشار فيروس »كورونا«، حلفظ حقوق العمالة أى  تتخذها بعض  الــتــى  اإلجــــراءات  ــح تـــقـــريـــر املـــســـتـــشـــار الـــعـــمـــالـــى أحــمــد فى هذا اخلصوص.بعض  ــ والتنمية أوضــ البشرية  املـــوارد  وزارة  أن   إلــى  349 عــامــالً لـــدى الــشــركــات املــتــعــثــرة فــى ســداد مت تسليم رواتــب ومستحقات وأحكام تنفيذية تسوية األجور لشهر فبراير، أشارت فيه إلى أنه االجــتــمــاعــيــة الــســعــوديــة، أصــــدرت تــقــريــر إدارة رجائى 

ملفاتها  وإغـــالق  عمالتها،  ومستحقات  اشتملت وقـــال املــلــحــق الــعــمــالــى فــى تــقــريــره : إنـــه مت لدى إدارة تسوية األجور بالوزارة.أجـــور  والــتــى  ــال،  ريـ مليون   60.5 مبلغ  رواتــب متأخرة ومستحقات نهاية خدمة، دفــع  ــام تــنــفــيــذيــة لــصــالــح عــمــالــة الــشــركــات على  ــكــ وزارة بعد االنتهاء من صرف األجور واملستحقات.املتعثرة، باإلضافة إلى املبالغ املتبقية للشركات وأحــ فــــى  األجـــــــور  تـــســـويـــة  إدارة  أن  تعمل يـــذكـــر  االجتماعية  والتنمية  البشرية  ــوارد  وإيداعها عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال الـــشـــركـــات املـــتـــعـــثـــرة، وحــصــر املــ واستالمها  املتعلقة،  املــتــضــررة، ومــن حساب فرعى لكل شركة.فى حساب بنكى خاص بــاإلدارة مع تخصيص مستخلصاتها  ــا عـــلـــى مــــفــــوض الـــشـــركـــة ثــم إنــشــاء خــطــة صـــرف الـــرواتـــب واملستحقات ويــتــم حــصــر عـــدد عمالتها  ــهــ ــرضــ ومسؤولى الرواتب لديها؛ للتقيد بها عند بدء املـــتـــعـــثـــرة وعــ
مرحلة الدفع.



العمل

تمثيل 
عماىل

أبريل ٢٠٢١ ١٠٨

تابع  وزير القوى العاملة محمد سعفان،  مع مكتب التمثيل العمالى 
العربية  باململكة  بالرياض  املصرية  العامة  بالقنصلية  للوزارة  التابع 
السعودية، تعويضات ومستحقات العامل »عشرى محمد حسني« الذى 
لــقــى حتفه بــعــد إصــابــتــه بخمس طــلــقــات نــاريــة مــن مــســدس شخص 
ســعــودى بــعــد نــشــوب مــشــاجــرة بينهما، كــمــا أصــيــب أبـــن أخــيــه »حسني 
سامى محمد عوض«  بطلقة نارية بذراعه األمين عند محاولته الدفاع 
عن عمه أثناء املشاجرة، وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقى 

املالبسات.
باملستشفي،  املصاب  بزيارة  بالرياض  العمالى  امللحق  الوزير  وكلف 
وأن  املتوفى  ألهــل  تعازيه  خــالــص  وإبــالغــه  بـــأول،  أوال  حالته  ومتابعة 
والقنصلية  الــوزارة  أن  له على  والتأكد   ، والسلوان  الصبر  يلهمهم اهلل 

تتابع جميع حقوقهم كاملة نتيجة حادث االعتداء.
العمالى أحــمــد رجــائــى رئيس  امللحق  تــقــريــرا  عبر  الــوزيــر   وتلقى  
مكتب التمثيل العمالى بالرياض ، أشار فيه إلى أن العامل الذى لقى 

حتفه ويدعى »عشرى محمد حسني« وابن أخيه »حسني سامى محمد 
عوض«  املصاب بطلق نارى من محافظة املنيا مركز مغاغة قرية أبناء 
الشيخ ، مشيرا إلى أن السلطات السعودية قامت بالقبض على اجلانى 
سير  بــالــريــاض  العامة  القنصلية  وتتابع  للتحقيق،  حاليًا  ويخضع 
واحلــفــاظ على  املــصــاب،  املكتب حالة  ، فضال عن متابعة  التحقيقات 

حقوق العاملني املصريني.
وأشــار امللحق العمالى أحمد رجائى إلى أن  القنصلية أوفــدت على 
الــفــور مــســتــشــارهــا الــقــانــونــى إلـــى الــبــحــث اجلــنــائــى والــنــيــابــة والــطــب 
على  والــتــعــرف  التحقيقات  سير  ملتابعة  وذلـــك  واملستشفى،  الشرعى 
مالبسات احلادث، بعد أن جنحت السلطات السعودية فى القبض على 

اجلانى عقب احلادث بفترة وجيزة.
وتؤكد  املــصــاب،  للمواطن  الصحية  احلــالــة  القنصلية  تابعت  كما 
استمرارها فى متابعة القضية بكل اهتمام وتقدمي كل الدعم القانونى ، 
وتعرب عن خالص تعازيها ألسرة الفقيد وللجالية املصرية بالسعودية.

والتنمية  البشرية  املــوارد  وزارة   نشرت 
االجــتــمــاعــيــة الــســعــوديــة،عــلــى مــوقــعــهــا 
ــى تــــويــــتــــر، مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
الــتــغــريــدات حتــت عــنــوان »أبــــرز األســئــلــة 
الــشــائــعــة ملـــبـــادرة # حتــســني_الــعــالقــة_

ــام الــكــفــيــل-   الـــتـــعـــاقـــديـــة« -إلـــــغـــــاء نــــظــ
ــدة تـــســـاؤالت مـــن قبل  أوضـــحـــت فــيــهــا عــ

املواطنني.
وحـــــذرت الـــــــوزارة مـــن تـــعـــرض الــعــامــل 
الوافد للمنع من العمل فى اململكة بشكل 
نهائى حال خروجه وعدم العودة إلكمال 
تأشيرة  على  حصوله  بعد  الــعــمــل،  عقد 
»خروج وعودة«، الفتة إلى أن مدة تأشيرة 
»اخلـــروج والــعــودة« ملــدة 30 يومًا حُتتسب 

من تاريخ إصدارها.
وأشارت إلى أنه يتم إرسال رسالة نصية 
إلـــى صــاحــب الــعــمــل عــنــد تــقــدم الــعــامــل 
بــطــلــب تـــأشـــيـــرة خـــــروج وعــــــودة الشـــعـــاره 
إلغاء  للعامل  ميكن  أنــه  مــؤكــدًة  بــاألمــر، 
خالل  »أبــشــر«  منصة  فى  التأشيرة  طلب 

10 أيام.
ــام الـــكـــفـــالـــة« 10  واعــــطــــى »إلــــغــــاء نـــظـ
 : الــوافــدة منها  للعمالة  حــقــوق جــديــدة 
حــريــة الــتــنــقــل مــن وظــيــفــة  ألخـــرى دون 
السفر  ، وحــريــة  العمل  مــوافــقــة صــاحــب 
خـــــارج املــمــلــكــة مبـــجـــرد إخـــطـــار صــاحــب 
التنقل  الــعــامــل  وحــق  إلكترونيا،  العمل 
من وظيفة ألخى فى أثناء سريان عقده 
بـــشـــروط، ولــلــعــامــل حــق مـــغـــادرة اململكة  
نــهــائــيــا دون مـــوافـــقـــة صـــاحـــب الــعــمــل ، 
منصتى  عبر  اخلــدمــات  على  واحلــصــول 
»ابـــشـــر« و«قــــــوي«، وإلـــغـــاء الــنــظــام يشمل 
فــى منشآت  الــوافــديــن  الــعــامــلــني  جميع 
القطاع اخلاص ، واختبار العامل فى بلده 
قــبــل اســتــقــدامــه كــشــرط لــلــحــصــول على 
التأشيرة ، وإجادة القراءة والكتابة شرطا 
، واستثناء  من  التأشيرة  للحصول على 
هـــذه الــقــواعــد مــهــن » الــســائــق اخلـــاص، 
 ، ، والراعى  املنزلية  ، والعمالة  واحلــارس 

والبستانى »

سعفان يتابع مستحقات عامل مصرى  قتل 
بخمس طلقات.. وإصابة أبن أخيه بالسعودية

بعد إلغاء »نظام الكفيل«

 السعودية تحذر
 من  الشائعات

أعــلــن وزيــــر الــقــوى الــعــامــلــة مــحــمــد ســعــفــان أن 
مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية 
ــة بــــالــــريــــاض بــاملــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــريـ ــة املـــصـ ــامـ ــعـ الـ
السعودية، جنح فى احلصول على مستحقات ورثة 
العامل املتوفى »مجدى ع.ي.ع.أ« والذى وافته املنية  
طبيعيًا فى أثناء تواجده باململكة ، حيث كان يعمل 
بــإحــدى الــشــركــات السعودية املــحــدودة بــالــريــاض ، 
وذلك بعد التواصل مع إدارة الشركة وبلغت 46 ألفا 
و900 ريـــال ســعــودي، أى مــا يـــوازى 191 ألــفــا و 695  

جنيها مصريًا تقريبا.
وأوضــــح هــيــثــم ســعــد الــديــن املــتــحــدث الــرســمــى 
واملستشار اإلعالمى لوزارة القوى العاملة أن الوزير 
بالرياض  العمالى  التمثيل  مكتب  كلف  قــد  كـــان  
املــذكــور  املتوفى  العامل  ورثـــة  مستحقات  مبتابعة 
لــدى إحـــدى الــشــركــات املــحــدودة بــالــريــاض، وذلــك 
فى إطار احلفاظ على حقوق العمالة املصرية فى 

اخلارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وتلقى  الوزير تقريرا عبر امللحق العمال أحمد 
بالرياض،  العمالى  التمثيل  مكتب  رئيس  رجائى  
أشــــار فــيــه إلـــى أنـــه فـــى ضـــوء مــتــابــعــة مستحقات 
التواصل  مت  باململكة  املتوفني  املصريني  العاملني 
املــتــوفــى  مــســتــحــقــات  لتحصيل  الــشــركــة  إدارة  مــع 
، حــيــث بــلــغــت إجــمــالــيــهــا  46 ألــفــا و900 ريــــال  مت 
املتوفى مباشرة عن طريق  زوجــة  إيداعها بحساب 
، كما مت موافاة مكتب  الراجحى  بنك  حتويل من 

التمثيل العمالى بالرياض بصورة من التحويل .

القوى العاملة : تحصيل 
191 ألف جنيه مستحقات  
ورثة عامل مصرى بالرياض



أبريل ٢٠٢١العمل

القوى العاملة تنجح فى تحصيل 640 ألف جنيه مستحقات 7 عمال جدة :
التمثيل  مكتب  أن  سعفان  محمد  العاملة  الــقــوى  وزيـــر  أعــلــن 
العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة املصرية بجدة باململكة 
العربية السعودية، جنح فى تسوية مشكلة 7 عمال مصريني وديا 
ما  أى  ســعــودي،  ريــال   100 ألفًا   153 إجمالى مستحقاتهم  وبلغت 

يوازى 639 ألفا و958  جنيها مصريًا تقريبا.
مبتابعة  بجدة  العمالى  التمثيل  مكتب  كلف  قــد  الــوزيــر  وكــان 
مستحقات 7 عمال  لهم مستحقات لدى أصحاب األعمال، وذلك 
فى إطار احلفاظ على حقوق العمالة املصرية فى اخلارج ومتابعة 

مستحقاتها وحل مشاكلها.
مكتب  رئيس  الـــرازق  عبد  وليد  العمالى  امللحق  مــن  وبتوجيه 
التمثيل العمالى بجدة، قام امللحق العمالى عبد احلليم محمود 
املــكــرمــة، وحصول  بــاوزيــر مبكة  بــالــتــفــاوض وديـــا مــع كفيل محل 
املواطن املصرى » محمد. ع.أ« )فنى بصريات( على  26 ألف ريال 
»إســــالم.ص.ص«  ، فضال عــن  حصول  مستحقات نهاية اخلــدمــة 
إلى   باإلضافة  نهاية اخلدمة،  ريــال مكافأة  ألــف  صيدلى على 43 
26800 ألف ريــال راتــب 4 شهور بالعمولة، وذلــك شركة دان اخلير 

الطبية التى كان يعمل بها.
ــفـــاوض املــلــحــق الــعــمــالــى عــبــد احلــلــيــم مــحــمــود  مـــع شــركــة  وتـ
املــصــرى  املــواطــن  للمنتجات اخلــشــبــيــة، حلــصــول  مصنع ســامــيــة 
البالغة 20 ألف  »جــمــال.ع.أ.س« )جنــار موبيليا( على مستحقاته 
ريال مكافأة  نهاية اخلدمة، وجارى استخراج تاشيرة خروج نهائى، 
كما مت حصول املواطن »أســعــد.م.ع.أ« ) حــداد مسلح(  على 6000 
ريال راتب 3 شهور باإلضافة الى 700 ريال تذكرة سفر من كفيله، 
وحــصــول املــواطــن »حــســني.م.ع« )عــامــل عـــادي( على  7 آالف ريــال 

عــــــــســــــــيــــــــرى مــكــافــأة نــهــايــة اخلـــدمـــة مـــن مــؤســســة مــحــمــد يحى 

بجيزان التى كان يعمل بها .
كما مت حتصيل مستحقات املواطن »أحمد.ز.ع« )جنار موبيليا( 
على 6000 ريــال راتــب 3 شهور باإلضافة تأشيرة اخلــروج النهائى 

من مؤسسة دار السحاب للمقاوالت العامة التى كان يعمل بها .
وجنح امللحق العمال عبداحلليم محمود، فى إنهاء اخلالف بني 
املواطن املصرى »محمود.ج.ح«)عامل منزلي( وكفيله »عبداهلل.ع.أ«  
باحلصول على 1200ريال راتب 21 يوما وتذكرة سفر بحري، فضال 
عــن حــل مشكلة املــواطــن »عـــشـــري.أ.أ.ش« )عــامــل شحن وتفريغ( 
الشرارى  راتــب 3 شهور من مؤسسة مصبح  وحصوله على  6400 
، كما قــام املكتب مبساعدته فــى  نقل كفالته  التى كــان يعمل بها 

على شركة مصفوفة االتقان املحدودة.

ــلـــة مــحــمــد  ــامـ ــعـ ــلـــقـــى وزيـــــــر الــــقــــوى الـ وتـ

سعفان، تقريًرا عبر مكتب التمثيل العمالى 

بجدة  املــصــريــة  بالقنصلية  لـــلـــوزارة  الــتــابــع 

باململكة العربية السعودية فى إطار متابعته 

على مدار الساعة يوميا مع املكاتب العمالية 

العمل بعد  العمالة املصرية فى دول  أحــوال 

انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(.

ــر من  ــوزيـ ولــفــت الــتــقــريــر الــــذى تــلــقــاه الـ

ــرزاق أحــمــد  ــ املــلــحــق الــعــمــالــى ولــيــد عــبــد الــ

وزارة  أن  إلــى  بــجــدة،  العمالى  املكتب  رئــيــس 

املــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 

املهني«  الفحص   « برنامج  أطلقت  باململكة  

لــضــمــان كـــفـــاءة الــعــمــالــة املــهــنــيــة  فـــى ســوق 
العمل السعودى .

وقـــــال املــلــحــق الــعــمــالــى فـــى تـــقـــريـــره أن 

مع  بالتعاون  يتم  املهني«  »الفحص  برنامج 

للتدريب  الــعــامــة  املــؤســســة  اخلــارجــيــة  وزارة 

التحقق من  إلــى  ويــهــدف   ، واملــهــنــى  التقنى 

األساسية  للمهارات  املهنى  العامل  امتالك 

الــــالزمــــة لـــتـــأديـــة املــهــنــة احلـــرفـــيـــة الـــتـــى مت 

من  وذلــك   ، بها  للعمل  للمملكة  استقدامه 

اختبار عملى ونظرى فى مجال  أداء  خــالل 
تخصصه,

وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى االرتقاء 

بجودة عمل األيدى املهنية  العاملة فى سوق 

ورفـــع مستوى اخلــدمــات   ، الــســعــودى  العمل 

املهنية املقدمة ، وتعزيز اإلنتاجية ، وإيقاف 

تــدفــق الــعــمــالــة املــهــنــيــة  غــيــر املــؤهــلــة لسوق 
العمل فى اململكة.

وكــشــف املــلــحــق الــعــمــالــى عــن أن بــرنــامــج 

: األول  »الفحص املهني« يعمل فى مسارين 

املهنية بدولهم قبل  العمالة  يهدف لفحص 

وصــولــهــم إلـــى املــمــلــكــة بــالــتــعــاون مــع مــراكــز 

فحص دولية ، فى حني يهدف املسار الثانى  

لفحص العمالة املهنية املتواجدة حاليا  فى 

محلية   فحص  مــراكــز  مــع  بالتعاون  اململكة 
معتمدة .

ودعت وزارة املوارد البشرية  جميع املنشآت 

إلى البدء بفحص العمالة املهنية املتواجدة 

بشكل  االلــتــزام  سيتم  ،حــيــث  اململكة  داخـــل 

تــدريــجــى حــســب حــجــم املــنــشــآت ابــتــداء من 
يوليو 2021 .

فسيتم   ، اخلــارجــى  للمسار  بالنسبة  أمــا 

ــرة  الــعــمــل لــلــمــهــن املــســتــهــدفــة  ــيـ ــأشـ ربــــط تـ

بــاجــتــيــاز الــعــامــل لــلــفــحــص املــهــنــى بــدولــتــه 

ــا خلـــطـــة تــفــعــيــل  ــقــ وبـــشـــكـــل تــــدريــــجــــى  وفــ

باالتفاق مع وزارة اخلارجية والدول املرسلة 

للعمالة إلى اململكة .

، الذى سيساهم فى  ويستهدف البرنامج 

تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس 

ــات ســـــوق الــعــمــل  ــاجـ ــيـ ــتـ عـــاملـــيـــة لــتــلــبــيــة احـ

أكـــثـــر مـــن 1000 مــهــنــة حــرفــيــة   ، الـــســـعـــودى 

تـــنـــدرج حتـــت 23 عــائــلــة مهنة  مــتــخــصــصــة 

حسب التصنيف املهنى السعودي.

.. و1.1 مليون جنيه 
مستحقات 4 عمال 

ــح  املــكــتــب فـــى تــســويــة مــشــكــلــة 4 عــمــال  ــ وجنـ
مصريني ودياـ وبلغت إجمالى مستحقاتهم 278 
ألــفــا و526 ريـــاال ســعــوديــا ، أى مــا يـــوازى مليون 

و155 ألفا و882 جنيها مصريا تقريبا.

 .. و370 ألف جنيه 
مستحقات 3 عمال 

 
كما جنح املكتب فى تسوية مشكلة  3 عمال 
مصريني وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 89 
ألفا و 369 رياال سعوديا أى ما يوازى 370 ألفا 

و881 جنيها مصريا تقريبا.

توفير 50 فرصة عمل 
لراغبى نقل الكفالة 

وقام املكتب  بتوفير 50  فرصة عمل عن 
طــريــق نــقــل الــكــفــالــة بــشــركــة  »تــيــك أواي« 
اخلارجية  الطلبات  توصيل  عــن  املسئولة 
ملــطــاعــم الــبــيــك الــشــهــيــرة بــاملــمــلــكــة بجدة 
براتب 10 ريال على كل طلب، وبدل وقود 
80 ريال أسبوعيا، وتسلم املستحقات من 

راتب ووقود كل 15 يوما من الشهر.

إطالق برنامج« الفحص المهني« لضمان كفاءة 

العمالة المهنية المستقدمة للسوق السعودي

١٠٩
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تمثيل 
عماىل

أبريل ٢٠٢١ ١١٠

توفير 20 فرصة عمل للمصريين جدة :
راغبى نقل الكفالة بالسعودية

التمثيل  مكتب  أن  سعفان،  محمد  العاملة  الــقــوى  وزيــر  أعلن 
العمالى التابع للوزارة بالقنصلية املصرية بجدة باململكة العربية 
السعودية، جنح فى توفير 20 وظيفة )مندوب مبيعات( عن طريق 
الشركات  أكبر  من  الناغى  يوسف  محمد  مبجموعة  الكفالة  نقل 
باململكة بجدة، براتب أساسى 2350 رياال وتأمني طبى ، و25% بدل 
ــازة شهر مــدفــوعــة األجــر،  ســكــن، و700 ريـــال بــدل مــواصــالت، وإجــ

فضال عن عمولة شهرية بناء على ما حتقق من مبيعات.
وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالى باخلارج تبذل كل 
لها  عمل  فــرص  وتوفير  املصرية  العمالة  تسويق  أجــل  من  اجلهد 

بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدًا أن شغل الـ 20 فرصة عمل سوف 
يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على 

شركات أخرى. 
وأوضح التقرير الذى تلقاه الوزير من امللحق العمالى وليد عبد 
الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة ، حيث  قام بالتفاوض 
املــذكــور،  واملــزايــا  بــالــرواتــب  فــرصــة عمل  لتوفير 20  املجموعة  مــع 
مشيرا إلى أنه  للتوصيل وارسال السيرة الذاتية على »الواتس أب« 

 ، 00966567850122
. rcruitment@fmcg.mynaghi.com : او االمييل

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، 
التابع  العمالى  التمثيل  تقريًرا عبر مكتب 
باململكة  بجدة  املصرية  بالقنصلية  للوزارة 
على  متابعته  إطــار  فى  السعودية،  العربية 
ــدار الــســاعــة يــومــيــا مــع املــكــاتــب العمالية  مـ
أحوال العمالة املصرية فى دول العمل بعد 
انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(.

من  الــوزيــر  تلقاه  الـــذى  التقرير  وأوضـــح 
املــلــحــق الــعــمــالــى ولــيــد عــبــد الـــــرزاق أحمد 
إلى  فيه  العمالى بجدة، لفت  املكتب  رئيس 
أن وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان 
من  العامة  الصحة  حلماية  تتجه  باململكة 
خــالل فــرض التحصني مــن فــيــروس كورونا 
ابتدا  وذلــك  األنــشــظــة،  مــن  بعدد  للعاملني 

من شهر شوال 1442 هجرية.

تقريره  فــى  بــجــدة  العمالى  امللحق  وقـــال 
ــة  األنـــشـــطـ إن  ــة:  ــلــ ــامــ ــعــ الــ الـــــقـــــوى  لـــــوزيـــــر 
املطاعم  هــى  التحصني  لــفــرض  املستهدفة 
ومــحــالت بــيــع األغـــذيـــة بــأنــواعــهــا، ومــحــال 
التجميل  وصـــالـــونـــات  الـــرجـــالـــي،  احلـــالقـــة 
املتاحة  اخليارات  أن  إلى  مشيرا   ، النسائية 
أخذ  العاملني عبر  الشأن حتصني  هــذا  فى 
للعاملني  األسبوعى  والفحص  اللقاحات، 
أيــام،   7 كــل  سلبى   PCR فحص  باألنشطة: 

والفحص على نفقة املنشأة ملوظفيها.
ــد عــبــد  ــيــ ــى ولــ ــالـ ــمـ ــعـ ــق الـ ــحـ ــلـ وأوضــــــــح املـ
الـــــــرازق، أن مـــن مـــزايـــا الــتــحــصــني، حــمــايــة 
الصحة العامة للمجتمع، وتفادى ظهور أى 
لعودة احلياة  والسعى  األنشطة،  تفشيا فى 

لطبيعتها، والتوسع فى أخذ اللقاحات.

تلقاها مكتب التمثيل العماىل بجدة .. 

تحصين العاملين فى 3 
أنشطة من فيروس كورونا
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حلوانى سويت باالس
حلويات شرقية وغربية

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان
وزير القوى العاملة

 الدكتور أيمن مختار
  محافظ الدقهلية
أحمد القللى 

وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية

وشعب الدقهلية الكريم
 بمناسبة العيد القومى للمحافظة

مع تحيات

مجدى عبدالله حسين
شربين شارع فلسطين - ت : ٠٥٠٣٩٢٩٠٠٦

شركة البيلي للصناعات 
الكيماوية البيلي جروب 
)ندكو لصناعات التغليف(

لصاحبها السيد 
 عزت البيلي عبد العزيز عبد المجيد

النشاط: )خلط وتعبئة بوية سبراي – خلط 
وتعبئة سيلكون – قص وتجهيز شريط 
الصق بالستيك » سيلوتيب شيكارتون« 

– قص وتجهيز شريط الصق ورق »دوكو« – 
مواسير كرتونية(

حلوانى الملكة

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان
وزير القوى العاملة

 الدكتور أيمن مختار
  محافظ الدقهلية
أحمد القللى 

وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية

وشعب الدقهلية الكريم
 بمناسبة العيد القومى للمحافظة

مدارس 
المنيالوى

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان وزير القوى العاملة

 الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية
أحمد القللى 

وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية

وشعب الدقهلية الكريم
 بمناسبة العيد القومى للمحافظة

مع تحيات مدير المدرسة

على محمود على المنيالوى

شربين -  ترعة غنيم
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تتقدم اللجنة بالتهنئة إلى
محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة

واللواء أسامة القاضى محافظ املنيا
وجبالى املراغى رئيس احتاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البرى

و اللواء / محمود خليل  مدير أمن املنيا 
والسادة مديرى إدارات املرور باملنيا

و وليد عبدالرحمن وكيل وزارة  القوى العاملة باملنيا

مبناسبة العيد القومى ملحافظة املنيا

وليد عبدالرحمنمحمد محمود سعفاناللواء / أسامة القاضى جبالى املراغى

سيد رشدي سيدإبراهيم محمد قناوي

رئيس اللجنة 
إبراهيم محمد قناوي

أمني الصندوق 
عصام سيد عباس

نائب أول 
مصطفي ياسني محمد

مساعد أمني الصندوق 
محمد جناتي خليل

نائب ثان 
رفاعي توفيق محمود

مساعد األمني العام 
ماهر يحيي فرغلي

األمني العام 
سيد رشدي سيد

عضو 
محمد عبد الرحيم رمضان

اللجنة النقابية 
للعاملني بالنقل 

البرى باملنيا

تتقدم اللجنة بالتهنئة إلى
محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة

واللواء أسامة القاضى محافظ املنيا
وجبالى املراغى رئيس احتاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البرى

و اللواء / محمود خليل  مدير أمن املنيا 
والسادة مديرى إدارات املرور باملنيا

و وليد عبدالرحمن وكيل وزارة القوى العاملة باملنيا

مبناسبة العيد القومى ملحافظة املنيا

أمين كامل محمد

طارق راشد بازيد

جمال فاروق محمد

جبالى املراغى

محمد على جمال

جرجس أنور كامل

عادل محمود سيد

محمد محمود سعفان

بهاء الدين محمد صالح

مصطفى محمد الريدى

وليد عبدالرحمن

اللواء / أسامة القاضى

رئيس اللجنة 
جمال فاروق محمد

أمني الصندوق 
مصطفى محمود حسن

نائب أول 
عادل محمود سيد

مساعد أمني الصندوق 
جرجس أنور كامل

مساعد األمني العام 
مصطفى محمد الريدى

األمني العام 
طارق راشد بازيد

أعضاء : 
مؤمن أحمد سيد - أمين كامل محمد - محمد على جمال - بهاء الدين محمد صالح

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البرى بسمالوط
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تتقدم اللجنة بالتهنئة إلى
محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة

واللواء أسامة القاضى محافظ املنيا
وجبالى املراغى رئيس احتاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البرى

و اللواء / محمود خليل  مدير أمن املنيا 
والسادة مديرى إدارات املرور باملنيا

و وليد عبدالرحمن وكيل وزارة  القوى العاملة باملنيا

مبناسبة العيد القومى ملحافظة املنيا

وليد عبدالرحمنمحمد محمود سعفاناللواء / أسامة القاضى جبالى املراغى

رمضان حسني حسننيازي محمد وجيه فهمى

رئيس اللجنة 
نيازي محمد وجيه فهمي

أمني الصندوق 
رمضان حسني حسن

نائب رئيس اللجنة 
مختار صابر سرور محمد

مساعد أمني الصندوق 
ناصر محروس محمد حسن

مساعد األمني العام 
عالء عبد اهلل ذكي عبد الرحمن

األمني العام 
حمادة زلعة أحمد نوح

أعضاء :
 األمير طلعت أبو غنيمة - محمد رفاعي أحمد - محمد عبد العزيز مزيد محمد

اللجنة النقابية 
للعاملني بالنقل 
البرى ببنى مزار

حمادة زلعة أحمد نوح
مختار صابر سرور محمد

األمير طلعت أبو غنيمة

تتقدم اللجنة بالتهنئة إلى
محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة

واللواء أسامة القاضى محافظ املنيا
وجبالى املراغى رئيس احتاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البرى

و اللواء / محمود خليل  مدير أمن املنيا 
والسادة مديرى إدارات املرور باملنيا

و وليد عبدالرحمن وكيل وزارة القوى العاملة باملنيا

مبناسبة العيد القومى ملحافظة املنيا

وليد عبدالرحمنمحمد محمود سعفاناللواء /أسامة القاضى جبالى املراغى

محمود أحمد مهني حمادة

رئيس اللجنة 
محمود أحمد مهني حمادة

أمني الصندوق 
مؤمن إبراهيم كمال السيد

نائب رئيس اللجنة 
مصطفي محمود أحمد محمد

مساعد أمني الصندوق 
محمود سعيد محمود أحمد

مساعد األمني العام 
أدريس صفوت أدريس

األمني العام 
محمد خلف علي حسن

عضو 
شعبان عبد العزيز عباس

اللجنة النقابية 
للعاملني بالنقل 

البرى مبطاى

مؤمن ايراهيم
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سيناريوهات الدراسة فى النصف 
الثانى للعام الدراسى الحالي

114

تقرير : انتصار سليمان 

» العمل« تناقش أطراف القضية

بدأ النصف الثانى من العام الدراسى عقب سلسلة من اإلجراءات 
التى اتخذتها الدولة فى النصف األول من العام الدراسى ذاته، بهدف 
ال��دراس��ة منذ منتصف  ك��روون��ا بتعليق  ف��ي��روس  ال��ط��اب م��ن  حماية 
امتحانات  وتأجيل  أسبوعني،  العام  أج��ازة نصف  ومد  تقريبا،  فبراير 
الدراسى،  العام  الثانى من  النصف  فى  الدراسة  لبداية  األول  التيرم 
وذل���ك ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال��رئ��ي��س ع��ب��د ال��ف��ت��اح السيسى ب��ض��رورة 
االل���ت���زام ال��دق��ي��ق بتطبيق اإلج�������راءات االح���ت���رازي���ة ع��ن��د اس��ت��ئ��ن��اف 
الدراسة باملدارس، مع منح أولياء أمور الطاب حرية اختيار الطريقة 
احلضور  خال  من  س��واء  الدراسى  العام  أبنائهم  الستكمال  األنسب 
الفعلى بعد فتح املدارس، أو من خال التعلم عن بعد بتوفير منصات 

ومصادر التعليم الرقمي.
وبالفعل بدأ الترم الثانى بعد امتحانات الترم األول للطاب بداية 
من الصف الرابع االبتدائى حتى الصف الثانى الثانوى، كما متكنت 
اجلامعات املصرية من تنظيم عملية االمتحانات لطابها .. وجنحت 
فى  العالى  التعليم  ووزارة  الفنى  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارت���ا 

تقييم طابها وانتظام الدراسة.
التربية والتعليم

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موقفها 
من العام الدراسى، وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 
العام  ام��ت��ح��ان��ات  وم��واع��ي��د  ال��دراس��ة  ع���ودة  خريطة  الفنى  والتعليم 

الدراسى اجلارى لكل من مرحلة رياض األطفال حتى الصف الثالث 
الثانى  الصف  الصف  االبتدائى حتى  الرابع  الصف  االبتدائى، ومن 

اإلعدادى بدون غياب بنفس جداول الفصل الدراسى األول.
الدراسى استثنائى  العام  وق��ال شوقى فى مؤمتر صحفى: إن هذا 
بسبب جائحة كورونا، وأن الوزارة استعدت بكل اإلجراءات االحترازية 
ال��دراس��ى، مب��ا يضمن حماية  ال��ع��ام  اس��ت��م��رار  ال��ت��ى تضمن  املطلوبة 
ال��ط��اب وامل��ع��ل��م��ني، م��وض��ح��ا أن���ه مت إع����داد ج����دول ت��ب��ادل��ى حلضور 
ال��ط��اب، مماثل لنفس  ال��ازم بني  التباعد  امل���دارس، يحقق  الطاب 

أيام احلضور بالفصل الدراسى األول.
امل��دارس هى  أي��ام الدراسة فى  ولفت »شوقى« إلى أن عملية تقليل 
مجرد خطة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيه الرئيس 
بترك حرية حضور الطاب للمدارس، يقوم ولى األمر بالتوقيع على 
إقرار فى حال اختياره استكمال أبنائهم الدراسة عن بعد دون احلضور 

للمدرسة لضمان غياب الطالب عن املدرسة بعلم ولى األمر.
ضوابط احلضور

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عددا من الضوابط 
وال��ن��ص��ائ��ح اخل���اص���ة ألول���ي���اء األم�����ور حل��م��اي��ة ال���ط���اب م���ن ف��ي��روس 
كورونا وهى تشجيع الطاب على الرياضة والنظافة، واختيار األكل 
الصحي، وجتنب إرسالهم للمدارس إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم أو 
اإلصابة بأى أعراض اشتباه، الفًتا إلى أن هناك نصائح أخرى ملديرى 

انتظمت منذ أيام الدراسة فى النصف الثانى للعام الدراسى 2020 – 2021 وسط تكهنات وشائعات 
كثرية حول مستقبل العام الدراسى الجارى فى ظل املوجة الثانية من جائحة كورونا، األمر الذى 

جعل من األسر املصرية فى حرية وخوف من أمرها، هل توافق على انتظام أبنائها فى املدارس؟ أم تكتفى 
بالدراسة »اونالين« ؟ والكثري من األسئلة األخرى التى تدور بذهن أولياء األمور حول مستقبل أبنائها، 

والخاصة بطريقة االمتحانات وطريقة التقييم، وسيناريوهات العام الدراسى .
السطور القادمة تحاول اإلجابة عن هذه األسئلة، وتكشف عن سيناريوهات الدراسة فى النصف 

الثانى للعام الدراسى.
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امل��دارس واملعلمني واإلداري��ني، تتمثل فى تهوية الفصول 
يوميا،  املدرسة  وتنظيف  الطاب،  أدوات  وتعقيم  جيدا، 
واحلفاظ على املسافات اآلمنة، وقياس درجات احلرارة 
خاصة بعد أن مت توزيع 3 كواشف حرارية لكل مدرسة 

من ال�60 ألف مدرسة قبل بدء العام الدراسى اجلديد.
وأك��دت ال���وزارة أن��ه مت وض��ع ضوابط محددة غلق 
كورونا  ح��االت  فيها  تظهر  التى  التعليمية  املنشآت 
بالتعاون مع وزارة الصحة، سواء غلق فصل أو أكثر 

أو مدرسة بالكامل أو محافظة بالكامل.  
شائعات وحقائق

مع انتهاء امتحانات الترم األول جلميع الصفوف 
التاني،  الدراسى  الدراسة للفصل  وانتظام  الدراسية، 

ان��ت��ش��رت ش��ائ��ع��ات ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعى 
ب��داي��ةً م��ن شهر رم��ض��ان بسبب املوجة  ال��دراس��ة  بتعليق 

مصر  فى  انتشارها  واملتوقع  ك��ورون��ا،  فيروس  من  الثالثة 
مع توقيت شهر رمضان الكرمي، خاصة فى ظل ارتفاع أعداد 

م��ا نفته وزارة  ان��خ��ف��اض األع����داد، وه��و  ك��ورون��ا بعد  مصابى 
التربية والتعليم، مؤكدة استكمال الدراسة 

بشكل طبيعي.
وق���ال امل��ص��در إن ال�����وزارة ت���درس تعديل 
اخلريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى 
الدراسة  الستكمال  املناهج؛  من  حذفه  أو 
بالترم الثاني، غير أن اخليار الثانى ال يتم 
ال��ل��ج��وء إل��ي��ه إال إذا ت��أزم��ت األم����ور، وذل��ك 
والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  ت��ش��دي��د  ظ��ل  ف��ى 
والتعليم الفني، على عدم حذف أى أجزاء 
م���ن امل��ن��اه��ج ب��اع��ت��ب��اره��ا ح��ل��ق��ات متصلة 

بعضها ببعض .
قلق وحيرة

من جانبهم أعلن أولياء األمور عن قلقهم من استكمال 
أبنائهم للمدارس،  الدراسى، وحيرتهم فى حضور  العام 

رياض  فى مرحلة  ابنى   - أم عمار   - تقول هبة محمد 
األط����ف����ال، وه����ى م��رح��ل��ة ت��أس��ي��س وت��ع��ل��م م���ن خ��ال 
ال��ت��واص��ل م��ع ال��زم��اء وم���درس ال��ف��ص��ل،  خاصة وأن 
مدرس  خ��ال  من  الطالب  ملستوى  الوحيد  التقييم 
الفصل، األمر الذى يجعلنا فى حيرة من أمرنا هل 
املنزل،  فى  بتعليمه  أكتفى  أم  احل��ض��ور،  فى  نستمر 
م��ؤك��دة أن النصف األول م��ن ال��ع��ام ال��دراس��ى  شهد 

حضورا ضعيفا جدا من الطاب.
بينما تؤكد سمر محمود - مدرسة اجنليزى - أن 

امل�����دارس اس��ت��ع��دت الس��ت��ق��ب��ال ال���ط���اب م���ع االل���ت���زام 
باإلجراءات االحترازية املطلوبة، مشيرة إلى استكمال 

عدم  مبعنى  األول،  التيرم  طريقة  بنفس  املناهج  ش��رح 
الفصل،  داخل  للدرس  التفصيلى  الشرح  على  االعتماد 

أسستها  التى  التعليمية  املنصات  على  الكلى  واالعتماد 
األم��ور  على  واالستفسار  للمناقشة  الفصل  وت��رك  ال���وزارة، 

غير الواضحة.
وقالت »محمود« بحسب توجيهات وزير التربية والتعليم ال 
نية مطلقا إللغاء الدراسة باملدارس - باعتبارها أفضل طريقة 
للتعلم والتواصل مع الطاب - كذلك يبقى نظام االمتحانات 
فشل  بعد  الطاب  لتقييم  متبعة  كطريقة  التقليدى  بشكله 
الغش  على  األم��ور  وأولياء  الطاب  واعتماد  األبحاث،  جتربة 

ونقل األبحاث من بعضهم البعض .

السيسى يوجه بإعطاء أولياء األمور حرية 

وزير الرتبية والتعليم : استكمال 

األختيار والطريقة األنسب 

الدراسة بشكل منتظم وتطبيق َالية 

الستكمال الدراسة

االمتحانات لتقييم الطالب
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االجتماعية  ال��ت��أم��ي��ن��ات  ق��ان��ون  ح���ول   : س��ت��ون 
واملعاشات اجلديد – اجلزء العشرون

مبوجب  واملعاشات  االجتماعية  التأمينات  قانون  صدر 
م��ق��االت��ن��ا  ون���ت���ن���اول يف   ،  2019 ل��س��ن��ة   148 رق����م  ال���ق���ان���ون 
الشهرية مبشيئة اهلل تعالى بدء من عدد املجلة عن شهر 
حيث   ، القانون  ه��ذا  تضمنه  مبا  التعريف   2019 سبتمبر 

تناولنا املوضوعات اآلتية:
ت��ع��اري��ف ه��ام��ة - ال��ف��ئ��ات اخل��اض��ع��ة - أن�����واع ال��ت��أم��ن 
االج��ت��م��اع��ى - اإلج��ب��ار واالخ��ت��ي��ار ف��ى تطبيق ال��ق��ان��ون ، 
احلقوق  من  املعاش  أوصاحب  عليه  املؤمن  حرمان  وع��دم 
تعريف   - الشيخوخة  سن  توحيد   - املستحقة  التأمينية 
أج��ر االش��ت��راك ، ودخ��ل االش��ت��راك - االش��ت��راك��ات املمولة 
ل��ل��ن��ظ��ام وم��ل��خ��ص ع����ام ل��اش��ت��راك��ات امل��م��ول��ة ل��ل��ن��ظ��ام - 
ش���راء امل���دد - م��ع��اش ت��أم��ن الشيخوخة وال��ع��ج��ز وال��وف��اة 
الواحدة يف تأمن الشيخوخة والعجز  الدفعة  - تعويض 
وال���وف���اة – امل��ك��اف��أة - ت��أم��ن اص���اب���ات ال��ع��م��ل )ال��ن��ص��وص 
القانونية – الشرح التفصيلى - أمثلة تطبيقية : حساب 
معاش وتعويض الدفعة الواحدة عن إصابة العمل ، تكرار 

االصابة(
ونستكمل يف هذا العدد مبشيئة اهلل تعالى:

القسم الثالث : أمثلة تطبيقية
ثالثا

 إعادة الفحص
مثال رقم )1(

ب��ت��اري��خ 2015/3/12  مل��ؤم��ن ع��ل��ي��ه إص���اب���ة ع��م��ل  وق��ع��ت 
وإس��ت��م��ر حت��ت ال��ع��اج إل���ى أن ث��ب��ت ع��ج��زه ع��ج��زا جزئيا 
ل��ك��ل من  ي���ك���ون  احل���ال���ة  ه����ذه  ف���ى   ،  2015/8/15 ب��ت��اري��خ 
األط��راف الثاثة أصحاب احلق فى طلب إعادة الفحص 
الطبى ، طلب ذلك مرة واحدة فى كل من الفترات األتية :

الفترة م�ن إل�ى

1
2
3
4
5

2015/8/16
2016/2/16
2016/8/16
2017/8/16
2018/8/16

2016/2/15
2016/8/15
2017/8/15
2018/8/15
2019/8/15

ماحظات :
1- ت�م حتديد الفترات الزمنية م�ن تاريخ ثبوت العجز 

وليس من تاريخ حدوث اإلصابة.
2- الفترات الزمنية إلعادة الفحص عددها 5 فترات .

3- ع�������دم ط��ل��ب إع�����ادة ال��ف��ح��ص ال��ط��ب��ى خ����ال إح���دى 
الفترات يسقط احلق فى طلب إعادة الفحص عنها .

4- طلب أى م�ن األط��راف الثاث إع��ادة الفحص خال 
إحدى الفترات ال يسقط حق األطراف األخرى فى طلب 

إعادة الفحص عن ذات الفترة .
مثال رقم )2(

بفرض أنه فى املثال السابق )رق��م 1( لم يتقدم أى من 
األطراف الثاثة بطلب إعادة الفحص اإل فى 2016/7/3 
، إذا يكون طلب إعادة الفحص عن الفترة الزمنية األولى 

التى إنتهت فى2016/2/15 قد سقط احلق فيه .
مثال رقم )3(

بفرض أنه فى املثال رقم )1( لم يتقدم أى من األطراف 
الثاثة بطلب إعادة الفحص حتى 2019/8/15 . 

فى هذه احلالة يكون قد سقط حق جميع األطراف ف�ى 
طلب إع�ادة الفحص النقضاء  4 سنوات من تاريخ ثبوت 

العجز .
مثال رقم )4(

116

بقلم : محمد حامد الصياد
مستشار التأمني اإلجتماعي ، وكيل أول وزارة التأمينات ) األسبق ( 

رئيس صندوق التأمني االجتماعى للعاملني باحلكومة ) األسبق (

التأمينات االجتماعية و الوعى التأمينى

مباشر  بشكل   ، مصر  فى  مواطن  كل  لتشمل  تشريعيا  االجتماعى  التأمني  مظلة  امتدت 
)املؤمن عليهم وأصحاب املعاشات ( ، وبشكل غري مباشر ) املستحقني عن املؤمن عليهم وأصحاب 

املعاشات ( .
ومع امتداد هذه املظلة تشريعيا ، إال أنها لم تمتد فى الواقع العملى بالشكل املأمول ، ويرجع 
ذلك فى األساس إىل نقص الوعى التأمينى لدى املخاطبني بأحكام نظم التأمني االجتماعى ، 
والذى يتمثل بصفة أساسية فى عدم معرفة املبادئ واملفاهيم والحقائق املتعلقة بهذا النظام 

الهام ملجموع املواطنني .
مدى  على  وأساسى  هام  بدور  تقوم  التى   ، العريقة  املجلة  هذه  خالل  ومن  اإلطار  هذا  وفى 
، نتناول بعض املوضوعات ذات العالقة بالوعى  أكثر من نصف قرن فى نشر الوعى التأمينى 

التأمينى التى نأمل االستفادة منها .
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ت���ق���دم م���ؤم���ن ع��ل��ي��ه ب��ط��ل��ب إلع������ادة ال��ف��ح��ص ب��ت��اري��خ 
2021/2/20 حيث قدرت نسبة العجز ب 40% وكانت نسبة 

العجز السابقة بتاريخ 2020/2/15 هى ذات النسبة.
فى هذه احلالة ال يتم إجراء تعديل وتظل قيمة املعاش 

املستحق كما هى .
مثال رقم )5(

ب��ف��رض أن ن��س��ب��ة ال��ع��ج��ز األول�����ى ف���ى امل���ث���ال رق���م ) 4 ( 
كانت 50 % ، وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت هذا العجز هو 

1000جنيه  ، وبالتالى فقد كانت قيمة املعاش:
1000 ×  80 %  ×  50 %    = 400.00 جنيه

وح��ي��ث ع��دل��ت ن��س��ب��ة ال��ع��ج��ز إل����ى40 % إذا ت��ع��دل قيمة 
املعاش إلى : 

1000  ×  80 %  ×  40 %   = 320.00 جنيها 
ويستحق املعاش بالقيمة املعدلة إعتبارا من أول الشهر 
التالى لتاريخ إعادة الفحص الطبى ، أى من 2021/3/1 .

وال حت���دد أي���ة م��دي��ون��ي��ة ع��ن امل���دة ال��س��اب��ق��ة ع��ل��ى ب��داي��ة 
إستحقاق املعاش بالقيمة املعدلة .

مثال رقم )6(
بفرض أن نسبة العجز األول��ى فى املثال رقم )4( كانت 
35 % وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت هذا العجز 2000 جنيه 

وبالتالى فقد كانت قيمة املعاش :
2000 × 80 % × 35 % = 560 جنيها 

تعدل  إذا   %40 إل��ى  ق��د عدلت  العجز  أن نسبة  وب��ف��رض 
قيمة املعاش إلى :

2000 × 80 % × 40 % = 640 جنيها 
ويستحق املعاش بالقيمة املعدلة إعتبارا من أول الشهر 
التالى لتاريخ إعادة الفحص الطبى ، أى من 2021/3/1 ، 
وال تصرف أية فروق عن املدة السابقة على بداية إستحقاق 

املعاش بالقيمة املعدلة .
مثال رقم )7(

ق����درت ن��س��ب��ة ال��ع��ج��ز مل��ؤم��ن ع��ل��ي��ه ب��ت��اري��خ 2020/2/20 
وقد   ، 4000 جنيه  التسوية  أج��ر  ك��ان  وح��ي��ث   %  35 بنسبة 
حددت جهة العاج إلع��ادة الفحص سنة من تاريخ ثبوت 
 2021/2/20 بتاريخ  فحصه  أعيد  فقد  وبالتالى   ، العجز 

حيث عدلت نسبة العجز إلى%30
وعلى ذلك فإنه :

1- يتم إيقاف املعاش إعتبارا من 2006/3/1 والذى كانت 
قد حددت قيمته كما يلى :

4000 × 80 % × 35  %  =     1120 جنيها 
2- يستحق تعويض دفعة واحدة ويحدد كما يلي
4000 × 80 % × 30  % × 48 شهرا = 46080 جنيها .

3- ال يتم حتصيل ما مت صرفه من معاش حتى نهاية 
نسبة  أس��اس  على  حتديده  والسابق  الفحص  إع��ادة  شهر 

العجز األولى .
مثال رقم )8(

املؤمن عليه 20  الناجتة عن إصابة  العجز  ق��درت نسبة 
% وك��ان��ت جهة ال��ع��اج ق��د ح��ددت إلع���ادة فحصه سنة من 

تاريخ ثبوت العجز، وقد حددت النسبة الناجتة عن إعادة 
الفحص بذات النسبة السابق تقديرها وهى 20 %.

وفى هذه احلالة ال يتم أى إجراء وتظل قيمة التعويض 
املستحق والتى مت صرفها عند ثبوت العجز ألول مرة كما 

هى.
مثال رقم )9(

بفرض أن نسبة العجز الناجتة عن إعادة الفحص فى 
املثال رقم 8 السابق قد خفضت إلى 15% فى هذه احلالة 
املستحق  التعويض  قيمة  وت��ظ��ل  إج���راء  أى  يتم  ال  أي��ض��ا 

والتى مت صرفها عند ثبوت العجز ألول مرة كما هى .
مثال رقم )10(

بفرض أن نسبة العجز الناجتة عن إعادة الفحص فى 
املثال رقم 8 قد عدلت إلى 25 % ، وكان متوسط األجر الذى 

حددت على أساسه قيمة التعويض 2000 جنيه . 
أى أن قيمة التعويض السابق صرفه على أس�اس نسبة 

العجز األولى 20 % كان كما يلى :
2000 × 80 % × 20 % × 48  = 15360جنيها .

وتكون قيمة التعويض املستحق على أساس نسبة العجز 
املحددة نتيجة إعادة الفحص كما يلى :

2000 × 80% × 25 % × 48       = 19200جنيه.
وعلى ذلك يحدد فرق التعويض املستحق كما يلى :

19200– 15360= 3840 جنيها 
مثال رقم )11(

 %  20 بنسبة  عمل  أص��اب��ة  نتيجة  العجز  درج���ة  ح���ددت 
بتاريخ 2020/2/12 عن متوسط أجر 1000جنيه ، وبتاريخ 
درجة  ح��ددت  حيث  العجز  درج��ة  تقدير  أعيد   2021/8/5

العجز بنسبة 40 % وعلى ذلك فإنه :
العجز  نسبة  اس��اس  على  امل��ع��اش  قيمة  حتديد  يتم   -1

األخيرة كما يلى :
1000 × 80 % × 40 % = 320 جنيها 

األخ��ي��رة  العجز  نسبة  أس���اس  على  امل��ع��اش  يستحق   -2
إعتبارا من 2021/9/1 .

العجز  نسبة  ع��ن  اإلف��ت��راض��ى  امل��ع��اش  قيمة  حت���دد   -3
األولى كما يلى :

1000 × 80% × 20 % = 160 جنيها 
4- جملة امل��ع��اش اإلف��ت��راض��ى ع��ن امل���دة م��ن أول الشهر 
الشه�ر  نه�اية  حتى  األول��ى  العجز  نسبة  فيه  ثبتت  ال��ذى 
ال�ذى ثبتت في�ه نسب�ة العجز األخي�رة )املدة من2020/2/1-

2021/8/31= 19 شهر( 
160 × 19 شهر = 3040 جنيها 

5- تعويض الدفعة الواحدة السابق صرفه عن النسبة 
األولى = 

1000 × 80 % × 20 % × 48 = 7680 جنيها 
امل��ع��اش = 7680 -  ال��واج��ب خصمه م��ن  التعويض  ف��رق 

3040  = 4640 جنيها 
6- ي��ت��م خ��ص��م قيمة ف���رق ال��ت��ع��وي��ض ال��س��اب��ق حت��دي��ده 
بالبند السابق بواقع 4/1 املعاش املستحق شهريا إعتبارا 
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منه  يخصم  ح��ي��ث  جنيها   320 وم���ق���داره   2021/9/1 م��ن 
شهريا 80 جنيها حلساب هذا الدين .

مثال رقم )12(
بتاريخ 2020/7/15 ثبت عجز مؤمن عليه نتيجة إصابة 
عمل ، حيث قدرت نسبة العجز ب� 40 % - وقد طلبت الهيئة 
املعنية بالتأمن الصحى إعادة مناظرته بعد سنة من هذا 
 ، التاريخ أى فى 2021/7/15 وقد مت إخطاره بهذا املوعد 
ولكنه لم يتقدم إلع�ادة الفحص اال فى 2021/10/4 حيث 

قدرت درجة العجز بذات النسبة السابقة )%40( .
فى هذه احلالة :

الشهر  )أول  م���������ن2021/8/1  امل���ع���اش  ص���رف  ي��وق��ف   -1
التالى للتاريخ املحدد إلعادة الفحص(.

2- نظرا ألن نسبة العجز لم تتغير فإنه يظل مستحقا 
م��ن 2021/8/1  وي��ع��اد ص��رف��ه  ال��س��اب��ق حت��دي��ده  للمعاش 
)تاريخ إيقاف صرف املعاش( ، حيث لم تتغير نسبة العجز 
الناجتة عن إعادة الفحص عن النسبة املحددة ألول مرة .

مثال رقم )13(
بفرض أن نسبة العجز فى املثال رقم ) 12 ( كانت 30 % 
فقط ثم كانت نتيجة إعداة الفحص أيضا 30 % فى هذه 

احلالة :
التعدل قيمة التعويض السابق صرفه وتظل قيمته كما 

هى حيث لم تتغير نسبة العجز
مثال رقم )14(

ب��ف��رض أن ن��س��ب��ة ال��ع��ج��ز ال��ن��اجت��ة ع��ن إع����ادة الفحص 
باملثال رقم ) 12 ( كانت 35 % ، فى هذه احلالة :

الشهر  أول   (  2021/8/1 م��ن  امل��ع��اش  ص���رف  ي��وق�����ف   -1
التالى للتاريخ املحدد إلعادة الفحص( 

2- تعدل قيمة املعاش على أساس النسبة اجلديدة .
3- ي����ع����اد ص�����رف امل����ع����اش ب��ال��ق��ي��م��ة امل���ع���دل���ة إع���ت���ب���ارا 
من2021/8/1 )تاريخ إيقاف املعاش( وذلك لنقصان نسبة 
العجز الناجتة عن إعادة الفحص عن نسبة العجز األولى.

مثال رقم )15(
بفرض أن نسبة العجز الناجتة عن إعادة الفحص فى 

املثال رقم)12( كانت %30 . 
فى هذه احلالة :

الشهر  أول   (  2021/8/1 م��ن  امل��ع��اش  ص���رف  ي��وق�����ف   -1
التالى للتاريخ املحدد إلعادة الفحص(.

اس��اس  على  املستحق  التعويض  قيمة  حت��دي��د  يتم   -2
النسبة الناجتة عن إعادة الفحص.

صرف  إي��ق��اف  ويستمر  التعويض  قيمة  ص��رف  يتم   -3
املعاش .

4- ال يتم حتصيل ما مت صرفه من معاش حتى نهاية 
الشهر الذى كان مقررا إلعادة الفحص والسابق حتديده 

على اساس نسبة العجز األول .
مثال رقم )16(

بفرض أن نسبة العجز فى املثال رقم ) 12 ( كانت 30 % 
فقط ثم عدلت نتيجة إع��ادة الفحص إلى 20 % فى هذه 

احلالة : 

ال تعدل قيمة التعويض السابق صرفه وتظل قيمته كما 
هى .

مثال رقم )17(
ب��ف��رض أن ن��س��ب��ة ال��ع��ج��ز ال��ن��اجت��ة ع��ن إع����ادة الفحص 

باملثال رقم ) 12 ( كانت 50 % فى هذه احلالة :
الشهر  أول   (  2021/8/1 م��ن  امل��ع��اش  ص���رف  ي��وق�����ف   -1

التالى للتاريخ املحدد إلعادة الفحص(.
2- تعدل قيمة املعاش على اساس النسبة اجلديدة .

3- ي��ع��اد ص���رف امل���ع���اش ب��ال��ق��ي��م��ة امل��ع��دل��ة إع��ت��ب��ارا من 
2021/11/1 ) أول الشهر التالى إلع��ادة الفحص ( وذلك 
لزيادة نسبة العجز الناجتة عن إعادة الفحص عن نسبة 

العجز األولى .
التوقف من 2021/8/1  املعاش عن فترة  4- يتم ص��رف 
إع����ادة  ف��ي��ه  مت  ال����ذى  ال��ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة   2021/10/31 ح��ت��ى 

الفحص على أساس قيمته قبل تعديل نسبة العجز .
مثال رقم )18(

بفرض أن نسبة العجز فى املثال رقم ) 12 ( كانت 20 % 
فقط ثم عدلت نتيجة إع��ادة الفحص إلى 30 % فى هذه 

احلالة :
1- يعاد حساب التعويض على أساس النسبة املعدلة .

2- ي���ص���رف ل���ه ال���ف���رق ب���ن ال��ت��ع��وي��ض امل���ع���اد ح��س��اب��ه 
والتعويض السابق صرفه .

مثال رقم )19(
امل��ث��ال رق��م ) 12 ( كانت 20  ف��ى  بفرض أن نسبة العجز 
إل��ى 40 %: )يتم  % فقط ثم عدلت نتيجة إع��ادة الفحص 

االسترشاد باملثال رقم 11(.
1- حتدد جملة معاش إفتراضى عن النسبة األولى من 
أول الشهر الذى ثبتت فيه نسبة العجز األولى حتى نهاية 

الشهر الذى مت فيه إعادة الفحص .
2- يحدد فرق التعويض املنصرف بخصم جملة املعاش 

اإلفتراضى من قيمة التعويض السابق صرفه .
النسبة  أس���اس  امل��س��ت��ح��ق ع��ل��ى  امل��ع��اش  3- حت���دد قيمة 

املعدلة .
أول  املعدلة من  النسبة  أس��اس  املعاش على  4- يستحق 

الشهر التالى إلعادة الفحص.
5- يخصم فرق التعويض من املعاش املستحق فى حدود 

الربع .
مثال رقم )20(

الفئات  م�ن  عليه  ملؤم�ن  اإلص��اب��ى  العجز  درج���ة  ق���درت 
التى ال تتقاضى أج�را فى 2020/5/20 بنسبة 70% وتقرر 
إعادة مناظرته بعد سنة ، ولكنه لم يتقدم إلعادة الفحص 
اإل فى 2021/9/12 حيث حددت درجة العجز بنسبة %100.

 فى هذه احلالة :
1 - يستح�ق معاش عجز جزئى من 2020/5/1.

حيث احل��د األدن���ى ألج��ر االش��ت��راك ف��ى ه��ذا التاريخ = 
1000 جنيه

احلد األدنى للمعاش = 1000 × 65 % = 650 جنيها .
يرفع الى 900 جنيه
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معاش العجز اجلزئى = 900 × 50 % = 450 جنيها
 2 - يستح�ق معاش عجز ك�امل متدرج بدون أج�ر إعتبارا 
من 2021/10/1 ) أول الشهر التالى لتاريخ إعادة الفحص 
إع��ادة الفحص  وذلك لزيادة نسبة العجز املحددة نتيجة 

عن النسبة األولى( .
مبراعاة أنه فى حتديد قيمة املعاش يعتد باحلد األدنى 
ألج��ر االش��ت��راك فى تاريخ ثبوت العجز وه��و 1000 جنيه 
، ول��ي��س ب��احل��د األدن���ى ألج��ر االش��ت��راك ف��ى ت��اري��خ اع��ادة 

الفحص وهو 1200 حنيه .
وح��ي��ث احل���د األدن����ى ألج���ر االش���ت���راك ف��ى ت��اري��خ ثبوت 

العجز = 1000 جنيه
احلد األدنى للمعاش = 1000 × 65 % = 750 جنيها .

يرفع الى 900 جنيه
مثال رقم )21(

بفرض أن نسبة العجز التى قررت للمؤمن عليه باملثال 
رقم )20( فى املرة األولى كانت 80% ، ثم قدرت درجة العجز 

عند إعادة الفحص بنسبة %70 .
فى هذه احلالة :

1 - يستح�ق معاش عجز جزئى من 2020/5/1.
حيث احل��د األدن���ى ألج��ر االش��ت��راك ف��ى ه��ذا التاريخ = 

1000 جنيه
احلد األدنى للمعاش = 1000 × 65 % = 650 جنيها .

يرفع الى 900 جنيه
معاش العجز اجلزئى = 900 × 80 % = 720 جنيها
2 - يعدل معاش العجز اجلزئى من 2021/10/1.

ح��ي��ث احل���د األدن����ى ألج���ر االش���ت���راك ف��ى ت��اري��خ ثبوت 
العجز = 1000 جنيه

احلد األدنى للمعاش = 1000 × 65 % = 650 جنيها .
يرفع الى 900 جنيه

معاش العجز اجلزئى = 900 × 70 % = 630 جنيها
رابعا

التحكيم الطبي
  مثال رقم )1(

بعدم ثبوت  العاج  ق��رار جهة  بتاريخ 2020/6/15 صدر 
عجز مؤمن عليه كان قد وقعت له إصابة عمل .

وقد تقدم املؤمن عليه بطلب إعادة النظر فى قرار جهة 
العاج خال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار .

وبتاريخ 2020/9/12 صدر قرار جلنة التحكيم بتحديد 
نسبة عجز عن اإلصابة املشار اليها مقدارها %10 .

ي��ت��م حت��دي��د ت��ع��وي��ض ال��دف��ع��ة ال���واح���دة املستحق على 
ت��اري��خ ص���دور ق���رار جهة العاج  أس���اس أج��ر التسوية ف��ى 
املطعون فيه )2020/6/15( ، وليس تاريخ صدور قرار جلنة 

التحكيم )2020/9/12(
مثال رقم )2(

ب��ف��رض أن ق����رار ج��ه��ة ال���ع���اج امل��ط��ع��ون ف��ي��ه ف���ى امل��ث��ال 
السابق كان قد حدد نسبة العجز ب� 25 % ، وكان التكييف 
عليه  املؤمن  لتعمد  نتيجة  كانت  بأنها  للحالة  القانونى 
، وبالتالى فإنه لم يستحق تعويض الدفعة  إصابة نفسه 

الواحدة عن اإلصابة .
التحكيم الطبى قد ح��دد نسبة  ق��رار جلنة  أن  وبفرض 

العجز عن هذه االصابة بنسبة %30  .
الدفعة  امل��ؤم��ن عليه تعويض  ف��ى ه��ذه احل��ال��ة يستحق 

الواحدة لتجاوز نسبة العجز %25 .
ي��ت��م حت��دي��د ت��ع��وي��ض ال��دف��ع��ة ال���واح���دة املستحق على 
ت��اري��خ ص���دور ق���رار جهة العاج  أس���اس أج��ر التسوية ف��ى 
املطعون فيه )2020/6/15( ، وليس تاريخ صدور قرار جلنة 

التحكيم )2020/9/12(
مثال رقم )3(

بفرض أن قرار جلنة التحكيم فى املثال رقم )2( كان قد 
حدد نسبة عجز مقدارها 35 % .

للخدمة حتدد  يكن منهيًا  ل��م  العجز  ه��ذا  أن  وب��ف��رض 
مستحقاته كما يلى :

يتم حتديد معاش العجز اجلزئى املستحق على أساس 
العاج املطعون  ق��رار جهة  تاريخ ص��دور  التسوية فى  أجر 
جلنة  ق�����رار  ص�����دور  ت���اري���خ  ول���ي���س   ،  )2020/6/15( ف��ي��ه 

التحكيم )2020/9/12(
ال���ذى ث��ب��ت فيه  امل��ع��اش م��ن أول ال��ش��ه��ر  ويستحق ه���ذا 

العجز املحدد وفقًا للقرار املطعون فيه 
)2020/6/15( – أى يستحق املعاش من 2020/6/1.

ه���ذا م��ع م���راع���اة أن امل��ؤم��ن ع��ل��ي��ه ل��م ي��ك��ن ق��د استحق 
جهة  بقرار  املحددة  النسبة  عن  الواحدة  الدفعة  تعويض 
العاج املطعون فيه )10%( بإعتبار أن هذه النسبة الجتاوز 
25% ، وأن التكييف القانونى لإلصابة أنها كانت متعمدة .

مثال رقم )4(
بفرض أن حالة االصابة املشار اليها باملثال رقم )2( لم 
تكن متعمدة وبالتالى فقد استحق للمؤمن عليه تعويضًا 

من دفعة واحدة .   
وبفرض أنه قد صدر قرار جلنة التحكيم بتعديل نسبة 
عجز  معاش  ل��ه  استح�ق  فق�د  وبالتال�ى   ،  %  35 ال���  العجز 
ب��امل��ث��ال رق���م )3( اع��ت��ب��ارًا من  مل��ا سب�ق بيان�ه  ج��زئ��ى وف��ق��ًا 

 .2020/6/1
التعويض  فى هذه احلالة يتطلب األمر استرداد قيمة 

السابق صرفه بالكامل .
ماحظة هامة :

ي��راع��ى ف��ى احل����االت ال��ت��ى ت��ق��ل فيها نسبة ال��ع��ج��ز عن 
35 % ويستحق املؤمن عليه تعويضًا من دفعة واح��دة عن 
إعتراضه على  بعدم  إق��رار  أن يؤخذ عليه   ، العمل  اصابة 
النسبة التى حددتها جهة العاج وذلك قبل صرف قيمة 
التعويض  ه��ذا  قيمة  إس��ت��رداد  يتعذر  ال  حتى  التعويض 
اذا م��ا أدى الطعن ف��ى ه��ذا ال��ق��رار إل��ى ص���دور ق���رار جلنة 
التحكيم بتحديد نسبة عجز تؤدى إلى إستحقاق معاش 

وفقًا ملا مت بيانه فى املثال السابق .
التى  النسبة  على  إع��ت��راض��ا  عليه  للمؤمن  م��اك��ان  واذا 
حددتها جهة العاج فإنه يجب اإلنتظار فى هذه احلالة 
حل���ن ص����دور ق����رار جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ط��ب��ى وال�����ذى على 

أساسه يتم صرف مستحقاته عن اإلصابة.
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مستشارك
القانونـى

العمل  صاحب  رف��ض  عامل  يسأل 
امل��واف��ق��ة ل���ه ع��ل��ي أج�����ازة س��ن��وي��ة مل��دة 
أثناء  واعتبره  العمرة  أي��ام ألداء  ستة 
األج������ازة م��ت��غ��ي��ب��ا ع���ن ال��ع��م��ل ، وق���ام 
امل��ت��ص��ل مل��دة  ال��غ��ي��اب  بفصله ب��ح��ج��ة 
عشرة أيام علما بأن العامل له رصيد 
رئيسة  واف��ق  أن  أج���ازات يكفي وسبق 
املباشر  شفاهة علي األجازة وال توجد 
ظروف عمل غير عادية تواجه املنشأة؟

** أوال: منح املشرع مبقتضي نص املادة 48 
صاحب   2003 لسنة   12 رق��م  العمل  قانون  من 
العمل سلطة حتديد مواعيد األجازة السنوية 
يحد  وال   , وظ��روف��ه  العمل  مقتضيات  حسب 
ه���ذه ال��س��ل��ط��ة إال ال���ت���زام واح����د ع��ل��ي صاحب 
أجازة  العامل علي  العمل وهو وج��وب حصول 
أي��ام متصلة  سنوية مدتها 15 يوما منها ستة 

علي األقل.
مبرر  أو  سبب  دون  ال��ع��ام��ل  تغيب  إن  ث��ان��ي��ا: 
مشروع أكثر من عشرة أيام متتالية يعد خطأ 
جسيما من العامل يبرر لصاحب العمل طلب 
بشرط  املختصة  العمالية  املحكمة  من  فصلة 
أن يسبق الفصل إنذار كتابي بعد تغيبه خمسة 
أي��ام وه��ذا الشرط ينبئ عن وج��وب أن يخطر 

العامل صاحب العمل بسبب غيابة.
امل��ع��روض��ة يتبني م��ن خ���ال أوراق  واحل��ال��ة 
العامل حتقق شروط استحقاق األجازة وهي:

1- ال���ع���ام���ل ل���ه رص���ي���د أج�������ازات ي��س��م��ح له 
بذلك.

2- العامل تقدم بطلب األج��ازة قبل القيام 
بها بوقت كاف.

3- العامل لم يتجاوز حدود األجازة املسموح 
له بها قانونا.

وم��ق��ت��ض��ي��ات��ه تسمح  ال��ع��م��ل  ان ظ����روف   -4
للعامل بالقيام باألجازة.

ح��ي��ث ال ت���واج���ه امل��ن��ش��أة ظ����روف ع��م��ل غير 
عادية وان رئيسة املباشر قرر بأنة ال مانع من 

قيامة باألجازة .
ث��ال��ث��ا: االن��ذارال��ك��ت��اب��ي ب��ال��غ��ي��اب ي��ج��ب أن 
يتم بعد مرور خمسة أيام متتالية والثابت أن 
االنذار األول أرسل للعامل بعد مرور ثاثة أيام 
وهذا مخالفة للقانون ذلك ألنة إذا كان مباح 
ت��راخ��ي ص��اح��ب ال��ع��م��ل ب���االت���زار ب��ع��د خمسة 
أي���ام ال ي��ب��اح ل��ه إرس���ال االت����زار قبل م���رور تلك 
الفترة م��ع أن ال��ه��دف م��ن االن��ذاره��و ال��وق��وف 
علي أسباب غياب العامل أما و  قد اتصل علم 
صاحب العمل بسبب   الغياب وهو سفر العامل 
ف���االت���زار يف ه���ذه احل��ال��ة يفقد  ال��ع��م��رة  ألداء 

قيمته القانونية.
العمل قد  ك��ان صاحب  إذا  العبرة  إن  راب��ع��ا: 
تعسف يف فصل العامل أو لم يتعسف – وعلي 
ما جري بة قضاء محكمة النقض املصرية  - 
محيطة  كانت  التي  واملابسات  بالظروف  هي 
ال��ع��ام��ل يف هذه  ب��ع��دة .الن  ب��ة وق��ت الفسخ ال 
احلالة املعروضة لم يجهل سبب انقطاعه بل 

استخدام صاحب  قبل  السبب  أفصح عن هذا 
العمل سلطته يف الفسخ.

وخ����اص����ة أن اس���ت���خ���دام ال���ع���ام���ل حل���ق���ه يف 
األجازات وعلي ما تنص علية املادة  120 بند6 
املشروعة  املبررات  العمل اليعد من  قانون  من 

والكافية إلنهاء عاقة العمل.
ت��ع��د ف��ص��ا تعسفيا من  امل��ع��روف��ة  واحل���ال���ة 

جانب صاحب العمل .
وس�����������ؤال : ع������ن ط����ري����ق����ة ح���س���اب 
األج����ر امل��س��ت��ح��ق ع��ن س��اع��ات العمل 
م����ن����ش����أة ص���ن���اع���ي���ة؟ اإلض�����اف�����ي�����ة يف 
** يستحق العامل أجرا عن ساعات العمل 
اإلضافية يف أيام العمل املعتادة محسوبا علي 
علي  مقسوما  املعتاد  ال��ي��وم  اج��ر  قيمة  أس���اس 
ساعات العمل املقررة وهي 7 ساعات ومضروبا 
 %35 إليها  يضاف  اإلضافية  العمل  ساعات  يف 
إذا كان التشغيل نهارا أو 70% إذا كان التشغيل 

ليا.             
ت���س���أل إح�����دى اجل���ه���ات ع���ن م��دى 
العاملني  من  مجموعة  قيام  قانونية 
ب��ت��ب��ن��ى ب���ع���ض امل���ط���ال���ب اجل��م��اع��ي��ة 
ل���ع���م���ال م���ن���ش���أة وف������ى س���ب���ي���ل ل��ف��ت 
العام  وال���رأى  العامة  السلطة  انتباه 
دع�����ت إل�����ى اع���ت���ص���ام ع���م���ال ال��ش��رك��ة 
ب��داخ��ل��ه��ا، وق��ام��ت ب��ت��وزي��ع م��ن��ش��ورات 
داخل  االعتصام  على  العمال  حتض 
أس��وار الشركة .ه��ل ه��ذا الفعل يجوز 
م���س���اءل���ة م��رت��ك��ب��ي��ه��ا ع���ن���ه ت��أدي��ب��ي��ا 
،ع���ل���م���ا ب���أن���ه���م ل���ي���س���وا م����ن أع���ض���اء 
؟ ال��ن��ق��اب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  إدارة  م��ج��ل��س 
** أوال :ط��ب��ق��ا ل��ن��ص امل����ادة 59 م��ن ق��ان��ون 
العمل يشترط فى الفعل الذى جتوز مساءلة 
بالعمل،  صلة  ذا  يكون  أن  تأديبيا  عنه  العامل 
وحتدد الئحة اجلزاءات املخالفات واجلزاءات 
املقررة لها مما هو منصوص عليه فى املادة 60 
من هذا القانون ومبا يحقق تناسب اجلزاء مع 

املخالفة .
وق��د اش��ت��رط امل��ش��رع مبقتضى ن��ص الفقرة 
األول������ى م���ن امل������ادة 59 ف���ى ال��ف��ع��ل ال�����ذى ُي��ع��د 
العمل  ن��ظ��ام  أو  ال��وظ��ي��ف��ى  للسلوك  مخالفة 
ف��ى امل��ن��ش��أة ,ومن ث��م ي��ج��وز م��س��اءل��ة ال��ع��ام��ل 
أى   – بالعمل  صلة  ذا  يكون  أن   – تأديبيا  عنه 
تكون املخالفة قد وقعت أثناء العمل أو بسببه 
وفى عبارة أشمل أال يكون الفعل منبت الصلة 

بالعمل .
املنشأة  داخل  العامل  املنحرف من  السلوك 
بنظامها  ويعبث  فيها  املتبعة  بالقواعد  يخل 
فى اإلخال بنظام املنشأة والعبث بحسن سير 
العمل،  ص��اح��ب  أوام���ر  وع��ص��ي��ان  فيها،  العمل 
أو من ميثله عن املنشأة ُيعد من قبيل اخلطأ 
ال���ت���أدي���ب���ى، وه�����ذا ال���س���ل���وك امل���ن���ح���رف ينسب 

للعامل داخل نطاق العمل .
العامل  يرتكبها  أن  يتصور  التى  واألخطاء 
ذل��ك اشترط  قد تستعصى على احلصر وم��ع 

املشرع أن حتدد الئحة اجل��زاءات، واملخالفات 
واجل��زاءات املقررة لها مما هو منصوص عليه 
ف���ى امل�����ادة 60 م���ن ق���ان���ون ال��ع��م��ل ومب����ا يحقق 

تناسب اجلزاء مع املخالفة .
ع���ق���وب���ة ال���ت���ح���ري���ض ع���ل���ى اإلض��������راب غ��ي��ر 
امل���ش���روع ع���ن ال��ع��م��ل واالع���ت���ص���ام داخ�����ل مقر 
املحكمة  العرض على  بعد  الفصل  العمل هى 

العمالية املختصة .
م��ط��ب��وع��ات  أو  م���ن���ش���ورات  إدخ�������ال  أن  ك���م���ا 
نوعها  ك��ان  أي��ا  اإلدارة  م��ن  إذن  ب��دون  وتوزيعها 
وس��������واء ك�����ان ف����ى ه�����ذه ال���ب���ي���ان���ات ض�����رر ع��ل��ى 
أو الصالح العام، أو لم يكن فيها ضرر  املنشأة 
ه��و فعل ميثل   ، ال��ع��ام  الصالح  أو  املنشأة  على 
مخالفة معاقب عليها طبقا لائحة اجلزاءات 
التاديبية النموذجية الصادرة بالقرار الوزارى 

رقم 185 لسنة 2003 .
ت��ب��ن��ى م��ط��ال��ب ج��م��اع��ي��ة لعمال  : إن  ث��ان��ي��ا 
امل��ف��اوض��ة اجل��م��اع��ي��ة بشأنها،  امل��ن��ش��أة إج����راء 
وح����ق ال����دع����وة إل����ى اإلض�������راب امل����ش����روع تثبت 
ألح��ك��ام  طبقا  ُ��ش��ك��ل��ة  امل ال��ن��ق��اب��ي��ة  للمنظمات 
 1976 لسنة   35 رق��م  العمالية  النقابات  قانون 

وتعدياته .
ذلك ألنه توجد ضمانات مقررة لثبوت صفة 
املنظمة  إدارة  مجلس  ع��ض��وي��ة  وه���ى  للعامل 
النقابية، وقد احتفظ املشرع مبقتضى أحكام 
املقررة  بالضمانات  العمل  قانون  من   74 امل��ادة 
مجالس  عضاء  أل  العمالية  النقابات  بقانون 

إدارة املنظمات النقابية .
وتبنى املطالب الفردية للعامل يختلف عن 
األخير  لتعلق  لهم  اجلماعية  امل��ط��ال��ب  تبنى 
ال��ع��م��ل، واخ��ت��اف  بتحسني ش����روط وظ����روف 
ق���واع���د وإج�������راءات ت��س��وي��ة ك���ل م��ن��ه��م��ا، ل��ذل��ك 
وكالة  العمل  قانون  ألحكام  طبقا  املشرع  منح 
قانونية للنقابة العامة املعنية بنشاط املنشأة 

للقيام بهذا الدور .
أح�����د ال���ع���ام���ل���ني ب���وظ���ي���ف���ة م��دي��ر 
مبيعات بشركة صناعات غذائية )ش 
التى  ( ونطاق عمله املحافظة  .م  م   .
يقع بها املركز الرئيسى للشركة يسأل 
عن مدى قانونية نقله إلى محافظة 
مجاورة فى وظيفة مدير مبيعات بناء 
على خطاب صادر من رئيس الشركة 
ع��ل��م��ا ب���أن���ه ل����م ي���رت���ك���ب أى خ���ط���أ ؟
** العبرة فى حتديد ما إذا كان قرار النقل 
امل��ت��ض��رر م��ن��ه ي��ت��ض��م��ن أو ال ي��ت��ض��م��ن ت��ن��زي��ل 
لوظيفة العامل املنقول هى ومؤدى هذا القرار 

وأثره ال بلفظه أو شكله .
ونقل العامل – حق جلهة العمل – شرط أن 
التشبث  للعامل  وليس  العمل،  ملصلحة  يكون 
بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان 
معني طاملا نقل إلى وظيفة إخرى تعادلها فى 

الدرجة والراتب 
 3  /  12 63 ق جلسة  لسنة   6649 رق��م  طعن 

. 2000 /
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إعداد : عيد سيد عبدالواحد
مدير عام التأمينات باملركز الرئيسى

 السؤال االول: يسال عاطف سيد: توفى مؤمن عليه 
 16 التأمني  فى  اشتراكه  مدة  وكانت   2019/9/20 فى 
فى  اال  املعاش  صرف  بطلب  األرملة  تتقدم  ولم  سنة 
احلالة  هذه  فى  املعاش  حساب  يتم  2020  ،فهل  ابريل 
وفقا ألحكام قانون التأمني االجتماعى رقم 79 لسنة 
االجتماعية  التأمينات  قانون  ألحكام  وفقا  ام   1975

واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؟
- تنص املادة )18( من قانون التأمني االجتامعى الصادر بالقانون رقم 79 

لسنة 1975 عىل أنه :
-   )) يستحق املعاش ىف الحاالت اآلتية :-

................................................................................................... -1

..................................................................................................  -2
الجزىئ  العجز  او  الكامل  العجز  او  للوفاة  عليه  املؤمن  خدمة  إنتهاء   -3
ايا  املستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل وذلك 

كانت مدة اشرتاكه ىف التأمني 
-  وتنص املادة )25( من ذات القانون عىل أنه :- يستحق املعاش اعتبارا 

من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب االستحقاق ...(
- وحيث أن السيد املذكور إنتهت خدمته بالوفاة ىف 2019/9/20  ويف ظل 
العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبالتايل نشأ حق املستحقني ىف املعاش 
من 2019/9/1 ويتم حساب املعاش وفقا ألحكام هذا القانون وال يغري من 
ذلك تقديم طلب الرصف ىف ابريل 2020 ىف ظل العمل بقانون التأمينات 

االجتامعية واملعاشات رقم 148 لسنة 2019 .
املقصود  هو  ما  جبر:  سيد  ويسأل  الثاني  السؤال   

بتعويض األجر فى تأمني املرض ؟
االجتامعية  التأمينات  قانون  املرض ىف  تأمني  األجر ىف  بتعويض  -املقصود 
واملعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019  ، ويخضع لهذا الحق فقط 
فئة العاملني لدى الغري ، ما يرصف للمؤمن عليه من تعويض أجر نتيجة 
فقده ألجره نتيجة تحقق الحالة املرضية ,وهنا نفرق بني األمراض العادية 
ملدة  التعويض  هذا  يرصف  العادية  األمراض  ىف  حيث  املزمنة,  واألمراض 
90 يوما بنسبة 75% من أجر االشرتاك األخري,ثم تزاد هذه النسبة إىل%85 
عن 90 يوما التالية ، بحد أقىص 180 يوما ىف السنة امليالدية الواحدة  ،أما 
االشرتاك  أجر  من   %100 بنسبة  التعويض  هذا  املزمنة يف رصف  األمراض 
األخري دون مدة زمنية محددة اىل أن يشفى املؤمن عليه أو تستقر حالته 

استقرارا ميكنه من العودة ملبارشة عمله او يتبني عجزه 
، وذلك  بالنسبة للمؤمن عليها فإنها تستحق باإلضافة إىل ما تقدم  - أما 
تؤديه  األخري،  أجره  من   %  75 يعادل  األجر  عن  تعويضا  الوضع  حالة  ىف 
الحمل  إجازة  مدة  عن  وذلك   ، األجر  تعويض  برصف  املختصة  الجهة 

والوضع املنصوص عليها بقانون العمل او بأنظمة 
العاملني املدنيني بالدولة أو بالقطاع العام بحسب 
األحوال,برشط أال تقل مدة اشرتاكه ىف التأمني عن 

عرشة أشهر .
يحدد األجر األخري عىل أساس :

- األجر األخري بالنسبة لعنارص األجر غري املرتبطة 
باإلنتاج

- أما تلك املرتبطة باإلنتاج فيحدد األجر األخري عىل 
عىل  أديت  التى  لألجور  الشهرى  املتوسط  أساس 
أساسها االشرتاكات عن هذه العنارص خالل السنة 

السابقة عىل بداية استحقاق تعويض األجر .
ال��ث��ال��ث: وي��س��أل  على  ·ال���س���ؤال 
أحمد: ما هو تعويض االجر فى تأمني 

البطالة ؟
قانون  ىف  البطالة  تأمني  ىف  االجر  -  تعويض 
بالقانون  الصادر  واملعاشات  االجتامعية  التأمينات 
رقم 148 لسنة 2019 ، ويخض لهذا التأمني فقط 
يستحق   ، والخاص  العام  بالقطاعني  العاملني 

عقد  أو  الخدمة  انتهاء  لتاريخ  الثامن  اليوم  من  ابتداء  البطالة  تعويض 
العمل بحسب األحوال , ويستمر رصف التعويض اىل اليوم السابق لتاريخ 
التحاق املؤمن عليه  بعمل او ملدة 12 اسبوعا ايهام اسبق ، ومتتد هذه 
املدة اىل 28 اسبوعا عند تعطل  املؤمن عليه للمرة االوىل اذا كانت مدة 
االشرتاك ىف هذا التأمني تتجاوز 36 شهرا ,كام يرصف التعويض خالل فرتة 

التدريب املهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة .
للنسب  التعطل وفقا  عليه خالل مدة  للمؤمن  البطالة  تعويض  - ويقدر 

التالية من اجر االشرتاك األخري :
1 -75%لألربعة أسابيع األوىل .

2 – 65%لألربعة أسابيع الثانية 
3 – 55%لألربعة أسابيع الثالثة 

4 – 45 %لباقى األسابيع 
هو  م��ا   : عيد  مصطفى  :وي��س��أل  ال��راب��ع  ال��س��ؤال   · 

املقصود باملعاش االضافى؟
االشرتاك  الجر  االقىص  الحد  عن  أجره  يزيد  الذى  عليه  للمؤمن  يجوز 
التأمينى ان يطلب الحصول عىل معاش إضايف من الهيئة مقابل االشرتاك 
يجاوز  ال  مبا  التأمينى  االشرتاك  ألجر  األقىص  الحد  عن  الزائد  الجزء  عن 

)100% (  من الحد األقىص ألجر االشرتاك .
-1- يخضع لهذا النظام :-

الغري - فئة أصحاب األعامل ومن ىف حكمهم - فئة  العاملني لدى  - فئة 
العاملني املرصيني بالخارج .

2 – نسبة االشرتاكات ىف نظام املعاش اإلضايف بواقع 10% شهريا يتحملها 
املؤمن عليه.

3 – تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخيص لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة 
االشرتاكات املحصلة ، وعائد االستثامر من أول الشهر التاىل إليداع املبالغ 

ىف الحساب الشخىص .
4 – يستحق  املعاش اإلضايف ىف حالة استحقاق املؤمن عليه معاشا وفقا 
ألي حالة من حاالت استحقاق املعاش ىف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة 
دفعة  عىل  الشخىص  الحساب  رصيد  بقسمة  اإلضايف  املعاش  ويحسب   ،
الحياة ىف تاريخ االستحقاق . ويضاف هذا املعاش إىل املعاش املستحق ىف 

تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة .
5 – ىف حالة وفاة املؤمن عليه او صاحب املعاش دون وجود مستحقني 

للمعاش يرصف الرصيد املتوافر ىف الحساب الشخىص للورثة الرشعيني 
6 – ىف حالة استحقاق املؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لعدم توافر 
يرصف  والوفاة  والعجز  الشيخوخة  تأمني  ىف  املعاش  استحقاق  رشوط 
الرصيد املتوافر ىف الحساب الشخىص للمؤمن عليه او املستحقني لتعويض 

الدفعة الواحدة بحسب األحوال .
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 تابع محمد سعفان وزير القوى العاملة  دورة 
بالوحدات  اجل��دد  للمستثمرين  األعمال  ري��ادة 
مديرية  تنظمها  التي  جرجا  بغرب  الصناعية 
املهني   التدريب  مبركز  بسوهاج  العاملة  القوي 
18 مستثمرًا،  املقبل  ل�  وتستمر حتي اخلميس 
باإلشتراك مع جهاز تنمية املشروعات املتوسطة 
وذلك   ، باملحافظة  الصغر  ومتناهية  والصغيرة 
ف��ى إط����ار م���ب���ادرة »ح��ي��اة ك��رمي��ة« ال��ت��ى أطلقها 
ال��رئ��ي��س ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ى ، م��ا ي��س��ه��م فى 
ت��ش��غ��ي��ل ال���ش���ب���اب وت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع���ات ص��غ��ي��رة 

خلفض معدالت البطالة.

 وأوض���������ح ال����دك����ت����ور ه����ش����ام أح����م����د أب����وزي����د 
تعريف  ال����دورة  ه���ذه  يف  ي��ت��م  املديرية أنه  م��دي��ر 
امل��دي��ري��ة  م��ن  امل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات  املستثمرين  
: السالمة والصحة املهنية، وتأمني  يف مجاالت 
بيئة العمل ، واحلقوق والواجبات الواردة بقانون 
والتدريب   ، والتشغيل   ، 2003 لسنة   12 العمل 

املهني .
 وأشار إلي أنه يتم  أيضا التعريف باخلدمات 
املشروعات س��واء كانت  املقدمة من جهاز تنمية 
خ���دم���ات م��ال��ي��ة أو غ��ي��ر م��ال��ي��ة ، الف���ت���ا إل����ي أن 
قبل  م��ن  تنفيذها  سيتم  ال��ت��ي  امل��ش��روع��ات  أهم  

املعادن  وتشكيل  تصنيع  يف  تتمثل  املستثمرين 
، وت��ص��ن��ي��ع ال���ك���اب���الت ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ، وال��ع��ب��وات 
ال����ورق  م���ن  ال����رص����اص  وأق������الم  البالستيكية،  
،واألدوات املنزلية البالستيكية ، واملواد الغذائية 
، وإعادة  تدوير العبوات البالستيكية ، واألعالف. 
ال��دورة  نادر عبدالظاهر مدير  افتتاح  حضر 
ف����رع ج���ه���از ت��ن��م��ي��ة امل���ش���روع���ات ، وع��ب��دال��رح��ي��م 
ع���ث���م���ان رئ���ي���س وح������دة امل����ش����روع����ات ال��ص��غ��ي��رة 
ال��ت��دري��ب  إدارة  السيد مدير  وإل���ه���ام  ب��اجل��ه��از، 
معتمد  م����درب  ع��ب��دال��رح��م��ن  وأس���ام���ة  املهني ، 

باجلهاز.

القوي العاملة  تنظم دورة
 لريادة األعمال للمستثمرين الجدد بسوهاج

وزير القوي العاملة ونقيب الصحفيين يستجيبان
 لحل األزمة المالية لتقنين أوضاع جريدة العمال العريقة

محمد  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وي  وزي�����ر   استجاب 
رش���وان،   ض��ي��اء  الصحفيني  ونقيب  س��ع��ف��ان، 
العمال  الزمالء الصحفيني بجريدة  ملناشدة 
ب��ال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ل حل��ل األزم����ة امل��ال��ي��ة التي 
تتعرض لها اجلريدة والتي تسببت يف توقف 
إصدارها، وعدم تقنني أوضاعها  لدى املجلس 
األع����ل����ى ل��ت��ن��ظ��ي��م اإلع�������الم  امل���ع���ن���ي ب��ه��ي��ك��ل��ة 
الصحف، األمر الذى قد يؤدي لتوقفها متامًا 
عن الصدور وإلغاء الترخيص نهائيًا  خاصة 
أن قانون هيكلة الصحف واملواقع اإللكترونية 
اجلديد ألزم كافة الصحف األسبوعية  بسداد 

مبلغ وقدره ٥30 ألف جنيه  .
يكون  ألن  الصحفيني  ن��ق��ي��ب  ت��دخ��ل  وق���د 
سنوات    ٥ علي  العمال  جل��ري��دة  املبلغ  س���داد 
قيمة القسط السنوي 106 آالف جنيه ، ووافق 
وزي���ر ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ي مساهمة ال����وزارة 
مببلغ 76 ألف جنيه اجلزء األكبر من القسط 
األول على يتم النظر يف األقساط املتبقية يف 
ال��الح��ق��ة، يف ح��ني تتحمل نقابة  م��واع��ي��ده��ا 
قيمة  باقى  جنيه  أل��ف   30 مبلغ  الصحفيني 

النقابة  بإجماع مجلس  بقرار  األول  القسط 
يف اجتماعه األخير يوم ٤ مارس املاضي.

وش��������دد وزي��������ر ال�����ق�����وي ال����ع����ام����ل����ة ون���ق���ي���ب 
أولى  العمال هي  أن جريدة  الصحفيني علي 
قرار  جاء   التي   العريقة  العمالية  الصحف 
إص����داره����ا ع����ام 1٩66 ب��ام��ت��ي��از م���ن ال��رئ��ي��س 
مصر  عمال  ل��دور  تقديرًا  عبدالناصر  جمال 
الوطني، وظلت جريدة العمال منذ إصدارها 
داع���م���ة ل��ل��دول��ة امل��ص��ري��ة ويف ط��ل��ي��ع��ة ال��ق��وى 
الوطنية التي تتبنى قضايا الوطن والعمال، 
التعبئة  فكرة  تبنت  إعالمية  آل��ة  أه��م  فكانت 
ال��ت��ب��رع للمجهود  ال��ع��م��ال  وت��وج��ي��ه  ال��ع��ام��ة 
ل��ب��ن��اء  االس���ت���ن���زاف  ح����رب  أث���ن���اء  احلربي  يف 
ال���ق���وات  ودع�����م  وت��ط��وي��ر  الصواريخ   ح���ائ���ط 
املسلحة الباسلة لرد اإلعتبار، وهو ما حتقق 
يف أكتوبر1٩73 واستمرت تؤدي دورها الوطني 
على أكمل وجه وتصدت لكل محاوالت تقسيم 
الوطن واملجتمع وأخونة الدولة يف ظل حكم 
الداعمة  وك��ان��ت  اإلره��اب��ي��ة  وجماعته  امل��رش��د 

لثورة 30 يونيو  2013.

ضياء رشوان
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.. وحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى 
المحافظات لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتهم

أع��ل��ن محمد س��ع��ف��ان وزي��ر 
العاملة أن مديريات  ال��ق��وى 
على مستوى  العاملة  ال��ق��وى 
ح���ال���ًي���ا  ت����ق����وم  م���ح���اف���ظ���ة   27
بحصر العمالة غير املنتظمة 
على أرض الواقع، مشيًرا إلى 
ألفا مبدينة  أن��ه مت حصر 2٥ 
وتسجيلها  اجلديدة  العلمني 
واس����ت����خ����راج ش����ه����ادات ق��ي��اس 
م���س���ت���وى امل�����ه�����ارة وت���رخ���ي���ص 
م���زاول���ة احل���رف���ة واس��ت��خ��راج 
ب�����ط�����اق�����ات ق����وم����ي����ة ج����دي����دة 

باملهنة.
العاملة  القوى  وزي��ر  وأش��ار 
إل������ى أن������ه ي����ج����رى اس���ت���ك���م���ال 
احل���ص���ر وال��ت��س��ج��ي��ل ح��ال��ًي��ا 
اإلداري��ة  العاصمة  مشروعات 
اجل������دي������دة، ح���ي���ث مت ح��ص��ر 
وت���س���ج���ي���ل م����ا ي����زي����د ع����ن 12 
أل���ف ع��ام��ل م��ن ال��ع��م��ال��ة غير 
امل��ن��ت��ظ��م��ة، وإص������دار ش��ه��ادات 
ق������ي������اس م�����س�����ت�����وى امل�������ه�������ارة، 
وت����رخ����ي����ص م�����زاول�����ة امل���ه���ن���ة، 
الف����ت����ا إل������ى أن����ن����ا م��س��ت��م��رون 
مشروعات  ب��اق��ى  شركات  ف��ى 
ال��ع��اص��م��ة اجل����دي����دة، وذل���ك 
ف���ى إط�����ار امل����ب����ادرة ال��رئ��اس��ي��ة 
»ح����ي����اة ك���رمي���ة ل���رع���اي���ة ه���ذه 
صحًيا واجتماعًيا  ال���ف���ئ���ة 

وتأميًنيا متهيًدا لوضع خطة 
ومنظومة متكاملة لرعاية.

ول����ف����ت »س����ع����ف����ان« إل������ى أن 
حسابات الرعاية االجتماعية 
وال����ص����ح����ي����ة ل���ل���ع���م���ال���ة غ��ي��ر 
تتحمل  ب�����ال�����وزارة  امل��ن��ت��ظ��م��ة 
تكاليف إصدار شهادات قياس 
م���س���ت���وى امل�����ه�����ارة، وت��رخ��ي��ص 
م�����زاول�����ة امل���ه���ن���ة واس����ت����خ����راج 
ب�����ط�����اق�����ات ال������رق������م ال���ق���وم���ى 
ل���ل���ع���م���ال ب���امل���ه���ن���ة اجل����دي����دة 
ال���ت���ى ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ي��ه��ا ف��ع��ل��ًي��ا 
م��ن خ���الل مصلحة األح���وال 
البطاقة  تسليم  ويتم  املدنية، 

اجل���دي���دة ل��ل��ع��ام��ل ف���ى ال��ي��وم 
التالى .

 وف����ى ن��ف��س اإلط������ار ق��ام��ت 
م����دي����ري����ة ال�����ق�����وى ال���ع���ام���ل���ة 
وتسجيل  بحصر  ب��ب��ورس��ع��ي��د 
ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة فى 
وامل��ق��اول��ون  أوراس��ك��وم  شركتى 
بها نحو  وال��ت��ى يعمل  ال��ع��رب 
فى  منتظم  عامل غير   ٤000
م��ش��روع محطة م��ص��رف بحر 
ال��ص��رف  م��ي��اه  لتنقية  ال��ب��ق��ر 

الزراعى  .
وكشف مدير املديرية السيد 
أن مت احلصر  السنجابى عن 

ق��ي��اس  ش����ه����ادات  واستخراج  
م���س���ت���وى امل�����ه�����ارة، وت��رخ��ي��ص 
ل��ن��ح��و 1٥00  امل���ه���ن���ة  م����زاول����ة 
ندوات  عن عقد  عامل، فضالً 
ت��وع��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني ب��ال��ش��رك��ات 
ل����ت����وض����ي����ح أوج���������ه ال����رع����اي����ة 
التى  والصحية  اإلجتماعية 
ي��ت��م ت��وف��ي��ره��ا ل��ل��ع��م��ال��ة غير 
تطبيق  مع مراعاة  املنتظمة 
ك��اف��ة اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة 
وال���ت���ب���اع���د االج���ت���م���اع���ى ب��ني 
ال��ع��م��ال ل��ل��وق��اي��ة م��ن ان��ت��ش��ار 

فيروس كورونا املستجد .

سعفان يتابع التفتيش علي 64515 منشأة 
لمتابعة اإلجراءات االحترازية لمواجهة كورونا

ي��ت��اب��ع وزي�����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة محمد 
 ٥1٥ و  أل��ف��ا   6٤ ع��ل��ى  التفتيش   ، س��ع��ف��ان 
املاضية   11 الشهور  خالل  وشركة  مصنعًا 
على اإلج��راءات االحترازية على مستوى 
الرئيس  عليها  ش���دد  وال��ت��ي  امل��ح��اف��ظ��ات، 
ع��ب��د ال���ف���ت���اح ال��س��ي��س��ى، ب����ض����رورة ات��خ��اذ 
العمال  احل��م��اي��ة حلماية  درج���ات  أق��ص��ى 
ف���ى م���واج���ه���ة ف���ي���روس ك����ورون����ا امل��س��ت��ج��د 

)كوفيد-1٩(.
وج������اءت م��ت��اب��ع��ة ال����وزي����ر حل��ظ��ًي��ا من 
خ���الل غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ال��دائ��م��ة املشكلة 
ب���دي���وان ع����ام ال�������وزارة وج��م��ي��ع م��دي��ري��ات 
القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، 
لإلجراءات االحترازية املطبقة من قبل 6٤ 
ألفا و ٥1٥ منشأة حلماية العمالة، فضال 
ال��وق��اي��ة الشخصية  ات���ب���اع إج������راءات  ع���ن 

م��ن م��اس��ك��ات وق���ف���ازات، وذل���ك م��ن خ��الل 
م���ف���ت���ش���ى ال���ع���م���ل وال����س����الم����ة وال���ص���ح���ة 

املهنية.
وج����������اءت م���ح���اف���ظ���ة ق����ن����ا يف م���ق���دم���ة 
املحافظات بالتفتيش على  81٤٥ منشأة، 
والقليوبية  وسوهاج  ٤٩٩1،  واملنيا  62٩0، 
وال���ش���رق���ي���ة   ، ودم������ي������اط  3673   ،3882
والغربية  2٩6٥  والبحيرة  3٥8٩،   ،36٤0
 ، ال��ش��ي��خ  20٤3  وك��ف��ر   ،   2220 وال��ق��اه��رة 
واجليزة 1٩18 ، واألقصر1٩06، والدقهلية 
18٩٥،  واإلسماعيلية  18٩6،   وأسيوط 
مطروح  ومرسي   ،18٥٤ وبورسعيد   ،1868

18٤٩ واملنوفية 170٥، وبني سويف 1٤٥8.
ال��ع��ش��ري��ن على  ال��ت��رت��ي��ب  وج������اءت يف 
  ،1318 املحافظات  اإلسكندرية  مستوى 
ثم جنوب سيناء 128٤ ، وال��وادي اجلديد 

1120، والبحر األحمر 8٩٩ ، وأسوان 807، 
والفيوم 711 ، والسويس ٥8٩ منشأة   

وأظ���ه���رت ال���ت���ق���اري���ر، أن ه����ذه امل��ن��ش��آت 
ق��ام��ت مب��راج��ع��ة اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة، 
السالمة  وتوافر مهمات  دوري  من تطهير 

والصحة املهنية للعمال.
وأك������د وزي������ر ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة، ض�����رورة 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع أي����ة م��ش��ك��ل��ة ف����ور ح��دوث��ه��ا، 
ووض�����ع اآلل����ي����ات ال����الزم����ة ل��ت��خ��ط��ي تلك 

األزمة.
وت������اب������ع س����ع����ف����ان اجل������������دول ال����زم����ن����ى 
ال��وزارة  داخ��ل  والتعقيم  للتطهير  املحدد 
املطلوبة  الكميات  وحت��دي��د  ومديرياتها، 
وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم 
والرش كل 2٤ ساعة منعا ألية تداعيات قد 

تؤثر على العاملني واملواطنني
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سعفان يتابع الدورات التدريبية بالوحدات 
المتنقلة.. وتخريج 125 متدربًا بسوهاج

»القوى العاملة« باإلسكندرية تكرم العامل المثالى عن فبراير 2021
العاملة  ال��ق��وى  وزي��ر  وج��ه محمد سعفان 
مديرى مديريات القوى العاملة باملحافظات 
بحث العاملني على بذل املزيد من اجلهد من 
أج����ل ت���ق���دمي خ���دم���ة م��ت��م��ي��زة ل��ل��م��واط��ن��ني، 
وذلك  من خالل عمل مسابقات وتقييم أداء 
العاملني باملديريات الختيار أفضل العناصر 

ومكافأتهم وتكرميهم.
وفى هذا اإلطار قامت اللجنة املشكلة من 
قيادات مديرية القوى العاملة باإلسكندرية  
ث��اب��ت العامل  ال��ع��زي��ز  ب��اخ��ت��ي��ار  محمد ع��ب��د 
للجهود  طبقا   ٢٠٢١ فبراير  شهر  عن  املثالى 
امل���ب���ذول���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق أه�����داف امل���دي���ري���ة وحت��ث 
امل��زي��د م��ن اجلهد  ب��ذل  ال��زم��الء على  جميع 

شهادة والتفانى فى العمل والعطاء املستمر،  املديرية  مدير  سعيد  ياسر  وأه��دى 
تقدير ودرع املديرية له تقديرا ملا يقدمه من 

مع  تعامله  وحسن  للزمالء  وخ��دم��ات  تعاون 
اجلمهور .

ت����اب����ع م���ح���م���د س���ع���ف���ان وزي�����ر 
ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة س���ي���ر ع��م��ل��ي��ة 
ال����ت����دري����ب ب�����وح�����دات ال���ت���دري���ب 
امل��ت��ن��ق��ل��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ات ف���ى إط���ار 
م������ب������ادرة »ح�����ي�����اة ك�����رمي�����ة« ال���ت���ى 
أط��ل��ق��ه��ا ال���رئ���ي���س ع��ب��دال��ف��ت��اح 
ال����س����ي����س����ى الف�����ت�����ا إل�������ى إط������الق 
وح������دات ت���دري���ب م��ت��ن��ق��ل��ة ضمن 
فى  مستقبلك«  »مهنتك  م��ب��ادرة 
ق�����رى وجن������وع امل���ح���اف���ظ���ات ع��ل��ى 
مرحلتني للوصول للشباب قرب 
م��ح��ل إق��ام��ت��ه��م وت��أه��ي��ل��ه��م على 
امل���ه���ن امل��ط��ل��وب��ة ل���س���وق ال��ع��م��ل، 
م���ا ي��س��ه��م ف���ى ت��ش��غ��ي��ل ال��ش��ب��اب 

وخفض معدالت البطالة.

وقال الوزير : إن مديرية القوى 
العاملة بسوهاج سلمت شهادات 
إمت���ام ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة األول���ى 
ل���� ١5  الهمم   ل�����ذوى  ن��وع��ه��ا  م���ن 
متدربًا من ذوى اإلعاقة البصرية 
والتسويق  »اإلنترنت  مهنة  على 
واس��ت��م��رت شهرا   ، االل��ك��ت��رون��ي« 

كامال ب� ١٠٠ ساعة تدريبية.
 وم������ن ج���ان���ب���ه ق������ال ال���دك���ت���ور 
ه��ذه  إن  أب����وزي����د:  أح���م���د  هشام  
الدورة تأتى ضمن 6 دورات مزمع 
إق���ام���ت���ه���ا ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��ب��روت��وك��ول 
ت�����دري�����ب ١٠٠  ي���س���ت���ه���دف  ال�������ذى 
الهمم على  شاب وفتاة  من ذوى 
املهن املختلفة، كما مت تسليمهم 

ش���ه���ادات ق��ي��اس م��س��ت��وى امل��ه��ارة 
وترخيص مزاولة احلرفة مجانا 
املهنة  بإضافة  لهم  تسمح  والتى 
وكافة  القومى  الرقم  بطاقة  فى 

األوراق الثبوتية األخرى . 
 وأش���������ار إل������ى أن������ه مت ت��س��ل��ي��م 
ال����ت����دري����ب  إمت����������ام  ش������ه������ادة   53
ت���دري���ب���ي���ة  دورات   4 خل����ري����ج����ى 
مع  املوقعة  للبروتوكوالت  طبقا 
:  »الطاقة  وه��ى  خارجية  جهات 
احل���دادة   - امل��س��اح��ة   - الشمسية 
واللحام - اخلياطة والتفصيل«، 
ف���ض���ال ع�����ن ت���س���ل���ي���م 57 ش�����ه�����ادة 
ت��دري��ب��ي��ة  دورات   6 ل����  خل��ري��ج��ى 
بالعربة املتنقلة بقرية عرابة أبو 

»مهنتك  م���ب���ادرة  ض��م��ن  الدهب  
ل��ل��م��ب��ادرة  ت��ن��ف��ي��ذا  مستقبلك«  
ال���رئ���اس���ي���ة »ح���ي���اة ك���رمي���ة« وه��ى 
: دورت�����ان ف���ى ال��ك��ه��رب��اء ، وث���الث 
ودورة  ص���ح���ي���ة،  س���ب���اك���ة  دورات 

خياطة وتفصيل.
إن إجمالى عدد   : وتابع قائال 
من تسلم شهادات إمتام التدريب 
١٢5 متدربا فى ١١ دورة تدريبية 
حتتاجها سوق العمل، مؤكدا أنه 
األع����داد  م���راع���اة تخفيض  مت��ت 
وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ى وارت�����داء 
ال���ك���م���ام���ات وك������اف������ة اإلج������راءات 
االح����ت����رازي����ة ل��ت��ج��ن��ب اإلص���اب���ة 

بفيروس كورونا املستجد 
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 ، العاملة محمد سعفان  القوي  وزي��ر  أعلن 
أنه يف إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية 
ب���رع���اي���ة أب��ن��ائ��ن��ا م���ن ذوي ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة 
مديرية  أطلقت  الفئة ،  ه��ذه  وم��س��ان��دة  ودع���م 
على  م��رة  -ألول  باإلسكندرية  العاملة  القوى 
مستوى اجلمهورية - دورة لتدريب ذوي الهمم 
والعزمية على مهنة التبريد والتكييف، وذلك 
يف إط����ار م���ب���ادرة ج��دي��دة م��ن م���ب���ادرات »مصر 

ت��ه��دف لتحقيق االس��ت��ف��ادة  ال��ت��ي  بكم أج��م��ل« 
القصوى ألبنائنا من هذه الفئة  وإتاحة فرص 

عمل لهم من خالل التدريب .
ومن جانبه قال ياسر سعيد  مدير املديرية: 
ال����دورة  ملدة شهرين  أن تستمر  امل��ق��رر  م��ن  إن��ه 
التبريد  تدريبا عمليا على أساسيات ومهارات 
أي��ام  ثالثة  مل��دة  عمل  ورش��ة  يعقبها  والتكييف 
كيفية  على  املتدربني  اك��س��اب  خاللها  م��ن  يتم 

إدارة املشروعات الصغيرة. 
إلي  امل��دي��ري��ة  مدير  أش��ار  السياق  نفس  ويف 
بدء تدريب  ١5 متدربًا من ذوي الهمم والعزمية 
من الصم والبكم املتميزين من بينهم  محمد 
وال��ذي   ، السيسي  الرئيس  ك��رم��ه  ال���ذي  ه��ش��ام 
من  ابتكاراته  بعض  بعرض  الرئيس  أم��ام  ق��ام 
الروبوت والتي شارك بها يف عدد من املسابقات 

العاملية يف هذا املجال.

..وإطالق أول دورة تدريبية لذوي الهمم علي 
مهنة التبريد والتكييف

القوى العاملة باإلسكندرية : استكمال سلسلة 
دورات »ابدأ مشروعك« للعمالة العائدة من الخارج

ب�������������دأت م������دي������ري������ة ال��������ق��������وى ال����ع����ام����ل����ة 
الدورات  استكمال سلسلة  فى  باإلسكندرية 
التدريبية »ابدأ مشروعك« للعمالة العائدة 
م���ن اخل������ارج ل��ص��ق��ل م��ه��ارات��ه��م ع��ل��ى إدارة 
امل���ش���روع���ات ودراس�������ة اجل������دوى وال��ت��س��وي��ق 
ل��ل��وص��ول إل���ى م��رح��ل��ة ال��ت��م��وي��ل س����واء ك��ان 
أو م��ن خ��الل ج��ه��از تنمية املشروعات  ذات��ي��ا 

املتوسطة والصغيرة .
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان 
ق���د وج����ه م���دي���ري���ات ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة على 
العمالة  ب��اس��ت��ق��ب��ال  م��ح��اف��ظ��ة   ٢7 م��س��ت��وى 
امل����ص����ري����ة ال�����ع�����ائ�����دة م�����ن اخل�����������ارج، وذل�����ك 
الستبيان املجاالت التى يرغبون فى العمل 
لهم إلع��ادة  الوظيفى  اإلرش��اد  وتقدمي  بها، 
بتوفير  ال��داخ��ل��ى  العمل  س��وق  ف��ى  دمجهم 
تدريبهم  أو  لكل منهم  فرصة عمل مناسبة 
لتأهيلهم  ل��ل��وزارة  التابعة  التدريب  مبراكز 
للحصول على فرص العمل املتاحة بالسوق 
املصرية، ومساعدتهم سواء فنيا وماليا فى 

بدء مشروع صغير.
وق����ال ي��اس��ر س��ع��ي��د م��دي��ر امل���دي���ري���ة : إن 
ت���وج���ي���ه���ات وزي������ر ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة ب���إع���ادة 

سوق  فى  اخل��ارج  من  العائدة  دمج العمالة 
وخ��ب��رات  ق��درات��ه��م  م��ن  العمل واالستفادة 
املجتمع املدنى بفكر ورؤية الدولة ومشاركة 
ت��ك��م��ي��ل��ي��ة ت��ص��ب ف���ى ص���ال���ح ال��ع��م��ل وذل���ك 
وتقييمها  م��ن��اس��ب  م���ش���روع  أف���ك���ار  ب��إي��ج��اد 
صغيرة،  مشروعات  إلق��ام��ة  ق��روض��ا  ملنحهم 
صغير  مل��ش��روع  ج���دوى  دراس���ة  عمل  وكيفية 
وإدارت������ه واخ��ت��ي��ار أف��ض��ل��ه��ا ل��ب��داي��ة م��ش��روع 
ي���ن���اس���ب م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م ل��ت��أه��ي��ل��ه��م ل��ل��ع��م��ل 

وام��ت��الك��ه��م م���ش���روع���ات إن��ت��اج��ي��ة ك��خ��ط��وة 
إيجابية .

جرجس  صبحى  ال��دورة  استكمال  حضر 
طلعت  املديرية، واملهندسية هادية  وك��ي��ل 
م���س���ؤول اخل����دم����ات امل���ال���ي���ة وغ���ي���ر امل��ال��ي��ة، 
ومنال بدر، ومى عبد املجيد مدربان بجهاز 
تنمية املشروعات، وايفيت عبد املسيح مدير 
اإلدارة العامة للتدريب، ومى مطاع مسؤول 

التشغيل إدارة بحوث العمالة باملديرية.
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سعفان يتابع دورات التدريب بالوحدات المتنقلة 
.. وتخريج 50 متدربة بالمنوفية 

 صرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ  لـ 2665 عامال 
بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 
3 ماليني و 483 ألفًا و 233 جنيًها من الصندوق بالوزارة لـ 2665 عامال باملؤسسة الثقافية العمالية واجلامعة 

العمالية، نظًرا للظروف االقتصادية التي متر بها وفًقا للكشوف الواردة واملعتمدة من التأمينات.
الــتــي تتوقف عن  بــالــوزارة منشأ بــغــرض مساندة املنشآت  وأوضـــح »ســعــفــان«، أنَّ صــنــدوق إعــانــات الــطــوارئ 
صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية أملت بها حتى تخطى األزمــات واستمرار اإلنتاج، وبالتالي زيادة 
صرف  على  الــقــادرة  وغير  املتعثرة  املنشآت  يف  العمال  وتعويض  االقتصادية،  التنمية  وحتقيق  االستثمارات 

أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات املعيشة حلني حتسن األحوال املالية للمنشأة.

تــــــــــــابــــــــــــع وزيـــــــــــــــــــــــر الــــــــــقــــــــــوى 
ســيــر  ســـعـــفـــان  العاملة محمد 
عملية التدريب بوحدات التدريب 
فى  باملحافظات، وذلك  املتنقلة 
إطــار مــبــادرة »حــيــاة كــرميــة« التى 
أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 

السيسى . 
أوضــــح الـــوزيـــر أنـــه مت إطـــالق 
ضمن  املتنقلة  التدريب  وحــدات 
مـــــبـــــادرة »مـــهـــنـــتـــك مــســتــقــبــلــك« 
فــــى  قــــــرى وجنـــــــوع املـــحـــافـــظـــات 
الــوصــول  بــهــدف  عــلــى مرحلتني 
لــــلــــشــــبــــاب بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مــحــل 
إقــامــتــهــم وتــأهــيــلــهــم عــلــى املــهــن 
املطلوبة لسوق العمل مما  يسهم 
فــــى تــشــغــيــل الــــشــــبــــاب وخــفــض 

معدالت البطالة. 
وأشار على حامد الزقم مدير 
مديرية القوى العاملة باملنوفية 
إلـــــى املــــديــــريــــة قـــامـــت بــتــخــريــج 
دفــــعــــات مــــن اخلـــريـــجـــني الـــذيـــن 
اجــــتــــازوا الـــتـــدريـــب واخــتــبــارهــم 
واخلياطة  التفصيل  مهن  على 
مبراكز التدريب الثابتة واملتنقلة 
فــــــى إطــــــــــار مـــــــبـــــــادرة الــــتــــدريــــب 
مــــــن أجـــــــل الـــتـــشـــغـــيـــل وتـــوفـــيـــر 
فــــــرص عـــمـــل مـــنـــاســـبـــة تــضــمــن 
حـــيـــاة كـــرميـــة لــلــشــبــاب وراغـــبـــى 
الـــعـــمـــل، مــــع مـــــراعـــــاة االلــــتــــزام 
باإلجراءات االحترازية والتباعد 
التعقيم  وأعـــمـــال  االجــتــمــاعــي، 
والـــتـــطـــهـــيـــر لــلــحــد مــــن انــتــشــار 

فيروس كورونا.
وقـــــام مـــديـــر مـــديـــريـــة بــتــوزيــع 
التدريب على 50  إمتــام  شــهــادات 
مـــن خـــريـــجـــات مـــراكـــز الــتــدريــب 
املـــهـــنـــى بـــكـــل مــــن مـــديـــنـــة شــبــني 
الـــــكـــــوم، ومـــديـــنـــة بــــركــــة الــســبــع 
ممــن أنــهــوا الــتــدريــب عــلــى مهنة 

التفصيل واخلياطة.
وفــــــى نـــفـــس الــــســــيــــاق عـــرض 

أحــمــد عــــالم نــائــب رئــيــس جــهــاز 
تـــنـــمـــيـــة املـــــشـــــروعـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
واملـــتـــوســـطـــة فــــرع املــنــوفــيــة على 
اخلـــريـــجـــات واحلـــضـــور خــدمــات 
اجلـــهـــاز بــالــتــعــاون مـــع املــديــريــة 
قروض  تقدمي  فى  تتمثل  والتى 
مــيــســرة لــلــراغــبــني اجلـــاديـــن فى 
عـــمـــل مــــشــــروعــــات تـــبـــدأ مــــن 10 
آالف حتى 5 ماليني جنيه وفقا 
لتوفير  ســــواء  املـــشـــروع  لطبيعة 
املعدات واآلالت الالزمة للمشروع 
أو توفير اخلامات املطلوبة لهذه 

املعدات .
وأشـــــار إلــــى أن املـــشـــروع يــقــدم 
تــدريــبــا مــجــانــيــا لــلــراغــبــني ملــدة 
اإلدارة  أســــالــــيــــب  عـــلـــى  أيـــــــام   5
والــــــتــــــســــــويــــــق احلـــــــديـــــــثـــــــة مبـــا 
يساعدهم على إدارة مشروعاتهم 

بــــــأفــــــضــــــل الــــــــطــــــــرق وتـــــســـــويـــــق 
حتقيق  يــضــمــن  مبــا  منتجاتهم 

هامش ربح جيد .
وتــــــــقــــــــوم املـــــــديـــــــريـــــــة حــــالــــيــــا 
بــالــتــنــســيــق مـــع اجلـــهـــاز إلعــــداد 
»ابــــدأ  األعــــمــــال  ريــــــادة  فـــى  دورة 
مـــشـــروعـــك » خلـــريـــجـــى مـــراكـــز 
من  للمديرية  التابعة  الــتــدريــب 
الـــراغـــبـــني فـــى عــمــل مــشــروعــات 
خـــاصـــة بـــهـــم وتــأهــيــلــهــم لــســوق 
لــدورة  التجهيز  وجـــارى   ، العمل 
مدتها 5 أيــام بإجمالى 35 ساعة 

مبعدل 7 ساعات يومًا.
شهادات  وتوزيع  احلفل  حضر 
الــــتــــخــــرج لـــفـــيـــف مـــــن قـــــيـــــادات 
املـــــديـــــريـــــة وأصــــــحــــــاب مـــصـــانـــع 
املـــــالبـــــس اجلــــــاهــــــزة بـــاملـــنـــوفـــيـــة 
ودرمي  الذين  ،وســمــارت،  اونــســت 

فى  املديرية  مع  بالتعاون  رحبوا 
اســتــيــعــاب كــافــة اخلــريــجــات من 
التابعة  املــهــنــى  الــتــدريــب  مــراكــز 
لـــلـــمـــديـــريـــة حـــالـــيـــا ومــســتــقــبــال 
لـــلـــعـــمـــل بــــاملــــصــــانــــع املــــــوجــــــودة 
بـــاملـــحـــافـــظـــة مـــــع تــــقــــدمي كـــافـــة 
التسهيالت واملزايا ملن يرغب فى 
مت  وقــد   ، معهم  للعمل  التعاقد 
توقيع عقود العمل بهذه املصانع 
ملــن رغــبــت مــن اخلــريــجــات حتت 
رعــايــة وإشـــــراف مــديــريــة الــقــوى 

العاملة باملنوفية .
مشحوت  إبــراهــيــم  حضر   كما 
الـــعـــمـــالـــة  بــــحــــوث  إدارة  مــــديــــر 
الباز مدير مركز  باملديرية، وعال 
الــتــدريــب املــهــنــى بــشــبــني الــكــوم، 
وأميمة عبد احلميد مدير مركز 

التدريب املهنى ببركة السبع.
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القوى  وزيــر  سعفان  محمد   أناب 
مديرية  مدير  السيد  العاملة إميان 
ومحمد  بالقليوبية،  العاملة  القوى 
عليان وكيل املديرية بتسليم العمالة 
فروتس(  )نايل  بشركة  املنتظمة  غير 
بــالــعــبــور وثـــائـــق الـــتـــأمـــني الــتــكــافــلــي 
والوثيقة  الشخصية،  احلـــوادث  ضــد 
تغطي الوفاة والعجز الكلى املستدمي 
والــــعــــجــــز اجلـــــزئـــــي مـــــن املــســجــلــني 
هــذه  تكلفة  حتملت  وقـــد  بــاملــديــريــة، 
العمالة غير  الوثيقة حسابات رعاية 

املنتظمة باملديرية.  

وأجـــــــــرى مــــديــــر املــــديــــريــــة جـــولـــة 
تــفــقــديــة مبــصــنــع الـــشـــركـــة يف إطــــار 
توجيهات وزير القوي العاملة مبتابعة 
تطبيق اإلجراءات االحترازية التخاذ 
كـــافـــة الــتــدابــيــر والـــوقـــايـــة بــاملــنــاطــق 
الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة 
املحافظات  ومديرياتها على مستوى 
لـــلـــوقـــايـــة واحلــــــد مــــن اإلصـــــابـــــة مــن 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد- 1٩(، 
والــتــأكــد مــن الــتــزام أصــحــاب املصنع 
بــتــنــفــيــذ اإلجـــــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة 

والوقائية ملواجهة فيروس كورونا. 

وأكــدت إميــان السيد شحاته وكيل 
اجلولة  خــالل  املديرية  مدير  الـــوزارة 
التي رافقها فيها محمد عليان وكيل 
مفاجئة  بــزيــارات  تقوم  أنها  املديرية 
عـــلـــى املــــصــــانــــع الـــعـــامـــلـــة بــاملــنــاطــق 
تطبيق  ملتابعة  باملحافظة  الصناعية 
باملنشأة  االحترازية  اإلجـــراءات  كافة 
والـــتـــشـــديـــد عـــلـــى تــنــفــيــذ الــتــدابــيــر 
االحـــــتـــــرازيـــــة لـــلـــوقـــايـــة واحلـــــــد مــن 
اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا مــع عرض 

اخلدمات املقدمة من قبل الوزارة .
 ويف خـــتـــام الــــزيــــارة قـــامـــت مــديــر 

الـــشـــركـــة  بتفقد مصنع  املــــديــــريــــة 
املهنية  للتأكد من السالمة والصحة 
للعاملني  احلــمــايــة  تــوفــيــر  وضـــمـــان 
توقف  وعدم  اإلنتاج  واستمرار عجلة 
حــــركــــة املـــصـــنـــع لـــتـــحـــســـني مــســتــوى 
االقـــتـــصـــاد، الفــتــة إلــــى أنــــه يف حــالــة 
عدم االلتزام باإلجراءات االحترازية 
يتم اتخاذ كافة اإلجــراءات القانونية 
حـــيـــال أصـــحـــاب تــلــك املـــصـــانـــع غير 
املــلــتــزمــة لــلــحــد مـــن املـــوجـــة الــثــانــيــة 
على  واحلفاظ  الفيروس  انتشار  من 

صحة وسالمة العاملني وأسرهم.

القوى العاملة بالقليوبية تسليم وثائق التأمين التكافلي
ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة

..و تخريج 87 متدربًا
تــــابــــع مـــحـــمـــد ســـعـــفـــان وزيــــر 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة ســـيـــر عــمــلــيــة 
الــــتــــدريــــب بـــــوحـــــدات الـــتـــدريـــب 
املــتــنــقــلــة بــاملــحــافــظــات فــى إطــار 
مــــــبــــــادرة »حـــــيـــــاة كـــــرميـــــة« الـــتـــى 
أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس عــبــدالــفــتــاح 
الـــســـيـــســـى الفـــــتـــــا إلـــــــى إطـــــالق 
وحـــــدات تـــدريـــب مــتــنــقــلــة ضمن 
فى  مستقبلك«  »مهنتك  مبادرة 
قـــــرى وجنــــــوع املـــحـــافـــظـــات عــلــى 
مرحلتني للوصول للشباب قرب 
مــحــل إقــامــتــهــم وتــأهــيــلــهــم على 
املـــهـــن املــطــلــوبــة لـــســـوق الــعــمــل، 
مـــا يــســهــم فـــى تــشــغــيــل الــشــبــاب 

وخفض معدالت البطالة. 
وقــــامــــت إميــــــان الـــســـيـــد وكــيــل 
الــــــــوزارة مـــديـــر مـــديـــريـــة الــقــوى 
محمد  يــرافــقــهــا  بــالــقــلــيــوبــيــة، 
بتسليم  املـــديـــريـــة  وكــيــل  عــلــيــان 
شــهــادات لـــ 87 مــتــدربــا ومــتــدربــة  
اجتازوا  الدورة التدريبية بوحدة 
التدريب املتنقلة  بقرية األحراز 
واخلياطة،  التفصيل  مهن  على 
والـــســـبـــاكـــة الــصــحــيــة، وكــهــربــاء 

التوصيالت املنزلية .
نهى  الــشــهــادات  تسليم  حضر 
الـــوحـــدة املحلية  رئــيــس  اجلــمــل 
بـــــاالحـــــراز، وطــــــارق عــســر مــديــر 

املتوسطة  املــشــروعــات  فــرع جهاز 
والـــصـــغـــيـــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر 
وبـــــالـــــقـــــلـــــيـــــوبـــــيـــــة الـــــذى عـــــرض 
عـــلـــى اخلـــريـــجـــات واخلـــريـــجـــني 
واحلـــــــضـــــــور خــــــدمــــــات اجلــــهــــاز 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع املـــديـــريـــة والــتــى 
تتمثل فى تقدمي قروض ميسرة 
لـــلـــراغـــبـــني اجلـــــاديـــــن فــــى عــمــل 
مشروعات تبدأ من 10 آالف حتى 
5 مــاليــني جــنــيــه، وفــقــا لطبيعة 

املـــشـــروع، ســــواء لــتــوفــيــر املــعــدات 
أو  لــلــمــشــروع  الــــالزمــــة  واآلالت 
تــوفــيــر اخلــامــات املــطــلــوبــة لهذه 

املعدات.
كـــمـــا حـــضـــر احلــــفــــل وتــــوزيــــع 
شـــــهـــــادات الــــتــــخــــرج لـــفـــيـــف مــن 
فابلوس  وشركة  املديرية  قيادات 
ســـبـــورتـــس ويـــــر لـــلـــمـــشـــاركـــة فــى 
للخريجني  عــمــل  فـــرص  تــوفــيــر 
الـــــتـــــى رحـــــبـــــت  بــــالــــتــــعــــاون مــع 

حاليا  استيعابهم  فــى  املــديــريــة  
ومستقبال.

وقــــدم احلــضــور الــشــكــر لــوزيــر 
سعفان  محمد  الــعــامــلــة  الــقــوى 
للنهوض  املـــبـــذول  اجلــهــد  عــلــى 
بــالــعــمــلــيــة الــتــدريــبــيــة بــالــوحــدة 
املتنقلة ، ومن املقرر أن يتم نقل 
من  املتنقلة  التدريبية  الــوحــدة 
قــريــة األحـــــراز إلـــى قــريــة املــريــج 

إحدى قرى شبني القناطر.
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مبادرة »مصر بكم اجمل« تصل 
دمياط  لتدريب  وتشغيل 30 من 

أصحاب الهمم والعزيمة

 أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، وصل مبادرة »مصر بكم 
أجمل« محافظة دمياط  يف مرحلتها الثانية للبرنامج األول لتأهيل 
ذوي ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة يف إط���ار م��ب��ادرة »ح��ي��اة ك��رمي��ة«، ال��ت��ي أطلقها 
ال��رئ��ي��س ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ي، ل��ت��وف��ي��ر ف���رص ع��م��ل الئ��ق��ة ملتحدي 
يف  للمشاركة  اجلنسني  شباب  م��ن  متدربا   30 لتدريب  ذل��ك  اإلع��اق��ة، 
سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق 
التمويل والتدريب والتأهيل يف إطار بروتوكول التعاون املوقع بينهما.

 : بدمياط  العاملة  القوي  مديرية  مدير  األط��روش��ي   وقالت  منى 
إنه مت إطالق فعاليات برنامج املبادرة ، وتستمر حتي اخلميس املقبل، 
 ، املستثمرين  جمعية  رئ��ي��س  التابعى  حفيلة  أس��ام��ة  بحضور  وذل���ك 
ومحمد مختار مدير إدارة  خدمة املواطنني باملجلس القومي لشؤون 

االعاقة،  بجانب بعض ممثلى الشركات التي وفرت فرص العمل .
وأوض��ح��ت عطيات أب��و زي��د املسئول عن ملف امل��ب��ادرة ب���وزارة القوى 
ري��ادة األعمال  اط��الق للتدريب علي  البرنامج األول مت  أن  العاملة  ، 
ل��ل��ش��ب��اب م���ن ذوي ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة ال��راغ��ب��ني يف إق���ام���ة م��ش��روع��ات 

محتلفة للتحول من بدون إلي أصحاب أعمال
أنه تقدم لالختبارات واملقابالت الشخصية 200 شاب   وأشارت إلي 
وفتاة من مختلف اإلعاقات واملؤهالت  لتسجيل رغباتهم يف التدريب 
على ريادة األعمال والعمل بالقطاع اخلاص وفقا لدرجة ونوع اإلعاقة 
واملؤهل، مشيرة إلي أن  اللجنة املشكلة من قبل الوزير  قامت بإجراء 
امل��ق��اب��الت الشخصية واخ��ت��ي��ار ال��راغ��ب��ني يف ال��ت��دري��ب وال��ع��م��ل وري���ادة 
مدى  على  دمياط  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  مبقر  األع��م��ال 
 ، ال��ت��دري��ب  لبدء  املتقدمني  إجمالي  م��ن   30 اختيار  ، حيث مت  أي��ام   3
وقد الحظت من خالل إجراء املقابالت الختيار الراغبني يف التدريب 
والعمل وريادة األعمال  أنه يوجد عدد من  قصار القامة  واملكفوفني 

يرغبون بالعمل بالقطاع اخلاص  فى الفترة القادمة.
وأكدت  أن التدريب مجانى وال يتحمل املتدرب أية نفقات، ويحصل 
يف نهاية التدريب علي شهادة اجتياز التدريب موقعة من وزير القوى 
للمتدرب،  وغ��ذاء  بريك  وجبتني  توفير  ويتم  ال���وزارة،  بخامت  العاملة 
يوم  آخ��ر  ف��ى  عليهم  يحصل  للمتدرب  ي��وم��ي  انتقال  ب��دل  ع��ن  فضال 
بدل  امل��ت��درب على  واح��د ال يحصل  ي��وم  الغياب  وف��ى حالة  البرنامج 

االنتقال كله.

يتقدم

محمد محمود سعفان
وزير القوى العاملة

رئيس مجلس إدارة مجلة العمل
وهيثم سعد الدين

رئيس حترير مجلة العمل
واملتحدث الرسمي

 واملستشار اإلعالمي
 لوزارة القوى العاملة

والعاملون بالوزارة
وأسرة مجلة العمل

بخالص العزاء للزميلة
فاطمة عمر

فى وفاة زوجها املهندس
محمد صالح الدين عبده

داعني اهلل عزوجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمتة

ويلهم اهله الصبر والسلوان وان هلل 
وان اليه راجعون

عزاء واجب

مبروك الزفاف
وسط فرحة األهل واألحباب واألصدقاء احتفلت الزميلة 
زينب جادو مدير منطقة قوى عاملة اخلانكة بالقليوبية 
بزفاف جنلها املهندس أحمد محمد عبدالفتاح جادو على 

عروسته اجلميلة املهندسة ياسمني نبيل صالح .
وبهذه املناسبة تتقدم أسرة »العمل« بأجمل التهانى 
مفروشة بأصدق الدعوات القلبية للعروسني متمنني 
لهما دوام التوفيق والسعادة فى حياتهما اجلديدة .

مجتمع العمل * مجتمع العمل * مجتمع العمل
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تتقدم اللجنة بخالص التهنئة القلبية إلى

محمد محمود سعفان  وزير القوى العاملة 
و اللواء / أسامة القاضى  محافظ املنيا

وهشام رضوان  رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى
و وليد عبدالرحمن وكيل  وزارة القوي العاملة باملنيا

مبناسبة عيد املنيا القومى

اللجنة النقابية للعاملني بالتربية والتعليم باملنيا

هشام رضوانوليد عبدالرحمنمحمد محمود سعفاناللواء / أسامة القاضى

سماح جاد عباسرجب يوسف عبد اهلل

محمود محمد حسني لطفي شكري نصر

رئيس مجلس اإلدارة 
رجب يوسف عبد اهلل

أعضاء مجلس اإلدارة :
 مصطفي محمد علي - حسن فاروق حسن - سعاد حسني محمود  - أحمد حسني إبراهيم - زهرة توفيق شعالن - إيهاب سعد محمود

األمني العام 
سعيد محمود سعيد

أمني مساعد صندوق 
حسني عبد الستار أحمد

نواب الرئيس: 
سماح جاد عباس-أحمد فتحي إسماعيل-عصام حسن أحمد -مرزق زين أمني

أمني الصندوق 
محمود محمد حسني

أمني صندوق الزمالة 
لطفي شكري نصر

أمني مساعد صندوق الزمالة 
يسري عبد العاطي أحمد

مبـــديـــنـــة  مـــصـــيـــف  ــل  ــمــ عــ مت   -
اجلمعية  أعضاء  خلدمة  االسكندرية 
 ٢٠١٩/٦/١٥ من  الفترة  يف  العمومية 

حتي ٢٠١٩/٩/١٤
ثــالثــة  ملـــــدة  ــة  ــ ــل رحــ ــل  ــمـ عـ - مت 
من  الــفــتــرة  يف  بورسعيد  ملدينة  ــام  أيـ
 ٢٠١٩/١١/٢٩ إلـــى   ٢٠١٩/١١/٢٦
إلــى   ٢٠١٩/١٢/٣ و   ، أول(  )فــــوج 

٢٠١٩/١٢/٦ )فوج ثانى(.
ــدد ٣٠ ثــالثــون  - كــذلــك عــمــل عـ
مؤسسة  مع  باالشتراك  تثقيفية  دورة 
الـــثـــقـــافـــة الــعــمــالــيــة عـــلـــى مــســتــوى 
مركز  حتى  العدوة  مركز  من  املحافظة 

ديـــر مواس.
مت  الــنــقــابــة  لــصــنــدوق  بالنسبة   -
ــاء اجلــمــعــيــة  ــرف اعــــانــــات ألعــــضــ ــ صـ

اعانات  جنيها   ٥٤٧٨٠ بلغت  العمومية 
 ، مــعــاشــات  جنيها   ٤٠١٢٨٠ و   ، وفـــاة 
زواج   ، جنيهاً   ٣٥٦٠ وعمليات  مرضى 

٢٤٠ جنيها 
ــاة   ــ وف اعــــانــــات   ، الـــزمـــالـــة  ــن  مــ  -
١١٨٤٨٩٣ جنيها معاشا ، ٧٧٨٠ جنيها 
مرضي وعمليات ، ٢١٠٨٠ جنيها ، زواج  

١١٩٣٦٢ جنيهاً

نبذة مختصرة عن نشاط اللجنة النقابية للعاملني بالتربية والتعليم باملنيا وصندوق الزمالة عن العام ٢٠١٩
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أالعضاء :طارق عبد الرحمن حسن - طهير عبد الفتاح محمد-عدلي عبد احلميد محمد-مصطفي علي فرج- نادي رشيد حسن-أحمد علي قطب 

طهري عبدالفتاحعديل عبدالحميد

نادي رشيد

طارق عبدالرحمن

صربى عىل محمد عىل جامل جامل عبدالكريم عاصم محمد

اللجنة النقابية للعاملني
 باخلدمات الصحية وصندوق الزمالة باملنيا

تتقدم اللجنة بخالص التحية إلي فخامة  الرئيس

عبدالفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
ومحمد محمود سعفان وزير القوى العاملة

واللواء أسامة القاضى محافظ املنيا
وجبالى املراغى رئيس احتاد عمال مصر
و اللواء / محمود خليل  مدير أمن املنيا 

و وليد عبدالرحمن وكيل وزارة القوى العاملة باملنيا
مبناسبة العيد القومى ملحافظة املنيا

رئيس اللجنة 
عاصم محمد عبد العال

أمني الصندوق 
جمال عبد الكرمي عبد اهلل

مندوب اللجنة النقابية
حجاج نيازي حجاج

أمني صندوق الزمالة
علي جمال سعيد

األمني عام 
صبري علي محمد

4١  شارع راغب خلف مستشفى الرمد - املنيا

وليد عبدالرحمنمحمد محمود سعفاناللواء / أسامة القاضى جبالى املراغى

أحمد عىل

محمد الكريم
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تتقدم اللجنة بالتهنئة إلى
محمد محمود سعفان

 وزير القوى العاملة
واللواء أسامة القاضى

 محافظ املنيا
و وليد عبدالرحمن

 وكيل وزارة القوى العاملة باملنيا
مبناسبة العيد القومى ملحافظة املنيا

أحمد محمود رجب

هدي فرجاني شلقامي

هشام يوسف محمد

محمد عبد العظيم شحاته

عبد الرحمن حامد

الهام أحمد عبد الوهاب

حسام معروف ابراهيم

الهام مختار رضوان

إسماعيل سالم صادق

رئيس اللجنة  وصندوق الزمالة
محمد عبد العظيم شحاته

أمني صندوق اللجنة وصندوق الزمالة
هشام يوسف محمد

األمني العام لصندوق الزمالة
إسماعيل سالم صادق

األمني العام للجنة 
حسام معروف ابراهيم

أعضاء : أحمد محمود رجب - عبد الرحمن حامد  - هدي فرجاني شلقامي
  - الهام أحمد عبدالوهاب - الهام مختار رضوان

اللجنة النقابية للعاملني باألزهر الشريف

وليد عبدالرحمنمحمد محمود سعفاناللواء / أسامة القاضى
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البترول : نعمل على توصيل الخدمة 
لـ 1,2 مليون منزل ليصل اإلجمالى 

إلى 12,5 مليون بالمحافظات كافة
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ف��ى ال��ب��داي��ة ي��ق��ول ال��دك��ت��ور م��ج��دى ج��ال رئ��ي��س الشركة املصرية 
القابضة للغازات الطبيعية: مت وضع خطة لتنفيذ املبادرة الرئاسية 
»حياه كرمية« لتوصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع األكثر احتياجا، 
الغاز  لتنفيذ شبكات  م��ن اخل��ط��وات  ع��دد  ات��خ��اذ  أن��ه مت  إل��ى  مشيرا 
الطبيعى بهذه القرى والتنسيق اجلارى ملد الشبكات بعد االنتهاء من 

استكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى التى لم يدخلها. 
وأض���اف أن��ن��ا ن��ه��دف أي��ض��ا إل��ى توصيل ال��غ��از ل��� 1,2 مليون وح��دة 
عدد  ليصل  اجلديدة،  املوازنة  فى  اجلديدة  املناطق  من  بعدد  سكنية 
مليون   11 من  يقارب  ما  لها  الطبيعى  الغاز  توصيل  مت  التى  امل��ن��ازل 
كبيرا فى مجال  توسعا  املقبلة ستشهد  الفترة  وأن  اآلن،  منزل حتى 
الغاز الطبيعى للقرى والنجوع، وسيتم شمول هذه اخلدمة  توصيل 

ب�60 منطقة جديدة بنهاية العام اجلارى .
أن  إل��ى  الطبيعية  للغازات  القابضة  املصرية  الشركة  رئيس  وأش��ار 
لتحسني  الدولة  أولويات  من  تعد  الطبيعى  الغاز  توصيل  مشروعات 
إلى  مشيرا  لسكانها،  حضارية  خ��دم��ات  وتوفير  ال��ق��رى  بهذه  احل��ي��اة 

واحلكومى  ال��رئ��اس��ى  ال��دع��م  أن  خاصة  جيد  بشكل  تسير  اخلطة  أن 
استخدامات  ف��ى  التوسع  أه���داف  حتقيق  ف��ى  ب��ق��وة  س��اه��م  للمشروع 

الغاز الطبيعى.
واستطرد قائا: إن وزارة البترول والشركات التابعة لها تسعى بكل 
للمنازل،  الطبيعى  الغاز  توصيل  من  االستفادة  تعظيم  إل��ى  السبل 
الكامل على املشاركة فى تنفيذ مبادرة »حياة  باإلضافة إلى حرصها 
ك���رمي���ة« وت��ط��وي��ر ق����رى ال���ري���ف امل���ص���رى، وأن����ه ي��ت��م اآلن م��س��ح ل��ع��دد 
االعتبارات  من  للعديد  وفقا  لها  الغاز  توصيل  ميكن  التى  الوحدات 
كالبنية التحتية وجاهزية الوحدات السكنية والشوارع إلدخال الغاز 

الطبيعى للمنازل.
وم���ن ج��ان��ب��ه أش���اد امل��ه��ن��دس م��دح��ت ي��وس��ف رئ��ي��س هيئة ال��ب��ت��رول 
األسبق باجلهود التى بذلتها الدولة خال السنوات  املاضية، مشيرا 
إل��ى أن ال��دول��ة جنحت بالفعل خ��ال ه��ذه امل��دة ف��ى س��د الفجوة بني 
اإلنتاج واالستهاك، ولفتت الدولة املصرية األنظار واهتمام الشركات 
العاملية الكبيرة والعماقة التى لم تكن تعمل فى مصر من قبل مما 

فى إطار املبادرة الرئاسية »حياه كريمة«

حققت املبادرة الرئاسية »حياه كريمة » التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا من أجل 
التخفيف عن محدودى الدخل فى مجاالت عديدة فى القرى واملدن، حيث تأتى املبادرة الرئاسية بالجديد 

حاليا لتوفري الغاز الطبيعى للمنازل فى إطار خطة الدولة ممثلة فى وزارة البرتول لتوصيل خدماتها 
للجمهورية كافة.

وتأتى هذه اإلجراءات بالتزامن مع جهود الدولة لتحقيق االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بعد االكتشافات 
املتوالية التى حققتها فى مجال التنقيب عن الغاز الطبيعى خالل السنوات الست املاضية التى شهدت 

تحقيق فائض كبري من مخزون الغاز الطبيغى، مما دفع الدولة لتسهيل توصيل الخدمة ألكرب عدد من املدن 
املصرية وبالتحديد فى القرى التى عانت من اإلهمال فى العهود السابقة بالصعيد والوجه البحرى  .

»العمل« التقت بعدد من املسئولني عن تنفيذ املبادرة املتعلقة بتوصيل الغاز للقرى واملدن فى املحافظات 
للوقوف على آخر املستجدات من خالل السطور التالية :

تحقيق : عادل عيد 
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ساهم فى حدوث هذه الطفرة التى نعيشها حاليا. 
بشكل  تعتمد  الدولة  تنفذها  التى  الكبرى  املشروعات  أن  وأض��اف 
ملحوظ على الغاز الطبيعى، وذلك فى إطار االهتمام بالشأن البيئى 
ومواكبة االشتراطات العاملية فى مجال احلفاظ على البيئة وصحة 
ف��ى معظم املشروعات  م��ا نشاهده بالفعل  امل��واط��ن��ني، وه��ذا  وس��ام��ة 

التى تنفذها مصر حاليا .
للشركات  الغاز يسمح  س��وق  تنظيم  قانون  أن  إل��ى  »ي��وس��ف«  ولفت 
وت��وزي��ع وقيمة  واس��ت��خ��راج وش��ح��ن  ب��ح��ث  ال��غ��از  ف��ى سلسلة  بالعمل 
اجل��وار  دول  مع  االتفاقيات  من  مزيد  عقد  مت  أن��ه  موضحا  مضافة، 
الغاز  ل��ت��داول  إقليميا  م��رك��زا  ت��ك��ون مصر  وت��ص��دي��را حتى  اس��ت��ي��رادا 
الطبيعى، كما نعمل فى قطاع البحث واالستكشاف لتنمية الثروات 
الطبيعية وتعظيم االستفادة بها مبا يعود بالنفع على كل املصريني .
أما عن حجم األعمال التى يتم تنفيذها فيما يتعلق بتوصل الغاز 
 12.5 ل�  الطبيعى  الغاز  توصيل  من  انتهينا  فقد  للمنازل  الطبيعى 
مليون وحدة سكنية، الفتا إلى أنه مت إطاق مبادرة خاصة لتوصيل 
الغاز الطبيعى للمنازل بالتقسيط ملدة 6 سنوات دون فوائد مبعدل 30 

جنيًها 
ك����ق����س����ط 

شهري .
وف��������������ى ن����ف����س 
املهندس  ق��ال  السياق 
ع����ب����داخل����ال����ق ع����ي����اد رئ���ي���س 
جلنة الطاقة والبيئة مبجلس الشيوخ 
القومية  ثروتنا  هو  الطبيعى  الغاز  إن  والتنمية  اإلص��اح  ح��زب  عن 
وعلينا استغاله االستغال األمثل، كى يستفيد كل مواطن من هذه 
الثروة القومية، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس السيسى »حياة كرمية« 
هو  والنجوع  القرى  فى  للمنازل  الطبيعى  الغاز  بتوصيل  واملتعلقة 

خير دليل على أن الشعب ميلك هذه الثروة .
ال��دول��ة يجب عليها حتقيق أقصى   أن  إل��ى  »ع��ب��د اخل��ال��ق«  وأش���ار 
مما  اجل��دي��دة،  املشروعات  بناء  فى  الهائلة  ال��ث��روة  ه��ذه  من  استفادة 
يعود بالنفع على املواطنني فى شتى أنحاء الباد، وخلق فرص عمل 
بالشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن الغاز، إضافة إلى 
املشروعات األخرى املرتبطة أو التى تعتمد على املشتقات البترولية .

ون���وه إل��ى أن م��ا ت��ق��وم ب��ه ال��دول��ة حاليا م��ن عمليات إح���ال الغاز 
الطبيعى محل  البوتاجاز والتوسع فى توصيله للمنازل، فضا عن 
فى  وال��س��والر  البنزين  محل  الغاز  بإحال  حاليا  تسير  التى  اخلطة 
السيارات، وبالتالى ينخفض الطلب على السوالر والبنزين وبالتالى 

سيتم توفير كميات كبيرة الستخدامها فى الصناعة .
وأش����اد ب��ج��ه��ود ال��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ى م��ه��م��ت��ه��ا  ب��ت��س��وي��ة جميع 
ال���دع���اوى ال��دول��ي��ة ب��ش��أن ال��غ��از م��ع »ي��ون��ي��ون ف��ي��ن��وس��ا« و»س��ي��ج��اس« 
الستئناف تشغيل محطة دمياط للغاز املسال والتى بدأت فى تصدير 
إنتاجها مؤخرا مما يفتح الباب أمام تسوية عدد من امللفات األخرى 
فى مجاالت عديدة، مضيفا أن هذه اإلجراءات تعمل على جذب املزيد 
البحث  مبجال  يتعلق  فيما  خاصة  ملصر  األجنبية  االستثمارات  من 

والتنقيب عن البترول .
السيارات  إح��ال وجتديد  إن هناك جتاوبا كبيرا مع مبادرة  وق��ال 
أي��ض��ا ال��ت��ى أطلقها ال��رئ��ي��س خ���ال ال��ش��ه��ري��ن امل��اض��ي��ني، الف��ت��ا إل��ى 
ألًفا ممن يرغبون فى إح��ال سيارتهم وفقا  أنه حتى اآلن سجل 52 
لإلحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية املبادرة، 
مشيرا إلى أنه يوجد تواصل مستمر بني اللجنة واملسئولني بالوزارة 

ملتابعة سير العمل بها.
ال��وزارات بالتعاون مع املحافظني للمضى قدما  وطالب ع��ددا من 
فى تنفيذ أهداف املبادرة الرئاسية »حياه كرمية«  خال الشهور املقبلة 
من أجل سرعة إنهاء كافة األعمال املتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعى 
إلى  أخ��رى تهدف  م��ب��ادرات  ب��دء تنفيذ  للمنازل حتى يتسنى للدولة 
تخفيف األع��ب��اء ع��ن امل��واط��ن��ني خاصة قاطنى ال��ق��رى وال��ن��ج��وع فى 
م��ح��اف��ظ��ات اجل��م��ه��وري��ة وب���األخ���ص ق���رى ال��ص��ع��ي��د ال��ت��ى ع��ان��ت من 

اإلهمال فى العهود السابقة .

البيئة : بداية جيدة للحفاظ 
على صحة املواطن وتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة

الشيوخ : ثروة قومية يجب أن 
يستفيد منها كل مواطن
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التعليم عن بعد 
والقاتل الصامت
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تحقيق : ميادة رجب 

»بعد شجار دام لساعات حاولت فيها بمختلف الطرق إقناعه بالبقاء 
والتخلى عن قراره، إال أنه أصر على الرحيل بعد جمع كافة أغراضه 

فى حقيبة معتزما الفرار من حضنى إىل األبد، بعد أن فرق القاتل 
الصامت بينى وبينه«- بحسب ما قالته سعاد ابراهيم وهى تحكى 

قصتها مع ولدها محمد.
تستكمل األم حديثها.. ابنى محمد فى أوىل ثانوى عام السنة دى، 

أنا عايشة أنا وهو فى البيت بعد انفصاىل عن زوجى، تعبت جدا على 
تربيته وتعليمه بدون مساعدة أى طرف حتى والده، والحمد هلل 

كان متفوقا فى دراسته طول الوقت، ولكن األزمة حدثت 
بالتزامن مع ظهور فريوس »كورونا« خاصة بعد غلق 

املدارس ومراكز الدروس الخصوصية، ابنى 
اندمج مع الكمبيوتر ليل ونهار بسبب 

الفراغ اللى حاصره، وفعال الولد أصبح 
مدمن ألعاب عنيفة على النت 

وكأنها القاتل الصامت الذى 
يقتل ولدى تدريجيا 

وتسحبه من بني 
ذراعي.

األلعاب املدمرة تتحدى منظومة التعليم

مآسى اآلباء مع األبناء وملاذا ترك الصغري حضن أمه

خرباء النفس واالجتماع وروشتة مختصرة عن الحلول
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على  س��اع��ة   ٢٠ م��ن  أك��ت��ر  يقضى  ك���ان  تقريبا  اب��ن��ى  األم..  تضيف 
بعد  املنبه  ينام على مكتبه، ويضبط  ك��ان  أن��ه  لدرجة  والنت،  اجلهاز 
ساعتني فقط من نومه عشان يقوم بسرعة يكمل لعب مع أصحابه 
اللى كان منهم ناس كبيرة وشباب متزوج وطلبه فى نفس عمر ابنى 

وأصغر.
ال��زواج مرة  أنا انفصلت عن وال��د محمد ورفضت  وتستطرد األم: 
وال���ده رفض  ابنى ألن  اب��ن��ي، وحتملت جميع نفقات  أخ��رى ملصلحة 
يصرف عليه ووقتها ظروفى لم تسعفنى لرفع قضايا نفقة ومحامني 
وجرى على املحاكم، وربيت ابنى من معاش والدى اهلل يرحمه حتى 

وصل لسن ١٦ سنة وهو فى حضني.
التعليم  انفصل عن  ابنى  البكاء..  تتوقف عن  لم  التى  األم  تؤكد 
مع نهاية الصف الثانى اإلع��دادى ومع ظهور وباء الكورونا وق��رارات 
امل��دارس كان الولد فى 3 إع��دادى لكنه مع قعدة البيت  الدولة بغلق 
إع��دادى علينا دمار   3 بدأ يتفرغ متاما للنت واأللعاب وحرفيا مرت 
وع��دم  م��ن قلقى عليه وعلى مستقبله  ون��ه��ار  ليل  يتوقف  وخ��ن��اق ال 

شعوره بخطورة املوقف.
»م��ح��م��د م�����ؤدب ج����دا وم���ت���رب���ى ول���ك���ن وم����ع األس�����ف ك����ان بيسمع 
ألصحابه على النت وأقرانه فى املدرسة أكتر منى وطول الوقت كانوا 
يقنعوه بعدم جدوى املذاكرة وان االمتحانات أكيد هتتسرب وال داعى 
كان  الولد  وأن  خاصة  اجلديدة  التعليمية  املنصات  وتتبع  للمذاكرة 
العربية«-  باللغة  م��واده��ا  تبث  كانت  املنصات  ومعظم  لغات  م��دارس 

وفق األم.
الثانوية،  جنح محمد وانتقل من الشهادة اإلعدادية إلى املرحلة 
ويتضاعف  بلة،  الطني  لتزيد  باملدارس  الدراسة  تعطيل  أزمة  وظلت 
اهتمام املراهق باأللعاب والتطبيقات حتى أهمل حياته وأمه متاما 
وأص��ب��ح ك��ل م��ا يشغله حتقيق أه���داف على لعبة »ب��اب��ج��ي« و«ف��ورت��ى 
نايت« وغيرها، ولم يعد ابن ال�١٦ عاما يعبأ بخوف أمه على مستقبله 
فى  دخ��ل  الصغير  وك��أن  االم��ت��ح��ان��ات،  موعد  اق��ت��رب  كلما  وانهيارها 
ال��ت��ى كانت  وامل��س��اب��ق��ات  ال��ش��اش��ة وذاك اجل��ه��از  إدم���ان لتلك  مرحلة 
أل��ع��اب��ه وش���راء حسابات  امل���ال لشحن  امل��زي��د م��ن  تدفعه دوم���ا لطلب 
وإمييالت كانت تكلفه 5٠٠ جنيه تقريبا لإلمييل- معلومات أضافتها 

األم خالل حديثها- .
األم  بني  اليومى  والضجيج  والصخب  والفر  الكر  حالة  استمرت 
والطالب حتى اشتد احلوار بينها مع اقتراب عقد امتحانات النصف 
األول من العام الدراسي، وقبل أن تبدأ االمتحانات ب� أسبوع لم جتد« 
رغما عنه،  ول��ده��ا  م��ن  الكمبيوتر  س��وى سحب  أمامها سبيال  س��ع��اد« 
حل��ني االن��ت��ه��اء م��ن االم��ت��ح��ان��ات، حتى يتمكن م��ن اس��ت��ذك��ار دروس��ه 
وإنقاذ ما ميكن إنقاذه، ولكن االبن قابل تصرف امه بنوبة من االنهيار 
وم��غ��ادرة  عنها  بالرحيل  أم��ه  م��ه��ددا  غرفته،  ف��ى  والتكسير  العصبى 
اللعب، وأنه سيذهب  البيت، حال ما أصرت على موقفها مبنعه من 
لوالده ويعيش معه ولن يعود للبيت مرة أخرى وأنها لن تراه مجددا.

»أنا كنت حاسة إنى بحلم وأنا بسمع محمد وهو بيقول أنا هروح 
حسيت  ضعفي،  نقطة  على  ويضغط  دراع���ى  وي��ل��وى  بابا  م��ع  اعيش 
فجأة إنى مش مستوعبة اللى بسمعه وكأنى سحبت من ابنى روحه 
مش مجرد لعبة وجهاز، وتخيلت أن الولد متنرفز بس وأنه مستحيل 

يترك أمه اللى ضحت بشبابها وعمرها لراحته.
4٠عاما هى عمر األم التى خسرت ابنها منذ ما يقرب من شهرين، 
حاولت خاللها االتصال به وبوالده الذى حتني الفرصة لالحتفاظ 
بالولد انتقاما من األم خاصة وأنه بلغ سن احلضانة ببلوغه ١٦ عاما 
وأصبح من حقه أن يقرر مع من يعيش، وبعد أن باءت كل محاوالت 
األم بالفشل مع إصرار األب على بقاء االبن معه وشراء جهاز كمبيوتر 
جديد له، لم جتد »سعاد« سوى طرح سيل من األسئلة فى حالة من 

االنهيار التام.
إن  حاسة  للحديث..  قواها  استجماع  األربعينية  السيدة  حت��اول 
ب���ور، متسائلة:  ف��ى أرض  م��ات��ت  شقايا ض��اع وع��م��رى ض��اع وشجرتى 
من املسئول عما وصل إليه ولدى وكل من على شاكلته من الطالب؟ 
واملعلومة  التعليم  واملعلم وغياب  املدرسة  دور  املسئول عن ضياع  من 
االفتراضية  والعوالم  والنت  األلعاب  مع  وضياعهم  الطلبة  وبطالة 
التى فرقت بني  األلعاب،  تلك  ومل��اذا ال حتظر  اللعينة،  والتطبيقات 
األسر  آالف  وأن  خاصة  حالة  ليست  مشكلتها  أن  مؤكدة  وابنها  األم 
تعانى نفس املعاناة بسبب الفراغ القاتل الذى حاصر الطلبة وجعل 

لديهم شعور قاتل بعدم املسئولية والالمباالة جتاه أى مسئوليات أو 
التزامات، حتى الرحم تقطعت والعالقات األسرية بني اآلباء واألبناء 
ساءت للغاية بسبب الشجار والنقار الذى أصبح ال يتوقف ليل نهار.

املشكلة،  فى هذه  للمختصني  االستماع  بدا من  لم جتد  »العمل« 
أن اإلج��ازة  النفسى  أك��د دكتور محمد رش��دى استشارى الطب  حيث 
التى حصل عليها الطالب بسبب »كورونا« تعد أطول إجازة على مر 
باتت كثيرة ومتنوعة بحسب  لها  السلبية  اآلث��ار  التاريخ، ولهذا فإن 
ب��امل��درس��ة وك��ذل��ك املرحلة  ارت��ب��اط��ه  شخصية الطالب ووع��ي��ه وم���دى 
ال��ع��م��ري��ة، م��ؤك��دا أن ه��ن��اك أخ��ط��ب��وط آخ���ر تلقف ال��ط��ل��ب��ة، وأص��ب��ح 
واألل��ع��اب  التطبيقات  وه��و  الصطيادهم  واألق���رب  الوحيد  املتنفس 
من  ب��ات  بحيث  اإلدم���ان  من  مراحل  فى  أدخلتهم  التى  اإللكترونية 
الصعب عليهم ترك تلك األلعاب ألى سبب كان حتى وإن تعلق األمر 

مبستقبلهم.
وقدم »رش��دى« حزمة من النصائح ألولياء األمور واألبناء ومنها: 
األبناء  العالقة مع  وتعزيز  تقوية  وداف���ئ، مع  آم��ن  أس��رى  توفير جو 
لتعويضهم عن أوقات الفراغ، فهذه الفترة يحتاج فيها األبناء آباءهم 
وق��ت، مشددا على أهمية توفير فرص لوضع  أى  أكثر من  وأمهاتهم 
خطط عائلية لتنفيذها خالل اإلج��ازة س��واء على مستوى اجلانب 

الدينى أو الترفيهى أو الثقافى أو حتى التعليمي.
تعزيز  ب��ض��رورة  الطلبة  النفسي  اخلبير  فينصح  األب��ن��اء  ع��ن  أم��ا 
قيمة بر الوالدين وتنفيذ ما يطلب منهم خاصة ما يساعدهم على 
وضع  مع  التعليمي،  مستقبلهم  وحماية  الوباء  من  أنفسهم  حماية 
وحسن  ال��وق��ت  م��ن  لالستفادة  بهم  خاصة  وقصيرة  بسيطة  خطط 
إدارت��ه بشكل يومى حتى ال تضيع اإلج��ازة فقط فى النوم واأللعاب 
املدمرة واالنشغال بوسائل التواصل االجتماعي، كما يجب على كل 
طالب أن يضع لنفسه بعض األهداف قصيرة املدى لتنفيذها خالل 
هذه اإلجازة لكى يشعر بأنه مسئول وعند حتقيقه بعض اإلجنازات 

أو األهداف يجب مكافأته من األسرة.
ي��وج��ه م��ح��م��د رش����دى رس���ال���ة أخ���ي���رة ل���آب���اء.. ال داع����ى ل��ل��ص��راخ 
امل��راه��ق��ني وت��ل��ك املرحلة  امل��س��ت��م��ر، خ��اص��ة م��ع  وال��ش��ج��ار والتعنيف 
التى يعتبر العند أبرز مالمحها، وعلى األم صاحبة املشكلة أن تصبر 
التفكير  فرصة  للولد  تترك  وأن  قليال،  ابنها  ف��راق  م���رارة  وتتحمل 
وم��راج��ع��ة ق����راره دون إحل����اح م��ن��ه��ا أو م��الح��ق��ه ل���ه، ح��ت��ى ال يستغل 
حبها له ويعتبرها ورقة ضغط عليها كلما احتاج لذلك، ومع الوقت 
واملواقف التى سيتعرض الولد لها مع أبيه، سيضطر لعقد مقارنات 
تعبت  ال��ت��ى  األم  ف��ى ص��ال��ح  وس��ت��ك��ون حتما  واألم  ب��ني األب  ط��وي��ل��ة 

وضحت على مدار ١٦ عاما.
حتدثت  فقد  )يونيسيف(،  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  أم��ا 
فى تقرير لها عن أهمية عودة الطلبة للمدارس، مشيرة إلى تفاوت 
ال��دراس��ة، خاصة مع شعور  استئناف  وفكرة  األطفال  ل��دى  احلماس 
بعضهم بالقلق أو اخل��وف من هذه اخلطوة فى ظل جائحة كورونا، 

لذا يتطلب األمر تأهيال نفسيا.
وعلى جانب آخر ترى دكتور سامية قدرى أستاذ علم االجتماع أن 
تأهيل األطفال فى مرحلتى رياض األطفال واالبتدائية تختلف عن 
مرحلتى اإلعدادية والثانوية، مشيرة إلى أنه فى احلالتني متر عملية 
التأهيل مبراحل عدة تشمل األطفال ذاتهم واألسرة واملدرسة، فضال 

عن دور وسائل اإلعالم فى التوعية .
وت��ل��ف��ت إل���ى أن م��خ��اط��ب��ة ال��ط��ل��ب��ة ي��ج��ب أن ي��ك��ون ب��ال��ش��ك��ل ال��ذى 
يتناسب مع طبيعتهم واهتماماتهم وشخصياتهم وبأسلوب يتقبلونه 
بعيدا عن الصوت العالي، بحيث تكون الشخصيات املحببة ألنفسهم 
الشخصية  تلك  وت��ك��ون  مباشر  غير  وبشكل  النصح  توجه  التى  ه��ى 
املدخل للحديث معهم وتوعيتهم ألهمية املوازنة بني املحافظة على 

التعليم والصحة ووسائل الترفيه واللعب.
أم���ا ال��ط��ل��ب��ة ف��ى امل��رح��ل��ة اإلع���دادي���ة وال��ث��ان��وي��ة ف��األب��ن��اء ه��ن��ا فى 
ب��األس��اس للتمرد وع��دم االس��ت��م��اع لألهالى  امل��راه��ق��ة، ومييلون  س��ن 
ونصائحهم، لذلك ينبغى فهم مفاتيح الشخصية لألبناء إلقناعهم 
بحسب  ب��األح��داث-  وعيهم  وم��دى  عقولهم  تناسب  صحية  بطريقة 

خبيرة االجتماع.
امل��وق��ف فى  ال��ك��ر وال��ف��ر س��ي��دة  ويبقى اجل���دل قائما وتبقى ح��ال��ة 
ذلك  بسبب  بأبنائها  عالقاتها  تضررت  التى  املصرية  البيوت  معظم 

الفيروس »كورونا« وما خلفه من تبعات على كل األصعدة.
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تتقدم اللجنة بالتهنئة إلى
محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة

واللواء أسامة القاضى محافظ املنيا
و وليد عبدالرحمن وكيل وزارة القوى العاملة باملنيا

مبناسبة العيد القومى ملحافظة املنيا

جبالى املراغىمحمد محمود سعفاناللواء / أسامة القاضى

يحيي محمد الداخلى خويلد صدقى رجب

رئيس اللجنة 
خويلد صدقى رجب

األمني العام 
يحيي محمد الداخلى

اللجنة النقابية العمالية املهنية للفالحني باملنيا
تتقدم اللجنة بالتهنئة إلى

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
واللواء أسامة القاضى محافظ املنيا

وجبالى املراغى
 رئيس احتاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البرى

و اللواء / محمود خليل  مدير أمن املنيا 
والسادة مديرى إدارات املرور باملنيا

و وليد عبدالرحمن وكيل وزارة القوى العاملة باملنيا

مبناسبة العيد القومى ملحافظة املنيا

وليد عبدالرحمنمحمد سعفاناللواء / أسامة القاضى جبالى املراغى

جمال فتحى محمود

جمال شعبان محمد

سعد محمد حسن

رئيس اللجنة 
جمال فتحى محمود

األمني العام 
جمال شعبان محمد

أمني الصندوق 
سعد محمد حسن

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البرى بالعدوة

شركة أسكوم لتصنيع الكربونات و الكيماويات

 هي احدى شركات أسيك للتعدين التابعة ملجموعة شركات القلعة و التي 
التعدين  و  اجليولوجيا  مجال  املصري يف  السوق  الشركات يف  أبرز  من  تعد 

ألكثر من ٢5 عاما.
فقد بدأت عمليات اإلنتاج يف عام ٢٠٠9 يف مجال املعادن الصناعية حيث 
تعمل على تصنيع مجموعة واسعة من املنتجات املوثوق بها و التي تخدم 
و  الطالء  مواد  و  الدهانات  و  البالستيك  و  الورق  مثل  املتنوعة  الصناعات 

البناء.
فقد اختارت الشركة مجموعة العمل بعناية فائقة من ذوى اخلبرة العالية 

الستخدام أحدث التقنيات و العمليات لوضع و تنفيذ خطط فعالة لتوفير 
أجود منتج من احلجر اجليري.

بواسطة  املاضية  سنوات  العشر  مدار  على  متتالية  جناحات  الشركة  حتقق 
أبناء محافظة املنيا حيث توفر اآلالف من فرص العمل.

و اجلدير بالذكر أن شركة أسكوم لتصنيع الكربونات و الكيماويات هي شركة 
مساهمة مصرية بنظام املناطق احلرة حيث تبلغ احلصة التصديرية ١7٠٠٠ 
طن شهريا للعديد من األسواق العاملية مما يتماشى مع رؤية الدولة متمثلة 

يف توجيهات السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وليد عبدالرحمن
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محمد سعفان وزير القوي العاملة:
تعيين 33285 شابًا منهم 345 من أصحاب الهمم والعزيمة

استخراج 20866 شهادة قياس مستوي المهارة  و 19912 رخصة مزاولة المهنة
18.3 مليون جنيه منحا للرعاية االجتماعية والصحة لـ 34342 عامال غير منتظم

بحث 3068 شكوى عمالية .. وتسوية 654 وديا .. وإحالة 795 للمحكمة العمالية 
.. وحفظ 239.. وتحت  الدراسة 1105 شكوي 

التفتيش علي 18517 منشأة   وتحرير 3934 محضر لمنشآت خالفت القانون
يف ضوء املالمح األساسية لبرنامج عمل الوزارة يف العام اجلديد، والتي 
ترمي إلى توفير فرص عمل الئقة للشباب من خالل توثيق التعاون مع 
وتعزيز  املعروضة،  العمل  فرص  لزيادة  واملستثمرين  األعمال  أصحاب 
تشغيل الفئات األولى بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي 
لهم،  مالئمة  عمل  فرص  على  للحصول  وتأهيلهم  اخلاصة  القدرات 
الصغر  ومتناهية  الصغيرة  واملشروعات  األعمال  وريادة  احلر  والعمل 
وحتسني إنتاجية املشروعات والعمالة املوسمية، مما يسهم يف خفض 

معدالت البطالة التي وصلت نسبتها حاليا إلى 7.2% من قوة العمل.
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أن مديريات القوى العاملة 
على مستوى 27 محافظة ، قامت خالل شهر فبراير املاضي ، بتعيني 33 
ألفا و285 شابًا ، منهم 345 شابًا  من ذوى الهمم والعزمية  ، كما قامت 
باستخراج 20 ألفًا و 866 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 19 ألفًا و 912  

رخصة مزاولة  مهنة من مكاتب التشغيل التابعة لتلك املديريات .
التفتيش  فى   ، باملحافظات  العمالي  التفتيش  مكاتب  جنحت  كما 
على 13 ألفًا و 598 منشأة ) دوري – حمالت ( ، وأسفر ذلك عن حترير 
 12 رقم  العمل  قانون  ألحكام  املخالفة  للمنشآت  محضرًا   24 و  ألفان 

لسنة 2003 .

املديريات  قامت  فقد   ، املهنية  والصحة  السالمة  مجال  فى   أما 
حترير  عن  التفتيش  وأسفر   ، منشأة  و919  آالف   4 على     بالتفتيش 
بيئة  وتأمني  املهنية  والصحة  السالمة  الشتراطات  محاضر   1910

العمل.
  68 و  آالف   3 ببحث  املديريات  قامت   ، العمل  عالقات  مجال  وفى 
شكوى عمالية ، وجاءت نتيجة بحثها على النحو التالي :  654  شكوى   
مت تسويتها وديًا ، و 795 شكوى مت إحالتها للمحكمة العمالية ، و239  
شكوى مت حفظها ، وتبقى 1105 شكوى ما زالت حتت البحث والدراسة .

غير  العمالة  رعاية  مجال  فى  العاملة  القوى  مديريات  وقامت 
املنتظمة إجتماعيًا وصحيًا ، بصرف منحًا للرعاية االجتماعية لتلك 
الفئة بلغت 17 مليون و 934 ألف جنيه ، كما قامت بصرف منح للرعاية 
الصحية لتلك الفئة بإجمالى 416 ألفًا و 613  جنيهًا ، لـ 34 ألفًا و 342 
باإلدارات  الفئة  بتلك  اخلاصة  البيانات  بقواعد  املسجلني  من  عامالً 

املعنية مبحافظات اجلمهورية وذلك لتوفير حياة كرمية لهم .
وفيما يلي التفاصيل :
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بتعيني  263  أس����وان  مب��ح��اف��ظ��ة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وي  ق��ام��ت  مديرية 
شابًا بشركات القطاع اخلاص واالستثماري ، وذلك من خالل شهادات 
القيد  املرتدة »كعب العمل« مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما 
بلغ املسجلني 988 راغب عمل ، فضالً عن إسقاط 806 بطاق�ات قي�د لم 

يتقدم أصحابها لتجديدها يف املواعيد املحددة.
مساهمة  باملديرية  التشغيل  مبكاتب  املنوط  ال��دور  إط��ار  فى  يأتي 
يف إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة واألمل فى أن البطالة 
مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب األعمال باملحافظة 

وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك من  محمد 
فبراير  شهر  إجنازه خالل  مت  ع��ن  ما  امل��دي��ري��ة  م��دي��ر   ، ال��وه��اب  عبد 
امل��اض��ي، أش���ار فيه إل��ى أن��ه مت ص��رف 62 أل��ف جنيه ل��� 27 ع��ام��ال غير 
 9 ل�  رعاية صحية  162 جنيها  و  ألفًا  ، و35  اجتماعية  رعاية  منتظم، 
عمال من املسجلني بوحدة العمالة غير املنتظمة باملديرية ، فضالً عن 
النبوى الشريف مببلغ مليون و524  املولد  االنتهاء من صرف منحة 

ألف جنيه ل� 3048 عامالً .
وأوضح أن املديرية  قامت يف مجال التفتيش العمالي بالتفتيش 
على 201 منشأة ) دوري نهاري( وعمل 14 حملة نهارية تفتيش شامل 
نهارية وليلية على 156 منشأة أخرى ، وعمل 3 ندوات عمالية ، وبحث 
9 شكاوى عمالية ،  أما عن مجال السالمة والصحة املهنية فقد قامت 

بالتفتيش على 47 منشأة ، وإعادة التفتيش على 29 منشأة أخرى.
، مت  املديرية 9 شكاوى عمالية  ، تلقت  العمل  وفى مجال عالقات 
م��ازال��ت حتت  ش��ك��اوى   5 ،  وتبقت  العمالية  للمحكمة  4 منها  إح��ال��ة 

البحث والدراسة.
أم����ا ف���ى م���ج���ال ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي ، ج�����اري ت��ن��ف��ي��ذ دورة ت��دري��ب��ي��ة 

واخلياطة  بالوحدة  التفصيل  ل�  10  متدربات على 
مهنتك  م��ب��ادرة  ضمن  أمبو  ك��وم  بكفور  املتنقلة 

 ، ب��رع��اي��ة م���ب���ادرة “ح��ي��اة ك��رمي��ة”  مستقبلك 
كما يجري تنفيذ دورة تدريبية أخري ل�  16 
م��ت��درب��ة مب��رك��ز ت��دري��ب امل��ح��م��ودي��ة ب��أس��وان 
للتدريب على مهنة التفصيل واخلياطة  و 

22 متدربًا من الذكور للتدريب على 
مهنة التبريد والتكييف.

صرف 1.6 مليون جنيه
 تعيين 623 شابًا .. منهم 15 لـ 3074 عامال غير منتظم  

من ذوى الهمم والعزيمة 
قامت  مديرية القوي العاملة مبحافظة أسيوط بتعيني 623 
شابًا من حملة املؤهالت العليا واملتوسطة وبدون مؤهل مبنشآت 
القطاع اخلاص واالستثماري ، منهم 15 من ذوى القدرات اخلاصة 
،  وذلك من خالل شهادات القيد املرتدة  »كعب العمل« ، املسجلني 
مبكاتب التشغيل ، وبلغوا 2202 شابًا ، فضال عن إصدار 666 شهادة 

قياس مستوى املهارة، وكارنيه مزاولة احلرفة .
وأوض��ح ح��ازم على حسن مدير املديرية يف تقريره للوزير عن 
ما مت إجنازه خالل شهر فبراير املاضي ، عن قيام املديرية بصرف 
منحًا للعمالة غير املنتظمة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، بواقع 
مبلغ مليون و 304 ألفًا و 500 جنيهًا ، ل� 2552 عامالً من املسجلني 
كارنيهات  إص��دار  و  10 عمال ج��دد  عن تسجيل  ، فضالً  بالوحدة 

لهم.
مجال  فى  واحل��م��الت  ال���دوري  املديرية  بالتفتيش  قامت  كما 
وأسفر   ، منشأة   165 على  بالتفتيش  املهنية  والصحة  السالمة 
التفتيش عن حترير 92 محضرًا للسالمة والصحة املهنية ،  وفى 

التفتيش على  العمالي مت  التفتيش  مجال 
ت��وع��ي��ة  6 ن�������دوات  وع���ق���د  م��ن��ش��أة   1376

يف م���ج���ال امل����ف����اوض����ة اجل���م���اع���ي���ة و 
م���ج���ال ع��م��ل ال��ط��ف��ل ، ب��اإلض��اف��ة 
بحث  17  شكوى  مت  إل����ى  تلقى 
زال��ت  م��ا  ش��ك��وى  وتبقي   ، 16 منها 

حتت البحث .
ال�����ت�����ف�����ت�����ي�����ش  م����������ج����������ال  ويف 
ع���������ل���������ى امل����������ن����������ش����������آت ل������ل������ت������أك������د 
ت�����ط�����ب�����ي�����ق ك�������اف�������ة اإلج��������������������راءات 

االح���ت���رازي���ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ان��ت��ش��ار 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19(، تابعت املديرية التفتيش 
ع��ل��ى 165 م��ن��ش��أة م��ن خ���الل م��ك��ات��ب ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة املهنية 

التفتيش العمالي.

 قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة األقصر بتعيني 
323 ش���اب���ًا م���ن ح��م��ل��ة امل���ؤه���الت ال��ع��ل��ي��ا وامل��ت��وس��ط��ة وب���دون 
اخل��اص  القطاع  مبنشآت  الهمم  ذوى  م��ن   4 منهم   ، م��ؤه��ل 
واالستثمارى من خالل شهادات القيد املرتدة »كعب العمل« 
من املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ 
عددهم  946  شابًا، منهم 12 من ذوى اإلحتياجات اخلاصة ، 
كما مت استخراج   362  شهادة قياس مستوى املهارة ، ورخصة 

مزاولة احلرفة منهم   شهادتني  لذوى القدرات .
املنتظمة  غير  للعمالة  منح  بصرف  املديرية  قامت  كما 
ألف   18 ب�   زواج  منح   6 منها  وصحيًا  إجتماعيًا  لرعايتهم 

جنيه ، و 8  منح مواليد ب� 17 ألف جنيه ، وعمل رعاية صحية 
ل� 128 عامال وعاملة .

تلقى وزير القوي العاملة تقريرًا بذلك من مدير املديرية 
عبده هاشم عن إجن��ازات املديرية عن شهر فبراير املاضي،   
القوى  ورعاية  العمالي  التفتيش  أنه فى مجال  إلي  مشيرًا 
دورى  منشأة   241 على  بالتفتيش  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  العاملة 
وحمالت ، وأسفر عن حترير 36 محضرًا ، كما مت عقد ندوة 
عمالية بإحدى املنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل بشأن 

عمل املرأة .
املديرية  قامت  املهنية  والصحة  السالمة  مجال  يف  أم��ا 

استخراج 362  شهادة قياس مستوى 
المهارة  ورخصة مزاولة الحرفة 



139ابريل 2021العمل

 استخراج   2494 شهادة قياس مستوى 
المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة 

تعيين 1085  شابًا ..منهم 
12 من ذوى الهمم والعزيمة 

باستخراج   مبحافظة اإلسكندرية  العاملة  ال��ق��وي  مديرية   قامت 
1333 ش��ه��ادة ق��ي��اس مستوى امل��ه��ارة ، و 1161 رخ��ص��ة م��زاول��ة احل��رف��ة، 
وال��ع��زمي��ة   ،  م��ن ذوى الهمم  ،  منهم  14  ع��ن تعيني 3712 ش��اب��ًا  فضال 
مب��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع اخل���اص واالس��ت��ث��م��اري ، وذل���ك م��ن خ���الل ش��ه��ادات 
التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلني  من  العمل« ،  املرتدة  »كعب  القيد 
للمديرية وعددهم 9 آالف و 43 راغب عمل منهم 34 من ذوى القدرات 
، باإلضافة إلي توفير 343 فرصة عمل بشركات مدن املحافظة متاحة 

أمام الشباب لشغلها.
وأوضح ياسر سعيد  مدير املديرية  أنها  قامت بالتفتيش يف مجال 
السالمة والصحة املهنية على 404 منشآت،   دوري وحمالت ، وأسفر عن 
بعد  املهنية  والصحة  للسالمة  املخالفة  للمنشآت  402 محضر  حترير 
إعطائها املهلة القانونية إلزالة املخالفات، وإعطاء مهلة ل� 121 منشأة 

أخرى لتوفيق أوضاعها .
ف��ب��راي��ر  خ�����الل  إجن�������ازه  مت  م����ا  ع����ن   ل���ل���وزي���ر  تقريره   يف   - وأش�������ار  
املاضي- إلي أن املديرية تلقت 164  شكوى جديدة، باإلضافة إلى 114 
شكوى مرحلة من شهر يناير ، ومت بحث  188 شكوى منها، وتبني أن 59 
شكوى  مستوفاة ، ومت حترير 129 محضرًا  للمنشآت التي ثبت وجود 

مخالفات بها، وتبقى 90 شكاوى حتت البحث والدراسة .
أما يف مجال التفتيش العمالي فقد قامت املديرية بالتفتيش على 
521 منشأة ، وعمل 42 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن 
حترير 260 محضرًا ، وبحث 134 شكوى عمالية ، وعمل 3 ندوات لتوعية 

العاملني بالقطاع اخلاص .
أن��ه يف مجال تراخيص عمل األج��ان��ب قامت  امل��دي��ري��ة،  وت��اب��ع مدير 

تراخيص  واس��ت��خ��راج   ، 56 ترخيص  بتجديد  امل��دي��ري��ة 
ألول مرة ل� 6 أجانب ، وفقا لقانون العمل والقرارات 

على  األجانب  تشغيل  تنظم  التي  املنفذة  ال��وزاري��ة 
واملعاملة   ، الوطنية  العمالة  أس��اس عدم مزاحمة 

باملثل، وتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات.
وف���ى م��ج��ال ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ، ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 

ال��ت��دري��ب  م��ج��ال  يف  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  بعمل 
التحويلي ل� 72 متدربًا ، بإجمالى 5 دورات 

مبراكز التدريب املهني التابعة للمديرية.

 ق�����ام�����ت م�����دي�����ري�����ة ال������ق������وي ال����ع����ام����ل����ة مب���ح���اف���ظ���ة 
ذوى  م��ن   12 منهم   ، بتعيني  1085  شابًا  اإلسماعيلية 
الهمم والعزمية  من مختلف املؤهالت مبنشآت القطاع 
اخلاص واالستثماري، من خالل شهادات القيد املرتدة 
التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلني  م��ن  العمل«  »كعب 

للمديرية ، فيما بلغ  املسجلني بها 2410 شابًا.
م��ن أحمد  ت��ق��ري��رًا بذلك  العاملة  ال��ق��وي  وزي��ر  تلقى 
جابر  وك��ي��ل امل��دي��ري��ة ، أش���ار فيه إل��ي أن��ه خ��الل فبراير 
امل��اض��ي، ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��إس��ت��خ��راج 723 ش��ه��ادة قياس 
مستوى املهارة ، و 420  رخصة مزاولة املهنة ، وتلقت 61 
شكوى عمالية، ومت تسوية شكوى منها وديًا ، ومت حتويل 
البحث  حت��ت  م��ازال��ت  و48  شكاوى   ، للقضاء  منها   11

والدراسة.
ل��ل��رع��اي��ة  ب��ص��رف م��ن��ح  امل���دي���ري���ة  قامت  أن  وأض�����اف 
املسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة  والصحية  اإلجتماعية 
باملديرية بواقع 54 ألف جنيه ل� 19 عامالً  ، مشيرا إلي 
خ��الل  تفتيشية  من  زي����ارات  بعمل  امل��دي��ري��ة  قامت  أن 
ال�����دوري  ب��ن��ظ��ام  273   منشأة  ع��ل��ى    ال��ع��م��ل  م��ف��ت��ش��ى 
ال��ن��ه��اري وح��م��الت ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ش��ام��ل مل��راق��ب��ة تطبيق 
ع��ن حترير  وأس��ف��ر   ،  2003 12 لسنة  رق��م  العمل  ق��ان��ون 
ل��ت��وع��ي��ة  عقد ندوتني  إل����ى  ب���اإلض���اف���ة   ، م���ح���ض���رًا   14

العمال حضرها 45 عامال ، وفى مجال 
ال����س����الم����ة وال����ص����ح����ة امل���ه���ن���ي���ة مت 

 ، ال��ت��ف��ت��ي��ش ع���ل���ى 96 م���ن���ش���أة 
وحترير 9 محاضر للمنشآت 
ق����ام����ت  ك�����م�����ا   ، امل�����خ�����ال�����ف�����ة 
أخ��رى  م��ن��ش��آت   10 مبتابعة 
اإلج���راءات  تطبيق  لضمان 
انتشار  ملواجهة  االح��ت��رازي��ة 

فيروس كورونا املستجد.

 112 ع��ل��ى  التفتيش  وإع����ادة   ، م��ن��ش��أة   234 ع��ل��ى  بالتفتيش 
 ، منشأة أخ���رى،  وأس��ف��ر التفتيش ع��ن حت��ري��ر 32 م��ح��ض��رًا 
ل� 56 منشآت أخري إلزالة املخالفات  وإعطاء مهلة قانونية 

والتي مت إنذارها بها.
وأوضح مدير املديرية أنه مت إنتهاء التدريب من دورتني 
  ، متدربة   20 ل�  واحلياكة   التفصيل  مهنة  على  تدريبيتني 
مل��دة شهر  أخ��ري  البدء يف دورة  ، وج��اري  صباحية ومسائية 
ال��ت��دري��ب املهني  ب��وح��دة    ، ل��� 10 م��ت��درب��ات  املهنة  على نفس 
أحمد  األك��ب��ر  اإلم���ام  األزه���ر  شيخ  فضيلة  بساحة  املتنقلة 
إتخاذ كافة اإلج���راءات االحترازية من تعقيم  ،  مع  الطيب 

إنتشار  من  للوقاية  الالزمة  احلماية  أدوات  وتوفير  وتطهير 
فيروس كورونا املستجد .

كما تلقت املديرية 22 شكوى عمالية مت تسوية 3 شكاوي 
منها وديًا ، وإحالة شكوتان منها جلهات أخرى لإلختصاص، 
و 17 شكوى أخرى مازالت حتت البحث والدراسة، فضال عن 
والتطهير وموقف  والتعقيم  اإلج��راءات االحترازية  متابعة 
العمالة نحو 227 منشأة ، ومتابعة احلالة الصحية للعاملني 
داخل تلك املنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خالل 
مكاتب السالمة والصحة املهنية والتفتيش العمالى التابعة 

للمديرية. 



العمل

جولة 
فى مديريات القوى العاملة

ابريل 2021

شابًا،   266 بتعيني  األحمر  البحر  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت  
القطاع  امل���ؤه���الت مب��ن��ش��آت  م��ن مختلف  اخل��اص��ة  ال���ق���درات  ذوى  م��ن   9 منهم 
اخل���اص واالس��ت��ث��م��اري، م��ن خ���الل ش���ه���ادات ال��ق��ي��د امل���رت���دة »ك��ع��ب ال��ع��م��ل« من 
املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد املسجلني بها 430  شابا 

، فضالً عن توفير 25 فرصة عمل .
امل��ه��ارة 186 ع��ام��ال، واس��ت��خ��راج رخصة  امل��دي��ري��ة بقياس مستوى  ق��ام��ت  كما 
منحًا  ص��رف  مت  كما   ، للمديرية  التابعة  التشغيل  مكاتب  م��ن  املهنة  م��زاول��ة 
للعمالة غير املنتظمة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، حي مت االنتهاء من صرف 
، بواقع 468 ألفًا و 500 جنيه بواقع  منحة املولد النبوي الشريف ل� 937 عامالً 

500 جنيه لكل عامل من املسجلني .
الراضي  مدير  ب��ذل��ك م��ن سعيد ع��ب��د  ال��ع��ام��ل��ة ت��ق��ري��رًا  ال��ق��وي  تلقى وزي���ر 
املديرية، أشار فيه إلي أنه خالل فبراير املاضي قامت املديرية بإصدار 3 تراخيص 
ألجانب ، وجتديد ترخيص عمل ل� 6 أجانب آخرين يعملون يف نطاق املحافظة .
وأشار عبد الراضى إلي أن املديرية قامت بعمل زي��ارات تفتيشية  من خالل 
لسنة   12 رق��م  العمل  قانون  تطبيق  ملراقبة  منشأة     385 على    العمل  مفتشى 

2003 ، وأسفر التفتيش عن حترير 72 محضرًا ، وعمل ندوتان توعية .
 ، منشآت   113 على  التفتيش  مت  املهنية  والصحة  السالمة  مجال  ف��ى   أما 
وأسفر عن حترير 25 محضرًا سالمة وصحة مهنية ، وعمل 3 ندوات توعية يف 
نفس املجال ، كما مت متابعة 64 منشأة لضمان تطبيقها لإلجراءات االحترازية 

ملواجهة انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19(.
وأضاف أن املديرية   تلقت 49 شكوى عالقات عمل ، مت تسوية 16 منها وديًا 

يف مواقع العمل من قبل مفتشي العمل باملكاتب التابعة 
للمديرية ، ومت إتخاذ إجراء قانوني جتاه شكوتني ، 

وتبقى 18 شكاوى ما زالت حتت البحث والدراسة .
، مت االنتهاء من  املهني  التدريب  وفى مجال 
واحلياكة  التفصيل  مهن  على  تدريبية  دورات   3
ب��وح��دة  امل��ن��ازل  ، وك��ه��رب��اء  ، وال��س��ب��اك��ة الصحية 
ال���ت���دري���ب امل��ت��ن��ق��ل��ة امل�����وج�����ودة يف امل���ح���اف���ظ���ة ، 

الثانية  التدريبية  للدورات  التجهيز  وجاري 
بالوحدة .

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة 
بالبحيرة بتعيني  1260  شابًا من مختلف املؤهالت من بينهم 26 من 
من   ، باملحافظة  واالس��ت��ث��م��اري  اخل��اص  القطاع  مبنشآت  الهمم  ذوي 
 ، ال��ع��م��ل«، وتوفير 20 فرصة عمل  »كعب  امل��رت��دة  القيد  خ��الل ش��ه��ادات 
فضالً عن إستخراج  3138 شهادة قياس مستوى املهارة ورخصة مزاولة 

املهنة .
كما قامت املديرية بتسجيل 10 عمال غير منتظمني بوحدة العمالة 
غير املنتظمة ، فضالً عن صرف منحًا للرعاية االجتماعية لتلك الفئة 
بواقع 10 منحة مولود بإجمالي 20 ألف جنيه ، و 11 منحة زواج مببلغ 
33 ألف جنيه ، و 10 منحة وفاة مببلغ 36 ألف جنيه  ، ليصل إجمالي 
، باإلضافة الى  ً من املسجلني  ل� 31 عامال  ما مت صرفه 89 ألف جنيه 
املسجلني  م��ن  ع��ام��الً   3576 ل���  ال��ش��ري��ف  ال��ن��ب��وي  امل��ول��د  صرف منحة 

بإجمالي مليون و 788 ألف جنيه  .
ما  ع��ن  للوزير  تقريره  يف   - املديرية  مدير  اخلطيب  السيد  وأض���اف 
مت اجنازه خالل فبراير املاضي - أن املديرية قامت يف مجال التفتيش 
العمالي بالتفتيش على 464 منشأة دوري وحمالت ، وأسفر عن حترير 
24 محضرًا للمنشآت املخالفة ، وعقد 8 ندوات توعية عمالية ، و 4 ندوات 
توعية سكانية ، فضالً عن بحث 21 شكوى عمالية و 11 شكوى نقابية ، 
وجتديد 4 تراخيص عمل أجانب  ل� 4 فلسطينيني من االدارة املختصة  .

ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة املهنية فقامت  أم��ا يف م��ج��ال 
ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى  66 م��ن��ش��أة دوري  امل���دي���ري���ة 

، وأس���ف���ر ع���ن حت��ري��ر 5 محاضر  وح���م���الت 
ل��ل��م��ن��ش��آت امل��خ��ال��ف��ة ، وب���ح���ث 3 ش��ك��اوى 
 330 ع��ل��ى  والتفتيش   ، امل��ج��ال  ن��ف��س  يف 
االح��ت��رازي��ة،  اإلج�����راءات  ملتابعة  م��ن��ش��أة 
ون��ش��ر ال��وع��ى ال��ك��ام��ل ل��ل��ع��م��ال م��ن أج��ل 

مواجهة  فيروس كورونا املستجد .

ق���ام���ت م���دي���ري���ة ال����ق����وى ال��ع��ام��ل��ة 
تعيني  518  من  ال��س��وي��س  مبحافظة 
ش���ب���اب اخل���ري���ج���ني ب���ش���رك���ات ال��ق��ط��اع 
اخلاص واالستثمارى  ، منهم 12  شابًا 
م��ن ذوى ال��ق��درات اخل��اص��ة م��ن خالل 
العمل«،  »كعب  امل��رت��دة  القيد  ش��ه��ادات 
وذل������ك م����ن خ�����الل م���ك���ات���ب ال��ت��ش��غ��ي��ل 
  828 تسجيل  ومت   ، للمديرية  التابعة 
ب��اح��ث��ا ع���ن ع��م��ل، م��ن��ه��م 26 م���ن ذوي 

القدرات اخلاصة. 
ويف م���ج���ال رع����اي����ة ال���ع���م���ال���ة غ��ي��ر 
امل��ن��ت��ظ��م��ة إج��ت��م��اع��ي��ا وص��ح��ي��ًا ق��ام��ت 
امل����دي����ري����ة ب����ص����رف م���ن���ح���ًا ل���ل���رع���اي���ة 
ال��ص��ح��ي��ة ل��ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة ب��ل��غ��ت 4000 
ل���� 2 ع��م��ال ، و 49 أل���ف ج��ن��ي��ه��ًا رع��اي��ة 
املسجلني  م��ن  ع��ام��الً   22 ل���  إجتماعية 
زواج  م���ن���ح   5  : ال���ت���ال���ى  ال���ن���ح���و  ع���ل���ى 
بإجمالى 15 ألف جنيه ، و 4 منح وفاة 

من الدرجة األول��ي مببلغ 8000 جنيه 
، ف��ض��الً ع���ن 13 م��ن��ح��ة م���ول���ود ج��دي��د 

بإجمالي 26 ألف جنيه .
وأشار حامت جاد الرب مدير املديرية 
ل���ل���وزي���ر ع����ن إجن�������ازات  ت���ق���ري���ره  - يف 
املديرية عن شهر فبراير املاضي -  إلي 
 550 ب���اس���ت���خ���راج  املديرية قامت  أن 
، ورخصة  املهارة  شهادة قياس مستوى 
مزاولة املهنة ، وجتديد ترخيص لعمل 

أجانب من اإلدارة املختصة .
وق����ال : إن���ه م��ج��ال ع��الق��ات العمل 
ت��ل��ق��ت امل��دي��ري��ة  102 ش���ك���اوى ف��ردي��ة، 
مت ت���س���وي���ة 4 ش�����ك�����اوى م���ن���ه���ا ودي���������ًا ، 
العمالية  للمحكمة  منها   25 وحتويل 
البحث  حت��ت  م���ازال���ت  41   شكوى  و   ،
وال�����دراس�����ة، ك��م��ا مت ب��ح��ث 17 ش��ك��وى 
ال���ش���ك���اوي  ع���ب���ر ب����واب����ة  وردت  ف����ردي����ة 

اإللكترونية.

تعيين 266 شابًا .. منهم 9 
استخراج 3138 شهادة من ذوى القدرات

قياس مستوى المهارة 
ورخصة مزاولة الحرفة

تعيين 518 شابًا .. منهم 12 من ذوي القدرات 
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قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة الدقهلية بتعيني 789 شابًا من 
القطاع اخلاص  وب��دون مؤهل مبنشآت  واملتوسطة  العليا  املؤهالت  حملة 
واالستثماري، منهم 5 من ذوى القدرات اخلاصة، وذلك من خالل شهادات 
القيد املرتدة  »كعب العمل« ، املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية 
وتوفير 45 فرصة   ، ال��ق��درات  ذوى  بلغوا 3712  شابًا منهم 24 من  والذين 

عمل .
للعمالة  وصحية  اجتماعية  رع��اي��ة  منح  ب��ص��رف  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  كما 
غير املنتظمة املسجلة بواقع 25 ألف جنيه رعاية إجتماعية ل� 8 عمال ، و 
8000 جنيهًا ل� 5 آخرين رعاية صحية ، فضالً عن تسجيل 54 عامل جديد 

للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
وق����ال أح��م��د ال��ق��ل��ل��ي م��دي��ر امل���دي���ري���ة -يف ت��ق��ري��ره ل��ل��وزي��ر ع���ن م���ا مت 
الدوري  املديرية  قامت  بالتفتيش  إن  املاضي-  إجن��ازه خالل شهر فبراير 
ب�  القيام  ومت  منشأة   882 على  العمالي  التفتيش  مجال  ف��ى  واحل��م��الت 
35 حملة نهارية تفتيش شامل من خالل مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات 
توعية ،  باإلضافة إلى  تلقى 81  شكوى من بوابة الشكاوى احلكومية مت 
 ، أخ��رى  للقضاء وجهات  24 شكوى منهم  وإح��ال��ة   ، منها  تسوية شكوتني 

ومازالت 55 شكوى منها حتت البحث والدراسة .
أم���ا ع���ن م��ج��ال إس��ت��خ��راج ت��راخ��ي��ص ع��م��ل األج���ان���ب ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 
بإستقبال طلبات 7 فلسطينيني   ، وجتديد 3 تراخيص أخرى  ، وإستخراج 

1146 شهادة قياس مستوى املهارة ، وكارنيه مزاولة احلرفة .
وأوضح مدير املديرية أنه يف مجال التدريب املهني انتهت املديرية من 
4 دورات تدريبية يف مجال التدريب التحويلي ل� 49 متدربًا ، وتعقد  دورة 

املوجودة  املتنقلة  التدريب  وح��دة  أخ��ري  يف  تدريبية 
بإحدى قرى املحافظة.

ويف مجال التفتيش على املنشآت للتأكد 
م���ن ت��ط��ب��ي��ق ك��اف��ة اإلج�������راءات االح��ت��رازي��ة 
للوقاية من انتشار فيروس كورونا املستجد 
التفتيش  امل��دي��ري��ة  تابعت   ،)19  - )ك��وف��ي��د 
على 381 منشأة من خالل مكاتب السالمة 

والصحة املهنية التفتيش العمالي .

شابًا،  بتعيني 3002  اجليزة  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية   قامت 
ب��ي��ن��ه��م 26 ش���اب���ًا م���ن ذوى ال���ق���درات اخل���اص���ة مب��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع اخل���اص 
واالستثماري ، وذلك من خالل شهادة القيد املرتدة »كعب العمل«   ملكاتب 
التشغيل التابعة للمديرية ، كما مت تسجيل 12500  راغب عمل منهم 52 
املهارة  ش��ه��ادة قياس مستوى  اس��ت��خ��راج 1421  ال��ق��درات، كما مت  ذوي  م��ن 

و1423 رخصة مزاولة املهنة من خالل مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
تلقي الوزير، تقريرًا بذلك من محمد عيسى مدير املديرية  بإجنازاتها 
والصحة  السالمة  أن��ه يف مجال  إل��ي  فيه  امل��اض��ي،  أشار  فبراير  ع��ن شهر 
أخرى  116 منشأة  التفتيش  وإع��ادة  85 منشأة،  التفتيش على  املهنية مت 
 137 ل���  قانونية  وم��ن��ح مهلة   ، ع��ن حت��ري��ر 60 محضرا  التفتيش  وأس��ف��ر   ،
التفتيش  ف��ق��د مت   ، ال��ع��م��ال��ي  التفتيش  أم���ا ع��ن م��ج��ال   ، أخ���ري  م��ن��ش��أة 
رقم 12 لسنة 2003  العمل  قانون  على 212 منشأة لضمان تطبيق أحكام 
، وبحث 116 شكوي  ،  ، وأسفر التفتيش عن حترير 228 محضرًا عماليًا 
اإلج����راءات  متابعة  ع��ن  فضال  ش��خ��ص��ًا،   20 حضرها  توعية  وع��م��ل  ندوة 
االحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 121 منشأة ، ومتابعة 
املنشآت للتأكد من عدم إصابة أي  احلالة الصحية للعاملني داخل تلك 
فرد من خالل مكاتب السالمة والصحة املهنية والتفتيش العمالى التابعة 

للمديرية. 
وأوض���ح م��دي��ر امل��دي��ري��ة أن��ه يف م��ج��ال رعاية 

ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة امل��س��ج��ل��ني ، ق��ام��ت 
إجتماعيًا  لرعايتهم  منح  بصرف  املديرية 
ألف   69 ب���  زواج  منحة   23 ب��واق��ع   ، وصحيًا 
ج��ن��ي��ه ، و 37 م��ن��ح��ة م���ول���ود ب��إج��م��ال��ي 75 
ألف   50 مببلغ  وف���اة  منح   5 و   ، جنيه  أل��ف 

جنيه، و 6 منح وفاة أحد االق��ارب مببلغ 12 
ألف جنيه ، فضالً عن صرف خدمات طبية 

ل� 4 عمال  مببلغ 14 ألف جنيهًا ، ،  ليصل إجمالي ما مت صرفه 220 ألف 
جنيه ل� 75 عامالً .

ويف م��ج��ال ت��راخ��ي��ص ع��م��ل األج��ان��ب ، ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��إس��ت��خ��راج 37 
للقوانني  طبقًا  آخ��ري��ن   33 وجت��دي��د   ، م��رة  ألول  ألجنبي  عمل  ترخيص 

واللوائح املنظمة.
أم���ا ع��ن م��ج��ال رع��اي��ة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة وب��ح��ث ال��ش��ك��اوى ، ف��ق��د تلقت 
املديرية 631 شكوى عمالية ) فصل - مطالب ( ، مت تسوية 64 شكوى منها 
وديًا ، وإحالة 180 شكوى للمحكمة العمالية ، و 55 أحيلت جلهات أخري 

،  وتبقى 332 شكوى ما زالت حتت البحث والدراسة .  
كما قامت املديرية بفض إضراب ل� 800 عامل بشركة الكتروستار ، ومت 
توعية العمال بعدم مشروعية اإلضراب وضرورة التوجه للمديرية لتقدمي 
طلب مفاوضة جماعية ، واستجاب العمال وعادوا للعمل مرة أخري ، كما 
مت فض اعتصام آخر لشركة الصوت والضوء شارك فيها 434 عامالً وتعهد 
وامل��ق��ررة  احلالية  العمال  بحقوق  امل��س��اس  بعدم  للشركة  املنتدب  العضو 

طبقًا للقانون واللوائح .
وأشار مدير املديرية ، أنه مت االنتهاء من ال��دورة التدريبية على مهنة 
املهني  ال��ت��دري��ب  مب��رك��ز  وال��زخ��رف��ة  النقش  ومهنة   ، واحل��ي��اك��ة  التفصيل 
ببوالق الدكرور ، كما مت استكمال وبداية دورة تدريبية على مهنة التفصيل 
دورة  من  االنتهاء  إلى  باإلضافة   ، البكري  منشأة  تدريب  مبركز  واحلياكة 
املوجودة  املتنقلة  التدريب  والسباكة الصحية بوحدة  التفصيل واحلياكة 

فى املحافظة .

وأوضح مدير املديرية أنه فى مجال 
ال��ت��ف��ت��ي��ش  ، مت  ال���ع���م���ال���ي  ال��ت��ف��ت��ي��ش 
 22 حت����ري����ر  ، ومت  207 م�����ن�����ش�����أة  ع���ل���ى 
ب�  وال��ق��ي��ام   ، مخالفة  ملنشآت  م��ح��ض��رًا 
، وعقد ندوة  21 حملة  تفتيش شامل 
ت��وع��ي��ة ل��ل��ع��م��ال، وال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 6 
ال��س��الم��ة والصحة  م��ن��ش��آت يف م��ج��ال 
محضرين  حترير  عن  وأسفر   ، املهنية 

للمنشآت املخالفة  .

تعيين 3002 شابًا.. بينهم 
26 من ذوى القدرات  تعيين 789 شابًا.. منهم 5 

من ذوى القدرات
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5443 من  بتعيني  الشرقية  مبحافظة  العاملة  ال��ق��وي  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت 
شباب اخلريجني بشركات القطاع اخلاص واالستثمارى ، منهم 38 من ذوى 
القدرات من خالل شهادة القيد املرتدة »كعب العمل« من املسجلني مبكاتب 
مبنشآت  عمل  فرصة   752 توفير  ع��ن  فضال   ، للمديرية  التابعة  التشغيل 

القطاع اخلاص بنطاق املحافظة .
للوزير عن إجنازات  املديرية - يف تقريره  الغمراوى مدير  وأشار مدحت 
املديرية عن شهر فبراير املاضي - إلى أنه يف مجال تشغيل ورعاية العمالة 
غير املنتظمة  مت تسجيل 16 عامالً جديدًا ، كما مت صرف منحًا للرعاية 
اإلجتماعية والصحة لتلك الفئة بلغت  مليونان  و 416 ألفًا و 500 جنيه ل� 

4833 عامالً منحة املولد النبوي الشريف  .
وقال : إن املديرية قامت باستخراج 1848 شهادة قياس مستوى املهارة ، 
ومثلهم رخصة مزاولة احلرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، ويف 
مجال السالمة والصحة املهنية  قامت املديرية  بالتفتيش على  373 منشأة 
للتأكد من تطبيقها لإلجراءات االحترازية ملواجهة انتشار فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد - 19(  ، وأسفر عن حترير 227 محضر سالمة و 75 حالة 
غلق إداري ، وفى مجال التفتيش العمالي مت التفتيش على 1170 منشأة، 
وأسفر عن حترير 211 محضرًا ، فضالً عن التفتيش على 324 منشأة يعمل 
قانون  ألحكام  مخالفة  ملنشآت  محضران  حترير  عن  وأسفر   ، أطفال  بها 
العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما مت فض  إضرابات وإعتصامات عمالية ب� 2 

منشأة  ل� 205 عامل .
إحلاق  شركات  على  التفتيش  مجال  يف  أم��ا 

قامت  امل��دي��ري��ة  أن  أوض���ح  ب��اخل��ارج،  العمالة 
 177 وإع��ت��م��اد   ، ش��رك��ة   11 ع��ل��ى  بالتفتيش 
عقد عمل باخلارج ، ومراجعة 311 تفويض 

ووكالة لشركات بها 434 فرصة عمل .
وأش��ار مدير املديرية إل��ى أن��ه مت استالم 

العاملني  فى  ألجنبي من  عمل  ترخيص   4
نطاق املحافظة ، وجتديد 5 تراخيص آلخرين 

، وذلك بعد ورود املوافقة األمنية عليها طقًا ألحكام 
القانون.

  ق���ام���ت م���دي���ري���ة ال����ق����وي ال��ع��ام��ل��ة 
بتعيني  2187  شابًا  مبحافظة املنوفية 
ال����ق����درات،  ذوى  م����ن  ب��ي��ن��ه��م  31  م����ن   ،
مبنشآت القطاع اخلاص واالستثماري 
، وذل�������ك م�����ن خ������الل ش�����ه�����ادات ال��ق��ي��د 
من مكاتب  ال����ع����م����ل«  »ك����ع����ب  امل������رت������دة 
للمديرية، فضال عن  التابعة  التشغيل 

تسجيل5038 شابا باحثًا عن العمل .
ك����م����ا ق����ام����ت امل�����دي�����ري�����ة م�����ن خ����الل 
ب��ص��رف  امل��ن��ت��ظ��م��ة  غ��ي��ر  ال��ع��م��ال��ة  إدارة 
املسجلة  املنتظمة  غ��ي��ر  للعمالة  م��ن��ح 
باملديرية بلغت 24 ألف جنيه ل� 8 عمال 

ل��� 7  أل���ف جنيه م��ن��ح م��ول��ود  ، منها 14 
ع��م��ال ، وم��ن��ح��ة وف����اة مب��ب��ل��غ 10 آالف 
جنيه، كما مت االنتهاء من صرف منحة 
ل�  2893  عامال  الشريف  النبوي  املولد 
ع����ام����ل  من  ل���ك���ل  ج���ن���ي���ه   500 ب�����واق�����ع 

املسجلني بالوحدة .
وأوض�������������������������������������ح ع�������������ل�������������ى ح����������ام����������د 
تقريره   يف  ال���زق���م  مدير  املديرية - 
للوزير -عن  ما مت إجنازه خالل فبراير 
استخرجت  امل��دي��ري��ة  أن  إل���ى   ، امل��اض��ي 
 ، امل���ه���ارة  ق��ي��اس  مستوى  ش��ه��ادة   2387
للعمال علي  وترخيص مزاولة احلرفة 

املهن املختلفة.
العمالي، مت  التفتيش  م��ج��ال  ويف 
لتنفيذ  م��ن��ش��أة   888 على   ال��ت��ف��ت��ي��ش 
قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن 
مل��ن��ش��آت مخالفة  م��ح��ض��رًا  حت��ري��ر 152 
ل���ل���ق���ان���ون  ، أم�����ا ف����ى م���ج���ال ال��س��الم��ة 
والصحة املهنية، مت التفتيش علي  345 
م���ن���ش���أة مل���ت���اب���ع���ة ت���ن���ف���ي���ذ اإلج����������راءات 
االحترازية والوقائية للحماية والوقاية 
 - )كوفيد  املستجد  ك��ورون��ا  فيروس  من 
19( ، وأسفر التفتيش عن حترير  196 

محضرًا  للمنشآت املخالفة .

صرف 2 مليون جنيه  منحًا 
للعمالة غير المنتظمة

 استخراج  1225  رخصة مزاولة الحرفة 
وشهادة مستوى المهارة 

تعيين 2187 شابًا.. منهم 31 من ذوي القدرات

 قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة الغربية بتعيني 1492 شابًا، 
ال��ق��درات  يف منشآت القطاع اخل��اص واالس��ت��ث��م��اري، منهم 19 م��ن ذوي 
املسجلني   العمل«،  من  »كعب  املرتدة  القيد  ، من خالل شهادة  اخلاصة 
مبكاتب التشغيل، والذين بلغوا  3938  شابًا ، كما مت توفير 2312  فرصة 

عمل .
ب��اس��ت��خ��راج   1225  ترخيص م���زاول���ة احل��رف��ة،  امل��دي��ري��ة  ك��م��ا ق��ام��ت 
، كما قامت  املهنيني واحلرفيني  املهارة للعمال  وشهادات قياس مستوى 
بتخريج  34 متدرجا يف مجال التدرج املهني، وإحلاق 39 مبنشآت القطاع 

اخلاص .
 وأوضح فتحي دسوقي مدير املديرية - من خالل تقريره للوزير عن 
اجن����ازات امل��دي��ري��ة خ��الل ف��ب��راي��ر امل��اض��ي - أن امل��دي��ري��ة ق��ام��ت يف مجال 
 ، ح��م��الت(   - دوري   ( منشآت   849 على  بالتفتيش  العمالي  التفتيش 
وإعادة التفتيش على 840 منشأة أخرى ، وأسفر عن حترير 110 محاضر 
ال��ش��ك��اوي اإللكترونية ، مت بحث 4  ب��واب��ة  ، وتلقي 6 ش��ك��اوي م��ن خ��الل 
شكاوي منها ، وتبقى  شكوتان ما زالتا حتت ابحث ، فضالً عن بحث 222 

شكوى أخرى قدمت ورقيًا.
املنتظمة  العمالة غير  رعاية  أن��ه يف مجال  إل��ي  املديرية  وأش��ار مدير 
املديرية بصرف 2 منحة مولود مببلغ 4000  ، قامت  إجتماعيًا وصحيًا 
جنيه ، ومنحة وفاة مببلغ 2000 جنيه ، ورعاية صحية  ل� 7 عمال مببلغ 

1400 جنيه ، فضالً عن تسجيل 114 من صغار الصيادين .
أما فى مجال السالمة والصحة املهنية 
قامت املديرية بالتفتيش على 529 منشأة 
وإع��ادة التفتيش على 487 منشأة أخرى ، 
وأسفر التفتيش عن حترير 132 محضرًا 
، وإعطاء مهلة  املهنية  للسالمة والصحة 
 ، املخالفات  إلزال��ة  منشأة   408 ل�  قانونية 
وبحث 53 شكوى يف نفس املجال ، كما مت 
التفتيش على 540 منشأة أخرى يف مجال 
تطبيق اإلجراءات االحترازية ضد انتشار 

فيروس كورونا املستجد ) كوفيد - 19( .

142



ابريل 2021العمل

ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة 
 2339 بتعيني  القليوبية  مبحافظة 
ش���اب���ا، م���ن ب��ي��ن��ه��م 25 م���ن أص��ح��اب 
الهمم والعزمية من خالل شهادات 
ال��ق��ي��د »ك���ع���ب ال��ع��م��ل« امل���رت���دة من 
التشغيل  مل��ك��ات��ب  ال��ق��ط��اع اخل���اص 
، وذل����ك م���ن ب���ني 6412 م���ن راغ��ب��ى 
ال��ع��م��ل امل��س��ج��ل��ني ب���ه���ذه امل���ك���ات���ب ، 
ف��رص��ة عمل  ع��ن توفير 387  ف��ض��الً 

للشباب من اجلنسني  .
ك��م��ا مت ص����رف م��ن��ح��ًا ل��ل��رع��اي��ة 
للعمالة  وال��ص��ح��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
باملديرية،  املنتظمة  املسجلة  غير 
ب��واق��ع 5 م��الي��ني و 949 أل��ف��ًا و 500 
جنيه ، ل� 11793 عامال، منها صرف 
م��ن��ح��ة امل���ول���د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ل� 
، ب��اإلض��اف��ة إل��ي  18  11765 ع��ام��الً 
، و3  م��ن��ح  زواج  ، و5  م��ول��ود  م��ن��ح��ة 
م��ن��ح��ة وف�����اة ، وم��ن��ح��ت��ان ل��ل��رع��اي��ة 
ب��ل��غ ع���دد املسجلني  ص��ح��ي��ة  ، ك��م��ا 

باملديرية 19709 عامال .
وأوض�����ح�����ت إمي������ان ال��س��ي��د 

امل��دي��ري��ة -  شحاتة م��دي��ر 
يف ت��ق��ري��ره��ا ال��ش��ه��ري 

العاملة   القوي  لوزير 
ع�������ن  ش����ه����ر ف���ب���راي���ر 
امل��اض��ي، أن امل��دي��ري��ة 
قياس  ب��إج��راء  قامت 

م��س��ت��وى م��ه��ارة 1882 
ع������ام������ال ع�����ل�����ى امل����ه����ن 
واستخراج  املختلفة، 

مبزاولة  ترخيص   1537
احل�����رف�����ة ع���ل���ى امل����ه����ن امل���خ���ت���ل���ف���ة ، 
وت����وث����ي����ق ش����ه����ادة  ق����ي����اس م��س��ت��وى 
امل���ه���ارة ل��ل��ع��م��ل ب���اخل���ارج ، وت��وج��ي��ه 
13 خ�������ط�������اب مل����ه����ن غ����ي����ر خ���اض���ع���ة 
واردة  وغ����ي����ر  وامل�������زاول�������ة  ل���ل���ق���ي���اس 
الشأن،  فى هذا  ال��وزاري��ة  بالقرارات 

وإصدار  ترخيص عمل الجنبي .
كما قامت املديرية بالتفتيش يف 
وعالقات  العمالي  التفتيش  مجال 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى 692 م��ن��ش��أة دوري������ا ، 
وأس��ف��ر ع��ن حت��ري��ر 189 م��ح��ض��را ، 

ع��ل��ى 46 منشأة  ال��ت��ف��ت��ي��ش  ك��م��ا مت 
ي��ع��م��ل ب��ه��ا 61 ط��ف��ال ومت إن����ذار 16 
إلزالتها  ،  باملخالفات  منها  منشأة 
منشأة   232 على  التفتيش  وإج���راء 
فى مجال السالمة والصحة املهنية 
، ومت حترير 141 محضًرا ، ومت عقد 
3 ندوات توعية ، وبحث 66 شكوى يف 

نفس املجال .
وفى مجال عالقات العمل بلغت 
ال��ش��ك��اوى امل��ق��دم��ة مل��ك��ات��ب ع��الق��ات 
ال��ع��م��ل 242 ش��ك��وى، مت ت��س��وي��ة 26 
م��ن��ه��ا ودي����ا، وإح���ال���ة 49  ل��ل��ق��ض��اء ، 
، وم��ازال��ت هناك  وحفظ 49 شكوى 
118 شكوى حتت البحث والدراسة.

وأضافت ، أنه يف مجال التدريب 
ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ت��ن��ف��ي��ذ  امل���ه���ن���ي  مت 
ب���وح���دة ال���ت���دري���ب امل��ت��ن��ق��ل��ة ب��ق��ري��ة 
االح���������راز - ش���ب���ني ال���ق���ن���اط���ر ع��ل��ى 
 15 واحل���ي���اك���ة  ل�  مهنة  التفصيل 
ال��ت��دري��ب  ب���دء  ع��ن  ف��ض��الً  متدربة ، 
مب��رك��ز ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ب��اخل��ان��ك��ة 
على مهنة تفصيل املالبس 
اجلاهزة ل� 16 متدربًا .

وأش���������ارت إل����ي أن����ه 
ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ال����������وزي����������ر ب����امل����ت����اب����ع����ة 
امل������ي������دان������ي������ة ل����ك����اف����ة 
امل��ن��ش��آت ل��ل��ت��أك��د من 
ات������خ������اذ اإلج������������راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة واالح���ت���رازي���ة 
ع��ل��ى  احل����ف����اظ  ،  لضمان 
س��الم��ة وص��ح��ة ال��ع��ام��ل��ني يف تلك 
امل����ن����ش����آت يف ظ�����ل  أزم���������ة ان���ت���ش���ار 
ف����ي����روس ك�����ورون�����ا امل���س���ت���ج���د، ف��ق��د 
قبل  من  املديرية  بالتفتيش  قامت 
والصحة  والسالمة  العمل  مفتشي 
فضال   ، م��ن��ش��أة   440 ع��ل��ى  امل��ه��ن��ي��ة 
التطهير  ألعمال  خطة  إع��داد  عن  
وال�������رش اخل����اص����ة مب���ق���ر امل���دي���ري���ة 
وامل����ن����اط����ق وامل����ك����ات����ب ال���ت���اب���ع���ة ل��ه��ا 
باملحافظة ، وتوفير  مهمات الوقاية 
قيامهم  أث��ن��اء  باملديرية   للعاملني 

مبهامهم حلمايتهم .

صرف 1.8 مليون 
جنيه رعاية اجتماعية 
للعمالة غير المنتظمة 

صرف 5.9 مليون جنيه منحًا 
للعمالة غير المنتظمة 

 ، مبحافظة الفيوم  العاملة  ال��ق��وي  مديرية  قامت 
بواقع  والصحية  االجتماعية  للرعاية  منحًا  بصرف 
ل�  إجتماعية  كرعاية  جنيها   215 و  أل��ف��ًا  و862  مليون 
3685 عامالً  غير منتظم  ، و700 جنيه رعاية صحية 
ل���� 8 ع���م���ال ، ف���ض���الً ع���ن ت��س��ج��ي��ل 56 ع���ام���الً ج��دي��د 

باملنظومة.
كما قامت املديرية بتعيني  444 شابًا، من بينهم  6 
ش��ب��اب م��ن ذوى ال���ق���درات ، مب��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع اخل��اص 
واالس���ت���ث���م���اري ، وذل������ك م����ن خ�����الل ش����ه����ادات ال��ق��ي��د 
ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ش��غ��ي��ل  مب��ك��ات��ب  العمل« ،  امل���رت���دة  »كعب 
للمديرية، وتسجيل 1521 من راغبي عمل ، فضال عن 
ورخصة  امل��ه��ارة  مستوى  قياس  شهادة    353 استخراج 

مزاولة املهنة.
أبو احلسن  وكيل املديرية  - يف تقريره   وق��ال علي 
للوزير عن  ما مت إجنازه خالل شهر  فبراير  املاضي-  إن 

 ، ع��م��ال��ي��ة  ش����ك����اوى  امل���دي���ري���ة  تلقت  6 
للقضاء  منها  مت  حتويل  شكوى 

، وح��ف��ظ ش��ك��وت��ان ، ب��اإلض��اف��ة 
إل���ى 3 ش��ك��اوي م��ا زال���ت حتت 

البحث والدراسة  .
وأض������اف م���دي���ر امل��دي��ري��ة 
ال���س���الم���ة  م�����ج�����ال  أن�������ه يف 
وال����ص����ح����ة امل���ه���ن���ي���ة ق���ام���ت 

 75 على  بالتفتيش  املديرية 
م��ن��ش��أة ، وأس���ف���ر ع���ن حت��ري��ر 8 

محاضر، وباحث 5 شكاوى يف نفس 
املجال.

وأض��اف أن املديرية قامت يف مجال التفتيش على 
االح��ت��رازي��ة  اإلج����راءات  ك��اف��ة  تطبيق  للتأكد  املنشآت 
)كوفيد  املستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  انتشار  م��ن  للوقاية 
الكثافة  ذات  منشآت   281 على  التفتيش  مت   ،  )19  -
املهنية  والصحة  السالمة  مكاتب  خالل  من  العمالية 
محضرين  حت��ري��ر  ع��ن  ال��ع��م��ال��ي  وأسفر  وال��ت��ف��ت��ي��ش 

للمنشآت املخالفة .
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ق�������ام�������ت م������دي������ري������ة ال��������ق��������وي ال�����ع�����ام�����ل�����ة مب����ح����اف����ظ����ة 
امل���ن���ي���ا  ب���ت���ع���ي���ني 652  ش����اب����ًا مب���ن���ش���آت ال���ق���ط���اع اخل����اص 
م����ن ذوي اإلح���ت���ي���اج���ات  ب��ي��ن��ه��م ش����اب����ان   ، واالس���ت���ث���م���اري 
امل��رت��دة  »كعب  ال��ق��ي��د  ش��ه��ادات  خ���الل  م��ن  اخلاصة، وذلك 
، وذلك من بني  العمل« ملكاتب التشغيل التابعة للمديرية 
شابًا   2253 وعددهم  املكاتب  بهذه  املسجلني  العمل  راغبي 
املهارة  مستوى  قياس  567  شهادات  إستخراج  عن  فضالً   ،

ورخصة مزاولة احلرفة .
ك���م���ا ق����ام����ت  امل����دي����ري����ة يف م��ج��ال 
وتقييم  ، الخ��ت��ب��ار  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب 
ال��ت��دري��ب  مب���راك���ز  ت��دري��ب��ي��ة  11  دورة 
امل��ه��ن��ى ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة ، ك��م��ا مت 
تنفيذ 4 دورات أخرى بوحدة التدريب 
ل�  املحافظة  بقرى  امل��وج��ودة  املتنقلة 

40 متدربًا .
املديرية  م��دي��ر  اإلمام   ول��ي��د  وق���ال 
- يف ت��ق��ري��ره ال��ش��ه��ري ل���ل���وزي���ر- أن��ه 
املهنية  والصحة  السالمة  م��ج��ال  يف 

ق��ام��ت امل��دي��ري��ة خ��الل شهر ف��ب��راي��ر املاضى 
عن  ف��ض��ال  م��ن��ش��أة  ،   423 ع��ل��ى  بالتفتيش 

ب��� 8 ح��م��الت تفتيشية، وأس��ف��ر ع��ن��ه��ا حت��ري��ر 171  ال��ق��ي��ام 
 6 و  إداري  غلق  حالة   11 و  مهنية  وصحة  سالمة  محضرًا 
ندوات توعية ) إعرف - إحمي نفسك ( ، فضالً عن بحث 25 

شكوى من خالل املكاتب التابعة للمديرية .
املديرية  قامت  فقد  العمالي،  التفتيش  مجال  ع��ن  أم��ا 
بالتفتيش على 1090 منشأة دورى وحمالت يعمل بها 2800 
ع��ن حترير 96 محضر مخالفة  التفتيش  وأس��ف��ر   ، ع��ام��الً 
 ، عمالية  ش��ك��وى   83 امل��دي��ري��ة  تلقت  كما  العمل  ،  ل��ق��ان��ون 
 44 و   ، العمالية  للمحكمة  مت تسوية  8 منها  ، وإحالة 31 

شكوى أخرى ما زالت حتت البحث.
للوقاية  أم��ا عن متابعة تطبيق اإلج���راءات االح��ت��رازي��ة 
من إنتشار فيروس كورونا املستجد ، فقد قامت املديرية من 
خالل مكاتب السالمة  والصحة املهنية والتفتيش العمالي 

، بالتفتيش على ومتابعة 201 منشأة .

بتعيني   اجلديد   ال��وادي  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
45  شابا  ، مبنشآت القطاع اخلاص واالستثماري ، من خالل شهادات 
 ، للمديرية  التابعة  التشغيل  مبكاتب   ، العمل«  كعب   « امل��رت��دة  القيد 

فضال عن تسجيل  97 من راغبى العمل.
كما ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��اس��ت��خ��راج 35 ش��ه��ادة ق��ي��اس مستوى امل��ه��ارة ، 
ورخصة مزاولة املهنة ، أما يف مجال عالقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى 
مطالب عمالية ، مت تسوية شكوى منها ، ومت إحالة 3 منها للمحكمة 

العمالية ،  باإلضافة إلى  شكوى ما زالت حتت البحث والدراسة.
ول��ف��ت ال���وزي���ر إل����ي أن����ه ف���ى م��ج��ال رع���اي���ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر املنتظمة 
إجتماعيًا وصحيًا  قامت املديرية بصرف منحًا لتلك الفئة بلغت 75 

ألف جنيه ل� 28 عامالً من املسجلني باإلدارة.
وقال أحمد حسني طليب  مدير املديرية  - يف تقريرها  للوزير عن  
ما مت إجنازه خالل  فبراير  املاضي- إن املديرية قامت يف مجال تفتيش 
العمل ، بالتفتيش على 234 منشأة ، دوري وحمالت ، وأسفر عن حترير 
االحترازية  ب��اإلج��راءات  توعية  ن��دوة  وعمل   ، ملنشآت مخالفة  محضر 
وقوانني العمل ، وفى مجال السالمة والصحة املهنية  قامت بالتفتيش 
على 47 منشأة ، وإعادة التفتيش على 51 ، أسفر عن حترير 18 محضرًا 

، والقيام بحملة تفتيشية ، وعمل 12 قياسات ميدانية  .
وأوضح مدير املديرية، أنه يف مجال التدريب املهني ، مت بدء 3  دورة  
حلام  ومهنة   ، ال��ت��وص��ي��الت  ك��ه��رب��اء  مهنة  على  م��ت��درب��ًا   35 ل���  تدريبية 
، كما مت االنتهاء من تنفيذ دورة  ، ومهنة جن��ارة األرابيسك   الكهرباء 
 ، واخلياطة  التفصيل  مهنة  على  الفتيات  من  متدربة   13 ل�  تدريبية 
ودورة تدريبية ل� 8  متدربني على مهنة السباكة الصحية ، ودورة أخري 
ل� 10 متدربني على مهنة كهربائي التوصيالت ، بالوحدة املتنقلة بقرى 

» حياة املنيرة ضمن مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي 
كرمية« يف إطار مبادرة وزارة القوي العاملة 

مهنتك »مستقبلك “.  
املنشآت  على  التفتيش  مجال   ويف 

ل���ل���ت���أك���د ت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة اإلج���������راءات 
االح����ت����رازي����ة ل���ل���وق���اي���ة م����ن ان��ت��ش��ار 
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد )ك��وف��ي��د - 
من  م��ن��ش��أة   200 متابعة   مت   ،  )19

امل��ن��ش��آت ذات ال��ك��ث��اف��ة ال��ع��م��ال��ي��ة من 
خالل مكاتب السالمة والصحة املهنية 

التفتيش العمالي. 

أع���ل���ن وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان 
ق���ي���ام م���دي���ري���ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ب��ج��ن��وب س��ي��ن��اء 
ذوى  م���ن  ش���ب���اب   3 م��ن��ه��م  ب��ت��ع��ي��ني 235  ش���اب���ًا  ، 
العليا  املؤهالت  حملة  من  اخلاصة  االحتياجات 
واملتوسطة وبدون مؤهل مبنشآت القطاع اخلاص 
امل��س��ج��ل��ني مب��ك��ات��ب التشغيل  واالس��ت��ث��م��ارى م��ن 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة ، وال��ذي��ن ب��ل��غ ع��دده��م خ��الل 

الشهر 826 شابأً.
ت���ل���ق���ى ال������وزي������ر ت�����ق�����ري�����رًا ب�����ذل�����ك م�����ن م���دي���ر 
إجن���ازات  فيه  الدين، أوضح  علم  أش���رف  امل��دي��ري��ة 

، حيث قامت  املاضي  املديرية  خالل شهر فبراير 
امل��دي��ري��ة ب��ص��رف م��ن��ح��ًا ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر املنتظمة 
 ، وص��ح��ي��ًا  إجتماعيًا  لرعايتهم  ل��دي��ه��ا،  املسجلة 
 ، ج��دي��د  م��ول��ود  منحة  ل��ع��ام��ل  جنيه   2000 منها 
جنيه  ،و2000  جنيه  آالف   3 مببلغ  زواج  ومنحة 
جنيه  آالف   5 و  لعامل  ،  صغرى  جراحية  عملية 
عملية كبرى لعامل آخر ، ومت صرف منحة املولد 
النبوي الشريف ل� 1907 عمال بإجمالى مبلغ 953 
عامالً   80 تسجيل  ع��ن  ف��ض��الً   ، جنيه  و500  أل��ف��ًا 

جديدًا على املنظومة.

وليد عبدالرحمن

المنيا

استخراج 567 شهادات قياس 
مستوى المهارة ومزاولة الحرفة  

صرف 965 ألف جنيه لـ 1911 عامال غير منتظم

التفتيش على 234 منشأة 
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بني  مبحافظة  العاملة  ال��ق��وي  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت 
سويف باستخراج 897 شهادة قياس مستوى املهارة 
، فضال عن  ، واستخراج 854 كارنيه مزاولة حرفة 
تعيني 607 عامال من مختلف املؤهالت، منهم 14 
ش��اب م��ن ذوى ال��ق��درات  ، م��ن خ��الل ش��ه��ادة القيد 
امل���رت���دة »ك��ع��ب ال��ع��م��ل« ب��ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��اص 
التشغيل  مب��ك��ات��ب  املسجلني  م��ن   ، واالس��ت��ث��م��اري 

التابعة للمديرية وبلغوا 2074 شابًا.
من  بذلك  تقريرا   ، العاملة  ال��ق��وي  وزي��ر  تلقى 
محمد طلعت مدير املديرية، أوضح فيه أنه خالل  
فبراير  املاضي  قامت املديرية بالتفتيش على 578 
ال��ع��م��ل بنظام  م��ن��ش��أة م��ن خ���الل م��ك��ات��ب تفتيش 
الدوري النهاري واحلمالت ، كما مت التفتيش على 
والصحة  ال��س��الم��ة  مكاتب  خ��الل  م��ن  منشأة   122
 56 حت��ري��ر  ع��ن  وأس��ف��ر  للمديرية،  التابعة  املهنية 

محضرًا ملنشآت مخالفة للقانون .
وأض�����اف م��دي��ر امل���دي���ري���ة، أن����ه مت ص����رف م��ن��ح��ًا 
ل��ل��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ع��م��ال��ة غير 

 3 ب��واق��ع   باملديرية  املسجلة  منحة املنتظمة 
 ، م���ول���ود مب��ب��ل��غ 6 آالف ج��ن��ي��ه 

آالف   3 مببلغ  زواج  وم��ن��ح��ة 
، وم��ن��ح��ة وف���اة أح��د  جنيه 
، االقارب  مببلغ 2000 جنيه 
وم����ن����ح����ة ل���ع���م���ل ع��م��ل��ي��ة 
 5000 مب���ب���ل���غ  ج����راح����ي����ة 
جنيه للمسجلني باإلدارة.

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة بورسعيد بتعيني 464 شابًا، وذلك 
 ، يف منشآت القطاع اخل��اص من خالل شهادات القيد  املرتدة »كعب العمل« 
منهم 10 من ذوى الهمم والعزمية ، وبلغ املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة 
عن  فضالً   ، اخل��اص��ة  اإلحتياجات  ذوى  م��ن   13 ش��اب��ًا منهم  للمديرية  1009 

إستخراج 337 شهادة قياس مستوى املهارة وكارنيه مزاولة احلرفة.
 ، امل��دي��ري��ة تلقت يف م��ج��ال ع��الق��ات العمل 53 ش��ك��وى  أن  الوزير،   وأض���اف 
مت تسوية 3 شكاوي، وحفظ 9 منها ، وإحالة 7 شكاوي للمحكمة العمالية ، 
ومازالت 34 شكوى حتت البحث والدراسة  ، كما قامت املديرية بصرف منحًا 
للعمالة غير املنتظمة املسجلة باملديرية لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، حيث 
مت صرف 15 ألف جنيه ل� 5 عمال منحة زواج ، و 10 منح مولود مببلغ  20 ألف 
جنيه ، و7 منح وفاة مببلغ 14 ألف جنيه  ليصل إجمالى ما مت صرفه 49 ألف 

جنيه ل� 22 عامالً من املسجلني باملديرية .
إجن��ازات  عن  للوزير  تقريره  - يف  املديرية  مدير  السنجابي  السيد   وأشار 
بالتفتيش من  أن  املديرية  قامت  إلي  املاضى-  املديرية خالل  شهر  فبراير 
 ، وح��م��الت  ن��ه��اري  دوري   ، 239 منشأة  العمالي على  التفتيش  خ��الل مكاتب 
منها  استفاد  توعية  6 ندوات  وعقد   ، عماليًا  محضرًا   27 حترير  عن  وأسفر 
124 عامال، فضالً عن التفتيش على 196 منشأة من مكاتب السالمة والصحة 
أخرى مخالفة الشتراطات السالمة  10 محاضر  وأسفر عن حترير   ، املهنية 
والصحة املهنية فضالً عن عقد ندوتان توعية يف مجال مخاطر بيئة العمل 

يف مقر شركة قناة السويس للحاويات ، وشركة ابيال مصر ل� 35 عامال .
أم���ا يف م��ج��ال ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ، ان��ت��ه��ت امل��دي��ري��ة م��ن دورة ت��دري��ب��ي��ة ل��� 13 

أخ�����رى متدربة على مهنة التفصيل واحلياكة ، ودورة تدريبية 
ل� 13 متدربا  وال��دش  املحمول  ، على مهنة صيانة 

ك��م��ا مت ع��ق��د دورة ت��دري��ب��ي��ة ب��وح��دة ال��ت��دري��ب 
املتنقلة املوجودة بحي الزهور ل� 10 متدربات 
بإجمالى  واحل��ي��اك��ة  التفصيل  مهنة  على 
أخرى  تدريبية  ودورة   ، تدريبية  ساعة   150
ع���ل���ى م���ه���ن���ة ك���ه���رب���اء ال���ت���وص���ي���الت ل����� 10 

متدربني بإجمالى 60 ساعة تدريبية .

عمل  ت���راخ���ي���ص  م���ج���ال  يف  وق���ام���ت  املديرية 
األجانب بإصدار وجتديد 52 ترخيص أجانب من 

جنسيات مختلفة يعملون يف نطاق املحافظة .
التفتيش  أن��ه يف مجال  املديرية  وأوض��ح مدير 
العمالي مت التفتيش على 208 منشآت من خالل 
واحلمالت   والليلي  ال��ن��ه��اري  ال����دوري  التفتيش 
ت��س��وي��ة  ت��ل��ق��ى 38 ش���ك���وى ع��م��ال��ي��ة ومت  ك��م��ا مت   ،
القانونية  اإلج�����راءات  وات��خ��اذ   ، منها  ش��ك��وى   12
ل�  9  شكاوى ، و 18  شكاوي ما زالت حتت البحث .
أم�����ا ف����ى م���ج���ال ال���س���الم���ة وال���ص���ح���ة امل��ه��ن��ي��ة، 

قامت املديرية بالتفتيش على 35 منشأة ، وإعادة 
التفتيش على 92 منشأة ،  وأسفر عن حترير  23 
 ، مخالفة  ملنشآت  مهنية  وصحة  سالمة  محضرًا 
 4 وبحث  قياس   43 وإج���راء  للتوعية  وعقد  ندوة 

شكاوى .
وق���ال : إن امل��دي��ري��ة ق��ام��ت مبتابعة اإلج���راءات 
االحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة ل� 
للعاملني  الصحية  احلالة  ومتابعة   ، منشأة   800
داخل تلك املنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد 

من خالل مكاتب السالمة والصحة املهنية .

تعيين 607  شابًا ..منهم 14 
من ذوى الهمم والقدرات 

إصدار 337 شهادة قياس 
المهارة ومزاولة المهنة
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 392 بتعيني  دمياط  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
منشآت  يف  اخلاصة   اإلح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن  ش��اب��ًا  منهم   ، ش��اب��ًا 
القيد  املرتدة  شهادات  خالل  واالستثمارى  من  اخل��اص  القطاع 
 1065 بها  املسجلني  ،  وبلغ  التشغيل  مكاتب  من   ، العمل«  »كعب 
شابًا ،  كما مت استخراج 327 شهادة قياس مستوى املهارة ، ورخصة 

مزاولة املهنة.  
للرعاية الصحية  املديرية قامت بصرف منح  إن  الوزير:  وقال 
للعمالة غير املنتظمة ، بلغت 26 ألفًا و 226 جنيه ل� 21 عامالً من 
وف��اة  منحة  جنيه  آالف   10 ص��رف  مت  كما   ، باملنظومة  املسجلني 

لعامل .
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى األطروشي مدير املديرية 
قامت   املهنية  والصحة  السالمة  أن��ه يف مجال  إل��ي  فيه  أش���ارت   ،
113 منشأة  فبراير  املاضي  بالتفتيش على  املديرية  خالل شهر 
عن  التفتيش  وأس��ف��ر  أخ���ري،  منشأة   97 على  التفتيش  وإع���ادة   ،
، وعمل 10 مذكرة غلق  حترير 43 محضر سالمة وصحة مهنية 
إداري ، فضالً عن تلقى 33 شكوي ومت إتخاذ إجراء قانوني حيال 
زالت  و 28 شكاوى ما   ، ، وشكوي منها مستوفاة  12 شكوى منهم 

حتت البحث والدراسة  .
بالتفتيش  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  ال��ع��م��ال��ي  التفتيش  م��ج��ال  أم���ا يف 

 ، ال��دوري واحلمالت  على 245 منشأة بنظام 
واإلعادة على 105 منشآت أخري ، وأسفر 

ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ن حت��ري��ر 49 م��ح��ض��رًا ، 
وبحث 9 شكاوي .

وف���ى م��ج��ال ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ى ، 
تدريبية  دورة  من  املديرية  إنتهت 
ع��ل��ى م��ه��ن��ة ك��ه��رب��اء امل���ن���ازل ل���� 20 
، ك���م���ا مت االن���ت���ه���اء م��ن  م���ت���درب���اً 

التفصيل  مهنة  على  تدريبية  دورة 
واحل���ي���اك���ة ل���� 10 م���ت���درب���ات ب��وح��دة 

التدريب املتنقلة بقرية أبو راشد .

تحرير  43  محضرا.. وغلق 
10 منشأت مخالفة للقانون 

التفتيش على 
506 منشآت

تعيين 600 شاب .. منهم 7 
من ذوى القدرات

 قدامت مديرية القوي العاملة مبحافظة سوهاج بتعيني  600 
شابًا من حملة املؤهالت العليا واملتوسطة وبدون مؤهل مبنشآت 
القطاع اخلاص واالستثماري ، منهم 7 من ذوى القدرات اخلاصة،  
العمل« ، املسجلني  املرتدة  »كعب  القيد  وذل��ك من خالل شهادات 
مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضال عن توفير 106 فرصة 

عمل منهم 19 من ذوى الهمم والقدرات .
التدريب  مبركز  تدريبية  دورات   8 املديرية بتنفيذ  قامت  كما 
امل��ه��ن��ي ب��س��وه��اج وط��ه��ط��ا وال���ك���وث���ر ، ع��ل��ى ع����دد م���ن امل���ه���ن ال��ت��ي 
ي��ح��ت��اج��ه��ا س���وق ال��ع��م��ل وه���ى : امل��س��اح��ة ، وال��س��ب��اك��ة ال��ص��ح��ي��ة ، 
والتسويق  واإلنترنت   ، واللحام  واحل��دادة   ، واحلياكة  والتفصيل 
فضال   ، متدربًا   111 منها   الشمسية  استفاد  والطاقة   ، الشبكي 
املتنقلة على مهنة  التدريب  بوحدة  تدريبيتني  دورت��ني  عن  عقد 

التفصيل واحلياكة ، ومهنة السباكة الصحية  ل� 
20 متدربًا ومتدربة  .

ق��ام��ت  امل���دي���ري���ة  أن  وأوض�����ح  الوزير 
دوري  م��ن��ش��أة   739 ع��ل��ى  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش 
وح����م����الت ت��ف��ت��ي��ش ش����ام����ل ن���ه���اري���ة 
ول���ي���ل���ي���ة ، وأس����ف����ر ع����ن حت����ري����ر 22 
محضرًا ، وعمل 6  ندوات توعية يف 
 12 رق��م  العمل  قانون  أحكام  مجال 

لسنة 2003 ، و 5 حمالت تفتيشية و 
3 ندوات توعية يف مجال عمل الطفل 

، كما مت عقد 5 ندوات مفاوضة جماعية 
، و 7 ندوات زيادة اإلنتاج ، وندوتني للتوعية 

ندوات   4 للمرأة منها  ن��دوة   11 ، وعقد  البيضاء  السموم  بأخطار 
ملناقشة املشكلة السكانية ، و 7 ن��دوات ملناقشة موضوعات امل��رأة » 
ختان اإلن��اث ، العنف ضد امل��رأة ، ال��زواج املبكر ، تنظيم األس��رة ، 
حقوق املرأة يف القانون 12 لسنة 2003 ، فضالً عن عقد 7 ندوات 
بعنوان »حلوة الذرية بس مسئولية« مبكتب عمل الكوثر ، ومركز 
ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ب��س��وه��اج ، ال��ع��رب��ة امل��ت��ن��ق��ل��ة ، وم��ص��ن��ع األص��ل��ي 

للمالبس اجلاهزة.
وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد  مدير املديرية  يف تقريرها 
للوزير عن ما مت إجنازه خالل شهر فبراير املاضي، أنه مت صرف 
194 ألف جنيه للرعاية االجتماعية ل� 83 عامال منهم ، 63 منحة 
مولود بإجمالى 127 ألف جنيه ،  33 ألف جنيه ل� 11 عامال منحة 
زواج ، و 14 ألف جنيه منحة وفاة ل� 7 ألقارب من الدرجة األولي ل� 7  

عمال ، و 20 ألف جنيه منح وفاة 2 عمال آخرين  .
 120 بإجمالى  عامال   560 ل�  صحية  رعاية  منح  ص��رف  كما مت 
ألفًا و125  جنيه ، فضالً عن تسجيل 389 عامالً جديدًا باملنظومة 

وعمل كارنيهات لهم .
وأضاف أن املديرية قامت باستخراج 641 شهادة قياس مستوى 
م��ه��ارة ، ورخ��ص��ة م���زاول���ة ح��رف��ة ، وت��ل��ق��ى 9 ش��ك��اوى ، مت تسوية 
 ، شكوتان  حفظ  ومت   ، للقضاء  شكوتني  وإح��ال��ة   ، منها  شكوتني 

وتبقي 3 شكاوي ما زالت حتت البحث والدراسة .
املديرية  ق��ام��ت  املهنية فقد  وال��ص��ح��ة  ال��س��الم��ة  أم��ا يف م��ج��ال 
التفتيش على 307 منشآت  وإع��ادة   ، بالتفتيش على 193 منشأة 
، وإعطاء مهلة  التفتيش عن حترير 54 محضرًا  ، وأسفر  أخ��رى 
قانونية ل�� 142 منشأة أخرى إلزالة املخالفات التي مت إنذارها بها 

، فضالً عن بحث 10 شكاوى ومنح 5 تراخيص  .
كافة  تطبيق  م��ن  للتأكد  امل��ن��ش��آت  ع��ل��ى  التفتيش  م��ج��ال  ويف 
اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا املستجد 
)كوفيد - 19(، تابعت املديرية التفتيش على 731 منشأة من خالل 

مكاتب السالمة والصحة املهنية والتفتيش العمالى .

الشيخ  كفر  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
بتعيني  73  شابا ، من مختلف املؤهالت مبنشآت القطاع 
املرتدة  القيد  واالستثماري، من خالل شهادات  اخل��اص 
التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلني  م��ن  العمل«  كعب   «

للمديرية ، فيما بلغ  املسجلني بها 658  شابًا.
ك��م��ا ق���ام���ت  امل��دي��ري��ة ب��اس��ت��خ��راج 500 ش���ه���ادة ق��ي��اس 
مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة املهنة ، فضال عن تقدمي 
املسجلني  املنتظمة  غير  للعمالة  االجتماعية   الرعاية 

باملديرية ، بصرف منح ل� 6 عمال مببلغ 12 ألف جنيه.
ع���الء ناصف  وكيل  ب��ذل��ك م��ن  ت��ق��ري��رًا  ال���وزي���ر  تلقى 
الوزارة مدير املديرية  ، أوضح فيه أن املديرية خالل شهر 
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التفتيش على 235 
منشأة  واستخراج 81 شهادة 

قياس مستوي مهارة 

تعيين 532 شابًا منهم 7 
من ذوى القدرات 

تعيين 15 شابا والتفتيش على 124 منشأة
قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة شمال سيناء بتعيني 15 
شابًا من مختلف املؤهالت مبنشآت القطاع اخلاص واالستثماري، 
مبكاتب  املسجلني  العمل«  »كعب  املرتدة  القيد  شهادات  خالل  من 
التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 125 شابًا مسجلني 
ع��ن ص��رف 8 آالف جنيه منحة مولود  ال��ع��م��ل، فضال  راغ��ب��ى  م��ن 
كرعاية   ، باملديرية  املسجلة  املنتظمة  غير  العمالة  من  عمال   4 ل� 

اجتماعية وفقًا لالئحة املالية لهذه الفئة.
من   بذلك  تقريرا  سعفان،  محمد  العاملة   القوي  وزي��ر  تلقي 
محمد سالم عبد املالك  مدير املديرية عن إجن��ازات املديرية عن 
شهر فبراير املاضي، أشار فيه إلي أن املديرية قامت باستخراج 38 
شهادة قياس مستوى املهارة، و 34 رخصة مزاولة احلرفة من خالل 

املكاتب التابعة لها يف املحافظة .
وف����ى م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ال���ع���م���ال���ي، ق��ام��ت 

امل���دي���ري���ة ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 124 م��ن��ش��أة، 
والقيام بحملة تفتيش شامل ، أما عن 
قامت  فقد  املهنية  والصحة  السالمة 
بها  يعمل  منشآت    6 على  بالتفتيش 

541 عامال.
ك����م����ا ق�����ام�����ت امل�����دي�����ري�����ة مب���ت���اب���ع���ة 

اإلج�������������راءات االح�����ت�����رازي�����ة وال��ت��ع��ق��ي��م 
وال���ت���ط���ه���ي���ر وم�����وق�����ف ال����ع����م����ال����ة ل��ن��ح��و 

ال��ص��ح��ي��ة  ، وم���ت���اب���ع���ة احل����ال����ة  12 م���ن���ش���آت 
للعاملني داخل تلك املنشآت للتأكد من عدم 

املهنية، فضال  السالمة والصحة  أي فرد من خالل مكاتب  إصابة 
منشأة  محضر  حترير  عن  أسفر   ، العمالي  التفتيش  مكاتب  عن 

مخالفة.

فبراير املاضي ، قامت يف مجال السالمة والصحة املهنية 
إن��ذار  ، ومت حترير  التفتيش على 233 منشأة  مت 

مهلة  ومنحهم  االستيفاء  لعدم  منهم   80 ل� 
منشأة   84 على  التفتيش  إع���ادة  مت  كما   ،

انتهت بتحرير 6 محاضر سالمة وصحة 
مهنية .

العمل  أن��ه يف مجال تفتيش  وأوض��ح 
ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 506 

 ، منشآت تفتيش دوري وحمالت 
أسفر  عن 38 محضرًا للمنشآت 

املخالفة .

  ق��������ام��������ت م��������دي��������ري��������ة ال����������ق����������وي ال�������ع�������ام�������ل�������ة مب����ح����اف����ظ����ة 
12 مخالفة  مرسى مطروح بالتفتيش على 235 منشأة وتسجيل 
،  باإلضافة إلى بحث شكوى عمالية من خالل مكاتب التفتيش 

العمالي .
عن  للوزير  تقريره  فى   - املديرية  سنوسي مدير  فريد   وأوضح 
إجنازات شهر فبراير املاضي- أن املديرية قامت بتعيني 40 شابًا من 
واالس��ت��ث��م��اري،  من  اخل���اص  القطاع  امل��ؤه��الت مبنشآت  مختلف 
خالل شهادات القيد املرتدة » كعب العمل« من املسجلني مبكاتب 
التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 123  طالب عمل 

.
وأض�����اف أن���ه مت اس��ت��خ��راج 81 ش���ه���ادة ق��ي��اس م��س��ت��وي امل��ه��ارة 
للمديرية  التابعة  التشغيل  مكاتب  من  احلرفة  مزاولة  ورخصة 
، كما مت  ل� 38 متدربًا  ب� 3 ورش  ، وج��اري تنفيذ 3 دورات تدريبية 
بدء التدريب على مهنة التفصيل واحلياكة ل� 15 متدربة ، ومهنة 
السباكة الصحية ل� 10 متدربني شباب ، فضالً عن 9 متدربني على 
مهنة كهرباء التوصيالت بوحدة التدريب املتنقلة املوجودة بواحة 

سيوة .
وفى مجال السالمة والصحة املهنية قامت 

بالتفتيش على 85 منشأة وبحث 4 شكاوي 
، وذل����ك ل��ل��ت��أك��د م���ن ت��ط��ب��ي��ق اإلج������راءات 
االحترازية ملواجهة تفشي فيروس كورونا 
سالمة  محضر   16 حت��ري��ر  و   ، املستجد 

وصحة مهنية . 
، ان املديرية  امل��دي��ري��ة  كما اش���ار م��دي��ر 
ق���ام���ت يف م���ج���ال رع����اي����ة ال���ع���م���ال���ة غ��ي��ر 
امل��ن��ت��ظ��م��ة ص��ح��ي��ًا وإج��ت��م��اع��ي��ًا ، ب��ص��رف 

أل���ف م��ن��ح��ًا ل��ل��م��س��ج��ل��ني ب�������اإلدارة ، ب��ل��غ��ت 215 
جنيه ل� 84 عامالً على النحو التالي : 44 منحة مولود بإجمالى 
، و 7 منح  أل��ف جنيه  ، و 22 منحة زواج مببلغ 66  أل��ف جنيه   90
وف��اة بإجمالي 14 ألف جنيه ، و إج��راء 11 عملية جراحية كبري 

وصغري ل� 11 عامالً بإجمالي 45 ألف جنيه .
قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة قنا بتعيني  532  شابًا  

يف  وذل����ك   ، ال���ق���درات  ذوى  م��ن   7 م��ن��ه��م  املؤهالت ،  من  مختلف 
القيد  ش��ه��ادات  م��ن خ��الل  باملحافظة  اخل���اص  ال��ق��ط��اع  منشآت 
املرتدة »كعب العمل«، وبلغ  املسجلني مبكاتب التشغيل 1991 شابًا 
، فضال عن استخراج 671 شهادات قياس مستوى املهارة، ورخصة 

مزاولة املهنة للعمال علي املهن املختلفة .
ك��م��ا ق��ام��ت ب��ص��رف م��ن��ح��ًا ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة املسجلة 
بالوحدة لرعايتهم إجتماعيًا بإجمالى 229 ألفًا و 500 جنيه ، ل� 
93 عامالً ، وصرف 139 ألفًا و 28  جنيهًا للرعاية الصحية ل� 614 
عامال ، ليصل إجمالى ما مت صرفه ل� 368 ألفًا و 528 جنيها ل� 707 

عمال من املسجلني باملديرية .
جاء ذلك يف تقرير تلقاه وزير القوي العاملة من مدير املديرية 
عن إجنازاتها خالل فبراير املاضي، أشار فيه إلي أنه مت التفتيش 
العمالي على 440 منشأة، وأسفر عن حترير 33 محضرًا  عماليًا ، 
من خالل مفتشى العمل ، فضالً عن تلقى 9 شكاوى عمالية،  مت 
تسوية شكوى منها وديًا ، وحتويل 5 شكاوي منها للقضاء ، وتبقت 

3 شكاوي ما زالت حتت البحث والدراسة  .
كما قامت املديرية من خالل مكاتب السالمة والصحة املهنية 
يف  وذل���ك  م��ن��ش��أة،   157 على  املحافظة  مستوى  على  بالتفتيش 
إطار متابعة تطبيق اإلج��راءات االحترازية التى حددتها الدولة 
للوقاية من انتشار )كوفيد- 19 ( ، وتخفيض عدد العاملني بها 

حفاظًا على صحتهم .
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 ق����ام����ت م����دي����ري����ة ال�����ق�����وي ال���ع���ام���ل���ة مب��ح��اف��ظ��ة 
القاهرة  بتعيني 5884  شابًا ،مبنشآت القطاع اخلاص 
والعزمية،  الهمم  ذوي  من   60 منهم  واالستثماري ،  
وذلك من خالل شهادات القيد املرتدة  “كعب العمل” 
، وب��ل��غ ع��دد  ل��ل��م��دي��ري��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ، مب��ك��ات��ب التشغيل 
املسجلني من راغبى العمل بتلك املكاتب 20073 شابًا.

وأشار الوزير إلي  أن املديرية  قامت من خالل إدارة 
اجتماعية  رعاية  املنتظمة بصرف منح  العمالة غير 
باملديرية  املسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة  وصحية 
جنيه  أل��ف   154 بإجمالى  م��ول��ود  منحة   77 ب��واق��ع    ،
، و 26 منحة زواج ب� 78 أل��ف جنيه ، و 4 منح وف��اة ب� 
40 ألف جنيه ، و 6 منح وف��اة أحد األق��ارب ب� 12 ألف 
5 عمليات ج��راح��ي��ة صغري  ع��ن عمل  ف��ض��الً   ، جنيه 
أل��ف جنيه ، فضال ع��ن حالة عجز كلي  ب��� 19  وك��ب��ري 
ألحد العمال مت صرف 10 آالف جنيه للعامل، ليصل 

إجمالي ما مت صرفه 313 ألف جنيه ل� 119 حالة.
تقريره   - يف  امل��دي��ري��ة  م��دي��ر  وأوض����ح محمد ط��ه 
امل��اض��ي -أن  للوزير عن  م��ا مت إجن���ازه خ��الل فبراير  
مت  ش��ك��وى   192 منها  ش��ك��اوى،   1076 تلقت   امل��دي��ري��ة 
للمحكمة  ش��ك��وى   301 إحالة   ومت   ، ودي����ًا  تسويتها 
، واتخاذ اإلج��راءات القانونية ضد املنشآت  العمالية 

، وإحالة  ، كما مت حفظ 99 شكوى  التي يعملون بها 
28 شكاوى جلهات أخرى طبقًا لالختصاص ،  وتبقى 

469 شكوى حتت البحث والدراسة .
أن��ه يف مجال تراخيص  إل��ى  املديرية   وأش��ار مدير 
ع���م���ل األج�����ان�����ب، ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب���إس���ت���خ���راج 230 
ترخيص  جديد لعمل األجانب ، فضال عن التجديد 
ل� 170 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية 
املنفذة التي تنظم تشغيل األجانب على أساس  عدم 
وتنفيذ  باملثل،  واملعاملة   ، الوطنية  العمالة  مزاحمة 
، كما قامت باستخراج 1213  والتعاقدات  االتفاقيات 
و 1302 رخصة مزاولة   ، املهارة  شهادة قياس مستوى 

املهنة .
أما يف مجال التفتيش العمالي فقد قامت املديرية 
وأسفر   ، دوري وحمالت  بالتفتيش على 318 منشآت 
 ، التفتيش عن حترير 306 محاضر ملنشآت مخالفة 
كما مت بحث 142 شكوى ، ومت تسويتها بالكامل وديًا 
التفتيش  املهنية مت  والصحة  السالمة  وف��ى مجال   ،
التفتيش على 345 منشأة  وإع��ادة   ، على 195 منشأة 
محضر   183 حترير   ع��ن  التفتيش  وأس��ف��ر   ، أخ����رى 
سالمة وصحة مهنية و 23 غلق إداري ، كما مت بحث 9 

شكاوي ، وعقد 14 ندوة توعية.

تعيين 5884 شابا   ..وتحرير 306 محاضر  لمنشآت خالفت القانون  القاهرة :

محمد طه

148



١٤٩ إبريل ٢٠٢١      العمل

عبد احلكيم عبد اهلل محمد

مختار حسني أسعد

رئيس اللجنة 
عبد احلكيم عبد اهلل محمد

أمني الصندوق 
مختار حسني أسعد على

أالعضاء : أحمد كمال أحمد - طارق سليم عزيز - أحمد على عبد الوهاب 
 محمد كامل عبداللطيف -عبداهلل مصطفى كمال - صالح إبراهيم حسني 

 -صالح حسني عواد = أحمد سعد عواد = مصطفى محمد 

تتقدم اللجنة بالتهنئة إلى
محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة

واللواء أسامة القاضى محافظ املنيا
وجبالى املراغى

 رئيس احتاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البرى
و اللواء / محمود خليل  مدير أمن املنيا 

والسادة مديرى إدارات املرور باملنيا
و وليد عبدالرحمن وكيل وزارة القوى العاملة باملنيا

مبناسبة العيد القومى ملحافظة املنيا

محمد سعفاناللواء / أسامة القاضى جبالى املراغى

املهندس / محمود العنانىاللجنة النقابية للعاملني بالنقل البرى مبغاغة

يتقدم املهندس 

محمود العنانى
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الدقهلية 

والسادة املديرون والعاملون بالشركة
 بخالص التحية إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
رئيس اجلمهورية

ومحمد محمود سعفان  وزير القوى العاملة 

و اللواء / أسامة القاضى  محافظ املنيا
وفقكم اهلل وسدد خطاكم جميًعا ملا فيه خير البالد والعباد

ويبعث بآيات الشكر والتقدير إلى
 وليد عبدالرحمن

 وكيل وزارة القوى العاملة باملنيا

وذلك مبناسبة عيد املنيا القومى

اللواء / أسامة القاضى محمد محمود سعفان

وليد عبدالرحمن

األمني العام 
 جابر محمد أحمد

 جابر محمد أحمد

مدارس 
المستقبل 

للغات

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان وزير القوى العاملة

 الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية
أحمد القللى  وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية

وشعب الدقهلية الكريم
 بمناسبة العيد القومى للمحافظة

رئيس مجلس االدارة

عبد الرؤوف محمد خليل

أبو زهرة = ٠١٠٢٠٨٩٦٨٣٨

مدير عام  المدرسة

حسن أحمد عبد المنعم
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تحقيق : مجيب رشدى 
أبرزها  ك��ان  اتُّخذت إج���راءات ع��دة ملواجهة ه��ذا التفشى لفيروس س��ي، 
الفيروسات  ملكافحة  القومية  اللجنة  إنشاء  عند   2006 ع��ام  فى  ج��رى  ما 
الكبدية برئاسة وحيد دوس أستاذ اجلهاز الهضمى والكبد فى كلية الطب 
بجامعة القاهرة، عملت اللجنة على توفير األدوية املتاحة فى ذلك الوقت 
بسعر يتناسب وظروف املرضى املصريني، وبحلول عام 2013 أنشأت مصر 
املراكز  ه��ذه  وف��رت  اجلمهورية،  عبر  الكبدى  االلتهاب  ملكافحة  م��رك��ًزا   25
العالج لقرابة 50 ألف مريض سنوّيًا على نفقة الدولة، لكن نسبة النجاح 

للعالج املتاح فى ذلك الوقت بلغت 40% فقط.
أمل جديد

فى العام ذاته أعلنت شركة »جلعاد« أن هناك أماًل جديًدا لعالج الفيروس 
نحو  يتكلف  )سوفوسبوفير(،  ب�«السوفالدي«  ُع��رف  جديد  دواء  خالل  من 
84 ألف دوالر لكل مريض، لكن جلنة مكافحة الفيروسات الكبدية أقنعت 
الشركة بأن احلكومة املصرية ستتخذ إجراءات صارمة ملنع بيع الدواء فى 
السوق السوداء من خالل إجراءات تضمن حصول املريض املستحق فقط 

على الدواء .
ووفق ما قاله »دوس« قررت »جلعاد« تقسيم دول العالم إلى ثالث فئات، 
وفق الناجت املحلى اإلجمالى مبعيار البنك الدولى إلى مرتفع ومتوسط 
)تشمل  الكاملة  العالجية  اجلرعة  بيع  الشركة  ق��ررت  وعليه  ومنخفض، 
املرتفع بثمانية وثمانني ألف  ال��دول ذات الدخل  ال��دواء فى  3 أشهر( من 
دوالر، وللدول متوسطة الدخل بسعر ستة آالف دوالر، وللدول ذات الدخل 
متوسطة  ك��دول��ة  مصر  تصنيف  مت  أم��ري��ك��ي،  دوالر  بتسعمائة  املنخفض 
كان  دوالر،  آالف  بستة  لنا جرعة عالجية  أنها ستقدم  يعنى  الدخل، مما 
نكون  بأننا قد  رئيس جلعاد  أقنعت  الدفع،  السعر يفوق قدرتنا على  هذا 
قادرين على دفع الثمن األقل، جاء جون مارتن الرئيس التنفيذى فى وقت 
الحق وعرض على مصر سعر ال��دول ذات الدخل املنخفض، أى تسعمائة 

دوالر أمريكى .
أدوية مضادة للفيروسات

ول��ك��ن ح��ت��ى م��ع ه���ذا ال��س��ع��ر امل��خ��ف��ض ل��م ي��ك��ن م��ن امل��م��ك��ن أن تتحمل 
احلكومة املصرية تكلفة عالج ماليني املصابني بالفيروس، لكنها تفاوضت 
حقوق  من  استثنائها  على  للحصول  العاملية  التجارة  منظمة  مع  آن��ذاك 
للفيروسات  امل��ض��ادة  األدوي����ة  مجموعة  إن��ت��اج  أج���ل  م��ن  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 
ف��ى م��ص��ر؛ إذ ب���دأت 20 ش��رك��ة م��ص��ري��ة تصنيع سبعة أن����واع م��ن م��ض��ادات 

الفيروسات بتكلفة أقل بكثير من سعر السوق .
وبالرغم من بعض االتهامات التى طالت العقار، مثل وجود عالقة بني 
والسكان  الصحة  وزارة  أن  إال  بالسرطان،  واإلصابة  بالسوفالدى  التداوى 
املصرية نفت أن يكون الستخدامه تأثير سلبى على خاليا الكبد، أو أن ينتج 
عنه تكوين بؤر سرطانية، مؤكدًة أن هذه املعلومة عارية متاًما عن الصحة، 
وأنه ال عالقة لعالج السوفالدى باإلصابة بالسرطان، وأن السرطان يأتى 

 ،F4 بسبب التليف الذى يكون فى آخر مراحل االلتهاب الفيروسى الكبدى
سواء فى وجود الفيروس أو بعد اختفائه بالعالج، األمر ذاته أكدته دراسات 

أخرى مستقلة .
الدولى ملصر قرًضا بقيمة  البنك  ق��دم  ع��ام 2018  آخ��ر فى  على صعيد 
اكتشاف فيروس »س��ي« وعالجه،  530 مليون دوالر من أجل تدعيم برامج 
وحتسني النظام الصحى بوجه عام من خالل برنامج الكتشاف األمراض 
صحة  مليون   100 برنامج  مصر  أطلقت   2018 أكتوبر  بداية  ومع  املزمنة، 
»التهاب الكبد الفيروسى سي«، وارتفاع ضغط الدم،  أم��راض  للكشف عن 
أيًضا  احلملة  وشملت  البالغني،  املصريني  ك��ل  ل��دى  والسمنة  وال��س��ك��ري، 
الصحية  املشورة  وتوفير  األول��ى،  الثالثة  املجانى لألمراض  العالج  توفير 

للمصابني بالسمنة.
مصر خالية من فيروس سي

ألبحاث  القومى  باملعهد  الكبد  -استشارى  حسانى  محمد  يقول  وهنا 
األمراض املتوطنة والكبد بالقاهرة واملدير التنفيذى حلملة »100 مليون 
صحة«، ومساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، 
هدفنا الرئيسى من هذه احلملة كان الوصول إلى مصر خالية من فيروس 

سي، وتقليل الوفيات الناجمة عن األمراض غير السارية.
 وأض���اف: م��ن خ��الل احلملة قدمنا خ��دم��ات الكشف ع��ن ف��ي��روس سي، 
ووح��دات  العالج  مراكز  خ��الل  من  والتقييم  املتابعة  خدمة  معها  وقدمنا 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  ه��ذا  اجلمهورية،  محافظات  جميع  ف��ى  املنتشرة  ال��ص��رف 

استخدام السيارات املتنقلة أو منشآت الدولة املختلفة.
الكبد  الهضمى مبعهد  الكبد واجلهاز  أم��راض  أستاذ  واك��د  إم��ام  يقول 
ال��ق��وم��ى ج��ام��ع��ة امل��ن��وف��ي��ة وال��ب��اح��ث األول ف��ى ال���دراس���ة: ب���دأ التخطيط 
للحملة من خالل جتهيز قواعد البيانات وشراء االختبارات املعملية فى 
مايو 2018، وبعدها مت تدريب األطقم البشرية، لتبدأ احلملة فى 1 أكتوبر 

2018، على أن تستكمل جهودها فى مايو 2019.
ويضيف أن احلملة استهدفت 62 مليوًنا و505 آالف و564 مصرّيًا فوق 
عمر 18 ع��اًم��ا، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن امل��ش��ارك��ة ك��ان��ت اخ��ت��ي��اري��ة، ك��ان حجم 
املشاركة كبيًرا للغاية؛ إذ شارك فيها 49,630,319 شخًصا، وهو ما يجعلها 
واحدة من أكبر حمالت الكشف عن األمراض فى التاريخ، بلغ عدد الذكور 
الفئة  م��ن   %74,57 ق��راب��ة  بلغت  م��ش��ارك��ة  بنسبة   24,018,428 امل��ش��ارك��ني 
بنسبة   25,611,891 امل��ش��ارك��ات  اإلن���اث  ع��دد  بلغ  املقابل  وف��ى  املستهدفة. 

مشاركة 84,53% من إجمالى املستهدف.
ذكور وإناث

وتبنينَّ من خ��الل احلملة أن ع��دد املصابني بفيروس »س��ي« ك��ان أق��ل من 
ال��ت��ق��دي��رات ال��س��اب��ق��ة، وه���و م��ا ي���دل ع��ل��ى جن���اح ح��م��الت ال��ع��الج السابقة 
باستخدام مضادات الفيروسات، وكانت نسبة اإلصابة بالفيروس أعلى فى 
الذكور مقارنةً باإلناث؛ إذ بلغ عدد املصابني الذين جرى اكتشاف إصابتهم 

كانت السوق السوداء للدواء والزالت 
عقبة كبرية فى طريق الصحة فى مصر، 

وقد عادت بشراسة فى اآلونة األخرية 
فى ظل ظهور أمراض مزمنة مثل السكر 

والضغط وفريوس سى ،وأمراض خطرية 
مثل السرطان ونقص املناعة وأخرى 
مستجدة مثل كورونا، كيف يمكن 

التصدى لهذه السوق وردعها ومحاسبة 
كل من يتاجر بآالم الناس !! هذا ما تحاول 
وزارة الصحة اإلجابة عنه ورغم جهودها 

الكبرية يظل العدو صلبا ال ينكسر وإن 
استمرت هذه الجهود .

وزارة الصحة تحاربها .. ولكن !
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بالفيروس فى أثناء احلملة إجمااًل 2,229,328، بنسبة 4,61% من املشاركني 
فى احلملة، وكانت النسبة فى الذكور 5.37%، وفى اإلناث 3.9%. كما كانت 
نسبة اإلصابات فى املناطق الريفية أعلى منها فى املناطق احلضرية، وفى 
محافظات الدلتا وشمال وادى النيل )5.73%(، إذ كانت أعلى نسبة إصابة 
فى محافظة املنوفية )8.43%(، وهى املناطق التى كان يتم فيها استخدام 

عقار الطرطير املقيئ لعالج البلهارسيا على نطاق واسع.
ويقول »واكد«: استطعنا ألول مرة وضع خريطة النتشار فيروس »سي« 
التعرُّف على  ذل��ك، جرى  إلى  أنحاء مصر بشكل دقيق، باإلضافة  فى كل 
خريطة مرضى الضغط والسكرى والسمنة، ومت حتويل هؤالء املرضى إلى 

األماكن املختصة لتلقى املشورة الطبية والعالج.
ويضيف »واكد«: من خالل هذا البرنامج، قدمت مصر منوذًجا أثبتت به 
أن املسح املجتمعى لعدد من األمراض ليس مستحياًل، وهو ما قد يجعل 
منها أول دولة فى العالم تنجح فى التخلص من فيروس »سي« باإلضافة 
للجهود الكبيرة التى قامت فيها وزارة الصحة بالتصدى للسوق السوداء 

وتوفير العالج ملستحقيه بثمنه احلقيقى .
واألطفال أيضا

وجدير بالذكر أنه كان هناك برنامج للكشف املبكر عن فيروس »سي« فى 
فئة األطفال، بدأ فى فبراير 2019 للطالب أكبر من 15 عاًما، وفى سبتمبر 
من العام ذاته للطالب أكبر من 12 عاًما، ومن املقرر أن يستمر بعض مراكز 

الكشف فى البرنامج ملدة عام لتغطية أكبر عدد ممكن من األطفال.
وت��ع��ق��ي��ب��ا ع��ل��ى ه���ذا ال��ك��الم ي��ع��ود »ح��س��ان��ي« ل��ي��ق��ول : تشتمل امل��رح��ل��ة 
الثانية من مبادرة القضاء على فيروس »سي« على عدة محاور : األول هو 
االستمرار فى الكشف عن الفيروس فى 5 فئات، تشمل الطالب والبالغني 
ومرضى األقسام الداخلية باملستشفيات، والفئات األكثر عرضةً لإلصابة 
الدم  املتبرعني فى بنوك  املتكرر(، وكذلك  الدم  الكلى ونقل  )مثل مرضى 
م��ع اجلهود  »ب��ي« وتستمر  ع��رض��ةً لإلصابة بفيروس  األك��ث��ر  واألش��خ��اص 
والصيدليات  املستشفيات  على  والتفتيش  الرقابة  جهود  أيضا  الطبية 

لضبط حمالت بيع األدوية والتجارة فيها بالسوق السوداء.
وامل��ح��ور ال��ث��ان��ى ه��و م��ح��ور ال��ع��الج، ال���ذى يستهدف أي��ًض��ا ال��ع��دي��د من 
الفئات، أما املحورالثالث فهو محور الكشف املبكر عن أورام الكبد ومتابعة 
وتقليل نسب  املضاعفات،  تقليل حدوث  أجل  الكبدى من  التليف  مرضى 
الوفيات الناجتة عن أمراض الكبد، وما صاحبه أيضا من إجراءات لتوفير 

العالج للمرضى ومن التالعب بالكمية والسعر واالجتار بهما .
محاصرة كورونا

ومثل كل أزمة هناك قطاعات مختلفة تتحرك ملواجهة فيروس كورونا، 
ال��ذى دخل فى تطور بالنسبة الرتفاع أع��داد املصابني، األم��ر ال��ذى غيرت 
املنزلى  العزل  العالج، وتوسيع  بروتوكوالت  التحرك  فيه احلكومة وجلنة 
وتقدمي األدوية بسرعة مبجرد ظهور األعراض، من دون انتظار التحليالت 

التى قد تستغرق وقتا. وقد وجه دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس 
الوزراء املحافظني إلى أهمية التعامل بسرعة وحسم مع احلاالت املشتبه 
فى إصابتها، وعدم جتاهل أى حاالت أو شكاوى، ألن تقدمي العالج فى وقته 

للمرضى بالفيروس يرفع من نسبة الشفاء ويقلل الوفيات.
أن األدوي��ة واجلرعات متوفرة بدرجة  وزارة الصحة  تأكيد  وبالرغم من 
ك��ب��ي��رة، وه��ن��اك أك��ث��ر م��ن 10 م��الي��ني ج��رع��ة ع���الج، ف��إن ه��ن��اك ف��ى اجلانب 
اآلخر نقصا فى كثير من األدوي��ة بالصيدليات بالنسبة ألدوية األمراض 
املستعصية، وبعض األم��راض التى يستخدم فيها املرضى أدوي��ة موجودة 
على  ع��الج  بروتوكوالت  نشر  منه  ج��زء  فى  والسبب  العالج،  بروتوكول  فى 
مواقع التواصل أدت إلى التكالب على األدوية، واختفاء أصناف مهمة مثل 
فيتامني سى والزنك والكثير من أدوية الكحة، وبجانب التكالب فإن بعض 
األص��ن��اف تضاعف  األدوي���ة، وبعض  وأخ��ف��ت  األزم���ة  استغلت  الصيدليات 
سعرها فى سوق سوداء ولدت من خالل جتار األزمة، ممن ال يهمهم مرض 

أو فيروس ويهدفون حتقيق أرباح حتى ولو على حساب املرضى.
جلان تفتيش

وهناك ضرورة لتشكيل جلان مراقبة وتفتيش تتابع عمل الصيدليات، 
وتتصدى لتجار األزم��ة، الطبيعى فى كل دول العالم أن صرف أى دواء ال 
يتم إال من خالل روشتة طبيب معتمدة، لكن عندنا العادى هو الوصفات 
ال��ذى  امل��ري��ض  وأص��ب��ح  انتشرت،  التى  وال��ب��روت��وك��والت  العشوائية  الطبية 
أم��ر بحاجة  وه��و  ال����دواء،  أو خطيرة ال يجد  أم���راض مناعية  م��ن  يعانى 

لتدخل ملراقبة عمل هذه الصيدليات.
ضغط جديد

وجت�����ارة األزم�����ة ال ت��ت��وق��ف ف��ق��ط ع��ل��ى ال������دواء ل��ك��ن أي��ض��ا ع��ل��ى بعض 
املستشفيات واملعامل اخلاصة، التى استغلت األزمة ورفعت أسعار العالج 
بدرجات تتجاوز الفندقة إلى أرقام خيالية، وهو أمر ميثل ضغطا جديدا 
وزارة  مستشفيات  ف��إن  اآلن  وح��ت��ى  وامل��رك��زي��ة،  ال��ع��ام��ة  املستشفيات  على 

الصحة واجلامعية هى التى تقوم بالدور فى مواجهة فيروس كورونا.
 وف���ى ح��ال��ة ال���ت���زام املستشفيات اخل��اص��ة ب��أس��ع��ار م��ع��ق��ول��ة، مي��ك��ن أن 
ال��ن��ظ��ام ال��ص��ح��ى، وه��و دور طبيعى ف��ى ظ��ل أزم��ة  تخفف ال��ض��غ��وط على 
عاملية وجائحة تهدد املجتمع كله، لكن واضح أن بعض أو كل املستشفيات 
اخل��اص��ة ت���رى أن��ه��ا ف��رص��ة ل��الجت��ار ي��ج��ب اس��ت��غ��الل��ه��ا، وه���و س��ل��وك مشني 
يتنافى مع أى حس إنسانى أو مجتمعى، وبالطبع تبرر هذه املستشفيات 
رفع األسعار بارتفاع تكاليف التشغيل، لكن األسعار تتجاوز كل التكاليف، 
وت��دخ��ل ف��ى جت��ارة غير م��ش��روع��ة، وهنا يؤكد ع��دد م��ن األط��ب��اء العاملني 
فى احلق الطبى بأنه تبدو املستشفيات اخلاصة خارج نطاق أى سيطرة، 
وتتعامل على أنها خارج البلد، وأن كل من يتعامل معها رجل مال، وبعض 
الضرائب،  س��داد  من  وتتهرب  اخلدمة،  أسعار  فى  تبالغ  املستشفيات  ه��ذه 
الوباء يعتبر جرمية،  العادة، وفى زمن  الوقت  يبدو مرفوضا فى  أمر  وهو 
وبالرغم من تدخل احلكومة لتحديد أسعار العالج باملستشفيات اخلاصة، 
فإن األرقام مرتفعة، ويجب التدخل لترشيد عمل هذه املستشفيات، مادام 
ليس لديها أى شعور بالتضامن مع املجتمع، وحترص فقط على االجتار 

فى املرض والعالج.
جرمية بكل املقاييس

وه��ن��اك ف��وات��ي��ر ي��ت��م ن��ش��ره��ا ل��و ص��ح��ت، فنحن أم���ام اس��ت��غ��الل ل��ألزم��ة 
يتجاوز اجلرمية إلى ما يعتبر نوعا من املافيا.

 فى كل أزمة هناك من يتاجر ويستغل، ودور الدولة هو مواجهة كل هذا 
بحسم، ونحن فى فترة طوارئ وظروف خاصة، وفى أكبر الدول الرأسمالية 
هناك إمكانية لفرض طريقة عمل لهذه املنشآت ضمن خطط الدولة، وال 
يفترض التهاون مع مثل هذه السلوكيات املدمرة التى تتنافى مع أبسط 

أسس الطب واإلنسانية .
دور الدولة

وهناك حتركات عاجلة للدولة نحو تأمني مرضى كوفيد19 من نقص 
األك��س��ج��ني الطبى ال���ذى دخ��ل س��وق س���وداء بعد زي���ادة ح��اج��ة امل��رض��ى له 
شركة   30 وع��دده��ا  وامل���وردة  املنتجة  بالشركات  جتتمع  احلكومة  جعل  م��ا 
الطبى  األكسجني  من  اإلنتاج  ومضاعفة  املستشفيات  احتياجات  لتأمني 
تلبيةً لالحتياجات التى كانت تكفى فى الظروف العادية، ولكن أصبحت 

تستنزف بصورة أسرع فى الوقت الراهن بعد دخولها السوق السوداء .
ومن املقرر أن تشهد األيام املقبلة إجراءات جديدة لضبط عمليات إنتاج 
وتسعير وتوزيع األوكسجني وفق رؤية جديدة تستهدف توفير األوكسجني 

ملصابى كورونا دون مغاالة أو اجتار أو استغالل من البعض.
إنتاج  ملف  مبراجعة  حاليا  تقوم  جلنة  هناك  أن  ع��ن  م��ص��ادر  وكشفت 
يحافظ  مبا  والتوزيع  اإلنتاج  فى  الالزمة  الضوابط  ووض��ع  األوكسجني، 

على استقرار السوق.
لضرب  اليومى  االحتياطى  بزيادة  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  ووجه 
ال���س���وق ال���س���وداء ف���ى ك��اف��ة أن���ح���اء امل��ح��اف��ظ��ات ب��ت��وف��ي��ر األك��س��ج��ني ل��دى 
إليه،  يحتاجون  ممن  اجلميع  إل��ى  يصل  حتى  والصيدليات  املستشفيات 

ومن ثم تفادى حدوث أى طوارئ فى أى مكان .
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تحقيق : دينا رافت 

ي���ق���ول م��ح��م��د ع��ل��ي��وة م���دي���ر م���ش���روع دم����ج ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ى 
التعاون  بروتوكول  البيئة  وزارة  وقعت  أن  بعد  مصر،  فى  بالسياحة 
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بخصوص حملة »إيكو إيجيبت« 
 8 إق���رار مبلغ  قليلة ماضية، مت  ش��ه��ور  ال��دول��ة منذ  أطلقتها  ال��ت��ى 
ماليني جنيه، ويستمر حتى 3 سنوات من وقت التوقيع، يهدف إلى 

تطوير املحميات وحتسني الظروف احلياتية للقاطنني بها.
التى  القبائل  مساعدة  دون  التنمية  حتقيق  ميكن  ال  أن��ه  وتابع   
تعيش باملحميات قائال: نعمل اآلن على خلق فرص عمل مستدامة 
إل��ى م��ا مت  ل��رف��ع مستوى دخ��ل��ه��م، م��ش��ي��ًرا  لسكان املحميات وذل���ك 
اقتصاديا  تنميتهما  خ��الل  من  والفيوم«  اجلمال  »وادى  مبحميات 
ب��ني %126 -  ت��ت��راوح  ال��دخ��ل بنسب  واجتماعيا مم��ا ساهم ف��ى رف��ع 

460% فى عام واحد.  
وأوض����ح م��دي��ر م��ش��روع دم���ج ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي أن ف��ري��ق عمل 

»إيكو إيجيبت« انطلق بزيارات خاصة للمحميات الطبيعية  حملة 
واستكشاف م��وارده��ا امل��وج��ودة بغرض التصوير احل��ى إلع��داد مواد 
التسويق املطلوبة، ودراسة وحتديد اجلمهور للحملة ومنط سلوكه 
لبناء أركانها كاملة لرفع التوعية جتاه السياحة البيئية. وبعد ذلك 
قاموا بتحضير مواد دسمة حتكى تاريخ املحميات الطبيعية بهدف 
املوقع  على  وبثها  واالجنليزية  العربية  باللغتني  طبعت  التسويق، 

الرسمى للحملة .
الطباعة والزيارات ال حتدث عبثا - هكذا قال عليوة -  موضًحا أن 
كل هذا يصب فى النهاية فى خدمة السياحة املصرية، وبالتالى خلق 
عن  خاصة  املحميات  وسكان  كافة  املصرى  للشباب  متنوعة  ف��رص 
طريق دعم وتنشيط السياحة عامليا من خالل نشر هذه املعلومات 

على املوقع الرسمى أو صفحات التواصل االجتماعى املختلفة.
الضوء  تسليط  أن  البيولوجى  التنوع  دم��ج  م��ش��روع  مدير  وي��رى 

على مساحة 15% من مصر يصل عدد املحميات الطبيعية إىل 30 محمية طبيعية معلنة من قبل الحكومة، 
عانت لسنوات طوال من الدمار والسرقة ونهب مقتنياتها ورمالها والتجارة غري املشروعة للحيوانات والطيور 

النادرة التى تضمها.
فكرة االستثمار لم تكن مطروحة داخل جدران املحميات الطبيعية.. ولم يكن يملك أحد الجرأة فى اإلعالن 
عن فتح باب االستثمار داخل هذا القطاع بما يتيح للدولة الفرصة لدعم االقتصاد بكل الصور املمكنة إىل أن 

توىل الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة البالد وطالب باملجازفة دون تجاهل السكان املحليني.
السكان املحليون يتنوعون بني قبائل العبابدة والبشارية.. هى قبائل بدوية سكنت على طول خط البحر 

األحمر وغريها من املحميات الطبيعية لها عادات وتقاليد تختلف عن كافة محافظات مصر وتختلف عن 
املحروسة، أطعمة ومالبس ومراسم زواج وأشغال يدوية منوعة.

يعيشون فى منازل بدائية وبسيطة.. وهو أمر لم تقبله الحكومة املصرية التى سعت جاهدة متمثلة فى 
وزارة البيئة للبحث عن التمويل املناسب للمشروعات االستثمارية التى يمكن تنفيذها داخل املحميات بما 

يحافظ على طبيعتها النادرة ويساعد سكانها فى حياة مالئمة ودخل عادل.
قد ال يعلم البعض أن القائمني على إدارة املحميات الطبيعية من السكان املحليني إيمانا من الدولة أن أبناء 

املكان هم أكثر من يعلمون تفاصيله، وهم وحدهم القادرون على حمايته وحماية أطفالهم ونسائهم 
وعجائزهم.
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على التراث الثقافى الغنى للسكان املحليني للمحميات الطبيعية 
خطوة مهمة ودمجهم فى السياحة من خالل الترويج خلدماتها.

اليومية  إط����ار احل��ي��اة  ف��ى  ي����دور  أي��ض��ا  ث��ق��اف��ى  وللحملة ج��ان��ب 
للسكان املحليني للمحميات الطبيعية، فلكل محمية قبيلة تختلف 
فى ثقافتها وطبيعة حياتها وتراثها الثقافى الذى ال يعلمه الشباب، 
وهنا يأتى دور احلملة فى نشر هذا التراث وتوثيقه.. هى تفاصيل 

شيقة ستدفع الناس لزيارت املحميات والتعرف عليها عن قرب.
ويضيف أن القرية الغرقانة التى يعمل البرنامج على تطويرها 
هذه الفترة، تضم 51 أسرة أى مبا يعادل 250 فردا من قبيلة املزاينة، 
متلك القرية احلد األدنى من الظروف املعيشية، حيث تقوم مصادر 
ال����رزق ل��أه��ال��ى ع��ل��ى ال��ص��ي��د ال��ب��ح��ري وال��رع��ي وال��س��ي��اح��ة ب��درج��ة 
أقل، فيما تقع القرية ضمن نطاق إدارة املوارد الطبيعية والبشرية 

ومحمية نبق. 
وإدارة  متويل  نظم  تعزيز  مشروع  خ��الل  من  القرية  تطوير  يتم   
املحميات الطبيعية فى مصر الذى تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع 
 ،GEF ومرفق البيئة العاملى UNDP  برنامج األمم املتحدة اإلمنائى
حيث يتم تصميم وتنفيذ 51 وحدة سكنية ألهالى القرية، وكذلك 
جميع م��راف��ق ال��ق��ري��ة م��ن ص���رف ص��ح��ى وش��ب��ك��ات ال��ت��غ��ذي��ة باملياه 

والكهرباء، ووحدات جتميع املخلفات الصلبة وزرائب احليوانات .
فى  أعلنت  وأن  سبق  البيئة  وزي��رة  ف��ؤاد  ياسمني  الدكتورة  وكانت 
جلسة االستماع أمام مجلس النواب مؤخرا أن عمليات دمج السكان 
املحليني فى أنشطة املحميات ساهمت فى مساعدة سكان محمية 
مت  كما  أي��ض��ا،  وتصديرها  الطبية  النباتات  بيع  ف��ى  كاترين  سانت 
تطوير مهارات السكان املحليني مبحمية وادى اجلمال والفيوم فى 
البيئية  للمنتجات  الترويج  وأساليب  واليدوية،  التراثية  األشغال 
ووادى  الفيوم  محميات  سكان  دخ��ل  معدل  رف��ع  فى  ساهمت  والتى 

اجلمال مبا يتراوح بني 126 - %460 %فى عام واحد .
اختارت »العمل« محمية وادى اجلمال لدراسة اإلمكانات التى مت 
حتقيقها بها وما مت تقدميه للسكان املحليني كونها أكثر املحميات 
البكر  لطبيعتها  نظرا  الدولة  تركيز  نالت  التى  املصرية  الطبيعية 
وبعدها عن التلوث مما ساهم فى قدرة الدولة على تطويرها بصورة 

مالئمة.  
وف���ى ن��ف��س ال��س��ي��اق ي��ق��ول أمي���ن ال��ق��رب��اوى م��دي��ر إدارة اإلع���الم 
والتوعية مبحمية وادى اجلمال: إن دعم السكان املحللني يأتى بعد 

املناسبة والتى تختلف من محمية  دراسة وافية لفرص االستثمار 
ألخ��رى، مشيرا إلى أن السكان املحليني هم األكثر دراي��ة مبا ميكن 

االستثمار فيه.
وادى اجلمال من  الدولة فى محمية  به  أن هذا ما قامت  ويؤكد 
خالل إعداد دراسة التقييم االستراتيجى البيئى للمحمية وإعداد 
استخدام  وخ��ط��ة  للمحمية  االستثمارية  ال��ف��رص  لتقييم  دراس���ة 
املحمية  م����وارد  ع��ل��ى  للحفاظ  البيئية  احل��س��اس��ي��ة  وف���ق  األراض����ى 
وتنوعها البيولوجى الفريد مع دمج تراثها الثقافى واالجتماعى فى 
خطط التطوير مبا يضعها ضمن أهم املحميات اجلاذبة للسياحة 
كافة  فيها  تراعى  التى  املستدامة  للتنمية  حقيقيا  ومنوذجا  عامليا 
واالقتصادية  والثقافية  وال��ت��راث��ي��ة  واالجتماعية  البيئية  األب��ع��اد 

وكذلك دمج القطاع اخلاص.
مؤخرا  البيئة  ووزارة  الدولة  لها  دعت  التى  للشراكة  التخطيط 
امل��ش��روع��ات  ف��ى  ل��ه دور واض���ح  ي��ك��ون املجتمع املحلى  أن  ت��رك��ز على 

االستثمارية التى تنفذ باملحميات الطبيعية.
 وألن »القرباوي« من قبائل العبابدة يسرد ما مت القيام به ألهالى 
»وادى اجلمال« من خالل تطوير قرية القلعان والصيادين وتصميم 
وت��ن��ف��ي��ذ ب��ي��وت خ��ش��ب��ي��ة ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ل��أه��ال��ى ب��اإلض��اف��ة ال��ى 
أعمالهم وتسويقها بصورة مناسبة، وهناك  مساعدتهم فى تطوير 
مطعم ال��ق��ل��ع��ان ل��ص��ي��ادى امل��ك��ان م��ن خ���الل ت��ق��دمي وج��ب��ات ل���زواره 

وحتقيق هامش ربح مربح للغاية.
»وادى اجلمال« فحدث وال ح��رج.. فلقد ساعدت  أما عن سيدات 
اليدوية  املشغوالت  مهارات  تطوير  فى  السيدات  املصرية  احلكومة 
مبا ساعدهن فى  زيادة قدرتهن على إعالة أسرهن وحتقيق االكتفاء 
الذاتي، وهناك خيام التخييم التى مت تصميمها للقرى التى تهتم 
ب��ه��ذا ال��ن��ش��اط وس��اع��دت��ه��م ف��ى تنشيط ال��س��ي��اح��ة وج���ذب الشباب 
الفلكلور  وتقدمي  التقليدية  الكالت  وتقدمي  الوصف  فاقت  بصورة 

الشعبى مبا يعمل على استمرار األعمال .
أهالى  عن  تختلف  املحليني  السكان  طبيعة   : »القرباوى«  يكمل 
بالنجوم فى  االس��ت��دالل  نعيش  اآلن  إل��ى  وال��ق��اه��رة، فمازلنا  امل��دن 
االجتاهات املختلفة، وتقفى األثر للوصول إلى من نريد وفقا لشكل 
كانت منطقة  إذا ما  ونعلم  ال��رؤي��ة،  ال��ق��دم، وح��دة  اخلطوة ومقاس 
والصيد،  والسباحة  الغوص  وأماكن  وحيوانات  طيورا  تضم  بعينها 

فهى مهارات متراكمة اكتسبها السكان املحليون منذ قدمي األزل. 

تحسني الظروف الحياتية للقاطنني بها..
 وخلق فرص عمل مستدامة لسكانها
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وقعت النقابة العامة للعاملني بالبناء واألخشاب، برئاسة 
عبد املنعم اجلمل، نائب رئيس االحتاد العام لنقابات عمال 
وميثلها  للتأمني،  مصر  شركة  مــع  تــعــاون  بــروتــوكــول  مصر، 
للتأمني،  مصر  لشركة  التنفيذى  الرئيس  املنتدب،  العضو 
التشييد  قطاع  فــى  العاملني  وحماية  لرعاية  جـــوده،  عمر 

والبناء.
وأكـــد اجلــمــل، أن الــبــروتــوكــول يستهدف مــا يــقــرب مــن 8 
تعاون  وحتقيق  والــبــنــاء،  التشييد  قطاع  فــى  عامل  ماليني 
مثمر فى مجال رعاية وحماية العمال، مشيرا إلى أن يأتى 
فى إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية ودعم 

العمالة املصرية وتوفير حياة كرمية لهم.
العامة  النقابة  من  إميانا  يأتى  البروتوكول  أن   ، وأوضــح 
ــاب، فـــى الــســعــى نــحــو حتسني  ــشــ لــلــعــامــلــني بــالــبــنــاء واألخــ
والــتــأمــيــنــيــة للعاملني،  مــســتــويــات احلــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 
وتــوفــيــر الــرعــايــة اجلـــيـــدة لــهــم ولــتــوســيــع مــظــلــة احلــمــايــة 

االجتماعية والصحية، وحتسني مستوى املعيشة.
مشاركة  لتعميق  أيضا  يهدف  البروتوكول  أن  إلــى  ولفت 
مؤسسات الدولة فى مبادرات وحماية العمالة وتقدمي كافة 

سبل حلماية العامل فى حاالت اإلصابة واحلوادث.
الــبــروتــوكــول يسعى إلى  أن  الــعــامــة،  النقابة  رئــيــس  وأكـــد 
حتقيق الــتــعــاون مــن أجـــل إطـــالق مـــبـــادرات لــزيــادة الــوعــى 
التأمينى وحتفيز الشمول املالى بتطبيق حلول بسيطة فى 

متناول العمالة وبتكلفة معقولة.
وقال : إن من بني أهداف بروتوكول التعاون أيضا تقدمي 
حلول تأمينية مبتكرة وخدمة متميزة ودعم فعال حلماية 
العاملني، مشيرا إلى أن مدة هذا البروتوكول 3 سنوات قابلة 

للتجديد فترة مماثلة.
للعاملني  العامة  النقابة  مــن  البروتوكول  توقيع  حضر 
بالبناء واألخشاب، عبد الناصر بكر، األمني العام، وعاطف 
أبا زيد، أمني الصندوق، ومحمد حسن، نائب رئيس النقابة، 
ــا أبــو  ومــحــمــد مصطفى، أمـــني عـــام مــســاعــد الــنــقــابــة، ورضـ
الوهاب املستشار  عجيلة، عضو مجلس اإلدارة، وعزت عبد 

املالى للنقابة.

بروتوكول تعاون بين »البناء واألخشاب« و »مصر للتأمين« 
لرعاية 8 ماليين عامل بالتشييد والبناء
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عقدت النقابة العامة للعاملني بالبناء واألخشاب، 
برئاسة عبد املنعم اجلمل، نائب رئيس االحتاد العام 
لــنــقــابــات عــمــال مــصــر، ورشــــة عــمــل ألمــانــة الــشــبــاب 
وإشــراكــه فى  الشباب  عــنــوان »متــكــني  بالنقابة حتــت 

احلياة السياسة«.
بخاطره،  محمود  بحضور  اللجنة،  أعضاء  واتفق 
سكرتير الشباب، على ضرورة مواصلة عقد اللقاءات 
التحديات فى  أبــرز  املقبلة، للتعرف على  الفترة  فى 
إشراك الشباب فى احلياة السياسية، السيما فى ظل 
تنتظر  والــتــى  املحليات  انتخابات  استحقاق  وجــود 

املوافقة على مشروع قانون اإلدارة املحلية.
وأكد املشاركون فى ورشة العمل، أن الفترة احلالية 
تشهد فرصة عظيمة ملشاركة الشباب فى كافة مناحى 

احلياة، وهو ما لم يكن متاحا لهم من قبل.
وأشار املشاركون، إلى أن الدولة فى الفترة احلالية 
تولى اهتماما بالغا بالشباب، مستشهدين باملؤمترات 
الشبابية التى يراعاه رئيس اجلمهورية وتصدر عنها 

العديد من التوصيات الهامة فى كافة املجاالت.
وأوضــــحــــوا أن األمــــر لـــم يــتــوقــف عــنــد املـــؤمتـــرات 
الــشــبــابــيــة، بــل إن مــلــف متــكــني الــشــبــاب مستمر من 
خالل تواجدهم بقوة فى املجالس التشريعية سواء 
ــنــــواب أو الـــشـــيـــوخ، فــضــال عـــن وجـــودهـــم  مــجــلــس الــ
كذلك فى السلطة التنفيذية، فى مناصب مختلفة 
ــــى الـــعـــديـــد مــن  ــواب مـــحـــافـــظـــني، وفـ ــ ــ مــحــافــظــني ونـ

الوزارات.
مشاركة  نسبة  زيـــادة  بأهمية  املــشــاركــون،  وأوصـــى 
شــبــاب الــعــمــال فــى ورش الــعــمــل مــن أجـــل تأهيلهم 
الفترة  فى  املنتخبة  املجالس  فى  وجــود  لهم  ليكون 
املــقــبــلــة، خــصــوصــا وأن كــثــيــر مـــن الــشــبــاب حــقــقــوا 

جناحات كثيرة فى مواقعهم.
وأكد املشاركون أهمية تواجد الشباب بشكل فاعل 
ومؤثر فى مؤسسات املجتمع املدني، ودعم العضوية 
فى األحزاب السياسية، مما سيكون له تأثير كبير فى 
الشعبية  املجالس  انتخابات  الوجود بقوة فى قوائم 

املحلية املنتظرة.

ورشة عمل على مائدة  البناء واألخشاب:

مناقشة تمكين الشباب وإشراكه فى الحياة السياسية
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حوض  دول  منطقة  جلنة  رئــيــس  عيش  اللطيف  عبد  خــالــد  أكــد 
البحر املتوسط والشرق األوسط والدول العربية فى االحتاد املهنى 
الدولى لعمال الزراعة واألغذية والتجارة واألنشطة املشابهة، رئيس 
النقابة العامة للصناعات الغذائية،نائب رئيس اإلحتاد العام لنقابات 
عمال مصر ، دور الدولة املصرية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا 
من خالل دعم العمالة غير املنتظمة ،وكذلك تبنى برامج للحماية 
عبدالفتاح  الــرئــيــس  مــن  مــبــاشــرة  وتــوجــيــهــات  مبتابعة  االجتماعية 

السيسي.
ورصد أبرز التحديات التى تواجه العمال فى منطقة دول حوض 

البحر املتوسط والشرق األوسط والدول العربية.
جاء ذلك خالل كلمته فى  االجتماع التحضيرى لالحتاد املهنى 
الدولى ، عبر«زووم«،مبشاركة قيادات اإلحتاد ومنهم أمني عام املؤمتر 
بالصناعات  للعاملني  الوطنية  النقابة  هوك،رئيس  جوليان  السيد 
 CGT – Fnaf بفرنسا  العمل  الحتـــاد  التابعة  والــغــابــات  الغذائية 
،ورئيس االحتاد الدولى على ندجاي،رئيس النقابة الوطنية للزراعة 
والصناعات الغذائية بالسنغال ،ورئيس احتاد عمال السنغال أيضا، 

وممثلني عن بلدان أجنبية أعضاء فى اإلحتاد الدولي.
وقال خالد عيش: إن هذا اإلجتماع يأتى فى ظل ظروف غاية فى 
املشترك،  والعمل  التواصل  من  املزيد  ،وتتطلب  واألهمية  اخلطورة 
مــشــيــرًا إلـــى أن اإلحتــــاد الــدولــى الـــذى تعمل الــــدول األعــضــاء حتت 
مظلته ،ميتلك ما يؤهله للمشاركة الفعالة فى إطار حوار إجتماعى 
والدولية، ملواجهة تلك  املحلية  التشريعات  بل وتقرأ كل   ، به  توصى 
فإنا االحتـــاد يضم فى   ، الكم  ناحية  مــن  أنــه  إلــى  ، الفتا  التحديات 
مــن 340 منظمة عمالية  أكــثــر  دولـــة متثلهم   96 مــن  أكــثــر  عضويته  

نقابية.
ــد  ــات ،ورصــ ــ ــ ــة ومــــدربــــة عــلــى إدارة األزمـ ــيـ ــوادر واعـ ــ كــمــا ميــتــلــك كــ
التحديات ،وتــقــدمي احلــلــول لها ،خــاصــة فــى ظــل وبــاء كــورونــا الــذى 
ومحلية  دولية  تقارير  حسب  الوظائف  فقدان  من  املزيد  فى  تسبب 
،حيث أن  195 مليون شخص حول العالم ، فقدوا وظائفهم منهم 5 

ماليني بالدول العربية .
وأشار إلى أن جائحة كورونا »كوفيد – 19« جاءت لتذكرنا بأهمية 

االجتماعى  األمـــن  توفير  فــى  الشاملة  االجتماعية  احلــمــايــة  نظم 
مما  املنتظمة،  غــيــر  خــاصــة  الــهــشــة،  والــعــمــالــة  الضعيفة  للطبقات 
يستدعى جتديد الدعوة إلعادة النظر فى السياسات املالية العاملية 
أكثر  فاعلة  اجتماعية  نحو نظم  توجيهها  فى  ،واإلستمرار  واملحلية 
شموال  وعدالة ملواجهة املخاطر التى تهدد الطبقة العاملة فى العالم 
مليار عامل   1.6 يواجه  ،حيث  املنتظمة  غير  العمالة  ،خاصة  أجمع 
فى االقتصاد غير املنظم  خطًرا مباشًرا بتدمير مصادر عيشهم إذا 
األهم  املعركة  وهى  العالم،  حول  التفشى  فى  كورونا  فيروس  استمر 
التى تابعناها ونخوض معركة فى مواجهتها محليا، والعمل املشترك 
من أجل صياغة سياسات تركز على تقدمي املساعدة الفورية للشركات 
والعمال حلماية مكاسب رزقهم مبا فيها األعمال احليوية فى القطاع 
االقتصادى وخاصة فى القطاعات املتضررة أكثر من غيرها،من أجل 
حماية عاملون فى أربعة قطاعات حول العالم ،هم األكثر تأثرا بسبب 
والفنادق ويضم  الغذاء  فيها وهي: قطاع  اإلنتاج  تراجع  بعد  املرض 
144 مليون عامل، وقطاع البيع باجلملة والتجزئة ويضم 582 مليونا، 
وقطاع خدمات األعمال واإلدارة ويضم 157 مليونا، وقطاع التصنيع 

ويضم 463 مليونا.
أنه وفى مستقبل  وأضاف:«إننا نتوقع فى حال إستمرار »األزمــة«، 
والوظائف  االقتصاد  (على  )كوفيد-19  أزمــة  عواقب  تــؤدى  أن  قريب 
إلى ضغط هائل يدفع فى اجتاه تدنى األجور، وهو ما يتطلب اعتماد 
سياسات مناسبة ومتوازنة على صعيد األجور، يتم وضعها فى إطار 
ــراف  بــهــدف احــتــواء  ــ ــوار اجــتــمــاعــى مــعــمــق وشــامــل جلــمــيــع األطــ حــ
ــة دعــم االنــتــعــاش االقــتــصــادى واملــشــروعــات العمالقة  مفاعيل األزمـ
املــولــدة لــفــرص الــعــمــل، خــاصــة وأن كــل املــؤشــرات الــتــى تصلنا حول 
بيانات 28 بلدا أوروبــيــا  تشير إلــى أنــه إذا ما حذفت اإلعــانــات لدعم 
فــإن مجموع األجــور اإلجمالى قد تراجع بنسبة 6، 5% بني  األجـــور، 
و%5.4  للنساء   %8.1 على  تتوزع   ،2020 من  والثانى  األول  الفصلني 
للرجال،وهذا الفارق  ناجم بصورة خاصة عن خفض ساعات العمل. 
وفى بعض الدول األوروبية كان نصف العمال يخسرون حوالى 17، 
3% من أجورهم لوال إعانات األجور، فيما تتراجع هذه النسبة إلى 6، 

5% بالنسبة ملجمل العمال.

خالد عيش يف«مؤتمر دولي«:

الدولة المصرية نموذجًا يحتذى بــــــــــــــــــــه فـى مواجهة تداعيات »كورونا«
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خالد عيش يف«مؤتمر دولي«:

الدولة المصرية نموذجًا يحتذى بــــــــــــــــــــه فـى مواجهة تداعيات »كورونا«

إلى عينة من  استنادا   ، الدولية  العمل  ملنظمة  تقرير حديث  ورأى 
بـ  عشر دول أوروبية تتوافر بيانات بشأنها، أن إعانات األجــور سمحت 
اإلجمالي«،  األجــور  مجموع  صعيد  على  اخلسائر  من   %40 »تعويض 
وهو ما يتطلب أيضا االستمرار فى تقدمي اإلعانات بجانب املشروعات 
مــولــدة فــرص الــعــمــل،إضــافــة إلــى حــث صــنــاع الــقــرار واحلــكــومــات إلى 
قـــرارات  ــراءات و  توسيع مــظــالت احلــمــايــة االجتماعية مــن خــالل إجــ
وتشريعات حتمى عمالنا وقت املحن واألزمات ،وهو الدور الذى يجب 
أن تضغط فيه منظماتنا العمالية باعتبارها طرف أصيل من أطراف 

العمل واالنتاج وشريك عملى فى العملية اإلنتاجية .«
وعــــن املــلــف املـــصـــرى قــــال خــالــد عــيــش أن الـــدولـــة املـــصـــرى بــكــافــة 
مؤسساتها مبا فيها النقابات العمالة كانت وال زالت منوذجًا يحتذى 
به فى مواجهة تداعيات »كورونا« ، الفتا إلى أنه  من واقع مسؤوليتى 
العامة  النقابة  رئــيــس  ،وكــذلــك  الــشــيــوخ  مجلس  فــى  كنائب  املحلية 
للصناعات الغذائية ،ونائب رئيس اإلحتاد العام لنقابات عمال مصر 
،فقد خضنا كشركاء اجتماعيني مع مؤسسات الدولة املصرية معركة 
املنتشر فى كافة أنحاء  الوباء  آثار  العمال من  كبيرة من أجل حماية 
والفئات  القطاعات  مبساندة  الرئاسية  للتوجيهات  ،وتنفيًذا  العالم 
األكثر تضررًا من تداعيات أزمــة »كــورونــا«، فقد مت حتويل أكثر من 5، 
3 مليار جنيه لصرف املنحة االستثنائية للعمالة غير املنتظمة منذ 
بــدايــة »اجلــائــحــة« وحــتــى اآلن، مبــا ســاهــم فــى تخفيف األعـــبـــاء عن 
كاهلهم،حيث يتم بإنتظام، صرف مرتبات العمالة املنتظمة للعاملني 
بالقطاعات املتضررة من خالل صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى 

العاملة
.كما أن  الفترة من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021، شهدت 
زيادة اإلنفاق على برامج احلماية االجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 
مليار جنيه، مبا يعكس أولوية الدولة فى توفير أكبر قدر من املساندة 
للفئات األولــى بالرعاية، وقد متت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من 
»كورونا«، وصرف  أزمة  بداية  وكرامة« مع  »تكافل  لبرنامج  املستحقني 
املساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل املاضى، ملساعدتهم 

فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها »اجلائحة«
بداية  مع  ــه  وَجّ السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  أن  عيش  خالد  وأكــد 
»اجلائحة« بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة ملواجهة 
بداية  ومــع  املواطنني،  عن  العبء  وتخفيف  كــورونــا،  فيروس  تداعيات 
ملجابهة  املالية  املساندة  حزمة  بتعزيز  الرئيس  ـــه  وَجّ الثانية  املــوجــة 
، وتنفيًذا  »الدولة املصرية«  أن  العاملى،كما  الوباء  السلبية لهذا  اآلثار 

كورونا  جائحة  تداعيات  دراســـة  فــى  مستمرة   الرئاسية،  للتوجيهات 
على املــوقــف االقــتــصــادى الــعــاملــى واإلقــلــيــمــى مــن مختلف اجلــوانــب، 
التحديات،  هــذه  مــع  للتعامل  املالية  اإلجــــراءات  أنــســب  بــلــورة  بــهــدف 
الدولة،  الذى حققته  املسار االقتصادى اآلمن  وضمان احلفاظ على 

ومكتسبات اإلصالح االقتصادى.
وكل هذه اإلجــراءات كانت وال تــزال بتعاون وتنسيق ايضا مع كافة 
اجلهات واملؤسسات املعنية ومنها النقابات العمالية كشريك اجتماعى 
التداعيات  ملواجهة  وتثقيفية  تدريبية  دورات  تنظيم  فى  شاركت  هــام 
،وكــذلــك بالدعم املـــادى ،وايــضــا بالتوعية مــن أجــل  حــث املــاليــني من 
كافة اإلجــراءات االحترازية مع مواصلة  إتباع  املصريني على  العمال 

العمل واإلنتاج . 
وأكد عيش: أنه لم يكن عاملنا الذى نعيش فيه فى حاجة الى ازمات 
الــصــراعــات  تــلــك  يكفينا  ،فــكــان  عمالنا  عــلــى  ضــغــط  وادوات  جــديــدة 
وإرهــاب وانفالت  التى أصابت عمالنا من احتالل وعــدوان  والتوترات 
أمــنــى وخــســائــر فــادحــة فــى االقــتــصــاد ،وثــمــن بــاهــظ دفــعــتــه شعوبنا 
أكثر من    اآلن  تقارير رسمية من عام 2010 وحتى  بلغ حسب  العربية 
املحلى  الناجت  البناء وخسائر  إعــادة  تكلفة  833.7 مليار دوالر شاملة 
والسياحة وتكلفة الالجئني، وخسائر أسواق األسهم واالستثمارات،وما 
له من التداعيات السلبية على التنمية االقتصادية واالجتماعية فى 

املنطقة..
والعمل  للتكاتف  أزمــة ضـــرورة ملحة  مــا سبق يضعنا  كــل  إن  وقــال 
املشتركة واتباع خارطة طريق من اجل عالم عمل أفضل ،وبيئة عمل 
مالئمة ،وهو ما يتطلب مواصلة سياسات اقتصاد كلى مالئمة فى عام 
وتدابير دعم  أمكن،  املالية ما  ذلــك احلــوافــز  بعده، مبا فى  ومــا   2021
إلى  للوصول  مــدروســة  تدابير  وتطبيق  االستثمار،  وتشجيع  الــدخــل 
املتدنية  واألجــور  الضعيفة  املــهــارات  ذوى  والعاملني  والشباب  النساء 
الدخل  للبلدان ذات  تــضــررًا، ودعــم دولــى  الفئات األشــد  وغيرهم مــن 
املنخفض واملتوسط - التى ال تكفى مواردها املالية لتعميم اللقاحات 

وتعزيز التعافى االقتصادى والتوظيف.
 كذلك تركيز الدعم على القطاعات األكثر تضررًا إلى جانب إيجاد 
وظــائــف جــديــدة فــى الــقــطــاعــات سريعة الــنــمــو، واحلــــوار االجتماعى 
لتنفيذ استراتيجيات التعافى الالزمة لبناء اقتصادات أكثر تشاركية 
وإنصافًا واستدامة، وسرعة الترتيب لعقد مؤمتر عاجل من أجل املزيد 
شركائها  مع  التنفيذ  حيز  الــى  مقترحاتنا  كل  وحتويل  التنسيق  من 

االجتماعيني .
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شاركتهما الحلم : رابعة الختام 

• بداية كيف تعرفان نفسيكما للقارئ وما هو العمل الذى تقومان 
به، وملاذا اجتهتما للعمل احلر؟ 

** إسمى منى، حصلت على مؤهل جامعى وعملت ملدة سنة فى التدريس، 
بالوظائف  التقيد  فى  أرغ��ب  ال  لكننى  أشهر،  زوج��ة حديثة، عروسة منذ ثالثة 
واألعمال اإلدارية والكتابية، وأجد نفسى فى اإلبداع احلر، أريد أن أضع بصماتى 

على عمل فريد ال يشبه غيره.  
وأنا إسمى محمد أحمد توفيق، بدأت مبساعدة أختى فى العمل، وبعد فترة 
أصبحت أنفذ تصميمات حرة بأشكال فريدة، ووجدت نفسى فى هذا العمل جدا.   

•  كيف فكرت فى هذا املشروع بالذات؟ 
** ال��رغ��ب��ة ف��ى ال��ت��ف��رد واالخ���ت���الف ف��ى س���وق ال��ع��م��ل ال تنقصه امل��ش��روع��ات 
لذا  امل��أل��وف،  عن  املختلفة  للمشروعات  حاجة  فى  ولكنه  الكبيرة،  وال  الصغيرة 
العمل  س��وق  امل��أل��وف.  ع��ن  واخل���روج  التجديد  فكرتنا على نفس مستوى  كانت 
يرحب باملبدعني ويفتح ذراعيه بسعة صدر للمتميزين، لهذا فضلت العمل احلر 

على الوظيفة .
• هل تختلف خطوات العمل من تصميم آلخر؟ 

** شرح تفاصيل العمل تتضح أكثر من خالل عرض الصور، فوحدها الصورة 

استقبل سوق العمل خالل السنوات القليلة املاضية 
نوعية أعمال فريدة، لها من الجدة والفرادة واإلبداع 

ما لم يتوفر لغريها من األعمال التقليدية التى تعج 
بها أسواق العمل، أعمال ال تشبه غريها، شباب 

وشابات تحرروا من قيود الوظائف والتقليد األعمى 
بغض النظر عن عوائد ومردودات هذه األعمال التى 

لن تكون مربحة بالطبع فى خطواتها األوىل، لكن 
بعد فرتة تغطى نفقاتها، ثم تعطى عائدا مجزيا، ربما 
تطول هذه الفرتة إىل أن تثمر هذه املشروعات، وتبدأ 

فى طرح مكاسب تعوض خسائر الفرتات األوىل وأيام 
اإلنفاق بال مقابل، تلك األوقات التى تتطلب تأسيس 

املشروعات وشراء األجهزة واألدوات واآلالت. 
ومن هذه املشروعات غري التقليدية ما قامت به »منى 

أحمد توفيق« وشقيقها »محمد« من تجهيز حفالت 
زفاف وخطوبة وأعياد ميالد ومناسبات سعيدة 

ومراسم احتفالية متعددة، باستخدام البالونات 
لتصميم أشكال حيوانات وزهور وكتابة أسماء 
البعض حسب املناسبة وحسب ما يطلب منها، 

فكانت فكرتها خارج الصندوق ال تشبه غريها.   
فتحت لها »العمل« ذراعيها برحابة، واليوم نواصل 

فتح ملف إبداعات الشباب، وحلقات جديدة فى عقد 
العمل بمفهوم جديد مغاير. 

تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودأب 
محمد سعفان وزير القوى العاملة على حث الشباب 
على إقامة مشروعات صغرية ومتناهية الصغر كان 

هذا الحوار :  

منى: أفتش عن 
عمل متفرد ومبدع

محمد: البطالة 
شماعة الفاشلني
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يفرض  بحيث  لغيره  تصميم  م��ن  األش��ك��ال  تختلف  ع��ام��ة  بصفة  لكن  رس���ول،  خير 
التصميم ذاته نفسه وطريقة العمل. 

حتى إن محمد أخى له جملة جميلة جدا، دائما يقول املناسبة بتفرض نفسها، 
واحلدث بيشتغل نفسه، وهذه حقيقة.  

• هل تكلفة املشروع كبيرة أم يستطيع الشباب البدء مبيزانية بسيطة؟ 
أنه مبلغ  وأعتقد  آالف،  إلى عشرة  تبدأ من ثالثة آالف جنيه  املشروع  تكلفة   **
الشغل  أن  كما  ت��وف��ي��ره،  املبتدئني  وباستطاعة  ال��ش��ب��اب،  أي���دى  م��ت��ن��اول  ف��ى  بسيط 
بيفرض نفسه، مبعنى مبجرد اتفاقنا على املناسبة نتقاضى جزءا من املبلغ ميكننا 

من البدء فى العمل، واستكمال باقى اخلطوات. 
• ملاذا وقع إختيارك على مجال جتهيز االحتفاالت واملناسبات بشكل 

خاص؟ 
** كونه  مجاال مختلفا ساعدنى على التميز فيه، وواعد لم ينتشر فى مصر 
بصورة كبيرة كبقية املشروعات التى مبجرد إعالن أصحابها عنها تنتشر لدرجة 
أن بعضها يفشل بسبب التقليد األعمى وضعف اإلبداع، كما أنه ينشر البهجة 
كل مكان،  فى  والسعادة  الفرح  لنشر  أج��واء عامة حتتاج  فى  فنحن  والسعادة 
بينهما  عروسني  أو  مخطوبني،  الثنني  صغير  حفل  جتهيز  منى  يطلب  فقد 
مشكلة فأحاول رسم ديكور احتفالى مختلف يستطيع أن يحمل رسالة محبة 
واعتذار. أو مناسبة لطفل فيجتمع عليها كافة أفراد العائلة مبا ينشر أجواء 

فرح وسعادة.
•  محمد كونك شابا هل ساعدك فى العمل أم واجهت انتقادات من 

أصدقائك؟ 
لكننى  النجاح،  يزعجهم  دائما  فالفاشلون  انتقادات،  ع��دة  واجهت  لقد    **
بل  فرصة  ينتظر  ال  اجليد  وال��ش��اب  الفاشل،  شماعة  البطالة  ألح��د،  ألتفت  ال 
على  للجلوس  أرك��ن  ول��م  شقيقتي،  منى  م��ع  عمل  فريق  كونت  لهذا  يصنعها، 

املقهى شأن الكثير من الشباب. 
بحث  وبالفعل  تقليدى،  أرادوا  الشباب  بعض  أن  األم��ر  ف��ى  اجلميل  ولكن 
الكثير منهم عن عمل مبتكر ال يشبه غيره، وكانت لهم خطوات رائعة فى هذا 

املجال.  
• ما هى اخلامات واألدوات التى تستخدمونها؟ 

** بالونات بأشكال وألوان وتصميمات عديدة، وفرش وألوان، وأدوات رسم، 
بعض باترونات لرسم الديكور قبل نقله للواقع وتنفيذه، بعض الشرائط 
ال��س��ات��ان امل��ل��ون��ة، واخل����رز وح��ب��ات ال��ل��ؤل��ؤ امل��ض��ي��ئ��ة وب��ع��ض ال��ك��ري��س��ت��االت 

للتزيني، وأحيانا كثيرة أدخل الرمل امللون واألشكال الزجاجية. 
إل�����ى ج���ان���ب األس�������الك وال���ل���م���ب���ات ال���ل���ي���د ال���رف���ي���ع���ة ل��ت��ط��ع��ي��م ب��ع��ض 
التصميمات بإضاءة بسيطة تظهر التصميم وتضفى أجواء رومانسية 

خالبة .
• هل وجدمتا دعما من األسرة؟ 

** فى البداية كانت صدمة االختالف، فغالبا العمل الذى ال يجد 
له شبيها يحارب بالرفض، ليس ألنه عمل سيئ ولكن اجلديد دائما ال 

يجد دعما منذ البداية، اختالف األجيال، فاألهل غالبا ال يعرفون إال الوظائف 
واألعمال التقليدية املشهورة. 

ترعبهم ف��ك��رة مم��ارس��ة عمل ج��دي��د، وه���ذا م��ا ح��دث أول األم���ر م��ع أب��ى وأم��ي، 
وخ��ص��وص��ا أم���ى ف��ه��ى م��درس��ة، أص��ول��ه��ا ص��ع��ي��دي��ة، ش��دي��دة وص���ارم���ة، وال تعرف 
متاما،  نظرتها  تغيرت  لكن  دل��ع،  عملنا  على  تطلق  البداية  فى  كانت  التهاون، 

واحلمد هلل دعمونا حني وجدوا أن تصميماتنا جميلة وبدأ عملنا يتوسع.  
والعمل فى حد ذاته ليس عيبا أو حراما، املهم أن يكون عمال شريفا، واعتقد 
أننا نعمل ما يسعد الناس، نحارب البطالة بالفرح ونشر البهجة، وهذا يبدو 
واضحا فى االحتفاالت اخلاصة باألطفال وتشيع أجواء من الفرحة والسعادة 

ونشر البهجة فى املكان.   
• هل لديك فريق عمل يساعدك أم تعملني فقط مع محمد؟ 

اإلمكان  وبقدر  األساسيات  ش��راء  فى  يساعدنى  محمد  أخ��ى  فقط   **
تصميمات  أعمل  أننى  خاصة  فقط،  وعليه  نفسى  على  االعتماد  أح��اول 
ح��رة مبعنى أن بعض ه��ذه األش��ك��ال ال ميكن ألح��د غ��ي��رى تنفيذها دون 
الرجوع إلى فى كل التفاصيل، ومييل العمل للفن واإلبداع أكثر من كونه 
يختص  فيما  لكن  أح��د،  على  االعتماد  على  يصعب  لهذا  منطيا،  عمال 
باخلطوات الدقيقة قد أحتاج فيها إلى يد تساعد فقط دون التدخل فى 

التصميم ذاته. 
وأحيانا يفعل محمد الشىء ذاته دون الرجوع إلي، خاصة فترة جتهيزى للزواج، 

كان هو يقوم بالعمل وحده.
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يرثيه : مجيب رشدى 

عرف الفنان الكبري يوسف شعبان طريقه ألدوار الشر مثلما 
عرفه ألدوار الخري ، وهو بذلك امتداد لفنانني كبار سبقوه 

أمثال فريد شوقى ومحمود املليجى وتوفيق الدقن ورشدى 
أباظة وكذلك زكى رستم، والخري والشر عنده وجهان ملوهبة 

واحدة، قدم فيها أدوارا مختلفة بنفس اإلبداع والتمكن .. 
والسطور التالية رحلة فى الحياة الفنية واإلنسانية لفنان 

كبري ودعناه هو اآلخر فى األسابيع املاضية تاركا بصمة فنية 
بتوقيع يوسف شعبان .

وما يمكن أن نقوله عن يوسف شعبان أنه ممثل مصري كبري، 
قدم العديد من األعمال التلفزيونية والسينمائية وكذلك 
املسرحية لنحو 50 عامًا، كما كان نقيبًا للممثلني لدورتني 

متتاليتني ابتداء من عام 1997 إىل عام 2003
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ول��د ف��ى ح��ى ش��ب��را ب��ال��ق��اه��رة، ووال����ده مصمم إع��ان��ات مشهور 
مدرسة  ف��ى  األس��اس��ى  تعليمه  تلقى  ج��ازي��ت،  إيجبشن  شركة  ف��ى 
الثانوية،  التوفيقية  مدرسة  فى  الثانوى  والتعليم  اإلسماعيلية 
بسبب تفوقه فى مادة الرسم قرر االنتساب لكلية الفنون اجلميلة، 
ليلتحق  البوليس  كلية  ب��ن  وخيرته  بشدة  رفضت  عائلته  ولكن 
كلية  أو  أعمامه  بأبناء  ليلتحق  احلربية  الكلية  أو  أخواله  بأبناء 
بالكلية  االلتحاق  ق��رر  عليه  الشديد  للضغط  ونتيجة  احل��ق��وق، 
احلربية، ولكن فى اختبار الهيئة أسقط نفسه، فرفضوا انضمامه، 
ول��ك��ن ع��ائ��ل��ت��ه ع��ل��م��ت مب��ا دب����ره ف��أج��ب��رت��ه ع��ل��ى االن��ض��م��ام لكلية 
احلقوق فى جامعة عن شمس، وهناك تعرف على أصدقاء عمره 
الصحفى  والكاتب  الغني  عبد  سعيد  واملمثل  مطاوع  ك��رم  الفنان 
إبراهيم نافع . وقرر بناء على نصيحة كرم مطاوع االلتحاق بفريق 
التمثيل فى الكلية، ثم قدم أوراق اعتماده فى املعهد العالى للفنون 
املسرحية. وبسبب ضغط الدراسة فى الكلية واملعهد قرر التركيز 
فى دراس��ة املعهد، وسحب أوراق��ه من كلية احلقوق وهو فى السنة 

الثالثة، تخرج من املعهد العالى للفنون املسرحية سنة 1962 .
أعماله السينمائية جاوزت ال� 133 فيلًما سينمائيا وفى بداياته 
أب��رز جنوم  واج��ه منافسة شرسة، ولكنها شريفة، من  السينمائية 
ف��ت��رة الستينيات وه���م رش���دى أب��اظ��ة، ك��م��ال ال��ش��ن��اوي، ص���اح ذو 
ال���ف���ق���ار، ح��س��ن ي���وس���ف، وش���ك���رى س���رح���ان، وك����ان ب��ع��ض��ه��م ي��غ��رى 
عليهم  للتأثير  عليه  يحصل  ال���ذى  األج���ر  بتخفيض  املنتجن 

الختيارهم وعدم اختياره. 
وح�����دث خ����اف ك��ب��ي��ر ق��ب��ل ال���ب���دء ف���ى ت��ص��وي��ر ف��ي��ل��م »م��ع��ب��ودة 
اجلماهير« إنتاج سنة 1967 والسبب أن الفنان الكبير عبد احلليم 
حافظ كان غير مقتنع به بينما العكس عند الفنانة شادية، ألنهما 
قدما أفامًا ناجحة معًا فى السنوات القليلة التى سبقت الفيلم 
كان من أبرزها زقاق املدق، فهددت شادية بترك الفيلم إذا لم يتم 
التعاقد مع يوسف شعبان وبدوره قرر يوسف شعبان ترك الفيلم 
ذكاء  ولكن  الكبيرين،  النجمن  بن  القائم  للخاف  وس��ط  كحل 
البسيط،  اخل��اف  ه��ذا  أكبر من  ك��ان  الفنان عبد احلليم حافظ 
واجتمعت جميع األطراف فى منزله، ومت حل املشكلة وديًا، ووافق 
وأصبحا  الفيلم  بطولة  ف��ى  معهما  شعبان  يوسف  مشاركة  على 

صديقن حميمن. 
الفيلم  فى  للجدل  مثيرة  شخصية  قدم  السبعينيات  فترة  فى 
من  الرغم  وعلى  ال��ش��اذ،  الرجل  دور  أدى  حيث  املاطيلي«  »حمام 
ال��ذى دار فى مصر وخارجها فقد حصل على العديد من  اللغط 
الفيلم فى  والعاملية، وتقرر تدريس دوره فى هذا  اجلوائز املحلية 

معهد السينما وأكادميية الفنون.

ومن أفامه ميرامار - اخلائنة - الرجل الذى فقد ظله – بائعة 
اجلرائد – آه يا ليل يا زمن – دائرة االنتقام – وأذكرينى – وحارة 

برجوان – والرصاصة ال تزال فى جيبي
واالكتفاء  السينمائى  املجال  عن  االبتعاد  ق��رر    1995 سنة  فى 
مهمته  ف��ى  للتركيز  السنة  ف��ى  اث��ن��ن  أو  واح���د  مسلسل  بتمثيل 

اجلديدة كنقيب للممثلن.
 130 م��ن  أكثر  وق��دم   ،1963 ع��ام  منذ  التلفزيونية  مسيرته  أم��ا 
وال��وت��د وعيلة  وال��دم��وع  وال��ن��اس والشهد  العائلة  أب��رزه��ا  مسلسا 
الدوغري وحلظة ضعف ورأف��ت الهجان، وتألق به بشكل بارع فى 
أداء شخصية محسن ممتاز املكان املقصود وأعمال رجال والتوأم 
وض��د التيار وأم��ي��رة ف��ى عابدين وام���رأة م��ن زم��ن احل��ب وال��ض��وء 
ال���ش���ارد وامل����ال وال��ب��ن��ون وامل��ش��ارك��ة ب��اجل��زء اخل��ام��س م��ن )ليالى 
الهالية(  )ال��س��ي��رة  ح���ول  م��ن مسلسل  األول  واجل����زء  احل��ل��م��ي��ة( 
بنفس العنوان وغيرها من األعمال. وشارك فى مسلسل احلقيقة 

والسراب وضمير أبله حكمت .
املصرية  اللهجة  باختاف  فيه  أب��دع  غريبا  مسلسا  ق��دم  كما 
األكثر  اعتبر  »وال���ذى  عجان  واب��ن  »وضحا  األردن���ى  وهواملسلسل 
م��ش��اه��دة ف��ى دول اخل��ل��ي��ج واألردن وس���وري���ا ف��ى ح��ي��ن��ه، وش��ارك��ت��ه 
إلى  املشيني  نبيل  األردن  وم��ن  سعيد  سلوى  س��وري��ا  م��ن  البطولة 
جانب مجموعة من املمثلن األردنين والسورين الكبار، واملسلسل 
قصة عشق بدوية هى ذاتها قصة منر بن عدوان، تعتبر نقلة نوعية 

فى مسيرة يوسف شعبان الفنية.
أم����ا م��س��ي��رت��ه امل��س��رح��ي��ة ب��امل��س��رح��ي��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة )ال��ط��ري��ق 
امل���س���دود( وه���ى م��ن إخ����راج ال��ف��ن��ان ن���ور ال���دم���رداش ث��م ق���دم ع��دة 
مسرحيات أهمها )شىء فى صدري( و )أرض النفاق(. وعندها قرر 
تقدمي اقتراح جرئ بإنشاء ست فرق مسرحية تلفزيونية بدال من 
تخرجت  التى  الكبيرة  األع��داد  الستيعاب  واح��دة  مسرحية  فرقة 
م��ن املعهد امل��س��رح��ى ول��ك��ن ق��وب��ل اق��ت��راح��ه ب��ال��رف��ض وص���در ق��رار 

بتوقيفه ملدة ثاث سنوات.
إلغاء  التلفزيون وق��رروا  أزمة كبيرة فى مسرح  وبعدها حصلت 
مسرحية  بطولة  ف��ى  وش���ارك  إليهم  ال��ع��ودة  رف��ض  ولكنه  إي��ق��اف��ه 
من إنتاج القطاع اخلاص بعنوان )مطار احلب( مبشاركة الفنان 
 ،1970 سنة  أم��ن  ميرفت  وال��ف��ن��ان��ة  م��دب��ول��ي  املنعم  عبد  ال��راح��ل 
لإلذاعة  وق��دم  يونس،  إسعاد  مع  جتنن  عروسة  مسرحية  وكذلك 

عددا من املسلسات منها البرارى واحلامول مع فاتن حمامة  .
ح��ص��ل ي��وس��ف ش��ع��ب��ان ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن اجل���وائ���ز ع���ن أدواره 
ابنة األميرة فوزية من  والتليفزيونية، وقد تزوج من  السينمائية 

العائلة املالكة وله ابنة واحدة .

يوسف شعبان يف  مشهد من مسلسل "رأفت الهجان"
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يقدمه: مجيب رشدى

هجمة 
مرتدة 

فى 
رمضان

وأش����ار ال��ف��ن��ان أح��م��د ع��ز إل���ى أن 
أحداث املسلسل املأخوذة من امللفات 
احل���دي���ث���ة ل���ل���م���خ���اب���رات امل���ص���ري���ة، 
ت���دور ح���ول ش���اب م��ص��رى يعمل فى 
اخلارج، ويحاول التواصل مع جهاز 
امل���خ���اب���رات ب��ع��د م���ح���اول���ة جت��ن��ي��ده 
اس��ت��خ��ب��ارات دول���ة أجنبية،  م��ن قبل 
وي��ب��دأ ب��ع��د ذل���ك ف��ى ال��ت��دري��ب على 
امل��ص��ري��ة،  ب��امل��خ��اب��رات  ي��د مسئولني 
ي���ق���وم ب���دوره���م���ا ن���ض���ال ال��ش��اف��ع��ى 
م���ن خ���داع  ليتمكن  س��ل��ي��م،  وه���ش���ام 
اجل����ه����ات امل����ع����ادي����ة، وب�������دأ ت��ص��وي��ر 
منذ  للمسلسل  اخل��ارج��ي��ة  املشاهد 
ب��ال��ع��دي��د من  امل��اض��ى  ش��ه��ر نوفمبر 
ال���دول األوروب��ي��ة، م��ن بينها صربيا 

وك����روات����ي����ا، ب��ي��ن��م��ا ي��س��ت��ك��م��ل ص��ن��اع 
العمل تصوير املشاهد الداخلية فى 

أحد االستوديوهات .
وكان من املقرر أن يشارك املسلسل 
فى السباق الرمضانى العام املاضى، 
ول���ك���ن ب��س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا وم��ا 
ت���رت���ب ع��ل��ي��ه م����ن ت���أخ���ر ال��ت��ص��وي��ر 
رمضان  ف��ى  للعرض  ج��اه��زا  ليكون 

. 2021
وت��ع��ود ه��ن��د ص��ب��رى إل���ى ال��درام��ا 
ال���رم���ض���ان���ي���ة م���ن���ذ آخ������ر أع��م��ال��ه��ا 
»ح���اوة ال��دن��ي��ا« ال���ذى حقق جناحا 
كبيرا عند عرضه فى سباق الدراما 
وت��س��ت��ع��د خ��ال  ال��رم��ض��ان��ي��ة 2017، 
ال���ع���ام اجل������ارى إل����ى ت���ق���دمي اجل���زء 

الثانى من مسلسلها »عايزة أجتوز« 
بعنوان »البحث عن عا« من إخراج 

هادى الباجورى .
وي��ش��ك��ل أح��م��د ع��ز وه��ن��د صبرى 
ث��ن��ائ��ي��ا م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��م��ا األول�����ى فى 
فيلم »م��ذك��رات م��راه��ق��ة« ف��ى 2001 
وق���ررا ال��ت��ع��اون ف��ى فيلم »امل��م��ر« فى 

. 2019
ويعد املسلسل واح��دا من سلسلة 
اخل��ل��ف��ي��ة  ذات  ال���ف���ن���ي���ة  األع�����م�����ال 
ن��وع��ي��ة حتقق  امل���خ���اب���رات���ي���ة ، وه����ى 
أعمال  فى  ح��دث  كما  كبيرا،  جناحا 
أخ�����رى م��ث��ل رأف�����ت ال��ه��ج��ان ودم����وع 
إلى  فى عيون وقحة وفيلم الصعود 

الهاوية .

م�������ن ض���م���ن 
امل��س��س��ل��س��ات 
هذا  الرمضانية 
مسلسل  ال���ع���ام 
مرتدة«  »هجمة 
يتناول  وال����ذى 
أح������د م��ل��ف��ات 
امل�����خ�����اب�����رات 
وفكرة  املصرية 
اخلفية  األي��دى 
 25 ث����ورة  وراء 
ي��ن��اي��ر، وك��ي��ف 
معها  ت��ع��ام��ل��ت 
امل�����خ�����اب�����رات 
امل�����ص�����ري�����ة.. 
امل���س���ل���س���ل م��ن 
إخ������راج أح��م��د 
ع����اء ال���دي���ب، 
وت��أل��ي��ف ب��اه��ر 
دوي����������دار، أم���ا 
ط���اق���م ال��ع��م��ل 
فيضم  ال��ف��ن��ى 
أح�������م�������د ع���ز 
وه���ن���د ص��ب��رى 
سليم  وه���ش���ام 
وصاح عبد اهلل 
وم����اج����دة زك��ى 
وأح����م����د ف����ؤاد 

احمد فؤاد سليمصاح عبداهللماجدة زكيهشام سليمسليم .
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سعفان: متابعة دورية لذوي الهمم والعزيمة لإلطمئنان  علي 
توفير كافة الوسائل الالزمة لدعمهم ودمجهم في محيط العمل

بروتوكول تعاون  بين القوي العاملة 
وهندسة اإلسكندرية لتدريب الطالب علي  7 مهن

ام���ت���دادًا ل��ب��روت��وك��ول ال��ت��ع��اون امل��وق��ع بني 
وزير القوي العاملة محمد سعفان ، وجامعة 
ال��ت��ع��اون بني  إل��ى  ي��ه��دف  ال���ذي  اإلسكندرية  
ال��ط��رف��ني ل��ت��دري��ب ال��ط��ل��ب��ة واخل��ري��ج��ني يف 
أث��ن��اء ف��ت��رة ال���دراس���ة ع��ل��ي م��ه��ن فنية تعمل 
احل��ر  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  لتقبل  تشجيعهم  ع��ل��ي 
واالط��������اع ع���ل���ي األف����ك����ار احل���دي���ث���ة ل���ري���ادة 
دعما  والتحويلي  املهني  والتدريب  األعمال، 
ل��اق��ت��ص��اد واحل���د م��ن ال��ب��ط��ال��ة ، وذل���ك من 
إلي  ترتكز  باجلامعة  عمل  ورش  عقد  خ��ال 

االستفادة من خبرات الطرفني يف هذا املجال 
، وذلك حتت مسمى مبادرة »بلدك معاك« .

يف ه����ذا اإلط������ار وق����ع ي���اس���ر س��ع��ي��د م��دي��ر 
م��دي��ري��ة ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة ، وال��دك��ت��ور سعيد 
بجامعة  الهندسة  كلية  عميد  ع��ام  محمد 
اإلس�����ك�����ن�����دري�����ة ب�����روت�����وك�����وال ل����ل����ت����ع����اون ب��ني 
ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ب��ع��ق��د  ي��ق��ض��ي  اجل���ان���ب���ني  ، 
السيارات  الكلية يف مجال  ميكانيكا  لطاب 
، وتشغيل وصيانة املاكينات، واللحام املتطور، 
وكهرباء التركيبات، والتبريد والتكييف، ولف 

املواتير.
وقال مدير املديرية أنه سيتم منح املتدربني 
شهادات اجتيازالدورات معتمدة  من مديرية 
أن  إل��ي  مشيرا  باإلسكندرية،  العاملة  القوي 
هذا التعاون مع اجلامعة يأتي لنشر وتنمية 
التدريب امليداني لدي طلبة اجلامعة خاصة 
دراستهم  ترتبط  والتي  الهندسة  كلية  طاب 
بهذه النوعية من التدريب من أجل النهوض 
بالتعليم والذي يعتبر من األركان الرئيسية 

لارتقاء بالدولة املصرية.

ق����ام ف��ري��ق ع��م��ل م���ن م��دي��ري��ة 
باإلسكندرية من  العاملة  القوي 
ال��ع��م��ال��ة  بزيارات  ب��ح��وث  إدارة 
ل��ل��م��ن��ش��آت  م��ف��اج��ئ��ة  تفتيشية  
ال��ه��م��م  ذوي  ب���ه���ا  ي���ع���م���ل  ال����ت����ي 
وال����ع����زمي����ة مل���ت���اب���ع���ة ت��ش��غ��ي��ل��ه��م 
واالط�����م�����ئ�����ن�����ان ع����ل����ي وج�����وده�����م 
كافة  وتوفير  العمل  مكان  داخ��ل 
ال��ازم��ة  لدعمهم، مبا  ال��وس��ائ��ل 
يؤكد دمج تلك الفئة يف محيط 
العمل مع غيرهم من األصحاء، 
فضا عن متتعهم مبا يتمتع به 

غيرهم من العاملني. 
وق������ال م���دي���ر امل����دي����ري����ة ي��اس��ر 
ي���أت���ي يف إط���ار  » إن ذل����ك  س��ع��ي��د 
العاملة  ال��ق��وي  وزي����ر  ت��وج��ي��ه��ات 
محمد سعفان بالتواصل مع هذه 
احتياجاتهم  ملعرفة  دوري���ا  الفئة 
س���وق  يف  ودم����ج����ه����م  ب��������أول  أوال 
العمل ورعايتهم وحصولهم علي 
كامل حقوقهم ، فضا عن تضافر 
جهود جميع املسئولني وجمعيات 

امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ى ل���دع���م أب��ن��ائ��ن��ا 
وال��ع��م��ل على   ، ال��ه��م��م  ذوى  م���ن 
للمخالطني  املجتمعي  التأهيل 
املختصة  اإلدارات  لهم من خال 
مبديريات  القوي العاملة ومراكز 
ال��ش��ب��اب وامل����دارس وال��ت��ع��اون بني 
جميع اجلهات من أجل  التعامل 
األمثل مع هذه الفئة يف مختلف 

املجاالت.
بزيارة  الفئة  ه��ذه  متابعة  ب��دأت 
جلمعية كاريتاس مصر، حيث   كان 
يف اس��ت��ق��ب��ل م��دي��ر امل��دي��ري��ة ، األب 
تفقد  بيشوي مدير اجلمعية، ومت 
نشاطها وما تقدمه من خدمات  يف 
تدريب وتأهيل ذوي الهمم، وخاصة 
من  منهم  الذهنية  اإلع��اق��ات  ذوي 

خال وحدة التخاطب ، واألنشطة  
ال��ري��اض��ة ، وامل��ك��ت��ب��ي��ة ، ب��اإلض��اف��ة 
وذويهم  أمورهم  أولياء  تدريب  إلى 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى حل 
األسرة  تواجه  التي  املشاكل  جميع 

وذوي الهمم.
العمل بزيارة  ق���ام  فريق  ك��م��ا 
م�����وق�����ع آخ��������ر ب����امل����ن����ش����آت ال���ت���ي 
ي���ع���م���ل ب����ه����ا اب����ن����ائ����ن����ا م�����ن ذوي 
ال���ه���م���م ف����ى م����درس����ة ن�����وت�����ردام ، 
وصيدلية الطيبي ، ومطعم سان 
ج���ي���وف���ان���ي،  وذل�����ك ل��اط��م��ئ��ن��ان 
أوضاعهم وطبيعة األعمال  علي 
ال���ت���ي ي��ك��ل��ف��ون ب��ه��ا وم��اءم��ت��ه��ا 
حل��ال��ت��ه��م ال��ص��ح��ي��ة ، ف��ض��ا عن 
احتياجاتهم  تلبية  من   ال��ت��أك��د 
وح��ص��ول��ه��م ع��ل��ى ك��اف��ة حقوقهم 

من قبل أصحاب العمل .
ض���م ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال����ذي ق��ام 
بالزيارات صبحى جرجس وكيل 
، وناجية عباس مسئول  املديرية 
التشغيل بإدارة بحوث العمالة  .
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فى يوم المرأة المصري
مايا مرسى توجه التحية للرئيس السيسي  إلنصافة المرأة وتحقيق أحالمها

»األورمان«  تنتهي من إعادة إعمار 9263 منزال بالفيوم 

حتية لنساء مصر فى عيدهن 
وأم   .. عاملة  ام���رأة  لكل  حتية   ..
ناجحة..  وفتاة  صبورة  مكافحة 
أن�����ن رم���ز  وم����ش����ارك����ة ف���اع���ل���ه .. 
ال��ص��م��ود وال���ع���ط���اء وال��ت��ض��ح��ي��ة 
م��ان��ح��ات   .. احل���ي���اة  واه����ب����ات   ..
األمل .. بنات النيل الالتى فضن 
ب��خ��ي��ره��ن ع��ل��ى رب�����وع ال���وط���ن .. 
أف��ض��ل..  مستقبل  إل���ى  ال��ط��ري��ق 

كل عام وأنن بألف خير.  
بهذه الكلمات وجهت الدكتورة 
م����اي����ا م����رس����ى رئ���ي���س���ة امل��ج��ل��س 
لسيدات  التهنئة  للمرأة  القومى 
م��ص��ر مب��ن��اس��ب��ة االح��ت��ف��ال بيوم 
املرأة املصرية الذى يوافق يوم 16 
م��ارس من كل ع��ام، وال��ذى يخلد 
التاريخى  املصرية  امل��رأة  دور  فيه 
وامل����ش����رف وال���ص���م���ود ل��ل��ح��ص��ول 
ويشهد  وحريتها،  حقوقها  على 
امل��رأة  العظيم  التاريخ  على دور 
عنه  والدفاع  وطنها  مساندة  فى 
ون��ف��ي��س من  غ���ال  ب��ك��ل  مضحية 
أج����ل أم���ن���ه واس����ت����ق����راره، وال���ي���وم 
ن���ح���ت���ف���ل ب�����ذك�����رى خ�������روج امل������رأة 
مظاهرات  فى  وقيادتها  املصرية 
نسائية فى ثورة 1919 للمطالبة 

باستقالل الوطن.
وق���ال���ت: ن��ح��ت��ف��ل ال���ي���وم بعيد 

امل���������رأة امل����ص����ري����ة، وه������ى ت��خ��ط��و 
خطوات ثابته إلى األمام، لتحقق 
آم���ال ح��ارب��ت ك��ث��ي��رًا م��ن أج���ل أن 
ل��ق��د ك����ان سعيكن  إل���ي���ه���ا،  ت��ص��ل 
األبواب  مشرف،  وتاريخكن  ثقة، 
م���ف���ت���وح���ة أم����ام����ك����ن، وال���ط���ري���ق 
أص����ب����ح مم�����ه�����دًا ب�����وج�����ود ق���ي���ادة 
س��ي��اس��ي��ة ح��ك��ي��م��ة ت��ق��ف داع��م��ة 
بعد  يومًا  لكن  تنتصر  ومساندة 
ي����وم، ت��ؤم��ن ب���دورك���ن وع��ط��ائ��ك��ن. 
وأضافت : أنه ملن دواع��ى سرورى 
ب���أس���م س���ي���دات مصر  ات���ق���دم  أن 
للمرأة  ال��ق��وم��ى  املجلس  وب��أس��م 

ع����ض����وات����ه وأع����ض����ائ����ه ب��خ��ال��ص 
ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر إل����ى ال��رئ��ي��س 
ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ى ف���ى ه��ذا 
ال���ي���وم اخل���ال���د ل��ل��م��رأة امل��ص��ري��ة 
على إنصافه حلقوقها وحتقيقه 
ألح����الم����ه����ا، وم��ن��ح��ه��ا ال��ف��رص��ة 
كاملة لتثبت قدراتها وإمكانياتها 
ف����ى ك����اف����ة امل�����ج�����االت ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
ب����ه����ا، إن م����ا حت��ق��ق  وال����ن����ه����وض 
للمرأة املصرية من إجنازات غير 
م��س��ب��وق��ة س��ي��ظ��ل م���ص���در ف��خ��ر 
واعتزاز لسيدات وعظيمات مصر 

كما وصفهن سيادة الرئيس  .

ل���ق���د ش���ه���دت امل�������رأة امل��ص��ري��ة 
خ�����الل ال���س���ت س����ن����وات امل��اض��ي��ة 
حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د م���ن اإلجن�����ازات 
التى تعد عالمة فارقة فى تاريخ 
ف��ق��د استطاعت  امل��ص��ري��ة،  امل����رأة 
امل��رأة املصرية فى ه��ذا العهد  أن 
حتصل على الكثير من حقوقها، 
للحواجز  تكسيرها  ج��ان��ب  إل���ى 
مواقع  إل��ى  لوصولها  الزجاجية 
ص���ن���ع وات�����خ�����اذ ال������ق������رار، وذل�����ك 
ب��ف��ض��ل ال���رئ���ي���س ال������ذى أع��ط��ى 
املرأة املصرية الفرصة لكى حتلق 
بأحالمها إلى عنان السماء بكل 

شجاعة  . 
وفى هذا اليوم نحن حفيدات 
ص��ف��ي��ة زغ���ل���ول، ه����دى ش���ع���راوى، 
وس��ي��زا ن���ب���راوى، ون��ب��وي��ة م��وس��ى، 
ش��ف��ي��ق��ة م��ح��م��د، وراوي������ة عطية 
وغ���ي���ره���ن ال���ك���ث���ي���رات ال����الت����ى ال 
مي���ك���ن ح���ص���ره���ن مم�����ن س���ط���رن 
ت���اري���خ امل�����رأة امل��ص��ري��ة احل��دي��ث. 
منا كل االمتنان واحل��ب والوفاء 
وال��ص��ب��ر، كنن  وال��ع��زمي��ة  بالقوة 
الطريق،  لنا  أن��ارت  التى  الشعلة 
ك���ف���اح���ك���ن أم����ان����ة ف����ى أع���ن���اق���ن���ا، 
دوركن سيظل حاضر فى عقولنا 
وق���ل���وب���ن���ا إل������ى األب��������د، وس��ن��ظ��ل 

حافظات للعهد متى حيينا .

أع�����ل�����ن ال�������ل�������واء مم����������دوح ش����ع����ب����ان م���دي���ر 
أن اجل��م��ع��ي��ة تثمن  ع����ام ج��م��ع��ي��ة األورم��������ان 
دع����م ش���رك���ات ال���ق���ط���اع اخل�����اص وامل���ؤس���س���ات 
الكبرى ألنشطة اجلمعية، الفًتا  االقتصادية 
إل���ى أن��ه��ا ت��ق��وم ب��دورم��ه��م م��ن خ���الل م��ش��روع 
األورمان الرائد فى إغاثة وإعادة إعمار وتنمية 
الفيوم من  القرى األكثر احتياجًا مبحافظة 

واقع املسؤولية املجتمعية لهذه املؤسسات ..
وأوض������ح أن م��ك��ت��ب م���ش���روع���ات األورم������ان 
بالفيوم جنح فى إع��ادة إعمار وتعريش 9263 
م��ن��زال ف��ى ق���رى وم��راك��ز امل��ح��اف��ظ��ة بالتعاون 
م��ع امل��ؤس��س��ات االق��ت��ص��ادي��ة ال��ك��ب��رى، م��ؤك��ًدا 
أن م��راح��ل عمل تطوير وإع���ادة إع��م��ار القرى 
األكثر احتياًجا تتضمن ترميم جدران املنازل 
امل��ت��ه��ال��ك��ة وع���م���ل أس���ق���ف وت���رك���ي���ب األب������واب 
والدهانات وتركيب  املحارة  والشبابيك وعمل 
ال���س���ي���رام���ي���ك واحل����م����ام����ات وامل���ط���ب���خ وع��م��ل 

وصالت الكهرباء ومياه الشرب النقية.
وأض�������اف أن���ن���ا ف����ى األورم���������ان ن���ؤم���ن ب����دور 
التنمية  عملية  فى  املدنى  املجتمع  منظمات 

وم����س����ان����دة ال�����دول�����ة ف����ى ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات 
امل��واط��ن��ن وإظ��ه��ار دور ال��ش��راك��ات ف��ى حتقيق 
ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادى ض��م��ن خ��ط��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة 
املجتمعية واملسئولية االجتماعية، مبا ميثل 
قدر  ك��ل على  ب��دوره��م،  القيام  للجميع  دع��وة 
ما يستطيع للمساهمة فى إغاثة اآلالف من 

األسر ودعمها.
يذكر أن جمعية األورمان نفذت عددا هائال 
م��ن اخل���دم���ات وامل���ش���روع���ات اخل��ي��ري��ة لألسر 
األك���ث���ر اح��ت��ي��اًج��ا وم��ن��ه��ا ت���وزي���ع امل��ش��روع��ات 
وتوزيع  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  التنموية 
امل����س����اع����دات امل���وس���م���ي���ة م����ن ش���ن���ط رم���ض���ان 
وحل���وم األض��اح��ى وب��ط��اط��ن ال��ش��ت��اء وإع���ادة 
إعمار وتنمية القرى األكثر احتياًجا وتقدمي 
خ���دم���ات ط��ب��ي��ة مم��ي��زة م��ن��ه��ا ت��وق��ي��ع الكشف 
ع��ل��ى ع��ي��ون اآلالف م��ن س��ك��ان ال��ق��رى األش��د 
احتياجا فى مجاالت العيون والقلب وإجراء 
مستشفى  وإن��ش��اء  لهم،  املطلوبة  اجل��راح��ات 
س����رط����ان ال��ص��ع��ي��د ش���ف���اء األورم���������ان ل��ع��الج 

السرطان باألقصر .

تقـدمه: أمل الربنس
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بمناسبة اليوم العالمى للمرأة
الرئيس السيسي يوجه بتعيين عناصر نسائية في الهيئات القضائية

مجلس المرأة يشيد باحتفال رئيس الوزراء بالوزيرات

165

وج����������ه ال������رئ������ي������س ال���س���ي���س���ى 
امل����س����ت����ش����ار ع����م����ر م����������روان وزي�����ر 
نسائية  ع��ن��اص��ر  بتعين  ال��ع��دل 
اليوم  فى  القضائية  الهيئات  فى 
ال��ع��امل��ى ل��ل��م��رأة، ووض����ع مجلس 
ال����دول����ة ع����دة ش�����روط وض���واب���ط 
ل���ن���ق���ل ال����ع����ض����وات م����ن ال��ن��ي��اب��ة 
اإلداري�������ة أو ق��ض��اي��ا ال���دول���ة إل��ى 
م���ج���ل���س ال�������دول�������ة، وأه���������م ه����ذه 

الشروط :
على  حاصلة  العضو  تكون  أن 
ت��ق��دي��ر ام��ت��ي��از أو ج��ي��د ج����دًا فى 
درج�����ة ال��ل��ي��س��ان��س ، واحل���ص���ول 
الُعليا،  للدراسات  دبلومن  على 
أح��ده��م��ا ف���ى ال���ق���ان���ون ال���ع���ام أو 
ملف  وخ���ل���و  اإلدارى،  ال���ق���ان���ون 
خ��دم��ة ال��ع��ض��و م��ن أي���ة ج����زاءات 
ُ��ق��اب��ل��ة  أو م��الح��ظ��ات��ن اج��ت��ي��از امل
الشخصية أمام اللجنة املُختصة 
مب���ج���ل���س ال�����دول�����ة ، واس���ت���ي���ف���اء 
جميع الشروط الواردة فى قانون 

مجلس الدولة. 
وتقدم املجلس القومى للمرأة 
ب��رئ��اس��ة ال���دك���ت���ورة م���اي���ا م��رس��ى 
معانى  بأسمى  أعضائه  وجميع 
إلى  واالم��ت��ن��ان  والتقدير  الشكر 
السيسى  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ال��رئ��ي��س 
للمستشار  ت��وج��ي��ه��ات  إلص�����داره 
عمر مروان وزير العدل بالتنسيق 
م������ع رئ�����ي�����س م���ج���ل���س ال���ق���ض���اء 
ال��دول��ة  األع��ل��ى ورئ��ي��س مجلس 
ل���الس���ت���ع���ان���ة ب�����امل�����رأة ف����ى ه��ات��ن 
اجل��ه��ت��ن ت��ف��ع��ي��الً ل��الس��ت��ح��ق��اق 
ال�����دس�����ت�����ورى ب�����امل�����س�����اواة وع�����دم 

ال��ت��م��ي��ي��ز ت��ف��ع��ي��الً ك���ام���الً، وذل���ك 
مبناسبة اليوم العاملى للمرأة.

وع��ب��رت ال��دك��ت��ورة م��اي��ا مرسى 
بهذا  وفخرها  سعادتها  بالغ  عن 
القرار قائلة : هذا أجمل خبر فى 
أن  وتابعت  للمرأة،  العاملى  اليوم 
للحاجز  كسر  الرئيس  توجيهات 
ال���زج���اج���ى ل��ل��م��رأة امل��ص��ري��ة فى 
مجلس القضاء األعلى ومجلس 
يضاف  جديدًا،  ومكتسبا  الدولة 
امل��رأة  م��ن مكتسبات  العديد  إل��ى 
امل��ص��ري��ة ال��ت��ى حت��ق��ق��ت ل��ه��ا فى 
ع��ه��ده��ا ال��ذه��ب��ى ف���ى ظ���ل وج���ود 

إرادة سياسية دائمًا وأبدًا منصفة 
للمرأة املصرية .

 ك��م��ا ت���ق���دم مل��ج��ل��س ال��ق��وم��ى 
ل��ل��م��رأة ب��ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر إل��ى 
حسام  محمود  محمد  املستشار 
ال����دي����ن رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���دول���ة 
إلع���الن���ه ع���ن ق���ب���ول  ت��ع��ي��ن ع��دد 
م����ن ع����ض����وات ال���ن���ي���اب���ة اإلداري�������ة 
وع���ض���وات ه��ي��ئ��ة ق��ض��اي��ا ال��دول��ة 
ب��ط��ري��ق ال��ن��ق��ل مل��ج��ل��س ال���دول���ة 
ت���ن���ف���ي���ذا ل���ت���وج���ي���ه���ات ال���رئ���ي���س   
السيسى فى اليوم العاملى للمرأة 
ب���ت���ع���ي���ن ع���ن���اص���ر ن���س���ائ���ي���ة ف��ى 

مجلس الدولة والنيابة العامة  .
وأع������رب������ت م�����اي�����ا م�����رس�����ي ع��ن 
ف��خ��ره��ا ب��ه��ذا ال���ق���رار األه����م فى 
ت��اري��خ امل����رأة امل��ص��ري��ة  م��ؤك��دة أن 
ال��ق��ي��ادة  ب��دع��م  االح����الم تتحقق 
ال���س���ي���اس���ي���ة وإمي����ان����ه����ا ال��ع��م��ي��ق 

بقدرات املراة املصرية .
مؤكدة أن كل نساء مصر تقدم 
أس��م��ى م��ع��ان��ى  الشكر وال��ع��رف��ان 
إل������ى ال���رئ���ي���س ال���س���ي���س���ى ال����ذى 
ش��ه��دت امل����رأة ف��ى ع��ه��ده ك��س��ر كل 
احل��واج��ز وح��ص��دت ال��ع��دي��د من 

اإلجنازات.

أش�����اد امل��ج��ل��س ال���ق���وم���ى ل��ل��م��رأة 
ب����رئ����اس����ة ال�����دك�����ت�����ورة م����اي����ا م���رس���ى 
الدكتور  باحتفال   أعضائه  وجميع 
مجلس  رئ��ي��س  م��دب��ول��ى  مصطفى 
ال�������������وزراء ب������ال������وزي������رات امل����ص����ري����ات 
مب���ن���اس���ب���ة االح����ت����ف����ال ب����ي����وم امل�����رأة 
امل���ص���ري���ة . وأع�����رب�����ت  م���اي���ا م��رس��ي  
ع��ن ب��ال��غ س��ع��ادت��ه��ا وف��خ��ره��ا بذلك 
االح��ت��ف��ال ال����ذى ي��ؤك��د ع��ل��ى امي��ان 
ال�����دول�����ة امل���ص���ري���ة ب�����ال�����دور ال��ك��ب��ي��ر 
ال������ذى ت���ق���وم ب����ه امل��������رأة ف����ى ج��م��ي��ع 
لكل  وتقديرا  التاريخ  عبر  املجاالت 
إسهاماتها فى بناء الوطن . مؤكدة 
أن وزي������رات م��ص��ر دائ���م���ا ع��ل��ى ق��در 
ال��ث��ق��ة، وم���ث���ال ي��ح��ت��ذى ب���ه، وق���دوة 
فى  التفانى  فى  ام��رأة مصرية  لكل 

العمل، وحب الوطن.
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وض���م���ت احل���ل���ق���ة ال��ن��ق��اش��ي��ة 
ع�������ددا م����ن امل�����ح�����اور ال��رئ��ي��س��ي��ة 
ح����ول ح��ج��م م��ش��ك��ل��ة ال��غ��ارم��ن 
ف��ى امل��ج��ت��م��ع امل���ص���رى. واألب��ع��اد 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ملشكلة 
القانونية  واألب���ع���اد   . ال��غ��ارم��ن 
وال���ع���ق���وب���ات ال���ب���دي���ل���ة ل��ع��ق��وب��ة 

احلبس فى قضايا الغارمن . 
دور  ن����اق����ش����ت احل����ل����ق����ة  ك����م����ا 
اجل��م��ع��ي��ات األه���ل���ي���ة وامل��ج��ت��م��ع 
امل����دن����ى ف����ى م���ع���اجل���ة م��ش��ك��الت 
ال���غ���ارم���ن وأس�����ره�����م، وت���ن���اول���ت 
املقترحة  التشريعية  التعديالت 

للتعامل مع قضايا الغارمن .
ف���ى ال���ب���داي���ة أك����دت األس���ت���اذة 
ال����دك����ت����ورة ه���ال���ة رم����ض����ان ع��ل��ى 
ال��غ��ارم��ن ق��د فرضت  أن ق��ض��ي��ة 
أب��ع��اد  ذات  قضية  ك��ون��ه��ا  نفسها 
اج����ت����م����اع����ي����ة وث����ق����اف����ي����ة ي��ج��ب 
للوصول  علمى  بشكل  دراس��ت��ه��ا 
حل��ل��ول ل��ه��ا، وأن����ه م���ن امل��الح��ظ 
وراء  ث��ق��اف��ي��ة  أس��ب��اب��ا  ه���ن���اك  أن 
املثال  سبيل  على  منها  القضية 
للمواطن  االستهالكى  السلوك 

املصرى فى الوقت الراهن. 
وأش�����ارت ال��دك��ت��ورة ع���زة ك��رمي 
ال��داف��ع��ة للدراسة  إل��ى األس��ب��اب 
هى محاولة التعرف على األبعاد 
املرتبطة  والثقافية  االجتماعية 

بالقضية والتوصل إلى مؤشرات 
تخص حجم الظاهرة حالًيا.

ال��دك��ت��ورة  أك���دت  وم���ن جانبها 
ه�����ن�����د اجل�����ب�����ال�����ى أس�������ت�������اذ ع���ل���م 
االج������ت������م������اع ب����ك����ل����ي����ة اخل�����دم�����ة 
الغارمن  قضية  أن  االجتماعية 
وال���غ���ارم���ات ق��ض��ي��ة أم����ن ق��وم��ى، 
امل���ب���ذول���ة الح���ت���واء  وأن اجل���ه���ود 
ت���ل���ك امل��ش��ك��ل��ة ل��ي��س��ت مم��ن��ه��ج��ة 
جذرًيا  ح��اًل  حلها  يضمن  بشكل 
بديلة  ع��ق��وب��ات  ب��وج��ود  مطالبة 
عن السجن فى قضايا الغارمن .

وعن البعد الدينى فى قضية 
الدكتور  أوص��ى  ال��غ��ارم��ن  كفالة 
ع���م���رو ال����وردان����ى أم����ن ال��ف��ت��وى 
ب������دار اإلف����ت����اء امل���ص���ري���ة ب��وض��ع 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��ب��ح��وث ال��ك��ف��ال��ة 
وامل���ه���م���ش���ن ب���اع���ت���ب���اره���م ج����زءا 
أصيال من املجتمع، مما يضمن 
اس����ت����م����رار واس�����ت�����دام�����ة ال���دع���م 
بعض  إدراج  إل��ى  باإلضافة  لهم، 
ال���ش���رائ���ح ل��ع��ي��ن��ة ال���ب���ح���ث م��ث��ل 
واحلاجة  واملختلعات،  املطلقات 
أي��ض��ا إل���ى ت��ك��ري��س ال���ت���وازن بن 
ال��ذات��ي��ة وامل��وض��وع��ي��ة ف��ى البعد 
ال���ق���ض���ائ���ى م����ن خ�����الل م����راع����اة 
امل��خ��ف��ف��ة ع��ن��د تقدير  ال���ظ���روف 

العقوبة اجلنائية للغارمن. 
واتفق مع هذا الرأى املستشار 

حسام فكرى وكيل النائب العام، 
بالفعل  ال��ق��اض��ى  أن  ع��ل��ى  وأك����د 
ي�����راع�����ى ال������رأف������ة ع����ن����د إص�������دار 
األح���ك���ام ف���ى ق��ض��اي��ا ال��غ��ارم��ن، 
واق�����ت�����رح إص��������دار من�������وذج م��ع��ن 
إلي����ص����ال األم�����ان�����ة ل���الق���ت���راض 
ال��ش��خ��ص��ى ل��ت��س��ه��ي��ل إج������راءات 

التحقيق فى قضايا الغارمن.
وت��������ن��������اول��������ت س�����ه�����ي�����ر ع������وض 
دور  اخل��ي��ر  مصر  جمعية  ممثلة 
اجل��م��ع��ي��ات األه���ل���ي���ة وامل��ج��ت��م��ع 
امل����دن����ى ف����ى م���ع���اجل���ة م��ش��ك��الت 
ال���غ���ارم���ن وأس����ره����م م����ن خ���الل 
م������ب������ادرة »م����ص����ر ب�����ال غ����ارم����ن« 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ص�����ن�����دوق حت��ي��ا 
مصر، موضحة  أن الفقر والعوز 
م��ن أه���م أس��ب��اب االق���ت���راض مما 
كبير  األس���رة حت��ت ضغط  يضع 
من أجل توفير العالج أو جتهيز 
ال���غ���ارم���ن ال  أب��ن��ائ��ه��ا وأن دع����م 
ي���ك���ون ب��ت��س��دي��د دي���ون���ه���م ف��ق��ط 
بل من خ��الل توفير ف��رص عمل 
لهم ومتويل املشروعات الصغيرة 

التى توفر لهم دخاًل ثابًتا .
وأوص����������������ى امل��������ش��������ارك��������ون ف���ى 
من  ع��دد  إل��ى  النقاشية  احللقة 
مراعاتها  ميكن  التى  التوصيات 

عند إجراء البحث، منها:
إق���������رار ع����ق����وب����ات ب���دي���ل���ة ع��ن 

ال��س��ج��ن ف���ى ق��ض��اي��ا ال��غ��ارم��ن، 
وت��خ��ص��ي��ص م��ؤس��س��ات ع��ق��اب��ي��ة 
ل��ل��غ��ارم��ن ب�����داًل م���ن ال��س��ج��ون، 
يقوم فيها الغارمون بتعلم بعض 
احل������رف وال���ص���ن���اع���ات ال���ي���دوي���ة 
وال��ع��م��ل ب��ه��ا ل��ت��س��دي��د دي��ون��ه��م، 
كما دعوا إلى محاولة االستثمار 
األم������ث������ل ل���������دور رج���������ال ال����دي����ن 
ل��س��د ال��ف��ج��وة ب���ن االج��ت��م��اع��ى 
القضايا  معاجلة  عند  والدينى 
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ���الل تشكيل 
ال���وع���ى، ودع�����م ال��ق��ي��م م���ن أج��ل 
حت����ق����ي����ق ال����ت����ن����م����ي����ة وحت����س����ن 
ظ������������روف ال������ف������ئ������ات امل����ه����م����ش����ة، 
اإلع����الم  دور  ب��ت��ف��ع��ي��ل  وط���ال���ب���وا 
ف����ى ال���ت���وع���ي���ة ب���ع���دم االن���س���ي���اق 
االس���ت���ه���الك���ي���ة  األمن���������اط  وراء 
ل��ت��خ��ف��ي��ف ال�����ع�����بء امل���������ادى ع��ن 
األس���������رة، ودراس���������ة اخل���ص���ائ���ص 
ال�����ن�����ف�����س�����ي�����ة واالج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��غ��ارم��ن خاصة 
الفئات األكثر هشاشة مثل املرأة 
ف����ى ال���ع���ش���وائ���ي���ات، ك���م���ا ط��ال��ب 
امل����ش����ارك����ن ب�����ض�����رورة احل���م���اي���ة 
وأسرهم  للغارمن  االجتماعية 
م������ن خ��������الل ب������رام������ج احل����م����اي����ة 
االجتماعية للدولة فى املجاالت 
االج����ت����م����اع����ي����ة واالق����ت����ص����ادي����ة 

والصحية .

القومى للبحوث االجتماعية والجنائية
 يناقش األبعاد األساسية للغارمين

فى ظل اهتمام املركز القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية بالقضايا 
االجتماعية ذات األبعاد االقتصادية والقانونية عقد املركز حلقة نقاشية بعنوان 
»املعاملة اجلنائية واالجتماعية للغارمني فى اجلرائم االئتمانية الصغيرة«، حيث 

تهدف احللقة إلى مناقشة األبعاد األساسية لقضية الغارمني، واالستفادة من 
مشاركة كوكبة من احلضور فى إثراء احلوار بشأن تلك األبعاد متهيًدا إلجراء 
بحث شامل عن الغارمني، وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان القائم بأعمال 

مدير املركز، وبرئاسة األستاذة الدكتورة عزة ُكرمي مستشار علم االجتماع باملركز، 
وبحضور لفيف من اخلبراء واملتخصصني
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»حكايات نهاد« تنصح الشابات بالبدء فى مشروع صغير
املحامية  القمصان  أبو  نهاد  قالت 
ورئ����ي����س����ة امل������رك������ز امل������ص������رى حل���ق���وق 
أن���ه مي��ك��ن ألى ش��اب��ة أن تخلق  امل����رأة 
بإرادة  إذا متتعت  العمل،  فرصتها فى 
حقيقية، وقررت أن تواجه التحديات 
ب��دال من لعب دور الضحية،  ق��وة  بكل 
ف��ال��ت��ح��والت االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ى متر 
ب��ه��ا م��ص��ر وال��ع��ال��م أج��م��ع جعلت من 
الصعب أن يبحث اجلميع عن وظائف 
حكومية، فإدارة السوق وفرص العمل 
واألع���م���ال أص��ب��ح��ت ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق 

القطاع اخلاص. 
وأوض�������ح�������ت خ��������الل ب���رن���ام���ج���ه���ا 
»ح���ك���اي���ات ن���ه���اد« ال����ذى ت��ق��دم��ه على 
إحدى القنوات الفضائية أن القطاع 
تعمل  أن  إم��ا  لديه طريقن  اخل��اص 
أن���ت صاحب  ت��ك��ون  أو أن  ف��ى ش��رك��ة، 

الشركة . 
وف���ى ه���ذا اإلط�����ار ع��رض��ت »ن��ه��اد« 
قصة بنتن حاولتا البحث عن فرص 
عمل ل��دى ع��دة ش��رك��ات، ول��م يوفقا، 
فقررتا عمل مشروع خاص، وأصبحت 
وموظفة،  موظفا   25 توظف  الشركة 
لكنهما  التحديات  من  ع��ددا  وقابلتا 
تغلبا عليها، ألن من البداية لديهما 

إرادة للنجاح.
وأكدت أن كثيرا من الفتيات يواجه 
عدة حتديات للبدء فى مشروع خاص، 

منها اخلوف من تلك اخلطوة، وخوف 
والتقاليد،  ال���ع���ادات  وب��ع��ض  أس��ره��ن 
وع����دم وص����ول ال��ع��دي��د م��ن��ه��ن لكثير 

م���ن امل��ع��ل��وم��ات وامل���ع���رف���ة، وه��ن��ا 
ن��ص��ح��ت »أب����و ال��ق��م��ص��ان« 

ال�����ف�����ت�����اة ل����ك����ى حت��ق��ق 
ال���ن���ج���اح ع��ل��ي��ه��ِا فى 

ال�����ب�����داي�����ة حت���دي���د 
ف�����ك�����رة امل������ش������روع، 
وم��������������اذا ي����ح����ت����اج 
ال�������س�������وق، وع���م���ل 
دراس��������������ة ج�������دوى 

ل���ل���م���ش���روع ق��ائ��م��ة 
ع�������ل�������ى م����ن����ه����ج����ي����ة 

علمية.
كثيرا  أن  أك���دت  ك��م��ا 

م����ن ال���ف���ت���ي���ات ي��ق��ل��ق 
م���ن مت���وي���ل امل���ش���روع، 
التمويل  أن  ويعتقدن 
هو االحتياج لألموال 

ف��ق��ط، وع��ل��ي��ه��ن أن ي���درك���ن أن ف��ك��رة 
امل�����ش�����روع ن��ف��س��ه��ا رأس�����م�����ال، وف���ري���ق 
واألدوات  وامل����ك����ان  رأس����م����ال،  ال��ع��م��ل 
رأس��م��ال، وه��ن��اك ع��دي��د م��ن اجلهات 
ذات  للمشروعات  متويال  تقدم  التى 
األف���ك���ار اجل���دي���دة االب��ت��ك��اري��ة، منها 
ووزارة  امل���ش���روع���ات  ت��ن��م��ي��ة  ص���ن���دوق 
االس���ت���ث���م���ار وال����ب����ن����وك، ول���ك���ن ت��ل��ك 

اجل����ه����ات ت���ق���دم ال���ت���م���وي���ل ل��ألف��ك��ار 
اإلبداعية اجلديدة.

ووج�������ه�������ت ن����ص����ي����ح����ة ل����ل����ش����اب����ات 
ب���ال���ب���ح���ث ع�����ن أف�����ك�����ار ج���دي���دة 
وإب�������داع�������ي�������ة مل�����ش�����روع�����ات 
م������ن خ��������الل ال������ق������راءة 
واالط��������الع وال��ب��ح��ث 
ع����ل����ى االن����ت����رن����ت، 
واالط��������������الع ع��ل��ى 
جتارب السابقن، 
وم����������ن ث��������م ع���م���ل 
دراس��������������ة ج�������دوى 

جيدة للمشروع.
وف�������������������ى ف��������ق��������رة 
امللهمة  ال��ش��خ��ص��ي��ات 
اس�����ت�����ض�����اف�����ت احل����ل����ق����ة 
ن���ور ال��ن��م��ر ال��ت��ى تركت 
ح�������ل�������م ال�������ع�������م�������ل ف����ى 
ال����دب����ل����وم����اس����ي����ة ل��ك��ى 
ت�������ؤس�������س م����ش����روع����ه����ا 
التمريض  م��الب��س  بتصميم  اخل���اص 
أنه  نور  فأكدت  باملستشفيات،  بالرسم 
بالرغم من دراستها فى كلية االقتصاد 
وال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة إال أن��ه��ا ل��م جتد 
ش��غ��ف��ه��ا ال�����ذى ك����ان م��رت��ب��ط��ا ب��ال��رس��م 
واألل�������وان م��ن��ذ ص��غ��ره��ا، وح���اول���ت أن 
تبحث عن هذا الشغف حتى التحقت 
اخلاصة  التدريبية  ال����دورات  ب��إح��دى 

ب��ال��رس��م« تصميم م��ن أج���ل ال��س��ع��ادة« 
وهنا قررت نور أن تعلم أطفال مرضى 
ت��س��ت��خ��دم  وأن  ال������رس������م،  ال����س����رط����ان 
رس���وم���ات���ه���م ف����ى ع���م���ل أث�������اث م��ن��زل��ى 
استخدمت  أن��ه��ا  كما  مختلف،  بشكل 
ف��ى تصميم مالبس  ال��رس��وم��ات  ت��ل��ك 
شركة  تأسيس  ف��ى  وب���دأت  التمريض، 
خ��اص��ة ب��ه��ا ح��ت��ى ق��ب��ل أن ت��ت��خ��رج فى 
اجلامعة، وعن التحديات التى تقابلها 
التعامل  يتم  أحيانا  أنه  »النمر«  أك��دت 
م��ع��ه��ا ف���ى ب��ع��ض اج���ت���م���اع���ات ال��ع��م��ل 
أن  إال  السن،  صغير  شخص  أنها  على 
يحول  ج���دى  ب��ش��ك��ل  تعاملها  ط��ري��ق��ة 
االجتماع إلى اجتماع عمل دون النظر 
إل���ى س��ن��ه��ا، ون��ص��ح��ت ن���ور ال��راغ��ب��ة فى 
العمل احلر بتحديد ما حتبه والسعى 
بكل جدية لتنفيذه، وأن ال تسمع ألى 

آراء قد تؤخرها عن النجاح.
ي��ذك��ر ان ح��ك��اي��ات ن���ه���اد« ب��رن��ام��ج 
من  امل����رأة  ب��ح��ق��وق  يهتم  تليفزيونى 
خ����الل ت��ب��س��ي��ط ك���ل امل���ع���ارف واألدل����ة 
التى ينتجها املجتمع املدنى وتتعلق 
ب��� »مت��ك��ن امل����رأة » ف��ى ك��اف��ة امل��ج��االت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
وال����ق����ان����ون����ي����ة واحل��������د م�����ن ال���ع���ن���ف، 
ويتناول منهجا بسيطا، وهو احلكي، 
وال��ت��ح��ل��ي��ل، وال��ت��ف��اع��ل م��ع اجلمهور 

عبر أسئلة.
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الصفحة 
األخيرة 

يكتبها : عبد املعطى أحمد

 املساءلة قيمة برملانية غائبة متاما لعلها تكون حاضرة مع مجلس النواب فى دورته اجلديدة .
 املجاملة والوساطة واملحسوبية واملحاباة وجتاوزالقانون والتمييز بني الناس بدون وجه حق 

فساد.
 السياسيون مثل القرود إذا تعاركوا أفسدوا الزرع،وإذا تصاحلوا أكلوا املحصول.!

لتبادل  اهلل،وت��ف��رغ��وا  صنع  أف��س��دوا  بشر  ع��ن  الكثير  تتكلم،فستقول  أن  ل���أرض  اهلل  أراد  إذا   
التهم،واستمعوا لسياسيني غوغاء بدال من علماء متخصصني أفنوا أعمارهم فى محاولة وقف 

فناء العالم على أيدى أبنائه.
التاريخ  من  مستلهمة  راسخة  قاعدة  التاريخ،فهناك  ق��راءة  حتسن  أال  السياسى  الغباء  من   
اإلن��س��ان��ى ت��ق��ول :م��ن أراد أن يتجنب ال��ث��ورة فعليه ب��اإلص��اح ال��دائ��م ال��ن��اب��ع م��ن إمي���ان حقيقى 

به،واملتفق مع مصالح الشعب واشتياقه للحرية،فالثورات تولد من رحم االستبداد.
األعمال  حتفظ  با  تؤيد  وتنوعها  اختافاتها  على  املجتمع  فى  األساسية  الكتل  كانت  إذا   
احلسابات  تصفية  فى  التوغل  معنى  اإلره��اب،ف��م��ا  على  احل��رب  فى  اجل��اري��ة  واألمنية  العسكرية 

والتنكيل بأى رأى معارض وشيوع أجواء الترويع فوق الرءوس.
 املرأة زاد متثيلها فى برملان 2021بعد حصولها على 148مقعدا من إجمالى 567 مقعدا منهم 
142بالقائمة و6مقاعد بالنظام الفردى لتصبح بذلك أعلى نسبة متثيل للمرأة على االطاق فى 

تاريخ احلياة النيابية.كما حصلت املرأة على نسبة 10% من مقاعد مجاس الشيوخ.
 الالفقر يستطيع إذالل النفوس القوية،والالثروة تستطيع أن ترفع النفوس الدنيئة!

 التلعن األزمات،بل التكن سببا فيها.
 ق��ال��وا:ف��ى ال��ص��ني ي��أك��ل��ون ال��ك��اب وال��ق��ط��ط واخل��ف��اف��ي��ش ق��ل��ت: ون��ح��ن ن��أك��ل امل��ي��راث،وح��ق 

اليتامى،وحلم بعضنا البعض!!
  مجال اخلط العربى لم يعد يقتصر على الرجال،ففى دمياط مثا 8من عاشقات هذا الفن 
اخلط  معرض«عاشقات  فى  شاركن  الزهرى،وقد  نقشارة،وشيماء  القاسم،ونادية  بينهن:رشا  من 
العربى«الذى عقد فى األول من نوفمبر عام 2019 باملكتبة املوسيقية فى دار األوبرا،وشاركت فيه 60 

فنانة خط عربى من مصر واجلزائر وليبيا والعراق واليمن وإيطاليا.
األفريقى  االحت��اد  جائزة  على  حصلت  والبيئة  البحار  علوم  أس��ت��اذة  محمود  الهام  الدكتورة   
كوامى نكروما للتميز العلمى كأفضل العلماء السيدات فى افريقيا لعام 2020 لتكون أول سيدة 

من شمال افريقيا حتصل على اجلائزة فى مجال علوم احلياة واألرض.
 قوامة الرجل فى بيته التعنى منحه حق االستبداد والقهر،فعقد الزوجية ليس عقد«عبودية 
الزوجني بشر،له عقل  وأج��ل،وك��ل من  ذل��ك  أزك��ى من  امل��رأة.إن��ه  ارتفاق جلسد  واسترقاق«،والعقد 
عن  استغناءه  التعنى  الرجل،وهى  قوامة  مع  حتى  للمرأة  احل��ق  ويكره،فوجب  يحب  يفكر،وقلب 

زوجته،إذ يقول اهلل تعالى:«هن لباس لكم وأنتم لباس لهن«)البقرة 187.(
الباص من اخللف  واحدعلى صعود  إنسان عربى  تدريب  أستطع  املاغوط:لم  يقول محمد    

والنزول من األمام،فكيف بتدريبه على الثورة!
 من أقوال الكاتب الساخر جال عامررحمه اهلل:البلد دى فيها ناس عايشة كويس وناس كويس 
إنها عايشة – إذا استمرت سرقة اآلثار بنفس املعدل فلن يتبقى فى مصر إال آثار احلكيم – أصبحنا 

نعالج الدولة على نفقة املواطن!!
نحو9مايني  يبلغ  اسرائيل  سكان  ع��دد  أن  عن  كشف  اسرائيل  فى  لإلحصاء  امل��رك��زى  املكتب   
و246أل��ف نسمة بزيادة 150 ألف شخص عن عام 2019،وم��ع��دل منو سكانى يبلغ 1،6%،وأوض���ح أن 
74% من سكان اسرائيل هم من اليهود وعدده 6مايني و841 ألف نسمة،وأن نحو مليون و946 ألف 
مواطن عربى يشكلون 21% من السكان،بينما هناك نسبة 5% أى نحو 459 ألف شخص يعتبرون 

أجانب.
 هل تعلم أن العراق هى الدولة األولى فى العالم التى عرفت الكتابة،وأن الهند هى الدولة التى 

تعيش فيهااألسود والنمور.
 ف��ى ظ��ل ال��ع��ال��م اجل��دي��د ال���ذى يتشكل أص��ب��ح م��ن ال��ض��رورى أال يعتمد األف��ارق��ة على تلقى 

امل��ع��ل��وم��ات م���ن وس���ائ���ل اإلع����ام 
ال���دول���ي���ة،ل���ذل���ك أق����ت����رح إن���ش���اء 
وك�����ال�����ة أن�����ب�����اء وق�����ن�����اة ف��ض��ائ��ي��ة 
أف����ري����ق����ي����ة ت���ت���ي���ح ل���إلف���ري���ق���ي���ني 
ونقل  واخلبرات  املعلومات  تبادل 
األخ���ب���ار م���ن ال��ق��اه��رة إل���ى كيب 
ت���اون،وم���ن ن��واك��ش��وط إل��ى أدي��س 
ت���ك���ون ال��ب��داي��ة  أب���اب���ا،ومي���ك���ن أن 
على  وق��ن��اة  الكترونية  بصحيفة 

اإلنترنت.
 م��س��ل��س��ل »االخ��ت��ي��ار«رس��ال��ة 
ن����ص����ه����ا: »أف������ي������ق������وا«، وم��س��ل��س��ل 
»ال������ن������ه������اي������ة« رس��������ال��������ة ن����ص����ه����ا: 

»مستحيل نترككم تفيقوا«.
 دراما رمضان املاضى نوعان: 
مسلسات فقد أبطالها الذاكرة، 
وم��س��ل��س��ات ت��س��ت��ه��دف إف��ق��ادن��ا 
ال���ذاك���رة م��ن خ���ال ت��ق��دمي عالم 
وهمومنا  لواقعنا  متاما  مخالف 
احل����ق����ي����ق����ي����ة!ه����ل ن��������رى ال����ع����ام 
احلالى مسلسات مختلفة نصا 

ومتثياوإخراجا؟  
ش�����������ؤون. خ�����ل�����ق�����ه  ف��������ى  هلل   
ه��ن��اك م���ن ي��س��ع��د ال���ن���اس أي��ن��م��ا 
ذه���ب،وه���ن���اك م��ن ي��س��ع��د ال��ن��اس 

إذا ذهب.
 ن��ص��ح��ن��ى ط��ب��ي��ب��ى ب��ت��ن��اول 
التمر ألنه يبعد التوتر،ويحتوى 
السكريات  م��ن  كبيرة  كمية  على 
وامل����اغ����ن����س����ي����وم.ك����م����ا ن��ص��ح��ن��ى 
بالتقليل من الدهون واحللويات 
واألط��ع��م��ة امل��ح��ف��وظ��ة،واحل��رص 
ع����ل����ى ت�����ن�����اول األس������م������اك ألن���ه���ا 
ت��س��اع��د ع��ل��ى ت��ن��ش��ي��ط ال���ذاك���رة 

لغناها باألوميجا 3.
النجاح  أن  احل��ي��اة  علمتنى   
فى العاقات يكمن فى اتقان فن 
املسافات،فا تقترب من مستوى 
إب����ص����ار ال���ع���ي���وب والت���ب���ت���ع���د إل���ى 

مستوى نسيان املحاسن.



تتقدم اللجنة بخالص التهنئة القلبية إلى

محمد محمود سعفان  وزير القوى العاملة 
و اللواء / أسامة القاضى  محافظ املنيا

و وليد عبدالرحمن
 وكيل وزارة القوى العاملة باملنيا

واملهندس إسماعيل رضوان وكيل مديرية الزراعة باملنيا 
واملهندس محمد خلف  مدير عام الشئون الزراعية 

مبناسبة عيد املنيا القومى

اللجنة النقابية للعاملني مبديرية الزراعة باملنيا

م . أسماعيل رضوانوليد عبدالرحمنمحمد محمود سعفاناللواء / أسامة القاضى

محمد أحمد محمد محمد

أسامة إبراهيم أبو اليمني خليل إبراهيم حنني إبراهيم

أحمد سعد عبد املنعم سعدأحمد رجائي محمد محمد

رامي سيد محمد أمني أحمد جيالني محمد يحيي عبد الكرمي عبد احلكيم عبد الناصر شاهني عبد الغني

رئيس اللجنة 
محمد أحمد محمد محمد

نائب رئيس اللجنة 
أسامة إبراهيم أبو اليمني

أعضاء مجلس اإلدارة :
عبد الناصر شاهني عبد الغني -  يحيي عبد الكرمي عبد احلكيم - أحمد جيالني محمد

األمني العام 
خليل إبراهيم حنني إبراهيم

أمني مساعد صندوق 
أحمد رجائي محمد محمد

أمني الصندوق 
أحمد سعد عبد املنعم سعد

مساعد األمني العام 
رامي سيد محمد أمني

م . محمد خلف

تتقدم اللجنة بالتهنئة إلى

 محمد محمود سعفان
 وزير القوى العاملة

واللواء أسامة القاضى محافظ املنيا
و وليد عبدالرحمن وكيل وزارة القوى العاملة باملنيا

مبناسبة العيد القومى  ملحافظة املنيا

محمد محمود سعفاناللواء / أسامة القاضى

وليد عبدالرحمن

جبالى املراغى

رئيس اللجنة 
عضو االحتاد املحلى

خالد يحيي محمد الداخلى

اللجنة النقابية للعاملني بالصناعات 
الهندسية واملعدنية والكهربائية باملنيا
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رائد محمد عبد القادر

مينا ماجد مخلص اسكندر

محمد حمدى إبراهيم

ناصر حامت محمد حامت

صفاء عمران محمد عمران

محمد خلف فؤاد شلقامي

اللجنة النقابية املهنية العمالية للعاملني بوسائل اإلعالم مبحافظة املنيا

تتمني اللجنة التوفيق والسداد لفروعها فى محافظة املنيا
فرع بنى مزار)شمال املنيا( - فرع ملوى )جنوب املنيا(

كما تتقدم اللجنة بخالص التحية للسيد الرئيس

عبد الفتاح السيسى
ولرجال الشرطة والقوات املسلحة على املجهودات األمنية

كما تتقدم بخالص التحية إلى

اللواء / أسامة القاضى محافظ املنيا
واللواء / محمود خليل  مدير أمن املنيا

وفقكم اهلل وسدد خطاكم جميًعا ملا فيه خير البالد والعباد
وتبعث بآيات الشكر والتقدير إلى

 وليد عبدالرحمن وكيل وزارة القوى العاملة باملنيا
 و يحيى عبد العزيز وكيل مديرية القوى العاملة باملنيا

رئيس اللجنة
د / صفاء عمران محمد
أعضاء مجلس اإلدارة : ناصر حامت محمد – هدي أحمد إسماعيل – مينا ماجد مخلص – محمد خلف فؤاد

مقر املنيا : كورنيش النيل - برج املدينة  أمام مسجد الفولى - الدور األول علوى
فرع ملوى : شارع اجلالء أمام متحف ملوى - عمارة األطباء - الدور الثانى علوى

فرع بنى مزار : شارع مستشفى اإلميان شرق املحطة - العمارات السكنية بجوار الرى - الدور األول علوى

أمني الصندوق
رائد محمد عبد القادر

املستشار القانوني
محمد حمدي إبراهيم

اللواء / أسامة القاضى وليد عبدالرحمن

هدي أحمد إسماعيل

مقر املنيا

فرع بنى مزارفرع ملوى
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