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ويتحدون   .. املستقبل  بأيديهم  ي��رس��م��ون 
بسواعدهم املستحيل .. ال ينتظرون كلمة شكر 
.. يكفيهم أنهم شركاء فى بناء مصر احلديثة 
.. هم أبطال الوطن فى مواقع العمل واإلنتاج 
الذين يضربون أروع األمثلة فى العمل والبناء 
والتعمير .. ينحتون فى الصخر لرسم طريق 

املستقبل بإصرار وعزمية . 
ع���م���ال م���ص���ر ال����ذي����ن ي��ح��ت��ف��ل��ون ب��ع��ي��ده��م 
ف���ى األول م���ن م��اي��و م���ن ك���ل ع����ام ح��ي��ث ي��أت��ى 
االح��ت��ف��ال ه���ذا ال��ع��ام وم��ص��ر تخطو خ��ط��وات 
واس��ع��ة ع��ل��ى أرض��ه��ا ن��ح��و امل��زي��د م��ن التنمية 
ب��إق��ام��ة امل���ش���روع���ات ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��م��اق��ة وف��ى 
مقدمتها املدن اجلديدة، وتطوير العشوائيات، 
وال��ع��اص��م��ة اإلداري�����ة، وش��ب��ك��ات ال��ط��رق املهولة 
ال���ت���ى دب����ت ف��ي��ه��ا احل���ي���اة ك���ش���ري���ان ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، 
املشروعات  من  وغيرها  السويس  قناة  وأن��ف��اق 
الرئيس عبد  قيادة  الدولة حتت  التى دشنتها 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  السيسى  الفتاح 
أن���ح���اء م��ص��ر، وت���واص���ل تنفيذها  ف���ى ج��م��ي��ع 
االستثنائية  ال���ظ���روف  رغ���م  أب��ن��ائ��ه��ا  ب��س��واع��د 
جائحة  وه��ى  أجمع،  العالم  منها  يعانى  التى 
كورونا وما فرضته من حتديات هددت العالم، 
لكنها لم تفت فى عزمية الدولة وال فى عمالها 
ف��ى اس��ت��م��رار إع����ادة ب��ن��اء ال��وط��ن، ح��ي��ث أق��رت 
ال���دول���ة ال��ع��دي��د م���ن اإلج�������راءات االح��ت��رازي��ة 
للحفاظ على صحة العمال فى مواقع العمل. 
العمال  دع��م  على  السيسى  ال��رئ��ي��س  وح���رص 
بتشريعات وإجراءات حلمايتهم بسبب األزمة- 
م��ن��ه��ا ص�����رف6 م��ن��ح ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة 
املتضررة من فيروس كورونا -  فهذه املشروعات 
ت��ض��م��ن ل��ل��ح��اض��ر احل���ي���اة ال���ك���رمي���ة وال���وج���ه 
املشرق للمستقبل الذى يتطلع إليه، ويحفظ 

لألجيال القادمة األمل فى مستقبل أفضل. 
نضالهم  تاريخ  عبر  مصر  عمال  أثبت  لقد 
أنهم على قدر املسئولية وجهودهم محل تقدير 
واحترام فى إرساء دعائم الوطن وإجناز خطط 
كبيرة  أم��ام��ه��م  ال��ت��ح��دي��ات  وم��ازال��ت  التنمية، 
وأك��ث��ر لكى حتيا مصر،  أك��ث��ر  وامل��ط��ل��وب منهم 
املخلص  فالعمل  الكثير،  منا  تستحق  ألن��ه��ا 
التنمية  لتحقيق  الوحيد  الطريق  هو  البناء 
الشاملة فى جميع مواقع العمل واإلنتاج لكى 

ينعم املصريون جميعا بثمارالنجاح.
فتحية ح��ب وت��ق��دي��ر ل��ع��م��ال م��ص��ر ال��ذي��ن 
سطروا ملحمة كبيرة فى بناء مصر احلديثة 

.. وحتيا مصر.

تحية للعمال  فى عيدهم

الرئيس السيسى لـ عمال مصر فى عيدهم:

أنتم ثروة الوطن ومحرك التنمية وكفاحكم النبيل محل تقدير كبير

السيسى يطلـع 
على نتائج زيارة 
رئيس مجلـس 
الوزراء إلى ليبيا

»نورت بلدك«

فى بيتنا فوبيا كورونا
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العمل مايو ٢٠٢١

على الرغم من كل اإلجراءات االحترازية التى 
تطبقها معظم دول العالم، يواصل وباء كورونا للعام 
الثانى على التوالى انتشاره ليزيد عدد املصابني 
بفيروس )كوفيد 19( فى الدول كافة على 150 مليون 
مصاب، وهو فى طريقه حلصد ما يزيد علي 3 ماليني 
و250 ألف وفاة، وذلك على الرغم من وصول معاهد 
األبحاث فى دول العالم إلى لقاحات مضادة له .

وللمرة الثانية  منذ أكثر من 70 عاما تقريبا، يأتى 
عيد العمال هذا العام فى ظرف استثنائى يحمل 
التقدير لكل يد تعمل وتبنى وحتمى فى نفس الوقت.. 
فاحلياة ال تتوقف حتى ولو كانت مهددة.. البد لعجلة 
اإلنتاج أن تدور حتى ولو كانت الكمامات على الوجوه 
والقفازات تغطى األيدى.

 الحياة ال تتوقــــــــــــــــــــــف وعجلة اإلنتاج تدور

١٦

بقلم :
رئيـس التحريـر

haithemsaad2014@gmail.com
فى عيد العمال ..
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 الحياة ال تتوقــــــــــــــــــــــف وعجلة اإلنتاج تدور

١٧

بعد  عن  »افتراضية«  هادئة  احتفاالت  جرت  لقد    
بعيد العمال، بسبب أجواء العزل، وحصار وباء كورونا.. 
لالحتجاجات  يوما   يعتبر  كان  العمال  عيد  أن  ورغم 
العالم،  دول  غالبية  فى  املزدحمة  والشوارع  الصاخبة 
لكن االحتفاء بحقوق العمال جاء مختلفا جدا للعام 
التظاهرات  وأُلغيت  ُمنعت  إذ  التوالى،  على  الثانى 
العزل  املعتادة فى إطار إجراءات  والتجمعات السنوية 
أفق  فى  سلبية  أرقام  تلوح  فيما  اجلائحة،  بسبب 

االقتصاد العاملي.
       

كل  من  مايو  أول  به  نحتفل  الذى  العمال  عيد  إن 
غاب  ما  التى  القوية  السواعد  لكل  تكرمي  هو  عام 
عنها فى يوم من األيام وال أشغلها العمل فى املصانع 
خدمة  فى  ثوابتها  عن  املختلفة  واملشاريع  واملزارع، 
الوطن، والتمسك بترابه، وبالقيم العربية واإلسالمية 

أرجاء  كل  فى  الوطنية  القضايا  مع  بشرف  والوقوف 
الوطن العربي .

فى عيد العمال أقدم رسالة حب وتقدير لكل عامل 
فى مصر.. من كل أطياف املجتمع اعترافا بأهمية دور 
العمال فى البناء، ولقد أثبتت التجارب أنه ال انتصار 
لثورة وال حرية لوطن دون نضال الطبقة العاملة.. وال 

ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه.
       

إن احلضارات اإلنسانية قامت بأيدى العمال الذين 
أسهوا بجهودهم اجلسدية والفكرية فى إعالء أوطانهم، 

حتى صار عيد العمال رمزا للعطاء والتضحية .
أفضل  قدموا  والسالم  الصالة  عليهم  اهلل  أنبياء  إن 
وحرف  مهن  خالل  من  العمل،  قيمة  الحترام  املثل 
فى  وداود  السفن،  صناعة  فى  نوح  فعمل  شريفة، 
صناعة الدروع، واشتغل موسى برعى الغنم أجيرًا عند 
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شعيب عليه السالم، وعمل سيدنا محمد عليه الصالة 
عنها،  اهلل  رضى  خديجة  مال  فى  بالتجارة  والسالم 
وقبل ذلك كله عمل إدريس عليه السالم باحلياكة، وبذر 

آدم عليه السالم األرض وحرثها وعمل فيها.
       

ال شك أن العمل يحقق لصاحبه اجلزاء العادل فى 
الدنيا، فيوفر له األجر احلالل، ويضمن استثمار املال 
خيرات  من  واالستفادة  اإلنتاجية،  الطاقة  واستغالل 
ويوفر  وقدراتها،  الطبيعة  واكتشاف  وثرواته،  الكون 
من  ويحميها  اقتصادها،  ويقوى  عاما،  دخالً  لألمة 

الضعف والفقر.  
إن اإلسالم ضمن للعاملني حقوقهم وتوفير احلياة 
الكرمية لهم وألسرهم، فال يجوز لرب العمل أن يؤذى 
والراحة..  األجر  فى  حقه  يعطيه  أن  يجب  بل  عامال، 
األجير  »اعطوا  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  النبى  ويقول 

أجره قبل أن يجف عرقه«.
       

منا  تتطلب  اآلن  الوطن  بها  مير  التى  املرحلة  إن   
أجل  ..من  والعمل  األمن  لتوفير  التكاتف  جميعا 
التنمية  حتقق  وطنية  بشراكة   .. القوية  مصر  بناء 
مبدأ  على  تعتمد  تنمية   .. واالجتماعية  االقتصادية 
كفاية اإلنتاج القومى وعدالة التوزيع .. نعمل من أجل 
املنافسة  زيادة اإلنتاج واالهتمام باجلودة للقدرة على 
أجل  من  نعمل   .. واخلارجية  الداخلية  األسواق  فى 
توفير احلقوق للمواطنني، وخاصة احلق فى العمل.  

الفتاح  عبد  الرئيس  أطلقها  التى  املبادرات  إن 
باألساس  تستهدف  متعاقبني،  عامني  خالل  السيسى 
مناحيها  مبختلف  للمواطنني  كرمية  حياة  توفير 
واالجتماعية،  والصحية  والتعليمية  االقتصادية 
مقامها  فى  اإلنسانى  العنصر  املبادرات  تلك  ووضعت 
األول، وحاز ملف احلماية والرعاية االجتماعية لألسر 
األولى بالرعاية على جانب كبير من اهتمام الرئيس، 
منذ توليه حكم البالد من 7 سنوات، حيث وضع الرئيس 
وأصحاب  املعيلة  واملرأة  بالرعاية  األولى  األسر  ملف 
مكلفا  أولوياته،  ضمن  مأوى  بال  واألطفال  املعاشات 
املصريني  ماليني  وحماية  التنمية  جهود  مبواصلة 
ومحاربة  االجتماعية،  والرعاية  احلماية  مبظلة 
الفقر والعوز، وأبرز جهود احلماية االجتماعية إطالق 
الفئات  تستهدف  التى  والبرامج  املبادرات  من  العديد 

األكثر احتياًجا.
       

فى  إنسانية  مبادرة  أضخم  إطالق  الرئيس  وتبنى 
تاريخ الدولة املصرية، وهى مبادرة »حياة كرمية« التى 
القرى األكثر  تسعى بشكل مباشر إلى حتسني أوضاع 
وبني  بينها  الفجوة  وتقليل  وتطويرها  مصر  فى  فقرا 
املدن املتطورة، وهى سابقة لم تلجأ إليها الدولة املصرية 
القطاعات  من  عدد  إطار  فى  املبادرة  وتعمل  قبل،  من 
األسقف،  وبناء  املنازل،  كفاءة  رفع  أبرزها،  لعل  املهمة 
وبناء مجمعات سكنية فى القرى األكثر احتياًجا، ومد 

وصالت مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل املنازل.
فى  عمالها  على  حريصة  املصرية  الدولة   وكانت 
الذين  العمال  وساندت  واإلنتاج،  العمل  مواقع  كل 
تضرروا من توقف عملهم بسبب جائحة كورونا، وكانت 
عليهم  يطلق  الذين  اليومية  لعمال  الرئاسية  املبادرة 
العمالة غير املنتظمة بصرف منحة قدرها 500 جنيه 
عدد  وبلغ  جنيه،   1500 بإجمالى  أشهر   3 مدى   على 
املستحقني من  هذه الفئة  مليونا و600 ألف مستحق، 
املنحة   من  أخرى  دفعات   3 صرف  باستمرار  وجه  كما 
لهذه الفئة لتصل بذلك إلى 6 دفعات إجماليها 3000 
جنيه، وبلغت تكاليف املرحلتني ما يقرب من 6 مليارات 
املنتظمة  غير  العمالة  رعاية  حسابات  ساهمت  جنيه، 
مليار  قيمته  مبا  ومديرياتها  العاملة  القوى  بوزارة 

و400 مليون جنيه .
       

للعمالة  الرعاية  هذه  باستكمال  الوزارة  قامت  كما 
تأمني  بوليصة  ألف   200 بتسليم  وذلك  املنتظمة  غير 
الوفاة،  تغطى  الشخصية  احلوادث  ضد  تكافلى 
غير  للعمالة  اجلزئى  أو  املستدمي  الكلى  العجز  أو 
محافظات  مستوى  على  الصيادين،  وصغار  املنتظمة 

اجلمهورية، ومت رفع املستهدف إلى 500 ألف وثيقة.
العمالة  دعم  لضمان  الرئاسى  التوجيه  وامتد 
قطاع  مقدمتها  وفى  املتضررة  بالقطاعات  املنتظمة 
بصرف  صندوق  خالل  من  الوزارة  وقامت  السياحة، 
املختلفة  القطاعات  فى  املتعثرة  للمنشآت  إعانات 
و  مليونا   92 و  مليار  إلى  وصلت   )19  - )كوفيد  بسبب 
483 ألف جنيه ، صرفت لنحو  633 ألفا و164 عامال ، 
يعملون فى 9679 منشأة، وذلك بنسبة 100% من األجر 
األساسى للعاملني، وهو احلد الذى قام صاحب العمل 
أدنى  بحد  التأمينات  فى  واملثبت  به  عليهم  بالتأمني 

600 جنيه.
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أن  نؤكد  أن  نستطيع  سيناء  لتحرير   39 الـ  الذكرى  فى 
من  سيناء  وحترير  تطهير  فى  جنحت  املسلحة  قواتنا 
معظم البؤر اإلرهابية والتكفيرية كل ذلك مت تنفيذه وفق 
من  مستوى  أعلى  على  أمنية  واستراتيجيات  مجهودات 
الـ 39 لتحرير سيناء تشهد أضخم  احلرفية.  فى الذكرى 
عملية تعمير متت وتتم على أرضها... فاملشروعات يصعب 
سيناء  بربط  بداية  املجاالت  جميع  وتشمل  إحصاؤها 
دماء  حتمل  التى  كالشرايني  لتكون  األنفاق  من  بشبكة 
التنمية وتضخ فى سيناء مشروعات التعمير من صناعات 
استراتيجية وصوال إلى بناء مدن حضرية وبدوية جديدة 
وبناء مدارس ومستشفيات واستصالح وزراعة مئات اآلالف 
من األفدنة معظمها فى شمال ووسط سيناء يجرى ريها 
إلى بناء محطات  القناة بسحارات  التى تعبر  النيل  مبياه 
حتلية مياه البحر وحفر اآلبار وإقامة السدود وإنشاء آالف 
املسافات  تقصر  التى  احلديثة  الطرق  من  مترات  الكيلو 
وتربط التجمعات السكنية فى سيناء باملدن وباقى أنحاء 
مصر... هذه املشروعات لم يكن باإلمكان إجنازها فى عدة 
مئات  حتريرها  منذ  سيناء  شهدته  ما  تفوق  فهى  سنوات 

املرات.

       
وفى الذكرى الـ 29 لتحرير سيناء نوجه الشكر والتقدير 
قياداته  ويقظة  يقظته  لوال  الذى  العظيم  مصر  جليش 
مصر  جنحت  ملا  سيناء  فى  وحتركاته  وجنوده  وضباطه 
من  مصر  متكنت  وملا  اإلرهابية،  البؤر  على  القضاء  فى 
حتقيق التحرير الثانى وملا متكنا من تنفيذ هذه التنمية 
رئاسى  بدعم  مسبوق  غير  متكامل  ببرنامج  املسبوقة  غير 
لتنمية أرض الفيروز وزراعة 400 ألف فدان وتطوير ترعة 
أن  ميكن  ال  أنها  أجمع  للعالم  أثبتت  مصر  ..إن  السالم 
تستغنى عن حبة رمل واحدة من سيناء، وأن أهالى سيناء 

الشرفاء هم من نسيج هذا الوطن.
     وأخريا ...

عيد العمال اليوم عيد كل مصرى يكد ويعرق 
بشرف ونزاهة ويبذل جهده لتقدم الوطن..

فرصة لنؤكد مكانة العمل والعمال فى عقولنا 
وقلوبنا، وفرصة لنقول لكل واحد منهم سلمت 

أيديكم، وكل عام وأنتم بألف خري.

عيدان  يجسدان معنى البطولة والفداء  
منذ أيام احتفلت مصر  بالذكرى  الـ 

39 لتحرير سيناء الغالية، ونحتفل 
اليوم أول مايو بعيد العمال ليتجسد 

فى العيدين معا معنى البطولة 
والفداء والذود عن أرض الوطن، 

نحتفل بتطهري سيناء من اإلرهاب حتى 
تتحقق على أرضها التنمية والرخاء 

والحياة الكريمة لشعب مصر.
 نحتفل بذكرى تحرير سيناء 

الحبيبة، بعد أن خاض أبطال الجيش 
املصرى حربا أشبه باملعجزة، حرب 

السادس من أكتوبر العاشر من 
رمضان، وأعادوا ملصر العزة والكرامة 
وللعسكرية املصرية العزة والشموخ 

بعد دنس االحتالل اإلسرائيلى .
25 أبريل اليوم الذى ارتفع فيه علم 

البالد ليستقر عاليا فى سماء مدينة 
العريش معلنا للدنيا كلها أن حرب 

أكتوبر غسلت عار الهزيمة، وحققت 
أهدافها، وعادت سيناء املقدسة 

إىل حضن الوطن.. وكل عام ومصر 
»الوطن والشعب« بخري ..كل عام 

حلظة رفع العلم املصرى فى طابا وقواتنا املسلحة وقائدها األعلى بخري . 
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قادرون على استكمال  مسيرة التنمية
من أجل مستقبل أفضل

الرئيس السيسى لـ عمال مصر فى عيدهم:

أنتم ثروة الوطن ومحرك التنمية وكفاحكم النبيل محل تقدير كبري
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
شعب مصر العظيم..

اإلخوة واألخوات عمال مصر الكرام...
نحتفل اليوم معًا بعيد العمال.. وانتهز هذه املناسبة ألتوجه 
العزيز بتحية تقدير  الوطن  أرج��اء  إل��ى كل عامل وعاملة فى 
والعطاء  العمل  ط��ري��ق  على  املتميزة  ج��ه��ودك��م  على  واع��ت��زاز 
واإلجن��از، وتعزيز مسيرة التنمية واإلنتاج كركيزة أساسية فى 

بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر.
وفى هذا اليوم.. فإننا نؤكد أن العامل املصرى هو ثروة الوطن 
احلقيقية وم��ح��رك ال��ت��ن��م��ي��ة.. وق��اع��دة االن��ط��اق ن��ح��و واق��ع 
ومستقبل أفضل.. من خال تعزيز مسيرة االقتصاد الوطنى.. 
وك��م��ا أوص����ت ت��ع��ال��ي��م األدي�����ان ال��س��م��اوي��ة ب���أن ال��ع��م��ل ع��ب��ادة.. 
إلى  دائمًا ما ينظر بعني االعتبار والفخر  أن وطنكم  فاعلموا 

جهودكم املثمرة وعملكم الدؤوب وإنتاجكم الوفير..
ال��ي��وم .. فعلى م��دار السنوات  ولنا ك��ل احل��ق ف��ى أن نحتفل 
املصريون  ض��رب  التنمية،  مسيرة  س��وي��ًا  ب��دأن��ا  وم��ن��ذ  امل��اض��ي��ة 
بناء  على  حرصهم  منطلق  م��ن  العمل،  قيمة  إع��اء  ف��ى  املثل 
وطن طابعه العزة والكرامة .. وذلك على الرغم من التحديات 
املتاحقة  ب��ات��ت اإلجن�����ازات  ال��ت��ى واج��ه��ت��ن��ا.. ح��ي��ث  اجلسيمة 
وامل���ش���روع���ات ال��ع��م��اق��ة ال���ت���ى حت��ق��ق��ت ف���ى م��ص��ر ع��ل��ى م���دار 
السنوات األخيرة شاهدًا على أصالة اإلبداع وصابة إرادة هذا 
الشعب العظيم لتغيير واقعه، وللتقدم، ولبناء مستقبل أفضل 
.. وهو ما أكد للقاصى والدانى سامة مسارنا التنموى وصدق 
توجهاتنا وسعينا اجلاد لتحقيق احلياة الكرمية لكل مواطن 

فى مجتمع تسوده العدالة وتكافؤ الفرص.

اإلخوة واألخوات...
إن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة فى أساليب العمل 
املنافسة وامل��ش��ارك��ة، م��ن خال  إل��ى  وآل��ي��ات اإلن���ت���اج... تدفعنا 
ال��ق��درات، واالط��اع على جت��ارب األمم  التدريب املستمر لرفع 
األخرى... وفى ذات الوقت إطاق إرادة اإلصاح والتحديث فى 
نحو  الكامنة  قدراتنا  تطوير  على  قادرين  لنصبح  نفوسنا.... 

األفضل، والتأثير باإليجاب فى ركب احلضارة اإلنسانية.
املناسب فى  املكان  اليوم أن من يريد أن يجد له  وأؤك��د لكم 
االت��ق��ان  ب��أع��ل��ى درج����ات  أن يتحلى  ال��ع��ص��ر احل���دي���ث.. ينبغى 
املعلومات  ث��ورة  الستيعاب  يجتهد  وأن  عمله...  فى  والتفانى 
والطفرة الهائلة التى يشهدها العالم فى االبتكارات وتطبيقات 

التكنولوجيا والذكاء الصناعى وامليكنة.
شعب مصر الكرمي...

فى اخلتام ... أؤكد أننى على يقني من قدرة عمال مصر على 
ألجيال  أفضل  مستقبل  أج��ل  م��ن  التنمية،  مسيرة  استكمال 
شابة وصاعدة ... وأقول لهم: إن كفاحكم النبيل محل تقدير 
معكم...  لعهدى  حافظًا  دائ��م��ًا،  جتدونى  س��وف  وإنكم  كبير... 
ب����اذالً أق��ص��ى م��ا ف��ى وس��ع��ى، ل��ك��ى تثمر ج��ه��ودك��م ال��ب��ن��اءة، ما 

تتمنونه ألنفسكم، ولوطننا العزيز مصر .
امل��واق��ع، وأؤك��د  فتحية لكل عامل من أج��ل الوطن فى سائر 
وأهنئكم  الصادقة،  وعزميتكم  وبعطائكم  بكم  اعتزازى  عميق 

جميعًا بعيدكم... وكل عام وأنتم بخير.
وحتيا مصر.. حتيا مصر.. حتيا مصر.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اإلنجازات واملشروعات التى تحققت مؤخرا
 شاهدة على أصالة اإلبداع وصالبة املصريني

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة بمناسبة عيد العمال مهنئا عمال مصر والشعب 
املصرى بعيدهم فى األول من مايو قائال :

إننا نحتفل اليوم معا بعيد العمال، واغتنم هذه املناسبة بأن أتوجه لكل عامل وعاملة فى 
أرجاء الوطن العزيز بتحية تقدير واعتزاز على جهودكم املتميزة على طريق العمل والعطاء 
ومستقبل  حاضر  بناء  فى  أساسية  كركيزة  واإلنتاج  التنمية  مسرية  وتعزيز  واإلنجاز، 

وطننا العزيز مصر.
هو  املصرى  العامل  أن  العمال  بعيد  االحتفال  بمناسبة  كلمته  خالل  »السيسى«  وأكد 
من  أفضل  ومستقبل  واقع  نحو  االنطالق  وقاعدة  التنمية  ومحرك  الحقيقية،  الوطن  ثروة 

خالل تعزيز مسرية االقتصاد الوطنى .
وتابع الرئيس السيسى: وقد أوصت تعاليم األديان السماوية بأن العمل عبادة، فاعلموا أن 
وطنكم دائما ينظر بعني االعتبار والفخر إىل جهودكم املثمرة وعملكم  الدؤوب وإنتاجكم 
الوفري، ولنا كل الحق فى أن نحتفل اليوم، فعلى مدار السنوات املاضية ضرب املصريون املثل 

فى إعالء قيمة العمل.
وفيما يلى نص الكلمة :
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عيد  :إن  العاملة  القوي  وزي��ر  وق��ال 
مايو  أول  ب��ه  نحتفل  ال���ذى  ال��ع��م��ال 
السواعد  لكل  تكرمي  هو  ع��ام  كل  من 
من  يوم  فى  عنها  غاب  ما  التى  القوية 
املصانع  فى  العمل  أشغلها  وال  األي��ام 
واملزارع، واملشاريع املختلفة عن ثوابتها 
بترابه،  والتمسك  الوطن،  خدمة  فى 
والوقوف  واإلسالمية  العربية  وبالقيم 
كل  فى  الوطنية  القضايا  مع  بشرف 

أرجاء الوطن العربي .
حققوا  مصر  عمال  أن  سعفان  وأكد 
ب��س��واع��ده��م ت��ن��ف��ي��ذ امل��ش��روع��ات 
ال��ع��م��الق��ة ال��ت��ي ش��ه��د ل��ه��ا ال��ع��ال��م، 
بقيادتها  املصرية  ال��دول��ة  وجنحت 
فئات  كل  ومعهم  وعمالها  السياسية 
على  مكانتها  اس��ت��ع��ادة  يف  ال��ش��ع��ب 

م��س��ت��وى ال��ع��ال��م، واس��ت��ع��ادة األم��ن 
واالقتصادى  السياسى  واالس��ت��ق��رار 
واضحة  استراتيجية  رؤية  خالل  من 
فى  ع��دة  إجن���ازات  وحققت  امل��ع��ال��م، 
ع��ام،  بشكل  ال��دول��ة  قطاعات  كافة 
املتعددة  الرئاسية  املبادرات  فضال عن 
بهدف حتسني نوعية حياة املواطنني، 
أفضل  مستوى  حتقيق  م��ن  والتأكد 
واالجتماعية  االقتصادية  حلياتهم 

والبيئية .
وق����ال وزي����ر ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة : إن 
اتخاذ  يف  سباقة  كانت  املصرية  الدولة 
اإلجراءات االحترازية على املستويات 
واالقتصادية،  واالجتماعية  الصحية 
مواقع  كل  فى  عمالها  على  وحرصها 
العمل واإلنتاج، وساندت العمال الذين 

بسبب  عملهم  ت��وق��ف  م��ن  ت���ض���رروا 
العمالة  وس��ان��دت  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة 
بقطاعات  واملنتظمة   ، املنتظمة  غير 

السياحة.
أن  علي  العاملة  القوي  وزي��ر  وش��دد 
املرحلة التى مير بها الوطن اآلن تتطلب 
األم��ن  لتوفير  التكاتف  جميعا  منا 
القوية  مصر  بناء  أج��ل  ..م��ن  والعمل 
التنمية  حتقق  وطنية  ب��ش��راك��ة   ..
تنمية   .. واالجتماعية  االقتصادية 
تعتمد على مبدأ كفاية اإلنتاج القومى 
وعدالة التوزيع .. نعمل من أجل زيادة 
للقدرة  ب��اجل��ودة  وااله��ت��م��ام  اإلن��ت��اج 
الداخلية  األس��واق  فى  املنافسة  على 
توفير  أج��ل  م��ن  نعمل   .. واخل��ارج��ي��ة 
فى  احلق  وخاصة  للمواطنني،  احلقوق 

أول مايو تكريم لكل السواعد القوية 
التي تعمل في خدمة الوطن

وزير القوى العاملة يوجه رسالة تهنئة لعمال مصر في عيد العمال

عمال مصر حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات 
العمالقة التي شهد لها العالم

العمل مايو 2021

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر مبناسبة 
االحتفال بعيد العمال قال فيها  : »يف هذه املناسبة أقدم رسالة حب وتقدير لكل 

عامل علي أرض مصر.. من كل أطياف املجتمع اعترافا بأهمية دور العمال فى البناء، 
مشيرا إلي أنه  ال ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه، مشدًدا على الدور الكبير الذي 
يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية اإلنتاج يف الظروف التي 

مير بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(.
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الدولة المصرية ساندت العمال الذين تضرروا من 
توقف عملهم بسبب جائحة كورونا

مايو 2021العمل

العمل.  
رسالته  العاملة  القوي  وزير  واختتم 
لعمال مصر قائال : إن املستقبل الواعد 
ملصر اجلديدة الشابة العفية سيتحقق 

كان  تفانيكم  وأن  املتواصل  بعطائكم 
دائ��م��ا ب��داي��ة م��ش��وار االن��ط��الق نحو 
ساهر  عامل  لكل  منا  فتحية   ، التنمية 
يف عمله  مبصنعه ، حتية لكل يد تبني 

وتغرس وحتصد من األرض لتخرج لنا 
اخلشنة  لليد  حتية   ، الطيبة  الثمار 
 ، ورس��ول��ه  اهلل  يحبها  التي  الطاهرة 

حتية لعمال مصر يف يوم عيدهم .
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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة 
االحتفال بعيد العمال

.. تهنئة من وزير التموين .. وزير الداخلية يهنئ وزير القوى العاملة
والتجارة الداخلية

بعث الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة 

للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
اجلمهورية مبناسبة االحتفال 

بعيد العمال .  
وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى 

برقيته : »باألصالة عن نفسي، وباإلنابة 
عن أعضاء احلكومة، أتقدم بأسمى 

آيات التهانى القلبية، وأصدق التمنيات 

بهذه املناسبة التى نحتفل فيها بعيد 
العمال الذين يواصلون العمل ليال 

ونهارا إلميانهم بأن العمل هو الطريق 
األوحد لتحقيق التنمية الشاملة فى 
ربوع البالد؛ كى ينعم الوطن باألمن 

واالستقرار، داعيا املولى عز وجل أن 
ُيعيد هذه املناسبة على الرئيس مبوفور 
الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى 

عمال مصر األوفياء باخلير والرخاء.     

لرئيس  العهد  ال���وزراء  رئيس  وج��ّدد 
املزيد  احلكومة  ب��ذل  على  اجلمهورية 
تتمكن مصرنا  والعطاء؛ كى  من اجلهد 
استكمال  م��ن  ق��ي��ادت��ه  حت��ت  احلبيبة 
تشهدها  التى  التنموية  النهضة  مسيرة 
أفضل  غٍد  سعياً لتحقيق  حاليا،  البالد 
للشعب املصرى العظيم، وأن ينعم بحياة 
كرمية، وأن نحقق لألجيال املقبلة اخلير 

واألمن والسالم.

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 
العاملة  محمد  القوى  لوزير  تهنئة  برقية 
بعيد  السنوى  االحتفال  مبناسبة  سعفان 

العمال. وجاء نص التهنئة:
مناسبة  فى  الشرطة  وهيئة  يسرنى 
أن  العمال  بعيد  السنوى  االحتفال 
األخ���وة  وجل��م��ي��ع  لسيادتكم  نبعث 
املخلصني بأصدق  واألبناء عمال مصر 
فى  األمنيات  بأطيب  مقرونة  التهانى 
األذه��ان  إل��ى  تتهادى  األع��ي��اد  ذك��رى 
األم��ن��ي��ات ون��ح��ن ف��ى ع��ي��د ال��ع��م��ال 
بالدور  واعتزازنا  تقديرنا  على  نؤكد 
الشرفاء، ودورهم  الوطنى لعمال مصر 
وركائز  التقدم  مقومات  ترسيخ  ف��ى 
أصحاب  فهم  املجاالت  كافة  فى  البناء 
الصادقة،  وال��ع��زائ��م  العالية  الهمم 
الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة 
 .. مصر  اهلل  حفظ   .. الغالية  مصرنا 
وبارك فى أبنائه .. وسدد خطاهم فى 
مسيرة  دفع  أجل  من   .. مواقعهم  كافة 
االزده��ار  وحتقيق  الوطنية  التنمية 
فى كافة أرجاء البالد.. وكل عام وأنتم 

بخير.

وهنأ الدكتور على املصيلحى وزير التموين والتجارة 
مبناسبة  العاملة  القوى  وزير  سعفان  محمد  الداخلية 
 : برقيته  فى  وج��اء  العمال،  بعيد  السنوى  االحتفال 
أن  الداخلية  والتجارة  التموين  وزارة  وأسرة  »يشرفنى 
نرفع لكم أطيب التهانى مبناسبة عيد العمال« .. وكل 

عام وأنتم بخير .
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.. ومن وزير اإلنتاج الحربي

.. ومن وزير التنمية المحلية.. ومن وزير الموارد المائية والري

.. ومن رئيس هيئة قناة السويس 

.. ومن رئيس نقابة البتروكيماويات بفلسطين

.. ومن محافظ الدقهلية
وأرسل وزير الدولة لإلنتاج 
مهندس محمد  اللواء  احلربى 
تهنئة  ب��رق��ي��ة  م��رس��ى  أح��م��د 
محمد  العاملة  ال��ق��وى  ل��وزي��ر 
العمال  عيد  مبناسبة  سعفان 
وجموع  يشرفنى   « فيها:  جاء 
أن  احلربى  باإلنتاج  العاملني 
التهانى  ب��أص��دق  لكم  نتقدم 
ال��ق��ل��ب��ي��ة م���ق���رون���ة ب��أط��ي��ب 
التمنيات مبناسبة عيد العمال 
وتعالى  سبحانه  اهلل  داع���ني 
بالصحة  ع��ل��ي��ك��م  ي��ع��ي��ده  أن 
والسعادة ودوام التوفيق وعلى 
من  باملزيد  احلبيبة  مصرنا 
.. وكل عام  واالزده��ار  الرقى 

وأنتم بخير .

وهنأ الدكتور محمد عبد العاطى 
محمد  وال���رى  املائية  امل���وارد  وزي���ر 
سعفان وزير القوى العاملة  مبناسبة 
االحتفال السنوى بعيد العمال، وجاء 

ببرقيته :
عن  نيابة  ويشرفنى  يسعدنى   «
والرى  املائية  املوارد  بوزارة  العاملني 
لكم  أبعث  أن  نفسى  عن  وباألصالة 
أصدق التهانى القلبية بهذه املناسبة 
ويرعاكم  يحفظكم  أن  اهلل  داع���ني 
ويحقق على طريق اخلير والرفاهية 
والسالم خطاكم لتحققوا آمال شعب 
 .. بخير  وأن��ت��م  ع��ام  وك��ل   .. مصر  
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

التنمية  وزي���ر  أرس���ل  كما 
املحلية اللواء محمود شعراوى 
ال��ق��وى  ل��وزي��ر  تهنئة  ب��رق��ي��ة 
قال  سعفان  محمد  العاملة 

فيها :
لكم  أتقدم  أن  يسعدنى   «
ب���أص���دق ال��ت��ه��ان��ى وأط��ي��ب 
عيد  مب��ن��اس��ب��ة  ال��ت��م��ن��ي��ات 
أهم  يعدون  الذين   ، العمال 
وأثبتوا أنهم  اإلنتاج،  عناصر 
س���واع���د م��ص��رن��ا ال��غ��ال��ي��ة 
حفظكم  املخلصني،  وعمالها 
اهلل ورعاكم وسدد على طريق 

احلق خطاكم .

ك��م��ا أرس���ل ال��دك��ت��ور أمي���ن مختار 
لوزير  تهنئة  الدقهلية برقية  محافظ 
بهذه  سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى 

املناسبة قال فيها :
أب��ع��ث  أن  وي��ش��رف��ن��ى  »ي��س��ع��دن��ى 
وأطيب  القلبية  التهانى  بخالص  لكم 
مصرنا  اح��ت��ف��ال  مبناسبة  األم��ن��ي��ات 
وان��ت��ه��ز ه��ذه  ال��ع��م��ال،  بعيد  ال��غ��ال��ي��ة 
املناسبة ألعرب  لكم عن عظيم التقدير 
املخلصة  الوطنية  جلهودكم  واالمتنان 
العزيز  لوطننا  والرقى  التقدم  لتحقيق 

مصر .
وفقنا اهلل جميعا لتحقيق غد أفضل 
ملصرنا الغالية فى ظل القيادة الرشيدة  
رئيس  السيسى  الفتاح  عبد  للرئيس 

اجلمهورية .. وكل عام وأنتم بخير .

وت���ل���ق���ى وزي������ر ال���ق���وى 
ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان 
برقية تهنئة من رئيس هيئة 
قناة السويس الفريق أسامة 
رب��ي��ع مب��ن��اس��ب��ة االح��ت��ف��ال 
فيها  ج����اء  ال��ع��م��ال  ب��ع��ي��د 
نفسى  ع���ن  ب��األص��ال��ة   »:

قناة  هيئة  أسرة  عن  ونيابة 
مشاعر  وب��ك��ل   ، ال��س��وي��س 
الود نتقدم لكم وإلى قيادات 
وجموع عمال مصر بأصدق 
مبناسبة  القلبية  التهانى 

عيد العمال .
وإننا نغتنم هذه املناسبة 

السعيدة للتعبير عن أسمى 
والتقدير  اإلع����زاز  معانى 
مصر  لعمال  الوطنى  للدور 
فى حتقيق التنمية الشاملة 
، داعني املولى عز وجل بأن 
يحفظ مصر وشعبها من كل 
مكروه وسوء، وأن يوفقكم ملا 

احلبيبة  ملصرنا  اخلير  فيه 
والرفعة  التنمية  وحتقيق 
ملصر وشعبها العظيم  حتت 
للرئيس  ال��رش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
عبد الفتاح السيسى رئيس 
األعلى  والقائد  اجلمهورية 

للقوات املسلحة.

النقابة  رئيس  أحمد  احلاج  أسامة  وأرسل 
العامة للبتروكيماويات والغاز مستشار االحتاد 
العام لعمال فلسطني برقية تهنئة لوزير القوى 
قال   ، املناسبة  بهذه  سعفان   محمد  العاملة 

فيها :
العامة  النقابة  إدارة  مبجلس  لنا  يطيب 
وعموم العاملني بقطاع البتروكيماويات والغاز 
يف فلسطني أن نتوجه لكم ومن خاللكم لعمال 
بأجمل  البطل  وشعبها  الشقيق  مصر  وشعب 
آيار   من  األول  مبناسبة  والتبريكات  التهاني 

عيد العمال العاملي، آملني كل التقدم واالزدهار 
لعمال مصر الشقيقة والعالم العربي وحتقيق 
املزيد من االجنازات واملكتسبات ورفع مستوى 

املعيشة والكرامة والرفاه االجتماعي .
وأننا علي ثقة تامة بأن جهودكم وقيادتكم 
العاملة  الطبقة  وم��ك��ان��ة  ق���درة  م��ن  سترفع 
ومتكينها من مواجهة التحديات التي تفرضها 

املتغيرات الدولية .
عاشت الطبقة العاملة العربية .. وتفضلوا  

بقبول فائق التحية والتقدير .
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الدكتور  مع  اجتماعه  خالل  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  استعرض 
بها  قام  التى  األخرية  الزيارة  نتائج  الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبوىل  مصطفى 

رئيس مجلس الوزراء إىل ليبيا على رأس وفد وزارى رفيع املستوى.
أوجه  كافة  وتقديم  املصرية  اإلمكانات  بتسخري  الرئيس  وجه  وقد 
املساعدات املمكنة لدعم األشقاء الليبيني فى جميع املجاالت، وزيادة فرص 
تحسني  األوضاع  على  يساعد  بما  الشقيقني،  البلدين  بني  املتاحة  التعاون 
الطريق  خارطة  تنفيذ  ويدعم  واالستقرار،  األم��ن  وتحقيق  االقتصادية 

املتوافق عليها وصواًل إىل االستحقاق االنتخابى فى ديسمرب املقبل.
التى  واملوضوعات  امللفات  مختلف  مدبوىل  مصطفى  الدكتور  واستعرض 
البعثات  فتح  إعادة  حول  التوافق  فيها  بما  الليبي،  الجانب  مع  مناقشتها  تم 
أقرب  فى  غازى  وبنى  طرابلس  من  كٍل  فى  ليبيا  فى  املصرية  الدبلوماسية 
الليبية من مصر بدعم ليبيا من  وقت، باإلضافة إىل طلب رئيس الحكومة 
خالل اتخاذ اإلجراءات العاجلة لعودة العمالة املصرية إىل ليبيا، وكذا تيسري 
حركة التنقل بني البلدين، حيث تم التوافق فى هذا الصدد على سرعة وضع 
ذات  واملجاالت  املصرية  العمالة  وضع  لتنظيم  الخاصة  واألطر  الضوابط 
خاصًة  املصرية،  بالشركات  االستعانة  إىل  باإلضافة  بها،  للعمل  األولوية 
فى قطاعات الكهرباء والبنية التحتية واإلسكان واملواصالت، وذلك لتنفيذ 

املشروعات املختلفة املقرر طرحها خالل الفرتة القادمة فى ليبيا.
االتفاق  من  الزيارة  عنه  أسفرت  ما  إىل  الوزراء  مجلس  رئيس  أشار  كما 
العليا  الليبية  املصرية  اللجنة  أعمال  انعقاد  الستئناف  موعد  تحديد  على 

املشرتكة خالل األسابيع املقبلة، وذلك ألول مرة بعد توقفها منذ عام 2009.

السيسى يطلـع على نتائج زيــارة 
رئيـــس مجلــس الـوزراء إلى ليبيا

الرئيس يوجه بتسخري اإلمكانات املصرية وتقديم كافة أوجه 
املساعدات املمكنة لدعم األشقاء  الليبيني
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ومب��ق��ت��ض��ى ه���ذه امل��ق��دم��ة امل��ش��ت��رك��ة، ق���ام دول����ة ال��دك��ت��ور مصطفى 
وزارى  وف��د  رفقة  العربية،  مصر  جمهورية  فى  ال���وزراء  رئيس  مدبولي، 
رفيع املستوى بزيارة إلى دولة ليبيا يوم الثالثاء املوافق 20 أبريل 2021 
، حيث حظى خاللها باستقبال دولة عبداحلميد دبيبة، رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية مع عدد من مسؤولى احلكومة الليبية، الذى ثمن دور 
حيث  الليبية،  الفرقاء  نظر  وجهات  تقريب  فى  ال��ري��ادى  الكنانة  أرض 
أثمرت جهودها مع املساعى العربية والدولية األخرى إلى رأب الصدع، 
وتوحيد الصف والكلمة فى بالدنا احلبيبة، كما مت خالل هذه الزيارة 
الهامة التباحث فى ُجل القضايا السياسية واالقتصادية ذات االهتمام 
املشترك، واتسم اللقاء بتطابق وجهات النظر حيالها ، ووضوح الرؤية 
ال��ع��زم األك��ي��د للسير نحو تطوير  ال��ن��واي��ا، م��ع  التى انبثقت م��ن ص��دق 
العالقات الثنائية فى شتى املجاالت، وعلى مختلف صعدها السياسية، 

واالقتصادية، واالجتماعية.

االستثنائية  ال��ظ��روف  ظ��ل  ف��ى  اجل��ه��ود  تنسيق  حتمية  على  وب��ن��اء 
املشترك، مت عقد  التعاون  العريضة ملسار  الراهنة، وصياغة اخلطوط 
القضايا  ُج��ل  تناول  اجلانبني  بني  طرابلس  مدينة  فى  موسع  اجتماع 
والعالقات الثنائية ذات االهتمام املشترك، حيث بحث اجلانبان ما يلي:

وإمكانية  البلدين،  بيين  املستمر  التنسيق  أهمية  اجلييانييبييان  أكييد    •
توحيد موقفهما من مختلف القضايا الثنانية، واإلقليمية، والدولية، 
مع التأكيد على أهمية حماية ليبيا لسيادتها على أراضيها ، ووحدتها 

السياسية، واستقاللها. 
الوطنية هما  الوحدة  الرئاسة، وحكومة  أن مجلس  التأكيد على   •
نتائج  أفرزتها  والتى  ليبيا،  فى  الوحيدة  الشرعية  التنفيذية  السلطة 

االنتخابات فى اجتماع احلوار السياسى الليبي. 
•  اإلعالن عن عزم اجلانبن على العمل بالتنسيق والتعاون، وتبادل 
اخلبرة والرأى إلجراء العملية السياسية، التى ستؤدى إلى االنتخابات 

أصدرت ليبيا ومصر إعالنا مشرتكا فى ختام زيارة وفد مصرى رفيع املستوى برئاسة 
خاللها  التقى  طرابلس  الليبية  للعاصمة  مدبوىل  مصطفى  املصرية  الحكومة  رئيس 

بنظريه الليبى عبد الحميد دبيبة والوفد الزائر.
وجاء فى مقدمة  اإلعالن املشرتك :«انطالقًا من عالقات األخوة املتينة، وحسن الجوار 
والقاسم التاريخى املشرتك، الذى أفرز روابط الدم، ووحدة املصري، ووشائج القربى التى 

تربط الشعبني الشقيقني فى دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية.
ورغبتهما  البلدين،  قيادتا  بها  تضطلع  التى  املوحدة  السياسية  ل��إرادة  وتجسيدا 
االسرتاتيجية؛  والشراكة  التكامل  إىل  املشرتك  التعاون  بمستوى  الرقى  فى  السامية 
والوئام،  األمن  يسودها  مشرتكة  زاهرة  حياة  فى  شعبيهما  طموحات  مع  يتواءم  بما 

والرتابط االجتماعى واالقتصادى التام.
وملتابعة وتقييم ملف التعاون، وما تضمنه من نتائج تصب فى تكريس مسرية التعاون 
الثنائي، وتطوير آفاقها املختلفة لخدمة البلدين الشقيقني، وتكريس رغبتهما الصادقة 

فى تحقيق األهداف املرجوة، وإزاحة كل ما من شأنه أن يقف حائال دون ذلك.
ورغبة منهما فى تعزيز العالقات الثنائية املشرتكة، والتنسيق من خاللها فى توحيد 
اإلقليمية  مستوياتها  فى  السياسية  القضايا  جُل  تجاه  موحدة  سياسة  وبناء  الرؤى، 

والدولية، وبحث السبل الكفيلة بتطويرها لخدمة املصالح املشرتكة لكال البلدين.

إعالن مصرى ليبى مشترك بعد زيـــــــــــــــــــارة رئيس وزراء مصر إلى ليبيا
التنسيق املستمر بني البلدين وتوحيد موقفهما  من مختلف القضايا الثنانية
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إعالن مصرى ليبى مشترك بعد زيـــــــــــــــــــارة رئيس وزراء مصر إلى ليبيا

التأكيد  م��ع  وم��ح��ددة،  سلسة،  بطريقة   2021 ديسمبر   24 ف��ى  العامة 
على أن حل املشاكل السياسية ال يتأتى إال من خالل الطرق السياسية 
السلمية، التى أقرتها املواثيق السياسية الدولية، واملحلية ذات الشأن.

•  التأكيد على دور جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومساهماتها 
البناءة فى ضبط األمن املشترك، واالستقرار مبا يضمن سالمة أراضى 

اجلانبني. 
•  وضع صيغة للعالقات بن البلدين وفق رؤية جديدة من منظور 
م��ن حت��والت  وم��ا يفرضه  وال��دول��ي��ة،  ال��ع��الق��ات اإلقليمية  ف��ى  التطور 
أى  البلدين  جتنيب  إل��ى  ي��ؤدى  ومب��ا  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية 
دون اصطفافهما فى  دولية، ومبا يحول  أو  إقليمية  تدخالت خارجية 
التسريع  ويطلبان  منهما،  ألى  معادية  أو  مشبوهة  تكتالت  أو  محاور 

بخروج التشكيالت األجنبية املسلحة من األراضى الليبية. 
•  البحث عن صيغ مشتركة لعقد لقاءات بن البلدين على مختلف 
املستويات وبشكل دوري، مما يسهم فى تعزيز العالقات الثنائية، ويبنى 

جسور الثقة والوئام بينهما. 
بن  واالقتصادى  التجارى  التبادل  تشجيع  على  اجلانبن  حث    •
وتسهيل  واملستثمرين،  األع��م��ال  رج��ال  خ��الل  من  الشقيقني  البلدين 
زي��ادة  على  امل��ؤك��دة  الرغبة  م��ع  بينهما،  فيما  والبضائع  السلع  ح��رك��ة 
البلدين  الفعاليات االقتصادية فى  التجارية من خالل حث  املبادالت 
مع  فاعلة،  ش��راك��ة  تكوين  على  وتشجيعها  مباشرة،  ات��ص��االت  إلج���راء 
ض���رورة امل��ش��ارك��ة ف��ى األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة وامل��ع��ارض، ال��ت��ى ت��ق��ام فى 

أراضيهما. 
إليه  مييشييتييرك مختص يعهد  عييمييل  فييريييق  عييلييى تشكيل  االتييفيياق    •
العمل على حتديث اإلطار القانونى املوقع بني البلدين الشقيقني مبا 

ويضمن   ، مجاالتها  فى  ط��رأت  التى  والتطورات  التغيرات  مع  يتالءم 
املصلحة املشتركة للجانبني. 

العليا  للجنة  عييشييرة  احلييادييية  الييييدورة  اجتماعات  لعقد  الييدعييوة    •
إطار  فى  عنها  املنبثقة  القطاعية  واللجان  املصرية،  الليبية  املشتركة 

تطوير وتعزيز عالقات التعاون املشترك بني البلدين.

التأكيد على دور مصر ومساهماتها البناءة فى ضبط األمن املشرتك  
واالستقرار بما يضمن سالمة أراضى الجانبني

تشجيع التبادل التجارى واالقتصادى بني البلدين
 وتسهيل حركة السلع والبضائع فيما بينهما
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ال��دك��ت��ور مصطفى م��دب��ول��ي، ونظيره  ال����وزراء  رئ��ي��س مجلس    عقد 
مؤمترا  دبيبة،  احلميد  عبد  الليبية  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئيس 
، ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س، وذل���ك ع��ق��ب انتهاء  صحفيا ف��ى خ��ت��ام زي���ارت���ه 
ال��وزاري��ني  الوفدين  بحضور  اجلانبان  عقدها  التى  املوسعة  املباحثات 

وعدد من مسئولى البلدين.
امل��ؤمت��ر الصحفي، عن  ال��دك��ت��ور مصطفى م��دب��ول��ي، خ��الل   وأع���رب 
زي��ارة لرئيس  أول  والتى تعد  ليبيا،  الثانى  بلده  سعادته احلقيقية فى 
من  ك��ان   : وق���ال  الليبية،  ل��أراض��ى  طويلة  ف��ت��رة  منذ  مصرية  حكومة 
حسن احلظ أن أنال هذا الشرف وأتواجد معكم اليوم مع زمالئى من 
الفتاح  عبد  الرئيس  حتيات  أنقل  أن  لى  واسمحوا  املصرية،  احلكومة 
وحلكومة  الليبى  للشعب  ال��ع��رب��ي��ة،  مصر  جمهورية  رئ��ي��س  السيسي، 
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، ومت��ن��ي��ات��ه ل��ك��م جميعا ب��ك��ل ال��ن��ج��اح وال��ت��وف��ي��ق فى 
حتقيق خارطة الطريق ووحدة األراضى الليبية، وعودة الدولة الليبية 
القوية املتقدمة، وأن تسهم حكومتكم الرشيدة فى حتقيق وتنفيذ كافة 

املشروعات التى يصبو إليها الشعب الليبي.
وال��رواب��ط  العالقات  عمق  ع��ن  مدبولى  مصطفى  الدكتور  وحت��دث   
فى  بجذورها  ومتتد  طويلة  لسنوات  الشعبني  بني  تربط  التى  القوية 
املصريني  املاليني من  كان هناك  وق��ال: قبل عام 2011  التاريخ،  أعماق 
الذين يعملون فى األراضى الليبية، إلى جانب عالقات املصاهرة املمتدة 
نعمل على  املرحلة  ه��ذه  اآلن فى  ونحن  التاريخية،  م��دار احلقب  على 

إعادة هذه العالقات إلى قمة نضوجها مجددا.
اتخاذها  فى  الليبية  الدولة  جنحت  التى  اخلطوات  كافة  ثمن  كما   
الليبية،  الطوائف  كافة  بني  واملصاحلة  الطريق  بخارطة  يتعلق  فيما 
تقوم  التى  اخلطوات  جميع  وشعبا  وحكومة،  قيادة،  مصر؛  فى  وندعم 
بها الشقيقة ليبيا، كما ندعم إجراء االنتخابات فى نهاية العام احلالي، 
وكعادتنا لن نتأخر فى دعم هذه اخلطوات الليبية املهمة كما لم نتأخر 

على كافة األصعدة فى الفترة املاضية، حتى تكللت املهام بنجاح.

وفى الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى 
أن مصر لن تدخر أى جهد فى دعم ملف التسوية الليبية الذى حتركت 
فيه على كافة األصعدة، مشيرًا إلى أن هذه اجلهود القت جناحا كبيرا 
وتوجت بالتوقيع على اتفاق أكتوبر 2020، مؤكدا على دعم مصر الكامل 
الليبية اجلديدة  التى تتخذها احلكومة  لكافة اإلج��راءات واخلطوات 
لتحقيق التنمية، مبرزًا فى هذا الشأن اتفاقيات التعاون املشترك التى 

وقعها اجلانبان اليوم فى ختام جلسة املباحثات الثنائية.
التى  الكامل لنقل اخل��ب��رات  إل��ى استعداد وح��رص مصر  أش��ار   كما 
املاضية فى كافة  الست  السنوات  األي��ادى املصرية على مدار  اكتسبتها 
مجاالت التنمية التى نشهدها اليوم، ألشقائنا فى ليبيا، والتى القت 
إشادة من العالم واملؤسسات الدولية، وذلك عبر التنسيق مع الوزارات 
االستعداد  أمت  على  ستكون  التى  املصرية  والشركات  املعنية  واجلهات 

للشراكة مع نظرائها فى ليبيا.
 ون���وه ال��دك��ت��ور مصطفى م��دب��ول��ى إل��ى أن��ه مت ال��ت��واف��ق م��ع اجلانب 
والطاقة،  الكهرباء  أبرزها  املجاالت،  من  عدد  فى  التعاون  على  الليبى 
وتكنولوجيا املعلومات، والبنية األساسية، وأضاف أنه مت التباحث فى 
العاملة،  وال��ق��وى  والصحة،  وامل��واص��الت،  والنقل  اإلس��ك��ان،  مشروعات 
والشركات بني  العالقات  الكبيرة فى  لعودة احلركة  بدايات  وميثل هذا 

كافة الكيانات املصرية والليبية خالل املرحلة املقبلة. 
  وخالل املؤمتر الصحفي، أعرب رئيس الوزراء الدكتور مدبولى عن 
متنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى 
حتقيق وحدة الشعب الليبى خالل املرحلة املقبلة، مكررًا حرص مصر 
بوحدة  الليبى  امل��واط��ن  وش��ع��ور  الليبية،  األراض���ى  وح���دة  على  الكامل 
املقبلة،  املرحلة  خالل  التنمية  عجلة  وب��دء  واألم��ن،  واالستقرار  دولته 

والتى حترص مصر على املساهمة فيها مع الشعب الليبى الشقيق.
حكومة  لرئيس  الشكر  بتوجيه  كلمته  م��دب��ول��ى  ال��دك��ت��ور  واخ��ت��ت��م   
بالتهنئة  تقدم  كما  االستقبال،  حفاوة  على  الليبية  الوطنية  الوحدة 

مدبولى: دعم مصرى كامل لكافة اإلجراءات والخطـــــــــــــــــــــــــــــوات التى تتخذها الحكومة الليبية الجديدة لتحقيق التنمية
خالل مؤتمر صحفى لهما بطرابلس

حريصون على نقل الخربات التى اكتسبتها األيادى املصرية على مدار 
السنوات الست املاضية فى كافة مجاالت التنمية ألشقائنا فى ليبيا
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مدبولى: دعم مصرى كامل لكافة اإلجراءات والخطـــــــــــــــــــــــــــــوات التى تتخذها الحكومة الليبية الجديدة لتحقيق التنمية

للشعب الليبى مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، متمنيا أن يعيده 
اهلل على شعبى البلدين باخلير واليمن والبركات.

م���ن ج��ان��ب��ه، ج���دد ع��ب��داحل��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة، رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الوطنية الليبية، الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد املرافق 
وأحيى  أحييكم   »: قائال  امل��ب��ارك  رم��ض��ان  بحلول شهر  هنأهم  كما  ل��ه، 
الشقيقة مصر، قيادة وحكومة وشعبا، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح 

السيسي، رئيس اجلمهورية«، متمنيا ملصر اخلير والرخاء واالزدهار. 
نتاجا  ك��ان��ت  وال��ت��ى  الليبية،  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  أن  وأض���اف 
ل��ل��ح��وار وامل��س��ار السياسى ال���ذى مت اخ��ت��ي��اره ب��دي��ال ع��ن م��س��ار العنف 
واالستقطاب والقوة، للمضى قدما فى سبيل خلق حالة من االستقرار 
انتخابات حرة نزيهة، ستبدأ  واملواطن، تنتهى بإجراء  واألم��ن للوطن 

معها مرحلة جديدة من التنمية. 
وأش����ار رئ��ي��س ال�����وزراء ع��ب��د احل��م��ي��د دب��ي��ب��ة إل���ى أن ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الوطنية تدرك متاما أهمية حالة التوافق والتعاون اإلقليمى والدولى 
لصالح  لتحقيقها  تسعى  ال��ت��ى  السياسية  األه����داف  ك��اف��ة  جن���اح  ف��ى 
ال��وط��ن وامل���واط���ن���ني، مضيفا أن���ه ت��رب��ط��ن��ا م��ع م��ص��ر ع��الق��ات عميقة 
وأواص���ر متينة م��ن األخ���وة  وامل��ص��اه��رة، فضال ع��ن املصالح املشتركة، 
وإيجاد  السياسى  احل��وار  تعزيز  فى  املصرى  ال��دور  كبير  بشكل  ونثمن 
املسار االقتصادى  الليبية من خالل استضافة اجتماعات  حل لأزمة 

واألمنى ضمن احلوار الليبي.

إقامة شراكات  أهمية  الليبية  الوطنية  الوحدة  رئيس حكومة  وأك��د 
فى  التنمية  أوج��ه  لتحقيق  امل��ج��االت، سعيًا  استراتيجية فى مختلف 
حتققت  التى  العملية  اخلطوات  دور  إل��ى  مشيرًا  الشقيقني،  البلدين 
فى هذه الزيارة لدفع العمل بتنفيذ الشراكة الثنائية بني البلدين إلى 
من  الدبلوماسى  التواجد  تعزيز  فى  يتمثل  ذل��ك  أن  موضحًا  األم���ام، 
خالل إعادة فتح السفارة املصرية على أرض ليبيا، الفتا فى هذا الصدد 
إلى أنه مت االتفاق على أن يتم هذا فى القريب العاجل، إلى جانب إعادة 
حركة الطيران املباشرة بني مطار القاهرة واملطارات الليبية، معلنا أنه 

سيتم غدًا تسيير أول رحلة طيران مباشرة إلى مطار القاهرة.
 ك��م��ا أك����د رئ���ي���س احل��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ع��ب��د احل��م��ي��د دب��ي��ب��ة أن����ه فى 
مت  فقد  الليبية،  املصرية  ال��ش��راك��ة  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة  التمهيد  إط��ار 
التوقيع على عدد من االتفاقيات فى مجاالت: الكهرباء، واالتصاالت 
والنقل  التحيتة،  البنية  مجاالت  جانب  إل��ى  املعلومات،  وتكنولوجيا 
واملواصالت، والقوى العاملة، باالضافة إلى اتفاقية فى مجال الصحة، 
كما أنه فى إطار دعم وتعزيز التعاون بني شركات القطاع اخلاص فى 
فى  مشتركة  م��ع��ارض  تنظيم  على  حاليا  العمل  ج��ار  ف��إن��ه  ال��ب��ل��دي��ن، 

مختلف املجاالت.
وفى ختام كلمته، تطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى 
رؤية ثمرة العمل املشترك مبا يحقق آمال وتطلعات الشعبني الشقيقني

دبيبة: تربطنا مع مصر عالقات عميقة  وأواصر متينة من األخوة  واملصاهرة 
 نثمن الدور املصرى فى تعزيز الحوار السياسى  وإيجاد حل لألزمة الليبية

التأكيد على أهمية إقامة شراكات اسرتاتيجية فى مختلف 
املجاالت سعيًا لتحقيق أوجه التنمية فى البلدين الشقيقني
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خالل جلسة املباحثات املوسعة بني الوفدين املصرى 
والليبى، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، اتفق اجلانبان 
على بدء التحضير لالجتماعات املقبلة للجنة العليا 
املشتركة بني مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ 200٩. 
ال��ب��ل��دي��ن أه��م��ي��ة م��راج��ع��ة كافة  وأك����د رئ��ي��س��ا وزراء 
االت���ف���اق���ي���ات ال���ت���ى مت ت��وق��ي��ع��ه��ا م���ن ق���ب���ل، م���ن أج��ل 
إل���ى حت��دي��ث، مع  ي��ح��ت��اج منها  م��ا  وت��ع��دي��ل  تقييمها 
كل  ف��ى  واتفاقيات  تفاهم  م��ذك��رات  مشروعات  اق��ت��راح 

املجاالت محل االهتمام املشترك. 
وأش�����ار اجل��ان��ب��ان إل���ى م���ا مت ال��ت��واف��ق ع��ل��ي��ه خ��الل 
امل��ب��اح��ث��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني وزي����رى ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة فى 
اجل��ان��ب��ني ح����ول ت��ن��ظ��ي��م م��ل��ف ال��ع��م��ال��ة، مب���ا يسمح 

باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة املصرية. 
هذا  أن  سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر  وأك���د 
امللف سيشهد تطورات إيجابية خالل الفترة القادمة. 
واستعرض وزيرا الكهرباء ما مت التوافق بشأنه فى 
املصرية  الشركات  ومساهمة  الكهربائي،  الربط  ملف 
ف��ى إن��ش��اء م��ح��ط��ات ت��ول��ي��د ك��ه��رب��اء ف��ى ل��ي��ب��ي��ا، حتى 
حل  فى  ال��رائ��دة  املصرية  التجربة  من  ليبيا  تستفيد 

االتفاق على بدء التحضير لالجتماعات المقبلة
للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا
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مشكلة نقص الطاقة. 
وفى مجال الصحة، أشارت وزيرة الصحة إلى ما سوف تسهم 
به وزارة الصحة املصرية فى دعم قطاع الصحة فى ليبيا، ال سيما 
فى مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل 
طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، 
وتزويده مبا يحتاج من  ليبيا  الطبى فى  القطاع  وك��ذا مساعدة 

أدوية وبروتوكوالت عالج كورونا. 
وزي��ر االسكان  املصرى االستعداد  أب��دى  وفى مجال اإلسكان، 
إسكان  مشروعات  وتنفيذ  اإلع��م��ار،  إع��ادة  جهود  فى  للمساهمة 
عن  زمنية قصيرة، فضالً  فترة  وف��ى  ال��ك��ف��اءة  م��ن  ع��ال  مبستوى 
امل��س��اه��م��ة ف��ى حت��دي��ث وت��ط��وي��ر ق��ط��اع امل��ي��اه وم��ح��ط��ات ال��ص��رف 

الصحى فى ليبيا. 
معرض  اقامة  على  االتفاق  مت  التجارى،  التبادل  مجال  وف��ى 

للمنتجات املصرية فى بنغازي، وعقد منتدى لرجال األعمال من 
اجلانبني. 

وف���ى م��ج��ال ال��ن��ق��ل، أك���د وزي���ر ال��ن��ق��ل امل��ص��رى ع��ل��ى أن ال����وزارة 
واحلكومة املصرية ستضمن استالم األعمال املنفذة من الشركات 
املصرية، وتسليمها لأشقاء فى ليبيا بأعلى مستوى من اجلودة، 

وفق املعايير واملواصفات القياسية العاملية. 
لتسيير خطوط  النقل  وزارة  اس��ت��ع��داد  ع��ن  ال��وزي��ر  أع��رب  كما 

مالحية مع املوانئ الليبية. 
هذا وقد أعرب رئيسا وزراء البلدين عن سعادتهما بحجم ما مت 
التوافق عليه بني ال��وزراء من اجلانبني، حيث قال رئيس الوزراء 
أول  وأنتم  الطريق  فتحنا  »لقد  املصرى  الوفد  مخاطبًا  الليبى 

الداخلني«. 



العمل مايو 2021 36

ش�����ه�����د ال������دك������ت������ور م���ص���ط���ف���ى 
م��دب��ول��ي، رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
، خ�����الل زي����ارت����ه إل�����ى ال��ع��اص��م��ة 
وعبد  م��ؤخ��را،  طرابلس  الليبية 
حكومة  رئيس  الدبيبة،  احلميد 
ال������وح������دة ال����وط����ن����ي����ة ال���ل���ي���ب���ي���ة، 
التوقيع على إحدى عشرة وثيقة 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ى بني 

البلدين فى مجاالت مختلفة.
وت���ض���م���ن���ت وث�����ائ�����ق ال����ت����ع����اون 
امل���ش���ت���رك م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب��ش��أن 
ال�����ت�����ع�����اون ال����ف����ن����ى ف������ى م���ج���ال 
امل������واص������الت وال����ن����ق����ل، وم����ذك����رة 
تنفيذ  فى  التعاون  بشأن  تفاهم 
م�����ش�����روع�����ات ال������ط������رق وال���ب���ن���ي���ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، وم����ذك����رة ت��ف��اه��م فى 

املجال الصحي.
م���ذك���رة  ع���ل���ى  ال���ت���وق���ي���ع   ومت 
مجال  فى  التعاون  بشأن  تفاهم 

رئيس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية  يشهــــــــــــــــــــــــــــــدان التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين
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تفاهم  وم��ذك��رة  العاملة،  ال��ق��وى 
ب����ش����أن االس����ت����ث����م����ار ف�����ى م���ج���ال 

الكهرباء.
ايضًا  التعاون  وث��ائ��ق  تضمنت 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ث����الث ات��ف��اق��ي��ات 
كما  الكهرباء،  تطوير  مجال  فى 
مت ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ذك��رة تفاهم 
بشأن الربط الدولى لالتصاالت، 
ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات 
ال��دول��ي��ة ف���ى م��ن��ظ��وم��ة االل��ي��اف 
ال���ب���ص���ري���ة، وم����ذك����رة ت��ف��اه��م فى 
وبناء  التقنى  التدريب  مجاالت 

القدرات.
وق����ع وث���ائ���ق ال���ت���ع���اون ال������وزراء 
املعنيون من اجلانبني، ومسئولو 

اجلهات املختصة.

رئيس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية  يشهــــــــــــــــــــــــــــــدان التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين
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، خالل  ال��وزراء  رئيس مجلس  الدكتور مصطفى مدبولي،  شهد 
زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا، وعبد احلميد الدبيبة، 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على مذكرة تفاهم 
بني كل من حكومة الوحدة الوطنية دولة ليبيا  ، وحكومة جمهورية 
ال��ع��ام��ل��ة بني  األي����دى  تنقل  وتسهيل  تنظيم  ب��ش��أن  ال��ع��رب��ي��ة  م��ص��ر 

البلدين .
وقع مذكرة التفاهم محمد سعفان وزير القوى العاملة املصرى ، 

وعلى العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي.  
ونصت مذكرة التفاهم  على تعهد الطرفان بالعمل على تشجيع 
لالحتياجات  وف��ق��ا  بينهما  فيما  العاملة  األي���دى  تنقل  وتنشيط 

الفعلية واألنظمة القانونية واإلدارية لكل منهما.
وألزمت الطرفان بصفة دورية بتبادل جميع البيانات واملعلومات 
الالزمة لتيسير تنقل األي��دى  العاملة فيما بينهما وعلى األخص 
: ظ��روف العمل وأح��وال املعيشة ، مبا فيها مستوى األسعار واحلد 
األدنى لأجور ونظام التأمينات االجتماعية )الضمان االجتماعي(، 
وأحكام اإلقامة ، واألنظمة القانونية واإلجراءات  اإلدارية اخلاصة 
مبغادرة العامل للدولة بقصد العمل فى اخلارج ، أو دخوله بقصد 

العمل بها ، وكذلك التسهيالت التى تقدمها فى كلتا احلالتني .
كما نصت مذكرة التفاهم على اعتراف كل طرف بالوثائق التى 
العلمية  واملؤهالت  املدنية  األخر فى شأن احلالة  الطرف  يصدرها 

واملهنية وشهادات اخلبرة وغيرها. 
ل��ك��ل ع��ام��ل ينتقل للعمل  ك��ت��اب��ي��ا  ال��ع��م��ل  ي��ب��رم ع��ق��د  وي��ج��ب أن 
ن��س��خ يحتفظ ص��اح��ب العمل  ، وي��ح��رر م��ن 3  ال��دول��ت��ني  ب��ني  فيما 
، وتودع الثالثة لدى وزارة العمل  بإحداها وتسليم الثانية  للعامل 
املختصة فى الدولة التى ينتمى إليها العامل  ويحدد العقد شروط 

االستخدام وظروفه .
ونصت مذكرة التفاهم أن يتحمل صاحب العمل الذى يستقدم 
عماال وفقا الحكام هذه املذكرة مصاريف سفر وعودة هؤالء العمال 

من الدولة التى يقيمون بها إلى الدولة التى يعملون فيها .
املذكرة  هذه  ألحكام  وفقا  للعمل  ينتقلون  الذين  العمال  يتمتع 

باحلقوق واملزايا التى يتمتع بها عمال الدولة التى ينتقلون للعمل 
، والراحة  ، ويشمل ذل��ك على األخ��ص األج��ور وساعات العمل  بها 
)الضمان  االجتماعية  التأمينات  ب��أج��ر  واإلج�����ازات   ، األس��ب��وع��ي��ة 

االجتماعى ( اخلدمات التعليمية والصحية ، وغيرها.
وي��ج��وز ل��ل��ع��م��ال ال��ذي��ن ي��ن��ت��ق��ل��ون للعمل ف��ي��م��ا ب��ني ال��دول��ت��ني ، 
عائالتهم  أصطحاب  بطلب  يتقدموا  ،أن  املذكرة  هذه  ألحكام  وفقا 
كلتا  فى  املختصة  السلطة  إل��ى  الطلبات  تقدم   ، بهم  التحاقهم  أو 

الدولتني وفقا للقوانني الوطنية لكل دولة . 
 ويحق للعمال الذين  ينتقلون للعمل بني الدولتني وفقا الحكام 
هذا املذكرة أن يحولوا جزءا من أجورهم إلى الدولة التى ينتمون 

إليها ، وفقا للتشريعات الوطنية لكل دولة .
ونصت املذكرة على أن ينظم دخول العمال املصريني للعمل فى 
دولة ليبيا الشقيقة، بناء على طلب وزارة العمل والتأهيل الليبية 
سوق  الحتياجات  ووفقا   ، املصرية  العاملة  القوى  وزارة  إل��ى  يقدم 
التى  والقطاعات  واملهن  املطلوبة  اإلع��داد  حيث  من  الليبى  العمل 
الليبى  التى يحددها اجلانب  ال��ش��روط   وفقا  وذل��ك   ، بها  يعملون 

بشأن التخصصات املطلوبة.
بيانات  قاعدة  بإنشاء  املصرى  اجلانب  يقوم  أن  على  نصت   كما 
ليبيا  بدولة  العمل  الراغبني فى  العمال  أسماء  الكترونية تتضمن 
إلكترونيا  ربطها  يتم  أن  على   ، الليبى  اجلانب  الحتياجات   وفقا 
الط��الع  م��ت��اح��ة  وت��ك��ون  الليبية  وال��ت��أه��ي��ل  ال��ع��م��ل  وزارة  مبنظومة 
املسميات  توحيد  على  العمل  مع  الكترونيا  عليها  الليبى   اجلانب 

واألكواد اخلاصة بالعمالة املصرية واملعمول بها فى دولة ليبيا .
وي��ل��ت��زم اجل��ان��ب امل��ص��رى ب��ض��م��ان ص��ح��ة امل��ع��ل��وم��ات الشخصية 
والشهادات الصحية املوجودة مبنظومة الربط اإللكترونية  لطالبى 
العمل  ف��رص  الليبى بضمان صحة  ويلتزم اجلانب   ، العمل  ف��رص 

والتحقق من جدية أصحاب هذه الفرص .
الليبى اجلانب  ي��زود اجلانب  أن  التفاهم ض��رورة  وأك��دت مذكرة 
امل��ص��رى ب��أس��م��اء ال��ع��م��ال ال��ذي��ن ي��ت��م اخ��ت��ي��اره��م م��ن ق��ب��ل أص��ح��اب 
، بنسخ من عقود عملهم  األعمال بعد دف��ع رس��وم تصاريح  العمل 

 »سعفان« و »الرضا« يوقعان مذكرة تفاهم لتنظيم 
وتسهيل تنقل األيدى العاملة بين مصر وليبيا
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الستكمال توقيعها من العمال وإعادتها إلى اجلانب الليبى على أن 
يبدأ سريان تصريح العمل من تاريخ دخول العامل الى دولة ليبيا 

واملثبت  على جواز سفره.
القادمني   للعمال  وإرش���اد  توعية  نشرات  املصرى  اجلانب  يصدر 
إلى  ح��ال دخولهم  اتباعها  التى يجب  اإلج���راءات  بشأن  ليبيا  إل��ى 
األراض����ى الليبية ، وع��ل��ى األخ����ص  االل���ت���زام ب��أح��ك��ام ع��ق��د العمل 
وش��روط��ه ،وامل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ى تستوجب ات��خ��اذ إج����راء ق��ان��ون��ى ضد 

العامل وفقا للتشريعات الليبية الوطنية.
كان  إذا  ليبيا تصريح عمل  إل��ى  ق��دم  م��ص��رى  ع��ام��ل  أى  ال مينح 

قدومه بقصد الزيارة أو املرور ويلتزم اجلانبان بعدم تشغيل العمالة 
املصرية فى ليبيا إال وفقا لإلجراءات  املتفق  عليها بني البلدين.

يتم استيفاء إجراءات  العمالة التى وقع عليها االختيار للعمل 
بليبيا مبكاتب ملحقى العمل الليبية املتواجدة مبصر ، مع ضرورة 
إتاحة فرصة لالطالع على أسماء راغبى العمل الذين وقع عليهم 
القائمني  التعديل واحل��ذف  واإلضافة من قبل  االختيار دون حق 
على ذلك ، وقبل إحالة املستندات للحصول على التأشيرات من قبل 

اجلهات الليبية املختصة .
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مبادرة رئاسية ساهمت فى مواجهة 
أعباء كورونا للعائدين من الخارج
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»نورت بلدك«
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املركزى  القطاع  رئيس  عبدامللك  محمد  املهندس  أكد  البداية  فى 
التجارة  ل���وزارة  التابع  املشروعات  تنمية  بجهاز  اإلقليمية  للمكاتب 
والفنية  املالية  اخلدمات  كافة  لتقدمي  يسعى  القطاع  أن  والصناعة 
ممن  اخل���ارج،  م��ن  العائدين  وامل��واط��ن��ن  الشباب  جلميع  والتدريبية 

فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة فيروس كورونا؛ ذلك ملساعدتهم 
فى  خبراتهم  تناسب  صغيرة  مشروعات  إلق��ام��ة  ودعمهم 

واخل��دم��ي��ة  وال��ت��ج��اري��ة  الصناعية  امل��ج��االت  مختلف 
والزراعية.

وأض���اف أن ف���روع اجل��ه��از بكافة امل��ح��اف��ظ��ات قد 
املواطنن  الستقبال  ك��اف��ة  االس��ت��ع��دادات  ات��خ��ذت 
العائدين من اخلارج ملساندتهم ومساعدتهم فى 
ال��ت��ى يقدمها  احل��ص��ول على مختلف اخل��دم��ات 
اجل���ه���از وذل�����ك ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل امل��ي��س��ر 

إلقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك 
منذ اإلعالن عن املبادرة. 

وأش���ار »عبد امل��ل��ك« إل��ى أن امل��ب��ادرة تهدف أيضا إلى 
مشاركة  املستهدفن من مبادرة »نورت بلدك« فى الدورات 

املشروعات،  ه��ذه  إلقامة  الضرورية  امل��ه��ارات  إلكسابهم  التدريبية 
املتاحة  االسترشادية  اجل��دوى  دراس��ات  من  االستفادة  إلى  باإلضافة 
مجانا بفروع اجلهاز والتى متكنهم من اختيار فرص استثمارية جيدة 

مبحافظاتهم والبدء فى العمل واإلنتاج.
واستطرد »عبد امللك« قائال : منلك من الدعم الكثير إلجناح هذه 
املبادرة، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية دائمة االطالع على 
من  التسهيالت  كافة  تقدمي  يتم  أن��ه  خاصة  يوميا،  التنفيذ  مراحل 
امل��ب��ادرة شهدت تسجيل ع��دد من  أن  ال��س��ادة املحافظن، مضيفا  قبل 
أصحاب املهن املختلفة من أصحاب العمالة الفنية احلرفية، واإلدارة 
والتسويق، واملجال التجارى واملصرفى، والهندسة والبناء والسياحة 

والفنادق والزراعة.
وم��ن جانبه أش���اد امل��ح��اس��ب عبد ال��رح��م��ن ال��زع��ي��م رئ��ي��س مجلس 

من  العائدين  لتشغيل  الرئاسية  باملبادرة  ب��در  مدينة  أمناء 
اخلارج والذين تأثروا بسبب جائحة كورونا خالل الفترة 

املاضية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تعزيز التعاون بن 
االقتصادية  اخلطط  وتنفيذ  احلكومية،  اجل��ه��ات 

ب���إدم���اج امل��ص��ري��ن ف���ى اخل������ارج، واالس���ت���ف���ادة من 
م���ه���ارات���ه���م ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ش���ام���ل���ة، ودع���م 
الرؤية السياسية باالستثمار فى العنصر البشرى 
اس��ت��ك��م��ااًل للمرحلة األول����ى، وال��ت��ى أس��ه��م��ت فى 

ت���وف���ي���ر ف�����رص ال���ت���دري���ب وال���ت���أه���ي���ل ل��ل��م��ص��ري��ن 
العائدين من اخلارج.

وأض����اف »ال��زع��ي��م« امل��دي��ن��ة ج��اه��زة مت��ام��ا لتنفيذ 
أه����داف امل���ب���ادرة م��ن خ���الل ع���دد م��ن امل��ن��اط��ق الصناعية 

الشاسعة املتواجدة بها، مشيرًا إلى وجود تنسيق بن جمعية 
الهجرة  ووزارت����ى  اجل��دي��دة  امل���دن  ف��ى  األم��ن��اء  املستثمرين ومجالس 

والتخطيط من أجل إجناح املبادرة.
وي��رى أن اإلج���راءات الالزمة لتنفيذ امل��ب��ادرة مهم ج��دا، وذل��ك من 
خ��الل إط���الق م��وق��ع بها م��ن قبل وزارة الهجرة وق��ي��ام ع��دد كبير من 
من  األول���ى  الشهور  خ��الل  بياناتهم  بتسجيل  اخل���ارج  م��ن  العائدين 

اإلع���الن ع��ن امل��ب��ادرة، م��ؤك��دًا استمرار تلك اجل��ه��ود املبذولة م��ن قبل 
اجلهات املختصة لدعم املبادرة. 

 وأشار »الزعيم« إلى أنه مت االتفاق على قيام وزارة الهجرة مبوافاة 
على  م��وزع��ة  ال��ع��ائ��دة  العمالة  أع���داد  بحصر  املحلية  التنمية  وزارة 
حصر  إع���داد  املحلية  التنمية  وزارة  تتولى  أن  على  املحافظات، 
باملحافظات  املوجودة  والفرص االستثمارية  العمل  فرص 
املستهدفة وموافاة وزارتى الهجرة والصناعة بها وكذا 

مقترحات املحافظن فى هذا الشأن. 
أب��رز املحافظات املشاركة فى تنفيذ  ون��وه إلى أن 
امل��ب��ادرة هى محافظات س��وه��اج، وأس��ي��وط، واملنيا، 
والشرقية،  والغربية،  والدقهلية،  والقاهرة،  وقنا، 

واجليزة، والوادى اجلديد، وكفر الشيخ.
ومن ناحية أخ��رى قال املهندس عالء السقطى 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن إن ج���ه���از تنمية  رئ���ي���س احت�����اد  ن���ائ���ب 
املشروعات قام بناء على قاعدة البيانات التى أتاحتها 
مبا  ب��االت��ص��ال  االق��ت��ص��ادي��ة  والتنمية  التخطيط  وزارة 
ي��زي��د ع��ل��ى 7 آالف م��واط��ن ع��ائ��دي��ن م��ن اخل�����ارج، وت��ض��رروا 
والدقهلية  والغربية  سوهاج  محافظات  من  أغلبهم  كورونا  أزم��ة  من 
للوقوف على  العربية  ال��دول  للعودة من بعض  واض��ط��روا  وأس��ي��وط، 
يتيحها  ال��ت��ى  ب��اخل��دم��ات  وتعريفهم  العملية  وم��ه��ارات��ه��م  خبراتهم 
اجلهاز فى مجال متويل املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى 

تتفق مع إمكاناتهم مما يضمن لهم النجاح واالستمرار.
العائدين من اخل��ارج باملزايا  املواطنن  أنه يتم تعريف  إلى  وأش��ار 
ال��ذى  امل��ش��روع��ات  تنمية  ق��ان��ون  يتيحها  التى  اجل��دي��دة  والتيسيرات 
امليسرة  اإلج����راءات  ضمنها  وم��ن  قريبا  التنفيذية  الئحته  ستصدر 
ل��ت��س��ج��ي��ل واس���ت���ص���دار امل���واف���ق���ات وت���راخ���ي���ص ال��ت��ش��غ��ي��ل اخل��اص��ة 
ووض��ع  ال��ص��غ��ر،  ومتناهية  وال��ص��غ��ي��رة  املتوسطة  امل��ش��روع��ات  ب��إق��ام��ة 
الصناعية  املناطق  فى  املتاحة  الشاغرة  األراض��ى  لتخصيص  أولوية 
والسياحية واملجتمعات العمرانية وأراضى االستصالح الزراعى 
املشروعات  ه��ذه  ومساعدة  امل��ش��روع��ات،  من  النوعية  لهذه 
أي����ض����ا ف�����ى ال���ت���س���وي���ق م�����ن خ������الل ت���خ���ص���ي���ص ن��س��ب 
ال��ن��وع��ي��ة من  ه���ذه  ل��ص��ال��ح  احل��ك��وم��ي��ة  للمشتريات 

املشروعات. 
وأوض����ح » ال��س��ق��ط��ى« أن ال��ه��دف ال��رئ��ي��س��ى من 
من  التخفيف  النبيلة  امل���ب���ادرة  ه���ذه  إط���الق  وراء 
األع���ب���اء امل��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى امل��ص��ري��ن ال��ذي��ن يعملون 
داخل البالد والعائدين من اخلارج سواء من جراء 
ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا م��ن خ���الل مساعدتهم ع��ل��ى إق��ام��ة 
عمل  فرص  توفير  على  تساعدهم  جديدة  مشروعات 
الفائدة  تكون  وبالتالى  أيضا  ال��ب��الد  ف��ى  واملقيمن  لهم 

مزدوجة للطرفن . 
الصدد من خالل  الهجرة فى هذا  وزارة  »السقطى« بجهود  وأش��اد 
إطالقها للموقع اإللكترونى ملبادرة »نورت بلدك« مشيرًا إلى أنه يهدف 
إلى اإلسهام فى توفير البرامج التدريبية الالزمة من املتخصصن فى 
مختلف املجاالت، لتأهيل العمالة العائدة من اخلارج للعمل وتعزيز 

مهاراتهم مبا يتالءم مع احتياجات سوق العمل املصرى .

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلقت وزارتا الهجرة والتخطيط والتنمية االقتصادية 
مبادرة »نورت بلدك« بعد تداعيات أزمة كورونا فى معظم دول عالم، وذلك للتعرف على بيانات املصريني 

العائدين من الخارج، تمهيدا لدمجهما فى خطط ومشروعات التنمية واالستفادة من الخربات والتجارب 
الخاصة بهم، باإلضافة إىل توفري فرص عمل لهم بالتعاون مع أجهزة الدولة املختلفة.

عدد من خرباء االقتصاد واملهتمني بالشأن االقتصادى املصرى أكدوا على أهمية دعم املبادرة وتقديم 
كافة التسهيالت املمكنة من قبل املسؤولني بأجهزة الدولة، وبالتحديد باملحافظات التى تضم عددا 
كبريا من العاملني فى الخارج، مؤكدين على أن هذه الفكرة ستنجح وتؤتى ثمارها فى القريب العاجل 

خاصة أنها تتم برعاية رئيس الجمهورية .
»العمل« التقت عددا من املشاركني واملهتمني باملبادرة الرئاسية منذ بدايتها.

تحقيق: عادل عيد
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القلق  حلالة  نتيجة  كورونا،  جائحة  بسبب  النفسية  الضغوط  زادت 
املصاحبة لعدم اليقني من طريقة التعامل الصحيحة مع هذا املجهول، 
ومخاوف العدوى وتأثيرات التباعد االجتماعى والعزل اإلجباري، وقد 
عدة  عبر  النفسية  اآلث��ار  مع  التعامل  أهمية  من  املعطيات  ه��ذه  ع��ززت 
مناخ  وخلق  للوباء،  املباشرة  النفسية  اآلث���ار  معاجلة  بينها  م��ن  آل��ي��ات 
النفسية  الرفاهية  وحتقيق  اإليجابية  األفكار  وط��رح  إيجابى،  عاطفى 
»مايند«  جمعية  فى  علماء  ح��ذر  حيث  واالستقاللية،  ال��ذات  تقبل  عبر 
النتشار  السلبية  اآلث���ار  م��ن  بريطانيا  ف��ى  النفسية  للصحة  اخل��ي��ري��ة 
إلى  امل��ص��اب��ني..وأش��اروا  وغير  للمصابني  النفسية  الصحة  على  ال��وب��اء 
الذين  األش��خ��اص  ع��دد  ف��ى  ارت��ف��اع��ا ضخما  ال��ع��ال��م  أن يشهد  إمكانية 

يعانون من مشاكل نفسية بسبب طول أمد األزمة..
املناعة النفسية

لعب فيروس كورونا على مناعة اإلنسان، ولم يتوقف دور املناعة هنا 
السريرية  املتابعة  نتائج  كشفت  ول��ك��ن  فحسب،  امل���رض  م��واج��ه��ة  على 
ل���ل���ف���ي���روس اجل����دي����د ع����ن إص����اب����ة امل���ن���اع���ة ال��ن��ف��س��ي��ة، ب��ح��س��ب ح��دي��ث 
املرتبطة  ال��ظ��واه��ر  أن  م��ؤك��دا  البشرية،  التنمية  خبير  امل��اج��دى  م��ؤم��ن 
العصبية،  اخل��الي��ا  على  وت��ؤث��ر  النفسية  امل��ن��اع��ة  تصيب  ب���«ك��وف��ي��د-19« 
وتسبب خطرًا على الصحة العقلية للمصابني، وجتعل أعدادًا أكبر من 
النفسي، وأهمها االكتئاب حتى  األشخاص عرضة حلاالت االضطراب 
أهميةً عن  يقل  النفسى ال  الدعم  كورونا، مما يجعل  التعافى من  بعد 

العالج ذاته.
ب�«كوفيد-19« تكون مصدرًا للمعاناة من  إن اإلصابة  »املاجدى«  وقال 
الهوسى«  »االكتئاب  القطب  ثنائى  امل��زدوج  واالض��ط��راب  القلق  ح��االت 
فى تقلبات مزاجية مفرطة، وأن العزل الصحى للمصابني بفيروس 
النفسية  باالضطرابات  اإلصابة  احتماالت  يزيد  املستجد  كورونا 
واجتماعيًا  نفسيًا  دعمًا  يتطلب  مما  والتوتر«  والقلق  »االكتئاب 

خاصةً ملن يعانون الفقر والبطالة وسكان العشوائيات.
الضغوط  لديهم  تتزايد  )كوفيد-19(  أن مصابى  أكد  كما 
النفسية واالج��ت��م��اع��ي��ة ب��األخ��ص األُس����ر ال��ف��ق��ي��رة وال��ت��ى 
م��ن خطر تعرضهم  يزيد  م��ن ظ��روف سيئة، مم��ا  تعانى 
ل��إص��اب��ة ب���األم���راض ال��ن��ف��س��ي��ة، وال���دخ���ول ف���ى ح��ال��ة 
ق��ل��ق وال��ت��ف��ك��ي��ر ف���ى إص��اب��ت��ه��م ب��ال��ف��ي��روس وت��أث��ي��ره 
خاصةً  وال��ص��ح��ي��ة،  االجتماعية  أوض��اع��ه��م  على 
األشخاص الذين عانوا فى السابق من القلق 
والتوتر النفسى واالكتئاب، مما يفسر تزايد 

املشاكل اإلجتماعية واألسرية مؤخرًا.
ونصح فى ختام حديثه بأنه يجب 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن بني 
االه���ت���م���ام ب��ال��ص��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة 
ل��ل��م��واط��ن��ني، واحل���د من 
انتشار الفيروس، 

النائية  املناطق  لسكان  واالجتماعية  النفسية  الرعاية  تقدمي  وض��رورة 
بالقضاء  وال��رض��ا  امل��ن��اع��ة  ل��زي��ادة  بالنفس  ال��ث��ق��ة  لتحقيق  وال��ف��ق��ي��رة، 
وامتالك  والضعف،  القوة  نقاط  باهلل، ومعرفة  والثقة  والتوكل  والقدر، 
امل��دارك فى الدعم النفسى للمصابني بالفيروس ال  الشجاعة وتوسيع 

يقل أهميةً عن األدوية التى تعاجلهم منه.
اضطرابات نفسية

اإلج��راءات االحترازية فى  أهم  والتباعد االجتماعى،  املنزلى  العزل 
النفسية  الصحة  انعكس على  الذى  كورونا، األمر  التعامل مع فيروس 
لألهل  شديدا  واحتياجا  نفسيا  دعما  يتطلب  مما  وعائلته،  للمريض 
الكورونا  اكتئاب  امل��رض وبعدها، حتى ال يصل  واألص��دق��اء خ��الل فترة 
للرغبة ف��ى االن��ت��ح��ار، بحسب ال��دك��ت��ور ح���امت ع��ب��د ال��وه��اب اس��ت��ش��ارى 
األم��راض النفسية الذى أكد ض��رورة الدعم النفسى للمصاب، حتى ال 
السيطرة  أو عدم  األم��ان  املوت مبفرده، باإلضافة النعدام  أفكار  تطارده 

على األمور إذا حدثت مضاعفات.
وقال عبد الوهاب : مصاب الكورونا – خاصة املعزول منزليا – يقوم 
ي��ف��رض على  بعد إصابته  وف��ج��أة  ال��ع��ادى،  ي��وم��ه  كثيرة خ��الل  بأنشطة 
لهواجس  امل��رض، مما يعرضه  أهله من  نفسه عزلة قاسية، خوفا على 
املوت واملرض، كما تصاب األسرة نفسها بالرعب والقلق خوفا من تفشى 

املرض بها، األمر الذى يؤثر على نشاطها اليومى واالجتماعى.
ويشير »عبدالوهاب« إلى معاناة املصابني ذى الشخصية االنبساطية 
واالجتماعية أكثر من شخصيات األخرى، حلبها فى اخلروج والتواجد 
االجتماعى وسط البشر، بينما تتأثر األسر التى توجد بها حالة إصابة 
موضحا  امل��ص��اب،  الشخص  م��ن  أكثر  نفسيًا  املستجد  ك��ورون��ا  بفيروس 
العالم، لكن األسرة  املجهول حديث  املرض  املصاب اختبر  أن الشخص 
تكون أكثر خوفًا وقلقًا واضطرابا من املجهول، وفى بعض احلاالت كانت 
األسر تخشى االعتراف بإصابتها، حتى ال تخسر العالقات االجتماعية 

املحيطة بها فيما بعد.
الشم والتذوق

نعمة من نعم اهلل، وحاستان من احلواس اخلمس، لم يعرف اإلنسان 
قيمتهما إال عندما فقدهما، وبالرغم من الشفاء من األعراض األساسية 
ل� )كوفيد -19( إال أن حاستى الشم والتذوق ال تعود سريعا، حيث يؤكد 
أن مشكلة فقدان  وأذن وحنجرة  أن��ف  استشارى  اهلل  م��ازن فتح  الدكتور 
حاستى الشم وال��ت��ذوق هى أح��د األع���راض املميزة مل��رض »ك��وف��ي��د-19«، 
كورية  دراس��ة  حددتها  وإن  للمرض،  السريرية  املشاهدات  كشفتها  التى 
بأن 16 % من مصابى كورونا فقدوا الشم والتذوق، بينما بلغت النسبة  
السمنة هم  والشيوخ ومرضى  النساء  وكانت  66% من مرضى صينيني، 
أكثر عرضة لتأثر احل��واس، موضحا أن 12% من املرضى تأثروا أوال فى 
حاستى الشم والتذوق، بينما 3%  فقط  فقد حاستى الشم والتذوق هو 

العرض الوحيد لفيروس كورونا.
أض��اف أن املشاهدات أك��دت أن فقد الشم وال��ت��ذوق، كان مبثابة إنذار 
لإصابة بفيروس كورونا، منوها أن هؤالء املرضى كانوا أقل إصابة من 

غيرهم، فلم يحتاجوا مستشفى وال أجهزة تنفس.
وتابع: يستعيد غالبية املرضى حاستى الشم والتذوق بعد شفائهم 
بسرعة فى غضون أسبوعني، ولكن هناك بعض املرضى يعانون 
م��ن ف��ق��دان��ه��ا ع���دة أش��ه��ر، الف��ت��ا أن امل��ري��ض غ��ي��ر م��ع��د إذا زال��ت 
األعراض األساسية للمرض مثل انخفاض احلرارة وتعب 
اجلسم، ومضى 10 أي��ام على األق��ل منذ بداية 
املرض، حتى لو استمر غياب هاتني احلاستني 

مدة طويلة.

»إيجابى كورونا« نتيجة تؤكدها التحاليل الطبية لعزيز لدينا، بعدها يبدأ القلق والتوتر، وربما الرعب  
من مجهول فى معركة بقاء غري متكافئة، ففى هذه املرة يواجه اإلنسان عـدوًا غيـر مـرئى يبـدو ضعيفـًا 

مـن الناحية النظرية والطبية، ولكنه سريعا ما تحول إىل وباء عاملى ، يهدد بقاء اإلنسان وعامله.
وحتى بعد ظهور املالمح األساسية لـ » كوفيد 19 » والتعامل معه طبيا، بل والبدء فى تلك اللقاحات 
املناسبة له، يفاجئنا » فريوس كورونا » كل يوم بَاثار متباينة، منها اآلثار والضغوط النفسية التى ال 

يستهان بها على مستوى الفرد واالسرة سواء للشخص املصاب، أو املتوقع إصابته بسبب املخالطة، فيما 
أطلق عليه » فوبيا كورونا« ..

السطور القادمة تناقش َاثار ما بعد كورونا، وكيفية التعامل معها؟ 

تحقيق: انتصار سليمان
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قام محمد سعفان وزير القوى العاملة فى إطار جوالته امليدانية بتسليم  26660  وثيقة للتأمني التكافلى  ضد 
الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى املستديم والجزئي، منها نحو  5005 وثيقة لصغار الصيادين، و  

21655 وثيقة للعمالة غري املنتظمة بمحافظات أسوان ، وقنا ، واألقصر ، والفيوم ، ودمياط ، والشرقية ، وشمال 
سيناء، وتحملت قيمة بوالص التأمني علي 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 يجري حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة 

علي مستوى كافة املشروعات القومية علي 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 التكافلي هي حماية األسرة املصرية من املخاطر التى 

تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل املختلفة، وذلك بصرف تعويض له فى حاالت العجز الكلي والجزئي 
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، وهي أساس الحماية التى تقدمها الدولة ألبنائها ، وليعلم كل 
منهم أن الدولة املصرية لن ترتك أي 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 وبالتالي 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 يلي تفاصيل الجوالت امليدانية يف 7 محافظات:

فى إطار مبادرة »حياة كريمة«

لقوي العاملة يسلم 26660 وثيقة تأمين تكافلى  للصيادين والعمالة غير المنتظمة في 7 محافظات 
ير ا

وز
ل العمالة علي الطبيعة  بالمشروعات القومية لرعايتها صحيا واجتماعيا وتأمينيًا

سجي
 وت

صر
ح

ملف العدد
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سعفان يجوب 3 محافظات بالصعيـــــــــــــــــــــــــــــــــد لرعاية الفئات األكثر احتياجا
تسليم 9645 بوليصة تأمين تكافلى ضد الحـــــــــــــــــــــــــوادث للصيادين والعمالة غير المنتظمة بأسوان

واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، جوالته امليدانية ملحافظات 
الصعيد، ، حيث يزور خاللها محافظات أسوان واألقصر وقنا ، وذلك فى 
السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها  التى  كرمية«   »حياة  مبادرة  إط��ار 
لرعاية الفئات األكثر احتياجا ،  والعمالة غير املنتظمة وصغار الصيادين 
لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، 

ليحيوا حياة كرمية تليق بهم وحتقق طموحاتهم وأحالمهم.
أس��وان، ليؤكد ما وعدت  الوزير ملحافظة  زي��ارة  األول��ى  وكانت املحطة 
به الدولة املصرية، خالل زياراته املكوكية للمحافظات  والتواجد وسط 
العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب  عن كافة املشاكل واالسراع فى 
تذليلها واملساعدة فى حلها مع اجلهات املعنية املختلفة وتوفير الرعاية  
للعمالة غير املنتظمة  وصغار الصيادين وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات 

متكاملة وسليمة متهيدًا لتقدمي الرعاية على أرض الواقع.
وف���ى ه���ذا اإلط����ار ق���ام وزي���ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة محمد س��ع��ف��ان، يرافقة 
ب��ول��ي��ص��ة تأمني  أش���رف ع��ط��ي��ة، بتسليم 9645  ال���ل���واء  أس����وان  م��ح��اف��ظ��ة 
تكافلى ضد احلوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى املستدمي 
املنتظمة، و2590 لصغار الصيادين،  أو اجلزئى منها 7055 للعمالة غير 
وذل����ك ب��ح��ض��ور  م��ح��م��د ع��ب��د ال���وه���اب م��دي��ر م��دي��ري��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 

باملحافظة.
قرب  مبناسبة  غذائية  شنطة   180 بتسليم  واملحافظ  ال��وزي��ر  ق��ام  كما 
 5 تسليم  عن  فضال   ، العمالة  من  الفئة  ه��ذه  على  الكرمي  رمضان  شهر 
ش��ي��ك��ات ب��إج��م��ال��ى 25 أل���ف جنيه م��س��ان��دة ان��س��ان��ي��ة ل��� 5 ح���االت صحية 

واجتماعية .    
ال��ي��وم  فى إطار  العاملة: جئتكم  القوى  وزي��ر  ق��ال  فى مستهل كلمته 
لرعاية  امل��ع��ن��ي��ة،  اجل��ه��ات  وك���ل  للحكومة  السياسية  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات 
ومساندة  صغار الصيادين والعمالة غير املنتظمة ليحيوا حياة كرمية، 

به منذ شهور  تعاهدنا  أوف��ى مبا  لكى  التواجد معكم  وق��د حرصت على 
قليله بتسليم  وثيقة للتأمني التكافلى ضد احلوادث الشخصية.

وأش��ار إلى أن هذه البوليصة حماية  لكم وألسركم من املخاطر التى 
قد تتعرضون 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.
وأضاف الوزير أن املخاطر التى تتعرضون لها يوميا فى مجال عملكم 
جعلت ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة تنظر ف��ى أس��ال��ي��ب وآل��ي��ات ج��دي��دة ل��رع��اي��ة فئة 
اليوم،  املقدمة  التأمني  املنتظمة،  وكان تفكيرنا فى وثيقة  العمالة غير 
الفترة  فى  الفئة  ه��ذه  تسلمتها  التى  األرق���ام  من  تزيد  أن  حتتاج  والتى 
املوجودين  والصيادين  املنتظمة  غير  العمالة  كل  تشمل  حتى  القادمة 

باملحافظات.
وكشف وزير القوى العاملة عن أنه فى هذا اإلط��ار مت رفع املستهدف 
التكافلى للعمالة غير املنتظمة من 200 ألف وثيقة  التأمني  من وثائق 
القوى  م��دي��ري��ة  موجها   ، مصر  محافظات  مستوى  على  أل��ف��ا   500 إل��ى 
العاملة بأسوان بتسجيل وحصر مزيد من العمالة غير املنتظمة وصغار 
مقدما   ، بالكامل  العمالة  م��ن  الفئة  ه��ذه  تغطية  يتم  حتى  الصيادين 
الذى  املجهود  على  بأسوان  العاملة  القوى  مديرية  موظفى  لكل  الشكر 
بيانات  ق��اع��دة  الفئة لتنفيذ خطة كاملة إلن��ش��اء  ب��ه حلصر ه��ذه  ق��ام��وا 
وامل��س��ان��دة  وال��دع��م  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  خاللها  م��ن  يتم  لرعايتهم،  سليمة 
وفقا لتلك القاعدة والتواصل معهم حلل مشكالتهم التى تواجههم فى 

نواحى حياتهم املختلفة بالتعاون مع اجلهات املعنية املختلفة.   
قيمتها  البوليصة حتملت  إن هذه   : قائال  العاملة  القوى  وزي��ر  وتابع 
أنها  م��ؤك��دا  باملديرية،  املنتظمة  غير  العمالة  رع��اي��ة  حسابات  بالكامل 
ماهى إال جزء بسيط تقدمه الدولة املصرية لرعاية أبنائها من العمالة 

شنطة غذائية بمناسبة »رمضان« ورعاية صحية واجتماعية ملساندة الحاالت اإلنسانية
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تسليم 9645 بوليصة تأمين تكافلى ضد الحـــــــــــــــــــــــــوادث للصيادين والعمالة غير المنتظمة بأسوان

الرعاية فى  أوج��ه  م��ن  الكثير  يتبعها  ب��داي��ة س��وف  وه��ى   ، 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.
املصرية  ال��دول��ة  أق��رت��ه��ا  ال��ت��ى  االستثنائية  املنحة  أن  ال��وزي��ر  وأض���اف 
للعمالة غير املنتظمة كانت بداية الطريق نحو رعاية تلك الفئة وشمولها 
حتت مظلة التأمني الصحى واالجتماعى التكافلي، يأتى بعدها العديد 
من اخلدمات، حيث يتم حاليا حصر العمالة غير املنتظمة والصيادين 
فى كافة املشروعات التى تتم على أرض الواقع بالتعاون مع كافة اجلهات 
املعنية، حيث مت حصر العمالة فى مدينة العلمني اجلديدة ووصل عدد 
املسجلني 25 ألف عامل، ومت االنتقال إلى العاصمة اإلدارية ووصل عدد 
املسجلني إلى 15 ألفًا، وفى بورسعيد ج��ارى  تسجيل ما يزيد عن 3000 

عامل ، ومازال التسجيل مستمرًا.
وشدد الوزير على ضرورة إثبات مهنة العمالة غير املنتظمة ببطاقات 
ال���رق���م ال��ق��وم��ى ب��ع��د اس���ت���خ���راج ش���ه���ادة ق��ي��اس م��س��ت��وى امل���ه���ارة م��ج��ان��ًا 
باملحافظات،  العاملة  ال��ق��وى  مب��دي��ري��ات  البيانات  ب��ق��واع��د  للمسجلني 
فى أسرع وقت، حتى يتسنى للوزارة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك 
املساندة  أوج��ه  ترغب فى تقدمي  التى  لكل اجلهات  تكون جاهزة  الفئات 
املعنية  تلك اجلهات  اجتماع مشترك مع  يتم عمل  بعدها  الفئة،  لتلك 
ب��ال��دول��ة وب��ح��ث م��ا مي��ك��ن ت��ق��دمي��ه للعمالة 

غير املنتظمة لتحقيق حياة كرمية لهم  .
وقال وزير القوى العاملة : إنه يجب على 
ع��م��ال م��ص��ر أن ي��ك��ون��وا خ��ط ال���دف���اع األول 
الشائعات  يثيرون  من  أم��ام  املصرية  للدولة 
ن��راه��ا يوميا بأعيينا  ال��ت��ى  ح��ول إجن��ازات��ه��ا 
بدقة  وي��ت��اب��ع  ويعمل  يبنى  رئ��ي��س  وبجهد   ،
ووط��ن  التنمية،  م��ش��روع��ات  تنفيذ  م��ع��دالت 
ي��ن��ه��ض ب�������إرادة أب���ن���ائ���ه، م��س��ت��ع��رض��ا ج��ه��ود 
، حيث   البطالة  ال���وزارة فى خفض معدالت 
من   الثانى  الربع  فى  كانت  نسبتها  أن  أش��ار 
إل��ى أنه  ع��ام  2019 ما نسبته 7.5 %، مشيرا 
املعدالت  ارتفعت  املستجد  ك��ورون��ا  أزم��ة  م��ع 
ف��ى ال��رب��ع ال��ث��ان��ى م��ن ع���ام 2020 إل���ى %9.6 
ولكن فى نهاية 2020 جنحت فى خفض النسبة مرة ثانية إلى 7.2% ، رغم 
اجلائحة ،وهو ما يؤكد أهمية املشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة، 
باإلضافة إلى االهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم خالل هذه املرحلة 
انخفاض  وه���ى   2030 امل��س��ت��دام��ة  التنمية  أه����داف  م��ن  ه���دف  لتحقيق 

معدالت البطالة لتصل للمعدالت الدولية.
كبيرا  اهتماما  ت��ول��ى  املحافظة  أن  أس����وان   محافظ  أك��د  جانبه  وم��ن 
باإلسراع مبعدالت مشروعات حياة كرمية  والتى وصلت إلى 83 مشروعا 
باملرحلتني األول��ى والثانية داخل 13 قرية بتكلفة إجمالية  498 مليون 
جنيه ، مشيرا إلى أن ذلك يتوازى مع البدء فى تنفيذ 71 مشروعا مببادرة 
تنفيذها  سيتم  والتى   ، املصرى  الريف  ق��رى  لتطوير  السيسى  الرئيس 

مبركزى كوم أمبو وأدفو.
ب��وض��ع ح��ل��ول سريعة م��ن خالل  ت��ق��وم  : إن املحافظة  امل��ح��اف��ظ  وق���ال 
مبادرة مشروعك ، والتى جنحت فى تنفيذ 5011 مشروعا مببالغ مالية 
جتاوزت 612 مليون جنيه مما ساهم فى توفير 24 ألف فرصة عمل منذ 

انطالقها فى مارس 2015.
وفى نفس السياق قال مدير مديرية القوى العاملة بأسوان : إن  وزارة 
املنتظمةنصب  غير  العمالة  وض��ع  ف��ى  السبق  لها  كانت  العاملة  ال��ق��وى 
أع��ي��ن��ه��ا حل��م��اي��ة ح��ق��وق��ه��ا واح���ت���واءه���ا ف��ى األزم�����ات وال���ك���وارث وحتقيق 

الرعاية الصحية واالجتماعية لها وتوفير بيئة عمل آمنة ومالئمة لها .

الدولة املصرية 
نجحت فى 

خفض معدل 
البطالة إىل 

7.2% رغم 
جائحة كورونا
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وزع محمد س��ع��ف��ان وزي���ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة، وال���ل���واء أش���رف عطية 
محافظ أسوان، الهدايا و«فوانيس رمضان« على األطفال بدور رعاية 
البنني والبنات ، وأيضًا ملؤسسة تربية البنات التابعة جلمعية السيدات 
من  األول  يوافق  وال��ذى  اليتيم  بيوم  االحتفال  إط��ار  فى  القبطيات، 

إبريل كل عام .
وأّكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنَّ هناك رعاية مستمرة 
ألبنائنا وبناتنا بدور الرعاية حيث مت دعم هذه الدور مببلغ مالى 120 
ألف جنيه، عالوة على األجهزة الكهربائية، وذلك فى أثناء الزيارات 

أج��ل خلق  املاضية من  الفترة  ق��ام بها املحافظ خ��الل  التى  امليدانية 
مناخ إنسانى واجتماعى مناسب للمقيمن بها، مع تلبية االحتياجات 
واملطالب الضرورية لهم والعمل على توفير كل أوجه الرعاية املعيشية 

واالجتماعية والترفيهية لهم.
وأوضح أنَّه مّت أيضًا دعم أماكن اإلقامة لدور الرعاية بالعديد من 
اخلدمات واملستلزمات، وإعادة تأهيل احلدائق واملسطحات اخلضراء 

بها، وهو الذى يتوازى مع الكشف الطبى الدورى لهم.

وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يوزعان 
»فوانيس رمضان« على األطفال األيتام

ال��ل��واء أش��رف عطية  محافظ أس��وان،  استقبل 
مبكتبه بديوان عام املحافظة ، وزير القوى العاملة 
م��ح��م��د س��ع��ف��ان ف���ى ب���داي���ة ج��ول��ت��ه ب��امل��ح��اف��ظ��ة ، 
حيث من املقرر أن يقوم الوزير واملحافظ  بتسليم 
املنتظمة  غير  للعمالة  التكافلى  التأمني  وث��ائ��ق 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة، وف������اًء مل���ا وع����د ب����ه  ال����وزي����ر ف���ى ه��ذا 

اخلصوص.
وق������ال وزي������ر ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة، إن�����ه س�����وف ي��ت��م 
االستمرار فى حصر العمالة غير املنتظمة مبواقع 
ب��امل��ش��روع��ات  ال��واق��ع  أرض  ع��ل��ى  املختلفة  ال��ع��م��ل 

ال���ق���وم���ي���ة ال���ك���ب���رى ب��ج��م��ي��ع امل���ح���اف���ظ���ات، ح��ي��ث 
يجرى حاليا حصر هذه الفئة بالعاصمة اإلدارية 
، بعد االنتهاء من حصرها  ، وبورسعيد  اجلديدة 
مبدينة العلمني اجلديدة، بهدف تسجيلهم وعمل 
قاعدة بيانات متكاملة وسليمة متهيدا لشمولهم 
على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية 
هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، ويتم بعد ذلك عمل 
وثيقة للتأمني التكافلى لكل  عامل مثبت مهنته 
ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة 

غير املنتظمة.

  محافظ أسوان يستقبل سعفان فى بداية جولته بالمحافظة
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  ك��م��ا ال��ت��ق��ى وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة محمد 
س���ع���ف���ان  ، وم���ح���اف���ظ  أس�������وان  ال����ل����واء أش���رف 
عطية ،ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة ال��ع��ائ��دة م��ن اخل��ارج  
مشروعات  عمل  ف��ى  ملساعدتهم   ، باملحافظة  
الوهاب  عبد  محمد  بحضور   وذل��ك   ، صغيرة 
م���دي���ر م��دي��ري��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة، 
اللطيف مدير فرع جهاز تنمية  وإبراهيم عبد 
امل���ش���روع���ات امل��ت��وس��ط��ة وال��ص��غ��ي��رة وم��ت��ن��اه��ي��ة 

الصغر بأسوان.
أكد وزير القوى العاملة، فى مستهل كلمته، 
وجهت  السياسية  وقيادتها  املصرية  الدولة  أن 
ب���االه���ت���م���ام ب��ال��ع��م��ال��ة امل���ص���ري���ة ال���ع���ائ���دة من 
اخل����ارج، وع��ل��ي��ه عملت ال�����وزارة ع��ل��ى االه��ت��م��ام 
بتلك الفئة وتوفير وضع ال يشعرها بأنها تركت 
مجال عملها فى أى دولة وال يوجد لها فرص 
ف��ى ب��ل��ده��ا، الف��ت��ا إل���ى أن���ه ح��ض��ر إل���ى 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.
وك����ان ال���وزي���ر ق���د رح���ب ال���وزي���ر ف���ى مستهل 
كلمته  باحلضور ، مشيدا بالتعاون املثمر  مع 
، وج��ه��از  امل��ش��روع��ات وامل��ح��اف��ظ��ة  ج��ه��از تنمية 
مشروعك وإدخ��ال جهات أخ��رى معنية نحتاج 
أبنائنا  خلدمة  ناصر  بنك  منها  فيها  التعاون 
م���ن ال��ع��م��ال��ة ال���ع���ائ���دة م���ن اخل�����ارج وخ��ري��ج��ى 
ب��دوره فى تنظيم العملية،  التدريب، كما أش��اد 
ويسعى لتلبية طلبات املتدربني ويسهل جميع 
إل��ي��ه لعمل  ي��ح��ت��اج��ون  م��ا  اإلج������راءات لتوفير 

مشروعاتهم. 
ل����ق����ائ����ه أن ح��ل��م  ال������وزي������ر خ�������الل  وأض����������اف 

مستوى  على  م��ش��روع  ملليون  ال��وص��ول  ال����وزارة 
يديرها  للشباب  عمل  فرص  توفر  اجلمهورية، 
خ��ري��ج��ى ال��ت��دري��ب وال��ع��م��ال��ة ال��ع��ائ��دة، وال��ت��ى 
ب���ن���ج���اح���ه���ا ي���ك���ل���ل جن������اح ال�����������وزارة ف����ى ت��وف��ي��ر 
ف����رص ع��م��ل وال���ق���ي���ام ب����دوره����ا ف���ى امل��ج��ت��م��ع، 
صغيرة  مشروعات  تأسيس  ف��ى  املساعدة  نحو 

ومتوسطة بالتعاون مع كل اجلهات املعنية.
العاملة  القوى  مديرية  مدير  ال��وزي��ر  ووج��ه 
للعمالة  بالنسبة  ال��وظ��ائ��ف  مبتابعة  ب��أس��وان 
ال���ع���ائ���دة ، وذل������ك الس���ت���ب���ي���ان امل����ج����االت ال��ت��ى 
يرغبون العمل بها، وتقدمي اإلرش��اد الوظيفى 
الداخلى  العمل  لهم إلع��ادة دمجهم فى س��وق 

بتوفير فرصة عمل مناسبة.
كما وجه  الوزير بعقد سلسلة  من ال��دورات 
التدريبية »ابدأ مشروعكط للعمالة العائدة من 
املشروعات  إدارة  مهاراتهم على  اخل��ارج لصقل 
ودراس������ة اجل������دوى، وال��ت��س��وي��ق، ل��ل��وص��ول إل��ى 
أو م��ن خالل  ك��ان ذات��ي��ا  مرحلة التمويل س��واء 

جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة .
وط���ل���ب ال����وزي����ر ال����ب����دء ف������ورا ف����ى ال�������دورات 
ال���ت���دري���ب���ي���ة إلي����ج����اد أف����ك����ار م����ش����روع م��ن��اس��ب 
م��ش��روع��ات  إلق��ام��ة  ق���روض  ملنحهم  وتقييمها 
ص��غ��ي��رة، وك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل دراس����ة ج����دوى مل��ش��روع 
وإدارت��ه واختيار أفضلها لبداية مشروع  صغير 
يناسب متطلباتهم لتأهيلهم للعمل وامتالكهم 

مشروعات إنتاجية كخطوة إيجابية.
واس���ت���ع���رض م���دي���ر ف����رع اجل���ه���از اخل���دم���ات 
إق��راض املشروعات  التى يقدمها اجلهاز، منها 
الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار 

التراخيص النهائية للمشروعات.

 .. ويلتقيان العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة 
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تسليم 4935 بوليصة تأمين تكافلى  ضــــــــــــــــــد الحـــوادث للعمـــالة غير المنتظمة

واص����ل وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان، ج���والت���ه امل��ي��دان��ي��ة 
مل��ح��اف��ظ��ات ال��ص��ع��ي��د، ، ح��ي��ث ي�����زور خ��الل��ه��ا م��ح��اف��ظ��ة ق��ن��ا - بعد 
أس��وان- ، وذلك فى إطار مبادرة »حياة كرمية«  التى أطلقها الرئيس 
،  والعمالة غير  عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات األكثر احتياجا 
اجتماعيا  لرعايتهم  متكاملة  منظومة  ضمن  لشمولهم  املنتظمة 
وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كرمية تليق بهم وحتقق طموحاتهم 

وأحالمهم.
وعدت  ما  ليؤكد  قنا،  الوزير ملحافظة  زي��ارة  الثانية  املحطة  وكانت 
والتواجد  للمحافظات   املكوكية  زي��ارات��ه  امل��ص��ري��ة، خ��الل  ال��دول��ة  ب��ه 
املشاكل  كافة  عن  ق��رب   عن  للتعرف  القطاعات  بكافة  العمال  وس��ط 
واالسراع فى تذليلها واملساعدة فى حلها مع اجلهات املعنية املختلفة 
وتوفير الرعاية  للعمالة غير املنتظمة  وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات 

متكاملة وسليمة متهيدًا لتقدمي الرعاية على أرض الواقع.
العاملة محمد سعفان، يرافقة  القوى  وزي��ر  ق��ام  وف��ى ه��ذا اإلط��ار 
تأمني  بوليصة  بتسليم 4935   ، ال���داودى  أش��رف  ال��ل��واء  قنا  محافظة 
الكلى  ال��ع��ج��ز  أو  ال���وف���اة،  ت��غ��ط��ى  ت��ك��اف��ل��ى ض��د احل�����وادث الشخصية 
ن��واب  ب��ح��ض��ور   وذل���ك  املنتظمة،  للعمالة غير  اجل��زئ��ى  أو  امل��س��ت��دمي 
البرملان  بقنا ، والدكتور بركات حسانني مستشار شيخ األزهر، وسيد 
القائم  الوهاب  املحلى لعمال قنا، وأحمد عبد  حامد رئيس االحت��اد 

بعمل مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة .
وق��ي��ادت��ه��ا  امل��ص��ري��ة  ال���دول���ة  :إن  كلمته  ف��ى مستهل  ال���وزي���ر  وق����ال   
توجه  التى  السيسى هى  الفتاح  الرئيس عبد  فى  السياسية متمثلة 
ب��ت��ق��دمي ال��دع��م ل��ك��ل ف��ئ��ات املجتمع وم��ن��ه��ا ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة بشكل 

سعفان  يصل قنا فى إطار جوالته ملحافظــــــــــــــــــــــــــــــات الصعيد لرعاية الفئات األكثر احتياجا
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تسليم 4935 بوليصة تأمين تكافلى  ضــــــــــــــــــد الحـــوادث للعمـــالة غير المنتظمة
املواطن  مصلحة  هدفها  خ��اص،  بشكل  املنتظمة  غير  والعمالة  ع��ام، 

بالتعاون بني اجلهاز اإلدارى للدولة فى مختلف القطاعات. 
وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التى بلورت حولها الوزارة وثيقة 
هؤالء  حماية  هى   ، املنتظمة  غير  العمالة  لفئات  التكافلية  التأمني 
من املخاطر التى يواجهونها فى محيط عملهم، مبختلف القطاعات، 
وتوفير األمان ألسرهم فى حاالت اإلصابة أو العجز أو الوفاة، وصوال 
م��ن مختلف اجل���وان���ب اجتماعيا  ال��ف��ئ��ات  ل��ت��ل��ك  ال��ك��ام��ل��ة  ل��ل��رع��اي��ة 

وصحيا وشمولهم فى مظلة احلماية التأمينية للدولة.
وأكد  سعفان أن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كرمية 
والقطاع  به  اخل��اص  اجل��زء  فى  كال  بينها،  فيما  والتنسيق  بالتعاون 

الذى يتناوله. 
وقال وزير القوى العاملة :أنه مت رفع املستهدف من وثائق التأمني 
التكافلى للعمالة غير املنتظمة من 200 ألف وثيقة إلى 500 ألف على 
مستوى محافظات مصر ، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة حتملت قيمتها 
أنها  باملديرية، مؤكدا  املنتظمة  العمالة غير  بالكامل حسابات رعاية 
م��اه��ى إال ج���زء بسيط ت��ق��دم��ه ال��دول��ة امل��ص��ري��ة ل��رع��اي��ة أب��ن��ائ��ه��ا من 
أوج��ه  م��ن  الكثير  يتبعها  س��وف  ب��داي��ة  وه��ى   ، املنتظمة  غير  العمالة 
الرعاية فى املرحلة القادمة لتلك الفئة، الفتا إلى أن مصر التى لم 
ال��ذى نحيا فيه  ب��أى خدمة، فكل اخلير  أى مواطن فيها  تبخل على 

منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة واألمن ملواطنيها.
وشدد على أن الدولة فى الست سنوات األخيرة حققت مزيدَا من 
اإلجنازات ميكن وصفها باإلعجاز الذى ال تقدر على حتقيقه أى دولة 
أخرى غيرها خاصة فى ظل جائحة كورونا، مشددا على أن سبب هذا 

اإلعجاز أبناء مصر الترس الرئيسى فى عجلة تنميتها املستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة املصرية مستهدفة من الداخل واخلارج 
م��ن ق��ب��ل ال��ع��دي��د م��ن املشككني وامل��غ��رض��ني  م��ن ورائ���ه���م  دول أخ��رى 
متولهم باألفكار املسمومة، مشددا على ضرورة  أن يكون عمال مصر 
واألخير   األول  مأوانا ومالذنا  املصرية  الدولة  األول عن  الدفاع  خط 

فى كل األزمات واملحن.
من جانبه  أشار محافظ قنا إلى أن الدولة املصرية وضعت خطة 
ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات  وف��ق��ا  املنتظمة  غ��ي��ر  ال��ع��م��ال��ة  ل��رع��اي��ة  متكاملة 
الفقرى  العمود  ميثل  امل��ص��رى  العامل  أن  تأكيدا  وذل��ك   ، السياسية 
للتنمية والبناء والثروة البشرية التى تعتمد عليها كافة القطاعات .

كما توجه املحافظ بخالص الشكر للقيادة السياسية  التى تولى 
موجها  خ���اص،  بشكل  املنتظمة  غير  ،وال��ع��م��ال��ة  ع��ام  بشكل  العمالة 
الشكر لوزارة القوى العاملة ، وتعتبر السند والداعم األول للعمالة ، 

ملا تقدمه له من خدمات جليلة حلفظ حقوقهم.
التدريبية  ل��ل��دورات  اخلريجني  ألوائ���ل  الشكر  املحافظ  وج��ه  كما 
يحتاجها  التى  للمهن  تؤهلهم  والتى  ال���دورات  تلك  على  حلصولهم 
سوق العمل املصرى ، فضال إلقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم توفر 

لهم حياة كرمية .
القوى  مديرية  مدير  بعمل  القائم  الوهاب  عبد  أحمد  واستعرض 
ال��ع��ام��ل��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة، م��ا ق��ام��ت ب��ه امل��دي��ري��ة خ���الل 2020 م��ن تقدمي 
بلغ  ح��ي��ث  املنتظمة  غ��ي��ر  للعمالة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  الصحية  ال��رع��اي��ة 
اجماليها 18 مليونا و623 ألفا و255 جنيها ، كما مت  تسجيل 286 من 

ذوى الهمم والعزمية ومت تعيني 40 من هذه الفئة.  

سعفان  يصل قنا فى إطار جوالته ملحافظــــــــــــــــــــــــــــــات الصعيد لرعاية الفئات األكثر احتياجا
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سعفان ومحافظ قنا يسلمان  40عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة 
ال��ع��ام��ل��ة محمد سعفان،  ال��ق��وى  س��ل��م وزي���ر 
ومحافظ قنا  اللواء أشرف ال��داودى ، 40 عقد 
وفرتها مديرية  وال��ع��زمي��ة  الهمم  ل���ذوى  ع��م��ل  
القطاع  شركات  من  باملحافظة  العاملة  القوى 
اخلاص باملحافظة، واطمأن الوزير بنفسه على 
املرتبات، ووجدها فى إطار احلد األدنى لألجور، 
وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير 
»حياة كرمية« لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه 
العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ات  مستوى  على  الفئة 
على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة ال� 5 
% املقررة لهم، وذلك بحضور سيد حامد رئيس 
االحتاد املحلى لعمال قنا، وأحمد عبد الوهاب 
العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  بعمل  ال��ق��ائ��م 

باملحافظة .
اإلنطالق  نحو  مستمرون  أننا  ال��وزي��ر  وأك��د 
لبذل املزيد من االهتمام بذوى الهمم والعزمية 
من تدريب وتشغيل، مشدًدا على أن الوزارة على 
أمت استعداد لرفع قدراتهم العملية كى يكونوا 
ورفع  القومى  االقتصاد  بناء  فى  صاحًلة  َلِبَنةً 

شأن الدولة املصرية.
وق������ال ال�����وزي�����ر: إن ال���������وزارة ق���ام���ت ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
م�����ب�����ادرة »م����ص����ر ب���ك���م أج����م����ل« ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
ص����ن����دوق ال���ت���م���وي���ل وال����ت����دري����ب وال���ت���أه���ي���ل ، 
عبد  ال��رئ��ي��س  لتوجيهات  تنفيذًا  ت��أت��ى  وال��ت��ى 
ال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ى ب��ت��ح��دي��د 2018 ع��ام��ا ل��ذوى 
االح��ت��ي��اج��ات اخل���اص���ة ف���ى م��ص��ر ، م���ؤك���دا أن 
الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إميانًا 
مؤكدا  احلياة،  مناحى  كل  فى  الفعال  بدورهم 
استمرار الوزارة باالهتمام فى رعاية هذه الفئة 

وتفعيل مبادرات أكثر إلعطائهم حقوقهم. 
 وشدد الوزير على أهمية تقدمي كامل الدعم 
ولو  بتقدمي  والعزمية،  الهمم  ل��ذوى  والرعاية 
ب��س��م��ة ب��س��ي��ط��ة ل��ه��م مم��ث��ل��ة ف���ى ف���رص���ة عمل 
جتعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وجتعل لكل 
فرد منهم دخاًل، كى يستطيع أن ينتج ويضيف 
ملجتمعه، مقدما خالص شكره للشركات التى 
ذوى  م��ن  ال��ف��رص ألبنائنا  ه��ذه  بتوفير  ق��ام��ت 

االحتياجات اخلاصة.
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.. ويسلمان شهادات اتمام التدريب على 7 مهن  
بمركز تدريب قفط والوحدة المتنقلة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ قنا اللواء أشرف 
ال��داودى، 160 شهادة إمتام ال��دورات التدريبية للجنسني مجانا، منها 
والكهرباء   ، والتكييف  التبريد  مهن  على  التدريب  امت��ام  شهادة   120
،وال��س��ب��اك��ة، وامل��س��اح��ة مب��رك��ز قفط ، و40 ش��ه��ادة امت���ام ال��ت��دري��ب على 
مهن التفصيل واحلياكة والسباكة املنزلية والكهرباء بوحدة التدريب 

املتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة. 
جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمني على احلياة 
مجلسى  ن��واب  بحضور  وذل��ك  قنا،  مبحافظة  املنتظمة  غير  للعمالة 
النواب والشورى  بقنا ، والدكتور بركات حسانني مستشار شيخ األزهر، 
وسيد حامد رئيس االحتاد املحلى لعمال قنا واألقصر، وعبدة هاشم 
القائم  ال��وه��اب  عبد  وأحمد  باألقصر،  العاملة  القوى  مديرية  مدير 

بعمل مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة.
وق���ال ال��وزي��ر: إن ال��ت��دري��ب على امل��ه��ن امل��ذك��ورة ي��أت��ى ن��ظ��رًا حلاجة 
امل���وارد  وم��ه��ارات  ال��ق��درات  وتنمية  البطالة  حل��دة  وتخفيفًا  املجتمع 

البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.
توفير فرص عمل مناسبة  تعمل على  املديريات  أن  الوزير  وأوض��ح 
ال���دورات  ان��ت��ه��اء  بعد  اخل���اص  ال��ق��ط��اع  العمل مبنشآت  ف��ى  للراغبني 
مشاريع  إقامة  فى  للراغبني  األع��م��ال  ري��ادة  ثقافة  ونشر   ، التدريبية 
 ، مشروعاتهم  لتمويل  املختلفة  التمويل  مصادر  وتوفير  بهم  خاصة 

إلنشاء مشروعات صغيرة.
وك���ان ال��وزي��ر ق��د وج���ه م��دي��ري��ات ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 27 
بكافة  التدريبية  العملية  الستئناف  منضبطة  آلية  بوضع  محافظة 
باإلجراءات  االلتزام  فيها  يراعى  لها  التابعة  واملتنقلة  الثابتة  املراكز 
االحترازية والتباعد االجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومى 
 ، لألجهزة واملعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا 
فضالً عن تخفيض أعداد املتدربني بالورش واملراكز ملا يقرب من %50 

من سعتها التدريبية.
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.. ويلتقيان العمالة العائدة من الخارج 
لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة

 ال��ت��ق��ى وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة محمد 
س����ع����ف����ان، ف�����ى ب�����داي�����ة ج����ول����ت����ه ال���ث���ان���ي���ة 
مبحافظات الصعيد،  ومحافظ قنا  اللواء 
العائدة  ال��داودى، العمالة املصرية  أشرف 
، ملساعدتهم فى  من اخل���ارج  باملحافظة  
، وذل��ك بحضور  عمل مشروعات صغيرة  
، بحضور  نواب مجلسى النواب والشيوخ  
مستشار  حسانني  بركات  والدكتور   ، بقنا 
شيخ األزهر ، وسيد حامد رئيس االحتاد 
املحلى لعمال قنا واألقصر، وعبدة هاشم 
 ، باألقصر  العاملة  القوى   مدير مديرية 
مدير  بعمل  القائم  ال��وه��اب  عبد  وأح��م��د 
م���دي���ري���ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ، 
تنمية  العمارى مدير فرع جهاز  ومحمود 

املشروعات باملحافظة.
ف��ى مستهل  العاملة،  ال��ق��وى  أك��د وزي���ر 
ك��ل��م��ت��ه، أن ال����دول����ة امل���ص���ري���ة وق��ي��ادت��ه��ا 
بالعمالة  ب��االه��ت��م��ام  وج��ه��ت  ال��س��ي��اس��ي��ة 
املصرية العائدة من اخلارج، وعليه عملت 
الوزارة على االهتمام بتلك الفئة وتوفير 
وضع ال يشعرها بأنها تركت مجال عملها 
ل���ه���ا ف�����رص ف��ى  ف����ى أى دول������ة وال ي���وج���د 
ب��ل��ده��ا، الف��ت��ا إل��ى أن��ه حضر إل��ى لقائهم 
خل���دم���ت���ه���م، ول���ك���ى ي��ط��م��ئ��ن ع���ل���ى جن���اح 
امل��ش��روع��ات ال��ت��ى تقدموا ب��ه��ا، وف��ى نفس 
ال��وق��ت ي��ك��ون��وا ه��م أن��ف��س��ه��م ع��ل��ى قناعة 
كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له فى 

النهاية النجاح.
وكان الوزير قد رحب الوزير فى مستهل 
كلمته  باحلضور ، مشيدا بالتعاون املثمر  
 ، واملحافظة  امل��ش��روع��ات  تنمية  م��ع ج��ه��از 
وج��ه��از م��ش��روع��ك وإدخ�����ال ج��ه��ات أخ��رى 
ف��ي��ه��ا م��ن��ه��ا بنك  ال��ت��ع��اون  ن��ح��ت��اج  معنية 
ناصر خلدمة أبنائنا من العمالة العائدة 
م����ن اخل�������ارج وخ���ري���ج���ى ال����ت����دري����ب، ك��م��ا 
ويسعى  العملية،  تنظيم  ف��ى  ب���دوره  أش��اد 
جميع  وي��س��ه��ل  امل��ت��درب��ني  ط��ل��ب��ات  لتلبية 
اإلج��������راءات ل��ت��وف��ي��ر م���ا ي��ح��ت��اج��ون إل��ي��ه 

لعمل مشروعاتهم. 

ووج������ه وزي������ر ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ه ك��الم��ه 
: »إبدأ مشروعك«،  للعمالة العائدة قائال 
وال ي���ج���ب االس���ت���ه���ان���ة ب�����ه، اب������دا ص��غ��ي��را 
للوصول  وم��ه��ارات��ك  م��ن نفسك  واص��ق��ل 
ل��ل��م��س��ت��وى امل���ط���ل���وب، وه�����ذه ه���ى ال��ف��ك��رة 
القوى  مديرية  موجها  للمبادرة،  العامة 
ال��ع��ام��ل��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ، وم��دي��ر ف���رع جهاز 
تنمية املشروعات  بعمل دورات على الفور 
العائدة  م��ن غ��دا األح��د للعمالة  اع��ت��ب��ارا 
على  للعمل  املتدربني  احتياجات  لدراسة 
ت��وف��ي��ره��ا وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات أم��ام��ه��م فى 
املدربة  العمالة  توفير  مع  املقبلة،  الفترة 
املديرية  خ��الل  م��ن  ملشروعاتهم  ال��الزم��ة 

مبا يتناسب مع مجاالت عملهم . 
ك���م���ا وج�����ه ال����وزي����ر امل���دي���ري���ة مب��ت��اب��ع��ة 
ال���وظ���ائ���ف ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ع��م��ال��ة ال���ع���ائ���دة ، 
يرغبون  ال��ت��ى  امل��ج��االت  الستبيان  وذل���ك 
العمل بها، وتقدمي اإلرشاد الوظيفى لهم 
الداخلى  العمل  إلع��ادة دمجهم فى سوق 

بتوفير فرصة عمل مناسبة.
وأض����اف ال���وزي���ر خ���الل ل��ق��ائ��ه أن حلم 
ال���������وزارة ال����وص����ول مل���ل���ي���ون م����ش����روع ع��ل��ى 
م��س��ت��وى اجل��م��ه��وري��ة، ت��وف��ر ف����رص عمل 
ل���ل���ش���ب���اب ي����دي����ره����ا خ���ري���ج���ى ال���ت���دري���ب 
يكلل  بنجاحها  والتى  العائدة،  والعمالة 
جناح الوزارة فى توفير فرص عمل والقيام 
ب��دوره��ا ف��ى امل��ج��ت��م��ع، ن��ح��و امل��س��اع��دة فى 
ت��أس��ي��س م���ش���روع���ات ص��غ��ي��رة وم��ت��وس��ط��ة 

بالتعاون مع كل اجلهات املعنية.
واستعرض مدير فرع اجلهاز اخلدمات 
ال���ت���ى ي���ق���دم���ه���ا اجل�����ه�����از، م��ن��ه��ا إق�����راض 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية 
ال��ص��غ��ر، وإص������دار ال��ت��راخ��ي��ص ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ل��ل��م��ش��روع��ات، وح����دد ال���ش���روط ال��واج��ب 
ت���وف���ره���ا ف���ى امل���ت���ق���دم���ني، أول���ه���ا األه��ل��ي��ة 
القانونية من سن 21 سنة وحتى 60 عاما، 
فضال  العسكرية،  اخلدمة  تأدية  وش��ه��ادة 
عن أال يعمل املتقدم فى وظيفة حكومية 

أو قطاع عام أو مؤمن عليه. 
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 .. ويتبادالن الدروع فى حفل تسليم بوالص التأمين للعمالة غير المنتظمة

محافظ قنا يستقبل سعفان فى بداية جولته بالمحافظة

الداودى  واللواء أشرف  العاملة،  القوى  وزير  تبادل محمد سعفان 
محافظ قنا ، الدروع، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للمحافظ تقديًرا 
له على جهوده احلثيثة املبذولة فى خدمة أبناء املحافظة، كما أهدى 
املحافظ درع املحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديًرا له على جهده 

فى االرتقاء بالعملية اإلنتاجية من خالل  توفير فرص عمل لذوى 
ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة ف��ى إط���ار ح��ي��اة ك��رمي��ة، ف��ض��ال ع��ن رع��اي��ة وحماية 
بوالص  تسليم  الصيادين  وص��غ��ار  املنتظمة  غير  العمالة  ومساعدة 

تأمني على احلياة لهم.

اس���ت���ق���ب���ل ال�����ل�����واء أش������رف ال��������داودى 
م���ح���اف���ظ ق���ن���ا ، مب��ك��ت��ب��ه ب����دي����وان ع���ام 
العاملة محمد  القوى  وزي��ر  املحافظة  
س��ع��ف��ان ، ف���ى ب���داي���ة ج��ول��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة 
مب���ح���اف���ظ���ات ال���ص���ع���ي���د -ب����ع����د زي������ارة 
أس����وان- تنفيذا مل��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 
للشباب،  عمل  فرص  لتوفير  السيسي، 
والئ����ق����ة مل���ت���ح���دى اإلع�����اق�����ة، وال���ف���ئ���ات 
عن  فضالً  احتياًجا،  األكثر  املجتمعية 
صحيًا  املنتظمة  غ��ي��ر  ال��ع��م��ال��ة  رع��اي��ة 

واجتماعيا.
 وم���ن امل��ق��رر أن ي��ق��وم ال���وزي���ر خ��الل 
الزيارة  بتسليم  بوالص  التأمني على 
احلياة للعمالة غير املنتظمة و املسجلة 
بقاعدة بيانات املديرية القوى العاملة، 
وذل��ك  ضد احل���وادث الشخصية حيث 
تغطى الوثيقة الوفاة والعجز الكلى أو 
نفقات  ذل��ك  فى  مبا  املستدمي  اجلزئى 

العالج الطبي.
العمالة  املحافظ  الوزير  يلتقى  كما 
امل��ص��ري��ة ال��ع��ائ��دة ال��راغ��ب��ني ف��ى إق��ام��ة 
مشروعات صغيرة لهم ، وتسليم عدادًا 
من عقود العمل لذوى الهمم والعزمية 
، فضال عن تسليم شهادات إمتام دورات 
ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ى  ع��ل��ى 8 م��ه��ن مب��رك��ز 
ال����ت����دري����ب امل���ه���ن���ى ب���ف���ق���ط ب���اإلض���اف���ة 
إل��ى ش��ه��ادات امت���ام ال��ت��دري��ب بالوحدة 

املتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة .



العمل مايو 2021 58

واص����ل وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان، ج���والت���ه امل��ي��دان��ي��ة 
ملحافظات الصعيد ، حيث يزور خاللها محافظة األقصر - بعد أسوان 
وقنا - وذل��ك ف��ى إط��ار م��ب��ادرة »ح��ي��اة ك��رمي��ة«  التى أطلقها الرئيس 
،  والعمالة غير  عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات األكثر احتياجا 
اجتماعيا  لرعايتهم  متكاملة  منظومة  ضمن  لشمولهم  املنتظمة 
وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كرمية تليق بهم وحتقق طموحاتهم 

وأحالمهم.
وك���ان���ت امل��ح��ط��ة ال��ث��ال��ث��ة زي�����ارة ال���وزي���ر مل��ح��اف��ظ��ة األق���ص���ر، ليؤكد 
زي��ارات��ه املكوكية للمحافظات   امل��ص��ري��ة، خ��الل  ال��دول��ة  ب��ه  م��ا وع���دت 
والتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب  عن كافة 
املشاكل واإلسراع فى تذليلها واملساعدة فى حلها مع اجلهات املعنية 
وعمل  وتصنيفها  املنتظمة   غير  للعمالة  الرعاية   وتوفير  املختلفة 
أرض  على  الرعاية  لتقدمي  متهيدًا  وسليمة  متكاملة  بيانات  قاعدة 

الواقع.
العاملة محمد سعفان، يرافقة  القوى  ق��ام وزي��ر  وف��ى ه��ذا اإلط��ار 
بوليصة   2781 بتسليم   ، ألهم  مصطفى  املستشار  األقصر  محافظة 
تأمني تكافلى ضد احلوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى 
املستدمي أو اجلزئى للعمالة غير املنتظمة، وذلك بحضور محمد عبد 
القادر خيرى نائب محافظ األقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز 
رئيس اجلامعة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة 

وسيد حامد رئيس االحتاد املحلى لعمال األقصر وقنا.
 وقال »سعفان«، إن ذلك جاء بناًء على توجيهات القيادة السياسية 
غير  بالعمالة  باالهتمام  واملعنية  التنفيذية  اجلهات  وك��ل  للحكومة 
املنتظمة، ووضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة ، كاشفا عن أنه يجرى 

حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى 
حيث  اجلمهورية،  محافظات  مستوى  على  القومية  املشروعات  كافة 

يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحيًا واجتماعيا وتأمينًيا.
وأوضح الوزير أن وثيقة التأمني املقدمة لتلك الفئة مبثابة البداية 
لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس احلماية التى تقدمها 
أى  تترك  ل��ن  املصرية  ال��دول��ة  أن  ك��ل منهم  وليعلم   ، ال��دول��ة ألبنائها 

عامل منهم إال وستوفر له الرعاية واحلماية  الالزمة .
وأكد الوزير أنه يجب على كل عامل أن يفتخر مبهنته التى تشملها 
الرقم  بطاقة  فى  املهنة  بتسجيل  يبادر  وأن   ، املنتظمة  غير  العمالة 
القومى له ، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل اجلهات 
لينال حقه   ، له  ال��دوري��ة  وامل��س��اع��دات  املنح  وبالتالى تقدمي   ، املعنية 
الفئة  ، ويتوافر لتلك  له  الدولة  التى تقدمها  الرعاية واحلماية  فى 

كينونة وهوية فى الدولة املصرية .
ووجه الوزير مديرية القوى العاملة باألقصر بالبدء فى استخراج 
املنتظمة  غير  للعمالة  املهنة   وم��زاول��ة  امل��ه��ارة  مستوى  قياس  شهادة 
املسجلة لديها مجانًا ، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات 
 ، بها  يعمل  ال��ت��ى  احلقيقية  املهنة  عليها  مثبت  ج��دي��دة  ق��وم��ى  رق��م 
آل��ي��ة ج��دي��دة ميكن م��ن خاللها التواصل  م��ش��ددًا على ض���رورة وض��ع 
مع تلك العمالة للعمل على جتديد تلك وثائق التأمني قبل انتهاء 

مدتها كل عام .
باألقصر  العاملة  القوى  مديرية  عمل  لفريق  الشكر  الوزير  وق��دم 
الفترة  ، طالبًا منهم مزيد من اجلهد فى  ، على هذا اجلهد الطيب 
فى  املساعدة  ومحاولة   ، الفئة  لتلك  الرعاية  أوج��ه  ل��زي��ادة  القادمة 
تغيير مهن تلك العمالة فى بطاقات الرقم القومى ومتابعة أحوالهم .

تسليم 2781 بوليصة تأمين تكافلى ضــــــــــــــــــــــد الحوادث للعمـــالة غير المنتظمة
سعفان  يصل األقصر فى إطار جوالته ملحافظــــــــــــــــــــــــــــــــات الصعيد لرعاية الفئات األكثر احتياجا
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وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التى بلورت حولها الوزارة وثيقة 
التأمني التكافلية لفئات العمالة غير املنتظمة ، هى حماية هؤالء من 
القطاعات،  مبختلف  عملهم،  محيط  ف��ى  يواجهونها  ال��ت��ى  امل��خ��اط��ر 
وتوفير األم��ان ألسرهم فى حاالت اإلصابة أو العجز أو الوفاة، وصوال 
للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف اجلوانب اجتماعيا وصحيا 

وشمولهم فى مظلة احلماية التأمينية للدولة.
وأكد  سعفان أن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كرمية 
بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كال فى اجلزء اخلاص به والقطاع الذى 

يتناوله. 
التأمني  :أنه مت رفع املستهدف من وثائق  العاملة  القوى  وقال وزير 
التكافلى للعمالة غير املنتظمة من 200 ألف وثيقة إلى 500 ألفًا على 
مستوى محافظات مصر ، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة حتملت قيمتها 
أنها  مؤكدا  باملديرية،  املنتظمة  غير  العمالة  رعاية  حسابات  بالكامل 
ماهى إال جزء بسيط تقدمه الدولة املصرية لرعاية أبنائها من العمالة 
الرعاية فى  أوج��ه  الكثير من  يتبعها  بداية سوف  ، وهى  املنتظمة  غير 
على  تبخل  لم  التى  مصر  أن  إل��ى  الفتا  الفئة،  لتلك  القادمة  املرحلة 
ال��ذى نحيا فيه منها، لها كل  ب��أى خدمة، فكل اخلير  أى مواطن فيها 

الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة واألمن ملواطنيها.
وش��دد على أن ال��دول��ة فى الست سنوات األخ��ي��رة حققت م��زي��دَا من 
اإلجن��ازات ميكن وصفها باإلعجاز الذى ال تقدر على حتقيقه أى دولة 
أخرى غيرها خاصة فى ظل جائحة كورونا، مشددا على أن سبب هذا 

اإلعجاز أبناء مصر الترس الرئيسى فى عجلة تنميتها املستدامة.
وأش��ار الوزير إلى أن الدولة املصرية مستهدفة من الداخل واخلارج 
من قبل العديد من املشككني واملغرضني  من ورائهم  دول أخرى متولهم 
باألفكار املسمومة، مشددا على ضرورة  أن يكون عمال مصر خط الدفاع 
األول عن الدولة املصرية مأوانا ومالذنا األول واألخير  فى كل األزمات 

واملحن.
السويس  قناة  هيئة  وعمال  عامة  بصفة  مصر  بعمال  ال��وزي��ر  وأش��اد 
بصفة خاص على جهودهم فى انتهاء أزمة السفينة التى كانت عالقة 
الهيئة  وق��درة  عمال  أثبته عظمة  م��ا   للقناة، مقدار  املالحى  باملجرى 
بسواعدهم وفكرهم  ، الذين سطروا ملحمة وطنية فى تعومي السفينة 
والدور البطولى الذى قاموا به إلنهاء هذه األزمة رافعني رايات الوطن 

عاليا بإخالص واجتهاد ، حتدث عنها العالم.
باملحافظة ما  العاملة  القوى  واستعرض عبده هاشم مدير مديرية 
قامت به املديرية فى مجال التدريب خالل 2021/2020 مشيرا إلى أنه 
اخلياطة  مهن  على  املتنقلة  بالوحدة  متدربا   204 من  أكثر  تدريب  مت 
والتفصيل والسباكة والكهرباء ، فضال عن 101 متدرب من مركز تدريب 

الطود.
وأشار إلى أنه فى مجال العمالة غير املنتظمة بلغ عدد املستفيدين 
مليونا   39 بإجمالى  عامال  و525  ألفا   26 السيسى  الرئيس  منحة  من 
لهذه  املقدمة  السنوية  املنح  إجمالى  بلغ   كما   ، و500 جنيه  ألفا  و787 
الفئة  4 ماليني و388 ألفا و500 جنيه لنحو 8777 عامال ، كما وصل عدد 
شهادات األمان التى مت استخراجها للعمالة غير املنتظمة 844 شهادة .
وفى مجال التشغيل قال مدير املديرية : إنه مت  تعيني 46 من ذوى 
العائدة  العمالة  إيجاد فرص عمل لبعض  ، ومت  االحتياجات اخلاصة 
امل��ش��روع��ات  ، وال��ب��ع��ض األخ���ر بالتنسيق م��ع ج��ه��از تنمية  م��ن اخل����ارج 
الصغيرة  حلصولهم على قرض وعمل مشروعات صغيرة ، مشيرا إلى 
أنه مت صرف 8 ماليني و564 ألفا و400 جنيه من خالل صندوق إعانات 

الطوارئ لقطاع السياحة وعمال البازارات مبحافظة األقصر 

تسليم 2781 بوليصة تأمين تكافلى ضــــــــــــــــــــــد الحوادث للعمـــالة غير المنتظمة
سعفان  يصل األقصر فى إطار جوالته ملحافظــــــــــــــــــــــــــــــــات الصعيد لرعاية الفئات األكثر احتياجا
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إط��ار جوالته  ف��ى  العاملة محمد سعفان،  ال��ق��وى  وزي��ر  سلم 
ال��ث��ال��ث��ة ملحافظة  ف��ى محطته  ال��ص��ع��ي��د  مل��ح��اف��ظ��ات  امل��ي��دان��ي��ة 
األقصر   محافظ  ألهم  مصطفى  املستشار  واملحافظ   ، األقصر 
القوى  مديرية  وفرتها  وال��ع��زمي��ة  الهمم  ل���ذوى  ع��م��ل   عقد   46
باملحافظة،  اخل���اص  ال��ق��ط��اع  ش��رك��ات  م��ن  باملحافظة  العاملة 
واط��م��أن ال��وزي��ر بنفسه على امل��رت��ب��ات، ووج��ده��ا ف��ى إط��ار احلد 
األدنى لألجور، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير 
»ح��ي��اة ك��رمي��ة« ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة، واه��ت��م��ام ال����وزارة ب��ه��ذه الفئة على 
محافظة،   27 مستوى  على  العاملة  ال��ق��وى  مديريات  مستوى 
ال� 5 % املقررة لهم، وذل��ك بحضور محمد عبد  واستيفاء نسبة 
القادر خيرى نائب محافظ األقصر، والدكتور محمد محجوب 
عزوز رئيس اجلامعة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوى العاملة 
املحلى لعمال األقصر  رئيس االحت��اد  باملحافظة، وسيد حامد 

وقنا. 
العقود ألبنائنا  التى قامت بتوفير  الشركات  الوزير  كما كرم 
م���ن ه����ذه ال��ف��ئ��ة، م��ق��دًم��ا ل��ه��م أس���م���ى آي�����ات ال��ش��ك��ر وال��ع��رف��ان 
وال��ت��ق��دي��ر، م��ش��ددًا على أهمية ت��ق��دمي ك��ام��ل ال��دع��م وال��رع��اي��ة 
لهم ممثلة  ول��و بسمة بسيطة  بتقدمي  والعزمية،  الهمم  ل��ذوى 
فى فرصة عمل  جتعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وجتعل لكل 

فرد منهم دخاًل، كى يستطيع أن ينتج ويضيف ملجتمعه.
وأك���د »س��ع��ف��ان« أن ذوى ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة ل��دي��ه��م إم��ك��ان��ي��ات 
كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير 
فى  الشديدة  والرغبة  بالتحدى  يتسمون  وأنهم  األصحاء،  من 
بتدريبهم  االهتمام  ض��رورة  إل��ى  مشيًرا  ال��ذات،  وإثبات  النجاح 
للمجتمع وألص��ح��اب  تثبت  أول���ى  ك��خ��ط��وة  م��ه��ارات��ه��م  وإث��ق��ال 
األعمال أنهم ق��ادرون على العمل، والتحدى واإلجن��از، مبا لهم 

من قدرة كبيرة على العطاء.
الهمم والعزمية نصب  أبناءها من ذوى  »الدولة تضع  وق��ال: 
أعينها، خاصة بعد إطالق القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس 
مما  اخلاصة،  القدرات  ل��ذوى  عاًما   2018 السيسى  الفتاح  عبد 
أعطى حافًزا كبيًرا، ودفًعة كبرى للوزارة   فأطلقت مبادرة »مصر 
والرعاية  العناية  لتقدمي  اجلهد،  من  مزيٍد  لبذل  أجمل«  بكم 
املبادرة فى  ، موجها بتنفيذ  القدرات اخلاصة  الالزمتني لذوى 

مرحلتها الثانية فى محافظتى األقصر وقنا.
ووعد الوزير أن تكون هذه هى بداية لن تتوقف، نحو انطالقة 
ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن االه��ت��م��ام ب���ذوى الهمم وال��ع��زمي��ة م��ن تدريب 
ل��رف��ع قدراتهم  اس��ت��ع��داد  أمت  ال����وزارة على  أن  م��ش��دًدا  وتشغيل، 
العملية كى يكونوا َلِبَنةً صاحًلة فى بناء االقتصاد القومى ورفع 

شأن الدولة املصرية .

سعفان ومحافظ األقصر يسلمان  46عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة 
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.. ويسلمان 205 متدربين  شهادات اتمام التدريب 
بمركز تدريب الرضوانية والوحدة المتنقلة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ األقصر مصطفى 
ال���دورات التدريبية للجنسني مجانا، على  ، 205 ش��ه��ادات  إمت��ام  ألهم 
مهن التدريب  مبركز الرضوانية ، ومهن اخلياطة والتفصيل ، وكهرباء 
وزارة  وفرتها  التى  املتنقلة  التدريب  بوحدة  صحية  �وسباكة  تركيبات 
القوى العاملة خلدمة أبناء محافظة األقصر، وتواجدها أمام ساحة 
ت��دري��ب��ات مهنية  لتقدم  امل��ح��اف��ظ��ة،  غ��رب��ى  ال��ق��رن��ة  ف��ى مدينة  الطيب 

مميزة للشباب والفتيات على مختلف احلرف.
جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمني على احلياة 
للعمالة غير املنتظمة مبحافظة األقصر، وذلك بحضور محمد عبد 
القادر خيرى نائب محافظ األقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز 
رئيس اجلامعة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة .
وق���ال ال��وزي��ر: إن ال��ت��دري��ب على امل��ه��ن امل��ذك��ورة ي��أت��ى ن��ظ��رًا حلاجة 
امل���وارد  وم��ه��ارات  ال��ق��درات  وتنمية  البطالة  حل��دة  وتخفيفًا  املجتمع 

البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.
مناسبة  ف��رص عمل  توفير  تعمل على  املديريات  أن  الوزير  وأوض��ح 
ال���دورات  ان��ت��ه��اء  بعد  اخل���اص  ال��ق��ط��اع  مبنشآت  العمل  ف��ى  للراغبني 
مشاريع  إق��ام��ة  ف��ى  للراغبني  األع��م��ال  ري���ادة  ثقافة  ونشر   ، التدريبية 
 ، مشروعاتهم  لتمويل  املختلفة  التمويل  مصادر  وتوفير  بهم  خاصة 

إلنشاء مشروعات صغيرة.
وق���ال وزي���ر ال��ق��وى العاملة : إن ه��ن��اك 27 وح���دات ت��دري��ب  متنقلة 
جت��وب ق��رى وجن��وع املحافظات ، وذل��ك فى إط��ار مبادرة »حياة كرمية« 
لدعم األسر األكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى 
من خالل مبادرة ال��وزارة »مهنتك مستقبلك« للتدريب املهنى، مشيرا 
أنكل وح��دة تقوم بعقد ثالث دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد  إلى 
بها ملدة ثالثة أشهر مبعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى 
لتغطية قرى املحافظات ، مؤكًدا أنه يتم متابعة هذه اآللية لتقييمها  

أوال بأول .
وك���ان ال��وزي��ر ق��د وج���ه م��دي��ري��ات ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 27 
بكافة  التدريبية  العملية  الستئناف  منضبطة  آلية  بوضع  محافظة 
باإلجراءات  االلتزام  فيها  يراعى  لها  التابعة  واملتنقلة  الثابتة  املراكز 
اليومى  التعقيم والتطهير  والتباعد االجتماعي، وأعمال  االحترازية 
 ، كورونا  انتشار فيروس  التدريب للحد من  وأماكن  واملعدات  لألجهزة 
فضالً عن تخفيض أعداد املتدربني بالورش واملراكز ملا يقرب من %50 

من سعتها التدريبية.
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.. ويلتقيان العمالة العائدة من الخارج 
لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان،  فى ختام جولته الثالثة 
ألهم  مصطفى  املستشار  األق��ص��ر   ومحافظ  الصعيد،   مبحافظات 
فى  ملساعدتهم   ، باملحافظة   اخل���ارج   من  العائدة  املصرية  العمالة   ،
عمل مشروعات صغيرة  ، وذلك بحضور ، بحضور محمد عبد القادر 
خيرى نائب محافظ األقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس 
اجلامعة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة وسيد 
محمد  ومنتصر  وق��ن��ا،  األق��ص��ر  لعمال  املحلى  االحت���اد  رئيس  حامد 

محمود مدير فرع جهاز تنمية املشروعات باملحافظة.
املصرية  ال��دول��ة  أن  كلمته،  ف��ى مستهل  العاملة،  ال��ق��وى  وزي��ر  أك��د 
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، 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.
 ، باملحافظة  العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ة  العامله  ال��ق��وى  وزي���ر  ووج���ه 
العائدين  امل��ش��روع��ات   مبتابعة  مشروعات  تنمية  ف��رع جهاز  وم��دي��ر 

وتذليل العقبات أمامهم فى الفترة املقبلة. 
للعمالة  بالنسبة  ال��وظ��ائ��ف  امل��دي��ري��ة مب��ت��اب��ع��ة  ال���وزي���ر  وج���ه  ك��م��ا 
، وذلك الستبيان املجاالت التى يرغبون العمل بها، وتقدمي  العائدة 
اإلرشاد الوظيفى لهم إلعادة دمجهم فى سوق العمل الداخلى بتوفير 

فرصة عمل مناسبة.
وأضاف الوزير خالل لقائه أن حلم ال��وزارة الوصول ملليون مشروع 
خريجو  يديرها  للشباب  عمل  فرص  توفر  اجلمهورية،  مستوى  على 
فى  ال���وزارة  جن��اح  يكلل  بنجاحها  والتى  العائدة،  والعمالة  التدريب 
امل��س��اع��دة فى  ف��ى املجتمع، نحو  ب��دوره��ا  وال��ق��ي��ام  ف��رص عمل  توفير 
تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل اجلهات املعنية.
وأبدى املحافظ استعداد املحافظة التام ملساعدة الشباب العائد فى 

عمل املشروعات اخلاصة بهم، وإزالة أية معوقات فى حدود ما متاح .
واستعرض مدير فرع اجلهاز اخلدمات التى يقدمها اجلهاز، منها 
وإص��دار  الصغر،  ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  إق��راض 
التراخيص النهائية للمشروعات، وحدد الشروط الواجب توفرها فى 
القانونية من سن 21 سنة وحتى 60 عاما،  أولها األهلية  املتقدمني، 
امل��ت��ق��دم فى  أال يعمل  ع��ن  العسكرية، فضال  ت��أدي��ة اخل��دم��ة  وش��ه��ادة 

وظيفة حكومية أو قطاع عام أو مؤمن عليه. 
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سعفان يتفقد مركز تدريب الرضوانية باألقصر..  
ويدشن 100 شجرة ضمن مبادرة »هنجملها«

امليدانية  ج��والت��ه  العاملة،  ال��ق��وى  وزي��ر  سعفان،  محمد  واص��ل 
مبحافظة األقصر؛ حيث تفقد مركز التدريب املهنى بالرضوانية 
ب��ع��د ت��ط��وي��ره ب��ورش��ة ال��ت��ف��ص��ي��ل اخل��ي��اط��ة، وال��ك��ه��رب��اء وال��ت��ب��ري��د 
وال��ذى يستهدف  الفنية،  والسباكة وغيرها من احل��رف  والتكييف 
تدريب الشباب على هذه احلرف، ويأتى هذا فى إطار مبادرة الرئيس 
ال��وص��ول للفئات األك��ث��ر  ال��س��ي��س��ي، وال��ت��ى تستهدف  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د 
العاملة لتطوير منظومة  القوى  وزارة  احتياجًا، وفى ضوء جهود 
سوق  باحتياجات  مخرجاته  ورب���ط  لها  التابعة  املهنى  ال��ت��دري��ب 

العمل للمساهمة فى خطط الدولة خلفض معدالت البطالة.
وق���ام ال��وزي��ر بتدشني 100  ش��ج��رة  زي��ت��ون  مثمرة  داخ���ل املركز 
ضمن مبادرة »هنجملها« ،التى انطلقت على مستوى اجلمهورية، 
العاملة  القوى  مديرية  مدير  خليفة  هاشم  عبدة  بحضور  وذل��ك 

باألقصر، ومحمد قبطان منسق مبادرة هنجملها. 
وق���ال وزي���ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة: إن امل��ب��ادرة ت��ه��دف إل��ى جتميل  كل 
م��ح��اف��ظ��ات م��ص��ر ب��األش��ج��ار امل��ث��م��رة ال��ت��ى ت��ش��م��ل أش��ج��ار زي��ت��ون 
وليمون وتني، مشيرا إلى أهمية مبادرة »هنجملها« لزيادة املساحات 

اخلضراء.
املهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة  أش��ار  ناحيته،   ومن 
إل��ى زراع���ة األش��ج��ار املثمرة فى  امل��ب��ادرة تهدف  إل��ى أن  »هنجملها« 
ونشر  الرئيسية  والشوارع  املصرية  واجلامعات  والقرى  املحافظات 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  لتوجيهات  تنفيذا  البيئي،  الوعى 

بضرورة تفعيل املشاركة املجتمعية الهادفة.
التدريب لشرح من  ال��وزي��ر قد استمع خ��الل تفقده مركز  وك��ان 
مدير املديرية عبده هاشم خليفة؛ حيث أشار إلى أن املركز يعمل 
على  م��وزع��ة  ساعة   150 مل��دة  اخلياطة  على  للتدريب  دورة  بإقامة 
مدار شهر بأكمله، ويشارك بها 35 متدربا من شتى أنحاء األقصر، 
ومن املقرر أن يتم التجهيز للعديد من الدورات فى مجال السباكة 
والكهرباء تصل ملدة 15 ساعة موزعة على مدار شهر، موضًحا أنه 
كنه  مُتدرب شهادة اجتياز للدورة، متمُ نح امل فى نهاية ال��دورة سوف ميمُ

فيما بعد من اقتحام سوق العمل.
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سعفان ومحافظ األقصر يتبادالن الدروع فى حفل 
تسليم بوالص التأمين للعمالة غير المنتظمة

تبادل محمد سعفان 
وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة، 
وامل���س���ت���ش���ار م��ص��ط��ف��ى 
أل��ه��م م��ح��اف��ظ األق��ص��ر 
، ال�������دروع، ح��ي��ث أه���دى 
ال�����������وزارة  درع  ال�������وزي�������ر 
ل��ل��م��ح��اف��ظ ت��ق��دي��ًرا له 
ع��ل��ى ج���ه���وده احل��ث��ي��ث��ة 
املبذولة فى خدمة أبناء 

املحافظة.
املحافظ  أه��دى   كما 
إل�����ى  امل�����ح�����اف�����ظ�����ة  درع 
وزي������ر ال����ق����وى ال��ع��ام��ل��ة 
ت��ق��دي��ًرا ل��ه ع��ل��ى جهده 
بالعملية  االرت���ق���اء  ف��ى 
اإلن���ت���اج���ي���ة م����ن خ���الل  
ت�����وف�����ي�����ر ف����������رص ع���م���ل 
والعزمية  الهمم  ل���ذوى 
ف��ى إط����ار ح��ي��اة ك��رمي��ة، 
ف�������ض�������ال ع����������ن رع�������اي�������ة 
وح�����م�����اي�����ة وم����س����اع����دة 
املنتظمة  غير  العمالة 
تأمني  ب��وال��ص  بتسليم 
ع��ل��ى احل���ي���اة ل��ه��م ضد 
احل���������وادث ال��ش��خ��ص��ي��ة 
ح��ي��ث ت��غ��ط��ى ال��وث��ي��ق��ة 
الوفاة والعجز الكلى أو 
اجل���زئ���ى امل��س��ت��دمي مبا 
العالج  ذل��ك نفقات  فى 

الطبي.
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ألهم  مصطفى  املستشار  استقبل   
محافظ األقصر، مبكتبه بديوان عام 
املحافظة  وزير القوى العاملة محمد 
س��ع��ف��ان ، ف���ى ب���داي���ة ج��ول��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة 
مبحافظات الصعيد -بعد زيارة أسوان 
وق��ن��ا - تنفيذا مل��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 
السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، 
والئ���ق���ة مل��ت��ح��دى اإلع����اق����ة، وال��ف��ئ��ات 
املجتمعية األكثر احتياًجا، فضالً عن 
صحيًا  املنتظمة  غير  العمالة  رع��اي��ة 

واجتماعيا.
 ويقوم الوزير خالل الزيارة  بتسليم  
بوالص  التأمني على احلياة للعمالة 
غ���ي���ر امل��ن��ت��ظ��م��ة وامل���س���ج���ل���ة ب��ق��اع��دة 
بيانات املديرية القوى العاملة، وذلك  
ضد احلوادث الشخصية حيث تغطى 
ال��وث��ي��ق��ة ال����وف����اة وال���ع���ج���ز ال��ك��ل��ى أو 
اجلزئى املستدمي مبا فى ذلك نفقات 

العالج الطبي.
كما  يسلم ال��وزي��ر ع���دادًا من عقود 
، فضال  الهمم والعزمية  العمل لذوى 
دورات  إمت�������ام  ش�����ه�����ادات  ت��س��ل��ي��م  ع����ن 
ال����ت����دري����ب مب����رك����ز ال����ت����دري����ب امل��ه��ن��ى 
ب��ال��رض��وان��ي��ة ب��اإلض��اف��ة إل���ى ش��ه��ادات 
امت������ام ال���ت���دري���ب ب���ال���وح���دة امل��ت��ن��ق��ل��ة 
التابعة لوزارة القوى العاملة ، ويسلم 
م��ن��ت��ج��ات ال����وح����دة امل��ت��ن��ق��ل��ة وامل���رك���ز 
ل��،  احتياجا  األك��ث��ر  للعائالت  الثابت 

160 أسرة .

محافظ األقصر يستقبل سعفان فى بداية جولته بالمحافظة
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واص����ل وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان، ج���والت���ه امل��ي��دان��ي��ة 
زيارته  بعد  الفيوم   محافظة  خاللها  زور  حيث   ، الصعيد  ملحافظات 
مبحافظات أسوان واألقصر وقنا ، وذلك فى إطار مبادرة »حياة كرمية«  
األكثر  الفئات  لرعاية  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها  ال��ت��ى 
احتياجا ،  والعمالة غير املنتظمة وصغار الصيادين لشمولهم ضمن 
ليحيوا  وتأمينيا،  وصحيا  اجتماعيا  لرعايتهم  متكاملة  منظومة 

حياة كرمية تليق بهم وحتقق طموحاتهم وأحالمهم.
الدولة  به  الفيوم، ليؤكد ما وع��دت  ال��وزي��ر ملحافظة  زي��ارة  وج��اءت 
املصرية، خالل زياراته املكوكية للمحافظات  والتواجد وسط العمال 
فى  واإلس���راع  املشاكل  كافة  ع��ن  ق��رب   ع��ن  للتعرف  القطاعات  بكافة 
وتوفير  املختلفة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  حلها  ف��ى  وامل��س��اع��دة  تذليلها 
املنتظمة  وصغار الصيادين وتصنيفها وعمل  الرعاية  للعمالة غير 
أرض  على  الرعاية  لتقدمي  متهيدًا  وسليمة  متكاملة  بيانات  قاعدة 

الواقع.
العاملة محمد سعفان، يرافقة  القوى  ق��ام وزي��ر  وف��ى ه��ذا اإلط��ار 
بوليصة   4619 بتسليم  األن��ص��اري،  أحمد  الدكتور  الفيوم  محافظة 
العجز  أو  ال���وف���اة،  ت��غ��ط��ى  ت��ك��اف��ل��ى ض��د احل�����وادث الشخصية  ت��أم��ني 
الكلى املستدمي أو اجلزئي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب 
 ، للمحافظة  العام  السكرتير  غنيمة  ابو  محمد  واملحاسب  املحافظ، 

وعلى أبو احلسن مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة.
وال��ت��ق��ى ال��وزي��ر وم��ح��اف��ظ  ال��ف��ي��وم، العمالة امل��ص��ري��ة ال��ع��ائ��دة من 
صغيرة،وقاما  م��ش��روع��ات  عمل  ف��ى  ملساعدتهم  باملحافظة،  اخل���ارج 
بتسليم 208 عقود عمل  لذوى الهمم ، فضال عن تسليم  112 شهادات  
إمتام 9 دورات تدريبية للجنسني مجانا، على مهن اخلياطة والتفصيل 

، وكهرباء تركيبات وسباكة صحية بوحدة التدريب املتنقلة .

فى مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة: جئتكم اليوم  فى إطار 
لرعاية  املعنية،  اجلهات  وك��ل  للحكومة  السياسية  القيادة  توجيهات 
حرصت  وق��د  كرمية،  حياة  ليحيوا  املنتظمة  غير  العمالة  ومساندة  
على التواجد معكم لكى أوفى مبا تعهدنا به منذ شهور قليلة بتسليم  

وثيقة للتأمني التكافلى ضد احلوادث الشخصية.
وأوضح الوزير أن وثيقة التأمني املقدمة لتلك الفئة مبثابة البداية 
لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس احلماية التى تقدمها 
أى  تترك  ل��ن  املصرية  ال��دول��ة  أن  ك��ل منهم  وليعلم   ، ال��دول��ة ألبنائها 

عامل منهم إال وستوفر له الرعاية واحلماية  الالزمة .
وأكد الوزير أنه يجب على كل عامل أن يفتخر مبهنته التى تشملها 
الرقم  بطاقة  فى  املهنة  بتسجيل  يبادر  وأن   ، املنتظمة  غير  العمالة 
القومى له ، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل اجلهات 
لينال حقه   ، له  ال��دوري��ة  وامل��س��اع��دات  املنح  وبالتالى تقدمي   ، املعنية 
الفئة  ، ويتوافر لتلك  له  الدولة  التى تقدمها  الرعاية واحلماية  فى 

كينونة وهوية فى الدولة املصرية .
ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بالفيوم بالبدء فى استخراج 
املنتظمة  غير  للعمالة  املهنة   وم��زاول��ة  امل��ه��ارة  مستوى  قياس  شهادة 
املسجلة لديها مجانًا ، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات 
 ، بها  يعمل  ال��ت��ى  احلقيقية  املهنة  عليها  مثبت  ج��دي��دة  ق��وم��ى  رق��م 
آل��ي��ة ج��دي��دة ميكن م��ن خاللها التواصل  م��ش��ددًا على ض���رورة وض��ع 
مع تلك العمالة للعمل على جتديد تلك وثائق التأمني قبل انتهاء 

مدتها كل عام .
بالفيوم  العاملة  القوى  مديرية  عمل  لفريق  الشكر  ال��وزي��ر  وق��دم 
الفترة  ، طالبًا منهم مزيد من اجلهد فى  ، على هذا اجلهد الطيب 
فى  املساعدة  ومحاولة   ، الفئة  لتلك  الرعاية  أوج��ه  ل��زي��ادة  القادمة 

تسليم 4619 بوليصة تأمين تكافلى  ضــــــــــــــــــــد الحوادث للعمالة غير المنتظمــــــة
سعفان  يصل الفيوم فى إطار جوالته للمحافظــــــــــــــــــــــــــــــات لرعاية الفئات األكثر احتياجا
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تغيير مهن تلك العمالة فى بطاقات الرقم القومى ومتابعة أحوالهم .
وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التى بلورت حولها الوزارة وثيقة 
هؤالء  حماية  هى   ، املنتظمة  غير  العمالة  لفئات  التكافلية  التأمني 
من املخاطر التى يواجهونها فى محيط عملهم، مبختلف القطاعات، 
وتوفير األمان ألسرهم فى حاالت اإلصابة أو العجز أو الوفاة، وصوال 
م��ن مختلف اجل���وان���ب اجتماعيا  ال��ف��ئ��ات  ل��ت��ل��ك  ال��ك��ام��ل��ة  ل��ل��رع��اي��ة 

وصحيا وشمولهم فى مظلة احلماية التأمينية للدولة.
وأكد  سعفان أن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كرمية 
والقطاع  به  اخل��اص  اجل��زء  فى  كال  بينها،  فيما  والتنسيق  بالتعاون 

الذى يتناوله. 
وك��ان ال��وزي��ر ق��د رح��ب ال��وزي��ر ف��ى ب��داي��ة كلمته باملحافظ وأعضاء 
مؤكدا  احل��ض��ور،  املنتظمة  غير  والعمالة   ، والشيوخ  ال��ن��واب  مجلس 
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  أطلقها  التى  كرمية«  »حياة  مبادرة  أن 
عام 2018 ومت تفعيلها فى عام 2020، هدفها الرئيسى حتقيق احلياة 
الكرمية للمواطن املصرى على أرض مصر، واجلهات الرسمية متثل 
األذرع املمتدة لتنفيذها على أرض الوطن، ولن يتحقق الهدف منها 
إال بالتكاتف بني الوزارات والهيئات املعنية ومؤسسات املجتمع املدني.
وأوضح الوزير أن الدولة املصرية قدمت منحا استثنائية للعمالة 
فيروس  انتشار  أزم��ة  خ��الل  شهرية  منح   6 ف��ى  متثلت  املنتظمة  غير 
األكثر  الفئة  تلك  الصعبة،  املرحلة  الفئة فى هذه  تلك  كورونا لدعم 
التى  القطاعات  مختلف  ف��ى  عملها  محيط  ف��ى  للمخاطر  تعرضا 

يعملون بها. 
تسجيل  ف��ى  ب��اإلس��راع  باملحافظة  العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ة  ووج���ه 
ص���غ���ارى ال��ص��ي��ادي��ن ب��امل��ح��اف��ظ��ة ح��ت��ى ي��ت��م ع��م��ل وث���ائ���ق ت��أم��ني لهم 
حلمايتهم واسرهم فى ح��االت العجز وال��وف��اة، شأنهم فى ذلك شأن 
العمالة غير املنتظمة، وإعداد قواعد بيانات خاصة بهم فى املديرية 
مبا يبعث األمل والطمأنينة داخل نفوس أسرهم وضمان مستقبلهم.
وأضاف الوزير ان مديريات القوى العاملة مبحافظات اجلمهورية 
ال ت��ك��ل ع��ن ال��ع��م��ل ف��ى مختلف ال��ق��ط��اع��ات إلع����داد ق��واع��د ب��ي��ان��ات 
متكاملة وحقيقية للعمالة غير املنتظمة على أرض الواقع، وخاصة 

فى املشروعات القومية الكبرى التى تتم على أرض الوطن. 
وأش��ار إل��ى أن ال���وزارة ب��دأت  فى حصر ه��ذه الفئة من العمالة  فى 
إل��ى  25 أل��ف عامل،  ، وق��د وص��ل التسجيل  مدينة العلمني اجلديدة 
وجترى عملية التسجيل حاليا فى العاصمة اإلدارية اجلديدة حيث 
وصل عدد املسجلني إلى ما يقارب 15 ألفًا حتى اآلن وجارى استكمال 

التسجيل،  بحيث يتم تغيير مهنة العامل فى بطاقة الرقم القومى 
العملية  تلك  تكلفة  ال����وزارة  تتحمل  املنتظمة  غير  للعمالة  كمهنة 
بالكامل بالتعاون مع اجلهات املعنية من أجل التعرف على احتياجات 

تلك الفئة وإعداد آليات مناسبة لرعايتها.
مستوى  على  الصعبة  املعادلة  هو  املصرى  العامل  أن  ال��وزي��ر  وأك��د 
عمال العالم كله، من أكفأ عمال العالم إذا ما توفرت له التسهيالت 
ال��الزم��ة، ال يقصر ف��ى عمله إال م��ن تقصير وعجز داخ��ل  وال��ق��درات 
العمل نفسه سواء إداريا أو فنيا، وبالتالى يجب أن يكون فى الصفوف 
األولى فى الدفاع عن وطنه ميراثه من أجدادهم واباؤهم، وميراثهم 

ألبنائهم وأحفادهم.
شهر  بحلول  وهنأهم  واحلضور  بالوزير  املحافظ  رحب  جانبه  من 
رمضان الكرمي، مؤكدا حرص الدولة املصرية على دعم مواطنيها فى 
كل أرجاء اجلمهورية وتوفير الرعاية الالزمة لهم، وحتركت تروس فى 
آلة واحدة كل جهات الدولة هدفها حتقيق احلياة الكرمية للمصريني 
وقت  أق���رب  ف��ى  املستهدفة  والتنمية  ال��وط��ن  ذل��ك  لتقدم  وال��وص��ول 

ممكن. 
وشدد على أن الدولة فى الست سنوات األخيرة حققت مزيدَا من 
اإلجنازات ميكن وصفها باإلعجاز الذى ال تقدر على حتقيقه أى دولة 
أخرى غيرها خاصة فى ظل جائحة كورونا، مشددا على أن سبب هذا 

اإلعجاز أبناء مصر الترس الرئيسى فى عجلة تنميتها املستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة املصرية مستهدفة من الداخل واخلارج 
م��ن ق��ب��ل ال��ع��دي��د م��ن املشككني وامل��غ��رض��ني  م��ن ورائ���ه���م  دول أخ��رى 
متولهم باألفكار املسمومة، مشددا على ضرورة  أن يكون عمال مصر 
واألخير   األول  املصرية مأوانا ومالذنا  الدولة  األول عن  الدفاع  خط 

فى كل األزمات واملحن.
واستعرض على أبو احلسن مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة 
امل��ت��ض��ررة من  املنتظمة   امل��دي��ري��ة  م��ن منح للعمالة غير  م��ا  قدمته 
 61811 لنحو  السياسية  القيادة  منحة  صرفت  والتى  كورونا  فيروس 
عامال بواقع 500 جنيه  لكل 30 مليونا و905 آالف و500 جنيه ، وذلك 

حتى مايو 2020.
وأضاف مدير املديرية أن العمال املصريني هم األيدى اخلشنة التى 
التنمية،  النهوض وحتقيق  ف��ى  ال��وط��ن  أم��ل  ه��م  ورس��ول��ه  يحبها اهلل 
القطاعات  مختلف  ف��ى  لهم  ال��الزم��ة  الرعاية  بتوفير  ال��دول��ة  وت��ق��وم 
وحت���رص ع��ل��ى ذل���ك وزارة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة مبختلف م��دي��ري��ات��ه��ا فى 

املحافظات وشمولهم ضمن مظلة التأمني االجتماعى والصحي. 

تسليم 4619 بوليصة تأمين تكافلى  ضــــــــــــــــــــد الحوادث للعمالة غير المنتظمــــــة
سعفان  يصل الفيوم فى إطار جوالته للمحافظــــــــــــــــــــــــــــــات لرعاية الفئات األكثر احتياجا
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سعفان ومحافظ الفيوم  يسلمان  
208عقود عمل لذوى الهمم والعزيمة 

س��ل��م وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان، ف���ى إط����ار ج��والت��ه 
 208 األن��ص��اري،  أحمد  الدكتور  واملحافظ    ، للمحافظات  امليدانية 
العاملة  القوى  مديرية  وفرتها  والعزمية  الهمم  ل��ذوى  عمل   عقود 
الوزير  واطمأن  باملحافظة،  القطاع اخلاص  باملحافظة من شركات 
بنفسه على املرتبات، ووجدها فى إطار احلد األدنى لألجور، وذلك 
فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير »حياة كرمية« لهذه الفئة، 
العاملة  القوى  الفئة على مستوى مديريات  بهذه  ال��وزارة  واهتمام 
على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة ال� 5 % املقررة لهم، وذلك، 
وذل���ك ب��ح��ض��ور ال��دك��ت��ور محمد ع��م��اد ن��ائ��ب امل��ح��اف��ظ، وامل��ح��اس��ب 
احلسن  أب��و  وعلى   ، للمحافظة  العام  السكرتير  غنيمة  أب��و  محمد 

مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة.
ووجه الوزير الشكر والتقدير للشركات التى قامت بتوفير العقود 
والعرفان  الشكر  آي��ات  أسمى  لهم  مقدًما  الفئة،  ه��ذه  م��ن  ألبنائنا 
لذوى  والرعاية  الدعم  كامل  تقدمي  أهمية  على  مشددًا  والتقدير، 
فى فرصة  لهم ممثلة  بسيطة  بسمة  ولو  بتقدمي  والعزمية،  الهمم 
منهم  ف��رد  لكل  وجتعل  وذوي��ه��م،  بالسعادة  يشعرون  جتعلهم  عمل  

دخاًل، كى يستطيع أن ينتج ويضيف ملجتمعه.
وأوضح الوزير أن عدد عقود العمل املقدمة اليوم هو عدد متكرر 
شهريا فى كل مديريات القوى العاملة على مستوى اجلمهورية، كما 
تسعى الوزارة واملديريات لزيادة أعداد ذوى الهمم باملنشآت يحظوا 
امل��ص��ري��ة  ب��ال��دول��ة  ال��ن��ه��وض  ف��ى  للمساهمة  احلقيقية  ب��ال��ف��رص��ة 

واملشاركة فى تنميتها.
وأك��د سعفان أن ال��وزارة أع��دت خطة متكاملة من أجل دعم تلك 
لنوعيات  وفقا  لهم  ال��الزم  التدريب  تقدمي  ورسالتها  هدفها  الفئة 
اإلعاقة التى يعانون منها، ثم توفير فرص عمل الئقة ودمجهم فى 

سوق العمل املصري. 
وأكد »سعفان« أن ذوى الهمم والعزمية لديهم إمكانيات كبيرة، وأن 
من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من األصحاء، 
وأن��ه��م يتسمون ب��ال��ت��ح��دى وال��رغ��ب��ة ال��ش��دي��دة ف��ى ال��ن��ج��اح وإث��ب��ات 
إل��ى ض���رورة االه��ت��م��ام بتدريبهم وإث��ق��ال مهاراتهم  ال����ذات، م��ش��ي��ًرا 
كخطوة أولى تثبت للمجتمع وألصحاب األعمال أنهم قادرون على 

العمل، والتحدى واإلجناز، مبا لهم من قدرة كبيرة على العطاء.
وق����ال: »ال���دول���ة ت��ض��ع أب��ن��اءه��ا م��ن ذوى ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة نصب 
الرئيس  ف��ى  ممثلة  السياسية  القيادة  إط��الق  بعد  خاصة  أعينها، 
عبد الفتاح السيسى 2018 عاًما لذوى القدرات اخلاصة، مما أعطى 
حافًزا كبيًرا، ودفًعة كبرى للوزارة   فأطلقت مبادرة »مصر بكم أجمل« 
لذوى  الالزمتني  والرعاية  العناية  لتقدمي  اجلهد،  من  مزيٍد  لبذل 
القدرات اخلاصة ، موجها باستمرار املبادرة فى مرحلتها الثانية فى 

باقى املحافظات التى لم تصلها بعد.
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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ الفيوم الدكتور 
أحمد األنصارى 112 شهادات إمتام 9 دورات تدريبية للجنسني مجانا 
صحية  وس��ب��اك��ة  تركيبات  وك��ه��رب��اء  والتفصيل،  اخل��ي��اط��ة  مهن  على 
خلدمة  العاملة  ال��ق��وى  وزارة  وفرتها  التى  املتنقلة  التدريب  ب��وح��دة 
أبناء املحافظة، لتقدم تدريبات مهنية مميزة للشباب والفتيات على 

مختلف احلرف.
ج��اء ذل��ك على ه��ام��ش زي���ارة ال��وزي��ر لتسليم ب��وال��ص ت��أم��ني على 
احلياة للعمالة غير املنتظمة مبحافظة الفيوم، وذلك بحضور على 

أبو احلسن مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة .
وق���ال ال��وزي��ر: إن ال��ت��دري��ب على امل��ه��ن امل��ذك��ورة ي��أت��ى ن��ظ��رًا حلاجة 
امل��وارد  وم��ه��ارات  ال��ق��درات  وتنمية  البطالة  حل��دة  وتخفيفًا  املجتمع 

البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.
الوزير أن املديريات تعمل على توفير فرص عمل مناسبة  وأوض��ح 
ال���دورات  انتهاء  بعد  اخل��اص  القطاع  مبنشآت  العمل  ف��ى  للراغبني 
مشاريع  إقامة  فى  للراغبني  األع��م��ال  ري��ادة  ثقافة  ونشر  التدريبية، 
مشروعاتهم  لتمويل  املختلفة  التمويل  م��ص��ادر  وتوفير  بهم  خاصة 

إلنشاء مشروعات صغيرة.
ووجه الوزير خريجى التدريب إلى ضرورة االستفادة من الدورات 
التابعة  املهنى  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز  ف��ى  عليها  حصلوا  ال��ت��ى  التدريبية 
أو   صغيرة  م��ش��روع��ات  عمل  ف��ى  املتنقلة  ال��ت��دري��ب  ووح���دة  للمديرية 
مشروعات  فى  البعض  بعضهم  مع  التعاون  أو  لهم،  الصغر  متناهية 
للمتدربني من  الفرصة  أعطت  ال���دورات  تلك  أن  إل��ى  خاصة، مشيرا 
التعرف على بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم ألداء األعمال مبا 

يخدم املشروعات التى ميكن تنفيذها.
واملحافظة  املشروعات و«مشروعك«  تنمية  أن جهاز  الوزير  وأضاف 
على استعداد تام لتقدمي الدعم الالزم خلريجى التدريب املهنى فى 

فى  ملساعدتهم  تدريبية  دورات  وت��ق��دمي  بهم  خاصة  مشروعات  عمل 
الدعم  وتوفير  فيها،  النجاح  حتقيق  وكيفية  ملشروعاتهم  التخطيط 
امل��ال��ى ال���الزم ل��ذل��ك م��ن خ��الل ال��ع��دي��د م��ن األس��ال��ي��ب ال��ت��ى يتيحها 

اجلهاز.
إع��داد  ب��ض��رورة  العاملة باملحافظة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ة  ال��وزي��ر  ووج���ه 
ومراكز  املتنقلة  التدريب  وح���دات  خلريجى  متكاملة  بيانات  ق��واع��د 
التدريب املهنى التابعة للمديرية، بحيث تشكل تلك القاعدة األساس 
ف���رص عمل  ال��ت��دري��ب س���واء بتوفير  ف��ى تلبية اح��ت��ي��اج��ات خ��ري��ج��ى 
الئقة لهم فى منشآت القطاع اخلاص باملحافظة ومتابعتهم فيها، أو 

توجيههم ومساعدتهم فى عمل مشروعات خاصة بهم. 
وقال وزير القوى العاملة : إن هناك 27 وحدة تدريب متنقلة جتوب 
ق��رى وجن��وع املحافظات، وذل��ك فى إط��ار مبادرة »حياة كرمية« لدعم 
األسر األكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من 
خالل مبادرة الوزارة »مهنتك مستقبلك« للتدريب املهنى، مشيرا إلى 
أن كل وحدة تقوم بعقد ثالث دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها 
وم��ن ثم تنطلق لقرية أخرى  دورة كل شهر،  مل��دة ثالثة أشهر مبعدل 
لتغطية قرى املحافظات، مؤكًدا أنه يتم متابعة هذه اآللية لتقييمها 

أوال بأول .
ال��ق��وى العاملة على مستوى 27  ق��د وج��ه م��دي��ري��ات  ال��وزي��ر  وك���ان 
بكافة  التدريبية  العملية  الستئناف  منضبطة  آلية  بوضع  محافظة 
التابعة لها يراعى فيها االلتزام باإلجراءات  الثابتة واملتنقلة  املراكز 
االحترازية والتباعد االجتماعى، وأعمال التعقيم والتطهير اليومى 
انتشار فيروس كورونا،  التدريب للحد من  وأماكن  واملعدات  لألجهزة 
فضالً عن تخفيض أعداد املتدربني بالورش واملراكز ملا يقرب من %50 

من سعتها التدريبية.

.. ويسلمان 112 متدربًا   شهادات إتمام التدريب بالوحدة المتنقلة
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.. ويلتقيان العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة 
التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ  الفيوم الدكتور 
ال��ع��ائ��دة م��ن اخل���ارج باملحافظة  امل��ص��ري��ة  العمالة  أح��م��د األن��ص��ارى 
ملساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة، وذلك بحضور الدكتور محمد 
عماد نائب املحافظ، وعلى أبو احلسن مدير مديرية القوى العاملة 
باملحافظة،  واملهندس اشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية املشروعات 

املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.
املصرية  ال��دول��ة  أن  كلمته،  ف��ى مستهل  العاملة،  ال��ق��وى  وزي��ر  أك��د 
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، 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.
أكد الوزير أنه فى الفترة احلالية حتتاج الدولة أن تستعيض عن 
ب��اخل��ارج بعمل م��ش��روع��ات ص��غ��ي��رة للشباب م��ن خ���الل جهاز  ال��ع��م��ل 
تنمية املشروعات وجهاز مشروعك فى وزارة التنمية املحلية وفروعه 
لعمل  الشباب  يحتاجه  ال���ذى  ال���الزم  ال��دع��م  وتوفير  املحافظات  ف��ى 
مشروعات خاصة بهم، كما نسعى لزيادة اجلهات التى ميكن أن تساهم 

فى تقدمي املساعدة .
التى يعمل  املحافظات  الفيوم من  أن محافظة  إل��ى  ال��وزي��ر  وأش��ار 
اجلهاز  فيها  ميلك  واس���ع،  نطاق  على  امل��ش��روع��ات  تنمية  جهاز  فيها 
ال��ع��دي��د م��ن من���اذج امل��ش��روع��ات ال��ت��ى ميكن االق��ت��داء بها عند بداية 
ال��الزم  ال��ن��ج��اح  يحقق  مب��ا  بالشباب  اخل��اص��ة  للمشروع   التخطيط 
ل��ه��ا، ك��م��ا ي��ق��وم اجل��ه��از ي��ال��ع��دي��د م��ن ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ف��ى مجال 
ريادة األعمال وكيفية إعداد دراسة اجلدوى للمشروعات، وفى مجال 
تريد  ما  أثرها ميكن حتديد  والتى على  املحاسبني،  لغير  احلسابات 
عمله وكيفية القيام به على الوجه الصحيح مدتها ال تزيد عن ه أيام، 
فى  جناحا  فيها  حتقق  أن  ميكن  التى  املشروعات  اختيار  مرحلة  ثم 

أسرع وقت ممكن. 
وأوض����ح ال���وزي���ر أن��ن��ا ن��س��ع��ى إلجن����اح ل��ت��ل��ك امل���ش���روع���ات، ك��م��ا وج��ه 
مديرية القوى العاملة باملحافظة بضرورة إعداد قواعد بيانات كاملة 
خاصة  صغيرة  مشروعات  بعمل  قاموا  الذين  اخل��ارج  من  للعائدين 
بهم، وأيضا توفير العمالة املاهرة ألصحاب املشروعات فى تعاون مع 
التدريبية  ال���دورات  فى  البدء  عن  فضال  املعنية،  واجل��ه��ات  املحافظة 
من  العائدين  وتقسيم  التدريب  قاعات  وإع���داد  اجلهاز  مع  بالتعاون 
اخلارج على 3 دورات مع اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة للوقاية 

من انتشار فيروس كورونا املستجد   . 
امل��ش��روع صغيرا وعند حتقيق  ان��ه ميكن البدء فى  ال��وزي��ر  واض��اف 

النجاح فيه ميكن زيادة حجم التمويل الالزم لزيادة رأس املال املقدم 
م��ن اجل��ه��از، وه��ذا ه��و ال��ه��دف ال��ذى يسعى نحوه اجل��ه��از ف��ى املرحلة 

احلالية لدعم أصحاب املشروعات الصغيرة الناجحة. 
من جانبه اضاف املحافظ انه عند بدء جتربة جديدة على الشاب 
مشروعه،  بداية  فى  يواجهها  أن  ميكن  التى  الظروف  مع  يتعامل  أن 
وأن يتغلب على خوفه من البداية، خاصة فى ظل زيادة الدعم املقدم 
وعمل  األع��م��ال  ري���ادة  على  لتشجيعهم  احلالية  الفترة  ف��ى  للشباب 
م��ش��روع��ات صغيرة خ��اص��ة ب��ه��م، وه��و اجت���اه ع��امل��ي، وال��دول��ة املصرية 
ح��ال��ي��ا ت��ق��وم ب��ت��م��وي��ل م��ش��روع��ات م��ت��ن��اه��ي��ة ال��ص��غ��ر ب��أق��ل امل�����وارد فى 
ملشروعات  الناجحة  النماذج  م��ن  العديد  ولدينا  املحلية،  ال��وح��دات 

شباب على أرض الواقع باملحافظة. 
املثمر  بالتعاون  مشيدا  باحلضور  كلمته  مستهل  فى  الوزير  رح��ب 
م��ع ج��ه��از تنمية امل��ش��روع��ات وامل��ح��اف��ظ��ة وج��ه��از م��ش��روع��ك، وإدخ���ال 
أبنائنا  خلدمة  ناصر  بنك  منها  معها،  للتعاون  معنية  أخ��رى  جهات 
بدوره  أش��اد  التدريب، كما  العائدة من اخل��ارج وخريجى  العمالة  من 
جميع  ويسهل  املتدربني  طلبات  لتلبية  ويسعى  العملية،  تنظيم  فى 

اإلجراءات لتوفير ما يحتاجون إليه لعمل مشروعاتهم. 
وأضاف الوزير خالل لقائه أن حلم ال��وزارة الوصول ملليون مشروع 
على مستوى اجلمهورية، وتوفير فرص عمل للشباب يديرها خريجو 
فى  ال���وزارة  جن��اح  يكلل  بنجاحها  والتى  العائدة،  والعمالة  التدريب 
امل��س��اع��دة فى  ف��ى املجتمع، نحو  ب��دوره��ا  وال��ق��ي��ام  ف��رص عمل  توفير 
تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل اجلهات املعنية.
ووج����ه ال���وزي���ر م��دي��ر م��دي��ري��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ف��ي��وم مبتابعة 
التى  املجاالت  الستبيان  وذل��ك  العائدة،  للعمالة  بالنسبة  الوظائف 
يرغبون العمل بها، وتقدمي اإلرشاد الوظيفى لهم إلعادة دمجهم فى 

سوق العمل الداخلى بتوفير فرصة عمل مناسبة.
كما وجه الوزير بعقد سلسلة  من الدورات التدريبية »ابدأ مشروعك« 
املشروعات  إدارة  على  مهاراتهم  لصقل  اخل��ارج  من  العائدة  للعمالة 
إل��ى مرحلة التمويل س��واء كان  ودراس��ة اجل��دوى والتسويق للوصول 

ذاتيا أو من خالل جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة .
وطلب الوزير البدء فورا فى الدورات التدريبية إليجاد أفكار مشروع 
وكيفية  صغيرة،  مشروعات  إلقامة  قروض  ملنحهم  وتقييمها  مناسب 
لبداية  أفضلها  واخ��ت��ي��ار  وإدارت����ه  مل��ش��روع صغير  دراس���ة ج���دوى  عمل 
مشروعات  وامتالكهم  للعمل  لتأهيلهم  متطلباتهم  يناسب  مشروع 

إنتاجية كخطوة إيجابية.
واستعرض مدير فرع اجلهاز اخلدمات التى يقدمها اجلهاز، منها 
وإص��دار  الصغر،  ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  إق��راض 

التراخيص النهائية للمشروعات.
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.. ويتبادالن الدروع  فى حفل تسليم بوالص التأمين للعمالة غير المنتظمة

محافظ الفيوم يستقبل سعفان فى بداية جولته بالمحافظة

ت���ب���ادل م��ح��م��د س��ع��ف��ان وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة، وال���دك���ت���ور أح��م��د 
ال���وزارة  ال��وزي��ر درع  أه���دى  ال����دروع، حيث  الفيوم  األن��ص��ارى محافظ 
أبناء  املبذولة فى خدمة  له على جهوده احلثيثة  للمحافظ تقديًرا 

املحافظة.
 كما أهدى املحافظ درع املحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديًرا 
له على جهده فى االرتقاء بالعملية اإلنتاجية من خالل  توفير فرص 
إط��ار حياة كرمية، فضال عن رعاية  الهمم والعزمية فى  ل��ذوى  عمل 
وحماية ومساعدة العمالة غير املنتظمة بتسليم بوالص تأمني على 
ال��وف��اة  الوثيقة  تغطى  حيث  الشخصية  احل���وادث  ض��د  لهم  احل��ي��اة 

والعجز الكلى واجلزئى املستدمي مبا فى ذلك نفقات العالج الطبي، 
إقامة مشروعات  العائدة من اخل��ارح فى  املصرية  العمالة  ومساعدة 

صغيرة لهم .
كما سلم على أبو احلسن مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة 

مصحفا شريفا لكل من وزير القوى العاملة ومحافظ الفيوم .
العاملة  ال��ق��وى  مديرية  اقامتها  التى  االحتفالية  ف��ى  ذل��ك  ج��اء 
وذلك  املنتظمة،  غير  للعمالة  التأمني  بوالص  لتسليم  باملحافظة  

بحضور الدكتور محمد عماد نائب املحافظ.

واص����ل وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د سعفان 
جوالته امليدانية للمحافظات، حيث زار محافظة 
الفيوم، وذلك فى إطار مبادرة »حياة كرمية« التى 
أط��ل��ق��ه��ا ال��رئ��ي��س ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ى ل��رع��اي��ة 
املنتظمة  غير  والعمالة  احتياجا،  األكثر  الفئات 
لرعايتهم  متكاملة  منظومة  ض��م��ن  لشمولهم 
اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كرمية 

تليق بهم وحتقق طموحاتهم وأحالمهم.
وقد استقبل الدكتور أحمد األنصارى محافظ 
الفيوم مبكتبه بديوان عام املحافظة وزير القوى 
ال��ع��ام��ل��ة ف���ى ب���داي���ة ج��ول��ت��ه ب��امل��ح��اف��ظ��ة، وذل���ك 
غير  للعمالة  التكافلى  التأمني  وث��ائ��ق  لتسليم 
املنتظمة باملحافظة وف��اًء ملا وع��د ب��ه  ال��وزي��ر فى 
الدكتور محمد  وذل��ك بحضور  ه��ذا اخل��ص��وص، 
عماد نائب املحافظ، واملحاسب محمد ابو غنيمة 
احلسن  أب��و  وع��ل��ى  للمحافظة،  ال��ع��ام  السكرتير 

مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة.
التأمني على احلياة  ب��وال��ص    كذلك تسليم  
بيانات  بقاعدة  واملسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة 
امل��دي��ري��ة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة، وذل����ك  ض��د احل���وادث 
والعجز  الوفاة  الوثيقة  تغطى  حيث  الشخصية 
ف��ى ذل��ك نفقات  أو اجل��زئ��ى املستدمي مب��ا  الكلى 

العالج الطبى .
ال��ع��ائ��دة وال��راغ��ب��ني  وال��ت��ق��ى العمالة امل��ص��ري��ة 
ع��ددًا  وتسليم  لهم،  صغيرة  مشروعات  إقامة  فى 
وال��ع��زمي��ة، فضال  الهمم  ل��ذوى  العمل  م��ن عقود 
املهنى  التدريب  دورات  إمت��ام  شهادات  تسليم  عن 
ل��ل��م��ت��درب��ني ع���ل���ى م���ه���ن ال��ت��ف��ص��ي��ل واخل���ي���اط���ة 
والكهرباء بالوحدة املتنقلة التابعة لوزارة القوى 

العاملة .
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واص�����ل وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان ج���والت���ه امل��ي��دان��ي��ة 
ملحافظات الوجه البحرى، حيث يزور خاللها محافظة دمياط  بعد 
زيارته مبحافظات أسوان واألقصر وقنا، والفيوم خالل األيام القليلة 
الرئيس  أطلقها  التى  كرمية«  »حياة  مبادرة  إط��ار  فى  وذل��ك  املاضية، 
غير  والعمالة  احتياجا،  األكثر  الفئات  لرعاية  السيسى  عبدالفتاح 
امل��ن��ت��ظ��م��ة وص��غ��ار ال��ص��ي��ادي��ن ل��ش��م��ول��ه��م ض��م��ن م��ن��ظ��وم��ة متكاملة 
لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كرمية تليق بهم 

وحتقق طموحاتهم وأحالمهم.
وج���اءت زي���ارة ال��وزي��ر ملحافظة دم��ي��اط ليؤكد م��ا وع��دت ب��ه الدولة 
املصرية، خالل زياراته املكوكية للمحافظات، والتواجد وسط العمال 
امل��ش��اك��ل واإلس����راع فى  ك��اف��ة  ق��رب ع��ن  القطاعات للتعرف ع��ن  بكافة 
وتوفير  املختلفة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  حلها  ف��ى  وامل��س��اع��دة  تذليلها 
املنتظمة  وصغار الصيادين وتصنيفها وعمل  الرعاية  للعمالة غير 
أرض  على  الرعاية  لتقدمي  متهيدًا  وسليمة  متكاملة  بيانات  قاعدة 

الواقع .
ال��ق��وى العاملة محمد سعفان ترافقه  ق��ام وزي��ر  وف��ى ه��ذا اإلط���ار 
محافظ دمياط منال عوض بتسليم  3307 بوالص تأمني تكافلى ضد 
احلوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى املستدمي واجلزئي، 
وذلك  املنتظمة،  غير  للعمالة  و1503  الصيادين،  لصغار   1804 منها 
إبراهيم نائب املحافظ، واللواء محمد همام سكرتير  بحضور إسالم 
العاملة،  القوى  مديرية  مدير  األط���روش  على  ومنى  املحافظة،  ع��ام 

وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية باملحافظة .
فى مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة: جئتكم اليوم  فى إطار 
لرعاية  املعنية  اجلهات  وك��ل  للحكومة  السياسية  القيادة  توجيهات 
حرصت  وق��د  كرمية،  حياة  ليحيوا  املنتظمة  غير  العمالة  ومساندة  

على التواجد معكم لكى أوفى مبا تعهدنا به منذ شهور قليلة بتسليم 
وثيقة للتأمني التكافلى ضد احلوادث الشخصية.

وأوضح الوزير أن وثيقة التأمني املقدمة لتلك الفئة مبثابة البداية 
لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس احلماية التى تقدمها 
الدولة ألبنائها، وليعلم كل منهم أن الدولة املصرية لن تترك أى عامل 

منهم إال وستوفر له الرعاية واحلماية  الالزمة .
وأكد الوزير أنه يجب على كل عامل أن يفتخر مبهنته التى تشملها 
الرقم  بطاقة  ف��ى  املهنة  بتسجيل  ي��ب��ادر  وأن  املنتظمة،  غير  العمالة 
البيانات من قبل اجلهات  القومى له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة 
املعنية، وبالتالى تقدمي املنح واملساعدات الدورية له، لينال حقه فى 
الرعاية واحلماية التى تقدمها الدولة له، ويتوافر لتلك الفئة كينونة 

وهوية فى الدولة املصرية .
ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بدمياط بالبدء فى استخراج 
املنتظمة  غير  للعمالة  املهنة   وم��زاول��ة  امل��ه��ارة  مستوى  قياس  شهادة 
املسجلة لديها مجانًا، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات 
بها،  يعمل  ال��ت��ى  احلقيقية  امل��ه��ن��ة  عليها  مثبت  ج��دي��دة  ق��وم��ى  رق���م 
آل��ي��ة ج��دي��دة ميكن م��ن خاللها التواصل  م��ش��ددًا على ض���رورة وض��ع 
مع تلك العمالة للعمل على جتديد تلك وثائق التأمني قبل انتهاء 

مدتها كل عام .
وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة باملحافظة 
الفترة  فى  اجلهد  من  مزيدا  منهم  طالبًا  الطيب،  اجلهد  ه��ذا  على 
القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة املساعدة فى تغيير 

مهن تلك العمالة فى بطاقات الرقم القومى ومتابعة أحوالهم .
وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التى بلورت حولها الوزارة وثيقة 
ه��ؤالء  حماية  ه��ى  املنتظمة  غير  العمالة  لفئات  التكافلية  التأمني 
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م��ن امل��خ��اط��ر ال��ت��ى ي��واج��ه��ون��ه��ا ف��ى م��ح��ي��ط عملهم مبختلف 
القطاعات، وتوفير األمان ألسرهم فى حاالت اإلصابة أو العجز 
مختلف  م��ن  ال��ف��ئ��ات  لتلك  الكاملة  للرعاية  وص���وال  ال��وف��اة  أو 
اجل���وان���ب اج��ت��م��اع��ي��ا وص��ح��ي��ا وش��م��ول��ه��م ف���ى م��ظ��ل��ة احل��م��اي��ة 

التأمينية للدولة.
وأكد »سعفان« أن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة 
كرمية بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كال فى اجلزء اخلاص به 

والقطاع الذى يتناوله. 
وك���ان ال��وزي��ر ق��د رح��ب ف��ى ب��داي��ة كلمته باملحافظ وأع��ض��اء 
املنتظمة واحل��ض��ور،  غ��ي��ر  وال��ع��م��ال��ة  وال��ش��ي��وخ  ال��ن��واب  مجلس 
مؤكدا أن مبادرة »حياة كرمية« التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح 
السيسى عام 2018 ومت تفعيلها فى عام 2020 هدفها الرئيسى 
امل��ص��رى ع��ل��ى أرض مصر،  ل��ل��م��واط��ن  ال��ك��رمي��ة  حتقيق احل��ي��اة 
أرض  على  لتنفيذها  امل��م��ت��دة  األذرع  متثل  الرسمية  واجل��ه��ات 
ال���وزارات  ب��ني  بالتكاتف  إال  ال��ه��دف منها  ول��ن يتحقق  ال��وط��ن، 

والهيئات املعنية ومؤسسات املجتمع املدنى .
استثنائية  منحا  ق��دم��ت  املصرية  ال��دول��ة  أن  ال��وزي��ر  وأوض���ح 
أزم��ة  خ��الل  شهرية  منح   6 ف��ى  متثلت  املنتظمة  غير  للعمالة 
انتشار فيروس كورونا لدعم تلك الفئة فى هذه املرحلة الصعبة، 
ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة األك��ث��ر ت��ع��رض��ا ل��ل��م��خ��اط��ر ف��ى م��ح��ي��ط عملها فى 

مختلف القطاعات التى يعملون بها. 
وأش��ار إلى أن ال��وزارة ب��دأت  فى حصر هذه الفئة من العمالة  
فى مدينة العلمني اجلديدة، وقد وصل التسجيل إلى  25 ألف 
اإلداري���ة  العاصمة  ف��ى  حاليا  التسجيل  عملية  وجت��رى  ع��ام��ل، 
اجلديدة حيث وصل عدد املسجلني إلى ما يقارب 15 ألفًا حتى 
اآلن وجارى استكمال التسجيل،  بحيث يتم تغيير مهنة العامل 
فى بطاقة الرقم القومى كمهنة للعمالة غير املنتظمة تتحمل 
الوزارة تكلفة تلك العملية بالكامل بالتعاون مع اجلهات املعنية 
م��ن أج���ل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة وإع�����داد آل��ي��ات 

مناسبة لرعايتها.
وأك����د ال���وزي���ر أن ال��ع��ام��ل امل��ص��رى ه��و امل��ع��ادل��ة ال��ص��ع��ب��ة على 
مستوى عمال العالم كله، وأنه من أكفأ عمال العالم، ال يقصر 
فى عمله إال من تقصير وعجز داخل العمل نفسه سواء إداريا 
أو فنيا، وبالتالى يجب أن يكون فى الصفوف األولى فى الدفاع 
عن وطنه ميراثه من أجدادهم وآبائهم ثم ألبنائهم وأحفادهم.

بدورها رحبت املحافظ بالوزير فى محافظة دمياط لتوفير 
أوجه الرعاية للعمالة غير املنتظمة والصيادين وتوفير الدعم 
ك��رمي��ة، ش��اك��رة جهود  الرئاسية حياة  امل��ب��ادرة  ال���الزم لهم ضمن 
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ف��ى امل��ح��اف��ظ��ة ل��رع��اي��ة ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة خ��اص��ة فى 
تلك الظروف االستثنائية التى متر بها الدولة، وكذا االهتمام 
بالعمالة العائدة من اخلارج واالستفادة من جهودهم فى دعم 

تقدم الوطن وحتقيق تنميته املستهدفة.
العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  األط����روش  منى  واستعرضت 
املنتظمة  للعمالة غير  املديرية من منح  باملحافظة ما  قدمته 
الصحية  للرعاية  جنيهات  و906  أل��ف��ا   674 مت  أن��ه  إل��ى  مشيرة 
لنحو 135 عامال، فضال عن تقدمي الرعاية االجتماعية لنحو 
4208 عمال مببلغ 631 ألفا و515 جنيها، باإلضافة إلى حترير 
1503 بوالص تأمني على احلياة للعمالة غير املنتظمة ، و1804 

لصغار الصيادين . 
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سعفان يصل دمياط فى إطار جوالته للمحافظــــــــــــــــــــــــــــــــات لرعــــاية الفئــــات األكثــــر احتياجــــا
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سعفان ومحافظ دمياط  يسلمان 20عقد عمل و13 ماكينة خياطة كمبيوتر وتصوير 
وتغليف وتصنيع مفاتيح للمكفوفين وضعاف الصبر  لذوى الهمم والعزيمة 

س��ل��م وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان،  ف��ى إط����ار ج��والت��ه امل��ي��دان��ي��ة 
، واملحافظ  منال عوض، 20 عقد عمل  لذوى الهمم والعزمية  للمحافظات 
وف��رت��ه��ا م��دي��ري��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة م���ن ش���رك���ات ال��ق��ط��اع اخل���اص 
 ، املرتبات، ووجدها تتراوح بني 1200  الوزير بنفسه على  باملحافظة، واطمأن 
و2500 جنيه ، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير »حياة كرمية« 
لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة 
وذل��ك بحضور  لهم،  املقررة   % ال���5  استيفاء نسبة  على مستوى 27 محافظة، 
املحافظة،  عام  واللواء محمد همام سكرتير   ، املحافظ  نائب  إبراهيم  إس��الم 
العام املساعد، ومنى على األطروش  واللواء مجدى عبد الوصيف السكرتير 
م��دي��ر م��دي��ري��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ، وأس���ام���ة ال��ت��اب��ع��ى ح��ف��ي��ل��ة رئ��ي��س جمعية 

املستثمرين .
كما سلم الوزير 10 ماكينات خياطة كمبيوتر  للمكفوفني وضعاف البصر 
، ماكينة تغليف،  ، فضال عن  ماكينة تصوير  من ذوى ذوى القدرات اخلاصة 
املكتبة  ب��أدوات  الشركات  إح��دى  تبرع  إلى  وماكينة تصنيع مفاتيح، باإلضافة 
للتصوير  التى يتم تنفيذ مشروعها من قبل أحد ذوى الهمم ، الفتا إلى أن  
محافظة دمياط  تعتبر أول محافظة تنفذ مشروع مبرافق  وذلك فى خطة 

تطوير مبادرة » مصر بكم أجمل«. 
»ري��ادة األعمال« من املبادرة   : إن البرنامج التدريبى األول فى  وقال الوزير 
بلغ فيه عدد املتدربني 25 شابًا وفتاة ومت تدريبهم على كيفية إقامة املشروع 
وكيف يكون من رواد األعمال،  وكذلك مساعدتهم على عمل دراسة اجلدوى 
لتحويل املشروع متناهى الصغر إلى مشروع قومى يفتح سوق العمل وتوفير 
ت��ق��دم امل��ت��درب��ني بأفكار جديدة  ف��رص العمل م��ن ش��ب��اب ذوى ال��ق��درات ، وق��د 
تساعد على تطوير سوق العمل ومنها : مشروع تفصيل مالبس، ومكتبة أدوات 
مكتبية ،  ومحل تصنيع مفاتيح ، باإلضافة إلى عددًا من األفكار األخرى التى 

تؤكد كفاءة هذه الفئة وإصرارها على إثبات ذاتها وخدمة وطنها بكل حب. 
مع  والتنسيق  ال��ه��م��م،  ذوى  م��ن  أبنائنا  وأف��ك��ار  ملطالب  ال��وزي��ر  واس��ت��ج��اب 
ال��ش��رك��ات ال��داع��م��ة ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة وم��س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى تنفيذ ب��ع��ض أح��الم��ه��م 
الصغر  ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  تنمية  جهاز  مع  بالتعاون 
لتقدمي كافة التسهيالت املالية واإلدارية لتنفيذ هذه املشروعات ودمجهم فى 

سوق العمل. 
ووجه الوزير الشكر والتقدير جلمعية املستثمرين باملحافظة  ملشاركتها فى 
والشركات  األعمال  والشكر  مم��دود ألصحاب  القدرات،  ذوى  أبنائنا من  دعم 
الوسائل  العمل بشتى  ال��ق��درات بسوق  دم��ج ذوى  ف��ى  التى ش��ارك��ت  واجل��ه��ات 
بتوفير عقود العمل لهم ، مقدًما لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، 
م��ش��ددًا على أهمية ت��ق��دمي ك��ام��ل ال��دع��م وال��رع��اي��ة ل���ذوى الهمم وال��ع��زمي��ة، 
ع��م��ل  جتعلهم يشعرون  ف��رص��ة  ف��ى  ل��ه��م ممثلة  ول���و بسمة بسيطة  ب��ت��ق��دمي 
بالسعادة وذويهم، وجتعل لكل فرد منهم دخاًل، كى يستطيع أن ينتج ويضيف 

ملجتمعه.
ع��دد متكرر شهريا  اليوم هو  املقدمة  العمل  ع��دد عقود  أن  ال��وزي��ر  وأوض��ح 
ال��وزارة  العاملة على مستوى اجلمهورية، كما تسعى  القوى  فى كل مديريات 
احلقيقية  بالفرصة  ليحظوا  باملنشآت  الهمم  ذوى  أع��داد  لزيادة  واملديريات 

للمساهمة فى النهوض بالدولة املصرية واملشاركة فى تنميتها.
وأكد سعفان أن الوزارة أعدت خطة متكاملة من أجل دعم تلك الفئة هدفها 
ورسالتها تقدمي التدريب الالزم لهم وفقا لنوعيات اإلعاقة التى يعانون منها، 

ثم توفير فرص عمل الئقة ودمجهم فى سوق العمل املصري. 
وأكد »سعفان« أن ذوى الهمم والعزمية لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم 
ل��م تكن أفضل م��ن كثير م��ن األص��ح��اء، وأن��ه��م يتسمون  ك��ف��اءات تتساوى، إن 
إل��ى ض��رورة  ال���ذات، مشيًرا  ال��ش��دي��دة ف��ى النجاح وإث��ب��ات  بالتحدى وال��رغ��ب��ة 
االهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع وألصحاب 
األعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدى واإلجناز، مبا لهم من قدرة كبيرة 

على العطاء.
وقال: »الدولة تضع أبناءها من ذوى الهمم والعزمية نصب أعينها، خاصة 
بعد إطالق القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 
للوزارة    كبرى  ودفًعة  كبيًرا،  حافًزا  أعطى  مما  اخلاصة،  ال��ق��درات  ل��ذوى  عاًما 
العناية  لتقدمي  اجلهد،  من  مزيٍد  لبذل  أجمل«  بكم  »مصر  مبادرة  فأطلقت 
امل��ب��ادرة فى  ، موجها باستمرار  ال��ق��درات اخل��اص��ة  ل��ذوى  وال��رع��اي��ة الالزمتني 

مرحلتها الثانية فى باقى املحافظات التى لم تصلها بعد.
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.. ويسلمان 50 متدربًا   شهادات إتمام التدريب بالوحدة المتنقلة
ال��ع��ام��ل��ة محمد سعفان  ال��ق��وى  س��ل��م وزي���ر 
ومحافظ دمياط منال عوض 50 شهادة إمتام 
مهن  على  مجانا  للجنسني  التدريبية  ال��دورة 
اخلياطة والتفصيل، وكهرباء تركيبات بوحدة 
ال��ق��وى  وزارة  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ى  املتنقلة  ال��ت��دري��ب 
العاملة خلدمة أبناء املحافظة بقرية أبو راشد 
مركز كفر سعد، لتقدم تدريبات مهنية مميزة 

للشباب والفتيات على مختلف احلرف.
جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لتسليم 
ب����وال����ص ت���أم���ني ع���ل���ى احل����ي����اة ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر 
املنتظمة وصغار الصيادين باملحافظة، وذلك 
بحضور إسالم إبراهيم نائب املحافظ، واللواء 
واللواء  املحافظة،   ع��ام  سكرتير  همام  محمد 
مجدى عبد الوصيف السكرتير العام املساعد،  
وم��ن��ى ع��ل��ى األط�����روش م��دي��ر م��دي��ري��ة ال��ق��وى 
والشيوخ  ال��ن��واب  مجلسى  وأع��ض��اء  ال��ع��ام��ل��ة، 

والقيادات التنفيذية باملحافظة.  
وقال الوزير: إن التدريب على املهن املذكورة 
حلدة  وتخفيفًا  املجتمع  حل��اج��ة  ن��ظ��رًا  ي��أت��ى 
ال��ب��ط��ال��ة وت��ن��م��ي��ة ال����ق����درات وم����ه����ارات امل����وارد 

البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.
وأوض�����ح ال���وزي���ر أن امل���دي���ري���ات ت��ع��م��ل على 
ت���وف���ي���ر ف�����رص ع���م���ل م��ن��اس��ب��ة ل���ل���راغ���ب���ني ف��ى 
انتهاء  بعد  اخل���اص  ال��ق��ط��اع  مبنشآت  العمل 
الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة األعمال 
للراغبني فى إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير 
مصادر التمويل املختلفة لتمويل مشروعاتهم 

، إلنشاء مشروعات صغيرة.
إلى ضرورة  التدريب  الوزير خريجى  ووجه 
االستفادة من الدورات التدريبية التى حصلوا 
ع��ل��ي��ه��ا ف���ى م���راك���ز ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ى ال��ت��اب��ع��ة 
عمل  ف��ى  املتنقلة  التدريب  ووح���دة  للمديرية 
أو  لهم،  الصغر  أو متناهية  مشروعات صغيرة 
ال��ت��ع��اون م��ع بعضهم ال��ب��ع��ض ف��ى م��ش��روع��ات 
خ��اص��ة، م��ش��ي��را إل���ى أن ت��ل��ك ال�����دورات أعطت 
الفرصة للمتدربني من التعرف على بعضهم 
األعمال  ألداء  بينهم  فيما  والتنسيق  البعض 

مبا يخدم املشروعات التى ميكن تنفيذها.
املشروعات  تنمية  جهاز  أن  ال��وزي��ر  وأض���اف 
و«م���ش���روع���ك« وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اس��ت��ع��داد ت��ام 

ل��ت��ق��دمي ال���دع���م ال������الزم خل��ري��ج��ى ال��ت��دري��ب 
املهنى فى عمل مشروعات خاصة بهم وتقدمي 
التخطيط  ف���ى  مل��س��اع��دت��ه��م  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
مل��ش��روع��ات��ه��م وك��ي��ف��ي��ة حت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح فيها، 
ال���الزم لذلك م��ن خالل  امل��ال��ى  ال��دع��م  وتوفير 

العديد من األساليب التى يتيحها اجلهاز.
ووج������ه ال����وزي����ر م���دي���ري���ة ال����ق����وى ال��ع��ام��ل��ة 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ب����ض����رورة إع������داد ق���واع���د ب��ي��ان��ات 
املتنقلة  التدريب  وح��دات  خلريجى  متكاملة 
ال��ت��اب��ع��ة للمديرية،  امل��ه��ن��ى  ال��ت��دري��ب  وم���راك���ز 
بحيث تشكل تلك القاعدة األس��اس فى تلبية 
اح��ت��ي��اج��ات خ��ري��ج��ى ال��ت��دري��ب س���واء بتوفير 
ف���رص ع��م��ل الئ��ق��ة ل��ه��م ف���ى م��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع 
اخل������اص ب��امل��ح��اف��ظ��ة وم��ت��اب��ع��ت��ه��م ف���ي���ه���ا، أو 
ف��ى ع��م��ل م��ش��روع��ات  توجيههم وم��س��اع��دت��ه��م 

خاصة بهم. 
وق���ال وزي���ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة : إن ه��ن��اك 27 
وح������دة ت����دري����ب م��ت��ن��ق��ل��ة جت�����وب ق�����رى وجن����وع 
امل���ح���اف���ظ���ات، وذل�����ك ف���ى إط�����ار م���ب���ادرة »ح��ي��اة 
ك���رمي���ة« ل��دع��م األس����ر األك���ث���ر اح��ت��ي��اج��ا ال��ت��ى 
أط��ل��ق��ه��ا ال��رئ��ي��س ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ى من 
»م��ه��ن��ت��ك مستقبلك«  ال������وزارة  م���ب���ادرة  خ���الل 
للتدريب املهنى، مشيرا إلى أن كل وحدة تقوم 
بعقد ثالث دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد 
ب��ه��ا مل���دة ث��الث��ة أش��ه��ر مب��ع��دل دورة ك���ل ش��ه��ر، 
ق��رى  لتغطية  أخ���رى  ل��ق��ري��ة  تنطلق  ث��م  وم���ن 
املحافظات، مؤكًدا أنه يتم متابعة هذه اآللية 

لتقييمها أوال بأول .
وك������ان ال����وزي����ر ق����د وج�����ه م���دي���ري���ات ال���ق���وى 
ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 27 م��ح��اف��ظ��ة ب��وض��ع 
التدريبية  العملية  الستئناف  منضبطة  آلية 
ل��ه��ا ك��اف��ة،  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ث��اب��ت��ة واملتنقلة  ب��امل��راك��ز 
االحترازية  ب��اإلج��راءات  االل��ت��زام  فيها  يراعى 
وال���ت���ب���اع���د االج���ت���م���اع���ي، وأع����م����ال ال��ت��ع��ق��ي��م 
وأماكن  وامل��ع��دات  لألجهزة  اليومى  والتطهير 
ال��ت��دري��ب ل��ل��ح��د م��ن ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا، 
بالورش  املتدربني  أع���داد  تخفيض  ع��ن  فضالً 
واملراكز ملا يقرب من 50% من سعتها التدريبية.
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ت���ب���ادل م��ح��م��د س��ع��ف��ان وزي����ر ال��ق��وى 
دمياط  محافظ  ع��وض  ومنال  العاملة 
ال���دروع، حيث أه��دى ال��وزي��ر درع ال��وزارة 
ل��ل��م��ح��اف��ظ ت��ق��دي��ًرا ل��ه��ا ع��ل��ى ج��ه��وده��ا 
احل���ث���ي���ث���ة امل����ب����ذول����ة ف����ى خ���دم���ة أب���ن���اء 

املحافظة.
املحافظة  درع  امل��ح��اف��ظ  أه���دى  ك��م��ا   
إلى وزير القوى العاملة تقديًرا له على 
اإلنتاجية  بالعملية  االرتقاء  فى  جهده 
م���ن خ�����الل  ت��وف��ي��ر ف����رص ع��م��ل ل���ذوى 
كرمية،  حياة  إط��ار  فى  والعزمية  الهمم 
ف��ض��ال ع���ن رع���اي���ة وح���م���اي���ة وم��س��اع��دة 
العمالة غير املنتظمة وصغار الصيادين 
بتسليم بوالص تأمني على احلياة لهم 
الشخصية، حيث تغطى  احل��وادث  ضد 
الوثيقة الوفاة والعجز الكلى أو اجلزئى 
امل��س��ت��دمي مب��ا ف��ى ذل���ك ن��ف��ق��ات ال��ع��الج 
ال���ط���ب���ي، وم���س���اع���دة ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة 
العائدة من اخلارج فى إقامة مشروعات 

صغيرة لهم ..
ج������اء ذل������ك ف����ى االح���ت���ف���ال���ي���ة ال��ت��ى 
أق���ام���ت���ه���ا م����دي����ري����ة ال�����ق�����وى ال���ع���ام���ل���ة 
ال��ت��أم��ني  ب��وال��ص  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  لتسليم 
ل����ل����ع����م����ال����ة غ����ي����ر امل����ن����ت����ظ����م����ة وص����غ����ار 
ال����ص����ي����ادي����ن، وذل��������ك ب���ح���ض���ور إس�����الم 
محمد  واللواء  املحافظ،  نائب  إبراهيم 
ه��م��ام سكرتير ع���ام امل��ح��اف��ظ��ة، وال��ل��واء 
مجدى محمد الوصيف السكرتير العام 
امل��س��اع��د، وم��ن��ى ع��ل��ى األط�����روش مدير 

مديرية القوى العاملة.

.. ويتبادالن الدروع فى حفل تسليم بوالص 
التأمين للعمالة غير المنتظمة
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محافظ دمياط يستقبل سعفان فى بداية جولته بالمحافظة
واص����ل وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان ج��والت��ه امل��ي��دان��ي��ة 
للمحافظات، حيث زار محافظة دمياط، وذلك فى إطار مبادرة »حياة 
الفئات  لرعاية  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها  التى  كرمية« 
األكثر احتياجا، والعمالة غير املنتظمة وصغار الصيادين لشمولهم 
وتأمينيا،  وصحيا  اجتماعيا  لرعايتهم  متكاملة  منظومة  ضمن 

ليحيوا حياة كرمية تليق بهم وحتقق طموحاتهم وأحالمهم.
وقد استقبلت  منال عوض محافظ دمياط مبكتبها بديوان عام 
املحافظة وزير القوى العاملة فى بداية جولته باملحافظة، حيث من 
التكافلى  التأمني  وثائق  بتسليم  واملحافظ   الوزير  يقوم  أن  املقرر 
وعد  ملا  وف��اًء  باملحافظة  الصيادين  وصغار  املنتظمة  غير  للعمالة 
به  الوزير فى هذا اخلصوص، وذل��ك بحضور إس��الم إبراهيم نائب 
على  ومنى  املحافظة،  ع��ام  سكرتير  همام  محمد  وال��ل��واء  املحافظ، 
النواب  مجلسى  وأعضاء  العاملة،  القوى  مديرية  مدير  األط��روش 

والشيوخ والقيادات التنفيذية باملحافظة.  
ب��وال��ص التأمني على احل��ي��اة 1503 عمال  امل��ق��رر أن تشمل   وم��ن 
غير منتظمني من املسجلني بقاعدة بيانات املديرية القوى العاملة، 
فضال عن 1804من صغار الصيادين الذين مت حصرهم بعد جوالت 
ال���وزي���ر ب��امل��ح��اف��ظ��ات ال��ب��ح��ري��ة، وذل����ك ل��ل��ت��أم��ني ع��ل��ى احل���ي���اة ضد 
الكلى  والعجز  ال��وف��اة  الوثيقة  تغطى  حيث  الشخصية،  احل���وادث 

واجلزئى املستدمي مبا فى ذلك نفقات العالج الطبى .
والراغبني  العائدة  املصرية  العمالة  واملحافظ  الوزير  التقى  كما 
ف��ى إق��ام��ة م��ش��روع��ات ص��غ��ي��رة ل��ه��م وم��س��اع��دت��ه��م ف��ى م���ب���ادرة »اب���دأ 
مشروعك«، باإلضافة إلى تسليم عدد من عقود العمل لذوى الهمم 
املهنى  التدريب  دورات  إمت��ام  ش��ه��ادات  تسليم  ع��ن  وال��ع��زمي��ة، فضال 
ل��ل��م��ت��درب��ني ع��ل��ى م��ه��ن التفصيل واخل��ي��اط��ة وال��ك��ه��رب��اء ب��ال��وح��دة 
املتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة املتواجدة بقرية أبو راشد مركز 

كفر سعد بدمياط.
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وزير القوى العاملة يسلم  500 وثيقة تأمين  للعمــــــــــــــــــــــــــــــالة غـــير المنتظمة بوادى المالك بالشرقيـــة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن رفع املستهدف من 
وثائق التأمني التكافلى للعمالة غير املنتظمة من 200 ألف إلى 
مديرية  موجها  مصر  محافظات  مستوى  على  وثيقة  أل��ف   500
القوى العاملة بالشرقية مدحت الغمراوى بتسجيل وحصر مزيد 
من العمالة غير املنتظمة حتى تتم تغطية هذه الفئة من العمالة 

بالكامل .
ال��وزي��ر 500 وثيقة تأمني تكافلى ضد  ذل��ك خ��الل تسليم  ج��اء 
احل������وادث ال��ش��خ��ص��ي��ة ت��غ��ط��ى ال���وف���اة، وال��ع��ج��ز ال��ك��ل��ى امل��س��ت��دمي 
ف��ى منطقة  ال��زراع��ة  ع��م��ال  م��ن  املنتظمة  للعمالة غير  واجل��زئ��ى 
 « » حياة كرمية  م��ب��ادرة  إط��ار  الشرقية فى  امل��الك مبحافظة  وادى 
غير  العمالة  لرعاية  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  أطلقها  التى 
املنتظمة صحيا واجتماعيا، بحضور ياسمني فريد خميس رئيس 
مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون، وآسر حمدى 
وكيل مديرية  الهادى  وأحمد عبد  املجموعة،  إدارة  رئيس مجلس 

القوى العاملة بالشرقية. 
وحرص الوزير على تسليم تلك الوثائق التأمينية فى مقر عمل 
بصفة  املصرى  والعامل  امل���زارع  أهمية  على  منه  تأكيدا  امل��زارع��ني 
العمال،  ق��ط��اع��ات  بكافة  نهتم  بأننا  تفيد  رس��ال��ة  لتوجيه  ع��ام��ة 
ونسعى لتوفير عنصر األمان لهم وألسرهم، وهو جزء بسيط مما 

يستحقه العامل املصرى .
وأع����رب ال��وزي��ر ع��ن س��ع��ادت��ه ل��وج��وده ف��ى أج����واء ذك��رت��ه بنصير 
العمال الراحل محمد فريد خميس الذى كان له دور بالغ فى إكرام 

العامل واعتباره القيمة احلقيقية للصناعة املصرية.
وأكد سعفان أنه اليوم سعيد بتكرمي العامل املصرى الذى يثبت 
دائما أنه األقوى فى مواجهة التحديات األمر الذى ظهر جليا فى 
إنهاء أزمة السفينة اجلانحة قائال: »عندما يواجه العامل املصرى 

سعفان : زيادة عدد وثائق التأمني على الحياة إىل 500 ألف 
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وزير القوى العاملة يسلم  500 وثيقة تأمين  للعمــــــــــــــــــــــــــــــالة غـــير المنتظمة بوادى المالك بالشرقيـــة

التحديات يصنع اإلعجاز وليس اإلجناز ».
مجموعة  ادارة  مجلس  رئ��ي��س  ف��ري��د  ياسمني  أك���دت  جانبها  وم��ن 
العالية،  الهمم  العمال هم أصحاب  أن  الشرقيون  النساجون  شركات 
وهم السبب الرئيسى فى جناح املجموعة فى السنوات املاضية، مشيرة 
ب��أن العمالة  ال��راح��ل محمد فريد خميس ك��ان يؤمن  إل��ى أن وال��ده��ا 
املصرية هى أكبر مميزات هذا البلد األمر الذى أكدته جهود العمال 
أثناء جائحة كورونا وإصرارهم على العمل بكل جهد مقدمة لهم بالغ 

الشكر والتقدير.
ومن جانبه قال مدحت الغمراوى مدير املديرية إن هذا ليس احلفل 
اجلهود  لكن  املنتظمة  غير  للعمالة  ال��ت��أم��ني  وث��ائ��ق  لتسليم  األول 
مستمرة حلصرها بتوجيهات وزير القوى العاملة املستمرة، مؤكدا أن 

الهدف الرئيسى للوزارة هو حماية ورعاية القوى العاملة  .
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.. ويتفقد محطة تصدير الحاصالت الزراعية بوادى المالك بالشرقية
ت��ف��ق��د وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
فريد  وي��اس��م��ني  س��ع��ف��ان  محمد 
إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  خ���م���ي���س 
م��ج��م��وع��ة ش����رك����ات ال��ن��س��اج��ون 
ال����ش����رق����ي����ون م���ح���ط���ة ت���ص���دي���ر 
مبنطقة  ال���زراع���ي���ه  احل���اص���الت 
الشرقية  مبحافظة  امل��الك  وادى 
ف����ى إط������ار ال������زي������ارات امل���ي���دان���ي���ة 
ل���ل���وزي���ر ل���ل���م���ح���اف���ظ���ات، وذل����ك 
لتسليم وثائق التأمني التكافلى 
بقطاع  املنتظمة  غ��ي��ر  للعمالة 

الزراعة.
واس������ت������م������ع ال���������وزي���������ر ل����ش����رح 
ت��ف��ص��ي��ل��ى ع���ن م���راح���ل اإلن���ت���اج  
وال���ت���ص���دي���ر ب���امل���ح���ط���ة، م��ش��ي��دا 
املحطة  بها  تعمل  ال��ت��ى  ب��اآلل��ي��ة 

بكفاءة أداء العاملني بها. 
واط��م��أن ال��وزي��ر على  تطبيق 
اإلج���������راءات االح����ت����رازي����ة ك��اف��ة، 
فضال ع��ن أوض���اع العمال داخ��ل 
امل��ص��ن��ع، وذل���ك ب��ح��ض��ور مدحت 
القوى  مديرية  مدير  الغمراوى 
عبد  وأحمد  بالشرقية،  العاملة 
ال����ه����ادى وك���ي���ل امل���دي���ري���ة، وآس���ر 
إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  ح����م����دى 
من  وع���دد  ال��ش��رق��ي��ون  مجموعة 

قيادات املجموعة. 
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سعفان ومحافظ الشرقية يزرعون أشجار 
الزيتون فى إطار مبادرة »هنجملها«

شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان 
للمحافظات  امل��ي��دان��ي��ة  ج���والت���ه  إط����ار  ف���ى 
وم��ح��اف��ظ ال��ش��رق��ي��ة ال���ل���واء مم����دوح غ���راب، 
وال���دك���ت���ور ع��ث��م��ان ش���ع���الن رئ���ي���س ج��ام��ع��ة 
ال����زق����ازي����ق ب������زرع أش����ج����ار ال����زي����ت����ون داخ����ل 
م��ق��ر اجل���ام���ع���ة، ف��ض��ال ع���ن زراع������ة أش��ج��ار 
امل�����الك ضمن  وادى  م��ن��ط��ق��ة  ف���ى  ال���زي���ت���ون 
فريد  ياسمني  مبشاركة  »هنجملها«  مبادرة 
خميس رئيس مجموعة شركات النساجون 
الوزير  زي��ارة  وذل��ك على هامش  الشرقيون، 
التأمني  وث��ائ��ق  لتسليم  الشرقية  ملحافظة 
عمال  من  املنتظمة  غير  للعمالة  التكافلى 

الزراعة. 
وق������ال ال�����وزي�����ر: إن امل�����ب�����ادرة ت���ه���دف إل���ى 
زي������ادة امل���س���اح���ات اخل���ض���راء ع��ل��ى م��س��ت��وى 
اجل��م��ه��وري��ة، مم��ا ل��ه أث��ر ب��ال��غ على حتسني 
البيئة ونشر نوع من أنواع الطاقة اإليجابية 
فى  املشاركني  الشباب  مشجعا  ال��ن��اس،  ب��ني 
امل��ب��ادرة على االستمرار، ذل��ك بحضور  ه��ذه 
م��دح��ت ال���غ���م���راوى م��دي��ر م��دي��ري��ة ال��ق��وى 
العاملة، وأحمد عبد الهادى وكيل املديرية، 
عام  منسق  قبطان  سعيد  محمد  واملهندس 

املبادرة.
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»سعفان« و«خميس« يتبادالن الدروع على هامش زيارة الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل سعفان
 لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة

شركات  مجموعة  رئ��ي��س  خميس  ف��ري��د  ياسمني  أه���دت 
العاملة  القوى  لوزير  املجموعة  درع  الشرقيون  النساجون 
بصفة  العمال  خدمة  فى  جلهوده  تقديرا  سعفان  محمد 

أهداها  كما  خاصة،  بصفة  املنتظمة  غير  والعمالة  عامة 
الوزير درع الوزارة تقديرا لدور املجموعة فى رعاية العمال 

فضال عن دور املجموعة املجتمعى .

اللواء  الشرقية  محافظ  استقبل 
ب���دي���وان ع��ام  مم����دوح غ����راب مبكتبه 
امل���ح���اف���ظ���ة م���ح���م���د س���ع���ف���ان وزي�����ر 
ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ف���ى إط�����ار ج��والت��ه 
امليدانية للمحافظات، تنفيذا ملبادرة 
الرئيس  أطلقها  التى  »حياة كرمية« 
ع���ب���دال���ف���ت���اح ال���س���ي���س���ى ل��اله��ت��م��ام 
وم���س���ان���دة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة 
ل���رع���اي���ت���ه���م اج���ت���م���اع���ي���ا وص���ح���ًي���ا 
وت���أم���ي���ن���ًي���ا، وت���ن���ف���ي���ذ خ���ط���ة ك��ام��ل��ة 
إنشاء  الفئة من خ��الل  ه��ذه  لرعاية 

قاعدة بيانات سليمة.
وذلك لتسليم 500 بوليصة تأمني 
الشخصية  احل������وادث  ض���د  ت��ك��اف��ل��ى 
تغطى الوفاة والعجز الكلى املستدمي 
واجلزئى للعمالة غير املنتظمة من 
ب��وادى  ال��زراع��ة مبحل عملهم  عمال 
امل���الك، واف��ت��ت��اح م��ب��ادرة »هنجملها« 
بزيارة  يقوم  كما  الزقازيق،  بجامعة 
م��ي��دان��ي��ة مل��ح��ط��ة ال��ت��ص��دي��ر ب����وادى 
االجتماع  ع��ن حضور  امل���الك، فضال 
ال��ش��ه��رى مل��ج��ل��س ج��ام��ع��ة ال��زق��ازي��ق 
ب��ح��ض��ور م���دح���ت ال���غ���م���راوى م��دي��ر 
بالشرقية  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ة 

وأحمد عبد الهادى وكيل املديرية .
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للعمالة  وتقدير  رسالة شكر  العاملة محمد سعفان  القوى  وزير  وجه 
اجلانحة  السفينة  بتعومي  قامت  التى  السويس  قناة  هيئة  فى  املصرية 
وهو األمر الذى نفخر به جميعا حيث حققوا خالل أربعة أيام من العمل 
وعلى  السويس  قناة  هيئة  على  والغيرة  بالوطنية  اتسم  ال��ذى  املتواصل 
مصر لذلك جنح األمر بدون حدوث أى أضرار وأثبت العامل املصرى أنه 

من أكفأ العمالة على مستوى العالم كله .
جاء ذلك خالل مشاركة الوزير فى االجتماع ال��دورى  ملجلس جامعة 
الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعالن رئيس اجلامعة وبحضور اللواء 
مم����دوح غ����راب م��ح��اف��ظ ال��ش��رق��ي��ة، وال���دك���ت���ورة غ����ادة ش��اك��ر ن��ائ��ب رئ��ي��س 
اجلامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد املنعم نافع 
املشرف على قطاع التعليم والطالب والدكتور أحمد عبد الستار أمني عام 

اجلامعة، فضال عن السادة عمداء الكليات وعدد من وكالء الكليات .
وقدم الوزير الشكر للمحافظ على مجهوداته الكبيرة فى خدمة أبناء 
املحافظة وحل مشكالتهم مشيرا إلى أن العمل املكلف به أى إنسان يعتبر 
أمانة من املولى عز وجل وهو ما يقوم به املحافظ بصفة مستمرة متمنيا 

له النجاح فى جميع خطواته . 
وأش��ار الوزير إلى أن مصر مازالت  حتقق النجاحات واألرق��ام فى ظل 
ق���ادرون على حتقيق  املصريني  أن  ي��دل على  العاملى مم��ا  ال��وب��اء  جائحة 
املصرة  الرشيدة  السياسية  بالقيادة  الظروف  أصعب  فى  والنمو  النجاح 
ع��ل��ى ال��ن��ج��اح وحت����دى ال��ص��ع��اب وامل��ص��ري��ني ال��ذي��ن ي��ت��س��م��ون بالوطنية 
إط��الق  على  السيسى  ال��ف��ت��اح  عبد  للرئيس  الشكر  موجها  واإلخ����الص 
لكل  أفضل  معيشى  مستوى  لتحقيق  تهدف  التى  كرمية«  »حياة  مبادرة 

املواطنني .
وق���ال امل��ح��اف��ظ إن م��ب��ادرة »ح��ي��اة ك��رمي��ة« ال��ت��ى أطلقها ال��رئ��ي��س عبد 
الفتاح السيسى كان لنا نصيب كبير منها حيث استعرض اإلجنازات التى 
مجال  فى  لها  التابعة  والقرى  احلسينية  مركز  فى  املحافظة  بها  قامت 
الصرف الصحى ومحطات املعاجلة باإلضافة إلى العمل على إمداد الغاز 
توفير حياة  التى تسهم فى  املجاالت  واالت��ص��االت وغيرها من  الطبيعى 
املبادرة ستنتهى كافة اخلدمات فى هذه  بانتهاء   أن��ه   إلى  أفضل مشيرا 

املنطقة  وسيشعر املواطن بطفرة كبيرة فى كافة املجاالت .
وم���ن ج��ان��ب��ه رح���ب ال��دك��ت��ور ع��ث��م��ان ش��ع��الن رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ب��ال��وزي��ر 
للمشاركة  لتكاتف جميع اجلهات  العميق  تقديره  إلى  واملحافظ مشيرا 
فى مبادرة »حياة كرمية  »وتطوير القرى على مستوى اجلمهورية معربا 
عن فخره مبا قام به العمال املصريون فى إنهاء مشكلة السفينة اجلانحة 

بقناة السويس متمنيا ملصر حتقيق مزيد من اإلجنازات . 
وقدم رئيس اجلامعة  درع اجلامعة لألستاذ الدكتور عبد املنعم محمد 
السيد املشرف على قطاع التعليم والطالب والتربية لبلوغه سن املعاش 

مبشاركة الوزير واملحافظ .

خالل مشاركته فى اجتماع مجلس جامعة الزقازيق
سعفان يهنئ هيئة قناة السويس والعاملين على ما 

حققوه من إنجاز  فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة
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أن������اب م��ح��م��د س���ع���ف���ان، وزي������ر ال���ق���وى 
ال�����ع�����ام�����ل�����ة، ال��������ل��������واء دك�������ت�������ور م���ح���م���د 
ع��ب��دال��ف��ض��ي��ل ش���وش���ة م��ح��اف��ظ ش��م��ال 
للتأمني  وثيقة   873 تسليم  ف��ى  سيناء، 
ال��ت��ك��اف��ل��ى ض����د احل��������وادث ال��ش��خ��ص��ي��ة 
وتغطى الوفاة، والعجز الكلى املستدمي، 
والعجز اجلزئي، منها 611 وثيقة لصغار 
منتظمة  غ��ي��ر  ع��ام��ال  و262  ال��ص��ي��ادي��ن، 
العاملة  ال��ق��وى  مب��دي��ري��ة  املسجلني  م��ن 

بشمال سيناء .
رع���اي���ة  إن ح���س���اب���ات   : ال����وزي����ر  وق������ال 
العمالة غير املنتظمة باملديرية حتملت 
ت��ك��ل��ف��ة ه����ذه ال��وث��ي��ق��ة ، وذل�����ك ب��ح��ض��ور 
املالك مدير املديرية،  محمد سالم عبد 
وال�����ق�����ي�����ادات ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة 

والعاملني باملديرية.
ال��ق��وى العاملة ف��ى رسالة  وق���ال وزي���ر 
ه����ذه  ت���س���ل���ي���م  إن  ل����ل����ح����ض����ور:  وج����ه����ه����ا 
الوثيقة جاء بناًء على توجيهات القيادة 
ال���س���ي���اس���ي���ة ل���ل���ح���ك���وم���ة وك������ل اجل���ه���ات 
بالعمالة  باالهتمام  املعنية  التنفيذية 
ووضع  الصيادين،  وصغار  املنتظمة  غير 
خطة كاملة لرعاية هذه الفئة، كاشفا عن 
أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة 
متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى 
مستوى  على  القومية  امل��ش��روع��ات  ك��اف��ة 
م���ح���اف���ظ���ات اجل����م����ه����وري����ة، ح���ي���ث ي��ت��م 
صحيًا  لرعايتهم  وتسجيلهم  حصرهم 

واجتماعيا وتأمينًيا.
وق������دم ال�����وزي�����ر ال���ش���ك���ر ل���ف���ري���ق ع��م��ل 
سيناء،  بشمال  العاملة  ال��ق��وى  مديرية 
ع��ل��ى ه���ذا اجل��ه��د ال��ط��ي��ب، ط��ال��ب��ًا منهم 
امل���زي���د م���ن اجل��ه��د ف���ى ال��ف��ت��رة ال��ق��ادم��ة 
ل����زي����ادة أوج������ه ال���رع���اي���ة ل��ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة، 
تلك  مهن  تغيير  فى  املساعدة  ومحاولة 
ال��ع��م��ال��ة ف���ى ب���ط���اق���ات ال���رق���م ال��ق��وم��ى 

ومتابعة أحوالهم.

وزير القوى العاملة ينيب محافظ شمال سيناء فى تسليم 
873  صيادًا وعاماًل غير منتظـم وثيقة تأمين تكافلى





 مع تحيات

 الحاج / محمد البدرى
رئيس مجلس اإلدارة
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شركة  اليسر  لطحن  األقماح  والحبوب

محمد محمود سعفاند . منال عوض

دمياط الجديدة - المنطقة الصناعية -  بلوك ١٥ قطعة ١١
 ت : ٢٥١٠٨٤٧-٠٥٧ - فاكس : ٢٤١٠٨٥٦ -٠٥٧

يتقدم 

رئيس مجلس اإلدارة 

  بأسمى آيات التهانى
 البن مصر البار الرئيس 

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

ومحمد محمود سعفان 
وزير القوى العاملة 

والدكتورة  منال عوض 

 محافظ دمياط
ومنىاالطروشى 

مدير مديرية القوى العاملة بدمياط

وتهنئة إلى شعب دمياط الكريم

 بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة

ش . م . م
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وتهنئة إلى 

أهالى دمياط الكرام
سبة  بمنا

للمحافظة القومى  العيد 

وشهر رمضان الكريم أعاده الله 

على األمة اإلسالمية باليمن والبركات 
الفطرالمبارك وعيد 

مصنع الندى للصناعات الغذائية

المنطقة الصناعية الثانية قطعة 
15 بلوك 15

ت: 0572424101 فاكس : 
0572424056 خدمة العمالء 

01283100072

يتقدم رئيس مجلس اإلدارة

 بأسمى آيات التهانى البن مصر البار الرئيس 

 عبد الفتاح السيسى 
 رئيس الجمهورية

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة 
والدكتورة منال عوض  محافظ دمياط

ومنى األطروشى مدير مديرية القوى العاملة بدمياط
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مع تحيات 
وليد أحمد فتحى مسعود
اإلدارة رئيس مجلس 
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العمل مايو ٢٠٢١

ت��راث��ا مصريا قدميا  الفخارية واخل���زف  األوان����ى  ي��ع��رف.. تعد  مل��ن ال 
صنعه األجداد منذ آالف السنني ضمن حضارة ممتدة على مر التاريخ، 
معابدهم،  ج��داري��ات  على  وضعوه  حتى  القدامى  الفراعني  ب��ه   وافتخر 
وكان »خنوم« هو إله الفخار فى تلك احلقبة، وهو ما يعكس أهمية ومكانة 
تناقلته األج��ي��ال جيال بعد  أص��ي��ل  إرث  ب��ات��ت ضمن  ال��ت��ى  تلك احل��رف��ة 
جيل لذا قررت »العمل« أن تكون فى ضيافة اخلزافني املهرة لتستمع إلى 

شكواهم وأحالمهم وما ال يعرفه البعض عن صناعة اخلزف.
الفخارية  األوان����ى  ق��دمي��ا بصناعة  امل��ص��ري��ون  اه��ت��م  ق��ب��ل.. فلقد  أم��ا 
الرتباطها بالطمى والنيل، أهم رمزان للخير والبركة، ولم يكن اختيارهم 
ملادة الطني عن طريق الصدفة وإمنا لعلم أصيل مبا حتويه تلك املادة من 
كافة  وأشكاله  والشرب  الطهى  أوان��ى  فى  استخدموه  لذا  إيجابية  طاقة 

التى تعينهم على احلياة اليومية.
ت��ت��وال��ى األج��ي��ال وجت���د احل��رف��ة صناعها امل��ه��رة ف��ى ك��ل ع��ص��ر، حتى 
املصريني  موائد  على  الفخارية  األوان��ى  وتظل  احلالى  للعصر  استقرت 
فى رمضان وأحد أهم مالمحه فى احلضر، بينما تصارع القلل كمبردات 
طبيعية  فى الريف والقرى تنافس الثالجات احلديثة، حيث تعد القلل 

القناوى من أتقن وأفضل أنواع القلل على اإلطالق.
تصنع القلل ال��ق��ن��اوى م��ن م��ا ي��ع��رف ب��� »ط��ني السيل« وه��ى أح��د أهم 
أشكال صناعة الفخار فى مصر وألنها لم تكن مجرد وعاء للماء، لذا كتب 
لها الشعراء وغنى لها سالطني الطرب، فقد كانت رمزا حلضارة مصرية 

تأبى االندثار مهما تقدمت العصور وتبدلت األحوال.
قائال  أغنياته  أشهر  فى  إم��ام،  الشيخ  غازلها  أي��ض��ا..  القناوى  القلل   
»البحر بيضحك ليه وأنا نازلة أدلع أملى القلل« لتصبح واحدة من أشهر 
األغانى الفلكلورية فى مصر، كما هام سيد درويش عشقا بها حتى أنهم 

استخدموها فى بيوتهم كمبردات طبيعية للماء.
سميت تلك القلل بهذا االسم نسبة إلى مسقط رأس صناعتها وهى 
أغنيات سيد درويش  محافظة قنا، فى جنوب مصر، فكانت بطلة أشهر 
ق��رب حدانا  أوي،  القناوي، رخيصة  القلل  ق��وى  »مليحة  لها،  دن��دن  حني 

خد قلتني«.
السبوع،  أباريق  الكنك،  الفواحة،  الزير،  الفواحات،  الطواجن،  القلل، 
ال��زرع،  أوان��ى  وأحجامها،  بأشكالها  الطبخ  أوان��ى  والقهوة،  الشاى  أك��واب 
القدر والبالليص املستخدمة فى حفظ اجلنب القدمي والعسل األسود- 
كلها أشكال القطع الفخارية التى تستخدم فى الطهى واحلياة اليومية 

وغيرها من األغراض.
وألن املصريني متيزوا بالفكاهة دائما فقد كانوا يستخدمون الفخار 
وخاصة القلل منها والزير فى اإلعالن عن فرحهم برحيل عدو أو جالء 
طاغية وكانوا يستخدمون جملة« اكسر وراه قلة وال زير« – بحسب ما قاله 

محمد الفواخرجى هو اسمه الذى اشتهر به 
والذى يعلن عن حرفته بإحدى ورش الفخار 

بحى مصر القديمة، حيث يجلس الرجل على 
كرسى خشبى يقرتب من األرض مستندا بقدمه 
اليسرى على مسند خاص، مثبت فى نهاية جسم 

ما يسمى بـ »الدوالب« وهو املخصص لصناعة 
القطع الفخارية الكبرية، ثم يضرب محمد 

بمشط قدمه األيمن على القرص السفلى من 
الدوالب إىل األمام ليتحرك القرص العلوى بعدها 

ويبدأ فى الدوران ويحني ميالد قطعة الفخار 
التى تحولت تماما من طني إىل أداة معدة وجاهزة 

ألغراضها

 فى رمضان

تحقيق: مياده رجب
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»جواهرجية 
الطين«

»العمل« على مائدة

األوانى الفخارية والقلل 
القناوى تراث ال يموت
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محمد الفواخرجى وهو يتحدث ل� »العمل«.
الفخارين بحى مصر  الفخار توجد منطقة  ورائحة  الطمى  هنا بني 
القدمية، والتى تعد واحدة من أهم املناطق الشاهدة على صناعة الفخار 
وع��ب��ق ت��ل��ك احل���رف���ة، ح��ي��ث ب��رع��ت ي��د اخل����زاف امل��ص��رى ف��ى إن��ت��اج قطع 
وأل��وان متباينة تخطف أعني  فنية فريدة من الطمى من خ��الل أشكال 
التى  مثيلتها  على  األوان����ي،  تلك  اآلن  حتى  يفضلون  مم��ن  الناظرين، 

صنعت من األلومنيوم واحلديد والبورسلني واجلرانيت لتواكب العصر.
الطني وامل��اء وال���دوالب، هى كل أدوات صناعة األوان��ى الفخارية منذ 
ال��ش��ري��ف، ص��اح��ب مصنع  م��ا يقوله محمد  ال��ق��دم وح��ت��ى اآلن، بحسب 
ال��ش��ري��ف ل��ل��ف��خ��ار واخل�����زف ب����روض ال���ف���رج، وي���ؤك���د أن��ه��ا ح��رف��ة ممتعة 

تستوجب حاسة فنية وتذوق إبداعى لكل من يعمل بها حتى يتقنها.
تفننوا  الفواخرجية  أن  تؤكد  الفخار،  صناعة  تناولت  التى  األبحاث 
فى حرفتهم بإبراز النقوش وإدخال خامات وألوان جديدة جلذب انتباه 
زبائنهم وبرعوا فى عمل حتف تستخدم فى األغراض اليومية أو الزينة 
والديكور حيث كانت مقصدا ضروريا وضمن مقتنيات السياح خصيصا 
ممن ولعوا بتلك األدوات البسيطة والتماثيل املجوفة التى صنعت أيضا 
من الفخار األجوف، على شكل فراعني أو فالحني أحيانا طيور وحيوانات 
أو حتى متاثيل لقادة وزعماء أو شخصيات عامة وكلها متيزت بالبساطة 

والدقة رغم زهد التكاليف- وفق ما قاله صاحب املصنع.
ويوضح »شريف« أن صناعة الفخار تأخذ مراحل متعددة، تبدأ بعجن 
فى مرحلة  لتدخل  املطلوب  النحو  األوان��ى على  تشكل  ثم  باملاء  الطني 
التجفيف واحلرق حتى يخرج املنتج النهائى ليستعد للتزيني والتلوين 

إذا تطلب األمر.
ي��ب��ت��اع ال���رج���ل ج��م��ي��ع أن�����واع ط���واج���ن ال��ش��وك��والت��ه اخل���اص���ة مب��ح��ال 
الطواجن  أن���واع  لديهم جميع  ي��وج��د  كما  امل��ص��ن��ع،  وب��أس��ع��ار  احل��ل��وي��ات 
املطاعم  طواجن  فى  متخصصون  وأنهم  واخل��زف  والفالحى  الصعيدى 
بكميات وهامش ربح بسيط، ويلفت إلى أن هناك إقباال كبيرا من بعض 
املطاعم على الفخار ملا لها من تأثير إيجابى على صحة األفراد والطعم 

الشرقى األصيل.
فى  تدخل  ثم  ال���دوالب  طريق  عن  اآلنية  تتشكل  حديثه..  ويستكمل 
عملية التجفيف مبكان رطب معتدل احل��رارة حيث توضع األوان��ى بعد 
تشكيلها على أرفف وتترك فترة معينة كافية لتجفيف جميع أجزائها، 

جتنبًا حلدوث تشقق أو التواء فى املنتج.
وعقب ذلك تنقل القطعة إلى مكان آخر لتتعرض للشمس والهواء، 
ثم يقوم »محمد« برص القطع منكسة على فوهتها، وبعد فترة من الوقت 
حتولت  أن  بعد  والتسويق  للبيع  متاما  مهيأة  الفخارية  القطع  تصبح 

متاما من طينة جافة إلى فخار جراء عملية احلرق.
ومرحلة احلرق هى آخر مرحلة فى صناعة الفخار- بحسب ما أخبرنا 
اخل���زاف ال���ذى ي��ؤك��د أن ال��ه��دف م��ن احل���رق هنا ه��و إخ���راج امل���اء املتحد 

كيميائيا مع الطني وتكوين مادة قوية متماسكة وصلبة.
واألغ��راض  أشكالها  كما تختلف فى  الفخارية  األوان��ى  أسعار  تتباين 
اجلميع،  متناول  فى  وأنها  أثمانها  رخ��ص  فى  جتتمع  لكنها  لها  املعدة 
مذاق  على  اإليجابى  وتأثيرها  الطهى  فى  الصحية  فوائدها  عن  فضال 
الطعام ونكهته - وفق ما أجمع عليه أغلب ربات البيوت- الالئى يفضلن 
بشهر  املرتبطة  والعزائم  الوالئم  إع��داد  فى  الفخارية  األوان��ى  استخدام 

رمضان الفضيل.
يفصح الشاب الثالثينى عن أسعار أوانى الفخار مؤكدا أن 5 طواجن 
صغيرة ب�50 جنيها، وأن الطاجن الكبير يتراوح سعره بني 20 ل�35 جنيها، 
أما القلة الصغيرة 3 جنيهات والكبير منها من 5 إلى 10 جنيهات على 
حسب التلوين واخلزف ويشدد اخلزاف أن األلوان املستخدمة آمنة متاما 

وال يوجد منها أى مخاطر.
ب���200  أو 100جنيه ممكن حتصلى  يشجع الرجل زبائنه ويقول« انت 
على أدوات مطبخ كاملة من حلل وطواجن طبخ طواجن حلويات وطقم 
الفخار  م��ن  وي��ح��ذر  للزينة  املخصصة  القطع  م��ن  وغيرها  وق��ه��وة  ش��اى 
تستطيع  ض��ارة  م��واد  على  الحتوائه  الثمن  زهيد  يكون  ال��ذى  املغشوش 
ربة املنزل اكتشافها حال تصاعد دخان كثيف من الفخارة عند تعرضها 

للحرارة والنار. 
من جانب آخر يشتكى بعض عمال الفخار وصناعه من أن الصناعة 
باتت تعانى بعض الشىء فى اآلونة األخيرة، وأن تداعيات فيروس كورونا 
الشباب  اجت��اه  وال��ش��راء، فضال عن  البيع  ألقت بظاللها على حركة  قد 
والفئات العمرية الصغيرة نحو أدوات املطبخ العصرية واألوانى احلديثة 
خ��اص��ة وأن��ه��ا حت��ظ��ى ب��ع��روض ك��ب��ي��رة ف��ى امل���واس���م وه���و م��ا ف���رض ق��ي��ودا 

وحتديات على سوق الفخار ال يستطيع مجابهتها.
اضطر  فقد  اخل��زاف��ون  تعبير  بحسب   – ال��س��وق«  »لترييحة  ونتيجة 
أكلها من  تؤتى  تعد  لم  التى  العمال لالنصراف عن تلك احلرفة  بعض 
وجهة نظر البعض، إال أن البعض اآلخر يعتبرها حرفة اآلباء واألجداد 
ضاقت  مهما  فيه  التفريط  أو  عنه  التخلى  يجب  ال  عظيم  إرث  وأن��ه��ا 
الظروف وهو ما يصر عليه احل��اج أحمد )صاحب ورش��ة مبنطقة روض 

الفرج 55 عاما(.
يضيف الرجل اخلمسيني أن لديه 5 من الشباب يعملن لديه بالورشة 
اخلزف  من  بيوتهم  »فاحتني  ومتوسط  عال  بتعليم  يحظون  وجميعهم 
هلل  واحلمد  معدن  واآلشية  ومطاعم  محالت  طلبيات  وبنبعت  والفخار 

وعمرى ما فكرت أقفل الورشة وال هغير نشاطها مهما حصل«.
تراثا  تعد  وأن��ه��ا  واألج���داد  اآلب���اء  ه��ى مهنة  الفواخرجية  وألن حرفة 
مصريا أصيال لذا اهتمت الدولة بحل مشكالته والعمل على تطوير هذا 
املهندسة جيهان عبداملنعم،  به صرحت  القطاع مؤخرا وهو ما صرحت 
نائب محافظ القاهرة للمنطقة اجلنوبية، والتى تؤكد إنهاء كافة عقبات 
ال��ق��دمي��ة، لتقنني أوض��اع  ال��ف��واخ��ي��ر«، بنطاق ح��ى مصر  م��ش��روع »ق��ري��ة 

جميع العاملني فيها، حيث يطلق عليهم »جواهرجية الطني«.
وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة اجلنوبية، أنه مت بالفعل بدء 
الطبيعى  بالغاز  تعمل  أف��ران   5 ل�  جتريبى  من��وذج  وتركيب  توريد  أعمال 
ال��ب��ي��ئ��ة ف��ض��ال ع��ن التنسيق م��ع ش��رك��ات امل���راف���ق لتيسير  ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى 

إجراءات التعاقد من منتفعى تلك الفواخير.
وت����رى »ج��ي��ه��ان« أن ه���ذا ال���ن���وع م���ن امل���ش���روع���ات س��ي��ك��ون م���ن امل�����زارات 
من  بالقرب  لوجوده  نظرا  السياحة،  تنشيط  على  وسيعمل  السياحية، 

مجمع األديان ومتحف احلضارات.
أبوا  الذين  وخزافوها  املهرة  مصر  عمال  يستحقها  جديدة  انطالقة 
اندثار مهنة األجداد، ليبقى اخلزف حاضرا ال يغيب بكل أشكاله وأنواعه 

فى بيوت املصريني على موائد رمضان الكرمي. 
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رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور    بحث 
م��ج��ل��س ال������وزراء االس���ت���ع���دادات وال��ت��رت��ي��ب��ات 
العاصمة اإلدارية  افتتاح  الالزمة الحتفالية 
االحتفالية  س��ي��ن��اري��وه��ات  ووض���ع  اجل��دي��دة، 
املرتقبة، ايذانا ببدء العمل احلكومى رسميا 
املواقع  أفضل  اختيار  ،  وكذا  بالعاصمة  من 

املناسبة إلقامة االحتفالية.
ج����اء ذل����ك ب��ح��ض��ور ع����دد م���ن امل��س��ئ��ول��ن، 
وم���س���ئ���ول���ي ال���ش���رك���ة امل���ش���رف���ة ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م 

االحتفالية.

وقال رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح 
الحتفالية  االس��ت��ع��داد  ببدء  كلف  السيسي، 
مشيرا  اجل��دي��دة،  اإلداري����ة  العاصمة  افتتاح 
إل���ي أن أن االح��ت��ف��ال��ي��ة س��ت��ك��ون ع��ل��ى أع��ل��ى 
م��س��ت��وى، وس��ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا ال��ت��ع��ب��ي��ر فى 
رس��ال��ة واض��ح��ة ع��ن »اجل��م��ه��وري��ة اجل��دي��دة«، 

التى أعلن عنها رئيس اجلمهورية.
ويف ه����ذا ال���س���ي���اق، ت��ف��ق��د رئ���ي���س ال������وزراء 
إلقامة  املقترحة  املواقع  من  ع��ددا  ومرافقوه 
االح��ت��ف��ال��ي��ة، م��ث��ل س��اح��ة ال��ش��ع��ب، ومنطقة 

ساري العلم، وغيرهما من املناطق.
 واستمع رئيس الوزراء من مسئولي الهيئة 
الهندسية إلى شرح حول موقف تنفيذ احلي 
احلكومي بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، حيث 
متت اإلشارة الى اكتمال املباني بنسبة %100 
ومت ت��س��ل��ي��م امل���ق���ار، وي��ت��م اس��ت��ك��م��ال أع��م��ال 
ال���واج���ه���ات، واألع����م����ال ال��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 
وت���ن���س���ي���ق امل�����وق�����ع، ح���ي���ث ق������ارب احل�����ي ع��ل��ى 

اإلنتهاء.

..و توافق علي مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام 
التكنولوجيا المالية في األنشطة المالية غير المصرفية

وافقت احلكومة على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام 
التكنولوجيا املالية يف األنشطة املالية غير املصرفية.

والعمل على  املالى،  الشمول  تعزيز  إطار  القانون فى  ويأتى مشروع 
ورف��ع  املصرفية،  غير  املالية  األنشطة  م��ن  املستفيدين  ق��اع��دة  توسيع 
ت��ل��ك األنشطة  ل��الس��ت��ف��ادة م��ن  ال��الزم��ة  التكاليف  ك��ف��اءت��ه��ا، وخ��ف��ض 

واخلدمات.
هى  امل��ال��ي��ة،  للرقابة  العامة  الهيئة  أن  على  ال��ق��ان��ون  م��ش��روع  ون��ص 
ال��ق��ان��ون،  ه���ذا  أح��ك��ام  بتطبيق  دون غيرها  املختصة  اإلداري�����ة  اجل��ه��ة 
وات���خ���اذ ك���اف���ة اإلج��������راءات ال���الزم���ة ل��ت��ع��زي��ز وت��ن��م��ي��ة اس���ت���خ���دام نظم 
األنشطة  م��ج��االت  م��ن  أي  يف  واملبتكرة  احلديثة  املالية  التكنولوجيا 

املالية غير املصرفية وتقدمي االستشارات املالية املرتبطة بها.
ول��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة ف���ى س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق أغ�����راض ه��ذا 
ومنح  ألحكامه،  اخلاضعة  الشركات  تأسيس  إج���راءات  اتخاذ  القانون 
فيه،  عليها  املنصوص  األنشطة  ملزاولة  الالزمة  واملوافقات  التراخيص 

بالقوانن  االل��ت��زام  م��ن  للتأكد  التكنولوجية  التطبيقات  واس��ت��خ��دام 
والقواعد املقررة مبا يسهم فى قيام الهيئة بدورها الرقابى على اجلهات 
وحماية  واحل��وك��م��ة،  الشفافية  مبعايير  االل��ت��زام  بشأن  لها  اخلاضعة 
املتعاملن فى األسواق املالية غير املصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية 
فى  املصرفى  غير  املالى  القطاع  مع  التعامل  لتيسير  ومبتكرة  حديثة 

استخدام التكنولوجيا املالية.
وج��اء م��ش��روع القانون يف 6 م��واد إص���دار، وع��دد 24 م��ادة موضوعة، 
املالية فى تقدمي  التكنولوجيا  املنظم الستخدام  العام  وضعت اإلطار 
املنظمة  الفنية  األح��ك��ام  بينت  حيث  املالية غير املصرفية،  اخل��دم��ات 
الستخدام التكنولوجيا فى مباشرة تلك األنشطة، كما تناولت األحكام 
القانونية املتعلقة بقواعد احلصول على التراخيص واملوافقات الالزمة 
ملزاولة النشاط، وما يرتبط بذلك من أحكام خاصة بحماية املتعاملن 
اخلاصة  واملعلومات  البيانات  سرية  على  واحلفاظ  األنشطة  هذه  فى 

بهم وآليات الرقابة على اجلهات التى ستعمل فى هذه األنشطة.

بتكليفات من الرئيس 
الحكومة تستعد الحتفالية العاصمة اإلدارية الجديدة
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 تابع الدكتور 
مصطفى مدبولي، 

رئيس مجلس الوزراء، 
موقف تلقي ورصد 
واستجابة اجلهات 
احلكومية لشكاوى 
املواطنني املسجلة 

على منظومة 
الشكاوى احلكومية 

املوحدة مبجلس 
الوزراء، خالل شهر 
مارس 2021، وذلك 

يف تقرير تلقاه 
من الدكتور طارق 

الرفاعي، مدير 
املنظومة.

}

}

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة 
الشكاوى الحكومية الموحدة

 وثّمن رئيس ال���وزراء ال��دور ال��ذي تقوم به 
امل��ن��ظ��وم��ة م���ن خ���الل ج��ه��وده��ا يف اس��ت��ق��ب��ال 
ورص����د ش���ك���اوى امل��واط��ن��ن وال��ت��ع��ام��ل معها، 
وذل����ك يف ال��ع��دي��د م���ن امل��ل��ف��ات ال��ت��ي تشغل 
منها،  الكثير  ح��ل  وامل��س��اه��م��ة يف  امل��واط��ن��ن، 
واجل��ه��ات  ال�����وزارات  جلميع  الشكر  وج��ه  كما 
املتعاونة مع فريق عمل املنظومة، بهدف حل 
شكاواهم،  مع  والتعامل  املواطنن،  مشكالت 
مؤكدا أن هذه اجلهود املبذولة بهدف خدمة 

املواطنن محل تقدير واسع.
 وق����ال ال��دك��ت��ور ط����ارق ال��رف��اع��ي: يف إط��ار 
مصطفى  الدكتور  برئاسة  احلكومة،  ح��رص 
املواطنن  تواصل  تيسير سبل  مدبولي، على 
م���ع اجل���ه���ات احل���ك���وم���ي���ة، وإت����اح����ة تسجيل 
املواطنن  جلميع  عصرية  بطريقة  الشكاوى 
مبختلف أنحاء اجلمهورية، فقد مت التعامل 
مع الشكاوى التي تلقتها ورصدتها منظومة 
أل���ف  ب���ل���غ ع����دده����ا 102  ال����ش����ك����اوى، وال����ت����ي 
ش��ك��وى وط��ل��ب واس��ت��غ��اث��ة خ���الل ش��ه��ر م��ارس 
وذل��ك  ال���الزم بشأنها،  ات��خ��اذ  2021، حيث مت 
كافة  على  املختصة  القيادات  مع  بالتنسيق 
ال��ذي  احلكومة  نهج  م��ع  متاشيًا  املستويات، 
ي���ه���دف إل����ى إح�����داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف م��ج��ال 
اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ن وت��خ��ف��ي��ف 

األعباء عنهم.
 وأش����ار م��دي��ر منظومة ال��ش��ك��اوى إل���ى أن��ه 

مت االن��ت��ه��اء م���ن ف��ح��ص وم��راج��ع��ة 96 أل��ف 
شكوى وطلب، وتوجيه 77 ألف شكوى جلهات 
االخ��ت��ص��اص، وح��ف��ظ 19 أل��ف ش��ك��وى، وفقًا 
ل��ض��واب��ط ف��ح��ص وم��راج��ع��ة ال��ش��ك��اوى قبل 
استكمال  وج��ار  املختصة،  للجهات  توجيهها 
فحص 6 آالف شكوى وطلب؛ متهيدًا التخاذ 

الالزم بشأنها.
املوضوعات  تنوع  إلى  املنظومة  ون��وه مدير 
م���وض���وع���ات  ب��ش��أن��ه��ا  وردت  ال���ت���ي  وامل���ل���ف���ات 
ال��ش��ك��اوى وال��ط��ل��ب��ات واالس��ت��ف��س��ارات خ��الل 
ه���ذا ال��ش��ه��ر، وال��ت��ي ك���ان م��ن أه��م��ه��ا ش��ك��اوى 
ش��ك��اوى وطلبات  وخ��اص��ة  الطبية  اخل��دم��ات 
امل���واط���ن���ن امل���ص���اب���ن، أو امل��ش��ت��ب��ه إص��اب��ت��ه��م 
ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ش��ك��اوى 
واالس��ت��غ��اث��ات ال��ت��ي تتطلب ت��دخ��الً س��ري��ع��ًا، 
وكذلك شكاوى وطلبات املواطنن لالستفادة 
من برامج احلماية االجتماعية، ومنها معاش 
ت��ك��اف��ل وك���رام���ة، وش���ك���اوى وط��ل��ب��ات مرتبطة 
ب���خ���دم���ات ال���ت���م���وي���ن، وب����الغ����ات م��خ��ال��ف��ات 
البناء والتصالح، إلى جانب شكاوى وطلبات 
امل��رت��ب��ط��ة مب��ن��ح��ة العمالة  امل��واط��ن��ن  ب��ع��ض 
تراكمات  ش��ك��اوى  إل��ى  إض��اف��ة  املنتظمة،  غير 

القمامة ومخلفات البناء.
ول���ف���ت ال���دك���ت���ور ط�����ارق ال���رف���اع���ي إل����ى أن 
نصيب الوزارات كانت نسبته 70% من إجمالي 
ال���ش���ك���اوى امل��وج��ه��ة ل��ل��ج��ه��ات خ����الل ال��ش��ه��ر، 

وك��ان��ت   ،%22 امل��ح��اف��ظ��ات  ن��ص��ي��ب  ب��ل��غ  بينما 
والهيئات  واجل��ه��ات  اجلامعات  شكاوى  نسبة 
وه��ي:  وزارات   10 أن  إل��ى  8%، مشيرا  األخ���رى 
القوى العاملة، والصحة والسكان، والتضامن 
واملجتمعات  وامل��راف��ق  واإلس��ك��ان  االجتماعي، 
ال��ع��م��ران��ي��ة، وال��ت��م��وي��ن وال��ت��ج��ارة ال��داخ��ل��ي��ة، 
وال��داخ��ل��ي��ة، وال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��ي��م 
املعلومات،  وتكنولوجيا  واالت��ص��االت  الفني، 
وال���ك���ه���رب���اء وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة، وال���ب���ت���رول 
املعدنية تلقت وتعاملت مع 64% من  والثروة 
إج��م��ال��ي ال��ش��ك��اوى امل��وج��ه��ة ل��ل��ج��ه��ات خ��الل 
م��ح��اف��ظ��ات هي   10 اخ��ت��ص��ت  بينما  ال��ش��ه��ر، 
والدقهلية،  واإلسكندرية،  واجليزة،  القاهرة، 
والبحيرة،  والقليوبية،  واملنوفية،  والشرقية، 
وال��غ��رب��ي��ة، وامل��ن��ي��ا ب��ن��س��ب��ة 17% م���ن إج��م��ال��ي 

الشكاوى والطلبات املوجهة للجهات.
 وأضاف أن فرق العمل باجلهات احلكومية 
امل��خ��ت��ص��ة ق��ام��ت ب��ف��ح��ص ال��ش��ك��اوى وات��خ��اذ 
اإلج�������راءات ال���الزم���ة إلزال�����ة أس��ب��اب��ه��ا، حيث 
املتجددة،  والطاقة  الكهرباء  وزارات:  حققت 
والصحة والسكان، والبترول والثروة املعدنية، 
وال���زراع���ة واس��ت��ص��الح األراض������ي، واألوق�����اف، 
وال���ن���ق���ل، وال���ت���ج���ارة وال���ص���ن���اع���ة، وال��ت��م��وي��ن 
والتجارة الداخلية، واالتصاالت وتكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات ن��س��ب إجن����از مم��ي��زة يف ال��ت��ع��ام��ل 
م����ع ال���ش���ك���اوى خ�����الل ال���ش���ه���ر، ك���م���ا ح��ق��ق��ت 

التعامل مع 102 ألف شكوى وطلب واستغاثة
 خالل مارس نصيب الوزارات منها %70
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م��ح��اف��ظ��ات: امل���ن���ي���ا، وال��ب��ح��ي��رة، 
وسوهاج،  والغربية،  والقليوبية، 
واإلس���م���اع���ي���ل���ي���ة، وب���ن���ي س��وي��ف، 
واألقصر،  وب��ور سعيد،  ودم��ي��اط، 
خالل  متميزة  إجن���از  نسب  وق��ن��ا 

الشهر.
  وف����ي����م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب����اجل����ه����ات 
األخ������رى، أش����ار م��دي��ر امل��ن��ظ��وم��ة 
القومية  الهيئة  م��ن  ك��ال  أن  إل��ى 
ل��ل��ت��أم��ن االج���ت���م���اع���ي، وج���ه���از 
ح���م���اي���ة امل���س���ت���ه���ل���ك، وم��ش��ي��خ��ة 
األزهر الشريف، والبنك املركزي 
املصري، وجهاز تنمية املشروعات 
ومتناهية  وال��ص��غ��ي��رة  املتوسطة 
الصغر حققت نسب إجناز مميزة 
إل��ى سرعة  الشهر، إضافة  خ��الل 
االستجابة لبعض الشكاوى ذات 
حققت  ك��م��ا  اخل��اص��ة،  الطبيعة 
ج��ام��ع��ات: امل��ن��ص��ورة، وال��ق��اه��رة، 
واإلسكندرية،  واألزه���ر،  وطنطا، 
وال������زق������ازي������ق، وب����ن����ه����ا م����ع����دالت 
وس��رع��ة حسم  إجن���از  مرتفعة يف 

الشكاوى املوجهة إليها.
 وح����������ول أب����������رز امل�����وض�����وع�����ات 
ال����ت����ي ت�����رك�����زت ج����ه����ود اجل���ه���ات 
ل��الس��ت��ج��اب��ة ل��ل��ش��ك��اوى ب��ش��أن��ه��ا 
خ����الل ال���ش���ه���ر، أوض�����ح ال��دك��ت��ور 
ط������ارق ال���رف���اع���ي أن���ه���ا ت��ض��م��ن��ت 
ش������ك������اوى اخل�������دم�������ات ال���ط���ب���ي���ة 
ورص��دت  تلقت  حيث  والصحية؛ 
واستغاثة  املنظومة 8577 شكوى 
الشهر،  خ��الل  الصحة  مجال  يف 
ومت فحصها ودراستها وتوجيهها 
للجهات املعنية، إذ كان من بينها 
تتطلب  واس��ت��غ��اث��ة  ش��ك��وى   522
ت���دخ���الً ط��ب��ي��ًا س��ري��ع��ًا مبختلف 
ال��ت��خ��ص��ص��ات ال���ط���ب���ي���ة، وم��ن��ه��ا 
جراحات املخ واألعصاب، وتوفير 
أس�����ّرة ع��ن��اي��ة م���رك���زة وح��ض��ان��ات 
ل���أط���ف���ال ال�����رّض�����ع، وج����راح����ات 
وال���ع���ظ���ام،  واألورام  ال��ت��ج��م��ي��ل 
وج������راح������ات وم���ن���اظ���ي���ر اجل���ه���از 
ال���ه���ض���م���ي ال�������ن�������ادرة، وق���س���ط���رة 
ال����ق����ل����ب، وال����ق����س����ط����رة امل���خ���ي���ة، 
وج����راح����ات ت��ص��ل��ي��ح ال��ت��ش��وه��ات 
باألطفال  خلقية  عيوب  نتيجة 
العالج  وتوفير  ال��والدة،  وحديثي 
)ع����الج  األورام  مل����رض����ى  ال��������الزم 

كيمائي وهورموني(.
ال�����ش�����ك�����اوى  ه���������ذه  أن   وأك�����������د 
واالس��ت��غ��اث��ات الق���ت اس��ت��ج��اب��ات 
س���ري���ع���ة م����ن ال����ق����ي����ادات امل��ع��ن��ي��ة 
الصحة  وزارت���ي  وهيئات  بأجهزة 
وال�����س�����ك�����ان، وال���ت���ع���ل���ي���م ال���ع���ال���ي 
وال����ب����ح����ث ال����ع����ل����م����ي، ك����م����ا ك����ان 
للمستشفيات  األعلى  للمجلس 
حت���ق���ي���ق  يف  دور  اجل�����ام�����ع�����ي�����ة 

اس����ت����ج����اب����ات س����ري����ع����ة حل������االت 
امل���ص���اب���ن ال���ت���ي ت��ط��ل��ب��ت ت��ع��ام��ل 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة م��ع��ه��ا، 
ال��دور الذي قامت  باإلضافة إلى 
به مستشفيات جامعة األزهر يف 
اجلراحات  من  عدد  مع  التعامل 
ال����ن����ادرة وال���دق���ي���ق���ة، وخ���اص���ة يف 

زراعة األطراف.
إل���ى ج��ان��ب ذل����ك، أش����ار م��دي��ر 
امل����ن����ظ����وم����ة الس�����ت�����م�����رار ال���ع���م���ل 
يف ت��ل��ق��ي اس���ت���غ���اث���ات وش���ك���اوى 
امل���واط���ن���ن اخل����اص����ة ب���اإلص���اب���ة 
أواالش���ت���ب���اه ب��اإلص��اب��ة ب��ف��ي��روس 
رئيس  لتوجيهات  طبقًا  ك��ورون��ا، 
التعامل  الوزراء اخلاصة بسرعة 
م���ع أي����ة ش���ك���اوى أو ب���الغ���ات عن 
اإلص���اب���ة ب��ذل��ك ال��ف��ي��روس، وق��د 
ملموسة  زي���ادة  الشهر  ه��ذا  شهد 
يف ع��دد الشكاوى ال���واردة يف هذا 
ب��ال��ش��ه��ر السابق  ال��ش��أن م��ق��ارن��ة 
ال��واردة  الشكاوى  ع��دد  بلغ  حيث 
ب����ش����أن االش�����ت�����ب�����اه يف اإلص����اب����ة 
وتنوعت  واس��ت��غ��اث��ة،  ش��ك��وى   930
اح����ت����ي����اج����ات ح���������االت م���ص���اب���ي 
الفيروس ما بن توفير اختبارات 
)مسحات  الفيروس  عن  الكشف 
أن���ف���ي���ة(، وع��ن��اي��ة م���رك���زة )ع����زل( 
ت��ن��ف��س صناعي  ب��أج��ه��زة  م�����زودة 
بوظائف  وق��ص��ور  ك��ل��وي،  وغسيل 
القلب،  بعضلة  وه��ب��وط  ال��ك��ب��د، 
املزمنة،  األم���راض  أدوي���ة  وتوفير 
وب��ع��ض األدوي�����ة اخل��اص��ة بعالج 

فيروس كورونا.
وف����ى إط�����ار ح����رص احل��ك��وم��ة 
ع��ل��ى أن ت��ك��ون م��ن أوائ����ل ال���دول 
ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ت��وف��ي��ر ل���ق���اح آم���ن 
ي��ك��ون س��الًح��ا ف��ع��ااًل يف مواجهة 
واحل�����د م���ن ان���ت���ش���ار ال���ف���ي���روس، 
أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى 
ت��ع��ام��ل��ت م��ع 1015  أن امل��ن��ظ��وم��ة 
تتعلق  واستفسارا  وطلبا  شكوى 
على  احل��ص��ول  طلبات  بتسجيل 
تركز يف   أغلبها  إن  وق��ال  اللقاح، 
ع�����دم حت���دي���د م���وع���د احل���ص���ول 
ع��ل��ى ال���ل���ق���اح، وط���ل���ب���ات ت��أج��ي��ل 
م���وع���د احل����ص����ول ع���ل���ي���ه، وع����دم 
ال�����ذي سيحصل  امل���ك���ان  م��ع��رف��ة 
م����ن����ه امل�������واط�������ن ع����ل����ى ال����ل����ق����اح، 
إل��ى  أن���ه مت توجيهها  إل���ى  الف��ت��ا 
ال��ت��ي  وال���س���ك���ان  ال���ص���ح���ة  وزارة 
امل��واط��ن��ن  م��ع  مبتابعتها  ق��ام��ت 
الشكاوى  تلك  أصحاب  وطمأنة 
وال�����ط�����ل�����ب�����ات، وال����ت����أك����ي����د ع��ل��ى 
خ��الل  م���ن  تسجيلهم  إج������راءات 
م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل ال��ك��ت��رون��ي��ة دون 
تدخل بشري، مع وضع األولوية 
العاملن  مثل  معينة  لقطاعات 

ف����ى امل����ج����ال ال���ط���ب���ي، وأص���ح���اب 
األم����راض امل��زم��ن��ة، وك��ب��ار ال��س��ن، 
م��ع العلم أن ك��ل م��ن مت تسجيل 
رسائل  إرس��ال  يتم  س��وف  بياناته 
ل���ه���م وع����ل����ى امل�����واط�����ن امل���ت���اب���ع���ة 
أو   15335 ال���س���اخ���ن  اخل����ط  م���ع 
https:// ع����ن ط����ري����ق امل��������وق��������ع
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ل��زي��ادة  نتيجة  أن���ه  وأض����اف   .eg
أعداد  الطلب، فقد مت مضاعفة 
الفرق الطبية وزيادة عدد ساعات 
ال���ع���م���ل، ل��ي��ص��ب��ح م���وع���د ت��ل��ق��ي 
صباًحا   9 من  باملراكز  اللقاحات 
تلقي  يومًيا مبراكز  9 مساًء  إل��ى 
ال���ل���ق���اح، ك��م��ا أف������ادت ال�������وزارة أن 
م��ن��ظ��وم��ة ت��ل��ق��ي ال��ل��ق��اح ب����دأت ب� 
ال��ق��اه��رة  40 م����رك����زًا مب��ح��اف��ظ��ة 
م��رك��زا بجميع  إل���ى 339  وص����والً 

محافظات اجلمهورية.
 وفيما يتعلق بشكاوى وطلبات 
الضمان االجتماعي والتأمينات، 
فاشار مدير املنظومة إلى انتهاء 
االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���ض���ام���ن  وزارة 
خ����الل ش��ه��ر م�����ارس امل���اض���ي من 
بحث ودراسة 5718 شكوى وطلبًا 
واس����ت����غ����اث����ة، وج�������اء يف م��ق��دم��ة 
الشكاوى  تلك  على  االستجابات 
واالس����ت����غ����اث����ات إص��������دار وإع�������ادة 
وكرامة  تكافل  ك��ارت    395 تفعيل 
لأسر املستحقة ببرنامج الدعم 
ال���ن���ق���دي امل����ش����روط، يف ح���ن مت 
م���ال���ي���ة  م����س����اع����دة   150 ص�������رف 
من  العاجلة  اإلنسانية  للحاالت 
االجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  م��ؤس��س��ات 

خالل الشهر.
والرعاية  احلماية  مجال   ويف 
االج���ت���م���اع���ي���ة، ن������وه إل������ى جن���اح 
ف��ري��ق ال��ت��دخ��ل ال��س��ري��ع امل��رك��زي 
ب���ال���وزارة يف إن��ق��اذ 10 م��واط��ن��ن 
ب���ال م������أوى، ومت إي���داع���ه���م ب���دور 
املختلفة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
ل���ت���ل���ق���ي ك����اف����ة أوج��������ه ال����رع����اي����ة 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال���ص���ح���ي���ة، ك��م��ا 
جن���ح ف���ري���ق ال��ب��رن��ام��ج ال��ق��وم��ي 
حل��م��اي��ة األط����ف����ال وال���ك���ب���ار بال 
م�����أوى ال��ت��اب��ع ل����ل����وزارة يف إن��ق��اذ 
5 ح����االت ألش���خ���اص ب���ال م���أوى، 
الرعاية  ب��دور  إي��داع حالتن  ومت 
االج���ت���م���اع���ي���ة، ب����اإلض����اف����ة إل���ى 
ذاته  الشهر  خ��الل  الفريق  متكن 
م���ن ت��وف��ي��ر س��ك��ن إلح����دى األس���ر 
امل����ش����ردة ن��ت��ي��ج��ة ان���ه���ي���ار امل���ن���زل، 
إل����ى ج���ان���ب إي������داع م���واط���ن آخ��ر 
ب�����ال م��������أوى أح������د امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
ل���ت���ل���ق���ي ك����اف����ة أوج��������ه ال����رع����اي����ة 
إح��دى  لنقله  ال��ص��ح��ي��ة مت��ه��ي��دًا 
دور الرعاية، باإلضافة إلى متكن 

الفريق من تقدمي خدمات لعدد 
م����ن امل���واط���ن���ن ت���ن���وع���ت م����ا ب��ن 
أغطية ووجبات جافة ملن رفضوا 

االنتقال إلى دور الرعاية.
الهيئة  ان��ت��ه��اء  إل���ى  أش���ار   كما 
ال��ق��وم��ي��ة ل��ل��ت��أم��ن االج��ت��م��اع��ي 
3776 شكوى  ودراس�����ة  ب��ح��ث  م��ن 
وط���ل���ب���ًا، ح��ي��ث ج����اء يف م��ق��دم��ة 
االس�����ت�����ج�����اب�����ات ع����ل����ى ش����ك����اوى 
وطلبات املواطنن إنهاء إجراءات 
للمستحقات  ال��ف��ع��ل��ي  ال���ص���رف 
ممن  م��واط��ن��ًا   629 ل�   التأمينية 
إلى  واستغاثات  بشكاوى  تقدموا 
إيقاف  أو  ت��أخ��ر  ب��ش��أن  املنظومة 
ص�����رف م��س��ت��ح��ق��ات��ه��م ألس���ب���اب 
مختلفة، ويف الوقت نفسه انتهت 
ال��ه��ي��ئ��ة خ����الل ال��ش��ه��ر م���ن رب��ط 
وتسجيل وحتديد دورية الصرف 
 346 ل���  التأمينية  للمستحقات 
م��واط��ن��ًا مم��ن ت��ق��دم��وا ب��ش��ك��اوى 

وطلبات للمنظومة.
 وف������ي������م������ا ي������خ������ص ش������ك������اوى 
اخل���دم���ات وال��س��ل��ع ال��ت��م��وي��ن��ي��ة، 
ن�����وه ال����دك����ت����ور ط�������ارق ال���رف���اع���ي 
امل��ن��ظ��وم��ة خ���الل الشهر  ل��ت��ل��ق��ي 
ح����ول  وب������الغ������ا  ش�����ك�����وى   4428
اخل���دم���ات ال��ت��م��وي��ن��ي��ة، وت��ن��وع��ت 
هذه الشكاوى بن طلبات طباعة 
وت���ف���ع���ي���ل واس�����ت�����الم ال���ب���ط���اق���ات 
أف��������راد  إع�����������ادة  أو  ال���ت���م���وي���ن���ي���ة 
تضمنت  ك��م��ا  عليها،  م��ح��ذوف��ن 
ش��ك��اوى م��ن بعض امل��خ��اب��ز حول 
ال��ت��الع��ب يف وزن اخل��ب��ز امل��دع��م، 
وش�������ك�������اوى ض������د ب����ع����ض ب����دال����ي 
ل���ل���ت���الع���ب يف ص���رف  ال���ت���م���وي���ن 
ح���ص���ص امل�����ق�����ررات ال��ت��م��وي��ن��ي��ة، 
والتالعب يف أسعار بعض السلع 
ن���ت���ي���ج���ة ع������دم اإلف������ص������اح ع��ن��ه��ا 
واح����ت����ف����اظ ال���ت���اج���ر ب��ب��ط��اق��ات 
ال���ص���رف، الف��ت��ا إل����ى ق��ي��ام وزارة 
ال��ت��م��وي��ن وال���ت���ج���ارة ال��داخ��ل��ي��ة 
ب���ال���ت���ع���ام���ل م����ع ه�����ذه ال���ش���ك���اوى 
وإدراجها ضمن حمالت التفتيش 
ال��دوري��ة وحت��ري��ر محاضر بشأن 
من يثبت ارتكابه أي من الوقائع 
ال���������واردة ب��ت��ل��ك ال����ش����ك����اوى. ك��م��ا 
مع  التنسيق  ال��ش��ه��ر،  خ���الل  مت، 
لالنتهاء  احل��رب��ى  اإلن��ت��اج  وزارة 
بطباعة  املرتبطة  ال��ش��ك��اوى  م��ن 
ال��ب��ط��اق��ات ال��ت��م��وي��ن��ي��ة أو إع���ادة 
أفراد محذوفن عليها، وتسهيال 
على امل��واط��ن��ن مت إض��اف��ة راب��ط 
مصر  دع��م  موقع  على  املنظومة 
ل��ت��س��ج��ي��ل ال���ش���ك���اوى م���ن خ��الل��ه 

على املنظومة.
واالستغاثات  الشكاوى  وح��ول 
ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ت����دخ����الً س���ري���ع���ًا، 
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أش����ار إل����ى ت��ع��ام��ل امل��ن��ظ��وم��ة مع 
3582 شكوى وبالغا خالل الشهر 
الوزراء  رئيس  لتوجيهات  تنفيذا 
ب��س��رع��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ش��ك��اوى 
التى تشير ألوجه قصور أو خلل، 
وال����ت����ى ق����د ت��س��ب��ب خ����ط����ورة م��ع 
التعامل  ف��ى  إع��ط��ائ��ه��ا األول���وي���ة 
إزال��ة أسبابها، مبا يسهم  لسرعة 
م��ن  واحل��������د  امل����خ����اط����ر  درء  ف�����ى 
احل������وادث ق��ب��ل وق��وع��ه��ا ح��ف��اظ��ا 
ع���ل���ى ح���ي���اة امل����واط����ن����ن، وم��ن��ه��ا 
ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال اإلب������الغ عن 
غير  أغطيتها  ك��ه��رب��اء  ص��ن��ادي��ق 
إن��ارة متهالكة،  أو أعمدة  سليمة، 
أوأسالك كهرباء مكشوفة، وكسر 
وأغطية  غ��از،  تسريب  أو  مواسير 
مياه  وتسريب  مفقودة،  بالوعات 
وتهالك  وم��ن��ش��آت،  مبانى  أس��ف��ل 
أو تلف بعض أج��زاء من حواجز 
 ، والطرق  الكبارى  وأس��وار بعض 
إل��ى ج��ان��ب حفر وم��ط��ب��ات متثل 
خ�����ط�����ورة ع���ل���ى ال������ط������رق، وك���س���ر 
م��واس��ي��ر م��ي��اه، وت��ص��دع ع��ق��ارات 
وغيرها من املوضوعات األخرى،  
الشكاوى  ه��ذه  توجيه  إل��ى  الفتا 
إلى اجلهات املختصة ومتابعتها، 
ل��ت��ح��ق��ي��ق االس��ت��ج��اب��ة امل��ن��اس��ب��ة 
وت����وث����ي����ق اإلج��������������راءات امل���ن���ف���ذة 
املختصة  العمل  ف��رق  قيام  أثناء 
ومتابعة  الشكوى،  أسباب  ب��إزال��ة 
ات��خ��اذ اإلج������راءات ال���الزم���ة ضد 
امل��ت��س��ب��ب��ن ح�����ال ث���ب���وت إه���م���ال 
الظواهر  ه��ذه  إل��ى  أدى  وتقصير 
امل��س��ب��ب��ة ل���ذل���ك ف���ى ب��ع��ض تلك 

الشكاوى والبالغات.
 وق��������������ال م�������دي�������ر م����ن����ظ����وم����ة 
ال���ش���ك���اوى احل���ك���وم���ي���ة : ن���ظ���رًا 
حل������رص ال�����دول�����ة ع���ل���ى إرس������اء 
م���ب���دأ ال���ع���دال���ة ال���ن���اج���زة ل���دى 

التنسيق  ض���وء  ويف  امل��واط��ن��ن، 
ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  م����ع  ال���ق���ائ���م 
بفحص الشكاوى املوجهة إليها 
م���ن خ���الل م��ن��ظ��وم��ة ال��ش��ك��اوي 
احل��ك��وم��ي��ة امل���وح���دة م���ن خ��الل 
ق����ط����اع����ات وم����ص����ال����ح ال����������وزارة 
اإلي��ج��اب��ي��ة  وال��ن��ت��ائ��ج  املختلفة 
من  التنسيق  ه��ذا  أثمرها  التي 
والضبط  احلبس  أحكام  تنفيذ 
واإلح����ض����ار وت��ن��ف��ي��ذ ال����ق����رارات 
اإلداري������ة )إزال������ة- غ���ل���ق(، تلقت 
املنظومة خالل هذا الشهر 3706 
الداخلية  وزارة  وقامت  شكاوى، 
أو  للقطاع  والتوجيه  بالفحص 
املصلحة املختصة إلزالة أسباب 
الشكوى والتواصل مع الشاكي، 
األمر الذي عزز من ثقة املواطن 

يف استجابة الوزارة لشكواه.
 وف������ي������م������ا ي������خ������ص ش������ك������اوى 
م�����خ�����ال�����ف�����ات ال������ب������ن������اء، رص�������دت 
امل���ن���ظ���وم���ة خ������الل ال���ش���ه���ر ع���دد 
م���واط���ن���ن  م�����ن  ش�����ك�����اوى   3504
حول مخالفات البناء العشوائى 
واألن���ش���ط���ة امل���خ���ال���ف���ة، وك���ذل���ك 
ال��ت��ع��دي ع��ل��ى األم�����الك ال��ع��ام��ة 
واخل�����اص�����ة، ح���ي���ث ب������رزت خ���الل 
ال��ش��ه��ر ال���ش���ك���اوى ال�������واردة ح��ول 
العقارات  مالكي  بعض  استمرار 
ب����دون  ال���ت���ع���ل���ي���ة  أو  ال����ب����ن����اء  ف����ى 
ال����ب����دروم  أو حت���وي���ل  ت���رخ���ي���ص، 
جت��اري��ة،  ملسطحات  واجل���راج���ات 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ج���ه���ود ال���دول���ة 
احل��ث��ي��ث��ة ل���وق���ف ن���زي���ف ال��ب��ن��اء 
من  امل��واط��ن��ن  وحماية  املخالف 
غير  مساحات  استئجار  أو  ش��راء 
م���رخ���ص���ة، ح��ي��ث أف�����اد ال��ش��اك��ون 
ت��ل��ك  ال���ك���ث���ي���ر م����ن أص����ح����اب  أن 
ال����ع����ق����ارات جل�������أوا خ������الل ف��ت��رة 
البناء  مخالفات  على  التصالح 

إل��ى حت��وي��ل بعض اجل��راج��ات أو 
ال��ب��دروم��ات م��ن بعض ال��ع��ق��ارات 
إل����ى أن��ش��ط��ة جت���اري���ة أو إداري�����ة 
مب��ا ي��خ��ال��ف ال��ق��ان��ون، ك��م��ا أش��ار 
امل���واط���ن���ون يف ش��ك��واه��م إل����ى أن 
أص���ح���اب ت��ل��ك ال���ع���ق���ارات جل���أوا 
إلى حيل التقدم بأوراق التصالح 
ودف���ع ال��رس��وم يف م��ح��اول��ة منهم 
ل��ت��ق��ن��ن أوض����اع����ه����م امل���خ���ال���ف���ة؛ 
إلي���ق���اف أي ق�������رارات ت���ص���در من 
مخالفات  بهدم  املحلية  اإلدارات 
التحويل إلى مساحات جتارية أو 
الشكاوى  توجيه  وق��د مت  إداري���ة، 
ل��ل��ج��ه��ات امل��خ��ت��ص��ة ل��دراس��ت��ه��ا 
واتخاذ الالزم وفقا ملا تسفر عنه 

نتائج الفحص.
 وت������ط������رق م�����دي�����ر امل���ن���ظ���وم���ة 
ل���ش���ك���اوى م��ن��ح��ة ال���ع���م���ال���ة غ��ي��ر 
الصدد  املنتظمة، مشيرا يف هذا 
 11731 امل���ن���ظ���وم���ة  ت���ل���ق���ي  إل������ى 
شكوى حول عدم صرف الدفعات 
املختلفة من منحة العمالة غير 
تلك  توجيه  مت  حيث  املنتظمة؛ 
العاملة،  القوى  ل��وزارة  الشكاوى 
ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ف��ح��ص م��ض��م��ون 
ت��ل��ك ال��ش��ك��اوى وم��راج��ع��ت��ه��ا مع 
اجلهات املعنية لبيان املستحقن 
تلك  أصحاب  من  املنحة  لصرف 
ال���ش���ك���اوى وات����خ����اذ اإلج��������راءات 

الالزمة بشأنها.
 وف�����ي�����م�����ا ي����ت����ع����ل����ق ب����ش����ك����اوى 
خ���دم���ات امل�������وارد امل���ائ���ي���ة وال�����ري، 
إلى  الرفاعي  ط��ارق  الدكتور  ن��ّوه 
والري  املائية  امل��وارد  وزارة  انتهاء 
م���ن ب��ح��ث ودراس������ة 774  ش��ك��وى 
وط��ل��ب��ًا واس��ت��غ��اث��ة خ��الل الشهر، 
لها  االستجابات  جاء يف مقدمة 
ح��س��م وإزال������ة أس���ب���اب 98 ش��ك��وى 
ب���ش���أن ط��ل��ب تطهير  واس��ت��غ��اث��ة 

الرئيسية  املائية  امل��ج��اري  بعض 
األف�����دن�����ة  آالف  ت�����خ�����دم  ال�����ت�����ي 
الزراعية، واتخاذ كافة اإلجراءات 
على  التعديات  حيال  القانونية 
والتنسيق  امل���ج���اري،  ه���ذه  ب��ع��ض 
إزال��ة  بشأن  األمنية  األجهزة  مع 
ت��ل��ك ال��ت��ع��دي��ات، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
ح��س��م وإزال������ة أس���ب���اب 72 ش��ك��وى 
بشأن التضرر من عدم تطهير، أو 
إح��الل وجتديد  أو طلب  تهالك، 
ب��ع��ض ش��ب��ك��ات ال��ص��رف ال��زراع��ي 

بكافة أنحاء اجلمهورية.
 ك����م����ا ن�������وه م�����دي�����ر امل���ن���ظ���وم���ة 
إل����ى ش���ك���اوى م��ن��اط��ق ت��راك��م��ات 
ال���ق���م���ام���ة وم���خ���ل���ف���ات ال���ب���ن���اء، 
الف���ت���ا إل�����ى اس���ت���م���رار امل��ن��ظ��وم��ة 
ال���وزراء  رئ��ي��س  تكليف  تنفيذ  يف 
م���ع  وال������ت������ع������ام������ل  ال����ت����ل����ق����ي  يف 
ش����ك����اوى امل����واط����ن����ن م����ن خ���الل 
الستقبال  آب،  ال���وات���س  تطبيق 
حول  املواطنن  شكاوى  ومتابعة 
أم���اك���ن ت��رك��ز ت��راك��م��ات ال��ق��م��ام��ة 
واملخلفات، حيث تلقت املنظومة 
وص�������ورة  رس�����ال�����ة   18495 ن����ح����و 
خ���الل ال��ش��ه��ر ألم���اك���ن ت��راك��م��ات 
ال��ق��م��ام��ة وامل��خ��ل��ف��ات ب��أن��واع��ه��ا، 
ش��ك��وى،   2062 إل���ى  ترجمتها  مت 
املختصة،  للجهات  توجيهها  ثم 
ل��� 76% منها، وج��ار  واالس��ت��ج��اب��ة 
االن����ت����ه����اء م�����ن م���ت���اب���ع���ة ات���خ���اذ 
مع  للتعامل  الالزمة  اإلج���راءات 
ب��اق��ي ال���ش���ك���اوى، م��ش��ي��را إل���ى أن 
م��ح��اف��ظ��ات ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة، وامل��ن��ي��ا، 
والشرقية،  واملنوفية،  والبحيرة، 
والدقهلية،  وال��غ��رب��ي��ة،  واجل��ي��زة، 
واإلس��ك��ن��دري��ة، وال���ق���اه���رة، وكفر 
ال����ش����ي����خ، وس�������وه�������اج، ودم�����ي�����اط 
اختصت بنسب إجناز متميزة يف 

إزالة أسباب تلك الشكاوى.
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مل��س��اع��دة األح����داث واملحامى  امل��ص��ري��ة  رئ��ي��س اجلمعية  ال��ب��دوى  ي��ق��ول محمود 
إح��دى  األط��ف��ال  زواج  إن  الطفل  تشريعات  وخبير  العليا  وال��دس��ت��وري��ة  بالنقض 

اإلشكاليات التى تؤرق املجتمع.
وأكد »البدوى« أن زواج األطفال أصبح جرمية، والبد من سن قانون يجرم تلك 
مقدمتها  وف��ى  الدولية  مصر  تعهدات  مع  يتواءم  تشريع  هناك  ويكون  الظاهرة، 
عليها  وافقت  والتى  األطفال  زواج  جترم  التى  الطفل  حلقوق  الدولية  االتفاقية 
مصر عام 1990 وكذلك ما يتواءم مع قانون الطفل 1996 املعدل 2008 وكذلك مع 
االستحقاق الدستورى لألطفال املمثل فى املادة 80 من الدستور املصرى، مشيرا 
إلى أنه منذ عام 2019 كان هناك مقترح قانون يقدم للبرملان يجرم هذه الظاهرة، 
وإع���داد ورش عمل مستمرة ش��ارك فيها ع��دد من اخل��ب��راء واملختصني فى جميع 
املجاالت، وخرجت مبقترح مشروع قانون وقمنا بتسليمه لرئيس مجلس حقوق 

اإلنسان فى ذلك الوقت، لكن لألسف لم يظهر للنور وظل األمر حبيس األدراج .
إل��ى أن ج��اء توجيه  »ال��ب��دوى«: م��ازال��ت هناك ق��وان��ني حبيسة األدراج،  وأض���اف 
الرئيس السيسى بضرورة وضع قوانني لضمان حقوق الطفل واملرأة، الفتا إلى أن 
اجلمعية املصرية ملساعدة األحداث وحقوق اإلنسان تقدمت مبقترح ملشروع قانون 
يكافح ويجرم ظاهرة زواج األطفال، واملظاهر التحضيرية التى تسبقه إلى جلنة 
حقوق اإلنسان بالبرملان السابقة 2019، مشيرا إلى أن املقترح جاء فى إطار حالة 
الطفل خاصة فى  بالغة اخلطورة على  الظاهرة  بهذه  املتعلق  التشريعى  الفراغ  

يحمل الرئيس عبد الفتاح 
السيسى مشاكل وهموم املجتمع 

باعتباره األب واألخ والحصن املنيع 
للوطن، وقد تجلى ذلك فى تحذيره 

من تزايد ظاهرة زواج األطفال، 
وتوجيهه لسن قانون مستقل ملنع 

الزواج املبكر لألطفال املعروف بزواج 
القاصرات، وينص على السن القانونى 
للزواج، وتشديد العقوبة على أطراف 

العقد، وتشهد مصر منذ سنوات 
طويلة ظاهرة زواج القاصرات، حيث 
تتزوج الفتيات دون السن القانونية، 

فهى أزمة حقيقية تعيشها اآلالف 
من الفتيات الالتى يقعن ضحية 

أب أجربه الفقر والجهل والعادات 
والتقاليد على تزويج صغريته، 

ومأذون تخلى عن ضمريه ليفك عنها 
ضفرية براءتها، لتعانى بعدها مرارة 

زوج يرفض توثيق زواجها، وفى بعض 
األحيان ينكر نسب طفله، فزواج 

القاصرات جريمة التزال مستمرة 
تحت شعار » زواج البنات سرتة 

والبنت مالهاش غري بيت جوزها » .. 
وقد شغلت هذه القضية العديد من 

املؤسسات واملهتمني بقضايا الطفولة 
واألمومة، وعمل محاوالت للتصدى 

لزواج القاصرات من خالل برامج 
وأنشطة متعددة وخط نجدة الطفل 

16000، وقد وقعت مصر على بعض 
االتفاقيات الدولية التى تعترب زواج 

األطفال شكال من أشكال العنف إال 
أنه مازال مستمرا، مما يهدر حقوق 

الفتيات ويقتل طفولتهن بمشكالت 
صحية ونفسية قاسية، وقد جرم 
القانون هذه الزيجات بحظر توثيق 

زواج من لم يبلغ من الجنسني 18 
سنة ميالدية .

العمل تفتح ملف قضية زواج 
القاصرات .. وترصد األسباب وطرق 

املواجهة فى السطور القادمة .

اغتيال البراءة 
بثوب الزفاف

تحقيق: أمل الربنس
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ظل عدم وجود نص عقابى صريح
يوصف جرمية تزويج األطفال بشكل واضح، فضال عن عدم وجود 
إطار تشريعى ناظم يوضح املعنيني بهذه اجلرمية وفاعلوها الرئيسيون 
سواء من أسرة الطفل أو ممن لهم حق الوالية عليه أو حتى عن الغير، 
املجتمع  إط��ار توحيد جهود منظمات  يأتى فى  املقترح  أن هذا  مؤكدا 
كإحدى  كافة  املبكر  ال���زواج  بقضية  املعنية  والهيئات  واجل��ه��ات  املدنى 
بتحديد سن  الطفل  قانون  أكتفى  وقد  األطفال،  العنف ضد  مظاهر 

الزواج للذكر واألنثى وهو 18 عاما .
الدولية  وال��ت��ش��ري��ع��ات  ال��ت��ع��ه��دات  جميع  حت��ت��رم  مصر  أن  موضحا 
ودوره��ا  ريادتها  مصر  تستعيد  الرئيس  وتوجيهات  ب��ق��رارات  أن  مؤكدا 
احلضارى، وهذا ال يحدث إال بحل املشكالت االجتماعية وفى مقدمتها 
زواج األط���ف���ال، م��ط��ال��ب��ا ب���ض���رورة وض���ع ت��ش��ري��ع��ات ت��خ��اط��ب اخللفية 
امل��وروث��ات  ببعض  امل��غ��ل��وط��ة  امل��ف��اه��ي��م  وتصحيح  باملجتمع  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
االجتماعية والدينية والثقافية، وتغليظ عقوبة زواج األطفال، الذى 

يعد من األسباب الرئيسية للزيادة السكانية .
غياب الوعى

أرج��ع��ت ال��دك��ت��ورة ف��ادي��ة أب��و شهبة أس��ت��اذ ال��ق��ان��ون اجلنائى باملركز 
القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية أسباب زواج األطفال وتأثيره 

أع���داد األس��رة  إل��ى اجل��ه��ل والفقر وزي���ادة  على األط��ف��ال واملجتمع 
والتقاليد  ال��ع��ادات  جانب  إل��ى  والثقافة  الوعى  وغياب 

البالية التى ترفع شعار زواج البنات سترة، الفتة 
إلى أن األهل يفعلون ذلك بحجة األطمئنان 

ع��ل��ي��ه��ا، ول��ك��ن��ه��م ف���ى احل��ق��ي��ق��ة ي���ري���دون 
ال��ت��خ��ل��ص م��ن��ه��ا، م���ؤك���دة أن����ه الب����د أن 

توعية املجتمع بخطورة هذه الزيجة 
صدمات  تعانى  حيث  ال��ف��ت��اة،  على 

نفسها  فى  ثقتها  تفقدها  نفسية 
واآلخ��ري��ن، وي���زداد األم���ر خطورة 
ع��ن��دم��ا ت��ف��ش��ل ال���زي���ج���ة، ل��ت��ع��ود 
إل����ى م���ن���زل أس��رت��ه��ا ف���ى ان��ت��ظ��ار 
زيجة أخرى األمر الذى يصيبها 

باالكتئاب .
وأض�������اف�������ت أس������ت������اذ ال����ق����ان����ون 

امل��ب��ك��ر  ال�������زواج  ك����ان  إذا  اجل���ن���ائ���ى 
كارثة إال أن هناك كارثة أفظع تزيد 

ن��س��ب��ة ال�����زواج امل��ب��ك��ر غ��ي��ر امل���وث���ق أال 
وهى االجت��ار بالفتيات وتزويجهن من 

تفعيل  إل��ى  داعية  م��ادى،  مسنني مبقابل 
امل�����ادة ال��ت��ى جت���رم زواج ال���ق���اص���رات ب��ق��ان��ون 

ال��زواج قبل بلوغ سن 18  العقوبات والتى حتظر 
ب���18 سنة تتحقق  ال��زواج  عاما، مؤكدة أن حتديد سن 

فيه املصلحة ودرء املفسدة املترتبة على تزويج األطفال القصر، 
ورعاية حقوقهم، ومنع املتاجرة بهم. ولفتت إلى أن زواج األطفال يعد 
متعددة  صحية  عواقب  ول��ه  السكانية،  للزيادة  املباشرة  األسباب  أح��د 
وانعكاسات اجتماعية، وظهور مشكالت صحية وجسدية ونفسية عند 
الزواج  املتزوجات فى سن مبكرة، وكذلك األطفال ثمرة هذا  الفتيات 
يؤثر على حقوقهم  كما  وبدنى سليم،  تعليم وصحة ومن��و نفسى  من 
امل��دن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة، م��ؤك��دة أن ظ��اه��رة ال����زواج العرفى 
للقاصرات مبثابة اغتصاب حلق الطفولة، واعتداء صارخ على كرامة 

الطفل .
وطالبت بسد الثغرات التى يتحايل من خاللها األهل على القانون 
لتزويج بناتهن دون السن القانونى، كذلك تكثيف حمالت التوعية فى 
القرى وخاصة توعية اجلدات واألمهات باألضرار النفسية والصحية 
التى تلحق ببناتهن إذا تزوجن مبكرا، إلى جانب تكاتف جميع أجهزة 
الدولة من مؤسسات إعالمية وتعليمية ودينية ملناهضة زواج األطفال، 
كما حدث مع جرمية ختان  الريفيات  للرائدات  تدريبية  دورات  وعمل 
اجلرمية  ه��ذه  مواجهة  فى  مهم  دور  الريفيات  للرائدات  فكان  اإلن��اث، 
التى تتمثل فى اقتطاع جزء من جسد األنثى مؤكدة أن تعليم الفتيات 

ومنع تسربهن من التعليم سيضع نهاية لزواج األطفال .
حتايل املجتمع

زواج  يجرم  القانون  إن  حسني:  تغريد  املحامية  تقول  جانبها  وم��ن 
الفتيات دون بلوغ السن القانونية 18 عاما، إال أن حتايل املجتمع يأخذ 
صيغة  منها  القاصر  الفتاة  زواج  جرمية  إلمت��ام  األش��ك��ال  من  العديد 

الزواج العرفى دون توثيق عبر عقد القرآن شفهيا أمام أسرة الزوجني 
بالتواطؤ مع مأذون شرعى ملباركة تلك الصفقة مبساجد القرية، وهو 
أوراق رسمية  تزوير  الثانى هو  الشكل  أما  السنة،  زواج  ما يطلق عليه 
للفتاة القاصر تثبت أنها بلغت السن القانونية للزواج، مؤكدة أن زواج 
ثبوتية  أوراق  أى  وج��ود  لعدم  وأبنائها  الفتاة  حقوق  يهدر  القاصرات 
ل���ل���زواج، م��ش��ي��رة إل���ى أن ن��س��ب ال��ط��الق ال��ن��اج��م��ة ع��ن زواج ال��ق��اص��رات 

مفزعة نظرا لعدم التكافؤ بني الزوجني. 
وأضافت أن زواج األطفال هو نوع من أنواع اإلجتار بالبشر، ويجب 
أو املحامى،  امل��أذون  أو  معاقبة األشخاص املتورطني س��واء من األس��رة 
والب����د أن ي��ك��ون��وا حت��ت امل��س��اءل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��اإلض��اف��ة إل���ى التوعية 
ملواجهة  التوعوى  اإلع��الم  دور  وتفعيل  الظاهرة  املستمرة ملحاربة هذه 
وأردف��ت  بالقانون،  املستمرة  امل��واج��ه��ة  كذلك  السلبية،  ال��ظ��واه��ر  ه��ذه 
قائلة: زواج األطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية، وهناك العديد 
م��ن امل��ش��ك��الت ال��ت��ى ت��واج��ه األط��ف��ال ترتبط ارت��ب��اط��ا وثيقا ب��ال��زي��ادة 
السكانية، وهى عمالة األطفال والتسرب من التعليم وزواج األطفال، 
نتيجة  وك��ل منها  س��ب��ب،  وك��ل منها  ال��ث��الث��ة متشابكة،  ال��ع��وام��ل  ه��ذه 
ال���زواج،  أو  العمل  إل��ى  يتجه  تعليمه  يكمل  ال  ال���ذى  فالطفل  ل��آخ��ر، 
والزواج املبكر بالنسبة للفتيات يدفعهن إلى هجر التعليم بسبب أعباء 
األس��رة، وبعد ال��زواج يبدأ إجن��اب األطفال فى سن مبكرة، ومن ثم 
زي���ادة م��ع��دالت اإلجن���اب وال��زي��ادة السكانية، م��ؤك��دة أن 
أعباء  يزيد من  التنمية ألن��ه  يعوق  املبكر  ال��زواج 

الفقر والضغوط املجتمعية .
وملواجهة تلك األزمة تشير إلى ضرورة 
ت��غ��ي��ي��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وزي������ادة وع��ى 
األسر بأهمية تعليم الفتيات وتفعيل 
ال���ع���ق���وب���ات ال���ت���ى أق����ره����ا ال���ق���ان���ون 
وض����رورة س��ن ق��ان��ون مل��ح��ارب��ة زواج 

األطفال. 
اآلثار االجتماعية

وح�������ذر ال����دك����ت����ور ع�������ادل ع��ب��د 
الرحيم أستاذ علم االجتماع من 
املبكر  للزواج  االجتماعية  اآلث��ار 
ع��ل��ى األط���ف���ال خ��اص��ة احل��رم��ان 
من التعليم، باإلضافة إلى العنف 
األس�������رى، وع�����دم ت��ك��اف��ؤ ال���زوج���ني، 
الطالق  ف��ى  يتسبب  مم��ا 
امل��ب��ك��ر، وي��خ��ل��ق م��واط��ن��ة 
ن��������اق��������م��������ة ع����ل����ى 
امل����ج����ت����م����ع، إل����ى 
ج����ان����ب األض�������رار 
ال���ن���ف���س���ي���ة ع��ل��ى 
ال���ق���اص���رات، ألن 
ال��زواج املبكر مبثابة اختطاف لفتاة من مرحلة الطفولة إلى وظائف 

ومسئوليات جديدة أكبر من قدراتها، وتصاب باالكتئاب الشديد .
وأضاف أن هناك بعض األسر بدال من أن يجهزوا بناتهن للمستقبل 
؟  أس��رة  الفتاة حياة  ه��ذه  تتحمل  ويتساءل كيف  ل��آخ��رة،  يجهزونهن 
مؤكدا أن هذه الظاهرة حتتاج إلى النزول ألرض الواقع مثل ماحدث 
فى تطوير العشوائيات وقضية ختان اإلن��اث، وإع��داد حمالت إعالمية 
وعودة الرائدات الريفيات لكل قرية مع التركيز على محاربة التسرب 

من التعليم والتوعية مبخاطر الزواج املبكر وكثرة اإلجناب .
الريفية  املجتمعات  الرجال فى  أن بعض  إلى  الدكتور عادل  ويشير 
يبحث عن فتاة صغيرة إلجناب عدد أكبر من األطفال، ليكونوا مصدر 
ل��ألس��رة بإحلاقهم بالعمل ف��ى احل��ق��ول وامل��ص��ان��ع داع��ي��ا وسائل  دخ��ل 
ال���زواج  ب��أخ��ط��ار  امل��واط��ن��ني  لتوعية  موسعة  حملة  تبنى  إل��ى  اإلع���الم 
القانونية  املساءلة  إل��ى  األم��ور  أولياء  تعرض  على  التأكيد  مع  املبكر، 
حال تزويج فتياتهم دون السن القانونية، إلى جانب محاربة العادات 
املستمرة،  بالتوعية  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ف��ى  املتحكمة  السلبية  والتقاليد 
تعليم  الفقيرة على  األس���ر  وم��س��اع��دة  ال��ف��ت��ي��ات،  تعليم  إل��ى  وال��دع��وة 
أوالدهم بعمل مشروعات صغيرة لهم فالتمكني االقتصادى سيحد من 

هذه الظاهرة .
مستقل  قانون  بسن  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  بتوجيه  مشيدا 
يجرم زواج األطفال وحتذيره املستمر من معدالت اإلجناب التى تلتهم 

ثمار التنمية .

99

نسب طالق 
القاصرات مفزعة



العمل مايو 2021 100

وأكد القرار عدم  جواز تشغيل 
ال��ن��س��اء يف ال��ع��م��ل حت���ت سطح 
وامل���ح���اج���ر  امل���ن���اج���م  يف  األرض 
أي���ًا ك���ان ن��وع��ه��ا، وك��اف��ة األع��م��ال 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اس���ت���خ���راج امل����ع����ادن 

واألحجار من باطن األرض.
ال���ن���س���اء  ال�����ق�����رار   واستثنى  
إداري���ة  مناصب   يشغلن  ال��ات��ي 
ي����دوي����ة  أع������م������ال  ي�����������ؤدون  وال   ،
اخل�����دم�����ات  يف  وال������ع������ام������ات   ،
ال��ص��ح��ي��ة، أو خ��دم��ات ال��رع��اي��ة، 
دراستهن  أثناء  يقضني  والاتي 
ف��ت��رة ت��دري��ب يف أق��س��ام امل��ن��اج��م 
األرض،  س���ط���ح  حت����ت  ال���واق���ع���ة 
وأي نساء أخريات يتعني عليهن 
ال����ن����زول - ب��ع��ض ال���وق���ت - إل��ى 
أق���س���ام امل���ن���اج���م ال���واق���ع���ة حتت 
غير  ع��م��ل  ألداء  األرض  س��ط��ح 

يدوي .
وح�������ظ�������ر ال���������ق���������رار ت���ش���غ���ي���ل 
ال���ن���س���اء خ�����ال ف����ت����رات احل��م��ل 
وال����رض����اع����ة امل����ق����ررة ق���ان���ون���ًا يف 
األعمال واألح��وال التي حتتوي 
بصحتهم  ت��ض��ر  م��خ��اط��ر  ع��ل��ى 
اإلجن��اب��ي��ة وص��ح��ة أط��ف��ال��ه��ن أو 

أجنتهن.
ان����واع املخاطر  ال��ق��رار  وح���دد 
امل��واد  م��ع  التعامل  عن   الناجتة 
وال��س��ائ��ل��ة  ال��ص��ل��ب��ة  الكيميائية 
والغازية وعلى األخص املخاطر 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ال��ص��ن��اع��ات ال��ت��ي 
ي���دخ���ل يف ت��ك��وي��ن��ه��ا ال���رص���اص 
وال�����زئ�����ب�����ق وت���ن���ظ���ي���م األم�����اك�����ن 
اخلاصة بها ، وصناعة االسفلت 
وم��ش��ت��ق��ات��ه، وص��ن��اع��ة ال��ك��اوت��ش 
، وص��ن��اع��ة امل��ب��ي��دات احل��ش��ري��ة، 
وص���ن���اع���ة االس�����م�����دة، وص��ن��اع��ة 
ال����ف����ن����ي����ل ك�����ل�����وري�����د، وص����ن����اع����ة 
امل�����خ�����ص�����ب�����ات وال������ه������رم������ون������ات، 
منتجات  أو  للبنزين  والتعرض 

حتتوي على البنزين.
ك���م���ا ش���م���ل ال����ق����رار امل��خ��اط��ر 
ال����ف����ي����زي����ائ����ي����ة وه�������ي امل���خ���اط���ر 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ال��ت��ع��رض للوطأة 
احلرارية والبرودة أو اإلشعاعات 
الضارة واخلطرة وغيرها، وعلى 
األخ���ص امل��خ��اط��ر ال��ن��اج��م��ة عن 

امل��ع��دة لصهر  العمل يف األف���ران 
ت��ك��ري��ره��ا أو  امل������واد امل��ع��دن��ي��ة أو 
ان��ض��اج��ه��ا ، واذاب�������ة ال����زج����اج أو 
ان���ض���اج���ه ، وال���ت���ع���رض ل��ل��م��واد 

املشعة.
وام��������ت��������د ال���������ق���������رار ل���ي���ش���م���ل 
الناجمة  البيولوجية  امل��خ��اط��ر 
ع�����ن اإلص������اب������ة ب���ال���ف���ي���روس���ات، 
وال�����ب�����ك�����ت�����ري�����ا، وال�����ف�����ط�����ري�����ات، 
وال��ط��ف��ي��ل��ي��ات، وغ���ي���ره���ا، وع��ل��ى 
األخ��������ص امل����خ����اط����ر ال���ن���اج���م���ة 
ع��ن ال��ع��م��ل يف دب���غ اجل��ل��ود، ويف 
املستخرج  ال��س��م��اد  م��س��ت��ودع��ات 
من املواد البرازية أو روث البهائم 
وس��ل��خ  ال�����دم�����اء،  او  ال���ع���ظ���ام  او 
وسمطها  احل���ي���وان���ات  وت��ق��ط��ي��ع 
الفحم  شحمها،وصناعة  وإذاب��ة 
م���ن ع���ظ���ام احل���ي���وان���ات م���ا ع��دا 

عملية فرز العظام قبل حرقها.
ك���م���ا ش���م���ل ال����ق����رار امل��خ��اط��ر 
الناجمة عن معدات،  الهندسية 
 ، ال���ي���دوي  ال��رف��ع واجل���ر  وأدوات 
وت��ش��م��ل ع��ل��ى األخ���ص املخاطر 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن أع���م���ال ال��ع��ت��ال��ة 
ال��ي��دوي��ة ، ون��ق��ل ال��ب��ض��ائ��ع على 

عربات يدوية.
النساء  تشغيل  ال��ق��رار  وأج���از 

والرضاعة  احلمل  ف��ت��رات  أث��ن��اء 
يف األعمال اإلداري��ة واإلشرافية 
التي ال يتعرضن فيها للمخاطر 
إليها حفاظا علي حقوق  املشار 
امل��ق��ررة ق��ان��ون��ًا للمرأة  األم��وم��ة 

العاملة.
ك���م���ا أج��������از ال������ق������رار ت��ش��غ��ي��ل 
ال��ن��س��اء يف غ��ي��ر ف���ت���رات احل��م��ل 
ال  ال���ت���ي  املهن   يف  وال����رض����اع����ة  
خال  فيها  النساء   تشغيل  يتم 
فترات احلمل والرضاعة املقررة 

قانونًا 
إذا ت���واف���رت ك��اف��ة اش��ت��راط��ات 
املهنية، ومت  وال��ص��ح��ة  ال��س��ام��ة 
إتباع كافة اإلجراءات  املقررة يف 
شأن حدود األمان، واالشتراطات 
واالح���������ت���������ي���������اط���������ات ال��������ازم��������ة 
ل�������درء امل����خ����اط����ر ال���ف���ي���زي���ائ���ي���ة، 
وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة، 
وتأمني  والسلبية،  والكيمائية،  

بيئة العمل .
وأج��از ال��ق��رار للجهة اإلداري��ة 
غ��ل��ق امل��ن��ش��أة ك��ل��ي��ا أو ج��زئ��ي��ا، أو 
ع��دم  ح���ال���ة  يف   ، اآلالت  إي���ق���اف 
ال����ت����زام����ه����ا وف����روع����ه����ا ب���ات���خ���اذ 
االح����ت����ي����اط����ات واالش����ت����راط����ات 
امل��خ��اط��ر الناجمة  ل���درء  امل��ق��ررة 

ع���ن ال��ع��م��ل،خ��ط��را داه���م���ا على 
ص���ح���ة ال���ع���ام���ل���ني وال����ع����ام����ات 

حلني زوال سبب اخلطر.
ون���������ص ال��������ق��������رار ع�����ل�����ي ع�����دم 
إخ�����ال أح��ك��ام��ه ب���أي���ة م���زاي���ا أو 
ش����روط أف��ض��ل ت��ك��ون م���ق���ررة أو 
ت��ق��رر ل��ل��م��رأة ال��ع��ام��ل��ة يف عقود 
أو  اجلماعية،  أو  الفردية  العمل 
أو  للمنشأة،  األساسية  األنظمة 

غيرها من لوائحها.
وأل����زم  ال��ق��رار وح���دة امل��س��اواة 
ب��������ني اجل������ن������س������ني وال����ت����م����ك����ني 
بالتنسيق  ل��ل��م��رأة،  االق��ت��ص��ادي 
ب�����وزارة  امل��خ��ت��ص��ة  اإلدارات  م���ع 
ال������ق������وي ال����ع����ام����ل����ة، وامل���ج���ل���س 
ال��ق��وم��ي ل��ل��م��رأة، إلع����ادة النظر 
ب���ص���ف���ة دوري��������ة يف أح����ك����ام ه���ذا 
ال�����ق�����رار مل���واج���ه���ة أي�����ة ت���ط���ورات 
أو م��س��ت��ج��دات ت��ط��رأ يف م��واق��ع 
ف���ض���ا عن    ، ال���ع���م���ل واإلن�����ت�����اج 
متابعة تنفيذ أحكامه ، والقيام  
ب����إع����داد دراس��������ات ق���ي���اس األث����ر 
التقدم  وال��وق��وف على  ال��ازم��ة، 
امل�����ح�����رز، وم�������دى ك���ف���ال���ة مت��ك��ني 
بني  التوفيق  م��ن  العاملة  امل���رأة 
ومتطلبات  االس���ري���ة  واج��ب��ات��ه��ا 

العمل 

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان ، قرارا بتحديد األعمال التي ال 
يجوز تشغيل النساء فيها، مع عدم اإلخالل بحق املرأة يف االلتحاق بأي 
وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها االجتماعي، ومراعاة مبادئ تكافؤ 

الفرص، واملساواة بني اجلنسني، وعدم التمييز يف العمل.

مع مراعاة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل

وزير القوي العاملة يحدد األعمال
 التي ال يجوز تشغيل النساء  فيها
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أص����در وزي����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان 
ل��ي��اً، أج��از  ال��ن��س��اء  ب��ش��أن تنظيم تشغيل  ق���رارا   ،
ف��ت��رات  أث��ن��اء  ال��ع��م��ل  ف��ي��ه -  بناء ع��ل��ى طلبهن - 
أي��ًا كان نوعها، على أن تتخذ  الليل يف أي منشأة 
ب��ش��أن��ه��م ال��ت��داب��ي��ر ال���ازم���ة حل��م��اي��ة ص��ح��ت��ه��ن، 
 ، العائلية  مسؤولياتهم  أداء  على  ومساعدتهن 
وتلقى الرعاية  الصحية الازمة لتجنب املشاكل 

الصحية املرتبطة بالعمل .
وألزم القرار صاحب العمل بتوفير عمل نهاري 
بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة يف احلاالت 

اآلتية : 
·خال فترة ستة عشر أسبوعًا على األقل قبل 
وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على األقل قبل 

التاريخ املرجح للوضع.
· خال فترة إضافية أخرى - زيادة عن الفترة 
تفيد  طبية  شهادة  على  بناء  وذل��ك  اليها-  املشار 
أن���ه���ا ض����روري����ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ص��ح��ة األم أو 
الطفل وذلك أثناء فترة احلمل أو لفترة إضافية 

بعد الوضع .
لياً يف  النساء  يكون تشغيل  أن  ال��ق��رار  وح��دد 
أية منشأة صناعية او أحد فروعها يف الفترة من 
صباحًا،  السابعة  وحتى  مساء  ال��ع��اش��رة  الساعة 
يف  عليها  املنصوص  والضمانات  للضوابط  وفقًا 

القرار .
 أشار القرار إلي أنه يقصد باملنشأة الصناعية:- 
أو يديره شخص من  أو مرفق ميلكه،  كل مشروع 
أشخاص القانون العام، أو اخلاص بقصد إنتاج، 
أو حتويل، أو تشغيل املواد اخلام أو األولية وتشمل 

على األخص املنشآت التالية:- 
· امل����ن����اج����م  وامل����ح����اج����ر،  واألش�����غ�����ال األخ�����رى 
مع  األرض  باطن  من  املعادن  باستخراج  املتعلقة 
عدم اإلخال بأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 
2021 بشأن حتديد األعمال التي ال يجوز تشغيل 

النساء فيها.
· امل��ن��ش��آت ال���ت���ي ي���ج���ري ف��ي��ه��ا ت��ص��ن��ي��ع امل�����واد، 
وت��ع��دي��ل��ه��ا، وت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا، واص��اح��ه��ا، وزخ��رف��ت��ه��ا، 
وإعدادها للبيع ، وتفكيكها أو تدميرها، أو حتويل 
التي تعمل يف مجال  املنشأة  ذل��ك  موادها مبا يف 
توصيل  او  او حت��وي��ل  ت��ول��ي��د  أو يف  ال��س��ف��ن  ب��ن��اء 

الكهرباء أو القوى املحركة أيًا كان نوعها .
·امل����ن����ش����آت ال����ت����ي ت���ع���م���ل يف م����ش����روع����ات ال���ب���ن���اء 
 ، والهندسة املدنية مب��ا يف ذل��ك أع��م��ال اإلن��ش��اءات 
والتشييد والترميم،  والصيانة ، والتعديل، والهدم .

يستثنى من أحكام املادتني السابقتني األعمال 
واألحوال التالية:-

-ح������االت ال���ق���وة ال���ق���اه���رة ال���ت���ي ي��ت��وق��ف فيها 
العمل  إرادة ص��اح��ب  العمل ألس��ب��اب خ��ارج��ة ع��ن 
ولم يكن يف مقدوره التنبؤ بها وليس من طبيعتها 

أن تتكرر.
-العمل يف املنشآت التي ال يستخدم فيها سوى 

أفراد األسرة.
- إذا كان العمل يتعلق مبواد أولية أو حتضيرية 
مي��ك��ن ف��س��اده��ا ب��س��رع��ة، وي��ت��ح��ت��م ال��ع��م��ل الليلي 

لتفادي خسارة محققة.
مراكز  ال��ن��س��اء  فيها  يشغلون  ال��ت��ي  - احل����االت 

مسؤولة ذات طابع إداري أو تقني.
أقسام  يف  النساء  فيها  يعملن  التي  - احلاالت 
يف  يشتغلن  وال  اإلجتماعية  و  الصحية  الرعاية 

أعمال يدوية .
وألزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل نقل 
ال��ع��ام��ل��ني أث��ن��اء ف��ت��رات ال��ل��ي��ل، وت��وف��ي��ر االن��ت��ق��ال 
اآلم�����ن ل��ل��ن��س��اء ال���ع���ام���ات، وت��وف��ي��ر اإلس��ع��اف��ات 
أماكن  إلى  الضرورة  نقلهم عند  األولية مبا فيها 
ي��ل��ت��زم  بتوفير كافة  ، ك��م��ا  ال����ازم  ال��ع��اج  ت��ق��دمي 
كافة  وإتباع  املهنية  والصحة  السامة  اشتراطات 
اإلجراءات  املقررة يف شأن حدود األمان ، وتوفير 
ض��م��ان��ات احل��م��اي��ة وال��رع��اي��ة واالن��ت��ق��ال واألم���ن 

للعامات .
النساء  ع��دم ج���واز تشغيل  ال��ق��رار علي  وش���دد 
ل��ي��اً خ���ال ال��ث��اث��ة أش��ه��ر األخ���ي���رة ال��ت��ي تسبق 

احلالة  ه��ذه  يف  العمل  لصاحب  وي��ج��وز  ال��وض��ع، 
ن��ق��ل ال���ع���ام���ات إل����ى ع��م��ل ن���ه���اري دون امل��س��اس 

بأجرها.
وع��ل��ى ص��اح��ب ال��ع��م��ل أن ي��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب إل��ى 
على  للحصول  املختصة  العاملة  القوى  مديرية 
موافقة مكتوبة بتشغيل النساء لياً يف األحوال 
التي يجوز فيها ذل��ك، ويجب أن يتضمن الطلب 
م���ب���ررات ال��ت��ش��غ��ي��ل ال��ل��ي��ل��ي، واألع���م���ال ال��ت��ي يتم 

التشغيل فيها،  والضمانات التي مت اتخاذها.
وع��ل��ى م��دي��ري��ة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة إع����داد ق��اع��دة 
لياً  النساء  بتشغيل  تقوم  التي  باملنشآت  بيانات 
والقيام بعمليات التفتيش الليلي عليها، وموافاة 
بنتائج  دوري��ة  بتقارير  ب��ال��وزارة  املختصة  اإلدارات 

أعمالها.
أو  بأية مزايا  أنه ال تخل أحكامه  القرار   وأكد 
شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر للمرأة العاملة 
يف عقود العمل الفردية أو اجلماعية أو األنظمة 

األساسية للمنشأة أو غيرها من لوائحها.
وأل������زم ال����ق����رار وح�����دة امل����س����اواة ب���ني اجل��ن��س��ني 
وال��ت��م��ك��ني االق���ت���ص���ادي ل���ل���م���رأة، ب��ال��ت��ن��س��ي��ق مع 
ال��ق��وم��ي  وامل��ج��ل��س  ب����ال����وزارة،  امل��خ��ت��ص��ة  اإلدارات 
مستجدات  أي��ة  يف  دوري���ة  بصفة  بالنظر  ل��ل��م��رأة، 
القيام مبتابعة  كما عليها   ، ال��ش��أن  ه��ذا  تطرأ يف 
دراس�����ات  ب���إع���داد  والقيام    ، ال���ق���رار  ه����ذا  ت��ن��ف��ي��ذ 
األث���ر ال��ازم��ة ، وال��وق��وف على التقدم امل��ح��رز يف 
مساعدة املرأة العاملة على التوفيق بني واجباتها 

االجتماعية ومتطلبات العمل . 

وزير القوي العاملة ينظم تشغيل النساء ليال
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بالتعاون مع برنامج األغذية العالمية

على دعم  امل�����ذك�����رة  ون����ص����ت 
ال��ب��رن��ام��ج جل���ه���ود ال��������وزارة فى 
م��ك��اف��ح��ة ال��ب��ط��ال��ة يف امل��ن��اط��ق 
خالل  من  اح���ت���ي���اج���ا،  األك����ث����ر 
برامج تنمية القدرات واملهارات، 
والقيام بتنفيذ برامج التدريب 
سبل  ودعم  واملهني،  التقني 
ال���ق���ط���اع  وم����ش����ارك����ة  املعيشة، 
اخلاص، وحتسني فرص العمل، 
ال��ت��م��ك��ني  على  ال���ت���رك���ي���ز  مع 
االق������ت������ص������ادي واالج����ت����م����اع����ي 

للشباب والنساء.
كما نصت على قيام البرنامج 
ب���ت���ع���زي���ز ال������ق������درات امل��ؤس��س��ي��ة 
وال����ت����دري����ب ل�����وح�����دات ال��������وزارة 
املختلفة، ويف مقدمتها وحدات 
املساواة بني اجلنسني والتمكني 
واملجلس  ل��ل��م��رأة،  االق��ت��ص��ادي 
األع���ل���ى ل���ل���ح���وار االج��ت��م��اع��ي، 
ووح����دات األب��ح��اث وال���دراس���ات 
امل���ي���دان���ي���ة وامل��ك��ت��ب��ي��ة، وامل��ن��ص��ة 
الوطنية ملعلومات سوق العمل، 
وم��ك��ات��ب ال��ع��م��ل ع��ل��ى اخ��ت��الف 
أنواعها، ومراكز التدريب املهني 
اجلمهورية  محافظات  بجميع 
، وي��ش��م��ل ذل����ك ت���ق���دمي ال��دع��م 
وتطوير  وال��ف��ن��ي،  التكنولوجي 
وتدريب  املهني،  التدريب  آليات 
ف����رق م���درب���ي م���راك���ز ال��ت��دري��ب، 
ف����ض����الً ع�����ن ت���ع���زي���ز األن���ظ���م���ة 

املعلومات  لتكنولوجيا  احلالية 
ونشر املعرفة .

كما يعمل الطرفان على دعم 
التنموية  وامل���ش���اري���ع  األن��ش��ط��ة 
ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ات، وال����ت����ع����ري����ف 
االجتماعية  التنمية  مبجاالت 
واالقتصادية واالستثمار املتاحة 
ب���ت���ل���ك امل���ح���اف���ظ���ات وإب�����رازه�����ا 
ب����ال����ت����ن����س����ي����ق م�������ع امل���خ���ت���ص���ني 
وكافة   ، ال���وزارة وخارجها  داخ��ل 
ال���ش���رك���اء ال��ت��ن��م��وي��ني حت��ق��ي��ق��ًا 
وت���ب���ادل  املشتركة ،  ل����أه����داف 
اخل���ب���رة وامل���ع���رف���ة امل��ت��خ��ص��ص��ة 
التي   ، ال��ن��اج��ح��ة  وامل���م���ارس���ات   ،
تتناول قضايا تنمية املجتمعات 
امل���ح���ل���ي���ة وم������ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ه���ا م��ن 
آث�������ار اق���ت���ص���ادي���ة واج��ت��م��اع��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ات  وغيرها ، ومشاركة 
امل���ت���اح���ة وامل����س����م����وح ب���ت���داول���ه���ا 

قانونًا.
ك����ل����م����ت����ه  ويف  م������س������ت������ه������ل 
رح��������������������ب  وزي�������������������������ر ال����������ق����������وي 
ال�����ع�����ام�����ل�����ة  مب����م����ث����ل ب����رن����ام����ج 
األغذية العاملي والوفد املرافقة 
، م��ؤك��دًا أن م��ذك��رة التفاهم  ل��ه 
التى مت توقيعها تعتبر تتويجًا 
ل��ل��ع��الق��ة ال��وط��ي��دة ب��ني ال����وزارة 
وال��ب��رن��ام��ج ، وه���ي ن��ت��اج للعمل 
ال��واق��ع  أرض  على  طويلة  ف��ت��رة 
ف����ى ال����ع����دي����د م����ن امل����ش����روع����ات 

واألن����ش����ط����ة امل���خ���ت���ل���ف���ة ل��ع��م��ل 
الوزارة.

ق��دم دعما  البرنامج  أن  وأك��د 
ل�����وح�����دات ال����ت����دري����ب امل��ت��ن��ق��ل��ة 
ال���ت���اب���ع���ة ل������ل������وزارة امل����ت����واج����دة 
بقرى وجنوع 27 محافظة علي 
م��س��ت��وي اجل��م��ه��وري��ة ل��ت��دري��ب 
، وذل�����ك  ال����ش����ب����اب وال����ف����ت����ي����ات 
ب����ت����زوي����ده����ا ب����أج����ه����زة ل���وح���ي���ة 
التدريب  م��راك��ز  وك���ذا   ، حديثة 
املهني على مستوى اجلمهورية 
وام����داده����ا ب��األج��ه��زة امل��ت��ط��ورة 
، ف���ض���ال ع�����ن ت���ط���وي���ر امل��ن��ص��ة 
العمل  سوق  ملعلومات  الوطنية 
امل���ص���ري   ال���ت���ي ي��ت��م اإلط����الق 
املعلوماتية  لبوابتها  التجريبي 
امل��ق��ب��ل،  ي��ول��ي��و  أول  امل��ك��ان��ي��ة يف 
وبيانات  م��ؤش��رات  تتيح  وس��وف 
ال������ق������رار  ات�������خ�������اذ  يف  ت�����س�����اع�����د 
وال��ت��وج��ي��ه امل����الئ����م، وذل�����ك من 
البيانات  بكافة  تغذيتها  خ��الل 
اخل������اص������ة ب�����اخل�����دم�����ات ال���ت���ي 

تقدمها الوزارة.
البوابة  أن  الوزير  أوض��ح  كما 
س��ت��ت��ي��ح م�����ؤش�����رات ع����ن ب��ع��ض 
ال��وزارة  تقدمها  التي  اخلدمات 
خ���اص���ة يف م���ج���االت ال��ت��دري��ب 
والسالمة   ، والتشغيل   ، املهني 
وال���ص���ح���ة امل��ه��ن��ي��ة ، وذل�����ك من 
خ���الل خ��رائ��ط ج��غ��راف��ي��ة تتيح 

املهني  التدريب  ملراكز  تفاصيل 
ال���ث���اب���ت���ة ووح����������دات ال���ت���دري���ب 
امل���ت���ن���ق���ل���ة ع����ل����ى م����س����ت����وى 27 
ع���ن مكاتب  ف��ض��الً   ، م��ح��اف��ظ��ة 

التشغيل التابعة للوزارة.
 وشدد الوزير  علي أن كل تلك 
األع���م���ال واجل���ه���ود أمن����ا  تؤكد 
 ، اآلداء  ف����ى  ال���ب���رن���ام���ج  ص�����دق 
احلكومة  مع  الطيبة  والشراكة 
التطوير  على  والعمل  املصرية 
ال�����دائ�����م وال����ك����ام����ل ف����ى م��ع��ظ��م 
األع����م����ال اخل����اص����ة ب�����ال�����وزارة ، 
العمل  تطوير  فى  تسهم  والتى 
فى ديوان عام الوزارة ومديريات 
ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ات، 
م���ع���رب���ا ع����ن س���ع���ادت���ه ب��ت��وق��ي��ع 
م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م، وم����ا ت��ق��دم��ه 
م���ن إض���اف���ات ت��وط��ي��د وت��رس��ي��خ 
ال��ع��الق��ة م���ع ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة 
ال�����واق�����ع  أرض  ع����ل����ى  ال����ع����امل����ي 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ط���وي���ر وت��س��اه��م 
يف حت��س��ني م��س��ت��وى اخل��دم��ات 

املقدمة للمواطن املصري .
م����ن ج���ان���ب���ه أك�����د م��اجن��س��ت��اب 
ه��اي��ل��ى مم��ث��ل ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة 
غنية  املصرية  ال��دول��ة  أن  العاملي 
املوجودة  العاملة  بالقوى  وقوية 
ت��ل��ك  أن  إل�������ي  ،  م����ش����ي����را  ف���ي���ه���ا 
ال���ث���روة احل��ق��ي��ق��ي��ة ال��ت��ى نحتاج 
ج��م��ي��ع��ًا ل��دع��م��ه��ا وال��س��ع��ي نحو 

»سعفان«و»منجستاب« يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم 
الدعم التكنولوجي للقوي العاملة لتنفيذ استراتيجية 

التنمية المستدامة 2030
وقع محمد سعفان 

وزير القوى العاملة 
، ومنجستاب هايلي 

ممثل برنامج األغذية 
العاملي التابع لألمم 

املتحدة، واملدير 
القطري يف القاهرة ، 

مذكرة تفاهم، لتعزيز 
التعاون فيما بني 

الوزارة والبرنامج  لدعم 
مجاالت عملها 

املختلفة، وتعزيز سبل 
تنفيذ استراتيجية 

التنمية املستدامة يف 
إطار رؤية مصر 2030.
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بكل  واصقالها  مهاراتها  تطوير 
، الفتا  ما هو جديد ومستحدث 
إل���ي أن امل��ح��رك األس���اس���ي ال��ذى 
ي���دف���ع ال��ب��رن��ام��ج ل���دع���م ال�����وزارة 
ه��ى ه��ذه ال��ق��وى العاملة ، فضال 
م��ع  األخ���������ري،  ع����ن  القطاعات 
ت���ق���دمي امل���س���اع���دة ف����ى م��خ��ت��ل��ف 
امل����ج����االت ال���ت���ي ت��س��ع��ى ال�������وزارة 
إل����ى حت��ق��ي��ق��ه��ا م���ن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
مقدما   ، وغيرها  مهني  وت��دري��ب 
أن  إل���ي  م��ش��ي��رًا   ، ال��ش��ك��ر  للوزير 

مذكرة التفاهم التي مت توقيعها 
ال��ذى  للمجهود  ه��ي  نتاج  ال��ي��وم 
مت ع��م��ل��ه م���ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل بني 
ال�����وزارة وال��ب��رن��ام��ج ف��ى ال��ف��ت��رات 

األخيرة .
ح��ض��ر ال��ت��وق��ي��ع م���ن ال�����وزارة 
أح���م���د ج�����ادو امل��س��ت��ش��ار امل��ال��ى 
، وإي��ه��اب ع��ب��د العاطي  ل��ل��وزي��ر 
امل��س��ت��ش��ار ال��ق��ان��ون��ي ل����ل����وزارة ، 
وآمال عبد املوجود رئيس اإلدارة 
امل��رك��زي��ة ل��ل��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة 

اإلدارة  رئ��ي��س  الليثى  وس��ه��ي��ر   ،
امل����رك����زي����ة ل���ل���س���الم���ة وال��ص��ح��ة 
رئيس  وأمي��ن قطامش   ، املهنية 
املهني  للتدريب  املركزية  اإلدارة 
، ون���ح���م���ده م��ح��م��د م���دي���ر ع��ام 
الدولية  للشئون  العامة  االدارة 
واإلق���ل���ي���م���ي���ة ، ورض������ا ال��ع��رب��ي 
ورش��ا   ، امل��ال��ي  املستشار  مساعد 
بالعالقات  باحث  الباسط  عبد 
اخلارجية، وأمنية عبد احلميد 
م��س��اع��د ف��ن��ي مب��ك��ت��ب ال���وزي���ر ، 

أول  مهندس  ممدوح   وياسمني 
ت���دري���ب م��ه��ن��ي ، وع��ب��ي��ر محمد 
ب��اإلدارة العامة ملعلومات  باحث 

سوق العمل .
ومن برنامج األغذية العاملي ، 
أمانى جمال الدين مدير برامج 
، ودع�����اء ع��رف��ة م��س��ئ��ول ب��رام��ج 
وآالء   ، االج��ت��م��اع��ي��ة  احل��م��اي��ة 
ال����زه����ي����ري م���س���ئ���ول ال���ع���الق���ات 
مسئول  أن���ور  وم��ن��ه   ، احلكومية 

برامج .
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سعفان  يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع 
»هواوي« لتدعيم التحول الرقمي بالقوي العاملة

وتقضي مذكرة التفاهم قيام »هواوي« من 
خالل هذه املبادرة التي تندرج حتت املسئولية 
العمل  متطلبات  خدم�ة  للشركة  املجتمعية 
ب������وزارة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ل��ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات 
امل���ق���دم���ة ل���ل���م���واط���ن���ني، وحت����س����ني م��س��ت��وى 
ج����ودة وك���ف���اءة اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة، وذل��ك 
باالتصاالت  أجهزة خاصة  تقدمي  من خ��الل 
التقنيات  أحدث  على  املعلومات  وتكنولوجيا 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر وحت��دي��ث م��رك��ز معلومات 

الوزارة. 
ال��ق��وى  وزارة  ال��ت��ف��اه��م  عن  م���ذك���رة  وق����ع 
ال��ع��ام��ل��ة ، ح��س��ني ص���ب���ري م��س��ت��ش��ار ال���وزي���ر 
الشركة  وعن   ، الرقمي  والتحول  للمعلومات 
فينسنت صن املدير التنفيذي لشركة هواوي 

الرئيس  ن��ائ��ب  ع��رن��دة،  بحضور هالة   ، مصر 
بالشركة ،  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ووفد من شركة هواوي مصر.
 وأك�����د ال����وزي����ر ف���ى م��س��ت��ه��ل ك��ل��م��ت��ه عقب 
بني  جتمع  التي  الوطيدة  العالقة   ، التوقيع 
»ه��واوي« مصر وبني وزارة القوى العاملة فى 
مجال  فى  تصب  التى  مجاالتها  من  العديد 
التدريب  املهني بشكل عام ، والتى مت توقيع 
ع���دة ب���روت���وك���والت ت���ع���اون ح��ول��ه��ا يف ال��ف��ت��رة 
املاضية ، فضالً عن الدعم الكامل املقدم ملركز 
مسئولية  إل���ي  مشيرا    ، ب���ال���وزارة  امل��ع��ل��وم��ات 
ال��ش��رك��ة -أي��ض��ا- ع��ن م��راك��ز امل��ع��ل��وم��ات على 
مستوى 27 محافظة ، مبا يؤكد التقارب فيما 
لتطوير  ال��ن��واح��ي،  جميع  ف��ى  اجلانبني  ب��ني 

املستقبل  وظائف  نحو  بهم  والتحول  األداء 
املستحدثة .

ك��م��ا أك���د ال���وزي���ر أن ال��ع��الق��ة م��ع ه����واوي ، 
العديد  ينتج عنها   ، دائما متجددة ومبتكرة 
تثري مجاالت  والتي  املستحدثة  األفكار  من 
التفاهم  ، ومنها مذكرة  العمل بني الطرفني 
التي نحن بصدد توقيعها اليوم والتى تعتبر 
مبثابة ثمرة جيدة فى هذا املجال ، منوها إلي 
استمرارية التعاون املشترك فيما بني الوزارة 
وال���ش���رك���ة مب����ا ي���ص���ب ف����ى م��ص��ل��ح��ة ال���دول���ة 

املصرية .
كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل الشركة 
، وزم��الء العمل من ال��وزارة على مجهوداتهم 
ال��س��اب��ق��ة  والتي كللت  ال��ف��ت��رة  امل��ش��ت��رك��ة ف��ى 

 شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، توقيع 
مذكرة تفاهم بني الوزارة، وشركة »هواوي للتكنولوجيا« مصر ، بشأن إقامة 
تعاون استراتيجي طويل األمد بني اجلانبني والبدء مببادرة لتدعيم رؤية 

مصر فى التحول الرقمى، وتطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني بوزارة 
القوي العاملة .
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بالنجاح ومت بلورته يف مذكرات التفاهم التى 
يتم توقيعها بني الطرفني .

ح��ض��ر ال��ت��وق��ي��ع م��ن ج��ان��ب ال�����وزارة إي��ه��اب 
ع��ب��د ال��ع��اط��ى امل��س��ت��ش��ار ال��ق��ان��ون��ي ل���ل���وزارة ، 
امل��رك��زي��ة  رئ��ي��س اإلدارة  ال��غ��ن��ي  وامي�����ان ع��ب��د 
رض���وان  وخ��ال��د  ع����دوي،  وأم����ام  للمعلومات ، 
ورضا   ، الطوارئ  لصندوق  الوزير  مستشاري 
ومصطفى   ، املالى  املستشار  مساعد  العربي 
م��ج��دى ب��اح��ث مبكتب ال��وزي��ر ، وك��م��ال عبد 
السميع مدير الشبكات ، ومحمد كمال مبركز 

تكنولوجيا املعلومات بالوزارة .
منجالى  شركة هواوي مصر ،  جانب  وم��ن 
ياجن مدير العالقات العامة بالشركة ، وأيوب 
وبن   ، بالشركة  العامة  العالقات  إدارة  ه��واجن 

ما مدير عام الشؤون العامة واالتصاالت.
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بقلم: السفري / هـــانى خــالف
مساعد وزير الخارجية األسبق للشئون العربية

ومندوب مصر لدى الجامعة العربية سابقا

فى األدب
السياسى

سيدنى  فى  املصرى  للقنصل  نائبًا  استراليا  فى  عملت  عندما 
املاضى  ال��ق��رن  وأوائ���ل ثمانينات  أواخ���ر سبعينيات  ف��ى  ذل��ك  وك���ان 
الحظت أن املصريني املهاجرين إلى والية نيوساوث ويلز االسترالية 
والبالغ عددهم آنذاك 33 ألف مصرى ومصرية – يفتقدون بشدة 
ق��ن��وات للتواصل املنتظم م��ع أخ��ب��ار مصر وت��ط��ورات احل��ي��اة فيها، 
وكانت  املصرية،  وامل��ج��ات  للصحف  م��وزع��ون  يكن هناك  لم  حيث 
وس��ي��ل��ت��ه��م ال��وح��ي��دة مل��ع��رف��ة أخ���ب���ار األه����ل وال���وط���ن ه���ى ال��ت��راس��ل 
الفاصلة بني  املسافة  ب��ق��در  وق��ت��ًا ط��وي��أ  ال���ذى يستغرق  ال��ب��ري��دى 
مصر واستراليا – إلى جانب بعض محطات اإلذاعة املصرية التى 

كانت تصل ضعيفة للغاية. 
ويصدرها  )املحرر(  بعنوان  مصرية  صحيفة  فقط  هناك  كانت 
املواطن املهاجر سامى مجلى، لكنها كانت تقتصر على نشر أنباء 
اجلالية وتبادل التهانى والتعازى، فيما كانت هناك بعض الصحف 
واألق��دم  ع��ددًا  األكثر  اللبنانية  اجلالية  إل��ى  تصل  التى  اللبنانية 
فى تاريخ الهجرة. ولذلك فكرت مع السيد القنصل املصرى العام 
السفير م��ح��م��ود رف��ع��ت ف��ى إع����داد رس��ال��ة إع��ام��ي��ة ش��ه��ري��ة تصدر 
ع��ن القنصلية امل��ص��ري��ة ال��ع��ام��ة ف��ى س��ي��دن��ى وت����وزع ب��امل��ج��ان على 
املصرية  الكنائس  ف��ى  وم��راك��ز جتمعاتهم س��واء  امل��واط��ن��ني  ف���رادى 
القائم  املركز اإلسامى  أو فى  املوزعة على أنحاء الوالية  اخلمس 
مع  املصرية  اإلس��ام��ي��ة  اجلالية  تتجمع  حيث  سيدنى  وس��ط  ف��ى 
اجلمعة  صلوات  فى  والعراقية  والفلسطينية  اللبنانية  اجلاليات 
الرسالة  لهذه  واخترنا  االًخ��رى  األعياد  مناسبات  وفى  األسبوعية 
اإلع��ام��ي��ة اس��م ) ص��وت م��ص��ر(، وك��ان��ت تتكون م��ن ح��وال��ى خمس 
أو س��ت صفحات وتشمل أخ��ب��ار ال��وط��ن امل��ص��رى، وت��ط��ورات احلياة 
فى  يصدر  ملا  ملخصات  جانب  إل��ى  فيه  واالجتماعية  االقتصادية 
أو تشريعات ج��دي��دة، وبعض أخ��ب��ار ع��ن أنشطة  ق��وان��ني  مصر م��ن 
العامة  املصرية  القنصلية  وأنشطة  كانبرا  ف��ى  املصرية  ال��س��ف��ارة 
ف��ى س��ي��دن��ى . وال���زي���ارات ال��رس��م��ي��ة والشخصية ال��ت��ى حت���دث بني 
احلني واآلخر ومنها الوفد البرملانى املصرى إلى استراليا برئاسة 
الدكتور صوفى أبوطالب وعضوية السيد البرت برسوم سامة وزير 
العاقات  الاه رئيس جلنة  والدكتور محمد عبد  املصرى  الهجرة 
اخلارجية مبجلس الشعب، والسيد النائب مختار هانى، كما كانت 
هناك بعض الزيارات األخرى لفريق كرة اليد املصرى املشارك فى 
بطولة كأس العالم  لكرة اليد، إلى جانب زيارات لفريق كرة القدم 
ال��دال��ى  ن���ور  وال��ك��اب��ن  لطيف  محمد  ال��ك��اب��ن  ب��رئ��اس��ة  للناشئني 

والكابن محب يوسف وآخرين . 
رسالة  م��ن  نسخة   1200 ح��وال��ى  وت���وزع  تطبع  القنصلية  ك��ان��ت 
املواطنني  على  العام  للتوزيع  نسخة  ألف  وخصصت  مصر،  صوت 
فى سيدنى، وإرسال مائتى نسخة الى الوزارات والهيئات الرسمية 

فى مصر والى السفارة املصرية فى العاصمة االسترالية كانبرا . 
بلغت أعداد صوت مصر التى صدرت خال فترة عملى هناك فى 
الفترة من عام 1980 الى 1983 حوالى ثاثني عددًا. متيزت جميعها 
بالتنوع والتجديد فى املادة، كما حرصنا فيها على مشاركة العديد 
من أبناء اجلالية مبا جتود به قريحتهم من مقاالت أو قصص أو 
خواطر أو صور فوتوغرافية أو أخبار اجتماعية، وكان ذلك يتم با 
أية موارد مالية إضافية حيث نقوم بسداد تكلفة الكتابة والطباعة 

من جيوبنا اخلاصة .
وقد تلقينا فى القنصلية على مدار السنوات الثاث 1981، 1982 
،1983 مايزيد على أربعني رسالة شكر وتقدير من جانب اجلمعيات 
تقدير  رسالة  ثاثني  جانب  إل��ى  هناك  امل��وج��ودة  املتعددة  املصرية 
اخلارجية  ووزارة  مصر  فى  اجلمهورية  رئاسة  جانب  من  وتشجيع 
والهيئات الوطنية األخرى والكاتدرائية املرقسية، وعدد من الوزراء 
العامة ورؤس��اء حترير الصحف املصرية ومنهم من  والشخصيات 

كان يبعث برسائله عن كل عدد يتلقاه بالبريد الديبلوماسى . 
صوت مصر فى يوغسالفيا ...أيضَا      

وعندما انتقلت فى مرحلة الحقة للعمل سفيرًا فى يوغسافيا 
االحت���ادي���ة وك���ان ذل���ك ف��ى ال��ف��ت��رة م��ن 1997 إل���ى 1999 وج���دت أن 

افتقاد  وأن  تاحقنى  ت��زال  م��ا  واإلع��ام��ي��ة  الصحفية  اهتماماتى 
التمثيل املصرى فى بلجراد إلى أى مكتب إعامى أو حتى مراسل 
صحفى دائم يدفع إلى ض��رورة سد هذا الفراغ بجهود ذاتية تقوم 
بها السفارة على نحو ما سبق لنا عمله فى استراليا . وهنا قررت 
معاودة جتربة »صوت مصر« ولكنها فى هذه املرة البد أن تكون بلغة 
يفهمها الشعب اليوغسافى . ولذلك قررت إصدارها باالجنليزية 
ل��ت��ع��رض ع��ل��ى امل��واط��ن��ني وامل��ؤس��س��ات ف��ى ب��ل��ج��راد م��ام��ح احل��ي��اة 
اجلديدة فى مصر وآفاق املستقبل التى تنتظر اقتصادنا الوطنى . 
كما أضفت إليها أبوابًا تخص اجلاليات العربية املقيمة فى بلجراد 

ومنها الفلسطينيون والعراقيون واللبنانيون . 
 The voice of حملت تلك الرسالة اإلعامية الشهرية اسم
Egypt    وكانت تطبع على ورق مصقول فى شكل مطوية تضم 
أربع صفحات وقد أصدرنا منها ما يقرب من 23 عددا شملت تغطية 
ويوغسافيا  ب��ني مصر  تتم  كانت  التى  وال��زي��ارات  األح���داث  أله��م 
االحتادية . ومن أهم تلك األح��داث الزيارات التى قام بها الكاتب 
الصحفى املرحوم األستاذ أحمد نافع نائب رئيس حترير األهرام 
إل���ى ب��ل��ج��راد وك���وس���وف���و، واألس���ت���اذ م��ج��دى احل��س��ي��ن��ى الصحفى 
باألهرام ومقاباته التى أجراها مع القيادات الصربية فى بلجراد 
وكوسوفو . إلى جانب تغطية فعاليات منتدى البحر املتوسط الذى 
عقد فى مدينة األقصر فى شهر فبراير 1998 بحضور يوغسافى 
ك��ب��ي��ر، وأن��ش��ط��ة جمعية ال��ص��داق��ة ال��ي��وغ��س��اف��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة داخ��ل 
يوغسافيا، وزي��ارات أساتذة األدب العربى فى جامعة بلجراد إلى 
عن  واإلع��ان  بوجوفيتشى،  رادا  البروفسور  رأسهم  وعلى  القاهرة 
ال��ش��روق اجل��دي��دة ف��ى مصر وال��ف��رص االستثمارية  إن��ش��اء مدينة 
حتركات  كافة  بتغطية  النشرة  قامت  كما   . لأجانب  فيها  املتاحة 
السفير املصرى فى بلجراد ونوفى بازار وبريشيتنا  ولقاءاته هناك 
النشرة  قامت  كذلك  املحلية،  واإلسامية  الصربية  القيادات  مع 
اإلعامية بتغطية الزيارة التى نظمتها السفارة املصرية للسفراء 
ورؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية واألجانب العاملني فى 
فعاليات  إل��ى تغطية  باالضافة  العام،  إل��ى مصر فى نفس  بلجراد 
فى  نظم  ال��ذى  والسفريات  السياحة  معرض  فى  املصرى  ال��وج��ود 
بلجراد صيف نفس العام . وقد تضمن »صوت مصر فى يوغسافيا 
» رس��ائ��ل حت��ي��ة م��ت��ب��ادل��ة ب��ني وزي����رة اإلع����ام ال��ي��وغ��س��اف��ي��ة ووزي���ر 

اإلعام والسياحة املصرى السيد ممدوح البلتاجى آنذاك . 
صوت مصر فى ليبيا     

من  الفترة  خ��ال  ليبيا  فى  ملصر  سفيرًا  للعمل  انتقالى  وبعد 
وأشرفت  هناك،  اإلعامى  نشاطى  مبعاودة  قمت   2004 إل��ى   2000
بنفسى على إصدار رسالة إعامية شهرية بعنوان ) صوت مصر فى 
ليبيا ( وقد صدر منها حوالى 32 عددًا يضم أخبار اجلالية املصرية 
والتجارية  السياسية  ال��ع��اق��ات  وت��ط��ورات  الليبية،  األراض����ى  ف��ى 
والثقافية بني البلدين واألنشطة املتنوعة التى كان يقوم بها املركز 
الثقافى املصرى ومكتب التمثيل التجارى املصرى واملكتب العمالى 
البلدين  ق��ي��ادات  املتبادلة بني  ال��زي��ارات  إل��ى جانب   . فى طرابلس 
وال��ت��ى بلغ ع��دده��ا خ��ال ف��ت��رة عملى بطرابلس ق��راب��ة 14 زي���ارة . 
ومم��ا جت��در اإلش��ارة إليه أننا كنا نتلقى مع ص��دور كل ع��دد جديد 
رس��ائ��ل ت��ق��دي��ر وتشجيع م��ن ج��ان��ب ق��ي��ادات ال��ب��ل��دي��ن وم���ن جانب 
معظم الوزراء وقيادات املؤسسات االعامية والثقافية ومن روابط 

املواطنني املصريني والليبيني املوجودين فى كل من ليبيا ومصر . 
أما بعد ......

فقد كنت أمتنى أن ي���داوم ال��س��ادة ال��زم��اء ال��ذي��ن خلفونى فى 
اإلعامية،  الرسالة  ه��ذه  إص��دار  على  الديبلوماسية  امل��واق��ع  تلك 
العاقات واملصالح  وأن يجددوا فيها وينوعوا مادتها حسب تطور 
ب��ني مصر وت��ل��ك ال���دول . ول��ك��ن ل��أس��ف ليس ك��ل م��ا يتمنى امل��رء 
. وقد يكون العوض فيما حدث ومايزال يحدث من تطوير  يدركه 
ف��ى خ��دم��ات ال��ق��ن��وات الفضائية امل��ص��ري��ة، وف���ى وس��ائ��ل االت��ص��ال 

االلكترونى األخرى.  واحلمد هلل فى كل األحوال .

106

»صوت مصر« يصدح فى استراليا ويوغسالفيا وليبيا
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الصوم فى زمن كورونا
رمبا يظن بعض الناس – قصر نظر منهم 

وضيق أفق – أن الثواب يف زمن االبتالءات 
أقل ؛ لعدم التمكن من أداء النوافل على 
الوجه األكمل ، متناسني أن مجرد األخذ 
باألسباب هو ثواب عظيم ، وأن احلفاظ 
على احلياة ثواب أعظم ، وأن كف األذى 

عن الناس صدقة ، حيث يقول نبينا )صلى 
اِس  َك َعِن الَنّ اهلل عليه وسلم( : ” َتكُُفّ َشَرّ
، َفِإَنَّها َصَدَقةٌ ِمْنَك َعلَى َنْفِسَك” ، وأن َمْن 

ُحِبَس عن العمل لعذر فله كامل أجره ، 
يقول )صلى اهلل عليه وسلم( : “إذَا َمرَِض 
الَعْبُد، أْو َساَفَر، ُكِتَب له ِمْثُل ما كاَن َيْعَمُل 

ُمِقيًما َصِحيًحا” )صحيح البخاري( .
فأبواب اخلير يف شريعتنا الغراء عظيمة 

، فهل حبسك حابس عن الصيام حق 
الصيام ؟ ، حيث يقول )صلى اهلل عليه 

وسلم( : “َمْن َصاَم رََمَضاَن ِإمَياًنا َواْحِتَسابًا 
َم ِمْن ذَْنِبِه” . ُغِفَر َلُه َما َتَقَدّ

وهل حبسك حابس عن القيام حق القيام 
؟، حيث يقول )صلى اهلل عليه وسلم( : 

“َمْن َقاَم رمضان ِإمَياًنا َواْحِتَسابًا، ُغِفَر َلُه 
َم ِمْن ذَْنِبِه”، ومن قال لك إن القيام  َما َتَقَدّ
ال يتحقق إال بصالة التراويح يف جماعة ؟! 
، ذلك إن صبر اإلنسان على الطاعة وحده 
أشد ، وأفضل األعمال عند اهلل أحمزها 

أي أشقها .
وهل حبسك حابس عن تالوة القرآن ؟، 
َياُم  يقول )صلى اهلل عليه وسلم( : ” الِصّ
َياُم :  َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن ِللَْعْبِد ، َيُقوُل الِصّ
َهاِر  َهَواِت ِبالَنّ رَِبّ ِإِنّي َمَنْعُتُه الَطَّعاَم َوالَشّ

ْوَم  ْعِني ِفيِه ، َوَيُقوُل اْلُقْرآُن : َمَنْعُتُه الَنّ َفَشِفّ
َعاِن” )مسند أحمد( . ِباللَّْيِل َفُيَشَفّ

وهل حبسك حابس عن إطعام الفقراء 
واملساكني والتوسعة عليهم يف هذا الشهر 
الفضيل ؟، يقول )صلى اهلل عليه وسلم( 

ملا سأله رجل : أَُيّ اإِلْسالَِم َخْيٌر؟ َقاَل : ” 

الََم َعلَى َمْن َعَرْفَت  ُتْطِعُم الَطَّعاَم َوَتْقَرأُ الَسّ
، َوَمْن َلْم َتْعرِْف ” )صحيح البخاري( .
وهل حبسك حابس أو منعك مانع عن 

التماس ليلة القدر يف هذا الشهر الكرمي 
؟ ، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر 
، حيث يقول احلق سبحانه : }ِإَنّا أَْنَزْلَناُه 

يِف َلْيلَِة اْلَقْدِر َوَما أَْدرَاَك َما َلْيلَةُ اْلَقْدِر 
َلْيلَةُ اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر { ]القدر: 

.]3 – 1
وهل حبسك حابس أو منعك مانع عن 

التحلي مبكارم األخالق من الصدق 
واألمانة وإتقان العمل؟.

وهل حال حائل بينك وبني الشهر الكرمي 
أن جتتنب ما نهيت عنه ، حيث يقول نبينا 
)صلى اهلل عليه وسلم( : “من لم يَدعْ قوَل 

وِر والعمَل ِبِه ، فليَس هللَِّ حاجةٌ بأن  الُزّ
يَدعَ طعاَمُه وشرابَُه” )صحيح البخاري( 
، أو اجتناب الغيبة والنميمة ، حيث ِقيَل 
ِبِيّ )َصلَّى اهللَُّ َعلَْيِه َوَسلََّم( : ِإَنّ ُفالََنةَ  ِللَنّ
َهارَ َوَتُقوُم اللَّْيَل َوُتْؤِذي ِجيَراَنَها  َتُصوُم الَنّ

اِر”  ِبِلَساِنَها َفَقاَل : “الَ َخْيَر ِفيَها ِهَي يِف الَنّ
، ِقيَل : َفِإَنّ ُفالََنةَ ُتَصِلّي امْلَكُْتوبَةَ َوَتُصوُم 

ُق ِبأَْثَواٍر ِمْن أَِقٍط َوالَ  رََمَضاَن َوَتَتَصَدّ
ِة”  َنّ ُتْؤِذي أََحًدا ِبِلَساِنَها َقاَل : “ِهَي يِف اْلَ
)مسند أحمد( ، أو اجتناب الغضب حيث 
يقول )صلى اهلل عليه وسلم( :” َوِإذَا َكاَن 
َيْوُم َصْوِم أََحِدُكْم َفالَ َيْرُفْث ، َوالَ َيْصَخْب 
َفِإْن َسابَُّه أََحٌد ، أَْو َقاَتلَُه َفلَْيُقْل ِإِنّي اْمُرٌؤ 

َصاِئٌم” )صحيح البخاري(.
إذ ال عذر خلامل أو كسول أو باحث عن 

أعذار واهية يعلق عليها فتور همته ، 
فليس كورونا حائالً ألحد عن عمل اخلير 
، بل األمر على عكس ذلك ، حيث العظة 

والعبرة بحال من نفقد من األحبة فمن لم 
يتعظ بتخطف املوت من حوله فال واعظ 

له .

بقلم .أ. د: محمد مختار جمعة
وزير األوقاف
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حديث شريف
ع��ن أب��ى ه��ري��رة رض��ى اهلل عنه أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم ق��ال: من دع��ا إل��ى ه��دى ك��ان له من األج��ر مثل أج��ور من 
تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا. ومن دعا إلى ضاللة كان 
آث��ام من تبعه ال ينقص ذل��ك من آثامهم  عليه من اإلث��م مثل 

شيئًا . ) رواه مسلم( .

دعاء
الّلهم اغِفر لى َخِطيَئتى وجْهلي، وإسَرافى فى أَمرى، وما أَْنَت أَعَلم 
ى َوَه��ْزل��ى، َوَخَطئى َوع��ْم��ِدى، َوك���ُلّ ذِل��َك  ��ى، الّلهم اغ��ِف��ْر لى ِج���ِدّ ِب��ِه ِم��ِنّ
ْمُت َوَما أَخْرُت، َوما أَْسررت َوَما أَعَلنت، َوَما  ِعْنِدى، الّلُهم اْغِفْر لى َما َقَدّ

ي، أَنت املَقّدم، َوأَنَت املُؤخر، َوأَْنَت َعلى كِلّ َشىٍء َقِديٌر . أَنَت أَعَلُم ِبِه ِمِنّ

ونحن فى آخر أيام شهر رمضان الكرمي ، ونستعد الستقبال األعياد 
ومتأل األفراح بيوتنا بأفضل أيام السنة وتبث فى أنفسنا اإلميان 

والتقوى وصفاء القلب والنية بفضل روحانيات الشهر العظيم علينا أن 
نراجع عالقتنا بآبائنا وأمهاتنا وكبار السن الذين فى أسرنا ونعوض ما 

قصرنا فيه من صلة رحم  فكبار السن من أهلنا فى حاجة إلى تواصل 
اجتماعى يخفف من وحدتهم ونشاركهم املناسبات الدينية وخاصة 

أيام األعياد ولكن لألسف ما يحدث فى الواقع غير ذلك فما أن تنتهى 
أيام رمضان حتى تبدأ كل أسرة باالحتفال بطرقها اخلاصة إما السفر 

لقضاء أجازة األعياد أو اخلروج للمتنزهات،

ك��ب��ار السن  ب��ي��وت األه���ل   وتبقى 
ف���ارغ���ة ع��ل��ي��ه��م، ي���ت���ذك���رون مب����رارة 
ك��ي��ف ك����ان ال��ب��ي��ت مم��ت��ل��ئ��ا ب��األه��ل 
واألح��ب��اب، ال تكفى مكاملة تليفون 
وب��اء  م��ن  اخل����وف  ب��ح��ج��ة  للتهنئة 
ك��ورون��ا، ف���األب واألم واألج����داد فى 
حاجة إلى من يخفف وحدتهم ولو 
بنظام، كأن يتفق األبناء على زيارة 
للزحام  تفاديا  بالتبادل  الوالدين 
وات���ب���اع���ا ل����إج����راءات االح���ت���رازي���ة 
من وب��اء ك��ورون��ا، علينا أن نعلم أن 
كما نعامل األب واألم اليوم جننيه 
غ���دا م��ن أب��ن��ائ��ن��ا، ف����إذا أردت وأن��ت 
أنيسا  تضمن  أن  شبابك  ص��در  فى 
فى شيخوختك عليك إك��رام أبيك 

وأمك فكما تدين تدان .
زيارتهم فرض

ح����ث اإلس�������الم ع���ل���ى إك�������رام ك��ب��ار 
السن وتكرميهم كونهم بركة البيت 
ع��ل��ي��ه  اهلل  رس������ول اهلل ص���ل���ى  ف���ع���ن 
وسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يا 
الصغير  وارح���م  الكبير  وق��ر  أن���س: 
ت��راف��ق��ن��ى ف���ى اجل���ن���ة، وع���ن ع��ب��اس 

ال��ن��ب��ى ص��ل��ى اهلل عليه  إل����ى  رف��ع��ه 
ل��م يوقر  ق��ال: ليس منا م��ن  وسلم 
ال��ك��ب��ي��ر، وي���رح���م ال��ص��غ��ي��ر، وي��أم��ر 
باملعروف وينهى عن املنكر.. فكبير 
واملتميزة  املرموقة  املكانة  له  السن 
داخ�������ل امل���ج���ت���م���ع ح���ي���ث ي��ح��ت��رم��ه 
اجل��م��ي��ع وي���وق���رون���ه ت��ل��ب��ي��ة ألوام���ر 

رسول اهلل.
نظرة لدور املسنني

ال��ت��غ��ي��رات االجتماعية  ف��ى ظ��ل 
ال���س���ل���ب���ي���ة ال�����ت�����ى ح�����دث�����ت داخ������ل 
مجتمعنا من جتاهل البعض لكبار 
حقوقهم  أداء  عن  وتغافلهم  السن 
من تواصل وصلة رحم دفع بعض 
اآلباء واألمهات إلى مغادرة بيوتهم 
ال��ت��ى ع��اش��وا ف��ي��ه��ا ط����وال عمرهم 
ف��رارا من الوحدة إلى دور مسنني، 
واجلليس  األن��ي��س  ي��ج��دون  لعلهم 
ب���دال م��ن ج����دران ال��ب��ي��ت ال��ص��م��اء، 
ول���أس���ف ي��ع��ت��ب��ر األب����ن����اء أن ه��ذا 
ه��و احل��ل األم��ث��ل، وي���زداد التباعد 
ب���ع���دا ج��اف��ي��ا، ت��ن��ق��ط��ع ف��ي��ه مت��ام��ا 
صلة الرحم، وهناك مئات املسنني 
ف��ى دور رع��اي��ة مي��ر عليهم رمضان 

ت��ل��و رم���ض���ان وع���ي���د ت��ل��و ال��ع��ي��د ال 
وال  أبنائهم  أص���وات  فيه  يسمعون 
أحفادهم، فلماذا ال يكون احتفالنا 
ه���ذا ال���ع���ام ب���زي���ارة دور امل��س��ن��ني أو 
ال��ت��واص��ل معهم ع��ن طريق إه��داء 
ب��ع��ض ال���زه���ور أو إرس����ال ال��رس��ائ��ل 
ع��ل��ى ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة، إن ك��ان 
ل���ك ق���ري���ب أو ق��ري��ب��ة ي��ع��ي��ش ه��ذه 
ال��ظ��روف م��ن جت��اه��ل األب��ن��اء لهم 
غ���اف���ل���ني ع����ن وص����اي����ا اهلل ب��رع��اي��ة 
آب��ائ��ه��م. ق���ال اهلل ت��ع��ال��ى ف��ى س��ورة 

فرحة العيد فى 
بيوت آبائنا 

تقدمه: نجوى لطفى
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ِبَواِلَدْيِه  ْن��َس��اَن  اإْلِ ْيَنا  »َوَوصَّ لقمان 
ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه  َحَمَلْتُه أُمُّ
َوِلَواِلَدْيَك  ِلى  اْشُكْر  أَِن  َعاَمنْيِ  ِفى 
َ���ِص���ي���ُر« وف���ى س����ورة اإلس����راء  ِإَل����ى امْل
���اُه  ِإيَّ َت��ْع��ُب��ُدوْا ِإالَّ  أَالَّ  ����َك  رَبُّ »َوَق��َض��ى 
وغافلني  ِإْح���َس���اًن���ا«.  َوِب���اْل���َواِل���َدْي���ِن 
الكرمي  ال��رس��ول  كذلك عن وصايا 
بن  اهلل  ع��ب��د  س���أل  ف��ق��د  برعايتهم 
م��س��ع��ود رض���ى اهلل ع��ن��ه رس���ول اهلل 
ف��ق��ال: )أى  صلى اهلل عليه وس��ل��م، 
األعماِل أَحُبّ إلى اهللِ تعالى؟ قال: 

؟  ���الُة ِل��َوق��ِت��ه��ا، ف��ُق��ل��ُت: ث��م أُيّ ال���َصّ
ِب��ُرّ الوالديِن، ثم ُقلُت: ثم  قال: ثم 
َس��ب��ي��ِل اهللِ  ؟ ق���ال: اجلِ���ه���اُد ف��ى  أُيّ
ع���َزّ وج����َلّ ول���ِو اس���َت���َزدُت���ه ل���زاَدن���ي(، 
كما سأل رجل رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وس��ل��م ف��ق��ال: )ي��ا رَس����وَل اهللَِّ 
اِس بُحْسِن َصَحاَبِتي؟  َمن أَحُقّ الَنّ
���َك ق��اَل: ُث��َمّ َم��ْن؟ ق��اَل: ُث��َمّ  ق��اَل: أُُمّ
��َك  ���َك ق��اَل: ُث��َمّ َم��ْن؟ ق��اَل: ُث��َمّ أُُمّ أُُمّ
ق�����اَل: ُث�����َمّ َم�����ْن؟ ق�����اَل: ُث�����َمّ أُب�����وَك(.

داين تدان 

علينا أن نتقى اهلل فى آبائنا وكبار 
يواجهون  نتركهم  وأال  م��ن��ا،  ال��س��ن 
مبفردهم،  والضعف  الوحدة  شبح 
يشعر  أن  دون  امل����وت  م���ن  ي��خ��اف��ون 
بهم أح��د، علينا أن نعلم أن العمر 
مير دون أن ندرى، وما نفعله اليوم 
مع آبائنا وصلة أرحامنا سيرد إلى 
بأنفسنا  ف��ل��ن��ت��رف��ق  غ����دا،  ص���دورن���ا 
وآبائنا ونصل أرحامنا حتى يصير 
بيوتنا  الفرحة  ومت��أ  عيدا،  العيد 

وقلوب آبائنا.

من 
فتاوى 

دار 
اإلفتاء

ما هى املحظورات التى تفسد الصيام ؟
جتيب دار اإلفتاء عن هذا التساؤل عن لسان مفتى الديار املصرية 
أن  الصائم  على  يجب   : جمعة  على  الدكتور  األستاذ  فضيلة  األسبق  
ال ُيعرض صيامه ملا يفسده وُيضيع ثوابه؛ فيمسك أعضاءه وجوارحه 
عن كل ما يغضب اهلل تعالى ويضيع الصوم كالغيبة والنميمة، والقيل  
والقال، والنظر إلى ما حرمه اهلل تعالى، واخلصام والشقاق، وقطع صلة 
الرحم، وغير ذلك من األمور التى من شأنها ضياع ثواب الصوم؛ عمالاً 

ِإاَلاّ  ِصَياِمِه  ِمْن  َلُه  َلْيَس  َصاِئٍم  »رَُباّ  وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  بقوله 
َهُر« أخرجه النسائى وابن  وعُ، َورَُباّ َقاِئٍم َلْيَس َلُه ِمْن ِقَياِمِه ِإاَلاّ الَساّ اْلُ
ماجه وأحمد عن أبى هريرة رضى اهلل عنه، وصححه ابن خزمية وابن 
ُيذهب  أن  ما من شأنه  أن يجتنب كل  أو بعبارة أخرى  حبان واحلاكم. 
التقوى أو يضعفها؛ ألن الصيام ُشرع لتحصيلها؛ قال تعالى: ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم 
.183 ُقوَن﴾ البقرة:  َتَتاّ ُكْم  َلَعَلاّ َقْبِلُكْم  ِمْن  اَلاِّذيَن  َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  الِصاّ

 
واهلل سبحانه وتعالى أعلم. 





حلوانى شريف الزينى

 يهنئ أهالى دمياط
 بالعيد القومى

للمحافظة
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 وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

جبالى محمد جبالى
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج
 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر
 بمناسبة

 عيد العمال

م . خالد منير الفقى

النقابة العامة للعاملين 
بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية

على كل مايبذل من الدولة املصرية ملواجهه تداعيات وباء كورونا موجهني كل الشكر والتقدير 
للقوات املسلحة والشرطة وجيش مصر األبيض على  جهودهم فى هذا اخلصوص

محمد محمود سعفان جبالى محمد جبالى 

برئاسة م . خالد منير الفقى
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية

رئيس النقابة العامة

م . خالد منير الفقى

 األمين العام  

عبد الرحمن عبد الغنى

 امين الصندوق 

 وحيد حسن عثمان
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رئيس النقابة العامة

كيميائى عماد حمدى على حمدان

 األمين العام  

حميدو إسماعيل سيد

 أمين الصندوق 

سيد محمد القطاوى

 وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

وجبالى محمد جبالى
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج
 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر
 بمناسبة

 عيد العمال

كيميائى عماد حمدى على حمدان

النقابة العامة  للعاملين بالكيماويات
ولجانها النقابية

على كل مايبذل من الدولة املصرية ملواجهه تداعيات وباء كورونا موجهني كل الشكر والتقدير 
للقوات املسلحة والشرطة وجيش مصر األبيض على  جهودهم فى هذا اخلصوص

محمد محمود سعفان جبالى محمد جبالى 

برئاسة  كيميائى عماد حمدى حمدان
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية

سيد محمد القطاوىحميدو إسماعيل سيد
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القوى  وزي��ر  سعفان،  محمد  ينعى 
ب��ال��وزارة  العاملني  وجميع  العاملة، 
ومديريات القوى العاملة باملحافظات، 
اهلل  وه��ب��ة  محمد  »ال��ع��م��ل«،  ومجلة 
لنقابات  العام  لالحتاد  العام  األم��ني 
ع���م���ال م��ص��ر ، ورئ����ي����س ال��ن��ق��اب��ة 
وافته  بالتجارة الذي  العامة للعاملني 
صراع  بعد  اجلمعة  اليوم  مساء  املنية 
بأحر  ويتقدمون  امل���رض،  م��ع  قصير 
ومحبيه  الكرمية،  أسرته  إلى  التعازي 
م��ن ع��م��ال م��ص��ر وال��ع��ام��ل��ني ب��احت��اد 
اهلل  داعني   ، العامة  والنقابة   ، العمال 
أن يتغمده بخالص رحمته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.
رئ��ي��س   ، اهلل  وه���ب  م��ح��م��د  ش��غ��ل 
بالتجارة  للعاملني  العامة  النقابة 
املهنية  النقابية  اللجنة  ورئ��ي��س   ،
ل��ل��ت��ج��ارة ب��ال��ق��اه��رة، واألم����ني ال��ع��ام 
مصر  عمال  لنقابات  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
ل��الحت��ادات  املساعد  ال��ع��ام  واألم���ني   ،
املهنية باالحتاد الدولي للعمال العرب 
، ورئيس احتاد شباب العمال ، ورئيس 

ونائب   ، العمالية  الثقافية  املؤسسة 
رئيس املجلس األعلى للحوار املجتمعي 
، ووكيل جلنة القوى العاملة يف مجلس 

النواب سابقا .
ب��ارزا  دورًا  اهلل  وه��ب  محمد  ولعب 
م��ن خ���الل امل��واق��ع ال��ت��ي ت��ول��ى فيها 
العامة  للنقابة  رئيسا  مسؤولياته 
العام  ل��إحت��اد  ع��ام  وأم��ني   ، للتجارة 
مجلس  ورئيس   ، مصر  عمال  لنقابات 
،ووكيل  االجتماعية  املؤسسة  إدارة 
مجلس  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  جل��ن��ة 
العربية  مواقعه  إلى  ،إضافة  النواب 
الوفد  ورأس  وال��دول��ي��ة،  واألفريقية 
العمل  م��ؤمت��ر  يف  امل��ص��ري  ال��ع��م��ال��ي 
أثبت   ، عديدة  مرات  بجنيف  الدولي 
حقوق  عن  الدفاع  يف  جدارته  خاللها 
عمال وطنه ، فضال عن دوره يف األمانة 
العامة لإحتاد الدولي لنقابات العمال 
النقابية  الوحدة  منظمة  ،ويف  العرب 

األفريقية.
وقال وزير القوي العاملة: إن احلركة 
وطنيا  رجال  فقدت  املصرية  النقابية 

وفيا ، انحاز للعمال طوال فترة حياته 
العمالية ، مدافعا عن حقوقهم ، الفتا 
لألخالق  رم���زًا  ك��ان  ال��راح��ل  أن  إل��ي  
وس��وف  وك��ان   ، واإلخ���الص  احلميدة 
عمال  ل��ق��ط��اع  ف��خ��ر  م��ح��ل  يستمر 
ينعى  أن��ه  مؤكًدا  ولعائلته،  التجارة 
وله  تتكرر،  ما  ن��ادرا  وطنية  شخصية 
تاريخ وطني كبير خاض خالله  رحلة  
احلقوق  ع��ن  دف��اع��ًا  متميزة  ع��ط��اء 
الوطن  عن  ودفاعًا   ، للعمال  املشروعة 
،ومارس كل اآلليات يف مجاله النقابي 
العمال  توعية  أج��ل  م��ن  وال��ع��م��ال��ي 
باعتبارهم   ، حقوقهم  على  واحلفاظ 
الدولة  س��ان��دوا  ال��ذي  اإلن��ت��اج  جنود 

بوعي وقت األزمات واملحن .
النبيني  مع  اهلل  عند  نحتسبه  وإذ 
أولئك  وحسن  والشهداء  والصديقني 
رفيقا، داعًيا اهلل عزل وجل أن يتغمد 
يجعل  وأن  رحمته،  ب��واس��ع  الفقيد 
ألسرته  العزاء  وخالص  اجلنة،  مثواه 
أن  وج��ل،  عز  املولى  سائلني  الكرمية، 

يلهمهم الصبر والسلوان.

وزير القوي العاملة ينعى محمد وهب اهلل 
أمين عام اتحاد عمال مصر 
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تهنئة للعروسني
تتقدم أسرة »العمل« إلى الزميلة مني يحيي من العاملني بإدارة 
املجلة، بأجمل التهانى القلبية مبناسبة حفل خطوبة أبن خالها  
أميرة  اآلنسة  علي   حسن،  حازم  مبكتب  ثابت،  أحمد  املحاسب 
مبروك  ألف  شمس،  عني  جامعة  ألسن  ليسانس  حسني  محمد 

للعروسني .

تهنيء شعب مصر والرئيس

 عبد الفتاح السيسي  رئيس اجلمهورية
بعيد العمال  

كما تتقدم بالتهنئة الي
 اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

ومحمد محمود سعفان وزير القوي العاملة
وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية مبحافظة سوهاج

مبناسبة العيد القومي ملحافظة سوهاج وعيد العمال
مع حتيات

كرم نسيم بطرس
رئيس مجلس اإلدارة 

املنطقة الصناعية – حي الكوثر- سوهاج
ت : 0932280221- موبايل : 01223996432

شركة نيو الكرمة للبالستيك

مجتمع العمل

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
ألسرة الزميل

مجيب رشدي
مدير حترير مجلة العمل

الذي وافيته املنية بعد صراع قصير مع املرض   
وإذ ينعي الوزير الفقيد مؤكدا أنه كان رجال 

متواضعا ذا أخالٍق عالية
 وله دور إعالمي لن تنساه املجلة 

 نسأل اهلل عز وجل أن يتغمده
 بواسع رحمتِه وأن يغفر له 

 ويسكنه فسيح جناته
 وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

َّا ِإلَیِه راجعون( َّا هلل َوِإن و)ِإن

عزاء واجب
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لم أكن أتوقع اليوم الذى ٌينشر فيه ِرثاء لألخ والصديق مجيب رشدى 
- ليس ألنه كبير على املوت - ولكنه  فاجأنا ورحل سريعا، تاركا لنا درسا 
وعبرة ملن يعتبر، ذلك االسم الذى عرفته املجلة وقراؤها منذ أكثر من 25 
عاما - كاتبا وصحفيا متميز - له آالف املوضوعات فى مختلف املجاالت، 

ومن محافظات مصر كلها .
عمل »رشــدى« مبجلة العمل منذ أن كان طالبا باجلامعة، وخــرج منها 
 ... الدنيا ومتاعبها  له هموم  ربه شاكيا  على مثواه األخير، ليرقد بجوار 
باألخالق  لــه  يشهد  اجلميع  باملجلة..  عمل  وإدارى  صحفى  كــل  احتضن 
واجلــود والكرم - وال نزكيه على اهلل - عاش بيننا كطفل صغير فى جسد 
رجل، تبكيه كلمه وتفرحه ابتسامة، َعلم من حوله العطاء وحسن األخالق 

باملواقف وليس الكالم.
» أنا مش مبسوط » كلمة كانت على لسان »مجيب« فى السنوات األخيرة 
بــاســتــمــرار، ليست قــنــوطــا مــن رحــمــة اهلل ، أو نــدمــا عــلــى ضــيــاع فــرصــة أو 
الــصــغــار، وعلى  بــن  البلطجة  انتشار  الــنــاس، على  ولكن على حــال  مــال، 
املسلسالت واألفالم الهابطة التى تدمر رسالة الفن قبل أن تدمر املجتمع، 
حزن »مجيب« على وجوه الناس التي غابت عنها الضحكة، وعلى األخالق 

والقيم التي ظهرت لها املئات واآلالف من ااَلت الهدم والتدمير.
عانى يف السنوات األخيرة من مرض السكرى،  وزاد الطن بلة، الطريقة 
التى كان يتعامل بها مع نفسه غير مبال باملرض، حتى متكن منه املرض 
وانتصر عليه، وفقد حياته يف ريعان شبابه، لم يتمكن من تأسيس أسرة  - 
كبيرة من  أســرة  تكوين  لكنه استطاع   - ذاق مرارتها  التي  الوحدة  تعوضه 

األصدقاء واألخوة تبكيه العمر كله .
نــاس« .. لــم يلفظ كلمة  ابــن   « مجيب رشـــدى  .. املعنى احلــريف لكلمة 
هابطة يف يــوم من األيــام، ولــم يعبأ  بالدنيا وزينتها أو يلهث وراء مــال أو 
مناصب،  بل آثر الناس على نفسه، وحملها فوق طاقتها حتى فاضت روحه 

الكرمية داعن اهلل أن ينعم بالفردوس األعلى مع النبين واألبرار .

 انتصار سليمان

 أجاب نداء ربه 
وذهب راشدا

 
أرى جسده  وأنــا  الــذهــول متلكتنى  حالة مــن 
ــى رحـــلـــتـــه نـــحـــو احلـــيـــاة  ــيـــض فــ ــاألبـ املـــســـجـــى بـ

البرزخية .
والــيــوم هــو فى   .. بــاألمــس كنا نتحدث سويا 
إلى  ذهــب  عاملنا..  مــن  أفضل  هــو  عالم -قطعا- 

ربه أرحم الراحمن وأعدل العادلن.
حزننا على الزميل مجيب رشدى  حزنًا كبيرًا 
ربــع قــرن فى  ، فعشرة السنن التى اقتربت من 
مــكــان واحـــد جتــعــل مــن الــصــعــب تخيل فــقــدان 
تــفــرط عقد  الــتــى  ، لكنها سنة احلــيــاة  األحــبــة 
ــرى  مــنــهــا حتى  ــ األصـــدقـــاء فــتــســقــط حــبــة  أخـ
األحبة  وملتقى   ، كله  العقد  ينفرط  اهلل  يــأذن 

واألصدقاء فى عالم اخللود.
عزاؤنا يا مجيب أنك فى عالم أفضل سبقتنا 
إليه، ولكن تظل سيرتك بن الناس باقية ، أدب 
جم، وأخالق حميدة، وقدرة مهنية عالية يشهد 

بها الكثير فى عالم الصحافة.
ــى الـــتـــى تــبــقــى بــعــد رحــيــل  ــذه الـــســـيـــرة هـ ــ وهـ

اجلسد.

حسن عبدالستار

ورحل 
صاحب 

أطيب قلب 
.. »مجيب 

رشدى«

جسم رجل
وقلب طفل 
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إنها فاجعة املوت التى خطفت صاحب القلب الطيب واالبتسامة الهادئة  األخ 
والزميل مجيب رشدى الذى غيبة املوت، إال أن سيرته الطيبة بيننا ستبقى،  ألنه 
أبعد احلــدود. امتلك قلبا نقيا  إلى  الكلمة من معنى طيب  إنسان بكل ماحتمله 
اليحمل فى داخله إال كل احلــب ملن حوله، ولــم يحمل ألحــد ضغينة، فلم نر من 
املرحوم إال حسن اخللق فى التعامل مع كل أفراد أسرة العمل صغيرها وكبيرها، 
والتى جعلته محط إعجاب وتقدير ومحبة اجلميع، فهو منوذج للعطاء املتواصل 
والساعى حلل املشاكل،  لقد عاش بيننا فى هدوء وسكينة بدون ضجيج، ورحل عنا 
سريعا، وكأن حكاية رحيله كانت حلما والــوداع كان وهما، اليسعنى إال الدعاء له 
بالرحمة واملغفرة .. رحم اهلل األخ والزميل اخللوق مجيب رشدى وسالما لروحك 

الطيبة .. » إنا هلل وإنا إليه راجعون »

أمل البرنس

ورحـــل صــاحــب أطــيــب قلب .. مجيب رشــــدى..  صــاحــب الــذوق 
الرفيع واخللق الفريد واألدب اجلم .. ابن الناس املحترم .. فقدت 
أعز الزمالء وأطهر األصــدقــاء.. وأحــب األحباب ..  رحمك اهلل يا 
إنسانا  بل   .. افتقد شخصا عاديا  .. ألنى ال  أوجعنى رحيلك  من 
الـــذوق ورهافة  وتــرف  وكــرم السجية  النفس  حباه اهلل مــن عــذوبــة 
تاركًا سيرة عطرة، وذكــرى طيبة، وروحــًا نقية،  احلــس، رحلت عنا 

وميراثًا من القيم واملثل النبيلة .
الــوداع والفراق التى تسجل وتخزن فى  كم هى قاسية حلظات 
والفجيعة،  اخلسارة  وفداحة  باحلزن  نشعر  وكم  والــذاكــرة،  القلب 
ــدًا مــن أعــز الــزمــالء صاحب  ونختنق بــالــدمــوع، ونــحــن نـــودع واحــ
ــان عــاشــقــا ملهنة  ــى  بــــالط صــاحــبــة اجلـــاللـــة، كــ مــســيــرة عـــطـــاء فــ
الصحافة مؤمنا برسالتها النبيلة ودورها املحورى، كان مييل دائما 
للكتابة عن الفن والفنانن .. وعند وفاة أحد الفنانن أو الفنانات 
يــســرع  قــبــل أن تــدخــل املــجــلــة فــى الــطــبــاعــة ويــتــصــل بــى إلخــبــارى 

بضرورة عمل موضوع عن هذا الفنان أو ذاك .
 الراحل  العزيز إلى قلبى .. ال يبقى لنا سوى حزن فى القلب 
ــع الـــعـــن.. واســتــرجــاع كــل الــذكــريــات..كــنــت مــعــنــا بــاألمــس..  ودمــ
تنتهى  اليوم... وغاب معك حلن احلياة.. هنا فقط...  فغبت عنا 
..هــى  واآلهــــات  الــدمــوع  مكانها  لتعبر  املــجــال  تفسح  الــكــلــمــات.. 
وحدها تبقى بعد الفراق ومعها بعض الذكريات .. ذكريات سنوات 

قضيناها معا نسترجعها فى دقائق عندما يخطف املوت أحبتنا..
معهم..  جنلس  أننا  لو  نتمنى  نبكى..  نتذكرهم..  إليهم..  نشتاق 

نحاكيهم كما كنا نفعل ولو... مرة واحدة .
أوفيك  لن  مآثرك  عن  حتدثت  مهما   .. مجيب  الراحل  العزيز 
حقك، ولكن هذه هى سنة احلياة، فنحن أمانة أنزلها اهلل للدنيا 
املرض  ولكل منا أجل مسمى، وعزاؤنا برحيلك هو حتملك أللم 
الـــذى داهــمــك فــجــأة، ولــكــن بقيت روحـــك الطيبة آلخـــر حلظات 
حياتك، عزاؤنا برحيلك ذكراك وسيرتك الطيبة بن كل الزمالء 
ومحبيك وكل من عرفك قريبا كان أو غريبا وتعامل معك، عزاؤنا 
برحيلك هــو مــا كــنــت تــقــوم بــه مــن أعــمــال اخلــيــر وقــضــاء حــوائــج 
الناس بالكتمان، عزاؤنا بعد رحيلك هو اإلرث الطيب من السمعة 

احلسنة واألخالق الطيبة.
ألم  أو  إبــرة  أن يرحمك ويغفر لك ويجعل كل وخــزة  نسأل اهلل 
أجــرًا لك، ويجعل قبرك روضــة من ريــاض اجلنة ويسكنك فسيح 

جناته.
وال يسعنا وقد رحلت إال أن نقول وداعــًا وإلــى جنات اخللد مع 

الصديقن والشهداء والصاحلن.
و)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

هيثم سعد الدين 

فقدنا أخالقا رفيعة ومهنية 
كبيرة وثقافة واسعة

أنعى مبزيد من احلزن واألسى الكاتب الصحفى 
ــا،  ــورونــ ــن جــــــراء كــ مــجــيــب رشــــــدى الــــــذى تـــوفـــى مــ
والصديق مجيب رشدى شغل منصب مدير حترير 
مــجــلــة »الــعــمــل« ، ومـــن أبــــرز كــتــاب مــجــلــة »حــقــوق 
الناس«، ساهم فيها مبقال منذ بدايتها فى 2٠١5، 
واسعة  وثقافة  كبيرة  ومهنية  رفيعة  بأخالق  متتع 
وبابه  املــصــرى،  البرملان  فــى  املتخصصن  أبــرز  ومــن 
 ..».... »برملان  اسم  حتت  الناس«  »حقوق  مجلة  فى 
عزيزى وأخى مجيب سوف افتقدك كثيرا، وافتقد 

بابك املميز فى مجلة »حقوق الناس« .
أدعو املولى الكرمي أن يرحمه برحمته الواسعة. 
وأن يدخله فسيح جناته. »إنا هلل وإنا إليه راجعون« 

.. البقاء هلل وحده .

هدايت عبد النبى الطيبون خلقوا ليرحلوا سريعًا، واألشرار خلقوا ليعيثوا فى األرض فسادًا، أما 
من كانوا بن هذا وذاك فقد عاشوا يعانون من رحيل الطيبن عنهم، وقسوة األشرار 

عليهم، ومعارك ال تنتهى بن املوجود واملفقود.
العمل  مجلة  حترير  مدير  هو  على  عزيز  زميل  أنعى  احلــزن  من  ومبزيد  إننى 
األستاذ مجيب رشدى،عرفته إنسانا طيبا على خلق، رأيته يعيش وحيدا ال زوجة 
وال ولد، ورأيته ميوت وحيدا . موته عظة ملن ال يعرف معنى احلياة،  تألم فى صمت، 
وشعر كثيرا باإلحباط وبأخالقه العالية آثر االبتعاد عن الشكوى، وسلم أمره إلى 

اهلل الذى اختاره إلى جواره سريعا . 
اللهم اعفو عنه واغفر له وارحمه وتقبله مع الصديقن والشهداء والصاحلن 
.. وحسن أولئك رفيقا.. وتقبله اللهم فى هذه الليلة املباركة فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر .. وعزائى إلى باقى الزمالء األوفياء الذين رأيت فيهم احلب والعشرة 
والتضحية، وأخص بالذكر األساتذة عبد الرحمن عويضة وعلى زكى وأحمد حسن 
الذين أثبتوا لى مدى أصالة اإلنسان املصرى وقت الشدائد .. اللهم اجعل ما قاموا 

به فى ميزان أعمالهم الصاحلة .

عميد مجدى سرور
 املدير اإلدارى ملجلة العمل

رحيل موجع

الطيبون خلقوا ليرحلوا سريعًا

آخر مقال 
نشره 

الراحل 
يف مجلة 
»حقوق 
الناس«
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شهد وزير القوى العاملة 

محمد سعفان والدكتور محمود 
املتينى رئيس جامعة عني شمس 

احتفالية »يوم املرأة« التى 
نظمتها وحدة مناهضة العنف 

والتحرش باجلامعة بحضور 
الدكتور هشام متراز نائب رئيس 

اجلامعة لشئون خدمات املجتمع 
وتنمية البيئة، وعمداء الكليات 

وأساتذتها، والدكتورة هند 
الهاللى مدير وحدة مناهضة 

العنف والتحرش باجلامعة، 
وذلك فى قاعة املؤمترات 

الكبرى بكلية الصيدلة، وافتتح 
املعرض اخليرى، وكرموا األمهات 

املثاليات، كما شاهدوا عرضا 
وكوراال مسرحيا باجلامعة . 

ف����ى م��س��ت��ه��ل ك��ل��م��ت��ه ق�����ال وزي����ر 
ل���ش���رف  إن��������ه   : ال����ع����ام����ل����ة  ال������ق������وى 
ه��ذه  ف���ى  ال���ي���وم  ع��ظ��ي��م  مشاركتى 
االح��ت��ف��ال��ي��ة ب���امل���رأة امل��ص��ري��ة وإن��ن��ى 
انتهز هذه الفرصة ألتقدم بخالص 
الشكر والتقدير للقائمني على هذا 
لتنظيم  ال��ع��ظ��ي��م  ال��ع��ل��م��ى  ال���ص���رح 
ه������ذا احل����ف����ل واالح�����ت�����ف�����اء ب����امل����رأة 
املصرية ال��ت��ى ك��ان��ت وم��ازال��ت دائ��م��ًا 
وأب�������دًا ع��ل��ى م���ر ال���ع���ص���ور م��ع��ط��اءة 
للصمود  ورم������زًا  ل��وط��ن��ه��ا  م��خ��ل��ص��ة 
والتحدى والتضحية.. فكل التحية 

»لعظيمات مصر« .
وش�������دد ع���ل���ى أن م���ش���ارك���ت���ن���ا ف��ى 
اح���ت���ف���ال���ي���ة ال���ي���وم ت���ع���ك���س ح���رص 
ال����ق����ي����ادة ال���س���ي���اس���ي���ة م��ت��م��ث��ل��ة ف��ى 
الذى  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
ي���ول���ى اه��ت��م��ام��ا ب��ال��غ��ا ب���دع���م امل����رأة 
امل��ص��ري��ة ك��ون��ه��ا ح��ج��ر ال����زاوي����ة فى 
ت��ن��ف��ي��ذ اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م���ص���ر 2030 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة، وجت��ل��ى ذل��ك 
املصرية  امل����رأة  تنصيب  ف��ى  واض��ح��ًا 
ل���ث���م���ان���ى وزارات ض������م������ن ال��ت��ش��ك��ي��ل 
زي��ادة  ع��ن  للحكومة، فضالً  احل��ال��ى 
عدد األعضاء من السيدات بالبرملان 
امل����ص����رى ل��ت��ص��ل إل�����ى م���ائ���ة وأرب���ع���ة 
وس���ت���ني م���ق���ع���دًا، وع���ش���ري���ن م��ق��ع��دًا 
ع��دد من  وإط���الق  الشيوخ،  مبجلس 
االستراتيجيات الوطنية التى متس 
ح���ي���اة امل������رأة م���ث���ل: االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
 ،2030 امل���������رأة  ل���ت���م���ك���ني  ال���وط���ن���ي���ة 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
واالستراتيجية  امل����رأة،  ض��د  ال��ع��ن��ف 
واالستراتيجية  للسكان،  الوطنية 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ق���ض���اء ع���ل���ى اخل���ت���ان 

وغيرها.

 وح���ي���ا ال����وزي����ر ف����ى ه�����ذا اإلط�����ار 
امل��ج��ل��س ال��ق��وم��ى ل��ل��م��رأة ع��ل��ى دوره 
للمرأة   وحماية   رع��اي��ة  ف��ى  املتميز 

املصرية فى مختلف املجاالت.
وأش���������اد مب�����ا أح�����رزت�����ه احل���ك���وم���ة 
بالرغم  املصرية فى اآلون��ة األخ��ي��رة 
م�����ن ال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ى ت���واج���ه���ه���ا 
ال��ب��ل��د وال��ع��ال��م أج��م��ع م��ن ت��داع��ي��ات 
اق���ت���ص���ادي���ة جل��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، فقد 
ان��خ��ف��ض��ت م����ع����دالت ال���ب���ط���ال���ة ف��ى 
ال��راب��ع من 2020  الربع  مصر خ��الل 
العمل  قوة  إجمالى  من   %7,2 لتبلغ 
الربع   ع���ن   %0,8 ق����دره  ب��ان��خ��ف��اض 

املماثل من العام السابق.
ان��خ��ف��اض  ن��ذك��ر  أن  ي��ج��ب   وهنا 
ملحوظ   بشكل  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دالت 
بني اإلناث لتبلغ 16,8% من إجمالى 
اإلناث فى قوة العمل، مقابل 22,7 % 
فى الربع املماثل من العام السابق . 

ال��ق��وى  وزارة  :إن  س��ع��ف��ان  وق�����ال 
ال���ع���ام���ل���ة دائ�����م�����ًا م����ا ت����ك����ون داع���م���ة 
ل��ل��م��رأة امل��ص��ري��ة فى  ت��وف��ي��ر ظ��روف 
وشروط عمل مالئمة لها، يتم ذلك 
البرامج  م��ن  ع��دد  خالل تنفيذ  م��ن 
فى  امل���رأة  ب��دور  التوعوية  واألنشطة 
ال��ع��م��ل وح��ق��وق��ه��ا وواج��ب��ات��ه��ا ال��ت��ى 
أق����ره����ا ال����دس����ت����ور وال����ق����ان����ون، ه���ذا 
ب��ج��ان��ب إن���ش���اء وح����دة امل����س����اواة بني 
اجل���ن���س���ني وال���ت���م���ك���ني االق���ت���ص���ادى 
والتى  املركزى  املستوى  على  للمرأة 
أت���ش���رف ب��رئ��اس��ت��ه��ا. وال���ت���ى ت��ه��دف 
إل��ى حتقيق امل��س��اواة ب��ني اجلنسني، 
التمييز  أشكال  كافة  على  والقضاء 
ضد املرأة فى مجال العمل، ومتكني 
التوفيق  عن  فضال  اقتصاديا،  امل��رأة 
ب����ني واج�����ب�����ات األس�������رة وم��ت��ط��ل��ب��ات 

العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وأع��������رب وزي�������ر ال����ق����وى ال��ع��ام��ل��ة 
وح����دة  خطة عمل  أن  ث��ق��ت��ه  ع���ل���ى 
امل����س����اواة ب���ني اجل��ن��س��ني وال��ت��م��ك��ني 
تضمنته  وم����ا  ل��ل��م��رأة  االق���ت���ص���ادى 
م���ن أن��ش��ط��ة س��ت��س��اه��م ب��ش��ك��ل كبير 
ف���ى ت���ن���اول ال��ك��ث��ي��ر م���ن امل��وض��وع��ات 
وال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ى ت��ه��م امل����رأة العاملة 
فاعلية  أكثر  بشكل  مشاركتها  ودع��م 
أؤكد  وهنا  املصرى،  العمل  س��وق  فى 
أن���ن���ا ن���رح���ب ب��ع��ق��د ال����ش����راك����ات م��ع 
تهتم  التى  واملنظمات  اجلهات  كافة 
العاملة  ب��امل��رأة  املرتبطة  بالقضايا 
وتفعيل دورها فى االقتصاد املصرى 

.
وق��������ال : ل���ق���د ح����رص����ت ال���������وزارة 
ع���ل���ى إك����س����اب امل�������رأة م����ه����ارات ف��ن��ي��ة 
الزم�������ة  ل���الل���ت���ح���اق ب����س����وق ال��ع��م��ل 
م����ن خ�����الل احل����ص����ول ع���ل���ى ب���رام���ج 
واملتنقلة  ال��ث��اب��ت��ة  ب��امل��راك��ز  ت��دري��ب��ي��ة 
على  متدربة   5000 تدريب  مت  حيث 
وصيانة  واخلياطة،  التفصيل  مهن 
احل�����اس�����ب، وامل����ش����غ����والت ال���ي���دوي���ة، 
الفترة من  ال��ي��دوى خ��الل  والسجاد 

أول يوليو 2020  وحتى اآلن  .
وأك���د أن��ه ل��م يعد لدينا خ��ي��ار إال 
ال��ع��م��ل  ت���ع���ك���س ج���م���ي���ع خ���ط���ط  أن 
وال�����ب�����رام�����ج امل���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة احل����ل����ول 
اإلبداعية واملبتكرة لدعم عمل املرأة 
كما  التنافسية،  امل���ه���ارات  وإك��س��اب��ه��ا 
أؤك����د ع��ل��ى ض�����رورة ت��ض��اف��ر اجل��ه��ود 
ك��اف��ة ل��دع��م وح��م��اي��ة ومت��ك��ني امل���رأة 
اقتصاديًا واجتماعيًا ودعم جهودها  

فى مختلف مجاالت العمل .
ال��وزي��ر قد عبر عن سعادته  وك��ان 
ب���ال���ت���واج���د ف����ى ه�����ذه االح��ت��ف��ال��ي��ة 

م��ق��دم��ًا ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��رئ��ي��س 
كما  الكرمية،  الدعوة  على  اجلامعة 
ق����دم ال��ش��ك��ر ل��ل��ح��ض��ور م���ن ممثلى 
النواب  مجلسى  وأع��ض��اء  ال����وزارات، 
التدريس  هيئة  وأع��ض��اء  وال��ش��ي��وخ، 
ب����اجل����ام����ع����ة ومم����ث����ل����ى م���ن���ظ���م���ات 

املجتمع املدنى .
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة 
وق��ع��ت ب��روت��وك��ول ت��ع��اون بينها وبني 
الفترة  تفعليها فى  اجلامعة، سيتم 
ال�����ق�����ادم�����ة وخ�����اص�����ة ف���ي���م���ا ي��خ��ص 
ال��ه��م��م  ذوى  م����ج����ال  ف����ى  ال����ت����ع����اون 
والقدرات اخلاصة من خالل مبادرة 
ال��ت��ى أطلقتها  ب��ك��م أج��م��ل«  »م��ص��ر 
الهمم  ذوى  وتأهيل  لتدريب  ال���وزارة 
امل��ص��رى  ال��ع��م��ل  لدمجهم ف��ى س���وق 
بالتعاون مع جهاز تنمية املشروعات 
مشروعات  عمل  على  ومساعدتهم 
ص��غ��ي��رة ل��ه��م خ���اص���ة امل������رأة م��ن��ه��م، 
وس��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م ج��ل��س��ات ول���ق���اءات 
ريادة  على  لتدريبهم  معهم  تدريبية 
األع���م���ال وجت��ه��ي��زه��م وحت��ض��ي��ره��م 

للمستقبل.
وأك��د ال��وزي��ر أن امل���رأة املصرية لم 
ت��ت��وان ي��وم��ا ع��ن ال��ع��ط��اء وامل��ش��ارك��ة 
وال�����دف�����اع ع����ن وط���ن���ه���ا، وك����ان����ت ف��ى 
االستحقاقات  فى  األول��ى  الصفوف 
ال����دس����ت����وري����ة، ت��س��ت��غ��ل ح��ق��ه��ا ك���ون 
ال���ع���ن���ص���ر امل����ؤث����ر ف����ى امل���ج���ت���م���ع ف��ى 
وحتقيق  بالدها  تنمية  فى  املشاركة 
تخاف  التى  األم  بإحساس  تقدمها 
ع���ل���ى أب���ن���ائ���ه���ا، خ���اص���ة ف����ى أوق�����ات 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ق���ائ���الً :«امل�����رأة 
البلد  تأخذ حق  أنها  ق��ادرة  املصرية 

فى أى وقت من األوقات » .
وف������ى خ����ت����ام ك��ل��م��ت��ه ج������دد وزي����ر 

وزير القوى العاملة فى احتفالية » يوم المرأة « بجامعة عين شمس
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العاملة شكره وتقديره لألم،  القوى 
وال����زوج����ة  واألخ�������ت، وال���ع���ام���ل���ة بل 
امل���رأة بصفة ع��ام��ة ال��ت��ى غ��رس��ت فى 
األرض ابتسامة وأمل، وصنعت تراثًا 
م��ن ال��وج��ود ال��ت��اري��خ��ى واحل��ض��ارى 
وظل  العصور،  عبر  تناقلته  ألجيال 
أح����د أه����م رك���ائ���ز ت��ط��ور امل��ج��ت��م��ع��ات 
وحت����ض����ره����ا ب����اع����ت����ب����اره����ا ح���اض���ن���ة 
فاملرأة  اخلالدة،   اإلنسانية  الرسالة 
بروحها  تظل  أدواره����ا  تبدلت  مهما 

واح����دة جت��م��ع ك��ل ال��ص��ف��ات وتتقن 
ال  واستثنائية  ب��ام��ت��ي��از  إدارت���ه���ا  ف��ن 
إت��ق��ان��ه��ا،  ال���رج���ال  م��ن  أى  يستطيع 
م���اض���ي���ة ل����ألم����ام ب���خ���ط���وات واث���ق���ة 
تتقدم  ب��ل  ب��ت��ات��ًا،  للخلف  ت��ن��ظ��ر  ال 
إل��ى األم���ام تخلع عنها كل  ب��ج��دارة 
ومعتقدات  وثنيات  م��ن  بها  علق  م��ا 
خ���اط���ئ���ة ع���ب���ر ال���س���ن���ني، وم�����ا ف���رض 
ب��ه من  عليها م��ن ق��ي��ود، وم��ا تكبلت 
بحقوقها  مؤمنةً  جاهلية،  عصبيات 

ال���ت���ى ح��ف��ظ��ت��ه��ا ل���ه���ا ك����ل ال���ش���رائ���ع 
أوتيت  ما  بكل  ومتسلحة  السماوية 
م����ن ق�����وة وع���ل���م وم���ع���رف���ة ي��ح��ذوه��ا 

األمل وثقة املدافع عن احلق.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم م��ح��م��ود املتينى 
الشكر للوزير وللحضور من ممثلى 
ل��ل��م��راة وال����وزارات  ال��ق��وم��ى  املجلس 
ال��ن��واب  وأع���ض���اء مجلسى  امل���دع���وة، 
والشيوخ، ومنظمات املجتمع املدنى، 
مؤكدًا الدور املستحق الذى تقوم به 
ع���ظ���ي���م���ات م���ص���ر، ذل�����ك امل��ص��ط��ل��ح 
ال���راق���ى ال��ت��ى أط��ل��ق��ه ال��رئ��ي��س عبد 
الفتاح السيسى على املرأة املصرية ، 
ال��ذى تقوم به  كما ثمن دور الوحدة 
، ودعا  اجلامعة وخاصة ذوى الهمم 
إلى التفكير فى تغيير اسم الوحدة 
مستقبال لوحدة دعم املرأة متجيدًا 

ملا تقوم به املرأة داخل املجتمع .
الدكتور  أش��ار  السياق  نفس  وف��ى 
هشام متراز إلى أن للمرأة دورا مهما 
ف���ى األس������رة مب���ا مت���ارس���ه م���ن م��ه��ام 
ك��ث��ي��رة، ه��ى األس���اس ف��ى خلق أس��رة 
مترابطة مبا يسهم فى تخريج جيل 
واعد يفيد مجتمعه، كما أن لها دورا 
املجتمع،  نهضة  حتقيق  ف��ى  مهما 
وش��ارك��ت ف��ى ب��ن��اء احل���ض���ارات، وف��ى 
العمل التطوعى واخليرى مبا متتاز 
به من قدرات نفسية واجتماعية مبا 

يدعون جميعا الفخر بها .
بدورها استعرضت الدكتورة هند 
الهاللى مدير وحدة مناهضة العنف 
امل��رأة باجلامعة أهم  والتحرش ضد 
وك��ي��ف��ي��ة عملها  ال����وح����دة  إجن�������ازات 
داخ�����ل احل�����رم اجل���ام���ع���ى وخ���ارج���ه، 
ح��ي��ث أوض���ح���ت أن ال����وح����دة ب���دأت 
العمل منذ 6 سنوات فى جامعة عني 

ش��م��س ال��ع��ري��ق��ة ، ب��ن��اء ع��ل��ى أس��س 
العنف  أش��ك��ال  ك��ل  ملناهضة  علمية 
اجلامعة،  داخ���ل  امل���رأة  ض��د  املوجهة 
ل��رئ��ي��س اجلامعة  ت��ق��اري��ره��ا  وت��رف��ع 
الت���خ���اذ إج��������راءات رادع������ة جت����اه أى 
ط��ال��ب أو أس���ت���اذ ص����در م��ن��ه م��وق��ف 
ال ي��ل��ي��ق ال��ت��ص��رف ب��ه داخ����ل احل��رم 

اجلامعى .
ال���وح���دة  أن  ال���ه���الل���ى  وأض����اف����ت 
للمرأة  القومى  املجلس  مع  تتعاون 
منذ عام 2018 لتحقيق أهدافها على 
ال���واق���ع، وت��ض��م ال��وح��دة فريق  أرض 
ع��م��ل م���ن امل��ت��ط��وع��ني م���ن ال��ط��الب 
يشكل الشباب فيه 60 %، شباب مؤمن 
بفكرة عملها وسعيها لنشر رسائلها 
ع��ل��ى م��س��ت��وى اجل��ام��ع��ة أو خ��ارج��ه��ا 
بواسطة  تدريبهم  يتم  املجتمع،  فى 
النفسيني  واالس��ت��ش��اري��ني  اخل���ب���راء 
واالجتماعيني من داخل اجلامعة أو 

من املجلس القومى للمرأة .
عمل  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  إن   : وق���ال���ت 
ال����وح����دة ت��ت��م��ث��ل ف���ى ع��م��ل ح��م��الت 
ت����وع����ي����ة م����س����ت����م����رة داخ���������ل احل������رم 
اجلامعة  سياسات  ونشر  اجلامعى، 
ض����د ظ����اه����رة ال���ت���ح���رش م����ن خ���الل 
دورات  وع����م����ل   ، ل��ل��ط��ل��ب��ة  ك���ت���ي���ب���ات 
لتعليم  وج��س��دي��ة  نفسية  ت��دري��ب��ي��ة 
العنف،  م��واج��ه��ة  كيفية  ال��ط��ال��ب��ات 
وكذا تشجيع الطالبات على اللجوء 
والتوجه للوحدة، وكذلك حل سريع 
للشكاوى املقدمة من الطلبة بصورة 
رادع��������ة، وت����ق����دمي ال����دع����م ال��ن��ف��س��ى 
أو  للعنف  تعرضن  ال��ت��ى  للطالبات 
ال��ت��ح��رش ف��ض��الً ع���ن ت��وف��ي��ر مظلة 
حل����م����اي����ة امل�����������رأة داخ���������ل امل���ج���ت���م���ع 

اجلامعى .

وزير القوى العاملة فى احتفالية » يوم المرأة « بجامعة عين شمس

القيادة السياسية 
تولى اهتماما بالغا 

بدعم المرأة المصرية 
كونها حجر الزاوية 

فى تنفيذ استراتيجية 
مصر 2030 للتنمية 

المستدامة
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»سعفان« و »المتيني« يكـــــــــــــــرمان 10 سيدات مثاليات
 فى االحتفالية التى نظمتها جامعة عني شمس احتفاال باملرأة املصرية بعنوان » املرأة 

املصرية فى عصرها الذهبي«، كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان والدكتور محمود 
املتينى رئيس اجلامعة 10 سيدات، كما أهدى رئيس اجلامعة الوزير درع اجلامعة ،وذلك 

تكرميا له على الدور الذى يقوم به فى دعم اجلامعة فى جميع األعمال ومشاركته الفعالة 
فى االحتفاالت التى تقوم بها اجلامعة  .

من  حنفى  إلهام  الدكتورة   : املكرمني  قائمة  وتضمنت 
املثالية  األم  حسن  حامد  وفوزية  للمراة،  القومى  املجلس 
التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفاطمة إبراهيم 
عبده عوض الشهيرة بـ ) أم هشام ( ترعى 3 أبناء من ذوى 

الهمم .
وهم  سوهاج  قطار  حادث  شهداء  زوجــات  تكرمي  مت  كما 
شادية عطية عبادى زوجة الشهيد مصطفى زاهر، وسميرة 
محمد  احلميد  عبد  الشهيد  زوجة  احلميد  عبد  محمود 
خلف، وفاطمة على حسن خلف زوجة الشهيد صابر أحمد 
سليمان  إبراهيم  الشهيد  أم  محمود  محمد  وهبة  محمد، 

محمد .
 وتكرمي النائبة آية مدنى عضو جلنة الشباب والرياضة 
إيليت،  ليونز  نادى  رئيس  القاضى  وهالة  النواب،  مبجلس 
التكرمي  امتد  القومى للمرأة، كما  وشيماء على من املجلس 
ضد  العنف  جرائم  إدارة  مدير  عشماوى  حامت  العقيد  إلى 

املرأة بوزارة الداخلية .
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• كيف تعرفني فن الديكوباج؟
**ه���و ف��ن ق��دمي ول��ك��ن مت حتديثه ف��ى ال��وق��ت احل��ال��ي، ع��ب��ارة عن 
إع�����ادة ت��ش��ك��ي��ل األس���ط���ح ال��ق��دمي��ة ال��ب��ال��ي��ة ل��ت��ص��ب��ح أس��ط��ح ج��دي��دة 
للنور،  الفن  هذا  إلظهار  كثيرة  طرق  استخدام  مع  وجميلة  وحديثة 

وتشكيله بأفضل صورة جتذب النظر. 
الطرق  أفضل  م��ن  أن��ه  كما  ل��أش��ي��اء،  بهجة  يعطى  الديكوباج  ف��ن 

لتجديد أى قطعة فى املنزل.
أم  طريقة،  من  ألكثر  يحتاج  الديكوباج  فن  تنفيذ  هل   •

طريقة واحدة فقط؟
**ال��دي��ك��وب��اج ل��ه ع��دة ط���رق، الطريقة األول���ى ب��اس��ت��خ��دام قشور 
البيض املتكسرة، ولصقها على السطح املراد العمل عليه، سواء كان 

سطحا زجاجيا، أم خزفيا قدميا، أو سطحا خشبيا أو أى سطح آخر.
ال��ط��ري��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة ه���ى ت��ب��ط��ن ال��س��ط��ح مب����ادة ت��غ��ط��ي��ه ك���ام���ا، ثم 
رسومات  بعمل  اخل��اص��ة  املناديل  أوراق  م��ن  عليه  الرسمة  لصق  يتم 

الديكوباج باستخدام مادة الكوال املخففة.
وبعد ذلك تأخذ طبقة دهان قوية، يتم دهانها بعناية فائقة حفاظا 
عليها من التلف، أما الطريقة الثالثة املستخدمة فى فن الديكوباج 
ف��ه��ى ط��ري��ق��ة ال��رس��م واإلض���اف���ة وت��ت��ض��ح أك��ث��ر م��ع األس��ط��ح الصينى 
والسيراميك امللساء، بحيث يغطى السطح مبادة قوية، وتلصق بعض 
الزخارف اإلسامية حوله، وترسم حولها بعض اخلطوط باستخدام 
املرحلة  تأتى  ثم  اللونية،  التأثيرات  بعض  عمل  جانب  إلى  الفرشاة، 
األخيرة وفيها يتم دهان السطح مبادة المعة تشبه الورنيش، حفاظا 
على السطح من التلف، والعطائه مظهرا جذابا ذا ملعة تقاوم عوامل 

الطقس والزمن، فتبدو قطعة متألقة وبراقة طوال الوقت.   

• العمل اإلبداعى مختلف عن األشكال النمطية للمشروعات، إلى 
أى مدى تتفقن مع تلك املقولة؟

**إلى حد كبير أتفق مع هذا، فالعمل اإلبداعى له مذاق خاص ال 
يشبه غيره، والعمل اإلبداعى ليس مجرد مشروع يدر عائدا، فبعض 
هذه األعمال ال تخرج عن كونها هوايات وميكن االستفادة منها فى 
تنظيم املنزل وجتديده أو جتديد ست البيت ملطبخها مع قدوم رمضان 

واألعياد، فتصنع أجمل األشكال بأقل تكلفة وأبسط إمكانيات. 
• هل تختلف خطوات العمل من تصميم آلخر؟

تظل  األساسية  اخل��ط��وات  ولكن  كبير  بشكل  تختلف  بالفعل   **
قاسما مشتركا بن جميع التصميمات مثل جتهيز األسطح، الدهان 
كلها  عليها،  للحفاظ  الرسومات  ورنيش  التصميم،  تلميع  امل��ب��دأى، 

تفاصيل مشتركة.
• من هو مثلك األعلى، وأول من علمك اإلمساك بالفرشاة؟
**خ��ال��ى ه��و رف��ي��ق درب���ى وأول م��ن تعلمت ع��ل��ى ي��دي��ه ح��ب الفن 
بجواره  اجللوس  أح��ب  كنت  تطبيقية  فنون  كلية  خريج  هو  وال��رس��م، 
به  مبهورة  كنت  ج��دا،  الفن  فاستهوانى  كليته  مشاريع  تنفيذ  أث��ن��اء 
للغاية، ومنه تعلمت حب الفن بصفة عامة ولكن الديكوباج له حكاية 
طويلة جميلة، فكنت أمارسه دون أن أعرف اسمه، أجدد كل شىء فى 
وأقوم  الفن  أن اتخصص فى هذا  بيتي، قبل  أمى وبعدها فى  مطبخ 
وتصنيع  البيئة  خامات  كافة  من  لاستفادة  عليه  الفتيات  بتدريب 

أشكال فنية مختلفة.
• ما هو دور أسرتك فى اكتشاف موهبتك؟

**أس��رت��ى مكونة م��ن أب وأم وأرب��ع��ة أخ���وة، أس���رة ق��وي��ة متماسكة 
للغة االجنليزية، وأمى  ك��ان موجها  أب��ى  له مكان،  الفن لم يكن  لكن 

فن الديكوباج من الفنون اليدوية شديدة 
الخصوصية، فليس من السهل تنفيذها بأى إيد، 

إنما تحتاج ليد فنية مدربة وماهرة للغاية، ومن هذه 
األنامل الحساسة التى تمارس فن الديكوباج بمهارة 

فائقة، الفنانة منال محمد طاهر العباسى خريجة 
كلية تربية فنية عام 1985، تبدع منال فى شغل 

اإلكسسورات املصنعة يدويا وإعادة التدوير، إىل جانب 
استخدام زجاجات املياه الفارغة وبرطمانات النسكافيه 

والصلصة وأكواب الجنب ومخلفات املطابخ، فتحول 
مسارها من كونها مجرد نفايات ال قيمة لها، إىل تحف فنية 

تزين املنزل، إىل جانب كون أعمال الديكوباج تدر عائدا ماديا 
بسيطا.

ال تدخر »العمل« وسعا فى الوقوف بجانب املشروعات الصغرية 
والبسيطة واملتميزة كافة، وتفتح ذراعيها لتلك املشروعات برحابة، فاليوم 

نواصل فتح ملف اإلبداعات الفنية املميزة، وحلقات جديدة فى عقد العمل بمفهوم 
جديد مغاير .

تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودأب محمد سعفان وزير القوى العاملة للحث 
على إقامة مشروعات صغرية ومتناهية الصغر كان هذا الحوار.

»العمل« تفتح ذراعيها 
للمشروعات الصغيرة        

لعرض اإلبداعات
 الفنية المميزة

شاركتها الحلم: رابعة الختام
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تخصصت فى التربية الفكرية ودعم املتأخرين دراسيا وعقليا، وأمى 
امرأة قوية جدا، وحده خالى كان يدرس الفن وميارسه بحب، تعلمت 

منه.
هذه أسرتى الكبيرة أما أسرتى الصغيرة كان زوجى داعما لى فى كل 
خطوة، وبعد وفاته رحمة اهلل عليه كرست كل وقتى لأعمال الفنية 
بعد أن كبر أبنائى وحتمل كل منهم مسؤوليته، أصبح وقتى كله للفن 

ال ينافسه أحد .  
الشباب  يد  متناول  فى  أم  كبيرة  امل��ش��روع  تكلفة  •ه��ل 

يستطيع الشاب املتبدئ العمل مبيزانية بسيطة؟
** ال توجد تكلفة للمشروع ميكن حسابها باألرقام، فمن املمكن 
أن يكتفى الشباب بخامات بيئية بسيطة با تكلفة، مجرد مخلفات 
برطمانات  أس���اك،  ف��ارغ��ة،  زج��اج��ات  املستعملة،  والنفايات  املطابخ 
زجاجية أطباق وصوانى قدمية أو أى شىء من املمكن االستغناء عنه.

• ما هى اخلامات و األدوات التى تستخدمينها؟
ما  وخاصة  منه،  االستفادة  ميكننى  بالك  على  يخطر  ما  كل   **
ال ينفع فى البيت، أحول األشياء املهملة لتحف فنية غنية ومذهلة 
ت��ب��ه��رك، م��ع اس��ت��خ��دام ال��ف��رش واألل����وان وال��زي��وت وب��ع��ض الشرائط 
واحللي، كما أقوم أحيانا بعمل اإلكسسورات التى ارتديها بنفسي، من 
حبات اخلرز واألساك واللؤلؤ، ومن املمكن إدخال قنينة مياه فارغة، 
أو زج��اج��ات ل��ه��ا ش��ك��ل مم��ي��ز، إض��اف��ة إلع����ادة ت��دوي��ر ب��ع��ض ال��س��اع��ات 

واحللى واالكسسورات القدمية إلعادة الروح والرونق لها. 
• هل لديك فريق عمل يساعدك أم تعملني وحدك، وهل 

تنصحني الشباب بتنفيذ مشروع الديكوباج؟
ف��ى تنفيذ  ق��د يساعدننى  امل��درس��ة  العمل م��ن ط��ال��ب��ات  ف��ري��ق   **

قطعة أو ينفذونها وحدهن .
وظ��ائ��ف،  تنتظرون  وال  لكم  يحلوا  م��ا  اعملوا  للشباب  نصيحتى 

فأجمل شىء أن تصنع ما حتب، أن تصنع نفسك.
• ماذا عن أهم املعارض التى شاركتى فيها؟

** ش��ارك��ت ف��ى العديد م��ن امل��ع��ارض وك���ان آخ��ره��ا م��ع��رض »جاير 
ان��درس��ون، وم��ع��رض قصر ال��ب��ارون ام��ب��ان« فهذه امل��ع��ارض يضاف إلى 
كونها معارض فنية أنها تقام فى مناطق خضراء ومساحات فسيحة 

تضيف جلمالها جمال جديد .
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م�ست�سارك القانونى جمموعة  من اال�ستف�سارات وعالمات اال�ستفهام  جنيب عنها فيما 

يخ�ص العمل والعمال ، وكل ما يرتبط بهما من ق�سايا حتتاج اإىل فهم وتف�سري

يقدمه : محمـد سليمان

ابريل 2021

مستشارك
القانونـى

ي��س��ال ع��ام��ل ع��ن م��دى قانونية 
إن��ه��اء ص��اح��ب ال��ع��م��ل  ع��ق��دة غير 
م��ح��دد امل����دة - وك����ان ق���د أرس����ل له 
إخطار بإنهاء عقدة - بعد شهرين 
من تاريخ استالمه اإلخطار - علما 
بأنة ال توجد مبررات إلنهاء عقدة 
وأن��ة لم ير تكب اى خطا جسيم ؟ 
يف  ال���ع���م���ل  ل���ص���اح���ب  ل���ي���س   : أوال    **
الذي  العامل  أن يفصل  امل��دة   عقد محدد 

استخدمه متى شاء ,وال 
ي��ك��ف��ى أن ي���راع���ى امل��ه��ل��ة ال��ت��ي ي��ج��ب أن 
مت��ض��ى ب��ن اإلخ��ط��ار وال��ف��ص��ل ، ب��ل يجب 

توافر قيام مايبرر
الفصل.

م����وض����وع  األوراق  ب���ف���ح���ص   : ث����ان����ي����ا  
االستفسار تبن أن مدة خدمة العامل هي 
صاحب  مايدعية  وان  كاملة  سنوات  أربعة 
م��ن ض����رورات اق��ت��ص��ادي��ة يعد ق��وال مرسال 
الي���وج���د م���اي���ؤي���دة ح��ي��ث ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق 
ص��اح��ب ال��ع��م��ل ع���بء إث��ب��ات امل��ب��رر ال��ك��اف 

واملشروع  إلنهاء عالقة العمل 0
ذلك الن املشرع يضع لإلنهاء لضرورات 
اق��ت��ص��ادي��ة ض���واب���ط وش������روط0 ك��م��ا وض��ع 
رقابة سابقة من قبل اجلهة املختصة حيث 
بطلب  لها  العمل  صاحب  يتقدم  أن  يجب 
ي��ب��ن ف��ي��ه األس���ب���اب ال��ت��ي يستند إل��ي��ه��ا يف 
ذلك وأعداد وفئات الذين  سيتم االستغناء 
عنهم حتى ال يحرم العمال املستغنى عنهم 

من معونة القانون.
وم����ن ث���م ف����ان اإلن����ه����اء يف ه����ذه احل��ال��ة  
امل���ع���روض���ة ي���ك���ون ب������دون م���ب���رر ص������ادر م��ن 
صاحب العمل ويستحق العامل املستفسر 
تعويضا ع��ن ه���ذا اإلن��ه��اء الي��ق��ل ع��ن اج��ر 
ش��ه��ري��ن م���ن األج����ر ال��ش��ام��ل ع���ن ك���ل سنة 
م���ن س���ن���وات اخل���دم���ة إع���م���اال حل��ك��م امل���ادة   
 2003 لسنة   12 رق��م  العمل  قانون  من   122
املعدل بالقانون رقم  لسنو180 لسنة 2008 
اى األجر الشامل عن ثمانية أشهر وتهيب 
ب���أص���ح���اب ال��ع��م��ل يف م��ث��ل ه����ذه احل����االت 
حتى  رض���اًء  مستحقاته  للعامل  ي���ؤدى  أن 
الي��ض��ط��ر إل����ى احل���ص���ول  ع��ل��ي��ه��ا ق���ض���اًء ، 
وح��ت��ى الي���ره���ق ال��ع��ام��ل ب��س��ب��ب إج�����راءات 
نوعا  البطيئة  العدالة  الن  ذلك  التقاضي 

من أنواع الظلم ..
وال���وض���ع امل���اس���اوى ال���ذي ي��ض��ع صاحب 
احل��االت  ه��ذه  فيه يف مثل  ال��ع��ام��ل  العمل 
واحلالة النفسية للعامل واحساسة بالظلم 
وانقطاع أجرة الذي يعول علية يف معيشته 
املحكمة  لها تقدير من جانب  س��وف يكون 
لتقضى للعامل بتعويض عن الضرراالدبى  

واملعنوي الذي أصاب العامل.
منوذج عقد عمل محدد املدة

املوافق      ال�����ي�����وم.....................  بتاريخ 
/       /

حترر هذا العقد بن كل من :
أوال : شركة / ................. وميثلها يف 
العقد السيد /................. بصفته  هذا 
امل���س���ؤل  امل����دي����ر   / اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س 
........................... الرئيسي   وعنوانه 

.......................
.........................................

)طرف أول /صاحب العمل (.
ثانيا : السيد / ...................... املقيم 
ويحمل  ب�����ن�����اح�����ي�����ة........................... 

حتقيق شخصية رقم.....................
وم����ؤه����ل����ه.................. ورق��م��ه التأمي

ني.............................. 
  . ...........................................

)طرف ثان / العامل (.
وقد صار اتفاق الطرفان على ما يأتي :

املادة األولى : عامة :
م���ن امل���ف���ه���وم ل����دى ال���ط���رف ال���ث���ان���ي أن��ه 
ي��خ��ض��ع ط����وال ف��ت��رة اس��ت��خ��دام��ه لتقارير 
ي��ض��ع��ه��ا ع��ن��ه رؤس�����اؤه  ال���ت���ي  ك��ف��اي��ة األداء 
املباشرين وان استمراره يف العمل بالشركة 
بإطالعه على  يقر  وأن��ه  بنتيجتها  مرهونا 
اخلاصة  واجل���زاءات  العمل  تنظيم  الئحة 
بالشركة ويقر بقبوله مبا جاء بها ويتعهد 
ب��خ��ض��وع��ه ل��ك��اف��ة ب��ن��وده��ا وج��م��ي��ع ق����رارات 
باعتبارها ج��زءًا  ال��ص��ادرة الح��ق��ا  ال��ش��رك��ة 
مكمال لهذا العقد كما يتعهد بأن يحافظ 
يف كل وقت على سرية البيانات واملعلومات 
بالشركة  خدمته  أث��ن��اء  عليها  اط��ل��ع  ال��ت��ي 
ويلتزم باال يبوح أو يستغل هذه البيانات أو 
املعلومات بأي طريقة ألي شخص أو جهة.
املادة الثانية : طبيعة ونوع العمل محل 

التعاقد :
يعمل ال��ط��رف ال��ث��ان��ي ) ال��ع��ام��ل ( ل��دى 
ال���ع���م���ل ( مب���ه���ن���ة /  ال����ش����رك����ة ) ص����اح����ب 
املتفق  وم���ن  يف..........  وظ���ي���ف���ة.......... 
عليه أنه من حق الشركة يف حالة الضرورة 
أن تطلب من العامل تأدية عمل آخر يكون 
مؤهال ألدائه مبا اكتسبه من خبرات داخل 
مختلف  بعمل  للقيام  تأهيله  أو  ال��ش��رك��ة 
يتماشى مع التطور التقني يف الشركة وفى 
حالة رفضه يعد ذلك إخالال منه بالتزامه 
وينفسخ العقد دون احلاجة إلى إنذار أو أي 

إجراء آخر. 
املادة الثالثة : األجر املتفق عليه وطريقة 

وموعد أداؤه :
( من  العامل   ( الثاني  الطرف  يتقاضى 
الشركة ) صاحب العمل ( نظير عمله أجرًا 
ش��ه��ري��ًا ق��������دره........... يشمل إع��ان��ة غالء 
امل��ع��ي��ش��ة ب��ح��ده��ا األق��ص��ى وك��اف��ة ال��ب��دالت 
املستحقة بسبب طبيعة العمل كما يستحق 
وق���دره......... بسبب  العامل مبلغا شهريًا 
بالعملة  ال��ش��ه��ري  األج���ر  وي��ص��رف   ........
األول  ال��ي��وم  وف��ى  العمل  مكان  يف  املصرية 

من الشهر التالي ألداء العمل.
املادة الرابعة : مدة العقد :

ي������س������رى ه���������ذا ال�����ع�����ق�����د اع�������ت�������ب�������ارًا م���ن 
ت���اري���خ اس���ت���الم ال��ع��ام��ل ال��ع��م��ل يف    /   /   
ملدة............. وتعتبر الثالثة شهور األولى 
ف��ت��رة اخ��ت��ب��ار ي��ح��ق ل��ل��ش��رك��ة إن��ه��اء العقد 
العامل للعمل دون  خاللها لعدم صالحية 

احلاجة إلى إنذار أو تنبيه أو تعويض.
املادة اخلامسة  :انتهاء العقد :

ينتهي هذا العقد تلقائيا بانتهاء مدته 
إن��ذار كما يجوز  أو  تنبيه  إل��ى  دون احلاجة 
ل��ك��ل م���ن ال��ط��رف��ن إن���ه���اؤه ط��ب��ق��ا ألح��ك��ام 
ال��ق��وان��ن وال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ت��ي حت��ك��م عقد 
ال��ع��م��ل ال���ف���ردي وف���ى ه���ذه احل��ال��ة يتعهد 
العامل بأن يسلم الشركة كل ما يف عهدته 
من أموال أو عهد أو مهمات أو أدوات وذلك 

فور علمه بانتهاء خدمته ألي سبب.
امل���ادة ال��س��ادس��ة : حت��ري��ر العقد :  حترر 
هذا العقد من ثالثة نسخ حتتفظ الشركة 
ب��ن��س��خ��ة مب��ل��ف ال���ع���ام���ل وت��س��ل��م��ه نسخة 
م��ن��ه وت������ودع ال��ث��ال��ث��ة مب��ك��ت��ب ال��ت��أم��ي��ن��ات 
االجتماعية املختص وتسرى أحكام قانون 
ل��س��ن��ة 2003 وال��ت��ش��ري��ع��ات  ال��ع��م��ل رق���م 12 
التي حتكم هذه الرابطة على كل ما لم يرد 
محاكم  وت��ك��ون  العقد  ه��ذا  يف  ن��ص  بشأنه 
املختصة  هي  درجاتها  بجميع   .............
ب��ن��ظ��ر أي ن�����زاع ي��ن��ش��أ ع���ن ه����ذا ال��ع��ق��د أو 

تفسيره أو تنفيذه.
الطرف األول  الطرف الثاني

العامل  صاحب العمل  
م��ت��ى ي��ك��ون ال��ن��ق��ل امل��ك��ان��ى ج���زاء مقنعا 
دون أن يكون املوظف قد اقترف أى ذنب أو 

خطأ ؟
** يتمثل النقل املكانى فى نقل املوظف 
عن  بعيدة  نائية  جهة  إل��ى  عمله  مقر  م��ن 
محل إقامته دون استهداف مصلحة العمل 
ب��ق��ص��د االن���ت���ق���ام م���ن امل���وظ���ف أو ب���إس���اءة 

استعمال السلطة .
وق���د اس��ت��ق��رت أح���ك���ام ال��ق��ض��اء اإلدارى 
على أن اجلزاء املقنع فضال عن كونه معيبا 
للعقوبات  القانونى  التعداد  خلروجه على 
عقوبة  توقيع  لتضمنه  كذلك  معيب  فهو 
على العامل دون اتباع اإلجراءات القانونية، 
فضال عن اتخاذ إج��راءات غير عقابية فى 
شكل ع��ق��وب��ات م��ق��ررة وي��ع��د ذل��ك انحرافا 
وال  ال��ع��ام  الصالح  حتقيق  بعدم  بالسلطة 
حيث  األه���داف  تخصيص  قاعدة  مخالفة 
لغرض  عقابى  غير  غرضا  اإلدارة  تستبدل 
ظاهرة  غير  مستترة  بطريقة  عقابى  آخ��ر 
أس��اس  على  املخالفة  ه��ذه  تأسيس  وميكن 
ويكفى  األس��ب��اب،  وف��ى  القانون  اخلطأ فى 
إلى عقاب  اإلدارة قد اجتهت  نية  أن  إثبات 
املوظف بغير اتباع اإلجراءات املقررة للقرار 

التأديبي.
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إعداد : عيد سيد عبدالواحد
مدير عام التأمينات باملركز الرئيسى

 · يسأل محمد عبدالعال: توفى صاحب معاش فى 
شهر ابريل 2019 وكان املستحقون فى املعاش األرملة 
لكل  النصف  بواقع  عليهما  املعاش  وزع  قاصر،  وابن 
منهما، وفى شهر مارس 2020 طلقت إحدى بناته وال 
تعمل، فأصبحت مستحقة فى معاش والدها فما هو 
نصيبها ؟ وهل يؤثر ذلك على معاش األرملة واألبن 

؟  
ال��ت��أم��ي��ن��ات  امل�����ادة )107( م���ن ق���ان���ون  ت��ق��ض��ى أح���ك���ام   *
لسنة   148 رق��م  ب��ال��ق��ان��ون  ال��ص��ادر  وامل��ع��اش��ات  االجتماعية 
الشهر  أول  من  املستحقن  بن  املعاش  توزيع  بإعادة   2019

التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:-
1- طالق أو ترمل البنت أو األخت .
2- عجز االبن أو األخ عن الكسب .

يعاد  البنت  التالى لطالق  الشهر  أول  اعتبارا من  أن  أى 
توزيع املعاش بن املستحقن ليكون كاالتى:-

-  األرملة لها نصف املعاش - االبن له ربع املعاش - البنت 
لها ربع املعاش .

إصابات  ف��ى  االستثناءات  ه��ى  م��ا   : على  مسعود  · يسأل 
العمل ؟

** األول :طوال وجود املؤمن عليه فى إجازة لغير العمل، 
وال يؤدى عنه اشتراك تأمن إصابات العمل ألنه ال يعمل، 

وبالتالى فلن حتدث له إصابة عمل خالل فترة اإلجازة .
الثانى : طوال وجود املؤمن عليه فى العمل خارج البالد 
. وتعويض األجر  ال ينتفع مبيزة العالج والرعاية الطبية 
يؤدى  املؤمن عليه ال  أن  أيضا، مبعنى  االنتقال  ومصاريف 
عنه ف��ى ه��ذه احل��ال��ة إل��ى م��ا يقابل ميزة امل��ع��اش وتعويض 
أو  إذا ما تخلف عن اإلص��اب��ة عجز   ، ال��واح��دة %25  الدفعة 

حادث وفاة .
· تسأل منى اسماعيل : ماهو األجر الذى حتسب 
على أساسه االشتراكات خالل مدة اإلجازة اخلاصة 

سواء كان ذلك للعمل باخلارج أو لغير العمل ؟
** حت���دد االش���ت���راك���ات امل��س��ت��ح��ق��ة ع���ن م��دة 

لغير  أو  ب���اخل���ارج  للعمل  ك��ان��ت  س����واء  اإلج�����ازة 
العمل على أساس األجر الذى كان من املفترض 
أن يتقاضاه املؤمن عليه لوال وجوده فى اإلجازة 

وذلك على النحو التالى:
: حت��س��ب  األس������اس������ى  ل����أج����ر  ب���ال���ن���س���ب���ة    -
يتقاضاه  أن  مفترضا  ك��ان  ما  على  االشتراكات 
امل��ؤم��ن عليه م��ن أج��ر ل��وال وج���وده ف��ى اإلج���ازة، 
مبعنى أن كل زي��ادة فى األج��ر األساسى تراعى 
ف���ى ح���س���اب االش���ت���راك���ات امل��س��ت��ح��ق��ة ع���ن م��دة 

اإلجازة .
الى  ينقسم  فإنه   : املتغير  لأجر  -  بالنسبة 

نوعن من العناصر :
والبدالت  باإلنتاج  مرتبطة  غير  عناصر   -1
وال���ع���الوات اخل��اص��ة، حت���دد االش��ت��راك��ات عنها 

على أساس ما كان مفترضا أن يتقاضاه املؤمن عليه منها 
لوال وجوده فى اإلجازة .

2- عناصر مرتبطة باإلنتاج كاألرباح واحلوافز واملكافآت 
املستحقة  االشتراكات   إل��خ، وحت��دد   ... واألج��ور اإلضافية 
عن مدة اإلجازة اخلاصة سواء كانت للعمل باخلارج أو لغير 
املؤمن  يتقاضاه  مل��ا  ال��ش��ه��رى  امل��ت��وس��ط  أس���اس  على  العمل 
بداية  على  السابقة  السنة  خ��الل  العناصر  ه��ذه  م��ن  عليه 

اإلجازة .
للهيئة  ي��ج��وز  ه��ل  أب��وزي��د:  مصطفى  · ي��س��أل 

تقسيط املبالغ املستحقة على أصحاب األعمال؟ 
** يجوز للهيئة تقسيط املبالغ املستحقة على أصحاب 
األع���م���ال، وذل����ك ب��ع��د ت��وق��ي��ع احل��ج��ز اإلدارى ع��ل��ى أم���وال 
صاحب العمل التى تفى  بسداد الدين أو أن يقدم صاحب 
إل��ى الهيئة خ��ط��اب ض��م��ان ص���ادر م��ن أح��د البنوك  العمل 
املعتمدة بقيمة تلك املبالغ على أن يكون اخلطاب ساريا ملدة 
االختصاص  ويكون  للتقسيط  الباقية  واملبالغ  التقسيط 

بالتقسيط وفقا ملا يلى :-
1- م��دي��ر م��ك��ت��ب ال��ه��ي��ئ��ة امل��خ��ت��ص مل���دة ال جت����اوز ث��الث 

سنوات .
2- مدير املنطقة املختصة ملدة ال جتاوز خمس سنوات .

ال  مل��دة  واإلداري����ة  املالية  للشئون  الهيئة  رئيس  نائب   -3
جتاوز عشر سنوات.

4-  رئيس الهيئة فيما زاد على عشر سنوات .
ك��م��ا ي���ج���وز ل��ل��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ن��س��ب��ة ألص���ح���اب األع����م����ال عن 
العاملن املشار إليهم بالبند )1( من أوال من املادة )2( من 
القانون املوافقة على التقسيط دون اتخاذ إجراءات احلجز 

اإلدارى أو تقدمي خطاب ضمان.
حتصيل  ف��ى  الهيئة  بأحقية  التقسيط  ق���رار  ي��خ��ل  وال 
مبالغ إضافية وفقا للمادة )58( على املبالغ املستحقة على 
صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد .
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العمل مايو 2021

 – وجواب  سؤال  االجتماعية  التأمينات   : وستون  واحد 
اجلزء األول

تناول مجموعة من  تعالى  اهلل  العدد مبشيئة  ه��ذا  نبدأ من 
األسئلة واألجوبة فى مجال التأمينات االجتماعية واملعاشات 
امل��ج��ال، وحتى  ه���ذا  ف��ى  املحتملة  االس��ت��ف��س��ارات  ك��اف��ة  تغطى 
ميكن للقارئ العزيز أن يصل إلى إجابة السؤال الذى يريده فى 
سهولة ويسر، فقد رأيت أن يتم تقسيم هذه األسئلة واألجوبة 

إلى الفصول اآلتية :
الفصل األول   : معلومات عامة                                                     

الفصل الثانى   : إجراءات االشتراك والنماذج املطلوبة                              
الفصل الثالث   : مدد االشتراك والتمويل                                            
الفصل الرابع   :  احلقوق التأمينية                                                  

الفصل اخلامس : املستحقون يف املعاش    
الفصل األول 

معلومات عامة 
01 - ما هى التأمينات االجتماعية وما هو املقصود منها؟

 ج - تهدف التأمينات االجتماعية إلى تعويض املؤمن عليه أو 
أسرته بحسب األحوال عن اخلسارة التى يتعرض لها واملتمثلة 
امل��ؤم��ن ضدها  ال��دخ��ل، نتيجة حتقق أح��د املخاطر  ف��ق��ده  ف��ى 
والتى تتمثل فى ) بلوغ سن التقاعد � العجز � الوفاة � اإلصابة � 

املرض � البطالة (  .
وهذه األخطار الستة تؤدى إلى انقطاع الدخل، وهنا تتدخل 
فى   ( أسرته  أو  عليه  املؤمن  لتعويض  االجتماعية  التأمينات 
حالة ال��وف��اة ( بحسب األح���وال عن ه��ذا الدخل ال��ذى ينقطع 
نتيجة حت��ق��ق أح���د ه���ذه امل��خ��اط��ر . وال��ت��ع��وي��ض ال���ذى تقدمه 
ال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ى ح��ال��ة حت��ق��ق أح���د ه���ذه املخاطر 
والتعويض  عينى،  تعويض  أو  ن��ق��دى  تعويض  ف��ى  إم��ا  يتمثل 
النقدى يتمثل بصفة أساسية فى ) املعاش -  تعويض الدفعة 
ال��واح��دة � امل��ك��اف��أة � تعويض األج��ر ف��ى حالة امل��رض واإلص��اب��ة 

وال��رع��اي��ة  ال��ع��اج  ف��ى  فيتمثل  العينى  التعويض  أم��ا   ،) ..ال���خ 
الطبية فى حالة حتقق خطر املرض أو خطر اإلصابة . 

تلكم هى األهداف التى تبغيها التأمينات االجتماعية .
02 - ما هو املقصود مبظلة التأمني االجتماعى ؟

 ج - يقصد مبظلة التأمني االجتماعى مجموعة التشريعات 
ال��ت��ى ت��ن��ظ��م ال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة، وال���ت���ى ت��ت��م��ث��ل بصفة 
كافة  وال��ذى يشمل  رق��م 148 لسنة 2019،  القانون  أساسية فى 
فئات العاملني حلساب الغير والعاملني حلساب أنفسهم، حيث 

يشمل الفئات اآلتية :
* الفئة األول��ى : وتشمل العاملني حلساب الغير س��واء كان 

هذا الغير احلكومة أو القطاع العام أو القطاع اخلاص.
* ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة : وت��ش��م��ل ال��ع��ام��ل��ني حل��س��اب أنفسهم من 
أص���ح���اب األع����م����ال وم����ن ف���ى ح��ك��م��ه��م ك��ال��ط��ب��ي��ب وامل��ه��ن��دس  

واملحاسب .... الخ. 
* الفئة الثالثة : وتشمل العاملني املصريني فى اخلارج غير 

املؤمن عليهم داخل الباد  .
·الفئة الرابعة : وتشمل العمالة غير املنتظمة وتتمثل بصفة 
الباعة   � املنازل  � خ��دم  ال��زراع��ة  التأمني على عمال  أساسية فى 

اجلائلني � صغار املشتغلني حلساب أنفسهم .......... الخ  .
ه�����ذه ه����ى ال���ف���ئ���ات األرب�������ع ال���ت���ى ي��ش��م��ل��ه��ا  ن���ظ���ام ال��ت��أم��ني 

االجتماعى من العاملني املدنيني . 
وهناك قانون آخر خاص بالتأمني على أفراد القوات املسلحة 

) الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 (. 
وب��ه��ذان ال��ق��ان��ون ت��ت��ك��ون مظلة ال��ت��أم��ني االج��ت��م��اع��ى حيث 
متتد التغطية التأمينية لكل مواطن على أرض مصر ، ولذلك 

سميت مبظلة التأمني االجتماعى .
العاملني  فئة  تتضمنها  التى  املجموعات  هى  ما   -  03

حلساب الغير  ؟
   ج – تشمل الفئة األولى املجموعات اآلتية :

132

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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1-ال��ع��ام��ل��ون امل��دن��ي��ون ب��اجل��ه��از اإلداري ل��ل��دول��ة وال��ه��ي��ئ��ات 
ألي  التابعة  االقتصادية  والوحدات  العامة  واملؤسسات  العامة 

من هذه اجلهات.
2-ال��ع��ام��ل��ون ب��وح��دات القطاع ال��ع��ام وق��ط��اع األع��م��ال العام 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال���وح���دات االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، مب��ا يف ذل��ك 
امل��ن��ت��دب��ون يف ش��رك��ات قطاع  رؤس����اء وأع���ض���اء م��ج��ال��س اإلدارة 

األعمال العام.
ك��م��ا ت��س��ري أح���ك���ام ه����ذا ال���ق���ان���ون ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ني امل��ؤق��ت��ني 
والعرضيني واملوسميني باجلهات املنصوص عليها بالبندين )1 

.)2 ،
قانون  بالقطاع اخل���اص اخل��اض��ع��ون ألح��ك��ام  ال��ع��ام��ل��ون   -3
املؤمن  تربط  التى  العمل  عاقة  تكون  أن  م��راع��اة  م��ع  العمل، 
ال��ش��رط  ه���ذا  م��ن  ويستثنى  منتظمة،  ال��ع��م��ل  ب��ص��اح��ب  عليه 
عمال املقاوالت وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال 
النقل البرى، وحتدد الائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد 

والشروط الازم توافرها العتبار عاقة العمل منتظمة.
عدا  فيما   ، املنازل  بخدمة  املتعلقة  باألعمال  املشتغلون   -4
التنفيذية  الائحة  وحت��دده��م  امل��ن��ازل  داخ���ل  منهم  يعمل  م��ن 

لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ، ويعولهم 

فعاً بشرط توافر الشروط املنصوص عليها فى البند )3(.
ويشترط فى البنود )3 ، 4 ، 5 ( أال تقل سن املؤمن عليه عن 

الثامنة عشرة .
اخلاضعني  األج��ان��ب  خلضوع  شروطا  القانون  يتضمن  ول��م 

لقانون العمل لنظام التأمني االجتماعى
  تلكم هى املجموعات التى تشملها الفئة األولى »العاملني 

حلساب الغير« .
التى تقل سنها عن 18 سنة فى  العمالة  - ما موقف   04

القطاع اخلاص من نظام  التأمني االجتماعى  ؟
 ج - تسرى أحكام تأمني إصابات العمل فى شأن :

أوال : العاملون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة .
ثانيا : املتدرجون، ويقصد بالعامل املتدرج كل من يتعاقد مع 
صاحب العمل على تعلم مهنة أو صناعة، ويجب أن يكون عقد 
العمل للمتدرج بالكتابة وحتدد فيه مدة تعلم املهنة ومراحلها 
مراحل  م��ن  مرحلة  ك��ل  ف��ى  متدرجة  ب��ص��ورة  واألج���ر  املتتابعة 
امل��رح��ل��ة األخ��ي��رة ع��ن احل��د األدن��ى  التعليم، على أال يقل ف��ى 

لألجور لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها .
 ثالثا : التاميذ الصناعيون .

رابعا : الطاب املشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى .
رق��م 76  للقانون  وف��ق��ا  ال��ع��ام��ة  ب��اخل��دم��ة  املكلفون  خ��ام��س��ا: 
لسنة 1973 فى شأن اخلدمة العامة للشباب الذى أنهى املراحل 

التعليمية .
ال��ع��م��ل، وإذا  ال��ف��ئ��ات اخل��م��س تخضع لتأمني إص��اب��ات  ه��ذه 
دون  التأمني  لهذا  تخضع  أيضا  فإنها  أج��را  تتقاضى  ال  كانت 
التعويض  االجتماعية  التأمينات  وتتحمل  اشتراكات  أى  أداء 
فى  حالة حتقق اخلطر اخلاص باإلصابة، سواء كان ذلك فى 
امل��ع��اش أو تعويض  أو ف��ى شكل  ال��ع��اج وال��رع��اي��ة الطبية  شكل 

الدفعة الواحدة فى حالة حدوث العجز او الوفاة .  
العاملني  فئة  تتضمنها  التى  املجموعات  هى  ما   -  05

حلساب أنفسهم   ؟
 ج - تشمل الفئة الثانية املجموعات اآلتية :

ي��زاول��ون حل��س��اب أنفسهم نشاطًا جت��اري��ًا  ال��ذي��ن  1-األف����راد 
نشاطًا  ي��ؤدون  ممن  وغيرهم  واحلرفيون  زراع��ي��ًا  أو  صناعيًا  أو 
تنظم  أن  خلضوعهم  وي��ش��ت��رط  أنفسهم،  حل��س��اب  خ��دم��ات  أو 
أن��ش��ط��ت��ه��م ق���وان���ني خ���اص���ة، أو ي��ل��زم مل��زاول��ت��ه��ا احل���ص���ول على 

ترخيص بذلك من اجلهة اإلدارية املختصة.
2-ال���ش���رك���اء امل��ت��ض��ام��ن��ون يف ش���رك���ات األش���خ���اص وش��رك��ات 
التوصية باألسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة واألعضاء 
املنتدبون يف الشركات املساهمة بالقطاع اخلاص، واملديرون يف 

الشركات ذات املسئولية املحدودة.
3-ماك شركات الشخص الواحد.

املهنية، ويحدد  النقابات  4-املشتغلون باملهن احلرة وأعضاء 
تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس 

الهيئة.
اإلنتاجية  التعاونية  اجلمعيات  يف  املنتجون  5-األع��ض�����اء 

الذين يشتغلون حلساب أنفسهم.
6-مالكو األراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.
7-حائزو األراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، 
سواء كانوا ماكًا أو مستأجرين باألجرة أو باملزارعة أو كليهما 

معًا.
ك��ل منهم  ي��ق��ل نصيب  ال��ذي��ن ال  املبنية  ال��ع��ق��ارات  8-م����اك 
األدن�ى ألجر االشتراك، وحتدد  السنوي عن احلد  الدخل  من 
الائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد اخلضوع لهذا 

البند.
9-أصحاب وسائل النقل اآللية لألشخاص أو البضائع، مبا 

فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى واجلوى.
10-الوكاء التجاريون.

11-أصحاب مراكب الصيد امليكانيكية أو الشراعية.
12-املأذونون الشرعيون واملوثقون املنتدبون من غير الرهبان.

13-العمد واملشايخ.
14-املرشدون واألدالء السياحيون وقصاصو األثر.

15-األدباء والفنانون.
16-ورث������ة أص��ح��اب األع���م���ال ف��ى امل��ن��ش��آت ال��ف��ردي��ة، وحت��دد 

الائحة التنفيذية لهذا القانون شروط اخلضوع.
17-أصحاب الصناعات املنزلية والبيئية والريفية واألسرية.

18-القساوسة والشمامسة املكرسون.)1(
البند عدم اخلضوع ألحكام  ويشترط لانتفاع بأحكام هذا 
هذا القانون طبقًا للبند أوالً من هذه املادة، وأال تقل سن املؤمن 

عليه عن احلادية والعشرين.
وي��ج��وز ب��ق��رار م��ن رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة إض��اف��ة ف��ئ��ات أخ���رى وف��ق��ًا 
لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء االنتفاع والشروط 

األخرى لانتفاع بأحكام هذا القانون.
بند مضاف بقرار رئيس  الهيئة رقم 101 لسنة 2020 ويعمل 

به من 1 / 1 / 2020
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»العاملني  الثانية  الفئة  تشملها  التى  املجموعات  هى  تلكم 
حلساب الغير« .

العاملني  فئة  تتضمنها  التى  املجموعات  هى  ما   -  06
املصريني باخلارج   ؟

 ج - تشمل الفئة الثالثة املجموعات اآلتية : 
1-العاملون املرتبطون بعقود عمل شخصية.

2-العاملون حلساب أنفسهم.
3-امل���ه���اج���رون م��ن ال��ف��ئ��ات امل��ش��ار إل��ي��ه��ا يف ال��ب��ن��ود السابقة 

املحتفظ لهم باجلنسية املصرية.
4-العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع 
علم دولة أجنبية وذلك خال فترة سريان جواز السفر البحرى.

ويعتبر العامل املصري بوحدات املنظمات الدولية واإلقليمية 
املرتبط  العربية  مصر  جمهورية  داخ��ل  األجنبية  وال��س��ف��ارات 
العمل يف حكم  قانون  بعقد عمل شخصي وال يسرى يف شأنه 

العامل املصري باخلارج.
ويشترط لانتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:

- أال يكون خاضعًا ألحكام البندين أوالً وثانيًا من هذه املادة.
-أال تقل سن املؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

تلكم هى املجموعات التى تشملها الفئة الثالثة » العاملون 
املصريون باخلارج ».

07 - ما هى املجموعات التى تتضمنها فئة العمالة غير 
املنتظمة؟ 

 ج - تشمل الفئة الرابعة املجموعات اآلتية :: 
من  منهم  كل  نصيب  يقل  الذين  املبنية  العقارات  1-م��اك 

الدخل السنوي عن فئة احلد األدن�ى ألجر االشتراك.
2-عمال التراحيل.

3-ص���غ���ار امل��ش��ت��غ��ل��ني حل��س��اب أن��ف��س��ه��م ك��ال��ب��اع��ة اجل��ائ��ل��ني 
وم���ن���ادي ال���س���ي���ارات وم���وزع���ي ال��ص��ح��ف وم��اس��ح��ي األح���ذي���ة 

املتجولني وغيرهم من الفئات املماثلة و احلرفيني.
4-خدم املنازل ومن يف حكمهم الذين يعملون داخل املنازل.

5-محفظو القرآن الكرمي وقراؤه.
6-املرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7-ورثة أصحاب األعمال فى املنشأت الفردية غير اخلاضعني 
للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط اآلتية:

)أ( أال يعمل باملنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
للمنشأة  السنوى  ال��دخ��ل  م��ن  ال���وارث  نصيب  يكون  أن  )ب( 
املتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من احلد األدنى 

ألجر االشتراك.
)ج(أال يكون قائمًا بإدارة املنشأة.

8- العاملون املؤقتون يف الزراعة سواء يف احلقول واحلدائق 
والبساتني أو يف مشروعات تربية املاشية أو احليوانات الصغيرة 
أو الدواجن أو يف املناحل أو يف أراضي االستصاح واالستزراع ، 
ويقصد بالعاملني املؤقتني من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب 
ال��ذي يزاولونه ال   أو كان العمل  العمل عن ستة أشهر متصلة 

يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
9- حائزو األراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن 

فدان سواء كانوا ماًكا أو مستأجرين باألجرة أو باملزارعة.
10- ماك األراضي الزراعية ) غير احلائزين لها( ممن تقل 

ملكيتهم عن فدان.
ويشترط لانتفاع بأحكام هذا البند عدم اخلضوع ألحكام 
تقل سن  وأال  وث��ال��ًث��ا،  وث��ان��ًي��ا  أوالً  للبنود  ال��ق��ان��ون طبًقا  ه��ذا 

املؤمن عليه عن الثامنة عشرة .
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا 
ال��ب��ن��د، ع��ل��ى أن ي��ح��دد ال��ق��رار ت��اري��خ ب���دء االن��ت��ف��اع وال��ش��روط 
األخرى لانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد 

االشتراكات.
»العمالة  الرابعة  الفئة  تشملها  التى  املجموعات  هى  تلكم 

غير املنتظمة« .
والتأمني  التقاعد  لقانون  اخلاضعة  الفئات  هى  ما   -  08

واملعاشات للقوات املسلحة  ؟
للقوات  وامل��ع��اش��ات  وال��ت��أم��ني  التقاعد  ل��ق��ان��ون  يخضع   -  ج 

املسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الفئات اآلتية: 
1 - الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات املسلحة.

2 - ضباط الصف واجلنود املتطوعون ومجددو اخلدمة ذوو 
الرواتب العالية بالقوات املسلحة .

تلكم هى الفئات املخاطبة بأحكام قانون التقاعد والتأمني 
ب��ال��ق��ان��ون رق��م 90 لسنة  ال��ص��ادر  ل��ل��ق��وات املسلحة  وامل��ع��اش��ات 

.1975
هى  وم��ا  االستثنائية  باملعاشات  املقصود  هو  ما   -  09

الفئات املنتفعة بهذا النظام  ؟
القانون  بشأنها  الصادر  االستثنائية  باملعاشات  يقصد   -  ج 
إما منح معاش استثنائى لشخص ما لم  رقم 71 لسنة 1964 
ما  أو حتسني معاش شخص  له احلصول على معاش،  يسبق 
سبق له احلصول على معاش .  وبالتالى فإن الفئات املستفيدة 

من قانون املعاشات االستثنائية تتمثل فى :
انتهت  ال��ذي��ن  ت��وف��وا منهم  م��ن  أس��ر  أو  املدنيني  العمال   -  1

خدمتهم فى : 
أو املؤسسات  العامة  الهيئات  أو  أ - اجلهاز اإلدارى للدولة    

العامة .
  ب - ال���وح���دات االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ة أو 
وقطاع  العام  القطاع  شركات  بها  واملقصود  العامة  املؤسسات 

األعمال العام .
2 - من أدوا خدمات جليلة للباد أو أسر من توفوا منهم.

3 - أسر من توفوا فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .    
هذه هى الفئات الثاث املخاطبة بنظام املعاشات االستثنائية 

الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والذى يهدف إما :
1 -  م��ن��ح م��ع��اش اس��ت��ث��ن��ائ��ى مل��ن ل��م ي��ت��واف��ر ب��ش��أن��ه ش��روط 

استحقاق معاش وفقا ألى من القوانني السابق بيانها.
2 - أو زي������ادة امل���ع���اش امل��س��ت��ح��ق مل���واج���ه���ة ب��ع��ض احل����االت 

االجتماعية أو املرضية .
وذلك بصفة استثنائية .

10- ما هو معاش السادات وما هى الفئات املنتفعة بهذا 
املعاش  ؟

 ج - بعد ما امتدت مظلة التأمني االجتماعى لتشمل كل من 
بلغ سن العمل سواء كان عاما حلساب الغير أو عاما حلساب 
نفسه، سواء كان ذلك فى الداخل أو فى اخل��ارج، وأيا كان نوع 
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العمل ال���ذى مي��ارس��ه م��ن خ��ال ق��وان��ني ال��ت��أم��ني االجتماعى 
ق��ان��ون التقاعد  أو م��ن خ���ال  ال��س��اب��ق بيانها  امل��دن��ي��ة األرب��ع��ة 
والتأمني واملعاشات للقوات املسلحة، ونظرا ألن مجموعة هذه 
القوانني قد اكتملت فى صورتها النهائية عام 1980، ونظرا ألن 
هذه القوانني يخضع لها من تتوافر فيهم شروط اخلضوع من 
حيث السن، وبالتالى فقد لوحظ وجود بعض فئات العاملني 

ممن لم يستفيدوا من هذه القوانني إما بسبب :
- بلوغ سن 65 سنة قبل 1980/7/1 .
-أو العجز الكامل قبل 1980/7/1 .

-أو الوفاة قبل 1980/7/1 .
وقد حدد تاريخ 1980/7/1 باعتبار أن هذا هو التاريخ الذى 
صدر فيه القانون اخلاص بالعمالة غير املنتظمة أو ما يطلق 
عليه قانون التأمني الشامل، وبالتالى كانت قد اكتملت بصدور 

هذا القانون مظلة التأمني االجتماعى  .
إذا احلاالت املستفيدة من معاش السادات هى احلاالت التى 
نظام  من  تستفد  لم  أو  االجتماعى  التأمني  بقطار  تلحق  لم 
التأمني االجتماعى من خال قوانينه املختلفة والتى تنحصر 

فى الفئات التالية :
·من بلغ سن 65 سنة قبل 1980/7/1 .

·من  ثبت عجزه الكامل قبل 1980/7/1 .
·من توفى قبل 1980/7/1 .

املعاش  املنتفعة مبعاش السادات وبهذا  الفئات هى  كل هذه 
أصبح كل مواطن له احل��ق فى املعاش ، إم��ا من خ��ال قوانني 
التامني االجتماعى السابق بيانها أو من خال معاش السادات.

11- ما هو مدلول عبارة مظلة التأمني االجتماعى  ؟
تنظم  ال��ت��ى  ال��ت��ش��ري��ع��ات  مجموعة  استعرضنا  ب��ع��دم��ا   -  ج 
التأمني  مظلة  منها  ت��ت��ك��ون  وال��ت��ى  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��أم��ي��ن��ات 
االج��ت��م��اع��ى، وال��ت��ى ات��ض��ح لنا منها أن��ه ال ي��وج��د م��واط��ن إال 
وقد شملته هذه املظلة، ألنها امتدت إلى كل من يعمل حلساب 
الغير أو من يعمل حلساب نفسه سواء كان يعمل فى الداخل 
عمالة  أو  منتظمة  عمالة  العاملني  م��ن  ك��ان  س��واء  اخل���ارج  أو 
غير منتظمة، أو لم يلحق بقطار التأمني االجتماعى وقرر له 
معاش السادات، أو كان من أفراد القوات املسلحة، أو لم يستفد 

من نظام التأمني االجتماعى وقرر له معاش استثنائى .
من خال مجموعة هذه القوانني نصل إلى نتيجة وهى أن 
كل مواطن على أرض مصر حاليا قد استفاد من نظام التأمني 
عليه  للمؤمن  بالنسبة  وذل��ك  مباشر  بشكل  إم��ا  االجتماعى، 
وذل���ك يتمثل فى  وإم���ا بشكل غير مباشر  امل��ع��اش،  أو ص��اح��ب 
فى  املتمثلني  املعاش  صاحب  أو  عليه  املؤمن  عن  املستفيدين 
املستحقني ف��ى امل��ع��اش عنه وه��م  : ) األرم��ل��ة � األرم���ل � اإلب��ن � 
البنت � الوالد � الوالدة � األخ � األخت ( كل هذه الفئات تستفيد 
املظلة  وبالتالى جند هذه  املعاش،  أو صاحب  املؤمن عليه  عن 
قد امتدت إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلى كل مواطن 
على أرض مصر، وبالتالى ميكن لنا ونحن مطمئنون متاما أن 
نذكر أن مدلول مظلة التأمني االجتماعى قد حتقق بالفعل .

12- كيف تتم االستفادة من مظلة التأمني االجتماعى 
استفادة كاملة  ؟

 ج - ال شك أن مظلة التأمني االجتماعى قد امتدت تشريعيا 

أوضحنا، سواء  أن  كما سبق  أرض مصر  كل مواطن على  إل��ى 
أن  أو بشكل غير مباشر و حتى ميكن  ك��ان ذل��ك بشكل مباشر 
أن تتعاون جميع  املظلة البد  الكاملة من هذه  تتم االستفادة 
األطراف املعنية فى حتقيق ذلك ونذكر فى هذا املجال وبصفة 

أساسية:
العمل  أو ص��اح��ب  ال��ع��ام��ل  آخ���ر  أو مبعنى  امل��ؤم��ن عليه   -  1
االشتراك  فى  يبادر  أن  عليه  القوانني  ه��ذه  ب��أى من  املخاطب 
ف��ى ن��ظ��ام ال��ت��أم��ني االج��ت��م��اع��ى، وأن ي��ك��ون االش��ت��راك باألجر 
احلقيقى حتى يضمن االستفادة الكاملة من هذا النظام . إذن 

املسئولية تقع وبصفة أساسية بداية على املؤمن عليه .
2 - ث���م ع��ل��ى ص��اح��ب ال��ع��م��ل ف��ع��ل��ي��ه أال ي��ت��ه��رب م���ن ن��ظ��ام 
نتيجة  أس��رت��ه  أو  العامل  يضار  ال  حتى  االجتماعى،  التأمني 

هذا التهرب.
3 - أيضا على هيئة التأمني االجتماعى من خال مفتشيها 
الذين ينتشرون على مستوى اجلمهورية التحقق من التأمني 
ع��ل��ى ك���ل ع��ام��ل وع��ل��ى ك���ل ص��اح��ب ع��م��ل، مب��ع��ن��ى آخ���ر ج��دي��ة 

التأمني .
مع  تتعامل  التى  احلكومية  األجهزة  جميع  على  أيضا   -  4
يفيد  م��ا  ت��ق��دمي  على  معهم  تعاملها  تعلق  أن  عليها  األف����راد 

االشتراك فى نظام التأمني االجتماعى . 
جميع هذه األطراف يؤدى تعاونها معا إلى حتقيق التغطية 
التأمينية الفعلية لكل مواطن على أرض مصر سواء كان ذلك 

بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر .
دور مهم فى  لها  النقابية  التنظيمات  أن  أيضا ال شك   – 5
جميع  على  التأمني  ومتابعة  التوعية  حيث  م��ن  امل��ج��ال  ه��ذا 

العاملني من خال اللجان النقابية .
6 -أيضا ال يفوتنى أن أنبه فى النهاية إلى أن هناك مسئوال 
آخر عن تفعيل التأمني االجتماعى عن كل فرد، وهى الزوجة 
امل��وج��ودة ف��ى امل��ن��زل، عليها أي��ض��ا أن تتاكد م��ن ال��ت��أم��ني على 
به  املؤمن  واألج��ر  التأمينى  ورقمه  عمله  مكان  وتعرف  زوجها 
التأمني  مظلة  م��د  ف��ى  متعاونني  اجلميع  يكون  حتى  إل��خ،   ..
االجتماعى على كل مواطن، وحتى تتحقق االستفادة الكاملة 

من هذا النظام  .   
التأمني  نظام  تنفيذ  على  القائمة  اجلهات  هى  ما   -13

االجتماعى واملعاشات  ؟
 ج - يقوم على تنفيذ نظام التأمني االجتماعى فى القطاع 
خال  من  وذل��ك  االجتماعى  للتأمني  القومية  الهيئة  املدني 

صندوق واحد للتأمني االجتماعى :
املسلحة  للقوات  وامل��ع��اش��ات  التأمني  إدارة  ذل��ك  إل��ى  يضاف 
التى تقوم بتنفيذ قانون التقاعد والتأمني واملعاشات للقوات 

املسلحة الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمني االجتماعى تقدم 
خدماتها من خال مكاتبها املنتشرة على مستوى اجلمهورية، 
ح��ي��ث ي��وج��د ف��ى ك��ل ق��س��م ش��رط��ة م��ك��ت��ب خ���اص بالتأمينات 
االجتماعية، ويضاف إلى ذلك أن على رأس هذه املكاتب على 
مستوى كل محافظة توجد منطقة لإلشراف على تشغيل هذه 
املكاتب، ثم يأتى بعد ذلك دور املركز الرئيسى لصندوق التأمني 

االجتماعى .
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شهد وزير القوي العاملة محمد 
سعفان ، بديوان عام الوزارة ، 

توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية 
مسجد الدكتور مصطفى محمود ، 

يف إطار مشاركة منظمات املجتمع 
املدني  الدولة يف حتقيق التنمية 

الالزمة، واعترافا بهذا الدور  الفعال 
تنفيذا  ملبادرات الرئيس عبد الفتاح 

السيسي التي تهدف إلى حماية 
ورعاية العمالة املصرية بالداخل 

واخلارج، وخاصة العمالة غير 
املنتظمة  ليعيشوا حياة كرمية تليق 

بالعامل املصرى  وحتقق طموحاته 
وأحالمه.

وأك������د ال����وزي����ر أن ه�����ذا ال����ت����ع����اون ي��ه��دف 
الدولة  مؤسسات  كافة  مشاركة  إلى  تعميق 

املصرية  العمالة  رعاية وحماية  مبادرات  يف 
وخاصة العمالة غير املنتظمة، وتقدمي كافة 
س��ب��ل احل��م��اي��ة ل��ل��ع��ام��ل امل��ص��ري وذل����ك من 
خالل إصدار وثائق تأمني ، وتقدمي خدمات 
رع���اي���ة ط��ب��ي��ة وص��ح��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة  لهم ، 
اتفاق  بعد  أخ���رى  اجتماعية  خ��دم��ات  وأي���ة 
الطرفان عليها ويف حدود االعتمادات املالية 

املحددة من اجلمعية .
ال���ق���وي  وزارة  ع�����ن  ال�����ب�����روت�����وك�����ول  وق������ع 
اإلدارة  رئ��ي��س  العزيز  عبد  م��ج��دى  العاملة 
امل����رك����زي����ة ل��ل��ع��م��ال��ة غ���ي���ر امل���ن���ت���ظ���م���ة، وع���ن 
أحمد  م��ح��م��ود  ال��دك��ت��ور  مصطفى  جمعية 

اخلربوطلي رئيس مجلس إدارة اجلمعية .
وقدم الوزير الشكر للجمعية التي لطاملا 
امل��س��اع��دات يف وقت  ت��ق��دمي  ك��ان��ت سباقة يف 
احل��اج��ة لها ، وخ��اص��ة يف أى نشاط يخص 
تلك  يف  املشاركة  وتطلب   ، املصرية  العمالة 
األعمال، وتوفير الدعم الالزم لتقوم بدورها 

يف خدمة وتطوير ومتكني املجتمع املصري 
، منوها  ال��ك��رمي��ة  م��ن أج���ل حتقيق احل��ي��اة 
إلي أن اجلمعية شاركت يف توفير ع��ددا من 
التى مت  املنحة االستثنائية  املستحقني  يف 
بدء  عند  املنتظمة  غير  للعمالة  تقدميها 

جائحة كورونا .
ق�����دم رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة  م����ن ج���ان���ب���ه 
مشيرًا   ، للوزير  والتقدير  الشكر  اجلمعية 
أن اجل��م��ع��ي��ة م��ش��ه��رة م��ن��ذ 40 س��ن��ة، وت��ق��وم 
خ���الل���ه���ا ب���خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع امل����ص����ري ول��ه��ا 
العديد من األنشطة اإلجتماعية والصحية 
أم��وال  خ��الل  م��ن  للمواطنني  تقدمها  التي 
ال��ت��ب��رع��ات ال��ت��ى جت��م��ع��ه��ا ، م��ش��ي��را إل���ي أن 
وزارة القوى العاملة هى املختصة بالعمالة 
املصرية يف مختلف فئاتها فكان لزامًا علينا 
ال��ل��ج��وء إل��ي��ه��ا ع��ن��د ت��وف��ي��ر أوج����ه ال��رع��اي��ة 

الالزمة لتلك الفئات وقت احلاجة  .
وأوض����ح اخل��رب��وط��ل��ي أن ف��ئ��ة ال��ص��ي��ادي��ن 
م��ن ال��ف��ئ��ات ال��ت��ى ت��ق��دم��ت ل��ه��ا ال��ع��دي��د من 
أحوالهم  لتحسني   ، اجلمعية  يف  التبرعات 
وم��س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى أن ي��ح��ي��وا ح��ي��اة كرمية 
خ��اص��ة يف إط����ار امل����ب����ادرات ال��رئ��اس��ي��ة ال��ت��ي 
مت إط��الق��ه��ا ل��رع��اي��ة تلك ال��ف��ئ��ة، م��ؤك��دا أن 
اجل��م��ع��ي��ة ت��ع��ت��ب��ر ن��ف��س��ه��ا ط���رف���ًا رئ��ي��س��ي��ًا يف 
الفئة  س���واء  ل��ت��ل��ك  ال������الزم  ال���دع���م  ت��وف��ي��ر 
تأمينيًا أو إجتماعيًا لتوفير األم��ان لهم يف 

وطننا احلبيب . 
ح��ض��ر ال��ت��وق��ي��ع م���ن ال����وزارة إي����ه����اب عبد 
ل��ل��وزي��ر، ورض��ا  ال��ق��ان��ون��ي  ال��ع��اط��ي املستشار 
العربي مساعد املستشار املالى ، ومصطفي 

مجدي باحث مبكتب الوزير .
وم���ن اجل��م��ع��ي��ة  هاشم اح��م��د م��دي��ر ع��ام 
، وإبراهيم غامن أمني  املساعدات باجلمعية 
صندوق اجلمعية ، ووحيد سعيد ، وماجدة 
زه�����ران م��دي��ر امل��ك��ت��ب ال��ف��ن��ى مل��ج��ل��س إدارة 

اجلمعية.

»سعفان« يشهد توقيع مذكرة تفاهم في مجال 
الرعاية والحماية االجتماعية للعمالة المصرية
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تقديرًا لدوره الفعال في دعمها 
مبادرة » هنجملها « تكرم وزير القوى العاملة

عام  منسق  ق��ب��ط��ان،  محمد  قام املهندس 
ال��ق��وى  وزي�����ر  »ه��ن��ج��م��ل��ه��ا«  بتكرمي  م����ب����ادرة 
ب����إه����دائ����ه درع   ، ال���ع���ام���ل���ة م��ح��م��د س���ع���ف���ان 
امل����ب����ادرة ت��ق��دي��را ل�����دوره ال��ف��ع��ال وامل��ل��ح��وظ 
م��خ��ت��ل��ف  يف  دع�����م  امل�����ب�����ادرة  وأنشطتها  يف 

املحافظات
وال��ت��ق��دي��ر ألع��ض��اء  ال���وزي���ر  الشكر  وج���ه 
أن  م��ؤك��دًا   ، »هنجملها«  عمل  مبادرة  ف��ري��ق 
امل����ب����ادرة ت��س��ه��م يف ن��ش��ر ال���وع���ى ال��ب��ي��ئ��ى فى 
ات��س��اًق��ا م��ع ج��ه��ود احلكومة للتحول  م��ص��ر، 
نحو االقتصاد األخضر، كما تهدف إلى نشر 
أن  إل��ى  مشيرًا   ، للمواطنني،  البيئي  ال��وع��ي 
أشجار  زراع���ة  تستهدف  »هنجملها«  م��ب��ادرة 

مثمرة يف كافة املحافظات . 
وطالب الوزير فريق عمل املبادرة بضرورة 
بذل املزيد من اجلهد ال سيما يف تخيل افكار 

جديدة ومتنوعة خالل الفترة القادمة .
م��ن ج��ان��ب��ه أوض����ح » ق��ب��ط��ان » أن امل��ب��ادرة 
ت����ه����دف إل������ى زراع���������ة األش�����ج�����ار امل����ث����م����رة يف 
امل��ح��اف��ظ��ات وال���ق���رى واجل���ام���ع���ات امل��ص��ري��ة 
ال��وع��ي البيئي،  ال��رئ��ي��س��ي��ة ون��ش��ر  وال���ش���وارع 
املجتمعية  املشاركة  وذل��ك من خالل  تفعيل 

الهادفة.

137
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سعفان: إطالق تجريبي للبوابة الرقمية 
المعلوماتية بالتعاون مع  برنامج األغذية العالمي 

 أعلن وزير القوي العاملة 
محمد سعفان إطالق جتريبي 
للبوابة املعلوماتية املكانية يف 

أول يوليو املقبل، كاشفا عن أن 
البوابة سوف تتيح مؤشرات 

وبيانات تساعد يف اتخاذ القرار 
والتوجيه املالئم، وذلك من 

خالل تغذيتها بكافة البيانات 
اخلاصة باخلدمات التي تقدمها 

الوزارة.
ستتيح  ال��ب��واب��ة  أن  وأوض���ح  الوزير 
م���ؤش���رات ع���ن ب��ع��ض اخل���دم���ات ال��ت��ي 
ت��ق��دم��ه��ا ال�������وزارة خ��اص��ة يف م��ج��االت 
التدريب املهني ، والتشغيل ، والسالمة 
وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة ، وذل�����ك م���ن خ��الل 
خ����رائ����ط ج���غ���راف���ي���ة ت���ت���ي���ح ت��ف��اص��ي��ل 
ملراكز التدريب املهني الثابتة ووحدات 
 27 م��س��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ت��ن��ق��ل��ة  التدريب  
محافظة  ، فضالً عن مكاتب التشغيل 

التابعة للوزارة  .
 ج������اء ذل������ك خ������الل ل����ق����اء ال�����وزي�����ر، 

بديوان عام الوزارة ، منجستاب هايلي، املمثل 
املقيم ومدير مكتب القاهرة لبرنامج األغذية 
كبار  بحضور   ، املتحدة  التابع لألمم  العاملي 
م��س��ئ��ول��ى ال����������وزارة، ل��ب��ح��ث إط������الق ال���ب���واب���ة 
امل��ك��ان��ي��ة  للخدمات  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ال��رق��م��ي��ة 
بني  بالتعاون    »GIS « ال����وزارة  تقدمها  ال��ت��ي 

اجلانبني  .
ال��ل��ق��اء ق��د وجه  ال��وزي��ر ف��ى مستهل   وكان 
ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة العاملي 
بالقاهرة  مكتبه  يقدمه  ال���ذي  على  الدعم 
ل����ل����وزارة وح���رص���ه ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر واالرت���ق���اء 
ب����اخل����دم����ات ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا مم����ا ي���ص���ب يف 

مصلحة أبناء الوطن.
 ويف ن���ف���س ال���س���ي���اق وج����ه ال����وزي����ر رؤس�����اء 
ب��ال��وزارة  ال��ع��م��وم  امل��رك��زي��ة وم��دي��ري  اإلدارات 

ب��ال��ت��أك��د م���ن أن ك��اف��ة ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي س��وف 
تستخدم يف تغذية البوابة   من واقع  قواعد 
معلومات  مركز   خ��الل  م��ن  حقيقية  بيانات 
البوابة مؤشرات حقيقية  تتيح  ال��وزارة حتى 
ت��س��اع��د يف ات���خ���اذ ال�����ق�����رارات وال��ت��وج��ي��ه��ات 

الالزمة .
بالتعاون  سعادته  هايلي  أب��دى  جانبه  من 
مع وزارة القوي العاملة  ، مؤكدًا أن البرنامج 
يهدف إلى املساهمة يف حتقيق أهداف الوزارة 
والتي ستفيد العديد من الشباب والقطاعات 
أعضاء  وكل  للوزير،  الشكر  املختلفة، موجها 
فريق العمل املشترك القائم على هذه البوابة 

.
ال��ل��ق��اء مت ع���رض من����وذج للبوابة  وخ����الل 
التي  واألدوات  املالمح   أب���رز  ح���ول  ل��ل��ت��ش��اور 

تتيحها متهيدا إلطالقه رسميا .

ح��ض��ر ال��ل��ق��اء م���ن ج��ان��ب ال�������وزارة حسني 
صبري مستشار الوزارة للمعلومات والتحول 
ال���رق���م���ي، وإي����ه����اب ع��ب��د ال���ع���اط���ى امل��س��ت��ش��ار 
رئيس  امل��وج��ود  عبد  آم���ال  ل��ل��وزارة،  القانوني 
وخالد   ، اخلارجية  للعالقات  املركزية  اإلدارة 
القوي  لرعاية  املركزية  اإلدارة  رئيس  بكر  أبو 
العاملة ، وحسن الرداد رئيس اإلدارة املركزية 
ل��ش��ئ��ون مكتب ال���وزي���ر، وع���زت ع��م��ران رئيس 
س��وق  وم��ع��ل��وم��ات  للتشغيل  امل��رك��زي��ة  اإلدارة 
العمل ،  وسهير الليثي رئيس اإلدارة املركزية 
للسالمة والصحة املهنية ، وأمال لبيب رئيس 
اإلدارة املركزية للموارد البشرية ، واميان عبد 
الغني رئيس اإلدارة املركزية للمعلومات،ومن 
م��س��ئ��ول  ال����زه����ي����ري  آالء  امل���ن���ظ���م���ة  ج����ان����ب 
أنور  ومنه   ، احلكومية  اجلهات  مع  العالقات 

مسؤول بالبرنامج.
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وزير القوى العاملة : وضع الحلول العاجلة  لتطوير 
فروع الجامعة العمالية بالمحافظات

ع��ق��د محمد س��ع��ف��ان وزي���ر ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة ، ب��دي��وان ع���ام ال����وزارة 
متهيدا  الثقافية العمالية ،  املؤسسة  ملجلس إدارة  مهما  ، اجتماعا 
لوضع احللول العاجلة فيما يخص تطوير فروع اجلامعة العمالية 

باملحافظات ، واجلهات التي ميكن التعاون معها فى هذا الشأن  .
احل��ض��ور  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  ال���وزي���ر  ه��ن��أ  ال��ل��ق��اء  مستهل  يف 
بحلول شهر رمضان الكرمي ، مشيرًا إلى أنه التقى فى عدة إجتماعات 
مع بعض اجلهات التى ترغب فى االستثمار فى اجلامعة لتطويرها 
مع   ، العملية  لتلك  ال��الزم��ة  واملالية  القانونية  اإلج����راءات  ووض��ع   ،
الالزمة  وال��ش��روط  امل��واص��ف��ات  إع��ط��اء مكتب استشاري مهمة وض��ع 
امل��ق��ارن��ات  وي��ع��د  املستثمرين  ع���روض  بتلقي  وي��ق��وم  العملية  لتلك 

ويختار أفضلها .
ال��ف��روع اجل��اه��زة للتشغيل  البدء فى تشغيل  ال��وزي��ر سرعة  ووج��ه 
واملنصورة   ، نصر  مبدينة  الفندقة  وشعبة  الشيخ،  كفر  ف��رع  ومنها   ،
كبيرة يف  مالية  إلي مصروفات  كونها ال حتتاج  وذل��ك  واإلسكندرية، 
جتهيزها  باملعدات واألدوات ،  للبدء فى العمل بهذه الفروع فى شهر 
سبتمبر القادم ، وميكن من خالل إيراد التشغيل متويل عملية تطوير 

باقى فروع اجلامعة تباعا فى محافظات اجلمهورية .
وشدد الوزير على ضرورة العمل على إعداد اللوائح املنظمة للعمل 
ال��ف��روع يف سبتمبر  ف��ى تطوير  ال��ب��دء  داخ��ل اجلامعة وف��روع��ه��ا قبل 
القادم حتى يتم العمل وفق اللوائح املتفق عليها واملعتمدة ، لتحديد 
أعمال العاملني بها ، وتوفير املوارد املالية الالزمة للوفاء باملصروفات 

واالحتياجات الثابتة .
ال��وزي��ر ض���رورة  البدء ف��ى مخاطبة اإلن��ت��اج احل��رب��ي ليكون  وأك���د 
املطور القائم بأعمال تطوير الفروع ، وذلك بناء على التجربة التي 

باألعمال  ليقوم   ، جناحها  واث��ب��ت��ت  اجل��ام��ع��ة  وب��ني  بينه  فيما  مت��ت 
العالى فى مالحظاتها على  تطوير  التعليم  املطلوبة من قبل وزارة 
الفروع ، مع تقسيم العمل على مراحل زمنية ومكانية ، أولها البدء 
فى تشغيل األربعة فروع اجلاهزة ، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي .
وطلب الوزير مع أعضاء املجلس توصيف كل فرع من فروع اجلامعة 
كل  يف  أدواره����م  وتوصيف  موظفيها  أع���داد  حتديد  م��ع  باملحافظات 
فرع من الفروع ، مع حتديد رواتبهم واملهام الوظيفية التى يقومون 
بها ، وابتكار أدوار جديدة لهم تساعد فى توفير امل��وارد الالزمة التي 

حتتاجها اجلامعة .
من جانبه أوضح عبد املنعم اجلمل رئيس النقابة العامة للعاملني 
بالبناء واألخشاب ، وعضو مجلس إدارة املؤسسة الثقافية العمالية  ، 
أنه خالل الفترة السابقة مت البحث عن حلول ملسالة التطوير سواء 
أو  مستثمرين  كانوا  س��واء  اجلهات  بعض  مع  بالتعاون  أو  بالشراكة 
بنوك لتوفير املوارد املالية الالزمة لعملية التطوير وتسديد الديون 

وفقًا للوائح اخلاصة بالعمل داخل املؤسسة.
العامة للعاملني  النقابة  النقيب رئيس  السعيد   حضر االجتماع 
ب��اإلن��ت��اج احل��رب��ي وع��ض��و م��ج��ل��س إدارة امل��ؤس��س��ة  ، م��ح��م��د ج��ب��ران 
رئ��ي��س ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني ب��ال��ب��ت��رول وامل���ش���رف ال���ع���ام على 
املؤسسة واجلامعة ، وإبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للعاملني 
باالتصاالت ، وعضو مجلس إدارة املؤسسة، وأحمد يوسف ممثل وزارة 
القوي العاملة يف مجلس اإلدارة، وعلى أمني على ممثل وزارة التجارة 
وأش��رف   ، باملؤسسة  القانونية  الشئون  مدير  طه  وخالد  والصناعة، 
ف��اروق  وإمي���ان   ، العمالية  واجلامعة  املؤسسة  ع��ام  مستشار  ابراهيم 

مقرر املجلس.

البدء بالفروع األربع الجاهزة للتشغيل للدراسة بها من سبتمبر المقبل
التعاقد مع اإلنتاج الحربي لتطوير الفروع وفقا لمالحظات التعليم العالي

تعديل اللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعة وفروعها 
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سعفان يهنئ رئيس هيئة قناة السويس
 بانتهاء أزمة السفينة العالقة

الحترامها االتفاقيات الدولية المصدقة عليها
مصر خارج قائمة المالحظات األولية

 التي تناقش أمام مؤتمر العمل الدولي المقبل بجنيف

.. ويتلقى برقية شكر
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان برقية شكر 
وتقدير من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس 
يحمل  وال��ذى  خطابكم  السرور  ببالغ  »تلقيت  فيها:  ق��ال 
التهنئة املقدمة لنا وجلميع العاملني بهيئة قناة السويس 
عالقة  كانت  التى  »ايفرجيفن«  السفينة  أزم��ة  إن��ه��اء  ف��ى 
الذى  البطولى  وال���دور  السويس  لقناة  املالحى  باملجرى 

قام به العاملون بالهيئة وإعادة املالحة لقناة السويس .
وأع���رب الفريق أس��ام��ة رب��ي��ع ع��ن ش��ك��ره وت��ق��دي��ره لهذه 
واالزده���ار  التقدم  العاملة  القوى  لوزير  متمنيا  التهنئة 

للنهوض بوطننا احلبيب.
وأش����اد س��ع��ف��ان ف��ى ب��رق��ي��ة تهنئته ل��رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة قناة 
إن���ه���اء األزم������ة م���ق���درًا  ف���ى  ال��ك��ب��ي��رة  ب��اجل��ه��ود  السويس  
ما أثبته عظمة وقدرة عمال الهيئة الذين سطروا ملحمة 
اآلن  ال��ع��ال��م  ي��ت��ح��دث عنها  السفينة،  ت��ع��ومي  ف��ى  وط��ن��ي��ة 

بسواعد وفكر مصرى خالص  .
ك��م��ا ت��ل��ق��ى وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ب��رق��ي��ة مم��اث��ل��ة من 
ال��دك��ت��ور ح��س��ام ال���دي���ن م��ص��ط��ف��ى ك��م��ال رئ��ي��س ال��ن��ق��اب��ة 
هذا  ف��ى  برقيته  على  ردا  البحرى  النقل  ألع��م��ال  العامة 

الشأن .

سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزي��ر  هنأ 
ال���ف���ري���ق أس����ام����ة رب���ي���ع رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة ق��ن��اة 
أزم����ة السفينة  ان��ت��ه��اء  ال��س��وي��س مب��ن��اس��ب��ة 

العالقة باملجرى املالحى للقناة.
لرئيس  تهنئته  برقية  ف��ى  سعفان  وأش���اد 
هيئة ق��ن��اة ال��س��وي��س ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��ي��رة فى 
العالقة  »إيفرجيفني«  السفينة  أزم��ة  إنهاء 
أثبته  م���ا   امل��الح��ى للقناة م��ق��درا  ب��امل��ج��رى 
سطروا  ال��ذي��ن  الهيئة  ع��م��ال  وق���درة  عظمة 
ملحمة وطنية فى تعومي السفينة، يتحدث 
ع��ن��ه��ا ال��ع��ال��م اآلن ب��س��واع��د وف��ك��ر م��ص��رى 

خالص  .
وأع���رب ال��وزي��ر ع��ن ت��ق��دي��ره العميق لكل 
اجلهود التى بذلها جميع العاملني املصريني 
الذى  البطولى  وال��دور  السويس  بهيئة قناة 
ق��ام��وا ب��ه إلن��ه��اء ه��ذه األزم���ة راف��ع��ني راي��ات 
الوطن عاليا بإخالص واجتهاد مؤكدا أنها 

هى أهم سمة من سماتهم .
ك���م���ا أع�������رب ع�����ن مت���ن���ي���ات���ه ل���ه���ي���ئ���ة ق���ن���اة 
والنهوض  التقدم  املوقرة استمرار  السويس 

بوطننا الغالى والعزيز .

الفريق أسامة ربيع

الدولية  العمل  أن منظمة  العاملة محمد سعفان،  القوى  وزير  أعلن 
املخالفة  للدول  الفردية  للحاالت  األولية  املالحظات  قائمة   أصدرت 
البعض  عليها  يطلق  والتي  الدولية،  والتوصيات  االتفاقيات  ألحكام 
مؤكدا   ، مصر  اسم  من  القائمة  هذا  خلت  وقد   ، السوداء«  »القائمة 
مواءمة  على  وتعمل  عليها،  املصدقة  االتفاقيات  حتترم  مصر  أن 

تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات املنظمة.
العمل  إدارة معايير  تلقت خطابًا بذلك من  الوزارة  إن  الوزير:  وقال 
من  مصر  اسم  خلو  يفيد  بجنيف،  الدولية  العمل  ومنظمة  الدولية 
قائمة املالحظات األولية للحاالت الفردية ، يف حني تضمنت القائمة 
لم  باملنظمة  أعضاء  أخرى  وأفريقية، فضال عن دول  40 دولة عربية 
وانتهاكها  عليها،  املصدقة  الدولية  العمل  اتفاقيات  بتطبيق  تلتزم 

حقوق العمل والعمال. 
ومن املقرر أن يتم مناقشة حاالت هذه الدول يف أثناء إنعقاد الدورة 
١0٩ ملؤمتر العمل الدولي املقرر عقده افتراضيا خالل شهر يونيو ٢0٢١ 
مبشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال  ١87دولة عضوا فى منظمة 
التزام تلك  الدولية، واخلروج باستنتاجات محددة بشأن مدى  العمل 

الدول باتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.
يذكر أن قائمة احلاالت الفردية تصدر يف أبريل من كل عام بعدد 40 
دولة يتم اختصارها إلى ٢4 دولة يتم مناقشة حاالت هذه الدول أثناء 

إنعقاد املؤمتر بلجنة تطبيق االتفاقيات الدولية »جلنة املعايير«.
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رئيس النقابة العامة

أحمد السيد عبداملقصود الدبيكى
األمين العام

منى السيد حبيب
أمين الصندوق

خالد فتحى عبد الكريم

نثمن جهد فخامة الرئيس 

عبد الفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

 وندعم مصر فى خطة التنمية
وفى المجال الطبى بتطوير التعليم ..

التعليم هدفنا األساسي والرئيسى منذ إنشاء النقابة 
على مدار أكثر من عشر سنوات لتطوير المعاهد الفنية الصحية 

ونقل تبعيتها إلي وزارة التعليم العالى 
وتحويلها إلى كليات علوم صحية و١2 معهدا 

كامل البنية التحتية والموظفين ولن تكلف ميزانية الدولة
وندعم التعليم الطبى المستمر

كما نشكر سيادته فى التعاون ومد كل العون إلى وزارة الصحة واالجهزة الطبية 
للحد من انتشار فيروس كورونا 

منى السيد حبيب

النقابة العامة للعلوم الصحية

أحمد السيد عبداملقصود الدبيكى خالد فتحى عبد الكرمي

تهنئ عمال مصر 

وفخامة الرئيس 

عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
ومحمد محمود سعفان 

 وزير القوى العاملة 

بعيد العمال
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 وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

جبالى محمد جبالى
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج
 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر
 بمناسبة

 عيد العمال

حسن شحاتة

النقابة العامة ألعمال النقل الجوى
ولجانها الفرعية

على كل مايبذل من الدولة املصرية ملواجهه تداعيات وباء كورونا موجهني كل الشكر والتقدير 
للقوات املسلحة والشرطة وجيش مصر األبيض على  جهودهم فى هذا اخلصوص

محمد محمود سعفان جبالى محمد جبالى 

برئاسة حسن شحاتة
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية

رئيس النقابة العامة

حسن شحاتة

 األمين العام  

شريف حمودة

 امين الصندوق 

محمد سليم

شريف حمودة محمد سليم



رئيس النقابة العامة

عيد عبد الفتاح مرسال
 األمين العام  

رمضان ضوى محمد

 امين الصندوق 

سامى محمد رزق

سامى محمد رزق

النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد 
واستصالح األراضى ونقاباتها الفرعية ولجانها النقابية

برئاسة عيد مرسال
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
على كل مايبذل من الدولة املصرية ملواجهه تداعيات وباء كورونا 

موجهني كل الشكر والتقدير 
للقوات املسلحة والشرطة وجيش مصر األبيض 

على  جهودهم فى هذا اخلصوص

عيد مرسالرمضان ضوى محمد

 وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

جبالى محمد جبالى

 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر
سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج

 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر
 بمناسبة

 عيد العمال
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رئيس النقابة العامة

خالد عبد اللطيف عيش  األمين العام  

هشام محمد معروف
 امين الصندوق 

سيد أبو بكر محمد حسن

 وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

جبالى محمد جبالى
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج
 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر
 بمناسبة

 عيد العمال

خالد عبد اللطيف عيش

النقابة العامة للعاملين بالصناعات 
الغذائية ولجانها الفرعية

على كل مايبذل من الدولة املصرية ملواجهه تداعيات وباء كورونا موجهني كل الشكر والتقدير 
للقوات املسلحة والشرطة وجيش مصر األبيض على  جهودهم فى هذا اخلصوص

محمد محمود سعفان جبالى محمد جبالى 

برئاسة خالد عبد اللطيف عيش
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية

سيد أبو بكر محمد حسنهشام محمد معروف
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هشام جالل سالم هشام أحمد عبداللطيف

رئيس النقابة العامة

هشام فاروق المهيرى  األمين العام  

هشام أحمد عبداللطيف
 امين الصندوق 

هشام جالل سالم

هشام فاروق املهيرى

النقابة العامة  للخدمات اإل دارية واالجتماعية 
 ولجانها النقابية

برئاسة هشام فاروق املهيرى 
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
على كل مايبذل من الدولة املصرية ملواجهه تداعيات 

وباء كورونا موجهني كل الشكر والتقدير 
للقوات املسلحة والشرطة وجيش مصر األبيض على  

جهودهم فى هذا اخلصوص

محمد محمود سعفان جبالى محمد جبالى 

 وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

جبالى محمد جبالى
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج
 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر
 بمناسبة

 عيد العمال
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رئيس النقابة العامة

د. حسام الدين مصطفى  األمين العام  

حافظ المحالوى
 امين الصندوق 

أحمد حلمى أحمد

 وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

جبالى محمد جبالى
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج
 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر
 بمناسبة

 عيد العمال

د. حسام الدين مصطفى

النقابة العامة ألعمال النقل البحرى
ولجانها النقابية

على كل ما يبذل من الدولة املصرية ملواجهة تداعيات وباء كورونا موجهني كل الشكر والتقدير 
للقوات املسلحة والشرطة وجيش مصر األبيض على  جهودهم فى هذا اخلصوص

محمد محمود سعفان جبالى محمد جبالى 

برئاسة د. حسام الدين مصطفى
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية

أحمد حلمى أحمدحافظ املحالوى
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رئيس النقابة العامة

محمد أحمد عبدالحليم
 األمين العام  

ناجح جمعة عيسى

أمين الصندوق 

رمضان على ابراهيم

رمضان على ابراهيم ناجح جمعة حسن

 وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

جبالى محمد جبالى
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج
 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر
 بمناسبة

 عيد العمال

النقابة العامة للمناجم والمحاجر 
 ولجانها الفرعية

برئاسة  محمد أحمد عبداحلليم 
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
على كل مايبذل من الدولة املصرية ملواجهه تداعيات وباء 

كورونا موجهني كل الشكر والتقدير 
للقوات املسلحة والشرطة وجيش مصر األبيض على  

جهودهم فى هذا اخلصوص

محمد محمود سعفان محمد أحمد عبداحلليمجبالى محمد جبالى 



 وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

جبالى محمد جبالى
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج
 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر
 بمناسبة

 عيد العمال

د. عادل نظمى على

النقابة العامة للعاملين بالمرافق  
العامة ولجانها النقابية

على كل مايبذل من الدولة املصرية ملواجهة تداعيات وباء كورونا موجهني كل الشكر والتقدير 
للقوات املسلحة والشرطة وجيش مصر األبيض على  جهودهم فى هذا اخلصوص

محمد محمود سعفان جبالى محمد جبالى 

برئاسة  د. عادل نظمى على
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية

رئيس النقابة العامة
نائب رئيس االتحاد الدولى للخدمات

د. عادل نظمى على
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هشام عبد العزيز رضوان
 وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

جبالى محمد جبالى
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج
 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر
 بمناسبة

 عيد العمال

النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى
ولجانها  النقابية

برئاسة هشام عبد العزيز رضوان 
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
على كل مايبذل من الدولة املصرية ملواجهة تداعيات 

وباء كورونا موجهني كل الشكر والتقدير 
للقوات املسلحة والشرطة وجيش مصر األبيض على  

جهودهم فى هذا اخلصوص

محمد محمود سعفان رمضان مصيلحى عبدالعزيز

رئيس النقابة العامة

هشام عبد العزيز رضوان

 األمين العام  

محمود قاسم

 امين الصندوق 

رمضان مصيلحى عبدالعزيز
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العمل مايو ٢٠٢١

فى ترتيب أولويات احلياة الكرمية يأتى السكن بعد املأكل وامللبس، 
باختالف مستواها  أس��رة ألس��رة  م��ن  ال��ك��رمي  السكن  ويختلف معنى 
االجتماعى والثقافى واالقتصادى ... وخالل الثالثني عاما املاضية، 
توقفت أح��الم الشباب فى احلصول على شقة  - إال من رح��م رب��ى –  
ماليني الشباب واألسر سنويا فى احتياج ملسكن مناسب » طلب متزايد 
»  مقابل آالف الشقق امل��ع��روض��ة، س��واء ف��ى امل��دن اجل��دي��دة أو داخ��ل 
حزام  املدينة الضيق » عرض أقل » .. ومع ارتفاع األسعار وانخفاض 

املعروض بدأت املشكلة، وزادت الفجوة بني العرض والطلب.
أزمة اإلسكان 

جتريف  وامل���راك���ز..  ب��امل��دن  املخالفة   املبانى  آالف  النتيجة  وك��ان��ت 
األراضى الزراعية والبناء عليها ..انتشار العشوائيات .. رد حلم آالف 
الشباب فى حياه آمنة ومستقرة...عام بعد عام زادت املشكلة وتعقدت 
رغم مئات املؤمترات العلمية التى وضعت يدها على املشكلة، وأوصت 
واستفحلت  ج����دوى،  دون  ال��ب��ن��اء  ف��ى  ب��ال��ت��وس��ع  املتعاقبة  احل��ك��وم��ات 
وب��ات األم��ر خطيرا على حياة  أزم��ة اإلسكان، وتوحشت العشوائيات، 

اإلنسان واملجتمع.
حتى قررت الدولة التعامل مع هذا امللف اخلطير واملتشعب سواء 
على  البناء  مواجهة  أو  املخالف،  والبناء  للعشوائيات  التصدى  ف��ى 
األراضى الزراعية، والذى يعد قضية أمن قومى ال تقل خطورته عن 
الفتاح السيسى  الرئيس عبد  النهضة األثيوبى، - كما قال  بناء سد 

-  م��ش��ددا على ض���رورة اح��ت��رام ال��ق��ان��ون، وتنفيذ ق��رار ال��دول��ة بوقف 
املخالف  البناء  البناء حتى إصدار اشتراطات جديدة متنع استمرار 
والعشوائيات، ومطالبا املحافظني ومديرى األمن مبعاقبة أى مخالف 

للقانون،  فى املدن والقرى.
وأدرك الرئيس السيسى أن حل مشاكل اإلسكان فى مصر تتركز فى 
 – قوله  حد  على   – واملصريني  مبصر  تليق  مساكن  بناء  فى  التوسع 
قائال : » إن الدولة املصرية أخذت عهدا على نفسها أال تقوم بتنفيذ 
تفهمت  أن  بعد  خ��اص��ة  وامل��ص��ري��ني،  مبصر  يليق  بشكل  إال  ش��ىء  أى 
احلكومة رغبة الشباب املصرى فى التملك وليس اإليجار، وبالتالى 

كان التوسع احلقيقى فى توفير شقق بأسعار مناسبة إمكاناتهم.
مصر 2052

 5 بنائها خ��الل  م��ن  انتهت احلكومة  وح��دة سكنية  ح��وال��ى مليون 
سنوات من 2014 إلى 30 يونيو عام 2020، ضمن املخطط االستراتيجى 
وزي��ر اإلسكان  الدكتور عاصم اجل��زار  ملصر 2052، بحسب تصريحات 
وامل���راف���ق وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��م��ران��ي��ة، م��ؤك��دا أن احل��ك��وم��ة ت��ع��م��ل على 
املتمثل  القومى  الهدف  توفير 14 مجتمعا عمرانيا جديدا لتحقيق 
مبضاعفة املعمور املصري، وخلق فرص عمل جديدة فى كل مجاالت 

التنمية .
وق���ال اجل���زار : إن ج��ه��ود ال����وزارة ال تقتصر على إن��ش��اء ال��وح��دات 
متلك  ف��ى  امل��واط��ن��ني  رغ��ب��ة  حتقيق  على  تعمل  ب��ل  فحسب،  السكنية 

» كل مواطن هيطلب شقة فى مصر هنديهاله .. هنيَسر لك ما أمَكن .. هنمول لك بتمويل منخفض التكلفة يناسب 
إمكاناتك، ونحاول نساعدك فى الحصول على ما تطلب.. بس انت تجهز معانا« ... كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى خالل 

افتتاحه عدد من املشروعات القومية، مؤكدا على اقرتاب حلم طال انتظاره سنوات طويلة، وبسبب طول اإلنتظار وقعت مصر 
فى العديد من املشاكل البيئية واالجتماعية، متمثلة فى انتشار العشوائيات والبناء املخالف.

» وبدأ الحلم .. التوسع فى برنامج اإلسكان االجتماعى لشريحة الشباب ومحدودى الدخل من اإلعالن الخامس حتى 
الخامس عشر، أو اإلسكان االجتماعى املتوسط »سكن مصر- دار مصر« لإلسكان الفاخر فى مشروع »جنة« ، سكن لكل 

املصريني ، اإلسكان االجتماعى  ) شقة لكل مواطن (، سكن كريم ، مبادرة الرئيس للتمويل العقارى الجديدة، واملعنى بالفئات 
التى ال تستطيع شراء وحدات فى مشروعات خاصة، وفى الوقت نفسه ال ينطبق عليها شروط اإلسكان االجتماعى... وغريها 

الكثري من الربامج واملشروعات التى تنفذها الدولة فى هدوء وصمت، بهدف التوسع فى مجاالت اإلسكان، لتوفري وحدات 
سكنية مناسبة لفئات الدخل املختلفة، بداية من محدودى الدخل وصوال لإلسكان الفاخر واملتميز ».

السطور القادمة تستعرض مشروعات وبرامج الحكومة املصرية، لتوفري وحدات سكنية للمصريني مهما كان دخلهم، 
ومستواهم االجتماعي.

تعددت األسباب .. 
والسكن لكل المصريين

تقرير: انتصار سليمان
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 ،2020 ح��ت��ى   2014 م���ن  ال��ف��ت��رة  خ���الل  مت  ح��ي��ث  اخل�����اص،  مسكنهم 
طرح 328 ألف قطعة أرض ملختلف شرائح املجتمع )أراض��ى إسكان: 

اجتماعى – متميز – أكثر متيزًا.
أضاف: أولت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماًما كبيًرا 
ب��ق��ض��اي��ا تتعلق ب��اإلس��ك��ان وت��وف��ي��ر ح��ي��اه ك��رمي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، منها 
مد  املخططة،  غير  واملناطق  اآلمنة،  غير  العشوائية  املناطق  تطوير 
وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل توفير كوب 
م��ي��اه نظيف ل��ل��م��واط��ن��ني، وم��ع��اجل��ة م��ي��اه ال��ص��رف ال��ص��ح��ي، وإع���ادة 

استخدامها فى األغراض املخصصة لذلك.
خطوط متوازية

وفى نفس اإلطار قال خالد عباس نائب وزير اإلسكان للمشروعات 
القومية، إن هناك مخططا استراتيجيا للتنمية العمرانية فى مصر 
 160 إل��ى  وقتها  ع��دد سكان مصر  أن يصل  ، متوقعا   2052 ع��ام  حتى 
مليون نسمة فى حال السيطرة على الزيادة السكانية، ومن ثم تضع 
الدولة خططها العمرانية لهذا الوقت من االَن، مشيرا إلى أن الدولة 
السكانية، وتسعى ج��اه��دة ملضاعفة  ال��زي��ادة  م��ع  س��ب��اق  ف��ى  امل��ص��ري��ة 

املعمور إلى 14% واستيعاب هذه الزيادة.
أضاف: قبل سنوات كانت معدالت التنمية أقل، والوحدات السكنية 
ويلجأون  الدولة  يسبقون  املواطنون  كان  وبالتالى  الطلب،  تغطى  ال 
هناك  يعد  لم  االستراتيجى  املخطط  تنفيذ  مع  ولكن  للعشوائيات، 
وج���ود ل��ع��ش��وائ��ي��ات ج���دي���دة، ألن ه��ن��اك ح��ي��اة ك��رمي��ة ف��ى امل��ش��روع��ات 

اجلديدة.
وت���اب���ع: نعمل أي��ض��ا ب��ال��ت��وازى م��ع ص��ن��دوق ت��ط��وي��ر ال��ع��ش��وائ��ي��ات، 
فى  األخ��ذ  مع  العشوائية،  املناطق  لسكان  البديل  السكن  توفير  فى 
فكر  هو  وه��ذا  املساكن،  توفير  مع  بالتوازى  اخلدمات  توفير  االعتبار 
مشاريع اإلسكان احلديثة، فلدينا عدد من املشاريع تعانى من نقص 
بناء  يتم  املساكن، حيث  بناء  األولوية هى  كانت  اخلدمات نظرا ألنه 
ري��اض��ى وحضانة،  وامل���ول وملعب وم��رك��ز  وال��وح��دة الصحية  امل��درس��ة 
العناصر  ه���ذه  فيها  ت��ت��وف��ر  االج��ت��م��اع��ى  اإلس���ك���ان  م��ش��اري��ع  فجميع 

بجانب املساكن.
منهج جديد

 وب�����دوره أث��ن��ى ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��ي��م ق��ن��اوي أس��ت��اذ ورئ��ي��س قسم 
اقتحام  على  األزه���ر  جامعة  الهندسة  بكلية  ال��ع��م��ران��ى  التخطيط 
لهذا  الرئيس  تطرق  حيث  ومتشعب،  شائك  مللف  السياسية  اإلدارة 
امل��ل��ف م��ن زواي�����اه ال��ث��الث��ة وه���ى قضية ال��ع��ش��وائ��ي��ات، قضية ال��زي��ادة 

السكانية، قضية أزمة اإلسكان، أو مبعنى أدق سد العجز احلالى من 
اإلسكان وتوفير االحتياج املستقبلي .

أن هذه  العمرانية  التنمية  ف��ى مجال  امل��ع��روف  م��ن   : ق��ن��اوى  وق��ال 
ال��ب��ع��ض ارت��ب��اًط��ا وث��ي��ًق��ا، وتعد  ال��ق��ض��اي��ا ال��ث��الث م��رت��ب��ط��ة ببعضها 
األضالع الثالثة ملا يسمى » أزمة اإلسكان » ، الفتا إلى املنهج اجلديد 
فى التعامل مع أزمة اإلسكان، حيث تزامن تطوير ونقل العشوائيات 
يأتى  وم��س��ت��ق��رة،  َام��ن��ة  سكنية  مجمعات  ف��ى  لهم  ال��ب��دي��ل  توفير  م��ع 
ذلك فى ظل التوسع البناء وتوفير وح��دات سكنية لشرائح املجتمع 
تكامل  إل��ى  منوها  اجل��دي��دة،  العشوائيات  ووق��ف  للتصدى  املختلفة، 
وتناغم مؤسسات الدولة فى التعامل مع هذا امللف بشكل فوق املمتاز، 
ق���رار وق���ف ال��ب��ن��اء 6 ش��ه��ور، ح��ت��ى ت��ض��ع ال��دول��ة اش��ت��راط��ات ومعايير 
ج���دي���دة،  ت���زام���ن م���ع ت��ص��دى امل��ح��اف��ظ��ني ل��ل��ب��ن��اء امل��خ��ال��ف وامل��ب��ان��ى 
الشباب للسكن فى  أن يلجأ  املنطقى  املخالفة، وبالتالى لم يعد من 
توافر وحدات  العشوائية، خاصة فى ظل  املناطق  أو  املخالفة  املبانى 

سكنية مناسبة لشريحته االجتماعية وقدرته املالية.
اإلسكان املتوسط

من جانبها أكدت مها عبد الرازق العضو املنتدب لشركة مصر إلدارة 
امل��ال��ى واالس��ت��ث��م��ارى أن حلم احل��ص��ول على شقة  العقارية  األص���ول 
فى مصر لم يعد مستحيال فى إط��ار م��ب��ادرات الدولة لتوفير جميع 
بالتعاون مع مشروعات  اإلسكان على مستوى اجلمهورية  مستويات 

القطاع اخلاص.
وقالت عبد الرزاق: إن خطوة تسجيل عقارات مصر جاءت كخطوة 
مكملة حلل أزمة اإلسكان واحلفاظ على الثروة العقارية، وتعد شهادة 
ميالد للسكن الذى تعيش فيه، وكذلك تعطيه الشرعية القانونية فى 

السكن القابل للتسجيل يشترط فيه أن يكون خاليا من املخالفات.
إن هناك نقصا فى  ال���رازق«  »عبد  قالت  املتوسط  اإلس��ك��ان  وح��ول 
اإلسكان املتوسط رغم االحتياج الشديد له، لذا قامت الدولة والقطاع 
اخلاص ببناء عقارات بأمتار تتراوح ما بني 60م إلى 150 م وذلك حتى 
تتمكن من سد الفجوة بني الطلب والعرض، شريطة أن يكون العقار 
اخلاص مبتوسطى الدخل كامل التشطيب نظرا لوجود تضخم فى 
الوحدات السكنية غير املشطبة والتى ال تخضع للمبادرة وذلك حلث 
أصحابها على سرعة تشطيبها إلدخالها فى املبادرة لالستفادة منها.. 
وتوقيع  السكن،  العقاريني لعرض وح��دات جاهزة  املطورين  دفع  مما 
والشركات لتقسيط ثمن تلك  البنوك  البروتوكوالت مع  العديد من 

الوحدات لفترات وصلت إلى عشرين عاما.
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الكويت :

سعفان : صرف المستحقات المتأخرة  لصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب الفيديو .. ويتابع آخر قتل إثر مشاجرة
المنتشر علي مواقع التواصل االجتماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالكويت

سعفان يتابع حالة المصري المطعون بسكن بالكويت.. 
ويؤكد: حقوقه محفوظة

أصَدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات 
مل��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي ال��ت��اب��ع ل���ل���وزارة ب��ال��س��ف��ارة 
امل��ص��ري��ة ب��ال��ك��وي��ت مب��ت��اب��ع��ة امل��س��ت��ح��ق��ات ال��ع��م��ال��ي��ة، 
والديه الشرعية التى يتحملها اجلاني عن قتل علي 
بينهما  نشبت  م��ش��اج��رة  إث���ر   ، ح��س��ن  اليمني  محمد 
ع��ن خالص  ال��وزي��ر  وأع���رب  الكويت،  وهما يعمالن يف 
تعازيه ألسرة املتويف وأن يلهمهم اهلل الصبر والسلوان، 
والتواصل مع ذويهم بالتنسيق مع القنصلية املصرية 

ملتابعة التحقيقات ونقل جثمان املتوفى للقاهرة.
ت��ل��ق��ى  وزي����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة ت���ق���ري���ًرا م���ن امل��ل��ح��ق 
ال��ع��م��ال��ي أح���م���د إب���راه���ي���م رئ���ي���س امل��ك��ت��ب ال��ع��م��ال��ي 
اجلاني  على  القبض  مت  أن��ه  إل��ى  فيه  أش��ار  بالكويت، 
وي����دع����ى م���ح���م���د ع���ب���د ال���رح���م���ن ال���س���م���ان ج���اه���ن، 
وال��وظ��ي��ف��ة م��ع��ق��ب ق��ض��اي��ا وي��ع��م��ل مب��ك��ت��ب م��ح��ام��اه، 
مشيرا إل��ي أن��ه مت قيد القضية  حتت رق��م 39/ 2021 
جنايات خيطان ، وجاري متابعة مستحقات القتيل ، 

والدية الشرعية التي يتحملها اجلاني.
ي��ذك��ر أن امل��ش��اج��رة نشبت ب��ن ك��ل م��ن علي محمد 
الكويتي 267101203213  املدني  الرقم  اليمني حسن، 
، ومحمد عبد الرحمن السمان جاهن، الرقم املدنى 
ويعمل   ، ق��ض��اي��ا  م��ع��ق��ب  ال��وظ��ي��ف��ة   279010٥02769
يف  وقعت  التي  املشاجرة  أفضت  وقد  محاماه،  مبكتب 
يد  علي   ، األول  مقتل  إل��ي  بالكويت  خيطان  منطقة 
الكشف عن  ول��م يتم   ، القبض عليه  ال��ذي مت  الثاني 

كواليس املشاجرة.

التابع  العمالى  التمثيل  مكتب  أن  سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي��ر  أعلن 
للمواطن  العمالية  اخلالفات  تسوية  استطاع  بالكويت  املصرية  بالسفارة  للوزارة 
املصري محمد كامل جعفر ويعمل بإحدى املدارس الكويتية حارس أمن على كفالة 

شركة للخدمات األمنية واحلراسات. 
وكلف  الوزير مكتب التمثيل العمالى بالكويت مبتابعة مشكلة املواطن املصري 
الكويتية  التربية  ل��وزارة  التابعة  امل��دارس  ال��ذي يعمل بإحدى  محمد كامل جعفر 

علي وظيفة حارس أمن على كفالة شركة للخدمات األمنية واحلراسات. 
وتلقي الوزير تقريرا من  امللحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل 
البحيرة، متزوج  املذكور من محافظة  املواطن املصري  أن  العمالى بالكويت يفيد 
راتبه  توقف ص��رف  ويتضرر من   ، 20 عاما  بالشركة منذ  ويعمل  أطفال،   3 ويعول 
الشهري منذ شهر نوفمبر 2020 ،على الرغم من التزامه بالعمل خالل املدة التي 

توقف عنها الراتب.
وأشار امللحق العمالي يف تقريره للوزير إلي أنه مت التواصل مع املسئولن بوزارة 
التربية الذين وعدوا مسئول الشركة بإنهاء إجراءات صرف املتأخرات دفعة واحدة، 
وتعهد املسؤول بصرف راتب شهر فورا من ميزانية الشركة مع صرف كافة الرواتب 

املتأخرة األخرى لكافة العاملن فور ورودها من وزارة التربية.
ق��د نشر مقطع فيديو على وسائل  امل��ص��ري محمد كامل جعفر  امل��واط��ن  وك��ان 
التواصل االجتماعي منذ 19 أبريل اجلاري يستغيث باملسئولن للتدخل لسرعة 
صرف الرواتب املتأخرة نظر ألنه راتبه هو كل ما ميلك وهو بالكاد يكفي للمعيشة.

العاملة  القوي  وزير  أكد 
ت��ق��دمي كل  محمد س��ع��ف��ان 
ال��دع��م وامل��س��ان��دة ال��الزم��ة 
ل���ل���م���واط���ن امل����ص����ري ام��ي��ل 
إس��������ح��������اق م����ه����ن����ى ج�����رس 
امل���ع���ت���دى ع���ل���ي���ه ب��ال��ك��وي��ت 
ج��م��ي��ع  أن  إل��������ي  الف�����ت�����ا   ،
ح��ق��وق��ه م��ح��ف��وظ��ة، ق��ائ��ال: 
الكويت بلد قانون  إن دول��ة 
ول����ن ي��ظ��ل��م أح�����د، م���ش���ددًا 
السياسية  القيادة  أن  علي 
مم��ث��ل��ة ف����ى ال���رئ���ي���س ع��ب��د 
ال���ف���ت���اح ال��س��ي��س��ي وج��ه��ت 
ب������ض������رورة وق��������وف ال����دول����ة 
ب����ج����ان����ب أى  واحل�����ك�����وم�����ة 
م��ص��رى  باخلارج  م���واط���ن 
واالل��ت��ف��اف ح��ول��ه إذا وق��ع 
م��ش��ي��را  م���ش���ك���ل���ه،  أى  ف�����ى 
أن  كرامة  املصرى من  إل��ي 

كرامة الوطن.
وك�����ل�����ف ال������وزي������ر رئ���ي���س 
م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي 
مب���ت���اب���ع���ة ح����ال����ة امل����واط����ن 
املصري اميل مهني حلظة 
ب���ل���ح���ظ���ة وت�����ق�����دمي ت��ق��ري��ر 
ف��وري عن كل مستجد يتم 

يف ه�����ذا امل����وض����وع ح��ف��اظ��ا 
على جميع حقوقه. 

وت���ل���ق���ى ال����وزي����ر ت��ق��ري��را 
م��������ن امل�����ل�����ح�����ق ال����ع����م����ال����ي 
ب��ال��ك��وي��ت أح���م���د إب��راه��ي��م 
مب������الب������س������ات ال�������واق�������ع�������ة ، 
املذكور  املواطن  إلي  مشيرا 
م�������ن م����ح����اف����ظ����ة امل�����ن�����ي�����ا ، 
وم������ت������زوج وي������ع������ول ط���ف���ل، 
وي���ع���م���ل ب���ال���ك���وي���ت ب��ش��رك��ة 
ك���ي���وت ه�����وم س���ت���ار ل���أث���اث 
واملفروشات،  منذ ٥ سنوات 
باإلضافة  س��ائ��ق،  بوظيفة 
تنجيد  بأعمال  القيام  إلى 

وتركيب الستائر.
وأش������������ار رئ�����ي�����س م��ك��ت��ب 
ال����ع����م����ال����ي أن  ال����ت����م����ث����ي����ل 
 ، للمجنى  بزيارتن  املكتب 
امل��واط��ن املصرى  إل��ى  ونقل 
بالشفاء  له  الوزير  متنيات 
موضوعه  ومتابعة  العاجل 
وال�����وق�����وف ب���ج���ان���ب���ه حل��ن 
احلصول علي كافة حقوقه 
ك�����ام�����ل�����ة ن����ت����ي����ج����ة ح��������ادث 
ال��ت��ام  بالتنسيق  االع���ت���داء 
م���ع ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة وامل��س��ت��ش��ار 

ال�����ق�����ان�����ون�����ي ب�����ال�����س�����ف�����ارة، 
الف���ت���ا إل�����ي أن���ه���م ي��ه��ت��م��ون 
على  ويطلعون  مب��وض��وع��ة 
ت���ف���اص���ي���ل م���وق���ف���ه حل��ظ��ة 
ب��ل��ح��ظ��ة وت����ق����دمي ال���دع���م 

الالزم له.
 واط�����ل�����ع رئ����ي����س م��ك��ت��ب 
ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي ال��وزي��ر 
- م���ن خ����الل ت���ق���ري���ره- عن 
ت��ف��اص��ي��ل ال����واق����ع����ة، ح��ي��ث 
أش���ار إل���ي امل��واط��ن امل��ص��ري 
تلقي طعنه على يد مواطن 
ك��وي��ت��ي ي��دع��ى ع��ب��دال��ع��زي��ز 
م��ح��م��د ال��ب��روي��ش��ى، وذل���ك 
ه��و أحد  أن اجل��ان��ي  بسبب 
يعمل  التي  الشركة  عمالء 
ب���ه���ا امل���ج���ن���ي ع���ل���ي���ه، وب���ن���اء 
ع����ل����ى ت���ك���ل���ي���ف ل��ل��م��ج��ن��ى 
ع����ل����ي����ه ب����ت����رك����ي����ب س���ت���ائ���ر 
ل��ل��ج��ان��ي ب��أح��د ال��ك��رف��ان��ات 
بالكويت  ال��دوح��ة  مبنطقة 
انتهاء  وب��ع��د  شهرين،  منذ 
ال��ت��رك��ي��ب��ات ط��ل��ب اجل��ان��ي 
ال��ت��ع��دي��الت  إج�����راء  بعض 
ع����ل����ى ال����ت����رك����ي����ب����ات ول���ك���ن 
امل��ج��ن��ى ع��ل��ي��ه رف���ض ذل���ك، 
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إعفاء 50% من الغرامات على تجديد تصاريح عمل الوافدين  

تحصيل 88.5 مليون جنيه مستحقات مصريين باألردن
أن  سعفان،  محمد  العاملة،  ال��ق��وى  وزي���ر  أع��ل��ن 
بالسفارة  ل��ل��وزارة  التابع  العمالي  التمثيل  مكتب 
امل��ص��ري��ة ب��ع��م��ان، جن��ح يف تسوية ع��دد م��ن شكاوى 
أع���م���ال باململكة  امل��ص��ري��ة م���ع أص���ح���اب  ال��ع��م��ال��ة 
األردن�����ي�����ة ل���ص���رف م��س��ت��ح��ق��ات��ه��م، ال���ت���ي ت��ق��دم��وا 
الضمان  مستحقات  ع��ن  ف��ض��ال  ب��ش��أن��ه��ا،  ب��ش��ك��وى 
الدفعة  الضمان  ، وحت��والت مستحقات  واملعاشات 
و637  بلغت ٥ مالين   ، نهائيا  للمغادرين  الواحدة 
ألفا و 987  دوالرًا ، ما يوازي88.٥ مليون و ٥72 ألفا 
و 77٥ جنيها تقريبا، وذلك  خالل الربع األول من 

العام احلالي.    
وكان  الوزير قد كلف املكتب مبتابعة مستحقات 
ال��ع��م��ال ال��ذي��ن ت��ق��دم��وا ب��ش��ك��واه��م يف ه���ذا ال��ش��أن 
املصرية يف  العمالة  إط��ار احلفاظ على حقوق  يف 
اخلارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها 

وحل مشاكلهم أوال بأول.
ومبتابعة ه��ذه الشكاوى وم��ا مت إجن��ازه يف كافة 
املجاالت مع امللحق العمالي طلعت السيد محمد ، 
رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان - األردن ، أكد 

الشركات وأصحاب  تواصل مع مسئولي  املكتب  أن 
األع����م����ال ال���ت���ي ت���ق���دم ال���ع���م���ال ب���ش���ك���اوى ض��ده��م 
الشهور  خ���الل  وأس��ف��ر  مبستحقاتهم،  للمطالبة 
العام اجل��اري عن توفير فرص  الثالث األول��ي من 
عقود   ٥1 منها   ٥8 بإجمالي  ع��ق��ود  واع��ت��م��اد  عمل 
عمل وتأشيرات مت اعتمادها ، والباقي فرص عمل 

مت توفيرها بالداخل. 
وأوض����ح امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي ب��ع��م��ان، أن���ه مت خ��الل 
ش��ك��اوي  وديا لدي  إليها مت ح��ل 10  امل��ش��ار  الفترة 
 1٥ وإحالة   ، العمال  األعمال مقدمة من  أصحاب 
شكوى للقضاء للقضاء وزارة العمل األردنية وذلك 

من 2٥ شكاوي مقدمة للمكتب . 
ك���م���ا ق������ام امل���ك���ت���ب ب���ع���م���ل 38 زي���������ارة ل��ل��ج��ه��ات 
احلكومية حلل شكاوي العمال، فضال عن 7 زيارات 
لقاءات  و6   ، األعمال  للمنشأت وأصحاب  ميدانية 
باإلضافة   ، العمالية  التجمعات  م��ع  واجتماعات 
إلي 3270 استشارة عمالية مقدمة للعمال ليصبح 
إجمالي ال��ل��ق��اءات وال��زي��ارات واالس��ت��ش��ارات خالل 

الفترة 3321.

عمان :

تلقى وزير القوى العاملة، تقريًرا عبر مكتب التمثيل العمالى يف إطار متابعته على مدار الساعة يوميا 
كورونا  لفيروس  الثانية  املوجة  انتشار  بعد  العمل  دول  فى  املصرية  العمالة  أح��وال  العمالية  املكاتب  مع 

املستجد. 
 أشار التقرير إلى صدر قرار من مجلس الوزراء األردنى بإعفاء ما نسبته ٥0% من الغرامات املترّتبة على 

جتديد تصاريح العمل  للعمالة الوافدين  الراغبن بالبقاء على أراضي اململكة األردنية .
وقال امللحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان: إن مجلس الوزراء األردنى قرر 
إعفاء ما نسبته ٥0% من الغرامات املترّتبة على جتديد تصاريح العمل غير األردنين الراغبن فى البقاء 
على أراضي اململكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يومًا، وذلك حّتى أول يوليو املقبل شريطة دفع 

رسوم إصدار تصريح العمل. 
 وتابع قائال : إن القرار جاء تتويجا ملا مت مناقشته مع اجلانب األردني أثناء عقد اجتماع اللجنة الفنية 

التحضيرية للجنة العليا املصرية األردنية املشتركة يف عمان  مؤخرا . 

ن�����ظ�����را ل�����ع�����دم ح����ص����ول����ه ع��ل��ى 
أتعابه.  

واس��ت��ط��رد رئ��ي��س امل��ك��ت��ب يف 
ت��ق��ري��ره الف��ت��ا إل���ي أن اجل��ان��ي 
تربص للمواطن املصري اميل 
أم��ام مقر عمله  إسحاق مهنى 
وف���ج���أة ع��ن��د خ���روج���ه ب��ال��س��ب 
وال�����ق�����ذف وم����ح����اول����ة إدخ����ال����ه 
س����ي����ارت����ه اخل����اص����ة ب�����االك�����راه، 
وعند مقاومة املجنى عليه قام 
اجلاني بطعنه بسكن يف كتفه 
هارًبا،  وف��ر  اخللف  من  األيسر 
إل���ى  امل���ج���ن���ى ع���ل���ي���ه  ن���ق���ل  ومت 
واحتجز  الفروانية  مستشفى 
باجلناح رق��م 12 غرفة رق��م 11 
بعد إجراء جراحة بها 16 غرزة، 
امل��س��ت��ش��ف��ى  م����ن  ومت خ����روج����ه 
ب�����ع�����د إج�������������راء ال����ف����ح����وص����ات 
الطبية الالزمة وكتابة محضر 
الشرطة  قسم  داخ��ل  بالواقعة 
ب���امل���س���ت���ش���ف���ى، وق���������ام امل���ك���ت���ب 
ب��ال��ت��واص��ل م��ع��ه أث���ن���اء ك��ت��اب��ة 
امل����ح����ض����ر مل����ع����رف����ة ت���ف���اص���ي���ل���ه 
ملتابعته  املحضر  رقم  وتسجيل 

مستقباًل.
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تحصيل 9.5 مليون جنيه مستحقات مصري الرياض:
أع��ل��ن م��ح��م��د س��ع��ف��ان، وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة، 
جناح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى 
بالعاصمة  املصرية  العامة  بالقنصلية  العاملة، 
الرياض باململكة العربية السعودية، يف احلصول 
بلغت  ج��زء من مستحقات مواطن مصري،  على 
2مليون ريال و277 ألفا و739 رياال سعوديا، أي ما 
مصريا  جنيها  و949  ألفا  و٥20  مالين   9 ي��ع��ادل 
تقريبا، وسوف يتم استيفاء باقي حقوق املواطن 

عند حتصيلها.
وك��������ان ال������وزي������ر ق�������د  ك����ل����ف امل����ك����ت����ب مب��ت��اب��ع��ة 
يف  بشكواهم  تقدموا  ال��ذي��ن  العمال  مستحقات 

هذا الشأن يف إطار احلفاظ على حقوق العمالة 
املصرية يف اخلارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة 

مستحقاتها وحل مشاكلهم أوال بأول.
العمالي  امللحق  م��ع  ال��ش��ك��اوى  ه��ذه  ومبتابعة 
العمالي  التمثيل  م��ك��ت��ب  رئ��ي��س  رج���ائ���ي،  أح��م��د 
أك��د أن املكتب جنح يف احل��ص��ول على  ب��ال��ري��اض، 
ج���زء م��ن م��س��ت��ح��ق��ات امل���واط���ن »ص����الح ع.ط.ح«، 
وال�����ذى ك����ان ي��ع��م��ل مب��ه��ن��ة م��ه��ن��دس م���دن���ى ل��دى 
مؤسسة عامة للمقاوالت ، ونظرًا لتعذر التسوية 
رف��ع دع��وى قضائية  إدارة املؤسسة مت  ال��ودي��ة م��ع 
باملستحقات،  ق��ض��ائ��ي  ح��ك��م  ع��ل��ى  احل��ص��ول  ومت 

اخل��ارج��ي��ة  م��خ��اط��ب��ة  مت  التنفيذ   ت���أخ���ر  وع���ن���د 
ملساعدة املواطن فى تنفيذ احلكم الصادر له ضد 

املؤسسة .  
اخلارجية    وزارة  أن  العمالي   امللحق  وك��ش��ف   
أف��������ادت ب�����إص�����دار أم������ر ص������رف ل���ص���ال���ح امل����واط����ن 
وسبعون  وسبعة  وم��ائ��ت��ان  مليونان  وق���دره  مببلغ 
أل���ف���ا وس��ب��ع��م��ائ��ة وت��س��ع��ة وث����الث����ون ري�������اال،  على 
ان ي���ت���م اس���ت���ي���ف���اء ب���اق���ي ح���ق���وق امل����واط����ن ع��ن��د 
حت��ص��ي��ل��ه��ا،وج��ارى امل��ت��اب��ع��ة م���ع امل����واط����ن حلن 
لدى  امل��ت��أخ��رة  امل��ال��ي��ة  املستحقات  ب��اق��ى  حتصيل 

املؤسسة.

تحصيل  186 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

.. و6.3 مليون جنيه 
مستحقات آخرين  

عدد  تسوية  يف  املكتب  جن��اح  العاملة،  ال��ق��وى  وزي��ر  أعلن  كما 
من شكاوى العمالة املصرية مع أصحاب أعمال باململكة لصرف 
و٥1٥  مليون  بلغت  بشأنها،  بشكوى  تقدموا  التي  مستحقاتهم، 
أل��ف��ا و٥04 ري���اال س��ع��ودي��ة، م��ا ي���وازي 6 م��الي��ن و334 أل��ف��ا و806 

جنيهات تقريبا.   
وك����ان ال���وزي���ر  ق��د ك��ل��ف امل��ك��ت��ب مب��ت��اب��ع��ة مستحقات ال��ع��م��ال 
ال��ذي��ن تقدموا بشكواهم يف ه��ذا ال��ش��أن يف إط��ار احل��ف��اظ على 
حقوق العمالة املصرية يف اخلارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة 

مستحقاتها وحل مشاكلها أوال بأول.
ومب��ت��اب��ع��ة ه���ذه ال��ش��ك��اوى وم���ا مت إجن�����ازه يف ك��اف��ة امل��ج��االت 
م���ع امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي أح���م���د رج����ائ����ي، رئ���ي���س م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل 
العمالي بالرياض، أكد أن املكتب تواصل مع مسئولي الشركات 
وأصحاب األعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة 
العام  م��ن  األول���ي  ال��ث��الث  الشهور  وأس��ف��ر خ��الل  مبستحقاتهم، 
ع��ق��ود بإجمالي 121٥  واع��ت��م��اد  ف��رص عمل  اجل���اري ع��ن توفير 
والباقي فرص   ، اعتمادها  وتأشيرات مت  منها 1093 عقود عمل 

عمل مت توفرها بالداخل . 
وأوضح امللحق العمالي بالرياض، أنه مت خالل الفترة املشار 
لتجديد  العمل  عقد  اس��ت��م��راري��ة  إف���ادة   8212 اع��ت��م��اد  مت  إليها 
إجازات املوظفن مبصر، فضال عن اعتماد 3٥3 إفادة بالراتب كما 
مت التواصل املستمر مع العاملن املصرين باململكة ، والرد على 
وصفحة  اب  الواتس  عبر  للمكتب  ال���واردة  االستفسارات  جميع 
باإلضافة   اس��ت��ش��ارة،   664 بلغت  وال��ت��ى  الفيسبوك  على  املكتب 
إل���ي ال��ق��ي��ام ب��ال��زي��ارات امل��ي��دان��ي��ة للعاملن امل��ص��ري��ن واجل��ه��ات 

احلكومية باململكة حيث وصل 41 اجتماع .

كما جنح  مكتب التمثيل العمالي ، يف تسوية مستحقات 3 عمال 
التي  مستحقاتهم،  ل��ص��رف  باململكة  أع��م��ال  أص��ح��اب  م��ع  م��ص��ري��ن 
تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 17 ألفا و8٥3 رياال سعوديا ، وما يوازي 

74 ألفا و62٥ جنيها تقريبا.
ال��ذي��ن  ال��ع��م��ال  امل��ك��ت��ب مبتابعة مستحقات  ك��ل��ف  ال��وزي��ر ق��د  وك���ان 
تقدموا بشكواهم يف هذا الشأن يف إطار احلفاظ على حقوق العمالة 
وحل  مستحقاتها  ومتابعة  وصيانتها  وحمايتها  اخل��ارج،  يف  املصرية 

مشاكلهم أوال بأول.
رئيس  رج��ائ��ي،  أحمد  العمالي  امللحق  مع  الشكاوى  ه��ذه  ومبتابعة 
مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن املكتب تواصل مع مسئولي 
ال��ش��رك��ات وأص���ح���اب األع���م���ال ال��ت��ي ت��ق��دم ال��ع��م��ال ب��ش��ك��اوى ض��ده��م 
على  احلصول  يف  املكتب  جن��اح  عن  وأسفر  مبستحقاتهم،  للمطالبة 
شركة  لدى  »أش����رف.أ.أ.ش«  للمواطن  ودي��ا  املتأخرة  املالي  املستحقات 
للمقاوالت مبنطقة عنيزة -القصيم، ومت إثبات دعوى تصالح وتنازل 

على احلقوق املالية لدى مكتب العمل بعنيزة إدارة التسوية الودية، 
ومت احلصول على مستحقات العامل البالغة 687٥ رياال.

كما جنح املكتب يف حتصيل مستحقات املتوفى »شعبان.س.ش.م« 
من العاملن بشركة للمواد الغذائية ،حيث توفى طبيعيًا، ومت 

املصرين  ورث��ة  مستحقات  حساب  على  مستحقاته  حتويل 
املتوفن، وبلغت 9328 رياال، فضال عن حتصيل مستحقات 

املتوفى يف حادث م��روري »محمود.ع. ف .أ« من العاملن 
مبؤسسة عامة للمقاوالت، ومت حتويل مستحقاته على 

وبلغت  امل��ت��وف��ن  امل��ص��ري��ن  ورث���ة  ح��س��اب مستحقات 
16٥0 رياال، وجارى متابعة مستحقاته املالية لدى 

شركة التأمن نظرًا لوفاته بحادث .

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جناح مكتب التمثيل العمالي 
التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة املصرية بالعاصمة الرياض 
مصري،  مواطن  مستحقات  على  احلصول  يف  السعودية،  العربية  باململكة 
بلغت 44 ألفا  و400 رياال سعوديا، أي ما يعادل 186 ألف جنيه مصري تقريبا.
ل��وزارة  واملستشار اإلعالمي  الرسمي  املتحدث  الدين   وأوض��ح هيثم سعد 
املصري  العامل  مستحقات  مبتابعة  املكتب  كلف  ال��وزي��ر  أن  العاملة  القوي 
 ، ال��زراع��ي بالرياض   ل��دى إح��دى شركات االستثمار  املتأخرة  »ي��ح��ي��ى.أ.م.م« 
وذلك  يف إطار احلفاظ على حقوق العمالة املصرية يف اخل��ارج، وحمايتها 

وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أوال بأول.
وأشار املتحدث الرسمي إلي أنه مبتابعة هذه الشكوى مع امللحق العمالي 
أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن املواطن قام 

بتحريك دعوى عمالية ضد الشركة إال أنها رفضت 
فقام املكتب بعمل مذكرة مرافعة  قانونية واعتراض على رفض 

يف  امل��واط��ن  بأحقية  القضاء  عليها  ترتب  املختصة  املحكمة  أم��ام  ال��دع��وى 
مبلغ  44 ألفا و400 ريال سعودي، وقد تقدم املكتب لتنفيذ احلكم والتسوية 
وت��ن��ازل على احلقوق  إث��ب��ات محضر تصالح  ، ومت  الشركة  إدارة  م��ع  ال��ودي��ة 

املالية لدى فرع وزارة العمل بالرياض بعد استالم كافة املستحقات املالية.
طريق  ع��ن  للمواطن  نهائي  خ���روج  ت��أش��ي��رة  ب��اس��ت��خ��راج  املكتب  ق��ام   كما 
، فقد مت عمل وثيقة  به  السفر اخل��اص  انتهاء ج��واز  العمل، ونظرًا  مكتب 

سفر للمواطن.
ومكتب  سعفان،  محمد  العاملة  القوي  لوزير  الشكر  امل��واط��ن  وج��ه  وق��د 

التمثيل العمالي ملا مت تقدميه من جهد ومساعدة  حتى انتهاء مشكلته.

.. و74 ألف جنيه
 مستحقات 3 آخرين  
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القوي العاملة : تحصيل  43 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض
التمثيل  مكتب  جن��اح  العاملة،  ال��ق��وى  وزي��ر  سعفان،  محمد  أعلن 
املصرية  العامة  بالقنصلية  العاملة،  ال��ق��وى  ل���وزارة  التابع  العمالي 
بالعاصمة الرياض باململكة العربية السعودية، يف احلصول على جزء 
من مستحقات مواطن مصري، بلغت 10 آالف و٥00 ريال سعودي، أي 

ما يعادل و43 ألفا و89 جنيها مصريا تقريبا.
اإلعالمي   واملستشار  الرسمي  املتحدث   الدين  وأوض��ح هيثم سعد 
امل��ك��ت��ب مبتابعة مستحقات  ك��ل��ف  ال��وزي��ر  أن  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وي  ل����وزارة 
املواطن »محمود .م ع.ب. م«  لدى مؤسسة للمقاوالت العامة بالرياض 
يف إط��ار احلفاظ على حقوق العمالة املصرية يف اخل��ارج، وحمايتها 

وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أوال بأول.
رئيس  رجائي،  أحمد  العمالي  امللحق  مع  الشكاوى  ه��ذه  ومبتابعة 
مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن املكتب لم يوفق يف املساعى 
ضد  قضائية  دع���وى  رف��ع  فتم  امل��واط��ن  مستحقات  لتحصيل  ال��ودي��ة 
فتم  احلكم   تنفيذ  وتعذر  املواطن،  لصالح  فيها  احلكم  ومت  املؤسسة 
مخاطبة وزارة اخلارجية السعودية ملساعدة املواطن فى تنفيذ احلكم 

الصادر له ضد املؤسسة .
أمر  ب��إص��دار  أف���ادت  وزارة اخلارجية   أن  ال��ع��م��ال��ي   امللحق  وك��ش��ف   

صرف بثالث شيكات لصالح املواطن بقيمة 10٥00 ريال سعودي.

جدة :
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع 
للوزارة بالقنصلية العامة املصرية بجدة باململكة العربية السعودية، جنح فى 
ألفًا و٥34   ، وبلغت إجمالى مستحقاتهم 32  تسوية مشكلة 3 عمال مصرين 

رياال سعوديًا أى ما يوازى 13٥ ألف جنيه مصري تقريبا.
الوزير  قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة مبتابعة مستحقات 3  وكان 
عمال  لهم مستحقات لدى أصحاب األعمال، فى إطار احلفاظ على حقوق 

العمالة املصرية يف اخلارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
ال��رازق رئيس مكتب  وبتوجيه من امللحق العمالى وليد عبد 
العمالى عبد احلليم  امللحق  قام  العمالى بجدة،  التمثيل 
م��ح��م��ود ب���ال���ت���ف���اوض ودي�����ا م���ع ال��ك��ف��ي��ل ش���رك���ة ال���رج���اء 
 « املصرى  العامل  مستحقات  على  للحصول  امل��ح��دودة  
أحمد.م.أ« )مدخل بيانات( البالغة 10 آالف و666 رياال 
مكافاة نهاية اخلدمة، وجاري احلصول علي تأشيرة 

خروج نهائي. 
وجنح امللحق العمالى عبد احلليم محمود، يف 
م.ع.«)ع��ام��ل( يف تنفيذ  املواطن«منتصر  مساعدة 
احل��ك��م ال��ص��ادر ل��ه ض��د كفيله ش��رك��ة عيسي بن 
الدن مببلغ 18 ألفًا و868 رياال ، فضال مساعدة 
امل���واط���ن«خ���ل���ي���ل.م.خ« )ط���ب���اخ( يف  احل��ص��ول 
على مبلغ 3  آالف ريال راتب شهر  وتأشيرة 
خروج نهائى من كفيلة مؤسسة خير املشاعر 

للمقاوالت.

تحصيل 135 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين

القوي العاملة :
تحصيل  422 ألف جنيه مستحقات 5 مصريين بجدة

  أع����ل����ن م���ح���م���د س���ع���ف���ان وزي�������ر ال���ق���وى 
ال��ع��ام��ل��ة، جن���اح م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي 
بالقنصلية  العاملة،  ال��ق��وى  ل���وزارة  التابع 
ال��ع��ام��ة امل��ص��ري��ة ب��ج��دة ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
 ٥ مستحقات  على  احلصول  يف  السعودية، 
و162  آالف   101 بلغت  مصرين،  مواطنن 
ري����اال س��ع��ودي��ا مب���ا ي���ع���ادل 422 أل��ف��ا و8٥7 

جنيها مصريا تقريبا . 
املتحدث   ال����دي����ن  س���ع���د  ه��ي��ث��م  وأوض�������ح 
الرسمي واملستشار اإلعالمي  لوزارة القوي 
التمثيل  م��ك��ت��ب  ك��ل��ف  ال���وزي���ر  أن  ال��ع��ام��ل��ة 
ال���ع���م���ال���ي مب���ت���اب���ع���ة م��س��ت��ح��ق��ات  ك����ل م��ن 
امل���واط���ن امل����ص����رى«م����ح����م����ود.ج.م.ع.أ«و«م����ح

م�����د.م.ع.أ«و«أح�����م�����د.ع.أ.ع« و«أش��������رف.م.ع.أ« 
احل���ف���اظ  إط�������ار  يف   ، »ع��������اط��������ف.س.أس«  و 
ع��ل��ى ح��ق��وق ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة يف اخل����ارج، 
مستحقاتها  ومتابعة  وصيانتها  وحمايتها 

وحل مشاكلهم أوال بأول.
إن���ه مبتابعة   : ال��رس��م��ي  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
هذه الشكاوى مع امللحق العمالي وليد عبد 
الرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، 
أكد أن املكتب جنح يف التفاوض مع صاحب 
ال���ع���م���ل »م����ح����م����د.س.أ« يف ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��م 
امل��ص��رى«م��ح��م��ود.ج.م.ع«  للمواطن  ال��ص��ادر 
وحتصيل 14261 رياال سعوديا قيمة املحكوم 
والتعهد  س��ف��ره  ج���واز  وتسليم  ل��ل��ع��ام��ل،  ب��ه 

ب���اص���دار ت��اش��ي��رة خ�����روج ن��ه��ائ��ي ف���ى م��وع��د 
أقصاه 20 سبتمبر املقبل.

وأضاف أن املكتب جنح فى حتصيل قيمة 
»محمد.م.ع.أ«  املصرى  املواطن  مستحقات 
ري����اال   17166 وق��ي��م��ت��ه��ا  ل����ه  ب���ه���ا  امل���ح���ك���وم 
م���ن إح�����دي ش���رك���ات ال����دواج����ن ، وحت��ص��ي��ل 
امل��ص��رى«أح��م��د.ع.أ.ع«  امل��واط��ن  مستحقات 
الشركات   م��ن  إحدي  3123٥   رياال  مببلغ 
التي يعمل بها العامل ، ومستحقات املواطن 
ري��ال   16000 امل���ص���ري«أش���رف.م.ع.أ«مب���ب���ل���غ 
امل��واط��ن  ال��ف��ن��ادق ، ومستحقات  م��ن إح���دى 
املصري »عاطف.س.أس« مببلغ 22300 ريال 
من إحدى شركات التجارة واملقاوالت بجدة . 
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 كما أعلن وزير القوي العاملة ، أن املكتب  وفر 2٥ فرصة عمل عن 
طريق نقل الكفالة مبنتجع حياة شرما السياحي مبدينة تبوك براتب 

2000 ريال، باإلضافة إلي املميزات األخرى .
وقال الوزير : إن ذلك يأتى فى ضوء جهود مكتب التمثيل العمالى 
بجدة يف إطار اجلهود املبذولة من أجل تسويق العمالة املصرية وتوفير 
فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على 

شركات أخرى. 
وب��ت��وج��ي��ه م���ن امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ى ول��ي��د ع��ب��د ال�����رازق رئ��ي��س مكتب 

محمود  احلليم  عبد  العمالى  امللحق  ق��ام  ب��ج��دة،  العمالى  التمثيل 
تبوك  مبدينة  السياحي  شرما  حياة  مبنتجع  م��ع  بالتفاوض  لبيب 
لتوفير 2٥ فرصة عمل  بوظيفة عامل نظافة براتب 2000 ريال ، فضال 
عن العمل 8 ساعات ، وإج��ازة أسبوعية ، واحلوافز حتدد بعد املقابلة 

الشخصية.
gmail.@Hyatsharma2017  علي ال��ذات��ي��ة  السيرة  وت��رس��ل 

com  واتس اب 0٥36247674 تليفون 0٥04٥٥٥٥63 

.. وتوفير 25 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة

..و20 فرصة عمل أخرى
بالقنصلية  ل���ل���وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ع��م��ال��ي  التمثيل  مكتب   أعلن 
فرصة    20 ت��وف��ي��ر  العربية السعودية،  باململكة  ب��ج��دة  امل��ص��ري��ة 
التوصيل  ألجهزة  بشركة  مفتاح  الكفالة  نقل  طريق  عن  عمل 
احلاسب اآللي  املحدودة بجدة باململكة بجدة براتب 4000 ريال 

، و8 ساعات عمل ، وإجازة  أسبوعية .
عبر  بذلك  تقريرا  سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزي��ر  تلقى 
مكتب التمثيل العمالي بجدة يف إطار اجلهود املبذولة من أجل 
تسويق العمالة املصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم 

الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى. 
مكتب  رئيس  ع��ب��دال��رازق  وليد  العمالي  امللحق  من  وبتوجيه 
عبداحلليم  العمالي  امللحق  ت��ف��اوض  ب��ج��دة،  العمالي  التمثيل 
محمود لبيب مع شركة »مفتاح« للتواصل ألجهزة احلاسب اآللي 
املحدودة بجدة لتوفير 20 فرصة عمل بشرط أن يكون العامل له 
إقامة، وعنوان الشركة مدينة جدة - حي احلمراء - شارع إبراهيم 
  info@keyeliksa.com    أدهم ، واتس اب 0٥44٥0٥٥98 ميل

ايطاليا:

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع 
ي��ورو، أي  العامة مبيالنو- إيطاليا جنح يف حتصيل 4000  للوزارة بالقنصلية 
ما ي��وازي 7٥ ألًفا و٥60 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية مت حتصيلها 
لعاملن مصرين تقدما بشكواهم ضد أصحاب األعمال، فضال عن توفير 7٥ 

فرصة عمل داخلية.
العاملن  ش��ك��وى  مبتابعة  مبيالنو  العمالي  التمثيل  مكتب  ال��وزي��ر  وك��ل��ف 
املصرين لدي أصحاب األعمال الذين يعمالن لديهم، وذلك يف إطار متابعته 
على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة املصرية يف دول العمل، من خالل غرفة 
العمليات املنشأة مبكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقدمي 
الدعم واملساعدة لهم يف أي وقت، خاصة يف تلك الفترة احلرجة بعد انتشار 
فيروس كورونا، حلفظ حقوق العمالة املصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر 

من بعض اإلجراءات التي تتخذها بعض الدول يف هذا اخلصوص.
وتلقى سعفان تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي مبيالنو عما مت إجنازه 
خ��الل ال��ش��ه��ور ال��ث��الث األول���ي م��ن ال��ع��ام احل��ال��ي  ، أش���ار فيه امللحق العمالي 
مجدي حسنن رئيس مكتب التمثيل العمالي مبيالنو، إلى توفير 7٥ فرصة 
البحث  حت���ت  ش��ك��وى   22 وم�����ازال   ، شكوى وديا   29 ت��س��وي��ة  ع���ن  ف��ض��ال  ع��م��ل، 

والدراسة، وذلك من إجمالي ٥1 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.
كما أجرى املكتب 272 زي��ارة ولقاًء وتقدم استشارات، منها 6 زي��ارات خاصة 
باجلهات احلكومية املعنية، و32 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب األعمال، و7 

لقاًءات مع التجمعات العمالية، و 227 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.

تحصيل 75 ألف جنيه  مستحقات مصريين.. 
وتوفير 75 فرصة عمل 

«سعفان« : مساعدة مصرية 
في حصولها علي معاش 

زوجها الذي كان يعمل بإيطاليا
تعليمات  سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر   أصدر 
العاملة  ال��ق��وى  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ع��م��ال��ى  التمثيل  ملكتب 
ب��ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة امل���ص���ري���ة مب���ي���الن���و- إي��ط��ال��ي��ا ب��ب��ح��ث طلب 
ملساعدتها  الشرقية  محافظة  من  م.ي«  »ف��وزي��ة.  املواطنة 
كان  ال��ذي  »محمد.ع.س«  زوجها  معاش  علي  احلصول  يف 
يعمل بايطاليا وتويف مصر يف  14 فبراير 2021 ، ومعرفة 
إذا كان يستحق معاشا من عدمه ، حيث سبق له أن عمل 

بإيطاليا ، وكان يسدد أقساط التأمينات ل�  »األنبس«.
واملستشار  ال��رس��م��ي  امل��ت��ح��دث  ال��دي��ن  وق���ال هيثم سعد 
اإلعالمي لوزارة القوى العاملة : إن رئيس مكتب التمثيل 
لدى  الفور  على  حترك  عمران  عزت  بالقنصلية  العمالي 
استحقاق  مدى  على  للوقوف  اإليطالية  التأمينات  هيئة 
املواطن املذكور املعاش أو التعويض دفعة واحدة ، وبالبحث 
فى ملف املواطن اتضح أنه كان كان يعمل بإيطاليا ملتزما 
بسداد األقساط التأمينية ، والنتيجة أن األسرة تستحق 

معاش غير مباشر.
وق����ام م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ى ب���ن���اًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات 
بإبالغ  مبيالنو  ال��ع��ام  القنصل  س��ري��ع  أب��و  إي��ه��اب  السفير 
املواطنة باملستندات املطلوبة لصرف املعاش فورا وحتويله 

حلسابه البنكي بالقاهرة .
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أبوظبي :
تحصيل 194 ألف جنيه مستحقات 

الشكاوى العمالية للمصريين  
أع��ل��ن محمد س��ع��ف��ان، وزي��ر 
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة، جن���اح مكتب 
التمثيل العمالي التابع لوزارة 
ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة، ب���ال���س���ف���ارة 
امل��ص��ري��ة ب��ال��ع��اص��م��ة أب��وظ��ب��ي 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
، يف تسوية مستحقات 3 عمال 
م��ص��ري��ن م��ع أص��ح��اب أع��م��ال 
مستحقاتهم،  لصرف  باململكة 
بشأنها،  بشكوى  تقدموا  التي 
دره���م���ا  و٥49  أل���ف���ا   4٥ ب��ل��غ��ت 
إم���ارات���ي���ا، م���ا ي�����وازي 194 أل��ف��ا 

و626 جنيها تقريبا.
وك��ان ال��وزي��ر قد كلف املكتب 
مب��ت��اب��ع��ة م��س��ت��ح��ق��ات ال��ع��م��ال 
ال���ذي���ن ت��ق��دم��وا ب��ش��ك��واه��م يف 
ه���ذا ال��ش��أن يف إط����ار احل��ف��اظ 
على حقوق العمالة املصرية يف 
وصيانتها  وحمايتها  اخل���ارج، 
وم���ت���اب���ع���ة م��س��ت��ح��ق��ات��ه��ا وح���ل 

مشاكلهم أوال بأول.
مع  الشكاوى  ه��ذه  ومبتابعة 
شاهن  حنان  العمالي  امللحق 
رئيس مكتب التمثيل العمالي 
امل���ك���ت���ب  أن  أك��������دت  أب�����وظ�����ب�����ي، 
الشركات  مسئولي  مع  تواصل 
وأص��ح��اب األع��م��ال التي تقدم 
ال�����ع�����م�����ال ب�����ش�����ك�����اوى ض���ده���م 
ل���ل���م���ط���ال���ب���ة مب��س��ت��ح��ق��ات��ه��م، 
وأس��ف��ر خ���الل ال��ش��ه��ور ال��ث��الث 
األول����ي م��ن ال��ع��ام اجل����اري عن 
ت���وف���ي���ر ف�����رص ع���م���ل واع���ت���م���اد 
م��ن��ه��ا   ٥1 ب����إج����م����ال����ي  ع�����ق�����ود 
44 ع��ق��د ع��م��ل وت���أش���ي���رات مت 
اعتمادها ، والباقي فرص عمل 

مت توفيرها بالداخل . 
وأوض��������ح امل���ل���ح���ق ال��ع��م��ال��ي 
الفترة  أنه مت خالل  بأبوظبي، 
إف��ادة   726 اعتماد  إليها  امل��ش��ار 
استمرارية عقد العمل جتديد 
إجازات املوظفن مبصر، كما مت 
التواصل املستمر مع العاملن 
امل��ص��ري��ن، وال�����رد ع��ل��ى جميع 
للمكتب  ال��واردة  االستفسارات 
وص���ف���ح���ة  اب  ال������وات������س  ع����ب����ر 
املكتب على الفيس بوك، والتى 
باإلضافة  استشارة،   490 بلغت 
امليدانية  بالزيارات  القيام  إلي 
واجل��ه��ات  امل��ص��ري��ن  للعاملن 

احل���ك���وم���ي���ة، ح���ي���ث وص�����ل إل���ي 
أون  واج��ت��م��اع��ات  لقاءات    10
الين، يف ضوء االلتزام بقرارات 

الدولة االحترازية.
ع��ل��ى  ال����ت����ص����دي����ق  ك����م����ا مت 
ت����ف����وي����ض 3 ش������رك������ات إحل������اق 
ع�����م�����ال�����ة م�����ص�����ري�����ة ب������اخل������ارج 
اف��راد  عمل  فرصة   280 لتوفير 
مباني، فضال  وص���ي���ان���ة  ام�����ن 
ع��ن ح��ل 17 ش��ك��وى منها ودي���ًا، 
 10 والزال  للقضاء    7 وإح��ال��ة 
وذل���ك  البحث ،  حت���ت  ش���ك���اوى 
شكوى قدمت   34 إجمالي  م��ن 

للمكتب.

.. و51 ألف جنيه مستحقات مصري ترك 
اإلمارات من 5 سنوات

كما أعلن وزير القوى العاملة، 
العمالي  التمثيل  مكتب  جن��اح 
يف ح��ص��ول ع��ام��ل م��ص��ري علي 
مستحقاته البالغة 11 ألفا و920 
درهما إماراتيا ، أي ما يوازي ٥1 

ألف جنيه مصري تقريبا .
وك��ان ال��وزي��ر ق��د  كلف املكتب 
مب��ت��اب��ع��ة م��س��ت��ح��ق��ات ال��ع��م��ال 
ال����ذي����ن ت���ق���دم���وا ب���ش���ك���واه���م يف 
ه����ذا ال���ش���أن يف إط�����ار احل��ف��اظ 
املصرية يف  العمالة  على حقوق 
وصيانتها  وح��م��اي��ت��ه��ا  اخل�����ارج، 
وم���ت���اب���ع���ة م��س��ت��ح��ق��ات��ه��ا وح���ل 

مشاكلهم أوال بأول.
ومب����ت����اب����ع����ة ه�������ذه ال����ش����ك����اوى 
م�����ع امل����ل����ح����ق ال����ع����م����ال����ي ح���ن���ان 
التمثيل  م��ك��ت��ب  رئ��ي��س  ش��اه��ن 
ال���ع���م���ال���ي أب����وظ����ب����ي، أوض���ح���ت 
جن���اح امل��ك��ت��ب يف احل��ص��ول على 
امل��س��ت��ح��ق��ات امل���ال���ي���ة ل��ل��م��واط��ن 

»حسن.م.ح« املتأخرة لدى شركة 
والتي  الهندسية  للمشاريع  دمل��ا 
يعادل   ومب��ا  درهما،   11920 تبلغ 
حيث   م��ص��ري��ا،  ج��ن��ي��ه��ا   ٥101٥
غادر املواطن أرض اإلمارات منذ 

2017 لظروف خاصة .
ي���ن���اي���ر  ش������ك������واه يف  وأرس������������ل 
يف  امل�����س�����اع�����دة  ي����ط����ل����ب    2021
احل�����ص�����ول ع����ل����ى م��س��ت��ح��ق��ات��ه 
امل��ال��ي��ة امل��ت��أخ��رة ل���دى ال��ش��رك��ة، 
وق��������ام امل���ك���ت���ب ب����ال����ت����واص����ل م��ع 
أبدوا  الذين  بالشركة  املسئولن 
ك��ام��ل االح���ت���رام ل��ت��دخ��ل املكتب 
وقد  ب��ال��س��داد،  ووع���دوا  العمالي 
املستحق  املبلغ  ك��ام��ل  س���داد  مت  
،  وقدم مكتب التمثيل العمالي 
ب��ال��س��ف��ارة ال��ش��ك��ر ل��ل��ش��رك��ة على 
السريعة  واالس��ت��ج��اب��ة  ت��ع��اون��ه��ا 
لسداد تلك املستحقات واملتأخر 

سدادها من سبتمبر 2017.

مكتب  من  تقريًرا   ، العاملة  القوى  وزي��ر  تلقى 
التمثيل العمالى فى إطار متابعته أحوال العمالة 
املصرية يف دول العمل من خالل غرفة العمليات 
للرد  ب��اخل��ارج  العمالى  التمثيل  مبكاتب  املنشأة 
واملساعدة  ال��دع��م  وت��ق��دمي  اس��ت��ف��س��ارات،  أي  على 
احلرجة  الفترة  تلك  يف  خاصة  وق��ت،  أي  يف  لهم 
ب���ع���د ان���ت���ش���ار ف����ي����روس »ك�����ورون�����ا« حل���ف���ظ ح��ق��وق 
العمالة املصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من 
ال���دول يف  التي تتخذها بعض  اإلج����راءات  بعض 

هذا اخلصوص.
الوزير من مكتب  تلقاه  ال��ذي  وأوض��ح التقرير 
امللحق  فيه  كشفت  بأبوظبي  العمالي  التمثيل 
ال��ع��م��ال��ى ح��ن��ان ش��اه��ن رئ��ي��س م��ك��ت��ب التمثيل 
العمالي بأبوظبي عن أن الهيئة االحتادية للهوية 
واجلنسية يف دولة اإلم��ارات، أوضحت أن هناك ٥ 
ستة  مل��دة  صاحلة  إق��ام��ة  تأشيرة  لها  تصدر  فئات 
أشهر، تخول حاملها دخول الدولة بشكل متعدد 
يف م����رات ال���دخ���ول، الس��ت��ك��م��ال إج�����راءات إص���دار 
اإلقامة الذهبية، الفتة إلى أن رسم التأشيرة يبلغ 

11٥0 درهما.
املستثمر  تشمل:  اخلمس  الفئات  إن   : وق��ال��ت 
يف االستثمارات العامة، واملستثمر يف عقار، ورواد 

األعمال، وأصحاب املواهب، والطلبة النابغون.
وأشارت إلي أن دولة اإلمارات كانت قد طبقت يف 
األم��د، خلمس  إقامة طويلة  تأشيرة  2019، نظام 
دد تلقائيا، عند توافر الشروط  أو 10 سنوات، جتجُ
املستثمرين،  تشمل  معينة  لفئات  وذل��ك  نفسها، 

ورواد األعمال، وأصحاب املواهب التخصصية.
اإلم�����ارات،  يف  للمقيمن  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  وي��ت��ي��ح 
وال���واف���دي���ن األج���ان���ب وع��ائ��الت��ه��م، ال���راغ���ب���ن يف 

ال���ق���دوم ل��ل��ع��م��ل وال��ع��ي��ش وال����دراس����ة يف ال���دول���ة 
وإمكانية التمتع بإقامة طويلة األمد.

ويف دي��س��م��ب��ر امل���اض���ي، أدخ����ل م��ج��ل��س ال�����وزراء 
ت���غ���ي���ي���رات رئ���ي���س���ة يف م���ن���ح اإلق�����ام�����ة ال��ذه��ب��ي��ة 
ف���ئ���ات ج���دي���دة ملستحقي  ب��ت��ض��م��ن  ل��ل��م��ق��ي��م��ن، 
الذهبية(  )اإلقامة  األم��د  طويلة  اإلقامة  تأشيرة 
ل�10 سنوات، تشمل جميع احلاصلن على شهادات 
ال���دك���ت���وراه، واألط����ب����اء، وامل��ه��ن��دس��ن يف م��ج��االت 
ه��ن��دس��ة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر واإلل��ك��ت��رون��ي��ات وال��ب��رم��ج��ة 
وال��ك��ه��رب��اء وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��ي��وي��ة، وم��ت��ف��وق��ي 

اجلامعات املعتمدة بالدولة مبعدل 3.8 وأكثر.
كما تشمل احلاصلن على شهادات تخصصية 
األوب�����ئ�����ة  ع����ل����م  أو  االص�����ط�����ن�����اع�����ي،  ال�������ذك�������اء  يف 
والفيروسات، إضافة إلى أوائل الثانوية العامة يف 

الدولة مع أسرهم.
وأوضحت الهيئة االحتادية للهوية واجلنسية، 
التقدمي  إج����راءات  أن  اإلل��ك��ت��رون��ي،  موقعها  عبر 
ال��ت��أش��ي��رة، تتضمن ٥ خ��ط��وات،  ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى 
الذكية  اخلدمات  خالل  من  الطلب  بتقدمي  تبدأ 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة، واس�����ت�����الم ال���ط���ل���ب م����ن خ�����الل م��وظ��ف 
اجل����وازات، وت��دق��ي��ق الطلبات وامل��رف��ق��ات، وإرج���اع 
الطلب  إك��م��ال  وأخ��ي��را،  ل��زم،  إن  للتعديل  الطلب 
بعد التدقيق بالرفض أو القبول.وأشارت إلى أنه 
يوما،   30 مضي  بعد  إلكترونيا  الطلب  إلغاء  يتم 
يف ح��ال إرج��اع��ه ل��وج��ود ن��واق��ص يف ال��ب��ي��ان��ات، أو 
عدم استكمال الوثائق املطلوبة، كما يلغى يف حال 
إرجاعه ثالث مرات لوجود نواقص يف البيانات أو 
اس��ت��رداد  وي��ت��م  املطلوبة،  ال��وث��ائ��ق  استكمال  ع��دم 
رس���وم اإلص����دار ف��ق��ط يف ح���ال رف���ض ال��ط��ل��ب من 

الهيئة االحتادية للهوية واجلنسية.

تأشيرة إقامة لخمس فئات صالحة 6 أشهر
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استرداد 12 مليون ليرة قيمة 
الكفالة المصرفية لـ 6 مصريين  

بيروت :
الدوحة :

تحويل مستحقات مصري  
بعد عودته من قطر

مكتب  أن  سعفان،  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي��ر  أعلن 
يف  املصرية  ل��ل��وزارة  بالسفارة  التابع  العمالى  التمثيل 
الدوحة بدولة قطر، جنح فى تسوية مشكلة عامل مصر 
، وبلغت إجمالي مستحقاته  4236 رياال قطريا ، أى ما 

يوازى 18 ألفًا و330 جنيها مصريًا تقريبا.
وكان الوزير  قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالدوحة 
وال��ذى كان  » ح��س��ن.ص.ع.«  العامل  مبتابعة مستحقات 
يعمل ل��دى إح���دى ش��رك��ات اإلن���ش���اءات، وغ���ادر قطر إلى 

مصر.
وتلقي الوزير تقريرا من امللحق العمالي خالد فتحي 
رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلي أنه  
قام املكتب بالتواصل مع الشركة بشكل ودى ، حيث قامت 
واملتابعة  البحث  إدارة  بأمانات  ري��اال  بإيداع مبلغ 1983  
ل��ص��ال��ح امل��واط��ن ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه، وق���ام امل��ك��ت��ب باستمرار 
املتابعة مع الشركة حتى قامت بتحويل مبلغ 617 دوالر 
م��ا ي��ع��ادل 2280ري����اال إل��ى امل��واط��ن على بنك مصر فرع 
يكون  وب��ذل��ك   ،2021 فبراير  شهر  رات��ب��ة  قيمة  منفلوط 
 4236 عليها  ح��ص��ل  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ل  مستحقات  اج��م��ال��ى 

رياال، أي ما يعادل 18330  جنيها.

مكتب  أن  سعفان،  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي��ر  أعلن 
يف  املصرية  ل��ل��وزارة  بالسفارة  التابع  العمالى  التمثيل 
الدوحة بدولة قطر، جنح يف تسوية مشكلة عامل مصري 
، وبلغت إجمالي مستحقاته  423 ألفا و190 رياال قطريا 
مصريا  جنيها  و79٥  ألفا     824 و  مليون  ي���وازى  م��ا  أى   ،

تقريبا.
وأوضح  هيثم سعد الدين املتحدث الرسمي واملستشار 
العمالى  التمثيل  مكتب  كلف  الوزير  قد  أن   ، اإلعالمي 
بالدوحة مبتابعة مستحقات املواطن املصري«ماجد .ع. 
ز« والذي كان يعمل يف إحدي الشركات بالدوحة ، وذلك 
يف إطار احلفاظ على حقوق العمالة املصرية يف اخلارج 

ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أوال بأول.
وتلقي الوزير تقريرا من امللحق العمالي خالد فتحي 
إلي  فيه  أش��ار  بالدوحة،  العمالي  التمثيل  مكتب  رئيس 
ال��واج��ب  ب��اخل��ط��وات  امل���واط���ن  ب��ت��وج��ي��ه  أن  املكتب  ق���ام 
معه  املتابعة  ومت   ، مستحقاته  علي  للحصول  اتباعها 
حتى حصوله على حكم قضائي مبستحقاته املالية  من 

قبل جهة عمله.
 ومت ت���ن���ف���ي���ذ احل����ك����م ال���ق���ض���ائ���ي ل���ص���ال���ح امل����واط����ن 
حسابه  إل��ى  مستحقاته  ز«  وحتويل  .ع.  املصري«ماجد 
ما  أى   ، ق��ط��ري��ا  ري���اال  و190  أل��ف��ا   423 ب��إج��م��ال��ي  البنكى 
، كما مت  ي��وازى مليون و 824   ألفا و79٥ جنيها مصريا 
فى  الستخدامها  سفر  وثيقة  اس��ت��خ��راج  ف��ى  مساعدته 

إنهاء إجراءاته.

.. و تحصيل  1.8 مليون 
جنيه مستحقات آخر

التمثيل  مكتب  أن  العاملة،  ال��ق��وى  وزي���ر  سعفان  محمد  أع��ل��ن 
العمالي التابع للوزارة بالسفارة املصرية ببيروت، جنح يف استرداد 
12 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة املصرفية ل� 6 عمال مصرين 
بلبنان، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة 
على  ويتوجب  للعامل،  دوالر  بألف  وتقدر  أجنبي  مواطن  إحضار 
صاحب العمل حسب القوانن اللبنانية إيداعها مبصرف اإلسكان 

كضمانة للعامل.
تلقى الوزير  تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى ببيروت، 
فى إطار متابعته أحوال العمالة املصرية فى دول العمل، وذلك من 
باخلارج  العمالي  التمثيل  مبكاتب  املنشأة  العمليات  غرفة  خ��الل 
للرد على أى اس��ت��ف��س��ارات، وت��ق��دمي ال��دع��م وامل��س��اع��دة لهم ف��ى أى 
وقت، خصوصا فى تلك الفترة احلرجة بعد انتشار فيروس كورونا، 
تتأثر من  والتى قد  العمل،  العمالة املصرية بدولة  حلفظ حقوق 

بعض اإلجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا اخلصوص.
وتناول التقرير الذى تلقاه الوزير عبر امللحق العمالى شرين سيد 
العمالى ببيروت، ما مت  التمثيل  محمود عبداجلواد رئيس مكتب 
حتقيقه من إجنازات خالل الشهور الثالث األولي من العام اجلاري 
، حيث بلغ عدد فرص العمل والعقود التي مت اعتمادها 21 منها 7 
فرص عمل داخلية مت توفيرها ، والباقي عقود مت اعتمادها ، وبلغ 
عدد طلبات نقل الكفالة املقدمة للمكتب 70 طلبًا، ومت إحالتها إلي 
األمن العام، باإلضافة إلي تسوية 12  شكوى وديا، وإحالة 4 شكاوي 
إلي القضاء، وما زال هناك 12 شكوى حتت البحث والدراسة، وذلك 

من إجمالى  28 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.
املعنية حلل  زي��ارات للجهات احلكومية   6 املكتب بعمل  ق��ام  كما 
مشاكل املصرين ، فضال عن زيارتن للمنشآت وأصحاب األعمال 
املصرية  العمالة  مع  ولقاءات  اجتماعات   4 وعقد  الغرض،  لنفس 

للوقوف علي مشاكلهم والعمل علي حلها .
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الدورية  إط��ار االجتماعات  جاء ذلك فى 
ال��ت��ى ي��ع��ق��ده��ا ال���وزي���ر م��ع رؤس����اء اإلدارات 

املركزية بديوان عام الوزارة .
اج��ت��م��اع دورى  لكل  ع��ق��د  ال���وزي���ر  وق�����رر 
اإلدارات املركزية ومديرى العموم األحد من 
العاصمة  إل��ى  االن��ت��ق��ال  ملتابعة  أس��ب��وع  ك��ل 
اإلداري�������ة اجل���دي���دة ل��ب��ح��ث إجن����از ال��ت��ح��ول 
ال��رق��م��ى، خ��اص��ة ب��ع��د ب���دء ال��ع��د ال��ت��ن��ازل��ى 
وجت���ه���ي���ز م���ق���ر ال���������وزارة ب��ال��ع��اص��م��ة خ���ال 
الفترة املقبلة، حيث سيكون التعامل رقمى 
إدارات  بواسطة  ت��دار  شاشات  على  بالكامل 
وج���ه���ات م��ت��خ��ص��ص��ة، ف��ض��ا ع���ن ع���رض ما 
مت  إجنازه مع املديريات فى التحول الرقمى 

ونتائج برامج العمل التى يتم تطبيقها.
وك������ذل������ك م���ت���اب���ع���ة اخل�����ط�����ط ال������دوري������ة 
وم����س����ت����وى ت���ن���ف���ي���ذه���ا، وإع�����������داد اخل���ط���ط 
اجل�����دي�����دة  خ����اص����ة ف����ى م����ج����ال ال��ت��ش��غ��ي��ل 
وت��وف��ي��ر ف����رص ال��ع��م��ل، وأع���م���ال ال��ت��دري��ب 

ال��ت��دري��ب، وري����ادة  امل��ه��ن��ى خل��ري��ج��ى  مراكز 
ال��ص��غ��ي��رة  األعمال ومتابعة  املشروعات 
امل��راك��ز،  ه��ذه  خريجو  بتنفيذها  يقوم  التى 
والعمالة  األج��ان��ب،  تراخيص  أع��م��ال  وك��ذا 
البيانات  املديريات  بتسجيل  املنتظمة  غير 

اخلاصة بكل مديرية فى مجاالت عملها.  
الوزير ض��رورة حتديد اختصاصات  وأك��د 
م���دي���ري���ات ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى ال��ت��ح��ول 
الرقمى، ومتابعة يومية للربط اإللكترونى 
معها، فضا عن مسؤولية اإلدارات املركزية 
لها هناك  امل��وازي��ة  واإلدارات  امل��دي��ري��ات  ع��ن 
ك���ل ف���ى م���ج���ال اخ��ت��ص��اص��ه ط��ب��ق��ا ل��ل��ق��رار 
ال���وزارى الصادر فى ه��ذه اخلصوص وال��ذى 
فى  املتابعة  احل��ق  املركزية  اإلدارات  أعطى 

واإلشراف الفنى على أعمال املديريات.
ولفت الوزير إلى أن مبادرة »حياة كرمية« 
ت��خ��ت��ص ال�������وزارة ف��ي��ه��ا ب��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دري��ب 
املهنى وتوفير فرص العمل فى القرى األكثر 

التواصل  استمرار  ض��رورة  مؤكدا  احتياجًا، 
وس��ائ��ل  لتوفير  املحلية  التنمية  وزارة  م��ع 
نقل لراغبى التدريب تقوم بتوصيلها ملراكز 

التدريب املهنى التابعة لكل مديرية.
رئيس  برئاسة  جلنة  تشكيل  الوزير  وق��رر 
ال����وزي����ر،  م��ك��ت��ب  ل���ش���ئ���ون  امل���رك���زي���ة  اإلدارة 
دليل  اإلدارات إلع�����داد  بكافة  فرعية  وجل��ان 
أو حتديثها بحسب  إدارة،  للوظائف فى كل 
امل��س��اع��د لتحقيق  ي��ك��ون مب��ث��اب��ة  األح������وال 

مزيد من الكفاءة للموظفني.
وأك������د ض�������رورة حت���دي���د ك����ل م����ا حت��ت��اج��ه 
واإلدارات  املديريات  فى  العمل  سوق  منصة 
إنشائها  البدء فى  مت  وال��ت��ى  بها،  التشغيل 
ب��ه��دف جميع م��ع��ل��وم��ات واق��ع��ي��ة ع��ن س��وق 
العمل توصا إلى نتائج يسهل من خالها 
ات��خ��اذ ق����رارات وت��دخ��ات ت��ه��دف إل���ى زي���ادة 
احتياجات  وتوفير  والطلب،  العرض  مرونة 
أصحاب األعمال من العمالة الفنية املاهرة.

 »سعفان«: اجتماع أسبوعى لمتابعة التحول الرقمى 
تمهيدا لالنتقال للعاصمة اإلدارية الجديدة

وزير القوى العاملة يلتقى كبار مسئولى الوزارة  

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان قيادات ورؤساء اإلدارات املركزية بديوان عام الوزارة بضرورة 
متابعة التحول الرقمى من إنشاء قواعد البيانات ألعمال مديريات القوى العاملة باملحافظات 

كافة من سالمة وصحة مهنية، وتشغيل، وتدريب مهني، وتفتيش العمل من خالل الربط اإللكترونى 
بديوان عام الوزارة متهيدا لالنتقال للعاصمة اإلدارية اجلديدة، ومهنئًا بحلول شهر رمضان املعظم 

سائالً املولى عزل وجل أن يبلغنا إياه سنوات عديدة. 
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منذ أيام أعلنت الدكتورة ياسمني فؤاد وزيرة البيئة أن 2021 عام مدينة دهب، وذلك لضمان 
تطوير املدينة وخلق مشروعات جديدة، جعلها قبلة جديدة للسياحة.

مدينة الرمال الذهبية التى عرفت بربيق رمالها وصفاء مياها، هى بالفعل ملجأ للشباب الباحثني 
عن االستجمام ورحالت السفارى وبأسعار مخفضة، ومن هنا تعترب منفذا ملشروعات متنوعة 

تخلق فرص عمل للكثري والكثري من الشباب والفتيات.
إعالن 2021 عام مدينة دهب هو رسالة مهمة »محليا وعامليا«  ملا تتميز به املدينة من مكانة 

عاملية، ويساهم فى استكمال أعمال تنفيذ خطة اإلدارة البيئية املتكاملة بمحافظة جنوب 
سيناء والتى بدأت بالرتكيز على مدينة شرم الشيخ من خالل تطوير محمية رأس محمد 

وإطالق حملة »ايكو ايجيبت« للسياحة البيئية، ودمج املجتمع املحلى فى أعمال التطوير،  وهو ما 
انعكس على  الرتويج للسياحة البيئية على الرغم من انتشار جائحة )كوفيد 19(.

مدينة الرمال الذهبية ..
 وفرص عمل جديدة للشباب 

تحقيق: دينا رأفت
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إدارة الكشافة البحرية إن حتقيق  يقول على عبد الرحمن رئيس مجلس 
فكرة االستدامة املالية للمحميات يساهم فى تطويرها ويعزز مفهوم املحمية 
فكرة  لتحقيق  حقيقى  م��ث��ال  ه��ى  و«ده�����ب«  امل��س��ت��دام��ة،  البيئية  وال��س��ي��اح��ة 

السياحة البيئية واملستدامة لكونها منطقة فريدة من نوعها.
املناطق األخ��رى، وهو ما  مجتمعها املحلى يتميز بوعى كبير على خالف 
يعطى ميزة نوعية للمدينة باإلضافة إلى وجود محمية »أبو جالوم« بداخلها، 

والتى بالفعل بحاجة إلى تطوير، وهو ما  بدأت وزارة البيئة العمل عليه.
التطوير مبفردها  والدولة لن تستطيع استكمال خطط  ال��وزارة   : ويتابع 
دون دع���م امل��ن��ظ��م��ات امل��دن��ي��ة وال��ش��ب��اب امل��ح��ب ل��وط��ن��ه، وب��ال��ت��ال��ى ن��ح��ت��اج إل��ى 
ل�«دهب«،  املعدة  اجلديدة  اخلطة  فى  عام  خالل  األعمال  الستكمال  التكاتف 
ستؤثر باإليجاب على محافظة جنوب سيناء، وأيضا على تنشيط السياحة 

املصرية.
الرئيس عبد  أن  ننسى  لعلنا ال  ده��ب محميات طبيعية،  43% من مساحة 
الفتاح السيسى طالب منذ عامني بضرورة تطوير املحميات الطبيعية، لتكون 
قبلة جديدة للسياحة فى مصر خللق تنوع فى مصادر الدخل القومى، وقد 
بوضع  البيئة  وزي���رة  ال���وزراء  مجلس  رئيس  مدبولى  مصطفى  الدكتور  كلف 
خطة واضحة خلريطة املحميات ومظاهرها البيئية والسياحية املختلفة مبا 
يضمن استمرارية تطويرها.. وقد جنحت الوزارة فى تفعيل القرارات وحققت 

إجنازا ملحوظا فى تطوير املحميات، واآلن يأتى دور املدينة البدوية »دهب«.
وقد أعدت وزارة البيئة خطة اإلدارة البيئية املتكاملة لساحل مدينة دهب 
دعم  إل��ى  باإلضافة  واستدامتها  الطبيعية  امل���وارد  على  احل��ف��اظ  يضمن  مب��ا 
السياحة البيئية، وحتويل البيئة إلى فرصة لالستثمار السياحى مع احلفاظ 
على ثرواتها الطبيعية لنا ولألجيال املقبلة من خالل تنمية روافد السياحة 
البيئية مع ضبط األنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة  املحميات الطبيعية 

باملدينة.
كما ستقوم الوزارة بتدريب ورفع الوعى البيئى للعاملني باألنشطة البحرية 
باعتبارهم جزءا أساسيا من العمل البيئى، ورفع كفاءة العنصر البشرى كأحد 

أهم أذرع حماية البيئة واحلفاظ عليها  .
للبيئة خللق جو  الصديقة  األفكار  البحرية بعض  الكشافة  رئيس  ووض��ع 
الطبيعة  مخلفات  م��ن  ومخيمات  الكامبات  ب��ن��اء  خ��الل  م��ن  ج��دي��د  سياحى 
مبا يتناسب مع حجمها، وذلك من خالل استغالل األشجار املوجودة، وزعف 
ال��ن��خ��ل، ح��ي��ث ي��ت��م تصميم أك����واخ، وتقفيلها ب��اخل��وص، م��ع ت��وف��ي��ر خ��دم��ات 
البيئة  على  التأثير  دون  املنطقة  ن��ط��ور  ال��ص��ورة  وب��ه��ذه  املحيطة،  باملنطقة 

والتنوع البيولوجى املوجود بها.
إدارة األنشطة البحرية لتنشيط السياحة

إدارة  خطة  ف��إن  السياحة  بتنشيط  واملهتمني  البيئة  وزارة  لتقارير  وف��ق��ا 
لتقييم  والبيئية  األحيائية  املسوحات  إج��راء  إل��ى  تهدف  البحرية  األنشطة 
حالة مواقع األنشطة البحرية مع إعداد خرائط بيئية باالضافة إلى دراسة 
الطاقة االستيعابية وأمناط التأثيرات الترفيهية على مواقع الغوص بجنوب 
األمثل  االستخدام  البحرية وضمان  الطبيعية  امل��وارد  سيناء حلماية وص��ون 
على  ع���الوة  واالق��ت��ص��ادي��ة  البيئية  قيمتها  م��ع  يتناسب  ومب���ا  ل��ه��ا  وامل��س��ت��دام 
حتقيق التوازن بني حماية املوارد الطبيعية واملصالح التنموية واالستثمارية 
واإلج���راءات  القواعد  تقدمي  خ��الل  من  للموارد  املستخدمة  األط���راف  لكافة 
العشوائية  وت��دارك  البحرية  املناسبة إلدارة األنشطة  والتنفيذية  التنظيمية 
والتضارب فى استخدام مواقع األنشطة البحرية مبا يتناسب مع قيمة املوارد 

الطبيعية وحساسيتها ويعزز استعادة سمات جودة املنتج السياحي. 
كما مت تصنيف األنشطة البحرية الترفيهية وفق خطة اإلدارة البيئية إلى 
غوص متقدم وغوص مبتدئني مؤهلني، وتدريب غوص كذلك غوص ابتدائى، 

باإلضافة إلى ألعاب مائية بلنش سريع وألعاب مائية شاطئية بدون آلة .
وت��ش��م��ل اخل���ط���ة حت���دي���د ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة واجل����ه����ات امل��خ��ت��ص��ة 
وصيانة  تركيب  برنامج  كذلك  والتدريب  والتوعية  ب��اإلع��الم  خاصة  وب��رام��ج 
التشريعات  إل��ى  باإلضافة  وامل��واق��ع  السياحية  اللنشات  ورب��اط  الشمندورات 

والقوانني والقرارات الوزارية الالزمة .
 - ديسكفرى  ناشيونال  مجموعة  رئ��ي��س  ال��ع��ط��ار  أح��م��د  امل��ه��ن��دس  يصفها 
بأنها مدينة جميلة بطبيعتها  السياحة-  بتنشيط  مجموعة شباب مهتمني 
زم��ان  م��ن  ال��س��ي��اح  م��ع  التعامل  وكيفية  السياحة  بالثقافة  يتسمون  وأه��ل��ه��ا 
»البلو هول  العالم مثل  الغوص فى  أشهر مواقع  بواحدة من  ومعروفة عامليًا 
وأبو جلوم والكانون وااليل جاردن واليت هاوس«، وهناك أنشطة ركوب األمواج 
ورك��وب  السنة  شهور  معظم  املتاحة  الطبيعة  فى  والتنزه  الورقية  بالطائرات 

اخليل واجلمال ورحالت السفارى والتخييم بالليل وتصوير السماء .
ويستطرد العطار قائاًل: ببساطة دهب ممكن يتعمل فيها أنشطة سياحية 
كتيرة ورياضية  كمان ألن املدينة فيها كل املقومات بطبيعتها بداية من البيئة 
املؤهلة نفسها وانتهاء بسكانها املحليني الذين يتسمون بالبساطة واالبتسامة 

وجمال الترحيب واستقبال الضيف.
أم��ا عن تطويرها وإع��الن ٢٠٢١ ع��ام مدينة ده��ب ي��راه »العطار« خطوة فى 
بطبيعتها  للسياحة  ج��اذب��ة  امل��دي��ن��ة  ألن  امل��ن��اس��ب،  ووق��ت��ه��ا  الصحيح  مكانها 
السياحة  ش��رك��ات  أو  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  س��واء  وتوعية  الهتمام  وبحاجة 
الستدامة  لهم  املمكنة  الوسائل  وتوفير  وتوعيتهم  أنفسهم  ب��ال��زوار  وانتهاء 
احل��ف��اظ ع��ل��ى امل��دي��ن��ة جميلة زى م��اه��ى خ��ص��وص��ا أوق����ات امل��واس��م واألع��ي��اد 
اللى بتكون املدينة فيها زحمة، ولألسف ملا الناس بتمشى بتكون املدينة فى 
حالة صعبة جدا من جتمعات للمخلفات والبالستيك خصوصا فى املمشى 
امل��ك��ان ويفقده رونقه  ب���دوره على ج��م��ال  ي��ؤث��ر  ال��ش��واط��ئ، وه���ذا  أو  السياحى 

ويصبح بحاجة إلى مجهود كبير جدا من املجتمع املحلى .
مش بس كده التطوير واالهتمام ده هيساعد فى حتسني  دخل الشباب اللى 
سابت محافظاتهم بحثا عن فرص عمل أحسن هناك، وملا املدينة احتضنتهم 
لألسف ظروف الكورونا جت بعدها بوقت قصير أثرت بالسلب على السياحة 

هناك بشكل كبير.
ويقول ياسر عبداهلل محجوب نائب مدير البرنامج الوطنى إلدارة املخلفات: 
بالفعل هناك الكثير من املخلفات تترك باملدينة بعد جالء الوفود السياحية 
أو جتمعات الشباب، وعلى الرغم من كونها تشوه املنظر إال أنها تعتبر فرصة 

عمل للكثير من الشباب.
فتلك املخلفات ميكن إعادة تدويرها وفًقا لرأى »محجوب«  ولم يعد األمر 
حكًرا على كبار املستثمرين، وإمنا باتت هناك فرصة للشباب الراغب فى إنشاء 
الرئيس  أق��ره  ال��ذى  املخلفات اجلديد  قانون  مشروعاتهم اخلاصة بدعم من 
وزارة  استعداد  إلى  بالفعل، مشيًرا  وانتهينا من الئحته  السيسى  عبدالفتاح 

البيئة لتقدمي التسهيالت للشباب قدر اإلمكان مبا يضمن جناح جتاربهم.
وي��وض��ح »م��ح��ج��وب« أن ه��ن��اك ص���ورا ع��دي��دة ملنتجات ميكن أن ت��خ��رج من 
م���واد قانون  م��وج��ود بكافة تفاصيله داخ���ل  أم��ر  ال��ت��دوي��ر، وه��و  إع���ادة  عملية 
املخلفات اجلديدة، فهناك مواد تنتج من تدوير املخلفات البالستيكية التى 
تنتشر بكثرة فى املدن السياحية، ولها سوق بالفعل فى مصر، باإلضافة إلى 
املعدات  للشباب  توفر  أن  املمكن  من  والتى  البيئة  بحماية  املعنية  اجلمعيات 
الى  وبحاجة  متاحة  التسهيالت  بالتالى  املخلفات،  جلمع  الالزمة  واألدوات 

شباب جاد يرغب فى العمل وتطوير نفسه وحماية وطنه.
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اتفاقية عمل جماعية تحقيق 
مزايا أضافية لـ 50 عاملاً بشركة خاصة

القوي العاملة باإلسكندرية تقيم 
حفل إفطار للمتدربين من ذوي الهمم

وزير القوي العاملة يهنئ 
وزير الدفاع بذكرى انتصارات 

العاشر من رمضان

 ، ال����وزارة  العاملة محمد سعفان جن��اح جهود  ال��ق��وى  وزي��ر   أعلن 
بالتعاون مع شركة سيمكس ريدميكس للخرسانة اجلاهزة، والنقابة 
العامة للعاملني بصناعات البناء واألخشاب، فى إبرام اتفاقية عمل 

جماعية  تقرر صرف بعض املزايا  ل� 50 عامال بالشركة.
وأوضح الوزير ، أن االتفاقية نصت علي صرف مزايا للعاملني بها 
، متثلت يف توزيع الشركة ما يعادل أجر شهرين  علي العاملني  حتت 
حساب األرباح خالل األعوام املالية 2022 و 2023 و 2024 ، باإلضافة 
إلى حافز أداء متغير يحدد طبقًا ملدى حتقيق األهداف التى تضعها 

الشركة للعام السابق على التوزيع .
وق���ال ال��وزي��ر : إن  االت��ف��اق��ي��ة ح���ددت أن ي��ت��م ت��وزي��ع أج���ر شهرين 
مقسمًا على 12 شهر خالل كل عام ميالدي من األعوام املشار إليها ، 
وفى حالة عدم حتقيق الشركة ألرب��اح عن أى عام من األع��وام املشار 
إليها يف االتفاقية تعد املبالغ مبثابة مكافأة ال تستحق إال للعاملني 

املتواجدين يف خدمة الشركة عند التوزيع. 

وأشار الوزير إلي أن االتفاقية نصت على  أن تقوم الشركة بصرف 
حافز أداء متغير لعمالة املقاولني الدائمني خالل كل عام من األعوام 
املشار إليها ، يتحدد طبقًا ملدى حتقيق األهداف التى تضعها الشركة 

للعام السابق على عام الصرف وبحد أقصى أجر أربعة أشهر  .
الدين  عالء  أحمد  ريدميكس،  سيمكس  شركة  عن  االتفاقية  وقع 
عماد  ووفيق   ، الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  الشافعي بصفته  أحمد 
عبد امللك بشارة بصفته رئيس قطاع املوارد البشرية ، وخالد وحيد 
النقابة  القانونية،  وعن  الشئون  قطاع  رئيس  بصفته  خالد  محمد 
اجلمل  املنعم  عبد  واألخ��ش��اب  ال��ب��ن��اء  بصناعات  للعاملني  ال��ع��ام��ة 
رئيس النقابة ، وعبد الناصر بكر أحمد  بصفته األمني العام للنقابة 

العامة.
ووجه الوزير الشكر إلدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم 
اجلماعية،  واحلوار  املفاوضة  دور  وتفعيل  ال��ودي��ة  التسوية  جلهود 

الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.

سعفان،  الفريق  محمد  العاملة،  القوى  وزي��ر  هنأ 
أول مح����مد أحمد زكي القائد العام للقوات املسلحة  
وزير الدفاع واإلنتاج احلربي مبناسبة ذكرى انتصارات 
العاشر م��ن رم��ض��ان، وال���ذي حقق فيه أب��ن��اء ال��ق��وات 
امل��س��ل��ح��ة ب��ط��والت خ��ال��دة ُس��ط��رت يف ت��اري��خ ال��دول��ة 
امل��ص��ري��ة ب��ح��روف م��ن ذه���ب، وق��دم��وا تضحيات جمة 
من أجل إعالء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة 

والنضال.
»إن  التهنئة:  برقية  فى  العاملة  القوي  وزي��ر  وق��ال 
ال��ش��ع��ب امل���ص���ري ب��أك��م��ل��ه ي��ف��خ��ر ب���ذك���رى ه����ذا ال��ي��وم 
املجيد، ي��وم ال��ع��زة وال��ك��رام��ة، واس��ت��رداد ت���راب وطننا 

الغالي النفيس«.
املسلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام  للقائد  »س��ع��ف��ان«،  وأع����رب 
وزي����ر ال���دف���اع واإلن���ت���اج احل���رب���ي  بهذه امل��ن��اس��ب��ة عن 
عميق فخره واعتزازه بدور القوات املسلحة الرائد يف 
احلفاظ على تراب وطننا ، وما حققته  من بطوالت 
من  بحروف  املصرية  الدولة  تاريخ  يف  ُسطرت  خالدة 
ن����ور،  داع���ًي���ا اهلل ع��ز وج���ل أن ي��دمي��ك��م ح��م��اة الشعب 

املصري.

رمضاني  إف��ط��ار  حفل  باالسكندريه  العاملة  ال��ق��وى  مديرية  أق��ام��ت 
مبركز تدريب مهني محرم بك للمتدربني على مهنة التبريد والتكييف 
، وذلك مبناسبة تخريج أول دفعة من املتدربني من ذوي الهمم والعزمية 

من جميع مراكز التدريب املهني علي مستوي اجلمهورية .
وقال ياسر سعيد مدير املديرية : إنه عقب اإلفطار مت مناقشة وبحث 
اخلبرات التي اكتسبوها من هذه الدورة، ومدى إمكانية االستفادة منها 
يف حياتهم العملية بعد التخرج، وذلك بحضور النائب البرملاني  محمد 

احلمامي.
 وأع��رب املتدربني عن أمنيتهم يف العمل احل��ر، وب��دء مشروع صغير 
يجمعهم جميعا يف مجال التبريد والتكييف مثل إنشاء مصنع صغير 
والعمل من خاللها على تقدمي خدمات  بار  امليني  الثالجات  لتجميع 
ما بعد البيع والصيانة واإلصالح جلميع أنواع الثالجات والتطبيقات.

ال��دورة   ومت االت��ف��اق على أن يتم عقد ورش��ة عمل لهم يف بعد ه��ذه 
واملتوسطة   الصغيرة  املشروعات  تنمية  جهاز  فرع  مبشاركة   التدريبية 
لبدء  لهم  واملساعدة  العون  وتقدمي  الشباب  هؤالء  لدعم  باالسكندرية 

مشروع صغير.
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يقدمه : إسماعيل إبراهيم

تحقيق
بالكاريكاتري

رمضان كريم وكل عام وانتم بخري
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ــر الــقــوى الــعــامــلــه مــحــمــد ســعــفــان،   افــتــتــح وزيــ
والــدكــتــور أشــرف صبحى وزيــر الــشــبــاب، والدكتور 
ــراب مــحــافــظ الــشــرقــيــة أعــمــال تطوير  ممــــدوح غــ
التابعني  واإلخيوه  شرق،  السماكني  شباب  مركزى 

ملركز احلسينية مبحافظة الشرقية.
الـــوزيـــران يــرافــقــهــم مــحــافــظ الشرقية  وتــفــقــد 
صـــاالت األلــعــاب، ومــالعــب كــرة الــقــدم، فضال عن 
تفقد مــعــرض ملــنــتــجــات فــتــيــات األنـــديـــة واملـــراكـــز، 
شملت  مركزالشباب  ألعضاء  فنية  أعماال  ويضم 
مشغوالت يــدويــة مــن) اخلــزف والــفــخــار والــزجــاج 
والبردى والتريكو والرسم ( ، وذلك بحضور مدحت 
الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية ، 
أعضاء  وبعض  املديرية  وكيل  الهادى  عبد  وأحمد 

البرملان عن املحافظة .
وأكــــد وزيــــر الــقــوى الــعــامــلــة أهــمــيــة وجــــود تلك 
إيجابى  أثــر  لها  ملا  بقرى محافظات مصر  املــراكــز 
والشباب بصفة عامة وشباب  وتثقيف   توعية  فى 
البدنية  قدراتهم  وتطوير  خــاصــة   بصفة  العمال 
ومــهــاراتــهــم الــريــاضــيــة  ممــا يساعد فــى استكمال 
مسيرة التنمية والبناء وبناء اجلمهورية اجلديدة 

التى سيتم إطالقها خالل الفترة القادمة.
واكــد وزيــر الشباب والرياضة  أن ذلك يأتى فى 
إطار سعى الوزارة  لتطوير كافه مراكز الشباب على 
لتقدم  بها  واالرتـــقـــاء  املــحــافــظــات  جميع  مستوى 
خدماتها البنائنا باعتبار شبابنا هم عصب األمة 

وبناة املستقبل. 
وشدد  وزير الشباب على ضرورة االلتزام بتطبيق 
كافة اإلجراءات االحترازية أثناء ممارسة األنشطة 
املختلفة داخـــل مــراكــز الــشــبــاب ملــواجــهــة فــيــروس 

كورونا للحفاظ على صحة وسالمة اجلميع.
مـــن جــانــبــه قـــال مــحــافــظ الــشــرقــيــة أن تطوير 
ــداد الــشــبــاب بدنيا  مــراكــز الــشــبــاب يــســاهــم فــى إعــ
وفـــكـــريـــا ويــنــمــى قــــدراتــــه ويــعــمــل عــلــى تــزويــدهــم 
ــات  ــارات املــخــتــلــفــة فــضــال عـــن اســتــثــمــار أوقــ ــهـ ــاملـ بـ

فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح املجتمع.
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يوم توظيفيّ بالقليوبية لذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل

القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية
صرف 100 ألف جنيه إعانات  تحقق مزايا أفضل لـ 500 عامل بشركة خاصة

طوارئ لـ  62 عامال بالشركة 
الوطنية للمراسى وخدمات السفن

بالقليوبية  العاملة  القوي  مديرية  نظمت 
يوم توظيف ذوي الهمم والعزمية  مبشاركة 10 
ف��رص عمل  ق��دم��وا  منشآت بالقطاع اخل��اص 
داخ��ل  ق��ان��ون��ا  امل��ق��ررة  للنسبة  منهم  استيفاء 
م��ن��ش��آت��ه��م حت���ت إش����رف م��ح��م��د ع��ل��ي��ان وك��ي��ل 

املديرية.
وب��ل��غ ع���دد احل��اض��ري��ن م���ن راغ���ب���ي العمل 
ترشح  ومت  شخصا،  خمسون  الهمم  ذوي  م��ن 

ث���اث���ون م��ن��ه��م ل��ل��ع��م��ل ب���ال���ش���رك���ات امل��ش��ارك��ة 
يف امل��ل��ت��ق��ى، وس��ي��ت��م ت��رش��ي��ح ال��ب��اق��ي مبنشآت 

وشركات أخرى الستيفاء النسب املقررة لهم.
سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وي  وزي���ر  وأك���د 
اه��ت��م��ام ال�����وزارة ب���ذوي ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة على 
مستوى مديريات القوي العاملة على مستوى 
املقررة   % ال���5  لنسبة  استيفاء  مبحافظة،   27

لهم. 

ك��م��ا ط��ال��ب م��دي��ر امل��دي��ري��ة إمي����ان شحاتة 
ب��ض��رورة ال��ت��أك��د أن األج�����ور يف م��س��ت��وى احل��د 
األدن����ى، م��ش��ي��را إل���ي االس��ت��م��رار يف االن��ط��اق 
ل��ب��ذل امل���زي���د م���ن االه���ت���م���ام ب��ه��ذه ال��ف��ئ��ة من 
أمت  ال����وزارة على  أن  م��ش��دًدا  ت��دري��ب وتشغيل، 
ك��ي يكونوا  العملية  ق��درات��ه��م  ل��رف��ع  اس��ت��ع��داد 
ورفع  القومي  االقتصاد  بناء  يف  صاحًلة  َلِبَنةً 

شأن الدولة املصرية،.

أع��ل��ن وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة محمد 
بالتعاون   ، ال���وزارة  سعفان جن��اح جهود 
م���ع ش��رك��ة أس��م��ن��ت أس���ي���وط، وال��ن��ق��اب��ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام��ل��ن ب��ص��ن��اع��ات ال��ب��ن��اء 
واألخشاب ، واللجنة النقابية للعاملن 
ب���ال���ش���رك���ة، ف����ى إب��������رام ات���ف���اق���ي���ة ع��م��ل 
ج��م��اع��ي��ة  تقرر ص���رف ب��ع��ض امل���زاي���ا  ل� 

500 عامل بالشركة.
وأوض������ح وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ، أن 
االت���ف���اق���ي���ة ن���ص���ت ع���ل���ي ص�����رف م���زاي���ا 
ت��وزي��ع  يف  متثلت   ، ب��ال��ش��رك��ة  للعاملن 
م���ا ي���ع���ادل أج����ر ش��ه��ري��ن حت���ت ح��س��اب 
األرب�����اح خ���ال األع�����وام امل��ال��ي��ة 2022 و 
2023 و 2024 على العاملن ، باإلضافة 
إلى حافز أداء متغير يحدد طبقًا ملدى 
الشركة  تضعها  التي  األه���داف  حتقيق 

للعام السابق على التوزيع .
وحددت االتفاقية توزيع أجر شهرين 
م��ق��س��م��ًا ع��ل��ى 12 ش��ه��رًا خ���ال ك��ل ع��ام 
وفى   ، إليها  املشار  األع���وام  ميادي من 
ح��ال��ة ع��دم حتقيق ال��ش��رك��ة ألرب���اح عن 
أى عام من األعوام املذكورة يف االتفاقية 
تعد املبالغ مبثابة مكافأة ال تستحق إال 
للعاملن املتواجدين يف خدمة الشركة 

عند التوزيع. 
ت���ق���وم  أن  وات�����ف�����ق  األط����������راف ع���ل���ى  
الشركة بصرف حافز أداء متغير لعمالة 

امل��ق��اول��ن ال��دائ��م��ن خ���ال ك��ل ع���ام من 
األع�������وام ال����ث����اث، ي��ت��ح��دد ط��ب��ق��ًا مل��دى 
الشركة  تضعها  التي  األه���داف  حتقيق 
وبحد  ال��ص��رف  ع��ام  على  السابق  للعام 

أقصى أجر أربعة أشهر  .
وق�������������ع االت�������ف�������اق�������ي�������ة ع����������ن ش�����رك�����ة 
أس��م��ن��ت أس���ي���وط  ، ك����ارل����وس إمي��ي��ل��ي��و 
جونزاليز  بصفته رئيس رئيس مجلس 
ووفيق   ، املنتدب  والعضو  الشركة  إدارة 
رئيس  ب��ش��ارة بصفته  امل��ل��ك  ع��م��اد عبد 
ق��ط��اع امل�����وارد ال��ب��ش��ري��ة ، وخ��ال��د وحيد 
م��ح��م��د خ���ال���د ب��ص��ف��ت��ه رئ���ي���س ق��ط��اع 
الشئون القانونية ،  وعن النقابة العامة 
واألخ��ش��اب  البناء  بصناعات  للعاملن 
عبد املنعم اجلمل رئيس النقابة ، وعن 
الناصر  م��ن:  عبد  كل  النقابية  اللجنة 
بكر أحمد  رئيس اللجنة ، وعلى محمد 
ي��ح��ي��ى ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ، وع���م���اد ال��دي��ن 
ع��ب��د احل��اف��ظ األم����ن ال��ع��ام ، وي��وس��ف 
محمود محمد اجليوشى عضو اللجنة 

النقابية  .
الشركة  إلدارة  ال��ش��ك��ر  ال��وزي��ر  ووج���ه 
ومم���ث���ل���ي ال���ع���م���ال ع���ل���ى اس��ت��ج��اب��ت��ه��م 
جل��ه��ود ال��ت��س��وي��ة ال���ودي���ة وت��ف��ع��ي��ل دور 
الهادف  اجلماعية،  واحلوار  املفاوضة 
والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم 

والصالح العام.

واف������ق م��ح��م��د س���ع���ف���ان وزي������ر ال���ق���وى 
ص��ن��دوق  إدارة  مجلس  ورئ��ي��س  ال��ع��ام��ل��ة 
إعانات الطوارئ للعمال على صرف 100 
ألفًا و 483 جنيًها من الصندوق بالوزارة 
للمراسى  الوطنية  بالشركة  عاما   62 ل� 
وخ���دم���ات ال��س��ف��ن مب��ح��اف��ظ��ة األق���ص���ر ، 
نظًرا للظروف االقتصادية التى متر بها  
ال��واردة واملعتمدة  الشركة وفًقا للكشوف 

من التأمينات.
وأوض����ح س��ع��ف��ان، أنَّ ص��ن��دوق إع��ان��ات 
ب��ال��وزارة منشأ بغرض مساندة  ال��ط��وارئ 
امل��ن��ش��آت ال��ت��ى ت��ت��وق��ف ع��ن ص���رف أج��ور 
ع��م��ال��ه��ا، بسبب ظ���روف اق��ت��ص��ادي��ة أمل��ت 
ب��ه��ا ح��ت��ى ت��خ��ط��ى األزم�������ات واس���ت���م���رار 
اإلن���ت���اج، وب��ال��ت��ال��ى زي�����ادة االس��ت��ث��م��ارات 
وتعويض  االقتصادية،  التنمية  وحتقيق 
العمال فى املنشآت املتعثرة وغير القادرة 
على  ومساعدتهم  أج��وره��م  ص��رف  على 
مواجهة متطلبات املعيشة حلن حتسن 

األحوال املالية للمنشأة.
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أج����رى م��دي��ر م��دي��ري��ة ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة ب��اإلس��م��اع��ي��ل��ي��ة ج��ول��ة تفقدية 
للتأكد  اإلسماعيلية«   حميات  باملحافظة  »مستشفى  العزل  مبستشفيات 
من  والتأكد   ، باملستشفى  املهنية  والصحة  السالمة  اشتراطات  توافر  من 
خ��زان��ات األك��س��ج��ن وم��خ��ازن أس��ط��وان��ات األك��س��ج��ن وص��الح��ي��ت��ه��ا وات��ب��اع 
املستشفى تعليمات وسياسات السالمة يف حالة حدوث تسريب أو خلل من 

خزانات االكسجن من عدمه .
يأتي ذلك يف إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان مبتابعة 
باملنشآت  وال��وق��اي��ة  التدابير  ك��اف��ة  االح��ت��رازي��ة الت��خ��اذ  اإلج����راءات  تطبيق 
للوقاية  املحافظات  مستوى  على  ومديرياتها  ال���وزارة  قبل  من  بالتفتيش 
واحلد من اإلصابة من املوجة الثالثة جائحة فيروس كورونا )كوفيد- ١٩(، 
والتأكد من التزام أصحاب هذه املنشآت بتنفيذ إجراءات السالمة الصحة 

املهنية ، و االحترازية والوقائية ملواجهة فيروس كورونا. 
وأكد أحمد جابر مدير املديرية خالل اجلولة  أنه يقوم بزيارات مفاجئة 
على املنشآت يف إطار اختصاصات وزارة القوي العاملة وبناء علي تعليمات 
الوزير ملتابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية والوقائية بهذه املناطق لضمان 
توفير احلماية للعاملن واستمرار عجلة اإلنتاج وعدم توقف حركة املصانع 
لتحسن مستوى االقتصاد، مشيرًا إلى أنه يف حالة عدم االلتزام يتم اتخاذ 
كافة اإلج��راءات القانونية حيال أصحاب تلك املنشآت غير امللتزمة للحد 
م��ن امل��وج��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ان��ت��ش��ار ال��ف��ي��روس واحل��ف��اظ ع��ل��ى ص��ح��ة وس��الم��ة 

العاملن وأسرهم.

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، 
ل��ل��س��الم��ة  ال���ع���امل���ي  مبناسبة اليوم  رس���ال���ة 
ف��ي��ه��ا:  إن السالمة  ق���ال  امل��ه��ن��ي��ة  وال��ص��ح��ة 
رسالة  هى  البشر  وحماية  املهنية  والصحة 
ع��ام��ل خ��رج طالبا  ك��ل  اإلنسانية فمن ح��ق 
للرزق أن يعود إلى بيته ساملا ليس من أجل 
ن��ف��س��ه ف��ق��ط ب��ل م��ن أج���ل ب��ي��ت��ه ومجتمعه 

ووطنه .
وق����دم وزي����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة رس���ال���ة حب 
وت��ق��دي��ر ل��ك��ل ع��ام��ل ع��ل��ي أرض م��ص��ر بهذه 
والصحة  السالمة  أهمية  م��ؤك��دا  املناسبة، 
ال��ذى تلعبه م��ن أج��ل توفير  وال���دور  املهنية 

بيئة عمل أمن وخالية من املخاطر  .
ن��ت��ب��ع  جميعا  أن  ض�������رورة  ع���ل���ي  وش������دد 
باتخاذ  العامة  والصحة  السالمة  إج��راءات 
اإلج��راءات االحترازية  للوقاية من فيروس 
ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، وذل����ك  ب���ارت���داء مهمات 
األماكن  ف��ى  »ك��م��ام��ات«  الشخصية  ال��وق��اي��ة 
العامة واملزدحمة ، فضال عن نظافة اليدين 
باستمرار بفركها مبطهر كحولي أو غسلهما 
ج����ي����دًا ب����امل����اء وال����ص����اب����ون، وع���ن���د ال��س��ع��ال 
ن��ح��رص ع��ل��ى تغطية  ي��ج��ب أن  وال��ع��ط��س، 
ال��ف��م واألن�����ف مب��رف��ق��ن��ا امل��ث��ن��ي أو مب��ن��دي��ل 
املنديل بعد ذلك فورًا  ورق��ي، ونتخلص من 

ونغسل يدينا.
العالم  أن   ، العاملة  القوي  وزي��ر  وأوض��ح 
خطيرًا  صحيًا  تهديدًا  اليوم  يواجه  بأسره 
على  امل��دى  وبعيدة  مباشرة  آث��ار  ل��ه  سيكون 
انتشار  بسبب  املتضررة؛  ال��دول  اقتصاديات 
ف���ي���روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د )ك��وف��ي��د - ١٩( ، 
إل��ي أن ه��ذه اجل��ائ��ح��ة شكلت حتديًا  الف��ت��ا 

ل��ل��ح��ك��وم��ات وأص���ح���اب ال��ع��م��ل وال��ع��م��ال يف 
الصحة  على  السلبية  تداعياتها  م��واج��ه��ة 
ال���ع���ام���ة وص���ح���ة وس����الم����ة ال���ع���م���ال وع��ل��ى 
االجتماعية  وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا  ال��ع��م��ل،  أس����واق 

واالقتصادية على املجتمعات.
ال��ذى يقوم به  ال��دور الكبير  وأك��د الوزير  
والعمل  املهنية  والصحة  السالمة  مفتشي 
مب���دي���ري���ات ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
ال��ذى  ال��ظ��رف الصعب  ف��ى ه��ذا  اجلمهورية 
ي��ح��ت��اج إل���ى ت��ك��ات��ف اجل��م��ي��ع م��ن أج���ل نشر 
ث��ق��اف��ة ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة جلميع 
فئات الشعب، مشددا علي أن دور وزارة القوى 
ذات  التعاون مع اجلهات  العاملة هو تعزيز 

االهتمام املشترك لرفع الوعي املجتمعي يف 
مجاالت السالمة والصحة العامة.

وقال : إن رسالة وزارة القوى العاملة هى 
ت��ع��زي��ز وت��ع��م��ي��ق ث��ق��اف��ة ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة 
املهنية وتأمن بيئة العمل، لضمان الوصول 
م��ع��رف��ة  ألن  وذل�����ك   ، مرضية   ن��ت��ائ��ج  إل����ى 
اإلنسان  يواجهها  التى  واملخاطر  األخ��ط��ار 
وط��رق  بسببها   أو  اليومية  حياته  أث��ن��اء  يف 
حقوق  من  يعد  معهم  الصحيحة  التعامل 
اإلن����س����ان ، ف���ض���ال ع����ن أن�����ه ي���دع���م ق���درات���ه 
باحتياجات  األن��ش��ط��ة  مختلف  ف��ى  ووع��ي��ه 

وتطبيقات السالمة والصحة العامة.

سعفان يوجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسالمة والصحة المهنية:
من حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما

القوى العاملة تتابع اشتراطات السالمة بمستشفيات العزل باإلسماعيلية
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رفع وإيقاف نشاط  16 شركة  إللحاق 
العمالة بالخارج لتوفيق أوضاعهم

وزير القوى العاملة يهنئ محافظ 
الجيزة بالعيد القومى

مخاطر بيئة العمل واألساليب الحديثة في 
تأمينها في ندوة باإلسكندرية

رف���ع  ال���ع���ام���ل���ة  ال����ق����وى  وزارة  ق�������ررت 
إيقاف  نشاط ١6 شركة إلحلاق العمالة 
امل���ص���ري���ة ل��ل��ع��م��ل ب�����اخل�����ارج م��ن��ه��ا رف���ع 
االي���ق���اف ع��ل��ي ن��ش��اط ١4 ش��رك��ة ل���زوال 
أس��ب��اب ال��وق��ف ، واس��ت��م��راره��ا يف مزاولة 
عمليات إحلاق ، وإيقاف نشاط شركتن 

حلن توفيق أوضاعهم.
العاملة محمد  ال��ق��وى  وزي���ر  وأوض���ح 
اإليقاف  رفع  مت  التي  الشركات  سعفان، 
شركات:  هي  الوقف  أسباب  عنها  لزوال 
ال����ش����ن����اوي »ال���س���ب���ي���ل س����اب����ق����ًا« الحل����اق 
ال���ع���م���ال���ة امل���ص���ري���ة ب����اخل����ارج ت��رخ��ي��ص 
 ،  )448( ترخيص  وال��ب��ي��ان   ،  )١25( رق��م 
وسيف   ،)2٩7( رق���م  ت��رخ��ي��ص  واألم�����راء 
رق���م )١١6١(، وج��ران��د  ت��رخ��ي��ص  ال��ع��رب 
ال���دول���ي���ة ت��رخ��ي��ص رق����������م)١١27(، وق��م��ر 
إسكندرية ترخيص رقم )732( ، وإنسيت 
ترخيص  وي��ون��س   ،)8٩3( رق��م  ترخيص 

رقم)١008(.
كما تضمنت قائمة الشركات التى رفع 
ال��ب��الد الحل��اق العمالة   : اإلي��ق��اف عنها 
 ،)843( رق��م  ب��اخل��ارج ترخيص  امل��ص��ري��ة 
 )350( رق��م  ترخيص  ريسورس  وهيومان 
 )١١8٩( رقم  ترخيص  الذهبي  والسهم   ،

، ومم��ل��ك��ة اجل���زي���رة ت��رخ��ي��ص رق���م )٩70 
(، وع��ي��ون ال��س��ي��ح ت��رخ��ي��ص رق���م )844(، 

وقوافل الرحمة ترخيص رقم )١088(.
وأش�����ار وزي����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة إل����ي أن 
ال���ش���رك���ت���ن ال���ت���ي مت إي����ق����اف ن��ش��اط��ه��ا 
: العماد جولدن  حلن زوال أسبابه هما 
جروب إلحلاق العمالة املصرية باخلارج 
ترخيص رقم)١247( ، وأورينت ترخيص 

رقم)45( .
ول��ف��ت س��ع��ف��ان إل���ى أن ال��ق��ان��ون ح��دد 
إي��ق��اف الترخيص عند  إل��غ��اء أو  ش��روط 
ث���ب���وت ب���ع���ض احل�������االت ك��ف��ق��د ال��ش��رك��ة 
شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ 
م���ن ال��ع��ام��ل ن��ظ��ي��ر ت��ش��غ��ي��ل��ه ب��امل��خ��ال��ف��ة 
ألح���ك���ام���ه، ح��ي��ث ن���ص ع��ل��ى أن حتصل 
الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب 
ال��س��ن��ة األول�����ى ف��ق��ط ل��ل��م��ت��ع��اق��د نظير 
ال��ش��رك��ة  أن  أو  ال���ع���م���ل،  ف���رص���ة  ت���وف���ي���ر 
للحصول  صحيحة  غير  بيانات  قدمت 
ع��ل��ى ال��ت��رخ��ي��ص، الف��ت��ا إل���ى أن ال����وزارة 
حريصة كل احلرص على حقوق العمالة 
امل��س��اف��رة، وأن��ه��ا ف��ى سبيل ذلك  املصرية 
تقوم بالتفتيش املستمر ومتابعة أوضاع 

شركات إحلاق العمالة.

نظمت مديرية القوى العاملة 
باإلسكندرية ندوة حتت عنوان: »مخاطر 

بيئة العمل واألساليب احلديثة يف تأمينها« 
لنشر ثقافة السالمة والصحه املهنية، وذلك 

بشركة اإلسكندرية للمنتجات البترولية 
»اسبيك« ، وذلك يف إطار اهتمام وزارة القوي 

العاملة بنشر ثقافه السالمة والصحه املهنية.
أكد ياسر سعيد مدير  الندوة  يف مستهل كلمته يف 
امل��دي��ري��ة أن ت��وج��ي��ه��ات وزي����ر ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة محمد 
س��ع��ف��ان ب���ض���رورة ت��وع��ي��ة ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ن ب��ال��ش��رك��ة 
وم��ص��ان��ع��ه��ا مب���ب���ادئ وأس���اس���ي���ات ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة 
ال��ن��دوة  أن  إل��ي  مشيرا  آم��ن��ة،  بيئة  يف  وال��ع��م��ل  املهنية 
لتأمن  الوقائية  واإلج���راءات  السالمة  أهمية  تناولت 
قبل  م��ن  فيديو  ع��رض  وآم��ن��ة، ومت  بيئة عمل سليمة 
م��ك��ت��ب ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة ب��ال��ع��ام��ري��ة ت��ن��اول 
أهمية نظم السالمة واحلماية واألساليب احلديثة يف 

تطبيق هذه النظم. 
مكتب  مدير  متولي  أميرة  الندوة الكيميائية  أدار 
والكيميائية  ب��ال��ع��ام��ري��ة،  املهنية  وال��ص��ح��ة  ال��س��الم��ة 
م����روة ف���رج ع��ل��ي م��ف��ت��ش ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة، 
العامة  اإلدارة  م��ن  عامر  اع��ت��دال  املهندسة  وبحضور 
أحمد  واملهندس  باملديرية،  املهنية  والصحة  للسالمة 
عبد املعز مدير عام السالمة والصحة املهنية بالشركة، 

والعديد من القيادات والعمالة بالشركة .

هنأ وزير القوى العاملة 
م���ح���م���د س����ع����ف����ان ال�����ل�����واء 
أح����م����د رش�������دى م��ح��اف��ظ��ة 
مبناسبة  وش��ع��ب��ه��ا  اجل��ي��زة 
العيد القومى للمحافظة.

برقية  ف��ى  سعفان  وق���ال 
إن   : ل���ل���م���ح���اف���ظ  ت���ه���ن���ئ���ة 
للمحافظة  القومى  العيد 
وال���ذى ي��واف��ق ي��وم��ا خالدا 
فى تاريخ الوطنية املصرية 
ع������ام������ة وش������ع������ب اجل�����ي�����زة 
ت���ص���دى  ذك���������رى   : خ�����اص�����ة 
أهالى املحافظة لالحتالل 
 ،  ١٩١٩ ع�����ام  اإلجن����ل����ي����زى  
وال����������دور ال���ب���ط���ول���ى ال����ذى 
ق��ام��وا ب��ه للدفاع ع��ن أرض 

الوطن.
وأعرب الوزير للمحافظ 
تقديره  ع��ن   املناسبة  بهذه 
ال��ع��م��ي��ق ل��ل��ج��ه��ود امل��ب��ذول��ة 
ل���رف���ع امل����ع����ان����اة ع����ن ك��اه��ل 
أب��ن��اء امل��ح��اف��ظ��ة، وال��س��ع��ى 
الدؤوب لتحسن اخلدمات 
واالرت�������ق�������اء ب����ه����ا، م��ت��م��ن��ي��ا 
ل����ل����م����ح����اف����ظ����ة وش����ع����ب����ه����ا 
للنهوض  التقدم  استمرار 

بوطننا.

اللواء أحمد رشدى



العمل مايو 2021 168

يف إط���ار م��ب��ادرة ال��رئ��ي��س عبد 
ك��رمي��ة«،  ال��ف��ت��اح السيسي »ح��ي��اة 
يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  وزارة  ودور 
من  ال��واق��ع  أرض  ع��ل��ى  تنفيذها 
أجل  من  »التدريب  مبادرة  خالل 
ال��ت��ش��غ��ي��ل« وال���ت���ي أط��ل��ق��ه��ا وزي���ر 

القوى العاملة محمد سعفان . 
ال���ت���ق���ى ي����اس����ر س���ع���ي���د وك���ي���ل 
ال��ق��وى  م���دي���ري���ة  ال��������وزارة  مدير 
العاملة باإلسكندرية، واملهندسة 
س������ح������ر ش������ع������ب������ان رئ�������ي�������س ح���ي 
غ������رب ، ل���ب���ح���ث م������دى إم��ك��ان��ي��ة 

إع�����ادة ت��ش��غ��ي��ل م��ص��ن��ع وس��ت��ك��س 
ل���ل���م���الب���س اجل�������اه�������زه، وال�������ذي 
مت��ت��ل��ك��ه امل���ح���اف���ظ���ة وك������ان ي��ق��وم 
ب���ت���ص���ن���ي���ع ال�����ك�����س�����اء ال���ش���ع���ب���ي 
من  وب��ت��وج��ي��ه   ،١٩٨٤ ع����ام  م��ن��ذ 
م���ح���اف���ظ اإلس���ك���ن���دري���ة م��ح��م��د 
ال���ش���ري���ف ل��ل��ج��ه��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ل��الس��ت��غ��الل األم��ث��ل 
ملوارد املحافظة،  مت االنتقال إلى 
املاكينات  وفحص  املصنع  موقع 
واملعدات املوجودة به ومت مناقشة 
تشغيلها  إع������ادة  إم��ك��ان��ي��ة  م����دى 

وص���ي���ان���ت���ه���ا م����ن خ�����الل خ���ب���رات 
امل���خ���ت���ص���ن واخل�������ب�������راء ب�����ورش 
ت����دري����ب اخل���ي���اط���ة وال��ت��ف��ص��ي��ل 
ملديرية  التابعة  التدريب  مبراكز 

القوى العاملة باإلسكندرية.
 كما مت مناقشة إمداد املصنع 
ب�����امل�����ت�����درب�����ن خ����ري����ج����ي م����راك����ز 
لتشغيل  آل��ي��ة  ووض����ع  ال���ت���دري���ب 
املصنع من خالل هؤالء املتدربن 
لتشغيلهم  ج���دي���دة  آف����اق  ل��ف��ت��ح 
ب��ال��ت��ع��اون ب���ن امل���دي���ري���ة ، وح��ي 
غ������رب مب�����ا ي���ح���ق���ق ف������رص ع��م��ل 

ألع����داد ك��ب��ي��رة م��ن أب��ن��اء الشعب 
ه��ذا  أدوات   ب��إت��اح��ة  ال��س��ك��ن��دري 
وتشغيلها  املتدربن  أم��ام  املصنع 
واالس����ت����ف����ادة م���ن إم��ك��ان��ي��ات��ه يف 

مشروعاتهم الصغيرة . 
واختتم اللقاء بزيارة ميدانية 
ل�����ك�����ل م��������ن م�����ص�����ن�����ع وس����ت����ك����س 
، وم���رك���ز  ل���ل���م���الب���س اجل������اه������زه 
تدريب مهني محرم بك ومتابعة 
املتدربن بورشة تدريب التفصيل 
واحلياكة، وذلك متهيدًا لتفعيل 

التعاون بن اجلانبن.

في إطار مبادرة حياة كريمة 
 القوي العاملة  تعيد مصنع الكساء الشعبي باإلسكندرية 

لتشغيل المتدربين على مهنة التفصيل والخياطة 

سعفان يتابع الدورات التدريبية بالمحافظات..
 وبدء التدريب التحويلي علي 4 مهن  بدمياط

يتابع محمد سعفان وزير القوي العاملة سير عملية 
وكذلك  باملحافظات،  املهني  التدريب  مبراكز  التدريب 
بوحدات التدريب املتنقلة يف إطار مبادرة »حياة كرمية« 
ال��ت��ي أط��ل��ق��ه��ا ال��رئ��ي��س ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ي، وضمن 
مبادرة »مهنتك مستقبلك« يف قرى وجنوع املحافظات، 
على  وتأهيلهم  إقامتهم  محل  ق��رب  للشباب  للوصول 
امل��ه��ن امل��ط��ل��وب��ة ل��س��وق ال��ع��م��ل، مم���ا ي��س��ه��م يف تشغيل 

الشباب وخفض معدالت البطالة.
وأع��ل��ن ال���وزي���ر ع��ن ب���دء ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة مبركز 
التدريب املهني بدمياط اجلديدة  التابع ملديرية القوي 
العاملة باملحافظة  املهن املختلفة من ٢٥ أبريل اجلاري 
الذكور  للشباب من اجلنسن  ال��ق��ادم   يونيو   ٢٤ وحتى 

واالناث .
 : املديرية  األط���روش مدير  قالت مني  وم��ن جانبها   
ميكانيكا  مهن  على  ستتم  التدريبية  ال���دورات  ه��ذه  إن 
والتكييف،  التبريد  ومهنة  بنزين(،   - ديزل   ( السيارات 

وال��ت��ف��ص��ي��ل واحل��ي��اك��ة، وك��ه��رب��اء االل��ك��ت��رون��ي��ات، وم��دة 
الدورة التدريبية شهرين كاملن ضمن برنامج التدريب 

التحويلي مبركز التدريب املهني التابع للمديرية.
وأضافت مدير املديرية أن املركز يحتوي على أحدث 
أن��ه يتم  إل��ي  ال��الزم��ة للتدريب، الف��ت��ه  اآلالت وامل��ع��دات 
التدريب على أيدي مدربن متخصصن يف تلك املهن 
وع��ل��ى درج���ة ع��ال��ي��ة م��ن ال��ك��ف��اءة، وي��ح��ص��ل امل��ت��درب يف 
يف  للعمل  تؤهله  معتمدة  ش��ه��ادة  على  ال��ت��دري��ب  نهاية 

هذا املجال.
تلك  يف  للتسجيل  املطلوبة  األوراق  أن   ، وأوض��ح��ت 
ال��دورات هي : صور من  بطاقة الرقم القومي، وشهادة 
امل��ي��الد، وشخصية، وامل��ؤه��ل ال��دراس��ي إن وج��د، على أن 
املهني بدمياط اجلديدة  التدريب  التقدمي مبركز  يتم 
ال��ت��ع��اون  بنزينة  ب��ج��وار  الصناعية  املنطقة  وع��ن��وان��ه: 
أم��ام مصنع اجل��الد لألثاث، وللتواصل عن طريق رقم 

التليفون ٠١٠٦٥٦٢٧٦٠٥ . 
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احتفاال بعيد العمال .. وصول أول وحدة تدريب متنقلة إلى اإلسكندرية

القوي العاملة : بدء أول برنامج تدريبي في 
ريادة األعمال لذوي الهمم والعزيمة بدمياط

سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزير  وافق 
متنقلة جديدة  تدريب  وح��دة  ارس��ال  ، علي 
عليها  ت��ش��رف   ، اإلس��ك��ن��دري��ة  مب��ح��اف��ظ��ة 
وذلك   ، باملحافظة  العاملة  القوي  مديرية 
فى إطار مبادرة »حياة كرمية« لدعم األسر 
عبد  الرئيس  أطلقها  التى  احتياجا  األكثر 
»مهنتك  مبادرة  خالل  من  السيسى  الفتاح 
القوي  وزارة  تنفيذها   التي   مستقبلك«  
العاملة للتدريب املهنى علي املهن املختلفة. 

وقال الوزير إن الوحدة ستقوم بعقد ثالث 

بها  ستتواجد  قرية  كل  فى  تدريبية  دورات 
ملدة ثالثة أشهر مبعدل دورة كل شهر ، ومن 
ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى املحافظة 

، مؤكًدا أنه ستتم متابعة هذه اآللية شهراً.
سعيد  ياسر  أوض��ح  السياق  نفس  ويف   
تبدأ  أن  امل��ق��رر  م��ن  أن���ه   املديرية   م��دي��ر 
العملية التدريبية يف عددا من القرى بريف 
اإلسكندرية من منطقة املنتزة وتنطلق بعدها 
ب��أط��راف  امل��ت��رام��ي��ة  ال��ق��رى  جميع  لتغطي 

وضواحي املحافظة،

وسوف يتم تدريب الشباب والفتيات على 
وكهرباء  والسباكة  والتفصيل  اخلياطة  مهن 

التركيبات .
لها  التجريبي  التدريب  أن   إل��ي  وأش��ار 
من  ع��دد  اجل���اري بحضور  م��اي��و  أول  ب��دأ 
نواب  البرملان بدعوة خاصة من نائب املنتزة 
مع  تزامنا  وذلك  احلمامي،  محمد  الدكتور 
هذا  تعتبر  حيث  العمال،   بعيد  االحتفال 
القوى  وزارة  هدية  املتنقلة  التدريب   وحدة 

العاملة للشعب السكندري يف عيد العمال. 

سعفان،  محمد  العاملة،  القوى  وزي��ر  أك��د 
تنفذها  التي  أجمل«،   بكم  »مصر  مبادرة،  أن 
وزارة القوى العاملة باملحافظات، بالتعاون مع 
تهدف  والتأهيل  والتدريب  التمويل  صندوق 
االستفادة  لتحقيق  املناسبة  األجواء  تهيئة  إلى 
االحتياجات  ذوي  م��ن  للمتدربني  ال��ق��ص��وى 
بالقطاع  لهم  عمل  ف��رص  وإت��اح��ة  اخل��اص��ة، 
اخلاص لتوفير حياة كرمية، فضاًل عن إيجاد 

مشروعات صغيرة لهم.
ملف  مسئول  زيد  أبو  سيد  عطيات  وقالت 
مبادرة »مصر بكم أجمل« : إنه مت  تنفيذ برنامج 
مبحافظة  واخلياطة  التفصيل  على  التدريب 
الراغبني  برنامج  أول  يعد  وال���ذي   ، دم��ي��اط 
صغيرة  مشروعات  وإقامة  األعمال  ري��ادة  يف 
واخلياطة، ويستمر  التفصيل  فى  ومتوسطة 
اجلنسني  من  متدرباً   ١٥ به  ويتدرب  شهرين  
مبختلف اإلعاقات، وذلك مبركز تدريب دمياط 

اجلديدة  مبحافظة دمياط. 
وقالت : إن  الوزير استجاب ملطالب وأفكار 
املشروعات  تنمية  جهاز  مع  والتنسيق  أبنائنا 
خالل  يقدم   سوف  وما  واملتوسطة  الصغيرة 

على  ومساعدتهم  الفئة  لهذه  القادمة   الفترة 
وتقدمي  األع��م��ال  ري���ادة  ف��ى  أحالمهم  تنفيذ 
لتنفيذ  واإلداري�����ة  امل��ال��ي��ة  التسهيالت  ك��اف��ة 
الالزمة  التسهيالت  وتقدمي  املشروعات  هذه 

ودمجهم يف سوق العمل. 
ووجه الوزير الشكر ألبنائه من ذوى القدرات 
الذين توجهوا للدورة على حرصهم على إثبات 

ذات��ه��م وحت��دى ك��ل ال��ع��وائ��ق التى حت��ول دون 
تقدمهم ومشاركتهم يف خطة التنمية املستدامة 

لوطنهم.
الشكر  الشابات  املتدربات  إح��دى  ووجهت 
دعمه  على  سعفان  محمد  اإلن��س��ان  ل��ل��وزي��ر 
سرعة  إل��ى  العمل  فريق  وت��وج��ه  لهم  الكامل 

تنفيذ أحالمهم .
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العاملة  ال��ق��وى  وزارة  ش��ارك��ت 
الهجرة  منظمة  م��ع  ب��االش��ت��راك 
ال������دول������ي������ة وم�����ك�����ت�����ب امل����ت����ح����دة 
امل���ع���ن���ى ب����امل����خ����درات واجل����رمي����ة 
ف�������ى ورش�����������ة ع�����م�����ل مب���ح���اف���ظ���ة 
اإلس���م���اع���ي���ل���ي���ة  حت�����ت ع����ن����وان: 
»م���ك���اف���ح���ة وم���ن���ع ال���ه���ج���رة غ��ي��ر 

الشرعية واالجتار بالبشر«. 
وأن������اب وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
ال��ورش��ة  بافتتاح  سعفان  محمد 
وك���ي���ل م��دي��ري��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
أحمد جابر الذى قام فى ختامها 

بتوزيع شهادات إمتام الورشة .
وق���د ت��ن��اول��ت ال���ورش���ة ال��ع��دي��د 
التعريف  منها  امل��وض��وع��ات  م��ن 
امل��ع��ن��ى  امل���ت���ح���دة  األمم  مب��ك��ت��ب 
ب���امل���خ���درات واجل����رمي����ة واإلط�����ار 
ال����ق����ان����ون����ى ل����ه����ا واالت����ف����اق����ي����ات 
ال������دول������ي������ة ال������ت������ى جت���������رم ت���ل���ك 
العمل  مفتشى  ودور  اجل���رمي���ة، 
فى التوعية والوقاية ملنع حدوث 
ه�����ذه اجل����رمي����ة ف����ى ظ����ل ق���ان���ون 

العمل رقم 12 لسنة 2003  .

 

مكافحة الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر 
 فى ورشة عمل باإلسماعيلية

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد لوضع 
خطة ومنظومة متكاملة لرعايتهم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن مديريات 
حالًيا  تقوم  محافظة   2٧ على مستوى  العاملة  القوي 
بحصر العمالة غير املنتظمة علي أرض الواقع ، مشيًرا 
إل���ى أن���ه مت حصر 2٥ أل��ف��ا مب��دي��ن��ة ال��ع��ل��م��ن اجل��دي��دة 
امل��ه��ارة  مستوى  ق��ي��اس  ش��ه��ادات  واس��ت��خ��راج  وتسجيلها 
قومية  بطاقات  واس��ت��خ��راج  احل��رف��ة  م��زاول��ة  وترخيص 

جديدة باملهنة.
استكمال  يجري  إلى أنه  العاملة  القوي  وزي��ر  وأش��ار 
احل��ص��ر وال��ت��س��ج��ي��ل ح��ال��ًي��ا  يف م��ش��روع��ات ال��ع��اص��م��ة 
يزيد  م��ا  ، حيث مت حصر وتسجيل  اإلداري����ة اجل��دي��دة 
1٥ أل���ف ع��ام��ل ً م���ن ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة، وإص����دار 
املهنة  مزاولة  وترخيص  املهارة،  مستوى  قياس  شهادات 
مشروعات  باقي  شركات  يف  مستمرون  أننا  إل��ي  الفتا   ،
العاصمة اجل��دي��دة،  كما مت حصر ما يقرب م��ن  2000 
عامل غير منتظم بشركتن ببورسعيد ، وذلك يف إطار 
امل���ب���ادرة ال��رئ��اس��ي��ة »ح��ي��اة ك��رمي��ة ، ل��رع��اي��ة ه���ذه الفئة 

صحًيا واجتماعًيا وتأميًنا، متهيًدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.
 ويف نفس اإلطار قامت مديرية القوي العاملة بالوادى اجلديد بتشكيل 
احلكومية  املصالح  مبنى  يف  املنتظمة  غير  العمالة  وتسجيل  حلصر  جلنة 
البيانات  ق��اع��دة  ل��� 3 ش��رك��ات مت��ه��ي��دا لتسجيلهم ض��م��ن  ب���ال���وادى اجل��دي��د، 
املوجودة باملديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية االجتماعية والصحية التي 

تقدمها املديرية لتلك الفئة.
واحلصر  التسجيل  عملية  إن  املديرية:  مدير  طليب  حسن  أحمد  وق��ال 
إلي  العاملن  مهن  لتغيير  املعنية،  واجل��ه��ات  املحافظة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تتم 
مهن العمالة غير املنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، حتت إشراف 
حسابات  وتتحمل  عامل،  كل  مهارة  درج��ة  وحسب  املشروعات  تلك  مهندسو 
تكلفة  ب��امل��دي��ري��ة  املنتظمة  غ��ي��ر  للعمالة  وال��ص��ح��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
استخراج شهادات قياس مستوى املهارة لهؤالء العاملن، فضال عن استمرار 

عمليات التسجيل يف باقي الشركات واملشروعات على أرض املحافظة. 
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 تدريب 25 من ذوى الهمم على 
»ريادة األعمال« باإلسماعيلية 

البرنامج  انتهاء  العاملة  محمد سعفان  القوى  وزير  أعلن 
ال��ث��ان��ى م��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن م���ب���ادرة »م��ص��ر ب��ك��م أج��م��ل« 
مبديرية القوى العاملة باإلسماعيلية، بتدريب 2٥ شابا وفتاة 
م��ن مختلف اإلع��اق��ات وامل��ؤه��الت ال��دراس��ي��ة اخل��اص��ة بتنفيذ 
البرنامج التدريبى للراغبن فى »ريادة األعمال« ومت تدريبهم 
ومتناهية  املتوسطة  الصغيرة  امل��ش��روع��ات  إق��ام��ة  كيفية  على 
مساعدتهم  عن  فضال  األعمال،   رواد  من  يكونوا  وأن  الصغر، 
على عمل دراسة اجلدوى لتحويل املشروع متناهى الصغر إلى 
العمل لشباب  وتوفير فرص  العمل  مشروع قومى يفتح سوق 

ذوى القدرات .
 وأشار  سعفان إلى أن املتدربن تقدموا بأفكار جديدة تساعد 
على تطوير سوق العمل منها : مشروع إع��ادة تدوير مخلفات 
املستهلكة،  أو  املستعملة  امل��الب��س  ت��دوي��ر  وإع���ادة  البالستيك، 
وإع���ادة ت��دوي��ر مخلفات امل��واش��ى وط��ي��ور ال��زي��ن��ة، وع��م��ل كافيه 
تؤكد كفاءة  التى  األف��ك��ار األخ���رى  م��ن  وع��دد  ومطعم متنقل، 
هذه الفئة وإصرارها على إثبات ذاتها وخدمة وطنها بكل حب .
وأوض�����ح ال���وزي���ر أن امل���ب���ادرة ت��ن��ف��ذه��ا ال������وزارة ب��امل��ح��اف��ظ��ات 
ب��ال��وزارة،  والتأهيل  والتدريب  التمويل  صندوق  مع  بالتعاون 
وت���ه���دف إل����ى ت��ه��ي��ئ��ة األج������واء امل��ن��اس��ب��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق االس��ت��ف��ادة 
فرص  وإتاحة  والعزمية،  الهمم  ذوى  من  للمتدربن  القصوى 
عن  ف��ض��اًل  ك��رمي��ة،  ح��ي��اة  لتوفير  اخل���اص  بالقطاع  لهم  عمل 

إيجاد مشروعات صغيرة لهم.
أبنائنا  وأفكار  ملطالب  االستجابة  الوزير على سرعة  وش��دد 
من ذوى الهمم والعزمية  بالتنسيق مع جهاز تنمية املشروعات 
ال��ص��غ��ي��رة وامل���ت���وس���ط���ة ل��ت��ق��دمي ج��م��ي��ع ال��ت��س��ه��ي��الت امل��ال��ي��ة 
التنسيق مع اجلهات  وك��ذا  املشروعات،  لتنفيذ هذه  واإلداري���ة 
املعنية األخرى للمشاركة فى حتقيق حلم ريادة األعمال لذوى 

القدرات ودمجهم فى خطة التنمية املستدامة 2030 .
وس����ل����م أح����م����د ج����اب����ر م����دي����ر م����دي����ري����ة ال�����ق�����وى ال���ع���ام���ل���ة 
باإلسماعيلية فى ختام فعاليات البرنامج - الذى استمر 4 أيام 
البرنامج  الذين اجتازوا  املتدربن  التدريب جلميع  - شهادات 
ال��ت��دري��ب��ى ب��ح��ض��ور م��ح��م��د م��خ��ت��ار م��دي��ر خ��دم��ة امل��واط��ن��ن 
وامل��ه��ن��دس��ة جيهان عبده  اإلع��اق��ة،  ل��ش��ؤون  ال��ق��وم��ى  باملجلس 
سيد  وعطيات  باملحافظة،  املشروعات  تنمية  جهاز  ف��رع  مدير 

أبوزيد مسؤول ملف مبادرة »مصر بكم أجمل« .
ووج����ه م��دي��ر امل��دي��ري��ة رس���ال���ة ش��ك��ر وت��ق��دي��ر ل���وزي���ر ال��ق��وى 
العاملة  لرعاية أبنائه من ذوى القدرات اخلاصة الذين أصروا 
على تلبية الدعوة للمشاركة فى املبادرة، مؤكدا متابعة الوزير 
الشكر  وكذلك  لهم،  وال��دع��م  اخل��دم��ات  تقدمي  مل��دى  املستمرة 

ممتد إلى اجلهات املشاركة فى هذه املبادرة .
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أول��ى املتاحف التى مت الدعاية لها بشكل حتدث عنه العالم كله عند 
ن��ق��ل م��ل��وك وم��ل��ك��ات ال��ف��راع��ن��ة ف��ى مشهد أس��ط��ورى مهيب م��ن املتحف 
بالفسطاط،  احلضارة  متحف  فى  األخير  مقرها  إلى  بالتحرير  املصرى 
وقد شهد العالم كله احلفل األسطورى، وكان ذلك خير دعاية للسياحة 
امل��ص��ري��ة ف��ى ال��داخ��ل واخل�����ارج، ف��ق��د ان��ب��ه��ر امل��ص��ري��ون وال��غ��رب ب��اخل��روج 
األسطورى لعظماء الفراعنة من متحفهم بالتحرير إلى الفسطاط، وثار 

شغف عند الشباب واألطفال ملعرفة التاريخ،
الواحد  القرن  فى  وعينا  إل��ى  الفرعونى  ال��ت��راث  ولعله فرصة إلع��ادة   
والعشرين. واملتحف القومى للحضارة املصرية يقع فى مدينة الفسطاط 
بالقاهرة على مساحة 33.5 فدان، ويستوعب خمسون ألف قطعة أثرية، 
حتكى م��راح��ل ت��ط��ور احل��ض��ارة املصرية ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��رض إلجن���ازات 
امل��ص��رى ف��ى م��ج��االت احل��ي��اة املختلفة م��ن��ذ ف��ج��ر ال��ت��اري��خ ح��ت��ى وقتنا 
احلاضر كالزراعة والصناعة والتحنيط واحلرب، كما يحتوى على مناذج 
وصور ومخطوطات ولوحات زيتية وحتف فنية وآثار من العصر احلجرى 
وال��ف��رع��ون��ى وال��ي��ون��ان��ى ال��روم��ان��ى وال��ق��ب��ط��ى وال��ع��رب��ى وح���ض���ارة النوبة 

والعصر احلديث. 
يقع املتحف بالقرب من حصن بابليون، ويطل على بحيرة عني الصيرة 

التى مت جتديدها وتطويرها بشكل رائع. ويعتبر متحف الفسطاط أول 
متحف يخصص ل��ل��ح��ض��ارة امل��ص��ري��ة. وي��ض��م أب��ن��ي��ة خ��دم��ي��ة، وجت��اري��ة، 
وترفيهية، ومركزًا بحثيًا لعلوم املواد القدمية والترميم، كما سيكون مقرًا 
واألنشطة  واملحاضرات،  واملؤمترات،  األفالم،  الستضافة فعاليات عروض 
الثقافية. وبذلك سيكون هذا املتحف الذى يستهدف اجلماهير املحلية 
األث��رى  ال��وع��ى  نشر  ف��ى  املتميز  دوره���ا  لها  متكاملة،  مؤسسة  واألجنبية 

والتعريف بدور مصر فى إرساء دعائم احلضارة اإلنسانية.
أشهر متاحف العالم

وال يعنى ان��ت��ق��ال م��وم��ي��اوات امل��ل��وك وامل��ل��ك��ات ال��ف��راع��ن��ة م��ن املتحف 
املصرى بالتحرير أنه قد مت تفريغه من كنوزه، فكنوز املتحف املصرى ال 
فى  يقع  العاملية،  املتاحف  وأشهر  أكبر  أح��د  هو  املصرى  املتحف  تنضب، 
يعود  التحرير.  مليدان  الشمالية  باجلهة  القاهرة  املصرية  العاصمة  قلب 
إلى عام 1835 وكان موقعه حينها بحديقة األزبكية، حيث  إنشائه  تاريخ 
املتنوعة، ثم نقل مبحتوياته إلى قاعة  ضم وقتها ع��ددًا كبيرًا من اآلث��ار 
الفرنسى  الدين، حتى فكر عالم املصريات  الثانية بقلعة صالح  العرض 
أوج��وس��ت م��اري��ي��ت ال���ذى ك��ان يعمل مبتحف ال��ل��وف��ر ف��ى اف��ت��ت��اح متحف 
وعندما  ب��والق.  عند  النيل  شاطئ  على  اآلث��ار  من  مجموعة  فيه  تعرض 

أيام معدودة ويهل علينا هالل العيد معلنا فرحة لكل املصريني، ففى عيد الفطر تمتلئ كل أحياء مصر بالفرحة 
والبهجة وصوانى الكحك املسكرة، وبعد انقضاء أول يوم من أيام العيد فى زيارات األقارب يبدأ البحث عن مكان 
للتنزه به باقى أيام العيد، وتحتل الحدائق واملالهى ودور السينما املرتبة األوىل فى األماكن التى يفضل املصريون 

قضاء العيد بها، وهكذا فى باقى األعياد واملناسبات.
وعندما تأتى إجازة الصيف يكون املكان املصايف إذا سمحت ميزانية األسرة بذلك، تليها خروجات اليوم 

الواحد كالشواطئ القريبة من القاهرة وزيارة املتاحف ملشاهدة اآلثار املصرية الفرعونية والرومانية والقبطية 
واإلسالمية، ولكن زيارة املتاحف ال تجد رواجا عند املصريني عكس ثقافة السائح الغربى الذى يدرس التاريخ 

الفرعونى، ويرغب فى زيارة املتاحف واآلثار، ويندهش من عظمة الفراعنه بآثارهم الشامخة على مر العصور.
ولعل قرار وزير الرتبيه والتعليم الدكتور طارق شوقى بدراسة اللغة املصرية القديمة للصف الرابع االبتدائى 

وما بعده قرارا يعيد التاريخ املصرى القديم فى حياة املصريني، ويكون دافعا عظيما ألن تكون زيارة املتاحف من أوائل 
اختيارات املصريني عند التنزه .

السطور القادمة نأخذكم فى رحلة إىل أكرب وأشهر املتاحف املصرية، لعلها تكون دافعا ألن تكون حافزا لتغيري 
اختياراتك فى أماكن التنزه، وتختار زيارة متحف من املتاحف املصرية، خاصة وأن أسعار التذاكر بسيطة، كما أن 

املتاحف املصرية فى اآلونة األخرية قد اهتمت بإعادة الرونق لآلثار .

المتاحف المصرية زيارة واحدة ال تكفى

جولة باملتاحف مع: نجوى لطفى
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إل��ى ملحق خ��اص بقصر  تعرضت ه��ذه اآلث��ار خلطر الفيضان مت نقلها 
ماسبيرو  جاستون  املصريات  عالم  جاء  ثم  باجليزة،  إسماعيل  اخلديوى 
الثانى مبنى املتحف  وافتتح عام 1902 فى عهد اخلديوى عباس حلمى 
اجلديد فى موقعه احلالى فى قلب القاهرة. وهو من أوائ��ل املتاحف فى 
األثرية  املجموعات  أهمها  أثرية  قطعة  أل��ف   180 من  أكثر  يضم  العالم، 
التى عثر عليها فى مقابر امللوك واحلاشية امللكية لألسرة الوسطى فى 
دهشور عام 1894، ويضم اآلن أعظم مجموعة أثرية فى العالم تعبر عن 

جميع مراحل التاريخ املصرى القدمي.
العصر امللكى فى عابدين

وعلى بعد خطوات قليلة يقع متحف من طراز آخر هو قصر عابدين 
ال��ذى يعتبر من أشهر القصور املصرية، وشهد الكثير من األح��داث منذ 

العهد امللكى وحتى نشأة القاهرة احلديثة.
قصر عابدين حتفة تاريخية نادرة، حتول إلى متحف يعكس الفخامة 
امللكى  العصر  التى شهدها منذ  املهمة  واألح���داث  القصر  بها  التى شيد 
باملتاحف  املهتمني  م��ن  الكثير  وي��ح��رص   .1952 يوليو  ث���ورة  ق��ي��ام  وح��ت��ى 
أه��م وأشهر القصور التى شيدت خ��الل حكم  زي��ارت��ه، حيث يعد من  على 
أسرة محمد على باشا ملصر، حيث كان مقرًا للحكم من العام 1872 حتى 
العام 1952. ويحتوى القصر على قاعات وصالونات تتميز بلون جدرانها، 
ال��وف��ود  ف��ال��ص��ال��ون األب��ي��ض واألح��م��ر واألخ��ض��ر يستخدم ف��ى استقبال 
التى حت��وى نحو  إل��ى مكتبة القصر  زي���ارة مصر، إض��اف��ة  أث��ن��اء  الرسمية 
مايقرب من 55 ألف كتاب. كما يحتوى على مسرح يضم مئات الكراسى 
اآلن  ويستخدم  بالسيدات،  خاصة  بالستائر  معزولة  أماكن  وفيه  املذهبة 
فى عرض عروض مسرحية خاصة للزوار والضيوف، وفى قصر عابدين 
على  محمد  م��ن  ب��داي��ة  مصر  ف��ى  العلوية  األس���رة  ملوك  مقتنيات  أشهر 
اللوحات الفنية الشهيرة واملقتنيات  وحتى امللك فاروق وبها العديد من 

األثرية العظيمة أنه متحف يستحق املشاهدة .
مركب خوفو

وهناك بالقرب من اجليزة متحف مركب خوفو أو متحف مركب اجليزة 
الشمسى ُبِنى عام 1985م بجانب هرم خوفو، يَعْرض تركيب سفينِة خوفو 
قطعة   1224 إل��ى  اجلنائزية  املناسك  ح��ول  ُفّككْت  والسفينة  الشمسية، 
صغيرة قبل أن ُتْدَفن ُقْرب األهراِم فى حفرة املركب. وهو ُمجّهز بالتقنيات 

العصرية للحفاظ على املركب الشمسى.
شجاعة جنودنا منذ عهد الفراعنة

كذلك ال ننسى القلعة ومتحفها من أعظم املتاحف احلربية وهو أحد 
العسكرية  تاريخ  تسجل  ومعروضات  بأقسام  يزخر  املتخصصة،  املتاحف 
احلربية  املعارك  ألعظم  ومجسمات  واملعدات،  األسلحة  وتطور  املصرية، 
ف��ى ت��اري��خ م��ص��ر وب��ان��ورام��ا ب��ال��ص��وت وال���ص���ورة حت��ك��ى ش��ج��اع��ة اجل��ن��دى 
املصرى وعبقرية القائد املصرى ودور القوات املسلحة الشامخ فى التاريخ 
حتى  املتتالية  التاريخية  واحلقب  القدمية  مصر  عصور  منذ  احلضارى 
العصر احلديث ، وهناك أيضا مسجد السلطان قالوون وجامع محمدعلى 
وقصر اجلوهرة وجامع سارية اجلبل ومتحف الركايب ومتحف الشرطة 

ومتحف املضبوطات ومتحف اآلثار اإلسالمية . 
التاريخ مصرى

وهناك أيضا املتحف اجليولوجى الذى يؤكد أن مصر مهد احلضارة، 
فقد اكتشف بها فقاريات يرجع تاريخها ملاليني السنني، وتعتبر من أعظم 
اآلثار اجليولوجية، يذكر أنه فى احلرب العاملية الثانية وخوفا من دخول 
األملان مصر دفنت هذه االثار فى الرمال حفاظا عليها وخوفا من تعرضها 

للخطر مما يدل على عظمة اكتشافها واهميتها فى تاريخ اإلنسان. 
متاحف ال حتصى

متحف  القبطى،  املتحف  مصر  بها  متتلئ  التى  املتاحف  قائمة  وم��ن 
ال��ط��ف��ل ب��ال��ق��اه��رة، وم��ت��ح��ف ال���زراع���ة امل��ص��ري��ة ال��ق��دمي��ة، م��ت��ح��ف الفن 
اإلس���الم���ى ب��ال��ق��اه��رة، م��ت��ح��ف ال��ف��ن امل��ص��رى احل���دي���ث، م��ت��ح��ف ال��ع��ل��وم 
بالقاهرة، متحف اجلمعية املصرية اجلغرافية، متحف مجلس الشعب، 
متحف الشمع، متحف كلية طب قصر العيني، متحف سعد زغلول »بيت 
األمة«، متحف اخلزف اإلسالمي، متحف بيت السحيمي، متحف سكك 
حديد مصر، متحف البريد، متحف محمود مختار، متحف اجلزيرة للفن 
احلديث، متحف ركن حلوان، متحف الشرطة القومي، متحف السجن، 
متحف املركبات امللكية ببوالق أبو العال، متحف املركبات امللكية بالقلعة، 
الكريتليه«، متحف قصر  »بيت  أن��درس��ون  اجل��وه��رة، متحف جايير  قصر 
األمير محمد على باملنيل، متحف املطار، متحف هدايا الرئيس مبارك، 
متحف مصطفى كامل، متحف األوسمة والنياشني، متحف مركز قيادة 
الثورة، متحف املضبوطات األثرية، متحف الفضيات، متحف األسلحة، 
الدين،  قلعة صالح  الصيد، متحف حديقة  النيل، متحف  متحف قصر 
املتحف  وح��رم��ه،  خليل  م��ح��م��ود  محمد  متحف  ش��وق��ي،  أح��م��د  متحف 

الزراعى املصري، املتحف املفتوح »ميت رهينة« ، املتحف احليواني.
أكبر متحف مصرى

الكبير  املصرى  املتحف  إقامة  تبنى مجدها من خ��الل  وم��ازال��ت مصر 
الذى سيكون افتتاحه قريبا وحدث عاملى هائل وضخم، يقع بالقرب من 
أهرام اجليزة.  وسيكون أكبر متحف فى العالم لآلثار، يستوعب 5 ماليني 
زائ���ر س��ن��وًي��ا. ب��اإلض��اف��ة مل��ب��ان��ى اخل��دم��ات ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��رف��ي��ه��ي��ة وم��رك��ز 
الترميم واحلديقة املتحفية التى ستزرع بها األشجار التى كانت معروفة 
عند املصرى القدمي. وسيكون فاترينة عرض لعشرات اآلالف من القطع 
بشكل  افتتاحه  وننتظر  إنشائه،  من  االنتهاء  مت  الشأن،  عظيمة  األثرية 

يالئم عظمة التراث املصرى .
حضارتنا تتحدث عنا

وفى النهاية ترى دكتورة سامية بسيونى أستاذ املصريات أننا فى حاجة 
إلى تنشيط الوعى الثقافى واألث��رى عن طريق اإلع��الم املرئى واملسموع 
لألطفال  ج��ذاب��ة  دراس��ي��ة  مناهج  وإع���داد  االجتماعى،  التواصل  ووس��ائ��ل 
ووسائل تعليمية أخرى، وتركيز النشاط الترفيهى داخل املدارس والنوادى 
على زيارة املتاحف واآلثار املصرية، فال أبالغ فى القول إن فى كل محافظة 
عددا ال يستهان به آثار ومتاحف، نحن منتلك ثروة حضارية موزعة من 
فنحن  تاريخى،  أث��ر  مصرية  مدينة  كل  فى  أس���وان،  حتى  مطروح  مرسى 
دولة كل خطوة بها تاريخ ومجد، األطفال فى كل الدنيا يدرسون احلضارة 

الفرعونية، ويحلمون بزيارة األهرام ومعبد أبى سمبل والكرنك.
 وقد عمد طيور الظالم إلى إظ��الم وتضليل عقول املصريني، واعتبار 
من  جتد  لم  التى  األف��ك��ار  من  وغيرها  كفر  حضارة  الفرعونية  احل��ض��ارة 
باألمل  شعرت  أننى  إال  فشيئا،  شيئا  ترسخت  حتى  سنوات  منذ  يفندها 
ع��ن��د اف��ت��ت��اح م��ت��ح��ف احل���ض���ارة ب��ال��ف��س��ط��اط ال����ذى ج���ذب ه���ذا االف��ت��ت��اح 
الفخر  واستعادوا  وال��ظ��الم،  اجلهل  غشاوة  وأزال  املصريني  وعقول  قلوب 
فى  للمصرى  التاريخية  اجل��ذور  ترسيخ  أن  مؤكدة  القدمية.  بجذورهم 
واإلره��اب،  التطرف  أول طرق احلماية من  هو  والشباب  األطفال  نفوس 
كما انه يقوى صلة انتماء الشباب بالوطن والدفاع عنه، التاريخ املصرى 
حافل باحلضارات املختلفة على مر العصور، علينا أن نعرفها ونعتز بها 

فمن لم يعرف تاريخه ال يعرف حاضره .
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ش��ارك��ت ال��دك��ت��ورة م��اي��ا مرسى 
ال��ق��وم��ى للمرأة  امل��ج��ل��س  رئ��ي��س��ة 
ف����ى ف���ع���ال���ي���ات إط������اق ال��ك��ن��ي��س��ة 
ال��ق��ب��ط��ي��ة االرث���وذك���س���ي���ة وث��ائ��ق 
م���ن���اه���ض���ة ال����ع����ن����ف ض�����د امل�������رأة 
وخ���ت���ان اإلن�����اث وت��ن��ظ��ي��م األس���رة 
حت����ت رع����اي����ة وب���ح���ض���ور ق���داس���ة 
ال��ب��اب��ا االن��ب��ا ت���واض���روس ال��ث��ان��ى 
ب����اب����ا اإلس����ك����ن����دري����ة وب���ط���ري���رك 
الباباوى  باملقر  املرقسية  ال��ك��رازة 
ب��ال��ع��ب��اس��ي��ة، وب��ح��ض��ور ال��دك��ت��ورة 
س����ح����ر ال����س����ن����ب����اط����ى أم�������ن ع����ام 
امل����ج����ل����س ال�����ق�����وم�����ى ل���ل���ط���ف���ول���ة 
واألم���وم���ة ول��ف��ي��ف م��ن ال��س��ف��راء 
األج�������ان�������ب وال�������ع�������رب ومم���ث���ل���ن 
ع���ن ش���رك���اء ال��ت��ن��م��ي��ة وع�����دد من 

الشخصيات العامة . 
أش�������رف  م�������رس�������ى«   « وق�������ال�������ت 
بالتواجد اليوم أمام قداسة البابا 
تواضروس الثانى فى يوم تاريخى 
وم��خ��ت��ل��ف، ت��ط��ل��ق ال��ك��ن��ي��س��ة فيه 

ث����اث وث���ائ���ق ت��اري��خ��ي��ة حل��م��اي��ة 
ال���ف���ت���ي���ات وامل���������رأة امل���ص���ري���ة م��ن 
العنف ض��د امل���رأة وخ��ت��ان اإلن��اث 
وإلى جانب تنظيم األسرة، الفتة 
إل���ى أن ه��ن��اك دع��م��ا  م��ن اإلرادة 
ال���س���ي���اس���ي���ة وال����ق����ي����ادة ال��دي��ن��ي��ة 
غ���ي���ر م���س���ب���وق ف����ى ال�����دول�����ة، وأن 
ال��دس��ت��ور امل��ص��رى ي��ك��ف��ل حماية 
امل������رأة م���ن أش���ك���ال ال��ع��ن��ف ك��اف��ة، 
الدستور  ومت ترجمة ما جاء فى 
والتشريعات  القوانن  خ��ال  من 
وس��ي��اس��ات ن��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ش��ره��ا .                                                  
أن اجل��م��ل املصاغة فى  وأض��اف��ت 
الثاث وثائق هى جمل  للتاريخ،  
ق��ي��ادة دينية قلبها  ع��ن  تنم  وه��ى 
امل���ص���ري���ة،  امل����������رأة   حل���م���اي���ة  واع 
امل��رأة  العنف ض��د  أن  إل��ى  مشيرة 
البراءة  وختان اإلناث هو اغتيال 

واحلياة واملستقبل      . 
ال��ق��وم��ى  امل���ج���ل���س  وأك�������دت أن 
األرض  ع����ل����ى  ي����ع����م����ل  ل�����ل�����م�����رأة 

للوصول إلى األهالى  فى بيوتهم  
م���ن خ����ال ال�����رائ�����دات وم���ق���ررات 
ف�����روع امل���ج���ل���س، م��ش��ي��رة إل����ى أن 
إل��ي��ن��ا منهم ما  ي��وج��ه  أول س���ؤال 
هو رأى الدين فيما تقولون على 
ال��رغ��م م��ن جت��رمي القانون لهذه 

األفعال. 
امل���ج���ل���س  أن  إل��������ى  وأش��������������ارت 
القومى للمرأة فى شراكة مثمرة 
م����ع ال���ك���ن���ي���س���ة  م���ن���ذ ٥ س���ن���وات 
م��ن خ���ال ال��ع��م��ل م��ع ال��راه��ب��ات 
وامل����ك����رس����ات وم�����درس�����ات م�����دارس 
األح�����د  ب��ال��ش��راك��ة م���ع واع���ظ���ات 
وزارة األوق���اف، وه��و مثال عظيم 
ل����رؤي����ة م���ص���ر ل���ل���ح���م���اي���ة ورؤي������ة 
ال��ع��م��ل ال���وط���ن���ى امل���ش���ت���رك على 
جميعًا   أن��ن��ا  إل��ى  مشيرة  األرض، 
ف���ى ه����ذه ال���ق���اع���ة م��ص��ري��ن على 
املصدر  أف��ك��ار مجهولة  م��ح��ارب��ة  
وامل����ن����ب����ع ، ول����ي����س م����ن أخ���اق���ن���ا 
فالعنف ض��د امل����رأة ل��م ي��ك��ن أب��دا 

املصرية،  الشخصية  فى  متجذرا 
التاريخ  امل��رأة على مدار  فاحترام 

كان من أخاقنا  .
امل��ص��ري��ة  امل��������رأة  أن  وأض�����اف�����ت 
ه��ى ال���وت���د، وه���ى األرض ف��ى كل 
املحافظات، ونحن نرفض جميع 
املمارسات الدخيلة على املجتمع 
امل���ص���رى، ف��اخل��ت��ان م���ن ال���ع���ادات 
سيعمل  التى  الضارة  واملمارسات 
امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال���ق���ض���اء ع��ل��ي��ه��ا 
م����ن امل��ج��ت��م��ع امل����ص����رى ي�����دا ب��ي��د 
ومقرراتنا  املصرية  الكنيسة  م��ع 

ورائدات وزارة الصحة  .
قداسة  إل��ى  بالشكر  وت��وج��ه��ت 
ال���ب���اب���ا ت����واض����روس ال���ث���ان���ى على 
امل����س����ان����دة  امل���ت���م���ي���زة ل��ل��م��ج��ل��س 
القومى للمرأة والتمثيل املشرف 
للكنيسة فى أنشطة املجلس وكل 
التحية ملن ساند هذه الوثائق من 
ال���دول   وس���ف���راء  التنمية  ش��رك��اء 

العربية واألجنبية فى مصر.

مايا مرسى تشارك الكنيسة األرثوذكسية في إطالق 3 وثائق 
لحماية المرأة من العنف وختان اإلناث وتنظيم األسرة

»األورمان« و«تحيا مصر« فى حملة أبواب الخير 

تقـدمه: أمل الربنس
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أع���ل���ن م���ح���م���ود ف������ؤاد ن���ائ���ب م���دي���ر ع���ام 
اجلمعية  م��ش��ارك��ة  ع��ن  األورم������ان  جمعية 
ب���ق���اف���ل���ة ص�����ن�����دوق حت���ي���ا م���ص���ر ل���ت���وزي���ع 
م����س����اع����دات إن���س���ان���ي���ة ل���دع���م ورع����اي����ة 60 
أل���ف أس���رة ض��م��ن األس���ر األول����ى بالرعاية 
مب��ح��اف��ظ��ات ب��ن��ى س���وي���ف وأس���ي���وط وق��ن��ا 

واألقصر.
وأكد »فؤاد« أن إجمالى ما سيتم توزيعه 
ه���و 30 أل����ف ك��رت��ون��ة م����واد غ��ذائ��ي��ة وزن��ه��ا 
أل��ف كيسا من  وت��وزي��ع 30  11 كيلو ج���رام، 
ال���دواج���ن ح��ي��ث ت��ت��س��ل��م ك���ل أس����رة 2 كيلو 

ونصف الكيلو من الدواجن.
موضحًا أنه سيتم توزيع 10 آالف كرتونة 
مواد غذائية و10 آالف كيس من الدواجن 
مبحافظة بنى سويف، ومحافظة أسيوط 

6 آالف كرتونة مواد غذائية و6 آالف كيس 
من الدواجن، ومحافظة قنا 8 آالف كرتونة 
الدواجن،  م��واد غذائية و8 آالف كيس من 
و6  غذائية  م��واد  كرتونة  آالف   6 واألق��ص��ر 

آالف كيس من الدواجن .
وأشار فؤاد إلى أن التوزيع يتم من خال 
الصغيرة  األهلية  اجلمعيات  م��ع  التعاون 
امل��ن��ت��ش��رة ف��ى ك��اف��ة رب����وع امل��ح��اف��ظ��ة وذل��ك 
حتت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق 
تنموية  خطة  ضمن  املحلية  الوحدات  مع 
التنفيذية  اجل��ه��ود  تنفيذها  ف��ى  حتتشد 

واملجتمعية كافة .
من جانبه أكد املدير التنفيذى لصندوق 
القافلة  أن  ال��ف��ت��اح  عبد  ت��ام��ر  مصر  حتيا 
ت��ه��دف إل��ى إغ��اث��ة األس���ر األول���ى بالرعاية 

واألك������ث������ر اح����ت����ي����اًج����ا ب����ق����رى م���ح���اف���ظ���ات 
الصعيد، وأن التعاون مع جمعية األورمان 
ي���أت���ى ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ال���رئ���ي���س عبد 
الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية بضرورة 

توحيد جهود العمل املجتمعى .
واجلدير بالذكر أن تعاون صندوق »حتيا 
مصر« مع »األورم���ان« لدعم غير القادرين 
إعادة  وأثمر عن  اآلن،  بدأ قبل سنوات من 
األش��د  ال��ق��رى  م��ن  العديد  وتطوير  تنمية 
اجلمهورية  محافظات  بجميع  احتياجًا 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك���ذل���ك إغ���اث���ة ع����دد ك��ب��ي��ر من 
األسر األكثر احتياجًا ودعم عدد كبير من 
األنشطة اخليرية اإلنسانية التى تقدمها 
األورم�������ان، واس��ت��ف��اد م��ن��ه��ا ع���دد ك��ب��ي��ر من 

األسر األولى بالرعاية واألكثر احتياجًا .
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أط��ل��ق امل��رك��ز امل��ص��رى حلقوق 
امل�����������رأة أول���������ى س���ل���س���ل���ة دورات���������ه 
االلكترونية للتمكن االقتصادى 
ل����ل����ن����س����اء حت������ت ع�������ن�������وان« م������اذا 
خ���ط���وة  أول  ال������ت������خ������رج..  ب����ع����د 

للمستقبل«.
وت��س��ت��ه��دف س��ل��س��ل��ة ال�����دورات 
اجلامعيات  ال��ش��اب��ات  التدريبية 
ف����ى ال����ف����رق ال���ث���ال���ث���ة وال���راب���ع���ة، 
وح������دي������ث������ات ال�����ت�����خ�����رج ب����ه����دف 
ت���ع���ل���ي���م ال����ش����اب����ات ال��ت��خ��ط��ي��ط 
على  وم��س��اع��دت��ه��ن  ملستقبلهن، 
اك���ت���ش���اف ق���درات���ه���ن وم��ه��ارات��ه��ن 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، وإع������داده������ن ل��س��وق 
العمل، ومساعدتهن على حتويل 
أف����ك����اره����ن إل������ى م����ش����اري����ع ع��ل��ى 
معارفهن  وص��ق��ل  ال���واق���ع،  أرض 
وم��ه��ارات��ه��ن امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ش��اري��ع 
ال���ص���غ���ي���رة، ول���ي���ك���ون االن��ط��اق��ة 
إلن���ش���اء م���ش���اري���ع ص��غ��ي��رة ل��ه��ن، 

ويصبحن رائدات أعمال.
وت��ض��م��ن��ت ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 

ع����دة م���وض���وع���ات م��ن��ه��ا م���ه���ارات 
وكيفية  للمستقبل،  التخطيط 
حت��دي��د األه�����داف، وك��ي��ف نخلق 
ف��رص��ت��ن��ا ف���ى ال��ع��م��ل، وال��ع��وام��ل 
امل����ؤث����رة ع��ل��ى م���ش���روع���ات امل�����رأة، 
وخ����ط����وات ب����دء م���ش���روع ص��غ��ي��ر، 

وإعداد دراسة جدوى املشروع.
التدريبية  ال����دورة  ح��ض��ر  وق���د 
ش����اب����ات م����ن ج���ام���ع���ات ال���ق���اه���رة 
وع���ن ش��م��س وامل��ن��ص��ورة وطنطا 
واإلسكندرية واملنيا وبنى سويف 
وقناة السويس واألزهر ومونتانا. 

مبتابعة  امل��ص��رى  امل��رك��ز  وسيقوم 
امل��ت��درب��ات، وت��ق��دمي االس��ت��ش��ارات 
ال���ف���ن���ي���ة وال���ق���ان���ون���ي���ة ف����ى ح���ال 
رغ���ب���ت���ه���ن ف����ى ت���أس���ي���س م���ش���روع 

صغير .
وي��أت��ى ه��ذا التدريب ف��ى إط��ار 
ال�����ت�����ع�����اون ب�����ن امل�����رك�����ز امل����ص����رى 
حل����ق����وق امل����������رأة وب����ي����ت اخل����ب����رة 
ال���ق���ان���ون���ى وال���ن���وع���ى وب���رن���ام���ج 
م��س��ار إلط���اق حملة »م����اذا بعد 
زيادة  إلى  تهدف  والتى  التخرج« 
التوعية بقيمة مشاركة املرأة فى 
حملة  خ��ال  من  العاملة  القوى 
ج��ام��ع��ي��ة ل��ت��ش��ج��ي��ع ال��ط��ال��ب��ات 
الدراسة  من  النهائية  السنة  فى 
مل���س���اع���دت���ه���ن ع���ل���ى ال��ت��خ��ط��ي��ط 
مل���س���ت���ق���ب���ل���ه���ن وإرش��������اده��������ن إل����ى 
الفرص املتاحة من أجل حياتهن 
ال��ت��وازن  حتقيق  وكيفية  املهنية، 
)األس�������رة  اجل���ن���س���ن  أدوار  ب����ن 

والزواج( والوظيفة.

ي��ت��ق��دم 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 ب���خ���ال���ص ال��ش��ك��ر 
وال���ت���ق���دي���ر ل����وزي����ر ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة م��ح��م��د 
القرارين رقمى 43  محمود سعفان إلص��داره 
ل��س��ن��ة 2021 ف��ى ش���أن حت��دي��د األع��م��ال  و44 
وتنظيم  فيها،  النساء  تشغيل  يجوز  ال  التى 

تشغيل النساء لياً .  
وأع���رب���ت »م���رس���ى« ع��ن ف��خ��ره��ا وس��ع��ادت��ه��ا 
بهذه القرارات التاريخية التى تأتى استمرارا 
جل����ه����ود ال�����دول�����ة احل���ث���ي���ث���ة ل���ت���م���ك���ن امل������رأة 
الدولة املصرية بدور  اقتصاديا، وتؤكد إميان 
أن  مضيفة  االق��ت��ص��ادي��ة،  التنمية  ف��ى  امل����رأة 
هذه القرارات ُتثل نصرا جديدا ُيضاف إلى 
سجل انتصارات املرأة املصرية فى ظل وجود 
امل���رأة  ب���ق���درات  ت��ؤم��ن  حكيمة  س��ي��اس��ي��ة  إرادة 

وطاقاتها اإلنتاجية.
وأوض���ح���ت أن ه����ذه ال����ق����رارات ت��ك��ف��ل حق 
امل��ه��ن واألع��م��ال واألوق���ات  ف��ى  العمل للمرأة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وم����راع����اة م���ب���ادئ ت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص 
التمييز فى  ب��ن اجل��ن��س��ن وع����دم  وامل���س���اواة 
العمل، كما تكفل حقها فى الرعاية واحلماية 
وات���خ���اذ ك���اف���ة االش���ت���راط���ات واالح��ت��ي��اط��ات 
ال���ازم���ة ل����درء امل��خ��اط��ر ع��ن��ه��ا وت���أم���ن بيئة 
امل��رت��ب��ط��ة بالعمل  ال��ع��م��ل، وت��وف��ي��راخل��دم��ات 
الصحية  والرعاية  اآلمن  االنتقال  ليا مثل 
للمرأة  الفعالة  امل��ش��ارك��ة  م��ن  امل��زي��د  متمنية 
امل����ص����ري����ة ف�����ى ج���م���ي���ع ال����ق����ط����اع����ات وامل���ه���ن 

واألعمال .
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ن���ه���اد أب����و ال��ق��م��ص��ان 

رئ��ي��س��ة امل��رك��ز امل��ص��رى حل��ق��وق امل����رأة إن ه��ذه 
فى  النساء  ح��ق  ت��ؤك��د  نوعية  نقلة  ال��ق��رارات 
العمل، وتنظم احلماية القانونية والتأمينية 
لهن، السيما فى العديد من املهن التى كانت 
ت��ت��ه��ن��ه��ا ال���ن���س���اء ف���ى ال����واق����ع رغ����م احل��ظ��ر 

القانونى مما يجعلهن دون حماية قانونية .
م���ؤك���دة أن ق������رارى وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
الصادرة مؤخرا هى خطوة مهمة فى التمكن 
امل��ؤش��رات  تشير  وال���ذى  للنساء،  االق��ت��ص��ادى 
ال��دول��ي��ة إل���ى ت��دن��ى وض���ع م��ص��ر ف��ي��ه فوفقا 
ل��ت��ق��ري��ر ال��ف��ج��وة ب���ن اجل��ن��س��ن ل��ع��ام 2020 
احتلت مصر املرتبة 140 من بن 1٥3 دولة فى 
مؤشر املشاركة والفرص االقتصادية، واملرتبة 

143 فى نسبة املشاركة فى القوى العاملة.
بيئة  لتوفير  املجال  ال��ق��رارات فتحت  ه��ذه 
والعامات،  العاملن  جلميع  اآلم��ن��ة  العمل 
وت���وف���ي���ر وس����ائ����ل ان���ت���ق���ال آم����ن����ة ل��ل��ع��ام��ل��ن 

والعامات خاصة فى العمل الليلى .
وتطالب »أبو القمصان« باتخاذ آليات عمل 
التى  ال���ق���رارات  ه���ذه  تنفيذ  ت��دع��م  تنفيذية 
والتى  للمرأة،  االقتصادى  التمكن  من  تعزز 
بدورها تساعد على تقدم مصر فى التقارير 

الدولية   .
يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة 
قد أصَدر القرارين رقمى 43 و44 لسنة 2021، 
النساء  الذى حدد بعض أماكن العمل ومنع 
تشغيل  تنظيم  إلى  باإلضافة  بها  العمل  من 
ال���ن���س���اء ل����ي����ًا، وع���م���ل احل�����وام�����ل، ومت ن��ش��ر 

القرارين فى جريدة الوقائع املصرية .
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»ابتكار خانة« تكريم وزيرة التضامن االجتماعى تقديرا 
لجهودها فى دعم الشباب المصري

يكون  أن  بأهمية  منها  إمي��اًن��ا 
ال�����ش�����ب�����اب م�����واط�����ن�����ن ف���اع���ل���ن، 
وتنمية  ن��ه��وض  جمعية  ت��ع��اون��ت 
امل������������رأة م������ع إح����������دى امل���ن���ظ���م���ات 
وذل��ك  »ب���رواك���ت«؛  وه��ى  الشبابية 
بعض  بتعريف  القيام  خ��ال  من 
جمعية  بأنشطة  املنظمة  ش��ب��اب 
ن��ه��وض وت��ن��م��ي��ة امل����رأة وأه��داف��ه��ا 
وب���رام���ج���ه���ا وع��اق��ت��ه��ا ب���أه���داف 
مصر  وخطة  املستدامة  التنمية 

.2030
ب��ي��ب��رس  إمي�������ان  د.  وص����رح����ت 
ج��م��ع��ي��ة  إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س 
نهوض وتنمية املرأة أن اجلمعية 
ت������ؤم������ن ب����أه����م����ي����ة االس����ت����ث����م����ار 
ب���ال���ش���ب���اب وت���ع���ري���ف���ه���م ب��ال��ع��م��ل 
ال���ت���ن���م���وى ل��ل��ج��م��ع��ي��ات األه��ل��ي��ة 
ال���ت���ن���م���ي���ة  إح�����������داث  ف������ى  ودوره 
الشاملة املستدامة للفئات األكثر 
أن منظمة  إلى  احتياًجا، مشيرة 
»برواكت« بالتواصل مع اجلمعية 

من  برامجها  أح��د  فى  للمشاركة 
خ�����ال ق���ي���ام اجل��م��ع��ي��ة ب��ت��ق��دمي 
ملجموعة  أنشطتها  ح��ول  ع��رض 
م��ن ال��ش��ب��اب، وذل���ك خ���ال  لقاء 
ت���ع���ري���ف���ى  ل��ل��ش��ب��اب ع���ب���ر ت��ق��ن��ي��ة 
وكيف  اجل��م��ع��ي��ة  ب��ب��رام��ج  »زووم« 
املستهدفة  والفئة  تنفيذها  يتم 

منها.
وأش�����ارت إل���ى أن���ه وق���ع اخ��ت��ي��ار 
ال���ش���ب���اب ع���ل���ى ج��م��ع��ي��ة ن��ه��وض 
وت��ن��م��ي��ة امل�����رأة ل��ت��ك��ون اجل��م��ع��ي��ة 
فى  لها  أفكارهم  سيقدمون  التى 
مسابقة أمام جلنة حتكيم، نظرا 
ألن اجلمعية تدعم القضية التى 
ي��ؤم��ن ب��ه��ا ال��ش��ب��اب وه����ى تكن 
امل���رأة اج��ت��م��اع��ًي��ا، ل��ذا ك��ان��ت أكثر 
اهتمام  التى حازت على  البرامج 
العربية  امل��رأة  برامج  الشباب هى 
ت��ت��ك��ل��م وب���رن���ام���ج أح�����ام ال��ب��ن��ات 
وب��رن��ام��ج احل��د م��ن العنف وه��ذه 
منذ  اجلمعية  تقدمها  ال��ب��رام��ج 

33 ع���اًم���ا، وق����ام ال��ش��ب��اب ب��ع��رض 
جلنة  أم��ام  الثاثة  البرامج  ه��ذه 

التحكيم.
ه���ذا  أن  »ب����ي����ب����رس«  وأض�����اف�����ت 
للوصول  عظيمة  فرصة  التعاون 
ل���ل���ش���ب���اب ل���ن���ج���ع���ل���ه���م ي�����درك�����ون 
التنمية احلقيقية فى هذه السن 
ال��ص��غ��ي��رة، م��ؤك��دة أن��ه��م ميثلون 

املستقبل القادم للوطن.
أن ج��م��ع��ي��ة  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
امل�����رأة« جمعية  »ن���ه���وض وت��ن��م��ي��ة 
امل��ي��دان  ف��ى  تعمل  تنموية  أهلية 
ع��اًم��ا، ومشهرة   33 م��ن  أكثر  منذ 
برقم 3٥28 فى عام 1987، وتهدف 
إلى تكن املرأة املعيلة واملهمشة 
وأس���رت���ه���ا اق���ت���ص���ادي���ًا وق���ان���ون���ي���ًا 
وتعليميًا واجتماعيًا وصحيًا من 
خال حزمة متكاملة من البرامج 
ال����ت����ى ت���ق���دم���ه���ا ل��ل��م��س��ت��ف��ي��دات 
وامل����س����ت����ف����ي����دي����ن ف������ى ع��������دد م��ن 
ك��ال��ق��اه��رة  املختلفة  امل��ح��اف��ظ��ات 

عملت  وق��د  والفيوم،  والقليوبية 
سابقًا فى الغربية وجنوب سيناء 
وساهمت  الصعيد،  ومحافظات 
فى  عملها  فترة  ط��وال  اجلمعية 
حتسن مستوى معيشة أكثر من 
أل��ف أس��رة ف��ى مناطق عمل   ٥00

اجلمعية.
و«ب����رواك����ت« ه���و ب��رن��ام��ج ك��ام��ل 
امل�������وارد ل��ل��ش��ب��اب ال���ذي���ن ت���ت���راوح 
أعمارهم بن 14 و 1٥ عامًا )نحن 
والهيئات غير  امل��دارس  نعمل مع 
احل��ك��وم��ي��ة(، وي��س��ع��ى ال��ب��رن��ام��ج 
إل���ى م��س��اع��دة ج��ي��ل م��ن ال��ش��ب��اب 
على وضع بصماتهم فى املجتمع 
من  فاعلن  مواطنن  ليصبحوا 
خال »برواكت« يتعرف املشاركون 
ع����ل����ى ال����ق����ض����اي����ا االج���ت���م���اع���ي���ة 
ث��م يشكلون  م��ص��ر،  ف��ى  املختلفة 
ب��ع��د ذل����ك ف���رق���ًا  ل��دع��م جمعية 
أه���ل���ي���ة/ م��ؤس��س��ة خ��ي��ري��ة ت��دع��م 

قضية يهتمون بها. 

وهى  خانة«  »ابتكار  مدرسة  قدمت 
أول مدرسة محلية لإلبداع االجتامعى 
التقدير  العريب درع  ىف مرص والوطن 
للدكتورة نيفني القباج وزيرة التضامن 
الثاىن  االجتامعى، وذلك خالل الحفل 
مسابقة  ىف  الفائزين  عن  لالٕعالن 
رعاية  تحت  املبدع«  مرص  »شباب 
االجتامعى  التضامن  وزيرة  وحضور 
من  الرحلة  برنامج  خريجى  من 
ومن  القاهرة  من  الثالثة  الدفعة 
الدلتا  محافظة  من  الرابعة  الدفعة 
من  كوكبة  الحفل ضم  القناة.  ومدن 
والشخصيات  االجتامعى  العمل  رواد 
ىف  التنمية  ورواد  واالٕعالميني  العامة 

مرص. 
االجتامعى  التضامن  وزيرة  وأكدت 
أهمية  عىل  الحفل  خالل  كلمتها  ىف 
»ابتكار  مدرسة  مع  الرشاكة  استمرار 
جديدة  منح   10 قدمت  خانة« التى 
جنيه  ألف   30 منحة  كل  قيمة 
للشباب، و10 منح مقدمة من وزارة 
إىل  الوزارة  تسعى  كام  التضامن، 
خانة«  »ابتكار  مدرسة  خربات  نقل 
تكتفى  ولن  مرص،  محافظات  لكل 
ولكن  فقط،  املنح  بتقديم  الوزارة 
تدريبيبة تابعة  أماكن  أيضا  ستوفر 
باملحافظات ومقرات مجهزة،  للوزارة 
الوزارة  مديريات  دعم  اىٕل  باالٕضافة 

باملحافظات للمدرسة .
بعمل  خانة«  »ابتكار  كام كلفت 

حل  إليجاد  الشباب  بني  مسابقات 
للدولة،  أولوية  ذات  مللفات  مبدع 

كإلقاء القاممة بالرتع بعد تبطينها .
الوزارة  دعم  الوزيرة عن  أعلنت  كام 
للعمل  املسابقة  ىف  الفائزين  ألحد 
الدماغى، وأيضا  التوعية بالشلل  عىل 
مساندة إحدى الشابات لحل مشكلة 
الالجئني السودانيات وذلك من خالل 
»ابتكار  مدرسة  مع  الوزارة  رشاكة 

خانة » .

اسرتاتيجية  تبنى  إىل  الوزيرة  ودعت 
ىف  للطفل  ونوادى  مكتبات  إلنشاء 
محافظات مرص وخاصة الريف تكون 
املحافظات،  كل  ىف  يطبق  منوذجا 
األعامل  ريادة  عن  فيلم  وإنتاج 
كل  الوزارة  فيه  ستقدم  االجتامعية 
مدرسة  وتقوم  التصوير،  إمكانيات 
وأفكاره  خيوطه  بنسج  خانة  ابتكار 
لكل  وإلهاما  توعية  ليكون  ومحتواه 

شباب مرص.

بيربس بالعمل  د.امٕيان  تكليف  وتم 
تدريب  مرشوع  ملف  عىل 
املنقول  املناطق  ىف  قيادات نسائية 
من  العشوائية  املناطق  سكان  إليها 

أجل إحداث تغيري مجتمعى .
ومن جانبها أكدت » بيربس« املؤسسة 
أن  املنتدبة »البتكار خانة«  والعضوة 
دكتورة نيفني القباج من أكرب الداعمني 
من  ومللتحقيها  للمدرسة  األساسيني 
تخرج  ىف حفل  أعلنت  فقد  الشباب، 
عن  املاىض  أكتوبر  ىف  األوىل  الدفعة 
تقديم الوزارة 10 منح مالية، وخالل 
ابريل   6 ىف  الثاىن  الحفل  حضورها 
2021 أعلنت أنها لن تكتفى برشاكتها 
بل  فقط  املنح  بهذه  املدرسة  مع 
سيمتد ليشمل 10 منح مالية أخرى، 
تقدمها  التى  املنح  إجامىل  ليكون 
الوزارة لشباب »ابتكار خانة« هو  20 

منحة مالية.
بالتعاون  خانة«  »ابتكار  أن  وأضافت 
االجتامعى  التضامن  وزارة  مع 
لكل  املدرسة  خربات  نقل  عىل  اتفقا 
محافظات مرص وذلك من خالل عمل 
حاضنات ريادة أعامل ىف 6 محافظات 
محافظات   6 من  مدربني  وتدريب 
 120 تدريب  كذلك  الصعيد،  من 
خطط  تطوير  عىل  اجتامعيا  مبدعا 
مرشوعاتهم.  أفكار  وتنفيذ  عملهم 
بـ  أننا نخرج عىل االٔقل  املتوقع  ومن 

60 رشكة ناشئة. 

..وتعاون بين نهوض وتنمية المرأة و»برواكت«لتمكين الشباب
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رئيس النقابة العامة 

جمال عبدالناصر عقبى
 األمين العام  

نادر حسن عطا الله العريان

 امين الصندوق 

أحمد عبدالغفار خطاب

 وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

جبالى محمد جبالى
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج
 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر
 بمناسبة

 عيد العمال

جمال عبدالناصر عقبى

النقابة العامة للعاملين بالبنوك 
والتأمينات ولجانها الفرعية

على كل مايبذل من الدولة املصرية ملواجهه تداعيات وباء كورونا موجهني كل الشكر والتقدير 
للقوات املسلحة والشرطة وجيش مصر األبيض على  جهودهم فى هذا اخلصوص

محمد محمود سعفان جبالى محمد جبالى 

برئاسة جمال عبدالناصر عقبى
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية



رئيس النقابة العامة

على عبدالباسط على
 األمين العام   

محمد إبراهيم عزت
 امين الصندوق 

عزيزة محمود عبدالله

 وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

وجبالى محمد جبالى
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

وأننا سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج
 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر
 بمناسبة

 عيد العمال

على عبدالباسط على

النقابة العامة  لعمال الخدمات 
الصحية  ولجانها  النقابية

على كل مابذله من جهد للقضاء على فيروس كورونا بتوجيهاته الثاقبة للقوات املسلحة والشرطة فى 
التعامل مع الفيروس قبل تفشيه وكانوا على عهدهم دائما.. حفظ اهلل مصر ورئيسها

محمد محمود سعفان جبالى محمد جبالى 

برئاسة على عبدالباسط على 
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى 
رئيس اجلمهورية

العمل178 مايو  ٢٠٢١   
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وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان وزير القوى العاملة 
النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

وجبالى محمد جبالى
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

والدكتور عمرو طلعت 

 وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

وم. عادل حامد الرئيس التنفيذى 
والعضو المنتدب للشركة المصرية لالتصاالت

وإننا سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج
 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر

 بمناسبة  عيد العمال

بيومى حسن بيومى عوض عنتر درويش

رئيس النقابة العامة

إبراهيم هيكل
 األمين العام  

عوض عنتر درويش
 أمين الصندوق 

بيومى حسن بيومى

م. عادل حامد

النقابة العامة للعاملين باالتصاالت
ولجانها  النقابية

برئاسة إبراهيم هيكل 
تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
على كل مابذله من جهد للقضاء على فيروس كورونا 

بتوجيهاته الثاقبة للقوات املسلحة والشرطة فى التعامل 
مع الفيروس قبل تفشيه وكانوا على عهدهم دائما.. 

حفظ اهلل مصر ورئيسها

إبراهيم هيكل الدكتور عمرو طلعت



اللواء طارق الفقى جبالى املراغى

رئيس اللجنة 
خالد فؤاد أحمد

أمني الصندوق 
أحمد فؤاد أحمد

اللجنة النقابية 
للعاملني بالنقل البرى 

بجرجا - سوهاج

تتقدم بالتهنئة الي  اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

ومحمد محمود سعفان وزير القوي العاملة

وجبالي محمد جبالي رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر
و  اللواء مدير أمن سوهاج  .. و رئيس مجلس ومدينة جرجا

ورئيس مباحث املرور وجميع العاملني بإدارات مرور جرجا
وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية مبحافظة سوهاج .. وإلي أهالى سوهاج الكرام

مبناسبة العيد القومي ملحافظة سوهاج وعيد العمال

محمد محمود سعفان

اللواء طارق الفقى جبالى املراغى

رئيس اللجنة 
محمد بكري عبد احلليم

أمني الصندوق 
جمال كامل عبد العزيز

األمني العام 
أبو احلسن محمود أحمد

اللجنة النقابية 
للعاملني بالنقل البرى 

بطهطا - سوهاج

تتقدم بالتهنئة الي  اللواء  طارق الفقى محافظ سوهاج

ومحمد محمود سعفان وزير القوي العاملة

وجبالي محمد جبالي رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر
و  اللواء مدير أمن سوهاج  .. و رئيس مجلس ومدينة طهطا

ورئيس مباحث املرور وجميع العاملني بإدارات مرور طهطا
وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية مبحافظة سوهاج .. وإلي أهالى سوهاج الكرام

مبناسبة العيد القومي ملحافظة سوهاج وعيد العمال

محمد محمود سعفان
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اللواء طارق الفقى جبالى املراغى

حسني أنور محمودمحمد جبالي محمد

رئيس اللجنة 
محمد جبالي محمد

أمني الصندوق 
حسني أنور محمود

األمني العام 
قدري سليمان مجلع

اللجنة النقابية 
للعاملني بالنقل 
البرى بسوهاج

كما تتقدم بالتهنئة الي  اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

ومحمد محمود سعفان وزير القوي العاملة

وجبالي محمد جبالي رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر
و اللواء  مدير أمن سوهاج  

وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية مبحافظة سوهاج .. وإلي أهالى سوهاج الكرام
مبناسبة العيد القومي ملحافظة سوهاج وعيد العمال

كما تتقدم بالشكر والتقدير إلى العقيد شريف الشاعر
 و املقدم عمرو الضبع على تعاونهما مع اللجنة خلدمة محافظة سوهاج 

تهنيء شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
 وتؤكد علي دعمها الكامل ووقوفها خلف القوات املسلحة والشرطة .

محمد محمود سعفان

اللواء طارق الفقى جبالى املراغى

رئيس اللجنة 
نصر البدري عبد احلميد

أمني الصندوق 
عبد الكرمي حسني السيد

إداري
محسن محمود الدويرى

األمني العام 
ياسر عبد املنعم سيد

اللجنة النقابية 
للعاملني بالنقل 

البرى بطما -سوهاج

تتقدم بالتهنئة الي  اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

ومحمد محمود سعفان وزير القوي العاملة

وجبالي محمد جبالي رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر
و اللواء مدير أمن سوهاج  .. و رئيس مجلس ومدينة طما
ورئيس مباحث املرور وجميع العاملني بإدارات مرور طما

وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية مبحافظة سوهاج .. وإلي أهالى سوهاج الكرام
مبناسبة العيد القومي ملحافظة سوهاج وعيد العمال

محمد محمود سعفان

عبد الكرمي حسني السيدنصر البدري عبد احلميد
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حسن كامل عباسخالد خلف بكري محمد ضياء الدين ثابتمحمد فتحي محمود إيليا ورد سوريالشعبان ابراهيم شعبانأحمد محمد فاضل خليل

أبو الفتوح محمد احمد

فوزي محمد عطية

سيف اهلل شكري محمد

احمد السيد محمد

رئيس اللجنة 
أحمد محمد فاضل خليل

أعضاء مجلس اإلدارة : أبو الفتوح محمد احمد – سيف اهلل شكري محمد – 
فوزي محمد عطية – احمد السيد محمد

األمني العام 
خالد خلف بكري

األمني العام املساعد 
محمد فتحي محمود

نواب الرئيس
شعبان ابراهيم شعبان -إيليا ورد سوريال

أمني الصندوق 
حسن كامل عباس

أمني الصندوق املساعد 
محمد ضياء الدين ثابت

كما تتقدم بالتهنئة الي

 اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

ومحمد محمود سعفان وزير القوي العاملة
و خالد مصطفي عبداجلليل  مدير عام منطقة بريد سوهاج 

لتعاونه املخلص والبناء مع مجلس إدارة اللجنة النقابية وتفهمه طبيعة العمل النقابي وتذليل 
جميع املشاكل التي تواجه العاملني  ببريد سوهاج باالشتراك مع اللجنة

وجبالي محمد جبالي رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر
ومجدى احلسانى رئيس النقابة العامة للبريد

والزمالء أعضاء النقابة العامة والي أهالي سوهاج الكرام

مبناسبة العيد القومى لسوهاج وعيد العمال

تهنيء شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
 وتؤكد علي دعمها الكامل ووقوفها خلف القوات املسلحة والشرطة 

جبالى محمد جبالىمحمد محمود سعفاناللواء طارق الفقى

اللجنة النقابية وصندوق 
الزمالة للعاملني مبنطقة 

بريد سوهاج 

إجنازات اللجنة
اقامة مصيف مبدينة الغردقة باشتراكات مخفضة – عقد ندوات ولقاءات 
القيادات  وجميع  العام  واملدير  القطاع  ورئيس  واملسئولني  العاملني  بني 
املذكرات  من  العديد  عرض   – والعاملني  العمل  مشاكل  حلل  باملنطقة 
اجلزاءات  تخفيض  او  برفع  املنطقة  عام  ومدير  القطاع  رئيس  علي 
ومتت االستجابة باملوافقة عليها- منح العاملني إعانات ال ترد من اللجنة 
حالة  وقيمتها 20000 جنيه ويف  العام  الزمالة طوال  النقابية وصندوق 
الزواج والوفاة 25000 جنيه واملرض 30000 جنيه والكوارث 2000 جنيه 
إعانات  صرف  ومت  الزمالة  صندوق  من  اخلدمة  نهاية  مكافأة  و50000 
مرضية من اللجنة النقابية قيمتها 15000 جنيه والوفاة 10000 – إقامة 
حفل تكرمي للسادة املحالني علي املعاش واحلاصلني علي درجة املاجستير .
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تهنيء مؤسسة التيسير شعب مصر والرئيس

 عبد الفتاح السيسي
 وتؤكد علي دعمها الكامل

 ووقوفها خلف القوات املسلحة والشرطة .
كما تتقدم بالتهنئة الي اللواء 

طارق الفقى
 محافظ سوهاج

ومحمد محمود سعفان
 وزير القوي العاملة

ود. هشام أبو زيد
وكيل وزارة 

القوي العاملة بسوهاج
وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية 

مبحافظة سوهاج
والي أهالي سوهاج الكرام

مبناسبة العيد القومي 
ملحافظة سوهاج
 وعيد العمال

وليد كامل على حسن

شركة حراء لالستثمار واالنشاءات

تتقدم بأرق التهانى إلى السيد اللواء / طارق الفقى محافظ سوهاج
وشعب سوهاج مبناسبة العيد القومى للمحافظة متمنيني دوام التقدم واالزدهار للمحافظة

صاحبة سلسلة كمبوندات ريتاج وداون تاون مول فى سوهاج اجلديدة

رئيس مجلس اإلدارة

مهندس / أمين أبو العال

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مهندس / أسامة أبو العال

اللواء طارق الفقى
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جبالى محمد جبالى عبداملنعم اجلمل

كما تتقدم بالتهنئة الي

 اللواء  طارق الفقى محافظ سوهاج

و محمد محمود سعفان وزير القوي العاملة

وجبالي محمد جبالي رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر

وعبداملنعم اجلمل رئيس النقابة العامة للبناء واألخشاب
و السيد اللواء مدير أمن سوهاج 

و السيد السكرتير العام ملحافظة سوهاج
وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية مبحافظة سوهاج

وإلي أهالى سوهاج الكرام
مبناسبة العيد القومي ملحافظة سوهاج وعيد العمال

علي أن يظل عمال البناء واألخشاب بسوهاج جنودا أوفياء رافعني اسم مصر عاليا 
استمرارا ملسيرة التنمية

محمد محمود سعفاناللواء طارق الفقى

رئيس اللجنة وعضو النقابة العامة
طلعت عبد العال املغاغي

طلعت عبد العال املغاغي

صابر عبدالعال

تهنيء شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
 وتؤكد علي دعمها الكامل ووقوفها خلف القوات املسلحة والشرطة 

اللجنة النقابية لعمال 
البناء واالخشاب بسوهاج
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أشرف عبد الباقي

زكريا علي عباس

محمد مهران

عالء زين العابدين عبد اللطيف

حمدي فاروق عليجمال عزوز محمدين

عثمان سليم بدوىالعارف محمد عبد الرحيم

عزت السيد محمدعالء علي احمد

محمود صبحي عز محمود عامر عبد الرحمن محمد احمد

رئيس اللجنة 
العارف محمد عبد الرحيم

األعضاء : أشرف عبد الباقي – محمد مهران- جمال عزوز محمدين -حمدي فاروق علي- عالء علي احمد- عزت السيد محمد – عبد الرحمن محمد احمد – محمود صبحي 
– عز محمود عامر – عادل احمد عبد الباقي – خالد محمود جابر- السيد ابو احلسن محمد- حمدي مصطفي احمد – رمضان محمود رمضان .

األمني العام 
فرغلي عبد احلميد حسن

األمني العام املساعد 
زكريا علي عباس

أمني الصندوق 
عالء زين العابدين عبد اللطيف

أمني الصندوق املساعد 
معتز مصطفي عبد الوهاب

كما تتقدم بالتهنئة الي

 اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

وفضيلة الدكتور مختار جمعة وزير األوقاف 

ومحمد محمود سعفان وزير القوي العاملة
وفضيلة الشيخ على طيفور وكيل وزارة األوقاف بسوهاج 

وفضيلة الشيخ عثمان سليم بدوى مدير عام الدعوة

 وجبالي محمد جبالي رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر
وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات اإلدارية
والزمالء أعضاء النقابة العامة والي أهالي سوهاج الكرام

مبناسبة العيد القومى لسوهاج وعيد العمال

تهنيء شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
 وتؤكد علي دعمها الكامل ووقوفها خلف القوات املسلحة والشرطة 

هشام فاروقجبالى محمد جبالىمحمد محمود سعفاناللواء طارق الفقي الشيخ على طيفور

اللجنة النقابية للعاملني بأوقاف سوهاج
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محمد الضبع متساحمحمد خليل أبو متيم

نور محمد حسنرمضان صديق محمد

عالء عبد الرحيم زيداناحمد محمد القاضيمحمد ابراهيم عبد العال

عصمت طه هماممحمد محمد سليمان

رئيس اللجنة 
عالء عبد الرحيم زيدان

أعضاء مجلس اإلدارة : أحمد محمد عبداحلليم-عادل فتحى محمد- أحمد محمود عبدالرحمن- على محمدعلى- على أحمد على كوكب- مرتضى محمد 
محمود- على السيد فواز- لبنى السيد على- على قدرى خلف-عمرو رشدي أبو الفتوح-ابراهيم شراط أحمد-محمد عبد الرحمن دهب

األمني العام 
احمد محمد القاضي

األمني العام املساعد 
محمد محمد سليمان

نواب الرئيس
محمد خليل أبو متيم – محمد الضبع متساح – رمضان صديق محمد – د . نور محمد حسن

أمني الصندوق 
محمد ابراهيم عبد العال

أمني الصندوق املساعد 
عصمت طه همام

كما تتقدم بالتهنئة الي

فضيلة االمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر 

و اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

ومحمد محمود سعفان وزير القوي العاملة
وفضيلة الشيخ محمد حسانني عبدلاله وكيل الوزارة مبنطقة أزهر سوهاج 

لتعاونه املخلص والبناء مع مجلس إدارة اللجنة النقابية وتفهمه طبيعة العمل النقابي وتذليل 
جميع املشاكل التي تواجه العاملني  بأزهر سوهاج باالشتراك مع اللجنة

وجبالي محمد جبالي رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر
وهشام عبد العزيز رضوان رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي

والزمالء أعضاء النقابة العامة والي أهالي سوهاج الكرام

مبناسبة العيد القومى لسوهاج وعيد العمال

تهنيء شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
 وتؤكد علي دعمها الكامل ووقوفها خلف القوات املسلحة والشرطة 

هشام عبد العزيز رضوانجبالى محمد جبالىمحمد محمود سعفاناللواء طارق الفقى الشيخ محمد حسانني عبدلاله

اللجنة النقابية للعاملني مبنطقة سوهاج األزهرية
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187مارس 2021

جولة 
فى مديريات القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوي العاملة:
تعيين  38266 شابًا منهم  458 من أصحاب الهمم والعزيمة

استخراج  2497 شهادة قياس مستوي المهارة  و2421 رخصة مزاولة المهنة
 1.9 مليون جنيه منحا للرعاية االجتماعية والصحة لـ 1452 عامال غير منتظم

بحث 2784شكوى عمالية .. وتسوية 569 وديا .. وإحالة 809 للمحكمة العمالية .. 
وحفظ 322.. وتحت  الدراسة 1234 شكوي 

التفتيش علي 20070 منشأة  وتحرير  4486 محضر لمنشآت خالفت القانون
يف ضوء املالمح األساسية لبرنامج عمل الوزارة يف العام اجلديد، 
خالل  م��ن  للشباب  الئقة  عمل  ف��رص  توفير  إل��ى  ترمي  وال��ت��ي 
توثيق التعاون مع أصحاب األعمال واملستثمرين لزيادة فرص العمل 
فرص  وتوفير  بالرعاية  األولى  الفئات  تشغيل  وتعزيز  املعروضة، 
تدريبية مناسبة لذوي القدرات اخلاصة وتأهيلهم للحصول على 
فرص عمل مالئمة لهم، والعمل احلر وريادة األعمال واملشروعات 
والعمالة  املشروعات  إنتاجية  وحتسني  الصغر  ومتناهية  الصغيرة 
املوسمية، مما يسهم يف خفض معدالت البطالة التي وصلت نسبتها 

حاليا إلى 7.2% من قوة العمل.
القوى  مديريات  أن   ، سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزير  أعلن 
العاملة على مستوى 27 محافظة ، قامت بتعيني 38 ألفًا و 266 شابًا 
ألفًا  ، كما قامت باستخراج 24  ، منهم 458 شابًا  من ذوى القدرات 
و 97 شهادات قياس مستوى مهارة ، و 24 ألفًا و 21  رخصة مزاولة  

مهنة من مكاتب التشغيل التابعة لتلك املديريات .
كما جنحت مكاتب التفتيش العمالي باملحافظات ، فى التفتيش 
عن  ذلك  وأسفر   ،  ) حمالت   - دوري   ( منشأة  و175  ألفًا   14 على 
حترير 2197 محضرًا للمنشآت املخالفة ألحكام قانون العمل رقم 

12 لسنة 2003 .

املديريات  قامت  فقد   ، املهنية  والصحة  السالمة  فى  مجال  أما 
بالتفتيش على 

2289م��ح��ض��رًا  حترير  ع��ن  التفتيش  وأس��ف��ر   ، منشأة   5895
الشتراطات السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل .

وفى مجال عالقات العمل ، قامت املديريات ببحث 2784 شكوى 
عمالية ، وجاءت نتيجة بحثها على النحو التالي :  569  شكوى   مت 
و   ، العمالية  للمحكمة  إحالتها  مت  شكوى  و809  ودي��ًا  ،  تسويتها 
322  شكوى مت حفظها ، وتبقى 1234 شكوى ما زالت حتت البحث 

والدراسة .
فقد   ، وصحيًا  إجتماعيًا  املنتظمة  غير  العمالة  رعاية  عن  أما 
العاملة باملحافظات املختلفة بصرف منحًا  القوى  قامت مديريات 
 ، الفئة بلغت مليون و 638 ألف جنيه  للرعاية االجتماعية لتلك 
كما قامت بصرف منح للرعاية الصحية لتلك الفئة بإجمالى 329 
البيانات  املسجلني بقواعد  من  ل� 1452 عامالً   ، و 923  جنيهًا  ألفًا 
اخلاصة بتلك الفئة باإلدارات املعنية مبحافظات اجلمهورية وذلك 

لتوفير حياة كرمية لهم .
وفيما يلي التفاصيل :

مايو 2021العمل



العمل

جولة 
فى مديريات القوى العاملة

مارس 2021

مب��ح��اف��ظ��ة  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وي  قامت مديرية 
أسوان تعيني ٣٧٢  شابًا بشركات القطاع اخلاص 
واالس��ت��ث��م��اري، منهم ش��اب��ان م��ن ذوى ال��ق��درات 
اخلاصة ، وذلك من خالل شهادات القيد  املرتدة 
»ك����ع����ب ال����ع����م����ل« مب���ك���ات���ب ال���ت���ش���غ���ي���ل ال��ت��اب��ع��ة 
عمل  راغ��ب   ١١٧٩ املسجلني  بلغ  كما  للمديرية، 
يتقدم  لم  قي�د  بطاق�ة   ٧٥٤ إسقاط  عن  فضالً   ،

أصحابها لتجديدها يف املواعيد املحددة.
ي��أت��ى ذل���ك ف���ى إط����ار ال�����دور امل���ن���وط مبكاتب 
ف��رص  إي��ج��اد  م��س��اه��م��ة يف  ب��امل��دي��ري��ة  التشغيل 
ع��م��ل ل��ل��ش��ب��اب، وم��ن��ح��ه��م ال��ث��ق��ة واألم�����ل يف أن 
بالتنسيق  ذل��ك  ويتم  ح��ل،  لها  مشكلة  البطالة 
يطرحونه  وما  باملحافظة  األعمال  أصحاب  مع 

من فرص عمل مناسبة للشباب.
ت��ل��ق��ي وزي����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د سعفان 
 ، ال����وه����اب  ع���ب���د  م����ن  محمد  ب���ذل���ك  ت���ق���ري���را   ،
م��دي��ر امل��دي��ري��ة يف ه���ذا اخل���ص���وص ع���ن  ما مت 
إلى  أش��ار فيه  املاضي،  م��ارس  إجنازه خالل شهر 
ل��� ١٨ عامال غير  أن��ه مت ص��رف ١٠٣ آالف جنيه 
منتظم، رعاية اجتماعية ، و١٩ ألفًا و ٣٨٠ جنيها 
املسجلني بوحدة  ل� ١٤ عامال من  رعاية صحية 

العمالة غير املنتظمة باملديرية .
وأوضح أن املديرية  قامت يف مجال التفتيش 
دوري   ( منشآت   ٢٠٣ على  بالتفتيش  العمالي 
شامل  تفتيش  نهارية  حملة   ١٦ وعمل   ) نهاري 
، وتنظيم  نهارية وليلية على ١٥٤ منشأة أخري 
ندوتني، وبحث ٦ شكاوى عمالية ،  أما عن مجال 
السالمة والصحة املهنية فقد قامت بالتفتيش 
على ٥٦ منشأة ، وإعادة التفتيش على ٥٢ منشأة 

أخري.
املديرية  تلقت   ، العمل  ع��الق��ات  م��ج��ال  وف��ى 
للمحكمة  منها   ٥ وإح���ال���ة   ، عمالية   ش��ك��وى   ٩
شكاوى   ٤ ،  وتبقت  ش��ك��وت��ان  ،وح��ف��ظ  العمالية 

مازالت حتت البحث والدراسة.
االنتهاء  ، مت  املهني  ال��ت��دري��ب  ف��ى مجال  أم��ا 
من دورة تدريبية ل�  ١٠  متدربات على التفصيل 
ك��ه��رب��اء  م��ه��ن��ة  ع��ل��ى  أخ�����رى  واخل���ي���اط���ة، ودورة 
املتنقلة  ب��ال��وح��دة  ل���� ٧ م��ت��درب��ني،  ال��ت��وص��ي��الت 
بكفور كوم أمبو ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك 

برعاية مبادرة »حياة كرمية« ، كما مت 
تخريج  ١٦ متدربة مبركز تدريب 

للتدريب  بأسوان  املحمودية 
ع����ل����ى م����ه����ن����ة ال���ت���ف���ص���ي���ل 

م��ت��درب��ًا  واخل��ي��اط��ة  و٢٠ 
م�����ن ال�����ذك�����ور ل���ل���ت���دري���ب 
ع����ل����ى م����ه����ن����ة ال���ت���ب���ري���د 
وال���ت���ك���ي���ي���ف، ب���اإلض���اف���ة 

ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ب����دء  إل����ى 
ل��� ١٦ م��ت��درب��ة ع��ل��ى مهنة 

ال���ت���ف���ص���ي���ل 
باملركز .

األقصر :أسوان :

صرف 122 ألف جنيه 
للعمالة غير المنتظمة

تعيين 203 شباب  .. واستخراج 
215 شهادة قياس مستوى 

المهارة ورخصة مزاولة الحرفة
بتعيني  األقصر  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
٢٠٣ شباب من حملة املؤهالت العليا واملتوسطة وبدون مؤهل 
، منهم ٤ من ذوى الهمم والقدرات مبنشآت القطاع اخلاص 
العمل«  »كعب  املرتدة  القيد  شهادات  خالل  من  واالستثمارى 
من املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ 
عددهم  ١٢١١  شابًا، منهم ١٣ من ذوى اإلحتياجات اخلاصة ، 
كما مت استخراج   ٢١٥  شهادة قياس مستوى املهارة ، ورخصة 

مزاولة احلرفة منهم  رخصتني  لذوى القدرات .
ب��ص��رف م��ن��ح للعمالة غ��ي��ر املنتظمة  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  ك��م��ا 
ألف   ١٢ ب�   زواج  منح   ٤ منها  وص��ح��ي��ًا  إجتماعيًا  لرعايتهم 
جنيه ، و ٦  منح مواليد ب� ١٢ ألف جنيه ، ومنحة وفاة واحدة 
مببلغ ٢٠٠٠ جنيه ، فضالً عن عمل رعاية صحية ل� ١٤٠ عامال 
وعاملة ما بني كشوفات وحتاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 

٦٨ ألفًا و ٦١٦ جنيها .
تلقى وزير القوي العاملة تقريرًا بذلك من مدير املديرية 
املاضي،    م��ارس  ع��ن شهر  املديرية  ع��ن إجن���ازات  عبده هاشم 
القوى  ورع��اي��ة  العمالي  التفتيش  مجال  فى  أن��ه  إل��ي  مشيرًا 
دورى  م��ن��ش��أة  ع��ل��ى ١٧٥  بالتفتيش  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  ال��ع��ام��ل��ة 
وحمالت ، وأسفر عن حترير ٢١ محضرًا ، كما مت عقد  ندوتني 
عمل  بشأن  العمل  قانون  م��واد  بعض  لشرح  املنشآت  بإحدى 

املرأة .
أم���ا يف م��ج��ال ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 
بالتفتيش على ٢٤٤ منشأة ، وإعادة التفتيش على ٢٩٤ منشأة 
أخ���رى،  وأس��ف��ر التفتيش ع��ن حت��ري��ر ٤٣ م��ح��ض��رًا ، وإع��ط��اء 
مهلة قانونية ل� ٤٢٠ منشأة أخري إلزالة املخالفات والتي مت 

إنذارها بها.
دورت��ني  التدريب من  إنتهاء  أن��ه مت  املديرية  وأوض��ح مدير 
 ، م��ت��درب��ة   ٢٠ ل���  واحلياكة   التفصيل  مهنة  ع��ل��ى  تدريبيتني 
األزه��ر  شيخ  فضيلة  بساحة  املتنقلة  املهني  التدريب  بوحدة 
اإلم����ام األك��ب��ر أح��م��د ال��ط��ي��ب ،  م��ع إت��خ��اذ ك��اف��ة اإلج�����راءات 
االحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات احلماية الالزمة 
انه جاري  املستجد   ، كما  إنتشار فيروس كورونا  للوقاية من 
الثابتة على  املهني  التدريب  تدريبية مبراكز  دورات   ٦ جتهيز 
والسمكره   ، وال��ل��غ��ات   ، وال��ف��ن��ادق  والسياحة   ، اللحام   : مهن 

والدوكو ، والطاقة الشمسية ، وصيانة املحمول والدش .
كما تلقت املديرية ٢١ شكوى عمالية مت تسوية ٤ شكاوي منها 

، وديًا ، وإحالة ١٣ شكوي منها إلى القضاء 
م����ازال����ت حت��ت  أخ������رى  و ١٤ ش���ك���وى 

ال���ب���ح���ث وال������دراس������ة، ف���ض���ال ع��ن 
االحترازية  اإلج���راءات  متابعة 

وموقف  والتطهير  والتعقيم 
ال��ع��م��ال��ة ن��ح��و ٣٠٦ م��ن��ش��أة ، 
وم���ت���اب���ع���ة احل����ال����ة ال��ص��ح��ي��ة 
املنشآت  تلك  داخ��ل  للعاملني 

ل��ل��ت��أك��د م���ن ع����دم إص���اب���ة أي 
فرد من خالل مكاتب السالمة 

وال����ص����ح����ة امل���ه���ن���ي���ة وال��ت��ف��ت��ي��ش 
العمالى التابعة للمديرية.
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البحر  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت  
األحمر بتعيني ٥٠٨ شابًا، منهم ١٩ من ذوى الهمم 
القطاع  امل��ؤه��الت مب��ن��ش��آت  وال��ع��زمي��ة م��ن مختلف 
اخل���اص واالس��ت��ث��م��اري، م��ن خ���الل ش��ه��ادات القيد 
املرتدة »كعب العمل« من املسجلني مبكاتب التشغيل 
التابعة للمديرية، وبلغ عدد املسجلني بها ٧٨٨ شابا 

، فضالً عن توفير ٥٠ فرصة عمل .
ك��م��ا ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��ق��ي��اس م��س��ت��وى امل���ه���ارة ٤٤ 
ع��ام��ال، واس��ت��خ��راج ٥٤١ رخ��ص��ة م��زاول��ة امل��ه��ن��ة من 

مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .
ب��ذل��ك من  ال��ع��ام��ل��ة  تقريرًا  ال��ق��وي  ت��ل��ق��ى وزي����ر 
إلي  فيه  أش��ار  امل��دي��ري��ة،  مدير  الراضي   عبد  سعيد 
أن��ه خ��الل م���ارس امل��اض��ي ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��إص��دار ٤ 
ت��راخ��ي��ص ل��أج��ان��ب ، وجت��دي��د ت��رخ��ي��ص ع��م��ل ل��� ٦ 

أجانب آخرين يعملون يف نطاق املحافظة .
وأش�������ار ع���ب���د ال����راض����ى إل�����ي أن امل���دي���ري���ة ق��ام��ت 
العمل  مفتشى  خ��الل  م��ن  تفتيشية   زي����ارات  بعمل 
على   ٤١٦   منشأة ملراقبة تطبيق قانون العمل رقم 

 ٥٥ حت��ري��ر  ع��ن  التفتيش  وأس��ف��ر   ،  ٢٠٠٣ لسنة   ١٢
محضرًا، وعمل ندوة توعية للعاملني .

 أم����ا ف���ى م���ج���ال ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة مت 
، وأسفر عن حترير ١٤  التفتيش على ١٠٩ منشآت 
ن��دوة توعية  ، وعمل  محضرًا سالمة وصحة مهنية 
يف نفس املجال ، كما مت متابعة ٩٢ منشأة لضمان 
انتشار  ملواجهة  االح��ت��رازي��ة  ل��إج��راءات  تطبيقها 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد - ١٩(.
عالقات  ش��ك��وى   ٧٦ تلقت  املديرية    أن  وأض���اف 

عمل ، مت تسوية ٣٥ منها وديًا يف مواقع العمل من 
قبل مفتشي العمل باملكاتب التابعة للمديرية ، ومت 

إتخاذ إجراء قانوني جتاه ٥ شكاوي  ، وتبقى 
٣٦ شكاوى ما زالت حتت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب املهني ، مت االنتهاء 
التفصيل  مهن  على  تدريبية  دورات   ٣ م��ن 

واحل��ي��اك��ة ، وال��س��ب��اك��ة ال��ص��ح��ي��ة ، وك��ه��رب��اء امل��ن��ازل 
 ، املحافظة  يف  امل��وج��ودة  املتنقلة  ال��ت��دري��ب  ب��وح��دة 

استفاد منها ٣٠ متدربًا  .

الجيزة :

البحر األحمر :

تعيين 3436 شابًا.. بينهم 
54 من ذوى القدرات  

تعيين 508 شابًا .. منهم 19 من ذوي الهمم والعزيمة 
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سعيدعبدالراضى

ال��ع��ام��ل��ة  ال����ق����وي  م���دي���ري���ة   قامت 
مبحافظة اجليزة بتعيني ٣٤٣٦ شابًا، 
ال���ق���درات  ذوى  م���ن  ش���اب���ًا   ٥٤ ب��ي��ن��ه��م 
اخل���اص���ة مب��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع اخل���اص 
واالستثماري ، وذلك من خالل شهادة 
ال��ع��م��ل«   ملكاتب  »ك��ع��ب  امل��رت��دة  القيد 
مت  كما   ، للمديرية  التابعة  التشغيل 
 ٦٩ منهم  عمل  ١٣٣٠٤  راغب  تسجيل 
من ذوي القدرات ، وتوفير ١٦٤٤ فرصة 

عمل .
كما قامت املديرية باستخراج ١٦٦٦ 
 ١٥١٠ املهارة و  مستوى  ق��ي��اس  ش��ه��ادة 
رخصة مزاولة املهنة من خالل مكاتب 

التشغيل التابعة للمديرية.
تقريرًا  العاملة  ال��ق��وي  وزي��ر  تلقي 
ب�����ذل�����ك م���ن م���ح���م���د ع���ي���س���ى م���دي���ر 
م��ارس  شهر  ع��ن  امل��دي��ري��ة  بإجنازاتها 
أن��ه يف مجال  إل��ي  امل��اض��ي،  أشار فيه 
السالمة والصحة املهنية مت التفتيش 
على ٥٩ منشأة، وإعادة التفتيش ١٧٠ 
عن  التفتيش  وأس��ف��ر   ، أخ���رى  منشأة 
حت���ري���ر ٧٠ م����ح����ض����رًا ، وم���ن���ح م��ه��ل��ة 

قانونية ل� ١٤٣ منشأة أخري .
العمالي  التفتيش  مجال  عن   أما 
منشأة   ١٦٢ على  التفتيش  مت  فقد   ،
العمل  ق��ان��ون  أح��ك��ام  تطبيق  لضمان 
رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وأسفر التفتيش 
ع���ن حت���ري���ر ١٨٩ م���ح���ض���رًا ع��م��ال��ي��ًا ، 
وعمل ندوتان  ش���ك���وى  ،   ٨٥ وب���ح���ث 
توعية ، فضال عن متابعة 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 ن��ح��و ٣٩٦ م��ن��ش��أة ، 
للعاملني  الصحية  احل��ال��ة  وم��ت��اب��ع��ة 
م��ن عدم  للتأكد  امل��ن��ش��آت  تلك  داخ���ل 
إص����اب����ة أي ف�����رد م����ن خ�����الل م��ك��ات��ب 
والتفتيش  املهنية  والصحة  السالمة 

العمالى التابعة للمديرية. 
وأوض���������ح م����دي����ر امل����دي����ري����ة أن������ه يف 

املنتظمة  غير  العمالة  رع��اي��ة  م��ج��ال 
امل��س��ج��ل��ني ، ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب��ص��رف 
 ، وص��ح��ي��ًا  إجتماعيًا  لرعايتهم  منح 
بواقع ٧ منحة زواج ب� ٢١ ألف جنيه ، 
ألف   ٧٩ بإجمالي  م��ول��ود  منحة   ٣٩ و 
جنيه ، و ١١ منحة وف��اة أحد األق��ارب 
مببلغ ٢٢ ألف جنيه ، فضالً عن صرف 
ل��� ٣ عمال  مببلغ ٨١٠  خ��دم��ات طبية 
ب�  جراحية  عمليات   ٦ وع��م��ل  جنيه  ، 
٢٣ ألف جنيه ،   ليصل إجمالي ما مت 

صرفه ١٤٥ ألف جنيه ل� ٦٦ عامالً .
ويف مجال تراخيص عمل األجانب 
ب����إس����ت����خ����راج ٣٢  امل����دي����ري����ة  ق����ام����ت   ،
ت��رخ��ي��ص ع��م��ل ألج��ن��ب��ي ألول م����رة ، 
وجت���دي���د ٨ آخ���ري���ن ط��ب��ق��ًا ل��ل��ق��وان��ني 

واللوائح املنظمة.
أما عن مجال رعاية القوى العاملة 
املديرية  ، فقد تلقت  الشكاوى  وبحث 
٥٥٠ شكوى عمالية ) فصل - مطالب 
ت��س��وي��ة ٤٧ ش��ك��وى م��ن��ه��ا ودي����ًا  ( ، مت 
ل��ل��م��ح��ك��م��ة  ش����ك����وى   ٢٢٤ وإح�����ال�����ة   ،
العمالية ، و ١٤٥ أحيلت جلهات أخرى 
حتت  زال����ت  م���ا  ش��ك��وى   ٣٦٠ ،  وتبقى 

البحث والدراسة .  
امل��دي��ري��ة بفض إض��راب  كما ق��ام��ت 
ب��الس��ت النظمة  ع��ام��ل ميدكو  ل��� ٣٣٥ 
التعبئة والتغليف ، ومت توعية العمال 
ب��ع��دم م��ش��روع��ي��ة اإلض������راب وض����رورة 
ال���ت���وج���ه ل���ل���م���دي���ري���ة ل���ت���ق���دمي ط��ل��ب 
العمال  واستجاب  جماعية،  مفاوضة 

وعادوا للعمل مرة أخري .
وأش����ار م��دي��ر امل��دي��ري��ة ، أن���ه ج��ارى 
ال����ب����دء ف����ى ال��������دورة ال���ت���دري���ب���ي���ة ع��ل��ى 
وصناعة   ، واحل��ي��اك��ة  التفصيل  مهن 
ال��ت��دري��ب املهني  األل��وم��ي��ت��ال مب��رك��ز 
ب����دء دورة  ، ك��م��ا مت  ال����دك����رور  ب���ب���والق 
تدريبية على مهنة التفصيل واحلياكة 

مبركز تدريب منشأة البكري.
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ق���ام���ت م���دي���ري���ة ال����ق����وي ال���ع���ام���ل���ة مب��ح��اف��ظ��ة ال��دق��ه��ل��ي��ة 
ب��ت��ع��ي��ني١١٧٣ ش��اب��ًا م��ن ح��م��ل��ة امل���ؤه���الت ال��ع��ل��ي��ا وامل��ت��وس��ط��ة 
واالستثماري، منهم  اخل��اص  القطاع  وب��دون مؤهل مبنشآت 
١٢ من ذوى الهمم والعزمية، وذلك من خالل شهادات القيد 
التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلني  العمل« ،  امل��رت��دة  »كعب 
للمديرية والذين بلغوا ٤٤٨٣  شابًا منهم ٢٩ من ذوى القدرات 

، وتوفير ٤٠ فرصة عمل .
املديرية بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية  كما قامت 
رعاية  جنيه  أل��ف   ٤٠ ب��واق��ع  املسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة 
إجتماعية ل� ١١ عامل ، و٤٠٠٠ جنيه ل�  ٣ آخرين رعاية صحية 
، فضالً عن تسجيل ٦٠ عامال جديدًا للمنظومة واستصدار 

كارنيهات لهم .
وقال أحمد القللي مدير املديرية -يف تقرير لوزير القوي 
ال��ع��ام��ل��ة ع���ن م���ا مت إجن�����ازه خ���الل ش��ه��ر م����ارس امل���اض���ي- إن 
املديرية  قامت  بالتفتيش الدوري واحلمالت 
فى مجال التفتيش العمالي على ١٠٥٣ 
منشأة ومت القيام ب� ٣٩ حملة نهارية 
م��ن خ���الل مفتشى  ش��ام��ل  تفتيش 
ال���ع���م���ل، وع���ق���د ٥ ن������دوات ت��وع��ي��ة 
،  باإلضافة إلى  تلقى ٩٥ شكوى 
عمالية مت تسوية ٥ شكاوي منها 
، وإحالة ٢٥ شكوى منهم للقضاء 
وج����ه����ات أخ������رى ، وم�����ازال�����ت  ٦٦ 
شكوى منها حتت البحث والدراسة 

.
أم��ا ع��ن م��ج��ال إس��ت��خ��راج تراخيص 
امل��دي��ري��ة بإستقبال  ق��ام��ت  ع��م��ل األج���ان���ب 
ط��ل��ب��ات ٧ ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني   ، وجت���دي���د ٣ ت��راخ��ي��ص 
أخرى  ، وإستخراج ١٣٣٤ شهادة قياس مستوى املهارة ، وكارنيه 

مزاولة احلرفة .
وأوضح مدير املديرية أنه يف مجال التدريب املهني انتهت 
التحويلي  التدريب  مجال  يف  تدريبية  دورات   ٨ من  املديرية 
التدريب  وح��دة  أخ��ري  يف  تدريبية  دورات   ٣ و   ، ٩٩ متدربًا  ل��� 
املتنقلة املوجودة بإحدى قرى املحافظة ل ٣٣ متدرب ومتدربة  

.
ويف مجال التفتيش على املنشآت للتأكد من تطبيق كافة 
اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة للوقاية م��ن ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا 
التفتيش على ٤٣٢  املديرية  تابعت   ،)  ١٩  - )كوفيد  املستجد 
منشآت من خالل مكاتب السالمة والصحة املهنية التفتيش 

العمالي .

الدقهلية :

تعيين 1173 شابًا.. منهم 12 
من ذوى الهمم والعزيمة  

تعيين614  شابًا  واستخراج 603 شهادات قياس 
مستوى المهارة ومزاولة الحرفة 

العاملة  ال��ق��وي  م��دي��ري��ة   قامت 
املنيا  بتعيني ٦١٤  شابًا  مبحافظة 
مب�������ن�������ش�������آت ال��������ق��������ط��������اع اخل����������اص 
واالستثماري ، بينهم شابان من ذوي 
اإلح��ت��ي��اج��ات اخل���اص���ة، وذل���ك من 
املرتدة  »كعب  القيد  شهادات  خ��الل 
ال��ع��م��ل« مل��ك��ات��ب ال��ت��ش��غ��ي��ل ال��ت��اب��ع��ة 

ل��ل��م��دي��ري��ة ، وذل����ك م���ن ب���ني راغ��ب��ي 
ال���ع���م���ل امل���س���ج���ل���ني ب����ه����ذه امل���ك���ات���ب 
 ٢٩١٠ وتوفير   ، شابًا   ٢٣٦٢ وعددهم 
إستخراج  ع��ن  ،  فضالً  عمل  فرصة 
املهارة  مستوى  قياس  ٦٠٣  شهادات 

ورخصة مزاولة احلرفة .
ك���م���ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة يف م��ج��ال 

١٤  دورة  بتقييم   ، املهني  ال��ت��دري��ب 
ت��دري��ب��ي��ة مب���راك���ز ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ى 
التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب 
املحافظة  ب��ق��رى  امل��وج��ودة  املتنقلة 

استفاد منها  ٣٠٠ متدرب.
وقال وليد اإلمام  مدير املديرية 
ل���ل���وزي���ر-  ال����ش����ه����ري  ت����ق����ري����ره  - يف 

إن����ه يف م���ج���ال ال���س���الم���ة وال��ص��ح��ة 
امل��دي��ري��ة خ���الل شهر  ق��ام��ت  املهنية 
م�������ارس امل����اض����ى ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 
٤٦٠ م��ن��ش��أة  ، ف��ض��ال ع��ن ال��ق��ي��ام ب� 
عنها  وأس��ف��ر  تفتيشية،  ح��م��الت   ٨
حترير ١٥٩ محضرًا سالمة وصحة 
 ٣٤ و  إداري  غلق  ح��ال��ة   ١١ و  مهنية 
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البحيرة: 

المنيا :

تحرير 15 محضرا لمنشآت 
خالفت القانون

ق�����ام�����ت م����دي����ري����ة ال�����ق�����وي ال����ع����ام����ل����ة ب���ال���ب���ح���ي���رة 
بينهم  املؤهالت من  بتعيني  ١٨٠١  شابًا من مختلف 
٢٤ من ذوي الهمم والعزمية مبنشآت القطاع اخلاص 
القيد  ش��ه��ادات  خ��الل  من   ، باملحافظة  واالستثماري 
املرتدة »كعب العمل«، وتوفير ١٥١ فرصة عمل ، فضالً 
ع���ن إس��ت��خ��راج ١٧٥٥ ش���ه���ادة ق��ي��اس م��س��ت��وى امل��ه��ارة 

ورخصة مزاولة املهنة .
ك���م���ا ق���ام���ت  امل���دي���ري���ة ب��ت��س��ج��ي��ل ١٠ ع���م���ال غ��ي��ر 
منحًا  ص��رف  ع��ن  فضالً   ، العمالة  ب��وح��دة  منتظمني 
منحة   ١٣ ب��واق��ع  الفئة  لتلك  االجتماعية  للرعاية 
مولود بإجمالي ٢٦ ألف جنيه ، و ٦ منح زواج مببلغ ١٨ 
ألف جنيه ، و ٣ منح وفاة أحد األق��ارب مببلغ ٦ آالف 
ال��رع��اي��ة  جنيه  ، ليصل إج��م��ال��ي م��ا مت ص��رف��ه ع��ل��ى 
االجتماعية ٥٠  ألف جنيه ل� ٢٢ عامال ً من املسجلني 
 ٢ ل���  ال��ص��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  صرف منح  إل���ى  ، باإلضافة 

عمال لعمل عمليات جراحية صغرى .
وأضاف السيد اخلطيب مدير املديرية - يف تقريره 
ل��ل��وزي��ر ع��ن م��ا مت إجن����ازه خ���الل م���ارس امل��اض��ي - أن 
املديرية قامت يف مجال التفتيش العمالي بالتفتيش 
، وأس��ف��ر ع��ن حترير  على ٥٣٩ منشأة دوري وح��م��الت 
١١ م��ح��ض��رًا ل��ل��م��ن��ش��آت امل��خ��ال��ف��ة ، وع��ق��د ٦ ن����دوات 
توعية عمالية ، وجتديد ٢ تراخيص عمل أجانب  ل� ٢ 

فلسطينيني من االدارة املختصة  .
أم���ا يف م��ج��ال ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة فقامت 
وحمالت  دوري  منشأة  على  ٦٩  بالتفتيش  امل��دي��ري��ة 
 ، املخالفة  للمنشآت  محاضر   ٤ حترير  ع��ن  وأس��ف��ر   ،
وبحث ١١ شكوى يف نفس املجال ، والتفتيش على ٣٢٠ 
الوعى  ونشر  االح��ت��رازي��ة،  اإلج����راءات  ملتابعة  منشأة 

ل��ل��ع��م��ال م��ن أج���ل مواجهة   ال��ك��ام��ل 
فيروس كورونا املستجد .

وفى مجال التدريب املهني ، 
قامت املديرية بعقد ٥ دورات 

ت��دري��ب��ي��ة مب���رك���ز ال��ت��دري��ب 
امل����ه����ن����ي ب�����ح�����وش ع��ي��س��ى 
ال��ت��ف��ص��ي��ل  م����ه����ن  ع����ل����ى   ،
واحلياكة ، والتطريز اآللي 

، وامل����ش����غ����والت ال����ي����دوي����ة ، 
واملالبس اجلاهزة ، والتبريد 

منها  استفاد   ، والتكييف 
٤٢ متدربًا .

أحمد القللى
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 قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة الوادي اجلديد  بتعيني  ٤٦  
شابا  ، مبنشآت القطاع اخلاص واالستثماري ، من خالل شهادات القيد 
املرتدة » كعب العمل« ، مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضال عن 

تسجيل  ١٥١ من راغبى العمل، وتوفير ٣٢ فرصة عمل .
كما قامت املديرية باستخراج ٣٤ شهادة قياس مستوى املهارة ، ورخصة 
مزاولة املهنة ، أما يف مجال عالقات العمل، فقد تلقت ١٩ شكوى مطالب 
عمالية ، مت تسوية ١٤ شكوى منها ، ومت إحالة شكوي منها للمحكمة 
حتت  زالتا  ما  شكوتني  إلى   منها،  باإلضافة  أثنني  ، وحفظ  العمالية 

البحث والدراسة.
قامت  وصحيًا   إجتماعيًا  املنتظمة  غير  العمالة  رعاية  مجال  وف��ى 
املديرية بصرف منحًا لتلك الفئة بلغت ٤٨ ألف جنيه ل� ٢١ عامالً من 

املسجلني باإلدارة.
وقال أحمد حسني طليب  مدير املديرية  - يف تقريره للوزير عن  ما 
تفتيش  قامت يف مجال  املديرية  إن  امل��اض��ي-  مارس   إجن���ازه خالل   مت 
العمل ، بالتفتيش على ١٢٢ منشأة ، دوري وحمالت ، وأسفر عن حترير ٦ 
محاضر ملنشآت مخالفة ، وعمل ٣  ندوات توعية باإلجراءات االحترازية 
وقوانني العمل ، وفى مجال السالمة والصحة املهنية  قامت بالتفتيش 
على ٣٨ منشأة ، وإعادة التفتيش على ٥٧ ، أسفر عن حترير ١٤ محضرًا 
، والقيام بحملة تفتيشية ، وعمل ٩ قياسات ميدانية ، وبحث ٣ شكاوي .

وأوض���ح م��دي��ر امل��دي��ري��ة، أن��ه يف م��ج��ال ال��ت��دري��ب املهني ، تنفيذ دورة 
تدريبية ل� ١٠ متدربات من الفتيات على مهنة جنارة االرابيسك ، و تنفيذ 
دورة تدريبية ل� ١٠ شباب على مهنة الكهرباء التوصيالت  بالتنسيق مع 
إدارة الصناعات احلرفية باملحافظة ، كما مت تنفيذ دورة تدريبية ل� ١٠ 
تدريبية  دورة  تنفيذ  يف  ال��ب��دء  مت  و   ، الكهرباء  حل��ام  مهنة  على  ش��ب��اب 
االنتهاء  مت  و   ، شباب   ١٠ ل���  ب��الط  مبركز  الصحية  السباكة  مهنة  على 
 ) الشمسية  الطاقة  التدريبية على مهنة  ) صيانة وح��دات  ال��دورة  من 
نقل  ي��ج��ري  ك��م��ا  الفرافرة ،  مب��رك��ز  ١٠  متدربني  ل��� 
إلى قرى الشركة ٥٥   املتنقلة  التدريب  وح��دة 
،  من قرى املنيرة والتجهيز لعمل ٣ دورات 

تدريبية بها .  
 ويف مجال التفتيش على املنشآت 
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 امل��س��ت��ج��د )ك��وف��ي��د 
من  م��ن��ش��أة   ١٨٠ متابعة   مت   ،  )١٩  -
امل��ن��ش��آت ذات ال��ك��ث��اف��ة ال��ع��م��ال��ي��ة من 
خ���الل م��ك��ات��ب ال��س��الم��ة والصحة 

املهنية التفتيش العمالي.

الشرقية:الوادي  الجديد :

استخراج 2059 قياس مستوى المهارة    تعيين 46 شابًا ..والتفتيش 
على 122 منشأة  

، فضالً   ) إع���رف - إح��م��ي نفسك   ( ن���دوات توعية 
ع��ن ب��ح��ث ٣٧ ش��ك��وى م��ن خ���الل امل��ك��ات��ب التابعة 

للمديرية .
وف�����ى 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 ١٧ 
، و ٦  منحة مولود جديد بإجمالي ٣٤ ألف جنيه 
منح زواج ب� ١٨ ألف جنيه ، و ٣ منح وفاة أقارب من 
الدرجة األولي مببلغ ٦ آالف جنيه ، باالضافة إلى 
 ( الصحية  للرعاية  جنيها   ٦١٥ و  أل��ف��ًا   ٥٠ ص��رف 
عالج – عمليات جراحية صغرى ( ل� ١١ عامالً من 

املسجلني باإلدارة .
قامت  فقد  العمالي،  التفتيش  مجال  عن  أم��ا 

دورى  م��ن��ش��أة   ١١٠١ ع��ل��ى  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش  امل���دي���ري���ة 
وحمالت يعمل بها ٣٢٣٩ عامالً ، وأسفر التفتيش 
عن حترير ١٨١ محضر مخالفة لقانون العمل  ، 
، مت تسوية  املديرية ٣٤ شكوى عمالية  تلقت  كما 
 ، ال��ع��م��ال��ي��ة  للمحكمة   ١٤ م��ن��ه��ا  ، وإحالة  أث��ن��ني 
وحفظ شكوتان ، و ١٦ شكوى أخرى ما زالت حتت 

البحث.
االحترازية  اإلج���راءات  أم��ا عن متابعة تطبيق 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن إن��ت��ش��ار ف���ي���روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د ، 
السالمة   م��ن خ��الل مكاتب  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  فقد 
بالتفتيش   ، العمالي  والتفتيش  املهنية  والصحة 

على ومتابعة ٦٢٠ منشأة .

 قامت م��دي��ري��ة ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة مب��ح��اف��ظ��ة ال��ش��رق��ي��ة 
بتعيني ٥٩١٣ من شباب اخلريجني بشركات القطاع اخلاص 
واالستثمارى ، منهم ٤٩ من ذوى القدرات من خالل شهادة 
القيد املرتدة »كعب العمل« من املسجلني مبكاتب التشغيل 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة ، ف��ض��ال ع��ن ت��وف��ي��ر ١٩٢٨ ف��رص��ة عمل 

مبنشآت القطاع اخلاص بنطاق املحافظة .
وأش������ار م���دح���ت ال���غ���م���راوى م���دي���ر امل���دي���ري���ة - يف ت��ق��ري��ر 
لوزير القوي العاملة عن إجن��ازات املديرية عن شهر مارس 
غير  ال��ع��م��ال��ة  ورع���اي���ة  تشغيل  م��ج��ال  يف  أن���ه  املاضي - إلى 
املنتظمة  مت تسجيل ٣٠٥ عامالً جديدًا ، كما مت صرف منحًا 
للرعاية اإلجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت  ١٦٤ ألف 
جنيه  ل� ٧٣ عامالً، متثلت يف ٣٣ منحة مولود جديد، و٩ منح 
زواج، و ١٨ حالة وفاة أحد األقارب، و٤ وفاة عامل، فضال عن 

صرف رعاية صحية ل�  ٩ عمال من املسجلني  .
قياس  ٢٠٥٩ شهادة  باستخراج  قامت  املديرية  إن   : وق��ال 
م��ن مكاتب  م��زاول��ة حرفة  ومثلهم رخصة   ، م��ه��ارة  مستوى 
السالمة والصحة  ، ويف مجال  التابعة للمديرية  التشغيل 
املهنية  قامت املديرية  بالتفتيش على  ٤٦٠ منشأة للتأكد 
م���ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل����إج����راءات االح���ت���رازي���ة مل���واج���ه���ة ان��ت��ش��ار 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد - ١٩(  ، وأسفر عن حترير 
مجال  وف���ى   ، إداري  غ��ل��ق  ح��ال��ة   ٩٠ و  س��الم��ة  محضر   ٢٥٥
وأسفر  منشأة،   ١١٦٣ على  التفتيش  مت  العمالي  التفتيش 
 ٢٣٨ على  التفتيش  ع��ن  ف��ض��الً   ، محضرًا   ٢٢٦ حترير   ع��ن 
م��ن��ش��أة يعمل ب��ه��ا أط��ف��ال ، وأس��ف��ر ع��ن حت��ري��ر ١٤ محضر 
 ، ملنشآت مخالفة ألحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ 
ل�  ٤ منشات   ب�  وإعتصامات عمالية  كما مت فض  إضرابات 

٦٠٠ عامل .
التفتيش على ش��رك��ات إحل��اق  ال���ع���م���ال���ة أم��ا يف م��ج��ال 

ب���اخل���ارج، أوض����ح أن امل��دي��ري��ة ق��ام��ت 
ع��ق��د   ٣٠٣ واع����ت����م����اد  مب���راج���ع���ة 

 ٢٨٠ ومراجعة   ، ب��اخل��ارج  عمل 
بها  لشركات  ووك��ال��ة  تفويض 

٣٤٢ فرصة عمل .
وأش���������ار م����دي����ر امل���دي���ري���ة 
 ٤ اس��������ت��������الم  أن����������ه مت  إل����������ى 
ألجنبي من  ع��م��ل  ت��رخ��ي��ص 

العاملني  فى نطاق املحافظة 
، وجتديد ١٤ تراخيص آلخرين 

عمل  ت���راخ���ي���ص   ٣ واس���ت���خ���راج   ،
امل���واف���ق���ة  ورود  ب���ع���د  وذل������ك  ج������دد، 
األمنية عليها طقًا ألحكام القانون.
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بتعيني  بورسعيد  مبحافظة  العاملة  ال��ق��وي  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت 
٦٠٣ شباب، وذلك يف منشآت القطاع اخلاص من خالل شهادات 
القيد  املرتدة »كعب العمل« ، منهم ٣٣ من ذوى القدرات مت إبرام 
عقود عمل لهم من خالل إدارة خدمة املواطنني باملديرية ، وبلغ 
املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية  ١٠٤٣ شابًا ، منهم 
إستخراج ١٨٢٤  ع��ن  فضالً   ، اخل��اص��ة  اإلحتياجات  ذوى  م��ن   ١٣

شهادة قياس مستوى املهارة وكارنيه مزاولة احلرفة.
كما قامت املديرية يف مجال عالقات العمل بتلقي ٦٢ شكوى 
، مت تسوية ٦ شكاوي، وحفظ ٥ منها ، وإحالة شكوى للمحكمة 
العمالية ، ومازالت ٥٠ شكوى حتت البحث والدراسة  ، كما قامت 
باملديرية  املسجلة  املنتظمة  للعمالة غير  املديرية بصرف منحًا 
لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، حيث مت صرف ٢٤ ألف جنيه ل� ٨ 
عمال منحة زواج ، و ١٧ منح مولود مببلغ  ٣٤ ألف جنيه ، وصرف 
١٠ آالف جنيه للرعاية الصحية للعاملني ،  ليصل إجمالى ما مت 

صرفه ٦٨ ألف جنيه ل� ٢٧ عامالً من املسجلني باملديرية .
 وأش��������ار ال���س���ي���د ال���س���ن���ج���اب���ي م���دي���ر امل����دي����ري����ة - يف ت��ق��ري��ره 
ل��ل��وزي��ر ع��ن إجن����ازات امل��دي��ري��ة خالل  شهر  مارس امل��اض��ى- إلى 
التفتيش  م��ك��ات��ب  خ����الل  م���ن  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش  أن  املديرية  قامت 
ال��ع��م��ال��ي ع��ل��ى ٤٨٧ م��ن��ش��أة ، دوري ن��ه��اري وح��م��الت ، أس��ف��ر عن 
حترير ٣٧ محضرًا عماليًا ، وعقد ١٠ ندوات توعية استفاد منها 
م��ن مكاتب  م��ن��ش��أة  ع��ل��ى ٢٢٦  التفتيش  ع��ن  ف��ض��الً  ع��ام��ل،   ٢٨٨
السالمة والصحة املهنية ، أسفر عن حترير ٣١ محضر مخالفة 
ندوة   ٢٢ عن عقد  ، فضالً  والصحة املهنية  الشتراطات السالمة 
ت��وع��ي��ة يف م��ج��ال م��خ��اط��ر بيئة ال��ع��م��ل ل��� ٤٠٠ ع��ام��ل م��ع إت��خ��اذ 
كافة اإلج��راءات االحترازية للوقاية من 

فيروس كورونا املستجد .
أما يف مجال التدريب املهني 
دورة  م����ن  امل����دي����ري����ة  ان���ت���ه���ت   ،
ت��دري��ب��ي��ة ل��� ١٣ م��ت��درب��ة على 
م��ه��ن��ة ال��ت��ف��ص��ي��ل واحل��ي��اك��ة 
دورة  ع��ق��د  ومت   ، ب��امل��دي��ري��ة 
ت����دري����ب����ي����ة أخ����������رى ب����وح����دة 
ال���ت���دري���ب امل��ت��ن��ق��ل��ة امل���وج���ودة 
ب��ح��ي ال����زه����ور ل���� ١٠ م��ت��درب��ات 

على مهنة التفصيل واحلياكة .

بورسعيد :

بني سويف :

جنوب سيناء:

بني  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
ق��ي��اس مستوى  ب��اس��ت��خ��راج ٩٥٨ ش��ه��ادة  س��وي��ف 
م��زاول��ة احلرفة  كارنيه  واس��ت��خ��راج ٩٨٦   ، امل��ه��ارة 
ت��ع��ي��ني ٣٤٤ ع���ام���ال م����ن م��خ��ت��ل��ف  ، ف���ض���ال ع����ن 
من  ال����ق����درات  ،  ذوى  ١٩  من  م��ن��ه��م  امل����ؤه����الت، 
خالل شهادة القيد املرتدة »كعب العمل« بشركات 
ال��ق��ط��اع اخل���اص واالس��ت��ث��م��اري ، م��ن املسجلني 
 ٩٧٢ وبلغوا  للمديرية  التابعة  التشغيل  مبكاتب 

شابًا.
، تقريرا بذلك من  تلقى وزير القوي العاملة 
م��ح��م��د ط��ل��ع��ت م��دي��ر امل���دي���ري���ة، أوض����ح ف��ي��ه أن��ه 
بالتفتيش  املديرية  املاضي  قامت  خالل  مارس  

على ٦٢٧ منشأة من خالل مكاتب تفتيش العمل 
بنظام ال��دوري النهاري والليلي واحلمالت ، كما 
التفتيش على ٢٤٠ منشأة من خ��الل مكاتب  مت 
للمديرية،  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ه��ن��ي��ة  وال��ص��ح��ة  ال��س��الم��ة 
مخالفة  ملنشآت  محضرًا   ٦٩ حترير  ع��ن  وأس��ف��ر 

للقانون .
وأض����اف م��دي��ر امل��دي��ري��ة، أن���ه مت ص���رف منحًا 
غير  للعمالة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  الصحية   للرعاية 
املنتظمة املسجلة باملديرية بواقع  ٢ منحة زواج 
مببلغ ٦ آالف جنيه ، و ٣ منح وف��اة مببلغ ٦٠٠٠ 
آالف جنيه  فضالً عن ٣ منح لعمليات جراحية 

مببلغ ١٢٠٠ ألف جنيه .

ق���ام���ت م���دي���ري���ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ب��ج��ن��وب س��ي��ن��اء بتعيني 
٨٩٣  شابًا  ، من حملة املؤهالت العليا واملتوسطة وبدون مؤهل 
املسجلني مبكاتب  واالستثمارى من  القطاع اخلاص  مبنشآت 
التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خالل الشهر 

١٠٩٥ شابأً.
املديرية  العاملة تقريرًا بذلك من مدير  القوي  وزي��ر  تلقى 
شهر  امل��دي��ري��ة  خالل  إجن���ازات  فيه  الدين، أوضح  علم  أش���رف 
مارس املاضي ، حيث قامت املديرية بصرف منحًا للعمالة غير 
، منها  إجتماعيًا وصحيًا  لرعايتهم  لديها،  املسجلة  املنتظمة 
١٤ ألف  جنيه ل� ٧ عمال منح مولود جديد ، ومنحة زواج مببلغ 
على  ج��دي��دًا  ع��ام��الً   ١١٦ تسجيل  ع��ن  ف��ض��الً  جنيه  ،  آالف   ٣

املنظومة.
وقامت  املديرية يف مجال تراخيص عمل األجانب بإصدار 
وجتديد ٢٦ ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون يف 

نطاق املحافظة .
العمالي مت  التفتيش  أن��ه يف مجال  املديرية  وأوض��ح مدير 
التفتيش على ٢١٠ منشآت من خالل التفتيش الدوري النهاري 
والليلي واحلمالت  ، كما مت تلقى ٥٠ شكوى عمالية ومت تسوية 
١٠ شكاوى منها ، واتخاذ اإلجراءات القانونية ل�  ٩  شكاوى ، و 

١٧  شكوي ما زالت حتت البحث .
أم���ا ف��ى م��ج��ال ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة، ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 
منشأة   ٨٦ على  التفتيش  وإع���ادة   ، منشأة   ٤٣ على  بالتفتيش 
،  وأسفر عن حترير  ٢٥ محضرًا سالمة وصحة مهنية ملنشآت 
 ٤ وبحث  قياس   ٢٩ وإج���راء  للتوعية  وعقد  ندوتان   ، مخالفة 

شكاوى .
ق��ام��ت  امل����دي����ري����ة  إن   : وق������ال 

مب������ت������اب������ع������ة اإلج������������������������راءات 
االح������ت������رازي������ة وال���ت���ع���ق���ي���م 
والتطهير وموقف العمالة 
، وم��ت��اب��ع��ة  ل���� ٨٠٠ م��ن��ش��أة 
احلالة الصحية للعاملني 
داخل تلك املنشآت للتأكد 

من عدم إصابة أى فرد من 
خ�����الل م���ك���ات���ب ال��س��الم��ة 

والصحة املهنية .
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استخراج 1044 شهادة قياس مستوي المهارة ومزاولة الحرفة

تعيين 603 شباب.. منهم 
33 من  ذوى القدرات  

تعيين 893 شابًا .. والتفتيش 
على 210 منشأة 

أشرف علم الدينالسيد السنجابي

محمد طلعت
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شمال سيناء :

قنا :سوهاج :

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة 
س����وه����اج ب���ت���ع���ي���ني ٤٩٧ ش����اب����ًا م����ن ح��م��ل��ة 

امل����ؤه����الت ال��ع��ل��ي��ا وامل���ت���وس���ط���ة وب����دون 
مؤهل مبنشآت القطاع اخلاص 

واالستثماري ، منهم ١٢ من 
اخلاصة،   ال���ق���درات  ذوى 

وذلك من خالل شهادات 
امل����رت����دة  »كعب  ال���ق���ي���د 
ال�����ع�����م�����ل« ، امل��س��ج��ل��ني 
مب�����ك�����ات�����ب ال���ت���ش���غ���ي���ل 

ال���ت���اب���ع���ة ل���ل���م���دي���ري���ة ، 
ف���ض���ال ع����ن ت���وف���ي���ر ١٣٩ 

من   ١٥ منهم  عمل  ف��رص��ة 
ذوى الهمم والقدرات.

كما قامت املديرية  بتنفيذ 
مب���رك���ز  ت����دري����ب����ي����ة  دورة   ١٢

التدريب املهني بسوهاج، وطهطا ،والكوثر، 
ع���ل���ى  ٩ م���ه���ن 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، 
وال���ت���ف���ص���ي���ل واحل����ي����اك����ة ، وامل����ش����غ����والت ، 
املحمول  ،  وصيانة   ، والتكييف  والتبريد 
والتسويق  واالنترنت  الشمسية،  والطاقة 
 ، م��ت��درب��ًا   ١٦٢ منها   اإللكتروني استفاد 
فضال عن  عقد دورتني تدريبيتني بوحدة 
امل��ت��ن��ق��ل��ة ع��ل��ى م��ه��ن��ة التفصيل  ال��ت��دري��ب 
واحلياكة ، ومهنة السباكة الصحية  ل� ٢٠ 

متدربًا ومتدربة  .
 ٧٦٤ على  بالتفتيش  امل��دي��ري��ة   وقامت 
ش��ام��ل  ت��ف��ت��ي��ش  وح����م����الت  دوري  م���ن���ش���أة 
ن���ه���اري���ة ول��ي��ل��ي��ة ، وأس���ف���ر ع���ن حت���ري���ر ٥٣ 
محضرًا ، وعمل ٥  ندوات توعية يف مجال 
 ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣  رق��م  العمل  قانون  أحكام 
كما مت عقد ندوتني مفاوضة جماعية ، و ٤ 

ندوات زيادة اإلنتاج .
وت������اب������ع ال�����دك�����ت�����ور ه�����ش�����ام أح�����م�����د أب����و 
للوزير عن  تقريره  املديرية  يف  زيد  مدير 

م��ا مت إجن���ازه خ��الل شهر م���ارس  املاضي، 
أن����ه مت ص����رف ١٩٨ أل����ف ج��ن��ي��ه ل��ل��رع��اي��ة 
االجتماعية ل� ١٠١ عامل منهم ٥٦ منحة 
جنيه  أل��ف   ١١٥ بإجمالى  مولود 
ل��� ٥٧ عامال  أل��ف جنيه   ١٩  ،
أل���ف   ٢٦ و   ، زواج  م��ن��ح��ة 
ج���ن���ي���ه م���ن���ح وف�������اة ل����� ١٣ 

عامل  .
ك����م����ا مت ص������رف م��ن��ح 
رعاية صحية ل� ١٠ عمال 
بإجمالى ٣٥ ألف جنيه ، 
ف���ض���الً ع���ن ت��س��ج��ي��ل ٤٨٨ 
ع���ام���الً ج����دي����دًا ب��امل��ن��ظ��وم��ة 

وعمل كارنيهات لهم .
وأض�����اف أن امل��دي��ري��ة ق��ام��ت 
ش��ه��ادة قياس  ب��اس��ت��خ��راج ٦٤٢ 
 ، ، ورخصة مزاولة احلرفة  املهارة  مستوى 
وتلقى ١٣ شكوى ، مت تسوية شكوتني منها 
، ومت حفظ  ، وإح��ال��ة  ١٣ شكوى للقضاء 
شكوى منها، وتبقى شكوى واحدة مازالت 

حتت البحث والدراسة .
أما يف مجال السالمة والصحة املهنية، 
 ١٨٩ على  بالتفتيش  املديرية  قامت  فقد 
منشأة ، وإعادة التفتيش على ٣١٥ منشأة 
، وأس��ف��ر التفتيش ع��ن حت��ري��ر ٦٩  أخ���رى 
م��ح��ض��رًا ، وإع��ط��اء مهلة ق��ان��ون��ي��ة ل������ ١٤٧ 
م��ن��ش��أة أخ���رى إلزال����ة امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي مت 
إن���ذاره���ا ب��ه��ا، ف��ض��الً ع��ن ب��ح��ث ١٧ شكوى 

ومنح ٦ تراخيص  .
ويف م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ع���ل���ى امل��ن��ش��آت 
ل���ل���ت���أك���د م����ن 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 
تابعت   ،)١٩  - )ك��وف��ي��د  امل��س��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
من  على ٩٩٠ منشأة  التفتيش  امل��دي��ري��ة 
خ���الل م��ك��ات��ب ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة املهنية 

والتفتيش العمالى .

قامت  مديرية القوي العاملة مبحافظة شمال 
س��ي��ن��اء ب��ت��ع��ي��ني ٣٤ ش���اب���ًا م���ن م��خ��ت��ل��ف امل���ؤه���الت 
مب��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع اخل����اص واالس���ت���ث���م���اري، منهم 
أثنني من ذوي الهمم والعزمية، من خالل شهادات 
ال��ق��ي��د امل���رت���دة »ك��ع��ب ال��ع��م��ل« امل��س��ج��ل��ني مبكاتب 
التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن ١٨٦ 

شابًا مسجلني من راغبى العمل.
ب��ذل��ك  ت���ق���ري���را  العاملة ،  ال���ق���وي  وزي�����ر  ت��ل��ق��ي 
عن  املديرية  مدير  املالك   عبد  سالم  محمد  من  
إجنازات املديرية عن شهر مارس املاضي، أشار فيه 
أن املديرية قامت باستخراج ٥٦ شهادة قياس  إلي 
مستوى امل��ه��ارة، و ٥٩ رخ��ص��ة م��زاول��ة احل��رف��ة من 

خالل املكاتب التابعة لها يف املحافظة .
املديرية  قامت  العمالي،  التفتيش  مجال  وف��ى 
وال��ق��ي��ام بحمالت  م��ن��ش��أة،  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى ١٣٨ 
املهنية  السالمة والصحة  أما عن   ، تفتيش شامل 
بها  يعمل  منشآت    ٦ على  بالتفتيش  ق��ام��ت  فقد 

٧٧٦ عامال.
ك���م���ا ق����ام����ت امل����دي����ري����ة مب���ت���اب���ع���ة اإلج�����������راءات 
العمالة  وموقف  والتطهير  والتعقيم  االحترازية 
ل��ن��ح��و ٨ م���ن���ش���آت ، وم���ت���اب���ع���ة احل����ال����ة ال��ص��ح��ي��ة 
ل��ل��ع��ام��ل��ني داخ����ل ت��ل��ك امل��ن��ش��آت ل��ل��ت��أك��د م���ن ع��دم 
إصابة أي فرد من خالل مكاتب السالمة والصحة 

املهنية، فضال عن مكاتب التفتيش العمالي  .
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التفتيش على 138 منشأة 

12 دورة تدريبية  على  9 مهن 
يحتاجها سوق العمل

تعيين 547 شابًا منهم 
3 من ذوى القدرات

محمد سالم

ق����ام����ت م����دي����ري����ة ال�����ق�����وي ال���ع���ام���ل���ة 
ب��ت��ع��ي��ني  ٥٤٧  شابًا  ق���ن���ا  مب���ح���اف���ظ���ة 
من   ٣ م��ن��ه��م  امل����ؤه����الت ،  من  مختلف 
م��ن��ش��آت  يف  وذل�������ك   ، ال������ق������درات  ذوى 
خالل  من  باملحافظة  اخل��اص  القطاع 
العمل«،  »ك��ع��ب  امل��رت��دة  القيد  ش��ه��ادات 
وبلغ  املسجلني مبكاتب التشغيل ٢٩١٩ 
شابًا ، فضال عن استخراج ٧٠٦ شهادات 
مزاولة  ورخصة  م��ه��ارة،  مستوى  قياس 

مهنة للعمال علي املهن املختلفة .
ك��م��ا ق��ام��ت امل��دي��ري��ة  ب��ص��رف منحًا 
ل���ل���ع���م���ال���ة غ���ي���ر امل���ن���ت���ظ���م���ة امل��س��ج��ل��ة 
بالوحدة لرعايتهم إجتماعيًا باجمالى 
٧٩ ألف جنيه ، ل� ٣٦ عامالً ، وصرف ٧١ 
الصحية  للرعاية  ٨٩٣  جنيهًا  و  أل��ف��ًا 
ل��� ٥٠٦ ع��ام��ال ، ليصل إج��م��ال��ى م��ا مت 
ل� ٥٤٢  ألفًا و ٨٩٣ جنيها  ل� ١٥٠  صرفه 

عمال من املسجلني باملديرية .
جاء ذلك يف تقرير تلقاه وزير القوي 
العاملة من مدير املديرية عن إجنازاتها 
خالل م��ارس املاضي، أش��ار فيه إلي أنه 
مت التفتيش العمالي على ٥٨٥ منشأة، 
وأسفر عن حترير ٤٦ محضرًا  عماليًا 
، من خالل مفتشى العمل ، فضالً عن 
 ٢ تسوية  عمالية،  مت  شكوى   ١١ تلقى 
، وحت��وي��ل ٧ شكاوي  ودي���ًا  شكوي منها 
منها للقضاء ، وتبقت ٢ شكوي ما زالت 

حتت البحث والدراسة  .
كما قامت املديرية من خالل مكاتب 
بالتفتيش  املهنية  وال��ص��ح��ة  ال��س��الم��ة 
ع���ل���ى م���س���ت���وى امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ١٣٧ 
متابعة تطبيق  إط��ار  وذل��ك يف  منشأة، 
اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة ال��ت��ى حددتها 
الدولة للوقاية من انتشار )كوفيد- ١٩ 
( ، وتخفيض عدد العاملني بها حفاظًا 

على صحتهم .

د.هشام أحمد أبو زيد
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ق����ام����ت م����دي����ري����ة ال�����ق�����وي ال���ع���ام���ل���ة مب��ح��اف��ظ��ة 
، من مختلف املؤهالت  كفر الشيخ بتعيني ٨٢  شابا 
م��ن خالل  القطاع اخل��اص واالس��ت��ث��م��اري،  مبنشآت 
املسجلني  العمل« من  » كعب  امل��رت��دة  القيد  ش��ه��ادات 
مب���ك���ات���ب ال���ت���ش���غ���ي���ل ال���ت���اب���ع���ة ل���ل���م���دي���ري���ة ، ف��ي��م��ا 

بلغ  املسجلني بها ١٢١  شابًا.
قياس  شهادة   ٥٠٠ باستخراج  املديرية  قامت  كما 
، ورخ��ص��ة م��زاول��ة املهنة ، فضال عن  امل��ه��ارة  مستوى 
املنتظمة  غ��ي��ر  ال��ص��ح��ي��ة  للعمالة  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي 
املسجلني باملديرية ، وصرف منح ل� ١٠ عمال مببلغ 

٢٧ ألف جنيه.

ت��ل��ق��ى وزي����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة ت���ق���ري���رًا ب��ذل��ك من 
ع��الء ناصف  وك��ي��ل ال����وزارة م��دي��ر امل��دي��ري��ة  ، أوض��ح 
فيه أن املديرية خالل شهر مارس املاضي ، قامت يف 
على  بالتفتيش  املهنية  والصحة  السالمة  م��ج��ال 
لعدم  ١٢٨ منهم  ل���  إن���ذار  ، ومت حترير  ٣٢٩ منشأة 
االستيفاء  ومنحهم مهلة ، كما مت إعادة التفتيش 
على ١١٥ منشأة انتهت بتحرير ٢٨ محضر سالمة 

وصحة مهنية .
وأوضح أنه يف مجال تفتيش العمل قامت املديرية 
بالتفتيش على ٥١٤ منشأة تفتيش دوري وحمالت ، 

أسفر  عن ٤٥ محضرًا للمنشآت املخالفة .

 قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة 
م����رس����ى م����ط����روح ب����ت����ع����ي����ني ٥٢ ش����اب����ًا م����ن 
اخلاص  القطاع  مبنشآت  املؤهالت  مختلف 
القيد  ش���ه���ادات  واالس���ت���ث���م���اري،  من خ���الل 
املرتدة » كعب العمل« من املسجلني مبكاتب 
وصل  وال��ذي��ن  للمديرية  التابعة  التشغيل 

عددهم ١٧٤  طالب عمل .
وأوضح مدير املديرية - فى تقريره للوزير 
عن إجنازات شهر مارس املاضي- أن املديرية 
قامت باستخراج ٢٤٥ شهادة قياس مستوى 
م��ه��ارة ورخ��ص��ة م��زاول��ة احل��رف��ة م��ن مكاتب 
االنتهاء  ومت   ، للمديرية  التابعة  التشغيل 
ل� ٣٠ متدربًا  ٣ ورش  ب�  تدريبية  دورات   ٣ من 
املوجودة  املتنقلة  التدريب  بوحدة  ومتدربة، 
بواحة سيوة ، كما مت تخريج ٤٦ متدربًا يف ٤ 
دورات تدريبية أخري مبركز التدريب املهني 
ع��ل��ى م��ه��ن ال��ت��ف��ص��ي��ل واحل��ي��اك��ة وال��س��ب��اك��ة 

الصحية والكهرباء ، واحلاسب اآللي .
امل��ه��ن��ي��ة  وال��ص��ح��ة  مجال السالمة  وف����ى 
والقيام   ، بالتفتيش على ١٤٤ منشأة  قامت 
ب� ٢٤ حملة تفتيشية ، وبحث شكوتان ، وذلك 
االح��ت��رازي��ة  اإلج�����راءات  تطبيق  م��ن  للتأكد 
و   ، املستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ملواجهة تفشي 
 ، مهنية  وصحة  سالمة  محاضر   ١٠ حترير 

فضالً عن عقد ٨ ندوات توعية . 
وأشار مدير املديرية إلي أن املديرية قامت 
يف مجال رعاية العمالة غير املنتظمة صحيًا 
للمسجلني  م��ن��ح��ًا  ب���ص���رف   ، وإج���ت���م���اع���ي���ًا 
أل��ف جنيه ل� ٥٥ عامالً  ، بلغت ١٢٨  ب���اإلدارة 
ألف   ١١ ، وص��رف  لهم  للرعاية اإلجتماعية 
 ، آخرين  ٤ عمال  ل�  الصحية  للرعاية  جنيه 
تأمني  وثيقة  أل��ف   ١٤ إل��ى تسليم  باالضافة 
العلمني  مب��دي��ن��ة  املنتظمة   غ��ي��ر  ل��ل��ع��م��ال��ة 
اجل���دي���دة وذل�����ك ل��ل��م��س��اه��م��ة ف���ى تخفيف 

العبء على تلك الفئة .  

كفر الشيخ :

مطروح :

 اإلسكندرية :
استخراج 245 شهادة 

قياس مستوى المهارة  
 تعيين 4390  شابًا ..  بينهم 25 من ذوي القدرات  

تعيين 82 شابًا والتفتيش علي 514 منشأة 

عالء ناصف

ق������ام������ت م�����دي�����ري�����ة ال�������ق�������وي ال����ع����ام����ل����ة 
شابًا  مبحافظة اإلسكندرية بتعيني ٤٣٩٠ 
وال��ع��زمي��ة   ،  ذوى الهمم  م��ن  ،  منهم  ٢٥ 
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 
امل�����رت�����دة  »ك���ع���ب ال���ع���م���ل« ،م���ن امل��س��ج��ل��ني 
مب���ك���ات���ب ال��ت��ش��غ��ي��ل ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��م��دي��ري��ة 
وعددهم ١١ ألفا و ٣٣ راغب عمل منهم ٤٢ 
، فضال ع��ن توفير ٢٩٤  ال��ق��درات  م��ن ذوى 
فرصة عمل بشركات مدن املحافظة متاحة 

أمام الشباب لشغلها.
ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش  قامت املديرية  ك���م���ا 

يف م���ج���ال ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة 
امل��ه��ن��ي��ة ع��ل��ى ٥٢٩ م��ن��ش��أة،   

وأس��ف��ر   ، وح���م���الت  دوري 
محضر   ٤٧٢ حترير  ع��ن 
ل���ل���م���ن���ش���آت امل���خ���ال���ف���ة 
ل����ل����س����الم����ة وال����ص����ح����ة 
امل��ه��ن��ي��ة ب��ع��د إع��ط��ائ��ه��ا 

امل��ه��ل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة إلزال���ة 
مهلة  وإعطاء  املخالفات، 

ل� ١٤١ منشأة أخرى لتوفيق 
أوضاعها .

م��دي��ر  سعيد   وأش����ار ي����اس����ر 
ل��ل��وزي��ر  تقرير   يف  امل���دي���ري���ة - 
عن  ما مت إجن��ازه خ��الل مارس 

املاضي- إلي أن املديرية تلقت ١٨٥  شكوى 
مرحلة  شكوى   ٩٠ إل��ى  باإلضافة  ج��دي��دة، 
شكوى  ب��ح��ث  ١٧٠  ومت  فبراير ،  ش��ه��ر  م��ن 
، ومت  ٥٣ شكوى  مستوفاة  أن  وتبني  منها، 

ثبت  التي  محضرًا  للمنشآت   ١١٧ حترير 
وج���ود م��خ��ال��ف��ات ب��ه��ا، وت��ب��ق��ى ١٠٥ شكوى 

حتت البحث والدراسة .
ال��ع��م��ال��ي فقد  التفتيش  م��ج��ال  أم���ا يف 
قامت املديرية بالتفتيش على ٥٨٣ منشأة 
نهارية  شاملة  تفتيشية  حملة   ٤٣ وعمل   ،
 ، وأسفر عن حترير ٢١٧ محضرًا   ، وليلية 
وبحث ١٣٧ شكوى عمالية ، وعمل ٧ ندوات 

لتوعية العاملني بالقطاع اخلاص .
وت���اب���ع م���دي���ر امل���دي���ري���ة، أن����ه يف م��ج��ال 
ت��راخ��ي��ص ع��م��ل األج���ان���ب ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 
واس��ت��خ��راج   ، ٦٣ ترخيص  ب��ت��ج��دي��د 
 ١١ ل�������  م�������رة  ألول  ت����راخ����ي����ص 
ل���ق���ان���ون  وف�����ق�����ا   ، أج����ن����ب����ي 
الوزارية  والقرارات  العمل 
امل�����ن�����ف�����ذة ال�����ت�����ي ت��ن��ظ��م 
ت��ش��غ��ي��ل األج���ان���ب على 
أس�������اس ع�����دم م���زاح���م���ة 
ال����ع����م����ال����ة ال����وط����ن����ي����ة ، 
وتنفيذ  باملثل،  واملعاملة 

االتفاقيات والتعاقدات.
وف�������ى م����ج����ال ال����ت����دري����ب 
امل��ه��ن��ي ، ق��ام��ت امل��دي��ري��ة بعمل 
م���ج���ال  يف  ت����دري����ب����ي����ة  دورات 
ال�����ت�����دري�����ب ال���ت���ح���وي���ل���ي ل������ ٥١ 
دورات   ٤ ب���إج���م���ال���ى   ، م���ت���درب���ًا 
للمديرية  التابعة  املهني  التدريب  مبراكز 
، كما قامت باستخراج  ١٤٢٠ شهادة قياس 
، و ١٤٨٤ رخ��ص��ة م��زاول��ة  امل���ه���ارة  م��س��ت��وى 

احلرفة.

ياسر سعيد



195مارس 2021العمل

السويس  مبحافظة  العاملة  ال��ق��وى  مديرية  قامت  
القطاع  ب��ش��رك��ات  اخل��ري��ج��ني  ش��ب��اب  بتعيني  ٥١٣  من 
اخلاص واالستثمارى  ، منهم ١٨  شابًا من ذوى القدرات 
اخلاصة من خالل شهادات القيد املرتدة »كعب العمل«، 
 ، للمديرية  التابعة  التشغيل  مكاتب  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
ذوي  من   ٣٦ منهم  عمل،  عن  باحثا    ١٠٢٥ تسجيل  ومت 

القدرات اخلاصة. 
ك��م��ا ت��ل��ق��ت امل���دي���ري���ة يف م���ج���ال ع���الق���ات ال��ع��م��ل ٩٩ 
منها  ١٥ شكوى  تسوية  مت  ف��ردي��ة،  ش��ك��وى 
ودي��ًا ، وحتويل ٢٧ منها للمحكمة 
ال��ع��م��ال��ي��ة ، وح���ف���ظ ش��ك��وت��ان 
م��ازال��ت حتت  ،  و ١٤ شكوى 
مت  كما  وال���دراس���ة،  البحث 
ف���ردي���ة  ب���ح���ث ٤٨ ش���ك���وي 
الشكاوي  بوابة  عبر  وردت 

اإللكترونية.
وأش����ار ح���امت ج���اد ال��رب 
امل��دي��ري��ة - يف تقرير  م��دي��ر 
املديرية  إجن���ازات  عن  للوزير 
-  إلي  م���ارس  املاضي  ع��ن شهر 
ب��اس��ت��خ��راج  امل���دي���ري���ة ق���ام���ت  أن 
املهارة  مستوى  قياس  شهادة   ٥٢٠

، ورخصة مزاولة املهنة .
وأوض������ح م���دي���ر امل���دي���ري���ة أن����ه ف���ى م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش 
العمالي ، مت التفتيش على ٢٠٥ منشآت ، ومت حترير ٣٩ 
ب� ١٦ حملة  تفتيش  ، والقيام  محضرًا ملنشآت مخالفة 
شامل ، وعقد ندوتني توعية للعمال، والتفتيش على ٧ 

منشآت يف مجال السالمة والصحة املهنية.

أسيوط :

الغربية : السويس : 

استخراج 520 شهادة قياس مستوى 
المهارة ورخصة مزاولة المهنة

تعيين 1483 شابا .. منهم 
35  من ذوى الهمم والعزيمة 

إصدار 569 شهادة قياس المهارة ومزاولة المهنة   
مب��ح��اف��ظ��ة  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وي  ق���ام���ت  مديرية 
أسيوط بتعيني ٧٣٧ شابا من حملة املؤهالت العليا 
واملتوسطة وبدون مؤهل مبنشآت القطاع اخلاص 
واالستثماري ، منهم ١٤ من ذوى القدرات اخلاصة 
،  وذل���ك م��ن خ��الل ش��ه��ادات القيد امل��رت��دة  »كعب 
العمل« ، املسجلني مبكاتب التشغيل ، وبلغوا ٢٦٧٤ 
شابًا ، فضال عن إصدار ٥٦٩ شهادة قياس مستوى 

املهارة، وكارنيه مزاولة احلرفة .
وأوض�����ح ح�����ازم ع��ل��ى ح��س��ن م���دي���ر امل���دي���ري���ة يف 
ت��ق��ري��ر ل��وزي��ر ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة ع��ن م��ا مت إجن���ازه 
خ����الل ش��ه��ر م�����ارس امل���اض���ي ، ع���ن ق���ي���ام امل��دي��ري��ة 
لرعايتهم  املنتظمة  غير  للعمالة  منحًا  ب��ص��رف 
أل��ف  جنيهًا   ٤٦ مبلغ  بواقع   ، وصحيًا  إجتماعيًا 
عن  فضالً   ، بالوحدة  املسجلني  من  عامالً   ١٩ ل�   ،

تسجيل ٦١ عمال جدد و إصدار كارنيهات لهم.
ال�������دوري  امل����دي����ري����ة  بالتفتيش  ق����ام����ت  ك���م���ا 

واحل��م��الت ف��ى م��ج��ال ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة املهنية 
التفتيش  وأس��ف��ر   ، م��ن��ش��أة   ١٦٣ ع��ل��ى  بالتفتيش 
عن حترير ٨٣ محضرًا للسالمة والصحة املهنية 
التفتيش  مت  ال��ع��م��ال��ى  ال��ت��ف��ت��ي��ش  م��ج��ال  ،  وفى 
على ١٥٦٣ منشأة ، أسفر عن حترير ١٠٣ محاضر 
ل��ل��م��ن��ش��آت امل��خ��ال��ف��ة ، وب��ح��ث ٨ ش���ك���اوي ، وع��ق��د 
٤ ن�����دوات ت��وع��ي��ة يف م��ج��ال امل��ف��اوض��ة اجل��م��اع��ي��ة 
إل����ى  تلقى  ب���اإلض���اف���ة   ، ال��ط��ف��ل  و م���ج���ال ع��م��ل 
وإح��ال��ة   ، م��ن��ه��ا  ش���ك���اوى   ٤ ت��س��وي��ة  ٥  شكاوى  مت 

شكوى للمحكمة العمالية  .
ويف م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى امل���ن���ش���آت ل��ل��ت��أك��د 
من  للوقاية  االح��ت��رازي��ة  اإلج����راءات  كافة  تطبيق 
ك��ورون��ا املستجد )ك��وف��ي��د - ١٩(،  ف��ي��روس  ان��ت��ش��ار 
م��ن��ش��أة من  ع��ل��ى ١٦٣  التفتيش  امل��دي��ري��ة  ت��اب��ع��ت 
خالل مكاتب السالمة والصحة املهنية التفتيش 

العمالي.

حازم على حسن

حامت جاد الرب

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة الغربية بتعيني ١٤٨٣ شابًا، يف 
منشآت القطاع اخلاص واالستثماري، منهم ٣٥ من ذوي الهمم والعزمية، 
املسجلني  مبكاتب  م��ن  العمل«،   »ك��ع��ب  امل���رت���دة  ال��ق��ي��د  ش��ه��ادة  خ���الل  م��ن 

التشغيل، والذين بلغوا  ٥٠٥٥  شابًا ، كما مت توفير ١٥١٦  فرصة عمل .
كما قامت املديرية باستخراج   ١٥٣٦  ترخيص مزاولة احلرفة، وشهادات 
قياس مستوى املهارة للعمال املهنيني واحلرفيني ، كما قامت بتخريج  ٤٥ 

متدرجا يف مجال التدرج املهني، وإحلاق ٣١ مبنشآت القطاع اخلاص .
 وأوض���ح فتحي دس��وق��ي م��دي��ر امل��دي��ري��ة - م��ن خالل 

املديرية خ��الل مارس  للوزير عن اجن��ازات  تقرير 
املاضي - أن املديرية قامت يف مجال التفتيش 

ال��ع��م��ال��ي ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى ٦٠٤ م��ن��ش��آت ) 
التفتيش على  وإع���ادة   ، - حمالت(  دوري 
٥٣٩ منشأة أخرى ، وأسفر عن حترير ١٢٩ 
م��ح��ض��رًا ، وت��ل��ق��ي ١٧ ش��ك��وي م��ن خ��الل 
بوابة الشكاوي اإللكترونية ، مت بحث ١٢ 
زالت  ما  شكاوي  وتبقى  ٥   ، منها  شكوى 

حتت البحث ، فضالً عن بحث ١٧٠ شكوى 
أخرى قدمت ورقيًا.

وأشار مدير املديرية إلى أنه يف مجال رعاية 
العمالة غير املنتظمة إجتماعيًا وصحيًا ، قامت 
، و٤  ب�  ٢٠٠٠ جنيه  املديرية بصرف منحة مولود 
منح زواج مببلغ ٨٠٠٠ جنيه ، ورعاية صحية  ل� ٥ 

عمال مببلغ ١٠٠٠ جنيه.
أما فى مجال السالمة والصحة املهنية قامت املديرية بالتفتيش على 
٦٤٦ منشأة وإعادة التفتيش على ٦٢١ منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن 
ل�  قانونية  مهلة  وإعطاء   ، املهنية  والصحة  للسالمة  محضرًا   ١٥٩ حترير 
، كما مت  املجال  ، وبحث ٦٥ شكوى يف نفس  املخالفات  ٥٦٦ منشأة إلزال��ة 
التفتيش على ٥٠٠ منشأة أخرى يف مجال تطبيق اإلج��راءات االحترازية 

ضد انتشار فيروس كورونا املستجد ) كوفيد - ١٩( .

فتحى دسوقي
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ق��������ام��������ت م��������دي��������ري��������ة ال����������ق����������وي ال�����ع�����ام�����ل�����ة 
ل��ل��رع��اي��ة  م���ن���ح���ًا  ب���ص���رف   ، مبحافظة الفيوم 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة ب���واق���ع ١٥ أل���ف جنيه 
ل� ٧ عمال غير منتظمني  ، و  كرعاية إجتماعية 
فضالً   ، عامال   ٢٢ ل�  صحية  رعاية  جنيها   ٣٢١٩

عن تسجيل ٢٤٦ عامالً جديد باملنظومة.
كما قامت املديرية بتعيني  ٦٨٢ شابًا، مبنشآت 
القطاع اخلاص واالستثماري ، وذلك من خالل 
مبكاتب  العمل« ،  امل��رت��دة  »كعب  القيد  ش��ه��ادات 
التابعة للمديرية، وتسجيل ١٨٢٩ من  التشغيل 
اس��ت��خ��راج ٤٣٧  شهادة  ، فضال ع��ن  راغ��ب��ي عمل 

قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.
وق������ال ع���ل���ي أب�����و احل���س���ن  مدير امل���دي���ري���ة  - 
خ���الل  إجن�������ازه  مت  م����ا  ع����ن   ل���ل���وزي���ر  تقرير   يف 
امل��دي��ري��ة  تلقت  ٢٠  ش��ه��ر  م����ارس  املاضي-  إن 

ش��ك��وى ع��م��ال��ي��ة ، مت ت��س��وي��ة ٣ ش���ك���اوي م��ن��ه��ا ، 
 ١٦ إل���ى  ب��اإلض��اف��ة   ، ل��ل��ق��ض��اء  و حتويل  شكوى 

شكوي ما زالت حتت البحث والدراسة  .
وأض��اف مدير املديرية أنه يف مجال السالمة 
بالتفتيش على  املديرية  قامت  املهنية  والصحة 
، وأس���ف���ر ع���ن حت���ري���ر ٦٤ م��ح��ض��را  ١٥٢ م��ن��ش��أة 
، وبحث ٥ شكاوى يف نفس املجال ، وعمل ندوتني 

توعية.
وأضاف أن املديرية قامت يف مجال التفتيش 
ع��ل��ى امل��ن��ش��آت ل��ل��ت��أك��د تطبيق ك��اف��ة اإلج�����راءات 
كورونا  ف��ي��روس  انتشار  م��ن  للوقاية  االح��ت��رازي��ة 
على  ال��ت��ف��ت��ي��ش  مت   ،  )١٩  - )ك��وف��ي��د  امل��س��ت��ج��د 
خ��الل  م��ن  العمالية  ال��ك��ث��اف��ة  ذات  م��ن��ش��آت   ٢٩٣
والتفتيش  امل��ه��ن��ي��ة  وال��ص��ح��ة  ال��س��الم��ة  م��ك��ات��ب 
العمالي  وأسفر عن حترير محضرين للمنشآت 

ال��ع��ام��ل��ة مبحافظة  ال���ق���وي  ق��ام��ت م��دي��ري��ة 
شابان من  منهم   ، شابًا   ٤٢٦ بتعيني  دمياط 

م��ن��ش��آت  يف  اخل����اص����ة   اإلح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
خالل  واالستثمارى  من  اخل��اص  القطاع 
من  العمل«،  »كعب  القيد  املرتدة  شهادات 
مكاتب التشغيل ،  وبلغ املسجلني بها ٩٨٩ 
شابًا ،  كما مت استخراج ٣٩٩ شهادة قياس 

مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة املهنة.  
التفتيش  م��ج��ال  املديرية يف  ق��ام��ت  ك��م��ا 

بنظام  م��ن��ش��أة   ٢٥٤ ع��ل��ى  بالتفتيش  ال��ع��م��ال��ي 
، واإلع���ادة على ١٢٧ منشآت  ال��دوري واحلمالت 
أخرى ، وأسفر التفتيش عن حترير ٦٧ محضرًا 
للعمال  توعية  ن��دوة  ، وعمل  ش��ك��اوى   ٤ ، وبحث 

وأصحاب العمل .
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى االطروش مدير املديرية ، أشارت 
أنه يف مجال السالمة والصحة املهنية قامت  املديرية  خالل  فيه إلى 
التفتيش  وإع����ادة   ، منشأة   ١٧٥ على  م���ارس  املاضي  بالتفتيش  شهر 
على ١٢٨ منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن حترير ٦٦ محضر سالمة 
وصحة مهنية ، وعمل ١٢ مذكرة غلق إداري ، فضالً عن تلقى ٣٧ شكوى 
ومت إت��خ��اذ إج����راء ق��ان��ون��ي ح��ي��ال ١٢ ش��ك��وى منهم ، و ٩ ش��ك��اوى منها 

مستوفاة ، و ٢٨ شكاوى مازالت حتت البحث والدراسة  .
أما فى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة صحيًا و إجتماعيًا حيث 
قامت املديرية بصرف منح  بلغت ٢٠٠٠ جنيه للرعاية الصحية لعامل 

من املسجلني باملنظومة .
وفى مجال التدريب املهنى ، قامت املديرية بعمل دورة تدريبية على 
مهنة كهرباء املنازل ل� ١٠ متدربني ، و دورة تدريبية على مهنة التفصيل 
واحلياكة ل� ١٠ متدربات بوحدة التدريب املتنقلة بقرية أبو راشد ، كما 
يتم التدريب على مهنة التفصيل واحلياكة ل� ١٥ متدربة مبركز التدريب 

املهنى بدمياط اجلديدة.
وأضافت مدير املديرية ، أنه يف مجال التفتيش على املنشآت للتأكد 
انتشار فيروس كورونا  تطبيق كافة اإلج��راءات االحترازية للوقاية من 
املستجد )كوفيد - ١٩(، تابعت املديرية التفتيش على ٤٢٥ منشأة من 

خالل مكاتب السالمة والصحة املهنية التفتيش العمالي.

قامت مديرية القوي العاملة 
مب���ح���اف���ظ���ة اإلس���م���اع���ي���ل���ي���ة 

بتعيني  ١١٢٣  شابًا ، منهم 
٦٣ شاب من ذوى القدرات 
اخل�����اص�����ة م�����ن م��خ��ت��ل��ف 
املؤهالت مبنشآت القطاع 
اخل����اص واالس��ت��ث��م��اري، 

من خ��الل ش��ه��ادات القيد 
ال���ع���م���ل«  ك����ع����ب   « امل������رت������دة 

م���ن امل��س��ج��ل��ني مب��ك��ات��ب 
ال�����ت�����ش�����غ�����ي�����ل ال����ت����اب����ع����ة 
ف���ي���م���ا   ، ل�����ل�����م�����دي�����ري�����ة 

بلغ  املسجلني بها ٢٢٦٤ شابًا.
املديرية  الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر وكيل  تلقى 
، أش����ار ف��ي��ه إل���ي أن���ه خ���الل م����ارس امل���اض���ي، ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 
بإستخراج ١٠٧٩ شهادة قياس مستوى مهارة ، و ٦٤٦  رخصة 
مزاولة مهنة ، وتلقت ٧٦ شكوى عمالية، مت تسوية ٣ شكاوى 
منها وديًا ، ومت حتويل ٥٥ منها للقضاء ، وحفظ شكوتان ، و 

١٥  شكاوى ما زالت حتت البحث والدراسة.
وأض���������اف أن امل����دي����ري����ة  ق����ام����ت ب����ص����رف م���ن���ح ل���ل���رع���اي���ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة املسجلة 
، ووص���ل عدد  ب��امل��دي��ري��ة ب��واق��ع ١١٢ أل��ف جنيه ل��� ٣٦ ع��ام��الً 

املسجلني بالقاعدة ل� ٣٦٦٠ عامل غير منتظم .
تفتيشية  من  زي���ارات  بعمل  املديرية  قامت  أن  إل��ي  وأش��ار 
ال����دوري  ب��ن��ظ��ام  ٢٤٧   منشأة  ع��ل��ى    ال��ع��م��ل  مفتشى  خ���الل 
قانون  تطبيق  ملراقبة  الشامل  التفتيش  وح��م��الت  ال��ن��ه��اري 
ع��ن حترير ٢٤ محضرًا  وأس��ف��ر   ، رق��م ١٢ لسنة ٢٠٠٣  العمل 
 ٩٢ حضرها  للعمال  توعية  ٤ ن����دوات  عقد  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة   ،
التفتيش  مت  املهنية  والصحة  السالمة  مجال  ، وفى  عامال 
على ٣١ منشأة ، وحترير ١٠ محاضر للمنشآت املخالفة ، كما 
قامت مبتابعة ٢١٨ منشأة أخري لضمان تطبيق اإلجراءات 

االحترازية ملواجهة انتشار فيروس كورونا املستجد.

الفيوم: 

اإلسماعيلية:دمياط:

استخراج 437  شهادة قياس مستوى المهارة 

تعيين 426 شابًا ..وتحرير  66  محضرا 
وغلق 12 منشأة مخالفة للقانون 

استخراج 1079 شهادة قياس 
مستوى المهارة 

على أبو احلسن

أحمد جابر
منى االطروشي
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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����وف����ي����ة 
ب��ت��ع��ي��ني  ٢٥٣٤  شابًا 
ب����ي����ن����ه����م  ٣٦  م��������ن   ،
ال�����ق�����درات،  ذوى  م����ن 
مب�����ن�����ش�����آت ال����ق����ط����اع 
اخلاص واالستثماري 

خ�����الل  م�������ن  وذل�����������ك   ،
ش���ه���ادات ال��ق��ي��د امل���رت���دة 

من مكاتب  ال��ع��م��ل«  »ك��ع��ب 
للمديرية،  ال��ت��اب��ع��ة  التشغيل 

٥٧٨٠  ش���اب���ا  عن تسجيل  ف��ض��ال 
باحثًا عن العمل.

املنتظمة  غير  العمالة  إدارة  خالل  من  املديرية  قامت  كما 
بصرف منح للعمالة غير املنتظمة املسجلة باملديرية بلغت ٢٢ 
ألف جنيه ل� ٩ عمال ، منها ٦ آالف جنيه منح مولود ل� ٣ عمال 
، و ٤ منح زواج مببلغ ١٢ ألف جنيه ، ومنحة وفاة أحد األقارب 
مببلغ ٢٠٠٠ جنيه، كما مت صرف رعاية صحية لعامل مببلغ 

٢٠٠٠ جنيه .
تقريره   يف  ال��زق��م  مدير  املديرية -  ح��ام��د  ع��ل��ى  وأوض����ح 
للوزير -عن  ما مت إجنازه خالل مارس املاضي ، إلى أن املديرية 
وترخيص   ، امل��ه��ارة  ق��ي��اس  مستوى  ش��ه��ادة   ٢٥٨٢ استخرجت 

مزاولة احلرفة للعمال علي املهن املختلفة.
 ١٠٧٨ على   التفتيش  العمالي، مت  التفتيش  م��ج��ال  ويف 
وأس��ف��ر عن   ، ل��س��ن��ة ٢٠٠٣   ١٢ ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  لتنفيذ  م��ن��ش��أة 
حت��ري��ر ١٣٨ م��ح��ض��ر مل��ن��ش��آت م��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون  ، وع��ق��د ٤ 
املهنية،  والصحة  السالمة  مجال  ف��ى  ،  أما  للتوعية  ن���دوات 
اإلج������راءات  ت��ن��ف��ي��ذ  مل��ت��اب��ع��ة  م��ن��ش��أة  ع��ل��ي  ٤٠٥  مت التفتيش 
كورونا  فيروس  من  والوقاية  للحماية  والوقائية  االحترازية 
حت��ري��ر  ٢٩٩  ع��ن  التفتيش  وأس��ف��ر   ،  )١٩  - )كوفيد  املستجد 

محضرًا  للمنشآت املخالفة .

من  شابا،   ٢٣٩٠ بتعيني  القليوبية  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية   قامت 
العمل«  »كعب  القيد  شهادات  خالل  من  والعزمية  الهمم  أصحاب  من   ٣٠ بينهم 
ب��ني ٦٧٦٠ م��ن راغبى  ، وذل��ك م��ن  امل��رت��دة م��ن القطاع اخل��اص ملكاتب التشغيل 
من  للشباب  عمل  فرصة   ٢٤٧ توفير  عن  فضالً   ، املكاتب  بهذه  املسجلني  العمل 

اجلنسني  .
كما قامت املديرية بصرف منحًا للرعاية االجتماعية والصحية للعمالة غير 
املنتظمة  املسجلة باملديرية، بواقع ٧٨ ألف جنيه ، ل� ٣٢ عامال، منها صرف  ٢٠ 
منحة مولود ، و٥ منح  زواج ، و٤ منحة وفاة ، و ٣ منح للرعاية صحية  ، كما بلغ 

عدد املسجلني باملديرية ١٩٨٥٨ عامال .
وأوضحت إميان السيد شحاتة مدير املديرية ، أن التقرير الشهري إلجنازات 
املديرية خالل شهر مارس املاضي، أشار إلى  أن املديرية قامت بإجراء قياس مستوى 

واستخراج  املختلفة،  املهن  على  عامال   ١٩٥٣ ١ مهارة  ٩ ٣ ٥
املختلفة  املهن  على  احلرفة  مبزاولة  ترخيص 

املهارة  مستوى  ٥  شهادات  قياس  وتوثيق   ،
ملهن  ١٢ خطاب  وتوجيه   ، باخلارج  للعمل 

غ��ي��ر خ��اض��ع��ة ل��ل��ق��ي��اس وامل����زاول����ة وغ��ي��ر 
واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، 

وإصدار  ٤ تراخيص عمل ألجانب.
يف  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش  قامت املديرية  ك��م��ا 
م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ع��م��ال��ي وع���الق���ات 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ٦٩١ م��ن��ش��أة دوري����ا ، وعمل 
٤١ ح��م��ل��ة ت��ف��ت��ي��ش ش��ام��ل ، وأس���ف���ر ذل��ك 

، كما مت التفتيش  عن حترير ٢٤٩ محضرا 
إن��ذار  ومت  طفال   ٨٠ بها  يعمل  منشأة   ٥٤ على 

 ٦ حت��ري��ر  و  إلزال��ت��ه��ا  ،  باملخالفات  منها  منشأة   ٢٠
التفتيش على  وإج��راء   ، املخالفة  للمنشآت  محاضر 

٢٧٦ منشأة فى مجال السالمة والصحة املهنية ، ومت حترير ١٧٦ محضًرا ، ومت 
عقد ٤ ندوات توعية ، وبحث ٥٢ شكوى يف نفس املجال .

وفى مجال عالقات العمل بلغت الشكاوى املقدمة ملكاتب عالقات العمل ٢١٦ 
شكوى، مت تسوية ٢٨ منها وديًا ، وإحالة ٧٢  للقضاء ، وحفظ ٥٣ شكوى ، ومازالت 

هناك ٦٣ شكوى حتت البحث والدراسة.
وأضافت مدير املديرية، أنه يف مجال التدريب املهني  مت تنفيذ دورة تدريبية 
مهنة  التفصيل  على  القناطر  شبني   - االح��راز  بقرية  املتنقلة  التدريب  بوحدة 
وب��دء دورات  القناطر  املريج - بشبني  واحلياكة  ل� ١٢ متدربة ، ومت نقلها لقرية 
بدء  ع��ن  ف��ض��الً   ، التوصيالت  وك��ه��رب��اء  واحل��ي��اك��ة  التفصيل  مهن  على  تدريبية 
التدريب مبركز التدريب املهني باخلانكة على مهنة تفصيل املالبس اجلاهزة ل� 

١٣ متدربًا .
املنشآت  لكافة  امليدانية  باملتابعة  ال��وزي��ر  لتوجيهات  تنفيذا  إلي أنه  وأش���ارت 
للتأكد من اتخاذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية ،  لضمان احلفاظ على سالمة 
املستجد،  كورونا  انتشار فيروس  أزم��ة  املنشآت يف ظل   تلك  العاملني يف  وصحة 
فقد قامت املديرية  بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسالمة والصحة املهنية 
على ٤٦٠ منشأة ، فضال عن  إعداد خطة ألعمال التطهير والرش اخلاصة مبقر 

املديرية واملناطق واملكاتب التابعة لها باملحافظة  .

 القاهرة :

القليوبية :

 المنوفية:

تعيين 2390  شابا .. بينهم 30 من ذوى الهمم والعزيمة  

تعيين 6870  شابًا .. وتحرير 359 محضرًا لمنشآت خالفت القانون 

تعيين 2534 شابًا.. منهم 36 
من ذوي الهمم والعزيمة

إميان السيد شحاتة

على حامد الزقم

ق���ام���ت م���دي���ري���ة ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة مب��ح��اف��ظ��ة 
القطاع  ،مب��ن��ش��آت  ش��اب��ًا  بتعيني ٦٨٧٠   ال��ق��اه��رة 
اخل��اص واالستثماري ، وذل��ك من خالل شهادات 
التشغيل  مبكاتب   ، العمل«  »كعب  املرتدة   القيد 
التابعة للمديرية ، وبلغ عدد املسجلني من راغبى 

العمل بتلك املكاتب ٢١٢١٤ شابًا.
كما قامت املديرية  من خالل إدارة العمالة غير 
وصحية  اجتماعية  رعاية  منح  بصرف  املنتظمة 
للعمالة غير املنتظمة املسجلة باملديرية ،  بواقع 
و١٧   ، أل��ف جنيه  بإجمالى ١٦١  م��ول��ود  ٨٠ منحة 
وف��اة  وم��ن��ح��ة   ، جنيه  أل���ف   ٥١ مببلغ  زواج  منحة 
مببلغ ١٠ آالف جنيه ، و ٩ منح وفاة أحد األقارب 
، فضالً عن عمل ٣ عمليات  مببلغ ١٨ ألف جنيه 
ج��راح��ي��ة ص��غ��ري وك��ب��ري مب��ب��ل��غ ٩ آالف ج��ن��ي��ه ، 
ف��ض��ال ع���ن ح��ال��ة ع��ج��ز ج��زئ��ي ألح���د ال��ع��م��ال مت 

صرف ٥ آالف جنيه للعامل، ليصل إجمالي ما مت 
صرفه ٢٥٤ ألف جنيه ل� ١١١ حالة.

املديرية - يف تقريره   وأوض��ح محمد طه مدير 
للوزير عن  ما مت إجن��ازه خ��الل م��ارس املاضي -أن 
امل��دي��ري��ة تلقت  ٩٥٧ ش��ك��اوى، منها ١٩٤ ش��ك��وى مت 
للمحكمة  شكوى   ٢١٤ إحالة   ومت   ، ودي���ًا  تسويتها 
العمالية ، واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد املنشآت 
التي يعملون بها ، كما مت حفظ ٨٤ شكوى ، وإحالة 
٢٤ ش���ك���اوى جل��ه��ات أخ����ري ط��ب��ق��ًا ل��الخ��ت��ص��اص ، 

وتبقى ٤٣٧ شكوى حتت البحث والدراسة .
وأش��������ار م����دي����ر امل����دي����ري����ة  إل�����ى أن�����ه يف م��ج��ال 
ت����راخ����ي����ص ع����م����ل األج�������ان�������ب، ق����ام����ت امل����دي����ري����ة 
األجانب  لعمل  جديد  ترخيص    ١٨٠ بإستخراج 
لقانون  وفقا  أجنبيًا   ٨٠ ل���  التجديد  ع��ن  فضال   ،
ال��ع��م��ل وال����ق����رارات ال���وزاري���ة امل��ن��ف��ذة ال��ت��ي تنظم 

ت��ش��غ��ي��ل األج����ان����ب ع���ل���ى أس������اس  ع�����دم م��زاح��م��ة 
ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ، وامل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل، وت��ن��ف��ي��ذ 
ق��ام��ت باستخراج  ، كما  وال��ت��ع��اق��دات  االت��ف��اق��ي��ات 
١٤٨١ شهادة قياس مستوى املهارة ، و ١٤٤٨ رخصة 

مزاولة املهنة .
ف��ق��د قامت  ال��ع��م��ال��ي  التفتيش  م��ج��ال  أم���ا يف 
دوري  م���ن���ش���أة   ٣٨٩ ع���ل���ى  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش  امل���دي���ري���ة 
وح���م���الت ، وأس���ف���ر ال��ت��ف��ت��ي��ش ع���ن حت���ري���ر ٣٥٩ 
محضر ملنشآت مخالفة ، كما مت بحث ١٠٧ شكوى 
، ومت تسويتها بالكامل وديًا ، وفى مجال السالمة 
 ، منشأة   ٢٧٠ على  التفتيش  مت  املهنية  والصحة 
وإع��ادة التفتيش على ٢١٣ منشأة أخ��رى ، وأسفر 
التفتيش عن حترير  ١٦٩ محضر سالمة وصحة 
مهنية و ٦٧ غلق إداري ، كما مت بحث ٢٤ شكوى ، 

وعقد ١٤ ندوة توعية.
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»القوى العاملة« تنفي 
صرف 500 جنيه معاشا 
للعمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة: التفتيش على 71813 
منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة »كورونا«

عقد البرنامج التدريبى لوحدة المساواة
 بين الجنسين بـ 4 محافظات بالقوى العاملة

عييييقييييدت وحيييييييدة املييييييسيييييياواة بييييين اجليينييسيين 
الييييبييييرنييييامييييج الييييتييييدريييييبييييى الييييييرابييييييع ألعييييضيييياء 
اليييييييوحيييييييدات الييييفييييرعييييييييية مبيييييدييييييرييييييات الييييقييييوى 
وبورسعيد،  الشرقية،   مبحافظات   العاملة 
واإلسيييمييياعيييييييلييييييية، والييييسييييويييييس حييييييول الييينيييوع 
االجتماعى واملساواة بن اجلنسن فى العمل 

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وقييييييد حييييرصييييت اليييييوحيييييدة عيييليييى أن يييشييمييل 

اليييبيييرنييياميييج اليييتيييدرييييبيييى اليييتيييعيييرييييف بييياليييوحيييدة 
واختصاصاتها  لها  املنشئ  الييييوزارى  والييقييرار 
وعرض اخلطة التنفيذية للوحد ، والتعرف 
للنوع  الرئيسية  واملناهج  املفاهيم  أهييم  على 
االجييتييميياعييى والييعييمييل الييائييق ، وأهيييم املعايير 
العمل الدولية واالتفاقية ١١١بشان التمييز، 
واالتفاقية ١٠٠بشان املساواة، واالتفاقية ١٥٦ 

بشأن العمال ذوى املسؤوليات العائلية.

تابع وزير القوى العاملة محمد 
العمليات  غرفة  خييال  من  سعفان 
الييييدائييييميييية امليييشيييكيييلييية بييييييديييييييوان عيييام 
الييييييوزارة وجييميييييع مييديييريييات الييقييوى 
العاملة على مستوى 27 محافظة 
اإلجييراءات االحترازية املطبقة من 
حلماية  منشأة  و8١3  ألفا   7١ قبل 
إجييراءات  اتباع  عن  فضا  العمالة، 
الييوقيياييية الييشييخييصييييية مييين ميياسييكييات 
وقفازات، وذلييك من خال مفتشى 

العمل والسامة والصحة املهنية.
وأظيييهيييرت الييتييقييارييير الييييييواردة من 
املديريات أنه مت التفتيش ومتابعته 
ألفا  اإلجيييراءات االحترازية فى 7١ 
و 8١3 مييصيينييعييًا وشيييركييية عييلييى مييدى 
االحترازية  لييإجييراءات  كاملة  سنة 
عييلييى مييسييتييوى املييحييافييظييات، والييتييى 
الييفييتيياح  الييرئيييييس عييبييد  شيييدد عليها 
الييسيييييسييى بييييضييييرورة اتيييخييياذ أقييصييى 
درجييييييييييات احلييييميييياييييية ليييليييعيييميييال فييى 
مييواجييهيية فيييييروس كييورونييا املستجد 

)كوفيد-١9(.
وجاءت محافظة قنا فى مقدمة 
 9383 على  بالتفتيش  املحافظات 
وسيييوهييياج    ،٦89٥ واملييينيييييييا   مييينيييشيييأة، 
ودمياط    ،4342 والقليوبية    ،٥٦78
والبحيرة    ،398٥ والشرقية   ،4٠٦8
والييقيياهييرة   ،342٥ والييغييربييييية    ،3938
2398، وكفر الشيخ  224١، واألقصر 

 ،2٠98 واإلسيييمييياعيييييييلييييييية   ،  2١3٦
 ،2٠٦8 وأسيييييوط   ،2٠9٥ والدقهلية 
 ،2٠٥9 واجليييييزة   ،2٠٦٠ وبييورسييعيييييد 
وامليينييوفييييية  مييطييروح 2٠37،  ومييرسييى 

2٠٠7، وبنى سويف ١٥٥٠.
العشرين  الييتييرتيييييب  فييى  وجيييياءت 
عييييييلييييييى مييييييسييييييتييييييوى املييييييحييييييافييييييظييييييات 
سيناء  وجيينييوب   ،١4١٠ اإلسكندرية 
 ،١2٥8 اجلييييديييييد  واليييييييييوادى   ،١399
وأسييوان 87٦،  والبحر األحمر 992، 
والفيوم 7٥7، والسويس ٦٥8 منشأة 

.
وأظهرت التقارير أن هذه املنشآت 
تيييطيييبيييق اإلجيييييييييييييراءات االحييييتييييرازييييية 
مهمات  وتيييوافييير  دورى  تييطييهييييير  مييين 
للعمال. املهنية  والصحة   السامة 
وأكيييد وزيييير الييقييوى الييعييامييليية ضيييرورة 
فييييور  ميييشيييكيييلييية  أى  مييييييع  الييييتييييعييييامييييل 
حييدوثييهييا، ووضييييع اآلليييييييات الييازميية 

لتخطى تلك األزمة.
كييييمييييا تيييييابيييييع سييييعييييفييييان اجلييييييييدول 
والتعقيم  للتطهير  املحدد  الزمنى 
الييوزارة ومديرياتها، وحتديد  داخل 
الييييكييييميييييييييات املييييطييييلييييوبيييية وحيييصيييرهيييا 
التعقيم  يييكييون  بييحيييييث  وتييوفيييييرهييا، 
كييييل 24 سييياعييية ميينييعييا ألى  واليييييييرش 
تييؤثيير عييلييى العاملن  تييداعيييييات قييد 

واملواطنن.

من  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وي  وزارة  ح���ذرت 
جديد من أساليب النصب التي يديرها 
على  ال���وزارة  باسم  األش��خ��اص،  بعض 
صفحات التواصل االجتماعي، واملواقع 

اإللكترونية املزيفة .
ما نشر علي صفحات  ال��وزارة   ونفت 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي  ب��ص��رف 500 
غير  للعمالة  دائ���م  كمعاش  جنيه  

املنتظمة .
وت��ه��ي��ب ال�����وزارة ب��امل��واط��ن��ن ع��دم 
على  تنشر  بيانات  أي  وراء  االنسياق 
هذه املواقع والصفحات الوهمية والتي 
واألخبار  البيانات  بعض  بنشر  تقوم 
املغلوطة والتي ال متس احلقيقة بصلة، 
الرسمية  بياناتها  تنشر  ال���وزارة  وأن 
وصفحتها  ال����وزارة  م��وق��ع  خ��ال  م��ن 

الرسمية.
صفحة  متتلك  أنها  ال���وزارة  وأك��دت 
رسمية على موقع التواصل االجتماعي 
القوى  “وزارة  اسم  حتت   »facebook«
العاملة املصرية” وحتمل شارة التحقق 
معتمدة،  رسمية  كصفحة  ال��زرق��اء 
www. فضا عن موقع الوزارة الرسمي

. manpower.gov.eg
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صرف 3.4 مليون جنيه إعانات 
طوارئ لـ 2661 عامال بالمؤسسة 

الثقافية والجامعة العمالية

 32 شركة تشارك فى ندوة السالمة ببورسعيد

سعفان يتابع الدورات التدريبية بالمحافظات.. وبدء 
التدريب المهني للفتيات علي 3 مهن  بالوادي الجديد

يييتييابييع مييحييمييد سييعييفييان وزييييير اليييقيييوي الييعييامييليية سير 
باملحافظات،  املهني  التدريب  مبراكز  التدريب  عملية 
وكذلك بوحدات التدريب املتنقلة يف إطار مبادرة »حياة 
السيسي،  عييبييدالييفييتيياح  الييرئيييييس  أطلقها  الييتييي  كييرمييية« 
وجنييوع  قيييرى  يف  مستقبلك«  »مهنتك  مييبييادرة  وضييميين 
املييحييافييظييات، لييلييوصييول لييلييشييبيياب قيييرب مييحييل إقامتهم 
وتأهيلهم على املهن املطلوبة لسوق العمل، مما يسهم 

يف تشغيل الشباب وخفض معدالت البطالة.
وأعييليين اليييوزيييير عيين بيييدء الييييييدورات الييتييدريييبييييية اليييييوم 
األحيييييد لييلييفييتيييييات مبيييراكيييز اليييتيييدرييييب املييهيينييى الييتييابييعيية 
 ، الييييوادي اجلييديييد  العاملة مبحافظة  الييقييوى  ملييديييرييية 
ومنها  مركز موط بالداخلة ، ومركز الفرافرة ، ومركز 
على  باريس  عمل  ومكتب   ، باخلارجة  املهني  التدريب 
مهن التفصيل واحلياكة ، واملشغوالت اليدوية ، وصنع 

السجاد والكليم.
مدير  طليب  حسن  أحييمييد  قييال  السياق   نفس  ويف 
املديرية : إنه جاري تنفيذ دورة تدريبية للفتيات على 
لقرى  املييحييلييييية  بييالييوحييدة  واخلييييياطييه  التفصيل  مهنة 
الييشييركيية ٥٥ مبييركييز اخليييارجييية ضييميين ميييبيييادرة »مهنتك 

مستقبلك« .
وأشار مدير املديرية إلي أن التدريب يتم على أيدي 
مدربن متخصصن فى املهن التى يتم التدريب عليها 
، كما يتم اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية من أعمال 
الييتييطييهييييير، وضييمييان الييتييبيياعييد اجلييسييدي وتيييوزييييع أدوات 
الييدورات  املتدربن على  ، وتقسيم  احلماية الشخصية 

التدريبية للوقاية من فيروس كورونا املستجد.

نظمت مديرية القوى العاملة 
ببورسعيد ندوة حول نشر ثقافة 
الييسيياميية والييصييحيية املييهيينييييية عن 
اإلحيييصيييائيييييييات اليينييصييف سيينييوييية، 
حيييضيييرهيييا لييفيييييف ميييين مييسييؤولييى 

السامة فى  32 شركة .
مدير  السنجابى  السيد  وأكييد 
املييييديييييرييييية أهيييمييييييية نيييشييير ثييقييافيية 
واليييييسيييييامييييية واليييييصيييييحييييية وعيييميييل 
اإلحيييصيييائيييييييات الييينيييصيييف سيينييوييية 
بيييطيييرييييقييية صييحيييييحيية واحلييييييرص 
عيييليييى اليييقيييييييام بييالييكييشييف الييطييبييى 
الدورى على العاملن بالشركات، 
وتأثير ذلك على اقتصاد مصرنا 
احلييبيييييبيية واحلييييرص عييلييى حقوق 
اليييعييياميييلييين عييينيييد تيييعيييرضيييهيييم ألى 

إصابة أو مرض مهنى .
وقييييييييييام بيييييشيييييرح كيييييييفييييييية عييمييل 
اإلحييييييصييييييائيييييييييييييات اليييكيييييييميييييييائيييى 
فييياييييز شيييحييياتييية رخييييييا، كيييميييا قييامييت 
بعمل  زيييد  أبييو  عبير  الكيميائية 
أربيييييع ورش عييمييل عييين إحييصييائييييية 
إصييييييابييييييات الييييعييييمييييل، واألميييييييييراض 
املييهيينييييية، واحلييييييييوادث اجلييسيييييميية، 
األمييييييييييراض الييييعييييادييييية واملييييزميييينيييية، 

وشارك فيها كل املتدربن. 

وافيييييق مييحييمييد سييعييفييان وزيييييير اليييقيييوى الييعييامييليية 
الييطييوارئ  إعييانييات  إدارة صيينييدوق  ورئيييييس مجلس 
ألييفييًا و 294  للعمال على صييرف 3 ميياييين و 478 
جيينيييييًهييا مييين اليييصييينيييدوق بييييالييييوزارة ليييي 2٦٦١ عييامييا 
العمالية  واجلامعة  العمالية  الثقافية  باملؤسسة 
نييظييًرا لييلييظييروف االقييتييصييادييية الييتييى متيير بها وفًقا 

للكشوف الواردة واملعتمدة من التأمينات.
الييطييوارئ  وأوضيييح سعفان أنَّ صيينييدوق إعييانييات 
بييييالييييوزارة ميينييشييأ بيييغيييرض مييسييانييدة امليينييشييآت الييتييى 
تييتييوقييف عيين صيييرف أجيييور عييمييالييهييا، بسبب ظييروف 
اقيييتيييصييياديييية أمليييييت بيييهيييا حيييتيييى تييتييخييطييى األزميييييييات 
االستثمارات  زييييادة  وبالتالى  اإلنييتيياج،  واسييتييمييرار 
العمال  وتعويض  االقتصادية،  التنمية  وحتقيق 
فييى امليينييشييآت املييتييعييثييرة وغييييير اليييقيييادرة عييلييى صييرف 
أجيييورهيييم ومييسيياعييدتييهييم عييلييى مييواجييهيية متطلبات 

املعيشة حلن حتسن األحوال املالية للمنشأة.
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نقابة »الهندسية« تعقد مؤتمر سالمة العاملة وسالمة الوطن  بأسوان

ال���ع���ام���ة  اخ���ت���ت���م���ت  النقابة 
الهندسية  بالصناعات  للعاملني 
مؤمترها  والكهربائية  واملعدنية 
ال��ذى عقد حت��ت ع��ن��وان »سالمة 
ال��ع��ام��ل وس��الم��ة وط���ن« برئاسة 
املهندس خالد الفقى نائب رئيس 
االحت������اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال 
م��ص��ر ورئ���ي���س ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة، 
ال�����ذى اس��ت��م��ر ي���وم���ني ب��ال��ش��رك��ة 
امل���ص���ري���ة ل��ل��س��ب��ائ��ك احل��دي��دي��ة 
بادفو - أسوان بالتعاون املؤسسة 
القدرات  وبناء  للتنمية  العربية 
ب��رئ��اس��ة ال��دك��ت��ورة دال��ي��ا املصرى 

رئيس مجلس إدارة املؤسسة.
وك������ان وزي������ر ال����ق����وى ال��ع��ام��ل��ة 

محمد  أن���اب  ق��د  سعفان  محمد 
ع���ب���د ال�����وه�����اب م����دي����ر م���دي���ري���ة 
ال�����ق�����وى ال���ع���ام���ل���ة ب�����أس�����وان ف��ى 
ح���ض���ور اف���ت���ت���اح امل����ؤمت����ر، ح��ي��ث 
نشر  أهمية  كلمة الوزير  أكد  فى 
ثقافة وسلوك السالمة والصحة 
املهنية فى املجتمع، ملا لها من دور 
كبير فى احلفاظ على رأس املال 
املعدات  على  واحلفاظ  البشري، 
وأدوات اإلن��ت��اج، مب��ا ل��ه م��ن أكبر 

األثر على ازدهار االقتصاد.
وق������ال ال�����وزي�����ر: إن األه������م ف��ى 
»س��الم��ة ال��ع��ام��ل وس��الم��ة وط��ن« 
ه�����و ت���رس���ي���خ م���ف���ه���وم ال���س���الم���ة 
وتوريثها  وذوي��ه��م،  ال��ع��م��ال  ل��دى 

ألب����ن����ائ����ه����م ش�����ب�����اب امل���س���ت���ق���ب���ل، 
وسواعد مصر القادمة، وحتقيق 
ذل�������ك امل����ف����ه����وم ع����ل����ى امل���س���ت���وى 
املكان  وف��ى  والعملى  الشخصى 

الذى يعمل به الشخص .
وك�������ان امل���ه���ن���دس ع���ي���د م��ه��ل��ل 
وال��ع��ض��و  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
امل�����ن�����ت�����دب ل����ل����ش����رك����ة امل����ص����ري����ة 
ل��ل��س��ب��ائ��ك احل���دي���دي���ة وأع���ض���اء 
العامة،  للنقابة  اإلدارة  مجلس 
وق��ام بشرح  قد رحبوا بالضيوف 
للشركة  اإلن��ت��اج��ي��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
بها  امل��وج��ودة  التطوير  وم��راح��ل 
وب���ح���ض���ور امل���ح���اس���ب أب���وامل���ج���د 
م����ف����ت����اح ال����ع����ض����و ال���ت���ن���ف���ي���ذى 

ل�����ش�����رك�����ة ال�����ن�����ص�����ر ل���ل���ت���ع���دي���ن، 
عن  نائبا  كمال  محمد  والعقيد 
امل��س��ت��ش��ار ال��ع��س��ك��رى مل��ح��اف��ظ��ة 
اللطيف  ع��ب��د  وف��ت��ح��ى  أس������وان، 
وعبد  اإلسكندرية،  عمال  نقيب 
ال���رح���م���ن ع���ب���د ال���غ���ن���ى األم����ني 
ال��ع��ام ل��ل��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة، ووح��ي��د 
ع��ث��م��ان أم���ني ال��ص��ن��دوق، ون��وب��ى 
ال��ن��ق��اب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي���س  رزق 
ل���ش���رك���ة ال���س���ب���ائ���ك احل���دي���دي���ة 
وأع������ض������اء ال���ل���ج���ن���ة ال���ن���ق���اب���ي���ة 
من  ل��ف��ي��ف  بالشركة، وبحضور 
ال���ق���ي���ادات ب��ال��ش��رك��ة ال��ع��ام��ل��ني 
مب����رك����ز   VIp مب������رك������ز  وذل�����������ك 

التدريب بالشركة بادفو.

 أشادت النقابة العامة للعاملني بصناعات 
اجلمل  املنعم  عبد  برئاسة  واألخ��ش��اب  البناء 
مبوقعها  لألسمدة  الدلتا  شركة  تطوير  بقرار 

احلالي مبدينة طلخا يف محافظة الدقهلية.
ووج����ه ع��ب��د امل��ن��ع��م اجل��م��ل رئ��ي��س ال��ن��ق��اب��ة 
واألخشاب  البناء  بصناعات  للعاملني  العامة 
ال��ت��ه��ن��ئ��ة ال���ى ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني ب��ش��رك��ة ال��دل��ت��ا 
النقابة  واعضاء  ادارة  مجلس  وإل��ى  لألسمدة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام��ل��ني ب��ال��ك��ي��م��اوي��ات ع��ل��ي ق���رار 
اس��ت��ئ��ن��اف ت��ط��وي��ر ش��رك��ة ال��دل��ت��ا ع��ل��ي أرض��ه��ا 
، الف��ت��ا ال���ي ان ال���ق���رار ي��ع��د ان��ت��ص��ار ألع��ض��اء 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��اب��ي واالس��ت��ج��اب��ة مل��ط��ال��ب��ه يف 
احل�������رص ع���ل���ي ص����ال����ح ال����ش����رك����ات ال��وط��ن��ي��ة 

والعاملني بها .
واض������اف ان ق�����رار رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء 
ي���ك���ش���ف ع����ن أم����ان����ة ال����ع����رض ألزم�������ة ال���دل���ت���ا 
لألسمدة والتي أكدت انحياز الرئيس السيسي 
 ، العاملني  ال��ي  م��دب��ول��ي  وال��دك��ت��ور مصطفي 

الى  دائ��م��ا  حتتاج  الوطنية  القضايا  ان  الفتا 
رؤية واضحة وحلول خارج الصندوق وجميعها 
القيادة  أم��ام  القضية  أمانة يف عرض  تتطلب 

السياسية .
يذكر  أن النقابة العامة للعاملني بصناعات 
اجلمل  املنعم  عبد  برئاسة  واألخ��ش��اب  البناء 
نائب رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر 
، أعلنت منذ بداية أزمة شركة الدلتا لالسمدة 
عن تضامنها الكامل مع كافة مطالب النقابة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام��ل��ني ب���ال���ك���ي���م���اوي���ات ب��ت��ط��وي��ر 
وحتديث شركة الدلتا لالسمدة وتشغيلها علي 
أرضها ، وعدم اغالقها او نقلها الي السويس، 
وااللتزام بقرارات اجلمعية العمومية االخيرة 
والشركة القابضة للكيماويات بالتطوير علي 

أرض الشركة بطلخا .
وأوض�����ح�����ت ال���ن���ق���اب���ة ال����ع����ام����ة ل��ل��ع��ام��ل��ني 
تضامنها  أن  واألخ����ش����اب  ال��ب��ن��اء  ب��ص��ن��اع��ات 
ترسيخ  هو  بالكيماويات  العاملني  نقابة  مع 

البناء واالخشاب : 
مبروك للدلتا لألسمدة .. قرار صائب يعكس رؤية الرئيس للصناعة الوطنية

عبداملنعم الجمل
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القوى العاملة تشارك في المرحلة الثالثة من االستراتيجية 
الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026  

 أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة 
وك���ي���ل أول ال�������وزارة م���دي���ر م��دي��ري��ة ال��ق��وى 
ب��ال��ق��اه��رة م��ح��م��د ط��ه للمشاركة  ال��ع��ام��ل��ة 
وآليات  العمل احل��ر  يف مؤمتر ح��ول ثقافة 
ت����ط����وي����ره، ض���م���ن امل����رح����ل����ة ال���ث���ال���ث���ة م��ن 
للشباب  املصرية  الوطنية  االستراتيجية 
وزارة  تعدها  وال��ت��ي   2026-  2021 وال��ن��شء 
ال��ش��ب��اب وال���ري���اض���ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل��ع��ه��د 
ال���ع���رب���ي إلع�������داد ال����ق����ي����ادات ب���األك���ادمي���ي���ة 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ن��ق��ل 

البحري وصندوق األمم املتحدة للسكان.
أقيم املؤمتر بنادي املؤسسة االجتماعية 
ال��ع��م��ال��ي��ة ب��ح��ض��ور أش�����رف ص��ب��ح��ى وزي���ر 
ال���ش���ب���اب وال����ري����اض����ة، وم���ح���م���د وه�����ب اهلل 
االجتماعية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
ال��ع��م��ال��ي��ة، واألم����ني ال��ع��ام الحت����اد ن��ق��اب��ات 

عمال مصر.
وش����ارك يف ال��ل��ق��اء أع��ض��اء احت���اد شباب 
اجليزة،  ال��ق��اه��رة،  محافظات:  م��ن  العمال 
ال��غ��رب��ي��ة، امل��ن��وف��ي��ة، اإلس��ك��ن��دري��ة، ال��ف��ي��وم، 
امل��ن��ي��ا، أس��ي��وط، س��وه��اج، ق��ن��ا، أس����وان، بنى 
القليوبية،  رم���ض���ان،  م��ن  ال��ع��اش��ر  س��وي��ف، 
جنوب  اإلسماعيلية،  الدقهلية،  البحيرة، 

سيناء، شمال سيناء  .
ويف كلمته أوضح الدكتور أشرف صبحي 
للوطن  الداعمة  القوة  هم  مصر  شباب  أن 
يف شتى املجاالت، وتولى القيادة السياسية 

برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى 
بالشباب  بالغًا  اهتمامًا  اجلمهورية  رئيس 
امل���ص���ري، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��دري��ب��ه��م، وتنمية 

مهاراتهم، ومتكينهم يف شتي القطاعات.
وأك���د س��ع��ى ال�����وزارة ن��ح��و اس��ت��ث��م��ار جهد 
الشباب، والتعرف على مطالبهم ورغباتهم، 
وت��ن��ف��ي��ذه��ا م���ن خ���الل ب���رام���ج وم��ش��روع��ات 
الف��ت��ًا  ال���واق���ع،  أرض  ع��ل��ى  فعلية  تنفيذية 
إلى أن ال��وزارة تعكف خالل اآلون��ة الراهنة 
ع���ل���ى حت���دي���ث االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
للشباب املصري من خ��الل دراس��ة مسحية 
ول��ق��اءات  آرائ��ه��م،  واستطالع  الشباب،  على 
نقاشية حوارية معهم يف أنحاء اجلمهورية 

كافة .
م����ن ج���ان���ب���ه أوض������ح م��ح��م��د ط����ه م��دي��ر 
بالشباب  االه��ت��م��ام  ي��ؤك��د  م��ا  أن  امل��دي��ري��ة 
اه������ت������م������ام ال������رئ������ي������س ال����س����ي����س����ي ب����ت����ل����ك 
ال��ش��ب��اب،  ع���ام   2016 ع���ام  الفئة،  وإطالقه 
فضال عن إطالق املوقع اإللكترونى ملشروع 
»بنك املعرفة«، وهو ما حتقق بالفعل بعقد 
م��ؤمت��ر ال��ش��ب��اب ب��ش��رم ال��ش��ي��خ حت��ت شعار 
� ان��ط��ل��ق« ال���ذى ج��ع��ل م��ن��ه الرئيس  »أب����دع 
ت��رج��م��ة فعلية ل���وع���ده، وه���و م��ا ي���دل على 
بهذه  امل��ح��دود  غير  املصرية  ال��دول��ة  اقتناع 
الشريحة التى متثل بحق عصب املجتمع، 
التهميش  م��ن  طويلة  لفترة  ع��ان��ت  وال��ت��ى 

والتجاهل واإلقصاء .

م���ب���ادئ ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��اب��ي يف ال����دف����اع عن 
حقوق العمال ، واميانا بأهمية وحدة وتكامل 
احل���رك���ة ال��ع��م��ال��ي��ة يف ال���دف���اع ع���ن م��ق��درات 
ال��ش��رك��ات الوطنية  ال��وط��ن واحل���ف���اظ ع��ل��ي 

التي ستظل حائط الصد يف كل األزمات .
وك���ان  هشام ت��وف��ي��ق وزي���ر ق��ط��اع األع��م��ال 
ال��ع��ام ، ق��د أعلن ع��ن االس��ت��ق��رار على تطوير 
م���ص���ان���ع ش���رك���ة ال���دل���ت���ا ل���ألس���م���دة ال��ت��اب��ع��ة 
يف  الكيماوية  للصناعات  القابضة  للشركة 
محافظة  يف  طلخا  مبدينة  احلالي  موقعها 

الدقهلية.
 وأوض���ح  أن ه��ذا ي��أت��ي يف ض��وء التواصل 
ال��دك��ت��ور مصطفى م��دب��ول��ي  وال��ت��ن��س��ي��ق م��ع 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال��������وزراء، ح��ي��ث مت ال��ت��واف��ق 
مع  الشركة،  أرض  على  املصانع  تطوير  على 
استغالل  مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض 
ال��ش��رك��ة ال��ب��ال��غ��ة ن��ح��و 299 ف��دان��ا ف��ى إق��ام��ة 

مشروع سكن بديل للعشوائيات.



العمل مايو 2021 202

»األشخاص ذوو اإلعاقة البصرية بين 
التأهيل والتشغيل« في ندوة  بأسيوط 

ش��ارك��ت م��دي��ري��ة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ب��أس��ي��وط وم��رك��ز رؤي����ة ل��إع��اق��ة 
ل��إع��ام  ال��ن��ي��ل  م��رك��ز  ال��ت��ى نظمها  التثقيفية  ال���ن���دوة  ال��ب��ص��ري��ة يف 
بأسيوط التابع للهيئة العامة لاستعامات بعنوان »األشخاص ذوو 

اإلعاقة البصرية بني التأهيل والتشغيل »  بقاعة املركز.
املكتسبات  على  التي ترتكز  املهمة  بعض  النقاط  الندوة  وتناولت 
ال��ت��ي ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا ذوو اإلع����اق����ة ال��ب��ص��ري��ة يف ض����وء دس���ت���ور 2014، 
أرض  البصرية على  اإلعاقة  ب��ذوي  اخل��اص   )10( رق��م  وتفعيل قانون 
مزاولة  م��ن  لتمكينهم  ذوي الهمم  تأهيل  ض���رورة  ع��ن  فضاً  ال��واق��ع، 

مهامهم املختلفة.
اإلع��اق��ة  ذوي  األط��ف��ال  الدولة لدمج  ج��ه��ود  ال��ن��دوة  تضمنت  كما 
البصرية  اإلع��اق��ة  ذوي  لتأهيل  اإلجراءات الازمة  وأه��م  املجتمع  يف 

للعمل يف وظائف تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم.
العاملة  القوى  ال���وزارة مدير مديرية  ح��ازم علي حسن وكيل  وأك��د 
ال���ازم  امل���ه���ارات  أه���م  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  إل���ى  الندوة تهدف  أن  ب��أس��ي��وط 

اكتسابها لدخول سوق العمل لذوي اإلعاقة البصرية.
اجلامعة،  وخريجي  البصرية  اإلعاقة  من ذوي  ع��دد  الندوة  حضر 

وممثلي وسائل اإلعام املحلي بأسيوط.

 ، بسوهاج  العاملة  القوي  مديرية  نظمت 
للسكان،  القومي  املجلس  ف��رع  مع  بالتعاون 
وص�����ن�����دوق م���ك���اف���ح���ة اإلدم���������ان وال���ت���ع���اط���ي، 
ندوة   31 واملسيحي  اإلس��ام��ي  الدين  ورج��ال 

توعوية  حتت شعار: »ال للمخدرات« .
التدريب  مبركز  اخلتامية  ال��ن��دوة  أقيمت 
املهني بسوهاج،  وشاركت فيها جميع اإلدارات 
وم��ك��ات��ب ال��ع��م��ل،  بهدف إل��ق��اء ال��ض��وء على 
بأشكالها  املخدرات  وتعاطي  اإلدم��ان  ظاهرة 
املختلفة، وذلك بحضور الدكتور هشام أحمد 
أبوزيد مدير املديرية، والعميد أحمد  املشنب 
ب��وزارة  امل��خ��درات  ملكافحة  العامة  اإلدارة  م��ن 
ال��داخ��ل��ي��ة ، وال��دك��ت��ور أك����رم  ال���ص���اوى مدير 
مستشفى األمراض النفسية وعاج اإلدمان 
املجلس  ف��رع  رئيس  نائب  ال��ن��ادي  ،  وحمدي 

ال��ق��وم��ي ل��ل��س��ك��ان ، وال��ش��ي��خ اس��م��اع��ي��ل من 
دانيال  والقمص  بسوهاج  ،  األوق���اف  علماء 

أيوب ممثا عن الكنيسة . 
وق���ال م��دي��ر امل��دي��ري��ة : إن ال���ن���دوات القت  
جت��اوب��ًا وت��رح��ي��ب��ا م��ن احلضور  ل��ب��ي��ان األث��ر 
السيئ لتعاطي املخدرات بكافة أشكالها علي 
ارتفاع معدالت اجلرمية وعلي  اإلنتاج وعلي 
ال��ص��ح��ة وع��ل��ي األس����رة وامل��ج��ت��م��ع ، وأس��ف��رت 
ال��س��ي��ئ  منها: األثر  ال���ت���وص���ي���ات  م����ن  ع�����دد 
إلدم����ان امل���خ���درات ع��ل��ي ال���ق���درة ع��ل��ي العمل 
وال��ت��دري��ب،  التشغيل  ف���رص  واإلن���ت���اج وع��ل��ي 
العمل  أثناء  واملخدرة  املسكرة  امل��واد  وتعاطي 
العامل  وفقد  العمل   إنهاء عقد  مبررات  من 
العمل  للمادة 69 من قانون  لوظيفته  طبقا 

12 لسنة 2003 .

ك��م��ا أوص�����ت ب���خ���ط���ورة ت��ع��اط��ي امل���خ���درات 
علي الفرد واملجتمع وتأثيرها على منظومة 
األس��رة  ودور   ، املجتمع  يف  األخ��اق��ي��ة  القيم 
األب��ن��اء  ل��دى  األول  ال��ص��د  ح��ائ��ط  باعتبارها 
عن طريق االكتشاف املبكر لإدمان ، وضرورة 
ت��ص��ح��ي��ح امل��ف��اه��ي��م امل��غ��ل��وط��ة ع���ن ال��ت��ع��اط��ي 
مثل  للمخدرات  عرضة  األك��ث��ر  الفئات  ل��دى 
)ال��س��ائ��ق��ني - ال��ع��م��ال يف خ��ط��وط اإلن��ت��اج - 

الطلبة.. الخ ( .
 وأك������دت ح���رم���ة ك���اف���ة أن������واع امل����خ����درات يف 
اإلس��ام ويف كافة الشرائع السماوية ملا فيها 
من ضرر وإفساد للصحة واملجتمع ، وضرورة 
لهذه  للتصدي  املعنية  اجل��ه��ات  كافة  تكاتف 

الظاهرة التي انتشرت يف الفترة األخيرة.

تحت شعار:
 »ال للمخدرات« ..

القوي العاملة بسوهاج 
تنظم 31 ندوة توعوية
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الصفحة 
األخيرة 

يكتبها : عبد املعطى أحمد

الكبير عبد الرحمن األب��ن��ودى ه��ذا الوصف  أت���رك للشاعر  ال��ك��رمي   م��ع ح��ل��ول شهر رم��ض��ان 
الشاعرى البديع الستقبال الشهر الفضيل : »كل الشهور  متضى مبا لها وما عليها، إال هذا الشهر 
تدخل  ال  أطعمة  عن  بحثا  البشر  وي��ه��رول  بإسمه،  الدنيا  فتضج  صامتا  مجيئه  عن  يعلن  ال��ذى 
الدور إال من أبوابه، ويلبس اجلميع أثواب الصالح والدعاء، ويلتزمون باملناسك، ويتغيرون وكأنهم 
قليل  منذ  ك��ان��وا  وق��د  حريرية،  بأجنحة  يرفرفون  اخل��ف��اف،  كالفراشات  شرانقهم  م��ن  يخرجون 
يتزاحمون ويتصارعون بأصواتهم اخلشنة ونظراتهم املعادية، وكأن الشهر جاء ليغسل األبدان من 
أتربة األيام وتفاصيل الصراع من أجل االستحواذ والهيمنة، فإذا بالظالم عادل، والقاتل يسلك 

سلوك القتلى، وتلفظ اجليوب ما بها لتقام موائد للذين ميضون العام على حلم بطونهم«.
التراويح بنصف  إذا كانت الظروف قد اقتضت تقليص زمن خطبة اجلمعة، وحتديد صالة   
أب��واب اخلير قد أغلقت. يقول نبينا صلى  ساعة فقط فى رمضان بسبب كورونا فهذا اليعنى أن 
أب��واب اخلير كثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، واألم��ر باملعروف  إن  اهلل عليه وسلم: 
والنهى عن املنكر، وإماطة األذى عن الطريق، وسماع األصم، وهداية األعمى، وتوجيه املستدل على 
حاجته، والسعى بشدة ساقيك مع اللهفان املستغيث، والتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا 
كله صدقة منك على نفسك. فعلينا أن نبذل طاقتنا ووسعنا فى املتاح من عمل اخلير، والسيما 

إطعام اجلائع، وكساء العارى، ومداواة املريض، وتفريج كروب املكروبني.
 املياه ذكرت فى القرآن الكرمي 32مرة، واليابسة ذكرت 13مرة، فيكون املجموع 45مرة، وإذا قسمنا 
32 على 45 فى 100 تكون النسبة: 71،11%، وإذا قسمنا 13 على 45 فى 100 تكون النسبة %28،88. 

حقيقة ذكرها القرآن الكرمي قبل 14 قرنا!
 عن اإلمام على رضى اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: أول ماخلق اهلل القلم، ثم 
قال له: لتخط كل شىء إلى يوم القيامة من خلق أو أجل أو رزق أو عمل إلى ماهو صائر عليه من 

جنة أو نار ثم خلق العقل. فأكمل الناس عقال أخوفهم هلل عز وجل .
 هل ميكن أن نرى فى املوسم الدرامى الرمضانى هذا العام مسلسال دينيا، أو مسلسال يتناول 
شخصية وطنية، أو سيرة ذاتية عن أحد الرموز املصرية، وهى نوعيات من األعمال نفتقدها على 

الشاشات منذ فترة برغم أهميتها وضرورتها فى املجتمع.؟
 عن أبى موسى األشعرى قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: مثل املنافق الذى اليقرأ 
القرآن كمثل احلنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. احلنظل نبات برى ينمو فى الصحراء العربية 
والهندية وأغصانه متتد مفترشة األرض وثماره شديدة املرارة، وهو ملني قوى جدا قد يؤدى للقىء 

حتى أنها قد تقتل لذا ال يستعمل إال من الظاهر.
 قال تعالى: »وم��ا يكذب به إال كل معتد أثيم« فما الفرق بني »املعتد« و«األث��ي��م« ؟ املعتد: فى 

أفعاله، واألثيم: فى أقواله وفى كسبه .
 أول امرأة ضربت عنقها صبرا هى امرأة املختار أسماء بنت النعمان بن بشر، وأول امراة عبأت 
الطيب والعطر هى شميلة بنت جنادة بنت أبى أزهر، وكانت زوجة نصر بن حجاج بن عالط البهزى، 

وتعد من أجمل النساء.
 يقول فولتير: إن فعل اخلير هو أعظم عبادة ميكن أن تقدمها إلى اهلل .

 هناك أنواع من املال ال جتب فيها الزكاة وهى: دور السكن، وأثاث املنزل، وثياب البدن، ودواب 
الركوب، وسالح االستعمال، واألوانى إذا لم تكن من الذهب والفضة واجلواهر كالزبرجد واللؤلؤ 
والياقوت ونحوها إذا لم تكن للتجارة، وآالت الصناعة، وكتب العلم إذا لم تكن للتجارة، وكان مالكها 

من أهل العلم .
أق��وال عمر بن اخلطاب رض��ى اهلل عنه: ال تصاحب الفجار فتتعلم من فجرهم واعتزل   من 

عدوك واحذر صديقك إال األمني .

 أصبح البعض الي��رون شيئا 
س��وى الرغبة ف��ى احل��ص��ول على 
م��اف��ى أي����دى اآلخ���ري���ن ال لشىء 
سوى أنهم يرونهم سعداء، بينما 
ال  احلقيقية  ب��ال��س��ع��ادة  ال��ش��ع��ور 
ي��أت��ى م��ن خ��الل م��ا ميلكونه من 
ث����روة، ب��ل ه��و نتيجة اإلح��س��اس 
ب��ال��س��الم ال���داخ���ل���ى م���ع ال��ن��ف��س 
ك���م���ا ف���ع���ل امل���ت���س���ول، ل�����ذا ل��ي��ت��ن��ا 
من���أ ق��ل��وب��ن��ا ب��ال��رض��ا وب��ال��س��الم 
الداخلى مع النفس حتى نشعر 

بالسعادة احلقيقية .
نعيش  أم  لنعيش  ن��أك��ل  ه��ل   
ل���ن���أك���ل؟ وه������ل م������لء امل����ع����دة ه��و 
ال���ه���دف األول م���ن احل���ي���اة وه��ل 
ال��ل��س��ان وظ��ي��ف��ت��ه ف��ق��ط ال��ت��ذوق 

واملضغ ؟
 مل�����اذا أش����م رائ���ح���ة اس��ت��غ��ن��اء 
املهارات، ويجلسون على دكة  عن 
ويتركون  أو يروحون  االحتياطى 
مالعب اإلعالم جليل شاب؟ وهل 
أنا عندى انفلونزا وأنفى مسدود 

بسبب كورونا ؟!
 ه��ل امل��ج��ام��الت حتميك من 
غ��دة  أن����ت  ل��ل��ت��اف��ه  ت��ق��ول  األذى؟ 
يالذكائك،  للغبى  وت��ق��ول  ع��ق��ل، 

وأسأل: هل الصدق منجى ؟
  هل السعادة هى تعاسة أقل 
أم  هنية  لقمة  أم  أفضل  مناخ  أم 
صحة جيدة أم عدالة اجتماعية 
أم حب معمر أم قيراطني حرية ؟
 يارب التدعنى أصاب بالغرور 
ب��ال��ي��أس  أص����اب  إذا جن��ح��ت، وال 
بأن  دائ��م��ا  ذك��رن��ى  ب��ل  إذا فشلت، 
تسبق  التى  التجارب  هو  الفشل 

النجاح . 



اللواء / طارق الفقى

مستشفي طيبة 
رويال سوهاج

محمد محمود سعفان

مستشفي طيبة رويال تتقدم بخالص التهنئة

 للواء طارق الفقى محافظ سوهاج

ومحمد محمود سعفان وزير القوي العاملة 
وألهالى سوهاج الكرام

 مبناسبة العيد القومي ملحافظة سوهاج

  ومبناسبة هذه االحتفالية يعلن مجلس 
إدارة مستشفي رويال عن وجود

»مركز دار الكلى واملسالك البولية«
أول مركز متخصص فى أمراض وجراحات 
الكلى واملسالك البولية فى صعيد مصر .
# طوارئ طيبة رويال 24 ساعة معاك
دمتم أصحاء أيها الشعب السوهاجي
مع حتيات مجلس إدارة مستشفي طيبة رويال

العنوان : سوهاج – طريق سوهاج أخميم – برج طيبة
ت : 01127903333-0934611002-0934611001
العيادات اخلارجية ت :0934611003 اخلط الساخن 15411

يتقدم مجلس إدارة مدارس ايلييت سكولز الدولية
بأسمى آيات التهانى إلى أهالى محافظة سوهاج

وإلى اللواء / طارق الفقى
محافظ سوهاج

 وجميع القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية
واألمنيةواألمن القومى بالمحافظة

 كما تتقدم بالتهنئة إلى
محمد محمود سعفان

وزير القوى العاملة
ود.هشام أبو زيد

وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج
كما تتقدم بالتهنئة إلى
د.عربى أبو زيد أبو غزالى

مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج
أ.أمين متام عبدالرحيم

مدير إدارة سوهاج التعليمية
وإدارة التعليم اخلاص وعلى رأسها مدير إدارة التعليم اخلاص

أ.رومانى يوسف يعقوب
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»HO group«   مجموعة املتحدة للصيادلةGROUP
HO

للصيدلي  املقدمة  اخلدمات  تطوير  إطار  يف 
للصيادلة  املتحدة  املصري، نظمت مجموعة 
مبحافظة  كبرى   احتفالية   ”HO«
وشركات  الصيادلة  فيها  التقي  األقصر  
التعاون  سبل  لطرح   ، الشخصية  العناية 
الصيدلي  بني  القصوى  واالستفادة  بينهم 

والشركات الكبرى ، حضر عدد كبير من 
وأسوان  األقصر  مبحافظة  الصيادلة 

تبادل  املؤمتر  تناول  حمادي  وجنع 
من  واملطورة  اجلديدة  األفكار 
وكذلك   “  HO“ مجموعة  قبل 
علي  تساعد  التي  البرامج  طرح 
 ، والبرمجة  الصيدليات  تطوير 

التي تقدمها شركات الدكتور “حسام 
عمر”

 للنهوض باقتصاديات الصيادلة والعمل علي 
تنمية املوارد اخلاصة للصيدلي .

”HO“ كان برنامج
وصل  قد  للصيادلة  املتحدة  للمجموعة  املطور 
عدد مشتركيه  لـ10,000 عميل، كما عقد مؤمتر 
يعتبر األول من نوعه بسوق الدواء املصري، ونال 
إعجاب العمالء املشاركني وكبرى شركات األدوية 

والعناية الشخصية

إدارة  الدكتور حسام عمر رئيس مجلس  قال 
جديدة  فكرة  املؤمتر  إن  املتحدة  شركات 
الصيدلي  مساندة  علي  تقوم  ومبتكرة 
األول  املقام  يف  وتهدف  أداءه  وتطوير 
الصيدلي  بني  للتعاون  فكرة،  تقدمي  إلى 
والشركات املوردة يف سوق الدواء واملستلزمات 
العناية الشخصية ، وحتقيق أقصى استفادة 
ما  كل  علي  االطالع  إلي  باإلضافة  ممكنة، 

هو جديد يف سوق الدواء واملستلزمات.
لتحسني  مستمرة  بصورة  يهدف  وانه 
ورفع مستوى  املصرى،  الصيدلي  اقتصاديات 
خالل  من  للمريض،  املقدمة  اخلدمة 
متطور  تكنولوجي  نظام  على  االعتماد 
للقضاء علي مشاكل االدوية وهو منظومة  

“امليكنة”

مجموعة شركات االهرام للبالستيك
د. هاني حليم - رئيس مجلس االدارة

د. ماجد حليم - نائب رئيس مجلس االدارة
د. امجد حليم - نائب رئيس مجلس االدارة 

د.هاني حليم اللواء طارق الفقى محمد محمود سعفان

تتقدم بالتهنئة الي  اللواء  طارق الفقى محافظ سوهاج

ومحمد محمود سعفان وزير القوي العاملة
و  د. هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج

وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية مبحافظة سوهاج .. وإلي أهالى سوهاج الكرام
مبناسبة العيد القومي ملحافظة سوهاج وعيد العمال
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كما تتقدم بخالص التهنئة إلى

محمد محمود سعفان 
وزير القوي العاملة

و اللواء طارق الفقى 
محافظ سوهاج

 وألهالى سوهاج الكرام

 مبناسبة العيد القومي ملحافظة سوهاج
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تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة

الدكتورة  منال عوض  محافظ دمياط

ومنىاالطروشى مدير مديرية القوى العاملة بدمياط
وإلى جميع القيادات الشعبية  والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب دمياط  الكريم 

بمناسبة  العيد القومى للمحافظة وعيد العمال

اللجنة النقابية بالصيادين بعزبة البرج 
ورأس البر بدمياط

محمد سعفان

رئيس اللجنة
حمدى محمد الغرباوى 

أمين الصندوق
أسامة على عبد النور

األمين عام
أحمد محمد كند

الدكتورة منال عوض

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة

الدكتورة  منال عوض  محافظ دمياط

ومنىاالطروشى مدير مديرية القوى العاملة بدمياط
وإلى جميع القيادات الشعبية  والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب دمياط  الكريم 

بمناسبة  العيد القومى للمحافظة وعيد العمال

اللجنة النقابية لعمال صناعة االثاث  بدمياط

رئيس اللجنة

فوزي الشامى
أمين الصندوق

أحمد زكريا االمام
األمين عام

السيد البدرى

الدكتورة منال عوضمحمد سعفان

اللجنة النقابية المهنية 
لعمال النقل والمواصالت  

بدمياط
تهنئ شعب مصر
 وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

و محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

الدكتورة منال عوض 

 محافظ دمياط
ومنىاالطروشى

 مدير مديرية القوى العاملة بدمياط

الدكتورة منال عوض محمد سعفان

فوزي الشامى

أمين الصندوق

احمد عزيز حامد
األمين العام

وليد حلمى الشربينى

نائب الرئيس 

عصام السيد علي

عضو مجلس اإلدارة
عبدة عبدة أحمد

رئيس اللجنة

عبدالله حافظ السعيد  خضر 

م . أمين الصندوق

طه عوض أبوبكر
م . األمين العام

محمود موسى على

عبدالله حافظ السعيد

سليامن أبو املعاطى داود

المشرف العام 

سليمان أبو المعاطى

وتهنئة الى شعب مصر وعمال مصر 

بمناسبة عيد دمياط القومى

نائب رئيس اللجنة

محمد السعيد
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ناصر محمد عبدالعليم

على عبد النبى على

رئيس اللجنة 

ناصر محمد عبدالعليم
 أمين الصندوق 

وحيد محمد شحاتة
األعضاء : وليدمحمد محمدغنيمى - صدام ربيعى صديق - محمود أحمد محمود - أحمد صالح رشدى 

- أحمدعيد محمد حسن – على مصطفى محمدين مصطفى - محمد مصطفى محمدين مصطفى

األمين العام

على عبد النبى على

اللجنة النقابية املهنية  للعاملني  بالنقل البرى  بأسيوط

تتقدم اللجنة بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
 رئيس اجلمهورية

على كل مابذله من جهد للقضاء على فيروس كورونا بتوجيهاته الثاقبة للقوات املسلحة والشرطة فى التعامل 
مع الفيروس قبل تفشيه وكانوا على عهدهم دائما.. حفظ اهلل مصر ورئيسها

كما تتقدم بخالص التحية إلى

محمد سعفان   وزير القوى العاملة 
النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

واللواء  عصام سعد  محافظ أسيوط

وجبالى محمد جبالى   رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر
واللواء مدير األمن ووكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط

ومدير إدارة مرور أسيوط ورئيس وحدة البحث الجنائى وجميع الضباط والصف والجنود وتخص بالشكر قائد المرور 
ووكيل االدارة ورئيس مباحث المرور  وجميع  العاملين  بالمرور لما يقومون به من خدمات ألعضاء النقابة

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر بمناسبة عيد العمال
وفقكم اهلل وسدد خطاكم جميًعا ملا فيه خير البالد والعباد

اللواء عصام سعد جبالى محمد جبالي

م. األمين العام

مصطفى محمد عبدالعال
م. أمين الصندوق 

مينا صالح مسعود صليب
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يسعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية 
وجميع العاملين بها

 أن يتقدموا بأسمى آيات التهنئة إلى

محمد سعفان
 وزير القوى العاملة

واللواء  عصام سعد
محافظ أسيوط

واللواء  أسعد الزكير  مدير أمن أسيوط
و اللواء  سكرتير عام المحافظة

و اللواء إيهاب الفقى مدير إدارة المرور 

والعميد  أحمد عيد عبدالجواد رئيس مباحث المرور
والعميد أ . ح .  وكيل وزارة التضامن االجتماعى

والدكتور حازم على حسن وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط
وإلى أهالينا بأسيوط

بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة وعيد العمال 
وتسهم الجمعية بدور كبير

 فى توفير وسائل النقل لخدمة المواطنين 
فى أنحاء المحافظة

رئيس مجلس اإلدارة

 يسرى سيد سند

الجمعية التعاونية اإلنتاجية 
لنقل الركاب بالسيارات 

بمحافظة أسيوط

اللواء  عصام سعد يسرى سيد سند

يسعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة  

المصنع وجميع العاملين بها

 أن يتقدموا بأسمى آيات التهنئة إلى

محمد سعفان وزير القوى العاملة
واللواء  عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى أهالينا بأسيوط

بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة وعيد العمال 

رئيس مجلس اإلدارة

 وعضو مجلس النواب

أحمد الشناوى

مصنع أبو تيج لألدخنة
اللواء  عصام سعد
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اللجنة النقابية لعمال النقل البرى 
منفلوط أسيوط

عضو
أحمد خالد محمد

رئيس اللجنة

صبرى علم الدين سلطان

م . األمين العام

محمود حسن سيد عبدالحافظ
 أمين الصندوق 

ممدوح راغب جرجس عزب
األمين العام

حافظ علم الدين عبد الحافظ 

م .  أمين الصندوق 

أسالم جالل أحمد رمضان

نائبا الرئيس 

عالء محمد عبدالبصير سيد - محمد عبد العال سيد 

مدير  مالى
شريف أحمد رمضان

صبرى علم الدين سلطان

برئاسة صبرى علم الدين سلطان

رئيس اللجنة
يتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى 
رئيس اجلمهورية

على كل مابذله من جهد للقضاء على فيروس كورونا 

كما يتقدم بخالص التهنئة القلبية إلى

محمد محمود سعفان  وزير القوى العاملة 
و اللواء / عصام سعد محافظ أسيوط

وجبالى محمد جبالى 
رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البرى 

وسكرتير عام المحافظة ورئيس مركز ومدينة منفلوط

 واللواء مدير أمن أسيوط ورئيس مرور أسيوط ورئيس وحدة مرور الشمال 

وفقكم اهلل وسدد خطاكم جميًعا ملا فيه خير البالد والعباد

وذلك مبناسبة عيد أسيوط القومى وعيد العمال

محمد محمود سعفاناللواء عصام سعد

محمد عبد العال سيد

ممدوح رأغب جرجس عزب

شريف أحمد رمضان

جبالى محمد جبالى 

بتوجيهاته الثاقبة للقوات املسلحة والشرطة فى التعامل مع الفيروس قبل تفشيه وكانوا على عهدهم 
دائما.. حفظ اهلل مصر ورئيسها
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الجمعية التعاونية اإلنتاجية 
لنقل البضائع بالسيارات

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
             محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 

 بمناسبة العيد القومى للمحافظة وعيد العمال

أسيوط : ٣٨ شارع فاروق كدوانى 
ت : ٣٠٤٣٦٩ - ٣٠٤٧١٦ - ٣٢٣٨٥٨ - ف: ٣٢٣٥٢٨

محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

شركة أسيوط للمصاعد 
تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية 
والهالى أسيوط  الكرام 

 بمناسبة العيد القومى للمحافظة وعيد العمال

شركة رزق اللـه
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الموزع المعتمد لشركة أورنج مصر  
لالتصاالت والشركة تطلب مندوبين 

مبيعات من الجنسين

مركز العيون الحديث

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
             محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار 

 بمناسبة العيد القومى للمحافظة وعيد العمال

محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

 بمناسبة العيد القومى للمحافظة وعيد العمال

شركة االندلس للصناعات الدوائية 
شركة مساهمة مصرية

تتقدم 
بأسمى آيات التهانى إلى 

أسيوط : تقاطع شارع يسرى راغب من ٢٦ يوليو 
برج سيدى جالل الدور الرابع - بجوار برج الزهور

مستشفيات الرحاب 
التخصصية

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار
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يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

والهالى أسيوط  الكرام 
بمناسبة 

 العيد القومى للمحافظة

أسيوط - شارع سيتى بجوار الجمعية الشرعية  متفرع من محمد على مكارم

شركة حسنى 
جروب للمقاوالت

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

والهالى أسيوط  الكرام 
بمناسبة 

 العيد القومى للمحافظة

ريداج  لطحن الغالل

يتقدم مجلس االدارة 
طارق محمد يوسف وسيد محمد فايز 

 بأسمى آيات التهانى إلى 
             محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

أسيوط - مدينة الصفا الصناعية - بنى غالب م : ٠١٠٠٣٣٠٠٤٤٧ - ٠١٠٠٤٤٠١٨٦٩ - ٠١٠٠٣٣٠٠٢٢١

شركة الصفا إلنتاج 
القطن الطبى

يتقدم مجلس االدارة 
 بأسمى آيات التهانى إلى 

             محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

شركة بالك هورس للمكرونة
 والصناعات الغذائية مصنع مكرونة جنة

يتقدم مجلس االدارة 
 بأسمى آيات التهانى إلى 

             محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

على فاضل أحمد هدية
 رئيس مجلس اإلدارة

مستشفى طيبة

بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

والهالى أسيوط  الكرام 
بمناسبة 

 العيد القومى للمحافظة

يتقدم
 أ . د. عمر محمد على

أستاذ طب وجراحة العيون كلية طب جامعة أسيوط
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الشركة العالمية لمواد البناء 
والكيماويات

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

والهالى أسيوط  الكرام 
بمناسبة  

 العيد القومى للمحافظة وعيد العمال

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

والهالى أسيوط  الكرام 
بمناسبة 

 العيد القومى للمحافظة وعيد العمال

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة  العيد القومى للمحافظة

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 

 بمناسبة العيد القومى للمحافظة وعيد العمال

مستشفى دار العظام

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة  العيد القومى للمحافظة وعيد العمال

المركز االمريكى للتعليم المستمر

مع حتيات 
م. ديفيد رفعت حكيم - حكيم رفعت حكيم

المنطقة الصناعية - مدينة الصفا- أسيوط 
ت: 4970002-4970001\088 فاكس 4970003

شركة نفرتيتى للمواد الغدائية

محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة  العيد القومى للمحافظة
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الشركة العالمية للمطاحن

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
             محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 
بمناسبة

 العيد القومى للمحافظة وعيد العمال

المدينة الصناعية - بنى غالب

مركز طيبة لليزك وجراحات 
القرنية

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة العيد القومى لمحافظة

١١ ش نزيه خليفة المتفرع من ش المحافظة

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
اللواء عصام سعد  محافظ أسيوط

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة  العيد القومى للمحافظة

الشركة الدولية للمطاحن

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 
بمناسبة

 العيد القومى للمحافظة

محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

الجمعية التعاونية االنتاجية
 لالنشاء والتعمير بأبوتيج

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

المصرية لإلستثمار العقارى

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار
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تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة  العيد القومى للمحافظة

إيجى أب

المركز التخصصى للحروق 
بأسيوط

والهالى أسيوط  الكرام 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

شارع العطيفى مدينة المعلمين أسيوط

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

محمد سعفان 
 وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية 

والتنفيذية بالمحافظة 

الراهب القمص 
سرابيون المحرقى

مدير مستشفى سانت ماريا بأسيوط

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
             محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية 

والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

أسيوط - ١١شارع  الحكمدار 
م : ٠١٢٢٨١٨٢٥٦٤ - ٠١٠٦٨٥٤٩٠١٢ - ف : ٢٣١٥٤٢٤ - ٠٨٨

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة العيد القومى لمحافظة

ديرا هاوس لإلستثمار العقارى 

والمقاوالت والمصاعد 
ش .م .م

مصنع حلويات اإلسراء
يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 
بمناسبة

 العيد القومى للمحافظة

 أسيوط

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة  العيد القومى للمحافظة
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 يتقدم األستاذ حسن إمام محمود النشار
وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجمعية العمومية والعاملين 

بجميع مشروعات الجمعية وفروعها 
بالتهنئة إلى شعب مصر وإلى فخامة الرئيس 

عبد الفتاح السيسي 
رئيس الجمهورية

على كل مابذله من جهد للقضاء على فيروس كورونا بتوجيهاته الثاقبة للقوات 
املسلحة والشرطة فى التعامل مع الفيروس قبل تفشيه وكانوا على عهدهم دائما.. 

حفظ اهلل مصر ورئيسها
وتتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد  محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 
وأهالى أسيوط الكرام

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

رئيس مجلس اإلدارة 
حسن إمام محمود النشار

جمعية رجال أعمال أسيوط..عطاء ونماء
محمد محمود سعفاناللواء عصام سعد
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 يتقدم 
السيد عبد الصبور محمد 

رئيس مجلس اإلدارة بالتهنئة إلى شعب مصر
وإلى فخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسي
 رئيس الجمهورية

 وإلى محمد سعفان 
 وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد 

 محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية 

بالمحافظة  وأهالى أسيوط الكرام

بمناسبة

العيد القومى للمحافظة

شركة
 مطاحن األخوة المتحدون

اللواء  عصام سعد

أسيوط - أبو تيج - المنطقة الصناعية بالزرابى 
 ب >ض ٣٩٧ س .ت ٤٣٩٣ ت : ٠٨٨٢٤٩٥٠٠٢٤

رئيس مجلس اإلدارة 

السيد عبدالصبور محمد 

تتشرف بعرض التالى 
انطالقا من سياسة الدولة فى تشجيع القطاع الخاص، ليساهم فى عملية 

التنمية االقتصادية واالجتماعية وإيجاد فرص عمل مناسبة للشباب. 
فى عام 1٩٩٠ تم إنشاء شركة هاى كير للعمل فى مجال الحراسة ونقل 
األموال .أسيوط هى المقر الرئيسى لها وفى خالل الفترة التالية اتسع 

نشاطها فى هذه المجاالت لثقة العمالء فيها، فامتد نشاطها من 
اإلسكندرية حتى السد العالى بطاقة بشرية كبيرة، وإسهاما من الشركة 

فى المحافظة على أموال الدولة والمؤسسات واألفراد فقد قامت الشركة 
بإنشاء فرع جديد لتأمين ونقل األموال بين البنوك والشركات والمصانع 

وكافة الجهات العاملة فى هذا المجال، وذلك لحمايتها أثناء تحركها من أى 
اعتداءات تلحق باألموال سواء من أشخاص خارجين على القانون أو خالفه.

تتقدم بخالص التهنئة إلى أهالى وعمال أسيوط الكرام

وإلى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية

 والتنفيذية والسياسية بالمحافظة بمناسبة

 العيد القومى ألسيوط وعيد العمال

أسيوط برج المروة شارع الجمهورية
ت : ٠٨٨٢٠٦١٥٥٨ - ٠٨٨٢٠٦١٥٥٧ - ٠٨٨٢٠٦١٥٥٦ 

فاكس : ٠٨٨٢٠٦١٥٩٧ - عمليات ٠٨٨٢٠٦١٨٨٦

رئيس مجلس اإلدارة 

م. مرسى عبد الرحمن مرسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 م. ماجد جيد عبد المسيح
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اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط 

عاطف زكريا صليب

أحمد حشمت محمود الدكتور محمد زين الدين اللواء  عصام سعد

 أرشف رمضان متام

إبراهيم غالب

رمضان طه عبد الحق

وائل فاروق إبراهيم

أنطونيوس إرسائيل شكر الله

أحمد محمد ترىك

محفوظ رمضان عبد الحى

ربيع دوينى محمد

عىل عبد الباسط

تتقدم بأسمى آيات التهنئة
 إلى أهالى أسيوط الكرام وإلى

محمد سعفان 
وزير القوى العاملة

والدكتورة هالة زايد
 وزيرة الصحة والسكان

واللواء  عصام سعد
 محافظ أسيوط

والدكتور محمد زين الدين حافظ
 وكيل وزارة الصحة بأسيوط

على عبد الباسط
 رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية

مديرى اإلدارات الصحية بالمستشفيات
 وقيادة المديرية وجميع العاملين بها 

ووحداتها بالمحافظة بالتهنئة
بمناسبة 

عيد المحافظة القومى وعيد العمال
وتعاهد اللجنة النقابية جميع العاملين على مواصلة العمل 

والجهد من أجل خدمتهم وحل مشاكلهم وتحسين 
مستوى الخدمة

رئيس اللجنة 

أحمد حشمت محمود

األعضاء : أشرف رمضان تمام – ربيع دوينى محمد – أحمد محمد محمد – كريم أحمد 
بخيت – محفوظ رمضان عبد الحى – رمضان طه عبد الحق 

 أمين الصندوق 

أنطونيوس إسرائيل شكر الله
األمين العام

عاطف زكريا صليب

نائبا الرئيس

وائل فاروق إبراهيم – القذافى عبد الرحمن محمد

مستشار اللجنة

إبراهيم غالب

القذاىف عبد الرحمن محمد

العمل220 مايو ٢٠٢١   



اللجنة النقابية للعاملين بشركة مطاحن مصر  الوسطى 
بقطاع أسيوط والوادى الجديد

اللواء عصام سعد محمد سعفان م. محمد مصطفى حسني

سعد عبد املعطى

أحمد توفيق محمد

تهنئ فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

على كل مابذله من جهد للقضاء على فيروس كورونا بتوجيهاته الثاقبة للقوات 
المسلحة والشرطة فى التعامل مع الفيروس قبل تفشيه وكانوا على عهدهم 

دائما.. حفظ الله مصر ورئيسها
 كما تتقدم بتحية حب وتقدير وإعزاز باسم العاملين

 بشركة مطاحن مصر الوسطى قطاع أسيوط والوادى الجديد

للنقابى محمد سعفان وزير القوى العاملة

واللواء  عصام سعد  محافظ أسيوط
وأهالينا بأسيوط وإلى

 شعب مصر األبى وعماله الشرفاء واألوفياء

بمناسبة عيد المحافظة القومى وعيد العمال
وتشيد اللجنة بالتعاون البناء مع السيد رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

وبرئاسة األستاذ مدحت أحمد الجبالى  رئيس القطاع
لتحقيق أقصى معدالت اإلنتاج واألداء وتحقيق مصالح العاملين وتجدد اللجنة 

العهد على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن

رئيس اللجنة

محمد مصطفى حسين 

األعضاء : أحمد محمد توفيق - عثمان أحمد عبد المولى

 حسام الدين عبدالرحمن - محمود زيدان - محمد جمال

 أمين الصندوق 

مصطفى حمدى

األمين العام

سعد عبد المعطى
نائب الرئيس

إيهاب حسن عبدالسالم

م .  أمين الصندوق 

أحمد محمد على محمد

إيهاب حسن عبدالسالم

 عثامن أحمدمصطفى حمدى عبدالحميد

م . األمين العام

رمضان عيد طالبة
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مصطفى مصطفى أحمد

تتقدم بتحية حب وتقدير وإعزاز باسم

 أسرة العاملين بجامعة األزهر بأسيوط إلى

فضيلة اإلمام االكبر الدكتور أحمد الطيب  شيخ االزهر الشريف

واللواء  عصام سعد  محافظ أسيوط

وأ . د.  محمد حسين المحرساوى  رئيس جامعة االزهر

واللواء  محمد عبد الملك  نائب رئيس الجامعة فرع قبلى

و هشام عبد العزيز رئيس النقابة العامة
وإلى شعب مصر األبى وعماله الشرفاء األوفياء

بمناسبة

 عيد المحافظة القومى وعيد العمال

األعضاء :   جمال كمال عباس - محمد بكرى أحمد - محمد حسين أبوالعال - 

محمد محمود حسن - مصطفى مصطفى أحمد 

رئيس مجلس اإلدارة

إيهاب عبدالصبور ضيف
 أمين الصندوق 

عمر على حماد
األمين العام

خالدأحمد محمود

عمر عىل حامد

محمد محمود حسنمحمد حسني أبوالعال

خالدأحمد محمود

محمد بكرى أحمد

اللجنة النقابية للعاملين 
 بجامعة األزهر بأسيوط

تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى 
رئيس اجلمهورية

هشام عبد العزيزأ . د .محمد حسني املحرصاويفضيلة اإلمام األكبر الدكتور احمد الطيب أ . د . محمد عبد امللكاللواء  عصام سعد

على كل مابذله من جهد للقضاء على فيروس كورونا بتوجيهاته الثاقبة للقوات املسلحة والشرطة فى 
التعامل مع الفيروس قبل تفشيه وكانوا على عهدهم دائما.. حفظ اهلل مصر ورئيسها

إيهاب عبدالصبور ضيف
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اللجنة النقابية للعاملين بالتربية والتعليم بمحافظة أسيوط

تهنئ فخامة الرئيس 

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

على كل مابذله من جهد للقضاء على فيروس كورونا بتوجيهاته الثاقبة 
للقوات املسلحة والشرطة فى التعامل مع الفيروس قبل تفشيه وكانوا على 

عهدهم دائما.. حفظ اهلل مصر ورئيسها
 لتنعم مصر بالرخاء

كما يتقدم بخالص التهنئة القلبية إلى

 محمد سعفان وزير القوى العاملة 

و اللواء عصام سعد  محافظ أسيوط
وجبالى محمد جبالى رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

ومحمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
وجميع مديرى  العموم بالمديرية ومديرى اإلدارات التعليمية

وهشام عبد العزيز رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى
وهدى حسين محمود مدير عام الشئون المالية واإلدارية

وأهالينا بأسيوط وعمال مصر

بمناسبة عيد العمال والعيد القومى للمحافظة
رئيس مجلس اإلدارة

جمال محمد عبد الرحمن الشويخ

محمد عبد املحسنهدى حسني محموداللواء  عصام سعد عبداحلميد محمود

محمد عبد الوهاب محمد 

احمد عمر محمد عابد

محمد على سيد

فرحات محمد علىأحمد خلف عطية

أحمد بخيت محمد

عبداملنعم إبراهيم

عبدالرحمن حسن محمداحمد على إبراهيم

شعبان أبو ضيف أبو زيدحشمت عطا هلل

أعضاء مجلس اإلدارة :  أحمد بخيت عبدالعزيز - حشمت عطا الله ميالد - عبدالرحمن 
حسن محمد - شعبان أبو ضيف أبو زيد- أحمد على إبراهيم - أحمد خلف عطية

األمني العام 
عبداحلميد محمود محمد

نواب الرئيس
إسحاق على عليوة -فرحات محمد على - أحمد عمر محمد عابد-عبد المنعم إبراهيم على

أمني الصندوق 
محمد على سيد

م .أمني الصندوق 
محمد عبدالوهاب محمد

جمال محمد الشويخ
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جمعية سيدات األعمال  
أسيوط

اللواء  عصام سعد

تهنئ  شعب مصر

وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
وتؤكد دعمها الكامل للقوات المسلحة والشرطة للقضاء على فيرس كورونا 

وتناشد الشعب المصرى بتنفيذ اإلجراءات اإلحترازية

وتتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان  وزير القوى العاملة

اللواء  عصام سعد  محافظ أسيوط

وأهالى أسيوط الكرام

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

رئيس مجلس اإلدارة
نجوى عبدالله

نجوى عبدالله
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رئيس مجلس اإلدارة 

عماد السكرى - عادل السكرى

أسيوط المنطقة الصناعية الزرابى
القاهرة - إدارة المبيعات : ٤٩٩ شارع بورسعيد باب الشعرية 

ت : ٢٥٩٣٤٤٢٣ - فاكس ٢٥٩٢٢٥٢٠

السكرى بالست لصناعة مواد التغليف وطباعتها 
تهنئ  شعب مصر

وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى  

رئيس الجمهورية

ومحمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد  محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية  

والتنفيذية بالمحافظة 

وألهالى أسيوط الكريم

بمناسبة  العيد القومى للمحافظة
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حسني السعدى

تتقدم بخالص التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
على كل مابذله من جهد للقضاء على فيروس كورونا بتوجيهاته الثاقبة للقوات املسلحة والشرطة فى 

التعامل مع الفيروس قبل تفشيه وكانوا على عهدهم دائما.. حفظ اهلل مصر ورئيسها
كما تتقدم اللجنة بخالص التهنئة القلبية إلى

محمد محمود سعفان  وزير القوى العاملة 
و اللواء /عصام سعد  محافظ أسيوط

والدكتور حازم على حسن وكيل  وزارة القوى العاملة بأسيوط

مبناسبة عيد أسيوط القومى

عبداملنعم اجلملمحمد محمود سعفاناللواء عصام سعد

النقابة العامة
 لصناعات البناء واألخشاب

اللجنة النقابية للعاملني 
للبناء واألخشاب أسيوط

رئيس النقابة العامة

عبدالمنعم الجمل
رئيس اللجنة

حسين السعدى
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أسيوط  - مجمع الصناعات الصغيرة - الغريب - ساحل سليم قطعة 5
 خدمة العمالء ٠١٠٢٤٤٤٧٨٦٦ - ٠١٠٢٤٤٤٧٨٨٢

عىل عبدالله عىلاللواء عصام سعد

تتقدم بخالص التحية إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
 وإلى محمد سعفان   وزير القوى العاملة 

واللواء  عصام سعد  محافظ أسيوط

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

شركة الوادي للصناعات الغذائية
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ت : 22698580 – فاكس : 22698581
Email: geco_ gruppo2013@yahoo.com

ت : 01068587073-01010205647 -01020000744

جيكو جروب ألعمال النظافة
شركة مساهمة مصرية

محمد توفيق دياب
رئيس مجلس اإلدارة

السيد توفيق دياب 
مدير عام الشركة والعضو المنتدب

احمد توفيق دياب
نائب رئيس مجلس االدارة

مع تحيات
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املصنع األصلي للمالبس اجلاهزه 

اللواء طارق الفقى محمد محمود سعفان

يتقدم بالتهنئة الي  اللواء  طارق الفقى 
محافظ سوهاج

ومحمد محمود سعفان 
وزير القوي العاملة

و  د. هشام أبو زيد 
وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج

وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية مبحافظة سوهاج
 .. وإلي أهالى سوهاج الكرام

مبناسبة العيد القومي ملحافظة سوهاج وعيد العمال
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