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القوى الناعمة
طريق التنمية لمصر

» العمل«

مصر تسير على خطى التنمية وبناء اإلنسان، 
ن��ع��م ه��ى م��ع��رك��ة صعبة ت��دي��ره��ا ال��دول��ة ف��ى ظل 
إرادة  ولكن  املواطن،  يعانى منها  مشاكل وقضايا 
التغيير لألفضل هى كلمة السر فى معركة بناء 

اإلنسان املصرى اجلديد.
ومعركة النهضة ترتكز على السير فى محاور 
املشترك  واملواطن هو قاسمها  ومسارات متوازية 
وهدف التنمية وذلك بفعل وجود قيادة سياسية 
لتوفير  باإلنسان  لالرتقاء  والرؤية  اإلرادة  لديها 

احلياة الكرمية والالئقة للمصريني .
حتديات  أب��رز  من  اإلنسان  بصحة  فاالهتمام 
امل��ع��رك��ة ف��ك��ان��ت احل���م���الت وامل����ب����ادرات ل��الرت��ق��اء 
الفترة  م��دار  ال��دول��ة على  قامت  بصحته، كذلك 
ملواجهة  وس���اق  ق��دم  على  كبيرة  بجهود  امل��اض��ي��ة 
فيروس كورونا من خالل استحداث كافة الطرق 
املواطنني واحلد من اإلصابة  والوسائل حلماية 

بهذا الفيروس اللعني .
ك��م��ا خ��ط��ت ال���دول���ة خ���ط���وات واس���ع���ة إلع����ادة 
االس��ت��ق��رار وال��ش��ع��ور ب��األم��ن واألم����ان للمواطن 
وش���ع���ور امل����واط����ن ب����األم����ان ع��ل��ى ن��ف��س��ه وأس���رت���ه 
ال��ت��ق��دم وال��ت��ن��م��ي��ة، ه��ذا  وممتلكاته س��اع��د ع��ل��ى 
ب��ج��ان��ب ت��وف��ي��ر ال��س��ك��ن اآلم�����ن واآلدم�������ى وذل���ك 
ب��اس��ت��ب��دال امل��ن��اط��ق األك���ث���ر خ���ط���ورة وع��ش��وائ��ي��ة 

بسكن مناسب يسمح بحياة كرمية .
ب��اإلض��اف��ة ل��ل��م��ب��ادرات ال��رئ��اس��ي��ة م��ث��ل )ح��ي��اة 
كرمية( لالرتقاء بجودة حياة املواطنني وحتسني 
م���س���ت���وى م��ع��ي��ش��ت��ه��م وإط��������الق م���ع���اش »ت��ك��اف��ل 
وكرامة« الذى يقدم دعما نقديا ملحدودى الدخل، 
وفى مجال التعليم جند املشروع القومى لتطوير 
التعليم باإلضافة للتطوير والتحديث لكل أوجه 
احلياة ما بني بناء مصر احلديثة وتطوير الواقع 
وكهرباء  وك��ب��ارى  وط��رق  بنية حتتية  احلالى من 
وم����ي����اه وص������رف ص���ح���ى إل�����ى آخ�����ر اإلص����الح����ات 
واإلجن���������ازات وامل����ش����روع����ات ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��م��الق��ة 
لها  ك��ان  والتى  ال��دول��ة  بها  تقوم  التى  وامللموسة 

تأثير إيجابى مباشر على حياتنا جميعا . 
 والسؤال هل وصلنا إلى كل األهداف املرجوة؟ 

بالطبع ال.
ف�������الزال ه���ن���اك ال��ك��ث��ي��ر وال���ك���ث���ي���ر مم����ا ي��ج��ب 
املزيد  إل��ى حتقيق  تتطلع  ال��ي��وم  إجن���ازه، فمصر 
م��ن امل��ش��روع��ات التى تفتح أب���واب األم��ل والعمل 
سوى  أمامنا  والب��دي��ل  مستقبله  لبناء  لشبابها 
ال��ع��م��ل واإلخ�����الص ف��ي��ه م��ع ال��ي��ق��ني ب���أن ال��ق��ادم 
أف��ض��ل ب����إذن اهلل وب��ف��ض��ل وج����ود ق��ي��ادة سياسية 
والت��أل��و  أجلنا  م��ن  وتعمل  وبهمومنا   بنا  تشعر 
جهدا فى اتخاذ كافة القرارات واإلج��راءات التى 
وت��وف��ي��ر احلياة  اإلن��س��ان  إع���الء قيمة  م��ن شأنها 
الكرمية له بالتوازى مع قطار التحديث والتنمية 

وحتيا مصر.

عصر جديد للمصرى

السيسى يخصص 500مليون دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة
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سوف تظل مصر قلب العروبة النابض والسند احلقيقى 
للشعب الفلسطينى، واملدافع األول عن حقوقه املشروعة 
عبر التاريخ، وحقه فى تقرير مصيره واقامة دولته 
املستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، هذه حقيقة  سجلها 
التاريخ عبر عقود من الزمن.
التاريخ يسجل أن مصر كانت ومازالت هى احلاضن األكبر 
لقضايا العرب األشقاء، حيث سجل التاريخ ومنذ 1948 أولى 
صناع القرار املصرى اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية، 
وعبر أكثر من نصف قرن عملت الدولة املصرية على دعم 
احلقوق العادلة ألبناء الشعب الفلسطينى والتى على رأسها 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية 
على حدود 4 يونيو 1967، وتقريب وجهات النظر بني الفصائل 
الفلسطينية لتشكيل موقف وطني موحد.

مصـر السند الحقيقـــــــــــــــــى للشعب الفلسطينى
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بقلم :
رئيـس التحريـر

haithemsaad2014@gmail.com

 - الفلسطينى  احلوار  مصر  ترعى   2002 نوفمبر   11 ومنذ 
متكررة  جوالت  فى  القاهرة  فى  استضافته  وتتم  الفلسطينى 
بهدف مساعدة هذه الفصائل على حتقيق الوفاق الفلسطيني .
أصبحت  الرئاسة  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  تولى  ومنذ 
وأكد  السياسية،  القيادة  اهتمام  بؤرة  الفلسطينية  القضية 
جهودها  فى  مصر  استمرار  على  عدة  مناسبات  فى  الرئيس 
الدؤوبة جتاه القضية الفلسطينية، كونها من ثوابت السياسة 
الشعب  الستعادة  اجلهود  بذل  مواصلة  على  مشددًا  املصرية 
وفق  املستقلة  دولته  وإقامة  املشروعة  حقوقه  الفلسطيني 

مرجعيات الشرعية الدولية.
اإلسرائيلى  العدوان  اندالع  منذ  املصرية  اجلهود  وظهرت 
فى  األشقاء  عن  دفاعا  واحدة  حلظة  تتوقف  لم  التى  األخير 
فلسطني بهدف حقن دمائهم الطاهرة وانطالق عملية سياسية 

حقيقية تعيد لهم كامل حقوقهم .
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سمع  كله  العالم  اجلميع،  فسمعها  كلمتها  قالت  مصر  إذن 
الرئيس األمريكى جو بايدن أنه لوال اجلهود املصرية ما  تأكيدات 
كان نزيف الدم فى غزة توقف، ووجه الشكر للرئيس السيسى الذى 
اآلخرين أصحاب احلناجر  أحد من  يبذله  لم  ما  بذل من اجلهد 

الكاذبة .
لقد بات معروفا للجميع ما قامت به مصر.. وأن الدرس املستفاد 
مصر  قضية  وستظل  ومازالت  كانت  الفلسطينية  القضية  أن  هنا 
األولى ولن تتوقف مصر عن مساعيها إلحالل السالم وإقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة احلرة على حدود ما قبل حرب يونيو 1967.
الستقبال  رفح  معبر  بفتح  السيسى  الرئيس  قرار  جاء  كما 
القوافل  وإرسال  غزة  فى  الفلسطينيني  األشقاء  من  اجلرحى 
مصابى  أمام  املصرية  املستشفيات  وفتح  الطبية،  واملساعدات 
القصف اإلسرائيلي للمنازل واملنشآت والطرقات خير دليل علي ما 

تقدمه مصر للقضية الفلسطينية .
القمة  يف  مشاركته  -خالل  السيسي  الرئيس  تأكيدات  وجاءت 
األراضي  يف  األوضاع  تطورات  حول  اإلليزيه  بقصر  الثالثية 
الفلسطينية ،وذلك مع كٍل من الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، 
وامللك عبد اهلل الثاني بن احلسني، ملك اململكة األردنية الهاشمية، 
من  سبيل  ال  أنه  كونفرانس-  الفيديو  تقنية  عبر  شارك  والذي 
إنهاء الدائرة املفرغة من العنف املزمن واشتعال املوقف باألراضي 
الفلسطينية اال بإيجاد حل جذري للقضية يفضي إلى إقامة دولة 
بكامل  الفلسطيني  الشعب  بداخلها  ويتمتع  يعيش  فلسطينية 

حقوقه املشروعة كسائر شعوب العالم .
كما أكد الرئيس السيسي استمرار مصر ببذل قصارى جهدها 
من أجل وقف التصعيد املتبادل حاليًا، وذلك من خالل تكثيف 
الطرفني  ومع  املعنية،  الدولية  األطراف  كافة  مع  االتصاالت 
الفلسطيني واإلسرائيلي، مع دعم مصر لكافة اجلهود الدولية 
الرامية إلنهاء حالة التوتر احلالية واستعادة االستقرار واحلد 

من نزيف الدماء واخلسائر البشرية واملادية.

بكامله  الدولي  املجتمع  جهود  تكثيف  إلى  الرئيس  ودعا 
حلث إسرائيل على التوقف عن التصعيد احلالي مع الفصائل 
إلتاحة  وذلك  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  الفلسطينية 
الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء اجلهود الدولية يف تقدمي 

أوجه الدعم املختلفة واملساعدات للفلسطينيني.
وقد مت التوافق بني الزعماء علي تركيز جهودهم ومساعيهم 
الشركاء  مع  واملشاورات  االتصاالت  بإجراء  املشتركة  السياسية 
الدوليني من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكري 

يف االراضي الفلسطينية.
الرئيس  أوفد  الشأن  هذا  يف  املصري  التحرك  إطار   ويف 
واألراضي  إسرائيل  إلى  املستوى  رفيع  أمنيا  وفدا  السيسي، 
اإلعمار  وإعادة  النار  إطالق  وقف  تثبيت  لبحث  الفلسطينية، 
ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع 

غزة.
االنقسام  إنهاء  جهود  لدفع  الوفد  السيسي،  الرئيس  ووجه 
الفلسطيني، مؤكدا أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان 
موجها  الوفد  وفلسطني،  إسرائيل  بني  التصعيد  تكرار  عدم 
أهمية  مؤكدا  الفلسطيني،  اإلنسان  بناء  جهود  لدفع  املصري 
اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بني اسرائيل 

وفلسطني.

 وأخيرا ..
إن املبادرة املصرية التى أطلقها الرئيس السيسى بتخصيص 
500 مليون دوالر العادة اعمار قطاع غزة هى أفعال وليست 
أقوال، وترسل رسالة إلى العالم أجمع وإلى جميع الدول 
العربية واملهتمني بالقضية الفلسطينية أن فلسطني فى 
القلب، ويجب على اجلميع التكاتف من أجل إعادة إعمارها 
وتخفيف املعاناة عن الشعب الفلسطينى.
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ف����ى ب����داي����ة االج����ت����م����اع رح����ب����ت وزي������رة 
بوزير  االق��ت��ص��ادي��ة  والتنمية  التخطيط 
وأش��ادت   ، سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى 
ب��ج��ه��ود ال������وزارة ف���ى ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة فى 
العديد  فى  التخطيط  وزارة  مع  التعاون 

من املوضوعات املشتركة .
وقامت وزيرة التخطيط ، بعرض جدول 
والقضايا  وامل��وض��وع��ات  اإلجتماع  أعمال 
إعادة  ق��رار  ، ومنها  التي سيتم مناقشتها 
تشكيل املجلس القومي لألجور ، وطلبات 
ب����ع����ض اجل�����ه�����ات ب����خ����ص����وص ال�����ع�����اوات 
ال��دوري��ة ، وحت��دي��د احل��د األدن���ى لألجور 

فى القطاع اخلاص.
ون�����وه�����ت ال������وزي������رة إل������ى أن������ه مت ع��ق��د 
اجتماعني للمجلس فى 7 نوفمبر 2019 ، 
و13 يناير 2020 ،  والذي مت االتفاق فيهما 
على أن يكون املعيار األساسي فى حتديد 
احلد االدني مقابل ساعات العمل ، ولكن 
إنتشار  بسبب  ال��ق��رار  ب��ه��ذا  العمل  تعطل 
االقتصاد  على  وتأثيراتها  كورونا  جائحة 
املصري واقتصاديات العالم كله ، وضرورة 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ع��م��ال وامل���ؤس���س���ات بكل 

أشكالها فى مختلف القطاعات  .
واستعرضت الوزيرة قرار رئيس مجلس 
ال��وزراء  ، والذى يختص املجلس القومي 
ل���ألج���ور ب���وض���ع ح���د أدن�����ى ل���ألج���ور على 
املعيشة  تكلفة  ي��راع��ى  ال��ق��وم��ي،  امل��س��ت��وى 
والعوامل االقتصادية بالدولة ومستويات 
اإلنتاجية واخ��ت��اف احل��د األدن��ى لألجر 
أن حتديده يتوقف  إقليم آلخ�ر طاملا  من 

ع��ل��ى م��س��ت��وى امل��ع��ي��ش��ة واألس����ع����ار يف كل 
إق���ل���ي���م وك����ذل����ك يف م��خ��ت��ل��ف األن���ش���ط���ة 
ال��ص��ن��اع��ي��ة واخل���دم���ي���ة، وم��راج��ع��ة احل��د 
األدن������ى ل���ألج���ور ب��ن��ه��اي��ة ك���ل س��ن��ة م��ال��ي��ة 
م���ع األخ�����ذ يف االع���ت���ب���ار ت���ط���ور ال���ظ���روف 

االقتصادية واالجتماعية .
ووف���ق���ًا ل���ق���رار رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء 
ي��ش��ك��ل امل��ج��ل��س م���ن ب���ني أع��ض��ائ��ه جل��ان��ًا 
فرعية لدراسة املوضوعات على ان يراعي 
التمثيل الثاثي املتساوي أطراف العمل 
ال���ث���اث ) ح��ك��وم��ة - أص���ح���اب أع���م���ال - 
مم��ث��ل��ى ال���ع���م���ال ( ف���ى ت��ش��ك��ي��ل ك���ل تلك 

اللجان .
كما مت عرض تشكيل املجلس وعضويته 

والتى حددها القرار وهم :
أو  وظ���ائ���ف���ه���م  ب���ح���ك���م  أع�����ض�����اء   أوال: 

خبراتهم :
- وزير القوى العاملة أو من ينوب عنه .

- وزير املالية أو من ينوب عنه .
أو  الداخلية  والتجارة  التموين  وزي��ر   -

من ينوب عنه .
- وزير قطاع األعمال أو من ينوب عنه .

- وزي����ر ال��ت��ض��ام��ن االج��ت��م��اع��ي او من 
ينوب عنه .

- رئيس املجلس القومي للمرأة .
- رئيس اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء .
- رئ���ي���س اجل����ه����از امل����رك����زي ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م 

واإلدارة .
الدكتورة حنان حسني رمضان نظير   -

االقتصاد  بكلية  املساعد  االقتصاد  أستاذ 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة .

السعيد  ال��س��ام  عبد  منى  ال��دك��ت��ورة   -
أستاذ االقتصاد باجلامعة األمريكية .

- منى عبد احلميد احمد عامر خبير 
اقتصادي .

- عبد احلميد قطب سيد أحمد وكيل 
اللجنة  ورئيس  العاملة  القوى  وزارة  أول 

التشريعية بالوزارة سابقا .
منظمات  ميثلون  أع��ض��اء  ستة   : ثانيًا 
أص������ح������اب األع�������م�������ال ت����خ����ت����اره����م ت��ل��ك 

املنظمات.
ث��ال��ث��ًا : س��ت��ة أع���ض���اء مي��ث��ل��ون االحت���اد 
ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات ع���م���ال م��ص��ر ي��خ��ت��اره��م 

االحتاد.
استمرار  التخطيط  وزيرة  اقترحت  كما 
رؤس�����اء ال��ل��ج��ان امل���ح���ددة ف���ى امل��ج��ل��س مع 
ت��غ��ي��ي��ر أع����ض����اء ت���ل���ك ال���ل���ج���ان ، وت��ف��ع��ي��ل 
لتوقف  نظرًا  القادمة  الفترة  فى  أعمالها 
كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  االجتماعات 

املستجد .
واق����ت����رح وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة أن يتم 
حتديد مواعيد دورية إلجتماعات اللجان 
ب��ش��ك��ل م��ن��ظ��م ، وع���ل���ى ك���ل رئ���ي���س للجنة 
أن ي��ق��وم ب��ت��ح��دي��د م��واع��ي��د االج��ت��م��اع��ات 
ال���دوري���ة للجنة امل��ن��وط ب��ه��ا م��ع االع��ض��اء 
وتقدمي تقارير بأعمالها وما توصلت إليه 

فى تلك االجتماعات .
للطلبات  بالنسبة  سعفان أنه    وأوضح 
امل��ق��دم��ة م��ن بعض اجل��ه��ات وال��ت��ي تخص 

بمشاركة وزير القوى العاملة
 المجلس القومي لألجور يحيل نسبة عالوة القطــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الخاص للجنة األجور والعالوات التخاذ قرار بشأنها

شارك محمد 
سعفان وزير القوى 

العاملة  ، عبر تقنية 
الفيديو كونفرنس 
، االجتماع الدوري 

للمجلس القومي 
لألجور ، برئاسة 

الدكتورة هالة 
السعيد وزيرة 

التخطيط والتنمية 
االقتصادية ، 

وبحضور الدكتور 
على مصيلحى وزير 

التموين وأعضاء 
املجلس املحددين 

فى قرار رئاسة 
مجلس الوزراء ، 

بشأن إعادة تشكيل 
املجلس القومي 

لألجور وحتديد 
اختصاصاته .
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إلغاؤها  أو  منها  واإلعفاء  الدورية  العاوة 
نظرًا لعدم قدرة تلك اجلهات على الوفاء 
العاملة  ال��ق��وى  ل����وزارة  إرس��ال��ه��ا  يتم   ، بها 
لبحث حالة تلك املنشآت من قبل مديريات 
تقارير  وعمل  باملحافظات  العاملة  القوى 
بشأنها ورفعها للمجلس إلبداء الرأى فى 
إستحقاقها من عدمه  ، منوهًا أن القانون 
حدد العاوة بنسبة 7 % من األجر التأميني 

للعاملني باملنشآت .
ان��ه نظرًا  ال��ق��وي العاملة  وأض���اف وزي���ر 
ال���رؤى ح��ول حتديد نسبة تلك  الخ��ت��اف 
ال����ع����اوة ب����ني اع����ض����اء امل���ج���ل���س ان ي��ح��ال 
املوضوع للجنة األجور والعاوات باملجلس 
لبحث األم��ر وتقدمي تقرير مبا ستتوصل 
إليه ح��ول ق��رار ال��ع��اوة ال��دوري��ة للعاملني 

بالقطاع اخلاص .
ال��رأي  ه��ذا  املجلس على  أعضاء  واتفق 
باإلجماع ، بإحالة موضوع حتديد العاوة 
الدورية للجنة األجور والعاوات باملجلس 
ب��رئ��اس��ة وزي���ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ، للبت فى 

أمرها فى اسرع وقت ممكن.
وأش������ارت وزي�����رة ال��ت��خ��ط��ي��ط أن����ه سيتم 
إح���ال���ة امل���وض���وع اخل����اص ب��ت��ح��دي��د احل��د 
األدن���ي ل��ألج��ور للجنة األج���ور وال��ع��اوات 
اي����ض����ًا ل��ب��ح��ث��ه ودراس�����ت�����ه م����ع األخ������ذ ف��ى 
وهو  للمجلس  األس��اس��ي  الهدف  االعتبار 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة وامل��ن��ش��آت خاصة 

بعد انتشار فيروس كورونا املستجد .
وفيما يخص إقرار العاوة الدورية ،  مت 
بعض  من  املقدمة  الطلبات  بعض  ع��رض 

اجلهات فى هذا الشأن ، إذ تقدمت فنادق 
العاوة  حتديد  بطلب  مصر  سيزونز  ف��ور 
ال��دوري��ة اجل��دي��دة ، وت��ق��دم��ت ش��رك��ة درمي 
لتأجيل  بطلب  الترفيهية  للماهي  الن��د 
وتخفيض العاوة للمنشأة ، وجمعية الغد 
امل��ش��رق ل��رع��اي��ة ال��ف��ئ��ات اخل��اص��ة تقدمت 
بطلب للنظر فى عدم قدرة اجلمعية على 
كمل لإلستثمارات  وش��رك��ة   ، ال��ع��اوة  دف��ع 
لإلعفاء  آخ���ر  بطلب  ت��ق��دم��ت  ال��س��ي��اح��ي��ة 
من صرف العاوة ، وتقدم االحتاد املصري 
استثناء منشآت  السياحية بطلب  للغرف 

القطاع السياحي املتضررة من صرفها.
أما ما يخص احلد األدنى لألجور ، فقد 
مت ع���رض م��ق��ت��رح��ات م��ق��دم��ة م���ن بعض 

اجلهات بشأنه ، ومنها :
احت��اد جمعيات مستثمري  ب��ه  تقدم  ·م��ا 
بخصوص  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
االدن���ي لاجور  احل��د  ق��ان��ون  تنفيذ  تأجيل 
لبداية العام القادم اعتبارًا من يناير 2022 
ن���ظ���را إلن��ت��ه��اء م��ي��زان��ي��ات م��ع��ظ��م ش��رك��ات 
القطاع اخلاص فى ديسمبر من كل عام ، أو 
تطبيق القانون بنسب زيادة متدرجة بجانب 
العاوات الدورية للعمال فى بداية كل عام 
عامني  خ��ال  املطلوبة  للزيادة  نصل  حتى 
او اكثر ، او اعفاء ال��زي��ادة فى احل��د األدن��ي 
لألجور من الضرائب والتأمينات وهذا من 

شأنه أن يصب فى مصلحة العامل.
·إحتاد الصناعات املصرية قدم مقترحًا 
ت��ض��م��ن��ت: إض���اف���ة م����ادة مل���ش���روع ال��ق��ان��ون 
ت��س��م��ح ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��������وزراء ت��ق��دمي 

األدن��ى  للحد  م��ؤق��ت  تشجيعي  تخفيض 
املناطق  وبعض  القطاعات  لبعض  لألجر 
أن  على  القانون  ينص  أن  أو   ، اجلغرافية 
مفهوم األجر هو ذاته ما نص عليه تعريف 
األجر فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 
وهو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله 

ثابتًا او متغيرًا نقدًا أو عينًا .
·ما قدمه االحتاد العام للغرف التجارية 
املصرية بشأن ما يتم تطبيقه فى غالبية 
منظمة  ل���ألس���س  وط���ب���ق���ًا   ، ال���ع���ال���م  دول 
العمل الدولية يتم مراعاة البعد اجلغرايف 
بحيث يراعي وضع حد أدنى منخفض فى 
العالية  ال��ب��ط��ال��ة  ذات  امل��ح��اف��ظ��ات  ب��ع��ض 
م��راع��اة جذب  وك��ذا   ، تنميتها  واملستهدف 
االس��ت��ث��م��ارات ب��ح��ي��ث ي���راع���ي أال ي��ت��ج��اوز 
احل��د األدن���ي ل��ألج��ور ل��ل��دول املنافسة فى 

جذب االستثمارات.
 وت����ق����دم إحت�������اد ال����غ����رف ال����ع����ام ل��ل��غ��رف 
األدني  احلد  حتديد  أن  مبقترح  السياحية 
لألجور غير مناسب للعديد من القطاعات 
وخ����اص����ة اخل���دم���ي���ة م��ن��ه��ا ، م����ع اس��ت��ث��ن��اء 
من  السياحي  القطاع  فى  العاملة  املنشآت 
تطبيق ه��ذا احل��د ، أو رب��ط األج��ر باإلنتاج 
اتفاقًا مع الدستور وتنظيمه يخضع للوائح 
املنشأة طبقًا لكل نشاط ، مع ايضاح موقف 
س��اع��ات ال���راح���ة وأي����ام ال���راح���ة االس��ب��وع��ي��ة 
واالج������ازات امل��وس��م��ي��ة وال��س��ن��وي��ة وع��ط��ات 
األع��ي��اد وامل��ن��اس��ب��ات وال��ت��ى تصل ف��ى عديد 
من املنشآت حلوالي 143 يومًا أى ما يقرب 

من خمسة أشهر .
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صرف  علي  وافق  املجلس  إن   : الوزير  وقال 
ال��دف��ع��ة ال��س��ادس��ة وال��س��اب��ع��ة م��ن إع��ان��ات 
 ، السياحية  باملنشآت  للعاملني  ال��ط��وارئ 
والتى سبق الصرف لها فى الدفعات السابقة 
، وذلك بالتنسيق مع االحتاد املصرى للغرف 
األجر  من   %100 بواقع  وذل��ك   ، السياحية 
شهرًيا،  جنيه   600 أدن��ى  وبحد  األس��اس��ى 
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح 
القطاعات  ودعم  مبساندة  اخلاصة  السيسي 
ويف  ك��ورون��ا   ف��ي��روس  جائحة  م��ن  املتضررة 

مقدمتها قطاع السياحة .
إدارة  م��ج��ل��س  اج��ت��م��اع  ف���ى  ذل���ك  ج���اء 
العاملة،  القوى  وزير  ترأسُه  الذى  الصندوق،  
أص��ح��اب  منظمات  ع��ن  ممثلني  وع��ض��وي��ة 
وظائفهم  بحكم  وأعضاء  والعمال،  األعمال، 

أو خبراتهم.

إع��داد  حاليًا  يجرى  أن��ه  ال��وزي��ر  وأض��اف 
منظومة إلكترونية للصندوق ، تتيح التعامل 
أو   ، االشتراكات  حتصيل  حيث  من  إلكترونيًا 
والتي  بالسداد  قامت  التى  املنشآت  حتديد 
لم تسدد ، مبا يساهم فى تسهيل اإلجراءات 

التى يتم اتباعها فى أعمال الصندوق .
الطوارئ  إعانات  صندوق  أن  الوزير  وأوضح 
املنشآت  مساندة  بغرض  انشاؤه  مت  بالوزارة 
التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب 
تخطى  حتى  بها  أمل��ت  اق��ت��ص��ادي��ة  ظ���روف 
زيادة  وبالتالى  اإلنتاج،  واستمرار  األزم��ات 
االقتصادية،  التنمية  وحتقيق  االستثمارات 
وغير  املتعثرة  املنشآت  فى  العمال  وتعويض 
ومساعدتهم  أج��وره��م  ص��رف  على  ال��ق��ادرة 
على مواجهة متطلبات املعيشة حلني حتسن 

األحوال املالية للمنشأة.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي :
صرف مليار و 388 ماليين جنيه إعانات طوارئ لـ 413 

ألف عامل يعملون في 3698 منشأة

كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن 
املبالغ التى مت صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت  مليار و 388 

مليني و100 ألف جنيه، استفاد منها 413 آالف و466 عامًل، يعملون فى 3698 
منشأة، وذلك منذ نشأة الصندوق  حتى نهاية مارس 2021.
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وزير القوى العاملة يهنئ شعب وعمال مصر 
بعيد الفطر المبارك

..و يهنئ نواب البرلمان والشيوخ 

القوى العاملة: الوزير اعتاد قضاء العيد فى الشرقية.. وزيارة قبر والده

برقية  سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزير  بعث   
البرملان  ن��واب  مجلسى  أعضاء  السادة  إلى  تهنئة 

والشيوخ مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك.
 - املناسبة  ب��ه��ذه  برقيته  ف��ى  ال��وزي��ر-  وق���دم 
ودوام  واالع��ت��زاز  والتقدير  التهانى  آي��ات  أسمى 
كل  العيد  يحمل  أن  متنياته  عن  معربا  التوفيق، 

اهلل  داعيا  العظيم،  وشعبها  ملصر  الطيبة  األمانى 
ومستقبل  والتقدم  االزده��ار  من  مبزيد  وجل  عز 
عبد  الرئيس  قيادة  حتت  واملصريني  ملصر  أفضل 
العربية  األمتني  شعوب  تنعم  وأن  السيسي،  الفتاح 
واإلسلمية باألمن واألمان، وأن حتقق كل ما تصبو 

إليه من تقدم وازدهار، وكل عام وأنتم بخير.

محمد  العاملة  القوى  وزير  هنأ 
واألمة  مصر  وعمال  شعب  سعفان 
العربية واإلسلمية مبناسبة عيد 
الفطر املبارك داعيا اهلل أن يجعله 
عيد خير على مصرنا الغالية، وأن 
الشر  ق��وى  من  أمتنا  اهلل  يحفظ 

املتربصة بنا .
أن  متنياته  عن  الوزير  وأع��رب  
الطيبة  األمانى  كل  العيد  يحمل 
ملصر وشعبها العظيم داعيا اهلل عز 
والتقدم  االزدهار  من  مبزيد  وجل 
واملصريني  ملصر  أفضل  ومستقبل 
عبدالفتاح  الرئيس  قيادة  حتت 

السيسي .
وق����ال س��ع��ف��ان ف��ى ال��ت��ه��ن��ئ��ة : 
الفطر  عيد  نستقبل  إذ  »ون��ح��ن 
وقيم  معانى  منه  نستلهم  املبارك 
اجل��زاء  وح��س��ن  وال��ع��ط��اء  العمل 
وبذل  العمل  على  دافعًا  لنا  لتكون 
ومواصلة  وطننا  لرفعة  اجل��ه��د  
التنمية  م��س��ت��ه��دف��ات  حت��ق��ي��ق 
ب��اإلخ��لص  متسلحني  وال��رخ��اء 
وجل  عز  املولى  ج��زاء  فى  يقينًا 
مبتهلني  للمجدين واملخلصني، 
إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم 

على شعبنا العظيم.

الفطر  عيد  صللاة  العاملة  الللقللوى  وزيلللر  سعفان  محمد  أدى 
الشرقية  فللى  باحلسينية  سعفان  آل  مسجد  ساحة  فللى  املللبللارك 

مسقط رأسه.
وقال هيثم سعد الدين املتحدث الرسمى واملستشار اإلعامى 
لوزارة القوى العاملة: إن الوزير اعتاد قضاء األعياد واملواسم  فى 
بلده وبللن أهله، وفللى كل زيللارة يخصص وقتا لزيارة قبر والللده، 

ويقضى باقى أيام العيد مع أفراد األسرة واألهل واألصدقاء.
العيد  صللاة  بعد  تبادل  الوزير  أّن  الرسمى  املتحدث  وأوضح  
الللزيللارات العائلية مع أفللراد األسللرة واألهللل واألصللدقللاء وتبادل 
اللتقاط  هدنة  على  للحصول  فرصة  العيد  يكون  إذ  املعايدات، 
العادات  أّن  إلى  العام، مشيًرا  الللوزارة طللوال  األنفاس من أعمال 
أو مسؤول  وزيللر  بللن  األعلليللاد ال تختلف  فللى  املصرية  والتقاليد 
مع  والللتللواصللل  بالفرحة  اجلميع  عند  عيد  فالعيد  مللواطللن،  أو 

األقارب واألصدقاء.



العمل يونيو 2021

القوى الناعمة
طريق التنمية لمصر
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تحقيق : نجوى لطفى 
ي��ق��ول ال��دك��ت��ور ح��س��ن ع��ب��د الفضيل أس��ت��اذ االج��ت��م��اع ال��س��ي��اس��ى: إن 
تقدمه  م��دى  لقياس  حساس  ميزان  هو  مجتمع  أى  فى  الناعمة  القوى 
وحتضره وقدرته على التأثير على الوسط املحيط به أو املنطقة املتواجد 
بها من خالل بث أفكاره ومعتقداته سواء كانت سياسية أو اجتماعية من 
خالل أسلوب غير تقليدى يتميز بالسالسة والهدوء من خالل ما ميتلكه 
تتذكر  اآلن  حتى  إفريقيا  ف��م��ازال��ت  وتعليمية،  وفنية  أدب��ي��ة  أدوات  م��ن 
خمسينيات  فى  التحررية  معركتهم  فى  قدمتها  التى  مصر  مساعدات 
عبدالناصر  جلمال  ذكريات  يحملون  ومازالوا  املاضى،  القرن  وستينيات 
املصرية  امل��ق��اوالت  ف��ش��رك��ات  إف��ري��ق��ي��ا،  ف��ى  وت��أث��ي��ره  التنموى  ودور مصر 
العليا.  اليد  ملصر  إن  تقول  اإلنشائية  وأعمالها  أمجادها  مازالت  هناك 
دورها  تلعب  اآلن  حتى  املصرية  الناعمة  فالقوى  العربى  العالم  عن  أما 
التاريخى بجدارة وإن قل دورها فى الفترة املاضية، فال يوجد بيت عربى 
يخلو من سماع صوت أم كلثوم أو عبداحلليم أو مشاهده األفالم املصرية 

قدميها وحديثها أو لم يلتفوا حول شاشة التليفزيون املصرى وبرامجه 
الفن املصرى هم جنوم  أو غيرها، فمازال جنوم  الرمضانية  ومسلسالته 
املجتمع العربى، وهذا له أهمية كبرى فمن خالل الفن واإلعالم املصرى 
وراءه��ا  العام  ال��رأى  السياسية وجتييش  القضايا  دع��م قضية من  ميكن 
سواء كان رأيا عاما مصريا أو عربيا أو افريقيا أو حتى عامليا من خالل بث 

رسائل مصر اإلعالميه بطرق فنية مؤثرة وبلغة كل دولة .
معايير التميز للقوى الناعمة

القوى  ل��ل��دول مثل  امل��ؤث��رة  ال��ق��وى  ب��اق��ى  الناعمة ع��ن  ال��ق��وى  وتتميز 
العسكرية واالقتصادية، لها معياران رئيسيان: يعتمد األول على »نعومة 
أس��ال��ي��ب مم��ارس��ة ال���ق���وى« ال��ت��ى تعنى ب���األس���اس ت��راج��ع ال��ط��اب��ع امل���ادى 
التأثير  على  القدرة  خالل  من  الفكرى،  النفسى  املعنوى  الطابع  وغلبة 
فى اآلخرين عبر اآلليات اجلاذبة أو االستقطابية التعاونية، أو اإلقناع. 
ويختص الثانى »بنعومة موارد الدولة« أى القدرة على حتقيق األهداف 

مصر صاحبة الحضارة الفرعونية القديمة وحضارات أخرى عديدة أضافت بعض التأثريات على الشخصية املصرية التى هضمت 
كل هذه الحضارات، وأخرجت للعالم والتاريخ نموذجا فريدا يسمى الشخصية املصرية والحضارة املصرية، فقد جاء الرومان 

والبطاملة واليونانيون ومن قبلهم الهكسوس ومن بعدهم العرب، كل هؤالء لم يستطعوا محو الشخصية املصرية بأصالتها إنما 
صهرت كل هؤالء فى شخصيتها املصرية الفريدة، فخرجت مصر العربية اإلسالمية بمذاق خاص، ففى مصر اإلسالم  الوسطى 

واللغة العربية البسيطة السهلة التى غزت كل الدول العربية، وأصبحت اللهجة املصرية لهجة مفهومة ومحبوبة بني كل 
العرب، وذلك عن طريق قوتها الناعمة التى ظهرت بوضوح منذ مئات السنني، فموقع مصر املتميز واحد من مصادر القوى الناعمة، 
فليست هناك دولة تتمتع بهذا املوقع املركزى تجاريا وجيوسرتاتيجيا فى العالم كله، هذا رأسمال غري مادى لم نربع فى استثماره 

بعد، علينا أن نعرف كيف نروجه للعالم ال عن طريق زيارة آثارنا الفرعونية فقط وال السياحة البحرية بل نروج لكل مدينة من 
مدن مصر، فهى تحمل تاريخ آالف السنني وحضارة شاهدة على العصر هذا بخالف أن دور مصر الثقافى املمتد من آالف السنني له 

تأثريه الواضح الذى يظهر فنحن أول من عرف الكتابة .
أما عن الفن والسينما فحدث وال حرج، فالسينما املصرية يمتد عمرها ألكثر من مائة عام، استطاعت تجسيد املجتمع 

وازدواجيته، والتعبري عن هموم الناس باختالف طبقاتهم االجتماعية، كما أن األغنية املصرية كان لها أبرز األثر فى التأثري على 
الدور السياسى واالقتصادى ملصر، استطاعت أم كلثوم من خالل فنها أن تجمع أمواال طائلة من تربعات املواطنني املصريني والعرب 

لتمويل املجهود الحربى بعد نكسة 67 كذلك عبدالحليم بأغانيه املحفزة للروح املعنوية وتدعيم مفهوم الكفاح والقدرة على 
االنتصار فى نفوس املصريني، والشد على أيدى الجنود من خالل إقامة الحفالت فى ثكناتهم العسكرية لتوصيل رسالة أن مصر 

بكل أطيافها على خط النار، وقد وصلت الرسالة، واستطاع الجندى املصرى بمساندة ماليني املصريني الصمود فى العبور املجيد .
ومازال الفن يضرب أروع األمثلة فى تدعيم الروح املعنوية للجنود سواء شرطة أو جيش فى حربهم على اإلرهاب والتطرف 

كاألعمال الفنية األخرية سواء سينمائية أو تلفيزيونية التى ترفع الروح املعنوية فى نفوس املصريني لتدعيم القيادة السياسية، 
الفن باعتباره ذراعا قويا من أذرع القوى الناعمة يقول كلمته بكل حسم سواء فى السلم أو الحرب، كذلك ال نستطيع إغفال دور 

األدباء املصريني والصحفيني املصريني الذين يشكلون بأقالمهم فكر املصريني بل والعالم العربى كله .
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املرغوبة من خالل جاذبية الدولة وصورتها الذهنية اإليجابية التى تعتمد 
امل��ادى، مثل ثقافتها ومبادئها  أساسا على م��وارد يغلب عليها الطابع غير 
من  تعاطفا  يخلق  نحو  على  واخل��ارج��ي��ة،  الداخلية  وسياساتها  وقيمها، 
الدول األُخرى مع سياساتها وأهدافها مما يجعلها قادرة على التأثير على 
ملا  وفقا  جتاهها  واالقتصادية  السياسية  مواقفه  فى  العاملى  العام  ال��رأى 
تراه أو ملا تتوجه به سياستها ودوره��ا اإلقليمى أو الدولى، وهذا ما يحدث 
على الصعيد الدولى فأمريكا توغلت بالقوى الناعمة فى املجتمع العاملى 
األمريكى  البطل  ت��ص��ور  ال��ت��ى  األف���الم  ط��ري��ق  ع��ن  العسكرية  ق��وات��ه��ا  قبل 
الذى ال يقهر مما رسخ فى األذه��ان أن املواطن األمريكى سوبرمان، ليس 
أنحاء  جميع  فى  مميزة  معاملة  ويتعامل  سوبر،  حقوق  له  البشر  كباقى 
فى  مشتركا  حلما  فيها  والعيش  أمريكا  إل��ى  الذهاب  حلم  وأصبح  العالم 
دول العالم الثالث، فالقوى الناعمة األمريكية جنحت فى السيطرة على 
الشعوب األخ���رى ف��ى تصدير صناعة احل��ل��م األم��ري��ك��ى وه���ذا أس��ل��وب من 
أساليب القوى الناعمة مع أن فى أمريكا ذاتها عشوائيات وطبقات مقهورة 
وفقراء، ولكن الصورة التى صدرت للمجتمع خالف ذلك، فكما قال جوبلز 
»اك��ذب ثم اكذب حتى تصدق نفسك فيصدقك اآلخ��رون«، ونحن بطبيعة 
ب��ص��ورة جيدة  أنفسنا  ع��ن  نعبر  أن  ولكن علينا  ب��ال��ك��ذب،  احل��ال ال نرضى 
بأنه ضحية،  العالم، فمثال اإلع��الم اإلمريكى يصور اإلسرائيلى  يصدقها 
وأن اسرائيل دولة دميقراطية وسط محيط من الدول غير الدميقراطية، 
ترغب فى تدميرها، وتصور وسائل اإلعالم املواطن العربى بأنه إرهابى أو 
اليهود على  إلى سيطرة  يعود  وذلك  اإلسرائيلني،  واألطفال  للنساء  قاتل 
مقاليد اإلعالم فى أمريكا، ونحن ال نقدم صورة مخالفة بل لألسف بعد 
فجعل  واإلسالمية،  العربية  الصورة  إل��ى  أس��اء  التكفيرى  اإلره��اب  انتشار 
صورة املواطن العربى أو املسلم صورة غير جيدة، قول ذلك ليس ناجتا عن 
اإلعالم فقط بل من بعض تصرفات فئة ضالة غبية، وعلينا أن نعى ضرورة 
القوى الناعمة فى إعادة تقدمي صورة الفلسطينى والعربى واملسلم بصورة 
صحيحة، وال لالستسالم للصورة املقدمة للمواطن األمريكى أو األوروبى 
إع��الم يعمل وفق أجندته اخلاصة، فلتكن لنا أجندتنا اخلاصة أيضا  من 

وقوانا الناعمة التى تغير بهدوء وحسم أى صورة سلبية عنا .
الفن يحارب ومصر تدعم

امل��رك��ز القومى للبحوث  رات���ب أس��ت��اذ  ال��دك��ت��ورة جيهان  ت��رى 
االجتماعية واجلنائية أن القوى الناعمة هى استقطاب آخرين 
باالعتماد  واجل��اذب��ي��ة  اإلق��ن��اع  ت��ق��وم على  آل��ي��ات  عبر  وجذبهم 
بشكل أكبر على م��وارد ناعمة غير مادية، مثل الثقافة والقيم 
ال��ن��واجت  لتحقيق  اخل��ارج��ي��ة  ال��س��ي��اس��ات  وش��رع��ي��ة  السياسية، 
القدمي  العصر  ذل��ك منذ  ف��ى  ب��رع��وا  امل��ص��ري��ني  وأن  امل��ن��ش��ودة، 
واس��ت��م��روا ف��ى ذل���ك ف��ى ال��ع��ص��ر احل���دي���ث، ف��احل��ل��م ال��ن��اص��رى 
بتوحيد األمة العربية وإقامة دولة كبرى من أقصى الشمال إلى 

أقصى اجلنوب ومتجيد احللم القومى العربى وتصديق املصريني والعرب 
لهذا احللم وإمكانية حتقيقه على أرض الواقع وتدعيم الثقافة من خالل 
العربية  ال���دول  ك��ل  ف��ى  ون��ش��ره  الفكر  لهذا  امل��ؤي��دي��ن  والصحفيني  الكتاب 
كذلك تدعيم الفن القوى لهذه األفكار وأشعار صالح جاهني وعبداحلليم 
وأم كلثوم، فحلمت مصر وصدقها العرب، وعندما انكسر احللم فى 67 أو 
قبلها باالنفصال املدوى بني مصر وسوريا، فكما كان يقال عندما تعطس 
مصر يصاب العالم العربى بالزكام وعندما انتصرت مصر فى حرب أكتوبر 
العالم العربى كله رأس��ه معها، وعندما  73 لم ترفع رأسها وحدها بل رفع 
حاولت مصر استعادة دور القوى الناعمة من خالل الفن والثقافة واألدب 
كان للمد األصولى السلفى رأى آخر فحاربوا أول ما حاربوا القوى الناعمة 
بتكفير الفن والفنانني ومن يستمع إليهم ومن ثم تكفير املجتمع كله فال 
فيلما  يشاهد  ل��م  أو  كلثوم  ألم  ألغنية  يستمع  ل��م  عربى  أو  مصرى  يوجد 
واألدب  والثقافة  الفن  بضعف  اإلره���اب  شبكة  وق��وي��ت  ي��اس��ني،  إلسماعيل 
وتدهور املستوى التعليمى، فعندما تركت القوى الناعمة مواقعها سيطرت 
قوة اإلرهاب والتطرف، وهذا يوضح بشكل كبير دور القوى الناعمة فى دفع 
الدولة إلى التنمية أو االنحدار، التقدم أو التدهور، ولهذا فإن اخلروج من 
الثقافة  بدعم  وذل��ك  الناعمة،  ال��ق��وى  بدعم  تبدأ  واإلره���اب  العنف  دائ���رة 
املجتمع  أن تسيطر على  ك��ادت  التى  الهدامة  األفكار  أم��ام  للوقوف  والفن 
الناعمة،  وقوتها  الفكرية  هويتها  مصر  اس��ت��ع��ادت  ل��وال  وال��ع��رب��ى  امل��ص��رى 
وما يحدث فى مصر حاليا من نهضة فنية تبث األفكار املقاومة لإلرهاب 
وتزدهر بطوالت الشرطة واجليش فى مكافحة هؤالء هو خير مثال لتأثير 
القوى الناعمة فى املجتمع املصرى كما حدث فى مسلسل االختيار 1 و2 
تأتى بثمارها  أع��م��ال فنية ه��ادف��ة  ك��اب��ول، وكلها  وال��ق��اه��رة  م��رت��ده  وهجمة 
داخل املجتمع املصرى من خالل حتديث وتصحيح األفكار وتصحيح املسار، 
واعتقد أن ذلك خطوة فى سبيل استعادة مصر تأثيرها على العالم العربى 
واألفريقى من خالل أذرعها الثقافية والفنية بكافه أشكالها وألوانها، وهذا 
فى  ريادتها  تستعيد مصر  أن  نرجو  التى  الناعمة  للقوى  ال��دور احلقيقى 

هذا املجال املهم واخلطير .

  الفن واألدب يشكالن    
خريطة املنطقة
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وذل��ك بحضور كال من النائب أش��رف رشاد 
أمني عام حزب مستقبل وطن وزعيم األغلبية 
والسيد  دروي��ش،  س��والف  والنائبني  بالبرملان،  
محمد  ال��ف��ت��اح  وع��ب��د  اللجنة،  وكيلي  مهني، 
والنواب إميان   ، اللجنة  الفتاح أمني سر  عبد 
وإحسان  عاشور  وأحمد   ، نصر  وسيد  العجوز 
، ووالء سعد ،ونشوي الشريف، فضال  حمدي 
عن بعض قيادات الوزارة،وممثلي وزارتي املالية 

والتخطيط والتنمية االقتصادية.
يف ب��داي��ة اجل��ل��س��ة ق���دم ال��ن��ائ��ب ع���ادل عبد 
الفضيل الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة 

على املجهود الذى مت بذله والتواصل املستمر 
برفع  ت��وج  الدولية والذى  العمل  منظمة  م��ع 
اس����م م��ص��ر م���ن ق��ائ��م��ة امل���الح���ظ���ات اخل��اص��ة 
القائمة   « ب���  ال��ب��ع��ض  يسميها  وم���ا  باملنظمة 
ال���س���وداء » ، وال����ذى أك���د ع��ل��ى ح���رص ال��دول��ة 
الدولية  العمل  معايير  تطبيق  علي  املصرية  
وااللتزام  باالتفاقيات الدولية املصدقة عليها 
، وي���ؤك���د ع��ل��ى ق���وة ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��اب��ي داخ���ل 

الدولة املصرية طبقًا لألعراف الدولية .
من جانبه قدم الوزير الشكر للجنة القوي 
الداعم  ب�  ووصفها   ، النواب  مبجلس  العاملة 

احلقيقي للوزارة يف كافة خططها وإجنازاتها 
إل��ى التحول  ال���وزارة تسعى حاليًا  ، م��ؤك��دًا أن 
الرقمي يف كافة أنشطتها وخدماتها بالتعاون 
مع وزارة االت��ص��االت ، فيما يخص دي��وان عام 
ال����وزارة وع��ل��ى مستوى ك��اف��ة م��دي��ري��ات القوى 

العاملة باملحافظات ، واملكاتب التابعة لها .
امل���وازن���ة اخل��اص  ون��اق��ش��ت اللجنة م��ش��روع 
ب�����وزارة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ، وان��ت��ه��ت امل��ن��اق��ش��ات 
داخل اللجنة باالتفاق حول بعض التوصيات 
وإج����راء ب��ع��ض ال��ت��ع��دي��الت اخل��اص��ة مب��ش��روع 

املوازنة املقدم .

بلجنة القوي العاملة بالبرلمان
سعفان يناقش مشروع موازنة  القوي العاملة   

للعام المالي  2021 /2022
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مبجلس  العاملة  القوي  جلنة  ،اجتماع  سعفان  محمد  العاملة  القوي  وزير  حضر 
العامة  املوازنة  مشروع  مناقشة  بشأن   ، الفضيل  عبد  عادل  النائب  برئاسة  النواب 
يخص  فيما  العاملة،  القوى  وزارة  لقطاعات   2022/2021 املالية  السنة  عن  للدولة 
املهنية  والصحة  السالمة  لدراسات  القومي  واملركز  العاملة،  القوى  وزارة  عام  ديوان 

وتأمني بيئة العمل، ومديريات القوى العاملة باملحافظات.

صرف 57 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ  78 
عامال  بإحدي شركات النسيج بالشرقية

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف  
57 ألفًا و 335 جنيًها من الصندوق بالوزارة ل� 78 عامال بالشركة العاملية للصناعات النسيجية - » نونو إخوان 
» مبحافظة الشرقية، نظًرا للظروف االقتصادية التى متر بها وفًقا للكشوف الواردة واملعتمدة من التأمينات.
تتوقف عن  التى  املنشآت  بغرض مساندة  ب��ال��وزارة منشأ  ال��ط��وارئ  إع��ان��ات  أنَّ ص��ن��دوق  وأوض���ح سعفان، 
صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية أملت بها حتى تخطى األزمات واستمرار اإلنتاج، وبالتالى زيادة 
االستثمارات وحتقيق التنمية االقتصادية، وتعويض العمال فى املنشآت املتعثرة وغير القادرة على صرف 

أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات املعيشة حلني حتسن األحوال املالية للمنشأة. 
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وزير القوى العاملة في االجتماع األسبوعي مع قيادات الوزارة:
ضرورة االبتكار واالبداع واإلنضباط في أداء األعمال

سرعة االنتهاء من التحول الرقمي تمهيدا لالنتقال للعاصمة الجديدة

وج������ه وزي������ر ال�����ق�����وى ال���ع���ام���ل���ة 
م��ح��م��د س��ع��ف��ان ق���ي���ادات ورؤس����اء 
اإلدارات امل������رك������زي������ة ب����دي����وان ع���ام 
سرعة  االنتهاء   ب��ض��رورة  ال���وزارة 
م���ن رق��م��ن��ة ك���اف���ة األع���م���ال ال��ت��ي 
وامل��دي��ري��ات يف  اإلدارات  بها  ت��ق��وم 
م��خ��ت��ل��ف أن��ش��ط��ة ع��م��ل ال�������وزارة، 
خاصة البيانات التي يتم التعامل 
ف��ي��ه��ا م���ع ج��ه��ات م��ع��ن��ي��ة ، ف��ض��الً 
األرشفة  من  سرعة  االنتهاء  عن 
الوزارة  ملفات  لكافة  االلكترونية 

فى مختلف املجاالت .
جاء ذلك فى إطار االجتماعات 

ال����دوري����ة ال���ت���ى ي��ع��ق��ده��ا ال���وزي���ر 
اإلدارات  رؤس��������اء  م����ع  أس���ب���وع���ي���ا 
املركزية وقيادات ديوان عام الوزارة 
ملتابعة ملفات عمل الوزارة  خاصة 
ملفي االنتقال للعاصمة اإلدارية 
ت��ط��ب��ي��ق  ، وم����ت����اب����ع����ة  اجل������دي������دة 
للوقاية  اإلح��ت��رازي��ة  اإلج������راءات 
م������ن إن�����ت�����ش�����ار ف������ي������روس ك�����ورون�����ا 
املستجد سواء بديوان عام الوزارة 
واملديريات التابعة لها أو مبنشأت 
ال���ق���ط���اع اخل�����اص ع��ل��ى م��س��ت��وى 

املحافظات  .
ال���وزي���ر ض�����رورة متابعة   وأك����د 

ملستوى  امل��رك��زي��ة  اإلدارات  رؤس���اء 
ل��ه��ا  امل�����ن�����اظ�����رة  اإلدارات  أداء 
ال����ق����وى ال��ع��ام��ل��ة  يف م����دي����ري����ات 
ب���امل���ح���اف���ظ���ات م����ع ال���ع���م���ل ع��ل��ى 
وتطوير   ، أدائ��ه��ا  حتسني مستوى 
العمل  مبا يحقق مستوى  آليات 
يساهم يف  مم���ا  امل���ط���ل���وب  األداء 
ت����ق����دمي ك����اف����ة اخل������دم������ات ال���ت���ي 
على  ومديرياتها  ال���وزارة  تقدمها 

أكمل وجه .
ويف ه���ذا اإلط�����ار وج���ه ال���وزي���ر، 
باحلفاظ على االنضباط يف أداء 
األع���م���ال ، م���ش���ددًا ع��ل��ى ض����رورة 

االب���ت���ك���ار واإلب�������داع يف ت��أدي��ت��ه��ا ، 
م����ع اإلخ�������الص  يف ت��ن��ف��ي��ذ ت��ل��ك 

االعمال .
ك���م���ا وج�����ه ال�����وزي�����ر ، مب��ت��اب��ع��ة 
للوقاية  اإلح��ت��رازي��ة  اإلج������راءات 
م������ن إن�����ت�����ش�����ار ف������ي������روس ك�����ورون�����ا 
ع������ل������ى م������س������ت������وى دي����������������وان ع������ام 
ال������وزارة وامل���دي���ري���ات، وف��ق��ًا ل��ق��رار 
ف��ض��الً   ، ال������وزراء  رئ��ي��س  مجلس 
ال��ش��ه��ادات الصحية  ع��ن جت��دي��د 
ملرضى األمراض املزمنة والوقوف 

على حالتهم الصحية .
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تحقيق : عادل عيد 

والطيران  السياحة  جلنة  رئيس  قاعود  محمد  يقول  البداية  فى   
الروسية  الرحالت  قرار عودة  إن  األعمال:  املصرية لشباب  باجلمعية 
إلى املنتجعات املصرية من أهم القرارات اإليجابية التى متت خالل 
الفترة املاضية، مشيرًا إلى أنه سيدعم االقتصاد القومى بشكل كبير، 
الللعللمللالت األجنبية إلى  الللتللدفللقللات النقدية مللن  زيلللادة  إلللى  وسلليللؤدى 

اخلزانة العامة للدولة.
 وأضاف: عودة السياحة الروسية إلى  مصر جاءت نتيجة اجلهود 
ثقة  الستعادة  املاضية  السنوات  خللالل  الللدولللة  بذلتها  التى  الكبيرة 
السائح الروسى فى املقصد السياحى املصرى من جديد، وذلك بعد 

أن اهتزت هذه الثقة بعد عام ٢٠١٥ .
ونلللوه إلللى أن علللودة الللرحللالت الللروسلليللة للمنتجعات املللصللريللة تؤكد 
االستثمار  خللالل  مللن  البلدين  بللن  الثنائية  العالقات  تعزيز  ضلللرورة 
الللروس  املستثمرين  جللذب  أو  روسلليللة  مصرية  بشركات  سلللواء  املباشر 
فلللى قللطللاعللات ملللن خلللالل شلللراكلللات فلللى مللشللروعللات الللضلليللافللة لتشمل 
التى يستفيد منها  واليخوت  والشواطئ  واملقاهى  واملطاعم  الفنادق 

املستثمرون الروس مثلما تفعل دول منافسة لنا فى املنطقة.
من  نسبة  أكبر  الروسية  السياحة  حتتل  قائال:  »قللاعللود«  واستطرد 
متثل  كانت  أنها  إلللى  مشيرا  العالم،  مستوى  على  الفاخرة  السياحة 
النسبة األكبر بالنسبة للسياحة قبل حادثة سقوط الطائرة الروسية.
وطالب الدولة بضرورة إلزام كافة الفنادق واملنتجعات باالستعداد 
اجللليللد السللتللقللبللال اللللرحلللالت الللروسلليللة مللن جللديللد، واالللللتلللزام بكافة 

اإلجللراءات الالزمة ملواجهة حتديات كورونا، إضافة إلى توفير أفضل 
اخلدمات مبا يتناسب مع متطلبات هذه املرحلة.

 ومن جانبه أكد أحمد حسن رئيس قطاع مكاتب السياحة واملسئول 
عن ملف السياحة الروسية بوزارة السياحة على أن عودة الروس إلى 
مصر مهمة، وسيكون لها مردود إيجابى قوى على االقتصاد املصرى 
املنتجعات فى  للكثير من  األمللل  هللذه اخلطوة  القريب، وستعيد  فى 
التى  املتالحقة  األزملللات  نتيجة  األخلليللرة  الللسللنللوات  خسائر  تعويض 

شهدتها غالبية دول العالم مثل أزمة كورونا .
 وطالب املسئولن بللوزارة الصحة وأجهزة الدولة األخللرى بضرورة 
لهم  السماح  ضللرورة  إلللى  مشيرًا  اللللروس،  للسياح  التسهيالت  تقدمي 
بدخول البالد ممن تلقوا لقاح كورونا دون عمل PCR، وذلك لتجنب 
إجراءات احلجر الصحى التى من شأنها إعاقة حركة السياحة بشكل 

كبير.
املصرية سيؤدى  للمنتجعات  الروسية  الرحالت  عللودة  أن  وأضللاف   
عمل  فللرص  وفتح  بالقطاع،  العاملن  املللاليللن  مستقبل  حماية  إلللى 
جديدة للشباب، خاصة أن هناك عددا كبيرا من املنشآت أغلقت خالل 
السنوات املاضية، وتسريح عمالها بسبب األوضاع الصعبة التى مرت 

بها البالد .
املصرية ستحقق مكاسب هائلة من عودة  السياحة  أن  إلللى  وأشللار 
رحالت الطيران الشارتر ما بن املدن الروسية واملنتجعات املصرية فى 
شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، خاصة أننا حققنا مكاسب جيدة 

 أدى اإلعالن عن عودة السياحة الروسية إىل املنتجعات املصرية 
بشكل كامل خالل األسابيع املاضية إىل ظهور حالة من التفاؤل 
الكبري داخل األوساط السياحية، وعودة األمل من جديد للقطاع 

الذى يضم ماليني العمال، خاصة أن الشركات العاملية املتخصصة 
فى تنظيم الرحالت الجوية تستعد الستقبال املوسم الجديد مع ظل 

االلتزام باإلجراءات االحرتازية ملواجهة تحديات كورونا.
جاءت اآلمال بعد اتصال جرى بني الرئيس عبدالفتاح السيسى 

والرئيس الروسى فالديمري بوتني والذى أكدا خالله على ضرورة 
العودة الكاملة لحركة الطريان الكاملة بني البلدين وعودة رحالت 
الطريان الشارتر إىل مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وذلك 

بعد توقفها ملدة ٦ سنوات عقب سقوط الطائرة الروسية فى عام ٢٠١٥ 
على شبه جزيرة سيناء.

الكثري من العاملني فى قطاع السياحة أكدوا على أهمية قرار عودة 
السياحة الروسية إىل  املنتجعات املصرية بما يدعم اقتصاد البلدين 

خالل الفرتة املاضية.

بعد االتفاق على عودتها للمقاصد املصرية
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قاعود: 
عودة السياحة الروسية  

دليل على نجاح املفاوض 
املصري

الرتجمان :
 يجب االستعداد الجيد 

الستقبال الرحالت 
وتقديم خدمات مناسبة

أحمد حسن : 
قرار العودة سيؤدى إىل 

تعويض خسائر املواسم 
املاضية

للقطاع خالل السنوات األخيرة من خالل فتح أسواق جديدة، إضافة 
للسوق الروسى وشرق أوروبا متوقعا زيادة عدد السياح القادمن ملصر 
فللى املللوسللم الللقللادم مبللا يزيد عللن ١4 مليون سللائللح، وهللى أعلى معدل 

حتقق .
املللنللشللآت السياحية بالبحر  رئلليللس غللرفللة  الللتللرجللمللان  وقللالللت سللهللا 
األحمر السابق: إن جميع املنشآت السياحية والفندقية بشرم الشيخ 
والغردقة جاهزة متاما الستقبال األفللواج السياحية خالل األسابيع 
املقبلة، خللاصللة فللى ظللل حللالللة مللن االنللتللظللار الللتللى سلللادت داخلللل هذه 

األماكن لفترات طويلة.
وأثنت على اجلهود الكبيرة التى تبذلها القيادة السياسية فى هذا 
امللف والتى أسفرت عن حتقيق مطلب مهم جدا للعاملن فى القطاع 
خاصة  الروسي،  للجانب  بالنسبة  احلللال  وكذلك  املصري،  السياحى 
أنلله متت  إلللى  املللصللريللة، مشيرة  السياحية  للمقاصد  جللدا  أنلله محب 
االستجابة للضغوط التى مارستها اجلالية الروسية من أجل العودة 

إلى  فتح حركة الطيران الكاملة بن البلدين .
ونللوهللت إللللى ضللللرورة سللعللى اجلللهللات املللسللئللولللة عللن قللطللاع السياحة 
يصبحوا  حتى  بالقطاع  العاملن  وتللدريللب  تأهيل  إعللادة  على  العمل 
قلللادريلللن علللللى تلللللبلليللة احللتلليللاجللات الللسللائللح وتلللقلللدمي خلللدملللات تضاهى 
الللدول املنافسة لنا فى املنطقة، مؤكدة ضرورة  اخلدمات املقدمة فى 
توفير مساهمة القطاع اخلاص فى هذه اخلطوة ألنها ستوفر املنشآت 

اخلاصة بهم العامل الذى سيساهم فى تعظيم اإليرادات.

وقال الدكتور حسام هزاع عضو االحتاد املصرى للغرف السياحية: 
إن عودة السياحة الروسية ستحقق مكاسب اقتصادية وسياسية وزيادة 
حجم التبادل التجارى بن البلدين على كافة األصعدة، موضحا أن 
السياحة الروسية فى مصر كانت حتتل الصدارة خالل العشر سنوات 
األخيرة قبل عام ٢٠١٥ حيث كانوا »رقم واحللد«  فى األعللداد بقيمة 3 

مالين و٢٠٠ ألف سائح سنوًيا.
وناشد نقيب املرشدين السياحين بضرورة عودة جميع املرشدين 
اإلرشلللاد  مهنة  تللركللوا  الللذيللن  الللروسلليللة  باللغة  املتحدثن  السياحين 
بالعودة من جديد، واالستعداد ملمارسة عملهم ومهنتهم التى عاشوا 
مللن أجلللللهللا. وطللالللب بلللضلللرورة جللاهللزيللتللهللم ومللتللابللعللتللهللم ومللسللانللدتللهللم 
وتدريبهم من جديد حتى يصبحوا مؤهلن لتأدية دورهم على الوجه 

املطلوب.
وأوضللح أن دخللل مصر من السياحة الروسية يفوق أى سللوق آخر، 
مؤكًدا أن السياحة الروسية تشكل أحد أهم أعمدة السياحة املصرية، 
وعودتها تعطى أمال ودفعة كبيرة للسياحة املصرية بالصمود، وتشجع 

أسواق أخرى كثيرة بالعودة مرة أخرى من جديد إلى  مصر.
وفلللى نللهللايللة كللالملله قلللال »هلللللزاع« : عللللودة اللللللروس يللشللجللع الللسلليللاحللة 
األوروبية مرة أخرى بالعودة من جديد إلى  مصر، ويلفت أنظار باقى 
الدول لرصد احلركة السياحية ملصر، خاصة عامل األمان  وهو أحد 
أهم عوامل جناح السياحة فى جميع دول العالم ، مشيرا إلى تفاؤله 

الشديد مبستقبل السياحة املصرية فى املرحلة القادمة .
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وزير القوي العاملة يكرم مدير مكتب القاهرة 
لبرنامج األغذية العالمي ويهنئه بمنصبه الجديد 

أه�����دي، م��ح��م��د س��ع��ف��ان وزي���ر 
ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة، م��اجن��س��ت��اب 
هايلي املمثل املقيم ومدير مكتب 
القاهرة لبرنامج األغذية العاملي 
ال���ت���اب���ع ل�����أمم امل���ت���ح���دة،ه���دي���ة 
ت����ذك����اري����ة ت���ع���ب���ي���رًا  ع����ن م��ش��اع��ر 
التي تربط بني  ال��ص��ادق��ة  احل��ب 
رسخت  والتي  والبرنامج  ال��وزارة 
م��ف��اه��ي��م االح�����ت�����رام وال��ت��ق��دي��ر 

امللموس بني الطرفني .
ج��اء ذل��ك التكرمي م��ن جانب 
ال���وزي���ر ت��ق��دي��ًرا ل��� »م��اجن��س��ت��اب« 
ع��ل��ى م���ا ب���ذل���ه م���ن ج��ه��د خ��ال 
فترة عمله مديرا ملكتب البرنامج 
ب��ال��ق��اه��رة ، ش���اك���رًا ل���ه األع��م��ال 
ال��ت��ى ش���ارك فيها ال��ب��رن��ام��ج مع 

الوزارة خلدمة الدولة املصرية .
»ماجنستاب«  ال��وزي��ر  هنأ  كما 
ع�����ل�����ى ت�����ول�����ي�����ه م����ن����ص����ب امل�����دي�����ر 
األغذية  برنامج  ملكتب  اإلقليمي 
، متمنيًا  أفريقيا  العاملي بجنوب 
م��ن��ص��ب��ه  يف  ال���ت���وف���ي���ق  دوام  ل�����ه 
اجل���دي���د ، م��ش��ي��دا ب��ك��ل اجل��ه��ود 
التى ق��ام بها وال��ت��ى ح��رص فيها 
داخ���ل  ب��ت��م��ي��ز  ال��ع��م��ل  أداء  ع��ل��ى 
ال�����دول�����ة امل����ص����ري����ة م�����ع ال���ع���دي���د 
م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ، وال��ت��ي 
سيتردد صداها ويحصد نتائجها 
جزيل  ل��ه  م��ق��دم��ًا   ، املستقبل  يف 
ال��ش��ك��ر ب���اس���م ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني 
بالوزارة ومديرياتها باملحافظات، 

وبإسم كل مواطن مصري يحصل 
األنشطة  تلك  من  استفادة  على 

التى قدمها البرنامج .
من جانبه أوضح »ماجنستاب« 
أن�����ه خ�����ال ف���ت���رة ع��م��ل��ه ك��م��دي��ر 
مل��ك��ت��ب ال��ب��رن��ام��ج يف م��ص��ر على 
ك����ان����ت م��ص��ر   ، م�������دار 7 س����ن����وات 
بالنسبة له بلده الثاني ، وشعبها 
أه���ل���ه وأص������دق������اؤه ، ع���م���ل ف��ي��ه��ا 
ك���م���س���اع���د ل��ل��ح��ك��وم��ة وال����دول����ة 

املصرية لتسهيل أعمالها وتنفيذ 
خططها نحو التنمية .

ك��ل  أن  »م����اجن����س����ت����اب«  وأك��������د 
ال���ب���رام���ج ال���ت���ى مت���ت واألع���م���ال 
ووزارة  ال��ب��رن��ام��ج  ب���ني  امل��ش��ت��رك��ة 
س����وف تستمر  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى 
، وس���ت���ق���وم احل���ك���وم���ة امل��ص��ري��ة 
ب����دوره����ا مب��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
ال��ت��ع��اون فيما  م��ج��االت  مختلف 
التجربة  وتعميم   ، الطرفني  بني 

ع����ل����ى دول  ون����ش����ره����ا  امل����ص����ري����ة 
العالم.

ح��ض��ر ال���ت���ك���رمي إي���ه���اب عبد 
ال���ع���اط���ي امل���س���ت���ش���ار ال��ق��ان��ون��ي 
ل����ل����وزارة ، وآم������ال ع��ب��د امل���وج���ود 
امل������رك������زي������ة  اإلدارة  رئ�������ي�������س 
ل��ل��ع��اق��ات اخل��ارج��ي��ة ب���ال���وزارة، 
م����س����ئ����ول  ال�������زه�������ي�������ري  وآالء 
ع��اق��ات ال��ب��رن��ام��ج م��ع اجل��ه��ات 

احلكومية. 

القوي العاملة: صرف 60 ألف جنيه إعانات طوارئ 
 لـ  75 عامال بشركة انفينتى للتوكيالت والتوريدات

واف����ق م��ح��م��د س��ع��ف��ان وزي����ر ال��ق��وى 
صندوق  إدارة  مجلس  ورئيس  العاملة 
صرف  على  للعمال  ال��ط��وارئ  إع��ان��ات 
60 أل��ف��ًا و 566 ج��ن��ي��ًه��ا م��ن ال��ص��ن��دوق 
انفينتى  بشركة  ع��ام��ا   75 ل���  ب���ال���وزارة 
للتوكيات والتوريدات، نظًرا للظروف 
االقتصادية التى متر بها وفًقا للكشوف 

الواردة واملعتمدة من التأمينات.
إعانات  ص��ن��دوق  أنَّ  سعفان  وأوض���ح 
الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة 
أج��ور  ع��ن ص��رف  تتوقف  التى  املنشآت 
أملت  اقتصادية  ظ���روف  بسبب  عمالها 
ب��ه��ا ح��ت��ى ت��خ��ط��ى األزم�����ات واس��ت��م��رار 
االستثمارات  زي���ادة  وبالتالى  اإلن��ت��اج، 
وحت����ق����ي����ق ال���ت���ن���م���ي���ة االق����ت����ص����ادي����ة، 
املتعثرة  املنشآت  فى  العمال  وتعويض 
وغ���ي���ر ال�����ق�����ادرة ع���ل���ى ص�����رف أج���وره���م 
متطلبات  مواجهة  على  ومساعدتهم 
املالية  األح���وال  حتسن  حل��ني  املعيشة 

للمنشأة.

.. و صرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ  لـ  2658 
عامال بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ 
للعمال على صرف 3 مايني و 473 ألفًا و631 جنيًها من الصندوق بالوزارة ل� 2658 عاما 
باملؤسسة الثقافية العمالية واجلامعة العمالية نظًرا للظروف االقتصادية التى متر بها 

وفًقا للكشوف الواردة واملعتمدة من التأمينات.
وأوضح سعفان أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة املنشآت التى 
تتوقف عن صرف أج��ور عمالها، بسبب ظ��روف اقتصادية أملت بها حتى تتخطى األزم��ات 
وتعويض  االقتصادية،  التنمية  وحتقيق  االستثمارات  زي��ادة  وبالتالى  اإلن��ت��اج،  واستمرار 
أجورهم ومساعدتهم على مواجهة  القادرة على صرف  وغير  املتعثرة  املنشآت  فى  العمال 

متطلبات املعيشة حلني حتسن األحوال املالية للمنشأة. 
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بسبب  وباء )كوفيد-19(
ألول مرة تعقد»العمل الدولية« مؤتمرها السنوي 
التاسع بعد المائة منذ 102 سنة بشكل افتراضي

انطلقت يوم 20 مايو 2021 فعاليات مؤمتر 
الهيئة  يعتبر  ال��ذي  ال��س��ن��وي،  ال��دول��ي  العمل 
األع���ل���ى ل��ص��ن��اع��ة ال���ق���رار يف م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 
الدولية التابعة لألمم املتحدة، بحضور 5000 
ش��خ��ص م��ن أن��ح��اء ال��ع��ال��م، امل��ؤمت��ر ال��س��ن��وي 
ي��ج��م��ع ه����ذا ال���ع���ام وف������ودا ع��م��ال��ي��ة ون��ق��اب��ي��ة 
امل��راق��ب��ن  م��ن  دولة ولفيف   187 م��ن  ورس��م��ي��ة 
الدولين، ولكن يعقد ألول مرة منذ 102 سنة 
تاريخ إنشاء املنظمة يف 1919 ، بشكل افتراضي 
، وذلك بسبب القيود الصارمة املفروضة على 
السفر املطبقة يف جميع أنحاء العالم بسبب 
إلى ضمان صحة  الوباء، ع��اوة على احلاجة 

وعافية الوفود واملوظفن. 
وت��������رأس وف������د م���ص���ر ال���ث���اث���ي يف امل���ؤمت���ر 
وزي����ر ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان، حيث 
األول��ى  مرحلتن  على  امل��ؤمت��ر  فعاليات  ت��ب��دأ 
خ����ال  وال����ث����ان����ي����ة   ،2021 ش����ه����ر  ي����ون����ي����و  يف 

شهري  نوفمبر وديسمبر القادمن.
 ومن املقرر أن تبدأ جلسات املرحلة األولى 
يف 3 ي���ون���ي���و2021 ، اج��ت��م��اع��ات جل���ان امل��ؤمت��ر 
ي��وم��ا، ثم  مل��دة 18  أن تستمر  املتوقع  م��ن  التي 
ال��ع��ام��ة يف 7 يونيو  العمل يف اجل��ل��س��ات  ي��ب��دأ 
وسيتحدث خالها رئيس االحتاد السويسري 
، ك��م��ا س��ي��ت��ق��دم امل���دي���ر ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة العمل 

ال��دول��ي��ة ،غ���اي راي���در ،ورئ��ي��س مجلس اإلدارة 
ت��ق��ري��ره��م��ا ،ال��ل��ذي��ن ي��غ��ط��ي��ان ع��ام��ن ، وي��ل��ي 
البيانات االفتتاحية لرؤساء مجموعات  ذلك 

أصحاب العمل والعمال يف املؤمتر.
وتتضمن البنود املدرجة يف اجلزء اخلاص 
وثيقة  املؤمتر  أعمال  ج��دول  من  يونيو  بشهر 
ختامية خاصة بشأن استجابة منظمة العمل 
وب��رن��ام��ج  )ك��وف��ي��د -19(،  ل��ف��ي��روس  ال���دول���ي���ة 
الفترة  وميزانيتها  ال��دول��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة 
2022-2023 ، واملناقشة املتكررة بشأن احلماية 
املتعلقة  ال��ت��ق��اري��ر  ،وال��ن��ظ��ر يف  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ب��ت��ط��ب��ي��ق م���ع���اي���ي���ر ال���ع���م���ل أث����ن����اء اجل��ائ��ح��ة 

ومناقشة حاالت  الدول 0
ك���م���ا س���ت���ع���ق���د ق���م���ة ع����ال����م ال���ع���م���ل ي���وم���ي 
17 و18 ي��ون��ي��و امل��ق��ب��ل ،ال���ت���ي حت��م��ل ع���ن���وان : 
)كوفيد  استجابة  أج��ل  من  ال��دول��ي  »التحرك 
م����ع  استمرار   ، اإلن����س����ان  -19(   وم���ح���وره���ا 
اجل��ل��س��ات مل����دة 90 دق��ي��ق��ة ك���ل ي����وم ، وت��ش��م��ل 
القمة ج��زء رف��ي��ع امل��س��ت��وى م��ع رؤس���اء ال��دول 
واحل�����ك�����وم�����ات، وح���ل���ق���ة ن����ق����اش م�����ع مم��ث��ل��ي 

احلكومات وأصحاب األعمال والعمال .
أن يعقد يف 10 يونيو 2021  امل��ق��رر  م��ن  كما 
اج���ت���م���اع���ا ل���ل���ي���وم ال���ع���امل���ي مل��ن��اه��ض��ة ع��م��ال��ة 
األطفال ، وإطاق تقرير عن عمالة األطفال .

 وس�����وف ي��س��ت��أن��ف م���ؤمت���ر ال��ع��م��ل ال���دول���ي 
تتضمن  ب���اج���ن���ده   ،  2021 ن��وف��م��ب��ر  يف  ع��م��ل��ه 
م��ن��اق��ش��ت��ن يف ال���ل���ج���ان ، واح������دة ح����ول ع��دم 
املساواة ، وعالم  العمل ، والثانية حول املهارات 
أن يختم  املتوقع  وم��ن   ، م��دى احلياة  والتعلم 
الدولي  العمل  ال��دورة 109 ملؤمتر  العام  املدير 

يف 11 ديسمبر من العام اجلاري .
من اجلدير بالذكر أن مجلس إدارة منظمة 
العمل الدولية كان قد أرجأ مؤمترها السنوي 
ال����ذي ك���ان م��ق��ررا ع��ق��د يف 2020 ب��س��ب��ب وب��اء 
)ك���وف���ي���د-19( يف ظ��ل ال��ق��ي��ود ال��ص��ارم��ة التي 
فرضت علي السفر بسبب اجلائحة، وبالتالي 
مت تأجيل عقد الدورتن ذات الصلة 338 و339 
والذين  الدولية  العمل  منظمة  إدارة  ملجلس 
م��اي��و و6 يونيو  ان��ع��ق��اده��م��ا يف 25  م��ق��رر  ك���ان 

 .2020
ال��دول��ي  يعقد  العمل  أن م��ؤمت��ر  ي��ذك��ر  كما 
ب��س��وي��س��را، ملناقشة  ال���ع���ام يف ج��ن��ي��ف  م���رة يف 
وصياغة  العمل،  عالم  يف  الرئيسية  القضايا 
ومراقبة  واع��ت��م��اده��ا  ال��دول��ي��ة  العمل  معايير 
احلكومات  ممثلي  ب��ن  يجمع  فهو  تنفيذها، 
وال��ع��م��ال وأص���ح���اب ال��ع��م��ل ل��ل��دول األع��ض��اء 
البالغ عددها 187  الدولية  العمل  يف منظمة 

دولة.

مصر تشارك في الجلسة االفتتاحية بوفد ثالثي 
»حكومة وأصحاب أعمال وعمال«



شركة الوالء لفرز وتعبئة الحاصالت الزراعية

رئيس مجلس اإلدارة 

عدوى مصطفى محمد

مدير التصدير 

جمال غريب ابراهيم
العنوان: طريق الصليبة - املنطقة الصناعية- أبورواش- الجيزة

تهنئ  
فخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

مجددين العهد لله والوطن على مواصلة الجهد 
من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل ..

كما تهنى 
محمد سعفان وزير القوى العاملة 

وشعب مصر الكريم
متمنين لمصر دوام التقدم والرخاء

ويعاهدون الله على بذل المزيد من الجهد لمصرنا العزيزة

 محمد سعفان

عبدالفتاح السيىس

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

أحمد عدوى مصطفى

العمل26 يونيو ٢٠٢١   





المدرسة األسقفية بمنوف 

مع تحيات:

مجدى عبده أبو السعد

على حامد الرقم

 اللواء إبراهيم الشهاوى

املنوفية- منوف - شارع املدارس
E- mail: episcopal754school@yahoo.com

ت : 048/3661031-3677315

 محمد  محمود سعفان 

نيافة المطران الدكتور منير حنا أنيس 
رئيس أساقفة الكنيسة األسقفية بمصر 
وشمال أفريقيا والقرن األفريقى وممثل 

أصحاب المدرسة األسقفية الخاصة بمنوف 
يهنئ شعب مصر وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

وتؤيد كل قراراته للحفاظ على أمن مصر داخليا وخارجيا

وتهنئ  محمد سعفان وزير القوى العاملة 
واللواء إبراهيم الشهاوى  محافظ المنوفية

وعلى حامد الزقم وكيل وزارة القوى العاملة
وأننا سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج

 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن
وتهنئة الى شعب مصر وعمال مصر 

بمناسبة عيد المنوفية القومى

رؤية املدرسة : أن تكون  مدرسة رائدة على مستوى محافظة املنوفية .
رسالة املدرسة : تـقدمي تعليم متميز وبناء شخصية نافعة و صاحلة للمجتمع .

مجلس  مع  والتعاون  واملكتبة  والكمبيوتر   والرياضية   واملوسيقية  والفنية   الثقافية  باألنشطة   االهتمام    : األهداف 
الروابط  وتوطيد   الواحد   الفريق  هدف  ظهور    ، املحيط  املجتمع  خدمة   يف  املدرسة  دور  لتطوير   واملعلمني  واألمناء  اآلباء  
واالهتمام   التلميذ  فكر  تنمية   إلي  التلقني  من   والتحول  األداء  يف  مستمر  تقدم   لضمان   املدرسني  وتدريب  االجتماعية 
املستقبلية املشروعات  لتغطية  املالية  املدرسة  موارد  وتنمية  املختلفة  املجتمع   مؤسسات   مع  جسور  وبناء  الضعاف  بالتالميذ 

منيرحنا انيس

العمل28 يونيو 2021   



مدارس فيوتشر الخاصة للغات -بمنوف
إميانا منا بدور التربية يف التأديب والتهذيب والتقومي ودور التعليم يف التثقيف والتطوير، قمنا بإنشاء صرح تعليمي يجمع بني التربية والعلوم والقيم واملباديء التي من شأنها تكوين 

جيل واع مثقف يعرف معني االنتماء للوطن ، جيل ينشر العلم والفضيلة بني أفراد املجتمع ، جيل يؤمن بواجباته جتاه املجتمع والوطن ، جيل قادر علي النهوض مبجتمعه ليكون 
دائما يف املكان الالئق ويف مصاف الدول املتقدمة .

مدارس فيوتشر اخلاصة للغات مبنوف أنشئت عام 2017-2016
وقد حتمل املسئولون بها علي عاتقهم أمانة نبت بشري يعملون علي رعايته واالعتناء به ، فيرونه من عصارة فكرهم ، ويغذونه من العلم واألدب والقيم ما يجعله نباتا نافعا مثمرا.

مدارس فيوتشر اخلاصة للغات 
ال تكتفي بتقدمي مادة علمية بل نقوم بالتدريب املستمر للمعلمني علي أحدث البرامج والتقنية احلديثة ، وتوصيل املادة العلمية للطالب بطريقة سهلة سلسة ممتعة .

مدارس فيوتشر اخلاصة للغات 
 لدينا وسائل وأنشطة ترفيهية متنوعة من شأنها خلق جو من الراحة واملتعة والسعادة للطفل ، ينعكس بأثار إيجابية رائعة علي درجة حتصيله للعلوم .

يف مدارس فيوتشر اخلاصة للغات 
 نعمل علي غرس القيم واملباديء يوميا لدي األطفال واالهتمام ببناء الشخصية السوية االجتماعية املتفاعلة والفاعلة .

نحن نؤمن بأن العلم والتعلم رسالة قدسية سامية من أعظم الرساالت ألنها تبني عقوال .. وهو عمل شاق ، ألن بناء العقل يختلف عن بناء املدن والقصور .
مدارس فيوتشر اخلاصة للغات

 تقدم خدمة تعليمية تكنولوجية متميزة بتفعيل الفصول الذكية والتعليم االلكتروني والفصول االفتراضية الذي يحقق التميز لطالبنا متوازيا مع احلضور الفعلي للطالب .
وستظل مصرنا بإذن اهلل والدة العظماء والعلماء واملفكرين أمثال طه حسني والعقاد وأحمد زويل ومجدي يعقوب وغيرهم ، ونحن علي الدرب سائرون .
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كــف األذى
يقول احلق سبحانه : ” َواَلِّذيَن ُيْؤذُوَن 

اْلُْؤِمِننَي َواْلُْؤِمَناِت ِبَغْيرِ َما اْكَتَسُبوا َفَقِد 
اْحَتَملُوا بُْهَتاًنا َوِإْثًما ُمِبيًنا ” )األحزاب 

: 58( , ويقول سبحانه : ” َوَمْن 
َيكِْسْب َخِطيئَةً أَْو ِإْثًما ُثَمّ َيْرِم ِبِه بَرِيئًا 

َفَقِد اْحَتَمَل بُْهَتاًنا َوِإْثًما ُمِبيًنا” )النساء 
بِيّ صلَّى اهللُ عليِه و  : 112( قيَل للَنّ
سلََّم : يا رَسوَل اهللِ، إَنّ ُفالنةَ ُيذَكُر 

ِمن َكثرِة َصالِتها وَصدَقِتها وصياِمها، 
غيَر أَنّها ُتؤذي جيراَنها ِبِلساِنها؟ قال: 
اِر، قال: يا رَسوَل اهللِ، فإَنّ  هَي يف الَنّ
ُفالنةَ ُيذَكُر ِمن ِقلَِّة صياِمها وَصدَقِتها 

ُق باألَثواِر ِمن  وَصالِتها، وإَنّها َتَتصَدّ
األَِقِط، َوال ُتؤذي جيراَنها ِبلساِنها؟ قال: 
ِة ” )مسند أحمد( ، ويقول  هَي يف اجلَنّ

بَِت اْمَرأٌَة  )صلى اهلل عليه وسلم( : ” ُعِذّ
ى ماَتْت َفَدَخلَْت  ٍة َسَجَنْتها حَتّ يف ِهَرّ
ارَ، ال هي أْطَعَمْتها وَسَقْتها،  فيها الَنّ
إذْ َحَبَسْتها، وال هي َتَرَكْتها َتأُْكُل ِمن 
َخشاِش األرِْض ” )صحيح مسلم( , 

رة  ولا رأى )صلى اهلل عليه وسلم( ُحَمّ
وهي: )طائر صغير يشبه العصفور( 

، نزع عنها فراخها ، فقال )صلى اهلل 
عليه وسلم( : “َمْن فجَع هذِه بولِدها؟ 

ردوا ولَدها إليها” , ومنها قصـة ذلك 
اجلمــل الـذي رأى النبي )صلى اهلل 

عليه وسلم( فَحَنّ وذَرََفت عيناه ، فأتاه 
النبُيّ )صلَّى اهلل عليه وسلم( فمسح 

ِذْفـراه فسكَت ، فقال )صلَّى اهلل عليه 
وسلم( : “من رُبّ هذا اجلمِل؟ لن هذا 

اجلمُل؟ “، فجاء فتى من األنصاِر، 
فقال: لي يا رسول اهلل، قال : ” أفال 
تتقي اهللَ يف هذه البهيمِة التي َملَّكَك 
اهللُ إياها، فإنه شكا إلَيّ أنك ُتِيُعه 

وُتْدئبه” )سنن أبي داود(.
فكف األذى عن اخللق أمر ال يتم إسالم 

الرء إال به حيث يقول نبينا )صلى اهلل 
عليه وسلم( مستخدما أسلوب القصر 
: ” الُْسِلُم َمن َسِلَم الُْسِلُموَن ِمن ِلساِنِه 

وَيِدِه” )صحيح البخاري( , فمن لم 
يسلم الناس من لسانه ويده فليس 

مبسلم حقيقي , وليس مبؤمن من 
لم يكف أذاه عن اخللق , يقول نبينا 

)صلى اهلل عليه وسلم( : ” واهللَِّ ال 
ُيْؤِمُن، واهللَِّ ال ُيْؤِمُن، واهللَِّ ال ُيْؤِمُن , 

قيَل: وَمن يا رَسوَل اهللَِّ ؟ قاَل : الذي ال 
َيأَْمُن جارُُه بَواِيَقُه” )صحيح البخاري( 
, ويقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( 

: ” من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
فال يؤِذ جاره، ومن كان يؤمن باهلل 

واليوم اآلخر فليكرْم ضيفه، ومن كان 
يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقْل خيراً أو 

ليسكت ” )متفق عليه( .
بل إن ديننا احلنيف قد اعتبر كف 

األذى عن الناس صدقة , حيث ذكر 
النبي صلى اهلل عليه وسلم جملة من 

خصال اخلير وهو يحث أبا ذر )رضي 
اهلل عنه( على العمل بها، فقال أبو ذر 

)رضي اهلل عنه( : فإن لم أَْسَتِطْع ، قال 
)صلى اهلل عليه وسلم( : “ُكَفّ أَذَاَك 

ُق بها عن  َعِن الناس َفِإَنَّها َصَدَقةٌ َتَصَدّ
َنْفِسَك” )رواه أحمد( , وقال )صلى 
َك َعِن  اهلل عليه وسلم(: ” َتكُُفّ َشَرّ

اِس فإَنّها َصَدَقةٌ ِمْنَك علَى َنْفِسَك ”  الَنّ
)صحيح مسلم( , وجعل إماطة األذى 

عن الطريق صدقة وشعبة من شعب 
اإلميان , وإماطة األذى عن الطريق 
صدقة , يقول نبينا )صلى اهلل عليه 
وسلم( : ” اإلمياُن ِبضٌع وَسبعوَن بابًا 
، أدناها إماطةُ األذَى عِن الَطّريِق ، 

وأرفُعها َقوُل : ال إَلَه إاَلّ اهلل” )صحيح 
الترمذي(.

بقلم .أ. د: محمد مختار جمعة
وزير األوقاف
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بقلم: السفري / هـــانى خــالف
مساعد وزير الخارجية األسبق للشئون العربية

ومندوب مصر لدى الجامعة العربية سابقا

فى األدب
السياسى

جنحت مصر بحمد اهلل فى مساعيها التى قامت بها منذ بدايات احلرب 
بها  يتوقف  إل��ى هدنة،  التوصل  فى  غ��زة  األخيرة على قطاع  اإلسرائيلية 
إط���اق ال��ن��ار م��ن اجل��ان��ب��ن اإلس��رائ��ي��ل��ى والفلسطينى، وق��د دخ��ل��ت تلك 
الهدنة حيز التنفيذ الفعلى ابتداء من الساعة الثانية صباح اجلمعة 21 
اإلسرائيلى  العنيفة بن اجلانبن  املواجهات  وتنوع  تعدد  أن  ويبدو  مايو، 
أجهزة  ل��دى  شكل  ق��د  مصر  فيها  تدخلت  أن  سبق  وال��ت��ى  والفلسطينى 
امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة امل��ص��ري��ة وامل��خ��اب��رات احل��رب��ي��ة وب��ع��ض وح����دات األم��ن 
الوطنى أيضا قدرا كبيرا من اخلبرة ولغة اإلقناع وأدوات الضغط واختيار 
اتفاق بن اجلانبن  إلى  املرة  التوصل فى هذه  التى أمكن بها  التوقيتات 
كشكل  سيناريوهات  ستة  أو  خمسة  ح��وال��ى  ع��رض  مت  أن  بعد  املتحاربن 

للهدنة وشروطها .
ومع الزهو بهذا األداء املصرى القدير واملنتج ونتائجه املكللة بالنجاح 
األكثر  التساؤالت  واملحللن مايزالون مصرين على طرح  املراقبن  أن  إال 
ك��ل م��رة  وف���ى  امل��ص��رى، وأس��ب��اب جن��اح��ه،  تدقيقا ع��ن طبيعة ه���ذا األداء 
واج��ه��ن��ى الصحفيون ورج���ال اإلع���ام ب��ه��ذا االس��ت��ف��س��ار، كنت أج��ي��ب بأن 
الوفود املصرية التى انتقلت بن غزة وتل أبيب ورام اهلل كانت تنطلق فى 

مهمتها من عدة اعتبارات متوازية ومتوازنة .
أوال : االعتبارات اإلنسانية واحلرص على عدم توسيع رقعة العمليات 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ت���ى ت��س��ت��ه��دف أه���داف���ا م��دن��ي��ة، وحت���ص���د امل���ئ���ات م���ن أرواح 
أع���داد  ب��ه��ا  الفلسطينين، وم��ن��ه��م األط���ف���ال وال��ن��س��اء وال��ش��ي��وخ، وت�����زداد 

اجلرحى واملصابن لدى اجلانبن .
املسئولة  غير  التصرفات  بعض  اس��ت��غ��ال  ع��ن  امل��ص��رى  ال��ت��رف��ع   : ثانيا 
الشعارات  ذات  الفلسطينية  واحل��رك��ات  العناصر  بعض  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ى 
اإلي��دي��ول��وج��ي��ة امل��ت��ش��ددة داخ����ل س��ي��ن��اء امل��ص��ري��ة، وال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��وق��ف 
اإلسرائيلى وضرباته العسكرية العنيفة باعتبارها موجهة إلى كل الشعب 
وال��ق��دس  الغربية  وال��ض��ف��ة  غ��زة  ف��ى  الوطنية  ق��ي��ادات��ه  وك��ل  الفلسطينى 

الشرقية.
ثالثا : احلرص على تهيئة املناخ إلعادة حتريك عملية السام بعد أن 
ظهور  مع  األمريكية  اإلدارة  فى  احل��ادث  التغير  واستثمار  متاما،  توقفت 
ق��ي��ادة ب��اي��دن اجل���دي���دة ف��ى اجت���اه إع����ادة حت��ري��ك م���س���ارات ال���س���ام، وح��ل 

الدولتن وفقا للمرجعيات واآلليات الشرعية الدولية املتعددة .
ومع ظهور بعض املظاهر اجلديدة للتعاطف الدولى مع حقوق الشعب 
الفلسطينى، إال أن أكثر ما استوقفنى فى هذا التطور ظهور بعض اإلشارات 
والتلميحات من جانب بعض املسئولن فى االحت��اد األوروب��ى وفى املانيا 
حتديدا إلى إمكانية السماح باشتراك بعض عناصر املقاومة الفلسطينية 
أو غير مباشرة إلقناعها بضرورة تطوير  فى ح��وارات، تتم بطرق مباشرة 
الواقعية  املعاجلة  م��ن  اق��ت��راب��ا  أك��ث��ر  لتكون  ال��س��ام  نحو  استراتيجياتها 
إمكانية  م��ن  للتأكد  متابعتها  ي��ل��زم  ذك��ي��ة،  إش����ارات  وه���ى  وال��ب��راج��م��ات��ي��ة، 
حتقيقها، حتى ال جند أنفسنا مضطرين إلى مواجهات ومواقف متكررة 

كل خمس أو سبع سنوات  .
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يف مستهل كلمته قال وزير القوي العاملة 
م��ح��م��د س��ع��ف��ان، إن اج��ت��م��اع��ن��ا ال���ي���وم ي��أت��ي 
العاملي  باليوم  االحتفال  أع��ت��اب  على  ونحن 
وال��ذي نحتفل به يف  ملكافحة عمل األطفال 
12 يونيو من كل عام، وخاصة  يف ظل  إعالن  
ال��دول��ي��ة  ال��س��ن��ة   2021 ع����ام  امل���ت���ح���دة  األمم 
ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى ع��م��ل األط���ف���ال، األم����ر ال���ذي 
مبا  أج��م��ع  ال��ع��ال��م  دول  م��ن  اعترافا   يعتبر  
تشكله هذه الظاهرة من  خطورة بالغه، حيث 
تهدد  طفل واح��د م��ن ب��ن ك��ل عشرة أطفال 
لإلحصائيات   طبقا    - العالم  مستوى  على 

والتقارير الدولية.
الظاهرة  أهمية مواجهة هذه  الوزير  وأك��د 
من الهدف  السابعة  الغاية  إدراج  خالل   من 
املستدامة الذي  التنمية  أه��داف  من  الثامن 
ي���ن���ص ع���ل���ى ات����خ����اذ ت���داب���ي���ر ف����وري����ة وف���ّع���ال���ة 
ل���ل���ق���ض���اء ع���ل���ى ال���ع���م���ل اإلج������ب������اري إلن���ه���اء 
العبودية احلديثة واالجتار بالبشر والقضاء 
ع��ل��ى أس�����وأ أش���ك���ال ع��م��ل األط����ف����ال ب��ح��ل��ول 
ع����ام 2025،إض����اف����ة إل����ى امل���ص���ادق���ة ال��ش��ام��ل��ة 

إرادة  تعكس  182  التي  رق��م  االت��ف��اق��ي��ة  على 
ال���دول األع��ض��اء يف منظمة  وال��ت��زام  جميع 
القانونية  احلماية  بتقدمي  ال��دول��ي��ة  العمل 
واالسترقاق  األطفال،  أشكال عمل  أس��وأ  من 
واالس��ت��غ��الل اجل��ن��س��ي، واس��ت��خ��دام األط��ف��ال 
األعمال  م��ن  وغيرها  املسلحة،  ال��ن��زاع��ات  يف 
بصحة  تضر  التي  اخلطرة  أو  املشروعة  غير 

األطفال أو أخالقهم أو عافيتهم النفسية .
وأوض����ح آم���ال ع��ب��د امل��وج��ود رئ��ي��س اإلدارة 
امل���رك���زي���ة ل���ل���ع���الق���ات اخل���ارج���ي���ة ، يف ك��ل��م��ة 
احلكومة  أن   ، عنه  نيابة  ألقتها  التي  ال��وزي��ر 
من  ب��ال��غ��ًا  للحد  ُت���ول���ي  اهتمامًا  املصرية  
ظ���اه���رة ع��م��ل األط���ف���ال  من خ���الل   تضافر 
على  حماية  والعمل  الوطنية   اجلهود  كافة 
احلماية  برامج  طريق  األطفال  عن  ورعاية 
االج��ت��م��اع��ي��ة وت��وف��ي��ر ال���دع���م ال�����الزم ل��أس��ر 
تشريعي  توفير مناخ  إل���ى  ب��االض��اف��ة  ه���ذا   ،
م���الئ���م ي��ط��ب��ق ال���دس���ت���ور امل���ص���رى ، ومي��ت��ث��ل 
مت  التي  الدولية  واملعايير  االتفاقيات  لكافة 

التصديق عليها .

حت�����رص  وزارة  اإلط��������ار   ه�����ذا  يف  وق����ال����ت 
القوى العاملة  على حتديث ومراجعة  كافة 
مل���واك���ب���ة  املستجدات  وال�����ق�����رارات  ال���ق���وان���ن 
وأحدث املعايير الدولية فى هذا الشأن،  حيث 
لسنة   118 القرار   لتعديل  مسودة   إع��داد  مت 
وت��دري��ب  تشغيل  ن��ظ��ام  حت��دي��د  ب��ش��أن   2003
يتم فيها  التي  واألح��وال  األطفال والظروف 
التشغيل وكذلك األعمال واملهن والصناعات 
التي يحظر تشغيلهم فيها وفًقا ملراحل السن 

املختلفة .
كما صدر قرار وزير القوى العاملة اخلاص 
ب��إن��ش��اء وح����دة ال��ط��ف��ل ب��رئ��اس��ت��ي وع��ض��وي��ة 
كافة اإلدارات الفنية داخل ال��وزارة و عدد من 
االط��ف��ال،  بعمل  املعنية  واجل��ه��ات  ال������وزارات 
املستمرة  املتابعة  ال��ى  ال��وح��دة  ه��ذه  وت��ه��دف 
اسوأ  عمل  ملكافحة  الوطنية  اخلطة  لتنفيذ 
اجلهود  كافة  وتنسيق  االط��ف��ال  عمل  اشكال 
جديدة  حلول  إي��ج��اد  على  والعمل  الوطنية 

ومبتكرة .
إل���ي أن خ���الل ال��ع��ام��ن املاضين  وأش����ارت 
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ترأس محمد سعفان 

وزير القوى العاملة، 
وإيريك أوشالن مدير 
مكتب منظمة العمل 

الدولية ملصر وإريتريا 
 ،  zoom عبر تقنية،

االجتماع الثالث للجنة 
التوجيهية لتنفيذ 

اخلطة الوطنية 
ملكافحة عمل األطفال 

ودعم األسرة يف مصر 
)2018-2025(، حيث 
تعد هذه اللجنة هي 

املحفل التنسيقي 
للجهود الوطنية الرامية 

إلى القضاء على عمل 
األطفال، وذلك على 

هامش فعاليات اليوم 
العاملي ملكافحة عمل 

األطفال 2021. 
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ت���زاي���دت ال��ت��ح��دي��ات م���ع اس��ت��م��رار ت��داع��ي��ات 
وم��وج��ات��ه��ا    19 كوفيد     - ك����ورون����ا  ف���ي���روس 
امل���ت���الح���ق���ة،   األم�������ر ال�������ذي ي���ع���ي���ق ج���ه���ودن���ا 
عمل  ظ��اه��رة  م��ن  للحد  مساعينا   احلثيثة 
واضًحا  تهديًدا  تشكل   باتت  فقد   ، األطفال 
وَخَطًرا صريًحا على مصيرِ أطفاِلنا حاضرِِه 
ع��م��ل  جت�����رمي  م����ن  ،  فبالرغم  وُم��س��ت��ق��ب��ل��ِه 
والتشريعات  ال��ق��وان��ن  خ��الل  م��ن  األطفال  
االق����ت����ص����ادي����ة  أن  األزم����������ة  إال  ال����وط����ن����ي����ة، 
م��ن  األسر  العديد  دفعت   ق��د  واالجتماعية 
أو تعرضت  التي فقدت عملها ومصدر رزقها 
بأطفالها لسوق  ال��زّج  إل��ى  األج��ر  لتخفيض 

العمل من أجل توفير قوتها  اليومي.
من جانبه أكد إيريك أوشالن مدير مكتب 
م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة مل��ص��ر وإري���ت���ري���ا أن 
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي مل��ك��اف��ح��ة ع��م��ل األط���ف���ال لعام 
2021،وال������ذي ي��أت��ي يف ي��وم 12 يونيو م��ن كل 
ع����ام-  ي��رك��ز ع��ل��ى اإلج�������راءات امل��ت��خ��ذة منذ 
إع���الن اجلمعية ال��ع��ام��ة ل��أمم امل��ت��ح��دة هذا 
ع���ام أن���ه »ال���ع���ام ال���دول���ي ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى عمل 

األطفال«. 
ال��ع��امل��ي ملكافحة  ال���ي���وم  أن  اوش�����الن  وق����ال 
عمل األطفال لعام 2021 يعد مبثابة فرصة 
العمل  ملنظمة  املكونة  الثالثة  الهيئات  حلث 
عمال(  أع��م��ال-  أص��ح��اب  )حكومة-  الدولية 
التخاذ إج��راءات حاسمة للقضاء على عمل 
األط���ف���ال ألن���ه ال���ع���ام األول ب��ع��د ال��ت��ص��دي��ق 
الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  على  العاملي 
رق��م 182 ب��ش��أن أس���وأ أش��ك��ال عمل األط��ف��ال، 
 19-COVID أزم����ة اس��ت��م��رار  م��ع  وي��ت��زام��ن 
ال��ت��ي ت��ه��دد ب��ت��راج��ع س��ن��وات م��ن ال��ت��ق��دم يف 

معاجلة قضية عمل األطفال.
الدولية  العمل  منظمة  مكتب  أن  وأض��اف 
ب��ال��ق��اه��رة ي���ؤم���ن ب����أن ال���ت���ع���اون ال��ف��ع��ال مع 
لضمان  أس��اس��ي  أم��ر  االجتماعين  ال��ش��رك��اء 
حتقيق القضاء على عمل األطفال يف مصر، 
ول��ذل��ك ي��ه��دف االج��ت��م��اع ال��ي��وم إل��ى متابعة 
ُ���ح���رز يف ت��ف��ع��ي��ل وت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ة  ال��ت��ق��دم امل
القرار  م��س��ودة  مناقشة  ع��ن  فضالً  الوطنية. 
املحظور  األع��م��ال  بقائمة  اخل���اص  ال����وزاري 
 118 رقم   للقرار  امل��ح��دث  األط��ف��ال  بها عمل 
القانوني حلماية  لسنة 2003 لتوفير اإلطار 
العمل  األط��ف��ال حتت سن 18 عاما يف مكان 

وتعزيز االستخدام القانوني لأطفال.
وأش������ار أوش������الن إل����ي أن ق��ائ��م��ة األع���م���ال 
امل��ح��ظ��ور ب��ه��ا ع��م��ل األط���ف���ال ت��ع��ت��ب��ر األداة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة مل��ن��ع ان���خ���راط األط���ف���ال يف أس���وأ 
 73 والتي تضم ما يقدر بنحو  العمل  أشكال 
أعمارهم  ت��ت��راوح  ال��ع��ال��م،  مليون طفل ح��ول 
بن 5 و 17 عاًما، ومتثل تلك األعمال أعمال 
املحيطة  الظروف  أو  طبيعتها  بحكم  خطرة 
لتنفيذها، وتشمل أعمال يف مجموعة واسعة 
من القطاعات، مبا يف ذلك الزراعة والتعدين 

والبناء والتصنيع.
ويف نفس السياق أشارت مروة صالح عبده 
بالقضاء  »اإلس���راع  ملشروع  الوطنية  املنسقة 
ع���ل���ى ع���م���ل األط����ف����ال يف س���الس���ل ال���ت���وري���د 

أنه مت  بأفريقيا« )ACCEL Africa(   إلي  
وفقًا   ،2003 لسنة   118 رقم   ال��ق��رار  حت��دي��ث 
رقم  الدولية  العمل  منظمة  باتفاقية  ورد  ملا 
عمل  أش��ك��ال  أس���وأ  ب��ش��أن   1999 لسنة   )182(
األطفال، والتي توجب على البلدان املصدقة 
على االتفاقية وضع قائمة باألعمال اخلطرة 
امل��ح��ظ��ورة ع��ل��ى األط��ف��ال حت��ت س��ن 18 سنة 
ب��ال��ت��ش��اور م��ع أص��ح��اب ال��ع��م��ل وال��ع��م��ال، ثم 
إصدارها تشريعيًا وتنفيذ العمل بها، كما مت 
مراعاة كافة اخلطوات املتبعة لضمان إصدار 
القائمة بشكل تشاوري، واالستناد إلى أفضل 

املمارسات الدولية واإلقليمية يف هذا الشأن.
يذكر، أنه يتم عقد هذا االجتماع يف إطار 
مكتب  قبل  من  املنفذ  مشروع  أنشطة  تنفيذ 
من  بدعم  بالقاهرة  الدولية  العمل  منظمة 
إلى دعم  وال��ذي يهدف  الهولندية،  احلكومة 
السياسات العامة والقدرات املؤسسية وتبادل 
امل���ع���رف���ة ب���ن اجل���ه���ات ال��ف��اع��ل��ة يف اإلس�����راع 
ب��ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ع��م��ل األط����ف����ال يف س��الس��ل 
أهميتها االستراتيجية  القطن بسبب  توريد 
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف ال��ق��ط��اع��ن 

الزراعي والصناعي.
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تحكى القصة : مياده رجب 

انتقاما من أمها لم يجد األب طريقا آخر سوى تشويه وجه 
أن صغيرته خلقها اهلل شبيهة  ابنته وحرقه ال لشىء سوى 
محاوالت  كل  باءت  أن  بعد  زوجها  عن  انفصلت  التى  ألمها، 
ومحاولة  امل��خ��درات  تعاطيه  بسبب  بالفشل  إص��اح��ه 
املطلوب  املال  له  جتلب  محرمة  أعمال  فى  زوجته  الستغال 

للتعاطي.
وجهها  أبوها  أح��رق  عاما  ال���11  صاحبة  »م��روة«  الطفلة 
انتقاما من والدتها التى أصرت على الطاق منه بعد سنوات 
من القهر والتعذيب بسبب إدمانه للمواد املخدرة، حكم عليها 
ثمن  يدفع  مسئول  غير  أب  جحود  بسبب  مشوهة  حتيا  أن 

جرمه قابعا خلف القضبان.
بحضانة  االحتفاظ  األم  ق��ررت  عندما  احلكاية  تبدأ 
عليها  الضغط  من  سنوات   3 وبعد  ولكن  الطاق،  بعد  ابنتها 
بعد  ابنتها  ويرعى  يرعاها  رجا  تتزوج  أن  قررت  األهل  من 
فقرر  االنتقام،  طريقته  على  قرر  طليقها  أن  إال  انفصالها، 
تشويه وجه ابنته وحرقها دون أدنى شعور بالرحمة ودون أى 
ذنب اقترفته الصغيرة سوى أنها تشبه أمها فى مامحها وأنها 

األداة الوحيدة لانتقام.
نوع  من  ولكن  عقوق،  إلى  وجحوده  م��روة  وال��د  ظلم  ومن 
السماوية  األدي��ان  كل  نصت  حيث  األذان،  تألفه  لم  جديد 
على بر الوالدين والتحذير من عقوقهما أو إغضابهما، رحمة 
بهما وعرفانا باجلميل، إال أن بعض اآلباء نسوا ورمبا تناسوا 
الدور األساسى املنوط بهما وهو رعاية وتربية هؤالء األبناء 

بشكل صحيح وهو ما لم يفعله والد »حسني«.
لم  وحكاية  ي��رزق،  حى  لبطل  حقيقية  قصة  »حسني« 
اآلباء  عقوق  من  آخر  نوعا  تروى  املصرية  السينما  تتناولها 
بسؤاله  األزهر  شيوخ  أحد  الشاب  فاجأ  حيث  األبناء،  جتاه 
حني  املعظم،  رمضان  شهر  نهار  فى  الفضائيات  إحدى  على 
سأل الشاب الشيخ: يا موالنا أنا لقيط وعشت وكبرت فى دار 
أمهاتنا،  من  علينا  أرحم  كانت  اجنليزية  ست  يد  على  أيتام 
جامعية،  شهادة  على  اآلن  وحصلت  سنة   22 سن  بلغت  حتى 
باسم مستعار وأب وأم مستعارين، بعد أن رمتنى أمى فى أحد 

صناديق القمامة مبحافظة األقصر.
يتابع الشاب رسالته.. يا شيخ أنا عشت طفولة وشباب كلها 

عقوق اآلباء لألبناء وحق اللقطاء
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حقوق األبناء 
وتعريف الرب 
فى اإلسالم

وعلماء: بعض 
اآلباء يدفعون 
األبناء للعقوق 
دفعا

علم النفس: 
القسوة مطلوبة 
ولكن يجب أن 
تغلف بالرحمة

تفكير وحيرة ومرار، ألنى عارف إنى مش يتيم وإنى ابن حرام 
التوهة، فجأة  وبعد 22 سنة من  واآلن  بينهما كبير،  والفرق 
فى  ألقتنى  وأنها  أمى،  إنها  تقول  سيدة  من  رسالة  لى  جاءت 
الشارع من 22 سنة غصب عنها لتتخلص من جرميتها وعارى، 

ومحتاجة  لوحدها  اآلن  سرطان  مريضة  وإنها 
من يرعاها.

أسامح  وال  أسامحها  ق��ادر  مش  شيخ  يا  أنا   «
عليا،  فضل  ليهم  وال  ربونى  هما  ال  عشيقها، 
ديني،  وع��ارف  وبصوم  بصلى  هلل  احلمد  وأن��ا 
هل  لها،  أروح  وال  أبرها  فعا  ق��ادر  مش  لكن 
احلرام  ارتكبا  وأب  أم  بسبب  النار  أدخل  ممكن 
ول��م ي��ب��رون��ى ف��ى ص��غ��رى وت��رك��ون��ى للكاب 

والقطط؟«- بحسب رواية الشاب.
يستغفر،  وظل  عيناه  ودمعت  الشيخ  ارتبك 
رقمه  يترك  أن  الشاب  املتصل  من  طلب  ثم 
حتى يتحرى الدقة فى فتواه، ويستفسر منه 
عن بعض التفاصيل على أن يعيد االتصال هو 

بالشاب مرة أخرى فيفتيه فى سؤاله.
وليس  أنثى  خلقت  وألنها  الفتاة..  تلك  أما 
الذكر كاألنثى فى ثقافة البعض ممن يفضلون 

الولد، فلم تسلم »دعاء« من أذى والدها منذ طفولتها، حيث 
دائما  فالبنت  األصغر،  أخيها  وبني  بينها  التفريق  دائم  كان 
وأبدا معاقبة، أما الولد فمدلل، البنت دائما وأبدا محرومة، 

كرهت  حتى  يطلب  أن  قبل  فيجاب  الولد  أما 
األخت أخاها بسبب تعنت أبيها ومعاملته التى 
عميقا  وجرحا  كرها  البنت  نفس  فى  تركت 

وصل حلد الدعاء باملوت عليه ليل نهار.
تكبر دعاء وتصل للمرحلة اجلامعية، وتكبر 
معها عقدتها النفسية من أبيها رغم محاوالت 
مع  يفعله  ما  بأن  األب  إلقناع  املستميتة  األم 
إال  اهلل،  أم��ام  عليه  وسيحاسب  ح��رام  ابنته 
اضطرت  التى  للبنت  وكرها  عندا  ي��زداد  أنه 
العامة،  الثانوية  للعمل  فى محل مابس بعد 
رفض  التى  اجلامعة  نفقات  تدبير  لتستطيع 
بكل  أولى  أخيها  أن  بحجة  بها،  االلتزام  األب 
راجل  ألنه  أفضل،  يكون  مستقبله  والزم  مليم 
من  لتعليمها  داعى  فا  هى  أما  بيت،  وهيفتح 
األساس وأنها ملومة من أمها!!- وفق ما صرحت 

به الفتاة.
وظلمه  قسوته  أنسى  وال  وال��دى  أسامح  ق��ادرة  مش  »أن��ا 
جسمى  فى  عامة  وكل  حرق  كل  نسيت  لو  وحتى  وضربه، 
أبويا  م��ن  واستغاثة  وص��ري��خ  عشته  ُم��ر  بيوم  بيفكرونى 
وتتساءل  الدنيا«  فى  وحمايتى  ضهرى  يكون  مفترض  اللى 
»دعاء«.. مني العاق فينا أنا أم والدى ومني سيحاسب أمام اهلل 

؟ .
أل��وف أخ��رى م��ن األط��ف��ال وال��رض��ع، تقف 
أمهاتهم أمام محاكم األسرة بحثا عن نفقاتهم 
ولكن  القانون  بها  وأقر  الدين  بها  أوصى  التى 
دون جدوى مع تعنت اآلباء وتهربهم من تطبيق 
ملصالح  مراعاة  دون  األم،  فى  نكاية  اهلل  حدود 
العاقة  انهيار  فى  جرم  وال  لهم  ذنب  ال  صغار 
عقوق  من  آخ��ر  ل��ون  وه��و  فشلها،  أو  الزوجية 

اآلباء لألبناء فى الدنيا.
املصرية  الديار  مفتى  جمعة  على  الدكتور 
األسبق فى هذا الشأن يذكر قصة سيدنا عمر 
عقوق  يشتكى  رج��ل  ورده  حني  اخلطاب،  بن 
وسأله  االب��ن  »ع��م��ر«  استدعى  وح��ني  اب��ن��ه، 
ولدت  عندما  االبن:  فأجابه  أباك  تبر  ال  ملاذا 
اسم،  من  أسوأه  ما  عمر:  فقال   ، »باء«  سمانى 
ثم استكمل االبن حديثه: وحني كبرت تركنى 

ولم  يرشدنى  لم  انحرفت  فلما  علم،  وال  صنعه  يعلمنى  ولم 
ينصحني، فقال عمر للرجل: عققتم أبنائكم .

ويوضح  اآلب��اء،  على  واج��ب  األبناء  بر  أن  الشيخ  ويؤكد 

التربية  فى  ثم  حسن  اس��م  اختيار  فى  أوال  يكمن  البر  أن 
القومية والتعليم الصحيح والنفقة والرعاية والعاج واملأوى، 
اآلباء  األم واألب كل بحسب دوره، فإذا قام  وهو واجب على 
وهو  بالبر،  األبناء  طالبنا  استطاعتهم  قدر  على  بأدوارهم 
كما  ارحمهما  رب  »وق��ل  اجلميل  رد  من  ج��زء 

ربيانى صغيرا«.
ويقول الشيخ وسيم يوسف عن عقوق اآلباء 
البر  فهموا  واألم��ه��ات  اآلب���اء  بعض  ل��ألب��ن��اء: 
خطأ، وظنوا أنهم يجلسون ويضعوا رجا على 
ثم  يبروهم  أو  أبنائهم  يرحموا  أن  دون  رجل 
والنار،  بالعقوق  ويفزعون  بالبر  يطالبونهم  

وهو أبعد ما يكون عن احلق والعدل.
املذاعة  البرامج  أحد  فى  »يوسف«  يستكمل 
على الفضائيات حول هذا املوضوع.. أيها األب، 
أيتها األم، إذا أردت أن تطبق شرع اهلل فى برك 
فطبق أوال شرعه فى الرحمة وبر أبنائك، ألن 
يقابلها  ال  والقسوة  وطاعة،  بر  يقابله  احلنان 
إال عقوق وخلل فى العاقة التى أوصى بها اهلل 

بني اآلباء واألبناء.
الزمان يتبدل يا إخوان، واأليام دول وبعض اآلباء يدفعون 
ولدك  فى  زرعته  ما  فتذكر  بظلمهم،  للعقوق  دفعا  األبناء 
باألمس ستحصده فى كبرك، فا تطلب من ابنك برك وأنت 
تكيل  وكنت  واإلنفاق  واحلنان  الرعاية  فى  حقه  تعطه  لم 
يوما  تشعره  ول��م  كيا،  والتوبيخ  الضرب  له 
نفسا  يكلف  وال  إخوانى  يا  عدل  اهلل  بحنانك، 
على  وساعدوهم  أوالدك���م  ب��روا  طاقتها  ف��وق 
عن  تخليتم  إذا  بحقوقكم  تطالبوا  وال  بركم، 

واجباتكم.
األس��رى  واالس��ت��ش��ارى  النفسى  اخلبير  أم��ا 
ينشأ  ال��ذى  الطفل  أن  فيرى  رش��دى  محمد 
يتحول  والعنف  بالقسوة  تتسم  بيئة  وس��ط 
مبرور الوقت إلى شخص عدوانى عنيف، قاسى 
القسوة  وستصبح  والديه،  على  متمرد  القلب، 
وسينقلب  شخصيته،  سمات  من  وسمة  سلوكًا 
أو  ال��ذات  على  بالعدوان  بعد  فيما  عليه  ذلك 
الطاقة  تلك  تتجه  أو  »امل��ازوك��ي��ة«،  يسمى  ما 
»سادًيا«  شخًصا  ويصبح  اخلارج  إلى  العدوانية 
من  يسلم  ال  اآلخرين،  إي��ذاء  فى  متعته  يجد 
واألبناء،   الزوجة  أو  والديه  حتى  أح��د،  شره 
مؤكدا أن فقدان احلب واألمان واالهتمام يجعله عاجًزا دائما 

عن أن يقدمهم لغيره.
ويضيف.. القسوة مطلوبة فى التربية فى بعض األحيان، 
ولكن بشرط أن تكون مغلفة بالرحمة واحلنان، وبعيدة عن 
التعامل بعنف مع الطفل، عدم  النفسى والبدني، فى  األذى 
وعدم  والنفسية،  العاطفية  احتياجاته  إشباع 
سليمة،  وتربوية  دينية  أس��س  على  تربيته 

ستجعله يواجه صعوبات ومشاكل فى حياته.
الشىء  وف��اق��د  العمل،  جنس  م��ن  »اجل���زاء 
واحلنان  احل��ب  ي��زرع  م��ن  فهناك  يعطيه،  ال 
وال��رع��اي��ة واألم����ان، وه��ن��اك م��ن ي���زرع القهر 
أطفاله،  نفوس  فى  والعدوان  والعنف  والقسوة 
تنمو  عندما  زرع��ه  ما  نتاج  سيجنى  كاهما 
وفق  والدين  العلم  عليه  أجمع  ما  وهو  الزرعة، 

ما قدمته »العمل« فى حتقيقها.
وغرس  الدين،  تعاليم  على  األبناء  تربية 
القيم والسلوكيات الطيبة فى نفوسهم، وتلبية 
بشكل  والنفسية  العاطفية  احتياجاتهم 
ضرورة  إلى  طفولتهم  منذ  وتوجيههم  متوازن، 
احترام الكبير وتقديره، وغرس مفاهيم الثواب 
لهم  أن  والتفاهم، معرفة  والعطاء، واحلوار  والعقاب، واألخذ 
حقوقا وعليهم واجبات، كل ذلك سينعكس على تصرفاتهم 

وسلوكياتهم فى املستقبل.
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خالل مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق
سعفان:  مصر هي المدافع عن القضية الفلسطينية على مر التاريخ

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن 
املدافع  هي  التاريخ  مر  على  املصرية  الدولة 
عن القضية الفسطينينه، مثمنًا دور القيادة 
الفتاح  عبد  ال��رئ��ي��س  يف  متمثلة  السياسية 
ال��س��ي��س��ي يف إن���ه���اء األزم�����ة احل��ال��ي��ة وإع����ادة 
الوضع يف غزة لوضعه الطبيعي حفاظًا على 
دور  يؤكد  ،مم��ا  الفلسطينيني  أشقائنا  أرواح 
أي  وحل  التدخل  على  وقدرتها  الرائد  مصر 

أزمة بالوطن العربي . 
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال م���ش���ارك���ة ال�����وزي�����ر ، يف 
الزقازيق  جامعة  الدوري ملجلس  االج��ت��م��اع 
برئاسة الدكتور عثمان شعان رئيس اجلامعة 
رئيس  نائب  غ��ادة شاكر  ، وبحضور  الدكتورة 

اجل��ام��ع��ة ل��ش��ئ��ون خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وت��ن��م��ي��ة 
البيئة ، والدكتور عبداملنعم نافع املشرف علي 
قطاع التعليم والطاب والدكتور أحمد عبد 
الستار أمني عام اجلامعة ، فضا عن السادة 

عمداء الكليات ، وعدد من وكاء الكليات .
يف م��س��ت��ه��ل ف���ع���ال���ي���ات اج���ت���م���اع م��ج��ل��س 
اجلامعة رحب الدكتور عثمان شعان  بالوزير 
، مقدما  العاملة  القوي  محمد سعفان وزير 
السياسية على دعم  التحية والشكر للقيادة 
القضية الفلسطينية ، وحل  األزمة األخيرة 

لقطاع غزة بدولة فلسطني الشقيقة . 
ويف س��ي��اق آخ���ر ق���ال ال���وزي���ر أن���ه  يف إط���ار 
التطوير الذي يشهده اجلهاز اإلداري للدولة 

، يقترح التعاون مع اجلامعة  يف عقد دورات 
العاملة  القوى  مديرية  ملوظفي  متخصصة 
األخ��رى  اجلهات  بعض  وموظفي  بالشرقية، 
إعداد  كيفية  بشأن  امل��وازن��ات  بإعداد  املعنيني 
امل�����وازن�����ات امل���ال���ي���ة ، وال����ه����دف م��ن��ه��ا وآل���ي���ات 

متابعتها والرقابة عليها .
شعان  عثمان  الدكتور  رح��ب  جانبه  وم��ن 
رئ���ي���س اجل���ام���ع���ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ اق����ت����راح ال����وزي����ر ، 
م��وج��ه��ا ق��ي��ادات اجل��ام��ع��ة ال��ب��دء يف اإلع���داد 
ال��دورات ملا لها أهمية يف إثقال  لتنفيذ تلك 
م���وظ���ف���ي اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة مب��ح��اف��ظ��ة 
الشرقية املهارات واخلبرات الازمة يف إعداد 

املوازنة .  

التعاون بين الجامعة والوزارة في عقد دورات متخصصة في 
إعداد الموازنات المالية

صرف 24 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ  27 
عامال بشركة ميتيكس لتصنيع الورق

 وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف  
للظروف  نظًرا   ، ال��ورق  لتصنيع  ميتيكس  بشركة  عاما   27 ل�  ب��ال��وزارة  الصندوق  من  148جنيًها  و  ألفًا   24

االقتصادية التى متر بها وفًقا للكشوف الواردة واملعتمدة من التأمينات.
تتوقف عن  التى  املنشآت  بغرض مساندة  ب��ال��وزارة منشأ  ال��ط��وارئ  إع��ان��ات  أنَّ ص��ن��دوق  وأوض���ح سعفان، 
صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية أملت بها حتى تخطى األزمات واستمرار اإلنتاج، وبالتالى زيادة 
االستثمارات وحتقيق التنمية االقتصادية، وتعويض العمال فى املنشآت املتعثرة وغير القادرة على صرف 

أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات املعيشة حلني حتسن األحوال املالية للمنشأة.
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سمير غامن من مواليد محافظة أسيوط فى 15 يناير 1937، تخرج 
من كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية، وأسس مع الضيف أحمد وجورج 
ت��اري��خ��ا كبيرا فى  ال��ت��ى صنعت  امل��س��رح  سيدهم ف��رق��ة ث��اث��ى أض���واء 
املسرح والسينما واإلذاعة والتليفزيون، وجنح الثاثى فى تقدمي عدد 
كبير من األفام واملسرحيات واالسكتشات املميزة باألحلان السريعة 
واخلفيفة مثل ) كوتوموتو ياحلوة يابطة ( )جمبرى مشوى( ) مبروك 
ياعريسنا ( وغيرها من األغنيات التى القت ترحيبا كبيرا، واشتهرت 
أن  إل��ى  ب��ن أعضائها  الشديد  بالتناغم  امل��س��رح  ث��اث��ى أض���واء  ف��رق��ة 
انفصلوا بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970 . بعدها قدم سمير غامن 
مجموعة من املسرحيات مع جورج سيدهم منها »املتزوجون« و«أها 

يادكتور« التى التقى فيها بزوجته دالل عبد العزيز . 
»آخر  فيلم  منها  نذكر  السينمائية  األف��ام  من  العديد  فى  ش��ارك 
شقاوة« و«شاطئ املرح« و«آخر جنان« و«ذكريات التلمذة« و«صغيرة على 
احلب« و«30 يوم فى السجن« و«أف��راح« و«شنطة حمزة« و«ال��زواج على 
و«أقتل مراتى ولك حتياتى« »جتبها كدة جتيلها  الطريقة احلديثة« 
ك��دة« و«محطة األن���س« و«خ��ل��ى بالك م��ن زوزو« وغيرها من  ك��دة ه��ى 

األفام السينمائية العديدة .
واستطاع  واإلب��ه��ار،  النجاح  من  خاصة  حالة  فكان  املسرح  فى  أم��ا 
واإلفيهات  ل��ارجت��ال  ملكا  التاريخية  عاماته  م��ن  ع��ام��ة  ي��ك��ون  أن 

املثال  سبيل  على  منها  النظير،  منقطع  جناحا  مسرحياته  فحققت 
ال احلصر »موسيكا فى احل��ى الشرقى« و«أخ��وي��ا هايص وأن��ا اليص« 
و«بهلول فى اسطنبول« و«جحا يحكم املدينة« وغيرها من املسرحيات 

التى استمر عرضها لسنوات عديدة .
أما مسيرته مع الفوازير فبدأت بفوازير ثاثى أضواء املسرح قبل أن 
يبدأ موجة جناحات كبرى مع فوازير »فطوطة وسمورة« التى حققت 

جناحا مبهرا، تعرض حتى يومنا هذا فى شهر رمضان .
كما قدم العديد من األعمال الدرامية منها »كابنت جودة« و«ميزو« 
البطولة املطلقة، كما  التى حصل خالها على  وغيرها من األعمال 
أوى«  و«الكبير  لوز«  العديد من األعمال كمسلسل »شربات  شارك فى 
و«يوميات زوجة مفروسة« وشارك مع ابنته دنيا وإميى فى مسلسات 

»فى االالند« و«عزمى وأشجان« و«سوبر ميرو« و«نيلى وشريهان« .
كون »غامن« عائلة فنية بزواجه من الفنانة الكبيرة دالل عبد العزيز 

وأثمر زواجهما عن دنيا وإميى  .
أمتعنا  الذى  الراحل  الفنان  العزاء ألسرة  العمل( تقدم خالص   (
على مدار مشواره الفنى احلافل بعدد كبير من الشخصيات واألدوار 
البسمة  ينشر  للكوميديا  سفيرا  يكون  أن  استطاع  التى  الكوميدية 

والسعادة والبهجة داخل مصر وخارجها، يتذكرها اجلمهور جيدا .

بعد رحلة عطاء فنية رحل عن عاملنا الفنان الكبري سمري غانم إمرباطور الضحك وصانع البسمة وعمالق كوميديا االرتجال 
وامرباطور املسرح الكوميدى، هى ألقاب عديدة حصل عليها الفنان الراحل خالل مشواره الفنى الطويل الذى امتد ألكثر 

من ستني عاما، استطاع خاللها رسم االبتسامة على الوجوه، وأن ينشر  البهجة والسعادة أينما وكيفما طل أو ظهر على 
جمهوره، كما استطاع أن يخلق لنفسه مكانا ومكانة ال ينافسه فيه أحد فهو حالة خاصة فى عالم الكوميديا .

وكان الراحل وسيظل زعيم االرتجال فى تاريخ الكوميديا فى السينما واملسرح والتليفزيون، استطاع من خاللها انتزاع 
الضحكات الرنانة دون تصنع أو إسفاف، تكفى طلته وظهوره أمامك تجعلك تضحك، حتى إن لم ينطق، فقد تفنن فى إسعاد 

املاليني ببساطة حيث قدم كوميديا السهل املمتنع .

ترثيه  : أمــل الربنـس 
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فى هذه األيام حتول معظمنا إلى اآلت وتروس فى مكن احلياة تدور بنا لتحقق لنا 
متعا وكماليات، ميكن االستغناء عنها، ولكن فى مجتمعنا االستهالكى أصبحت ال 
تدور حياتنا إال بها، فتحولنا إلى بشر يجرى فى سباق املاراثون ال يشبع، يلتقط 
متع احلياة بنهم، ونسى فى جريه هذا حقيقة وجوده، وان اهلل قد خلقه ليعبده 

ويعمر األرض مبن يعبده ويذكره ويتقيه.

وب����������اب ال�����ت�����ح�����ول م������ن ال���ن���ف���س 
ال��ش��ره��ة ف���ى احل���ي���اة إل����ى ال��ن��ف��س 
ال��زاه��دة ي��ك��ون ب��ال��رض��ا مب��ا قسمه 
ليس  ح��ق��ي��ق��ت��ه  ف���ى  ف���ال���زه���د  اهلل، 
ب��ت��ح��رمي ال��ط��ي��ب��ات وك����ف ال��ن��ف��س 
ع��ن��ه��ا، ف���إن ال��ن��ب��ى ص��ل��ى اهلل عليه 
وسلم ك��ان أزه��د الناس، ول��م يحرم 
ع��ل��ى ن��ف��س��ه ش��ي��ئ��ا أب���اح���ه اهلل ل��ه، 
وإمنا الزهد على ثالثة أوجه األول 
ت�����رك احل��������رام، وه�����و زه�����د ال����ع����وام، 
والثانى ترك الفضول من احلالل، 
وهو زهد اخلواص، والثالث ترك ما 

يشغل عن اهلل وهو زهد العارفني .
من سير اخللفاء

التاريخ اإلسالمى ملئ بالنماذج 
ال��ت��ى تعتبر من  ال���زاه���دة  ال��ط��ي��ب��ة 
أع�����الم وخ���ي���رة امل��س��ل��م��ني ع��ل��ى مر 
ال��ع��ص��ور، وأب���رزه���م ص��ح��اب��ة النبى 
ص���ل���ى اهلل ع��ل��ي��ه وس���ل���م أب�����ى ب��ك��ر 
ال��ص��دي��ق خ��ل��ي��ف��ة امل��س��ل��م��ني ال���ذى 
ك���ان م��ن أث����رى أث���ري���اء م��ك��ة وأن��ف��ق 
ماله فى رضا اهلل فى إنقاذ العبيد 
واإلم��اء من تعذيب قريش كما أنه 

التجار فترك جتارته  كبار  كان من 
بأجر  واكتفى  توليه اخلالفة  أثناء 
ض��ئ��ي��ل م���ن ب��ي��ت امل����ال ي���أخ���ذه كما 
وت��رك ترف  أى مسلم فقير  يأخذه 
ال��ع��ي��ش إل���ى شظفه إرض����اء هلل عز 
وجل وطاعة له، وخلفه فى خالفة 
،وك��ان  اخل��ط��اب  ب��ن  املسلمني عمر 
والراحة، فاجتهد  الدعة  زه��ده فى 
ف���ى ج���ه���اد ال���ف���رس وال��������روم، حتى 
ص�����ار أه�����ل اإلس�������الم س������ادة ال��دن��ي��ا 
ك��ل��ه��ا، وان���ت���ش���ر اإلس������الم ف���ى رب���وع 
الدنيا  متاع  فى  وبالزهد  املعمورة، 
ال����زائ����ل ف�����اق ال�����ف�����اروق ال��ص��ح��اب��ة 
ال��ك��رام، وأحبه أه��ل اإلس��الم، يقول 
ك��ان عمر  م��ا  ب��ن عبيد اهلل:  طلحة 
ب���ن اخل���ط���اب ب��أول��ن��ا إس����الًم����ا، وال 
أق��دم��ن��ا ه��ج��رة، ولكنه ك��ان أزه��دن��ا 
ف���ى ال���دن���ي���ا، وأرغ���ب���ن���ا ف���ى اآلخ����رة. 
وي��ق��ول سعد ب��ن أب��ى وق���اص: واهلل 
اخلطاب أقدمنا  ب��ن  ع��م��ر  ك���ان  م��ا 
ه�����ج�����رة وق��������د ع�����رف�����ت ب��������أى ش����يء 
 َف��َض��ل��ن��ا، ك����ان أزه���دن���ا ف���ى ال��دن��ي��ا.
ف�����ع�����ن أب���������ى األش�������ه�������ب ق�����������ال: م���ر 

ع�����م�����ر ع�����ل�����ى م�����زب�����ل�����ة ف���اح���ت���ب���س 
ع����ن����ده����ا، ف����ك����أن أص����ح����اب����ه ت������أذوا 
ب����ه����ا، ف����ق����ال: ه������ذه دن����ي����اك����م ال��ت��ى 
. عليها  وتبكون  عليها،   حت��رص��ون 

ب���ن ع��ب��د اهلل: أن عمر  وع���ن س��ال��م 
ب���ن اخل���ط���اب ك����ان ي���ق���ول: واهلل ما 
ات العيش أن نأمر بصغار  نعبأ بَلَذّ
املعزى أن تسمط لنا، ونأمر بلباب 
بالزبيب  ون��أم��ر  لنا،  فيخبز  اخلبز 
ف��ي��ن��ب��ذ ل��ن��ا ف���ى األس���ع���ان ح��ت��ى إذا 
ص�����ار م���ث���ل ع����ني ال���ي���ع���ق���وب، أك��ل��ن��ا 
ه���ذا وش��رب��ن��ا ه����ذا، ول��ك��ن��ا ن��ري��د أن 
ن��س��ت��ب��ق��ى ط��ي��ب��ات��ن��ا، ألن�����ا س��م��ع��ن��ا 
ِفى  َباِتُكْم  َطِيّ }أَْذَه��ْب��ُت��ْم  يقول:  اهلل 
ْن���َي���ا{ األح���ق���اف:20 َح���َي���اِت���ُك���ُم ال���ُدّ

وك�������ان ح���ف���ي���ده خ����ام����س اخل���ل���ف���اء  
ال���راش���دي���ن، ك��م��ا اش��ت��ه��ر ع��م��ر بن 
الزهد  فى  جل��ده  مثاال  عبدالعزيز 
أكبر حاكم فى عصره يحكم الشام 
العربية  وال��ع��راق واجل��زي��رة  ومصر 
وإفريقية الشمالية الغربية وإيران 
وخ����راس����ان، ووص���ل���ت مم��ل��ك��ت��ه إل��ى 
ح������دود ال���ه���ن���د ع���ن���دم���ا اس��ت��خ��ل��ف 

الزهد طريق الصالحين

تقدمه: نجوى لطفى
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حديث شريف
قال صلى اهلل عليه وسلم: »ما من شىء فى امليزان 
وابن   ،)2002( الترمذى  رواه  أثقل من حسن اخللق« 
صحيح  ح��س��ن   : ال���ت���رم���ذى  ق����ال   .)506/12( ح��ب��ان 

حه األلبانى فى )صحيح اجلامع 5628) . وصَحّ

دعاء
��ِه عاجِلِه وآج��ِل��ِه،  ك��ِلّ ِم��َن اخليرِ  إِنّ��ى أس��أُل��َك  هَمّ  الَلّ
ِه  كِلّ رِّ  الَشّ ِبَك مَن  َعِلْمُت منُه وما لم أعَلْم، وأع��وُذ  ما 
هَمّ إِنّى  عاجِلِه وآجِلِه، ما َعِلْمُت منُه وما لم أعَلْم، الَلّ
َك، وأع��وُذ ِبَك  أسأُلَك من خيرِ ما سأَلَك عبُدَك ونبُيّ
إِنّ��ى أسأُلَك  هَمّ  الَلّ َك،  ِب��ِه عبُدَك ونبُيّ من ش��رِّ ما ع��اَذ 
َب إليها م��ن َق���وٍل أو ع��م��ٍل، وأع���وُذ ِب��َك  ��ةَ وم��ا ق���َرّ اجل��َنّ
َب إليها من قوٍل أو عمٍل، وأسأُلَك أن  اِر وما قَرّ مَن الَنّ

جتعَل كَلّ َقضاٍء قضيَتُه لى خيًرا 

خرج من ماله وعقاره ورده إلى مال 
فى  زوج��ت��ه  حلى  ووض���ع  املسلمني، 
بيت املال، وبلغ من الزهد والشظف 
املعيشة  ف��ى  والتقشف  احل��ي��اة  ف��ى 
م��ب��ل��غ��ا ي��ع��ج��ز ع��ن��ه ال����زه����اد فضال 
ع���ن امل���ل���وك واألم�������راء، ك���ان يتأخر 
فى بعض األحيان عن اخلروج إلى 
ان��ت��ظ��ارا لقميصه  ص���الة اجل��م��ع��ة 
أن يجف، وكانت نفقته اليومية ال 
تزيد على درهمني، وكان يتورع عن 
العامة،  مطبخ  على  امل���اء  تسخني 
وكان يطفئ الشمعة التى زيتها من 
بالسؤال  أح��د  شغله  إذا  امل���ال  بيت 
ع���ن ش��خ��ص��ه ف���ق���ال: ك��ي��ف أن����ت يا 
أمير املؤمنني وكيف عيالك ؟ أطفأ 
الشمعة وطلب شمعة ميلكها أو رد 

على سؤال صديقه فى الظالم  .
دخ���ل م���رة ف��ى ب��ي��ت��ه ل��ي��زور أهله 
ويحييهم  فرأى أن كل بنت من بناته 
إذا واجهته وحدثها تضع يدها على 
السبب  عن  فسأل  وحتدثه  وجهها 
ف��ى ذل���ك ف��اع��ت��ذرت إل��ي��ه وح��دث��ت��ه 
تأكله  البيت ما  أنها ما وج��دت فى 

إال ع��دس��ا وب��ص��ال ف��ه��ى ت��خ��اف أن 
تصل إليه رائحتها فقال :يا بناتى 
ما ينفعكن أن تعشني األلوان ومير 
النار ؟ فسكنت ورضني  إلى  بأبيكن 
ب���ه���ذه احل���ي���اة ال����زاه����دة امل��ت��ق��ش��ف��ة 
وأبوهن أكبر حاكم فى ذلك الزمان 
بالده  أهل  وكثير من  يتنعم عماله 
ب���األط���ع���م���ة ال����ل����ذي����ذة واألق���م���ش���ة 
الرخية  واحل��ي��اة  الغالية  اجلميلة 

الناعمة .
كان أبو حنبفة ) اإلمام الفاضل 
( ي���ج���ل���س ف����ى ظ����ل ب���ي���ت ص��اح��ب 
ل���ه  واق���ت���رض ص��اح��ب ه���ذا البيت 
منه بعض املال وجاء اليوم التالى 
بعيدا  حنيفة  أب��و  وجلس  للقرض 
ع����ن ظ����ل ال���ب���ي���ت ف���س���أل���ه ص��اح��ب 
مل��اذا جتلس بعيدا ؟ أجاب   : البيت 
أبو حنيفة خفت أن يكون ذلك لونا 
من الربا قال صاحب البيت: لكنك 
ك��ن��ت ت��ق��ع��د ق��ب��ل أن ت��ق��رض��ن��ى ؟! 
وأنت  أقعد  كنت  حنيفة:  أب��و  فقال 
فأخاف  بيتك  بظل  على  املتفضل 
أن أقعد وأنا املتفضل عليك باملال .

من فتاوى 
دار اإلفتاء

حكم الصالة الفائتة
التى  حى صلواته  إلى ربه؛ هل تمُ عندما يتوب اإلنسان 

سب عليه؟  لم يصلها من قبل؟ وهل حتمُ
مفتى  جمعة  على  الدكتور  التساؤل  ه��ذا  عن  يجيب 
الفائتة  الصلوات  قضاء  يجب  األس��ب��ق:  املصرية  ال��دي��ار 
وآله  عليه  اهلل  صلى  النبى  لقول  األربعة؛  األئمة  باتفاق 
رواه  ِباْلَوَفاِء«  أََح��قمُّ  اهللَ  َف��ِإَنّ   ، َلهمُ الذى  اهللَ  وا  »اْقضمُ وسلم: 
عنهما،  اهلل  رضى  عباس  بن  اهلل  عبد  حديث  من  َخاِرى  اْلبمُ
َصِلّ  َفْليمُ َصاَلًة  َنِسى  »َمْن  وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  وقوله 
ارََة َلَها ِإال َذِلَك« متفق عليه من حديث أنس  ِإَذا َذَكَرَها، ال َكَفّ
بن مالك رضى اهلل عنه، وإذا وجب القضاء على الناسى -مع 
سقوط اإلثم ورفع احلرج عنه- فالعامد أَْوَلى، وهذا من باب 
التنبيه باألدنى على األعلى؛ قال اإلمام النووى رحمه اهلل 
فقال:  الظاهر  أهل  بعض  وشذَّ  مسلم(:  صحيح  )شرح  فى 
أن  من  أعظم  أنها  وزعم  عذر،  بغير  الفائتة  قضاء  يجب  ال 
قائله  من  خطأ  وهذا  بالقضاء،  معصيتها  وبال  من  يخرج 

وجهالة. واهلل أعلم اه�.
أو  كانت  قليلة  الزمن  من  مدة  الصالة  فاتته  من  فعلى 
فاته  ما  قضاء  فى  ويشرع  تعالى،  اهلل  إلى  يتوب  أن  كثيرة 
من الصلوات، وليجعل مع كل صالة يؤديها صالًة من جنسها 
يقضيها، وله أن يكتفى بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب 
الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وقد أشار النبى صلى اهلل 
عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها املؤداة 
أَْدرََك  من جنسها فى قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: »َمْن 
ِمْثَلَها« رواه  َمَعَها  َفْلَيْقِض  ا  َغٍد َصاحِلً ِمْن  اْلَغَداِة  َصاَلَة  ْم  ِمْنكمُ
أبو داود من حديث أبى قتادة األنصارى رضى اهلل عنه، قال 
األمر فيه لالستحباب؛  أن يكون  »ويمُْشِبهمُ  ابى:  اإلمام اخلَطّ
اإلنسان  وليستمر  اه�،  القضاء«  فى  الوقت  فضيلة  ليحوز 
على ذلك مدة من الزمن توازى املدة التى ترك فيها الصالة 
حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته املنية 
مبنه  عنه  يعفو  اهلل  فإن  عليه  ما  قضاء  يستوفى  أن  قبل 

وكرمه إن شاء اهلل تعالى.
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إل��ى مهارات  الذين يفتقرون  األط��ف��ال  »ع��دد  أن  التقرير  أوض��ح 
القراءة األساسية كان يف تدهور قبل اجلائحة، وكان من املتوقع أن 
ينخفض هذا العدد من 483 مليون طالب إلى 460 مليون طالب يف 
عام 2020، لكن بدالً من ذلك أّدت اجلائحة إلى ارتفاع عدد األطفال 

الذين يعيشون ظروفًا صعبة ليصل إلى 584 مليون طفل
يف عام 2020، وحّذرت اليونسكو مما وصفته بأنه »كارثة األجيال«.

النامية  ال��ب��ل��دان  حكومات  م��ن   %65« اليونسكو  تقرير  وبحسب 
ب������35% من  امل��خ��ص��ص للتعليم ف��ي��ه��ا، م��ق��ارن��ة  ال��ت��م��وي��ل  خ��ف��ض��ت 
إلى  متزايد  ميل  إل��ى  الفتا  املرتفع،  الدخل  ذات  البلدان  حكومات 
امل��دارس مفتوحة بشكل جزئي  اّتخاذ »تدابير كفيلة باإلبقاء على 

على األقل مع مطلع العام القادم.
ودع����ت ال��ي��ون��س��ك��و إل���ى ب���ذل »ج���ه���ود اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ت��وف��ي��ر دروس 
قد  الفجوة  هذه  أن  مؤكدة  »استدراكية«،  واستراتيجيات  تعويضية 

تستغرق عقودا من الزمن ملعاجلتها وإزالة آثارها وتداعياتها.
الفقراء  زي���ادة  اليونيسف  ملنظمة  ح��دي��ث  تقرير  يتوقع  بينما 
الركود االقتصادى واالجتماعى،  العامني 2019 و2021 نتيجة  بني 
وبالتالى اعتبارًا من نوفمبر 2020 زاد عدد األطفال الذي يعيشون 
طفالً  مليون   142 بحوالى  النامية  البلدان  فقيرة يف  أسر  كنف  يف 
بحلول نهاية العام، وقد يصل العدد اإلجمالي لألطفال يف األسر 
أكثر من 725 مليونًا، وما يتبع ذلك من  إلى  العالم  الفقيرة حول 

غياب سياسات التعلم اجليد واحلياة الكرمية .
اإلبقاء  فوائد  إن  قائال  امل���دارس،  إغ��الق  بإنهاء  التقرير  وطالب 
على املدارس مفتوحة تفوق بكثير تكاليف إغالقها، ويجب جتّنب 
إغ���الق امل����دارس ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م ب���أي ث��م��ن، خ��اص��ة أن وج��ود 
أخ��رى مثل  النامية مرتبط بقضايا  ال��دول  اإللزامية فى  امل��دارس 
الصحية،  والرعاية  التطعيمات،  من  الكافى  القدر  على  احلصول 

والتغذية املناسبة لألطفال ».
صدمة كبيرة

وفى نفس اإلطار قال الدكتور حسن شحاتة – اخلبير التربوى 
التي  ال��ص��دم��ة  نتيجة  م��وج��ع��ة  ض��رب��ة  تلقى  التعليم  ق��ط��اع  إن   –

»للعام الثانى على التواىل يضع فريوس كوفيد 
19 املعروف إعالميا بــ« كورونا » منظومة التعليم 
وأدواته فى مصر والعالم كله فى اختبار حقيقى، 

فمع إجراءات الغلق والفتح املتكررة، واالنتقال 
للخيارات األخرى سواء كانت التعلم عرب اإلنرتنت 

أو منصات التعليم املختلفة لم تستقر العملية 
التعليمة، ولم يتحقق الهدف منها، بل على العكس 

ظهرت دراسات وأبحاث تكشف اآلثار السلبية 
للتعلم عن بعد، وتُعدد التحديات التي فرضتها 

جائحة كورونا على أنظمة التعليم، وطرق 
التعامل معها . 

 فعلى سبيل املثال حّذرت منّظمة األمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة »اليونسكو« من تداعيات 

جائحة كورونا على تعليم األطفال يف العالم، 
مؤكدة أن نسبة األطفال الذين لم يستوفوا الحد 

األدنى من مهارات القراءة والكتابة ارتفعت إىل 
20% يف عام 2020 –  بما يعادل أكثر من 100 مليون 
طفل – بسبب اإلجراءات االحرتازية التي فرضتها 

جائحة كورونا على املؤسسات التعليمية، وما 
تبعها من إجراءات غلق وفتح متكرر على مدار 

العامني املاضيني.
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 ،2020 ع��ام  مطلع  السريع  وان��ت��ش��اره  )ك��وف��ي��د-19(،  ظهور  أحدثتها 
وضحاها،  ليلة  بني  التقليدية  التربوية  النماذج  تغيير  عن  أسفرت 
ال��دول  تفاوتت  دول���ة، حيث  ك��ل  ب��أخ��رى بحسب ظ��روف  واستبدالها 
فى طريقة تلقيها وتعاملها مع أزمة كورونا.. األمر الذى أحدث كّمًا 
هائالً من التحّديات أمام منظومة التعليم واجلهات الفاعلة معها 
حول العالم، مؤكدا أن أفضل الطرق هى التعليم املدمج أو املختلط، 
أى الذى يعتمد على حضور الطالب للمدارس ثالث أيام فى األسبوع 
فى  التعليم  يتبعها  التى  الطريقة  وه��ى   – االن��ت��رن��ت  عبر  وال��ب��اق��ى 
مصر – ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ص��ادر التعليم األخ���رى ال��ت��ى وفرتها 
التعليم عبر االنترنت، وقنوات  املعرفة، ومنصات  ال��وزارة، مثل بنك 
عبر  املناهج  اختيار  معايير  هناك  أن  إل��ى  الفتا  املجانية،  التعليم 
قبل  حتى  األط��ف��ال  ري��اض  مرحلة  من  والتكامل  والتتابع  التقييم 

التعليم اجلامعى . 
على  حريصة  املصرية  والتعليم  التربية  وزارة   : »شحاتة«  أض��اف 
»دون  املعلومات لكل مرحلة دراسية   تلقى الطالب وجبة كاملة من 
ح��ذف«، ألن العلم تراكمى، وكل مرحلة متهد ملا بعدها.. وهو األمر 
 « وت��ب��ع��ات كثيرة على األس���ر، فيما يطلق عليه  ب��ظ��الل  أل��ق��ى  ال���ذى 
التعليم املعكوس » أى أن األدوار تبدلت بني األسرة واملعلم، فأصبح 
واملعلم  امل��درس��ة  وحت��ول��ت  امل��ع��ل��وم��ات،  واس��ت��ي��ع��اب  التحصيل  البيت 
التعامل  وعلينا  نفسها،  فرضت  استثنائية  ظ��روف  وهي  للمناقشة، 

معها.
سنوات مختلفة

كان عام 2020 – 2021 حافال بالتحوالت والضغوط بالنسبة إلى 
ومقدمى  واألس��ر  التعليميني  والقادة  واملعلمني  واملدرسني  الطالب 
ال��دول باعتماد أساليب  التعليمية.. ففي حني بدأت بعض  الرعاية 
التعلم عبر االنترنت واملنصات التعليمية، لم تركب غالبية البلدان 
هذه املوجة، وباتت بحاجة إلى الدعم النفسي واالجتماعي، وتخلفت 
عن ركب العلم والتنوير، هذا بخالف سياسات الغلق والفتح املؤقت 

للمدارس على مدار العام الدراسى.
وف��ى مصر عقب م��ش��اورات ب��ني رئيس ال����وزراء امل��ص��ري واألج��ه��زة 
املعنية أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان رسمى 
لها انتهاء السنة الدراسية 2020 – 2021، وبداية اإلج��ازة الصيفية 
النقل من رياض األطفال حتى  املاضى لسنوات  أبريل  بنهاية شهر 
والثانوية  اإلع��دادي��ة  الشهادتني  باستثناء  ال��ث��ان��وي  الثاني  الصف 
اللذين يستكمالن عامهم الدراسى حسب اجلداول املعلنة، على أن 
رى  امل��دارس اختياريًا وخالل األي��ام اجلارية جتجُ يظل حضورهم إلى 
وسط  العامة  ال��ش��ه��ادات  لطالب  النهائية  التجريبية  االمتحانات 

إجراءات احترازية مشددة.
ال��دراس��ي  ال����وزارة  يف بيانها ع��ن امتنانها مب��رور الفصل  وأع��رب��ت 
املقررة،  املناهج  من  األكبر  القدر  الطالب  استكمل  أن  بعد   الثاني، 
وأمتوا قدرا مناسبا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي األعلى، 

وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم .
ظروف استثنائية

وه���و األم����ر ال����ذى أي����ده ال��دك��ت��ور أح��م��د ه��اش��م ف��ت��ح��ى – اخلبير 
وب��اء، يهدد بقائه  انتشار  اليوم بأزمة  العالم  التربوى – قائال : مير 
على األرض منوها إلى أن الدولة املصرية والعالم بصفة عامة يضع 

أمام عينه االختيار األهم وهو مواجهة تفشي فيروس كورونا .
أضاف »فتحى« : بدأ العام الدراسي يف ظروف صعبة، فالكثير من 
أولياء األمور لم يستوعبوا طبيعة الظروف االستثنائية التي مير بها 
العالم، وأثرت بشكل مباشر على قطاع التعليم، حيث وجد الطالب 
تكنولوجية  تقنية  أنفسهم يتصارعون مع  واملعلمون  وأولياء األمور 
غير مألوفة، وهي جتربة جديدة عليهم، ولكنها بالنسبة ملن يعيشون 
يف عزلة هى الطريقة الوحيدة لضمان استمرار أي نوع من التعليم.

جيل الكورونا
تقبل  ت��ف��اوت  املجتمع،  على  وج��دي��دة  استثنائية  ظ���روف  وألن��ه��ا 
ال��دراس��ى  ال��ع��ام  ان��ت��ه��اء  ل��ه��ذا األم���ر، فالبعض ال يعنيه غير  األس���ر 
وانتقال الطالب من عام لعام – حتى وإن لم يتحصل الطالب على 
تنادي  اليوم األول وه��ي  الفئة منذ  ه��ذه  التعلم –  الكاف من  القدر 
بإنهاء العام الدراسى بأي شكل وحتت أي مسمى.. فئة أخرى نشرت 
بوستات وكوميكس عبر مواقع التواصل االجتماعى، تسخر فيه من 
واالختبارات  األبحاث  على  تقييمه  يف  يعتمد  ال��ذى  الكورونا،  جيل 

الشهرية البسيطة التى مت تنفيذها مبساعدة أولياء األمور.
ف��ئ��ة ث��ال��ث��ة ك��ان��ت أك��ث��ر نضجا ووع��ي��ا ب���األح���داث، ودع���ت األم��ه��ات 
االعتماد  وع��دم  التأسيس،  مرحلة  فى  خاصة  أبنائهم،  مع  للتركيز 
على امل����دارس، ألن دوره���ا اخ��ت��ل خ��الل س��ن��وات ال��ك��ورون��ا، وال  ميكن 
االعتماد عليها بنسبة 100% فى حتصيل العلم خاصة وأن اجلائحة 

قد يستغرق التخلص من آثارها لسنوات قادمة.
فئة أخرى من أولياء األمور بدأت تعيد التفكير يف نظام املدارس 
اخل���اص���ة، م���ؤك���دة أن م��ص��روف��ات��ه��ا زي�����ادة دون ف���ائ���دة ع���ن امل�����دارس 
والترفيهية،  امل��درس��ي��ة  األن��ش��ط��ة  إل��غ��اء  ب��ع��د  وال��ق��وم��ي��ة  التجريبية 
للطالب  حتويالت  نسبة  أكبر  واحل��ال��ى  املاضي  العام  شهد  ثم  وم��ن 
من املدارس اخلاصة للحكومة، األمر الذى انعكس على التعيينات 

اجلديدة للمعلمني باملدارس اخلاصة.
ت���ق���ول م���ى م��ح��م��ود – رب����ة م���ن���زل – ع��ن��ص��ر امل���ف���اج���أة يف تفشي 
ف��ي��روس ك��ورن��ا، ه��و م��ن جعلنا ال نحسن تدبير امل��وق��ف واالس��ت��ف��ادة 
منه، لسنوات طويلة يسير التعليم يف مصر وفق َالية ثابتة، ترفض 
التغيير والتحديث، وفجأة أجبرتنا الظروف على تعديل هذه االَلية 
ونضطر  نفكر  جعلنا  ال��ذى  األم��ر  ج��دي��دة،  معطيات  م��ع  والتعامل 
يكون  رمب��ا   : قائلة  التعليم،  منظومة  عليها  ق��ام��ت  ث��واب��ت  لتغيير 
األمر فيه خير كثير، فهو نهاية نظام التلقني، وبداية لالعتماد على 
ج��دارة،  بكل  أبناؤنا  يتقنها  التي  احلديثة  والتقنيات  التكنولوجيا 

ولكننا ال نحسن االستفادة منها.
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تحويل ٢٠.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة عمان

وأعلن وزير القوى العاملة، عن جناح مكتب التمثيل العمالى ، فى 
تسوية عدد من شكاوى العمالة املصرية مع أصحاب أعمال باململكة 
فضال  بشأنها،  بشكوى  تقدموا  التى  مستحقاتهم،  لصرف  األردن��ي��ة 
مستحقات من مؤسسة الضمان االجتماعى للورثة بلغت إجماليها  
مصريا  جنيها   271 و  آالف   104 ي���وازى  م��ا  أى  دوالرًا،  و653  أل��ف��ا   66

تقريبا.
العمالى باألردن مبتابعة مستحقات  التمثيل  الوزير مكتب  وكلف 
العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار احلفاظ على 
ومتابعة  وصيانتها  وحمايتها  اخل���ارج،  ف��ى  املصرية  العمالة  حقوق 

مستحقاتها وحل مشاكلهم أوال بأول.
وأضاف أنه مبتابعة الشكاوى مع امللحق العمالى طلعت السيد رئيس 
مكتب التمثيل العمالى بعمان قال إنه فى إطار املتابعة اللحظية على 
مدار الساعة حلل مشكالت املواطنني املصريني العاملني باألردن وديا، 
وخاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، قام املكتب بتحصيل  
معاش شهرى من مؤسسة الضمان لورثة 8  متوفيني  ل� 35 مستحقًا 
بإجمالى 1931دوالر شهريا ، أى ما يعادل 30 الف جنيه تقريبا ، وهم 
و«محمود.م.ع«  دوالرًا،  رف��ع��ت.ع.م«  مببلغ 186  املتوفى«  املواطن  ورث��ة 

 ، دوالرًا  و«مم��������دوح.ج.م«262  دوالرًا،    285  « و«ه���اش���م.ع.ع  284دوالرًا، 
و«حسان.م.م«  215 دوالرًا ، و«ماجد.ي.م«  287 دوالرًا، و«محمود.م .م« 
دوالرًا  بإجمالى  241   املتوفى«أشرف.ر.خ«   املواطن  ورث��ة  دوالرًا،   153

شهريا.
وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالى إلى أنه مت االستجابة السريعة 
اللتماسات  ل� 3 عمال  غادروا األردن إلى أرض الوطن ولم يستطيعوا 
ال���ع���ودة م����رة أخ�����رى وذل�����ك ب��ال��ق��ي��ام ن��ي��اب��ة ع��ن��ه��م ب����إج����راءات ص��رف 
بأسمائهم  وحتويلها  االجتماعى  الضمان  مؤسسة  من  مستحقاتهم 
بإجمالى 4740 دوالرًا أى ما يعادل 74 ألفًا و 271 جنيها تقريبا دفعة ، 
وهم »محمد.ن.م«  مبلغ 3436 دوالرًا،  ، »عبد الفتاح.خ.ع« ، 592 دوالرًا 

، و »محمد.م.م« 712 دوالرًا دفعة واحدة.
ولفت طلعت السيد إلى أن املكتب جنح من خالل املتابعة املستمرة 
مع أصحاب العمل ووزارة العمل األردنية  فى إعادة  8  عمال لعملهم 
لالطمئنان  العمال  مع  املتابعة  ويتم  مختلفة،  ومنشآت  شركات  فى 
على انتظامهم فى العمل، فضال  عن مساعدة 6 عمال فى استعادة 
العمل بشركات  ج��وازات سفرهم كان قد مت احتجازها لدى أصحاب 

ومنشآت مختلفة .

األردن :

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، 
ل��ل��وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ع��م��ال��ى  التمثيل  مكتب  أن 
ب���ع���م���ان-األردن، استطاع  ب��ال��س��ف��ارة امل��ص��ري��ة 
ب���امل���ت���اب���ع���ة ال���ل���ح���ظ���ي���ة واجل�����ه�����ود امل���ب���ذول���ة 
الضمان  مبؤسسة  املسئولني  م��ع  وامل��ق��اب��الت 
االج���ت���م���اع���ى ب�����������األردن، واس���ت���ك���م���اال مل����ا مت 
و   36 القائمتني   س��اب��ق��ا، مت حت��وي��ل  حتويله 
37 من مستحقات الضمان االجتماعى لنحو 
1213عامل مصرى لدى املؤسسة غادروا عمان 

نهائيا. 
إن املستحقات بلغت مليون   : الوزير  وق��ال 
و341 ألفا و770 دوالرًا ،أى ما يعادل 20مليون 
 ، تقريبا  م��ص��ري��ا  جنيها   125 و   أل��ف��ًا   980 و 
وي��ق��وم امل��ك��ت��ب ت��ب��اًع��ا ب��ال��ت��واص��ل م��ع الشركة 
امل���ت���خ���ص���ص���ة  ل��ت��ح��وي��ل ب���اق���ى امل��س��ت��ح��ق��ات 
ل��ل��ع��م��ال��ة ال��ت��ى ت��ق��وم ب���امل���غ���ادرة، حت���ت رع��اي��ة 

سفير مصر باألردن شريف كامل.
وت��ل��ق��ى ال��وزي��ر ت��ق��ري��را ب��ذل��ك ع��ب��ر امللحق 
العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل 
العمالى باألردن ، ناشد  فيه امللحق العمالى 
جميع املواطنني الذين لهم مستحقات لدى 
املؤسسة العامة للضمان االجتماعى مراجعة 

العاملة ال��ق��وى  وزارة  م��وق��ع  ع��ل��ى  األس���م���اء  
وكذلك   ،www.manpower.gov.eg
املنشورة على صفحة »الفيس بوك« اخلاصة 
بالسفارة املصرية باألردن ، وذلك لالستعالم 
عن االسماء ، وفى حال إذا كان االسم موجودأً 
، على  املستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع 

لبنك القاهرة لصرف املستحقات فورا .
وأك���د امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ى ب�����األردن أن���ه س��وف 
ي���ق���وم ب��ال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��ج��ه��ي��ز ألرس������ال ب��اق��ى 
ف����ور تدقيقها  ت��ب��اع��ا  مل��س��ت��ح��ق��ي��ه��ا  ال���دف���ع���ات 
امل��واط��ن��ني املستحقني  ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ح��ق��وق 

لهذه الدفعات.

.. وصرف ١٠4 آالف جنيه 
مستحقات وضمان

 لـ ١١ مصريا   
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١١٠5 أنشطة تجارية
 وصناعية يمكن تملك 

ترخيصها لغير المواطنين

ت��ل��ق��ى وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان، ت��ق��ري��ًرا م���ن مكتب 
بدولة  بأبوظبى  املصرية  بالسفارة  ل��ل��وزارة  التابع  العمالى  التمثيل 
املصرية  العمالة  أح��وال  إط��ار متابعته  املتحدة فى  العربية  اإلم��ارات 
التمثيل  مبكاتب  املنشأة  العمليات  غرفة  خ��الل  م��ن  العمل  دول  ف��ى 
العمالى باخلارج للرد على أى استفسارات، وتقدمي الدعم واملساعدة 
لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة احلرجة بعد انتشار فيروس 
»كورونا« حلفظ حقوق العمالة املصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر 

من بعض اإلجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا اخلصوص.
وك��ش��ف��ت ال��ت��ق��ري��ر ال���ذى ت��ل��ق��اه ال��وزي��ر م��ن امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ى حنان 
شاهني رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى عن أن دائرة التنمية 
اإلق��ت��ص��ادي��ة ب��أب��و ظ��ب��ى أع��ل��ن��ت ع���ن حت��دي��د 1105 أن��ش��ط��ة جت��اري��ة 
لغير  االقتصادى  ترخيصها  لتملك  احل��ق  لديها  مسجلة  وصناعية 
احلق  لهم  يتيح  مبا  اعتباريني  أو  طبيعيني  أشخاص  من  املواطنني 

او بأى نسبة ملمارسة تلك  فى متلك الشركات التجارية مبلكية تامة 
األنشطة على مستوى اإلمارة .

وق��ال��ت :أن ذل��ك ج��اء ف��ى ق���رار ص���ادر ع��ن ال��دائ��رة ب��ش��أن األنشطة 
املتاحة أمام التملك األجنبي، وذلك استنادًا الى القوانني االحتادية 
بقانون  امل��رس��وم  وخ��اص��ة  ال��ش��أن،  ب��ه��ذا  السابقة  وال���ق���رارات  واملحلية 
احتادى رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون االحتادى رقم 
تتيح  م��واد  بإضافة  التجارية  الشركات  قانون  بشأن   ،2015 لعام   )2(

لألجانب تأسيس الشركات ومتلكها بنسبة %100.
وأش��ارت امللحق العمالى إلى أن دولة اإلم��ارات أصدرت ذلك القرار 
ح��رص��ًا م��ن احل��ك��وم��ة على ج��ذب امل��زي��د م��ن االس��ت��ث��م��ارات األجنبية 
املباشرة وتعزيز بيئة أعمال تنافسية ومرنة، ومواصلتها إصدار املزيد 
من القرارات واملبادرات املحفزة للقطاع اخلاص، مبا يعزز من مكانة 

إمارة أبوظبى على خريطة االستثمار العاملى .

اإلمارات:

لبنان:

استرداد 7.5 مليون ليرة قيمة 
الكفالة المصرفية لـ 5 مصريين  

سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزي��ر  أعلن 
التابع  العمالى  التمثيل  مكتب  جن��اح  ع��ن   ،
للوزارة بالسفارة املصرية ببيروت، فى استرداد 
7.5 م���ل���ي���ون ل���ي���رة ل��ب��ن��ان��ي��ة ق��ي��م��ة ال��ك��ف��ال��ة 

املصرفية ل� 5 عمال مصريني بلبنان.
، أن الكفالة البنكية  تفرض على  وأوض��ح 
ال��ك��ف��ي��ل ف���ى ح���ال���ة إح���ض���ار م���واط���ن أج��ن��ب��ى 
ل��ل��ع��ام��ل، وي��ت��وج��ب على  ب��أل��ف دوالر  وت��ق��در 
ص��اح��ب ال��ع��م��ل ح��س��ب ال���ق���وان���ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

إيداعها مبصرف اإلسكان كضمانة للعامل.
ت��ل��ق��ى  ال��وزي��ر ت��ق��ري��را  ب��ذل��ك ع��ب��ر امللحق 
العمالى شرين سيد عبداجلواد رئيس مكتب 
حتقيقه  مت  عما  ببيروت،  العمالى  التمثيل 

من إجن��ازات خالل أبريل املاضي،  أش��ارت فى 
إل��ى إن��ه مت اع��ت��م��اد 6 ع��ق��ود ع��م��ل، وب��ل��غ عدد 
طلبات نقل الكفالة املقدمة للمكتب 26 طلبًا، 
إلى  العام، باإلضافة  إلى األم��ن  ومت إحالتها 
تسوية 8 شكاوى وديا، وشكوتان مت حفظهما 
، و6 شكاوى ما زال��ت حتت البحث والدراسة، 
تقدم  عمالية  ش��ك��وى   16 إجمالى  م��ن  وذل���ك 

أصحابها للمكتب.
وق������ام امل���ك���ت���ب ب��ن��ح��و 5 زي���������ارات ل��ل��ج��ه��ات 
احل���ك���وم���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة ، وزي�����ارت�����ني ل��ل��م��ن��ش��آت 
حلل  للجالية  ولقائني   ، األع��م��ال  وأص��ح��اب 

املشاكل العمالية لهم .
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رفع تعليق سفر 3 فئات خارج السعودية  

الرياض:

أع��ل��ن وزي���ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة محمد س��ع��ف��ان، أن���ه ف��ى إط���ار دور 
مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة املصرية 
الئقة  عمل  ف��رص  بتوفير  السعودية  العربية  باململكة  بالرياض 
للعمالة امل��ص��ري��ة، وح��ل امل��ش��اك��ل ال��ت��ى حت��ول دون احل��ص��ول على 
مستحقاتهم املالية ، وإطالق خدمة »التقاضى عن ُبعد«، وتفعيل 

وتكامل مسار التقاضى اإللكترونى بالسعودية.
 وافقت وزارتى اخلارجية، واملوارد البشرية والتنمية االجتماعية  

السعودية 
على رفع الدعاوى القضائية عن طريق السفارة -مكتب التمثيل 
، واحل��ص��ول على اس��م مستخدم  امل��واط��ن��ني  ال��ع��م��ال��ي- نيابة ع��ن 
وك��ل��م��ة م����رور ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام اإلل��ك��ت��رون��ى ل������وزارة امل������وارد واخل���اص 

بالتسوية الودية للقضايا العمالية »ودي«.
رجائى  أحمد  العمالى  امللحق  عبر  مهما  تقريرا  تلقى  ال��وزي��ر 
رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، كشف فيه عن أن املكتب 
اص��ب��ح ل��ه اس��م مستخدم، ورق���م م���رور ص��ال��ح لتحريك ال��دع��اوى 
ال��ع��م��ال��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني ب��اع��ت��ب��ارن��ا وك��ي��ال ع��ن��ه ف���ى رف����ع ال��دع��وى 

العمالية.
ولفت مكتب التمثيل العمالى بالرياض فى تقريره إلى أنه قام 
العاملني املصريني  العمالية نيابة عن  العديد من القضايا  برفع 
مبقر  بعد   عن  الكترونيا  اجللسات  بعض  عقد  ومت   ، بالسعودية 

يدعم  حديث  تليفون  العاملني  بعض  امتالك  لعدم  نظرًا  املكتب 
تلك التقنيات.

وأشار إلى أن ذلك يتم فى حالة تعذر التسوية الودية بني العامل 
العامل  ق��درة  وع��دم  مستحقاته،  على  للحصول  العمل  وص��اح��ب 
املصرى على حتريك دعوى عمالية أمام املحكمة املختصة  نظرًا 
إلنتهاء االقامة ، أو لعدم استخراجها من األصل ، أو لوجود بالغ 
تطبيق  وج��ود  لعدم  أو   ، العمل  التوقف عن  أو   ، العمل  تغيب عن 
»أب��ش��ر« ل���دى ال��ع��ام��ل ، ب��اإلض��اف��ة ال���ى ع���دم إمل���ام ال��ب��ع��ض مب��ب��ادئ 
استخدام احلاسب اآللى وحتريك الدعوى اإللكترونية خاصة فى 

ظل جائحة كورونا وتوجه اململكة إلى التقاضى عن بعد .
 وق���ال امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ى : إن ذل���ك ي��أت��ى ح��رص��ا م��ن امل��ك��ت��ب فى 
الدعوى  وحتريك  املصريني  العاملني  مستحقات  على  احلصول 
الدعوى  حتريك  ف��ى  عنهم  وكيال  بصفتنا  عنهم  نيابة  العمالية 
صاحب  املواطن  يتولى  ان  على   ، املختصة  للمحكمة  وتقدميها   ،
الدعوى متابعة السير فى دعواه وحضور اجللسات الكترونيا  بعد 
استمرار  مع  العمالية،  املحكمة  هيئة  ل��دى  تليفونه  رق��م  تسجيل 
م��ت��اب��ع��ت��ن��ا  وت���ق���دمي ال��ن��ص��ح واإلرش������اد ل��ل��م��واط��ن خ���الل جلسات 
إلكترونيا  املكتب وحضور اجللسات  إلى مقر  أو احلضور  املحكمة 

فى وجود أعضاء مكتب التمثيل العمالى . 

تسوية القضايا العمالية للعمالة المصرية وديا

من  مهما  ت��ق��ري��را   ، سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر  تلقى 
بالرياض  املصرية  العامة  بالقنصلية  العمالى  التمثيل  مكتب 
الساعة  م��دار  على  متابعته  إط��ار  فى  السعودية  العربية  باململكة 
خالل  م��ن  وذل��ك  العمل،  دول  ف��ى  املصرية  العمالة  أح���وال  يوميا 
للرد  ب��اخل��ارج  العمالى  التمثيل  مبكاتب  املنشأة  العمليات  غرفة 
وقت،  أى  فى  لهم  واملساعدة  الدعم  وتقدمي  استفسارات،  أى  على 
خاصة بعد انتشار فيروس »كورونا«، حلفظ حقوق العمالة املصرية 
بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض اإلج��راءات التى تتخذها 

بعض الدول فى هذا اخلصوص.
ال��ذى تلقاه الوزير من امللحق العمالى أحمد  وأوض��ح  التقرير 
رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أن اململكة قررت 
رفع  تعليق سفر املواطنني إلى خارج اململكة اعتبارا من 17 مايو 
املحصنون    : وه���ى  بالسفر  ل��ه��ا  م��س��م��وح  ف��ئ��ات   3 وح����ددت   ،  2021
الذين تلقوا جرعتى لقاح )كوفيد-19( كاملة ، والذين تلقوا جرعة 

واح��دة  شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم باجلرعة 
األولى بحسب ما يظهر فى تطبيق »توكلنا«.

أن  ك��ورون��ا ش��ري��ط��ة   شريطة  م��ن  املتعافني  ال��ف��ئ��ات  كما تشمل 
امل��رك��زى  البنك  م��ن  معتمدة  ت��أم��ني  بوليصة  السفر  قبل  يقدموا 
ال��س��ع��ودى تغطى م��خ��اط��ر )ك���وف���ي���د-19( خ���ارج امل��م��ل��ك��ة ، ويطبق 
عليهم احلجر املنزلى بعد العودة إلى اململكة ملدة 7 أيام ، والفحص 
الذين  بتقنية PCR  فى نهاية مدة احلجر باستثناء األشخاص 

تقل أعمارهم عن 8 أعوام .
ب���اإلج���راءات االح��ت��رازي��ة  وال��ت��داب��ي��ر الوقائية  وأل��زم��ت اململكة 
التباعد  م��ن  الصحية  االش��ت��راط��ات  ف��ى تطبيق  ال��ت��ه��اون  وع���دم   ،
 ، مستمر  بشكل  األي����دى  وتطهير   ، ال��ك��م��ام��ة  ول��ب��س  االج��ت��م��اع��ى 
وم���راع���اة امل��س��اف��ري��ن ل���إج���راءات وال��ق��ي��ود  امل��ف��روض��ة م��ن ال���دول 
األخ�����رى وض�����رورة أخ���ذ احل��ي��ط��ة ع��ن��د ال��س��ف��ر إل���ى ال�����دول عالية 

اخلطورة التى يتفشى فيها املرض بشكل مرتفع .

 فى إطار خدمة »التقاضى عن بعد« بالسعودية
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أع���ل���ن م��ح��م��د س���ع���ف���ان، وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة، 
التابع لوزارة القوى  جناح مكتب التمثيل العمالى 
بالعاصمة  امل��ص��ري��ة  ال��ع��ام��ة  بالقنصلية  ال��ع��ام��ل��ة، 
احلصول  فى  السعودية،  العربية  باململكة  الرياض 
و  أل��ف  م��ص��ري، بلغت 20  م��واط��ن  على مستحقات 
865 رياال سعوديًا، أى ما يعادل 87 ألفا و 633 جنيها.

ال������وزي������ر ك����ل����ف امل����ك����ت����ب مب���ت���اب���ع���ة م��س��ت��ح��ق��ات 
بشركة  زراع��ى  عامل  .ع.أ«  ع  العظيم.  املواطن«عبد 
م���ح���دودة ل��ل��زراع��ة وامل����ق����اوالت، ف��ى إط����ار احل��ف��اظ 
على حقوق العمالة املصرية فى اخلارج، وحمايتها 
وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أوال 

بأول.
ومبتابعة هذه الشكاوى مع امللحق العمالى أحمد 
بالرياض،  العمالى  التمثيل  مكتب  رئيس  رجائي، 
أكد أن املكتب قام بالتواصل مع مدير املوارد البشرية 
ب��ال��ش��رك��ة حل��ل مشكلة ال��ع��ام��ل ودي���ا ، واس��ت��ج��اب��ت 
الشركة بالفعل وقامت بتسوية   مستحقات املواطن 
ألف   20 البالغة   مستحقاته  إجمالى  على  وحصل 
و 865 رياال وحرر املواطن مخالصة نهائية للشركة 
تأشيرة  استخراج  ومت  مستحقاته،  على  باحلصول 

خروج نهائى وغادر اململكة.
وقدم املواطن املصرى الشكر لوزير القوى العاملة 
قبل  من  السريعة  االستجابة  على  سعفان  محمد 
ب��ال��ري��اض ع��ل��ى رع��اي��ت��ه  ال��ع��م��ال��ى  م��ك��ت��ب التمثيل 

للعاملني املصريني داخل مصر وخارجها.

تحصيل 87 ألف 
جنيه مستحقات مصرى 

توفير 335 فرصة عمل للمصريين 
راغبى نقل الكفالة بالسعودية

أع��ل��ن وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة محمد 
العمالى  التمثيل  م��ك��ت��ب  أن   ، س��ع��ف��ان 
ال���ت���اب���ع ل����ل����وزارة ب��ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة  ال��ع��ام��ة 
امل��ص��ري��ة ب���ال���ري���اض ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
فرصة   335 توفير  استطاع  السعودية،  
عمل عن طريق نقل الكفالة أو اإلع��ارة 
امل����ت����واج����دي����ن داخ�������ل امل���م���ل���ك���ة ب���أح���دى 
ال��ش��رك��ات ال��ك��ب��رى ف��ى م��ج��ال األغ��ذي��ة 
ال���رات���ب وف��ق��ا للخبرة  ي��ح��دد  أن  ، ع��ل��ى 

والكفاءة .
ال����وزي����ر ت��ل��ق��ى ت���ق���ري���را ع���ب���ر امل��ل��ح��ق 
ال��ع��م��ال��ى أح��م��د رج���ائ���ى رئ��ي��س مكتب 
فيه  أش��ار  ب��ال��ري��اض،  العمالى  التمثيل 
: 100 فرصة  ه��ى  املطلوب  املهن  أن  إل��ى 
مبيعات ومعلبات وسلع استهالكية و80 
مبيعات حلوم ، ومبيعات ألبان واجبان، 
مبيعات  و80  م��ح��م��ص��ة،  م��ب��ي��ع��ات  و25 
خ��ب��از وم��ب��ي��ع��ات م�����أ:والت ب��ح��ري��ة ، و50 

مبيعات فواكة وخضروات .
وأوض����������ح رئ�����ي�����س م���ك���ت���ب ال��ت��م��ث��ي��ل 
التقدم  فى  الراغبني  على  أن��ه  العمالى 
عليهم  تنطبق  مم��ن  املتاحة  للوظائف 
 )C.V( الذاتية السيرة  ارسال  الشروط 

على البريد االلكترونى  

 Workforce @al-sadhan.com
م��وض��ح��ا ب��ال��ع��ن��وان ال��ب��ري��دى وص��ف 

الوظيفة املتقدم لها .
 ن��ق��ل ال��ك��ف��ال��ة ب��ش��رك��ة  “ت��ي��ك أواي” 
املسئولة عن توصيل الطلبات اخلارجية 
بجدة  باململكة  الشهيرة  البيك  ملطاعم 
براتب 10 ريال على كل طلب، وبدل وقود 
املستحقات  وتسلم  أس��ب��وع��ي��ا،  ري���اال   80

من راتب ووقود كل 15 يوما من الشهر.
ت��ل��ق��ى وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة محمد 
س���ع���ف���ان ت����ق����ري����را ب����ذل����ك ع���ب���ر م��ك��ت��ب 
ال���ت���م���ث���ي���ل ال���ع���م���ال���ى ب����ج����دة ف����ى إط����ار 
اجل�����ه�����ود امل����ب����ذول����ة م�����ن أج������ل ت��س��وي��ق 
ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة وت��وف��ي��ر ف���رص عمل 
مم���ن اس��ت��غ��ن��ت ع��ن��ه��م ال��ش��رك��ات أو من 

يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.
وليد  العمالى  امللحق  م��ن  وبتوجيه 
ع���ب���د ال��������رازق رئ���ي���س م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل 
العمالى بجدة قام امللحق العمالى عبد 
احل��ل��ي��م م��ح��م��ود لبيب ب��ال��ت��ف��اوض مع 
50 فرصة  ت��وف��ي��ر  و  أواي”  “ت��ي��ك  ش��رك��ة 
إقامة،  له  العامل  يكون  أن  عمل بشرط 
واس��ت��م��ارة س��ي��ارة ، ورخ��ص��ة س��ي��ر ورق��م 

لوحة السيارة .

إنهاء إجراءات مصرى يطلب عودته ألرض الوطن 
التمثيل  أن مكتب  س��ع��ف��ان:  ال��ع��ام��ل��ة محمد  ال��ق��وى  وزي���ر  أع��ل��ن 
املصرية  العامة  بالقنصلية  العاملة،  القوى  ل��وزارة  التابع  العمالى 
مواطن  مشكلة  حل  استطاع  السعودية،  العربية  باململكة  بالرياض 
مصرى مبساعدته فى إنهاء إجراءات خروجه من اململكة وعودته إلى 
أرض الوطن، وذلك بعد استيفاء إقرار مخالصة مبستحقاته املالية 

التى مت جتميد طلبه بسببها .
وأوضح هيثم سعد الدين املتحدث الرسمى واملستشار اإلعالمى 
لوزارة القوى العاملة ، أن  وزير القوى العاملة وجه على الفور مكتب 
حلصول  ال��الزم��ة  اإلج�����راءات  ب��ات��خ��اذ  ب��ال��ري��اض  العمالى  التمثيل 
اململكة  من  نهائى  خ��روج  تأشيرة  على  سعيد  محمد  أحمد  العامل 
، وذل��ك بعد أن رصد املكتب  فيديو ألحد املواطنني املصريني يرفع 
استغاثة لرئيس اجلمهورية للمساعدة فى عودته إلى أرض الوطن، 
فى إطار املتابعة اللحظية ملواقع التواصل االجتماعى »الفيس بوك« 

وتتبع اخبار اجلالية املصرية على املواقع اإللكترونية.
وأش����ار امل��ت��ح��دث إل���ى أن ال��وزي��ر تلقى ت��ق��ري��را ع��اج��ال م��ن امللحق 

بالرياض،  العمالى  التمثيل  مكتب  رئيس  رج��ائ��ى  أحمد  العمالى 
العمالى  التمثيل  مكتب  م��ع  بالتنسيق  املكتب  قيام  ع��ن  فيه  كشف 
ب��ج��دة  حل��ل ه��ذه ال��ش��ك��وي، حيث تبني أن امل��واط��ن امل��ص��رى امل��ذك��ور 
ت��ق��دم ب��ط��ل��ب خ����روج ن��ه��ائ��ى ومت حت��وي��ل ط��ل��ب��ه م���ن ج���ده ل��ل��ري��اض 
نظرا لتبعيته إلى مكتب عمل الرياض، ونظرا لعدم استيفاء إقرار 
قام  الفور  وعلى   ، الطلب  جتميد  مت  املالية  مبستحقاته  مخالصة 
إنهاء  ومت  ال��ري��اض   عمل  ملكتب  بالتوجه  العمالى  التمثيل  مكتب 
وإرسالها  املخالصة  على  توقيعه  بعد  له  النهائى  اخل��روج  إج���راءات 
املواطن  العمالى بجدة، ومت حصول  التمثيل  م��ن  مكتب  باالمييل 
إبالغه  ومت  نهائى  خ��روج  تأشيرة  على  سعيد  محمد  أحمد  املصرى 

بها.
 وقدم املواطن املصرى الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان 
على االستجابة السريعة من قبل مكتبى التمثيل العمالى بالرياض 

وجدة على رعايتهم للعاملني املصريني داخل مصر وخارجها.
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جدة :

التمثيل  العاملة، جناح مكتب  القوى   أعلن محمد سعفان، وزير 
املصرية  العامة  بالقنصلية  العاملة،  القوى  ل��وزارة  التابع  العمالى 
مستحقات  على  احل��ص��ول  ف��ى  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية  باململكة  ب��ج��دة 
مواطنة مصرية، بلغت 640 ألف ريال سعودي، أى ما يعادل 2 مليون 

و688 ألف جنيه مصري.
وتنفيذ  .ح«  »ن  املواطنة  مستحقات  مبتابعة  املكتب  الوزير  وكلف 
وذل���ك  فى  ري���ال،  أل��ف  ال��ص��ادر لها مببلغ 640000  القضائى  احلكم 
وحمايتها  اخل���ارج،  فى  املصرية  العمالة  حقوق  على  احلفاظ  إط��ار 

وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أوال بأول.
ومب��ت��اب��ع��ة ه���ذه ال��ش��ك��اوى م��ع امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ى ول��ي��د ع��ب��د ال���رزاق 
ق��ام  امل��ك��ت��ب  أك���د أن  ب��ج��دة،  ال��ع��م��ال��ى  رئ��ي��س مكتب التمثيل  أح��م��د، 
اململكة  عن  بإبعادها  ق��رارًا  ص��دور  بعد  املواطنة  مستحقات  مبتابعة 
املنورة   باملدينة  كامل مستحقاتها من مستشفى  دون احلصول على 
وقد حصلت على حكم ابتدائى واستئناف وأمام محكمة  التنفيذ مت 
التواصل مع املستشفى لسرعة تنفيذ احلكم الصادر ومت ايداع املبلغ 

فى حساب جنلها.

تحصيل ٢.6 مليون جنيه مستحقات لمصريين

.. و345 ألف جنيه 
مستحقات 5 عمال مصريين  
كما أعلن الوزير  جناح املكتب فى تسوية مشكلة 
مستحقاتهم  إجمالى  وبلغت   ، مصريني  عمال   5
82 ألفًا و 680  رياال سعوديًا أى ما يوازى 345 ألفًا 

و 680 جنيها مصريا تقريبا.
بجدة  العمالى  التمثيل  مكتب  ال��وزي��ر  وك��ل��ف 
مبتابعة مستحقات 5 عمال  لهم مستحقات لدى 
أصحاب األعمال، فى إط��ار احلفاظ على حقوق 
العمالة املصرية فى اخلارج ومتابعة مستحقاتها 

وحل مشاكلها.
وبتوجيه من امللحق العمالى وليد عبد الرازق 
رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام امللحق 
العمالى عبد احلليم محمود بالتفاوض وديا مع 
إح��دى ش��رك��ات ال��ت��ج��ارة وامل��ق��اوالت مبكة املكرمة 
ل��ل��ح��ص��ول ع���ل���ى م��س��ت��ح��ق��ات امل����واط����ن امل���ص���رى 
ألف   27 البالغة  )مليس(  ويعمل   »ش���ري���ف.ع.ا.ا« 
ريال سعودى منها 20 ألفًا مكافأة نهاية اخلدمة 

والباقى بدل إجازات.
محمود،  احلليم  عبد  العمالى  امللحق  وجن��ح 
ف��ى م��س��اع��دة امل���واط���ن »م���ح���م���د.إ.م« )ك��ه��رب��ائ��ى ( 
ف���ى احل���ص���ول ع��ل��ى م��ك��اف��أة ن��ه��اي��ة اخل���دم���ة من 
ش��رك��ة  ل��ل��م��ق��اوالت وب��ل��غ��ت  23 أل���ف ري����ال، فضال 
ع��ن م��س��اع��دة طبيبة األس��ن��ان »جن�������وى.ع.ا.ا« فى 
الودية مع مجمع طبى باحلصول على  التسوية 

راتب شهرين بقيمة 13 ألف ريال . 
ك��������م��������ا اس����������ت����������ط����������اع امل��������ك��������ت��������ب م�������س�������اع�������دة 
املواطن«مصطفى.م.ع.أ« )كهربائي( فى احلصول 
على مكافأة نهاية اخلدمة وقيمتها 10آالف ريال 
م��ن ش��رك��ة ق��ل��ع��ة األع���م���ال ، وح��ص��ل امل��ك��ت��ب على 
)كهربائي(على  املواطن«أسامة.أ.ع.أ«  مستحقات 
ري���ال من  ن��ه��اي��ة اخل��دم��ة وقيمتها 9680  م��ك��اف��أة 
ع��ن طريق  نهائى  بتأشيرة خ��روج  ب��ن الدن  شركة 

مكتب عمل جده.

ق�����ال وزي������ر ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة م��ح��م��د 
س��ع��ف��ان :إن م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ى 
ملصر  العامة  بالقنصلية  ل��ل��وزارة  التابع 
جنح  السعودية،  العربية  باململكة  بجدة 
ف��ى ال��ت��واص��ل م��ع ش��رك��ة س��ع��ودي��ة أب��دت 
رغبتها فى تدريب العمالة املصرية التى 
املواد  تصنيع  مجال  فى  خبرتها  تتوافق 

الغذائية مجانا. 
املتحدث  ال��دي��ن،  سعد  هيثم  وأوض���ح 
ال��رس��م��ى وامل��س��ت��ش��ار اإلع���الم���ى ل�����وزارة 
ال��ق��وى العاملة، أن ذل��ك ي��أت��ى ف��ى إط��ار 
الوزير على مدار الساعة يوميا  متابعة  
أح������وال ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة ف���ى اخل�����ارج، 
وذل���������ك م�����ن خ�������الل غ�����رف�����ة ال���ع���م���ل���ي���ات 
ل��ل��رد ع��ل��ى أى  امل��ن��ش��أة مب��ك��ات��ب التمثيل 
اس��ت��ف��س��ارات، وت��ق��دمي ال��دع��م واملساعدة 
لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة 

احلرجة بعد انتشار فيروس »كورونا«،.
: إن الوزير  ال��رس��م��ى    وق��ال املتحدث 
تلقى تقريرا من وليد عبد الرازق أحمد 

بجدة،  العمالى  التمثيل  مكتب  رئ��ي��س 
أش���ار فيه إل��ى أن��ه ب��االت��ص��ال وال��ت��واص��ل 
مع الشركات السعودية، ومنها مجموعة 
ش���رك���ات غ���ن���دور ل��ل��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ه 
الستقبال  رغبتها  ع��ن  أعلنت  باململكه، 
تتوافق  ال��ت��ى  امل��ص��ري��ة  العمالة  وت��دري��ب 
ال��ت��ى تعمل  خبرتها م��ع ن��ش��اط ال��ش��رك��ة 

فى مجال تصنيع املواد الغذائية.
العمالى  التمثيل  مكتب  رئيس  وق��ال 
ب��ج��دة :إن ال��ش��رك��ة اش��ت��رط��ت ف���ى ك��اف��ة 
امل����رش����ح����ني امل���ت���ق���دم���ني ل���ل���ت���دري���ب: أن 
يوجد  ال  نظامية،  إق��ام��ة  لديهم  تتوافر 
ل����دى امل���رش���ح ب���الغ���ات ه������روب، وإص�����دار 
امل������وارد  وزارة  م����ن  ال����الزم����ة  ال���ت���ص���اري���ح 
ال��ب��ش��ري��ة ب��امل��م��ل��ك��ة، وال��ت��ى ت��ض��م��ن ع��دم 
تواجد  ف��ى مخالفة  ح��ال  الشركة  ون��وع 
ت��ل��ت��زم  ، وال  ل��دي��ه��ا  ب���ال���ت���دري���ب  امل���رش���ح 
الشركة بسداد أى مقابل مالى للمتدرب 

طوال فترة التدريب.

شركة سعودية ترغب فى تدريب العمالة 
المصرية التى تتوافق خبرتها مع نشاطها مجانا
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الزام القادمين للسعودية باإلقرار عن 
المشتريات والهدايا فوق 3٠٠٠ ريال

ت��ق��ري��ًرا ع��ب��ر مكتب  ال��ع��ام��ل��ة،  ال��ق��وى  تلقى محمد س��ع��ف��ان، وزي���ر 
باململكة  بجدة  املصرية  بالقنصلية  للوزارة  التابع  العمالى  التمثيل 
مع  يوميا  الساعة  م��دار  على  متابعته  إط��ار  ف��ى  السعودية،  العربية 
انتشار  العمل بعد  املصرية فى دول  العمالة  أح��وال  العمالية  املكاتب 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(.
العمالى وليد عبد  امللحق  الوزير من  الذى تلقاه  التقرير  وأوض��ح 
الرزاق أحمد رئيس املكتب العمالى بجدة، أن هيئة الزكاة والضريبة 
واجلمارك دعت املسافرين القادمین للمملكة إلى ضرورة اإلقرار عن 
أو هدايا تزيد قیمتها عن 3000 ريال سعودى  أى مشتريات شخصیة 
أو ما يعادلها من عمالت أجنبیة، ودفع الرسوم اجلمركية والضرائب 
املستحقة، وذلك تطبیًقا للضوابط والشروط اخلاصة بنظام )قانون( 

اجلمارك املوحد لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
كما دعت الهيئة املسافرين القادمین إلى اململكة أو املغادرين منها 
أو  م��ج��وه��رات  أو  اإلق���رار للذين يحملون عمالت  إل��ى ض���رورة تقدمي 
يعادلها  م��ا  أو  أكثر  أو  ري��ال   )60,000( إل��ى  قيمتها  تصل  ثمينة  م��واد 
اململكة،  ف��ى  ُم��ق��ّی��دة  أو  محظورة  سلع  أى  أو  األجنبية،  العمالت  م��ن 
عبر  إلكترونى  بشكل  وذل��ك  والتبغ،  السجائر  منتجات  ذل��ك  فى  مبا 
والضريبة  الزكاة  لهيئة  اإللكترونى  املوقع  أو  املسافرين  إق��رار  تطبيق 

. www.customs.gov.sa واجلمارك
قیمة  م��ن   )%25( مالیة مب��ق��دار  غ��رام��ة  ف��رض  ع��ن  الهيئة  وكشفت 

املضبوطات فى حال عدم اإلق��رار أو اإلق��رار اخلاطئ عن العمالت أو 
األدوات القابلة للتداول إذا كانت املخالفة للمرة األولى، و )50%( من 
قيمتها عند التكرار، إذا انتفى االشتباه بارتباط املضبوطات بجرمية 
أصلیة أو جرمية غسل أموال، وفى حال االشتباه بارتباط املضبوطات 
بجرمية أصلیة أو جرمية غسل أموال فیتم حجز كامل املبلغ وإحالة 

املخالف إلى النیابة العامة.
وأضافت الهيئة أن عدم اإلقرار أو التصريح للبضائع سواًء املمنوعة 
الغرامة اجلمركیة  وإيقاع  امل��واد  تلك  عليه مصادرة  يترتب  املقیدة  أو 
وإحالة الشخص إلى اجلهة املختصة فى حال حيازته مواد ممنوعة، 
امل��ادة )23( من نظام مكافحة  إلى نص  استنادًا  يأتى  أن ذلك  مؤكدًة 

غسل األموال، واملادة )60( من نظام اجلمارك املوحد.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات اإلقرار متاحة من خالل الدخول على 
www.  الرابط صفحة اإلق��رار فى موقع اجلمارك السعودية عبر 

customs.gov.sa/ar/declare
تطبیق  طريق  عن  أو  إلكترونًيا،  لذلك  املخصص  النموذج  وتعبئة 
األجهزة الذكیة وسداد املبالغ املستحقة سواء عبر التطبيق أو املوقع 
املنافذ  أو من خالل تزويد موظفى اجلمارك فى جمیع  اإللكتروني، 
ال��ب��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة واجل���وي���ة ب��ال��رق��م امل��رج��ع��ي، واس��ت��ك��م��ال إج����راءات 

اإلقرار.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا مهما من مكتب 
التمثيل العمالى بالقنصلية العامة املصرية بجدة باململكة العربية 
السعودية فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة 
ال��ع��م��ل، وذل���ك م��ن خ��الل غ��رف��ة العمليات املنشأة  امل��ص��ري��ة ف��ى دول 
مبكاتب التمثيل العمالى باخلارج للرد على أى استفسارات، وتقدمي 
الدعم واملساعدة لهم فى أى وقت، خاصة بعد انتشار فيروس »كورونا«، 
من  تتأثر  ق��د  وال��ت��ى  العمل،  ب��دول��ة  املصرية  العمالة  حقوق  حلفظ 

بعض اإلجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا اخلصوص.
واملستشار اإلعالمى  الرسمى  املتحدث  الدين  وأوض��ح هيثم سعد 
وليد عبد  الوزير من  تلقاه  ال��ذى  التقرير  أن  العاملة،  القوى  ل��وزارة 
الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة ، أشار فيه إلى أن 

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية باململكة حددت  اقصى حد 
لساعات العمل اإلضافية التى ميكن للموظف العمل بها خالل العام 

يبلغ 720 ساعة ويجوز زيادتها مبوافقة العامل.
وأضافت الوزارة أنه يتم احتساب أجر العامل أو املوظف عن ساعة 
البدالت  شامل  اإلضافى  الساعة  أجر  ي��وازى  بأجر  اإلضافية  العمل 
إليها 50 % من األج��ر األس��اس��ى وذل��ك وفقًا للمادة 107 من  مضافًا 

نظام العمل ، ووفقًا للقرار الوزارى رقم 178743 .
: أن اململكة  اشترطت أال يبقى العامل فى  وقال امللحق العمالى 
ويجوز   ، ال��واح��د  اليوم  فى  ساعة  عشر  اثنتى  من  أكثر  العمل  مكان 
ل��ل��وزي��ر أن ي��ح��دد ب��ق��رار منه احل���االت واألع��م��ال ال��ت��ى يتحتم فيها 

استمرار العمل دون فترة راحة ألسباب فنية أو لظروف التشغيل. 

السعودية تحدد اقصى حد لساعات العمل اإلضافية للعامل خالل العام
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ت��ل��ق��ى م��ح��م��د س��ع��ف��ان، وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة، ت��ق��ري��ًرا ع��ب��ر مكتب 
بجدة  امل��ص��ري��ة  ال��ع��ام��ة  بالقنصلية  ل��ل��وزارة  ال��ت��اب��ع  العمالى  التمثيل 
باململكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا 
مع املكاتب العمالية أحوال العمالة املصرية فى دول العمل بعد انتشار 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(.
وليد عبد  العمالى  امللحق  ال��وزي��ر من  تلقاه  ال��ذى  التقرير  وأوض��ح 
الذين  ال��واف��دي��ن  ع��دد  أن  ب��ج��دة،  العمالى  املكتب  رئيس  ال���رزاق أحمد 
تشملهم مبادرة حتسني العالقة التعاقدية باململكة العربية السعودية 
منشآت  مختلف  ف��ى  يعملون  واف���د  م��الي��ني  سبعة  م��ن  أك��ث��ر  نحو  بلغ 

القطاع اخلاص.
إنه  العاملة:  القوى  لوزير  تقريره  فى  بجدة  العمالى  امللحق  وق��ال 
أن  باململكة  االجتماعية  والتنمية  البشرية  امل��وارد  وزارة  لبيانات  وفقا 
امل��ب��ادرة تستهدف دع��م رؤي��ة ال���وزارة فى بناء س��وق عمل جاذبة ومتكني 
وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم املبادرة ثالث 
اخلروج  آليات  وتطوير  الوظيفي،  التنقل  خدمة  هي:  رئيسة،  خدمات 
العاملني  جميع  امل��ب��ادرة  خ��دم��ات  وتشمل  النهائي،  واخل���روج  وال��ع��ودة 
تراعى  محددة  ضوابط  ضمن  اخل��اص  القطاع  منشآت  فى  الوافدين 

حقوق طرفى العالقة التعاقدية.
وق��ال : إن ه��ذه امل��ب��ادرة تأتى  ضمن سعى اململكة إل��ى حتسني ورفع 
ك��ف��اءة بيئة العمل، م��ن خ��الل إط��الق عديد م��ن ال��ب��رام��ج، م��ن أهمها: 
توثيق  وبرنامج  اخل���اص،  القطاع  ف��ى  العاملني  أج��ور  حماية  برنامج 
وبرنامج  العمالية،  بالثقافة  الوعى  رف��ع  وبرنامج  إلكترونيا،  العقود 
"ودي" لتسوية اخلالفات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمني على 
حقوق العاملني، وإطالق منظومة اللجان العمالية املنتخبة، وغيرها 
حقوق  وحماية  العمل  بيئة  وحتسني  بتطوير  تعنى  التى  البرامج  من 

جميع أطراف العالقة التعاقدية.
زي��ادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل،  كما تسعى املبادرة إلى 
ورف����ع ج��اذب��ي��ت��ه��ا مب��ا ي���ت���واءم م��ع أف��ض��ل امل��م��ارس��ات ال��ع��امل��ي��ة، وتفعيل 
والعامل  العمل  العمالية بني صاحب  العالقة  التعاقدية فى  املرجعية 
بناء على عقد العمل املوثق بينهما من خالل برنامج توثيق العقود، ما 
يسهم فى تقليص التباين فى اإلجراءات التعاقدية للعامل السعودى 
مقابل العامل الوافد، األمر الذى سينعكس على زيادة فرص توظيف 

املواطنني فى سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
املبادرة من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل  وتعزز 
العاملية وترفع تصنيفها فى مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقى 
هذه املبادرة بسياسات العمل وفق املمارسات املنظمة للعالقات العمالية 
املتفق عليها دوليا، كما ستؤدى إلى احلد من اخلالفات العمالية التى 
تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العالقة التعاقدية، ستسهم فى 
متكني وتنمية رأس املال البشري، واستقطاب الكفاءات فى سوق العمل.
واستعرض التقرير املعروض على وزير القوى العاملة احلقوق التى 

توفرها املبادرة للعمالة الوافدة وهى :
• إلغاء نظام الكفالة .

صاحب  م��واف��ق��ة  دون  ألخ���رى  وظيفة  م��ن  التنقل  ح��ري��ة  للعامل   •
العمل .

• للعامل حرية السفر خارج اململكة مبجرد إخطار صاحب العمل 
إلكترونيا .

• للعامل حق مغادرة اململكة نهائيا دون موافقة صاحب العمل .
عقده  سريان  أثناء  فى  ألخ��رى  وظيفة  من  التنقل   حق  للعامل   •

بشروط .
• احلصول على اخلدمات عبر منصتى أبشر وقوى .

• تشمل جميع العاملني فى منشآت القطاع اخلاص .
على  للحصول  كشرط  استقدامه  قبل  بلده  ف��ى  العامل  إختيار   •

التأشيرة .
• إجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على  التأشيرة .

• اس��ت��ث��ن��اء جميع ال��ع��م��ال��ة امل��ن��زل��ي��ة وم���ن ف��ى حكمهم م��ن امل��ب��ادرة 
خضوعهم الئحة العمالة املنزلية املنظمة لهم .

وضوابط  امل��ب��ادرة  توفرها  التى  اخل��دم��ات  بالشرح  التقرير  وت��ن��اول 
االستفادة منها وهى :

 أوال :  ) خدمة التنقل الوظيفى ( : هى خدمة تنظم عمليات التنقل 

الوظيفى للعامل من منشأة إلى أخرى مبا يتوافق بالعقود املوثقة بني 
الطرفني .

•     ضوابط االستفادة من اخلدمة : 
 أوال : ضوابط خاصة بالعامل : 

- أن يكون العامل أحد العمالة املهنية اخلاضعة لنظام العمل .
- أن يكون العامل قد أكمل 12 شهر لدى صاحب العمل احلالى فى 

أول دخول له فى اململكة .
- أن يكون العامل على رأس العمل .

- عدم وجود طلب أخر لنقل اخلدمة لدى العامل .
- االلتزام بفترة االشعار فى حال سريان عقد العمل املوثق .

 ثانيا : ضوابط خاصة باملنشأة املستفيدة : 
- سريان رخص العمل فى منشآت الرقم املوحد .

- أن تكون املنشأة ضمن النطاق األخضر املتوسط وما فوق .
االل��ت��زام ببرنامج حماية األج���ور بنسبة ال تقل ع��ن 80% الخ��ر 3   -

شهور. 
- توثيق عقود العاملني فى املنشأة بنسبة %100.

- أال تقل نسبة االلتزام فى برنامج التقييم الذاتى عن 80 % .
- وجود الئحة تنظم عمل داخلية .

  ثالثا : االستثناءات من تطبيق ضوابط االستفادة من اخلدمة فى 
احلاالت التالية  : 

• عدم وجود عقد عمل موثق للعامل .
• عدم دفع أجر العامل لثالثة أشهر متتالية .

• عدم إصدار رخصة للعامل خالل 90 يوما من دخول اململكة.
• إذا إنتهت رخصة العمل أو اإلقامة للعامل .

• موافقة املنشأة احلالية على انتقال العامل .
متطلبات االستفادة من اخلدمة : 

امل���وارد  ل����وزارة  التابعة  ق��وى  إل��ك��ت��رون��ى على منصة  - وج���ود ح��س��اب 
البشرية والتنمية االجتماعية لكل من املنشأة اجلديدة والعامل.

- وجود عرض وظيفى إلكترونى عبر منصة قوى  .
إجراءات طلب اخلدمة : 

يتم التنفيذ على أربع مراحل : 
األولى : قيام املنشأة اجلديدة بإنشاء العرض الوظيفى لطلب نقل 

خدمة العامل عبر منصة قوى .
وإختيار  الوظيفى  ال��ع��رض  على  ب��االط��الع  ال��ع��ام��ل  ق��ي��ام   : الثانية 

)القبول / الرفض ( عبر منصة قوى .
الثالثة : يتم إشعار املنشأة احلالية بطلب انتقال العامل 

الرابعة :بدء احتساب فترة االشعار .
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ثانيا :  ) خدمة اخلروج والعودة  ( :
تتيح هذه اخلدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة اخلروج 

والعودة خالل سريان عقد العمل املوثق عبر حسابه فى منصة أبشر .
شروط االستفادة من اخلدمة : 

لنظام  اخلاضعة  ال��واف��دة  املهنية  العمالة  ضمن  العامل  يكون  أن   -
العمل .

- أن يكون لدى العامل عقد عمل سارى وموثق .
اخل��روج  فترة  وتغطى  املفعول  إقامة سارية  العامل  ل��دى  يكون  أن   -

والعودة.
- أن يكون جواز السفر صاحلا ملدة ال تقل عن 90 يوما .

- أن يكون العامل داخل اململكة عند طلب التأشيرة.
- أال يوجد على العامل مخالفات مرورية .

تعليمات خاصة باخلدمة : 
• حساب للعامل على منصة أبشر أفراد .

• يتحمل العامل التكاليف املالية املترتبة على طلب تأشيرة اخلروج 
والعودة .

ت��أش��ي��رة اخل���روج وال��ع��ودة  ال��واف��د بطلب  • تسمح اخل��دم��ة للعامل 
ملرافقيه .

• بإمكان العامل إلغاء تأشيرة اخلروج والعودة .
• يترتب على إخ��الل العامل بالتزاماته وع��دم العودة إلكمال عقد 

العمل املوثق منها من العودة للعمل فى اململكة بشكل نهائى .
تنفيذ اخلدمة : 

-      تتم خطوات تنفيذ هذه اخلدمة بالكامل عبر حساب الوافد فى 
منصة أبشر وفق التسلسل التالى ) اخلدمات اإللكترونية - اجلوازات 

- خدمة إصدار التأشيرة ( .
-      يتم إرسال رسالة نصية لصاحب العمل عند تقدم العامل بطلب 

التأشيرة.
-      تستغرق معاجلة الطلب مدة 10 أيام من تاريخ إنشائه للتأكد 

من عدم ورود أى رفض أو اعتراض من قبل الوزارة .
-      ميكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة فى منصة أبشر خالل 10 

أيام .
-      فى ح��ال قبول الطلب يجب إكمال إج���راءات إص��دار التأشيرة 

خالل 5 أيام جتنبا النتهاء صالحية الطلب .
-      ميكن للعامل متابعة طلب التأشيرة عند صدورها من خالل 
خدمة طلب إصدار التأشيرة فى منصة أبشر مع إمكانية إلغائها خالل 

سريانها إن رغب .
ثالثا :  ) خدمة اخلروج النهائى  ( :

تتيح هذه اخلدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة اخلروج 
النهائى للمغادرة بعد إنتهاء عقد العمل املوثق أو خالل سريانه وذلك 

عبر حسابه فى منصة أبشر .
شروط االستفادة من اخلدمة :

-      أن يكون العامل ضمن العمالة املهنية الوافدة اخلاضعة لنظام 
العمل .

-      أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق .
-      أن يكون لدى العامل إقامة سارية املفعول .

-      أن يكون جواز السفر صاحلا ملدة 60 يوما على األقل .
-      أن يكون العامل داخل اململكة عند تقدمي الطلب .

-      أال يكون على العامل ملكية مركبة .
-      عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل .

تعليمات خاصة باخلدمة : 
-      وجود حساب للعامل على منصة أبشر )أفراد ( .

-      تسمح اخلدمة للعامل الوافد طلب تأشيرة اخل��روج النهائى 
ملرافقيه .

-      بإمكان العامل إلغاء تأشيرة اخلروج النهائى .
-      يترتب على إخالل العامل بالتزاماته وخروجة نهائيا من اململكة 
اململكة  فى  للعمل  العودة  من  منعه   ، املوثق  العمل  عقد  سريان  أثناء 

بشكل نهائى .
تنفيذ اخلدمة : 

الوافد فى منصة  - تتم خطوات هذه اخلدمة بالكامل عبر حساب 
أبشر.

الوافد فى  بالكامل عبر حساب  - تتم خطوات تنفيذ هذه اخلدمة 
منصة أبشر وفق التسلسل التالى ) اخلدمات اإللكترونية - اجلوازات 

- خدمة إصدار التأشيرة (.
- يتم إرسال رسالة نصية لصاحب العمل عند تقدم العامل بطلب 

التأشيرة. 
- تستغرق معاجلة الطلب مدة 10 أيام من تاريخ إنشائه للتأكد من 

عدم ورود أى رفض أو اعتراض من قبل الوزارة.
- ميكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة فى منصة أبشر خالل 10 أيام .
- فى حال قبول الطلب يجب إكمال إجراءات إصدار التأشيرة خالل 

5 أيام جتنبا النتهاء صالحية الطلب.
ال��ت��أش��ي��رة ع��ن��د ص��دوره��ا م��ن خ��الل  - مي��ك��ن للعامل متابعة ط��ل��ب 
خدمة طلب إصدار التأشيرة فى منصة أبشر مع إمكانية إلغائها خالل 

سريانها إن رغب .
وعرض التقرير اآلثار اإليجابية للمبادرة على العمالة املصرية فى 

عدة نقاط وهى :
التعاقدية  العالقة  ب��ني ط��رف��ى  العمل  ف��ى س��وق  ال��ت��وازن  1-   خلق 

ويعزز من مبدأ شريعة العقد للمتعاقدين .
2-   حتسني بيئة العمل للعمالة املصرية من خ��الل ش��روط العقد 

املالئمة والالئقة بالعامل املصرى ومهنته .
3-   من شأن حترير العالقة التعاقدية مرونة سوق العمل السعودى 

والتنافسية بسوق العمل بني اجلنسيات املتعددة .
4-   ع��دم إب���الغ ص��اح��ب العمل ع��ن ال��ع��ام��ل ب��الغ تغيب ع��ن العمل 

وتراكم بالغات التغيب عن العمل لدى مكاتب العمل دون تسوية .
5-   تعزيز مبدأ احلرية التعاقدية ومبدأ سلطان االرادة احلرة فى 

العالقة التعاقدية .
حماية  شأنها  م��ن  ق��وى  منصة  عبر  التعاقدية  العالقة  توثيق     -6
االختالف  عند  التعاقدية  العالقة  عن  املترتبة  واالل��ت��زام��ات  احلقوق 

حولها أو إنهائها .
7-   تقليل تكدس قضايا األجور واخلروج النهائى والتنقل الوظيفى 

مبكاتب العمل واملحاكم العمالية .
 ُيذكر أن هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك قدمت لعمالئها مؤخًرا 

خدمة حاسبة الرسوم اجلمركية والضرائب املتاحة عبر الرابط
www.customs.gov.sa/ar/eservices/calculator  
ح��ي��ث ُت��ت��ي��ح اخل��دم��ة ل��ل��ع��م��الء إم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ق��ي��م��ة ال��رس��وم 
خارج  من  ال��واردة  البضائع  على  تقديرى  بشكل  والضرائب  اجلمركية 

اململكة.
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ميالنو :

تحديد اإلجراءات االحترازية الواجب اتباعها قبل السفر إليطاليا
مكتب  عبر  تقريًرا  العاملة،  القوى  وزير  سعفان،  محمد  تلقى 
املصرية  العامة  بالقنصلية  للوزارة  التابع  العمالى  التمثيل 
يوميا  الساعة  مدار  على  متابعته  إطار  فى  إيطاليا،   - مبيالنو 
مع املكاتب العمالية أحوال العمالة املصرية فى دول العمل بعد 

انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(.
رئيس  عمران  عزت  من  الوزير  تلقاه  الذى  التقرير  وأوضح  
التى  االحترازية  اإلجراءات  أن  مبيالنو  العمالى  التمثيل  مكتب 
يجب على املواطن املصرى اتباعها قبل السفر إلى إيطاليا، حيث 

تتخذ الدولة بعض اإلجراءات ملجابهة  كورونا .
وقال امللحق العمالى مبيالنو فى تقريره لوزير القوى العاملة: 
الطبية  املراكز  )التمبوني(بأحد  طبية  مسحة  إجراء  يجب  إنه 
يكون  ان  على  املسحة  ايجابية  او  سلبية  من  للتأكد  احلكومية 
التقرير باللغة االجنليزية ، وتسجيل بيانات املواطن الشخصية 
بالطائرة  وجودك  اثناء  وذلك  ايطاليا،  فى  إقامته  وعنوان 

والتوقيع على تعهد خضوعك لعزل منزلى ملدة 10 ايام من تاريخ 
تقوم  االيطالية  السلطات  بذلك ألن  وااللتزام  ايطاليا،  دخولك 
فى  منازلهم  فى  بالتواجد  املواطنني  التزام  من  للتأكد  بحمالت 
الى  نفسه  يعرض  سوف  ذلك  يخالف  ومن   ، الفترة  هذه  أثناء  

غرامة مالية كبيرة.
وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالى أنه ملن يرغب  فى عدم 
) التمبونى   ( جديدة  مسحة  بعمل  يقوم  أن  للعزل  خضوعه 
للسلطات  لتقدميها  به  واالحتفاظ  إيطاليا  مستشفيات  بأحد 
تواجدك  عدم  أو  إيطاليا  بشوارع  إيقافه  حالة  فى  اإليطالية 
باملنزل، مع االلتزام بفترة حظر التجول التى حددتها السلطات 

اإليطالية من بعد الساعة العاشرة مساءا.
وأكد عزت عمران أن مكتب التمثيل العمالى مبيالنو فى خدمة 

املواطن املصرى فى أى وقت متمنيا السالمة لهم جميعا .

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالى 
ببحث  مبيالنو  املصرية  بالقنصلية  العاملة  القوى  لوزارة  التابع 
طلب املواطنة »ليلى .ش.خ« من محافظة الشرقية فى استرجاع 
توقفت  الذى  »حسني.ص.ب«  املرحوم  زوجها  عن  معاشها  صرف 
معرفة  دون   2019 فبراير  من  صرفه  عن  االيطالية  التأمينات 
السبب، وذلك فى إطار احلفاظ على حقوق العمالة املصرية فى 

اخلارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا .
التمثيل  مكتب  رئيس  عمران  عزت  من  تقريرا  تلقى  الوزير    
العمالى مبيالنو ، أشار فيه إلى أنه بالتواصل  مع هيئة التأمينات 
االيطالية )INPS( مت بحث ملف املعاش اخلاص بزوج املواطنة، 
املواطنة  تقدمي  عدم  هو  املعاش  صرف  ايقاف  سبب  أن  واتضح 

شهادة تفيد أنها مازالت على قيد احلياة.
هو  ملا  وإرشادها  املواطنه  مع  بالتواصل  املكتب  رئيس  وقام 
اجلهة  وهو  بإجنلترا   )  CITY BANK  ( إلى  لتقدميه  مطلوب 

املعاش  صرف  عودة  املكتب  ويتابع  املعاشات،  صرف  عن  املسئولة 
للمواطنة.

على  وهو  املواطن  أن  العمالي،  التمثيل  مكتب  رئيس  وأوضح 
قيد احلياة اشتكى من عدم وصول معاشه الشهرى ، وعدم إرسال 
متجمد ال� 8 شهور مبا قيمته 2700  يورو ، وتواصل مكتب التمثيل 
املسببة حلجز  األسباب  إزالة  الهيئة ومت  أخرى مع  العمالى مرة 
ببنك  للمواطن  الشخصى  احلساب  على  وحتويله   ، املتجمد 
ألف   60 يوازى   مبا  أى   2019 يناير  شهر  معاش  مع   اإلسكندرية 

جنيه مصرى تقريبا .
وتواصل املواطن مع عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالى 
والسفير   ، سعفان  محمد  العاملة  القوى  لوزير  شكره  وأبدى   ،
إيهاب أبو سريع القنصل العام مبيالنو ، ومكتب التمثيل العمالى 
وأرسل صورة من   ، املتأخر  على جهودهم فى حل مشكلة معاشه 

إذن حتويل املعاش واملتجمد .       

حل مشكلة مصرية توقف صرف معاشها عن زوجها المتوفى ١6 شهرا  



51يونيو ٢٠٢١العمل

أن  سعفان،  محمد  العاملة  القوى  وزير  أعلن 
بالقنصلية  للوزارة  التابع  العمالى  التمثيل  مكتب 
صاحب  حتمل  فى  جنح  إيطاليا  مبيالنو-  العامة 
عمل مرتب عامل مصرى كامال خالل فترة عالجة 

فى أثناء وجودة فى إجازة بالقاهرة  وبحد أدنى سنة 
وذلك   ، القانونية  اإلجراءات  إلى  اللجوء  دون  كاملة 

بعودة  تعهده  مع  جنيه   ألف   250 قيمته  ما  بسداد 
العامل لعمله فور متام شفاءة . 

العمالى مبيالنو مبتابعة  التمثيل  الوزير كلف مكتب 
الذى  العمل  صاحب  لدى  املصريني  العاملني  أحد  شكوى 

يعمل لديه، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا 
أحوال العمالة املصرية فى دول العمل، من خالل غرفة العمليات 

املنشأة مبكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقدمي 
الدعم واملساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة احلرجة 
بعد انتشار فيروس كورونا، حلفظ حقوق العمالة املصرية بدولة 
العمل، والتى قد تتأثر من بعض اإلجراءات التى تتخذها بعض 

الدول فى هذا اخلصوص.
مبيالنو  العمالى  التمثيل  مكتب  رئيس  عمران  عزت  وقال 
سريع  أبو  إيهاب  السفير  إن  العاملة:  القوى  لوزير  تقريره  فى 
القنصل العام مبيالنو تابع مع املكتب شكوى املواطن »مصطفى 
.م .أ« ، حيث تبني أنه مقيم بعني شمس مبحافظة القاهرة ويطلب 
التدخل ألنهاء خالفة مع صاحب العمل »حمادة. ح« من بلبيس 
مبحافظة الشرقية ، شارحا أنه  أصيب فى أثناء عمله منذ أكثر 

من عام  ويتطلب تكاليف عالجه .
ولفت عزت عمران إلى أنه تدخل على الفور وقام بالتواصل مع 

يتحمل  أن  ودى  وحل  اتفاق   عن  ذلك  وأسفر  العمل  صاحب 
صاحب العمل مرتب العامل كامال خالل فترة عالجة وبحد أدنى 
سنة كاملة دون اللجوء الى اإلجراءات القانونية ، ووافق صاحب 
العمل وقام بسداد مبلغ 12100 يورو نقدا عن طريق حتويل بنكي، 
فضال عن شيك مببلغ  1012 يورو آجل، ليكون إجمالى ما حصل 
عليه العامل ماقيمته 250 ألف جنيه مصرى تقريبا ، مؤكدا على 

تعهد صاحب العمل بعودة العامل لعمله فور متام شفاءة  .

كما  جنح املكتب  فى حتمل صاحب عمل)جزار( تعويض عامل 
مصرى مصاريف عالجه كامال خالل فترة عالجه دون اللجوء إلى 

اإلجراءات القانونية. 
الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى مبيالنو مبتابعة شكوى أحد 
العاملني املصريني لدى صاحب العمل الذى يعمل لديه، وذلك فى 
إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة املصرية فى 
التمثيل  مبكاتب  املنشأة  العمليات  غرفة  خالل  من  العمل،  دول 
العمالى للرد على أى استفسارات، وتقدمي الدعم واملساعدة لهم 
انتشار فيروس  بعد  الفترة احلرجة  تلك  أى وقت، خاصة فى  فى 
قد  والتى  العمل،  بدولة  املصرية  العمالة  حقوق  حلفظ  كورونا، 
هذا  فى  الدول  بعض  تتخذها  التى  اإلجراءات  بعض  من  تتأثر 

اخلصوص.
فى  مبيالنو  العمالى  التمثيل  مكتب  رئيس  عمران  عزت  وقال 
تقريره لوزير القوى العاملة: إن السفير إيهاب أبو سريع القنصل 
العام مبيالنو تابع مع املكتب شكوى الشاب »رجب.أ.ع« من طلخا 
التواصل  وسائل  على  بفيديو  ظهر  والذى  الدقهلية  محافظة   -
االجتماعى يتظلم من أنه أثناء عمله فى محل جزارة وفرم اللحوم 
مت فقد أطراف أصابعه داخل املفرمة لوصولها لألجزاء اخلاصة 

بفرم اللحوم، وأنه لم يحصل على حقوقه من صاحب العمل.
بالعامل  واتصل  الفور  على  تدخل  أنه  إلى  عمران  عزت  ولفت   
والتقى به املكتب العمالى بالقنصلية  لالطمئنان عليه واالستماع 
إلى شكواه ومت التواصل مع صاحب العمل الذى أبدى استعداده 
للحل الودى وتعويض العامل وحتمل مصاريف عالجه، ومت ترتيب 
لقاء باملكتب بني الطرفني للوصول حلل ودى فى وجود شخصيات  

من اجلالية املصرية.

.. وجزار يتحمل مصاريف عالج  مصري  فقد أطرافه أثناء فرم اللحمة  

تحمل صاحب عمل  ٢5٠ ألف 
جنيه تكاليف عالج مصرى 
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شركــــة نيـــو ايجـــا

مع تحيات:

رئيس مجلس اإلدارة

د. بالل بدوى

على حامد الزقم د. بالل بدوي

اللواء إبراهيم الشهاوى

املنوفية – قويسنا – املنطقة الصناعية الثانية

 محمد  محمود سعفان 

تهنئ شعب مصر وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

 وتؤكد دعمها الكامل للقوات المسلحة
 والشرطة فى النهوض بمصرنا لتنعم مصر بالرخاء
مجددين العهد لله والوطن على مواصلة الجهد 

من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل ..
 مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم

وتهنئ  محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

واللواء إبراهيم الشهاوى
محافظ المنوفية

وعلى حامد الزقم 
 وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية

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

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر 

بمناسبة عيد المنوفية القومى





العمل يونيو 2021 54



55يونيو 2021العمل



العمل يونيو 2021

 – وج��واب  س��ؤال  االجتماعية  التأمينات   : وستون  اثنان 
اجلزء الثانى

من  مجموعة  ت��ن��اول  تعالى  اهلل  مبشيئة  ال��ع��دد  ه��ذا  ف��ى  نستكمل 
األسئلة واألجوبة فى مجال التأمينات االجتماعية واملعاشات تغطى 
االستفسارات املحتملة فى هذا املجال، وقد تناولنا فى العدد السابق 

من املجلة : الفصل األول   : معلومات عامة   
ونتناول فى هذا العدد مبشيئة اهلل تعالى : 

الفصل الثانى   : إجراءات  االشتراك والنماذج املطلوبة                              
الفصل الثانى

إجراءات  االشتراك والنماذج املطلوبة
1 - ماهى اإلجراءات اخلاصة باشتراك املنشأة لدى مكتب 

التأمينات االجتماعية املختص ؟
إخطار  عليه  نشاطه  ي��ب��دأ  عندما  العمل  لصاحب  بالنسبة   - ج   
محل  نطاقه  فى  يقع  ال��ذى  املختص  االجتماعية  التأمينات  مكتب 
ه��ذه االستمارة   ،2 رق��م  استمارة  وه��ذا اإلخطار يتم مبوجب  نشاطه، 
التأمينات  ف��ى مكاتب  م��ت��واف��رة  اش��ت��راك وه��ى  اس��ت��م��ارة طلب  تسمى 
 � امل��ن��ش��أة  ) ع��ن��وان ص��اح��ب  االجتماعية، وه���ذه االس��ت��م��ارة يبني فيها 
� البيانات اخلاصة بالعاملني فى املنشأة فى تاريخ بداية  إسم املنشأة 
ال��ن��ش��اط ( وي��رف��ق ب��ه��ذا ال��ن��م��وذج )اس��ت��م��ارة رق��م 2 ال��ت��ى ت��ق��دم ملكتب 

التأمينات االجتماعية ( املستند الذى يثبت بداية النشاط مثل 
) السجل التجارى � عقد الشركة � الترخيص مبزاولة املهنة بالنسبة 
مثال ألصحاب املهن احلرة كاألطباء أو املحاسبني أو املهندسني – أو 
عقد اإليجار مثال - أو الرخصة الصادرة من اإلدارة املحلية ملمارسة 
نشاط معني - أو أى من املستندات التى تفيد بداية املنشأة لنشاطها، 
ويرفق هذا املستند مع االستمارة رقم 2 الذى ميثل طلب االشتراك 

الذى مت إيضاحه سابقا، ويتم تقدمي االستمارة واملستند 
، ويتم من خالل مكتب التأمينات حترير منوذج  ملكتب التأمينات 
توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه، بحيث أن أى مستندات تقدم 
على  بها  ي��رد  ال��ذى  التوقيع  مطابقة  تتم  التأمينات  مكتب  إل��ى  منه 
وال���ذى يتم على  رق��م تأمينى للمنشأة  وي��ت��م حت��دي��د  ال��ن��م��وذج،  ه��ذا 
أساسه بعد ذلك استمرارية تعاملها مع مكتب التأمينات االجتماعية 

املختص .
2 - ماهى إجراءات االشتراك عن املؤمن عليه من العاملني 

بالقطاع اخلاص ؟
العمل عند  بالنسبة للعاملني بالقطاع اخل��اص على صاحب  ج - 
إحلاق أحد العاملني لديه حترير منوذج يسمى االستمارة رقم 1، وهذه 

االستمارة موجودة مبكاتب التأمينات، ويتم حترير هذه االستمارة من 
أصل وصورتني، ويستوفى هذا النموذج املتضمن جزءا خاصا ببيانات 
املنشأة وجزءا خاصا بيانات العامل الذى يلتحق لديه وتاريخ التحاقه 
واألجر الذى يلتحق به ) أجر االشتراك(، هذه االستمارة يرفق بها إذا 
لم يكن قد سبق حتديد رقم تأمينى للعامل مستند امليالد الدال على 
تاريخ امليالد أو صورة منه حتى ميكن حتديد رقم تأمينى للعامل، ويتم 
املختص  االجتماعية  التأمينات  مكتب  إل��ى  االس��ت��م��ارة  ه��ذه  تسليم 
الذى تقع فى دائرته املنشأة خالل أسبوعني من تاريخ التحاق العامل 
لدى صاحب العمل، ويحتفظ بأصل االستمارة  لدى مكتب التأمينات 
ويسلم صاحب العمل صورتني من هذه االستمارة، صورة يحتفظ بها 
صاحب العمل وصورة تسلم للعامل حتى يكون لدى كل منهم املستند 

الدال على االشتراك فى التأمينات االجتماعية . 
3 - ما هى إج��راءات  االشتراك لصاحب العمل عن نفسه 

وفقا للفئة ثانيا »أصحاب األعمال ومن فى حكمهم« ؟
ج - سبق أن أوضحنا إج���راءات االش��ت��راك ع��ن املنشأة، وف��ى نفس 
كيانا مستقال،  باعتبارها  امل��ن��ش��أة  ع��ن  االش��ت��راك  إل��ى ج��ان��ب  ال��وق��ت 
ي��ت��م أي��ض��ا االش���ت���راك ع��ن ص��اح��ب امل��ن��ش��أة وف��ق��ا ل��ق��ان��ون التأمينات 
االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 باعتباره 

مؤمنا عليه . 
لذا فعليه أيضا أن يحرر استمارة منوذج رقم 1، وهذا النموذج تثبت 
بصاحب  خاصة  وبيانات  العمل،  بصاحب  اخلاصة  املنشأة  بيانات  به 
ال��ع��م��ل ب��اع��ت��ب��اره م��ؤم��ن��ا ع��ل��ي��ه، وب��ي��ان ف��ئ��ة االش���ت���راك ال��ت��ى اخ��ت��اره��ا 
لالشتراك فى القانون رقم 148 لسنة 2019، حيث إن صاحب العمل 
عليه عند بداية االشتراك أن يختار فئة االشتراك املناسبة من جدول 
تبدأ فئات االشتراك به من 1000 جنيه إلى 7000 جنيه ) يناير 2020 
رق��م 1 ويتم  النموذج اخل��اص باالستمارة  ذل��ك فى  أن يبني  (، وعليه 
ويحتفظ  نشاطه  بداية  من  أسبوعني  خ��الل  االستمارة  ه��ذه  تسليم 
لصاحب  ص��ورة  وتسلم  االجتماعية  التأمينات  مكتب  ل��دى  ب��األص��ل 
العمل باعتباره مؤمنا عليه، حتى يحتفظ بها لديه وحتى يكون لديه 

ملف متكامل عن مدد اشتراكه فى نظام التأمني االجتماعى . 
انتهاء  حالة  فى  اتباعها  الواجب  اإلج���راءات  هى  ما   -  4

خدمة العامل لدى املنشأة فى القطاع اخلاص  ؟
ج - س��ب��ق أن أوض��ح��ن��ا إج������راءات االش���ت���راك ف��ى ال��ب��داي��ة بتقدمي 
استمارة منوذج رقم 1 ، أما فى حالة انتهاء اخلدمة يقدم منوذج آخر 
ه��ذا ال��ن��م��وذج ه��و اس��ت��م��ارة رق��م 6، فعند ان��ت��ه��اء خ��دم��ة ال��ع��ام��ل على 
صاحب املنشأة أن يحرر هذا النموذج ) استمارة رقم 6 ( عن العامل 
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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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التأمينات  ف��ى مكاتب  م��وج��ود  ال��ن��م��وذج  وه��ذا  انتهت خدمته،  ال��ذى 
االج��ت��م��اع��ي��ة وي��ح��رر م��ن أص���ل وص��ورت��ني وت��ث��ب��ت ب��ه ب��ي��ان��ات امل��ن��ش��أة، 
وبيانات املؤمن عليه الذى انتهت خدمته، وتاريخ انتهاء اخلدمة، ويتم 
تسليم هذا النموذج إلى مكتب التأمينات االجتماعية املختص خالل 
أسبوع من تاريخ انتهاء اخلدمة ويتم قيده بسجالت مكتب التأمينات 
االجتماعية  التأمينات  مكتب  لدى  باألصل  ويحتفظ  االجتماعية، 
ويسلم صاحب العمل صورتني من هذا النموذج حتى يحتفظ بصورة 

لديه وصورة تسلم للعامل الذى انتهت خدمته .
انتهاء  حالة  فى  اتباعها  الواجب  اإلج���راءات  هى  ما   -  5

نشاط صاحب العمل ؟
مكتب  إل��ى  يتقدم  أن  عليه  العمل  صاحب  نشاط  انتهاء  عند   - ج 
التأمينات االجتماعية بنموذج استمارة رقم 6 شأنه شأن العامل الذى 
انتهت خدمته، ويتم حترير هذا النموذج بالبيانات اخلاصة باملنشأة 
والبيانات اخلاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ انتهاء 
النشاط  النتهاء  املؤيد  املستند  النموذج  بهذا  يرفق  أن  على  نشاطه، 
م��ث��ل ) ان��ت��ه��اء ال��ت��رخ��ي��ص – م��ح��و ال��س��ج��ل  ال��ت��ج��ارى – ح��ل شركة 
التضامن ….إل����خ  م��ن امل��س��ت��ن��دات ال��ت��ى تفيد ان��ت��ه��اء ال��ن��ش��اط ( ألن 
النشاط له بداية والبد من مستند يؤيدها وأيضا له نهاية والبد من 

مستند يؤيدها .
ال��دال على انتهاء النشاط  ويقدم من��وذج استمارة رقم 6 واملستند 
إلى مكتب التأمينات االجتماعية املختص، ويتم تسجيله بسجالتها 
وتسجيله على احلاسب اآللى ضمن نظام املعلومات وأيضا يحتفظ 
ب��أص��ل االس��ت��م��ارة رق���م 6 اخل��اص��ة ب��امل��ؤم��ن عليه ) ص��اح��ب ال��ع��م��ل ( 
وامل��س��ت��ن��د امل��ؤي��د الن��ت��ه��اء ال��ن��ش��اط وت��س��ل��م ص����ورة م��ن ال��ن��م��وذج بعد 

التسجيل للمؤمن عليه لالحتفاظ بها  لديه .
أى تغيير  اتباعها فى حالة  الواجب  - ما هى اإلجراءات   6

يطرأ على من لهم حق التوقيع عن املنشأة   ؟
ج - سبق أن أوض��ح��ن��ا أن��ه عند ب��داي��ة اش��ت��راك امل��ن��ش��أة ف��ى مكتب 
التأمينات االجتماعية املختص اإلجراءات    التى تتم فى هذه احلالة 
واملتضمنة حترير منوذج توقيع ملن لهم حق التوقيع عن هذه املنشأة، 
العاملني  يكون مدير شئون  وقد  نفسه  العمل  يكون صاحب  قد  وهو 
بالتوقيع  عنه  نيابة  العمل  ص��اح��ب  يكلفه  آخ��ر  شخص  أى  أو  مثال 
وأى  املختص،  التأمينات  مكتب  إل��ى  تقدم  التى  امل��ح��ررات  على  عنه 
أن  الب��د  االجتماعية  التأمينات  مكتب  إل��ى  املنشأة  م��ن  ي��رد  مستند 
يطابق التوقيع ال��وارد باملستند على منوذج التوقيع املحتفظ به فى 
املكتب املختص، وبالتالى فإن هذا النموذج ميثل أهمية قصوى ألنه 
يعول عليه فى مدى جدية أى مستند يقدم من املنشأة ملكتب الهيئة 
املختص ، وبالتالى يجب فور وجود أى تغيير على من له حق التوقيع 
التوقيع  التأمينات االجتماعية بنموذج  يجب مباشرة إخطار مكتب 
اجل��دي��د وم���ن ل��ه ح��ق ال��ت��وق��ي��ع، ف����إذا م��ا ك���ان م��ث��ال اخل����امت اخل��اص 
ب��امل��ن��ش��أة ، ق��د ف��ق��د وي��خ��ش��ى أن يستغل ف��ى حت��ري��ر م��س��ت��ن��دات تقدم 
اإلج��راءات  اتخاذ  سرعة  فيجب  املنشأة،  باسم  التأمينات  مكتب  إل��ى 
الالزمة لتغيير التوقيعات وتغيير األختام أو استبدالها حتى ال تقع 
أى مسئولية على املنشأة نتيجة التخلف عن اإلخطار أو التراخى فى 
تقدمي هذا النموذج اخلاص باإلخطار عن التعديل على من له حق 

التوقيع  عن املنشأة . 
7 - ما هى اآلثار املترتبة على التأخير فى أداء االشتراكات 

أو فى تقدمي املستندات إلى مكتب الهيئة املختص ؟
ج - من املعروف أن نظام التأمني االجتماعى  نظام ممول وبالتالى 
يعتمد فى التمويل على االشتراكات التى يلتزم بأدائها صاحب العمل 
اخل��اص  القطاع  ف��ى  العمل  صاحب  ب��ه  يلتزم  وم��ا  اخل��اص  بالقطاع 

ميثل حصتني :
- حصة العامل التى تقتطع من مرتبه .

- حصة صاحب العمل التى يؤديها عن العامل أو اشتراك صاحب 
العمل عن نفسه لدى مكتب التأمينات، والبد من أداء االشتراكات فى 
موعدها املحدد وهو أول الشهر التالى لشهر االستحقاق مع مهلة 15 
أداء االشتراكات يستحق مبلغ إضافى  التأخير فى  وف��ى حالة   ، ي��وم 

فى  والسندات  األذون  من  اخل��زان��ة  إص���دارات  متوسط  تساوى  بنسبة 
الشهر السابق للشهر الذى يتعني فيه سداد املبالغ مضاًفا إليه )%2(  
/ 12، وذلك عن كل شهر تأخير من تاريخ االستحقاق حتى نهاية شهر 

األداء .
كما يستحق مبلغ إضافى 20 % من قيمة االشتراك املستحق عن 
الشهر األخ��ي��ر م��ن م��دة اش��ت��راك امل��ؤم��ن عليه ف��ى حالة التأخير فى 
تقدمي االستمارة رقم 6 عن كل شهر تأخير من تاريخ انتهاء اخلدمة 

حتى تاريخ تقدمي االستمارة مع إهمال كسر الشهر .
الذى يتحمله صاحب  باملبلغ اإلضافى  املقصود  ما هو   -  8

العمل فى حالة التأخير فى أداء االشتراكات  ؟
بأدائها صاحب  يلتزم  التى  القانونى ألداء االشتراكات  املوعد   - ج 
الشهر  أول  ه��و  املختص  االجتماعية  التأمينات  مكتب  إل��ى  العمل 
التالى لشهر االستحقاق، مبعنى أن اشتراك شهر يناير مثال يستحق 
أول فبراير، وبالتالى فإن أى تأخير عن هذا امليعاد يترتب عليه مبلغ 
إضافى = )متوسط إصدارات اخلزانة من األذون والسندات فى الشهر 
السابق للشهر الذى يتعني فيه سداد املبالغ + 2 % (  / 12 عن كل شهر 

تأخير اعتبارا من تاريخ االستحقاق حتى نهاية شهر األداء .
ويعفى صاحب العمل من أداء املبلغ اإلضافى املشار إليه إذا مت األداء 
خالل ال� 15 يوما األولى من الشهر التالى لشهر االستحقاق، مبعنى 
أن اشتراك شهر يناير مثال يستحق فى 1 فبراير فإذا مت األداء يوم 1 
فبراير ال تكون هناك مشكلة � إذا مت االداء يوم 15 فبراير فليست هناك 
مشكلة، أما إذا تأخر األداء عن ذلك مبعنى أن األداء مت يوم 16 فبراير 
ففى هذه احلالة يستحق املبلغ اإلضافى عن االشتراك املستحق عن 
شهر يناير ، فإذا ما تأخر إلى  شهر مارس يستحق املبلغ اإلضافى عن 
شهرين  �  وإذا تأخر إلى شهر أبريل يستحق املبلغ اإلضافى  عن ثالثة 
أشهر .. وهكذا، وبالتالى فهذا املبلغ اإلضافى  يستحق عن كل شهر 
اليوم األول  تاريخ االستحقاق وهو  تأخير، وحتسب عدد الشهور من 
وهذا   ، األداء  شهر  نهاية  حتى  االستحقاق  لشهر  التالى  الشهر  من 
املبلغ اإلضافى ال يجوز اإلعفاء منه ألى سبب من األسباب، ألنه ميثل 
تعويضا لصندوق التأمني االجتماعى عن عدم التزام صاحب العمل 
ب���أداء االش��ت��راك��ات ف��ى م��وع��ده��ا، وبالتالى ح��رم��ان ص��ن��دوق التأمني 
االجتماعى من ريع استثمار أموال االشتراكات الذى أخذ فى االعتبار 
هذا    من  اإلع��ف��اء  يجوز  ال  وبالتالى   ، النظام  اشتراكات  حتديد  عند 

املبلغ إال بقانون يصدر فى هذا الشأن . 
ف��ى تقدمي االس��ت��م��ارة رقم  التأخير  9 - م��ا ه��و األث��ر املترتب على 
أنه عند  أوضحنا  أن  - سبق  ؟ج  االجتماعية  التأمينات  إلى مكتب   6
رق��م 6  العمل حت��ري��ر االس��ت��م��ارة  العامل على ص��اح��ب  انتهاء خ��دم��ة 
تاريخ  أسبوع من  التأمينات االجتماعية خالل  إلى مكتب  وتقدميها 
تقدمي  ف��ى  العمل  صاحب  يتراخى  ال  وحتى  ال��ع��ام��ل،  خدمة  انتهاء 
االس��ت��م��ارة رق��م 6 ف��ى امل��وع��د امل��ش��ار إل��ي��ه، فإنه وفقا للقانون يتحمل 

صاحب العمل مبلغا إضافيا 
) غرامة ( قدرها :

�  20 % م��ن قيمة االش��ت��راك املستحق ع��ن الشهر األخ��ي��ر م��ن مدة 
اشتراك املؤمن عليه كان فيه املؤمن عليه بخدمة صاحب العمل  .

مبعنى أنه إذا ما انتهت خدمة عامل لدى صاحب العمل فى شهر 
3 م��ث��ال وك���ان أج���ر اش��ت��راك��ه ف��ى ه���ذا ال��ت��اري��خ 4000 جنيه مبعنى أن 

االشتراك الشهرى 4000 × 29.75 % = 1190 جنيها .
 ، ال��� 1190 جنيها  ففى ه��ذه احلالة حتسب غرامة قدرها 20 % من 
أى 238 جنيها ع��ن ك��ل ش��ه��ر ي��ت��أخ��ر ف��ي��ه ص��اح��ب ال��ع��م��ل ع��ن تقدمي 

االستمارة رقم 6 إلى مكتب التأمينات االجتماعية املختص .
ل��ذل��ك ن��ه��ي��ب ب��اص��ح��اب األع���م���ال ف���ى ال��ق��ط��اع اخل����اص ب��ض��رورة 
االلتزام بتقدمي االستمارة رقم 6 وغيرها من االستمارات ) استمارة 
رقم 1 � استمارة رقم 2 (، ويجب تقدمي هذه االستمارات والنماذج فى 
مواعيدها ، وكذا أداء االشتراكات فى مواعيدها حتى ال يتعرضون إلى 

أية مبالغ إضافية تضاف على املبالغ املستحقة عليهم . 
نستكمل هذا املوضوع فى العدد القادم إن شاء اهلل،،،
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ش�����رك�����ة  يف  ع��������ام��������ل  · ي���������س���������أل 
ت��ع��م��ل مب��ن��ط��ق��ة ح�����رة ع���ام���ة ع��ن 
ك��ي��ف��ي��ة إث���ب���ات ح��ق��وق��ه ع��ل��م��ًا ب��أن 
؟   ل��ه عقد عمل  ل��م يحرر  الشركة 
ال���ق���ان���ون رق��م  امل������ادة 42 م���ن  ت��ن��ص   **
ق���ان���ون ض��م��ان��ات  ب����إص����دار  ل��س��ن��ة 1997   8
وح��واف��ز االس��ت��ث��م��ار علي أن��ه : ي��ح��رر عقد 
العمل املبرم بني العاملني يف املناطق احلرة 
أرب��ع نسخ بيد كل ط��رف من الطرفني  من 
املنطقة  إدارة  ل��دى  نسخة  وت���ودع   . نسخة 
احلرة وأخ��رى لدى مكتب العمل باملنطقة 
أرف��ق  ك��ان العقد م��ح��ررًا بلغة أجنبية  ف��إذا 
ترجمة  النسختني  ه��ات��ني  م��ن  نسخة  بكل 

إلي اللغة العربية .
وعدم وجود عقد مكتوب – أثره للعامل 
إث��ب��ات حقوقه بكافة ط��رق اإلث��ب��ات  وح���ده 
العمل  ) 32 ( من قانون  امل��ادة  طبقًا لنص 
رقم 12 لسنة 2003 . وال يستطيع صاحب 

العمل إثبات عكس الكتابة إال بالكتابة .  
·يسأل عامل عن مدى أحقيته يف صرف 
متوسط عمولة البيع خالل إجازة مدفوعة 

األجر حصل عليها     ؟
** ب����دراس����ة م����وض����وع ال����س����ؤال ط��ب��ق��ًا 
العمل  صاحب  أن  تبني  املعروضة  ل���أوراق 
توزيع لعمال قسم  ج��رى علي منح عمولة 
املبيعات لديه إلي جانب أجورهم األصلية 
الفعلي  التوزيع  ترتبط  العمولة  ه��ذه  وأن 
وج��ودًا وعدمًا وه��ي نسبة مئوية من قيمة 

املبيعات املحققة .
األج���ر  إس��ت��ح��ق��اق  األص�����ل يف  ك����ان  وإذا 
إن���ه ل��ق��اء ال��ع��م��ل ال����ذي ي��ق��وم ب��ه ال��ع��ام��ل . 
اليستحقه  م��ا  فمنها  األج��ر  ملحقات  أم��ا 
ف��ه��ي  أس���ب���اب���ه���ا  حت��ق��ق��ت  إذا  إال  ال���ع���ام���ل 
م��ل��ح��ق��ات غ��ي��ر دائ���م���ة ول��ي��س��ت ل��ه��ا صفة 
ال���ث���ب���ات واإلس����ت����ق����رار وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ع��م��ول��ة 
العمل  صاحب  يصدرها  وال��ت��ي   .. التوزيع 
ل��ب��ع��ض ع���م���ال���ه ف�����وق أج����وره����م األص��ل��ي��ة 
منها  قصد  مكافأة  تكون  أن  التعدو  والتي 
إذا  إال  اليستحقها  العمل  يف  حافز  إي��ج��اد 
ف��إذا   . الفعلي  ال��ت��وزي��ع  وه��و  سببها  حتقق 
ل��م ي��ب��اش��ر ال��ع��ام��ل أو ل��م ي��ع��م��ل أص����الً فال 
يستحق هذه العمولة وبالتالي فال يشملها 
األجر الكامل الذي يؤدي للعامل عن فترة 

اإلجازات .
ه��ذا وق��د ح��ددت امل��ادة األول��ي من قانون 
النسبة  معنى   2003 لسنة   12 رق��م  العمل 
للعامل مقابل  ي��دف��ع  ق��د  م��ا  بأنها  امل��ئ��وي��ة 
ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو حتصيله طوال 
ف��إذا  النسبة  ه��ذه  ل��ه  امل��ق��رر  بالعمل  قيامه 
األج��ر  م��ن  ج��زأ  أصبحت  أسبابها  حتققت 

وتنبسط عليها قواعد حماية األجر املقررة 
يف قانون العمل .    

·ويسأل عامل بشركة تعمل مبنطقة حرة 
خاصة عن حقه يف األرباح املحققة وسنده 

يف املطالبة ؟
** إذا حتققت أرباح يف عام من األعوام 

كان للعامل نصيب منها .
األرب����اح ومصدر  ال��ع��ام��ل يف  ومنشأ ح��ق 
اإلل���ت���زام ع��ل��ي ص��اح��ب ال��ع��م��ل ه��و ال��ف��ق��رة 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن امل������ادة 20 م���ن ال���ق���ان���ون رق��م 
يكون   : علي  تنص  وال��ت��ي   1989 لسنة   230
للعاملني نصيب من أرباح شركات األموال 
ال���ت���ي ت��ن��ش��أ ب���ع���د ال���ع���م���ل ب���ه���ذا ال���ق���ان���ون 
توزيعها  يتقرر  وال��ت��ي  ألحكامه  اخلاضعة 
ال��ت��ي حت���دده���ا اجلمعية  ل��ل��ق��واع��د  ط��ب��ق��ًا 
مجلس  إق��ت��راح  علي  ب��ن��اء  للشركة  العامة 
اإلدارة . وذلك مبا ال يقل عن 10%من هذه 
األرب������اح وال ي���زي���د ع��ل��ي األج������ور ال��س��ن��وي��ة 

للعاملني بالشركة . 
 2 رق��م  بالقانون  الفقرة مستبدلة  وه��ذه 
الرسمية  ب��اجل��ري��دة  وامل��ن��ش��ور   1992 لسنة 
. وعندما صدر  العدد 3 يف 16 / 1 / 1992 
ضمانات  بشأن   1997 لسنة   8 رقم  القانون 
الرابعة  امل���ادة  مب��وج��ب  االستثمار  وح��واف��ز 
م��ن م���واد إص����داره أل��غ��ي ال��ق��ان��ون رق���م 230 
عدا  اإلستثمار  قانون  بإصدار   1989 لسنة 
الفقرة الثالثة من املادة ) 20 ( من القانون 

8 لسنة 1997 . 
وكما سبق أن قلنا أن منشأ احلق ومصدر 
األرب�����اح هو  ال��ع��ام��ل يف  اإلل���ت���زام بنصيب  
ق��ان��ون  ف���إن   1989 ل��س��ن��ة   230 ق  م��ن   2/20
ال��واج��ب التطبيق يف  ال��ق��ان��ون  ال��ع��م��ل ه��و 
حالة حماية أجر العامل باعتبار أن نصيب 
العامل يف األرباح جزء من األجر . فال تبرأ 
ذم��ة ص��اح��ب العمل م��ن األج���ر إال إذا وقع 
العامل مبا يفيد استالم األجر يف السجل 
امل��ع��د ل��ذل��ك أو يف ك��ش��وف األج����ور ع��ل��ي أن 
ت��ش��م��ل ب��ي��ان��ات ه����ذه امل��س��ت��ن��دات م���ف���ردات 
األجر . مادة ) 45 من ق العمل رقم 12 لسنة 

2003(  املعاقب عليها باملادة 247 منه.    
·ي���س���أل ع��ام��ل ارت���ب���ط ب��ع��الق��ة ع��م��ل مع 
مبدأ  ع��ن  فنية  وظيفة  يف  صناعية  ش��رك��ة 
املساواة يف األجر بني زمالء املهنة الواحدة؟
**ق���اع���دة امل���س���اواة ب���ني ع��م��ال ص��اح��ب 
الواحد قاعدة أساسية ولو لم يجر  العمل 
بها نص يف القانون وتفرض قواعد العدالة 
إع��م��ال��ه��ا إذا م��ا ج��ن��ح ص��اح��ب ال��ع��م��ل إل��ي 
ال��ت��ف��رق��ة ب���ني ع��م��ال��ه يف ش���أن إي ح���ق من 
ح��ق��وق��ه��م ب��غ��ي��ر م��ب��رر إال أن امل���س���اواة بني 
ع��م��ال ص��اح��ب ال��ع��م��ل ال ت��ك��ون واج��ب��ة إال 

عند تساويهم يف ظروف العمل والتكافؤ يف 
املؤهالت و اخلبرة واألقدمية . 

م���ع م���راع���اة أن امل���س���اواة ال ت��ك��ون إال يف 
وامل��س��اواة   . ال��ق��ان��ون  التي يكفلها  احل��ق��وق 
ال��ق��ان��ون وال  أح��ك��ام  الجت���وز فيما يناهض 
وج��ه إلع��م��ال ق��اع��دة امل��س��اواة اخل���روج علي 

أحكام القانون .
·عامل فصل عن العمل بال مبرر 
وص�����در ح��ك��م امل��ح��ك��م��ة ال��ع��م��ال��ي��ة 
ب���رف���ض ط���ل���ب وق�����ف ت��ن��ف��ي��ذ ق����رار 
الذي  الفصل ويسأل عن اإلج��راء 
مستحقاته  علي  للحصول  يتبعه 
امل����ال����ي����ة ل������دى ص����اح����ب ال���ع���م���ل ؟
**خولت امل��ادة ) 70 ( من قانون العمل 
رقم 12 لسنة 2003 املعدل بالقانون رقم 180 
لسنة 2008 للعامل إذا نشأ نزاع فردي بينه 
وبني صاحب العمل يف شأن تطبيق أحكام 
واللوائح  القوانني  من  أي  أو  العمل  قانون 
املنظمة لعالقات العمل الفردية أن يطلب 
خالل  ودي��ًا  تسويةالنزاع  العمل  مكتب  من 
ع��ش��رة أي���ام م��ن ت��اري��خ ن��ش��وء ال���ن���زاع حيث 
يتولى مكتب العمل إخطار ممثل املنظمة 
أصحاب  منظمة  ومم��ث��ل  املعنية  النقابية 
األع���م���ال وت��س��ع��ى ال��ل��ج��ن��ة ل��ت��س��وي��ة ال��ن��زاع 
ودي���ًا خ��الل 21 ي��وم��ا ف���إذا ل��م تتم التسوية 
جاز للعامل طلب إحالة النزاع إلي املحكمة 

العمالية املختصة  .
والثابت من أوراق اإلستفسار أن العامل 
إلتزم ه��ذه األوض��اع واإلج���راءات ب��أن تقدم 
إلي مكتب العمل بطلب وقف قرار الفصل 
وأحال املكتب النزاع إلي املحكمة اإلبتدائية 
امل��خ��ت��ص��ة ال��ت��ي ق��ض��ت ب��رف��ض ط��ل��ب وق��ف 

تنفيذ قرار الفصل .
ب��اإلج��راءات  يقف  إن  ينبغي  ال  فالعمل 
ع��ن��د ه���ذا احل���د ال����ذي وق���ف ع��ن��ده ق��اض��ي 
األم�������ور امل��س��ت��ع��ج��ل��ة ول�����م ي��ح��ي��ل ط��ل��ب��ات��ه 
املختصة  املوضوع  محكمة  إلي  املوضوعية 
وع��ل��ي��ه أن ي��س��ت��ك��م��ل ه���ذه اإلج�������راءات وأن 
املوضوع  إل��ي محكمة  ه��ذه  يتقدم بطلباته 

يف صورة دعوي مبتدأة .
ح��ي��ث ك����ان ي��ت��ع��ني ع��ل��ي ال���ع���ام���ل إع���الن 
ص����اح����ب ال���ع���م���ل ب���ط���ل���ب���ات���ه امل���وض���وع���ي���ة 
رسمية  إع��الن  صحيفة  مبوجب  والنهائية 
أث���ن���اء ن��ظ��ر دع����وي ال��ف��ص��ل أو ي��ت��ن��ازل عن 
الشق املستعجل ألن القانون خول املحكمة 
القضاء وإعادة العامل املفصول إلي عمله 
ف��ق��ط إذا ك����ان ال����داف����ع إل����ي ال��ف��ص��ل وه��و 
النشاط النقابي مكونًا للجرمية املنصوص 
عليها يف قانون النقابات العمالية رقم 213 

لسنة 2017 .  
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إعداد : عيد سيد عبدالواحد
مدير عام التأمينات باملركز الرئيسى

املجموعات  هي  :ما  على  خالد  ويسأل  األول:  السؤال 
طبقا  باخلارج   املصريني  العاملني  فئة  تتضمنها  التي 
التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر  ألحكام قانون 

بالقانون 148 لسنة 2019 ؟
 ** تشمل الفئة الثالثة املجموعات التالية:-
1- العاملون املرتبطني بعقود عمل شخصية .

2- العاملني حلساب انفسهم .
ال��ب��ن��ود السابقة  ف��ى  ال��ي��ه��ا  امل��ش��ار  امل��ه��اج��ري��ن م��ن الفئات    -3

املحتفظ لهم باجلنسية املصرية .
بحرية  سفن  على  يعملون  ال��ذي��ن  البحرينيني  العاملني   -4
ت��رف��ع علم دول���ة أجنبية وذل���ك خ��الل ف��ت��رة س��ري��ان ج���واز السفر 

البحرى  .
ويعتبر العامل املصرى بوحدات املنظمات الدولية واإلقليمية 
والسفارات األجنبية داخل جمهورية مصر العربية املرتبط بعقد 
عمل شخصي وال يسرى فى شأنه قانون العمل فى حكم العامل 

املصري باخلارج .
ويشترط لالنتفاع بأحكام هذا البند ما يلي :

-    أال يكون خاضعا ألحكام البندين أوال وثانيا من هذه املادة.
-   أال يقل سن املؤمن عليه عن الثامنة عشرة 

العاملني   « الثالثة  الفئة  يشملها  التي  املجموعات  هى  تلكم 
املصريني باخلارج »

االج��راءات  هى  ما  نافع:  سيد  ويسأل  الثاني  السؤال 
الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل ؟

**ع��ن��د ان��ت��ه��اء ن��ش��اط ص��اح��ب ال��ع��م��ل عليه ان ي��ت��ق��دم ال��ى 
التأمينات االجتماعية  منوذج استمارة رقم 6 شأنه شأن  مكتب 
العامل الذى انتهت خدمته , ويتم حترير هذا النموذج بالبيانات 
باعتباره  العمل  بصاحب  اخل��اص��ة  والبيانات  باملنشأة  اخل��اص��ة 
مؤمنا عليه  وتاريخ انتهاء نشاطه , على أن يرفق بهذا النموذج 
املستند املؤيد النتهاء النشاط مثل ) انتهاء الترخيص – محو 

السجل التجارى – حل شركة التضامن  .......... الخ
له  النشاط  ألن   ) النشاط  انتهاء  تفيد  التى  املستندات  م��ن 
بداية والبد من مستند يؤيدها وأيضا له نهاية والبد من مستند 

يؤيدها .
وي��ق��دم من����وذج اس��ت��م��ارة رق���م 6 وامل��س��ت��ن��د ال����دال ع��ل��ى ان��ت��ه��اء 
النشاط الى مكتب التامينات االجتماعية املختص ويتم تسجيله 
بسجالتها وتسجيلها على احلاسب االلى ضمن نظام املعلومات 
وايضا يحتفظ بأصل االستمارة رقم 6 اخلاصة باملؤمن عليه ) 
صورة  وتسلم  النشاط  النتهاء  املؤيد  واملستند   ) العمل  صاحب 

من النموذج بعد التسجيل للمؤمن عليه لالحتفاظ بها لديه .
الثالث: ويسأل محمد عيد:    ما هى مواعيد  السؤال 
املؤمن  على  املستحقة  واالق��س��اط  االش��ت��راك��ات  أداء 
التأمينات  قانون  ألحكام  وفقا  العمل  وصاحب  عليه 
وما  ؟   2019 لسنة   148 رقم  بالقانون  الصادر  واملعاشات 
فى  التاخير  حالة  فى  املستحقة  اإلضافية  املبالغ  هى 
؟ وما هى حاالت  الدورية  املواعيد  اداء االشتراكات عن 

اإلعفاء منها ؟

واملعاشات  التأمينات  ق��ان��ون  امل���ادة 121م���ن  وف��ق��ا الح��ك��ام   **
ال���ص���ادر ب��ال��ق��ان��ون رق���م 148ل��س��ن��ة 2019 ي��ل��ت��زم ص��اح��ب العمل 
بالنسبة للمؤمن عليهم املشار إليهم فى البند اوال من املادة )2( 
وقطاع  ال��ع��ام  والقطاع  باحلكومه  )العاملون  ال��ق��ان��ون:  ه��ذا  م��ن 

األعمال العام والقطاع اخلاص(.
 كما يلتزم املؤمن عليه وفقا الحكام البند ثانيا وثالثا ورابعا 
امل��ص��ري��ني فى  )اص��ح��اب االع��م��ال وم��ن ف��ى حكمهم - العاملني 
اخلارج - العمالة غير املنتظمة ( بأداء املبالغ اآلتية فى املواعيد 

املحددة قرين كل منها:-
1-  االشتراكات املستحقة عن الشهر وذلك أول الشهر التالى 

لشهر االستحقاق  .
2- االقساط املستحقة على املؤمن عليه وذلك فى أول الشهر 

التالى لشهر االستحقاق .
أول  ف��ى  املتأخرة وذلك  امل��ب��ال��غ  ع��ن  املستحقة  األق���س���اط   -3

الشهر املستحق عنه القسط .
4- املبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها شهريا من اجر 
ال��ن��زول عنها  امل��ؤم��ن عليه ف��ى احل���دود اجل��ائ��ز احلجز عليها أو 
الهيئة وذلك  م��ن  ب���دون وج��ه ح��ق  وال��ت��ى ص��رف��ت للمؤمن عليه 
اع��ت��ب��ارا م��ن أول ال��ش��ه��ر ال��ت��ال��ى ل��ت��اري��خ إخ��ط��ار ص��اح��ب العمل 

باخلصم .
-  وفى حالة التاخير فى اداء اى من املبالغ املشار اليها يستحق 
على امللتزم باألداء مبا فى ذلك اجلهاز اإلدارى للدولة والهيئات 
ت��اري��خ وج��وب  العامة مبلغ اض��اف��ى شهرى ع��ن م��دة التأخير م��ن 
بنسبة  اإلض���ايف  املبلغ  ويحسب  ال��س��داد  شهر  نهاية  حتى  األداء 
والسندات  األذون  العامة من  اص��دارات اخلزانة  تساوي متوسط 
فى الشهر السابق الشهر الذى يتعني فيه السداد مضافا اليه  %2.

- ويتم اإلعفاء من املبلغ اإلضايف اذا مت السداد خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ وجوب األداء .

يجوز  :ه��ل  زك��ى  محسن  ال��راب��ع :  ويسأل  الس���ؤال    
لصاحب العمل تعديل فئة دخل اشتراكه فى التأمني إلى 
فئة الدخل االعلى او فئة الدخل األقل وما هى الشروط 

املطلوبة لذلك ؟
 ** ف���ى ض����وء م���ا ت��ق��ض��ي ب���ه أح���ك���ام امل������ادة 117 م���ن ق��ان��ون 
 148 رق��م  ب��ال��ق��ان��ون  ال��ص��ادر  وامل��ع��اش��ات  االجتماعية  التأمينات 
بالبند  اليها  املشار  الفئات  من  عليه  للمؤمن  يجوز   2019 لسنة 
ثانيا وثالثا من املادة )2( من هذا القانون  )فئة أصحاب األعمال 
، وفئة العاملني املصريني باخلارج ( طلب تعديل دخل اشتراكه 
املبالغ  أدى جميع  ق��د  يكون  ان  االع��ل��ى بشرط  ال��دخ��ل  فئة  إل��ى 
املستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل كما يجوز له 
إلى فئة الدخل األقل مباشرة  طلب تعديل فئة دخل االشتراك 
بعد تقدمي األسباب املبررة لذلك وال يتم التعديل إال بعد بحث 
هذه األسباب وموافقة الهيئة ويسرى تعديل فئة دخل االشتراك 

اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقدمي طلب التعديل  .
املشار  للمؤمن عليهم  الشهرى  االشتراك  تعديل دخل  يتعني 
إل��ى فئة دخ��ل االش��ت��راك االعلى التالية بعد مضى ثالث  إليهم 

سنوات على األكثر على استمرار االشتراك فئة الدخل األقل .
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تحقيق : دينا رأفت 
وفًقا تقارير البيئة يهدف برنامج الرصد الدورى إلى رصد نوعية 
والبيولوجى  البيئى  ال��وض��ع  وتقييم  ب��ال��ب��ح��ي��رات،  وال���رواس���ب  امل��ي��اه 
التحكم  أعمال  ترتكز على  بيانات شاملة  وإنشاء قاعدة  لكل بحيرة، 
هذه  كل  إدارة  فى  عليها  االعتماد  سيتم  والتى  واجل���ودة  النوعية  فى 

البحيرات.
وقد طالبت احلكومة منذ فترة وجيزة بدء العمل على تطوير هذه 
البيئة فى إعادة تأهيلها،  البحيرات ومنع الصرف فيها، وبدأت وزارة 
فتم خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعى على بحيرة املنزلة ب� 
91 طنا فى كل عام، من خالل تقدمي 25 مليون جنيه لتنفيذ خطط 
ه��ى ش��رك��ة مصر  ل��ث��الث منشآت صناعية  ال��الزم��ة  البيئى  اإلص��ح��اح 
الدقهلية  شركة  املحفوظ�ة،  لألغذية  قها  شركة  وال��ص��اب��ون،  للزيوت 

للغزل والنسيج مبحافظتى الشرقية، والدقهلية .
وألول مرة منذ 10 سنوات متت املوافقة على خطط التوافق البيئى 
تنفيذ  من  االنتهاء  مت  السويس،  خليج  مبنطقة  بترول  شركات   9 ل� 
خطتى اإلصحاح البيئى لشركتني ووقف الصرف نهائيًا على البيئة 
البحرية، وجارى تنفيذ خطط اإلصحاح البيئى ل� )7( شركات أخرى، 
والتى ستنتهى بنهاية عام 2021 حسبما أعلنت الدكتورة ياسمني فؤاد 

وزيرة البيئة.
وفى إطار العمل على  حتسني نوعية املياه استكملت شبكة الرصد 
والبحيرات  النيل  بنهر  الصناعى  وال��ص��رف  امل��ي��اه  لنوعية  اللحظى 
وعددها 22 محطة، منها 18 على امتداد نهر النيل من القاهرة حتى 
لتنفيذ  باإلضافة  مريوط،  ببحيرة  محطات   4 إلى  باإلضافة  أس��وان 
برامج الرصد الدورى لنوعية املياه بالبحر األحمر والبحر املتوسط 

وكذا البحيرات املصرية وذلك بنسبة 100% من املستهدف.
كما شنت ال��وزارة 5 حمالت موسعة للمراقبة البيئية على املنشآت 
ذات ال���ص���رف امل��ب��اش��ر أو غ��ي��ر امل��ب��اش��ر ع��ل��ى ن��ه��ر ال��ن��ي��ل وال��ب��ح��ي��رات 
ال��ش��م��ال��ي��ة، وم��ص��رف ب��ح��ر ال��ب��ق��ر، وخ��ل��ي��ج ال��س��وي��س، وخ��ل��ي��ج أبوقير 
ملعاجلة  محطة   256 إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  صناعية،  منشأة   247 بإجمالى 
مياه الصرف الصحى متت مراقبتها جميعًا من الناحية البيئية، كما 

سارعت ال��وزارة للتصدى ل� 93 بالغا عن ح��وادث التلوث البحرى من 
خالل غرفة العمليات املركزية بالتنسيق مع جميع اجلهات املعنية.

ال��ب��ي��ئ��ى للبحيرات  ال���ت���وازن  ال��ب��ي��ئ��ة إلع����ادة  وع���ن م��ج��ه��ودات وزارة 
تكثيف  مت  البيئة:  وزي���رة  ت��ق��ول  البيولوجى  تنوعها  على  واحل��ف��اظ 
ب��رن��ام��ج ال���رص���د ال��ب��ي��ئ��ى ل��ل��ب��ح��ي��رات مب��ش��ارك��ة م��ع��ه��د ع��ل��وم ال��ب��ح��ار 
واملصايد وزيادة عدد رحالت ونقاط الرصد والتأكيد على اخلصائص 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ل��ل��ب��ح��ي��رات مم��ا ي��س��اع��د ف��ى زي����ادة م��ع��دل إن��ت��اج��ه��ا من 
األسماك  وحماية مسار الطيور املهاجرة خاصة فى نطاق املحميات 
البرلس – قارون  املنزلة-  الطبيعية ) محمية أشتوم اجلميل بحيرة 
الكيميائية  الصفات  بتعيني  البردويل(  ببحيرة  الزرانيق  الريان –   –
النبات  ف��ى  الثقيلة  امل��ع��ادن  وق��ي��اس  وال���رواس���ب  للمياه  والفيزيائية 
واحليوانية  النباتية  والهائمات  املائية  والقاعات  واألسماك  والطيور 
التكريك  عمليات  تأثير  وم��دى  البحيرات  داخ��ل  املياه  حركة  ودراس��ة 

والتطهير عليها .
أن��ه مت  العمل«  ل�«مجلة  ف��ى تصريحات خاصة  ال��وزي��رة  وأوض��ح��ت 
التنسيق بني وزارت��ى البيئة وال��رى والهيئة العامة حلماية الشواطئ 
واملركز القومى لبحوث املياه والهيئة العامة للثروة السمكية لدراسة 
تأثير محطة معاجلة مياه مصرف بحر البقر، تستهدف إلى خفض 
املعاجلة فى  املنزلة واستغالل مياهها بعد  البيئى فى بحيرة  احلمل 
زراعة ما يقرب من 400 ألف فدان فى سيناء، وهى أكبر محطة معاجلة 

فى العالم بكمية تقدر ب� 5.6 مليون متر مكعب .
إع���داد م��ؤش��ر م��ص��رى لنوعية م��ي��اه البحيرات ألول  وأض��اف��ت : مت 
املعنية  واجلهات  السمكية  للثروة  العامة  الهيئة  بني  والتنسيق  م��رة، 
للحفاظ ع��ل��ى ج���ودة م��ي��اه ال��ب��ح��ي��رات م��ن ال��ت��ل��وث، ووض���ع اخلطط 
هذه  فى  التنمية  معدالت  وزي���ادة  املائية  البيئة  لتحسني  املستقبلية 

البحيرات والعاملني بنشاط الصيد واالستزراع السمكى .
مشروعات استثمارية

وقد أصدرت وزارة البيئة املوافقة البيئية ملشروع استخالص املعادن 
فيزيائية  ب��ط��رق  امل��ن��زل��ة  ببحيرة  التكريك  حفر  ن���واجت  م��ن  الثمينة 

هل ستكون هناك فرصة 
لمشروعات جديدة؟

بعد تكليف الرئاسة بتطهري البحريات

فى مصر تقع خمس بحريات شمالية ترتيبها من الغرب إىل الشرق 
مريوط - إدكو - الربلس - املنزلة – الربدويل، وتمثل أهمية اقتصادية 

بالغة حيث يبلغ إنتاجها من األسماك أكثر من ٧٥ % من إجماىل اإلنتاج فى 
مصر.

وخالل عقود تعرضت هذه البحريات لتحديات عديدة، أبرزها تقليص 
مساحتها بسبب التعديات والتلوث الناتج عن التوسع فى األنشطة الزراعية 

والصناعية واملزارع السمكية وذلك وفقا آلخر تقرير لوزارة البيئة.
ويوضح تقرير لهيئة االستعالمات أن إجماىل اإلنتاج السمكى من هذه البحريات 

يبلغ حواىل 1٧0 ألفا و334 طنا سنويا، حيث تحتاج كل بحرية إىل ما يصل إىل مليارى 
جنيه لرفع كفاءتها وهذا ما تقوم به الدولة اآلن لتحسني أوضاعها ورفع كفاءتها.

فتم االتفاق بني وزارة البيئة واملعهد القومى لعلوم البحار واملصائد لتنفيذ برنامج 
للرصد الدورى للبحريات الشمالية بداية من يوليو ٢00٩، ثم أضيفت بحريتا »املرة 

والتمساح« ثم »قارون والريان« لربنامج الرصد عامى ٢010، و٢011 على التواىل .
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وميكانيكية 
ف�������������ى ن�������ط�������اق 
ال������������ب������������ح������������ي������������رة 
م����������������ع االل����������������ت����������������زام 
ب��االش��ت��راط��ات وامل��ع��اي��ي��ر 
البيئية حتت إشراف محمية 
اش����ت����وم اجل���م���ي���ل ب���ق���ط���اع ح��م��اي��ة 

الطبيعة بالوزارة.
البيئة  وزارة  ب���ني  ال��ت��ن��س��ي��ق  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
مهمة  تتولى  التى  املسلحة  للقوات  الهندسية  والهيئة 
أعمال تطهير وتكريك البحيرات وحتديد املناطق ذات االولوية طبقا 

ملسارات وجودة املياه فى بحيرتى مريوط واملنزلة.
أن هناك مشروعات  البيئة  وزي��رة  السعداوى مستشار  وأك��د عصام 
فقط  ليست  ال��ب��ح��ي��رات  ج��وان��ب  ع��ل��ى  تنفيذها  امل��م��ك��ن  م��ن  متنوعة 
استخراج امللح وإمنا من املمكن إقامة منتجع سياحى للباحثني عن 

الهدوء، وفرصة عمل جديدة وخفض معدل البطالة .
البيئة والبترول

وفى إطار التعاون الوثيق بني وزارتى البيئة والبترول الذى ساهم 
الى حد كبير فى تنفيذ مشروعات وخطط إصحاح بيئى جادة وفعالة 
حل��ل املشكالت البيئية ف��ى ق��ط��اع ال��ب��ت��رول خ��اص��ة ف��ى ن��ط��اق بحيرة 
م��ري��وط ح��ي��ث ان��ت��ه��ت امل��ن��ش��آت ال��ب��ت��رول��ي��ة ال��ت��ى ت��ق��وم ب��ال��ص��رف فى 

البحيرة من تركيب حساسات رصد بيئى حلظى .
وأوضحت وزارة البيئة أن الوزارة تشرف على اإلجراءات التى تقوم 
البيئى والطوارئ  للبترول طبقا خلطة اإلصحاح  العامة  الهيئة  بها 
املتراس  وح��وض  املكس  مبنطقة  والتراكمات  الزيتية  امللوثات  إلزال��ة 

وحوض 2000 وامتداد الوصلة املالحية ببحيرة مريوط .
وأكدت على تشديد الرقابة على مصادر التلوث فى نطاق البحيرات 
خاصة الصناعية ودراسة نوعية مياه املصارف وأسباب ومصادر التلوث 

والعمل على إزالتها بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
وإذا رتبنا البحيرات من حيث درجة التلوث، جند أن بحيرة مريوط 
هى األكثر تلوثًا، تليها املنزلة، إدكو، البرلس، البردويل على التوالى .

بحيرة البردويل :
تبلغ مساحتها 165 ألف فدان بطول 90 كم بني منطقتى بئر العبد 
التلوث،  أن���واع  جميع  م��ن  بخلوها  وتتميز  سيناء،  بشمال  والعريش 
يقلل من  والبحيرة، مم��ا  البحر  ب��ني  ال��ت��ي��ارات  ت��ب��ادل  لها  يتاح  حيث 
فرص التلوث كما أن عملية التقنني فى عمليات الصيد بها، وجترمي 
امل��خ��ال��ف��ات، وم��ن��ع ال��ص��ي��د خ���الل ف��ت��رة ال��ت��ك��اث��ر ألس���م���اك ال��دن��ي��س 
والقاروص وموسى والوقار والبورى والطوبار أدى إلى إنتاجية وفيرة 
من األسماك عالية اجلودة، وتصدر إلى السوق األوروبى. ويبلغ إنتاج 
أرب��ع��ة آالف ط��ن م��ن مختلف األن���واع . كما تخضع  البحيرة ح��وال��ى 
بحيرة البردويل التفاقية )رامسار( اخلاصة بحماية الطيور ولذلك 
حتلق فوقها آالف الطيور تصل حلوالى 25 نوعًا من الطيور املختلفة، 
األط��ن��ان من  وتلتهم آالف  ال��ب��ح��ي��رة،  م��ن  م��س��اح��ات ش��اس��ع��ة  تغطى 

أسماك البحيرة سنويا مما يهدد الثروة السمكية بها .
بحيرة املنزلة :

بكثرة  وتشتهر  بورسعيد،  م��ن  بالقرب  مصر  ش��رق  شمال  ف��ى  تقع 
األسماك املتنوعة، وهى من أكبر و أهم البحيرات الطبيعية وأخصبها 
حيث يتوفر لها أهم مقومات اإلنتاج السمكى الطبيعى لتوافر املواد 
الغذائية الطبيعية واعتدال املناخ طوال العام، ويبلغ إنتاجها السنوى 
البحيرات  إنتاج  % من  بنسبة 35  أل��ف طن   60 األس��م��اك حوالى  من 
الشمالية، لكنها تعرضت فى السنوات العشرين األخيرة لعدة تغيرات 
لبيئتها  النوعى  التركيب  على  أثرت  ومائية  وطبوغرافية  اجتماعية 
احليوانية، وقد تراجعت مساحة بحيرة املنزلة من 750 ألف فدان إلى 
ال��ردم والتجفيف  ف��دان نتيجة أعمال  إلى 125 ألف  اليوم  أن وصلت 
والتجريف، وبعد أن كانت تطل على خمس محافظات أصبحت تطل 
ال��ت��ل��وث تخلص م��ح��اف��ظ��ات الدقهلية  ف��ق��ط، س��ب��ب  ث���الث  اآلن ع��ل��ى 
وبورسعيد ودمياط من مياه الصرف الصحى والذى تبلغ جملته 652 
مليون متر سنويًا فى البحيرة، واألخطر من ذلك هى مصادر التلوث 
الصناعى بإجمالى 249.4 مليون متر مكعب بنسبة 06.0 %من إجمالى 
شركة   42 مخلفات  البحيرة  ف��ى  تصب  حيث  البحيرة  على  ال��ص��رف 
ال��زراع��ى مب��ا يحمله  ال��ص��رف  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  باملحافظات،  ومصنعًا 
من بقايا املبيدات واألسمدة الكيماوية املستخدمة فى الزراعة،  كما 
تستقبل بحيرة املنزلة مياه الصرف الصحى من محافظات القاهرة، 

الدقهلية، الشرقية، وبورسعيد ودمياط .
بحيرة مريوط :

ال��ت��راج��ع لتصل  ب���دأت ف��ى  تبلغ مساحتها نحو 50 أل��ف ف���دان ث��م 
مساحتها احلالية إلى 17 ألف فدان فقط مبعنى ثلثى البحيرة مت 
أراض��ى زراعية مثل منطقة أبيس، يتم ص��رف نحو 12  إل��ى  حتويلها 
الكمية  مليون متر مكعب من الصرف بالبحيرة يوميًا، وتقسم هذه 
من الصرف إلى 60 % صرف زراع��ى من مصرف العموم، و22% صرف 
زراعى من مصرف النوبارية، و10 % صرف صناعى غير معالج، وصرف 
صحى معالج معاجلة أولية من محطة التنقية الشرقية، و3 %صرف 
يوجد  وال  الغربية.  التنقية  محطة  خ��الل  م��ن  أول��ي��ًا  معالج  صحى 
النباتات  على  تتغذى  ال��ت��ى  البلطى  أس��م��اك  س��وى  م��ري��وط  ببحيرة 
واحليوانات الدقيقة لقدرتها العالية على مقاومة التلوث، وأسماك 
الصغيرة،  واألسماك  الدقيقة  النباتات  تتغذى على  التى  القراميط 

بحيرة مريوط ثالث البحيرات تلوثا وهى مخزن للسموم .
بحيرة البرلس :

التى  املساحة  حيث  من  مصر  فى  الطبيعية  البحيرات  أكبر  ثانى 
إن��ت��اج محافظة كفر  إج��م��ال��ى  %م��ن  وتنتج 87  ف���دان،  أل��ف  تبلغ 122 
الشيخ من األسماك . تفترش الساحل الشمالى ملحافظة كفر الشيخ، 
ت��ت��غ��ذى ب��امل��ي��اه م��ن م��ص��دري��ن ب��وغ��از ال��ب��رل��س ال���ذى ي��رب��ط البحيرة 
بالبحر املتوسط وقناة بربنال التى تربط البحيرة بالنيل، باإلضافة 
البحيرة  ل��ذا فمياه  ال��ع��ذب،  ب��امل��اء  البحيرة  ت���زود  م��ص��ارف  إل��ى ستة 
امللحية  املستنقعات  بها  تكثر  امل��ال��ح،  وامل���اء  العذبة  امل��ي��اه  م��ن  خليط 
البيئات  تلك  ولكل  الرملية،  والكثبان  الرملية،  والسهول  والقصبية 
خصائص خاصة بالتربة املكونة لها، تدهورت نتيجة الصرف الصحى 
املائى  املسطح  تقلص  إل��ى  أدت  ال��ت��ى  ال���ردم  وعمليات  بها  وال��زراع��ى 
لنبات  الهائل  والنمو  السمكية  وامل��زارع  للسدود  العشوائى  واالنتشار 
ال��ب��وص وال��ص��ي��د اجل��ائ��ر امل��خ��ال��ف، أدت ك��ل ه��ذه األن��ش��ط��ة إل��ى تغير 
جغرافى هائل وفى اخلصائص البيولوجية أيضا، فضالً عن االمتداد 
عمليات  وزي���ادة  البحيرة،  وج��ن��وب  وغ��رب  ش��رق  العشوائى  العمرانى 
االستصالح األراضى الرطبة، وحتويلها إلى أراض زراعية، مما زاد من 
عدد املصارف إلى حوالى 11 مصرفًا تصب فى البحيرة. مما أدى إلى 
املشكلة بزيادة كميات  وازدادت  الثقيلة بها،  املعادن  زيادة نسبة تركيز 

الصرف الزراعى حتى بلغت 500 مليون متر مكعب يوميًا. 
بحيرة إدكو :

ف��دان، تناقصت مساحتها تناقصًا  تبلغ مساحتها حوالى 17 ألف 
ش��دي��دًا ع��ل��ى م���دى األع����وام املتتالية م��ن��ذ ب��داي��ة ه���ذا ال��ق��رن نتيجة 
جتفيف مساحات كبيرة منها وحتويلها إلى االستزراع النباتى، عالوة 
وجتفيفها،  أخ��رى  شاطئية  أج���زاء  على  امل��زارع��ني  بعض  تعدى  على 
باملخالفة  ال��زراع��ي��ة  أراض��ي��ه��م  إل��ى  وضمها  تطهيرها  ف��ى  واإله��م��ال 
الصحراوية  األراض����ى  إل��ى  بنقلها  س���واء  منها  ل��الس��ت��ف��ادة  للقانون 
خللطها بالرمال الصفراء لزيادة خصوبتها، أو بيعها ملصانع الطوب، 

وهو ما يعنى حتقيق استفادة كبيرة .
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 القوى العاملة : افتتاح تجريبى لوحدة التدريب 
المتنقلة لدعم األسر األكثر احتياجا باإلسكندرية

احتفلت مديرية القوى 
العاملة باإلسكندرية 

فى إطار احتفاالت أعياد 
العمال  ببدء التشغيل 

التجريبى لوحدة التدريب 
املتنقلة التى وافق على 
إرسالها للمديرية وزير 

القوى العاملة محمد 
سعفان، وذلك فى إطار 

مبادرة »حياة كرمية« لدعم 
األسر األكثر احتياجا التى 
أطلقها الرئيس عبد الفتاح 

السيسى من خالل مبادرة 
»مهنتك مستقبلك«  التى  

تنفيذها  وزارة القوى 
العاملة للتدريب املهنى على 

املهن املختلفة. 

وافتتح اللواء محمد الشريف 
التشغيل  اإلس��ك��ن��دري��ة  م��ح��اف��ظ 
التجريبى للوحدة  بحضور ياسر 
س��ع��ي��د م���دي���ر امل���دي���ري���ة  ون�����واب 
البرملان محمد حسني احلمامى، 
وأب������و ال���ع���ب���اس ال���ت���رك���ى وب��ع��ض 
باملحافظة،  القيادات  التنفيذية 
ومت اإلعالن عن عقد ثالث دورات 
ستتواجد  ق��ري��ة  ك��ل  ف��ى  تدريبية 
بها ملدة ثالثة أشهر مبعدل دورة 

ث��م تنطلق لقرية  ك��ل شهر، وم��ن 
أخرى لتغطية قرى املحافظة.

تهنئة  املديرية   م��دي��ر   ونقل 
ال���ع���ام���ل���ة  لعمال  ال����ق����وى  وزي������ر 
اإلس�����ك�����ن�����دري�����ة مب���ن���اس���ب���ة ع��ي��د 
ال���ع���م���ال م���ش���ددا ع��ل��ى أن ت��ك��ون 
ه���دي���ت���ه ل���ش���ب���اب اإلس���ك���ن���دري���ة 

خ����الل اح���ت���ف���االت ع��ي��د ال��ع��م��ال 
وتدريبهم على املهن املطلوبة فى 
األكثر  القرى  داخ��ل  العمل  سوق 
احتياجا حتى ال يتكبدون مشقة 
االن���ت���ق���ال إل����ى م���راك���ز ال��ت��دري��ب 
الثابتة، مشيرا إلى أنه  من املقرر 
أن ي���ب���دأ ال���ت���دري���ب ف���ى ع����دد من 

ال���ق���رى ب���ري���ف اإلس���ك���ن���دري���ة من 
بعدها  وت��ن��ط��ل��ق  امل��ن��ت��زه  منطقة 
املترامية  ال��ق��رى  جميع  لتغطى 
األط�����راف وض���واح���ى امل��ح��اف��ظ��ة، 
والفتيات  الشباب  تدريب  وسيتم 
والتفصيل  اخل��ي��اط��ة  مهن  على 

والسباكة وكهرباء التركيبات .

سعفان يتابع دورات تدريب الوحدات المتنقلة.. وتخريج 25  متدربًا بالقليوبية
تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان سير عملية التدريب بوحدات 
التدريب املتنقلة باملحافظات فى إطار مبادرة »حياة كرمية« التى أطلقها 
متنقلة  تدريب  وح��دات  إط��الق  إلى  الفتا  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 
على  امل��ح��اف��ظ��ات  وجن���وع  ق��رى  ف��ى  مستقبلك«  »مهنتك  م��ب��ادرة  ضمن 
املهن  على  وتأهيلهم  إقامتهم  محل  ق��رب  للشباب  للوصول  مرحلتني 
معدالت  وخفض  الشباب  تشغيل  فى  يسهم  ما  العمل،  لسوق  املطلوبة 

البطالة.
بالقليوبية  القوى  مديرية  مدير  ال���وزارة  وكيل  السيد  إمي��ان  وقامت 
بتسليم شهادات ل� 25 متدربا ومتدربة اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة 
التدريب املتنقلة بقرية املريج على مهن التفصيل واخلياطة ، وكهرباء 

التوصيالت املنزلية .
حضر تسليم الشهادات نهى اجلمل رئيس الوحدة املحلية باألحراز، 
وطارق عسر مدير فرع جهاز املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر بالقليوبية الذى عرض على اخلريجات واخلريجني واحلضور 
تتمثل فى تقدمي قروض  والتى  املديرية،  بالتعاون مع  خدمات اجلهاز 
حتى  آالف   10 من  تبدأ  مشروعات  عمل  فى  اجلادين  للراغبني  ميسرة 
الالزمة  واآلالت  املعدات  لتوفير  املشروع  وفقا لطبيعة  5 ماليني جنيه، 

للمشروع أو توفير اخلامات املطلوبة لهذه املعدات.
كما حضر احلفل وتوزيع شهادات التخرج لفيف من قيادات املديرية 
وشركة فابلوس سبورتس وير للمشاركة فى توفير فرص عمل للخريجني 

التى رحبت بالتعاون مع املديرية فى استيعابهم حاليا ومستقبال.
وقدم احلضور الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على اجلهد 
أن  املقرر  ، ومن  املتنقلة  بالوحدة  التدريبية  بالعملية  املبذول للنهوض 
إل��ى  إح��دى قرى  امل��ري��خ  ال��وح��دة التدريبية املتنقلة م��ن قرية  يتم نقل 

شبني القناطربالقليوبية . 
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في إطار مبادرة حياة كريمة 
 حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة 
بالمشروعات القومية بالوادي الجديد

أع���ل���ن م��ح��م��د س���ع���ف���ان، وزي����ر 
ال����ق����وىال����ع����ام����ل����ة أن م����دي����ري����ات 
 2٧ على مستوى  العاملة  ال��ق��وي 
م��ح��اف��ظ��ة ت���ق���وم ح���ال���ًي���ا ب��ح��ص��ر 
ال���ع���م���ال���ة غ���ي���ر امل���ن���ت���ظ���م���ة ع��ل��ي 
أن��ه  إل����ى  م���ش���ي���ًرا   ، ال����واق����ع  أرض 
مت حصر 25 ألفا مبدينة العلمني 
واس��ت��خ��راج  وتسجيلها  اجل��دي��دة 
ش����ه����ادات ق���ي���اس م��س��ت��وى امل���ه���ارة 
وت�����رخ�����ي�����ص م��������زاول��������ة احل�����رف�����ة 
واستخراج بطاقات قومية جديدة 

باملهنة.
وأش������ار وزي�����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة 
احلصر  استكمال  يجري  إلى أنه 
مشروعات  حالًيا  يف  والتسجيل 
ال���ع���اص���م���ة اإلداري���������ة اجل����دي����دة ، 
حيث مت حصر وتسجيل ما يزيد 
15 أل���ف ع��ام��ل م��ن ال��ع��م��ال��ة غير 
املنتظمة، وإصدار شهادات قياس 
مستوى املهارة، وترخيص مزاولة 
مستمرون  أننا  إل��ى  الفتا   ، املهنة 
م����ش����روع����ات  ب�����اق�����ي  ش�����رك�����ات  يف 
ال���ع���اص���م���ة اجل������دي������دة،  ك���م���ا مت 
م��ن  2000 عامل  يقرب  م��ا  حصر 
ببورسعيد  بشركتني  منتظم  غير 
، وذل��ك يف إط��ار املبادرة الرئاسية 
الفئة  لرعاية هذه   ، »حياة كرمية 
وت���أم���ي���ًن���ا،  صحًيا واجتماعًيا 
ل��وض��ع خ��ط��ة ومنظومة  مت��ه��ي��ًدا 

متكاملة للرعاية.
ق����ام����ت  اإلط�������������ار  ن�����ف�����س   ويف 

ب��ال��وادي  العاملة  ال��ق��وي  مديرية 
اجل���دي���د ب��ت��ش��ك��ي��ل جل��ن��ة حلصر 
املنتظمة  غير  العمالة  وتسجيل 
بإحدي املشروعات القومية ضمن 
لتوصيل  ك���رمي���ة«  »ح���ي���اة  م���ب���ادرة 
 ، اخلارجة  ملدينة  الطبيعي  الغاز 
العاملة  ال��ش��رك��ات  م��ن  بشركتني 
ال��وادى  وإنشاء جامعة   ، باملشروع 
اجلديد مبدينة اخلارجة  بالوادى 
اجل����دي����د  مت���ه���ي���دا ل��ت��س��ج��ي��ل��ه��م 

العمالة  بيانات  قاعدة  مبنظومة 
غير املنتظمة وشمولهم بالرعاية 

الصحية واالجتماعية .
وق��������ال أح����م����د ح���س���ني ط��ل��ي��ب 
ع��م��ل��ي��ة  إن  امل������دي������ري������ة:  م�����دي�����ر 
بالتعاون  تتم  واحلصر  التسجيل 
املعنية،  امل��ح��اف��ظ��ة واجل���ه���ات  م��ع 
مهن  إل��ى  العاملني  مهن  لتغيير 
ال���ع���م���ال���ة غ���ي���ر امل���ن���ت���ظ���م���ة ال��ت��ي 
ي��ع��م��ل��ون ب��ه��ا ع��ل��ى أرض ال���واق���ع، 

حت�����ت إش����������راف م���ه���ن���دس���ي ت��ل��ك 
املشروعات وحسب درجة مهارة كل 
عامل، وتتحمل حسابات الرعاية 
للعمالة  والصحية  االجتماعية 
ب��امل��دي��ري��ة تكلفة  امل��ن��ت��ظ��م��ة  غ��ي��ر 
استخراج شهادات قياس مستوى 
املهارة لهؤالء العاملني، فضال عن 
اس��ت��م��رار ع��م��ل��ي��ات ال��ت��س��ج��ي��ل يف 
باقي ال��ش��رك��ات وامل��ش��روع��ات على 

أرض املحافظة.

القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية تحقيق مزايا 
إضافية لـ 50 عامًل بشركة خاصة

سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي��ر  أعلن 
جناح جهود الوزارة بالتعاون مع شركة أسمنت 
العامرية، والنقابة العامة للعاملني بصناعات 
البناء واألخشاب، واللجنة النقابية للعاملني 
بالشركة فى إبرام اتفاقية عمل جماعية  تقرر 

صرف بعض املزايا  ل� 50 عامال بالشركة.
وأوض�����ح ال���وزي���ر أن االت��ف��اق��ي��ة ن��ص��ت على 
زي��ادة  ف��ى  بها، متثلت  للعاملني  م��زاي��ا  ص��رف 
األج����ر ال��ش��ام��ل ب��ن��س��ب��ة ٧ % ب��ح��د أق��ص��ى مع 
طبقًا  وال��وردي��ة  الوجبة  ب��دل  ص��رف  استمرار 
طبيعة  وح��س��ب  ح��ال��ي��ًا  بها  امل��ع��م��ول  للقواعد 
ال��ع��م��ل، ب��اإلض��اف��ة إل���ى زي�����ادة م��ن��ح��ة ال��وف��اة 
ل��ت��ك��ون خ��م��س��م��ائ��ة ج��ن��ي��ه وث����الث أي����ام إج���ازة 

مدفوعة األجر  .

 وق����ال س��ع��ف��ان : إن االت��ف��اق��ي��ة ن��ص��ت على 
الشامل  ل��أج��ر  املكونة  املسميات  ك��اف��ة  إل��غ��اء 
من ب��دالت وحوافز أى ك��ان مسماها مبا فيها 
أو حافز  أرب���اح مقدمة  دفعة  أو  اإلن��ت��اج  حافز 
م��ن��اس��ب��ات س��ن��وى وخ��الف��ه، واالس��ت��ع��اض��ة عن 
ه�����ذه امل���س���م���ي���ات ب����رات����ب ش���ه���رى ش���ام���ل ي��ت��م 
احتسابها بناء على متوسطات األجر الشامل 
ع���ن ع���ام 2020 ب����دون ) إض���اف���ى - م��ك��اف��آت - 
تسويات ( ، مضافًا إليه زيادة بنسبة ٧ % بحد 

أقصى 2000 جنيه .
الراتب  أن يعتبر  كما نصت االتفاقية على 
إلغاء كافة  العامل بعد  ال��ذى تقاضاه  األخير 
ال��ذى  ال��ش��ام��ل  األج���ر  ه��و  السابقة  املسميات 
يحسب على أساسه كافة مستحقاته مبا فيها 

التغطية التأمينية عليه.
العامرية  االتفاقية عن شركة أسمنت  وقع 
م��ف��وض��ًا ع��ن مجلس  ب��اول��و داالك�����وا  بصفته 
للعاملني  العامة  النقابة  الشركة، وعن  إدارة 
بصناعات البناء واألخشاب عبد املنعم اجلمل 
رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية للعاملني 
رئيس  بصفته  عطية  أح��م��د  عطية  بالشركة 
محمد  األن��ص��ارى  ومحمد  النقابية،  اللجنة 

بصفته أمني صندوق اللجنة.
ووجه الوزير الشكر إلدارة الشركة وممثلى 
ال��ع��م��ال ع��ل��ى اس��ت��ج��اب��ت��ه��م جل��ه��ود ال��ت��س��وي��ة 
امل���ف���اوض���ة اجل��م��اع��ي��ة  ال����ودي����ة وت��ف��ع��ي��ل دور 
واحلوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على 

كل منهم والصالح العام.
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شاركتها الحلم : رابعة الختام 
• كيف تعرفني فن الرسم بالكاوية أو ما يعرف بحرق اجللد؟
ت��اري��خ��ى ف��ى العصور  **ه���و ف��ن ح��دي��ث نسبيا فليس ل��ه جت��ذي��ر 
القدمية، ولكن مت حتديثه فى الوقت احلالى أكثر من مرة فكل فنان 
يضيف له ملسات وتغييرات وإدخال بعض الرتوش والتقنيات، وهو فن 
التعامل مع جلود احليوانات واالستفادة منها قدر اإلمكان إلضفاء 

روح جمالية عليها، واستخراج تشكيالت فنية ولونية بديعة.
•هل تنفيذ فن الرسم باحلرق يحتاج ألكثر من طريقة، أم 

طريقة واحدة فقط؟
* *لكل نوع جلد طريقة فى الرسم واختيار التصميم، وله أيضا 

أدوات  أدوات جلد مختلفة.
•      هل اجللود تختلف، ومن أين حتصلني عليها؟

ن��وع جلد  وك��ل فنان يفضل  غ��ي��ره،  ع��ن  ك��ل جلد يختلف  **قطعا 
طبيعى م��ع��ن، ف��أن��ا أف��ض��ل ج��ل��د احل����ور، وه���و ج��ل��د امل��اع��ز ي��ب��اع ل��دى 
محالت اجللود، لكننى أشتريه من املنبع »املدابغ« ذاتها، وهناك مكان 
فى باب الشعرية يجمع اجللود الطبيعية من املذابح، وتكون حيوانات 

جديدة، فاجللد الطازج يكون أكثر مرونة.
وال��ن��وع اآلخ��ر يسمى جلد  ال��ك��وارى وه��و جلد اجل��ام��وس والبقر، 
وأن��ا ال أعمل فى اجللد ال��ك��وارى، على الرغم من أنه سميك يتحمل 
ش��دي��دة احلنى  ال��ط��رق  وك��اف��ة  وال��ث��ق��ب  والتضفير  واحل���رق  الضغط 

والتثنية ويتحمل ظروف شغل أقوى لكنه ال يستهويني .  
•     ما هى األدوات واآلالت التى تستخدمينها؟

الكهربائية  ال��ك��اوي��ة  اس��ت��خ��دم  الطبيعية  اجل��ل��ود  ج��ان��ب  **إل����ى 

إلى  أنسب  كبديل  اللحام  بكاوية  عنها  استعيض  وأحيانا  البدائية، 
جانب الصبغات والبرونزيات وآالت الثقب البسيطة.

•     هل تعملني بهذا الفن منذ زمن بعيد، وما هى نصائحك 
للشباب؟

ما  بقدر  أعتبره عمال  الفن منذ ثالثن عاما، وال  بهذا  * *أعمل 
هو هواية أسعد بها للغاية واستمتع بكل تفاصيل العمل وخطواته.

 ونصيحتى لكل شاب أعمل ما حتب وأسعد نفسك به، وال تبحث 
عن وظيفة حتجم طموحك ملجرد ضمان مرتب ثابت، فبعض األحالم 
وط��ور  نفسك  على  اشتغل  حياتك،  تغير  خبر  ق���راءة  أو  بفكرة،  تبدأ 

مهاراتك حتما ستكتشف مواهبك وإمكانياتك وما تبدع فى عمله.  
•     للفن دائما دور مجتمعى، فكيف تساهمني فى هذا؟

**أق���ي���م ورش ع��م��ل ف��ى اجل��ام��ع��ات وامل������دارس، م��ن��ه��ا ورش����ة عمل 
مبتحف األمير وحيد باملطرية، وشجرة م��رمي،  ورش��ة عمل مبدرسة  
لألطفال،  الكاوية  استخدام  عن  أبعد  العمل  ورش  وف��ى  حسن،  طه 
فغالبا ال أحبذ العمل مع طالب املدارس االبتدائية، خلطورة استخدام 
اإلعدادية،  املرحلة  نهائى  طالب  مع  يكون  وتركيزى  للحرق،  الكاوية 

واملرحلة الثانوية لكبر سنهم ونضجهم .
•     ما هى خطوات العمل لفن الرسم باحلرق؟

** خطوات العمل تختلف فى حالة الرسومات الطبيعية واحلرة 
استخدام  ثم  بإيدى مباشرة  بالرسم  أق��وم  بل  التصميم  فال يحكمنا 
احلرق، وهناك رسم باحلرق على  اخلشب، واخلشب يتحمل نوعا ما 

عن اجللد.

فن »الرسم بالكاوية« من الفنون اليدوية رائعة الجمال، وليس من الفنون 
البسيطة أو املتداولة بكثرة فى سوق العمل، لكنه فن فريد ال يشبه غريه، 

فمن الصعب أن تجد قطعا مرسومة بالكاوية أو الحرق متداولة هكذا 
فى محالت صغرية وال مراكز كربى، فهو فن بديع يسكن أرفف جالرييهات 

ومعارض فنية تهتم بالفنون، وتعرف قيمة الجمال، فليس من السهل تنفيذها 
بأى إيد، إنما تحتاج ليد ماهرة ومدربة لسنوات وسنوات، أنامل حساسة  

تنتقى قطعة الجلد الطبيعى بعناية، ومن هؤالء املبدعات القالئل فى فن 
»الرسم بالكاوية« الفنانة  جانيت حبيب خريجة كلية تربية فنية عام 

.1985
 تبدع جانيت فى شغل الجلد املحروق واملشغوالت الفنية واللوحات املصنعة 

يدويا، وتقدم بعض نصائح للشباب للبدء فى مشروعات  فنية صغرية 
بخامات بسيطة وتكلفة مادية قليلة تتناسب وظروف الشباب.

ال تدخر »العمل« وسعا  فى الوقوف إىل جانب كافة املشروعات الصغرية 
والبسيطة واملتميزة، 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 وزير القوى العاملة محمد 
سعفان للحث على إقامة مشروعات صغرية ومتناهية الصغر كان هذا 

الحوار:

 تحت الفتة »نساء فاعالت«
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اجلاهزة  التصميمات  فأختار  الوطنية  الرسومات  حالة  فى  أم��ا 
التصميم،  الكربون لتحديد  النت ثم استخدام  وأقوم بتنزيلها من 
ألن القلم الرصاص ال يصلح للجلد، يكون ضعيفا وميسح الرسم 
سريعا، ال ميكن التعويل عليه، القلم الرصاص ال يعمل على اجللد 

مطلقا ولونه باهت ميحو نفسه بعد ساعات.
ث��م ت��أت��ى عملية احل���رق ث��م ده���ان ال���غ���راء األب��ي��ض ال��ش��ف��اف ثم 
العادى  الورنيش  واستخدم  ال��ي��وم،  نفس  فى  والصبغات  البرونزات 
امل��س��ت��خ��دم ل��ألح��ذي��ة واجل���واك���ت اجل��ل��دي��ة ب��أل��وان��ه األس����ود والبنى 

ودرجاتهم التجسيم وحتديد األبعاد.
البرونز  استخدام  ابتكرتها فى حالة  تقنية عمل جديدة  وهناك 
وهى التغرية باستخدام الغراء الشفاف والبرونز، ويجب أن يكون فى 
وضع أفقى ملدة 24 ساعة حتى يجف ويعضم الرسمة، وتانى يوم أقوم 
استخدام  وأفضل  املعالم،  محدد  التصميم  فيكون  ال��زي��ادات  مبسح 
جلد احليوان حر بنفس احل��واف بال تقطيع او تهذيب، وال أضافة 
برواز أو حتديد معالم، حتى يبدو احليوان بشكله الطبيعى العادي.    

•     هل تختلف خطوات العمل من تصميم آلخر؟
** بالفعل تختلف بشكل كبير، ولكن اخلطوات األساسية تظل 
مشتركة بن جميع التصميمات مثل جتهيز اجللود واختيار األلوان، 
خصوصية  تصميم  لكل  لكن  اللونية،  ال��درج��ات  والورنيش  الدهان 
القومية  ب��األح��داث  املرتبطة  التصميمات  خ��اص��ة  غيرها  تشبه  ال 
املسيح،  والسيد  العذراء  السيدة  والدينية مثل لوحات 
ل���وح���ات م��ع��ال��م م���ص���ري���ة، ال���ب���رج األه����رام����ات، 

القدس، املساجد والكنائس .
فى  أم  كبيرة  املشروع  تكلفة  هل       •
الشاب  يستطيع  ال��ش��ب��اب  ي��د  م��ت��ن��اول 

املتبدئ العمل مبيزانية بسيطة؟
ت��ك��ل��ف��ة  ت�����وج�����د  **ال 
ل������ل������م������ش������روع مي���ك���ن���ن���ى 
اإلف���������ص���������اح ع�����ن�����ه�����ا، ب���ل 
م���ش���روع���ا  اع����ت����ب����ره  ال 
جت�������اري�������ا، ه������و ه����واي����ة 
ج��م��ي��ل��ة أم��ارس��ه��ا بحب 
وأشعر بسعادة أثناء العمل، 
وأن������ص������ح ال�����ش�����ب�����اب ب���ال���ع���م���ل 
ف���ى ال���رس���م ب���احل���رق ب��ال��ك��اوي��ة 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا ون���ق���ل���ه���ا ل��ألج��ي��ال 
ال����ق����ادم����ة، ف��م��ع��ظ��م األع���م���ال 
اليدوية تقلص عدد  العاملن 
الشباب  يعد  ولم  للغاية،  بها 
يقبلون عليها كما كان فى 

السنوات املاضية.
ل��دي��ك  ه���ل       •
ف��������ري��������ق ع���م���ل 
تعملني  أم  يساعدك 
وح�����دك، وه���ل ت��ن��ص��ح��ني ال��ش��ب��اب 

بتنفيذ مشروع فني؟
فريق عمل، وأفضل دائما أن يكون القائم **ل�������ي�������س ل�����دى 

بالعمل الفنى واإلب��داع��ى شخص واح��د فقط، فكثرة األي��ادى على 
العمل الفنى تفسده وتفقده رؤية الفنان اخلالصة النابعة من بنات 

أفكاره.
ي��روق لكم، دعموا  نصيحتى للشباب اشتغلوا ما يحلو لكم، وما 
أن  أن تعمل ما حتب،  مهاراتكم وال تنتظروا وظائف، فأجمل شىء 

تصنع نفسك وحتقق طموحاتك بشكل مبتكر ال تشبه فيه أحد.
•     ماذا عن أهم املعارض التى شاركتى فيها؟

**ش����ارك����ت ف���ى ال��ع��دي��د م���ن امل���ع���ارض ع��ل��ى م��س��ت��وى محافظة 
ال��ق��اه��رة وم��دي��ري��ات ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م م��ن��ه��ا م��درس��ة ط��ه حسن، 
وقاعات  الكبرى  املتاحف  فى  املعارض  من  للعديد  إضافة  القومية، 
الفنون واملراكز املتخصصة وبالطبع يظل أتيليه القاهرة له نصيب 
األسد فال تفوت مدة حتى يقام به معرض فنى كبير أشارك فيه إلى 

جانب العديد من الفنانن الكبار.
الفنون  ه��ذه  لنقل  عمل  ورش  الثقافة  وزارة  بتخصيص  وأح��ل��م 
اليدوية للجيل اجلديد لنشر الروح اإلبداعية بينهم، وحثهم على 

الفن واالبتكار.
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مدارس الرواد الخاصة

منشية سلطان مركز منوف بجوار مستشفى الجامعة 

رياض أطفال ابتدائى إعدادى

مع تحيات

مهدى محمد عبد الحافظ

على حامد الزقم اللواء  إبراهيم الشهاوى 

تهنئ شعب مصر وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

وتهنئ  محمد سعفان

 وزير القوى العاملة 
واللواء إبراهيم الشهاوى

محافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم 
 وكيل وزارة القوى العاملة 

هدفنا االستفادة  القصوى من تكنولوجيا التعليم
ومواكبة تطوراته وتعزيز قيم التسامح 

والتعايش وإذكاء روح المواطنة

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر 
بمناسبة عيد المنوفية القومى

 خبراء يف تصنيع املالبس بولو 
تى شيرت وقميص وشروال

نؤدي خدمة مجتمعية 
بالقيام بالتدريب للتعليم املزدوج

 مصنع البربري 
للمالبس الجاهزة

مع تحيات

مصطفى البربرى

على حامد الزقم اللواء  إبراهيم الشهاوى 

يهنئ شعب مصر وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

ويهنئ  محمد سعفان وزير القوى العاملة 
واللواء إبراهيم الشهاوىمحافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم  وكيل وزارة القوى العاملة 
وأننا سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج

 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة الى شعب مصر وعمال مصر 
بمناسبة عيد المنوفية القومى

مصطفى البربرى
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 ) الروضة ( - برج الفارس ديلفرى : ت : ٠٤٨٣٦٥١٧١٧ - م :٠١٠٦٥٥٣٣٣٣٧

شبني الكوم - شارع اجلالء البحرى -غرب االستاد ديلفرى  ت : ٠٤٨٢٢٢٩٣٨٣ - م : ٠١٠٠٠٦١٤١١٧
مواعيد العمل من الساعة ٩ صباحاً الى الساعة ١ صباحاً

يهنئ شعب مصر وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

وتهنئ  محمد سعفان

 وزير القوى العاملة 
واللواء إبراهيم الشهاوى

محافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم 
 وكيل وزارة القوى العاملة 

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

وتهنئة الى شعب مصر وعمال مصر 
بمناسبة عيد المنوفية القومى

 محمد  محمود سعفان اللواء إبراهيم الشهاوى

علي حامد الزقم 

سلسلة محالت الجيالنى تقدم الخضار الطازج 
يوم بيوم باإلضافة إلى قسم الجزارة 

اسم يعنى التميز
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مركز  أشعه  آسيا

المنوفية - منوف

رئيس مجلس اإلدارة 

د/ إبراهيم كهرمان   

يهنئ شعب مصر وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

ومحمد سعفان

 وزير القوى العاملة 

واللواء إبراهيم الشهاوى محافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم   وكيل وزارة القوى العاملة 

وأننا سنبذل كل طاقاتنا لصحة المواطن

 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة الى شعب مصر وعمال مصر 

بمناسبة عيد المنوفية القومى

اتكو فارما لألدوية

المنطقة الصناعية الثالثة قوسنا

رئيس مجلس اإلدارة 

م/ محمد أحمد أبو النجا
د/ مصطفى أحمد أبو النجا

تهنئ شعب مصر وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

ومحمد سعفان

 وزير القوى العاملة 

واللواء إبراهيم الشهاوى محافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم   وكيل وزارة القوى العاملة 

وأننا سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج

 وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة الى شعب مصر وعمال مصر 

بمناسبة عيد المنوفية القومى

 محمد  محمود سعفان اللواء إبراهيم الشهاوى
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Bodo Möller Chemie EGYPT
Engineer chemistry

Manufacturing site-Sadat City

م . يحيى دسوقى اللواء  سعيد عباس

Bodo Möller Chemie 
Engineer chemistry

 كما تهنيء

اللواء  ابراهيم الشهاوى
 محافظ المنوفية

المهندس عالء محمد منيع
 رئيس جهاز مدينة السادات

وعلى حامد الزقم وكيل وزارة القوي العاملة 
ومحمد محمد البغدادى مدير ادارة عمل السادات
وتهنئة خاصة إلدارة الحماية المدنية بمدينة السادات

ومع أسمي وأرق التهاني لعمال الشركة
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

مع تحيات:
رئيس مجلس اإلدارة 

د. م . يحيى دسوقى

مجموعة شركات بودو مولر

دكتور مهندس

 يحيى دسوقى
 العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة شركة بودو مولر رائدة صناعة 

االيبوكسى والبولى يوريثان على مستوى العالم شركة المانية االصل 

لديها فروع بجميع انحاء العالم يهنئ الشعب المصرى والقيادات 

السياسية والشعبية 
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يقدمه : إسماعيل إبراهيم

تحقيق
بالكاريكاتري

منوعات



71يونيو 2021

جولة 
فى مديريات القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوي العاملة:
تعيين 34779  شابًا منهم 445 من أصحاب الهمم والعزيمة

استخراج  19899 شهادة قياس مستوي المهارة و19471 رخصة مزاولة المهنة
12.9 مليون جنيه منحا للرعاية االجتماعية والصحة لـ 24300 عامال غير منتظم

بحث  2475 شكوى عمالية .. وتسوية 409 وديا .. وإحالة 730 للمحكمة العمالية .. 
وحفظ 284.. وتحت  الدراسة  1052 شكوي 

يف ضوء املالمح األساسية لبرنامج عمل الوزارة يف العام اجلديد، 
خالل  م��ن  للشباب  الئقة  عمل  ف��رص  توفير  إل��ى  ترمي  وال��ت��ى 
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 مستوي املحافظات ، قامت خالل شهر أبريل املاضي ، 
بتعيني 34 ألفًا و779 شابًا ، منهم 445 شابًا  من ذوى القدرات ، كما 
قامت بإستخراج 19 ألفًا و 899 شهادات قياس مستوي مهارة ، و 19 
ألفًا و 471  رخصة مزاولة  مهنة من مكاتب التشغيل التابعة لتلك 

املديريات .
كما جنحت مكاتب التفتيش العمالي باملحافظات ، فى التفتيش 
عن  ذلك  وأسفر   ،  ) حمالت   – دوري   ( منشأة  و656  ألفًا   11 على 
حترير ألفًا  و 489 محضرًا للمنشآت املخالفة ألحكام قانون العمل 

رقم 12 لسنة 2003 .
املديريات  قامت  فقد   ، املهنية  والصحة  السالمة  فى  مجال  أما 
عن  التفتيش  وأسفر   ، منشأة   586 و  آالف   5 على     بالتفتيش 
حترير1530 محضرًا إلشتراطات السالمة والصحة املهنية وتأمني 

بيئة العمل .
و  ألفان  ببحث  املديريات  قامت   ، العمل  عالقات  مجال  وف��ى 
التالي  النحو  على  بحثها  نتيجة  وج��اءت   ، عمالية  475  شكوى 
إحالتها  مت  شكوى  و730  ودي���ًا  ،  تسويتها  :  409  شكوي   مت 
للمحكمة العمالية ، و 284  شكوى مت حفظها ، وتبقى 1052 شكوى 

ما زالت حتت البحث والدراسة .
غير  العمالة  رعاية  مجال  فى  العاملة  القوى  مديريات  وقامت 
اإلجتماعية  للرعاية  منحًا  بصرف   ، وصحيًا  إجتماعيًا  املنتظمة 
قامت  كما   ، جنيهًا  و33  ألف   653 و  مليون   12 بلغت  الفئة  لتلك 
بصرف منح للرعاية الصحية لتلك الفئة بإجمالى 315 ألفًا و 106  
البيانات  بقواعد  املسجلني  من  عامل   300 و  ألفًا   24 ل�   ، جنيهات 
اخلاصة بتلك الفئة باإلدارات املعنية مبحافظات اجلمهورية وذلك 

لتوفير حياة كرمية لهم .
وفيما يلى التفاصيل :

يونيو 2021العمل
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ق�����ام�����ت م����دي����ري����ة ال�����ق�����وي ال����ع����ام����ل����ة مب���ح���اف���ظ���ة 
ذوى  م��ن   26 منهم  ش��اب��ًا،  البحر األحمر بتعيني 315 
ال����ق����درات اخل���اص���ة م���ن م��خ��ت��ل��ف امل���ؤه���ات مب��ن��ش��آت 
ال��ق��ط��اع اخل���اص واالس��ت��ث��م��اري، م��ن خ���ال ش��ه��ادات 
ال��ع��م��ل« م��ن املسجلني مبكاتب  »ك��ع��ب  امل��رت��دة  ال��ق��ي��د 
بها  املسجلني  عدد  وبلغ  للمديرية،  التابعة  التشغيل 

637 شابا ، فضاً عن توفير 139 فرصة عمل .
تقريرًا  سعفان  محمد  العاملة  القوي  وزي��ر  تلقى 
أش��ار  امل��دي��ري��ة،  الراضي  مدير  م��ن سعيد عبد  بذلك 
فيه إلي أنه خال أبريل املاضي قامت املديرية بإصدار 
14 ترخيص عمل ألجانب ، وجتديد ترخيص عمل ل� 3 

أجانب آخرين يعملون يف نطاق املحافظة .
وق����ال إن امل��دي��ري��ة ق��ام��ت ب��ق��ي��اس م��س��ت��وى امل��ه��ارة 
383 ع����ام����ا، ورخ����ص����ة م�����زاول�����ة امل���ه���ن���ة م����ن م��ك��ات��ب 
ب��ص��رف منح  وق��ام��ت   ، ل��ل��م��دي��ري��ة  ال��ت��اب��ع��ة  التشغيل 
املسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة  االجتماعية  للرعاية 
ب��امل��دي��ري��ة  بلغت 11 أل��ف جنيه ل��� 5 ع��م��ال ، ب��واق��ع 4 
منحة مولود جديد مببلغ 8 آالف جنيه ، ومنحة زواج 

لعامل مببلغ 3000 جنيه  .
وأش��������ار ع���ب���د ال�����راض�����ى إل������ي أن امل����دي����ري����ة ق��ام��ت 
العمل  مفتشى  خ���ال  م��ن  تفتيشية   زي�����ارات  ب��ع��م��ل 

على   392   منشأة ملراقبة تطبيق قانون العمل رقم 
 40 حترير  ع��ن  التفتيش  وأس��ف��ر   ،  2003 لسنة   12

محضرًا، وعمل ندوة توعية للعاملني .
مت  املهنية  والصحة  السامة  م��ج��ال  ف��ى   أما 
حترير  ع��ن  وأس��ف��ر   ، منشأة   140 على  التفتيش 
ندوة  وعمل   ، مهنية  وصحة  سامة  محضرًا   18

توعية يف نفس املجال ، كما مت متابعة 79 منشأة 
يعمل بها 7849 عاماً ، لضمان تطبيقها لإلجراءات 

االحترازية ملواجهة انتشار فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد - 19(.

شكوى   55 تلقت  املديرية    أن  وأض���اف 
عاقات عمل ، مت تسوية 33 منها وديًا يف 

مواقع العمل من قبل مفتشي العمل باملكاتب التابعة 
للمديرية ، ومت إتخاذ إجراء قانوني جتاه 12 شكوي  ، 

وتبقى 10 شكاوى ما زالت حتت البحث والدراسة .

تعيين 315 شابًا .. منهم 26 من ذوى القدراتالبحر األحمر :

سعيدعبدالراضى

ق�����ام�����ت م�����دي�����ري�����ة ال������ق������وي ال���ع���ام���ل���ة 
شابا    43 كفر الشيخ بتعيني   مبحافظة 
القطاع  مبنشآت  امل��ؤه��ات  مختلف  من   ،
اخلاص واالستثماري، من خال شهادات 
القيد املرتدة » كعب العمل« من املسجلني 
مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما 

بلغ  املسجلني بها 912  شابًا.
تلقى ال��وزي��ر ت��ق��ري��رًا ب��ذل��ك م��ن ع��اء 
ال�����دي�����ن ن����اص����ف  وك����ي����ل ال������������وزارة م���دي���ر 
امل��دي��ري��ة  ، أوض���ح فيه أن امل��دي��ري��ة خال 
ش���ه���ر أب����ري����ل امل����اض����ي ، ق����ام����ت يف م��ج��ال 
التفتيش  مت  املهنية  وال��ص��ح��ة  ال��س��ام��ة 
على 232 منشأة ، ومت حترير إنذار ل� 104 
 ، مهلة  ومنحهم  االستيفاء   لعدم  منهم 
منشأة   126 على  التفتيش  إع���ادة  مت  كما 
انتهت بتحرير 25 محضر سامة وصحة 

مهنية .
العمل  تفتيش  م��ج��ال  يف  أن���ه  وأوض����ح 

 506 ع��ل��ى  بالتفتيش  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت 
وح��م��ات  دوري  ت��ف��ت��ي��ش  م��ن��ش��أة 

م����ح����ض����رًا   38 أس�����ف�����ر  ع������ن   ،
،مشيرا  املخالفة  للمنشآت 
ق���ام���ت  أن امل����دي����ري����ة  إل��������ي  
ش���ه���ادة   500 ب����اس����ت����خ����راج 
ق����ي����اس م���س���ت���وى امل�����ه�����ارة ، 
ورخ����ص����ة م����زاول����ة امل���ه���ن���ة ، 

ف��ض��ا ع���ن ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة 
ال����ص����ح����ي����ة  ل����ل����ع����م����ال����ة غ��ي��ر 

 ، باملديرية  املسجلني  املنتظمة 
وص��رف منح ل� 11 عمال مببلغ 36 

ألف جنيه .

كفر الشيخ :

التفتيش على 506 منشآت 

عالء ناصف

قامت  مديرية القوي العاملة مبحافظة األقصر بتعيني 397 شابًا من حملة 
ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة  امل��ؤه��ات العليا وامل��ت��وس��ط��ة وب����دون م��ؤه��ل ، منهم 4 م��ن ذوى 
»كعب  امل��رت��دة  القيد  ش��ه��ادات  م��ن خ��ال  واالستثمارى  اخل��اص  القطاع  مبنشآت 
العمل« من املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم  1049  
شابًا، منهم 9 من ذوى اإلحتياجات اخلاصة ، كما مت استخراج   512  شهادة قياس 

مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة احلرفة منهم  4 رخص  لذوى الهمم والعزمية.
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير املديرية عبده هاشم عن إجنازات املديرية 
عن شهر أبريل املاضي،   مشيرًا إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى 
العاملة قامت املديرية بالتفتيش على 195 منشأة )دورى وحمات( ، وأسفر عن 
املنشآت لشرح بعض  ن��دوات عمالية بإحدى   3 ، كما مت عقد  حترير 14 محضرًا 

مواد قانون العمل .
وأوضح هاشم أن املديرية قامت بصرف منح للعمالة غير املنتظمة لرعايتهم 
إجتماعيًا وصحيًا منها 5 منح زواج ب�  15 ألف جنيه ، و 4  منح مواليد ب� 8 آالف 
جنيه ، ومنحة وفاة واحدة مببلغ 2000 جنيه ، فضاً عن عمل رعاية صحية ل� 108 
عمال وعامات  ما بني كشوفات وحتاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 51 ألفًا و 

134 جنيهًا .
 203 على  بالتفتيش  املديرية  قامت  املهنية  والصحة  السامة  مجال  يف  أم��ا 

م��ن��ش��آت، وإع����ادة التفتيش ع��ل��ى 314 م��ن��ش��أة أخ����رى،  وأس��ف��ر 
التفتيش عن حترير 48 محضرًا ، وإعطاء مهلة قانونية 

ل� 254 منشأة أخري إلزالة املخالفات والتي مت إنذارها 
بها.

ك���م���ا ت��ل��ق��ت امل���دي���ري���ة 30 ش���ك���وى ع��م��ال��ي��ة مت 
ت��س��وي��ة ش��ك��وى م��ن��ه��ا ودي������ًا، وإح���ال���ة ش��ك��وى إل��ى 
،  و 24 شكوى أخرى  ، وحفظ 4 شكاوي  القضاء 
مازالت حتت البحث والدراسة، فضا عن متابعة 

اإلج���������راءات االح����ت����رازي����ة وال��ت��ع��ق��ي��م وال��ت��ط��ه��ي��ر 
، ومتابعة احلالة  العمالة نحو 327 منشأة  وموقف 

الصحية للعاملني داخل تلك املنشآت للتأكد من عدم 
إصابة أي فرد من خال مكاتب السامة والصحة املهنية 

والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

األقصر :
استخراج 512  شهادة 
قياس مستوى المهارة  
ورخصة مزاولة الحرفة 

عبده هاشم
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تعيين 388 شابًا .. منهم 23 
من ذوي الهمم والعزيمة 

 قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة 
م����رس����ى م����ط����روح ب����ت����ع����ي����ني 68 ش����اب����ًا م����ن 
اخلاص  القطاع  مبنشآت  املؤهات  مختلف 
الهمم  م��ن ذوي  واالس��ت��ث��م��اري، منهم ش��اب 
والقدرات ، من خال شهادات القيد املرتدة » 
كعب العمل« من املسجلني مبكاتب التشغيل 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة وال���ذي���ن وص���ل ع��دده��م 

196  طالب عمل .
وأوض���ح عاطف دروي���ش مدير امل��دي��ري��ة - 
أبريل  شهر  إجن���ازات  عن  للوزير  تقريره  فى 
قامت باستخراج  امل����دي����ري����ة  امل������اض������ي- أن 
186 ش��ه��ادة ق��ي��اس م��س��ت��وى م��ه��ارة ورخ��ص��ة 
مزاولة احلرفة من مكاتب التشغيل التابعة 
للمديرية ، ومت االنتهاء من 3 دورات تدريبية 
ب��وح��دة  ل���� 28 م��ت��درب��ًا وم���ت���درب���ة،  ب���� 3 ورش 
التدريب املتنقلة املوجودة بواحة سيوة ، على 
م��ه��ن ال��ت��ف��ص��ي��ل واحل��ي��اك��ة  ل� 10 م��ت��درب��ات 
، وك���ه���رب���ائ���ي ال���ت���وص���ي���ات ل���� 9 م���ت���درب���ني ، 

والسباكة الصحية ل� 9 متدربني.
قامت  ال��ع��م��ال��ى  التفتيش  م��ج��ال  يف  أم���ا 
املديرية بالتفتيش على 264 منشأة ، وأسفر 
 ، مخالفة  ملنشآت  م��ح��ض��رًا   23 حترير   ع��ن 

وبحث 21 شكوى عمالية .
املهنية  وال��ص��ح��ة  مجال السامة  وف����ى 
والقيام   ، بالتفتيش على 109 منشأة  قامت 
ب� 16 حملة تفتيشية ، وبحث شكوي ، وذلك 
االح��ت��رازي��ة  اإلج�����راءات  تطبيق  م��ن  للتأكد 
و   ، املستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ملواجهة تفشي 
حت��ري��ر 7 م��ح��اض��ر س��ام��ة وص��ح��ة مهنية ، 

فضاً عن عقد 3 ندوات توعية . 
وأشار مدير املديرية إلى 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� 86 عاماً  ، بلغت 184  ب���اإلدارة 
منحة   43 منها   ، لهم  اإلجتماعية  للرعاية 
مولود جديد ، و 15 منحة زواج ، و 6 منح وفاة 
،  وعمل 11 عملية صغري وكبري ل� 11 عاماً 
للمساهمة  وذل��ك   ، باملديرية  املسجلني  من 

فى تخفيف العبء على تلك الفئة .

 24 بتعيني  سيناء  شمال  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
شابًا من مختلف املؤهات مبنشآت القطاع اخلاص واالستثماري، 

منهم 3 شباب من ذوي الهمم والعزمية ، من خال شهادات القيد 
املرتدة »كعب العمل« املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية 

، وذلك من ضمن 113 شابًا مسجلني من راغبى العمل.
تلقي وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من  محمد سالم عبد 

املالك  مدير املديرية عن إجنازات املديرية عن شهر أبريل املاضي، 
أشار فيه إلي أن املديرية قامت باستخراج 31 شهادة قياس مستوى 

التابعة لها يف  املكاتب  و 35 رخصة مزاولة احلرفة من خال  املهارة، 
املحافظة .

بالتفتيش على 132  املديرية  العمالي، قامت  التفتيش  وفى مجال 
منشأة، والقيام ب� 3 حمات تفتيش شامل ، أما عن السامة والصحة 

املهنية فقد قامت بالتفتيش على 3 منشآت  يعمل بها 1197 عاما.
كما قامت املديرية مبتابعة اإلجراءات االحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 
5 منشآت ، ومتابعة احلالة الصحية للعاملني داخل تلك املنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد 

من خال مكاتب السامة والصحة املهنية، فضا عن مكاتب التفتيش العمالي.

مبحافظة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ة   قامت  
ب��ت��ع��ي��ني  388  من ش��ب��اب اخل��ري��ج��ني  ال��س��وي��س 
منهم  واالستثمارى  ،  اخل��اص  القطاع  بشركات 
23  شابًا م��ن ذوى ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة  م��ن خ��ال 
من  وذل��ك  العمل«،  »كعب  املرتدة  القيد  شهادات 
ومت   ، للمديرية  التابعة  التشغيل  مكاتب  خال 
تسجيل 817  باحثا عن عمل، منهم 23 من ذوي 

القدرات اخلاصة. 
وأش�������ار ال����وزي����ر إل������ي  أن�����ه ف����ى م���ج���ال رع���اي���ة 
للرعاية  منحًا  صرف  مت  املنتظمة  غير  العمالة 
االجتماعية والصحية لتلك الفئة متثلت يف : 3 
منح زواج مببلغ 15 ألف جنيه ، و4 منحة مولود 
ل� 2  وف��اة  ، ومنحتى  8 آالف جنيه  جديد مببلغ 
عمال بإجمالى 4000 جنيه ، فضاً عن الرعاية 
الصحية ل� 6 عمال مببلغ 21 ألف جنيه ، ليصل 
إجمالى ما مت صرفه 42 ألف جنيه ل� 15 عاما 

من املسجلني باالدارة .
وأش�������ار ح�����امت ج�����اد ال������رب م���دي���ر امل���دي���ري���ة - 
يف ت��ق��ري��ره ل��ل��وزي��ر ع���ن إجن������ازات امل���دي���ري���ة عن 
املديرية قامت  أن  -  إل���ى  أب���ري���ل  املاضي  ش��ه��ر 
ب��اس��ت��خ��راج 600 ش��ه��ادة ق��ي��اس م��س��ت��وى امل��ه��ارة 

، ورخصة مزاولة املهنة .
كما تلقت املديرية  فى  مجال عاقات العمل 
ت��س��وي��ة 7 ش����ك����اوى منها  ف����ردي����ة، مت  48 ش���ك���وى 
،  و  العمالية  للمحكمة  منها   2 وحت��وي��ل   ، ودي���ًا 

24 شكوى مازالت حتت البحث والدراسة.
وأوضح مدير املديرية أنه فى مجال التفتيش 
، ومت  133 منشأة  على  التفتيش  مت   ، العمالي 
ب�  والقيام   ، مخالفة  ملنشآت  محضرًا   12 حترير 
توعية  ن��دوة   2 ، وعقد  17 حملة  تفتيش شامل 
ل��ل��ع��م��ال، وال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 5 م��ن��ش��آت يف مجال 
 4 وأسفر عن حترير   ، املهنية  والصحة  السامة 
، ومت عقد 2  جلنة  املخالفة  محاضر للمنشآت 

تراخيص ومت منح تراخيص ل� 2  منشأة.

شمال سيناء :

مطروح:

تعيين 24  شابا والتفتيش على 132 منشأة  

محمد سالم

 السويس : 

تعيين 68 شابًا ، واستخراج 186 
شهادة قياس مستوى المهارة

حامت جاد الرب
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ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة بجنوب 
من  ش��اب  ، منهم  605  شابًا  بتعيني  سيناء 
امل��ؤه��ات  م��ن حملة   ، وال��ع��زمي��ة  الهمم  ذوى 
ال��ع��ل��ي��ا وامل��ت��وس��ط��ة وب�����دون م��ؤه��ل مبنشآت 
القطاع اخلاص واالستثمارى ، من املسجلني 
مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين 

بلغ عددهم خال الشهر 889 شابأً.
ت��ل��ق��ى ال����وزي����ر ت���ق���ري���رًا ب���ذل���ك م���ن م��دي��ر 
امل���دي���ري���ة أش������رف ع���ل���م ال����دي����ن، أوض����ح ف��ي��ه 
املاضي  أبريل  شهر  املديرية  خال  إجن��ازات 
، حيث قامت املديرية بصرف منحًا للعمالة 
ل��دي��ه��ا، لرعايتهم  امل��س��ج��ل��ة  امل��ن��ت��ظ��م��ة  غ��ي��ر 
ل�  أل��ف  جنيه   18 منها   ، وصحيًا  اجتماعيا 
، و 2 منحة زواج  9 عمال منح مولود جديد 
مببلغ 6 آالف جنيه  ، فضاً عن تسجيل 141 

عاماً جديدًا على املنظومة.
وق����ام����ت  امل���دي���ري���ة يف م���ج���ال ت��راخ��ي��ص 
عمل األجانب بإصدار وجتديد 14 ترخيص 
أج��ان��ب م��ن ج��ن��س��ي��ات مختلفة ي��ع��م��ل��ون يف 

نطاق املحافظة .
وأوض�������ح م���دي���ر امل���دي���ري���ة أن�����ه يف م��ج��ال 
 226 على  التفتيش  مت  العمالي  التفتيش 
منشآت من خال التفتيش الدوري النهاري 
توعية  ن���دوة   2 وع��م��ل   ، واحلمات   والليلي 
،  كما مت تلقى 35 شكوى عمالية ومت تسوية 
3 شكاوى منها ، واتخاذ اإلجراءات القانونية 
زال���ت حتت  م��ا  8  شكاوي  و   ، ل���  10  شكاوى 

البحث .
املهنية،  والصحة  السامة  مجال  فى  أم��ا 
 ، منشأة   26 على  بالتفتيش  املديرية  قامت 
،  وأسفر  منشأة   109 على  التفتيش  وإع���ادة 
عن حترير  37 محضرًا سامة وصحة مهنية 
للتوعية  ن����دوة   2 وع��ق��د   ، م��خ��ال��ف��ة  مل��ن��ش��آت 

وإجراء 29 قياس وبحث 4 شكاوى .
مب��ت��اب��ع��ة  ق����ام����ت  امل�����دي�����ري�����ة  إن   : وق��������ال 
والتطهير  والتعقيم  االحترازية  اإلج���راءات 
ومتابعة   ، م��ن��ش��أة   800 ل���  ال��ع��م��ال��ة  وم��وق��ف 
احل����ال����ة ال���ص���ح���ي���ة ل��ل��ع��ام��ل��ني داخ������ل ت��ل��ك 
ف��رد من  أي  ع��دم إصابة  للتأكد من  املنشآت 

خال مكاتب السامة والصحة املهنية .

املؤهات  بتعيني 1126 شابًا من حملة  الدقهلية  العاملة مبحافظة  القوي  قامت مديرية 
العليا واملتوسطة وبدون مؤهل مبنشآت القطاع اخلاص واالستثماري، منهم 8 من ذوى الهمم 
والعزمية، وذلك من خال شهادات القيد املرتدة  »كعب العمل« ، املسجلني مبكاتب التشغيل 
45 فرصة  وتوفير   ، ال��ق��درات  ذوى  37 من  3368   شابًا منهم  بلغوا  والذين  للمديرية  التابعة 

عمل .
غير  للعمالة  وصحية  اجتماعية  رع��اي��ة  منح  ب��ص��رف  ق��ام��ت  امل��دي��ري��ة  أن  وأوض���ح  الوزير 
املنتظمة املسجلة بواقع 22 ألف جنيه رعاية إجتماعية ل� 7 عمال ، و 4000 جنيه ل�  2 آخرين 

رعاية صحية ، فضاً عن تسجيل 55 عاما جديدًا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
أبريل  املديرية -يف تقريره للوزير عن ما مت إجن��ازه خ��ال شهر  القللي مدير  وق��ال أحمد 
ال��دوري واحلمات فى مجال التفتيش العمالي على  املاضي- إن املديرية  قامت  بالتفتيش 
 5 العمل، وعقد  نهارية تفتيش شامل من خال مفتشى  ب� 32 حملة  القيام  937 منشأة ومت 
ندوات توعية ،  باإلضافة إلى  تلقى 148 شكوى عمالية مت تسوية 2 شكوى منها ، وإحالة 29 

شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، ومازالت  51  شكوى منها حتت البحث والدراسة.
امل�����دي�����ري�����ة أم��������ا ع������ن م�����ج�����ال إس�����ت�����خ�����راج ت�����راخ�����ي�����ص ع����م����ل األج�������ان�������ب ق���ام���ت 

ت��راخ��ي��ص  ب���إس���ت���ق���ب���ال ط���ل���ب���ات 7 ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني   ، وجت����دي����د 3 
أخرى  ، وإستخراج 971  شهادة قياس مستوى املهارة ، وكارنيه 

مزاولة احلرفة .
املهني  التدريب  مجال  يف  أن��ه  املديرية  مدير  وأوض���ح 
انتهت املديرية من 8 دورات تدريبية يف مجال التدريب 
وح��دة  تدريبية  يف  دورة   2 و   ، م��ت��درب��ًا   82 ل���  التحويلي 
التدريب املتنقلة املوجودة بإحدى قرى املحافظة ل� 24 

متدرب ومتدربة  .
ويف م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ع���ل���ى امل���ن���ش���آت ل��ل��ت��أك��د م��ن 

انتشار  من  للوقاية  االحترازية  اإلج���راءات  كافة  تطبيق 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19 (، تابعت املديرية 
السامة  التفتيش على 390 منشأة من خال مكاتب 

والصحة املهنية التفتيش العمالي .

منهم   ، بتعيني  888  شابًا  اإلسماعيلية  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
القطاع اخلاص  املؤهات مبنشآت  القدرات اخلاصة من مختلف  ذوى  28  شابأ من 
» كعب العمل« من املسجلني مبكاتب  واالستثماري، من خال شهادات القيد املرتدة 

التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  املسجلني بها 1846 شابًا.
تلقى ال���وزي���ر ت��ق��ري��رًا ب��ذل��ك م��ن أح��م��د ج��اب��ر وك��ي��ل امل��دي��ري��ة ، أش���ار ف��ي��ه إل���ي أن��ه 
، و  خال أبريل املاضي، قامت املديرية بإستخراج 1001 شهادة قياس مستوى مهارة 
800  رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 25 شكوى عمالية، مت تسوية 2 شكوى منها وديًا ، 

ومت حتويل 19 منها للقضاء ، و 4  شكاوى ما زالت حتت البحث والدراسة.
وأضاف أن املديرية  قامت بصرف منح للرعاية االجتماعية والصحية للعمالة غير 
، ووصل عدد املسجلني  املنتظمة املسجلة باملديرية بواقع 79 ألف جنيه ل� 30 عاماً 

بالقاعدة ل� 4177 عامل غير منتظم .
وأشار إلي أن املديرية  قامت بعمل زي��ارات تفتيشية  من 

خال مفتشى العمل على   252   منشأة بنظام الدوري 
تطبيق  ملراقبة  الشامل  التفتيش  وحمات  النهاري 

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن حترير 
توعية  عقد ندوتني  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة   ، محضرًا   20
السامة  مجال  ، وفى  عاما   35 حضرها  للعمال 
ع��ل��ى 84 منشأة  ال��ت��ف��ت��ي��ش  امل��ه��ن��ي��ة مت  وال��ص��ح��ة 
، وحت���ري���ر 4 م��ح��اض��ر ل��ل��م��ن��ش��آت امل��خ��ال��ف��ة ، كما 

تطبيق  لضمان  منشآت أخ��ري   209 مبتابعة  قامت 
اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة مل��واج��ه��ة ان��ت��ش��ار فيروس 

كورونا املستجد.

تعيين 1126 شابًا.. منهم 8 الدقهلية :
من ذوى الهمم والعزيمة

أحمد القللى

جنوب سيناء:

التفتيش على 
226 منشأة عماليًا

أشرف علم الدين

تعيين 888  شابًا ..منهم 28 اإلسماعيلية:
شابًا من ذوى الهمم والعزيمة

أحمد جابر
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الجيزة :

 استخراج  1648 شهادة 
مستوى المهارة   

محمد عيسي

العاملة  القوي  مديرية  قامت   
بتعيني 4476  اجل��ي��زة  مبحافظة 
ش���اب���ًا، ب��ي��ن��ه��م 44 ش���اب���ًا م���ن ذوى 
القدرات اخلاصة مبنشآت القطاع 
اخلاص واالستثماري ، وذلك من 
امل��رت��دة »كعب  القيد  خ��ال شهادة 
التابعة  التشغيل  العمل«   ملكاتب 
ت��س��ج��ي��ل  مت  ك����م����ا   ، ل���ل���م���دي���ري���ة 
م��ن��ه��م 80 من  ع��م��ل  8289  راغ����ب 
وتوفير 83 فرصة   ، ال��ق��درات  ذوي 

عمل .
ت�����ل�����ق�����ي ال�����������وزي�����������ر، ت������ق������ري������رًا 
ب��������ذل��������ك م������ن م������ح������م������د ع���ي���س���ى 
عن  مدير املديرية  بإجنازاتها 
شهر أبريل املاضي،  أشار فيه إلي 
ال��س��ام��ة والصحة  أن���ه يف م��ج��ال 
ال��ت��ف��ت��ي��ش ع���ل���ى 58  امل���ه���ن���ي���ة مت 
م���ن���ش���أة، وإع�������ادة ال��ت��ف��ت��ي��ش 108 
التفتيش  وأس��ف��ر   ، أخ���رى  منشأة 
وم��ن��ح  محضرًا ،   53 حت���ري���ر  ع���ن 
مهلة قانونية ل� 111 منشأة أخري 
 1648 مت  استخراج  أن��ه  ،موضحا 
مهارة و  م��س��ت��وى  ق���ي���اس  ش���ه���ادة 
م��ه��ن��ة من  م���زاول���ة  رخ��ص��ة   1636
التابعة  ال��ت��ش��غ��ي��ل  م��ك��ات��ب  خ���ال 

للمديرية.
 أم�������ا ع������ن م�����ج�����ال ال���ت���ف���ت���ي���ش 
التفتيش على  ، فقد مت  العمالي 
292 منشأة لضمان تطبيق أحكام 
 2003 لسنة   12 رق��م  العمل  قانون 
، وأسفر التفتيش عن حترير 153 
محضرًا عماليًا ، وبحث 65 شكوى 
، ف��ض��ا ع���ن م��ت��اب��ع��ة اإلج������راءات 
والتطهير  والتعقيم  االح��ت��رازي��ة 
منشأة   119 نحو  العمالة  وموقف 
ال���ص���ح���ي���ة  ، وم����ت����اب����ع����ة احل�����ال�����ة 
ل��ل��ع��ام��ل��ني داخ������ل ت���ل���ك امل��ن��ش��آت 
للتأكد من عدم إصابة أي فرد من 
والصحة  ال��س��ام��ة  مكاتب  خ��ال 
امل���ه���ن���ي���ة وال���ت���ف���ت���ي���ش ال���ع���م���ال���ى 

التابعة للمديرية. 

وأوض��������ح م����دي����ر امل����دي����ري����ة أن���ه 
يف م���ج���ال رع����اي����ة ال���ع���م���ال���ة غ��ي��ر 
ق���ام���ت   ، امل���س���ج���ل���ني  امل���ن���ت���ظ���م���ة 
لرعايتهم  م��ن��ح  ب��ص��رف  امل��دي��ري��ة 
إج��ت��م��اع��ي��ًا وص��ح��ي��ًا ، ب���واق���ع 16 
، و  أل���ف ج��ن��ي��ه  ب���� 48  م��ن��ح��ة زواج 
ب��إج��م��ال��ي 79  26 م��ن��ح��ة م���ول���ود 
ألف جنيه ، و 14 منحة وفاة أحد 
األق������ارب مب��ب��ل��غ 44 أل����ف ج��ن��ي��ه ، 
ف��ض��اً ع��ن ص���رف خ��دم��ات طبية 
ج��ن��ي��ه  ،   450 ع���م���ال  مببلغ   4 ل���� 
وع��م��ل 9 ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة ب��� 27 
ألف جنيه ،   ليصل إجمالي ما مت 
صرفه 388 ألفًا و 450 جنيه ل� 69 

عاماً .
ع��م��ل  ت����راخ����ي����ص  م����ج����ال  ويف 
امل�����دي�����ري�����ة  ق������ام������ت   ، األج��������ان��������ب 
ع��م��ل  ت���رخ���ي���ص   22 ب���إس���ت���خ���راج 
 9 ، وجت���دي���د  م����رة  ألج��ن��ب��ي ألول 
واللوائح  للقوانني  طبقًا  آخ��ري��ن 

املنظمة.
أم����ا ع���ن م���ج���ال رع���اي���ة ال��ق��وى 
ال��ع��ام��ل��ة وب��ح��ث ال��ش��ك��اوى ، فقد 
تلقت املديرية 603 شكوى عمالية 
) فصل - مطالب ( ، مت تسوية 48 
ش��ك��وى م��ن��ه��ا ودي����ًا ، وإح���ال���ة 223 
، و 96  العمالية  شكوى للمحكمة 
،  وتبقى  أخ����رى  أح��ي��ل��ت جل��ه��ات 
235 شكوى ما زال��ت حتت البحث 

والدراسة .  
وأشار مدير املديرية ، أنه جارى 
التدريبية على  ال���دورة  ف��ى  ال��ب��دء 
الكهربائية  األجهزة  إصاح  مهنة 
مب���رك���ز ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي ب��ب��والق 
الدكرور ، كما مت بدء دورة تدريبية 
ع��ل��ى م��ه��ن��ة ص��ن��اع��ة األل��وم��ي��ت��ال 
مب���رك���ز ت���دري���ب م��ن��ش��أة ال��ب��ك��ري ، 
ب��وح��دة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات   3 وب�����دء 
ال����ت����دري����ب امل���ت���ن���ق���ل���ة ع���ل���ى م��ه��ن 
ال��ت��ف��ص��ي��ل واحل���ي���اك���ة وك��ه��رب��ائ��ي 

التوصيات و السباكة الصحية .

مبحافظة  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وي  م��دي��ري��ة   قامت 
اخل��ري��ج��ني  ش��ب��اب  م��ن  بتعيني 4118  ال��ش��رق��ي��ة 
منهم  واالستثمارى ،  اخل��اص  القطاع  بشركات 
ال���ق���درات م��ن خ���ال ش��ه��ادة القيد  23 م��ن ذوى 
امل���رت���دة »ك��ع��ب ال��ع��م��ل« م���ن امل��س��ج��ل��ني مب��ك��ات��ب 
توفير  ع��ن  فضا   ، للمديرية  التابعة  التشغيل 
1898 ف��رص��ة ع��م��ل مب��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع اخل���اص 

بنطاق املحافظة .
املديرية - يف  مدير  ال��غ��م��راوى  مدحت  وأش���ار 
ت��ق��ري��ره ل��ل��وزي��ر ع��ن إجن����ازات امل��دي��ري��ة ع��ن شهر 
أبريل املاضي - إلى أن املديرية قامت باستخراج 
ومثلهم   ، م���ه���ارة  م��س��ت��وى  ق��ي��اس  ش���ه���ادة   1526
رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة 
للمديرية ، ويف مجال السامة والصحة املهنية  
منشأة   356 على   امل��دي��ري��ة  بالتفتيش  ق��ام��ت 
االح��ت��رازي��ة  ل���إلج���راءات  م��ن تطبيقها  ل��ل��ت��أك��د 
انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد  ملواجهة 
- 19(  ، وأسفر عن حترير 130 محضر سامة و 

71 حالة غلق إداري .
التفتيش  مت  العمالي  التفتيش  مجال  وف��ى 
على 941 منشأة، وأسفر عن حترير  195 محضرًا 
، فضاً عن التفتيش على 318 منشأة يعمل بها 
، وأس��ف��ر ع��ن حت��ري��ر 3 محاضر ملنشآت  أط��ف��ال 
م��خ��ال��ف��ة ألح���ك���ام ق���ان���ون ال��ع��م��ل رق���م 12 لسنة 

.2003
التفتيش على ش��رك��ات إحل��اق  أم��ا يف م��ج��ال 
ال��ع��م��ال��ة ب����اخل����ارج، أوض�����ح أن امل���دي���ري���ة ق��ام��ت 
مب��راج��ع��ة واع��ت��م��اد 100 ع��ق��د ع��م��ل ب���اخل���ارج ، 
ومراجعة 188 تفويض ووكالة لشركات بها 243 

فرصة عمل .
وأشار مدير املديرية إلى أنه مت استام طلب 
نطاق  العاملني  فى  ألجنبي من  عمل  ترخيص 
ت���راخ���ي���ص آلخ���ري���ن  ، وجت����دي����د 16  امل���ح���اف���ظ���ة 
، واس���ت���خ���راج 2 ت��رخ��ي��ص ع��م��ل ج���دي���د، وذل���ك 
ألحكام  ط��ق��ًا  عليها  األمنية  امل��واف��ق��ة  ورود  بعد 

القانون.

الشرقية:

تعيين 4118 شابًا ..وإستخراج 
1526 قياس مستوى المهارة

مدحت الغمراوى
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العاملة  القوي  قامت  مديرية 
  496 بتعيني  أس��وان  مبحافظة 

شابًا بشركات القطاع اخلاص 
شابان  منهم  واالس��ت��ث��م��اري، 
ال����ق����درات اخل��اص��ة  م���ن ذوى 
، وذل�����ك م���ن خ����ال ش���ه���ادات 

العمل«  »ك��ع��ب  القيد  املرتدة 
مب���ك���ات���ب ال���ت���ش���غ���ي���ل ال��ت��اب��ع��ة 

للمديرية، كما بلغ املسجلني 967 
راغب عمل ، فضاً عن إسقاط 639 
ي��ت��ق��دم أصحابها  ل��م  ب��ط��اق�����ة ق��ي�����د 

لتجديدها يف املواعيد املحددة.
تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من  محمد عبد الوهاب ، مدير 
املديرية يف هذا اخلصوص عن  ما مت إجنازه خال شهر أبريل 
املاضي، أش��ار فيه إلى أنه مت صرف 53 ألف جنيه ل� 25 عاما 
رعاية  جنيها   888 و  ألفًا  ، و20  اجتماعية  رعاية  منتظم،  غير 
صحية ل� 10 عمال من املسجلني بوحدة العمالة غير املنتظمة 

باملديرية .
العمالي  التفتيش  م��ج��ال  يف  امل��دي��ري��ة  قامت  أن  وأوض����ح 
بالتفتيش على 181 منشآت ) دوري نهاري ( وعمل 13 حملة 
 ، أخ��رى  وليلية على 136 منشأة  نهارية  تفتيش شامل  نهارية 
والصحة  السامة  مجال  ع��ن  ،  أما  عمالية  ش��ك��اوى   3 وبحث 
املهنية فقد قامت بالتفتيش على 42 منشأة ، وإعادة التفتيش 

على 63 منشأة أخرى.
وفى مجال عاقات العمل ، تلقت املديرية 6 شكوى عمالية  
استخرجت  ك��م��ا   ، العمالية  للمحكمة  جميعها  وإح��ال��ت��ه��ا   ،
املديرية 532 شهادة قياس مستوى مهارة منها 2 لذوي الهمم 

والعزمية ، وإصدار 500 رخصة مزاولة مهنة ل� 500 عامل  .
أما فى مجال التدريب املهني ، مت االنتهاء من دورة تدريبية 
ل����  16  م���ت���درب���ًا ع��ل��ى ال��ت��ف��ص��ي��ل واخل���ي���اط���ة، مب���رك���ز ت��دري��ب 

املحمودية  بأسوان .

أسوان :

 صرف 73 ألف جنيه
 للعمالة غير المنتظمة  

76

محمد عبد الوهاب

ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة مبحافظة 
دمياط بتعيني 512 شابًا ، منهم 4 شباب من 

م��ن��ش��آت  يف  اخل���اص���ة   اإلح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
القطاع اخلاص واالستثمارى  من خال 
شهادات القيد  املرتدة »كعب العمل«، من 
مكاتب التشغيل ،  وبلغ املسجلني بها 683 
شابًا ،  كما مت استخراج 717 شهادة قياس 

مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة املهنة.  
املديرية قامت يف مجال  إن  الوزير:  وقال 

التفتيش العمالي بالتفتيش على 195 منشأة 
بنظام ال���دوري واحل��م��ات ، واإلع���ادة على 108 
منشآت أخرى ، وأسفر التفتيش عن حترير 11 

محضرًا ، وبحث 3 شكاوى .
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى االطروش مدير املديرية ، أشارت 
أنه يف مجال السامة والصحة املهنية قامت  املديرية  خال  فيه إلى 
شهر أبريل  املاضي  بالتفتيش على 188 منشأة ، وإعادة التفتيش على 
118 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن حترير 40 محضر سامة وصحة 
مهنية ، وعمل 20 مذكرة غلق إداري ، وعمل 5 ندوات توعية ،  فضاً عن 
، و 2  تلقى 47 شكوى ومت إتخاذ إج��راء قانوني حيال 18 شكوى منهم 

شكوى منها مستوفاة ، و 27 شكاوى مازالت حتت البحث والدراسة  .
أما فى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة صحيًا و إجتماعيًا حيث 
االجتماعية  للرعاية  جنيه   2000 منح  بلغت  بصرف  امل��دي��ري��ة  قامت 

لعامل من املسجلني باملنظومة .
وفى مجال التدريب املهنى ، قامت املديرية بعمل دورة تدريبية على 
مهنة كهرباء املنازل ل� 10 متدربني ، و دورة تدريبية على مهنة التفصيل 
واحلياكة ل� 10 متدربات بوحدة التدريب املتنقلة بقرية أبو راشد ، كما 
يتم التدريب على مهنة التفصيل واحلياكة ل� 15 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 - 19(، تابعت املديرية التفتيش على 415 منشأة من 

خال مكاتب السامة والصحة املهنية التفتيش العمالي.

دمياط:

 تحرير  40  محضراوغلق 20 
منشأة مخالفة للقانون

منى االطروشي

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة 
الوادي اجلديد  بتعيني  19  شابا  ، مبنشآت 
خال  من   ، واالستثماري  اخل��اص  القطاع 
ش����ه����ادات ال��ق��ي��د امل����رت����دة » ك��ع��ب ال���ع���م���ل« ، 
مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضا 
عن تسجيل  74 من راغبى العمل، وتوفير 3 

فرص عمل .
املديرية باستخراج 35 شهادة  كما قامت 
قياس مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة املهنة 
، أما يف مجال عاقات العمل، فقد تلقت 7 

 ، منها  ش��ك��وى  تسوية  مت   ، عمالية  ش��ك��اوى 
ومت إحالة شكوى منها للمحكمة العمالية 
 4 إل���ى   م��ن��ه��ا،  باإلضافة  ش��ك��وى  ، وحفظ 

شكاوي ما زالت حتت البحث والدراسة.
ول��ف��ت ال��وزي��ر إل���ى أن���ه ف��ى م��ج��ال رع��اي��ة 
وصحيًا   إجتماعيًا  املنتظمة  غير  العمالة 
الفئة  لتلك  ب��ص��رف منحًا  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت 
م��ن  ع����ام����اً  ل����� 22  أل������ف ج���ن���ي���ه  ب���ل���غ���ت 46 

املسجلني باإلدارة.
وقال أحمد حسني طليب  مدير املديرية  

- يف تقريره للوزير عن  ما مت إجنازه خال  
أبريل  املاضي- إن املديرية قامت يف مجال 
ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع���ل���ى 202   ، ال���ع���م���ل  ت��ف��ت��ي��ش 
منشأة ، دوري وحمات ، وأسفر عن حترير 
، وعمل 2  ندوة  محضرين ملنشآت مخالفة 
ت��وع��ي��ة ب����اإلج����راءات االح���ت���رازي���ة وق��وان��ني 
ال��ع��م��ل ، وف����ى م���ج���ال ال���س���ام���ة وال��ص��ح��ة 
 ، منشأة   48 على  بالتفتيش  قامت  املهنية  
وإعادة التفتيش على 49 ، أسفر عن حترير 
3 ح��م��ات تفتيشية  ب���  وال��ق��ي��ام  4 محاضر، 

تعيين 19 شابًا ..والتفتيش على 202 منشأةالوادي  الجديد :
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  ق��������ام��������ت م��������دي��������ري��������ة 
ال����������ق����������وي ال�����ع�����ام�����ل�����ة 

فية  ملنو ا فظة  مبحا
بتعيني  2079  شابًا 
ب���ي���ن���ه���م  19  م������ن   ،
ذوى  م��������������������������������ن 
مبنشآت  ال����ق����درات، 

ال�����ق�����ط�����اع اخل�������اص 
وذلك   ، واالستثماري 

م��������ن خ����������ال ش������ه������ادات 
العمل«  »كعب  املرتدة  القيد 

التابعة  التشغيل  من مكاتب 
عن تسجيل  فضا  للمديرية، 

5032  شابا باحثًا عن العمل .
وأوضح على حامد الزقم  مدير  املديرية - يف تقريره  
، إلى أن  للوزير -عن  ما مت إجن��ازه خال أبريل املاضي 
املهارة  املديرية استخرجت 1973 شهادة قياس  مستوى 

، وترخيص مزاولة احلرفة للعمال علي املهن املختلفة.
إل��ي أن املديرية قامت من خ��ال إدارة العمالة  وأش��ار 
غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة ب���ص���رف م��ن��ح ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة 
املسجلة باملديرية بلغت 28 ألف جنيه ل� 11 عامل ، منها 
8 آالف جنيه منح مولود ل� 4 عمال ، و 3 منح زواج مببلغ 
األق���ارب مببلغ 2000  أح��د  وف���اة  ، ومنحة  9 آالف جنيه 
جنيه، كما مت صرف رعاية صحية ل� 3 عمال مببلغ 9000 

جنيه .
ويف مجال التفتيش العمالي، مت التفتيش على  853 
وأس��ف��ر   ،  2003 لسنة   12 ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  لتنفيذ  م��ن��ش��أة 
للقانون  ، أما  مخالفة  ملنشآت  محضر   103 حترير  عن 
امل��ه��ن��ي��ة، مت التفتيش  وال��ص��ح��ة  ال��س��ام��ة  م���ج���ال  ف���ى 
االحترازية  اإلج���راءات  تنفيذ  ملتابعة  منشأة  علي  313 
والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا املستجد 
ع���ن حت���ري���ر  152  ال��ت��ف��ت��ي��ش  وأس���ف���ر   ،  )19 - )ك���وف���ي���د 

محضرًا  للمنشآت املخالفة .

 المنوفية:

تعيين 2079 شابًا.. منهم 19 
من ذوي القدرات

على حامد الزقم

ق�����ام�����ت م����دي����ري����ة ال�����ق�����وي ال���ع���ام���ل���ة 
م��ن  ب��ت��ع��ي��ني  1551  ش����اب����ًا  ب���ال���ب���ح���ي���رة 
م��خ��ت��ل��ف امل����ؤه����ات م���ن ب��ي��ن��ه��م 29 من 
القطاع  مبنشآت  وال��ع��زمي��ة  الهمم  ذوي 
اخل������اص واالس����ت����ث����م����اري ب���امل���ح���اف���ظ���ة ، 
م��ن خ��ال ش��ه��ادات القيد امل��رت��دة »كعب 
العمل«، وتسجيل 3590 من راغبي العمل 
، فضاً عن إستخراج 113 شهادة قياس 

مستوى املهارة ورخصة مزاولة املهنة .
كما  قامت  املديرية بتسجيل 

م��ن��ت��ظ��م  غ���ي���ر  ع���ام���ل   252
العمالة  ب��وح��دة  ج��دي��د 

ع�����ن ص���رف  ، ف����ض����اً 
م�����ن�����ح�����ًا ل����ل����رع����اي����ة 
لتلك  االجتماعية 
ال���ف���ئ���ة ب�����واق�����ع 12 
م������ن������ح������ة م�������ول�������ود 
أل��ف   24 ب��إج��م��ال��ي 

م��ن��ح   3 و   ، ج����ن����ي����ه 
زواج مببلغ 9 آالف 
م��ن��ح   5 و   ، ج���ن���ي���ه 
وف���اة أح���د األق���ارب 
آالف   10 مب����ب����ل����غ 

 10 مببلغ  عامل  وف��اة  ومنحة  جنيه  ، 
ل�  ت���وأم  م��ول��ود  ومنحتى   ، جنيه  آالف 
،  ليصل  2 عمال مببلغ 6 آالف جنيه 
إج��م��ال��ي م��ا مت ص��رف��ه ع��ل��ى ال��رع��اي��ة 
ل����� 23  االج���ت���م���اع���ي���ة 59  أل�����ف ج��ن��ي��ه 
إلى  ، باإلضافة  املسجلني  من   ً عاما 
لعامل  الصحية  للرعاية  صرف منح 
مببلغ  صغرى  جراحية  عملية  لعمل 
، فضاً عن ص��رف منحة  1000 جنيه 
عيد العمال ل� 7123 عاماً بإجمالي 3 

مايني و 561 ألفًا و 500 جنيه .
وأض����������اف ال����س����ي����د اخل����ط����ي����ب م���دي���ر 
امل��دي��ري��ة - يف ت��ق��ري��ره ل��ل��وزي��ر ع��ن م��ا مت 
إجنازه خال أبريل املاضي - أن املديرية 

ق���ام���ت يف م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ع��م��ال��ي 
دوري  م���ن���ش���أة   466 ع���ل���ى  ب���ال���ت���ف���ت���ي���ش 
، وأسفر عن حترير 9 محاضر  وحمات 
ل��ل��م��ن��ش��آت امل��خ��ال��ف��ة ، وع���ق���د 5 ن����دوات 

توعية عمالية.
أم������ا يف م����ج����ال ال���س���ام���ة وال���ص���ح���ة 
امل��ه��ن��ي��ة ف���ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش 
وأسفر   ، وحمات  دوري  منشأة  على  72 
 ، ملنشآت مخالفة  محضرين  حترير  عن 
وبحث 6 شكاوى يف نفس املجال ، 
والتفتيش على 390 منشأة 
مل����ت����اب����ع����ة اإلج��������������راءات 
االح�����ت�����رازي�����ة، ون��ش��ر 
ال��������وع��������ى ال����ك����ام����ل 
ل��ل��ع��م��ال م����ن أج���ل 
ف��ي��روس  مواجهة  

كورونا املستجد .
وأوض��������ح م��دي��ر 
امل������دي������ري������ة أن��������ه يف 
مجال عاقات العمل 
تلقت املديرية 20 شكوى 
، مت تسوية 10 منها  عمالية 
و إحالة 3 شكاوى للمحكمة   ، ودي��ًا 
 ، ، و مت ح���ف���ظ ش���ك���وت���ان  ال���ع���م���ال���ي���ة 
و 5 ش����ك����اوي م����ا زال������ت حت����ت ال��ب��ح��ث 

والدراسة .
، قامت  املهني  ال��ت��دري��ب  وف��ى مجال 
مبركز  تدريبية  دورات   4 بعقد  املديرية 
امل��ه��ن��ي ب��ح��وش عيسى ، على  ال��ت��دري��ب 
والتطريز   ، واحل��ي��اك��ة  التفصيل  مهن 
اآلل���ي وامل��ش��غ��والت ال��ي��دوي��ة ، وامل��اب��س 
اجل�����اه�����زة ، وال����ت����ب����ري����د وال���ت���ك���ي���ي���ف ، 
انتهت  ك��م��ا   ، م��ت��درب  اس��ت��ف��اد منها 37 
التدريب  بوحدة  تدريبية  دورات   3 من  
املتنقلة على مهنة التفصيل واحلياكة 
، وكهرباء التوصيات ، استفاد منها 30 

متدرب ومتدربة .

السيد اخلطيب

 تعيين 1551   شابًا.. منهم البحيرة: 
29 من ذوى الهمم والعزيمة 

 2 وب���ح���ث  ميدانية ،  ق��ي��اس��ات   10 وع���م���ل   ،
شكوي .

وأوض�����ح م���دي���ر امل���دي���ري���ة، أن����ه يف م��ج��ال 
م���ن دورة  االن���ت���ه���اء  ، مت  امل��ه��ن��ي  ال���ت���دري���ب 
على  الفتيات  م��ن  م��ت��درب��ات   10 ل���  تدريبية 
مهنة جنارة االرابيسك ، و االنتهاء من دورة 
الكهرباء  ع��ل��ى مهنة  ش��ب��اب   10 ل���  ت��دري��ب��ي��ة 
إدارة الصناعات  التوصيات  بالتنسيق مع 
دورة  تنفيذ  مت  ك��م��ا   ، باملحافظة  احل��رف��ي��ة 
تدريبية ل� 15 شاب على مهنة حلام الكهرباء 
م��ه��ن��ة  ع���ل���ى  ت���دري���ب���ي���ة  دورة  ت��ن��ف��ي��ذ  مت  و   ،
شاب   14 ل���  ب��اط  مبركز  الصحية  السباكة 
ال���دورة التدريبية على  ، و مت االن��ت��ه��اء م��ن 

ب��اري��س  مب��رك��ز  واخل��ي��اط��ة  التفصيل  مهنة 
متدربة   15 ل�  تدريبية  ودورة   ، متدربة   15 ل� 
ع��ل��ى م��ه��ن��ة ص��ن��اع��ة ال��س��ج��اد وال��ك��ل��ي��م ، و 
فضاً   ، الفرافرة  اليدوية مبركز  املشغوالت 
ع���ن دورة ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى م��ه��ن��ة امل��ش��غ��والت 
ل�   ) ) موط  الداخلة  اليدوية مبركز تدريب 

15 متدربة  .  
 ويف مجال التفتيش على املنشآت للتأكد 
تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية 
من انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 
19( ، مت متابعة  180 منشأة من املنشآت ذات 
الكثافة العمالية من خال مكاتب السامة 

والصحة املهنية التفتيش العمالي.
أحمد حسني طليب
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تعيين 801  شابًا  وتحرير 112 محضرًا لمنشآت مخالفة 
العاملة مبحافظة  القوي   قامت مديرية 

امل���ن���ي���ا  ب����ت����ع����ي����ني 801  ش�����اب�����ًا مب��ن��ش��آت 
ال��ق��ط��اع اخل����اص واالس��ت��ث��م��اري 

، وذل������ك م����ن خ�����ال ش���ه���ادات 
القيد املرتدة  »كعب العمل« 

التابعة  التشغيل  مل��ك��ات��ب 
للمديرية ، وذلك من بني 
املسجلني  العمل  راغ��ب��ى 
ب���ه���ذه امل���ك���ات���ب وع���دده���م 

5637 شابًا .
وق����������ال ول�����ي�����د اإلم����������ام  

امل��دي��ري��ة - يف تقريره  م��دي��ر 
ال�����ش�����ه�����ري ل������ل������وزي������ر- إن��������ه يف 

املهنية  والصحة  السامة  مجال 
ق�����ام�����ت امل������دي������ري������ة خ��������ال ش��ه��ر 
أب���ري���ل امل���اض���ى ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش على 

حمات   9 ب�  القيام  عن  فضا  منشأة  ،   431
محضرًا   112 حترير  عنها  وأسفر  تفتيشية، 

سامة وصحة مهنية و 12 حالة غلق إداري 
و6  ندوات توعية ) إعرف - إحمي نفسك 
ب���ح���ث 76 ش��ك��وى  ع����ن  ف���ض���اً   ،  )
م����ن خ�����ال امل���ك���ات���ب ال��ت��اب��ع��ة 

للمديرية .
ك��م��ا ق��ام��ت امل��دي��ري��ة يف 
م��ج��ال ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ، 
تدريبية  12  دورة  بتقييم 
املهنى  ال��ت��دري��ب  مب���راك���ز 
ال����ت����اب����ع����ة ل����ل����م����دي����ري����ة ، 
املتنقلة  ال��ت��دري��ب  ووح����دة 

املوجودة بقرى املحافظة.
العمالة  رع��اي��ة  م��ج��ال  وف���ى 
وصحيًا  إجتماعيًا  املنتظمة  غير 
، قامت املديرية بصرف 15 منحة 
م��ول��ود ج��دي��د ب��إج��م��ال��ي 30 أل��ف 
جنيه ، و 8 منح زواج ب� 24 ألف جنيه ، و 3 منح 
وفاة أقارب من الدرجة األولي مببلغ 6 آالف 

جنيه ، و 2 منحة وفاة عامل ، باالضافة إلى 
عمليات   - ع��اج   ( الصحية  الرعاية  تقدمي 
ل��� 5 ع��م��ال م��ن املسجلني  جراحية ص��غ��رى ( 

باإلدارة .
ال��ع��م��ال��ي، فقد  التفتيش  أم���ا ع��ن م��ج��ال 
منشأة   389 على  بالتفتيش  املديرية  قامت 
دورى وحمات يعمل بها 2615 عاماً ، وأسفر 
مخالفة  محضر   118 حترير  ع��ن  التفتيش 
،  كما  ت��وع��ي��ة  ن����دوة  ال��ع��م��ل  ،وعمل  ل��ق��ان��ون 
تلقت املديرية 13 شكوى عمالية ، مت تسوية 
زال��ت  ، و 2 شكوى أخ��رى م��ا  11 شكوى منها 

حتت البحث.
أم������ا ع�����ن م���ت���اب���ع���ة ت���ط���ب���ي���ق اإلج�����������راءات 
االحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا 
امل��س��ت��ج��د ، ف��ق��د ق��ام��ت امل��دي��ري��ة م���ن خ��ال 
مكاتب السامة  والصحة املهنية والتفتيش 
ال��ع��م��ال��ي ، ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى وم��ت��اب��ع��ة 200 

منشأة .
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المنيا :

  قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة 
سوهاج بتعيني 594 شابًا من حملة املؤهات 
ال��ع��ل��ي��ا وامل��ت��وس��ط��ة وب�����دون م���ؤه���ل مب��ن��ش��آت 
ال���ق���ط���اع اخل�������اص واالس����ت����ث����م����اري ، م��ن��ه��م 
من  وذل����ك  اخلاصة،   ال���ق���درات  ذوى  م���ن   19
العمل« ،  املرتدة  »كعب  القيد  شهادات  خال 
املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية 
، فضا عن توفير 139 فرصة عمل منهم 19 

من ذوي الهمم والقدرات .
العاملة محمد سعفان:  القوى  وزير  وقال 
تدريبية  دورات   10 بتنفيذ  قامت  املديرية  إن 
مب���رك���ز ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي ب���س���وه���اج وط��ه��ط��ا 
والكوثر ، على عدد من املهن التي يحتاجها 
س���وق ال��ع��م��ل وه���ى : ال��ت��ف��ص��ي��ل و احل��ي��اك��ة ، 
صيانة  مهنة  و   ، والتكييف  التبريد  مهنة  و 
امل���ح���م���ول  ، وال���ط���اق���ة ال��ش��م��س��ي��ة وص��ي��ان��ة 
وامل��ش��غ��والت  استفاد منها    ، احل��اس��ب اآلل���ي 

142 متدربًا .
ق���ام���ت  امل�����دي�����ري�����ة  أن  وأوض�����������ح  ال�������وزي�������ر 
وحمات  دوري  منشأة   725 على  بالتفتيش 
، وأس��ف��ر عن  ن��ه��اري��ة ول��ي��ل��ي��ة  تفتيش ش��ام��ل 
حترير 19 محضرًا ، وعمل 5  ندوات توعية يف 

مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 
، كما مت عقد ندوتني مفاوضة جماعية ، و 4 
ندوات زيادة اإلنتاج ، و ندوتان توعية بأضرار 

السموم البيضاء .
وت��اب��ع ال��دك��ت��ور ه��ش��ام أحمد 

أب��و زي��د  مدير امل��دي��ري��ة - يف 
ت����ق����ري����ره ل����ل����وزي����ر ع�����ن م��ا 
مت إجن�����������ازه خ�������ال ش��ه��ر 
أب����ري����ل  امل�����اض�����ي- أن�����ه مت 
ج��ن��ي��ه  أل������ف   225 ص������رف 
ل��ل��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ل� 

98 عاما منهم ، 66 منحة 
أل��ف  ب��إج��م��ال��ى 132  م���ول���ود 

جنيه ،  27 ألف جنيه ل� 9 عمال 
منحة زواج ، و 46 ألف جنيه منح 

وفاة أحد االقارب ل� 23 عامل  .
ل��� 817  رع��اي��ة صحية  م��ن��ح  كما مت ص���رف 
عمال بإجمالى 119 ألفًا و808 جنيه ، فضاً 
باملنظومة  ج��دي��دًا  ع��ام��اً   138 تسجيل  ع��ن 

وعمل كارنيهات لهم .
املديرية قامت باستخراج 597  أن  وأض��اف 
شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة 

حرفة ، وتلقى 13 شكوى ، مت تسوية شكوتني 
منها ، وإحالة  13 شكوى للقضاء ، ومت حفظ 
ش��ك��وى منها، وتبقى ش��ك��وى واح���دة م��ا زال��ت 

حتت البحث والدراسة .
ال����س����ام����ة  م������ج������ال  يف  أم���������ا 
قامت  ف��ق��د  املهنية  وال��ص��ح��ة 
ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش على  امل���دي���ري���ة 
وإع�����������ادة   ، م�����ن�����ش�����أة   327
التفتيش على 574 منشآت 
التفتيش  وأس��ف��ر   ، أخ���رى 
ع���ن حت��ري��ر 106 م��ح��ض��رًا 
، وإع����ط����اء م��ه��ل��ة ق��ان��ون��ي��ة 
ل������ 484 م��ن��ش��أة أخ����رى إلزال���ة 
املخالفات التي مت إنذارها بها ، 
فضاً عن بحث 22 شكوى ومنح 

5 تراخيص  .
للتأكد  املنشآت  على  التفتيش  مجال  ويف 
م���ن ت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة اإلج���������راءات االح���ت���رازي���ة 
املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  من  للوقاية 
التفتيش  امل��دي��ري��ة  ت��اب��ع��ت   ،)19  - )ك��وف��ي��د 
على 1264 منشأة من خال مكاتب السامة 

والصحة املهنية والتفتيش العمالى .

وليد اإلمام

سوهاج :

 تعيين 594 شابًا .. منهم 19 من ذوى القدرات

د.هشام أحمد أبو زيد
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ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة مبحافظة 
وذل���������ك يف  ش������اب������ًا،   412 ب���ت���ع���ي���ني  ب����ورس����ع����ي����د 
م��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع اخل����اص م���ن خ���ال ش��ه��ادات 
القيد  املرتدة »كعب العمل« ، منهم 33 من ذوى 
ال���ق���درات مت إب����رام ع��ق��ود ع��م��ل ل��ه��م م��ن خ��ال 
إدارة خدمة املواطنني باملديرية ، وبلغ املسجلني 
للمديرية  419 شابًا  التابعة  التشغيل  مبكاتب 
 ، م���ن ذوى اإلح���ت���ي���اج���ات اخل���اص���ة  م��ن��ه��م 14 
فضاً عن إستخراج 694 شهادة قياس مستوى 

مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.
العمل  املديرية يف مجال عاقات  تلقت  كما 
69 شكوى ، مت تسوية 4 شكاوي، وحفظ 21 منها 
، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 
41 شكوى حتت البحث وال��دراس��ة  ، كما قامت 
املنتظمة  غير  للعمالة  منحًا  بصرف  املديرية 
املسجلة باملديرية لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا 
، حيث مت صرف 12 ألف جنيه ل� 4 عمال منحة 
و   ، و 3 منح مولود مببلغ  6 آالف جنيه   ، زواج 
2 منحة وف��اة عامل مببلغ 20 ألف جنيه ، و10 
آالف جنيه منح وفاة ألحد األقارب ل� 5 عمال ، 
و صرف 5 آالف جنيه للرعاية الصحية لعامل ،  
ليصل إجمالى ما مت صرفه 53 ألف جنيه ل� 15 

عاماً من املسجلني باملديرية .
 وأشار السيد السنجابي مدير املديرية - يف 
ت��ق��ري��ره ل��ل��وزي��ر ع���ن إجن�����ازات امل��دي��ري��ة خال  
أن  املديرية  قامت  إل���ى  امل��اض��ى-  ش��ه��ر  أبريل 
بالتفتيش من خال مكاتب التفتيش العمالي 
 ، وح���م���ات  ن���ه���اري  دوري   ، م��ن��ش��أة   442 ع��ل��ى 
، وعقد  أس��ف��ر ع��ن حت��ري��ر 51 م��ح��ض��رًا عماليًا 
فضاً  عامل،   63 منها  استفاد  توعية  4 ندوات 
ع���ن ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 153 م��ن��ش��أة م���ن م��ك��ات��ب 
السامة والصحة املهنية ، أسفر عن حترير 21 
الشتراطات السامة  أخري مخالفة  محاضر 
والصحة املهنية فضاً عن عقد 7 ندوات توعية 
يف مجال مخاطر بيئة العمل ل� 250 عامل مع 
إتخاذ كافة اإلج��راءات اإلحترازية للوقاية من 

فيروس كورونا املستجد .
أما يف مجال التدريب املهني ، انتهت املديرية 
ع��ل��ى مهنة  م���ت���درب���ات   9 ل����  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  م���ن 
املتنقلة  ال��ت��دري��ب  ب��وح��دة  واحل��ي��اك��ة  التفصيل 
امل��وج��ودة بحي ال��زه��ور ، 
وج����اري ع��ق��د 2 دورة 
ت�����دري�����ب�����ي�����ة ع���ل���ى 
م�����ه�����ن ص����ي����ان����ة 
امل�����������ح�����������م�����������ول 
و   ، وال����������������دش 
اخل���������ي���������اط���������ة 
ل�  وال��ت��ف��ص��ي��ل 

24 متدرب.

بورسعيد :

الغربية :

إصدار 694 شهادة 
قياس المهارة 
ومزاولة المهنة

السيد السنجابي

 اإلسكندرية :

تعيين 4442  شابًا ..  بينهم 27 من ذوي القدرات
ق�������ام�������ت م�������دي�������ري�������ة ال���������ق���������وي ال�����ع�����ام�����ل�����ة 
ش��اب��ًا  مبحافظة اإلسكندرية بتعيني 4442 
وال����ع����زمي����ة   ،  ذوى ال����ه����م����م  م����ن  ،  منهم  27 
مب��ن��ش��آت ال���ق���ط���اع اخل�����اص واالس���ت���ث���م���اري ، 
املرتدة  »كعب  القيد  وذل��ك من خال شهادات 
ال��ت��ش��غ��ي��ل  مب���ك���ات���ب  امل��س��ج��ل��ني  العمل« ،من 
 498 و  آالف   8 وع���دده���م  ل��ل��م��دي��ري��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
راغب عمل منهم 30 من ذوي القدرات ، فضا 
م��دن  ب��ش��رك��ات  ع��م��ل  ت��وف��ي��ر 498  فرصة  ع���ن 

املحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.
السامة  م��ج��ال  يف  بالتفتيش  ق��ام��ت  ك��م��ا 
م��ن��ش��أة،   دوري  ع��ل��ى 369  امل��ه��ن��ي��ة  وال��ص��ح��ة 

، وأس��ف��ر ع��ن حترير 338 محضر  وح��م��ات 
ل���ل���م���ن���ش���آت امل����خ����ال����ف����ة ل���ل���س���ام���ة 

إعطائها  بعد  املهنية  والصحة 
امل����ه����ل����ة ال����ق����ان����ون����ي����ة إلزال�������ة 

ل�  وإعطاء مهلة  املخالفات، 
152 منشأة أخرى لتوفيق 

أوضاعها .
سعيد   وأش������ار ي������اس������ر 
مدير املديرية - يف تقريره  

ل��ل��وزي��ر عن  م���ا مت إجن���ازه 
املاضي- إلي  أب���ري���ل  خ����ال 

شكوى    136 تلقت  املديرية  أن 
إل������ى 105  ب����اإلض����اف����ة  ج������دي������دة، 

ش��ك��وى م��رح��ل��ة م���ن ش��ه��ر م���ارس ، 
م��ن��ه��ا،  ش����ك����وى  ب���ح���ث  141  ومت 
 ، ش��ك��وى  مستوفاة   54 أن  وت��ب��ني 

ثبت  التي  محضرًا  للمنشآت   87 حترير  ومت 
بها، وتبقى 100 شكوى حتت  وج��ود مخالفات 

البحث والدراسة .
أما يف مجال التفتيش العمالي فقد قامت 
املديرية بالتفتيش على 498 منشأة ، وعمل 32 
، وأسفر  حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية 
شكوى   142 وبحث   ، محضرًا   186 حترير  ع��ن 
عمالية ، وعمل ندوة لتوعية العاملني بالقطاع 

اخلاص .
وتابع مدير املديرية، أنه يف مجال تراخيص 
ع���م���ل األج�����ان�����ب ق����ام����ت امل����دي����ري����ة ب��ت��ج��دي��د 
96 ترخيص ، واستخراج تراخيص ألول مرة ل� 
والقرارات  العمل  ، وفقا لقانون  16 أجنبي 
الوزارية املنفذة التي تنظم تشغيل 
األج������ان������ب ع����ل����ى أس��������اس ع����دم 
الوطنية  ال��ع��م��ال��ة  م��زاح��م��ة 
ب��امل��ث��ل، وتنفيذ  وامل��ع��ام��ل��ة   ،

االتفاقيات والتعاقدات.
وف����ى م���ج���ال ال��ت��دري��ب 
امل��ه��ن��ي ، ق���ام���ت امل��دي��ري��ة 
ت��دري��ب��ي��ة يف  دورات  ب��ع��م��ل 
التحويلي  التدريب  مجال 
ل��� 82 م��ت��درب��ًا ، ب��إج��م��ال��ى 7 
املهني  التدريب  مبراكز  دورات 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة ، ك��م��ا ق��ام��ت 
ق��ي��اس  ش���ه���ادة   1248 باستخراج  
رخ��ص��ة   1078 و   ، امل���ه���ارة  م��س��ت��وى 

مزاولة احلرفة.

ياسر سعيد

ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة مب��ح��اف��ظ��ة ال��غ��رب��ي��ة 
اخل����اص  ال���ق���ط���اع  م���ن���ش���آت  يف  ش�����اب�����ًا،   2041 ب��ت��ع��ي��ني 
من  والعزمية،  ذوي الهمم  من   39 منهم  واالستثماري، 
خال شهادة القيد املرتدة »كعب العمل«،  من املسجلني  
، كما مت  بلغوا  3786  شابًا  والذين  التشغيل،  مبكاتب 

توفير 845  فرصة عمل .
1101  ترخيص  امل���دي���ري���ة ب��اس��ت��خ��راج    ق��ام��ت  ك��م��ا 

للعمال  املهارة  مستوى  قياس  وشهادات  احلرفة،  مزاولة 
يف  متدرجا  بتخريج  25  قامت  كما   ، واحلرفيني  املهنيني 
مجال التدرج املهني، وإحلاق 71 مبنشآت القطاع اخلاص .

امل��دي��ري��ة - م��ن خ��ال تقريره   وأوضح فتحي دس��وق��ي مدير 
للوزير عن اجن��ازات املديرية خال أبريل املاضي - أن املديرية 

قامت يف مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 540 منشآت ) دوري - حمات( ، وإعادة 
، وتلقي 14 شكوي من  ، وأسفر عن حترير 44 محضرًا  التفتيش على 225 منشأة أخ��رى 
زالت  ، وتبقى 10 شكاوي ما  ، مت بحث 4 شكاوى منها  خال بوابة الشكاوي اإللكترونية 

حتت البحث ، فضاً عن بحث 55 شكوى أخرى قدمت ورقيًا.
وأشار مدير املديرية إلى أنه يف مجال رعاية العمالة غير املنتظمة إجتماعيًا وصحيًا 
، قامت املديرية بصرف 4 منح مولود ب�  8000 جنيه ، و4 منحة إلجراء عمليات جراحية 

مببلغ 2000 جنيه ، ورعاية صحية  ل� 15 عامل مببلغ 3000 جنيه.
منشأة   776 على  بالتفتيش  املديرية  قامت  املهنية  والصحة  السامة  مجال  ف��ى  أم��ا 
وإعادة التفتيش على 756 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن حترير 31 محضرًا للسامة 
والصحة املهنية ، وإعطاء مهلة قانونية ل� 654 منشأت إلزالة املخالفات ، وبحث 64 شكوى 
اإلج���راءات  أخ��رى يف مجال تطبيق  التفتيش على 566 منشأة  ، كما مت  املجال  يف نفس 

االحترازية ضد انتشار فيروس كورونا املستجد ) كوفيد - 19( 

فتحى دسوقي
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مبحافظة  العاملة  القوي  قامت  مديرية 
م�����ن ح��م��ل��ة  ب���ت���ع���ي���ني 721 ش����ب����اب  أس�����ي�����وط 
امل���ؤه���ات ال��ع��ل��ي��ا وامل��ت��وس��ط��ة وب�����دون م��ؤه��ل 
مب��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع اخل����اص واالس���ت���ث���م���اري ، 
منهم 6 من ذوى القدرات اخلاصة ،  وذلك من 
العمل« ،  املرتدة  »كعب  القيد  شهادات  خال 
 1903 وب��ل��غ��وا   ، التشغيل  مبكاتب  املسجلني 
ش��اب��ًا ، ف��ض��ا ع��ن إص����دار 392 ش��ه��ادة قياس 

مستوى املهارة، وكارنيه مزاولة احلرفة .
وأوضح حازم على حسن مدير املديرية يف 

تقريره للوزير عن ما مت إجنازه خال شهر 
أبريل املاضي ، عن قيام املديرية بصرف 

منحًا للعمالة غير املنتظمة لرعايتهم 
 18 مبلغ  ب��واق��ع   ، وص��ح��ي��ًا  إجتماعيًا 
ألف  جنيهًا ، ل� 7 عمال من املسجلني 
ب���ال���وح���دة ، ف���ض���اً ع���ن ت��س��ج��ي��ل 119 

عامل جديد و إصدار كارنيهات لهم.
امل����دي����ري����ة  بالتفتيش  ق����ام����ت  ك���م���ا 

ال�����دوري واحل���م���ات ف���ى م��ج��ال ال��س��ام��ة 
بالتفتيش على 158 منشأة  املهنية  والصحة 
محضرًا   65 حت��ري��ر  ع��ن  التفتيش  وأس��ف��ر   ،
ل��ل��س��ام��ة وال���ص���ح���ة امل��ه��ن��ي��ة ،  وف����ى م��ج��ال 
 1247 على  التفتيش  مت  العمالى  التفتيش 
م��ن��ش��أة ، وب��ح��ث 3 ش��ك��اوى ، وع��ق��د 3 ن����دوات 
ت���وع���ي���ة يف م���ج���ال امل����ف����اوض����ة اجل���م���اع���ي���ة و 
م��ج��ال ع��م��ل ال��ط��ف��ل ، ب��اإلض��اف��ة إل���ى  تلقى 

11  شكوى  مت تسويتها وديًا بالكامل.
للتأكد  املنشآت  على  التفتيش  مجال  ويف 
للوقاية  االحترازية  اإلج���راءات  كافة  تطبيق 
)كوفيد  املستجد  ك��ورون��ا  فيروس  انتشار  من 
 158 ع��ل��ى  التفتيش  امل��دي��ري��ة  ت��اب��ع��ت   ،)19  -
والصحة  السامة  مكاتب  خ��ال  م��ن  منشأة 

املهنية التفتيش العمالي.

القاهرة :

بني سويف :

مبحافظة  العاملة  ال��ق��وي  مديرية  قامت 
من   73 منهم   ، ش��اب��ًا  بتعيني 5784   ال��ق��اه��رة 
ال��ق��ط��اع  ، مب��ن��ش��آت  وال���ع���زمي���ة  ال��ه��م��م  ذوى 
اخل�����اص واالس���ت���ث���م���اري ، وذل�����ك م���ن خ��ال 
شهادات القيد املرتدة  »كعب العمل« ، مبكاتب 
ال��ت��ش��غ��ي��ل ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة ، وب���ل���غ ع��دد 
امل��س��ج��ل��ني م��ن راغ��ب��ى ال��ع��م��ل ب��ت��ل��ك امل��ك��ات��ب 

16713 شابًا.
تراخيص  م��ج��ال  امل��دي��ري��ة يف  ق��ام��ت  كما  
ترخيص    280 ب��إس��ت��خ��راج  األج���ان���ب،  ع��م��ل 
التجديد  ، فضا عن  األج��ان��ب  جديد لعمل 
ل� 170  أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات 
األجانب  تنظم تشغيل  التي  املنفذة  الوزارية 

الوطنية  العمالة  مزاحمة  ع��دم  أساس   على 
، وامل���ع���ام���ل���ة ب���امل���ث���ل، وت���ن���ف���ي���ذ االت���ف���اق���ي���ات 
وال��ت��ع��اق��دات ، ك��م��ا ق��ام��ت ب��اس��ت��خ��راج 3105 
شهادة قياس مستوى املهارة ، و 3084 رخصة 

مزاولة املهنة.
املديرية  مدير  ال��غ��م��راوي  مدحت  وأوض���ح 
م����ا مت إجن�����ازه  ع����ن   ل���ل���وزي���ر  ت���ق���ري���ره   - يف 
 990 تلقت   املديرية  -أن  املاضي  أبريل  خال 
 ، ودي���ًا  ش��ك��وى، منها 151 شكوى مت تسويتها 
العمالية  للمحكمة  شكوى   249 إحالة   ومت 
املنشآت  القانونية ض��د  وات��خ��اذ اإلج����راءات   ،
التي يعملون بها ، كما مت حفظ 125 شكوى 
، وإح���ال���ة 28 ش���ك���اوى جل��ه��ات أخ����ري ط��ب��ق��ًا 

ش���ك���وى حت��ت  وت���ب���ق���ى 460    ، ل���اخ���ت���ص���اص 
البحث والدراسة .

أما يف مجال التفتيش العمالي فقد قامت 
دوري  منشأة   232 على  بالتفتيش  امل��دي��ري��ة 
، وأس��ف��ر التفتيش ع��ن حترير 205  وح��م��ات 
 105 بحث  مت  كما   ، مخالفة  ملنشآت  محضر 
وف��ى   ، ودي����ًا  ب��ال��ك��ام��ل  ، ومت تسويتها  ش��ك��وى 
مجال السامة والصحة املهنية مت التفتيش 
على 219 منشأة ، وإع��ادة التفتيش على 316 
حترير   عن  التفتيش  وأسفر   ، أخ��رى  منشأة 
131 محضر سامة وصحة مهنية و 19 غلق 
، وع��ق��د 10  ب��ح��ث 19 ش��ك��وى  ك��م��ا مت   ، إداري 

ندوات توعية.
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 تحرير 205 محاضر   لمنشآت خالفت القانون

استخراج  488 شهادة قياس 
مستوى المهارة  ومزاولة الحرفة

محمد أنور

  ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة مب��ح��اف��ظ��ة بني 
املهارة  مستوى  قياس  شهادة   488 باستخراج  سويف 
، فضا عن تعيني 95 عاما  م��زاول��ة حرفة  ، وكارنيه 
ال��ق��درات  ،  امل��ؤه��ات، منهم 8  من ذوى  م��ن مختلف 
من خال شهادة القيد املرتدة »كعب العمل« بشركات 
القطاع اخلاص واالستثماري ، من املسجلني مبكاتب 

التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 164 شابًا.
ت��ل��ق��ى وزي����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة ، ت��ق��ري��را ب��ذل��ك من 
محمد أنور مدير املديرية، أوضح فيه أنه خال  أبريل  
املاضي  قامت املديرية بالتفتيش على 496 منشأة من 
النهاري  ال��دوري  العمل بنظام  خال مكاتب تفتيش 
والليلي واحلمات ، كما مت التفتيش على 226 منشأة 
التابعة  املهنية  والصحة  السامة  مكاتب  خ��ال  من 
ل��ل��م��دي��ري��ة، وأس��ف��ر ع��ن حت��ري��ر 56 م��ح��ض��رًا ملنشآت 

مخالفة للقانون .
وأض�������اف م���دي���ر امل����دي����ري����ة، أن�����ه مت ص�����رف م��ن��ح��ًا 
غ��ي��ر  ل��ل��ع��م��ال��ة  واالج���ت���م���اع���ي���ة  الصحية   ل���ل���رع���اي���ة 
املنتظمة املسجلة باملديرية بواقع منحة زواج مببلغ 
، و 6 منح مولود جديد مببلغ 12 ألف  3 آالف جنيه 
جنيه  فضاً عن منحة لعملية جراحية مببلغ 5000 

ألف جنيه .

أسيوط :

 إصدار 392 شهادة قياس المهارة ومزاولة المهنة  

حازم على حسن
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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��ق��ل��ي��وب��ي��ة ب��ت��ع��ي��ني 2384 ش���اب���ا، م���ن ب��ي��ن��ه��م 22 
م��ن أص��ح��اب ال���ق���درات م��ن خ���ال ش��ه��ادات القيد 
ملكاتب  اخل��اص  القطاع  من  املرتدة  العمل«  »كعب 
، وذل��ك من بني 5190 من راغبى العمل  التشغيل 
امل��س��ج��ل��ني ب��ه��ذه امل��ك��ات��ب ، ف��ض��اً ع��ن ت��وف��ي��ر 199 

فرصة عمل للشباب من اجلنسني  .
ك��م��ا ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��ص��رف مت ص���رف منحًا 
ل��ل��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة ل��ل��ع��م��ال��ة غير 
املنتظمة  املسجلة باملديرية، منها صرف  8 منحة 
2 منح  و   ، وف���اة  و منحة   ، م��ن��ح  زواج  و8   ، م��ول��ود 
للرعاية صحية  ، كما بلغ عدد املسجلني باملديرية 
21129 عاما ، فضاً عن صرف منحة عيد العمال 
ل� 15667 عاماً من املسجلني بإجمالى 7 مايني و 

833 ألفًا و 500 جنيه.
املديرية  مدير  شحاتة  السيد  إمي��ان  وأوضحت 
، أن ال��ت��ق��ري��ر ال��ش��ه��ري إلجن����ازات امل��دي��ري��ة خ��ال 
شهر أب��ري��ل امل��اض��ي، أش���ار إل��ى  أن امل��دي��ري��ة قامت 
ب��إج��راء ق��ي��اس م��س��ت��وى م��ه��ارة 2273 ع��ام��ا على 
ت��رخ��ي��ص   2277 واس����ت����خ����راج  امل���خ���ت���ل���ف���ة،  امل����ه����ن 
مب���زاول���ة احل��رف��ة ع��ل��ى امل��ه��ن امل��خ��ت��ل��ف��ة ، وت��وث��ي��ق 
ب��اخل��ارج  للعمل  امل��ه��ارة  مستوى  2  شهادة  قياس 
للقياس  خاضعة  غير  ملهن  11 خطاب  وت��وج��ي��ه   ،
وامل��زاول��ة وغير واردة ب��ال��ق��رارات ال��وزاري��ة ف��ى هذا 

الشأن ، وإصدار  ترخيص عمل ألجنبي .
ك���م���ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش يف م��ج��ال 
ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ع��م��ال��ي وع���اق���ات ال��ع��م��ل ع��ل��ى 679 
 ، ، وع��م��ل 39 حملة تفتيش ش��ام��ل  م��ن��ش��أة دوري����ا 
وأس���ف���ر ذل���ك ع���ن حت��ري��ر 248 م��ح��ض��را ، ك��م��ا مت 

ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 15 م��ن��ش��أة ي��ع��م��ل ب��ه��ا 28 طفا 
إلزالتها  ،  باملخالفات  منها  منشأة   13 إن��ذار  ومت 
وإج���راء   ، املخالفة  للمنشآت  محضر   2 حت��ري��ر  و 
السامة  م��ج��ال  ف��ى  م��ن��ش��أة   236 ع��ل��ى  التفتيش 
، ومت  ، ومت حترير 127 محضًرا  املهنية  والصحة 

عقد ندوة توعية يف نفس املجال .
وف����ى م��ج��ال ع���اق���ات ال��ع��م��ل ب��ل��غ��ت ال��ش��ك��اوى 
امل��ق��دم��ة مل��ك��ات��ب ع��اق��ات ال��ع��م��ل 144 ش��ك��وى، مت 
ت��س��وي��ة 10 م��ن��ه��ا ودي�����ًا ، و إح���ال���ة 49  ل��ل��ق��ض��اء ، 
وحفظ 32 شكوى ، ومازالت هناك 35 شكوى حتت 

البحث والدراسة.
وأضافت مدير املديرية، أنه يف مجال التدريب 
املهني  مت تنفيذ  2 دورة تدريبية بوحدة التدريب 
امل��ت��ن��ق��ل��ة ب��ق��ري��ة امل���ري���ج - ش��ب��ني ال��ق��ن��اط��ر على 
مهنة  التفصيل واحلياكة  ل� 15 متدربة ، ومهنة 

ك��ه��رب��اء ال��ت��وص��ي��ات ل��� 10 م��ت��درب��ني ، ف��ض��اً عن 
ب���دء ال��ت��دري��ب مب��رك��ز ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي باخلانكة 
على مهنة تفصيل املابس اجلاهزة ل� 11 متدرب ، 

ومهنة صيانة املحمول والدش ل� 11 متدرب .
وأش������ارت إل���ي أن���ه ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ال���وزي���ر 
ب��امل��ت��اب��ع��ة امل��ي��دان��ي��ة ل��ك��اف��ة امل��ن��ش��آت ل��ل��ت��أك��د من 
اتخاذ اإلج��راءات الوقائية واالحترازية ،  لضمان 
احل��ف��اظ ع��ل��ى س��ام��ة وص��ح��ة ال��ع��ام��ل��ني يف تلك 
امل���ن���ش���آت يف ظ���ل  أزم�����ة ان���ت���ش���ار ف���ي���روس ك���ورون���ا 
من  امل��دي��ري��ة  بالتفتيش  ق��ام��ت  ف��ق��د  امل��س��ت��ج��د، 
املهنية  وال��ص��ح��ة  وال��س��ام��ة  العمل  مفتشي  قبل 
على 385 منشأة ، فضا عن  إعداد خطة ألعمال 
التطهير والرش اخلاصة مبقر املديرية واملناطق 

واملكاتب التابعة لها باملحافظة  .

81

القليوبية :

تعيين 2390  شابا.. منهم 22 من ذوى القدرات

إميان السيد شحاتة

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 27 أل���ف جنيه 
و  منتظم  ،  عاما غير   13 ل�  إجتماعية  كرعاية 
فضاً   ، عاما   27 ل�  صحية  رعاية  جنيها   5826

عن تسجيل 80 عاماً جديد باملنظومة.
 - املديرية   احل���س���ن  مدير  أب����و  ع��ل��ي  وق�����ال 
خ��ال  إجن������ازه  مت  م���ا  ع���ن   ل���ل���وزي���ر  تقريره   يف 
امل��دي��ري��ة  تلقت  13  ش��ه��ر  أبريل  املاضي-  إن 
ش���ك���وى ع��م��ال��ي��ة ، مت حت����وي����ل 5 ش����ك����اوى م��ن��ه��ا 
للقضاء ، باإلضافة إلى 8 شكوي ما زالت حتت 

البحث والدراسة  .
ك���م���ا  ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب��ت��ع��ي��ني  378 ش���اب���ًا، 
مبنشآت القطاع اخلاص واالستثماري ، منهم 3 
شباب من ذوى الهمم والعزمية ، وذلك من خال 
مبكاتب  العمل« ،  امل��رت��دة  »كعب  القيد  ش��ه��ادات 

التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1271 من 
راغ��ب��ي ع��م��ل، فضا ع��ن اس��ت��خ��راج 339  شهادة 

قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.
وأضاف مدير املديرية أنه يف مجال السامة 
بالتفتيش  امل���دي���ري���ة  ق���ام���ت  امل��ه��ن��ي��ة  وال��ص��ح��ة 
 21 حت����ري����ر  ع�����ن  وأس�����ف�����ر   ، م���ن���ش���أة   104 ع���ل���ى 
محضر، وبحث 3 شكاوى يف نفس املجال ، وعمل 

ندوة توعية للعاملني .
ال��ت��ف��ت��ي��ش على  ال��ت��ف��ت��ي��ش مت    م���ج���ال  ويف 
امل����ن����ش����آت ل���ل���ت���أك���د ت���ط���ب���ي���ق 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   ،  )19  - )ك��وف��ي��د  امل��س��ت��ج��د 
خ��ال  م��ن  العمالية  ال��ك��ث��اف��ة  ذات  م��ن��ش��آت   241
امل��ه��ن��ي��ة والتفتيش  وال��ص��ح��ة  ال��س��ام��ة  م��ك��ات��ب 
العمالي  وأسفر عن حترير محضرين للمنشآت 

املخالفة .

استخراج 339  شهادة قياس مستوى المهارة  ، الفيوم: 
وتعيين 378  شابًا  

على أبو احلسن
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علي حامد الزقم 

المنوفية لخيوط الحياكة

المنوفية : قويسنا - المنطقة الصناعية

تهنئ شعب مصر وفخامة للرئيس 

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

 وتؤكد دعمها الكامل للقوات المسلحة
 والشرطة فى الحفاظ على أمنا لتنعم مصر بالرخاء
مجددين العهد لله والوطن على مواصلة الجهد 

من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل ..
 مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم

وتهنئ  محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 

واللواء إبراهيم الشهاوى 
محافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم 
  وكيل وزارة القوى العاملة 

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

وتهنئة الى شعب مصر وعمال مصر بمناسبة

اللواء  إبراهيم الشهاوىعلى حامد الزقم

سيما تكس لمنتجات الكتان 
شركة مساهمة مصرية

المنوفية : قويسنا - المنطقة الصناعية الثانية

مع تحيات معتز محمد عصام الدين الخولى

تهنئ شعب مصر وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى 
 رئيس الجمهورية

 وتؤكد دعمها الكامل للقوات المسلحة
 والشرطة فى الحفاظ على أمننا

لتنعم مصر بالرخاء
مجددين العهد لله والوطن على مواصلة الجهد 

من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل ..
 مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم

وتهنئ  محمد سعفان وزير القوى العاملة 

واللواء إبراهيم الشهاوى  محافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم   وكيل وزارة القوى العاملة 
وأننا سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة إلى شعب مصر وعمال مصر بمناسبة
 عيد المنوفية القومى

اللواء  إبراهيم الشهاوى
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واللواء إبراهيم الشهاوى 

محافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم 

  وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلى أهالى المنوفية الكرام

بمناسبة

 العيد القومى للمحافظة

الشركة العربية لتصنيع األعالف 
)أبو المجد(

 اللواء إبراهيم الشهاوى

المنوفية - قويسنا - المنطقة الصناعية الثانية

رئيس مجلس اإلدارة

  هانى محمود أحمد

تتقدم بأسمى آيات 
التهانى لفخامة الرئيس 

عبـــد الفتاح السيــسى
وتتمنى لسيادته التوفيق والنجاح

 وتعاهده على بذل املزيد من اجلهد 

لبناء مصرنا احلبيبة

كما تتقدم بالتهنئة إلى
محمـــد سعفان 

 وزير القوى العاملة
علي حامد الزقم

تتقدم بأسمي التهاني

 إلي شعب المنوفية العظيم

واللواء إبراهيم الشهاوى 

محافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم 

  وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة

بمناسبة العيد القومى للمنوفية

مدارس خضير الخاصة

املنوفية – قويسنا – طريق احلرية

مع تحيات
الدكتور سامح أحمد زكى خضير 

األساتذة
 أحمد أحمد زكى خضير

و مصطفي أحمد زكى خضير 
 ومحمد أحمد زكى خضير
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تعمل الشركة دائما من أجل الخدمة الصادقة الجادة وخير شاهد ما قدمناه
شعارنا ورأس مالنا الصدق واألمانة وحسن األداء

تأسست الشركة من أجل مواجهة البطالة بإيجاد فرص عمل حقيقية 
مع تحيات رئيس مجلس اإلدارة 

أحمد السيد شتلة

شركة شتلة 
إللحاق العمالة 
المصرية بالخارج

ترخيص رقم 643 
شركات

املنوفية - شبني الكوم
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شركة الكشكى
 إللحاق العمالة المصرية بالداخل رقم ) ١١٧ ( وبالخارج رقم )١٢٣8 (

شارع شلبى قسم منوف عمارة السيد عبدالحميد الكشكى شقة ٤ المنوفية
ت : ٠١٢١٠٢٠٥١١١ - ٠١-٠١٢١١١٨٣٩ - ٣٦٧٩٢٥٩-٠٤٨

E.Mail:5.elkeskky@gmail.com

 شركتنا متخصصة فى مجال توظيف الكوادر البشرية من العمالة المختارة بعد 
تقييمها والكفاءات العلمية والعملية من خالل اللجان المختصة

رئيس مجلس اإلدارة  السيد عبدالحميد الكشكى

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

 محمـــد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء إبراهيم الشهاوىمحافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم 
  وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة  العيد القومى للمنوفية

ونعاهده على بذل المزيد من الجهد لبناء مصرنا الحبيبة

اللواء إبراهيم الشهاوىعلي حامد الزقم 

محمود أحمد ياسر القاضى

رشا السيد محمد

المنوفية- شبين الكوم : امتداد شارع طلعت حرب – البر الشرقي- برج أراك أمام المدرسة اليابانية

المدير المسئول   جانيت عادل رزق
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للمرأة  القومى  املجلس  أطلق 
م����ب����ادرة  ك���ب���رى ت��س��ت��ه��دف ت��وع��ي��ة 
ب��ض��رورة احل��ص��ول على  السيدات 
ال��ل��ق��اح اخل���اص ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
وخ���اص���ة ل��ك��ب��ار ال��س��ن إل���ى ج��ان��ب 
ف���ى تسجيل  ال���س���ي���دات  م��س��اع��دة 
اللقاح  على  للحصول  بياناتهن 
ع��ل��ى م��وق��ع وزارة ال��ص��ح��ة، وذل��ك 
م�������ن خ���������ال اخل���������ط امل���خ���ت���ص���ر 
١٥١١٥، أو من خال فروع املجلس 

املختلفة باملحافظات .
وأك�����دت ال���دك���ت���ورة م��اي��ا م��رس��ى 
رئ��ي��س��ة امل��ج��ل��س ال��ق��وم��ى ل��ل��م��راة 
أن ه����ذه احل��م��ل��ه ت���أت���ى ف���ى إط���ار 
لتوعية  املتواصلة  املجلس  جهود 
ال����س����ي����دات ب���س���ب���ل ال����وق����اي����ة م��ن 

أنفسهن  حلماية  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
وأس����ره����ن، وت��ع��ري��ف��ه��ن ب��اجل��ه��ود 
ال���ت���ى ت���ب���ذل���ه���ا ال�����دول�����ة امل��ص��ري��ة 
اللقاح  وتوفير  اجلائحة  ملواجهة 

باملجان للجميع  .
وت�����ق�����دم�����ت ب����خ����ال����ص ال���ش���ك���ر 
ال��ص��ح��ة  وزارة  إل������ى  وال����ت����ق����دي����ر 
والسكان برئاسة الوزيرة الدكتورة 
امللموسة  اجل��ه��ود  زاي��د على  هالة 
مل���واج���ه���ة اجل���ائ���ح���ة م���ن���ذ ب���داي���ة 
املستمر مع  وال��ت��ع��اون  ان��ت��ش��اره��ا، 

املجلس فى هذا اإلطار.
وأوضحت أن املجلس من خال 
ه����ذه امل����ب����ادرة ع��ل��ى أمت اس��ت��ع��داد 
الراغبات  السيدات  لتلقى طلبات 
ف����ى احل����ص����ول ع���ل���ى ال���ل���ق���اح م��ن 

 )١٥١١٥ ( املختصر  خ��ال اخل��ط 
وم����س����اع����دت����ه����ن ف������ى ال���ت���س���ج���ي���ل 
موقع  خ��ال  م��ن  عليه  للحصول 

وزارة ال��ص��ح��ة، ك��م��ا س��ت��ق��وم ف��روع 
باستقبال  ب��امل��ح��اف��ظ��ات  امل��ج��ل��س 
احلصول  ف��ى  ال��راغ��ب��ات  السيدات 
ع����ل����ى ال����ل����ق����اح مل���س���اع���دت���ه���ن ف��ى 
ت��س��ج��ي��ل ب���ي���ان���ات���ه���ن ع���ل���ى م��وق��ع 
امل��ب��ادرة  وتتضمن  ال��ص��ح��ة،  وزارة 
أيضا إطاق حملة لطرق األبواب 
ب��ج��م��ي��ع م��ح��اف��ظ��ات اجل��م��ه��وري��ة 
ل����ت����وع����ي����ة ال������س������ي������دات ب�����ض�����رورة 

احلصول على اللقاح.
ك����م����ا أط�����ل�����ق امل����ج����ل����س ح��م��ل��ة 
إعامية توعوية تتضمن عددا من 
التنويهات يتم بثها عبر املحطات 
اإلذاع�������ي�������ة امل���خ���ت���ل���ف���ة ووس�����ائ�����ل 
للتوعية  االج��ت��م��اع��ى  ال��ت��واص��ل 

بضرورة احلصول على اللقاح.

القومى للمرأة يطلق مبادرة لتوعية
 السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا

لجنة المحافظات تناقش التمكين االقتصادى للمرأة

بداية الطريق .. دليل للنساء بالجهات 
الداعمة للمشروعات الصغيرة

»المصرى للمرأة« يتعاون مع 
مشروع »سفير«لتأهيل الشباب

تقـدمه: أمل الربنس
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ف��ى إط���ار ق��ي��ام امل��رك��ز امل��ص��رى حل��ق��وق امل��رأة 
بدوره فى تدريب الشباب ورفع وعيهم، يتعاون 
امل���رك���ز م���ع م���ش���روع »س���ف���ي���ر«  ل��ت��ن��ف��ي��ذ سلسلة 
أصحاب  م��ن  للشباب  التدريبية  ال����دورات  م��ن 
ال����ري����ادي����ة ذات األث������ر االج��ت��م��اع��ى  امل���ش���اري���ع 
وال���ث���ق���اف���ى وال���ب���ي���ئ���ى ح�����ول أه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
املستدامة وأجندة 2030 من خال املشاركة فى 

3 دورات تدريبية.
ثم سيتم اختيار بعض الشباب املستفيدين 
الذى  للشباب  اإلقليمى  املنتدى  للمشاركة فى 
وج��ه  وع��ل��ى   ،2022 م���ارس-أب���ري���ل  ف��ى  سيعقد 

خاص فى املنتدى العربى للتنمية املستدامة. 
وي���ن���ظ���م ه�����ذا احل������دث اإلق���ل���ي���م���ى ال��س��ن��وى 
آسيا  لغربى  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة 
رفيع  ال��س��ي��اس��ى  للمنتدى  مت��ه��ي��دا  )اإلس���ك���وا( 
املستوى املعنى بالتنمية املستدامة املقرر عقده 

فى نيويورك. 
املشاركة  املختارين  الشباب  بإمكان  وسيكون 
للتنمية  ال���ع���رب���ى  امل���ن���ت���دى  ف���ى  ن��ش��ط  ب��ش��ك��ل 
امل��س��ت��دام��ة وت��ق��دمي رؤاه����م وت��وص��ي��ات��ه��م بشأن 
أهداف التنمية املستدامة بناًء على مشاركتهم 

فى منتدى الشباب.
طموح  مشروع  هو  »سفير«  أن  بالذكر  جدير 
املستدامة  التنمية  أه��داف  حتقيق  إل��ى  يسعى 
ف����ى 9 ب����ل����دان م����ن ش����م����ال أف���ري���ق���ي���ا وال����ش����رق 
واألوسط، وهي: اجلزائر، مصر، األردن، لبنان، 
ليبيا، املغرب، فلسطني، سوريا، تونس. ويهدف 
إلى خلق بيئة مواتية ملشاركة الشباب وشملهم 
بنشاط  امل��ش��ارك��ة  على  وتشجيعهم  اق��ت��ص��ادي��ًا 
ف��ى حت��ق��ي��ق أه����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة وف��ى 
الوطنى  الصعيدين  القرار على  مسارات صنع 

واإلقليمى .

عقدت جلنة املحافظات باملجلس القومى للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة سهام جبريل 
ناقش  ك��ون��ف��ران��س،  الفيديو  عبرتقنية  اللجنة  أع��ض��اء  ومب��ش��ارك��ة  اللجنة،  وم��ق��ررة  املجلس  ع��ض��وة 
االجتماع قضية التمكني االقتصادى للمرأة من خال دراسة املعوقات والتحديات التى تواجه املرأة فى 

مجال املشروعات الصغيرة وسبل حلها  .
كما تضمن االجتماع اقتراح تنظيم اجتماعات افتراضية مع فروع املجلس باملحافظات ملناقشة كافة 
القضايا التى تهم املرأة، والتعاون مع قصور الثقافة لنشر الوعى بقضايا املرأة من خال عروض مسرحية، 
وورش رسم لاطفال، وغيرها من نشاطات قصور الثقافة، باإلضافة إلى توعية السيدات بأهمية ترشيد 

استهاك  املياه والغذاء والنفقات، وتوعيتهن بسبل التعامل مع املوارد الطبيعية والطاقة .

امل��رأة  املصرى حلقوق  املركز  اهتمام  إط��ار  فى 
بالتمكني االقتصادى للنساء أصدر املركز دليا 
ل��ل��ن��س��اء ب��اجل��ه��ات ال��داع��م��ة ل��ل��م��ش��روع��ات حتت 
الداعمة  دليل اجلهات  الطريق...  بداية  عنوان« 
ات��خ��اذ  ف��ى  ال��ص��غ��ي��رة« ملساعدتهن  ل��ل��م��ش��روع��ات 

خطوات جادة لبدء مشروعاتهن الريادية .
وقال املركز فى بيان له إن مصرتشهد تقدما 
اإلناث  بني  التعليمية  الفجوة  سد  فى  ملحوظا 
وال���ذك���ور ف��ى ك��اف��ة م��راح��ل التعليم، ب��ل ال��اف��ت 
م��راح��ل  ف��ى  للفتيات  ال���دراس���ى  ال��ت��ف��وق  للنظر 
التعليم املختلفة، حيث يتصدرن قائمة األوائل. 
وعلى الرغم من ذلك جند أن مساهمة الفتيات 
فى سوق العمل متواضعة، تعكس تراجعا كبيرا 
فى رغبة الشابات فى العمل، ومبراجعة األسباب 
فرص  عن  يبحثن  الفتيات  من  العديد  أن  جند 
ع��م��ل ت��ق��ل��ي��دي��ة ف���ى ال��ق��ط��اع ال��رس��م��ى وخ��اص��ة 
أن التطور على املستوى الدولى  احلكومى، رغم 
وامل��ح��ل��ى ي��ش��ي��ر إل����ى ف����رص أف��ض��ل ف���ى ال��ق��ط��اع 

اخلاص وفى إطار املشروعات الصغيرة .
 وت��اب��ع امل��رك��ز ف��ى ب��ي��ان��ه م��ن ه��ن��ا أخ���ذ امل��رك��ز 
امل��ص��رى ع��ل��ى ع��ات��ق��ه إت��اح��ة امل��ع��ل��وم��ات للنساء 
ومساعدتهن من خال إصدار خريطة باجلهات 
الداعمة للمشروعات الصغيرة سواء كان الدعم 
أو ماليا، حتى تكون تلك اخلريطة مبثابة  فنيا 

ب���داي���ة ال���ط���ري���ق ل��ت��ش��ج��ي��ع ال���ش���اب���ات ل��ت��ح��وي��ل 
أفكارهن إلى مشاريع على أرض الواقع .

وتضم اخلريطة معلومات حول كافة اجلهات 
ال���ت���ى ت���ق���دم ك���ل أش���ك���ال ال���دع���م ال��ف��ن��ى وامل���ال���ى 
إلزال��ة أى عقبات أو تخوفات متنعهن من اتخاذ 

اخلطوات لبدء مشروعاتهن الريادية .
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ومؤسسة  جايد«  أب  »ستارت  من  نظم  كل 
ت��دش��ني وإط���اق أول كتاب  »دروس����وس« حفل 
مصر،  ف��ى  الناشئة  للشركات  إرش����ادى  دل��ي��ل 
أح�����دث  اإلص���������دارات اخلاصة   ي��ع��د  وال������ذى 
ب��ال��دالئ��ل اإلرش���ادي���ة ل����رواد األع���م���ال، وذل��ك 
ري��ادة األعمال  مبشاركة ممثلني عن مجتمع 

فى مصر عبر االنترنت . 
إذ ت���ع���د م���ص���ر م�����ن أك����ب����ر أم�����اك�����ن مت���رك���ز 
الشركات الناشئة فى منطقة شمال أفريقيا 
والشرق األوس��ط، كما يتواجد بها عدد كبير 
ال��ع��م��ل  وم���س���اح���ات  حاضنات األعمال  م���ن 
للشركات  اإلرش��ادى  الدليل  ويلقى  املشتركة، 
الناشئة الضوء على املنظمات واألفراد الذين 
يقومون بتحقيق تغيير اجتماعى واقتصادى 
وب��ي��ئ��ى إي��ج��اب��ى ف���ى ال���ب���اد، ح��ي��ث يتضمن 
اخلبراء  من  ونصائح  مفيدة  مصادر  الدليل 
ل��ل��م��س��اع��دة فى  األع����م����ال  روادة  م���ج���ال  ف���ى 

الدخول والتأقلم فى مجال ريادة األعمال .
ه���ان���س���ن  قالت سيسيل  ج���ان���ب���ه���ا  وم�������ن 
املؤسسة واملديرة التنفيذية للدليل اإلرشادى 
إننا  ج��اي��د(:  أب  )س��ت��ارت  الناشئة  للشركات 
على  ت���رك���ز  ال���ت���ى  إص���دارات���ن���ا  سعداء بنشر 
اآلث�������ار اإلي���ج���اب���ي���ة ف����ى م���ص���ر ح���ي���ث ي��وج��د 
يسعون  األعمال الذين  رواد  من  جديد  جيل 
إل����ى خ��ل��ق ت��غ��ي��ي��ر ح��ق��ي��ق��ى، م��ش��ي��رة إل����ى أن 
ملعرفة  مم��ت��ازة  فرصة  االلكترونية  الفعالية 
إلى  تهدف  التى  املشروعات  إنشاء  يتم  كيف 

خ��ل��ق ت��غ��ي��ي��رات إي��ج��اب��ي��ة واك��ت��ش��اف األس��ب��اب 
ال���ت���ى جت���ع���ل م���ص���ر م����ن األس��������واق اجل���اذب���ة 
للمستثمرين ورواد األعمال. وذلك بالتعاون 
مجال  ف��ى  وشركائها  دروس���وس  مؤسسة  ب��ني 

ريادة األعمال االجتماعية وهم :
Bassita باسيتا -
Enroot  إن روت -

Enpact  -
StartupHaus Cairo -

Ibtiakrkhana ابتكار خانة-
KMT كيميت -

AUC Venture Lab -
ومن جانب آخر  صرحت دكتورة وسام البيه 
املديرة اإلقليمية ملؤسسة دروسوس مصر بأن 

متتلك  التى  الناشئة  األس���واق  إح��دى  مصر 
الرغم من  م��زده��رة، وعلى  أعمال  ري��ادة  بيئة 
التحديات العاملية بجائحة كوفيد-١9 إال أن 
مصر شهدت تطورًا ومنوًا اقتصاديًا فى 202١ 

فى مجال ريادة األعمال.
وفى السياق نفسه عبرت »البيه« عن سعادة 
مؤسسة دروسوس مبشاركة »ستارت اب جايد« 
فى تطوير دليل إرشادى متكامل ملجال ريادة 

األعمال .
وأض���اف���ت: ن��ح��ن واث��ق��ون ف��ى أن القصص 
بإلهام  تقوم  لن  الدليل  فى  امل��وج��ودة  امللهمة 
اآلخرين فحسب ولكنها أيًضا ستشجع على 
توفير فرص التشبيك والتعاون أيضًا. حيث 
الناشئة  للشركات  اإلرش���ادى  الدليل  يسلط 
الضوء على خلق التغيير وإتاحة الفرص ملن 

يريد حتقيق أثر اجتماعى .
التنفيذية  املديرة  أوماثيفن  سوبا  وتقول 
الشباب  بقوة  نؤمن  نحن  دروس���وس:  ملؤسسة 
اإلب����داع����ي����ة ك��ص��ان��ع��ني ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر ون���ث���ق ف��ى 
أف��ك��اره��م، م��ؤك��دة أن��ن��ا ف��ى ح��اج��ة إل��ى ح��راك 
ج��م��اع��ى ل����إب����داع م���ن أج����ل ال��ت��غ��ي��ي��ر حتى 
ن���س���ت���ط���ي���ع حت���ق���ي���ق األه������������داف اإلمن����ائ����ي����ة 
امل��س��ت��دام��ة ب��ح��ل��ول ع���ام 2030، ح��ي��ث ت��ؤم��ن 
م��ؤس��س��ة »دروس������وس« ب���ال���دور احل��ي��وى ال��ذى  
يلعبه كل من التعليم اإلبداعى والتوجيه فى 
خلق بيئة مزدهرة لريادة األعمال واملسئولية  

لتمكني رائدات األعمال .

أطلق املجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة 
مايا مرسي تقريرا حول »االستراتيجية الوطنية 
للقضاء على العنف ضد املرأة 20١٥-2020« يهدف 
إلى تسليط الضوء على أهم نتائج االستراتيجية، 
املنفذة  التفصيلية  واألنشطة  اإلجن��ازات  وع��رض 
حت��ت ك��ل م��ح��ور م��ن م��ح��اوره��ا م��ن��ذ إط��اق��ه��ا فى 
أبريل 20١٥ وحتى أبريل 202١، وذلك لتوفير أداة 
بالشفافية للمواطنني حول ما مت إجنازه،  تتسم 
وم���ا ه���ى أب����رز ال��ع��ق��ب��ات، ب��اإلض��اف��ة إل���ى توضيح 
تنفيذ  أث��ن��اء  مت��ت  التى  والتقييم  ال��رص��د  عملية 
املستقبلية  اخل���ط���وات  وحت��دي��د  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 
ال����ازم����ة ل��ض��م��ان اس���ت���م���راري���ة اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة 

للقضاء على العنف والتمييز والبناء عليها.
وأش������ارت »م���رس���ى« إل����ى أن احل��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة 
حتقيق  نحو  اخلطى  تسريع  على  جاهدة  عملت 
ب��ني اجلنسني ومتكني  امل��س��اواة  ال��ت��ق��دم ف��ى ملف 
املرأة، وذلك على النحو املنصوص عليه فى دستور 
عام 20١4، وفى سبيل حتقيق ذلك انتهجت مصر 
خ����ال ال���س���ن���وات اخل���م���س امل���اض���ي���ة ال���ع���دي���د من 
األساليب اجلادة من خال بناء مناهج متكاملة 
والفتيات،  النساء  ضد  ال��ض��ارة  املمارسات  إلنهاء 
وخلق البيئة املواتية للمرأة املصرية التى متكنها 
م���ن امل��س��اه��م��ة ب��ف��ع��ال��ي��ة ف���ى ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة 

لوطنها. 
م��ؤك��دة أن ال��س��ر وراء م��ا حت��ق��ق م��ن جن���اح فى 
م��ل��ف مت��ك��ني امل������رأة امل���ص���ري���ة ي��ك��م��ن ف���ى اإلرادة 
السياسية املصرية التى تؤمن بأن متكني املرأة هو 
واجب وطنى، عاوة على ما ورد فى دستور 20١4، 

والذى تضمن العديد من املواد التى تكفل متكني 
املرأة وحماية حقوقها، وما صاحبه من إصاحات 
تشريعية، وحتول مؤسسى، ونظام عدالة قوى هو 
درع حصني ضد كل من ميارس أى شكل من أشكال 

العنف ضد املرأة.
وق��ال��ت : أت��ش��رف ب���أن أش��ه��د ه���ذا ال��ع��ه��د ال��ذى 
امل�����رأة  ب�����ق�����درات  ال���س���ي���اس���ي���ة  اإلرادة  ف���ي���ه  ت���ؤم���ن 
وأه���م���ي���ة دوره�������ا ف����ى امل���ج���ت���م���ع، وأف����خ����ر ب��ت��ع��اون 
م��ع اجل��ه��ات احلكومية  ل��ل��م��رأة  ال��ق��وم��ى  املجلس 
بيد  ي��دا  معا  والعمل  احلكومية  غير  واملنظمات 
حتقيق  لضمان  مسبوقة  غير  إجن���ازات  لتحقيق 
الفرص  وتكافؤ  االجتماعية  وال��ع��دال��ة  السامة 
:وأع����رب ع��ن خالص  .. مضيفة  امل��ص��ري��ة  ل��ل��م��رأة 
ام��ت��ن��ان��ى وت��ق��دي��رى جل��م��ي��ع اجل��ه��ات احلكومية 
جهودهم  على  التنمية  وش��رك��اء  احلكومية  وغير 
القيمة فى دعم تنفيذ االستراتيجية، مشيرة إلى 
العنف  على  للقضاء  الوطنية  االستراتيجية  أن 
ضد املرأة )20١٥ – 2020( التى أطلقت فى 20١٥ 
ه��ى االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة األول����ى م��ن نوعها 
بالتعاون مع  امل��رأة  العنف ضد  ملواجهة  فى مصر 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة 
والعمل  اجلهود  توحيد  بهدف  التنمية،  وش��رك��اء 

ضمن إطار مؤسسى وخطة عمل واضحة.
وأوضحت رئيسة املجلس أن هذا التقرير يأتى 
ل��ي��ت��رج��م االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة إل���ى واق����ع م��ل��م��وس من 
خال توفير مجتمع آمن خال من العنف يضمن 
لها،  املتكاملة  اخل��دم��ات  ويقدم  للمرأة،  احلماية 
وي���ل���ت���زم ب���اح���ت���رام ح��ق��وق��ه��ا وض���م���ان م��ش��ارك��ت��ه��ا 

ال���ف���ع���ال���ة وال����ع����ادل����ة ف����ى احل����ي����اة االج���ت���م���اع���ي���ة 
واالقتصادية والسياسية والثقافية.

وق���د أش����ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى أب����رز اإلجن�����ازات التى 
امل��رأة خال  العنف ضد  متت فى مجال مكافحة 
اخل��م��س س��ن��وات امل��اض��ي��ةً، وال��ت��ى ي��أت��ى م��ن بينها 
العدالة  قانونى قوى لضمان  إط��ار  وتدعيم  وضع 
االجتماعية وحماية جميع النساء دون أى متييز 
ض���ده���ن، وت���وف���ي���ر خ���دم���ات م��ت��ك��ام��ل��ة وم��ت��ع��ددة 
القطاعات ومنسقة من خال مسار إحالة وطنى 
ومجموعة اخلدمات األساسية التى حتافظ على 
سامة املرأة املصرية إلى جانب التحول املؤسسى 
كافية  مب��وارد  متخصصة  آليات  إنشاء  خ��ال  من 
حلماية املرأة من العنف، وحتسني جودة اخلدمات 
من خال بناء القدرات وبرامج التدريب اخلاصة 
امل��ع��ن��ي��ني، والتغيير  ال��ب��ش��ري��ة وامل��وظ��ف��ني  ب���امل���وارد 
السلوكى وزي��ادة الوعى كإجراء مانع ووقائى ضد 
املمارسات الضارة ضد النساء والفتيات، باإلضافة 

إلى توفير مدن وبيئات أكثر أمنًا .
ب��ع��د إط����اق ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر س��ي��ت��م إص����دار ع��دة 
دراس������ات وط��ن��ي��ة، وذل�����ك ب���ه���دف ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات 
واإلح��ص��اءات واملعلومات عن أسباب وآث��ار العنف 
ض���د امل������رأة م���ن أج����ل م���واص���ل���ة ت��ق��ي��ي��م األه�����داف 
باستخدام  اجلديدة  األس��اس  وخطوط  والغايات 
م��ن��ه��ج��ي��ة ع��ل��م��ي��ة، م��ث��ل دراس�����ة ع���ن مسح  أدوات 
وامل��س��ح  امل����رأة  ض��د  للعنف  االق��ت��ص��ادي��ة  التكلفة 
الدميوغرافى الصحى وغيرها من الدراسات ذات 

الصلة.
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نقابة البناء واألخشاب تساهم بـ ٥0 ألف جنيه لدعم األشقاء الفلسطينين
أع����ل����ن����ت ال����ن����ق����اب����ة ال���ع���ام���ة 
واألخ��ش��اب،  بالبناء  للعاملني 
ب���رئ���اس���ة ع��ب��د امل��ن��ع��م اجل��م��ل، 
ن����ائ����ب رئ����ي����س االحت��������اد ال���ع���ام 
لنقابات عمال مصر، املساهمة 
مب��ب��ل��غ ٥٠ أل����ف ج��ن��ي��ه ل��دع��م 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ني فيما  األش���ق���اء 
ي��ت��ع��رض��ون ل���ه م���ن ان��ت��ه��اك��ات 

إسرائيلية.
العامة،  النقابة  رئيس  وأكد 
أن ه����ذه امل��س��اه��م��ة أق����ل ش��يء 
ال���ن���ق���اب���ة  ت����ق����دم����ه  أن  مي����ك����ن 
الفلسطينية  القضية  ملساندة 
ف���������ى م�������واج�������ه�������ة ال���������ع���������دوان 
اإلس���رائ���ي���ل���ى ال����ص����ارخ وال����ذى 
العشرات  استشهاد  ف��ى  تسبب 
من أبناء الشعب الفلسطيني، 
فضا ع��ن م��ا سببه ف��ى إت��اف 

ك����ب����ي����ر ل����ل����م����ت����ل����ك����ات ال����ع����ام����ة 
واخلاصة.

وأش����ار اجل��م��ل، إل���ى أن ه��ذه 
امل����س����اه����م����ة ت����أت����ى اس���ت���ك���م���اال 
للقضية  ال���داع���م  م��ص��ر  ل����دور 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، داع����ي����ا ك��اف��ة 
ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة امل��ص��ري��ة 
والعربية وعلى مستوى العالم 
وتقدمي  الفلسطينني  ملناصرة 

الدعم الازم واملساندة لهم
أش�����اد  ال����س����ي����اق،  ذات  وف������ى 
ع��ب��د امل��ن��ع��م اجل���م���ل، مب���ب���ادرة 
السيسي،  الفتاح  الرئيس عبد 
مليون   ٥٠٠ تخصيص  بإعان 
اإلع��م��ار  إع�����ادة  ل��ص��ال��ح  دوالر 
بقطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه 
املبادرة تأكيد على موقف مصر 
ال����واض����ح وال�����داع�����م ب���ك���ل ق���وة 

للقضية الفلسطينية.
ولفت رئيس نقابة العاملني 
ب����ال����ب����ن����اء واألخ���������ش���������اب، إل����ى 
ودع���م���ه���ا  م����ص����ر  م�����واق�����ف  أن 
ل��ل��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ليس 
خ��اف��ي��ا ع��ل��ى أح�����د، م���ؤك���دا أن 
ال����دع����م وامل����س����ان����دة ت���ت���ن���وع م��ا 
الدبلوماسية  ال��ت��ح��رك��ات  ب��ني 
وامل���ت���م���ث���ل���ة ف����ى دع��������وات وق���ف 
مخاطبة  وكذلك  النار  إط��اق 
كافة اجلهات الدولية للتدخل 
مل���ن���ع ال�����ع�����دوان اإلس���رائ���ي���ل���ي، 
ب����اإلض����اف����ة إل������ى ال���ت���ح���رك���ات 
األخ���������رى امل���ت���م���ث���ل���ة ف�����ى ف��ت��ح 
معبر رفح الستقبال املصابني، 
وك�����ذل�����ك إرس���������ال امل����س����اع����دات 
الشعب  ألب��ن��اء  دعما  املختلفة 

عبداملنعم الجملالفلسطيني. 

نقابة البتروكيماويات بفلسطين لـ »سعفان«:

الموقف المصرى يعيد للقاهرة صدارة الموقف القومى العربي

والغاز فى غزة  بالبتروكيماويات  للعاملني  العاملة   قدمت النقابة 
للقيادة  وتقديرها  ، شكرها  أحمد   احل��اج  إسامة  برئاسة  - فلسطني 
السياسية املصرية متمثلة فى الرئيس السيسى على اهتمامه ودعمه 
وذل���ك   ، ف��ل��س��ط��ني  وش��ع��ب  ع��م��ال  ول��ن��ض��ال   ، الفلسطينية  للقضية 
بتخصيص ٥٠٠ مليون دوالر إلع���ادة إع��م��ار غ��زة وإزال���ة آث��ار ال��ع��دوان 

الصهيونى عنها .
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان الرسالة،التى أكدت الدور 
املختلفة  والنقابات  امل��ص��رى  الشعب  ب��ه  يقوم  مل��ا  وامل��ح��ورى  الرئيسى 
واإلع��ام ، فى جتنيد كل مصادر االسناد لكفاح الشعب الفلسطينى 

والذى واكب الهجمات على قطاع غزة .
ون��اش��د رئ��ي��س ال��ن��ق��اب��ة اجل��م��اه��ي��ر واحل��ك��وم��ات ال��ع��رب��ي��ة أن حت��ذو 
حذو مصر حكومة وشعبًا ، لبلورة وتشكيل أوسع جبهة عربية قومية 
اإلب��ادة  ح��رب  مواجهة  فى  الفلسطينى  للشعب  وسندًا  ظهيرًا  تشكل 

العنصرية التى يتعرض لها  .
وحكومة  شعبًا  العروبة  ملصر  التحية  بتوجيه  النقابة  واختتمت 
والقومية سيظل شعبًا حيًا  الوطنية  الرموز  أن شعبًا أجنب  ، مؤكدة 

وخيرًا متحدًا مع أمته.
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أق������ام������ت ال����ن����ق����اب����ة ال�����ع�����ام�����ة ل���ل���ع���ام���ل���ني 
ب��ال��ص��ن��اع��ات ال��ه��ن��دس��ي��ة وامل��ع��دن��ي��ة ب��رئ��اس��ة 
امل���ه���ن���دس خ���ال���د ال���ف���ق���ي، اح��ت��ف��ال��ي��ة ك��ب��ي��رة 
ل���ت���ك���رمي ال����ع����م����ال امل���ث���ال���ي���ني ت����ق����دي����را ل��ه��م 
ولعطائهم غير املحدود فى مجاالت عملهم 
وذل��ك   ، االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  ع��ج��ل��ة  ل��دف��ع 
ب���ال���ت���ع���اون م�����ع  ع�����دد م����ن ش����رك����ات ال��ق��ط��اع 
اخل�������اص وال������ع������ام، مب���ق���ر ال���ن���ق���اب���ة ش���اط���ئ 
االسكندرية،  مبحافظة  العجمى  البيطاش 

فى إطار احتفاالت عيد العمال .
سعيد   ياسر  نقل  االحتفالية  مستهل  فى 

مدير مديرية القوى العاملة باإلسكندرية
 تهنئة وزير القوى العاملة محمد سعفان 
تكرمي  وي���وم  العمال  بعيد  املحافظة  لعمال 
فى  مصر  ع��م��ال  دور  على  م��ؤك��دا  املتميزين، 
دع���م ون��ه��ض��ة االق��ت��ص��اد امل��ص��رى ف��ى الفترة 
األخ���ي���رة م��ش��ي��را إل���ى ك��ف��اءة ه����ؤالء ال��ع��م��ال 
ومعدنهم األصيل والذى يظهر وقت الشدائد
 وأك����د س��ع��ف��ان أن امل��رح��ل��ة ال��ت��ى مي���ر بها 
التكاتف  جميعا  م��ن��ا  تتطلب  اآلن  ال��وط��ن 

لتوفير األم��ن والعمل ..م��ن أج��ل بناء مصر 
القوية.  

م���ن ج��ان��ب��ه أك����د امل���ه���ن���دس خ���ال���د ال��ف��ق��ى 
بالصناعات  للعاملني  العامة  النقابة  رئيس 
ال��ه��ن��دس��ي��ة ، ح���رص���ه ال����دائ����م ع���ل���ى ت��ك��رمي 
العمال املثاليني واملتميزين مبختلف مواقع 
العمل واإلنتاج، لتشجيعهم على بذل املزيد 
م���ن اجل���ه���د وب����ث روح احل���م���اس وامل��ن��اف��س��ة 
الشريفة بني جميع عمال مصر، مبا ينعكس 

على العملية اإلنتاجية.
النقابى   التنظيم  قيام  إل��ى  الفقى  وأش��ار 
مب���ا ه���و م���ن���وط ب���ه م���ن م��س��ئ��ول��ي��ة ع���ن أك��ث��رِ 
ال��ع��ن��اص��ر ت���أث���ي���را ف���ى االق���ت���ص���اد ال��ق��وم��ي، 
بنائه  وأس��اس  االقتصاد  عصب  العمال  وه��م 
ون��ه��ض��ت��ه، م���ش���ددا ع��ل��ى ض������رورة ال��ت��واص��ل 
ال����دائ����م ب���ني ال���ل���ج���ان ال��ن��ق��اب��ي��ة وال��ن��ق��اب��ات 
العامة لبحث مشاكل العمال، والنزول دائما 
مع  الفعال  التواصل  لتحقيق  العمل  ملواقع 
مبا  تعريفهم  على  املستمر  والعمل  العمال، 
لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، مما 

يعطى قدرا أكبر من الثقة فى نفوس العمال 
دوري��ة فاعلة معهم كى تتكون  ل��ق��اءات  بعقد 

ثقافة احلوار عند العمال.
وف���ى خ��ت��ام االح��ت��ف��ال��ي��ة مت ت��ك��رمي بعض 
ال���ع���م���ال م���ن ال���ش���رك���ات ، ف��ض��ا ع���ن ت��ك��رمي 
ب��ع��ض ال��ع��ام��ل��ني ن���ظ���را مل��ج��ه��ودات��ه��م خ��ال 
ال���ف���ت���رة ال��س��اب��ق��ة مل���واج���ه���ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا  
ومنهم املهندسني اميرة متولى مدير مكتب 
وم��روة  العامرية،  املهنية  والصحة  السامة 
فرج مفتش السامة والصحة املهنية مكتب 
ال��ع��ام��ري��ة، وه��وي��دا محمود ح��ج��ازى مفتش 

السامة والصحة املهنية مكتب الدخيلة.
اللطيف  ع��ب��د  فتحى  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ح��ض��ر 
ع��ض��و اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ب���االحت���اد ال��ع��ام 
ل��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال، وال��دك��ت��ورة دال��ي��ا امل��ص��رى 
رئيس مجلس إدارة املؤسسة العربية لتنمية 
وب��ن��اء ال��ق��درات، وال��دك��ت��ورة اب��راه��ي��م  اجلمل  
ن��ائ��ب��ا ع��ن األزه����ر ال��ش��ري��ف، وع���دد كبير من 
من  ولفيف  وال��ش��ي��وخ  الشعب  مجلس  ن���واب 

القيادات العمالية ورؤساء النقابات.

نقابة  الصناعات الهندسية تكرم العمال 
المثاليين تقديرهم لعطائهم فى مجال العمل
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تحقيق : أمل الربنس 

يقول الدكتور أسامة عبد الهادى أستاذ اإلعالم بجامعة أكتوبر أن 
الكثيرين،  حياة  من  كبيرا  حيزا  شغلت  االجتماعى  التواصل  مواقع 
كانت البداية من الفيس بوك تاله ظهوره العديد من املواقع، أختص 
ك���ل م��ن��ه��ا مب��ي��زة ع���ن اآلخ�����ر، أدى ان��ت��ش��ار م���واق���ع ال��س��وش��ي��ال ميديا 
الدخول  سهولة  إل��ى  الذكية  الهواتف  من  أجيال  ظهور  مع  وبخاصة 
الكثيرون قضاء ج��زء من وقتهم على هذه  امل��واق��ع، وفضل  على ه��ذه 
امل��واق��ع، إال أن األم��ر جت��اوز إل��ى االستخدام املفرط من البعض، مما 
أثر فى حياتهم وسلوكياتهم االجتماعية، موضحا أن مواقع التواصل 
االجتماعى أصبحت مهمة، ولكن علينا أن نختار الطريقة الصحيحة 
للتعامل معها لكى تكون مفيدة للفرد، أما التعامل اخلاطئ تكون له 

أضرار على املجتمع واألسرة .
وأضاف أستاذ اإلعالم أنه منذ عام تقريبا كانت مدن العالم صاخبة 
التعليمية،  ت���زاول مهامها  واجل��ام��ع��ات  وامل���دارس  وال��ش��وارع مزدحمة 
والطلبة ي��ذه��ب��ون إل��ي��ه��ا، وغ��ي��ره��ا م��ن مظاهر احل��ي��اة، ه��ذه األج���واء 
ال��ذى أصبح  ك��ورون��ا  رأس��ا على عقب بفعل فيروس  انقلب  سرعان ما 
الشبح املخيف دون أن يرى واملميت الغادر، وفى ظل تفشى هذا الوباء 
اجت��ه معظم األش��خ��اص إل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ى، وأصبح 
الترف، فبعض األشخاص  أساليب  أسلوبا من  وليس  ض��رورة ملحة، 
الفنية من  أو حتى  التجارية  أو  الفكرية  حول جميع نشاطاته سواء 
العالم الواقعى إلى االفتراضى، هذا التحول لم نكن نعلمه، ولم نضع 
له أى حساب، مؤكدا أن مواقع التواصل االجتماعى وبحكم حتولها 
إل��ى م��ك��ان ت��واج��د األش��خ��اص بعد ت��ع��ذر اخل���روج عليهم إل��ى العالم 
الواقعى ساهمت فى نشر الوعى والثقافة الصحية واالطالع على طرق 
وأساليب الوقاية من الوباء أيضا، والننسى أن هناك بعض احلمالت 
اإليجابية التى أطلقتها مواقع التواصل االجتماعى كمقاطعة شراء 
فى  مبرر  استغالل وجشع غير  له من  نتعرض  ملا  نظرا  سلعة معينة 
سعرها من قبل جتار يتالعبون باألسعار، لتحقيق مكاسب خرافية، 
مؤكدا أن احلمالت بصفة عامة يكون لها وجهان وجه إيجابى ووجه 
سلبى، لذلك علينا أن ننتبه، فذلك يضر باالستقرار، فإن السوشيال 
ميديا س��الح ذو ح��دي��ن، لها ج��ان��ب إي��ج��اب��ى وآخ���ر سلبى، ل��ذل��ك من 
مطالبا  وسلبياتها،  بإيجابياتها  السليمة  التوعية  تتم  أن  الضرورى 

مع  التعامل  وكيفية  التربية  مببادئ  التوعية  حمالت  وج��ود  بضرورة 
بلدنا،  مستقبل  على  الشائعة  وخ��ط��ورة  اخلبر  م��ع  والتعامل  امليديا 
وذلك باحلمالت اإلعالمية املكثفة على مواقع التواصل االجتماعى 

ومراكز الشباب واملدارس واجلامعات واملؤسسات املعنية  .
االستخدام األمثل

إن  االجتماع  أستاذ علم  ف��ؤاد  ياسمني  الدكتور  تقول  وم��ن جانبها 
األف��راد  ب��ني  للتواصل  منصة  أصبحت  االجتماعى  التواصل  م��واق��ع 
وم��ن��ص��ة ل��إع��الم وامل��ع��رف��ة وال��ت��س��وق اإلي��ج��اب��ى، ل��ك��ن ت��ت��ع��دد أض���رار 
فيكتفى  ال��ع��ائ��ل��ى،  اخل���رس  م��ن  ح��ال��ة  سببت  استخدامها،  وسلبيات 
ما  م��ك��ان  ف��ى  االن����زواء  ث��م  العائلة،  م��ع  قليلة  كلمات  ببضع  اجلميع 
العاطفى،  واالنفصال  الطالق  نسبة  ف��زادت  التليفون،  املنزل مع  فى 
كما ساهم فى نسبة اخليانة الزوجية وإهمال األبناء وانعدام احلوار 
انحراف  م��ن ح��االت  كثير  ف��ى  ل��أص��دق��اء مم��ا ساهم  وتركهم  معهم، 
التى قد  األلعاب  التعرض لبعض  بل واألخطر  واملراهقني،  األطفال 
جتعل املراهق يلجأ إلى القتل أو االنتحار أو التطرف واالنضمام إلى 

اجلماعات اإلرهابية  .
وتؤكد أنه يقع على األسرة الدور األكبر فى حماية األبناء من اآلثار 
السلبية لوسائل التواصل االجتماعى، حيث إن عليهم متابعة األبناء 
دون إشعارهم باملراقبة أو عدم الثقة، واالنفتاح على كل ماهو جديد، 
إلى  األب��ن��اء  ليصل  ومناقشتهم  األب��ن��اء،  م��ع  وذك���اء  ب��ح��ذر  والتعامل 
األس��رة  اجلميع،  على  تقع  فاملسئولية  وتدبر،  قناعة  عن  يفيدهم  ما 
وأن  املعنية،  مؤسساتها  خالل  من  والدولة  التربوى،  دوره��ا  باستعادة 
ي��ك��ون ك��ل منا سفيرا ل��غ��رس القيم احل��م��ي��دة م��ن خ��الل االس��ت��خ��دام 
األمثل لوسائل التواصل االجتماعى واحترام القيم العامة للمجتمع 
تشويه  وع���دم  األح����داث  ع��ل��ى جميع  وامل��ن��اس��ب  امل��وض��وع��ى  والتعليق 

املعلومات. 
وتضيف أستاذ علم االجتماع بضرورة االبتعاد عن األخبار السلبية، 
ألن ت��ص��ف��ح ال��ك��ث��ي��ر م��ن م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ى ذات ال��ط��اق��ة 
التعرض  ك��ث��رة  وأن  امل��ف��اه��ي��م،  إل��ى خلط  ت���ؤدى  وال��ش��ائ��ع��ات  السلبية 
لأخبار السلبية على مدار اليوم يؤدى إلى زيادة القلق والتوتر وغيره 

من األمراض النفسية التى ميكن أن تغذى األمراض اجلسدية .

تلعب وسائل التواصل االجتماعى دورا مهما فى حياتنا اليومية، 
وهو ما جعل العالم يشبه البيت الصغري، وأصبح من السهل التعارف 

وتبادل اآلراء واألفكار من خالل منصاتها املتعددة كالفيس بوك 
وتويرت وانستجرام وواتس آب وغريها، وأصبحت تؤثر فى الجوانب 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلنسانية كافة، لذلك فهى 
تعد أحد أهم املنصات للتعليق على القضايا، ومع التقدم التكنولوجى 
وانتشار الهواتف الذكية أصبحت »الجروبات« والصفحات املنتشرة 

على مواقع التواصل من أساسيات الحياة اليومية، فنجد »جروبات« 
خاصة بالعمل والعائلة واألهل وأولياء األمور والنادى واألصدقاء 

حتى سكان العمارة الواحدة لديهم »جروب« بأسم العمارة، وجميعها 
ال تهدأ وال تمل فى نشر املحادثات واألخبار والكثري من الشائعات، 
حتى أصبحت ظاهرة قوية تتصدر املشهد، وفى كثري من األحيان 
بعضها يقدم خدمات إنسانية، ويكافح الظواهر السلبية بنشر 

املبادرات اإليجابية، إىل جانب أثرها الكبري فى األمان الذى يسعى 
له العالم أجمع خاصة مع التباعد االجتماعى الذى فرضته جائحة 

كورونا.
 ولها سلبياتها أيضا فهى منصة لنشر الشائعات. واإلنسان وحده هو 

الذى يملك طريقة االستفادة منها  .
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اختيار األفضل
وي����رى أس���ام���ة خ��ل��ي��ل أخ��ص��ائ��ى اج��ت��م��اع��ى أن ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا دورا 
فاعال فى احلياة خاصة مع التغيير السريع احلادث فى كل النواحى 
وشبكات التواصل واملجموعات وغيره، له أثر كبير فى وصول املعارف 
تفشى  واجلهد خاصة فى ظل  والتكلفة  الوقت  يوفر  واملعلومات مبا 
وباء كورونا، وليس أدل على ذلك من نظام التعليم والتدريب عن بعد 
وتكوين مجموعات الواتس أب والفيس بوك كإدارة الكترونية، تساعد 
فى وصول القرارات وكل ما يستجد جلميع العاملني واحلصول على 
املعلومات من مصدرها، مؤكدا أنه بالرغم من اآلثار اإليجابية املتعددة 
لهذه  الشبكات لها آثار سلبية خاصة فى نقل الشائعات واالختيار غير 
الصحيح، كما يستخدمها البعض فى التحرش بالفتيات وابتزازهم 
البناء  والنقد  اإلعالمية  التربية  من  البد  أنه  مؤكدا  وجنسيا،  ماديا 
الوازع الدينى والنصح واإلرشاد باختيار  والتوعية والتثقيف ووجود 
اجلروب اإليجابى النافع مع تنظيمها بصورة مقننة نحو األفضل من 

أجل خدمة املجتمع حتى ال تتحول إلى فوضى .
باب الرزق

ت��رى رغ��دة عبد التواب خبيرة فى مجال التسويق  من جانب آخ��ر 
ال��ت��واص��ل االجتماعى فى  إل��ى م��واق��ع  أن معظم األش��خ��اص اجت��ه��وا 
ظل تفشى وباء كورونا، وجعلوها باب رزق لهم حيث اتخذوها منصة 
منصات  عبر  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ق��دم  ورغ���م  منتجاتهم،  لتسويق 
من  »ج��روب��ات«  عبر  تدشينها  ه��و  اجل��دي��د  أن  إال  معروفة  وتطبيقات 
الرقمى  التسوق  أن  مشيرة  مختلفة،  منتجات  تسويق  بهدف  أف���راد، 
اإللكترونية  ال��ت��ج��ارة  أن  كما  االج��ت��م��اع��ى،  التباعد  س��ي��اس��ات  ي��دع��م 
تعد أحد أهم الطرق التى شهدت وبسطت الكثير من املصاعب، كما 
وفرت الوقت واجلهد، مؤكدة أن التجارة اإللكترونية لها العديد من 
أن  كما  ساعة،   24 متاحة  فهى  مبواعيد  مقيدة  غير  أنها  منها  املزايا 
تكاليف املنتجات تكون أقل، ألنها الحتتاج إلى مكان لعرض املنتجات، 
سهلة،  أصبحت  أنها  كما  ذل��ك،  وغير  وكهرباء  إيجار  فواتير  دف��ع  وال 
وميكن تنفيذها فى خطوات بسيطة، فكل ما يحتاجه صاحب املنتج 
هو إنشاء موقع الكترونى، وعرض املنتج عليه بكل تفاصيله وصورته 

وتكاليف الشحن واملدة التى يستغرقها للوصول إلى العميل .

بعمل  قاموا  البيوت  ورب��ات  الشباب  من  الكثير  هناك  أن  وأض��اف��ت 
عليها  منتجاتهم  وعرضوا  االجتماعى  التواصل  مواقع  على  حساب 
وأصبحوا اآلن من املشاهير فى بيع هذه املنتجات، مؤكدة أن تسويق 
املنتجات  وص��ول  ضمن  االجتماعى  التواصل  م��واق��ع  على  املنتجات 

لعدد واسع من مستخدمى األنترنت على مستوى العالم .
إلى  االجتماعية  اخلبيرة  احلفيظ  عبد  أس��م��اء  ال��دك��ت��ورة  وتشير 
التقدم  التواصل االجتماعى املختلفة أصبحت جزءا من  أن شبكات 
الرقمى اجلديد، وازداد إقبال الشباب عليها من كافة الفئات العمرية 
ومصدرا  للتواصل  م��الذا  أصبحت  وبذلك  املستويات،  مختلف  وم��ن 
لأخبار سواء الكاذبة أو احلقيقية مع االعتراف باجلوانب اإليجابية 
لتلك التقنية احلديثة ولكن فى الوقت نفسه ال يهمل اجلانب السلبى 
فى حال استخدامها اخلاطئ، وما ميكن أن ينعكس سلبا على املجتمع، 
وامل��دون��ات  ويوتيوب  وتويتر  ب��وك  امل��واق��ع مثل فيس  ه��ذه  أن  موضحة 
وغيرها أصبحت منابر لتكتالت واالجتماعات وتوحيد اآلراء وتكوين 
العقل املجتمعى بشقيه اإليجابى والسلبى، فتحول بعض مرتاديها 
واألخبار  اإلش��اع��ات  لنشر  مرتعا  أصبح  وبعضها  وال��وع��ظ  للخطابة 
الكاذبة داعية لوضع استراتيجية تضبط التعامل مع هذه الشبكات 
سواء كانت هذه االستراتيجية تنفذ بآليات الكترونية أو قانونية الفتة 
مستور  لكشف  مرتعا  أصبحت  االجتماعى  التواصل  وسائل  أن  إل��ى 
البيوت، وهو خطأ كبير يقع فيه كثير من األزواج فى تعاملهم اخلاطئ 
مع التكنولوجيا احلديثة فضال عن جلسات النميمة والفضفضة من 
الزوجني مع األق��ارب واألص��دق��اء واجل��ي��ران وأحيانا مع من ال يكون 
له سابق معرفة معهم، وهذه األفعال الغائبة عن القيم واألخالقيات 
مؤكدة  املجتمعى،  واالس��ت��ق��رار  األس��رى  األم��ن  تهدد  كارثية،  توابعها 
م��رآة حلياتنا  لتكون  التواصل االجتماعى  أدوات  نثق فى  أال  ض��رورة 
الشخصية ومادة  للتسلية، ولذلك علينا أن نتخذ عالجا أكثر فاعلية 
بأدوات مؤثرة كاخلطاب الدينى واإلعالمى وأعمال درامية هادفة، وأن 
ال��وزارات املعنية مع وسائل التواصل االجتماعى لبث رسائل  تتعاقد 
البيوت،  حرمة  الستعادة  الفعل  ه��ذا  م��س��اوئ  جتسد  املشتركني  لكل 
امل��واق��ع سبب ع��زل��ة اجتماعية  امل��ف��رط لتلك  أن االس��ت��خ��دام  م��ؤك��دة 

واحلد من استخدامها يعيد الترابط األسرى .
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الصفحة 
األخيرة 

يكتبها : عبد املعطى أحمد

القاتل  كورونا  فيروس  من  املواطنني  حلماية  احلكومية  اجلهات  تبذلها  التى  اجلهود  كل  رغ��م    
الوباء،  م��ازال يتعامل باستهتار مع  البعض  أن  الغرامات، إال  التوعية والتحذير، وفرض  مابني نشر 

حيث جند أشخاصا يضعون الكمامة فى جيوبهم وآخرين ميسكونها بأيديهم دون ارتدائها.!
بروتني يوجد  املضاد هو  املضادة فقال لى: اجلسم  العلمى لألجسام  املفهوم   سألت طبيبى عن 
فى الدم بشكل طبيعى، ويستخدم من قبل جهاز املناعة للتعرف على األجسام الغريبة مثل البكتريا 
ضد  تظهر  ال  املضادة  واألجسام  اخللية.  إلى  وصولها  ومينع  يضعفها،  مما  لتحييدها  والفيروسات 
فيروس معني، وإمنا تتعامل مع أى ميكروب أو فطريات أو فيروس يتعرض له اجلسم، والتطعيم يقوم 
بتحفيز هذه األجسام املضادة، فمثال عندما يتم تطعيم أى شخص ضد فيروس التهاب الكبد الوبائى 
أجساما  فترة –  بعد  يكون –  فإن اجلسم  املوسمية،  األنفلونزا  أو  السحائى  االلتهاب  أو  أو احلصبة 

مضادة، مما يكسبه مناعة ضد اإلصابة بالفيروس.
 427 ألف موظف هو العدد الذى قامت شركة أمازون بتوظيفه خالل األشهر العشرة املاضية، أى 
أكثر رسوخا  اإلنترنت  التسوق عبر  بعدما أصبح  قوتها  لتعزيز  وذلك  يوميا،  مايعادل 1400 موظف 

بسبب جائحة كورونا.
ال� 14  الترتيب  أفريقيا، وفى  والثالثة  السكان،  األول��ى عربيا من حيث عدد  املرتبة   مصر حتتل 
بني دول العالم، فقد وصلنا إلى 101 مليون و375 ألفا و894 نسمة مع بداية عام ، 2021، وتوقع اللواء 
مليون   192 إلى  السكان  وص��ول عدد  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزى  رئيس اجلهاز  بركات  خيرت 
نسمة عام 2052 طبقا لوتيرة الزيادة احلالية، لكن إذا كثفت مصر جهودها للحد من املشكلة السكانية 
للتنمية  األول  العدو  السكانية، ألنها  الزيادة  فاحذروا من شبح  إلى 143مليون نسمة،  العدد  سيقل 

وأكثر خطرا على الوطن من اإلرهاب.
 ألول مرة يغيب عن مسلسالت شهر رمضان هذا العام الفنان الكبير عادل إمام. حقيقة أحسست 
كانوا  الرجل كما  ع��دي��دة. هل  دارت مبخيلتى ص��ور  امل��ب��دع، حيث  الفنان  ه��ذا  بوجع فى قلبى لغياب 
يقولون أصابه املرض بحيث أصبح عاجزا عن أداء دوره الفنى؟ أم هل آثر االعتزال فى الوقت املناسب 
الذى هو شهر رمضان هذا العام؟ أم املناخ الفنى السائد أصبح اليروقه، وال يتمنى أن يضمه كما يضم 

شاكوش وبيكا، وفالن وعالن وغيرهم ؟!
 بدأت أقتنع أن وصول اإلخوان إلى احلكم بعد اختطافهم الثورة هو أحد مكاسب  25يناير، ألنه 
لوال وصولهم إلى احلكم ما كان الشعب متكن من اقتالعهم من جذورهم فى 25 يونيو 2013، فالعام 
الذى قضوه فى السلطة أظهرهم على حقيقتهم، وأزال القناع الزائف عن وجوههم، فقد كان هدفهم 

من احلكم هو الكرسى فقط، واليهمهم بعد ذلك أن يذهب الشعب إلى اجلحيم.
مدينة  وتنفيذ  فكرة  أكتافه  على  حمل  ال��ذى  املجهول  اجلندى  الشاذلى  ص��الح  الدكتور  ال��ل��واء   
ال��دواء فى اخلانكة منذ ثمانى سنوات، لكنه لقى ربه فى نهاية عام 2017 إثر حادث انقالب سيارته، 
الرابط بني  الكوبرى  اسمه على  أطلق  وقد  العسكرية،  الفنية  الكلية  املنوفية وخريج  أبناء  وهو من 

املتحف القومى للحضارة وطريق األوتوستراد مبحافظة القاهرة.
 هل تعلم أن حجم املخلفات الزراعية فى مصر أكثر من 35 مليون طن سنويا، وما يعاد تدويره ال 
يتجاوز 12% فقط من هذه الكمية، بينما يتم التخلص من ماليني األطنان األخرى إما بحرقها أو 

بإلقائها فى الترع واملصارف. هذا ما أكدته دراسة للمركز القومى للبحوث الزراعية.
 فى ذكرى مرور 1081 سنة هجرية على تأسيسه يستحق اجلامع األزهر وشيوخه على مر التاريخ 
كل التحية والتقدير على احلفاظ على مكانته ودوره كجامع وجامعة متثل للعالم اإلسالمى والبشرية 
كلها منارة للعلم واملعرفة، ورمزا لالعتدال والوسطية، وحصنا منيعا ضد التطرف ومحاوالت طمس 

الهوية.
 قبة السلطان قنصوة أبو سعيد مت ترميمها وتطويرها فاستعادت رونقها وجمالها الغابر. أنشأها 
السلطان اململوكى اجلركسى قنصوة أبو سعيد فى نفس عام تسلمه السلطنة لتكون مدفنا له، ولكنها 
عرفت أخيرا بقبة الغفير، ألنها كانت تستخدم سكنا حلارس املنطقة »الغفير«، وسميت »الترب« التى 

تقع حولها بنفس االسم »ترب الغفير«.
 املهندس صدقى سليمان وزير السد العالى هو الوزير الوحيد فى تاريخ مصر الذى حصل على 

ص���الح���ي���ات رئ����ي����س اجل���م���ه���وري���ة 
منحها له الرئيس الراحل جمال 
ع����ب����د ال����ن����اص����ر إلن�����ق�����اذ م����ش����روع 
تعثر محتمل،  م��ن  ال��ع��ال��ى  ال��س��د 
باإلضافة إلى خط تليفون مباشر 

بينهما.!
 ك��ت��ب األس���ت���اذ ع��ب��د امل��ح��س��ن 
س�����الم�����ة ف������ى ع������م������وده »ص�����ن�����دوق 
 2020 ن��وف��م��ب��ر   30 ي����وم  األف����ك����ار« 
ب�������األه�������رام أن�������ه ح���ي���ن���م���ا ت���ع���رض 
االس������ت������اذ م����ك����رم م���ح���م���د اح���م���د 
ل���ل���ف���ص���ل م������ن ع���م���ل���ه مب���ؤس���س���ة 
األهرام هو ومجموعة من الزمالء 
ال��ص��ح��ف��ي��ني ب���ق���رار م���ن ال��رئ��ي��س 
األس����ب����ق ال����راح����ل أن������ور ال����س����ادات 
وطمأنه  هيكل  األس��ت��اذ  ب��ه  اتصل 
أن��ه ف��ى أم��ان ت��ام، وأن رات��ب��ه سوف 
ي��ص��ل��ه حل��ني ان��ت��ه��اء امل��ش��ك��ل��ة، بل 
أص���ر ع��ل��ى أن ي��ت��ح��دث م���ع زوج���ة 
األس�����ت�����اذ م���ك���رم م���داع���ب���ا إي���اه���ا: 
ات��ف��ص��ل،  م���ك���رم  أن  الت���ص���دق���ى   «

والراتب سوف يأتى فى موعده« .
 كان من املمكن أن يكون هناك 
ت���ع���اون م���ص���رى أث��ي��وب��ى ف���ى ب��ن��اء 
السد األثيوبى لو أن أثيوبيا جادة 
ف��ى ال��ش��راك��ة م��ع مصر وال��س��ودان 
من منطلق مبدأ املصالح املشتركة 
النيل، وه��و ماكانت  ل��دول ح��وض 
العشر  ال��س��ن��وات  طيلة  ب��ه  تتغنى 
املاضية،  غير أنها كانت تفعل غير 
ما تقول دائما، وجلأت إلى سياسة 
املرفوضة من  الواقع  األم��ر  فرض 
اللذين يتمسكان  والسودان  مصر 
ملزم  اتفاق  إلى  التوصل  بضرورة 

حول السد.
إي��ران  م��ن  أردمت  إذا  بسيطة:   
طالبوا  النووى  برنامجها  توقيف 
السالح  من  كلها  املنطقة  بإخالء 
امل���دم���ر ل��إن��س��ان��ي��ة مب���ا ف���ى ذل��ك 

إسرائيل طبعا!
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الشركة الدولية للتعدين واالستثمار
شركة مساهمة مصرية

العنوان : املنوفية – السادات – املنطقةالصناعية الثالثة

ت : 0020233459915-0020233459914-

0020233459916 فاكس : 0020233459917

Mail: menna_icmi@yahoo.com  -- Mail:info@

icmi_egypt.com

Website: www.icmi-egypt.com

تنتج : كربونات كالسيوم  - بنتونيت - 
فلسبار - بارايت - رخام - سيليكا فالور

مع تحيات
 محمد محمد محمد على الفرا

 العضو المنتدب 

محمد محمد محمد على الفرا

على حامد الزقم اللواء  إبراهيم الشهاوى 

تتقدم بالتهنئة إلى
محمـــد سعفان 

 وزير القوى العاملة
واللواء  إبراهيم الشهاوى 

 محافظ  المنوفية 
على حامد الزقم  وكيل وزارة القوي العاملة 

وإلى أهالى المنوفية الكرام

بمناسبة العيد القومى للمحافظة
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 املدير املسئول

 حامد عبدالحميد

شركة الكرنك
 إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم )٥٧٣ (

المنوفية - شبين الكوم - 2 شارع طلعت حرب بجوار اإلدارة التعليمية
ت : ٠١2٧٩222٧٨ - ٠١٠٠٦٠٨٧٨١٨ - 2٣2٥٧٤٥-٠٤٨

E.Mail:alkarnak573@yahoo.com

 شركتنا متخصصة فى مجال توظيف الكوادر البشرية من العمالة المختارة بعد 
تقييمها والكفاءات العلمية والعملية من خالل اللجان المختصة

رئيس مجلس اإلدارة شريف محمد حسام الدين

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

 محمـــد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء إبراهيم الشهاوىمحافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم   وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة  العيد القومى للمنوفية

ونعاهده على بذل المزيد من الجهد لبناء مصرنا الحبيبة

علي حامد الزقم 

اللواء إبراهيم الشهاوى

اللواء إبراهيم الشهاوى

 حامد عبدالحميد

العمل يونيو ٢٠٢١   

عزيزى الشاب
حلق معنا فى سماء األمل  ستجد لدينا أكثر من فرصة عمل 

التتردد وبادر باالتصال ستجد فرصة عمل تناسبك
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تليفون/٠١٠٠888١7٠4- ٠١١44577٢66

محافظة املنوفية/مركز الشهداء/شارع كمال النجار بجوار محطة القطار بالشهداء وبجوار 
مركز الكلى اجلديد بالشهداء

تتقدم  بأسمى  آيات التهانى  إلى 

 محمـــد سعفان   وزير القوى العاملة
واللواء إبراهيم الشهاوى محافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم   وكيل وزارة القوى العاملة 
بمناسبة  العيد القومى للمنوفية

ونعاهده على بذل المزيد من الجهد لبناء مصرنا الحبيبة علي حامد الزقم

اللواء إبراهيم الشهاوى

شركة الصباحى
 إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم )٢٨٩ (

المنوفية  - قويسنا - مقابل مدرسة الزراعة - برج الفردوس - الدور األول 
ت : ٠١٠١٧٦٠٧٠٢٦ - ٠١٢٢٠٦٠٦٠٢٠ -  مكتب : ٣٥٨١٥٦٠ -٠٤٨ - ٢٥٨١٥٦١-٠٤٨ - ف : ٢٥٧٦٧٢٦ - ٠٤٨

E.Mail:esabahy@yahoo.com

 شركتنا متخصصة فى مجال توظيف الكوادر البشرية من العمالة المختارة بعد 
تقييمها والكفاءات العلمية والعملية من خالل اللجان المختصة

المدير التنفيذى  وليد عبدالرحمن حامد

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

 محمـــد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء إبراهيم الشهاوىمحافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم   وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة  العيد القومى للمنوفية

ونعاهده على بذل المزيد من الجهد لبناء مصرنا الحبيبة

علي حامد الزقم 
اللواء إبراهيم الشهاوى

شركة شعالن 
 إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم )7٩1 (

املدير املسئول

إيهاب ربيع شعالن

وليد عبدالرحمن حامد



  نشاط الشركة :  تعبئة فواكه .عنب وبرتقال ورمان وخوخ وخضروات وحفظ فى ثالجات  

شركة ايجي جرين ليمتد

 المحطة مدينة السادات منوفية المنطقة الصناعية السادسة قطعة رقم ٦٠١٧ 
ت : 20226700549  ف : 20226700348

رئيس مجلس اإلدارة 

أحمد السبكى 

تتقدم بأصدق التهانى 

للواء إبراهيم الشهاوى محافظة المنوفية
وإلى أهالى المنوفية الكرام

 بمناسبة  العيد القومى للمحافظة 

العمل٩٦ يونيو ٢٠٢١   

اللواء  إبراهيم الشهاوى

مطحن الخولى
مجموعة صوامع ومطاحن ومخابز 

الحاج خليل الخولى بأشمون

المنوفية : أشمون- المنطقة الصناعية الثانية

مع تحيات الحاج خليل الخولى

تهنئ شعب مصر وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى 
 رئيس الجمهورية

 وتؤكد دعمها الكامل للقوات المسلحة
 والشرطة فى الحفاظ على أمننا داخليا وخارجيا 

لتنعم مصر بالرخاء
مجددين العهد لله والوطن على مواصلة الجهد 

من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل ..
 مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم

وتهنئ  محمد سعفان وزير القوى العاملة 

واللواء إبراهيم الشهاوى  محافظ المنوفية

وعلى حامد الزقم   وكيل وزارة القوى العاملة 
وأننا سنبذل كل طاقاتنا لمضاعفة اإلنتاج وأن نظل جنودا أوفياء وكلنا إيمان بالله وبالوطن

وتهنئة الى شعب مصر وعمال مصر بمناسبة
 عيد المنوفية القومى

خليل الخولى



محاسب / هشام جزر 

رئيس مجلس إدارة 
مجموعة شركات بيل كلرويونيو فور لبزر لصناعة

وتصدير الجلود منطقة حرة خاصة
 بمنطقة مبارك الصناعية بقويسنا 

والسادة اعضاء مجلس اإلدارة
 وجميع العاملين بالمصانع والشركات

يتقدمون بأسمى آيات التهانى للرئيس  

عبـــد الفتاح السيــسى
وتتمنى لسيادته التوفيق والنجاح

 ونعاهده على بذل املزيد من اجلهد لبناء 
مصرنا احلبيبة

 يتقدمون بأسمى آيات التهنئة 

للواء إبراهيم الشهاوى 

 محافظ  المنوفية 

على حامد الزقم
وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى أهالينا بالمنوفية

 بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة 

مجموعة شركات بيل 
كلرويونيو فور لبزر لصناعة 

وتصدير الجلود

اللواء إبراهيم الشهاوى علي حامد الزقم 

أحمد السيد سعدة
المدير المسئول

لشركة الحرمين لألعالف
والسادة أعضاء مجلس اإلدارة

 وجميع العاملين بالشركة

يتقدمون بأسمى آيات التهانى للرئيس  

عبـــد الفتاح السيــسى
وتتمنى لسيادته التوفيق والنجاح

 ونعاهده على بذل املزيد من اجلهد لبناء 
مصرنا احلبيبة

كما يتقدمون بأسمى آيات التهنئة 

للواء إبراهيم الشهاوى 

 محافظ  المنوفية 

على حامد الزقم
وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى أهالينا بالمنوفية

 بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة 

شركة الحرمين لألعالف

اللواء إبراهيم الشهاوى علي حامد الزقم 

المنوفية - قويسنا 

٩٧ يونيو ٢٠٢١   العمل



العمل98 يونيو ٢٠٢١   

اللواء  إبراهيم الشهاوى

على حامد الزقم

املقاطع مركز الباجور - املنوفية

تتقدم  بأسمى  آيات التهانى  إلى 

 محمـــد سعفان   وزير القوى العاملة

واللواء إبراهيم الشهاوى محافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم   وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة  العيد القومى للمنوفية

ونعاهده على بذل المزيد من الجهد لبناء مصرنا الحبيبة

اللواء  إبراهيم الشهاوىعلي حامد الزقم

شركة نهضة مصر 
للتصنيع الزراعى 

لتصدير الحاصالت الزراعية

تعتبر شركة جاما بايب لصناعة المواسير البالستيك إحدي كبري الشركات العاملة في مجال صناعة مواسيرمياه الشرب 
والصرف الصحي )U-PVC( . ونتيجة للتوسع في نشاط الشركة المواكب للتقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة مواسير مياه 

الشرب والصرف الصحي في العالم ، فقد كان لنا السبق والريادة في إنتاج منتجات عالية الجودة وبتقنية عالمية.
وتشمل الشركة علي خطوط اإلنتاج ومخزن للخامات ومخزن لإلضافات ،و كذلك مخزن للمنتج النهائي.

الطاقة اإلنتاجية للشركة تترواح مابين 1200 إلي 1500  طن سنويا بأقطار من 25 مم إلي 400  مم .
تتميز منتجات الشركة بالصالبة العالية وخفة الوزن ونعومة السطحين الداخلي والخارجي ومقاومة ) الكيماويات والتوصيل 

الكهربي والتآكل والصدأ والكائنات الدقيقة (.
تطبق الشركة نظم الجودة العالمية حيث يتم إنتاج مواسير مياه الشرب طبقا للمواصفات القياسية األلمانية ،كما يتم إنتاج 

مواسير الصرف الصحي طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
يقوم علي إدارة الشركة نخبة محترفة ومدربة من أكفأ المهندسين والفنيين والعمال واإلداريين في التخصصات المختلفة.

الشركة حاصلة علي شهادة األيزو 9001 .
الشركة معتمدة لدي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مدير الشركة
م / وائل سعد البهنساوي

01113743921
وائل سعد البهنساوى
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شركة نسمات
 إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم ) ١١٦٥ (

المنوفية بركة السبع شرق - شارع راغب
٠١٠٦١٦٣٨٩٢٥ - ٠١٠٠٠٩٤٩٧٩٧ - ٠١٢٨٨٩٨٥٢٤٢

عزيزى الشاب
حلق معنا فى سماء األمل

ستجد لدينا أكثر من فرصة عمل 

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

 محمـــد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء إبراهيم الشهاوىمحافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم 
  وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة  العيد القومى للمنوفية

ونعاهده على بذل المزيد من الجهد لبناء مصرنا الحبيبة

علي حامد الزقم 

اللواء  إبراهيم الشهاوى

شركة حمزة
 إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم ) ١٠٥9 (

اللواء  إبراهيم الشهاوىعلي حامد الزقم 

حسين الهنداويهانى اسماعيل

 كيان الشركة شركة ذات مسئولية محددة ، خطواتها وفق أسس إدارية واستراتجية 

واضحة المعالم بأن يتم تحقيق النجاح وفق خطوات صغيرة ولكن ثابتة ومن الله عليهم 

بعمالء من مجاالت متعددة صناعية وتجارية وخدمية في مسيرتهم الحافلة في األعمال ، 

وتتطلع الشركة وبشكل مستمر إلي تعزيز عالمتها التجارية وتوسيع أعمالها ، كما تسعي 

إلي تطوير عالقات عمل وشركات أقوي تضاف إلي العالقات القائمة وتعتبر الشركة من 

الشركات الرائدةفي مصرنا في تقديم خدمات التوظيف وإلحاق العمالة بالخارج ومن 

أكبر الشركات في مصر وذلك لتخصصها وتميزها في إلحاق أمهر العمالة المصرية 

بالخارج لكافة الهيئات والشركات في المجاالت الطبية والهندسية واالكاديمية والتربوية 

والتعليمية و اإلدارية والمصرفية والفندقية والمهن اليدوية والعمالة الموسمية.

 

رئيس مجلس االدارة 
والمدير المسئول 

أشرف عبد الهادى

nasamat.ashraf@gmil.com

محافظة المنوفية – شبين الكوم 49 شارع طلعت حرب أعلي أثاث بيتي – برج األماني الدور 8
ف : ٠٠2٠482٠88393- موبايل : ٠٠2٠١١١٠3٦٥٦٠2- ٠٠2٠١٠2٦8١28١7

gmail.com@E- hrhamza7٥

مدير عام الشركة  

 حمزة محمد
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احلاج  طاهر التالوى 

واملحاسب أحمد فتحى التالوى 

والنائب سامر محمد التالوى 

واألستاذ محمد طاهر التالوى 
 وجميع العاملين 

يتقدمون بأسمى آيات التهانى للرئيس  

عبـــد الفتاح السيــسى
وتتمنى لسيادته التوفيق والنجاح

 ونعاهده على بذل املزيد من اجلهد 

لبناء مصرنا احلبيبة

 ويتقدمون بأسمى آيات التهنئة

وللواء إبراهيم الشهاوى  محافظ  المنوفية 

وعلى حامد الزقم وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى أهالى المنوفية الكرام

 بمناسبة  العيد القومى للمحافظة 

مصنع 
أدخنة الوردة 

شبين الكوم : ت : 0482220611

مستشفى األمل للخصوبة
يتقدم الدكتور

عبد العزيز حسب اهلل
املدير املسئول

 بأسمى آيات التهانى إلى

محمـــد سعفان
 وزير القوى العاملة

واللواء إبراهيم الشهاوى  محافظ  المنوفية 

وعلى حامد الزقم وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى أهالى المنوفية الكرام

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

المنوفية أشمون 16 شارع على ابن ابى طالب بجوار المطافى القديمة

مميزاتنا : لدينا والدة طبيعية وقيصرية بدون ألم 
ويوجد حقن مجهرى وأطفال انابيب وبنك دم 

ومعمل تحاليل مرخص بإسم المستشفى

عبد العزيز حسب اهلل اللواء  إبراهيم الشهاوى 

مصنع الياسمين للمالبس
يتقدم األستاذ

رمضان خليف
املدير املسئول

 بأسمى آيات التهانى إلى

محمـــد سعفان
 وزير القوى العاملة

وللواء إبراهيم الشهاوى 

 محافظ  المنوفية 

وعلى حامد الزقم 
وكيل وزارة القوى العاملة

وإلى أهالى المنوفية الكرام

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

المنوفية -  أشمون - سمادون

رمضان خليف اللواء  إبراهيم الشهاوى 
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مجموعة رونت فيتا لألعالف 
ومركزات هيرمان

اللواء إبراهيم الشهاوى

المنوفية – قويسنا – المنطقة الصناعية الثانية

رئيس مجلس اإلدارة

م . تامر القصبى

وإلى جميع القيادات الشعبية
 والتنفيذية باملحافظة

مبناسبة
 العيد القومى للمحافظة

العضو المنتدب

م . خالد القصبي
المدير المالي

 مصطفي القصبي

تتقدم بأسمى آيات
التهانى إلى شعب 
املنوفية العظيم

واللواء إبراهيم الشهاوى 

محافظ المنوفية

وعلي حامد الزقم 

  وكيل وزارة القوى العاملة 

علي حامد الزقم 

واللواء  إبراهيم الشهاوى 

محافظ  المنوفية 

وعلي حامد الزقم 

 وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلى أهالى المنوفية الكرام

بمناسبة

 العيد القومى للمحافظة

شركة برنت هوم 
لصناعة وطباعة موادتعبئة 

وتغليف

اللواء إبراهيم الشهاوى

المنوفية - قويسنا - المنطقة الصناعية

رئيس مجلس اإلدارة

 المهندس/ طارق السيد جزر

تتقدم بأسمى آيات 
التهانى لفخامة الرئيس  

عبـــد الفتاح السيــسى
وتتمنى لسيادته التوفيق والنجاح

 وتعاهده على بذل املزيد من اجلهد 

لبناء مصرنا احلبيبة

كما تتقدم بالتهنئة إلى
محمـــد سعفان 

علي حامد الزقم وزير القوى العاملة
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المنوفية - المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم

على حامد الزقم

اللواء  إبراهيم الشهاوى

 يتقدم مجلس اإلدارة 

الحاج صبح أبو العنين الفار

والسيد حمادة صبح أبو العنين الفار
 والعاملون بالشركة

بخالص التهانى لجميع عمال مصر  ولفخامة الرئيس

 عبدالفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

ومحمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
واللواء  إبراهيم الشهاوى   محافظ  المنوفية 

على حامد الزقم  وكيل وزارة القوي العاملة 
وإلى أهالى المنوفية الكرام

بمناسبة العيد القومى للمنوفية

ونعاهده على بذل المزيد من الجهد لبناء مصرنا الحبيبة

محمد سعفان

شركة أدخنة الصعيدى 
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