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ي���أت���ى ش��ه��ر ي��ول��ي��و ه����ذا ال���ع���ام محمال 
باألخبار السارة للعاملني باجلهاز اإلدارى 
للدولة بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح 
ال��س��ي��س��ى ع���ل���ى ال���ق���ان���ون رق�����م 69 ل��س��ن��ة 
ال��دوري��ة  ل��ل��ع��الوة  أدن���ى  2021 بتقرير ح��د 
ل��ل��م��خ��اط��ب��ني ب���ق���ان���ون اخل����دم����ة امل��دن��ي��ة 
مببلغ 75 جنيها، ومنح عالوة خاصة لغير 
بنسبة  املدنية  اخلدمة  بقانون  املخاطبني 
القانون  ويقر  75 جنيها،  أدن��ى  % بحد   13
بالدولة  للعاملني  اإلضافى  احلافز  زي��ادة 
و400 جنيه حسب  يتراوح بني 175  مببلغ 
ال����درج����ة امل���ال���ي���ة، وت���ق���ري���ر م��ن��ح��ة خ��اص��ة 
وقطاع  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ب��ش��رك��ات  للعاملني 
األعمال العام، تصرف شهريا أيضا، ورفع 
احل����د األدن�����ى ل���أج���ور إل����ى 2400 ج��ن��ي��ه، 
وزي������ادة ق��ي��م��ة امل���ع���اش���ات ب��ن��س��ب��ة 13%ه�����ذه 
السيسى  ال��رئ��ي��س  منحها  ال��ت��ى  ال��ه��داي��ا 
للعاملني بالدولة لتوفير مستوى معيشى 
األعباء  رفع  فى  وللمساهمة  لهم  مناسب 
عن كاهلهم، مبا يضمن لهم العيش وسط 
لها  سيكون  كما  فيها،  ينعمون  آمنة،  بيئة 
م���ردوده���ا اإلي��ج��اب��ى ل��ي��س ع��ل��ى العاملني 
فقط بل على السوق بشكل عام، وستؤدى 
إلى انتعاش احلركة التجارية فى ظل فترة 
الركود التى صاحبت كثيرا من القطاعات 

خاصة مع ظهور جائحة كورونا 
ه����ذه امل���ن���ح واحل����واف����ز وال�����ع�����الوات هى 
للوعود  وت��ن��ف��ي��ذا  التنمية  حل��ص��اد  ب��داي��ة 
وتأكيدا  للمصريني  الرئيس  قطعها  التى 
الن���ح���ي���ازه ل��ف��ئ��ة م���ح���دودى ال���دخ���ل ال��ت��ى 
ط���امل���ا راه�����ن ع��ل��ي��ه��ا ال���رئ���ي���س م��ن��ذ ب��داي��ة 
خ��ط��ة اإلص������الح االق���ت���ص���ادى، ل��ك��ن على 
أن  أن يكون واضحا  املقابل فالبد  اجلانب 
وامل��وظ��ف،  ال��دول��ة  ب��ني  مشتركة  املسئولية 
ال����دول����ة ح��ري��ص��ة على  ك���ان���ت  إذا  مب��ع��ن��ى 
حت��س��ني أح������وال م��ع��ي��ش��ة م��وظ��ف��ي��ه��ا ف��إن 
هؤالء املوظفني مطالبون بأن يكونوا على 
جتاه  واج��ب��ه��م  ي���ؤدون  املسئولية،  مستوى 
الوطن على أكمل وجه لكى تستمر مسيرة 
.. حتيا  ..  وحتيا مصر  والعطاء  التنمية 

مصر .. حتيا مصر 

يوليو موعد مع السعادة 

الرئيس السيسى نجح مع شعب مصر خالل 
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بقلم :
رئيـس التحريـر

haithemsaad2014@gmail.com

مــــــــــن الصمود والتحدي..سنــوات7
خالل  7 سنوات 
استطاع القائد أن 

يحقق أحالم شعبه 
وأحالمه لوطنه، 

وخاض معركة عودة 
الهيبة للدولة 

املصرية.
اختاره القدر 

ليقود سفينة 
نوح وأنقذ 

وطنه من براثن 
جماعة دموية 

،  استمرت  
سنة واحدة 

فى احلكم 
ارتكبت خاللها 
أخطاء فادحة 
فى وقت كانت 

فيه الدولة 
أحوج ما تكون 
للبناء والنمو 

واالستقرار 
.. سنة واحدة 

أورثتنا اإلرهاب والدم 
والفرقة بني أبناء الوطن .

عام أسود مر على 
املصريني خالل حكم 

اإلخوان اإلرهابية، اجلماعة 
الدموية التى اتخذت 

من القتل وسيلة لتنفيذ 
مخططها  التخريبي، كان 

عاما شهد سلسلة متالحقة 
من العنف واالشتباكات ، 

والتخريب للمرافق ، وقطع 
للطرق وإراقة الدماء.. مشاهد 

ال تنسى ستظل شاهدة على 
دموية اجلماعة اإلرهابية 

حتى استجاب الفريق عبد 
الفتاح السيسى وزير الدفاع 

واإلنتاج احلربى -آنذاك- 
لنداء جماهير الشعب واضعا  

روحه على كفه إلنقاذ مصر من 
برثن  اإلخوان ، وبرغم علمه 

بصعوبة املهمة إال أنه كان 
يؤمن بأن النهاية ال تأتى إال 

بإرادة الشعب.
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 وف���ى ه���ذه األي����ام حت��ل ع��ل��ي��ن��ا  ال���ذك���رى ال��س��اب��ع��ة إلع����ان خ��ارط��ة 
عبدالفتاح  أول  الفريق  -آن���ذاك-  الدفاع  وزي��ر  أعلنها  التى  الطريق، 
محمد  املعزول  بالرئيس  أطاحت  والتى   ،2013 يوليو   3 فى  السيسى 
مرسى ونظام جماعة اإلخ��وان املسلمني من احلكم، وح��ددت مامح 

مرحلة ما بعد عزل الرئيس اإلخواني.
ونعيد شريط الذكريات ونرصد بنود خارطة الطريق التى أعلنها 
الباد  فى  السياسية  القوى  ممثلى  من  عليها  االتفاق  بعد  السيسى 
ال��ب��دء ملرحلة ج��دي��دة ف��ى م��ص��ر، وذاك  آن���ذاك، لتكون مبثابة ش���رارة 
بعد انقضاء مهلة ال� 48 ساعة التى منحها السيسى لإلخوان لتلبية 
مطالب الشعب ، دون جديد بسبب غطرسة اإلخ��وان ،أعلن السيسى 
خارطة الطريق التى تضمنت 10 إج��راءات  حتقيق مطالب الشعب، 
وت��ض��م��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى ال���دول���ة امل��ص��ري��ة م��ن خ���ال  تعطيل العمل 
بالدستور بشكل مؤقت، وتولى رئيس املحكمة الدستورية إدارة شئون 

الباد ملرحلة انتقالية .
كما شملت خارطة الطريق إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل 
 ، املرحلة  إلدارة  الصاحيات  بجميع  تتمتع  وطنية  ك��ف��اءات  حكومة 

وتشكيل جلنة من  مختلفة التيارات لتعديل الدستور.
منذ 7 سنوات اختار الشعب  مبحض إرادته الرئيس السيسى الذى 
يونيو 2014  الثامن من  رئاسة اجلمهورية ألول مرة فى  تسلم  مهام 
وعقب ثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 سعت مصر إلعادة الوطن ملسار 

اإلصاح والبناء.
 ان��ت��ق��ل��ت م��ص��ر س��ي��اس��ي��ا م���ن م��رح��ل��ة ال��ف��وض��ى إل��ى 
م��رح��ل��ة االس���ت���ق���رار وت��ث��ب��ي��ت أرك�����ان ال���دول���ة واس��ت��ع��ادة 

مقدراتها وسيادة الدستور القانون .

متكن شعب مصر بقيادة رئيسهم من حتقيق إجنازات 
أبرزها عملية اإلص��اح االقتصادي،  ، ومن  تعد مفخره 
واف���ت���ت���اح ق���ن���اة ال���س���وي���س اجل����دي����دة، وب���ن���اء ال��ع��اص��م��ة 
اإلداري����ة اجل��دي��دة، وم��ش��روع��ات ال��ك��ب��ارى واألن��ف��اق وال��ط��رق، وتطوير 
بإيجاد  واالهتمام  املصري،  الريف  وتنمية  وحتديثها،  النقل،  وسائل 
األساسى  التعليم  وتطوير  اخلطرة،  املناطق  ملشكات  جذرية  حلول 
واجل��ام��ع��ي، ون��ظ��ام ال��ت��أم��ني ال��ص��ح��ي، وااله��ت��م��ام بالفئات م��ح��دودة 
الدخل، وذوى القدرات اخلاصة، فضا عن التطور الهائل الذى طرأ 
من  الكثير  مواجهة  من  مكنها  وال��ذى  اخلارجية،  مصر  سياسة  على 
املشكات الصعبة، واحتوائها، سواء تلك التى تتعلق باألمن القومى 
املصرى بشكل مباشر، أو القضايا اإلقليمية والعاملية التى ساعدت فى 

حلها.
جنح الرئيس السيسى فى معركة العبور بالوطن من 
الظام إلى النور ليصل مبساعدة شعبة لبر األمان بعد 
حتديات عاصفة .. وصدق قوله »مصر أم الدنيا وهتبقى 

»أد الدنيا«.
م���ن ال��ت��ح��دي��ات ب���دأه���ا ال���رئ���ي���س ال��س��ي��س��ى م���ن ع��ام 
العبور اجلديد 2015، وعام  وإلى عام  التحديات 2014،  
الشباب 2016 ، وعام املرأة 2017، وعام ذوى االحتياجات 
دوليا 2019، وعام  املصرية  للدولة  الهيبة   اخلاصة 2018، وعام عودة 
االف��ت��ت��اح��ات ال��ك��ب��رى 2020، وع���ام 2021 م��ول��د اجل��م��ه��وري��ة اجل��دي��دة 
بتأسيس  س��واء  العالم  ب��ه  ويشهد  الصدمات  يتحمل  ق��وى  باقتصاد 
ومليون وحدة  ذكية،  14 مدينة  وإن��ش��اء  اجل��دي��دة،  اإلداري���ة  العاصمة 

سكنية والقضاء على العشوائيات، وآالف املشروعات اإلنتاجية.

ومولد الجمهورية الجديدة

7سنوات

7سنوات

7سنوات

7سنوات
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من اإلجناز، ال يتسع املجال للحديث عن تفاصيلها 
وأحداثها وأرقامها، فما يجرى على أرض الواقع يفوق 
ف��ى س��رع��ت��ه أى ت��ص��ور، ويتخطى ح���دود امل��ن��ط��ق وامل��ع��ق��ول ف��ى بعض 

األحيان.
 ومع ذلك، نحاول تقدمي عرض سريع موجز ملا حققته مصر حتت 
اآلن،  م��ن 2014 حتى  السبع  ال��س��ن��وات  ف��ى  السيسي،  ال��رئ��ي��س  ق��ي��ادة 
والذى ال يزال مجرد بداية، لسنوات أخرى قادمة من العمل واإلجناز 

والتحدى قائد عظيم وشعب يصنع املعجزات .
انخفاض معدل البطالة إلى %7.2

اجلنسني  من  والعمال  العمالة  ملف  السيسى  الرئيس  أول��ى  لقد 
اهتماما كبيرا على كافة املستويات، ووضع العامل املصرى فى مكانته 
البيئة املائمة للعمل واإلنتاج، باعتبار أن  الصحيحة واهتم بتوفير 

العمالة املصرية هى وقود معركة البناء فى اجلمهورية اجلديدة.
 ووض��ع  الرئيس نصب عينيه حتسني مستوى هذه الفئة؛ لتوفير 
»حياة كرمية« لهم، وأطلق يد البناء لتعمر ربوع مصر .. وكان عمال 
مصر شريكا أساسيا لدفع عجلة التنمية وازدهارها فى كل القطاعات، 
كما كانوا أكثر املستفيدين من املشروعات القومية التى مت تنفيذها  
ع��ل��ى م���دار ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، ح��ي��ث فتحت ل��ه��م أب����واب ف���رص عمل 
جديدة، األمر الذى  ساهم فى انخفاض معدالت البطالة التى وصلت 

اآلن إلى 7.2% من قوة العمل البالغة 29 مليونا.
العالم  دول  أث���رت على جميع  ال��ت��ى  ك��ورون��ا  ان��ت��ش��ار جائحة  وم��ع   
وت��ض��ررت منها ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات، ل��م ت��ت��رك ال��دول��ة امل��ص��ري��ة األي���دى 
ال��ع��ام��ل��ة ض��ح��ي��ة ل��ه��ذا ال��ف��ي��روس، وك����ان م��وق��ف��ه��ا م��ش��رف��ا ب��دع��م فئة 
العمالة غير املنتظمة ، واملنتظمة فى آن واحد ، وذلك عبر سلسلة من 

اإلجراءات للتخفيف من حدة األزمة.
وج��ه بصرف  الفئة، حيث  لهذه  دعما غير مسبوق  الرئيس  وق��دم   
م��رت��ب��ات ال��ع��م��ال��ة امل��ت��ض��ررة م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا ف��ى ق��ط��اع السياحة 

والقطاعات املضارة األخرى.
6 مليارات جنيه للعمالة غير املنتظمة

الرئيس بصرف منحة  املنتظمة، وجه  للعمالة غير  بالنسبة  أما    
لهذه الفئة قدرها 500 جنيه على مدى  3 أشهر بإجمالى 1500 جنيه 
، وبلغ عدد املستحقني من هذه الفئة  مليونا و600 ألف مستحق، كما 
وجه  الرئيس باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من املنحة  لهذه الفئة 
تكاليف  وبلغت   ، جنيه   3000 إجماليها  دف��ع��ات   6 إل��ى  ب��ذل��ك  لتصل 
رعاية  حسابات  ساهمت  جنيه،    مليارات   6 م��ن  يقرب  م��ا  املرحلتني 
و400  مليار  قيمته  مب��ا  ومديرياتها  ب��ال��وزارة  املنتظمة  غير  العمالة 

مليون جنيه .
غير  للعمالة  الرعاية  هذه  باستكمال  العاملة  القوى  وزارة  وقامت 
املنتظمة وذلك بتسليم 200 ألف بوليصة تأمني تكافلى ضد احلوادث 
الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى املستدمي أو اجلزئى للعمالة 

غير املنتظمة وصغار الصيادين، على مستوى محافظات اجلمهورية، 
وهى بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية فى املرحلة املقبلة 

لتلك الفئة.
1.9 مليار جنيه للعمالة بقطاع السياحة

الرئيس  ت��وج��ي��ه��ات  ج���اءت  ف��ق��د  املنتظمة،  للعمالة  بالنسبة  أم���ا 
بوزارة  للعمال  الطوارئ  بقيام صندوق  بداية اجلائحة  السيسى منذ 
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ب��ص��رف إع���ان���ات للمنشآت امل��ت��ع��ث��رة ف��ى ال��ق��ط��اع��ات 
املختلفة وصلت إلى مليار و 92 مليونا و 483 ألف جنيه ، صرفت لنحو  
، يعملون فى 9679 منشأة، وذل��ك بنسبة %100  633 ألف و164 عاما 
م��ن األج���ر األس��اس��ى للعاملني، وه��و احل��د ال���ذى ق��ام ص��اح��ب العمل 

بالتأمني عليهم به واملثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
ك��م��ا ج�����اءت ت��وج��ي��ه��ات ال��رئ��ي��س ب��ت��خ��ص��ي��ص م��ائ�����ة م��ل��ي��ار جنيه 
تخفيض   ، اجلائحة  تداعيات  ملواجهة  احلكومة  ِقبل  م��ن  كميزانية 
املساس  دون  امل��ن��زل  م��ن  بالعمل  والسماح  العموميني  املوظفني  ع��دد 
احلوامل  والنساء  املُزمنة  واألم���راض  اإلع��اق��ة  ذوى  ومنح  برواتبهم، 
واألم��ه��ات ال��ائ��ى لديهن أط��ف��ال أق��ل م��ن 12 ع��ام��ًا إج���ازة إستثنائية 
مدفوعة األجر ، وخفض أسعار مصادر الطاقة وسعر الغاز الطبيعي، 
الصغيرة  وال��ش��رك��ات  لألشخاص  اإلئتمانية  االستحقاقات  وتأجيل 
الشركات  ُ��س��ان��دة  مل إج����راءات  حزمة  وتوفير   ، أشهر   6 مل�دة  واملتوسطة 

واملُنشآت بالقطاعات املتضررة وتوفير دعم مالى للُمصدرين .
بينها  م��ن  املهمة،  ُ��ب��ادرات  امل م��ن  للعديد  امل��رك��زى  البنك  اتخذ  كما 
ُمبادرة للتمويل العقارى ملتوسطى الدخل، وأُخرى ملُساندة املُتعثرين 
بقطاع السياحة، ودعم استمرار تشغيل الفنادق ومتويل مصروفاتها 
مل�دة  الفندقية  املُنشآت  على  العقارية  الضريبة  وإس��ق��اط    ، اجل��اري��ة 
ُ��ن��ش��آت السياحية  6 أش��ه��ر، وإرج�����اء س����داد ك��اف��ة امل��س��ت��ح��ق��ات ع��ل��ى امل

والفندقية مل�دة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير .
العمالى  التمثيل  مكاتب  خال  من  العاملة  القوى  وزارة  وجنحت 
التابعة لها  بسفارات وقنصليات مصر باخلارج فى حتصيل مستحقات 
مالية كانت محل نزاع بني العامل املصرى وصاحب العمل سواء وديا 
أو عن طريق القضاء مبا قيمته باجلنيه املصرى مليار و 500 مليون 
و890 ألف جنيها، وذلك خال الفترة من 2016 حتى اآلن، فضا عن 
حل  21 ألفا و 723  شكوى بالطرق الودية مع أصحاب األعمال، وتوفير 
506 آالف و772 فرصة عمل، والقيام بعقد 11 ألفا و168 اجتماعا مع 
اجلاليات املصرية، باإلضافة إلى زيارات مواقع العمل املختلفة حلل 

مشاكل املصرية بها.
تشريعات لدعم العمالة

أقرها  التى  التشريعات  العديد  التشريعات، مت إصدار  وفى مجال 
مجلس النواب وصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى من 
من  مناسبة  تشريعية  بيئة  وتوفير  العمال  مصلحة  حتقيق  شأنها 
بينها قانون اخلدمة املدنية رقم 81 لسنة 2016  والذى يكفل للعاملني 
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بنسبة  الدورية  العاوات  زي��ادة  العمل من حيث  فى  وواجبات  حقوًقا 
اإلدارة،  فى  واملشاركة  الترقيات  لهم  وكفل  األج��ر،  7% من  تقل عن  ال 
الطفولة  رعاية  مجال  فى  إضافية  امتيازات  العاملة  للمرأة  وأعطى 

واألمومة وشغل املناصب القيادية.
كما صدر قانون املنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم 
 142 رق��م  بالقانون  أحكامه  بعض  تعديل  ومت   ،2017 لسنة   213 رق��م 
العمالية عام 2018  االنتخابات  إج��راء  لسنة 2019، مبوجب ذلك مت 
التأمينات  بعد 12 عاما من غياب إجرائها، كما تضمن صدور قانون 

االجتماعية واملعاشات الذى أنصف هذه الفئة وأعاد لهم حقوقهم . 
كما حرصت الدولة على حتسني دخول العمال واملوظفني وأصحاب 
لألجور  األدن���ى  احل��د  برفع  السيسى  الرئيس  توجيه  بعد  امل��ع��اش��ات، 
إق��رار  ع��ن  فضا   ،2012 ف��ى  جنيه   700 ك��ان  أن  بعد  جنيه   2400 إل��ى 
عاوتني بتكلفة نحو 7.5  مليار جنيه، األولى عاوة دورية للموظفني 
الوظيفى  األج���ر  م��ن   %7 بنسبة  امل��دن��ي��ة  ب��ق��ان��ون اخل��دم��ة  املخاطبني 
وال��ث��ان��ي��ة ع���اوة خ��اص��ة للعاملني غ��ي��ر امل��خ��اط��ب��ني ب��ق��ان��ون اخل��دم��ة 
امل��دن��ي��ة بنسبة 13% م��ن امل��رت��ب األس���اس���ي، وزي�����ادة احل��اف��ز اإلض��اف��ى 
بتكلفة  املدنية  اخلدمة  بقانون  املخاطبني  وغير  املخاطبني  من  لكل 
إجمالية نحو 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة املعاشات بنحو 13% بتكلفة 

إجمالية نحو 31 مليار جنيه.
تدريب العمال وإطالق املبادرات

أطلقت ال��دول��ة ع���دًدا م��ن امل��ب��ادرات منها م��ب��ادرة )مصر أم��ان��ة بني 
إيديك(؛ لتوعية الشركاء االجتماعيني )العمال وأصحاب األعمال( 
وذلك  العمال 2017،  وقد مت إطاقها فى عيد  وواجباتهم  بحقوقهم 
من خال احلوار املجتمعى لارتقاء وحتسني ظروف وشروط العمل 
إلى جانب مبادرة »صحتك غالية علينا« التى تهدف إلى  نشر ثقافة 
الصحة املهنية لتقليل األمراض املهنية قبل حدوثها وتقليل إصابات 

العمل
وفى أبريل 2018، وضعت وزارة القوى العاملة خطة عاجلة لتطوير 
منظومة التدريب املهنى التابعة للوزارة كاما سواء الوحدات املتنقلة 
ال��ت��ى وص��ل��ت ح��ال��ي��ا إل���ى 27 وح����دة  أو ال�����  38   م��رك��زا ث��اب��ت��ا، وذل��ك 
مليون   100 بقيمة  والتأهيل  ال��ت��دري��ب  مت��وي��ل  ص��ن��دوق  م��ن  بتمويل 
جنيه، ومت البدء فى تطوير مراكز التدريب الثابتة واملتنقلة؛ بهدف 
وقد  العمل،  لسوق  املطلوبة  املهن  على  اجلنسني  من  الشباب  تدريب 
املتنقلة  للوحدات  والتجهيز  والتطوير  الصيانة  أعمال  جميع  متت 
باجلهود الذاتية للوزارة وبأيدى الفنيني من العاملني بها داخل ورش 

احلركة والنقل توفيرًا للنفقات.
العمالة فى اخلارج

موقعها  على  نفسك(  )سجل  حملة  العاملة  القوى  وزارة  أطلقت 
اإلل���ك���ت���رون���ي، وع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني امل��ص��ري��ني ب���اخل���ارج تسجيل 
يتيح  مما  باخلارج،  املصرية  بالعمالة  اخلاصة  باالستمارة  بياناتهم 

لكل جهات الدولة اإلطاع على احتياجاتهم وإزالة أى عائق أمامهم 
وتسهيل االتصال السريع بهم.

املرأة العاملة
ال� 7 سنوات املاضية على العديد من  امل��رأة املصرية خال  حصلت 
وسياسيا،  واجتماعيا  اقتصاديا  متكينها  فى  ساهمت  التى  املكاسب 
النواب  ومجلسى  احلكومة  ف��ى  بقوة  متثيلها  عبر  ذل��ك  ثمار  وجنت 

والشيوخ.
وفى إطار دعم الدولة للمرأة، يوجه الرئيس السيسى دائما بدعمها 
للتنمية   2030 م��ص��ر  استراتيجية  تنفيذ  ف��ى  ال���زاوي���ة  ح��ج��ر  ك��ون��ه��ا 
امل��س��ت��دام��ة، ح��ي��ث وج���ه ال��رئ��ي��س - ف��ى سبتمبر امل��اض��ى -  احلكومة 
بدراسة وضع املرأة العاملة خال العام الدراسى اجلديد، وتعزيز دور 
املرأة الريفية فى التنمية، فضا عن تقدمي تشريعات تضمن حقوق 

املرأة العاملة.
ق��راري��ن ج��دي��دي��ن يقضيان برفع  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  وزارة  وأص����درت 
خيار  يعطيها  م��ا  ليا،  العمل  امل���رأة  إمكانية  على  امل��ف��روض��ة  القيود 
ن��وع، مع توفير جميع تدابير  العمل فى أية مؤسسة أو مرفق من أى 
اآلم��ن��ة،  النقل  وس��ائ��ل  م��ث��ل:  العمل  ف��ى  حلمايتها  ال��ازم��ة  السامة 
والرعاية الصحية، مبا يتماشى مع الدستور املصرى ومعايير العمل 

الدولية.
كما أنشأت الوزارة وحدة لتحقيق املساواة بني اجلنسني، والقضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة فى مجال العمل، ومتكني املرأة 
اقتصاديا، فضا عن التوفيق بني واجبات األسرة ومتطلبات العمل، 

وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
رعاية شاملة ومبادرات رئاسية

أفادت عشرات املاليني من البسطاء
 خال 7 سنوات شهد القطاع الصحى طفرات فبالرغم من جائحة 
كورونا اجتهت الدولة لزيادة مخصصات الصحة فى املوازنة بحوالى 
 2020 امل��ال��ى  ال��ع��ام  خ��ال  جنيه  مليار   258.5 نحو  إل��ى  لتصل   ،%47
/2021، مقارنة ب� 175.6 مليار جنيه خال العام املالى 2019 /2020، 
فقد قطعت مصر أشواًطا كبيرة بإنشاء الكثير من املنشآت الصحية، 
اللقاحات للمصريني حلمايتهم من  بجانب توفير كميات كبيرة من 

فيروس كورونا.
لقد مثلت املبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى خال 
البسطاء  من  ملايني  احلياة  فى  أم��ل  بارقة  املاضية  القليلة  األع���وام 

املصريني.
وق��دم��ت امل���ب���ادرات ال��رئ��اس��ي��ة ف��ى م��ج��ال الصحة ال��رع��اي��ة الكاملة 
للمصريني حتت شعار 100 مليون صحة، حيث أصبحت مصر متتلك 
نظاما صحيا قويا يضمن تقدمي خدمة طبية الئقة جلميع املصريني 
جميع  ف��ى  حاليا  مصر  تشهده  ال��ت��ى  التطور  ت��واك��ب  عاملية  مبعايير 

املجاالت.
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ف��ي��روس س��ى ومواجهة  م��ن  إع���ان مصر خالية  م��ب��ادرة  ننسى  وال 
إلى  إصابة  ال��دول  أعلى  إح��دى  لتحويل مصر من  املزمنة  األم���راض 
فى  الرقمى  التحول  تطبيق  بجانب  متاما،  سى  فيروس  من  اخلالية 
املنظومة الصحية وأصبح ملصر حصر لكل مريض ب�«السكرى« كمثال 
الشامل  الصحى  التأمني  حلم  وحتقيق  الصحي،  الرقمى  للتحول 
لدى املصريني منذ عشرات السنني، وال��ذى مت تدشينه فى بورسعيد 

واألقصر، وتباعا سيتم تطبيقه بكل املحافظات.
اتخاذ جميع اإلج��راءات االحترازية واالستباقية ملواجهة   كما مت 
اجل��ائ��ح��ة، حيث مت تخصيص  ب��داي��ة  املستجد منذ  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
إصابتها  ف��ى  واملشتبه  املصابة  للحاالت  وال��ع��زل  ال��ف��رز  مستشفيات 
لتشخيص  ب��روت��وك��والت  وض��ع  ع��ن  فضا  املستجد،  ك��ورون��ا  بفيروس 
احلاالت وكذلك بروتوكوالت العاج والتى مت وضعها من قبل اللجنة 
العلمية ملكافحة فيروس كورونا املستجد، وأثبتت فاعليتها فى ارتفاع 

معدل الشفاء للحاالت املصابة بالفيروس.
وبذلت مصر جهودا كبيرة فى احلصول على لقاح فيروس كورونا، 
التجارب  السياسية، حيث شاركت مصر فى  القيادة  لتوجيهات  وفقا 
ال��ب��ح��وث  امل��س��ت��ج��د ض��م��ن ح��زم��ة م��ن  ك���ورون���ا  ل��ف��ي��روس  اإلكلينيكية 
كورونا  فيروس  للقاح  الثالثة  مرحلتها  فى  اإلكلينيكية  التجربة  فى 
املستجد )كوفيد-19( ضمن مبادرة »من أجل اإلنسانية« بالتعاون مع 
الصحية، ضمن  للرعاية  اإلماراتية   G42 الصينية، وشركة احلكومة 
للفيروس  املحتملة  اللقاحات  على  البحوث  تشمل  متكاملة  حزمة 

والتعاون فى مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.
كورونا  فيروس  لقاح  شحنات  من  العديد  على  مصر  حصلت  كما 
ال��ل��ق��اح��ات فور  لتوفير  ال��ع��ال��م  م��ع مختلف دول  ال��ت��ع��اون  ع��ن  فضا 
ثبوت فاعليتها، والتعاون فى مجال التصنيع، باإلضافة إلى التعاون 
والتى تضمن  الدولية  »ج��ايف« من خ��ال مبادرة كوفكس  مع منظمة 

التوزيع العادل للقاحات التى تثبت فاعليتها.
وأعلنت وزارة الصحة أنه جار العمل على إنتاج الدفعة األولى من 
لقاحات »سينوفاك« فى مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا 
وال��ت��ص��ن��ي��ع امل��وق��ع��ة ب���ني ك���ل م���ن ال��ش��رك��ة ال��ق��اب��ض��ة للمستحضرات 

احليوية واللقاحات »فاكسيرا« وشركة سينوفاك الصينية.
600 مليار جنيه مشروعات 
عمالقة غيرت وجه سيناء

 ج��ه��ود ضخمة وج��ب��ارة مت��ت خ���ال ال��س��ن��وات ال��س��ب��ع امل��اض��ي��ة فى 
سيناء غيرت وجه احلياة ، وذلك بعد أن وضع الرئيس السيسى منذ 
بأهميتها  منه  ،اميانا  أولوياته  رأس  على  سيناء  تنمية  احلكم  توليه 
إلى  سيناء  وج��ه  فتغير   ، أهلها  بتضحيات   وع��رف��ان��ا  االستراتيجية 
األف���ض���ل م���ن خ���ال ب��رن��ام��ج ط��م��وح للتنمية ال��ش��ام��ل��ة مب��ش��روع��ات  
أكثر  من 600  الدولة عليها  أنفقت  املجاالت  كل  تنموية عماقة فى 

مليار جنيه منذ عام 2014 حتى اآلن .
قناة السويس اجلديدة

 وتستمر عملية البناء والتنمية وإقامة املشروعات القومية الكبرى،  
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تعتبر  خطوة مهمة على  التى  اجل��دي��دة  السويس  قناة  أب��رزه��ا   م��ن 
ودفع  السويس  قناة  التنمية مبنطقة  الطريق إلجناح مشروع محور 
إل��ى م��رك��ز جت��ارى  ال��ق��وم��ى امل��ص��رى لتحويل مصر  عجلة االق��ت��ص��اد 

ولوجستى عاملي.
ك��ذل��ك م��ش��روع��ات األن��ف��اق ال��ت��ى رب��ط��ت رب��ط سيناء ب��ال��وط��ن األم 
ول��ت��ح��ق��ي��ق ن��ه��ض��ة ت��ن��م��وي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ك���ب���رى ف���ى م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت 
االقتصادية  واملنطقة  الفيروز،  أرض  على  والصناعات  والتخصصات 
لقناة السويس، حيث تعد قناة السويس أهم طرق التجارة الدولية، 
لقناة  االقتصادية  املنطقة  بتنمية  خاصة  إستراتيجية  تنفيذ  كما 

السويس.
وب��ج��ان��ب ذل����ك  ال���ط���رق وال��س��ك��ة احل���دي���د وامل���وان���ئ امل��ص��ري��ة على 
اخل��ري��ط��ة ال��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث حت��ول��ت م��ص��ر م��ن أك��ث��ر ال����دول خ��ط��ورة فى 
ال��ط��رق،إل��ى وص��ول��ه��ا للترتيب ال��� 45 ع��امل��ًي��ا ف��ى م��ج��ال ج���ودة وأم��ان 
مجالى  فى  حدثت  التى  العماقة  التنموية  املشاريع  نتيجة  الطرق 
الطرق والكبارى واألنفاق،  حيث مت تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع.

مكافحة العشوائيات
اهتمت الدولة املصرية مبكافحة العشوائيات بتوفير املسكن املائم 
للمواطنني مبختلف طبقاتهم ، حيث مت تنفيذ عدد من املشروعات 
وصل إلى ما يقرب من 1000 مشروع بتكلفة إجمالية تقترب من 100 
مليار جنيه وتنفيذ العديد من مشروعات اإلسكان التى تتناسب مع 
أل��ف وحدة   300 إقامة  الدخل من خ��ال  الفئات محدودة ومتوسطة 

إسكان اجتماعى و25 ألف وحدة إسكان متوسط باإلضافة إلى تنفيذ 
أل��ف وح��دة لتسكني قاطنى  أل��ف وح��دة إس��ك��ان شباب وتنفيذ 75   15
الوحدات باملناطق ذات اخلطورة املهددة للحياة، وذلك للقضاء على 
التى  الوحدات  إزال��ة مصادر اخلطورة عن  والعمل على  العشوائيات، 
حتت خطوط الضغط العالى أو فى نطاق التلوث الصناعى وإنشاء 
املناطق  تطوير  على  وع��م��ل  السكنية  ال��وح��دات  م��ن  اآلالف  ع��ش��رات 
إنهاء  ب��ض��رورة  السيسى  ال��رئ��ي��س  خطة  إط���ار  ف��ى  وذل���ك  العشوائية، 

العشوائيات واملناطق غير اآلمنة فى  مصر.
وم��ش��روع امل��ل��ي��ون وح���دة سكنية ، وامل���دن اجل��دي��دة ب��ه��دف تخفيف 
االزدحام عن املدن القدمية ومواجهة الزيادة السكانية، كما يتم تنفيذ 
العديد من مشروعات اإلسكان والبنية األساسية واخلدمات مبناطق 

توسعات التجمعات العمرانية القائمة.
ا جديًدا فى  أكثر من 20 جتمًعا عمرانّيً تنفيذ  البدء فى  وق��د مت   
شتى أنحاء اجلمهورية منها: »العاصمة اإلدارية اجلديدة ،  والعلمني 
اجلديدة، واملنصورة اجلديدة ، وشرق بورسعيد، وناصر بغرب أسيوط 
، وغ����رب ق��ن��ا ، واإلس��م��اع��ي��ل��ي��ة اجل���دي���دة ، ورف����ح اجل���دي���دة ، وم��دي��ن��ة 
، وتوشكى اجلديدة  ، والعبور اجلديدة  ، والفرافرة اجلديدة  اجلالة 
وشرق العوينات ، وسفينكس اجلديدة ، وبئر العبد اجلديدة ، وأسوان 
اجلديدة ، ومن املخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية اجلديدة، 
 6 وتوفر حوالى  اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة،  عند 

مايني فرصة عمل دائمة.
إعادة دور مصر الريادى فى إفريقيا

ف��ى مجاالت  ب��ال��ق��ارة اإلفريقية  ف��ى اس��ت��ع��ادة دوره���ا  جنحت مصر 
ع��دي��دة ع��ل��ى م����دار ال��س��ب��ع س��ن��وات امل��اض��ي��ة، وح��ق��ق��ت إجن�����ازات على 
املرحلة  فى  عليها  البناء  شأنها  من  والسياسى  االقتصادى  املستوى 

املقبلة لتحقيق التنمية بالقارة. 
فمنذ تولى الرئيس السيسى املسئولية عام 2014، عظمت مصر من 
جهودها جتاه القارة اإلفريقية؛ من خال تنشيط التعاون بني مصر 
ع��دد من  استضافة  امل��ج��االت، فضًا عن  كافة  اإلفريقية فى  وال���دول 
املؤمترات واملنتديات املعنية باالستثمار واالقتصاد واألمن فى القارة، 

كما كثف الرئيس من حتركاته وزيارته لدول القارة.
اإلفريقى، إطاق  رئاسة مصر لاحتاد  تلك اإلجن���ازات  أب��رز  وم��ن 
منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية، ورئاسة مصر ملجلس السلم 
ال����15 للجنة األمم  ال���دورة  واألم���ن اإلفريقى ،وان��ت��خ��اب مصر رئ��اس��ة 
املتحدة لبناء السام ، وفوز مصر باستضافة وكالة الفضاء اإلفريقية، 
وعودة العاقات املصرية اإلفريقية بقوة، ودور مصر الريادى فى إطار 

املنظمات والتجمعات األفريقية.
جابر اخلواطر

وقبل أن نختم االجنازات نتناول مواقف إنسانية للرئيس السيسى 
جعلت املصريني يلقبونه ب� »جابر اخلواطر« و«داعم الغابة« .. فطوال 
الوقت تظهر مواقف الرئيس ، لتؤكد دعمها للشعب املصرى ، خاصة 

املواطنني البسطاء، 
السنوات  م��دار  املثل فى جبر اخلواطر، فعلى   الرئيس  لقد ضرب 
.. يستقبل  .. جابر اخلواطر  أًب��ا لكل املصريني  املاضية كان  والشهور 
أب���ن���اء م��ص��ر ال��ش��ق��ي��ان��ني ال��ب��اح��ث��ني ع���ن ل��ق��م��ة ع��ي��ش ح����ال رف��ض��وا 
اجللوس على املقاهى انتظار الوظيفة فكانت حياتهم قصص جناح 
أن  املصريني  ليؤكد جلموع  لقائهم  الرئيس حريصا على  كان  وكفاح 
أبواب القصر اجلمهورى مفتوحة للمواطنني، وكذلك حرصه الدائم 
واملستمر على التواصل مع فئات الشعب املصرى، سياسيا واجتماعيا 

واقتصاديا وإنسانيا.
  وأخيرا..

اإلجن��از،  من  سنوات  سبع  م��ن   ج��زء  ه��ذا 
تفاصيلها  ع��ن  للحديث  امل��ج��ال  يتسع  ال 
أرض  على  يجرى  فما  وأرقامها،  وأحداثها 
الواقع يفوق فى سرعته أى تصور، ويتخطى 
األحيان،  بعض  فى  واملعقول  املنطق  ح��دود 
فاكتسب  فأوفى  السيسى  الرئيس  وعد  لقد 
تعلن  باجنازات  العالم  واحترام  شعبه  ثقة 

قيام جمهوريتنا اجلديدة.
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قــرر املجلس الــقــومــى لــألجــور حتــديــد احلــد األدنـــى لألجور 
مع   ، شهريا  جنيه   2400 بــواقــع    ، اخلـــاص  بالقطاع  للعاملني 
مراعاة الظروف االقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليًا 
 ، ، بــدءا من أول يناير 2022  ، واستثنائها من ذلــك  االلــتــزام به 
مع تبنى آليات مرنة تشجيعًا ألصحاب األعمال على تطبيقه،  
وإعــطــاء الــفــرصــة أمـــام املــنــشــآت املــتــضــررة لتقدمي شــكــواهــا فى 
مــوعــد أقـــصـــاه شــهــر أكــتــوبــر املــقــبــل لــلــجــنــة الــشــكــاوى الــتــابــعــة 
للمجلس وجلنة األجور باملجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل 

منشأة على حدة أو من خالل االحتادات التابعة لها .
بالقطاع  للعاملني  الــدوريــة  الــعــالوة  املجلس صــرف  اقــر  كما 
اخلاص بنسبة 3 % من أجر االشتراك التأمينى للعامل املثبت 

فى استمارة 2 تأمينات ، مبا ال يقل عن 60 جنيهًا ، وذلك بدءا 
من شهر يوليو 2021.

جاء ذلك خالل االجتماع الدورى للمجلس القومى لألجور، 
مبشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة ، عبر تقنية الفيديو 
التخطيط  وزيـــرة  السعيد  هالة  الــدكــتــورة  برئاسة   ، كونفرنس 
وزير  مصيلحى  على  الدكتور  وبحضور   ، االقتصادية  والتنمية 
التموين وأعضاء املجلس املحددين بقرار رئيس مجلس الوزراء 
، لتحديد وإقرار احلد األدنى لألجور للعاملني بالقطاع اخلاص 
، ونــســبــة الـــعـــالوة الـــدوريـــة وفــقــًا لــقــانــون الــتــأمــيــنــات اجلــديــدة 
 ، يناير 2021  اعتبارا من  به  العمل  بــدء  الــذى  148 لسنة 2019 
القطاعات  املقدمة من بعض  الطلبات  فضال عن  بحث بعض 

١٢

املجلس القومى لألجور يقرر:

2400 جنيه الحـــد األدنى لألجـــــــــــــــــــور للعاملين بالقطـــاع الخاص

3% العالوة الدورية من األجر التأمينى للعامل بما اليقل عن 60 جنيها شهريا
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لالستثناء من احلد األدنى لألجور والعالوات .
، ووزيــر  بــوزيــرة التخطيط   ، الــوزيــر  فى مستهل اللقاء رحــب 
املجلس  دور  أهمية  ، مؤكدًا  املجلس  التموين واحلضور أعضاء 
الــقــومــى لــألجــور وتعظيمه فــى حتــديــد احلـــد االدنــــى لــألجــور 
على  للحفاظ  ذلــك  وأهمية   ، بــه  املرتبطة  الــدوريــة  والــعــالوات 
حــقــوق الــعــمــال ومـــراعـــاة الـــظـــروف املــجــتــمــعــيــة الــتــى ميـــر بها 

املجتمع املصرى .
كما أكد الوزير أهمية حتديد احلد األدنى لألجور فى القطاع 
اخلاص والذى ميثل 85 % من حجم القوى البشرية العاملة فى 
إن لم يتم حتديده سيعود باألثر السلبى على  والــذى   ، الدولة 

االقتصاد املصرى ، وحتديد أجور العمالة املصرية فى اخلارج .
ــال الـــوزيـــر ان الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لـــألجـــور والــــعــــالوات ، مت  وقــ
جنيه   2400 بـ  لألجور  األدنــى  احلــد  حتديد  على  فيها  التوافق 
تعانى  التى  املتضررة  واملنشآت  القطاعات  بعض  استثناء  مع   ،
، حيث يتم مناقشتها  أو لطبيعة عملها  من ظــروف استثنائية 

ودراستها ، فضالً عن حتديد العالوة الدورية بنسبة 2.8 % من 
أجر االشتراك التأمينى للعامل املثبت فى استمارة 2 تأمينات 
بالتوازى مع نسبة 7 % من األجر األساسى فى قانون العمل 12 
لسنة 2003 ، خاصة  بعد تغير مفهوم األجر، من األجر األساسى 
إلى األجر اجلديد املثبت فى قانون التأمينات اإلجتماعية ، ومت 

رفع تقرير خاص بذلك للمجلس .
كما أوضح الوزير أنه بالنسبة للمنشآت التى تقدمت بطلبات 
لإلستثناء من تطبيق احلد األدنى والعالوة الدورية ، بعد بحث 
قامت  باملحافظات،  العاملة  القوى  مديريات  قبل  من  حالتها 
معظمها بسحب طلباتها من االستثناء ، مشيرا إلى أن املنشآت 
الــراغــبــة فــى االســتــثــنــاء الــتــقــدم بــأوراقــهــا إلـــى جلــنــة الــشــكــاوى 
الــتــابــعــة للمجلس بــعــد اســتــيــفــاء الــطــلــبــات وســيــتــم فــحــص كل 

منشأة وحالتها على أرض الواقع.
وطمأن الوزير ، احلضور على أن القطاع غير الرسمى والعمالة 
املوجودة به ، عملت الوزارة على وضع استراتيجية كاملة بهدف 

١٣
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التعاون  ــوزارة  الـ فيها  حتتاج   ، القطاع  لذلك  كامل  حصر  عمل 
والتكاتف مع العديد من اجلهات والــوزارات ، لتطويع املشكالت 
وحتويله إلى قطاع رسمى ، كما سيتم عمل إجتماعات شمولية 

جلميع األطراف حول ذلك .
العمالة  تعمل حاليًا على تسجيل  الـــوزارة  أن  الوزير  وأضــاف 
غير املنتظمة على أرض الواقع فى املشروعات القومية الكبرى 
لتغيير  املدنية  األحــوال  بالتعاون مع مصلحة   ، املحافظات  فى 
املنتظمة  غير  العمالة  ملهن  القومى  الــرقــم  بطاقات  فــى  املهنة 
شاملة  وصحية  وإجتماعية  تأمينية  مظلة  حتــت  لشمولهم   ،
، وما  ، حيث مت حصر 25 ألف عامل مبدينة العلمني اجلديدة 
يقرب من 100 ألف عامل بالعاصمة اإلدارية اجلديدة ، ومت تغير 
مت  مــا  أجمالى  مــن  ألفا   53 عــن  يزيد  ملــا  القومى  بالرقم  املهنة 

حصره، ومازال احلصر مستمر فى املحافظات.
 ، والتنمية االقتصادية  التخطيط  وزير  من جانبها أوضحت 
أن فى جدول االجتماع التصديق على محضر االجتماع السابق 
والــعــالوات  لــألجــور  الــفــرعــيــة  للجنة  تكليف  مــن  تضمنه  ومـــا   ،
برئاسة وزير القوى العاملة ملناقشة وحتديد احلد األدنى لألجور 
مع أطراف العالقة اإلنتاجية ، وكذلك مناقشة العالوة الدورية 

ونسبتها وفقًا للقانون .
كــمــا اقــتــرحــت الـــوزيـــرة بـــأن تــكــون نسبة الــعــالوة الـــدوريـــة 3 % 
الــتــى أعدتها  بــنــاء على الــدراســة  مــن أجــر االشــتــراك التأمينى 

التأمينات االجتماعية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة .
للتعبئة  املــركــزى  رئيسا للجهاز  بــركــات،  اقــتــرح خــيــرت  ــدوره  بـ
الــعــامــة واإلحـــصـــاء، أن تــكــون نــســبــة الـــعـــالوة الـــدوريـــة مرتبطة 
 % إلــى 4.5  رفــع نسبتها  وبالتالى   ، الدولة  التضخم فى  مبعدل 

بدالً من 3 % ، وفقًا للمعدالت القائمة .
وفى نفس  السياق وافق الدكتور على مصيلحى وزير التموين 
، وأنــه  بـــ 3 % مــن األجــر التأمينى  إقــتــراح حتديد النسبة  ، على 
العمل احلالى  قانون  فى  املحددة  أكبر عن مثيلتها  نسبة  ميثل 

وهى 7 % من األجر األساسى .
ووافق محمد السويدى رئيس احتاد الصناعات املصرية على 

١٤
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اقتراح العالوة الدورية بنسبة 3 % من األجر التأمينى ، موضحًا 
املاضى  يناير  أجــور عمالها فى  بزيادة  الشركات قامت  أن بعض 
بالفعل قبل حتديد تلك النسبة ، واستفسر عن شأنها فى حال 

إقرار العالوة بالنسبة املقررة .
بزيادة  قامت  التى  الشركات  بــأن   ، العاملة  القوى  وزيــر  عقب 
ــب عــمــالــهــا بــالــفــعــل فــى يــنــايــر املــاضــى يــتــم احــتــســاب نسبة  رواتــ
العالوة املقررة والعمل بها من وقت إقرارها ، مع احتساب الفوارق 
بني ما مت زيادته والنسب املقررة ، كما سيتم إدراج النسبة املقررة 

من املجلس فى مشروع قانون العمل اجلديد إلقرارها .
وأشارت وزيرة التخطيط ، إلى أنه سيتم البدء فى دراسة من 
بالعالوة  وعالقته  التضخم  معدالت  حــول  املــركــزى  اجلهاز  قبل 
الدورية ، والوقوف على مؤشراته وكيفية التطبيق ، حرصًا على 
العمال ومصاحلهم واحلفاظ على وظائفهم فى املنشآت ، مشيرة 
إلى أن هناك ما يقرب من 1.2 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة 
الــتــوازن فى  وبالتالى حتقيق   ، املنشآت  مــن   % ، متثل نسبة  90 
املصالح بني العمال واملنشآت أمر بالغ األهمية ومطلوب أخذه 

فى االعتبار.
بأن يكون  املتقدم   قــراره  القومى لألجور على  املجلس  اتفاق 
،  بواقع 2400  احلد األدنــى لألجور للعاملني بالقطاع اخلــاص 
جنيه شهريا ، وصرف العالوة الدورية للعاملني بالقطاع اخلاص 
أدنــى 3 % من أجــر االشــتــراك التأمينى للعامل املثبت فى  بحد 
استمارة 2 تأمينات ، مبا ال يقل عن 60 جنيهًا ، وذلك بدءا من 

شهر يوليو2021.
والتقدير  الشكر  التخطيط  وزيـــرة  قــدمــت  الــلــقــاء  خــتــام  فــى 
، من  العمالية  ، واحلضور أعضاء االحتــادات والنقابات  للوزراء 

أعضاء املجلس .
التخطيط على  لــوزيــرة   ، والــتــقــديــر  الشكر  الــوزيــر  قــدم  كما 
الــعــمــال واملنشآت  ــوزارة فيما يخص  الــ املــبــذول مــن قبل  اجلــهــد 
والتى  للمجلس  الرشيدة  الــقــرارات  وعلى   ، املصرية  الدولة  فى 

حتسب للمجلس القومى لألجور فى فترته احلالية .

١٥
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تحقيق : عادل عيد 

 مشروع الدلتا الجديدة أحد أهم املشروعات التنموية الكبرية التى بدأت مصر فى تنفيذه خالل 
الفرتة األخرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مشروع يهدف إىل استصالح وزراعة 

ما يقرب من املليون ونصف املليون فدان بمنطقة الدلتا.
ومن املنتظر أن يوفر املشروع العمالق عددا كبريا من فرص العمل للشباب بهذه املنطقة حواىل ٥ 
ماليني فرصة عمل جديدة، تسهم فى الحد من انتشار مشكالت البطالة فى مصر خالل الفرتة 

املقبلة.
»العمل« التقت بعدد من الخرباء واملسئولني عن ملفات الزراعة واستصالح األراضى ملعرفة أهمية هذا 

املشروع املهم على االقتصاد القومى من خالل السطور التالية :

الدلتا الجديدة
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تولى ملف  ال��دول��ة  إن   : ال��زراع��ي��ن  نقيب  البداية يقول سيد خليفة  ف��ى 
ومشروع  قوميا،  أمنا  وتعتبره  كبيرة،  أهمية  الزراعى  القطاع  فى  االستثمار 
األم��ن  لتحقيق  وذل���ك  ومتكامل،  منوذجيا  مشروعا  يعد  اجل��دي��دة  الدلتا 
التى  العالية  السكانية  ال��زي��ادة  ف��ى ظ��ل  امل��ص��ري، خ��اص��ة  ال��غ��ذائ��ى للشعب 

تشهدها البالد حاليا.
زراعية  مجتمعات  إقامة  إل��ى  يهدف  اجلديدة  الدلتا  مشروع  أن  وأض��اف 
وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارة حديثة، وتضم  مجمعات صناعية تعتمد 
على إنتاج هذه املجمعات الزراعية، وتوفر اآلالف من فرص العمل للشباب 
واملستثمرين، وتوفير السلع االستراتيجية، فضال عن استقرار أسعار السلع 

فى السلع فى األسواق. 
وأش���ار نقيب ال��زراع��ي��ن إل��ى أن م��ش��روع ال��دل��ت��ا اجل��دي��دة سيوفر نحو ٥ 
توزيع  إع��ادة  إل��ى  باإلضافة   ،٢٠٢٥ ع��ام  بحلول  مالين فرصة عمل مباشرة 
السكان باملنطقة وجذب عدد كبير من املواطنن لتخفيف التكدس السكانى 
بالوادى والدلتا، وكذلك إقامة مجمعات صناعية زراعية تعمل على الربط 

بن الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة واخلدمات .
ال��ث��روة السمكية  ال��ه��وارى عميد كلية  إب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  وم��ن جانبه أك��د 
بجامعة كفر الشيخ أن مشروع مستقبل مصر الزراعى أفضل منوذج زراعى 
فى الشرق األوسط، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد القطاع 
العمالق  املشروع  بؤرة اإلهتمام، خاصة بعد إعالنه عن تنفيذ  إلى  الزراعى 
ملكانتها  مصر  ل��ع��ودة  حقيقية  ب��داي��ة  سيكون  امل��ش��روع  أن  مضيفا  ب��ال��دل��ت��ا، 

الطبيعية فى هذا املجال.
وأضاف أن الرئيس السيسى يولى األمن الغذائى وقطاع الزراعة أولوية 
قصوى، ألن��ه األس��اس فى بقاء اإلن��س��ان، مشيرًا إل��ى أن قطاع ال��زراع��ة شهد 

طفرة هائلة خالل ال� ٧ سنوات املاضية .
إل��ى أن م��ش��روع الدلتا اجل��دي��دة يتم  ال��ث��روة السمكية  وأش���ار رئيس كلية 
تنفيذه على أحدث املستويات الدولية والتقنيات الزراعية، واملستهدف ١.٥ 
مليون فدان باملشروع خالل العامن املقبلن، مبا يوازى ما يقارب من ٣٠ ٪ 

من الرقعة الزراعية مبحافظات الدلتا مجتمعة.
يستهلك  لن  اجلديدة  الدلتا  مشروع   : قائال  الهوارى  الدكتور  واستطرد 
كثيرًا من املوارد املائية فى مصر نظرا ألنه يعتمد جزء كبير منه على املياه 
اجل��وف��ي��ة وم��ي��اه ال��ص��رف ال��زراع��ى امل��ع��اجل��ة، حيث تبلغ ال��ط��اق��ة اإلنتاجية 
ملحطة معاجلة مياه الصرف الزراعى من غرب الدلتا اجلارى إنشاؤها نحو 
6.٥ مليون متر مكعب يوميا ، باإلضافة إلى أن صافى احتياجات املشروع من 

املياه يوميا يتراوح ما بن ١٢.٥ إلى ١٥ مليون متر مكعب يوميا
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور جمال صيام أستاذ االقتصاد بكلية الزراعة 
جامعة القاهرة على أن مشروع الدلتا اجلديدة سيكون له بالغ األهمية فى 
املقبلة،  الفترة  القمح خالل  الذاتى من  االكتفاء  إلى حتقيق  وص��ول مصر 
وهو حلم طال انتظاره طويال ولم ميتلك صناع القرار فى الفترات املاضية 

التفكير فى الوصول إليه.
وتابع الدكتور صيام: مت اختيار موقع الدلتا اجلديدة بعناية فائقة بعد 
من  استصالحها  وإمكانية  ب��ه��ا،  الصاحلة  املناطق  وحت��دي��د  التربة  دراس���ة 
وإقامة  املنطقة  إلى وضع تصور شامل لهذه  الزراعة، باإلضافة  وزارة  خالل 

مجتمعات متكاملة.
وأك���د أن م��وق��ع امل��ش��روع ال��ف��ري��د ب��ال��ق��رب م��ن امل���ط���ارات وامل���وان���ئ وال��ط��رق 
احلديثة ومحافظات الدلتا يقلل من تكلفة نقل املنتجات الزراعية ويعطى 
الزراعى  القطاع  ينقل  مصر  مستقبل  مشروع  وأن  كبيرة،  أهمية  للمشروع 
نقلة غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة ح��ي��ث ت��ت��م ال���زراع���ة ف��ي��ه ب��االس��ت��ف��ادة ال��ق��ص��وى م��ن كل 
يساهم  مم��ا  احلديثة  العلمية  األساليب  ألح��دث  طبقا  وأرض  مياه  نقطة 
األساسية،  املحاصيل  فى  واالستهالك  اإلنتاج  بن  ما  الفجوة  تقليص  فى 
وخلق مجتمعات جديدة مما يساهم فى جذب الكثير من السكان من الوادى 
وينمى  الزراعين  للخبراء  العمل  فرص  من  العديد  توفير  بجانب  القدمي 

خبراتهم
وأوض���ح أن املستهدف ه��و ال��ت��وّس��ع األف��ق��ي م��ن خ���الل  إَض��اَف��ة َن��ْح��و ١٣٥ 
ألف فدان فى خطة ٢٠٢٢/٢١، عالوة على ١٥٠ ألف فدان فى نطاق مشروع 

مستقبل مصر والدلتا اجلِديَدِة َعَلى ِمْحَور الضبعة ِبالصحراء الغربية.
 وتوقع »صيام« وزيادة املساحة املحصولية فى عام ٢٠٢٢/٢١  ل�١٧.٥ مليون 
املائية والرى  امل��وارد  ف��دان، مشيرًا إلى أن االستثمارات احلكومية فى قطاع 
َع��َدٍد ِمْن  َتْنِفيذ  زادت بنسبة ١٥8٪ بحوالى ٢١ مليار جَنيه والتى استهدفت 

ال�مشروعاِت َذات األولوّية، َعَلى رَأِْسَها َمْشُروع َتأِْهيل وتبطن الِتَرع.
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يقام على ١.٥ مليون فدان 
ويوفر ٥ ماليني فرصة عمل

يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية 
واستقرار السلع الغذائية

يعمل على توفري مجمعات صناعية 
تعتمد على اإلنتاج الزراعي
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مؤمتر العمل الدولى
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4٠٠٠ مندوب يمثلون ١8١ دولة يقرون 
إجراءات عاجلة لتعزيز انتعاش متمحور حول 

اإلنسان  للخروج من أزمة )كوفيد- ١9(
  مصر تدعو أثيوبيا إلبرام اتفاقية ملزمة بشأن 

»سد النهضة« تراعى مصالح القاهرة والخرطوم 

وزير القوي العاملة محمد سعفان يلقي كلمة مرص باالٔمم املتحدة بجنيف -صورة ارشيفة  
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أعمالها  الدولى  العمل  ملؤمتر  املائة  بعد  التاسعة  ال��دورة  اختتمت 
العام احلالى  بشكل افتراضي خالل الفترة من 3 إلى 19يونيو املاضي، 
وذلك بسبب القيود الصارمة املفروضة على السفر املطبقة فى جميع 
أنحاء العالم بسبب وباء )كوفيد-19( ، وذلك مبشاركة 4000 شخص 
من أنحاء العالم، ووفود عمالية ونقابية ورسمية من 181 دولة ولفيف 
من املراقبني الدوليني، فضال عن ممثلى املنظمات الدولية واإلقليمية 
الثانية  املرحلة  أن تستكمل  الدولية غير احلكومية، على  واملنظمات 

من هذه الدورة فى نوفمبر املقبل .
وت����رأس وف���د م��ص��ر ال��ث��الث��ى »ح��ك��وم��ة ومم��ث��ل��ى أص��ح��اب األع��م��ال 
والعمال« وزير القوى العاملة محمد سعفان الذى ألقى كلمة احلكومة 
فى اجللسة العامة للمؤمتر، وتناولت تعليقا على تقرير املدير العام 

ملنظمة العمل الدولية غاى رايدر املعنون » العمل فى زمن كوفيد«. 
وق��د ت��ص��درت م��ائ��دة احل���وار ف��ى جلسة امل��ؤمت��ر ال��ع��ام��ة على مدى 
مستقبل  على  التقرير  ورك��ز  للمنظمة،  العام  املدير  تقرير  أسبوعني 
العمل حيث أشار إلى أنه نظرا لتفشى )كوفيد - 19( فقد تغير هذا 
ال��ق��ري��ب، وه��ذا  أق��ل تقدير ف��ى املستقبل  األم��ر رأس��ا على عقب على 
األمر ألقى على منظمة العمل الدولية عبئا فى أن تصب اهتمامها 
أزم��ة لم يسبق لها مثيل،  اآلن على تعزيز متحور ح��ول اإلنسان من 
إع��الن  م��ن  تتخذ  امل��ؤمت��ر،  دورة عقد  آخ��ر  العمل منذ  عالم  اجتاحت 
ال��ع��م��ل خ��ارط��ة  ال��دول��ي��ة م��ن أج���ل مستقبل  ال��ع��م��ل  امل��ئ��وي��ة ملنظمة 

الطريق التى تسلكها .
إليها  يصبو  التى  املهمة  هى  »تلك  تقريره:  فى  العام  املدير  وق��ال   
ت��ق��دي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام اإلس���ه���ام ف��ي��ه��ا، ف��ه��و ي��ح��دد اآلث����ار االجتماعية 
وال��دروس  إليها  االستجابة  ويبني  األزم��ة  تخلفها  التى  واالقتصادية 
ال��ت��ى اس��ت��خ��ل��ص��ه��ا إل���ى اآلن وال��ت��ح��دي��ات امل��اث��ل��ة أم����ام امل��ض��ى ق��دم��ا 
املدير  ويقترح  اإلنسان،  انتعاش متمحور حول  لبناء   أفضل  بخطى 

العام ملنظمة العمل الدولية فى ختام تقريره مشروع وثيقة ختامية 
ل��ل��م��ؤمت��ر ب��ش��أن اس��ت��ج��اب��ة ع��امل��ي��ة م��ن أج���ل ان��ت��ع��اش م��ت��م��ح��ور ح��ول 

اإلنسان للخروج من أزمة )كوفيد- 19(.
وك��ان��ت منظمة العمل الدولية ق��د أص���درت ف��ى وق��ت الح��ق قائمة 
امل��الح��ظ��ات امل��ط��ول��ة وامل��ص��غ��رة ل��ل��دول امل��خ��ال��ف��ة ألح��ك��ام االت��ف��اق��ي��ات 
وال��ت��وص��ي��ات ال��دول��ي��ة، وق��د خلت ه��ذه القائمة م��ن  اس��م م��ص��ر، مما 
يؤكد أن مصر حتترم االتفاقيات املصدقة عليها، وتعمل على مواءمة 

تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات املنظمة.
وشاركت مصر فى اإلجتماعات والفعاليات التى عقدت على هامش 
املؤمتر ومنها مجموعة عدم اإلنحياز وألقى مندوب مصر الدائم لدى 
الدول  إح��دى  بيان مصر بصفتها  املتحدة فى جنيف،  منظمة األمم 
امل��ؤس��س��ة ملجموعة ع���دم االن��ح��ي��از، ح��ي��ث أك���د أن م��ص��ر ت��ول��ى أهمية 
خاصة لتعزيز أطر التعاون فى إطار املجموعة، ومبا يهدف إلى تطوير 

التعاون بني الدول النامية.
وشارك وزير القوى العاملة فى املُلتقى التضاُمنى مع ُعمال وشعب 
فلسطني ع��ل��ى ه��ام��ش أع��م��ال ال������دورة  ب��ح��ض��ور م��دي��ر ع���ام منظمة 
ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة، وم��دي��ر ع���ام منظمة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ووزي����ر العمل 
بدولة فلسطني، وعدد من وفود من الدول العربية والعاملية، ورؤساء 
الشخصيات  م��ن  وغيرهم  عمل  ووزراء  العربية  العمالية  االحت���ادات 
املهمة، حيث مت استعراض العديد من االنتهاكات التى يتعرض لها 
العدوان  يتواصل  م��ازال  اللحظة  ه��ذه  وحتى  فلسطني  وشعب  عمال 
التمييز  وي��ت��واص��ل  امل��واط��ن��ني،  وتسريح  الفلسطينية  األراض���ى  على 
العنصرى والعرقى مثل ماحدث بحى الشيخ جراح وحى بطن الهوا 

فى سلوان.
عزيزى القارئ تعالى معا نتعرف على تفاصيل ما جرى فى 

املؤمتر :
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ش��ددت مصر أم��ام ال��دورة 109 ملؤمتر العمل الدولى السنوى الذى 
بجنيف،  املتحدة  األمم  مبنى  خ��ارج  افتراضي  بشكل  م��رة  ألول  عقد 
على أن أزم��ة جائحة )ك��وف��ي��د-19(  لم تنطو عن كونها أزم��ة صحية، 
بل جتاوزت ذلك احلد لتكون أزمة اقتصادية واجتماعية، ثم حتولت 
إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ماليني الضحايا، وأصابت االقتصاد 

العاملى بالشلل وكبدته خسائر كبيرة .
وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان فى كلمة مصر أمام ممثلى 
»ح��ك��وم��ات وأص��ح��اب أع��م��ال وع��م��ال« 181 دول���ة أع��ض��اء ف��ى منظمة 
أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى تبادل األفكار والرؤى  العمل الدولية 
واستعراض اجلهود املبذولة واخلبرات على نحو أكبر مما سبق حتى 
ميكننا عبور نفق تلك األزمة، مشددا على أنه كان  لزامًا على الدول 
املجتمعات،  حل��م��اي��ة  ج��وان��ب��ه��ا  مبختلف  للتعامل  إج�����راءات  ات��خ��اذ 

وحتفيز االقتصاد وحماية حقوق العمال.

وقال وزير القوى العاملة: إن بالدى اطلعت باهتمام بالغ على تقرير 
حتت  للمؤمتر  املقدم  راي��در  غ��اى  الدولية  العمل  ملنظمة  العام  املدير 
عنوان »العمل فى زمن كوفيد«، فضالً عن مشروع الوثيقة اخلتامية 
حول  ُمتمحور  انتعاش  أج��ل  من  العاملية  االستجابة  بشأن  للمؤمتر 

اإلنسان للخروج من أزمة هذه اجلائحة .
 وكشف وزير القوى العاملة فى كلمة مصر عن أن  حكومة بالدى 
ُم��ح��ددة بهدف التعامل م��ع تلك األزم���ة مبختلف  ات��خ��ذت إج���راءات 
واحلفاظ  املُلحة  الصحية  االعتبارات  بني  التوازن  لتحقيق  جوانبها 
ع��ل��ى ال��وض��ع االق��ت��ص��ادى ق���در اإلم���ك���ان، م��ش��ي��را إل���ى أن م��ص��ر قامت 
ب��ات��خ��اذ ت��داب��ي��ر اح��ت��رازي��ة ف��ى أم��اك��ن ال��ع��م��ل، ودع���م ال��ق��ط��اع اخل��اص 
بحزمة من املحفزات، ودعم العمالة غير املنتظمة بكافة فئاتها، فضالً 

عن تكثيف جهود احلماية اإلجتماعية .
الدولية  العمل  ملعايير  االمتثال  على  منا  حرصًا  أن��ه  ال��وزي��ر  وأك��د 

مصر تؤكد أمام 181 دولة بمؤتمر العمل الدوىل 

 )كوفيد -١9( تحولت إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ماليين 
الضحايا وأصابت االقتصاد العالمى بالشلل وكبدته خسائر كبيرة 

سعفان: مصر اتخذت تدابري احرتازية فى أماكن العمل  ودعم القطاع 
الخاص والعمالة غري املنتظمة وتكثيف جهود الحماية االجتماعية  

مؤمتر العمل الدولى
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وجذب  الوطنية  االقتصادات  تنمية  فى  املهم  بدورها  منا  وإميانًا 
اتفاقية عمل  أربعة وستني  إلى  االستثمارات، فقد انضمت مصر 
دول��ي��ة، مشيرا إل��ى أن��ه يسعدنى أن أُع��ل��ن م��ن خ��الل ه��ذا املؤمتر 
أن احل��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة ب����دأت ف���ى ات���خ���اذ اإلج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
لعام  البحرى  العمل  اتفاقية  ال��ى  االن��ض��م��ام  بشأن  وال��دس��ت��وري��ة 
2006، فضالً عن إجراء الدراسات القانونية بالتنسيق مع مكتب 

العمل الدولى للعديد من اتفاقيات العمل الدولية األخرى.
وق����ال س��ع��ف��ان :إن ق��ط��اع ال���زراع���ة 
ف�����ى م����ص����ر م�����ن دع�����ائ�����م االق����ت����ص����اد 
املصرى منذ األزل، ويعمل به ماليني 
املصريني ويعتمدون عليه فى حياتهم 
امل��ع��ي��ش��ي��ة، وي���ت���ع���رض ه�����ذا ال��ق��ط��اع 
استمرار  بسبب  كبير  إلى حتد  حاليًا 
تعُنتها فى  ف��ى  األث��ي��وب��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
سياستها املائية، وعدم قبول أى حوار 
هادف يحقق مصالح كافة األطراف .
 أش���ار ال��وزي��ر إل��ى أن ه��ذا اإلج���راء 
ال�����ف�����ردى ي���ح���م���ل ف�����ى ط���ي���ات���ه آث������ارا 
يتعلق  فيما  وال��س��ودان  مصر  على  كارثية  واقتصادية  اجتماعية 
الوظائف فى  اآلالف من  وُف��ق��دان مئات  الزراعية  األراض��ى  ببوار 
القطاع الزراعى وتعرض أمنهما املائى للخطر، مما سيؤدى إلى 
تصعيد التوترات فى جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن األفريقى 

والذى بدوره سُيشكل تهديدًا خطيرًا للسالم واألمن الدولي .
ودع����������ا امل����ج����ت����م����ع ال�������دول�������ى ح��ث 
احل���ك���وم���ة األث���ي���وب���ي���ة إل�����ى ال��ت��ح��ل��ى 
ب��امل��س��ئ��ول��ي��ة وإب������رام ات��ف��اق��ي��ة ُم��ل��ِزم��ة 
تسترعى مصالح الدول الثالث وعدم 

اتخاذ أى إجراءات من جانب واحد .
قال:  الفلسطينية  القضية  وح��ول 
ت����ده����ور األوض���������اع ف����ى األراض�������ى  إن 
الفلسطينية مازال مُيثل مصدر قلق 
وان���ش���غ���ال ك��ب��ي��ري��ن ي��ت��ن��اف��ى وأب��س��ط 
فلدينا  لإلنسان،  األساسية  احلقوق 
ب��أن احل��ل األمثل للقضية  ت��ام  إدراك 

الفلسطينية هو إقامة الدولتني .
وط���ال���ب ال���وزي���ر امل��ج��ت��م��ع ال��دول��ى 
ب��ال��ت��ح��رك احل��ق��ي��ق��ى حل��م��اي��ة شعب 
إحل��اق ضرر  يتعرض جلرائم ممنهجة تستهدف  ال��ذى  فلسطني 
بالغ فى األرواح واألموال وهو ما يتنافى مع كافة املواثيق الدولية 
فى  السياسية  القيادة  أن  إل��ى  مشيرا  اإلن��س��ان،  بحقوق  اخلاصة 
م��ص��ر ت��ش��دد ع��ل��ى اس��ت��م��رار ب���ذل اجل��ه��ود امل��ص��ري��ة ال��واج��ب��ة فى 
سبيل التهدئة، وإيقاف كافة املمارسات غير الشرعية ضد الشعب 

الفلسطينى واألراضى املحتلة األخرى.
أتقدم بوافر  أن  أن��ه اليسُعنى إال  ال��وزي��ر  أك��د  وف��ى ختام كلمته 
اجلهود  على  الدولى  العمل  مكتب  عمل  لفريق  والتقدير  الشكر 

املبذولة إلجناح مؤمترنا هذا .

نثمن الجهود التى 
قامت بها العراق 
لتطبيق التوافق 

الكامل مع أحكام 
اتفاقية التمييز 
فى االستخدام 

الدولية 

قطاع الزراعة 
يتعرض لتحد 

كبري فى ظل 
استمرار التعنت 

األثيوبى 

آثار كارثية 
على مصر 

والسودان 
بسبب التعنت 

األثيوبى فى 
أزمة  سد 

النهضة 

دعوة املجتمع الدوىل لحث 
الحكومة األثيوبية إلبرام 

اتفاقية ملزمة تسرتعى مصالح 
مصر والسودان وعدم اتخاذ أى 

إجراءات من جانب واحد  

مصر خارج قائمة المالحظات 
المطولة والمصغرة الحترامها 

االتفاقيات المصدقة عليها
املؤمتر،  انعقاد  املؤمتر أعمالها  طوال فترة  املنبثقة عن  اللجان  عقدت 
العمل  معايير  تطبيق  جلنة  ه��ى  باملؤمتر  الدائمة  اللجان  ه��ذه  أه��م  وم��ن 
والعمال،  األعمال  وأصحاب  احلكومات  عن  ممثلني  من  وتتكون  الدولية، 
وت��ت��ول��ى دراس����ة ت��ق��ري��ر جل��ن��ة اخل���ب���راء لتطبيق االت��ف��اق��ي��ات وال��ت��وص��ي��ات 

واملتضمن املالحظات حول تطبيق االتفاقيات املصادق عليها. 
امل��الح��ظ��ات املطولة  ق��ائ��م��ة  ال��دول��ي��ة أص����درت  ال��ع��م��ل  ي��ذك��ر أن منظمة 
واملصغرة للدول املخالفة ألحكام االتفاقيات والتوصيات الدولية، وقد خلت 
هذه القائمة من اسم مصر، مما يؤكد أن مصر حتترم االتفاقيات املصدقة 

عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات املنظمة.
والتقرير   2020 ل��ع��ام  اخُل��ب��راء  جلنة  تقرير  ناقشت  ق��د  اللجنة  وك��ان��ت 
مناقشة  وكذلك  احلالية،  دورتها  على  ُع��رض  ال��ذى    2021 لعام  التكميلى 
حاالت  تضمنت  والتى  الدستورية  بالتزاماتها  أخلت  التى  ال��دول  ح��االت 
اإلخالل اجلسيم فى تقدمي التقارير بشأن اإلتفاقيات املُصدق عليها خالل 
التقرير  ، وح��االت اإلخ��الل اجلسيم فى تقدمي  أكثر  أو  املاضيني  العامني 
األول بشأن اإلتفاقيات املُصدق عليها لثالث أعوام على األقل » اإلن��ذارات 

ال��ع��اج��ل��ة » ، ف��ض��ال ع��ن ح����االت اإلخ����الل فى 
ع����رض ال��ت��ق��اري��ر مل��ن��ظ��م��ات أص���ح���اب ال��ع��م��ل 
وال��ع��م��ال خ��الل ال��ث��الث أع���وام املاضية وذل��ك 
امل����ادة )23( م��ن دس��ت��ور منظمة  ل��ن��ص  وف��ق��ًا 
ب��إرس��ال ُنسخ  وال���ذى يقضى  ال��دول��ي��ة  العمل 
ال��ى منظمات أص��ح��اب العمل  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن 

والعمال األكثر متثيالً .
التقارير بشأن  كذلك اإلخ��الل فى تقدمي 
اإلتفاقيات غير املُصدق عليها خالل اخلمسة 
أعوام املاضية ، واإلخالل فى عرض الصكوك 
على  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة  تصدرها  ال��ت��ى 

السلطة املختصة.
ون���اق���ش���ت ال��ل��ج��ن��ة ه�����ذا ال����ع����ام 19 دول�����ة، 
ح���ي���ُث مت ت��خ��ف��ي��ض احل������االت م���ن 24 ح��ال��ة 
أصحاب  مجموعتى  إتفاق  بعد  19حالة  ال��ى 

العمل والعمال، وذلك بسبب الظروف االستثنائية جلائحة كورونا، وعقد 
متعددة  وبوليفيا    ، )بيالروسيا  فى  ال��دول  هذه  ومتثلت  إفترضيًا،  املؤمتر 
القوميات ، وكمبوديا ، والصني )هوجن كوجن املنطقة اإلدارية( ،  وكولومبيا، 
والسلفادور، وأثيوبيا، وغانا ، وهندوراس، والعراق ، وكازخستان ، وكيرباتى 
، واملالديف ، وموزمبيق ، ونامبيا ، ورومانيا، وطاجكستان ، وتركمنستان ، 

وزميبابوى( .
ون��اق��ش��ت اللجنة ح��ال��ة دول���ة ال��ع��راق ب��ش��أن احل��ال��ة ال��ف��ردي��ة رق���م 13 - 
مصر  وطلب  واملهنة(،  االستخدام  )ف��ى  التمييز  بشأن   111 رق��م  االتفاقية 
املداخلة بخصوص هذه احلالة ، حيث أكدت  آمال عبد املوجود وكيل وزارة 
أننا أحطنا   ، امل��ؤمت��ر  ف��ى  امل��ص��رى  ال��وف��د احلكومى  العاملة وعضو  ال��ق��وى 
علمًا بالتدابير واجلهود التى اتخذتها دولة العراق بشأن إحداث التوافق 
بني التشريعات الوطنية واالتفاقية رقم 111 بشأن التمييز فى االستخدام 
واملهنة والتى تؤكد حرص دولة العراق على االمتثال ملعايير العمل الدولية، 
حيث كفل الدستور العراقى لعام 2005 حماية قوية ضد التمييز ومعاملة 
من  العديد  على  ال��ع��راق  تصديق  عن  فضالً  العراقيني،  جلميع  متساوية 

املعاهدات التى تؤثر بشكل مباشر على األقليات.
وش���ددت على أن ال��ع��راق تعهد ب��االل��ت��زام مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال��دول��ى فى 
حماية احلقوق املدنية واالجتماعية والسياسية والثقافية جلموع الشعب 

العراقى .
وقالت: إن دولة العراق أسست مجموعة قوية من القوانني التى حتمى 
مصالح العراقيني ، الفتة إلى أن منها قانون العمل العراقى رقم 37 لسنة 
العدالة  أس��اس  على  املستدامة  التنمية  حتقيق  ال��ى  يهدف  وال���ذى   2015
اإلجتماعية واملساواة، وتأمني العمل الالئق للجميع دون أى متييز، وبناء 

االقتصاد الوطنى وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية .
وأش��ارت إلى أن دولة العراق تنتهج سياسة تعزيز العمل الكامل واملنتج 

وحتترم املبادئ واحلقوق األساسية سواء فى القانون أو املمارسة .
وثمنت فى ختام املداخلة اجلهود التى قامت بها دولة العراق لتطبيق 
أن تأخذ  أملها   الكامل مع أحكام االتفاقية رقم 111، معربة عن  التوافق 
اللجنة فى استنتاجاتها املجهودات والتدابير التى اتخذتها حكومة العراق.
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ش���ارك محمد س��ع��ف��ان  وزي���ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ف��ى امللتقى ال��دول��ى 
اإللكترونية  املنصة  خ��الل  من  فلسطني  وشعب  عمال  مع  للتضامن 
)زووم( ضمن أعمال الدورة 109 ملؤمتر العمل الدولى ، وذلك بحضور 
، وفايز املطيرى املدير  املدير العام ملنظمة العمل الدولية غاى رايدر 
العمل  ع���ام منظمة  م��دي��ر  وال��س��ي��د/  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  ال��ع��ام ملنظمة 
 ، ال��وزراء العرب  العربية ووزي��ر العمل بدولة فلسطني ومجموعة من 

وممثلني عن أصحاب األعمال والعمال.
فى مستهل االجتماع مت عرض فيلم تسجيلى لبعض االنتهاكات 
التى يتعرض لها عمال وشعب فلسطني ، والذى أوضح أن عدد األيدى 
العاملة فى فلسطني 150 ألف عامل حاليًا مبا ميثل 20 % من القوى 
، تتعمد فى ذلك إسرائيل بتشغيل 40 % منهم  العاملة الفلسطينية 

التى  الكرمية  احل��ي��اة  متطلبات  أدن��ى  غياب  ف��ى   ، عمل  تصاريح  دون 
يحتاجون لها  .

يعملون  الفلسطينيني  العمال  غالبية  أن  الفيديو  استعرض  كما 
فى قطاع البناء مبا يعادل نسبة 65 % من حجم القوى العاملة ، وهو 
القطاع األكثر خطورة بني قطاعات العمل املختلفة ، وعرض الفيديو 
إن���ه خ���الل ع���ام 2020 ت��رك��زت ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م��ن ح����االت ال��وف��اة 
وإصابات العمل التى وقعت بني صفوف العمال الفلسطينيني ، حيث 
توفى 47 عامال ، وأصيب 7000 آخرين ، كما يخسر العمال أكثر من 40 
% من رواتبهم لصالح سماسرة العمل غير القانونيني مبا ميثل مليار 

شيكل سنويًا .
بدوره قدم فايز املطيرى املدير العام ملنظمة العمل العربية الشكر 

يوم التضامن مع عمال وشعب فلسطين واألراضى العربية المحتلة

مؤمتر العمل الدولى
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لنصرى أبو جيش وزير العمل الفلسطينى ، والسيد غاى رايدر مدير 
عام منظمة العمل الدولية ، وممثلى أصحاب األعمال وممثلى العمال 
ب��امل��ؤمت��ر ، وامل��ن��ظ��م��ات وال��ه��ي��ئ��ات العربية وال��دول��ي��ة ، م��ؤك��دًا أن��ه ليس 
حبها  ف��ى  فلسطني  لتحب  اجلنسية  فلسطينى  ت��ك��ون  أن  ب��ال��ض��رورة 
يأتى بالفطرة مع الوالدة ، فهناك قوانني وأعراف دولية وقرارات أممية 
 ، العرقى  التطهير  أعمال  تتواصل  ، حيث  بها عرض احلائط  يضرب 
بحى الشيخ جراح ، وحى بطن الهوى ، مبساعدة ميليشيات متطرفة 
إلخالء األحياء بشكل قسرى ، مبوجب قرارات زائفة وباطلة ، وعقوبة 

من يقف أمامها االعتقال والقتل .
وأض������اف امل���ط���ي���رى أن ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا وت���داع���ي���ات���ه���ا االق��ت��ص��ادي��ة 
الكلى  اإلغ���الق  ليضيف   ، س���وءًا  ال��وض��ع  زادت  املختلفة  واالجتماعية 
ظل  فى  االقتصادية  الضغوط  من  املزيد  احلظر  وإج���راءات  واجلزئى 
شح املوارد ، وكذلك حصار وسائل اإلنتاج ، وارتفاع وتيرة املستوطنات 
العديد من  أدى لفقدان  ، مم��ا  الطبيعية  وامل���وارد  األراض���ى  وم��ص��ادرة 

العمال وظائفهم مبا أدى إلى إرتفاع نسب البطالة والفقر .
ون��اش��د امل��ط��ي��رى أح����رار ال��ع��ال��م م��ن��اه��ض��ى ال��ع��ن��ص��ري��ة إلدان����ة ه��ذه 
املمارسات التى تقوم بها سلطات االحتالل ضد األفعال املشينة ، ودعا 
الصندوق  ودع��م  الفلسطينى  االقتصاد  لدعم  الثالث  العمل  أط��راف 

الوطنى للتشغيل بالتنسيق مع منظمة العمل العربية .
العربية   العمل  مل��دي��ر منظمة  الشكر  أب��و جيش  ن��ص��رى  ق��دم  ب���دوره 
به  يقوم  ما  إلى  مشيرًا  واحلضور،  الدولية  العمل  منظمة  عام  ومدير 
االحتالل االسرائيلى فى األراض��ى الفلسطينية ، وما خلفه من دمار 
ب��ع��د ه��ج��م��ات��ه األخ���ي���رة وال��ت��ى أس��ف��رت ع��ن 350 ش��ه��ي��دًا نصفهم من 
األط��ف��ال والنساء ، وأك��ث��ر م��ن 2000 م��ن اجل��رح��ى ، و 75 أل��ف مشرد ، 
وهدم 1500 وحدة سكنية ، و 2000 منشأة اقتصادية ، ومولدات الطاقة 
اللحظة  ه��ذه  أن��ه حتى  كما   ، زراع��ي��ة  ، ومخلفات  وم��راك��ب صيادين   ،
ال��ش��ري��ف��ة  ال���ق���دس  الفلسطينية  ال��ع��اص��م��ة  ع��ل��ى  ال���ع���دوان  ي��ت��واص��ل 

وتسريح املواطنني .
لفرض  استغل اجلائحة  االسرائيلى  االح��ت��الل  أن  أب��و جيش  وأك��د 
سياسات جديدة وتوسيع دائرة هدم املنازل وتشديد اإلغالق والتمكن 
فى حركة األف��راد والبضائع مبا دفع عملية السالم إلى حافة الهاوية 
وتطهير  عنصرى  متييز  سياسة  الفلسطينى  الشعب  ي��واج��ه  حيث   ،
عرقى واسع النطاق من دولة تعتبر نفسها فوق القانون فى ظل متسك 

الشعب الفلسطينى باحلياة بدولة حرة وعاصمتها القدس .
وط��ال��ب أب���و ج��ي��ش م��ن م��دي��ر ع���ام منظمة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة أن يتم 
ع��م��ال فلسطني  وت��وص��ي��ات تساعد  ق����رارات  إل��ى  التقرير  حت��وي��ل ه��ذا 
وتوقف ما يتم فى حقهم ، ويوضع على طاولة املؤمتر احلالى ويؤخذ 

فى توصياته .
ومن جانبه دعا مدير منظمة العمل العربية إلى دعم التشغيل فى 
فلسطني وخفض نسب البطالة والتى وصلت لنسبة 50 % من القوى 
العاملة وهى األعلى فى العالم ودعم االستراتيجية الوطنية للتشغيل 
وال��ت��ى مت اع���داده���ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة م��ن خ��الل 
مؤمتر دعم املانحني ، كما دعا احلضور من ممثلى احلكومات وأصحاب 
حق  ودع��م  اإلسرائيلى  االحتالل  بإدانة  العمالية  والنقابات  األعمال 

تقرير املصير للشعب الفلسطينى .
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ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  وزارة  ش����ارك����ت  
األول  ال��ت��ن��س��ي��ق��ي  اإلج���ت���م���اع  يف   ،
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال���ع���رب���ي���ة م����ن خ���الل 
املنصة االلكترونية )زووم( يف أعمال 
ال��دول��ي،  العمل  مل��ؤمت��ر  ال����دورة 109 
وذل���������ك ب����ح����ض����ور ف�����اي�����ز امل���ط���ي���ري 
العربية  العمل  ملنظمة  العام  املدير 
وم���ج���م���وع���ة م����ن ال���������وزراء ال����ع����رب ، 
ومم���ث���ل���ني ع����ن أص����ح����اب األع����م����ال 

والعمال.
يف مستهل االجتماع مت مناقشة 
ب����ع����ض امل����س����ائ����ل اإلج�����رائ�����ي�����ة م��ن 
وتشكيل  العربية  املجموعة  رئ��اس��ة 
جلنتي التنسيق والصياغة ، وكلمة 
امل����ؤمت����ر،  ال���ع���رب���ي���ة يف  امل���ج���م���وع���ة 
ال����دورة 109 ملؤمتر  وم��ن��ص��ب رئ��ي��س 
ال��ع��م��ل ال���دول���ي وامل��ن��اص��ب األخ���رى 

املنبثقة عن املؤمتر .
ك�����م�����ا ت����ض����م����ن ج�����������دول أع�����م�����ال 
اإلج����ت����م����اع ال���ت���ن���س���ي���ق���ي  م��ن��اق��ش��ة 
م��ك��ت��ب  إدارة  م���ج���ل���س  إن���ت���خ���اب���ات 
 ،  2024  -  2021 ال�����دول�����ي  ال���ع���م���ل 
وم����ش����روع اخل���ط���ة اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
مل��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال���دول���ي���ة ل��ل��ف��ت��رة 
امل��وق��ف من  ، وك��ذل��ك   2025 - 2022
ت���ع���دي���ل 1986  ع���ل���ى  ال���ت���ص���دي���ق���ات 
حول دستور منظمة العمل الدولية 
بشأن توسيع التمثيل مبجلس إدارة 
، ف��ض��الً عن  ال���دول���ي  ال��ع��م��ل  مكتب 

القوى العاملة تشارك في اإلجتماع التنسيقي األول للمجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربية تمهيدا للدورة ١٠9 لمؤتمر العمل الدولي
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القوى العاملة تشارك في اإلجتماع التنسيقي األول للمجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربية تمهيدا للدورة ١٠9 لمؤتمر العمل الدولي
البلدان  لصالح  اإلمن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون 
العربية ودعم املطالب الفلسطينية 

.
ك���م���ا مت م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ ق�����راري 
م����ؤمت����ر ال����ع����م����ل ال������دول������ي ل���ع���ام���ي 
السلطات  إدان��ة  ، 1980 بشأن   1974
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة مل��م��ارس��ت��ه��ا ال��ت��ف��رق��ة 
ال��ع��ن��ص��ري��ة وان���ت���ه���اك���ات احل���ري���ات 
واحل���ق���وق ال��ن��ق��اب��ي��ة ، وك���ذل���ك آث���ار 
االس����ت����ي����ط����ان اإلس����رائ����ي����ل����ي ع��ل��ى 
ال��ع��رب يف فلسطني  العمال  أوض���اع 

واألراضى العربية املحتلة .
م����ن ج��ان��ب��ه��ا رح���ب���ت آم������ال ع��ب��د 
امل���رك���زي���ة  اإلدارة  رئ���ي���س  امل�����وج�����ود 
القوى  ب����وزارة  اخل��ارج��ي��ة  للعالقات 
ال���ع���ام���ل���ة،  ب���احل���ض���ور م���ن منظمة 
الفيديو  تقنية  عبر  الدولية  العمل 
كونفرنس ، والوزراء العرب احلضور 
، وممثلي أصحاب األعمال وممثلي 
ال���ع���م���ال ، م����ؤك����دة ح�����رص ال�������وزارة 
املجموعة  دور  وتنسيق  تنظيم  على 
الدولي  العمل  مؤمتر  ف��ى  العربية  
فى دورته احلالية ، والذى مت إرجاء 
انتشار  بسبب  املاضي  العام  مؤمتره 
م��رة فى  )كوفيد -(19 الول  جائحة 

تاريخ املنظمة .
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عمل  ملكافحة  العاملى  باليوم  اإلحتفال  امل��ؤمت��ر  هامش  على  ُعقد 
الدولية ومنظمة  العمل  بالتعاون بني كل من منظمة  األطفال على 
األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، حيُث ركز اليوم العاملى ملكافحة 
إع��الن  بإعتبار  املُتخذة  اإلج����راءات  على  ال��ع��ام  لهذا  األط��ف��ال  عمالة 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 2021 هو« العام الدولى للقضاء 
على عمالة األطفال » األمر الذى ُيعتبر اعترافًا من دول العالم أجمع 

مبا ُتشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغة.
وق���د دارت م��ن��اق��ش��ات خ���الل ف��اع��ل��ي��ات ه���ذا ال��ل��ق��اء ح���ول محورين 

رئيسيني:-
املحور األول: ُمناقشة حول التقديرات واالجتاهات العاملية الصادرة 
حديثًا عن منظمة العمل الدولية واليونيسيف بشأن عمل األطفال، 
وفى هذا الصدد أشار املدير العام ملنظمة العمل الدولية غاى رايدر، 
ازدي���اد فى  ع��ام��ًا يشهد   20 األول���ى منذ  وللمرة  العالم حاليًا  أن  إل��ى 
عمل األطفال ، مشيرًا إلى ضرورة توفير عمل الئق لألهالى وأن يكون 
لديهم نفاذ للحماية اإلجتماعية ملساعدتهم على مواجهة الصدمات 
وأن  للعمل،  األط��ف��ال  يضطر  ال  وب��ذل��ك  واالق��ت��ص��ادي��ة،  االجتماعية 
ينبغى  كما  النوعية،  عالى  للتعليم  الوصول  إمكانية  يكون لألطفال 
اجلذرية  األسباب  ملعاجلة  العامة  النفقات  تزيد  أن  احلكومات  على 

لعمالة األطفال.
وأكد رايدر أن العالم أصبح فى حلظة محورية وأن هذا هو الوقت 
املناسب لتجديد االلتزام من أجل تخطى األزمة وكسر حلقة الفقر 

وعمل األطفال.
للطفولة  امل��ت��ح��دة  األمم  ملنظمة  التنفيذى  امل��دي��ر  ش���ددت  بينما 
على ض��رورة تعزيز برامج حماية األطفال من خالل استثمارات فى 
إلى  باإلضافة  الصلة  ذات  الوظائف  وخاصة  االجتماعية  اخلدمات 
ض��رورة وضع حد للتمييز اجلنسانى بني األطفال من خالل إطالق 

حمالت توعية لتسليط الضوء على هذا األمر . 
ع��ام 2025 مع  إل��ى  الطريق  ناقش متهيد  فقد  الثانى:  امل��ح��ور  أم��ا 
تسليط الضوء على اجلهود املبذولة لتنفيذ السنة الدولية للقضاء 
»، حيُث تضمن هذا  لعام 2021  العمل  تعهدات   « على عمل األطفال 
املحور احلديث عن كيفية إدماج الشباب فى عملية القضاء على عمل 

األطفال حيُث إن لهم دورًا توعويًا هامًا فى هذا املجال . 
إلى  واليونيسيف  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة  ع��ن  ص���ادر  تقرير  أش���ار 
ارتفاع عدد األطفال العاملني فى العالم إلى 160 مليون طفل - بزيادة 
آخرين  وج��ود ماليني  م��ع   - املاضية  األرب���ع  السنوات  ف��ى  8.4 مليون 

معرضون خلطر العمل بسبب آثار )كوفيد-19(.
وح�����ذر ت��ق��ري��ر ع��م��ل األط����ف����ال: ال���ت���ق���دي���رات ال��ع��امل��ي��ة ل���ع���ام 2020 
العاملى  ال��ي��وم  ال��ذى ص��در مبناسبة   - واالجت��اه��ات وط��ري��ق املستقبل 
ملكافحة عمل األطفال ، الذى يتوافق اليوم 12 يونيو، من أن التقدم 
نحو إنهاء عمل األطفال قد توقف ألول مرة منذ 20 عامًا، مما يعاكس 
االجتاه السابق الذى سجل انخفاض عدد األطفال العاملني مبقدار 

94 مليون طفل بني عامى 2000 و 2016.
»التقديرات  الدولية:  العمل  ملنظمة  العام  املدير  راي��در  غاى  يقول 
ن��ق��ف م��ك��ت��وف��ى األي����دى بينما  أن  إن�����ذار، ال ميكننا  اجل���دي���دة ج���رس 
م��ن األط��ف��ال للخطر، احل��م��اي��ة االجتماعية  ي��ت��ع��رض ج��ي��ل ج��دي��د 
واجهت  لو  حتى  امل��درس��ة  فى  أطفالها  بإبقاء  لألسر  تسمح  الشاملة 
والعمل  الريفية  التنمية  فى  االستثمار  وزي��ادة  اقتصادية،  صعوبات 

الالئق فى الزراعة أمران جوهريان.
وقال املدير العام ملنظمة العمل الدولية : »نحن فى حلظة محورية، 
لتجديد  املناسب  ال��وق��ت  ه��و  ه��ذا  ردن���ا،  كيفية  على  يتوقف  والكثير 
االل��ت��زام والطاقة، من أج��ل تخطى األزم��ة وكسر حلقة الفقر وعمل 

األطفال«.

»العمل الدولية«: ارتفع عدد األطفال العاملين
 فى العالم إلى ١6٠ مليون طفل .. وماليين آخرين 

معرضين لخطر العمل بسبب آثار )كوفيد-١9(
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الوفد المصرى 
يشارك فى اجتماعات 
المجموعة االفريقية

اجتماعات  األف��ري��ق��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ع��ق��دت 
ال��دورة 109 ملؤمتر  عامة يومية خالل أعمال 
ال���ع���م���ل ال�����دول�����ى، وذل������ك ل��ت��ن��س��ي��ق امل���واق���ف 
األفريقية جتاه مختلف القضايا، باإلضافة 
إل�����ى اإلت�����ف�����اق ع���ل���ى أس����ل����وب ال���ع���م���ل داخ����ل 
ال��ل��ج��ان امل��خ��ت��ل��ف��ة، وذل����ك ل��ص��ي��اغ��ة م��وق��ف 
إفريقى موحد معبر عن متاسك دول القارة 
اإلفريقية، ومعبرًا عن إعالء املصلحة الُعليا 
للقارة، وحتى يكون لدول القارة دور أساسى 
عند مناقشة مختلف القضايا باإلضافة الى 
ت��ق��دمي االق��ت��راح��ات اجل��وه��ري��ة ال��ه��ادف��ة إلى 
ُ��ن��اق��ش��ات خالل  ُ��ش��ارك��ة الفعالة ف��ى ك��اف��ة امل امل

أعمال املؤمتر .
ُ��ش��ارك��ة  وق��د ح��رص ال��وف��د امل��ص��رى على امل
واملساهمة  امل��ج��م��وع��ة،  أع��م��ال  ف��ى  املنتظمة 
ُ��ت��ع��ل��ق��ة  ب��ف��اع��ل��ي��ة ف����ى إث�������راء ال���ن���ق���اش���ات امل
ُ����درج����ة ع��ل��ى ج���دول  ب��امل��وض��وع��ات ال��ف��ن��ي��ة امل

أعمال املؤمتر .  

.. وفى اجتماعات 
المجموعة العربية

.. كما شارك الوفد املصرى فى اجتماعات 
املجموعة العربية املشاركة فى أعمال الدورة 
ال����دول����ى، ومب��ش��ارك��ة  ال��ع��م��ل  مل���ؤمت���ر   )109(
أطراف العمل الثالث احلكومات ومنظمات 
أصحاب العمل والعمال العرب، وذلك بهدف 
إي��ج��اد ت��واف��ق ورؤي����ة ع��رب��ي��ة م��ش��ت��رك��ة ح��ول 
امل��وض��وع��ات ال��ت��ى ت��دخ��ل ض��م��ن إه��ت��م��ام��ات 
وأول����وي����ات امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
ال���ت���واف���ق ف��ي��م��ا يتعلق  ال��ت��ن��م��وي��ة ح��ي��ث مت 
ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��م��ة  إدارة  م��ج��ل��س  ب��إن��ت��خ��اب��ات 
يتعلق  ال��رؤى فيما  الدولية، وكذلك توحيد 
ب���ت���ق���ري���ر م���دي���ر م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال���دول���ي���ة 
ب���ش���أن اآلث������ار اإلق���ت���ص���ادي���ة واإلج��ت��م��اع��ي��ة 
فلسطني  فى  والعمال  العمل  أصحاب  على 

واألراضى العربية املحتلة . 

المؤتمر يلغي 8 اتفاقيات عمل دولية

المغرب والسعودية عضوان أصيالن بمجلس 
إدارة العمل الدولية لمدة 4 سنوات

اعتمد املؤمتر يف ختام أعمالة قرار 
بشأن الدعوة إلى العودة للدمُيقراطية 
ميامنار،  فى  االنسان  حقوق  واحترام 
ف��ض��ال ع���ن إل���غ���اء 8 ات���ف���اق���ي���ات عمل 
دولية  اتفاقيات عمل   9 دولية وسحب 
ويتضمن:  دول��ي��ة(  ع��م��ل  ت��وص��ي��ة  و11 

إل��غ��اء ك��ل م��ن االت��ف��اق��ي��ات ) 8، 9، 16، 
53، 73، 74، 91، 145( ، وسحب كل من 
االتفاقيات )7، 34، 54، 57، 72، 76، 93، 
109، 179، 180(، فضال عن سحب كل 
من التوصيات )27، 31، 49، 107، 137، 

. )187 ،186 ،174 ،154 ،153 ،139

العمل  ملؤمتر   109 ال���دورة  اعتمدت 
ال��دول��ى ال���ذى ع��ق��د اف��ت��راض��ي��ا نتائج 
العمل  مكتب  إدارة  مجلس  انتخابات 

الدولى للفترة 2021 /  2024 : 
واس����ف����رت االن���ت���خ���اب���ات ع����ن ف�����وز : 
»احل�����ك�����وم�����ات« امل�����غ�����رب، وال���س���ع���ودي���ة 
)ع���ض���و أص����ي����ل(، واجل�����زائ�����ر، ول��ي��ب��ي��ا، 
وال��س��ودان، وال��ع��راق، وسلطنة ُعمان ) 

عضو مناوب( .

»أص���ح���اب األع����م����ال« خليفة  وع����ن 
م���ط���ر م����ن دول������ة اإلم����������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
وميجاتلى  أص���ي���ل(،  )ع��ض��و  امل��ت��ح��دة 
والغريانى من  )أص��ي��ل(،  من اجل��زائ��ر 
، محمد اجلنهى  )مناوب(  تونس  

البحرين )مناوب( .
وع�����ن »ال����ع����م����ال« ال���ِع���م���رى امل���غ���رب  

)مناوب(، سعيد فلسطني )مناوب(. 

المؤتمر ينتخب زينايبر  رئيسا للدورة
انتخب املؤمتر يف بداية أعماله السفير عمر زينايبر رئيس البعثة الدائمة للمملكة املغربية 
بجنيف رئيسًا للدورة 109  للمؤمتر، والسفير تشاد بالك مان باربادوس نائبًا للرئيس عن 
فريق احلكومات،  ورونى جولدبرج من الواليات املتحدة األمريكية نائبًا للرئيس عن فريق 

أصحاب األعمال، وأنيت تشيبم من زامبيا نائبًا للرئيس عن فريق العمال.
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الوثيقة  دورت��ه 109م��ش��روع  الدولى فى ختام  العمل  اعتمد مؤمتر 
إلى  رامية  إج���راءات  اتخاذ  أج��ل  من  عاملى  »ن��داء  واملعنونه  اخلتامية 
حتقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة )كوفيد - 19( 

يكون شامالً ومستدامًا وقادرًا على الصمود«  . 
وك��ان املؤمتر قد شكل جلنة فنية من بني أعضائه لدراسة مشروع 
»العمل  ح��ول  العام  املدير  تقرير  تضمنها  والتى  اخلتامية،  الوثيقة 
تضمن  وقد  املؤمتر  أعمال  خالل  مناقشتها  ليتم  الكوفيد«،  زمن  فى 
مشروع الوثيقة اخلتامية نداء عاملى من أجل إتخاذ إج��راءات رامية 
إلى حتقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة )كوفيد 

- 19( يكون شامالً ومستدامًا وقادرًا على الصمود.
وفى ضوء املناقشات واملُدخالت التى أجريت من ِقبل أعضاء اللجنة 

واملعنون  املُقترح،  مناقشة  مت  املختلفة،  واملنظمات  األعضاء  وال��دول 
»نداء عاملى من أجل إتخاذ إجراءات رامية الى حتقيق انتعاش متحور 
حول اإلنسان للخروج من أزمة )كوفيد-19(، يكون شامالً ومستدامًا 

وقادرًا على الصمود«، والذى تضمن :
يكون  اإلن��س��ان  ح��ول  متحور  إن��ت��ع��اش  لتعزيز  عاجلة  إج����راءات   •
شامالً ومستدامًا وقادرًا على الصمود: نحو اقتصاد وعمالة يشمالن 

اجلميع.
•  حماية جميع العمال، واحلماية اإلجتماعية الشاملة، واحلوار 
انتعاش  لصالح  ودعمها  الدولية  العمل  منظمة  وري��ادة  اإلجتماعى، 

متمحور حول اإلنسان يكون شامالً ومستدامًا وقادرًا على الصمود.

اعتماد مشروع الوثيقة الختامية للخروج من أزمة )كوفيد - ١9(

ع��ل��ى ه��ام��ش امل��ؤمت��ر ع��ق��د اج��ت��م��اع وزراء ع��م��ل م��ج��م��وع��ة ع��دم 
االنحياز برئاسة وزير عمل أذربيجان الرئيس احلالى للمجموعة، 
حيُث أكد أهمية تعزيز العمل املُشترك للدول األعضاء فى مجموعة 
اجلائحة  عن  الناجم  املُدمر  التأثير  من  للتخفيف  االنحياز  ع��دم 

على سوق وبيئة العمل والتوظيف. 
ال��ع��ام ملنظمة العمل الدولية  امل��دي��ر  م��ن جانبه أك��د  غ��اى راي���در 
بالرغم من  امل��ؤمت��ر  م��ن  ال���دورة )109(  إنعقاد  املنظمة على  ح��رص 
ال��ظ��رف ال��دول��ى احل��ال��ى، وأن م��ش��ارك��ة أك��ث��ر م��ن 181 دول���ة وق��راب��ة 
التحديات  املؤمتر فى ضوء  انعقاد  ُتبرز أهمية  أربعة آالف ُمشارك 

املُتنامية الناجمة عن جائحة )كوفيد-19( وضرورة تكثيف التشاور 
والتعاون الدولى فى مواجهة تبعاتها.

وألقى  السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر 
جنيف  فى  األخ��رى  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم  لدى  الدائم 
املؤسسة ملجموعة عدم االنحياز   ال��دول  بيان مصر بصفتها إحدى 
حيث أكد أن مصر تولى أهمية خاصة لتعزيز أطر التعاون فى إطار 
املجموعة، ومبا يهدف إلى تطوير التعاون بني الدول النامية، ُمشيرًا 
إلى التأثيرات االجتماعية واالقتصادية السلبية على بيئة العمل، 
وهو ما استدعى قيام مصر باتخاذ العديد من التدابير للتخفيف 

فى اجتماع وزراء عمل مجموعة عدم االنحياز

مصر تؤكد أهمية تعزيز أطر التعـــــــــــــــــــــــــــاون وتطويره

مؤمتر العمل الدولى
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فى اجتماع وزراء عمل مجموعة عدم االنحياز

مصر تؤكد أهمية تعزيز أطر التعـــــــــــــــــــــــــــاون وتطويره

اعتمد املؤمتر فى ختام أعماله استنتاجات جلنة احلماية 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال���ت���ى ت��رم��ى إل���ى ت��ع��زي��ز ح��م��اي��ة إجتماعية 

شاملة.
أك���دت االس��ت��ن��ت��اج��ات أن���ه ينبغى ل��ل��دول األع��ض��اء بدعم 
بااللتزام  القيام  الوطنية  الظروف  مع  ومتشيًا  املنظمة  من 
بإرادة سياسية قوية ومن خالل حوار اجتماعى متني، وإرساء 
تكُفل  وطنيًا  م��ح��ددة  االجتماعية  للحماية  أرض��ي��ة  وص��ون 
ع��ل��ى األق����ل م��س��ت��وي��ات أس��اس��ي��ة م���ن ال��ض��م��ان اإلج��ت��م��اع��ى 
إل���ى تعزيز  ال��رام��ي��ة  ال��ت��داب��ي��ر  ت��ك��ون  أن  ، وض��م��ان  للجميع 
كافية  احل��ق��وق،  على  القائمة  االجتماعية  احل��م��اي��ة  ُن��ظ��م 
وامل��ن��ش��آت وتستجيب  ال��ع��م��ال  وش��ام��ل��ة جلميع  وم��س��ت��دام��ة 
ل��ل��ت��ط��ورات ف��ى ع��ال��م ال��ع��م��ل،  ف��ض��ال ع��ن ض��م��ان أن تشمل 
األشخاص  السائدة  االجتماعية  احلماية  وُن��ظ��م  سياسات 
من ذوى اإلعاقة وأن تستجيب الحتياجاتهم اخلاصة، واتباع 
ومعاجلة  للجنسني  املراعية  االجتماعية  احلماية  سياسات 
االجتماعية،  احلماية  تغطية  ف��ى  اجلنسني  ب��ني  ال��ف��ج��وات 
ال  األط��ف��ال،  لصالح  االجتماعية  احلماية  ف��ى  واالستثمار 

سيما بهدف القضاء على عمل األطفال .
وفى إطار تعزيز نظم احلماية االجتماعية ينبغى للدول 
الوطنية  ال��ظ��روف  املنظمة ومتشيًا مع  بدعم من  األع��ض��اء 
القيام بتوفير حصول اجلميع على نظم حماية اجتماعية 
االقتصاد  م��ن  االنتقال  وتعزيز  ومستدامة،  وكافية  شاملة 
غير املنظم إلى االقتصاد املنظم، وبناء ُنظم معلومات فعالة 
اإلحصائية،  والُنظم  البيانات  قواعد  ذلك  فى  مبا  وشفافة، 
غايات  امل��ح��رز نحو حتقيق  ال��ت��ق��دم  رص��د  مم��ا يساعد على 

أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باحلماية االجتماعية .
احلماية  لُنظم  وال��ك��اف��ى  امل��س��ت��دام  التمويل  م��ج��ال  وف��ى 
االج��ت��م��اع��ي��ة ي��ن��ب��غ��ى ل���ل���دول األع���ض���اء ب��دع��م م���ن املنظمة 
ومت��ش��ي��ًا م���ع ال���ظ���روف ال��وط��ن��ي��ة ض��م��ان ك��ف��اي��ة واس��ت��دام��ة 
ن��ظ��م احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة امل���ح���ددة وط��ن��ي��ًا ع��ل��ى أس���اس 
م��ب��ادئ ال��ت��ض��ام��ن وال��ت��م��وي��ل اجل��م��اع��ى وال��ع��دال��ة امل��ت��وازن��ة 
، واتخاذ  متاما بني األجيال وحتقيق املساواة بني اجلنسني 
تدابير لتعزيز العمالة الكاملة واملنتجة ودعم إدراج الفئات 
قاعدة متويل احلماية  العمل، مما يوسع  املهمشة فى سوق 
تأمني   ، املنظم  االقتصاد  إلى  االنتقال  ويدعم  االجتماعية 
لتحقيق  ومنصفة  ومستدامة  كافية  متويل  استراتيجيات 

ت����وازن أم��ث��ل ب��ني امل��س��ؤول��ي��ات وامل��ص��ال��ح ف��ى ص��ف��وف ال��ذي��ن 
ميولون ُنظم الضمان االجتماعى ويستفيدون منها .

وش����ددت االس��ت��ن��ت��اج��ات ع��ل��ى ض����رورة ح��ش��د وس��ائ��ل عمل 
منظمة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة  م��ن خ���الل دع���م ص��ي��اغ��ة وتنفيذ 
الوطنية،  االجتماعية  احل��م��اي��ة  واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  س��ي��اس��ات 
بشأن  القدرات  وبناء  الدقيقة  والتحليالت  البحوث  وإج��راء 
امل��وارد  وحشد  الفعال  والتخطيط   ، االجتماعية  احلماية 
وت��خ��ص��ي��ص��ه��ا، وال��ن��ش��اط ال��ف��ع��ال امل��ت��ص��ل ب��امل��ع��اي��ي��ر ودع���م 

التصديق على اتفاقيات ذات الصلة .
وإعادة التأكيد على والية منظمة العمل الدولية ودورها 
القيادى فى مجال احلماية اإلجتماعية فى النظام متعدد 

األطراف وتعزيز إتساق السياسات .
فى  اتخذ  الدولية   العمل  منظمة  إدارة  مجلس  أن  يذكر 
املناقشات  م��ن  التالية  ال���دورة  ق���رارا بشأن  و 331  دورت���ه 328 
االجتماعية  احلماية  بشأن  متكررة  مناقشة  ب��إدراج  املتكررة 
ف��ى ج���دول أع��م��ال ال����دورة 109 مل��ؤمت��ر ال��ع��م��ل ال���دول���ى، وق��د 
مت��ح��ورت امل��ن��اق��ش��ات خ���الل أع��م��ال ت��ل��ك اللجنة ح���ول أرب��ع 
نقاط رئيسية هى :حتقيق توفير حماية اجتماعية للجميع، 
وت��ع��زي��ز ن��ظ��م احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، وض��م��ان مت��وي��ل ك��اف 
ومستدام لصالح نظم احلماية االجتماعية، وتدعيم وسائل 
عمل منظمة العمل الدولية لتحقيق حصول اجلميع على 

حماية إجتماعية شاملة وُمستدامة .
وقد تناول الوفد املصرى مداخالت حول النقاط التالية :
من  وذل��ك  للمجتمع  اجتماعية  حماية  توفير  حتقيق   •
خ���الل ع���رض ب��ع��ض اإلج�������راءات ال��ت��ى ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة 
املصرية ملواجهة حتديات جائحة )كوفيد- 19( وإصدار عدة 
قرارات تتعلق باإلعفاءات الضريبية وتأجيل سداد القروض، 
ذات  اإلج�����راءات  م��ن  وغ��ي��ره��ا  املنتظمة  غير  العمالة  وم��ن��ح 

الصلة .
• أهمية تعزيز نظم احلماية االجتماعية من خالل دراسة 
التحديات التى تواجه الدولة خالل األزمات وتعزيز تقدمي 
االجتماعية  احلماية  لتعزيز  الدولية  العمل  منظمة  دع��م 

الشاملة .
• أهمية الدعم املقدم من منظمة العمل الدولية للدول 
إجتماعية  حماية  على  اجلميع  حصول  لتحقيق  األعضاء 

شاملة ومستدامة وُمنصفة . 

المؤتمر يعتمد استنتاجات 
لجنة الحماية االجتماعية 

تضمنت  حاسمة  وإقتصادية  مالية  تدابير  عبر  اجلائحة  آث��ار  من 
القروض  )تقدمي ِحزم دعم للشركات وأسعار فائدة تفضيلية على 
على  املفروضة  الضرائب  تخفيض  واملتوسطة،  الصغيرة  للشركات 
قطاع السياحة، َمنح بدالت إضافية للعاملني فى القطاع الطبى، 
الالزمة للعمال  توفير احلماية  الُعمالى لضمان  التفتيش  تكثيف 
الرسمى  غير  القطاع  فى  للعاملني  دعم  تقدمي  الظروف،  هذه  فى 
والعمالة غير املنتظمة حيُث مُتثل املرأة نحو 40% منها، منح إجازات 

استئنائية للمرأة العاملة املُعيلة وذات االحتياجات اخلاصة(. 
وقال: إن مصر ُتقدر تضامن مجموعة عدم االنحياز مع قضايا 

العالم العربى مبا فى ذلك اإلحتالل اإلسرائيلى لألراضى العربية، 
الفلسطينية  ب��األراض��ى  والُعمال  الفلسطينى  الشعب  ُيعانيه  وم��ا 
املُحتلة وبهضبة اجلوالن وكما عكسه اإلعالن الصادر عن املجموعة، 
ون��ت��ط��ل��ع إل���ى ُم��ن��اق��ش��ة ت��ق��ري��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ب��ش��أن ظ����روف ال��ُع��م��ال 
أن  مصر  وتؤكد  ه��ذا  املُحتلة،  العربية  األراض���ى  فى  الفلسطينيني 
السبيل الوحيد لتحقيق السالم املنشود فى املنطقة هو عبر حتقيق 
تطلعات  ُيحقق  مبا  الفلسطينية  للقضية  وال��ع��ادل  الشامل  احل��ل 
املُستقلة على حدود  إقامة دولته  الفلسطينى الشقيق فى  الشعب 

عام 1967 وعاصمته القدس الشرقية .
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تحقيق : نجوى لطفى 

انتشرت فى الفرتة األخرية أحاديث عديدة حول مرض 
لم نسمع عنه من قبل وهو الفطر األسود، وكما ذكرت 

وسائل التواصل االجتماعى هو مرض قاتل منتشر 
مصاحب ملرض كورونا، كل هذه األقاويل أثارت الخوف 

بني املواطنني، وعلى صفحات التواصل االجتماعى 
حكايات عديدة ملرضى مصابني بهذا الفطر القاتل الذى 
ال عالج له. كل هذه األقاويل التي ليس لها سند جعلت 

الجميع يشعر أن نهاية العالم قد اقرتبت، وأن األوبئة 
واألمراض تفتك بنا، وكالعادة كان كل ما سبق شائعات 
تنتقل من فرد إىل آخر، وتنتشر دون رقيب على أى كالم، 

ويدعى البعض أنهم أطباء يرسلون رسائل تحذر من 
انتشار املرض، وأنه يفتك باملصريني. وقد نفت وزارة 

الصحة كل هذه األحديث، وأوضحت أن هذا املرض نادر 
الحدوث فى مصر، وهو موجود منذ عشرات السنني، ال 

يرتبط بفريوس كورونا، وله عالج منذ سنني طوال .
وبالطبع الحديث عن صحة اإلنسان يحتاج إىل تدقيق، 

وأخذ رأى أهل العلم، يوضحوا لنا حقيقة الفطر األسود..  
وهل له عالج ؟ وهل هو مرض قاتل ؟ وهل هو مرتبط 

بكورونا ؟ أسئلة عديدة نجيب عنها فى السطور 
القادمة..

الفطر األسود
كورونا تعيد فزاعة 



31يوليو 2021العمل

ي��ق��ول ال��دك��ت��ور أك���رم اجل��رح��ى أس��ت��اذ أم����راض احل��س��اس��ي��ة وامل��ن��اع��ة: 
الفطر األسود  ينتج عن العفن املوجود فى البيئات الرطبة مثل التربة 
وسائل  نشر على  وم��ا  التنفسى،  اجل��ه��از  يهاجم  أن  ومي��ك��ن  ال��س��م��اد،  أو 
منذ  م��وج��ود  م��رض  األس���ود  الفطر  مبالغة،  فيه  االجتماعى  التواصل 
ن��ادر، وال ينتشر بني اإلن��س��ان بطرق العدوى  أع��وام طويلة، وه��و م��رض 
العادية، كذلك ال ينتقل من احليوان إلى االنسان، وهو عبارة عن فطر 
انتهازى، ال يستطيع أن يصيب اإلنسان، إال إذا كان مصاحبا ملرض آخر 
يقلل املناعة الطبيعية، وهو موجود بني مرضى اإليدز ومرضى الفشل 
الكلوى ومرضى السكر غير املنتظم، وحاليا قد يكون مع مريض كورونا 
أو الذى يستخدم املضادات احليوية بكثرة  صاحب السكر غير املنتظم 
أدوية  أو يتناول  الكورتيزون بجرعات عالية  إش��راف طبى، ويتناول  دون 
مثبطات املناعة بجرعات كبيرة دون إشراف من طبيب مختص، كل هذه 
األح��وال ت��ؤدى إلى أن مناعة الفرد تكون فى أضعف حاالتها، وه��ذا ما 
فى  غالبا  يوجد  وه��و  وت��ك��اث��ره،  الفطر  ه��ذا  لنمو  اخلصبة  البيئة  يوفر 
األم��اك��ن ال��رط��ب��ة ف��ى ج��س��م اإلن��س��ان ك��احل��ل��ق أو األن����ف، وت��ظ��ه��ر بعض 
الرؤوس السوداء، وينتشر من احللق إلى األنف ثم إلى العني ثم إلى املخ 
إذا لم يتم عالجه فى وقت مبكر، وعالجه يأتى بنتائج جيدة فى حالة 
اكتشافه فى الوقت املالئم، وكما ذكرت فهو مرض نادر حاالته ال تتعدى 
الفطر  وارت��ب��اط  الصحى  بالوضع  ال��ذى أحيط  التوتر  وه��ذا  العشرات، 
األسود  مبرضى كورونا غير صحيح، فهو موجود من قبل الكورونا منذ 

آالف السنني .
اجلهل باملرض جرمية

الفطر  وال��رع��ب من  انتشار اخل��وف  : سبب  وي��واص��ل دكتور اجلرحى 
األس��ود هو تزايد ع��دد اإلص��اب��ات به فى الهند، وه��ذا يرجع إل��ى ظروف 
عديدة منها انتشار وباء كورونا بصورة كبيرة، وانهيار النظام الصحى فى 
الهند، مما دفع املواطنني ألخذ بروتوكوالت عالج منشورة على االنترنت 
إلى الطبيب ليراجع حاالتهم الصحية، وإن كانوا مرضى  الرجوع  دون 
بأمراض مزمنة أو غيره، كما أن اخلوف من هذا الوباء دفع العديد من 
املرضى هناك بأخذ جرعات مكثفة من املضادات احليوية والكورتيزون 
أو  املناعة  نقص  أو  املنتظم  غير  كالسكر  بأمراض  إصابتهم  مع  تزامنا 
الفشل الكلوى، مما كون بيئة مناسبة خاصة فى املناخ الترابى السائد 
إل��ى تزايد احل��االت هناك، واحلمد هلل الوضع  فى الهند، كل ذل��ك أدى 
عندنا مختلف متاما، ولكن علينا أن ننتبه جيدا أوال باالهتمام بالنظافة 
العامة لإلنسان واملكان وغسل اخلضراوات والفواكه جيدا، وعدم تناول 
أى أطعمة تالفة، كذلك األخذ بعامل مهم جدا وهو اللجوء إلى الطبيب 
فى حالة الشعور بأى عارض صحى، فال نعتمد على بروتوكوالت العالج 
املنتشرة على وسائل التواصل االجتماعى، وال نصائح املرضى املتعافني 
من كورونا، فكل إنسان له ظ��روف صحية خاصة به، فعالج شخص قد 
ال ينفع مع شخص آخر له ظروف صحية مختلفة، كما على أصحاب 
األمراض املزمنة كالفشل الكلوى أو السكر اإلسراع لتلقى لقاح كورونا، 
وع����دم االل��ت��ف��ات إل���ى أى حت���ذي���رات وه��م��ي��ة ص����ادرة م��ن أش��خ��اص غير 

دائ��م��ا نسير على نظرية  ف��ل��م��اذا  ال��ل��ق��اح،  ي��أخ��ذ  كله  فالعالم  م��ؤه��ل��ني، 
نسمع  ولم  فترة،  منذ  اللقاح  تلقت  التى  الفئات  أول  واألطباء  املؤامرة 
عن حاالت أصيبت بسبب تلقى اللقاح، علينا أن نعلم أن األمراض منذ 
مئات السنني موجودة، والعلم يحاول بقدر اإلمكان التوصل إما لعالج 
أو لقاح، ولهذا فلنا أن نأخذ باألسباب، ونتداوى مبا ينتجه العلم لنا من 
أدوية أو لقاحات، فأى دواء أو لقاح يتم اختباره ومير مبراحل عديدة من 
األبحاث، وال توجد مصلحة لباحث أو لشركة أدوية أن تخرج إلى العالم 

لقاحا مشكوكا فى سالمته، ألن ذلك يعتبر نهاية أكيدة لها .
ال داعى للقلق

الفطر  أن  الصدر  أم��راض  أستاذ  مصباح  حسن  الدكتور  يؤكد  بينما 
األسود نوع  نادر من العدوى الفطرية التى رصدت لدى بعض املصابني 
ال��دم��وي��ة  األوع��ي��ة  داخ���ل  م��ا يشبه اخل��ي��وط  بنمو  وي��ت��س��م   ،19 بكوفيد 
وحولها، وميكن أن تكون مهددة للحياة لدى مرضى السكرى أو املصابني 
بنقص امل��ن��اع��ة ال��ش��دي��د، وغ��ال��ب��ا م��ا يصيب امل���رض اجل��ي��وب األن��ف��ي��ة أو 
الدماغ أو الرئتني إال أنه قد ميتد أيضا ليطال مناطق أخرى من اجلسم 

مثل اجلهاز الهضمى .
الوقاية خير من العالج

وعن إصابة األطفال بهذا الفطر أكد دكتور مصباح أن األطفال أقل 
عرضة لإلصابة بالفطر األسود مقارنة بالبالغني، وأوضح أن األطفال 
من  بغيرهم  مقارنة  ب��ه  لإلصابة  عرضة  أكثر  التغذية  بسوء  املصابني 
األطفال، وعالج الفطر األسود موجود ومتوافر، وهو عبارة عن األدوية 
املريض  وي��ح��ت��اج  ال��وري��د  وت��ؤخ��ذ غالبا ع��ن ط��ري��ق  امل��ض��ادة للفطريات 
غالبا إلى ستة أسابيع من األدوية املضادة للفطريات للتعافى ويعتمد 
يلزم  امل��رض وعالجه وفى بعض األحيان  تعافيهم على وقت تشخيص 
إجراء جراحة لقطع األنسجة امليتة أو املصابة، وكلما مت فحص املريض 
مبكرا واكتشاف الفطر مبكرا كان العالج أيسر وأسهل وأع��راض املرض 
إلى  باإلضافة  الوجه  من  واح��د  جانب  أو  اجلبهة  وت��ورم  بالصداع  تبدأ 
ظ��ه��ور ق��ش��ور س���وداء ح��ول األن���ف وع���دم وض���وح ال��رؤي��ة وأل���م ف��ى الصدر 
املريض  على  يجب  منهم  أى  ح��دوث  فعند  التنفس،  فى  وضيق  وسعال 
اللجوء إلى الطبيب لسرعة كشف املرض وعلينا أيضا أن نهتم بالوقاية 
فهى خيرا من العالج بأن نهتم بنظافة املكان الذى جنلس فيه وغسيل 
ال��ي��دي��ن وال��وج��ه ج��ي��دا ب��ال��ص��اب��ون وع���دم ت��ن��اول أى أطعمة يظهر على 
مالمحها آثار عفن واحلرص على غسل الفاكهة واخلضر جيدا، وعدم 
ملس األنف أو الوجه دون داع، وإذا حدث باإلسراع بغسل الوجه واليدين 
وعدم التعامل مع التربة أو السماد إال بحرص، أشياء بسيطة إذا انتبهنا 

إليها نتفادى أي مرض وأي ميكروب .. 
ولكن  بكورونا،  ن��ادر غير مرتبط  م��رض  األس��ود  الفطر  النهاية  وف��ى 
إلى  ال��رج��وع  دون  والكورتيزون  احليوية  امل��ض��ادات  تناول  فوضى  بسبب 
األطباء يتدمر اجلهاز املناعى، كل ذلك مناخ مالئم لهذا الفطر فانتهز 

الفرصة ويغزو اجلسد البشرى .
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فى إطار مبادرة »حياة كريمة«

الـــوزارة 450   العاملة محمد سعفان بديوان عــام  القوى  وزيــر  سلم 
العاملة  القوى  وفــرت مديرية  والعزمية   الهمم  عقد عمل ألصحاب 
بالشرقية منها 250 عقدًا، ومديرية القوى العاملة بالقاهرة 200 عقد 
بالتعاون مع شركات القطاع اخلاص العاملة فى نطاق املحافظتني، 
رواتبهم، ووجدها فى إطــار احلد األدنى  رواتــب  واطمأن بنفسه على 
لــأجــور، وذلـــك فــى إطـــار مــبــادرة الــقــيــادة الــســيــاســيــة بتوفير »حــيــاة 
باملحافظات،  املديريات  مستوى  على  بهم  ــوزارة  الـ واهتمام   كــرميــة«، 

واستيفاء نسبة الـ 5% املقررة لهم.
وشــــدد الـــوزيـــر عــلــى أهــمــيــة تــقــدمي كــامــل الــدعــم والــرعــايــة لــذوى 
فرصة  فى  ممثلة  لهم  بسيطة  بسمة  ولو  بتقدمي  اخلاصة،  القدرات 
عــمــل، جتــعــلــهــم يــشــعــرون بــالــســعــادة هـــم وذويـــهـــم، وجتــعــل لــكــل فــرد 
ينتج ويضيف ملجتمعه، مقدما أسمى  أن  منهم دخــًا، كى يستطيع 
العمل  فــرص  وفــرت  التى  للشركات  والتقدير  والعرفان  الشكر  آيــات 
احلقيقية الائقة ملتحدى اإلعاقة ودمجهم فى املجتمع واالستفادة 
من  وأن  كبيرة،  إمكانيات  لديها  الفئة  هــذه  أن  مــؤكــًدا  قــدراتــهــم،  مــن 
بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من األصحاء، وأنهم 

يتسمون بالتحدى والرغبة الشديدة فى النجاح وإثبات الذات.
كافة مناحى احلياة  فــى  املصرية تشهد  الــدولــة  إن   : الــوزيــر  وقــال 
نهضة حقيقية لم تشهدها من قبل، وحياة كرمية ألبنائها، وكذلك 
هدم العشوائيات وعمل مشروعات سكنية متطورة وفق أحدث النظم 
العاملية التى تليق باملواطن املصرى وتتناسب مع آدميته على الرغم 
ــاب أســود غــاشــم، إال أنه  مــن الــذى تتعرض لــه الــبــاد مــن أزمـــات وإرهـ
مازال درع الوطن احلامى من أبناء القوات املسلحة والشرطة حارسني 

له مدافعني عن ترابه للحفاظ على منجزات الوطن ومشروعاته .
الــقــاهــرة  أبــنــاء محافظتى  الــشــكــر للحضور مــن  الــوزيــر  كــمــا قـــدم 
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والشرقية من ذوى القدرات اخلاصة وذويهم ، مؤكدًا أهمية التوأمة 
بني مديريات القوى العاملة فى مجاالت عملها املختلفة، مشيرا إلى 
أنها جتربة يجب العمل على تكرارها فى العديد من املحافظات نابعة 
من مسئوليتنا جتاههم، وتوفير سبل الرعاية الازمة لهم باستمرار 
لهم وألسرهم لتحقيق املبادرة الرئاسية حياة كرمية والتى تهدف إلى 

أن يحيا كل مواطن على أرض مصر حياة كرمية.
وشدد الوزير على مديريات القوى العاملة بضرورة متابعة استام 
 1 رقــم  استمارة  من  والتأكد  الشركات،  داخــل  لوظائفهم  الهمم  ذوى 
تأمينات التى تفيد استامهم للعمل وحصولهم على مستحقاتهم 
التى كفلها القانون لهم وتأكيدًا على مبدأ الشفافية واملصداقية أمام 

املواطنني .
كما وجه الوزير مديريات القوى العاملة فى املحافظات باإلسراع 
واالنتهاء من األعمال املرتبطة بالتحول الرقمى بإدارتها بالتواصل 
مــع مــركــز املــعــلــومــات بــديــوان عــام الــــوزارة ، قبل االنــتــقــال للعاصمة 

اإلدارية اجلديدة .
من جانبه أوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة 
أن  بالقاهرة  العاملة  القوى  بالشرقية والقائم بعمل مدير مديرية  
االحتفال اليوم يشهد أول توأمة تتم بني مديريتني للقوى العاملة 
وتوفير  اخلاصة  الــقــدرات  ذوى  رعاية  مجال  فى  والشرقية  القاهرة 
فرص عمل الئقة لهم، تنفيذا للمبادرة الرئاسية »حياة كرمية« والتى 
كانت وزارة القوى العاملة سباقة بتنفيذها على أرض الواقع وتوفير 
مظلة حماية تأمينية وإجتماعية وصحية للفئات األولى بالرعاية .

وأضـــــاف  أن مـــا يــتــم تسليمه الـــيـــوم هـــو نــتــاج تــنــســيــق كــامــل بني 
املديريتني  عمل  لفريق  الشكر  مقدمًا  والشرقية  القاهرة  مديريتى 
قدم  كما  فترة وجيزة،  فى  العقود  تلك  لتوفير  املبذول  املجهود  على 
الشكر لشركات القطاع اخلاص على تعاونها مع املديريات فى توفير 

تلك الفرص ألبنائنا من ذوى القدرات اخلاصة.
العاملة  القوى  مديرية  وكيل  الهادى  عبد  أحمد  أشــار  جانبه  من 
لــذوى االحتياجات  املديرية وفــرت 250 عقد عمل  أن  إلــى  بالشرقية 
تنفيذًا  املحافظة  نــطــاق  فــى  العاملة  الــشــركــات  مــن خــال  اخلــاصــة 

للمبادرة الرئاسية ورؤية مصر 2030 .

سعفان يسلم 450 عقد عمـل ألصحــــــــــــــــــــــــاب الهمم والعزيمة بالقاهرة والشرقية  
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ــر الــقــوى الــعــامــلــة جــوالتــه امليدانية  واصـــل محمد ســعــفــان وزيـ
إطار مبادرة »حياة  بزيارة ملحافظة اإلسماعيلية فى  للمحافظات 
لتوفير فرص  السيسى  الفتاح  الرئيس عبد  أطلقها  التى  كرمية« 
للشباب املصرى، وملتحدى اإلعاقة، وتنفيذ مبادرة »مصر بكم أجمل«  
التمويل  العاملة، بالتعاون مع صندوق  القوى  التى تنفذها وزارة 
ألصحاب  عمل  عقد   73 بتسليم  قــام  حيث  والــتــأهــيــل،  والــتــدريــب 
الهمم والقدرات وفرتها مديرية القوى العاملة باإلسماعيلية من 
خالل الشركات العاملة فى القطاع اخلاص، ودمجهم فى املجتمع 
واالستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور أحمد جابر مدير مديرية 

القوى العاملة باإلسماعيلية وقيادات املديرية.
الفئة  لهذه  الرعاية  أوجــه  بتقدمي  تقوم  الدولة  أن  الوزير  وأكــد 
بكافة أشكالها وصورها، مشيرا إلى أن العقود التى يتم تسليمها 
اليوم مقدمة من الدولة املصرية، الفتا إلى أن القيادة السياسية 
االهتمام،  كل  أولتها  قد  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  فى  ممثلة 
وأعطت التوجيهات بتقدمي كافة صور الرعاية لهذه الفئة، مشيرا 
أننا نعمل على تقدمي هذه الرعاية منذ عام 2018، وأن ملف  إلى 
ذوى القدرات اخلاصة أحد امللفات املهمة الذى تعمل عليه الوزارة 
لتحقيق االستدامة املطلوبة بدوام تقدمي تلك الفرص لهم بصفة 
استراتيجية  ضــمــن  وشــمــولــهــم  اجــتــمــاعــيــا  حلــمــايــتــهــم  منتظمة 

الدولة للتنمية املستدامة 2030 . 
وشدد وزير القوى العاملة على أن الفرص املقدمة لذوى الهمم 
هى فرص حقيقية، قدمتها الوزارة وحرصت على ضمان صحتها 
بهدف ترسيخ فكرة التسابق والتسارع بني املديريات لتوفير فرص 

عمل لهم فى كافة املحافظات
وأكـــد الــوزيــر عــلــى قـــدرة الــدولــة املــصــريــة عــلــى تخطى جائحة 
كورونا بفضل من اهلل عز وجل وقــدرة قيادتها السياسية الرشيدة 
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وتخطت  العالم  دول  مصاف  إلى  مبصر  وصلت  والتى  قراراتها  فى 
وأمريكا،  ــا  أوروبـ فــى  الكبرى  الـــدول  مــن  العديد  العاملية  مؤشراتها 
حيث وجهت القيادة بضرورة تطعيم ٤0 ٪ من الشعب ملصرى خالل 

املرحلة احلالية مع اإلسراع فى حتقيق ذلك. 
وشدد الوزير على ضرورة االلتزام بالوعى جتاه هذه اجلائحة مع 
االلتزام بلبس الكمامة فى جميع األماكن سواء فى أماكن العمل أو 

غيرها، مع االهتمام بغسل األيدى كلما سنحت فرصة لذلك. 
لــذوى  الــيــوم بصدد تسليم 73 عقد عمل  أننا  إلــى  الــوزيــر  وأشـــار 
الهمم، متثل بالنسبة للمصنع النسبة املقررة قانونا، حيث إن عدد 
العاملني باملصنع 1٦00 عامل، وحث الوزير إدارة املصنع على زيادة 
تلك النسبة الستيعاب أبنائنا من ذوى الهمم إلشراكهم فى عملية 

بناء الدولة املصرية وتنميتها. 
وأكد الوزير قدرة الدولة املصرية فى االرتفاع فى مؤشرات منوها 
من  وغيرها  الكبرى  القومية  املشروعات  من  العديد  بإنشاء  عامليا 
لــدولــة مصرية  الــزمــن  لتسابق  النشاطات  فــى مختلف  املــشــروعــات 
مختلفة وجمهورية جديدة تتحقق على أرض الواقع، وهو ما ظهر 
والتى لم تصل له غيرها من  البطالة  جليا فى انخفاض معدالت 
الدول بعزمية وقدرة وإصرار كل جهات الدولة وقيادتها وحكومتها 
املكانة  مبصر  لالنتقال  أيضا  األعمال  وأصحاب  وعمالها  وشعبها 

التى تستحقها. 
وقال الوزير : إننا قادرون على الوصول لغايتنا بكل ثبات مبواطن 
ــدرة بــــالده ودرعــــه مــن الـــقـــوات املــســلــحــة والــشــرطــة  ــوى يــثــق فــى قــ قـ
املصرية، وقيادة تأمل حتقيق كل اخلير لبالدها لنقلها لرغد العيش 

الذى تسعى إليه. 
إدارة الشركة الشكر  من جانبه قدم سليم شنكايا رئيس مجلس 
والــتــرحــيــب بــالــوزيــر، مــوضــحــا بــعــض إجنــــازات الــشــركــة فــى الفترة 
السابقة داخل الدولة املصرية، حيث متلك 3 فروع داخل مصر: فى 
واألخير  واإلسماعيلية  رمــضــان،  من  والعاشر  اإلسكندرية،  مدينة 
هو أكبر فرع فى تلك الفروع، وصل بالشركة إلى املرتبة األولــى فى 
تصدير املــالبــس اجلــاهــزة فــى مصر خــالل الــثــالث ســنــوات املاضية،  
ذلــك لم يكن ليتحقق ســوى بدعم احلكومة املصرية  أن كل  مؤكدا 
والتكنولوجيا احلديثة وااليدى العاملة املصرية املوجودة بالشركة. 
وأضاف »شنكايا« أن الشركة ستزيد من القوى العاملة املوجودة 
باملصانع إلى 7 آالف عامل فى نهاية العام احلالى، تزيد إلى 12 ألفا 
لالقتصاد  واملــؤثــرة  احلقيقية  اإلضافة  لتحقيق   202٥ عــام  بحلول 
املهنية وتدريب  اتباع كافة إجــراءات السالمة والصحة  املصرى، مع 

العاملني وتولى املسئولية جتاههم.
املنطقة  رئــيــس  أميــن حسن صــالــح  العميد مهندس  بـــدوره شكر 
شركة  بوجود  شكره  عن  وعبر  الــوزيــر،  باإلسماعيلية  العامة  احلــرة 
فى  الكبرى  الشركات  إحــدى  وهــى  اإلسماعيلية  فى  تكستايل  جيد 
من  لها  الــالزمــة  والتسهيالت  الدعم  كل  وفرنا  لطاملا  والتى  مصر، 
فى  اجلــديــدة  باالفتتاحات  بها  العاملني  هنأ  كما  املــشــروع،  بــدايــة 

املوقع.
مــن جــانــبــه قـــدم أحــمــد جــابــر الــشــكــر والــتــقــديــر لــلــوزيــر، ورئــيــس 
مجلس إدارة الشركة، مؤكدا أن مبادرة »مصر بكم أجمل« منذ بداية 
الثانية منها فى ديسمبر 201٩ شهدت اإلسماعيلية حركة  املرحلة 
الــهــمــم بعد  لــم تشهدها مــن قــبــل، حــيــث مت تــخــريــج 2٥0 مــن ذوى 

تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل. 
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امليدانية  العاملة محمد سعفان خالل جوالته  القوى  وشهد وزير 
ملحافظة اإلسماعيلية توقيع بروتوكول تعاون بني الــوزارة ممثلة فى 
مديرية القوى العاملة باإلسماعيلية، وشركة جيد تكستايل ايجيبت 
التى تعمل فى مجال املالبس اجلاهزة والتى تنتج ماركات عاملية من 
الرياضية فى أحدث فرع ملصانعها فى مدينة اإلسماعيلية،  املالبس 
ذلــك الستقطاب وتشغيل حــوالــى ٤000 عامل من  إطــار  فــى  وتسعى 

العمالة املدربة فى هذا املجال.
فى مستهل كلمته قبل توقيع البروتوكول أكد الوزير على أن الوزارة 
القطاعات  مختلف  فى  املدربة  العمالة  توفير  تستطيع  ومديرياتها 
من خالل مراكز التدريب التابعة لها وحدات التدريب املتنقلة التى 
مت إطــالقــهــا فــى قـــرى وجنـــوع املــحــافــظــات، ومت تــدريــبــهــا عــلــى أيــدى 

مدربني ماهرين وفقًا ألحدث األساليب التدريبية فى العالم. 
وقال الوزير : إن الشعب املصرى له طبيعة خاصة، حماه املولى عز 
وجل فى كافة املحن والشدائد، حتى فى ظل اجلائحة احلالية التى 
عانى منها العديد من دول العالم، ومازال قادرا على اإلنتاج بكفاءة 
برغم تأثر بعض قطاعات العمل فى مصر ومنها قطاع السياحة إال 
أنه وصلت نسب األشغال فى املدن السياحية لـ 70 ٪ ومن املتوقع أن 

تكتمل النسبة  إلى 100٪ فى نهاية العام اجلارى . 
بـــــدوره قــــدم ســلــيــم شــنــكــايــا رئــيــس مــجــلــس إدارة الــشــركــة الــشــكــر 
للحكومة املصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة على الدعم املقدم 
منها ملصانع الشركة فى مصر فى مجاالت العمل، والعمل على توفير 

العمالة املؤهلة املدربة للعمل فى املصانع.
الشباب  وتشغيل  تدريب  إلى  يهدف  البروتوكول  أن  الوزير  وأوضــح 
وعلى  املجال  هــذا  فى  العاملية  األساليب  ألحــدث  وفقا  اجلنسني  من 
القوى  وزارة  التى توفرها  املالبس اجلاهزة  املعدات فى مجال  أحدث 
العاملة من خالل مراكز التدريب التابع لها مبحافظة اإلسماعيلية 

لتخريج عمالة مصرية مدربة قــادرة على املنافسة فى أســواق العمل 
املحلية والعاملية.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه مبوجب البروتوكول سيتم تدريب 
30 عامال شهريا على مهنة املالبس اجلاهزة، وتوفير وجبات غذائية، 
 1800 بـــ  تقدر  مــتــدرب  لكل  ومــكــافــأة شهرية  لهم،  مــواصــالت  ووسيلة 
فترة  خــالل  املــتــدرب  على  االجتماعى  التأمني  إلــى  باإلضافة  جنيه، 
التدريب، وحترير عقد عمل لكل متدرب بعد اختياره وإعادة تقييمه 
لتحديد األجر الذى يستحقه مبا ال يقل عن 2000 جنيه شهريا على 
املنصوص عليها فى  االخــتــبــار  فــتــرة  الــتــدريــب ضمن  فــتــرة  تعتبر  أن 

قانون العمل .
واملــعــدات  التدريبية  الـــورش  املديرية ستتيح  أن  إلــى  الــوزيــر  وأشـــار 
لها  التابع  التدريب  مبركز  اجلاهزة  املالبس  بورشة  حاليا  املتواجدة 
لتدريب املتدربني على مهن املالبس اجلاهزة وتوفير املدربني الالزمني 
التدريبية  للعملية  الــالزمــة  واملناهج  البرامج  وضــع  التدريب  لفترة 
العمل  ســوق  احتياجات  مــع  يتوافق  ومبــا  الشركة  احتياجات  حسب 

احلالى فى هذا املجال. 
جلميع  الــالزمــة  الصيانة  بــإجــراء  الشركة  تقوم  الوقت  نفس  وفــى 
مبركز  اجلاهزة  املالبس  بورشة  املوجودة  واملعدات  واألدوات  املاكينات 
التدريب  التابع للمديرية، وتوفير جميع أنواع املواد اخلام واألدوات 
على  النهائى  املنتج  وجتهيز  التدريبية،  للعملية  الــالزمــة  واملهمات  
أو  مــصــاريــف  أيـــة  املــديــريــة  أن تتحمل  ودون  الــشــركــة اخلــاصــة  نفقة 
تكلفة إضافية على أن تنتقل ملكية هذه املعدات والتجهيزات والبنية 

اإلضافية إلى املديرية بعد انتهاء سريان البروتوكول .
وقـــع الــبــروتــوكــول عــن الـــــوزارة أحــمــد جــابــر مــديــر مــديــريــة الــقــوى 
مدير  بكر  أبــو  مصطفى  معتز  الشركة  وعــن  باإلسماعيلية،  العاملة 

املوارد البشرية واملدير اإلدارى لشركة  جيد تكستايل ايجيبت.      

التدريب من أجل التشغيل
وزير القوى العاملة  يشهد توقيع بروتوكول تعـاون مع شركة عالمية للتدريب  

على تصنيع المالبس الجاهزة بمكافأة شهرية 1800 جنيه ومزايا أخرى
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والتمكني  اجلنسني  بــني  للمساواة  وحـــدة  أول  الــوزيــر  افتتح  كما   ..  
االقتصادى للمرأة خارج اجلهاز اإلدارى لوزارة القوى العاملة، وتفعيلها 
داخـــل املــنــشــآت وأمــاكــن الــعــمــل كـــأول جتــربــة حقيقية تنفذ عــلــى أرض 
الواقع داخل املنشآت ، وتهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة فى مجال العمل، ومتكني املرأة فى 
اجلنسني،  بني  املساواة  ثقافة  ونشر  اقتصاديًا،  ومتكينها  العمل  مجال 
وذلك بحضور أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة باإلسماعيلية، 

وقيادات املديرية.
وزارة  إن مصر ممثلة فى  العاملة عقب االفتتاح  القوى  وزيــر  وقــال    
القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة املساواة 
بني اجلنسني وأصبحت مثالً يحتذى به بني دول العالم، مشيرا إلى أنه 
أول وحــدة للمساواة فى بداية عام 201٩، ومت تعميم الوحدة  مت إنشاء 

فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.  
 وتــفــقــد محمد ســعــفــان الــوحــدة الــتــى تتضمن ممــثــال مــســئــوال عن 

التشغيل والسالمة والصحة املهنية وتفتيش العمل.
وأكد وزير القوى العاملة ضرورة تطبيق وتعميم تلك الفكرة فى كل 
العديد  بها  يعمل  التى  الكبرى  واملصانع  والشركات  الصناعية  املناطق 
والشركات،  املصانع  داخــل  العمل  اإلنــاث، بهدف االهتمام مبجتمع  من 
الــوحــدة  الــتــواصــل فيما بــني  فــضــال عــن اســتــحــداث تطبيق يسهل مــن 
املركزية  الــوحــدة  تــواٍز مع  وفــى  باملحافظة  الرئيسية  والــوحــدة  الفرعية 
املوجودة بالوزارة إليجاد حلول سريعة ومبتكرة للمشكالت التى تواجه 

املرأة فى مجتمع العمل، َيصبح وجود تلك الوحدة أساسى فيه. 
 وأوضح محمد سعفان دور الوحدة على مستوى جميع املحافظات فى 
دعم وحتقيق املساواة وتعزيز فرص املساواة بني اجلنسني، مشيرًا إلى أن 
مهام الوحدة األساسية القيام بتنفيذ االتفاقيات املطروحة فى مجال 
القضاء على كل اشكال التمييز ضد املرأة وترجمتها إلى واقع ملموس 
فى املكاتب التابعة للوزارة ، وحتليل مدى امتثال قانون العمل املصرى ملا 

ذكر فى هذه االتفاقيات انعكاسًا الهتمام الدولة بهذا االتفاقيات.
 كما أكد الوزير دور املرأة البارز فى املجتمع املصري، مثمًنا ما تقوم به 

من جهود حثيثة ومن بناء للمجتمع املصري، باعتبارها حجر الزاوية.
 وأضــاف أن الــوحــدة تهدف إلــى االرتــكــاز بشكل عــام على جهود املــرأة 
التنمية، باعتبارها كل املجتمع وليست  املصرية فى دعم جهود مسيرة 
نصفه، وكــونــهــا الــراعــى األســـاس لــأســرة املــصــريــة اللبنة األولـــى ونــواة 

املجتمع املصرى ككل.
وأشار وزير القوى العاملة إلى دور الوحدة خاصة فى الفترة احلالية، 

التى ميكن مــن خــالل توصيل كل  املنافذ  مــن  العديد  لها  أن  إلــى  الفتا 
ما يخص املرأة لها وجاهزيتها الستقبال شكاواها ومشكالتها والتعامل 
أن  خاصة  لها،  وتوضيحها  بها  املرتبطة  القانون  مبــواد  وتوعيتها  معها 
العديد من املشكالت تنتج من عدم فهم القانون أو فهمه بشكل خاطئ، 
الطلب  فيزيد  داخليًا  العاملة  للمرأة  احلقيقية  الــصــورة  نعطى  حتى 
عليها، أو خارجيًا لتسجيل وضع املرأة فى مصر، واستمرار التنسيق فى 

كل ذلك مع املجلس القومى للمرأة.
 ويــتــرأس  الــوحــدة مــديــر مــديــريــة الــقــوى العاملة وأعــضــاء الــوحــدة 
كأول جتربة  تكستايل” اإلسماعيلية  املديرية، وممثلو شركة “جيد  من 

ناجحة حتقق مبدأ املساواة بني اجلنسني. 

٣٧

.. ويفتتح أول وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين االقتصادى للمرأة
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كما قام وزير القوى العاملة محمد سعفان بافتتاح أول حضانة دولية 
العاملني  أبــنــاء  تــخــدم  اإلسماعيلية  مبحافظة  تكستايل  جــيــد  مبصنع 
والعامالت باملصنع والذين يبلغ عددهم  1٤07 عمال، وذلك بحضور أحمد 

جابر مدير مديرية القوى العاملة باإلسماعيلية، وقيادات املديرية.
ــن نـــوعـــه داخــــــل مــحــافــظــة  ويــعــتــبــر ذلـــــك احلــــــدث األول والــــفــــريــــد مــ
اإلسماعيلية بإنشاء حضانة دولية داخل منشأة صناعية على أحدث سبل 

ووسائل الرعاية والتربية والتعليم الدولية. 
وقال وزير القوى العاملة : إن ذلك يأتى ضمن دور وزارة القوى العاملة 
فى رعاية املرأة العاملة وحرصها على االستقرار األسرى للمرأة وحتقيق 
التوازن بني حياتها العملية وحياتها األسرية وتعزيز دورها كشريك رئيسى 

فى عملية التنمية املستدامة .
وتفقد الوزير أقسام دار احلضانة، وأماكن لعب األطفال وضمان التهوية 
ــاءة الـــالزمـــة، وأمــاكــن الــنــوم اخلــاصــة بــاألطــفــال الــكــبــار واألطــفــال  ــ واإلضـ
الرضع، وكذلك الفصول الدراسية املعدة لتعليم األطفال وتدريس املناهج 

املعدة لهم، والتجهيزات الالزمة التى يحتاجها األطفال .
الــوزيــر عــلــى الــشــركــات واملــصــانــع الــصــغــيــرة بعمل دار حضانة  واقــتــرح 
الرعاية  أوجــه  توفير  على  حرصا  فيها  العامالت  النساء  خلدمة  مشتركة 

لهم، وضمان إنتاجية عالية فى تلك املصانع والشركات.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن الشركة قامت بإنشاء 
العمل،  املــــرأة فــى مجتمع  زيــــادة متثيل  بــضــرورة  الــــدار إميــانــا منها  تــلــك 
الدار  تتسع  حيث  اقتصاديا،  ومتكينها  دعمها  وبهدف  بداخله،  وحقوقها 
لـ 300 طفل، مت حتى اآلن دخول 30 طفال، وستزيد الطاقة االستيعابية 

خالل السنوات القادمة بزيادة متثيل املرأة فى املصنع. 
أبناء العاملني من سن  : إن دار احلضانة تستقبل  وقــال مدير املديرية 
ثالث شهور حتى ست سنوات وتستوعب 200 طفل أعمار مختلفة، وتقدم  
الشركة تلك اخلدمة ألبنائها دون مقابل إميانا منها بدور املــرأة  العاملة 
املــرأة  بتمكني  القوى  وزارة  أطلقتها  التى  والسياسة  املصرى  املجتمع  فى 
تبنتها  والتى  العمل  ومتطلبات  األســرة  واجبات  بني  والتوفيق  اقتصاديًا 

إدارة شركة جيد تكستايل.

.. و أول حضانة دولية لخدمة أبناء العاملين والعامالت 
بمصنع  للمالبس الجاهزة باإلسماعيلية بدون مقابل
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وقام وزير القوى العاملة محمد سعفان 
بــتــفــقــد مــصــنــع جــيــد تــكــســتــايــل للمالبس 
اجلاهزة باملحافظة، والتى قام فيها بتسليم 
عقود عمل لذوى الهمم من أبناء املحافظة، 
وافتتح خاللها وحدة املساواة بني اجلنسني 
املــرأة بالشركة، ودار حضانة ألبناء  ومتكني 
شنكايا  سليم  يــرافــقــه  باملصنع،  الــعــامــالت 
جابر  وأحمد  الشركة،  إدارة  مجلس  رئيس 

مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة.
ــر خـــــالل جـــولـــتـــه أقـــســـام  ــ ــوزيـ ــ وتـــفـــقـــد الـ
املصنع، وإجراءات السالمة والصحة املهنية 
داخله، وخطط اإلخــالء فى حالة  املطبقة 
الوقاية  إجـــراءات  الــطــوارئ، وضمان تنفيذ 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، والــتــأكــد من 
للعاملني  والوقاية  احلماية  وسائل  توفير 

باملصنع.
ــر بــتــقــســيــم أمـــاكـــن تــواجــد  ووجـــــه الــــوزيــ
الـــعـــامـــلـــني حـــســـب الـــتـــخـــصـــصـــات إلتـــاحـــة 
الفرصة واملسافة لكل منهم لضمان مستوى 

أداء عال، وتوفير راحة أكبر للعاملني. 
العاملني  الوزير من بعض  كما استفسر 
وضمان  أجــورهــم  على  باملصنع  والعامالت 
تناسبها وتوافقها مع احلد األدنى األجور، 
مــع تــوفــيــر ســبــل االنــتــقــال والــوجــبــات وكــل 
ــا الــتــى أقـــرهـــا الــقــانــون لــهــم والـــتـــزام  املـــزايـ

الشركة بتطبيقها.

.. ويتفقد مصنع للمالبس الجاهزة باإلسماعيلية 
ويطمئن على إجراءات السالمة والحد األدنى لألجور
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نجيب محفوظ.. سيرة أديب ومبدع 
إستثنائي.. وحدوتة مصرية متفردة
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زارت املتحف : رابعة الختام 

طابقان يذخران بالعديد من الشهادات واألوسمة والنياشني التى 
حصل عليها ط���وال ع��م��ره وع��ل��ى م���دار س��ن��وات إب��داع��ه، غ��رف عديدة 
إضافة  وال���دراوي���ش  الصوفية  بعض  عشر  الثامن  ال��ق��رن  ف��ى  سكنها 
ل��ط��اب األزه����ر امل��غ��ت��رب��ني م��ن ك��اف��ة م��ح��اف��ظ��ات وق���رى م��ص��ر بريفها 

وصعيدها، وكانت التكية مأوى من ال مأوى وال بيت له. 
قاعة نوبل

ومن أهم القاعات »قاعة نوبل« وسميت بهذا االسم لكونها يعرض 
فيها »ق��ادة نوبل« وص��ورة لكل من حصل على اجلائزة 
منذ بدايتها، وكلمات توضيحية مختصرة ملسيرته وفى 

أى األفرع حاز على نوبل. 
شهد  ال��ذى  اخلشبى  محفوظ  جنيب  ملكتب  إض��اف��ة 
إب���داع���ات���ه وك�����ان ي��ك��ت��ب ع��ل��ي��ه ك��ت��ب��ه ال��ك��ث��ي��رة وإجن�����ازه 
من  ومقتنياتها  اخل��اص��ة  ومكتبته  ال��غ��زي��ر،  اإلب��داع��ى 
ال  محفوظ  ك��ان  ن���ادرة  كتب  وال��ق��ي��م��ة،  الثمينة  الكتب 
ميلكها فى مكتبته فقط بل يحفظها فى عقله ووجدانه 
وكذلك مكتبة تضم كل األعمال التى ألفها محفوظ 
من  لعدد  باإلضافة  الطويلة  اإلبداعية  مسيرته  طوال 

املقتنيات الشخصية األخرى. 
ول���د »م��ح��ف��وظ« أش��ه��ر ك��ت��اب ال���رواي���ة ال��ع��رب��ي��ة احل��دي��ث��ة ف��ى حى 
اجل��م��ال��ي��ة ع���ام 1911 ع��ل��ى ب��ع��د خ��ط��وات م��ن ج��ام��ع األزه����ر ومسجد 

سيدنا احلسني بن على حفيد رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم.  
ه���ذه املنطقة ت��زخ��ر ب��ال��ع��دي��د م��ن امل��س��اج��د األي��ق��ون��ي��ة وال��ب��واب��ات 
ترجع  ال��ت��ى  املتعرجة  واألزق����ة  الشعبية  واألس����واق  ال��ق��دمي��ة  األث��ري��ة 

لعصر املماليك ومحمد على باشا الكبير، فيفصل نهر الطريق بينها 
وبني ش��ارع املعز لدين اهلل الفاطمى »أكبر متحف مفتوح فى الشرق 
األوسط«، وملن ال يعرف من األجيال اجلديدة تضم هذه املنطقة آثارا 

من جميع العصور، وحتفا معمارية تشهد على تطور فن العمارة. 
يقع متحف جنيب محفوظ فى تكية محمد بك أبو الدهب، وكانت 
التكايا قدميا يلحق بعضها مبساجد تاريخية كبرى، وكانت مخصصة 
لزوار املقامات واألضرحة آلل البيت وبعض السلف الصاحلني وأولياء 

اهلل. 
ملاذا التكية؟

 السؤال الذى يتبادر للذهن خاصة من محبى عالم 
تكية  وخاصة  التكية  اختيار  مت  مل��اذا  الروائى  محفوظ 
محمد بك أبو الدهب، ولعل قراء محفوظ وعشاق أدبه 
يعلمون أن ذكرها أتى أكثر من مرة فى رواياته، خاصة 
رواية احلرافيش على لسان البطل، كما اعتبر صاحب 
فيه  ال���ذى استخدم  القصصى  ع��امل��ه  ف��ى  التكّية  ن��وب��ل  
احلارة أو الزقاق كثيرا، حالة شديدة اخلصوصية تعبر 

عن املجتمع املصري . 
ع��ن متحف  امل��س��ؤول  أح��م��د حسني  أك��د  كما  التكية 
»العمل«: كانت فى األص��ل خدمة عامة للجمهور،  ل�  جنيب محفوظ 
وتتوافق هذه الوظيفة األصلية مع فكرة املتحف واملركز الثقافى الذى 
تاريخ كاتب كبير  والعربى حتكى  يعد خدمة عامة للجمهور املصرى 
ثقافيا وسياحيا  م��زارا  وتعد  تاريخ مصر،  لفترة مهمة فى  ت��ؤرخ  كما 

مهما. 

مقتنيات 
متحفه هدية 

من ابنته
 أم كلثوم

فى 
شارع التبليطة 

بمنطقة األزهر الغنية باآلثار 
اإلسالمية والفاطمية يقع متحف 

الكاتب واألديب الكبري نجيب محفوظ، 
وتحديدا فى تكية محمد بك أبوالدهب فى 

قلب القاهرة، ومنطقته التى ولد وترعرع بها، 
حيث عالم نجيب الروائى وأبطال أعماله الذين 
يسكنون الحارات والشوارع واألزقة، ويمثلون 
إلهامه الحقيقى تخليدا لذكرى أديب رفع اسم 
مصر عاليا فى شتى مجاالت األدب من الرواية 

إىل القصة القصرية، واألقصوصة.  
يضم متحف »أيقونة الرواية« العديد من 

القاعات التى توثق تاريخ ومسرية 
»أديب نوبل«. 
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حكاية املتحف
ب��ع��د وف�����اة جن��ي��ب م��ح��ف��وظ ع����ام 2006 ت��ب��رع��ت اب��ن��ت��ه »أم ك��ل��ث��وم« 
وج��وائ��زه  وكتبه  متعلقاته  وك��اف��ة  الشخصية  أمتعته  م��ن  مبجموعة 
وقادة نوبل واجلوائز التى منحتها لها الدولة، وطالبت أم كلثوم وزارة 

الثقافة بإقامة متحف لصاحب نوبل. 
الفكرة بعدة خطوات على مدار سنوات عديدة، وكانت تصعد  مرت 
لواجهة األح���داث ث��م تخبو م��رة أخ���رى إل��ى أن حت��رك��ت امل��ي��اه ال��راك��دة 
ودافع صديق محفوظ املقرب الكاتب الكبير يوسف القعيد عن فكرة 
املتحف، ليس من باب الوفاء لصديق عمره فحسب، وإمنا وفاًء ألجيال 

من حقها اإلنسانى معرفة كاتب حصيف وجنيب بحجم محفوظ.  
وي��أت��ى اخ��ت��ي��ار ب��اب املتحف م��ن ال��ش��ارع اجل��ان��ب��ى ل��ش��ارع التبليطة 
ال��روح  امل��ك��ان وه��ى نفس  الشهير إلض��ف��اء روح احل���ارات الشعبية على 
السائدة  السمة  هى  وشخصياته،  محفوظ  لعالم  واملتصدرة  الشائعة 

لطبيعة املناطق التى دارت فيها أعمال محفوظ وكتاباته الساحرة. 
الطابع األثرى للتكية

ك��م��ا ق���ال »م��ح��م��د ع��ل��ى« األث����رى امل��ن��وط ب��ه إدارة امل��ت��ح��ف: تصميم 
فيه  التدخل  ميكن  ال  تاريخي،  مبنى  ألن��ه  كبيرا  حت��دًي��ا  يعد  املتحف 
فحاول  للمكان،  األث��ري��ة  والطبيعة  املعمارى  الشكل  طبيعة  يغير  مبا 
الطابع  يفسد  ال  مب��ا  بالتحرك  التصميم  ع��ن  امل��س��ؤول��ون  املهندسون 

األثرى للتكية.  
كشف  عندما  املبنى  ف��ى  مصعد  وض��ع  فشل  وراء  السبب  ه��و  وه���ذا 
احلفر عن وجود صهريج مياه قدمي كان يستخدم مللء حوض لسقاية 
الدواب، والصهريج الذى أزيل التراب وبقايا جذوع أشجار عنه يقع فى 

صحن الدور األرضى للتكية وبجانبه صورة كبيرة لنجيب محفوظ. 
وفى جولة سريعة داخ��ل متحف جنيب محفوظ جند أن كل غرفة 
وفترة  ت��ؤرخ جانبا مختلفا من حياة محفوظ  حتتوى على متعلقات 
التى  وال��ت��ك��رمي��ات  املتحف على اجل��وائ��ز  ف��ت��رات ح��ي��ات��ه. يحتوى  م��ن 
حصل عليها، وأهمها جائزة نوبل لآلداب تزدان بها غرفة خاصة، وعلى 
اجلدران صورة محفوظية وبعض مقاطع من رواياته التى مت حتويلها 

ألعمال سينمائية وصارت تتردد كثيرا. 
 وتضم باقى الغرف متعلقات شخصية، مثل مكتبه أو النظارات التى 
كان يرتديها والسجائر وسماعات األذن التى استخدمها بعد احلادث 
السمع عنده، ودفاتر تدوين املاحظات  أثر على حاسة  ال��ذى  الشهير 
التى دون فيها النصوص األدبية »املسودة« األولى لعرض الفكرة والتى 

مت جمعها فى فترة النقاهة. 
وتشهد هذه املخطوطات على استخدام للقلم واستعادة قدرته على 
الكتابة بيده بعد فترة طويلة من عدم الكتابة بها بعد أن جنا بصعوبة 

من احلادثة الشهيرة الغتياله على يد إرهابى متطرف عام 1994.  
 وإلض���ف���اء ذات األج������واء اإلب���داع���ي���ة، ي��وج��د ف���ى ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وى 
للمتحف غرفة بها طاولة وبعض الكراسى فيما يشبه طبيعة املقهى 

وشلة احلرافيش، نقلت بشكل احترايف .  
 وتأكيدا على دور محفوظ فى السينما املصرية، كاتب سيناريوهات 
وأديب مبدع حتولت العشرات من مؤلفاته ألفام مت تخصيص بعض 
الغرف لعرض مشاهد من أفامه ولقاءات تليفزيونية معه فى مقاطع 
فيديو، ومختلف اللقاءات واحلوارات التى تسجل حلظات من حياته، 

ومشاهد مهمة فى السينما املصرية. 
 خ��ص��ص ال��ط��اب��ق األرض����ى م��ن امل��ت��ح��ف ل��ل��م��ح��ف��وظ��ات واألن��ش��ط��ة 
وأرش��ي��ف للصور  م��ن كتب محفوظ  ب��ج��زء كبير  زاخ���رة  وي��ض��م مكتبة 
للندوات  وق��اع��ات  كمبيوتر  ومختبر  م��ؤمت��رات  وق��اع��ة  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 

ومكتبة سمعية بصرية. 
وم��رك��ز إب����داع وم��ك��ت��ب��ة ع��ام��ة، وم��ك��ت��ب��ة ن��ق��دي��ة ت��ض��م أه���م األب��ح��اث 

والدراسات النقد األدبى التى كتبت عن أعمال جنيب محفوظ. 
لم تكن التكية متاحة لهذا الغرض حتى مت تخصيص تكية محمد 
بك أبو الدهب لوزارة الثقافة عام 2012 تؤوى مقتنيات ومسيرة األديب 
التاريخية  القاهرة  عشق  ال��ذى  نوبل  صاحب  محفوظ  جنيب  العاملى 

واستوحى رواياته منها.  
 ويضم الطابق الثانى جناح األوسمة والشهادات التى نالها الراحل، 
ومتعلقاته الشخصية مع بعض األوراق بخط يده وقاعة املؤلفات التى 
تضم جميع أعماله وطبعاتها القدمية واحلديثة واألعمال التى متت 
أخ��رى حتمل أسماء  وع��دة قاعات  إلى جانب قاعة للسينما  ترجمتها 

احلارة - رثاء - أحام الرحيل - أصداء السيرة - جتليات ونوبل. 
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لجنتان للربط االلكترونى .. وللطوارئ لمواجهة األحداث 
والمشكالت التى قد تطرأ مستقبال

سعفان يبحث مع وزير العمل الليبى تنظيم 
وتسهيل تنقل األيدى العاملة بين البلدين

اتفق اجلانبان على تشكيل جلنة فنية، 
واآلل��ي��ات  التدابير  ات��خ��اذ  مهمتها  تكون 
الالزمة إلمتام عملية الربط اإللكترونى 
البلدين، وتشكيل  العمل فى  وزارت��ى  بني 
جل����ن����ة ل�����ل�����ط�����وارئ مل����واج����ه����ة األح���������داث 
وامل��ش��ك��الت ال��ت��ى ق��د ميكن أن ت��ط��رأ عند 
باملنظومة اجلديدة فى إطار  العمل  بدء 
م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م امل���وق���ع���ة ب���ني ح��ك��وم��ة 
بشأن  وم��ص��ر  الليبية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة 
تنظيم وتسهيل تنقل األيدى العاملة بني 
ال��زي��ارة األخ��ي��رة ألعضاء  أث��ن��اء  البلدين 

احلكومة املصرية للدولة الليبية .
فى مستهل االجتماع رحب وزير القوى 

الليبى  والتأهيل  العمل  ب��وزي��ر  العاملة 
ل��ه مؤكدًا  ح���رص مصر  امل��راف��ق  وال��وف��د 
ع��ل��ى ال���وق���وف ب��ج��ان��ب ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا ليبيا 
قلبًا إلى قلب على مر التاريخ فى جميع 
امل���واق���ف واألح������داث ال��ت��ى ت��ع��رض��ت ل��ه��ا، 
والعالقات الراسخة فى مجاالت التعاون 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ف����ى م��خ��ت��ل��ف 

القطاعات .
والتأهيل  العمل  وزي��ر  ق��دم  م��ن جانبه 
ال��ل��ي��ب��ى ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��وزي��ر على 
، وال��ت��ع��اون املشترك  ح��ف��اوة االس��ت��ق��ب��ال 
ال��وزارت��ني مب��ا يحقق مصلحة  ب��ني  فيما 
والعمالة   ، وامل��ص��ري��ة  الليبية  ال��دول��ت��ني 

املتنقلة بني البلدين .
وأكد وزير العمل الليبى أن مصر لطاملا 
اعتبرت ليبيا شقيقة لها، ال اختالف فى 
امل��واط��ن امل��ص��رى وامل��واط��ن  التعامل ب��ني 
ال��ل��ي��ب��ى، وال���ت���ع���اون وث��ي��ق ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، 
احلرص  بكل  املصرية  الدولة  فيه  تسعى 
التجارب واخل��ب��رات  على االس��ت��ف��ادة م��ن 
فى  األع���م���ال  أداء  لتحسني  امل��س��ت��ح��دث��ة 

املستقبل .
ال��ع��اب��د بالتواصل  ال��وزي��ر ع��ل��ى  ووج���ه 
ال����ق����وى  وزارة  ج�����ان�����ب  م������ن  امل����س����ت����م����ر 
الليبية  ال��ع��م��ال��ي��ة  امل��ك��ات��ب  العاملة مع 
املباشر  والتعامل  مصر،  داخ��ل  امل��وج��ودة 

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة اجتماعا مهما مع على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل 
الليبى والوفد املرافق له بديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار زيارته للقاهرة لبحث التنسيق 

بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل األيدى العاملة املوقعة بني البلدين، ووضع 
آليات جذب العمالة املصرية للعمل فى إعمار ليبيا، والربط االلكترونى بني الوزارتني  لتحديد 

احتياجات اجلانب الليبى من التخصصات املهنية املطلوبة حاليا .
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العمالة  م��ص��ال��ح  لتحقيق  بينها  ف��ي��م��ا 
املصرية، والتأكد من حصولها على جميع 
واالستقرار  األم��ان  وتوفير  مستحقاتها 

لها فى الدولة الليبية الشقيقة .
ليبيا  أن  ال��ل��ي��ب��ى  ال��ع��م��ل  وزي�����ر  وأك�����د 
ومصر بلد واحد، وشعب واحد، تربطهم 
تلك  تتمثل  وثيقة،  تاريخية  عالقة  أكثر 
والعادات  التوافق  التاريخية فى  العالقة 
والتقاليد والنظرة املوحدة بني الشعبني، 
مشيرًا إلى أن ليبيا لطاملا اعتمدت على 
ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة ف���ى م��خ��ت��ل��ف م��راح��ل 
أراض��ي��ه��ا، ض��ارب��ا  ع��ل��ى  والتعمير  ال��ب��ن��اء 
التى  عثمان  أح��م��د  عثمان  بشركة  مثال 

ت����ول����ت ال����ع����دي����د م�����ن امل�����ش�����روع�����ات ع��ل��ى 
األراضى الليبية فى مختلف نواحيها .

»العابد« أن هناك العديد من  وأض��اف 
األعمال التى ال يقدر على العمل بها إال 
ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة، مم��ا أع��ط��ى ال��ش��رك��ات 
فى  الثقة  الليبيني  وامل��ق��اول��ني  األجنبية 
العمالة املصرية، مع االطمئنان للعمالة 
امل��ص��ري��ة م���ن ح��ي��ث ع����دم ت��أث��ي��ره��ا على 
األمن القومى أو التركيبة الدميوغرافية 
ل��ل��دول��ة م��ع ت��وف��ي��ر احل��ق��وق وامل���زاي���ا لها 

مثلهم فى ذلك مثل العمالة الليبية.
وف����ى ن��ف��س ال��س��ي��اق اق���ت���رح »س��ع��ف��ان« 
ت���ط���ب���ي���ق م����ن����ظ����وم����ة ح����وس����ب����ة م���ك���ات���ب 

املهنية  وال��ص��ح��ة  وال���س���الم���ة  ال��ت��ف��ت��ي��ش 
ال��س��ب��ل التى  ك��اف��ة  ت��وف��ي��ر  ف��ى ليبيا، م��ع 
واخل��ب��رات  ال��الزم��ة  وامل�����وارد  يحتاجونها 
ل������وزارة ال��ع��م��ل ال��ل��ي��ب��ي��ة ف���ى ه����ذا ال��ش��أن 
خ��اص��ة ب��ع��د جن���اح ال��ت��ج��رب��ة ف��ى ال��دول��ة 
التجاوزات  كل  القضاء على  فى  املصرية 
ال��ت��ى ك��ان��ت حت����دث ف���ى امل���اض���ى، وإن��ه��اء 
من  وذل��ك  التفتيش،  فى  الورقى  النظام 
خ���الل ق��ائ��م��ة ل��ل��م��راج��ع��ة ي��ق��وم املفتش 
ويتم  املنشآت  على  الكترونيًا  بتطبيقها 
متابعة تقاريرها يوميًا من قبل اإلدارات 
املعنية بالوزارة، وتقييم أداء املفتشني من 
املعلوماتى الالزم  خاللها، وتوفير الدعم 
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للجانب الليبى فى هذا الشأن .
العاملة تدريب  القوى  اقترح وزير  كما 
امل��ف��ت��ش��ني الليبيني  م��ج��م��وع��ة ع��م��ل م��ن 
ف���ى م��ص��ر ع��ل��ى أي�����دى امل��ف��ت��ش��ني وم��رك��ز 
املعلومات بالوزارة لنقل اخلبرة لزمالئهم 

فى ليبيا .
ومت خ����الل االج���ت���م���اع م��ن��اق��ش��ة ب��ن��ود 
االت���ف���اق���ي���ة امل���ب���رم���ة ب���ني ال���ط���رف���ني، وم��ا 
حت��ق��ق��ه ل��ل��ع��ام��ل امل��ص��رى ع��ل��ى األراض����ى 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ووض���ع���ه���ا ال���ق���ان���ون���ى، وامل����زاي����ا 
ل��ه��م من  ال��ت��ى ستتوفر  واالس��ت��ح��ق��اق��ات 
ع��ق��ود عمل معتمدة وم��وث��ق��ة من  خ��الل 
إرس��ال نسخ  الليبية، وسيتم  العمل  وزارة 
م��ن��ه��ا ل�������وزارة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة امل��ص��ري��ة 
مل��راج��ع��ة ك���اف���ة ب��ن��وده��ا م���ن أج����ل ص��ال��ح 
ال��ع��م��ال��ة امل���ص���ري���ة ال���راغ���ب���ة ف���ى ال��ع��م��ل 
ف���ى ل��ي��ب��ي��ا، وحت���دي���د ت��ك��ال��ي��ف اس��ت��خ��راج 
وحصة  الليبية،  السفارة  من  التأشيرات 
ال���ع���ام���ل ف����ى ال���ت���أم���ي���ن���ات اإلج��ت��م��اع��ي��ة 
مبوجب  ال��ع��م��ل  ص��اح��ب  وح��ص��ة  بليبيا، 

العقد املبرم بني الطرفني .
وف��ى خ��ت��ام االج��ت��م��اع ت��ب��ادل ال��وزي��ران 
درع���ى ال���وزارت���ني، حيث ق��دم وزي���ر العمل 
وزارة  ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  ال�������وزارة  درع  ال��ل��ي��ب��ى 
تقدير  شهادات  قدم  كما  العاملة،  القوى 

للوزير وفريق العمل .
وت��ف��ق��د ال���وف���د امل���راف���ق ل���وزي���ر ال��ع��م��ل 
ال��ل��ي��ب��ى م��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات ب������وزارة ال��ق��وى 
ال��ع��ام��ل��ة امل���ص���ري���ة، واط���ل���ع ع��ل��ى جت��رب��ة 
م��ص��ر ف���ى ت��ط��وي��ر ن��ظ��م ال���ع���م���ل، وع��ل��ى 
ال��وزارت��ني  بني  االلكترونى  الربط  كيفية 

فيما يخص الشأن العمالى .
والوفد  و«ال��ع��اب��د«  »سعفان«  تفقد  كما 
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امل����راف����ق ل����ه من������وذج ل����وح����دات ال���ت���دري���ب 
وال��ت��ى  ال�����وزارة  ب��دي��وان  امل��وج��ود  املتنقلة 
أط��ل��ق��ت��ه��ا ال������وزارة ل��ت��دري��ب ال��ش��ب��اب فى 
ق������رى وجن�������وع امل����ح����اف����ظ����ات ع���ل���ى امل���ه���ن 
ال�����ت�����ى ي���ح���ت���اج���ه���ا س�������وق ال����ع����م����ل ب���ه���ا، 
وم��ن��ه��ا ال��ت��ف��ص��ي��ل واحل���ي���اك���ة، وال��س��ب��اك��ة 
ال���ص���ح���ي���ة، وك����ه����رب����اء امل�����ن�����ازل، وأوص�����ى 
ليبيا  ف��ى  التجربة  تلك  بتطبيق  ال��وزي��ر 
لطبيعة  امل��ش��اب��ه��ة  لطبيعتها  الشقيقة 
عن  البعيدة  ال��ق��رى  ف��ى  املصرية  ال��دول��ة 
فى  جناحها  أثبتت  أن  بعد  خاصة  امل��دن 

مختلف محافظات اجلمهورية .
ح��ض��ر االج���ت���م���اع م���ن أع���ض���اء ال��وف��د 
الليبى ع��ادل سعيد حريبة وزي��ر مفوض 
ب������وزارة اخل���ارج���ي���ة، وع�����ادل ع��ب��د ال��س��الم 
الشرقية،  املنطقة  ال����وزارة  دي���وان  رئ��ي��س 
التعاون  مكتب  أحمد   احلبيب  وخيرية 
ب���وزارة العمل وال��ت��أه��ي��ل، وكمال  ال��دول��ى 
م��ح��م��د ب���رب���اش م��س��ت��ش��ار ب�����وزارة العمل 
امللحق  ب��روط��ة  على  ومحمد  وال��ت��أه��ي��ل، 
ال��س��ن��ورس  وم����روان  بالقاهرة ،  ال��ع��م��ال��ى 
األخ���ض���ر ح��ن��ي��ش م���ن ال���ت���ع���اون ال���دول���ى 
ب���ال���س���ف���ارة ال��ل��ي��ب��ي��ة ب���ال���ق���اه���رة، وس��ام��ى 
امل��ل��ح��ق العمالى  ب��ش��ي��ر م��س��اع��د  م��خ��ت��ار 
بالقاهرة، والسفير تامر مصطفى سفير 

مصر بليبيا .
وحضر من جانب وزارة القوى العاملة 
ال��ع��اط��ى املستشار  إي��ه��اب ع��ب��د  امل��ص��ري��ة 
القانونى للوزارة، وحسني صبرى مستشار 
الوزير للمعلومات، وإمام عدوى مستشار 
ال��ط��وارئ، ومحمد عبد  ال��وزي��ر لصندوق 
ال���رح���م���ن م��س��ت��ش��ار ال����وزي����ر ل��ل��ت��ش��غ��ي��ل، 
وآمال عبد املوجود رئيس اإلدارة املركزية 
ل��ل��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة، وم��ح��م��ود يوسف 
للتمثيل  العامة  اإلدارة  م��دي��ر  ح��م��زاوى 
باحث  محمد  السيد  ومهيب   ، اخلارجى 
ت��ش��غ��ي��ل خ���ارج���ى، وه���اج���ر ع���م���اد ال��دي��ن 
الدولية  للشئون  العامة  ب����اإلدارة  ب��اح��ث 

واإلقليمية .
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سعفان يستقبل وزير العمل الليبى 
فى بداية زيارته للقاهرة 

ف���ى م��س��ت��ه��ل ال��ل��ق��اء رح���ب وزي����ر ال��ق��وى 
العاملة بوزير العمل الليبى والوفد املرافق 
ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  ل���ه م���ؤك���دًا ح����رص وزارة 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م���ع احل��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة مع 
اس��ت��ع��داده��ا ال��ك��ام��ل ل��ل��رب��ط االل��ك��ت��رون��ى، 
وت���ن���ظ���ي���م ل�����ق�����اءات دوري�������ة ب����ني ال��ط��رف��ني 
ال��ش��أن لتحديد  امل��ص��رى والليبى ف��ى ه��ذا 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال���ع���م���ل ووض������ع اخل���ط���وط 
ال��ع��ري��ض��ة ل���ب���دء ع�����ودة ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة 
بشكل رسمى للعمل فى األراضى الليبية .

وأوضح »سعفان« أن الوزارة تتخذ حاليًا 
العمالى  التمثيل   مكتب  ع���ودة  إج����راءات 
لليبيا بعد غلقه فى الفترة األخيرة نتيجة 

األح���داث ال��ت��ى ح��دث��ت ف��ى ليبيا م��ن أجل 
وتسهيل  امل��ش��ت��رك  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط  تفعيل 
عودة املصريني ومتابعة أحوال العمالة فور 

عودتها.
وأك������د وزي������ر ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة أن ع����ودة 
ال���ط���ي���ران ب���ني ال��ب��ل��دي��ن س��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة 
العمالة  ع���ودة  لتسهيل  األس��اس��ى  العامل 
الليبية  الدولة  إل��ى  رسمى  بشكل  املصرية 
الكامل  األم��ان  توفير  الشقيقة مع ضمان 
للعاملني فى مختلف القطاعات واحلماية 

الالزمة .
م���ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه وزي����ر ال��ع��م��ل الليبى 
ب���ال���ش���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر ل���ل���وزي���ر واحل���ك���وم���ة 

احلكومة  م��ع  ال��ت��ام  تعاونها  على  املصرية 
ال��ل��ي��ب��ي��ة وم��س��ان��دت��ه��ا ف��ى أوق����ات احل��اج��ة، 
م��ش��ي��رًا إل���ى ال��ت��ق��دم ال����ذى ت��ش��ه��ده ليبيا 
ف��ى جميع امل��ج��االت وال��ت��ط��ور ف��ى مناحى 
احل�����ي�����اة، وخ����اص����ة األم���ن���ي���ة م���ن���ه���ا ل��ب��دء 
االس���ت���ق���رار ل���ل���دول���ة واس���ت���ق���ب���ال ال��ع��م��ال��ة 
ال����واف����دة ع��ل��ى أراض���ي���ه���ا م���ن أج����ل إع����ادة 

اإلعمار .
وأكد الوزير الليبى أنه مت تشكيل جلنة 
لدراسة أوضاع الطيران فى الدولة، وحالة 
امل���ط���ارات ل��ت��ق��دمي ت��ق��ري��ر ن��ه��ائ��ى ب��ه��ا ال��ى 
احل��ك��وم��ة ف��ى أق���رب م��وع��د م��ن أج��ل ع��ودة 

الطيران بني مصر وليبيا مرة أخرى .

.. وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد استقبل على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل 
الليبى عقب وصوله مطار القاهرة الدولى، يرافقه وفد من احلكومة الليبية لبحث التنسيق 

بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل األيدى العاملة املوقعة بني البلدين، ووضع 
آليات جذب العمالة املصرية للعمل فى إعمار ليبيا، والربط االلكترونى بني الوزارتني لتحديد 

احتياجات اجلانب الليبى من التخصصات املهنية املطلوبة حاليا .
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تحقيق : أمل الربنس 

الزواج سنة الحياة وحسن االختيار يجعل الحياة وردية بمعنى الكلمة، أما سوء االختيار فيجعلها جحيما، وتمر 
بمشاكل عديدة، لذلك يعد من أهم النظم االجتماعية .

القصة تبدأ بدبلة ثم عقد قران، وقبل أن يوقع العريس فى دفرت املأذون تظهر قائمة املنقوالت التى أعدتها أسرة 
العروس، وتشرتط أن يوقعها أمام الجميع، فهى دليل إثبات لحفظ حق العروس فى جميع املنقوالت الزوجية سواء 

التى اشرتتها هى بأموالها أو اشرتاها العريس، وتعد قائمة املنقوالت الزوجية واحدة من أهم مراسم الزواج فى املجتمع، 
وفى أحيان كثرية تصل إىل حد عدم إتمام الزواج والتسبب فى العديد من األزمات واملشكالت بني أهل العروسني حال 

االختالف على مشتمالت القائمة وما تحتويه أو حتى قبول املبدأ بوجود قائمة فى حد ذاته .
وفى واقعة أثارت جدال كبريا على مواقع التواصل االجتماعى بعد تداول صورة تنازل أب عن قائمة املنقوالت الزوجية 

الخاصة بابنته العروس مكتفيا بعبارة » من يؤتمن على العرض ال يسأل عن املال .. اتق اهلل فى كريمتنا » هذه الجملة 
أحدثت ضجة ما بني مؤيد ملوقف األب واعتربوها رسالة واضحة بوجوب الحفاظ على كريمته والتعامل معها بإحسان 

ومودة وأخالق ومعارض ملوقفه ويرى أنه فرط فى حق ابنته مع تزايد معدالت الطالق .

املصرى  املركز  ورئيس  املحامية  القمصان  أبو  نهاد  تقول  البداية  فى 
حلقوق املرأة إن األساس عند األئمة األربعة فى الزواج الشرعى حصول 
الزوجة على املهر وهو ركن من أرك��ان ال��زواج والزوجة حتصل على املهر 
لها والزوج يؤسس البيت بأكمله وبالتالى قائمة املنقوالت هى  جزء من 
املهر مضيفة أن إلغاء القائمة هو إلغاء مهر العروس وهو شرط أساسى 
للزواج والعريس أصبح اليدفع مهرا وأصبح أهل العروس يشاركون فى 
أثاث وعفش البيت لذلك أصبحت القائمة مهر للفتاة وإلغاؤها تشجيع 
على ضياع حقوقها وأردفت قائلة : إما العودة لتطبيق الشرع كامال ودفع 
القانون  تغيير  يتم  أو  واألج��ه��زة  األث��اث  تشارك فى  أن  دون  للفتاة  مهر 
بحيث ي��ك��ون م��ن��ص��وص��ا ف��ى ع��ق��د ال�����زواج أن���ه ف��ى ح��ال��ة ال��ط��الق تأخذ 
الزوجة نصف املمتلكات الزوجية كاملة وما دخل فى حيازة الرجل بعد 

الزواج، وهذا هو البديل الوحيد لضمان حق الزوجة .
امل��ن��ق��والت قالت إن هناك كثيرا م��ن األس��ر  امل��غ��االة ف��ى قائمة  وح��ول 
ي��غ��ال��ون ف��ى جت��ه��ي��ز ب��ن��ات��ه��م ل���دواع���ى امل��ق��ارن��ة وال��ف��ش��خ��رة وغ��ي��ره��ا من 
ال��س��ل��وك��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة اخل��اط��ئ��ة، ف��ن��ج��د ف��ى األري�����اف م��ط��ل��وب من 
التى جتهز  أو  ال��وق��ت،  ال��ع��روس جتهيز شقتها وشقة حماتها فى نفس 

نفسها بخمسني مالية وأطقم النيش وغير ذلك، وهناك حالة لقائمة 
كانت قيمتها مليون ونصف املليون جنيه لم تستمر طويال .

وأضافت أبو القمصان أن قائمة املنقوالت هى جزء من املهر وبالتالى 
قائمة  كتابة  يريد  ال  من  وبالتالى  املنقوالت  فى  مساهمة  الفتاة  تكون 
امل��ن��ق��والت ي��دف��ع امل��ه��ر ل��زوج��ت��ه، م��ؤك��دة أن ه��ن��اك الكثير م��ن السيدات 
تعرضن حلاالت طرد من بيوتهن، وليس هناك مكان لهم بسبب قائمة 
املنقوالت مؤكدة أن الزواج إما أن يسير بشكل شرعى بوجود مهر أو قائمة 
أو مدنى من خالل عقد شراكة فى عقد الزواج يضمن فى حالة اخلالف 

أن تقسم املمتلكات الزوجية بالنصف بني الزوج والزوجة  .
دون مغاالة

وتؤكد الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة األزهر 
أن كتابة قائمة املنقوالت وتوقيع الزوج على ما حتتويه هو حق للعروسة 
امل��ن��ق��والت هى  ف��ي��ه، م��ؤك��دة أن قائمة  ي��ج��وز التساهل  وأم���ر ض���رورى ال 
ضمان حلق الزوجة، ولكن بشرطني أولهما عدم املغاالة فى كتابة قائمة 
أما  الشباب،  أم��ام  ال��زواج  العقبات فى طريق  ذل��ك يضع  املنقوالت، ألن 
الشرط الثانى فهو حتقيق االلتزام والتوازن حسب مادفع لها من مهر 

بني الحق املشروع والعشرة باملعروف
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من قبل أهل العروس، ألن أهل العروسة يأخذون املهر، ويدفعون أمامه 
ثالثة أضعاف أو أكثر لكى يجهزوا ابنتهم .

ال���زوج، وذل��ك م��ن خ��الل كتابة  وأردف���ت قائلة ال يجب أن نقسو على 
حقيقة ما مت دفعه أو شراؤه بدون زيادة أو إضافة ما ليس فى الواقع .

وأرج��ع��ت ذلك  ال��ق��امي��ة،  كتابة  العقيدة على ض���رورة  أس��ت��اذ  وش���ددت 
إلى أنه عندما يدب اخلالف بني الزوجني، ويصل األمر للطالق تضيع 

املودة، وتختفى القيم واملبادئ، فيضيع حق الزوجة، وهذا ما 
أروق��ة  التى متتلئ بها  انتشار ح��االت الطالق  نشاهده وس��ط 
محاكم األس��رة،  فالقائمة هى حفظ حلق الفتاة خاصة مع 

تغيير النفوس أثناء مرحلة الطالق .
تنظيم للحقوق

وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ت���وض���ح ال���دك���ت���ورة ه��ب��ة س��ع��ي��د أس���ت���اذ علم 
االج��ت��م��اع أن ق��ائ��م��ة امل��ن��ق��والت ال��ت��ى ي��وق��ع عليها ال��ع��ري��س، 
وال��ط��الق واألب  ال���زواج  امل��رأة فى  استخدمت لتنظيم حقوق 
ليس له حرية فى التنازل عنها تطبيقا ملقولة » أحنا بنشترى 
راج���ل »، ول��ك��ن ل��أس��ف م��ع ظ��ه��ور سلوكيات وم��ع��ام��الت فيها 
»، مؤكدة  القامية   « امتهان وعنف للمرأة تظهر أهمية كتابة 
أن كتابة القامية ليس تخوينا للزوج، ولكنه ضمان حلق املرأة 
املستقبلية من خالفات  وال��ظ��روف  األوض���اع  تغيير  فى حالة 

وطالق .. إلخ .
السيدات تفقد كل شىء  أنه لأسف كثير من  إلى  مشيرة 

خاصة مع عدم وجود أوالد أو مصدر دخل ثابت فى محاولة لضمان حياة 
كرمية للمرأة. 

وأضافت أن »القامية« بديل للمهر رغم أن املهر من املفترض أن يكون 
هدية للعروسة إال أن الظروف االقتصادية، فرضت مشاركة العروسة مع 
العريس فى تأثيث عش الزوجية، مضيفة أن العروس فى السابق كانت 
مسئولة عن جتهيز ما يطلق عليه » الشوار » وال��ذى يتمثل فى املالبس 
واملفروشات اخلاصة بها، أما الزوج فكان مسئول عن كل شىء فى جتهيز 
حسب  أو  باملشاركة  البيت  تأثيث  وأصبح  املفاهيم  تغيرت  واآلن  البيت، 

العادات والتقاليد املنبعثة لكل طبقة من طبقات املجتمع .
وأش���ارت إل��ى ض��رورة ع��دم امل��غ��االة فى القامية م��ادام��ت  النوايا طيبة 
حتى الحتدث شروخ اجتماعية بني العائلتني، مؤكدة أن املبالغة ليست 
الضمان الستمرار الزواج، لكن الضمانة األكيدة للفتاة هو عدم التسرع 

فى الزواج وحسن اختيار شريك احلياة وإعطاء املقبلني على 
الزواج دورات تدريبية للحفاظ على األسرة من التفكك .

القائمة  أن  موظفة  الرحمن  عبد  ابتسام  ال��رأى  وتشاركها 
فى وقتنا احلالى أصبحت حقا أصيال من حق الزوجة، وليس 
من حق الولى أو أى فرد من أسرتها التنازل عنها، إمنا هو حق 
إثبات  القائمة أصبح مبثابة  إثبات  أن  للعروس فقط خاصة 
املهر، مضيفة أنه فى املاضى كان الرجل يجهز بيته من األلف 
إلى الياء، ويعطى الفتاة املهر، وبالتالى لم تكن هناك قائمة 
بيتكلفوا  وأسرتها  الفتاة  اختلف  فاألمر  اآلن  أم��ا  منقوالت، 
مثل العريس، ورمبا أكثر وبالتالى أصبح كل ما فى الشقة حق 
بكل  تكتب  قائمة  فيه  ص��ار  احلقوق  ولضمان  للزوجة  أصيل 

محتويات الشقة .
وت��ض��ي��ف أن ال��ق��امي��ة س����الح امل������رأة وق����ت امل��ش��اك��ل خ��اص��ة 
م��ع ارت��ف��اع تكاليف ال����زواج وحت��م��ل ال��ع��روس��ة وأه��ل��ه��ا نصف 

مصاريفها .
ال متنع الطالق

ومن جانبه أوضح الدكتور باسم عونى استشارى العالقات األسرية أن 
القائمة من العادات املتوارثة إلثبات حق الزوجة، لكن فى املقابل ليست 
هى املنقذ للحياة الزوجية، فمن السهل إثبات أن املنقوالت مت استهالكها 
أو استبدالها، مؤكدا أن اإلصرار على قائمة منقوالت وكتابتها بطريقة 
الشباب عن  الكثير من  تبعد  الفتاة، فهى  فيها فى غير مصلحة  مبالغ 
فكرة االرتباط والمتنع الطالق فى حالة استحالة العشرة بني الزوجني .

وق���ال إن ه��ن��اك ح���االت ك��ث��ي��رة مل��ت��زوج��ني ب���دون ق��ائ��م��ة وع��ن��د ال��ط��الق 
أعطاها الزوج كل حقوقها بدون مشاكل أو محاكم .

حكايات القامية
تقول أشجار سيد موظفة إن قائمة املنقوالت هى حق للعروسة، وعادة 
ما يتم االتفاق عليها بني األسرتني قبل ال��زواج، مشيرا إلى أنه كان فى 
اآلن  لكن  ال��ع��روس  جتهيز  خالله  من  يتم  مهرا،  العريس  يدفع  املاضى 
الزوجية مناصفة  تأثيث منزل  يتم االتفاق على شراء كافة احتياجات 

بني الطرفني، مؤكدة أن األبنة بالنسبة ألهلها ال تقدر مباليني الدنيا، 
ولكن القائمة هى ضمان حلقوقها فيما بعد خاصة بعد ما شاهدناه من 
ارتفاع معدالت الطالق وإهانة بعض األزواج لزوجاتهم ورفض إعطائهن 
حقهن، ومحاكم األسرة تعج بالقضايا الكيدية اخلاصة باحلقوق املادية 
ك��ان��وا يوما  القضايا  أب��ط��ال  أن  امل��ن��ق��والت، الفتة  تبديد  وخ��اص��ة قضايا 
أحبة، ثم أصبحوا أعداء يختصمون بعض أمام املحاكم وكال منهم يسعى 

إلى حفظ حقوقه.
وم���ن ج��ان��ب��ه ي��ق��ول أس��ام��ة أن����ور م����درس: ل��ن أف����رط فى 
حق أبنتى ألن هذا احلق هو سالح للزمن فى حالة تغيير 
النفوس، ولكن لن اتغالى فيها فهى ضمانة فقط ملواجهة 

مشاكل احلياة بعد الزواج.
قائلة  زوجها  مع  ومشاكلها  مأساتها  إس��الم  أم  وحتكى   
ال���ذى اش��ت��راه  : طلقنى زوج���ى ورف���ض أن يعطنى ج��ه��ازى 
وب��ع��د معاناة  املحاكم  ف��ى  ورف��ع��ت عليه قضية  وال���دى،  ل��ى 
العروسة  أه��ال��ى  مطالبة  النهاية  ف��ى  حقى  على  حصلت 
بعدم التفريط بحق بناتهن، ألن القامية سالح املرأة وقت 

املشاكل .
ويرى خالد عمران محاسب أن قائمة املنقوالت أصبحت 
بنشترى  إحنا   « ومقولة  األزواج  رق��اب  على  مسلطا  سيفا 
املتقدم  الشاب  استقبال  اآلب��اء عند  ي��ردده��ا بعض  راج��ل« 
خلطبة اب��ن��ت��ه، ل��ك��ن س��رع��ان م��ا ي��ت��ح��ول ه���ذا ال��ك��الم عند 
بعض األس��ر إلى هباء منثور، فال يراعون ظ��روف الشباب، وهنا تتحول 
التى  املنقوالت  قائمة  ف��ى  امل��ادي��ة  للمطالب  كمالة  مجرد  إل��ى  األخ���الق 
يعتبرونها توثيقا لكل ما أنفقته األسرة الفتاة فى جتهيز بيت الزوجية 
ويبالغون فى كتابتها بأرقام فلكية، وأردف قائال : أهل العروسة التى كنت 
أنوى االرتباط بها طلبوا منى قامية مش موجودة فى الشقة، وملا رفضت 
الطلبات  عن  والتنازل  أهلها  باقتناع  محاوالتى  وفشلت  باظت  اجل��وازة 

املبالغ فيها .
ال حرج فى األخذ أو تركها

ل��ل��زواج السعيد  إن  ال��ع��امل��ى للفتوى األل��ك��ت��رون��ي��ة  ق���ال م��رك��ز األزه����ر 
ارت��ف��اع تكاليف  امل��ه��ور وال  ف��ى  املبالغة  بينها  م��ن  ع��دي��دة، ليس  مقومات 
الزفاف والزواج .. عن أمنا عائشة رضى اهلل عنها قالت » إن من مين املرأة 

تيسير خطبتها وتيسير صداقها »  .
وت���اب���ع ف���ى ب���ي���ان ل���ه أن امل����غ����االة ف���ى امل���ه���ور واش���ت���راط 
قوائمها  مبقدار  األج��وف  والتفاخر  فيها  والتعنت  أعالها 
أم���ور ت��ص��رف ال��ش��ب��اب ع��ن ال����زواج وتعسر احل���الل وتفسد 
املجتمعات وتخالف هدى سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وس��ل��م ال���ذى ق��ال » إن أع��ظ��م ال��ن��ك��اح ب��رك��ة أي��س��ره م��ؤون��ة » 

مستند أحمد »
واس���ت���ط���رد: ال���ص���داق م���ن اآلث�����ار امل��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى ال����زواج 
» وآت���وا النساء  ل��ل��م��رأة ق��ال تعالى  ال��رج��ل  وال��واج��ب��ة على 

صدقاتهن نحلة » » النساء 4 »
ال���زواج فقد ثبت للمرأة الصداق  إذا مت  أن��ه  إل��ى  وأش���ار 
املتفق عليه، وإن لم يسم مهرا فللمرأة مهر مثيالتها من 
ال��ن��س��اء، ول��ه��ا أن ت��ت��ن��ازل ع��ن��ه أو ع��ن ج���زء م��ن��ه ب��ع��د إمت��ام 
ال��زواج، ولكن ال يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته 

بالعقد إذ التنازل ال يكون إال بعد امللك .
كما ي��ج��وز أن ي��ك��ون ص���داق امل���رأة م��اال أو ذه��ب��ا أو أثاثا 
ال��زوج وولى  معجال أو مؤجال مبا يضمن احلقوق وبحسب ما يتراضى 

الزوجة وبحسب أعراف الناس واألمصار املختلفة فى هذا الشأن .
وم���ن ق��واع��د ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة امل��س��ت��ق��رة أن ع���ادة ال��ن��اس معتبرة 
ومحكمة إذا لم تخالف الشرع الشريف ومن ذلك كتابة قائمة منقوالت 

بيت الزوجية للزوجة على الزوج فى العديد من املجتمعات .
وشدد على أنه مادام مرد القائمة للعرف الذى لم يخالف الشرع فال 

حرج فى األخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولى الزوجة .
التراضى  بعد  إج��راءات��ه��ا  أو  القائمة  بنود  فى  التالعب  يجوز  ال  كما 
عليها، وال يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو 
إحلاق الضرر به . ويستحق صداق املرأة كامال بالطالق أو الوفاة ولو كان 
األثاث جزءا منه وتلف بعضه بسبب استعماله فال يلزم الزوج تعويضه  .
كما ال يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئا من تلقاء نفسه 
تقسيمها  قبل  موته  بعد  تركته  من  قضى  حياته  فى  لها  يقضه  لم  وإن 

على الورثة .
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استعداد كامل للتعاون لصالح المواطنين فى مجاالت عمل الوزارة

باحلضور  الوزير  رحب  اللقاء  مستهل  فى 
م���ؤك���دًا اس��ت��ع��داد ال������وزارة ال��ت��ام ال��ت��ع��اون مع 
فى  املقبلة  الفترة  خ��ال  التنسيقية  اللجنة 
كل ما يخص الدولة املصرية وصالح املواطن 
املصرى فى مجاالت عمل الوزارة واملوضوعات 
املرتبطة بها، ومنها خلق فرص عمل للشباب 
أو املشاركة فى تدريبه على العديد من احلرف 

عن طريق الوزارة.
وأوضح الوزير أن وزارة القوى العاملة منذ 
نشأتها تولت مسؤولية تعيني اخلريجني فى 
ك��ل ق��ط��اع��ات ال���دول���ة، ث��م تقلص ه���ذا ال���دور 
مؤخرًا، وأصبح دورها قاصرًا على التعيينات 
ف��ى ال��ق��ط��اع��ني اخل���اص واالس��ت��ث��م��ارى، بعد 
التنمية  الكبير فى حتقيق  دوره��ا  تعاظم  أن 
املحرك  باعتبارها  واالجتماعية  االقتصادية 
أى  ف��ى  االق��ت��ص��ادى  النمو  لعملية  الرئيسى 

دولة .
وش�����دد ال���وزي���ر ع��ل��ى أن ال�������وزارة ت��ض��ع فى 
امل��ن��ظ��م��ات  م����ع  ال���ع���اق���ة  األول  اه���ت���م���ام���ه���ا 
ال��دول��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة، وع��ل��ى رأس��ه��ا منظمتى 
تقيس مدى  والتى  والعربية،  الدولية  العمل 
ال��دول��ي��ة  م��ع��اي��ي��ره��ا  ال�����دول بتطبيق  ال���ت���زام 
وتصديقها عليها فى نواحى العمل املختلفة، 
مشيرا إلى اهتمامنا من أول وهلة عند تولى 
م��ه��ام ال�������وزارة، ب��ه��ذا اجل���ان���ب، وال��ع��م��ل على 
توطيد تلك العاقة من خال إصدار قانون 
امل��ن��ظ��م��ات ال��ن��ق��اب��ي��ة ال��ع��م��ال��ي��ة وح��م��اي��ة حق 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��اب��ى، وم���ش���روع ق��ان��ون العمل 

اجلديد املعروض حاليا على البرملان.
: بعد صدور قانون  واستطرد الوزير قائا 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��ن��ق��اب��ي��ة ال��ع��م��ال��ي��ة وإج������راء 
االن��ت��خ��اب��ات ظ��ه��رت بعض امل��ش��ك��ات لبعض 
مت  املشكات  ه��ذه  وحل��ل  العمالية،  النقابات 
ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة،  ت��ش��ك��ي��ل جل��ن��ة ت��ض��م وزارة 
تلك  وح��ل  ملناقشة  الدولية  العمل  ومنظمة 
أمام  العقبات  تذليل  على  والعمل  املشكات 
تلك النقابات لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون، 
الفتا إلى أن ذلك أسهم إيجابيًا من رفع اسم 
م��ص��ر م���ن ق��ائ��م��ة امل���اح���ظ���ات وال���ت���ى يطلق 
ال��س��وداء«،  وتعدها  »القائمة  البعض  عليها 
م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال���دول���ي���ة وت����ع����رض س��ن��وي��ا 
املخالفة  بالدول  الدولى  العمل  مؤمتر  على 

ألحكام االتفاقيات والتوصيات الدولية.
 وق���������ال : إن رف����������ع اس�������م م����ص����ر ف�����ى ه����ذه 
االت��ف��اق��ي��ات  حت��ت��رم  م��ص��ر  أن  القائمة يؤكد 

امل����ص����دق����ة ع���ل���ي���ه���ا، وت���ع���م���ل ع���ل���ى م����واءم����ة 
تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات املنظمة.

وفى هذا اخلصوص أعرب وفد التنسيقية 
ع��ن س��ع��ادت��ه وش��ك��ره ل�����وزارة ال��ق��وى العاملة 
ملف  إدارة  ح��س��ن  ع��ل��ى  ال���وزي���ر  ف���ى  متمثلة 
وبالتحديد  اخل��ارج  العمالى فى  وضع مصر 
ال���وزارة  ال��دول��ي��ة، وج��ه��ود  ف��ى منظمة العمل 
خلروج مصر من قائمة املاحظات القصيرة 
امللف  أن  يؤكد  مبا  الدولية،  العمل  مبنظمة 

العمالى املصرى يسير بخطى جيدة وثابتة.
وف���ى م��ج��ال تشغيل ال��ش��ب��اب ق���ال ال��وزي��ر 
: إن ت���دري���ب ال��ش��ب��اب وت��ش��غ��ي��ل��ه ه���و ال��ش��غ��ل 
متكامل  أمر  أنه  إلى  للوزارة، مشيرا  الشاغل 
للدولة  اإلدارى  اجل��ه��از  أن  إل��ى  معا، مشيرا 
املصرية عانى طوال اخلمسني عاما املاضية 
50 عامًا من البطالة املقنعة، مؤكدا أنه بعرق 
وجهد الشباب املصرى الطموح بدأت النظرة 
لهذا اجلهاز تتغير، حيث حظيت ال��وزارة من 
تلك  أث��رت عملها، وعملت  ه��ؤالء مبجموعة 

بنفسها  نفسها  وتنمية  تطوير  على  النماذج 
ح���ب���ًا ف����ى ال����وط����ن وال���ع���م���ل، وإمي�����ان�����ًا م��ن��ه��م 
بضرورة حتقيق التقدم والتنمية فى مختلف 

القطاعات .
وفى نفس اإلط��ار ب��دأت ال��وزارة فى العمل 
ع��ل��ى ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ى ل��ق��ط��اع��ات��ه��ا، وم��ن 
ث��م ك��ان��ت ال��ب��داي��ة ب��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع التفتيش 
العمالى، والسامة والصحة املهنية، والعمل 
لشركة  ال���وزارة  عهدت  حيث  حوسبتها،  على 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ل��ع��م��ل م��ن��ظ��وم��ة ل��ع��م��ل ت��ل��ك 

املكاتب.
 وأش��������ار وزي�������ر ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة إل���ى أن���ه 
ب��ف��ض��ل ه���ذا اجل��ه��د وف���ى خ���ال آخ���ر عامني 
م���ن م���دة ال��ب��رن��ام��ج - وه���ى خ��م��س س��ن��وات- 
أجن���زت ال�����وزارة ك��اف��ة أع��م��ال��ه ال��ت��ى ل��م تنجز 
ف��ى ال��ث��اث أع���وام األول���ى م��ن م��ش��روع تعزيز 
ال����ق����درة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة، ح���ي���ث أك������دت م��ن��ظ��م��ة 
ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة أن���ه ه��و األف��ض��ل ف��ى ال��دول��ة 
املصرية من ضمن 23 مشروعا تقوم املنظمة 

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان وفدا من أعضاء تنسيقية شباب األحزاب والسياسيني، 
وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن التنسيقية، ملناقشة وبحث مجاالت عمل الوزارة وما توفره 

الدولة املصرية للمواطن املصرى من خدمات بحضور نشوى الشريف عضو مجلس النواب، ومؤمن 
سيد، ومها سليمان عضو تنسيقية شباب األحزاب، وأحمد مشعل، أمني سر جلنة القوى العاملة 

بالتنسيقية، وعالء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، وأكمل جناتى، ومحمد عزمى، وراجية 
الفقى، ونهى زكى أعضاء مجلس الشيوخ.

تعاظم دور »الخاص واالستثمارى« فى تحقيق التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والتعيينات قاصرة عليهم

المشروعات القومية الكبرى خفضت معدل 
البطالة إلى 7.2% وما زال الطلب على العمالة 

المصرية من دول الخليج فى ازدياد 
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بتنفيذها فى بلدان العالم، ثم مت استكمال 
امل��ش��روع م��ع اإلن��ت��اج احل��رب��ى وم����ازال العمل 
املنظومة، مؤكدا  تلك  استكمال  مستمرا فى 
أن م��ص��ر ح��ق��ق��ت ف��ي��ه جن���اًح���ا م��ل��م��وًس��ا فى 
املشروع، ويعتبر نتيجة مباشرة للجهود التى 
واملنظمة  ال���وزارة  بني  الكبير  والتعاون  بذلت 
واملتابعة الدورية واملستمرة يومًيا كى يتحقق 

هذا اإلجناز.
واس���ت���ع���رض ال����وزي����ر م��ل��ف ال��ع��م��ال��ة غير 
ل���ه خ��ال  ال����دول����ة  إدارة  وك��ي��ف��ي��ة  امل��ن��ت��ظ��م��ة 
ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة، م���ش���ددًا ع��ل��ى أن ال��رئ��ي��س 
عبدالفتاح السيسى ال يترك لقاًء يذكر فيه 
العامل املصرى إال ويتطرق إلى العمالة غير 
املنتظمة ليؤكد ضرورة االهتمام بتلك الفئة، 
الف��ت��ا إل��ى أن ال����وزارة ات��خ��ذت خ��ط��وات كبيرة 
وص��غ��ار  املنتظمة،  غ��ي��ر  بالعمالة  ل��اه��ت��م��ام 

الصيادين وأدرجها حتت مظلة تأمينية. 
وأش���ار ال��وزي��ر إل��ى أن ال����وزارة متتلك 367 
م��ك��ت��ب��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى 27 م��ح��اف��ظ��ة، و 120 
لبنيتها  ل��ت��أه��ي��ل  جميعها  حت��ت��اج  م��ن��ط��ق��ة، 
ال��ت��ح��ت��ي��ة مب��اي��ني اجل��ن��ي��ه��ات، وم���ن ث��م ب��دأ 
ال���ع���م���ل ع���ل���ى ال���ت���ح���ول اجل����زئ����ى م����ن خ���ال 
ال���دول���ي���ة لتطوير  امل��ن��ظ��م��ات  ال���ع���اق���ات م���ع 

مراكز املعلومات باملديريات وتنشيطها .
أخذت  املهني فقد  التدريب  أم��ا عن قطاع 
تطوير  مسؤولية  حتمل  عاتقها  على  ال���وزارة 
حيث  السياسية،  القيادة  أم��ام  القطاع  ذل��ك 
متتلك الوزارة 38 مركزًا ثابتًا للتدريب املهنى 
على مستوى محافظات اجلمهورية ، حتتاج 
ل��ل��ت��ط��وي��ر ل��ت��ت��ن��اس��ب ال������ورش وال��ت��ج��ه��ي��زات 
م���ع أس��ال��ي��ب ال��ت��دري��ب احل��دي��ث��ة، وع��ل��ي��ه مت 
التدريب  متويل  صندوق  مع  بروتوكول  عمل 
والتأهيل التابع للوزارة، لتطوير تلك املراكز، 
وتبقت مشكلة عدم وجود متدربني للحصول 
على الدورات، حيث إن تلك املراكز فى أماكن 
بعيدة عن القرى فى عواصم املحافظات، ومت 
البحث عن طرق بديلة لتلك املراكز، وبالفعل 
مت العمل على فكرة وحدات التدريب املتنقلة 
ال��ت��ى ام��ت��ل��ك��ت م��ن��ه��ا ال������وزارة ف���ى ح��ي��ن��ه��ا 13 

العمل  بالكامل، ثم مت  كانت متهالكة  وح��دة 
بالتعاقد  ال��وح��دات  تلك  تأهيل  إع���ادة  على 
ال��ت��ط��وي��ر، وقامت  م��ع ش��رك��ة متخصصة ف��ى 
بتطوير وح��دت��ني، وق��ام��ت ال����وزارة م��ن خال 
الورشة الفنية امللحقة فيها بتطوير11 وحدة 
، وتراوحت تكلفة تطوير الوحدة من 200 ألف 

جنيه إلى 400 ألف.
وش���رح ال��وزي��ر أن وح���دة ال��ت��دري��ب املتنقلة 
الشباب  ل��ت��دري��ب  فنية  ورش   3 ع��ل��ى  حت��ت��وى 
ال���ق���رى وال���ن���ج���وع ع��ل��ى م��ه��ن التفصيل  ف���ى 
واحل�����ي�����اك�����ة، وك����ه����رب����اء امل������ن������ازل، وال���س���ب���اك���ة 
ال���ص���ح���ي���ة، ت���خ���رج���ت م���ن���ه���ا من�������اذج أث��ب��ت��ت 
قدرتها على العمل واملنافسة، كما مت تسليم 

وأدوات  ع��دد  شنط  منها  األوائ���ل  اخلريجني 
مشروعها  لبدء  جنيه   4000 تتعدى  تكلفتها 
وفق  ال��ت��دري��ب  يتم  أن��ه  إل��ى  مشيرا  الصغير، 
150 ساعة  املعتمدة مب��ع��دل  ال��س��اع��ات  ن��ظ��ام 
السباكة  ملهنتى  ساعة   60 و  التفصيل،  ملهنة 
الوحدات  تلك  مخرجات  لتصبح  والكهرباء، 
محور من محاور التشغيل داخل املحافظات .
ونوه الوزير إلى أنه مت استكمال الوحدات 
امل��ت��ن��ق��ل��ة ل��ت��ص��ل إل���ى 27 وح����دة م��وزع��ة على 
ق��رى وجن��وع املحافظات  27 محافظة جت��وب 
ل��ت��دري��ب ال��ش��ب��اب، ك��م��ا مت ت��ط��وي��ر 12 م��رك��ز 
باقى  تطوير  استكمال  وج��ارى  ثابتا،  تدريب 
امل���راك���ز م��ن خ���ال ص��ن��دوق مت��وي��ل ال��ت��دري��ب 

حل مشكالت بعض النقابات العمالية بعد االنتخابات أسهم فى خلو 
اسم مصر من قائمة المالحظات للدول المخالفة لالتفاقيات الدولية

النواب: القوى العاملة أهم وزارة  وتخرج كوادر 
فنية ماهرة تتهافت عليها الدول الخارجية وتزيد 

بدورها من االقتصاد القومى بتحويالتها
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وال��ت��أه��ي��ل، وذل���ك ب��ه��دف توفير أي���دى عاملة 
ماهرة يتم انتقاؤها لتمثيل مصر فى اخلارج.
عضو  الشريف  ن��ش��وى  ق��دم��ت  جانبها  م��ن 
الوزير  مهنأة  للوزير  الشكر  ال��ن��واب  مجلس 
منظمة  ماحظات  قائمة  م��ن  مصر  ب��خ��روج 
التنسيقية  جلنة  أن  مؤكدة  الدولية،  العمل 
النوعية  اللجان  تضاهى  نوعية  جلان  لديها 
مبجلسى الشيوخ والنواب، من ضمنها جلنة 
القوى العاملة والنقل والتى تختص باجلانب 
العمالى، كما عملت اللجنة على تقدمي ورقة 
عمل تخص العمالة غير املنتظمة وما قامت 
ب��ه ال���دول���ة امل��ص��ري��ة ل��رع��اي��ت��ه��ا م��ن م��ب��ادرات 
م���ن م��خ��ت��ل��ف اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، ك��م��ا متتلك 
العمالة  تلك  حلصر  وم��ش��روع  ف��ك��رة  اللجنة 

باملحافظات .
ال��وزي��ر  أحمد مشعل  ال��ن��ائ��ب  ش��ك��ر  ب����دوره 
ال���وزارة  جهود  وعلى  االستقبال،  حسن  على 
فى الفترات األخيرة لرعاية العمالة املصرية 
فى الداخل واخل��ارج، مؤكدًا الهدف األسمى 
للجميع وه���و إع����اء ش���أن ال���دول���ة امل��ص��ري��ة، 
ووزارة القوى العاملة هى أهم وزارة من وزارات 
الدولة، فهى التى تشرف على األيدى العاملة 
ال��دول��ة بأكملها، وال����ذى وص��ل  امل���وج���ودة ف��ى 
ع��ام��ل،  مشددا  ع��دده��م ألكثر م��ن 28 مليون 
ع���ل���ى أن���ه���م ال����ث����روة احل��ق��ي��ق��ي��ة ال���ت���ى ي��ج��ب 
ال��ق��وى  أن  وزارة  إل����ى  ب���ه���ا، الف���ت���ا  االه���ت���م���ام 
العاملة تخرج لنا كوادر فنية ماهرة، تتهافت 
عليها ال���دول اخل��ارج��ي��ة، وت��زي��د ب��دوره��ا من 

االقتصاد القومى وحتوياتها .
وعرض النائب مشروع اللجنة فيما يخص 
حصر العمالة غير املنتظمة، واالقتصاد غير 
الرسمى، ووضعها فى قواعد بيانات، وبالفعل 
مع  تعاون  بروتوكول  من  أكثر  اللجنة  وقعت 
القطاع،  بذلك  املعنية  ال����وزارات  م��ن  العديد 
ال��ت��وق��ي��ع على  مقترحا ض����رورة اإلس����راع ف��ى 
متثله  ملا  البحرى  للعمل  الدولية  االتفاقية 
مصر وسط دول العالم من موقع استراتيجى 
وم��ك��ان��ة ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة الف��ت��ا إل���ى أن ع��دم 
العمالة  ع��ل��ى  خ��ط��را  مي��ث��ل  عليها  ال��ت��وق��ي��ع 
ببيئة  االهتمام  عن  فضاً  املصرية،  والسفن 

وال��ش��رك��ات مب��ا يحقق  املصانع  داخ��ل  العمل 
واالنتماء  الرضا  وبالتالى  العمل  الرضا عن 

للدولة .
عقب الوزير فى هذا اإلطار إلى أنه بالفعل 
االتفاقية،  تلك  على  شاملة  دراس���ة  عمل  مت 
واألكادميية  النقل  وزارة  مع  اجتماعا  وعقد 
ال��ب��ح��ري��ة مل��ع��رف��ة ال����ق����رارات ال���ت���ى ت��ت��ع��ارض 
مع  يتناسب  مبا  تغييرها  على  والعمل  معها 
املصرية  العمالة  مصلحة  ويخدم  االتفاقية، 
البحرية، وبالفعل مت تعديلها والتواصل مع 
وزارة اخلارجية إلصدار التصديق عليها فى 

أقرب وقت ممكن .
بيئة  لتوفير  بالنسبة  أن��ه  ال��وزي��ر  وأض���اف 
اقتراح  والشركات، مت  املصانع  آمنة فى  عمل 

م���ب���ادرة وط���ن ب���ا م��خ��اط��ر م���ن خ��ال��ه��ا يتم 
آمنة ومتكاملة  بيئة عمل  توفير  العمل على 
فى مختلف القطاعات العام وقطاع األعمال 
ال���ع���ام واخل������اص خ����ال م����دة زم��ن��ي��ة ت��ت��ول��ى 
ويتم  تنفيذها،  على  ق��ادرة  جهة  مسئوليتها 

متويلها من البنك املركزى مباشرة .
بالفعل  تعمل  أن الوزارة  إلى  الوزير  وأش��ار 
ف��ى مجال  ع��امل��ي��ة متخصصة  م��ع 3 ش��رك��ات 
ال���ت���دري���ب ع���ل���ى وظ����ائ����ف امل��س��ت��ق��ب��ل، ون��ظ��م 
لتدريب  معها  االت��ف��اق  ومت  ال��ش��ب��ك��ات،  رب���ط 
150 م���درب���ًا، ومت م��خ��اط��ب��ة امل��ج��ل��س األع��ل��ى 
ب��أوائ��ل اخلريجني  ال���وزارة  مل��واف��اة  للجامعات 
للحصول على تلك الدورات من طلبة كليات 
الهندسة واحلاسب اآللى، ومت عمل بروتوكول 
مع شركة »سيسكو« فى نفس املجال لتدريب 
5000 م����ت����درب، ف��ض��ا ع���ن ش���رك���ة »أوراك�������ل« 
لعمل  دراس���ة مشتركة معهم  وال��ت��ى مت عمل 
ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة ال ي��ش��ت��رط ف��ي��ه��ا خ��ري��ج��ى 
الهندسة، ويشترط فى الدورة الواحدة أن ال 
تقل عن 400 متدرب لتوفير احتياجات سوق 
ال��ق��ادم��ة، وف��ى مجملها  ال��ف��ت��رات  العمل ف��ى 
س��ت��وف��ر ل��ل��س��وق 120 أل����ف م���ت���درب ورخ��ص��ة 
جاهزين للعمل فى مجاالت التحول الرقمى 

والتكنولوجيا .
ال��ن��ائ��ب ع��اء مصطفى  م��ن جانبه اق��ت��رح 
السعودية  العربية  اململكة  بتجربة  االق��ت��داء 
ف���ى ع��م��ل امل��ن��ص��ات وال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د، حيث 
قامت اململكة بعمل منصة »صيفى«  للتدريب 
امل����وج����ه ل���ل���ش���رك���ات، وم���ن���ص���ة ل��ل��ع��م��ل امل�����رن، 
مؤشرات  وض��ع  م��ع  بعد،  ع��ن  للعمل  ومنصة 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��س��ت��وى اململكة لربط  ل��ق��ي��اس 

املنصات باخلريجني واملتدربني .
ووجه الوزير مركز املعلومات التابع للوزارة 
ت��رب��ط بني  العمل على منصة  ب��دء  ب��ض��رورة 
الشركات التى حتتاج وظائف معينة، وتصب 
التى يتم عقدها فى تلك الشركات  ال��دورات 

مباشرة .
من جانبها أوضحت النائبة راجية الفقى 

مراكز التدريب التابعة للوزارة تعمل 
للتدريب من أجل التشغيل

أنجزنا مشروع تعزيز القدرة التنافسية فى عامين 
وهو األفضل فى  مصر من ضمن 23 مشروعا 
تقوم »العمل الدولية« بتنفيذها فى العالم
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تدريب  وبها  إال  مصر  ف��ى  وزارة  توجد  ال  أن��ه 
ع��ل��ى األع��م��ال اخل��اص��ة ب��ه��ا، ف��ى ح��ني وج��ود 
وزارة القوى العاملة ال��ذراع األكبر فى تذليل 
أم����ور ذل����ك ال���ت���دري���ب وال ي��ت��م ال���رج���وع ل��ه��ا، 
حيث إن لديها بيانات محدثة عن املتدربني، 
وع��ل��ي��ه ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ن��س��ي��ق فيما 
ب���ني ال�������وزارات وب��ع��ض��ه��ا ال��ب��ع��ض مب���ا يخص 
ممكن  مستوى  أعلى  على  وتقدميه  التدريب 
تصب  مشتركة،  واح��دة  بيانات  قاعدة  وعمل 
للقوى  خريطة  عمل  وك��ذل��ك  التشغيل،  ف��ى 
العاملة  األي���دى  ع��ن  تعبر  مصر  ف��ى  العاملة 

القادرة على العمل بالفعل .
وف������ى ن���ف���س ال����س����ي����اق اس���ت���ف���س���ر ال���ن���ائ���ب 
التنظيم باللجنة عن  محمد عزمى مسئول 
ال��دول  م��ن  ال��ع��ائ��دة  املصرية  العمالة  أح���وال 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ج���اورة وال��ت��ى مت اس��ت��ي��ع��اب��ه��ا فى 
سوق العمل املصرى، ولم تؤثر عليه، وكذلك 
وإع��ادة  الشقيقة  الليبية  الدولة  مع  التعاون 
إعمارها بأيدى مصرية، والتعاون من اللجنة 
إجنازات  منصاتها  على  والعرض  التنسيقية 

القوى العاملة .
عقب الوزير فى هذا اإلطار قائا :  إنه فى 
املصرية  العمالة  ع��ادت   2012 و   2011 عامى 
م��ن ال���ع���راق، ول��ي��ب��ي��ا، وال��ي��م��ن، مم��ا أدى إل��ى 
 ، إل���ى %12.6  ال��ب��ط��ال��ة لتصل  ارت��ف��اع م��ع��دل 
ح��ي��ث وص���ل ع���دد ال��ع��اط��ل��ني م���ا ي��زي��د ع���ن 3 

مايني عاطل.
الدولة  أن  إل��ى  العاملة  القوى  وزي��ر  وأش��ار 
املصرية وضعت محاور استراتيجية التنمية 
امل���س���ت���دام���ة ل��ت��خ��ف��ي��ض م���ع���دالت ال��ب��ط��ال��ة، 
وبالفعل مت خفض املعدل إلى ما يقارب من 
7.2 % بفضل ما قامت به الدولة من استيعاب 
لتلك العمالة مبشروعاتها القومية الكبرى، 
ومازال الطلب على العمالة املصرية من دول 
اخلليج فى ازدياد ولم يتوقف، كما أن الدولة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة م��ه��ت��م��ة ب��ت��وف��ي��ر ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة 
فيها إلع��ادة إعمارها، نظرا ملا قامت به تلك 
م��ن��ذ سبعينيات  ال���دول���ة  ب��ن��اء  م���ن  ال��ع��م��ال��ة 
ومهارتها  بقدرتها  وإمي��ان��ه��ا  امل��اض��ي،  ال��ق��رن 
والتدريب الذى حصلت عليه فهى قادرة على 

أداء أصعب األعمال فى مختلف الظروف .
من جانبه قدم النائب أكمل جناتى الشكر 
املنظمات  مع  التعامل  ض��رورة  مؤكدًا  للوزير 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ى ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��ش��روع��ات ري���ادة 
األع���م���ال ب����أن ي��ت��م ت��وص��ي��ت��ه��ا ب��إض��اف��ة ج��زء 
خاص بالسامة والصحة املهنية وتراخيص 
التى  للدورات  التدريبية  األدل��ة  داخل  العمل 

تقدمها .
فيما  املسئولني  التواصل مع  ال��وزي��ر  وأك��د 
األعمال  وري���ادة  الصغيرة  املشروعات  يخص 
بأن يتم عمل ملخص عن السامة والصحة 
املهنية مطبوع وتوزيعه على املتدربني فى كل 
الدورات ليكون املرجع لهم فى كافة الظروف، 
وك���ذل���ك ع��م��ل ق���واع���د ب��ي��ان��ات ل��ك��ل خريجى 

على  حصولهم  ملتابعة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات 
م��ه��ن م��ت��ائ��م��ة م���ع ال��ت��دري��ب ال����ذى حصلوا 
ع��ل��ي��ه وي��ت��ط��اب��ق م���ع م��س��ت��وي��ات��ه��م، وت��ذل��ي��ل 
من  العمل  فى  تواجهه  التى  العقبات  جميع 

خال مديريات القوى العاملة .
وقال الوزير : إن أمل مصر فى املشروعات 
فى  ال��ن��ج��اح  مت  إذا  أن���ه  إل���ى  الصغيرة، الفتا 
هناك  تكون  ل��ن  صغير،  م��ش��روع  مليون  عمل 
لعقد  النواب  داعيا  املصرى  باملجتمع  بطالة 
ج��ل��س��ات حت��ض��ي��ري��ة مل��ن��اق��ش��ة م��ش��روع ق��ان��ون 
وال��وق��وف  العاملة  ال��ق��وى  وزارة  داخ��ل  العمل 
وال��ت��رك��ي��ز على  دراس���ت���ه  ب��ع��د  ع��ل��ى تفاصيله 
أن  بعد  خاصة  املنتظمة  غير  العمالة  قطاع 
لتوفير  ال���وزارة  داخ��ل  كامل  لها قطاع  أصبح 

االهتمام والرعاية الازمة لهم وألسرهم .
وفى ختام اللقاء قدم وزير القوى العاملة 
ودور  ب��دوره��ا  إمي��اًن��ا  للتنسيقية  ال����وزارة  درع 

أعضائها ونوابها.
ال��ن��واب  مجلسى  وأع��ض��اء  ال��وزي��ر   وتفقد 
األح��زاب  شباب  تنسيقية  وأع��ض��اء  والشيوخ 
والسياسيني، وحدة التدريب املتنقلة املوجودة 
بالوزارة، واملعدات املوجودة بها للتدريب على 
املهن التى يحتاجها سوق العمل، وأثنوا على 
املجهود املبذول بأيدى أبناء الوزارة مقدمني 
كل الشكر والتقدير لطاقم العمل التى قامت 
على تقدمي تلك التجربة بهذا الشكل الرائع.
ح��ض��ر ال��ل��ق��اء م���ن ج���ان���ب ال�������وزارة إي��ه��اب 
ع��ب��د ال��ع��اط��ى امل��س��ت��ش��ار ال��ق��ان��ون��ى ل���ل���وزارة، 
للمعلومات،  الوزير  مستشار  صبرى  وحسني 
وآم����ال ع��ب��د امل���وج���ود رئ��ي��س اإلدارة امل��رك��زي��ة 
رئيس  الليثى  وسهير  اخل��ارج��ي��ة،  للعاقات 
املهنية،  وال��ص��ح��ة  للسامة  امل��رك��زي��ة  اإلدارة 
امل���رك���زي���ة  اإلدارة  رئ����ي����س  ق���ط���ام���ش  وأمي�������ن 
ل��ل��ت��دري��ب امل��ه��ن��ى، وم��ن��ال ع��ب��د ال��ع��زي��ز مدير 
العامة للتدريب االدارى بالوزارة،  عام االدارة 
وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية 

واالقتصادية بالوزارة. 

27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع 
المحافظات لتدريب الشباب محل إقامتهم 

لتوفير أيدى عاملة ماهرة 

نأمل فى عمل مليون مشروع صغير يزداد 
سنويا لتحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة
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وزير القوى العاملة على مائدة »مستقبل وطن«:

المشروعات القومية أسهمت فى خفض معدالت 
البطالة إلى 7.2% ونستهدف تقليل النسبة 1.5% سنويا

وأش���������ار إل������ى أن اجل�����ه�����ود ال����ت����ى ب��ذل��ت��ه��ا 
برفع  بنجاحها  كللت  العاملة  ال��ق��وى  وزارة 
اس���م م��ص��ر م���ن ق��ائ��م��ة امل��اح��ظ��ات امل��ط��ول��ة 
وال���ق���ص���ي���رة وال����ت����ى ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ال��ب��ع��ض 
العمل  منظمة  ال��س��وداء«،  وتعدها  »القائمة 
العمل  مؤمتر  على  سنويا  وت��ع��رض  الدولية 
االتفاقيات  املخالفة ألحكام  بالدول  الدولى 
وال��ت��وص��ي��ات ال���دول���ي���ة، مم���ا ي��ؤك��د أن مصر 
وتعمل  امل��ص��دق��ة عليها،  االت��ف��اق��ي��ات  حت��ت��رم 
ع���ل���ى م�����واءم�����ة ت���ش���ري���ع���ات���ه���ا ال���وط���ن���ي���ة م��ع 

اتفاقيات املنظمة.
وك��ش��ف وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ع���ن أن���ه مت 
املنتظمة  غير  العمالة  تلك  وتسجيل  حصر 
على أرض الواقع فى املدن اجلديدة  ، حيث 
وص����ل ع����دد امل��س��ج��ل��ني ف���ى م��دي��ن��ة العلمني 
، وج������ارى  ع����ام����ل  أل������ف  إل������ى 60  اجل�����دي�����دة 
ال��ع��اص��م��ة اإلداري�����ة اجل��دي��دة  ف��ى  التسجيل 
وال��ذى وصل ملا يقارب 100 ألف عامل وذلك 
ميكن  عنهم  متكاملة  بيانات  قاعدة  إلع��داد 
تأمينية  مظلة  حت��ت  شمولهم  خ��ال��ه��ا  م��ن 

وإجتماعية وصحية شاملة.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ح����ض����ور وزي�������ر ال���ق���وى 
بعنوان  عمل  ورش���ة  سعفان  محمد  العاملة 

»ال��ع��م��ل وال��ع��م��ال ف��ى ظ��ل رؤي���ة م��ص��ر 2030 
» ب���ح���زب م��س��ت��ق��ب��ل وط�����ن، ب��ح��ض��ور ك���ل من 
النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم األغلبية 
النائب األول لرئيس حزب  النواب،  مبجلس 
الفضيل  والنائب عادل عبد  مستقبل وطن، 
النواب  العاملة مبجلس  القوى  رئيس جلنة 
، وال��ن��ائ��ب��ة س���والف دروي����ش وك��ي��ل��ة اللجنة ، 
والنائب سيد نصر أمني العمال والفاحني،  
وال���ن���ائ���ب م��ح��م��د ص����اح أب��وه��م��ي��ل��ة رئ��ي��س 
اجلمهورى،  الشعب  حل��زب  الوطنية  الهيئة 
وأع��ض��اء  املجتمعية،  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ول��ف��ي��ف 

مجلس النواب والشيوخ .
فى بداية الورشة رحب النائب ع��ادل عبد 
واحل��ض��ور   ، العاملة  ال��ق��وى  ب��وزي��ر  الفضيل 
وزارة  ب��ه  تقوم  ال��ذى  العظيم  ب��ال��دور  مشيدا 
ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ف���ى ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة حتت 
ق���ي���ادة ال���وزي���ر م��ح��م��د س��ع��ف��ان، وم��س��اع��ي��ه��ا 
احل��ث��ي��ث��ة حل��ف��ظ ح���ق���وق 29 م��ل��ي��ون ع��ام��ل 
ال��دول��ة  م��ص��رى ف��ى مختلف ق��ط��اع��ات عمل 

املصرية ، ميثلون جميع فئات املجتمع .
من جانبه أكد النائب سيد نصر أن أمانة 
ال��ع��م��ال ألول م���رة أص��ب��ح ل��ه��ا ص���وت ب��وج��ود 
ظل  ف��ى  العمالية  والنقابات  ال��ع��ام،  االحت���اد 

ال��ت��ع��دد النقابى امل��وج��ود ح��ال��ي��ًا ف��ى ال��دول��ة 
امل��ص��ري��ة وال��ت��ى اس��ت��ط��اع��ت م��ن خ���ال ذل��ك 
مجلس  ف��ى  العمل  ق��ان��ون  مناقشة  مشروع 
النواب لرفع كفة العمال وإعطائها حقوقها 
املشروعة فى التواجد فى ظل قيادة سياسية 

حكيمة وواعية .
 ف����ى م��س��ت��ه��ل ك��ل��م��ت��ه ق�����ال وزي������ر ال���ق���وى 
العاملة: إن مجتمع العمل إذا حقق االستقرار 
القومى  ل��اق��ت��ص��اد  يضيف  س���وف  امل��ط��ل��وب 
بكافة قطاعاتها فى  وه��و ما حت��رص عليه   ،
اإلنتاجية  العاقة  وتناغم بني طرفى  ت��وازن 
وه����م ال��ع��م��ال وأص���ح���اب األع���م���ال ، وال����ذى 
اإلنتاجية  العملية  ف��ى  خلل  ح��دث  غ��اب  إن 
ب��أك��م��ل��ه��ا ، م���ش���ددا ع��ل��ى  ح����رص احل��ك��وم��ة 
احلكومة  بني  الثاثية  حتقيق  على  بدورها 
و طرفى  العملية اإلنتاجية ، مشيرا إلى أن 
ذلك كلل جناحها برفع اسم مصر من قائمة 
يطلق  والتى  والقصيرة  املطولة  املاحظات 
ال��س��وداء«،  وتعدها  »القائمة  البعض  عليها 
م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال���دول���ي���ة وت���ع���رض س��ن��وي��ا 
املخالفة  بالدول  الدولى  العمل  مؤمتر  على 
ألحكام االتفاقيات والتوصيات الدولية، مما 
االت��ف��اق��ي��ات املصدقة  ي��ؤك��د أن مصر حت��ت��رم 

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن املشروعات القومية الكبرى أسهمت فى خفض معدالت 
البطالة إلى 7.2% بعد أن كانت قد وصلت فى عام 2013 إلى 13.2% ، مشيرا إلى أن برنامج عمل 

الوزارة يرمى إلى خفض معدالت البطالة بنسبة ال تقل عن 1 % إلى 1.5 % سنويًا، وتوثيق 
التعاون مع أصحاب األعمال واملستثمرين لزيادة فرص العمل املعروضة، وتوفير فرص تدريبية 

مناسبة لقدرات متحدى اإلعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مالئمة لهم .
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ع��ل��ي��ه��ا، وت��ع��م��ل ع��ل��ى م����واءم����ة ت��ش��ري��ع��ات��ه��ا 
الوطنية مع اتفاقيات املنظمة.

وت��اب��ع ال��وزي��ر أن ال����وزارة ك��ان لها دور ب��ارز 
من خال املجلس األعلى للحوار املجتمعى 
ل���ط���رح ك���ل ال��ق��ض��اي��ا ال���ت���ى ت��ه��م ال��ط��رف��ني ، 
ومناقشة كل األمور التى تهم مجتمع العمال 

للمحافظة على اسم مصر محليًا وعامليًا .
وأض����اف وزي���ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة  أن ال����وزارة 
العمالى  التفتيش  إدارات  خ��ال  م��ن  تعمل 
، وال��س��ام��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لها 
ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى م���ا ي���ق���ارب م���ن 3 م��اي��ني 

م��ن��ش��أة ك��ب��ي��رة ، ت��ض��م ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��م��ال ، 
رق��م��ى كامل  ع��ل��ى حتقيق حت���ول  ك��م��ا تعمل 
الدولة  فى  العمل  مبنظومة  يليق  وصحيح 

ككل .
واس��ت��ف��س��ر ال���س���ادة ال���ن���واب احل��ض��ور على 
بعض من نواحى عمل الوزارة ومنها : مشكلة 
البطالة ودور الوزارة فى التصدى لها ، عودة 
، وجائحة كورونا  العمالة املصرية إلى ليبيا 
وم����ا خ��ل��ف��ت��ه م���ن آث�����ار ع��ل��ى ال������دول ، ورؤي����ة 
، ووضع  للشباب  املهنى  التدريب  ال���وزارة فى 
العمالة ف��ى ش��رك��ات ق��ط��اع األع��م��ال ال��ع��ام ، 

والعمالة غير املنتظمة، وأوجه الرعاية التى 
تقدمها الوزارة لهم،  ورؤية الوزارة فى تغيير 
م��ف��اه��ي��م ال��ش��ب��اب ح���ول ال��ع��م��ل ف��ى ال��ق��ط��اع 
التعليم  مخرجات  ت��واف��ق  وع��دم   ، احلكومى 
مع احتياجات سوق العمل، وكيفية التصدى 
ل���ذل���ك ، وم��ت��اب��ع��ة م��ك��ات��ب إحل�����اق ال��ع��م��ال��ة 
املصرية باخلارج ، ودراسة أوضاعها ، وتفعيل 
ال��ق��ان��ون رق��م 10 لسنة 2018 اخل��اص ب��ذوى 

الهمم .
وع��ق��ب ال���وزي���ر ع��ل��ى اس��ت��ف��س��ارات ال��ن��واب 
، ب����أن ال��ب��ط��ال��ة وص���ل���ت م��ع��دالت��ه��ا ف���ى ع��ام 

رفع اسم مصر من قائمة المالحظات المطولة والقصيرة بمنظمة 
العمل الدولية تؤكد احترامها االتفاقيات المصدقة عليها
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2013 إلى 13.2 % ، ولكن بعد انتهاج الدولة 
املستدامة  التنمية  الستراتيجية  امل��ص��ري��ة 
لتحقيقه  هدفًا  أعينها  نصب  وضعت   2030
، وه����و خ��ف��ض م���ع���دالت ال��ب��ط��ال��ة ف���ى مصر 
 ، س���ن���وي���ًا   %  1.5 أو   %  1 ع���ن  ت��ق��ل  ال  ب��ن��س��ب��ة 

وبالفعل جنحت الدولة فى خفض معدالت 
البطالة إلى نسبة 7.4 % فى نهاية عام 2019 
، إال أنه مع بداية اجلائحة فى الربع الثانى 
من 2020 ارتفع املعدل مرة أخرى ليصل إلى 
9.3 % ، ول��ك��ن م��ع ال��رب��ع األخ��ي��ر م��ن نفس 

العام انخفض ليصل إلى 7.2 % ، وهو معدل 
مرض، خاصة بعد استيعاب الدولة للعمالة 
امل��ص��ري��ة ال��ع��ائ��دة م��ن ال��ع��راق وليبيا وال��ت��ى 
العاملة  أع��داده��ا ملايني من األي��دى  وصلت 
الكبرى  القومية  امل��ش��روع��ات  بفضل  ول��ك��ن   ،
التى جترى على املسطح الكبير للجمهورية 
الوصول  ف��ى  الرئيسى  العامل  مثلت  وال��ت��ى 

لتلك األرقام .
وأش����ار وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة إل���ى أن���ه  مت 
االت�����ف�����اق م�����ع وزي�������ر ال���ع���م���ل ال���ل���ي���ب���ى ع��ل��ى 
العابد على األطر التى تنظم وحتدد وتقنني 
العمل  فى  الراغبة  املصرية  العمالة  أوض��اع 
فى األراضى الليبية الازمة إلعادة إعمارها، 
وحت���دي���د احل����د األدن������ى ألج�����ور ك���ل وظ��ي��ف��ة 
أو  الطبيب  ال��ع��ادى حتى  ال��ع��ام��ل  م��ن  منها 

املهندس.
الوزير  املهنى أوضح  التدريب  وفى مجال 
ت���دري���ب ث��اب��ت  ال��������وزارة مت��ل��ك 38 م���رك���ز  ان 
ت��ط��وي��ر  ، مت  ت���دري���ب م��ت��ن��ق��ل��ة  ، و 27 وح����دة 
، وج���ارى  ت��دري��ب منهم  وحت��دي��ث  14 م��رك��ز 
للغات  بقاعات  وتزويدها   ، الباقى  استكمال 
، واحلاسب اآللى لتأهيل العمالة  األجنبية 
امل��ص��ري��ة ال��راغ��ب��ة ف��ى ال��س��ف��ر إلت��ق��ان املهنة 

التى يعمل بها من مختلف جوانبها .
وط��ل��ب ال��وزي��ر م��ن ال��ن��واب ك��ل ف��ى دائ��رت��ه 
باملشاركة فى اإلعان عن الدورات التدريبية 
التابعة  التى تقدمها مراكز التدريب املهنى 
للوزارة ، كنوع من الدعم املجتمعى والتعاون 
بالتعاون   ، بيننا  فيما  امل��ش��ت��رك  والتنسيق 
م��ع ج��ه��از امل��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة واملتوسطة 

حصر وتسجيل 160 ألف عامل غير منتظم 
بالمدن الجديدة إلعداد قاعدة بيانات متكاملة 

لرعايتهم تأمينيا واجتماعيا وصحيا  
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، مؤكدا أن أمل مصر فى املشروعات الصغيرة 
، وهو  ، حتى فى توفير فرص عمل للشباب 
ما ميثل عاج بسيط وسهل ملشكلة البطالة 

وخفض معدالتها .
وع���ن وظ���ائ���ف امل��س��ت��ق��ب��ل ، ورؤي�����ة ال�����وزارة 
ن��ح��وه��ا ، أوض���ح ال��وزي��ر أن ال�����وزارة حرصت 
على االهتمام بالتدريب على تلك الوظائف 
من خال عقد بروتوكوالت تعاون مع شركات 
عاملية لتوفير التدريب الازم ألبناؤنا عليها 
، واخل���اص���ة ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالت����ص����االت ، 
الصناعات  على  التدريب  على  احل��رص  مع 
واحلرف اليدوية بالتوازى ، بحيث تستوعب 
ذلك  ع��ن  الناجتة  العمالة  الصناعات  تلك 
التحول فى الوظائف فى تلك املهن لضمان 

مستوى معيشة الئق لهم وألسرهم.
وش�����دد ال����وزي����ر ع��ل��ى م��ل��ف ال��ع��م��ال��ة غير 
املنتظمة ومجهودات الوزارة فيه ، مشيرا إلى 
املنحة  فى  العاملة  ساهمت  القوى  وزارة  أن 
الفئة  لتلك  الرئيس  أق��ره��ا  التى  الرئاسية 
مببلغ 1.4 مليار جنيه من حسابات العمالة 
كما  وم��دي��ري��ات��ه��ا  ،  ب���ال���وزارة  املنتظمة  غ��ي��ر 
أرب��ع مناسبات  دوري��ة فى  تقوم بصرف منح 
على مدار العام تصل فى مجملها إلى 2000 
ج��ن��ي��ه ، وخ��ص��ص��ت ال�������وزارة ب����اب ك���ام���ل فى 
مشروع قانون العمل اجلديد املقدم ملجلس 

النواب لتلك الفئة ووضعها املستقبلى .
 كما مت حصر وتسجيل تلك العمالة على 
أرض ال��واق��ع ف��ى امل��دن اجل��دي��دة ، بالتعاون 
العمال فى  لتغيير مهن  الداخلية  وزارة  مع 
العمالة  ، على مهن  القومى  الرقم  بطاقات 
املسجلني  ع��دد  وص��ل  حيث   ، املنتظمة  غير 
إل���ى 60 أل��ف  ف��ى م��دي��ن��ة العلمني اجل��دي��دة 
ع���ام���ل ، وج������ارى ال��ت��س��ج��ي��ل ف���ى ال��ع��اص��م��ة 
اإلداري������ة اجل���دي���دة وال�����ذى وص���ل مل���ا ي��ق��ارب 
100 ألف عامل وذل��ك إلع��داد قاعدة بيانات 
شمولهم  خالها  من  ميكن  عنهم  متكاملة 
وصحية  وإج��ت��م��اع��ي��ة  تأمينية  مظلة  حت��ت 

شاملة.
وفى هذا اإلط��ار ، قال الوزير : إن ال��وزارة 
استحدثت فكرة جديدة لرعاية فئة العمالة 
غير املنتظمة ، وهى عمل بوليصة تأمني على 
والصيادين  املنتظمة  غير  للعمالة  احل��ي��اة 
، ض���د ح����االت ال��ع��ج��ز ال��ك��ل��ى أو اجل���زئ���ى أو 
جنيه  أل����ف   100 ل��ل��ع��ام��ل  ت��ع��ط��ى   ، ال����وف����اة 
تعويض له وألسرته عن ما ألم به ، الفتا إلى 
أنه  باألمس القريب  قمنا بتسليم أول مبلغ 
أثناء عمله فى  مستحق ألس��رة عامل توفى 

املنيا لتعينهم على ظروف حياتهم.
وف���ى خ��ت��ام ال��ل��ق��اء أه����دى ال��ن��ائ��ب أش��رف 
، تقديرًا  ال��وزي��ر درع  مستقبل وط��ن   ، رش��اد 
م��ن��ه مل���ا ي��ق��وم ب���ه م���ن م��ج��ه��ودات ف���ى إجن���اح 
العمال  ح��ق��وق  وح��م��اي��ة   ، ال��ع��م��ل  منظومة 

داخل الدولة املصرية وخارجها .
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وزير القوى العاملة أمام لجنة العالقات الخارجية بالنواب

 تحصيل مليار و496 مليون جنيه  مستحقات 
العمالة المصرية بدول العمل

جاء ذلك خالل اجتماع جلنة العالقات 
ب��رئ��اس��ة  ال�����ن�����واب  اخل����ارج����ي����ة  مبجلس 
النائب ك��رمي عبد الكرمي دروي��ش،  حيث 
حتدث فيه وزير القوى العاملة بشأن دور 
حتصيل  ف��ى  ال��ع��م��ال��ى  التمثيل  م��ك��ات��ب 
حل  على  وال��ع��م��ل  امل��ص��ري��ن  مستحقات 
أميرة  بحضورالنواب  وذل��ك  مشكالتهم، 
صابر أمن سر اللجنة، وسهام مصطفى 
ق��ط��ب، وم��ي��رال ج���الل ال��ه��ري��دى، وس��ه��ام 
بشاى عبده حنن، مجدى جالل عاشور، 
وح���ن���ان ع���ب���ده ال���ش���ح���ات، وغ������ادة غ��ري��ب 
وهبة  ع��وي��س،  جميل  وإب��راه��ي��م  محمود، 
اهلل س���ام���ى، وج��ي��ه��ان م��ح��م��د اب��راه��ي��م، 
ومحمد عزت القاضى، والدكتور عبد اهلل 
وعالء  على،  حسن  آي��ات  الدكتورة  على، 
ال���دي���ن ع���ص���ام، اي����الري����ا س��م��ي��ر ح����ارص، 

وأسماء سعد سليم، وعبد اهلل الشن . 
ف��ى ب��داي��ة ال��ل��ق��اء وج���ه ال��ن��ائ��ب رئيس 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��وزي��ر على 
جهود الوزارة فى الفترة األخيرة ومتكنها 
م�����ن حت���ص���ي���ل م���س���ت���ح���ق���ات امل���ص���ري���ن، 
وح���ل م��ش��ك��الت��ه��م وال�����رد ع��ل��ى ش��ك��اواه��م 
واس��ت��ف��س��ارات��ه��م ف��ى ال��ع��دي��د م��ن ال���دول، 
القانونى  الدعم  استمرار تقدمي  متمنيًا 
للعمالة املصرية من أبناء الوطن فى دول 
التابعة  العمالية  املكاتب  العمل من قبل 

للوزارة .
وتقديره  الوزير شكره  وج��ه  جانبه  من 
ل���ل���ج���ن���ة رئ���ي���س���ا وأع�����ض�����اء ع���ل���ى إت���اح���ة 
ال��ف��رص��ة ل���ع���رض دور م��ك��ات��ب ال��ت��م��ث��ي��ل 
العمالى، مؤكدا أن كرامة العامل املصرى 
ولن  العالم،  دول��ة فى  أى  أحمر فى  خط 
ُي��س��م��ح ألح���د ب��ت��خ��ط��ي��ه، م��ش��ي��رًا إل���ى أن 
ال���وزارة ال ت��أل��وا ج��ه��دًا ف��ى تقدمي الدعم 
ال��ق��ان��ون��ى ل��ل��م��ص��ري��ن ف���ى دول ال��ع��م��ل 
بها  املوجودة  العمالية  املكاتب  خالل  من 

والسفارات  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون 
املصرية بتلك الدول .

م��ك��ات��ب  دور  أن  ع����ن  ال�����وزي�����ر  وك����ش����ف 
ال����دول العربية  ال��ع��م��ال��ي��ة ف��ى  ال��ت��م��ث��ي��ل 
واألج���ن���ب���ي���ة ت���ت���رك���ز ف����ى احل����ف����اظ ع��ل��ى 
ال��دول من خالل  امل��وج��ودة بهذه  العمالة 
أوال  شكواهم   وم��ت��اب��ع��ة  م��ش��اك��ل��ه��م  ح���ل 
بأول والعمل على حلها، واحلصول على 
م��س��ت��ح��ق��ات��ه��م ف���ى إط����ار ال���ط���رق ال��ودي��ة 
أو ع���ن ط���ري���ق ال��ق��ض��اء ف���ى ح���ال���ة ت��ع��ذر 
ت��س��وي��ت��ه��ا ودًي�����ا حل��ف��ظ ح��ق��وق ال��ع��م��ال��ة 

املصرية لدى أصحاب األعمال .
امل���ص���ري���ن  ال�����وزي�����ر أن م��ش��ك��ل��ة  وأك�������د 
والذين  إل��ى اخل��ارج  السفر  الراغبن فى 
ي��ت��م ال��ن��ص��ب ع��ل��ي��ه��م م���ن ب��ع��ض امل��ك��ات��ب 
تتم فى بعض  املرخصة هى مشكلة  غير 
ق��ان��ون��ى، وقد  ف��ى شكل غير  ال��ع��ال��م  دول 
ع��م��ل��ت ال�������وزارة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع تلك 

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الوزارة جنحت من خالل مكاتب التمثيل العمالى 
بسفارات وقنصليات مصر باخلارج فى حتصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بني العامل 

املصرى وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء مبا قيمته باجلنيه املصرى مليار و496 
مليونا و535 ألفًا و 328جنيها، وذلك خالل الفترة من 2016 حتى اآلن، فضال عن حل  21 ألفا 

و 723  شكوى بالطرق الودية مع أصحاب األعمال، وتوفير 147 ألفأً و223 فرصة عمل، والقيام 
بعقد 11 ألفا و168 اجتماعا مع اجلاليات املصرية، باإلضافة إلى زيارات مواقع العمل املختلفة 

حلل مشاكل املصرية بها.
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دول��ة  ف��ى  املشكلة بحزم وص��رام��ة خاصة 
كبيرة  نسبة  فيها  متثلت  وال��ت��ى  الكويت 
م����ن ال���ع���م���ال���ة ال���ت���ى وق���ع���ت حت����ت وط����أة 
ت��ل��ك امل���ك���ات���ب وس���م���اس���رة األع����م����ال غير 

القانونين.
وف���ى ه���ذا اإلط����ار أش���ار ال���وزي���ر إل���ى أن 
ال����وزارة ق��ام��ت ب��اس��ت��ح��داث ف��ك��رة جديدة 
وه���ى ع��م��ل ب��ول��ي��ص��ة ت��أم��ن ع��ل��ى احل��ي��اة 
املصرى،  للعامل  العمل  قبل صاحب  من 
ت���ك���ون م��ل��زم��ة ع��ن��د اع���ت���م���اد ال��ع��ق��د من 
مكتب التمثيل العمالى فى دولة العمل، 

وف��ى ح��ال��ة وص���ول العامل ل��دول��ة العمل 
بصرف  يقوم  وهمى  العقد  أن  واكتشاف 
التأمن  شركة  قبل  م��ن  البوليصة  مبلغ 
أجل  بدفعه من  ق��ام  ما  له عن  كتعويض 

احلصول على هذا العقد .
وف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب����ت����دري����ب ال���ع���ام���ل���ن 
ال���راغ���ب���ن ف���ى ال��س��ف��ر إل����ى اخل�����ارج قبل 
القوى  وزارة  أن  ال��وزي��ر  أوض���ح   ، سفرهم 
ال��ع��ام��ل��ة ل��دي��ه��ا 38 م��رك��ز ت��دري��ب مهنى 
ت��دري��ب متنقلة حتت  ث��اب��ت، و 27 وح���دة 
خ���دم���ة امل���واط���ن���ن امل��ص��ري��ن ل��ل��ح��ص��ول 

التى  املهن  فى  لهم  ال��الزم  التدريب  على 
ب��ه��ا ل��ص��ق��ل م��ه��ارات��ه��م وتنمية  ي��ع��م��ل��ون 
املهن  م��س��ت��وى  م��ع  لتتناسب  م��واه��ب��ه��م، 

املطلوب للعمل فى تلك الدول 
تطوير  على  عملت  ال����وزارة  إن   : وق���ال 
ت��دري��ب مهنى م��ن ض��م��ن تلك  14 م��رك��ز 
املراكز ودعمته بأحدث األجهزة واملعدات 
امل��ت��درب  خاللها  م��ن  ويحصل  احل��دي��ث��ة، 
للعمل  تؤهله  كافية  ت��دري��ب  جرعة  على 
فى األعمال التى يرغب بالعمل فيها فى 

دول العمل .

توفير 147 ألف فرصة عمل بالخارج
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ونوه الوزير إلى أن ال��وزارة حريصة كل 
احلرص على التواصل مع وزارات العمل 
ال��ت��ى يعمل بها مصرين  ال���دول  ك��ل  ف��ى 
من أجل احلصول على البيانات املطلوبة 
ال��ت��ى ت��خ��دم ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة ف���ى تلك 
أو الراغبن  امل��وج��ودي��ن بها  ال���دول س��واء 

فى السفر إليها .
أش��ار الوزير إلى إن ال��وزارة تقوم بعمل 
للسفر  امل��ؤه��ل��ة  امل��ص��ري��ة  العمالة  توعية 
من  عملها  عقود  باستالم  تقوم  وال��ت��ى   -
خ���الل ال��ط��ل��ب��ي��ات ال�����واردة إل���ى ال�����وزارة - 
بحقوقهم وواجباتهم فى الدول الراغبن 
فى السفر إليها، كما تقوم بتوزيع كتيبات 
ت���وض���ح ال���ق���وان���ن اخل���اص���ة ب��أع��م��ال��ه��م، 
امللحقن  ه��وات��ف  أرق���ام  على  وحصولهم 
العمالين بتلك الدول، وكيفية التواصل 
بها  امل��وج��ودي��ن  ال���وزارة  ومسئولى  معهم، 

فى حال تعذر التواصل مع تلك املكاتب .
ايالريا  النائبة  استفسرت  جانبها  من 
يستغلون  ال��ذي��ن  األش��خ��اص  ع��ن  سمير 
امل��ص��ري��ن ال��راغ��ب��ن ف��ى ال��ع��م��ل ف��ى دول 
صحة  ال  وهمية  بعقود  وغيرها  اخلليج 

لها .
بدورها أوضحت النائبة غادة غريب أنه 
بخصوص املصرين فى اخلارج وعددهم 
م��ا ي��ق��رب م��ن 10 م��الي��ن ع��ام��ل ف��ى دول 
اخل��ل��ي��ج، وح���وال���ى 4 م��الي��ن ع��ام��ل فى 
يتعرضون  الذين  واملشاكل  أجنبية،  دول 
لها وخاصة فى زم��ن ك��ورون��ا، وم��ا هو دور 
املشكالت،  العمالية فى حل تلك  املكاتب 

وكذلك عمليات النصب فى توفير عقود 
عمل وهمية لتلك األشخاص عن طريق 
مكاتب غير مرخصة وغير رسمية  يقوم 
هؤالء األشخاص بدفع مبالغ طائلة من 

أجل احلصول على ذلك العقد .
وقدمت الشكر ملكتب التمثيل العمالى 
بدولة اإلمارات على ما يقوم به من جهود 
ف���ى س��ب��ي��ل احل���ص���ول ع��ل��ى م��س��ت��ح��ق��ات 
املصرين والدفاع عن حقوقهم، مطالبة 
بعدم سفر أى مصرى من قبل مكاتب غير 
م��رخ��ص��ة، وت��ق��ن��ن ت��ل��ك امل��ك��ات��ب ح��رص��ًا 

على العمالة املصرية .
ميرال  النائبة  استفسرت  جانبها  من 

حل 21 ألف شكوى بالطرق الودية مع 
أصحاب األعمال 
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ج���م���ال ال���ه���ري���دى ع���ن م��ش��ك��ل��ة ال��ع��م��ال��ة 
امل���ص���ري���ة ال���ع���ام���ل���ة ف����ى ش���رك���ة ال��ص��ان��ع 
بالسعودية وعددهم 2200 عامل مصرى، 
يعانون من مشكلة منذ عام 2016 بسبب 
إف������الس ص���اح���ب ال���ع���م���ل ول�����م ي��ح��ص��ل��وا 
تدريب  اقترحت  كما  مستحقاتهم،  على 
فى  العمل  فى  الراغبة  املصرية  العمالة 
اجلماهيرية الليبية لفتح أسواق جديدة 

لعمل املصرين بها .
م��ن جانبه ت��وج��ه ال��ن��ائ��ب ع��الء عصام 
من  مصر  اس��م  رف��ع  على  للوزير  بالشكر 

وال��ق��ص��ي��رة  املالحظات املطولة  ق��ائ��م��ة 
جهود  بفضل  ال��دول��ي��ة  ال��ع��م��ل  مبنظمة 
األخ��رى  وال����وزارات  العاملة  ال��ق��وى  وزارة 

املعنية .
ك��م��ا اس��ت��ف��س��رت ال��ن��ائ��ب��ة آي���ات احل���داد 
عن مشكلة تداخل العمل بن ال��وزارات ، 

ومشكلة العالقن فى دول اخلليج.
ف��ى خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب رئيس 
ال��ل��ج��ن��ة ب��ال��ش��ك��ر ل��ل��وزي��ر ع��ل��ى توضيحه 
العمالى  التمثيل  مكاتب  دور  بخصوص 
فى خدمة املصرين العاملن فى اخلارج، 

املنتج  أن نقلل من ج��ودة  والتى ال يجب 
للوزير  بالشكر  ت��ق��دم  كما  إليهم،  امل��ق��دم 
على الكتيبات التى يتم منحها للعمالة 
السفر قبل سفرهم  الراغبة فى  املصرية 
من قبل الوزارة، وطلب أن يتم توزيعها من 
أبناء دوائرهم  النواب على  خالل مكاتب 
حرصًا منهم على املشاركة املجتمعية فى 
توعية أبناء تلك الدوائر بقوانن العمل 
ف��ى ت��ل��ك ال�����دول، وال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن كاهل 

الوزارة فى هذا الشأن .

كرامة العامل  المصرى خط أحمر فى أى دولة فى 
العالم .. ولن يسمح ألحد بتخطيه
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تحقيق : أمل الربنس 
فرجال القوات املسلحة والشرطة دائما فى حالة استنفار ويقظة 
أما جهاز  عالية، حيث يقوم رجال اجليش بتأمني حدودنا املختلف، 
الشرطة فيفرض االنضباط على الشارع لتأمني املواطنني خالل أيام 
وماله  وأهله  أرض��ه  حماية  على  الساهرين  الوطن  حماة  فهم  العيد، 

وعرضه، يؤدون رسالتهم بكل حب وأمانة وإخالص .
أجل  م��ن  راح���ة  ف��ال  املتاعب  ع��ن  البحث  مهنة  فهى  الصحافة  أم��ا 
ال���ق���ارئ، ح��ي��ث تعتمد ف��ى األس����اس ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة حلظية ل��أح��داث 
بأعمال  مكلفون  دائ��م��ا  واإلع��الم��ي��ون  الساعة،  م��دار  على  وتغطيتها 
ال��ع��ي��د، فهم م��ن ينقلون مظاهر االح��ت��ف��ال وفرحة  أث��ن��اء إج���ازة  ف��ى 
امل��واط��ن��ني ف��ى األع���ي���اد، ورص���د أى س��ل��ب��ي��ات، وحت��ي��ة واج��ب��ة للجيش 
أف����راده عملهم بكل ح��ب ورض���ا، ويكفى عبئهم  ي���ؤدى  ال���ذى  األب��ي��ض 
اإلضافى ملكافحة فيروس كورونا، فاألطباء واملمرضون الذين يطلق 
األرواح  وي��ن��ق��ذون  اآلالم،  يخففون  م��ن  ه��م  ال��رح��م��ة  م��الئ��ك��ة  عليهم 
الوقت،  داخ��ل مقرات عملهم ط��وال  التواجد  فواجبهم يحتم عليهم 
وجن���د أي��ض��ا امل��س��ع��ف��ني ف��ه��م أص��ح��اب رس��ال��ة إن��س��ان��ي��ة إلن��ق��اذ ال���روح 
البشرية، فاملرض قد يأتى فى أى وقت سواء كان فى عيد أو غيره، كما 
أن الصيدلى املكمل لعمل الطبيب وأحيانا أخرى يكون هو من يلجأ 
العديد من  الطبيب، وهناك  إلى  الوصول  لم يستطع  إذا  املريض  له 
املهن اخلدمية ولها كل االحترام والتقدير، وال نتخيل العيش بدونها 
املواطنني،  احتياجات  ك��اف��ة  لتوفير  م��ارك��ت  السوبر  وع��ام��ل  كاخلباز 
ك��ذل��ك ع��م��ال محطات ال��وق��ود، ففى ال��وق��ت ال���ذى ت��خ��رج فيه األس��ر 
البنزين  محطات  فى  العاملون  يتواجد  باملحافظات  العيد  لقضاء 
فى انتظارهم على طول الطريق، حتى ال تفسد رحلتهم بعد انقضاء 
احلديد  السكك  ق��ط��ارات  سائقى  ع��ن  الغنى  كذلك  ال��س��ي��ارة،  بنزين 
واملترو وهيئة النقل العام خالل أيام العيد لتوفير كافة سبل الراحة 
للركاب، أما الذين يصنعون اجلمال ويحافظون على املظهر اجلمالى 

واحل���ض���ارى ف��ى ال���ش���وارع وامل��ي��ادي��ن وع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة ف��ال يحصلون 
على إج��ازات خالل أيام العيد من أجل راحة املواطنني، لكى ينعمون 

باجلمال فى كافة الشوارع واحلدائق التى يرتادونها .
وتعلق الدكتورة سهير عبد الهادى اخلبيرة االجتماعية عن الدور 
الكبير الذى يقوم به أصحاب هذه املهن بأنه ال ميكن أن تستمر بأى 
ح��ال م��ن األح����وال احل��ي��اة دون ه��ذا التباين واالخ��ت��الف ال��رائ��ع بني 
املجتمع  أف��راد  فكل  التنوع  ه��ذا  فى  ومتعتها  احلياة  ل��ذة  ألن  البشر، 
مهمون ولهم أدواره��م الرئيسية فى خدمة الوطن، فاملعلم والطبيب 
والضابط والصيدلى والصحفى وعامل النظافة واملمرضة كلهم بال 
 ، استثناء يخدمون الوطن ويبنون املجتمع كل فى مجاله وبأسلوبه 
فاالحترام والتقدير واجب بني اجلميع، كما أن احترام كل املهن يقود 

املجتمع للسعادة والبناء .
وأشارت إلى أن هناك مهنا ال ميكن االستغناء عن أصحابها حتى 
الصور  اللتقاط  الكاميرا  وراء  وه��م  أي���ام  وليست  قليلة  لساعات  ل��و 
السعيدة لنا فى األعياد فلو تخيلنا الشوارع خالية من شرطى املرور 
لتحول املجتمع كله إلى أزمة طاحنة وحوادث عنيفة كذلك األمر مع 
الضابط فى القسم واجلندى على احلدود والطبيب فى املستشفى بل 
هناك عمال يزداد عبء عملهم فى األعياد كاملخابز وعمال محطات 
البنزين وعمال النظافة الذين إذا لم يؤدوا دورهم فى األعياد لتحولت 
احلدائق إلى خرائب، وعلى املجتمع أن يقف لهم وقفة احترام وإجالل 
ل��ل��دور ال���ذى ي��ق��وم��ون ب��ه، فهم ي��ح��رم��ون أنفسهم وأس��ره��م م��ن دفء 

االحتفال فى العيد وقضاء وقت ممتع مع أسرهم وأصدقائهم .

مهن
ينتظر 

الجميع إجازة العيد من 
أجل التقاط األنفاس واالسرتخاء، 

فهى فرصة للراحة من عناء العمل، حيث 
يقبل الكثريون على الخروج مع أسرهم أو قضاء 

اإلجازة فى أماكن سياحية أو حتى البقاء فى املنزل، 
فالكل يحاول االستمتاع بإجازة العيد حسب طريقته، 

لكن هناك مهن ال يعرف أصحابها اإلجازة بسبب 
واجبهم املهنى واإلنسانى كرجال الجيش والشرطة 
والصحفيني واألطباء واإلعالميني، والسائقني وعاملى 

محطات البنزين والسوبر ماركت وعمال املخابز 
وعمال النظافة، هذه املهن ال توفر ألصحابها 

رفاهية اإلجازة بل تعلن حالة الطوارئ 
خالل األعياد حيث يزداد اإلقبال على 

خدماتها .

فى العيد ..
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الجاهلية والصحوة
تصحح  أن  يجب  التى  املفاهيم  أهم  من   
حيث   ، الصحوة  ومفهوم  اجلاهلية  مفهوم 
من  تتخذ  أن  املتطرفة  اجلماعات  حاولت 
األلفاظ  وحتميل  الوعى  وتزييف  املخالفة 
والعمل   ، بها  خاصة  أيديولوجية  دالالت 
مفاهيمها  تسويق  على  املنقطع  وغير  الدءوب 
العامة  عند  الوقت  مع  بعضها  اكتسب  حتى   ،
املتطرفة  اجلماعات  أرادت  التى  املعانى  تلك 
فقد  اجلاهلية  مصطلح  أما   ، إياها  حتميلها 
حاولت اجلماعات املتطرفة إطالقه على بعض 
، سواء  مجتمعاتنا املؤمنة املوحدة ظلما وزورًا 
من جهة الشكل أو املضمون ، أو من حيث الشكل 
أطلقت  التى  فاجلاهلية   ، اللغة  حيث  من  أو 
فهى   ، اإلسالم  ظهور  سبقت  التى  الفترة  على 
ليست من اجلهل ضد العلم ، ولم يقل أحد إنها 
من اجلهل نقيض اإلميان ، إمنا هى من اجلهل 
، يقول شاعرهم عمرو  العلم  نقيض احللم ال 

بن كلثوم :
أَالَ الَ َيْجَهَلَنّ أََحٌد َعَلْيَنا

َفَنْجَهَل َفْوَق َجْهِل اجَلاِهِلْيَنا
اهلل  )صلى  نبينا  اجلعدى  النابغة  وأنشد    

عليه وسلم( قوله :
َوال َخْيَر فى ِحْلٍم إَذا َلْم َيُكْن لـَُه

را ـِمى َصفـَْوُه أَْن ُيـَكدَّ َبَواِدرُ حَتْ
َوالَ َخْيَر فى َجْهل إَذا َلْم َيُكْن َلُه

َحِليـٌْم إَذا ما أْورَد األْمـَر أْصـَدرَا

  فدعا له النبى )صلى اهلل عليه وسلم( بقوله 
: “ال فض اهلل فاك ” ، فعمر الرجل عمًرا طويال 

ما سقطت له ِسّن وال انفلت” .
وملا قال نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( لسيدنا 
ِفيَك  اْمُرٌؤ  “إنََّك   : عنه(  اهلل  )رضى  ذر  أبى 
َت  ةٌ ، إْخَواُنُكْم َوَخَوُلُكْم ، َجَعَلُهُم اهللَُّ حَتْ َجاِهِليَّ
َفْلُيْطِعْمُه  َيَدْيِه،  َت  حَتْ أَُخوُه  كاَن  فَمن  أَْيِديُكْم، 
ُفوُهْم  ُتَكلِّ َواَل  َيْلَبُس،  ا  ممَّ َوْلُيْلِبْسُه  َيأُْكُل،  ا  ممَّ

عليه”  فأِعيُنوُهْم  ْفُتُموُهْم  َكلَّ فإْن   ، َيْغِلُبُهْم  ما 
سيدنا  عير  عندما  ذلك  كان  مسلم(،  )صحيح 
أبو ذر )رضى اهلل عنه( سيدنا بالال بقوله : يابن 
السوداء ، وكان مقصد سيدنا رسول اهلل )صلى 
فيك  اْمُرٌؤ  “إنك   : له  بقوله  وسلم(  عليه  اهلل 
بقايا عصبية جاهلية”، وشيء من تسرعها فى 
دون  اآلخر  من  والنيل  اآلخرين  على  االعتداء 

حق.
وأما من حيث املضمون فمن يقول عن مصر 
 ، القرآن  ، مصر  ، مصر املساجد واملآذن  األزهر 
أقل  فى  افتتح  بلد  ، عن  والعلماء  العلم  مصر 
أقل  وفى   ، مسجد   )1500  ( أشهر  عشرة  من 
 ، مسجد(   6600( من  أكثر  سنوات  سبع  من 
الشريف نحو مليونا طالب  بأزهره  بلد يدرس 
من  اآلالف  عشرات  ويستضيف   ، وطالبة 
العالم  دول  مختلف  من  الوافدين  الطالب 
علماؤه  يطوف  بلد   ، الدين  صحيح  لدراسة 
يحتضن  بلد   ، العالم  دول  مختلف  وأئمته 
 )1170( من  أكثر  يفتتح   ، القرآن  وأهل  القرآن 
مدرسة قرآنية ومكتب حتفيظ لكتاب اهلل )عز 

وجل( .
اجلماعات  لدى  الصحوة  مصطلح  عن  أما 
 : أمرين  فى  فيحصرونه  واملتشددة  املتطرفة 
 ، واجلوهر  املضمون  كان  مهما  واملظهر  الشكل 
ونحن   ، التنظيمات  هذه  أعضاء  عدد  واآلخر 
منلك  أن  هى  احلقيقية  الصحوة  أن  نرى 
وكساءنا  ودواءنا  غذاءنا  وننتج  وكلمتنا  أمرنا 
ومواطنينا  بلدنا  مستوى  ونرفع  وسالحنا 
ا ، أن  ا ومهنيا واقتصادّيًا ومعيشّيً ا وثقافّيً علمّيً
منلك جيًشا قوّيًا وشرطة قوّية واقتصاًدا قوّيًا 
، فأمن قوى واقتصاد قوى يعنى بلًدا ذا مكانة 

ومواطنا ذا كرامة.
لم  ما  ديننا  الناس  يحترم  لن  أنه  مؤكدين 
أمور  فى  تفوقنا  فإن   ، دنيانا  أمور  فى  نتفوق 

دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.

بقلم .أ. د: محمد مختار جمعة
وزير األوقاف
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فى األدب
السياسى

ع��رف��ت األس���ت���اذ ه��ي��ث��م س��ع��د ال��دي��ن رئ��ي��س ال��ت��ح��ري��ر منذ 
ك��ان مديرا ملكتب األه��رام فى طرابلس - ليبيا حني كنت  أن 
سفيرا ملصر خالل الفترة من عام 2000 إلى عام 2004 ، وقد 
ومكاتب  األه����رام  مكتب  ع��م��ل  م��ع  ال��س��ف��ارة  أع��م��ال  تكاملت 
وتوجهت  وم��ف��ي��دة،  رائ��ع��ة  بطريقة  األخ���رى  الفنية  التمثيل 
كلها خلدمة العالقات الثنائية بني البلدين، وخدمة مصالح 
اجلالية املصرية العاملة هناك، والتى بلغت أعدادها فى ذلك 

الوقت قرابة املليون مواطن .
وحني عدت إلى مصر لشغل منصب مساعد وزير اخلارجية 
لدى  ملصر  دائما  ومندوبا  األوس��ط  والشرق  العربية  للشئون 
جامعة الدول العربية ظلت صالتى قائمة مع ليبيا، وعمالنا 
امل���ص���ري���ني ه���ن���اك ح��ت��ى ب��ل��غ��ت س���ن ال��ت��ق��اع��د ال���رس���م���ى فى 
اخلارجية عام 2007 ، وقامت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى 
املصريني  لشئون  للوزارة  باختيارى مستشارا  آنذاك  العاملة 
ب��اخل��ارج، ث��م اس��ت��م��رت صفتى ه��ذه حتى بعد خ��روج��ه��ا من 
ال��وزارة، وتولى الدكتورة ناهد العشرى ثم جمال سرور لهذا 

املنصب .
ال��ص��ع��وب��ات الصحية  وف��ى ع��ام 2014 وم��ع م���رورى ببعض 
اضطررت إلى توقيف عملى املنتظم داخل الوزارة، لكن السيد 
هيثم سعد ال��دي��ن ال��ذى ك��ان ق��د تولى اإلش���راف على مجلة 
العمل حرص على استباقى كاتبا منتظما فى املجلة، وأفسح 
لى بابا شهريا ثابتا أطلقنا عليه ) األدب السياسى (، أقدم فيه 
لقراء املجلة حتليالت أو تعليقات على أبرز األحداث الوطنية 
واإلقليمية والدولية التى منر بها، ومتر بنا مصحوبة ببعض 

املقترحات أو اآلراء املفيدة .
لى  نشرتها  ال��ت��ى  امل��وض��وع��ات  بعناوين  حصر  يلى  وفيما 

مجلة العمل خالل السنوات الثماني املاضية .
فى  التمكني  وقضايا  اجل��دي��د  مصر  رئ��ي��س   :  2014 يونيو 

الداخل واخلارج .
يوليو  2014 : إشارات األصابع واملجتمع املصرى .

أغسطس 2014 : الديبلوماسية الوطنية بني حيوية الدور 
ومحددات الواقع .

والتثقيف  ل��إع��الم  وط��ن��ى  ب��رن��ام��ج  نحو   :  2014 سبتمبر 
بشأن الهجرة غير الشرعية ومخاطرها .

أكتوبر 2014 : الوجه اآلخر لرجل األمن .
بني  الفساد  ومكافحة  والشفافية  النزاهة   :  2014 نوفمبر 

الشعارات النظرية والترتيبات العملية .
ديسمبر 2014 : معنى التميز فى املاضى واحلاضر .

فى  والتنمية  العمل  أوض��اع  ومستقبل  واق��ع   :  2015 يناير 
البلدان العربية  .

ف��ب��راي��ر 2015 : 4 س��ن��وات ع��ل��ى ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ى ف��ه��ل ج��اء 

الربيع ؟
ال��ع��الق��ات العامة  ت��ط��ور م��ف��ه��وم وأس��ال��ي��ب   : م���ارس 2015 

للمؤسسات احلكومية .
إبريل 2015 : الديبلوماسية الوطنية .

مايو 2015 : تيارات التغيير فى الوطن العربى بني ثورات 
الشارع والوسائل الدميوقراطية  .

.. ووزي��رة التعرف  : تأمالت حول وزارة العمل  يونيو 2015 
الكل.

يوليو 2015 : يوميات سفير فى رمضان .
أغ��س��ط��س 2015 : ال��ق��وة ال��ع��رب��ي��ة امل��ش��ت��رك��ة .. ب��ني جت��ارب 

املاضى واعتبارات املستقبل .
سبتمبر 2015 : تساؤالت حول ليبيا والتسوية املحتملة .

أكتوبر 2015 : استنجاد ليبيا بني التجاوب العربى واملراوغة 
الدولية .

املشترك  ال��ع��رب��ى  للعمل  ال��ن��اظ��م  اخل��ي��ط   :  2015 نوفمبر 
ووثائقه .

التآمرى  التفسير  بني  املصريني  مصائب   :  2015 ديسمبر 
والتفسير امليتافيزيقي .

تخفيف  ف��ى  األع��م��ال  ملجتمع  ج��دي��دة  أدوار   :  2016 يناير 
الضوائق الوطنية .

فبراير 2016: دعوة شخصية من النبى محمد .
مارس 2016 : كنت سفيرا فى ليبيا القذافى )1( .
إبريل 2016 : كنت سفيرا فى ليبيا القذافى )2( .

مايو 2016 : قصتى مع وزارة القوى العاملة والهجرة  )1( .
يونيو 2016 قصتى مع وزارة القوى العاملة والهجرة )2( .

القلق  الراهن بني دواع��ى  الليبى  : املشهد  أغسطس 2016 
وإرهاصات األمل .

 .. وال��دي��ن��ى   .. وال��ق��وم��ى   .. ال��وط��ن��ى  ب��ني   : سبتمبر 2016 
واإلنسانى .. إشكالية تعدد الوالءات وااللتزامات فى حياتنا 

العربية  .
الدولى  للمبعوث  املقترحة  التحرك  خطة   :  2016 أكتوبر 

إلى ليبيا.
نوفمبر 2016 : عقدة الكمبيوتر واألنترنت.

ال��ش��ع��ب��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة فى  : اجل���وان���ب  دي��س��م��ب��ر 2016 
العالقات املصرية السعودية.

ي��ن��اي��ر 2017 : إش��ك��ال��ي��ات ال��ن��ظ��ام ال��ع��رب��ى وك��ي��ف��ي��ة ال���دور 
املصرى فى معاجلتها )1(.

فبراير 2017 : إشكاليات النظام اإلقليمى العربى وكيفية 
تنشيط الدور املصرى فى معاجلتها )2(.

مارس 2017 : تساؤالت سائق.
مايو 2017 : قمة عمان العربية.
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ووزارت��ه��ا  العاملة  القوى  ل���وزارة   واجبة  : حتية   2017 مايو 
العظماء.

يونيو 2017 : ذكريات رمضانية فى ليبيا واملغرب.
يوليو : الفوارق بني اخلطاب العربى واخلطاب الدينى.

املخططات  ف��ى  لقطر  ال��وظ��ي��ف��ى  ال����دور   :  2017 أغ��س��ط��س 
العربية.

سبتمبر 2017 : وسائل أخرى لترويج اجلموح القطرى.
أكتوبر 2017 : التصدى لإرهاب بني إشكالية تباين املفاهيم 

وضرورات العمل اجلماعى.
نوفمبر 2017 : إشكالية االستفتاء الكردى فى شمال العراق 

وسيناريوهات املستقبل .
ليبيا خطوة  الثالثى حول  القاهرة  : إعالن  ديسمبر 2017 

جديدة فى جهود التسوية .
يناير 2018 : مستقبل السالم فى الشرق األوسط بعد قرار 

ترامب بشأن القدس .
فبراير 2018 : مراجعة النفس .. فضيلة واجبة .

مارس 2018 : ثقافة االنتخابات فى حياتنا العربية .
إب���ري���ل 3018 : ك��ي��ف ت��ؤث��ر ش��خ��ص��ي��ة وزي����ر اخل���ارج���ي���ة فى 

مسارات السياسية اخلارجية ؟
مايو 2018 : حتية إلى عمال مصر فى عيدهم السنوي .

يونيو 2018 : البرامج التليفزيونية فى رمضان .
بطولة  ونتائج  فعاليات  ف��ى  سياسية  ق���راءة   :  2018 يوليو 

كأس العالم لكرة القدم .
اخل����ب����رة  م�����ن  امل����س����ت����ف����ادة  ال������������دروس   :  2018 أغ����س����ط����س 

الديبلوماسية ) اجلزء األول ( .
سبتمبر 2018 : الدروس املستفادة من اخلبرة الديبلوماسية 

) اجلزء الثانى ( .
أكتوبر 2018 : مرحلة التقاعد واالبتعاد عن مواقع الزحام .
نوفمبر 2018 : مستقبل الدور املصرى فى سوريا .. ومعها.

دي��س��م��ب��ر 2018 : م��ك��امل��ة ت��ل��ي��ف��ون��ي��ة ت��ن��ع��ش ال��ف��ك��ر وحت���دد 
الذكريات.

إلى  اتالنتقال من عام  يناير 2019 تساؤالت وخواطر عند 
عام.

فبراير 2019 : شهادة إنصاف فى حق الرئيس.
الدول  الواجبة فى إعالم  التصحيح  : جوانب  مارس 2019 

النامية.
إب���ري���ل 2019 : خ���واط���ر م���ن وح���ى أع���ي���اد األم���وم���ة اف��ت��ق��اد 

الصحبة .. وافتقاد الذاكرة .
مايو 2019 : تساؤالت حول صفقة القرن األمريكية.

يونيو 2019 نظام احلكم وطريقة اختيار القيادات فى ليبيا 
املستقبل.

يوليو 2019 : منتدى املنامة ومستقبل التعاون االقتصادى 
فى الشرق األوسط.

أغسطس 2019 : اإلعالم الوطنى فى اخلارج واالستحقاقات 
اجلديدة.

سبتمبر 2019 : ثقافة األجداد وثقافة األحفاد فى حياتنا 
الشرقية.

أكتوبر 2019 : تساؤالت وخواطر حول حرب أكتوبر 1973.
ن��وف��م��ب��ر 2019 ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ع��ط��اء وال��ت��غ��ي��ي��ر ب��ع��د سن 

السبعني.
اخلواطر  من  كثيرا  تثير  بلجراد  إل��ى  زي��ارة   2019 ديسمبر 

والشجون.
يناير 2020 : عندما يكون فراق األحباء تقوية للعالقات بني 

الشعوب.
فبراير 2020 : حصائل الرئاسة املصرية لالحتاد اإلفريقى 

فى عام 2019.
ف����ى خ��ب��رت��ى  : ج����وان����ب وش���خ���ص���ي���ات ه���ام���ة  م������ارس 2020 

الديبلوماسية.
اقتصاديات  األم  بعيد  االح��ت��ف��ال  مبناسبة   :  2020 إب��ري��ل 

األنوثة والقيم العربية.
ب��ني السياسى واإلن��س��ان��ى ف��ى ظل  ال��ت��داخ��ل   : م��اي��و 2020 

جائحة كورونا.
يونيو 2020 : خواطر من وحى حالة العزل الطوعى وحظر 

التجوال.
يوليو 2020 : هل لألزمة اليبية نهاية .

أغسطس 2020 : الشعر والشعراء .. والنفاق السياسى .
القومية  ال��ص��ورة  ف��ى  التغيير  انعكاسات   :  2020 سبتمبر 

للشعوب والدول على حالة األمن والتعاون .
بعض  فى  الديبلوماسية  اخلبرات  استثمار   :  2020 أكتوبر 

األعمال الوطنية بالداخل ) املزايا والنماذج( .
نوفمبر 2020 : هل يتوقف العقل والقلم ؟

ديسمبر 2020 : االنتخابات األمريكية األخيرة واالنعكاسات 
على املستقبل األمريكى .

يناير 2021 : احلاجة إلى حتديد املفاهيم واملصطلحات .
مع  وجتلياتها  الصداقة  معانى  تتغير  ه��ل   :  2021 فبراير 

مرور الزمن ؟
م����ارس 2021 : االن��ش��غ��ال امل���ص���رى ب��ال��ق��ض��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة .. 

وتساؤالت املرحلة الراهنة .
إب���ري���ل 2021 :م�����اذا ت���ع���رف ع���ن امل��ج��ل��س ال���دول���ى حل��ق��وق 

اإلنسان ؟
مايو 2121 : الدور املصرى فى معاجلة التصعيد اإلسرائيلى 

الفلسطينى األخير  .
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ال���ت���ق���ى م��ح��م��د س���ع���ف���ان وزي������ر ال���ق���وى 
ال��ع��ام��ل��ة ، مب��ك��ت��ب��ه ب����دي����وان ع����ام ال������وزارة 
إريك أوشالن مدير مكتب منظمة العمل 
التعاون  أوج��ه  لبحث   ، بالقاهرة  الدولية 
املشترك فيما بني الوزارة ومنظمة العمل 
آخ��ر مستجدات  وال��وق��وف على   ، الدولية 

املشروعات املشتركة  بني اجلانبني .
مبدير  الوزير  رح��ب  اللقاء  مستهل  فى 
املستمر  ال��ت��ع��اون  م��ؤك��دا   ، املنظمة  مكتب 
فيما بني الوزارة ، ومكتب املنظمة بالقاهرة 
، ش��رك��اء ال���وزارة ف��ى مشروعاتها م��ن أجل 

خدمة العمال فى الدولة املصرية.
ووج��������ه ال�����وزي�����ر ب�����دراس�����ة امل����ش����روع����ات 

ال��ت��ى ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وال���وق���وف ع��ل��ى آخ��ر 
مستجداتها ، وحتديد املشكالت والعقبات 
أم������ام ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع���ل���ى ال����وج����ه امل���ط���ل���وب ، 
وال���ع���م���ل ع��ل��ى وض����ع ح���ل���ول س��ري��ع��ة لها 
املشروعات  إن��ه��اء تلك  إل��ى  ق��دم��ًا  للمضي 

وحتقيق املرجو منها .
االجتماع  الوزير  يحضر  أن  املقرر  ومن 
ك��ل شهر  الثاني م��ن  ال���دوري يف اخلميس 
ب���ح���ض���ور أري������ك اوش�������الن ل��ي��ت��م م��ن��اق��ش��ة 
مستجدات األعمال ، وتذليل أية عقبات ، 
ومساعدة فريق العمل من اجلانبني علي 

القيام مبهامهم املوكلة إليهم.
العمل  ب��دوره قدم مدير مكتب منظمة 

والتقدير  الشكر   ، اوشالن  اريك  بالقاهرة 
ل��ل��وزي��ر ، ع��ل��ى امل���ج���ه���ودات ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي 
يقدمها خلدمة املشروعات املشتركة فيما 
اس��ت��ع��داد  ،  مؤكدًا  وال�����وزارة  املنظمة  ب��ني 
ال���وزارة  م��ن  م��الح��ظ��ات  أي  لتلقي  املكتب 
حتى  تنفيذها  يتم  التى  املشروعات  على 
للوصول   ، التنفيذ  أثناء  يف  تداركها  يتم 

ملستويات األداء املطلوبة واملستهدفة .
العاطى  إي��ه��اب عبد   ، حضر االج��ت��م��اع 
امل��س��ت��ش��ار ال��ق��ان��ون��ي ل���ل���وزارة ، وآم����ال عبد 
للعالقات  امل��رك��زي��ة  اإلدارة  رئيس  امل��وج��ود 
مديرة  وسارة صبري   ، ب��ال��وزارة  اخلارجية 

البرامج مبكتب املنظمة بالقاهرة.

»سعفان« و»أوشالن« يبحثان المشروعات المشتركة
 بين القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية

عزاء واجب
يتقدم

محمد محمود سعفان
وزير القوى العاملة

رئيس مجلس إدارة مجلة العمل
و هيثم سعد الدين

 املستشار اإلعالمى واملتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة
ورئيس حترير مجلة العمل

 والعاملون بوزارة القوى العاملة وأسرة املجلة
بخالص العزاء لــ اريك اوشالن

 مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
يف وفاة والدته

سائلني املولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته  ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
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يقدمه : إسماعيل إبراهيم

تحقيق
بالكاريكاتري

منوعات
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تحقيق : انتصار سليمان 

» تكة » بسيطة أو بلغة التكنولوجيا » كليك » على » 
الكى بورد«  تتحكم فى مصري إنسان، ترفع من شانه أو » تعريه 

» أمام الناس، هذه » التكة » تسببت فى تغيري مسار وحياة ناس 
بسيطة جدا، ربما ال تعرف شيئا عن التكنولوجيا والسوشيال ميديا، كما 

حدث مع سيدة » القطار، املطر، الكرم ، الحالل ، وغريها الكثري من النماذج، تحولت 
فى ساعات بسيطة لحديث املجتمع أو » ترند » بلغة التكنولوجيا، وبعدها تغريت حياتها 

وحققت ما تتمناه.. وفى املقابل شهدت الصفحة الرئيسية إلحدى الكليات بجامعة االسكندرية 
تريند جديد من نوعه ، وهو تريند » الغضب« حيث عرب 195 ألف شخص عن غضبهم واستيائهم من ترقية 
أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى أقل من 24 ساعة، وتحولت ترقية املدرس بالجامعة لجحيم على 

السوشيال ميديا، حتى قررت الكلية وقف التعليقات، بل والتحقيق معه، فى واقعة تكاد تكون نادرة 
وجديدة على موقع التواصل االجتماعى »فيس بوك »، وهو خرب يستحق الدراسة والتحليل قبل أن يتحول 

املوضوع لظاهرة تتحكم فى مصائر الناس ومستقبلهم.
فهل يُنصب رواد السوشيال ميديا من أنفسهم قاضيا وجالدا على بعضهم البعض؟ وهل يُعد تعليق أو حتى 

ايموشن يعرب عن اإلعجاب أو الغضب من قرار أو رأى أمرا يؤخذ به ؟ السطور القادمة تحاول اإلجابة عن 
هذه األسئلة.  

مرحلة
 جديدة لرواد 

السوشيال ميديا

أت��اح��ت م��واق��ع التواصل االجتماعى ال��رب��ط وال��ت��واص��ل ب��ن أف��راد 
املجتمع، فهل يحق للطالب التعقيب أو التأثير على قرارات اجلامعة 
الدكتور يسرى  ذلك  التدريس، يجيب عن  أعضاء هيئة  فيما يخص 
 : ق��ائ��ال   – للتكنولوجيا  ال��ع��ال��ى  باملعهد  االق��ت��ص��اد  م���درس   - ف����اروق 
امل��ش��ارك��ة ف��ى تقييم القائمن  ال��ط��الب  ل��م يكن م��ن ح��ق  لوقت قريب 
على تدريسهم، غير أن هذه النظرة تغيرت بعد وضع معايير اجلودة 
أهمية  ذو  اخلدمة  متلقى  آراء  أن  تعتبر  والتى  التعليمية،  للعملية 
أن  يجد  اإلداري����ة  األدب��ي��ات  ف��ى  األداء  تقييم  لتطور  واملتتبع  ك��ب��ي��رة، 
ت��ق��ي��ي��م األداء ال���ف���ردى أو امل��ؤس��س��ى س��ب��ي��ل م��ه��م م���ن س��ب��ل ال��ت��ط��وي��ر 
والتغيير، حتى أن القانون 81 لسنة 2018 قانون اخلدمة املدنية أدخل 
أداء العاملن،  نظام تقييم األداء، إذ سمح جلميع األط��راف بتقييم 

وكذلك سمح مبشاركة اجلمهور فى تقييم أداء مقدم اخلدمة.
مشاركة إيجابية

وتابع »ف��اروق« : من هذا املنطلق فإن مشاركة الطالب لتقييم أداء 
أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى ت��ق��دمي التعليم أم���ر واج��ب 
متلقى  رأى  جتاهل  يتم  فكيف  التعليمة،  العملية  لتطوير  وض��رورى 
على  تعتمد  خ��دم��ة،  ك��أى  التعليمية  العملية  أن  موضحا  اخل��دم��ة، 
مهارات التواصل واالتصال والقدرة على توصيل املعلومة،  واستخدام 

املعينات التدريسية وغيرها من املهارات األخرى .
أض��اف، إال أن ما حدث فى جامعة االسكندرية - كلية العلوم - ال 
ميكن اعتباره تقييم أداء عضو هيئة تدريس، ألن املشاركات جاءت من 
أفراد من خارج طالب الكلية، فال يعقل أن يقوم عضو هيئة التدريس 

تريند »الغضب«..
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هذا  ال��ط��الب،  م��ن  الهائل  الكم  لهذا  بالتدريس   - املشكلة  صاحب   -
يتجاوز  لم  كلها  األسكندرية  جامعة  صفحة  أعضاء  ع��دد  أن  بخالف 
إل��ى أن أس��س تقييم األداء واضحة فى حتديد  أل��ف عضو، منوها   90
) سهولة توصيل  ب��األداء، كمثال وليس احلصر  ترتبط  التى  املعايير 
املعلومة - استخدام األمثلة التوضيحية - االلتزام بوقت املحاضرة( 

وليس أغضبنى أو أعجبنى تعليقات السخرية والهزار .
املصلحة العامة

الصعب  من  عامة  بنظرة  أن��ه  مؤكدا  حديثه  ف��اروق  الدكتور  وأنهى 
باملعايير  أو متلقى اخلدمة، ويبقى االلتزام  املتعاملن  إرضاء جميع 
وال��ق��ي��م االخ��الق��ي��ة ه��ى الفيصل ف��ى ذل���ك، رمب��ا يغضب شريحة من 
الطالب - وهى الشريحة التى تعتقد بأن التعليم فى مصر ذو جودة 
منخفضة، وال��ه��دف م��ن ال��ت��ح��اق��ه��م ب��اجل��ام��ع��ات ه��و احل��ص��ول على 
ال��ش��ه��ادة فقط - وم��ن ث��م ال داع���ى للتعقيد، وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ش��ع��ارات 
التى يرفعها الطالب، مؤكدين أن املهارات التى يحتاجها سوق العمل 
بعيدة عن املقررات الدراسية، ومن هنا يأتى اخلالف بن التزام عضو 

باملعايير واالخالقيات  التدريس  هيئة 
وم��ا ي��ري��ده ال��ط��الب، ف��دائ��م��ا الدكتور 
املنهج،  ال��ذى اليقوم بحذف ج��زء من 
أو ي��ل��ت��زم ب��ت��وق��ي��ت امل���ح���اض���رة، وع���دم 
ال��ط��الب متأخرين،  ب��دخ��ول  ال��س��م��اح 
هو دكتور غير مقبول للطالب » دكتور 
م��ع��ق��د - دك����ت����ور م��ح��ب��ك��ه��ا ش��وي��ت��ن« 
أنه  حن  فى  التعليقات،   من  وغيرها 
م���ن ال��س��ه��ل إرض�����اء ال���ط���الب، وإل��غ��اء 
أج���زاء كبيرة م��ن امل��ن��ه��ج، وغ��ي��ره��ا من 
املمارسات التى تأتى فى النهاية لغير 
ص��ال��ح ال���ط���الب، ف��واج��ب ع��ض��و هيئة 
ال���ت���دري���س أن ي���ك���ون ق������دوة ل��ل��ط��الب 
ع��ب��ر ال��ت��زام��ه ب��امل��ع��اي��ي��ر واألخ��الق��ي��ات 
الطالب  إلرض��اء  اليسعى  وأن  املهنية، 

على حساب مصلحتهم حتى ال تخرج 
أن��ص��اف متعلمن، ورمب��ا جهلة  أج��ي��ال 

الطالب  فيه  يشارك  وفعال  ع��ادل  بتقييم  مطالبا  ش��ه��ادات،  يحملون 
ب��اع��ت��ب��اره��م متلقن اخل��دم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ح��ت��ى ال ن��ع��ط��ى ال��ف��رص��ة 
التواصل  مواقع  على  قضاياها  ومناقشة  التعليمية  العملية  خل��روج 

االجتماعى.
حق التقييم

من يحق له تقييم عضو هيئة التدريس أو أى موظف عام، يجيب 
عن ذلك الدكتور أشرف فتحى أستاذ املناهج وطرق التدريس العلوم 
ق��ائ��ال: ل��إج��اب��ة ع��ن ه���ذا ال��ت��س��اؤل ي��ج��ب أن ن��ح��دد أط����راف العملية 
زم��الء عضو هيئة   - التدريس  الطالب - عضو هيئة  التعليمية وهى 
 - والطالب  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل   - القسم  رئيس   - التدريس 
عميد الكلية - جلان التقييم، هؤالء هم األط��راف املعنية بالتقييم، 
الهدف  وليس  ودوري���ة،  تقييمات مستمرة  تعطى  األط���راف  ه��ذه  فكل 
ل��أداء مبا يضمن  التقييم، وإمن��ا التحسن املستمر  التقييم هو  من 
حتقيق األهداف املرجوة، ومن هنا يتبادر لنا سؤال أليس عضو هيئة 
التدريس املوقر - صاحب املشكلة - يتم تقييمه بصفة مستمرة خالل 

السنوات املاضية، وإن كان اإلجابة بنعم فماذا حدث ؟

امل��درس املذكور  وهو ما وضحته جامعة اإلسكندرية فى بيانها بأن 
لم يتقدم أحد بالشكوى منه، وأنها على استعداد لفتح حتقيق فى أى 

شكوى ترد بشأنه.
سياسة القطيع

الغضب  ترند  على  واملعلقن  املتابعن  كل  يكن  لم  بالتأكيد  وتابع، 
حريصة  التواصل  شبكات  محترفى  ولكن  املذكور،  امل��درس  طالب  من 
يوميا على حشد اجلماهير حول موضوع ما، وهى ما يقع فيها رواد 
السوشيال ميديا ، فنالحظ كلمات من نوعية : » شير على قد ما تقدر 
- انشرها باهلل عليك » وغيرها من الكلمات، وبالفعل يستجيب أغلب 
الناس ينقادون خلف سياسة القطيع، مثل بعض البوستات الساخرة 
: » صحيح أنا كنت أدبى وصحيح متخرجة صارلى 18 سنة، وصحيح 
ب��س ألج��ل وقفة الشعب املصرى  إن��ى أص��ال م��ن األردن ومليش دخ��ل 
مع القضية الفلسطينية.. وتضامنا مع التعليقات حسبى اهلل ونعم 
الوكيل« وعلق آخر : » أنا معرفكش بس أكيد أنت السبب اللى خسرنى 

Arabs Got Talent من 8 سنن!.. حسبى اهلل ونعم الوكيل«
فرصة للتنفيس

وبسؤال الطرف الثانى فى القضية 
وهم الطالب كان لهم رأى آخ��ر، تقول 
م��ن��ى ع��ب��دال��رح��م��ن - ط��ال��ب��ة بجامعة 
ال���ق���اه���رة - ب��ع��ض أس����ات����ذة اجل��ام��ع��ة 
إل��ه��ا، وت��رف��ض أى  تنصب م��ن نفسها  
كانت هناك  أدائها، قدميا  تعليق على 
شكاوى مقدمة للجامعة بدون أسماء 
- خ��وف��ا م��ن بطش األس���ات���ذة- وال��ي��وم 
ج����اءت م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ى 
للتنفيس  ال��رأى، وفرصة  للتعبير عن 
ع���ن ال����ط����الب، م���ن خ����الل ال��ب��وس��ت��ات 

والكومكس والتعليقات .
وت���اب���ع���ت، ال��س��م��ع��ة ال��ط��ي��ب��ة ت����دوم، 
الصعب  م��ن  أي��ض��ا  السيئة  وال��س��م��ع��ة 
إخ���ف���اؤه���ا وال�����ه�����روب م���ن���ه���ا، ل�����ذا م��ن 
الطبيعى أن يستاء الطالب من ترقية مدرس، هو بالنسبة لهم منوذج 
سيئ وقدوة غير حسنة، مطالبة باستمرار التنفيس على الفيس بوك 

واالستماع لصوت الطالب.
الناس سمعة

السابق  القلب  معهد  مدير  شعبان  جمال  الدكتور  علق  جانبه  من 
على احلدث من خالل صفحته اخلاصة، قائال : سواء مت التحقيق مع 
مدرس جامعة األسكندرية أو لم يتم، وحتى لو منحته الكلية الدرجة 
هى  الناس  وكلمة  منه،  الثقة  سحب  املصرى  الشعب  أن  إال  العلمية، 
األهم واألبقى واألص��دق، رفعته اجلامعة رسميا أسقطته اجلماهير 
شعبيا، اللقب الرسمى شىء واللقب الشعبى فى قلوب وعقول الناس 
شيء آخر ، اللى عايز بس أقوله لكل دكتور أو معيد فى جامعة أو مدير 
على  ُسلطة  فيها  ليك  شغالنة  أى  أو  م��درس��ة،  ف��ى  معلم  أو  شغل  ف��ى 
غيرك بأى صورة، أن اللى باقى لك السمعة الطيبة والسيرة العطرة، 
وحب واحترام الناس، املناصب زائلة ولن تستطيع الهروب من دعوة أو 
حسبنة مظلوم، يجب أن تتقى اهلل فى شغلك، وفى الناس، لعل يوما 
دع��وة واح��د بسيط منهم تنجيك، أو على األق��ل تترك بصمة طيبة، 

وتستمر سيرتك بكل خير مدى احلياة.

69
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وتفقد الوزراء  وحدة التحول 
األخ����ض����ر، وم����ش����روع ش���م���س ب��ى 
ج����ري����ن، وال�������ذى ي���ض���م ال��ع��دي��د 
م��ن ال��وح��دات منها : وح���دة فرز 
املخلفات، ووحدة إنتاج البيوجاز 
ووح��دة  العضوية،  املخلفات  من 
إن����ت����اج ال���ك���ه���رب���اء م����ن ال����ري����اح، 
ووحدة جتميع املخلفات، ووحدة 

البالستيكية،  امل��خ��ل��ف��ات  ت��دوي��ر 
الصلبة،  املخلفات  كبس  ووح��دة 
إن��ت��اج ال��س��م��اد العضوى  ووح����دة 
ووح��دة  العضوية،  املخلفات  من 
إن����ت����اج ال���ك���ه���رب���اء م����ن ال���ط���اق���ة 
ال����ش����م����س����ي����ة، ووح�������������دة ت�����دوي�����ر 
امل��خ��ل��ف��ات ال���ورق���ي���ة، ف���ض���الً عن 
وح���دة ال���زراع���ة امل��ائ��ي��ة وال��زراع��ة 

على مياه أحواض األسماك .
ف�����ى م���س���ت���ه���ل ك���ل���م���ت���ه ع��ق��ب 
االف�����ت�����ت�����اح ق�������ال وزي���������ر ال����ق����وى 
ت��غ��ي��ي��ر  ع��م��ل��ي��ة  إن  ال���ع���ام���ل���ة  : 
أف��ك��ار امل��واط��ن��ن وال��ت��ى ترسخت 
منذ ع��ش��رات األع���وام بخصوص 
االه����ت����م����ام ب��ال��ب��ي��ئ��ة واحل���ف���اظ 
ال��ت��ل��وث حت��ت��اج ملزيد  م��ن  عليها 

م�����ن ال�����وق�����ت واجل�����ه�����د ل��ض��م��ان 
اس���ت���م���راري���ت���ه���ا واس���ت���دام���ت���ه���ا، 
م���ؤك���دا أن اجل��ام��ع��ة ه���ى م��ن��ارة 
دول����ة،  وأى  وامل��ح��اف��ظ��ة  امل���دي���ن���ة 
ي��ش��ع م���ن خ��الل��ه��ا ض����وء ال��ع��ل��م 
ال��ب��دء مع  وعليه يجب  وال��ف��ك��ر، 
طالب اجلامعات للمساهمة فى 
ه��ذا امل��ج��ال، بعمل م��ب��ادرة داخل 
فى  الطلبة  الستخدام  اجلامعة 
ت��غ��ي��ي��ر ف���ك���ر أس����ره����م وامل��ج��ت��م��ع 

املحيط بهم .
وأب���دى ال��وزي��ر اس��ت��ع��داد وزارة 
ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة ل���ل���ت���ع���اون م��ع 
الشئون  شمس  فى  عن  جامعة 
البيئة،  على  باحلفاظ  اخلاصة 
وزيادة وعى العمال فى الشركات 
وامل����ص����ان����ع  ب����احل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا، 

وتغيير األساليب الضارة بها.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ال��دك��ت��ورة 
ي��اس��م��ن ف����ؤاد وزي�����رة ال��ب��ي��ئ��ة إن 
الدولة املصرية متر حاليًا بتحول 
املجاالت، مشيرة  م��خ��ت��ل��ف  ف���ى 
إل������ى أن ال���ب���ي���ئ���ة م����ن أه������م ه���ذه 
امل���ج���االت ال��ت��ى أول��ت��ه��ا ال��ق��ي��ادة 
الوهلة  من  االهتمام  السياسية 
األول���ى، ووج��ه��ت ب��ض��رورة تغيير 
البيئة،  يخص  فيما  احل��وار  لغة 
وإع��������ادة ص���ي���اغ���ة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
القطاع البيئى ألهميته بالنسبة 

وزراء القوى العاملة والبيئة واإلنتاج الحربى يفتتحون وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة التحول األخضر ومشروع شمس بى جرين بجامعة عين شمس

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة ياسمني فؤاد وزيرة البيئة، 
واللواء محمد أحمد مرسى وزير الدولة لإلنتاج احلربى، والدكتور محمود املتينى 

رئيس جامعة عني شمس، وحدة التحول األخضر، ومشروع شمس بى جرين 
لتدوير املخلفات مبقر كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية باجلامعة، فضالً 
عن معرض املنتجات البيئية من إعادة االستخدام وتدوير املخلفات، وذلك فى 

إطار االحتفال باليوم العاملى للبيئة .
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املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  ل��ل��م��واط��ن 
والعام،  مشددة  املدنى واخل��اص 
على أن الكل شريك فى احلفاظ 

على البيئة .
وأض����اف����ت أن����ه م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ى 
ل��غ��ة احل����وار وم��ف��ه��وم  م��ع تغيير 
األم���ور  ب��ك��اف��ة  ي��رت��ب��ط  أن  البيئة 
االق����ت����ص����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة، 
مشيرة إلى أنه مت عمل دراسة مع 
م��ؤخ��رًا أوضحت  ال��دول��ى  البنك 
أن تلوث الهواء فى القاهرة يكلف 
سنويًا،  جنيه  مليار   47 من  أكثر 
وهى تكلفة عالية جدًا، وبالتالى 
زي����ادة ال��ت��ل��وث ت��زي��د م��ن األع��ب��اء 
لذا  ملواجهته  الدولة  املالية على 
ح��رص��ت ال���دول���ة ع��ل��ى احل��ف��اظ 
ع���ل���ى امل��������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وح���ل 
املشكالت اجلوهرية التى تخص 
بالتنوع  واالهتمام  البيئة،  تلوث 

البيولوجى وتغير املناخ .
م������ن ج����ان����ب����ه ق��������دم م���ح���م���ود 
امل��ت��ي��ن��ى رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة الشكر 
ل��ل��وزراء احل��ض��ور، كما  والتقدير 
شكر مجلس الكلية على املجهود 
ال�����ذى ق���ام���وا ب���ه خ����الل ال��ف��ت��رة 
ال��س��اب��ق��ة إلن��ش��اء ت��ل��ك ال��وح��دة، 
م���ؤك���دًا ال��ت��ع��اون ال��ت��ام م��ع كافة 
اجل���ه���ات ف���ى م��خ��ت��ل��ف ن��ش��اط��ات 
العالم  أن  إل��ى  مشيرا  اجلامعة، 
ال���ي���وم ي��ح��ت��ف��ل ب���ال���ي���وم ال��ع��امل��ى 
للبيئة وج��ام��ع��ة ع��ن ش��م��س لم 
امل��ن��اس��ب��ة متر  ت��ل��ك  ت��ك��ن لتجعل 
لها بصمة وعالمة  أن يكون  دون 
مم���ي���زة، ح��ي��ث ع��م��ل��ت اجل��ام��ع��ة 
م���وارد لتكون  م��ن  م��ا لديها  بكل 
ص��دي��ق��ة للبيئة خ��اص��ة ف��ى ظل 
خ��ط��ة ال���دول���ة واس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
للتنمية املستدامة بزيادة الرقعة 
اخل���ض���راء ب��داخ��ل��ه��ا واألن��ش��ط��ة 
ال��ط��الب  ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��م��ل  وورش 

أهداف التنمية املستدامة .
أن اجلامعة  »املتينى«  وأض��اف 
وك��ل��ي��ات��ه��ا حت����رص ع��ل��ى خ��دم��ة 

ال��ب��ي��ئ��ة ج���ن���ب���ًا إل�����ى ج���ن���ب ف��ي��م��ا 
ربط  ف��ى  جليًا  ظهر  مم��ا  بينها، 
ال���ت���ع���ل���ي���م ب���ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ى، 
ال��وع��ى  ورف���ع  االب��ت��ك��ار  وتشجيع 
خاصة فيما يتعلق بالبيئة، وكل 
م��ا ت��ق��وم ب��ه اجل��ام��ع��ة ف��ى مجال 
مدى  لتوسيع  األخضر  التحول 
واحتياجاتها،  بالبيئة  اإلدراك 
ح���ي���ث ت���ع���ت���ب���ر وح��������دة ال���ت���ح���ول 
األخ��ض��ر ب��اجل��ام��ع��ة األول����ى من 
ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى اجل��ام��ع��ات 

املصرية.
وفى نفس السياق استعرضت 
عميد  دنيا  سمير  نهى  الدكتورة 
والبحوث  العليا  ال��دراس��ات  كلية 
ورس��ال��ة  رؤي���ة  باجلامعة  البيئية 
وح����دة ال��ت��ح��ول األخ���ض���ر داخ���ل 
تتطلع  حيث  وأقسامها،  الكلية 
ت����ك����ون وح����دة  إل������ى أن  ال�����وح�����دة 
البيئية  امل��ش��روع��ات  ف��ى  متميزة 
وال����ت����ح����ول األخ�����ض�����ر، وت���ه���دف 
املستدامة  التنمية  حتقيق  إل��ى 

ف�������ى امل�������ش�������روع�������ات م�������ن خ�����الل 
متنوعة  وأن��ش��ط��ة  ب��رام��ج  تنفيذ 
ل���ل���ن���ه���وض ب��امل��ج��ت��م��ع وت��ط��وي��ر 
ورق������ى ال��ب��ي��ئ��ة ف����ى ك���اف���ة أن���ح���اء 
اجلمهورية، وعمل دراسات بيئية 
وم���ش���روع���ات مل��خ��ت��ل��ف ال��ك��ل��ي��ات 
ب�����اجل�����ام�����ع�����ة، وت�������ب�������ادل ج��م��ي��ع 
الوحدة  ال��دورات واخلدمات بن 

بالكلية وبن جميع الكليات .
وف���������ى خ������ت������ام االح����ت����ف����ال����ي����ة 
ك����رم ال���دك���ت���ور م��ح��م��ود امل��ت��ي��ن��ى 
ال���ق���وى  وزراء  اجل���ام���ع���ة  رئ���ي���س 
ال���ع���ام���ل���ة، وال���ب���ي���ئ���ة، واإلن����ت����اج 
العربية  الهيئة  ورئيس  احلربى، 
الدين  وال��ل��واء ص��الح  للتصنيع، 
اجلمصى نيابة عن مدير الكلية 
احل����رب����ي����ة، وذل�������ك ب�����إه�����داء درع 
ملجهودات  تقديرًا  لهم  اجلامعة 
وزارات����������ه����������م ف�������ى إجن�����������اح ت���ل���ك 
الفعالة  ومشاركتهم  املشروعات، 
تنفذها  ال��ت��ى  االح���ت���ف���االت  ف���ى 

اجلامعة.

حضر االفتتاح الدكتور محمد 
جامعة  رئيس  نائب  صالح  أمين 
ع���ن ش��م��س ب��ق��ط��اع ال����دراس����ات 
ال���ع���ل���ي���ا وال����ب����ح����وث، وال����دك����ت����ور 
رئيس  نائب  فتحى  الفتاح  عبد 
التعليم  شئون  لقطاع  اجلامعة 
متراز  هشام  والدكتور  والطالب، 
ن���ائ���ب رئ���ي���س اجل���ام���ع���ة ل��ق��ط��اع 
البيئة،  وتنمية  املجتمع  خ��دم��ة 
وال���دك���ت���ور م��ح��ب ال��راف��ع��ى وزي���ر 
مجلس  وعضو  األسبق  التعليم 
ال��ش��ي��وخ، وال��دك��ت��ور ه��ال��ة ع��وض 
اهلل وكيل شئون املجتمع وتنمية 
العليا  ال���دراس���ات  بكلية  ال��ب��ي��ئ��ة 
وال���ب���ح���وث ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وال���دك���ت���ورة 
ريهام رفعت وكيل كلية الدراسات 
ال��ع��ل��ي��ا وال����ب����ح����وث، وال���دك���ت���ورة 
هدى هالل مدير وحدة التحول 
ماهر  أحمد  والدكتور  لألخضر، 
ب��ى جرين،  م��ش��روع شمس  مدير 
وال���دك���ت���ور م��ح��م��د ك���ام���ل م��دي��ر 

مركز االستشارات البيئية. 

وزراء القوى العاملة والبيئة واإلنتاج الحربى يفتتحون وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة التحول األخضر ومشروع شمس بى جرين بجامعة عين شمس
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  تحويل  ١3.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة

تحصيل ٢9 مليون 
جنيه مستحقات 

ومعاشات 
للمصريين  

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن قيام 
العاملة  القوى  ل���وزارة  التابع  العمالى  التمثيل  كتب 
بالسفارة املصرية بالعاصمة األردنية عمان باحلصول 
ل���دى مؤسسة  م��ت��وف��ن  م��واط��ن��ن   6 ع��ل��ى مستحقات 
ألف   63 إجماليها  بلغ  ل��ل��ورث��ة  االج��ت��م��اع��ى  ال��ض��م��ان 

جنيه مصرى تقريبا .
ورث��ة  أن��ه مت��ت متابعة مستحقات  ال��وزي��ر  وأوض���ح 
وذلك  لصرفها،  ورثتهم  تقدم  الذين  املتوفن  العمال 
ف��ى إط���ار احل��ف��اظ على ح��ق��وق العمالة امل��ص��ري��ة فى 
اخلارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أوال بأول. 

وأض�������اف أن�����ه مب��ت��اب��ع��ة امل��س��ت��ح��ق��ات م����ع امل��ل��ح��ق 
العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى 

ب��ع��م��ان ق����ال إن����ه ف���ى إط�����ار م��ت��اب��ع��ة حل 
العاملن  امل��ص��ري��ن  امل��واط��ن��ن  م��ش��ك��ات 

ب�����األردن ودي����ا، وخ��اص��ة ف��ى ظ��ل ت��داع��ي��ات 
انتشار فيروس كورونا، قام املكتب بتحصيل 

معاش شهرى من مؤسسة الضمان لورثة 6  
وبياناتهم   ، مستحقًا   32 ل���  وذل��ك  متوفن ، 

كالتالى :
م.ع.ع« ل�  »طلعت.  املتوفى  امل��واط��ن  ورث��ة   
6مستحقن مببلغ    571.33  دوالر، وورث��ة 

املواطن املتوفى »احمد.ز.ش.ح« ل� 6 مستحقن 
املتوفى  امل���واط���ن  وورث����ة  دوالر،    329.97 مببلغ 

  983.73 مب��ب��ل��غ  مستحقن   5 ل���  »ع�����م�����اد.ز.ع.ج« 

وورث������ة  دوالر، 
امل���واط���ن امل��ت��وف��ى 
ف.و.ج«   »اس���ح���ق. 
م����س����ت����ح����ق����ن   5 ل����������� 
 1379.46 مب������ب������ل������غ 
امل����واط����ن  وورث��������ة  دوالر، 
امل��ت��وف��ى »ص������ايف.ب.م.ش«  
م������س������ت������ح������ق������ن   7 ل����������������� 
دوالر،    216.08 مب��ب��ل��غ  
وورث����������ة امل������واط������ن امل���ت���وف���ى 
ل� 3 مستحقن مببلغ  »عمرو.ش.ع.ع » 

488.61  دوالر.

عدد  تسوية  يف  بعمان،  العمالي  التمثيل  مكتب  جن��ح  كما 
م���ن ش���ك���اوى ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة م���ع أص���ح���اب أع���م���ال ل��ص��رف 
مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضا عن معاشات 
الضمان وبلغت مليون و 889 ألفا و118 دوالرًا، أي ما يوازي 29 

مليونا و562 ألًفا و696 جنيها مصريا تقريبا.
وك��ل��ف وزي����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة امل��ك��ت��ب مب��ت��اب��ع��ة مستحقات 
العمال الذين تقدموا بشكواهم يف هذا الشأن يف إطار احلفاظ 
املصرية يف اخل��ارج، وحمايتها وصيانتها  العمالة  على حقوق 

ومتابعة مستحقاتها وحل مشكاتها أوال بأول.
وأش����ار إل���ى أن���ه مب��ت��اب��ع��ة ه���ذه ال��ش��ك��اوى وم���ا مت إجن����ازه يف 
كافة املجاالت مع امللحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب 

التمثيل ال��ع��م��ال��ي ب��ع��م��ان، أك���د أن امل��ك��ت��ب ق���ام ب��ال��ت��واص��ل مع 
م��س��ئ��ول��ي ال��ش��رك��ات وأص���ح���اب األع���م���ال ال��ت��ي ت��ق��دم ال��ع��م��ال 
خال  أس��ف��ر  وق��د  مبستحقاتهم،  للمطالبة  ض��ده��م  ب��ش��ك��اوى 
 14 بإجمالي  العمل  وتأشيرات  عقود  اعتماد  عن  املاضي  مايو 

عقد وتأشيرة عمل مت اعتمادها.
التي  الشكاوى  إجمالي  أن  بعمان  العمالي  امللحق  وأوض��ح 
وصلت للمكتب بلغت 5 شكاوى، مت تسوية 3 شكاوى منها وديا، 
 928 بنحو  القيام  ع��ن  فضا  للقضاء،  حتويلها  مت  وشكوتن 
زيارة ولقاًء واستشارة، حيث مت زيارة 14 جهة حكومية، وزيارتن 
العمالية،  التجمعات  ل��ق��اءات  مع  وعقد  األع��م��ال،  ألص��ح��اب 

والرد على 910 استشارة عمالية يف املكتب وعبر الهاتف.

األردن :
أن  سعفان  محمد  العاملة،  ال��ق��وى  وزي��ر  أعلن 
بالسفارة  للوزارة  التابع  العمالى  التمثيل  مكتب 
املصرية بعمان-األردن استطاع باملتابعة واجلهود 
امل���ب���ذول���ة وامل����ق����اب����ات م����ع امل���س���ئ���ول���ن مب��ؤس��س��ة 
ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ى ب����األردن، واس��ت��ك��م��اال مل��ا مت 
حتويله سابقا مت حتويل القائم 38 و39 و 40 من 
مستحقات الضمان االجتماعى لنحو 933 عاما 

مصريا لدى املؤسسة، وغادروا عمان نهائيا. 
وقال الوزير : إن املستحقات بلغت 13 مليونا و 
694 ألفًا و50 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم املكتب 
املتخصصة لتحويل  الشركة  مع  بالتواصل  تباًعا 
ب��امل��غ��ادرة  ت��ق��وم  ال��ت��ى  امل��س��ت��ح��ق��ات للعمالة  ب��اق��ى 

حتت رعاية سفير مصر باألردن شريف كامل .  
تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر امللحق العمالى 

العمالى  التمثيل  م��ك��ت��ب  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  ط��ل��ع��ت 
ال���ع���م���ال���ى ج��م��ي��ع  امل���ل���ح���ق  ف���ي���ه  ب���������األردن، ناشد  
املؤسسة  ل��دى  مستحقات  لهم  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ن 
األسماء   مراجعة  االجتماعى  للضمان  العامة 
www.  ال���ع���ام���ل���ة ال����ق����وى  وزارة  م����وق����ع  ع���ل���ى 

وك���ذل���ك   ،manpower.gov.eg
امل��ن��ش��ورة ع��ل��ى ص��ف��ح��ة »ال��ف��ي��س 
بوك« اخلاصة بالسفارة املصرية 

ب���������������األردن، وذل���������ك ل���اس���ت���ع���ام 
ع��ن األس���م���اء، وف���ى ح���ال إذا ك��ان 

امل��س��ت��ف��ي��د  م����وج����ودا على   االس�����م 
سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك 

القاهرة لصرف املستحقات فورا .
وأكد امللحق العمالى باألردن أنه 

يقوم بالتنسيق والتجهيز إلرسال باقى الدفعات 
مل��س��ت��ح��ق��ي��ه��ا ت��ب��اع��ا ف����ور ت��دق��ي��ق��ه��ا ح��ف��اظ��ا على 

حقوق املواطنن املستحقن لهذه الدفعات .

..و تحصيل 63 ألف جنيه  مستحقات ورثة 6 متوفين

 تسهيل 
إجراءات 

تنظيم سوق 
العمل للعمالة 

الوافدة 
المخالفة 

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريًرا من 
مصر  بسفارة  ل��ل��وزارة  التابع  العمالى  التمثيل  مكتب 
العمالية  املكاتب  مع  متابعته  إط��ار  فى  األردن  بعمان- 
أحوال العمالة املصرية فى دول العمل بعد انتشار املوجة 

الثالثة لفيروس كورونا .
وأوض�������ح  ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذى ت��ل��ق��اه ال����وزي����ر م���ن مكتب 
التمثيل العمالى بعمان أنه صدر ق��رار من وزي��ر العمل 
األردن��ى بتسهيل إج��راءات تنظيم سوق العمل للعمالة 
العمل  أص��ح��اب  وحتفيز  األردن،  ف��ى  املخالفة  ال��واف��دة 
وال��ع��م��ال��ة امل��خ��ال��ف��ة وال��ت��ى ل��م ت��ق��م ب���إص���دار أو جتديد 
تصاريح عملها خال الفترة السابقة وخاصة فى ضوء 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وق������رارات اإلغ�����اق ل��ب��ع��ض ال��ق��ط��اع��ات 

واألنشطة االقتصادية  .
مكتب  رئ��ي��س  السيد  طلعت  العمالى  امللحق  وأش���ار 
األردن��ى  العمل  وزي��ر  ق��رار  إل��ى  العمالى بعمان  التمثيل 
باالنتقال  األردن���ى  للعامل غير  ه��ذا اإلط���ار يسمح  ف��ى 
إلى صاحب عمل آخر عند انتهاء تصريح عمله أو إلغائه 
دون احل��اج��ة إل��ى إح��ض��ار ب���راءة ذم��ة م��ن ص��اح��ب عمله 
السابق للجنسيات غير املقيدة باإلقامة فى القطاعات 
املسموحة فيها، وإلغاء متطلب حتديد السكن للعمالة 

غ��ي��ر األردن���ي���ة )ال����واف����دة( م���ن امل���راك���ز األم��ن��ي��ة جلميع 
اجلنسيات.

ك��م��ا ق����رر ال���وزي���ر إل���غ���اء م��ت��ط��ل��ب إب�����راز ع��ق��د ال��ع��م��ل 
ت��ص��ري��ح العمل  ك���ون  )ال���واف���دة(  للعمالة غ��ي��ر األردن���ي���ة 
ميثل عاقة تعاقدية بن صاحب العمل والعامل، وإلغاء 
م��ت��ط��ل��ب إب�����راز رخ��ص��ة امل��ه��ن وال��س��ج��ل ال��ت��ج��ارى وإذن 
فى  العمارة  سكان  وموافقات  التسجيل  وسند  األشغال 
حال التجديد على نفس صاحب العمل، وعدم إرفاقها 

فى املعاملة.
ق��رار وزير  إل��ى  العمالى  التمثيل  وأش��ار رئيس مكتب 
ال��ع��م��ل األردن�����ى ش��م��ل مت��دي��د ف��ت��رة س��ري��ان التفويض 
البنكى من ثاثة أشهر إلى سنة إذا كان نص التفويض 
مل��دة س��ن��ة، وإل��غ��اء حت��دي��د إج����ازات ال��ع��م��ال بحد أقصى 
ثاثة أشهر )خروج وعودة( فى القطاع الزراعي، وإلغاء 
شرط منح إجازة )خروج وعودة( بعد مرور الستة أشهر 

للعمال املستقدمن فى جميع القطاعات.
مل���ا مت���ت مناقشته  ت��ت��وي��ج��ا  ال���ق���رار ج���اء  وأض�����اف أن 
الفنية  اللجنة  اجتماع  عقد  أثناء  األردن��ى  اجلانب  مع 
التحضيرية للجنة العليا املصرية األردنية املشتركة فى 

عمان مؤخرا .
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تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريًرا من مكتب التمثيل العمالى 
التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- األردن فى إطار متابعته مع املكاتب العمالية 

أحوال العمالة املصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا.
وقال هيثم سعد الدين املتحدث الرسمى واملستشار اإلعامى ل� وزارة القوى 
العاملة: إن التقرير الذى تلقاه الوزير من امللحق العمالى طلعت السيد رئيس 
مكتب التمثيل العمالى بعمان، يكشف عن تعديل إجراءات الدخول إلى األردن 

من يونيو  املاضى من كل املعابر .
وأشار امللحق العمالى إلى أن مجلس الوزراء األردنى  قرر إجراء تعديل على 

اإلجراءات املطبقة على القادمن إلى اململكة األردنية من كل املعابر اعتبارا من 
يونيو، وذلك بعمل فحص PCR  قبل 72 ساعة مع إبراز شهادة مطعوم معتمدة 
  PCR للدول واملعابر التى حتدد فى حينها ويتم اإلعان عنها، أو عمل فحص
قبل 72 ساعة وفحص PCR عند الوصول ، فى حال عدم توفر شهادة مطعوم، 
https://www.  كذلك التسجيل على املنصة اخلاصة بالقادمن من اخلارج

 visitjordan.gov.jo
 لغايات التوثيق واحلصول على QR Code ولغايات املوافقة للقادمن برا 

احلاصلن على شهادة مطعوم معتمدة.

 ، سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وي  وزي���ر  دع��ا 
املواطنن املصرين  يف األردن ويعملون بشكل 
التسهيات  م���ن  االس���ت���ف���ادة  م��خ��ال��ف ض�����رورة 
امل��م��ل��ك��ة األردن��ي��ة  ال��ت��ي منحتها  واإلع����ف����اءات 
خ���ال ف��ت��رة ت��ص��وي��ب وت��ق��ن��ن األوض�����اع  لعدم 

تعرضهم للماحقة القانونية.
التمثيل  مكتب  م��ن  ت��ق��ري��ًرا  ال���وزي���ر،  تلقى 
ال���ع���م���ال���ي ب���ع���م���ان يف إط������ار م��ت��اب��ع��ت��ه أح�����وال 
العمالة املصرية يف دول العمل من خال غرفة 
العمالي  التمثيل  مبكاتب  امل��ن��ش��أة  العمليات 
ب��اخل��ارج ل��ل��رد ع��ل��ى أي اس��ت��ف��س��ارات، وت��ق��دمي 
ال���دع���م وامل���س���اع���دة ل��ه��م يف أي وق�����ت، خ��اص��ة 
ان��ت��ش��ار فيروس  ال��ف��ت��رة احل��رج��ة بعد  يف تلك 
»كورونا« حلفظ حقوق العمالة املصرية بدولة 
اإلج���راءات  بعض  من  تتأثر  قد  والتي  العمل، 
التي تتخذها بعض الدول يف هذا اخلصوص.

أوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من املكتب 
أن مجلس ال��وزراء األردن��ي قرار قوننة وتوفيق 
أوضاع العمالة غير األردنّية املخالفة ومعاجلة 
االخ��ت��االت امل��وج��ودة يف س��وق العمل األردن��ي 

من 4 يوليو إلي 2 سبتمبر 2021 .
رئيس  السيد  طلعت  العمالى  امللحق  وق��ال 
م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي ب��ع��م��ان : إن وزي���ر 
القرار  أن  أكد  العمل األردن��ي يوسف الشمالي 
املترتبة  امل��ال��ي��ة  األع���ب���اء  تخفيف  إل���ى  ي��ه��دف 
توفيق  على  وحتفيزهم  العمل  أص��ح��اب  على 
أوض�����اع ال��ع��م��ال��ة امل��خ��ال��ف��ة ل��دي��ه��م وال���ت���ي لم 
خال  عملها  تصاريح  جتديد  أو  بإصدار  تقم 
ال��ف��ت��رة ال��س��اب��ق��ة، وخ���اص���ة يف ض����وء ج��ائ��ح��ة 
ك��ورون��ا وق���رارات اإلغ��اق��ات لبعض القطاعات 

واألنشطة االقتصادية.
وأش�����������������ار امل������ل������ح������ق ال������ع������م������ال������ي إل�����������ي أن 
اإلعفاءات  تضمنت إعفاء أصحاب العمل من 
اإلضافية  واملبالغ  العمل  تصاريح  رس��وم  كافة 
املهنية  امل��ه��ارات  وتطوير  تنمية  )هيئة  لصالح 
وال��ت��ق��ن��ي��ة( ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر األردن���ي���ة امل��خ��ال��ف��ة 
إع���ف���اًء ك��ام��اً ع��ن ك��اف��ة ال��ف��ت��رات ال��س��اب��ق��ة يف 
االق��ت��ص��ادي��ة  واألن��ش��ط��ة  ال��ق��ط��اع��ات  مختلف 
غير  ال��ع��ام��ل  اس��ت��خ��دام  عند  وذل���ك  املختلفة، 
عمله  تصريح  جتديد  أو  م��رة(  )ألول  األردن���ي 
ع��ل��ى ن��ف��س ص��اح��ب ال��ع��م��ل أو االن��ت��ق��ال إل��ى 
ال���ق���ط���اع���ات  م����ن  آخ������ر يف أي  ص����اح����ب ع���م���ل 

واألنشطة االقتصادية املختلفة.
ك��م��ا ت��ض��م��ن��ت إع���ف���اء أص���ح���اب ال��ع��م��ل من 
غرامة التأخير عن عدم جتديد تصريح العمل 
املنتهية مدته أو االنتقال إلى صاحب عمل آخر 
االقتصادية  واألنشطة  القطاعات  م��ن  أي  يف 
من  األردن��ي��ة  غير  العمالة  وإع��ف��اء  املختلفة، 
إذن  يف  التأخير  غرامة  من  املقيدة  اجلنسيات 
اإلق��ام��ة ال��س��ن��وي امل��ن��ص��وص عليها يف ق��ان��ون 
اإلقامة وشؤون األجانب رقم )24( لسنة 1973 
وت��ع��دي��ات��ه، ألي ح��ال��ة إص���دار تصريح العمل 

خال فترة قوننة وتوفيق األوضاع.
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي طلعت 
رس��م تصريح  استيفاء  أن��ه سيتم  إل��ى  ال��س��ي��د، 
ال��ع��م��ل وامل��ب��ل��غ اإلض����ايف ال��ع��ام��ل غ��ي��ر األردن���ي 
عند استخدامه )ألول مرة( أو جتديد تصريح 
عمله ع��ل��ى ن��ف��س ص��اح��ب ال��ع��م��ل أو االن��ت��ق��ال 
القطاعات  آخ��ر يف مختلف  إل��ى صاحب عمل 
واألن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة ع��ن ال��س��ن��ة اجل��دي��دة 
ف���ق���ط ، ك���م���ا س��ي��ت��م اس���ت���ي���ف���اء رس������وم ط���واب���ع 
العمل  تصاريح  إص���دار  على  املترتبة  ال����واردات 
وبدل التدقيق كاماً عن السنة اجلديدة فقط.

وحدد وزير العمل األردن��ي إج��راءات املغادرة 
تضمن  حيث  األردن��ي��ة،  غير  للعمالة  النهائية 
ه��ذا اإلج���راء ع��ددًا من اإلع��ف��اءات وفقا لقرار 
مجلس ال��وزراء األردني وذلك بإعفاء العمالة 
غير األردنية الراغبة يف مغادرة أراضي اململكة 
ن���ه���ائ���ي���ًا )خ�������روج ب����ا ع�������ودة( م����ن ك���اف���ة رس����وم 
ت��ص��اري��ح ال��ع��م��ل مب���ا ف��ي��ه��ا امل��ب��ال��غ اإلض��اف��ي��ة 
املهنية  امل��ه��ارات  وتنمية  تطوير  )هيئة  لصالح 
ال������واردات املترتبة  وال��ت��ق��ن��ي��ة( ورس����وم ط��واب��ع 
عن  والغرامات  والبدالت  العمل  تصاريح  على 
تاريخ  حتى  عليهم  املترتبة  السابقة  الفترات 

مغادرتهم اململكة.
ك���ذل���ك إع���ف���اء ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر األردن����ي����ة من 
اجلنسيات املقيدة من غرامة التأخر يف جتديد 
إذن اإلقامة السنوي املنصوص عليها يف قانون 
اإلقامة وشؤون األجانب رقم )24( لسنة 1973 
الباد  مغادرة  فيها  يتم  حالة  ألي  وتعدياته، 

نهائيًا.
وال���س���م���اح ل��ل��ع��ام��ل غ��ي��ر األردن�������ي ال���راغ���ب 
مبغادرة الباد نهائيا )خروج با عودة( بصرف 
م��س��ت��ح��ق��ات��ه م���ن امل���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ض��م��ان 
رس��وم  ك��اف��ة  م��ن  وإع��ف��اءه  مباشرة  االجتماعي 
ت���ص���اري���ح ال��ع��م��ل وامل���ب���ال���غ اإلض���اف���ي���ة ورس����وم 
العمل  تصاريح  على  املترتبة  ال���واردات  طوابع 
والبدالت والغرامات السابقة، وأن تتم مغادرة 
ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر األردن���ي���ة وال���ت���ي اس��ت��ف��ادت من 
اإلع���ف���اءات األراض����ي األردن���ي���ة ق��ب��ل ت��اري��خ 31 
أكتوبر 2021، ويف حال عدم مغادرتهم األراضي 
األردن����ي����ة خ����ال ال���ف���ت���رة امل��م��ن��وح��ة ل��ه��م يتم 
الرجوع عليهم بكافة املبالغ التي مت إعفائهم 

منها خال فترة القوننة.
وحدد القرار آلية إبعاد العمالة غير األردنية 
امل��خ��ال��ف��ة ال��ت��ي ل��م ت��ق��وم ب��ت��ص��وي��ب أوض��اع��ه��ا 
خال الفترة التي أعلن عنها يف القرار لغاية 
ت��وف��ي��ق أوض����اع امل��خ��ال��ف��ن وس��ت��ك��ون إج����راءات 

اإلبعاد وفقا لإلجراءات التالية:
- بعد انتهاء فترة القوننة وتصويب األوضاع 
أن يتم إبعاد العمال غير األردنين من العمالة 
عن أراض��ي اململكة والتي يكون قد مضى مدة 
ثاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم 
ي��ق��وم��وا بتصويب أوض��اع��ه��م خ��ال فترة  ول��م 

قوننة وتوفيق األوضاع، وعلى أن يتم التنسيق 
وم��دي��ري��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة  ال��ع��م��ل  وزارة  ب��ن 
العام بهذا اخلصوص من خ��ال جلنة  األم��ن 
م��ش��ت��رك��ة ي��ش��ك��ل��ه��ا م���ع���ال���ي وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة، 
وإط����اق ح��م��ل��ة ش��ام��ل��ة ل��ض��ب��ط ال��ع��م��ال��ة غير 
األردن���ي���ة امل��خ��ال��ف��ة، ب��ع��د ف��ت��رة ق��ون��ن��ة وتوفيق 
إبعادها  لغايات  األردن��ي��ة،  العمالة غير  أوض��اع 

عن األراضي األردنية.
وسمح القرار  ألصحاب العمل:

- استكمال إجراءات إصدار تصاريح العمل 
املقيدة  اجلنسيات  م��ن  األردن��ي��ة  غير  للعمالة 
باإلقامة وغير املقيدة باإلقامة والتي تقدمت 
بطلبات لاستفادة من اإلعفاءات الواردة بهذا 
ف��ت��رة قوننة وتصويب األوض���اع،  ال��ق��رار خ��ال 
ل��ل��ح��ص��ول  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��خ��اط��ب��ة  ومت����ت 
من  العمل  ت��ص��اري��ح  إلص���دار  موافقتهم  على 
القوننة،  ف��ت��رة  ان��ت��ه��اء  ق��ب��ل  ال��ع��م��ل  وزارة  ق��ب��ل 
داخل  املختصة  اللجنة  موافقة  تكون  أن  على 
يستكمل  أن  وعلى  املفعول  سارية  العمل  وزارة 
إج������راءات إص�����دار ت��ص��ري��ح ال��ع��م��ل خ���ال م��دة 

سريان قرار اللجنة.
- ال ي��ش��ت��رط يف ح���ال ان��ت��ق��ال ال��ع��ام��ل غير 
األردن��ي إل��ى صاحب عمل آخ��ر احلصول على 
ب��راءة ذم��ة من صاحب العمل السابق يف حال 

انتهاء تصريح العمل أو الذي مت إلغاؤه.
-      السماح للعمالة غير األردنية احلاصلة 
ع��ل��ى م���غ���ادرة ن��ه��ائ��ي��ة وال زال����ت داخ����ل أراض���ي 
امل��م��ل��ك��ة األردن���ي���ة االس��ت��ف��ادة م��ن ق����رار قوننة 

وتصويب األوضاع.
مت  والذين  األردنية  غير  للعمالة  - السماح 
العمل  بالفرار من قبل صاحب  التبليغ عنهم 
السابق وال زالت داخل أراضي اململكة األردنية 
االس��ت��ف��ادة م��ن ق���رار ق��ون��ن��ة ت��ص��وي��ب األوض���اع 
دون موافقة صاحب العمل السابق شريطة أن 

يكون تصريح العمل منتهي أو مت إلغاؤه.
- إعفاء أصحاب العمل من إحضار ما يثبت 
اش��ت��راك ال��ع��م��ال غير األردن��ي��ن م��ن املؤسسة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ض��م��ان االج���ت���م���اع���ي خ�����ال ف��ت��رة 

القوننة وتوفيق األوضاع.
- ال��س��م��اح ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر األردن����ي����ة وال��ت��ي 
اس��ت��ف��ادت م���ن أي إع���ف���اءات س��اب��ق��ة وال زال���ت 
داخل الباد بإصدار تصاريح عمل واالستفادة 

من اإلعفاءات الواردة بهذا القرار.
- ال���س���م���اح ألص����ح����اب ال���ع���م���ل ب��اس��ت��خ��دام 
العمالة غير األردنية ألول مرة واملوجودة داخل 
أو منطقة العقبة االقتصادية  السوق األردن��ي 
اخلاصة لكافة اجلنسيات املقيدة وغير املقيدة 

ودون التقيد بالنسب.
الذين  من  األردنية  غير  للعمالة  السماح   -
ق����ام����وا ب���ص���رف م��س��ت��ح��ق��ات��ه��م م����ن ال��ض��م��ان 
االجتماعي ولم يغادروا الباد بإصدار تصاريح 

عمل.

سعفان: شهران لتصويب أوضاع العمالة المصرية
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تقريًرا  العاملة محمد سعفان  القوى  وزي��ر  تلقى 
م���ن م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ى وأوض������ح  ب����دء وزارة 
املوارد البشرية والتنمية االجتماعية السعودية  فى 
مهنة   263 م��ح��ددة  املهنى،  الفحص  م��ب��ادرة  تطبيق 
م��ت��ن��وع��ة  الب����د م���ن ح���ص���ول ال��ع��ام��ل��ن ف��ي��ه��ا على 
داخل  املهني(  )الفحص  مراكز  من  املهنية  الرخص 

اململكة .
وقال رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض: إن 
الوزارة حددت  خمس مراكز االختبارات فى )الرياض 
- الدمام - األحساء - جازان - رابغ ( ومتنح الرخصة 
مل���دة خ��م��س س��ن��وات ب��ع��د اج��ت��ي��از االخ��ت��ب��ارات وال��ت��ى 
مدتها  تبلغ  حيث  والعملى  النظرى  اجلانب  تشمل 
التراخيص  بدء منح هذه  دقيقة، موضحة   75 نحو 
للبدء  امل���ح���ددة  ل��ل��م��واع��ي��د  طبقا  ال���واف���دة  للعمالة 
وذلك  املهنية  الرخصة  على  احلصول  فى  اإلل��زام��ى 
بالنسبة للشركات العماقة 3000 عامل فأكثر، تبدأ 

اعتبارًا من 1 يوليو .
أم���ا ال��ش��رك��ات ال��ك��ب��ي��رة م��ن 500 ع��ام��ل إل���ى 2999 
املتوسطة  وال��ش��رك��ات   ،2021 سبتمبر   2 م��ن  ع��ام��ا، 
م��ن 2 نوفمبر 2021،  إل��ى 499 ع��ام��اً  م��ن 50 ع��ام��ا 
والشركات الصغيرة من 6 عمال إلى 49 عاماً من 2 
، والشركات املحدودة  من عامل واحد  نوفمبر 2021 

إلى خمس عمال من 3 يناير 2022.

الستار  أس��دل  4 سنوات  يقرب من  ما  بعد 
ف��ى قضايا  ب��ال��ب��راءة على 5 مصرين  وح��ك��م 
إليهم  املنسوبة  التهم  كيدية  ثبتت  اختاس 
بحكم محكمة االستئناف بالرياض باململكة 

العربية السعودية.
سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزي��ر  تلقى 
العمالى  التمثيل  مكتب  م��ن  ب��ذل��ك  ت��ق��ري��ر 
بالقنصلية  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع 
امللحق  فيه  أش���ار  ب��ال��ري��اض،  امل��ص��رى  العامة 
العمالى إلى أنه فى إطار تعليمات وزير القوى 
وأح��وال  مستحقات  متابعة  بضرورة  العاملة 
العمالة املصرية باململكة وتقدمي الدعم لهم  
للمكتب  تقدم  التقاضي،  مراحل  جميع  فى 
م��ن��دور،  عبدالفتاح  إب��راه��ي��م  محمد  م��ن  ك��ل 
وإب���راه���ي���م إس�����ام إب���راه���ي���م أح���م���د م��غ��رب��ى، 
إبراهيم عبدالسام راضى من أبناء  ومحمد 
الدقهلية  املنصورة-  ملركز  التابعة  شاوة  قرية 
وذلك إللغاء باغ الهروب  وإلغاء منع السفر 
واستكمال إج��راءات العودة ملصر،  وذلك بعد 
تأييد احلكم لصاحلهم بالبراءة من محكمة 

االستئناف بالرياض. 
لرفع  التنسيق  ح��ال��ي��ا  ي��ج��رى  إن���ه   وق����ال: 
قضية ت��ع��وي��ض ل��ه��م، ح��ي��ث إن��ه��م ق��ض��وا من 
عمرهم م��ا ي��ق��ارب األرب���ع س��ن��وات ف��ى قضايا 
اخ��ت��اس، ول��ك��ن احل��م��د هلل ظ��ه��رت ب��راءت��ه��م 
حيث  إل��ي��ه��م،  املنسوبة  التهم  كيدية  وثبتت 
ق��ض��ت م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف ال���ري���اض م��ؤخ��را 
بتأييد احلكم ببراءة كل من: محمد إبراهيم 
إبراهيم  إس��ام  وإبراهيم  مندور،  عبدالفتاح 
عبدالسام  إبراهيم  ومحمد  مغربى،  أحمد 
راض����ي، وم��ح��م��د م��خ��ت��ار ع��ب��دال��س��ام أح��م��د، 
وأح���م���د ع��ب��دال��س��م��ي��ع ب���رك���ة م���ن ك���ل ال��ت��ه��م 
املنسوبة لهم بعد أن وجه لهم  صاحب العمل 

املدعو »ن . ع . ا«، الذى ميلك إحدى املؤسسات 
بالرياض تهمة االختاس دون أى دليل مادى 
ضده   شكوى  بتقدمي  قاموا  بعدما  يدينهم، 
ملكتب العمل بالرياض نظرًا ملرور أربعة أشهر 
رواتبهم، واستمرت  ص����رف  دون  م��ت��واص��ل��ة 
أن قامت  إل���ى  ف��ب��راي��ر 2017   7 م��ن  ال��ق��ض��ي��ة 

املحكمة بتبرئتهم .
وق����ام امل��واط��ن��ون اخل��م��س ب��ت��ق��دمي الشكر 
املستمرة  رعايته  على  العاملة  ال��ق��وى  ل��وزي��ر 
ألب��ن��ائ��ه ال��ع��ام��ل��ن امل��ص��ري��ن ب���اخل���ارج، كما 
املتابعة  ع��ل��ى  ال��ع��ام  للقنصل  ال��ش��ك��ر  ق��دم��وا 
امل���س���ت���م���رة م���ن���ذ ب����داي����ة ال��ق��ض��ي��ة م����ن خ���ال 

املستشار القانونى  .

التمثيل  مكتب  من  تقريًرا  سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزي��ر  تلقى 
العمالى بالرياض فى إطار متابعته أحوال العمالة املصرية فى دول العمل 
من خال غرفة العمليات املنشأة مبكاتب التمثيل العمالى باخلارج للرد 

على أى استفسارات، وتقدمي الدعم واملساعدة لهم فى أى وقت.
وأوضح التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض 
أنه إنفاذا لتوجيهات خادم احلرمن الشريفن،  وفى إطار جهود حكومة 
آثار جائحة فيروس كورونا بدأت  العربية السعودية للتعامل مع  اململكة 
املديرية العامة للجوازات بتمديد صاحية اإلقامات وتأشيرات اخلروج 
تأشيرات  التمديد  ويشمل  اململكة،  خ��ارج  املوجودين  للمقيمن  وال��ع��ودة 
الزيارة للزائرين املوجودين خارج اململكة ليكون إلى تاريخ 31 يوليو 2021.

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض: إن التمديد يقتصر على 
الدول التى مت تعليق القدوم منها نتيجة تفشى فيروس كورونا ، واملعلنة 
باملقيمن حاملى  التمديد خاص  أن  إلى  2 فبراير 2021، مشيرا  بتاريخ 
تأشيرات الزيارة املوجودين فى الدول التى يتم تعليق القدوم منها نتيجة 
إلى  احلاجة  دون  آليا  سيكون  التمديد  ب��أن  علما  فيها،  الفيروس  تفشى 

مراجعة مقار إدارات اجلوازات ودون دفع أى رسوم أو مقابل مالى .
وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض عن أن هذا القرار يعتبر 
من أهم القرارات اإليجابية والتى ينتظرها كثير من العاملن املصرين 
تأشيرة  فترة  انتهاء  من  ويخشون  مبصر  حاليًا  واملتواجدين  بالسعودية 
اخلروج والعودة دون القدرة على العودة إلى اململكة العربية السعودية مما 
قد يعرضهم لفقدان عملهم باململكة واحلرمان من دخولها ملدة 3 سنوات. 
كما أنه يساعد العاملن املصرين بالسعودية واملتواجدين حاليًا مبصر 
اململكة وال يستطيعون  وه��م خ��ارج  اإلق��ام��ة  انتهاء  م��ن  وال��ذي��ن يخشون 

دخول اململكة بعد انتهاء إقامتهم.
وقال امللحق العمالى إن كل ذلك يساعد فى تخفيف الشكاوى الناجتة 
عن انتهاء تأشيرات أو إقامة العاملن  املصرين ورفض أصحاب األعمال 
جتديدها  للتهرب من مستحقاتهم املالية بدعوى أنهم غادروا اململكة ولم 

يعودوا.

بعد 4 سنوات.. براءة 5 مصريين 
فى قضايا اختالس كيدية

تمديد صالحية اإلقامات وتأشيرات الخروج 
تطبيق  مبادرة »الفحص والعودة للمقيمين الموجودين خارج السعودية

المهني« على ٢63 مهنة 



يوليو ٢٠٢١العمل

تحصيل مليون جنيه 
مستحقات 3 مصريين 

 تصريح للراغبين في العمل
 في موسم الحج من المقيمين

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن 
ل��ل��وزارة  ال��ت��اب��ع  العمالى  التمثيل  مكتب  جن��اح 
باململكة  بالرياض  املصرية  العامة  بالقنصلية 
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة ف����ى ت���س���وي���ة امل��س��ت��ح��ق��ات 
وهما  املنية  وافتهما  مصرين  املالية ملواطنن 
ت���ع���ذر ح��ص��ول��ه على  ال���ع���م���ل، وآخ�����ر  ع��ل��ى رأس 
مستحقاته وديا بإجمالى مليون و50 ألفا و516 

جنيها مصريا .
وك����ل����ف  ال����وزي����ر م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ى 
يعملون  عمال   3 مستحقات  مبتابعة  بالرياض 
لدى 3 شركات مقاوالت وبترول  بالرياض، وذلك 
املصرية  العمالة  إط��ار احلفاظ على حقوق  فى 
فى اخلارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وق���������ال امل����ل����ح����ق ال����ع����م����ال����ى أح�����م�����د رج����ائ����ى 
رئ���ي���س م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ى ب���ال���ري���اض، 
امل��ك��ت��ب  ق����ام بتحصيل  إن  ل��ل��وزي��ر  ت��ق��ري��ره  ف���ى 
والذى  م.م.أ  املصري«هيثم  مستحقات  املواطن 
واف���ت���ه امل��ن��ي��ة وه����و ع��ل��ى رأس ال��ع��م��ل ودي�����ا من 
يعمل  وك��ان  مبصر،  ورثته  إلى  وإرسالها  الشركة 

مراقب خطوط النفط بإحدى شركات .
كما قام املكتب بتحصيل مستحقات املواطن 
املصري«محمد.ع.م.أ« والذى كان يعمل مهندسا 
بإحدى شركات املقاوالت العامة بالرياض ووافته 
املنية وهو على رأس العمل فتم مخاطبة الشركة 
لتحصيل مستحقاته وقامت الشركة بتحويلها 
حتويل  ومت  بالرياض  املصرية  السفارة  حلساب 

املبلغ إلى ورثته مبصر.
إن   : العمالى  التمثيل  مكتب  رئ��ي��س   : وق���ال 
املكتب قام بتحصيل مستحقات املواطن املصرى 
»ب���ال.م.ع.ت« وال��ذى كان يعمل بشركة محدودة 
ل��ل��م��ق��اوالت ب��ال��ري��اض، ون��ظ��رًا ل��ت��ع��ذر التسوية 
الودية مع إدارة الشركة مت اللجوء إلى القضاء 
تنفيذ  ومت  باملستحقات،  ق��ض��ائ��ى  ح��ك��م  وص���در 
احلكم وصدر الشيك باملستحقات ومت مخاطبة 
م��ك��ت��ب ال��ع��م��ل حل���ص���ول ال��ع��ام��ل ع��ل��ى ت��أش��ي��رة 

خروج نهائى وعودته إلى أرض الوطن.
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ت��ل��ق��ى وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة محمد 
س���ع���ف���ان ت���ق���ري���ًرا م����ن م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل 
ال��ع��م��ال��ي 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 ال���س���ع���ودي���ة يف إط�����ار م��ت��اب��ع��ت��ه 
العمل  دول  يف  امل��ص��ري��ة  العمالة  أح���وال 
من خال غرفة العمليات املنشأة مبكاتب 
أي  على  للرد  باخلارج  العمالي  التمثيل 
ال��دع��م واملساعدة  اس��ت��ف��س��ارات، وت��ق��دمي 

لهم يف أي وقت.
وأوض����ح ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي ت��ل��ق��اه ال��وزي��ر 
ال��ب��ش��ري��ة  امل��������وارد  وزارة  امل���ك���ت���ب أن  م����ن 
أص��درت  باململكة  االجتماعية  والتنمية 
ل���ل���راغ���ب���ن يف ال���ع���م���ل يف م��وس��م  ق��������رارًا 
السعودين  من  املقدسة  بالشعائر  احلج 
واملقيمن باستخراج تصريح عمل )أجير 

احلج( عبر برنامج أجير.
رج��ائ��ي،  أح��م��د  العمالى  امللحق  وق���ال 
رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: 
إن الوزارة تتيح لهذا العام خدمة تصريح 
العمل ملوسم احلج، حيث يتيح التصريح 
ل���ل���م���ن���ش���آت ال���ع���ام���ل���ة يف م����وس����م احل���ج 
إمكانية إصدار تصاريح للعاملن لديها 
يف املشاعر املقدسة وتوظيف السعودين 
وال������واف������دي������ن ب���ش���ك���ل م����ؤق����ت ل��ت��غ��ط��ي��ة 

احتياجهم خال املوسم.
وش�������ددت  ال��������وزارة ع��ل��ى ض������رورة ت��وف��ر 
بكوفيد  اخل��اص��ة  الصحية  االش��ت��راط��ات 
19 للراغبن يف العمل ملوسم احلج, حيث 
فئات  أو ضمن  أن يكون محصًنا  يشترط 
املحصنن )محصن جرعة أولى - محصن 
ج��رع��ت��ن -م��ح��ص��ن م��ت��ع��ايف( إض��اف��ة إل��ى 

خلو املتقدم من األمراض املزمنة.
ي���ذك���ر أن ب���رن���ام���ج أج���ي���ر ي��س��ع��ى إل��ى 
ت��ع��زي��ز امل���رون���ة واحل���رك���ي���ة ف��ي��م��ا يتعلق 
ب��ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة يف ال���س���وق ال��س��ع��ودي 
ورف��ع  امل��ن��ش��آت  اح��ت��ي��اج  ذل���ك لتغطية  و 
إن��ت��اج��ي��ة وف��اع��ل��ي��ة األي�����دي ال��ع��ام��ل��ة يف 
إل��ى تقدمي حلول مرنة  ال��س��وق، ويهدف 
داخ��ل  املعرفة  ألص��ح��اب األع��م��ال، ونقل 
سوق العمل السعودي، إلى جانب تقليل 
االع���ت���م���اد ع��ل��ى االس���ت���ق���دام اخل���ارج���ي، 
إلى رفع مستوى كفاءة وإنتاجية  إضافة 

القوى العاملة.
ومي���ك���ن ل��ص��اح��ب ال��ع��م��ل أو األف�����راد 
املؤقت  والعمل  العمل  تصريح  استخراج 
إلكترونيًا بشكل سهل وسريع عن طريق 
التالي:  الرابط  اإللكترونية عبر  البوابة 
https://www.ajeer.com.sa/(

. )login
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تحصيل 347 ألف جنيه مستحقات شكاوى المصريين
أع����ل����ن وزي�������ر ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة م��ح��م��د 
س��ع��ف��ان جن����اح م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ى 
املصرية  العامة  بالقنصلية  للوزارة  التابع 
ب���ج���دة ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال���س���ع���ودي���ة فى 
تسوية مستحقات شكاوى املصرين الذين 
ت��ق��دم��وا ب��ه��ا خ����ال أب���ري���ل امل���اض���ى، وب��ل��غ 
و 256  أل��ف��ًا  م��ا مت حتصيله 347  إج��م��ال��ى 

جنيها مصريا تقريبا.
وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن شهر 
التمثيل  رئ��ي��س مكتب  م��ن  امل��اض��ى  أب��ري��ل 
وليد عبد الرازق، وامللحق العمالى باملكتب 
عبد احلليم محمود أن عدد فرص العمل 
منها  عمل  فرصة   1700 توفيرها  مت  التى 
1500 ف��رص��ة ع��م��ل مت ت��وف��ي��ره��ا ب��ال��داخ��ل 
ال��ت��ى مت  ال��ع��م��ل  ، و200 ع��ق��د وت���أش���ي���رات 

اعتمادها.
وقد بلغ عدد الشكاوى املقدمة للمكتب 
منها  ش��ك��وى   250 ت��س��وي��ة  مت  ش��ك��وى   252
للعمال املصرين بالطرق الودية، ومازالت 
ه���ن���اك ش���ك���وت���ان ق��ي��د ال��ب��ح��ث وال����دراس����ة، 
زي��ارات  و4  استشارة،  املكتب 5000  قدم  كما 
املعنية حلل  ب��اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة  خ��اص��ة 
م��ش��اك��ل ال��ع��م��ال مب��ك��ات��ب ال��ع��م��ل، وزي�����ارة 

ميدانية للمنشآت وأصحاب األعمال . 

جدة :

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  ب��دأت   
ق��رار  تطبيق  ف��ى  السعودية  العربية  باململكة 
حظر العمل حتت أشعة الشمس على جميع 
منشآت القطاع اخل��اص م��ن  15 يونيو 2021 
م���ن ال��س��اع��ة 12 ظ��ه��را إل���ى ال��س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة 
مساء، ويستمر سريانه حتى 15 سبتمبر 2021 
، وذلك حرصا على سامة وصحة العاملن، 
وجتنبهم ما قد يسببه العمل فى هذه الفترة 
من التعرض ألشعة الشمس املباشرة وما قد 
الصحة  على  سلبية  تأثيرات  م��ن  عنها  ينتج 
م��ث��ل ال��ت��ع��رض ل��ض��رب��ة ال��ش��م��س أو اإلج��ه��اد 

احلرارى .
سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزي��ر  تلقى 
العمالى  التمثيل  مكتب  م��ن  ب��ذل��ك  ت��ق��ري��را 
املصرية  بالقنصلية  العامة  ل��ل��وزارة  ال��ت��اب��ع 
ب����ج����دة، أش�������ار ف���ي���ه امل���ل���ح���ق ال���ع���م���ال���ى ول��ي��د 
ع��ب��د ال������رازق أح���م���د رئ���ي���س م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل 
العمالى بجدة  إلى أن وزارة العمل السعودية 
العمل  ساعات  لتنظيم  العمل  دعت أصحاب 
للمساهمة  القرار  ومراعاة ما نص عليه هذا 
ف����ى ح���م���اي���ة س���ام���ة وص���ح���ة ال���ع���ام���ل���ن م��ن 

املخاطر املصاحبة للتعرض للشمس .

حظر العمل من ١٢ 
ظهرًا للثالثة عصرًا حتى 

١5 سبتمبر المقبل
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شركات »وهمية« تروّج لفرص 
عمل بـ »تأشيرة حرّة«

 تلقى م��ح��م��د س��ع��ف��ان وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ت��ق��ري��ًرا م��ن مكتب 
بأبو ظبى بدولة  املصرية  بالسفارة  للوزارة  التابع  العمالى  التمثيل 
اإلمارات العربية املتحدة، كشفت فيه امللحق العمالى حنان شاهن 
رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى عن أن وزارة املوارد البشرية 
والتوطن باإلمارات حذرت من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى 
أى منشأة داعية ملتقى عروض العمل بالدولة إلى مراجعتها للتأكد 

من صحة العقود.
بأبوظبى كشف  العمالى  التمثيل  تقريرا من مكتب  الوزير  تلقى 
فيه عن  أن مواقع التواصل االجتماعى شهدت خال اآلونة األخيرة 
شركات  أس��م��اء  حتمل  امل��ص��در«  »مجهولة  حلسابات  واس��ع��ًا  ان��ت��ش��ارًا 
الستقدام عمالة من خارج الدولة، وتروج الستصدار تأشيرات دخول 
للدولة، ما بن إقامات حرة واستثمار وسياحة، ملدد تتراوح ما بن عام 
إلى ثاثة أعوام لالتحاق بآالف فرص العمل الشاغرة فى قطاعات 
وأغلبها فى  ال��دول��ة،  إم���ارات  بالقطاع اخل��اص فى مختلف  متنوعة 

إمارتى أبوظبى ودبى.
وأكدت وزارة املوارد البشرية والتوطن من خطورة العمل بتأشيرة 
ع��روض  ال��ذي��ن يتلقون  داع��ي��ة األش��خ��اص  أى منشأة  ل��دى  سياحية 
عمل سواًء من خارج الدولة أو خارجها لدى أى من منشآت القطاع 

اخلاص إلى مراجعتها للتأكد من صحة العروض والعقود.
وأض��اف��ت أن أذون����ات ال��دخ��ول ب��غ��رض ال��س��ي��اح��ة أو ال���زي���ارة التى 
تصدر عن طريق شركات الطيران القائمة والفنادق ووكاالت السفر 
املرخصة فى الدولة ال تعطى حاملها احلق فى العمل داخل الدولة، 

فإنه  زي���ارة،  أو  بتأشيرة سياحة  ال��دول��ة  دخ��ول  بعد  وف��ى حالة عمل 
العمل  صاحب  وُيعد  ال��دول��ة،  عن  واإلب��ع��اد  كبيرة  لغرامات  يتعرض 
التوظيف  عملية  مصروفات  دف��ع  ع��ن  امل��س��ؤول  الشخص  )الكفيل( 

مبوجب قانون العمل بالدولة .
ودعت الوزارة الباحثن عن فرص عمل بالدولة إلى التأكد من أن 
قانونًا من  وقائمة  وج��ود  لها  التى تعرض فرصًا وظيفية،  الشركات 
فى  والعربية  اإلجنليزية  باللغتن  الشركة  اس��م  ع��ن  البحث  خ��ال 
الشركة،  بيانات  الوطني، واحلصول على  السجل االقتصادى  موقع 
ل��ل��رد على أى استفسارات  ال����وزارة  ال��ت��واص��ل م��ع  إم��ك��ان  إل��ى  مشيرة 
ال��ه��ات��ف: 0097168027666  ع��ب��ر  وال��ت��وظ��ي��ف،  ال��ع��م��ل  ت��خ��ص ع��ق��ود 
خدمة  أو   ask@mohre.gov.ae  اإلل��ك��ت��رون��ى ال��ب��ري��د  ع��ب��ر  أو 

املحادثة الفورية.
وأكدت وزارة املوارد البشرية والتوطن عدم وجود ما يسمى »تأشيرة 
عمل حرة« متكن الشخص من العمل، وأن هذا النوع من التأشيرات 

مختلق وكاذب.
وتابعت أن املفترض أن يعمل املوظف لدى كفيله أو صاحب العمل 
الكفيل  أن يعطى  ول��ك��ن ه��ن��اك إمكانية  ال��ت��أش��ي��رة،  ل��ه  ال���ذى أص���در 
العامل تصريحًا للعمل لدى صاحب عمل آخر بعد موافقة الوزارة، 

أما التأشيرة احلرة فا وجود لها.
وشرحت أنه ال ميكن إمتام إج��راءات تأشيرة اإلقامة ألى شخص 
الي��زال خ��ارج اإلم���ارات، إذ الب��د من دخوله إل��ى ال��دول��ة مبوجب إذن 
دخول ساٍر، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة اإلقامة.

اإلمارات:

بالسفارة  للوزارة  التابع  العمالى  التمثيل  مكتب  من  تقريًرا  العاملة  القوى  وزي��ر  تلقى 
املصرية بأبوظبى بدولة اإلمارات العربية املتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة املصرية 
فى دول العمل من خال غرفة العمليات املنشأة مبكاتب التمثيل العمالى باخلارج للرد على 

أى استفسارات، وتقدمي الدعم واملساعدة لهم فى أى وقت.
وأوض����ح  ال��ت��ق��ري��ر ال���ذى ت��ل��ق��اه ال��وزي��ر م��ن مكتب التمثيل ال��ع��م��ال��ى ب��أب��وظ��ب��ى خ��ط��وات 
جت��دي��د ت��ص��اري��ح اإلق��ام��ة ف��ى اإلم����ارات عبر امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ى للهيئة االحت��ادي��ة للهوية 

.ICA UAE eChannels أو التطبيق الذكى www.ica.gov.ae  واجلنسية
للهوية واجلنسية حددت خطوات جتديد  الهيئة االحتادية  إن   : العمالى  امللحق  وقالت 
www.ica.gov.ae أو  اإللكترونى  موقعها  عبر  وذل��ك  اإلم����ارات،  ف��ى  اإلق��ام��ة  تصاريح 
التسجيل  فى  تتمثل  اخلطوات  أن  موضحة   ،ICA UAE eChannels الذكى  التطبيق 
التسجيل  ح��ال  فى  اإللكترونية  للخدمات  الدخول  أو  الرقمية(  )الهوية  احلساب  وإنشاء 
البيانات  ومراجعة  الطلب  وتقدمي  إق��ام��ة،  تصريح  إص��دار  جتديد  خدمة  واختيار  املسبق، 

املسترجعة وحتديثها وتسديد الرسوم.
جواز  وتسليم  الهوية،  بطاقة  لتجديد  طلب  فى تقدمي  التسجيل  خطوات  تتمثل   كما 
السفر لشركة التوصيل املعتمدة، ووضع ملصق اإلقامة على جواز السفر وتوصيل اجلواز 

عن طريق شركة التوصيل املعتمد.

..و تحدد خطوات 
تجديد تصريح 

اإلقامة إلكترونيا 
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ال��ق��وى  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ع��م��ال��ى  التمثيل  ق���ام مكتب 
بزيارة  إيطاليا  مبيانو-  املصرية  بالقنصلية  العاملة 
املصرية  اجلالية  خدمة  فى  املتخصصة  املكاتب   ألحد 
املشاكل  على  للوقوف  وذل��ك  ميانو،  مبدينة  بايطاليا 
وزي��ر  لتوجيهات  تنفيذا  املصرية  اجلالية  ت��واج��ه  التى 
القوى العاملة محمد سعفان بعقد لقاءات مع اجلالية 
أوال  مشاكلهم  وح��ل  للتواصل  العمل  مب��واق��ع  املصرية 

بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.
تلقى وزير القوى العاملة تقريرا من امللحق العمالى 
مبيانو،  العمالى  التمثيل  مكتب  رئيس  ع��م��ران  ع��زت 
أش��ار فيه إل��ى أن��ه التقى فى إط��ار زي��ارات��ه امليدانية مع 
تعمل فى مجال خدمة اجلالية  التى  املصرية  العمالة 
امل���ص���ري���ة وذل�����ك ل���ل���وق���وف ع��ل��ى امل���ش���اك���ل ال���ت���ى ت��واج��ه 
على  االط��اع  ومت  املعلومات  ولتبادل  املصرية  اجلالية 
إطار  وذل��ك فى  والعمل على ح��ل،  املشاكل  تلك  معظم 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ح���ق���وق ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة ف���ى اخل����ارج 

ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أوال بأول.
ومت التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، 
ومت ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ي��ه��م ب����أن م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ى 
ب��ال��ت��ل��ي��ف��ون الشخصى  ت���زوي���ده���م   ف���ى خ��دم��ت��ه��م، ومت 

للمستشار العمالى .

سعفان يتابع أحوال المصريين بميالنو وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

أسرة »الشحات« المتوفى 
تستحق مكافأة تدفع 

لمرة واحدة
أص����در وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان 
ل��وزارة  العمالى  التابع  التمثيل  ملكتب  تعليمات 
ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة امل��ص��ري��ة مب��ي��ان��و 
ببحث طلب زوجة املواطن املرحوم »الشحات.م.م« 
ومساعدتها   2020 أبريل   3 فى  بإيطاليا  املتوفى 
لدى  تأمينية  مستحقات  لزوجها  هل  معرفة  فى 

هيئة التأمينات اإليطالية من عدمه .
أشار  العمالى  امللحق  من  تقريرا  الوزير  تلقى 
هيئة  التواصل مع  ال���ف���ور  ع��ل��ى  مت  أن���ه  إل���ى  ف���ى 
ال��ت��أم��ي��ن��ات اإلي��ط��ال��ي��ة »األن����ب����س«، وب��ح��ث امل��ل��ف 
التأمينى للمواطن املتويف، وأظهر البحث أن حرم 
معاشًا  يستحقون  ال  األط��ف��ال  وجنليها  امل��رح��وم 
ل���ع���دم ال���ت���زام زوج���ه���ا امل��ت��وف��ى ب���س���داد األق���س���اط 

املطلوبة خصوصا فى آخر خمس سنوات.
وأوضح أنه نظرا ألن  املتوفى مؤمن عليه بعد 
ع���ام 1996  ف��أس��رت��ه ت��س��ت��ح��ق م��ك��اف��أة ت��دف��ع مل��رة 

واحدة.   
القنصل  توجيهات  على  ب��ن��اء  املكتب  ق��ام  وق��د 
ال����ع����ام مب���ي���ان���و ب���ال���ت���واص���ل م����ع زوج������ة امل��ت��وف��ى 
وإرش���اده���ا ب��امل��س��ت��ن��دات امل��ط��ل��وب��ة وع��م��ل تفويض 

وذلك لصرف املكافأة.

أص����در وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة محمد 
سعفان تعليمات ملكتب التمثيل العمالى 
التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية 
طلب  ببحث  إيطاليا  مبيانو-  املصرية 
محافظة  م���ن  .ج.ي«  »ع��ال��ي��ه  امل���واط���ن���ة 
هل  معرفة  فى  املساعدة  تطلب  القاهرة 
ي��ح��ق ل��ه��ا وألوالده��������ا األط����ف����ال م��ع��اش 
ع����ن زوج����ه����ا »م����ح����م����د.ع.ع« وت����وف����ى ف��ى 
عمل  أن  ل��ه  سبق  حيث   ،2021 يناير   23
بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات 

ل�  »األنبس«.
وق������ال ال�����وزي�����ر: إن امل���ل���ح���ق ال��ع��م��ال��ى 
مب��ي��ان��و ق����ام ب��ال��ت��ح��رك ال����ف����ورى ل��دى 

هيئة التأمينات اإليطالية للوقوف على 
ملعاش  املذكورم  املواطنة  استحقاق  مدى 
، وبالبحث فى  أو لتعويض دفعة واح��دة 
م��ل��ف امل���واط���ن أت���ض���ح أن����ه ك����ان م��ل��ت��زم��ا 
عمله  أثناء  التأمينية  األق��س��اط  بسداد 
وأن السيدة وجنليها األطفال يستحقون 

معاشا كاما.
وق����ام م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ى ب��ن��اًء 
سريع  أبو  إيهاب  السفير  توجيهات  على 
ب��ال��ت��واص��ل مع  ال��ع��ام مب��ي��ان��و  القنصل 
باملستندات  وإب��اغ��ه��ا  ال��ش��ك��وى  صاحبة 
لتحويله  ف���ورا  امل��ع��اش  ل��ص��رف  املطلوبة 

حلسابها البنكى بالقاهرة .

مساعدة أسرة مصرى
 فى حصولها على معاشه 

ايطاليا :
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..و يتابع مستحقات الشاب المصرى الذى 
لقى حتفه  فى حادث انقالب دراجة نارية  

حل مشكلة 4 عمال 
وعودتهم لعملهم بالدوحة

»سعفان« يتابع حادث 
اقتحام سيارة محل أقمشة 

يعمل به مصرى 

الكويت : قطر :

 ي�����ت�����اب�����ع وزي�����������ر ال�������ق�������وى ال�����ع�����ام�����ل�����ة م���ح���م���د 
س���ع���ف���ان م��س��ت��ح��ق��ات ال����ش����اب امل����ص����رى امل��ت��وف��ى 
»إس����م����اع����ي����ل.م.ل« ال����ذى ل��ق��ى ح��ت��ف��ه ف���ى ح���ادث 
مبحافظة  كارماتى  مبدينة  نارية  دراج��ة  انقاب 

الكومو مبيانو .
الفور مبجرد علمه  الوزير قد وجه على  وك��ان 
للوزارة  التابع  العمالى  التمثيل  مكتب  باحلادث 
بسرعة  إيطاليا   - مبيانو  املصرية  بالقنصلية 
املتوفى  جثمان  بنقل  اخلاصة  اإلج���راءات  إنهاء 
القانونية حلفظ مستحقاته  واتخاذ اإلج��راءات 
ل�����دى ص���اح���ب ال���ع���م���ل، وت����ق����دمي واج������ب ال���ع���زاء 

لشقيق املتوفى.

م���ن  امللحق  ع���اج���ا  ت���ق���ري���را  ال����وزي����ر   وتلقى 
رئ���ي���س م��ك��ت��ب التمثيل  ال��ع��م��ال��ى ع����زت ع���م���ران 
العمالى مبيانو أشار فيه إلى أن الشاب املتوفى 
الدقهلية،  أج��ا مبحافظة  م��ن مركز  ف��ى احل���ادث 
وي����ق����وم امل���ك���ت���ب ح���ال���ي���ا مب���ت���اب���ع���ة م��س��ت��ح��ق��ات��ه، 
والبحث عن ملفه التأمينى لدى هيئة التأمينات 

اإليطالية )األنبس( .
واج��ب  بتقدمي  مبيانو  العمالى  امللحق  وق��ام 
العاملة محمد سعفان  القوى  وزير  باسم  العزاء 
لشقيق املتويف، كما مت إباغ عزاء السفير إيهاب 
أبو سريع القنصل العام مبيانو، ومكتب التمثيل 

العمالى مؤكدا أن املكتب دائما فى خدمتهم .

التمثيل  مكتب  أن  ال��ع��ام��ل��ة،  ال��ق��وى  وزي���ر  س��ع��ف��ان  أعلن محمد 
قطر،  بدولة  ال��دوح��ة  يف  املصرية  بالسفارة  ل��ل��وزارة  التابع  العمالي 
جنح يف تسوية مشكلة 4 عمال مصرين غ��ادروا دول��ة قطر لقضاء 
إجازتهم فى مصر قبل 29 نوفمبر 2020    ولكنهم لم يتمكنوا من 
احلصول على تصاريح العودة االستثنائية الازمة للعودة إلى قطر 
بتقدمي طلبات إلص���دار تصاريح  ج��ه��ات عملهم  ق��ي��ام  م��ن  ب��ال��رغ��م 

العودة املطلوبة.
 وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالدوحة مبتابعة 
مشكلة هؤالء العمال ، وذلك فى إطار احلفاظ على حقوق العمالة 
املصرية فى اخلارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل 

مشاكلها أول بأول.
رئيس  فتحي  خ��ال��د  العمالي  امللحق  م��ن  ت��ق��ري��ًرا  ال��وزي��ر  وتلقى 
ومن  املكتب  أن  إل��ي  فيه  أش���ار  ب��ال��دوح��ة،  العمالي  التمثيل  مكتب 
خال القسم القنصلي بالسفارة املصرية بالدوحة مبخاطبة وزارة 
جهات  القنصلية«  مخاطبة  ال��ش��ؤون  »إدارة  ال��ق��ط��ري��ة  اخل��ارج��ي��ة 
العمال،  لعودة هؤالء  الازمة  العودة  االختصاص إلصدار تصاريح 
، و«عيد. م. ع« ويعمل  ذ«  ويعمل مبهنة محاسب  وه��م: »فتحى .ت. 
وجميعهم   ، ف���ورم���ان  مبهنة  وي��ع��م��ل  .م«  .ح  و«ن���اج���ى   ، جن���ار  مبهنة 

يعملون لدى  شركات مقاوالت.
وقال امللحق العمالي أنه متت االستجابة ومت حل مشكلة هؤالء 
إلى  ال��ع��ودة  ال��ع��ودة حتى يتمكنوا من  العمال ص��درت لهم تصاريح 
أعمالهم فى دولة قطر ، وقد تسلم العمال تصاريح العودة اخلاصة 

بهم.
فى إطار تعليمات  الوزير  مبتابعة أحوال العمالة املصرية الوافدة 
والعمل على حل مشاكلهم . وفى ضوء الشكوى الواردة ملكتب التمثيل 
العمالى بالدوحة من خال الواتس آب ألحد العمال املصرين الذي 
غادر دولة قطر لقضاء اجازته فى مصر قبل 2020/11/29  ولكنه لم 
يتمكن من احلصول على تصريح العودة االستثنائي الازم للعودة 
إلى قطر بالرغم من قيام جهة عمله بتقدمي طلب إصدار تصريح 

العودة املطلوب.
كما مت حل مشكلة املواطن »هيثم . م. ع« ويعمل فى مركز الرخام 
إلى  ال��ع��ودة  ب��إص��دار تصريح  باالستجابة  ب��ائ��ع،  واجل��ران��ي��ت مبهنة 

عمله فى دولة قطر.

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات فورية ملكتب 
التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة املصرية بدولة الكويت 
مبتابعة حادث تعرض املواطن املصرى عبدالنبى دشناوى محمد 
قامت  الكويت، حيث  ف��ى  أقمشة  م��ول  ف��ى  يعمل  ال��ذى  محمود 

س��ي��ارة ي��ق��وده��ا ش��اب م��ن جنسية 
آس����ي����وي����ة ب���اق���ت���ح���ام امل���ح���ل مم��ا 
ت��ل��ف��ي��ات ج��س��ي��م��ة باملحل  أح����دث 
وب����ع����ض اإلص�����اب�����ات ال��س��ط��ح��ي��ة 
للمواطن الذى يعمل بائعا داخل 
مول العاملية مبحافظة اجلهراء.

وأوض��������ح ه���ي���ث���م س���ع���د ال���دي���ن 
امل���ت���ح���دث ال���رس���م���ى وامل���س���ت���ش���ار 
اإلع��ام��ى ل���وزارة ال��ق��وى العاملة 
أن ال����وزي����ر ي��ط��م��ئ��ن ع���ل���ى ح��ال��ة 
إب���اغ���ه  ومت  امل�����ص�����رى  امل�����واط�����ن 
العاجل من  بالشفاء  له  متنياتنا 

اإلصابات السطحية .
تلقى تقريرا  الوزير  إن   : وق��ال 

ع��اج��ا م��ن امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ى أحمد 
مت  أن��ه  إل��ى  فيه  أش��ار  بالكويت،  العمالى  املكتب  رئيس  إبراهيم 
احلصول على بيانات عن املصرى املصاب، ويعمل عاما فى مول 
العاملية فى الكويت منذ ما يقرب من 35 عاما ومت  التواصل مع 

ابن أخوه واالطمئنان عليه .
وأشار إلى أنه مت على الفور انتقلت اجلهات املعنية إلى موقع 
احل��ادث ومت حترير  محضر باحلادث حتت رقم 2021/84 مرور 
ال��س��ي��ارة وه��و ه��ن��دى اجلنسية،  ق��ائ��د  اجل��ه��راء، وحتفظت على 
ويخضع للتحقيق اآلن للتعرف على أسباب ومابسات احلادث 

والوقوف على ما إذا كان باخلطأ أم متعمدا.
إن��ه توجد لديه شكوك بأن  املواطن املصرى  ق��ال  وم��ن جانبه 

احلادث مدبر أو بدافع االنتقام.79

عبدالنبى دشناوى

املصرى املتوفى )اسماعيل(
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تحقيق : انتصار سليمان 

لم تكن مشكلة الطفلة مارىل التى رفضتها إحدى املدارس الخاصة - شعرها الكريىل - 
املشكلة الوحيدة التى تواجه أولياء األمور عند التقديم للمدارس .. خالل الفرتة من شهر 

مارس إىل يونيو من كل عام والذى يطلق عليه موسم التقديم والتحويل للمدارس من أهم 
الفرتات التى تواجه األسر املصرية بمشاكل معقدة، ترتفع فيها صيحاتهم واستغاثتهم 

دون مجيب.
ففى الوقت الذى من املتوقع فيه أن تختار األسرة مدرسة من بني مدارس كثرية لغات 

وعربى، خاصة وتجريبية ومتميزة وحكومية، دولية ومحلية متخصصة نجد املدارس 
تحدد لنفسها شروطا ومعايري، تضع وىل األمر فى حرية من أمره.

السطور القادمة تتعرض فيها »العمل« ألهم مشاكل تقديم األبناء للمدارس، واملعايري 
املطلوبة الختيار املدارس املناسبة لألبناء.

املعايري الجيدة الختيار مدارس األبناء

  التنمر .. السن أهم مشاكل التقديم للمدارس
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 منتصف الشهر املاضى اشتعلت مواقع التواصل االجتماعى مبشكلة 
قائلة »شعرها  الراهبات  م��دارس  إح��دى  التى رفضتها  » مارلي«  الطفلة 
»املدرسة  ب�  االجتماعى  التواصل  مواقع  رواد  ووصفها  حلو«  مش  شكله 
أن��ه��ا كمدرسة  امل��درس��ة  وأوض��ح��ت  بينهم  التصالح  ول��ك��ن مت  امل��ت��ن��م��رة«، 
بالشعر  متعلق  األم��ر  وليس  وتهذيبه،  الشعر  تصفيف  تقصد  راه��ب��ات 
الكيرلى أو شكل البنت.. ولم تكن هذه هى املشكلة الوحيدة التى تواجه 

أولياء األمور عند التقدمي للمدارس.
مدارس متنمرة

بهذه  خاصا  ليس  التنمر  أن  يبدو    - منزل  رب��ة   - عطية  م��روة  تقول 
املدرسة فقط، وإمنا عادة املدارس كلها، فعندما تختار املدارس األطفال 
امل��درس��ة -  على أس��اس اختبار ل��أرق��ام واحل���روف - فهذا يعد تنمرا من 
فالطفل يلتحق باملدرسة ليتعلم، وليس من املنطقى أن يدخل املدرسة 
يحمل  يكون  أن  امل��درس��ة  تشترط  وعندما   .. األف��ض��ل  وتختار  لتختبره 
أليس من حق   - ال��وال��دان مؤهالت عليا فهذا تنمر - من وجهة نظرى 
على  تنمر  وهناك  ألبنائهم،  أفضل  مستقبل  اختيار  التعليم  متوسطى 
مستوى الذكاء واللباقة وشكل الطفل، هذا بخالف شروط كثيرة تضعها 
مثل  مستحيل،  وتقريبا  صعبا  أم��را  بها  االلتحاق  م��ن  جتعل  امل���دارس، 
أوال،  امل��درس��ة  بنفس  ك��الس  البيبى  بفصول  االل��ت��ح��اق  السكنى،  امل��رب��ع 

التبرع اإلجبارى مببلغ يوازى مصروفات املدرسة...
موسم التكاثر

وتسخر املهندسة مى صالح - وزارة الزراعة - من حتديد 
سن الطفل فى أكتوبر من كل عام مؤكدة أن 
مواليد شهر يونيو ويوليو 

وأغ��������س��������ط��������س 
وسبتمبر هم األس��وأ حظا، نظرا 

ألن سنهم وقت دخول املدارس هو خمسة شهور إال 
شهرين أو ثالثة، وهو سن محير جدا وأغلب املدارس ال تقبل به، لذا 

أكتوبر ونوفمبر وديسمبر فقط  التكاثر فى  من األفضل حتديد موسم 
لتناسب دخول املدارس.

 أضافت من خالل جتربتى مع ابنى خمس سنوات وشهر هو سن غير 
ن��ظ��ر  م���دارس اللغات وال��راه��ب��ات وح��ت��ى التجريبى  مناسبة م��ن وج��ه��ة 
املتميز التى تشترط سنا كبيرة تبدأ من خمس سنوات و11 شهرا، وينتهى 
عند اخلمس سنوات وثالثة شهور، وبالتالى ابنى خارج حساباتهم، األمر 
الذى يفرض على االختيار بني مدارس أقل من املستوى أو ذات مصروفات 

عالية جدا وهو أمر يفوق قدرتى املالية .
عرض وطلب

ومن جانبها أوضحت  نيللى فتحى جرجس - مديرة مدرسة خاصة 
- أن األمر عرض وطلب، كثافة الفصول محدودة وفقا لتعليمات وزارة 
ت��زداد سنويا، لذا تضع كل مدرسة  املتقدمني  وأع��داد  والتعليم،  التربية 
معايير خاصة بها، تختار على أساسها من بني الطالب املتقدمني، من 
ذك��اء الطفل ووعيه - مع بعض أساسيات  أهمها اختبار بسيط ملستوى 
التعليم - مثل األرقام والصور والكلمات البسيطة، واملستوى االجتماعى 

والثقافى لأسرة كنوع من التقارب الفكرى واالجتماعى بني الطالب.
أض��اف��ت : م��ع س��ن��وات اخل��ب��رة تتعلم امل��درس��ة م��ن أخطائها وح��ت��ى ال 
األب  ح��ض��ور  تشترط  وخ��الف��ات��ه��م،  واألم  األب  مشاكل  ب��ني  فريسة  نقع 
ب��امل��درس��ة واالل��ت��زام  اب��ن��ه  ال��ت��ح��اق   ف��ى املقابلة ك��ن��وع م��ن موافقته على 

مبصروفاتها ومتطلباتها، وبالتالى ال نقبل أبناء املطلقات جتنبا ملشاكل 
عديدة، موضحة أن العبرة فى اختيار األطفال كبار السن، هو أن فرصهم 
ضعيفة العام التالى، حيث اشترط القانون سن الست سنوات لاللتحاق 
ب��امل��درس��ة، وبالتالى ف��رص��ة س��ن خمس س��ن��وات وأي���ام أف��ض��ل م��ن خمس 

سنوات و11 شهرًا، كما أن األطفال األكبر سنا وعيهم وإدراكهم أكبر.
ونصحت نيللى أولياء األمور باختيار املدرسة األقرب ملنازلهم، فليس 
من العدل أن يقضى طفل صغير من ساعتني إلى 4 ساعات يوميا فى 
الطريق ذهابا وإيابا للمدرسة، واختيار املدرسة األفضل بحسب »الريقو« 
اخلاص بها سواء كان على اإلنترنت أو بسؤال الطالب األكبر سنا وأولياء 
أم��وره��م، ك��ذل��ك م��ن امل��ه��م اخ��ت��ي��ار امل��درس��ة املناسبة إلم��ك��ان��ي��ات األس��رة 

املادية، حتى ال يؤثر ذلك على استكمال تعليم الطفل أو أخواته بعده.
غير قابل للنقاش

من جانبه أكد الدكتور وفيق هاشم عبد اهلل - مدير مدرسة - أن هناك 
أمورا غير قابلة للنقاش، ومن حق ولى أمر الطالب الشكوى ورفع األمر 
له  وبالتالى  باملدرسة،  أخ��وات  لديه  الطفل  يكون  أن  منها  للمسئولني، 
والسن  امل��ص��روف��ات،  ودف��ع  بأسبقية احلجز  ب��امل��درس��ة  االل��ت��ح��اق  أحقية 

األكبر.
بالنسبة  للنقاش  قابلة  غير  أم��ور  هناك  االجت���اه  نفس  وف��ى  أض���اف، 
ل��ل��م��دارس وال ت��وج��د بها اس��ت��ث��ن��اءات، فمن غير امل��ق��ب��ول ال��ت��ح��اق طفل 
مبدارس لغات أو دولية وأبواه متوسطى التعليم - حتى لو كانت لديهم 
ال���ق���درة امل��ال��ي��ة ع��ل��ى دف���ع م��ص��روف��ات امل���درس���ة - ح��رص��ا ع��ل��ى مصلحة 
الطالب واملتابعة املنزلية، كما أنه من غير املقبول املوافقة على طفل من 
سكان املناطق الشعبية أو البعيدة جدا عن املدرسة، - حرصا منا أيضا 
على نفسية الطفل وطريقة تعامله مع أقرانه - خاصة وأن أغلب املدارس 
اليوم تقبل الطفل من رياض األطفال وتسلمه للجامعة، كذلك ال 
ال��ط��ف��ل، ف��ال يقبل طفل  ي��وج��د استثناء ف��ى س��ن 
وبالنسبة  س��ن��وات،   6 ال���«  تخطى 
ل����ل����ت����ح����وي����الت 

ي���ت���وق���ف 
األم����������ر ح����س����ب األم�����اك�����ن 

ال���ش���اغ���رة ف���ال ي���وج���د اس��ت��ث��ن��اء ف���ى ك��ث��اف��ة 
الفصول.

تربية إيجابية
وبدورها تنتقد االستشارى التربوى واملدربة املعتمدة شيماء اخلولى 
وعادلة  منصفة  مبعايير  مطالبة  األط��ف��ال  اختيار  ف��ى  امل���دارس  ق��واع��د 
فوق  وش��روط  لالختبارات  طفلى  أهيئ  أن  املنطقى  غير  فمن  ورحيمة، 
طاقته، وأعيد عليه التجربة أكثر من مرة - أمال فى موافقة مدرسة - 
وفى حالة الرفض يبقى السؤال أمام الطفل ملاذا مت اختيار »صديقى« 
ول��م يتم اخ��ت��ي��ارى، ه��ل فكرت امل���دارس ف��ى نفسية األط��ف��ال ال��ذي��ن يتم 
رفضهم، وهم بذلك يصنعون أطفاال ال متتلك الثقة فى أنفسهم.. هل 
يختبر األطفال تربويون ونفسيون واجتماعيون، أم حترص املدرسة على 

الناحية التعليمية والتلقني فقط.
مناعته  على  يؤثر   - شكل  ب��أى   - للتنمر  الطفل  تعرض  إن  وتابعت، 
النفسية بشكل كبير، ويفقده الثقة فى نفسه وأهله، ويولد لديه إحساس 
بالعجز لعدم قدرته على الدفاع عن نفسه - خاصة إذا كان الطفل كبيرا 
الدعم  اآلب���اء بتقدمي  -  مطالبة  م��درس��ة ألخ���رى  م��ن  التحويل  وي��ري��د 

النفسى  ألبنائهم.  
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واقترب موسم احلج الذى ينتظره 
ب��ش��غ��ف امل��س��ل��م��ون ك���ل ع����ام ل���ي���زوروا 
ب��ي��ت اهلل احل�������رام، وي�������ؤدون ف��ري��ض��ة 
احل����ج، ول��ك��ن ل��أس��ف ل��ل��ع��ام ال��ث��ان��ى 
كورونا  فيروس  وبسبب  التوالى  على 
وخوفا من انتشار هذا الفيروس بني 
اململكة  أعلنت  اململكة  وف��ى  احلجاج 
العربية السعودية عن عدم استقبال 
واالكتفاء  أراضيها  خ��ارج  من  حجاج 
ب���� 60 أل����ف ح����اج م���ن م��واط��ن��ي��ه��ا أو 
املقيمني بها، هذا األمر مثل صعوبة 
على من كان يريد احل��ج، ويخاف أن 
يلقى ربه قبل أن يتم هذه الفريضة، 
وق�����د أص������در األزه�������ر ف���ت���وى ب�����أن م��ن 
ك��ان ينوى احل��ج ول��م يستطع بسبب 
ف��ي��روس ك��ورون��ا وم��ا ميثله م��ن خطر 
ع��ل��ى ال��ص��ح��ة وع��ل��ى ح��ي��اة اإلن��س��ان 
والقى ربه فى هذا العام فإن فريضة 
احل���ج تسقط ع��ن��ه وك��أن��ه أداه����ا، ألن 
هناك أمرا حال دونه ودون الفريضة 
رغما عنه وبذلك طمأن األزهر قلوب 

املاليني من املسلمني فى كافة أنحاء 
العالم.

واحل������ج ف���ري���ض���ة ع��ظ��ي��م��ة ال���ش���أن 
يعينه  أن  قلبه  م��ن  مسلم  ك��ل  ي��دع��و 
اهلل على أدائها، ولكن بسبب الظروف 
الوبائية التى مير بها العالم فهناك 
أوجه أخرى على املسلم أن يقوم بها 
ب��رح��م��ت��ه يجعل  ل��ع��ل اهلل ع���ز وج����ل 
جزاءها كجزاء حجة تامة، لعل أبرز 
ذلك أن ينفق من انتوى احلج نفقة 
ح��ج��ت��ه ف����ى ال���ت���ص���دق ع���ل���ى ف���ق���راء 
ظل  فى  يحتاج  من  خاصة  املسلمني 
األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ط��اح��ن��ة التى 
يعانى منها العالم بسبب وباء كورونا 
ال������ذى أص������اب احل����ي����اة االق���ت���ص���ادي���ة 

بشلل شبه كامل.
مضاعفة اخلير

ون����ح����ن ع���ل���ى م����ش����ارف اس��ت��ق��ب��ال 
نتلمس  أن  ع��ل��ي��ن��ا  احل��ج��ة  ذى  ش��ه��ر 
فيهم ف��ع��ل اخل��ي��ر واإلك���ث���ار م��ن أداء 
النبى  حّث  وقد  والعبادات  الفرائض 

ص���ل���ى اهلل ع���ل���ي���ه وس����ل����م ع���ل���ى ب���ذل 
العشر  األع��م��ال الصاحلة فى األي��ام 
من ذى احلجة؛ فعن ابن عباس رضى 
اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى 
��اٍم  أَيَّ ِف��ى  الَعَمُل  )َم��ا  اهلل عليه وسلم: 
أَْف���َض���َل ِم��ْن��َه��ا ِف��ى َه�����ِذِه؟( َق���اُل���وا: َوالَ 
اجلِ��َه��اُد؟ َق��اَل: )َوالَ اجلِ��َه��اُد، ِإالَّ رَُج��ٌل 
َخ����َرَج ُي��َخ��اِط��ُر ِب��َن��ْف��ِس��ِه َوَم����اِل����ِه، َف��َل��ْم 

َيْرِجْع ِبَشْيٍء( رواه البخاري.
ف���احل���دي���ث أط���ل���ق ه�����ذه األع���م���ال 
صالح  بعمل  يقيدها  ول��م  الصاحلة 
والذكر  ال��ق��رآن  ق��راءة  معني، فتشمل 
وال��ت��س��ب��ي��ح وص��ل��ة ال��رح��م وال��ص��ي��ام؛ 
ق�����ال احل����اف����ظ اب�����ن ح���ج���ر: »وال������ذى 
يظهر أن السبب فى امتياز عشر ذى 
العبادة  أمهات  اجتماع  ملكان  احلجة 
فيه، وهى الصالة والصيام والصدقة 
واحل����ج، وال ي��ت��أّت��ى ذل���ك ف��ى غ��ي��ره«. 

]فتح البارى 3 /390] .
صيام التسعة

ويتساءل البعض عن فضل صيام 

فى فضل العشر 
األوائل من ذى الحجة

تقدمه: نجوى لطفى
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حديث شريف
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم: 
)الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا 
ال��س��م��اء(. حديث  ف��ى  م��ن  ف��ى األرض يرحمكم  م��ن 

صحيح رواه أحمد.

دعاء
نعمتك،  وسبوغ  رحمتك،  سعة  حترمنى  ال  اللهم 
وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، وال جتازنى بَقبيح 
يا  برحمتك  عنى  الكرمي  وجهك  تصرف  وال  عملي، 

أرحم الراحمني .

العشر األوائ����ل م��ن ذى احل��ج��ة وعن 
فضل ه��ذا ال��ص��وم وق��د روى ف��ى هذا 
ال��ن��ب��ى ص��ل��ى اهلل عليه  ع���ن  ال���ش���أن 
وس���ل���م أن����ه ك����ان ي���ص���وم ه����ذه ال��ع��ش��ر 
وي���ح���اف���ظ ع��ل��ى ص��ي��ام��ه��ن؛ ف��ع��ن أم 
امل���ؤم���ن���ني ح��ف��ص��ة رض�����ى اهلل ع��ن��ه��ا 
ى اهللُ َعَلْيِه  قالت: »َكاَن رَُسوُل اهللِ َصلَّ
َوَي��ْوَم  ��ِة،  احْلِ��جَّ ِتْسَع ِذى  ��َم َيُصوُم  َوَس��لَّ
���اٍم ِم��ْن ُك��لِّ َشْهٍر«  َع��اُش��ورَاَء، َوَث��اَلَث��ةَ أَيَّ
واب�����ن ح��ب��ان  وال��ن��س��ائ��ى  أح���م���د  رواه 
وص���ح���ح���ه ورغ������م أن ه���ن���اك ح��دي��ث 
العشر  صيامه  تنفى  عائشة  للسيدة 
على  أجمعوا  املسلمني  علماء  أن  إال 
أن صيام التسع األول من ذى احلجة 
خ��اص��ة ي���وم ع��رف��ة ل���ه ف��ض��ل عظيم، 
فيندب للمسلم أن يصوم هذه األيام 
ال��ع��ش��ر ب��ق��در اس��ت��ط��اع��ت��ه؛ ألن أج��ر 
صيام التطوع عظيم عند اهلل تعالى.

ادعو برفع الوباء
ف��ع��ل  أن  ي���ع���ل���م  أن  امل���س���ل���م  ع���ل���ى 
اخل��ي��رات مستحب ف��ى جميع األي��ام 

أي��ام��ا م��ب��ارك��ة يضاعف  إال أن ه��ن��اك 
اهلل ف��ي��ه��ا احل���س���ن���ات م��ن��ه��ا ال��ت��س��ع 
أن  فعلينا  احل��ج��ة،  ذى  م��ن  األوائ�����ل 
س��واء  ن��ق��در عليه  م��ا  ف��ى فعل  نلتزم 
بصيام أو فرائض وسنن وقراءة قرآن 
ون��ت��ق��رب م��ن اهلل ع��زوج��ل بالتصدق 
ع��ل��ى ال��ف��ق��راء، وم���ن ي��ق��در ع��ل��ى ذب��ح 
األض���اح���ى ف��ل��ي��ف��ع��ل، وي���وزع���ه���ا على 
ف����ق����راء امل���س���ل���م���ني ب��ن��ي��ة ط���اع���ه اهلل 
عزوجل العشر األوائل من ذى احلجة 
أيام مباركة، علينا أن نستغلها أحسن 
والدعاء  اهلل  إلى  فالتقرب  استغالل، 
برفع الوباء والبالء، وأن يعود للعالم 
استقراره، وتنتهى أزمة هذا الفيروس 
أداء  الذى حرم ماليني املسلمني من 
ف��ري��ض��ة م���ن أع��ظ��م ال��ف��رائ��ض وه��ى 
احلج امتثاال ألوامره وحسن طاعته 
فى  اهلل  يجمعنا  أن  جميعا  فلندعو 
العام القادم بقدرته ومشيئته حاجني 
إلى بيت اهلل احلرام مجتمعني داخل 

احلرم املكى إن شاء اهلل.

من فتاوى 
دار اإلفتاء

يستطيع  ال  مريض  شخص  عن  احل��ج  يجوز  هل 
الدكتور  الفتوى  هذه  عن  نفسه؟ يجيب  عن  احلج 
على جمعة مفتى اجلمهورية األسبق : إذا كان املسلم 
غير قادر على أداء احلج بنفسه يجوز له أن يستأجر 
يحج  أن  ال��ق��ادر  للمسلم  يجوز  كما  عنه،  يحج  من 
احلج  عن  العاجزين  املرضى  أو  املتوفني  أقاربه  عن 
قد  كان  إذا  باملعضوب-  الفقهاء  -ويسميه  بأنفسهم 
حج عن نفسه، أو يوكل غيره فى احلج عنهم؛ بأجرة 
جمهور  عند  وذلك  به،  القائم  من  تبرًعا  أو  ذلك  كان 
الفقهاء؛ ملا رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عباٍس 
َعاَم  َخْثَعَم  ِمْن  اْم��َرأٌَة  َج��اَءِت  قال:  عنهما  اهلل  رضى 
ِة اْلَوَداِع، َقاَلت: َيا رَُسوَل اهللِ، ِإَنّ َفرِيَضةَ اهللِ َعَلى  َحَجّ
ِجّ أَْدرََكْت أَِبى َشْيًخا َكِبيًرا ال َيْسَتِطيُع أَْن  ِعَباِدِه ِفى احْلَ
اِحَلِة، َفَهل َيْقِضى َعْنُه أَْن أَُحَجّ َعْنُه؟  َيْسَتِوى َعَلى الَرّ

َقاَل: َنَعْم.
وامل��ن��ع،  ب��احل��ب��س،  أو  ب��امل��وت،  ال��ع��ج��ز  ويتحقق 
والفالج،  كالزمانة،  زوال���ه؛  يرجى  ال  ال��ذى  وامل��رض 
على  صاحبه  يقدر  ال  الذى  والهرم  والعرج،  والعمى، 
االس��ت��م��س��اك، وع���دم أم��ن ال��ط��ري��ق، وع���دم املحرم 
املوت. إلى  اآلفات  هذه  استمرت  إذا  للمرأة،   بالنسبة 
مبا  احل��ج  فريضة  أداء  عن  العجز  فيه  حتقق  وم��ن 
عند  عنه  َيُحَجّ  من  ُيِنيَب  أن  عليه  يجب  فإنه  ذكْرنا 
أن  يكفى  م��اٌل  عنده  ك��ان  إذا  العلماء  من  اجلماهير 
يكون  أن  بشرط  سفره،  مدة  عنه  يحج  ملن  يعطيه 
فائًضا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق 
وال  ذلك،  له  ر  تيَسّ إْن  أج��رٍة  بال  عنه  باحلج  متطوٍع 
ُيشَتَرط حينئٍذ وجود املال عند املعضوب، ويشترط 
 لذلك أن يكون من يحج عنه قد حجَّ عن نفسه أواًل.

عن  احل��ج  يجوز  فإنه  ال��س��ؤال:  واق��ع��ة  وف��ى  وعليه 
شعائر  ألماكن  الوصول  عن  العاجز  املريض  الشخص 
وأداء  الوصول  ميكنه  كان  فإن  املناسك،  وأداء  احلج 
اء ذلك لم ُيجزئ إال أن  املناسك بال ضرر يقع عليه جَرّ

يحج هو بنفسه .. واهلل سبحانه وتعالى أعلم. 
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مستشارك
القانونـى

ي�����ج�����وز  ه���������ل   : األول  ال����������س����������ؤال 
اجل����م����ع ب����ن م���ك���اف���أة ن���ه���اي���ة اخل���دم���ة 
امل���ن���ص���وص ع��ل��ي��ه��ا ف���ى ع��ق��د ال��ع��م��ل أو 
ل����وائ����ح امل���ن���ش���أة وب�����ن ال���ت���ع���وي���ض ع��ن 
اإلن�����ه�����اء ال���ت���ع���س���ف���ى ل���ع���ق���د ال���ع���م���ل ؟
ن��ع��م ي��ج��وز اجل��م��ع ب��ن امل��ك��اف��أت��ن وم���ن واق��ع 
عقد  أن  ت��ب��ن  ح��ي��ث  ال��س��ائ��ل  وم��س��ت��ن��دات  أوراق 
العامل  استحقاق  ب��ن��وده  أح��د  ف��ى  تضمن  العمل 
م��ك��اف��أة ن��ه��اي��ة اخل���دم���ة ع��ن��د ت��وق��ف��ه ع���ن العمل 
)إن���ه���اء خ��دم��ت��ه ألى س��ب��ب ع���دا ال��ف��ص��ل للخطأ 
اجل��س��ي��م ( اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ ال��ت��ح��اق��ه بالعمل 
إنهاء  ت��اري��خ  حتى  بالعمل  التحاقه  ت��اري��خ  حتى 
ال��ع��ق��د، وه���ى حت��ت��س��ب مب��ا ي��س��اوى ن��ص��ف مرتب 
ش��ه��ر ع���ن ك���ل س��ن��ة م���ن س���ن���وات ال��ع��م��ل اخل��م��س��ة 
األولى يضاف إليها ما يساوى مرتب شهر عن أى 
ب��دل أو مكافأة . وف��ى ت��ط��ور الح��ق ق��ام��ت املنشأة 
بتعديل بنود الئحة تنظيم العمل فى شأن مكافأة 
عليها  وق��ع��ت  جماعية  اتفاقية  مب��وج��ب  اخل��دم��ة 
املعنية واعتمدتها اجلهة اإلدارية  العامة  النقابة 
امل��خ��ت��ص��ة، وأص��ب��ح��ت ج����زءا ال ي��ت��ج��زأ م���ن عقد 
العمل والئحة تنظيم العمل املكملة للعقد حيث 
ملكافأة  ال��ع��ام��ل  استحقاق  التعديل  ه��ذا  تضمن 
نهاية اخلدمة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات 
اخل���دم���ة وحت��ت��س��ب ع��ل��ى أس����اس األج����ر ال��ش��ام��ل 
سبب  ألى  خدمته  ان��ت��ه��اء  عند  للعامل  وت��ص��رف 

عدا حاالت الفصل التأديبى .
مبلغ  ب���أداء  ملتزم  العمل  صاحب  عليه  وب��ن��اء 

مكافأة نهاية اخلدمة .
وأس��اس ذل��ك االل��ت��زام هو عقد العمل والئحة 
ت��ع��دي��ات، وأن  ال��ع��م��ل وم���ا يلحقها م���ن  ت��ن��ظ��ي��م 
امل��ش��رع امل��ص��رى اع��ت��ب��ر ال��ع��ق��د ق��ان��ون املتعاقدين 
بشأن  منازعات  تثور  عندما  احلاكمة  وشريعتهم 
تنفيذه وتنص املادة 147 من القانون املدنى على 
أن العقد شريعة املتعاقدين فا يجوز نقضه وال 
ل��أس��ب��اب التى  أو  ال��ط��رف��ن  ب��ات��ف��اق  ت��ع��دي��ل��ه إال 
ال��ق��ان��ون تنفيذ العقد  ال��ق��ان��ون وي��وج��ب  ي��ق��رره��ا 
ملا اشتملت عليه بنوده وبطريقة تتفق مع  طبقا 

ما يوجبه حسن النية .
نهاية اخلدمة  ع��دم ص��رف مكافأة  وف��ى ح��ال��ة 
رض�����اًء ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��ت��زام��ا ع��ل��ى ص��اح��ب العمل 
ف��إن��ه يجبر  امل��ن��ش��أة  ول��وائ��ح  العمل  م��ص��دره عقد 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ق���ض���اًء وب��ال��وس��ائ��ل ال��ت��ى جعلها 
القانون فى يد الدائن حلمل مدينة على الوفاء، 
ف��ض��ا ع��ن إل���زام���ه ب��ت��ع��وي��ض أي���ة أض����رار أص��اب��ت 

الدائن عن تأخيره فى تنفيذ التزامه طواعية .
ج���ل���س���ة  ق   45 ل����س����ن����ة   3797 رق���������م  )ط������ع������ن 

)2002/3/16
أما التعويض عن الفصل التعسفى )االنتهاء 
ب����اإلرادة امل��ن��ف��ردة( ف��ى أس��اس��ه ه��و نصوص قانون 
العمل التى تلزم صاحب العمل بتعويض العامل 
قانون  ق��رره  ما  اتباعه  بعدم  القانونى  عن اخلطأ 
العمل فى شأن إنهاء عقد العمل املواد)  68 ، 69 ، 
71 ، 122 ( ومن ثم يجوز اجلمع بن مكافأة نهاية 
)أو  التعسفى  ال��ف��ص��ل  ع��ن  وال��ت��ع��وي��ض  اخل��دم��ة 

باإلرادة املنفردة ( لصاحب العمل .
 ال������س������ؤال ال����ث����ان����ى : ت����س����أل ش���رك���ة 
متخصصة فى إدارة الفنادق عن مجال 
العمل رقم  ق��ان��ون  امل���ادة 79 م��ن  تطبيق 
بن  ال��ت��س��وي��ة  وش����روط   2003 لسنة   12
إن  حيث  املالكة  الشركة  وعمال  عمالها 
. واح��د؟  فندق  فى  يعمان  الطائفتن 

** تنص املادة ) 79 ( من قانون العمل على » إذا 
عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية 
عمل من أعماله أو جزء منها . وذلك فى منطقة 
عمل واح��دة وجب على هذا األخير أن يسوى بن 
جميع  فى  األصلى  العمل  صاحب  وعمال  عماله 

احلقوق ويكون األخير متضامنا معه فى ذلك » .
م��ف��اد ن��ص امل����ادة ) 79 ( م��ن ق��ان��ون ال��ع��م��ل أن 
ح��ك��م��ه��ا إمن���ا ي��ن��ص��رف إل���ى ال��ت��س��وي��ة ب���ن ع��م��ال 
امل��ال��ك��ة )ص��اح��ب  ال��ش��رك��ة  ش��رك��ة اإلدارة وع���م���ال 
ال��ع��م��ل األص���ل���ي( وه����ذه ال��ت��س��وي��ة م��ش��روط��ة ب��أن 
الشركة  ع��م��ال  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ى  تتماثل األع��م��ال 
املالكة وعمال شركة اإلدارة فى طبيعتها، وأن يكون 
العمل فى منطقة واح��دة ف��إذا اختلفت الظروف 
للشركة  العمال  من  الطائفتان  فيها  يعمل  التى 

املالكة وشركة اإلدارة .
مجال  ف��ا  طبيعتها  ف��ى  أع��م��ال��ه��م  ت��غ��ي��رت  أو 

إلعمال حكم هذا النص .
النقض  ق��ال��ت محكمة  ه���ذا اخل��ص��وص  وف���ى 
كانت  ولئن   : امل��س��اواة  تطبيق  مجال  ف��ى  املصرية 
الواحد  العمل  امل��س��اواة بن عمال صاحب  قاعدة 
ق��اع��دة أس��اس��ي��ة ول��و ل��م يجر بها ن��ص خ��اص فى 
ال��ق��ان��ون ألنها م��ن ق��واع��د ال��ع��دال��ة بيد أن مناط 
وأن  واح���دة  منطقة  ف��ى  العمل  يكون  أن  التسوية 
العمال  ويتساوى  طبيعتها  فى  األعمال  تتساوى 

فى املؤهات واخلبرة .
ت��ك��ون إال ف��ى احلقوق  امل��س��اواة ال  كما أن ه��ذه 
أن تتخذ سبيلها  القانون فا يصح  التى يكفلها 
إلى مناهضة ألحكام القانون أو مخالفتها وأخيرا 
ف���إن امل��ش��رع ي��ق��رر ب��امل��ادة ) 79 ( ت��ض��ام��ن الشركة 
بالتسوية،  االل��ت��زام  ف��ى  اإلدارة  ش��رك��ة  م��ع  املالكة 
بحيث أنه إذا لم تقم شركة اإلدارة بهذه التسوية 

كان لعمالها مطالبة الشركة املالكة بها .
الطعن رقم 38 لسنة 47 ق جلسة 1982/5/23 
رقم   - ورق��م 1730 لسنة 50 جلسة 1981/6/21   -

3394 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/14
وال مجال إلعمال مبدأ املساواة مادام أن إعمال 
قانون  أحكام  مخالفة  عليه  يترتب  املساواة  مبدأ 

العمل واجب التطبيق .
ذلك ألن املساواة الواجبة بن العمال ال تكون 

إال عند التساوى فى األعمال والظروف.
إل���ى  امل���ال���ك���ة ق����د ع���ه���دت  ال���ش���رك���ة  وإذا ك���ان���ت 
الذين  للعمال  ف��إن  ال��ف��ن��دق  ب����إدارة  اإلدارة  ش��رك��ة 
م��ط��ال��ب��ة  ف���ى  اإلدارة احل����ق  ت��س��ت��خ��دم��ه��م ش���رك���ة 
بعمال  مبساواتهم  اإلدارة  وشركة  املالكة  الشركة 
ال���ش���رك���ة امل���ال���ك���ة ك���م���ا وض�����ع امل����ش����رع مب��ق��ت��ض��ى 
ن��ص امل����ادة ) 79 ( ع��ل��ى ال��ش��رك��ة امل��ال��ك��ة التزامها 
ب��ال��ت��ض��ام��ن م��ع ش��رك��ة اإلدارة قبل  مب��س��ؤول��ي��ت��ه��ا 

العمال الذين تستخدمهم شركة اإلدارة .
 السؤال الثالث : تسأل طبيبة تعمل 
م��ن��دوب��ة دع���اي���ة ل����دى ش��رك��ة أدوي�����ة عن 
مدى قانونية تصرف جهة عملها قامت 
معاقب  غير  فعل  ع��ن  تأديبيا  بفصلها 
اجل��زاءات  بالفصل طبقا لائحة  عليه 
ال��ت��أدي��ب��ي��ة امل��ع��م��ول ب��ه��ا ك��م��ا ت��س��أل عن 
اإلج��������راء ال���ق���ان���ون���ى ال����واج����ب ات��ب��اع��ه 
؟. ال��ق��ان��ون��ي��ة  حقوقها  ع��ل��ى  للحصول 
** أوال : حيث إن املقرر وفقا لنص املادة 68 من 
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 املعدل بالقانون 
االخ��ت��ص��اص  »ي���ك���ون  أن����ه  ل��س��ن��ة 2008  رق����م 180 
ال��ف��ص��ل م���ن اخل���دم���ة للمحكمة  ب��ت��وق��ي��ع ج����زاء 
ال��ع��م��ال��ي��ة امل���ش���ار إل��ي��ه��ا ف���ى امل�����ادة )71( م���ن ه��ذا 
ال��ق��ان��ون »، وم��ن امل��ق��رر بنص امل���ادة 69 م��ن قانون 
إال  العامل  أنه ال يجوز فصل   « إليه  املشار  العمل 
قبيل اخلطأ  ويعتبر من  ارتكب خطأ جسيما  إذا 
اجل��س��ي��م احل����االت اآلت��ي��ة : ك��م��ا ن��ص��ت امل����ادة 122 
من ذات القانون على أنه » إذا أنهى أحد الطرفن 
ب��أن يعوض  التزم  وك��اف  دون مبرر مشروع  العقد 
الطرف اآلخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء 
ه��ذا اإلن��ه��اء ف���إذا ك��ان اإلن��ه��اء ب���دون م��ب��رر ص��ادرا 
إل��ى  أن يلجأ  ال��ع��م��ل للعامل  م��ن ج��ان��ب ص��اح��ب 
امل��ادة )71( من  إليها فى  املشار  العمالية  املحكمة 

هذا القانون بطلب التعويض . وال يجوز أن يقل 
شهرين  أج��ر  عن  املحكمة  تقرره  ال��ذى  التعويض 
من األجر الشامل عن كل سنة من سنوات اخلدمة 
أنه  املدنى على  القانون  امل��ادة 163 من  كما نصت 
»ك����ل خ��ط��أ س��ب��ب ض�����ررا ل��ل��غ��ي��ر ي���ل���زم م���ن ارت��ك��ب��ه 
ف��إن جهة عمل  تقدم،  ما  ك��ان  ومتى  بالتعويض«  
انتهت عاقة العمل للمدعية بدون  السائلة وقد 
القانونية  اإلج�����راءات  ات��خ��اذ  ودون  م��ش��روع  م��ب��رر 
ف��م��ن ث���م ف��إن��ه��ا ت��ل��ت��زم ب��ت��ع��وي��ض ال��س��ائ��ل��ة عما 
حلقها من ضرر عما باملادة 122 من قانون العمل 
 - الشركة  اتخذته  ما  بطان   : .ثانيا  إليها  املشار 
السائلة  إج����راءات ض��د  م��ن   - السائلة  جهة عمل 

ملخالفتها قواعد قانون العمل .
مفاد  أن  النقض  محكمة  قضاء  فى  املقرر     -1
ن��ص امل���ادة 58 م��ن ق��ان��ون العمل ال��ص��ادر بالقانون 
رقم 12 لسنة 2003 املعدل بالقانون رقم 180 لسنة 
2008 أن���ه »ع��ل��ى ص��اح��ب ال��ع��م��ل أن ي��ض��ع الئ��ح��ة 
بها  موضحا  التأديبية  واجل����زاءات  العمل  تنظيم 
قواعد تنظيم العمل واجلزاءات التأديبية مصدقا 
عليها من اجلهه اإلدارية املختصة« ويهدف املشرع 
م��ن وض��ع ه��ذه الائحة أم��ري��ن، األول : أن يحاط 
ال��ت��ى ستوقع  ب���اجل���زاءات  ال��ع��ام��ل��ن علما م��ق��دم��ا 
عليها إذا ارتكب أى منهم مخالفة منصوص عليها 
فى هذه الائحة، والثانى : وضع قيد على أصحاب 
الائحة  أح��ك��ام  ع��ن  ي��خ��رج��وا  األع��م��ال بحيث ال 
فوقعوا ج��زاء غير وارد بها أو ال يطابق ما ورد بها 
م��ن مخالفة وي��ت��رت��ب على وج���ود الئ��ح��ة ج���زاءات 
معتمده باملنشأة أنه ال يجوز لصاحب العمل توقيع 
إذ   : عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بهذه الائحة 
يجب عليه االلتزام بأحكامها، إذا وقع عقوبة غير 
فى  العامل  ارتكبها  التى  املخالفة  على  منصوص 
احلالتن  ف��ى  العقوبة  توقيع  ك��ان  ال��ائ��ح��ة،  ه��ذه 
مقررين  وعقوبتها  املخالفة  كانت  إذا  إال   . باطا 
العقوبة  أق��ل من  وق��ع عقوبة  أو  القانون  بنص فى 
 (. العمل  رب  بحسبانه  الائحة  تلك  ف��ى  ال����واردة 

الطعن رقم 3105 سنة 85 ق جلسة 2014/3/4 (
2-   وحيث إن الئحة اجلزاءات التأديبية املعمول 
 « أن  املدعية- نصت على  بها بالشركة -جهة عمل 
مخالفة أو عدم تنفيذ األوامر والتعليمات الصادرة 
وتنظيمه  بالعمل  واملتعلقة  الرؤساء  أو  اإلدارة  من 
العقوبة املقررة عن ارتكابها للمرة األولى اخلصم 
يوم من األجر »، وملا كان الثابت من أوراق السائلة 
أن الشركة نسبت لها ارتكاب مخالفة عدم قيامها 
بزيارة بعض األطباء طبقا للزيارات املقررة عليها 
املخالفات  الئحة  فى  عليها  املنصوص  بها  القيام 
وعقوباتها اخلصم يوم من األجر ألول مرة، وحيث 
تنص املادة 64 من قانون العمل الذى يحكم واقعة 
الدعوى على أنه » يحظر توقيع جزاء على العامل 
أقواله  إليه وسماع  كتابة مبا نسب  إباغه  بعد  إال 
وحتقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع ملفه 
أي��ام  خ��ال سبعة  التحقيق  يبدأ  أن  اخل��اص على 
....«ك��م��ا  اكتشاف املخالفة  ت��اري��خ  على األك��ث��ر م��ن 
تنص املادة 66 من قانون العمل املشار إليه على أنه 
» لصاحب العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتا 
ملدة ال تزيد على ستن يوما مع صرف أجره كاما 
من  طلب  أو  ذل��ك  التحقيق  مصلحة  اقتضت  إذا 
من   )71( امل��ادة  فى  إليها  املشار  العمالية  املحكمة 
هذا القانون فصله من اخلدمة. »ومفاد نص املادة 
68 من قانون العمل أن االختصاص بتوقيع جزاء 
الفصل من اخلدمة للمحكمة العمالية املشار إليها 
امل��ادة )71( من ه��ذا القانون، وب��إن��زال القواعد  فى 
القانونية السابقة على موضوع االستفسار يتبن 
للقواعد   - السائلة  عمل  جهة   - الشركة  مخالفة 
واإلجراءات القانونية جتاهها حيث قامت مبنعها 
من دخول مقر العمل، ويكون ما قامت به الشركة، 

غير ملزم للسائلة وال يبرر فصلها.
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إعداد : عيد سيد عبدالواحد
مدير عام التأمينات باملركز الرئيسى

شراء  فى  يرغب  عليه  مؤمن  على:  سيد   يسأل 
الشروط  التأمني ما هى  اشتراكه فى  مدة ضمن مدة 
واملعاشات  التأمينات  قانون  ظل  فى  لذلك  املطلوبة 
 2019 لسنة   148 رق��م  بالقانون  ال��ص��ادر  اجل��دي��د 

وكيفية حساب التكلفة دفعة واحدة  ؟ 
االجتماعية  التأمينات  ق��ان��ون  م��ن   20 امل���ادة  لنص  وف��ق��ا 
ب��ال��ق��ان��ون رق���م 148 ل��س��ن��ة 2019 ي��ج��وز  وامل���ع���اش���ات ال���ص���ادر 
ل��ل��م��ؤم��ن ع��ل��ي��ه أن ي��ط��ل��ب ح��س��اب )ش�����راء( م���دة ض��م��ن م��دة 
امل��دة املطلوب شراؤها  ف��ى  ت��واف��رت  إذا  التأمن  ف��ى  اش��ت��راك��ه 

الشروط التالية :-
1- أن تكون املدة املطلوب شراؤها تالية لسن بداية اخلضوع 

ألحكام هذا القانون .
2- أن تكون سنوات كاملة 

3- أن ت��ك��ون س��اب��ق��ة ع��ل��ى م���دة االش���ت���راك األخ���ي���رة وغير 
خاضعة لنظام التأمن االجتماعى .

وتقدر تكلفة حساب هذه املدة دفعة واحدة وفقا للجدول 
رقم )3( املرافق لهذا القانون - وفقا للمعادلة التالية :

امل��ت��وس��ط ال��ش��ه��رى ل���أج���ور ال���ت���ى س�����ددت ع��ل��ى أس��اس��ه��ا 
االشتراكات خال املدة اخلاضعة ألحكام هذا القانون حتى 
نهاية الشهر السابق على تاريخ تقدمي طلب احلسابx  املدة 
امل��ؤم��ن عليه فى  ل��س��ن  امل��ن��اظ��ر  امل��ط��ل��وب ش��راؤه��ا x املعامل 
اجلدول رقم )3( املرفق بالقانون -  وفى حساب السن تعتبر 
ك��س��ور ال��س��ن��ة س��ن��ة ك��ام��ل��ة - م��ع م��راع��اة ج��ب��ر قيمة التكلفة 
ال��ن��اجت��ة م��ن تطبيق ه���ذا اجل����دول إل���ى أق���رب جنيه وت���ؤدى 
ال��ت��ك��ل��ف��ة دف��ع��ة واح����دة خ���ال س��ن��ة م��ن ت��اري��خ ت��ق��دمي طلب 

احلساب مبا ال يجاوز تاريخ انتهاء اخلدمة .
باملعاش  امل��ق��ص��ود  ه��و  م��ا   : محمد  ع��ام��ر  ي��س��أل 

اإلضافى ؟
ال��ذى يزيد أج��ره عن احل��د األقصى  يجوز للمؤمن عليه 
احل��ص��ول على معاش  أن يطلب  التأمينى  االش��ت��راك  ألج��ر 
إض���ايف م��ن الهيئة مقابل االش��ت��راك ع��ن اجل���زء ال��زائ��د عن 
ي��ج��اوز  التأمينى  مب���ا ال  االش����ت����راك  األق���ص���ى ألج����ر  احل����د 

)100%( من احلد األقصى ألجر االشتراك .
 ي��خ��ض��ع ل��ه��ذا ال��ن��ظ��ام ف��ئ��ة ال��ع��ام��ل��ن ل���دى ال��غ��ي��ر - فئة 
أصحاب األعمال ومن فى حكمهم - فئة العاملن املصرين 

باخلارج.
2-  نسبة االشتراكات فى نظام املعاش اإلضايف بواقع %10 

شهريا يتحملها املؤمن عليه .
3- تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي للمعاش اإلضايف 
املحصلة،  االش��ت��راك��ات  حصيلة  فيه  ت���ودع  عليه  م��ؤم��ن  لكل 
فى  املبالغ  إلي���داع  التالى  الشهر  أول  م��ن  االستثمار  وع��ائ��د 

احلساب الشخصى .
املؤمن  ف��ى ح��ال��ة استحقاق  امل��ع��اش اإلض���ايف  4- يستحق 
عليه معاشا وفقا ألي حالة من حاالت استحقاق املعاش فى 
تأمن الشيخوخة والعجز والوفاة، ويحسب املعاش اإلضايف 
بقسمة رص��ي��د احل��س��اب ال��ش��خ��ص��ى ع��ل��ى دف��ع��ة احل��ي��اة فى 

تاريخ االستحقاق، ويضاف هذا املعاش إلى املعاش املستحق 
فى تأمن الشيخوخة والعجز والوفاة.

5- فى حالة وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش دون وجود 
احلساب  ف��ى  امل��ت��واف��ر  الرصيد  بصرف  للمعاش  مستحقن 

الشخصى للورثة الشرعين .
6- ف���ى ح��ال��ة اس��ت��ح��ق��اق امل���ؤم���ن ع��ل��ي��ه ت��ع��وي��ض ال��دف��ع��ة 
ال���واح���دة ل��ع��دم ت��واف��ر ش���روط اس��ت��ح��ق��اق امل��ع��اش ف��ى تأمن 
الشيخوخة وال��ع��ج��ز وال���وف���اة ي��ص��رف ال��رص��ي��د امل��ت��واف��ر فى 
لتعويض  املستحقن  أو  عليه  للمؤمن  الشخصى  احل��س��اب 

الدفعة الواحدة بحسب األحوال .
على  املترتبة  اآلث��ار  هى  ما  مصطفى:  رن��ا  تسأل 
التخلف عن تقدمي طلب الصرف فى املوعد القانونى 

؟
أى  أو  التعويض  أو  امل��ع��اش  ت��ق��دمي طلب ص��رف  1- يجب 
مبالغ مستحقة طبقا ألحكام قانون التأمن االجتماعى فى 
ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب 

االستحقاق، وإال انقضى احلق فى املطالبة بها.
2- تعتبر املطالبة بأى من املبالغ املتقدمة شاملة املطالبة 

بباقي املبالغ املستحقة .
3- ي��ن��ق��ط��ع س����ري����ان امل���ي���ع���اد امل����ش����ار إل���ي���ه ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى 
املستحقن جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى املوعد املحدد .
4- إذا ق���دم ط��ل��ب ال���ص���رف ب��ع��د امل��ي��ع��اد امل���ش���ار إل��ي��ه يتم 
صرف املعاش اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب، 
باإلضافة إلى قيمة املعاشات املستحقة عن اخلمس سنوات 
احلق  ويسقط  ال��ص��رف،  طلب  ت��ق��دمي  ت��اري��خ  على  السابقة 
تاريخ  بانقضاء خمس سنوات من  باقى احلقوق  فى ص��رف 

االستحقاق .
الذين  عليهم  امل��ؤم��ن  م��ن   : أح��م��د  ول��ي��د  ي��س��أل 
املكافأة وكيف ميول فى ظل قانون  لنظام  يخضعون 

التأمينات واملعاشات رقم 148 لسنة 2019  ؟
ذك��ره��م فى  ال����وارد  امل��ؤم��ن عليهم  امل��ك��اف��أة  لنظام  يخضع 
ال��ب��ن��د أوال م��ن امل����ادة )2(  م��ن ه���ذا ال��ق��ان��ون،  ومي���ول نظام 

املكافأة مما يأتى:
1- ح��ص��ة ي��ل��ت��زم ب��ه��ا امل���ؤم���ن ع��ل��ي��ه ب���واق���ع 1% م���ن أج��ر 

االشتراك شهريا.
2- ح��ص��ة ي��ل��ت��زم ب��ه��ا ص��اح��ب ال��ع��م��ل ب��واق��ع 1% م��ن أج��ر 

اشتراك املؤمن عليه لديه شهريا .
للمؤمن عليه  امل��ذك��ورة فى حساب شخصى  املبالغ  وت��ودع 
ويستحق عن املبالغ الفعلية املودعة فى هذا احلساب عائد 
املبلغ فى  ال��ت��ال��ى إلي���داع  الشهر  أول  م��ن  امل���دة  ع��ن  استثمار 
استحقاق  تاريخ  على  السابق  الشهر  نهاية  وحتى  احلساب 

احلقوق التأمينية
 وتقوم ال��ه��ي��ئ��ة ب��اس��ت��ث��م��ار أم�����وال ه����ذا احل���س���اب وحت���دد 
ال��ائ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ه��ذا ال��ق��ان��ون ال��ق��واع��د واإلج������راءات 
أم���وال هذا  استثمار  ع��وائ��د  وح��س��اب  املبالغ  املنظمة إلي���داع 

احلساب وكيفية إضافته للرصيد.
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ثالث وستون : التأمينات االجتماعية سؤال وجواب – اجلزء 
الثالث

نستكمل ف���ى ه���ذا ال���ع���دد مب��ش��ي��ئ��ة اهلل ت��ع��ال��ى ت���ن���اول م��ج��م��وع��ة من 
تغطى  واملعاشات  االجتماعية  التأمينات  مجال  فى  واألج��وب��ة  األسئلة 
العددين  تناولنا فى  وقد   ، املجال  املحتملة فى هذا  كافة االستفسارات 

السابقني من املجلة : 
الفصل األول   : معلومات عامة   

الفصل الثانى   : إجراءات االشتراك والنماذج املطلوبة      
ونتناول فى هذا العدد مبشيئة اهلل تعالى :

الفصل الثالث : مدد االشتراك والتمويل
الفصل الثالث 

مدد االشتراك والتمويل
1 - ما هى أهمية مدد االشتراك فى نظام التأمني االجتماعى 

؟
ج - متثل مدد االشتراك أهمية كبرى فى نظام التأمني  االجتماعى 

وذلك من ناحيتني :
     األهمية األولى : أنه حتى تستحق امليزة التأمينية وبصفة خاصة 
املبكر  فاملعاش   ، م��دة مؤهلة  لالستحقاق  توافر  فإنه يشترط   ، املعاش 
مثال يتطلب مدة اشتراك تؤهل املؤمن عليه الستحقاق معاش ال يقل 
التسوية األخ��ي��ر بشرط أن يكون منها مدة  أو دخ��ل  ع��ن 50 % م��ن أج��ر 
فعلية ال تقل عن 20 سنة ت��زاد الى 25 سنة اعتبارا من أول يناير 2025 
، ومعاش بلوغ سن التقاعد يتطلب مدة اشتراك 10 سنوات فعلية تزاد 
، وبالتالى فإن توافر هذه املدة  الى 15 سنة اعتبارا من أول يناير 2025 
ضرورى الستحقاق املعاش ، لذلك تتمثل األهمية األولى ملدد االشتراك 
إذا لم يتوافر شرط املدة  فى أنها أحد ش��روط االستحقاق ، مبعنى أنه 

فإنه اليستحق املعاش .  
امليزة  قيمة  حتديد  ف��ى  تدخل  أنها  االش��ت��راك  مل��دد  الثانية  األهمية 
املكافاة  أو  واح���دة  أو تعويض دفعة  ذل��ك معاش  ك��ان  ، س���واء   التأمينية 
،  وب��ال��ت��ال��ى ف���إن م���دة االش���ت���راك تعتبر أح���د ع��ن��اص��ر ح��س��اب احل��ق��وق 

التأمينية ، وكلما كانت املدة أكبر كان احلق أكبر والعكس صحيح .
     فى ضوء ماتقدم ميكن تلخيص أهمية مدد االشتراك فى نظام 

التأمني االجتماعى فى نقطتني  أساسيتني : 
أو  امل��ع��اش  وبدونها ال يستحق  أح��د ش��روط االستحقاق  أنها  األول���ى 

امليزة التأمينية . 
الثانية أنها أحد عناصر احلساب  ، مبعنى أن قيمتها تؤثر فى حتديد 

قيمة احلق التأمينى .
حلساب  العاملني   « أوال  للفئة  االش��ت��راك  نسب  هى  ما   -  2

الغير«؟
ج - تنقسم نسب االشتراك للفئة أوال » العاملني حلساب الغير«؟ إلى 

حصتني : 
 ، عليه  امل��ؤم��ن  يتحملها  األخ���رى  واحل��ص��ة   ، املنشأة  تتحملها  حصة 

وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمني االجتماعى املختلقة :
: تتحمل    ) املعاش   ( والوفاة   فبالنسبة لتأمني الشيخوخة والعجز 

املنشأة 12 % من قيمة األجر ويتحمل املؤمن عليه 9 % من قيمة األجر .
  وبالنسبة لنظام تأمني اصابات العمل : تتحمل املنشأة فى احلكومة 
وفى القطاع العام 1.25 % ، وفى القطاع اخلاص 1.5 % من قيمة األجر .

وبالنسية لتأمني املرض : فى احلكومة والقطاع العام تتحمل املنشأة 
3 % ، وفى القطاع اخلاص تتحمل املنشأة 3.25 %  من األجر ، وبالنسبة 

للمؤمن عليه 1%  من األجرفى جميع القطاعات .
وفى تأمني البطالة : اليوجد تأمني البطالة فى احلكومة ، وبالنسبة 

للقطاع العام والقطاع اخلاص تتحمل املنشأة 1 % من قيمة األجر . 
% من   1 املؤمن عليه  % ويتحمل   1 املنشأة  : تتحمل  املكافأة  اش��ت��راك 

قيمة األجر.
وبذلك تكون إجمالى نسب االشتراك:

، وفى  العام %18.25  املنشأة: فى احلكومة 17.25%، وفى القطاع  عن 
القطاع اخلاص %18.75.

وبالنسبة للمؤمن عليه فى جميع القطاعات 11% من قيمة األجر.
االشتراكات املمولة للنظام)جدول 1(

العمل  تاريخ  من  اعتبارا  سنوات  سبع  كل  االشتراكات  نسبة  ت��زاد   -1
واملؤمن  العمل  صاحب  ب��ني  مناصفة  وتقسم   ،%1 بنسبة  القانون  بهذا 

عليه، على أال تتجاوز إجمالى نسبة االشتراكات %26.
2- من أجر االشتراك.

3- من دخل االشتراك.
4- من احلد األدنى ألجر االشتراك.

5- 1 % من أجر االشتراك للعالج والرعاية الطبية ، 0.25 % للمعاش 
وتعويض الدفعة الواحدة.

6- 1 % من أجر االشتراك للعالج والرعاية الطبية ، 0.25 % للمعاش 
وتعويض الدفعة الواحدة ، 0.25 % لتعويض األجر ومصاريف االنتقال.
التى  املالية  احل��ق��وق  مقابل  الشهرى  االش��ت��راك  نسبة  زي���ادة  تتم   -7
تلتزم بها الهيئة حتى تصل إلى1 % تبعًا ملخاطر نشاط املنشأة وفقًا ملا 

حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
8- 3 % من أجر االشتراك للعالج والرعاية الطبية ، 0.25 % لتعويض 

األجر ومصاريف االنتقال.
9- 4 % من أجر االشتراك للعالج والرعاية الطبية ، 0.25 % لتعويض 

األجر ومصاريف االنتقال.
الذين  عليهم  امل��ؤم��ن  على  تدريجيا  التأمني  ه��ذا  أح��ك��ام  تسرى   -10
يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة املعنية بالتأمني 
انتفعوا  ال��ذي��ن  عليهم  امل��ؤم��ن  بحقوق  االخ���الل  دون  وذل���ك   ، الصحى 
بتأمني املرض وفقا ألحكام قانون التأمني االجتماعى الصادر بالقانون 

رقم 79 لسنة .
3 - ما هو سبب اخلالف فى حصة املنشأة فى تأمني إصابات 

العمل بني القطاعات املختلفة ؟
ج - س��ب��ق أن ذك��رن��ا أن ح��ص��ة امل��ن��ش��أة ف��ى ت��أم��ني إص��اب��ات ال��ع��م��ل فى 
احلكومة وفى القطاع العام 1.25 % ، وفى القطاع اخلاص 1.5 % ، وذلك 

ألن تأمني إصابات العمل يقدم ثالثة أنواع رئيسية من احلقوق:
- احلق األول  : العالج والرعاية الطبية بكافة مشتمالتها . 
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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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- احلق الثانى : تعويض األجر ومصاريف االنتقال طوال مدة تخلف 
املؤمن عليه عن العمل بسب اإلصابة .

إذا تخلف عن  ال��واح��دة  الدفعة  أو تعويض  امل��ع��اش   : الثالث  - احل��ق 
اإلصابة عجز  أو حدثت وفاة .

 هذه احلقوق الثالثة تخص كل منها نسبة على النحو التالى :
- العالج والرعاية الطبية 1 %.

- تعويض األجر ومصاربف االنتقال 0.25 % .
- املعاش وتعويض الدفعة الواحدة فى حالتى العجز والوفاة %0.25 .

وعلى ذلك فإن صاحب العمل فى القطاع اخلاص يسدد نسبة اشتراك 
1.5 % فى هذا التأمني ، ليصبح نظام التأمني االجتماعى مسئوال عن 
تقدمي كافة املزايا املشار إليها للمؤمن عليه فى حالة تعرضه لإلصابة 
، أم���ا ف��ى احل��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع ال��ع��ام فحيث إن امل��ن��ش��أة ت��ل��ت��زم بتعويض 
يتعرضون إلص��اب��ات  ال��ذي��ن  بها  للعاملني  االن��ت��ق��ال  وم��ص��اري��ف  األج���ر 
العمل ، لذلك فإن نسبة االشتراك املؤداة  1.25 % بهذا التأمني بالنسبة 
والرعاية  ال��ع��الج  ميزتى  فقط  تغطى  إمن��ا   ، ال��ع��ام  وال��ق��ط��اع  للحكومة 

الطبية ، واملعاش وتعويض الدفعة الواحدة.
4 - ماهو سبب اخلالف فى حصة املنشأة فى تأمني املرض بني 

القطاعات املختلفة ؟
ج -  يغطى تأمني املرض ميزتني أساسيتني  :

األولى : العالج والرعاية الطبية .
للمؤمن  الذى يستحق  االنتقال  األجر ومصاريف  تعويض   : الثانية 

عليه طوال تعطله عن العمل بسبب املرض .
يتحملها   %  3 نسبة   ) الطبية  والرعاية  )العالج  األول��ى  امليزة  يخص 
االنتقال  وم��ص��اري��ف  األج���ر  تعويض   ( الثانية  وامل��ي��زة  ال��ع��م��ل،  ص��اح��ب 
وحيث   ،  %  3.25 واالج��م��ال��ى  العمل،  صاحب  يتحملها   %  0.25 نسبة   )
يسدد صاحب العمل فى منشآت القطاع اخلاص 3.25 % نسبة اشتراك 
عن  مسئوال  االجتماعى  التأمني  ن��ظ��ام  ي��ك��ون  وبالتالى  امل���رض،  ت��أم��ني 
تقدمي امليزتني املشار إليهما للمؤمن عليه فى القطاع اخلاص فى حالة 
الطبية، تعويض االجر  والرعاية  العالج  تعرضه للمرض، وهما ميزتى 
ومصاريف االنتقال، أما بالنسبة للمنشآت احلكومية ومنشآت القطاع 
األج��ر  بتعويض  تلتزم  القطاعني  ه��ذي��ن  ف��ى  امل��ن��ش��أة  ألن  فنظرا  ال��ع��ام 
ومصاريف االنتقال للعاملني بهما الذين يتعرضون للمرض ، وبالتالى 
والرعاية  العالج  تقدمي  عن  فقط  مسئولة  االجتماعية  التأمينات  فإن 
الطبية وبالتالى تتحمل املنشآت فى احلكومة والقطاع العام 3 % فقط 

فى تأمني املرض .
ذلك هو سبب اخلالف فى نسب اشتراك تأمني املرض التى تتحملها 
القطاع  فى  املنشأة  تتحمله  عما   ، واحلكومة  العام  القطاع  فى  املنشأة 

اخلاص .
5 - ما هى االستثناءات فى مجال تأمني إصابات العمل ؟ 

ج - ي��وج��د اس��ت��ث��ن��اءان ف���ى م��ج��ال ت��أم��ني اص���اب���ات ال��ع��م��ل بالنسبة 
لالشتراكات :

االستثناء األول :  طوال وجود املؤمن عليه فى إجازة لغير العمل ، ال 
، وبالتالى  يؤدى عنه اشتراك تأمني إصابات العمل وذلك ألنه اليعمل 

فلن حتدث له إصابة عمل خالل فترة اإلجازة .
االستثناء الثانى : طوال وجود املؤمن عليه فى العمل خارج البالد ال 
ي��ؤدى عنه من اشتراك تأمني اصابات العمل إال ما يقابل ميزة املعاش 

وتعويض الدفعة الواحدة  .
وذلك ألنه طوال وجوده فى العمل خارج البالد الينتفع مبيزة العالج 
مبعنى   ، االنتقال  ومصاريف  األج��ر  تعويض  وأيضا   ، الطبية  والرعاية 
ي��ؤدى عنه فى ه��ذه احلالة إال ما يقابل ميزة املعاش  أن املؤمن عليه ال 

وتعويض الدفعة الواحدة 0.25 % :
تلك هى االستثناءات فى مجال تأمني اصابات العمل والتى تتلخص 

كما ذكرنا فى استثنائني رئيسيني : 
األول : أنه طوال وجود املؤمن عليه فى إجازة لغير العمل اليؤدى عنه 

اشتراك تأمني إصابات العمل .
الثانى : أنه طوال وجود املؤمن عليه فى العمل خارج البالد اليؤدى 
من اشتراك تأمني إصابات العمل بالنسبة له إال ما يقابل ميزة املعاش 
، إذا ما تخلف عن اإلصابة عجز أو حدثت  ، وتعويض الدفعة الواحدة 

وفاة .
6 - ما هى االستثناءات فى مجال تأمني املرض ؟
ج - ال يؤدى اشتراك تأمني املرض فى احلاالت اآلتية : 

1 - ط��وال انتداب املؤمن عليه إلى جهة غير خاضعة لتأمني املرض 
حيث إنه  طوال هذه الفترة ال ينتفع مبزايا تأمني املرض .

2 - طوال استدعاء املؤمن عليه أو استبقائه أو تكليفه بخدمة القوات 
املسلحة ، وتكون جهة عمله ملتزمة بسداد أجره عن هذه الفترة ، وذلك 
ألن القوات املسلحة هى املسئولة عن عالجه ورعايته الطبية طوال هذه 

الفترة .
3 - طوال وجود املؤمن عليه فى إجازه خارج البالد ، وذلك ألنه طوال 

هذه الفترة لن ينتفع مبزايا تأمني املرض  لوجوده خارج البالد .
والتى  امل��رض  تأمني  فى  االش��ت��راك��ات  أداء  من  االستثناءات  هى  تلك 

تتلخص فى ثالث حاالت : 
- طوال انتداب املؤمن عليه جلهة غير خاضعة لتأمني املرض .

- طوال استدعاء املؤمن عليه أو استبقائه أو تكليفه بخدمة القوات 
املسلحة . 

- طوال وجود املؤمن عليه فى إجازة خارج البالد .
7 - ما هي االستثناءات يف مجال تأمین البطالة ؟

ج- ال يؤدى اشتراك تأمني البطالة يف احلاالت اآلتية:
العامة  وال��ه��ي��ئ��ات  ل��ل��دول��ة  االداري  ب��اجل��ه��از  امل��دن��ي��ني  العاملني  أوالً: 
واملؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة ألى من هذه اجلهات 
، وذلك الستحالة حتقق خطر البطالة بالنسبة لهم ، حيث يشترط يف 

اخلطر حتي يكون قابال للتأمني أن يكون محتمال .
ثانيًا: العاملني الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلي 
امل��ق��اوالت وع��م��ال املحاجر وامل��الح��ات وع��م��ال التراحيل  األخ��ص عمال 
والعمال املوسميني وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال 
الصيد ، وذلك ألن خطر البطالة بالنسبة لهم مؤكد ، حيث يشترط يف 

اخلطر حتي يكون قابال للتأمني أن يكون محتمل.
الدرجة  حتى  الفردية  املنشآت  فى  العمل  صاحب  أس��رة  أف��راد  ثالثًا: 
ك��األوالد والوالدين واألخ��وة  ، وه��م األف��راد الذين يعولهم فعال  الثانية 
البطالة أيضَا ألن  ، ويرجع عدم خضوعهم لتأمني  واألخ��وات والزوجة 
خطر البطالة بالنسبة لهم يكون مستحيال ، باعتبار أن صاحب العمل 

هو املسئول عن إعالتهم .
راب���ع���ًا: ال��ش��رك��اء ال��ذي��ن ي��ع��م��ل��ون ب��أج��ر ف��ى ش��رك��ات��ه��م ، وذل����ك خطر 
البطالة بالنسبة لهم يكون مستحيالً ، ألنه شركاء يف الشركة ، وبالتالى 
لن ينقطع دخلهم إذا انتهت عالقتهم باملنشأة بصفتهم من العاملني ، 

حيث يستمر دخلهم باعتبارهم شركاء.
وه���ذا االس��ت��ث��ن��اء م��ن ت��أم��ني ال��ب��ط��ال��ة ال���ذي تصمنته امل����ادة 202 من 
واملعاشات  االجتماعية  التأمينات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  مشروع 
انتهت  م��ا  ، محل نظر يف ض��وء  رق��م 148 لسنة 2019  بالقانون  ال��ص��ادر 
الشريك  خضوع  بشأن  أحكامها  من  العديد  يف  النقض  محككمة  إليه 
املتضامن للضريبة ، والطعون أرق��ام 646 لسنة 46 يف جلسة 6 ديسمبر 
سنة 1982 ، 654 لسنة 52 قضائية الصادر فى جلسة 16 مايو سنة 1983 
ب��ش��أن ال��ش��ري��ك امل��ت��ض��ام��ن وع��الق��ة ال��ع��م��ل ب��ال��ش��رك��ة - امل���وج���ودة ضمن 
الشريك  امل��دي��ر  عالقة  أن  إل��ى  ن��ت(  دوت  )الصياد   : باملوقع  التشريعات 
املتضامن يف شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ليست عالقة 

امللتزم

نوع التأمني

شيخوخة وعجز ووفاة)1(

املكافأة)2(

إصابات العمل
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عمل ، وأن ما يتقاضاه ليس أجرا ، وامنا هو توزيع للربح ، وبالتالي فإنه 
يتطلب  واألم��ر   ، عامل  بصفته  االجتماعي  التأمني  لقانون  يخضع  ال 

اعادة النظر يف هذا االستثناء .
خامسًا : العاملني الذي يبلغون سن الشيخوخة ومستمرون يف العمل 
، وذل��ك ألنه من الشروط الواجب توافرها يف العامل املتعطل أن يكون 
ق��د أصبح  الشيخوخة يكون  بلغ س��ن  م��ن  أن  ، وحيث  العمل  ق���ادرا علي 

عاجزا حكما عن العمل فإنه ال ينتفع بتأمني البطالة .
مالحظة : ال يؤدى اشتراك تأمني البطالة يف جميع حاالت اإلعارات 
اخلارجية واألجازات اخلاصة )راجع املادتني 90 و 94 من مشروع الالئحة 

التنفيذية للقانون(
8 - من املسئول عن أداء االشتراكات ، وما هو املوعد القانونى 

لألداء ؟
العامل فى اخلدمة وك��ان صاحب العمل ملتزما بأداء  ج - طاملا كان 
األج��ر له ، مبعنى أن يكون العامل متواجدا فعال فى العمل وليس فى 
إجازة ، فى هذه احلالة تكون املنشأة هى املسئولة عن أداء االشتراكات ، 
ويتم أداء االشتراكات فى املوعد القانونى ، وهو أول الشهر التالى للشهر 
املستحق عنه االشتراك ، مبعنى أن اشتراك شهر م��ارس مثال يستحق 
أول أبريل واشتراك شهر أبريل يستحق أول مايو وهكذا ..  ، إذا املنشأة 
 ، العامل موجودا باخلدمة  أداء االشتراكات طاملا كان  املسئولة عن  هى 

وكانت ملتزمة بأداء األجر له .
       وتلتزم ب��أداء االشتراكات حصة املؤمن عليه وحصة املنشأة إلى 
وحتى   ، االستحقاق  لشهر  ال��ت��ال��ى  الشهر  أول  ف��ى   ، التأمينية  الهيئة 
اليكون هناك تزاحم من جانب أصحاب األعمال فى أداء االشتراكات فإن 
القانون قد أعطى مهلة خمسة عشر يوما يؤدى خاللها صاحب العمل 

االشتراكات املستحقة .
      إذا ميكن القول بأن املوعد القانونى ألداء االشتراكات ينقسم إلى 

جزئني :
األول : هو تاريخ االستحقاق ، وهو أول الشهر التالى للشهر املستحق 

عنه االشتراك .
، وه��ى 15 يوما من تاريخ االستحقاق مبعنى أن  املهلة  : هى  الثانى   
يتم أداء االشتراكات حتى اليوم اخلامس عشر من الشهر التالى للشهر 

املستحق عنه االشتراك .
وميكن تعريف كل منهما كما يلى :

تاريخ االستحقاق : هو التاريخ الذى يبدا منه حساب املبلغ اإلضافى 
إذا لم يتم األداء خالل املهلة .

املهلة : هى الفترة الزمنية التى إذا مت األداء خاللها يعتبر كما لو كان 
قد مت فى تاريخ االستحقاق .

9 - من املسئول عن أداء األقساط ، وما هو املوعد القانونى 
لألداء ؟

العمل ملتزما  وك��ان صاحب  العمل  ف��ى  امل��ؤم��ن عليه  ك��ان  -  طاملا  ج 
املستحقة  األقساط  باستقطاع  يلتزم  العمل  ف��إن صاحب   ، أج��ره  ب��أداء 
ع��ل��ى امل���ؤم���ن ع��ل��ي��ه م���ن أج����ره ، م��ث��ل أق���س���اط امل����دد امل���ش���ت���راة وأق��س��اط 
اإلجازات اخلاصة وأقساط االستبدال )التى متت فى ظل قانون التأمني 
اإلع���ارات  وأق��س��اط   )1975 لسنة   79 رق��م  بالقانون  ال��ص��ادر  االجتماعى 
اخلارجية … الخ ، األقساط التى يكون املؤمن عليه ملتزما بها فى هذه 
احلالة يلتزم صاحب العمل باستقطاعها من أجره ، ويكون مسئوال عن 

أداء هذه األقساط إلى الهيئة.
أداء هذه األقساط  أما عن املوعد القانونى ألداء األقساط فإنه يتم 
أن  ، مبعنى  األق��س��اط  ه��ذه  املستحق عنه  للشهر  التالى  الشهر  أول  فى 
األقساط املستحقة عن شهر يناير تؤدى أول فبراير واالقساط املستحقة 
عن فبراير تؤدى اول مارس ... وهكذا ، وأيضا يعطى صاحب العمل مهلة 
15 يوما من تاريخ االستحقاق أى حتى يوم 15 من الشهر التالى لشهر 
االستحقاق ، مبعنى أنه إذا مت األداء خالل هذه املدة يعتبر كما لو كان قد 

مت فى تاريخ االستحقاق وال يتم حتميله بأية مبالغ إضافية .
10 - ما هى اآلثار املترتبة على التأخير فى أداء االشتراكات  

واألقساط ؟
أن تتحمل  واألق��س��اط  أداء االشتراكات  التأخير فى  يترتب على   - ج 
األداء  وج��وب  تاريخ  التأخير من  م��دة  إضافى شهرى عن  املنشأة مببلغ 
 12  /  1 بنسبة تساوى  اإلض��اف��ى  املبلغ  ، ويحدد  األداء  نهاية شهر  حتى 
السابق  الشهر  ف��ى  وال��س��ن��دات  األذون  م��ن  اخل��زان��ة  إص����دارات  متوسط 
،وي��س��رى ذلك    )%2( إليه  املبالغ مضاًفا  فيه س��داد  ال��ذى يتعني  للشهر 
على جميع أصحاب األعمال مبا فيهم اجلهاز اإلدارى للدولة والهيئات 
ال��ع��ام��ة ، وذل���ك لتعويض ص��ن��دوق ال��ت��أم��ني االج��ت��م��اع��ى عما ف��ات��ه من 
حتقيق ريع استثمار عن مبالغ االشتراكات واألقساط التى لم يتم أدائها 

فى املوعد القانونى .
أداء االشتراكات واألقساط فى حالة  11 -  من املسئول عن 
اإلجازة اخلاصة بدون أجر للعمل باخلارج واإلعارة اخلارجية 

بدون أجر ؟ وما هى العملة التى تؤدى بها ؟
ج - خروجا على القاعدة التى تنص على التزام صاحب العمل بأداء 

االشتراكات واألقساط ، فإنه فى حالة وجود املؤمن عليه فى إجازة خاصة 
بدون أجر للعمل باخلارج أو إعارة خارجية بدون أجر ، فإن املؤمن عليه 
يقوم  أن  ، وعليه  املنشأة  االش��ت��راك حصته وحصة  ب��أداء حصتى  يلتزم 
بأداء هذه االشتراكات بإحدى العمالت األجنبية املعلن لها سعرًا بالبنك 
املركزى املصرى ، أما عن األقساط التى تكون مستحقة عليه فإنه يلتزم 
بأدائها بالعملة املصرية كأقساط االستبدال )التى متت فى ظل قانون 
وش��راء مدة   79 لسنة 1975(  رقم  بالقانون  الصادر  االجتماعى  التأمني 
سابقة … الخ فإنه خالل مدة اإلجازة اخلاصة للعمل باخلارج أو اإلعارة 
اخلارجية بدون أجر يلتزم املؤمن عليه بأداء هذه األقساط أيضا ولكن 

بالعملة املصرية .
واألقساط  االشتراكات  ألداء  القانونى  املوعد  هو  ما   -  12
خالل مدة اإلجازة اخلاصة للعمل باخلارج واإلعارة اخلارجية 

بدون أجر ؟
ج - ك��م��ا س��ب��ق أن ذك��رن��ا ف���إن امل��ؤم��ن عليه ي��ل��ت��زم ب����أداء االش��ت��راك��ات 
واألقساط خالل مدة اإلجازة اخلاصة للعمل باخلارج واإلعارة اخلارجية 
ب���دون أج��ر ،  وامل��وع��د  القانونى ل���أداء ف��ى ه��ذه احل��ال��ة ه��و أول الشهر 
يناير  شهر  اشتراك  أن  مبعنى   ، االشتراك  عنه  املستحق  للشهر  التالى 
يستحق أول فبراير واشتراك شهر فبراير يستحق أول مارس وهكذا ..، 
وحتى يكون هناك تيسير فى أداء االشتراكات على املؤمن عليه املوجود 
فى إجازة خاصة للعمل باخلارج أو إعارة خارجية بدون أجر ، فإن املشرع 
قد أعطاه مهلة بأن يتم أداء االشتراكات خالل سنة اإلجازة فى املواعيد 
شهر  ك��ل  ع��ن  االستحقاق  لشهر  التالى  الشهر  أول  وه��ى  ذكرناها  التى 
على حدة ، وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ انتهاء سنة اإلج��ازة ، فإذا 
مت األداء خالل شهر من تاريخ انتهاء سنة اإلج��ازة ال يتم حتميله بأية 
للمؤمن  تعطى  التى  املهلة  فإن  التيسير  باب  أيضا من   � إضافية  مبالغ 
عليه املوجود فى إجازه خاصة للعمل باخلارج أو إعارة خارجية بدون أجر 

بالنسبة للسنة االخيرة متتد إلى ستة أشهر من تاريخ انتهاء اإلجازة . 
إذًا املوعد القانونى فى األصل هو أول الشهر التالى لشهر االستحقاق 
ان��ت��ه��اء سنة  ت��اري��خ  ل��ل��س��داد شهر م��ن  امل��ؤم��ن عليه مهلة  ، ول��ك��ن يعطى 

اإلجازة متتد إلى ستة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة االخيرة .
13 - ما هى اآلثار املترتبة على التأخير فى أداء االشتراكات 
واألقساط عن مدة اإلجازة اخلاصة للعمل باخلارج أو اإلعارة 

اخلارجية بدون أجر ؟
  ج - سبق أن أوضحنا املوعد القانونى فى أداء االشتراكات واألقساط 
فى هذه احلالة ، ويترتب على التأخير فى أداء االشتراكات واألقساط : 

      بالنسبة لالشتراكات : 
القانونى الذى  املوعد  أداء االشتراكات فى  إذا تأخر املؤمن عليه عن 
، فإنه يتم حتميله مببلغ اضافى يساوى 1 / 12 من  سبق أن أوضحناه 
السابق  الشهر  ف��ى  وال��س��ن��دات  األذون  م��ن  اخل��زان��ة  إص����دارات  متوسط 
للشهر ال��ذى يتعني فيه س��داد املبالغ مضاًفا إليه )2%(  ، وذل��ك عن كل 
أنه  ، مبعنى  األداء  نهاية شهر  تاريخ االستحقاق حتى  تأخير من  شهر 
إذا تأخر عن أداء االشتراكات عن شهر ما ، ملدة ثالثة عشر شهرا أو أربعة 

عشر شهرا مثال فانه يتم حتميله باملبلغ اإلضافى عن كل شهر تأخير.
عن  االشتراكات  أداء  فى  التأخير  حالة  فى  اإلضافى  املبلغ  هو  ذل��ك 
اإلجازة اخلاصة بدون أجر للعمل باخلارج واإلعارة اخلارجية بدون أجر.
التى تكون مستحقة خالل مدة اإلج��ازة ويتأخر   : أما عن األقساط 
املبلغ اإلض��اف��ى سابق  ، فإنه يتم أيضا إض��اف��ة  أدائ��ه��ا  امل��ؤم��ن عليه ع��ن 
اإلشارة إليه عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاق القسط وحتى نهاية 

شهر األداء .
14 - ما هو اإلجراء الواجب اتخاذه من جانب صاحب العمل 
فى حالة عدم أداء املؤمن عليه االشتراكات واألقساط عن مدة 

اإلجازة للعمل باخلارج واإلعارة اخلارجية بدون أجر ؟
ج - ف��ى حالة ع��دم ال��ت��زام امل��ؤم��ن عليه ب���أداء االش��ت��راك��ات واألق��س��اط 
املستحقة عن مدة اإلج��ازة اخلاصة للعمل باخلارج واإلع��ارة اخلارجية 
بدون أجر ، يلتزم صاحب العمل بتحديد قيمة هذه االشتراكات واملبالغ 
اإلضافية املستحقة ، ويتم تقسيطها على املؤمن عليه اعتبارا من أول 
الشهر التالى النتهاء مهلة أداء هذه االشتراكات واألقساط ، على أساس 
سنه فى هذا التاريخ ، وذلك وفقا للجدول رقم 4 املرفق مبشروع الالئحة 
التنفيذية للقانون )مجموع األقساط املفروض أداؤها فى حالة السداد 
 ،  ) املستحق  املبلغ  م��ن  جنيه   100 مقابل  الشيخوخة  س��ن  ب��ل��وغ  حتى 
ويستحق القسط األول فى هذه احلالة من أجر الشهر التالى النتهاء 
مهلة األداء املحددة ، وعلى ذلك فإنه إذا كانت املهلة تنتهى بنهاية شهر 
أغسطس مثال ، فإنه يتم حتديد قيمة القسط على أساس سن املؤمن 
عليه فى أول سبتمبر ، ويتم خصم القسط األول من مرتب شهر سبتمبر 
أداء  ع��دم  العمل فى حالة  التزام صاحب  ه��ذا هو  أكتوبر،  أول  املستحق 
اإلجازة  املستحقة عليه خالل مدة  واألقساط  االشتراكات  املؤمن عليه 

اخلاصة للعمل باخلارج واإلعارة اخلارجية بدون أجر .  

نستكمل هذا املوضوع فى العدد القادم ان شاء اهلل،،،
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م��ن  ال���ع���ام���ل���ة  ال�����ق�����وي  وزارة   ح�������ذرت 
يديرها  التي  النصب  أساليب  من  جديد 
ب��ع��ض األش����خ����اص، ب���اس���م ال��������وزارة على 
وامل��واق��ع  االجتماعي،  التواصل  صفحات 

اإللكترونية املزيفة .
ون������������ف������������ت ال���������������������������������������وزارة ق������ي������ام������ه������ا 
ب����االت����ص����ال ال����ت����ل����ي����ف����ون����ي ب����امل����واط����ن����ن 
غير  العمالة  ب��ي��ان��ات  وحت��دي��ث  لتسجيل 

ج��ن��ي��ه  كمعاش   500 امل��ن��ت��ظ��م��ة  لصرف 
ل���ت���ل���ك ال���ف���ئ���ة ، أو الس����ت����ق����ص����اء ب���ي���ان���ات 

املواطنن .
وت����ه����ي����ب ال��������������وزارة ب����امل����واط����ن����ن ع����دم 
الوهمية   املكاملات   ت��ل��ك  وراء  االن��س��ي��اق 
بيانات الى مصدر غير  أي  إع��ط��اء  وع��دم 
ال��وزارة  ،  وأن  بجمعها  له  ومصرح  معلوم 
موقع  خ��ال  من  الرسمية  بياناتها  تنشر 

الوزارة وصفحتها الرسمية.
وأك������دت ال��������وزارة أن���ه���ا مت��ت��ل��ك صفحة 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  رسمية 
ال��ق��وى  »وزارة  اس���م  حت��ت   »facebook«
التحقق  ش���ارة  امل��ص��ري��ة« وحت��م��ل  العاملة 
فضا  معتمدة،  رسمية  كصفحة  ال��زرق��اء 
www. ع����ن م����وق����ع ال�����������وزارة ال����رس����م����ي

. manpower.gov.eg

»القوى العاملة« تنفي قيامها بتحديث
 بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف معاش لها  

لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
القوي  العاملة أن مديريات  القوى  وزير  سعفان،  محمد  أعلن 
العاملة على مستوى ٢٧ محافظة تقوم حالًيا بحصر العمالة غير 
املنتظمة علي أرض الواقع  وتسجيلها واستخراج شهادات قياس 
م��س��ت��وى امل��ه��ارة وت��رخ��ي��ص م��زاول��ة احل��رف��ة واس��ت��خ��راج بطاقات 
»حياة  ال��رئ��اس��ي��ة  امل��ب��ادرة  إط���ار  وذل���ك يف  باملهنة،  قومية ج��دي��دة 
متهيًدا  وتأميًنا،  صحًيا واجتماعًيا  الفئة  ه��ذه  لرعاية   ، كرمية« 

لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.
 ويف ن��ف��س اإلط�����ار ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة ب���ال���وادي 
املنتظمة  غير  العمالة  وتسجيل  حلصر  جلنة  بتشكيل  اجل��دي��د 
يف مبنى امل��ص��ال��ح احل��ك��وم��ي��ة وم��ب��ان��ي وم��ن��ش��آت ج��ام��ع��ة ال���وادى 
ضمن  لتسجيلهم  متهيدا  اجلديد،  بالوادى  شركات   ٣ ل�  اجلديد 
قاعدة البيانات املوجودة باملديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية 

االجتماعية والصحية التي تقدمها املديرية لتلك الفئة.
وأوض�����ح أح��م��د ح��س��ن ط��ل��ي��ب م��دي��ر امل��دي��ري��ة أن���ه مت تسليم 
العمالة غير املنتظمة مبواقع العمل ، وثائق التأمن على احلياة 
ضد  لتأمينها   ، الفئة  لتلك  باستخراجها  ال���وزارة  قامت  والتى   ،
إلى 100  ، بتعويض يصل  والوفاة  والكلي  العجز اجلزئي  ح��االت 

ألف جنيه .
وقال مدير املديرية: إن عملية التسجيل واحلصر تتم بالتعاون 
مهن  إل��ى  العاملن  مهن  لتغيير  املعنية،  واجل��ه��ات  املحافظة  مع 
الواقع، حتت  التي يعملون بها على أرض  املنتظمة  العمالة غير 
كل عامل،  درج��ة مهارة  املشروعات وحسب  تلك  إش��راف مهندسو 
غير  للعمالة  والصحية  االجتماعية  الرعاية  حسابات  وتتحمل 
املنتظمة باملديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى املهارة 
باقي  التسجيل يف  العاملن، فضا عن استمرار عمليات  لهؤالء 

الشركات واملشروعات على أرض املحافظة.
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ال��غ��ن��ام عميد كلية ط��ب األزه���ر وأخصائى  ال��دك��ت��ور أس��ام��ة  ي��ق��ول 
املخ واألعصاب: ضمور املخ بات من أكثر األم��راض انتشارا فى اآلونة 
األخيرة فقد يحدث تلًفا فى بعض خاليا املخ وضمورها بشكل كامل، 
وهذا يؤثر بالتبعية على تطور النمو الذهنى واحلركى للطفل، وقد 
العالج  إل��ى  ويلجأون  األع��ض��اء،  من  للعديد  الوظيفى  العجز  يسبب 

الطبيعى حلماية العضالت من الضمور.
يكمل ال��غ��ن��ام ل���«ال��ع��م��ل« إن ه���ذا االض���ط���راب ت��ت��ف��اوت درج��ات��ه ول��ه 
على  مباشر  بشكل  وت��ؤث��ر  صعبة،  أو  بسيطة  ب��ن  مختلفة  ت��أث��ي��رات 

أعضاء احلركة واجللوس وتطور منو وحركة األطراف.
وأوض����ح أن إص��اب��ة ال��ط��ف��ل ب��ال��ض��م��ور ه��و أم���ر م��خ��ي��ف ي��ؤث��ر على 
اجلميع  يطمئن  لكنه  عقب،  على  رأًس��ا  حياتهم  يقلب  كلها،  العائلة 
قائاًل: اإلنسان الطبيعى ال يستهلك سوى ربع املخ، وبالتالى قد يكون 
الضمور فى منطقة ما ال تؤثر على حياة الطفل، ويستطيع أن يستمر 

فى حياته دون أن يشعر بأنه مختلف.
بالضمور  والرضع  األطفال  إصابة  وراء  األسباب  وتتفاوت  وتتنوع 
الدماغى  أو التلف الدماغى، فقد يكون السبب مرض وراثى أو تناول 
أث��ن��اء  ل��ن��زي��ف دم��اغ��ى  امل��ول��ود  ت��ع��رض  أو  وال���دخ���ان،  األم للكحوليات 
األكسجن  لنقص  تعرضه  ه��و  شيوعا  األك��ث��ر  ول��ك��ن  ال����والدة،  عملية 
أو إهمال الطبيب أو  ال���والدة،  س��واء فى رح��م األم أو فى أثناء عملية 
وت��ن��اول  إس��ع��اف  إل��ى  م��اس��ة  ت��ك��ون بحاجة  املستشفى، فهناك ح���االت 
جرعة مناسبة من االكسجن فور الوالدة، وتهمل املستشفى األمر وال 
تضعهم باحلضانة املناسبة للحالة وهو ما يتسبب فى ضياع مستقبل 

الصغير.

 هل تنتهى 
اإلصابات بالشلل 

الدماغي؟
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تحقيق : دينا رأفت 

تحمل »إيمان« رضيعها الذى لم 
يبلغ من العمر عامه األول بني 
ذراعيها مهرولة به بني أطباء 

األطفال واملخ واألعصاب لعالجه 
من التشنجات التى تصيبه بني 

الحني واآلخر. 
تكتشف »إيمان« أن صغريها 

مصاب بضمور شديد فى خاليا 
املخ، قد يتسبب فى إعاقته مدى 

الحياة أو وفاته أو قد يجعله 
مختلًفا عن األطفال اآلخرين .

بني أطباء املخ واألعصاب 
وأخصائيى العالج 

الطبيعى..
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العالج الطبيعى فرصة جناة
وتأهيل  الطبيعى  ال��ع��الج  أخصائى  ق��اس��م  رام���ى  ال��دك��ت��ور  يتعجب 
األطفال من انتشار إصابات املخ بن األطفال فى السنوات األخيرة، 
ومن أشهرها تلك التى تصيب الرضع فى األشهر األولى من أعمارهم 

. »CP« وحتديدا فى عامهم األول واملعروفة باسم الشلل الدماغى أو
وي��ق��ول: الشلل ال��دم��اغ��ى ه��و تلف ف��ى اخل��الي��ا العصبية امل��وج��ودة 
فى مخ الطفل يؤدى إلى عدم اكتمال مخ الرضيع، يحدث هذا خالل 
السنوات ال� 3 األولى، ونظرا ألن املخ هو املسيطر واملتحكم فى اجلسم 
بأكمله، فتظهر أعراض مختلفة على الطفل طبًقا ملكان اإلصابة باملخ 

وحجمها ودرجتها وشدتها.
ويقسم الدكتور رامى احلاالت إلى طفل مصاب مبشاكل فى احلركة، 
مثل فقدان القدرة على حركة جزء أو أكثر من اجلسم، أو عدم القدرة 

على احلركة بالشكل الصحيح. 
وق���د ت��ك��ون امل��ش��ك��ل��ة ف��ى اإلدراك وال��ت��أخ��ر ال��ذه��ن��ى وال��ع��ق��ل��ى عند 
الطفل، أو مشاكل فى االنتباه والتركيز، أو النظر أو السمع ..وخالفه.

الطفل  م��ع ح��ال��ة  التعامل  ب��دء  م��ع األب واألم قبل  وم��ع احل��دي��ث 
ف��ى تعرض  السبب  ت��ك��ون  ق��د  أخ���رى  أس��ب��اب��ا كثيرة  ه��ن��اك  أن  نكتشف 
اجلنن لضمور املخ  - وفًقا حلديث الدكتور رامى - وقسمها هو بناء 
على احلاالت التى تتوافد عليه بن أسباب أثناء فترة احلمل وأخرى 

بعد الوالدة.
أسباب فترة احلمل

ت��س��م��م احل���م���ل، وارت����ف����اع ض��غ��ط ال�����دم، وارت����ف����اع م��س��ت��وى ال��س��ك��ر، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى احل��ال��ة الصحية ل���أم وارت���ف���اع ع��م��ر ال��س��ي��دات أث��ن��اء 

احلمل، كما قد تتعرض األم للخبطات وقد تقع .

دون  ل��أدوي��ة  األم  ت��ن��اول  الطبيعى  ال��ع��الج  أخصائى  يتجاهل  ول��م 
استشارة الطبيب وعدم املتابعة بشكل دورى، فهذه املتابعة تساعد فى 

التدخل املناسب فى بعض احلاالت احلرجة واتخاذ القرار املناسب.
أسباب أثناء الوالدة

ف���إن اجل��ن��ن يسير ف��ى ط��ري��ق معن  ال����والدة الطبيعية  ف��ى ح��ال��ة 
ليخرج للحياة، وهنا قد يتعرض  ملخاطر متعددة أثناء الوالدة خاصة 
إن ك��ان��ت م��ت��ع��ث��رة، وذل���ك بسبب ك��ب��ر ح��ج��م اجل��ن��ن أو ن��زول��ه بوضع 
خاطئ، أو صغر حجم احلوض عند األم مقارنة باجلنن، واستخدام 
الطبيب لبعض األدوي��ة فى احل��االت املتعثرة من ال��والدة فى محاولة 
أو امللقاط  منه إلنقاذ اجلنن وإخراجه، وبالتالى يستخدم الشفاط 
وهو ما يسبب الضغط على رأس اجلنن، باإلضافة الى التفاف احلبل 

السرى حول رقبة اجلنن مما مينع وصول االكسجن للمخ.
..و بعدها

ال��والدة املبكرة قبل إمت��ام اجلنن األسبوع  والتى قد حت��دث بسبب 
ال�36 من احلمل، وهو ما يؤثر فى عدم اكتمال الرئتن وبالتالى فقدان 
تلفا  مسببا  للمخ  االك��س��ج��ن  وص���ول  وإع��اق��ة  التنفس  ع��ل��ى  ال��ق��درة 

خلاليا املخ.
وقد يتعرض املولود لصدمة شديدة بعد الوالدة تسبب له صداعا، أو 
يصاب بالفيروسات والتى من شأنها التأثير على املخ مما يسبب تلفا 
باخلاليا العصبية، مثل التهاب السحايا والهربس وفيروسات أخرى، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى االرت���ف���اع ال��ش��دي��د ف��ى درج����ات احل����رارة نتيجة ع��دوى 

وتتأثر خاليا املخ لعدم قدرتها على حتمل درجات احلرارة العالية.
ارت��ف��اع نسبة »ال��ص��ف��راء« بشكل كبير واح���د م��ن األس��ب��اب ال��ت��ى قد 
باحترافية  احلالة  مع  التعامل  يجب  وهنا  امل��خ،  خاليا  ضمور  تسبب 

ووضع الطفل باحلضانة .
ونأتى للسبب املعروف بن اجلميع وهو األمراض الوراثية، وحتدث 
بسبب أسباب جينية ومشاكل فى الكروموسومات الوراثية تتسبب فى 
إصابة الطفل ب�«املتالزمات« والتى يكون تركيزها على اجلهاز العصبى 
باملخ، وهناك أيضا طفرات جينية ألسباب لم يتوصل لها العلم بعد 
الداخلية  األجهزة  فى  أو  الشكل  فى  تشوهات  يصاحبها  الغالب  وفى 

للطفل باإلضافة إلى تأثيرها القوى على اجلهاز العصبى .
تفادى األزمة قدر اإلمكان

لدى  واملجتمعى  الثقافى  الوعى  أهمية  على  رام��ى  الدكتور  ويؤكد 
األسر بكيفية التعامل مع طفل مصاب بضمور املخ، وتوعية املقبلن 
العامة  بالصحة  االه��ت��م��ام  أهمية  م��ن خ��الل  واإلجن����اب  ال����زواج  على 
لإلجناب،  املناسب  القرار  التخاذ  املتخصصن  األطباء  مع  واملتابعة 
باإلضافة إلى جتنب زواج األق��ارب قدر اإلمكان، كونه يزيد من فرص 

اإلصابة باألمراض الوراثية أو املتالزمات.
امل��خ واألع��ص��اب  ال��دك��ت��ورة م��ري��ان يسرى أخصائية  وتكمل م��ن هنا 
مبستشفى ال��دم��رداش، أن هناك ح��االت يستحيل عالجها وقد تصل 
ل��ل��وف��اة، إن امل���خ م��ك��ون م��ن ث���الث م����واد، أه��م��ه��ا امل����ادة ال��ب��ي��ض��اء وال��ت��ى 
توجد فوق املخيخ وهى املسئول الرئيسى عن تكون األجهزة العصبية 
وال���ع���ض���الت ك��ل��ه��ا ب��ج��س��د ال���رض���ي���ع، ون��ق��ص��ه��ا أو ض��م��وره��ا ال ميكن 

تعويضه، ولم يصل العلم حتى اآلن حلل لها.
وال��ط��ف��ل ف��ى ال��ب��داي��ة ي��ك��ون طبيعيا ث��م ت��ب��دأ ح��ال��ت��ه ف��ى ال��ت��ده��ور 
التفاعل وتبدأ  الكالم ثم  بصورة بطيئة، فقد يتوقف عن احلركة ثم 
غير  بتصرفات  يقومون  أطفال  فنجد  التدهور،  فى  العصبية  حالته 
أن  ال��ى  امل��ف��رط��ة،  السيطرة على عصبيتهم  وآخ���رون ال ميكن  الئ��ق��ة، 
تتوقف األجهزة عن العمل ثم الوفاة، وعادة ما يكون هذا املرض بسبب 

جينى من األم، فهى حاملة له ولكنها غير مصابة به.
ويؤكد الدكتور يسرى غنامي أخصائى األطفال أنه ال ميكن لطبيب 
األطفال التكهن بأن الطفل مصاب بإصابة فى املخ إذا كان يزيد وزنه 
وطوله بصوره مناسبة، ولكن إذا حدث وتعرض الطفل لنوبة تشنجات 
أو اشتكى الوالدين من أن طفلهم ال يراهم أو ال يتفاعل معهم نبدأ 
فى طلب رسم للمخ وإذا كان تشخيص احلالة متعلق بخاليا الدماغ 

ننصحهم فورا بالتوجه إلى طبيب مخ وأعصاب.
ومازالت أسباب هذا املرض محل ارتباك بن األطباء، وقد تختلف 
التشخيصات ب��ن  طبيب وآخ��ر، ف��إذا لم يكن هناك م��رض وراث��ى قد 

يعجز الطبيب املعالج فى حتديد السبب. 
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ضمور املخ يصيب 
األطفال بالشلل.. 
واألطباء يعجزون 
عن السيطرة عليه

بني قلق أم ومتابعة 
الطبيب..هل يصبح 
»آدم« طفال طبيعيا؟
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يتقدم رئيس مجلس اإلدارة مصطفي السيد الشناوي

بأسمي آيات التهاني إلي فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة

واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

و علي حامد الزقم  وكيل وزارة القوي العاملة بالمنوفية

وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وشعب المنوفية الكريم

بمناسبة العيد القومي للمحافظة

مع تحيات مصطفي السيد الشناوي

الشركة األهلية للتنمية الزراعية

اللواء إبراهيم الشهاوى علي حامد الزقم 

المنوفية - اشمون

يتقدم رئيس مجلس اإلدارة حسام محمود رمضان

بأسمي آيات التهاني إلي فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسی رئيس الجمهورية
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة

واللواء إبراهيم الشهاوى محافظ المنوفية

و علی حامد الزقم  وكيل وزارة القوي العاملة بالمنوفية

وإلی جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة

 وشعب المنوفية الكريم

بمناسبة العيد القومي للمحافظة

مع تحيات حسام محمود رمضان

مصنع البركة للحلويات الشرقية 

اللواء إبراهيم الشهاوى علي حامد الزقم 
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وزير القوي العاملة :
تعيين   28266 شابًا ، منهم  364 شابًا من ذوي الهمم والعزيمة خالل شهر
استخراج  31381 شهادات قياس مستوي المهارة   ورخصة مزاولة  المهنة

التفتيش على 16777 منشأة وتحرير 3653 محضرًا للمنشآت المخالفة لقانون العمل
بحث 2935 شكوى عمالية وتسوية 294 وديًا 

و إحالة 735 للمحكمة العمالية وحفظ 596  وتحت الدراسة  1295 شكوى
صرف 56.5 مليون جنيه منحًا للرعاية االجتماعية والصحية  لـ 13311 عامل غير منتظم

يف ضوء املالمح األساسية لبرنامج عمل الوزارة يف العام اجلديد، 
خالل  م��ن  للشباب  الئقة  عمل  ف��رص  توفير  إل��ى  ترمي  وال��ت��ي 
توثيق التعاون مع أصحاب األعمال واملستثمرين لزيادة فرص العمل 
فرص  وتوفير  بالرعاية  األولى  الفئات  تشغيل  وتعزيز  املعروضة، 
تدريبية مناسبة لذوي القدرات اخلاصة وتأهيلهم للحصول على 
فرص عمل مالئمة لهم، والعمل احلر وريادة األعمال واملشروعات 
والعمالة  املشروعات  إنتاجية  وحتسني  الصغر  ومتناهية  الصغيرة 
املوسمية، مما يسهم يف خفض معدالت البطالة التي وصلت نسبتها 

حاليا إلى 7.2% من قوة العمل.
القوى  مديريات  أن   ، سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزير  أعلن 
العاملة على مستوى 27 محافظة ، قامت بتعيني 28 ألفًا و 266 شابًا 
، منهم 364 شابًا  من ذوى القدرات ، كما قامت باستخراج 15 ألفًا و 
671 شهادات قياس مستوى مهارة ، و 15 ألفًا و 710  رخصة مزاولة  

مهنة من مكاتب التشغيل التابعة لتلك املديريات .
كما جنحت مكاتب التفتيش العمالي باملحافظات ، فى التفتيش 
على 12 ألفًا و 74 منشأة ) دوري – حمالت ( ، وأسفر ذلك عن حترير 
 12 رقم  العمل  قانون  ألحكام  املخالفة  للمنشآت  محضرًا   1626

لسنة 2003 .

املديريات  قامت  فقد   ، املهنية  والصحة  السالمة  فى  مجال  أما 
بالتفتيش على    4 آالف و 703 منشأة ، وأسفر التفتيش عن حترير 
وتأمني  املهنية  والصحة  السالمة  الشتراطات  محضرًا   27 و  ألفان 

بيئة العمل .
وفى مجال عالقات العمل ، قامت املديريات ببحث 2935  شكوى 
عمالية ، وجاءت نتيجة بحثها على النحو التالي:  294  شكوى   مت 
و   ، العمالية  للمحكمة  إحالتها  مت  شكوى  ودي��ًا  ،735  تسويتها 
596  شكوى مت حفظها ، وتبقى 1295 شكوى ما زالت حتت البحث 

والدراسة .
فقد   ، وصحيًا  إجتماعيًا  املنتظمة  غير  العمالة  رعاية  عن  أما 
العاملة باملحافظات املختلفة بصرف منحًا  القوى  قامت مديريات 
و  ألفًا   598 و  مليون   56 بلغت  الفئة  لتلك  االجتماعية  للرعاية 
الفئة  ، كما قامت بصرف منح للرعاية الصحية لتلك  761 جنيهًا 
املسجلني  من  عامالً   112705 ل�   ، جنيهًا    202 و  ألفًا   116 بإجمالى 
بقواعد البيانات اخلاصة بتلك الفئة باإلدارات املعنية مبحافظات 

اجلمهورية وذلك لتوفير حياة كرمية لهم 
وفيما يلي التفاصيل :
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ق�����ام�����ت م�����دي�����ري�����ة ال������ق������وي ال���ع���ام���ل���ة 
شابا    48 كفر الشيخ بتعيني   مبحافظة 
القطاع  مب��ن��ش��آت  امل��ؤه��ات  مختلف  م��ن 
اخلاص واالستثماري من خال شهادات 
القيد املرتدة » كعب العمل« من املسجلني 
مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية فيما 

بلغ  املسجلني بها 622  شابًا.
ك����م����ا ق�����ام�����ت امل�����دي�����ري�����ة ب����اس����ت����خ����راج 
امل�����ه�����ارة،  م���س���ت���وى  ق����ي����اس  ش�����ه�����ادة   ٥٠٠
الرعاية  وت��ق��دمي  املهنة،  م��زاول��ة  ورخ��ص��ة 
ال����ص����ح����ي����ة  ل���ل���ع���م���ال���ة غ����ي����ر امل���ن���ت���ظ���م���ة 
امل��س��ج��ل��ني ب���امل���دي���ري���ة، وص�����رف م��ن��ح ل���� 7 

عمال مببلغ 37 ألف جنيه.
ت��ل��ق��ى وزي�����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة محمد 
س��ع��ف��ان ت��ق��ري��رًا ب��ذل��ك م���ن ع���اء ال��دي��ن 
ناصف  وكيل الوزارة مدير املديرية، أوضح 
املاضي  مايو  شهر  خ��ال  املديرية  أن  فيه 
قامت يف مجال السامة والصحة املهنية 

ومت  م��ن��ش��أة،   329 ع��ل��ى  التفتيش  مت 
ل��� 169 منهم لعدم  إن���ذار  حت��ري��ر 

م��ه��ل��ة،  وم��ن��ح��ه��م  االستيفاء  
كما مت إعادة التفتيش على 
بتحرير  انتهت  منشأة   19٥
وصحة  سامة  محضر   4٠

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

ت����ف����ت����ي����ش ال�����ع�����م�����ل ق����ام����ت 
 438 على  بالتفتيش  املديرية 

وح��م��ات،  دوري  تفتيش  م��ن��ش��أة 
للمنشآت  م��ح��ض��رًا   42 أس��ف��ر  عن 

املخالفة .

كفر الشيخ :

تعيين 48 شابًا .. والتفتيش 
ق��������ام��������ت م��������دي��������ري��������ة ال����������ق����������وي ال�������ع�������ام�������ل�������ة مب����ح����اف����ظ����ة على 438 منشأة 

ال��ق��درات  ذوى  م��ن   24 منهم  ش��اب��ًا،  البحر األحمر بتعيني ٥47 
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 القيد امل��رت��دة »كعب العمل« 
عدد  وبلغ  للمديرية،  التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلني  من 

املسجلني بها 147٠ شابا ، وتوفير 293  فرصة عمل .
كما قامت املديرية بقياس مستوى املهارة 338 عاما، ورخصة 
وقامت  للمديرية،  التابعة  التشغيل  مكاتب  من  املهنة  م��زاول��ة 
املسجلة  املنتظمة  غ��ي��ر  للعمالة  ال��ع��م��ال  ع��ي��د  منحة  ب��ص��رف 
باملديرية بلغت ٥٥4 ألفًا و ٥٠٠ جنيه ل� 11٠9 عاماً بواقع ٥٠٠ 

جنيه لكل عامل  .
عبد  سعيد  م��ن  ب��ذل��ك  العاملة تقريرًا  ال��ق��وي  وزي���ر  تلقى 
املاضي  أن��ه خ��ال مايو  إل��ي  أش��ار فيه  امل��دي��ري��ة،  الراضي مدير 
ب��إص��دار ٥ تراخيص عمل األج��ان��ب ، وجتديد  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت 

ترخيص عمل ل� 6 أجانب آخرين يعملون يف نطاق املحافظة .
وأش����ار م��دي��ر امل��دي��ري��ة إل���ي أن امل��دي��ري��ة ق��ام��ت بعمل زي���ارات 
ملراقبة  على  313  منشأة  العمل  مفتشى  خ��ال  من  تفتيشية  
تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2٠٠3، وأسفر التفتيش عن 

حترير 39 محضرًا، وعمل ندوتى توعية للعاملني .
 أما فى مجال السامة والصحة املهنية مت التفتيش على 94 

منشأة، وأسفر عن حترير 18 محضرًا سامة 
وص���ح���ة م��ه��ن��ي��ة، وع���م���ل ن����دوت����ى ت��وع��ي��ة 

يف ن��ف��س امل���ج���ال، ك��م��ا مت م��ت��اب��ع��ة 66 
منشأة يعمل بها 9٥26 عاماً لضمان 
االح��ت��رازي��ة  ل����إج����راءات  تطبيقها 

ملواجهة انتشار )كوفيد - 19(.
ت��ل��ق��ت ٥4  امل���دي���ري���ة  وأض������اف أن 
ش���ك���وى ع���اق���ات ع���م���ل، مت ت��س��وي��ة 

ال��ع��م��ل من  16 منها ودي����ًا يف م��واق��ع 
التابعة  باملكاتب  العمل  مفتشي  قبل 

ل��ل��م��دي��ري��ة، ومت ات���خ���اذ إج�����راء ق��ان��ون��ي 
مازالت  31  شكوى  وتبقى  شكوى،   17 جت��اه 

حتت البحث والدراسة .

البحر األحمر :

 تحرير 39 محضرًا لمنشآت خالفت القانون 

قامت مديرية القوى العاملة بجنوب 
سيناء بتعيني 6٠1  شابًا، منهم 3 شباب 
م���ن حملة  وال���ع���زمي���ة  ال��ه��م��م  م���ن ذوى 
املؤهات العليا واملتوسطة وبدون مؤهل 
مبنشآت القطاع اخلاص واالستثمارى، 
م����ن امل���س���ج���ل���ني مب���ك���ات���ب ال��ت��ش��غ��ي��ل 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة وال����ذي����ن بلغ 

عددهم خال الشهر 1٠14 شابأً.
ت��ل��ق��ى وزي�����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة 
تقريرًا بذلك من مدير املديرية 
فيه  الدين، أوضح  ع��ل��م  أش����رف 
إجن�������ازات امل���دي���ري���ة  خ����ال شهر 
املديرية  املاضى، حيث قامت  مايو 
املنتظمة  غير  للعمالة  منح  بصرف 
اجتماعيا  ل��رع��اي��ت��ه��م  ل��دي��ه��ا  امل��س��ج��ل��ة 
ل��ع��ام��ل��ني  4٠٠٠ جنيه  م��ن��ه��ا  وص���ح���ي���ًا، 

اثنني منحة مولود جديد، ومنحة زواج 
جنيه  آالف   1٠ و  ج��ن��ي��ه،  آالف   3 مببلغ 
م��ن��ح��ة وف������اة ع����ام����ل، وص������رف 1٠ آالف 
لعمل  اثنني  لعاملني  منح  أخ��ري  جنيه 
 119 وتسجيل  ك��ب��رى،  جراحية  عمليات 

عاماً جديدًا على املنظومة.
تراخيص  مجال  يف  وقامت  املديرية 
ع���م���ل األج����ان����ب ب����إص����دار وجت����دي����د 2٥ 
ت��رخ��ي��ص ع��م��ل أج���ان���ب م���ن ج��ن��س��ي��ات 

مختلفة يعملون يف نطاق املحافظة .
وأوض����ح م��دي��ر امل��دي��ري��ة أن���ه يف مجال 
ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ع��م��ال��ي مت ال��ت��ف��ت��ي��ش على 
ال��دوري  196 منشآت من خال التفتيش 
ال���ن���ه���اري وال��ل��ي��ل��ي واحل����م����ات، وع���م���ل 4 
شكوى   ٥4 تلقى  مت  ت��وع��ي��ة،  كما  ن����دوات 
عمالية ومت تسوية 2٠ شكوى منها، واتخاذ 

و  ل����  1٥  شكوى،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اإلج�������راءات 
19  شكوي مازالت حتت البحث .

أم����ا ف���ى م���ج���ال ال���س���ام���ة وال��ص��ح��ة 
على  بالتفتيش  امل��دي��ري��ة  قامت  املهنية 
47 م��ن��ش��أة، وإع�����ادة ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 8٥ 
محضرًا   36 حت��ري��ر  ع��ن  منشأة، وأسفر 
مخالفة،  ملنشآت  مهنية  وصحة  سامة 
وعقد 2 ندوة للتوعية وإجراء 3٥ قياس 

وبحث شكوتني .
مبتابعة  ق��ام��ت  امل���دي���ري���ة  إن   : وق����ال 
اإلج�������������راءات االح�����ت�����رازي�����ة وال��ت��ع��ق��ي��م 
والتطهير وموقف العمالة ل� 8٠٠ منشأة، 
وم��ت��اب��ع��ة احل���ال���ة ال��ص��ح��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني 
داخ�����ل ت��ل��ك امل���ن���ش���آت ل��ل��ت��أك��د م���ن ع��دم 
إصابة أي فرد من خال مكاتب السامة 

والصحة املهنية .

التفتيش على 196 منشأةجنوب سيناء:

أشرف علم الدين

سعيدعبدالراضىعالء ناصف
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من  شابًا   383 بتعيني  األقصر  مبحافظة  العاملة  القوى  قامت مديرية 
الهمم  ذوى  م��ن   ٥ م��ؤه��ل، منهم  وب���دون  واملتوسطة  العليا  امل��ؤه��ات  حملة 
والقدرات مبنشآت القطاع اخلاص واالستثمارى من خال شهادات القيد 
للمديرية،  التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلني  من  العمل«  »كعب  امل��رت��دة 
بلغ عددهم  1346  شابًا، منهم 13 من ذوى اإلحتياجات اخلاصة، كما مت 
استخراج 1٥3  شهادة قياس مستوى املهارة، ورخصة مزاولة احلرفة منهم  

٥ رخص  لذوى القدرات .
ك��م��ا ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��ص��رف م��ن��ح ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة لرعايتهم 
ب� 8  ب� 9 آالف جنيه، و 4 منح مواليد  اجتماعيًا وصحيًا منها 3 منح زواج 
آالف جنيه، ومنحة وفاة واح��دة مببلغ 2٠٠٠ جنيه، وعمل رعاية صحية ل� 
بإجمالى  أدوي��ة  8٥ عاما وعاملة ما بني كشوفات وحتاليل طبية وص��رف 
بإجمالى  ل� 2798 عاماً  46 ألفًا و 487 جنيها، وصرف منحة عيد العمال 

مليون و 399 ألف جنيه .
املديرية عبده هاشم  العاملة تقريرًا بذلك من مدير  القوى  تلقى وزير 
ع��ن إجن����ازات امل��دي��ري��ة ع��ن ش��ه��ر م��اي��و امل��اض��ي، م��ش��ي��رًا إل���ى أن���ه ف��ى مجال 
على  بالتفتيش  املديرية  قامت  العاملة  القوى  ورعاية  العمالى  التفتيش 
196 منشأة دورى وح��م��ات، وأس��ف��ر ع��ن حت��ري��ر 13 م��ح��ض��رًا، كما مت عقد 

ندوتني عماليتني بإحدى املنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل .
املديرية بالتفتيش على  املهنية قامت  أما فى مجال السامة والصحة 
التفتيش  وأس��ف��ر  أخ���رى،  منشأة   247 على  التفتيش  وإع���ادة  منشأة،   3٥2
أخ��رى إلزالة  ل� 348 منشأة  قانونية  وإعطاء مهلة  عن حترير 73 محضرًا، 

املخالفات والتى مت إنذارها بها.
ك���م���ا ت��ل��ق��ت امل���دي���ري���ة 33 ش���ك���وى ع��م��ال��ي��ة 

مت ت��س��وي��ة 3 ش���ك���اوى م��ن��ه��ا ودي������ًا، وإح��ال��ة 
16 ش��������ك��������وى إل���������ى ال������ق������ض������اء، وح����ف����ظ 
م�����ازال�����ت حت��ت  ش���ك���وى  ش���ك���وت���ني،  و12 
اإلج���راءات  ومتابعة  وال��دراس��ة،  البحث 
االحترازية والتعقيم والتطهير وموقف 
احلالة  ومتابعة  منشأة،   312 ب�  العمالة 

املنشآت  تلك  داخ���ل  للعاملني  الصحية 
للتأكد م��ن ع��دم إص��اب��ة أى ف��رد م��ن خال 

والتفتيش  املهنية  والصحة  السامة  مكاتب 
العمالى التابعة للمديرية.

األقصر :
استخراج 153شهادة 

قياس مستوى المهارة  
ورخصة مزاولة الحرفة 

عبده هاشم

 ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة مب��ح��اف��ظ��ة شمال 
سيناء بتعيني 28 شابًا من مختلف املؤهات مبنشآت 
ال��ق��ط��اع اخل�����اص واالس���ت���ث���م���ارى م���ن خ����ال ش���ه���ادات 
القيد املرتدة »كعب العمل« املسجلني مبكاتب التشغيل 
التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 79 شابًا مسجلني 

من راغبى العمل.
تقريرا  سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر  تلقى 
بذلك من  محمد سالم عبد املالك مدير املديرية عن 
إجنازات املديرية عن شهر مايو املاضي، أشار فيه إلى أن 
املديرية استخرجت 1٠ شهادات قياس مستوى املهارة، و 
1٠ رخص مزاولة احلرفة من خال املكاتب التابعة لها 

فى املحافظة .
وف����ى م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ع��م��ال��ى ق���ام���ت امل��دي��ري��ة 
بالتفتيش على 128 منشأة، و3 حمات تفتيش شامل، 
أما عن السامة والصحة املهنية فقد قامت بالتفتيش 

على 3 منشآت يعمل بها 21٥ عاما.
وأوض��ح مدير املديرية أنه فى مجال رعاية العمالة 
وإجتماعيًا  صحيًا  باملديرية  املسجلة  املنتظمة  غير 
قامت املديرية بصرف منحة عيد العمال ل� 411 عاماً 

بواقع 2٠٥ آالف و٥٠٠ جنيه .
مبتابعة  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  كما 

اإلج�����������������راءات االح�����ت�����رازي�����ة 
وال����ت����ع����ق����ي����م وال���ت���ط���ه���ي���ر 

وم��وق��ف ال��ع��م��ال��ة لنحو 8 
احلالة  ومتابعة  منشآت، 
داخل  للعاملني  الصحية 
من  للتأكد  امل��ن��ش��آت  تلك 

ع�����دم إص����اب����ة أى ف�����رد م��ن 
خ��������ال م����ك����ات����ب ال���س���ام���ة 

وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة، ف��ض��ا عن 
مكاتب التفتيش العمالى .

شمال سيناء :

تعيين 28 شابا والتفتيش 
على 128 منشأة  

محمد سالم

ق���ام���ت م���دي���ري���ة ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة مب��ح��اف��ظ��ة 
ال��س��وي��س ب��ت��ع��ي��ني  4٠٠  م���ن ش���ب���اب اخل��ري��ج��ني 
  11 واالستثمارى، منهم  القطاع اخلاص  بشركات 
شابًا من ذوى القدرات اخلاصة من خال شهادات 
ال��ق��ي��د امل���رت���دة »ك��ع��ب ال���ع���م���ل«، وذل����ك م���ن خ��ال 
تسجيل  ومت  للمديرية،  التابعة  التشغيل  مكاتب 
القدرات  ذوي  من   2٠ منهم  عمل،  عن  باحثا   736

اخلاصة. 
ك���م���ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب���ص���رف م���ن���ح ل��ل��رع��اي��ة 
املنتظمة  غير  للعمالة  وال��ص��ح��ي��ة   االجتماعية 
و٥   جنيه،  آالف   3 مببلغ  زواج  منحة   : يف  متثلت 
منح مولود جديد مببلغ 1٠ آالف جنيه، و منحة 
وف��اة عامل بإجمالي 1٠٠٠٠ جنيه، كما مت صرف 
الرعاية الصحية لعامل مببلغ 2٠٠٠ جنيه، ليصل 
إجمالى ما مت صرفه 2٥ ألف جنيه ل� 8 عمال من 
امل��س��ج��ل��ني ب������اإلدارة، وص����رف م��ن��ح��ة ع��ي��د ال��ع��م��ال 
و ٥٠٠  ألفًا  و ٥89  بإجمالي مليون  ل� 3176 عاماً 

جنيه.
وأش������ار ح����امت ج����اد ال�����رب م���دي���ر امل���دي���ري���ة - يف 
تقريره للوزير عن إجنازات املديرية عن شهر مايو  
املاضي -  إلى أن املديرية استخرجت 36٠ شهادة 

قياس مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة املهنة .
العمل  ف��ى  مجال عاقات  املديرية   تلقت  كما 
ودي��ًا،  ف��ردي��ة، مت تسوية 2 شكوى منها  6٠ شكوى 
وحتويل 16 منها للمحكمة العمالية،  و 18 شكوى 

مازالت حتت البحث والدراسة.
وأوض��ح مدير املديرية أنه فى مجال التفتيش 
م��ن��ش��أة، وحت��ري��ر  ع��ل��ى 61  التفتيش  ال��ع��م��ال��ي مت 
حملة   11 ب���  والقيام  مخالفة،  ملنشآت  محاضر   8
ت��ف��ت��ي��ش ش����ام����ل، وع���ق���د ن������دوة ت���وع���ي���ة ل��ل��ع��م��ال، 
وال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى ٥ م��ن��ش��آت يف م��ج��ال ال��س��ام��ة 
وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة، وحت��ري��ر 4 م��ح��اض��ر للمنشآت 
املخالفة، وعقد   جلنتى تراخيص وجلنة حتكيم 

طبى، ومنح تراخيص ملنشأتني .

صرف 1.5 مليون جنيه منحا لـ 3176 عامال غير منتظم  السويس : 

حامت جاد الرب
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ق���ام���ت م���دي���ري���ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة مب��ح��اف��ظ��ة 
املنيا  بتعيني ٥12  شابًا مبنشآت القطاع اخلاص 
واالس��ت��ث��م��ارى، وذل���ك م��ن خ��ال ش��ه��ادات القيد 
التابعة  التشغيل  ملكاتب  ال��ع��م��ل«  امل��رت��دة  »كعب 
للمديرية، وذلك من بني راغبى العمل املسجلني 
 8٠٠ وتوفير  ش��اب��ًا،   3381 وع��دده��م  املكاتب  ب��ه��ذه 

فرصة عمل .
كما قدمت املديرية فى مجال التدريب املهنى 
التابعة  املهنى  التدريب  مبراكز  تدريبية  دورات   9
امل��وج��ودة  املتنقلة  ال��ت��دري��ب  ووح����دة  ل��ل��م��دي��ري��ة، 
ب��ق��رى امل��ح��اف��ظ��ة، ك��م��ا اس��ت��خ��رج��ت 344 ش��ه��ادة 

قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة .
وقال وليد اإلمام  مدير املديرية - فى تقريره 
الشهرى للوزير- إنه فى مجال السامة والصحة 
م��اي��و املاضى  امل��دي��ري��ة خ��ال شهر  ق��ام��ت  املهنية 
بالتفتيش على 419 منشأة ، والقيام ب� 8 حمات 
تفتيشية، أسفر عنها حترير 162 محضرًا سامة 
و42  ندوة  إدارى  غلق  ح��ال��ة   14 و  مهنية  وص��ح��ة 
توعية ) إعرف - إحمى نفسك (، وبحث 42 شكوى 

من خال املكاتب التابعة للمديرية .
وف����ى م���ج���ال رع���اي���ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة 

اج��ت��م��اع��ي��ًا وص��ح��ي��ًا ص��رف��ت امل��دي��ري��ة 1٥ منحة 
منحة  و  جنيه،  أل��ف   3٠ بإجمالى  ج��دي��د  م��ول��ود 
أق����ارب من  ب��� 3 آالف ج��ن��ي��ه، و 3 م��ن��ح وف����اة  زواج 
باالضافة  جنيه،  آالف   6 مببلغ  األول���ى  ال��درج��ة 
عمليات   - ع��اج  الصحية  )  الرعاية  تقدمي  إل��ى 
ج���راح���ي���ة ص���غ���رى ( ل����� 9 ع���م���ال م����ن امل��س��ج��ل��ني 
، كما مت  ألفًا و ٥٥1 جنيها  ب���اإلدارة بإجمالى 2٥ 
صرف منحة عيد العمال ل� 48٥٠ عاماً بإجمالى 

مليونني و 464 ألف جنيه.
وأوضح مدير املديرية أنه فى مجال التفتيش 
العمالي فتشت املديرية على 1٠39 منشأة تفتيشا 
دوري����ا وح��م��ات، يعمل ب��ه��ا 2331 ع��ام��اً، وأس��ف��ر 
التفتيش عن حترير 111 محضر مخالفة لقانون 
العمل، وعمل 3 ندوات توعية،  كما تلقت املديرية 
4٥ شكوى عمالية، مت تسوية 3 شكاوى منها، و 42 

شكوى أخرى مازالت حتت البحث.
اإلج��راءات االحترازية  أما عن متابعة تطبيق 
للوقاية من انتشار فيروس كورونا املستجد قامت 
امل��دي��ري��ة م��ن خ���ال م��ك��ات��ب السامة  وال��ص��ح��ة 
 17٠ على  بالتفتيش  العمالى  والتفتيش  املهنية 

منشأة .

تعيين 512  شابًا  وتحرير 111 محضرًا لمنشآت مخالفة المنيا :

وليد اإلمام

مبحافظة  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  م��دي��ري��ة   قامت 
امل��ؤه��ات  حملة  م��ن  ش��اب��ًا  بتعيني 48٥  س��وه��اج 
العليا واملتوسطة وبدون مؤهل مبنشآت القطاع 
اخلاص واالستثمارى، منهم 9 من ذوى القدرات 
اخلاصة،  وذلك من خال شهادات القيد املرتدة 
التشغيل  مبكاتب  املسجلني  م��ن  ال��ع��م��ل«  »ك��ع��ب 

التابعة للمديرية وعددهم 8٥٠7 شباب .
تدريبية  دورات   3 بتنفيذ  املديرية  قامت  كما 
مبركز التدريب املهنى بسوهاج وطهطا والكوثر 
العمل  التى حتتاجها س��وق  املهن  على ع��دد من 
الشمسية،  والطاقة  واحلياكة،  التفصيل   : وهى 
وصيانة احلاسب اآللى، استفاد منها 42 متدربًا.

ومت التفتيش على 696 منشأة دورى وحمات 
تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن حترير 
مجال  ف��ى  توعية  6  ندوات  وعمل  م��ح��ض��رًا،   22
كما  12 لسنة 2٠٠3،  رق���م  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  أح��ك��ام 
مجمعة،  جماعية  مفاوضة  ن���دوات   1٠ عقد  مت 
و 2 ندوة زيادة اإلنتاج، و ٥ ندوات توعية بأضرار 

السموم البيضاء.
وت��اب��ع ال��دك��ت��ور ه��ش��ام أح��م��د أب���و زي���د  مدير 
امل��دي��ري��ة  فى ت��ق��ري��ره ل��ل��وزي��ر ع��ن م��ا مت إجن���ازه 
خال شهر مايو  املاضي، أنه مت صرف 122 ألف 
جنيه للرعاية االجتماعية ل� 81 عاما، منها 49 
ألف  جنيه، 21  أل��ف   98 بإجمالى  م��ول��ود  منحة 

جنيه ل� 7 عمال منحة زواج، و 3٠ ألف جنيه منح 
وف��اة أحد أف��راد أس��رة العامل املتوفى ل� 3 عمال، 
و 22 م��ن��ح��ة وف����اة أح���د األق�����ارب مب��ب��ل��غ 44 أل��ف 

جنيه  .
بإجمالى  صحية  رع��اي��ة  م��ن��ح  ص���رف  كما مت 
24 ألفًا و 3٠9 جنيهات، ما بني عمليات جراحية 
صغرى وكبرى، ومصاريف ع��اج، وص��رف منحة 
عيد العمال للعمالة املسجلة بواقع 4 مايني و 

2٥1 ألفًا و ٥٠٠ جنيه ، ل� 8٥٠3 عمال .
شهادة   494 استخرجت  امل��دي��ري��ة  أن  وأض���اف 
ق��ي��اس م��س��ت��وى م��ه��ارة، ورخ��ص��ة م��زاول��ة ح��رف��ة، 
وت��ل��ق��ى 9 ش����ك����اوى، مت ت��س��وي��ة ش��ك��وت��ني م��ن��ه��ا، 
وإحالة 6 شكاوى للقضاء، وتبقى شكوى واحدة 

ما زالت حتت البحث والدراسة .
املهنية فقد  السامة والصحة  أما فى مجال 
ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 172 م��ن��ش��أة، 
وإعادة التفتيش على 31٥ منشأة أخرى، وأسفر 
 16 وبحث   ، محضرًا   121 حترير  ع��ن  التفتيش 

شكوى ومنح 7 تراخيص  .
للتأكد  امل��ن��ش��آت  ع��ل��ى  التفتيش  م��ج��ال  وف���ى 
من تطبيق كافة اإلج��راءات االحترازية للوقاية 
التفتيش  امل��دي��ري��ة  19(، ت��اب��ع��ت   - )ك��وف��ي��د  م��ن 
ال��س��ام��ة  م��ك��ات��ب  خ����ال  م���ن  على 828 منشأة 

والصحة املهنية والتفتيش العمالى .

تعيين 485 شاب .. منهم 9 من ذوى القدراتسوهاج :

د.هشام أحمد أبو زيد
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عاطف درويش

مبحافظة  العاملة  القوى  مديرية  قامت 
م����رس����ى م����ط����روح ب����ت����ع����ي����ني 139 ش����اب����ًا م����ن 
اخلاص  القطاع  مبنشآت  املؤهات  مختلف 

واالس���ت���ث���م���ارى، م��ن��ه��م ش����اب م���ن ذوى 
ال���ه���م���م وال�����ق�����درات م�����ن خ���ال 

شهادات القيد املرتدة » كعب 
ال���ع���م���ل« م����ن امل��س��ج��ل��ني 

مب������ك������ات������ب ال����ت����ش����غ����ي����ل 
ال����ت����اب����ع����ة ل���ل���م���دي���ري���ة 
وال��ذي��ن وص���ل ع��دده��م 

إلى 23٥  طالب عمل .
وأوض������������������ح ع�����اط�����ف 

دروي�����ش م���دي���ر امل��دي��ري��ة 
- ف���ى ت��ق��ري��ره ل��ل��وزي��ر عن 

إجنازات شهر مايو املاضي- أن 
املديرية قامت باستخراج 186 
ش��ه��ادة ق��ي��اس م��س��ت��وى م��ه��ارة 

ورخصة مزاولة احلرفة من مكاتب التشغيل 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة، وف���ى م��ج��ال التفتيش 
العمالى قامت بالتفتيش على 232 منشأة، 

مل��ن��ش��آت  م���ح���ض���رًا   22 حترير   ع����ن  وأس����ف����ر 
مخالفة، وبحث 28 شكوى عمالية .

املهنية  وال��ص��ح��ة  مجال السامة  وف���ى 
قامت بالتفتيش على 9٠ منشأة، والقيام 
ب����� 19 ح��م��ل��ة ت��ف��ت��ي��ش��ي��ة، وب��ح��ث 
ش�����ك�����وت�����ني، وذل����������ك ل���ل���ت���أك���د 
م�����ن ت���ط���ب���ي���ق اإلج�����������راءات 
االح�������ت�������رازي�������ة مل����واج����ه����ة 
ت��ف��ش��ى ف���ي���روس ك���ورون���ا، 
م���ح���ض���رًا   26 وحت�����ري�����ر 
مهنية،  وص��ح��ة  س��ام��ة 

وعقد  ندوتى توعية . 
وأشار مدير املديرية إلى 
مجال  فى  قامت  املديرية  أن 
املنتظمة  غ��ي��ر  ال��ع��م��ال��ة  رع���اي���ة 
صحيًا وإجتماعيًا بصرف منحة 
ع���ام���اً   9893 ل�����  ال���ع���م���ال  ع���ي���د 
٥٠٠ جنيه  و  أل��ف��ًا   946 م��اي��ني   4 ب��إج��م��ال��ى 
فى  للمساهمة  باملديرية، وذل��ك  للمسجلني 

تخفيف العبء على تلك الفئة .

مطروح:

تعيين 139  شابًا ، واستخراج 186 
شهادة قياس مستوى مهارة 

مبحافظة  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  م��دي��ري��ة   قامت 
اخل��ري��ج��ني  ش��ب��اب  م���ن  بتعيني 3113  ال��ش��رق��ي��ة 
 9 واالستثمارى، منهم  القطاع اخلاص  بشركات 
من ذوى القدرات من خال شهادة القيد املرتدة 
التشغيل  مبكاتب  املسجلني  م��ن  ال��ع��م��ل«  »ك��ع��ب 
ل��ل��م��دي��ري��ة، وت��وف��ي��ر 18٠6 ف���رص عمل  ال��ت��اب��ع��ة 

مبنشآت القطاع اخلاص بنطاق املحافظة .
املديرية - فى  مدير  الغمراوى  مدحت  وأش��ار 
تقريره للوزير عن إجنازات املديرية عن شهر مايو 
املاضى - إلى أن املديرية استخرجت 11٥8 شهادة 
ق��ي��اس م��س��ت��وى م��ه��ارة، ومثلهم رخ��ص��ة م��زاول��ة 
للمديرية،  التابعة  التشغيل  مكاتب  م��ن  حرفة 
ال��س��ام��ة وال��ص��ح��ة املهنية  ق��ام��ت  وف���ى م��ج��ال 
املديرية  بالتفتيش على 3٥2 منشأة للتأكد من 
انتشار  تطبيقها لإجراءات االحترازية ملواجهة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا، وأس��ف��ر ع��ن حترير 3٠1 محضر 

سامة و 69 حالة غلق إدارى .
التفتيش  مت  العمالى  التفتيش  مجال  وف��ى 
على 892 منشأة، وأسفر عن حترير 161 محضرًا، 
فضاً عن التفتيش على 3٠4 منشآت يعمل بها 
أط���ف���ال، وأس��ف��ر ع��ن حت��ري��ر 6 م��ح��اض��ر ملنشآت 
م��خ��ال��ف��ة ألح���ك���ام ق���ان���ون ال��ع��م��ل رق���م 12 لسنة 

.2٠٠3
التفتيش على ش��رك��ات إحل��اق  ف��ى مجال  أم��ا 
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 78 ع���ق���د ع���م���ل ب����اخل����ارج، 
وم��راج��ع��ة 81 ت��ف��وي��ض ووك���ال���ة ل��ش��رك��ات ب��ه��ا 97 

فرصة عمل .
وأش��ار مدير املديرية إلى أنه مت استام طلب 
نطاق  العاملني  فى  من  ألجنبى  عمل  ترخيص 
امل���ح���اف���ظ���ة، وجت����دي����د 7 ت���راخ���ي���ص اآلخ����ري����ن، 
واستخراج ترخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود 

املوافقة األمنية عليها طقًا ألحكام القانون.
وأض����اف أن امل��دي��ري��ة ق��ام��ت ف��ى م��ج��ال رع��اي��ة 
العمالة غير املنتظمة اجتماعيًا وصحيًا بصرف 
ل���� 67 ع���ام���اً من  أل����ف ج��ن��ي��ه  ب��ل��غ��ت 167  م��ن��ح 
املسجلني باإلدارة، منها  29 منحة مولود جديد، 
و 2 منحة وف��اة، و11 منحة زواج، و14 وفاة ألحد 
أقارب العاملني، و 11 منحة للرعاية الصحية ل� 

11 عاما.

الشرقية:

تعيين 3113 شابًا ..واستخراج 
1158 قياس مستوى المهارة  

مدحت الغمراوى

 11 منهم  ش��اب��ًا،   273 بتعيني  دم��ي��اط  مبحافظة  العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت 
واالستثمارى  من  القطاع اخلاص  اإلحتياجات اخلاصة فى منشآت  ذوى  شابًا من 
خال شهادات القيد  املرتدة »كعب العمل« من مكاتب التشغيل،  وبلغ املسجلني بها 
٥81 شابًا،  كما مت استخراج ٥86 شهادة قياس مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة املهنة.  

كما قامت  املديرية فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 198 منشأة بنظام 
ال��دورى واحلمات، واإلع��ادة على 9٠ منشأة أخ��رى، وأسفر التفتيش عن حترير 26 
محضرًا، وبحث 6 شكاوى، ومت عقد ندوتى توعية بشركة سيجاس بدمياط اجلديدة، 

ومركز التدريب املهنى بدمياط .
تلقى الوزير تقريرا بذلك من منى االطروش مدير املديرية، أشارت فيه إلى أنه فى 
مجال السامة والصحة املهنية قامت  املديرية  خال شهر مايو  املاضى  بالتفتيش 
عن  التفتيش  وأسفر  أخ��رى،  منشآت   11٠ على  التفتيش  وإع���ادة  منشأة،   14٥ على 
حترير 4٥ محضر سامة وصحة مهنية، وعمل 8 مذكرات غلق إدارى، وعمل 3  ندوات 
توعية،  فضاً عن تلقى 31 شكوى ومت اتخاذ إجراء قانونى حيال 13 شكوى منهم، 

وشكوتان منها مستوفاة، و 16 شكاوى مازالت حتت البحث والدراسة  .
أما فى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة صحيًا واجتماعيًا حيث قامت املديرية 
بصرف منح بلغت 77٠ ألف  جنيه للرعاية االجتماعية ل� 1٥4٠عاماً من املسجلني 

باملنظومة، وصرف 27 ألفًا و 11٠ جنيهات للرعاية الصحية ل� 2٠ عاما.
وفى مجال التدريب املهنى قامت املديرية بتنفيذ دورة تدريبية 

على مهنة كهرباء املنازل ل� 1٠ متدربني، ودورة تدريبية على 
مهنة التفصيل واحلياكة ل� 1٠ متدربات بوحدة التدريب 

التدريب على مهنة  يتم  كما  راش��د،  أبو  بقرية  املتنقلة 
وك��ه��رب��اء  وال��ت��ك��ي��ي��ف  وال��ت��ب��ري��د  التفصيل واحل��ي��اك��ة، 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ات ل��� 39 م��ت��درب��ا مب��رك��ز ال��ت��دري��ب املهنى 

بدمياط اجلديدة.
وأض��اف��ت م��دي��ر امل��دي��ري��ة أن��ه ف��ى م��ج��ال التفتيش 

ع��ل��ى امل��ن��ش��آت ل��ل��ت��أك��د م���ن ت��ط��ب��ي��ق ك��اف��ة اإلج������راءات 
تابعت  كورونا،  فيروس  انتشار  من  للوقاية  االحترازية 

مكاتب  خ��ال  م��ن  منشآت   4٠9 على  التفتيش  امل��دي��ري��ة 
السامة والصحة املهنية التفتيش العمالى .

 تحرير 45  محضرًا وغلق 8 دمياط:
منشآت مخالفة للقانون  

منى االطروشي
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قامت مديرية القوى العاملة مبحافظة الوادى 
اجلديد بتعيني ٥ شباب مبنشآت القطاع اخلاص 
امل��رت��دة »  واالستثمارى من خ��ال ش��ه��ادات القيد 
كعب العمل« مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية، 
9  فرص  وتوفير  العمل،  راغبى  من   ٥9 وتسجيل 

عمل .
ك��م��ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب���اس���ت���خ���راج 2٥ ش��ه��ادة 
أما  املهنة،  مزاولة  ورخصة  املهارة  مستوى  قياس 
شكاوى   4 تلقت  فقد  العمل،  ع��اق��ات  مجال  ف��ى 
عمالية، مت تسوية شكوتني منها، وإحالة شكوتني 

منها للمحكمة العمالية.
وف����ى م���ج���ال رع���اي���ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة 
منحًا  بصرف  املديرية  قامت  وصحيًا  اجتماعيًا 
ل� 14 عاماً من  لتلك الفئة بلغت 32 ألف جنيه 
ل�  العمال  عيد  وصرف منحة  ب���اإلدارة،  املسجلني 
43٥٠ عاماً بإجمالى مليونني و 17٥ ألف جنيه .

املديرية  -  م��دي��ر  أح��م��د ح��س��ني طليب   وق���ال 
فى تقريره للوزير عن  ما مت إجنازه خال  مايو  
امل���اض���ي- إن امل��دي��ري��ة ق��ام��ت ف��ى م��ج��ال تفتيش 
العمل بالتفتيش على 2٠2 منشأة دورى وحمات، 
وأس��ف��ر ع��ن حت��ري��ر 7 م��ح��اض��ر مل��ن��ش��آت مخالفة، 
وع����م����ل ن����دوة 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 والصحة 
وإع��ادة  بالتفتيش على 48 منشأة،  املهنية  قامت 
محاضر،   7 حترير  عن  أسفر   ،٥7 على  التفتيش 
وال���ق���ي���ام ب�����ح��م��ل��ة ت��ف��ت��ي��ش��ي��ة، وع���م���ل 9 ق��ي��اس��ات 

ميدانية، وبحث شكوتني .
التدريب  أنه فى مجال  املديرية  وأوض��ح مدير 
املهنى مت االنتهاء من دورة تدريبية ل� 14 متدربا 
مبركز  الصحية  السباكة  مهنة  على  ال��ذك��ور  م��ن 
ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ى ب���ب���اط ، واالن���ت���ه���اء م���ن دورة 
التفصيل  م��ه��ن��ة  م��ت��درب��ات ع��ل��ى  ل���� 1٠  ت��دري��ب��ي��ة 
واحل���ي���اك���ة مب���رك���ز ب����اري����س، ك��م��ا مت ت��ن��ف��ي��ذ دورة 
تدريبية ل� 3٠ متدربة على مهنة صناعة السجاد 
ال��ف��راف��رة،  اليدوية مبركز  وامل��ش��غ��والت  وال��ك��ل��ي��م، 
متدربات   8 ل�  تدريبية  دورة  تنفيذ  من  واالنتهاء 
على مهنة التفصيل واخلياطة بالوحدة املتنقلة 
بقرى الشركة ٥٥ ضمن مبادرة حياة كرمية، ودورة 
ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى م��ه��ن��ة امل��ش��غ��والت ال��ي��دوي��ة مبركز 

تدريب الداخلة ) موط( ل� 1٥ متدربة  .  
وف������ى م����ج����ال ال���ت���ف���ت���ي���ش ع��ل��ى 

املنشآت للتأكد تطبيق كافة 
اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة 

ل��ل��وق��اي��ة م���ن ان��ت��ش��ار 
ف��ي��روس ك���ورون���ا، مت 
متابعة  18٠ منشأة 
ذات  امل���ن���ش���آت  م����ن 
العمالية  ال��ك��ث��اف��ة 
م���ن خ����ال م��ك��ات��ب 

ال���س���ام���ة وال��ص��ح��ة 
امل����ه����ن����ي����ة ال���ت���ف���ت���ي���ش 

العمالى.

الوادي  الجديد :

 صرف 2.2 مليون منحًا 
للعمالة غير المنتظمة 

أحمد حسني طليب

ق�����ام�����ت م�����دي�����ري�����ة ال������ق������وى ال���ع���ام���ل���ة 
  33٥ ب����ت����ع����ي����ني  أس���������������وان  مب�����ح�����اف�����ظ�����ة 
ش������اب������ًا ب������ش������رك������ات ال������ق������ط������اع اخل�������اص 
واالس����ت����ث����م����ارى م���ن���ه���م ش������اب م�����ن ذوى 

القدرات اخلاصة، وذلك من خال 
»كعب  القيد  املرتدة  ش��ه��ادات 

التشغيل  مبكاتب  ال��ع��م��ل« 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة، كما 
بلغ املسجلني 964 راغب 
 ٥8٠ وإس�����ق�����اط  ع����م����ل، 
يتقدم  ل��م  قي�د  بطاق�ة 

أص��ح��اب��ه��ا ل��ت��ج��دي��ده��ا 
فى املواعيد املحددة.

وقال محمد عبد الوهاب 
يأتى  ذل��ك  إن   : املديرية  مدير 
فى إطار الدور املنوط مبكاتب 
مساهمة  ب��امل��دي��ري��ة  التشغيل 

فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم 
الثقة واألم��ل فى أن البطالة مشكلة لها 
م��ع أصحاب  بالتنسيق  ذل��ك  وي��ت��م  ح��ل، 
من  يطرحونه  وم��ا  باملحافظة  األع��م��ال 

فرص عمل مناسبة للشباب.
من  مدير  بذلك  تقريرا  ال��وزي��ر  تلقى 
امل��دي��ري��ة ف��ى ه��ذا اخل��ص��وص ع��ن  ما مت 
إجنازه خال شهر مايو املاضى، أشار فيه 
إل��ى أن��ه مت ص��رف 1٠٥ آالف جنيه ل��� 4٥ 
عاما غير منتظم رعاية اجتماعية، و1٥ 
ل��� 24  رع��اي��ة ص��ح��ي��ة  و 341 جنيها  أل��ف��ًا 
عاما من املسجلني بوحدة العمالة غير 

املنتظمة باملديرية .
مجال  ف��ى  املديرية  قامت  أن  وأوض���ح 
 189 على  بالتفتيش  العمالى  التفتيش 
( وعمل 19 حملة  ) دورى نهارى  منشآت 
ن���ه���اري���ة ت��ف��ت��ي��ش ش���ام���ل ن��ه��اري��ة 
م��ن��ش��أة   162 ع���ل���ى  ول���ي���ل���ي���ة 
أخ������رى، وب���ح���ث 3 ش��ك��اوى 
ع���م���ال���ي���ة، وع����م����ل ن�����دوة 
م��ج��ال  ع���ن  توعية، أما 
ال������س������ام������ة وال����ص����ح����ة 
امل����ه����ن����ي����ة ف����ق����د ق���ام���ت 
ب���ال���ت���ف���ت���ي���ش ع����ل����ى 66 
التفتيش  وإع��ادة  منشأة، 

على 4٥ منشأة أخرى.
العمل  عاقات  مجال  وف��ى 
ش���ك���وى   11 امل����دي����ري����ة  ت���ل���ق���ت 
ش��ك��وى  ت���س���وي���ة  مت  عمالية ، 
منها وديًا، وحفظ شكوى أخرى، وتبقى 9 
شكاوى منها حتت البحث والدراسة، كما 
اس��ت��خ��رج��ت امل��دي��ري��ة ٥32 ش��ه��ادة قياس 
الهمم  ل��ذوى  أثنني  منها  م��ه��ارة  مستوى 
وال��ع��زمي��ة ، وإص����دار ٥٠٠ رخ��ص��ة م��زاول��ة 

مهنة ل� ٥٠٠ عامل  .
أم�����ا ف����ى م���ج���ال ال���ت���دري���ب امل���ه���ن���ى مت 
االن��ت��ه��اء م��ن دورت����ني ت��دري��ب��ي��ت��ني ل�  33  
م���ت���درب���ة ع���ل���ى ال��ت��ف��ص��ي��ل واخل���ي���اط���ة، 
ل��� 2٠ م��ت��درب��ا ع��ل��ى مهنة  ت��دري��ب��ي��ة  ودورة 
ال����ت����ب����ري����د وال���ت���ك���ي���ي���ف مب����رك����ز ت����دري����ب 

املحمودية  بأسوان .

تعيين 335  شابًا .. وصرف 120 أسوان :
ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة 

محمد عبد الوهاب

 قامت مديرية القوى العاملة مبحافظة أسيوط بتعيني ٥44 شابا من حملة املؤهات 
العليا واملتوسطة وبدون مؤهل مبنشآت القطاع اخلاص واالستثمارى، منهم 11 من ذوى 
املرتدة  »كعب العمل« املسجلني مبكاتب  القيد  القدرات اخلاصة وذلك من خال شهادات 
مزاولة  املهارة، وكارنيه  مستوى  قياس  شهادة   219 وإص��دار  شباب،   18٠8 وبلغوا  التشغيل، 

احلرفة .
وأوضح حازم على حسن مدير املديرية فى تقريره للوزير عن ما مت إجنازه خال شهر 
اجتماعيًا  لرعايتهم  املنتظمة  غير  للعمالة  منح  بصرف  املديرية  قيام  عن  املاضى  مايو 
وصحيًا، بواقع مبلغ 43 ألفًا و ٥28  جنيهًا ل� 2٠ عاما من املسجلني بالوحدة، وتسجيل 1٥9 

عاما جديدا وإصدار كارنيهات لهم.
وال�������ص�������ح�������ة كما قامت املديرية  بالتفتيش ال��دورى واحلمات فى مجال السامة 

ال��ت��ف��ت��ي��ش عن  وأس��ف��ر  م��ن��ش��أة،   12٥ ع��ل��ى  بالتفتيش  امل��ه��ن��ي��ة 
حترير 69 محضرًا للسامة والصحة املهنية، وفى مجال 

م��ن��ش��أة،   11٥2 ع��ل��ى  التفتيش  مت  ال��ع��م��ال��ى  التفتيش 
املخالفة،  للمنشآت  محضرًا   114 حترير  ع��ن  وأس��ف��ر 
وب��ح��ث ش��ك��وت��ني، وع��ق��د 3 ن�����دوات ت��وع��ي��ة ف���ى م��ج��ال 

املفاوضة اجلماعية .
وفى مجال التفتيش على املنشآت للتأكد تطبيق 

كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس 
من  منشأة   129 على  التفتيش  املديرية  تابعت  ك��ورون��ا، 

خال مكاتب السامة والصحة املهنية التفتيش العمالى .

أسيوط :
تعيين 544 شابا وإصدار 219 شهادة 

قياس المهارة ومزاولة المهنة

حازم على حسن
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بتعيني  بورسعيد  مبحافظة  العاملة  ال��ق��وى  مديرية  قامت 
٥49 شابًا، وذلك فى منشآت القطاع اخلاص من خال شهادات 
القيد  املرتدة »كعب العمل«، منهم 13 من ذوى القدرات مت إبرام 
عقود عمل لهم من خال إدارة خدمة املواطنني باملديرية، وبلغ 
املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية  ٥6٥ شابًا منهم ٥ 
,hستخراج ٥٠9 شهادات قياس  من ذوى اإلحتياجات اخلاصة، 

مستوى املهارة وكارنيه مزاولة احلرفة.
ك��م��ا ت��ل��ق��ت امل��دي��ري��ة ف���ى م��ج��ال ع���اق���ات ال��ع��م��ل ٥6 ش��ك��وى، 
مت ت��س��وي��ة ش��ك��وى واح����دة، وح��ف��ظ 13 م��ن��ه��ا، وإح��ال��ة 3 ش��ك��اوى 
للمحكمة العمالية، ومازالت 39 شكوى حتت البحث والدراسة، 
كما قامت املديرية بصرف منح للعمالة غير املنتظمة املسجلة 
باملديرية لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، حيث مت صرف 6 آالف 
جنيه ل� 2 عمال منحة زواج ، و 8 منح مولود مببلغ  16 ألف جنيه 
، ومنحة وفاة عامل مببلغ 1٠ آالف جنيه ، و12 ألف جنيه منح 
وف��اة ألح��د األق��ارب ل� 6 عمال ، و ص��رف 1٥ أل��ف جنيه للرعاية 
الصحية ل� 3 عمال ، ليصل إجمالى ما مت صرفه ٥9 ألف جنيه ل� 

2٠ عاماً من املسجلني باملديرية .
 وأش�������ار ال���س���ي���د ال��س��ن��ج��اب��ى م���دي���ر امل���دي���ري���ة - ف�����ى ت��ق��ري��ره 
ل��ل��وزي��ر ع��ن إجن����ازات امل��دي��ري��ة خال  ش��ه��ر  مايو امل��اض��ى- إل��ى 
التفتيش  م��ك��ات��ب  خ���ال  م���ن  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش  أن  املديرية  قامت 
عن  أس��ف��ر   ، وح��م��ات  ن��ه��ارى  دورى   ، منشأة   413 على  العمالى 
حترير 42 محضرًا عماليًا ، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 
م��ن مكاتب  م��ن��ش��أة   133 ع��ل��ى  التفتيش  ع��ن  ف��ض��اً  ع��ام��ل،   72
السامة والصحة املهنية أسفر عن حترير 48 محضر مخالفة 
الشتراطات السامة والصحة املهنية ، فضاً عن عقد ٥ ندوات 
توعية فى مجال مخاطر بيئة العمل ل� ٥6 عاما ، ومتابعة 1٥٠ 
منشأة لضمان تطبيقها كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية من 

فيروس كورونا .
أم��ا ف��ى م��ج��ال ال��ت��دري��ب املهنى فقد 
ل�  تدريبية  دورة  من  املديرية  انتهت 
1٠ متدربات على مهنة التفصيل 
واحل����ي����اك����ة ب����وح����دة ال���ت���دري���ب 
املتنقلة املوجودة بحى الزهور، 
ت���دري���ب���ي���ة  دورة  ت���ن���ف���ي���ذ  ومت 
ج���دي���دة ب��ه��ا ل���� 1٠ م���ت���درب���ات، 
ك��م��ا مت االن���ت���ه���اء م���ن  دورت����ني 
ت���دري���ب���ي���ني ع���ل���ى م���ه���ن ص��ي��ان��ة 
امل����ح����م����ول وال�����������دش، واخل����ي����اط����ة 

والتفصيل ل� 21 متدربًا باملديرية.

قامت مديرية القوى العاملة مبحافظة اجليزة بتعيني 2642 شابًا، بينهم 
38 شابًا من ذوى القدرات اخلاصة مبنشآت القطاع اخلاص واالستثمارى، 
وذلك من خال شهادة القيد املرتدة »كعب العمل« ملكاتب التشغيل التابعة 
القدرات،  للمديرية، كما مت تسجيل 9882 راغب عمل منهم 1٠8 من ذوى 

وتوفير 26٠ فرصة عمل .
كما مت  استخراج 777 شهادة قياس مستوى مهارة و 8٠4 رخص مزاولة 

مهنة من خال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
مدير املديرية بإجنازاتها  عيسى  من محمد  بذلك  تقريرًا  الوزير  تلقى 
عن شهر مايو املاضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السامة والصحة املهنية 
وأسفر  أخ��رى،  التفتيش 121 منشأة  وإع��ادة  التفتيش على 48 منشأة،  مت 
التفتيش عن حترير ٥7 محضرًا ، ومنح مهلة قانونية ل� 1٠٠ منشأة أخرى .

منشأة   26٥ على  التفتيش  مت  فقد  العمالى  التفتيش  مجال  ع��ن  أم��ا 
التفتيش  العمل رقم 12 لسنة 2٠٠3، وأسفر  لضمان تطبيق أحكام قانون 
اإلج���راءات  ومتابعة  ش��ك��وى،   4٠ وبحث  عماليًا،  محضرًا   138 حترير  ع��ن 
االحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة بنحو 92 منشأة ، ومتابعة 
أى  إصابة  ع��دم  للتأكد من  املنشآت  تلك  داخ��ل  للعاملني  الصحية  احلالة 
فرد من خال مكاتب السامة والصحة املهنية والتفتيش العمالى التابعة 

للمديرية. 
وأوض����ح م��دي��ر امل��دي��ري��ة أن���ه ف��ى م��ج��ال رع��اي��ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر املنتظمة 
املسجلني قامت املديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا بواقع 9 
منح زواج ب� 27 ألف جنيه، و 32 منحة مولود بإجمالى 64 ألف جنيه، ومنحة 
وفاة عامل مببلغ 1٠ آالف جنيه، و 13 منحة وفاة أحد األقارب مببلغ 26 ألف 
جنيه، فضاً عن صرف خدمات طبية ل� ٥ عمال  مببلغ 81٠ جنيهات، وعمل 
8 عمليات جراحية ب� 22 ألف جنيه  ليصل إجمالى ما مت صرفه 149 ألفًا 
و 81٠ جنيهات ل� 68 عاماً ، فضاً عن صرف منحة عيد العمال ل� 12248 

عاماً مسجلني باالدارة بإجمالى 6 مايني و 124 ألف جنيه .
وف���ى م��ج��ال ت��راخ��ي��ص ع��م��ل األج���ان���ب ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��اس��ت��خ��راج 13 
ت��رخ��ي��ص ع��م��ل ألج��ن��ب��ى ألول م���رة ، وجت��دي��د 8 آخ��ري��ن ط��ب��ق��ًا للقوانني 

واللوائح املنظمة.
أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى فقد تلقت املديرية 
ودي��ًا،  منها  شكوى   32 تسوية  مت   ،) مطالب   - فصل   ( عمالية  شكوى   916
وإحالة 17٠ شكوى للمحكمة العمالية، و 432 أحيلت جلهات أخرى، وتبقى 

281 شكوى مازالت حتت البحث والدراسة .  
وأش��ار مدير املديرية إلى أنه مت تنفيذ 

على  م��ت��درب��ا   43 ل����  ت��دري��ب��ي��ة  دورات   4
مهنة إصاح األجهزة املنزلية، ومهنة 
التفصيل  ومهنة  والتكييف  التبريد 
مبركزى  الوميتال  ومهنة  واحلياكة، 
ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ى ب���ب���والق ال���دك���رور، 
تدريبية  دورة  وب��دء  البكرى،  ومنشأة 

مهنة  على  املتنقلة  ال��ت��دري��ب  ب��وح��دة 
التفصيل واحلياكة ل� 1٠ متدربات .

قنا  مبحافظة  العاملة  القوى  مديرية   قامت 
منهم  امل��ؤه��ات،  من  مختلف  بتعيني 962  شابًا 
2 م��ن ذوى ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة، وذل���ك ف��ى منشآت 
ال��ق��ط��اع اخل���اص باملحافظة م��ن خ��ال ش��ه��ادات 
ال��ق��ي��د امل���رت���دة »ك��ع��ب ال���ع���م���ل«، وب��ل��غ  املسجلني 
 ٥21 واس��ت��خ��راج  ش���اب���ًا،   3496 التشغيل  مب��ك��ات��ب 
ش��ه��ادات ق��ي��اس مستوى امل��ه��ارة، ورخ��ص��ة م��زاول��ة 

املهنة للعمال على املهن املختلفة .
ك��م��ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب���ص���رف م��ن��ح ل��ل��ع��م��ال��ة 
غ���ي���ر امل��ن��ت��ظ��م��ة امل��س��ج��ل��ة ب���ال���وح���دة ل��رع��اي��ت��ه��م 

ل�  ألف جنيه  و 784  بإجمالى مليونني  اجتماعيًا 
٥393  عاماً، وصرف ٥3 ألفًا و ٥31 جنيه للرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة ل���� 4٥1 ع���ام���ا، ل��ي��ص��ل إج��م��ال��ى م���ا مت 
ل� ٥844  و ٥31 جنيها  ألفًا  و 837  صرفه مليونني 

عاما من املسجلني باملديرية .
ال��وزي��ر م��ن حسام  ف��ى تقرير تلقاه  ج��اء ذل��ك 
ط���ل���ب���ة م����دي����ر امل����دي����ري����ة ع����ن إجن����ازات����ه����ا خ���ال 
أن����ه مت التفتيش  إل����ى  امل���اض���ى، أش����ار ف��ي��ه  م��اي��و 
 3٠ حترير  عن  وأسفر  منشأة،   397 على  العمالى 
محضرًا  عماليًا من خال مفتشى العمل، فضاً 

شكوى  تسوية   عمالية،  مت  شكوى   18 تلقى  ع��ن 
م��ن��ه��ا ودي������ًا، وحت���وي���ل 4 ش���ك���اوى م��ن��ه��ا ل��ل��ق��ض��اء، 
وتبقت 13 شكوى مازالت حتت البحث والدراسة  .
كما قامت املديرية من خال مكاتب السامة 
وال����ص����ح����ة امل���ه���ن���ي���ة ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع���ل���ى م��س��ت��وى 
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى 123 م���ن���ش���أة، وذل������ك ف����ى إط����ار 
م��ت��اب��ع��ة ت��ط��ب��ي��ق اإلج��������راءات االح���ت���رازي���ة ال��ت��ى 
 19 )كوفيد-  انتشار  من  للوقاية  الدولة  حددتها 
(، وت��خ��ف��ي��ض ع���دد ال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا ح��ف��اظ��ًا على 

صحتهم.

صرف 6ماليين جنيه منحة اجتماعية الجيزة :
لـ 12248 عاماًل غير منتظم

محمد عيسي

بورسعيد :

قنا :

إصدار 509 شهادات قياس 
المهارة ومزاولة المهنة 

تعيين 962 شابًا منهم 2 من ذوى الهمم والعزيمة

السيد السنجابي



العمل

جولة 
فى مديريات القوى العاملة

يوليو 2021 100

ق�������ام�������ت م������دي������ري������ة ال��������ق��������وى ال����ع����ام����ل����ة 
ل��ل��رع��اي��ة  م��ن��ح  ب���ص���رف  مبحافظة الفيوم 
جنيه  ألف   27 بواقع  والصحية  االجتماعية 
و  9 عمال غير منتظم،  ل�  إجتماعية  كرعاية 
عاما،   116 ل���  صحية  رع��اي��ة  جنيهات   94٠6
ج���دي���د  ع�����ام�����اً  ت���س���ج���ي���ل 194  ع�����ن  ف����ض����اً 

باملنظومة.
ش��اب��ًا  بتعيني 272  امل���دي���ري���ة  ق���ام���ت  ك��م��ا 
مب��ن��ش��آت ال���ق���ط���اع اخل�����اص واالس���ت���ث���م���ارى، 
وذلك  والعزمية،  الهمم  ذوى  منهم شاب من 
م���ن خ����ال ش����ه����ادات ال��ق��ي��د امل����رت����دة  »كعب 
للمديرية،  التابعة  التشغيل  العمل« مبكاتب 
واستخراج  عمل،  راغبى  من   1389 وتسجيل 
ورخ��ص��ة  امل���ه���ارة  م��س��ت��وى  ق��ي��اس  22٠ شهادة 

مزاولة املهنة.
 - املديرية   احل��س��ن  مدير  أب��و  وق���ال على 
إجن��ازه خال  للوزير عن  ما مت  تقريره   فى 
املديرية  تلقت  19  شهر  مايو  املاضي-  إن 
منها،  ش��ك��اوى   4 ع��م��ال��ي��ة، مت تسوية  ش��ك��وى 
باإلضافة  للقضاء  منها  3 شكاوى  وحت��وي��ل 
إلى شكوتني مت اتخاذ إجراء قانونى بشأنها، 
وت��ب��ق��ى 1٠ ش���ك���اوى م���ا زال�����ت حت���ت ال��ب��ح��ث 

والدراسة  .
وأض������اف م���دي���ر امل���دي���ري���ة أن����ه ف���ى م��ج��ال 
ال��س��ام��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 
بالتفتيش على ٥7 منشأة، وأسفر عن حترير 

18 محضرًا للمنشآت املخالفة.
وأض�������اف أن امل���دي���ري���ة ق���ام���ت ف����ى م��ج��ال 
تطبيق  من  بالتأكد  املنشآت  على  التفتيش 
ك��اف��ة اإلج�������راءات االح���ت���رازي���ة ل��ل��وق��اي��ة من 
على  التفتيش  مت  ك���ورون���ا،  ف��ي��روس  ان��ت��ش��ار 
274 منشآت ذات الكثافة العمالية من خال 
والتفتيش  املهنية  السامة والصحة  مكاتب 
ال���ع���م���ال���ى  وأس����ف����ر ع����ن حت���ري���ر 4 م��ح��اض��ر 

للمنشآت املخالفة .

حملة  م��ن  ش��اب��ًا  بتعيني 722  الدقهلية  مبحافظة  العاملة  ال��ق��وى  مديرية  قامت 
واالس��ت��ث��م��ارى،  اخل���اص  القطاع  مبنشآت  م��ؤه��ل  وب���دون  واملتوسطة  العليا  امل��ؤه��ات 
منهم ٥ م��ن ذوى ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة، وذل���ك م��ن خ���ال ش��ه��ادات ال��ق��ي��د امل��رت��دة  »كعب 
العمل« املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2712   شابًا منهم 

9 من ذوى القدرات، وتوفير ٥7 فرصة عمل .
املنتظمة  غير  للعمالة  وصحية  اجتماعية  رعاية  منح  بصرف  املديرية  قامت  كما 
املسجلة بواقع مليون و 769 ألفًا و٥٠٠  جنيه رعاية اجتماعية ل� 3٥41 عاما مسجا 

منحة عيد العمال، وتسجيل 3٠ عاما جديدًا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
وقال أحمد القللى مدير املديرية -فى تقريره للوزير عن ما مت إجنازه خال شهر 
التفتيش  مجال  فى  واحلمات  ال��دورى  املديرية  قامت بالتفتيش  إن  املاضي-  مايو 
العمالى على 893 منشأة والقيام ب� 34 حملة نهارية تفتيش شامل من خال مفتشى 
العمل، وعقد 4 ندوات توعية باإلضافة إلى تلقى 124 شكوى عمالية مت تسوية شكوى 
منها، وإحالة 33 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 9٠ شكوى منها حتت 

البحث والدراسة.
املهنى  التدريب  مجال  ف��ى  أن��ه  املديرية  مدير  وأوض���ح 

انتهت املديرية من 2٠ دورة تدريبية فى مجال التدريب 
تدريبيني فى  ودورت�����ني  م��ت��درب��ًا،   212 ل���  ال��ت��ح��وي��ل��ى 

وح����دة ال��ت��دري��ب امل��ت��ن��ق��ل��ة امل���وج���ودة ب���إح���دى ق��رى 
استخرجت  كما  ومتدربة،  متدربا   21 ل�  املحافظة 
مزاولة  وكارنيه  املهارة،  مستوى  قياس  شهادة   996

احلرفة  .
من  للتأكد  املنشآت  على  التفتيش  مجال  وف��ى 

تطبيق ك��اف��ة اإلج������راءات االح��ت��رازي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
التفتيش  املديرية  تابعت  كورونا،  فيروس  انتشار 
ع��ل��ى 276 م��ن��ش��أة م���ن خ����ال م��ك��ات��ب ال��س��ام��ة 

والصحة املهنية التفتيش العمالى .

منهم  ش��اب��ًا،  بتعيني 761  اإلسماعيلية  مبحافظة  العاملة  ال��ق��وى  مديرية  قامت 
القطاع اخلاص  املؤهات مبنشآت  القدرات اخلاصة من مختلف  ذوى  44  شابا من 
مبكاتب  املسجلني  من  العمل«  كعب   « املرتدة  القيد  شهادات  خال  من  واالستثمارى 

التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ املسجلني بها 188٠ شابًا.
تلقى وزير القوي العاملة  تقريرًا بذلك من أحمد جابر مدير املديرية، أشار فيه 
إلى أنه خال مايو املاضى قامت املديرية باستخراج 7٠2 شهادة قياس مستوى مهارة، 
و8٥٠  رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 29 شكوى عمالية، مت تسوية شكوى واح��دة منها 

وديًا، ومت حتويل 9 منها للقضاء، و19  شكوى مازالت حتت البحث والدراسة.
غير  للعمالة  والصحية  االجتماعية  للرعاية  منحا  صرفت  املديرية   أن  وأض��اف 
ل� 27 عاماً، ووص��ل عدد املسجلني  ألف جنيه  بواقع 84  باملديرية  املسجلة  املنتظمة 

بالقاعدة ل� 43٠٠ عامل غير منتظم .
وأشار إلى أن املديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية  من 

ال��دورى  بنظام  294 منشأة  على  العمل  مفتشى  خ��ال 
تطبيق  ملراقبة  الشامل  التفتيش  وحمات  النهارى 

قانون العمل رقم 12 لسنة 2٠٠3، وأسفر عن حترير 
توعية  عقد ندوتى  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  م��ح��ض��رًا،   14
السامة  مجال  عاما، وفى   4٥ حضرها  للعمال 
وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة مت ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 82 م��ن��ش��أة، 
وحت���ري���ر 17 م���ح���ض���رًا ل��ل��م��ن��ش��آت امل��خ��ال��ف��ة، كما 

تابعت 143 منشأة أخرى لضمان تطبيق اإلجراءات 
االحترازية ملواجهة انتشار فيروس كورونا .

 

تعيين 722 شابًا.. منهم 5 من الدقهلية :
ذوى الهمم والعزيمة  

أحمد القللى

تعيين 761 شاب .. منهم 44 اإلسماعيلية:
شابا من ذوى القدرات 

أحمد جابر

الفيوم: 

استخراج 220  
شهادة قياس 
مستوى المهارة

على أبو احلسن
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ق�������ام�������ت م������دي������ري������ة ال��������ق��������وى ال����ع����ام����ل����ة 
ش��اب��ًا،  مبحافظة اإلسكندرية بتعيني 3116 
مبنشآت  والعزمية  ذوى الهمم  م��ن   ٥٥ منهم 
ال��ق��ط��اع اخل����اص واالس���ت���ث���م���ارى، وذل����ك من 
خال شهادات القيد املرتدة  »كعب العمل« من 
املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية 
وع��دده��م 7 آالف و 297 راغ��ب عمل منهم 17 
42٥  فرصة عمل  وتوفير  ال��ق��درات،  ذوى  م��ن 
الشباب  أمام  املحافظة متاحة  بشركات مدن 

لشغلها.
مجال  ف��ى  بالتفتيش  قامت املديرية  كما 
338  منشأة  على  املهنية  والصحة  السامة 
 287 حت���ري���ر  ع����ن  وأس����ف����ر  وح�����م�����ات،  دورى 
م���ح���ض���را ل���ل���م���ن���ش���آت امل���خ���ال���ف���ة ل��ل��س��ام��ة 
والصحة املهنية بعد إعطائها املهلة القانونية 
إلزالة املخالفات، وإعطاء مهلة ل� 116 منشأة 

أخرى لتوفيق أوضاعها .
فى  املديرية -  م��دي��ر  سعيد   وأشار ياسر 
تقريره  للوزير عن  ما مت إجنازه خال مايو 
196 شكوى  تلقت  امل��دي��ري��ة  أن  املاضي- إلى 
ج��دي��دة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 1٠٠ ش��ك��وى مرحلة 

من شهر أبريل، ومت بحث 1٥٥ شكوى منها، 
وتبني أن ٥7 شكوى مستوفاة ، ومت حترير 98 

وجود  ثبت  التى  محضرًا  للمنشآت 
مخالفات بها، وتبقى 141 شكوى 

حتت البحث والدراسة.
أم��ا ف��ى م��ج��ال التفتيش 

ال�����ع�����م�����ال�����ى ف�����ق�����د ق����ام����ت 
على  بالتفتيش  امل��دي��ري��ة 
 39 وع����م����ل  م����ن����ش����أة،   42٥
ح��م��ل��ة ت��ف��ت��ي��ش��ي��ة ش��ام��ل��ة 

وأس��ف��ر عن  وليلية،  ن��ه��اري��ة 
وبحث  محضرًا،   179 حترير 

وع��م��ل  ع���م���ال���ي���ة،  ش����ك����وى   171
بالقطاع  العاملني  لتوعية  ن���دوة 

اخلاص .
وف����ى م���ج���ال رع���اي���ة ال��ع��م��ال��ة 

غير املنتظمة اجتماعيًا وصحيًا مت صرف 
منحة عيد العمال بإجمالى مليونني و6٥٥ 
مسجاً،  ع��ام��اً   ٥311 ل���  جنيه  و٥٠٠  أل��ف��ًا 
إجتماعية  رع��اي��ة  كما مت ص��رف 12 منحة 
م��ا ب��ني زواج وم��ول��ود ج��دي��د ووف����اة ع��ام��ل، 

مببلغ  لصيادين  تأمني  بوليصة   1٥ وعمل 
بوليصة  ع���ن  238  ف��ض��اً  ج��ن��ي��ه،  أل���ف   ٥٠
امل���ق���اوالت مببلغ ٥٠  ت��أم��ني ل��ع��م��ال 

ألف جنيه .
وت��اب��ع م��دي��ر امل��دي��ري��ة أنه 
عمل  تراخيص  مجال  فى 
األج��ان��ب ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 
٥9 ترخيصا،  ب��ت��ج��دي��د 
واس�����ت�����خ�����راج ت���راخ���ي���ص 
ألول مرة ل� 8 أجانب وفقا 
وال��ق��رارات  العمل  لقانون 
ال��������وزاري��������ة امل����ن����ف����ذة ال���ت���ى 
على  األج��ان��ب  تشغيل  تنظم 
أس�����اس ع����دم م���زاح���م���ة ال��ع��م��ال��ة 
الوطنية واملعاملة باملثل، وتنفيذ 

االتفاقيات والتعاقدات.
وفى مجال التدريب املهنى قامت املديرية 
ب��ت��س��ج��ي��ل 7 م����ن امل����ت����درج����ني ف����ى ب���رام���ج 
ش��ه��ادة   778 واستخراج   امل��ه��ن��ى،  ال��ت��دري��ب 
قياس مستوى املهارة ، و 8٠4 رخص مزاولة 

احلرفة.

تعيين 3116  شابًا ..  بينهم 55 من ذوى القدرات  اإلسكندرية :

ياسر سعيد

 قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة الغربية بتعيني891 شابًا يف منشآت 
خال  من  والعزمية  ذوي الهمم  من   24 منهم  واالستثمارى،  اخل��اص  القطاع 
والذين  التشغيل،  مبكاتب  املسجلني   من  العمل«  »كعب  امل��رت��دة  القيد  شهادة 

بلغوا  3339  شابًا، كما مت توفير 94٠  فرصة عمل .
وشهادات  احل��رف��ة،  م��زاول��ة  833  ترخيص  باستخرجت  املديرية  قامت  كما 
بتخريج  19  ق��ام��ت  كما  واحل��رف��ي��ني،  املهنيني  للعمال  امل��ه��ارة  مستوى  ق��ي��اس 

متدرجا يف مجال التدرج املهنى، وإحلاق 33 مبنشآت القطاع اخلاص .
 وأوضح فتحي دسوقي مدير املديرية - من خال تقريره للوزير عن إجنازات 
العمالي  التفتيش  مجال  يف  قامت  املديرية  أن   - املاضي  مايو  خال  املديرية 
 12٠ على  التفتيش  وإع���ادة  ح��م��ات(،   - دوري   ( منشآت   314 على  بالتفتيش 
منشأة أخرى، وأسفر عن حترير 14 محضرًا، وتلقي 1٠ شكاوى من خال بوابة 
الشكاوي اإللكترونية، مت بحث ٥ شكاوى منها، وتبقى ٥ شكاوي مازالت حتت 

البحث، وبحث ٥٥ شكوى أخرى قدمت ورقيًا.
وأشار مدير املديرية إلى أنه يف مجال رعاية العمالة غير املنتظمة اجتماعيًا 
و4 منح إلج��راء  ب�  8٠٠٠ جنيه،  4 منح مولود  املديرية بصرف  قامت  وصحيًا 
عمليات جراحية مببلغ 2٠٠٠ جنيه، ورعاية صحية  ل� 
1٥ عاما مببلغ 3٠٠٠ جنيه، وصرف 2٠ ألف جنيه 

منحتى وفاة لورثة  عاملني متوفيني .
املهنية  والصحة  السامة  م��ج��ال  ف��ى  أم��ا 
منشأة   466 على  بالتفتيش  املديرية  قامت 
أخ��رى،  منشأة   644 على  التفتيش  وإع���ادة 
محضرًا   133 حترير  عن  التفتيش  وأسفر 
مهلة  وإع��ط��اء  املهنية،  والصحة  للسامة 
املخالفات،  إلزال���ة  منشآت   237 ل���  قانونية 
وب��ح��ث ٥2 ش��ك��وى يف ن��ف��س امل���ج���ال، ك��م��ا مت 
مجال  يف  أخ���رى  م��ن��ش��أة   ٥66 ع��ل��ى  التفتيش 
ت��ط��ب��ي��ق اإلج�������راءات االح���ت���رازي���ة ض���د ان��ت��ش��ار ) 

كوفيد - 19( .

استخرج 833  ترخيص مزاولة الحرفة 
وشهادات قياس مستوى المهارة   

الغربية :

فتحى دسوقي

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة بني سويف 
 3٥6 و  امل��ه��ارة،  مستوى  قياس  ش��ه��ادة   414 باستخراج 
ك��ارن��ي��ه م��زاول��ة ح��رف��ة ، ف��ض��ا ع��ن تعيني ٥٠7 عاما 
ال��ق��درات  ،  ٥  من ذوى  امل��ؤه��ات، منهم  م��ن مختلف 
من خال شهادة القيد املرتدة »كعب العمل« بشركات 
القطاع اخلاص واالستثماري ، من املسجلني مبكاتب 

التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1٥79 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  مايو  
املاضي  قامت املديرية بالتفتيش على ٥26 منشأة من 
النهاري  ال��دوري  بنظام  العمل  تفتيش  خ��ال مكاتب 
والليلي واحلمات ، كما مت التفتيش على 1٥4 منشأة 
التابعة  املهنية  والصحة  السامة  مكاتب  خ��ال  م��ن 
ل��ل��م��دي��ري��ة، وأس���ف���ر ع���ن حت��ري��ر 63 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 ل��ل��رع��اي��ة 
واالجتماعية  الصحية  

املنتظمة  للعمالة غير 
امل���س���ج���ل���ة ب���امل���دي���ري���ة 
مولود  منح   ٥ ب��واق��ع 
ج�����دي�����د مب����ب����ل����غ 1٠ 
ج��ن��ي��ه  فضاً  آالف 

لعملية  منحة   2 ع��ن 
ج����راح����ي����ة مب���ب���ل���غ 1٠ 

عن  ف��ض��اً   ، آالف جنيه 
العمال  عيد  منحة  ص��رف 

ل� 932 عاماً مسجاً ، بواقع 
466 ألف جنيه.

بني سويف :

تعيين 507  شابًا  ببني سويف.
بينهم 5 من ذوي الهمم

محمد أنور
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ق������ام������ت م������دي������ري������ة ال���������ق���������وي ال�����ع�����ام�����ل�����ة 
 ، ب��ت��ع��ي��ني  1942  ش���اب���ًا  مبحافظة املنوفية 
ال����ق����درات، مبنشآت  ذوى  م���ن  ب��ي��ن��ه��م  17  م���ن 
ال��ق��ط��اع اخل����اص واالس��ت��ث��م��اري ، وذل����ك من 
خ���ال ش���ه���ادات ال��ق��ي��د امل���رت���دة »ك��ع��ب العمل« 
من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضا 

عن تسجيل 4٥36  شابا باحثًا عن العمل .
كما قامت املديرية من خال إدارة العمالة 
غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة ب���ص���رف م��ن��ح ل��ل��ع��م��ال��ة غير 
أل��ف   22 ب��ل��غ��ت  ب��امل��دي��ري��ة  امل��س��ج��ل��ة  املنتظمة 
، م��ن��ه��ا 8 آالف ج��ن��ي��ه منح  ل���� 9 ع��م��ال  ج��ن��ي��ه 
مولود ل� 4 عمال ، و 3 منح زواج مببلغ 9 آالف 
جنيه ، ومنحة وفاة أحد األقارب مببلغ 2٠٠٠ 
ل� 3 عمال  جنيه، كما مت صرف رعاية صحية 
ع��ن ص��رف منحة  ف��ض��اً   ، مببلغ 9٠٠٠ جنيه 
عيد العمال ل� 3139 عاماً مسجاً ، بإجمالي 

مليون و ٥69 ألفًا و ٥٠٠ جنيه .
وأوضح على حامد الزقم  مدير  املديرية - 
ل��ل��وزي��ر -عن  م��ا مت إجن���ازه خال  يف تقريره  
امل��دي��ري��ة استخرجت  أن  إل���ى   ، امل��اض��ي  م��اي��و 
1281 شهادة قياس  مستوى املهارة ، وترخيص 

مزاولة احلرفة للعمال علي املهن املختلفة.
ويف مجال التفتيش العمالي، مت التفتيش 
 12 ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  لتنفيذ  م��ن��ش��أة   9٥٠ على  
ع��ن حترير 144 محضر  وأس��ف��ر   ، لسنة 2٠٠3 
مل��ن��ش��آت م��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون  ، وع��ق��د 6 ن���دوات 
، وتنظيم  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  ت��وع��ي��ة يف م��ج��االت 
،  أما فى مجال  ، و احل��وار املجتمعي  االس��رة 
مت التفتيش  امل���ه���ن���ي���ة،  وال���ص���ح���ة  ال���س���ام���ة 
اإلج����راءات  تنفيذ  ملتابعة  م��ن��ش��أة  ع��ل��ي  27٠ 
من  والوقاية  للحماية  والوقائية  االحترازية 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19( ، وأسفر 
التفتيش عن حترير  17٠ محضرًا  للمنشآت 

املخالفة ، وبحث 27 شكوى  .
أما يف مجال عاقات العمل ، تلقت املديرية 
 ، ودي���ًا  2 منها  ، مت تسوية  ش��ك��وى عمالية   72
العمالية  للمحكمة  منها  شكوى   39 وأحيلت 
، و ت��ب��ق��ت 31 ش��ك��وى م���ا زال����ت حت���ت ال��ب��ح��ث 

والدراسة .

 المنوفية:

تعيين 1942 شابًا.. منهم 
17 من ذوي القدرات

على حامد الزقم

قامت مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيني 1293  شابًا من مختلف املؤهات من 
بينهم 26 من ذوى الهمم والعزمية مبنشآت القطاع اخلاص واالستثمارى باملحافظة من 
خال شهادات القيد املرتدة »كعب العمل«، وتسجيل ٥439 من راغبى العمل، فضاً عن 

استخراج 113 شهادة قياس مستوى املهارة ورخصة مزاولة املهنة .
بإجمالى  بواقع 17 منحة مولود  للرعاية االجتماعية  املديرية  بصرف منح  كما قامت 
34 ألف جنيه، و 6 منح زواج مببلغ 18 ألف جنيه، و 3 منح وفاة أحد األقارب مببلغ 6 آالف 
الرعاية  وف��اة عامل مببلغ 1٠ آالف جنيه ليصل إجمالى ما مت صرفه على  جنيه، ومنحة 

االجتماعية 68  ألف جنيه ل� 27 عاما ً من املسجلني.
وقال السيد اخلطيب مدير املديرية - فى تقريره للوزير عن ما مت إجن��ازه خال مايو 
املاضى - إن املديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على ٥33 منشأة دورى 
وحمات، وأسفر عن حترير 11 محضرًا للمنشآت املخالفة، وعقد 6 ندوات توعية عمالية ، 

وعمل ٥ زيارات خدمات عمالية.
أم����ا ف���ى م��ج��ال ال��س��ام��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة ف��ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 

بالتفتيش على 81 منشأة دورى وحمات، وأسفر عن حترير 
نفس  ف��ى  ش��ك��اوى   8 وب��ح��ث  ملنشآت مخالفة،  محضرين 

اإلج��راءات  ملتابعة  منشأة   32٠ على  والتفتيش  املجال، 
االح���ت���رازي���ة، ون��ش��ر ال��وع��ى ال��ك��ام��ل ل��ل��ع��م��ال م��ن أج��ل 

مواجهة  فيروس كورونا .
وأوضح مدير املديرية أنه فى مجال عاقات العمل 
منها   4 تسوية  مت  عمالية،  ش��ك��وى   18 امل��دي��ري��ة  تلقت 

وديًا، و إحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، و مت حفظ 
٥ شكاوى، و 6 شكاوى مازالت حتت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب املهنى قامت املديرية بعقد دورتني 
التفصيل  مهنة  على  املتنقلة  ال��ت��دري��ب  ب��وح��دة  تدريبيتني 

السيد اخلطيبواحلياكة فترة صباحية ومسائية ل� 2٠ متدربة .

البحيرة: 

تعيين 1293 شابًا 
.. منهم 26 من ذوى الهمم والعزيمة 

مبحافظة  العاملة  القوى  مديرية   قامت 
القاهرة بتعيني ٥9٥8  شابًا، منهم 32 من ذوى 
ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة مب��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع اخل��اص 
واالس���ت���ث���م���ارى، وذل�����ك م���ن خ����ال ش���ه���ادات 
القيد املرتدة  »كعب العمل« مبكاتب التشغيل 
من  املسجلني  ع��دد  وبلغ  للمديرية،  التابعة 

راغبى العمل بتلك املكاتب 1٥732 شابًا.
تراخيص  م��ج��ال  ف��ى  املديرية   ق��ام��ت  كما 
ع��م��ل األج����ان����ب، ب��اس��ت��خ��راج 197 ت��رخ��ي��ص��ا 
ج�����دي�����دا ل���ع���م���ل األج������ان������ب، وال����ت����ج����دي����د ل��� 
وال��ق��رارات  العمل  لقانون  وفقا  1٠٠  أجنبى 
التى تنظم تشغيل األجانب  املنفذة  الوزارية 
الوطنية،  العمالة  مزاحمة  أساس عدم  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 اس��ت��خ��رج��ت 1381 ش��ه��ادة 
قياس مستوى املهارة، و 1342 رخصة مزاولة 

املهنة.

القاهرة :
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وأوضح مدحت الغمراوى مدير املديرية - 
للوزير عن  ما مت إجن��ازه خال  فى تقريره  
مايو املاضى -أن املديرية تلقت 9٠9 شكاوى، 
وإحالة   ودي��ًا،  تسويتها  12٠ شكوى مت  منها 
وات��خ��اذ  ال��ع��م��ال��ي��ة،  للمحكمة  ش��ك��وى   249
اإلج��������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ض���د امل��ن��ش��آت ال��ت��ى 
يعملون بها، كما مت حفظ 73 شكوى، وإحالة 
2٠ شكاوى جلهات أخرى طبقًا لاختصاص، 

وتبقى 447 شكوى حتت البحث والدراسة .
قامت  املنتظمة  غير  العمالة  مجال  وف��ى 
امل��دي��ري��ة ب��ص��رف م��ن��ح ل��رع��اي��ة ت��ل��ك الفئة 
اجتماعيًا واقتصاديًا متثلت فى : 147 منحة 
م��ول��ود ج��دي��د ب��إج��م��ال��ى 296 أل���ف ج��ن��ي��ه، و 
و17  جنيه،  أل��ف   1٠2 مببلغ  زواج  منحة   34
ألف  األق���ارب بإجمالى 34  أح��د  وف��اة  منحة 
ج��ن��ي��ه، و6 م��ن��ح وف����اة ع��م��ال مب��ب��ل��غ 6٠ أل��ف 
آخ��ر مببلغ  وف��اة لعامل  وباقى منحة  جنيه، 

أل��ف جنيه لعمل 9  8٠٠٠ جنيه، وص��رف 27 
منحة  وص��رف  عمال،   9 ل�  جراحية  عمليات 
 44 وع��دده��ا  املسجلة  للعمالة  ال��ع��م��ال  عيد 
و99  مليونا   22 بإجمالى  عمال،   4٠٥ و  ألفًا 
ألف جنيه، ليصل إجمالى ما مت صرفه 22 

مليونا و 626 ألف جنيه ل� 444٠٥ عمال .
أم���ا ف��ى م��ج��ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ع��م��ال��ى فقد 
منشأة   198 على  بالتفتيش  املديرية  قامت 
التفتيش عن حترير  دورى وحمات، وأسفر 
ك���م���ا مت  مل���ن���ش���آت م���خ���ال���ف���ة،  223 م���ح���ض���را 
ودي��ًا،  بالكامل  وتسويتها  شكوى،   148 بحث 
وف���ى م��ج��ال ال��س��ام��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة مت 
التفتيش على 222 منشأة، وإعادة التفتيش 
على 369 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن 
و  حترير 149 محضر سامة وصحة مهنية 
إداري���ا، وبحث 17 شكوى، وعقد 11  13 غلقا 

ندوة توعية.

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 18٠8 ش���اب���ا، م���ن ب��ي��ن��ه��م 17 
م��ن أص��ح��اب ال��ق��درات م��ن خ��ال ش��ه��ادات القيد 
ملكاتب  اخل��اص  القطاع  املرتدة من  العمل«  »كعب 
، وذلك من بني 4131 من راغبى العمل  التشغيل 
املسجلني ب��ه��ذه امل��ك��ات��ب ، ف��ض��اً ع��ن ت��وف��ي��ر 61٥ 

فرصة عمل للشباب من اجلنسني  .
ك��م��ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب���ص���رف م��ن��ح��ًا ل��ل��رع��اي��ة 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال�����ص�����ح�����ي�����ة ل����ل����ع����م����ال����ة غ���ي���ر 
ب��امل��دي��ري��ة، م��ن��ه��ا ص���رف  1٠  امل��ن��ت��ظ��م��ة  املسجلة 
وف��اة  منحة   2 و   ، منحة  زواج  و2   ، م��ول��ود  منحة 
، بإجمالى 46 ألف جنيه ، كما بلغ عدد املسجلني 

باملديرية 2٠1٥9 عاما.
املديرية  مدير  شحاتة  السيد  إمي��ان  وأوضحت 
امل��دي��ري��ة خال  ال��ش��ه��ري إلجن����ازات  التقرير  أن   ،
شهر م��اي��و امل��اض��ي، أش���ار إل��ى  أن امل��دي��ري��ة قامت 
م��ه��ارة 1326 ع��ام��ا على  ق��ي��اس مستوى  ب��إج��راء 
ت��رخ��ي��ص   1293 واس����ت����خ����راج  امل���خ���ت���ل���ف���ة،  امل���ه���ن 
وتوثيق   ، املختلفة  امل��ه��ن  ع��ل��ى  احل��رف��ة  مب���زاول���ة 
باخلارج  للعمل  امل��ه��ارة  مستوى  2  شهادة  قياس 
للقياس  خاضعة  غير  ملهن  7 خطابات  وتوجيه   ،
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 66٠ 
 ، ش��ام��ل  تفتيش  حملة   42 وع��م��ل   ، دوري���ا  منشأة 
وأس��ف��ر ذل���ك ع��ن حت��ري��ر 262 م��ح��ض��را ، ك��م��ا مت 
ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى ٥1 م��ن��ش��أة ي��ع��م��ل ب��ه��ا 48 طفا 

إلزالتها  ،  باملخالفات  منها  منشأة   2٠ إن��ذار  ومت 
وإج��راء   ، املخالفة  للمنشآت  محضر   2 حترير  و 
السامة  م��ج��ال  ف��ى  م��ن��ش��أة   2٠6 ع��ل��ى  التفتيش 
م��ح��ض��ًرا   2٠7 حت���ري���ر  ومت   ، امل��ه��ن��ي��ة  وال���ص���ح���ة 

للمنشآت املخالفة  .
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 139 ش��ك��وى، مت 
ت��س��وي��ة 1٥ م��ن��ه��ا ودي�����ًا ، و إح���ال���ة  36  ل��ل��ق��ض��اء ، 
وحفظ 23 شكوى ، ومازالت هناك 6٥ شكوى حتت 

البحث والدراسة.
وأضافت مدير املديرية، أنه يف مجال التدريب 
ب��وح��دة  ت��دري��ب��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  2 دورة  امل��ه��ن��ي ج�����اري 
القناطر  شبني   - املريج  بقرية  املتنقلة  التدريب 
متدربة ،   11 واحل��ي��اك��ة  ل�  مهنة  التفصيل  على 
، فضاً  م��ت��درب��ني  ل��� 9  ال��س��ب��اك��ة الصحية  وم��ه��ن��ة 
عن بدء التدريب مبركز التدريب املهني باخلانكة 
على مهنة تفصيل املابس اجلاهزة ل� 11 متدرب ، 

ومهنة صيانة املحمول والدش ل� 8 متدربني .
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 اإلجراءات 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 
امل��دي��ري��ة  بالتفتيش من  ق��ام��ت  ف��ق��د  امل��س��ت��ج��د، 
املهنية  وال��ص��ح��ة  وال��س��ام��ة  العمل  مفتشي  قبل 
على 36٠ منشأة ، فضا عن  إعداد خطة ألعمال 
التطهير والرش اخلاصة مبقر املديرية واملناطق 

واملكاتب التابعة لها باملحافظة  .

القليوبية :

تعيين 1808  شابا.. منهم 17 من ذوى القدرات  

إميان السيد شحاتة

صرف 22.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة 
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البداية
يحكى عم محمد، ذلك الرجل الذى جتاوز الستني بقليل حكايته مع 
»قهر الرجال« والتى أودت بكل ما جمعه خالل 30 عاما أو أكثر فيقول: 
كانت لى جتارة كبيرة ربحت من خاللها املاليني وكان يعمل حتت يدى 
مئات العمال وكنت املسئول عن آالف األسر فى حينها وكان املال حتت 

قدمى قبل أن يكون فى يدي.
املحسوبية والظلم

وألن لكل صاحب مال وأعمال موالى وأحباب مت تعيينهم بالواسطة 
املقربني  أح��د أصدقائه  اب��ن  بتعيني  الرجل  ق��ام  املجامالت،  وع��ن طريق 
األم��ر  ول��و كلف  العلمية  م��ع خبرته ودرج��ات��ه  م��ا يتماشى  ب��رات��ب يفوق 

صاحب العمل اإلطاحة بذوى اخلبرة والكفاءة.
محمد بيك - كما كان يلقبه املوظفني والعمال- قام بتعيني الشاب 
اجلديد براتب خيالى بعد أن سحب كافة االختصاصات من مدير آخر 
قضى أكثر من 25 عاما فى عمله دون تقصير أو كلل، وأعطاها للمدير 

اجلديد، من باب املحسوبية وأن الصاحب أولى بالشفعة!.
القدمي بل ظل  املدير  الشاب اجلديد بأخذ كل صالحيات  لم يكتف 

رجل كان يملك من الدنيا قهر
ما لم يملكه الكثريون، 

مال ال يعد وأعمال تتسع 
دائرتها داخليا وخارجيا، 

واقع رغد جعل منه صاحب 
صوت مسموع ويد تبطش 

وتتحكم فى مصائر من 
حوله، حتى الحقته لعنة 

الظلم وحولت واقعه من 
النقيض إىل النقيض ويصبح 

سيد قومه فى ما مضى 
مشردا تائها بني أرصفة 
العاصمة وضياع األبناء.

الرجـــــــال
تحقيق : ميادة رجب 
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يشى لصاحب العمل الذى أغدق بنعمه عليه، وظل يكيد للمدير القدمي 
حتى ثارت الفتنة.

أما محمد بيه صاحب املال والسيارات الفارهة، فلم يجد أمامه سوى 
اإلطاحة مبديره القدمي لتبدأ رحلة القصاص .

القصاص وتبدل األحوال
أع��وام   6 قبل  بيه،  محمد  هيئة  بني  شتان  فشتان  ظلمات،  الظلم  وألن 
وبينه اآلن، حيث ظهر الرجل املليونير وهو يفترش أحد أرصفة محافظة 
القاهرة، على مالءة تعج باحلشرات ومن حوله الكالب الضالة والقطط 
التى ظلت تقاسمه فتات اخلبز واملاء، مبالبس بالية كساها عادم السيارات 

لونا رماديا ووجه شاحب غبره التراب.
دعوة املظلوم تصيب الظالم

ما الذى بدل أح��وال الرجل الثرى وما هى نقطة التحول التى أتت به 
من اإلسكندرية لرصيف غمرة؟.. يكشف عم محمد عن أسباب مأساته.. 
»مل���ا عينت اب���ن ص��دي��ق��ى ال��ش��اب م��ح��ل م��دي��رى ال��ق��دمي ال���ذى ك���ان يدعى 
بالظلم   وب��دأ يحتج ويتهمنى  كبيرا  اعتراضا  الثانى  إبراهيم، وج��دت من 

ويدعى عليا فى الرايحة واجلاية.
ملاذا أطاح الغنى بالتقي؟

يتابع محمد حكايته: إبراهيم كان رجل محبوب من اجلميع وكان قريب 
من ربنا وتقى جدا وداميا يقولى حالل وحرام فى شغلنا، وأنا كنت بحسبها 
مكسب وخسارة  فى األول واآلخر فكان عاملى صداع، وكنت كل ما أشوفه 
أحس بصراع نفسي، ليؤكد رجل املال، أن تقوى مديره وخوفه من اهلل، كان 

الدافع الرئيسى للخالص منه وإخماد صوت ضميره.
الرسالة األخيرة

يضطر املدير املظلوم لتقدمي استقالته دون رجعة بعد أن ضيق صاحب 
املال عليه وأحكم قيوده، ويجلس إبراهيم فى منزله وميرض حتى يصاب 
بجلطة فى املخ تفقده احلركة، فبعث بخطاب مكتوب لصاحب العمل كان 
أما  ه��ذا نصها.. »س��الم من اهلل على من يستحق السالم والرحمة فقط، 
أنت فال سالم عليك وال رحمة، أشهدك وأشهد اهلل وأنا على فراش املرض 
إننى  ينام، وحيث  أن��ى شكوتك هلل ووكلت ظلمك ملن ال يغفل وال  وامل���وت، 
ظلمت وأن للمظلوم دعوة ال ترد وتشردت أسرتى بسببك وتداينت، لذلك 
أدعو اهلل العلى القدير أن يقهرك كما قهرتنى وأن يسلط عليك أهل بيتك 

وأن تشرد تائها كما شردت أسرة بأكملها- بحسب ما رواه عم محمد.
عقوبة اإلفالس

ميوت إبراهيم املظلوم بعد الرسالة ببضعة أشهر، وتبقى دعوته ويشاء 
اهلل أن يخسر الرجل الثري كل ما جمعه من مال فى مضاربة بالبورصة، 
جعلته يشهر إفالسه، لتبدأ رحلته مع القصاص والتشرد فى دنيا التسول 

واملرض فى ظل جحود األبناء.
يفقد الرجل ثروته بالكامل ويضطر للجوء ألوالده وطلب املساعدة، إال 
أن طلبه قوبل بالرفض ثم التهديد حتى وصل األمر للطرد وغلق جميع 

م��ا كنت  بعد  أشتغل عند ح��د  م��ا طاوعتنى  »نفسى  ف��ى وج��ه��ه..  األب����واب 
زوجاتهم  مع  العار  لهم  سببت  أننى  أشعرونى  ووالدى  زماني،  ملوك  ملك 

وأصبحت أعامل منهم كجرثومة، فقررت أن أبعد عنهم واريحهم.
التسول والضياع

يقرر الرجل أن يرحل عن محافظته األم باإلسكندرية، ويأتى للعاصمة 
ف��ارا من نظرات  ك��ان يعرفه،  فى محاولة منه لالختباء من عيون كل من 

الشماتة والتشفى التى كانت تطارده كرصاص طائش.
يجوب الشوارع وامليادين سيرا على األقدام، بال مأوى، بال هوية تنجيه 
من املالحقة األمنية، هائما على وجهه ال يجد ما يسد جوعه، حتى تورمت 
قدماه وشعر باإلعياء، فاستلقى على ظهره بالقرب من محطة غمرة ملترو 
األنفاق، ليفيق فى اليوم الثانى على أصوات الزحام واملارة ويوجد بالقرب 
منه 5 جنيهات فضة علبة كشرى وزجاجة مياه، فأيقن حينها أن سهم دعوة 

إبراهيم اآلن نفذ وأن قيامته قد قامت.
وإن��ى هموت ذليل  ن��زل  ربنا  إن��ى بقيت شحات وإن عقاب  »عرفت وقتها 
على رصيف، بسبب ظلمى للموظف وقطع عيشه وموته محسور مقهور« 

- وفق ما قاله.
سنوات التشرد

ل��م يغفر لرجل تسبب فى  ذن��ب  الظلم وعلى   10 س��ن��وات ش��اه��دة على 
قطع عيش إنسان بال جريرة، وهو ما تسبب فى تغيير أحواله وجعله يفارق 
وسط  والطل  بالعراء  ويتلحف  احل��ج��ارة  ليتوسد  واحل��ري��ر  الرغد  عيشة 
يبحث  والشحاذين،  املجاذيب  تشبه  بهيئة  الكباري،  مظلة  وحت��ت  األزق��ة 
فى عيون املارة عن أوالده وأحفاده، تارة، وتارة أخرى ينادى على »إبراهيم« 
ليصفح عنه ولكن دون ج��دوى، ف��األم��وات ال ي��ع��ودون ودع��وة من ظلم فى 

جوف الليل ليس بينها وبني اهلل حائل.
جحود األبناء والدعوة املستجابة

تتدخل فرق اإلنقاذ مبساعدة األهالى وفق بالغ مت لنجدة الرجل املشرد 
الذى أصيب بجلطة، ويتم نقل »محمد« لدار رعاية مختص، ويستجيب 
من فى الدار لطلب العجوز بنشر صورته على مواقع التواصل االجتماعى 
ليتعرف عليه أوالده، ويستقر بينهم ما تبقى من عمره بعد تدهور حالته 

الصحية.
والتواصل  العثور على أهل عم محمد  ال��دار فى  القائمون على  ينجح 
مع أبنائه، لكنهم أص��روا على رفض رجوع األب ورفض زيارته أو التحدث 
إليه هاتفيا، لتكون اإلجابة »خلوه عندكم احنا مش عايزينه، دا فضحنا«!.

اخلامتة
يسأل الرجل عن أوالده كل يوم، ويخفى اجلميع أن هناك اتصاال مت وأن 
األبناء رفضوا عودة أبيهم بل وتبرأوا منه، خوفا عليه من صدمة قد تودى 
وتبقى  الفراش، يدفع ثمن ظلمه وجتبره،  ويبقى محمد طريح  بحياته، 

دعوة »إبراهيم« شبحا يحاصره ليل نهار، حتى يحكم اهلل بينهما.
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تابع الوزير تنفيذ اإلدارة املركزية للتدريب 
ونسبة  لها  املوضوعة  اخلطة  ألع��م��ال  املهنى 
ل� 90 %، وكذلك قواعد  اإلجن��از والتى وصلت 
عملية  خلريجى  إعدادها  يتم  التى  البيانات 
ال���ت���دري���ب امل���ه���ن���ى مب����راك����ز ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ى 

ووحدات التدريب املتنقلة باملحافظات .
القوى  املركزية لرعاية  الوزير اإلدارة  ووجه 
النقابى  ل��ات��ص��ال  ال��ع��ام��ة  واإلدارة  ال��ع��ام��ل��ة 
بإعداد رؤية مخططة، ووضع إجراءات محددة 
ألعمال انتخابات املنظمات النقابية القادمة 
مل���ا س��ي��ت��م ق��ب��ل االن��ت��خ��اب��ات  ف���ى ع����ام 2022، 
وأث��ن��اءه��ا وب��ع��د ان��ت��ه��ائ��ه��ا ل��ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات، 
والنقابات  ل��ل��وزارة  بالنسبة  األعمال  وتسهيل 

العمالية، وعقد اجتماعات دورية مع مديريات 
القوى العاملة باملحافظات وحتديد أدوارها .

ك��م��ا وج���ه ال��وزي��ر ب��االن��ت��ه��اء م��ن املنظومة 
االل����ك����ت����رون����ي����ة مل�����ا ي���خ���ص ت����راخ����ي����ص ع��م��ل 
األج���ان���ب، وال��ت��واص��ل م��ع ال��ش��رك��ات املسجلة 
الدخول على  بيانات تسجيل  للحصول على 
طلباتها،  لتقدمي  ل��ل��وزارة  االلكترونى  امل��وق��ع 
وال�����وص�����ول إل�����ى ال���ش���ك���ل ال����ائ����ق وامل���ط���ل���وب 

ألعمالها فى حتول رقمى كامل .
اإلدارات  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  ال����وزي����ر  ك��م��ا ش����دد 
املركزية املستحدثة طبقًا للهيكل التنظيمى 
اجل����دي����د ل������ل������وزارة، وحت����دي����د اخ���ت���ص���اص���ات 
رؤي���ة  ووض����ع  ل��ه��ا،  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ام��ة  اإلدارات 

على  للسير  وخ��ط��ة  اإلدارات،  ت��ل��ك  ألع��م��ال 
نهجها وحتقيقها كل عام .

وفى ختام االجتماع طلب الوزير من رؤساء 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��وق��ف مقر  امل��رك��زي��ة  اإلدارات 
ال��وزارة فى العاصمة اإلداري��ة من التجهيزات 
ال��وزارة،  ملبنى  الفرش  أعمال  لبدء  واألث��اث��ات 
وإع����داد رؤي���ة م��ح��ددة ألع��م��ال ت��ل��ك اإلدارات 
اجل��دي��دة،  اإلداري����ة  للعاصمة  االن��ت��ق��ال  عند 
مع اإلدارات املناظرة لها فى مديريات القوى 
العاملة، وعملية الربط فيما بينهما، وكذلك 
املديريات،  ف��ى  االلكترونية  املنظومة  موقف 
وتقدميها فى االجتماع الذى سيتم عقده فى 

األسبوع املقبل .

وزير القوى العاملة فى االجتماع األسبوعى مع قيادات الوزارة:

إعداد رؤية واضحة ألعمال انتخابات المنظمات النقابية القادمة
عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان اجتماعه األسبوعى مع قيادات ورؤساء اإلدارات املركزية 

بديوان عام الوزارة فى إطار االجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء 
اإلدارات املركزية وقيادات ديوان عام الوزارة ملتابعة ملفات عمل الوزارة  خاصة ملفى االنتقال 

للعاصمة اإلدارية اجلديدة، ومتابعة تطبيق اإلجراءات  االحترازية  للوقاية من انتشار فيروس 
كورونا بالوزارة ومديريات القوى العاملة باملحافظات .

تفعيل اإلدارات المركزية المستحدثة طبقًا للهيكل 
التنظيمى الجديد للوزارة



107يوليو 2021العمل

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا بديوان عام الوزارة 
املركزية  اإلدارات  من  كل  ممثلى  والتنفيذية  العليا  اللجنة  وأع��ض��اء   ،
ب���ال���وزارة، ووزارة االت���ص���االت وال��ش��رك��ة امل��ن��ف��ذة مل��ش��روع ت��ط��وي��ر ال��ب��واب��ة 

اإللكترونية لوزارة القوى العاملة .
ي��أت��ى ه���ذا االج��ت��م��اع ف��ى إط���ار مجموعة اج��ت��م��اع��ات ي��ت��م تنفيذها  
للمتابعة والتعرف على جاهزية البيانات ومدى االستفادة منها، وذلك 
ب��ع��رض آل��ي��ة حفظ ال��ب��ي��ان��ات على األن��ظ��م��ة احل��ال��ي��ة ، وال��ت��ع��رف على 
، وذلك لدراسة الفوارق وإعداد  ال��وزارة  البنية التحتية ملركز معلومات 

قوائم واملتطلبات املستقبلية .
فى مستهل االجتماع ، رحب الوزير باحلضور ، مؤكدًا حرص الوزارة 
من  بذلك  يرتبط  وم��ا  بها،  اخل��اص��ة  اإللكترونية  البوابة  تطوير  على 
إنشاء منصة ، وبوابة تعمل على جميع أجهزة التليفون املحمول ، فضال 
عن أجهزة الكمبيوتر لعرض كل ما تقدمه الوزارة من خدمات والتكامل 
مع بوابة مصر الرقمية، وميكنة بعض اخلدمات  فى إطار خطة الدولة 

للتحول الرقمى فى كافة اخلدمات املقدمة للمواطنني .
وأوضح الوزير ، أن االجتماع يأتى فى إطار بروتوكول التعاون املوقع 
بني وزارة القوى العاملة ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ، والذى 
يهدف إلى تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
كمحرك رئيسى لتطوير كافة اخلدمات واألعمال بهدف حتسني كفاءة 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.
التى حملت على  ل��وزارة االتصاالت   ، والتقدير  الشكر  الوزير  ووج��ه 
عاتقها مسؤولية حتقيق التحول الرقمى لكافة الوزارات ليصبح واقعا 
ملموسًا ، مشيرًا إلى أن الدولة املصرية تخطو خطوات واسعة وسريعة 

نحو حتقيق ذلك فى مختلف املجاالت .
ك��م��ا وج����ه ال����وزي����ر ب����ض����رورة إك���ت���ش���اف امل����واه����ب ال���ش���اب���ة ف���ى ال������وزارة 
ومديرياتها القادرة على مواكبة تطورات العصر والعمل على تقدمي كل 
واالستفادة   ، بتنمية واصقال مواهبهم   ، لها  ال��الزم  والتشجيع  الدعم 
ال��وزارة املستقبلية ، مشددا على أنهم أمل الغد  منها فى حتقيق رؤي��ة 

ووسيلة التنمية املستدامة .
، يشمل نطاقه  امل��وق��ع  م��ع وزارة االت���ص���االت  ال��ب��روت��وك��ول  أن  ي��ذك��ر 
أربعة محاور رئيسية هى : تطوير البوابة اإللكترونية  ، وتطوير وربط 
إلى ميكنة  ،وال��ذى يهدف  الرقمية  ببوابة مصر  اإللكترونية  اخلدمات 
وترخيص   ، العمل«  »كعب  القيد  )ش��ه��ادة  وه��ى  األك��ث��ر طلبا  اخل��دم��ات 
عمل األجانب، وشهادة قياس مستوى املهارة وترخيص مزاولة احلرفة(، 
اتاحة منصة  بعد من خالل  والتعلم عن  التدريب  كما يشمل خدمات 
البشرية  ال��ق��درات  وتنمية  والتدريب   ، املهنى  للتدريب  رقمية  تعليمية 

للعاملني بالوزارة .

فى اجتماع اللجنة العليا ملشروع تطوير البوابة اإللكرتونية بالقوى العاملة..

سعفان :عرض جميع خدمات الوزارة للمواطنين .. 
والتكامل مع بوابة مصر الرقمية 
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الدكتور  برئاسة  احلكومة  اجتماع  خللال 
ملللصلللطلللفلللى مللللدبللللولللللي علللللرضلللللت الللللدكللللتللللورة 
الللتللخللطلليللط والتنمية  وزيللللرة  الللسللعلليللد  هللالللة 
تلللقلللريلللرًا حللللول أداء االقللتللصللاد  االقللتللصللاديللة 
املللللصللللرى واللللللللذى أكلللللد اسلللتلللملللرار االقلللتلللصلللاد 
امللللصلللرى فلللى حتللقلليللق ملللعلللدالت منلللو إيللجللابللى 
وملللتلللزايلللد خللللال اللللربلللع اللللثلللاللللث ملللن الللعللام 
 ،%2.9 نلللحلللو  بلللللللغ   ،2021/2020 اجللللللللللارى 
ليسجل متوسط معدل النمو خال األشهر 
وذلللك  الللعللام نحو %1.9  مللن  األوللللى  التسعة 
مقارنة بنحو 5.4% فى األشهر التسعة لعام 
تشير  التوقعات  أن  إلللى  الفتة   ،2020/2019
إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خال الربع 
الرابع من العام احلالى ليتراوح ما بني %5.2 

إلى %5.5.
وأوضحت الوزيرة أن العديد من األنشطة 
االقلللتلللصلللاديلللة حللافللظللت علللللى ملللعلللدالت منو 
الللعللام  الللنللصللف األول ملللن  إيللجللابلليللة خللللال 
اجللللللللارى رغلللللم أزمللللللة كلللللورونلللللا، وعلللللللى رأسلللهلللا 
االتلللصلللاالت والللتللشلليلليللد واللللبلللنلللاء، بللاإلضللافللة 
والتخزين  بالنقل  املتعلقة  القطاعات  إلللى 
والللللزراعللللة والللصللحللة والللتللعللللليللم، كللمللا تللراجللع 
األكثر  االقتصادية  األنشطة  فى  االنكماش 
تأثرًا بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات 
الللتللحللويللللليللة وقللنللاة الللسللويللس، وفلليللمللا يتعلق 
الناجت  فللى  االقتصادية  األنشطة  مبساهمة 
املللحلللللى اإلجلللملللاللللى خللللال األشلللهلللر الللتللسللعللة 
األولى من عام 2021/2020 أوضحت الوزيرة 
ارتفعت  االتصاالت  قطاع  مساهمة  نسبة  أن 
 %3.2 إللللللى   %2.8 مللللن  اللللفلللتلللرة  هلللللذه  خلللللال 
مللع احللتللفللاظ الللقللطللاع مبللعللدل منللو إيللجللابللى 
أن  إلللللى  16.2%، الفلللتلللة  نللحللو  بلللللغ  وملللرتلللفلللع 
قطاعات جتارة اجلملة والتجزئة والصناعة 
والللللزراعللللة واألنللشللطللة الللعللقللاريللة مللثلللللت نحو 

51.9% من الناجت املحلى اإلجمالي.
وأكللدت أن ما حققته قناة السويس خال 
كللان دلياً  كللورونللا  رغللم جائحة  املاضى  العام 
علللللى الللنللجللاح فلللى وضلللع علللدة سلليللنللاريللوهللات 
مللللواجلللهلللة األزمللللللللات، وطلللللرح بلللدائلللل مللتللعللددة 
ملخاطبة املؤسسات املاحية الدولية ومالكى 
لرسوم  مرنة  سعرية  بحزم  السفن  ومشغلى 
عللبللور الللقللنللاة، الفللتللة إللللى أن قللنللاة الللسللويللس 
حللقللقللت خللللال شللهللر إبلللريلللل امللللاضلللى اإليللللراد 
الشهرى األعلى على اإلطاق فى تاريخ قناة 

السويس، بنحو 553.6 مليون دوالر.
وقلللللاللللللت وزيلللللللللرة اللللتلللخلللطللليلللط واللللتلللنلللمللليلللة 
االقتصادية : إن إجمالى مؤشر اإلنتاج ارتفع 
مقارنة   ،2021 فللبللرايللر  فللى   %103.48 ليبلغ 

بنحو 101.04% فى شهر يناير 2021، مسجألً 
ملللعلللدل منلللو مللتللسللق ملللع ملللعلللدل منلللو الللنللاجت 

املحلى اإلجمالى بلغ %2.42.
املللالللى والللنللقللدي  بللالللقللطللاع  وفلليللمللا يتعلق 
إلللى تراجع معدل التضخم فى شهر  أشللارت 
أسللاس  علللللى   %4.4 إللللى  ليصل   ،2021 إبللريللل 
واستمر  شهري،  أسللاس  على   %1.2 و  سنوي، 
صللافللى االحللتلليللاطللات األجنبية فللى االرتللفللاع 
للشهر العاشر على التوالى ليصل إلى 40.3 
مليار دوالر فى شهر إبريل 2021، ولفتت إلى 
أن استقرار قيمة العملة املحلية أمام الدوالر 
ارتللفللاع  فللى السيطرة على  األمللريللكللى سللاهللم 
أسلللعلللار اللللسلللللللع، وبلللللدأ صلللافلللى االحللتلليللاطللات 
األجنبية فى الزيادة بشكل مطرد منذ مايو 
شهده  اللللذى  االسللتللقللرار  مللع  بالتزامن   2020

سوق العملة.
ولفتت الوزيرة إلى أن إجمالى عجز امليزان 
بلغ خال  1%، حيث  بنسبة  تراجع  التجارى 
مللارس 2021 نحو 9.6  إلللى  الفترة من يناير 
مليار دوالر، مقابل 9.7 مليار دوالر فى الفترة 
املناظرة فى عام 2020، وارتفع إجمالى قيمة 
اللللصلللادرات الللسلللللعلليللة غلليللر الللبللتللروللليللة خللال 
 7 مقابل  دوالر  مليار   7.4 بنحو  الفترة  ذات 
مليارات دوالر بذات الفترة عام 2020، بزيادة 
نسبتها 6%، كما استمرت حتويات العاملني 
بلللاخللللارج فلللى االجتلللللاه الللتللصللاعللدى مسجلة 
من  األول  النصف  خللال  دوالر،  مليار   15.5
اللللعلللام احللللاللللي، لللتللحللقللق نللسللبللة زيلللللادة تللقللدر 
بحوالى 10% باملقارنة بفترة يناير إلى يوليو 
2020، كما بدأ صافى االستثمارات األجنبية 
املللبللاشللرة فللى الللتللعللافللى خلللال الللنللصللف األول 
العام 2021/2020 ليسجل صافى حجم  من 
التدفقات حوالى 3.4 مليار دوالر مقابل 2.5 

مليار دوالر خال النصف السابق.

السعيد: تراجع معدل التضخم فى إبريل 2021 واستمرار صافى 
االحتياطات األجنبية فى االرتفاع للشهر العاشر على التوالي

وزيرة التخطيط تعرض تقريرًا حول أداء االقتصاد المصري

د.هالة السعيد

الحكومة تبدأ إجراءات تقنين أوضاع مركبات »التوك توك«.. وضمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للمبادرة الرئاسية إلحالل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي
رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  عقد 
الللوزراء، اجتماعًا، لبحث إجللراءات  مجلس 
تلللقلللنلللني أوضلللللللللاع مللللركللللبللللات »اللللللتلللللوك تلللللوك« 
وذلك  الترخيص،  وتشجيع أصحابها على 
بحضور الدكتور محمد معيط، وزير املالية، 
واللللللللواء مللحللمللود شلللعلللراوي، وزيللللر التنمية 
املللحللللليللة، ونلليللفللني جلللاملللع، وزيللللللرة الللتللجللارة 
والصناعة، ومسئولي اإلدارة العامة للمرور 

واجلهات املعنية.
أكلللللللد  رئلللليللللس ملللجلللللللس اللللللللللللللوزراء خللللال 
االجللتللمللاع ضلللللرورة وأهللملليللة تللقللنللني أوضلللاع 
مللللركللللبللللات »الللللللتللللللوك تللللللللوك« علللللللى مللسللتللوى 

إجللراءات  تيسير  على  والعمل  اجلمهورية، 
هناك  أن  إلى  الفتا  ألصحابها،  الترخيص 
فوائد واسعة من التقنني، سواء للمجتمع، 
أو لصاحب »التوك توك« نفسه، الذي سيتم 

التأمني عليه، وسيكون له معاش.
وأوضلللحلللت املللنللاقللشللات أن عللللدد مللركللبللات 
»التوك توك« التي مت ترخيصها حتى اآلن 
 22 املركبات يف  ال يتجاوز 10% من إجمالي 

محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها.
وكلللللللف  اللللدكلللتلللور مللصللطللفللي ملللدبلللوللللي ، 
اللللللوزراء املللعللنلليللني بللتللقللدمي مللذكللرة للعرض 
علللللى مللجلللللس اللللللللوزراء تللتللضللمللن تلليللسلليللرات 

توك«  »التوك  مركبات  ألصحاب  ومحفزات 
مركباتهم،  وتللرخلليللص  أوضللاعللهللم،  لتقنني 
مللع ملللراعلللاة أن تللكللون هللنللاك قيمة مللحللددة 
ملللخلللفلللضلللة للللللللتلللرخللليلللص للللتلللرغللليلللب هلللللؤالء 

املواطنني على تقنني أوضاعهم.
وقلللللللال اللللسلللفللليلللر نلللللللادر سللللعللللد، امللللتلللحلللدث 
وزير  إن   : اللللوزراء  مجلس  لرئاسة  الرسمي 
الللتللنللملليللة املللحللللليللة سلليللتللولللى الللتللنللسلليللق مع 
املللحللافللظللني لللتلليللسلليللر إجللللللللراءات تللرخلليللص 
جماعي  نقل  كوسيلة  فللان«  »امليني  سلليللارات 
آمللنللة وحلللضلللاريلللة، كللمللا سلليللتللم الللعللمللل على 
تللوك« ضمن مبادرة  »التوك  دخللول مركبات 
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وزير الشباب والرياضة يهنيء األهلي بعد التأهل 
لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 1٤ في تاريخه

الشباب  وزيللر  أشللرف صبحي  الدكتور  هنأ 
واللللللريلللللاضلللللة، اللللللنلللللادي األهلللللللللي وجلللملللاهللليلللره 
أفريقيا  أبللطللال  دوري  نهائي  إلللى  بللالللوصللول 
فريق  فللوزه علي  بعد  تاريخه،  اللللل14يف  للمرة 
أهللداف نظيفه، يف  التونسي بثاثة  الترجي 
إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي 
السام،  اسللتللاد  على  املللاضللي،  يونيو   27 أقيم 
لصالح  4-صللفللر  املللبللاراتللني  مجموع  ليصبح 

النادي األهلي.
التهنئة  والرياضة  الشباب  وزيللر  قللدم  كما 
للكابنت محمود اخلطيب رئيس مجلس إدارة 

مشيدًا  املللبللاراة،  انتهاء  عقب  األهلي  الللنللادي 
وروحهم  األهلي  الللنللادي  بللأداء جميع العبي 
الللريللاضلليللة وإصللللرارهللللم علللللى حتللقلليللق الللفللوز 
واللللوصلللول إللللى نللهللائللي الللبللطللولللة األفللريللقلليللة، 
النهائي  الللدور  فى  للفريق  التوفيق  متمنيًا 
للبطولة، كما متنى التوفيق لفريق بيراميدز 
املصري يف مباراته يف نصف النهائي املرتقبة 

بالكونفدرالية أمام فريق الرجاء املغربي .
وكان النادي األهلي قد حقق الفوز بهدف 
أقيمت على  التي  الللذهللاب  مللبللاراة  نظيف يف 
الللعللقللربللي يف رادس وأحللللرزه  اسلللتلللاد حلللملللادي 

الاعب محمد شريف.
استعادة  نحو  املضي  إلللى  األهلي  ويتطلع 
القياسي  لقبه املفضل من أجل تعزيز رقمه 
بللدوري األبطال وإسعاد  يف عدد مللرات الفوز 
وُيعد  العاشره،  للنجمه  والوصول  جماهيره 
الفوز األول يف مواجهات األهلي والترجي يف 
نللادي يفوز  وأول  وإيابا،  دوري األبطال ذهابًا 
نهائي دوري األبطال  وإيللابللا يف نصف  ذهللابللًا 
نهائيني  الللوصللول  وكلللذا  متتاليني،  ملوسمني 
مللتللتللاللليللني لللللللدوري أبلللطلللال أفللريللقلليللا للللللمللرة 

السادسة يف تاريخه.

الحكومة تبدأ إجراءات تقنين أوضاع مركبات »التوك توك«.. وضمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للمبادرة الرئاسية إلحالل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي
رئيس اجلمهورية إلحال السيارات للعمل 
بللالللغللاز الللطللبلليللعللي، علللللى أن تللعللمللل سلليللارات 
بديا  تسليمها  سلليللتللم  الللتللي  فللللان«  »امللليللنللي 

للتوك توك بالغاز الطبيعي.
دراسللة  تتولى  الداخلية  وزارة  أن  وأوضللح 
املدة املقترحة لانتهاء من ترخيص جميع 
مللركللبللات »اللللتلللوك تلللللوك« املللللوجللللودة حللاللليللًا، 
حلللسلللب اللللطلللاقلللة االسللتلليللعللابلليللة للللللللوحلللدات 
إمللكللانلليللة تخصيص سللاحللات  امللللروريلللة، مللع 
ألعلللملللال اللللفلللحلللص، وإعللللطللللاء الللتللراخلليللص 
تلللللوك« لتيسير  »الللللتللللوك  خلللاصلللة مبلللركلللبلللات 

اإلجراءات.   
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صرف 100 ألف جنيه .. أول بوليصة تأمين على 
الحياة  ألسرة عامل غير منتظم  توفى  أثناء عمله 

العاملة  ال��ق��وى  وزي��ر  وج��ه محمد سعفان 
ال��ت��أم��ن  التكافلى  ب��ول��ي��ص��ة  ق��ي��م��ة  ب��ص��رف 
ض�����د احل����������وادث ال���ش���خ���ص���ي���ة ال����ت����ى ت��غ��ط��ى 
اجلزئى،  أو  املستدمي  الكلى  العجز  أو  الوفاة 
وذل�����ك  ألس�����رة ح���م���اد م��ح��م��د ي���وس���ف ح��م��اد 
ال��ع��ام��ل غ��ي��ر املنتظم ال���ذى ت��وف��ى ف��ى أث��ن��اء 
محافظة  فى  النظافة  شركات  بإحدى  عمله 
ب��ورس��ع��ي��د، وذل�����ك ف���ى إط�����ار م����ب����ادرة “ح��ي��اة 
الفتاح  ع��ب��د  ال��رئ��ي��س  أطلقها  ال��ت��ى  ك��رمي��ة” 

السيسى لرعاية الفئات األكثر احتياًجا.
وق��ام��ت ع��ل��ى ال��ف��ور ش��رك��ة م��ص��ر للتأمن 
أل����ف   100 ب����إج����م����ال����ى  ش����ي����ك����ن  ب�������إص�������دار 
لصالح  األول  امل��ت��وف��ى،  ال��ع��ام��ل  جنيه لورثة 
زوج�����ة امل���ت���وف���ى ص���ب���اح ع��ب��د ال����وه����اب أح��م��د 
م����ن����زل، مب��ب��ل��غ 12500 ج��ن��ي��ه،  رب�����ة  دروي�������ش 
وال����ث����ان����ى ل���ص���ال���ح أب����ن����اء امل���ت���وف���ى م��ح��م��د، 
وفاطمة، وبسملة حماد محمد يوسف مببلغ 
87 ألفًا و500 جنيه، تقوم بصرفه األم كوصية 

ع���ل���ى أب���ن���ائ���ه���ا ال���ق���ص���ر م����ن ال���ب���ن���ك األه���ل���ى 
نهائيًا  س����دادًا  وذل���ك  ث���روت،  ف��رع   - اليونانى 

للتعويض املستحق لألسرة .
ال��ق��وى العاملة  ال��وزي��ر م��دي��ري��ة  كما وج��ه 
ب��امل��ن��ي��ا ب���ال���ت���واص���ل م���ع م���دي���ري���ة ال��ت��ض��ام��ن 
االج��ت��م��اع��ى مل��ت��اب��ع��ة م��ع��اش أس����رة امل��ت��وف��ى، 
وض��م��ان ع���دم ان��ق��ط��اع��ه ك��ون��ه ال��ع��ائ��ل األول 
ل��ألس��رة امل��ك��ون��ة م��ن 4 أف���راد منهم طفل من 
م����ش����ددًا على  اخل����اص����ة،  االح���ت���ي���اج���ات  ذوى 
ت��وف��ي��ر ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة ال���ازم���ة للطفل 

بالتعاون مع مديرية الصحة باملحافظة.
وك���ل���ف ال����وزي����ر م���دي���ري���ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
مب��ح��اف��ظ��ة ب��ورس��ع��ي��د م��ح��ل ع��م��ل ال��ع��ام��ل، 
العامل وق��دره��ا 10 آالف  بصرف منحة وف��اة 
اإلب��اغ  بعد  الفور  املتوفى على  جنيه ألس��رة 
ع���ن ال����وف����اة، وج�����ارى ال���ت���واص���ل م���ع ال��ش��رك��ة 
بصرف باقى مستحقات العامل من طرفها .

ووجه الوزير رسالة للعمالة غير املنتظمة 

أن���ح���اء اجل��م��ه��وري��ة قائا : إن  ف���ى م��خ��ت��ل��ف 
متمثلة  السياسية  وقيادتها  املصرية  الدولة 
التى  ه��ى  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  ف��ى 
ت��وج��ه ب��ت��ق��دمي ال���دع���م ل��ك��ل ف��ئ��ات املجتمع 
والعمالة  عام،  املصرية بشكل  العمالة  ومنها 
غير املنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة 
املواطن بالتعاون بن اجلهاز اإلدارى للدولة 

فى مختلف القطاعات ..
ال��رئ��ي��س��ي��ة  ال���ف���ك���رة  ال�����وزي�����ر أن  وأوض��������ح 
ال��ت��ى ب��ل��ورت ح��ول��ه��ا ال�����وزارة وث��ي��ق��ة التأمن 
املنتظمة  غ��ي��ر  ال��ع��م��ال��ة  ل��ف��ئ��ات  ال��ت��ك��اف��ل��ي��ة 
املخاطر  من  ه��ؤالء  حماية  هى  والصيادين، 
التى يواجهونها فى محيط عملهم مبختلف 
ال���ق���ط���اع���ات، وت���وف���ي���ر األم�������ان ألس����ره����م ف��ى 
ح���االت اإلص���اب���ة أوال��ع��ج��ز أو ال���وف���اة وص��وال 
مختلف  من  الفئات  لتلك  الكاملة  للرعاية 
فى  وشمولهم  وصحيا  اجتماعيا  اجل��وان��ب 

مظلة احلماية التأمينية للدولة.
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بحثت وزارة القوى العاملة مع املنظمة الدولية للهجرة اخلطوات املستقبلية 
ملشروعات التعاون بني اجلانبني ، فيما يخص تطوير مهارات الشباب والتدريب 

وفق أحدث النظم العاملية وتوفير فرص عمل لهم .
اتفق الطرفان على خارطة العمل خالل املرحلة املقبلة لتفعيل املشروعات 
ال��ق��ائ��م��ة ف��ي��م��ا ب���ني ال������وزارة وامل��ن��ظ��م��ة ، خ��اص��ة ف��ي��م��ا ي��خ��ص م���ش���روع م��ه��ارات 
، وم���ش���روع شباب  م��اي��ك��روس��وف��ت  م��ع ش��رك��ة  امل��ع��ل��وم��ات واالت���ص���ال  تكنولوجيا 
إفريقيا  ، ومشروع االستجابة اإلقليمية جلائحة كورونا بدول شمال  املتوسط 

، ومشروع احلوكمة وتنقل العمالة واحلوار املشترك .
فى مستهل االجتماع رحبت آمال عبد املوجود رئيس اإلدارة املركزية للعالقات 
مع  التعاون  تعزيز  أهمية  مؤكدة   ، الدولية  املنظمة  بوفد   ، ب��ال��وزارة  اخلارجية 
عمل  بقطاعات  اجلانبني  ب��ني  فيما  املشتركة  امل��ش��روع��ات  خ��الل  م��ن   ، املنظمة 

الوزارة فى مختلف املجاالت .
بدوره أكد مدير املشروعات باملنظمة ، ديان ميتشفسكى ، استمرار التواصل 
مع ال��وزارة باعتبارها أهم الشركاء لدى املنظمة، الفتا إلى  أن   تنقل العمالة 
من أهم األنشطة التى توليها املنظمة باإلهتمام فى عدد كبير من دول العالم ، 
ضاربا مثال ملا يحدث فى دولة أملانيا  التى تعانى على مدار السنة الثانية على 
التوالى من نقص فى عدد السكان ، وحاجتها إلى استقدام عمالة من اخلارج .

واستعراض اجلهود املبذولة من قبل اجلانبني فيما يخص املشروع املشترك 
مع شركة مايكروسوفت فيما يتعلق مبهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،  
الفتا إلى أنه مت  عقد تقييمات ل� 24 مرشحًا، وإختيار 15 منهم ليتم تدريبهم 

فى إطار املشروع بدءًا من األسبوع املقبل .
ف��رص عمل للشباب  وال��ذى يسعى لتوفير   ، أم��ا عن مشروع شباب املتوسط 
امل��ت��درب��ني عند ع��ودت��ه��م إل��ى أرض ال��وط��ن م��ن ال��ت��دري��ب ، فقد رش��ح��ت ال���وزارة 
م��ت��درب منهم لديه  اخ��ت��ي��ار  ، ومت  ال��س��ي��اح��ة  ق��ط��اع  ف��ى  م��ت��درب��ني محتملني   8
االش��ت��راط��ات ال��الزم��ة ل��ل��ت��دري��ب امل��ت��اح ف��ى دول���ة إي��ط��ال��ي��ا ، ك��م��ا مت ت��رش��ي��ح 12 
وتعهدت   ، النيل  جامعة  قبل  م��ن  املعلومات  تكنولوجيا  مجالى  ف��ى  مهندسًا 

اجلامعة بتوفير فرص عمل لهم جميعًا .
واق��ت��رح��ت آم���ال ع��ب��د امل��وج��ود ، ع��م��ل ح��م��الت ت��وع��ي��ة إع��الم��ي��ة بفيديوهات 
إلى  تصل  سهلة  بطريقة  املواطنني  توعية  تستهدف   ، متحركة  ورس��وم  قصيرة 
اإلقليمية جلائحة  إط��ار مشروع االستجابة  وذل��ك فى   ، املجتمع  كافة طبقات 

كورونا بدول شمال أفريقيا .
كما مت االتفاق على عقد مؤمتر خاص بتنقل العمالة خالل شهر يوليو املقبل 
ال��وزارة االهتمام مبشروعات  ، فى إطار مشروع THAMM املشترك فيما بني 
احلوكمة والتوظيف األخالقى، ونظم االعتراف  باملهارات ، والهجرة والتنمية .

، أمين قطامش رئيس اإلدارة املركزية للتدريب  ال��وزارة  حضر االجتماع من 
املهنى ، وياسمني ممدوح مدير عام اإلدارة ، ومحمد فؤاد ، وسمر شوقى ، وهاجر 
عالء باحثني بإدارة العالقات الدولية  ، وعبير فؤاد مدير اإلدارة العامة للتشغيل 

، وعال أحمد باحث باإلدارة .
، مروة مصطفى مسئول بوحدة تنقل  الدولية للهجرة  املنظمة  ومن جانب 
، ومنيرة كمال مساعد  العام ملشروع نهج شمولى  املنسق  ، ونهال عقل  العمالة 

برامج بوحدة تنقل العمالة، وعلياء مهدى مساعد برامج .
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سعفان يتابع الدورات التدريبية بمركز تدريب الخانكة.. وتخريج 18 بالقليوبية
يتابع محمد سعفان وزير 

القوى العاملة سير عملية 
التدريب بوحدات التدريب 

املتنقلة باملحافظات فى 
إطار مبادرة »حياة كرمية« 

التى أطلقها الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الفتا 
إلى إطالق وحدات تدريب 

متنقلة ضمن مبادرة 
»مهنتك مستقبلك« فى 
قرى وجنوع املحافظات 

على مرحلتني، للوصول 
للشباب قرب محل إقامتهم 

وتأهيلهم على املهن املطلوبة 
لسوق العمل، ما يسهم فى 

تشغيل الشباب وخفض 
معدالت البطالة.

وق����ام����ت إمي������ان ال���س���ي���د وك��ي��ل 
ال��������وزارة م���دي���ر م���دي���ري���ة ال��ق��وى 
ب��ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة ي���راف���ق���ه���ا م��ح��م��د 
بتسليم  امل���دي���ري���ة  وك���ي���ل  ع��ل��ي��ان 
ش���ه���ادات ل���� 18 م���ت���درب م��ت��درب��ة 
اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة 
التدريب املتنقلة مبركز التدريب 
امل����ه����ن����ى ب���اخل���ان���ك���ة ع���ل���ى م��ه��ن 
التفصيل واخلياطة  واملحمول .

امل��دي��ري��ة: إن ذلك  وق��ال مدير 
ي���أت���ى ت��ن��ف��ي��ذًا ل��ت��وج��ي��ه��ات وزي���ر 
إط��ار خطة  وف��ى  العاملة،  القوى 
القومية  السياسة  لرسم  ال���وزارة 
للتوجيه والتدريب املهنى ووضع 
ال���ن���ظ���م ال����ت����ى ت���ك���ف���ل ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة 
اخلطط والبرامج املنفذة لهذه 
إع��داد  على  تعمل  التى  اخلطة 

ق���وى ع��ام��ل��ة م��ؤه��ل��ة ع��ل��ى امل��ه��ن 
خلفض  العمل   لسوق  املطلوبة 
واس���ت���م���رارًا  البطالة ،  م���ع���دالت 
لعجلة التنمية وضمانًا لتطوير 
م���ن���ظ���وم���ة ال����ت����دري����ب ل��ت��ع��ظ��ي��م 
فنية  لعمالة  ت��وف��ي��رًا  مخرجاته 
م���درب���ة ت��ش��ب��ع اح��ت��ي��اج��ات س��وق 

العمل .
 وع�����ل�����ى ج�����ان�����ب آخ�������ر ق���ام���ت 
م��دي��رة امل��دي��ري��ة ي��راف��ق��ه��ا وكيل 
م��ن اجل��والت  بالعديد  امل��دي��ري��ة 
التدريب  مبركز  ب��دأت  التفقدية 
امل���ه���ن���ى ب���اخل���ان���ك���ة وق����وف����ًا ع��ل��ى 
م���ا وص���ل إل��ي��ه امل���رك���ز م���ن إجن���از 
ل���ل���ب���رام���ج ال���ت���دري���ب���ي���ة ب��ح��ض��ور 
م���دي���ر م���رك���ز ال����ت����دري����ب امل��ه��ن��ى 
إدارة  ع�����ن  ومم����ث����ل  ب����اخل����ان����ك����ة، 

التدريب املهنى باملديرية .
وع�����ل�����ى ص���ع���ي���د آخ�������ر ق���ام���ت 
م����دي����رة امل���دي���ري���ة ب��ع��م��ل ج��ول��ة 
م��ي��دان��ي��ة مل��ص��ن��ع وج����دى م��ؤم��ن 
للمالبس مبصاحبة 30 خريجة 
م������ن م�����رك�����ز ال�����ت�����دري�����ب امل���ه���ن���ى 
ف��ى م��ج��ال التفصيل  ب��اخل��ان��ك��ة 
واحل���ي���اك���ة ل���ل���وق���وف ع��ل��ى ش��رح 

املصنع  إن��ت��اج  مل��راح��ل  تفصيلى 
قام بتقدميه مدير املصنع .

وعرضت اميان السيد ومحمد 
عليان خطة وزارة القوى العاملة 
ل���ت���ف���ع���ي���ل وح��������دة امل������س������اواة ب��ن 
االقتصادى  والتمكن  اجلنسن 
كأول  العمل  أماكن  داخ��ل  للمرأة 
أرض  تنفذ على  جتربة حقيقية 
ال���واق���ع داخ�����ل امل��ن��ش��آت ل��ت��ع��زي��ز 
م��ب��دأ ت��ك��اف��ؤ ال���ف���رص وال��ق��ض��اء 
ضد  التمييز  أش��ك��ال  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
ومتكن  العمل،  مجال  ف��ى  امل���رأة 
ومتكن  العمل،  مجال  ف��ى  امل���رأة 
امل�������رأة اق���ت���ص���ادي���ًا ون���ش���ر ث��ق��اف��ة 

املساواة بن اجلنسن .
عرض  مت  التفقد  خ��ت��ام   وفى 
ف������رص ال���ع���م���ل امل����ت����اح����ة داخ�����ل 
املصنع جتسيدًا وحتقيقًا خلطة 
إط���ار  ف���ى  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  وزارة 
ال���ت���دري���ب م����ن أج�����ل ال��ت��ش��غ��ي��ل، 
وق�������دم امل���ص���ن���ع خ����ال����ص ال��ش��ك��ر 
العاملة  ال��ق��وى  ل��وزي��ر  والتقدير 
محمد سعفان للمجهودات التى 
ت��ق��دم��ه��ا ال��������وزارة، وم����ن ج��ان��ب��ه��ا 
العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ة  ق��دم��ت 
ب���ال���ق���ل���ي���وب���ي���ة خ�����ال�����ص ال���ش���ك���ر 
وال����ت����ق����دي����ر جل���م���ي���ع ال���ع���ام���ل���ن 

باملصنع .

ت���اب���ع م��ح��م��د س��ع��ف��ان 
وزي���ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة سير 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دري��ب مب��راك��ز 
باملحافظات  املهنى  التدريب 
ف���ى إط����ار م���ب���ادرة »ح��ي��اة 
الرئيس  أطلقها  التى  كرمية« 
الفتا  السيسى  عبدالفتاح 
إل��ى إط��الق وح���دات تدريب 
متنقلة ضمن مبادرة »مهنتك 
وجنوع  قرى  فى  مستقبلك« 
مرحلتني،  على  املحافظات 
محل  قرب  للشباب  للوصول 
املهن  على  وتأهيلهم  إقامتهم 
ما  ال��ع��م��ل،  ل��س��وق  املطلوبة 
الشباب  تشغيل  ف��ى  يسهم 

وخفض معدالت البطالة.
مديرية  إن   : الوزير  وق��ال 
سلم باملنوفية  العاملة  القوى 

ت شهادات إمتام الدورة التدر
يبية ل� 96 متدربًا على مهنة 
»التفصيل واحلياكة » مبراكز 
التدريب املهنى بقرية منوف 
وس���رس ال��ل��ي��ان، واس��ت��م��رت 
ساعة   100 ب���  ك��ام��ال  ش��ه��را 
تدريبية بحضور ممثلني عن 
الواحد  عبد  ناهد  مصنعى 
الشافعى ومصنع حسن مدين 

مبنوف.
على  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
ح�����ام�����د ال�����زق�����م م���دي���ر 
مت تسليم  إن���ه   : امل��دي��ري��ة 
امل��ت��درب��ني  ش��ه��ادات ق��ي��اس 
وترخيص  امل���ه���ارة  م��س��ت��وى 
والتى  مجانا،  احلرفة  مزاولة 
فى  املهنة  بإضافة  لهم  تسمح 
وكافة  القومى  الرقم  بطاقة 

األوراق الثبوتية األخرى . 
إن   : ق�����ائ�����ال  وت������اب������ع 
يحتاجها  مهن  التدريب على 
املحافظة  ف��ى  العمل  س��وق 
ال���وزارة  اهتمام  على  يؤكد 
واملهن  العمل  س��وق  ب��دراس��ة 
املحافظات،  كل  فى  املطلوبة 
الئقة  عمل  ف��رص  وت��وف��ي��ر 
التدريب  انتهاء  بعد  للشباب 
القطاع  منشآت  مع  بالتعاون 
اخل��اص امل��وج��ودة داخ��ل كل 
م��ح��اف��ظ��ة، م���ؤك���دا أن���ه مت 
األع���داد  تخفيض  م��راع��اة 
والتباعد االجتماعى وارتداء 
اإلج��راءات  وكافة   الكمامات 
اإلصابة  لتجنب  االحترازية 

بفيروس كورونا . 
كما حضر التسليم  ممثلني 
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عبد  ن���اه���د  م��ص��ن��ع��ى  ع���ن 
ومصنع  الشافعي،  ال��واح��د 
والذين  مبنوف  مدين  حسن 
عمل  ف��رص  بتوفير  رح��ب��وا 
خل��ري��ج��ى م��راك��ز ال��ت��دري��ب 
برواتب  للمديرية  التابعة 
م��ن��اس��ب��ة ب���االض���اف���ة إل��ى 
احل��واف��ز وال��ب��دالت، وأب��دوا 
التدريب  مبستوى  إعجابهم 
املوجود، وثمنوا اجلهود التى 
العاملة  القوى  وزارة  تبذلها 
س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
استعدادهم  وكذلك  العمل، 
الستيعاب كافة األعداد التى 
التدريب  مراكز  من  تتخرج 
وتوفير  للمديرية  التابعة 
واالمتيازات  التسهيالت  كافة 

لهم .

القوى العاملة ببورسعيد تنظم دورة لريادة األعمال لخريجى الدورات التدريبية

ق���ال وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان إن أم���ل م��ص��ر فى 
مشروع  مليون  إنشاء  فى  النجاح  إن  حيث  الصغيرة،  املشروعات 
صغير يزداد سنويا سيؤدى إلى حتقيق التشغيل الكامل والقضاء 

على البطالة باملجتمع املصري.
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان : إن حلم الوزارة الوصول 
ملليون مشروع على مستوى اجلمهورية، توفر فرص عمل للشباب 
يديرها خريجو التدريب والعمالة العائدة، والتى بنجاحها يكلل 
ال��وزارة فى توفير فرص عمل والقيام بدورها فى املجتمع،  جناح 
نحو املساعدة فى تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون 
مع كل اجلهات املعنية، سوف تؤدى إلى حتقيق التشغيل الكامل 

والقضاء على البطالة باملجتمع املصري.
بإحلاق  باملحافظات  العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ات  ال��وزي��ر  ووج���ه 
وإحلاقهم  املهنى،  التدريب  مبراكز  التدريبية  دورات  أمت��وا  الذين 

بدورة ريادة األعمال .
وف���ى ه���ذا اإلط����ار ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ببورسعيد 
ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  امل��ش��روع��ات  جهاز  م��ع  بالتنسيق 
األعمال  ري��ادة  تدريبية فى مجال  دورة   بعقد  باملحافظة  الصغر 

وسوف تستمر ملدة 3 أسابيع .
وأش�����ار ال��س��ي��د ال��س��ن��ج��اب��ى م��دي��ر امل��دي��ري��ة إل���ى أن ال��ب��رن��ام��ج 
التدريبى يتضمن شرحا كامال للتعريف بريادة األعمال ومناقشة 
لقانون  وش��رح  بالبرنامج،  االلتحاق  م��ن  ال��ه��دف  ح��ول  املتدربن 
العمل فيما يتعلق بتفتيش العمل وعقود العمل وحقوق العامل 
العملية  إلجن��اح  والعامل  العمل  صاحب  بن  والعالقة  وواجباته 
والتعريف  املهنية  والصحة  السالمة  أله��داف  وش��رح  اإلنتاجية، 
مبخاطر بيئة العمل، باإلضافة إلى تنمية املهارات الريادية، وولد 

فكرة مشروعك .
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لدعم األسر األكثر احتياجا

العاملة محمد سعفان  القوى  أعلن وزير 
أن م��دي��ري��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ب��ب��ن��ى س��وي��ف 
نفذها  تدريبية  دورات   4 من تنفيذ  انتهت 
م���رك���ز ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ى ال���ت���اب���ع ل��ل��م��دي��ري��ة 
ب��ق��ري��ت��ى احل��ل��ب��ي��ة وق���ري���ة ق��م��ب��ش، اس��ت��ف��اد 
منها 90 م��ت��درب��ًا وم��ت��درب��ة ف��ى إط���ار م��ب��ادرة 
احتياجا  األكثر  األس��ر  لدعم  كرمية«  »حياة 
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  أطلقها  التى 
ومن خالل مبادرة »مهنتك مستقبلك« التى 

تنفذها الوزارة.

أن��ور  محمد  الدكتور  املديرية  مدير  وق��ام 
التدريبية  ال����دورات  إمت���ام  ش��ه��ادات  بتسليم 
ال��ت��دري��ب املهنى  ال��ت��ى انتهت مب��رك��ز  األرب���ع 
ع��ل��ى م��ه��ن ال��ت��ري��ك��و ال����ي����دوى، وامل��ش��غ��والت 
اليدوية من ورد النيل وورق املوز  للمتدربني 
بعد انتهاء التدريب وعقد االختبار النهائى 

 .
ول��ف��ت إل���ى  أن ال����دورة م��دت��ه��ا ش��ه��ر كامل 
ب��ال��ن��س��ب��ة مل��ه��ن��ة امل��ش��غ��والت ال��ي��دوي��ة، وشهر 
ونصف الشهر بالنسبة ملهنة التريكو اليدوي 

مبعرفة مدربني مؤهلني فى تلك املهن وعلى 
درجة عالية من الكفاءة .

وأشار إلى أن الوزير وجه بضرورة تطبيق 
كافة اإلجراءات االحترازية باستمرار والتى 
بدأت بتخفيض عدد املتدربني واملتدربات فى 
الدورة الواحدة، وتوقيع الكشف الطبى على 
املتدربني قبل االلتحاق بالدورات التدريبية، 
والتأمني على املتدربني ضد إصابات العمل 
التى  ال��ك��ت��اب��ي��ة  األدوات  ج��م��ي��ع  وتسليمهم 

يحتاجها املتدرب فى أثناء التدريب.

سعفان : تدريب 90 متدربا على مهن التريكو والمشغوالت 
اليدوية من ورد النيل وورق الموز ببنى سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن 
مديرية القوى العاملة بسوهاج بدأت التدريب 
على خمس دورات تدريبية جديدة، منها دورتان 
مجموعة  تتضمن  اآلل��ى  احلاسب  برامج  على 
األوفيس، ودورة مهارات لغة إجنليزية تتضمن 
أربعة مستويات، ودورة مصمم اجلرافيك، ودورة 

طاقة شمسية .
وق���ال ال��دك��ت��ور ه��ش��ام أب��و زي��د م��دي��ر مديرية 
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ب��س��وه��اج : إن امل��دي��ري��ة قامت 
معها  ووقعت  اخلارجية  اجلهات  مع  بالتعاون 
5 بروتوكوالت تعاون لدورات تدريبية فى مركز 
التدريب املهنى بسوهاج للشباب والفتيات على 

مهن متنوعة تتطلبها سوق العمل .

ولفت إلى أن اختيار ال��دورات جاء بناًء على 
احتياجات سوق العمل ورغبات املتدربني التى 
أبدوها أثناء التقدمي، حيث مت عمل  التوجيه 
واإلرش��اد املهنى ال��ذى قام به املتخصصون من 
مؤهالت  ت��واف��ق  م��دى  لتحديد  التدريب  مركز 
راغ����ب����ى ال����ت����دري����ب م����ع ال�����������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة 

ورغباتهم . 
وأكد أن الدورات القت إقباال كبيرًا من الشباب 
يتم  مستحدثة  دورات  لوجود  نظرا  والفتيات 
تنفيذها ألول م��رة، وستكون لهم األول��وي��ة فى 

الدورات القادمة .
وأشار إلى أن الدورات تستمر ملدة شهر كامل 
بعدد مائة ساعة تدريبية لكل دورة 80% عملى، 

بدء التدريب 
على خمس 

دورات تدريبية 
جديدة وفقا 

الحتياجات سوق 
العمل  بسوهاج
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على مهن التفصيل والخياطة والكهرباء تركيبات والسباكة
افتتاح أولى الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة باإلسكندرية

ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د سعفان سير  ال���ق���وى  ي��ت��اب��ع وزي����ر 
عملية التدريب بوحدات  التدريب املتنقلة باملحافظات 
ف��ى إط��ار م��ب��ادرة »ح��ي��اة ك��رمي��ة« التى أطلقها الرئيس 
عبدالفتاح السيسى، الفتا إلى إطالق وحدات التدريب 
قرى  ف��ى  مستقبلك«  »مهنتك  م��ب��ادرة  ضمن  املتنقلة 
وجنوع املحافظات مت إطالقها على مرحلتني للوصول 
ل��ل��ش��ب��اب ق���رب م��ح��ل إق��ام��ت��ه��م وت��أه��ي��ل��ه��م ع��ل��ى امل��ه��ن 
الشباب  تشغيل  ف��ى  يسهم  م��ا  العمل،  لسوق  املطلوبة 

وخفض معدالت البطالة.
التدريبية بوحدة  ال����دورات  أول���ى  إن   : ال��وزي��ر  وق���ال 
التدريب املتنقل انطلقت فى قرية حوض 10 مبنطقة 
واخلياطة  التفصيل  مجال  ف��ى  باإلسكندرية  املنتزه 

والكهرباء تركيبات والسباكة، وتستمر ملدة شهر.
باإلنابة عن  املديرية  افتتح  ياسر سعيد مدير  وقد 
التفصيل  مهن  على  التدريبية   ال���دورات  أول��ى  الوزير  
واحل��ي��اك��ة وال��ك��ه��رب��اء وال��س��ب��اك��ة، م��ش��ي��را إل���ى تسليم 
وترخيص  امل���ه���ارة  م��س��ت��وى  ق��ي��اس  ش���ه���ادات  املتدربني  
مزاولة احلرفة مجانا بعد اجتياز الدورات التدريبية، 
مؤكدا أنه يتم التدريب على مهن حتتاجها سوق العمل 
لتوفير فرص عمل الئقة للشباب بعد انتهاء التدريب 
بالتعاون مع  القطاع اخلاص لتلبية احتياجات سوق 
العمل مشددا على االلتزام التام خالل فترة التدريب 

باإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا  .

ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة فى  ن������دوات  ت��ت��خ��ل��ل��ه��ا  ن���ظ���رى  و%20 
والصحة  والسالمة  وواجباتهم  العمال  حقوق 
امل��ه��ن��ي��ة ط��ب��ق��ا ل��ل��ض��واب��ط ال�������واردة ف���ى ق��ان��ون 
العمل 12 لسنة 2003 وري��ادة األعمال لتحفيز 
انتهاء  بعد  املتدربني على فتح مشروعات لهم 
تنمية  بالتعاون مع فرع جهاز  وذلك  التدريب، 
امل���ش���روع���ات امل��ت��وس��ط��ة وال��ص��غ��ي��رة وم��ت��ن��اه��ي��ة 

الصغر بسوهاج.
وق���د روع����ى ف��ى اق��ام��ة ال�����دورات ات��خ��اذ كافة 
ت��ط��ه��ي��ر وتعقيم  اإلج�������راءات االح���ت���رازي���ة م���ن 
ل���ل���ورش، وارت������داء ال��ك��م��ام��ات، وت���واف���ر األدوات 
املتدربني فى  للتعقيم وتخفيض عدد  الالزمة 

كل دورة ملواجهة فيروس كورونا .
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أمام الجمعية العالمية لالتحاد الدولى لعمال البناء واألخشاب
عبد المنعم الجمل يطالب »الصحة العالمية« بتوزيع عادل للقاح كورونا

دعا عبد املنعم اجلمل رئيس 
النقابة العامة للعاملني بالبناء 

واألخشاب رئيس منطقة أفريقيا 
والشرق األوسط باالحتاد الدولى 

لعمال البناء واألخشاب منظمة 
الصحة العاملية العتبار لقاح 

فيروس كورونا منفعة عامة عاملية، 
لضمان التوزيع العادل، وحصول 

البلدان املنخفضة واملتوسطة 
الدخل عليه.

اإلقليمى  التقرير  استعراض  أث��ن��اء  ذل��ك  ج��اء 
اجتماع اجلمعية  أمام  األوسط  والشرق  ألفريقيا 
العاملية لالحتاد الدولى لعمال البناء واألخشاب، 

والذى عقد عبر الفيديو كونفرانس.
وأش�������ار اجل���م���ل إل�����ى أن ه�����ذه امل���رح���ل���ة ت��ع��ت��ب��ر 
األك��ث��ر حت��دي��ًا ف��ى ت��اري��خ احل��رك��ة النقابية بسبب 
الضغوطات واملخاوف التى أحدثها فيروس كورونا 

فى التأثير على حياة العمال وأسرهم.
وأك������د اجل���م���ل أن امل��ن��ط��ق��ة ت���ع���ان���ى م����ن اآلث�����ار 
الصحية واالقتصادية السلبية لكورونا، وما سببه 
الوباء من أزمات فى زيادة معدالت البطالة والفقر 
وع���دم امل���س���اواة، ف��ض��ال ع��ن ح��ال��ة ع���دم االس��ت��ق��رار 
ال��س��ي��اس��ى ف���ى إث��ي��وب��ي��ا، وم��وزم��ب��ي��ق، وف��ل��س��ط��ن، 

ومالى وغيرها.
وأش�����ار إل���ى أن ال���وب���اء أث���ر ع��ل��ى ال��ن��ق��اب��ات من 
الناحية التنظيمية سواء تأجيل املؤمترات أو عدم 
تنظيم الفعاليات املهمة، موضحا أنه مبساعدة من 
البناء واألخشاب حرصت  الدولى لعمال  االحت��اد 
العمال  حقوق  عن  الدفاع  فى  األعضاء  النقابات 
املتأثرين سلبًا من وباء كورونا، سواء بالتأكيد على 
املهنية،  والصحة  السالمة  مبلف  االل��ت��زام  أهمية 
وت��خ��ف��ي��ف ح�����االت ال��ف��ص��ل ال��ت��ع��س��ف��ى، األج�����ور، 
واملنافع التى مت االستيالء عليها من قبل أصحاب 
املستضعفن  العمال  حقوق  عن  وال��دف��اع  العمل، 

مثل املهاجرين، النساء، والشباب.
وق�������ال اجل����م����ل: ف����ى م���ص���ر ع��م��ل��ن��ا ع���ل���ى دع���م 
الوباء  ملواجهة  االحترازية  احلكومية  اإلج���راءات 
املنتظمة مبنحة شهرية لعدة  العمالة غير  ودع��م 
ال��ع��ام��ة للعاملن  ال��ن��ق��اب��ة  أن  إل����ى  أش���ه���ر، الف��ت��ا 
غير  العمالة  دعم  فى  ساهمت  واألخشاب  بالبناء 

املنتظمة مبا يساوى 20 ألف دوالر.
توعية متعددة  النقابة دشنت حمالت  أن  وأك��د 

وم���ت���واص���ل���ة ح����ول ال���وق���اي���ة م���ن ال����وب����اء وأه��م��ي��ة 
ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة داخ����ل م��واق��ع العمل 
املختلفة فى الشركات واملصانع وأيضا عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، الفتا إلى أنه مت عمل غرف 
عمليات دائمة فى كل املحافظات واملناطق ملتابعة 
وتوزيع  والتوعية  االح��ت��رازي��ة  اإلج����راءات  تطبيق 

مستلزمات الوقاية من مطهرات وغيرها. 
وأش�����ار إل����ى أن ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة ع���ق���دت أي��ض��ا 
لقاءات متعددة مع العمال وممثليهم من أعضاء 
ال���ل���ج���ان ال��ف��رع��ي��ة ل��ب��ح��ث وح����ل امل���ش���ك���الت ال��ت��ى 
تواجههم أوال بأول، خاصة املشكالت التى ظهرت 

بالتزامن مع وباء كورونا.
وأك�����د أن����ه م���ن خ����الل م��وق��ع��ه ك��رئ��ي��س ملنطقة 
ال��دع��وة لالنضمام  وال��ش��رق األوس���ط، مت  أفريقيا 
إلى احلركة العاملية واالحتاد الدولى لعمال البناء 
واألخشاب العتبار الصحة والسالمة املهنية حقًا 

أساسيًا مع 74 إعالنًا موقعًا فى املنطقة.
وت��اب��ع اجل��م��ل: ف��ى ال��وق��ت ال����ذى ن��ت��ح��رك فيه 
ن��ح��و امل��ؤمت��ر اإلق��ل��ي��م��ى ال���راب���ع ل��الحت��اد ال��دول��ى 
ل��ع��م��ال ال��ب��ن��اء واألخ���ش���اب ف���ى إف��ري��ق��ي��ا وال��ش��رق 
األوس��ط، سيكون هذا أول مؤمتر افتراضى يعقد 
فى املنطقة يومى 30 و31 أغسطس املقبل، يسبقه 

ي��وم��ى 26 و27 م��ن نفس  م��ؤمت��ر الشباب وال��ن��س��اء 
نبنى« متحدون نحن  »معًا  الشهر، حول موضوع: 
أقوياء! مشيرا إلى أن  هذا يدعونا للبقاء على ثقة 
فى أنفسنا، وتطوير استراتيجيات مبتكرة جديدة 
انتشار  وم��ح��ارب��ة  الطبيعى اجل��دي��د،  ال��وض��ع  ف��ى 
وباء كورونا، ودعونا نعمل على هزمية ظاهرة عدم 

األمان فى الدخل التى أنشأها هذا  الوباء.
ودع�����ا »اجل���م���ل« ال��ن��ق��اب��ات األع���ض���اء مل��واص��ل��ة 
ت���ع���زي���ز ح����ق����وق ال����ع����م����ال مب�����ا ف�����ى ذل������ك ح���ق���وق 
املهاجرين والالجئن فى مواجهة الوباء وحتديد 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ات واإلج�����������راءات ل��ل��م��س��اع��دة ف��ى 
التحديد  وج��ه  على  التحديات  ه��ذه  مع  التعامل 
إل��ى اخلدمات  فى ض��وء حقوق العمال وال��وص��ول 

الصحية.
جميع  أن  لضمان  ال��دول��ى  املجتمع  طالب  كما 
ال���ن���اس ف���ى أم�����ان وأن ه���ن���اك س���الم���ًا خ���اص���ة فى 
ال��ب��ل��دان ال��ت��ى ه��زت��ه��ا ال��ص��راع��ات م��ث��ل فلسطن، 

موزمبيق، ميامنار، كولومبيا، بيالروسيا وغيرها.
األوان  آن  اجل����م����ل:  ق�����ال  ال���س���ي���اق  ذات  وف�����ى 
للمجتمع الدولى أن يتحمل مسئولياته القانونية 
واألخ���الق���ي���ة جت����اه اجل����رائ����م ال���ت���ى ت��رت��ك��ب بحق 

الفلسطينين.

تعديل هيئة مكتب اتحاد العمال..
شحاتة أمينا عاما والجمل لالجتماعية وعيش لألحالم وحمدى لشباب العمال

االحت�����اد  إدارة  م��ج��ل��س   ق�����رر 
فى  مصر  ع��م��ال  لنقابات  ال��ع��ام 
اجتماعه برئاسة جبالى املراغى 
ت��ع��دي��ل ه��ي��ئ��ة م��ك��ت��ب��ه واخ��ت��ي��ار 
ح��س��ن ش��ح��ات��ه، رئ��ي��س ال��ن��ق��اب��ة 
العامة للعاملن بالنقل اجلوى، 
العامة  األمانة  مسئولية  لتولى 
للمرحوم  خلفا  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 

محمد وهب اهلل.
وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار 
رئيس  نائب  اجلمل،  املنعم  عبد 
االحت�������اد ال����ع����ام ل���ت���ول���ى رئ���اس���ة 
العمالية  االجتماعية  املؤسسة 
النائب  واختيار  اخليمة،  بشبرا 
خالد عيش، نائب رئيس االحتاد 
ال���ع���ام، ل��ش��غ��ل م��ن��ص��ب ال��رئ��ي��س 

العمالية  للمؤسسة  التنفيذي 
خل������دم������ات امل�����ص�����اي�����ف، وي����ك����ون 
امل���ه���ن���دس خ���ال���د ال���ف���ق���ى، ن��ائ��ب 

رئيس االحتاد العام مساعدا.
وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار 
امل���ه���ن���دس ع���م���اد ح���م���دى، ن��ائ��ب 
رئ����ي����س االحت��������اد ال����ع����ام م��رش��ح 
االحتاد لتولي مسئولية االحتاد 

العام لشباب العمال.
األم��ن  شحاته  حسن  وص���رح 
العام بأن القرارات التي اتخذها 
مخاطبة  سيتم  اإلدارة  مجلس 
مبا  املعنية  التنفيذية  اجل��ه��ات 
يعظم من أوجه التعاون خاصة 
بن التنظيم النقابى وال��وزارات 

املعنية.
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عبد المنعم الجمل: التدريب أمان الشباب
 فى المستقبل للحصول على فرصة عمل

»مهارتي« مشروع تدريبى تنظمه نقابة البناء بتمويل من جهاز المشروعات الصغيرة بأسيوط

ش���ه���د م����رك����ز دي��������روط مب���ح���اف���ظ���ة أس���ي���وط 
»مهارتى«  مبشروع  للتعريف  الثالث  االجتماع 
ل��ت��ح��س��ن ف����رص ال��ت��ش��غ��ي��ل ال����ذات����ى ل��ل��ش��ب��اب، 
وال��������ذى ت���ن���ف���ذه ال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام��ل��ن 
اجلمل  املنعم  عبد  برئاسة  واألخ��ش��اب  بالبناء 
ن���ائ���ب رئ���ي���س االحت������اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال 
الصغيرة  امل��ش��روع��ات  ج��ه��از  م��ن  بتمويل  مصر 

واملتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط.
سكرتير  الطيبى  نبيل  االجتماع  ف��ى  ش��ارك 
عام محافظة أسيوط، وحازم على وكيل الوزارة 
مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، ومحمد 
دردي��رى نائب رئيس جهاز املشروعات الصغيرة 
مستقبل  حزب  أمن  النمر  ومحمود  بأسيوط، 
م��ن اجلمعيات األهلية  وع���دد  ب��أس��ي��وط،  وط��ن 

باملحافظة.
واس����ت����ع����رض ط������ارق س���ل���ي���م���ان م���دي���ر م��رك��ز 
العامة  للنقابة  التابع  املتطور  املهنى  التدريب 
املشروع،  تفاصيل  واألخشاب  بالبناء  للعاملن 
التوجيه  فى  متدربا   32٥ يستهدف  أن��ه  مؤكدا 

املهنى واملهارات احلياتية السلوكية.
أن���ه س��ي��ت��م اس��ت��خ��الص 260 منهم  وأوض�����ح 
ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى م��ه��ن التشييد وال��ب��ن��اء وامل��ه��ن 
ال���ص���ن���اع���ي���ة م���ث���ل ال����ده����ان����ات وجن��������ارة ال���ب���اب 
وتركيبات  واحل���دادة  امل��ح��ارة  ومبيض  والشباك 
ال��ك��ه��رب��اء وص��ي��ان��ة األج��ه��زة امل��ن��زل��ي��ة، وأج��ه��زة 
الشمسية،  الطاقة  وصيانة  والتكييف  التبريد 
مشيرا إل��ى أن م��دة ال��ت��دري��ب 1٥ ش��ه��را ب��دأ فى 
ف��ى مايو  أن ينتهى  امل��ق��رر  امل��اض��ى وم��ن  فبراير 

.2022
م���ن ج��ان��ب��ه أك����د ع��ب��د امل��ن��ع��م اجل��م��ل رئ��ي��س 
واألخ��ش��اب  بالبناء  للعاملن  ال��ع��ام��ة  النقابة 
م��ه��ارات��ه��م من  ال��ش��ب��اب لتحسن  أهمية اجت���اه 
خ��الل ال��ت��دري��ب، م��ؤك��دا أن��ه ل��ن يستطيع أحد 
احلصول على فرصة عمل بدون تنمية مهاراته 

وأن يكون مدربا على النحو األكمل.
الفترة  اللى مش هيتدرب فى  وقال اجلمل: 
ال��ل��ى ج��اي��ة م��ش ه��ي��الق��ى ف��رص��ة ف��ى م��ص��ر أو 
خارج مصر، مؤكدا أنه لن تكون هناك عالقات 
ع��م��ل دائ��م��ة ف��ى املستقبل وم���ن ل��دي��ه امل��ه��ارات 
م��ن يستطيع  ه��و  ال��ع��م��ل  ال��ت��ى يتطلبها س���وق 

احلفاظ على مكانه.

وأش��������ار رئ����ي����س ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ل���ن ب��ال��ب��ن��اء 
يستهدف  »مهارتي«  مشروع  أن  إل��ى  واألخ��ش��اب 
ت��أه��ي��ل ال��ش��ب��اب ل��س��وق ال��ع��م��ل، وال��ت��رك��ي��ز نحو 

إقامة املشروعات اخلاصة بهم 
ول���ف���ت إل�����ى أن ال���ن���ق���اب���ة م����ن خ�����الل م��رك��ز 
التدريب  على  يعتمد  املتطور  املهنى  التدريب 
م��ن أج��ل التشغيل م��ن خ��الل ح��ص��ول امل��ت��درب 
على شهادات معتمدة تؤهل لسوق العمل سواء 

بالداخل أو اخلارج.
 وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س االحت����اد ال��ع��ام لنقابات 
ع��م��ال م��ص��ر: ال��ت��دري��ب ه���و أم����ان ال��ش��ب��اب فى 
املستقبل س��واء فى احلصول على فرصة عمل 

أو إقامة مشروع خاص.
من جانبه قال ح��ازم علي وكيل وزارة القوى 
العاملة بأسيوط: نسعى لتشجيع العمل احلر 
ال���ذى يحقق طموحات ال��ش��ب��اب، الف��ت��ا إل��ى أن 
امل���ش���روع���ات ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة وم��ت��ن��اه��ي��ة 
فى  اجلمهورية  رئيس  تطلعات  حتقق  الصغر 

توفير حياة كرمية لكل الشباب.
ودع��ا الشباب إل��ى ض��رورة العمل على إقامة 
التنمية  خطة  لتحقيق  اخلاصة  مشروعاتهم 
املستدامة، مشيرا إلى أن مديرية القوى العاملة 
تفتح أبوابها أمام كافة اجلهات من أجل حتفيز 
إقامة املشروعات الصغيرة مبا يساهم فى احلد 

من معدالت البطالة.
محافظة  ع��ام  سكرتير  الطيبي  نبيل  وأش���ار 
أسيوط إلى تشكيل فرق لفحص القرى املتميزة 

ف���ى ب��ع��ض احل�����رف داخ�����ل م��ح��اف��ظ��ة أس��ي��وط 
ل��ت��ن��م��ي��ت��ه��ا ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ج���ه���از امل���ش���روع���ات 

الصغيرة واملتوسطة.
وأش���اد مب��ش��روع »م��ه��ارت��ي« م��ؤك��دا أن��ه فرصة 
ال����الزم، خ��ص��وص��ا فى  ال��ت��دري��ب  ج��ي��دة لتوفير 
احلرف التى نحتاجها يوميا، مما سيساهم فى 
احلد من معدالت البطالة وزيادة فرص العمل 

للشباب.
وأشار إلى أنه مت حتقيق عدد من مشروعات 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة م��ث��ل ت��وص��ي��ل م���ي���اه ال��ش��رب 
وال��ص��رف ال��ص��ح��ى وال��غ��از الطبيعي ف��ى ض��وء 
مبادرة رئيس اجلمهورية »حياة كرمية«، مؤكدا 
البدء أيضا فى تهيئة الطرق الداخلية، فضال 
ع���ن ت��ق��دمي ع���دد م���ن اخل���دم���ات األخ�����رى مثل 
التعليم من خالل بناء مدارس جديدة، وتبطن 
ال��ت��رع وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ش��روع��ات ال��ت��ى تستهدف 

حتسن حياة املواطنن.
وأك���د ع��ب��د ال��ن��اص��ر ب��ك��ر رئ��ي��س احت���اد عمال 
أس���ي���وط أم����ن ع����ام ن��ق��اب��ة ال���ب���ن���اء واألخ���ش���اب 
الذى  املشروع  هذا  من  الشباب  استفادة  أهمية 
التى  امل��ه��ن  ف��ى  حقيقية  تدريبية  ف��رص��ة  ي��وف��ر 

يحتاجها سوق العمل.
وأش�����ار إل���ى أن ال��ت��دري��ب ل���ن ي��ؤه��ل ال��ش��ب��اب 
للحصول على فرصة عمل فقط، وإمنا يساعد 
كذلك فى إتاحة كل اإلمكانيات من أجل إقامة 
امل��ش��روع��ات اخل��اص��ة ب��ه��م، وه���و م��ا ي��س��اه��م فى 

تقليل نسبة البطالة.

ال���ق���ادم���ة  امل����رح����ل����ة  أن  وق��������ال 
للعمل  ح��دي��ث��ة  آل���ي���ات  س��ت��ش��ه��د 
ال���ن���ق���اب���ى واالس����ت����غ����الل األم���ث���ل 
خدمات  لتقدمي  الذاتية  مل��وارده��ا 
مباشرة للعاملن والدفع بهم إلى 
مزيد من اجلهد والعطاء ملصرنا 
احلبيبة فى ظل القيادة احلكيمة 

عامد حمدىخالد عيشللرئيس عبد الفتاح السيسي. خالد الفقىحسن شحاته
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ال���دورة  فعاليات  ب��دء   ، سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر  أع��ل��ن   
التدريبية املتخصصة فى مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى 
ك��وادر ومدربى مراكز  مديرية القوى العاملة بسوهاج لتدريب  20 من 
ال��دورة  وتستمر  بالتدريب،   املرتبطة  اإلدارات  وبعض  املهنى  التدريب 

حتى اخلميس املقبل.
وق���ال ال��وزي��ر : إن ال���دورة ت��أت��ى ف��ى إط���ار امل��ش��روع الوطنى للنهوض 
مب���ه���ارات ال��ش��ب��اب »م��ه��ارت��ك أس���اس م��ه��ن��ت��ك«  ال���ذى أط��ل��ق��ت��ه  ال����وزارة 
بالتعاون مع برنامج األغذية العاملى تنفيذًا ملذكرة التفاهم املوقعة بني 
تعزيز   ، منها  التعاون  مجاالت  من  العديد  تتضمن  والتى   ، اجلانبني 
دقيقة  معلومات  لتوفير  املعرفة  ونشر   ، املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة 

ومحدثة، ورفع قدرات الكوادر العاملة بالوزارة واملديريات.
العاملة  القوى  أبوزيد مدير مديرية  أحمد  الدكتور هشام  وأوض��ح   
منها،  متعددة  م��وض��وع��ات  على  ال��ت��دري��ب  تشمل  ال���دورة  أن   ، بسوهاج 

التسويق اإلليكتروني
 Microsoft ، ال��ت��اب��ل��ت  ، واس��ت��خ��دام أج��ه��زة  ، وت��ص��ف��ح اإلن��ت��رن��ت 

، Teams
التدريبية  ال���دورات  فى  واالت��ص��االت  املعلومات  تكنولوجيا  وتطبيق 
التى تنفذها املديرية لتأهيل الشباب والفتيات وفق املتطلبات احلديثة 

التى يحتاجها سوق العمل.
األغذية  برنامج  قيام  بعد  يأتى  ذل��ك  أن  عن  املديرية  مدير  وكشف 
ب��ال��ورش  ال����وزارة بتوفير األج��ه��زة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  ال��ع��امل��ى بالتنسيق م��ع 

داخل مراكز التدريب املهنى الثالثة بسوهاج، والكوثر، وطهطا، ووحدة 
التدريب املتنقلة لدمج التكنولوجيا الرقمية فى التدريب املهنى الذى 

تقدمه الوزارة.
حضر افتتاح الدورة التدريبية محمد محيى منسق برنامج األغذية 

العاملى بسوهاج.

بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي
القوى العاملة : بدء تدريب مدربى مراكز التدريب 

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بسوهاج

سعفان : 1.4مليون جنيه مستحقات عاملين توفيا فى حادثين بشركتين ببورسعيد
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا من مديرية القوى 
العاملة ببورسعيد بشأن حادثني فى شركتني ، نتج عن احلادث األول 
وفاة العامل محمد عبد احلميد الذى يعمل بشركة جاسكو ملنتجات 
البترول ، ونتج عن احلادث الثانى وفاة العامل وائل على حسن ، الذى 
يعمل بالشركة العاملية للمواسير ، ووصلت مستحقاتهم مليونا و450 

ألف جنيه .
وقال هيثم سعد الدين املتحدث الرسمى واملستشار اإلعالمى باسم 
العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ر مديرية  ال��وزي��ر كلف  ال��ع��ام��ل��ة:«إن  ال��ق��وى  وزارة 
ب��احل��ادث  علمه  مب��ج��رد  السنجابى   ال��رح��م��ن  عبد  السيد  ببورسعيد 
وباالنتقال الفورى إلى الشركتني ، للوقوف على أسباب  الوفاة  واتخاذ 

كافة اإلجراءات القانونية وفقا لقانون العمل  حلماية العاملني.
وأشار التقرير املذيل بتوقيع مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد 

السيد السنجابي، إلى العامل محمد عبد احلميد الذى يعمل بشركة 
بشركة  عليه  م��ؤم��ن  أن��ه  تبني  العمل  أث��ن��اء  ف��ى  املنية  ووف��ات��ه  جاسكو 
بتروجيت باملنطقة الشرقية ملحافظة السويس ، ومت التواصل مع إدارة 
ألفا و980 جنيها مصاريف  وكانت 25   ، الشركتني لصرف مستحقاته 
، وم��ازال هناك شهادة  ق��دره 700 ألف جنيه  ، وتعويض لورثة  اجلنازة 
أمان مستحقات مالية لدى الشركة للعامل سيتم احلصول عليها عند 

انتهاء كافة اإلجراءات القانونية لنهاية اخلدمة .
وق��ال مدير املديرية أن احل���ادث الثانى  ال��ذى أسفر ع��ن وف��اة وائ��ل 
على حسن الذى يعمل لدى مقاول من الباطن قائم بالعمل )مقاوالت 
لدى الشركة( التى مت التفاوض بشأنه للحصول على تعويض مناسب 

للورثة ومت التوفيق على احلصول على 75 ألف جنيه.
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كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، 
مديريات القوي العاملة باملحافظات ، بإدراج 
م��ش��روع��ات امل���ب���ادرة ال��رئ��اس��ي��ة »ح��ي��اة ك��رمي��ة« 
والسالمة   ، العمالي  التفتيش  ضمن خطط 
 /  2021 امل��ال��ي  يف  العام   ، امل��ه��ن��ي��ة  وال��ص��ح��ة 
2022 ، بالقرى األكثر إحتياجًا والتى حددتها 

املبادرة يف محافظات اجلمهورية .
العمالة  م��دي��ري��ات بحصر   ، ال��وزي��ر  ووج���ه 
وإدراجها   ، املشروعات  تلك  يف  املنتظمة  غير 
املنتظمة  غير  العمالة  بيانات  ق��اع��دة  ضمن 
دور  تفعيل  م��ع   ، امل��دي��ري��ات  بتلك  السمجلة 
 ، وح��دة املساواة بني اجلنسني يف املحافظات 
وتكثيف التفتيش على الشركات ذات الكثافة 
% من   5 ال���  ، وض��م��ان تطبيق نسبة  العمالية 
وإتخاذ  والعزمية   ،  الهمم  ذوى  م��ن  عمالها 

املخالفة  الشركات  مع  القانونية  اإلج���راءات 
منها طبقًا للقانون .

ويف ه���ذا اإلط����ار ق���ام ه��ش��ام أب���و زي���د مدير 
ب���س���وه���اج ، بعقد  م���دي���ري���ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
اجتماع مع مديري مكاتب التفتيش العمالي 
، والسالمة والصحة املهنية ، بحضور مديري 
العاملة  ال��ق��وى  مناطق  وم��دي��ري   ، اإلدارات 
م��ش��روع��ات  إدراج  لبحث  وذل���ك   ، باملحافظة 
 7 تعمل يف   والتي  الرئاسية بسوهاج  امل��ب��ادرة 
 ، والبلينا   ، ال��س��الم  دار  إداري����ة  وه���ي:  م��راك��ز 
وجرجا، واملنشاة ، وساقلته ، واملراغة ، وطما، 
وت��ش��م��ل 181 ق��ري��ة رئ��ي��س��ي��ة ب��خ��الف ال��ق��رى 
التفتيش  ال��ت��اب��ع��ة ض��م��ن خ��ط��ط  وال��ن��ج��وع 

العمالي والسالمة والصحة املهنية .
وق���د أس��ف��ر االج��ت��م��اع ع��ل��ي خ��ط��ة العمل 

وت��ش��م��ل:  ي��ول��ي��و 2021  أول  م���ن  ت��ب��دأ  وال���ت���ي 
القطاعات  كافة  يف  امل��ب��ادرة  م��ش��روع��ات  ادراج 
س���واء امل��ي��اه وال��ص��رف الصحي ، وال��ك��ه��رب��اء ، 
، واالتصاالت   ، واألبنية التعليمية  والصحة 
، ومراكز الشباب ، وتبطني الترع وغيرها من 
املشروعات، باعتبارها لها األولوية مع تكثيف 

الندوات والزيارات امليدانية.
كما مت  تكليف إدارة العمالة غير املنتظمة 
باالستمرار يف عملية حصر العمالة يف تلك 
،  لضمهم  ال���واق���ع  أرض  ع��ل��ى   ، امل���ش���روع���ات 
إل���ى ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر املنتظمة 
امل���س���ت���ف���ي���دة م����ن أوج������ه ال����رع����اي����ة ال��ص��ح��ي��ة 
واالجتماعية الواردة يف الئحة تشغيل ورعاية 
وح��م��اي��ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة ال���ص���ادرة 
والسالمة  التشغيل  مكاتب  م��ع  ب��االش��ت��راك 

والصحة املهنية.
املديرية  م��دي��ر  برئاسة  جلنة  تشكيل  ومت 
وع��ض��وي��ة م��دي��ري إدارات ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ، 
، والسالمة والصحة  والعمالة غير املنتظمة 
ورعاية  املناطق،  وش��ؤون   ، والتشغيل  املهنية، 
شهري  تقرير  بوضع  تلتزم   ، العاملة  القوي 
مفصل شامل لكافة البيانات ، مبا مت تقدميه 
من خدمات متعددة داخل قري ومراكز حياة 

كرمية للعرض علي وزير القوي العاملة.
وشدد مدير املديرية ،  على مديري املكاتب 
وامل��ف��ت��ش��ني ب����ض����رورة ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ش��رك��ات 
لعرض فرص  واالستثماري  القطاع اخلاص 
نسبة  واستيفاء   ، املديرية  طريق  عن  العمل 
ال� 5% اخلاصة ب��ذوي الهمم يف املنشآت التي 
يعمل بها 20 عامال فأكثر واتخاذ اإلجراءات 
طبقا   النسبة  استيفاء  ع��دم  ح��ال  القانونية 

للقانون 10 لسنة 2018.
وأكد أبو زيد  ، ضرورة تشجيع الشباب علي 
ثقافة العمل احلر وريادة األعمال والتنسيق 
م�����ع ج����ه����از ت���ن���م���ي���ة امل�����ش�����روع�����ات امل���ت���وس���ط���ة 
وال���ص���غ���ي���رة وم��ت��ن��اه��ي��ة ال��ص��غ��ر وم����ع ج��ه��از 
لعقد  املحلية  للتنمية  ال��ت��اب��ع  »م��ش��روع��ك« 
م��ع  تفعيل  مكثفة،  تدريبية  ودورات  ن���دوات 
وحدة املساواة وتكافؤ الفرص وتوفير  فرص 
العمل وإزال��ة املعوقات التي متنع النساء من 
االل��ت��ح��اق ب��س��وق ال��ع��م��ل واالل���ت���زام بتنفيذ 
ق���������رارات وزي�������ر ال����ق����وي ال���ع���ام���ل���ة اجل����دي����دة 
ب��خ��ص��وص ت��ش��غ��ي��ل ال��ن��س��اء واألع���م���ال ال��ت��ي 
للضوابط  وف��ق��ا  امل���رأة  فيها تشغيل  ي��ج��وز  ال 

اجلديدة .
املكاتب  بالتنسيق   ، املديرية  مدير  ووج��ه 
مع التأمينات االجتماعية والغرفة التجارية 
وال�����وح�����دات امل��ح��ل��ي��ة وامل���ن���اط���ق ال��ص��ن��اع��ي��ة 
ب��ال��ك��وث��ر، واألح���اي���وة، وغ���رب طهطا ، وغ��رب 
ج���رج���ا، وس����وه����اج اجل����دي����دة إلع������داد ق��اع��دة 
ب��ي��ان��ات ح��دي��ث��ة ب��امل��ن��ش��آت داخ�����ل م��ح��اف��ظ��ة 
س���وه���اج، وب���ي���ان ب��ال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا مم���ا يسهل 
القوي  رعاية  إدارة  وتكليف  التفتيش،  مهمة 
قاعدة  بتحديث  النقابي  واالت��ص��ال  العاملة 
بيانات اللجان النقابية وما طرأ من تعديالت 
اإلدارة  م���ج���ال���س  ت��ش��ك��ي��ل  أو  األع�����ض�����اء  يف 
العمالية  النقابية  لالنتخابات  واالس��ت��ع��داد 

يف 2022 .

القوي العاملة : إدراج مشروعات »حياة كريمة« ضمن خطة التفتيش 
العمالى والسالمة والصحة المهنية للعام المالي الجديد بسوهاج
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 شهدت الدكتورة مايا مرسى 
للمرأة  القومى  املجلس  رئيس 
والدكتورة منال عوض محافظ 
دم�����ي�����اط وض�������ع ح����ج����ر أس�����اس 
م����ق����ر ف�������رع امل����ج����ل����س ال���ق���وم���ى 
ل��ل��م��رأة اجل��دي��د  مب��دي��ن��ة شطا 

باملحافظة.
وأش������������ادت رئ����ي����س����ة امل���ج���ل���س 
الدكتورة  به  تقوم  ال��ذى  ب��ال��دور 
منال ع��وض ف��ى دع��م ومساندة 
باملحافظة،  املجلس  ف��رع  جهود 
وت������ق������دمي ك�����اف�����ة ال���ت���س���ه���ي���ات 
مل��س��اع��دت��ه ع��ل��ى ال���ق���ي���ام ب����دوره 
ف�����ى ت����ق����دمي ك����اف����ة اخل����دم����ات 
ل���ل���م���رأة  ب���امل���ح���اف���ظ���ة،  م��ش��ي��رة 
إل���ى أن ال��دك��ت��ورة م��ن��ال من��وذج 
م��ت��م��ي��ز ل���ل���ن���س���اء م����ص����ر، ف��ه��ى 
تشكيل  ضمن  الوحيدة  السيدة 
امل�����ح�����اف�����ظ�����ن ع�����ل�����ى م���س���ت���وى 
اجل���م���ه���وري���ة، وق����د اس��ت��ط��اع��ت 
خ��������ال ف�����ت�����رة وج������ي������زة إث����ب����ات 
ال����واق����ع   أرض  ع���ل���ى  ج����دارت����ه����ا 
وال�����دل�����ي�����ل ع����ل����ى ذل��������ك ح��ج��م 
اإلجن�������������ازات ال����ت����ى مت�����ت ع��ل��ى 
م��س��ت��وى امل��ح��اف��ظ��ة وع��ل��ى كافة 

األصعدة.
واعربت عن سعادتها  بوضع 
حجر األساس ملقر فرع املجلس 
اجلديد   باملحافظة والذى يعد  
اس���ت���م���رارًا جل��ه��ود ال���دول���ة  فى 

دعم  املرأة املصرية ومتكينها.
الدكتورة  عبرت  جانبها  ومن 
م�����ن�����ال ع�������وض ع������ن س���ع���ادت���ه���ا 
الدكتورة مايا مرسى  مبشاركة  
ف��ى  وض��ع حجر األس���اس لفرع 
التى  باجلهود  مشيدة  املجلس، 
تقوم بها  الدكتورة مايا  خلدمة 
امل�������رأة امل���ص���ري���ة ع���ل���ى م��س��ت��وى 

اجلمهورية.
وأضافت أن بناء فرع  املجلس 
ب���دم���ي���اط ع��ل��ى م��س��اح��ة 1500 
م����ت����ر س����ي����خ����دم ال�����ع�����دي�����د م��ن 
ال����س����ي����دات، وي����ق����دم امل����زي����د م��ن 

التوعية الازمة لهن.
 وق������ام������ت ال������دك������ت������ورة م���اي���ا 
ال��ق��وم��ى  امل��ج��ل��س  ب��ت��ق��دمي درع 

ل���ل���م���رأة ال����ى م��ح��اف��ظ دم��ي��اط 
ت����ك����رمي����ًا ل����ه����ا ع����ل����ى ج���ه���وده���ا 
ف���ى دع����م ف����رع امل��ج��ل��س وامل�����رأة 
ب���امل���ح���اف���ظ���ة، ك���م���ا س��ل��م��ت م��ن 
ع��وض  م��ن��ال  ال��دك��ت��ورة  جانبها 
ل��ل��دك��ت��ورة مايا  امل��ح��اف��ظ��ة   درع 
مرسى تكرميا لها على جهودها 

فى دعم  املرأة املصرية .

وضع  حجر أساس مقر فرع المجلس القومى للمرأة الجديد بمحافظة دمياط

»القومى للمرأة » يشيد بقرار النائب العام
 بتشغيل 12 مكتبًا رقميًا لخدمة نيابات األسرة

تقـدمه: أمل الربنس
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أش�����اد امل��ج��ل��س ال���ق���وم���ى ل���ل���م���رأة ب��رئ��اس��ة 
ال����دك����ت����ورة م����اي����ا م����رس����ى وج���م���ي���ع أع���ض���ائ���ه 
ا  رقمّيً مكتًبا   1٢ بتشغيل  العام  النائب  بقرار 

خلدمات نيابات األسرة جتريبيا .
وع�����ب�����رت »م�����رس�����ى« ع�����ن خ����ال����ص ش��ك��ره��ا 
النائب  وتقديرها للمستشار حمادة الصاوى 
ال���ع���ام إلص�������داره ه����ذا ال����ق����رار ال�����ذى ي��س��اه��م 
ف����ى ت��ي��س��ي��ر ش���ئ���ون امل�������رأة واألس��������رة ب���ص���ورة 
ك���ب���ي���رة، وي���وف���ر ع��ل��ى امل������رأة م��ش��ق��ة ال��ت��واج��د 
ب�����ص�����ورة ش���خ���ص���ي���ة ل���ل���ح���ص���ول ع����ل����ى ه����ذه 
اخلدمات، فضا عن تخصيص منافذ لذوى 
االحتياجات اخلاصة بجميع املكاتب، مؤكدة 
النائب  استكماالً جلهود  يأتى  القرار  أن هذا 
العام والنيابة العامة فى دعم ومساندة املرأة 

املصرية وتذليل جميع العقبات أمامها.
ي����ذك����ر أن ت���ل���ك امل����ك����ات����ب ت����ق����دم خ���دم���ات 

»ال���والي���ة ع��ل��ى ال��ن��ف��س وال���والي���ة ع��ل��ى امل���ال« 
والنفقات  ال��ط��اق  دع���اوى  قيد  ف��ى  املتمثلة 
واحل��ب��س وال���وراث���ة وغ��ي��ره��ا، وك���ذا اس��ت��خ��راج 
اخلمسة  بأنواعها  الشخصية  احلالة  وثائق 
امللي«،  التصادق،  املراجعة،  الطاق،  »ال��زواج، 
واستخراج الصور الرسمية لألحكام وصيغها 
التنفيذية وإعام الوراثة، وكذا استخراج كافة 
النيابة  ال��ص��ادرة من  املباشر  الصرف  ق���رارات 
لناقصى وعدميى  ال��ص��رف  وق����رارات  ال��ع��ام��ة 
األهلية الصادرة من املحكمة، وكافة القرارات 
والنواب  األوصياء  بتعين  الصادرة  واألحكام 
القانونين عن ناقصى وعدميى األهلية وغير 
ذلك من اخلدمات املتعلقة بشؤون األسرة، إذ 
تقدم تلك اخلدمات بصورة ال مركزية، بحيث 
يتاح للمواطن احلصول عليها من أى مكتب 

رقمى دون التقيد مبكاتب محددة.
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قضية عمل 
األطفال تمثل 
انتهاكا صارخا 

لحقوقهم

يأتى اليوم العاملى ملكافحة عمل األطفال 
ه��ذا العام فى ظل إع��ان األمم املتحدة عام 
ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى عمل  ال��دول��ي��ة  ال��س��ن��ة   ٢0٢1
األطفال، األمر الذى يعتبر اعترافا من دول 
ال��ظ��اه��رة من  ه��ذه  العالم أجمع مب��ا تشكله 
خطورة بالغة، ولكن األخطر أنه يأتى والعالم 
ال يزال يئن حتت وطأة جائحة كورونا التى  
بدأت منذ ديسمبر ٢019، وألقت بتداعياتها 
ال��س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى ك���اف���ة م��ن��اح��ى احل���ي���اة، لكن 
ي��ظ��ل األم���ل ق��ائ��م��ا ف��ى ع���ودة احل��ي��اة اآلم��ن��ة 
م��ن خ��ال امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود الن��ح��س��ار هذا 
الفيروس والتوسع فى اللقاحات، مع بذل كل 
ما ميكن من جهود لتشكيل عمل مستقبلى 

لعالم ما بعد كورونا.     
ون���ؤك���د ب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ب����أن ق��ض��ي��ة عمل 
ت���زال تتبوأ أول��وي��ة على  األط��ف��ال ك��ان��ت وال 
أج����ن����دة أع���م���ال���ن���ا ب���اع���ت���ب���اره���ا ق��ض��ي��ة مت��ث��ل 
ان��ت��ه��اك��ا ص���ارخ���ا حل���ق���وق األط����ف����ال وس��ب��ب��ا 
نفسيا  ومن��وه��م  تعليمهم  إع��اق��ة  ف��ى  رئيسيا 
وج��س��دي��ا وع��ق��ل��ي��ا. ون���ظ���رًا مل���ا ش��ه��دت��ه ه��ذه 
ال��ظ��اه��رة م��ن ت��زاي��د ف��ى ظ��ل )ك��وف��ي��د - 19 ( 
ك��ون األط��ف��ال خ���ارج امل��درس��ة أوق��ات��ا طويلة، 
ووق������وع ال���ع���دي���د م���ن األس�����ر ف���ى ف���خ ال��ف��ق��ر، 
إجبار األطفال  زاد من مخاطر  ال��ذى  األم��ر 

ب��ل وال��وص��ول  ال��ع��م��ل،  وال��ف��ئ��ات الهشة على 
إل��ى أس���وأ  أش��ك��ال عمل األط��ف��ال م��ن خال 
وعصابات  املسلحة  ال��ن��زاع��ات  ف��ى  بهم  ال���زج 
االجت����ار ب��ال��ب��ش��ر. ح��ي��ث ت��ش��ي��ر ك��ل ال��ت��ق��اري��ر 
مت  التى  اخل��ط��وات  ب��أن  واإلقليمية  الدولية 
إجن��ازه��ا مب��ع��رك��ة م��واج��ه��ة ع��م��ال��ة األط��ف��ال 
على مدار العقدين املاضين تتعرض خلطر 
داهم بسبب اجلائحة، السيما فى املجتمعات 
واألماكن الفقيرة واملهمشة، حيث من املرجح 
أن تؤدى التداعيات االقتصادية لوباء كورونا 
استغالهم  يتم  الذين  األطفال  عدد  لزيادة 

فى العمل.
وجت�����در اإلش�������ارة إل����ى أن ج��ام��ع��ة ال����دول 
واملجلس  العربية  العمل  ومنظمة  العربية 
دراسة  أع��دوا  قد  والتنمية  للطفولة  العربى 
ال��دول  ف��ى  األط��ف��ال  )ع��م��ل  بعنوان  إقليمية 
ال���ع���رب���ي���ة( ب���ال���ت���ع���اون م����ع م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 
ال��دول��ي��ة وم��ن��ظ��م��ة األمم امل��ت��ح��دة ل��ألغ��ذي��ة 
وال���زراع���ة )ال���ف���او(، وأط��ل��ق��ت ه���ذه ال��دراس��ة 
ِق��َب��ل  م���ن  اع��ت��م��اده��ا  م����ارس ٢019، ومت  ف���ى 
ال��ع��رب  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ش��ؤون  وزراء  مجلس 
التنموية  العربية  وال��ق��م��ة   ،)38( دورت���ه  ف��ى 
االقتصادية واالجتماعية فى دورتها الرابعة 
نفسه؛  العام  من  يناير  فى  ببيروت  املنعقدة 

ل���ت���ك���ون وث���ي���ق���ة اس���ت���رش���ادي���ة ل���دع���م ج��ه��ود 
ال���دول األع��ض��اء للقضاء على ظ��اه��رة عمل 

األطفال. 
وتنفيذا لتوصيات هذه الدراسة اإلقليمية 
اإلقليمية، سيتم عقد  وتواصا مع جهودنا 
ن�����دوة ع��رب��ي��ة ح����ول ق��ض��ي��ة »ع���م���ل األط���ف���ال 
وجائحة كوفيد – 19«، فى أغسطس القادم، 
ب���ه���دف ال�����وق�����وف ع���ل���ى ال���ت���داب���ي���ر ال���واج���ب 
ات����خ����اذه����ا ح���ت���ى ال ت���ص���ب���ح األزم��������ة ذري���ع���ة 
للدفع مبزيد من األطفال إلى سوق العمل، 
املكتسبات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  كيفية  وم��ن��اق��ش��ة 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة واإلج��������راءات احل��م��ائ��ي��ة للحد 
م��ن ع��م��ل االط���ف���ال، وال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى تطوير 
لتشمل  االج��ت��م��اع��ي��ة  احل���م���اي���ة  م��ن��ظ��وم��ة 

الفئات األكثر احتياجا. 
وم������ن خ������ال ه������ذه اجل�����ه�����ود اإلق���ل���ي���م���ي���ة 
املزيد  ببذل  التزامنا  ونؤكد  جندد  املشتركة، 
م���ن أج����ل ال��ع��م��ل ل��وق��ف أس����وأ أش���ك���ال عمل 
األط���ف���ال ق��ب��ل ال��ع��ام ٢0٢5 مب��ا ي��ت��واف��ق مع 
أقرته  وم��ا   ،٢030 املستدامة  التنمية  أه��داف 
ك��ل امل��واث��ي��ق واالت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة حلماية 
أجيالنا القادمة، والعمل معا من أجل متكن 
وت��ه��ي��ئ��ة ه�����ذه األج����ي����ال مل��س��ت��ق��ب��ل م��خ��ت��ل��ف 
تتشكل مامحه قريبا بعد انتهاء اجلائحة. 

اختار العالم 12 يونيو من كل عام يوما عامليا ملكافحة عمل األطفال، إللقاء 
الضوء على محنة األطفال العاملني وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة 

للدعوة لبذل اجلهود الالزمة للقضاء على هذه الظاهرة من قبل كل األطراف 
املعنية سواء احلكومات ومؤسسات أصحاب العمل والعمال واملجتمع املدني، وفى 

هذه املناسبة أصدرت األمانة العامة جلامعة الدول العربية ومنظمة العمل 
العربية واملجلس العربى للطفولة والتنمية بيانا مشتركا جاء فيه :



العمل

نصف
الدنيا
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البحوث االجتماعية يطلق برنامجا تدريبيا حول
التقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها

حوار مجتمعى حول تعديل قانونى يتيح
 للمرأة ذات اإلعاقة الجمع بين معاشين

د.هالة رمضاند.نيفني القباج

ف���ى إط�����ار س��ع��ى امل���رك���ز ال���ق���وم���ى ل��ل��ب��ح��وث 
برسالته  ل��ل��ن��ه��وض  واجل��ن��ائ��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ل��ي��ص��ب��ح م����رك����ًزا م��ت��م��ي��ًزا وم���رج���ًع���ا إق��ل��ي��م��ًي��ا 
ل��ل��ت��دري��ب ف���ى م���ج���ال ال��ك��ش��ف ع���ن اجل��رمي��ة 
وم���ك���اف���ح���ت���ه���ا ع���ب���ر ت����ق����دمي أف����ض����ل خ���دم���ات 
هذا  ف��ى  العاملة  ل��ل��ك��وادر  وال��ت��دري��ب  التأهيل 
ال���ش���أن، م���ن خ����ال ت��ب��ن��ى وت��ط��وي��ر امل��ق��ارب��ات 
وامل���م���ارس���ات امل��س��ن��دة ع��ل��م��ًي��ا مب���ا ي��ت��واف��ق مع 
احلديثة،  والعلمية  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات 
ومب����ا ي��ل��ب��ى اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع ال��ت��دري��ب��ي��ة 
التدريبى  البرنامج  افتتاح  مت  الشأن  هذا  فى 
»امل���داخ���ل وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ل��ل��ك��ش��ف عن 
اجلرمية ومكافحتها« بحضور وزيرة التضامن 
الدكتورة  ال��ق��ب��اج، واألس��ت��اذة  ال��دك��ت��ورة نيفن 
هالة رمضان مدير املركز، ونخبة من الهيئات 

املختلفة فى مصر والدول العربية الشقيقة.
ويهدف البرنامج التدريبى إلى:

-النهوض بالكفاءة املهنية للكوادر العاملة 
الكشف ع��ن اجل��رمي��ة ومكافحتها  م��ج��ال  ف��ى 

وفى اجلهات املعنية وذات الصلة بذلك.
-ت��ع��زي��ز امل���داخ���ل احل��دي��ث��ة وامل���ت���ط���ورة فى 
مجاالت العلوم اجلنائية لدى الكوادر العاملة 
املعنية  واجلهات  املجال  هذا  فى  واملتخصصة 
وتزويدهم  عنها  والكشف  اجلرمية  مبكافحة 

باملعارف واملهارات الازمة لذلك.
لاحتياجات  ال��ف��ع��ال��ة  التغطية  -حت��ق��ي��ق 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال���ازم���ة ل��ه��ذه ال���ك���وادر ف���ى مصر 
وال�����دول ال��ع��رب��ي��ة م��ع ض��م��ان ج����ودة ال��ت��دري��ب 
استناًدا للمعايير الدولية املعمول بها فى هذا 

الشأن.
-حتقيق التعاون اإلقليمى وتبادل اخلبرات 
واملمارسات الفضلى فى مجال التدريب املعنى 
ب��ال��ك��ش��ف ع���ن اجل���رمي���ة وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا م���ع كل 

الدول الشقيقة.
املحاور  ع��دًدا من  التدريبى  البرنامج  وضم 
ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة ت��ت��ك��ام��ل ف��ي��م��ا بينها 
يختار  أن  ل��ل��دارس  ومي��ك��ن  أه��داف��ه،  لتحقيق 

منها محاور ذات صلة مبجال عمله مباشرة.
عن  الكشف  ف��ى  احلديثة  التقنيات  األول: 

اجلرمية ومكافحتها ويتناول :
 م��س��رح اجل���رمي���ة واألدل�����ة امل���ادي���ة وحتليل 
التزييف  كشف  وم��ه��ارات  وامل��خ��درات  السموم 

والتزوير، والكشف عن آثار األسلحة النارية .
ال����ث����ان����ى: اإلره����������اب واجل�����رمي�����ة امل��ن��ظ��م��ة، 
ويتضمن مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة.
 ال��ث��ال��ث: أمن���اط م��ن اجل��رائ��م املستحدثة 
اإلليكترونية  )اجلرائم  السيبرانية  كاجلرائم 
وأم������ن امل����ع����ل����وم����ات(، واالجت��������ار ب���األش���خ���اص 

الشرعية(،  غير  )الهجرة  املهاجرين  وتهريب 
وم����ك����اف����ح����ة ال����ف����س����اد ب�����ن األط��������ر ال����دول����ي����ة 

والسياسات والقوانن الوطنية .
استدامة  خ��ال  من  البيئة  جرائم   : الرابع 
وأث��ره  القانون  ودور  مشتركة  مسئولية  امل���وارد 

فى حماية البيئة.
 : جنائية  اجتماعية  موضوعات  اخلامس: 
حت��دي��د أمن���اط س��ل��وك االن��ح��راف االحترافى 
ف���ى امل��ج��ت��م��ع ب��ش��ق��ي��ه اجل��ن��ح��ة – اجل��ن��اي��ة، 
وحتديد طبيعة الفعل االنحرافى ومستوياته 
ودرجاته، وكذلك حتديد مستويات املسئولية، 
وأن�����واع ال��ع��ق��وب��ة ال��ت��ى ي��وق��ع��ه��ا امل��ج��ت��م��ع على 

مرتكبى الفعل االنحرافى، 
وحت��دي��د األس��ل��وب امل��ت��ب��ع ف��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 

املنحرفن.

ش����ارك امل��ج��ل��س ال��ق��وم��ى ل��ل��م��رأة م���ن خ���ال وف���د م���ن جل��ن��ة امل���رأة 
املجلس  عضوة  هجرس  هبة  الدكتورة  بقيادة  باملجلس  اإلع��اق��ة  ذات 
إليه وزارة التضامن  ومقررة اللجنة فى احلوار املجتمعى الذى دعت 
االج��ت��م��اع��ى ونظمته م��ؤخ��را ب��ح��ض��ور ال���وزي���رة نيفن ال��ق��ب��اج وزي���رة 
اإلعاقة  ذات  للمرأة  يتيح  قانونى  تعديل  االجتماعى حول  التضامن 
امل��ت��زوج��ة اجل��م��ع ب��ن م��ع��اش��ن أو رات���ب وم��ع��اش أس���وة ب��ال��رج��ل ذوى 

اإلعاقة املتزوج  .
وأشارت إلى أن اجلمع بن معاشن أو معاش وراتب للمرأة املتزوجة 
التعديل التشريعى املطلوب لكى  حق أصيل لها، البد أن يتم إج��راء 
يصبح واق���ع���ا، وأن ح��ص��ول ذوى اإلع���اق���ة ع��ل��ى اس��ت��ث��ن��اء اجل��م��ع بن 
معاشن أو معاش وراتب مبوجب نص قانون حقوق ذوى اإلعاقة يعنى 
أن االستثناء مت ألنهم من ذوى اإلعاقة، وأن االستثناء البد أن يشمل 
املرأة ذات اإلعاقة املتزوجة أيضا كون الزواج لن يغير من وضعها، ولن 

يجعلها بدون اعاقة  .
وأكدت على أن معاناة املرأة ذات اإلعاقة املتزوجة واحتياجها الدائم 

بحكم  اإلعاقة  ذوات  غير  من  النساء  من  مثياتها  عن  تزيد  لنفقات 
ظروف إعاقتها، وحتتم علينا بذل أقصى اجلهد نحو إزالة العراقيل 
أم����ام إص����دار ال��ت��ع��دي��ل ال��ت��ش��ري��ع��ى امل��ط��ل��وب، ليصبح م��ن ح��ق امل���رأة 
املتزوجة اجلمع بن معاشن أو معاش وراتب، وهو ما تفرضه معاناة 

املرأة ذات اإلعاقة املتزوجة .
الرحمن عضو جلنة  الصحفى عصام عبد  الكاتب  أكد  من جانبه 
املرأة ذات اإلعاقة باملجلس على أن املجلس القومى للمرأة يدعم بقوة 
كل إجراء من شأنه تخفيف األعباء عن كاهل كل النساء وبخاصة املرأة 
ذات اإلعاقة، وأن املجلس يؤكد على حق املرأة ذات اإلعاقة املتزوجة فى 

اجلمع بن معاشن أو معاش وراتب .
ش����ارك ف���ى احل�����وار امل��ج��ت��م��ع��ى ع����دد م���ن ق���ي���ادات وزارة ال��ت��ض��ام��ن 
االج��ت��م��اع��ى ومم��ث��ل ع��ن امل��ج��ل��س ال��ق��وم��ى ل���ذوى اإلع��اق��ة وع���دد من 
النساء والفتيات ذات اإلعاقة وعدد من أعضاء جلنة املرأة ذات اإلعاقة 
القومى  املجلس  ف���روع  ع��ض��وات  م��ن  وع���دد  للمراة  القومى  باملجلس 

للمرأة على مقعد اإلعاقة باملحافظات  .
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نظمت مديرية القوي العاملة 
بالقاهرة »مكتب شرق مدينة 

نصر« ندوة تثقيفية عن قانون 
العمل ومستجداته ومجريات 

العمل علي أرض الواقع ، فضال عن 
املزايا التي حققها قانون التأمينات 

االجتماعية اجلديد،  باإلضافة 
إلي السالمة والصحة املهنية يف 

أماكن العمل . 
يف م��س��ت��ه��ل ال����ن����دوة حت����دث م��دح��ت 
ال���غ���م���راوي م��دي��ر امل��دي��ري��ة ع���ن ق��ان��ون 
العمل  وتفتيش   ٢٠٠٣ لسنة   1٢ العمل 
كما   ، اجلماعية  وامل��ف��اوض��ة  والتشغيل 
ت����ن����اول امل����زاي����ا ال���ت���ي م��ن��ح��ت��ه��ا ال���ق���وي 
 ، املنتظمة   غ���ي���ر  ل��ل��ع��م��ال��ة  ال���ع���ام���ل���ة 
داع��ي��ا احل��ض��ور االس��ت��ف��ادة م��ن ك��ل ما 
ي���ط���رح يف ال���ن���دوة ح����ول ش����رح ق��ان��ون��ي 
وكل   ، االجتماعية  والتأمينات  العمل 
م���ا ي��ح��ت��اج��ه ال��ع��ام��ل��ن ع���ن ح��ق��وق��ه��م 

والتزاماتهم .
وت����ن����اول رف���ع���ت ح���س���ن وزي������ر ال���ق���وي 
امل��واد  األس��ب��ق بعض  وال��ه��ج��رة  العاملة 
واحلقوق التي تخص العاملن ، ومتي 
ي���ح���ق ل���ل���ع���ام���ل اس���ت���ح���ق���اق���ه ل���إج���ازة 
، والتي تعطي  أيام  العارضة وعددها 6 

لظروف عارضة أو طارئة .
مديرية  وكيل  نظمي  أحمد  وحت��دث 
شهادات  ع��ن  بالقاهرة  العاملة  ال��ق��وي 
القيد »كعب العمل » الذي يتم تقدميه 

خالل ٣٠ يوما من شغل الوظيفة . 
ش�����رح�����ت  ال��������س��������ي��������اق  ن�������ف�������س  ويف 
إمي����������ان ف����������ؤاد  م������دي������رة ال����ت����أم����ي����ن����ات 
االج����ت����م����اع����ي����ة  ال������ف������رق ب������ن ق����ان����ون 
 1٩٧٥ ل��س��ن��ة   ٧٩ ال���س���اب���ق  ال��ت��أم��ي��ن��ات 
، وق�����ان�����ون ال���ت���أم���ي���ن���ات االج���ت���م���اع���ي���ة 
بالقانون  اجل��دي��د  الصادر  وامل��ع��اش��ات 
ب��دأ تطبيقه يف  ال��ذي  148 لسنة ٢٠1٩ 
،وال����ذي مي��ن��ح جميع   ٢٠٢1 ي��ن��اي��ر  أول 
أط��������راف ال���ع���الق���ة ال���ت���أم���ي���ن���ي���ة م���زاي���ا 
العمل  أو صاحب  العامل  عديدة س��واء 
امل��س��ت��ح��ق��ن من  أو  امل���ع���اش  أو ص��اح��ب 
أص��ح��اب امل��ع��اش��ات، منها ق��ان��ون موحد 
يطبق على جميع فئات املصرين ويقوم 
واملزايا  على أساس توحيد االشتراكات 
وش��������روط االش������ت������راك واالس���ت���ح���ق���اق، 

لصاحب  االش��ت��راك��ات  نسب  وتخفيض 
العمل واملؤمن عليه.

ث���م ت��ن��اول��ت ه���وي���دا س��ع��ي��د ال��س��الم��ة 
وال���ص���ح���ة امل��ه��ن��ي��ة وأه���داف���ه���ا وك��ي��ف��ي��ة 
الوقاية من مخاطر بيئة العمل وخاصة 
امل���خ���اط���ر ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة واإلج����������راءات 
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 
احلضور  ب��ن  املناقشة  ب��اب  فتح  ومت 
املحاضرين  وب��ن  املشتركة  وال��ش��رك��ات 
اإلج������������ازات  يف  ال�����ع�����ام�����ل  ح������ق  ع������ن   ،
الوضع واإلجازات  األستثنائية، وإجازة 
رصيد  علي  احل��ص��ول  املرضية،وكيفية 
اإلج����������ازات وم����ت����ى ت����رح����ل ،ف����ض����ال ع��ن 
أج��ازات رعاية الطفل، وحق العامل يف 

إص��اب��ات  وال��ت��أم��ن علي  العمل  إص��اب��ة 
ال����ع����م����ل ، وق���������ام ب�����ال�����رد ع����ل����ي ج��م��ي��ع 

االستفسارات املحاضرين .
م���دح���ت  ق��������ام  ال�������ن�������دوة  خ�����ت�����ام  ويف 
درع  بتسليم  نظمي  وأح��م��د  ال��غ��م��راوي 
باسم مديرية القوي العاملة بالقاهرة 
إلي مدير املوارد البشرية بفندق دوسيت 
علي  واإلش���راف  االستقبال  حسن  علي 

تنظيم الندوة .
ن��ظ��م ال���ن���دوة م��ن��ط��ق��ة ش����رق م��دي��ن��ة 
نصر وأشرف عليها  خالد محمد مدير 
مكتب  مدير  املصري  وصالح  املنطقة، 
التفتيش، وعيد صالح مفتش تفتيش 

وبحضور العاملن باملنطقة .

القوي العاملة بالقاهرة تنظم ندوة تثقيفية
 عن قانوني العمل والتأمينات االجتماعية
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43 شركة تشارك فى ندوة عن السالمة 
والصحة المهنية ببورسعيد

..و 304 آالف جنيه لـ 257 
عامال بشركة »هنى ويل«

..كما وافق الوزير على صرف 304 آالف و 86 جنيهًا من الصندوق بالوزارة 
لـ 257 عامال بالشركة املصرية للصناعات الغذائية »هنى ويل« نظًرا للظروف 

االقتصادية التي متر بها وفًقا للكشوف الواردة واملعتمدة من التأمينات.
وأوضح »سعفان« أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة 
املنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها بسبب ظروف اقتصادية أملت بها 
حتى تخطى األزمات واستمرار اإلنتاج، وبالتالي زيادة االستثمارات وحتقيق 
القادرة على  املتعثرة وغير  املنشآت  العمال يف  التنمية االقتصادية، وتعويض 
حتسن  حلــن  املعيشة  متطلبات  مــواجــهــة  على  ومساعدتهم  أجــورهــم  صــرف 

األحوال املالية للمنشأة.

ببورسعيد  العاملة  القوى  مديرية   نظمت 
نـــــدوة حــــول نــشــر ثــقــافــة الـــســـالمـــة والــصــحــة 
املــهــنــيــة عــن احلــــاالت الــتــى يــتــم فــيــهــا حترير 
خطط  وإعــــداد  للمنشآت،  الــفــوريــة  املــحــاضــر 
الـــطـــوارئ ، حــضــرهــا 73 عــامــالً مــن 43 شركة 
من شركات القطاع اخلاص العاملة فى نطاق 

املحافظة .
وأكد السيد السنجابى مدير املديرية أهمية 
للعاملن  بالنسبة  املهنية  والصحة  السالمة 
والتقدير  الشكر  مــقــدمــًا  واملــصــانــع  باملنشآت 
للشركات املشاركة، وعلى الدور احليوى لها فى 
القطاعات املختلفة لدعم االقتصاد القومى، 

وحتقيق رؤية مصر للتنمية املستدامة 2030.
فــــى املــــحــــاضــــرة األولـــــــى قـــامـــت رضـــــا عــبــد 
الـــــســـــالم بـــــشـــــرح كـــيـــفـــيـــة حتـــــريـــــر املـــحـــاضـــر 
تــقــوم  الــتــى  لــلــشــركــات  الــفــوريــة  الكيميائية 
إلـــــى دلــيــل  الـــــرجـــــوع مــنــهــا  مبـــخـــالـــفـــات دون 
والــقــانــون، ومت حتــديــد املسئولية  اإلجــــراءات 
بــاملــواعــيــد الــقــانــونــيــة لـــإبـــالغ عـــن احلــــوادث 
اجلـــســـيـــمـــة واألمــــــــــــــراض املـــهـــنـــيـــة وتـــســـلـــيـــم 
اإلحــــصــــائــــيــــات نـــصـــف الـــســـنـــويـــة لــلــمــكــتــب 

املختص.
وتناول الشق الثانى من الندوة كيفية إعداد 
ألقاه  لكل منشأة على حــدة،  الطوارئ  خطط 

على  ركــز  حيث  الفتاح  عبد  أحمد  الكيميائى 
الهدف األساسى من إعداد تلك اخلطط، ومت 
واالحتياطات  اخلــطــة،  عناصر  على  التنويه 
التى يجب اتخاذها من قبل الشركات حلماية 

العنصر البشرى.
املديرية  بكلمة من مدير  الندوة  واختتمت 
وجه من خاللها رسالة حلث كافة املنشآت على 
االهتمام بتوعية العمال بداخلها فى مجاالت 
العمل  بيئة  وتأمن  املهنية  والصحة  السالمة 
اشتراطات احلماية  تنفيذ  أهمية  إلى  مشيرًا 
املـــدنـــيـــة بــكــل مــنــشــأة لــلــحــفــاظ عــلــى األمـــن 

االقتصادى للمنشآت .

سعفان : صرف 3.4 مليون جنيه إعانات 
طوارئ  لـ 2656 عامال بالمؤسسة 

الثقافية والجامعة العمالية
وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس 
إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 مالين 
لـــ 2656  بــالــوزارة  الــصــنــدوق  و 805 جنيهات من  ألــفــًا  و470 
العمالية  واجلــامــعــة  العمالية  الثقافية  باملؤسسة  عــامــال 
نــظــًرا لــلــظــروف االقــتــصــاديــة الــتــي متــر بها وفــًقــا للكشوف 

الواردة واملعتمدة من التأمينات.
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..و تخريج أولى الدورات التدريبية لذوى الهمم والعزيمة 

اخ����ت����ت����م����ت م�����دي�����ري�����ة ال������ق������وى ال���ع���ام���ل���ة 
لذوى  التدريبية  ال���دورات  أول��ى  باإلسكندرية 
االح��ت��ي��اج��ات اخل���اص���ة ع��ل��ى م��ه��ن��ة ال��ت��ب��ري��د 
وال��ت��ك��ي��ي��ف وال���ت���ى اس��ت��م��رت مل���دة ش��ه��ري��ن مت 
تدريبهم خاللها على مهارات إصالح وصيانة 
جميع أنواع املكيفات والثالجات املتواجدة فى 

السوق املصري.  
يأتى ذل��ك فى إط��ار توجيهات وزي��ر القوى 
هذه  إدم���اج  ب��ض��رورة  سعفان  محمد  العاملة 
الفئة فى سوق العمل لالستفادة من قدراتهم 
والتنمية  اإلن��ت��اج  دف��ع عجلة  ف��ى  وج��ه��وده��م 

املستدامة لتحقيق رؤية مصر 2020.

وق���ال ي��اس��ر سعيد م��دي��ر امل��دي��ري��ة : إنه مت 
ع���ق���د ل���ق���اء م����ع ج��م��ي��ع امل���ت���درب���ني ل��ل��وق��وف 
ع���ل���ى م�����دى اس���ت���ع���داده���م ل���ب���دء م���ش���روع���ات 
صغيرة بتمويل ودع��م من خالل جهاز تنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة باإلسكندرية، 
إال أن��ه��م أب����دوا رغ��ب��ت��ه��م ب��ال��ع��م��ل ف��ى ش��رك��ات 
التبريد والتكييف الكتساب املزيد من اخلبرة 
قبل التوجه إلى إقامة مشروعات خاصة بهم .
وأن�����������اب م���ح���م���د س����ع����ف����ان وزي���������ر ال����ق����وى 
امل��ت��درب��ني  ب��ت��س��ل��ي��م  امل���دي���ري���ة  العاملة مدير 
شهادات اجتياز الدورة التدريبية والتى جاءت 

بتقدير جيد جدا وامتياز.

..و بدء التدريب الفندقى مجانا وتأمين
 ضد إصابات العمل وبدل نقدى بسوهاج

العاملة  القوى  وزي��ر  سعفان  محمد  أعلن 
عن بدء تلقى  التدريب الفندقى مجانا ألول 
وذلك  والفتيات،  للشباب  مصر  بصعيد  مرة 
ع��ل��ى أع���م���ال ال��ط��ه��ى وامل���ط���ب���خ، وامل��ع��ج��ن��ات 
وامل�������خ�������ب�������وزات، وال���ت���ح���ض���ي���ر وامل�����ش�����روب�����ات 
واالستقبال، وخدمة الغرف واملغسلة والكي، 
الكوثر  بحى  املهنى  ال��ت��دري��ب  مب��رك��ز  وذلك  

التابع ملديرية القوى العاملة بسوهاج . 
 وق�����ال ال����وزي����ر : إن ذل����ك ي���أت���ى ف���ى إط���ار 
التابع  العاملى  األغ��ذي��ة  برنامج  م��ع  التعاون 
ال��ه��ي��ل��ت��ون  امل���ت���ح���دة WFP  وف���ن���دق  ل����أمم 
باألقصر، مشيرا إلى أن مدة الدورة 6 أسابيع، 
أرب���ع���ة أس��اب��ي��ع ب���امل���رك���ز، وأس���ب���وع���ان ب��ف��ن��دق 

هيلتون األقصر.
زيد  أب��و  هشام  الدكتور  كشف  جانبه  وم��ن 

م��دي��ر امل��دي��ري��ة ع���ن امل��م��ي��زات ال��ت��ى يحصل 
شهادة  على  حصوله  وتشمل  امل��ت��درب،  عليها 
معتمدة ومختومة بإمتام الدورة من مديرية 
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة، وب��رن��ام��ج األغ���ذي���ة العاملى 
وف��ن��دق ال��ه��ي��ل��ت��ون ب��األق��ص��ر، وش��ه��ادة قياس 
م��س��ت��وى امل���ه���ارة وت��رخ��ي��ص م���زاول���ة احلرفة  
مجانا تسمح للمتدرب بتغيير املهنة ببطاقة 
ال��رق��م ال��ق��وم��ى وج����واز ال��س��ف��ر، وب���دل نقدى 
يومى 40 جنيها لكل متدرب تصرف فى نهاية 
األرب��ع أسابيع األول��ى مع ساعة راح��ة طوال 
فترة التدريب، باإلضافة إلى تكاليف اإلقامة 
واالن���ت���ق���االت وال���وج���ب���ات ب��ف��ن��دق ال��ه��ي��ل��ت��ون 
مل��دة أس��ب��وع��ني م��ج��ان��ا، وت��أم��ني ض��د إص��اب��ات 
ما  وك���ل  ك��ت��اب��ي��ة  وأدوات  م��وح��د  وزى  ال��ع��م��ل، 
التدريب، ويحصل االثنان األوائل على  يلزم 

ف��رص��ت��ى ع��م��ل ب��ف��ن��دق ال��ه��ي��ل��ت��ون ب��األق��ص��ر، 
واألول����وي����ة ف���ى ف����رص ال��ع��م��ل ال��ت��ى ت��وف��ره��ا 

املديرية داخل املحافظة وخارجها.
 يذكر أن التعاون بني ال��وزارة وبني برنامج 
األغ���ذي���ة ال���ع���امل���ىWFP  ب��ن��اء ع��ل��ى اتفاقية 

ومذكرة تفاهم وقعها معالى الوزير معهم .
مم��ا ي��ذك��ر أن ه��ذا ال��ت��دري��ب ن��ت��اج التعاون 
تنفيذا  العاملى  األغذية  وبرنامج  ال��وزارة  بني 
مل���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ال���ت���ى وق��ع��ه��ا وزي�����ر ال��ق��وى 
ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان م��ع مم��ث��ل ب��رن��ام��ج 
األغذية العاملى واملدير القطرى فى القاهرة 
وم��ن��ه��ا ال��ت��ع��اون ف���ى م���ج���االت رع���اي���ة ال��ق��وى 
وتوفير  والتشغيل  املهنى  والتدريب  العاملة 
ف���رص ع��م��ل الئ��ق��ة ل��ل��ش��ب��اب وال��ن��س��اء ونشر 

ثقافة ريادة األعمال ومتكني للمرأة .
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تخريج دفعة جديدة من خريجي الوحدات 
المتنقلة وندوة عن المساواة بين الجنسين 

والتمكين االقتصادي للمرأة بالمنوفية

قامت مديرية القوى العاملة باملنوفية  يف إطار 
مبادرة »حياة كرمية« بتخريج دفعات من خريجي 
وح�����دة ال���ت���دري���ب امل��ت��ن��ق��ل��ة امل���ت���واج���دة يف م��دي��ن��ة 
الشهداء باملنوفية على مهنة التفصيل واحلياكة 
املهنة  على  اختبارهم  ومت  التدريب  اجتازوا  ممن 
»ال��ت��دري��ب م��ن أج���ل التشغيل«  م���ب���ادرة  إط����ار  ،يف 
كرمية  حياة  تضمن  مناسبة  عمل  ف��رص  وتوفير 

للشباب وراغبي العمل.
كما قامت وحدة املساواة بني اجلنسني باملديرية 
، وحتت شعار ) املرأة = الرجل يف احلقوق والواجبات 
( ، بعقد ندوة  بعنوان: »القضاء على جميع أشكال 
للمرأة  االق��ت��ص��ادي  والتمكني  امل���رأة  ض��د  التمييز 
الرجل  بني  وامل��س��اواة  الفرص  تكافؤ  مبدأ  وتعزيز 
التى  العمل  ورش  سلسلة  ضمن  وذل���ك   ،  « وامل����رأة 
بدأتها الوحدة من أجل نشر ثقافة العمل اآلمن ، 
وكيفية تأمني بيئة العمل وتعزيز فرص عمل املرأة 

ومساندتها ومتكينها إقتصاديًا .
وق���ام على ح��ام��د ال��زق��م م��دي��ر م��دي��ري��ة القوى 

العاملة باملنوفية ، بتسليم شهادات إمتام التدريب 
مهنة  على  املتنقلة  ب��ال��وح��دة  ال��ت��دري��ب  خلريجي 
كحلى  مصطفي  ب��ح��ض��ور   ، واحل��ي��اك��ة  التفصيل 

مسئول التدريب باملديرية .
وق����ال م��دي��ر امل��دي��ري��ة ، أن ال��ت��دري��ب ي��ت��م وف��ق 
ن��ظ��ام ال��س��اع��ات امل��ع��ت��م��دة ب��إج��م��ال��ى 150 س��اع��ة 
ت��دري��ب��ي��ة ، م���ع م���راع���اة ات���خ���اذ ك���اف���ة اإلج������راءات 
، للوقاية من  الالزم  التطهير  اإلحترازية وأعمال 
فيروس كورونا املستجد ، مع التأكيد على التباعد 
االجتماعي فيما بني املتدربني و تقليل أعدادهم 

يف كل دورة تدريبية .
إدارة  م��دي��ر  إب��راه��ي��م  كريستينا  ال��ن��دوة:  حضر 
امل���رأة وتكافؤ ال��ف��رص ورئ��ي��س وح��دة امل��س��اواة بني 
باملديرية  للمرأة  االقتصادى  والتمكني  اجلنسني 
، ومحمد سالم مسئول بروتوكول التعاون وعضو 
واملنسق  العالقات  وزينب سويد مسئول   ، الوحدة 
السالمة  عضو  السيد  محمد  ودع���اء   ، اإلع��الم��ى 

والصحة املهنية بالوحدة .

وس���ط ف��رح��ة األه���ل واألح���ب���اب احتفل 
م��دي��ر مكتب  ال��زم��ي��ل ح��ام��د على محمد 
ب��زف��اف كرميته م��روة،  ب��أس��وان  عمل ادف���و 

على عريسها محمد شعبان.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ت��ت��ق��دم أس���رة »ال��ع��م��ل« 
متمنني  للعروسني  التهانى  وأرق  بأجمل 

لهما دوام السعادة والهنا .

مجتمع العمل** مجتمع العمل 

مبروك للعروسني

عزاء واجب
يتقدم

 محمد محمود سعفان
 وزير القوى العاملة

 رئيس مجلس إدارة مجلة العمل
و هيثم سعد الدين

  املستشار اإلعالمى واملتحدث 
الرسمى لوزارة القوى العاملة
ورئيس حترير مجلة العمل

 والعاملون بوزارة القوى العاملة 
وأسرة املجلة

بخالص العزاء للزميل
محمد عبد الفتاح
 باملكتب اإلعالمي

 مبكتب وزير القوي العاملة
 فى وفاة والده

سائلني املولى أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته  ويدخله فسيح جناته
 ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

كما يتقدم بخالص التعازى
للزميل  عبد الرحمن عويضة  

سكرتير حترير  مجلة العمل
فى وفاة والدة زوجته

 سائلني املولى أن يتغمد  الفقيدة 
بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته 
ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
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حملة الشارة : وباء كورونا يحصد أكثر من 1500 صحفى فى العالم
الدولية  ال��ش��ارة  حملة  أعلنت 
وب��اء كورونا تسبب  أن  من جنيف 
ف��ى وف���اة أك��ث��ر م��ن 1500 صحفى 
فى العالم فى 77 دول��ة، وأن شهر 
مايو شهد أعلى معدالت الوفيات 
ب������وف������اة 200  ال���ص���ح���ف���ي���ني  ب������ني 

صحفي .
ص�������رح ب�����ذل�����ك س���ك���رت���ي���ر ع����ام 
إلى  مشيرا  ليمبان،  بليز  احلملة 
أنه فى املتوسط ُتوفى 6 صحفيني 
ي��وم��ي��ًا م��ن ال��وب��اء ف��ى م��اي��و، وه��و 
رق����م ق���ي���اس���ي، وم����ن ب��ي��ن��ه��م على 
وف��ي��ات يوميًا   3 األق��ل 95 مبعدل 
ف���ى ال��ه��ن��د، ح��ي��ث ان��ت��ش��ار ال��وب��اء 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر، و26 ف���ى ال���ب���رازي���ل 

مبعدل وفاة واحدة فى اليوم.
أن  أسفه  ع��ن  »ليمبان«  وأع���رب 
ال��ت��ط��ع��ي��م غ��ي��ر ك�����اٍف ف���ى ال����دول 
ال��ن��ام��ي��ة مل��ع��اجل��ة ال���وب���اء، وت��ظ��ل 
م���ه���ن���ة ال����ص����ح����اف����ة خ�����ط�����رة ف��ى 

مواجهة الوباء.
الدولية  الشارة  حملة  ورحبت 
مب���واق���ف ال��س��ل��ط��ات وال��ن��ق��اب��ات 
الصحفية فى بعض ال��دول التى 
الصحفيني  أس��ر  مبساعدة  تقوم 
ض���ح���اي���ا ال�����وب�����اء، وه�����و اع���ت���راف 
بعملهم فى متابعة والتنبيه إلى 

خطورة الوباء. 
وح���ي���ت ح��م��ل��ة ال����ش����ارة ال����دول 
ال���ت���ى أدم����ج����ت ال��ص��ح��ف��ي��ني ف��ى 
ال��ص��ف��وف األول�����ى ل��ل��ف��ئ��ات ال��ت��ى 
إل��ى تطعيم ملنع إص��اب��ات  حت��ت��اج 

جديدة.
وي��ب��دو أن ع���دد ال��ض��ح��اي��ا بني 
ال��ص��ح��ف��ي��ني أك���ب���ر م����ن األع������داد 
امل���س���ج���ل���ة وب���ص���ف���ة خ����اص����ة ف��ى 
ت���وج���د م��ع��ل��وم��ات  إف���ري���ق���ي���ا، وال 
م���وث���ق���ة ف����ى ب���ع���ض ال��������دول، وإن 

األرق��������������ام م���س���ج���ل���ة م������ن خ����الل 
التغطية اإلعالمية.

وط��ب��ق��ًا ألرق�����ام ح��م��ل��ة ال��ش��ارة 
فإن الهند تأتى فى املقدمة بوفاة 
م��ارس  منذ  الصحفيني  م��ن   246
االع��ت��ب��ار  ف���ى  األخ�����ذ  م���ع   ،2020
إل��ى وف��اة  أن بعض األرق���ام تشير 
الهند،  أكثر من 400 صحفى فى 
وأن عددًا كبيرًا منهم فى املناطق 

الريفية.
ث��م ت��أت��ى ال��ب��رازي��ل ف��ى املرتبة 
ص��ح��ف��ي��ًا   239 ب�����وف�����اة  ال���ث���ان���ي���ة 
ث��م   ،163 ب����ي����رو  ع���ل���ى  م���ت���ق���دم���ة 
ك��ول��وم��ب��ي��ا:  ث���م   ،112 امل��ك��س��ي��ك: 
ب��ن��ج��الدي��ش:   ،58 إي��ط��ال��ي��ا:   ،65
ال�����والي�����ات   ،51 إي�������ك�������وادور:   ،53
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة: 49، إي����ران: 
بريطانيا:   ،30 فاألرجنتني:   ،32

 ،27 ال��دوم��ي��ن��ك��ان:  جمهورية   ،30
روسيا:   ،27 تركيا:   ،27 باكستان: 
 ،19 ن���ي���ب���ال:   ،20 ف���ن���زوي���ال:   ،21

بوليفيا: 18، وبنما: 16.
ك��م��ا مت ت��س��ج��ي��ل م��ن��ذ م���ارس 
ف��ى  ص���ح���ف���ي���ًا   15 وف���������اة   2020
و9  ه�����ن�����دوراس،  ف����ى  و12  م���ص���ر، 
ف���ى أف��غ��ان��س��ت��ان و9 ف���ى ف��رن��س��ا، 
و8 فى  إف��ري��ق��ي��ا،  ف���ى ج���ن���وب  و9 
و7  ب��اراج��واى،  و8 فى  جواتيماال، 
فى نيكاراجوا، و6 فى أوروج��واي، 
و5 فى كينيا، و4 فى كوبا، و4 فى 
و3 فى  الكاميرون  و3 فى  امل��غ��رب، 
إن��دون��ي��س��ي��ا، و3 ف��ى ال��ف��ل��ب��ني، و3 
ف��ى ال��س��ل��ف��ادور، و3 ف��ى ال��س��وي��د، 
و3 ف���ى زمي���ب���اب���وي، ث���م 2 ف���ى ك��ٍل 
وبلجيكا  وال��ن��م��س��ا  اجل���زائ���ر  م��ن 
وغانا  وكوستاريكا  وشيلى  وكندا 

وج��وي��ان��ا وك��ازاخ��س��ت��ان وال��ع��راق 
والبرتغال. وصحفى واحد فى 25 

دولة أخرى.
ت��أت��ى ق����ارة أم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة 
ب��ني  وف�������اة  ب������ 795  امل����ق����دم����ة  ف�����ى 
منذ   122 ب��زي��ادة  أى  الصحفيني 
أرقام 30 إبريل، فآسيا 406 بزيادة 
 ،17 ب����زي����ادة   192 ف����أوروب����ا   ،152
فأمريكا   ،1 ب��زي��ادة   57 فإفريقيا 
وت��أت��ى   .4 ب���زي���ادة   51 ال��ش��م��ال��ي��ة 
ال����زي����ادة م��ن��ذ 30 إب���ري���ل امل��اض��ى 
بعدد 296 التى تشمل وفيات من 
أشهر سابقة لم تسجل من قبل.  

تظل مصادر حملة الشارة هى 
للصحفيني  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ات 
واإلع��الم املحلى ومراسلى حملة 
ال������ش������ارة ف�����ى ال����ع����ال����م وش���ب���ك���ات 

التواصل االجتماعي.

وزير القوى العاملة: التفتيش على 83229 
منشأة لمتابعة إجراءات كورونا االحترازية

العاملة  ال��ق��وى  وزي��ر  سعفان  محمد  تابع 
املشكلة  ال��دائ��م��ة  العمليات  غ��رف��ة  م��ن خ��الل 
القوى  مديريات  وجميع  ال���وزارة  ع��ام  بديوان 
العاملة على مستوى 27 محافظة اإلجراءات 
أل��ف��ا و229  ق��ب��ل 83  م��ن  املطبقة  االح��ت��رازي��ة 
م��ن��ش��أة حل��م��اي��ة ال��ع��م��ال��ة، وات���ب���اع إج�����راءات 
وق���ف���ازات،  م��اس��ك��ات  م��ن  ال��وق��اي��ة الشخصية 
وذل���ك م��ن خ���الل مفتشى ال��ع��م��ل وال��س��الم��ة 

والصحة املهنية . 
وأظهرت التقارير الواردة من املديريات أنه 
مت التفتيش ومتابعة اإلج��راءات االحترازية 
مدى  على  وش��رك��ة  مصنعًا  و229  ألفا   83 ف��ى 
14 شهرا كاملة ل��إج��راءات االح��ت��رازي��ة على 
م���س���ت���وى امل���ح���اف���ظ���ات، وال����ت����ى ش�����دد ع��ل��ي��ه��ا 
اتخاذ  بضرورة  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس 

فى  العمال  حلماية  احلماية  درج���ات  أقصى 
مواجهة )كوفيد-19(.

وجاءت محافظة قنا فى مقدمة املحافظات 
واملنيا  7801،  بالتفتيش على  11284منشأة، 
وال����ق����ل����ي����وب����ي����ة  5062،  وس�������وه�������اج  6823، 
والشرقية   ،4553 ودمياط  4653،   والبحيرة 
4525، والغربية 4145، والقاهرة   2613، وكفر 
الشيخ 2553، واملنوفية 2489، واألقصر  2475، 
وال��دق��ه��ل��ي��ة  2416،  واإلس��م��اع��ي��ل��ي��ة  2444، 
وب��ورس��ع��ي��د  2371،   ،2372 م���ط���روح  وم���رس���ى 
وأسيوط 2362،  واجليزة  2292، وبنى سويف 

.1694
وجاءت فى الترتيب العشرين على مستوى 
املحافظات جنوب سيناء 1577، واإلسكندرية 
وال��ب��ح��ر  اجل����دي����د  1434،  وال���������وادى   ،1567

 ،829 وال��ف��ي��وم   ،988 وأس����وان  األح��م��ر  1141، 
والسويس 766 منشأة .

راجعت  املنشآت  هذه  أن  التقارير  وأظهرت 
اإلج��������راءات االح���ت���رازي���ة، م���ن ت��ط��ه��ي��ر دورى 
ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة املهنية  وت���واف���ر م��ه��م��ات 

للعمال.
وأك��د وزي��ر القوى العاملة ض��رورة التعامل 
م��ع أى مشكلة ف��ور ح��دوث��ه��ا، ووض��ع اآلليات 
وزير  تابع  كما  األزم��ة،  تلك  لتخطى  الالزمة 
ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة اجل�������دول ال���زم���ن���ى امل���ح���دد 
للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، 
وحت�����دي�����د ال����ك����م����ي����ات امل����ط����ل����وب����ة وح���ص���ره���ا 
كل  وال���رش  التعقيم  يكون  بحيث  وتوفيرها، 
ت��ؤث��ر على  ت��داع��ي��ات ق��د  24 س��اع��ة منعا ألى 

العاملني واملواطنني.
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الصفحة 
األخيرة 

يكتبها : عبد املعطى أحمد

ال��ش��وارع تطالب  القوات املسلحة، فاملاليني فى  ك��ان اجلميع ينتظر بيان  ي��وم 3 يوليو 2013    
بإسقاط حكم اإلخوان رافعني شعار »يسقط حكم املرشد«، وكان قد سبق االجتماع بساعات خطاب 
ملرسى فى مساء 2 يوليو يرفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجاء خطابه 
مخيبا آلمال املصريني، وبدأ االجتماع الذى دعت إليه القوات املسلحة حلل األزمة والذى رفضت 
قيادات اإلخوان حضوره أكثر من مرة، فقد رفض محمد سعد الكتانى رئيس حزب احلرية والعدالة 
حضور االجتماع، بينما شاركت القوى السياسية كافة من بينهم محمد مصطفى البرادعى رئيس 
الكاتبة الصحفية، وج��الل مرة  ف��ؤاد  ب��در مؤسس مت��رد، وسكينة  آن��ذاك، ومحمود  ح��زب الدستور 
األمني العام حلزب النور، بجانب شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، باالضافة 

إلى قيادات القوات املسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسى .
 فيروس الكورونا أطلق عليه هذا االسم ألن شكله حتت امليكروسكوب مثل التيجان، وأطلق على 
املرضى به »كوفيد 19«، وهو اختصار لعبارة Corona Virus Disease وأضيف الرقم 19 نسبة 

إلى ظهور الفيروس عام 2019 .
 غذاؤكم دواؤكم، وداؤكم فى غذائكم، هكذا قال أبقراط أبو الطب، واتفق معه الطبيب العربى 
واحل��ال��ة  ال��غ��ذاء  ب��ني  رب��ط��ت  وال��ت��ى  ال��ق��دم  املمتدة منذ  العلم  رح��ل��ة  وأيدتهما  اب��ن سينا،  الشهير 
الصحية للشخص، ويعد التمر واح��دا من أهم هذه األغذية التى تعد صيدلية متكاملة، لذلك 
فإن كثيرا من العلماء يلقبونه باملنجم الغنى باملعادن وصاحب الفوائد العظيمة التى جتعل منه 
غذاء كامال بكل ما حتمله الكلمة من معنى، وذكره اهلل عز وجل فى القرآن، فىسورة مرمي »وهزى 
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشربى وقرى عينا«، وبعدها بقرون أثبت العلم 

أن التمر يسهل املخاض، وييسر عملية الوالدة .
 أحدث اإلحصاءات للمجلس القومى للمرأة تشير إلى أن نحو ثمانية ماليني سيدة مصرية 
يتعرضن للعنف، و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، ولذلك سارعت النائبة أمل سالمة عضو 
جلنة اإلعالم مبجلس النواب إلى تقدمي مشروع قانون للمجلس يتضمن مجموعة من التعديالت 
اجلديدة على قانون العقوبات تقضى بتغليظ عقوبة تعدى الزوج على الزوجة باحلبس مدة قد 

تصل إلى خمس سنوات.
 مثلما قررت وزارة النقل إسناد إدارة وتشغيل القطار الكهربائى بالعاصمة اإلداري��ة اجلديدة 
انتقالية محددة للمساعدة فى هيكلة  ولو لفترة  مل��اذا ال تستعني بخبراء أجانب  لشركة فرنسية 

مرفق السكة احلديد وتطويره بشريا وتكنولوجيا ؟ .
التعديالت حتى  الكثير من  إل��ى  الشخصية بصورته احلالية الي��زال يحتاج  األح��وال  قانون   
املثال ال  الواقع، ومنها على سبيل  أرض  امل��رأة على  تواجهها  التى  الفعلية  املشكالت  يتناسب مع 
احلصر أن قانون اخللع اليتناسب مع حالة املرأة بالنشوز استنادا إلى القاعدة الدينية، فضال عن 

عدم وجود بند يعطى املرأة احلق فى تطليق نفسها فى حال تعرضها للضرر .
أنها ال متلك  كما  ال��ت��ف��اوض،  ط���اوالت  أو على  التعنت  ف��ى  واملنطق  احل��ق  أثيوبيا ال متتلك   
القوة على هذا التعنت، لكن احلقيقة أن أثيوبيا مدفوعة ومدعومة، وتقف وراءه��ا كيانات دولية 
وإقليمية تريد اإلضرار واإليقاع مبصر، أو ابتزازها، أو تركيعها، أو تعطيل مشروعها الوطنى فى 
والتعنت  الغطرسة  أن  أمام مصر، وأعتقد  التعنت  القدرة على  وأثيوبيا ال متلك  والتقدم،  البناء 
واألحادية األثيوبية التتفق والقدرات املحدودة للدولة األثيوبية أو أشالء وشبه الدولة األثيوبية، 
لكن احلقيقة أن هناك قوى متول وتساند وتوهم أثيوبيا للمضى قدما نحو التعنت وامللء الثانى، 
وتصدير التصريحات املستفزة ملصر والسودان ما هو إال خطة ممنهجة، وشواهد تؤكد أن هناك 
كمينا أو فخا أو أمرا ما يحاك ملصر، فالتصريحات التى تصدر من اجلانب األثيوبى مثل: »بورصة 
املياه، وبنك املياه، واملياه مثل النفط، والنيل بحيرة أثيوبية« كل ذلك يدرك أبى أحمد أنها أعمال 
مستفزة، وأن املساس مبياه النيل أو حصة مصر هو عمل عدائى واضح ضد مصر وأمنها القومى، 

لذلك فالسؤال من أين ألثيوبيا كل هذه القوة لتتحدث للجميع بهذه الغطرسة وهذا التعنت ؟ .
 أيام التنسى: 3 يوليو2013 مت تعيني رئيس املحكمة الدستورية العليا املستشار عدلى منصور 
رئيسا مؤقتا ملصر بعد ثورة 30 يونيو، وهو حاصل على شهادة الليسانس من كلية احلقوق بجامعة 
القاهرة عام 1967، والتحق مبجلس الدولة عام 1970 ليتقلد عددا من املناصب حتى عني نائبا 
العرب، وكانت من  إذاع��ة صوت  افتتاح  العليا عام 1992-4 يوليو 1953  الدستورية  لرئيس املحكم 
يوليو   5  - العربية  باللغة  العربى  العالم  أقطار  جلميع  بثت  التى  املصرية  اإلذاع���ات  وأشهر  أول 
1687 اجلمعية اللكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية اجلاذبية األرضية التى توصل إليها عالم 

ال���ف���ي���زي���اء االجن���ل���ي���زى إس���ح���اق 
وف����اة   2006 ي���ول���ي���و   7   - ن���ي���وت���ن 
الروائي اللبنانى إلياس الهراوى 
ال����رئ����ي����س ال����ع����اش����ر ل���ل���ب���ن���ان ف��ى 
الفترة من 24 نوفمبر 1989 وملدة 
 24 ف��ى  والي��ت��ه  لتنتهى  أع����وام   9
مدة  انتهاء  فعند   ،1998 نوفمبر 
ال��ن��واب  رئ��اس��ت��ه اج��ت��م��ع مجلس 
تعديل  مت   1995 أك��ت��وب��ر   19 ف��ى 
والتمديد  الدستور  من   49 امل��ادة 
ث��الث  ول��ف��ت��رة  ال���ه���راوى  للرئيس 
سنوات إضافية انتهت بتاريخ 23 

نوفمبر1998.
 لألسف الشديد حسن نصر 
اهلل اخ��ت��زل لبنان ف��ى ح��زب اهلل، 
الشيعية  ال��ط��ائ��ف��ة  إل���ى  وان���ح���از 
ال��وط��ن، وحت���ول كما  لتعلو ف��وق 
قال ذات مرة إلى جندى مخلص 
ل������دى والي�������ة ال���ف���ق���ي���ه وم����رش����ده 
أكبر فى  إل��ى دور  األع��ل��ى، وسعى 
ق���درات���ه سياسيا  ي��ت��ج��اوز  ل��ب��ن��ان 
من  ه��م  واللبنانيون  وج��غ��راف��ي��ا، 
يدفعون الثمن ومعهم السوريون 
وم��الي��ني ال��ع��رب أي��ض��ا، وعليه أن 

يراجع نفسه قبل فوات األوان.
على  يرتكز  املعرفة  اقتصاد   
امل����ع����رف����ة، وامل����ع����رف����ة ت���رت���ك���ز ف��ى 
وبالتالى  التربية،  اكتسابها على 
فإن نقل أى اقتصاد من اقتصاد 
ق��ائ��م على  اق��ت��ص��اد  إل��ى  تقليدى 
امل���ع���رف���ة ي��ت��ط��ل��ب إح�������داث ن��ق��ل��ة 
وحت����ول ت���رب���وى ن��وع��ى ب����دءا من 
ونشرها،  امل��ع��رف��ة  على  احل��ص��ول 
وتوظيفها  املعرفة  بإنتاج  وم��رورا 
ونقلها وتسويقها عبر اإلنترنت، 
املعرفة،  اقتصاد  يكون  هنا  وم��ن 
وي����ص����ب����ح م���ن���ط���ل���ق���ا ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

املستدامة.
 اللهم إنى أعوذ بك من جهد 
وس����وء  ال���ش���ق���اء،  ودرك  ال����ب����الء، 
اللهم  القضاء، وشماتة األعداء. 
اكتب لى فى أيامى املقبلة فرحة 

تغير بها مجرى حياتى لألبد .



مول سيتى ستار
صاحبه وليد الصعيدى
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يتقدم 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

بنزيمة اليافطة وربزة
صاحبها وائل إبراهيم عرفة

طريق الخطاطبة بجوار الصحراوى

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

مؤسسة إسالم محمد 
الستيراد قطع غيار الدراجات

منوف - شارع الجيش

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

بنزيمة األمل 
صاحبها هشام رؤوف

طريق الخطاطبة - الصحراوى الكيلو ٨

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

مستشفي البسمة التخصصي 
جميع التخصصات واألفسام منها

بنك الدم- صيدلية – مسالك بولية – عيون ورمد – أمراض الباطنة- 

قسطرة قلب – االشعة المقطعية حضانات أطفال – تحاليل طبية 

ش عيادة- آخر سوق المحكمة – مننوف – المنوفية
ت : 0483662870 - ف : 0483662990 - م : 01061011332

Mail: ELBasmahospital@gmail.com
WeDO Our Best to Make you the Best

يتقدم 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

مطاعم الروتندا
علي استعداد تام إلقامة الحفالت واستقبال كبار 

الزوار وقيادات المحافظة
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
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