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م��ص��ر ع��ل��ى م��وع��د م��ع ت��اري��خ ج��دي��د فى 
إل��ى واق���ع لينعم  زم��ن تتحول فيه األح���ام 
امل����ص����ري����ون ف���ي���ه ب���س���ب���ل احل�����ي�����اة ال���ك���رمي���ة 
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مشروع القرن ال� 21 بكل جدارة واستحقاق 

فا مثيل له إقليميا ودوليا .
 وم�����ب�����ادرة »ح����ي����اة ك����رمي����ة« ه����ى ت��رج��م��ة 
عملية ملا يدور فى عقل الرئيس عبدالفتاح 
لألفضل  امل��ص��ري��ن  ح��ي��اة  لتغيير  السيسى 
الوطنى األعظم يوفر احلياة  املشروع  فهذا 
ال���ك���رمي���ة ألك����ث����ر م����ن 58 م���ل���ي���ون م���واط���ن 
ورمبا  جنيه  مليار   700 ال���   تقارب  مبيزانية 
ت���زي���د ومي���ت���از امل���ش���روع ب���أن���ه ف���ك���رة م��ص��ري��ة 
وي��ش��م��ل  م���ص���ري���ة   وأدوات  ب����أي����اد  وي���ن���ف���ذ 
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املصرى  الريف  تطوير  فمشروع  والعمرانية 
هو استجابة حقيقية لكل ماينشده املواطن 

ويتمناه على أرض الواقع. 
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ك��ل امل��ش��اري��ع ال��ك��ب��رى ال��ت��ى ش��ه��دت��ه��ا مصر 
ع��ب��ر ال����ق����رون امل��خ��ت��ل��ف��ة ف��ك��ل م���ش���روع ك��ان 
مي���ث���ل إض����اف����ة ب��ي��ن��م��ا ح���ي���اة ك���رمي���ة مي��ث��ل 
تغييرا حقيقيا وكاما لوجه الوطن وينقله 
بالتقدم  متمسكة  ج��دي��دة  ج��م��ه��وري��ة  إل���ى 
وال���ت���ط���ور، ك��م��ا أن���ه ي��ع��د األك���ب���ر ف���ى ال��ع��ال��م 
امل��ت��ح��دة واعتبرته  ب��ه األمم  أش����ادت  وال����ذى 
واح��دا من أفضل برامج التنمية املستدامة 
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بقلم :
رئيـس التحريـر
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لقد أحيا الرئيس السيسى بهذه املشروع القومى اآلمال 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة  مل��ئ��ات ال���ق���رى األك���ث���ر ف��ق��را خ��اص��ة فى 
الصعيد، ممن عانوا أزمانا طويلة من الفقر واملرض، وأعطى 
للمصريني ثقة  كبيرة فى مستقبل افضل لهم والبنائهم ، 
الريف املصرى من جديد وع��ودة  ق��رى  بإعادة رس��م خريطة 
ال����روح ل��ه ب��ع��د أن ظ��ل مهمال ل��س��ن��وات ط��وي��ل��ة، ف��ه��ى بحق 
التنموية بني  الفجوات  اإلنسان وسد  لبناء  القرن  »مشروع 

القرى واملراكز املستهدفة« . 
نوعية  ق��ف��زات  م��ن  م��ا تشهده مصر احلديثة  إن خالصة 
السبع  السنوات  م��دار  على  امل��ج��االت  مختلف  فى  تاريخية 
تؤكد  احلكم  مقاليد  السيسى  الرئيس  خاللها  تولى  التى 
أن هناك زعيمًا وعد شعبه وأويف، ومن هذه القفزات املشروع 
التى  كرمية«  »حياة  مبادرة  املصرى  الريف  لتنمية  القومى 
ي��ن��اي��ر 2019 على  ف��ى 2  وب��ال��ت��ح��دي��د  م��ن��ذ ع��ام��ني  انطلقت 
ف��ى مرحلته األول��ى   أس��ه��م  ال��ق��ري،   مستوى مجموعة م��ن 
وأنها  خاصة   ، القرى  بعض  فى  الفقر  معدالت  خفض  فى 
اس��ت��ه��دف��ت امل��ن��اط��ق األك���ث���ر اح��ت��ي��اج��ا ل��ل��ت��ن��م��ي��ة م���ن أج��ل 
إل��ي��ه��ا س��واء  ك��ان��ت تفتقر  ال��ت��ى  ب��ك��اف��ة اخل��دم��ات  تدعيمها 
من النواحى الصحية واالقتصادية والتعليمية، فضال عن 
حدة  وتخفيف   ، األساسية  اخلدمات  إتاحة  معدل  حتسني 
تأثيرات  )كوفيد-19( على حياة املواطنني ، وذلك كله جاء 
وفق جدول زمنى محدد يضمن االنتهاء من أهداف املبادرة 
ق��ى ت��وق��ي��ت��ات زم��ن��ي��ة م��ح��ددة ، إض��اف��ة إل���ى وج����ود اآلل��ي��ات  
قد  حت��دي��ات  أو  عقبات،  أى  على  للتغلب  ال��دوري��ة  واملتابعة 
بني  بالشراكة  تتم  أنها  عن  ، فضال  ب��أول  أوال  وحلها  تظهر 
الدولة واملجتمع املدنى ، والقطاع اخلاص، ومن هنا جاءت 
ق�����رارات ال���دول���ة امل��ص��ري��ة أن ي��ت��ح��ول امل���ش���روع إل���ى م��ش��روع 
قومى وليس على مستوى مجموعة من القرى فقط، حيث 
تستهدف املرحلة الثانية كل قرى الريف املصرى التى يعيش 
 ، م��واط��ن  م��ن نصف س��ك��ان مصر نحو 50 مليون  أك��ث��ر  بها 
املستدامة  التنمية  أه��داف  لتوطني  الدولة  جهود  يعزز  مبا 
إح��دى  ذل���ك  وي��ع��د  امل��ت��وازن��ة،  اإلقليمية  التنمية  وحت��ق��ي��ق 
الركائز األساسية  لرؤية مصر 2030، كما سيغير من منط 
حياة املصريني وسيدعم األمن القومى املصرى ألنه سيزيد 

املصريني حًبا ومتسًكا بأرضهم مصدر اخلير والتقدم.
 وال ش��ك  إن اإلش���ادات اخلارجية  خير دليل على جناح 
السياسات الداخلية ، فقد جاء تأكيد األمم املتحدة أن مبادرة 
ف��ى التخفيف م��ن اآلث���ار  السلبية   ك��رمي��ة« ساهمت  »ح��ي��اة 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس ك���ورون���ا  م��ن خ���الل حتسني 
احتياجا  األكثر  للمجتمعات  املعيشية  األوض��اع  مشروعات 
ال��ذى ساهمت فيه أيضا فى توفير فرص العمل  فى الوقت 
فضال   ، واملتوسطة  الصغيرة  امل��ش��روع��ات  تعزيز  خ��الل  م��ن 
 ، والطبية  التعليمية  املناسب واخلدمات  السكن  توفير  عن 

وتوفير مساعدات عينية للعائالت األكثر احتياجا.
ك��م��ا أش����اد ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ى ع��ل��ى ل��س��ان ال��دك��ت��ور 
النقد  للصندوق  التنفيذى  امل��دي��ر  ال��دي��ن  محيى  محمود 
التنمية املستدامة،  املتحدة لتمويل  الدولى ومبعوث األمم 
ب��امل��ش��روع ال��ق��وم��ى م���ب���ادرة »ح���ي���اة ك���رمي���ة« ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ري��ف 
املصري،  حينما أشار إلى أن األمم املتحدة تعتبر هذه املبادرة 

فى حياة 
الشعوب أيام ال 

تنسى وأوقات 
ال تتكرر كثيرًا 
، ومبرور الوقت 

تصبح هذه األيام 
وتلك األوقات 

أيقونة كفاح 
ونضال ، لذا ال 

يختلف أثنان مما 
يعشقون املحروسة 

عن أن مبادرة 
»حياة كرمية« التى 

أطلقها الرئيس 
عبد الفتاح 

السيسى تعكس 
قوة اجلمهورية 

اجلديدة القائمة 
على احترام 

اإلنسان وتوفر 
له العدالة 

االجتماعية فى 
كافة اخلدمات 

واملجاالت، وتعد 
نقلة حضارية 

كبيرة فى تاريخ 
مصر احلديث، 

وتسهم فى تغيير 
وتطوير أوجه 

احلياة االقتصادية 
واالجتماعية 

داخل 4584 
قرية فى الريف 

املصرى فى 
جميع املحافظات 

بسواعد املصريني 
بتكلفة 700 
مليار جنيه، 

واالرتقاء باملستوى 
االجتماعى 

والصحى 
والتعليمى 

واالقتصادى 
والسكنى لتلك 
القرى، وكذلك 

القضاء على 
الفقر، فضال 

عن االستثمار 
فى تنمية وبناء 
اإلنسان املصري.

»حياة كريمة«..
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املستدامة  التنمية  برامج  تطبيق  مم��ارس��ات  أفضل  من  واح��دة 
حول العالم.

األمم  أن  ال��دول��ي،  النقد  لصندوق  التنفيذى  امل��دي��ر  وأوض���ح 
امل��ت��ح��دة ع��ن��دم��ا ت��ق��وم ب��ه��ذا االخ��ت��ي��ار ف��ه��ى ت��س��ت��خ��دم املعايير 
الدولية والتى يأتى فى مقدمتها مراعاة جميع قواعد التنمية 
فى  امل��دق��ع  الفقر  وخ��اص��ة  الفقر،  مكافحة  وأهمها  املستدامة 
بالدنا كما تراعى أيضا تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع وخاصة 
الفئات األضعف فى مجتمعاتنا مثل النساء واألطفال، يضاف 
نوعية احلياة سواء  بتقوية  يرتبط  ما  بكل  االهتمام  ذل��ك  إل��ى 
فى القرى أو املدن واألحياء الصغيرة، وفقا لهذه املعايير قامت 
األمم امل��ت��ح��دة ب��اخ��ت��ي��ار ه���ذه امل���ب���ادرة ض��م��ن أف��ض��ل امل��م��ارس��ات 
خاصة أنها تتم طبقا جلدول زمنى محدد يبدأ من 2019 حتى 
2024، مشددا على أن  هذه املبادرة تتيح فرص االرتقاء مبستوى 
حياة أهلها وبالتالى تستمر معدالت النمو األكثر شموال واألكثر 

تأثيرا على عموم الناس.
  وأخيرا ...

مع  موعد  على  ستكون  املصرية  القرية 
فى  ومختلفة  ج��دي��دة  وب��داي��ة  ال��س��ع��ادة 
واالجتماعية  الصحية  القطاعات  كافة 
كرمية«  »حياة  مبادرة  ألن  واالقتصادية، 
تعتبر مبثابة إعادة احلياة ألكثر من نصف 

اإلنعاش  مرحلة  دخلوا  أن  بعد  مصر  سكان 
الرئيس  وإط��الق  احلياة،  فى  األمل  وفقدوا 
 2021 يوليو   15 فى  املبادرة  لهذه  السيسى 
على  س��واء  نسيانه  الصعب  م��ن  ي��وم��ًا  ك��ان 
حينما   ، املختلفة  الدولة  وأجهزة  املصريني 
قوية  كلمات  فى  السيسى  الرئيس  أعلن 
احتفالية  خ���الل  خ��ط��اب��ه  ف��ى  وح��اس��م��ة 
»حياة كرمية قائال: »مستعينا باهلل .. واثقًا 
بقدرات وطننا الغالى .. مؤمنا بإرادة شعبنا 
ويقينا   .. التحديات  مواجهة  فى  العظيم 
الكرمية  احلياة  يستحق  الشعب   هذا  بأن 
التى تليق مبا قدم من تضحيات ، وما واجهه 
لتظل  صعوبات  من  حتمل  وما  حتديات  من 

مصرنا عزيزة أبية.
وسنة  مضيئة  عالمة  كرمية«  »حياة  إن 
ودائما   .. املصرية  األمة  مسيرة  فى  حسنة 
بقوة وإرادة شعبها .. حتيا مصر .. حتيا مصر 

.. حتيا مصر. 

نقلة حضارية فى تاريخ مصر الحديث
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سعفان وعوض يوقعان بروتوكوال  لمد الحماية االجتماعية 
والتكامل في نظم المعلومات

 القوي العاملة والتأمينات االجتماعية تحققان حلم الرئيس 
السيسي بإطالق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

ت��وق��ي��ع  إن   : ال���ع���ام���ل���ة  ال����ق����وي  وق�������ال وزي�������ر 
ن���وع���ه وي��ح��ق��ق  ال���ب���روت���وك���ول ي��ع��ت��ب��ر األول م���ن 
منظومة  بإيجاد  املنتظمة  غير  للعمالة  طفرة 
لتوجيهات  تنفيذا  تأمينيا  لرعايتها  متكاملة 
ع����ن  تسجيلها  ف���ض���ا  ال���س���ي���اس���ي���ة،  ال����ق����ي����ادة 
الصحية  الرعاية  أوج��ه  كافة  لتقدمي  وحصرها 
بسيط  يقدم  ك��ج��زء  وذل���ك   ، لها  واالجتماعية 
لهؤالء العمال جزاء ملا يقدموه من جهد وعرق 

من أجل بناء وطنهم ورفعته.
وأش��ار وزي��ر القوي العاملة إل��ي أن��ه مت البدء 
ألف   11 على  االجتماعي  التأمني  إج����راءات  يف 
شهادات  جميعا  منحهم  مت  منتظم   غير  عامل 
املهارة وترخيص مزاولة احلرفة  قياس مستوى 

التأمني  لبدء  القومي  الرقم  بطاقات  وإثباتها 
وس���داد   ،  2021 ي��ول��ي��و  أول  م��ن  اع��ت��ب��ارا  عليهم 

اشتراكه التأمينية .
ج��م��ال  ال���ل���واء  ق���دم  االج��ت��م��اع  ويف مستهل  
ع���وض رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��وزي��ر 
العاملة، على جهوده وتفانيه فى خدمة  القوى 
ورع����اي����ة ال���ع���م���ال���ة ب��ش��ك��ل ع�����ام وال���ع���م���ال���ة غ��ي��ر 
املنتظمة بشكل خاص، وحرصه على حقوقهم، 
وت��ق��دمي ك��ل امل��س��اع��دة وال���دع���م ل��ه��م، م��ؤك��دا أن 
عملية التسجيل واحلصر التي تقوم بها الوزارة 
ومع   ، السهل  ب��األم��ر  ليست  ال��واق��ع  أرض  على 
إليه  كنا نسعى  ال��وص��ول ألداء مرضى  ذل��ك مت 
لنحقق به اخلير للعمال، مشددا على أن الدولة 

املصرية لن تتخلى عن أبنائها.
وأض������اف رئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة أن����ه ي���رح���ب ب��ت��ب��ادل 
ال��ط��رف��ني لشمولهم  ب���ني  ال��ب��ي��ان��ات  امل��ع��ل��وم��ات 

جميعا بالتغطية التأمينية املنشودة.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال وزي����ر ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة : إن 
 100 م��ن  أكثر  وتسجيل  حصر  بحمات  ال���وزارة 
ألف عامل غير منتظم  حتي اآلن علي مستوي 
عدد من املشروعات القومية باملحافظات ، خال 
ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة وي��ش��م��ل احل���ص���ر وال��ت��س��ج��ي��ل 
مبستوى  شهادة  العامل  ومنح  البيانات  تدقيق 
مهارته وترخيص مزاولة احلرفة ، وكذلك إثبات 
ت��ش��ارك  ح��ي��ث   ، ال��ق��وم��ي  ال��رق��م  ببطاقة  مهنته 
 ، املدنية  يف ح��م��ات احل��ص��ر مصلحة األح���وال 

يف إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة املصرية  بشكل عام والعمالة غير املنتظمة بشكل 
خاص وقع وزير القوي العاملة محمد سعفان ، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمني 

االجتماعي بروتوكول تعاون بني وزارة القوي العاملة والهيئة ملد احلماية االجتماعية للعمالة 
غير املنتظمة والتكامل يف نظم املعلومات تنفيذا ملبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي 

تهدف إلي حماية ورعاية العمالة املنتظمة، وغير املنتظمة بكافة فئاتها ، وتنفيذا لتوجيهاته 
يف تعظيم التعاون والتكاتف بني مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى األخص توفير 

العمل الالئق ، والعمل على دمج العاملني باالقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي ، ومد 
احلماية االجتماعية لتشمل كافة فئات العاملني، ومنها العمالة غير املنتظمة.
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ومتنح العامل كل ذلك مجانا ، ويف مواقع العمل 
دون احلاجة إلي االنتقال إلي أى جهة ، وبذلك 
تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة يف مصلحة 

األحوال املدنية بوزارة الداخلية .
بأهمية  العمال  توعية  ض���رورة  سعفان  وأك��د 
وحتفيزهم  االجتماعي  التأمني  فى  االش��ت��راك 
ع��ل��ى ذل���ك وال��ق��ي��ام ب��ب��رام��ج ت��وع��وي��ة وتعريفية 
مع  بالتنسيق  وذل��ك  التأمينى  النظام  ملميزات 
الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على املنشآت 
من  والتحقق  العمل  ق��ان��ون  ب��أح��ك��ام  املخاطبة 
ال��ت��غ��ط��ي��ة ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة ع���ل���ى ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني 

وموافاة الهيئة بذلك.
وأض������اف  ال����وزي����ر أن����ه مب���وج���ب ال���ب���روت���وك���ول 
القوي  وزارة  ب��ني  والتكامل  ال��ت��ع��اون  يتم  س��وف 

االجتماعي  للتأمني  القومية  والهيئة  العاملة 
وغير  املنتظمة  العمالة  بيانات   قواعد  لتبادل 
التنفيذية  ال��وس��ائ��ل  على  واالت��ف��اق   ، املنتظمة 
ملد احلماية االجتماعية بكافة فئاتها، وحتقيق 
اإللكتروني  والربط  الرقمي  والتكامل  التعاون 
ألحكام  األمثل  التنفيذ  يعزز  مبا  الطرفني  بني 
ال��ت��أم��ي��ن��ات االجتماعية  ال��ع��م��ل وق��ان��ون  ق��ان��ون 

واملعاشات .
االستفادة  تعظيم  ع��ن  ع��وض  جمال  وكشف 
القوي  وزارة  ل��دى  امل��ت��اح��ة  البيانات  ق��واع��د  م��ن 
االجتماعي،  للتأمني  القومية  والهيئة  العاملة 
واستخدامها من أجل ضمان التغطية التأمينية 
ل��ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني ب��امل��ن��ش��آت امل��خ��اط��ب��ة ب��أح��ك��ام 
عليها  ال���ازم  التفتيش  وإج����راء  العمل   ق��ان��ون 

وتبادل املعلومات والتقارير بني الطرفني يف هذا 
للعمالة غير  االجتماعية  الشأن، ومد احلماية 
املنتظمة من خال التأمني االجتماعي عليهم 
وإصابة  وال��وف��اة  والعجز  الشيخوخة  تأمني  يف 
البيانات  قواعد  من  االستفادة  العمل،وتعظيم 
باملنشآت  يتعلق  ف��ي��م��ا  ال��ط��رف��ني  ل���دى  امل��ت��اح��ة 
رق��م 156 لسنة  ال��ق��ان��ون  وف��ق��ًا ألح��ك��ام  املتعثرة 
2002 والئحته التنفيذية بشأن  صندوق إعانات 

الطوارئ للعمال. 
القوي  وزي��ر  أه��دى  البروتوكول  توقيع  وعقب 
رئيس  ع��وض  جمال  ال���وزارة  للواء  درع  العاملة 
الهيئة  على اجلهود التي بذلت يف سبيل  إمتام 
توقيع البروتوكول من أجل التأمني على العمال 

غير املنتظمة.
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 واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، 
ج����والت����ه امل���ي���دان���ي���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات ، ب���زي���ارة 
ملحافظة الشرقية، حيث شارك يف االجتماع 
ال������دوري مل��ج��ل��س ج��ام��ع��ة ال���زق���ازي���ق ب��رئ��اس��ة 
ال���دك���ت���ور ع��ث��م��ان ش���ع���ان رئ���ي���س اجل��ام��ع��ة، 
ب��ح��ض��ور ال���دك���ت���ورة غ����ادة ش��اك��ر ن��ائ��ب رئ��ي��س 
اجل��ام��ع��ة ل��ش��ئ��ون خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وت��ن��م��ي��ة 
رئيس  نائب  حسني  عاطف  والدكتور  البيئة، 
اجلامعة لشئون التعليم والطاب ،  والدكتور 
خ���ال���د ال����درن����دل����ي  ن���ائ���ب رئ���ي���س اجل��ام��ع��ة 
الكليات،  عمداء  عن  فضا  العليا  للدراسات 

وعدد من وكاء الكليات.
يف م��س��ت��ه��ل ف���ع���ال���ي���ات اج���ت���م���اع م��ج��ل��س 
رئيس  شعان  عثمان  الدكتور  ق��دم  اجلامعة 
اجلامعة التهنئة للقيادة السياسية مبناسبة 
 ٦٩ الذكرى  ومبناسبة  املبارك  األضحى  عيد 
فاصلة  نقطة  تعد  التي  املجيدة  يوليو  لثورة 
يف تاريخ مصر والتي عملت على إرساء قواعد 
ال��ع��دال��ة وامل���س���اواة داع��ي��ا امل��ول��ى ع��ز وج���ل أن 
يدمي على مصر االستقرار والرخاء ، كما قدم 
التحية للوزير حلرصه الدائم على التواجد 
يف امل���ج���ل���س، ون���ش���اط���ه امل��س��ت��م��ر يف خ��دم��ة 

ال���ع���م���ال، ك��م��ا وج����ه ال��ت��ح��ي��ة أي���ض���ا ل��ع��م��داء 
ووكاء الكليات واحلضور .

 م����ن ج���ان���ب���ه ق�����دم وزي������ر ال����ق����وى ال��ع��ام��ل��ة 
ج��ام��ع��ة  إدارة  م���ج���ل���س  ألع����ض����اء  ال���ت���ه���ن���ئ���ة 
الزقازيق برئاسة الدكتور شعان   ، مبناسبة 

عيد األضحى املبارك وثورة يوليو املجيدة.
ب����ه وزارة  ال����وزي����ر م����ا ق���ام���ت  واس����ت����ع����رض 
مع  تعاون  بروتوكول  العاملة  بتوقيع  القوي 
احلماية  مل��د  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��أم��ي��ن��ات  هيئة 
االجتماعية للعمالة غير املنتظمة مشيرا إلى 
أن االهتمام بهذه الفئة ليس وليد اللحظة، 
ال��وزارة وسعينا إليجاد  ولكن جاء منذ تولي 
ال��ازم��ة  ال��رع��اي��ة  لتوفير  متكاملة  منظومة 
الرئيس  أن  مبادرة  إل��ي  مشيرا  الفئة،  لهذه 
السيسي لصرف منحة  ٥٠٠ جنيه لكل عامل 

على 3 دفعات  بإجمالي 1٥٠٠  جنيه .
وأع����رب ال���وزي���ر ع��ن أم��ل��ه يف ال���وص���ول إل��ى 
ال��ت��أم��ني ع��ل��ى ن��س��ب��ة 1٠% م���ن ال��ع��م��ال��ة غير 
ي��ق��رب من  م���ا  أى   ، ب��ن��ه��اي��ة 2٠21  امل��ن��ت��ظ��م��ة 

مليون عامل .
وحت�����دث ال���وزي���ر ع���ن م��ن��ظ��وم��ة امل��خ��ل��ف��ات 
ال��ت��ي ت���ؤرق ال��دول��ة امل��ص��ري��ة م��ح��ف��زا أع��ض��اء 

امل��ج��ل��س ع��ل��ى ال���وص���ول إل����ى دراس�����ة علمية 
مي��ك��ن م��ن خ��ال��ه��ا اس��ت��غ��ال ت��ل��ك املنظومة 
أنه  ، موضحا  فى توفير فرص عمل للشباب 
ميكن عمل توعية للشباب بإمكانية احلصول 
ع��ل��ى ال���س���ي���ارات ال���ت���ي ت��ن��ق��ل امل��خ��ل��ف��ات من 
ودراس��ة  بالتقسيط،  االجتماعى  ناصر  بنك 
التكلفة املتوقعة والرسوم التي ميكن جمعها 
امل��ن��ازل، ودراس���ة عمليات الفرز  م��ن أص��ح��اب 
وال���ت���دوي���ر دراس�����ة ع��ل��م��ي��ة ل��ل��وص��ول ألف��ض��ل 

النتائج.
من  ك���ل  ش���ع���ان،  ال���وزي���ر  والدكتور  وك�����رم 
ال��دك��ت��ورة غ���ادة ش��اك��ر ن��ائ��ب رئ��ي��س اجلامعة 
الستار  عبد  أحمد  والدكتور   ، البيئة  لشئون 
أمني عام اجلامعة ، أعضاء املجلس لبلوغهم 

سن املعاش.
الزمنية  اجلامعة  اخلطة  رئيس  ون��اق��ش 
ل����ب����دء ال�����ع�����ام ال������دراس������ي اجل�����دي�����د، م���ؤك���دا 
ض������رورة االه���ت���م���ام ب��ص��ي��ان��ة امل��ب��ان��ي خ��اص��ة 
م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب������ذوي االح���ت���ي���اج���ات اخل���اص���ة، 
وكيفية وصولهم إلى مقاعدهم وتلبية كافة 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ل��ق��ي  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

بالكفاءة املطلوبة.

سعفان من جامعة الزقازيق: نأمل التأمين علي 
مليون عامل غير منتظم بنهاية العام الحالي
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وزير القوى العاملة فى االجتماع األسبوعى مع  قيادات  الوزارة:
المتابعة  اللحظية من اإلدارات المركزية لنظيرتها بالمديريات

ووج�����������ه ال��������وزي��������ر ب���امل���ت���اب���ع���ة 
اإلدارات  ق���ب���ل  م�����ن  ال���ل���ح���ظ���ي���ة 
اإلدارات  م��ن  لنظيرتها  امل��رك��زي��ة 
مب�����دي�����ري�����ات ال������ق������وى ال���ع���ام���ل���ة 
باملحافظات ، والعمل على سرعة 
إنهاء األعمال اخلاصة بالتحول 
ال����رق����م����ى ل����ك����اف����ة أع�����م�����ال ت��ل��ك 

اإلدارات .
ال���وزي���ر ض�����رورة تطبيق  وأك����د 
منظومة عمل متجددة ومبتكرة 
اإلدارات  أع����م����ال  ي���خ���ص  ف��ي��م��ا 
ت��رك��ي��زه��ا على  ، ينصب  امل��رك��زي��ة 
تضيف  التى  املستحدثة  األفكار 
للعمل وتعطى سرعة فى تنفيذه 
، وتسهل على املواطنني احلصول 

على اخلدمات .
ك���م���ا وج������ه ال������وزي������ر ب����ض����رورة 

ال��������وق��������وف ع�����ل�����ى اح����ت����ي����اج����ات 
م������دي������ري������ات ال������ق������وى ال���ع���ام���ل���ة 
البنية  ، م��ن ح��ي��ث  ب��امل��ح��اف��ظ��ات 
احلاسب  وأج��ه��زة  التكنولوجية 
اآللى ، التى تساعد على التحول 
وتتيح   ، املديريات  لتلك  الرقمى 

الرقمنة لكافة أعمال الوزارة.
ال���وزي���ر ، م��وق��ف مبنى  وت���اب���ع 
ال�������وزارة ف���ى ال��ع��اص��م��ة اإلداري�����ة 
اجل���دي���دة ، ون��س��ب االن��ت��ه��اء من 
أعماله ، فضا عن أعمال برمجة 
خدمات تراخيص عمل األجانب 
العمل فى  ل��أج��ان��ب  يتيح  ، مب��ا 

ظل القانون ويحمى الشركة من 
ال���وق���وع ف��ى امل��خ��ال��ف��ات ، وي��ث��رى 
باالستفادة  اإلن��ت��اج��ي��ة  العملية 

من الكفاءات وذوى اخلبرة .
وق�����دم ال���وزي���ر ال��ش��ك��ر ل�����إدارة 
امل��رك��زي��ة ل��ل��م��وارد ال��ب��ش��ري��ة على 
املجهود املبذول فى إعداد قاعدة 
بالديوان  العاملني  كافة  بيانات 
وامل���دي���ري���ات ، واالن���ت���ه���اء م��ن��ه��ا ، 
للتدريب  العامة  اإلدارة  موجهًا 
على  بالعمل   ، ب���ال���وزارة  اإلدارى 
حت����دي����د م���س���ت���وي���ات امل���وظ���ف���ني 
امل��ه��اري��ة ، وت���زوي���ده���م ب���ال���دورات 

وتصميم  لهم  الازمة  التدريبية 
ب��رام��ج ج��دي��دة ، إلع���داد وجتهيز 
ال������ق������ي������ادات اجل������دي������دة ل��ل��ع��م��ل 
ب���امل���ن���اص���ب ال����ق����ي����ادي����ة ل�����ل�����وزارة 

واملديريات .
ك���م���ا مت اس����ت����ع����راض م���وق���ف 
امل������دي������ري������ات م������ن ال����ع����م����ل ع��ل��ى 
اجلديدة  اإللكترونية  املنظومة 
، م�����ع اس���ت���ك���م���ال أع�����م�����ال ت��ل��ك 
امل���دي���ري���ات خ���ال ال��ث��اث��ة أش��ه��ر 
ال����ق����ادم����ة ل���ل���وص���ول ل��ل��ت��ش��غ��ي��ل 
ل��ك��ل اخل���دم���ات املقدمة  ال��ك��ام��ل 

بها .

االستمرار فى تطوير منظومة العمل لسرعة 
تنفيذه وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات  

عقد وزير القوى العاملة محمد 
سعفان اجتماعه األسبوعى 

مع قيادات ورؤساء اإلدارات 
املركزية بديوان عام الوزارة ، فى 

إطار االجتماعات الدورية التى 
يعقدها الوزير أسبوعيا ملتابعة 

ملفات عمل الوزارة  خاصة ملفى 
االنتقال للعاصمة اإلدارية 
اجلديدة ، ومتابعة تطبيق 

اإلجراءات  االحترازية  للوقاية 
من انتشار فيروس كورونا 

املستجد بالوزارة ومديريات 
القوى العاملة باملحافظات .
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أط���ل���ق وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة محمد 
س��ع��ف��ان، وم��ح��اف��ظ س��وه��اج ال��ل��واء ط��ارق 
ال��ف��ق��ى ف��ع��ال��ي��ات أول ت���دري���ب م��ه��ن��ى من 
نوعه فى مجال الفندقة الشاملة مجانا 
ب��ص��ع��ي��د م��ص��ر ل��ل��ش��ب��اب وال��ف��ت��ي��ات على 
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 
واالس���ت���ق���ب���ال وخ���دم���ة ال���غ���رف وامل��غ��س��ل��ة 
والكي، مبركز التدريب املهنى بحى الكوثر 
بسوهاج،  العاملة  ال��ق��وى  ملديرية  التابع 
ضمن املشروع الوطنى للنهوض مبهارات 
وذلك  مهنتك«،  أس��اس  »مهارتك  الشباب 
ال��ق��وى  وزارة  ب���ن  ال���ت���ع���اون  ث���م���رة  ن���ت���اج 
ال��ع��ام��ل��ة، وب��رن��ام��ج األغ���ذي���ة ال��ع��امل��ى فى 
إطار مذكرة التفاهم املوقعة بن اجلانبن 
ب��ه��دف مت��ك��ن ال��ش��ب��اب وزي�����ادة م��ه��ارت��ه��م 
العمل  لسوق  االنضمام  من  ميكنهم  مما 
هذه  أنشطة  بتمويل  ويقوم  ومتطلباته. 
امل��ب��ادرة ب��رن��ام��ج م��ب��ادل��ة ال��دي��ون املصرية 

اإليطالية مبحافظة األقصر.  
وق����ال ال���وزي���ر : إن ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
األول������ى ت��ض��م 20 م���ت���درًب���ا م���ن ال��ش��ب��اب، 
ب���ن 18 و 28  ت����ت����راوح أع���م���اره���م  ال���ذي���ن 
أو  ع��ال  عاًما من احلاصلن على  مؤهل 
متوسط م��ن ق��رى م��ب��ادرة »ح��ي��اة كرمية«، 
م���ش���ي���را إل�����ى أن م�����دة ت����دري����ب ال��ف��ن��دق��ة 
مبركز  منها  أرب��ع��ة  أس��اب��ي��ع  س��ت��ة  تستمر 
ت���دري���ب ال���ك���وث���ر ال���ت���اب���ع مل���دي���ري���ة ال��ق��وى 
العاملة بسوهاج وأسبوعن عمليا بفندق 

الهيلتون باألقصر.

وأوضح وزير القوى العاملة أن التعاون 
مع فندق هيلتون األقصر لتنفيذ تدريب 
الفندقة الشاملة يهدف الى زيادة فرص 
العمل فى قطاع السياحة، باعتباره أحد 
وظائف  توفر  التى  الرئيسية  القطاعات 
فى بعض محافظات الصعيد التى تخدم 
 ، امل���دن السياحية مثل األق��ص��ر، وأس���وان 
والغردقة ومناطق البحر األحمر وغيرها. 
وأك��د محمد سعفان، أن ال���وزارة  تولى 
أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة ب��ت��ط��وي��ر م���راك���ز ال��ت��دري��ب 
التدريب  وط��رق  مناهج  وحتديث  املهنى، 
التحول  مل��واك��ب��ة  بها  التكنولوجيا  ودم���ج 
ال��رق��م��ى ل��ل��دول��ة امل��ص��ري��ة،  م��ش��ددا على 
القطاع  م��ع  ش��راك��ات  خلق  على  حرصها 
اخلاص فى هذا الصدد«، مثمنًا الشراكة 
مع برنامج األغذية العاملى متطلعا ملزيد 
ال��ش��ب��اب وتنمية  م���ن اإلجن�������ازات إلف�����ادة 

مهاراتهم. 
من جانبها أعربت دراجيتسيا باجفيك 
ألب القائم بأعمال مدير برنامج األغذية 
العاملى فى مصر عن فخرها بتأييد وزارة 
املخطط  األنشطة  لهذه  العاملة  ال��ق��وى 
ل���ه���ا ك����م����ب����ادرة وط���ن���ي���ة ج����دي����دة ل��ت��ع��زي��ز 
، فضال  امل��ص��رى  للشباب  املهنية  امل��ه��ارات 
عن  دعم برنامج مبادلة الديون املصرية 
امل����ب����ادرة ف���ى محافظة  ل��ه��ذه  اإلي��ط��ال��ي��ة 
األغذية  برنامج  حرص  مؤكدة   ، األقصر 
العاملى الدائم على تقدمي كل سبل الدعم 
ل��ل��ب��رام��ج وامل����ش����روع����ات ال���ت���ى ت���ق���وم بها 

الوزارة .

فى إطار املشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي
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.. وتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان،  واللواء طارق الفقى 
األغذية  برنامج  مدير  آل��ب  باجفيك  ودراجيستا  س��وه��اج،   محافظ 
العاملى وفلوريان جورل مدير فندق هيلتون األقصر ورش وأقسام مركز 
التدريب املهنى بحى الكوثر بسوهاج، بحضور أحمد سامى القاضى 
إسحق  رش��ا  والنائب  املديرية،  مدير  زي��د  أب��و  وهشام   ، املحافظ  نائب 

عضو مجلس الشيوخ،  ودعاء عرفة مسئولة البرنامج باملركز . 
وتفقد الوزير أقسام املطبخ، وقسم املغسلة وغرفة التدريب النظري، 
واخلدمات السياحية والغرفة الفندقية املجهزة املعدة داخل الورشة، 
وأكد ضرورة استمرارية تلك الدورات بشكل مستمر حتى بعد انتهاء 
الدورات املخطط لها، مع عمل استبيان آلراء املتدربن حول إيجابيات 
وسلبيات الدورة لتدعيمها مبا يراه الشباب مالئما وأكثر احتياجا فى 

تلك الدورات.
أبوزيد  الدكتور هشام  الوزير واملحافظ لشرح مفصل من  واستمع 
مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج عن املركز الذى تبلغ مساحته 
3000 متر  وأنشئ عام 2010  ومت تطويره كامالً فى عام 2018 بتكلفة 
2.1 مليون جنيه ، ومت بناء الدور الثانى ، وإضافة ورش جديدة بتكلفة 
1.5 مليون جنيه ، ويضم املركز ورش  : التدريب الفندق التى تشمل 
املطبخ ، واالغذية والعصائر ، واالستقبال ، غرفة نوم ، مطعم ، جناح 
ل��إق��ام��ة ، ق��اع��ة ت��دري��ب ن��ظ��رى ، ومعمل امل��س��اح��ة ، وورش���ة اخلياطة 
وال��ت��ف��ص��ي��ل ، ص��ي��ان��ة امل��ح��م��ول وال�����دش، ص��ي��ان��ة األج���ه���زة امل��ن��زل��ي��ة ،  

والسباكة الصحية. ،ورش التشييد والبناء ، والتركيبات الكهربائية.
وأض����اف م��دي��ر امل��دي��ري��ة أن���ه ف��ى ال��ع��ام امل��اض��ى مت تنفيذ 13 دورة 

تدريبية فى املركز فى كافة املجاالت التى يحتاجها سوق العمل.
وشدد الوزير على ضرورة االستفادة من كافة الورش وعقد الدورات 
مع  بالتنسيق  املهنى  للتدريب  املركزية  اإلدارة  مكلفا  بها،  التدريبية 

املديرية لرفع كفاءة بعض الورش وإدخال ورش جديدة مزودة بأحدث 
اآلالت الالزمة للتدريب.

ك��م��ا أص����در ال���وزي���ر ت��ك��ل��ي��ف��ات مل��دي��ر امل��دي��ري��ة وم��س��ئ��ول��ى ال��ت��دري��ب 
بضرورة إدخال وسائل التكنولوجيا احلديثة فى التدريبات فى العام 
أربع ورش بالتقنيات احلديثة بالتنسيق  اجلديد خاصة بعد جتهيز 
مع برنامج األغذية العاملى باألجهزة من شاشات عرض وتابلت مزود 
تكنولوجيا  دورة  من  االستفادة  عن  فضال  السرعة،  فائق  باإلنترنت 
املعلومات واالتصاالت التى استفاد منها 20 من مدربى وكوادر مراكز 
التدريب املهنى الثالثة  التابعة للمديرية على تكنولوجيا املعلومات 
برنامج  م��ع  بالتعاون  احلديثة  بالتكنولوجيا  وربطها  واالت��ص��االت 

األغذية العاملى .
ووجه الوزير رسالة للمتدربن، حيث شدد على ضرورة االستمرار 
فى العمل فى تلك املهن، واالستفادة من التدريب املقام، ووعد الشباب 
من املتدربن من اجلنسن بتوفير فرص عمل فى القطاع السياحى 
واح��د  ف��ى مكان  وليس  امل��وج��ودة على مستوى اجلمهورية  وال��ف��ن��ادق 

فقط. 
وأوضح الوزير ضرورة إدخال اللغات األجنبية فى مناهج التدريب 
ال��ف��ن��دق��ي، ب��ح��ي��ث ي��ت��ع��ل��م امل���ت���درب���ن أس���اس���ي���ات اخل���دم���ة ال��ف��ن��دق��ي��ة 
املعتمدة  االتيكيت  وأساليب  واملعدات  واحل��االت  الوجبات  ومسميات 

فى الفنادق العاملية.
وأشار الوزير إلى ضرورة اإلخالص فى أداء األعمال وحتمل املسئولية 
من جانب املتدربن، وإتقان العمل الذى يختار العمل فيه أى تخصص 
من التخصصات الفندقية، خاصة أن مهنة الفندقة عليها الكثير من 
القاهرة وخارجها، مبا يستلزم  داخ��ل  الفنادق  العديد من  الطلب من 

معه االهتمام بتوفير العمالة املدربة لتلك اجلهات.

.. ويتفقدان ورش مركز التدريب المهنى بحى الكوثر بسوهاج
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..ويشهدان  التدريب العملى للتدريب الفندقى

..وش�����ه�����د وزي������ر ال����ق����وى ال��ع��ام��ل��ة 
، وم��ح��اف��ظ س��وه��اج  محمد س��ع��ف��ان 
ال����ل����واء ط�����ارق ال���ف���ق���ي، ودراج��ي��س��ت��ا 
مدير  بأعمال  القائم  آل��ب  باجفيك 
ب���رن���ام���ج األغ����ذي����ة ال���ع���امل���ى مب��ص��ر ، 
وف���ل���وري���ان ج�����ورل م���دي���ر ع����ام ف��ن��دق 
ه��ي��ل��ت��ون األق���ص���ر، ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
ال���ت���دري���ب���ي���ة ف�����ى م����ج����ال ال���ف���ن���دق���ة 
الشاملة داخل أقسام التدريب األربعة 
امل���ط���ب���خ ،وال����ع����ص����ائ����ر، وامل����ش����روب����ات 

،وخدمة الغرف ، واالستقبال.
 واس��ت��م��ع ال���وزي���ر ل��ش��رح امل��درب��ن 
املنهج  داخل كل قسم ومدى مالءمة 
املعد من قبل شركاء التدريب الثالثة 
فى  مم��ث��ل��ة  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  وزارة   :
 ، امل��ه��ن��ى  ل��ل��ت��دري��ب  امل���رك���زي���ة  اإلدارة 
وب���رن���ام���ج األغ���ذي���ة ال���ع���امل���ي، وف��ن��دق 
الهيلتون مع التدريب العملى داخل 

أقسام التدريب. 
وأبدى الوزير إعجابه بالتجهيزات 
داخل الورش  ووفرة اآلالت واألجهزة 
امل��واد  ع��ن  ، فضال  للتدريب  ال��الزم��ة 
اخل����������ام  م�����ن امل���ت���ط���ل���ب���ات ال�����الزم�����ة 
ل��ل��ت��دري��ب، م���ش���ددا ع��ل��ى ض�����رورة أن 
متوافقة  واملشروبات  األطعمة  تكون 
ال��غ��ذاء وصحية  س��الم��ة  م��ع معايير 
وتوافر معايير  وآمنة وبجودة عالية، 
ال���س���الم���ة وال���ص���ح���ة امل��ه��ن��ي��ة داخ����ل 
التدريب حرصا على سالمة العنصر 

البشرى فى أثناء التدريب .

16
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..ويلتقيان  متدربى الفندقة الشاملة  بمركز تدريب الكوثر  

، ومحافظ سوهاج اللواء طارق  .. وعقد وزير القوى العاملة محمد 
الفقى ، ودراجيستا باجفيك آلب القائم بأعمال مدير برنامج األغذية 
العاملي،  وفلوريان جورل مدير عام فندق هيلتون األقصر لقاء مبتدربى 
املحافظ  نائب  بحضور  باملركز،  االجتماعات  بقاعة  الشاملة  الفندقة 
العاملة  القوى  وزارة  وكيل  امل��وج��ود  عبد  وأم��ال   ، القاضى  سامى  أحمد 
للعالقات الدولية، وأمين قطامش وكيل الوزارة للتدريب ، والدكتور هشام 

أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج.
من  الشباب  م��ن  للمتدربن  رس��ال��ة  كلمته  مستهل  ف��ى  ال��وزي��ر  ووج���ه 
اجلنسن،  قائال: إن ما مت فى هذا البرنامج التدريبى ليس مجهود جهة 
ومل��دة عام  أكثر من جهة،  والتعاون بن  وإمن��ا هو باالشتراك  أخ��رى  دون 
كامل، لوضع خطة لتنفيذ ومراجعة مراحله للوصول للنتائج احلالية 
فى  عملكم  أماكن  متثل  التى  الصورة  فأنتم  مستهدف،  هو  ما  وحتقيق 

املستقبل . 
وقدم الوزير الشكر والتقدير لإدارة املركزية للتدريب املهنى واإلدارة 
وب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة العاملى على  ب���ال���وزارة،  امل��رك��زي��ة للعالقات اخل��ارج��ي��ة 

املجهود املقدم منهم إلجناح ذلك التدريب. 
وش���دد ال��وزي��ر ع��ل��ى ض����رورة اس��ت��م��راري��ة ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج وزي����ادة أع���داد 
املتدربن والدورات، وزيادة عدد الورش لتوفير حياة كرمية ألبناء سوهاج 

مثلما يرى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل املبادرات. 
القوى  بوزير  الفقى محافظ سوهاج  اللواء ط��ارق  رح��ب  وم��ن جانبه 
العاملة مقدما له الشكر على مجهودات الوزارة فى تدريب أبناء سوهاج 
املنتظمة  غير  للعمالة  ق��دم  ال��ذى  الكبير  الدعم  عن  فضال  وتشغيلهم، 

خالل جائحة كورونا, 
كما رحب مبسئولى برنامج األغذية العاملي، مشيرا إلى أن املحافظة 
ب��ك��اف��ة أج��ه��زت��ه��ا ووح��دات��ه��ا اإلداري�����ة ع��ل��ى أمت االس��ت��ع��داد ل��ل��ت��ع��اون مع 
البرنامج فى إطار االتفاق املوقع مع احلكومة املصرية، ومع وزارة التنمية 
كبيرة  م��ق��وم��ات  وأن س��وه��اج متتلك  امل��ج��االت خ��اص��ة  ف��ى شتى  املحلية 
جاذبة لالستثمار السياحى والتجارى واخلدمى والصناعى لوجود املدن 
احلضارية  النقلة  إل��ى  إضافة  باملحافظة  الصناعية  واملناطق  اجلديدة 
التى تشهدها املحافظة بدخول مبادرة رئيس اجلمهورية »حياة كرمية«، 
وال��ذى حصلت سوهاج فيها على نصيب األسد  الريف املصرى  وتطوير 
ال��ق��رى التابعة  ب��خ��الف  ب��ع��دد 7 م��راك��ز إداري���ة تشمل 181 ق��ري��ة رئيسية 

والتى تبلغ االستثمارات فيها أكثر من 45 مليار جنيه.
ودعا املحافظ املسئولن بفندق الهيلتون باستمرار التدريب الفندقى 

ونقل خبرات الهيلتون الفنادق األخرى فى محافظة سوهاج.
القوى  زيد مدير مديرية  أبو  الدكتور هشام  السياق رحب  وفى نفس 
فى  املهنى   التدريب  أن  مؤكدا  سعفان  محمد  بالوزير  بسوهاج  العاملة 
ع��ه��ده ط��ف��رة ك��ب��ي��رة ، ح��ي��ث مت جتهيز امل��راك��ز ال��ث��اب��ت��ة ال��ث��الث��ة التابعة 
من  العديد  كفاءة  رف��ع  عن  فضال  املتنقلة،  التدريب  ووح��دة  للمديرية، 

الورش، وإضافة ورش حديثة ، وتدريب القائمن على التدريب املهني.
 كما أشار املحافظ  إلى أنه يقدم كافة أوجه الدعم للمديرية فى كل 
لهم  العاملى وقدم  األغذية  برنامج  العمل، كما رحب مبسئولى  مجاالت 
الترحيب  وامتد  املهني،  التدريب  قطاع  فى  املثمر  التعاون  على  الشكر 
ف��ى مجال  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  ال��ش��ك��ر  ل��ه��م  وق���دم  الهيلتون  ف��ن��دق  مبسئولى 

التدريب الفندقي.
واستعرض مدير املديرية الدورات التدريبية التى مت تنفيذها باملديرية 
والتى بلغت 41 دورة منها 13 مركز الكوثر، مشيرا إلى أن التدريب املهنى 
يشهد ندوات تثقيفية فى حقوق العمال وواجباتهم والسالمة والصحة 
املهنية وتأمن بيئة العمل ، وحقوق املرأة وتكافؤ الفرص من خالل وحدة 
وح��دات  بإنشاء  العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر  ق���رار  ب��ن��اء على  باملديرية  امل��س��اواة 
بالتعاون مع مشروعك  وري��ادة األعمال    ، املديريات  مساواة للمرأة بكل 

التابع للمحافظة ، وفرع جهاز تنمية املشروعات .
وأضاف مدير املديرية أنه مت تنفيذ  اخلطة كاملة بنسبة إجناز أكثر 
من 200%  بتنفيذ بروتوكوالت تدريب مجانية دون تكلفة املديرية أعباء 

مالية استفاد منها املتدربن.
وفى كلمتها رحبت مدير برنامج األغذية العاملى دراجيستا باجفيك 
الفندقى  ال��ت��دري��ب  م��ج��ال  ف��ى  العاملة  ال��ق��وى  وزارة  م��ع  بالتعاون  آل���ب  
ال��ب��رن��ام��ج ع��ل��ى أمت  ال��ب��رن��ام��ج اإلمن��ائ��ي��ة، م��ؤك��دة أن  لتحقيق أه����داف 
االستعداد لالستمرار فى التعاون مع الوزارة وفق مذكرة التفاهم املوقعة 
بن اجلانبن التى تشمل أوجه متعددة منها التمكن االقتصادى للمرأة 
وت��زوي��د  العمل  ف��رص  وتوفير  املهنى  وال��ت��دري��ب  العاملة  ال��ق��وى  ورع��اي��ة 

قطاعات الوزارة بالتكنولوجيا احلديثة.  
ف��ل��وري��ان ج��ورل مدير ع��ام فندق هيلتون األقصر  أب���دى   وم��ن جانبه 
األغ��ذي��ة  وب��رن��ام��ج  العاملة  ال��ق��وى  وزارة  م��ع  بالتعاون  الكبيرة  س��ع��ادت��ه 
املنهج  إع��داد  فى  ساهم  بالهيلتون  العمل  فريق  أن  إل��ى  مشيرا  العاملي، 
وتوفير  الهيلتون  بها  ميتاز  التى  التدريب  برامج  أح��دث  وف��ق  التدريبى 
املدربن املتميزين واستضافة التدريب فى الفندق ملدة أسبوعن لصقل 

مهارات املتدربن ومتنى نقل التجربة ملحافظة األقصر.
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وال��ت��ق��ى محمد س��ع��ف��ان وزي���ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة،  وال���ل���واء ط���ارق الفقى 
ك��ورون��ا  إث��ر جائحة  م��ن اخل���ارج على  ال��ع��ائ��دة  بالعمالة  محافظ س��وه��اج، 
مل��س��اع��دت��ه��م ف���ى ع��م��ل م���ش���روع���ات ص��غ��ي��رة م���ن ال���راغ���ب���ن م��ن��ه��م ف���ى فتح 
جهاز  وف��رع  باملحافظة،  العاملة  القوى  مديرية  بن  بالتنسيق  مشروعات 
تنمية امل��ش��روع��ات امل��ت��وس��ط��ة وال��ص��غ��ي��رة وم��ت��ن��اه��ي��ة ال��ص��غ��ر ل��ب��دء ال���دورة 
وال��ت��ى تعقد  أي���ام   مل��دة خمسة  وال��ت��ى تستمر  أب��دا مشروعك«   « التدريبية 
مبركز التدريب املهنى بسوهاج التابع للمديرية، بحضور أمال عبد املوجود 
وكيل وزارة القوى العاملة للعالقات الدولية ، وأمين قطامش وكيل الوزارة 
عبدالظاهر  ن��ادر  املديرية،  مدير  زي��د  أب��و  هشام  الدكتور  املهني،   للتدريب 

مدير فرع جهاز تنمية املشروعات بسوهاج.
وأكد سعفان، أن الدولة وقيادتها السياسية وجهت باالهتمام بالعمالة 
امل��ص��ري��ة ال��ع��ائ��دة م��ن اخل����ارج، وعليه عملت ال����وزارة على االه��ت��م��ام بتلك 
دول��ة وال  أى  بأنها تركت مجال عملها فى  الفئة، وتوفير وضع ال يشعرها 
يوجد لها فرص فى بلدها، الفًتا إلى أنه حضر إلى لقائهم خلدمتهم، ولكى 
يكونوا  الوقت  وفى نفس  بها،  تقدموا  التى  املشروعات  يطمئن على جناح 
النهاية  هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له فى 

النجاح.
واملحافظة،  املشروعات  تنمية  جهاز  مع  املثمر  بالتعاون  سعفان،  وأش��اد 
وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى معنية نحتاج التعاون فيها منها بنك 

ناصر خلدمة أبنائنا من العمالة العائدة من اخلارج وخريجى التدريب.
وقال الوزير: نحتاج إلى اخلروج مبشروعات لكل احلاضرين ميكن من 
خ��الل��ه��ا ت��وف��ي��ر ف���رص ع��م��ل ل��ش��ب��اب آخ��ري��ن مب��ا يسهم ف��ى دف���ع االق��ت��ص��اد 
القومى للدولة املصرية، موضحا أن اجلهاز ساعد العديد من الشباب فى 
جناحها  طرق  على  والتعرف  زيارتها  وسيتم  لهم،  خاصة  مشروعات  عمل 
على أرض ال��واق��ع، واك��ت��س��اب اخل��ب��رة ال��الزم��ة إلجن���اح م��ش��روع��ات جديدة 
واالجتهاد والطموح، موجًها كالمه للمتدربن قائاًل: »أبدا بحجمك وعلى 

قدر خبرتك يكبر مشروعك وحتقق حلمك«.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة »سجل نفسك« التى أطلقتها الوزارة فى 12 
مارس املاضى للعمالة املصرية فى اخلارج، مت إطالقها من الدولة خلدمة 
أبنائها فى دول العالم، حتى يتسنى عمل قاعدة بيانات كاملة عنهم تسهل 
التواصل معهم حلل مشكالتهم وتلقى طلباتهم وتنفيذها بدون فرض أى 

استحقاقات ناجتة عن هذا التسجيل.
أن  إل��ى  اللقاء  العائدين من اخل��ارج احلاضرين  ال��وزي��ر املصرين  ودع��ا 
يدعو أصدقاءهم ومعارفهم املوجودين فى اخلارج بسرعة تسجيل بياناتهم 
فى احلملة على موقع الوزارة الرسمية، وتوعيتهم بأهمية تلك احلملة لهم 
التى يطلقها  التصدى لشائعات  وما حتققه لهم من مزايا وحقوق، وكذا 

أعداء الوطن.
ال��ل��واء ط���ارق الفقى  محافظ س��وه��اج رح��ب بالوزير  وف��ى كلمة رح���ب  
واحل���ض���ور  داخ����ل دي����وان امل��ح��اف��ظ��ة، م��ؤك��دا أن امل��ح��اف��ظ��ة  ب��ك��ل وح��دات��ه��ا 
وأجهزتها تولى العمالة العائدة رعاية مستمرة وتوفر لهم كل أوجه الدعم 
الالزم إلجناح مشروعاتهم إنهاء إجراءات التراخيص الالزمة دون معوقات 

وفى فترة زمنية وجيزة.

.. ويلتقيان العمالة العائدة من الخارج
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ومن جانبه قال مدير املديرية: إن الدورة التى يتم تنظيمها للعائدين تشمل 
كيفية اختيار املشروع واجلدوى االقتصادية ومعوقات التسويق وجتنب املخاطر 
واخلدمات املالية وغير املالية التى يقدمها جهاز تنمية املشروعات واشتراطات 
التراخيص وتعريف املتدربن مبواد قانون العمل والقوانن املرتبطة به والتى 

تهم هذه الفئة.
العاملة  القوى  تنفذها  التى  الثانية  التدريبية   ال���دورة  هى  ه��ذه  أن  يذكر   
بسوهاج للعمالة العائدة التى ترغب فى فتح مشروعات صغيرة بالتعاون مع 
بالتواصل معهم  العاملة  القوى  وزير  لتكليفات  املشروعات طبقا  تنمية  جهاز 
وتقدمي التوجيه واإلرشاد املهنى لهم وتوفير فرص عمل وتدريبات مجانية ملن 

يرغب منهم .
جلسة حوارية

لالنتخابات  واالس��ت��ع��داد  النقابى  العمل  حت��دي��ات  بعنوان  ح��واري��ة  جلسة 
ري��ادة  اخل��ارج على  العائدة من  العمالة  دورة  افتتاح  و   ،202٦  /  2022 النقابية 

األعمال املوجودين فى املحافظة ملساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة لهم. 
بحضور احمد سامى القاضى نائب املحافظ، ومحمد حماد رئيس االحتاد 
امل��ح��ل��ى ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال س���وه���اج، وام����ال ع��ب��د امل���وج���ود رئ��ي��س االدارة امل��رك��زي��ة 
للعالقات اخلارجية، وأمين قطامش رئيس اإلدارة املركزية فقص املهني، وهشام 
ابو زيد مدير مديرية القوى العاملة باملحافظة،. ونادر عبد الظاهر رئيس فرع 

جهاز تنمية املشروعات .
نقطتن،  أن محور احلديث فى اجللسة على  كلمته،  بداية  فى  الوزير  أك��د 
وما  سوهاج،  فى  املوجودة  النقابية  والتنظيمات  اخل��ارج،  من  العائدة  العمالة 

تقوم به الوزارة ملساعدة العمالة والتنظيمات. 
وأشار الوزير ان التنظيم النقابى مت عمل انتخابات فى 2018 بعدما توقفت 
الصعوبات  كل  تخطى  ومت  محافظة،   27 فى  مت  عرسا  ك��ان  وبالفعل  سنة،   12
بدور  والتوعية  االنتخابية  بالعملية  الوعى  وزي���ادة  احل��ن،  ذل��ك  فى  امل��وج��ودة 
التنظيم النقابى واللجان النقابية فى خدمة العمال فى أماكن عملهم وفقا 

للقانون، خاصة بعد حتديث بيانات اجلمعيات العمومية بتلك النقابات. 
وأضاف الوزير ان التنظيم النقابى املصرى هو دائما حكم العدل بن طرفى 
العملية اإلنتاجية، وحتقيق التوازن بن مطالب العمال ومصاحلهم ومصالح 
التنظيم مبا يصب فى صالح  ذلك  الشكر العضاء  األعمال، مقدما  أصحاب 
زي��ادة اإلنتاج وحتقيق الرضا لدى العمال، ومع رواج العملية اإلنتاجية ينمو 

االقتصاد الوطنى فى ظل مناخ عمل آمن . 
اما عن العمالة العائدة من اخلارج، قال الوزير ان الوزارة قامت بعمل مبادرة  
لتسجيل بيانات تلك العمالة لدى القوى العاملة، حتى يتم التفاعل الدورى  
بالتعاون  وذل��ك  أو عمل مشروع صغير لهم،  ف��رص عمل الئقة   معهم لتوفير 
مع العديد من اجلهات وعلى رأسها جهاز تنمية املشروعات الصغيرة واملتناهية 
الصغر ووزارة التنمية املحلية، ومت عمل دورات بالتنسيق مع اجلهاز لعدد ٩80 
من املسجلن باملديرية، أسفرت تلك الدورات عن انشاء مجموعة من املشروعات 
الصغيرة وفق الشروط التى حددها اجلهاز، كما أن العديد من العمالة عادت 
لعملهم فى دول اخلليج وغيرها، فضال عن توفير فرص عمل منذ بداية املبادرة 

ل 3٦ عامل عائد. 
ال��ع��ائ��دة لعمل  اع��داده��ا لتدريب العمالة  ال����دورات مت  ال��وزي��ر ان تلك  واك��د 
دراسة جدوى للمشروعات اخلاصة بها وقياس مردودها، كما يتم التعرف على 
ال��الزم للمشروعات، وطرق  التمويل  توافرها للحصول على  الواجب  الشروط 
التقدمي لدى اجلهاز، كل ذلك بالتعاون مع املحافظة ومديرية القوى العاملة 

باملحافظة. 
واس��ت��م��ع ال���وزي���ر الف���ك���ار ب��ع��ض امل���ش���روع���ات امل��ق��دم��ة م���ن ب��ع��ض ال��ع��ام��ل��ن 
العائدين من اخل��ارج، واستفسر عن املشكالت التى واجهتهم فى التقدم على 
مشروعاتهم للجهاز، وكذلك أفكارهم عن وظائف القطاع اخلاص ورغبته فى 
امتهان تلك املهن والتدريب عليها، وفرص التدريب التى تتيحها لهم مديرية 

القوى العاملة باملحافظة. 
احللول  وت��ق��دمي  س��وه��اج،  ف��ى  النقابى  العمل  ملشكالت  ال��وزي��ر  استمع  كما 
التأكيد  مع  ل��ه،  التنفيذية  والالئحة  القانون  حددها  كما  ملواجهتها  ال��الزم��ة 
على أن العمل النقابى عمل بدون اجر  خلدمة عملية اإلنتاج وخدمة العمال 
أبناء  توعية ملساعدة  ن��دوات  بعمل  ووج��ه  والوفاء مبطالبهم،  العمل  واصحاب 
العاملة  ال��ق��وى  ب��دور  للتعريف  جماهيرية  م��ؤمت��رات  وعقد  س��وه��اج  محافظة 

واحتادات العمال ودورها فى خدمة العمال. 
من جانبه رحب هشام ابو زيد مدير املديرية بالوزير والسادة احلضور، مشيرا 
تأسيس  َمت   ،2018 ع��ام  ف��ى  النقابية  االنتخابات  بعرس  قامت  ال���وزارة  أن  إل��ى 
كل  املديرية  اتخذت فيها  االنتخاب على ٦0 جلنة منهم،  نقابية، مت  70 جلنة 
التنظيمات  النقابات وفقا ملا نص عليه قانون  القانونية لتأسيس  اإلج��راءات 

النقابية.
بالنيابة عن االحت��اد  للوزير  بالشكر  املحلى  رئيس االحت��اد  ق��دم  من جانبه 

املحلى وعمال سوهاج على الدعم املقدم لعمال املحافظة فى كل األوقات. 
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 ..ويلتقيان رجال األعمال والمستثمرين بالغرفة التجارية
كما التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة  ، واللواء طارق الفقى 
إبراهيم  امل��ه��ن��دس   ب��س��وه��اج،  التجارية  الغرفة  مبقر  س��وه��اج  محافظ 
محمود العربى رئيس االحتاد العام للغرف التجارية، وخالد أبو الوفا 
رئيس الغرفة التجارية بسوهاج بحضور أعضاء الغرفة وبعض أصحاب 
كورونا  »جائحة  ب��ع��ن��وان:  لقاء  ف��ى  باملحافظة،  واملستثمرين  األع��م��ال 
نائب  القاضى  ، بحضور أحمد سامى  األع��م��ال«  وأث��ره��ا على أصحاب 
املحافظ، ومحمد عبد الهادى مدير عام قطاع مكتب املحافظ، والنائب 
اإلدارة  رئيس  امل��وج��ود  وأم���ال عبد  ال��ش��ي��وخ،  رش��ا إسحق عضو مجلس 
املركزية  اإلدارة  رئيس  قطامش  وأمي��ن  اخل��ارج��ي��ة،  للعالقات  امل��رك��زي��ة 
العاملة  القوى  زيد مدير مديرية  أبو  بالوزارة، وهشام  املهنى  للتدريب 

باملحافظة.
 ف��ى مستهل ال��ل��ق��اء ق��ال ال��وزي��ر : إن ه��ذه اجل��ول��ة تعتبر أول زي��ارة 
ملحافظة سوهاج  ، ووزارة القوى العاملة حتاول دائما التواصل الدائم 
مع كافة أطراف العملية اإلنتاجية من أصحاب األعمال والعمال، فهم 
مرتبطون فى ثالثية تسمى ثالثية العمل، وبالتالى البد أن جتمعهم 

عالقة عمل مشتركة  فى كل عمل، وهى أساس جناحه. 
وأك����د ال���وزي���ر أن التفتيش ع��ل��ى امل��ن��ش��آت ال����ذى ت��ق��وم ب��ه م��دي��ري��ات 
اإلنتاج  األس��اس على عالقات  باملحافظات  ينصب فى  العاملة  القوى 
وثالثية العمل فى املقام األول قبل تنفيذ اللوائح والقوانن املوضوعة، 
واملفاوضة اجلماعية دائما هى األساس فى حالة وجود أى مشكلة بن 
العمال وأصحاب األعمال للوصول إلى مناخ عمل جيد يخدم العامل 

وصاحب العمل والدولة ككل. 
العاملة مستعدة لتطبيق ذلك، ومستعدة  القوى  أن  الوزير  وأوض��ح 
العمل  لتعريفهم مب��ج��االت  األع��م��ال  ت��وع��ي��ة ألص��ح��اب  ن����دوات  لعمل 
بن  أمانة  »مصر  م��ب��ادرة  أطلقت  أنها  كما  املهنية،  والصحة  والسالمة 
إيديك« لتحقيق ذلك وسوف يتم إطالقها مرة أخرى من سوهاج بعد 

إجازة عيد األضحى املبارك. 
واس��ت��م��ع ال���وزي���ر إل���ى م��ش��ك��الت ب��ع��ض أص���ح���اب األع���م���ال وال��ع��م��ال 
احلاضرين للقاء، فيما يخص عمالة املخابز، واحلرف اليدوية وإعداد 
قاعدة بيانات ألصحابها، والتى تشتهر بها املحافظة بالتعاون مع احتاد 
مستقبل  ألن  لهم،  كرمية«  »حياة  توفير  على  والعمل  التجارية  الغرف 

الوظائف فى احلرف اليدوية. 
وأش���ار ال��وزي��ر إل��ى أن أم��ل مصر ف��ى امل��ش��روع��ات الصغيرة، وامل��ش��روع 
بالتعاون مع جهاز تنمية املشروعات، ومع  الشباب،  الصغير متاح لكل 
ك��ل خ��ط��وة جن��اح يحصل على دع��م متعدد م��ن اجل��ه��از حسب درج��ات 
جن��اح��ه واج��ت��ه��اده وال��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات��ه، وب��اإلخ��الص واإلص����رار ميكن 

حتقيق النجاح فى أى مشروع.
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ولفت الوزير أن معدالت منو تلك املشروعات تصل إلى 10 % كبداية، 
وبالتالى توفير فرص عمل كل عام متزايدة، بحيث تكون هناك أماكن 
أم��ام  العقبات  الزال���ة  والتكاتف  امل��ش��روع��ات،  تلك  ف��ى  أبنائنا  توظيف 
تنظيم  ميكن  كما  التجارية،  الغرفة  م��ع  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  الشباب 
جلسات مشتركة فيما بن اجلهات لتوفير حلول ملشكالت الشباب من 

أجل حتقيق الهدف املحدد والواقع املنشود. 
ب��دوره قال اللواء ط��ارق الفقى محافظ سوهاج: إن هناك مجاالت 
متعددة فى التعاون مع الوزارة فى مختلف القطاعات ومجاالت العمل 
خلدمة أبناء املحافظة فى مختلف بيئات العمل حلمايتهم ورعايتهم. 
وفى نفس السياق قال إبراهيم محمود العربى رئيس االحتاد العام 
للغرف التجارية: إن شركة العربى  تخدم 40 ألف عامل، فى 3 مناطق 
صناعية كبري، ومراكز لوجستية على مستوى املحافظة، كما مت إنشاء 
عيادات طبية  داخل كل مصنع، ومت عمل نظام إلكترونى للكشف الطبى 
حلمايتهم  دوري،  بشكل  الصحية  وحالتهم  وأس��ره��م  العمال   ملتابعة 
العمال وإدارة  النجاح  فى تطبيقها بالتعاون فيما بن  ورعايتهم ومت 

الشركة، فالكل شركاء فى منظومة العمل. 
القوى  مديرية  مدير  أب��وزي��د  هشام  الدكتور  استعرض  جانبه  وم��ن 
العاملة بسوهاج اجنازات املديرية فى مجاالت تفتيش العمل والسالمة 
والصحة املهنية وتطبيق املديرية ملبادرة وزير القوى العاملة » مفتش 
جديد » والتى حتث على التعاون مع أصحاب األعمال وخلق بيئة عمل 
سليمة وآمنة وزيادة التوعية واحلد من اتخاذ إجراءات قانونية بالغلق 
احل��االت  باستثناء  اإلنتاجية  العملية  طرفى  على  حفاظا  للمنشأت 

القانونية التى متثل خطورة داهمة وتستلزم هذا اإلجراء .
 وقال : إن املديرية خالل العام 2021/2020 قامت: فى مجال السالمة 
والصحة املهنية بالتفتيش على 5435 منشأة منها 125 منشأة كثيفة 
العمالة يعمل بها 50 عامال فأكثر، ومت منح مهل قانونية لها لتوفيق 
أوضاعها واستوفت منها 1٦74 منشأة ومت اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الغلق  يتم  ول��م  لسنة 2003   12 العمل  لقانون  وفقا  71٦ منشأة   لعدد 

اإلدارى إال لعدد 3٩ منشاة فقط تشكل خطورة داهمة وفقا للقانون.
كما مت تنفيذ 84 حملة عادية ونوعية ومشتركة ومت تنفيذ 50 ندوة 
توعية وحضور جلان السالمة والصحة املهنية باملنشات، ونتيجة لزيادة 

التوعية وزيارات التفتيش لم يقع إال 7 حوادث جسيمة فقط.
وف���ى م��ج��ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ع��م��ال��ى أش����ار م��دي��ر امل��دي��ري��ة إل���ى أن���ه مت 
التفتيش على 8455 منشأة ومت تنفيذ 380 حملة تفتيش نهارى وليلى 
ومتنوعة مت منح جميع املنشآت املهل القانونية ومت اتخاذ اإلجراءات 
مستحقات  ك��اف��ة  استيفاء  ومت  مخالفة،  منشأة   371 ض��د  القانونية 
فأكثر  بها 30 عامال  التى يعمل  املنشآت  الطوارئ من  إعانات  صندوق 
وفقًا للقانون 15٦ لسنة 2002  وبلغت نسبة السداد 100% دون متأخرات 
هذا العام بقيمة اثنن مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وثمامنائة 

وسبعون جنيها.
املديرية عن طريق مكاتبها بتحرير 3٦0  املخابز قامت   وفى قطاع 
القطاع  ه��ذا  معوقات  كافة  حل  ويتم  املخابز  لعمال  جديد  عمل  عقد 
بالتنسيق مع التأمينات االجتماعية ومديرية التموين وشعبة املخابز 
وجميعهم  الصحى  والتأمن  املخابز  عمال  ونقابة  التجارية  بالغرفة 
أعضاء فى املكتب الفرعى لرعاية وتشغيل عمال املخابز برئاسة مدير 

مديرية القوى العاملة.
بالوزير  التجارية،  الغرفة  رئيس  ال��وف��ا  أب��و  خالد  رح��ب  جانبه  م��ن 
وامل��ح��اف��ظ، م��ؤك��دا أن���ه م���رت أوق����ات عصيبة ع��ل��ى م��ص��ر ت��داع��ت فيها 
األزمات خالل العقد املنقضي، ومن فضل اهلل أن أنعم اهلل علينا برجال 
صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه للدفاع عن هذا الوطن، كما متكنوا هؤالء 
اجلنود من الدفاع عن حدودنا وإسقاط طيور الظالم خاصة فى سيناء 

العظيمة.
فى  املصرية  العمالة  مبلف  النجاح  ف��ى  ال��وزي��ر  الغرفة  رئيس  وهنأ 
الداخل واخلارج خالل اجلائحة والتى عصفت بالعالم كله، كما رحب 
باملحافظ ومجهود العظيم فى خدمة املحافظة والدعم املقدم للغرفة 

التجارية، واملسؤولية العظيمة التى توالها وكان مقررا لها. 
ودائ��م��ة خلدمة  غ��رف��ة عمليات مستمرة  أن��ه مت تشكيل  إل��ى  وأش���ار 
أبناء سوهاج، فى مواجهة أزمة كورونا ولم تنقص أى سلعة غذائية من 

املحافظة بل والسلع الطبية وغيرها . 
 وفى ختام اللقاء أه��دى رئيس االحت��اد العام للغرف التجارية درع 
واملحافظ  العاملة،  ال��ق��وى  ل��وزي��ر  بسوهاج  املصرية  التجارية  الغرفة 
ومدير مديرية القوى العاملة تقديرا منه بالدور الذى تقوم به الوزارة 
واملحافظة فى احلفاظ على العالقة اإلنتاجية ودفع عجلة االقتصاد. 
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 ..يسلمان 60 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة

..كما سلم وزير القوى العاملة محمد 
محافظ  الفقى  ط���ارق  وال��ل��واء  سعفان، 
س����وه����اج ٦0 ع���ق���د ع���م���ل ل������ذوى ال��ه��م��م 
وال���ع���زمي���ة، ف���ى إط����ار امل���ب���ادرة ال��رئ��اس��ي��ة 
»ح����ي����اة ك����رمي����ة«، وف���رت���ه���ا ل���ه���م م��دي��ري��ة 
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ن طريق 
م��ك��ات��ب ال��ت��ش��غ��ي��ل ف���ى ال��ق��ط��اع اخل���اص 

واالستثمارى .
ال��وزي��ر على أن ه��ذه العقود  واط��م��أن 
القانونية وتضمن  مستوفية لإجراءات 
ل��ه��م ح��ق��وق��ه��م وأن���ه���ا ال ت��ق��ل ع���ن احل��د 
األدن�����ى ل���أج���ور امل���ق���ررة ف���ى ال��ت��أم��ي��ن��ات 

االجتماعية.
وكلف الوزير مدير املديرية مبتابعتهم 
ب��ع��د ال��ت��ش��غ��ي��ل وض�����رورة اس��ت��ي��ف��اء ك��اف��ة 
امل��ن��ش��آت ل��ق��ان��ون ذوى اإلع���اق���ة رق���م 10 

لسنة 2018 نسبة ال� 5% املقررة لهم.
وق���ال ال��وزي��ر: إن ذل��ك ي��أت��ى ف��ى إط��ار 
باملحافظات  ومديرياتها  ال��وزارة  اهتمام 
تقدمي  أهمية  على  م��ش��ددا  الفئة،  بهذه 
ك��ام��ل ال��دع��م وال��رع��اي��ة ل���ذوى ال��ق��درات 
اخلاصة، بتقدمي ولو بسمة بسيطة لهم 
ممثلة فى فرصة عمل جتعلهم يشعرون 
ب���ال���س���ع���ادة ه����م وذووه���������م، وجت���ع���ل ل��ك��ل 
ينتج  أن  ك��ى يستطيع  دخ���اًل،  ف��رد منهم 

ويضيف ملجتمعه.
وأش������ار ال���وزي���ر إل����ى أن ال���دول���ة تضع 
أبناءها من ذوى القدرات اخلاصة نصب 

أع���ي���ن���ه���ا، خ���اص���ة ب���ع���د إط������الق ال���ق���ي���ادة 
السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح 
ال���ق���درات  ل�����ذوى  ع���اًم���ا  ال��س��ي��س��ى 2018 
اخل�����اص�����ة، مم����ا أع���ط���ى ح�����اف�����ًزا ك���ب���ي���ًرا، 
ودفًعة كبرى أدت الستنفار كافة الوزارات 
العاملة  القوى  وزارة  فأطلقت  واجلهات، 
م��ب��ادرة »م��ص��ر ب��ك��م أج��م��ل« ل��ب��ذل مزيد 
م��ن اجل��ه��د، ل��ت��ق��دمي ال��ع��ن��اي��ة وال��رع��اي��ة 

الالزمتن لذوى القدرات اخلاصة.
ووعد الوزير ببذل مزيد من االهتمام 
ب�����ذوى ال����ق����درات م���ن ت���دري���ب وت��ش��غ��ي��ل، 
مشدًدا أن الوزارة على أمت استعداد لرفع 
قدراتهم العملية كى يكونوا لبنة صاحلة 
ف��ى ب��ن��اء االق��ت��ص��اد ال��ق��وم��ى ورف���ع ش��أن 

الدولة املصرية.
الدكتور هشام أحمد  ذكر  ومن جانبه 
أب�����وزي�����د م���دي���ر امل����دي����ري����ة، أن امل���دي���ري���ة 
ال��ع��ام  احلالى تشغيل  استطاعت خ��الل 
اخلاص  القطاع  منشآت  فى  شابًا   5٩13
الهمم  واالستثمارى منهم 278 من ذوى 
تقوم  املديرية  أن  إل��ى  مشيرا  وال��ع��زمي��ة، 
ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع���ل���ى ك���اف���ة امل���ن���ش���آت ال��ت��ى 
يعمل بها 20 عامال فأكثر طبقا للقانون 
الس���ت���ي���ف���اء ن��س��ب��ة ال������ 5% وال����ت����أك����د م��ن 
خفض ساعات العمل لذوى الهمم طبقا 
القانونية  اإلج�����راءات  وات��خ��اذ  ل��ل��ق��ان��ون 

ضد املنشآت املخالفة.

ضمن املبادرة الرئاسية »حياة كريمة«
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إطالق أول تدريب مهنى من نوعه فى مجال الفندقة مجانا

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، 
مطار  ف��ى  سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر 
إطار  فى  للمحافظة  زيارته  مستهل  فى  سوهاج 
جوالته امليدانية باملحافظات،  والتى تشمل زيارة 
ويطلقان   ، الكوثر  بحى  املهنى  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز 
الفندقة  مجال  فى  نوعه  من  مهنى  تدريب  أول 

مجانا. 
وتفقد دورة الفندقة الشاملة التى تعقد ألول 
مرة بصعيد مصر بالتعاون مع برنامج األغذية 
باقى  وتفقد   ، األق��ص��ر  هيلتون  وف��ن��دق  العاملي، 
يتطلبه  وم��ا  حالته  على  للوقوف  امل��رك��ز  أق��س��ام 
من إدخال ورش جديدة تناسب احتياجات سوق 
العمل وتلبى رغبات الشباب من اجلنسن ضمن 

مبادرة تنمية مهارات الشباب .
كما تتضمن زيارة الوزير االجتماع مع القائم 
ب��أع��م��ال م��دي��ر ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة ال��ع��امل��ى مبصر 
دراج���ي���س���ت���ا ب��اج��ف��ي��ك آل����ب وم���دي���ر ع����ام ف��ن��دق 
ه��ي��ل��ت��ون األق���ص���ر،  ف��ل��وري��ان ج���ورل ، ف��ض��ال عن 
الغرفة  مبقر  واملستثمرين  األعمال  رج��ال  لقاء 
ال��ت��ج��اري��ة ب���س���وه���اج، وع��ق��د ح����وار م��ع��ه��م ح��ول 
األعمال،  كورونا على أصحاب  تداعيات جائحة 
العائدة من اخلارج  العمالة  إلى لقاء  باإلضافة 
وب�����دء ت��دري��ب��ه��م ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ى م����ب����ادرة  »إب����دأ 
مشروعك« بالتعاون بن مديرية القوى العاملة 
بسوهاج وفرع جهاز تنمية املشروعات املتوسطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر.
 كما تشمل الزيارة لقاء مع النقابين وأعضاء 
االحت����اد امل��ح��ل��ى ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال س��وه��اج وح���وار 
ح���ول ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ى ت��واج��ه��ه��م واالس��ت��ع��داد 
فضال   ،202٦  /  2022 ال��ن��ق��اب��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
الهمم  ل��ذوى  العمل  عن تسليم ع��دد من عقود  

والعزمية ضمن املبادرة الرئاسية »حياة كرمية«.

سعفان يزور سوهاج فى إطار جوالته امليدانية
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نموذج عظيم للمرأة المصرية
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القاهرة عام 1933 ألب مصرى يدعى  ولدت جيهان السادات مبدينة 
البريطانية،  صفوت رؤوف، كان يعمل أستاذًا جامعيا ويحمل اجلنسية 

بينما كانت والدتها بريطانية تدعى غالديس تشارلز كوتريل.
القاهرة  جامعة  م��ن  العربى  األدب  ليسانس  على  ال��س��ادات  حصلت 
عام 1977، ثم ماجستير فى األدب املقارن، من نفس اجلامعة عام 1980، 
ونالت درجة دكتوراه فى األدب املقارن عام 1986 من كلية اآلداب بجامعة 

القاهرة.
بجامعة  التدريس  بهيئة  الراحلة  عملت  األك��ادمي��ى  الصعيد  وعلى 
ال��ق��اه��رة، ك��م��ا عملت أس��ت��اذا زائ����را ف��ى اجل��ام��ع��ة األم��ري��ك��ي��ة ب��ال��ق��اه��رة، 
ومحاضرة فى جامعة والية كاروالينا اجلنوبية بالواليات املتحدة. ولها 
مذكراتها  يتضمن  ال��ذى  مصر،  م��ن  سيدة  كتاب  منها  فكرية،  مؤلفات 
العام  ال��ذى صدر فى  السالم(  )أملى فى  وكتاب  العصر،  وشهادتها على 

2009 ويتضمن حتليالً سياسيًا ملنطقة الشرق األوسط وسبل السالم.
ك��ان��ت ال��راح��ل��ة خ��ي��ر داع���م ل��زوج��ه��ا ال��رئ��ي��س ال��راح��ل أن���ور ال��س��ادات. 
وحظت بشعبية واسعة فى األوس��اط املصرية نظير جهودها املجتمعية 
امللموسة، وحرصها على التعامل مع الشعب عن قرب، فاستحقت لقب 

»أم األبطال« الذى أطلقته عليها أسر شهداء احلرب واملصابني .
امل��ص��ري��ني ليس لكونها  ق��ل��وب  ف��ى  ال��س��ادات  ال��س��ي��دة جيهان  تربعت   
سيدة مصر األولى بل لكونها إنسانة مثقفة وسيدة مجتمع من الطراز 
التعامل واأللفة مع كل املحيطني بها فهى  األول فقد امتازت ببساطة 
الثقافة  تنشر  أن  ال��راح��ل  الرئيس  زوج��ه��ا  حكم  فترة  ط��وال  استطاعت 
وت��ن��ه��ض ب��ال��س��ل��وك االج��ت��م��اع��ى م��ن خ���الل ح��م��الت وم���ب���ادرات إنسانية 

راقية.
 شاركت جيهان زوجها الرئيس أنور السادات مختلف األحداث املهمة 
عام  اغتياله  1952، وحتى  يوليو   23 ث��ورة  ب��دًءا من  التى شهدتها مصر 

السياسية  الوقت فى مسيرته  داعمة لزوجها طوال  زوجة  وكانت   ،1981
الصاعدة، وشاركته فى كافة األحداث والقرارات املصيرية التى اتخذها، 
ومن أبرزها حرب أكتوبر، وتوقيع اتفاقية السالم »كامب ديفيد«، فضال 

عن تطبيق سياسة االنفتاح االقتصادى وما نتج عنها من تداعيات.
زواجها من الرئيس الراحل

أن��ور ال��س��ادات للمرة األول���ى ف��ى السويس ل��دى قريب لها  التقت م��ع 
صيف عام 1948 وكانت فى اخلامسة عشرة من عمرها، ووقعت جيهان 
فى غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجًا ولديه 3 بنات 
ه��ن رق��ي��ة وراوي����ة وكاميليا. وت��زوج��ت��ه ف��ى 29 م��اي��و 1949 وذل���ك قبل أن 
يصبح رئيسًا للجمهورية عندما كان ضابطا صغيرا. وأجنبت منه ثالث 
بنات هن لبنى ونهى وجيهان وولدا واحدا وهو جمال، عاشت معه أكثر 
من 32 عامًا حتى اغتياله، كانت خاللها خير سند وداعم له خالل رحلة 
طويلة كانت شاهدة خاللها على األح��داث التاريخية املؤثرة فى مصر. 
الراحل  الرئيس  أثناء حكم زوجها  التاريخية  اللحظات  وعاشت أخطر 

السادات، ومعاصرة أليام احلرب والسالم.
دورها املجتمعى

جيهان السادات لم تكن مجرد زوجة لرئيس جمهورية مصر العربية 
القائد أنور السادات، وال مجرد سيدة مصر األولى؛ بل كان لها دور مهم 
النواحى  جميع  ف��ى  املهمة  األدوار  م��ن  العديد  ولعبت  مصر  ت��اري��خ  ف��ى 
ونصرة  التشريع  فى  مهم  دور  لها  ك��ان  وأيًضا  واالجتماعية،  السياسية 
امل��رأة ومساعدتها فى احلصول على حقوقها، فهى رمز للمرأة املصرية 
األصيلة املساندة لزوجها، كما لعبت دورًا مهًما خالل حرب االستنزاف؛ 
فكانت عضوا فى الهالل األحمر منذ تولى أنور السادات منصبه كرئيس 
ملجلس األمة، وتتواجد دائًما وسط سيدات الهالل لتساهم فى النشاط 
التطوعي، وبعد تولى الزعيم أنور السادات منصبه كرئيس للجمهورية 
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بعد حياة حفلت بالكثري من املحطات املهمة التى حفظت اسمها بتاريخ مصر والعالم 
العربي، رحلت رفيقة الطريق لبطل الحرب والسالم التى كان لها دورها الوطنى الذى 

اليخفى على كل من يقرأ صفحات تاريخ هذا الوطن، فقد قادت مسرية كبرية حافلة 
بالعطاء والتضحيات، وقدمت نموذجا فريدا من التسامح والبساطة والتواضع،  فكانت 

أول سيدة أوىل فى تاريخ مصر تخرج إىل العمل العام. إنها السيدة الفاضلة جيهان 
السادات التى رحلت عن عاملنا عن عمر يناهز 88 عاما .
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أطلق  ولذلك   ،1973 أكتوبر  أثناء  املصابني  واألب��ط��ال  اجلنود  ت��زور  كانت 
أول���ى فى  أول س��ي��دة  ب��ذل��ك تعتبر  وأم اجل��ن��ود، وه���ى  األب���ط���ال،  أم  عليها 
تاريخ جمهورية مصر العربية تخرج إلى دائرة العمل العام لتباشر العمل 

بنفسها.
ال��س��ي��اس��ى فى  امل����رأة  إب����راز دور  ف��ى  ب��ه  أن��ه��ا لعبت دورًا ال يستهان  ك��م��ا 
امل��ج��ت��م��ع وإت���اح���ة ال��ف��رص��ة ل��ل��ن��س��اء ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ى احل���ي���اة ال��س��ي��اس��ي��ة 
ال��وف��اء واألم��ل  فأنشأت مركز رعاية مصابى وش��ه��داء احل��رب، حتت اس��م 
املركز متواجًدا منذ عام  لرعاية أهالى الشهداء واملصابني، ومايزال هذا 

1973حتى يومنا هذا.
كان لها أدوار مهمة فى مجال دعم املرأة، ودعمت تعديل بعض القوانني، 
على رأسها قانون األحوال الشخصية الذى ال يزال يعرف فى مصر حتى 

اآلن بقانون جيهان والذى منح املرأة عدة حقوق .
ب��خ��الف م��ش��روع تنظيم األس����رة، وك��ان��ت ال��رئ��ي��س ال��ف��خ��رى للمجلس 
وحصولها  امل���رأة  لتعليم  املشجعات  م��ن  وك��ان��ت  األس���رة،  لتنظيم  األع��ل��ى 
على حقوقها فى املجتمع املصري. كما أنها ترأست العديد من اجلمعيات 
كانت  أنها  بخالف  خيرية،  وجمعية  منظمة   30 قرابة  عددها  بلغ  والتى 
رئ��ي��ًس��ا ش��رف��ًي��ا لتنظيم األس����رة، واجل��م��ع��ي��ة امل��ص��ري��ة مل��رض��ى ال��س��رط��ان، 
وجمعية اخلدمات اجلامعية، وكان لها بصمة فى دعم ذوى االحتياجات 
قرية  أول  افتتاح  ومت   ،1972 ع��ام  بهم  للعناية  م��رك��ًزا  فأنشأت  اخل��اص��ة، 
القاهرة وأخ��رى باإلسكندرية وثالثة بطنطا،  أطفال تسع 300 طفل فى 
كما  اليتيم،  الطفل  لكفالة  م��ش��روع  افتتاح  مت  اإلن��س��ان��ى  اجل��ان��ب  وعلى 
لتعليم  التعاونية  تال  »جمعية  مشروع  خ��الل  من  الريفية  باملرأة  اهتمت 
ال��ق��روي��ات اخلياطة وال��ت��ري��ك��و«، م��ع إق��ام��ة م��ع��ارض لتسويق اإلن��ت��اج، ثم 
كانت  كما  االجتماعية   اخل��دم��ات  مجال  فى  أكتوبر  ح��رب  بعد  انغمست 
رئيسة اجلمعية املصرية ملرضى السرطان، وجمعية احلفاظ على اآلثار 
امل��ص��ري��ة، واجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��رأة امل��ص��ري��ة، وج��م��ع��ي��ة رع��اي��ة ط��الب 
اجلامعات واملعاهد العليا ، واستخدمت منصتها للتأثير فى حياة املاليني 
داخل بلدها؛ لتكون منوذًجا حتذو املرأة حذوه فى كل مكان، وساعدت فى 
خالل  من  السبعينيات  حقبة  خ��الل  العربية  للمرأة  العالم  ص��ورة  تغيير 

قيامها بالعمل التطوعي، واملشاركة فى اخلدمات غير احلكومية.
وع��م��ل��ت »ج��ي��ه��ان ال���س���ادات« ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة امل����رأة داخ���ل ال��ب��رمل��ان، 
املجلس  فى  مقعد  على  للحصول   1974 ع��ام  »مستقلة«  نفسها  ورشحت 
إظهار  بهدف  وذل��ك  قرية،   300 ممثلى  يضم  ال��ذى  املنوفية،  فى  الشعبى 
دور املرأة السياسي، وإفساح الطريق أمام النساء الريفيات للمساهمة فى 
السياسة، وأعيد انتخابها عام 1978، وخدمت 3 سنوات كأول سيدة رئيس 

مجلس شعبى فى مصر.

ودول���ًي���ا م��ث��ل��ت م��ص��ر ف��ى امل��ؤمت��ر ال���دول���ى ال��س��ن��وى ل��ل��م��رأة ع���ام 1975 
باملكسيك. كما أنها شاركت فى املؤمتر األول للمرأة العربية  واألفريقية، 

والذى حضرته بالقاهرة 200 سيدة من 30 دولة.
تكرميها

الفتاح  الرئيس عبد  تكرمي  أهمها  امل��رات،  العديد من  تكرميها فى  مت 
امل��ؤمت��رات  مركز  مقر  افتتاح  هامش  على   2017 أكتوبر  ف��ى  لها  السيسى 
عرض  االحتفالية  شهدت  حيث  اخل��ام��س،  بالتجمع  الدولية  وامل��ع��ارض 
فيلم تسجيلى حول نشاط السيدة »جيهان السادات« خالل حرب أكتوبر، 
ومواقف  أكتوبر  نصر  مرحلة  ذك��ري��ات  ع��ن  فيها  حتدثت  كلمة  ألقت  كما 
ال��رئ��ي��س ال��راح��ل أن���ور ال���س���ادات خ��الل��ه��ا، وت��ن��اول��ت دور ال��ق��وات املسلحة 
وقياداتها فى نصر أكتوبر العظيم، وما تتحمله من مسؤولية فى الوقت 

احلالى لتطهير مصر من خطر اإلرهاب.
الدكتورة  وسلمتها  للمرأة،  القومى  املجلس  قبل  من  تكرميها  مت  كما 
مايا مرسى رئيس املجلس درع املجلس، وشهادة تقدير لدورها فى حرب 

73، بجانب درع حملة »التاء املربوطة، وعلم مصر«.
وكرمها أيضا الهالل األحمر املصرى عام 2017 تقديًرا جلهودها على 
مدار عقود طويلة كأبرز رائدات العمل التطوعى فى مصر، ودورها الداعم 

فى رعاية ضحايا احلرب.
حصلت على عديد من اجلوائز املحلية والدولية نظير جهودها السيما 
فى خدمة املرأة والطفل. من بني تلك اجلوائز أكثر من 20 شهادة دكتوراه 
فخرية وغيرها من اجلوائز املختلفة، إلى أن منحها الرئيس عبد الفتاح 
السيسى يوم وفاتها »وسام الكمال« وقرر إطالق اسمها على أحد املحاور 

اجلديدة.
املصري، حتى  الشارع  داخ��ل  كبيرة  ال��س��ادات« بشعبية  »جيهان  حظيت 
بعد م���رور ع��ق��ود على اغ��ت��ي��ال زوج��ه��ا ال��راح��ل ال��رئ��ي��س ال���س���ادات، وكانت 
حترص دائًما على التعامل عن قرب مع الشعب املصرى وخدمة مصاحله.

أول امرأة تقام لها جنازة عسكرية
سطرت املرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تاريخا جديدا قد ال 
نبالغ حني نقول إنها لم تعشه من قبل فى عهد أى رئيس تولى حكم مصر 

أو حتى فى عهد امللكية.
الرئيس لم يترك مناسبة أو فعالية تخص املرأة املصرية إال وشدد على 

إكرامها واحترامها وتوفير سبل الراحة لها ومتكينها على كل املستويات.
فتكرمي املرأة املصرية وتقدير دورها وحفظ حقها وكرامتها لم يقتصر 
الرئيس  ذلك فى حضور  وفاتها، ومتثل  بعد  بل  بيننا  تعيش  عليها وهى 
عبد الفتاح السيسى جنازة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل 

محمد أنور السادات بطل احلرب والسالم،.

أول امرأة تقام لها جنازة عسكرية
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فى  فقط  يتمثل  لم  ال��س��ادات  جيهان  للسيدة  السيسى  الرئيس  تكرمي 
توديعها وإقامة جنازة عسكرية لها كأول ام��رأة مصرية يقام لها مثل هذا 
للسيدات  مينح  وال��ذى  الكمال  وس��ام  أيضا  منحها  بل  اجلنائز،  من  النوع 

نظير ما تقدمه من أدوار بارزة وعطايا لم تتوقف.
السيسى  انتصار  السيدة  وقرينته  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  فتقدم 
اجلنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات أمام النصب التذكارى للجندى 
جانب  إل��ى  جثمانها  دف��ن  وج��رى  نصر،  مبدينة  املنصة  مبنطقة  املجهول 
املجهول فى  قبر اجلندى  املوجود بجوار  قبره  الراحل فى  الرئيس  زوجها 
نفس املنطقة تنفيًذا لوصيتها فى سابقة تاريخية لم حتدث من قبل. مما 

يؤكد قيمة املرأة املصرية، وتقدير القيادة السياسية للمرأة املصرية.
العام  ال��ق��ائ��د  زك��ى  أول محمد  ال��ف��ري��ق  العسكرية  ف��ى اجل��ن��ازة  وش���ارك 
للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج احلربي، والدكتور مصطفى مدبولى 
وع��دد من  الداخلية،  وزي��ر  وال��ل��واء محمود توفيق  ال���وزراء،  رئيس مجلس 

قيادات القوات املسلحة والوزراء واملسئولني وكبار رجال الدولة.
 وكان املتحدث باسم رئاسة اجلمهورية السفير بسام راضى قد أوضح أن 
الرئيس السيسى أصدر قرارًا مبنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، 

مع إطالق اسمها على محور الفردوس.
السادات  السيدة جيهان  واألس��ى  ببالغ احلزن  رئاسة اجلمهورية  ونعت 
ف��ى ظ��ل أصعب  زوج��ه��ا  ف��ى مساندة  املصرية  للمرأة  التى قدمت من��وذًج��ا 
الظروف وأدقها، حتى قاد البالد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر 
املجيدة الذى مثل عالمة فارقة فى تاريخ مصر احلديث، وأعاد لها العزة 

والكرامة .
السادات  أن متر دون أن حتتفظ جليهان  التاريخ ال ميكن  إن صفحات 
امل��رأة املصرية، وأن إج��راء جنازة عسكرية لها ميثل  بفصل مهم فى تاريخ 

إحدى صور هذا الفصل التاريخى . 
بعد عرض بعض من رحلة كفاح الراحلة جيهان السادات والتى ضربت 
التى جتمع ما  القوية  املصرية  للمرأة  رائعا  األمثلة وقدمت منوذجا  أروع 
بني الصالبة والقوة واألنوثة واإلنسانية؛  فهى لم تكتف بأن تصبح سيدة 
مصر األولي، بل تعلمت إلى أن حصلت على أعلى املؤهالت وهى الدكتوراه، 
بخالف التواجد على جميع الساحات السياسية واالجتماعية واإلنسانية 
النواحي،  جميع  م��ن  املصرية  للمرأة  دعمها  بخالف  التشريعية؛  وأي��ًض��ا 
فكانت خير ناصر وداعم لها، رحلت جيهان السادات جسًدا، ولكن ستظل 
ناجحة  مصرية  سيدة  لكل  أعلى  مثاًل  لتصبح  خ��ال��دة؛  وأعمالها  روح��ه��ا 
استطاعت أن توازن بني عملها كزوجة وكأم وأيًضا كامرأة ناجحة فى عملها 
السياسى واالجتماعى وعملها األكادميي، لتؤكد للعالم أن املرأة إذا أرادت 

النجاح استطاعت، ولم تخلق كما يدعى البعض للبيت فقط.

 مسرية حافلة بالعطاء والتضحيات
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العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر  س��ع��ف��ان  محمد  وزع 
بديوان عام الوزارة 950 وثيقة تأمني على فئة 
الصيادين  فى 12 محافظة ، فى إطار مبادرة 
ال��رئ��ي��س عبد  ال��ت��ى أطلقها   « » ح��ي��اة ك��رمي��ة 

الفتاح السيسى . 
ع��ادل عبد  ال��ن��واب   : التسليم  حضر حفل 
الفضيل رئيس جلنة القوى العاملة مبجلس 
ال����ن����واب ، وأم�����ل ع��ص��ف��ور ، وآي������ات احل������داد ، 

ومحيى البطران.
تولى  السياسية  ال��ق��ي��ادة  أن  ال��وزي��ر  وأك���د   

االه����ت����م����ام ب���ال���ع���م���ال���ة ب��ش��ك��ل ع������ام  وص���غ���ار 
ال��ص��ي��ادي��ن ب��ش��ك��ل خ����اص اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ي��را ، 
تأمني  وثائق  إص��دار  من  الهدف  أن  موضحا 
إط��ار  ف��ى  ي��أت��ى  للصيادين  شخصية  ح���وادث 
العامل  حياة  على  بالتأمني  ال����وزارة  اهتمام 
على  وحفاظا  املخاطر  من  وحمايته  وأسرته 

استقراره األسرى.
وأش�����ار س��ع��ف��ان  إل����ى  أن ف��ئ��ة ال��ص��ي��ادي��ن 
كامل  يستحقون  املنتظمة  غير  العمالة  من 
التى  الدعم نظرا لطبيعة عملهم واملخاطر 

يتعرضون لها يوميا، مما دفع الوزارة للتفكير 
،وخرجت فكرة  الفئة  فى طريقة لدعم هذه 
وثيقة  التأمني مببلغ 100 ألف جنيه لتغطى 
حاالت العجز الكلى واجلزئى والوفاة مدتها 
س��ن��ة ، ث��م جت���دد، م��ش��ي��را إل���ى أن���ه مت تسليم 
200 ألف وثيقة تأمني على احلياة للصيادين 
املرحلة  ، ونستهدف 500 ألف فى  حتى اآلن 

املقبلة .
وق����ال وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة، إن ال��ع��م��ال��ة 
املصرية فى قلب الدولة املصرية، وهى ظهير 

فى إطار مبادرة »حياة كريمة«

وزير القوى العاملة يوزع 950 وثيقة 
تأمين على الصيادين فى 12 محافظة 
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ال��دول��ة ف��ى النمو االق��ت��ص��ادى، الفتا إل��ى أن 
ال���دول���ة ل��م ت��ت��أث��ر ف��ى أزم����ة ك���ورون���ا األخ��ي��رة 
فى  مرتفعة  م��ؤش��رات  حتقيق  ف��ى  وجن��ح��ت 
العالم  دول  بجميع  مقارنة  النمو  م��ع��دالت 

التى تأثرت بتلك األزمة. 
التكافلى  التأمني  وأض��اف أن فكرة وثيقة 
ملا  الصيادين  وخاصة  العمالة  أس��ر  حلماية 
يتعرضون له من مخاطر يومية فى عملهم ، 
الفتا أن الدولة املصرية تولى اهتماما كبيرا 
حياة  لتوفير  امل��ص��رى  الشعب  فئات  بجميع 

كرمية لهم وألسرهم  .
ال�����وزارة تعمل على  إل���ى أن  ال���وزي���ر  وأش����ار 
العمالة  ل��رع��اي��ة  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  إن��ش��اء 
غير املنتظمة وصغار الصيادين على مستوى 
محافظات اجلمهورية ، الفتا إلى أنه سيتم 
حصر وتسجيل هذه الفئة فى إطار توجيهات 
هذه  لرعاية  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 

الفئة صحيًا واجتماعيا وتأمينيًا .
وأش������ار س��ع��ف��ان إل����ى أن وث��ي��ق��ة ال��ت��أم��ني 
لرعاية  البداية  مبثابة  الفئة  لتلك  املقدمة 
ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة ب��ش��ك��ل م��خ��ت��ل��ف ، وه����ى أس���اس 
احل��م��اي��ة ال��ت��ى ت��ق��دم��ه��ا ال���دول���ة ألب��ن��ائ��ه��ا ، 
ول��ي��ع��ل��م ك���ل م��ن��ه��م أن ال���دول���ة امل��ص��ري��ة لن 
تترك أى عامل منهم إال وستوفر له الرعاية 

واحلماية الالزمة.
وق�����دم ال���وزي���ر رس���ال���ة خ���اص���ة ل��ل��ص��ي��ادي��ن 
قائال: »مصر غالية علينا ، هى الوطن الذى 
الشر ومروجى  ، وال تسمحوا أله��ل  يحمينا 
بينكم«،  السلبية  ال����روح  ب��ث  م��ن  ال��ش��ائ��ع��ات 
ال��� 7 س��ن��وات املاضية  م��ؤك��دا أن مصر خ��الل 
ال��دول  مصاف  فى  تكون  حتى  جاهدة  تعمل 
املتقدمة ، مما يدفع أهل الشر واحلاقدين أن 
املخلصن،  الوطن  أبناء  بني  الشائعات  يبثوا 
داعيا كل مواطن أن يكون درع��ا يحمى بلده 

قبل اجليش والشرطة. 
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املللواطللنللن على اخللللروج واالنللطللاق من  السياحة   شجعت شللركللات 
جديد، من خال تنظيم رحات اليوم الواحد أو الثاثة أيام بحد أدنى، 
بحسب قول أحمد عبد الرحمن – منظم رحللات –  مؤكدا أن العمل 
والترفيه يحقق اجلانب االقتصادى واالجتماعى  السياحة  فى مجال 

للعاملن فيه، فا ننكر املرح واملتعة التى نشعر بها مع عمائنا.
السياحة الداخلية

من  أساسى  جللزء  لإلنسان  الترفيهى  اجلانب  الرحمن،  عبد  أضللاف 
احلياة االقتصادية واالجتماعية فى املجتمع، على سبيل املثال انتشار 
جند  فا  والترفيهى،  التجارى  اجلانب  على  يلعب  العالم،  فى  املللوالت 
ويحتوى على سينمات ومطاعم  إال  إقبال جماهيرى،  عليه  كبير  مول 
الرئيسى  امللللزار   يصبح  وبالتالى  والللشللبللاب،  لألطفال  ألللعللاب  ومنطقة 
للعائلة أسبوعيا ورمبا يوميا، خاصة وأن فيه مدن تعتمد على املوالت 

فقط  للخروج والترفيه عن مواطنيها.
وتابع، عانى قطاع السياحة والسفر واخلدمات الترفيهة، خال فترة 

الكورونا معاناة شديدة، لذا استغلت شركات السياحة فترة النقاهة – 
إلى ما بعد األزمة – وبدأت فى تنظيم رحات داخلية، لتشجيع الناس 
على احلركة واالنتقال مع االلتزام باإلجراءات االحترازية ، يأتى ذلك 
تزامنا مع موسم الصيف وانتهاء الدراسة واألعياد، وهى كلها مواسم 

املرح واالنطاق، منوها عن بدء الرحات اخلارجية تدريجيا.
بناء اإلنسان

وتؤكد وفاء عبد املنعم – استشارى العاقات األسرية –  أن اجلانب 
الترفيهى فى حياة اإلنللسللان، يحقق له االتلللزان فى اجلللوانللب األخللرى، 
ويقصد باجلانب الترفيهة أى نشاط يقوم به اإلنسان يحقق له املتعة 
والسعادة، سواء من خال ممارسة الهواية أو اللعب واملرح، وهو نشاط 
الللرضللا النفسى، واإلشللبللاع من  للله  بللإرادتلله كللى يحقق  يختاره اإلنللسللان 
الللفللراغ أو حتقيق مكسب  أوقللات  ، وليس مجرد سد  الترفيه  احلللاجللات 

اقتصادى منه.
وقالت استشارى العاقات األسرية، األسرة كلها فى احتياج إلشباع 
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7 سنوات إنجازات

تحقيق : انتصار سليمان 

» الرتفيه » ال يوجد تعريف علمى له، ولكن يمكن القول بأنه كسر الروتني اليومى للحياة، أو تغيري 
إيجابى فى أنشطة الحياة اليومية ، بما يجلب السعادة واملتعة للشخص، وهو مكون أساسى للصحة 
النفسية والبدنية لإلنسان ، جاءت كورونا لتضرب الحياة االجتماعية والرتفيهية فى مقتل، وفرضت 

اإلجراءات االحرتازية نظام التباعد االجتماعى، للحد من انتشار الفريوس، ولتنفيذ هذا اإلجراء طبقت 
الحكومة سياسة الحظر والغلق على األماكن الرتفيهية املختلفة من مسارح، سينمات، موالت، 

شواطئ، أندية وأنشطة رياضية ...إلخ .
ومع بداية انفراج األزمة والتعامل الصحيح مع الفريوس، عادت الحياة لشبه طبيعتها، وخرج الناس 

يعانون من ضغوط كثرية يبحثون عن املتعة والرتفيه بأى شكل من األشكال.

مشروعات  تنموية وترفيهية ... خدمة جديدة للمصريين

الرتفية جزء من بناء اإلنسان 
واتزانه النفسى والصحي
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اجلانب الترفيهى، واألسر املتزنة نفسيا واملرتبطة اجتماعيا، هى األسر 
التى تشبع حاجاتها الترفيه مع بعضها البعض، فى السفر والرحات 

أو النشاط الرياضى والفنى .
لنفسه  الشغل، وال يجد  الللذى يقضى عمره فى  الشخص  أضللافللت، 
أكثر شخص  العقلى، هو  العمل، وال يجدد نشاطه  متنفسا بعيدا عن 
عرضة لإلصابة باألمراض النفسية واضطراب الشخصية، مما ينعكس 
على عمله، وهو األمر الذى نسمعه يوميا عن اليابان وغيرها من الدول 
املللتللقللدمللة، الللتللى تللفللرض اإلجلللللازات واملللللرح علللللى مللواطللنلليللهللا، للحد من 

ضغوط العمل واحلياة .
مكأفاة آخر األسبوع

التى  الترفية هو مكافأة األسللرة  وتوضح مى صاح – موظفة – أن 
اعللتللادت   «  : قائلة  تللفللوقللا،  أو  األبللنللاء إجنلللازا  كلما حقق  حتللرص عليها 
تقليد  وهللو  أسبوعيا،  أو خروجة   « » فسحة  بل  أبنائها  تكافئ  أن  األسللرة 
الفسحة عقاب كبير  وُيعد احلرمان من  تسير عليه األسللر منذ عقود، 
الللتللرفلليلله  فللى الللشللكللل ويللتللنللوع بحسب  لللألبللنللاء .. أضللافللت : » يختلف 
العائلى  اللقاء  وثقافتها، فمنهم من يحرص على  أسللرة  كل  إمكانيات 
أسبوعيا فى بيت اجلدة أو األندية الرياضية – وهو أضعف اإلميان – أو 
من خال أماكن الترفيهة املختلفة فى األماكن املفتوحة أو املغلقة ... 
ويبقى املصيف الترفيه األكبر لألبناء عقب عام دراسى ، بذلوا فيه كل 

طاقتهم ، من أجل النجاح والتفوق.
املستوى الثقافى واملالى

قللرار ال  والترفية  املتعة  أن  فللؤاد – محاسب – مؤكدا  يؤيدها هشام 
أفللراد  وإرادة من جميع  رغبة  وإمنللا هى  مللادى مرتفع،  يتطلب مستوى 
كللل بطريقته –  الللذيللن يعملون ويجتهدون طللوال األسللبللوع –  األسلللرة، 
وسط  املفتوحة  لألماكن  اخلللروج  وهى  األسبوعية،  املكافأة  انتظار  فى 

الطبيعة والهواء الطلق.
وقللال فلللؤاد، ضاعفت الللكللورونللا مللن ضغوط احللليللاة، وأصللبللح اخلللروج 
والترفيه رغبة ملحة يوميا، لوال اإلجراءات االحترازية خوفا من انتشار 
تدريجى  ولكن بشكل   ، الطبيعية  للحياة  العودة  الصعب  املللرض، فمن 

ميكن التعايش مع هذا الضيف الثقيل.
الترفيه  مللكللان  يختلف  وامللللاللللى  الللثللقللافللى  املللسللتللوى  بحسب  أضللللاف، 
لألسرة، الفتا أنه حريص على التنزه واخلروج مع أوالده إلى املتاحف ، 
السفارى واملخيمات، معرض الكتاب .. وغيرها من األنشطة الثقافية، 
باإلضافة لألماكن املفتوحة واملاهى... فى حن الكثير من األسر تقدم 
واملللهللرجللانللات  احلللفللات  فللى  االشللتللراك  أو  جيم  الفيديو  لعب  ألبنائها 

وغيرها من األنشطة الفنية واحلركية.
ممشى أهل مصر

وفى إطار خطتها لبناء اإلنسان ، ومع التوسع فى خطواتها لألمام 
لم تنس احلكومة املصرية، أن تضع مشروعات ترفيهية تخدم املصرين، 
حيث  باملصرين،  يليق  حضارى  بشكل  الترفيهية  اخلدمة  لهم  وتقدم 
القادمة الفتتاح مشروع جديد  األيام  القاهرة خال  تستعد محافظة 

من  األولللى  املرحلة  وهللو  العاصمة،  تطوير  مشروعات  ملجموعة  ينضم 
ممشى أهللل مصر ،والللللذى ميتد بللطللول مللجللرى الللنلليللل، مبللا تضمه من 
وتشجير  وبللرجللوالت،  ونوافير،  للجلوس  وأماكن  وكافيتريات،  مطاعم، 
الكورنيش بالكامل، ووضع مقاعد للجلوس بطول الكورنيش، باإلضافة 

إلى مقاعد باملمشى السفلى..
الللرغللم مللن إنشاء  الللقللاهللرة، على  الللعللال، محافظ  يللقللول خللالللد عبد 
كللبلليللرا بالعاصمة  اهللتللمللامللا  أولللللت  اللللدوللللة  الللعللاصللمللة اجللللديلللدة، إال أن 
مخطط  وضللع  على  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  وحللرص  القدمية، 

شامل الستعادة محافظة القاهرة رونقها وسحرها القدمي.
مللحللاور جديدة،  وإنللشللاء   ، العشوائيات  إزاللللة  أضلللاف، اخلطة شملت 
تطوير وجتميل مبانى مصر القدمية وتراثها، تطوير احلدائق العامة 
الللدراجللات  حديقة   ، الفسطاط  تللال  وحديقة  امللليللرالنللد  حديقة  مثل 
إلللى حتفة  النيل  كللورنلليللش  إلللى حتللويللل  بللاإلضللافللة   ، املستقبل  مبدينة 
جمالية ومنتزه لكل املصرين والسياح على أطول وأعرق نهر فى العالم 

أال وهو نهر النيل.
ويستهدف ممشى أهل مصر حتسن جودة احلياة للمصرين، وزيادة 
نصيب الفرد من املسطحات اخلضراء، وجتميل الواجهة النيلية... هذا 
السياحية  للتنمية  املتنوعة  املشروعات  من  عللدد  توفير  إلللى  باإلضافة 
وكافتيريات  ومطاعم  عائمة  ومسارح  مراسى  إقامة  مثل  واالستثمار، 
وخدمات ومنافذ بيع.. وتشجيع ممارسة األنشطة الرياضية املائية مثل 
التجديف واملراكب الشراعية، مع مراعاة احتياجات ذوى االحتياجات 

اخلاصة.
مشروعات خدمية وترفيه

الللقللاهللرة فللحللسللب، وإمنلللا حرصت  يللتللوقللف األملللر عللنللد محافظة  وال 
احلكومة املصرية على تنوع املشروعات التى تقدم للمصرين واألجانب 
راضللى  بسام  السفير  تصريحات   بحسب  املصرية،  املحافظات  كللل  فللى 
واهتمام  متابعة  أكد  الللذى  اجلمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمى  املتحدث 
الللرئلليللس السيسى مبللواصلللللة الللعللمللل فللى املللشللروعللات اخلللاصللة باملجال 
من  سلسلة  افتتاح  مثل   ، اجلمهورية  مستوى  على  واألثللرى  السياحى 
املركبات  متحف  ومنها  اجلللمللهللوريللة،  مستوى  على  املتنوعة  املللتللاحللف 
امللكية، وشرم الشيخ، وكفر الشيخ، باإلضافة إلى اخلطوات التنفيذية 
»عواصم  متحف  مثل  الكبرى،  والسياحية  األثللريللة  املشاريع  من  لعدد 
مصر« بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، وكذا »املتحف املصرى الكبير األكبر 
فى العالم، هذا بخاف املشروعات املختلفة باملحافظات مثل كورنيش 
» وهو  ريفيرا سهل حشيش   « ببورسعيد،  الفرما  األقصر، مشروع مول 
لبحيرة  السياحى  املمشى  بالغردقة،  استثمارى  سياحى  مشروع  أكبر 
تطوير  مصر،  حتيا  جلسر  الزجاجى  املمشى  باإلسماعلية،  التمساح 
مدينتى  إنللشللاء  اللللريلللان،  وادى  محمية  تللطللويللر  األسللكللنللدريللة،  حللديللقللة 
وترفيه،  خدمية  مشروعات  من  فيهما  مبا  اجلديدة  والعلمن  اجلالة 

خلدمة املصرين واألجانب.
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ممشى أهل مصر ..
 ومشروعات سياحية كثرية 
هدفها إسعاد املصريني
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فى إطار جوالته الميدانية للمحافظات

وزير القوى العاملة يشهد توقيع بروتوكول لتدريب 
الصبية لتأهيلهم لسوق العمل باإلسكندرية

وأش�����ار ال���وزي���ر ع��ق��ب ال��ت��وق��ي��ع إل���ى  أن ذل��ك 
الدولة من  تبذلها  التى  إط��ار اجلهود  يأتى فى 
خ���ال وزارة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ف��ى م��ج��ال تنمية 
الشباب، وخلق فرص عمل جديدة لهم  ق��درات 
، وإمي��ان��ا م��ن ال����وزارة بأهمية ال��ت��ع��اون ف��ى نشر 
ال��ت��ع��اون��ى وامل��ش��ارك��ة املجتمعية  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 

الستهداف كافة فئات املجتمع .
ال��ب��روت��وك��ول يهدف  إل��ى  وأوض����ح ال��وزي��ر أن 
امل��ت��درب��ن  ال��ص��ب��ي��ة  ل���ت���دري���ب  التعاون   ت��ع��زي��ز 
وامل��س��م��وح لهم ب��ال��ت��دري��ب وف��ق��ًا ألح��ك��ام قانون 
واك��س��اب��ه��م  ال��ع��م��ل  ل���س���وق  ل��ت��أه��ي��ل��ه��م  العمل  

امل����ه����ارات ال���ازم���ة ع��ل��ى م��ه��ن ت��س��اع��ده��م على 
م��واج��ه��ة ظ�����روف احل���ي���اة وإع������ادة دم��ج��ه��م فى 
امل���ج���ت���م���ع وذل�������ك ل���ل���دف���ع ب��ع��ج��ل��ة ال���ت���ن���م���ي���ة ، 
واالستفادة من قدراتهم وطاقتهم وحثهم على 
اإلب����داع، وذل��ك م��ن خ��ال عقد دورات تدريبية 
وصيانة   ، ماكينات  صيانة  مهن  على  للصبية 
املحمول، والسباكة الصحية ، وصيانة وإصاح 

أجهزة التبريد والتكييف.
ون�����وه ال���وزي���ر ال����ى أن����ه سيتم  ع��ق��د ن�����دوات، 
ب��ق��اع��ات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال���ب���رام���ج  ال��ع��م��ل  وورش 
بن  بالتنسيق  للوزارة  التابعة  التدريب  ومراكز 

اجلانبن دون مقابل .
وأثنى الوزير على فكره البروتوكول والقائمن 
على إعداده. موجها ببذل املزيد من اجلهد من 
أجل اضافة جيل من  أفراد صاحلن للمجتمع 
وحت����وي����ل ال���ص���ب���ي���ة ب�����األح�����داث إل�����ى أش���خ���اص 
امل��ه��ن التى  ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى  منتجن م��ن خ���ال 

يحتاجها سوق العمل وتعليمهم حرف معينة. 
ووق��������ع ال�����ب�����روت�����وك�����ول ي����اس����ر س���ع���ي���د م���دي���ر 
، وماجدة  العاملة باإلسكندرية  القوى  مديرية 
ج��ال��ه م��دي��ر م��دي��ري��ة ال��ت��ض��ام��ن االج��ت��م��اع��ى 

باملحافظة .

 شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان فى إطار جوالته امليدانية باملحافظات توقيع بروتوكول 
تعاون بني مديرية القوى العامل باإلسكندرية ، ومؤسسة دار التربية االجتماعية لرعاية البنني 

باملحافظة فى مجال تنمية املجتمع والرعاية االجتماعية والتدريب.
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فى إطار مبادرة »حياة كريمة«

وزير القوى العاملة يسلم 114 عقد 
عمل لذوى الهمم والعزيمة باإلسكندرية

إط��ار  ف��ى  العاملة محمد سعفان  ال��ق��وى  وزي���ر  وس��ل��م   ..
الهمم  امليدانية للمحافظات ١١٤ عقد عمل لذوى  جوالته 
اخلاص مبحافظة  ال��ق��ط��اع  ش��رك��ات  م��ن  والعزمية مقدمة 
باملحافظة فى  العاملة  القوى  وفرتها  مديرية  اإلسكندرية 
الفئة  بهذه  ال���وزارة  واهتمام    ،  « كرمية  »حياة  إط��ار  مبادرة 
على مستوى املديريات باملحافظات ، واستيفاء نسبة ال� %5 
املقررة لهم، وذلك بحضور وكيل ال��وزارة ياسر سعيد  مدير 

املديرية. 
كما سلم ال��وزي��ر ١٠ ش��ه��ادات م��زاول��ة احل��رف��ة بعد إمتام  
ال��ت��دري��ب ألول دورة ت��دري��ب��ي��ة م��ن ن��وع��ه��ا ل���ذوى ال��ه��م��م من 

الصم والبكم على مهنة  صيانة التبريد والتكييف. 
والرعاية  الدعم  كامل  تقدمي  أهمية  على  ال��وزي��ر  وش��دد 
ممثلة  لهم  بسيطة  بسمة  ول��و  بتقدمي  الفئة،  لهذه  ل��ذوى 
وذووه���م،  ه��م  بالسعادة  يشعرون  عمل  جتعلهم  فرصة  ف��ى 
وجتعل لكل فرد منهم دخًا، كى يستطيع أن ينتج ويضيف 
وإصقال  بتدريبهم  االهتمام  ض��رورة  إل��ى  مشيًرا  ملجتمعه، 
مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع وألصحاب األعمال 
العمل، والتحدى واإلجن���از، مبا لهم من  ق��ادرون على  أنهم 

قدرة كبيرة على العطاء.
أبناءها من  ال��دول��ة تضع  إن  العاملة:  القوى  وزي��ر  وق��ال 
ذوى ال��ه��م��م وال��ع��زمي��ة ن��ص��ب أع��ي��ن��ه��ا، خ��اص��ة ب��ع��د إط��اق 
القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى 
2٠١8 عاًما لذوى القدرات اخلاصة، مما أعطى حافًزا كبيًرا، 
ودفًعة كبرى أدت الستنفار كافة الوزارات واجلهات، فأطلقت 
مزيٍد  لبذل  أجمل«  بكم  »مصر  مبادرة  العاملة  القوى  وزارة 
م��ن اجل��ه��د، ل��ت��ق��دمي ال��ع��ن��اي��ة وال��رع��اي��ة ال��ازم��ت��ن ل��ذوى 

القدرات اخلاصة .
وكان وزير القوى العاملة قد قدم فى بداية كلمته خالص 
شكره للشركات التى قامت بتوفير هذه الفرص ألبنائنا من 
باء  ُتبلى  املصرية  الدولة  أن  مؤكًدا  والعزمية،  الهمم  ذوى 
حسًنا فى االهتمام مبلف هذه الفئة خال الفترة احلالية.

وف���ى ن��ف��س ال��س��ي��اق س��ل��م وزي����ر ال��ق��وى ع����ددا م��ن وث��ائ��ق 
ال��ت��أم��ن ال��ت��ك��اف��ل��ى ع��ل��ى احل���ي���اة ل��ل��ع��م��ال غ��ي��ر املنتظمة 
تسليمها  ال��س��اب��ق  ال��وث��ائ��ق  لتسليم  اس��ت��ك��م��اال  باملحافظة 
لشمول أكبر عدد من تلك الفئة بهذه الوثيقة والتى أوضح 
الوزير أهميتها  والتى حتمى أسره العامل حال تعرضه ألى 

حادث نتج عنها إصابته أو وفاته.
ووج�����ه ال����وزي����ر ال��ع��ام��ل��ن ب���امل���دي���ري���ة ب����ض����رورة احل���رص 
والعمل على  والتعرف على مشاكلهم  للمواطنن  للوصول 

حلها وتقدمي اخلدمات التى يحتاجونها .
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..ويتفقد األكاديمية العربية لتكنولوجيا المعلومات والنقل البحرى باإلسكندرية
العامله  ال��ق��وى  وزي���ر  قام   كما 
جوالته  إط���ار  ف��ى  سعفان  محمد 
امل���ي���دان���ي���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات ب���زي���ارة 
لتكنولوجيا  العربية  األك��ادمي��ي��ة 
امل����ع����ل����وم����ات وال����ن����ق����ل ال���ب���ح���رى 
مب��ح��اف��ظ��ة االس����ك����ن����دري����ه، وك����ان 
الدكتور  ومرافقته  استقباله  فى 
إس���م���اع���ي���ل ع���ب���دال���غ���ف���ار رئ���ي���س 
مركز  ال��وزي��ر  وتفقد  األك��ادمي��ي��ة، 
م����ح����اك����اة م���ج���م���ع وال�����������ذى ي��ت��م 
ف���ي���ه ال����ت����دري����ب ال��ع��م��ل��ى ل��ط��ل��ب��ه 
األك��ادمي��ي��ة ب��ن��ظ��ام امل��ح��اك��اة، كما 

تفقد مقر كلية الصيدلة. 
وأث�����ن�����ى ال������وزي������ر ع����ل����ى ال�������دور 
احليوى الذى تقوم بها األكادميية 
العلمية  الصروح  أحد  باعتبارها 
وال���ت���ى ت��س��ه��م ف���ى إع������داد أج��ي��ال 
واع��دة تبنى اجلمهورية اجلديدة 
أن  م����ؤك����دا  وم����ت����َط����ور،  واع  ب��ف��ك��ر 
كبرى  تعليمية  م��ن��ارة  األك��ادمي��ي��ة 
ت���ن���ي���ر وت�����ث�����رى ف���ك���ر وط���م���وح���ات 

شبابنا. 
وم��������ن ج����ان����ب����ه ت�����ق�����دم رئ���ي���س 

على  ل��ل��وزي��ر  بالشكر  األك��ادمي��ي��ة 
زي���ارت���ه ال��ط��ي��ب��ة مل��ق��ر األك��ادمي��ي��ة، 
م��ش��ي��دا ب���ال���دور امل��ل��م��وس ل����وزارة 
ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة خ�����ال ال��ف��ت��رة 
امل��ج��االت،  ف��ى مختلف  األخ���ي���رة 
م��ب��دي��ا االس���ت���ع���داد ل��ل��ت��ع��اون مع 

الوزارة من خال عقد بَرتوكوالن 
تعاون مشتركة. 

الدكتور إسماعيل عبد  وأهدى 
األكادميية   درع  ل��ل��وزي��ر  ال��غ��ف��ار 
ت����ق����دي����را جل����ه����وده امل����ب����ذول����ة ف��ى 
رعاية وحماية عمال مصر، وعلى 

ت��ش��ري��ف��ه ب���ال���زي���ارة ل��أك��ادمي��ي��ة.. 
وم�����ن ج���ان���ب���ه أه������دى ال����وزي����ر درع 
ال���������������وزارة ل����رئ����ي����س األك�����ادمي�����ي�����ة 
ت����ق����دي����را ل�������دور األك�����ادمي�����ي�����ة ف��ى 
البناء  متطلعن  خريجن  إع��داد 

والنهوض بوطنهم الغالى. 
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هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 
وشعبها مبناسبة العيد القومى للمحافظة .  

وقال سعفان فى برقية التهنئة للمحافظ : إن العيد القومى للمحافظة والذى 
يوافق يوما خالدا فى تاريخ الوطنية املصرية عامة وشعب القاهرة خاصة : »ذكرى 
مرور 1052 عامًا على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلى عام 969 م ، فى عهد 

اخلليفة املعز لدين اهلل الفاطمى .
املبذولة  العميق للجهود  املناسبة عن  تقديره  بهذه  ، للمحافظ  الوزير  وأع��رب 
لرفع املعاناة عن كاهل أبناء املحافظة، والسعى الدؤوب لتحسني اخلدمات واالرتقاء 

بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا العزيز .

تنفيذا لتوجيهات السيسي ..
سعفان : صرف 291.2 مليون جنيه إعانات طوارئ  لـ 122 

ألف عامل يعملون فى 2447 منشأة سياحية
 600 جنيه الحد األدنى لصرف 

إعانة الطوارئ

سعفان يهنئ محافظ القاهرة 
بالعيد القومى للمحافظة

3 وزارات يتفقون 
على قواعد صرف اإلعانة

العاملة  القوى  وزي��ر  سعفان  محمد  واف��ق 
ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ 
للعمال بوزارة القوى العاملة على صرف 291 
 122 لنحو  جنيها،  و522  آالف  و204  مليون 
منشأة   2447 ف��ى  يعملون  ع��ام��ً�  و628  أل��ف��ا 
 ) واح��دة  دفعة  والسابعة-  )الدفعة  السادسة 
من الصندوق، نظرا ملا متر به شركات وقطاع 
جائحة  بسبب  سلبية  تأثيرات  من  السياحة 

فيروس »كورونا« املستجد.

وقال الوزير : إن الصرف يتم بنسبة %100 
م���ن األج����ر األس���اس���ى ل��ل��ع��ام��ل��ني، وه���و احل��د 
به  بالتأمني عليهم  العمل  ال��ذى قام صاحب 
أدن��ى 600 جنيه،  التأمينات بحد  واملثبت فى 
ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ال���رئ���ي���س ع��ب��د ال��ف��ت��اح 
املنتظمة  العمالة  مرتبات  بصرف  السيسى 

بقطاع السياحة املتضررة من )كوفيد-19(.

وأك���د س��ع��ف��ان أن���ه مت وض���ع ق��واع��د خاصة 
القوى  وزارات  بني  باالتفاق  السياحة  لقطاع 
والتنمية  وال��ت��خ��ط��ي��ط  وال��س��ي��اح��ة  ال��ع��ام��ل��ة 
االق���ت���ص���ادي���ة إلع����ان����ة ذل�����ك ال���ق���ط���اع، وف���ًق���ا 
العام  االحت���اد  إل��ى  الطلبات  ت��ق��دمي  يتم  لها 
إلى  وتقدميها  ملراجعتها  السياحية  للغرف 
ي��ق��وم مبراجعتها  ب����دوره  وال����ذى  ال��ص��ن��دوق، 
يتم  أث��ره  وعلى  االجتماعية،  التأمينات  م��ع 
شيكات  مب��وج��ب  املتعثرة  للمنشآت  ال��ص��رف 
أو حتوي�ت بنكية على احلساب اخلاص بها.
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مستشفى الشرق األوسط
يتقدم

 الدكتور مختار خيرى طبوزادة 
بأخلص التهانى الى 

اللواء محمد الشريف محافظ اإلسكندرية 

والى شعب اإلسكندرية العظيم 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

ويعاهدون الله على بذل المزيد من الجهد لمصرنا العزيزة 

٢٥ ش فوزى معاذ - سموحة اإلسكندرية 

ت : ٤٢٩٩٥٠٥- ز٤٢٩٩٥١٧ - ٤٢٩٩٥١٨ - ٤٢٩٩٥٢٠ -٢٠3

مستشفى 
الشرق األوسط
يقدم الجديد فى 

عالم الطب  أحدث 

جهاز سونار فى مصر 

والشرق االوسط
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الشباب فى اإلجازة الصيفية
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تحقيق : نجوى لطفى 

انتهى العام الدراسى بكافة مراحله التعليمية وأصبح ماليني الطلبة والشباب جليس املنزل 
و االنرتنت بإلعابه ووسائل تواصله االجتماعى ال يخرج الطالب من غرفته إال قليال وال يتكلم 

مع أحد إال نادرا ال يعرف شيئا خارج دائرة الشبكة العنكبوتية الخطرية قديما كان وجود 
الشاب فى البيت شيئا مبهج ومفيدا لكل أفراد املنزل فهو من يقوم ببعض أعمال السباكة 

الخفيفة إلصالح بعض األشياء البسيطة كرتكيب صنبور أو تركيب جلدة أو بعض األعمال 
الكهربائية كإصالح عطل مفاجئ فى املنزل أو تغيري بعض املصابيح ما يتبعها من مثل هذه 

األعمال فكان الشاب له باع فى األعمال الحرفية بحكم ما كان يتعلمه سواء فى النشاط 
املدرسى أو بعض األعمال التى يشتغلها فى الصيف وكل أسرة كانت حريصة أن ترسل ابنها 

فى اإلجازة الصيفية إىل أحد األسطوات فى مهنة من املهن ليتعلمها أو يلم بأساسياتها ويعرف 
فى ذات الوقت قيمة املال الذى يكسبه من عرق جبينه باإلضافه إىل تعزيز ثقة النفس 

لديه وتأكيد روح استقالليته وقدرته على التواصل مع املجتمع وأنه شخص له فائدة يفيد 
من حوله ويستفاد منه فى ذات الوقت. ولكن بمرور الوقت وشعور بعض األسر بأن هذا لم 

يعد يليق بإرسال أبنائهم لتعلم الحرف اليدوية وأنه غري مناسب اجتماعيا والتقليل من قيمة 
األموال التى يكسبها الشاب فى العمل باإلجازة الصيفية كل ذلك خلق جيال من الكساىل 

أمام شاشات الكمبيوتر كذلك خلق جيال من الشباب االعتمادى على الغري فاألب واألم 
هما من يعلمان وينفقان ويشرتيان الشقة ويدفعا املهر بدال من االبن ويجهزا االبنة بالكامل 

فتولد شعور بعدم املسئولية وازدادت حاالت الطالق ليس طالق الزواج فقط بل الطالق من 
املجتمع البشرى كله فانفصل الشاب عن حقيقة واقعه وأصبح مجرد أصابع تلهو بمفاتيح 

الكيبورد.

وعلى اجلانب اآلخر وكما يقولون فى أوروبا والدول املتقدمة وأبرزها 
أمريكا كان هناك فى عام 2011 الطالب اجلامعى األمريكى جاريت جى 
اثنني  م��ع  اجل���وال  تطبيقات  لتطوير   Scan ش��رك��ة  تأسيس  ق��رر  ال���ذى 
أداء   الشركة  أقل من 3 سنوات حققت  من زمائه فى اجلامعة، وخ��ال 
ممتازا، دفع تطبيق التواصل االجتماعى الشهير سناب شات إلى شراء 
الشركة فى صفقة رابحة بلغت 54 مليون دوالر. النجاح الساحق الذى 
أث��رت فى  إل��ى خلفيات عديدة  حققه جاريت جى فى سن مبكرة يرجع 
شخصية الشاب الغربى بشكل عام فهو لم يكن الشاب الوحيد بل هناك 
مايني النماذج مثله فى مجاالت مختلفة فاألسر هناك حترص على 
التعليم  مرحلة  قبل  خ��اص��ة  الصيفية  اإلج����ازة  ف��ى  أب��ن��اؤه��م  يعمل  أن 
الليمون للجيران  ببيع عصير  اجلامعى بل حتى وهم أطفال فيبدأون 
مال  من  يكسبونه  وما  العمل  قيمة  داخلهم  فتتعزز  الطريق  لعابرى  أو 

وهكذا وبالتدريج يصبح هناك )بيل جيتس( و)جاريت جى( وغيرهم.
وأنت كأب أو كأم هل تفضل أن يعمل أبنك فى اإلجازة الصيفية أم ال ؟ 

أشجعها بشدة
يقول سيد عبداهلل محاسب قانونى : إن االب��ن يجب أن يعرف قيمة 
العمل والطرق الشريفة للحصول على املال منذ نعومة أظافره ويعلم 
أن الدنيا ليست وردية وأن النعمة قد تزول فى أى وقت من األوقات فأنا 
أعلم أبنائى أى حرفة تروق له فى اإلجازة الصيفية أو أى عمل يرغبون 
االلتحاق به بعد أن أتأكد من طبيعة العمل ومن يدربهم عليه فاإلجازة 
ال��ص��ي��ف��ي��ة ف��ت��رة ت���دري���ب ل��ل��ش��ب��اب وخ���اص���ة للتعليم م���ا ق��ب��ل اجل��ام��ع��ى 
يخلق  فالشارع  احلياة  ومواجهة  العمل  س��وق  مواجهة  على  واجلامعى 

أبنائى فا أخ��اف عليهم من ما يكسبونه  إذا أحسنت تربية  وأن��ا  رج��اال 
وهم صغار فالتربية هى أساس كل شىء .

أرفض وبقسوة
فى  أكبرهم  شباب  ثاثة  لديها  أن  محامية  عبدالعزيز  اي��ن��اس  ت��رى 
وأنها ال تتخيل  أول��ى ثانوى  الثالثة بكلية جت��ارة وأصغرهم فى  الفرقة 
فهى  الصيفية  اإلج���ازة  ف��ى  مهنة  أو  حرفة  يتعلم  أن  أح��ده��م  ترسل  أن 
ت��خ��ش��ى ع��ل��ي��ه��م م���ن االخ���ت���اط مب���ن ه���م دون م��س��ت��واه��م االج��ت��م��اع��ى 
ف��ي��ت��ع��ل��م��ون أل��ف��اظ��ا أو س��ل��وك��ا غ��ي��ر الئ���ق ك��م��ا أن إذا ت��رس��خ ل��دي��ه��م أن 
الفلوس هى األهم ستقل قدرتهم على التحصيل العلمى أثناء الدراسة 
وي��ح��اول��وا االس��ت��م��رار ف��ى العمل حتى ف��ى وق��ت امل��درس��ة أو اجلامعة ثم 
ملاذا أهني أبنائى وأعرضهم للتوبيخ من شخص دون املستوى العلمى أو 
االجتماعى علشان ماليم ال أواف��ق أب��دا فيكفى أن تكون اإلج��ازة فترة 

استجمام لهم وحتضير للعام الدراسى القادم  .
فى إطار التجربة

بينما ترى عطية اهلل فرج ربة منزل أن اخلاف كان بينها وبني زوجها 
قسوة  م��ن  عليهم  تخاف  فهى  الصيفية  اإلج���ازة  ف��ى  األوالد  عمل  على 
الشارع وال ترغب فى بهدلتهم كما تقول بينما األب يرى أن األبناء قد 
يضيعون أكثر إذا نزلوا بعد تخرجهم من اجلامعة إلى الشارع دون تدريب 
ورقابة وأن اإلجازة الصيفية فرصة لهذا التدريب والرقابة ويعرفوا قيمة 
القرش الذى يكتسب بالعمل فا يغالون فى طلباتهم ويعرفوا أن احلال 
اقنعنى  وق��د  احلالتني  فى  يتصرفوا  كيف  فيعرفون  واليسر  العسر  بني 
بوجهة نظره فنزل ابنى صاحب ال� 14 عاما يعمل مساعد جنار عند رجل 
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طيب أخاقه حسنة ومازالت التجربة فى بدايتها فا استطيع أن أحكم 
عليها اآلن.

تعزيز قيمة العمل
وفى النهاية ترى دكتورة ابتهال عبدالسام األستاذ فى املركز القومى 
للبحوث االجتماعية واجلنائية أن للعمل قيمة كبيرة علينا أن نعلمها 
ألبنائنا جيدا ونعلمهم أن ناجت العمل ليس فى األموال التى يتقاضونها 
على  ق��ادري��ن  منتجني  أف���راد  أنهم  م��ن  يكتسبونها  التى  الثقة  ب��ل  فقط 
تغيير ش��ك��ل امل��ج��ت��م��ع ال����ذى ح��ول��ه��م وأن����ا شخصيا أع����رف أس���ر ع��دي��دة 
التجربة  ه��ذه  خ��وض  على  أبنائهم  يجبرون  ال��ث��راء  م��ن  كبير  ق��در  على 
ذا ط��راز مختلف فكما  أو بخا عليهم بل تعليما  ال الحتياجهم للمال 
املختلفة  العمل  امل��دارس واجلامعات يتعلمون فى ميادين  يتعلمون فى 
التعليم  ف��ى  املختلف معهم  م��ع اآلخ���ر س���واء  ال��ت��واص��ل  فيعرفون ط��رق 
باليسر  ليست  احلياة  وأن  للبشر  آخر  وجها  هناك  أن  فيعرفون  والبيئة 
الذين يرونه فعبر العمل ميكن للشباب التحلى باملسؤولية وتذوق طعم 
الكفاح مبكرا، وفى حالة االتكالية على املصروف تترسخ مشاعر الكسل 
جاهز  طابور  هناك  يصبح  ثم  ومن  والكسب،  العمل  بقيمة  واالستهانة 

سلفا لانضمام إلى طوابير العاطلني عن العمل.
اإليجابيات أكثر

على  ويساعدك  كبير،  بشكل  وامل��ه��ارات  املواهب  يصقل  العمل  أن  كما 
اك��ت��ش��اف ن��ف��س��ك، ك��ذل��ك اك��ت��س��اب ال��ع��دي��د م���ن اخل���ب���رات ف���ى م��ج��االت 
مختلفة، وكذلك اخلبرات احلياتية؛ مثل التواصل، وكيفية التصرف فى 

املواقف الطارئة أما عن العيوب فمن املمكن السيطرة عليها وحتجيمها 
أصحاب  بعض  أن  على  تزيد  ال  فالعيوب  جيدا  ابنها  األس���رة  راق��ب��ت  إذا 
األع��م��ال ق��د يستغلون ال��ط��اب حل��داث��ة خبرتهم ف��ى احل��ي��اة بأعمال ال 
تناسب سنهم، أو مبرتب قليل، أو العمل لساعات طويلة وميكن حتجيم 
العمل وطبيعته وشخصية من  نوع  اختيار  واألم  األب  يشارك  بأن  ذلك 
يعمل معه االبن أو االبنه والعيب اآلخر قد يكون فى افتقاد الشاب لفرصة 
االستمتاع باإلجازة من خال جتمع األصدقاء أو جلسات النادى أو غيره 
من وسائل الترفيه املختلفة وهذا ممكن تعويضه بأيام اإلجازة من العمل 
ذاته كما أن احلصول على أجر من العمل قد يكون للشاب متعة ما بعدها 
الشباب عندما يكسبون  أن بعض  وه��و األخطر  آخ��ر  متعة وهناك عيب 
التامة عن األس��رة ماديا  املال وهم مازالوا طلبة يشعرون باالستقالية 
والعودة  الدراسى  الطموح  مشاعر  لديهم  فتقل  املالى  طموحهم  ويزيد 
إلى املرحلة التعليمية بنفس الرغبة فى التفوق وهذا يلزم جلوس ولى 
األمر مع الطالب وإيضاح الصورة له كاملة بأنه كلما زاد تفوقه الدراسى 
ثابتا فى  الدراسة ستجعله  توقفه عن  وأن  العمل  زادت قيمته فى سوق 
أنصح  فأنا  األم��ام خطوات جديدة طموحة ولهذا  إل��ى  مكانه ال يخطو 
كل أسرة أن تشجع أبناءها على العمل فى اإلج��ازة الصيفية خاصة فى 
األعمال احلرفية التى تنشط املهارات اليدوية وتربطها بالنمو العقلى 
والذهنى وهذا يساهم فى رفع كفاءه قدرة التواصل بني العقل والعضات 

فيخلق شخصية سوية تفكر جيدا وتتصرف بنفس اجلودة .

39
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التقى محمد سعفان وزير القوى 
العاملة بديوان عام الوزارة ، 

الدكتور عادل الركابى وزير العمل 
العراقى ، والدكتور أحمد النايف 
سفير جمهورية العراق بالقاهرة 
، والوفد املرافق لهم ، لبحث سبل 

التعاون املشترك فى مجاالت 
التشغيل ، والتدريب املهنى ، ورعاية 

ذوى الهمم  والعزمية ، واالستفادة 
من جتربة مصر الرائدة فى 

مجاالت التحول الرقمى .
فى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة 
، ب���وزي���ر ال��ع��م��ل ال��ع��راق��ى وال��س��ف��ي��ر ، م��ؤك��دًا 
اس��ت��ع��داد ال������وزارة ف���ى ال��ت��ع��اون م���ع اجل��ان��ب 
املتعلقة مبجاالت  األم���ور  كافة  ف��ى  ال��ع��راق��ى 
ع���م���ل ال���������وزارة ، ون���ق���ل خ����ب����رات ال���ع���م���ل ب��ن 
وتفعيل   ، القطاعات  مختلف  ف��ى  الطرفن 

مذكرات التفاهم بن اجلانبن .
وأش��������ار ال�����وزي�����ر ال�����ى أه���م���ي���ة امل���ش���روع���ات 

ال��ص��غ��ي��رة ب��ال��ن��س��ب��ة ل���دول���ة ال����ع����راق ، وه��ى 
تعتبر مبثابة األمل واحلل اجلذرى ملشكالت 
ال��ت��ش��غ��ي��ل ف��ي��ه��ا ل��ن��ق��ل ال���ب���الد إل����ى ال��وض��ع 
األف��ض��ل ، وخ��اص��ة ب��ع��د إث��ب��ات جن��اح��ه��ا فى 
ال���دول���ة امل��ص��ري��ة ، وف���ى ظ���ل ج��ن��وح ال��ش��ب��اب 
ع��ن ال��وظ��ائ��ف خ��اص��ة ف��ى ال��ق��ط��اع اخل���اص ، 
الفتا إلى أن جهاز تنمية املشروعات الصغيرة 
وامل��ت��وس��ط��ة ي��ق��وم بجهد م��ت��واص��ل ، وت��دري��ب 
مستمر للشباب على األفكار اخلاصة بريادة 
بالتعاون  اخلاصة  املشروعات  وبدء  األعمال  

مع القوى العاملة والوزارات املعنية .
أكد الوزير جناح جتربة الوزارة فيما يخص 
التدريب املهنى ، مشيرا إلى أن الوزارة متتلك 
38 م��رك��ز ت���دري���ب م��ه��ن��ى ث��اب��ت ، و 27 وح���دة 
تدريب متنقلة ، سيتم زيادتها إلى 57 وحدة 
ت��غ��ط��ى ك��اف��ة رب����وع ال���دول���ة امل��ص��ري��ة ، وتصل 
للشباب فى  أمام محل إقامتهم ، لتوفر لهم 
ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ى ع��ل��ى امل��ه��ن يحتاجها س��وق 
يتم  أن��ه  موضحا   ، األم��اك��ن  تلك  ف��ى  العمل 
التدريب فيها على مهن التفصيل واحلياكة ، 

وتوصيل الكهرباء ، والسباكة الصحية ، الفتا 
إلى أن الوزارة  على أمت االستعداد لنقل تلك 

اخلبرة إلى اجلانب العراقى .
ال����ه����م����م  ذوى  رع��������اي��������ة  م�������ج�������ال   وف�����������ى 
املصرية  ال��دول��ة  أن  ال��وزي��ر  والعزمية أوضح 
وق���ي���ادت���ه���ا ال��س��ي��اس��ي��ة أول�����ت  ك���ل االه��ت��م��ام 
وال��رع��اي��ة ف��ى ال��ف��ت��رات األخ��ي��رة ل��ه��ذه الفئة 
 ، ال��الزم��ة  االجتماعية  ال��رع��اي��ة  لها  مقدمة 
ق��ادرة على  كبيرة منهم غير  أن نسبة  خاصة 
العمل ، حيث وفرت لهم الوزارة تدريبا مهنيا 
خاصا ، وفرص عمل الئقة تتناسب مع درجة 
القادرين على  ، أما غير  إعاقة كل فرد منهم 
من  لهم  ال��الزم  الدعم  بتوفير  فتقوم  العمل 
العديد  فى  اإلجتماعى  التضامن  وزارة  قبل 
م���ن ال���ص���ور و م��ن��ه��ا م���ع���اش ت��ك��اف��ل وك���رام���ة 
وفقًا لشروط معينة على شكل إعانة شهرية 

تصرف لهم من الدولة .
من جانبه أكد الدكتور عادل الركابى وزير 
ال��ع��م��ل ال��ع��راق��ى ، ع��م��ق ال��ع��الق��ات امل��ص��ري��ة 
ال��ع��راق��ي��ة وت��اري��خ��ه��ا ال��ع��ري��ق ، وأث���ن���ى على 

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقــــــــــــــــــــــــــــــى سبل التعـــاون 
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 ، األخ��ي��رة  الفترة  ف��ى  املصرية  ال��دول��ة  جهود 
 ، األزم���ات  ف��ى مجابهة  اقتصادها  ق��وة  وعلى 
الفتا إلى ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم مع 

اجلانب املصرى .
، على جهود  ال��ع��راق��ى  العمل  وزي���ر  وأث��ن��ى 

ف��ى مختلف  امل��ص��ري��ة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  وزارة 
فيها  جتاربها  جن��اح  وعلى   ، عملها  م��ج��االت 
 ، العربية  الساحة  ، وهو ما يظهر جليًا على 
وعلى قدرتها على حماية العمال فى مختلف 

القطاعات.

وفى ختام اللقاء أهدى وزير القوى العاملة 
محمد سعفان  ، وزير العمل العراقى وسفير 
دول��ة ال��ع��راق ، ه��داي��ا ت��ذك��اري��ة  من الصناعة 
املصرية تعبيرًا منه عن العالقات الطيبة بن 

البلدين.
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فى البداية يقول الدكتور محمد عبد السالم رئيس غرفة صناعة 
املصرية  السوق  إن  الصناعات:  باحتاد  واملفروشات   اجلاهزة  املالبس 
الوصول لنفس معدالت  واقترب من  كبيرا من عافيته،  استرد ج��زءا 
اإلن��ت��اج واالس��ت��ه��الك م��ا قبل جائحة ك��ورون��ا ، مشيرا إل��ى أن غالبية 
املصانع تعمل حاليا مبا يقارب من 70 % من طاقتها اإلنتاجية وهو ما 

يقارب ما كانت عليه قبل جائحة كورونا .
واملفروشات  املالبس  قطاع  اجلاهزة:  املالبس  غرفة  رئيس  وأض��اف 
أصبح لديه قدرة كبيرة لتحقيق طفرة ملموسة خالل الفترة املقبلة 
القومى م��ن خ��الل التصدير، وه��و م��ن شأنه توفير  ودع��م االق��ت��ص��اد 
العمالت الصعبة خلزينة الدولة ، مضيفا أن العمالة املصرية لديها 
من  واالستفادة  منها  املطلوب  الهدف  لتحقيق  اخلبرات  من  الكثير 

الطفرة التى تشهدها صناعة املالبس اجلاهزة واملفروشات.
وأوض����ح ال��دك��ت��ور محمد ع��ب��دال��س��الم أن ق��ط��اع ص��ن��اع��ات امل��الب��س 
للنساء  توفير فرص عمل  القادرة على  القطاعات  أكثر  اجلاهزة من 
نظرا لطبيعتها املتوافقة مع ظروفهت املعيشية، موضحا أن 70% من 

العمالة فى القطاع من السيدات، الالتى جنحن بفضل تلك الوظائف 
فى إعالة أسرهن . والغرفة تسعى إلى توفير فرص عمل بالقطاع فى 5 
محافظات أخرى باالضافة إلى باقى محافظات اجلمهورية األخرى 
فى الفترة املقبلة ، كما نعمل أيضا على رفع كفاءة العاملني بالقطاع 

وتوفير التأهيل العلمى والعملى لزيادة الكفاءة واإلنتاج.
باجلهود  واملفروشات  اجلاهزة  املالبس  صناعة  غرفة  رئيس  وأش��اد 
، خاصة  الدولة املصرية مؤخرا من أجل دعم الصناعة  التى بذلتها 
، م��ؤك��دا أن  ال��غ��زل والنسيج وامل��الب��س اجل��اه��زة وامل��ف��روش��ات  صناعة 
تولى  منذ  الصناعة  ق��ط��اع  دع��م  ب��ش��أن  السياسية  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
حتقيق  على  ق��ادرا  وأصبح  ثمارها  أتت  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس 

متطلبات السوقني املحلى واخلارجى .
وأضاف  الدكتور محمد عبدالسالم  أن الغرفة تعمل على مساندة 
ودعم العديد من املعارض املتخصصة فى قطاع املالبس واملفروشات 
خالل الفترة املقبلة، ويأتى فى مقدمتها معرض نيللى كيدز، والذى أقيم 
من  2 إلى 4 يوليو الشهر املاضى  بقاعة جهاز تنمية املشروعات بأرض 
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تحقيق : عادل عيد 

بدأت صناعة املالبس الجاهزة 
واملفروشات تتعافى تدريجيًا من 

تبعات أحداث جائحة كورونا، بعدما 
شهدت تراجعًا كبريًا خالل السنتني 

املاضيتني منذ بداية الجائحة، نتيجة غلق 
الحدود وإلزام الدول باإلجراءات االحرتازية فى 

غالبية الدول املصدرة واملستوردة.
وقالت مصادر داخل غرفة صناعة املالبس الجاهزة 

واملفروشات: إن الصناعة شهدت مؤخرًا طفرة هائلة فى 
اإلنتاج والتوزيع بنسبة كبرية، مما يؤكد عودة األمور إىل نصابها 

الطبيعي أى إىل ما قبل بداية الجائحة.
»العمل« فتحت ملف الصناعة الوطنية الكبرية، والتى يعمل بها قرابة املليون ونصف 

املليون عامل فى مصر من خالل التحقيق التاىل:

صناعة المالبس الجاهزة والمفروشات 
تتعافى من صدمة كورونا



أغسطس 2021العمل

امل��ع��ارض 
مبدينة نصر.

وم������ن ج���ان���ب���ه ق������ال امل���ح���اس���ب 
م��ح��م��د امل���رش���دى رئ��ي��س غ��رف��ة ص��ن��اع��ة 

ال���غ���زل وال��ن��س��ي��ج ب���احت���اد ال��ص��ن��اع��ات 
املصرية : إن مصر جنحت فى حتقيق العديد 

م���ن امل���ؤش���رات االق��ت��ص��ادي��ة اإلي��ج��اب��ي��ة خ���الل أزم���ة 
االقتصادى  اإلص��الح  برنامج  وذل��ك بفضل  ك��ورون��ا 
التى  واإلج�����راءات   2016 ع��ام  منذ  انتهجتها  ال��ت��ى 
اتخذتها ملواجهة اجلائحة والتى بلغت حوالى 541 

إجراء من مارس 2020 وحتى مايو 2021.
وق����ال امل���رش���دى : إن ال��ع��ال��م ش��ه��د خ���الل ال��ف��ت��رة 

األخيرة العديد من التحديات االقتصادية التى أثرت 
الصناعة  ق��ط��اع��ات  وخ��اص��ة  ال��ق��ط��اع��ات  مختلف  ع��ل��ى 

والتجارة الدولية سالسل القيمة العاملية بسبب اجلائحة.
وأشاد املرشدى باجلهود التى تبذلها غرفة صناعة املالبس اجلاهزة 

العمالة  لتدبير  جهودها  وك��ذل��ك  التطوير  وخ��ط��ة   ، وامل��ف��روش��ات 
ل���أع���داد والتخصصات  ال��ق��ط��اع وط��ب��ق��ا  امل��ط��ل��وب��ة داخ���ل 

املطلوبة من املصانع خالل الفترة القادمة.
واستطرد املرشدى قائال: »ال��دول��ة  ب��دأت  بالفعل 

وحتديد  البيانات  وحتديث  القطاع  تطوير  عملية 
االحتياجات الفعلية للمصانع«، مضيفا أن الفترة 
للعمل  ال���ف���رص  آالف  ت��وف��ي��ر  س��ت��ش��ه��د  ال���ق���ادم���ة 
باملصانع فى مختلف املحافظات بالتعاون مع باقى 

الوزارات احلكومية والشركاء الدوليني حال استمرار 
استقرار الوضع الصحى واالقتصادي.

وأض�������اف:  »ج��م��ي��ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع��ني 
اخل�����اص وال���ع���ام ي��ع��ك��ف��ون أي���ض���ا ع��ل��ى رف����ع ك���ف���اءة ال��ع��ام��ل��ني 

لزيادة معدالت  األداء  بالقطاع وتطوير 
االنتاج«. 

ودع�����ا  امل����رش����دي، أص���ح���اب امل��ص��ان��ع 
إل����ى ت��ش��دي��د اإلج��������راءات االح���ت���رازي���ة 
وال����وق����ائ����ي����ة داخ�������ل امل���ص���ان���ع ل��ض��م��ان 
اس����ت����م����رار ال���ع���م���ل واإلن������ت������اج وك���ذل���ك 
دع�����ا ج��م��ي��ع ال���ع���ام���ل���ني إل�����ى االل����ت����زام 
مخاطر  لتجنب  الصحية  بالتعليمات 

فقد وظائفهم.
وق��ال��ت م����ارى ل��وي��س رئ��ي��س املجلس 
نعمل   ، اجل��اه��زة  للمالبس  التصديرى 
على زيادة الصادرات املصرية فى األسواق 
تعمل  ال��دول��ة  أن  إل��ى  ، مشيرة  اخلارجية 
ج�����اه�����دة ع���ل���ى ت���وف���ي���ر ك����اف����ة اإلم����ك����ان����ات 
مل��س��اع��دت��ن��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق األه�������داف امل��ط��ل��وب��ة 
، موضحة  الطبيعى  األم��ور لوضعها  وع��ودة 
أن وزي���رة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة دائ��م��ا م��ا تؤكد 

أهمية غزو األسواق اخلارجية.
وأشارت  رئيس املجلس التصديرى للمالبس 
اجلاهزة إلى منو املبيعات فى السوق بأكثر من %40 
عن فترة اجلائحة، كما ارتفعت طاقات التشغيل فى 
املصانع ألكثر من 70% من الطاقة اإلنتاجية الكلية، 

وفى املقابل تراجعت الطاقات املعطلة ألقل من %30.
وأوض��ح��ت م���ارى ل��وي��س أن  ال��ع��ال��م اس��ت��ط��اع التغلب 
ع��ل��ى ال��ص��دم��ة األول����ى اجل��ائ��ح��ة واس��ت��ك��م��ل ح��ي��ات��ه بشكل 
طبيعي، ومع ظهور اللقاحات استأنفت األنشطة االقتصادية 
العمل بكامل طاقاتها، وهو ما انعكس بشكل واضح على أرقام 
ال����ص����ادرات أي��ض��ا وال���ت���ى ش��ه��دت حت��س��ن��ا م��ل��ح��وظ  خ��الل 
ف��ت��رات األع��ي��اد ومواسم  ف��ى  وب��األخ��ص  املاضية  الشهور 

االوكازيونات .
وأش��������ادت رئ���ي���س امل���ج���ل���س ال���ت���ص���دي���رى ل��ل��م��الب��س 
اجل��اه��زة ب��دور ال��دول��ة لتنظيم امل��ع��ارض ودوره���ا أيضا 
ف��ى فتح امل��ج��ال أم���ام امل��ص��ان��ع للمشاركة ف��ى امل��ع��ارض 
الدولية والتى كان آخرها املشاركة فى معرض املنتجات 
املصرية مبدينة جوبا بجنوب السودان حتت شعار »صنع 
فى مصر« املنعقد خالل الفترة من 13 إلى 18 يوليو املاضى ،  
حيث جاءت املشاركة باملعرض فى ضوء دور املجلس لترويج منتجات 
املصانع  بني  التجارى  التبادل  تعزيز  نحو  والسعى  اجلاهزة  املالبس 

املصرية والدول العربية ومن ضمنها السوق السوداني.
وأع��ل��ن��ت رئ��ي��س��ة امل��ج��ل��س ال��ت��ص��دي��رى ل��ل��م��الب��س اجل��اه��زة 
املشاركة أيضا فى الدورة الفعلية ألحد أكبر وأهم املعارض 
املتخصصة فى مجال صناعة املالبس اجلاهزة، معرض 
الس  مب��دي��ن��ة  وامل���ن���ظ���م   »Sourcing at Magic«
فيجاس بالواليات املتحدة األمريكية خالل الفترة من 

8 إلى 11 أغسطس اجلاري.
لقطاع  تابعة  مصرية  مصانع   10 ستشارك  وقالت:   
امل��الب��س اجل��اه��زة ب��اجل��ن��اح امل��ص��رى ل��ل��م��ع��رض. وميكن 
للمصانع املصرية املشاركة باملعرض من االشتراك مجانًا 
لعرض  باملعرض  اخلاصة  اإللكترونية  باملنصة  شهرين  مل��دة 

املنتجات والتواصل مع املشترين من مختلف أنحاء العالم.
وبالنسبة للمعارض الداخلية قالت مارى لويس : إنها ساهمت هى 
األخرى فى عودة صناعة املالبس اجلاهزة للحياة من جديد ، مشيرة 
إلى أنه مت حتقيق مكاسب كبيرة للمصانع من خالل معرض 
فى  ونطمع  املاضى  يوليو  شهر  فى  فاعليته  املنتهى  كيدز 

تنظيم معارض أخرى جديدة خالل الفترة املقبلة  .
وفى ختام  كالمها قالت: إن حجم استهالك الشعب 
املصرى من املالبس يصل من 250 إلى 300 مليار جنيه 
سنويا، وإذا استطاعت املصانع املصرية أن تغطى 80 أو 
90% من حجم االستهالك، معنى ذلك أن تسهم صناعة 
مليار جنيه سنويا   250 يقترب من  املحلية مبا  املالبس 
كناجت قومي، ما يعزز من  تعميق التصنيع املحلي، واحلد 

من البطالة، وزيادة فرص التشغيل.
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عبد السالم :
 طاقتنا اإلنتاجية 

بلغت 70% واقرتبنا من 
معدالت ما قبل 

الجائحة

املرشدى : 
خطة تطوير املصانع 

وتوفري العمالة املدربة 
أتت ثمارها

مارى لويس :
املشاركة فى املعارض 
الداخلية والخارجية 

ستنعش الصناعة
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 وقع قداسة البابا تواضروس 
الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك 

الكرازة املرقسية بالكنيسة القبطية 
األرثوذكسية، ووزير القوى العاملة 

محمد سعفان بروتوكولى تعاون 
مشترك بني اجلانبني فى مجالى 

تنمية املجتمع والتدريب ونشر ثقافة 
العمل احلر، والسالمة والصحة املهنية 

بني الشباب، وذلك من أجل احلد من 
املخاطر التى تهدد سالمة األفراد ، 
والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

ت��واض��روس  البابا  ق��دم  كلمته  مستهل  ف��ى 
الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة وفريق 
ع��م��ل ال�����وزارة ع��ل��ى اجل��ه��د امل��ب��ذول للوصول 
إل��ى ب��ن��ود ال��ب��روت��وك��ول امل��وق��ع م��ؤك��دا اجلهود 
امل��ش��ت��رك��ة ف���ى ك���ل أرك������ان امل��ج��ت��م��ع م���ن قبل 
ك��اف��ة اجل���ه���ات س����واء ك��ان��ت ح��ك��وم��ي��ة ممثلة 
أو غير حكومية من منظمات   ، ال���وزارات  فى 

أنها  إل���ى  ،  الفتا  ال���دول���ى وغ��ي��ره��ا  امل��ج��ت��م��ع 
ج���ه���ود م��ج��ت��م��ع��ة م���ط���ل���وب���ة ل���ك���ل م��واط��ن��ى 
املجتمع ،  مشددًا على أن هذا التعاون يكمل 
النسيج اخلاص باملجتمع مبا يؤثر باإليجاب 

على تقدمه ومنوه والقضاء على مشكالته .
وأث��ن��ى ال��ب��اب��ا ت���واض���روس ع��ل��ى م��ج��ه��ودات 
ال��ع��ام��ل��ة ف���ى خ��ف��ض م��ع��دالت  ال���ق���وى  وزارة 
ال��ب��ط��ال��ة وت��وف��ي��ر ف���رص ال��ت��ش��غ��ي��ل ، مشيرا 
املجتمعات  آف��ة  ه��ى  البطالة  مشكلة  إن  إل��ى 
وامل����رض اخل��ط��ي��ر ال����ذى مي��ك��ن أن ي��ص��اب به 
أى مجتمع ، خ��اص��ة ف��ى ظ��ل ان��ت��ش��ار ال��ث��ورة 
الرقمية املعلوماتية ،  مؤكدا أنه بالتخطيط 
العلمى وت��واف��ر اإلم��ك��ان��ي��ات ف��ى ال��دول��ة فى 

مختلف قطاعاتها ميكن القضاء عليه .
ك��م��ا أث��ن��ى ال��ب��اب��ا ت���واض���روس ع��ل��ى ج��ه��ود 
ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر املنتظمة  ف���ى رع���اي���ة  ال�������وزارة 
اج���ت���م���اع���ي���ًا وص����ح����ي����ًا ، ف���ض���ال ع���ل���ى ف���ك���رة 
انتشارها  ف��ى  وال��ت��وس��ع��ة  املتنقلة  ال���وح���دات 

وتنوع مجاالت التدريب بها ، مبا يوفر احلياة 
ال��ك��رمي��ة ال��الئ��ق��ة ألك��ث��ر م���ن ن��ص��ف الشعب 
املصرى وإثراء املبادرة الرئاسية لتلك الفئات 

واستكمال جهودها .
وق���ال ال��ب��اب��ا ت���واض���روس : إن ال��ش��ب��اب هم 
احللقة الذهبية فى حياة الشعوب ، ومصدر 
الفاعلية بالنسبة لها ، وشباب مصر سواعد 
أن  ، م��ؤك��دا  ل��أف��ض��ل  دائ��م��ا  ق��وي��ة يتطلعون 
وتوفير  بهم  لالهتمام  تسعى  سوف  الكنيسة 
ف���رص ع��م��ل ل��ه��م م���ن خ���الل ع��ق��د ملتقيات 
توظيف وبرامج توعية وإرشاد لبث الرضا فى 

نفوسهم ومزيد من القوة ملجتمع العمل .
وأع��رب البابا تواضروس فى ختام كلمته ، 
عن متنياته أن يبارك الرب دائما كل األعمال 
ال���ص���احل���ة م���ن أج����ل ب���الدن���ا احل��ب��ي��ب��ة ، وأن 

يعطينا البصيرة لرؤية مستقبل أفضل.
 وم����ن ج��ان��ب��ه ق����دم وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
م��ح��م��د س���ع���ف���ان ال���ش���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر ل��ل��ب��اب��ا 
أمام  الفرصة  إتاحة  على  الثاني،  تواضروس 
أب���ن���اء ال��ش��ع��ب امل���ص���رى ب��ك��ل ط���وائ���ف���ه ليتم 
ت��ق��دمي إط����ار ع��م��ل ل��ه��م ي��ت��ي��ح ل��ه��م ال��ف��رص��ة 
داخ��ل  األع��م��ال  وري����ادة  والتشغيل  ل��ل��ت��دري��ب 

املجتمع.
وأض����اف ال��وزي��ر أن ال�����وزارة عملت ج��اه��دة 
م��ن��ذ ع����ام ٢٠١٦ ع��ل��ى حت���دي���د إط�����ار خ��اص 
ل��ع��م��ل��ه��ا ي��ش��م��ل ك���ل ق��ط��اع��ات ع��م��ل��ه��ا، حيث 
اهتمت بالتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب 
من اجلنسني، فتم عمل ملتقيات توظيف مت 
توفير آالف من فرص العمل من خاللها بدأت 
ف��ى ال��ق��اه��رة وال��ع��اش��ر م��ن رم��ض��ان، وك��ان من 
نتائج حتليلها هو العمل على توعية الشباب 
بأهمية القطاع اخلاص وما يوفره من مزايا 
العام  القطاع  م��ع  مجملها  ف��ى  تتقارب  لهم 
احلكومي، حيث ميثل ذلك القطاع ٨٥ % من 

االقتصاد املصري.
وأكد الوزير حرص ال��وزارة على تقدير كل 
ووضعه   ، طموحاته  وتلبية  امل��ص��رى  الشباب 
فى املكان الذى يليق بكل منهم ، مشيرا إلى 
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أن الوزارة استطاعت من خالل األعمال التى 
ق���ام���ت ب��ه��ا أن ت��س��اع��د ف���ى خ��ف��ض م��ع��دالت 
ال��ب��ط��ال��ة ب��ع��دم��ا وص��ل��ت م��ؤش��رات��ه��ا ف��ى ع��ام 
٢٠١٣ إلى ١٤%،  ووصلت إلى 7.٢% فى أواخر 

٢٠٢٠ على الرغم من ) كوفيد-١9(.
ون����وه ال���وزي���ر إل���ى أن ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ى هو 
املصرى  الشباب  بناء  ف��ى  ج��دا  مهمة  عملية 
ال���وزارة حرصت  أن  وإص��ق��ال مواهبه، م��ؤك��دا 
ع����ل����ى ت����ط����وي����ره وحت����دي����ث����ه وف�����ق�����ا ألح������دث 
األساليب العاملية، حيث وعدت الوزارة القيادة 
السياسية فى احتفال عيد العمال عام ٢٠١٨ 
املطلوب،  للمستوى  العملية  بتلك  ب��ال��رق��ى 
وبالفعل متلك الوزارة ٣٨ مركز تدريب مهنى 
 ٢7 وك��ذل��ك  للمحافظات،  على  م��وزع��ة  ثابت 
وحدة تدريب متنقلة حدثتها الوزارة، لتصل 
امل��ح��اف��ظ��ات وتوفر  ق��رى وجن���وع  ف��ى  للشباب 
لهم التدريب املهنى على مهن يحتاجها سوق 
التدريب  توفر  حيث  ال��ق��رى،  تلك  فى  العمل 
ع��ل��ى م��ه��ن ال��ت��ف��ص��ي��ل واحل���ي���اك���ة ل��ل��ف��ت��ي��ات، 
وك���ه���رب���اء ال��ت��وص��ي��الت وال��س��ب��اك��ة ال��ص��ح��ي��ة 

للشباب.
وقال الوزير : إن الوزارة تسعى الستحداث 
املستقبل  مهن  على  للتدريب  ج��دي��دة  آل��ي��ات 
م��ث��ل االت���ص���االت وال��ش��ب��ك��ات ، وط��رح��ه��ا فى 
كما   ، باملحافظات  القرى  فى  ال��وح��دات  تلك 
تعمل باإلضافة إلى التدريب على تلك املهن 
على التدريب على ريادة األعمال، وبدء عمل 
ال��وح��دات  تلك  خلريجى  صغيرة  مشروعات 
وم��راك��ز ال��ت��دري��ب ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ه��از تنمية 

املشروعات وفروعه باملحافظات.
وأع���رب ال��وزي��ر ع��ن أم��ل��ه ف��ى إن��ش��اء مليون 
م���ش���روع ص��غ��ي��ر ، وال���ت���ى م���ن خ��الل��ه��ا سيتم 

سنويًا  األق��ل  على  عمل  فرصة  مليون  توفير 
مم����ا ي���س���اه���م ف����ى حت���ق���ي���ق االس����ت����ق����رار ف��ى 
، فى  أدن��ى مستوياتها  ف��ى  البطالة  م��ع��دالت 
اليوم  وليس  الغد  أمل  املشروعات، وهى  تلك 

فقط .
للعمالة  بالنسبة  إل���ى  أنه  ال���وزي���ر  ول��ف��ت 
البالغ  االهتمام  ال���وزارة  أول��ت  املنتظمة  غير 
م��زي��دا من  السياسية  ال��ق��ي��ادة  وأول��ت��ه��ا   ، بها 
االه���ت���م���ام خ�����الل ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ، ك��ذل��ك 
وغير  احلكومية  اجلهات  من  العديد  تبنتها 
احلكومية ، مما يستلزم معه ضرورة التكاتف 
فيما بني تلك اجلهود وتوحيدها حتت مظلة 
واح��دة  وتأمينية  وصحية  اجتماعية  رع��اي��ة 

لتلك الفئة .
وق��ال ال��وزي��ر : إن ال���وزارة شرعت ف��ى عمل 
أرض  م��ن  الفئة  بتلك  خاصة  بيانات  ق��اع��دة 
إلى  للوصول  القومية  املشروعات  فى  الواقع 
ال��ف��ئ��ة احل��ق��ي��ق��ي��ني مستحقى  ت��ل��ك  ع���م���ال 
ال��رع��اي��ة ، ف��ب��ل��غ ع���دد امل��س��ج��ل��ني ف���ى مدينة 
، وف���ى  أل�����ف ع���ام���ل  ال��ع��ل��م��ني اجل����دي����دة ٣٠ 
العاصمة اإلداري��ة اجلديدة وصلت ملا يقارب 
األمل  ، مبا يعطى مزيدا من  أل��ف عامل   ٥٠

لرعاية تلك الفئة .
م���ن ج��ان��ب��ه رح���ب ن��ي��اف��ة األن���ب���ا ي��ول��ي��وس، 
ب��ال��ب��اب��ا ت����واض����روس ال���ث���ان���ي، ووزي������ر ال��ق��وى 
ال��ع��ام��ل��ة، م��ش��ي��را إل���ى أن ت��وق��ي��ع ب��روت��وك��ول 
القوى  وزارة  بني  نوعه  من  األول  هو  التعاون 
ال��ع��ام��ل��ة وال��ك��ن��ي��س��ة، مم��ا ي��ؤك��د ع��ل��ى تعميق 
الفتاح  عبد  للرئيس  الرئاسية  امل��ب��ادرات  ك��ل 
ال��س��ي��س��ى ل��ت��وف��ي��ر »ح��ي��اة ك��رمي��ة« ل��ك��ل أب��ن��اء 

الدولة املصرية. 
وقال : إن البروتوكوالت التى يتم توقيعها 

ت��ع��د مب��ث��اب��ة إع����الن إي��ج��اب��ى ل��ع��م��ل ال��ش��ب��اب 
وزارة  إيجابية مقدمة من  والفتيات، ومعونة 
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ل��ه��م، م��وض��ح��ا أن���ه مبوجب 
هذه البروتوكوالت سيتم فتح مراكز التدريب 
امل��ه��ن��ى ال��ت��اب��ع��ة ل���ل���وزارة ألس��ت��ق��ب��ال ال��ش��ب��اب 
كل  يستهدف  حيث  احل��رف،  وتعلم  للتدريب 
بند م��ن ب��ن��ود ال��ب��روت��وك��ول ت��دري��ب ٨٠٠ شاب 
وشابة سنويا، كما سيتم دراسة مراكز التدريب 
التابعة لأسقفية من قبل الوزارة العتمادها 

طبقا للشروط التى يتم حتديدها.
وأشار األنبا إلى أن الوزارة سوف تقدم من 
ت��وظ��ي��ف حتت  ال��ب��روت��وك��ول ملتقيات  خ���الل 
العمل  ف��رص  املزيد من  إشرافها س��وف تتيح 
ل��ل��ش��ب��اب م���ن اجل��ن��س��ني اخل��ري��ج��ني م���ن كل 
امل��ؤه��الت، كما حت��دد ال���وزارة ش��روط تسجيل 
البيانات  ق��واع��د  ف��ى  املنتظمة  غير  العمالة 
ل��دي��ه��ا ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن احل���ص���ول على 
لتلك  ال��وزارة  التى تقدمها  واملنح   اخلدمات 

الفئة.
ب���ع���د ت���وق���ي���ع ال����ب����روت����وك����ول أه������دى ال��ب��اب��ا 
تواضروس الوزير أيقونة العائلة املقدسة فى 
مصر ، وأهداه الوزير درع وزارة القوى العاملة 
املشترك فيما بني  وال���ود  ع��ن احل��ب  ، تعبيرًا 

الوزارة والكنيسة .
حضر التوقيع ، نيافة األنبا يوليوس أسقف 
أس��ق��ف��ي��ة اخل����دم����ات ال���ع���ام���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
استشارى  ث���روت  رف��اي��ي��ل  واألب   ، واملسكونية 
مكرم  وح��ن��ان  باألسقفية ،  ال��ب��رام��ج  تنمية 
فتحى  وم��ن��ى  باألسقفية ،  ب��رام��ج  اس��ت��ش��ارى 
، وجيهان  مدير برنامج التنمية االقتصادية 
باألسقفية ،  ال��ت��وث��ي��ق  وح�����دة  م��س��ئ��ول  ك����رم 

وأشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة .
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يهنئ شعب وعمال مصر بالعيد
 داعيا أن يحفظ اهلل أمتنا من قوى الشر المتربصين بنا

وزير القوى العاملة يؤدى صالة األضحي فى الشرقية.. 
ويزور قبر والده

ه�������ن�������أ م������ح������م������د س������ع������ف������ان، 
وزي�������ر ال����ق����وي ال���ع���ام���ل���ة، ش��ع��ب 
وع���م���ال م��ص��ر واألم������ة ال��ع��رب��ي��ة 
واإلس������ام������ي������ة، مب���ن���اس���ب���ة ع��ي��د 
األض��ح��ي امل��ب��ارك، داع��ي��ا اهلل أن 
مصرنا  ع��ل��ى  خ��ي��ر  ع��ي��د  يجعله 
أمتنا  اهلل  يحفظ  وأن  ال��غ��ال��ي��ة، 

من قوى الشر املتربصني بنا .
وأع�����رب  ال���وزي���ر ع���ن مت��ن��ي��ات��ه 
أن ي��ح��م��ل ال���ع���ي���د ك����ل األم���ان���ي 
العظيم،  وشعبها  ملصر  الطيبة 
داع���ي���ا اهلل ع���ز وج����ل مب��زي��د من 
االزده������������ار وال����ت����ق����دم يف س��ب��ي��ل 
مستقبل أفضل ملصر واملصريني 
الفتاح  الرئيس عبد  حتت قيادة 

السيسي.
وق�������ال س���ع���ف���ان يف ال��ت��ه��ن��ئ��ة: 
»ونحن إذ نستقبل عيد األضحي 
املبارك نستلهم منه معاني وقيم 
العمل وال��ع��ط��اء وح��س��ن اجل��زاء 
ل��ت��ك��ون ل��ن��ا داف����ًع����ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل 
وب��������ذل اجل����ه����د ل���رف���ع���ة وط��ن��ن��ا 
مستهدفات  حت��ق��ي��ق  وم��واص��ل��ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال�����رخ�����اء م��ت��س��ل��ح��ني 
باإلخاص يقيًنا يف جزاء املولى 
عز وجل للمجدين  واملخلصني، 
مبتهلني إليه أن يجعله عيد أمن 
وخير يعم على شعبنا العظيم« .

ال��ع��ام��ل��ة،  ال���ق���وى  وزي�����ر  وأدى 
ص�����اة ع���ي���د األض����ح����ي امل����ب����ارك 
س��ع��ف��ان  آل  م���س���ج���د  س����اح����ة  يف 
مسقط  الشرقية  يف  باحلسينية 

رأسه.
وق��������ال ه���ي���ث���م س����ع����د ال����دي����ن، 
امل���ت���ح���دث ال���رس���م���ي وامل��س��ت��ش��ار 
اإلعامي لوزارة القوي العاملة، 
إن ال��وزي��ر اع��ت��اد ق��ض��اء األع��ي��اد 
ويف  أهله،  وبني  بلده  واملواسم يف 

ك��ل زي����ارة يخصص وق��ت��ا ل��زي��ارة 
ق��ب��ر وال������ده، وي��ق��ض��ي ب��اق��ي أي���ام 
العيد م��ع أف���راد األس���رة واأله��ل 

واألصدقاء.
وأوض������ح امل���ت���ح���دث ال��رس��م��ي، 
ب���ع���د ص���اة  ت����ب����ادل  ال�����وزي�����ر  أّن 
األض����ح����ي امل������ب������ارك، ال�����زي�����ارات 
العائلية مع أفراد األسرة واألهل 
واألص���دق���اء وت���ب���ادل امل��ع��اي��دات، 
للحصول  فرصة  العيد  يكون  إذ 
ع��ل��ى ه��دن��ة الل��ت��ق��اط األن��ف��اس 
م��ن أع��م��ال ال���وزارة ط��وال العام، 
مشيًرا إلى أّن العادات والتقاليد 
األع���ي���اد ال تختلف  امل��ص��ري��ة يف 
ب��ني وزي���ر أو مسئول أو م��واط��ن، 

ف���ال���ع���ي���د ع����ي����د ع����ن����د اجل���م���ي���ع 
األقارب  والتواصل مع  بالفرحة 

واألصدقاء.
وكان وزير القوى العاملة، قد 
وج���ه م��دي��ري م��دي��ري��ات ال��ق��وى 
باملحافظات،  ومكاتبها  العاملة 
مل����ت����اب����ع����ة ت���ن���ف���ي���ذ إج�����������ازة ع��ي��د 
األضحي املبارك وثورة 23 يوليو 
ب���ال���ق���ط���اع اخل������اص ب��ال��ش��رك��ات 

واملصانع.
وأصدرت وزارة القوي العاملة 
منشورا ملديريات القوي العاملة 
ب���امل���ح���اف���ظ���ات، أك������دت ف���ي���ه أّن����ه 
ت��ب��دأ اإلج����ازة مدفوعة  أن  ت��ق��رر 
األجر من األحد 18 يوليو حتي 

اخلميس 22 يوليو 2021 ، وذلك 
املبارك  األض��ح��ي  عيد  مبناسبة 

وثورة 23 يوليو. 
وق����ال ال����وزي����ر: إن ذل����ك ي��أت��ي 
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 
وت��ع��دي��ات��ه يف ه����ذا اخل��ص��وص  
بتحديد إج����ازة  ع��ي��د األض��ح��ي 

املبارك وثورة 23 يوليو .
وأوض���������ح ال�����وزي�����ر أن������ه ي���ج���وز 
العامل  تشغيل  العمل  لصاحب 
اق��ت��ض��ت  إذا  األي���������ام،  ه������ذه  ف����ى 
ال��ع��م��ل ذل����ك، ويستحق   ظ����روف 
ال�����ع�����ام�����ل ف�������ى ه���������ذه احل������ال������ة، 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى أج�����ره ع���ن ه��ذا 

األيام، مثلي هذا األجر.

عمال البتروكيماويات بفلسطين لـ»سعفان« : ثورة 23 يوليو 
تجاوزت حدود اإلقليم ليصل أصداؤها إلي كل العالم

النقابة  رئيس  أحمد  احل��اج  أسامة   هنأ 
والغاز،  والبتروكيماويات  للعاملني  العامة 
فلسطني،  لعمال  ال��ع��ام  االحت���اد  ومستشار 
وزي������ر ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان، 
وث��ورة 23   ، املبارك  مبناسبة عيد األضحي 

يوليو املجيدة .
وق�����ال احل�����اج يف ب��رق��ي��ت��ه ل���وزي���ر ال��ق��وى 
إدارة  م���ج���ل���س  يف  ل���ن���ا  ي���ط���ي���ب  ال���ع���ام���ل���ة: 
ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة وك���اف���ة ال��ع��ام��ل��ني بقطاع 

فلسطني   - غ��زة  يف  والغاز  البتروكيماويات 
التهاني والتبريكات  أن نتقدم لكم بأجمل 

مبناسبة عيد األضحى املبارك .
كما نغتنم املناسبة لنتقدم لكم بالتهاني 
احلارة مبناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو 
امل��ج��ي��دة ال��ت��ي غ��ي��رت ن��ظ��ام احل��ك��م امللكي 
يف م��ص��ر إل���ي ج��م��ه��وري��ة ، وجت����اوزت ح��دود 
اإلق��ل��ي��م ل��ي��ص��ل أص���داؤه���ا إل���ي ك��ل ال��ع��ال��م 
وس������اع������دت ك�����ل ال����ش����ع����وب امل���ض���ط���ه���دة يف 

املركزية  القضية  وأصبحت  العربي  العالم 
القضية  ه��ي  مصر  الكبرى  الشقيقة  ل��دى 

الفلسطينية .
رئيس  أع���رب  ل��ل��وزي��ر،  برقيته  خ��ت��ام  ويف 
النقابة العامة للعاملني  والبتروكيماويات 
وال������غ������از ع�����ن ع���م���ي���ق ش����ك����ره ع����ل����ى ح��س��ن 
االس��ت��ق��ب��ال ال����ذي ج���اء م��ؤخ��را  مبكتبكم 
واه��ت��م��ام��ك��م ال��ش��دي��د مب��ص��ل��ح��ة وم��ص��ي��ر 

عمال وشعب فلسطني .
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وزير القوي العاملة  يتابع حادث إصابة عامل بحقل 
ظهر .. وإبالغ ذويه تمنياته بالشفاء العاجل

 القوى العاملة: صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال 
واألضحى المبارك لـ 4623 عامال غير منتظم بأسيوط

ك��ل��ف وزي�����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة 
مديرية  مدير  سعفان،  محمد 
ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة ب��ب��ورس��ع��ي��د 
مب��ت��اب��ع��ة ح�����ادث إص���اب���ة ع��ام��ل 
ب���ح���ق���ل ظ����ه����ر، ي���ع���م���ل ب��ش��رك��ة 
وأع��ال��ى  النقل  خل��دم��ات  نسكو 
ال��ب��ح��ار ، وذل����ك مب��ج��رد علمه 
على   وال�������وق�������وف  ب�������احل�������ادث، 
م���اب���س���ات احل���������ادث، وع���اج���ه 
يعمل  التي  الشركة  نفقة  على 
حقوقه  حفظ  ع��ن  فضا   ، بها 
امل���ال���ي���ة، وإب������اغ ذوي�����ه مت��ن��ي��ات��ه 

بالشفاء العاجل.
وق���������ال ه���ي���ث���م س����ع����د ال����دي����ن 
امل���ت���ح���دث ال���رس���م���ي وامل��س��ت��ش��ار 
العاملة  القوي  ل��وزارة  اإلعامي 
تلقى  العاملة  ال��ق��وي  وزي���ر  إن   :
ت����ق����ري����ًرا ع����اج����ًا م����ن م���دي���ري���ة 
ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة ب���ب���ورس���ع���ي���د، 
بشأن احل��ادث ، أش��ار فيه السيد 
مدير  السنجابى  ع��ب��دال��رح��م��ن 
امل���دي���ري���ة إل�����ي أن وق������وع ح����ادث 
إص���اب���ة ال���ع���ام���ل م��ح��م��د أح��م��د 
إسماعيل مجاهد ويعمل بشركة 
ن��س��ك��و خل��دم��ات ال��ن��ق��ل واع��ال��ى 
البحار بحقل ظهر ، سائق شوكة 
»ف���ورك���ل���ف���ت« ، وأس����ف����ر احل�����ادث 
ع���ن ت��ه��ت��ك ف���ى ال���س���اق ال��ي��س��رى 

بالكامل.
وق���ال م��دي��ر امل��دي��ري��ة : أن��ه مت 
على الفور تشكيل جلنة من إدارة 
السامة والصحة املهنية، وإدارة 
على  للوقوف  العمالية  الرعاية 
مابسات احلادث وتوجه مشرف 
غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات م���ح���م���ود ط��ه 
السقا مدير التخطيط واملتابعة 
ببورسعيد  امل��ب��رة  مستشفى  إل��ى 
ملتابعة حالة املصاب وسؤاله عن 
منه  احل������ادث،  وتبني  ت��داع��ي��ات 
أنه يف أثناء وقت الراحة استقل 

دراج��ة للذهاب ملوقع املشروعات 
داخل حقل ظهر إلحضار طعام 
وخ�����ال ع���ودت���ه ص��دم��ت��ه س��ي��ارة 
نقله  ك��اب��ي��ن��ة ومت  دب���ل  أب  ب��ي��ك 
آل  ملستشفى  ال��ش��رك��ة  ب��أس��ع��اف 
سليمان، الذى رفضت  استقباله 
العاملني  م��ن  ليس  أن��ه  متعللة 
ب����ال����ش����رك����ات ال���ت���اب���ع���ة ل���ب���ت���رول 
وبناًء   ، معهم  املتعاقدة  باعيم 
على رغبة أهله مت نقله بإسعاف 
ل��ل��ش��رك��ة مبستشفى  ت��اب��ع  آخ����ر 
ب���ب���ورس���ع���ي���د ومت ح��ج��زه  امل����ب����رة 

باملستشفى. 
وق������ام������ت ال����ل����ج����ن����ة امل���ش���ك���ل���ة 
م��ح��م��د ال���س���ي���د أب�����و زي�����د م��دي��ر 
محمد  ،وأح���م���د  ال��رع��اي��ة  إدارة 
امل��ع��اط��ى م��دي��ر مكتب عمل  أب���و 
ال��غ��رب وامل��ن��اخ وال��زه��ور، وأحمد 
ع����ب����دال����ف����ت����اح ع����ل����ى س���ل���ي���م���ان 
مفتش بادارة السامة والصحة 

ع��ل��ى  ف���ري���د  امل���ه���ن���ي���ة،  ومحمد 
مفتش بإدارة السامة والصحة 
امل���ه���ن���ي���ة، ب����زي����ارة م���وق���ع  ش��رك��ة 
بترول باعيم داخ��ل حقل ظهر 
بورسعيد دمياط  »غرب  بطريق 
مل��ت��اب��ع��ة  مابسات  بورسعيد«  
حادث إصابة العمل الذى وقعت 
إسماعيل  أحمد  محمد  للعامل 
م��ج��اه��د وال������ذي ي��ع��م��ل ب��ش��رك��ة 
ن��س��ك��و خل��دم��ات ال��ن��ق��ل واع��ال��ى 

البحار.
وتبني بسؤال املهندس محمد 
أن  ع��ام حقل ظهر  م��دي��ر  هشام  
ال���ع���ام���ل امل���ص���اب ت���اب���ع ل��ل��ش��رك��ة 
الوطنية خلدمات النقل واعالى 
الشركة  وأف���اد   ) نسكو   ( البحار 
ب��اإلدارة  بعدم وج��ود أى مسئول 
ن���ظ���را ل��ق��ي��ام��ه��م ب�����إج�����ازة ع��ي��د 
األضحى املبارك، فضا عن عدم 
ت��واج��د م��س��ئ��ول ال��ش��رك��ة وال���ذي 

اللجنة  وأبلغ  معه  التواصل  مت 
ان���ه س���وف ي��ت��واج��د ب��ع��د ان��ت��ه��اء 
اإلجازة اخلاصة بعيد األضحى، 
وأنه أوصى زمائه مبتابعة حالة 

املصاب.  
وأوض�������ح م���دي���ر امل����دي����ري����ة أن 
ال��ل��ج��ن��ة ق��ام��ت ب��ت��ح��ري��ر م��ذك��رة 
ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة  مب����ا أس����ف����رت ع��ل��ي��ه 
ال��زي��ارة امل��ي��دان��ي��ة مل��وق��ع احل��ادث 
وموافاة املديرية بكافة املستندات 
ال�����دال�����ة ع���ل���ى إث�����ب�����ات ال���ع���اق���ة 
مع  للعامل للتعامل  التعاقدية 
السرعة  وج��ه  على  الشركة  تلك 
م���واد  ألح���ك���ام  تطبيقها  وم����دى 
 2003 ل��س��ن��ة   12 ال��ع��م��ل  ق���ان���ون 

واللوائح والقرارات املنفذة له .
وت������واص������ل ال���ل���ج���ن���ة م��ت��اب��ع��ة 
امل���وض���وع وم���ا مت ح��ي��ال امل��ص��اب 
من الرعاية الصحية املقدمة له 

أوال بأول مع الشركة .

سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر  أص���در 
توجيهات ملديريات القوى العاملة باملحافظات 
غير  للعمالة  املستحقة  امل��ن��ح  ص��رف  ب��ض��رورة 
مديرية  بكل  العمالة  ب��إدارة  املسجلة  املنتظمة 

فورًا.
 وأعلن  حازم على حسن مدير مديرية القوى 
العاملة بأسيوط ، أنه جارى صرف منحة عيد 
 4623 امل��ب��ارك  لنحو  األض��ح��ى  وعيد   ، العمال 
عاما غير منتظم ببطاقة الرقم القومى حتى 

أن��ه سيتم  إل��ى  14  أغسطس  اجل���ارى ، مشيرا 
املشكات  كافة  وتذليل  الصرف  آليات  متابعة 
التى تواجه هؤالء العمال لضمان وصول تلك 

املنح على مستحقيها .
وق���ال: إن��ه س��وف يتم ص��رف مبلغ 4 مايني 
 4334 ل���  جنيه   1000 ب��واق��ع  جنيه،  و334  ألف 
عاما، فضاً عن صرف 144 ألفًا و 500 جنيه 
ب��واق��ع 500 جنيه لكل عامل،   ، ع��ام��اً  ل��� 289   ،
مستوى  على  البريد  مكاتب  خ��ال  م��ن  وذل���ك 

اجلمهورية، وفقا للبروتوكول املوقع بني الوزارة 
خدمة  تقدمي  إل��ى  يهدف  ال��ذى  البريد  وهيئة 
من  املنتظمة  غير  العمالة  مستحقات  ص��رف 
املنتشرة فى  البريدية  اخل��دم��ات  م��راك��ز  خ��ال 
م��خ��ت��ل��ف أن���ح���اء اجل���م���ه���وري���ة، ف���ى إط�����ار دع��م 
خ��ط��ط ال���دول���ة ال���رام���ي���ة إل����ى ت��ي��س��ي��ر ح��ص��ول 
امل���واط���ن���ني ع��ل��ى اخل����دم����ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ى 
تقدم من خال العديد من ال��وزارات والهيئات 

واملصالح احلكومية.
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تحقيق : أمل الربنس 
سيحقق  وه��ل  القانون،  بتعديل  واملعنيني  اخل��ب��راء  آراء  رص��دت   « العمل   «
ال��ع��ام واخل���اص ملرتكبى ه��ذه اجل��رمي��ة، وكيف ميكن أن يساهم بشكل  ال���ردع 
أكثر فاعلية فى مواجهة التحرش بكل صوره سواء التقليدية أو املستحدثة، 
وبخاصة عبر الوسائط اإللكترونية املتطورة. فى البداية أشاد املجلس القومى 
للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بقرار اللجنة التشريعية مبجلس النواب 
القانون  م��ش��روع  على  نهائيا  باملوافقة  الهنيدى  إب��راه��ي��م  املستشار  برئاسة 
املقدم من حزب مستقبل وطن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر 

بالقانون رقم 58 لسنة 1937 واخلاصة بالتعرض للغير والتحرش اجلنسى.
 وعبرت رئيس املجلس القومى للمرأة عن بالغ تقديرها وامتنانها لقرار 
املهمة  التعديالت  ه��ذه  على  وموافقتها  النواب  مبجلس  التشريعية  اللجنة 
والتى تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير، وحتويلها إلى جناية بدال من 
بأخالق  تليق  ال  التى  الظاهرة  ه��ذه  على  القضاء  شأنها  م��ن  وال��ت��ى  جنحة، 
الشعب املصرى، وتساهم فى حتقيق املزيد من احلماية واألمن للمرأة والفتاة 
املصرية فى جميع األماكن وعلى مواقع التواصل االجتماعى، كما تساهم فى 
حتقيق املزيد من ال��ردع لكل من تسول له نفسه التعرض ألى فتاة أو سيدة، 
املنصوص عليها  التعرض للغير  التعديالت مبشروع تشديد عقوبة  وتقضى 
نظرا خلطورتها  بدال من جنحة  إلى جناية  »306 مكرر ب« وحتويلها  باملادة 
الشديدة على املجتمع، وانعكاساتها النفسية على املجنى عليه، كما تضمن 

مشروع القانون تعديل املادة 306 مكررا )أ( لتقضى بأن يعاقب باحلبس مدة 
التقل عن سنتني، والجتاوز أربع سنوات وبغرامة التقل عن مائة ألف جنيه، 
تعرض  من  كل  العقوبتني  هاتني  بإحدى  أو  جنيه  أل��ف  مائتى  على  والت��زي��د 
للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات 
فى  بأية وسيلة مب��ا  بالفعل  أو  بالقول  أو  ب��اإلش��ارة  س��واء  إباحية   أو  جنسية 
ذلك وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية واأللكترونية أو أى وسيلة تقنية 

أخرى.
وت��ك��ون ال��ع��ق��وب��ة احل��ب��س م���دة الت��ق��ل ع��ن ث���الث س��ن��وات والجت�����اوز خمس 
ألف  أل��ف جنيه، والت��زي��د على ثالثمائة  ع��ن مائتى  وب��غ��رام��ة التقل  س��ن��وات 
جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا تكرر الفعل من اجلانى خالل املالحقة 
والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا احلبس والغرامة فى 
حديها األدنى واألقصى، التعديالت تضمنت أيضا املادة 306 مكرر ب بأن يعد 
امل��ادة 306 مكرر من  إذا ارتكبت اجلرمية املنصوص عليها فى  حترشا جنسيا 
هذا القانون بقصد حصول اجلانى من املجنى عليه على منفعة ذات طبيعة 
وبغرامة  س��ن��وات  خمس  ع��ن  تقل  ال  م��دة  بالسجن  اجل��ان��ى  ويعاقب  جنسية، 
التقل عن مائتى ألف جنيه والتزيد على ثالثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتني 

العقوبتني .
فإذا كان اجلانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من املادة 267 من هذا 

باتت ظاهرة التحرش بأنواعه آفة مجتمعية وانتهاكا لحرية 

الفتيات والنساء واألطفال، حيث تمثل شكال من أشكال العنف 

من خالل سلوكيات وتصرفات سواء أكانت مباشرة أو ضمنية 

إيحائية تحمل مضمونا جنسيا، وضربت بالعادات والتقاليد 

وكل األعراف املصرية عرض الحائط، فيوميا تطالعنا الصحف 

والسوشيال ميديا عن حوادث تحرش تهز املجتمع لدرجة 

أننا لم نكن نتصور أن تقع مثل هذه الجرائم فى بلدنا، خاصة 

أن سمات الشعب املصرى املحافظة على قيم الحياء واالحرتام، 

أما مايحدث فقد نصفه بحاالت فردية، وكان مسكوتا عنه 

العتبارات مجتمعية، لكن اآلن باتت مشكلة اجتماعية خطرية 

تؤرق املجتمع، واملسكوت عنه رفع صوته، ولم تعد جملة » 

سكروا على املوضوع لعدم الفضيحة » مقبولة بني الضحايا 

ومناصريهم واملعنية بالحقوق، حيث تطلب األمر جهودا مضاعفة 

ملواجهة هذه اآلفة الخطرية من خالل عدة مسارات، لعل أبرزهذه 

املسارات هى التشريعات العقابية التى تكفل تحقيق الردع 

العام والخاص مع تضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات املجتمع 

املدنى الرامية إىل رفع الوعى واإلدراك بأخطار تلك الظاهرة 

السلبية، مع التوعية بصرامة القوانني وإبراز قوة املجتمع فى 

نبذ مرتكبيه، ومن هنا جاءت فلسفة تغليظ عقوبة التحرش 

وتحويلها من جنحة إىل جناية، حيث وافق مجلس النواب نهائيا 

على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التى تغلظ العقوبة على 

جريمة التحرش الجنسى.

تأييد نسائى 
لتغليظ عقوبة 

التحرش
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القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على 
املجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط، تسمح له الظروف 
مبمارسته عليه أو ارتكبت اجلرمية من شخصني فأكثر أو 
كان أحدهم على األقل يحمل سالحا تكون العقوبة السجن 
م��دة التقل ع��ن سبع س��ن��وات وال��غ��رام��ة التقل ع��ن ثالثمائة 

ألف جنيه والتزيد على خمسمائة ألف جنيه .
خطوة لألمام

عقوبة  بتشديد  امل���رأة  وتنمية  ن��ه��وض  جمعية  أش���ادت  كما 
الغرامة  إلى جناية ورفع قيمة  التحرش وحتويلها من جنحة 
خطوة  يعتبر  القانون  على  املوافقة  أن  م��ؤك��دة  للجانى  املالية 
جديدة لألمام للحد من انتشار هذه الظاهرة ودليل قوى على 
التغيير لألفضل للحاق مصر مبصاف الدول التى تضع املرأة فى 

قمة اهتماماتها .
إدارة جمعية  رئ��ي��س مجلس  ب��ي��ب��رس  إمي���ان  ال��دك��ت��ورة  وأك����دت 
نهوض وتنمية املرأة أن ظاهرة التعرض للغير والتحرش اجلنسى 
أصبحت مشكلة خطيرة تؤرق املجتمع املصرى بصفة عامة واألسر 
بصفة خاصة لهذا كان من الهام أن يتحد كل مسئول ملواجهتها من 
عدة مسارات أبرزها املسار التشريعى من خالل تغليظ العقوبة على 
التحرش اجلنسى مبا يكفل حتقيق الردع العام واخلاص ووضع حد 
للمهازل التى حتدث بصفة مستمرة واملعاناة التى تعانى منها فتيات 
ونساء مصر من تعرضن للتحرش فى كل زمان ومكان وعلى اختالف 

فئاتهن وأعمارهن .
القضايا  إلى االهتمام مبثل هذه  أن االجت��اه  إلى  الفتة 
التشريعية  واملجالس  احلكومة  جانب  من  امل��رأة  تهم  التى 
ال��ش��ارع  ال��وع��ى الكامل وع��ن م��دى تالحمهم م��ع  دل��ي��ل على 
هذه  مثل  بتشريع  االه��ت��م��ام  أن  مضيفة  وق��ض��اي��اه،  امل��ص��رى 
التى  اجلنسى  التحرش  قضية  تخص  التى  خاصة  القوانني 
طاملا طالبنا بها مرارا وتكرارا كجمعية نسوية بعدما طالعنا 
زيادة حوادث التحرش واالغتصاب األخيرة والتحريض عليها، 
وبعد ما أثير من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن من 
اإلبالغ عن جرائم التحرش واالعتداء اجلنسى التى ترتكب فى 

حقهن خشية تأثيرها على سمعتهن واإلضرار بهن .
ومنظومة  مجتمعاتنا  ثقافة  تغيير  أهمية  مدى  على  مشددة 
للتحرش  تعرضها  مسئولية  امل��رأة  حتمل  التى  التقليدية  القيم 
أو االعتداء بحيث تكون املرأة املتحرش بها أو املعتدى عليها هى 
الضحية واملتهمة فى ذات الوقت معتبرين أنها الطرف األضعف 
فى  أخ��ط��اء  أى  مسئولية  حتميلها  ال��س��ه��ل  وم���ن  مجتمعنا  ف��ى 

املجتمع .
عقوبة  تغليظ  ق��ان��ون  أن  امل���رأة  وتنمية  نهوض  جمعية  وت��ؤك��د 
التحرش خطوة جيدة ولكن غير كافية للتصدى لتلك الظاهرة 
تطالب  كما  ال��ق��ان��ون،  ه��ذا  تفعيل  وب��ش��دة  نطالب  ل��ه��ذا  البشعة 

اجل��م��ي��ع ب��دع��م وت��ش��ج��ي��ع ه���ؤالء ال��ف��ت��ي��ات ال��الت��ى اس��ت��ط��ع��ن ال��ت��ص��دى لهذه 
ال��ظ��اه��رة م��ن خ���الل ن��ش��ر م��ا ي��رت��ك��ب��ه امل��ت��ح��رش ف��ى وس��ائ��ل اإلع����الم وم��واق��ع 
هذه  مبثل  قيامه  قبل  متحرش  لكل  رادع��ا  يكون  حتى  االجتماعى  التواصل 

اجلرمية البشعة .
إنصاف للمرأة

ت��ق��ول ال��دك��ت��ورة ي��اس��م��ني ع��ب��د احل��م��ي��د اس��ت��ش��ارى ال��ع��الق��ات األس���ري���ة إن 
تغليظ عقوبة التحرش أمر يحسب للدولة التى تدعم املرأة وتنتصر حلقوقها 
إنصافا  ج��اء  ال��ق��رار  ه��ذا  أن  م��ؤك��دة  ال��ط��رق  بكل  كرامتها وحتميها  وت��ص��ون 
انعكاسات  من  يتبعه  وم��ا  املجتمع،  يهدد  خطر  التحرش  أن  مضيفة  للمرأة، 
نفسية على املجنى عليها، لذلك كان البد من وضع عقاب رادع أمام مرتكبيه 
ملنع تكرار هذه الوقائع مرة أخرى، فتشديد عقوبة التعرض للغير وحتويلها 
إلى جناية بدال من جنحة من شأنها أن تقضى على هذه الظاهرة التى التليق 
ب��أخ��الق امل��ص��ري��ني وت��س��اه��م ف��ى حتقيق امل��زي��د م��ن األم���ن واحل��م��اي��ة للمرأة 
والفتاة املصرية فى جميع األماكن وعلى مواقع التواصل االجتماعى مؤكدة 
أن هذا التشريع اجلديد ميثل حماية للمجتمع، وسيكون رادعا لكل من يقدم 

على هذه السلوكيات السيئة .
القضاء  ه��و  التشريع  م��ن  ال��ه��دف  أن  األس��ري��ة  العالقات  استشارى  وأك���دت 
على بعض الظواهر السلبية، وذلك من خالل تشريع صارم لضمان حتقيق 
الهدف املنشود، وبالتالى جاءت التعديالت األخيرة للقانون والتى من شأنها 
أن تساهم فى حتقيق املزيد من ال��ردع لكل من تسول له نفسه التعرض ألى 
فتاة أو سيدة مبا يكفل حتقيق الردع العام واخلاص، مؤكدة أن العقوبات التى 
يتضمنها لن تعالج جزءا من املشكلة فحسب بل ستكون مبثابة خط ردع لكل 

متحرش تسول له نفسه أن يقدم على هذا الفعل .
وأضافت أن دور املجتمع واألسرة ال يقل أهمية عن هذا القانون فيما يتعلق 
امل���رأة وع��دم  اح��ت��رام وتقدير  أوالدن���ا  أن نعلم  ال��ظ��اه��رة، فالبد  بالقضاء على 

انتهاك حقوقها فالقضاء على التحرش يبدأ من التربية السليمة فى التعامل 
مع األطفال فى سن صغيرة من خالل ترسيخ األخالقيات والقيم واملبادئ من 
خالل الوعى الدينى واألخالقى والثقافى الفتة إلى ضورة التوعية بالقوانني 
من خالل وسائل اإلعالم املختلفة أيضا التركيز على تطبيق العقوبات على 
مرتكبى هذه اجلرمية بحيث يشعر املجرم بأن الدولة جادة فى مواجهة هذه 
الظاهرة من خالل التطبيق الفعلى، مطالبة الشارع املصرى بأن يكون يتفاعل 
وأكثر حماية للضعفاء من  إيجابية  أكثر  أى جرمية حت��رش، ويكون  أكثر مع 
الفتيات واألطفال من خالل الدفاع عنهم واإلمساك باملتحرش واإلبالغ عنه 
إلى جانب الدور التوعوى للمساجد والكنائس واملدارس واجلامعات، وذلك من 
خالل تنظيم ورش ولقاءات لتوعية الفتيات باإلبالغ عن هذه الوقائع، وأردفت 
قائلة إأن التحرش لم يعد يقتصر على األماكن العامة واخلاصة فقط، وإمنا 
أصبح يجد مساحات واسعة على منصات السوشيال ميديا، وأصبحت طرقه 
ت��داول ص��ور مثيرة لتصبح  أو  ألفاظ غير أخالقية  باستخدام  متعددة س��واء 
أم����ام م��ت��ح��رش ال��ك��ت��رون��ى، م��ؤك��دة أن ه���ذه اجل��رمي��ة ال تختلف ع��ن جرمية 
التحرش بالفتيات بشكل مباشر، فالقانون ال يتجزأ، فالعقوبة موجودة ألن 
واح��دا  شكال  وليس  امل���رأة،  ضد  العنف  أشكال  جميع  يتضمن  قانون  صياغة 
من هذا العنف سيكون أفضل، ألنه سيضمن حتقيق الردع جلميع سلوكيات 
العنف ضد املرأة، وليس لسلوك واحد فقط ،وأعربت عن سعادتها بأن يشعر 
الرجال مبعاناة املرأة فى بعض املواقف التى تتعرض فيها لعنف يسلبها هى 
وأبناؤها األمان رافعة على حد وصفها » القبعة » حلزب مستقبل وطن لدعمه 
قضية من أهم القضايا التى تؤرق أمن وسالمة املرأة لتعديل عقوبة التحرش 

اجلنسى وتغليظها .
التشريعات ملعاجلة اآلفات

بالنقض  امل��ح��ام��ى  ال��ب��دوى  احل��ق��وق��ى محمود  وي��ؤك��د اخلبير 
والدستورية العليا أن هناك نقلة فى احلقوق واحلريات فى عهد 
الرئيس عبد الفتاح السيسى مع إجراء متكني حقيقى للمرأة فى 
كل املجاالت مؤكدا أن التعديالت التشريعية جاءت ملعاجلة اآلفات 
املجتمعية كالتحرش مثمنا على مشروع القانون املقدم من حزب 
مستقبل وطن برئاسة النائب البرملانى أشرف رشاد لتعديل بعض 
أح��ك��ام ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات واخل��اص��ة ب��ال��ت��ع��رض للغير وال��ت��ح��رش 
أهم  م��ن  واح���دة  اجلنسى  التحرش  قضية  أن  موضحا  اجلنسى، 
مواجهتها  على  ال��دول��ة  تعمل  ال��ت��ى  امل���رأة  ض��د  العنف  القضايا 
بانتهاك  اخلاصة  امل��واد  تعديل  مت  أن��ه  موضحا  عليها،  والقضاء 
خصوصية اآلخرين لتتماشى مع التطور التكنولوجى مبينا أن 
القانون سيعمل على تنفيذ الردع العام واخلاص على املتحرشني 
وكل من يحاول القيام بهذا األمر، وطالب »البدوى« بإيجاد حالة 
وعى من أجل تعريف اجلميع بالعقوبات التى ستقع عليه نتيجة 
التحرش اإللكترونى ومواقع التواصل االجتماعى كذلك توجيه 
رسائل إعالمية متكررة للتعريف بالتحرش وأشكاله وكافة صوره 
نفسه  له  تسول  من  كل  اليتعرض  حتى  الوقائى  التأهيل  كذلك 

للقيام بها األمر إلى العقوبات .
أسباب عديدة

إن ظاهرة  أستاذ علم االجتماع  الدكتورة سامية خضر  ومن جانبها قالت 
السوية  غير  والنشأة  التربية  هو  أساسها  ولكن  عديدة  أسباب  لها  التحرش 
والتى تخلق الكبت داخل الشباب، وهو ما يجعلهم يقدمون على هذا التصرف 
املشني موضحة أن األسرة لها دور كبير فى مواجهة هذه الظاهرةة من خالل 
النصح واإلرشاد، وأيضا يجب أن تتبنى املدارس واجلامعات حمالت لتعريفهم 
ب��خ��ط��ورة ت��ل��ك ال��ظ��اه��رة، ف��ه��ى ض��د تعاليم األدي����ان ال��س��م��اوي��ة وك��ذل��ك ضد 

العادات والتقاليد األصلية باملجتمع. 
الشارع والبيت  وأضافت أن جرمية التحرش أصبحت فى أماكن عامة فى 
والعمل واملدرسة واجلامعة، فهذا أمر مخيف واألسوأ من املتحرش هو املتفرج 
رسائل مخلة  وم��ا يتضمنه من  األلكترونى  التحرش  األخ��رس، كذلك هناك 
ب����اآلداب أو ص��ور جنسية م��ؤك��دة أن الصمت جعل اجل��رمي��ة ف��ى ت��زاي��د وع��دم 
وعى  م��ع  لكن  اخل���وف،  دون  ب��أم��ان  يتحرشون  الباقني  جعل  اجل��ان��ى  معاقبة 
املجتمع وقيام الفتيات باإلبالغ عن املتحرشني وفضحهم أدى ذلك إلى تغليظ 

العقوبة ليكون ذلك مبثابة ردع لكل من يرتكب هذه اجلرمية .
من  وحتويلها  اجلنسى  ال��ت��ح��رش  عقوبة  تغليظ  على  ب��امل��واف��ق��ة  مشيدة 
األخالقيات.  وتغيير  مواجهة  على  املجتمع  سيساعد  مما  جناية  إلى  جنحة 
هذه  مرتكبى  على  العقوبات  بتطبيق  الناس  توعية  يتم  أن  اإلع��الم  وطالبت 
اجلرمية بحيث يشعر املجرم بأن الدولة جادة فى املواجهة بإصدار التشريعات 
وتطبيقها عليه وحتى يكونوا عبرة ملن يحاول تكرار هذا الفعل البعيد متاما 
وكذلك  امل��ص��رى  الشعب  عليها  نشأ  ال��ت��ى  والتقاليد  وال��ع��ادات  األخ���الق  ع��ن 
االهتمام  تكثيف  إل��ى  ودع��ت  السماوية  األدي��ان  تعاليم  كافة  عن  التام  بعدها 
بالعلم والثقافة والفن واإلبداع ونشر الوعى بني الشباب واألطفال ونبعدهم 
األعمال  بعض  ف��ى  وك��ذل��ك  جت���اوزات  م��ن  ميديا  السوشيال  على  انتشر  عما 

الفنية التى تسللت إلى الساحة الفنية .
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 استعرض الدكتور مصطفى 
مدبولى، رئيس مجلس 

الوزراء، تقريرا يحمل عنوان 
»أربعة أعوام فى خدمة 

املواطن«،عن جهود منظومة 
الشكاوى احلكومية املوحدة 
مبجلس الوزراء، فى التعامل 

مع ما ورد إليها من شكاوى 
واستغاثات للمواطنني خالل 

األعوام األربعة من 2017 
إلى 2021، وذلك من خالل 

التعاون والتنسيق مع الوزارات 
واملحافظات واجلهات املعنية 

بهذا الشأن.

}

}

وت�����وج�����ه ال����دك����ت����ور م���ص���ط���ف���ى م���دب���ول���ى 
بالشكر جلميع العاملني فى املنظومة، وكذا 
مسئولى الوزارات واجلهات املعنية املتعاملني 
م��ع��ه��ا، ع��ل��ى م��ا ي��ب��ذل��ون��ه م��ن ج��ه��ود حثيثة 
ومطالبهم،  امل��واط��ن��ني  ش��ك��اوى  م��ع  للتعامل 
والعمل على حلها، مؤكدًا أننا جميعًا هدفنا 
وتقدمي احللول  املصرى،  املواطن  هو خدمة 

ملشكالته.
تكليفات  ه��ن��اك  أن  ال������وزراء  رئ��ي��س  وأك����د 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  م��ن  مستمرة 
ب����أن ت���ك���ون ه���ن���اك آل���ي���ة م��س��ت��م��رة ل��ل��ت��واص��ل 
شكاواهم،  وتلقى  واملواطنني،  املسئولني  بني 
ومطالبهم، والعمل على حلها، ومن ثم كان 
امل��ن��ظ��وم��ة  ب��إن��ش��اء  رئيس اجلمهورية  ق����رار 
م��ع��ب��رًا ع��ن ح���رص ال��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة على 
بني  املستمر  ال��ت��واص��ل  أهمية  على  التأكيد 
امل��س��ئ��ول��ني وامل���واط���ن���ني، واإلع������الن ع���ن ب��دء 
عصرية  أس��س  على  تعتمد  ج��دي��دة  مرحلة 
ت��أت��ى ف���ى إط����ار ج��ه��ود ال���دول���ة ال��رام��ي��ة إل��ى 
استحداث أسس وركائز اجلمهورية اجلديدة 
التي تعلى من شأن املواطن، وتضع على رأس 
األولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل حتقق 
م��ش��ارك��ة امل��واط��ن��ني ف��ى إط���ار م��ن الشفافية 
وت��ف��ع��ي��ل م��ب��ادئ احل��وك��م��ة ال��رش��ي��دة، وذل��ك 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ب���دء م��رح��ل��ة االن���ط���الق بقوة 
إلح�������داث ت��ن��م��ي��ة م���س���ت���دام���ة ت��ن��ع��ك��س ع��ل��ى 
االرت��ق��اء مبستوى اخل��دم��ات وحتسني جودة 

احلياة لينعم بثمارها املواطن املصرى.
 وأض������اف ال������دك������ت������ور ط���������ارق ال�����رف�����اع�����ي، 
م�����دي�����ر م���ن���ظ���وم���ة ال�����ش�����ك�����اوى احل���ك���وم���ي���ة 
امل����وح����دة، أن م����س����ي����رة م���ن���ظ���وم���ة ال���ش���ك���اوى 

احل��ك��وم��ي��ة امل���وح���دة مب��ج��ل��س ال�����وزراء ب��دأت 
أهمها،  أساسية  مستندة على عدة مرتكزات 
وتطوير  إلن��ش��اء  امل��ح��ف��زة  السياسية  اإلرادة 
احلكومية  اجل��ه��ات  جميع  ورب���ط  امل��ن��ظ��وم��ة 
إلكترونيا بها على مستوى اجلمهورية لتعمل 
املواطن بصورة عصرية،  جميعها فى خدمة 
إلى جانب الرعاية املستمرة والدعم واملتابعة 
من قبل اجلهات احلكومية لتوفير متطلبات 
ت��ف��ع��ي��ل امل���ن���ظ���وم���ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا م����ن حت��ق��ي��ق 
أهدافها، الفتا أيضًا إلى أن املنظومة جاءت 
وج��ود  بأهمية  املجتمعى  االح��ت��ي��اج  لتلبية 
معها  وال��ت��ع��ام��ل  ش��ك��اواه��م  لتلقى  منظومة 
إلكترونيا مبا يوفر الوقت واجلهد والتكلفة 
ويحقق الفعالية املطلوبة، وكذا أهمية وجود 
قاعدة بيانات على املستوى القومى تتضمن 
م��خ��ت��ل��ف ش���ك���اوى واس���ت���ف���س���ارات امل��واط��ن��ني 
وحتليلها واالستفادة من املؤشرات والتقارير 
املختلفة  املستويات  على  منها  املستخرجة 
قطاعيا وجغرافيا مبا يفيد فى عملية صنع 

واتخاذ القرارات ومتابعة آثارها.
وأوض�������ح م�������دي�������ر م����ن����ظ����وم����ة ال����ش����ك����اوى 
وتفعيل  إن��ش��اء  جهود  املوحدة أن  احلكومية 
املنظومة انطلقت على أربعة محاور رئيسية، 
األول يتعلق باستحداث وتنويع قنوات تلقى 
اعتمادًا  امل��واط��ن��ني  ش��ك��اوى  وتسجيل  ورص��د 
ع���ل���ى ال����وس����ائ����ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة احل���دي���ث���ة، 
وال��ت��ح��رر م���ن ال��ق��ي��ود ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي ك��ان��ت 
يقدم  أن  ومنها  الشكاوى،  لتقدمي  مفروضة 
املواطن شكواه بنفسه ورقيًا إلدارات ومكاتب 
خ��دم��ة امل��واط��ن��ني ووح����دات تلقى ال��ش��ك��اوى 
بالشكاوى  األخذ  إلى عدم  إضافة  باجلهات، 

ال��ت��ي ك��ان��ت ت���رد س��اب��ق��ا ل��ل��ج��ه��ات احلكومية 
قنوات  استحداث  فتم  التليفون،  خ��الل  م��ن 
��ك��ن امل��واط��ن م��ن تسجيل ش��ك��واه  ع��ص��ري��ة متمُ
ب���ني اجل��ه��ات  ال��ت��ن��ق��ل  ي��ت��ك��ب��د ع���ن���اء  دون أن 
القنوات  هذه  مناسبة  مراعاة  مع  احلكومية 
ل��غ��ال��ب��ي��ة ش����رائ����ح امل���ج���ت���م���ع، وم���ن���ه���ا، ب���واب���ة 
الشكاوى  وتسجيل  لتلقى  مؤمنة  إلكترونية 
الشكاوى  ومتابعة  تلقى  وم��رك��ز  ومتابعتها، 
ت���ل���ي���ف���ون���ي���ا، وت���ط���ب���ي���ق »يف خ���دم���ت���ك« ع��ل��ى 
مراكز  تطوير  ج��ان��ب  إل��ى  امل��ح��م��ول،  الهاتف 
واقامة  احلكومية،  باجلهات  الشكاوى  تلقى 
م��ن��اف��ذ ب��ع��دد )12( م��ح��ط��ة رئ��ي��س��ي��ة مب��ت��رو 
األنفاق، وكذا منافذ عصرية بصاالت السفر 
وال���وص���ول مب��ط��ار ال��ق��اه��رة ال���دول���ى لتلقى 
واتس  رقمى  الشكاوى، وتخصيص  وتسجيل 
تراكمات  ح��ول  امل��واط��ن��ني  رس��ائ��ل  لتلقى  اب 

القمامة واملخلفات.
وج����اء امل���ح���ور ال��ث��ان��ى م���ن م���ح���اور إن��ش��اء 
وتفعيل منظومة الشكاوى احلكومية ليؤكد 
وم���ك���ات���ب خ��دم��ة  إدارات  رب����ط  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
امل����واط����ن����ني ووح���������دات ال����ش����ك����اوى ب��اجل��ه��ات 
احل��ك��وم��ي��ة إل��ك��ت��رون��ي��ا ب��امل��ن��ظ��وم��ة، وال��ع��م��ل 
مع  بالتنسيق  بها  األداء  مستوى  رف��ع  على 
امليدانية  ال��زي��ارات  وتنفيذ  املعنية،  القيادات 
الرئيسى  وورش العمل، بحيث يصبح دوره��ا 
هو التعامل مع شكاوى املواطنني الواردة من 
خالل قنوات تلقى ورصد الشكاوى املختلفة، 
ب���اإلض���اف���ة ال�����ى ع���ق���د ل����ق����اءات م����ع ق���ي���ادات 
اجلهات لعرض مؤشرات األداء وسرعة حسم 

الشكاوى املوجهة لهم. 
املتابعة  أه��م��ي��ة  ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور  أك���د  فيما 

رئيس الوزراء يستعرض تقرير منظومة الشكاوى الحكومية 
الموحدة »أربعة أعوام فى خدمة المواطن«

تعاملت مع نحو 3.2 مليون شكوى وطلب واستغاثة منذ إنشائها
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املستمرة وتقييم األداء بطرق علمية ملراحل 
ال��ع��م��ل واإلج�������راءات امل��ت��خ��ذة س����واء م��رك��زي��ا 
أو ب���اجل���ه���ات امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��ن��ظ��وم��ة، وذل���ك 
ممكنة  استجابة  اف��ض��ل  ت��ق��دمي  يضمن  مب��ا 

للمواطنني.
وت��ط��رق امل��ح��ور ال��راب��ع إل��ى أهمية تفعيل 
التغذية  م��ن  واالس��ت��ف��ادة  املواطنني  مشاركة 
املرتدة، ويعتبر النظام إاللكترونى التفاعلى 
مصادر  أه��م  أح��د  ال��ش��ك��اوى  ومتابعة  لتلقى 
القياس حيث يضمن تسجيل تعليقات مقدم 
ال��ش��ك��وى ع��ل��ى ش��ك��واه س���واء ك��ان��ت تعليقات 
إي���ج���اب���ي���ة أو م���الح���ظ���ات���ه ع���ل���ى اإلج��������راءات 
االستجابة،  ومستوى  اجلهات  من  تتم  التي 
وك��ذل��ك تنفيذ اس��ت��ط��الع��ات وب��ح��وث ال���رأى 
امل��خ��ت��ل��ف��ة دوري������ا إلس��ت��ب��ي��ان م��س��ت��وى وع��ى 
التواصل  وسبل  املنظومة  بوجود  املواطنني 
معها وكذا رأى املتعاملني مع املنظومة حول 
س��ه��ول��ة ال��ت��ف��اع��ل وج�����ودة اإلج�������راءات ودورة 
أث��ر جهود  ق��ي��اس  العمل، وه��و م��ا يساهم يف 

املنظومة على رضاء املواطنني.
وحول جهود منظومة الشكاوى احلكومية 
امل��وح��دة وت��ط��ور أدائ��ه��ا، أش���ار ال��دك��ت��ور ط��ارق 
الرفاعى إلى أن املنظومة استقبلت وتعاملت 
م��ع م��ا ي��ق��رب م��ن 3.2 مليون ش��ك��وى وطلب 
يونيو  نهاية  وحتى  إنشائها،  منذ  واستغاثة 
منذ  تقريبا  شكوى  مليون   2.9 منها   ،2021
ت��ول��ى ح��ك��وم��ة ال��دك��ت��ور مصطفى م��دب��ول��ى، 
ح���ي���ث مل����س امل����واط����ن����ون ب���أن���ف���س���ه���م ت��ف��اع��ل 

امل���ن���ظ���وم���ة وج����ه����ات ال����دول����ة امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ع 
شكاواهم والعمل على حلها، ومن ثم وثقوا 
ب��ه��ا، وأص��ب��ح��وا ي��ل��ج��أون إل��ي��ه��ا ف��ى مختلف 

مطالبهم.
ولفت مدير منظومة الشكاوى املوحدة إلى 
أن الشكاوى واالستغاثات الواردة للمنظومة، 
م��ق��دم��ة م���ن م��واط��ن��ني م���ن ش���رائ���ح ع��م��ري��ة 
فى  اجلمهورية  أنحاء  مبختلف  ومجتمعية 
احل��ض��ر وال���ري���ف وم����ن ق��اط��ن��ى امل��ج��ت��م��ع��ات 
ال��ع��م��ران��ي��ة اجل����دي����دة وامل���ن���اط���ق واألح���ي���اء 
ال��ش��ع��ب��ي��ة وال���ق���رى وت��رت��ب��ط ه����ذه ال��ش��ك��اوى 
يؤكد  م��ا  وه��و  واخل��دم��ات،  القطاعات  بكافة 
للمواطن  حيويًا  أص��ب��ح  املنظومة  وج���ود  أن 
فى مختلف الظروف واملواقف، وعلى صعيد 
اخل��دم��ات  مختلف  م��ع  اليومية  تعامالتهم 
احل��ك��وم��ي��ة لتصبح امل��ن��ظ��وم��ة أح���د اجل��ه��ات 
امل��واط��ن��ني مع  ت��واص��ل  لتحقيق  األس��اس��ي��ة 
يساعد  ومب��ا  املختلفة،  بأجهزتها  احلكومة 
فى تطوير مستوى وجودة اخلدمات املقدمة 
األداء  م���س���ت���وي���ات  وحت����س����ني  ل���ل���م���واط���ن���ني 

باجلهات احلكومية املختلفة.
 

ول���ف���ت ال���دك���ت���ور ط�����ارق ال���رف���اع���ى إل����ى أن 
م���ن���ظ���وم���ة ال����ش����ك����اوى احل���ك���وم���ي���ة امل����وح����دة 
مب��ج��ل��س ال������وزراء ت��ل��ق��ت ورص�����دت وت��ع��ام��ل��ت 
م���ع 1.23 م��ل��ي��ون ش��ك��وى وط��ل��ب واس��ت��غ��اث��ة 
خالل عام 2021/2020، وذلك بالتنسيق مع 
اجلهات  وباقى  واملحافظات  ال���وزارات  جميع 

احل��ك��وم��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة إل��ك��ت��رون��ي��ا م��ع��ه��ا، وق��ام 
ف��ري��ق ع��م��ل امل��ن��ظ��وم��ة مب��راج��ع��ة ال��ش��ك��اوى 
العام حيث مت  خ��الل  املنظومة  تلقتها  التى 
توجيه 995 ألف شكوى جلهات االختصاص، 
ومت حسم 89% منها، وحفظ 229 ألف شكوى 
وف��ق��ا ل��ض��واب��ط ف��ح��ص وم��راج��ع��ة ال��ش��ك��اوى 
قبل توجيهها للجهات املختصة، ومنها على 
س��ب��ي��ل امل���ث���ال )ال���ت���ك���رار، ع���دم االخ��ت��ص��اص، 
أو  ال��ش��ك��وى،  ب��ي��ان��ات ومحتويات  ع��دم صحة 
فحص  اس��ت��ك��م��ال  وج�����ارى  أس���ب���اب���ه���ا(،  زوال 
ب��اق��ى ال��ش��ك��اوى وال��ط��ل��ب��ات وع��دده��ا 3 آالف 
وأك��د  بشأنها.  ال���الزم  الت��خ��اذ  متهيدا  شكوى 
ت��ط��ورا ملموسا  امل��اض��ي��ة ش��ه��دت  ال��ف��ت��رة  أن 
فى أداء اجلهات من حيث االهتمام بشكاوى 
املواطنني والتحول إلى ميكنة الشكاوى من 
خ���الل امل��ن��ظ��وم��ة، وه���و م��ا س��اه��م ف��ى سرعة 
رئ��اس��ة اجلمهورية  ال��ش��ك��اوى، وج���اءت  حسم 
ق��رار  ف��ى تفعيل  ال��دول��ة  رأس مؤسسات  على 
إنشاء املنظومة ورقمنة الشكاوى وتسجيلها 
التنسيق  استمر  حيث  إلكترونيا،  وت��داول��ه��ا 
العامة برئاسة  املركزية للعالقات  مع اإلدارة 
اجلمهورية لتسجيل شكاوى املواطنني التى 
ترد اليها ومتابعة اإلج��راءات املتخذة إلزالة 
املختلفة  األداء  م��ؤش��رات  ومتابعة  أسبابها 
بشأنها، كما مت استقبال ومراجعة البرقيات 
الورقية الواردة من املواطنني لرئاسة مجلس 
على  إلكترونيا  وتداولها  وتسجيلها  ال���وزراء 
اإلج��راءات  اتخاذ  حتى  ومتابعتها  املنظومة 

مدبولى: تكليفات مستمرة من الرئيس السيسى 
بالتواصل بين المسئولين والمواطنين وتلقى 
شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها 
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املناسبة وفقا لطبيعة كل منها بالتنسيق مع 
جهات االختصاص.

وأك��د الدكتور ط��ارق الرفاعى أن منظومة 
اهتمامًا  نالت  امل��وح��دة  احلكومية  الشكاوى 
كبيرًا خالل الفترة املاضية ساهم بشكل كبير 
إتاحة سبل  والتوسع يف  فى تطوير قدراتها، 
ت��واص��ل امل��واط��ن��ني معها وم��ت��اب��ع��ة م��ؤش��رات 
التوجيهات  جانب  ال��ى  دوري���ة،  بصفة  األداء 
امل��س��ت��م��رة مب��ج��ل��س��ى ال��������وزراء وامل��ح��اف��ظ��ني 
ب�����ض�����رورة االه����ت����م����ام ب����ش����ك����اوى امل���واط���ن���ني 
واالس��ت��ج��اب��ة ل��ه��ا، مم��ا ان��ع��ك��س س��ري��ع��ًا على 
حت��س��ن م��س��ت��وي��ات اس��ت��ج��اب��ة اجل���ه���ات كما 
العمل  ف���رق  م��ن  كثير  ون���وع���ًا، ح��ي��ث سجلت 
مت����ي����زًا م���ل���ح���وظ���ًا ف����ى س����رع����ة االس���ت���ج���اب���ة 
ل���ش���ك���اوى امل���واط���ن���ني ف����ى ج��م��ي��ع ال��������وزارات 
الرئيسية  احلكومية  واجل��ه��ات  واملحافظات 
العام،  خ��الل  إلكترونيًا  باملنظومة  املرتبطة 
الف��ت��ًا ف��ى ه��ذا ال��ص��دد إل��ى أن إجمالي عدد 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ال���ت���ي مت رب��ط��ه��ا على 
إل��ى  وص���ل  للمنظومة  اإلل��ك��ت��رون��ي  ال��ن��ظ��ام 
الشكاوى  توجيه  يتم  رئيسية،  جهة   )128(
بينما  املنظومة،  إليها من خالل فريق عمل 
التي  الشكاوى  حتويل  اجلهات  لتلك  ميكن 
للفحص  لها  التابعة  اجلهات  إلى  إليها  ترد 
واتخاذ الالزم، كما بلغ إجمالي عدد اجلهات 
التي  الرئيسية(  للجهات  )التابعة  الفرعية 
مت رب��ط��ه��ا أي��ض��ا ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام اإلل��ك��ت��رون��ي 

للمنظومة عدد )2926( جهة فرعية.
وف������ى إط�������ار ج���ه���ود ال���ت���وس���ع ف����ى ق���ن���وات 
ت��ل��ق��ى ش���ك���اوى امل��واط��ن��ني ورب��ط��ه��ا ب��ال��ن��ظ��ام 
اإللكتروني للمنظومة، أشار مدير منظومة 
ال���ش���ك���اوى احل��ك��وم��ي��ة امل����وح����دة إل����ى أن����ه مت 
تطوير قدرات مركز تلقى الشكاوى تليفونيا 
خ���الل ال���ع���ام امل���اض���ى، وزي�����ادة ع���دد مقدمى 
يوميا،  24 ساعة  م��دار  ليعمل على  اخل��دم��ة 
حيث أصبح اخلط الساخن لشكاوى مجلس 
ال�������وزراء أح����د أه����م م���ص���ادر ت��ل��ق��ى وتسجيل 
من  تقريبا   %62 إل��ى  تصل  بنسبة  ال��ش��ك��اوى 
إج���م���ال���ى م���ص���ادر ت��س��ج��ي��ل ال���ش���ك���اوى على 
امل���ن���ظ���وم���ة. ك���م���ا مت ت��ف��ع��ي��ل خ���دم���ة ت��ل��ق��ى 
وتسجيلها  اإلجن��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ال���ش���ك���اوى 
تلقى  منافذ  تفعيل  عقب  موقفها  ومتابعة 
ال��ش��ك��اوى مب��ط��ار ال��ق��اه��رة ال���دول���ى، م��ن��وه��ًا 
اإللكتروني  النظام  جهود تطوير  إلى  كذلك 
ملنظومة الشكاوى احلكومية املوحدة، وذلك 
ال��� 24 ساعة  إت��اح��ت��ه  مب��ا يعمل على ض��م��ان 
يوميا، ومبا يحافظ على خصوصية وسرية 

البيانات املتداولة عبر املنظومة.
احلكومية  الشكاوى  منظومة  ونوه مدير 
املوحدة إلى أن إطالق تطبيق »فى خدمتك« 
ساهم  ت��ط��وي��ره،  واس��ت��م��رار  الذكية  للهواتف 
املواطنني  ش��ك��اوى  تلقى وتسجيل  ف��ى  أي��ض��ًا 
عليها،  والتعليق  ومتابعة موقفها  إلكترونيا 
مؤكدًا أن االستمرار فى فتح منافذ مبحطات 
م���ت���رو اإلن����ف����اق ل��ت��ل��ق��ى ش���ك���اوى امل��واط��ن��ني 
منافذ  فتح  وك��ذا  املنظومة،  على  وتسجيلها 
ب��ص��االت ال��س��ف��ر وال���وص���ول مب��ط��ار ال��ق��اه��رة 
الدولى، ساهم فى حتقيق املزيد من االقتراب 
من املواطنني للعمل على سرعة التعامل مع 

شكاواهم واستغاثاتهم، وإزالة أسبابها.
وفى ضوء التزام الدولة مبكافحة الفساد، 

وت��ع��زي��ز ق��ي��م ال���ن���زاه���ة وال��ش��ف��اف��ي��ة، ض��م��ان��ا 
حلسن  وحتقيقا  ال��ع��ام  امل���ال  على  للحفاظ 
إدارت�������ه وت��ن��ظ��ي��م االس���ت���ف���ادة م��ن��ه ملصلحة 
منظومة  أشار مدير  األول،  باملقام  املواطنني 
ال���ش���ك���اوى احل��ك��وم��ي��ة امل����وح����دة إل����ى أن����ه مت 
الفساد  ملكافحة  الالزمة  التشريعات  تفعيل 
بشتى أمناطه باعتباره من أبرز العقبات التى 
املستدامة  التنمية  أمام حتقيق  تقف حائال 
امل��ن��ش��ودة، وق���د ت��ض��م��ن ق����رار رئ��ي��س مجلس 
م��ادت��ه  يف   2017 ل��س��ن��ة   1855 رق����م  ال��������وزراء 
ملنظومة  تنسيقية  جل��ن��ة  تشكيل  ال��س��اب��ع��ة 
ال��ش��ك��اوى احل��ك��وم��ي��ة امل���وح���دة ت��ت��ض��م��ن فى 
اإلداري��ة  الرقابة  هيئة  عن  ممثال  عضويتها 
فى اطار املساهمة يف محاربة أوجه القصور 
واإله���م���ال أو ال��ت��س��ي��ب ض��م��ن ج��ه��ود ال��دول��ة 
االستراتيجية  م��ع  واتساقا  الفساد  ملحاربة 

الوطنية ملكافحة الفساد.
ول��ف��ت ف���ى ه����ذا ال���ص���دد إل����ى م���ا ت��ق��وم به 
من  ب��امل��ن��ظ��وم��ة  ال���ق���ان���ون���ي  ال��ف��ح��ص  إدارة 
دور ه��ام ف��ى م��راج��ع��ة وال��ت��ع��ام��ل م��ع شكاوى 
التضرر من وجود جرائم أو مخالفات مالية 
وإدارية باجلهات احلكومية تنعكس بالسلب 
إدارة  وإت��اح��ة اخل��دم��ة، كما تقوم  األداء  على 
ال��ذى  ب��ال��ط��ري��ق  امل��واط��ن  ال��ف��ح��ص بتبصير 
رس��م��ه امل��ش��رع ف��ى ال��ت��ظ��ل��م م��ن ال���ق���رارات أو 
م��ن اجلهات  ال��ص��ادرة  األح��ك��ام  الطعن على 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة، ك��م��ا ت��ق��وم مب��راج��ع��ة 
ك��اف��ة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  وردود  إج�������راءات 
أسبابها  إلزال���ة  إليها  املحالة  الشكاوى  على 
ل���ل���وق���وف ع��ل��ى م����دى ات��س��اق��ه��ا م���ع صحيح 
ال��ق��ان��ون وال��ل��وائ��ح املنظمة ف��ى ه��ذا ال��ش��أن، 
وت��س��اه��م ف���ى م��راج��ع��ة اجل���ه���ات ح���ول أوج���ه 
ال��ق��ص��ور ال��ت��ى ي��وض��ح��ه��ا م��ق��دم��و ال��ش��ك��اوى 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��م ف���ى إج�������راءات م���ج���ازاة امل��ق��ص��ر 

مبعرفة السلطة املختصة.
وف����ى إط�����ار ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات ال��ت��ع��ام��ل مع 
واتخاذ  الرد عليها  الشكاوى من اجل سرعة 
اإلجراءات الالزمة للحد من أسبابها، أوضح 
ال��دك��ت��ور ط���ارق ال��رف��اع��ى أن��ه مت تنفيذ عدد 
)5( ب���رام���ج م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ى م���ج���ال خ��دم��ة 
املواطنني لتنمية قدرات املوظفني املرشحني 
العاملني  اإلداري����ة  العاصمة  إل��ى  لالنتقال 
ف��ى إدارات وم��ك��ات��ب خ��دم��ة امل��واط��ن��ني خالل 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع اجل��ه��از  ي��ون��ي��و 2021،  ش��ه��ر 
إط��ار  ف��ى  وذل���ك  واإلدارة،  للتنظيم  امل��رك��زى 
املوظفني  ت��دري��ب  ب���إدارة عملية  قيام اجل��ه��از 
ل��ل��ع��اص��م��ة، وتضمنت  ل��الن��ت��ق��ال  امل��رش��ح��ني 
خ���دم���ة  إدارات  م�����ن  وم����وظ����ف����ني  م����دي����ري����ن 
كما  املختلفة،  والهيئات  بالوزارات  املواطنني 
زي��ارة متابعة ميدانية خالل  مت تنفيذ )99( 
م��ع مختلف  التنسيق  امل��اض��ى بغرض  ال��ع��ام 
النظام  وتفعيل  وتوطني  احلكومية  اجلهات 
ال��ش��ك��اوى احلكومية  مل��ن��ظ��وم��ة  اإلل��ك��ت��رون��ي 
املوحدة مبكاتب خدمة املواطنني والوحدات 
امل��س��ئ��ول��ة ع���ن ت��ل��ق��ى ال���ش���ك���اوى احل��ك��وم��ي��ة 

باملحافظات والوزارات والهيئات.
 ك��م��ا تضمنت ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة زي���ارات 
ش���ك���اوى  وم����ك����ات����ب  إلدارات  م�����واق�����ع  ل����ع����دة 
املواطنني بغرض الوقوف على موقف تعامل 
اجل���ه���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ع ش���ك���اوى امل��واط��ن��ني، 
إزال��ة أسباب تلك الشكاوى، إلى  والتأكد من 
وت��ب��ادل  لنقل  ع��م��ل  ورش   )8( تنفيذ  ج��ان��ب 
ال��ع��م��ل اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  ب���ش���أن دورة  اخل����ب����رات 
امل��ط��ب��ق��ة ب��امل��ن��ظ��وم��ة وال���ت���ي ت��ض��م��ن س��الم��ة 
ت��ل��ق��ى وف��ح��ص ال���ش���ك���اوى وال�����رد ع��ل��ي��ه��ا من 
خالل البوابة اإللكترونية للمنظومة إضافة 
إلى توثيق اإلجراءات املتخذة على األرض يف 
إطار االستجابة لشكاوى وطلبات املواطنني.

وت��ن��اول ال��دك��ت��ور ط���ارق ال��رف��اع��ى اجل��ه��ود 
امل��ب��ذول��ة ب��ه��دف رف��ع وع��ى امل��واط��ن��ني بوجود 
شكاوى  وفحص  تلقى  ف��ى  ودوره���ا  املنظومة 
امل���واط���ن���ني وال�������رد ع��ل��ي��ه��ا وس���ب���ل ال���ت���واص���ل 
امل���ت���اح���ة وال����ت����ي حت����د م����ن ت������ردد امل���واط���ن���ني 
ومتكنهم  املختلفة  احلكومية  اجلهات  على 
م��ن ال��ت��واص��ل ب��ط��ري��ق��ة م��ي��س��رة ب��اس��ت��خ��دام 
التي  التكنولوجية  اوالتطبيقات  التليفون 

تخفف املعاناة عن املواطنني.
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وت����ط����رق ال���ت���ق���ري���ر أله�����م م�����ؤش�����رات أداء 
املوحدة خالل  الشكاوى احلكومية  منظومة 
األع������وام األرب���ع���ة امل��اض��ي��ة، وك����ذا خ���الل ع��ام 
أن��ه  إل����ى  اإلش������ارة  مت���ت  ح��ي��ث   ،2021/2020
فقد  الشكاوى،  استقبال  بتطور  يتعلق  فيما 
مت رص��د زي���ادة ملحوظة ف��ى ق��درة املنظومة 
خالل  معها  والتعامل  ال��ش��ك��اوى  تلقى  على 
عام  عن   %14 قدرها  بنسبة   2021/2020 ع��ام 
ع��ام  ع��ن   %133 ق��دره��ا  وزي�����ادة   ،2020/2019
للجهود  ت��رج��م��ة  ذل���ك  وي��أت��ي   ،2019/2018
السابق اإلشارة إليها وتنامى ثقة املواطن فى 
للحكومة  األكيدة  والرغبة  املنظومة  فعالية 

فى تلقى ومعاجلة شكاوى املواطنني.
واستقبلت املنظومة خالل األعوام األربعة 
3.2 مليون شكوى، متت مراجعتها وفحصها 
وح���ف���ظ 568 أل����ف ش���ك���وى وف���ق���ًا ل��ض��واب��ط 
ق��ب��ل توجيهها  ال��ش��ك��اوى  ف��ح��ص وم��راج��ع��ة 
للجهات املختصة وتوجيه 2.6 مليون شكوى 
جلهات االختصاص وحسم 95% من إجمالى 
الشكاوى املوجهة للجهات خالل هذه الفترة.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ت���وزي���ع ال���ش���ك���اوى طبقا 
ل����ق����ن����وات ت��ل��ق��ي��ه��ا ورص�����ده�����ا خ������الل ال���ع���ام 
أن املنظومة  2021/2020، أوضحت املؤشرات 
من  تسجيلها  مت  ش��ك��وى  ال��ف   14 استقبلت 
الشكاوى والبرقيات الورقية املوجهة لرئاسة 
اجلمهورية، كما استقبلت 18 الف شكوى من 
الشكاوى والبرقيات الورقية املوجهة لرئاسة 
أل��ف شكوى من  ال����وزراء، وع��دد 615  مجلس 
خ�����الل اخل�����ط ال���س���اخ���ن ل���ش���ك���اوى م��ج��ل��س 
ال��وزراء )16528(، وع��دد 230 ألف شكوى من 
خالل البوابة اإللكترونية للمنظومة، وعدد 
36 أل���ف ش��ك��وى م���ن خ���الل ت��ط��ب��ي��ق ال��ه��ات��ف 
امل���ح���م���ول، وك�����ذا اس��ت��ق��ب��ال 21 ال����ف ش��ك��وى 
واس���ت���غ���اث���ة م����ن امل���واط���ن���ني ح�����ول ت���راك���م���ات 
آب  ال��وات��س  رقمى  على  واملخلفات  القمامة 
 61 وع��دد   ،)01555525444  -01555516528(
ألف شكوى من خالل إدارات ومكاتب خدمة 

املواطنني على مستوى املحافظات والوزارات.
وب�����������دراس�����������ة م�������وض�������وع�������ات ال������ش������ك������اوى 
خالل  املختلفة  للقطاعات  وفقا  وتصنيفها 
ع�����������������ام2021/2020، ف���ق���د ج������اءت ال���ش���ك���اوى 
العاملة  ال��ق��وى  بقطاع  املرتبطة  والطلبات 
والتشغيل فى املرتبة األولى حيث بلغت )238 
ألف شكوى( بنسبة 24% تقريًبا من إجمالى 
ال���ش���ك���اوى وع���ل���ى رأس����ه����ا ش����ك����اوى وط��ل��ب��ات 
بانتشار  تأثرت  التى  املنتظمة  غير  العمالة 
ف���ي���روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، وك���ذل���ك ش��ك��اوى 
ل��ل��دول��ة  اإلدارى  ب��اجل��ه��از  ال��ع��ام��ل��ني  ب��ع��ض 
وال��ق��ط��اع اخل���اص م��ن ع���دم تطبيق ق���رارات 
تخفيض ال��ع��م��ال��ة ب��ه��ا خ���الل ف��ت��رة ان��ت��ش��ار 
ال��ف��ي��روس ب��اإلض��اف��ة إل���ى ش���ك���اوى وط��ل��ب��ات 
بعض العاملني باجلهات احلكومية املرتبطة 
ب���األج���ور وال��ت��ض��رر م��ن ال��ف��ص��ل واجل�����زاءات 
يليها  ال��ت��رق��ي��ات،  ف��ى  باألحقية  املطالبة  أو 
ش��ك��اوى وط��ل��ب��ات ق��ط��اع اإلس���ك���ان بإجمالى 
كما سجلت   .%12 بنسبة  ش��ك��وى(  أل��ف   115(
 105( بإجمالى   %11 نسبة  الصحة  ش��ك��اوى 

آالف شكوى(.
كما أوضحت املؤشرات حول ما استقبلته 
املوحدة خالل  الشكاوى احلكومية  منظومة 
امل��واط��ن��ني  ش���ك���اوى  م���ن   ،2021/2020 ع����ام 
املقيمني مبختلف أنحاء اجلمهورية، أن أكثر 
من 66% جاء من هذه الشكاوى من مواطنني 
ي��ق��ي��م��ون مب���ح���اف���ظ���ات: ال���ق���اه���رة ال���ك���ب���رى، 
البحيرة،  الدقهلية،  الشرقية،  اإلسكندرية، 
واملنيا، وجاءت شكاوى املواطنني مبحافظات 
املنوفية والغربية سوهاج وكفر الشيخ بنسبة 
4% تقريبا لكل منها، وتوزعت باقي الشكاوى 
متفاوتة  بنسب  اجلمهورية  محافظات  على 
أسيوط  مبحافظات  تقريبا   %3 ب��ني  ت��ت��راوح 
وقنا والفيوم، و2% مبحافظة بني سويف، إلى 

أقل من 2% بباقى املحافظات.
 %21 نسبة  الصعيد  محافظات  وسجلت 
ت��ق��ري��ًب��ا م��ن إج��م��ال��ي ال��ش��ك��اوى ال������واردة من 

م��خ��ت��ل��ف م��ح��اف��ظ��ات اجل���م���ه���وري���ة أك��ث��ره��ا 
تقريًبا   %23 بلغت  بنسبة  امل��ن��ي��ا  مب��ح��اف��ظ��ة 
مبحافظات  املسجلة  الشكاوى  إجمالي  من 

الصعيد خالل هذه الفترة.
وت����ن����اول ال��ت��ق��ري��ر أه����م امل���ل���ف���ات ال���ت���ى مت 
الشكاوى  التعامل معها من جانب منظومة 
املوحدة مبجلس ال��وزراء، حيث متت اإلشارة 
إلى أنه نظرًا لتنامى دور املنظومة واقترابها 
م���ن امل���واط���ن ك���ان م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ى أن ترتبط 
ال����ش����ك����اوى امل���س���ج���ل���ة م����ن امل����واط����ن����ني ب��أه��م 
واملشروعات  وامل��ب��ادرات  احلكومية  اخل��دم��ات 
ال���ق���وم���ي���ة ال����ت����ي ي���ت���م ت���ن���ف���ي���ذه���ا وت���وج���ي���ه 
ج���ه���وده���ا ل��ص��ال��ح امل���واط���ن���ني. وم��ن��ه��ا على 
»حياة  مثل  الرئاسية  امل��ب��ادرات  امل��ث��ال  سبيل 
كرمية«، وشكاوى وطلبات املواطنني املرتبطة 
ب���احل���ص���ول ع���ل���ى ال����دع����م ال���ع���ي���ن���ى، واألم�����ن 
وال���ع���دال���ة، وم��خ��ال��ف��ات ال��ب��ن��اء وال��ت��ع��دي��ات 
وخ���اص���ة ع��ل��ى األراض������ى ال���زراع���ي���ة وأم����الك 
ال����دول����ة، وت���راك���م���ات ال��ق��م��ام��ة وامل��خ��ل��ف��ات، 
وش���ك���اوى امل��واط��ن��ني م���ن ف��وات��ي��ر اخل���دم���ات، 
وك���ذل���ك األزم�������ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي واج��ه��ت 
ال���دول���ة خ���الل ه���ذه ال��ف��ت��رة ك���أزم���ة ال��س��ي��ول 

واألمطار.
ف��ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب����ب����ادرة »ح���ي���اة ك���رمي���ة«، 
اهتمامًا  احلكومية  الشكاوى  منظومة  أولت 
ك���ب���ي���رًا ب��االس��ت��ج��اب��ة ل��ل��ش��ك��اوى وال���ب���الغ���ات 
واحلماية  بالضمان  املتعلقة  واالل��ت��م��اس��ات 
التضامن  وزارة  م��ع  بالتنسيق  االجتماعية 
وإع��ادة  إص��دار  اجلهود  وشملت  االجتماعي، 
امل��س��ت��ح��ق��ة  ل���أس���ر  ك�����ارت   )14629( ت��ف��ع��ي��ل 
 م�����ن ب����رن����ام����ج ال�����دع�����م ال����ن����ق����دي امل����ش����روط

»تكافل وكرامة«، وكذا إص��دار )3025( بطاقة 
خ����دم����ات م��ت��ك��ام��ل��ة ل���ل���م���واط���ن���ني م����ن ذوي 
 )2417( ص��رف  وك��ذا  اخل��اص��ة،  االحتياجات 
م���س���اع���دة ل���ل���ح���االت اإلن���س���ان���ي���ة ال��ع��اج��ل��ة 
م���ن خ���الل م��ؤس��س��ات ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي 
واجل���م���ع���ي���ات األه���ل���ي���ة ب���ك���اف���ة م��ح��اف��ظ��ات 
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إن��ق��اذ )351( م��واط��ن��ًا  ك��م��ا مت  اجل��م��ه��وري��ة، 
ب���ال م�����أوى ب���ال���ت���ع���اون م���ع ف��ري��ق��ي ال��ت��دخ��ل 
حلماية  القومي  والبرنامج  املركزي  السريع 
األط��ف��ال وال��ك��ب��ار ب��ال م��أوى التابعني ل��وزارة 
ال��ت��ض��ام��ن االج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث مت اي��داع��ه��م 
لتلقي  املختلفة  االجتماعية  الرعاية  ب��دور 
واالجتماعية،  الصحية  الرعاية  أوج��ه  كافة 
م��أوى  ب��ال  مل��واط��ن��ني  بينهم )20( ح��ال��ة  م��ن 
ي���ع���ان���ون م���ن م����رض ن��ف��س��ي، ومت اي��داع��ه��م 
مبختلف مستشفيات الصحة النفسية على 
تطلبت  ح��ال��ة  و)171(  اجل��م��ه��وري��ة،  مستوى 
وإسعافات  ج��راح��ات  وإج���راء  طبية  تدخالت 
الصحة  وزارة  أج��ه��زة  م��ع  بالتنسيق  عاجلة 
مت  ك��م��ا  اجل��ام��ع��ي��ة،  واملستشفيات  وال��س��ك��ان 
تقدمي خدمات تنوعت بني اإلرشاد والنصح 
وجبات  وت��ق��دمي  بالشارع  التواجد  مبخاطر 
ج��اف��ة وأغ��ط��ي��ة وت��وف��ي��ر ف���رص ع��م��ل وإع����ادة 
الدمج األس��ري لبعض األب��ن��اء وذل��ك بواقع 

)305( مواطنني بال مأوى.
وان����ت����ه����ت ال���ه���ي���ئ���ة ال����ق����وم����ي����ة ل���ل���ت���أم���ني 
االجتماعي خالل عام 2021/2020 من بحث 
ودراسة عدد )57257( شكوى وطلبًا واستغاثة، 
ف��ى مقدمتها االس��ت��ج��اب��ات على  حيث ج��اء 
ش��ك��اوى واس��ت��غ��اث��ات امل��واط��ن��ني خ���الل ال��ع��ام 
إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات 
ممن  م���واط���ن���ًا   )20790( ل���ع���دد  ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة 
املنظومة  إل��ى  واستغاثات  بشكاوى  تقدموا 
إي��ق��اف ص���رف مستحقاتهم  أو  ت��أخ��ر  ب��ش��أن 
الهيئة  ان��ت��ه��ت  ألس���ب���اب م��خ��ت��ل��ف��ة، يف ح���ني 
خالل العام ذاته من ربط وتسجيل وحتديد 
دوري������ة ال���ص���رف ل��ل��م��س��ت��ح��ق��ات ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة 
لعدد )3558( مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى 

واستغاثات للمنظومة.
ال��ت��م��وي��ن  وزارة  أن  إل����ى  ال��ت��ق��ري��ر  وأش������ار 
 )53554( م��ع  تعاملت  ال��داخ��ل��ي��ة  وال��ت��ج��ارة 
بشأن   2021/2020 ع��ام  خ��الل  وطلبا  شكوى 
االستفادة من الدعم العينى ترتبط باجلهود 
املوجهة لتوفير اخلدمات والسلع التموينية 
وإنهاء  فحص  م��ن  االنتهاء  ومت  وال��غ��ذائ��ي��ة، 
بلغت  إجن����از  ب��ن��س��ب��ة  ش��ك��وى   )48830( ع���دد 
ك����ان اغ��ل��ب��ه��ا ش���ك���اوى وط��ل��ب��ات  91%، ح��ي��ث 
امل��واط��ن��ني ح��ول إض��اف��ة أو ح��ذف أف���راد على 
 )2384( تضمنت  كما  التموينية،  البطاقات 
ع��ام،  بشكل  اخل��ب��ز  مبنظومة  تتعلق  ش��ك��وى 
وإن��ه��اء ع��دد )1952(  مت االنتهاء من فحص 
شكوى بنسبة إجناز بلغت 82%، وقامت الوزارة 
بفحص الشكاوى الواردة بشأن الرقابة على 
األس�����واق وق��ي��ام ب��ع��ض ال��ت��ج��ار ب��رف��ع أس��ع��ار 
بعض السلع ومحاولة بعض التجار حتقيق 
إتاحة  مستوى  ح��س��اب  على  مالية  مكاسب 
وجودة بعض السلع، والتى وصلت إلى )ألفى 
شكوى(، ومت بالفعل إنهاء فحص والتعامل 
مع أغلب تلك الشكاوى وجارى التعامل مع 

املتبقى منها.
فيما اضطلعت وزارة الداخلية بتخصيص 
تفعيل  اإلنسان لإلشراف على  قطاع حقوق 
منظومة الشكاوى احلكومية وربط املنظومة 
لتلقى وفحص  للوزارة  اإللكترونية  بالبوابة 
املنظومة  خ��الل  م��ن  إليها  ال���واردة  الشكاوى 
ل��ت��ك��ون امل��ن��ظ��وم��ة أح���د ع��ن��اص��ر االس��ت��رش��اد 
باملهام  ال��وزارة باالضطالع  لتوجيه قطاعات 
إجناز  يف  ال���وزارة  جهود  وحققت  لها،  املوكلة 

ال��ش��ك��اوى ث��ق��ة ك��ب��ي��رة ل���دى امل���واط���ن، األم���ر 
الذي دفع العديد من املواطنني إلى تسجيل 

شكاواهم املتعلقة باختصاصات الوزارة.
وك�����ان اس����ت����رداد واحل����ف����اظ ع��ل��ى أراض����ي 
املنظومة  تفعيل  ثمار  أح��د  ال��دول��ة  وأم���الك 
خ�����الل ال���ف���ت���رة امل���اض���ي���ة، ح���ي���ث اس��ت��ق��ب��ل��ت 
ت��ت��ع��ل��ق  ش����ك����اوى   )79304( ع�����دد  امل���ن���ظ���وم���ة 
البناء والتعدي على  باإلبالغ عن مخالفات 
والتظلم  الدولة  وأم��الك  الزراعية  األراض��ي 
م��ن ب��ع��ض ال���ق���رارات م��ث��ل إي��ق��اف تراخيص 
البناء وغيرها من الشكاوى فى هذا السياق 
املختصة  اجل��ه��ات  إل���ى  توجيهها  مت  وال��ت��ى 
والتنسيق التخاذ الالزم بشأنها، وقد جاءت 
النسبة األك��ب��ر م��ن ه��ذه ال��ش��ك��اوى ف��ى شكل 
بالغات عن عشوائية البناء والتضرر من آثار 
 %35 بنسبة  واملجتمع  املحيطني  على  ذل��ك 
من إجمالى الشكاوى الواردة فى هذا الشأن.

ألف شكوى   65 املنظومة مع  تعاملت  كما 
ت��ن��ف��ي��ذا   2021/2020 ع������ام  خ������الل  وب��������الغ 
ل��ت��وج��ي��ه��ات رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء بسرعة 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ش��ك��اوى ال��ت��ى ت��ش��ي��ر ألوج���ه 
ق���ص���ور أو خ��ل��ل وال���ت���ى ق���د ت��س��ب��ب خ��ط��ورة 
وإعطائها األولوية فى التعامل لسرعة إزالة 
واحلد  املخاطر  درء  فى  يساهم  مبا  أسبابها 
م����ن احل��������وادث ق���ب���ل وق���وع���ه���ا ح���ف���اظ���ا ع��ل��ى 
ح��ي��اة امل��واط��ن��ني، وم��ن��ه��ا م��ا يتعلق ب��اإلب��الغ 
سليمة،  غير  أغطيتها  كهرباء  صناديق  ع��ن 
الكهرباء  وأس��الك  املتهالكة،  اإلن��ارة  وأعمدة 
امل��ك��ش��وف��ة، وك��س��ر م��واس��ي��ر أو ت��س��ري��ب ال��غ��از، 
املياه  وتسريب  املفقودة،  البالوعات  وأغطية 
اسفل املبانى واملنشآت، وتهالك أو تلف بعض 
أج�����زاء م���ن ح���واج���ز وأس�����وار ب��ع��ض ال��ك��ب��ارى 
وال�����ط�����رق، وح���ف���ر وم���ط���ب���ات مت���ث���ل خ���ط���ورة 
على ال��ط��رق، وك��س��ر م��واس��ي��ر امل��ي��اه، وتصدع 
العقارات وغيرها من املوضوعات، ومت توجيه 
ومتابعتها  املختصة  للجهات  الشكاوى  تلك 
وصوال لتحقيق االستجابة املناسبة وتوثيق 
اإلج������راءات امل��ن��ف��ذة أث��ن��اء ق��ي��ام ف���رق العمل 
ال��ش��ك��وى ومتابعة  ب���إزال���ة أس��ب��اب  امل��خ��ت��ص��ة 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد املتسببني حال 
ثبوت إهمال وتقصير أدى إلى هذه الظواهر 
امل��س��ب��ب��ة ل���ذل���ك ف���ى ب��ع��ض ت��ل��ك ال��ش��ك��اوى 

والبالغات.
متميزة  واس��ت��ج��اب��ات  ج��ه��ود  تسجيل  ومت 
من العديد من تلك اجلهات وخاصة وزارات 
ال���ك���ه���رب���اء وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة، وال���ب���ت���رول 
وال������ث������روة امل����ع����دن����ي����ة، واإلس������ك������ان وامل�����راف�����ق 
والنقل،  اجل��دي��دة،  العمرانية  واملجتمعات 
وامل����وارد امل��ائ��ي��ة وال����رى، وأج��ه��زة املحافظات، 
كما حدث تطور ملحوظ فى سرعة استجابة 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ل���ل���ح���االت 
اإلن��س��ان��ي��ة وج��م��ي��ع ال��ش��ك��اوى واالس��ت��غ��اث��ات 
التى تتطلب سرعة املساعدة وتقدمي الرعاية 
ومتطلبات  لطبيعة  وف��ق��ا  امل��ن��اس��ب  وال��دع��م 

هذه احلاالت.
التصدي  واستكماال جلهود احلكومة فى 
واملخلفات،  القمامة  تراكمات  ملشكلة  بحزم 
وف����ى إط�����ار ت��ك��ل��ي��ف رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
مل���ن���ظ���وم���ة ال����ش����ك����اوى احل���ك���وم���ي���ة امل����وح����دة 
املتعلقة  امل��واط��ن��ني  ش��ك��اوى  ك��اف��ة  باستقبال 
بأماكن تراكمات القمامة واملخلفات، وسرعة 
مع  بالتنسيق  ال��ش��ك��اوى  لتلك  االس��ت��ج��اب��ة 

استقبلت  وامل��ح��اف��ظ��ات،  املختصة  ال�����وزارات 
املنظومة أكثر من )243( ألف صورة ورسالة 
إل��ى  ت��رج��م��ت��ه��ا  مت   2021/2020 ع����ام  خ����الل 
)26939( شكوى عن أماكن تراكمات القمامة 
وامل��خ��ل��ف��ات مب��خ��ت��ل��ف ان���ح���اء اجل��م��ه��وري��ة، 
وك�����ان�����ت مل���ح���اف���ظ���ات ال�����ق�����اه�����رة، واجل�����ي�����زة، 
األكبر  النصيب  واإلس��ك��ن��دري��ة  والقليوبية، 
من الشكاوى التي مت تلقيها بشأن جتمعات 
القمامة بنسبة بلغت 58% تقريًبا من إجمالي 
ال��ش��ك��اوى ال��ت��ي وردت خ���الل ال��ف��ت��رة، ومتثل 
مناطق شبرا اخليمة، والهرم، ومدينة نصر، 
وامل��ن��ص��ورة، وال��ع��ج��م��ي، وش���رق اإلس��ك��ن��دري��ة، 
واملنتزه، وعني شمس  القاهرة،  السالم  وحى 

أكثر املناطق شكوى بتلك املحافظات.
وبرزت جهود جميع املحافظات يف التعامل 
م��ع ال��ش��ك��اوى امل��وج��ه��ة ل��ه��ا ح��ي��ث استجابت 
اجل��ه��ات ل��� 95% م��ن ه��ذه ال��ش��ك��اوى، وخاصة 
والقليوبية،  واجل��ي��زة،  ال��ق��اه��رة،  محافظات 
واإلس����ك����ن����دري����ة، وال���دق���ه���ل���ي���ة، وال���ش���رق���ي���ة، 
وامل���ن���وف���ي���ة، وال���ب���ح���ي���رة، وال���غ���رب���ي���ة، وامل��ن��ي��ا، 
وأس����ي����وط، وك���ف���ر ال���ش���ي���خ، واإلس��م��اع��ي��ل��ي��ة، 
وس�����وه�����اج، وق����ن����ا، ودم�����ي�����اط، وب���ن���ى س���وي���ف، 
وبورسعيد كما قامت أجهزة وزارات اإلسكان 
وامل���راف���ق وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��م��ران��ي��ة، وامل�����وارد 
امل��ائ��ي��ة وال������رى، وال��ب��ي��ئ��ة ب��ج��ه��ود ك��ب��ي��رة فى 
وحققت  لها  املوجهة  الشكاوى  مع  التعامل 

نسب إجناز عالية.
واس�����ت�����ق�����ب�����ل�����ت امل�����ن�����ظ�����وم�����ة خ���������الل ع�����ام 
تتعلق  ش���ك���وى(   11020( ع���دد   2021/2020
بالشكوى من فواتير املرافق، وتضمنت 3342 
شكوى حول فاتورة الكهرباء، و 3513 شكوى 
حول فاتورة املياه، و 3208 شكاوى حول فاتورة 
الغاز، و957 شكوى حول فاتورة االنترنت، ومت 
ال��وزارات  املعنية  إلى  الشكاوى  إحالة جميع 
والشركات التابعة لدراستها والبت فيها وفقا 

لإلجراءات املتبعة.
وف�����ى م���ج���ال ال���ص���ح���ة، ت��ل��ق��ت وت��ع��ام��ل��ت 
امل��ن��ظ��وم��ة م��ع 105 آالف ش��ك��وى خ���الل ع��ام 
2021/2020، كان أهمها ما يرتبط بتداعيات 
جائحة فيروس كورونا املستجد، حيث تلقت 
امل��ن��ظ��وم��ة ع���دد )46( أل���ف ش��ك��وى وب���الغ من 
املواطنني تتعلق باالشتباه أو ادعاء اإلصابة 
ب�����أع�����راض ف����ي����روس ك�����ورون�����ا وط���ل���ب إج�����راء 
ال���ف���ح���وص���ات ال��ط��ب��ي��ة م���ن حت��ال��ي��ل وأش��ع��ة 
ومسحات، وشكاوى وطلبات بعض اإلصابات 
للعزل  م��رك��زة  وعناية  رع��اي��ة  لتوفير  امل��ؤك��دة 
باإلضافة إلى عالج بعض األم��راض املزمنة 
ملصابى كورونا وكذلك شكاوى وطلبات بعض 
املواطنني حول احلصول على لقاح الفيروس 

سواء بتعديل موعد أو مكان أو نوع اللقاح.
ال��ف��ورى مع  بالتنسيق  امل��ن��ظ��وم��ة  وق��ام��ت 
غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات امل���رك���زي���ة وق����ط����اع ال��ط��ب 
امل��رك��زي��ة وهيئة اإلسعاف  وامل��ع��ام��ل  ال��وق��ائ��ى 
امل���ص���ري���ة ب�������وزارة ال��ص��ح��ة وال���س���ك���ان وغ���رف 
العمليات باملحافظات املختلفة ومستشفيات 
ال����ف����رز واإلح�����ال�����ة وال����ع����زل ب����اإلض����اف����ة إل���ى 
باجلامعات،  للعزل  املخصصة  املستشفيات 
وذل���ك الت��خ��اذ اإلج����راءات ال��الزم��ة للتعامل 
مع تلك الشكاوى والبالغات وفًقا ملقتضيات 
ك���ل ح���ال���ة، ول���م ي��ت��وق��ف دور امل��ن��ظ��وم��ة عند 
التعامل مع شكاوى املواطنني حول تداعيات 
ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، ب��ل امتد 



55اغسطس 2021العمل

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل�����االت ال���ط���ارئ���ة مبختلف 
تطلبت  التى  األخ��رى  الطبية  التخصصات 
شكوى  أل��ف   23 بلغت  وال��ت��ى  سريعا،  تدخال 
هذه  وتنوعت  العام،  خ��الل  واستغاثة  وطلب 
أس���رة عناية  ب��ني توفير  م��ا  الطبية  احل���االت 
م��رك��زة وج���راح���ات امل���خ واألع���ص���اب وال��ع��ظ��ام 
وجراحات القلب والصدر وجراحات )اجلهاز 
ال��ه��ض��م��ى– امل��ن��اظ��ي��ر- ال��ق��ن��وات امل���راري���ة – 
حوادث   - الفقرى  العمود  بجراحات  إص��الح 
ط���رق - أط���ف���ال(، وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع امل��ج��ال��س 
الطبية املتخصصة الستخراج قرارات عالج 
ع��ل��ى ن��ف��ق��ة ال����دول����ة، وامل���واف���ق���ة ع��ل��ى ع��الج 

حلاالت طارئة بهيئة التأمني  الصحى.
والق������������ت ه���������ذه احل��������������االت اس����ت����ج����اب����ات 
س��ري��ع��ة م���ن ال���ق���ي���ادات امل��خ��ت��ص��ة ب��ال��ه��ي��ئ��ات 
وال����ق����ط����اع����ات امل���خ���ت���ل���ف���ة ل����������وزارة ال��ص��ح��ة 
املصرية  اإلس��ع��اف  هيئة  وخ��اص��ة  وال��س��ك��ان 
والهيئة  ال��ص��ح��ى  للتأمني  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
التعليمية  وامل��ع��اه��د  للمستشفيات  ال��ع��ام��ة 
وأم���ان���ة امل���راك���ز ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة، وك���ذا 
ال��ع��ل��م��ى  وال���ب���ح���ث  ال���ع���ال���ى  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
اجلامعية،  للمستشفيات  األع��ل��ى  واملجلس 
القاهرة وعني شمس  ومستشفيات جامعات 
والزقازيق  وامل��ن��ص��ورة  واإلسكندرية  واألزه���ر 

وطنطا واملنوفية وأسيوط وسوهاج.
وم���ت���اب���ع���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
السياسية بصرف منحة )500( جنيه شهريا 
من  امل��ت��ض��ررة  املنتظمة  غير  العمالة  ل��دع��م 
والقرارات  كورونا،  فيروس  جائحة  تداعيات 
االح���ت���رازي���ة ال��ت��ى ات��خ��ذت��ه��ا ال���دول���ة، تلقت 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ش��ك��اوى احل��ك��وم��ي��ة )169 أل��ف( 
بهذه  وال��ت��م��اس مرتبطة  واس��ت��ف��س��ار  ش��ك��وى 
أغلبها  وك��ان  إج��راءات الصرف،  أثناء  املنحة 
ح�����ول ت����ض����رر م���ق���دم���ى ال���ش���ك���وى م����ن ع���دم 
اس��ت��ق��ب��ال رس���ال���ة االس��ت��ح��ق��اق ال���ت���ى تفيد 
بتوجهه لصرف املنحة، كما تضمنت التضرر 
مستحقى  بيانات  بقاعدة  اإلدراج  ع��دم  م��ن 
امل��ن��ح��ة أو اع���ت���ب���اره غ��ي��ر م��س��ت��ح��ق، وج����اءت 
التى  املحافظات  مقدمة  فى  املنيا  محافظة 

بشأن  وط��ل��ب��ات  ش��ك��اوى  قاطنيها  م��ن  وردت 
بلغت 10% من إجمالى  املنحة بنسبة  صرف 
ال���ش���ك���اوى ال��������واردة ف���ى ه����ذا ال����ش����أن، يليها 
محافظة  ث��م   ،%9 بنسبة  س��وه��اج  محافظة 
م��ح��اف��ظ��ات  ي��ل��ي��ه��ا   ،%8 ب��ن��س��ب��ة  ال����ق����اه����رة 
ق���ن���ا واجل�����ي�����زة واإلس����ك����ن����دري����ة ب��ن��س��ب��ة %7، 
 ،%6 بنسبة  والدقهلية  البحيرة  ومحافظتى 
والشرقية  الشيخ  وكفر  أسيوط  ومحافظات 
ب��ن��س��ب��ة 5% ل��ك��ل م��ن��ه��ا. وف���ى ه���ذا ال���ش���أن مت 
العاملة،  ال��ق��وى  وزارة  م��ن  ك��ل  ب��ني  التنسيق 
ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للرد 
على ش��ك��اوى واس��ت��ف��س��ارات امل��واط��ن��ني بشأن 
اجلهات  ومراجعة  املنحة  وص��رف  استحقاق 
املعنية من حيث أحقية الشاكى من الصرف 

وفقا النطباق القواعد عليه من عدمه.
وفيما يتعلق بكفاءة وفعالية التعامل مع 
إلى  التقرير  أش��ار  امل��ص��ريف،  القطاع  شكاوي 
منظومة  ب��ني  والتنسيق  ال��ت��ع��اون  اس��ت��م��رار 
الشكاوى احلكومية والبنك املركزي املصرى، 
حيث أثمر ذلك عن حتقيق استجابات سريعة 
)9348( شكوى خالل عام 2021/2020  لعدد 
تضمنت شكاوى بعض املتعاملني مع البنوك 
املصرية سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وكان 
من نتائج هذا التنسيق تذليل العقبات التي 
ت��واج��ه امل��ق��ت��رض��ني م��ن ال��ب��ن��وك ع��ن��د تنفيذ 
ال��ف��ت��اح السيسي،  ال��رئ��ي��س ع��ب��د  ت��وج��ي��ه��ات 
رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة بتأجيل س���داد ال��ق��روض 
مل���دة س��ت��ة أش��ه��ر، وص���رف م��ن��ح ال��ع��م��ال��ة غير 
امل��ن��ت��ظ��م��ة خ����الل ج��ائ��ح��ة ف���ي���روس ك���ورون���ا 
إل���ى ج��ان��ب تقليص زم���ن ال���رد ع��ل��ي ش��ك��اوى 
ب��ع��ض امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ع م��اك��ي��ن��ات ال���ص���راف 
اآللي )ATM( وشكاوى املستثمرين طالبى 
املعترضني  العمالء  وبعض  البنكى  التمويل 
السابقة  املديونيات  التسويات وجدولة  على 
لدي بعض البنوك حيث اضطلع املختصون 
وإفادتهم  الفحص  بسرعة  امل��رك��زى  بالبنك 

بالنتيجة.
والهيئة  املنظومة  ب��ني  التنسيق  واستمر 
ال���ع���ام���ة ل���ل���رق���اب���ة امل���ال���ي���ة ل���س���رع���ة ف��ح��ص 

الشكاوي الواردة خالل هذا العام، حيث وصل 
أغلبها  وك��ان  إلى 543 شكوى،  الشكاوى  عدد 
م��ن امل��ق��ت��رض��ني م��ن اجل��م��ع��ي��ات وامل��ؤس��س��ات 
اخل���اص���ة امل��س��ج��ل��ة ل��دي��ه��ا ك��ج��ه��ات مت��وي��ل 
ال��راغ��ب��ني يف أن حت��ذو ه��ذه امل��ؤس��س��ات حذو 
ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ف��ى ت��أج��ي��ل س���داد ال��ق��روض 
ومت���ث���ل���ت ه������ذه ال����ش����ك����اوى يف االع�����ت�����راض 
ع��ل��ى ال��رس��وم ال��ت��ي ق��ررت��ه��ا اجل��ه��ات املانحة 
ن��ظ��ي��ر ال��ت��أج��ي��ل امل���ش���ار إل���ي���ه ح��ي��ث وج��ه��ت 
املباشر  ب��ال��ت��واص��ل  امل��ان��ح��ة  اجل��ه��ات  الهيئة 
م��ع ال��ع��م��الء لتوضيح أس��ب��اب ه���ذه ال��رس��وم 
املواطن نظيرها  عليه  ال��ذي حصل  واملقابل 
ال��ع��بء عن  ال��س��داد لرفع  م��ن تأجيل عملية 

كاهله خالل أزمة كورونا.
املنظومة استقبلت  أن  إلى  التقرير  وأشار 
خ���الل ع���������ام2021/2020 ع���دد 2708 ش��ك��اوى 
العدل  ل����وزارة  التابعة  اجل��ه��ات  بعض  ب��ش��أن 
كاخلبراء والشهر العقارى حيث مت التنسيق 
بني املنظومة وال���وزارة إلف��ادة املواطنني  عن 
ال���ش���ك���اوى امل��ت��ع��ل��ق��ة مب���ا ي��ن��ظ��ر ل����دي ق��ط��اع 
اخل����ب����راء ب��ال��ت��وق��ي��ت اإلل���ك���ت���رون���ي امل���وض���وع 
اخلبراء,  مصلحة  ل���دى  امل��وض��وع��ات  لنظر 
التوجيهات من قطاع  العديد من  كما صدر 
من  املوجهة  الشكاوى  بشأن  العقارى  الشهر 
امل��ن��ظ��وم��ة إل���ي ال������وزارة وإل����ي ب��ع��ض امل��ك��ات��ب 
بحسن معاملة املواطنني مع مراعاة أصحاب 
سريعًا  أعمالهم  إجن���از  ف��ى  واملسنني  الهمم 
إل����ى ج��ان��ب ات���خ���اذ إج�������راءات حت��س��ني ورف���ع 
ت��رد شكاوى  ال��ت��ي  امل��ح��اك��م  ك��ف��اءة بعض دور 
م��ن امل��واط��ن��ني ب��ت��واض��ع م��س��ت��وى اخل��دم��ات 
املختص  ال��ق��ط��اع  ليتولى  بها  والتجهيزات 
ب��ال��ش��ك��اوي  ال������واردة  امل��ح��اك��م  ب���ال���وزارة إدراج 

ضمن خطط اإلحالل والتجديد.
الفعل  ردود  م���ن  ال��ع��دي��د  ال��ت��ق��ري��ر  وأب�����رز 
اإلي��ج��اب��ي��ة ال�������واردة م���ن امل���واط���ن���ني ت��ع��ب��ي��رًا 
ع���ن رض��ائ��ه��م ع���ن ج��ه��ود امل��ن��ظ��وم��ة ودوره����ا 
يف االس��ت��ج��اب��ة ل��ش��ك��اواه��م وال��س��ع��ى إلزال���ة 
أس��ب��اب��ه��ا م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق مع 

اجلهات املعنية.
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ال��رح��م��ة م��ن أس��م��اء اهلل احلسنى 
حت��م��ل ص��ف��ة م���ن ص���ف���ات اخل���ال���ق - 
سبحانه جتلى فى ع��اه- بل إن عدد 
آيات الرحمة فى القرآن كثيرة للغاية 
حيث تصل كلمة الرحمة مبشتقاتها 
وق���د وردت ف��ى ال���ق���رآن ال���ك���رمي  268 
م���رة أك��ث��ره��م ك���ان ف��ى صيغة امل��ص��در 
بينما جاء الفعل نحو 14 مرة وكلمة 
ال���رح���م���ة ت���أت���ى غ���ال���ب���ا وف�����ى م��ع��ظ��م 
األح���ي���ان م��ع ك��ل��م��ه ال��رح��ي��م فيكفى 
أننا نذكرها عند كل بسملة )بسم اهلل 
الرحمن الرحيم( مع كل آيه نقرأها 
أو م���ع ك���ل ع��م��ل ن���ب���دأه ت��ب��رك��ا ب��ذك��ر 
اهلل وذك�����ر ص��ف��ت��ى ال��رح��م��ة ومي��ت��ل��ئ 
ال���ق���رآن ال��ك��رمي ب��ذك��ر آي����ات ال��رح��م��ة 
ومنها ﴿ َورَْح��َم��ِت��ى َوِس��َع��ْت ُك���لَّ َش���ْيٍء 
َم��ا ِفى  َ���ْن  مِل ُق���ْل  ﴾ ]األع�����راف: 156].( 
َعَلى  َكَتَب  هللَِِّ  ُق��ْل  َواأْلَرِْض  ��َم��َواِت  ال��سَّ
ْح��َم��ةَ ﴾ ]األن���ع���ام: 12]. ﴿  َن��ْف��ِس��ِه ال��رَّ
َواهللَُّ َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َواهللَُّ 

ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم ﴾ ]البقرة: 105].

ال��رس��ول صلى اهلل عليه  أك��د  وق��د 
وسلم على صفة الرحمة للخالق عز 
الشريف  النبوى  احلديث  ففى  وجل 
»جعل اهلل الرحمة مائة جزء، فأمسك 
عنده تسعة وتسعني جزءًا، وأنزل فى 
األرض جزءًا واحدًا، فمن ذلك اجلزء 
ي��ت��راح��م اخل��ل��ق، حتى ت��رف��ع الفرس 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه« 
الرحمة  م��دى  وه��ذا احلديث يوضح 
التى قد اختصها اهلل على نفسه دونًا 
عن باقى عباده أجمعني، وقد أوضح 
ال���رح���م���ن ذل����ك ف���ى ك��ت��اب��ه ال��ع��ظ��ي��م 
ع��ن��دم��ا ذك����ر ف��ي��ه ال���ع���دي���د م���ن آي���ات 
ال��رح��م��ة وال��س��ك��ي��ن��ة وال���ت���ى تطمئن 
وت��ذه��ب خوفهم وتريح  ع��ب��اده  ق��ل��وب 
َعَلْيُكْم  اهللَِّ  َفْضُل  َوَل���ْوَل   ﴿ نفوسهم. 
ُكْم ِفى  ْنَيا َواْلِخَرِة مَلَسَّ َورَْحَمُتُه ِفى الدُّ
َما أََفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم ﴾ [النور: 
ِل���َك ۖ  َذٰ َبْعِد  ��ن  َتَولَّْيُتم مِّ ُث��مَّ   ﴿ [. 14
َع��َل��ْي��ُك��ْم َورَْح���َم���ُت���ُه  َف���ْض���ُل اهللَِّ  َف���َل���ْوَل 
 64 ]البقرة:   ﴾ اِسرِيَن  اخْلَ ِمَن  َلُكْنُتْم 

ُل اْلَغْيَث ِمْن َبْعِد َما  .]﴿ َوُهَو الَِّذى ُيَنزِّ
َقَنُطوا َوَيْنُشُر رَْحَمَتُه ﴾ ]الشورى: 2].

آيات الرحمة
وق��د ذك��ر ال��ق��رآن ال��ك��رمي ف��ى بعض 
آي���ات���ه ح��س��ن خ��ل��ق ال����رس����ول ومت��ت��ع��ه 
بصفة الرحمة والرأفة باملؤمنني فقد 
قال عزوجل : ﴿ َلَقْد َجاَءُكْم رَُسوٌل ِمْن 
َحرِيٌص  ْم  َماَعِنتُّ َعَلْيِه  َعِزيٌز  أَْنُفِسُكْم 
] رَِح���ي���ٌم ﴾  رَُءوٌف  ُ���ْؤِم���ِن���نَي  ِب���امْل َع��َل��ْي��ُك��ْم 
مفهوًما  رسخت  فالية   .[128 التوبة: 
ج���دي���ًدا ل��ل��رح��م��ة؛ ق��وام��ه أن ال��رس��ول 
رح��ي��م ب��ق��وم��ه ف��ى م��ك��ة وه���م م��ا زال���وا 
ع���ل���ى ال���ك���ف���ر ف���م���ا ب���ال���ن���ا وه������م ع��ل��ى 
اإلمي������ان، ف��خ��ط��اب الي�����ة م���وج���ه إل��ى 
ال��ق��وم م��ن ق��ري��ش، ودل���ت عليه لفظة 
»أنفسكم »، ويحزنه ما وجده منهم من 
العنت، ورغم ذلك هو حريص عليهم، 
الصاة  عليه   - رحمته  ف��إن  وبالتالى 
ع���ن���د اجل���ان���ب  ت���ق���ف  - ل  وال�����س�����ام 
الشخصى من قول وسلوك فقط، بل 
فى  املتمثل  ال��دع��وى  اجلانب  يسبقها 

الرحمة فى القرآن والسنة

تقدمه: نجوى لطفى
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حديث شريف
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »من سن فى 
اإلس���ام سنة حسنة فله أج��ره��ا وأج���ر م��ن عمل بها 
من بعده من غير أن ينقص من أجورهم ش��يء« رواه 

مسلم

دعاء
ال��ل��ه��م اج���ب���ر خ���اط���رى ج���ب���را أن����ت ول���ي���ه، ف���إن���ه ل 
يعجزك شىء فى األرض ول فى السماء . رب اشرح 
وأزح من قلبى كل خ��وف يسكننى  وأرح قلبى  ص��درى 

وكل ضعف يكسرنى  .

لهفة الرسول - صلى اهلل عليه وسلم 
- إلجناء قومه من عذاب النار، والفوز 
ب��اجل��ن��ات. إن���ه م��ف��ه��وم م��ت��س��ع، يشمل 

اجلماعة من قومه فى مكة.
تراحموا يرحمكم اهلل

ف���م���ا ب���ال���ن���ا ون���ح���ن م����ن ع���ب���اد اهلل 
رسوله  سنة  ونتبع  الرحيم  الرحمن 
ال�����������رؤوف ال����رح����ي����م ت���ق���س���و ق��ل��وب��ن��ا 
مشاعرنا  وجت��ف  بعض  على  بعضنا 
لم  غريبه  بحوادث  املجتمع  فيمتلئ 
ابنه  نعتادها فنجد األب يقسو على 
وال����زوج����ة ت��ق��س��و ع��ل��ى زوج���ه���ا واألم 
ل��م ت��ع��د ه��ى ال����رؤوم ال��رح��ي��م وجفت 
يشعر  الغنى  ف��ا  اإلنسانية  املشاعر 
باحتياج الفقير ويبحث عن مبررات 
ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ا ي��س��ت��ح��ق��ه ال��ف��ق��ي��ر من 
ك��ادت  ال��رح��م��ة  أو منعها ع��ن��ه  ذك��ائ��ه 
فلنلتمسها  ق��ل��وب��ن��ا  م��ن  ت��ت��اش��ى  أن 
م��ن ك��ث��رة الس��ت��غ��ف��ار وال��ت��وب��ة وك��ث��رة 
ال��ص��اة ع��ل��ى ال��ن��ب��ى ص��ل��ى اهلل عليه 
ب��أن يلني اهلل قلوبنا  وس��ل��م وال��دع��اء 

ونشعر بغيرنا ونعلم أن من لم يرحم 
وأن  السماء  يرحم فى  األرض ل  فى 
بالرحمة  فلنتزود  قريب  امليعاد  ي��وم 
ل��ي��ك��ون خ��ي��ر رف��ي��ق ل��ن��ا ف���ى طريقنا 
ونترفق  اليوم  نرحمه  من  أن  ولنعلم 
ب���ح���ال���ه ول�����و ب��ال��ت��ع��اط��ف اإلن���س���ان���ى 
وليس املادى فقط قد يكون لك غدا 
وقت  عليه  تستند  وس��اع��دا  لك  عونا 
ال��زوج  يرحم  فعندما  واملحنة  الشدة 
ف���ى ق��وت��ه وض��ع��ف��ه��ا فتعينه  زوج���ت���ه 
هى وقت الشدة وعندما يترفق البن 
ب��أم��ه وأب��ي��ه ف��ى ال��ك��ب��ر ف��ي��ك��ون مثال 
ي��ح��ت��ذى ب���ه ول����ده ف��ي��رد ل���ه اجل��م��ي��ع 
عندما يكبر البن ويصير أبا وشيخا 
ال��ي��وم  نفعله  م��ا  أن  جميعا  فلنعلم 
إن فعلنا خيرا فخيرا  غ��دا  لنا  سيرد 
جند وإن ك��ان ش��را فشرا جند ولنبدأ 
سويا بطاعة اهلل عز وجل واتباع سنة 
ال���رس���ول ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وس��ل��م وإن 
يكون للرحمة نصيب كبير فى قلوبنا 

ومعاملتنا .

من فتاوى 
دار اإلفتاء

ما هى أسماء أبواب اجلنة ؟
بأن  املصرية  االفتاء  دار  التساؤل  هذا  عن  جتيب 
اهلل  رسول  أن  عنه  اهلل  رضى  الصامت  بن  عبادة  عن 
أَن  أَْشَهُد  َق��اَل:  »َم��ْن  قال:  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
َعْبُدُه  دا  ُمَحمَّ َوأَنَّ  َلُه،  َشرِيَك  اَل  َوْحَدُه  ِإال اهلل  ِإَلَه  اَل 
َورَُسوُلُه، َوأَنَّ ِعيَسَى َعْبُد اهللِ َواْبُن أََمِتِه َوَكِلَمُتُه أَْلَقاَها 
 ، َحقٌّ ارَ  النَّ َوأَنَّ   ، َحقٌّ ةَ  نَّ اجْلَ َوأَنَّ  ِمْنُه،  َورُوٌح  َمْرَيَ  ِإَلى 
َماِنَيِة َشاَء« أخرجه  ِة الثَّ نَّ أَْدَخَلُه اهلل ِمْن أَى أَْبَواِب اجْلَ

الشيخان.
اجلنة  أب���واب  ع��دد  أن  يتبني  احل��دي��ث  ه��ذا  م��ن 
التى  األح��ادي��ث  بعض  ج��اءت  وق��د  أب���واب،  ثمانية 
تبني بعض أسماء هذه األبواب، فأسماء األبواب التى 
بينتها هذه األحاديث ستة، وهي: باب الصالة، وباب 
األمين،  والباب  الصدقة،  وباب  الريان،  وباب  اجلهاد، 

وباب الكاظمني الغيظ والعافني عن الناس.
فدليل األربعة األولى: ما أخرجه البخارى عن أبى 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  عنه  اهلل  رضى  هريرة 
وآله وسلم قال: »َمْن أَْنَفَق َزْوَجنْيِ ِفى َسِبيِل اهللِ ُنوِدى 
َيا َعْبَد اهللِ َهَذا َخْيٌر، َفَمْن َكاَن ِمْن  ِة:  أَْبَواِب اجَلنَّ ِمْن 
أَْهِل  ِمْن  َكاَن  َوَمْن  الِة،  الصَّ َباِب  ِمْن  ُدِعى  الِة  الصَّ أَْهِل 
َياِم  اجلَِهاِد ُدِعى ِمْن َباِب اجلَِهاِد، َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصِّ
َدَقِة ُدِعى  أَْهِل الصَّ يَّاِن، َوَمْن َكاَن ِمْن  ُدِعى ِمْن َباِب الرَّ

َدَقِة » . ِمْن َباِب الصَّ
ودليل اخلامس: ما أخرجه البخارى عن أبى هريرة 
رضى اهلل عنه فى حديث شفاعة النبى صلى اهلل عليه 
ِتَك  أُمَّ ِمْن  أَْدِخْل  ُد،  ُمَحمَّ َيا  »َفُيَقاُل:  وفيه:  وسلم  وآله 
ِة،  ِن ِمْن أَْبَواِب اجَلنَّ َمْن اَل ِحَساَب َعَلْيِهْم ِمَن الَباِب األمَْيَ
.  « األَْب��َواِب  ِمَن  َذِل��َك  ِسَوى  ِفيَما  اِس  النَّ ُشَرَكاُء  َوُه��ْم 

 
ودل��ي��ل ال���س���ادس: م��ا أخ��رج��ه اإلم����ام أح��م��د فى 
ِة  نَّ اجْلَ ِفى  َباًبا  هللِ  »ِإنَّ  مرساًل:  احلسن  عن  »مسنده« 
ذلك  ذكر  كما  َمْظلَمٍة«  َع��ْن  َعَفا  َم��ْن  ِإالَّ  َيْدُخُلُه  اَل 
 .)28  /7( ال��ب��اري«  »ف��ت��ح  ف��ى  حجر  اب��ن   احل��اف��ظ 
أن  بعد  البقية  أسماء  فى  احلديث  ش��راح  واختلف 
اتفقوا على تسمية األربعة األول، ويحتمل أن يكون 
املراد باألبواب التى يدعى منها أبواب من داخل أبواب 
اجلنة األصلية؛ ألن األعمال الصاحلة أكثر عدًدا من 

ثمانية. واهلل سبحانه وتعالى أعلم.
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اجلاهلية والصحوة
 من أهم املفاهيم التي يجب أن تصحح 

مفهوم اجلاهلية ومفهوم الصحوة ، حيث 
حاولت اجلماعات املتطرفة أن تتخذ من 
املخالفة وتزييف الوعي وحتميل األلفاظ 

دالالت أيدلوجية خاصة بها ، والعمل 
الدءوب وغير املنقطع على تسويق مفاهيمها 
، حتى اكتسب بعضها مع الوقت عند العامة 
تلك املعاني التي أرادت اجلماعات املتطرفة 

حتميلها إياها ، أما مصطلح اجلاهلية 
فقد حاولت اجلماعات املتطرفة إطالقه 

على بعض مجتمعاتنا املؤمنة املوحدة ظلما 
وزورًا ، سواء من جهة الشكل أم املضمون 
، أما من حيث الشكل أو من حيث اللغة ، 
فاجلاهلية التي أطلقت على الفترة التي 
سبقت ظهور اإلسالم ، فهي ليست من 

اجلهل ضد العلم ، ولم يقل أحد إنها من 
اجلهل نقيض اإلميان ، إمنا هي من اجلهل 

نقيض احللم ال العلم ، يقول شاعرهم عمرو 
بن كلثوم :

أَالَ الَ َيْجَهلََنّ أََحٌد َعلَْيَنا
َفَنْجَهَل َفْوَق َجْهِل اجَلاِهِلْيَنا

  وأنشد النابغة اجلعدي نبينا )صلى اهلل 
عليه وسلم( قوله :

َوال َخْيَر يف ِحلٍْم إذَا َلْم َيكُْن لـَُه
را ـِمي َصفـَْوُه أَْن ُيـكََدّ بََواِدرُ حَتْ

َوالَ َخْيَر يف َجْهل إذَا َلْم َيكُْن َلُه
َحِليـٌْم إذَا ما أْورَد األْمـَر أْصـَدرَا

  فدعا له النبي )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 أبي ذر )رضي اهلل عنه( : “إَنَّك 
ةٌ ، إْخَواُنكُْم َوَخَوُلكُْم ،  اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِلَيّ

َت أَْيِديكُْم، فَمن كاَن أَُخوُه  َجَعلَُهُم اهللَُّ حَتْ
ا َيأُْكُل، َوْلُيلِْبْسُه  َت َيَدْيِه، َفلُْيْطِعْمُه مَمّ حَتْ
ا َيلَْبُس، َواَل ُتكَِلُّفوُهْم ما َيْغِلُبُهْم ، فإْن  مَمّ

َكلَّْفُتُموُهْم فأِعيُنوُهْم عليه” )صحيح مسلم(، 
كان ذلك عندما عير سيدنا أبو ذر )رضي 

اهلل عنه( سيدنا بالال بقوله : يا بن السوداء 
، وكان مقصد سيدنا رسول اهلل )صلى 

اهلل عليه وسلم( بقوله له : “إنك اْمُرٌؤ فيك 
بقايا عصبية جاهلية”، وشيء من تسرعها 
يف االعتداء على اآلخرين والنيل من اآلخر 

دون حق.
وأما من حيث املضمون فمن يقول عن 
مصر األزهر ، مصر املساجد واملآذن ، 

مصر القرآن ، مصر العلم والعلماء ، عند 
بلد افتتح يف أقل من عشرة أشهر ) 1500( 
مسجد ، ويف أقل من سبع سنوات أكثر من 

)6600 مسجد( ، بلد يدرس بأزهره الشريف 
نحو مليوني طالب وطالبة ، ويستضيف 

عشرات اآلالف من الطالب الوافدين من 
مختلف دول العالم لدراسة صحيح الدين ، 

بلد يطوف علماؤه وأئمته مختلف دول العالم 
، بلد يحتضن القرآن وأهل القرآن ، يفتتح 

أكثر من )1170( مدرسة قرآنية ومكتب 
حتفيظ لكتاب اهلل )عز وجل( .

أما عن مصطلح الصحوة لدى اجلماعات 
املتطرفة واملتشددة فيحصرونه يف أمرين : 

الشكل واملظهر مهما كان املضمون واجلوهر 
، واآلخر عدد أعضاء هذه التنظيمات ، 
ونحن نرى أن الصحوة احلقيقية هي أن 
منلك أمرنا وكلمتنا وننتج غذاءنا ودواءنا 

وكساءنا وسالحنا ونرفع مستوى بلدنا 
ا ومهنيا واقتصادًيّا  ا وثقافًيّ ومواطنينا علمًيّ

ا ، أن منلك جيًشا قوًيّا وشرطة  ومعيشًيّ
قوّية واقتصاًدا قوًيّا ، فأمن قوي واقتصاد 

قوي يعني بلًدا ذات مكانة ومواطنا ذا 
كرامة.

مؤكدين أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم 
نتفوق يف أمور دنيانا ، فإن تفوقنا يف أمور 

دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.

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

ومندوب مصر لدى الجامعة العربية سابقا

فى األدب
السياسى

واالقتصاديني  الساسة  من  الكثيرين  ب��ال  ويشغل  كثيرًا   يؤرقني  امل��وض��وع  ه��ذا  م��ازال 
عربية  غير  ودول��ي��ة  إقليمية  أط���راف  اه��ت��م��ام  يشغل  كما  العربي   ال��ق��وم��ى  الفكر  ورج���ال 
..بنفس القدر . ورغم أننى سبق أن سجلت رأيى حول »مستقبل الدور املصرى فى سوريا 
العزيزة معها« وكان ذلك على صفحات مجلة العمل فى نوفمبر 2018 ، ورغم أن كثيرًا من 
األح��داث واملواقف املحيطة بسوريا قد كشف خالل األع��وام األخيرة عن اقتراب حتقيق 
تلك العودة السورية إلى موقعها الطبيعي فى اجلامعة العربية إال أن األمر ال يزال فى 

احتياج إلى بعض اخلطوات اجلادة التى حتقق لنا ولسوريا هذا األمل .
السيد  دع��ا   2021 فبراير  فى  العربية  باجلامعة  العرب  اخلارجية  ل��وزراء  اجتماع  وف��ى 
التزام  العربية مع  إل��ى احلاضنة  ع��ودة سوريا  إل��ى  وزي��ر اخلارجية املصري  سامح شكرى 
س��وري��ا مب���راع���اة ب��ع��ض االع��ت��ب��ارات اإلن��س��ان��ي��ة وال��دمي��وق��راط��ي��ة ف��ى معاجلتها ملختلف 
التحديات التي تواجهها . وظهرت بعد هذا االجتماع وتلك الدعوة عدة ظواهر تشير إلى 
االقتراب التدريجي من حتقيق هذه العودة . ومن بني تلك الظواهر والتطورات أذكر ما 

يلي : 
: إن كثرة وفداحة التدخالت اخلارجية ال��واردة من جانب أطراف إقليمية ودولية  أوالً 
داخل سوريا وغيرها من بلدان عربية أخرى أصبحت تشكل خطرا حقيقيا« ليس فقط 
على السيادة السورية وإمنا على سيادة واستقالل العديد من الدول العربية األخرى مما 

يستدعي وقفة عربية أكثر متاسكًا .
أو  العربى  ال��ش��ارع  بانفعاالت  التى جنمت عما يسمى  واألخ��ط��ار  األخ��ط��اء  أن   : ثانيًا  
لها ثمن باهظ على حساب االستقرار  كان  العربى منذ عام 2010 و2011  الربيع  بثورات 
االجتماعي والنهوض وبرامج التنمية فى أغلب البلدان العربية ، ولعل أبرز هذه األخطاء 
واألخطار كان - ومايزال - فى صعود تيارات وجماعات دينية وعرقية ومذهبية متطرفة 
عرض  مما  واجلهوية  الطائفية  أو  الدينية  الشعارات  وراء  أحيانُا  وتتستر  العنف  تنتهج 

ومازال يعرض هذه الدول ألخطار االنقسامات والتفتت . 
ثالثا  : أن هناك بعض البوادر اإليجابية التي أظهرتها سوريا خالل السنوات األخيرة 
وفى  وال��ق��اع��دة  داع���ش  مبقاومة  يتعلق  وفيما   ، الكيماوية  األسلحة  مبلف  يتعلق  فيما 

السلوك السياسي للنظام السوري أثناء األزمات اللبنانية املتالحقة.
وفى  العامة  املتحدة ظلت محتفظة لسوريا بعضويتها فى اجلمعية  أن األمم   : رابعًا 
منظماتها التخصصية األخرى كما أن عددا كبيرًا من الدول العربية احتفظت بعالقاتها 

الدبلوماسية الثنائية مع دمشق رغم قرار تعليق عضوية سوريا باجلامعة العربية . 
حماية  ب��غ��رض  املتحدة  ال��والي��ات  ف��ى  ال��ص��ادر  قيصر  بقانون  العمل  ت��راج��ع   : خامسًا 
املدنيني فى سوريا بعد التطورات اإليجابية التى كشف عنها النظام السورى فيما يتعلق 
، والبيانات التى أتاحتها حول اإلنتاج املحلى من  بالبنية الصناعية التحتية فى سوريا 
الغاز الطبيعى والبترول والعقود التجارية املبرمة مع كل من روسيا وإيران فى بعض هذه 

املجاالت .             
سادسًا  : صدور تصريحات عن بعض املسئولني اإلسرائيليني تتضمن أن بقاء األسد فى 

السلطة أفضل من سيناريوهات التقسيم لألراضي السورية .
السوري  النظام  ممارسات  فى  االيجابية  الدميقراطية  البوادر  بعض  ظهور    : سابعًا   
أثناء عمليات االنتخابات األخيرة  وخاصة فيما يتعلق مبنح بعض قوى املعارضة السورية 

فرصًا نزيهة ومتكافئة .   
وبعد ... 

فليس لدى شك فى أن تكون العودة السورية إلى اجلامعة العربية قريبة وخاصة بعد 
أن انشغلت بعض العواصم العربية بتطوير عالقاتها مع إسرائيل ، وبعد أن دخل بعضها 
اآلخر فى حوارات تعكس مزيدًا من الواقعية والبراجماتية مع العراق وقطر وليبيا ، وبعد 
أن أدخلت تلك الدول العربية اعتبارات عملية فى عالقاتها البينية ، وبعد أن استجدت فى 
منطقتنا شواغل وأاخطار من نوع غير مسبوق كمشكلة سد النهضة األثيوبى وتداعياته 
على مجمل األمن القومي العربي ، ومستجدات العالقات مع اسبانيا ، واليونان وايطاليا 

فى جنوب املتوسط . ورمبا يأتي اخلير من طيات الصعوبات والتحديات . 
واهلل ولى التوفيق . 
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عودة سوريا إلى مقعدها الغائب
 فى الجامعة العربية - متى ؟
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العاملة محمد سعفان  القوى  أعلن  وزير 
عن اختبارات املدربني للتدريب املجانى على 5 
برامج متخصصة من خريجى كلية الهندسة  
، وخريجى   ) وح��اس��ب��ات   ، )ات��ص��االت  قسمى 
قسم  وخريجى   ، واملعلومات  احلاسبات  كلية 
)2018،و2019،  للدفعات  وذلك  األعمال  إدارة 
وذل��ك متهيدا إلع��داده��م كمدربني   و 2020(، 

والبدء فى   للتدريب  املجانى أونالين.
وأش��ار ال��وزي��ر إل��ى أن��ه مت فتح ب��اب التقدم 
اون�����الي�����ن مل����ن ي���رغ���ب ف����ى االل����ت����ح����اق ب��ت��ل��ك 
االختبارات  من خالل موقع الوزارة الرسمى 

عبر الرابط التالى:
http://trmom.manpower.gov.

eg
وق�������ال إن������ه ف����ى إط�������ار ف����ى خ���ط���ة ال��������وزارة 

لتطوير برامج التدريب املهنى  والعمل على 
اب��ت��ك��ار ب��رام��ج ج��دي��دة ت��ت��واك��ب م��ع ال��ت��ح��ول 
، ومن  املصرية  ال��دول��ة  ال��ذى تشهده  الرقمى 
خ��الل التعاون ب��ني ال����وزارة  وش��رك��ة  » ه��واوى 
لتكنولوجيا مصر« ، وتنفيذًا ملذكرة التفاهم 
امل��وق��ع��ة ب��ني ال�����وزارة وال��ش��رك��ة ب��ش��أن تدعيم 
فى  البدء  يتم   ، الرقمى  للتحول  رؤي��ة مصر 
اختبارات املدربني ومتنح تلك الدورات  شهادة 
دول���ي���ة م��ع��ت��م��دة، وذل����ك ع��ل��ى خ��م��س ب��رام��ج 

متخصصة وهى :
Artificial Intelligence

BIG Data
Cloud computing

Routing And Switching
 Security Training

ب���ص���دد عقد   ال��������وزارة  ال����وزي����ر أن  وأوض������ح 
التفاهم  ومذكرات  البروتوكوالت  العديد من 
فى  املتخصصة  العاملية  الشركات  بعض  م��ع 
م���ج���ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات الس��ت��ه��داف 
تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج  ، مشيرًا 
إل����ى أن ش���رك���ة » ه������واوى م��ص��ر » م���ن خ��الل 
القدرات الشابة  الرائد فى تدريب  برنامجها 
حت����ت م���س���م���ى  »ب����ن����ك امل�����واه�����ب ف����ى م��ج��ال 
 ITB« االت����ص����االت  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات
الفجوة  ICT Talent Bank«، تسعى لسد 
ب���ني ت��وف��ي��ر امل��ه��ن��دس��ني امل���وه���وب���ني وال��ط��ل��ب 
ال����س����ري����ع مل���ت���ط���ل���ب���ات وظ����ائ����ف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املعلومات بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة 
ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ى ل��س��وق 

العمل املصرى والعاملى  . 

القوى العاملة : اختبارات المدربين للتدريب المجاني
 على 5 برامج متخصصة وشهادة دولية من »هواوي« 
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سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزي��ر  أعلن 
أن مشروع أضواء يعد أحد املشروعات املهمة 
التى تنفذ فى الفترة احلالية ، ويرجع ذلك 
إلى كونه مشروعا إقليميا يستهدف النهوض 
بالعمل الالئق  فى  مصر، وتونس، واملغرب ، 
واجلزائر ، ومن  ثم نشر ثقافة العمل الالئق 

، وتعزيز  حقوق العمال فى شمال إفريقيا.  
ج��اء ذل��ك ف��ى كلمة ال��وزي��ر ف��ى االجتماع 
النهوض  مل��ش��روع  االس��ت��ش��اري��ة  للجنة  األول 
بحضور  إفريقيا  ش��م��ال  ف��ى  ال��الئ��ق  بالعمل 
إري����ك أوش������الن؛ م��دي��ر ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال��الئ��ق 
ل���ش���م���ال إف���ري���ق���ي���ا وم����دي����ر م���ك���ت���ب م��ن��ظ��م��ة 
العمل الدولية ملصر وإريتريا، وممثلى شركة 
اري���ك���س���ون ، وأع����ض����اء ال��ل��ج��ن��ة االس��ت��ش��اري��ة 
، ومم���ث���ل���ى   ال��������وزارات واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
وممثلى منظمات العمال وأصحاب األعمال. 
: إن املشروع يتكون من ثالثة  وقال الوزير 
م���ك���ون���ات أس���اس���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة على 
التقدم  إلح��راز  وض��روري��ة  اإلقليمى  املستوى 
املستدامة، حيث يرتكز  التنمية  نحو أهداف 
ع��م��ل��ي��ة ج��م��ع  ع���ل���ى حت���س���ني  األول  امل����ك����ون 
وحتليل ال��ب��ي��ان��ات واس��ت��خ��دام��ه��ا ف��ى إص��الح 
ال��س��ي��اس��ات االق��ت��ص��ادي��ة ل��ت��وج��ه ن��ح��و النمو 

الغنى بالوظائف.
وأش�����ار إل���ى أن امل���ك���ون ال��ث��ان��ى ي��ع��م��ل على 
الدولية  العمل  معايير  على  التصديق  دع��م 
وتعزيز  الوطنية  التشريعات  وانعكاسها على 

الوعى بهذه املعايير وضمان تطبيقها .
الثالث يهتم بتعميق  املكون  أن  إلى   الفتا 
إش��راك القطاع اخل��اص نحو حتقيق العمل 
ال�����الئ�����ق ف�����ى ق����ط����اع االت������ص������االت ب���اع���ت���ب���اره 
أب����رز ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ى ت��ت��ف��اع��ل م��ع وظ��ائ��ف 

املستقبل.  
وكشف عن أن املشرع ميتاز بأنه يتم تنفيذه 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع����دد م���ن ال�������وزارات واجل��ه��ات 
الشريكة بهدف دعم متخذى القرار ، وضمان 

االم���ت���ث���ال ال��ك��ام��ل مل��ع��اي��ي��ر ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة 
من خ��الل تعزيز ال��ق��درات وإع���داد ال��دراس��ات 
ال��ت��ش��خ��ي��ص��ي��ة، إض���اف���ة إل����ى ت��ع��زي��ز م��ع��رف��ة 
القضائية  وال��ه��ي��ئ��ات  التشريعية  ال��س��ل��ط��ات 

مبعايير العمل الدولية.
وأوضح أن املشرع قام خالل الفترة املاضية 
بتنفيذ عدد من األنشطة املقرر استعراضها 
خالل اجتماع اليوم مشيدا بإحدى الدراسات 
امل��ه��م��ة ال��ت��ى أط��ل��ق��ه��ا امل���ش���روع ب��ال��ت��ع��اون مع 
الوزارة فى ديسمبر 2020 حتت عنوان » الذكاء 
االص��ط��ن��اع��ى وال���ث���ورة ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة » 
ال��ت��ى تعكس واق���ع س���وق ال��ع��م��ل امل��ص��رى مع 
بناء تصور ملستقبل الوظائف فى مصر ، مع 
تقدمي عدد من النتائج والتوصيات الرئيسية 
تبنيها   بالفعل فى  ال���وزارة  ب��دأت  التى  املهمة 
من خالل خطط العمل املستقبلية . وأمتنى 
أن تكون كافة الدراسات املستقبلية على نفس 
التوصيات  من  بعدد  إلينا  وتخلص  املستوى 

القابلة للتنفيذ.  

واختتم الوزير كلمته موجها الشكر لكافة 
فى  والنجاح  التوفيق  لهم  متمنيا  احل��ض��ور 
استمرار  أهمية  ، مؤكدا  اجتماعهم  فاعليات 
التنسيق املباشر بني كافة األطراف لتحقيق 

األهداف املرجوة للمشروع .  
الشكر  أوش����الن  اي��ري��ك  ق���دم  وم���ن جانبه  
ل���وزي���ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى ح���ض���وره أول 
النهوض  ملشروع  اإلستشارية  للجنة  اجتماع 
ب��ال��ع��م��ل ال��ن��اه��ض ش��م��ال أف��ري��ق��ا »أض�����واء« ، 

وعلى دعمه ألعمال هذا املشروع.
العمل  منظمة  م��ك��ت��ب  أن  أوش����الن  وأش����ار 
مشروعات  من  ع��ددا  ينفذ  بالقاهرة  الدولية 
وعمل   ، ال��الئ��ق  العمل  يخص  فيما  التنمية 
االجتماعية  احلماية  مجال  وفى   ، األطفال 
وري�����ادة األع���م���ال وال���ت���ى ت��ع��د أح���د األه����داف 

الرئيسية لهذا املشروع .
ي���رك���ز على  »أض��������واء«  م���ش���روع  إن   : وق�����ال 
التنمية ويعمل  القطاع اخلاص فى  مشاركة 

مع العديد من الشركاء داخل وخارج مصر .

سعفان: مشروع »أضواء« يضمن االمتثال الكامل لمعايير العمل الدولية
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 – وجواب  سؤال  االجتماعية  التأمينات   : وستون  أربع 
اجلزء الرابع

تناول  تعالى  اهلل  مبشيئة  ال��ع��دد  ه��ذا  ف��ى  نستكمل 
التأمينات  مجال  فى  واألج��وب��ة  األسئلة  من  مجموعة 
االجتماعية واملعاشات تغطى كافة االستفسارات املحتملة 
فى هذا املجال ، وقد تناولنا فى األعداد الثالثة من املجلة 

 :
الفصل األول   : معلومات عامة   

الفصل الثانى  : إجراءات االشتراك  والنماذج املطلوبة    
الفصل الثالث : مدد االشتراك  والتمويل  

ونستكمل فى هذا العدد مبشيئة اهلل تعالى :
الفصل الثالث : مدد االشتراك  والتمويل

تابع الفصل الثالث
مدد االشتراك  والتمويل

15 - ما هو املوقف بالنسبة ملدة اإلجازة لغير العمل من 
حسابها  فى نظام التأمني االجتماعى  ؟

ج - بالنسبة ملدة اإلج��ازة اخلاصة لغير العمل ملرافقة ال��زوج أو 
رعاية األس��رة .. إلخ ، طاملا كانت اإلج��ازات لغير العمل ، للمؤمن 
عليه أن يبدى رغبته فى االشتراك  عن مدة اإلجازة اخلاصة لغير 
الرغبة  ه��ذه  يبدى  أن  ل��ه  كما يجوز   ، ب��اإلج��ازة  قيامه  قبل  العمل 
ف��ى ت��اري��خ الح��ق ل��ه��ذا امل��ي��ع��اد ومب��ا ال ي��ج��اوز ت��اري��خ حتقق واقعة 

االستحقاق فى تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة. 
أن يعدل عن رغبته فى االشتراك  بأى  واليجوز للمؤمن عليه 
حال من األحوال ، ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات جتديد اإلجازة. 
وفى حالة وفاة املؤمن عليه يجوز للمستحقني عنه طلب حساب 
مدة اإلج��ازة وفقًا ملا سبق فى ميعاد غايته ثالثة شهور من تاريخ 
ت��ؤدى  أن  ،ع��ل��ى  ل��ل��ص��ن��دوق  التأمينية  ورود ط��ل��ب ص���رف احل��ق��وق 
املبالغ املستحقة دفعة واحدة خالل ثالثة شهور من تاريخ تقدمي 

طلب احلساب.
وف��ى حالة ع��دم إب���داء امل��ؤم��ن عليه لرغبته ف��ى االش��ت��راك  عن 
، فإنه فى ه��ذه احلالة تعتبر رغبة ضمنية فى عدم  م��دة اإلج���ازة 
االش��ت��راك  ع��ن م��دة اإلج���ازة ، أيضا ف��إن ه��ذه الرغبة س��واء كانت 
بطلب االشتراك  عن مدة اإلجازة او اعتبارها رغبة ضمنية بعدم 
االشتراك  فإن هذه الرغبة تستمر طوال مدة اإلجازة وعن جميع 

سنواتها وال يجوز العدول عنها .
عن  واألقساط  االشتراكات  أداء  عن  املسئول  من    -  16

مدد اإلجازة اخلاصة لغير العمل ؟ 
ج - ن��ظ��را ألن امل��ؤم��ن عليه خ��الل م��دة اإلج����ازة اخل��اص��ة لغير 
، فإنه تيسيرا عليه فقد أعطى احلق فى  العمل اليتقاضى أج��را 
أداء االش��ت��راك��ات خ��الل سنة اإلج���ازة بحد أقصى شهر من تاريخ 
انتهائها ، مبعنى أن األمر هنا يختلف عن اإلجازة اخلاصة للعمل 
باخلارج حيث يكون للمؤمن عليه احلق فى حالة اإلجازة اخلاصة 
لغير العمل ان يؤدى االشتراكات املستحقة عن مدة اإلجازة فى أى 
وقت خ��الل  سنة اإلج��ازة ويعطى مهلة شهر من تاريخ انتهائها ، 
أما عن األقساط التى تكون مستحقة على املؤمن عليه قبل قيامه 
باإلجازة اخلاصة لغير العمل ، فإن مدة التقسيط بالنسبة لهذه 
األقساط متتد إلى مدة مساوية ملدة اإلج��ازة ،  مبعنى أنه إذا كان 
الستني  املؤمن عليه قسط مدة مشتراة مستحقا حتى سن  على 
وحصل على إجازة خاصة لغير العمل ملدة ثالث سنوات ، فإن مدة 
التقسيط يتم مدها مبقدار مدة اإلج��ازة أى متد مدة التقسيط 

حتى بلوغه 63 سنة .  
       تلكم هى املسئولية عن أداء االشتراكات واألقساط وقواعد 

أدائها عن مدة اإلجازة اخلاصة لغير العمل  .
بأداء  عليه  املؤمن  يقم  لم  إذا  الذى  اإلجراء  ماهو   -  17
االشتراكات عن مدة اإلجازة اخلاصة لغير العمل فى حالة 

ما إذا كان قد أبدى الرغبة فى االشتراك  عنها ؟
ج -  فى حالة عدم قيام املؤمن عليه بأداء االشتراكات املستحقة 
ع��ن م���دة اإلج�����ازة اخل��اص��ة ل��غ��ي��ر ال��ع��م��ل ال��ت��ى أب����دى ال��رغ��ب��ة فى 
ف��ى ه��ذه احل��ال��ة يلتزم صاحب العمل بانتهاء   ، االش��ت��راك  عنها 
ذكرنا  ان  كما سبق  وه��ى   ، االش��ت��راك��ات  ه��ذه  امل��ح��ددة ألداء  املهلة 
نهاية الشهر التالى النتهاء اإلجازة يلتزم صاحب العمل بحساب 
االشتراكات املستحقة ، مضافا إليها مبلغ إضافى  شهرى 1 / 12 
م��ن متوسط إص���دارات اخل��زان��ة م��ن األذون وال��س��ن��دات ف��ى الشهر 
السابق للشهر الذى يتعني فيه سداد املبالغ مضاًفا إليه )2%(  عن 
كل شهر تأخير ، من أول الشهر التالى النتهاء سنة اإلجازة  حتى 
املبالغ  ه��ذه  بتقسيط  العمل  صاحب  وي��ق��وم   ، األداء   شهر  نهاية 
الالئحة  مبشروع  املرفق   4 رق��م  للجدول  وفقا   ، عليه  املؤمن  على 
أداؤه��ا فى حالة  املفروض  للقانون )مجموع األقساط  التنفيذية 
املبلغ  م��ن  جنيه   100 مقابل  الشيخوخة  س��ن  ب��ل��وغ  حتى  ال��س��داد 
املستحق ( ، على أساس سنه فى أول الشهر التالى النتهاء املهلة 
، ويتم خصم القسط األول من أجر الشهر التالى النتهاء املهلة ، 
مبعنى أنه إذا انتهت اإلجازة فى 20 إبريل فإن مهلة األداء تنتهى 
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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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19 مايو وإذا لم يتم األداء حتى هذا التاريخ يقوم صاحب العمل 
بتقسيط املبلغ ، وذلك على أساس سن املؤمن عليه فى أول  يونيو 
ويستحق القسط األول من مرتب شهر يونيو الذى يستحق صرفه 

أول يوليو.
18 - ماهو األجر الذى حتسب على أساسه االشتراكات 
خالل مدة اإلجازة اخلاصة سواء كان ذلك للعمل باخلارج 

او لغير العمل ؟ 
ج - يتم حتديد االش��ت��راك��ات املستحقة عن م��دة اإلج���ازة سواء 
كانت للعمل باخلارج أو لغير العمل على أس��اس األج��ر ال��ذى كان 
م��ن امل��ف��ت��رض أن يتقاضاه امل��ؤم��ن عليه ل��وال وج���وده ف��ى اإلج���ازة 

وذلك على النحو التالى:
- بالنسبة لألجر األساسى : يتم حساب االشتراكات على ما كان 
مفترضا أن يتقاضاه املؤمن عليه من أجر لوال وجوده فى اإلجازة 
، مبعنى أن��ه م��ع ك��ل زي���ادة ف��ى األج���ر األس��اس��ى يتم مراعاتها فى 

حساب االشتراكات املستحقة عن مدة اإلجازة .
ن��وع��ني من  إل���ى  ينقسم  ف��إن��ه   : املتغير  ل��ألج��ر  بالنسبة   ب���ا-   *

العناصر:
1 - عناصر غير مرتبطة باإلنتاج كالبدالت والعالوات اخلاصة  .
واحل��واف��ز  ك��األرب��اح  عليه  امل��ؤم��ن  بإنتاجية  مرتبطة  2-ع��ن��اص��ر 

واملكافآت واألجور اإلضافية ..الخ. 
بالنسبة للعناصر غير املرتبطة باالنتاج يتم حتديد االشتراكات 

عن هذه العناصر على أساس ما كان        
 مفترضا أن يتقاضاه املؤمن عليه منها لوال وجوده فى اإلجازة ، 
أما العناصر املرتبطة باإلنتاج فإن االشتراكات املستحقة عن مدة 
اإلج��ازة اخلاصة س��واء كانت للعمل باخلارج أو لغير العمل ، يتم 
حتديدها على أساس املتوسط الشهرى ملا تقاضاه املؤمن عليه من 

هذه العناصر خالل السنة السابقة على بداية اإلجازة .
عن  املستحقة  لالشتراكات  بالنسبة  املوقف  ماهو   -  19
أو  استدعاء  أو  إلزامى  جتنيد   : العسكرية  اخلدمة  مدة 

استبقاء أو تكليف فى خدمة القوات املسلحة ؟
ج - بالنسبة لالشتراكات املستحقة عن مدد اخلدمة العسكرية 

فإنه يراعى اآلتى :
       أوال : بالنسبة ملدة التجنيد اإللزامى يعفى كل من صاحب 
العمل والعامل من أداء االشتراكات املستحقة عن هذه املدة ، ويتم 
حساب ه��ذه امل��دة ضمن م��دة االش��ت��راك  فى التأمني دون أداء أية 
اشتراكات من جانب العامل أو صاحب العمل ، واحلكمة فى ذلك 
أج���را من  اإلل��زام��ى  التجنيد  م��دة  ال��ع��ام��ل ال يتقاضى خ��الل  أن 

صاحب العمل .
التكليف فإن  أو  أو االس��ت��دع��اء  م��دد االستبقاء  أم��ا   : ثانيا       
العمل  بأدائها صاحب  يلتزم  املدة  املستحقة عن هذه  االشتراكات 
على أساس أنه يكون مسئوال عن أداء أجر للمؤمن عليه خاللها ، 
ويقوم بخصم حصة املؤمن عليه من أجره ، وتؤدى املنشأة حصتها 

ويتم أداء احلصتني إلى صندوق التأمني االجتماعى املختص .
العسكرية  اخل��دم��ة  م��دة  ع��ن  املستحقة  االش��ت��راك��ات  ه��ى  تلكم 
أو  التكليف  أو  م��دد االس��ت��ب��ق��اء  أو  اإلل��زام��ى  التجنيد  م��دة  س���واء 

االستدعاء للقوات املسلحة . 
التأمني  نظام  فى  امل��دد  ش��راء  من  الهدف  ماهو   -   20

االجتماعى؟
ج - سبق أن أوضحنا أن مدد االشتراك  تلعب دورين هامني فى 

نظام التأمني االجتماعى .
األول : أنها أحد شروط االستحقاق للحقوق التأمينية .

الثانى : أنها أحد عناصر احلساب لهذه احلقوق .
ذل����ك ه���و م���رج���ع أه��م��ي��ة م����دد االش����ت����راك  ف���ى ن���ظ���ام ال��ت��أم��ني 
االجتماعى ، لذلك فقد أتاح قانون التأمني االجتماعى للمؤمن 
عليه احلق فى زيادة مدد اشتراكه فى هذا النظام ، وذلك من خالل 
طلب شراء مدد ، لتحقيق إما شرط املدة املؤهلة لإلستحقاق ، أو 
لزيادة قيمة املزايا التى يستحقها ، فمثال مؤمن عليه يرغب فى 

صرف معاش مبكر ومدد اشتراكه ال حتقق معاشا ال يقل عن 50 % 
من أجر التسوية األخير ، فى حني أن لديه مدة االشتراك  الفعلية 
20 أو 25 سنة بحسب األح��وال ، لذلك فإنه يلجأ إل��ى ش��راء مدة 
حتى تتوافر بشأنه املدة املؤهلة الستحقاق معاشا ال يقل عن 50 % 
من أجر التسوية األخير ، أو أن املؤمن عليه له بالفعل مدد اشتراك 
مؤهلة الستحقاق املعاش ، ولكن هذه املدة صغيرة وبالتالى يقوم 
املؤمن عليه بشراء مدة حتى يكون إجمالى مدد اشتراكه تعطيه 
احلق فى ميزة أكبر ، ألنه كما سبق أن ذكرنا فإن احلقوق التامينية 
يراعى فى حتديدها مدة االشتراك  فى التأمني ، وبالتالى يكون 
ال��ه��دف م��ن ش���راء امل���دد  ، إم��ا ت��واف��ر ش���روط االس��ت��ح��ق��اق أو زي��ادة 

احلقوق التامينية .    
21 - ما هى شروط شراء مدة  ؟

ج - يشترط لشراء مدة  فى القانون رقم 148 لسنة  2019 أربعة 
شروط: 

 )1( أن تكون  املدة املطلوب شراؤها تالية لسن بداية اخلضوع 
ألحكام القانون ، وبالتالى اليجوز شراء مدد قبل بلوغ  هذه السن 

، وذلك باعتبار أن هذه السن هى املناسبة  للعمل. 
أنه  امل���دة  املطلوب ش��راؤه��ا  س��ن��وات كاملة مبعنى  أن تكون   )2(

اليجوز شراء كسر سنة ، وذلك تيسيرا للعمليات احلسابية .
 )3( أن تكون املدة املطلوب شراؤها غير خاضعة لنظام التأمني 
اإلجتماعى ، ألن من املبادئ التأمينية مبدأ عدم االزدواج التأمينى 
، مبعنى أنه اليجوز للمؤمن  عليه أن يكون خاضعا عن نفس املدة  

لنظام التأمني اإلجتماعي.
)4( أن  تكون املدة  املطلوب شراؤها سابقة على مدة االشتراك  

األخيرة ، مبعنى أنه اليجوز شراء مدد  مستقبلية . 
تلكم هى الشروط  األربعة الواجب توافرها مجتمعة لشراء مدة 
، وهذه الشروط يجب أن تتوافر مجتمعة مبعنى أنه لو تخلف أحد 

هذه الشروط ال يجوز شراء  املدة .
22 - كيف  حتدد تكلفة شراء مدة  ؟

ج - يعتمد حتديد تكلفة شراء املدة على عنصرين هامني :
على  أدي��ت  التى  ل��ألج��ور  الشهرى  املتوسط  ه��و  األول  العنصر   
أساسها االشتراكات وفقا لقانون التأمينات االجتماعية واملعاشات 
السابق  الشهر  نهاية  رقم 148 لسنة 2019 حتى  بالقانون  الصادر 

لتاريخ  تقدمي طلب الشراء .
العنصر ال��ث��ان��ى ه��و س��ن امل��ؤم��ن عليه ف��ى ت��اري��خ ت��ق��دمي طلب 
الشراء ، حيث أنه من خالل سن  املؤمن عليه يتم حتديد معامل 
تكلفة شراء املدة من اجلدول رقم 3 اخلاص بذلك املرفق بالقانون 
، ومبراعاة سن الشيخوخة املعامل به )من 60 الى 65 سنة( ، ونظرا 
ألن السن فى هذا اجل��دول سنوات كاملة ، لذلك فإنه فى حتديد 
كسر  جبر  يتم  التكلفة  أس��اس��ه  على  حتسب  ال���ذى  ال��س��ن  معامل 

السنة إلى سنة كاملة . 
أن م��ؤم��ن��ا ع��ل��ي��ه ) سن  اف��ت��رض��ن��ا  إذا  ف���إن���ه  ل���ذل���ك  وت��ط��ب��ي��ق��ا 
الشيخوخة املعامل به 60 سنة( تقدم لشراء مدة سنة واحدة ، وكان 
متوسط أجره 1000 جنيه ، وسنه فى هذا التاريخ  31 سنة ويومني 
)يجبر ال��ى 32 س��ن��ة( ، ف��إن��ه ف��ى ه��ذه احل��ال��ة يتم حت��دي��د معامل 
حساب تكلفة شراء املدة من اجلدول رقم 3 / 60 على أساس سن 40 
سنة ، وهذا املعامل فى هذا اجلدول يساوى 671% لكل جنيه واحد 
من األجر الذى سيتم شراء املدة على أساسه وعن سنة واحدة من 
املدة املشتراة ، وعلى ذلك فإن تكلفة شراء سنة واح��دة فى األجر 
)متوسط  1000 جنيه  كالتالى  ي��ك��ون  احل��ال��ة  ه��ذة  ف��ى  األس��اس��ى 
األج��ر حتى نهاية الشهر السابق لتاريخ تقدمي طلب الشراء ( × 

671% لكل جنيه )معامل الشراء( = 6710 جنيها .
هذه هى تكلفة شراء سنة واحدة ، يتم ضربها فى عدد السنوات 

املطلوب شراؤها . 
يطلب  الذى  عليه  املؤمن  حالة  فى  املوقف  هو  ما   -  23
شراء مدة وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 واليستطيع 

أداء تكلفة الشراء دفعة واحدة ؟
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ج  - فى حالة شراء مدة وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 وكان 
املؤمن عليه اليستطيع أداء تكلفة الشراء دفعة واحدة ، فإنه فى 
هذه احلالة يجوز له طلب تقسيط هذه التكلفة على النحو التالى 

:
أدي��ت على  التى  الشهرى لألجور  املتوسط   = الشهرى  القسط   

أساسها االشتراكات حتى نهاية الشهر السابق لتقدمي الطلب 
الشهر  أول  ع��ادة   ( التقسيط  بداية  املقابل للسن فى  املعامل   ×
كاملة  سنة  ال��ى  السن  كسر  جبر  مبراعة  الطلب(  لتقدمي  التالى 
وذلك من اجلدول رقم 4 اخلاص بذلك املرفق بالقانون ومبرعاة 

سن الشيخوخة املعامل به ومدة التقسيط املختارة,
× املدة املشتراة بالسنوات 

أداؤه  املبلغ املطلوب  أن��ه سيتم تقسيط       وبالتالى لو فرضنا 
دفعة واحدة فى املثال بالبند 22 السابق ملدة 15 سنة ، يكون القسط 

الشهرى املطلوب مبراعاة ما تقدم كما يلى:
القسط الشهرى = املتوسط الشهرى لألجور )1000 جنيه(

التقسيط )40 سنة( من  بداية  املقابل للسن فى  املعامل   ×      
اجلدول رقم 4 /60 ومدة تقسيط 15 سنة = %6.4 

× املدة املشتراة )سنة واحدة(
= 64 جنيها.

لسنة    148 رقم  القانون  فى  املدة  شراء  أهمية  ما   -   24
2019  فى سن صغيرة  ؟

ج - سبق أن أوضحنا كيفية  حتديد  تكلفة شراء املدة فى القانون 
رقم 148 لسنة 2019 ، وكذا كيفية  حتديد  القسط فى حالة عدم  

إمكان املؤمن عليه أداء التكلفة دفعة واحدة.
      وقد  تبني أن حتديد هذه التكلفة يكون  على أساس عنصرين  

أساسيني : 
الشهر  نهاية  الشهرى حتى  األج��ر  األول: هو متوسط  العنصر 

السابق  لتاريخ  تقدمي طلب  الشراء .
العنصر الثانى: هو املعامل املقابل  للسن فى تاريخ تقدمي طلب 
الشراء من اجلدول رقم 3 املرفق بالقانون ،  وأن هذا املعامل  يتزايد 

بزيادة سن  املؤمن عليه .
ال��ش��ه��رى  يعتمد  ف��إن حت��دي��د  القسط    وبالنسبة للتقسيط  

أيضا على عنصرين  أساسيني:
الشهر  ن��ه��اي��ة  ال��ش��ه��رى ح��ت��ى  األج���ر  م��ت��وس��ط  األول:   العنصر 
املتبقية  الشهور  ع��دد  الشراء على  لتاريخ  تقدمي طلب   السابق  

لبلوغ املؤمن عليه سن الستني .
ال��ع��ن��ص��ر ال��ث��ان��ى: ه��و امل��ع��ام��ل امل��ق��اب��ل  للسن ف��ى ت��اري��خ ب��داي��ة 
،  وأن ه��ذا املعامل   التقسيط من اجل��دول رق��م 4 املرفق بالقانون 

يتزايد بزيادة سن  املؤمن عليه .
 وعلى ذلك فإنه كلما  كان  شراء املدة مبكرا أى فى سن صغيرة :
 كان متوسط أجر املؤمن عليه  صغيرا  ، وبالتالى التكلفة تكون 

أقل ، 
 وكلما كان معامل  السن  صغيرا فى حساب التكلفة ، وبالتالى 

تكون أقل ، 
 وكلما كان معامل  السن  صغيرا فى حتديد القسط الشهرى 

وبالتالى تكون التكلفة أقل .
 تلك هى أهمية التقدم لشراء املدة فى القانون رقم 148 لسنة 
، وحتى تكون  أقل  التكلفة  2019 فى سن مبكرة حتى تكون قيمة 

قيمة القسط أقل .
فى  املستحقة  لألقساط  بالنسبة  املوقف   هو  ما   -  25

حالة عجز املؤمن عليه أو  وفاته؟
ج  - تضمنت املادة 133 من القانون رقم 148 لسنة 2019  :

املؤمن  على  لها  املستحقة  امل��ب��ال��غ  أداء  ق��ب��ول  للهيئة  وي��ج��وز   «
عليه بالتقسيط وفقًا للجدول رقم )4( املرفق، وتسقط األقساط 
املتبقية فى حالة استحقاق املعاش للعجز أو الوفاة وفقًا ألحكام 

املادة )21( من هذا القانون.«
بناء على هذه املادة فإنه إذا كان  املؤمن عليه قد طلب تقسيط 

تكلفة شراء  مدة ، فإن هذه األقساط تسقط فى احلاالت اآلتية : 
-  استحقاق املعاش للعجز اجلزئى املنهى للخدمة .

 - استحقاق املعاش للعجز الكامل املنهى  للخدمة وبعد ترك 
اخلدمة.

 - استحقاق املعاش بسبب الوفاة سواء كانت منهية للخدمة أو 
بعد  انتهاء  اخلدمة . 

وي��راع��ى أن األق��س��اط ال��ت��ى تسقط ت��ل��ك ال��ت��ى ل��م ي��ح��ل موعد 
استحقاقها األصلى ، دون األقساط املؤجلة فهى واجبة األداء. 

امل��ادة 133 من القانون   ويقصد باألقساط املؤجلة ما تضمنته 
جميع  فى  عليه  املؤمن  على  املستحقة  األق��س��اط  س��داد  ويوقف   «
احلاالت التى ال يستحق عنها أجرًا أو تعويضًا عن األجر ويستأنف 
السداد فور إستحقاق األجر وتزاد مدة التقسيط بقدر املدة التى 

أوقف فيها سداد األقساط.«
هذا والي��ؤدى سقوط األقساط إلى إلغاء املدة التى مت شراؤها 

حيث يعتبر هذا الشراء صحيحا ومنتجا آلثاره .
لفئة  )بالنسبة  االشتراك   بأجر  املقصود   ماهو   -  26
االجتماعية  التأمينات  قانون   فى  الغير(  لدى  العاملني 

واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؟
  ج - يقصد بأجر االشتراك  )بالنسبة لفئة العاملني لدى الغير( 
فى قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 

148 لسنة 2019 ما يلى : 
جهة  من  من  عليه  املؤمن  عليه  يحصل  ال��ذى  النقدى  املقابل   

عمله األصلية لقاء عمله األصلى.
وحتدد عناصر أجر االشتراك  على النحو اآلتى :

1 – األجر الوظيفى :
الصادر  املدنية  اخلدمة  لقانون  اخلاضعني  للعاملني  بالنسبة   
امل��ادة 36 من القانون  بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وقد تضمنت 
املشار إليه » ُيحدد األجر الوظيفى للوظائف وفقًا للجداول أرقام 
)1، 2، 3( امللحقة بهذا القانون . ويستحق املوظف أجره من تاريخ 
فيستحق  املسلحة  بالقوات  ُمستبًقى  يكن  ل��م  م��ا  العمل،  تسلمه 

أجره من تاريخ التعيني.
2 – األجر األساسى : 

أ - بالنسبة للعاملني فى احلكومة من غير املخاطبني بقانون 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة س��اب��ق اإلش����ارة إل��ي��ه ، وال��ع��ام��ل��ني بالقطاع العام 

وقطاع األعمال العام:
      يقصد باألجر األساسى : األجر املنصوص عليه فى اجلداول 
األج��ر  أو   ، ع���الوات  م��ن  إليه  وم��ا يضاف   ، املرفقة بنظم توظفهم 
املنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من عالوات مستبعدًا 
منه العناصر التى تعتبر ج��زءًا من األجر املتغير، وذلك بالنسبة 
أو  تعاقدية  إليها عالقة  املشار  باجلهات  تربطهم  الذين  للعاملني 

عرضية بحسب األحوال. 
   ب - بالنسبة للعاملني بالقطاع اخلاص :

يقصد باألجر األساسى : األجر املنصوص عليه فى عقد العمل 
مستبعدا منه  ما يعتبر من عناصر األجر املتغير ، وما يضاف إليه 

من عالوات .
3- األجر املكمل :

  بالنسبة للعاملني اخلاضعني لقانون اخلدمة املدنية الصادر 
امل��ادة 41 من القانون  بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وقد تضمنت 
امل��ش��ار ال��ي��ه »ي��ص��در بنظام األج���ر املكمل ق���رار م��ن رئ��ي��س مجلس 
ال�����وزراء مب���راع���اة طبيعة ع��م��ل ك��ل وح����دة ون��وع��ي��ة ال��وظ��ائ��ف بها 
األح��وال  بحسب  موظفيها  أداء  ومعدالت  اختصاصاتها  وطبيعة 
بناًء على عرض الوزير املختص وبعد موافقة وزير املالية ودراسة 

اجلهاز«.
4 – احلوافز .
5– العموالت.

6– الوهبة ، متى توافرت فيها الشروط اآلتية:
املنشأة  ع��م��الء  أن يدفعها  ع��ل��ى  ال��ع��رف  ق��د ج���رى  ي��ك��ون  أن  )أ( 
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على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من املبالغ املستحقة على 
العمالء.

ت���وض���ع فيه  )ب(أن ي���ك���ون ل��ه��ا ص���ن���دوق م��ش��ت��رك ف���ى امل���ن���ش���أة 
حصيلتها لتوزيعها بني العمال. 

)ج(أن تكون قواعد متفق عليه )عليها( بني رب العمل والعمال 
حتدد مبوجبها كيفية توزيعها عليهم.

7 – البدالت ، فيما عدا البدالت التالية فال تعتبر جزءا من أجر 
االشتراك.

وغيرها  وب��دل حضور اجللسات  السفر  وب��دل  االنتقال  )أ(ب���دل 
من البدالت التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء 

تقتضيها أعمال وظيفته  ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
)ب(بدل السكن وبدل امللبس وبدل السيارة وغيرها من البدالت 

التى تصرف مقابل مزايا عينية.
)ج(البدالت التى تستحق نتيجة ندب املؤمن عليه بعض الوقت 

داخل جهة عمله األصلية أو خارجها.
املعيشة  أعباء  التى تستحق للمؤمن عليه ملواجهة  )د(البدالت 

خارج البالد.
8 -  األجور اإلضافية.

9 – التعويض عن اجلهود غير العادية.
10 – إعانة غالء املعيشة.

11 – العالوات االجتماعية.
12 – العالوات االجتماعية اإلضافية.

13 – املنح اجلماعية.
14 – املكافآت اجلماعية.

15 – ما زاد على احلد األقصى لألجر األساسي.     
16 – العالوات اخلاصة التى لم يتم ضمها الى األجر األساسي.

وتضمنت املادة 53 من مشروع الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
احل���دي���ن األدن�����ى واألق���ص���ى ألج����ر االش����ت����راك  ، واحل����د األق��ص��ى 

للبدالت املستبعدة ، على النحو التالى:
 » يتحدد احلد األدنى ألجر االشتراك  بالنسبة للمؤمن عليهم 
سنويًا  جنيه   12000 ب��واق��ع   2020/1/1 م��ن  الغيًر  ل��دى  العاملني 
جنيه   84000 بواقع  االقصى  حده  ويتحدد   ، شهريا(  )1000جنيه 

سنويًا )7000 جنيه شهريا(.
ب��واق��ع15 % فى أول يناير من  زي��ادة هذين احلدين سنويًا  ويتم 
 ، إليه فى شهر ديسمبر السابق ملدة سبع سنوات  كل عام منسوبة 
ثم يتم زيادة هذين احلدين سنويًا بنسبة التضخم ، ويراعى جبر 

احلدين األدنى واألقصى الشهرى إلى أقرب مائة جنيه.
 وفى جميع االحوال يجب أال يجاوز مجموع البدالت املستبعدة 

من أجر االشتراك  30% من أجر اشتراك املؤمن عليه.«
 ذلكم هو أجر االشتراك  )بالنسبة لفئة العاملني لدى الغير( 
لسنة   148 رق��م  ال��ص��ادرب��ال��ق��ان��ون  االجتماعى  التأمني  ق��ان��ون  ف��ى 

.2019
عامة  بصفة  االش��ت��راك    بأجر  املقصود   ماهو   -  27
)بالنسبة لفئة العاملني لدى الغير( فى قانون  التأمينات 
لسنة   148 رقم  بالقانون  الصادر  واملعاشات  االجتماعىة 

2019 ؟
ج - سبق أن أوضحنا املقصود  بأجر االشتراك  )بالنسبة لفئة 
العاملني لدى الغير( فى قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات 
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، أما  املقصود بأجر االشتراك  
، فهو ك��ل  ما يحصل  عليه املؤمن  بصفة عامة  فى ه��ذا القانون 

عليه نقدا من جهة عمله األصلية مقابل عمله األصلى .
العاملني  )بالنسبة لفئة  االش��ت��راك   العام ألجر  التعريف   إذن 
الصادر  واملعاشات  االجتماعية  التأمينات  قانون  الغير(  فى  لدى 
بالقانون رقم  148 لسنة  2019 بصفة عامة ، وهو الذى تؤدى على 

أساسه االشتراكات :  
1 - كل ما  يحصل عليه  املؤمن عليه . 

2 - من مقابل نقدى . 

3 - من جهة عمله األصلية .
4 - مقابل عمله األصلى .

حتى  توافرها  الواجب  الشروط  األخيرة  الثالثة  البنود  ومتثل 
واملعاشات  االجتماعية  التأمينات  قانون  فى مفهوم  األجر  يدخل 

الصادر بالقانون رقم 148  لسنة 2019 ، هذه الشروط هى :
1 - أن يكون األجر نقدا ، أى ليس عينا كوجبة غذائية أو وسيلة 

انتقال أو ملبس ... الخ .
أن��ه فى  إذ   ، 2 - أن  يكون م��ا يتقاضاه م��ن جهة عمله األصلية 
احل��االت  التى ينتدب  فيها املؤمن عليه لبعض الوقت إلى جهة 
أخ����رى وي��ح��ص��ل  م��ن��ه��ا ع��ل��ى م��ق��اب��ل ، ك��ان��ت��داب ب��ع��ض ال��ع��ام��ل��ني 
، اليدخل ذلك فى مفهوم  للمراقبة فى اآلمتحانات باجلامعات  

األجر ألنه ليس من جهة عمله األصلية .
 ويستثنى من ذلك إذا كان املؤمن عليه معارا أو  منتدبا  طول  
ال��وق��ت  إل��ى جهة أخ��رى ، ف��إن م��ا  يحصل عليه ف��ى  ه��ذه احلالة 

يعتبر فى حكم ما يتقاضاه من  جهة عمله األصلية .
إذا  إن��ه  ، حيث  م��ا يتقاضاه مقابل عمله األص��ل��ى  أن يكون   -  3
كلف املؤمن عليه بعمل فى جهة عمله  األصلية اليدخل فى نطاق 
أداء  يتم  ال��ذى  م��ن عناصر األج��ر  فإنه ال يعتبر   ، عمله األص��ل��ى 
كأن   ، ، ألن��ه ليس مقابل عمله األصلى  أساسها  االشتراكات على 
يكون ما يتقاضاه مثال مبناسبة عضويته لفريق كرة القدم الذى 

ميثل جهة العمل فى النشاط الرياضى .
28 - هل قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر 

بالقانون رقم 148 لسنة 2019 إجبارى أم  اختيارى؟
ج -  سبق أن  ذكرنا أن قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات 

الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 يشمل أربع فئات :
* الفئة األولى : وتشمل العاملني حلساب الغير سواء كان هذا 

الغير احلكومة أو القطاع العام أو القطاع اخلاص.
* الفئة الثانية : وتشمل العاملني حلساب أنفسهم من أصحاب 
األعمال ومن فى حكمهم كالطبيب واملهندس  واملحاسب .... الخ. 
غير  اخل���ارج  ف��ى  املصريني  العاملني  وتشمل   : الثالثة  الفئة   *

املؤمن عليهم داخل البالد  .
بصفة  وتتمثل  املنتظمة  غير  العمالة  وتشمل   : الرابعة  الفئة 
أس��اس��ي��ة ف��ى ال��ت��أم��ني ع��ل��ى ع��م��ال ال���زراع���ة � خ���دم امل��ن��ازل � الباعة 

اجلائلني � صغار املشتغلني حلساب أنفسهم .......... الخ  .
هذه الفئات األربع تنقسم من حيث اخلضوع الى مجموعتني ، 

على النحو التالى:
املجموعة األولى : تخضع إجبارى ، وتشمل ثالث فئات :

ال��ف��ئ��ة اإلج���ب���اري���ة األول�����ى ه���ى ف��ئ��ة ال��ع��ام��ل��ني حل��س��اب ال��غ��ي��ر، 
وتخضع للقانون اجبارى ، طاملا توافرت شروط عالقة العمل بني 
املؤمن عليه وجهة العمل ، فيجب اجباريا أن تخضع للقانون رقم 

148 لسنة 2019 ، ال اختيار فى ذلك . 
ال��ف��ئ��ة اإلج��ب��اري��ة ال��ث��ان��ي��ة ه��ى ف��ئ��ة ال��ع��ام��ل��ني حل��س��اب أن��ف��س��م ، 
فطاملا توافرت فيهم شروط اخلضوع لهذه الفئة ، فإن املؤمن عليه 
مجبر على أن يشترك فى القانون رقم 148 لسنة 2019 ، ال اختيار 

فى ذلك . 
الفئة اإلجبارية الثالثة هى فئة العمالة غير املنتظمة ،  فطاملا 
توافرت فيهم شروط اخلضوع لهذه الفئة ، فإن املؤمن عليه مجبر 
، ال اختيار فى  رق��م 148 لسنة 2019  القانون  أن يشترك فى  على 

ذلك . 
 ، ب��اخل��ارج  امل��ص��ري��ني  العاملني  فئة  تشمل   : الثانية  املجموعة 

ويراعى بشأنها :
ال��ت��أم��ني فيها ع��ل��ى العمالة  ي��ت��م  ال��ت��ى  ب��ال��دول  ال��ع��ام��ل��ني   – 1

املصرية ، يكون خضوعهم اختياريا .
العمالة  على  فيها  التأمني  يتم  ال  التى  ب��ال��دول  العاملني   -  2
الهيئة  رئيس  ع��رض  على  بناء  ال���وزراء  مجلس  لرئيس   ، املصرية 

إصدار قرار بإلزامية التأمني عليهم.
نستكمل هذا املوضوع فى العدد القادم ان شاء اهلل،،،
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مستشارك
القانونـى

· ب���اإلش���ارة إل���ى االس��ت��ف��س��ار ال����وارد 
ل��ن��ا وامل��ت��ض��م��ن ط��ل��ب اإلف�����ادة ب��ال��رأى 
ال���ق���ان���ون���ى ع���ن م����دى ت��ط��ب��ي��ق ق��ان��ون 
التأمني االجتماعى على العاملني فى 
حالة حصول العامل على معاش شهرى 
ع���ن وال������ده ، وه���ل ي��ع��د ذل���ك مخالفا 
ل��ل��ق��ان��ون ف���ى ح���ال���ة ع����دم ال���ت���أم���ني ؟

**وردا على هذا االستفسار :
التأمينات  ق��ان��ون  أح��ك��ام  تطبيق  يتم   : أوال 
رقم  بالقانون  ال��ص��ادر  وامل��ع��اش��ات  االجتماعية 
148 لسنة 2019 على جميع العاملني لدى الغير 
القطاع  ب��وح��دات  العاملني  ومنهم  أج��ر  نظير 
ال��ع��ام وق��ط��اع األع��م��ال وغ��ي��ره��ا م��ن ال��وح��دات 
ذلك  ف��ى  مب��ا  )م1/2(  لها  التابعة  االقتصادية 
فى  املنتدبني  اإلدارة  مجالس  وأع��ض��اء  رؤس���اء 
ش���رك���ات ق��ط��اع ال���ع���ام ،ك��م��ا ت��س��رى أح���ك���ام ه��ذا 
ال��ع��ام��ل��ني امل��ؤق��ت��ني والعرضيني  ال��ق��ان��ون ع��ل��ى 
واملوسميني ومن ثم ال يجوز االتفاق مع العامل 
على ما يخالف القانون ، وطاملا ارتبط العامل 
يخضع  ف��إن��ه  بالشركة  منتظمة  عمل  بعالقة 
وفقا  التأمني  يكون  حيث  إليه  امل��ش��ار  للقانون 

ألحكام هذا القانون إلزاميا.
ال���ذى يحصل على  االب���ن  التحق  إذا  ث��ان��ي��ا: 
ب��أى عمل يحصل منه على دخل  معاش وال��ده 
صاف يساوى قيمة املعاش أو يزيد عنه فيوقف 
الدخل عن  ف��إذا نقص  املستحق  املعاش  صرف 
امل��ع��اش ص��رف إل��ي��ه ال��ف��رق ف��ى ت��اري��خ التحاقه 

بالعمل .
االش��ت��راك  ع��دم  أن  وي��ج��ب مالحظة   : ثالثا 
القانون  م��ن اخلاضعني ألح��ك��ام  أى عامل  ع��ن 
ال��ت��أم��ي��ن��ات  ق���ان���ون  ب���إص���دار   2019 ل��س��ن��ة   148
االجتماعية واملعاشات فى الهيئة يعد مخالفة 
يعاقب املوظف املختص بالغرامة التى ال تقل 
ع��ن ع��ش��ري��ن أل���ف جنيه وال ي��ج��اوز م��ائ��ة أل��ف 

جنيه .
·  ب���اإلش���ارة إل���ى االس��ت��ف��س��ار ال���وارد 
ل��ن��ا ب��ش��أن كيفية اح��ت��س��اب اإلج����ازات 
الدائمني  للعاملني  بالنسبة  املرضية 
وال�����ع�����ق�����ود ال���ت���أم���ي���ن���ي���ة ب����ال����ش����رك����ة ؟
الدائمني  العاملني  ب��ني  التفرقة   : **أوال 
والعاملني بعقود عمل سواء محددة املدة أو غير 
محددة املدة فاجلميع فى مركز عقدى وتسرى 

لشأنهم نفس القواعد القانونية .
ث��ان��ي��ا : م��ن امل��ق��رر ق��ان��ون��ا : أن امل���رض حالة 
عارضة وطارئة قابلة للشفاء فهى توقف عقد 
من   127 امل���ادة  لنص  وطبقا  تنهيه  وال  العمل 
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديالته فإنه 
العمل  عقد  إن��ه��اء  العمل  صاحب  على  يحظر 
املرضية  إج��ازات��ه  استنفد  إذا  إال  العامل  مل��رض 
وف��ق��ا مل���ا ي���ح���دده ق���ان���ون ال��ت��أم��ني االج��ت��م��اع��ى 
ب���اإلض���اف���ة إل�����ى م��ت��ج��م��د إج�����ازات�����ه ال��س��ن��وي��ة 
املستحقة له وفى هذه احلالة فقد ألزم القانون 
العامل برغبته فى  بأنه يخطر  العمل  صاحب 
من  يوما  عشر  خمسة  مضى  قبل  العقد  إنهاء 

تاريخ استنفاد العامل إجازته ذلك ألنه إذا لم 
يتم ه��ذا اإلخ��ط��ار وش��ف��ى ال��ع��ام��ل امتنع على 

صاحب العمل إنهاء العقد ملرض العامل .
ث��ال��ث��ا م���دة اإلج�����ازة امل��رض��ي��ة وأج����ر ال��ع��ام��ل 

خاللها
امل����ادة 1/54 م��ن ق��ان��ون العمل  ل��ن��ص  ط��ب��ق��ا 
أنه للعامل الذى يثبت مرضه احلق فى إجازة 
م��رض��ي��ة حت���دده���ا ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة امل��خ��ت��ص��ة 
األج��ر  ع��ن  تعويضا  خاللها  ال��ع��ام��ل  ويستحق 
وف��ق��ا مل���ا ي���ح���دده ق���ان���ون ال��ت��أم��ني االج��ت��م��اع��ى 
التأمينات  رقم 76 من قانون  للمادة  وبالرجوع 
االج��ت��م��اع��ي��ة وامل���ع���اش���ات رق���م 48 ل��س��ن��ة 2019 
وال��ت��ى تنص على أن��ه إذا ح��ال امل��رض ب��ني أداء 
تعويض  ب��ص��رف  املختصة  اجل��ه��ة  تلتزم  عمله 
األجر بأن تؤدى له خالل فترة مرضه تعويضا 
امل���س���دد عنه  ال���ي���وم���ى  ي���ع���ادل 75% م���ن األج�����ر 
االشتراكات ملدة تسعني يوما ويزداد بعدها إلى 
م��ا ي��ع��ادل 85% م��ن األج���ر امل��ذك��ور ... ويستمر 
ص���رف ال��ت��ع��وي��ض ط����وال م���دة م��رض��ه أو حتى 
بحيث  ال��وف��اة  ح��دوث  أو  الكامل  العجز  بثبوت 
ال جت����اوز م���دة 180 ي��وم��ا ف��ى ال��س��ن��ة امل��ي��الدي��ة 

الواحدة .
راب���ع���ا: األص����ل أن اجل��ه��ة امل��خ��ت��ص��ة ب��ص��رف 
تعويض األجر هى هيئة التأمينات االجتماعية 
) مكتب التأمينات االجتماعية املوجود به ملف 
التأمينات للمنشأة ألن تأمني املرض يشمل %4 
للعالج والرعاية الطبية و0.25 % بأداء تعويض 

األجر ومصاريف االنتقال .
وي���ج���وز ل��رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة أن ي��ع��ف��ى ص��اح��ب 
أداء هذا االشتراك مقابل التزامه  العمل من 
ب�����أداء ت��ع��وي��ض األج�����ر وم���ص���اري���ف االن��ت��ق��ال 
ح��ي��ث ت��ن��ص امل����ادة 70 م��ن ال��ق��ان��ون 48 لسنة 
2019 ع��ل��ى أن���ه ي��ج��وز ل��ص��اح��ب ال��ع��م��ل ع��الج 
الهيئة  م��ن  بتصريح  طبيا  ورع��اي��ت��ه  امل��ري��ض 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��أم��ني ال��ص��ح��ى وف���ق���ا ل��ل��ش��روط 
واألوض������اع ال��ت��ى ي��ت��م��ن��اه��ا ال���ق���رار امل��ن��ص��وص 
عليه باملادة 48 من هذا القانون وذلك مقابل 
تخفيض نسبة االشتراكات املخصصة للعالج 
وال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة إل���ى 1% م���ن أج����ور امل��ؤم��ن 
عليهم يتحملها صاحب العمل باإلضافة إلى 
األج��ر  تعويض  املخصصة  االش��ت��راك��ات  نسبة 
ومصاريف االنتقال واملحدد بواقع 0.25 % من 

أجور املؤمن عليهم .
خ��ام��س��ا : مي��ن��ح امل���ري���ض ب���أح���د األم�����راض 
املزمنة تعويضا يعادل أجر االشتراك طول مدة 
مرضه وإلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا 
أو يتبني  إل��ى مباشرة عمله  ال��ع��ودة  م��ن  ميكنه 
عجزه عجزا كامال ويجوز وقف صرف تعويض 

األجر إذا خلف املؤمن عليه تعليمات العالج.
م��ع م��راع��اة م��ا إذا ك��ان��ت امل��ن��ش��أة ق��د وضعت 
ق��واع��د ع��ام��ة ت��ن��ظ��م ال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة وإج����ازة 
القواعد  أن  بحسبان  األج���ر  وت��ع��وي��ض  امل���رض 
هى  اخلصوص  ه��ذا  فى  إليها  املشار  القانونية 

احلد األدنى الذى ال يجوز النزول عنه .
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إعداد : عيد سيد عبدالواحد
مدير عام التأمينات باملركز الرئيسى

ش��روط  ماهى  الشربينى:  محمد  يسأل 
للمؤمن  البطالة  تعويض  صرف  استحقاق 
التأمينات  ق��ان��ون  ألح��ك��ام  طبقا  عليهم  
االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 

148 لسنة 2019 ؟
يشترط الستحقاق تعويض البطالة ما يأتى :-

م��ن اخلدمة  ق��د استقال  امل��ؤم��ن عليه  أال يكون   
ويعتبر فى حكم ذلك حاالت االنقطاع عن العمل .

نتيجة  امل��ؤم��ن عليه  انتهت خدمة  ق��د  تكون  أال   
حلكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو 
األمانة أو اآلداب العامة ، أو انتحاله شخصية غير 

صحيحة أو تقدميه شهادات أو أوراق مزورة .
التأمني  ه��ذا  فى  املؤمن عليه مشتركا  يكون  أن   
ملدة سنة على األقل منها الستة أشهر السابقة على 

كل تعطل متصلة.
 أن ي��ك��ون امل��ؤم��ن عليه ق��د قيد اس��م��ه ف��ى سجل 
وأن   ، امل��خ��ت��ص  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  مبكتب  املتعطلني 
ي���ت���ردد ع��ل��ى م��ك��ت��ب ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة امل��س��ج��ل فيه 
اسمه فى املواعيد التى حتدد بقرار من وزير القوى 

العاملة.
تسأل منال على : ما قيمة نفقات اجلنازة 
أو  عليه  امل��ؤم��ن  وف���اة  عند  ال��وف��اة  ومنحة 
صاحب املعاش طبقا ألحكام قانون التأمينات 
االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 

148 لسنة 2019 ؟
جنازة  نفقات  تصرف  امل��ع��اش  صاحب  وف��اة  عند 
بواقع معاش ثالثة أشهر ، تصرف لألرمل أو األرملة 
، فإذا لم يوجد صرفت ألرشد األوالد ، فإذا لم يوجد 

صرفت ألى شخص يثبت قيامه بصرفها .
ويجب أن يتم ص��رف ه��ذه النفقات خ��الل ثالثة 

أيام على األكثر من تاريخ تقدمي الطلب .
عند وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش تستحق 
وذل��ك  التاليني  والشهرين  ال��وف��اة  شهر  ع��ن  منحة 
باإلضافة إلى األجر املستحق عن أيام العمل خالل 

شهر الوفاة .
وتقدر املنحة باألجر أو املعاش املستحق عن شهر 
الوفاة وتلتزم بها اجلهة التى كانت تصرف األجر أو 

التى تلتزم بصرف املعاش بحسب األحوال  .
وتستحق املبالغ ملستحقى املعاش فإذا لم يوجد 

سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل .
يقطع  التى  احلاالت  ماهى  رضوان:   يسأل 

فيها املعاش ؟
التالى  ال��ش��ه��ر  أول  م��ن  املستحق  م��ع��اش  يقطع 

للشهر الذى تتحقق فيه إحدى احلاالت اآلتية :- 
1 – وفاة املستحق  .

2 – زواج األرملة أو األرمل أو البنت أو األخت .

والعشرين  احل��ادي��ة  س��ن  األخ  أو  االب���ن  ب��ل��وغ   -3
ويستثنى من ذلك احلاالت اآلتية :-

أ – العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب – ال���ط���ال���ب ح��ت��ى ت���اري���خ ال��ت��ح��اق��ه ب��ع��م��ل أو 
م���زاول���ت���ه م��ه��ن��ة أو ت����اري����خ ب���ل���وغ���ه س����ن ال���س���ادس���ة 
وال��ع��ش��ري��ن أي��ه��م��ا أق����رب ، وي��س��ت��م��ر ص���رف م��ع��اش 
السادسة والعشرين خالل  الذى يبلغ سن  الطالب 

السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
ج – احل���اص���ل ع��ل��ى م��ؤه��ل ن��ه��ائ��ى ح��ت��ى ت��اري��خ 
بلوغه  ت��اري��خ  أو  مهنة  م��زاول��ت��ه  أو  بعمل  ال��ت��ح��اق��ه 
على  للحاصلني  بالنسبة  والعشرين  السادسة  سن 
الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين 
بالنسبة للحاصلني على املؤهالت النهائية األقل ، 

أى التاريخني أقرب .
 ت���واف���ر ش����روط اس��ت��ح��ق��اق م��ع��اش آخ���ر مب��رع��اة 

أحكام املادتني )102 ، 104 ( من هذا القانون .
 وتصرف لالبن أو االخ فى حالة قطع املعاش لغير 
الوفاة أو استحقاق معاش  ذى أولوية أعلى ولالبنة 
أو األخ���ت ف��ى ح��ال��ة ق��ط��ع امل��ع��اش ل���ل���زواج ، منحة 
ت��س��اوى معاش سنة بحد أدن��ى م��ق��داره  خمسمائة 

جنيه ، وال تصرف هذه املنحة إال ملرة واحدة .
التى  احل��االت  ماهى  أحمد:  خالد  يسأل 

يوقف فيها صرف تعويض البطالة ؟
ي���وق���ف ص����رف ت��ع��وي��ض ال��ب��ط��ال��ة ف���ى احل����االت 

اآلتية:-
إذا ل���م ي���ت���ردد امل���ؤم���ن ع��ل��ي��ه ع��ل��ى م��ك��ت��ب ال��ق��وى 
املواعيد  ال��ذى قيد اسمه فيه متعطال فى  العاملة 

املحددة ما لم يكن ذلك ألسباب مقبولة .
إذا رفض املؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب 

القوى العاملة املختص.
التعويض فى احلالتني  احل��ق فى ص��رف  ويعود 
ال��س��اب��ق��ت��ني ب������زوال س��ب��ب اإلي����ق����اف وذل�����ك ل��ل��م��دة 

الباقية من مدة االستحقاق .
 إذا جند املؤمن عليه ويعود إليه احلق فى صرف 
هذه  والحتسب   ، التجنيد  م��دة  بانتهاء  التعويض 

املدة ضمن مدة استحقاق التعويض .
 - إذا اشتغل املؤمن عليه حلساب الغير بأجر يقل 

عن قيمة تعويض البطالة.
بأجر  الغير  حلساب  عليه  امل��ؤم��ن  اشتغل  إذا     -

يقل عن قيمة تعويض البطالة .
يقل  معاشا  املتعطل  عليه  املؤمن  استحق  إذا    -

عن قيمة تعويض البطالة .
امل��ن��ص��وص عليهما فى  ف��ى احل��ال��ت��ني  وي��ص��رف 
ال��ب��ن��دي��ن )4 ، 5( م���ا ي���ع���ادل ال���ف���رق ب���ني ت��ع��وي��ض 
للمدة  وذل���ك  امل��ع��اش  أو  واألج���ر  املستحق  البطالة 

الباقية من مدة االستحقاق .
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بقلم:  د. مظهر سيد بسيوني
مدير عام اإلدارة العامة لخدمة املواطنني  بوزارة القوى العاملة

تدعى اإلدارة اإلثيوبية أنها تنشئ سد 
النهضة لدعم عملية التنمية بها، وأن مصر تقف 
حائال بينها وبني عملية التنمية، وفى هذا املقال 

سوف ألقى الضوء على أشهر السدود املقامة 
على نهر النيل لتوضيح كذب إثيوبيا وتوضيح 

نواياها السيئة واخلبيثة جتاه مصر.
ال��ن��ي��ل 6650 ك��م ومت���ر مياهه  ن��ه��ر   يبلغ ط���ول 
منابع  دول  منها  إفريقية  دول��ة  عشرة  إح��دى  ف��ى 
نهر النيل ودول املرور ودولة املصب ويطلق عليها 
روان��دا،  أوغ��ن��دا،  النيل ه��ي: )تنزانيا،  دول ح��وض 
ب����ورون����دي، ج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
كينيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، جمهورية 
ال��س��ودان وم��ص��ر(، ون��ظ��ًرا ألهمية ال��س��دود س��واء 
أو  ال��زراع��ة  يف  أو  الكهرومائية  ال��ط��اق��ة  توليد  يف 
يف التحكم يف حركة املياه وذلك من خالل تقليل 
اندفاع املياه بغزارة يف أوقات الفيضانات إلى حد 
كبير وحماية القري واملدن القربية من النيل من 
ملياه  منتظمًا  م��ص��درًا  توفيرها  ع��ن  فضالً  ال��غ��رق 
ال��ش��رب ال��ن��ق��ي��ة، وب��ال��ت��ال��ي ف��ق��د أق��ي��م��ت ال��س��دود 
على نهر النيل نعرض فيما يلى أشهر وأهم تلك 

السدود على النحو التالي: 
» س��د وخ���زان س��ن��ار« يقع س��د سنار على النيل 
اخلرطوم  مدينة  من  كم   355 مسافة  على  األزرق 

وقد مت إنشاء هذا السد عام 1925
»خ����زان ج��ب��ل األول���ي���اء« أن��ش��ئ ع���ام 1937 على 
ال��ن��ي��ل ع��ل��ى ب��ع��د ح���وال���ي 40 ك��ي��ل��و م��ت��ر ج��ن��وب 

اخلرطوم بالسودان.
»س�����د أوي�������ن- ك����ي����را« أق���ي���م س����د أوي������ن ال���ق���دمي 
)ن��ال��وب��ال��ي( ع��ل��ي م��خ��رج ب��ح��ي��رة ف��ي��ك��ت��وري��ا عند 
م��دي��ن��ة ج��ي��ن��ج��ا ب���ن���اء ع��ل��ي ات��ف��اق��ي��ة ب���ني مصر 
وب��ري��ط��ان��ي��ا ممثلة ع��ن أوغ��ن��دا ع���ام 1949ب��غ��رض 
ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة ل��ص��ال��ح أوغ���ن���دا و 

تخزين املياه لصالح مصر والسودان.
»س����د وخ������زان ال���روص���ي���رص« ي��ق��ع ال���س���د على 
النيل األزرق على بعد حوالي 724 كم جنوب شرق 
امل��رح��ل��ة األول����ى ع���ام 1966  اخل���رط���وم، مت تنفيذ 
ب��س��ع��ة ت��خ��زي��ن 3 م��ل��ي��ارات م��ت��ر م��ك��ع��ب، وان��ت��ه��ت 
امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة ل��س��د ال���روص���ي���رص ع����ام 2013 
لترتفع سعة التخزين الي 7 مليارات متر مكعب.

»س��د وخ���زان خشم ال��ق��رب��ة« يقع اخل���زان على 
نهر عطبرة على بعد 440 كم من التقائه مع النيل 
الرئيسي، انتهي بناء السد عام 1964، ومت إنشاء 
اخلزان بصفة أساسية من أجل توطني املواطنني 
السد  نتيجة  أراضيهم  غرقت  الذين  السودانيني 

العالي.
»س���د وخ����زان م����روي« مت االن��ت��ه��اء م��ن إن��ش��ائ��ه 
عام 2008 وهو مشروع متعدد األغراض يهدف يف 
إنشاء  ومت  الكهرومائية  الطاقة  لتوليد  األس��اس 
السد عند الشالل الرابع على نهر النيل يف مروي 

على بعد حوالي 350 كيلومتر شمال اخلرطوم.
انتهي  وسيتيت«  عطبرة  أعالي  س��دي  »مجمع 
ال��ع��م��ل ب���امل���ش���روع ع����ام 2019 وه����و خ����زان م��ت��ع��دد 
االس��ت��خ��دام��ات ألغ����راض ال����ري، وت��ول��ي��د الطاقة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وي��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د 80 ك���م ج��ن��وب سد 
الرئيسي  عطبرة  نهر  على  القائم  القربة  خشم 

بالسودان.
2010علي  عام  السد  بناء  مت  بوجاجالى«  »سد 

بعد 8 كم من شمال خزان اوين على نيل فيكتوريا 
بأوغندا.

»س��د تكيزى« مت اإلع��الن عن انتهاء السد عام 
2009 ويقع السد على نهر تكيزى )العطبرة( علي 
إثيوبيا،  بشمال  ميكيلى  مدينة  ع��ن  ك��م   80 بعد 
وي��ع��ت��ب��ر ن��ه��ر ال��ع��ط��ب��رة وال������ذي ي��ص��ب يف ال��ن��ي��ل 
الرئيسي ش��م��ال ال��س��ودان ه��و آخ��ر ال��رواف��د التي 

متد نهر النيل باملياه. 
التخزينية للسد 9,3 مليار م3 و  السعة  وتبلغ 
 185 وارتفاعه  كم2   147 التخزين  بحيرة  مساحة 
متر وتبلغ كمية الطاقة الكهرومائية املولدة نحو 

300 ميجاوات.
»السد العالي« هو سد مائي على نهر النيل يف 
جنوب مصر، أنشئ يف عهد الرئيس الراحل جمال 
الناصر مبساعدة من االحت��اد السوفيتي آن  عبد 

ذاك.
وب��ال��ت��ال��ي ل���م ت��ك��ن م��ص��ر ح���ائ���ال أم�����ام ال����دول 
األفريقية وبني عملية التنمية كما تدعى إثيوبيا، 
بل على العكس ف��إن مصر كانت وم��ا زال��ت داعًما 
ال��ت��اري��خ  يشهد  ذل���ك  وع��ل��ى  أف��ري��ق��ي��ا  للتنمية يف 
منها حركات التحرير ومكاتب التحرير االفريقية 
ال��ت��ي ك��ان��ت يف م��ص��ر، وغ��ي��ره��ا مي��ن يف ذل���ك كتب 

مقال منفصل. 
إًذا ما هو السبب ال��ذي يجعل مصر تقف هذا 
املوقف الكبير أمام إثيوبيا يف بناء سد النهضة، يف 
احلقيقة وباعتباري كأحد املهتمني بهذا املوضوع 
شأني شأن باقي املصريني حاولت أن أجمع السبب 

يف عدة نقاط أهمها:
أن إثيوبيا استغلت فترة كانت مصر فيها غير 
ال��داخ��ل��ي س���واء من  ب��ش��أن��ه��ا  م��س��ت��ق��رة ومنشغلة 
اع��ت��ص��ام��ات وإض���راب���ات وان���ف���الت أم��ن��ى وش��رع��ت 
يف ب��ن��اء ال��س��د دون أي��ة م��راع��اة آلي��ة ح��ق��وق س��واء 
قانونية ترتبط باتفاقيات دولية بشأن نهر النيل 

أو حتى تاريخية.
أن كافة السدود التي مت بناؤها على نهر النيل 
إدارة  كيفية  وعلى  مصر  مع  مسبق  باتفاق  كانت 
تلك السدود والتحكم فيها وذلك ألن مصر دولة 
تقام  أي��ة س��دود  الوحيد من  املتضرر  وه��ي  املصب 

على نهر النيل.
أن إثيوبيا لم ترغب يف بناء سد النهضة فقط 
ب��ن��اء ع��دد م��ن ال��س��دود األخ��ري  ولكنها تعتزم يف 
وه�����ذا م���ا أع��ل��ن��ت ع��ن��ه س��ل��ف��ا وت���رغ���ب يف ت��رس��ي��خ 

سياسة األمر الواقع على مصر.
تدعى  كما  تنموية  ليست  إثيوبيا  أه���داف  أن 
ولكنها ترغب يف التحكم يف مصر وهذا ما أكدته 
مع  ال��ت��ع��اون  ع��دم  يف  تعنتها  يف  اإلثيوبية  اإلدارة 
مصر وذلك من عدم إطالع مصر على الرسومات 
ال��ت��ي تبني م��دى ق��وة ال��س��د وحتمله ل��اله��ت��زازات 
واعتبرت إثيوبيا تلك الوثائق من األمن القومي 
أو يف املدة التي كانت ترغب فيها ملء السد وعدم 
تعاونها يف توقيع اتفاق ملزم للطرفني على إدارة 
السد مثله مثل باقي السدود األخرى املقامة على 

نهر النيل.
أن الشعب اإلثيوبي ذاته استفز مشاعر الشعب 
امل��ص��ري مب��ا ف��ي��ه ال��ك��ف��اي��ة ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي ب��ش��أن ق����درة إث��ي��وب��ي��ا م��ن م��ن��ع امل��ي��اه 
عن مصر، واعتبار نهر النيل حقا مكتسبا لدولة 

إثيوبيا.

أن ت��ورب��ي��ن��ات ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء اخل��اص��ة بسد 
الثاني  املليء  النهضة لم تعمل بعد االنتهاء من 
وب��ال��ت��ال��ي ل��م ي��ت��م ت��ول��ي��د ك��ه��رب��اء يف إث��ي��وب��ي��ا من 

خالل سد النهضة حتى هذا التاريخ.
إلى  بأنها تسعى  إثيوبيا  وهذا ما ينفى مزاعم 
ذك��رن��اه  وق��د  م��ا سبق  وي��ؤك��د على  التنمية  عملية 
بأن اإلدارة اإلثيوبية تسعى من خالل بنائها لسد 
النهضة وهو التحكم يف مصر من خالل التحكم يف 
مياه نهر النيل، واعتبار املياه يف حد ذاتها مصدرا 
ل��ل��دخ��ل اإلث���ي���وب���ي، أم���ا أب���ي أح��م��د ف��ل��ه أط��م��اع��ه 
اخل���اص���ة وال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب��إط��ال��ة ف���ت���رة ح��ك��م��ة يف 
إثيوبيا خاصة إذا دخلت مصر يف حرب مع إثيوبيا 
عن  للدفاع  احلكم  يف  البقاء  فرصة  يعطيه  فهذا 
املشروع الذي ابتداه، وذلك بعد تفاقم األزمة بينه 
وبني إقليم تيجراي واتهامه بجرائم حرب، فضالً 
ع��ن ال��ض��غ��وط ال��دول��ي��ة واألم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى رئيس 
التي  واجل��رائ��م  االن��ت��ه��اك��ات  بسبب  إثيوبيا  وزراء 
يرتكبها اجليش األثيوبي ضد إقليم تيجراي، وقد 
علقت وزارة اخلارجية األمريكية على االنتخابات 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا إث��ي��وب��ي��ا ي���وم 21 يونيو 
اجل���اري »أن ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات ج��رت على خلفية 

عدم االستقرار اخلطير«
اإلدارة  حت����رك����ت  األس�����ب�����اب  ت���ل���ك  ب���إج���م���ال���ي 
امل��ص��ري��ة يف م��ف��اوض��ات ط��وي��ل��ة اس��ت��م��رت مل���دة 10 
جنحت  فقد  املتواضعة  نظري  وجهة  من  سنوات 
انعكس على  ما  وه��و  كبير  املفاوضات بشكل  تلك 
الفترة الزمنية التي مت خاللها ملئ سد النهضة 
فقد  الثانية  امل��رح��ل��ة  يف  أم��ا  األول����ي،  مرحلته  يف 
الفيضانات  خ��الل  م��ن  اإلل��ه��ي��ة  العناية  تدخلت 
املبكرة والتي حالت بني إثيوبيا وبني تعلية السد 
ك��ان حتًما  ما  وه��و  املياه  مليار من   18 الستيعابه 
واكتفت فقط  امل��ي��اه،  سيؤثر على حصة مصر يف 
ب��� 3 م��ل��ي��ارات ف��ق��ط على  ق���دره املتخصصون  مب��ا 
اإلعالم  وسائل  األم��ر وصفته  تقدير، هذا  أقصى 
امل���ص���ري���ة »ب���ال���ف���ش���ل«، يف ح���ني اح��ت��ف��ل��ت وس��ائ��ل 
كل  على  الثاني،  امل��لء  بانتهاء  اإلثيوبية  اإلع��الم 
ح���ال وهلل احل��م��د ف��ل��م ت��ت��أث��ر م��ص��ر م��ن م���لء سد 

النهضة يف مرحلتيه األولى والثانية حتى اآلن.
طويلة  فترة  مصر  غياب  وبسبب  النهاية  وف��ى 
ع���ن م��ت��اب��ع��ت��ه��ا امل���ل���ف اإلف���ري���ق���ي ف��م��ن��ذ م��ح��اول��ة 
اغتيال الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك يف 
أبابا عام 1989واختفت مصر عن األضواء  أديس 
مصر  فيها  اختفت  التي  الفترة  وفى  أفريقيا،  يف 
هناك دائما من يصطاد يف املياه العكرة فقد ظهرت 
إس��رائ��ي��ل ووض��ع��ت ق��دم��ه��ا يف إث��ي��وب��ي��ا وذل���ك من 
خالل استثمارات مباليني ال��دوالرات واستطاعت 
وبالتالي  بها مصر،  تزعج  ورق��ة  إثيوبيا  أن جتعل 
ف��ق��د ورث���ت اإلدارة امل��ص��ري��ة احل��ال��ي��ة ورث���ا ثقيال 
يتعلق بإدارة ملف املياه، بإذن اهلل يفشل مخطط 
أهل الشر، وبأمر من اهلل تستطيع قيادتنا حماية 

مقدراتنا املائية، لكن هذه املالحظة للتاريخ.
أمتنى أن يجنبنا اهلل احلروب، وأمتنى أيًضا أن 
يجنبنا العطش، وأن يجنب أبناءنا سياسة األمر 
الواقع والذي إن لم يتم تغييره اآلن فقد يصعب 
كبير يف اهلل عز وجل  تغييره مستقباًل، لدى ثقة 
ب���أن م��ن خ��ال��ق��ن��ا ل��ن ي��ض��ي��ع��ن��ا، ك��م��ا ل���دى ث��ق��ة يف 

إخالص وأمانة القيادة املصرية.
حتيا مصر.. حتيا مصر.

مصر وادعاءات أثيوبيا 
بأنها عائق للتنمية بها
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العاملة محمد سعفان،  القوى  وزير  أعلن 
العربى  أن��ه س��وف يعرض على مؤمتر العمل 
فى دورته املقبلة  مبادرة للعمالة الفلسطينية 
بإنشاء كيان للمشروعات صغيرة للصناعات 
اليدوية من سجاد وخزف وغيرها، مع توفير 
امل��واد اخلام واملعدات الالزمة وأج��ور أصحاب 
تلك املهن لفترة زمنية يتم حتديدها ، حتى 
إن��ش��اء ش��رك��ة من  ، ث��م  يتمكنوا م��ن اإلن���ت���اج 
جميع األطراف العربية الراغبة فى املشاركة 
وت���ق���دمي ال���دع���م ت���ك���ون م��ه��م��ت��ه��ا األس��اس��ي��ة 
ت��س��وي��ق ت��ل��ك امل��ن��ت��ج��ات س����واء ال��ك��ت��رون��ي��ًا أو 
غ��ي��ره��ا م���ن س��ب��ل ال��ت��س��وي��ق ل��ي��ع��ود ال��ن��اجت 

للعمال الفلسطينيني.
ج��اء ذل��ك خ��الل ل��ق��اء ال��وزي��ر ب��دي��وان عام 
ال��ع��رب��ى لعمال النفط  ال����وزارة وف��د االحت���اد 
حمدى  عماد  برئاسة  والكيماويات  واملناجم 
األمني العام لالحتاد العربى ، وحضور أحمد 
ع���اط���ف ح��س��ن م��س��ت��ش��ار االحت������اد ال���ع���رب���ى ، 
ومحمد حمد الهاجرى رئيس احتاد البترول 
وأسامة  بالكويت،  البتروكيماويات  وصناعة 
احلاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملني 
فهمى  وأن���ور  ب��غ��زة،  وال��غ��از  بالبتروكيماويات 
خ���ل���ف  عضوا  أح����م����د  وم���ح���م���د   ، ح��ش��ي��ش��و 
العاطى  عبد  وإي��ه��اب   ، بغزة  العامة  النقابة 

املستشار القانونى لوزارة القوى العاملة. 
لقيام  توجه  أن��ه هناك  ع��ن  ال��وزي��ر  وكشف 
الكيانات العربية بإنشاء منصة تسويق  أحد 
يتم  ل��غ��ات مختلفة  ب��خ��م��س  م��ت��اح��ة  ع��امل��ي��ة 

)صنع  شعار  حت��ت  املصنعة  املنتجات  ع��رض 
فيها  فى فلسطني حتت االحتالل(، تضاهى 
املنتجات فى اجل��ودة ما تقدمه شركات  تلك 
ت��ت��واله��ا ال��ش��رك��ة ال��ت��ى سيتم   ، عاملية أخ���رى 
إن��ش��اؤه��ا ، وط��ل��ب امل��ع��دات ال��الزم��ة لتحقيق 
ذل����ك ، وم�����واد اإلن���ت���اج األول���ي���ة وك����ل ال��دع��م 

املطلوب والالزم للبدء فى تلك املشروعات .
وقال الوزير: إنه سيتم إعداد برنامج تدريب 
فلسطينيني  مدربني  لتدريب   ، شامل  مهنى 
ع��ل��ى أي�����دى م���درب���ني م��ص��ري��ني أك���ف���اء على 
مستوى عال من املهارة ، على تلك الصناعات 
س��وق  يحتاجها  ال��ت��ى  ال��ق��ي��م��ة  ذات  ال��ي��دوي��ة 
ال��ع��م��ل ال��ع��امل��ى ، وال���ذي���ن ب���دوره���م ي��ن��ق��ل��ون 
األمر  ليعود  الشباب  من  غيرهم  إلى  اخلبرة 
الفلسطينى  الشعب  ك��ل  على  ال��ت��ام  بالنفع 
وي��ح��ق��ق آم���ال���ه وط��م��وح��ات��ه ف���ى االس��ت��ق��الل 

االجتماعى واالقتصادى .
وك���������ان ال�������وزي�������ر ق������د رح��������ب ف������ى م��س��ت��ه��ل 
ال��ل��ق��اء ب��أع��ض��اء ال��وف��د ، م��ؤك��دًا أن القضية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ف���ى دم ك���ل ع���رب���ى ، وت��ق��دمي 
الدعم لها هو واجب على كل الشعوب العربية 
، وأن  وم���ؤس���س���ات���ه���ا جت�����اه ش���ع���ب ف��ل��س��ط��ني 
املعاناة التى يتعرض لها عمال فلسطني من 
مقرات  إل��ى  دخولها  أثناء  الغاشم  االحتالل 
أم��ر مرفوض ميس كرامة كل مواطن  العمل 
عربى ، األمر الذى يحتاج تكاتف ووحدة كل 

اجلهود لتوفير الدعم الالزم لهذا الشعب .
من جانبه قدم عماد حمدى األم��ني العام 

ل��الحت��اد ال��ع��رب��ى ، ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر للوزير 
الشعب  ك��ل  ، مهنئًا  االس��ت��ق��ب��ال  ع��ل��ى ح��س��ن 
امل���ص���رى ب���ذك���رى ث�����ورة 30 ي��ون��ي��و امل���ج���ي���دة ، 
الف���ت���ا إل����ى أن����ه ي���ج���رى ح��ال��ي��ا إع������داد ق��اف��ل��ة 
مساعدات كبيرة من االحتاد  العربى ، فضال 
ع��ن دع��م م��ال��ى م��ن احت���اد ال��ب��ت��رول وصناعة 
ال���ب���ت���روك���ي���م���اوي���ات ب���ال���ك���وي���ت ل���دع���م ع��م��ال 
وش��ع��ب ف��ل��س��ط��ني، وم���ن األش���ق���اء ف��ى ال���دول 
العربية من أعضاء االحت��ادات ، وذلك لدعم 
إنتاج  على  العمل  فى  الفلسطينيني  األخ��وة 
القوى  وزي��ر  رعاية  حتت  اليدوية  الصناعات 

العاملة .
وف�����ى ن���ف���س ال���س���ي���اق ق�����دم رئ���ي���س احت����اد 
الكويت  بدولة  الكيماويات  وصناعة  البترول 
الشكر للوزير على حفاوة االستقبال ، مؤكدًا 
أن دع���م ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة أم���ر واج���ب 
على كل عربى خاصة فى تلك الظروف التى 
مي����رون ب��ه��ا ، ول��ط��امل��ا ك��ان��ت ال���دول���ة امل��ص��ري��ة 
سباقة فى مساعدة أشقائها فى جميع الدول 

العربية ومنها فلسطني .
وم���ن ج��ان��ب��ه أث��ن��ى رئ��ي��س ال��ن��ق��اب��ة العامة 
للعاملني بالبتروكيماويات والغاز بغزة  على 
املقترح امل��ق��دم م��ن ال��وزي��ر ، م��ؤك��دًا أن��ه سيتم 
دراسته فى الفترة القادمة ، قائالً : إن رعاية 
الدولة املصرية للقضية الفلسطينية دائم ال 
يتوقف ، مشددا على أن نسب وصهر وحدود 
، ودور مصر كان داعمًا لكل اجلهود  مشتركة 

الفلسطينية فى إعادة إعمار غزة.

مبادرة مصرية- عربية للعمالة الفلسطينية 
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تحويل 13.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة لألردن

تسهيالت لقرار تصويب أوضاع العمالة 
الوافدة حتى 2 سبتمبر المقبل

عبر  ت��ق��ري��ًرا  العاملة،  ال��ق��وى  وزي���ر  وتلقى 
الساعة  م���دار  على  متابعته  إط���ار  يف  املكتب 
العمالة  أح���وال  العمالية  املكاتب  م��ع  يوميا 
فيروس  ان��ت��ش��ار  بعد  العمل  دول  يف  امل��ص��ري��ة 

كورونا املستجد.
وكشف التقرير الصادر من امللحق العمالي 
طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي 
ب��ع��م��ان ع���ن ص�����دور أم����ر م���ن رئ���ي���س مجلس 
ال�����وزراء األردن�����ي ي��ح��ظ��ر إص����دار أي تصريح 
عمل أو جتديد اإلقامة السنوية ألي شخص 
لم يتلق اجلرعة األول��ى من مطعوم كوفيد- 

19 ، أو تخّلف عن موعد اجلرعة الثانية.
ودع�����ا امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي ، ج��م��ي��ع ال��ع��م��ال 
على  األول��ى  اجلرعة  تلقي  بسرعة  املصريني 
األقل، وذلك إلمكانية جتديد تصاريح العمل 
وقوننة  فترة تصويب  املنهية وخاصة يف ظل 

األوضاع احلالية.

كما تلقى الوزير تقريًرا  آخر من املكتب 
أوض�����ح ف��ي��ه امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي  ب��ع��م��ان أن 
ق���رارا بإضافة  وزي���ر العمل األردن����ي أص���در 
ل��ق��رار ت��ص��وي��ب األوض���اع  تسهيالت أخ���رى 
خ����الل ال���ف���ت���رة احل���ال���ي���ة وال���ت���ي ب�����دأت يف 
وذل���ك  س��ب��ت��م��ب��ر 2021   2 وح���ت���ى  ي��ول��ي��و   4
لالستفادة  العمل  أصحاب  على  للتسهيل 
من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير 

األردنية .
السيد  طلعت  العمالى  امللحق  وكشفت 
رئ��ي��س م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي ب��ع��م��ان 
ع��ن أن ق����رار وزي����ر ال��ع��م��ل األردن�����ي يوسف 
ال��ش��م��ال��ي ت��ض��م��ن ال��س��م��اح ل��ل��ع��م��ال غير 
األردن����ي����ني ال��ع��ام��ل��ني ب��ق��ط��اع��ات ال���زراع���ة 
القطاعات  م��ن  أي  إل��ى  االنتقال  واملخابز 
يكون  أن  شريطة  إليها  االنتقال  املسموح 

تصريح العمل ملغيا أو منتهيا.
وغاياتها  املرخصة  للمنشأة  يسمح  كما 
حسب رخصة املهن جتارة التجزئة بإصدار 
تصاريح عمل مبهنة )عامل- عامل حتميل 
وتنزيل( شريطة أن ال تقل مساحة املنشأة 

عن   75 مترا مربعًا.
األردن����ي����ني  غ���ي���ر  ل���ل���ع���م���ال  ي��س��م��ح   كما 
ال����ع����ام����ل����ني يف ق����ط����اع ص����ن����اع����ة األل���ب���س���ة 
املؤهلة  الصناعية  املناطق  يف  واملحاكيات 
واملسجلة لدى هيئة االستثمار ممن انتهى 
أي  إل��ى  باالنتقال  عملهم  تصريح  ألغي  أو 
صاحب عمل داخ��ل القطاع أو أي قطاع أو 
نشاط اقتصادي آخر يسمح باالنتقال إليه 
شريطة إح��ض��ار إخ���الء ط��رف م��ن صاحب 

العمل السابق ملن انتهى تصريح عمله.
السماح  اجلديدة  التسهيالت  وتضمنت 
املياومة احلر  إلى تصريح عمل  باالنتقال 
القطاعات  من  واإلنشائي  الزراعي  بشقيه 
االنتقال  املسموح  االقتصادية  واألنشطة 
ال��ع��ام��ل مشتركا  ي��ك��ون  أن  م��ن��ه��ا ش��ري��ط��ة 
السماح  عن  فضال  االجتماعي،  بالضمان 
ل��ل��ع��م��ال غ���ي���ر األردن�����ي�����ني مم����ن ي��ح��م��ل��ون 
ت����ص����اري����ح ع���م���ل امل����ي����اوم����ة احل������ر ب��ش��ق��ي��ه 

بإلغاء  املفعول  س��اري  واإلنشائي  ال��زراع��ي 
ال��ت��ص��ري��ح ل���دى م��دي��ري��ة ال��ع��م��ل أو مكتب 
ال��ع��م��ل امل��ع��ن��ي دون ال���رج���وع إل���ى ال��ش��رك��ة 
واالن��ت��ق��ال  وال��ت��دري��ب  للتشغيل  ال��وط��ن��ي��ة 
إل����ى ال��ق��ط��اع��ات واألن���ش���ط���ة االق��ت��ص��ادي��ة 

املسموح االنتقال اليها. 
ك���م���ا ي���س���م���ح ل���ل���ع���م���ال غ���ي���ر األردن����ي����ني 
الذكور من اجلنسيات املقيدة وغير املقيدة 
ب��اإلق��ام��ة ب��االن��ت��ق��ال ال���ى ق��ط��اع العاملني 
امل���ن���ازل للعمل يف م��ه��ن��ة ع��ام��ل م��ن��زل- يف 
- ط��اه��ي وحسب  م��ن��زل  ع��ام��ل   ، بستنجي 
الشروط اإلجراءات املعمول بها يف الوزارة .
وي���س���م���ح ل���ع���م���ال امل�����ن�����ازل ال�����ذك�����ور م��ن 
اجلنسيات غير املقيدة باالنتقال الى خارج 
أو  انتهاء  شريطة  باملنازل  العاملني  قطاع 
صاحب  موافقة  دون  العمل  تصريح  إلغاء 
املنزل، كما يسمح بتجديد تصاريح العمل 
ل��ل��ع��م��ال غ���ي���ر األردن�����ي�����ني مم����ن ي��ح��م��ل��ون 
ت����ص����اري����ح ع����م����ل مب����ه����ن م���س���م���وح���ة ومت 
حجبها لدى نفس صاحب العمل على ان 
املسموحة  املهن  من  املمنوحة  املهنة  تكون 

)باستثناء قطاع التعليم واملستشفيات( .
وغاياتها  املرخصة  للمنشأة  يسمح  كما 
ح���س���ب رخ����ص����ة امل����ه����ن م���ك���ات���ب إداري���������ة أو 
التأمني أو الصرافة أو تدقيق احلسابات أو 
املحاماة أو مكاتب هندسية أو االستشارات 
ب����إص����دار ت���ص���ري���ح ع���م���ل مب��ه��ن��ة )ع���ام���ل-
ف��ق��ط، فضال  واح���د  لعامل  ع��ام��ل نظافة( 
وغاياتها  املرخصة  للمنشآت  السماح  عن 
امل��ه��ن جمعية خ��ي��ري��ة، مقر  حسب رخ��ص��ة 
عمل  تصريح  جمعية   بإصدار  أو  جمعية 
مبهنة )عامل- عامل نظافة( لعامل واحد 

فقط.
وغاياتها  املرخصة  للمنشأة   والسماح 
حسب رخصة املهن زراعة وتنسيق احلدائق 
وامل��������زارع وص��ي��ان��ت��ه��ا أو خ���دم���ات ح��دائ��ق 
بإصدار تصريح عمل مبهنة )عامل- عامل 
حتميل وتنزيل( بحد أقصى عاملني اثنني 

فقط.

األردن :
أع���ل���ن وزي������ر ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة، م��ح��م��د 
سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع 
ب��ع��م��ان-األردن،  املصرية  بالسفارة  ل��ل��وزارة 
اس���ت���ط���اع ب��امل��ت��اب��ع��ة ال��ل��ح��ظ��ي��ة واجل���ه���ود 
املسئولني مبؤسسة  واملقابالت مع  املبذولة 
واستكماال  ب����األردن،  االجتماعي  الضمان 
مل��ا مت حت��وي��ل��ه س��اب��ق��ا، مت حت��وي��ل ال��ق��وائ��م 
ال���ض���م���ان  م��س��ت��ح��ق��ات  م����ن   43 و42و   41
االجتماعي لنحو  537 عامل مصري لدى 

املؤسسة غادروا عمان نهائيا. 
وق��ال الوزير : إن املستحقات بلغت  840 
مليون   13 يعادل  ما  ،أى  دوالرًا   581 و  ألفًا 

 ، تقريبا  م��ص��ري��ا  جنيها  و725  أل��ف��ًا  و150 
الشركة  مع  بالتواصل  تباًعا  املكتب  ويقوم 
امل��س��ت��ح��ق��ات  ب���اق���ي  ل��ت��ح��وي��ل  املتخصصة  
رعاية  حت��ت  ب��امل��غ��ادرة،  تقوم  التي  للعمالة 

سفير مصر باألردن شريف كامل.  
امللحق  عبر  بذلك  تقريرا  الوزير  وتلقى 
ال���ع���م���ال���ي ط���ل���ع���ت ال���س���ي���د رئ����ي����س م��ك��ت��ب 
فيه  ناشد    ، ب������األردن  ال��ع��م��ال��ي  ال��ت��م��ث��ي��ل 
امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي جميع امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن 
ل���ه���م م��س��ت��ح��ق��ات ل�����دى امل���ؤس���س���ة ال��ع��ام��ة 
األسماء   م��راج��ع��ة  االج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ض��م��ان 
www.   العاملة القوى  وزارة  علي موقع 

وك����ذل����ك   ،  manpower.gov.eg
امل����ن����ش����ورة ع���ل���ى ص���ف���ح���ة »ال���ف���ي���س ب����وك« 
اخلاصة بالسفارة املصرية ب��األردن ، وذلك 
إذا كان  ، ويف ح��ال  لالستعالم عن االسماء 
امل��س��ت��ف��ي��د س��رع��ة  ، على   االس�����م م����وج����ودأً 
ال���ت���وج���ه إل����ى أق�����رب ف����رع ل��ب��ن��ك ال��ق��اه��رة 

لصرف املستحقات فورا .
أن��ه سوف  ب���األردن  وأك��د امللحق العمالي 
باقي  إلرس����ال  والتجهيز  بالتنسيق  ي��ق��وم 
تدقيقها  ف���ور  ت��ب��اع��ا  ملستحقيها  ال��دف��ع��ات 
املستحقني  املواطنني  حقوق  على  حفاظا 

لهذه الدفعات.

حظر إصدار تصريح عمل أو تجديد 
اإلقامة السنوية لمن لم يتلق الجرعة 

األولى من مطعوم )كوفيد- 19(
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التمثيل  العاملة، جناح مكتب   أعلن محمد سلعفان، وزير القوى 
املصرية  العامة  بالقنصلية  العاملة،  ال��ق��وى  ل���وزارة  التابع  العمالي 
على  احل��ص��ول  يف  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية  باململكة  ال��ري��اض  بالعاصمة 
ري��اال  و29  ألفا   595 وبلغت   ، باململكة  ت��ويف  مصري  ورث��ة  مستحقات 
سعوديا ، ، أي ما يعادل 2 مليون و 487 ألفا و122 جنيها مصريا تقريبا.
وكلف الوزير املكتب مبتابعة مستحقات املرحوم »هيثم م.م.أ«، الذى 
وافته املنية وهو على رأس العمل ، وذلك يف إطار احلفاظ على حقوق 
العمالة املصرية يف اخلارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها 

وحل مشاكلهم أوال بأول.
وق���ال امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي أح��م��د رج��ائ��ي: إن امل��ك��ت��ب خ��اط��ب الشركة 
وإرسالها  املالية  مستحقاته  لتحصيل  املتوفى  بها  يعمل  ك��ان  التي 
إلى ورثته  يف مصر ، حيث كان يعمل مراقب خطوط النفط بإحدى 
حساب  إل��ى  ري��اال  بتحويل  79029  الشركة  وقامت   ، البترول  شركات 

السفارة املصرية بالرياض والتى قامت  بدورها بتحويلها إلى 
ورثته مبصر.

وأوض�����ح امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي أن ال���وف���اة ك��ان��ت 
م��ت��اب��ع��ة تعويض  ن��ت��ي��ج��ة إص���اب���ة ع��م��ل، فتم  
إصابة العمل لدى شركة التأمني والتى قامت 

بتحويل مبلغ التأمني إلى حساب الشركة التى 
بالشركة  االت��ص��ال  م��ع��اودة  فتم  بها  يعمل  ك��ان 

ل��ت��ح��وي��ل م��ب��ل��غ ال��ت��أم��ني إل���ى ح��س��اب ال��س��ف��ارة 
امل���ص���ري���ة ب���ال���ري���اض وب���ال���ف���ع���ل ق���ام���ت ال��ش��رك��ة 
بتحويل مبلغ التأمني  516 ألف ريال إلى حساب 

ورث����ة ال��ع��ام��ل��ني امل��ص��ري��ني امل��ت��وف��ني، ومت حتويل 
املبلغ إل��ى ورث���ة ال��ع��ام��ل يف م��ص��ر، وب��ذل��ك  يصبح 
إجمالي ما مت حتويله لورثة العامل 595 ألفا و29 

، ، أي ما يعادل 2 مليون و487 ألفا  ري��االت سعوديا 
و122 جنيها. مصريا تقريبا .

.. و123 ألف جنيه 
مستحقات مصريين 

ك��م��ا جن���ح امل��ك��ت��ب يف احل���ص���ول ع��ل��ى م��س��ت��ح��ق��ات 
ري��اال سعوديًا،  و  617  ألفًا  بلغت 29  مواطنني مصريني، 

أي ما يعادل 123 ألفا و 799 جنيها.

وك�����ان ال����وزي����ر ق���د ك��ل��ف امل��ك��ت��ب مب��ت��اب��ع��ة م��س��ت��ح��ق��ات امل��واط��ن��ني 
»ص���������������الح.أ.أر« وي���ع���م���ل ع����ام����ل  ل������دى م���ؤس���س���ة مل�����ع�����دات ال���س���الم���ة، 
و«السيد.ح.ح.ع » يعمل بأحد مطاعم الرياض، وذلك يف إطار احلفاظ 
على حقوق العمالة املصرية يف اخلارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة 

مستحقاتها وحل مشاكلهم أوال بأول.
وقال امللحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي 
ال��ت��ي يعمل بها »ص�����الح.ا.ار«  امل��ؤس��س��ة  ب��ال��ري��اض، إن املكتب خ��اط��ب 
التسوية  رف��ض��ت  ال��ش��رك��ة  أن  إال  ودي����ًا،  امل��ال��ي��ة  مستحقاته  لتحصيل 
 ، الشركة  امل��واط��ن لتحريك دع��وى عمالية ضد  ، فتم توجيه  ال��ودي��ة 
ري��اال   18472 مبلغ   فى   امل��واط��ن  بأحقية  العمالية  املحكمة  وقضت 
إقامة  بانتهاء  ونظرًا   ، الراجحي  الصرف  على مصرف  أمر  مبوجب 
إل��ى مكتب عمل  املواطن فقد مت إص��دار خطاب خ��روج نهائي موجه 
الرياض لتمكني املواطن من احلصول على تأشيرة خروج 
ن��ه��ائ��ي وال���ع���ودة إل���ى أرض ال���وط���ن ، وأص���در 
املوافقة وغادر املواطن اململكة  املكتب 

عائدا إلى أرض الوطن.
ك����م����ا  جن������ح امل����ك����ت����ب يف حت��ص��ي��ل 
حيث  ح.ح.ع«  »ال��س��ي��د  مستحقات 
ك��������ان ي����ع����م����ل ب�����أح�����د م���ط���اع���م 
املطعم  مخاطبة  ومت  ال��ري��اض 
لتحصيل مستحقاته املالية وديًا، 
إال أن صاحب املطعم  رفض التسوية 
الودية ، فتم توجيه املواطن لتحريك 
دع�����وى ع��م��ال��ي��ة ض���د ال���ش���رك���ة، وق��ض��ت 
املحكمة العمالية بأحقية املواطن يف مبلغ 
، ومت ص��رف شيك املستحقات  ري��اال   11145
إقامة  النتهاء  ون��ظ��رًا  الراجحي،  مصرف  من 
امل���واط���ن ف��ق��د مت إص����دار خ��ط��اب خ����روج نهائي 
املواطن  لتمكني  القريات  عمل  مكتب  إل��ى  موجه 
من احلصول على تأشيرة خروج نهائي والعودة إلى 

أرض الوطن .
وق�����دم امل���واط���ن���ني امل��ص��ري��ني ال��ش��ك��ر ل���وزي���ر ال��ق��وى 
العاملة محمد سعفان علي االستجابة السريعة من 
رعايته  على  بالرياض  العمالي  التمثيل  مكتب  قبل 

للعاملني املصريني داخل مصر وخارجها.

.. وتمدد صالحية اإلقامات للوافدين بالخارج 
وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة دون مقابل

الرياض:

كما تلقى الوزير تقريًرا من املكتب كشف فيه عن متديد 
صالحية اإلقامات للوافدين املوجودين خارج اململكة، فضال 
عن تأشيرات ال��زي��ارة، واخل��روج وال��ع��ودة، وذل��ك آلًيا من دون 

رسوم أو مقابل مالي حتى 31 أغسطس 2021.
وأوض�����ح امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ى أح��م��د رج���ائ���ي، رئ��ي��س مكتب 
إن��ف��اًذا  ج��اء  التمديد  ه��ذا  أن  ب��ال��ري��اض:  العمالي  التمثيل 
ل��ت��وج��ي��ه��ات خ����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك س��ل��م��ان بن 
املديرية  وب��دأت   ، املالية  وزي��ر  عبدالعزيز آل سعود، وأص��دره 
العامة للجوازات يف تنفيذه يف إطار اجلهود املتواصلة التي 
وتبعات اجلائحة  آثار  للتعامل مع  اململكة  تتخذها حكومة 
ال��ع��امل��ي��ة )ك��وف��ي��د - 19(، وض���م���ن اإلج��������راءات االح���ت���رازي���ة 

والتدابير الوقائية التي تضمن سالمة املواطنني واملقيمني 
االقتصادية  اآلث���ار  م��ن  التخفيف  يف  وتسهم   - اهلل  ب���إذن   -

واملالية.
 وأوض���ح امللحق العمالي ب��ال��ري��اض، أن اجل���وازات أش��ارت 
املعلومات  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  آل��ًي��ا  التمديد سيتم  أن  إل��ي 
اجل���وازات،  إدارات  مقار  مراجعة  إل��ى  احل��اج��ة  دون  الوطني 
وذلك بتمديد صالحية اإلقامات وتأشيرات اخلروج والعودة 
ال��زي��ارة  ت��أش��ي��رات  امل��وج��ودي��ن، ومت��دي��د صالحية  للمقيمني 
للزائرين املوجودين خارج اململكة من الدول التي يتم تعليق 
إلى  القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون 
تاريخ   23 / 1 / 1443 هجرية املوافق 31 / 8 / 2021 ميالدية.
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا 
عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة 
امل��ص��ري��ة ب���ي���روت- ل��ب��ن��ان، يف إط����ار م��ت��اب��ع��ت��ه أح���وال 
ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة يف دول ال��ع��م��ل، وذل���ك م��ن خ��الل 
العمالي  التمثيل  مبكاتب  املنشأة  العمليات  غ��رف��ة 
الدعم  وت��ق��دمي  استفسارات،  أى  على  للرد  ب��اخل��ارج 
وامل��س��اع��دة لهم ف��ى أى وق��ت خاصة ف��ى تلك الفترة 
احلرجة بعد انتشار فيروس »كورونا« حلفظ حقوق 
من  تتأثر  قد  والتى  العمل،  بدولة  املصرية  العمالة 
بعض اإلجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا 

اخلصوص.
امللحق  عبر  ال��وزي��ر  تلقاه  ال���ذي  التقرير  وأوض���ح 
ال��ع��م��ال��ى ب��ب��ي��روت ش��ري��ن س��ي��د ع��ب��د اجل�����واد رئ��ي��س 
مكتب التمثيل العمالى يشير إلي أن  املديرية العامة 
لألمن العام اللبناني عدلت من تاريخ مغادرة الرعايا 
العرب واألجانب املخالفني لنظام اإلقامة الراغبني 
وضعه  تسوية  لالستحصال  على  لبنان  م��غ��ادرة  يف 
ل��ل��م��غ��ادرة ل���دى امل���رك���ز اإلق��ل��ي��م��ي امل��خ��ت��ص ليصبح 
الرابعة فجرا بدال من  الساعة  15 أغسطس  بتاريخ 

التاريخ  السابق حتديده.

ال��ع��ام��ل��ة، جن���اح م��ك��ت��ب التمثيل  ال��ق��وى  أعلن  م��ح��م��د س��ع��ف��ان وزي����ر 
باململكة  ب��ج��دة  امل��ص��ري��ة  ال��ع��ام��ة  بالقنصلية  ل���ل���وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ع��م��ال��ى 
العربية السعودية، يف تسوية مشكلة عامل مصري وديا، وبلغت إجمالي 
مستحقاته 23 ألفًا و168 رياال سعوديًا أي ما يوازي 96 ألفًا و 842 جنيها 

مصريا تقريبا.
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة مبتابعة مستحقات 
عامل مصري  لدى صاحب العمل، يف إطار احلفاظ على حقوق العمالة 

املصرية يف اخلارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
ال��رازق رئيس مكتب التمثيل  وبتوجيه من امللحق العمالى وليد عبد 
بالتفاوض  محمود  احلليم  عبد  العمالى  امللحق  ق��ام  ب��ج��دة،  العمالى 
وديا مع شركة املشارف العربية بجدة للحصول على مستحقات املواطن 
امل��ص��ري البالغة 23 أل��ف��ًا و168 ري��اال س��ع��ودي��ًا، وجن��ح يف احل��ص��ول عليها 
وبلغت ما ي��وازي96 ألفًا و 842 جنيها مصريا تقريبا ، فضال عن تأشيرة 

خروج نهائي عن طريق مكتب عمل جدة.

املصرية  بالقنصلية  ل��ل��وزارة  ال��ت��اب��ع  العمالي  التمثيل  مكتب   أعلن 
بجدة باململكة العربية السعودية، توفير 20  فرصة عمل عن طريق نقل 
امل��ب��ادالت  صناعة  م��ج��ال  يف  وتعمل  للصناعات  ال��ت��اج  ب��ش��رك��ات  الكفالة 
احلرارية  باململكة بجدة براتب يتراوح ما بني 1500 إلى 2500 ريال ومزايا 

أخرى .
مكتب  عبر  بذلك  تقريرا  سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي��ر   تلقى 
التمثيل العمالي بجدة يف إطار اجلهود املبذولة من أجل تسويق العمالة 
املصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل 

الكفالة علي شركات أخرى. 
التمثيل  مكتب  رئيس  عبدالرازق  وليد  العمالي  امللحق  من  وبتوجيه 
ال��ع��م��ال��ي ب��ج��دة، ت��ف��اوض امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي ع��ب��داحل��ل��ي��م م��ح��م��ود لبيب 
امل��ب��ادالت  ال��ت��اج للصناعات وال��ت��ي تعمل يف م��ج��ال ص��ن��اع��ة  م��ع ش��رك��ات 
علي  ف��رص   10 منها  عمل  ف��رص��ة   20 بتوفير  ب��ج��دة،  احل��راري��ة  باململكة 
مهنة عامل ، وأخري علي مهنة فني للعمل يف املصنع باملدينة الصناعية 

الثانية.
وأوضح امللحق العمالي عبداحلليم محمود أن مميزات الوظيفة راتب 
، والفني من 2000 إلي 2500 ريال ب،  شهري للعامل 1500 ريال سعودي 
وإجازة أسبوعية ، و8 ساعات عمل يومية ، وحتديد احلوافز بعد املقابلة 

الشخصية، بجانب توفير سكن واستقرار وظيفي .
وللتواصل وارسال السيرة الذاتية  اجلوال:  00966546084436ولالميي

.  k.alsmari@alkwaim.com.sa :ل

تحصيل 96 ألف جنيه
 مستحقات عامل مصري 

توفير فرص عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة
 آخر موعد لتسوية وضع 

المغادرين المخالفين لنظام 
اإلقامة 15 أغسطس الجاري

جدة :

لبنان :
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إنشاء محكمة المطالبات العمالية البسيطة

إجراءات احترازية جديدة لدخول
 أبوظبي للحد من انتشار )كوفيد-19(

ت��ل��ق��ى وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان، 
تقريًرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة 
ب��ال��س��ف��ارة امل��ص��ري��ة ب��أب��وظ��ب��ي ب���دول���ة اإلم�����ارات 
العربية املتحدة يف إطار متابعته أحوال العمالة 
املصرية يف دول العمل من خالل غرفة العمليات 
للرد  ب��اخل��ارج  العمالي  التمثيل  مبكاتب  املنشأة 
واملساعدة  ال��دع��م  وت��ق��دمي  استفسارات،  أي  على 

لهم يف أي وقت.
الوزير من مكتب  تلقاه  ال��ذي  التقرير  وكشف 
محكمة  إن��ش��اء  ع��ن  بأبوظبي  العمالي  التمثيل 
املطالبة  ودع��اوى  البسيطة،  املطالبات  العمالية 
أل��ف دره��م،  ال��ت��ي تقل قيمتها ع��ن 500  ب��األج��ور 
وتصدر قراراتها النهائية يف جلسة واحدة، وذلك 
ال��ث��ق��ة يف  ال��ن��اج��زة، وت��رس��ي��خ  ال��ع��دال��ة  لتحقيق 
املكانة  تعزيز  يف  يسهم  مب��ا  القضائية  املنظومة 

التنافسية إلمارة أبوظبي .
رئيس  ش��اه��ني،  حنان  العمالى  امللحق  وق��ال��ت 
م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي ب��أب��وظ��ب��ي: إن سمو 
ال��ش��ي��خ م��ن��ص��ور ب��ن زاي���د آل ن��ه��ي��ان، ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر ش��ؤون الرئاسة رئيس دائرة 
القضاء يف أبوظبي، أصدر  قرارًا بإنشاء محكمة 
انطالقًا من األولوية  البسيطة، وذلك  املطالبات 
االستراتيجية لدائرة القضاء يف حتقيق العدالة 
القضائية  املنظومة  يف  الثقة  وترسيخ  الناجزة، 
مب���ا ي��س��ه��م يف ت��ع��زي��ز امل��ك��ان��ة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة إلم���ارة 

أبوظبي .
وأكد وكيل دائرة القضاء يف أبوظبي املستشار 
يوسف سعيد العبري، حرص القيادة احلكيمة يف 
بنية حتتية تشريعية  إيجاد  اإلم���ارات على  دول��ة 
والسيما  التقاضي،  إج���راءات  لتنظيم  وقضائية 

الدعاوى البسيطة من حيث قيمة املطالبة،
م��ش��ي��را إل����ي أن ال����ق����رار ج����اء ل��ت��ق��ل��ي��ص ع��دد 
الفترات  تقليل  إل��ى  املتخذة، وص��والً  اإلج���راءات 
الزمنية اخلاصة بالفصل فيها، مقارنة بإجراءات 
ال��ت��ق��اض��ي ال���ع���ادي���ة، ومب���ا ي��ت��ن��اس��ب م���ع امل��ع��اي��ي��ر 

الدولية للتنافسية العاملية.
وأكد العبري بأن قرار إنشاء محكمة املطالبات 
ال��ب��س��ي��ط��ة، ي��ض��م��ن س��رع��ة ال��ف��ص��ل يف ال��دع��اوى 
م��ع ح��ف��ظ ح��ق��وق ج��م��ي��ع األط������راف، إذ تختص 
والتجارية  املدنية  املنازعات  بالفصل يف  املحكمة 
تقل  ال��ت��ي  ب��األج��ور  املطالبة  ودع����اوى  والعمالية 
ق��رارات��ه��ا  وت���ص���در  دره�����م،  أل���ف   500 ع���ن  قيمتها 

النهائية يف جلسة واحدة.
وحدد قرار إنشاء املحكمة آلية لضمان تسريع 
عملية حتضير الدعوى، وذلك خالل 15 يومًا من 
فقط  مماثلة،  مل��دة  للتمديد  قابلة  القيد،  تاريخ 
بقرار من القاضي املشرف، على أن يصدر القرار 
املنهي للخصومة يف جلسة واحدة تودع أسبابه يف 

اجللسة ذاتها.
اإلج���راءات  م��ن  ال��ق��رار، مجموعة  كما تضمن 
التي تكفل إجناز القضية يف فترة زمنية قياسية، 
ع���ن ط���ري���ق اب���ت���ك���ار ح���ل���ول اس��ت��ب��اق��ي��ة ق��ب��ل قيد 
ال���دع���وى، ك��ح��ال��ة وج���وب امل��دع��ي يف ح���ال تقدمي 
ط��ل��ب ي��س��ت��دع��ي رأي خ��ب��ي��ر ف��ن��ي م��ت��خ��ص��ص أن 
املطالبة  قيمة  من   %3 بنسبة  اخلبرة  أمانة  ي��ودع 
على أال تقل ع��ن 2000 دره��م م��ع وج��وب حتديد 
جلسة التحضير خالل ثالثة أيام من تاريخ ورود 
ال��ت��ق��ري��ر، ف��ض��الً ع��ن إم��ك��ان��ي��ة أخ���ذ رأي اخلبير 

شفاهة خالل جلسة املحاكمة.
ويف م��ا يتعلق ب���إج���راءات ال��ط��ع��ن، ف��ق��د أج��از 
امل��ن��ه��ي��ة للخصومة،  ال���ق���رارات  ال���ق���رار اس��ت��ئ��ن��اف 
أل��ف دره��م، وذلك  والتي جت��اوز قيمتها مبلغ 50 
إي��داع  تاريخ صدورها بشرط  يومًا من  خ��الل 15 
م��ب��ل��غ ت��أم��ني ث��اب��ت م���ق���داره 1000 دره����م ع��ن كل 
اس���ت���ئ���ن���اف، ي�����رد إل�����ى امل���س���ت���أن���ف يف ح�����ال ق��ب��ول 
منعقدة  الطعن  يف  املحكمة  وتفصل  استئنافه، 
يف غ��رف��ة م���ش���ورة خ���الل خ��م��س��ة أي����ام ع��م��ل على 
األكثر من تاريخ القيد، ويف جميع األحوال تكون 
قابلة  باتة غير  االستئناف  الصادرة يف  ال��ق��رارات 

للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
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، تقريًرا من املكتب  كما تلقى  الوزير 
ك��ش��ف  فيه أن��ه ق��د اع��ت��م��دت جلنة إدارة 
الطوارئ واألزمات والكوارث الناجمة عن 
جائحة كورونا يف إمارة أبوظبي  إجراءات 
محّدثة لدخول اإلمارة، يف إطار اجلهود  
انتشار  من  للحد  االحترازية  والتدابير 
متحورات فيروس )كوفيد-19 ( ولضمان 

استمرارية الفحوصات.
وقالت امللحق العمالى حنان شاهني: 
إن ال��ل��ج��ن��ة اع��ت��م��دت ال��س��م��اح ب��دخ��ول 
اإلمارة خالل 48 ساعة من تلقي نتيجة 
 ،/PCR/ األن��ف سلبية لفحص مسحة 
وخ�������الل 24 س����اع����ة م����ن ت���ل���ق���ي ن��ت��ي��ج��ة 
على  وي��ت��ع��ني   ،/DPI/ لفحص  سلبية 
األشخاص الذين دخلوا اإلمارة بفحص 
/PCR/ إجراء فحص /PCR/ يف اليوم 
ال���راب���ع م���ن ال���دخ���ول يف ح����ال اإلق���ام���ة 
باإلضافة  أك��ث��ر،  أو  متتالية  أي���ام   4 مل��دة 
ال��ث��ام��ن  ال���ي���وم  ف��ح��ص /PCR/ يف  إل���ى 
أيام  من الدخول يف حال اإلقامة ملدة 8 

متتالية أو أكثر.
كما تضمنت اإلجراءات أن يتعني على 
األشخاص الذين دخلوا اإلمارة بفحص 
/DPI/ إجراء فحص /PCR/ يف اليوم 
الثالث من الدخول يف حال اإلقامة ملدة 
48 ساعة أو أكثر، باإلضافة إلى فحص /

PCR/ يف اليوم السابع من الدخول يف 
حال اإلقامة ملدة 7 أيام متتالية أو أكثر.

 وأكدت اللجنة أنه ال ميكن استخدام 
ف��ح��ص /DPI/ ل��دخ��ول أب��وظ��ب��ي مل��رات 
م��ت��ت��ال��ي��ة، م��ش��ي��رة إل����ي أن اإلج�������راءات 
واملقيمني  املواطنني  جميع  على  تطبق 
املطعمني وسيتم فرض  وغير  املطعمني 
غ��رام��ات على م��ن يتخلفون ع��ن إج��راء 

الفحوصات الالزمة.

اإلمارات :

 تلقى وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان، 
تقريًرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة 
ب��ال��س��ف��ارة امل��ص��ري��ة ب��أب��و ظ��ب��ي ب���دول���ة اإلم�����ارات 
ف���ى إط����ار م��ت��اب��ع��ت��ه أح�����وال ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة يف 
دول ال��ع��م��ل م��ن خ���الل غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ن��ش��أة 
أي  على  للرد  باخلارج  العمالي  التمثيل  مبكاتب 
استفسارات، وتقدمي الدعم واملساعدة لهم يف أي 

وقت.
الرسمي  امل��ت��ح��دث  ال��دي��ن  وأوض���ح هيثم سعد 
وامل��س��ت��ش��ار اإلع��الم��ي ل����وزارة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة، أن 
التمثيل  مكتب  م��ن  ال��وزي��ر  تلقاه  ال���ذي  التقرير 
العمالي بأبوظبي يشير إلي أن الهيئة االحتادية 
ل��ل��ه��وي��ة واجل��ن��س��ي��ة ت��وف��ر ت��ص��اري��ح إق��ام��ة العمل 
الذكية عبر موقعها  االفتراضي، ضمن خدماتها 

اإللكتروني. 
 وق�����ال�����ت امل����ل����ح����ق ال����ع����م����ال����ى ح����ن����ان ش���اه���ني 

رئ��ي��س م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي ب��أب��وظ��ب��ي: إن 
أن  أف����ادت  واجل��ن��س��ي��ة،  للهوية  االحت���ادي���ة  الهيئة 
العمل  إقامة  تصريح  استحداث  ال���وزراء  مجلس 
االفتراضي، حيث ميكن ألي موظف يف أي مكان 
يف العالم اإلقامة يف دولة اإلمارات ملمارسة عمله 
عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة يف الدولة 

عبر هذا النوع من اإلقامة.
وذك����رت ال��ب��واب��ة ال��رس��م��ي��ة حل��ك��وم��ة اإلم����ارات، 
أن ت��ص��ري��ح إق��ام��ة ال��ع��م��ل االف��ت��راض��ي ه��و األول 
من  األجنبي  كن  ميمُ وال��ذي  املنطقة،  يف  نوعه  من 
دخول دولة اإلم��ارات بكفالته الشخصية والبقاء 
فيها ملدة سنة وممارسة وظيفته االفتراضية وفق 

الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.
اإلق��ام��ة اجلديدة  إص��دار تصريح  أن  واعتبرت 
يتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب املهارات 
»برنامج  اإلم����ارات،  إل��ى  لالنتقال  األع��م��ال  ورواد 

العمل االفتراضي« الذي أطلقته إمارة دبي  يتيح 
الفرصة أمام املهنيني األجانب الذين يعملون عن 
عد، لإلقامة يف اإلم��ارة، مع االستمرار يف القيام  بمُ
إليها  ينتمون  ال��ت��ي  ال��ش��رك��ات  م��ع  مب��ه��ام عملهم 

وتقع مقرها خارج الدولة.
وال��ب��رن��ام��ج، ال���ذي ت��ص��ل م��دت��ه إل���ى ع���ام كامل 
ق��اب��ل للتجديد ب��ن��اء ع��ل��ى ت��ق��دمي ط��ل��ب ج��دي��د، 
دوالرًا  ال��س��ن��وي 287  ال��ب��رن��ام��ج  ه���ذا  كلفة  وت��ب��ل��غ 
أمريكًا، باإلضافة إلى تأمني صحي ساري املفعول 

يف دولة اإلمارات ورسوم الطلب لكل شخص.
كل  استخدام  لألشخاص  البرنامج  يتيح  كما 
اخلدمات املتعلقة باإلقامة والعمل يف دبي، والتي 
االت��ص��االت،  امل��ث��ال ال احل��ص��ر  تشمل على سبيل 
وغيرها،  والتعليم،  امل��ص��رف��ي��ة،  احل��س��اب��ات  وف��ت��ح 
وذلك مبا ميّكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية 

يف مدينة تستضيف أكثر من 200 جنسية.

تلقاها مكتب التمثيل العمالي .. اإلمارات :
 توفير تصاريح إقامة العمل االفتراضي إلكترونيًا
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وزير القوي العاملة يتابع صرف معاش ورثة مصرى 

.. ويتابع صرف معاش زوجتين توفي زوجيهما 

التمثيل  ملكتب  تعليمات   ، العاملة  القوى  وزي��ر  أص��در 
العمالي  مبيالنو ببحث طلب أسرة املواطن »و.م.ح« من 
املقيمني مبحافظة أسيوط، ملساعدته يف احلصول على 
معاش والده الذي كان يعمل بإيطاليا وتويف 14 ديسمبر 

2019، وذلك لدى هيئة التأمينات واملعاشات اإليطالية.
وت��ل��ق��ى  ال��وزي��ر ت��ق��ري��را م��ن امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي مبيالنو 
الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي 
مبيالنو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات 
والضمان االجتماعى »األنبس«، أفادت أن العامل املتوفى 
امل���ت���ويف ك����ان م��ن��ت��ظ��م��ا يف س�����داد األق����س����اط ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة، 

وبالتالي تستحق ورثته املعاش.
 وقد قام املكتب بتوجيهات من السفير إيهاب أبو سريع 
ال��ع��رب��ي��ة مب��ي��الن��و إيطاليا  ع���ام ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر  قنصل 
ب��ال��ت��واص��ل م��ع ورث����ة امل��ت��ويف ومت إرش���اده���م إل���ى األوراق 

املطلوبة ملساعدتهم يف صرف املعاش املقرر قانونا.

 إيطاليا :

أن  سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزي��ر  أعلن 
القوى  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  العمالى  التمثيل  مكتب 
العاملة بالقنصلية املصرية مبيالنو- إيطاليا ، 
املصرى  للعامل  أمانة  إيصال  استرداد  فى  جنح 
أبراهيم   « العمل   لصاحب  وقعه  .ع.أ«  ،  »أمي��ن 

.خ«  استغالالً حلاجة العامل للعمل .
وكان  الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي 
مب��ي��الن��و ب��إي��ط��ال��ي��ا ب��ع��ق��د ل���ق���اءات م��ع اجل��ال��ي��ة 
وحل  معهم  وال��ت��واص��ل  العمل  مب��واق��ع  املصرية 
، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى  مشاكلهم 
للملحق  اتضح  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  ، وخ��الل  العمل 
ال��ع��م��ال��ى ع���زت ع���م���ران رئ��ي��س م��ك��ت��ب التمثيل 
ال��ع��م��ال��ي مب��ي��الن��و أن ال���ع���ام���ل امل���ص���ري »أمي���ن 
م���ع ص��اح��ب  م��ش��ك��ل��ة  ل��دي��ه  ال���ق���اه���رة  .ع.أ«  من 
العمل املصري« إبراهيم .خ« من أسيوط، تتمثل 
فى توقيعه على إيصال أمانة  علي بياض نظرا 

حلاجته للعمل. 
العمالي مبيالنو  التمثيل  رئيس مكتب  وق��ام 
على الفور بالتواصل مع طريف املشكلة والتأكيد 
ع��ل��ي ص��اح��ب ال��ع��م��ل أن ه���ذا اإلج�����راء مخالف 
ل��ل��ق��ان��ون وي��ع��ت��ب��ر أس��ل��وب اب���ت���زاز ل��ل��ع��ام��ل وغير 
إيطاليا  أو  به س��واء كان مبصر  التعامل  مقبول 
وسلم  استجاب  وبالفعل   ، معه  التفاوض  ومت   ،
وصل األمانة ملكتب التمثيل العمالى الذى قام 
بدوره بتسليمه للمواطن الذى تأكد من توقيعه.

.ع.أ«   بتوجيه  امل��ص��ري«أمي��ن  امل���واط���ن  وق���ام 
الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على 
والسفير  ع��م��ران،  ع��زت  العمالى  امللحق  ج��ه��ود 

إيهاب أبو سريع القنصل العام مبيالنو.
وتناشد وزارة القوى العاملة من خالل مكتب 
التمثيل العمالى مبيالنو العمال بعدم التوقيع 
ع��ل��ى إي���ص���االت أم���ان���ة أو ش��ي��ك��ات ع��ل��ى ب��ي��اض، 
م��وض��ح��ة أن ذل���ك ي��ض��ع��ف م���ن م��وق��ف ال��ع��ام��ل 
ال���ت���ف���اوض���ي ع��ن��د ح�����دوث م��ش��ك��ل��ة م���ع ص��اح��ب 

العمل .

استرداد إيصال أمانة 
وقعه عامل مصرى 

استغالاًل لحاجته للعمل

كما أصدر الوزير تعليمات للمكتب ببحث 
وامل��ن��وف��ي��ة  ب��ال��ق��اه��رة  أس��رت��ني تقيمان   ط��ل��ب 
ال��ل��ذي��ن  مل��ع��رف��ة حقهما يف م��ع��اش زوج��ي��ه��م��ا 
ك���ان���ا ي��ع��م��الن ب��إي��ط��ال��ي��ا وت���وف���ي���ا، وذل�����ك فى 
املصرية  العمالة  حقوق  على  احل��ف��اظ  إط��ار 
ف���ى اخل�����ارج وح��م��اي��ت��ه��ا وص��ي��ان��ت��ه��ا وم��ت��اب��ع��ة 

مستحقاتها وحل مشاكلها أوال بأول.
ال��وزي��ر  من  وأوض���ح التقرير ال��ذي تلقاها 
، وأشار  العمالى مبيالنو عزت عمران  امللحق 
ف��ي��ه إل���ى أن امل��واط��ن��ت��ني »ج���ي���ه���ان.س.ن« من 

ال��ق��اه��رة و«ران���������دا.أ.ز« م���ن امل��ن��وف��ي��ة يطلبان 
م���ع���رف���ة ه����ل ي���ح���ق ل��ه��م��ا م���ع���اش م����ن ع��دم��ه 
وك��ان��ا يعمالن   ال��ل��ذي��ن  توفيا  زوج��ي��ه��م��ا  ع��ن 
ب��إي��ط��ال��ي��ا، ح��ي��ث ت����ويف زوج »ج���ي���ه���ان« »ع��ب��د 

العزيز .ع.ن« وزوج »راندا« »أ.ع.س«.
 وق�����ال  رئ���ي���س م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي 
مب��ي��الن��و : إن����ه ع��ل��ي ال���ف���ور ت���وج���ه إل����ي هيئة 
»األن��ب��س«  االج��ت��م��اع��ي  وال��ض��م��ان  التأمينات 
وبحث ملف العاملني وكانت نتيجة البحث أن 
زوجيهما لم يكونا ملتزمني بسداد األقساط 

التأمينية خصوصا يف آخر 5 سنوات السابقة 
بل  معاش  ال��ورث��ة  يستحق  ال  ولذلك  للوفاة، 

يستحقان مكافأة تدفع ملرة واحدة .  
وق�����د ت����واص����ل م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ى 
مب��ي��الن��و م��ع األس��رت��ني ، وإب��الغ��ه��م��ا بنتيجة 
البحث ، وكذلك باملستندات املطلوبة لصرف 

املكافأة فورا .
ك��م��ا مت إب�����الغ ال��س��ف��ي��ر إي���ه���اب أب����و س��ري��ع 
التي  اإلج���راءات  بكل  مبيالنو  العام  القنصل 

متت بناء على توجيهاته .
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تحولت أموك خالل العام املاىل 2020 
/2021 إىل تحقيق أرباح صافية بعد 

الضريبة تبلغ 413 مليون جنيه مقابل 
تحقيق صافى خسائر بعد الضريبة 
قدرها 477 مليون جنيه خالل العام 
املاىل املاضى 2019 /2020 أى بنسبة 

تطور إيجابى قدره %187
حققت الشركة زيادة فى مبيعاتها 
قدرها 1.213 مليار جنيه أى بنسبة 

زيادة قدرها 14% باملقارنة بالعام املاىل 
املاضى 2020/2019

علما بأن مجمل الربح زاد بمقدار 
346% حيث تحولت الشركة من 

تحقيق مجمل خسائر قدره 402 مليون 
جنيه خالل عام 2019 /2020 إىل مجمل 
ربح قدره حواىل 989 مليون جنيه للعام 

املاىل الحاىل 2020 /2021 أما بالنسبة 
للقوائم املستقلة فقد أظهرت نتائج 

األعمال غري املدققة تحقيق صافى ربح 
بعد الضريبة 399.5 مليون جنيه للعام 

املاىل الحاىل 2021/2020 مقابل صافى 
خسارة قدرها 488.3 مليون جنيه 

للعام املاىل السابق 2020/2019 كذلك 
أظهرت القوائم املستقلة غري املدققة 
تحقيق مجمل ربح قدره 810 ماليني 
جنيه للعام املاىل الحاىل 2021/2020 

مقابل مجمل خسائر قدرها 553.1 

مليون جنيه للعام املاىل السابق 

 2021/2019

ويرجع التطور اإليجابى املحقق فى 

نتائج األعمال غري املدققة املستقلة 

واملجمعة للعام 2021/2020 إىل عدة 

عوامل من أهمها :

استمرار التعاون املثمر مع الهيئة 

املصرية العامة للبرتول فى تصدير 

املنتجات وخاصة مازوت الخلط

فضال عن التفعيل املستمر واملتنامى 

فى تحقيق التكامل مع الشركات 

الشقيقة فى قطاع البرتول والذى نتج 

عنه استحداث طرق خلط جديدة كان 

لها التأثري اإليجابى فى خفض تكلفة 

التغذية باإلضافة إىل استمرار األسعار 

املرتفعة للمنتجات البرتولية فضال عن 

زيادة الطلب على منتجات الشركة 

خاصة من الزيوت والشموع .

موضوع تسجيلى

شركة أالسكندرية للزيوت المعدنية  أموك
ملخص نتائج أعمال أموك السنوية غير المدققة للعام المالى 2020 /2021
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فى إطار إهتمام المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية بتطوير وتحديث معامل التكرير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة 
للمعامل. نجحت شركة اإلسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات أنربك فى تحقيق الخطة اإلنتاجية لهذا العام تنفيذًا إلستراتيجية 

قطاع البترول بتوفير المنتجات البترولية لتغطية إحتياجات السوق المحلى وتقليل اإلستيراد حيث بلغ إجمالى إنتاج الشركة من البنزين 95 – 
92 والمنتجات البترولية اإلخري مثل البوتاجاز والبروبان والريفورمات والهيدروجين حوالى مليون و 721 ألف طن هذا العام

وعقد وزير البترول اجتماعًا مع رئيس شركة »أنربك«، لمتابعة األعمال الجارية والخطط التوسعية وبرامج رفع كفاءة التشغيل بالشركة، 
واطمأن علي اإلجراءات المنفذة ومعدالت العمل والتنسيق الجارى إلزالة التحديات وتحقيق التكامل بين الشركات لتعظيم استغالل 

اإلمكانات المتاحة، مشددًا على سرعة استكمال المشروعات التوسعية الجديدة ومشروعات التحديث والتطوير ضمانا لسرعة جنى الثمار 
وتحقيق الهدف المرجو منها لالقتصاد المصرى.

كما نفذ المهندس طارق المال، جولة ميدانية، بمواقع عمل شركة أنربك لتفقد الوحدات اإلنتاجية ومتابعة منظومة التشغيل والسالمة 
واألمان الصناعى وحماية البيئة، حيث استمع إلى شرح الكيميائى صالح جابر رئيس شركة أنربك حول موقف التشغيل الحالى والمشروعات 

الجديدة والخطط التوسعية المستهدفة.
وأكد الوزير ضرورة المراجعة المستمرة إلجراءات السالمة في مختلف المشروعات البترولية وفقا للمعايير العالمية، موجهًا بعقد ورش 

عمل بصفة دورية مع المختصين من أجل تطبيق إجراءات لتحسين منظومة السالمة والصحة المهنية حفاظا على العاملين الذين تمثل 
سالمتهم أولوية قصوى.

وأشاد المال بالجهود المبذولة من العاملين ، السيما فى ظل جائحة كورونا وحرصهم علي استكمال خطط اإلنتاج والتطوير والتحديث 
والتوسعات مشددًا على أهمية االستمرار فى االلتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية المشددة للحفاظ على سالمة العاملين وحمايتهم من 

فيروس كورونا.

 جولة ميدانية 
 بمواقع عمل شركة أنربك للمهندس طارق المال

 لتفقد الوحدات اإلنتاجية ومتابعة منظومة التشغيل والسالمة واألمان 

المهندس طارق المال 
وزير البترول والثروة المعدنية
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 قرارات أسرية تقضى على 
طفولة صغار السن..

 مساع حكومية
 للحد منها

78

فال
ألط

لة ا
عما

تتحامل 
الصغرية على نفسها 

وعلى جسدها الهزيل وتحمل 
أكياسا كثرية تجول بها بني الشقق التى 

يحرس والدها عمارتها لتقدم لهم الطلبات 
التى سبق وأن طلبوها من والدتها لتحضري 

الوجبات..
ندى..الفتاة التى لم تبلغ بعد من العمر 10 أعوام هى 

الكربى بني أخواتها الالتي يعملن مع »رمضان« والدهم 
حارس أحد املباني السكنية، تساعد والديها فى تنظيف 

املبنى الذى تتجاوز طوابقه الـ 11 طابقا، وشققه الـ 50 
شقة، تذهب اىل السوبر ماركت تبتاع طلبات أصحاب 

الوحدات السكنية وتشحن لهم عدادات الكهرباء.
ال يوجد عمل ال تستطيع تلك الصغرية النحيلة أن 

تقوم به وفًقا لرغبات والديها، بل قد تغيب عن 
مدرستها ملساعدتهم فى تنظيف املبني.

تحقيق : دينا رأفت



79أغسطس 2021العمل

ح��ن ت��ت��ح��اور م��ع وال��ده��ا تتعجب م��ن م��ب��ررات��ه ح���ول السماح 
لصغاره ال� 3 بالعمل فى عمارة تلو األخرى.. حيث قال: »بعلمهم 
مع  ينفعهم  قرش  يشيلوا  وازاى  صغرهم  من  املسئولية  يتحملوا 
ب��ي��اخ��دوا م��ن ص��اح��ب شقة ف��ل��وس بيحوشوا ويشتروا  مل��ا  ال��زم��ن، 
ما يطلع عيال منحرفة«..مبرر ضعيف  بدل  فيها  نفسهم  حاجة 
ق��ض��ى ع��ل��ى ط��ف��ول��ة 3 أط��ف��ال أك��ب��ره��م ل��م ت��ت��ج��اوز ال���� 10 س��ن��وات 

وأصغرهن مازالت فى ال� 4 من عمرها.
ارتفع  الدولية  العمل  منظمة  عن  ص��ادر  جديد  تقرير  بحسب 
بزيادة  مليون طفل،   160 إل��ى  العالم  فى  العاملن  األطفال  ع��دد 
8.4 مليون فى السنوات األربع املاضية، مع وجود مالين آخرين 

معرضون خلطر العمل بسبب آثار كوفيد-19.
وه���ذا ي��وض��ح أن ال��ت��ق��دم ن��ح��و إن��ه��اء ع��م��ل األط��ف��ال ق��د توقف 
ألول مرة منذ 20 عامًا.. ويشير التقرير إلى ارتفاع كبير فى عدد 
األط��ف��ال ال��ع��ام��ل��ن ض��م��ن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة 5–11 ع��ام��ًا، وال��ذي��ن 

ميثلون اليوم أكثر من نصف الرقم العاملى اإلجمالى .
كما اتضح أن عدد أطفال هذه الفئة يزاولون أعماالً خطرة، أى 
أعماالً يحتمل أن تضر بصحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم، والذى 
يتجاوز عددهم نحو 6.5 مليون منذ عام 2016 ليصل إلى 79 مليونًا.
وأك����د م��ح��م��د س��ع��ف��ان وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة أن م��ص��ر ملتزمة 
ب���أه���داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة ال����ذى ت��ن��ص ف���ى أح���د م�����واده على 
اتخاذ تدابير فورية وفّعالة للقضاء على العمل اإلجبارى إلنهاء 
أشكال  أس��وأ  على  والقضاء  بالبشر  واالجت���ار  احلديثة  العبودية 

عمل األطفال بحلول عام 2025.
 كما أن املصادقة الشاملة على االتفاقية رقم 182 التى تعكس 
الدولية  العمل  ال��دول األعضاء فى منظمة  وال��ت��زام  جميع  إرادة 
ب��ت��ق��دمي احل��م��اي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة م���ن أس����وأ أش���ك���ال ع��م��ل األط���ف���ال، 
واالس���ت���رق���اق واالس���ت���غ���الل اجل��ن��س��ي، واس���ت���خ���دام األط���ف���ال فى 
النزاعات املسلحة، وغيرها من األعمال غير املشروعة أو اخلطرة 
التى تضر بصحة األطفال أو أخالقهم أو عافيتهم النفسية تلزمنا 
لتصريحات  وفقا  األطفال  عمالة  على  والسيطرة  احلد  بضرورة 

»سعفان« .
التى  االجتماعية  احلماية   برامج  من  والعديد  العديد  هناك 
قدمتها احل��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة ل��دع��م األس���ر وت��وف��ي��ر م��ن��اخ تشريعي 
يالئم الدستور ويساعدنا على تطبيق التشريعات الدولية التى مت 

التصديق عليها .
وحدة املرأة والطفل بوزارة القوى العاملة

تؤكد شريفة محمد على مدير عام اإلدارة العامة لشؤون املرأة 
توعية  بحمالت  ت��ق��وم  ال����وزارة  أن  العاملة  ال��ق��وى  ب���وزارة  والطفل 
شهرية من خالل مكاتبها باملحافظات املختلفة ألصحاب األعمال 
واآلباء واألمهات للوقوف على مخاطر عمالة األطفال وكيف يؤثر 

هذا سلبيا على وجدان الطفل وسبل التعامل وحل هذه األزمة.
وتقول شريفة على إن القوى العاملة من خالل مفتشى العمل 
تستطيع حصر األطفال العاملن دون السن املتفق عليه وجمعهم 
تساعده  مناسبة  حرفة  لتعليمهم  املجتمعية  باملدارس  وإحلاقهم 
فى خوض سوق العمل فى الوقت والسن املناسبة وحتقيق مردود 

مالى يساعده على مواجهة متطلبات احلياة.
و توضح مدير عام اإلدارة العامة لشؤون املرأة والطفل- أن وزارة 
العمالى  التفتيش  خ��الل  من  مهامها  فى  تستمر  العاملة  القوى 

والندوات وحمالت التوعية للحد من هذه الظاهرة قدر اإلمكان.
املردود االقتصادي

الطفل مستقبل الغد .. وتدميره يدمر مستقبلنا ..هكذا علق 
رشاد عبده، املفكر االقتصادى على أزمة عمالة األطفال.

يقول رشاد عبده رئيس املنتدى املصرى للدراسات االقتصادية، 

إن املبدأ األس��اس��ى هو ع��دم تشغيل األط��ف��ال ف��ى  املرحلة األول��ى 
يف  وسلوكه،  وج��دان��ه  تشكيل  عن  املسئولة  كونها  الطفل  عمر  من 
االن��ط��ب��اع األول ه��و ال��س��ائ��د، حتى وإن ك��ان امل���ردود امل���ادى لعمالة 
الطفل من طفولته سيركز فى  .. فحرمان  األق��وى  األط��ف��ال هو 
عقله ظلم احلياة وقسوتها، ولن يستطيع أحد تغيير النظرة مهما 

حتسنت احلياة.
ف��ال��ب��ع��د اإلن��س��ان��ي وال��ق��ي��م اإلن��س��ان��ي��ة وال��ب��ع��د احل���ض���ارى هو 
امل��ال��ى ه��و السائد،  ب��امل��ردود  األق���وى، لكن كوننا مجتمعات م��ادي��ة 
فهناك عمالة غير منتظمة تكسب قوتها يوما بيوم، فإذا تعرض 
العامل لظرف منعه عن العمل كيف يقضي يومه ويتناول طعامه، 

هنا تظهر احلاجة لعمالة األطفال.
م��ن بينهم  الكثيرين  أن��ه��ا قضت على  »ع��ب��ده«  ي��رى  ال��ك��ورون��ا.. 
وإمنا  للوفاة  الشخص  تعرض  هو  هنا  املقصود  وليس  احلرفين 
تخوفنا نحن »طالبى اخلدمة« من التعامل معهم لعدم التزامهم 
باملعايير الطبية حلماية نفسه من املرض، وقلقنا املستمر منهم 

الحتمالية تسببها فى نقل الفيروس لصغارنا.
والترفيه  اللعب  عن  يبحثون  السن  صغار  من  البعض  وهناك 
الدرجة  من  تربوي  يصبح  لم  املعلم  ف��دور  امل��درس��ة،  من  فيهربون 
األولى وإمنا املسئول عن تنفيذ العقاب، فحن يهرب من مدرسته 

يجبره الوالد على العمل حلمايته من التشرد .
مل���اذا جن��ح��ت ال��ي��اب��ان وف��ن��ل��ن��دا ف��ى رع��اي��ة األط���ف���ال.. ألن��ه��م ال 
يضغطون على الطفل فى املراحل التعليمية األولى فاملدرسة هى 
ولهذا  قيما  الطفل  إكسابه  يتم  ذل��ك  بن  لكن  للترفيه  وسيلتهم 
املجتمع اليابانى مجتمع قيم .. وهذا عكس املجتمعات الشرقية .
امل���ب���ادرات امل��ع��ن��ي��ة ب��ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل وت��ق��ل��ي��ص ع��م��ال��ة األط��ف��ال 
بحاجة الى إعادة بلورة.. وفقا ملا قاله املفكر االقتصادى ل�«العمل« 
املبادرات احلكومية املسئول عنها  ُتدار بشكل فردي، فهناك  ألنها 
موظف ال ميلك من احلكمة والصبر للتعامل والشعور باألطفال، 
وهناك مبادرات املجتمع املدنى والتى يبحث أصحابها عن الشهرة 

والتسويق اإلعالمي .
القضاء على تكوينهم اجلسمانى

 ي��ق��ول ال��دك��ت��ور أش����رف ح��س��ن��ن اس��ت��ش��ارى ط��ب األط���ف���ال، إن 
استغالل الطفل جسديا فى األعمال التى حتتاج إلى قوة ومجهود 
تتأثر  إعاقة منوه اجلسدى، كما  وهو فى سن صغيرة يتسبب فى 
الصحة العامة للطفل وقد يتأثر السمع والبصر نتيجة التعرض 
االختناق  ح��االت  أيضا  وهناك  وتلوثها،  مستمرة  بصورة  جل��روح 
الناجتة عن التعرض للغازات السامة وصعوبة التنفس أو النزيف، 

والتى قد تؤدى إلى سرطانات على املدى البعيد .
إن توجيه الطفل نحو  التربوى،  إبراهيم اخلبير  ويقول أحمد 
العمل فى سن مبكرة يسبب جتاهال للدراسة والتعليم، مما يؤثر 
يتأثران  العلمي  وت��ط��وره  وق��درات��ه  للطفل،  امل��ع��ريف  التطور  على  
والكتابة واحل��س��اب،  ال��ق��راءة  ق��درات��ه على  ف��ى  وي��ح��دث انخفاض 
العاطفى  التطور  يقل  كما  بالطبع،  يقل  إب��داع��ه  أن  إل��ى  إض��اف��ة 
وارتباطه األسرى وتقبله لآلخرين، وذلك  فيفقد احترامه لذاته 
جراء بعده عن األسرة ونومه فى مكان العمل وتعرضه للعنف من 

قبل صاحب العمل أو من قبل زمالئه.
ويضيف، أن التطور االجتماعى واألخالقى للطفل يتأثر أيضا، 
وذلك النعدام شعوره باالنتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع 
اآلخرين، وتتأثر لديه القدرة على التمييز بن اخلطأ والصواب، 
وي��زداد التأثر روي��دا روي��دا إلى أن يصبح الطفل مثله مثل العبد 
أن  وق��ت ط��وي��ل على  الباحثون منذ  وي��ؤك��د  العمل،  ل��دى ص��اح��ب 
أنواعا معينة من العمل تسبب مشاكل نفسية واجتماعية خطيرة 

لألطفال.
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وفد البرنامج الرئاسى يشيد بجهود القوى العاملة
فى توفير فرص عمل للشباب باإلسماعيلية

اس����ت����ق����ب����ل����ت م������دي������ري������ة ال�����ق�����وى 
ال��ع��ام��ل��ة ب��اإلس��م��اع��ي��ل��ي��ة وف�����دا من 
لتأهيل  الرئاسى  البرنامج  متدربى 
التنفيذيني للقيادة )الدفعة الثالثة 
دفعة الشهيد أحمد املنسى( مبكتب 
م���دي���ر امل����دي����ري����ة ، وذل������ك ل��ل��ت��ع��رف 
ع��ل��ى دور م��دي��ري��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة وم���ا ت��وف��ره م��ن خ��دم��ات 
ل��ل��م��واط��ن��ني م��ن أه��ال��ى امل��ح��اف��ظ��ة ، 
واالطالع على الوظائف التى قامت 
املديرية بتوفيرها لشباب اخلريجني 
وراغ��ب��ى ال��ع��م��ل ، وم���ا مت إجن����ازه فى 
أج��م��ل«  لتأهيل  بكم  مصر  »م��ب��ادرة 
ال����ق����درات  ذوى  وت���ش���غ���ي���ل  وت�����دري�����ب 

اخلاصة.
أحمد  اللقاء رحب  مستهل   فى 
الوفد  بأعضاء  املديرية  مدير  جابر 
ال����ذى ض��م ال��دك��ت��ور م��ح��م��د محمد 
ال��س��ي��د ال��ع��ن��ان��ى، وال���دك���ت���ورة إمي���ان 
أح���م���د م��ح��م��د رج����ب ، م���ش���ي���رًا إل��ى 
م�����ا ق����ام����ت ب�����ه امل����دي����ري����ة ف�����ى إط�����ار 
م���ب���ادرة »م��ص��ر ب��ك��م أج���م���ل« ، حيث 
ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب��ت��ش��غ��ي��ل وت���دري���ب 
ال��ق��درات خالل  م��ن ذوى  250 عامال 
يونيو  حتى   2021 يناير  م��ن  الفترة 
ال���وزارة بتقدمي  ، كما ساهمت   2021
لذوى  الضرورية  االحتياجات  بعض 
ال�����ق�����درات ل��ت��أه��ي��ل��ه��م ل��ل��ع��م��ل م��ث��ل 
ال��ك��راس��ى امل��ت��ح��رك��ة ل����ذوى اإلع��اق��ة 
، وم����اك����ي����ن����ات اخل���ي���اط���ة  احل����رك����ي����ة 
ل��راغ�����������������ب��ى ال��ع��م��ل م��ن��ه��م ف���ى م��ج��ال 
التفصيل واحلياكة ممن مت تدريبهم 

على املهنة .
واس��ت��ع��رض م��دي��ر امل��دي��ري��ة ملف 
وكيفية  والشك�����اوى  العمل  ع��الق��ات 
التى  الشكاوى  وع��دد  معها  التعامل 
متت تسويتها وديا والتى مت إحالتها 
للقضاء ، كما مت التطرق إلى عمالة 

األطفال والوسائل  التى تستخدمها 
الوزارة  ملواجهة تلك املشكلة .

دور  امل�����دي�����ري�����ة  م�����دي�����ر  وأوض�����������ح 
للعمالة  املساعدة  توفير  فى  ال���وزارة 
ونشر   ، اخل��ارج  من  العائدة  املصرية 
ثقافة  ري������ادة األع�م�ال والعمل احلر 
، بالتعاون مع جهاز تنمية املشروعات 
م��ت��ن��اه��ي��ة ال��ص�����������غ��ر وامل��ت��وس�����������������ط��ة 
التى مت  العمل  وف��رص   ، باملحافظة 
منهم  العمل  فى  للراغبني  توفيرها 

داخل املحافظة .
كما تطرق مدير املديرية للحديث 
فى  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  وزارة  دور  ع���ن 
امل��ه��ن��ي، وم���ب���ادرة »مهنتك  ال��ت��دري��ب 
فى  ال��ش��ب��اب  ل��ت��دري��ب  مستقبلك«  
قرى وجنوع املحافظات ، حتت رعاية 
امل���ب���ادرة ال��رئ��اس��ي��ة » ح��ي��اة ك��رمي��ة » ، 
ووحدة التدريب املتنقلة التى وفرتها 
أب��ن��اء املحافظة من  ال����وزارة خل��دم��ة 
راغبى التدريب على مهن التفصيل 
واحل���ي���اك���ة وك���ه���رب���اء ال��ت��وص��ي��الت و 

السباكة الصحية .
وت��ف��ق��د وف���د ال��ب��رن��ام��ج ال��رئ��اس��ى 
املستقبل  ال��ت��دري��ب مب��دي��ن��ة  م��رك��ز   ،
ال���ت���اب���ع ل�����ل�����وزارة ،  وال���ت���ع���رف ع��ل��ى 
جميع الورش املوجودة بداخله ، كما 
مت ش����رح أس��ال��ي��ب ال���ت���دري���ب ف���ى كل 
ورشة من ورش املركز ، وتفقد اآلالت 
بتلك  امل��وج��ودة  احلديثة  واملاكينات 

الورش .
وأث���ن���ى وف����د ال��ب��رن��ام��ج ال��رئ��اس��ى 
ع��ل��ى م��ج��ه��ود ال�����وزارة وامل��دي��ري��ة فى 
توفير فرص عمل للشباب وتدريبهم 
ع����ل����ى أع�����ل�����ى امل����س����ت����وي����ات ، وع���ل���ى 
االهتمام بذوى القدرات اخلاصة وما 
وفرته من خدمات ومساعدات لهم ، 
والنشط  الفعال  ال��دور  لها  شاكرين 

للعمالة املصرية.

جن��ح��ت ج��ه��ود وزارة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
شركة تصنيع وتعبئة كوكاكوال مصر ، والنقابة العامة 
اتفاقية  جتديد  ف��ى   ، الغذائية  بالصناعات  للعاملني 
العمل اجلماعية املنتهية، وتقضى بصرف بعض املزايا  

ل� 7600 عامل بالشركة.
وأوض�����ح وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان، أن 
الراحة األسبوعية  أيام  التشغيل فى  أج��ازت  االتفاقية 
لألجر  النقدى  املقابل  ص��رف  مع  الرسمية  العطلة  أو 
اإلض����اف����ى امل���ق���رر ق���ان���ون���ًا ع���وض���ًا ع���ن س���اع���ات ال��ع��م��ل 
اإلضافية ، حيث اقتضى التشغيل اإلضافى للساعات 
، وذل���ك ط��ب��ق��ًا ألحكام  من ق��ان��ون  ال��ن��ه��اري��ة وال��ل��ي��ل��ي��ة 

العمل .
واتفق  األطراف على  أن يتم التشغيل وفقًا ألحكام 
، مع  أي��ام ف��ى األس��ب��وع(  القانون وردي��ت��ني يوميًا )ستة 
حت��دي��د ف��ت��رات ال��راح��ة ، واح��ت��س��اب س��اع��ات التشغيل 

اإلضافى .
ون���ص���ت االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى أن���ه���ا مت��ث��ل ت��س��وي��ة ك��ام��ل��ة 
للتشغيل اإلض���اف���ى  وحت��دي��د زم���ن ال�����ورادى م��ن قبل 
الشركة ، ويتقاضى مقابل التشغيل اإلضافى واملقابل 
النقدى للتشغيل أيام الراحات األسبوعية أو العطالت 

الرسمية .
وقع االتفاقية عن شركة كوكاكوال مصر ، رحاب ربيع  
وعن  بالشركة،   البشرية  امل���وارد  قطاع  رئيس  بصفتها 
، خالد  الغذائية  بالصناعات  للعاملني  العامة  النقابة 

عيش رئيس النقابة.
العمال  وممثلى  الشركة  إلدارة  الشكر  الوزير  ووج��ه 
دور  وتفعيل  ال��ودي��ة  التسوية  جلهود  استجابتهم  على 
املفاوضة اجلماعية واحل��وار الهادف والبناء مما يعود 

بالنفع على كل منهم والصالح العام.

القوى العاملة: اتفاقية 
عمل جماعية يستفيد منها  

7600 عامل بشركة خاصة
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القوى العاملة : وفد كنيسة األنبا شنودة يشيد 
بوحدات التدريب المتنقلة بالبحر األحمر

بالبحر  العاملة  ال��ق��وى  مديرية  استقبلت 
األحمر فى جو يسوده املحبة وال��ود  وف��دا من 
إي��الري��ون  كنيسة األن��ب��ا ش��ن��ودة برئاسة األن��ب��ا 

أسقف إبراشية البحر األحمر .
ي��راف��ق��ه سعيد عبد  الكنيسة  وف���د  وت��ف��ق��د  
ال�����راض�����ى م���دي���ر امل����دي����ري����ة وح������دة ال���ت���دري���ب 
امل��ت��ن��ق��ل��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة وامل����وج����ودة فى 
على  تصنيعها  مت  التى  واملنتجات  املحافظة 
أيدى املتدربات من املالبس اجلاهزة ، كما مت 
تفقد مكتب عمل الغردقة ، ومت االطالع على 
األعمال التى يقوم بها املكتب وما يقدمه من 

خدمات جماهيرية  . 
وأش�����اد وف����د ال��ك��ن��ي��س��ة ب��ج��ه��ود ال�������وزارة فى 
ت��ص��ن��ي��ع ت���ل���ك وح�������دات ال���ت���دري���ب امل��ت��ن��ق��ل��ة ، 
للشباب،  املهنى  التدريب  بعملية  واهتمامها 
وك���ذل���ك امل��س��ت��وى ال��رف��ي��ع ل��ل��م��ت��درب��ات، ودق���ة 
ت��ص��ن��ي��ع امل��ن��ت��ج��ات ، وامل����ه����ارة ف���ى اس��ت��خ��دام 
املعدة  البسيطة  ال��ف��ت��رة  ف��ى  واآلالت  امل��ع��دات 
للتدريب وفق ما حتدده الوزارة فى برنامجها 

التدريبى .
واستعرض مدير املديرية مع وفد الكنيسة 
األع��م��ال ال��ت��ى ت��ق��وم ب��ه��ا امل��دي��ري��ة ف��ى مجال 

، والتفتيش على إجراءات  التفتيش العمالى 
السالمة والصحة املهنية ، وتأمني بيئة العمل 
، فضال عن اخلدمات التى توفرها للمواطنني  

من أبناء املحافظة .
ك��م��ا اس��ت��ع��رض م��دي��ر امل���دي���ري���ة اخل��دم��ات 
املنتظمة  غير  للعمالة  املديرية  تقدمها  التى 
والصيادين من أبناء املحافظة ، وأوجه الرعاية 
االجتماعية والصحية املقدمة لتلك الفئات ، 
حيث تقوم املديرية بصرف منح سنويًا لتلك 
الفئة على أربع دفعات تصل فى مجملها إلى 

2000 جنيه فى املناسبات واألعياد .
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15 شكة هى نصيب الطفلة سلسبيل يوميا من الوخز بعد أن أخبرها 
األطباء بأنها مريضة السكرى من الدرجة األولى وهو ما جعل األسرة 
تعلن حالة االستنفار ليل نهار فى محاولة إلبقاء صغيرتهم على قيد 
يباغتها  عمرها  من  الثامنة  تتجاوز  لم  التى  االبنة  وأن  خاصة  احلياة 
السكر بنوبته التى تسجل قياسات تتجاوز الـ 500 فى نسبتها فضال عن 

دخولها فى غيبوبات ليلية من حني آلخر.
بدأت مأساة سلسبيل، حني فقدت أكثر من ربع وزنها فجأة وفى أقل 
املتواصل  وتعرقها  تكرار طلبها لدخول احلمام  بالتزامن من  من شهر، 
حتى وصل األمر للتبول الــالإرادى ليال وهو ما أثار الشك والقلق لدى 

األم التى قررت سريعا التوجه نحو عيادات األطباء واكتشاف الصدمة.
لــوجــود أجــســام  قــبــل 3 ســـنـــوات، نتيجة  بــالــســكــرى  أصــيــبــت سلسبيل 
جرعات   4 وفــق  باألنسولني  للعالج  وتخضع  البنكرياس،  على  مــضــادة 
يومية، وقائمة ممنوعات حجبتها عن اللعب واألكل واحللوى وهنا تكمن 

املعاناة.
الــصــغــار ال يــســتــطــيــعــون حتـــديـــد حـــالـــة الــســكــر ســـــواء بـــاالرتـــفـــاع أو 
االنخفاض - حلداثة السن- لذا يضطر اآلباء لقياس السكر لألطفال 
أو مشروب وبعده، فضال  املرضى قبل كل وجبة وبعدها وقبل أى حلوى 
عن االضطرار لقياس السكر والشكشكة كل ساعتني على أقصى تقدير 
أثناء النوم فى فترة الليل مع وخز 4 جرعات األنسولني لتكون املحصلة 
تفاصيله  بكل  ومرضه،  يومه  يكره  الطفل  جتعل  الشكشكة  من  سلسلة 

تعرض حالتهم : مياده رجب

املعذبون بالوخز نهارا واملهددون بالغيبوبة ليال، 
صغار فى سن الطفولة زارهم ضيف ثقيل الظل، 

قلب حياتهم رأسا على عقب لتتحول دنيا الطفولة 
إىل معاناة حقيقية مع إبر األنسولني وأقالمه، 

ضمن قائمة من املمنوعات واملحظورات التى 
حرمتهم أبسط حقوقهم فى الحياة من أجل البقاء 

على قيد الحياة.
أطفال السكري، ما يصل إىل 600 ألف طفل، 

وألسباب متفرقة، يعيش هؤالء الصغار مأساة 
حقيقية مع مرض فرض حضوره على تلك األنامل 

الصغرية التى لم يعد بها قيد أنملة إال ويشتكى 
مرارة الوخز باإلبر.

600 ألف طفل يعانون 
مرض السكرى

أطفال الوخز 
والشكشكة.. 

معاناة 
حقيقية مع 

إبر األنسولين
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املروعة.
وتنام  فــزع  على  سلسبيل  تستيقظ  بالسكري،  املرضى  األطــفــال  ككل 
للفرار  منها  محاولة  فى  واالستغاثات،  والصراخ  البكاء  من  نوبات  على 
من اإلبــرة..« اإلبرة زى الشطة حترق أوى وماما بقت حتقنى فى بطنى 
تؤكد  التى  الطفلة  حديث  بحسب  الشكشكة«-  من  باظت  صوابعى  ألن 
وخز  لتكرار  نتيجة  اجللد،  خاليا  فى  بتليف  أصيبت  أصابعها  أن  أمها 
إبــر األنسولني، فضال عن اضــطــراب فى شبكية العني، وهــى واحــدة من 

األعراض اجلانبية األخطر التى قد يسببها السكر.
أمــواال طائلة فضال عن حياة غير  يتكبدون  مئات اآلالف من األســر 
مستقرة بسبب مراقبة األطفال نهارا والسهر واالستيقاظ كل ساعة ليال 
، وهو ما يضطر أمهات هؤالء الصغار لضبط هواتفهم واملنبه على مدار 
الساعة لقياس نسبة السكر أثناء نوم األبناء فى ظل حياة غير تقليدية 
يسيطر عليها اخلوف من الفقد أو حدوث مضاعفات على أجهزة اجلسم 
احلــيــويــة كالقلب والــكــلــى فــى ظــل مــحــدوديــة الــدخــل وارتـــفـــاع تكاليف 
البرامج الغذائية امللزمة ومستلزمات العالج لذا يطالب مرضى السكرى 
التأمني  ليبري، ضمن منظومة  بتوفير جهاز فرى ستايل  من األطفال 
تشكل  باتت  التى  اإلبــر  ليرحمهم اجلهاز من شكشكة  الشامل  الصحى 

كابوسا قد يزيد من قياسات السكر ويؤثر سلبا على حالة املرضى.
أن  يؤكد  والكبد،  الهضمى  اجلــهــاز  استشارى  منيسي،  محمد  دكــتــور 
العواقب  أهــم  هى  القلق  وأمـــراض  الكبد  وظائف  وفشل  الكلوى  الفشل 

البصر  وفــقــدان  الشبكية  تدمير  عن  فضال  السكر  مــرض  يخلفها  التى 
بــاحــتــرام ألنــه مرض   املـــرض  هــذا  مــع  التعامل  لــذا يجب  أحيانا  والبتر 

»حتترمه يحترمك« بحسب تعبير الطبيب.
ويشير »منيسي« أن التبول الالإرادي، نقصان الوزن، العطش املستمر، 
هى مؤشرات مهمة جدا يجب أن تأخذها األسرة على محمل اجلد ألنها 

تعد إنذار خطر بأن الطفل قد يكون مصابا بالسكري.
ويــوضــح دكــتــور مصطفى وهــمــان أخــطــائــى طــب األطــفــال وحديثى 
الوالدة، أن نوبات هبوط السكر فى الدم تعد أحد أخطر التحديات التى 
ومتوسطة  خفيفة  بــني  النوبات  تلك  تأتى  حيث  األطــفــال،  أســر  تــواجــه 
وتــــؤدى إلـــى زيــــادة ضــربــات الــقــلــب، الــرعــشــة، الــشــعــور بــاجلــوع والــعــرق، 
إلى  املريض  فيها  ويحتاج  شديدة  نوبات  تكون  أو  التركيز،  فى  وصعوبة 
الغيبوبة  إلى  الفورية وقد تؤدى  أو املساعدة الطبية  مساعدة من حوله 

السكرية.
يؤكد أيضا، أن التزام املريض بتناول األنسولني يعد أحد أهم العوامل 

التى تؤدى الى التحكم اجليد فى مستوى السكر فى الدم.
كما يجمع األطباء أن هبوط السكر الليلى يعد من أخطر أنواع نوبات 
هبوط السكر فى الدم، حيث تشكل مصدر قلق حقيقى للمريض، ألنها 

نوبات مفاجئة وال ميكن التنبؤ بها أو متييز أعراضها أثناء حدوثها.
ووفـــق حــديــث د. إبــراهــيــم اإلبــراشــى أســتــاذ أمـــراض الباطنة والسكر 
بجامعة القاهرة وعضو اللجنة القومية للسكر، فإن جهاز »فرى ستايل 
ليبري« هو جهاز يتم تركيبه فى ذراع الطفل كل 14 يوما ويقوم بقياس 
السكر فى الدم تلقائيا وتسجيل قراءته دون اللجوء للوخز والشكشكة 
ولكن املشكلة تكمن فى أن الطفل يحتاج لتركيب جهازين فى الشهر وأن 
تكاليف  عن  فضال  جنيه   1500-1100 بى  تتراوح  الواحد  اجلهاز  تكلفة 

األنسولني واألدوية املصاحبة.
مضخة األكسجني.. حلم آخــر يــراود أســر هــؤالء األطــفــال حيث يتم 
تركيب املضخة مرة واحدة وتقوم بعدها بإمداد جسم الطفل باجلرعات 
تكلفتها  ولــكــن  اإلبـــر  أو  القلم  لــوخــز  الــلــجــوء  دون  لألنسولني  املناسبة 
وزارة  واألمــهــات  اآلبـــاء  يناشد  لــذا  أمــام احللم  قويا  عائقا  تعد  املرتفعة 
فــرى ستايل  املضخة وجهاز  بـــإدراج  قــرار يسمح  اعتماد  بسرعة  الصحة 
وفــزع  الــوجــع  مــن  األطــفــال  هـــؤالء  لعتق  الصحى  التأمني  ليبري، على 

احلقن فى كل مرة.
منذ  اعتمدت  شمس،  عــني  بجامعة  لألطفال  الــدمــرداش  مستشفى 
عام تركيب مضخات األنسولني لألطفال، إلنقاذ أرواحهم والتقليل من 
معاناة وخــز إبــر األنــســولــني، بتكلفة 32 ألــف جنيه، مــع دفــع نحو 1750 

جنيها شهريا ملستلزمات اجلهاز.
وتوضح إميان منير، رئيس وحدة السكر والغدد الصماء باملستشفى، 
املضخة  تكلفة  وأن  للبنكرياس  خــارجــيــا  بــديــال  تعد  املــضــخــات  تلك  أن 
داخــل  لألطفال  تركيبها  دعــم  يتم  ولــكــن  جنيه،  ألــف   85 هــى  احلقيقى 
مستشفى جامعة عني شمس، يصل ثمنها إلى نحو 32 ألف جنيه، إال أن 

التكلفة ليست فى متناول معظم األسر.
أمهات ال تتوقف عن الدعاء والبكاء وآبــاء يجوبون األرض بحثا عن 
فرص عمل إضافية لتغطية نفقات الصغار املرضى فضال عن وجود أخوة 
فى مراحل تعليم مختلفة وهو ما يشكل ضغطا نفسيا وماديا فضال عن 

حالة الرعب التى شكلها فيروس كورونا على تلك األسر.
مؤخرا.. أجريت دراسة فى جامعة ووهان الصينية، أفادت بأن املصابني 
كــورونــا،  بـــ  إصابتهم  فــى حــال  للوفاة  أكثر عرضة  يكونون  السكرى  بــداء 
الـــدم مما  أكــثــر مــن غيرهم بتغير مستوى السكرى فــى  يــتــأثــرون  ألنــهــم 

يضعف اجلهاز املناعى ومن قدرتهم على التصدى للعدوى الفيروسية. 
املريض طــوال حياته، يحدث عندما  السكرى مرض مزمن يصاحب 
يعجز  عندما  أو  كافية،  بكمية  األنسولني  إنــتــاج  عــن  البنكرياس  يعجز 
اجلسم عن االستخدام الفعال لألنسولني الذى ينتجه، ويعد األنسولني 
هو املسئول عن ضبط مستوى السكر فى الدم وما يحدث من خلل - وفق 

تقرير منظمة الصحة العاملية 2021.
هؤالء  يتمنى  السكري«،  ملرض  العاملى  »اليوم  عام  كل  من  نوفمبر   14
الصغار أن يوافق هذا التوقيت هذا العام، خروج قرار رسمى من الدولة 
بضم جهاز “فرى ستايل« أو املضخة، ملنظومة التأمني الصحى الشامل 
رحمة بتلك األنامل الصغيرة التى لم تعد تقوى على املزيد من اإلرهاق 
لتحيا سلسبيل وما يقرب من 600 ألف طفل مصرى حياة مستقرة مع 

مرض مازال يتوعد املاليني من املصريني
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15 شكة يوميا تؤدى لتليف 
خاليا الجلد

الغيبوبة الليلية أخطر ما 
يواجه الصغار وأسرهم
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بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي
القوي العاملة : بدء تدريب مدربي مراكز التدريب

 علي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أسيوط وقنا

القوى العاملة : التمكين االقتصادى للمرأة  
وخلق فرص عمل جديدة لها فى ندوة بالبحيرة

العاملة،  القوى  وزي��ر  سعفان  محمد  وج��ه 
مديريات القوى العاملة باملحافظات بأهمية 
تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة 
العمل  ف��ى مجال  امل���رأة  التمييز ض��د  أش��ك��ال 
املرأة  العمل ومتكني  امل��رأة فى مجال  ومتكني 
اقتصاديًا ونشر ثقافة املساواة بني اجلنسني. 

وف���ى ه���ذا اإلط����ار ن��ظ��م��ت م��دي��ري��ة ال��ق��وى 
 : ب��ع��ن��وان  ن���دوة  البحيرة  مبحافظة  العاملة 
»ال��ت��م��ك��ني االق��ت��ص��ادى ل��ل��م��رأة وخ��ل��ق ف��رص 
ع��م��ل ج���دي���دة ل���ه���ا« مب���رك���ز ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ى 
وفرع  املحافظة  مع  بالتعاون  عيسى،  بحوش 

جهاز تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وقام السيد اخلطيب مدير املديرية بشرح 
العمل  وكيفية  العمل،  بيئة  فى  امل��رأة  حقوق 
ع��ل��ى ت��وع��ي��ت��ه��ا، وال��ق��ض��اء ع��ل��ى ك��اف��ة أش��ك��ال 
التمييز ضدها والتمكني االقتصادى لها، فى 
إطار قرارى وزير القوى العاملة بشأن تنظيم 
املحظور  األع��م��ال  وتوضيح  ليال،  امل���رأة  عمل 

عملها فيها.
ت��ن��م��ي��ة  إل�����ى دور ج���ه���از  ال���ت���ط���رق  ك���م���ا مت 
تنفيذ  ف��ى  وامل��ت��وس��ط��ة  الصغيرة  امل��ش��روع��ات 
م���ش���روع���ات خل��ري��ج��ى ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ى من 
اجل��ن��س��ني، وال��ت��س��ه��ي��الت ال��ت��ى ي��ت��م تقدميها 

للشباب من اجل��ه��از، وش��روط احلصول على 
التمويل الالزم، وكيفية إعداد دراسات جدوى 

لتلك املشروعات.
ح���ض���ر ال����ن����دوة ال���س���ي���د ن���ص���ار م���دي���ر ف���رع 

واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  تنمية  جهاز 
ب���امل���ح���اف���ظ���ة، وم���ح���م���د ع����اش����ور م���دي���ر م��رك��ز 
التدريب املهنى بحوش عيسى، ورباب عبد اهلل 

مدير إدارة بحوث العمالة باملديرية. 

أع��ل��ن وزي����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة محمد 
سعفان ، بدء فعاليات الدورة التدريبية 
امل���ت���خ���ص���ص���ة ف����ى م����ج����ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التدريب  مبركز  واالت��ص��االت  املعلومات 
امل��ه��ن��ي ال��ت��اب��ع مل��دي��ري��ة ال��ق��وي العاملة 
مدربي  ك��وادر  من   20 لتدريب   بأسيوط 
اإلدارات  وبعض  املهني  التدريب  م��راك��ز 
، فضال  املديرية  بالتدريب من  املرتبطة 
ع���ن م���دي���ري���ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ب��ق��ن��ا ،  

وتستمر الدورة حتى اخلميس املقبل.
وقال الوزير : إن الدورة تأتي فى إطار 
امل����ش����روع ال���وط���ن���ى ل��ل��ن��ه��وض مب���ه���ارات 
الشباب »مهارتك أساس مهنتك«  الذى 
برنامج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����وزارة  أطلقته  
التفاهم  ملذكرة  تنفيذًا  العاملى  األغذية 

امل��وق��ع��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني ، وال��ت��ي تتضمن 
ال��ع��دي��د م���ن م���ج���االت ال���ت���ع���اون م��ن��ه��ا ، 
 ، امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  أن��ظ��م��ة  ت��ع��زي��ز 
دقيقة  معلومات  لتوفير  امل��ع��رف��ة  ون��ش��ر 
العاملة  ال��ك��وادر  ق��درات  ومحدثة، ورف��ع 

بالوزارة واملديريات.
م��دي��ر  ع���ل���ى حسن   ح�������ازم   وأوض��������ح 
أن   ، بأسيوط   العاملة  ال��ق��وي  م��دي��ري��ة 
التدريب علي موضوعات  ال��دورة تشمل 
اإلليكتروني،  التسويق  منها،  م��ت��ع��ددة 
أجهزة  واس��ت��خ��دام   ، اإلن��ت��رن��ت  وتصفح 
 Microsoft Teams  ، ال���ت���اب���ل���ت 
،وت����ط����ب����ي����ق ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات 
واالت�����ص�����االت يف ال���������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الشباب  لتأهيل  املديرية  تنفذها  التي 

التي  املتطلبات احلديثة  والفتيات وفق 
يحتاجها سوق العمل.

وك��ش��ف م��دي��ر امل��دي��ري��ة ع���ن أن ذل��ك 
العاملي  األغذية  برنامج  قيام  بعد  يأتي 
األج��ه��زة  بتوفير  ال����وزارة  م��ع  بالتنسيق 
اإلل����ك����ت����رون����ي����ة ب�����ال�����ورش داخ��������ل م���رك���ز 
ال���ت���دري���ب امل���ه���ن���ى ب���أس���ي���وط ،  ووح�����دة 
التكنولوجيا  ل��دم��ج  املتنقلة  ال��ت��دري��ب 
ال���رق���م���ي���ة ف����ى ال���ت���دري���ب امل���ه���ن���ى ال����ذى 

تقدمه الوزارة.
على  التدريبية  ال���دورة  افتتاح  حضر 
وسامح  امل��دي��ري��ة،  وك��ي��ل  مصطفى  سيد 
العاملي،  األغذية  برنامج  منسق  عاطف 
أن��ور مدربى  الدين محمد ومحمد  وعز 

املنظمة.
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وزير القوي العاملة :
تعيين  38ألف  شاب .. منهم  379 شابًا  من ذوي الهمم والعزيمة خالل شهر
استخراج   18675 شهادات قياس مستوي المهارة ورخصة مزاولة  المهنة 

التفتيش على 6268 منشأة وتحرير 1968 محضرًا  للسالمة
 للمنشآت المخالفة لقانون العمل

صرف 9.3 مليون جنيه منحًا للرعاية االجتماعية والصحية  لـ 19481 عامل غير منتظم
العام  يف  ال��وزارة  عمل  لبرنامج  األساسية  املالمح  ضوء   يف 
للشباب  الئقة  عمل  فرص  توفير  إلى  ترمي  والتي  اجلديد، 
واملستثمرين  األعمال  أصحاب  مع  توثيق التعاون  خالل  من 
لزيادة فرص العمل املعروضة، وتعزيز تشغيل الفئات األولى 
القدرات  لذوي  مناسبة  تدريبية  فرص  وتوفير  بالرعاية 
لهم،  مالئمة  عمل  فرص  على  للحصول  وتأهيلهم  اخلاصة 
والعمل احلر وريادة األعمال واملشروعات الصغيرة ومتناهية 
إنتاجية املشروعات والعمالة املوسمية، مما  الصغر وحتسني 
التي وصلت نسبتها حاليا  البطالة  يسهم يف خفض معدالت 

إلى 7.2% من قوة العمل.
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أن مديريات القوى 
العاملة على مستوى 27 محافظة ، قامت بتعيني 38 ألف شاب 
، منهم 379  شابًا  من ذوى القدرات ، كما قامت باستخراج 18  

مزاولة   ورخصة   ، مهارة  مستوى  قياس  شهادات   675 و   ألفًا 
مهنة من مكاتب التشغيل التابعة لتلك املديريات .

فى   ، باملحافظات  العمالي  التفتيش  مكاتب  جنحت  كما 
على 6268 منشأة  املهنية  والصحة  السالمة  علي  التفتيش 
الشتراطات  محضرًا   1968 حترير  عن  التفتيش  وأسفر   ،

السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل.
 ، وصحيًا  إجتماعيًا  املنتظمة  غير  العمالة  رعاية  عن  أما 
املختلفة  باملحافظات  العاملة  القوى  مديريات  قامت  فقد 
الفئة  لتلك  والصحية  االجتماعية  للرعاية  منحًا  بصرف 
بلغت 9 ماليني و 353 ألفًا و 628جنيهًا ، ، ل� 19481 عامالً من 
ب��اإلدارات  الفئة  بتلك  اخلاصة  البيانات  بقواعد  املسجلني 
املعنية مبحافظات اجلمهورية وذلك لتوفير حياة كرمية لهم 

وفيما يلي التفاصيل :

اغسطس 2021العمل
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مبحافظة  العاملة  ال��ق��وي  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت 
مختلف  م��ن   ، ش��اب��ا    56 كفر الشيخ بتعيني 
امل���������ؤه���������ات مب�����ن�����ش�����آت ال������ق������ط������اع اخل��������اص 
واالستثماري، من خال شهادات القيد املرتدة 
» كعب العمل« من املسجلني مبكاتب التشغيل 
بها  بلغ  املسجلني  فيما   ، للمديرية  التابعة 

714  شابًا.
شهادة   450 باستخراج  املديرية  قامت  كما 
املهنة  مزاولة  ورخصة   ، املهارة  قياس مستوى 
، فضا عن تقدمي الرعاية الصحية  للعمالة 
وص��رف   ، ب��امل��دي��ري��ة  املسجلني  املنتظمة  غير 

منح ل� 12 عاما مببلغ 29 ألف جنيه.
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من عاء الدين 
ناصف وكيل الوزارة مدير املديرية  ، أوضح فيه 
أن املديرية خال شهر يونيو املاضي، يف مجال 

السامة والصحة املهنية  بالتفتيش على 
270 منشأة ، ومت حترير إنذار ل� 101 

منهم لعدم االستيفاء ومنحهم 
مهلة ، كما مت إعادة التفتيش 

ان��ت��ه��ت  م���ن���ش���آت   210 ع���ل���ى 
بتحرير 46 محضر سامة 

وصحة مهنية .
وأوض��������ح أن�����ه يف م��ج��ال 

ت����ف����ت����ي����ش ال�����ع�����م�����ل ق����ام����ت 
املديرية بالتفتيش على 438 

وحمات  دوري  تفتيش  منشأة 
للمنشآت  محضرًا   42 أسفر  عن   ،

املخالفة .

كفر الشيخ :

تعيين 56 شابًا .. والتفتيش 
البحر األحمر بتعيني 752 على 270 منشأة   مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت  

القدرات اخلاصة من مختلف املؤهات مبنشآت  شابًا، منهم 26 من ذوى 
ال��ق��ط��اع اخل���اص واالس��ت��ث��م��اري، م��ن خ��ال ش��ه��ادات القيد امل��رت��دة »كعب 
ل��ل��م��دي��ري��ة، وب��ل��غ ع��دد  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��م��ل« م��ن املسجلني مب��ك��ات��ب التشغيل 

املسجلني بها 1266 شابا ، فضاً عن توفير 537  فرصة عمل .
ورخصة  عاما،   859 امل��ه��ارة  مستوى  بقياس  قامت  املديرية  قامت  كما 
مزاولة املهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وقامت بصرف منح 
 2 باملديرية  بواقع  املسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة  االجتماعية  للرعاية 
منحة مولود بإجمالى 4 آالف جنيه ، و 5000 جنيه إلجراء عملية جراحية 

كبري لعامل  .
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير املديرية، أشار 
فيه إلي أنه خال يونيو املاضي قامت املديرية بحفظ 17 ترخيص عمل 
آخ��ري��ن يعملون يف نطاق  أج��ان��ب  ل��� 9  ، وجت��دي��د ترخيص عمل  ألج��ان��ب 

املحافظة .
زي��ارات تفتيشية  من  املديرية قامت بعمل  أن  إل��ي  الراضى  وأش��ار عبد 
خال مفتشى العمل على   388   منشأة ملراقبة تطبيق قانون العمل رقم 
ندوة   2 وعمل  محضرًا،   82 حترير  عن  التفتيش  وأسفر   ،  2003 لسنة   12

توعية للعاملني .
ال��س��ام��ة وال��ص��ح��ة املهنية   أما ف��ى م��ج��ال 

، وأسفر عن  مت التفتيش على 114 منشأة 
حترير 23 محضرًا سامة وصحة مهنية 

، وعمل 3 ندوات توعية يف نفس املجال 
ي��ع��م��ل  م���ن���ش���أة   80 م��ت��اب��ع��ة  ك���م���ا مت   ،
تطبيقها  ل��ض��م��ان   ، ع��ام��اً   8943 ب��ه��ا 
لإلجراءات االحترازية ملواجهة انتشار 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19(.

وأضاف أن املديرية تلقت 125 شكوى 
ت��س��وي��ة 34 منها ودي���ًا  ع��اق��ات ع��م��ل ، مت 

العمل  ق��ب��ل مفتشي  م��ن  ال��ع��م��ل  م��واق��ع  يف 
إتخاذ إجراء  ، ومت  التابعة للمديرية  باملكاتب 
قانوني جتاه 49  شكوى  ، وتبقى 42  شكوى ما 

زالت حتت البحث والدراسة .

البحر األحمر :

تحرير 82 محضرًا لمنشآت خالفت القانون 

سعيدعبدالراضىعالء ناصف

مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت  
األقصر بتعيني 586 شابًا من حملة املؤهات 
ال��ع��ل��ي��ا وامل��ت��وس��ط��ة وب�����دون م��ؤه��ل ، م��ن��ه��م 5 
القطاع  مبنشآت  وال���ق���درات  الهمم  ذوى  م��ن 
اخل����اص واالس���ت���ث���م���ارى م���ن خ����ال ش��ه��ادات 
ال��ق��ي��د امل���رت���دة »ك��ع��ب ال��ع��م��ل« م��ن املسجلني 
بلغ  و  للمديرية  ال��ت��اب��ع��ة  التشغيل  مب��ك��ات��ب 
ذوى  م���ن   19 م��ن��ه��م  ش���ب���اب،    1608 عددهم  
استخراج    ك��م��ا مت   ، اخل��اص��ة  اإلح��ت��ي��اج��ات 
، و 127  امل���ه���ارة  125  ش��ه��ادة ق��ي��اس م��س��ت��وى 
رخصة مزاولة احلرفة منهم  3 رخص  لذوى 

القدرات .
للعمالة  منح  بصرف  امل��دي��ري��ة  قامت  كما 
وصحيًا  اجتماعيًا  لرعايتهم  املنتظمة  غير 
منها 5  منح مواليد ب� 10 آالف جنيه ، ومنحة 
عن  ف��ض��اً   ، واح���دة مببلغ 2000 جنيه  وف���اة 
وعاملة ما  ع��ام��ا   75 ل���  رع��اي��ة صحية  ع��م��ل 
ب��ني ك��ش��وف��ات وحت��ال��ي��ل طبية وص���رف أدوي���ة 
ف��ض��اً  جنيهًا ،   699 و  أل���ف���ًا   36 ب��إج��م��ال��ي 

املنظومة  ع��ل��ى  ج���دد  ع��م��ال   10 تسجيل  ع��ن 
واستخراج كارنيهات لهم  .

ت��ل��ق��ى ال����وزي����ر ت���ق���ري���رًا ب���ذل���ك م���ن م��دي��ر 
مديرية القوي العاملة باألقصر عبده هاشم 
عن إجنازات املديرية عن شهر يونيو املاضي،   

م���ش���ي���رًا إل�����ى أن�����ه ف����ى م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش 
ال��ع��م��ال��ي ورع���اي���ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 

بالتفتيش على  املديرية  قامت 
وح��م��ات  دورى  م��ن��ش��أة   242

ع��م��ل  ع���ل���ى  م���ن���ش���أة   18 و   ،
،  وأس�����ف�����ر ع��ن  األط�����ف�����ال 
، كما  حت��ري��ر 19 م��ح��ض��رًا 
مت عقد ندوتني عماليتني 

ب�����إح�����دى امل����ن����ش����آت ل���ش���رح 
بعض مواد قانون العمل .

ال���س���ام���ة  أم�������ا يف م����ج����ال 
املديرية  ق��ام��ت  املهنية  والصحة 

 ، م���ن���ش���أة  ع���ل���ى 492  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش 
وإع��ادة التفتيش على 177 منشأة 

أخ�������رى،  وأس����ف����ر ال��ت��ف��ت��ي��ش ع����ن حت���ري���ر 36 
محضرًا ، وإعطاء مهلة قانونية ل� 395 منشأة 
أخري إلزالة املخالفات والتي مت إنذارها بها ، 

وعمل 3 ندوات توعية .
ك��م��ا ت��ل��ق��ت امل��دي��ري��ة 24 ش��ك��وى ع��م��ال��ي��ة ، 
 ، ال��ق��ض��اء  إل���ى  4 شكاوى منها  إح��ال��ة  مت 
،  و 15 ش��ك��وى  وح��ف��ظ 5 ش���ك���اوي 
أخ�����رى م����ازال����ت حت���ت ال��ب��ح��ث 
والدراسة، فضا عن متابعة 
اإلج������������راءات االح����ت����رازي����ة 
وال����ت����ع����ق����ي����م وال���ت���ط���ه���ي���ر 
وموقف العمالة نحو 324 
احلالة  ومتابعة   ، منشأة 
داخ��ل  للعاملني  الصحية 
ت��ل��ك امل���ن���ش���آت ل��ل��ت��أك��د من 
عدم إصابة أي فرد من خال 
مكاتب السامة والصحة املهنية 
وال���ت���ف���ت���ي���ش ال���ع���م���ال���ى ال��ت��اب��ع��ة 

للمديرية.

التفتيش على 242 منشأةاألقصر :

عبده هاشم
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يف  وذل��ك  شابًا،   262 بتعيني  بورسعيد  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
، منهم 4  العمل«  »كعب  القيد  املرتدة  القطاع اخل��اص من خ��ال شهادات  منشآت 
من ذوى القدرات مت إبرام عقود عمل لهم من خال إدارة خدمة املواطنني باملديرية 
، وبلغ املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية  1097 شابًا منهم 13 من ذوى 
اإلحتياجات اخلاصة ، فضاً عن استخراج 134 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه 

مزاولة حرفة.
كما قامت املديرية تلقت يف مجال عاقات العمل 72 شكوى ، مت تسوية 4 شكاوي، 
وحفظ 16 منها ، وإحالة 10 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 40  شكوى حتت 
البحث والدراسة  ، كما قامت املديرية بصرف منح للعمالة غير املنتظمة املسجلة 
4 عمال  ل�  أل��ف جنيه   12 ، حيث مت ص��رف  اجتماعيًا وصحيًا  لرعايتهم  باملديرية 
منحة زواج ، و 8 منح مولود مببلغ  16 ألف جنيه ، و منحة وفاة عامل مببلغ 10 آالف 
جنيه ، و صرف 10 آالف جنيه للرعاية الصحية لعاملني  ،  ليصل إجمالى ما مت 

صرفه 48 ألف جنيه ل� 15 عاماً من املسجلني باملديرية .
 وأشار السيد السنجابي مدير املديرية - يف تقريره للوزير عن إجنازات املديرية 
خ��ال مكاتب  م��ن  بالتفتيش  أن  املديرية  قامت  إل��ى  امل��اض��ى-  شهر  يونيو  خال  
 34 أسفر عن حترير   ، نهاري وحمات  دوري   ، 533 منشأة  العمالي على  التفتيش 
محضرًا عماليًا ، وعقد 8 ندوات توعية استفاد منها 149 عاما، فضاً عن التفتيش 
على 397 منشأة من مكاتب السامة والصحة املهنية ، أسفر عن حترير 38 محضر 
توعية  ن��دوة   12 عقد  عن  ،  فضاً  والصحة املهنية  الشتراطات السامة  مخالفة 
يف مجال مخاطر بيئة العمل ل� 110 عمال ، و متابعة 176 
االحترازية  اإلج���راءات  كافة  تطبيقها  لضمان  منشأة 

للوقاية من فيروس كورونا املستجد .
ق���ام���ت   ، امل����ه����ن����ي  ال�����ت�����دري�����ب  م�����ج�����ال  أم�������ا يف 
على  متدربات   10 ل�  تدريبية  دورة  بعقد  املديرية 
م��ه��ن��ة ال��ت��ف��ص��ي��ل واحل���ي���اك���ة ب���وح���دة ال��ت��دري��ب 
االنتهاء  مت  و   ، ال��زه��ور  بحي  امل��وج��ودة  املتنقلة 
الكهربائية  من  دورتني  تدريبيتني على األعمال 
، كما  ب��امل��دي��ري��ة  ، وري�����ادة األع���م���ال  ل� 25 م��ت��درب��ا 
مركز  8 متدربني يف  ل�  الشخصية  املقابلة  إج��راء  مت 

تدريب شركة الضفائر .

بورسعيد:

إصدار 134 شهادة قياس المهارة 
ومزاولة المهنة  

 قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة شمال سيناء بتعيني 31 
واالستثماري،  اخل��اص  القطاع  مبنشآت  املؤهات  مختلف  من  شابًا 
منهم 2 م��ن ذوى االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ، م��ن خ��ال ش��ه��ادات القيد 
 ، التابعة للمديرية  التشغيل  العمل« املسجلني مبكاتب  املرتدة »كعب 

وذلك من ضمن 171 شابًا مسجلني من راغبى العمل.
عبد  سالم  محمد  من   بذلك  تقريرا  العاملة ،  القوي  وزي��ر  تلقي 
املالك  م��دي��ر م��دي��ري��ة ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة ب��ش��م��ال س��ي��ن��اء ع��ن إجن���ازات 
امل��دي��ري��ة ع��ن ش��ه��ر ي��ون��ي��و امل���اض���ي، أش����ار ف��ي��ه إل���ي أن امل��دي��ري��ة قامت 
ب��اس��ت��خ��راج 36 ش��ه��ادة ق��ي��اس م��س��ت��وى امل���ه���ارة، و 35  رخصة م��زاول��ة 

احلرفة من خال املكاتب التابعة لها يف املحافظة .
العاملة  ال��ق��وي  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت  ال��ع��م��ال��ي،  التفتيش  م��ج��ال  وف���ى 
تفتيش  بحملة  والقيام  منشأة،   124 على  بالتفتيش  سيناء  بشمال 
،  أما عن السامة  شامل ، وأسفر عن حترير محضر ملنشأة مخالفة 
والصحة املهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت  يعمل بها 505 

عمال .
وأوض��ح مدير مديرية  بشمال سيناء أنه يف مجال رعاية العمالة 

، غير املنتظمة املسجلة باملديرية صحيًا واجتماعيًا 
جديد  م��ول��ود  منح   5 بصرف  املديرية  قامت 

بإجمالى 10 آالف جنيه .
ك��م��ا ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال��ق��وي العاملة 

ب��ش��م��ال س��ي��ن��اء مب��ت��اب��ع��ة اإلج������راءات 
االح����ت����رازي����ة وال��ت��ع��ق��ي��م وال��ت��ط��ه��ي��ر 
وم���وق���ف ال��ع��م��ال��ة ل��ن��ح��و 6 م��ن��ش��آت ، 
للعاملني  الصحية  احل��ال��ة  ومتابعة 

داخ���ل ت��ل��ك امل��ن��ش��آت للتأكد م��ن ع��دم 
إص�����اب�����ة أي 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 العمالي.

شمال سيناء :

تعيين 31 شابًا .. والتفتيش 
على 124 منشأة  

محمد سالم

 قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة دمياط بتعيني 
422 شابًا ، منهم 5 شباب من ذوي اإلحتياجات اخلاصة  يف 
شهادات  خ��ال  واالستثمارى  من  اخل��اص  القطاع  منشآت 
،  وبلغ  التشغيل  مكاتب  من  العمل«،  »كعب  القيد  املرتدة 
املسجلني بها 1289 شابًا ،  كما مت استخراج 580 شهادة 
قياس مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة املهنة ، فضاً عن 

توفير 50 فرصة عمل .  
ك��م��ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ق���ام���ت يف م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش 
ال��دوري  بنظام  منشأة   200 على  بالتفتيش  العمالي 
واحل��م��ات ، واإلع���ادة على 112 منشأة أخ��رى ، وأسفر 
6 شكاوى ،  وب��ح��ث   ، م��ح��ض��رًا   51 ع��ن حت��ري��ر  التفتيش 
ومت عقد 6 ندوات توعية و خدمات عمالية ،  بشركة شبانة 
 ، ب��ش��اي��ر اخل��ي��ر بكفر س��ع��د  ، وجمعية  ب��دم��ي��اط اجل��دي��دة 
وجمعية رجال األعمال بفارسكور ، وشركة سيسكو ترانس 

بدمياط اجلديدة.
تلقى ال��وزي��ر، ت��ق��ري��را ب��ذل��ك م��ن منى االط����روش مدير 
أن��ه يف مجال السامة والصحة  إل��ى  أش��ارت فيه   ، املديرية 
املهنية قامت  املديرية  خال شهر يونيو  املاضي  بالتفتيش 
على 182 منشأة ، وإعادة التفتيش على 149 منشأة أخري، 
وأس��ف��ر ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ن حت��ري��ر 82 م��ح��ض��ر س��ام��ة وصحة 

مهنية ، وعمل 16 مذكرة غلق إداري ، وعمل 10  ندوات توعية 
،  فضاً عن تلقى 24 شكوى ومت اتخاذ إجراء قانوني حيال 
و 21 ش��ك��اوى   ، و ش��ك��وى منها م��س��ت��وف��اة   ، 12 ش��ك��وى منهم 

مازالت حتت البحث والدراسة  .
أم����ا ف���ى م��ج��ال رع���اي���ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة ص��ح��ي��ًا 
واج��ت��م��اع��ي��ًا ح��ي��ث ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��ص��رف م��ن��ح  بلغت 14 
املسجلني  م��ن  عمال   3 ل���  االجتماعية  للرعاية  أل��ف  جنيه 
باملنظومة بواقع  2 منحة مولود ، ومنحة وفاة عامل  ، ومت 
تسليم 300 بوليصة تأمني على احلياة لصيادين من أبناء 
املحافظة ، و 320 بوليصة للعمالة غير املنتظمة املسجلني.

بتنفيذ  4  املديرية  قامت   ، املهنى  التدريب  مجال  وف��ى 
والتبريد   ، واحلياكة  التفصيل   ( مهن  على  تدريبية  دورات 
والتكييف ، وكهرباء اإللكترونيات ( استفاد منها 39 متدربا 
، مبركز التدريب املهنى بدمياط اجلديدة ، ويتم تنفيذ دورة 

تدريبية على مهنة التفصيل واحلياكة ل� 10 متدربات .
وأض��اف��ت م��دي��ر امل��دي��ري��ة ، أن��ه يف م��ج��ال التفتيش على 
املنشآت للتأكد تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية 
تابعت   ،)19  - )كوفيد  املستجد  ك��ورون��ا  فيروس  انتشار  من 
امل���دي���ري���ة ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 361 م��ن��ش��أة م���ن خ����ال م��ك��ات��ب 

السامة والصحة املهنية التفتيش العمالي. 

غلق 16 منشأة .. وتحرير 82 محضرأ لمنشآت مخالفة   دمياط:

منى االطروشي

السيد السنجابي
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ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
1052  شابًا  بتعيني  سيناء  بجنوب 
ال���ه���م���م  ذوى  م������ن  ش��������اب  ، م����ن����ه����م 
والعزمية ، من حملة املؤهات العليا 
وامل��ت��وس��ط��ة وب����دون م��ؤه��ل مبنشآت 
، من  القطاع اخلاص واالستثمارى 
التابعة  التشغيل  املسجلني مبكاتب 
ل��ل��م��دي��ري��ة ، وال����ذي����ن ب��ل��غ ع��دده��م 

خال الشهر 1127 شابأً.
ت���ل���ق���ى ال������وزي������ر ت����ق����ري����رًا ب���ذل���ك 
م�����ن م����دي����ر امل����دي����ري����ة أش�������رف ع��ل��م 
ال���������دي���������ن، أوض���������ح ف�����ي�����ه إجن�����������ازات 
 ، املديرية  خال شهر يونيو املاضي 
منحًا  بصرف  املديرية  قامت  حيث 
ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة امل��س��ج��ل��ة 
لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا 
، منها 18 ألف جنيه ل� 9 عمال منح 
مببلغ  زواج  منحة  و   ، جديد  مولود 
3 آالف جنيه  ، و 2000 جنيه منحة 
وف���اة أح��د األق����ارب لعامل ، وص��رف 
عاماً   2599 ل���  ال��ع��م��ال  عيد  منحة 

و 299  م��ل��ي��ون  ب��واق��ع  املسجلني  م��ن 
ألفًا و 500 جنيه، فضاً عن تسجيل 
47 ع��ام��اً ج��دي��دًا ع��ل��ى امل��ن��ظ��وم��ة ، 
ت��أم��ني على  ب��ول��ي��ص��ة  وحت��ري��ر 620 

احلياة لتلك الفئة .
م���ج���ال  وق������ام������ت  امل�����دي�����ري�����ة يف 
ت��راخ��ي��ص ع��م��ل األج���ان���ب ب��إص��دار 
أجانب  عمل  ترخيص   11 وجت��دي��د 
يف  يعملون  مختلفة  جنسيات  م��ن 

نطاق املحافظة .
وأوض�������ح م���دي���ر امل���دي���ري���ة أن�����ه يف 
م�����ج�����ال ال���ت���ف���ت���ي���ش ال����ع����م����ال����ي مت 
ال��ت��ف��ت��ي��ش ع���ل���ى 196 م���ن���ش���آت م��ن 
خ���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ال�����دوري ال��ن��ه��اري 
ندوة   2 وعمل   ، واحلمات   والليلي 
شكاوى   105 تلقى  مت  ،  كما  توعية 
منها  ش��ك��اوى   7 تسوية  ومت  عمالية 
، وات�����خ�����اذ اإلج�����������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ل�  37  شكوى ، و 36  شكوي ما زالت 

حتت البحث .
والصحة  السامة  مجال  فى  أما 

تعيين 1052 شاباجنوب سيناء:

ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة مبحافظة 
مبنشآت   ، شابا     18 بتعيني   اجلديد   ال���وادي 
ال��ق��ط��اع اخل���اص واالس��ت��ث��م��اري ، منهم 5 من 
ذوى ال��ه��م��م وال���ع���زمي���ة ، م���ن خ����ال ش���ه���ادات 
القيد املرتدة » كعب العمل« ، مبكاتب التشغيل 
التابعة للمديرية ، فضا عن تسجيل  263  من 

راغبى العمل، وتوفير 13 فرص عمل .
ك��م��ا ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��اس��ت��خ��راج 26 ش��ه��ادة 
املهنة  مزاولة  ورخصة   ، املهارة  مستوى  قياس 
، أما يف مجال عاقات العمل تلقت 4 شكاوى 

عمالية ، مازالت حتت البحث والدراسة.
ول���ف���ت ال����وزي����ر إل����ى أن����ه ف���ى م���ج���ال رع��اي��ة 
امل��ن��ت��ظ��م��ة اج��ت��م��اع��ي��ًا وصحيًا   ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر 
قامت املديرية بصرف منح لتلك الفئة بلغت 
م����ن امل��س��ج��ل��ني  ل����� 27 ع����ام����اً  أل�����ف ج��ن��ي��ه   58

باإلدارة.
املديرية   مدير  طليب   حسني  أحمد  وق��ال 
إجن���ازه خال   م��ا مت  للوزير عن   تقريره  - يف 
ق��ام��ت يف مجال  امل��دي��ري��ة  إن  امل��اض��ي-  يونيو  
 ، ، بالتفتيش على 211 منشأة  العمل  تفتيش 
، وأسفر عن حترير 7 محاضر  دوري وحمات 
مل���ن���ش���آت م���خ���ال���ف���ة ، وع����م����ل 2  ن�������دوة ت��وع��ي��ة 
ب�����اإلج�����راءات االح����ت����رازي����ة وق����وان����ني ال��ع��م��ل ، 
قامت  املهنية   والصحة  السامة  مجال  وف��ى 
التفتيش  وإع��ادة   ، منشأة   45 على  بالتفتيش 
محاضر،   8 حترير  عن  أسفر  منشأة،   45 على 
وال���ق���ي���ام ب���� 3 ح���م���ات ت��ف��ت��ي��ش��ي��ة ، وع���م���ل 17 
 15 2 شكوى ، وعقد  قياسات ميدانية ، وبحث 

ندوة توعية .
وأوض��������ح م����دي����ر امل����دي����ري����ة، أن������ه يف م��ج��ال 
التدريب املهني ، مت االنتهاء من دورة تدريبية 
ل� 15 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل 
واحل���ي���اك���ة مب���رك���ز ت���دري���ب م��ه��ن��ي ب���اري���س ، و 
على  متدربة   30 ل���  تدريبية  دورة  م��ن  االنتهاء 
اليدوية  وامل��ش��غ��والت   ، والكليم  السجاد  مهنة 
، كما مت تنفيذ دورة  ال��ف��راف��رة  ت��دري��ب  مب��رك��ز 
املشغوالت  مهنة  على  م��ت��درب��ة   15 ل���  تدريبية 

اليدوية مبركز الداخلة ) موط (.
للتأكد  املنشآت  على  التفتيش  مجال   ويف 
للوقاية  االح��ت��رازي��ة  اإلج����راءات  ك��اف��ة  تطبيق 
م����ن ان���ت���ش���ار ف����ي����روس ك���ورون���ا 
امل���س���ت���ج���د )ك����وف����ي����د - 
متابعة   مت   ،  )19
م������ن������ش������أة   180
م���������ن امل�����ن�����ش�����آت 
ال���ك���ث���اف���ة  ذات 
ال��ع��م��ال��ي��ة م��ن 
خ�����ال م��ك��ات��ب 
ال������������س������������ام������������ة 
وال������������ص������������ح������������ة 
التفتيش  امل��ه��ن��ي��ة 

العمالي.

الوادي  الجديد :

تعيين 18 شابا والتفتيش 
على 211 منشأة 

أحمد حسني طليب

القطاع  مبنشآت  املنيا  بتعيني 624  شابًا  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت    
اخل��اص واالس��ت��ث��م��اري ، وذل��ك م��ن خ��ال ش��ه��ادات القيد امل��رت��دة  »كعب العمل« ملكاتب 
التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بني راغبى العمل املسجلني بهذه املكاتب وعددهم 

2607 شباب ، وتوفير 850 فرصة عمل .
كما قامت املديرية يف مجال التدريب املهني ، بتقدمي 12  دورة تدريبية مبراكز التدريب 
املهنى التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب املتنقلة املوجودة بقرى املحافظة ، كما قامت 

باستخراج 622 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة .
وقال وليد اإلمام  مدير املديرية - يف تقريره الشهري للوزير- إنه يف مجال السامة 
بالتفتيش على 514 منشأة  ،  املاضى  املديرية خال شهر يونيو  املهنية قامت  والصحة 
فضا عن القيام ب� 10 حمات تفتيشية، وأسفر عنها حترير 147 محضرًا سامة وصحة 
مهنية و 6 حاالت غلق إداري و31  ندوة توعية ) إعرف - إحمي نفسك ( ، فضاً عن بحث 

92 شكوى من خال املكاتب التابعة للمديرية .
بصرف  املديرية  قامت   ، وصحيًا  اجتماعيًا  املنتظمة  غير  العمالة  رعاية  مجال  وفى 

ب�  زواج  6 منح  و   ، أل��ف جنيه   55 بإجمالي  م��ول��ود جديد  27 منحة 
18 ألف جنيه ، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة األولي مببلغ 6 

آالف جنيه ، باالضافة إلى تقدمي الرعاية الصحية  ) عاج - 
عمليات جراحية صغرى ( ل� 8 عمال من املسجلني باإلدارة 

بإجمالي 20 ألفًا و350 جنيها.
وأوضح مدير املديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، 
دورى  منشأة   1042 على  بالتفتيش  املديرية  قامت  فقد 
 84 املديرية  تلقت  ، كما  عامل   2302 بها  يعمل  وحمات 

شكوى عمالية ، مت إحالة 10 شكاوى منها للقضاء ، و 74 
شكوى أخرى ما زالت حتت البحث.

أما عن متابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية للوقاية من 
، فقد قامت املديرية من خال  انتشار فيروس كورونا املستجد 

مكاتب السامة  والصحة املهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش 
على ومتابعة 220 منشأة .

 تحرير 147 محضرًا لمنشآت 
خالفت قانون العمل

المنيا :

وليد اإلمام
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بالتفتيش  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  املهنية، 
التفتيش  وإع����ادة   ، منشأة   20 على 
على 88 منشأة ،  وأسفر عن حترير  
34 م��ح��ض��رًا س��ام��ة وص��ح��ة مهنية 

ن��دوة   2 وع��ق��د   ، مخالفة  ملنشآت 
للتوعية وإجراء 17 قياس 

وبحث 3 شكاوى .
إن   : وق�����������������������ال 

امل�����دي�����ري�����ة ق���ام���ت 
مب�����������ت�����������اب�����������ع�����������ة 
اإلج��������������������������������راءات 
االح����������ت����������رازي����������ة 
وال��������ت��������ع��������ق��������ي��������م 

وموقف  والتطهير 
 800 ل��������  ال�����ع�����م�����ال�����ة 

منشأة ، ومتابعة احلالة 
الصحية للعاملني داخل 
للتأكد من  املنشآت  تلك 
ع���دم إص��اب��ة أي ف���رد من 

خ����ال م��ك��ات��ب ال���س���ام���ة وال��ص��ح��ة 
املهنية .

أشرف علم الدين

تعيين 592 شابًا .. منهم 
34 من ذوي القدرات

 السويس : 

حامت جاد الرب

مختلف  مرسى مطروح بتعيني 191  شابًا من  مبحافظة  العاملة  ال��ق��وي  مديرية  قامت 
، من  وال��ق��درات  الهمم  القطاع اخل��اص واالستثماري، منهم شابًا من ذوي  املؤهات مبنشآت 
خال شهادات القيد املرتدة » كعب العمل« من املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية 

والذين وصل عددهم 263  طالب عمل .
وأوضح عاطف درويش مدير املديرية - فى تقريره للوزير عن إجنازات شهر يونيو املاضي- أن 
املديرية قامت باستخراج 241 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة احلرفة من مكاتب 
التشغيل التابعة للمديرية ، و يف مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 709 منشأة ، 

وأسفر عن حترير  62 محضرًا ملنشآت مخالفة ، وبحث 11 شكوى عمالية .
وفى مجال السامة والصحة املهنية قامت املديرية بالتفتيش على 113 منشأة ، والقيام ب� 
17 حملة تفتيشية ، وبحث 5 شكاوي ، وذلك للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية ملواجهة 
تفشي فيروس كورونا املستجد ، وحترير 18 محضرًا سامة وصحة مهنية ، فضاً عن عقد 5 

ندوات توعية . 
املنتظمة صحيًا  العمالة غير  رعاية  قامت يف مجال  املديرية  أن  إلى  املديرية  وأش��ار مدير 
للعمالة  جنيه  أل��ف   500 بلغت  الفئة  لتلك  احلياة  على  تأمني  بوالص  ب��إص��دار   ، وإجتماعيًا 

املسجلة باملديرية .

السويس  مبحافظة  العاملة  القوى  مديرية   قامت  
القطاع  ب��ش��رك��ات  اخل��ري��ج��ني  ش��ب��اب  بتعيني  592  من 
اخل�����اص واالس���ت���ث���م���ارى  ، م��ن��ه��م 34  ش���اب���ًا م���ن ذوى 
ال���ق���درات اخل��اص��ة م��ن خ���ال ش���ه���ادات ال��ق��ي��د امل��رت��دة 
»كعب العمل«، وذلك من خال مكاتب التشغيل التابعة 
باحثا عن عمل، منهم  ، ومت تسجيل 1131   للمديرية 

41 من ذوي القدرات اخلاصة. 
وف���ى م��ج��ال رع��اي��ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة  قامت 
والصحية  االجتماعية  للرعاية  منح  بصرف  املديرية 
ل��ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة ب��ل��غ��ت  30 أل���ف ج��ن��ي��ه  ل� 14 ع��ام��ا من 

املسجلني باإلدارة .
وأش����ار ح���امت ج���اد ال���رب م��دي��ر امل��دي��ري��ة - 
املديرية  إجن���ازات  ع��ن  للوزير  تقريره  يف 
ع����ن ش���ه���ر ي���ون���ي���و  امل����اض����ي -  إل�����ى أن 
ع��اق��ات  م��ج��ال  فى   املديرية تلقت 
مت  ف�������ردي�������ة،  ش�����ك�����وى   58 ال����ع����م����ل 
ت����س����وي����ة 10 ش�������ك�������اوى م���ن���ه���ا ودي�������ًا 
ل��ل��م��ح��ك��م��ة  م���ن���ه���ا   6 وحت������وي������ل   ،
العمالية،  و24 شكوى مازالت حتت 

البحث والدراسة.
وأوضح مدير املديرية أنه فى مجال 
على  التفتيش  مت   ، العمالي  التفتيش 
187 منشأة ، ومت حترير 5 محاضر ملنشآت 
ب���� 8 ح��م��ات  تفتيش  ، وال��ق��ي��ام  م��خ��ال��ف��ة 
ش����ام����ل ، وع����ق����د ن�������دوة ت���وع���ي���ة ل���ل���ع���م���ال، 
م���ج���ال  م���ن���ش���آت يف  ع���ل���ى 6  وال���ت���ف���ت���ي���ش 
السامة والصحة املهنية ، وأسفر عن حترير 3 محاضر 
وجلنة  تراخيص  جلنة  عقد  ومت   ، املخالفة  للمنشآت 

حتكيم طبي ، ومت منح ترخيص ملنشأة واحدة .

عاطف درويش

مطروح:

استخراج 241 شهادة قياس مستوى مهارة
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قنا  ال��ع��ام��ل��ة مب��ح��اف��ظ��ة  ال���ق���وي  م��دي��ري��ة   قامت 
 12 منهم  املؤهات ،  من  مختلف  بتعيني  998  شابًا 
القطاع  وذل��ك يف منشآت   ، والعزمية  الهمم  ذوى  من 
املرتدة  القيد  خ��ال شهادات  باملحافظة من  اخل��اص 
التشغيل  مب��ك��ات��ب  وب��ل��غ  املسجلني  ال��ع��م��ل«،  »ك��ع��ب 
، فضا عن استخراج 871 شهادات قياس  4167 شابًا 
علي  للعمال  املهنة  م��زاول��ة  ورخ��ص��ة  امل��ه��ارة،  مستوى 

املهن املختلفة .
ك��م��ا ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ق��ام��ت ب��ص��رف م��ن��ح للعمالة 
املنتظمة املسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعيًا  غير 
بإجمالى 86 ألف جنيه ، ل� 41  عاماً ، وصرف 93 ألفًا 
ليصل   ، عاما   717 ل�  الصحية  للرعاية  793 جنيه  و 
ل��� 758  و 793 جنيها  أل��ف��ًا  م��ا مت صرفه 179  إجمالى 

عاما من املسجلني باملديرية .
ال��وزي��ر من حسام طلبة  ج��اء ذل��ك يف تقرير تلقاه 
م��دي��ر امل��دي��ري��ة ع��ن إجن��ازات��ه��ا خ���ال ي��ون��ي��و امل��اض��ي، 
أش����ار ف��ي��ه إل���ي أن���ه مت ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ع��م��ال��ي ع��ل��ى 608 
، من  منشآت، وأسفر عن حترير 36 محضرًا  عماليًا 
شكوى   16 تلقى  ع��ن  ف��ض��اً   ، ال��ع��م��ل  مفتشى  خ���ال 
، وحت��وي��ل 4  عمالية،  مت تسوية 5 ش��ك��اوى منها ودي���ًا 
شكاوى منها للقضاء ، وتبقت 7 شكاوي ما زالت حتت 

البحث والدراسة  .
ك��م��ا ق��ام��ت امل���دي���ري���ة م���ن خ����ال م��ك��ات��ب ال��س��ام��ة 
املحافظة  مستوى  على  بالتفتيش  املهنية  والصحة 
م��ت��اب��ع��ة تطبيق  إط�����ار  وذل�����ك يف  م���ن���ش���أة،  ع��ل��ى 143 
للوقاية  الدولة  حددتها  التى  االحترازية  اإلج���راءات 
العاملني  ع��دد  ، وتخفيض   )  19 )كوفيد-  انتشار  من 

بها حفاظًا على صحتهم.

قنا :

تعيين 998 شابًا .. منهم 12 
من ذوى الهمم والعزيمة  

اإلسماعيلية  العاملة مبحافظة  القوي   قامت مديرية 
ال��ق��درات  ذوى  م��ن  52  شابا  م��ن��ه��م   ، بتعيني  885  شابًا 
اخلاص  القطاع  مبنشآت  امل��ؤه��ات  مختلف  من  اخلاصة 
واالس��ت��ث��م��اري، م��ن خ���ال ش���ه���ادات ال��ق��ي��د امل���رت���دة » كعب 
العمل« من املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، 

فيما بلغ  املسجلني بها 2145 شابًا.
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر مدير املديرية 
، أش���ار ف��ي��ه إل���ي أن���ه خ���ال ي��ون��ي��و امل��اض��ي، ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 
باستخراج 758 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 881  رخصة 
مزاولة مهنة ، وتلقت 36 شكوى عمالية، مت تسوية 6 
 ، ، ومت حتويل 22 منها للقضاء  شكاوى منها ودي��ًا 

و8  شكاوى ما زالت حتت البحث والدراسة.
وأض�������اف أن امل����دي����ري����ة  ق���ام���ت ب���ص���رف م��ن��ح 
غير  للعمالة  والصحية  االجتماعية  للرعاية 
املنتظمة املسجلة باملديرية بواقع 70 ألف جنيه 
ل�  بالقاعدة  ، ووص��ل ع��دد املسجلني  ل� 27 عاماً 

4300 عامل غير منتظم .
زي�����ارات  ب��ع��م��ل  امل���دي���ري���ة  قامت  أن  إل����ي  وأش������ار 
تفتيشية  من خال مفتشى العمل على   309   منشآت 
ب��ن��ظ��ام ال������دوري ال��ن��ه��اري وح���م���ات ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ش��ام��ل 
ملراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر 
عن حترير 16 محضرًا ، باإلضافة إلى عقد 2 ندوة توعية 
للعمال حضرها 17 عاما ، وفى مجال السامة والصحة 
املهنية مت التفتيش على 92 منشأة ، وحترير 11 محضرًا 
للمنشآت املخالفة ، وعقد 6 ندوات توعية فى نفس املجال 
تطبيق  لضمان  أخ���ري  منشأة   102 مبتابعة  ق��ام��ت  كما   ،
اإلج������راءات االح���ت���رازي���ة مل��واج��ه��ة ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا 

املستجد.

اإلسماعيلية:

منهم 52 من ذوى القدرات .. 
تعيين 885  شباب 

أحمد جابر

مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
القطاع  شباب بشركات    307 بتعيني  أس���وان 
ذوى  اثنني من  واالستثماري، منهم  اخل��اص 
، وذل��ك من خال شهادات  القدرات اخلاصة 
القيد  املرتدة »كعب العمل« مبكاتب التشغيل 

املسجلني  بلغ  كما  للمديرية،  التابعة 
عن  ف���ض���اً   ، ع��م��ل  راغ�����ب   1431

لم  قي�د  بطاق�ات   706 إسقاط 
يتقدم أصحابها لتجديدها 

يف املواعيد املحددة.
يأتى ذلك فى إطار الدور 
التشغيل  مب��ك��ات��ب  امل���ن���وط 
ب�����امل�����دي�����ري�����ة م����س����اه����م����ة يف 

للشباب،  عمل  ف��رص  إي��ج��اد 
أن  فى  واألم��ل  الثقة  ومنحهم 

ال��ب��ط��ال��ة م��ش��ك��ل��ة ل��ه��ا ح���ل، وي��ت��م 
ذل������ك ب���ال���ت���ن���س���ي���ق م�����ع أص���ح���اب 
األعمال باملحافظة وما يطرحونه 

من فرص عمل مناسبة للشباب.
بذلك  تقريرا  العاملة،  القوي  وزي��ر  تلقي 
املديرية يف  ، مدير  ال��وه��اب  من  محمد عبد 
هذا اخلصوص عن  ما مت إجنازه خال شهر 
يونيو املاضي، أشار فيه إلى أنه مت صرف 103 
منتظم،  غير  عاما   41 ل���  جنيه  آالف 
رعاية اجتماعية ، و 37 ألفًا و 601 
جنيه رعاية صحية ل� 11 عاماً 
، فضا عن صرف منحة عيد 
مليونان  بإجمالى  ال��ع��م��ال 
 4480 ل����  ج��ن��ي��ه  أل����ف   240 و 
عاماً من املسجلني بوحدة 
ال����ع����م����ال����ة غ����ي����ر امل��ن��ت��ظ��م��ة 

باملديرية  .
امل��دي��ري��ة  قامت  أن  وأوض�����ح 
ال���ع���م���ال���ي  ال���ت���ف���ت���ي���ش  يف م����ج����ال 
ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 216 م��ن��ش��آت ) 
حملة   15 وع���م���ل   ) ن���ه���اري  دوري 

ول��ي��ل��ي��ة على  ن��ه��اري��ة  ن��ه��اري��ة تفتيش ش��ام��ل 
125 منشأة أخرى ، وبحث 8 شكاوى عمالية ، 
وعمل 2 ندوة توعية ، أما عن مجال السامة 
على  بالتفتيش  قامت  فقد  املهنية  والصحة 
، وإع��ادة التفتيش على 65 منشأة  69 منشأة 

أخرى.
وفى مجال عاقات العمل ، تلقت املديرية 
17 شكوى عمالية  ، مت تسوية 2 شكوى منها 
، وحفظ 2  ، وإح��ال��ة 6 شكاوى للقضاء  ودي��ًا 
، وتبقي 7 ش��ك��اوى منها حتت  ش��ك��وى أخ���رى 
املديرية  استخرجت  كما   ، وال��دراس��ة  البحث 
201 ش��ه��ادة ق��ي��اس م��س��ت��وى م��ه��ارة ، وإص���دار 

1206 رخص مزاولة مهنة ل� 1206 عمال  .
أما فى مجال التدريب املهني ، مت تخريج 
 13 و  واخلياطة،  التفصيل  على  متدربة    33
متدرب على مهنة التبريد والتكييف ، مبركز 

تدريب املحمودية  بأسوان .

تعيين 307  شباب .. و صرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة  أسوان :

محمد عبد الوهاب
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 قامت  مديرية القوي العاملة مبحافظة أسيوط بتعيني 705 شباب من حملة 
 ، القطاع اخلاص واالستثماري  وب��دون مؤهل مبنشآت  واملتوسطة  العليا  املؤهات 
،  وذلك من خال شهادات القيد املرتدة  »كعب  منهم 7 من ذوى القدرات اخلاصة 
 488 إص��دار  عن  فضا   ، شابًا   2720 وبلغوا   ، التشغيل  مبكاتب  املسجلني  العمل« ، 

شهادة قياس مستوى املهارة، وكارنيه مزاولة احلرفة .
وأوضح حازم على حسن مدير املديرية يف تقريره للوزير عن ما مت إجنازه خال 
شهر يونيو املاضي ، عن قيام املديرية بصرف منح للعمالة غير املنتظمة لرعايتهم 
، ل� 23 عاما من املسجلني  اجتماعيًا وصحيًا ، بواقع مبلغ 44 ألفًا و 628  جنيهًا 
بالوحدة ، فضاً عن تسجيل 23 عاما جديدا و إص��دار كارنيهات لهم ، فضاً عن 

و 500 جنيه .صرف منحة عيد العمال ل� 3307 عمال بإجمالي مليون و653 ألفًا 
ال��دوري واحلمات فى  املديرية  بالتفتيش  قامت  كما 

مجال السامة والصحة املهنية بالتفتيش على 158 
التفتيش عن حترير 105 محاضر  وأسفر   ، منشأة 

،  وفى مجال التفتيش  للسامة والصحة املهنية 
، وأسفر  التفتيش على 1449 منشأة  العمالى مت 
ع���ن حت���ري���ر 84 م���ح���ض���رًا ل��ل��م��ن��ش��آت امل��خ��ال��ف��ة ، 
وبحث 9 شكاوي ، وعقد 4 ندوات توعية يف مجال 

امل���ف���اوض���ة اجل��م��اع��ي��ة ، ون������دوة ف���ى م���ج���ال عمل 
الطفل.

تطبيق  للتأكد  املنشآت  على  التفتيش  مجال  ويف 
كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس 
كورونا املستجد )كوفيد - 19(، تابعت املديرية التفتيش 
والصحة  السامة  مكاتب  خ��ال  من  منشأة   158 على 

املهنية التفتيش العمالي.

إصدار 488 شهادة قياس أسيوط :
المهارة ومزاولة المهنة

حازم على حسن

ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال��ق��وي 
ال����ع����ام����ل����ة مب���ح���اف���ظ���ة 

اجليزة بتعيني 3242 
ش������������اب������������ًا، ب����ي����ن����ه����م 
م����ن  ش����������اب����������ًا   27
ال��������ق��������درات  ذوى 
مبنشآت  اخل��اص��ة 

ال����ق����ط����اع اخل�����اص 
واالس�������ت�������ث�������م�������اري ، 

وذل����������������ك م����������ن خ�������ال 
شهادة القيد املرتدة »كعب 
التشغيل  العمل«   ملكاتب 
ل��ل��م��دي��ري��ة ، كما  ال��ت��اب��ع��ة 

ذوي  م��ن   189 منهم  عمل  12785  راغب  تسجيل  مت 
القدرات ، وتوفير 260 فرصة عمل .

قياس  ش��ه��ادة   93 امل��دي��ري��ة  باستخراج  ق��ام��ت  كما 
خال  من  مهنة  مزاولة  رخصة   130 مهارة و  مستوى 

مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
عيسى  من محمد  ب��ذل��ك  ت��ق��ري��رًا  ال���وزي���ر،  ت��ل��ق��ي 
م�����دي�����ر امل�����دي�����ري�����ة  ب�����إجن�����ازات�����ه�����ا ع������ن ش����ه����ر ي���ون���ي���و 
املاضي،  أشار فيه إلي أنه يف مجال السامة والصحة 
املهنية مت التفتيش على 75 منشأة، وإعادة التفتيش 
التفتيش ع��ن حترير 31  ، وأس��ف��ر  أخ��رى  151 منشأة 

محضرًا ، ومنح مهلة قانونية ل� 68 منشأة أخري .
 أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد مت التفتيش 
على 273 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل 
رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن حترير 172 
محضرًا عماليًا ، وبحث 35 شكوى ، فضا عن متابعة 
وموقف  والتطهير  والتعقيم  االحترازية  اإلج���راءات 
الصحية  احل��ال��ة  ومتابعة   ، منشأة   92 نحو  العمالة 
املنشآت للتأكد من عدم إصابة  للعاملني داخل تلك 
املهنية  والصحة  السامة  مكاتب  خ��ال  م��ن  ف��رد  أي 

والتفتيش العمالى التابعة للمديرية. 
وأوضح مدير املديرية أنه يف مجال رعاية العمالة 
غير املنتظمة املسجلني ، قامت املديرية بصرف منح 
ب�  زواج  بواقع 10 منح   ، إجتماعيًا وصحيًا  لرعايتهم 
، و 34 منحة مولود بإجمالي 69 ألف  أل��ف جنيه   30
ع��ام��ل مب��ب��ل��غ 10 آالف جنيه  وف����اة  وم��ن��ح��ة   ، ج��ن��ي��ه 
، و 5 منح وف��اة أح��د األق���ارب مببلغ 10 آالف جنيه ، 
ف��ض��اً ع��ن ص���رف خ��دم��ات ط��ب��ي��ة ل��� 5 ع��م��ال  مببلغ 
735 جنيهًا  ، وعمل 2 عملية جراحية ب� 7 آالف جنيه 
،   ليصل إجمالي ما مت صرفه 126 ألفًا و 735 جنيهًا 

ل� 57 عاماً .
ويف مجال تراخيص عمل األجانب ، قامت املديرية 
ب��اس��ت��خ��راج 19 ت��رخ��ي��ص ع��م��ل ألج��ن��ب��ي ألول م���رة ، 
وجتديد 19 آخرين طبقًا للقوانني واللوائح املنظمة.

أم�����ا ع����ن م���ج���ال رع����اي����ة ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة وب��ح��ث 
الشكاوى ، فقد تلقت املديرية 710 شكاوى عمالية ) 
 ، ، مت تسوية 40 شكوى منها ودي��ًا   ) فصل - مطالب 
وإحالة 156 شكوى للمحكمة العمالية ، و 29 أحيلت 

جلهات أخرى ،  وحفظ 73 شكوى .  
وأشار مدير املديرية ، أنه مت تنفيذ 3 دورات تدريبية 
ال��ت��دري��ب املتنقلة ع��ل��ى مهن  ب��وح��دة   ، ل��� 30 م��ت��درب��ا 

التفصيل واحلياكة وكهرباء التوصيات .

الجيزة :

تعيين 3242 شابًا.. بينهم 
27 من ذوى القدرات  

محمد عيسي

شباب  م��ن  بتعيني 6401  الشرقية  مبحافظة  العاملة  ال��ق��وي  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت 
اخلريجني بشركات القطاع اخلاص واالستثمارى ، منهم 26 من ذوى القدرات من 
خال شهادة القيد املرتدة »كعب العمل« من املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة 
القطاع اخل��اص بنطاق  ف��رص عمل مبنشآت  ، فضا عن توفير 1806  للمديرية 

املحافظة .
وأشار مدحت الغمراوى مدير املديرية - يف تقريره للوزير عن إجنازات املديرية 
عن شهر يونيو املاضي - إلى أن املديرية قامت يف مجال السامة والصحة املهنية  
بالتفتيش على  421 منشأة للتأكد من تطبيقها لإلجراءات االحترازية ملواجهة 
محضر   179 حترير  عن  وأسفر   ،  )19  - )كوفيد  املستجد  ك��ورون��ا  فيروس  انتشار 

سامة و 79 حالة غلق إداري .
وفى مجال التفتيش العمالي مت التفتيش على 876 منشأة، وأسفر عن حترير  
324 محضرًا ، فضاً عن التفتيش على 314 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن 

حترير 2 محضر ملنشآت مخالفة ألحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
املنتظمة  غير  العمالة  رعاية  مجال  يف  قامت  املديرية  ب��أن  الغمراوي  وأض��اف 
اج��ت��م��اع��ي��ًا وص��ح��ي��ًا ب��ص��رف م��ن��ح��ة ع��ي��د ال��ع��م��ال وال��ت��ى ب��ل��غ��ت 3 م��اي��ني و 234 
، فضاً  ب����االدارة  املسجلني  ع��ام��اً  ل��� 6468  أل��ف جنيه 
ع���ن ت��س��ج��ي��ل 390 ع���ام���اً ج���دي���د ع��ل��ى امل��ن��ظ��وم��ة 

واستخراج كارنيهات لهم .
أما يف مجال التفتيش على شركات إحلاق 
امل��دي��ري��ة قامت  أن  أوض���ح  ب��اخل��ارج،  العمالة 
 ، ب��اخل��ارج  واع��ت��م��اد 83 عقد عمل  مبراجعة 
بها  لشركات  ووك��ال��ة  تفويض   161 ومراجعة 

217 فرصة عمل .
وأش����ار م��دي��ر امل��دي��ري��ة إل���ى أن���ه مت اس��ت��ام 
طلب ترخيص عمل ألجنبي من العاملني  فى 
 ، آلخرين  ترخيص   2 وجتديد   ، املحافظة  نطاق 
ورود  بعد  وذل���ك  ج��دي��د،  عمل  ترخيص  واس��ت��خ��راج 

املوافقة األمنية عليها طقًا ألحكام القانون.

صرف 3 ماليين للعمالة غير المنتظمة  الشرقية:

مدحت الغمراوى



العمل

جولة 
فى مديريات القوى العاملة

اغسطس 2021 92

 ق��������ام��������ت م�������دي�������ري�������ة ال���������ق���������وي ال�����ع�����ام�����ل�����ة 
ش���اب���ًا  مبحافظة اإلسكندرية بتعيني 4233 
مبنشآت  وال��ع��زمي��ة  ذوى الهمم  م��ن  ، منهم  18 
ال���ق���ط���اع اخل�����اص واالس���ت���ث���م���اري ، وذل�����ك من 
العمل« ،من  املرتدة  »كعب  القيد  خال شهادات 
للمديرية  التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلني 
وعددهم 11 ألفا و 11 راغ��ب عمل منهم 33 من 
ذوي القدرات ، فضا عن توفير 98  فرصة عمل 
ب��ش��رك��ات م���دن امل��ح��اف��ظ��ة م��ت��اح��ة أم���ام الشباب 

لشغلها.
ك��م��ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش يف م��ج��ال 
ع��ل��ى 462  منشأة،   امل��ه��ن��ي��ة  وال��ص��ح��ة  ال��س��ام��ة 
، وأسفر عن حترير 401 محضر  دوري وحمات 
املهنية  وال��ص��ح��ة  للسامة  املخالفة  للمنشآت 
املخالفات،  القانونية إلزالة  املهلة  بعد إعطائها 
وإع����ط����اء م��ه��ل��ة ل���� 135 م��ن��ش��أة أخ�����رى ل��ت��وف��ي��ق 

أوضاعها .
يف  امل����دي����ري����ة -  م����دي����ر  سعيد   وأش�����ار ي�����اس�����ر 
يونيو  خ��ال  إجن���ازه  مت  م��ا  عن   للوزير  تقريره  
امل����اض����ي- إل����ي أن امل���دي���ري���ة ت��ل��ق��ت 234 ش���ك���وى 
ج����دي����دة، ب���اإلض���اف���ة إل����ى 141 ش���ك���وى م��رح��ل��ة 
منها،  ش��ك��وى  ب��ح��ث  219  ومت  مايو ،  ش��ه��ر  م���ن 

، ومت حترير 139  أن 80 شكوى  مستوفاة  وتبني 
مخالفات  وج��ود  ثبت  التي  محضرًا  للمنشآت 

بها، وتبقى 156 شكوى حتت البحث والدراسة .
قامت  فقد  العمالي  التفتيش  مجال  يف  أم��ا 
املديرية بالتفتيش على 552 منشأة ، وعمل 51 
وأسفر   ، وليلية  نهارية  شاملة  تفتيشية  حملة 
وب��ح��ث 132 شكوى   ، م��ح��ض��رًا  ع��ن حت��ري��ر 198 
ع��م��ال��ي��ة ، وع���م���ل 7 ن������دوات ل��ت��وع��ي��ة ال��ع��ام��ل��ني 

بالقطاع اخلاص .
تراخيص  أنه يف مجال  املديرية،  وتابع مدير 
ع����م����ل األج������ان������ب ق�����ام�����ت امل�����دي�����ري�����ة ب���ت���ج���دي���د 
6 تراخيص ، واستخراج تراخيص ألول مرة ل� 10 
الوزارية  العمل والقرارات  ، وفقا لقانون  أجانب 
املنفذة التي تنظم تشغيل األجانب على أساس 
عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، واملعاملة باملثل، 

وتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات.
املديرية  قامت   ، املهني  التدريب  مجال  وف��ى 
املتنقلة  التدريب  بوحدة  تدريبية  دورة   2 بعقد  
بإحدى قرى املحافظة ، استفاد منها 20 متدربة 
ع��ل��ى م��ه��ن��ة ال��ت��ف��ص��ي��ل واحل���ي���اك���ة ، ك��م��ا ق��ام��ت 
 ، املهارة  باستخراج  1339 شهادة قياس مستوى 

و 1245 رخصة مزاولة احلرفة  .

تعيين 4233  شابًا ..  بينهم 18 من ذوي القدرات  اإلسكندرية :

ياسر سعيد

مبحافظة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وي  م��دي��ري��ة   قامت 
 21 بينهم  م��ن  ش��اب��ا،   2211 بتعيني  القليوبية 
من أصحاب القدرات من خال شهادات القيد 
»كعب العمل« املرتدة من القطاع اخلاص ملكاتب 
التشغيل ، وذلك من بني 5864 من راغبى العمل 
توفير 215  عن  ، فضاً  املكاتب  بهذه  املسجلني 

فرصة عمل للشباب من اجلنسني  .
ك��م��ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة  ب���ص���رف م��ن��ح ل��ل��رع��اي��ة 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال�����ص�����ح�����ي�����ة ل����ل����ع����م����ال����ة غ���ي���ر 
ص���رف  17  منها  ب��امل��دي��ري��ة،  املنتظمة  املسجلة 
وف���اة  م��ن��ح  و6   ، م��ن��ح  زواج  و5   ، م���ول���ود  م��ن��ح��ة 
، بإجمالى 61 ألف جنيه ل� 28 عاما من املسجلني 

باملديرية ، والذين بلغ عددهم 20320 عاما.
وأوض�����ح�����ت إمي�������ان ال���س���ي���د ش���ح���ات���ة م��دي��ر 
ال���ش���ه���ري إلجن������ازات  ال���ت���ق���ري���ر  أن   ، امل���دي���ري���ة 
املديرية خال شهر يونيو املاضي، أشار إلى  أن 
امل��دي��ري��ة ق��ام��ت ب��إج��راء ق��ي��اس م��س��ت��وى م��ه��ارة 
631 عاما على املهن املختلفة، واستخراج 682 
املختلفة  املهن  على  احلرفة  مبزاولة  ترخيص 
امل��ه��ارة  م��س��ت��وى  10  شهادات  قياس  وت��وث��ي��ق   ،
، وتوجيه 9 خطابات ملهن غير  للعمل باخلارج 
خاضعة للقياس واملزاولة وغير واردة بالقرارات 
الوزارية فى هذا الشأن ، وجتديد ترخيص عمل 

ألجنبي.
م��ج��ال  يف  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش  قامت املديرية  ك��م��ا 
 683 على  العمل  وع��اق��ات  العمالي  التفتيش 
منشأة دوري��ا ، وعمل 51 حملة تفتيش شامل ، 
، كما مت  ذل��ك عن حترير 276 محضرا  وأسفر 

طفا   94 بها  يعمل  منشأة   83 على  التفتيش 
ومت إنذار 22 منشأة منها باملخالفات إلزالتها  ، 
و حترير 2 محضر للمنشآت املخالفة ، وإجراء 
التفتيش على 260 منشأة فى مجال السامة 
، ومت حت��ري��ر 146 م��ح��ض��ًرا  امل��ه��ن��ي��ة  وال��ص��ح��ة 

للمنشآت املخالفة  .
الشكاوى  بلغت  العمل  ع��اق��ات  مجال  وف��ى 
مت  شكوى،   215 العمل  عاقات  ملكاتب  املقدمة 
 ، إح��ال��ة  41  للقضاء  و   ، ودي���ًا  تسوية 42 منها 
شكوى   88 هناك  وم��ازال��ت   ، شكوى   44 وحفظ 

حتت البحث والدراسة.
وأض����اف����ت م���دي���ر امل����دي����ري����ة، أن�����ه يف م��ج��ال 
تدريبية  دورة  تنفيذ 2  ج���اري  املهني  ال��ت��دري��ب 
شبني   - املريج  بقرية  املتنقلة  التدريب  بوحدة 
واحل��ي��اك��ة  ل�  مهنة  التفصيل  ع��ل��ى  ال��ق��ن��اط��ر 
 10 ل���  التوصيات  كهرباء  ومهنة  متدربة ،   11

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 م�����ن ات�����خ�����اذ اإلج�������������راءات ال���وق���ائ���ي���ة 
ع��ل��ى سامة  احل��ف��اظ  واالح���ت���رازي���ة،  لضمان 
وصحة العاملني يف تلك املنشآت يف ظل  أزمة 
ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، ف��ق��د قامت 
العمل  مفتشي  قبل  م��ن  امل��دي��ري��ة  بالتفتيش 
 ، منشأة   440 على  املهنية  والصحة  والسامة 
فضا عن  إعداد خطة ألعمال التطهير والرش 
اخل���اص���ة مب��ق��ر امل���دي���ري���ة وامل���ن���اط���ق وامل��ك��ات��ب 

التابعة لها باملحافظة  .

تعيين 2211  شابا.. منهم 21 من ذوى القدرات القليوبية :

إميان السيد شحاتة
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قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة الفيوم 
بصرف منح للرعاية االجتماعية والصحية بواقع 
10 عمال غير  ل�  اجتماعية  كرعاية  أل��ف جنيه   38
منتظمني  ، و 7059 جنيه رعاية صحية ل� 29 عاما 
، فضًا عن تسجيل 147 عامًا جديدا باملنظومة.

املديرية بتعيني  274 شابًا، مبنشآت  كما قامت 
القطاع اخلاص واالستثماري ، منهم 2 شباب من 
ذوى الهمم وال��ع��زمي��ة ، وذل���ك م��ن خ��ال ش��ه��ادات 
التشغيل  مبكاتب  العمل« ،  امل��رت��دة  »كعب  القيد 
التابعة للمديرية، وتسجيل 1849 من راغبي عمل، 
فضا ع��ن اس��ت��خ��راج 451  ش��ه��ادة ق��ي��اس مستوى 

مهارة ورخصة مزاولة مهنة.
وق�������ال ع���ل���ي أب������و احل����س����ن  م����دي����ر امل����دي����ري����ة  - 
يف ت���ق���ري���ره  ل���ل���وزي���ر ع����ن  م����ا مت إجن��������ازه خ���ال 
شهر  يونيو  املاضي-  إن املديرية  تلقت  21 شكوى 

 ، ل��ل��ق��ض��اء  م��ن��ه��ا  13 شكوى  مت حتويل   ، ع��م��ال��ي��ة 
، وت��ب��ق��ي 5  إل���ى 3 ش��ك��اوى مت حفظها  ب��اإلض��اف��ة 

شكاوي ما زالت حتت البحث والدراسة  .
وأض���اف م��دي��ر امل��دي��ري��ة أن��ه يف م��ج��ال السامة 
والصحة املهنية قامت املديرية بالتفتيش على 80 
للمنشآت  محضرًا   20 حترير  عن  وأسفر   ، منشأة 

املخالفة.
التفتيش  مجال  يف  قامت  املديرية  أن  وأض���اف 
ع��ل��ى امل��ن��ش��آت ل��ل��ت��أك��د ت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة اإلج������راءات 
االح��ت��رازي��ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا 
ع��ل��ى  ال��ت��ف��ت��ي��ش  مت   ،  )19  - )ك���وف���ي���د  امل��س��ت��ج��د 
ال��ع��م��ال��ي��ة م���ن خ��ال  ال��ك��ث��اف��ة  279 م��ن��ش��آت ذات 
م��ك��ات��ب ال���س���ام���ة وال���ص���ح���ة امل��ه��ن��ي��ة وال��ت��ف��ت��ي��ش 
للمنشآت  محاضر   7 حترير  عن  العمالي  وأسفر 

املخالفة .

استخراج 451  شهادة قياس مستوى مهارة  الفيوم: 

على أبو احلسن

ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة مب��ح��اف��ظ��ة ال��دق��ه��ل��ي��ة   قامت م���دي���ري���ة 
واملتوسطة  العليا  امل��ؤه��ات  حملة  م��ن  ش��اب��ًا  بتعيني 1086 
القطاع اخلاص واالستثماري، منهم  وب��دون مؤهل مبنشآت 
10 من ذوى الهمم والعزمية، وذلك من خال شهادات القيد 
التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلني  العمل« ،  املرتدة  »كعب 
ل��ل��م��دي��ري��ة وال���ذي���ن ب��ل��غ��وا 4337   ش���اب���ًا م��ن��ه��م 24 م���ن ذوى 

القدرات ، وتوفير 45 فرصة عمل .
كما قامت املديرية بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية 
رعاية  ألف جنيه   22 بواقع  املسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة 
اجتماعية ل� 11 عاما مسجا ، و4000 جنيه لعاملني رعاية 
للمنظومة  ج��دي��دًا  ع��ام��ا   35 تسجيل  ع��ن  ف��ض��اً   ، صحية 

واستصدار كارنيهات لهم .
وق��������ال أح����م����د ال���ق���ل���ل���ي م����دي����ر امل����دي����ري����ة - يف ت���ق���ري���ره 
ل��ل��وزي��ر ع���ن م���ا مت إجن������ازه خ����ال ش��ه��ر ي��ون��ي��و امل���اض���ي- إن 
مجال  ف��ى  واحل��م��ات  ال����دوري  املديرية  قامت  بالتفتيش 
حملة   51 ب�  القيام  ومت  منشأة   843 على  العمالي  التفتيش 
نهارية تفتيش شامل من خال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات 
توعية ،  باإلضافة إلى  تلقى 101 شكوى عمالية مت تسوية 2 
شكوى منها ، وإحالة 16 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، 

ومازالت  44  شكوى منها حتت البحث والدراسة.
كما قامت املديرية باستخراج 1027  

ش����ه����ادة ق���ي���اس م���س���ت���وى امل����ه����ارة، 
وكارنيه مزاولة احلرفة ل� 1027 

عاما على مهن مختلفة.
ال��ت��ف��ت��ي��ش  م����ج����ال  ويف 
ع��ل��ى امل��ن��ش��آت ل��ل��ت��أك��د من 
ت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة اإلج������راءات 
االح���ت���رازي���ة ل��ل��وق��اي��ة من 

ان����ت����ش����ار ف�����ي�����روس ك����ورون����ا 
 ،)  19  - )ك���وف���ي���د  امل��س��ت��ج��د 

تابعت املديرية التفتيش على 
411 م��ن��ش��أة م���ن خ����ال م��ك��ات��ب 

السامة والصحة املهنية التفتيش 
العمالي .

الدقهلية :

تعيين 1086 شابًا.. منهم 10 
من ذوى الهمم والعزيمة

أحمد القللى

 ق����ام����ت م���دي���ري���ة ال����ق����وي ال���ع���ام���ل���ة مب���ح���اف���ظ���ة ال���ق���اه���رة 
 ، وال��ع��زمي��ة  ال��ه��م��م  ذوى  م��ن   46 م��ن��ه��م   ، ش��اب��ًا  بتعيني 6286  
م��ن خ��ال  وذل����ك  واالستثماري ،  اخل����اص  ال��ق��ط��اع  مب��ن��ش��آت 
شهادات القيد املرتدة  »كعب العمل« ، مبكاتب التشغيل التابعة 
للمديرية ، وبلغ عدد املسجلني من راغبى العمل بتلك املكاتب 

23445 شابًا.
األج���ان���ب،  ع��م��ل  ت��راخ��ي��ص  م��ج��ال  امل��دي��ري��ة يف  كما قامت 
فضا   ، األج���ان���ب  ل��ع��م��ل  ج���دي���د  ترخيص    160 ب��اس��ت��خ��راج 
وال��ق��رارات  العمل  لقانون  وفقا  119  أجنبيًا  ل���  التجديد  ع��ن 
الوزارية املنفذة التي تنظم تشغيل األجانب على أساس  عدم 
مزاحمة العمالة الوطنية ، واملعاملة باملثل، وتنفيذ االتفاقيات 

والتعاقدات .
وأوضح مدحت الغمراوي مدير املديرية - يف تقريره  للوزير 
عن  ما مت إجنازه خال يونيو املاضي -أن املديرية تلقت  1088 
 324 إحالة   ومت   ، ودي���ًا  تسويتها  مت  شكوى   171 منها  ش��ك��وى، 
شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد 
املنشآت التي يعملون بها ، كما مت حفظ 92 شكوى ، وإحالة 25 
شكوى جلهات أخري طبقًا لاختصاص ،  وتبقى 476 شكوى 

حتت البحث والدراسة .
بصرف  املديرية  قامت   ، املنتظمة  غير  العمالة  مجال  وفى 
منح لرعاية تلك الفئة إجتماعيًا وإقتصاديًا متثلت يف : 129 
منحة مولود جديد بإجمالى 263 ألف جنيه ، و 27 منحة زواج 
مببلغ 81 ألف جنيه ، و15 منحة وفاة أحد األقارب بإجمالى 30 
ألف جنيه ، و2 منحة وفاة عمال مببلغ 20 ألف جنيه ، وصرف 
43 ألف جنيه لعمل 10 عمليات جراحية ل� 10 عمال ، فضاً عن 
صرف 10 آالف جنيه تعويض عجز كلي لعامل من املسجلني .

أم����ا يف م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ع��م��ال��ي ف��ق��د ق���ام���ت امل��دي��ري��ة 
، وأسفر التفتيش  بالتفتيش على 301 منشأة دوري وحمات 
 196 بحث  مت  كما   ، مخالفة  ملنشآت  محضر   331 حترير  ع��ن 
السامة  م��ج��ال  وف���ى   ، ودي����ًا  ب��ال��ك��ام��ل  ، ومت تسويتها  ش��ك��وى 
وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة مت ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 242 م��ن��ش��أة ، وإع�����ادة 
التفتيش على 437 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن حترير  
، كما مت  إداري���ا  و 28 غلقا  218 محضر سامة وصحة مهنية 

بحث 12 شكوى ، وعقد 7 ندوات توعية.

القاهرة :

 تعيين 6286  شابًا . منهم 
46 من ذوى القدرات 
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ق����ام����ت م����دي����ري����ة ال�����ق�����وي ال���ع���ام���ل���ة 
م��ن  ش�����اب�����ًا  ب���ت���ع���ي���ني  256  ب���ال���ب���ح���ي���رة 
، من خ��ال شهادات  امل��ؤه��ات  مختلف 
القيد املرتدة »كعب العمل«، وتوفير 114 
فرص عمل ، فضاً عن استخراج 3282  
ش��ه��ادة ق��ي��اس م��س��ت��وى امل��ه��ارة ورخ��ص��ة 

مزاولة املهنة .
ك���م���ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب���ص���رف م��ن��ح 
االج���ت���م���اع���ي���ة  والصحية  ل���ل���رع���اي���ة 
للعمالة  جنيها  و79  ألفًا   42 بإجمالي  
غير املنتظمة  املسجلة بوحدة العمالة 
مولود  منحة   11 ب��واق��ع  املنتظمة  غير 
زواج  ومنحة   ، جنيه  أل��ف   22 بإجمالي 
وف���اة  م��ن��ح   3 و   ، 3 آالف ج��ن��ي��ه  مب��ب��ل��غ 
ألفا  ، وص��رف 30  أل��ف جنيه  مببلغ 14 
حلالتني  ص��ح��ي��ة  ك��رع��اي��ة  ج��ن��ي��ه��ا  و79 

لعمل عمليات جراحية صغرى.
وأض���������اف ال���س���ي���د اخل���ط���ي���ب م���دي���ر 
ما مت  للوزير عن  تقريره  - يف  املديرية 
إجنازه خال يونيو املاضي - أن املديرية 
يف  التفتيش  ح��م��ات  ق��ام��ت  بتكثيف 
بالتفتيش  العمالي  التفتيش  م��ج��ال 
على 469 منشأة أسفرت عن حترير 10 
م��ح��اض��ر ل��ل��م��ن��ش��آت امل��خ��ال��ف��ة ألح��ك��ام 
قانون العمل ، و أما يف مجال  السامة 

البحيرة: 

استخراج 
3282 شهادة 
قياس مستوى 

المهارة 
ورخصة مزاولة 

مهنة

القطاع  منشآت  يف  ش��اب��ًا،   1796 بتعيني  الغربية  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
اخلاص واالستثماري، منهم 40 من ذوي الهمم والعزمية، من خال شهادة القيد املرتدة »كعب 
العمل«،  من املسجلني  مبكاتب التشغيل، والذين بلغوا  5547  شابًا ، كما مت توفير 480  فرصة 

عمل .
قياس مستوى  وش��ه��ادات  احل��رف��ة،  م��زاول��ة  1786  ترخيص  باستخراج    املديرية  قامت  كما 
املهني،  التدرج  ، كما قامت بتخريج  16 متدرجا يف مجال  املهنيني واحلرفيني  املهارة للعمال 

وإحلاق 36 مبنشآت القطاع اخلاص .
 وأوضح فتحي دسوقي مدير املديرية - من خال تقريره للوزير عن اجنازات املديرية خال 
 ( بالتفتيش على 585 منشأة  العمالي  التفتيش  قامت يف مجال  املديرية  أن   - املاضي  يونيو 
 ، ، وأسفر عن حترير 64 محضرًا  ، وإع��ادة التفتيش على 152 منشأة أخ��رى  دوري - حمات( 
وتلقي 3 شكاوى من خال بوابة الشكاوي اإللكترونية ، مت بحث 2 شكوى منها ، وتبقت شكوى 

ما زالت حتت البحث ، فضاً عن بحث 34 شكوى أخرى قدمت ورقيًا.
وأش����ار م��دي��ر امل��دي��ري��ة إل���ى أن���ه يف م��ج��ال رع��اي��ة ال��ع��م��ال��ة غير 

منح   3 ب��ص��رف  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت   ، وص��ح��ي��ًا  اجتماعيًا  املنتظمة 
مولود ب�  6000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل ب� 10 آالف عامل ، و2 
منحة إلجراء عمليات جراحية مببلغ 40 ألف جنيه ، ورعاية 

صحية  ل� 15 عامل مببلغ 2950 جنيه .
املديرية  قامت  املهنية  والصحة  السامة  مجال  ف��ى  أم��ا 
بالتفتيش على 533 منشأة وإعادة التفتيش على 571 منشأة 

للسامة  محضرًا   151 حترير  عن  التفتيش  وأسفر   ، أخ��رى 
ل� 454 منشأت إلزالة  ، وإعطاء مهلة قانونية  املهنية  والصحة 

املخالفات ، وبحث 59 شكوى يف نفس املجال ، كما مت التفتيش 
على 533 منشأة أخرى يف مجال تطبيق اإلجراءات االحترازية ضد 

انتشار فيروس كورونا املستجد ) كوفيد - 19( 

تعيين 1796 شابًا منهم 40 من ذوى الهمم الغربية :

فتحى دسوقي

ق����������ام����������ت م����������دي����������ري����������ة ال���������ق���������وي 
ال������ع������ام������ل������ة مب����ح����اف����ظ����ة امل����ن����وف����ي����ة 
ب��ي��ن��ه��م  27  م���ن  ب��ت��ع��ي��ني  2123  شابًا 
القطاع  ال���ق���درات، مب��ن��ش��آت  ذوى  م��ن 
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 
التابعة  التشغيل  من مكاتب  العمل« 
عن تسجيل  ف�����ض�����ا  ل�����ل�����م�����دي�����ري�����ة، 

5237   شابا باحثًا عن العمل .
ك���م���ا ق����ام����ت امل����دي����ري����ة م�����ن خ���ال 
بصرف  املنتظمة  غ��ي��ر  ال��ع��م��ال��ة  إدارة 
املسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة  منح 
 24 ل���  جنيه  أل���ف   58 بلغت  ب��امل��دي��ري��ة 
عاما ، منها 20 ألف جنيه منح مولود 
مببلغ  زواج  م��ن��ح   10 و   ، ع��م��ال   10 ل���� 
أح��د  وف���اة  2 منحة  و   ، أل���ف جنيه   30
األق�����ارب مب��ب��ل��غ 4000 ج��ن��ي��ه، ك��م��ا مت 
ل� 2 عمال مببلغ  صرف رعاية صحية 

4000 جنيه.
وأوض�����������������������������������ح ع������������ل������������ى ح���������ام���������د 
تقريره   يف  ال��زق��م  مدير  املديرية - 
للوزير -عن  ما مت إجنازه خال يونيو 
استخرجت  املديرية  أن  إل��ى   ، امل��اض��ي 
 ، امل��ه��ارة  1630 ش��ه��ادة ق��ي��اس  مستوى 
وترخيص مزاولة احلرفة للعمال علي 

املهن املختلفة.
العمالي، مت  التفتيش  م��ج��ال  ويف 
لتنفيذ  م��ن��ش��أة   973 على   التفتيش 
 ،  2003 ل���س���ن���ة   12 ال����ع����م����ل  ق�����ان�����ون 
م��ح��ض��را   189 حت����ري����ر  ع�����ن  وأس�����ف�����ر 
مل��ن��ش��آت م��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون  ،  أما فى 
م���ج���ال ال���س���ام���ة وال���ص���ح���ة امل��ه��ن��ي��ة، 
م���ن���ش���أة  ع����ل����ي  437  مت ال����ت����ف����ت����ي����ش 
االحترازية  اإلج���راءات  تنفيذ  ملتابعة 
وال���وق���ائ���ي���ة ل��ل��ح��م��اي��ة وال���وق���اي���ة من 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19( 
، وأس���ف���ر ال��ت��ف��ت��ي��ش ع���ن حت��ري��ر  123 

محضرًا  للمنشآت املخالفة .

 المنوفية:

تعيين 2123 شابًا.. منهم 
27 من ذوي القدرات

على حامد الزقم
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مبحافظة  العاملة  ال��ق��وي  م��دي��ري��ة   قامت 
املؤهات  م��ن حملة  ش��اب��ًا  بتعيني 481  س��وه��اج 
ال��ع��ل��ي��ا وامل���ت���وس���ط���ة وب�������دون م���ؤه���ل مب��ن��ش��آت 
ال��ق��ط��اع اخل���اص واالس��ت��ث��م��اري ، منهم 3 من 
ال�����ق�����درات اخل����اص����ة،  وذل������ك م����ن خ���ال  ذوى 
من  العمل« ،  امل���رت���دة  »كعب  ال��ق��ي��د  ش���ه���ادات 
املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأضاف »سعفان« أن املديرية قامت بتنفيذ 6 
املهني بسوهاج  التدريب  دورات تدريبية مبركز 
وط��ه��ط��ا وال��ك��وث��ر ، ع��ل��ى ع���دد م��ن امل��ه��ن التي 
يحتاجها سوق العمل وهى : اللغة اإلجنليزية 
، و الطاقة الشمسية ، وصيانة احلاسب اآللي 
 106 منها   ، استفاد  اجل���راف���ي���ك  وت��ص��م��ي��م   ،

متدربًا.
بالتفتيش على  ق��ام��ت  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  كما 
ش��ام��ل  ت��ف��ت��ي��ش  وح���م���ات  دوري  م��ن��ش��أة   441
نهارية وليلية ، وأسفر عن حترير 8 محاضر ، 
قانون  توعية يف مجال أحكام  6  ندوات  وعمل 
، ك��م��ا مت ع��ق��د 4  ال��ع��م��ل رق���م 12 ل��س��ن��ة 2003 
، و 5 ندوات  ن��دوات مفاوضة جماعية مجمعة 
زي���ادة اإلن��ت��اج ، و ن��دوة توعية ب��أض��رار السموم 
ن���دوات يف مجال   5 ع��ن عقد  ، فضاً  البيضاء 
امل�����رأة وال��ط��ف��ل وال��س��ك��ان ح��ض��ره��ا 59 ع��ام��ا 

وعاملة .
وت��اب��ع ال��دك��ت��ور ه��ش��ام أح��م��د أب��و زي��د  مدير 
امل��دي��ري��ة  يف ت��ق��ري��ره ل��ل��وزي��ر ع��ن م��ا مت إجن��ازه 

أن��ه مت ص��رف 213  يونيو  املاضي،  خ��ال شهر 
عاما   83 ل���  االجتماعية  للرعاية  جنيه  أل��ف 
منهم ، 48 منحة مولود بإجمالى 99 ألف جنيه 
،  18 ألف جنيه ل� 6 عمال منحة زواج ، و 50 ألف 
 23 جنيه منح وفاة ألسرة  5 عمال متوفني
منحة وفاة أحد األقارب مببلغ 46 ألف جنيه  .

بإجمالى  صحية  رعاية  منح  ص��رف  كما مت 
127 ألفًا و 578 جنيه ، ما بني عمليات جراحية 
صغري وكبري ، ومصاريف عاج ، ل� 896 عاماً 

من املسجلني باملديرية.
باستخراج 567  ق��ام��ت  امل��دي��ري��ة  أن  وأض���اف 
مزاولة  ورخصة   ، مهارة  مستوى  قياس  شهادة 
حرفة ، وتلقى 8 شكاوى ، مت تسوية 5 شكاوى 
منها ، وإحالة  2 شكوى للقضاء ، وتبقى شكوى 

واحدة ما زالت حتت البحث والدراسة .
أما يف مجال السامة والصحة املهنية فقد 
منشأة   199 ع��ل��ى  بالتفتيش  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت 
 ، أخ���رى  م��ن��ش��أة  ع��ل��ى 323  التفتيش  وإع�����ادة   ،
وأسفر التفتيش عن حترير 76 محضرًا ، فضاً 

عن بحث 14 شكوى ومنح 5 تراخيص  .
ويف مجال التفتيش على املنشآت للتأكد من 
تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية من 
انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19(، 
على 1311 منشأة  التفتيش  امل��دي��ري��ة  ت��اب��ع��ت 
م��ن خ���ال م��ك��ات��ب ال��س��ام��ة وال��ص��ح��ة املهنية 

والتفتيش العمالى .

تدريب 106 متدربين ومتدربات .. وتعيين 481 سوهاج :

د.هشام أحمد أبو زيد

امل��دي��ري��ة  وال��ص��ح��ة املهنية ف��ق��د ق��ام��ت 
م��ن��ش��أة  ملتابعة   380 ع��ل��ى  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش 
اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة، ون��ش��ر ال��وع��ى 
مواجهة   أج����ل  م���ن  ل��ل��ع��م��ال  ال���ك���ام���ل 
ف�����ي�����روس ك�����ورون�����ا امل���س���ت���ج���د ، وإزال�������ة 
امل��خ��ال��ف��ات ، وأس���ف���رت ع���ن حت��ري��ر 19 

محضرًا للمنشآت املخالفة .
ك��م��ا أوض�����ح م���دي���ر امل���دي���ري���ة أن����ه يف 
م���ج���ال  ع����اق����ات ال���ع���م���ل ف���ق���د ت��ل��ق��ت 
تسوية  مت  عمالية  شكوى  املديرية  34 
ل��ل��م��ح��اك��م   11 وإح������ال������ة    ، م���ن���ه���ا   14
العمالية املختصة ، وحفظ 7 شكاوى  ، 

ومازال 2 منها حتت البحث .

السيد اخلطيب

ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة مب��ح��اف��ظ��ة بني 
امل��ؤه��ات،  مختلف  م��ن  ش��اب��ًا   130 بتعيني  سويف 

منهم 3 م��ن ذوى ال���ق���درات  ، م��ن خ���ال ش��ه��ادة 
القطاع  بشركات  العمل«  »كعب  امل��رت��دة  القيد 
اخلاص واالستثماري ، من املسجلني مبكاتب 
522 شابًا،  وبلغوا  للمديرية  التابعة  التشغيل 
ف��ض��اً ع���ن اس��ت��خ��راج 922 ت��رخ��ي��ص م��زاول��ة 

مزاولة حرفة ، وشهادة قياس مستوى املهارة .
ت��ل��ق��ى وزي����ر ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة ، ت��ق��ري��را بذلك 

م������ن  ال����دك����ت����ور م���ح���م���د أن��������ور م����دي����ر امل����دي����ري����ة، 
أوض���������ح ف����ي����ه أن�������ه خ�������ال  ي����ون����ي����و  امل�����اض�����ي  ق���ام���ت 
امل���دي���ري���ة ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 538 م��ن��ش��أة م���ن خ��ال 
م���ك���ات���ب ت��ف��ت��ي��ش ال���ع���م���ل ب���ن���ظ���ام ال��������دوري ال���ن���ه���اري 
وال��ل��ي��ل��ي واحل���م���ات ، ك��م��ا مت ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 191 

التابعة للمديرية، وأسفر عن  منشأة من خال مكاتب السامة والصحة املهنية 
حترير 69 محضرًا ملنشآت مخالفة للقانون .

واالجتماعية  الصحية   للرعاية  منح  ص��رف  مت  أن��ه  امل��دي��ري��ة،  م��دي��ر  وأض���اف 
3 منح  بواقع   ، ألف جنيه  بإجمالي 46  باملديرية  املسجلة  املنتظمة  للعمالة غير 
مولود جديد مببلغ 6 آالف جنيه ، ومنحة زواج واحدة مببلغ 3 آالف جنيه ، ومنحتي 
وفاة مببلغ  12 ألف جنيه ،  فضاً عن 5 منح لعمليات جراحية كبرى  مببلغ 25 
ألف جنيه ، فضاً عن صرف منحة عيد العمال ل� 932 عاماً مسجاً ، بواقع 466 

ألف جنيه .

بني سويف :

 استخراج  922 ترخيص مزاولة الحرفة وشهادة قياس مستوى المهارة  

محمد أنور
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عقد عبد املنعم اجلمل، رئيس 
النقابة العامة للعاملني بالبناء 

واألخشاب، نائب رئيس االحتاد العام 
لنقابات عمال مصر، لقاء مع املهندس 

مجدى سليم، وكيل جلنة الطاقة 
والقوى العاملة مبجلس الشيوخ، 

ملناقشة عدد من امللفات التى تهم 
الطبقة العاملة، السيما ما يتعلق 

بالتشريعات العمالية.
جاء اللقاء على هامش زيارة وفد النقابة لفرع 
مركز التدريب مبحافظة أسيوط، وفى إطار احلوار 
املجتمعى بشأن التشريعات التى يناقشها مجلس 
النواب، بحضور  مجلس  من  إليه  واملحال  الشيوخ 

حازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط.
ت��ن��اول ال��ل��ق��اء آخ���ر امل��س��ت��ج��دات ب��ش��أن م��ش��روع 
ق��ان��ون ال��ع��م��ل، وامل���ح���ال إل���ى مجلس ال��ش��ي��وخ من 
م��ج��ل��س ال���ن���واب، ح��ي��ث مت ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ض���رورة 
االس���ت���م���اع إل����ى ك���اف���ة اجل���ه���ات م���ن أج����ل اخل����روج 

بتشريع يتوافق مع اجلميع.
العامة  النقابة  رئيس  اجلمل،  املنعم  عبد  وأك��د 
للعاملني بالبناء واألخشاب، أن قانون العمل ميثل 
أهمية كبيرة لقطاع عريض من القوى العاملة فى 
بالقطاع  العاملني  وأنه يستهدف  مصر، خصوصا 
اخل���اص وال���ذي���ن مي��ث��ل��ون ال��ن��س��ب��ة األك��ب��ر م��ن ق��وة 

العمل.
وأش���ار »اجل��م��ل« إل��ى أن جائحة ف��ي��روس كورونا 
أوج��دت أمناطا جديدة من العمل مثل العمل عن 
بعد أو س��اع��ات عمل م��ح��ددة، األم��ر ال��ذى يتطلب 

مراعاته أثناء نظر هذا القانون.
وأك���د أه��م��ي��ة أن ي��خ��رج م��ش��روع ال��ق��ان��ون بشكل 
ت��واف��ق��ى ب���ني أط�����راف ال��ع��م��ل ال��ث��اث��ة )ال��ع��م��ال - 
أصحاب األعمال - احلكومة(، مشيرا إلى أن وجود 
ع��اق��ات ع��م��ل م��ت��وازن��ة ي��ؤث��ر بشكل إي��ج��اب��ى على 

االقتصاد الوطني.
وت��ط��رق ال��ل��ق��اء إل���ى م��ل��ف ال��ت��دري��ب وال��ت��أه��ي��ل 
لسوق العمل، السيما مع التطور التكنولوجى فى 
العديد من املجاالت، حيث أشار عبد املنعم اجلمل، 
التدريب،  ملف  أهمية  تعى  العامة  النقابة  أن  إلى 
مشددا على ضرورة أن توليه الدولة اهتماما أكبر 

ل��ت��ع��زي��ز ق����درة أب���ن���اء م��ص��ر ع��ل��ى م��س��اي��رة ال��ت��ط��ور 
التكنولوجى فى كافة القطاعات.

وأوض����ح أن ال��ن��ق��اب��ة ل��دي��ه��ا م��رك��ز ت��دري��ب على 
م���س���ت���وى ع������ال، ي���ق���دم اخل����دم����ات ال���ت���دري���ب���ي���ة ف��ى 
مجاالت عديدة وباملجان، داعيا وكيل جلنة الطاقة 
والقوى العاملة مبجلس الشيوخ، املهندس مجدى 

سليم لزيارته.
م����ن ج���ان���ب���ه رح������ب امل����ه����ن����دس م����ج����دى س��ل��ي��م، 
ب���ال���دع���وة ل���زي���ارة م��رك��ز ال���ت���دري���ب ال��ت��اب��ع لنقابة 
البناء واألخشاب، معلنا تأييده بشأن أهمية ملف 
التدريب الفنى والتقنى على أعلى مستوى لتأهيل 

الشباب لسوق العمل.
وأك����د أن���ه س��ت��ت��اح ال��ف��رص��ة أم����ام ك��اف��ة اجل��ه��ات 
امل��خ��اط��ب��ة ب��ق��ان��ون ال��ع��م��ل ل�����إدالء ب��رأي��ه��ا أث��ن��اء 
امل��ن��اق��ش��ة م���ن أج����ل حت��ق��ي��ق ال���ه���دف األس���م���ى من 
ال��ت��ش��ري��ع��ى وه���و ب��ن��اء ع���اق���ات ع��م��ل ق��وي��ة حتقق 

املكاسب للجميع.
إل��ى أن اس��ت��ق��رار ع��اق��ات العمل يساهم  وأش���ار 
بشكل أس��اس��ى ف��ى زي���ادة اإلن��ت��اج وم��ن ث��م حتسني 

أوضاع االقتصاد الوطنى ورفع تصنيفه عامليا.
املتغيرات  كافة  سيراعى  العمل  ق��ان��ون  أن  وأك��د 
سواء من حيث أمناط العمل اجلديدة وكذلك ما 
يحافظ مصالح العمال وأصحاب العمل على حد 

سواء.
وت���ط���رق امل��ه��ن��دس م��ج��دى س��ل��ي��م، وك��ي��ل جلنة 
ال��ط��اق��ة وال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة مب��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ، إل��ى 
ملف العمالة غير املنتظمة وأهمية تسجيلها وفقا 
للتصنيفات املناسبة، مشيدا فى الوقت ذاته بالدور 
الذى قامت به الدولة بناء على توجيهات الرئيس 
عبد الفتاح السيسى بصرف منحة بسبب جائحة 

فيروس كورونا.
كما تناول اللقاء احلديث عن العمالة املنزلية، 

القانون  يشملها  أن  أهمية  على  التأكيد  مت  حيث 
لتنظيم أوضاعها مبا يحافظ على حقوقهم ومبا 

ال يتعارض مع حرمة املنازل التى يعملون فيها.
م��ن جانبه أش���ار ح���ازم ع��ل��ي، وك��ي��ل وزارة القوى 
ال��ع��ام��ل��ة ب��أس��ي��وط، إل���ى أن ال�����وزارة ق��ام��ت بجهود 
ق��اع��دة بيانات  ف��ى ش���أن تسجيل وحت��دي��ث  ك��ب��ي��رة 
وال��رع��اي��ة  امل��ن��ح  املنتظمة،  وص����رف  غ��ي��ر  ال��ع��م��ال��ة 
مت  ذل��ك  أن  موضحا  لهم،  واالجتماعية  الصحية 
غير  بالعمالة  السياسية  القيادة  اهتمام  ضوء  فى 
فترة  خ���ال  استثنائية  منحة  وص���رف  املنتظمة، 

جائحة كورونا ملواجهة تأثيرها السلبي.
أن  أك��د  املهنى،  التدريب  بعمليات  يتعلق  وفيما 
الوزارة تولى امللف اهتماما بالغا من خال تطوير 
ورف���ع ك��ف��اءة م��راك��ز ال��ت��دري��ب وال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا على 
التقنية  ب��وس��ائ��ل  وإم���داده���ا  اجل��م��ه��وري��ة،  مستوى 
ال��غ��ذاء  برنامج  م��ع  بالتعاون  وتدريبهم  احلديثة 
ال��ع��امل��ى وم���ب���ادرة وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة »م��ه��ارت��ك 
أساس مهنتك« للنهوض مبهارات الشبات واكتساب 
الحدث  وفقا  املهنى  التدريب  مجال  فى  اخل��ب��رات 
امل��ه��ن��ى  ال���ت���دري���ب  وح�����دات  ع���ن  ف��ض��ا  التقنيات،  
املتنقلة فى كافة املهن التى يحتاجها سوق العمل، 

لتوفير حياة كرمية للقرى األكثر احتياجا.
وأك����د ع��ب��د ال��ن��اص��ر ب��ك��ر، األم����ني ال��ع��ام لنقابة 
البناء واألخ��ش��اب، رئيس احت��اد عمال أسيوط، أن 
ال��ن��ق��اب��ة ح��ري��ص��ة ع��ل��ى االه��ت��م��ام مب��ل��ف ال��ت��دري��ب 
احل��رص  إل��ى  ال��ع��ام��ل��ني، الف��ت��ا  والتثقيف جلميع 
ع��ل��ى اف��ت��ت��اح أك���ث���ر م���ن ف����رع مل���رك���ز ال���ت���دري���ب على 

مستوى اجلمهورية.
إل��ى أهمية إج���راء ح��وار مجتمعى ميثل  وأش���ار 
العمل،  قانون  مشروع  مناقشة  أثناء  اجلهات  كافة 
ملا ميثله من أهمية كبيرة خلدمة قطاع عريض من 

العمالة فى السوق املصري.

توافق بشأن ضرورة االهتمام بملف 
التدريب من أجل التشغيل وتأهيل 

الشباب لسوق العمل

عبد المنعم الجمل يلتقى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ

نقاشات موسعة بشأن مشروع قانون العمل
.. والتأكيد على خروج تشريع متوازن
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بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي 
ختام دورة تدريب مدربى مراكز التدريب  

على تكنولوجيا المعلومات بسوهاج
 أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، ختام فعاليات 
ال�������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة ف���ى م���ج���ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املعلومات واالتصاالت فى مديرية القوى العاملة بسوهاج 
املهنى  التدريب  مراكز  وم��درب��ى  ك��وادر  من   20 تدريب   بعد 

وبعض اإلدارات املرتبطة بالتدريب.
وقال الوزير: إن ال��دورة جاءت فى إطار املشروع الوطنى 
للنهوض مبهارات الشباب »مهارتك أساس مهنتك«  الذى 
أطلقته  ال�����وزارة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��رن��ام��ج األغ���ذي���ة ال��ع��امل��ى 
ت��ن��ف��ي��ذًا مل���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م امل��وق��ع��ة ب���ن اجل��ان��ب��ن ، وال��ت��ى 
تتضمن العديد من مجاالت التعاون منها ، تعزيز أنظمة 
معلومات  لتوفير  امل��ع��رف��ة  ون��ش��ر   ، امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
دق��ي��ق��ة وم��ح��دث��ة، ورف���ع ق����درات ال���ك���وادر ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��وزارة 

واملديريات.
 وأوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير 

مديرية القوى العاملة بسوهاج ، أن الدورة 
شملت التدريب على موضوعات متعددة 
وتصفح   ، اإلليكترونى  منها، التسويق 
اإلن��ت��رن��ت ، واس��ت��خ��دام أج��ه��زة التابلت 
، Microsoft Teams ،وت����ط����ب����ي����ق 
فى  واالت��ص��االت  املعلومات  تكنولوجيا 

الدورات التدريبية التى تنفذها املديرية 
لتأهيل الشباب والفتيات وفق املتطلبات 

احلديثة التى يحتاجها سوق العمل.
وك��ش��ف م��دي��ر امل��دي��ري��ة ع���ن أن ذل��ك 
العاملى  األغذية  برنامج  قيام  بعد  يأتى 
األجهزة  بتوفير  ال����وزارة  م��ع  بالتنسيق 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ب�����ال�����ورش داخ�������ل م���راك���ز 

التدريب املهنى الثالثة بسوهاج، والكوثر، وطهطا، ووحدة 
التدريب املتنقلة لدمج التكنولوجيا الرقمية فى التدريب 

املهنى الذى تقدمه الوزارة.

د.هشام أحمد أبو زيد

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
السيد اخلطيب

 مدير مديرية القوي العاملة بالبحيرة
 فى وفاة والدته

سائلني املولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته  
ويدخلها فسيح جناته

 ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
كما يتقدم بخالص التعازى

للزميل  عبد الرحمن عويضة
  سكرتير حترير  مجلة العمل

فى وفاة زوج أخته
 سائلني املولى أن يتغمد  الفقيد بواسع رحمته ويدخله 

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

واف�����ق م��ح��م��د س��ع��ف��ان وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ورئ��ي��س 
مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 
التابع  ال��ص��ن��دوق  م��ن  أل��ف��ًا  و560 جنيهًا  م��الي��ن 481   3
العمالية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ب��امل��ؤس��س��ة  2652  عامال  ل�   ل���ل���وزارة 
واجلامعة العمالية، نظًرا للظروف االقتصادية التي متر 

بها وفًقا للكشوف الواردة واملعتمدة من التأمينات.
بالوزارة  ال��ط��وارئ  إعانات  صندوق  أنَّ  سعفان،  وأوض��ح 
ال��ت��ي تتوقف ع��ن صرف  امل��ن��ش��آت  ب��غ��رض م��س��ان��دة  منشأ 
أج����ور ع��م��ال��ه��ا، ب��س��ب��ب ظ����روف اق��ت��ص��ادي��ة أمل���ت ب��ه��ا حتى 
ت��خ��ط��ى األزم�������ات واس���ت���م���رار اإلن����ت����اج، وب���ال���ت���ال���ي زي����ادة 
وتعويض  االق��ت��ص��ادي��ة،  التنمية  وحتقيق  االس��ت��ث��م��ارات 
ال��ع��م��ال يف امل��ن��ش��آت امل��ت��ع��ث��رة وغ��ي��ر ال���ق���ادرة ع��ل��ى ص��رف 
املعيشة  متطلبات  م��واج��ه��ة  على  ومساعدتهم  أج��وره��م 

حلن حتسن األحوال املالية للمنشأة.

 صرف 3.4 مليون إعانات طوارئ
 لــ 2652 عاماًل  بالمؤسسة 
الثقافية والجامعة العمالية
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للمرأة  القومى  املجلس  تقدم 
ب���رئ���اس���ة ال���دك���ت���ورة م���اي���ا م��رس��ى 
وجميع عضواته وأعضائه بأسمى 
معانى الشكر والتقدير واالمتنان 
إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى 
لتوجيه التحية إلى املرأة املصرية 
خ���ال اخل���ط���اب ال����ذى أل���ق���اه فى  
للمشروع  األول  املؤمتر  احتفالية 

القومى حياة كرمية.
الرئيس فى خطابه  قال  حيث 
»أت����وج����ه ب��ت��ح��ي��ة خ���اص���ة ل��ل��م��رأة 
املصرية العظيمة التى كانت دوًما 
وفى  الوطنية  املسيرة  طليعة  فى 

صدارة التحدي« .
وع��ب��رت ال��دك��ت��ورة م��اي��ا مرسى 
عن بالغ فخرها بكلمات الرئيس 
الرئيس وإشادته  إن دعم    « قائلة 
الدائمة باملرأة املصرية ، وحرصه 
والتقدير  الدعم  هذا  إظهار  على 

خ����ال ج��م��ي��ع خ��ط��اب��ات��ه م��ح��ل��ي��ًا 
ودول��ي��ًا هو وس��ام وش��ه��ادة عظيمة 
م��ن زع��ي��م وق��ائ��د ع��ظ��ي��م ف��ى حق 
امل�����رأة امل��ص��ري��ة ال��ق��وي��ة ال��ص��ب��ورة 
ال���ش���ج���اع���ة ال����ت����ى ت���ع���ش���ق ت�����راب 

الوطن » 
ك�����م�����ا ع������ب������رت ع�������ن س����ع����ادت����ه����ا 
الرئاسية  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ب��ان��ط��اق 
فى  تسهم  س���وف  ال��ت��ى  العظيمة 
والنهوض  املصرى  الريف  تطوير 
ينعكس  س����وف  مم���ا   ، ب���أوض���اع���ه 
امل���رأة املصرية  إي��ج��اب��ًا على وض��ع 

بهذه املناطق .
الرئيس جاء  أن خ��ط��اب  ي��ذك��ر 
امل���ؤمت���ر األول  خ����ال اح��ت��ف��ال��ي��ة 
للمشروع القومى انطاق املبادرة 
لتنمية  ك��رمي��ة«  الرئاسية »حياة 
قرى الريف املصرى والتى عقدت 
القيادة  بحضور  القاهرة   باستاد 

وكل  امل��ص��ري��ة،  للدولة  السياسية 
مجلسى  أع��ض��اء  البرملانيني  م��ن 
ال����ن����واب وال����ش����ي����وخ، ول���ف���ي���ف م��ن 
واإلعاميني  العامة  الشخصيات 

وك�����ب�����ار جن������وم ال����ف����ن وال���ث���ق���اف���ة، 
وش����ب����اب م����ن م��خ��ت��ل��ف األح������زاب 
واملحافظات، ومواطنني من شتى 

ربوع مصر .

مايا مرسى: دعم الرئيس وإشادته الدائمة بالمرأة 
المصرية هو وسام وشهادة عظيمة

صناع الخير واى بى ام يطلقان مبادرة بناء قدرات الشباب فى مصر

تقـدمه: أمل الربنس
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د.مايا مرىس

حتت رعاية الدكتورة نيفني القباج 
وزيرة التضامن االجتماعى و الدكتور 
أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، 

قامت شركة IBM بالتعاون مع مؤسسة 
صناع اخلير للتنمية  بإطالق مبادرة 

IBM Skills Build التعليمية فى 
مصر.

ي���ه���دف ال���ب���رن���ام���ج إل�����ى ب���ن���اء امل����ه����ارات 
واخلبرات الازمة للشباب لتأهيلهم لسوق 
ال��ع��م��ل احل��دي��ث م��ن خ���ال ال��ت��رك��ي��ز على 
أربعة محاور أساسية وهى )التكنولوجيات 
احل���دي���ث���ة – ري�������ادة األع����م����ال – امل����ه����ارات 
االح���ت���راف���ي���ة – أس���ال���ي���ب ال��ت��ف��ك��ي��ر وح���ل 
املشكات( مع نشر الوعى بأهمية التعليم 
التكنولوجى ومنح املشاركني فى البرنامج 
 IBM ال���ف���رص���ة ل���اس���ت���ف���ادة م����ن م��ن��ص��ة
Skills Build  التعليمية مجانًا لتنمية 
مهارتهم واحلصول على شهادات معتمدة.

وتقوم شركة IBM بإطاق هذه املبادرة 
دع��م��ًا مل��ج��ه��ودات ال��دول��ة لتطوير ال��ك��وادر 
الرقمى  ال��ت��ح��ول  عملية  ودع���م  ال��ب��ش��ري��ة 
من خال تأهيل الشباب املصرى باملهارات 
األس���اس���ي���ة ف����ى م����ج����االت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
احل����دي����ث����ة وري����������ادة األع�����م�����ال مب�����ا ي���ع���ود 
وتعزيز  ال��ق��وم��ى  االق��ت��ص��اد  ع��ل��ى  بالنفع 
تكنولوجيا  مجال  فى  عامليًا  مصر  مكانة 

املعلومات.
وي���ت���م إط�����اق ت��ل��ك امل����ب����ادرة ف���ى مصر 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع إط��اق��ه��ا ف���ى ال��ع��دي��د من 
ال������دول األف��ري��ق��ي��ة وم����ن ض��م��ن��ه��ا امل��غ��رب 

وك��ي��ن��ي��ا وج���ن���وب اف��ري��ق��ي��ا ب���ه���دف ت��أه��ي��ل 
وتطوير مهارات الشباب األفريقي. 

وقال املهندس وائل عبدوش، مدير عام 
ش��رك��ة IBM م��ص��ر »ي��س��رن��ا ال��ت��ع��اون مع 
التضامن  ووزارة  والرياضة  الشباب  وزارة 
االج���ت���م���اع���ى ل��ت��م��ك��ني ال���ش���ب���اب امل���ص���رى 
امل��ب��ادرة وتوفير ف��رص تعليمية  من خ��ال 
األم��ن  م��ج��االت  ف��ى  للشباب  متخصصة 
والبلوك  السحابية  احلوسبة  السيبراني، 
تشني والذكاء اإلصطناعى وعلوم البيانات 
وغيرها من التكنولوجيات املتطورة وتأتى 
ه����ذه امل����ب����ادرة اس��ت��ك��م��االً مل����ب����ادرات ش��رك��ة 
املتطور  والتدريب  التعليم  لتوفير    IBM
من واقع مسؤوليتها املجتمعية لتأهيلها 
العمل  لسوق  وإع��داده��ا  البشرية  ال��ك��وادر 

احلديث«.
من جانبه أوضح مصطفى زمزم رئيس 
م���ج���ل���س أم����ن����اء م���ؤس���س���ة ص����ن����اع اخل��ي��ر 
 IBM ال���ت���ع���اون م���ع ش���رك���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة أن 
ووزارة  وال��ري��اض��ة  الشباب  ووزارة  العاملية 
التضامن اإلجتماعى فى تنفيذ برنامج   
ال��ش��ب��اب  ت���دري���ب   IBM Skills Build
امل��ص��رى ع��ل��ى أح���دث م��ه��ارات ومتطلبات 
س��وق العمل احل��دي��ث ي��أت��ى ان��ط��اق��ًا من 
تهدف  اخلير  صناع  تتبناها  استراتيجية 
الى تقدمي خدمات نوعية للشباب املصرى 
ل��ي��واك��ب ب��ه��ا م���ت���ط���ورات ال��ع��ص��ر وي��ص��ب��ح 
نافعًا لنفسه ووطنه ويتمكن من استثمار 
ط��اق��ات��ه وق���درات���ه ف��ى م���س���ارات يحتاجها 

االقتصادى القومي.  
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د. شكرية املراكىش

أك����دت خ��ب��ي��رة ال��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة ورائ����دة 
شكرية  ال��دك��ت��ورة  التقليدية  غير  ال���زراع���ات 
امل����راك����ش����ى ع���ل���ى األه���م���ي���ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
املصري  ال��ري��ف  لتطوير  ال��ق��وم��ى  للمشروع 
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  يتبناه  ال��ذى 
الضخم  امل��ش��روع  ه���ذا  تنفيذ  أن  م��وض��ح��ة   ،
زم��ن��ي��ة ممكنة سيغير حياة  م���دة  أق��ص��ر  ف��ى 
امل��ص��ري��ني، ألن��ه مي��س أك��ث��ر م��ن 50% الشعب 

املصري .
وق��ال��ت امل��راك��ش��ى إن م��ش��روع ت��ط��وي��ر ق��رى 
تاريخ  الريف املصري لم يسبق له مثيل فى 
مصر احلديث، ليس فقط لضخامته ولكن 

لعظمة األهداف التى ينطوى عليها .
مؤكدة أن املشروع  بحق ثورة اجتماعية فى 
اخلدمات  كل  وتوفر  طبيعته،  ستغير  الريف 
والبنية  واالت���ص���االت  والصحية  التعليمية 
التحتية وكل ما يلزمه، مبا يرفع من قيمته 
االق��ت��ص��ادي��ة، وي��ج��ع��ل��ه ج���اذًب���ا وي��وف��ر ف��رص 

عمل وتتدفق فيه مشاريع واستثمارات.

وأشادت خبيرة التنمية الزراعية أن حماس 
مثل  وكبير  صعب  ملشروع  السيسى   الرئيس 
العمل  وأن  خ��اص��ة  املصري،   ال��ري��ف  تطوير 
وتأكيد  الصفر،  من  سيبدأ  القرى  أغلب  فى 
السيسى بأن الدولة عازمة على بذل أقصى 
مدة  أقصر  فى  امل��ش��روع  مراحل  إلنهاء  جهد 
والقيادة  ال��دول��ة  انحياز  ممكنة يؤكد  زمنية 
والعمل  البسيط  امل��واط��ن  حلياة  السياسية 
االجتماعى  لتغيير وضعه  ج��رأة وجهد  بكل 
واالرتقاء به كى يعيش حياة إنسانية كرمية، 
ما يقرب من 5٨ مليون مواطن  وأن  السيما 
يعيشون فى ٤5٨٤ قرية سيستفيدون من هذا 

املشروع.
وأضافت خبيرة التنمية الزراعية أن مشروع 
تطوير الريف ستكون تداعياته إيجابية على 
مايني املصريني. حيث سيعيش اجلميع فى 
مختلف  بها  حديثة  وح��ي��اة  واس��ت��ق��رار  نعيم 
اخلدمات، مؤكدة أن رعاية الرئيس السيسى 

للمشروع جتعله يحظى بكل االهتمام.

افتتحت الدكتورة فاديا كيوان 
امل����دي����رة ال���ع���ام���ة مل��ن��ظ��م��ة امل�����رأة 
العربية أعمال الدورة التدريبية 
ت��ع��ق��ده��ا املنظمة  ال��ت��ى  ال��ث��ان��ي��ة 
ال��ري��ف��ي��ات  ال���رائ���دات  مستهدفة 
التنمية  م��ج��ال  ف���ى  ل��ت��ك��وي��ن��ه��ن 
الريفية، والتى تنتظم فعالياتها 
زووم   ت��ط��ب��ي��ق  ع���ب���ر  اف���ت���راض���ي���ًا 
وذلك مبشاركة )31( متدربة من 
سبع دول عربية أعضاء باملنظمة 
ه��ي: )تونس - ال��ع��راق - عمان - 
 – اليمن   - فلسطني- موريتانيا 

لبنان(.
ف��ى ال��ب��داي��ة أع��رب��ت ال��دك��ت��ورة 
ف���ادي���ا ع���ن س��ع��ادت��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون 
م��ع ال���رائ���دات ال��ري��ف��ي��ات ال��ائ��ى 
ي���ت���م���ي���زن ب�������������اإلرادة وب���ت���ج���رب���ة 
ش���خ���ص���ي���ة ف�����ى م����ج����ال ال���ع���م���ل 
االق��ت��ص��ادى ف��ى األري����اف، الفتة 
إل���ى أن ه���ذه ال�����دورة ت��ه��دف إل��ى 
تنمية قدراتهن من خال ثاثة 
ع���وام���ل، األول ه���و مت��ك��ني امل���رأة 
لتصبح ق��ادرة على زي��ادة فعالية 
إن��ت��اج��ه��ا ال��ش��خ��ص��ى ف��ى امل��ج��ال 
االق���ت���ص���ادي، وال���ع���ام���ل ال��ث��ان��ى 
ه���و ت��ن��م��ي��ة االق���ت���ص���اد ال��ري��ف��ي، 
ال������دول  ح���ي���ث إن األري���������اف ف����ى 
العربية هى املناطق األكثر فقرًا 
وت��ه��م��ي��ش��ًا، وال��ع��ام��ل ال��ث��ال��ث هو 
تعزيز مساهمة النساء الريفيات 
الوطني/القومى  االقتصاد  فى 

فى مختلف الدول العربية. 
ال��ت��م��ك��ني  أن  إل�������ى  وأش�����������ارت 
االق������ت������ص������ادى ل����ل����ري����ف����ي����ات م��ن 
العربية،  امل���رأة  منظمة  أول��وي��ات 
فى  جهودها  ت��راك��م  املنظمة  وأن 
هذا املجال لتحقيق االستدامة، 
وحت�������رص ع���ل���ى ال����ت����ع����رف ع��ل��ى 
من  واملستفيدات  املشاركات  آراء 
وت��ت��واص��ل معهن بشكل  دورات��ه��ا 
ت��وس��ي��ع دائ���رة  مستمر م��ن أج���ل 
املنظمة  ُتقدمها  التى  األنشطة 
ل��ل��ن��س��اء ف���ى األري������اف؛ م���ن أج��ل 
على  وق��درت��ه��ن  فعاليتهن  زي���ادة 
املساهمة فى احلياة االقتصادية، 
وكذلك على املشاركة فى احلياة 

امل��ج��ت��م��ع��ات  وإدارة  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
املحلية، وحماية البيئة، وخدمة 

التنمية املستدامة. 
وأوض���ح���ت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة أن 
نظرة  هى  املوضوع  لهذا  النظرة 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة م����ن خ�����ال رؤي����ة 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��م��ك��ني ال���ن���س���اء فى 
وه��ى  امل��س��ت��دام��ة،  التنمية  إط���ار 

ليست عملية معزولة ومنفردة.
 وأض������اف������ت أن������ه ك���ل���م���ا ك���ان���ت 
الرائدات الريفيات متمكنات من 
احلياة االقتصادية املنتجة كلما 
املحلى  املجتمع  فى  فاعات  كن 
اخل������اص ب���ه���ن، ول���ف���ت���ت إل�����ى أن 
إلكترونية  بوابة  أنشأت  املنظمة 

خل����دم����ة ال����س����ي����دات ال���ري���ف���ي���ات 
وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��ن أي����ًا ك��ان��ت 
طبيعة عملهن االقتصادية، وأن 
حتقق  اإللكترونية  البوابة  ه��ذه 
ث�����اث ف����وائ����د ب����ص����ورة م���ب���اش���رة، 
ال���ف���ائ���دة األول�����ى أن���ه���ا مي��ك��ن أن 
وتبادل  للتواصل،  منصة  ُتشكل 
ال����������رأى واخل�������ب�������رات ف���ي���م���ا ب��ني 
الرائدات الريفيات، والثانية هى 
أى  بدون  اإلنتاج  وتسويق  ترويج 
احلصول  وأخ��ي��رًا  مالية،  تكلفة 
ع����ل����ى م����ع����ل����وم����ات م����ف����ي����دة ق��د 
ل��ق��اءات  أو  م��ح��اض��رات،  تتضمن 

مع بعض اخلبراء. 

خبيرة تنمية زراعية :
 تطوير الريف المصرى سيرفع من قيمته االقتصادية ويجعله جاذبا لالستثمارات
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منال عوض محافظة دمياط نموذجا

المصرى للمرأة يطالب بزيادة عدد المحافظين من النساء

خمس منظمات إقليمية ودولية تعقد
 ندوة عربية حول عمل األطفال وجائحة كورونا

تعقد كل من جامعة الدول العربية ومنظمة 
العمل العربية وبرنامج اخلليج العربى للتنمية 
والتنمية  للطفولة  العربى  واملجلس  »اجفند« 
ومنظمة العمل الدولية فى ٤ أغسطس اجلاري 
ال��دول  ن��دوة عربية بعنوان: »عمل األط��ف��ال فى 
ال��ع��رب��ي��ة وج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا«، وذل�����ك مب��ش��ارك��ة 
اآلل���ي���ات ال��وط��ن��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ط��ف��ول��ة وممثلى 
أطراف اإلنتاج واملنظمات ذات العاقة واخلبراء 

واإلعام.
تهدف الندوة إلى التعريف بتأثير وتداعيات 
جائحة كورونا على عمل األطفال عامليا وعربيا، 
والوقوف على التدابير الواجب اتخاذها حتى ال 
تصبح األزم��ة ذريعة للدفع مبزيد من األطفال 
إلى سوق العمل، ومناقشة كيفية احلفاظ على 
احلمائية  واإلج������راءات  التشريعية  املكتسبات 
للحد من عمل األطفال، والتركيز على تطوير 
الفئات  لتشمل  االجتماعية  احلماية  منظومة 

األكثر احتياجا.
وت��ن��اق��ش ال���ن���دوة ع�����ددا م���ن امل���ح���اور أب���رزه���ا 
ال��ف��ج��وة ال��رق��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن ب��ع��د وارت��ب��اط 
ذل���ك بعمل األط���ف���ال ف��ى ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 
على  ك��ورون��ا  جلائحة  االقتصادى  األث��ر  وتقييم 
احلماية  استجابات  جانب  إل��ى  األط��ف��ال،  عمل 
االجتماعية وأثرها على احلد من فقر األطفال 

وارت��ب��اط ذل��ك بعمل األط��ف��ال ف��ى ظ��ل جائحة 
كورونا. 

ي���ش���ار إل�����ى أن ه�����ذه ال����ن����دوة ال���ع���رب���ي���ة ت��أت��ى 
استكماال ومتابعة لنتائج وتوصيات دراسة »عمل 
األطفال فى الدول العربية« التى أعدها الشركاء 
عام 2019، ومتاشيا مع توصيات جلنة الطفولة 
ال��ع��رب��ي��ة، وات���س���اق���ا م���ع ال��ت��ح��رك��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
كورونا،  جائحة  تداعيات  مواجهة  إل��ى  الرامية 
وتواصا مع جهود الشركاء فى تسليط الضوء 

على االنتهاكات املتعلقة بظاهرة عمل األطفال 
فى املنطقة العربية، وبذال للمزيد من املساعى 
احلثيثة نحو حماية حقوق األطفال العاملني، 
وذلك استنادًا إلى االتفاقيات واملواثيق الدولية 
واإلقليمية، مبا فى ذلك االتفاقية العربية رقم 
1٨ لسنة 1996 بشأن عمل األحداث، ومع ما ورد 
فى أهداف التنمية املستدامة، وسعيا نحو بلورة 
رؤية وخطة عربية شاملة للحد من االنتهاكات 

املتعلقة بظاهرة عمل األطفال.

م���������ع ق�����������رب ت�����غ�����ي�����ي�����ر ح�����رك�����ة 
املحافظني يطالب املركز املصرى 
حلقوق امل��رأة بزيادة عدد النساء 

فى منصب املحافظ.
أول س��ي��دة فى  ف��ق��د مت تعيني 
 ،2017 ع������ام  امل���ح���اف���ظ  م���ن���ص���ب 
ن���ادي���ة ملحافظة  امل��ه��ن��دس��ة  وه���ى 
ال�����ب�����ح�����ي�����رة، وذل�����������ك الخ����ت����ب����ار 
أن  إال  وت���ع���م���ي���م���ه���ا،  ال���ت���ج���رب���ة 
خال  التالية  املحافظني  حركة 
ع���ام 201٨ ش��م��ل��ت س��ي��دة واح���دة 
الدكتورة  تعيني  مت  حيث  فقط، 
لدمياط،  محافظًا  ع��وض  منال 
وال����ت����ى ق���دم���ت ب�����دوره�����ا جت��رب��ة 
متميزة كان لها دور كبير فى نقل 
م��ح��اف��ظ��ة دم���ي���اط ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة 
احل��ي��اة،  مناحى  م��ن  العديد  ف��ى 
وإع�����ادة دم��ي��اط ل���ص���دارة املشهد 
ف��ى صناعة األث���اث بعد أن ك��ادت 
هجوم  مع  الصناعة  ه��ذه  تنتهى 

املستورد وتراجع جودة املحلي. 
ع���ل���ى  ال�����ت�����رك�����ي�����ز  مت  ح�����ي�����ث 
ح����ل م���ش���اك���ل ال���ص���ن���اع���ة وإع������ادة 
فى  ب��ال��ري��ادة  لتتمتع  امل��ح��اف��ظ��ة 
ص��ن��اع��ة األث�����اث، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 

أخ��رى، بجانب  صناعات متعددة 
القومية  املشروعات  من  العديد 
كرمية  ح��ي��اة  ف��ى  احل���ق  لتضمن 
ل���ك���اف���ة م����واط����ن����ني وم����واط����ن����ات 
املحافظة، األمر الذى أتى ثماره 
ف�����ى إع�������ان م���ح���اف���ظ���ة دم���ي���اط 
خ���ال���ي���ة م����ن ال���ع���ش���وائ���ي���ات ب��ع��د 
السكان  ونقل  آمنة  مساكن  بناء 
الذين كانوا يعيشون فى مناطق 

عشوائية غير آمنة.
لعضوية  دمياط  انضمت  كما 
ال��ش��ب��ك��ة ال���دول���ي���ة مل����دن ال��ت��ع��ل��م 

وم��ش��روع��ات  لليونسكو،  التابعة 
ك������ب������رى ف�������ى م������ج������ال ال����ص����ح����ة، 
وال����ث����ق����اف����ة وت�����ق�����دمي ت��س��ه��ي��ات 
م���ت���ع���ددة مل���ع���ارض األث������اث ال��ت��ى 
ت���ش���ت���ه���ر ب���ه���ا امل���ح���اف���ظ���ة وت���ع���د 
مصدرا للعديد من فرص العمل 
أو  الصناعة  مستوى  على  س���واء 

التجارة.
األم��ر ال��ذى يعد جناحا كبيرا 
لتجربة السيدة املحافظ ويفتح 
ال�����ب�����اب مل����زي����د م�����ن ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
ل����ل����م����س����اه����م����ة ف��������ى ال�����ن�����ه�����وض 

مبحافظات أخرى. 
وأش������ارت ن���ه���اد أب����و ال��ق��م��ص��ان 
رئ��ي��س��ة امل���رك���ز امل���ص���رى حل��ق��وق 
امل�������راة إل�����ى أن ال����دول����ة امل��ص��ري��ة 
تخطو خطوات هامة نحو مزيد 
للنساء  ال��س��ي��اس��ى  التمكني  م��ن 
ووص���ول���ه���ن ل��ك��اف��ة م���واق���ع صنع 
ال��ق��رار، فقد مت تعيني 5 سيدات 
فى منصب نواب املحافظني عام 
س��ي��دات   7 ت��ع��ي��ني  ك��م��ا مت   ،201٨
مبنصب نواب املحافظني فى عام 

.2019
ال��س��ي��دات  ه����ؤالء  أن  وال ش���ك 

أصبحت لديهن اخلبرة واملهارات 
منصب  ف��ى  للعمل  تؤهلن  ال��ت��ى 

املحافظ عن جدارة.
لذا نأمل أن يتم تعيني هؤالء 
ال��ن��واب م��ن ال��س��ي��دات ف��ى حركة 
ت���غ���ي���ي���ر امل���ح���اف���ظ���ني ال����ق����ادم����ة، 
ال��ش��ف��اف��ي��ة  ت���ق���اري���ر  أن  الس���ي���م���ا 
ال������ص������ادرة ع����ن ال���ب���ن���ك ال����دول����ى 
وامل���ن���ت���دى االق����ت����ص����ادى ال��ع��امل��ى 
ال���ن���س���اء  ت����ؤك����د ع���ل���ى أن وج�������ود 
ف��ى م��واق��ع ص��ن��ع ال��ق��رار يساهم 
ب�����درج�����ة ك����ب����ي����رة ف�����ى احل�������د م��ن 

الفساد، وإدارة رشيدة للموارد.  
وأك�������دت أب�����و ال���ق���م���ص���ان ع��ل��ى 
ض�������رورة م���راج���ع���ة اإلح����ص����اءات 
والتقارير الدولية ملركز مصر بني 
دول ال��ع��ال��م، ف��ق��د اح��ت��ل��ت مصر 
ب���ني 153 دول���ة،  م���ن  امل��رت��ب��ة 13٤ 
املشاركة  مؤشر  ف��ى   1٤0 وامل��رت��ب��ة 
وال���ف���رص االق���ت���ص���ادي���ة، وب��ل��غ��ت 
نسبة النساء من املشرعني وكبار 
املسؤولني واملديرين 7.1 % فقط، 
وذل����ك وف���ق ت��ق��ري��ر ال��ف��ج��وة بني 
اجل��ن��س��ني ال���ص���ادر ع���ن امل��ن��ت��دى 

االقتصادى العاملى لعام 2020 .

منال عوض
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وج���ه وزي����ر ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د سعفان 
م���دي���ري���ات ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 27 
م��ح��اف��ظ��ة ب���وض���ع آل���ي���ة ل��ت��دري��ب ال��ش��ب��اب من 
والتي  واليدوية  احلرفية  املهن  على  اجلنسني 
 ، امل��ح��اف��ظ��ات  ق��رى  ف��ى  العمل  يحتاجها س��وق 
خ��اص��ة م��ح��اف��ظ��ات ال��ص��ع��ي��د وال���وج���ه القبلي 
ل��ه��ا قيمتها  زال�����ت  م���ا  امل���ه���ن  ت��ل��ك  إن  ، ح��ي��ث 

ومكانتها فى تلك القرى .
ويف هذا اإلطار قامت مديرية القوى العاملة 
بالوادي اجلديد ،بالتعاون مع فرع جهاز تنمية 
باملحافظة  وامل��ت��وس��ط��ة  ال��ص��غ��ي��رة  امل��ش��روع��ات 
صغير  م��ش��روع  لعمل  خياطة  ماكينات  ب��ش��راء 
فى مجال التفصيل واحلياكة ، يخدم خريجي 
وحدة التدريب املتنقلة من الفتيات ويوفر لهم 

فرص عمل كرمية والئقة  .
وأش����ار أح��م��د ح��س��ني طليب م��دي��ر امل��دي��ري��ة 
ال���وادي اجلديد  م��ع محافظة  بالتنسيق  أن��ه   ،
مت جت��ه��ي��ز وإع�������داد وح�����دة ل��ت��ص��ن��ي��ع امل��اب��س 
الثورة  ناصر  لقرى  املحلية  بالوحدة  اجل��اه��زة 
تدريبهم  مت  الذين  املتدربات  من  لاستفادة   ،
» مهنتك  م���ب���ادرة  امل��دي��ري��ة  ضمن  ع��ن ط��ري��ق 
 « ال��رئ��اس��ي��ة  امل��ب��ادرة  »  حتت رع��اي��ة  مستقبلك 

حياة كرمية » .
وأضاف مدير املديرية أنه مت تشغيل الوحدة 
بالتعاون مع مصنع املابس التابع لديوان عام 
م��ح��اف��ظ��ة ال�����وادى اجل��دي��د ، ووف���ق���ًا ل��ذل��ك مت 
التدريب  خريجي  امل��ت��درب��ات  الفتيات  تشغيل 
املنتجات  تصنيع  وب����دء   ، ال���وح���دة  ف��ى  امل��ه��ن��ي 

متهيدًا لتسويقها .

القوى العاملة : مشروع لتشغيل خريجي التدريب المهني 
على التفصيل والحياكة بالوادي الجديد

 بدء التدريب على 5 مهن بالتعاون مع 
مؤسسة دار الرعايا للبنين باإلسكندرية

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان توجيهات 
متابعة  بضرورة  باإلسكندرية  العاملة  القوى  ملديرية 
تنفيذ ال��ب��روت��وك��ول امل��وق��ع ب��ني امل��دي��ري��ة وم��ؤس��س��ة دار 

الرعايا للبنني باملحافظة .
وف����ى ه����ذا اإلط������ار ق����ام ي���اس���ر س��ع��ي��د وك���ي���ل ال������وزارة 
اج��ت��م��اع��ا  وع��ق��د  امل��دي��ري��ة  بزيارة   للمؤسسة  م��دي��ر 
عملية  لبدء  ال��ازم��ة  الترتيبات  لوضع  املسئولني  م��ع 
التدريب الفعلى ، واختيار الصبية وفقا ألحكام قانون 
متخصصني  م��درب��ني  قبل  م��ن  تدريبهم   ليتم  العمل  
ع��ل��ى امل��ه��ن امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ن خ���ال امل���درب���ني املعتمدين  
صيانة  مهن  على  للمديرية  التابعة  التدريب  مبراكز 
امل��ح��م��ول وال��س��ب��اك��ة، وال��ت��ب��ري��د وال��ت��ك��ي��ي��ف، وص��ي��ان��ة 
امل��اك��ي��ن��ات، ل��ت��أه��ي��ل��ه��م ل��س��وق ال��ع��م��ل مل��واج��ه��ة ظ���روف 

احلياة.
املتاحة  التدريبية  ال���ورش  تفقد  ال��زي��ارة  خ��ال  ومت 
باملؤسسة والتجهيزات املزمع إمتامها ، وذلك بالتعاون 

مع مشروع معا من أجل مصر والكنيسة اإلجنيلية.
حضر االجتماع القس ديفيد عزيز عميد الكنيسة 
اإلجن��ي��ل��ي��ة ، ورام�����ز واص����ف م��ن��س��ق م���ش���روع »م��ع��ا من 
أجل مصر« ومشيرة صالح مدير مكتب األمم املتحدة 
رئيس  زقيلح  اح��م��د  وال��دك��ت��ور  واجل��رمي��ة،  للمخدرات 

مجلس اإلدارة ومندوب من وزاره التضامن.
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شارع »املعز لدين اهلل الفاطمي« يقع متحف النسيج وحتديدًا قرب 
ب��اش��ا، يتوسط  ال��ق��ص��ري��ن وال��ن��ح��اس��ن، بسبيل محمد ع��ل��ى  ب��ن  ح��ى 
وعلى  ال��ت��اري��خ،  عظمة  على  تشهد  طابقن،  م��ن  واط��ئ��ة  بناية  ال��ش��ارع 
بداية إدخال محمد على باشا الكبير مؤسس مصر احلديثة لصناعة 
الغزل والنسيج إلى جانب قطع أثرية أخرى تشرح بدون كلمات تاريخ 
بزراعة  تشتهر  التاريخ  فجر  منذ  فمصر  املصرية  واملنسوجات  الغزل 
القطن طويل التيلة. ويعتبر متحف النسيج األول من نوعه فى الشرق 

األوسط، وفى الترتيب الرابع عامليًا. 
املعز  الفاطمى  إلى عصر اخلليفة  املعز يرجع  تاريخ ش��ارع  أن  يذكر 
لدين اهلل ويعد الشارع حاليًا أكبر متحف مفتوح لآلثار اإلسالمية فى 
العالم، وموقعه التراثى الفريد رشحه ليدرج على قائمة مواقع التراث 

العاملى »جلنة التراث العاملى مبنظمة اليونسكو«. 
 ميتد ال��ش��ارع ب��ن ب��اب��ن م��ن أس���وار ال��ق��اه��رة ال��ق��دمي��ة، ب��اب الفتوح 
ش��م��االً حتى ب��اب زوي��ل��ة ج��ن��وب��ًا، م����رورًا ب��ع��دة ح���ارات وش����وارع تاريخية 
وال��درب األصفر، وخان اخلليلي،  أمير اجليوش،  عريقة أشهرها شارع 

نبيلة  بفيلم بطولة  املصرية  الدراما  )ذكرتها  والغورية، وحارة برجوان 
عبيد، يوسف شعبان، حمدى غيث(. 

مقتنيات نادرة
والنادرة، جمعت من  الفريدة  املقتنيات  املتحف مجموعة من  يضم 
أماكن وعصور متنوعة بعد االكتشافات األثرية املتوالية، مت جتميعها 

بعد أن كانت موزعة بن عدد من املتاحف.  
ويقول محمود املهاجر الباحث فى التراث والتاريخ القدمي ل�«العمل«: 
بعد البدء فى تطوير وحتديث وترميم شارع املعز لدين اهلل استقر الرأى 
على »سبيل محمد علي«، ليكون منارة  لكل ما يتعلق بصناعة النسيج 
حتى  التاريخية  العصور  بكافة  م���رورا  الفرعونى  العصر  م��ن  اب��ت��داًء 
واختير  علي،  محمد  دول��ة  فى  متمثلة  احلديثة  الدولة  بعصر  ننتهى 
مكان السبيل ليكون مكانا للمتحف، ويضم متحف النسيج ما يقرب 

من 250 قطعة نسيج و15 سجادة من السجاد اليدوي. 
ديوراما متحفية

عشرة  إح���دى  بهما  طابقن  ع��ن  ع��ب��ارة  املتحف  امل��ه��اج��ر:  ويستطرد 
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متحف النسيج بشارع المعز 
يحكى تاريخ صناعة استراتيجية

زارت املتحف : رابعة الختام 

متحف النسيج املصرى بشارع املعز لدين اهلل الفاطمى حكاية ال تشبه غريها، فى املتحف فى 
ذاته قيمة فنية ومعمارية وأثرية، على بعد خطوات من البيمارستان القالوونى وقبة 

الصالح نجم الدين أيوب يقع املتحف الذى تحكى  كل قطعة من القماش فيه 
حكاية العصر الذى نسجت فيه، وكل عصر مرت به مصر واختالف شكل 

املالبس واألغطية والرقاقات الناعمة ، فقد كانت مصر على مر 
التاريخ ملتقى العالم أجمع وقبلة الوافدين. 
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غرفة أو قاعة، وعلى حائط كل قاعة مدون معلومات عن الفترة الزمنية 
التى غزلت بها هذه املنسوجات املوجودة بداخل القاعة، ومعلومات عن 
استخدامها، وتاريخ صنعها، ومكانها األصلي، باإلضافة لذلك يوجد 

»ديوراما بروجكت« صناعة النسيج. 
ال��دي��ورام��ا ب��روج��ك��ت ع��ب��ارة ع��ن ط��ري��ق��ة ح��دي��ث��ة ل��ل��ع��رض املتحفي، 
والنسيج،  الغزل  كيفية  لبيان  مصبوغة  خيوط  أن��وال  عن  عبارة  وه��ى 
وخطوات الصناعة التى ظلت مصر تشتهر بها لفترات زمنية طويلة، 
وأيضًا توجد باملتحف شاشات )Touch Screen( ملساعدة الزائر على 
إضافة أى معلومة عن أى قطعة من املتحف وشرحها باللغتن العربية 
ويتم  األجانب،  زائريه من  أكثر  اهلل  لدين  املعز  ش��ارع  واإلجنليزية، فى 
عرض جولة بانورامية باملتحف عن صناعة النسيج وطرقه وصباغته، 
واألماكن املشهورة بصناعة الغزل والنسيج، مع عرض أفالم تسجيلية 

عن املتحف قبل وبعد عمليات التطوير. 
منسوجات كتانية

ويضم املتحف تاريخ وعصور الصناعة بداية من العصر الفرعوني، 
حيث اشتهرت مصر منذ أقدم عصورها بصناعة املنسوجات من الكتان، 

يعتبرون  القدماء  املصريون  ك��ان  فقط 
ل��ه من  ل��ذا ك��ان  الكتان م��ن نبات اجلنة 
التقدير والقيمة والتقديس، إلى جانب 
رق����ة ال��ن��س��ي��ج ون��ع��وم��ت��ه ال���ت���ى ت��ت��ق��ارب 
نسبيا لنعومة احلرير، حيث سادت فى 
من  النسيج  صناعة  الفرعونى  العصر 
والكتان  كالقطن  الطبيعية  اخل��ي��وط  

واحلرير.  
ووف�������ق امل����ه����اج����ر ك����ان����ت امل���ن���س���وج���ات 
وامل���الب���س ض��م��ن ال��ه��داي��ا امل��ت��ب��ادل��ة بن 
ف��راع��ن��ة م��ص��ر وم���ل���وك وأم������راء ال��ع��ال��م 
ال��ق��دمي، وب���رع ال��ق��دم��اء امل��ص��ري��ون  فى 

غ�����زل ون���س���ج وص���ب���اغ���ة أل����ي����اف ال���ك���ت���ان، 
ب�����اإلض�����اف�����ة إل�������ى مت���ك���ن���ه���م م�����ن ت���ط���ري���ز 

ومنسوجات  أقمشة  عن  تختلف  امللكية  املنسوجات  وكانت  املنسوجات، 
العامة. 

مكانة خاصة
وإسالمية«  عربية  دراس���ات  »ماجستير  حلمى  محمد  منار  وتلتقط 
حتتل  واملنسوجات  املالبس  ظلت  قائلة:  املهاجر  من  احلديث  أط��راف 
مكانة خاصة فى حياة املصرين القدماء وملا كانت فكرة البعث واخللود 
واإلمي�����ان ب��احل��ي��اة اآلخ����رة ق��د ب����دأت ت��ت��ب��ل��ور ل��دي��ه��م ف��ق��د اس��ت��خ��دم��وا 
األقمشة للدفن، ومن ضمن مقتنيات املتوفى حيث تدفن معه ووجدت 

بغرف الدفن. 
 وظ��ه��رت أه��م��ي��ة األق��م��ش��ة ف��ى تفاصيل احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة وف���ى أداء 
معن  زى  مييزهم  الكهنة  فى  العقائدية،  والشعائر  الدينية  الطقوس 
ألداء الطقوس وله القداسة والتقدير، والكاهن له مكانة رفيعة ليس 

فقط لدى العامة والبسطاء وإمنا بن امللوك واألمراء. 
واملنسوجات  باألقمشة  ال��ق��دم��اء  اه��ت��م��ام  أهمية  على  م��ن��ار  وت��دل��ل 
قائلة: امللك كان يرتدى أغلى وأفخم املنسوجات خاصة املطرزة وتلك 
املحالة بالقطع الذهبية واألحجار الكرمية إلى جانب القالئد واألساور 
أهمية  على  للتدليل  ب��ل  فقط  للزينة  معتقداتهم  وف��ق  تعد  ل��م  التى 

ومكانة من يرتديها. 
وت���وض���ح م��ق��ت��ن��ي��ات امل��ت��ح��ف م���ا ل��ل��م��ن��س��وج��ات م���ن م��ك��ان��ة ت��اري��خ��ي��ة 

واجتماعية واقتصادية فريدة. 
وشهدت  االقتصادية،  املعامالت  فى  م��ؤث��رًا  دورًا  املنسوجات  ولعبت 
املعابد  كانت تصنع فى  كبيرة حيث  وأهمية  املنسوجات تطورا  صناعة 

والقصور امللكية وحتى املنازل.  
املتحف،  أقسام  أكبر  من  النسيج  مبتحف  الفرعونى  القسم  ويعد   
مع  احلديث  العصر  فى  املانيكانات  أشبه  خشبية  متاثيل  يضم  حيث 
اختالف واضح وقد قاموا بتلبيسها منسوجات وملبوسات قدمية، كما 
مت جتهيز عدد  من اللوحات التى توضح شروحات تفصيلية لصناعة 
النسيج والطرق التى كان ينظف بها املصرى القدمي مالبسه وعملية 

الغسيل اليدوي. 
ك��م��ا ت��وج��د واج��ه��ة ع���رض زج��اج��ي��ة حت��ت��وى ع��ل��ى ع���دد م��ن غ��ي��ارات 
وملبوسات  األطفال الفرعونية مصنوعة من الكتان على شكل مثلث، 
للحفاضات،  كبطانة  تستخدم  كانت  القماش  م��ن  مستطيلة  وقطعة 

وبجوارها احلقيبة التى كانت حتتفظ فيها األمهات بالغيارات.  
مصانع النسيج امللكية

ال��ع��ص��ران ال��ي��ون��ان��ى وال���روم���ان���ى مي��ث��الن ازده�����ار ص��ن��اع��ة ال��ن��س��ي��ج، 
قبطية  منسوجات  من  وعينات  متاثيل  اليونانى  العصر  قاعة  تعرض 
مصرية متثل القرنن الثالث والرابع قبل امليالد. وفيما يتعلق بقاعات 
امللكية مبدينة  النسيج  الرومانى فهى تشرح مقتنيات مصانع  العصر 
اإلسكندرية حينذاك، ومتثل الكتلة النسائية النسبة األكبر من صناع 
وال��ت��ط��ري��ز إلن��ت��اج ما  النسيج  ال��ن��س��اء يقمن  وال��ن��س��ي��ج، فكانت  ال��غ��زل 

يحتاج إليه البالط امللكى من أقمشة ومنسوجات.  
نسيج القباطي

وتوضح منار حلمى بأن العصر القبطى انفرد بنوعية نسيج معينة 
ع��رف��ت ب��� »ن��س��ي��ج ال��ق��ب��اط��ي«، وق���د اخ��ت��ل��ف ال��ع��ل��م��اء ح���ول معنى كلمة 
ُقبطية  جمع  ال��ق��ُب��اط��ى  أو  القباطى  أن  ي��رج��ح  م��ن  فمنهم  ال��ق��ب��اط��ي، 
العلماء  م��ن  آخ��ر  ف��ري��ق  يعتقد  فيما  املنسوجة،  القماش  قطعة  وه��ى 
أو مصر   Egypt التى ه��ى أص��ل  كلمة »ج��ب��ت«  م��ن  الكلمة اشتقت  أن 
ب��ال��ل��غ��ة االجن��ل��ي��زي��ة، وك����ان  ل��ل��ف��ن��ان ال��ق��ب��ط��ى ال��ق��دمي إب����داع ف��ى نسج 
األق���م���ش���ة ب����زخ����ارف وأش����رط����ة ون��ق��وش 
هندسية ونباتية ورموز أسطورية ودينية 
واحل��ي��وان��ات  للطيور  متقنة  ورس��وم��ات 
والنبالء  األم���راء  أزي���اء  ف��ى  استخدمت 

والعامة. 
وي��ع��د ن��س��ي��ج »ال��ق��ب��اط��ي« م��ن أفضل 
اخل���ام���ات ذات ال��ق��ي��م��ة ال��ع��ال��ي��ة  ل��دى 
امل�����ص�����ري�����ن م���س���ي���ح���ي���ن وم���س���ل���م���ن، 
امل��ق��ري��زى ف��ى ك��ت��اب��ات��ه ع��ن مصر   وروى 
)امل���ق���وق���س ح��اك��م م��ص��ر، أه����دى ال��ن��ب��ى 
عشرين  وس��ل��م  عليه  اهلل  ص��ل��ى  محمد 
كسوة  وكانت  القباطي،  نسيج  من  ثوبًا 

الكعبة قبل اإلسالم من هذا النسيج.  
منسوجات العصر اإلسالمي

تتميز ق��اع��ة ال��ع��ص��ر اإلس��الم��ى ب��ت��ن��وع ق��ط��ع األن��س��ج��ة ال��ت��ى كتبت 
هذه  متيزت  كما  القرآنية،  اآلي���ات  بعض  فيها  وكتبت  الكوفى  باخلط 
ال��ق��اع��ة حت��دي��دا ب��وج��ود مت��اث��ي��ل م��ن ال��ش��م��ع ل��ش��رح وت��وض��ي��ح م��راح��ل 
العصر  املنسوجات فى  النسيج، ومن مظاهر االهتمام بصناعة  إع��داد 
اإلسالمى تخصيص دار لتصنيع املنسوجات كانت تسمى »دار الطراز«، 
وي��ص��ن��ع فيها أن��س��ج��ة خ��اص��ة ب��اخل��ل��ف��اء وح��ك��ام األق��ال��ي��م واألم���ص���ار، 
كانت  أنها  غير  الشعب،  وعامة  البسطاء  عادية  أقمشة  إل��ى  باإلضافة 

متقنة الصنع وعالية اجلودة. 
تعد مناطق ومحافظات، الفيوم والبهنسا والدلتا، من أشهر املناطق 

لصناعة النسيج فى مصر فى العهد الطولونى واألموي. 
ستارة باب التوبة

التى  القاعة  النسيج  متحف  قاعات  أشهر  من  حلمي:  منار  وتقول 
ال��ش��ري��ف��ة، مت تصنيعها داخ���ل دار  الكعبة  ك��س��وة  ب��ه��ا ج���زء م��ن  ي��وج��د 
الكسوة تخرج من مصر وكان  الكسوة مبنطقة اخلرنفش وقتما كانت 
هناك احتفال خاص باملحمل، وتعتبر تلك القاعة أهم قاعات املتحف 
على اإلطالق، وجوهرة القاعات، وإلى جانب كسوة الكعبة تضم القاعة 
أي��ض��ا »س��ت��ارة ب���اب ال��ت��وب��ة« وق���د صنعت ف��ى ع��ه��د امل��ل��ك ف����اروق األول، 
وآي��ات  نباتية  زخ��ارف  عليها  الشكل،  مستطيلة  قطعة  عن  عبارة  وه��ى 
بتقنية  تطريزها  مت  فضية  معدنية  بخيوط  م��ط��رزة  وكتابات  قرآنية 
: )بسم اهلل الرحمن الرحيم أمر بتجديد  فن السيرما، مكتوبا عليها 
هذه الستائر الشريفة صاحب اجلاللة فاروق األول ملك مصر ابن فؤاد 

األول ابن إسماعيل باشا ابن احلاج إبراهيم باشا 1359(. 
منسوجات  يتضمن  فلم  امل��ن��س��وج��ات  ل��ع��رض  خصص  املتحف  وألن 
العديد من قطع  به قسم يحتوى على  بل يوجد  الصنع فقط  محلية 
النسيج املستورد من بعض دول العالم مثل إيران وصممت على الطراز 
اإليرانى الصفوى كما تزدان القاعة بقطع من النسيج العراقى واليمني. 
الكتان  املختلفة منها،  العصور  النسيج عبر  املتحف عينات   ويضم 
وكان من أهم املنسوجات فى العصر الفرعوني، القطن: وتذكر برديات 

مصرية قدمية أنه وجد ضمن هدايا مقدمة للفرعون أحمس الثاني. 
وب����دأ فى  ال��ص��ي��ن��ي��ون  ق���ام بتصنيعه ه��م  إن أول م��ن  احل��ري��ر وق��ي��ل 
االن��ت��ش��ار بعد زواج أم��ي��رة صينية م��ن أم��ي��ر ف��ارس��ي، إل��ى ج��ان��ب نسيج 

الصوف، والديباج.
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منار محمدمحمود املهاجر

متحف النسيج املصرى بشارع املعز لدين اهلل الفاطمى حكاية ال تشبه غريها، فى املتحف فى 
ذاته قيمة فنية ومعمارية وأثرية، على بعد خطوات من البيمارستان القالوونى وقبة 

الصالح نجم الدين أيوب يقع املتحف الذى تحكى  كل قطعة من القماش فيه 
حكاية العصر الذى نسجت فيه، وكل عصر مرت به مصر واختالف شكل 

املالبس واألغطية والرقاقات الناعمة ، فقد كانت مصر على مر 
التاريخ ملتقى العالم أجمع وقبلة الوافدين. 



العمل اغسطس 2021 104

اختتمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد 
امل��ال��ي 2021/2020  ل��ل��ع��ام  ال��ت��دري��ب��ي  امل��وس��م 
بتسليم  130 شهادة إمتام الدورات التدريبية 
، وذل��ك يف إط��ار تنفيذ توجيهات  للمتدربني 
بتوفير  سعفان،  محمد  العاملة  القوي  وزي��ر 
املهني  ب���اإلرش���اد  ع��م��ل الئ��ق��ة للشباب  ف���رص 
امل���ن���اس���ب ل���ش���ب���اب اخل���ري���ج���ني ، وال��ت��وج��ي��ه 
يحتاجها  التي  العملية  لقدراتهم  الصحيح 
سوق العمل بااللتحاق بإحدى ورش التدريب 
مب���رك���ز ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي ب��امل��دي��ري��ة وس���ي���ارة 

التدريب املتنقلة .

املديرية  مدير  السنجابي   السيد  وأوض��ح 
أعداد املتدربني شمل 37 متدرب ومتدربة على 
4 دورات يف مجال اخلياطة والتفصيل ، و 22 
متدرب ومتدربة على دورت��ني يف مجال ريادة 
األعمال ، و 27 متدرب بالوحدة املتنقلة على 
3 دورات ، فضال عن 17 متدرب على دورتني يف 
مجال الدش واملحمول ، و 27 متدربة على 4 

دورات يف مجال التفصيل واخلياطة .
وأض�����������اف ال����س����ن����ج����اب����ي ق�����ائ�����ال : »ح���ض���ر 
خ��ت��ام ال���ع���ام ال��ت��دري��ب��ي امل��س��ت��ش��ار ال��ق��ان��ون��ي 
ل����ش����رك����ة ال����ض����ف����اي����ر ب����ب����ورس����ع����ي����د، وامل�����دي�����ر 

اإلقليمي  للموارد البشرية ، واملدير اإلقليمي 
م��ت��درب��ا علي   22 ت��دري��ب  ، حيث مت  للتدريب 
دورت�����ني مب��رك��ز ال��ت��دري��ب امل���ق���ام ب���دي���وان ع��ام 
أمله يف مستقبل مشرق  املديرية« معربا عن 
التي  للخطة  وف��ق��ا  املتدربني   أع����داد  ب��زي��ادة 
لتوجيهات  طبقا  بتنفيذها  امل��دي��ري��ة  ت��ق��وم 
تدريبية  ورش  اف��ت��ت��اح  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال���وزي���ر 
جديدة يف مجال  التبريد والتكييف ، ومعمل 
الدور  ، واستكمال  الشمسية  والطاقة   ، لغات 
املالبس  بتفصيل  التدريب   مبركز  اخلامس 

ليكون مركز مكتمل للمالبس اجلاهزة .

القوي العاملة : تسليم 130 شهادة اتمام التدريب على 3 مهن ببورسعيد

القوى  وزي���ر  سعفان  محمد  وج��ه 
العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ات  ال��ع��ام��ل��ة 
باملحافظات للقيام بالدور التوعوى 
ب���ع���ق���د ن���������دوات ل����ش����رك����ات ال���ق���ط���اع 
اخلاص واالستثمارى من أجل إرساء 
قواعد العالقات بني طرفى العملية 
استراتيجية  إط���ار  ف��ى   ، اإلن��ت��اج��ي��ة 

مصر للتنمية املستدامة 2030. 
وف����ى ه����ذا اإلط������ار، ن��ظ��م��ت م��دي��ري��ة ال��ق��وى 
ال��ع��ام��ل��ة ب��ب��ورس��ع��ي��د، ن����دوة ح���ول إج�����راءات 
ت��ف��ت��ي��ش ال��ع��م��ل ف���ى إط�����ار ق���وائ���م امل��راج��ع��ة 
للتفتيش ، واختصاصات وحدة املساواة بني 
اجلنسني ، حضرها 42 من مسؤولى ومديرى 
18 ش����رك����ة م����ن ش����رك����ات ال���ق���ط���اع اخل����اص 

والسياحى العاملة فى نطاق املحافظة .
املديرية ،  مدير  السنجابى  السيد   وأكد 
أهمية تنظيم العالقة بني أصحاب األعمال 
وال���ع���م���ال ف���ى م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ، األم���ر 
والنهوض  اإلنتاجية  زي��ادة  إل��ى  يدفع  ال��ذى 
ب����االق����ت����ص����اد امل�����ص�����رى ، وحت���ق���ي���ق ال���رض���ا 

الوظيفى لدى العاملني جتاه أعمالهم .
وت��ن��اول��ت امل��ح��اض��رة األول���ى احل��دي��ث عن 

الشركات  على  العمالى  التفتيش  إج��راءات 
فى إطار قوائم مراجعة التفتيش اجلديدة 
، ك��م��ا مت ش���رح ق��ان��ون ال��ع��م��ل رق���م 12 لسنة 
2003 فيما يتعلق بحقوق وواجبات العمال 
وال����ع����الق����ة ب����ني ص���اح���ب ال���ع���م���ل وال���ع���ام���ل 
، وشرح  اإلنتاجية  العملية  الالزمة إلجن��اح 
القانون رقم 10 لسنة 2018 اخلاص  أحكام 
ب����ذوى ال��ه��م��م وال���ع���زمي���ة  ، وع����رض رس��ائ��ل 
ت���وع���ي���ة وف���ي���دي���وه���ات ت��وض��ي��ح��ي��ة ألح���ك���ام 

القوانني.
وت������ن������اول ال����ش����ق ال����ث����ان����ى م�����ن ال������ن������دوة ، 
اخ��ت��ص��اص��ات وح���دة امل��س��اواة ب��ني اجلنسني 
، ح���ي���ث مت ع������رض احل��ل��ق��ت��ني  ب���امل���دي���ري���ة 

 ، » هى تقدر«  الرابعة واخلامسة من مبادرة 
املعلومة  إلى تسهيل وتبسيط  والتى تهدف 
ل��ل��وص��ول للعمال وأص��ح��اب األع��م��ال فيما 
يخص املساواة بني العمال، من حيث األجر 
 ، عليها  املصدق  الدولية  لالتفاقيات  طبقًا 
فضالً عن شرح ق��رارات وزير القوى العاملة 

األخيرة بخصوص تنظيم عمل النساء  .
حضر الندوة ، محمد أبو زيد مدير إدارة 
ال��رع��اي��ة ب��امل��دي��ري��ة ، ومل���ي���اء م��ح��م��ود م��دي��ر 
مكتب عمل الشرق واالستثمار ، وأمل يوسف 
م���دي���ر م��ك��ت��ب ع���م���ل اجل����ن����وب وال���ض���واح���ى 
أب��و املعاطى  مدير مكتب  ، وأحمد  وال��ع��رب 

عمل الزهور والغرب واملناخ .

..و 18 شركة تشارك  
فى ندوة إجراءات 

تفتيش العمل  
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..و تتابع حريق  مخزن شركة تداول الحاويات والبضائع

..و تنظيم دورة لريادة األعمال لخريجى التدريب المهنى
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ت��ل��ق��ى م��ح��م��د س��ع��ف��ان وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة، 
ت���ق���ري���ًرا ع����اج����اًل م����ن م���دي���ري���ة ال����ق����وى ال��ع��ام��ل��ة 
ب��ب��ورس��ع��ي��د، ب���ش���أن ح�����ادث ح���ري���ق م���خ���زن ش��رك��ة 
تداول احلاويات والبضائع يف بورسعيد، والذي لم 
يسفر  عن أي خسائر يف األرواح أو إصابات، وجنم 
محتويات   م��ن   %75 م��ن  أك��ث��ر  ذلك احتراق  ع��ن 
)عمالء(   ملستوردي  بضائع  يشمل  ال��ذي  امل��خ��زن 
م��ت��ع��ددي��ن ع���ب���ارة ع���ن أج���ه���زة ك��ه��رب��ي��ة وم��الب��س 
وقطع  ودراج��ات  منزلية  وأدوات  كمبيوتر  وأجهزة 

غيار وبويات وعطور.
وأش������������ار ال����ت����ق����ري����ر امل������ذي������ل ب����ت����وق����ي����ع م���دي���ر 
م���دي���ري���ة ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة ب���ب���ورس���ع���ي���د ال��س��ي��د 
من  جلنة  تشكيل  إل��ى  السنجابي،  عبدالرحمن 
إدارة  م��دي��ر  م��س��ع��د  م��ح��م��د  الكيميائيني إميان 
امل��ه��ن��ي��ة، وال��س��ي��دة إسماعيل  ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة 
م��دي��ر م��ك��ت��ب ب��ورس��ع��ي��د س��الم��ة وص��ح��ة مهنية، 
امل���ه���ن���دس رض��ا  ب��امل��ك��ت��ب،  ون����ادي����ة ول���ي���م  مفتش 
صابر مفتش باملكتب ، ومحمود السقا، لالنتقال 
وعما  احلريق  نتائج  لبحث  املصنع  ملكان  الفوري 

حدث باملوقع احلريق.
باملخزن  مت  نشوب احلريق  أن  ال��ت��ق��ري��ر  وب���ني 
امل�����ش�����ت�����رك داخ���������ل ش�����رك�����ة ب����ورس����ع����ي����د ل�����ت�����داول 
باملوقع  املسؤولني  ومقابلة  ، وباملعاينة  احلاويات 
ع���ن  املخزن  ع���ب���ارة  ه���و  احل���ري���ق  تبني  أن موقع 
لتداول احلاويات  بورسعيد  داخل شركة  املشترك 
وال��ب��ض��ائ��ع، وم��س��اح��ت��ه 12720 م��ت��ر م��رب��ع، وب���ه 6 

أبواب ، واحلدود  األربعة  عبارة عن طرق.
وأش�������ار م���دي���ر امل���دي���ري���ة  إل�����ي أن ال��ل��ج��ن��ة ل��م 
أس��ب��اب احل��ري��ق نظرا لوجود  م��ن حتديد  تتمكن 
امل���خ���زن،  إخ�����الء  وع�����دم  ب���امل���وق���ع  ع������وادم  متعددة 
ويف ان��ت��ظ��ار ت��ق��ري��ر امل��ع��م��ل اجل��ن��ائ��ي ل��أف��ادة عن 
س��ب��ب احل��ري��ق، واألم����ر م��ت��روك  للنيابة إلج���راء 

وق��وع  أس��ب��اب  ل��ل��وق��وف على  ال��الزم��ة  التحقيقات 
احلادث .

وك����ش����ف ال���ت���ق���ري���ر ع�����ن أن امل����دي����ري����ة ق���ام���ت 
بالتفتيش على شركة بورسعيد لتداول احلاويات 
وج��ود  وتبني   2020 سبتمبر   7 بتاريخ  والبضائع 
و219  و218،  و217،  و215،   ،  214 باملواد  املخالفات 
ف��ض��ال عن  ل��س��ن��ة 2003،   12 ال��ع��م��ل  ق���ان���ون  م���ن 
القرار 211  1 و2و27و28و29و30و31و32 من  امل��واد 
العمل  قانون  من   213 للمادة  املنفذ   2003 لسنة 
امل��واد 3 و5 و 17 من القرار 134  إل��ي  (، باإلضافة 
لسنة 2003 املنفذ للمادة 227 من القانون، واملادة 
للمادة  املنفذ   2003 لسنة   126 و6   من  القرار   4

228 من القانون .
املخالفات  بإزالة  بالتنبيه  املنشأة  إخطار   ومت 
 ،2020 س��ب��ت��م��ب��ر   7 ب���ت���اري���خ   54 رق������م  ب���ال���ك���ت���اب 
املنشأة  تقدمت   2020 أكتوبر   7 واإلع���ادة  بتاريخ 
ب��ط��ل��ب م��ه��ل��ة الس��ت��ك��م��ال إزال�����ة ب��اق��ي امل��خ��ال��ف��ات 

ومتت املوافقة عليها ، و باإلعادة بتاريخ 9 نوفمبر 
املتضمنة ض��رورة  املخالفة  إزال��ة  ع��دم  تبني   2020
اتخاذ االحتياطات واالشتراطات الالزمة للوقاية 
امل��ادة  من مخاطر احل��ري��ق، )مخالفا بذلك نص 

214 من القانون 12 لسنة 2003 (.
م��ه��ل��ة استثنائية  ب��ط��ل��ب  امل��ن��ش��أة  ت��ت��ق��دم  ول���م 
الذكر  باملخالفة سابقة  وعليه مت حترير محضر 

برقم 63006 بتاريخ 15 نوفمبر 2020 .
وق�����ال ه��ي��ث��م س��ع��د ال���دي���ن امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 
وامل��س��ت��ش��ار اإلع��الم��ي  ل����وزارة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة، إن 
الوزير سبق وأن كلف مدير مديرية القوى العاملة 
ببورسعيد مبجرد علمه باحلادث، وباالنتقال إلى 
الطبيعة،  على  معاينة  املذكورة؛ إلجراء  الشركة 
للوقوف على أسباب احلريق الذي اندلع مبخزن 
تقرير  وإع���داد  والبضائع  احل��اوي��ات  ت���داول  شركة 
بذلك، واتخاذ اإلج��راءات القانونية وفقا لقانون 

العمل.

التى  األع��م��ال  ري���ادة  العاملة  دورة  ال��ق��وى  وزي���ر  ت��اب��ع محمد سعفان 
مراكز  خريجى  م��ن   13 ببورسعيد  ل�  العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ة  تنظمها 
التدريب املهنى ووحدة التدريب املتنقلة باملحافظة ، باالشتراك مع جهاز 
تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك فى إطار 
مما   ، السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها  التى  ك��رمي��ة«  »ح��ي��اة  م��ب��ادرة 
معدالت  خلفض  صغيرة  مشروعات  وتنفيذ  الشباب  تشغيل  ف��ى  يسهم 

البطالة.
ال��دورة تشمل ثالثة   وأوضح السيد السنجابى مدير املديرية أن هذه 
أقسام )تنمية املهارات ، وإبدأ بنفسك ، أعرف مشروعك ( يتم من خاللها 
تعريف اخلريجني  باخلدمات املقدمة من املديرية فى مجاالت : السالمة 
والصحة املهنية، وتأمني بيئة العمل ، واحلقوق والواجبات الواردة بقانون 

العمل 12 لسنة 2003 ، والتشغيل ، والتدريب املهنى .

املقدمة  التعريف باخلدمات  أنه يتم  أيضا  إلى  املديرية   وأشار مدير 
 ، ك��ان��ت خ��دم��ات مالية أو غير مالية  امل��ش��روع��ات س���واء  م��ن ج��ه��از تنمية 
الفتا إلى حتديد األهداف واملشروعات التى يرغب املتدربون فى إقامتها 
، وحتديد  ، وإرس���اء قواعد العمل  ، وعمل دراس���ات اجل��دوى لكل مشروع 
، واملشاركة  مصادر التمويل ، وتشجيع املتدربني على إقامة مشروعاتهم 

فيما بعد فى املعارض لعرض املنتجات اخلاصة بهم . 
التدريب  إمت��ام  اجل��ه��از  شهادات  ف��رع  وم��دي��ر  املديرية  كما سلم مدير 
للخريجني ، الفتا إلى أنه ستتم متابعة خريجى التدريب من قبل إدارة 
كافة  لتذليل   ، مبشروعاتهم  العمل  س��وق  دخولهم  بعد  املهنى  التدريب 
العقبات والصعوبات التى قد تواجههم فى مجاالت عملهم ، ليكونوا نواة 

رجال أعمال يساهمون فى بناء اقتصاد الدولة .
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سعفان يتابع الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة
.. واالختبار النهائى لـ 20 متدربًا ومتدربة ببورسعيد

العاملة  القوى  وزي��ر  سعفان  محمد  يتابع 
س���ي���ر ع��م��ل��ي��ة ال���ت���دري���ب ب����وح����دات ال���ت���دري���ب 
»حياة  مبادرة  إط��ار  فى  باملحافظات،  املتنقلة 
ك���رمي���ة« ال��ت��ى أط��ل��ق��ه��ا ال��رئ��ي��س ع��ب��دال��ف��ت��اح 
ال��س��ي��س��ي، الف��ت��ا إل���ى إط���اق وح����دات ت��دري��ب 
مستقبلك«  »مهنتك  م��ب��ادرة  ض��م��ن  متنقلة 
مرحلتني،  على  املحافظات  وجن���وع  ق��رى  ف��ى 
ل����ل����وص����ول ل���ل���ش���ب���اب ق������رب م���ح���ل إق���ام���ت���ه���م 
العمل،  لسوق  املطلوبة  املهن  على  وتأهيلهم 
ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدالت 

البطالة.
وق�����ام ال��س��ي��د ال��س��ن��ج��اب��ى م���دي���ر م��دي��ري��ة 
القوى ببورسعيد ، يرافقه منار العوضى مدير 
مدير  السقا  ومحمود   ، املهنى  التدريب  إدارة 

إدارة التخطيط واملتابعة باملديرية ، وسميحة 
م��ح��م��د ، وس��ل��م��ى ال��ش��اف��ع��ى جل��ن��ة االخ��ت��ب��ار 
م��ن ال�����وزارة ، ب��ع��ق��د االخ��ت��ب��ار ال��ن��ه��ائ��ى ل��� 20 
التدريبية  ال���دورة  اج��ت��ازوا  متدربة  و  م��ت��درب��ًا 
الزهور  حى  املتنقلة بجراج  التدريب  بوحدة 
واخلياطة،  التفصيل  مهن  ،  على  ببورسعيد 

وتوصيل الكهرباء .
تنفيذًا  يأتى  ذل��ك  أن  املديرية  مدير  وق��ال 
إط��ار  وف��ى   ، العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر  لتوجيهات 
خ���ط���ة ال����������وزارة ل����رس����م ال���س���ي���اس���ة ال��ق��وم��ي��ة 
للتوجيه والتدريب املهنى ووضع النظم التى 
تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة 
التى  لهذه اخلطة  املنفذة  والبرامج  اخلطط 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى إع�����داد ق���وى ع��ام��ل��ة م��ؤه��ل��ة على 

املهن املطلوبة لسوق العمل  خلفض معدالت 
البطالة  ، واستمرارًا لعجلة التنمية وضمانًا 
لتطوير منظومة التدريب لتعظيم مخرجاته 
احتياجات  تشبع  مدربة  فنية  لعمالة  توفيرًا 

سوق العمل .
وأوض�������ح ال��س��ن��ج��اب��ى ، أن�����ه مت ب��ال��ت��ع��اون 
الصغيرة  امل��ش��روع��ات  تنمية  ج��ه��از  ف���رع  م��ع 
بني  امل��س��اواة  ووح��دة   ، باملحافظة  واملتوسطة 
اجل��ن��س��ني ، ت��وع��ي��ة امل��ت��درب��ني ب��أه��م��ي��ة ري���ادة 
األع���م���ال ، وع��م��ل م��ش��روع��ات ص��غ��ي��رة ل��ه��م ، 
وعمل   ، املتاحة  التمويل  مبصادر  وتعريفهم 
دراس����ة ج����دوى مل��ش��روع��ات��ه��م م��ن أج���ل توفير 
قائم  ق��وى  اقتصاد وطنى  وب��ن��اء  ف��رص عمل 

على سواعد أبنائه . 
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يقدمه : إسماعيل إبراهيم

تحقيق
بالكاريكاتري

منوعات
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القوى العاملة :  ختام دورة »ابدأ 
مشروعك« للعمالة العائدة من الخارج بسوهاج

ال������دورة  اخ���ت���ت���م���ت  فعاليات 
الثانية فى ريادة األعمال للعمالة 
ال���ع���ائ���دة م����ن اخل�������ارج ب��س��وه��اج 
ال����ت����ى أق���ي���م���ت حت�����ت  ب���ع���ن���وان: 
نظمتها  مشروعك  والتى  »إب���دأ 
م������دي������ري������ة ال��������ق��������وى ال����ع����ام����ل����ة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ف���رع ج��ه��از تنمية 
والصغيرة  املشروعات  املتوسطة 

ومتناهية الصغر باملحافظة .
أح��م��د  ه���ش���ام  الدكتور   وق�����ال 
أب��و زي��د مدير املديرية إن ال��دورة 
أي��ام مبركز  مل��دة خمسة  استمرت 
التدريب املهنى التابع للمديرية ، 
العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر  وافتتحها 
زيارته  سعفان فى  أثناء  محمد  
ل��س��وه��اج ، وال��ل��واء ط���ارق الفقى 

محافظ سوهاج. 
أنه  إل��ى  املديرية  ولفت  مدير 
ب���ن���اء ع��ل��ى ت��ك��ل��ي��ف وزي�����ر ال��ق��وى 
التى  امل��ع��وق��ات  ملناقشة  ال��ع��ام��ل��ة 
ت������واج������ه ال�����ش�����ب�����اب ف������ى ت��ن��ف��ي��ذ 
م��ش��روع��ات��ه��م ع��ل��ى أرض ال��واق��ع 
وإي���ج���اد احل���ل���ول ل��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون 
التابعة  واألج��ه��زة  املحافظة  م��ع 
ال��ع��ائ��دي��ن من  ، مت مناقشة  ل��ه��ا 
اخل�������ارج  ف����ى امل����ش����روع����ات ال��ت��ى 
ي��رغ��ب��ون ف���ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ، وم��ن��ه��ا 
 ، ايثيلني  ب��ول��ى  مواسير  تصنيع 
وَم��ع��رض   ، ال��ط��ع��ام  زي���ت  وتعبئة 

م���وت���وس���ي���ك���ات وت���روس���ي���ك���ات ، 
متنقل  خفيفة  وج��ب��ات  ومطعم 
، وت��ص��ن��ي��ع أك���ي���اس ب��اس��ت��ي��ك ،  
وإنتاج   ، املاشية  وتسمني  وتربية 
أك��������واب ورق����ي����ة ، وب����ي����ع إط�������ارات 

وبطاريات السيارات.
أن  ع��ن  املديرية  مدير   وكشف 
ال���ت���دري���ب ش��م��ل خ��ط��ة ال��ع��م��ل ، 
واجل��وان��ب   ، التسويق  وم��ع��وق��ات 
للمشروع   واملحاسبية  القانونية 
، واحل���واف���ز وامل���زاي���ا واخل���دم���ات 
التى يقدمها  املالية  املالية وغير 
االستثمارية   وال��ف��رص   ، اجلهاز 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة واخل����دم����ات امل��ال��ي��ة 
وغ����ي����ر امل����ال����ي����ة ال����ت����ى ي��ق��دم��ه��ا 

اجلهاز.
وأش���ار إل��ى أن��ه مت ع��رض كافة 
املديرية  تقدمها  التى  اخلدمات 
م���ن ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��وع��ي��ة 
ب��احل��ق��وق واالل���ت���زام���ات ال�����واردة 
 2003 12 لسنة  العمل  قانون  فى 
والصحة  ال��س��ام��ة  واش��ت��راط��ات 

املهنية.
ح����ض����ر خ����ت����ام ال������������دورة  ن�����ادر 
ع��ب��د ال��ظ��اه��ر م��دي��ر ف���رع اجل��ه��از 
وع��ب��دال��رح��ي��م عثمان  ب��س��وه��اج، 
اجلهاز، وأسامة  ف��رع  مدير  نائب 
ع���ب���د ال���رح���م���ن م�������درب م��ع��ت��م��د 

باجلهاز.
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..و انتهاء مقابالت المتقدمين
 لدورة الفندقة الشاملة وبدء التدريب

العاملة محمد سعفان  القوى  وزير   أعلن 
بدء التدريب لدورة الفندقة الشاملة مبديرية 
ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ب��س��وه��اج مب���رك���ز ال��ت��دري��ب 
املهنى التابع لها  بحى الكوثر املجهز بأحدث 
الفندقى  للتدريب  ال��ازم��ة  وامل��ع��دات  اآلالت 
وف��ق��ًا مل��ع��اي��ي��ر ال��ف��ن��دق��ة ال��ع��امل��ي��ة، وذل����ك مل��دة 
ستة أسابيع أربعة أسابيع باملركز ، وأسبوعني 

بفندق الهيلتون باألقصر.
الفندقى  ال��ت��دري��ب  وي��أت��ى   : ال��وزي��ر   وقال 
ض��م��ن امل���ش���روع ال��وط��ن��ى ل��ل��ن��ه��وض مب��ه��ارات 
ال��ش��ب��اب »م��ه��ن��ت��ك م��س��ت��ق��ب��ل��ك«، وه���و ثمرة  
وبرنامج  العاملة  ال��ق��وى  وزارة  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
األغ��ذي��ة ال��ع��امل��ى ب��ن��اء ع��ل��ى م��ذك��رة التفاهم 
التى  مت توقيعها بني اجلانبني والتى تشمل 
ال��ت��ع��اون ف��ى م��ج��االت رع��اي��ة ال��ق��وى العاملة 
وت��وف��ي��ر فرص  امل��ه��ن��ى  والتشغيل  وال��ت��دري��ب 
ون��ش��ر ثقافة  وال��ن��س��اء  للشباب   ع��م��ل الئ��ق��ة 

ريادة األعمال ومتكني للمرأة.
وأوض�������ح ال���دك���ت���ور ه���ش���ام أب�����و زي�����د م��دي��ر 
املديرية  أن  بسوهاج  العاملة  القوى  مديرية 
الفندقة  ل��دورة  للمتقدمني  مقابات  عقدت 
ال��ش��ام��ل��ة وال��ت��ى اس��ت��م��رت ي��وم��ني ل��� 55 ش��اب��ًا 
م��ن اجل��ن��س��ني امل��س��ت��وف��ني ل��ش��روط اإلع����ان، 

وش��ك��ل��ت جل��ن��ة ب��رئ��اس��ت��ه وع��ض��وي��ة املهندسة 
دعاء عرفة مدير برامج احلماية االجتماعية 
ب��ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة ال��ع��امل��ى وامل���درب���ني محمد 
، ووليد إمام من فندق هيلتون  عبد العظيم 
األقصر ، وحسنى السيد مدير إدارة التدريب 

املهنى باملديرية .
لاختيار  معايير  ع��دة  واعتمدت  اللجنة 
م��ن��ه��ا امل���ؤه���ل ال��ع��ل��م��ى واخل����ب����رات ال��س��اب��ق��ة 

وإج�������ادة ال��ل��غ��ة اإلجن���ل���ي���زي���ة وامل���ظ���ه���ر ال��ع��ام 
وال���رغ���ب���ة ف���ى ال��ع��م��ل ال��ف��ن��دق��ى ب��ع��د إمت���ام 

التدريب .
أن���ه مت اخ��ت��ي��ار 20 م��ت��درب��ًا لبدء  وأوض����ح 
ال����ت����دري����ب ن���ص���ف���ه���م م�����ن اإلن���������اث ، وب���اق���ى 
املتقدمني ممن اجتازوا اإلختبار سيكون لهم 

األولوية فى الدورات املقبلة. 

أع����ل����ن وزي��������ر ال�����ق�����وى ال���ع���ام���ل���ة 
الدورة  محمد سعفان بدء فعاليات 
مبركز  الشاملة  للفندقة  التدريبية 
التدريب املهنى بحى الكوثر التابع 
مل���دي���ري���ة ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة وال���ت���ى 
ت��س��ت��م��ر س��ت��ة أس���اب���ي���ع أرب���ع���ة منها 
الهيلتون  بفندق  وأسبوعني  باملركز 

باألقصر.
وأوض���ح ال��وزي��ر ان ال��ت��دري��ب يتم 
ع���ل���ى أرب����ع����ة أق����س����ام ه�����ي: ال��ط��ه��ى 
وامل��ط��ب��خ ، وال��ت��ح��ض��ي��ر وامل��ش��روب��ات 
ال���غ���رف  ، وخ����دم����ة  ، واالس���ت���ق���ب���ال 
وامل��غ��س��ل��ة ، م��ش��ي��را إل���ى أن اجل��ان��ب 
ميثل  وال��ن��ظ��رى   %80 ميثل  العملى 

. %20
ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو 
زي��د م��دي��ر م��دي��ري��ة ال��ق��وى العاملة 
بسوهاج : إن التدريب يشمل أيضا  
العمال  حقوق  فى  تثقيفية  ن��دوات 
العمل 12  لقانون  وواجباتهم طبقًا 
وال��ص��ح��ة  وال��س��ام��ة   ، ل��س��ن��ة 2003 
املهنية وتأمني بيئة العمل ، وحقوق 
امل���������رأة وت���ش���غ���ي���ل ال����ن����س����اء وت���ك���اف���ؤ 
الفرص فى القانون ووفقا لقرارات 
ال��ق��وى العاملة اجل��دي��دة رقم  وزي��ر 
43 لسنة 2021 والذى حدد األعمال 
فيها  النساء  تشغيل  يجوز  ال  التى 
وال���ذى حدد  ورق��م 44 لسنة 2021   ،

تنظيم عمل النساء ليا .
وأش����ار إل���ى أن���ه مت ت��وزي��ع املنهج 
ع���ل���ى امل���ت���درب���ني ال������ذى مت إع������داده 
امل���رك���زي���ة  اإلدارة  ب����ني  ب��ال��ت��ن��س��ي��ق 
األغ��ذي��ة  وب��رن��ام��ج  املهنى  للتدريب 
بالهيلتون،  التدريب  وقسم  العاملى 
م���ش���ي���را إل�����ى أن�����ه مت ت���وف���ي���ر م����واد 
باملتدربني  اخل��اص  وال��زى  التدريب 
وال����ت����أم����ني ع���ل���ي���ه���م ض�����د إص����اب����ات 

العمل.
ك��م��ا مت جت��ه��ي��ز ورش�����ة ال��ف��ن��دق��ة 
وتزويدها  لها  التجريبى  والتشغيل 
إلجن����اح  ال�����ازم�����ة  األدوات  ب���ك���اف���ة 
ال����ت����دري����ب وال����وس����ائ����ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

احلديثة من شاشات عرض وأجهزة 
ت���اب���ل���ت ،  وت���وف���ي���ر م������واد ال��ت��ط��ه��ي��ر 
وال����ت����ع����ق����ي����م وال�����ك�����م�����ام�����ات ض��م��ن 
اإلج����������راءات االح����ت����رازي����ة مل��واج��ه��ة 

فيروس كورونا .
ح���ض���ر ب������دء ال����������دورة امل���ه���ن���دس���ة 
دع���اء ع��رف��ة م��دي��ر ب��رام��ج احلماية 
االج���ت���م���اع���ي���ة ب���ب���رن���ام���ج األغ���ذي���ة 
العاملي، وشريف األمني مدير املوارد 
 ، األق��ص��ر  هيلتون  بفندق  البشرية 
الذين  العشرين  املتدربني  وبجانب 
مت اخ��ت��ي��اره��م  ث��اث��ة م��ن الفنيني 
للدورات  مدربني  إلع��داده��م  باملركز 

القادمة . 

.. و بدء دورة الفندقة الشاملة
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الصفحة 
األخيرة 

يكتبها : عبد املعطى أحمد

ال��رج��ال والنساء؛  ب��ن  إن��س��ان احل��ق ف��ى التمتع بكافة احل��ق��وق واحل��ري��ات دون التفرقة   لكل 
التمييز ضد  أش��ك��ال  بالقضاء على جميع  امل��ن��اداة   اإلن��س��ان نحو  دع��ا منظمات حقوق  م��ا  وه��ذا 
امل���رأة  وص���دور اتفاقية ) س��ي��داو(  ف��ى ه��ذا اخل��ص��وص ع��ام 1979 وال��ت��ى دخلت حيز التنفيذ عام 
انتهاكًا  يعد  إلن��ه  امل��رأة  ضد  التمييز  منع  على  تأويل  أو  فيها  لبس  ال  بصورة  نصت  والتى   ،1981
املتحدة  لألمم  األساسية  املبادئ  وأن  السيما  اإلنسان،  كرامة  واحترام  احلقوق  فى  املساواة  ملبادئ 
 تتضمن اإلمي����ان ب��احل��ق��وق األس��اس��ي��ة ل��إن��س��ان و امل��ت��س��اوي��ة ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء ع��ل��ى ح��د س���واء.

   ال يوجد نص قطعى بالثبوت والداللة مبنع املرأة من تولى مناصب القضاء ، واألصل  طبقًا 
لشريعتنا اإلسالمية والتى قد وجدناها تسير على اجلواز واالباحة، إذ صدر عن دار اإلفتاء املصرية 
فتوى جتيز للمرأة أن تتقلد منصب القضاء بل و أن تتقلد سائر الواليات فى الدولة، نظرًا لكون 
قواعد العدالة واملصلحة تقتضى أن ال حترم املرأة من أى منصب كان؛ فضالً عن عدم جواز التمييز 
توجب  التى  اإلنسانية  للقواعد  ومخالفة  امل���رأة،  إلنسانية  إه���دارًا  يعد  ه��ذا  ألن  ؛  اجلنس  بسبب 
املرأة ملنصب القضاء تقوم  املساواة بن البشر؛ السيما وأن احلجج التى ساقها املعارضون لتولى 
والعمل على  أو تفسير شخصى وهو ليس مبلزم وال يعد دستورًا توجب طاعته  على وجهة نظر 
تنفيذه،  فاالجتهاد يقابلة اجتهاد آخر وبحجج أقوى،  حيث لم جند فى تعاليم ديننا اإلسالمى 
أول  املتسامح من قصر منصات قضائية للرجال فقط من القضاة، ولكل هذه األسباب يبدأ من 

أكتوبر املقبل قبول الفتيات احلاصالت على ليسانس احلقوق للعمل بالهيئات القضائية.
أمام معركة  ولكنهما اليكفيان، فنحن  رائعان،  كابول عمالن  والقاهرة  )االختيار2(   مسلسال 
التى  إل��ى مزيد من االنتاج فى ه��ذا االجت��اه وتسليط الضوء على كل املجاالت  فكرية فى حاجة 

تصلح منوذجا حيا للوطنية.    
 لم أقرأ نص القانون الذى وافق عليه أخيرا مجلس النواب والذى يقضى بإنهاء خدمة املوظف 
أننى  إال  املوظفن  الفصيلة من  الذين يحاربون هذه  وإن كنت من  املخدرات  تعاطيه  يثبت  ال��ذى 
أمتنى لو أعطى املوظف عند ثبوت تعاطيه فرصة واح��دة مدتها شهر يعود بعدها ليثبت حترره 
من التعاطى، فإذا ثبت إدمانه مت فصله، وإذا تأكد حترره يعود إلى العمل مع وضعه حتت الرقابة، 
الوقت  ال��ذى يتعاطاه، وفى  املخدر  الشفاء من  املتعاطى على  املوظف  والغرض من ذلك تشجيع 

نفسه حماية أسرته التى ستدفع ثمن فصله من العمل.
السرعة عن موعد  فائق  تأخر قطار  اعتذارها عن  اليابانية  السكك احلديدية  أعلنت شركة   
وصوله ملدة دقيقة واحدة الضطرار سائق القطار إلى تسليم القيادة لعامل غير مؤهل كى يتمكن 

السائق من الذهاب إلى دورة املياه.!
 موضوع أنوثة املرأة ال متنع من إثبات شخصيتها كفرد منتج يحقق من اإلجنازات ما يحققه 

الرجل وأن املساواة بينهما تقوم على أساس الكفاءة وليس النوع .
 تعلمنا أن اإلدارة ليست شطارة، بل هى علم ومهارة،  وخبرة وجدارة،  وقدرة شخصية على حل 
املشكالت،  ومقدرة على فض املنازعات، ومن ثم فإن املدير املتميز البد أن تتوافر به عدة مهارات 
لقد  للوشاية.  اإلنصات  أو  املضلل  لالستماع  أذنيه  يعطى  أن  ودون  بنجاح  عمله  إدارة  من  متكنه 
انتشرت فى اآلونة األخيرة اإلدارة بالوشاية، وهذه كارثة تدمر العمل، والتدفعه لألمام،  فأرجو من 
كل مسئول رياضى وغيره أن يسد أذنيه عن الوشاية،  وإن سمعها يسمع من األطراف دون أن يشكك 

فى ذمم وأخالقيات اآلخرين، واليتخذ قرارات إال بعد حتقيق يثبت إدانة من يريد عقابه.
 شهادة امليالد هى الوثيقة الوحيدة فى حياة اإلنسان التى اليطرأعليها أى حتديث من امليالد 
حتى الوفاة، فلماذا نرهق املواطنن بطلب استخراجها مرات ومرات، وفى حاالت الزواج واستخراج 
وثائق السفر وفى التقدمي ألبنائهم وبناتهم فى كل مراحل التعليم، وفى االلتحاق بالوظائف مبا 

يكبدهم مشاق اإلجراءات الروتينية ورسوم االستخراج ؟
 ف��ى ي��ن��اي��ر ع���ام 1937م���ي���الدي���ة - ذو احل��ج��ة 1356ه��ج��ري��ة ك���ان امل��ص��ري��ون ي��ح��ج��ون بالبواخر 
ويشحنون معهم سياراتهم وترافقهم بعثة سينمائية لتصوير مناسك احلج،  بينما أغلب أهالى 
اخلليج واجلزيرة العربية فى ذلك الوقت يحجون بقوافل على ظهوراجلمال، وتلك األيام نداولها 

بن الناس.

 ات��ف��اق��ن��ا م���ع ال����س����ودان على 
م���وق���ف م���وح���د م���ن ق��ض��ي��ة م��ي��اه 
ال����ن����ي����ل وس�������د ال���ن���ه���ض���ة ات����ف����اق 
اس���ت���رات���ي���ج���ى، وه����و م���ص���در ق��وة 
وللقضية  وال��ش��ع��ب��ن،  ل��ل��ب��ل��دي��ن 
ف���ى م��واج��ه��ة ال���ط���رف األث��ي��وب��ى 
ال����ذى ي����درك ذل���ك وي���ح���اول بكل 
ال����وس����ائ����ل ف����ك ه�����ذا االرت����ب����اط، 
وه��ن��اك ض���رر م��ؤك��د س��ي��ق��ع على 
السودان لو مت بدء ملء وتشغيل 
يوليو  فى  للسد  الثانية  املرحلة 
، ح���ي���ث س��ي��ت��ش��رد م���اي���ق���رب م��ن 
ع��ش��ري��ن م��ل��ي��ون س���ودان���ى، وذل��ك 
ي��ت��ط��ل��ب مم���ارس���ة أق�����وى ضغط 
م���ص���رى س����ودان����ى ع��ل��ى أث��ي��وب��ي��ا 
للوصول  الدولى  املجتمع  وعلى 

إلى حل.
مستقلة،  عربية  دول��ة  ليبيا   
وح���ارب���ت إي��ط��ال��ي��ا س���ن���وات حتت 
ق����ي����ادة زع���ي���م���ه���ا ع���م���ر امل���خ���ت���ار، 
واليوجد أى حق تاريخى لتركيا 

فى التراب الليبى.  
 االن���ت���خ���اب���ات االس��رائ��ي��ل��ي��ة 
األخيرة جسدت حجم العنصرية 
السياسية، ففى اسرائيل يتحكم 
غ���������الة ال����ع����ن����ص����ري����ة ب����احل����ك����م، 
املحتملة  احل��ك��وم��ة  وبتحالفات 
وع��ل��ى م��دب��ح ال���ق���دس ت��ص��ارع��ت 

قواهم لتظفر بالسلطة.
 ت���رك���ي���ا ع������ادت إل�����ى ص��واب��ه��ا 
وص���ح���ح���ت م�����ن س���ل���وك���ه���ا جت���اه 
م��ص��ر، وأي��ق��ن��ت أن��ن��ا دول���ة كبيرة 
ومحترمة وطلبت فتح صفحات 

جديدة، ونحن لم نغلق األبواب.
 ن���ح���ن ب���ح���اج���ة إل�����ى ت��ع��ق��ي��م 
األي���دى، ألن  تعقيم  قبل  القلوب 
ال���ق���ل���وب إذا ص��ف��ت ح��ل��ت امل����ودة 
امل����ودة نزلت  وإذا ح��ل��ت  وامل��ح��ب��ة، 
رفع  الرحمة  نزلت  وإذا  الرحمة، 

البالء . 
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تتقدم اللجنة بخالص التهنئة القلبية إلى

محمد محمود سعفان
  وزير القوى العاملة 

و اللواء  عصام سعد 
 محافظ أسيوط

وجبالى محمد جبالى 
رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر

و خالد عبد اللطيف عيش
 رئيس النقابة العامة للعاملني بالصناعات الغذائية

وشعب أسيوط الكرمي

مبناسبة  ثورة ٢٣ يوليو

اللجنة النقابية للعاملني 
بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكوال مصر فرع أسيوط

محمد محمود سعفاناللواء عصام سعد

خالد عبد اللطيف عيش

جبالى محمد جبالى

زكريا فتحى محمد

األعضاء :  عثمان محمد عثمان - محمد أحمد صديق - 

عماد الدين هاشم حسن - خالد عمر رمضان

رئيس اللجنة

زكريا فتحى محمد
 أمين الصندوق 

حسين محمد حسين
األمين العام

سيد كمال سيد
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الراهب القمص 
سرابيون المحرقى

مدير مستشفى سانت ماريا بأسيوط

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
             محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة  ثورة ٢٣ يوليو

مع حتيات د . مدحت موريس مرقص 
مدير عام املستشفى

أسيوط - ١١شارع  الحكمدار 
م : ٠١٢٢٨١٨٢٥٦٤ - ٠١٠٦٨٥٤٩٠١٢ - ف : ٢٣١٥٤٢٤ - ٠٨٨

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
اللواء  عصام سعد  محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية  والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 

بمناسبة  ثورة ٢٣ يوليو

شركة حورس للحبوب ومنتجاتها 
مطاحن حورس للدقيق الفاخر 

مصنع حورس لألعالف

مع تحيات 
م . جمال سعد بشاى - م . رضا سعد بشاى

مستشفى أسيوط الوطنى

شارع مكة ) محمود رشوان سابقا ( المتفرع من شارع 
الجمهورية أمام المعهداألزهرى 

ت : 2٣٠2٤2٣-٠٨٨ محمول : ٠112٦٩٨٦٥٤٦

لجراحات العمود الفقرى والعظام والكسور 
ومناظير المفاصل والركبة

 والجراحات المتخصصة فى العظام
تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

             محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية 

والهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة  ثورة ٢٣ يوليو

مطاحن  أوالد  على

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
             محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية 

والتنفيذية بالمحافظة 

وألهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة  ثورة ٢٣ يوليو

أسيوط - المنطقة الصناعية - الزراعى أبو تيج

مستشفي الحياة بأسيوط

أجهزة تنفس صناعي – معمل تحاليل طبية
عناية مركزة – مركز أشعة

حضانات أطفال – عمليات ومناظير
استقبال طوارئ – صيدلية داخلية

أحدث مركز للحقن المجهري في صعيد مصر
ليزر لألجنة لزيادة نسبة الحمل تحديد واختيار نوع الجنين

مركز العالج  الطبيعي والتخسيس ونحت القوام
أحدث األجهزة لتفتيت الدهون وشد الترهالت وتكبير الصدر 

وتأهيل حاالت اإلنزالق الغضروفي وآالم الرقبة والظهر
مركز الجلدية وتجميل الوجه والعناية بالبشرة

جلسات لعالج حب الشباب وتساقط الشعر والتفتيح 
والتنظيف العميق للبشرة 

ام اس دي ايجبت ال ال سى 
شركة ذات مسئولية محدودة

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
             محمد سعفان 

 وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد 
محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية 

وألهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة  ثورة ٢٣ يوليو
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يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وشعب أسيوط  الكريم 

بمناسبة  ثورة ٢٣ يوليو

ريداج  لطحن الغالل
يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

             محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 
بمناسبة

ثورة ٢٣ يوليو

تتقدم بأسمى آيات
 التهانى إلى

محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 

 بمناسبة  ثورة ٢٣ يوليو

مستشفى دار العظام

الشركة العالمية لمواد البناء 
والكيماويات

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وشعب أسيوط  الكريم 

بمناسبة  ثورة ٢٣ يوليو

جنوب مصر 
لإلنشاءات

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 
بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
اللواء عصام سعد  محافظ أسيوط

وألهالى أسيوط  الكرام 

بمناسبة  ثورة ٢٣ يوليو

أسيوط - كورنيش النيل - أبراج الشركة السعودية 
 برج ٣ الدور األرضى








	p001.pdf
	p002
	p003
	p004
	p005
	p006-007
	p008-009
	p010-011
	p012-013
	p014-023
	p024-027
	p028-029
	p030-031
	p032-034
	p035
	p036
	p037
	p038-039
	p040-041
	p042-043
	p044-045
	p046-047
	p048-049
	p050-055
	p056-057
	p058-059
	p060-061
	p062-065
	p066-067
	p068-069
	p070-074
	p075
	p076
	p077
	p078-079
	p080-081
	p082-083
	p084
	p085-095
	p096
	p097
	p098-100
	p101
	p102-103
	p104-105
	p106
	p107
	p108-109
	p110
	p111
	p112
	p113
	p114
	p115
	p116

