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الذكرى  اجل��ارى  سبتمبر  شهر  من  التاسع  فى  حتل 
ال���� 69 لعيد ال��ف��اح وال��ت��ى ت��واك��ب ذك���رى ص���دور ق��ان��ون 
اإلص��اح ال��زراع��ى ال��ذى أص��دره الرئيس الراحل جمال 
االحتفال  ويأتى   1952 ع��ام  سبتمبر   9 فى  الناصر  عبد 
ب���«ع��ي��د ال���ف���اح« اع��ت��راف��ا ب����دوره ف��ى التنمية ال��زراع��ي��ة 
وت��وف��ي��ر ال��غ��ذاء، حيث تعد ال��زراع��ة م��ن أق���دم امل��ه��ن فى 
مصر الفرعونية، منذ شق النيل شريانه فى قلب مصر، 
ولم يذكر التاريخ أن مصر تعرضت يوما ملجاعة بفضل 

فاحيها وخيراتها وثرواتها.
 وك��ان��ت أع��ي��اد احل��ص��اد ه��ى مصدر س��ع��ادة املصريني 
التى  السلة  التاريخ وحتى اآلن، ومصر كانت  منذ فجر 
املصرية  الزراعية  املنتجات  زال��ت  وم��ا  كله  العالم  تطعم 
تغزو معظم دول العالم. ويأتى االحتفال هذا العام وقد 
الرئيس  وق���رارات  توجيهات  بعد  ال��زراع��ى  القطاع  شهد 
عبد الفتاح  السيسى العديد من اإلجنازات واملشروعات 
حتققت  والتى  الزراعية  مصر  خريطة  من  غيرت  التى 
ف����ى زي�������ادة ال���رق���ع���ة ال����زراع����ي����ة واالك����ت����ف����اء ال����ذات����ى م��ن 
املحاصيل وجودة املنتجات الزراعية والوصول لألسواق 

العاملية وزيادة الصادرات ودعم املزارعني .
وي���أت���ى م���ش���روع ال���دل���ت���ا اجل����دي����دة ك���أح���د أه����م ه��ذه 
امل��ش��روع��ات واإلجن����ازات وه��و أض��خ��م م��ش��روع استصاح 
أكثر  يستهدف  األفقى  التوسع  ومشروعات  املنطقة  فى 
من  مليونى فدان وإطاق مشروع تنمية الريف املصرى 
الستصاح وزراعة املليون ونصف املليون فدان  وحتقيق 
االك��ت��ف��اء ال��ذات��ى م��ن ال��دواج��ن واألل��ب��ان واألس��م��اك و7 
محاصيل رئيسية كما حتدت الصادرات الزراعية كورونا .

املوالح  تصدير  ف��ى  عامليا  األول  امل��رك��ز  مصر  وحتتل 
وال���ف���راول���ة امل��ج��م��دة ب���اإلض���اف���ة إل����ى ال��ت��وس��ع ال���رأس���ى 
ل��زي��ادة اإلن��ت��اج��ي��ة وحت��ق��ي��ق ط��ف��رة ف��ى األم���ن ال��غ��ذائ��ى 
إنتاج  إل��ى  يهدف  ال��ذى  للصوب  القومى  املشروع  وأيضا 
محاصيل ع��ال��ي��ة اجل����ودة واإلن��ت��اج��ي��ة م��ع ت��وف��ي��ر غ��ذاء 
ص��ح��ى وآم���ن ل��ل��م��واط��ن��ني. واالن��ت��ه��اء م��ن ك���ارت ال��ف��اح 
وال��ت��وس��ع ف��ى ميكنة اخل���دم���ات وال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ى 
وانتهاء املرحلة األولى ملنظومة حتديث الرى فى مليون 
ف����دان م��ن��اص��ف��ة م��ع وزارة ال����رى وإط��اق��ه��ا ف��ى مساحة 
. إلى  3.7 مليون ف��دان من خ��ال برنامج متويلى ق��وى 
البنك  مبادرات متويلية غير مسبوقة من  جانب حزمة 
املركزى لدعم املزارعني ودفع عجلة اإلنتاج . وقد استفاد 
328 أل��ف م���زارع م��ن م��ب��ادرة املتعثرين.  وال��ق��ض��اء على 
ال��ت��ع��دي��ات ع��ل��ى األراض�����ى ال��زراع��ي��ة اخل��ص��ب��ة ب��ال��وادى 
والدلتا، وإنشاء قناطر أسيوط اجلديدة، وإقامة مجمع 
موبكو  مجمع  وتطوير  األسمدة،  إلنتاج  السخنة  العني 
مع  لتتواكب  ال��زراع��ي��ة  التشريعات  وت��ع��دي��ل  ل��ألس��م��دة، 
التغيرات الزراعية اجلديدة، إلى جانب  حتقيق االكتفاء 
احليوانى  اإلنتاج  وأيضا   البيضاء،  اللحوم  من  الذاتى 
والسمكى. وغيرها من املشروعات واإلجنازات التى تؤكد 
الطفرة التى يشهدها الفاح والقطاع الزراعى فى عهد 

الرئيس السيسى  وأن قطار التنمية الزراعية يواصل .
 حتية لكل فاح مصرى أصيل طبت وطاب إنتاجك 
وعشت دوما اليد الطاهرة الشقيانة التى تطعم العالم 

كله وحتيا مصر .

تحية للفالح فى عيده

مصر الجديدة ترتدى الثــوب األخضـر

المراكز االستكشافية ودورها التنويري

العملة البالستيكية تمهد الطريق للجمهورية الجديدة
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98-99

40-41

84

الموسم السياحى 
ينتظر انطالقة
 ما قبل 2010

ورحلت دالل لتلحق
بحبيب العمر سمير غانم
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رئيس مجلس اإلدارة

 محمد محمود سعفان

رئيس التحرير

هيثم سعـد الـديـن

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

أعضاء مجلس اإلدارة

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

أسسها السيد الطاهرى
يف عهد الوزير أنور سالمة

 فى سبتمبر 1962
وصدر العدد األول فى يناير 1963

سكرتير التحرير

حســـن عبد الســتار

م. سكرتير التحرير

علــــــــى زكـــــــــــــى

مدير التحرير

أمــــــــــل البرنـــــــس

نائب رئيس مجلس اإلدارة
محمد حامد الصياد

اإلخراج الفنى

عبد الرحمن عويضة
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فى األدب السياسى

بقلم: 

السفير هانـى خـــــالف
مساعد وزير  اخلارجية

األسبق

الوعى التأمينى

بقلم : 

محمد حامد الصياد
مستشار التأمني 

االجتماعى  وكيل أول وزارة 
108-106التأمينات ) األسبق (  55

32-39

سيارات متنقلة للشباب وإقامة مشروعات صغيرة عليها
.. ويزرع 1500 شجرة ضمن مبادرة »هنجملها«

سعفان يواصل جوالته امليدانية باملحافظات

71-70الجرائم األسرية فردية وتهدد السالم العائلى

42-50

..و فى املؤتمر العام لالتحــاد الدوىل 
لنقابات العمال العرب:

مصر الدولة الوحيدة على مستوى 
العالم التى قدمت دعما 6 مليارات 

جنيه للعمالة غير المنتظمة
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بقلم :
رئيـس التحريـر

haithemsaad2014@gmail.com

الزيادة السكانية فى  وأزم��ة  فعلى م��دار عقود مضت 
مصر متثل شبحا يهدد خطط التنمية، وتشكل املسألة 
السكانية فى الوقت الراهن حتديا للدول على اختالف 
ال  حقائق  فثمة  النامية،  أو  املتقدمة  س���واء  أنظمتها 
فإنها بقدر  اآلن،  السكانية  املشكلة  ميكن جتاهلها عن 
ما متس الفرد واملجتمع، فإن أبعادها جتاوزت احلدود 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة إل���ى ال��ع��امل��ي��ة ح��ت��ى أص��ب��ح��ت ت��ف��رض على 

املجتمع الدولى مواجهتها والتصدى لها.
لقد أظهرت الساعة السكانية فى 25 أغسطس 2021  
أن عدد سكان مصر قد بلغ 102 مليون و 250 ألفًا و 421 
ال��واح��دة 208 مواليد  الساعة  زي��ادة فى  نسمة، مبعدل 
ج��دي��دة،  واألرق����ام  تشير إل��ى أن ع��دد سكان مصر كان 
ف��ى ع��ام 1900 ح��وال��ى 9 م��الي��ن وب��ع��د 100 سنة بقينا 
أكثر من 100 مليون، وبطبيعة احلال فإن هذه املعدالت 
بأى  تشعر  أن  عليه فال ميكن  ما هى  استمرت على  لو 
تبذلها  ال��ت��ى  املضنية  اجل��ه��ود  م��ن  ال��رغ��م  حتسن على 

الدولة لإلصالح.
السيسى   الفتاح  عبد  الرئيس  ت��أك��ي��دات  ج��اءت  لقد 
فى هذا السياق ، بأن استمرار النمو السكانى مبعدالته 

املواجهة 
اجلديدة 

للزيادة 
السكانية 

حلقة جديدة 
للتصدى 

لالنفجار 
السكانى، وهى 
املواجهة التى 

بدأت قبل 
عقود طويلة 

ولكن حتى اآلن 
ال تزال الزيادة 

السكانية فى 
منو مطرد.

هذا امللف 
يدق ناقوس 

اخلطر بسبب 
الزيادة 

السكانية 
وخطورتها 

على التنمية 
املرجوة، حيث 

إن سرعة 
النمو السكانى 
تلتهم معدالت 
التنمية ويثير 
أزمات عديدة 

تنعكس 
على احلالة 

االقتصادية 
والتعليم 
ومستوى 

اخلدمات 
الصحية وعلى 

نصيب الفرد 
من املياه وكذلك 

الناجت القومى 
للبالد وفرص 

العمل.
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احلالية سيؤدى إلى عدم وجود تغيير فى أحوال املصرين 
واليابس،  األخ��ض��ر  السكانية  ال��زي��ادة  ستأكل  إذ  املعيشية 
أننا  ال��زي��ادة ؟ واحلقيقة  ه��ذه  املسئول عن  وهنا نقول من 
قلة  ه��و  األول  املسئول  أن  ف��ى  الش��ك  لكن  مسئولون،  كلنا 
وع��ى امل��واط��ن��ن باخلطر امل��ح��دق بهم ج���راء تلك ال��زي��ادة، 
ولذلك فإن الرئيس السيسى ال يترك مناسبة إال ويطالب 
فيها بضرورة التركيز على قضية الوعى مبفهومها الشامل، 
واح��دة،  قضية  على  أو  واح���د،  جانب  على  نركز  أال  مبعنى 
أو  ال��دي��ن��ى،  الفهم  أو جت��دي��د  اإلع����الم،  أو  م��ث��الً،  كالتعليم 
خطر اإلرهاب، وإمنا يجب التركيز على تنمية وعى املواطن 

بكل اجلوانب، وإال فلن نشعر بالتغيير احلادث حاليا.
إرت��ف��اع الزيادة  إل��ى  ت��ؤدى  وال شك أن هناك ع��دة أسباب 
تؤيد  التى  والتقاليد  العادات  أال وهى  السكانية فى مصر 
ال�����زواج امل��ب��ك��ر، وخ��ت��ان اإلن�����اث، وت��ف��ض��ي��ل إجن����اب ال��ذك��ور، 
وعدم استخدام وسائل تنظيم األسرة، و االكتفاء بطفلن، 
وثقافة اإلجناب التى تكونت عبر أزمنة طويلة فى املجتمع 

املصرى  وهى مرتبطة بالعزوة والسند.
إن ع����دم ش���ع���ور امل���واط���ن ب��ت��ح��س��ن ال���وض���ع االق��ت��ص��ادى 
وظروفه املعيشية ، إمنا يرجع  بحسب رؤية الدكتور عمرو 

حسن، مقرر املجلس القومى للسكان السابق،  إلى الزيادة 
السكانية التى تلتهم أى زيادة فى معدالت النمو االقتصادى 
لكونها غير متسلحة  ل��إلره��اب  وق���ودا  أي��ض��ًا  تعتبر  وال��ت��ى 
، ولذلك كان عام حكم اجلماعة اإلرهابية وكذلك  بالعلم 
السكانية  ال��زي��ادة  أزم���ة  لتفاقم  رئيسيا  سببا   2011 ث���ورة 
لتشجيع ت��ل��ك اجل��م��اع��ة امل��ص��ري��ن ال��ب��س��ط��اء ع��ل��ى زي���ادة 
ب��ل وزي���ادة زواج القاصرات  اإلجن���اب وع��دم تنظيم األس���رة 
س��اع��ده��م ف��ى ذل���ك غ��ي��اب ال����دور اإلع��الم��ى ال��ت��وع��وى بعد 
أحداث 25 يناير 2011 وكنا قد جنحنا فى خفض معدالت 
اإلجناب من 120٫2 طفل لكل 1000 سيدة خالل 2014 إلى 
99٫2 طفل لكل ألف سيدة فى عام 2018 وكذلك انخفض 
إلى  السكان  م��ن  أل��ف  م��ن 31٫1 طفل لكل  امل��وال��ي��د  معدل 

24٫5 طفل لكل ألف من السكان. 
مواجهة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  أن  الب��د  إذن 
للناس  ملزمة  بقوانني  وجادة  حقيقية 
تشجيعية  بحوافز  األس���رة  بتنظيم 
ال  أنه  خاصة  حتمية  ض��رورة  أصبحت 
تنمية  أى  هناك  يكون  أن  أب��دا  ميكن 
مستدامة، فاملخاطر الناجمة جراء هذا 
االنفجار السكانى الوشيك عديدة، وقد 
توقعات  عكس  على  ح��دة  أقلها  يكون 
البطالة  م��ع��دالت  زي����ادة  امل��خ��ت��ص��ني 
الفقر  خط  ارتفاع  حدوث  أيضًا  فهناك 
النمو  توازن  وعدم  الفقراء  عدد  وزيادة 
وبالتالى  السكانى  النمو  مع  االقتصادى 
املعيشة  ملستوى  عام  انخفاض  ح��دوث 
عدة  لظواهر  تفاقم  هناك  وسيكون 
وارتفاع  الشوارع  أطفال  ظاهرة  أهمها 
وانتشار  واجل��رمي��ة  ال��ف��س��اد  م��ع��دالت 
اجلهل واألمية والتكدس املرورى وارتفاع 
نسب الوفيات بني األمهات بسبب تكرار 
لقدرة  ع��ام  انخفاض  ث��م  وم��ن  احلمل 
يكون  ولن  الصحى  الدعم  على  الدولة 
الشامل  الصحى  للتأمني  جدوى  هناك 
وزيادة جديدة حلجم اإلنفاق احلكومى، 
وكذلك تدنى مستويات األجور ومن ثم 
عدم استيعاب ماليني الشباب فى مجال 
واملستثمرين  االستثمار  وهروب  العمل 
عندما تكون الزيادة العددية من البشر 
تقدم  أو  زي���ادة  أى  يواكبها  وال  فقط 
ما  وهو  املطلوبة  والقدرات  املهارات  فى 
السكانية  الزيادة  من  احلد  يستدعى 
والعمل على وقف اآلثار السلبية املترتبة 
التنمية  والتى تؤثر على حتقيق  عليها 
االقتصادية  أبعادها  بكل  املستدامة 

واالجتماعية والبيئة

التصــدى للزيـــــــــــــــــــــــادة السكانية



العمل سبتمبر 2021

سعفان يواصل جوالته امليدانية للمحافظـــــــــــــــــــــــــــــــــــات فى إطار مبادرة »مهارتك أساس مهنتك«

14

واص����ل وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان، ج���والت���ه امل��ي��دان��ي��ة 
باملحافظات ، حيث يزور محافظة األقصر، لدعم البرنامج التدريبى 
ل��ل��ش��ب��اب م��ن ص��ع��ي��د م��ص��ر، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��رن��ام��ج األغ���ذي���ة ال��ع��امل��ى 
الوطنية  امل��ب��ادرة  إط��ار  فى   ، الفندقة  والفتيات على  الشباب  لتدريب 

للنهوض مبهارات الشباب »مهارتك أساس مهنتك«.
وأقام برافني أجراوال مدير مكتب برنامج األغذية العاملى بالقاهرة، 
حفل عشاء عمل على شرف وزير القوى العاملة ومت خالله مناقشة 
التدريبية  األنشطة  م��ن  العديد  ف��ى  البرنامج  م��ع  املشترك  التعاون 
للشباب،حيث أشار سعفان إلى أن البرنامج التدريبى احلالى للشباب 
والفتيات أهم ما مييزه عن سابقه  بالنسبة العالية ملشاركة الفتيات 
ف��ى ال��ت��دري��ب ، األم����ر ال����ذى يعتبر وس��ي��ل��ة ج���ذب ل��غ��ي��ره��م م��ن أب��ن��اء 
محافظة األقصر، خاصة بعد توفير فرص عمل الئقة لهم بعد انتهاء 

فترة التدريب  فى كل محافظات الصعيد. 
وأكد الوزير، أن املرأة فى عقل وقلب الدولة املصرية،تعيش عصرها 
الكاملة  الفرصة  تاخد  أن   نتمنى  كما  احلالية،  اآلون���ة  ف��ى  الذهبى 
فى التدريب والتشغيل مساواة بالرجل فى الفترات القادمة، وإيجاد 
للسيدات  من���وذج  ت��ك��ون  بحيث  فيها  تنجح  لها  مناسبة  عمل  ف��رص��ة 

والفتيات لإلقبال على تعلم تلك املهن تلقائيا. 
كما أكد الوزير،   ضرورة توفير فرص عمل لألوائل الثالثة املتميزين 
تلقائيا  للشباب   يعتبر وسيلة ج��ذب  ، مب��ا  ت��دري��ب��ى  ب��رن��ام��ج  ك��ل  ف��ى 
للتقدم  للحصول على هذا التدريب ملا له من مصداقية وجدية فى 
أداؤه، مشددا على أن    ال��وزارة تقوم مبتابعة خريجى التدريب حتى 
يلتحق بعمل مناسب، ثم بعد االلتحاق بعمل ملعرفة مناسبة التدريب 
مل��ا ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن أع��م��ال  ض��م��ان��ًا الس��ت��م��راري��ة البرنامج التدريبى 

وإيجاد فرص عمل فى أماكن متعددة ومختلفة. 
وأشار الوزير إلى أنه البد من التركيز على قصص النجاح وإبرازها 
للشباب، لتكون وسائل جذب للمزيد من الشباب على التدريب ، سواء 
م��ن أج��ل احل��ص��ول على ف��رص��ة عمل أو ع��م��ل  م��ش��روع صغير خاص 
ال���وزارة  تخطط لعمل  إل��ى أن  أو بالتعاون مع زم��الؤه��م، منوها  بهم 
مشروعات صغيرة على سيارات متنقلة للشباب خريجى التدريب ، فى 
شكل مطعم متنقل بعد تنسيقها وتصميمها هندسيا من خالل أحد 
مشروع  لكل  يكون  بحيث  ال���وزارة،  إش��راف  حتت  املتخصصة  اجلهات 
إسم محدد فى كل املحافظات، وذلك بالتعاون مع املحافظات وجهاز 

تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة بها .

فى  للشباب  املقدمة  التدريبية  ال��ب��رام��ج  تطوير  سيتم  إن   : وق���ال 
خطوة الحقة مبا يتالءم وظروف كل مرحلة وما حتتاج إليه، وكذلك 
إث�����راء امل���ه���ارات ال��ش��خ��ص��ي��ة مل��س��اع��دت��ه��م ف���ى ال��ع��م��ل خ����ارج م��ص��ر فى 

املجتمعات األجنبية  وتعليم الشباب ثقافتها وأساليب معيشتها . 
وش���دد ال��وزي��ر على ض���رورة الفصل ب��ني اإلن��ت��اج وال��ب��ي��ع، ف��ى عمل 
حتى  امل��ش��روع��ات،  بإقامة  العهد  حديثى  للشباب  خاصة  امل��ش��روع��ات 
ال يؤثر بالسلب على كمية اإلنتاج إذا جمع بني العملني ، مبا يسمح 
مب��ش��ارك��ة ش��ب��اب آخ��ري��ن للتعاون معه ك��ل ف��ى م��ج��ال عمله، وم��ن ثم 
يقوم بدوره بتدريب مجموعة أخرى من الشباب تزيد اإلنتاج والدخل 

العائد وفرص العمل التى يتم توفيرها. 
ولفت الوزير إلى ضرورة إدخال برامج ريادة األعمال ضمن البرامج 
وتعريفهم  ال��ش��ب��اب  وت��وع��ي��ة  وغ��ي��ره��ا،  بالفندقة  اخل��اص��ة  التدريبية 
بأهميتها وكيفية عمل املشروعات اجلديدة، وإعداد دراسة جدوى لها، 
أفكار مشروعات جديدة  وع��رض من��اذج من  وامل���ردود،  العائد  وحساب 

تنمى السوق املصرية.  
يخص  فيما  ال��زراع��ة  وزارة  مع  البرنامج  تعاون  على  الوزير  وأثنى 
العاملة لها دور مهم فى هذا  امل��زارع��ني، مؤكدا أن وزارة القوى  صغار 
الفئة هى  تلك  وأن  وتفعيله، خاصة  تعزيزه  تعمل على  الشأن سوف 
نوع من أنواع العمالة غير املنتطمة، فضال عن تفعيل دور اجلمعيات 
الزراعية مرة أخرى سواء بعمل انتخابات بني أعضائها أو بغير ذلك 
مبا يحسن من نوعية اخلدمات التى تقدمها لهؤالء العمال لتحسني 
إلى  الوزير  ونوه  الفالحني.  أجور  مستوى معيشتهم، وكذلك حتديد 
أنه ميكن من خالل اجلمعية الزراعية أن نقوم  بعمل تأمني اجتماعى 
ل��ل��م��زارع��ني ت��س��اع��د اجل��م��ع��ي��ات ف��ي��ه، مب��ا ي��ش��ع��ر ال��ع��ام��ل مب��زي��د من  
االطمئنان واألمان ، كما تقوم اجلمعيات بتوزيعهم على أماكن العمل 
املختلفة ، وتوحيد الرقعة الزراعية فى الزراعة مبا يوفر فى التكلفة 

والزراعة واحلصاد، وعدم إجهاد التربة. 
وشكر الوزير، فريق عمل برنامج األغذية العاملي، ومسئولى فندق 
التدريبية  ال��ب��رام��ج  ف��ى إجن��اح  امل��ب��ذول  هيلتون األق��ص��ر على اجلهد 
والدعم  التسهيالت  ك��ل  وعلى  ال��ت��دري��ب،  ف��ى  امل��وج��ود  املستوى  وعلى 
أوجه  ال��وزارة واستعدادها ملزيد من  املقدم من قبلها، مؤكدا جاهزية 
الشباب  على  بالنفع  تعود  ج��دي��دة  عمل  أف��ك��ار  ف��ى  املشترك  التعاون 

واملجتمع املصرى .
م���ن ج��ان��ب��ه ق����دم م��دي��ر ب��رن��ام��ج األغ���ذي���ة ال��ع��امل��ى مب��ص��ر، ال��ش��ك��ر 
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نواحى  املبذول فى  ال��وزارة على اجلهد  والفريق عمل  للوزير  والتقدير 
العمل املشترك بني الطرفني، مشيدا مبا حققه البرنامج التدريبى على 
الفندقة من جناحات حتى اآلن، خاصة بني الشباب واملرأة بشكل خاص، 
ومناذج التدريب املشرفة من السيدات والتى جمعت ما بني حياتها فى 
أس��رت��ه��ا وب��ني س��اع��ات ال��ت��دري��ب ال��ت��ى تصل ف��ى مجملها إل��ى ٦ أسابيع 

كاملة.
وأك��د أج��راوال استعداد البرنامج ملزيد من أوج��ه التعاون مع ال��وزارة 
املرجوة وخدمة  الدعم ألعمالها، لتحقيق األه��داف  وتقدمي مزيد من 
ودعم  الطرفني  املتبادلة بني  الثقة  إط��ار  فى  وذل��ك  ومواطنيه  املجتمع 
اليدوية  احل��رف  فى  املصرى  اجلانب  مع  التعاون  إل��ى  مشيرا  الشركاء، 

لتمكني املرأة واملساواة بني اجلنسني. 
وأوضح مدير البرنامج، إنه مت عمل ٣ دورات تدريبية حتى اآلن تخرج 
فندق  أن  مؤكدا  والفتيات،  الشباب  من  متدرب   ٦٠ من  يقرب  ما  منها  
هيلتون يوفر لهم مزيد من فرص التدريب والتشغيل فى إطار التعاون 
املشترك فى البرنامج التدريبي، مبا يعطى للبرنامج مزيد من  الدعم 

األمر الذى يعطى استمرارية واستدامة للعمل. 
تطوير  يخص  فيما  اجلديدة  الوزير  اقتراحات  على  أج��راوال  وأثنى 
عملية التدريب وكيفية استثماره، مشيرًا إلى أن القائمني على البرنامج 
يبذلون قصارى اجلهد من أجل إجناح العمل والشراكة،  بالتركيز على 
نقاط م��ح��ددة للعمل، وامل��ض��ى ف��ى ت���وازى وتنسيق م��ع أول��وي��ات ال���وزارة 

وخطط عملها لتحقيق النتائج املطلوبة. 
ونوه مدير البرنامج  إلى أنه مت  تدريب ٤٠ سيدة وفتاة  ملدة أسبوعني 
فى الفندق، وحصلوا على  قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة لهم، 
حققت تلك التجربة جناح كبير من مختلف اجلوانب، وذلك الختالف 
أهدافهم وسعيهم نحو النجاح مبختلف الطرق، كما مت تدريبهم على 

كيفية زيادة جودة املنتج اخلاص بهم  لتحقيق مزيد من األرباح .
بالوزير ومدير  األقصر  نائب مدير فندق هيلتون   مبن جانبه رحب 
ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة ال��ع��امل��ى مب��ص��ر ، م��ش��ي��دا  مب��س��ت��وى امل��ت��درب��ني وس��رع��ة 
املقبل  أنه من يوم  ٥ سبتمبر  استجابتهم للمناهج للتدريب، موضحا 
س���وف ت��ب��دأ ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ف��ن��دق��ة، ث���م ب��ع��ده��ا  ت���دري���ب ع��م��ل��ى مل��دة 
أسبوعني فى الفندق، يتم خاللها التدريب على كل ما يخص اخلدمة 
الفندقية بكل أقسامها، كما يتم تدريبهم على كيفية إعداد سيرة ذاتية 
كاملة، وكيفية إجراء مقابالت العمل، بحيث يتم قبولهم فى أى فرصة 

عمل تخص هذا املجال من بني املتقدمني غيرهم. 
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 ، واص��ل  وزير القوى العاملة محمد سعفان، لليوم الثانى على التوالى 
»حياة كرمية«  الوطنية  املبادرة  إطار  األقصر فى  امليدانية ملحافظة  جوالته 
ل��ل��ن��ه��وض مب���ه���ارات ال��ش��ب��اب »م��ه��ارت��ك أس����اس م��ه��ن��ت��ك » ل��دع��م ال��ب��رن��ام��ج 
التابع  ال��ع��امل��ى  األغ��ذي��ة  ب��رن��ام��ج  م��ع  بالتعاون  مصر  صعيد  م��ن  التدريبى 
، لتدريب الشباب والفتيات  لألمم املتحدة، ومنتجع وسبا هيلتون األقصر 

على الفندقة.
وفى هذا اإلطار شهد  الوزير ، ختام  فعاليات أول تدريب مهنى من نوعه 
ملدة  استمر  وال��ذى  والفتيات،  للشباب  مجانا  الشاملة  الفندقة  مجال  فى 
العاملة  القوى  ملديرية  التابع  الكوثر  تدريب  مبركز  منها  أربعة  أسابيع«   ٦
أعمال  على  وذل��ك  باألقصر«،  الهيلتون  بفندق  عمليا  وأسبوعني  بسوهاج 
الطهى واملطبخ، واملعجنات واملخبوزات، والتحضير واملشروبات واالستقبال 

وخدمة الغرف واملغسلة والكي.
العاملى  األغ��ذي��ة  برنامج  ممثل  أج����راوال،  ب��راف��ني  الفعاليات  ختام  شهد 
العاملة  القوى  وزارة  وكيل  املوجود  عبد  وأم��ال  مصر،   فى  القطرى  واملدير 
وع��ب��دة هاشم  للتدريب،  ال����وزارة  وك��ي��ل  وأمي���ن قطامش  ال��دول��ي��ة،  للعالقات 
مدير مديرية القوى العاملة باألقصر، والدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية 

القوى العاملة بسوهاج، وشريف األمني نائب املدير العام للمنتجع.
وس��ل��م س��ع��ف��ان، وب���راف���ني ش���ه���ادات ال��ت��خ��رج ال��رس��م��ي��ة خل��ري��ج��ى ال����دورة 
التدريبية الفندقية الشاملة األولى فى مجاالت خبراتهم التى تدربوا عليها 
، فضال عن قيام الوزارة بإعطائهم  األولوية لتيسير مشاركتهم فى قطاعات 

السياحة فى األقصر، وأسوان، والغردقة، ومناطق البحر األحمر.
وق��د ضمت ال����دورة 2٠ م��ت��درًب��ا م��ن ال��ش��ب��اب،  وت��ت��راوح أع��م��اره��م ب��ني 18 
أو  ، م��ن احلاصلني ع��ل��ى  م��ؤه��ل ع��ال  النساء ٥٠%  ع��اًم��ا وبلغت نسبة  و 28 
التمويل  آلية  ذلك بفضل  وقد مت  »حياة كرمية«،  مبادرة  متوسط من قرى 

االستراتيجية التى يقدمها البرنامج املصرى اإليطالى لتبادل الديون. 
 وقال الوزير: إن اإلخالص فى العمل هو الطريق نحو اإلبداع، فله ثمن 
أما  النافع،  الشى  السوء وعمل  النفس عن  أثناء  فهو  ثمنه  أم��ا عن  ونتاج، 
عن نتاجه أن يكون اهلل عز وجل سندك وحليفك فى طريقك نحو النجاح 

والتفوق. 
أنهم من  املتدربني  أن��ه ما لفت نظره فى  إل��ى  العاملة  القوى  وزي��ر  ون��وه 
حملة املؤهالت العليا املختلفة، تخلوا عن مؤهالتهم فى سبيل تعلم تلك 
امتهانها،  ف��ى  وح��ب��ا  رغ��ب��ة  أم��ال��ه��م،  وبلوغهم  طموحاتهم  تلبى  ال��ت��ى  امل��ه��ن 

فالعمل هو شرف وواجب، له مسئوليات يجب تأديتها للتميز فيه.
دعا الوزير الفتيات من املتدربات، إلى ضرورة نقل التدريب والثقافة التى 
تلك  للخوض فى  لتشجيعهم  وأقاربهم،  ذويهم  إلى  البرنامج  فى  تعملوها 
التجربة والوصول إلى هذا التحدي، مؤكدا أن الوزارة تستعد حاليا لتدريب 
الفتيات على العديد من املهن التى ميكن القيام بها من املنزل دون احلاجة 
التقدم  نحو  خططه  ف��ى  مجتمعها  تعني  حتى  عمل،  أم��اك��ن  ف��ى  للتواجد 

والتطوير والتنمية.
ب��س��وه��اج، بتجهيز املطبخ  العاملة  ال��ق��وى  ال��وزي��ر م��دي��ر م��دي��ري��ة  وك��ل��ف 
األجهزة  بأحدث  بسوهاج،  الكوثر  بحى  املهنى  التدريب  مركز  فى  امل��وج��ود 

واملعدات على غرار ماهو موجود فى فندق هيلتون والفنادق العاملية، حتى 
لهم،  األفضل  وتقدمي  فيها  العمل  جو  نفس  فى  التدريب  للشباب  يتسنى 
التدريب  برامج  فى  األجنبية  اللغات  م��ه��ارات  على  التدريب  إدراج  وكذلك 
بعض  وك��ذل��ك  ال��ض��ي��وف،  م��ع  للتعامل  امل��ه��ن��ة  أس��اس��ي��ات  لتعلم  الفندقية 
تنقلهم ذهابا  للمتدربني  وتوفير وسائل مواصالت  اآللي،  مهارات احلاسب 

وايابا ألماكن التدريب املهنى لتسهيل عليهم. 
ووج���ه ال��وزي��ر رس��ال��ة للمتدربني م��ن ال��ش��ب��اب م��ن اجل��ن��س��ني،  ق��ائ��ال: إن 
التدريبى ليس مجهود جهة دون أخ��رى وإمن��ا هو  البرنامج  ما مت فى ه��ذا 
باالشتراك والتعاون بني أكثر من جهة، وملدة عام كامل، لوضع خطة لتنفيذ 
ومراجعة مراحله للوصول للنتائج احلالية وحتقيق ما هو مستهدف، فأنتم 

الصورة التى متثل أماكن عملكم فى املستقبل . 
واإلدارة  املهنى  للتدريب  املركزية  ل���إلدارة  والتقدير  الشكر  ال��وزي��ر  وق��دم 
ومنتجع  العاملى  األغ��ذي��ة  وبرنامج  ب��ال��وزارة،  اخلارجية  للعالقات  املركزية 

وسبا هيلتون على املجهود املقدم منهم إلجناح ذلك التدريب. 
وشدد الوزير على ضرورة استمرارية هذا البرنامج وزيادة أعداد املتدربني 
والدورات، وزيادة عدد الورش لتوفير »حياة كرمية« ألبناء صعيد مصر مثلما 

يرى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل املبادرات. 
وقام الوزير، وبرافني، بتفقد أقسام التدريب األربعة املطبخ ، والعصائر، 
وامل���ش���روب���ات ،وخ���دم���ة ال��غ��رف ، واالس��ت��ق��ب��ال ال��ت��ى ق���ام ال��ش��ب��اب وال��ف��ت��ي��ات 
ب��ال��ت��دري��ب ب��ه��ا،  واس��ت��م��ع ال��وزي��ر للشباب وحت���دث م��ع��ه��م،  وأب����دى إعجابه 
امل��واد اخل��ام  من املتطلبات  بالتجهيزات داخ��ل أقسام التدريب ، فضال عن 
الالزمة للتدريب، مشددا على ضرورة أن تكون األطعمة واملشروبات متوافقة 
وت��واف��ر معايير  عالية،  وب��ج��ودة  وآم��ن��ة  ال��غ��ذاء وصحية  م��ع معايير سالمة 
أثناء  ف��ى  البشرى  العنصر  سالمة  على  حرصا  املهنية  والصحة  السالمة 

التدريب .
كما شهدا فيلما تسجيليًا عن التدريب ، واستمع لكلمة شاب وفتاة من 

اخلريجني احلاصلني على أول دورة تدريبية فى الفندقة الشاملة .
وقال سعفان : إن تنفيذ رؤية مصر 2٠٣٠ بعنوان مبادرة »مهارتك أساس 
مهنتك« يتيح متكني الشباب من خالل تزويدهم باملهارات والشبكات الالزمة 
والعشرين،  احل���ادى  ال��ق��رن  ف��ى  العمل  ألس���واق  امل��ت��زاي��دة  املتطلبات  لتلبية 
بالتركيز على املجتمعات التى تشملها املبادرة الوطنية »حياة كرمية«،  حيث 
يعد توظيف الشباب عنصرًا أساسيا للقضاء على البطالة وحتسني القدرة 

على الصمود، ليس فقط لألجيال احلالية بل أيًضا لألجيال القادمة.
ال���وزارة  تولى أهمية كبيرة لتطوير مراكز  وأك��د وزي��ر القوى العاملة، أن 
بها  التكنولوجيا  ودم��ج  التدريب  وط��رق  مناهج  وحتديث  املهنى،  التدريب 
خلق  على  حرصها  على  مشددا  املصرية،   للدولة  الرقمى  التحول  ملواكبة 
ش��راك��ات م��ع القطاع اخل��اص ف��ى ه��ذا ال��ص��دد، مثمنًا الشراكة م��ع برنامج 
األغذية العاملى متطلعا ملزيد من اإلجنازات إلفادة الشباب وتنمية مهاراتهم.

واملدير  العاملى  األغذية  برنامج  أج���راوال، ممثل  برافني  قال  ومن جانبه 
العاملى  األغذية  برنامج  االستراتيجى بني  التحالف  إن  القطرى فى مصر 
الوطنية  التنمية  أولويات  بأهم  النهوض  العاملة يرتكز على  القوى  ووزارة 
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ال��ش��ب��اب، وي��س��اع��د ه��ذا البرنامج على تعزيز  ف��ى ذل��ك توظيف  مل��ص��ر، مب��ا 
اخلدمات الوطنية ودعم توظيف الشباب مما يساهم فى مضى مصر قدًما 

نحو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
وتابع قائالً: »بفضل مساهمة البرنامج املصرى اإليطالى ملبادلة الديون، 
جنحنا مًعا فى تنفيذ هذه الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ونتطلع 

إلى التوسع فيها بشكٍل أكبر«.
ال��ت��ع��اون ب��ني احلكومة املصرية وب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة  وأض���اف أج����راوال أن 
العاملى له تاريخ منذ سنوات طويلة فى مجاالت عدة، ومنها التغذية وصحة 
املرأة والطفل، ومساعدة صغرى املزارعني، مشددا على أن  الرئيس السيسى  
وجه باالهتمام بالشباب فى صعيد مصر وتوفير فرص عمل الئقة لهم فى 
على  أصبح  وبالتالى  للبرنامج،  التنفيذى  الرئيس  مع  عقده  الذى  اللقاء 

أولويات العمل مع الشركاء فى حتقيق هذا الهدف.
وأشار مدير البرنامج، أن االهتمام ممتد نحو نظم املعلومات والتحول 
الرقمي، وتوفير فرص التدريب اجلديدة على هذه األنشطة، لتحقيق نتائج 
ملموسة فى إطار الثقة املتبادلة بالتعاون املشترك مع وزارة القوى العاملة.
أننا  العام للمنتجع  املدير  نائب  أك��د شريف األم��ني  السياق   وف��ى نفس 
نفخر مبواصلة إسهاماتنا فى التأثير على نحٍو إيجابى فى املجتمع الذى 
نعمل فيه، وذلك من خالل استغالل وقتنا ومهاراتنا ومواردنا لبناء القدرات 
والقدرة على الصمود، منوها إلى أن أعضاء فريق عملنا مؤهلني لالضطالع 
بدوٍر نشط فى هذه املبادر التنموية، إذ قدموا للمشاركني التدريبات العملية 
ف��ى ال��ع��دي��د م��ن األق���س���ام ف��ى امل��ن��ت��ج��ع ، م��ع��رب��ا ع��ن س��ع��ادت��ه ل��رؤي��ة ه��ؤالء 
املشاركني الواعدين وهم يتخرجون اليوم وقد اكتسبوا من اخلبرة الالزمة 
وذلك  السياحة،  املتنامى فى قطاع  العمل  للمنافسة فى سوق  يؤهلهم  ما 
حتت رعاية وزارة القوى العاملة املصرية وبرنامج األغذية العاملي، مؤكدًا أنه 
نظًرأ لنجاح البرنامج، فسيتم تكراره لتحقيق االستفادة ملزيٍد من الشباب 

من خالل مركزين للتدريب املهنى فى محافظتى سوهاج واألقصر. 
وفى ختام الفعاليات منح وزير القوى العاملة درع ال��وزارة منتجع وسبا 
والفتيات  الشباب  لتدريب  البناءة  ومشاركته  جهوده  على  األقصر  هيلتون 

على مهن الفندقة.
يذكر أن الوزارة وبرنامج األغذية العاملى تربطهما شراكة موسعة تتضمن 
القدرات  وتعزيز  اخل��اص،  القطاع  وإش���راك  الرقمي،  التحول  فى  م��ب��ادرات 
التابعة  امل���رأة  ووح����دات متكني  وامل��راص��د  املهنى  ال��ت��دري��ب  مل��راك��ز  املؤسسية 
للوزارة، وذلك  فى إطار مذكرة التفاهم املوقعة بني اجلانبني بهدف متكني 
الشباب وزيادة مهاراتهم ما ميكنهم من االنضمام لسوق العمل ومتطلباته، 
ويقوم بتمويل أنشطة هذه املبادرة برنامج مبادلة الديون املصرية اإليطالية 

مبحافظة األقصر.  

سعفان يشهد ختام أول تدريب مهنى من نوعــــــــــــــــــــــــه فــى مجــال الفنــدقة مجــانا باألقصــر
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املبادرة  فى  املتدربني  وفتيات  شباب  أك��د 
مبهارات  للنهوض  كرمية«  »حياة  الوطنية 
الشباب »مهارتك أساس مهنتك » للتدريب 
ع��ل��ى ال��ف��ن��دق��ة، إن م���ا ح��ص��ل��وا ع��ل��ي��ه فى 
التدريب النظرى والعملى لم يكن متوقعا 
حصلوا  أن��ه��م  على  م��ش��ددة  ل��ه��م،  بالنسبة 
العديد  ف��ى  مكثفة  تدريبية  ج��رع��ات  على 
م��ن ال��وظ��ائ��ف امل���وج���ودة ف��ى ال��ف��ن��دق، من 
خدمات الغرف إلى االستقبال، ثم املطبخ، 

وإعداد الطعام واملوائد، وخدمة الضيوف.
ج������اء ذل������ك ف����ى خ����ت����ام  ف���ع���ال���ي���ات أول 
تدريب مهنى من نوعه فى مجال الفندقة 
والذى  والفتيات،  للشباب  مجانا  الشاملة 
اس��ت��م��ر مل���دة ٦ أس��اب��ي��ع« أرب��ع��ة منها مبركز 
ت����دري����ب ال���ك���وث���ر ال���ت���اب���ع مل���دي���ري���ة ال���ق���وى 
بفندق  عمليا  وأسبوعني  بسوهاج  العاملة 
ال��ه��ي��ل��ت��ون ب���األق���ص���ر«، وذل����ك ع��ل��ى أع��م��ال 
ال��ط��ه��ى وامل��ط��ب��خ، وامل��ع��ج��ن��ات وامل��خ��ب��وزات، 
والتحضير واملشروبات واالستقبال وخدمة 

الغرف واملغسلة والكي.
ك���م���ا ق����دم����ت إح�������دى ال���ف���ت���ي���ات ال��ش��ك��ر 
السيسي،  الفتاح  عبد  للرئيس  والتقدير 
على  سعفان  محمد  العاملة  القوى  ووزي��ر 
يكون  بأن  الصعيد  لفتيات  الفرصة  اتاحة 
لهم دورًا فى سوق العمل جنبا إلى جنب مع 
ال��رج��ال، فى م��س��اواة فى احلقوق واألج��ور 
ح���س���ب ط��ب��ي��ع��ة ك����ل م���ه���ن���ة، ك���م���ا ت��ق��دم��ت 
بالشكر للقائمني على البرنامج التدريبى 
من برنامج األغذية العاملي، وفندق هيلتون 
األق���ص���ر، ع��ل��ى امل���س���اع���دات ال���ت���ى وف���روه���ا 
ل��ل��ش��ب��اب ل���ن���ج���اح ه�����ذا ال���ت���دري���ب مت��ه��ي��دا 

للحصول على فرصة عمل مناسبة. 
وال���ت���ق���ت خ���ي���ط احل�������وار أح�����د ال��ش��ب��اب 
ال��ق��وى  امل���ت���درب���ني، ق���ائ���ال : إن م��دي��ري��ت��ى 
ال��ع��ام��ل��ة ف��ى األق��ص��ر وس���وه���اج وف���رت لهم 
مهاراتهم،  م��ن  أص��ق��ل  استثنائيا  تدريبها 
فى  الفندقية،  املهن  فى  قدراتهم،  من  وزاد 
ف��ت��رات ل��م ت��ت��ع��دى ٤ أس��اب��ي��ع ف��ى ال��ت��دري��ب 
ال��ن��ظ��ري، و1٤ ي��وم��ًا ف��ى ال��ت��دري��ب العملى 
على أعلى املستويات، كما مت توفير اإلقامة 
أماكن  من  وانتقاالت  للمتدربني،  الكاملة 
إق���ام���ت���ه���م إل�����ى أم����اك����ن ال���ت���دري���ب م��ج��ان��ا، 
وك���ذل���ك ت��وف��ي��ر أح����دث امل���ع���دات واألج���ه���زة 
أي���دى  م��درب��ني ذوى خبرة  للتدريب، حت��ت 

من العاملني بالفندق. 
ي��ذك��ر أن  وزي���ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة محمد 
س���ع���ف���ان، ق����ام ب��ت��س��ل��ي��م ش����ه����ادات ال��ت��خ��رج 
ال���رس���م���ي���ة خل���ري���ج���ى ال��������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال��ف��ن��دق��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة األول�����ى ف���ى م��ج��االت 
خ��ب��رات��ه��م ال��ت��ى ت��درب��وا عليها ، ف��ض��ال عن 
لتيسير  األول��وي��ة  بإعطائهم   ال���وزارة  قيام 
م��ش��ارك��ت��ه��م ف����ى ق���ط���اع���ات ال���س���ي���اح���ة ف��ى 
األقصر، وأسوان، والغردقة، ومناطق البحر 

األحمر.
وقد ضمت الدورة 2٠ متدرًبا من الشباب،  
وتتراوح أعمارهم بني 18 و 28 عاًما وبلغت 
ن��س��ب��ة ال��ن��س��اء ٥٠% ، م��ن احل��اص��ل��ني على  
م��ؤه��ل ع���ال أو م��ت��وس��ط م���ن ق���رى م��ب��ادرة 
»ح��ي��اة ك���رمي���ة«، وق���د مت ذل���ك ب��ف��ض��ل آلية 
ال��ت��م��وي��ل االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ى ي��ق��دم��ه��ا 
البرنامج املصرى اإليطالى لتبادل الديون.  
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شيخ األزهر يستقبل وزير القوى العاملة باألقصر

20

أحمد  ال��دك��ت��ور  األك��ب��ر  اإلم���ام  استقبل فضيلة 
الطيب شيخ األزهر الشريف، محمد سعفان  وزير 
خالل  باألقصر،  الطيب  بساحة  العاملة،  ال��ق��وى 
اجلمعة  ص���الة  أداء  مت  ح��ي��ث  للمحافظة  زي��ارت��ه 

بالساحة. 
األكبر  اإلم��ام  رح��ب فضيلة  اللقاء  فى مستهل 
ب��ال��وزي��ر، م��ش��ي��دا ب���دور وزارة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة فى 
ت��وف��ي��ر ف���رص ال��ع��م��ل وت���دري���ب ل��ل��ش��ب��اب م��ن أب��ن��اء 
امل��ح��اف��ظ��ة م��ن اجل��ن��س��ني، وك��ذل��ك دوره����ا ف��ى حل 
ال��ع��م��ال ف��ى أم��اك��ن عملهم ف��ى جميع  م��ش��ك��الت 

املجاالت. 
من جانبه قدم الوزير الشكر والتقدير، لفضيلة 
اإلمام األكبر، شاكرا له التعاون املشترك مع الوزارة 
ال��وح��دة املتنقلة  ال��ت��دري��ب املهنى ف��ى  ب��رام��ج  ف��ى 
امل���وج���ودة ف���ى س��اح��ة ال��ط��ي��ب، وع��ل��ى ت��س��خ��ي��ر كل 
التوعوى  بالدور  والقيام  لها،  الالزمة  اإلمكانيات 
التدريب  على  احلصول  أجل  من  املنطقة  لشباب 

وأهمية ذلك فى توفير فرص عمل الئقة لهم. 
وك��ش��ف ال��وزي��ر ع��ن أن��ه س��وف يتم عمل مشغل 
للفتيات خريجى برامج التدريب املهنى باملنطقة، 
ومحافظة  املحلية،  التنمية  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
األق���ص���ر ل��ت��وف��ي��ر م��ك��ان ق��ري��ب م���ن امل���ت���درب���ات، أو 
ب���إع���داد وح����دة م��ت��ن��ق��ل��ة ت��ك��ون ع���ب���ارة ع���ن مشغل 
م��ت��ن��ق��ل ي��س��م��ح ل��ل��ف��ت��ي��ات خ��ري��ج��ى ال��ت��دري��ب من 



سبتمبر 2021العمل

اكتسبوها من  التى  واخلبرات  املهارات  استخدام 
التدريب فى مشروع مشترك يزيد من إنتاجيتهم 

ويحسن من مستوى معيشتهم. 
وال��ت��ق��ى ش��ي��خ األزه�����ر ووزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
القصير  نعيمة  ال��دك��ت��ورة  ال���زي���ارة،  ه��ام��ش  على 
ممثل منظمة الصحة العاملية مبصر، والدكتورة 
إل��ه��ام محمد وك��ي��ل م��دي��ري��ة ال��ص��ح��ة ب��األق��ص��ر، 
وح���س���ن م���ال���ك ك��ب��ي��ر م���راق���ب���ى األغ����ذي����ة، وذل���ك 
خالل حضورهم  اللقاء السنوى الذى يقام على 
مستوى اجلمهورية، ملديرى إدارات وفرق مكافحة 
وال��ذى  املكتسبة  املناعة  نقص  متالزمة  ف��ي��روس 

يقام ألول مرة فى محافظة األقصر. 
الدور  العاملية،  الصحة  وأك��دت ممثلة منظمة 
ال����ذى ت��ق��وم ب���ه امل��ن��ظ��م��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��دي��ري��ة 
ال��ص��ح��ة وب��اق��ى م��دي��ري��ات اخل���دم���ات ف��ى مصر، 
ف��ى ت��وف��ي��ر ب��ي��ئ��ة ص��ح��ي��ة وآم���ن���ة، وط����رق ال��وق��اي��ة 
من األم��راض املعدية، واالهتمام بصحة الطفل 

واألسرة.
وخالل اللقاء أشادت »القصير« بدور مصر فى 
مكافحة فيروس كورونا وتنظيم أخذ اللقاحات، 
ك��م��ا أث��ن��ت ع��ل��ى ال����دور ال���ري���ادى ال��ع��امل��ى ل��ل��دول��ة 
يدا  العمل  م��ؤك��دة  اللقاحات،  ملف  ف��ى  املصرية 
بيد مع وزارة الصحة، ومساندة الوضع الصحى 

باملحافظة. 
ك���م���ا اس���ت���م���ع ال����وزي����ر خ�����الل ال�����زي�����ارة مل��ش��ك��ل��ة 
السياحية  الفنادق  أح��دى  فى  العاملني  لبعض  
باملحافظة، وعلى الفور وجه الوزير مدير مديرية 
القوى العاملة باألقصر، واإلدارة املركزية لرعاية 
الشركة  مع  بالتفاوض  ب��ال��وزارة،  العاملة  القوى 
مالكة الفندق، واتخاذ كافة اإلج��راءات للتعامل 

مع تلك املشكلة وعودة حقوق العمال  . 
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 ، التوالى  على  الثالث  لليوم  سعفان،  محمد  العاملة  القوى  وزي��ر  واص��ل  
جوالته امليدانية ملحافظة األقصر فى إطار مبادرة »حياة كرمية« التى أطلقها 
ملتحدى  والئ��ق��ة  للشباب،  عمل  ف��رص  لتوفير  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس 
، ف��ض��الً ع��ن رع��اي��ة ومساندة  اإلع��اق��ة، وال��ف��ئ��ات املجتمعية األك��ث��ر اح��ت��ي��اًج��ا 
لها،  سليمة  بيانات  قاعدة  وإنشاء  واجتماعيا  صحيًا  املنتظمة  غير  العمالة 
التشغيل  أج��ل  م��ن  الشباب  وت��دري��ب  لتأهيل  املهنى  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز  وتطوير 

وريادة األعمال.
وفى هذا اإلطار، قام الوزير بتسليم  22٤7 بوليصة التأمني التكافلى ضد 
أو اجلزئي،   املستدمي  الكلى  والعجز  الوفاة،  التى تغطى  احل��وادث الشخصية 
وال��ع��زمي��ة،  الهمم  ذوى  على  عمل  ع��ق��ود   1٠ وت��وزي��ع  املنتظمة،  غير  للعمالة 
وفرتها  مديرية القوى العاملة باألقصر، فى إطار اهتمام  الوزارة بهذه الفئة 
على مستوى املديريات باملحافظات ، واستيفاء نسبة ال� ٥% املقررة لهم، وذلك 
بحضور  الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة األقصر ، ونائب املحافظ 
ال��ق��وى العاملة  امل��وج��ود وك��ي��ل وزارة  محمد ع��ب��دال��ق��ادر خ��ي��ري، وأم����ال ع��ب��د 
للعالقات الدولية، وأمين قطامش وكيل الوزارة للتدريب املهني، وسهير الليثى 
وعبدة  ب��ال��وزارة،  العمل  بيئة  وتأمني  املهنية  والصحة  للسالمة  ال���وزارة  وكيل 
هاشم خليفة مدير مديرية القوى العاملة باألقصر، والدكتور هشام أبو زيد 
املحلى  االحت���اد    رئيس  العاملة بسوهاج، وسيد حامد  القوى  مدير مديرية 

لنقابات العمال مبحافظتى قنا واألقصر  .
ك��م��ا ك���رم ال��وزي��ر امل��ق��اول��ني وامل��ه��ن��دس��ني م��ن��ف��ذى م��ش��روع��ات »ح��ي��اة ك��رمي��ة« 
باألقصر ، فضال عن ٥ من أصحاب األعمال التى قامت بتوفير العقود ألبنائنا 
والتقدير،  وال��ع��رف��ان  الشكر  آي��ات  أسمى  لهم  مقدًما  الفئة،  الهمم  ذوى  م��ن 
وشدد الوزير على أهمية تقدمي كامل الدعم والرعاية لذوى القدرات اخلاصة، 
ع��م��ل  جتعلهم يشعرون  ف��رص��ة  ف��ى  ل��ه��م ممثلة  ول���و بسمة بسيطة  ب��ت��ق��دمي 
بالسعادة وذويهم، وجتعل لكل فرد منهم دخاًل، كى يستطيع أن ينتج ويضيف 

ملجتمعه.
وأك����د »س��ع��ف��ان« أن ذوى ال���ق���درات اخل��اص��ة ل��دي��ه��م إم��ك��ان��ي��ات ك��ب��ي��رة، وأن 
وأنهم  إن لم تكن أفضل من كثير من األص��ح��اء،  من بينهم كفاءات تتساوى، 

يتسمون بالتحدى والرغبة الشديدة فى النجاح وإثبات الذات.
بوحدة  التدريب  م��ن  التخرج  ش��ه��ادات  1٠ متدربني  ش��ه��ادات  ال��وزي��ر  وسلم 
املنتظمة   غ��ي��ر  ال��ع��م��ال��ة  ، وش��ه��د ع��رض��ا إلجن�����ازات وح����دة  املتنقلة  ال��ت��دري��ب 

باملديرية. 
والصحة  السالمة  ملتقى  فعاليات  ختام  العاملة،  القوى  وزي��ر  شهد  كما 
امل��ه��ن��ي��ة  األول ب��امل��ح��اف��ظ��ة   ف��ى م��ج��ال ص��ن��اع��ة ال��س��ك��ر ب��أرم��ن��ت ل��ل��وق��اي��ة من 
جائحة كورونا ودور السالمة وتأمني بيئة العمل فى التعامل األمن مع األدوات 

واملعدات .
وأك���د س��ع��ف��ان أه��م��ي��ة ن��ش��ر ث��ق��اف��ة وس��ل��وك ال��س��الم��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة فى 
املجتمع، ملا لها من دور كبير فى احلفاظ على رأس املال البشري، واحلفاظ 

على املعدات وأدوات اإلنتاج، مبا له من أكبر األثر على ازدهار االقتصاد.

السالمة  ومفهوم  روح  نطبق  عايزين  »إحنا  العاملة:  القوى  وزي��ر  وأض��اف 
األول  االس��م  املهنية  والصحة  السالمة  مسألة  فى  ويكفى  واملهنية،  والصحة 
ي��درك كل  أه��م مبدأ الزم نحافظ عليه، وأن  فيها وه��و كلمة )السالمة( وه��ى 
ق��در اإلمكان درء ه��ذه املخاطر عن  ب��ه، ويحاول  واح��د فينا املخاطر املحيطة 

نفسه وعن الغير وعن املنشأة«.
املخالفات  الك��ت��ش��اف  فقط  رق��اب��ي��ا  دورا  ليس  ال����وزارة  دور  أن  سعفان  وأك���د 
لوضع  ميتد  ب��ل  املخالفة  املنشآت  حيال  القانونية  اإلج����راءات  كافة  وات��خ��اذ 
للعمال  الوقائى  الوعى  نشر  وك��ذا  ال���الزم،  الدعم  لتوفير  ال��الزم��ة  السياسات 
من خالل الندوات وامللتقيات وأسابيع السالمة والصحة املهنية، الفتا إلى أن 

املجتمع املصرى بالكامل مسئول عن حتقيق التنمية املنشودة.
وقال الوزير: إن القوى العاملة تعمُل جاهًدة على نشر هذه الثقافة املهمة 
بني أوساِط املجتمع املصري، كى تتحول إلى سلوٍك حياتّي وواقٍع ُمعاش لكل 
املهنية ليست مجرد  والصحة  السالمة  أن  باعتبار  وبيئِة عمله،  بيتِه  فرد فى 
جتهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هى سلوٌك لكل فرد يحيا به ويتعايُش 

ويتفاعُل معه.
ال��ق��در الكافى والوعى  وأض���اف: نسعى ك��ى يكون ل��دى ك��ل م��واط��ن مصرى 
الالزم بأهمية السالمة والصحة املهنية فى احلفاظ على رأس املال البشرى 
واملادي، فى اهتمامنا يتمثل فى احلفاظ على اإلنسان والبنيان، باعتبارهما 

ُقطبى العملية اإلنتاجية.
العمل لتحقيق مزيد من اإلنتاجية  الوزير، ض��رورة االهتمام بقيمة  وأكد 
للوصول إلى التقدم املطلوب والرضا الوظيفى لدى العمال وأصحاب االعمال، 
مشيرا إلى أن ذلك يحتاج مزيد من اجلهد املشترك خلدمة أبناء الوطن من 
من  ومستواها  مبهرة  املهنى   ال��ت��دري��ب  خريجى  ومن���اذج  وال��ف��ت��ي��ات،  الشباب 
ال��ذى يستلزم معه االستمرار فى  األم��ر  املستويات،  أعلى  واملهارة فى  الكفاءة 
هذا التدريب وتوفير الدعم الالزم به ، وتشجيع الشباب للحصول على فرصة 
تدريبية تؤهلهم فرصة عمل الئقة، بالتعاون مع كل اجلهات املعنية، لرفع راية 

مصر عالية خفاقة بسواعد أبنائها. 
ال��وزارة أطلقت وحدة تدريب متنقلة فى محافظة األقصر  ان  الوزير  ونوه 
خلدمة أبناؤها، تتضمن  ٣ ورش تدريبية على التفصيل واحلياكة، والسباكة 
الصحية، وكهرباء التوصيالت، مت اختيار املهن وفقا الحتياجات سوق العمل 
فى املحافظة، داعيا جميع احلضور ونواب مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات 
ملا  تقدمها  التى  بالبرامج  لاللتحاق  الشباب  بتشجيع  واجلامعة،  املحافظة 

تقدمه من فرصة تدريب مجانية تؤهله للحصول على فرص عمل الئقة. 
وقدم الوزير، الشكر جلميع العاملني فى مديرية القوى العاملة باألقصر 
على اجلهد املبذول خلدمة أبناء املحافظة، والتى حشدت العديد من األنشطة 
خالل فترة وجيزة خلدمة أبناء املحافظة، متمنيا مزيد من اجلهد فى كافة 
األعمال لتحقيق اخلطط املستقبلية وزيادة عدد املستفيدين من اخلدمات. 

كما دعا الوزير احلضور إلى ضرورة توجيه األقارب واملعارف للحصول على 
التدريب املهنى املقدم من أجل احلصول على فرصة عمل، فاجلميع مسؤول 

..ويشهد ختام ملتقى السالمة والصحة المهنية األول باألقصر 
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عن هذا األمر خلدمة املجتمع ، وتقدمي الدعم الالزم للقوى العاملة فى كل 
األماكن وحماية ممتلكات الدولة واالستفادة منها ألقصى عدد من املواطنني. 
ال��ت��أم��ني االجتماعى  ع��ل��ى تعظيم  ح��ال��ي��ا  تعمل  ال�����وزارة  أن  ال��وزي��ر  وأك���د 
القومية  املشروعات  فى  العمل  أماكن  فى  املنتظمة  غير  للعمالة  والصحى 
وغيرها، مشيرا إلى أنه مت عمل وثيقة للتأمني على احلياة فكرتها األساسية 
العمال  ه���ؤالء  وذل���ك حلماية  ال��ص��ي��ادي��ن،  م��ن  العمال  م��ع  لقاؤنا  ف��ى  نبعت 
باألمان واالطمئنان،  والوفاه، مبا يشعره  والكلى  العجز اجلزئى  من أخطار 
وحصل على مردودها ٣ أسر من أسر  العمالة غير املنتظمة، عائدها وصل إلى 
1٠٠ ألف جنيه، كما يتم اآلن بحث ملف العمال  الفالحني، بحيث يكون لديه 

تأمني ووثيقة حتميه وتؤمن ضد مخاطر العمل. 
وأوضح الوزير أن كل األعمال التى تقوم بها القوى العاملة، سيتم إرسالها 
فى  وأهميتها  التدريبية  البرامج  بإنتاج  ال��ط��الب  لتوعية  وذل��ك  للجامعة، 
احلصول على األعمال، مؤكدا أن  اجلامعات كانت وال زالت املنارة التى ترسل 

النور إلى املجتمع، وقادرة على توصيل املعلومات ألى منزل وأسرة. 
وقال الوزير : إننا سعداء بأن الفتاة فى صعيد مصر أصبح لها نصيب كبير 
ال��وزارة، وكذلك فى فرص العمل التى يتم  ال��ذى تقدمه  فى التدريب املهنى 
الذى  التدريبى  البرنامج  املحافظة، خاصة فى  العمل فى  إتاحتها فى سوق 
مت تقدميه فى محافظة سوهاج من خالل مديرية القوى العاملة بالتعاون 
مع برنامج األغذية العاملى ومنتجع هيلتون األقصر والذى مت فيه التدريب 
امل��ت��درب��ني، م��ن أج��ل احل��ص��ول على ف��رص��ة عمل الئ��ق��ة فى  العملى للشباب 

الفنادق أو شركات القطاع اخلاص.
وأض����اف ال��وزي��ر أن���ه سيتم ف��ى ال��ف��ت��رات ال��ق��ادم��ة ت��وف��ي��ر ب��رام��ج تدريبية 
ري��ادة األعمال وكيفية عمل  أبناء محافظة األقصر على برامج  للشباب من 
مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم تعينهم على مطالب احلياة، وتساعد فى 

دفع االقتصاد القومى فى انطالقته نحو التنمية املستدامة الشاملة.
من جانبه قدم  محمد عبد القادر نائب املحافظ، الشكر والتقدير للوزير 
األي���ام حراكا  ه��ذه  املحافظة تشهد  أن  إل��ى  األق��ص��ر، مشيرا  ورئ��ي��س جامعة 
ورواجا كبيرا من جميع قيادات الدولة، فى إطار حرص الدولة على االهتمام 
باملواطن فى صعيد مصر وتوفير كافة السبل والتسهيالت فى كافة القطاعات، 
كما تشهد املحافظة طفرة فى قطاع الصحة والصناعة وتنشيط املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة واحلفاظ على احلضارة والتراث وعلى موعد مع افتتاح 
طريق الكباش فى الفترة القادمة مبا يجعلها من املحافظات واملدن العاملية 

التى نفتخر بها جميعا. 
وأضاف نائب املحافظ، أن القوى العاملة تقوم بدورها الرائد واملستمر  فى 
توفير فرص عمل للشباب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم لتتالئم مع كل فرص 
الكفاءة،  من  عالى  مستوى  على  املحافظة،  ألبناء  توفيرها  يتم  التى  العمل 
كما نحاول جميعا حتقيق رضا املواطن ووصوله للحياة الكرمية التى وجه 

الرئيس  السيسى بتوفيرها لكل املواطنني فى جميع أنحاء الدولة. 
واألقصر،  قنا  لعمال  املحلى  االحت��اد  رئيس  حامد  سيد  رح��ب  جانبه  من 
بالوزير ، ورئيس اجلامعة ونائب املحافظ، مشيرا إلى أن العمل النقابى كان 
غير منظم إلى أن صدر القانون 217 لسنة 2٠18 لتنظيم العمل النقابى  الذى 
له كثير من اإليجابيات على العمل النقابى فى جميع أنحاء اجلمهورية، كما 
مت إجراء  االنتخابات النقابية ومت اختيار أفضل العناصر النقابية  فيها، كما 

مت حتديث بيانات املنظمات النقابية ومتثيل الشباب بني أعضائها.
وأضاف ، أن الوزارة بذلت  كل اجلهد من أجل رعاية العمالة غير املنتظمة 
فى كل أماكن العمل اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، كما تقوم برعاية املصريني 
ال��ع��ام��ل��ني ف��ى اخل����ارج ب���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ى وح���ل مشكالتهم م��ع أص��ح��اب 
احل��ص��ول على عمل الئق  أج��ل  م��ن  أمامهم  الصعاب  كافة  وتذليل  األع��م��ال 

ومناسب.
ال��ف��ت��اح محمود رئ��ي��س ق��ط��اع��ات مصانع سكر أرم��ن��ت ،  ب���دوره رح��ب عبد 
بالوزير ورئيس اجلامعة ونائب املحافظ ، وأكد أن ندوات التوعية التى تقدمها 
مديرية القوى العاملة باألقصر للشركات والعاملني بها كان لها عظيم األثر 
فى مواجهة املخاطر فى بيئة العمل مبا ال يوقف منظومة اإلنتاج واحلفاظ 
ف��ى بيئة  وامل��ع��دات،  كما وف��رت كافة أساليب احلماية  واألم���ان  العامل  على 

العمل مبا يصب فى صالح املجتمع والدولة فى كافة األحوال.
وأكد أن شركة السكر ستظل من القالع الصناعية التى تنتج لنا العديد 
على  تعمل  كما  حياتهم،  فى  املواطنني  يحتاجها  التى  املهمة  املنتجات  من 
استخدام التقنيات التكنولوجية لالرتقاء مبستويات اإلنتاج ودفع االقتصاد 

القومي.
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واص�����ل  وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة محمد 
س��ع��ف��ان، ل��ل��ي��وم ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وال��ى ، 
امل��ي��دان��ي��ة ملحافظة األق��ص��ر فى  ج��والت��ه 
أطلقها  التى  كرمية«  »حياة  مبادرة  إط��ار 
ال��س��ي��س��ي، لتوفير  ال��رئ��ي��س ع��ب��دال��ف��ت��اح 
ف����رص ع��م��ل ل��ل��ش��ب��اب، والئ���ق���ة مل��ت��ح��دى 
اإلع����اق����ة، ول��ل��ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة األك��ث��ر 
العمالة غير  رعاية  ، فضالً عن  احتياًجا 
امل��ن��ت��ظ��م��ة ص��ح��ي��ًا واج��ت��م��اع��ي��ا، وت��ط��وي��ر 
وت��دري��ب  لتأهيل  املهنى  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز 
ال����ش����ب����اب م�����ن أج������ل ال���ت���ش���غ���ي���ل وري��������ادة 

األعمال.
وت���ف���ق���د »س���ع���ف���ان« ، م���رك���ز ال���ت���دري���ب 
القوى  التابع ملديرية  بالرضوانية  املهنى 
مساحة  على  امل��ق��ام  باملحافظة،  العاملة 
إل���ى صوبة  ب��اإلض��اف��ة  ٦٠٠٠ م��ت��ر م��رب��ع، 
زراع����ي����ة ل��ل��ن��ب��ات��ات ال��ط��ي��ب��ة وال��ع��ط��ري��ة، 
عبدة  امل��دي��ري��ة  مدير  م��ن  لشرح  واستمع 
هاشم خليفة، مشيرا إلى أن املركز يضم 
للتفصيل  ورشتان  تدريبية منها  ورشة   ٤
واحل���ي���اك���ة، وال��ت��ب��ري��د وال��ت��ك��ي��ي��ف، وي��ت��م 
ح��ال��ي��ا ت��ن��ف��ي��ذ دورت������ني ل��ل��ت��دري��ب ب��ه��م��ا، 
الزراعية وتضم  فضال عن دورة بالصوبة 
ك���ل واح�����دة 1٥ م��ت��درب��ا وم���ت���درب���ة، وج���ار 
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تأثيث ورشتان للحام، وإصالح السيارات، 
باإلضافة إلى تأثيث قاعات بالدور الثانى 
ب��امل��رك��ز ل��ل��غ��ات واحل���اس���ب اآلل�����ي، وذل���ك 
وزارة  امل��وج��ود وكيل  وأم���ال عبد  بحضور  
القوى العاملة للعالقات الدولية، وأمين 
املهني،  للتدريب  ال����وزارة  وك��ي��ل  قطامش 
وال��دك��ت��ور ه��ش��ام أب���و زي���د م��دي��ر مديرية 

القوى العاملة بسوهاج.
على  ال��ت��دري��ب  دورة  ال��وزي��ر  تفقد  كما 
وتركيب  وف��ك  احلديثة  ال��زراع��ة  أساليب 
الصوب الزراعية وزراعة النباتات الطبية 
وال��ع��ط��ري��ة، وامل��ح��اص��ي��ل امل���زروع���ة وت��أك��د 
أساليب رى  م��ن ج��ودت��ه��ا، ووج��ه بتطوير 

املحاصيل، وزراعة محاصيل أكثر.
ووجه الوزير خالل تفقده، بتخصيص 
م��ك��ان ف���ى امل���رك���ز ي��ت��م إع������داده وجت��ه��ي��زه 
ليكون مكانا لعمل دورة الفندقة الشاملة 
لشباب  وفتيات املحافظة، وتقسيم املكان 
وف����ق أق���س���ام امل��ط��ب��خ امل���ع���روف���ة وجت��ه��ي��زه 
امل��ع��دات واألج��ه��زة بالتعاون مع  ب��أح��دث 
ملعرفة  بسوهاج  العاملة  ال��ق��وى  مديرية 
جت��رب��ت��ه��ا ال��ن��اج��ح��ة ف���ى ه����ذا ال��ت��دري��ب 
للشباب  تدريبى  برنامج  أفضل  لتقدمي 

من اجلنسني. 
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تحقيق : نجوى لطفى 

يشهد شهر سبتمرب احتفاال بعيد قد يكون معظمنا ال يعرفه وهو االحتفال بعيد 
الفالح فمصر صاحبة الحضارة املمتدة الجذور منذ 7 آالف عام والتى يشهد العالم 

بعظمة تاريخها وعراقة حضارتها مصر العظيمة هذه صنيعة يد الفالح الذى حفر 
بأظافره ليسطر حضارتها العريقة ووهب من دمه وصحته الحياة لكل شرب فيها 

فالفالح املصرى هو صاحب الحضارة فمن املعروف أن الزراعة هى أول نشاط إنسانى 
أدى إىل استقرار األفراد وجعلهم يشكلون جماعات ثم قبائل وأخريا تشكلت الدولة 

وكانت مصر أقدم دولة فى التاريخ اإلنسانى وبفضل عرق الفالح امتدت جذور 
املصريني فى أعماق أرضها حتى اآلن حافظوا على حدود بالدهم فهى الدولة الوحيدة 

التى مازالت حدودها ثابتة على مر التاريخ ولهذا فتواصلت عصور نهضتها منذ آالف 
السنني وحتى اآلن كانت مصر سلة غذاء العالم فهى التى تمده بالقمح والحبوب 
وهذا ما يسجله ويسطره التاريخ على مر العصور واعتمدت مصر فى اقتصادها 

منذ عهود الفراعنة على الزراعة باعتبارها دولة زراعية من الطراز األول وساعدها 
على ذلك مرور نهر النيل بأرضها ومهارة مواطنيها فى الزرع والحصاد والفالح املصرى 

هو أقدم فالح على وجه البسيطة واستمرت نهضة مصر طلما كان فالحوها بخري 
ونشاطها الزراعى مثمر وما أن يرتاجع دور الفالح والزراعة يتدهور حال البالد 

فرتتفع األسعار وتعم الفوضى هكذا كان التاريخ يقول.

مصر الجديدة ترتدى الثـــــــــــــــــــوب األخضـر
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فى العصر احلديث وبعد اختراع الكهرباء ودخول النشاط 
الصناعى للعالم حاولت مصر أن تواصل كفاحها فى مسيرة 
ال��ت��ق��دم وت��ض��م ال��ن��ش��اط ال��ص��ن��اع��ى كتفا إل���ى ك��ت��ف النشاط 
وتآكلها  النيل  وادى  أراض���ى  محدودية  بسبب  ولكن  ال��زراع��ى 
إثر الزيادة السكانية الكثيفة جعل النشاط الزراعى فى مصر 
حاليا فى خطر وبحت أصوات العلماء واالقتصاديني بضرورة 
حتديث النظم الزراعية واستصالح أراضى جديدة وغيرها وما 
أراض��ى مصر الزراعية  بني يد اإلهمال وأصابع الفساد كادت 
أن تختفى ولكن بعد ثورة الشعب املصرى فى 2011 واستقرار 
األم����ور واس��ت��ت��ب األم���ن ف��ى ث���ورة ي��ون��ي��و 2013 وت��ول��ى السيد 
الرئيس عبدالفتاح السيسى أمور البالد ووجه باهتمام خاص 
إلى النشاط الزراعى ومساعدة الفالح للنهوض بالزراعة من 
ي��ده ال ميلك  جديد إميانا منه مببدأ أن من ال يأكل من زرع 

استقالل قراره .
دراسة بحثية ترصد التطوير

 ومن خالل دراسة قام بها مركز املعلومات الصوتية واملرئية 
ال��زراع��ة واستصالح األراض���ى رص��دت مبناسبة  ل���وزارة  التابع 
مرور ٧ سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى احلكم 
ملخصا ح��ول أه��م اإلجن����ازات وال��ط��ف��رات ال��ت��ى حتققت فى 
القطاع الزراعى ومجاالته املختلفة من إنتاج نباتى وحيوانى 
وداج���ن���ى وس��م��ك��ى ف��ض��ال ع���ن امل���ش���روع���ات ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ك��ب��رى 
وال��ع��م��الق��ة ال��ت��ى مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى م���دى ال��س��ن��وات السبع 
وال��ت��ى أس��ه��م��ت ف��ى حتقيق نهضة زراع���ي���ة ش��ام��ل��ة ف��ى مصر 
مب��ئ��ات امل��ل��ي��ارات وق��د ذك���رت ال��دراس��ة ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��روع��ات 
م��ش��روع استصالح فى  أض��خ��م  الدلتا اجل��دي��دة  إط���الق  منها 
التوسع األفقى  املنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه ومشروعات 
تستهدف أكثر من 2 مليون فدان كذلك إطالق مشروع تنمية 
الريف املصرى الستصالح وزراعة املليون ونصف املليون فدان 
وحتقيق االكتفاء الذاتى فى الدواجن واأللبان واألسماك و٧ 
 5.2 وتتجاوز  كورونا  تتحدى  أن مصر  كما  رئيسية  محاصيل 
مليون طن من الصادرات الزراعية واحتلت املركز األول عامليا 
فى تصدير املوالح والفراولة املجمدة ورصدت الدراسة كذلك 
األمن  فى  طفرة  وحتقيق  اإلنتاجية  ل��زي��ادة  ال��رأس��ى  التوسع 

الغذائى .
كبيرا ألنه  اهتماما  باملزارع  االهتمام  كان  أخ��رى  ومن جهه 
هو اليد التى تزرع وحتصد وهو العامل األساسى فى أى تنمية 
زراع��ي��ة حالية أو مستقبلية وف��ى إط��ار دع��م امل��زارع��ني قدمت 
ال��دول��ة 6 م��ل��ي��ارات جنيه س��ن��وي��ا إج��م��ال��ى مت��وي��ل املحاصيل 
الدولة عنها دعما  االستراتيجية بفائدة ميسرة 5% وتتحمل 
بواقع ٧ % مبا يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنويًا 
  ADP الزراعية  التنمية  برنامج  من  اإلق���راض  حجم  ووص��ل 
5,2 مليار جنيه لصالح 111 ألف مستفيد لتمويل األنشطة 

الزراعية واحليوانية .
الرقمى  والتحول  التكنولوجيا  دور  عن  ال��دول��ة  تغفل  ول��م 
ف��ى احل��ي��اة االق��ت��ص��ادي��ة بصفة ع��ام��ة وح��ي��اة امل����زارع امل��ص��رى 
ك��ارت الفالح الذكى فى  بصفة خاصة فقد أص��درت منظومة 
احلجر  خ��دم��ات  مبيكنة  ق��ام��ت  كما  اآلن  حتى  محافظة   23
ال���زراع���ى ورب����ط امل���وان���ئ امل��ص��ري��ة وخ���دم���ات امل��ع��ام��ل لتقدمي 
اخلدمات بشكل رقمى وتدريب 8000 مستخدم فى اجلمعيات 
ال���زراع���ي���ة ع��ل��ى اس���ت���خ���دام ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ى 
واستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعى فى حصر مساحات 

املحاصيل الزراعية .
نهضه زراعية شاملة

أن  ال��زراع��ي��ة  البحوث  أس��ت��اذ  دك��ت��ور أحمد عبداملجيد  ي��رى 
وأن  كبير  بشكل  ال��زراع��ة  كاهل  على  يعول  امل��ص��رى  االقتصاد 
االه��ت��م��ام ب��ال��زراع��ة خ��ط��وة أس��اس��ي��ة ف��ى ب��ن��اء اق��ت��ص��اد وطنى 
ت��ك��ون بقدرتها على حتسني  ال��دول��ة وق��وت��ه��ا  ق��وى وأن س��ي��ادة 
الزراعة والصناعة  التى تقوم على كاهل  حالتها االقتصادية 
ولذلك  جيدا  ذل��ك  تعلم  احلالية  السياسية  القيادة  وأن  معا 
اهتمت بالقطاع الزراعى اهتماما كبيرا ولعل أبرز املشروعات 
العامة للدولة هو  املوازنة  الدولة مكانة كبيرة فى  أولت  التى 
م��ش��روع زراع����ة امل��ل��ي��ون ون��ص��ف امل��ل��ي��ون ف���دان وه��وم��ش��روع من 
املاضية  السبع  السنوات  خ��الل  أقيمت  التى  امل��ش��روع��ات  أب��رز 
مصر  فى  استصالح  مشروع  أضخم  اجل��دي��دة  الدلتا  مشروع 
بتكلفة 250 مليار جنيه كذلك االهتمام مبشروعات للتوسع 
األفقى تستهدف أكثر من 2 مليون فدان كما أن الدولة اهتمت 
وأكثرها  املشروعات  أكبر  من  اعتبره  مبشروع  خاصا  اهتماما 
جدوى هو البرنامج القومى إلنتاج بذور اخلضر لتقليل فاتورة 
االستيراد وإعادة مصر مرة أخرى إلى ريادتها الزراعية كما أن 
االهتمام مبشروعات الصوب الزراعية ذات اإلنتاجية العالية 
والذى يوفر للمواطن املصرى كافة املحاصيل الزراعية طوال 
أيام السنة وبإسعار تكاد تكون ثابتة كذلك اعتقد أن االهتمام 
بالفالح املصرى من خالل إسقاط مديونياته لدى اجلمعيات 
لعودته  للفالح  محفز  أم��ر  ه��و  ال��زراع��ي��ة  وال��ب��ن��وك  التعاونية 
ال��دول��ة التى جرمت بشدة  ق���رارات  ل��أرض من جديد كما أن 
وش��ددت العقوبة على كل من يتعدى على األراض��ى الزراعية 
خاصة ما حدث من انفالت لأمر فى عام 2011 هو شىء كان 
وأرض  الزراعية  األرض  فتآكل  طويل  زم��ن  من  حدوثه  يجب 
املصرى  القومى  األم���ن  على  خ��ط��ورة  يشكل  ك��ان  النيل  وادى 

وكان استمراره ميثل جرمية كبرى فى حق البالد .
العالم ال يحترم إال القوى

وفى النهاية ترى دكتورة هند أبوالفضل أستاذ االقتصاد أن 
أى دولة نامية فى العصر احلالى الذى نعيشه إذا أرادت بجدية 
أن تلحق بركاب التقدم واحلضارة عليها أن تركز دعائم نهضتها 
أى  وجهان  فهما  والصناعة  الزراعة  ساعدى  على  االقتصادية 
حياة اقتصادية سليمة وقد حبا اهلل مصر أرض��ا خصبة ونيال 
السنني ومياه جوفية ال تنضب وقد  بأرضها منذ آالف  يجرى 
قام أجدادنا ببناء حضارتهم العظيمة من خالل الزراعة وعلى 
أكتاف الفالح املصرى قامت حضارة من أعرق حضارات العالم 
وأق��دم��ه��ا وأعمقها أث���را ف��ى ال��ت��اري��خ اإلن��س��ان��ى وم����ازال العالم 
يشهد ملصر حتى اآلن بعظمة حضارتها القدمية وما تقوم به 
وميكنة  وزراع��ت��ه��ا  الصحراء  بتعمير  االهتمام  م��ن  اآلن  مصر 
وحت��دي��ث ال���زراع���ة م��ن خ���الل م��ش��روع��ات تبطني ال��ت��رع وال���رى 
بالتنقيط وإقامة الصوب الزراعية واستخالص أقوى السالالت 
الزراعية وغيرها من املشروعات التى تهدف إلى تنمية الزراعة 
ومواكبتها هو أمر مشرف وقادر على إعادة دور مصر الريادى فى 
علينا  املختلف  االقتصادى  النشاط  وأوجه  والصناعة  الزراعة 
على  وصناعية  زراع��ي��ة  لنهضة  البناء  فطريق  قليال  نصبر  أن 
وشك أن تظهر معامله بوضوح ولنعلم جيدا أن العالم ال يحترم 
إال القوى ال��ذى يأكل من عمل يده ويحمى ح��دوده ويصنع ما 

يلبسه.
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محمد  حنفي،  عمرو  ال��ل��واء  األح��م��ر،  البحر  محافظ  استقبل 
سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان املحافظة، لليوم الثانى على 
، فى إطار مبادرة  امليدانية للمحافظات  التوالي، فى إطار جوالته 
لتوفير  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها  التى  كرمية«  »حياة 
 ، ف��رص عمل للشباب  ف��رص عمل الئقة ملتحدى اإلع��اق��ة، وتوفير 
واخلارجي،  الداخلى  العمل  لسوق  احلاكمة  املهن  على  وتدريبهم 
فضال عن حضور فعاليات مبادرة »مصر بكم أجمل«، ومبادرة »أعرف 
وأحمى نفسك«، وذلك بحضور سعيد عبد الراضى مدير مديرية 

القوى العاملة باملحافظة .
سعادته  ع��ن  معربا  ب��ال��وزي��ر  املحافظ  رح��ب  اللقاء  مستهل  ف��ى 
للعمالة  امل��دن اجلاذبة  البحر األحمر من  أن  الزيارة، مشيرا  بهذه 
فى مختلف املجاالت وخاصة مجال السياحة، نظرا لوجود العديد 

من الفنادق والقرى السياحية مبختلف مدنها.
امل��ح��اف��ظ ع��ل��ى تخصيص قطعة أرض  وف���ى ه���ذا اإلط����ار واف���ق 
ملديرية القوى العاملة باملحافظة إلقامة مركز تدريب مهنى عليها  
ال��ت��دري��ب  فى  راغ��ب��ى  الغردقة للتسهيل على  ك���ردون مدينة  داخ��ل 
الوصول للمركز فى سهولة ويسر، وبحيث  تسمح املساحة إلقامة 
ورش للتدريب على املهن احلاكمة لسوق العمل ومنها فى ورش فى 
 ، واحلياكة  والتفصيل  واللغات   ، اآلل��ى  واحل��اس��ب  الفندقة  مجال 

والسباكة والكهرباء  ، والنجارة وصيانة السيارات . 
وكرم  االستقبال  الوزير سعادته بحفاوة  أبدى  السياق  ذات  وفى 
إقامة  فى  األحمر  البحر  محافظة  مع  بالتعاون  مشيدا  الضيافة، 
وح�����دات متنقلة ل��ل��م��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة ل��ل��ش��ب��اب ت��ش��م��ل ع��رب��ات 
ل��ل��م��أك��والت وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ه��ن ال��ت��ى يتم حت��دي��ده��ا ب��ال��ت��ع��اون بني 
ال���وزارة املحافظة، وذل��ك ف��ى إط��ار ب��روت��وك��ول يتم توقيعه ف��ى هذا 

الصدد فى القريب العاجل .

سيارات متنقلة للشباب إلقامة مشروعات صغرية عليها
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واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان ، جوالته امليدانية ملحافظة البحر 
م��ب��ادرة »مصر  العاملة محمد سعفان، وص��ول  القوى  وزي��ر  أعلن  األح��م��ر، حيث 
برنامجها  ف��ى  الثانية  مرحلتها  ف��ى  األح��م��ر  البحر  محافظة  إل��ى  أج��م��ل«  بكم 
األول لتأهيل ذوى الهمم والعزمية، فى إطار »حياة كرمية« التى أطلقها الرئيس 
 ٤٠ وت��دري��ب  اإلع��اق��ة،  ملتحدى  الئ��ق��ة  عمل  ف��رص  لتوفير  السيسي،  عبدالفتاح 
متدرًبا من شباب اجلنسني للمشاركة فى سوق العمل، والتى تنفذها وزارة القوى 
العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، فى إطار بروتوكول 
كل  والتى تستهدف   ، املتوسطة  املشروعات  تنمية  بينهما، وجهاز  املوقع  التعاون 
أبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم على مستوى اجلمهورية وإحلاقهم بسوق العمل 

ومساعدتهم على تنفيذ املشروعات الصغيرة واملتوسطة التى يرغبون بها. 
وال��ع��زمي��ة مبختلف  الهمم  ل���ذوى  العاملة ٧٣ عقد عمل  ال��ق��وى  وزي���ر  وس��ل��م 
الشركات والفنادق السياحية باملحافظة، فضال عن قيام ١٧ من ذوى الهمم بعمل 

مشروعات صغيرة فيما بينهم. 
كما كرم الوزير ٨ منشآت ساهمت فى توفير فرص العمل لذوى االحتياجات 
ال��ص��ح��راء،  وردة  وف��ن��ادق   ، السياحية  امل��ن��ش��آت  إلدارة  كالسيك   : وه��ى  اخل��اص��ة 
داووبيتشن، بحضور  للسياحة، وتشجني برجر  واي��ز  وامل��اري��وت، وميركيور، وصن 
وع��دد من   ، بالبحر األحمر  العاملة  القوى  ال��راض��ى  مدير مديرية  سعيد عبد 

القيادات التنفيذية والشعبية، وأالريا سمير حارس عضو مجلس النواب. 
الراضى مدير  : سعيد عبد  املديرية وهم  املبادرة من  الوزير فريق عمل  وكرم 
املديرية ، وأبو زيد أحمد أبو زيد ، ومحمد سيد عبد النظير ، ومحمد عبد الفتاح 
، مدير  ال���دامي  عبد  وع��ب��ده  العمل،  ،مفتشى  املجيد  ، وسمير محمد عبد  أم��ني 

مكتب العمل بالغردقة.
ومت عرض فيديو للمحافظات التى مت تنفيذ املرحلة الثانية فى برنامجها  
من املبادرة وهى : دمياط، واملنوفية ، واإلسماعيلية ، وبورسعيد، حيث مت تدريب 

٤٠5 من ذوى الهمم ، وتعيني 266 من هذه الفئة .
الفئة إمياًنا  العاملة تولى اهتماًما خاًصا بهذه  القوى  وزارة  أن  الوزير  وأكد   
التدريبى  البرنامج   وت��ق��وم م��ن خ��الل  ك��ل مناحى احل��ي��اة،  ف��ى  الفعال  ب��دوره��م 
ال��ص��ل��ة، وحقوقهم  وال��ق��وان��ني ذات  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  ب��أح��ك��ام  ال��ه��م��م   لتوعية ذوى 
وواجباتهم، وأحكام السالمة والصحة املهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على 
وإدارة  إقامة  وكيفية  األع��م��ال،  ري��ادة  على  التدريب  عن  فضاًل  العمل،  صعوبات 
مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر حلسابهم اخلاص، وذلك ملدة 

أسبوع. 
وأشار الوزير إلى أن التدريب مجانى وال يتحمل املتدرب أية نفقات، ويحصل 
العاملة  القوى  وزير  التدريب موقعة من  اجتياز  التدريب على شهادة  نهاية  فى 
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بخامت الوزارة، ويتم توفير وجبتني بريك وغذاء للمتدرب، فضال عن بدل انتقال 
يومى للمتدرب يحصل عليهم فى آخر يوم البرنامج.    

واستمع الوزير إلى أفكار ١٧ من أصحاب املشروعات الصغيرة الذين تقدموا 
بأفكار جديدة تساعد على تطوير سوق العمل فى مختلف املجاالت، كما استمع 
إل��ى أف��ك��ار أص��ح��اب عقود العمل ليتحولوا إل��ى أص��ح��اب م��ش��روع��ات، فضال عن 

توفير فرص عمل ألصحاب الهمم الذى حضروا االحتفالية .
ووج���ه ال��وزي��ر م��دي��ر م��دي��ري��ة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ، ومنسقة »م��ص��ر ب��ك��م أج��م��ل« 
عن  فضال   ، ف���ورا  ب��دي��ل  الي��ج��اد  العمل  ل��ف��رص  ان��ق��ط��اع  ألى  الشهرية  باملتابعة 

متابعة استمارة )١(  تأمينات .
الهمم  ذوى  م��ن  أبنائنا  وأف��ك��ار  ملطالب  االستجابة  سرعة  على  ال��وزي��ر  وش��دد 
لتقدمي  واملتوسطة  الصغيرة  امل��ش��روع��ات  تنمية  جهاز  م��ع  بالتنسيق  والعزمية 
مع  التنسيق  وك��ذا  املشروعات،  ه��ذه  لتنفيذ  واإلداري���ة  املالية  التسهيالت  جميع 
اجلهات املعنية األخرى للمشاركة فى حتقيق حلم ريادة األعمال لذوى القدرات 

ودمجهم فى خطة التنمية املستدامة 2٠٣٠.
لكل  الكرمية  احل��ي��اة  تشمل  أن  السيسى  الرئيس  توجيهات  أن  ال��وزي��ر  وأك���د 
مواطن مصرى ، مشددا على أننا أمناء على املشاكل، ومطلوب منا كقوى عاملة 
أال نقصر فى أى ملف ، مشيرة إلى أننا سوف نعمل مع كافة ال��وزارات واجلهات 
املختص واجلمعيات األهلية لتوفير احلياة الكرمية لكل مواطن ، الفتا أنه سوف 
املحافظة  تخص  والعزمية   الهمم  ذوى  من  عرضت  التى  املشاكل  كافة  يعرض 
ببيان تفصيلى بكل حالة على حدة  على محافظ البحر األحمر ، قائال : أدعو 
أننا متواجدين  ال��ن��اس«، مؤكدا  أن ننجح فى قضاء حوائج  يعيننا على  لنا اهلل 
ال  أن  على  مشددا  مواطن«،  لكل  أفضل  »حياة  السيسى  الرئيس  مبادرة  لتنفيذ 

أحد مين أحد ، ألن مصر هى التى تعطى ألبنائها.
ومن جانبه نقل سعد عبد الراضى مدير املديرية رسالة من احد شباب ذوى 
عليه  مطلقا  العاملة  القوى  لوزير  والتقدير  الشكر  كل  يكن  انه  مفادها  الهمم 
وزير البشائر ، ملا ملسه من خالل زيارات الوزير السابقة للمحافظة محمال ببشائر 
بالتأكيد  احلالية  ال��زي��ارة  وأن   ، املنتظمة  غير  والعمالة  الصيادين  لفئة  اخلير 
حتمل بشائر اخلير لذوى الهمم من خالل توفير عمل مناسبة لهم وتدريبهم على 
ريادة األعمال وعمل مشروعات بالتعاون مع جهاز تنمية املشروعات باملحافظة .

وأشارت عطيات أبو زيد منسقة املبادرة إلى  أنه مت  إجراء املقابالت الشخصية 
تقدم  حيث  باملحافظة،  األعمال  وري��ادة  والعمل  التدريب  فى  الراغبني  واختيار 
٩٠ شابًا وفتاة للمشاركة فى البرنامج التدريبى ومت توفير عدد ٧٣ فرصة عمل 

مختلفة ١٧ من الراغبني فى إقامة مشروعات .
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امليدانية  ج��والت��ه  العاملة،  ال��ق��وى  وزي���ر  سعفان،  محمد  واص���ل 
مبحافظة البحر األحمر، حيث يأتى هذا فى إطار مبادرة الرئيس 
عبدالفتاح السيسى »حياة أفضل«، والتى تستهدف الوصول للفئات 
العاملة لتطوير  ال��ق��وى  وزارة  وف��ى ض��وء ج��ه��ود  اح��ت��ي��اج��ًا،  األك��ث��ر 
باحتياجات  وربط مخرجاته  لها  التابعة  املهنى  التدريب  منظومة 
سوق العمل للمساهمة فى خطط الدولة خلفض معدالت البطالة.

ودشن وزير القوى العاملة يرافقة محافظ البحر األحمر اللواء 
داخ���ل حديقة األس��رة  زي��ت��ون  مثمرة  ، ١5٠٠ ش��ج��رة  ع��م��رو حنفى 
ضمن مبادرة »هنجملها«، والتى انطلقت على مستوى اجلمهورية، 
العاملة  القوى  ال��راض��ى  مدير مديرية  وذل��ك بحضور سعيد عبد 

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

اخلضراء.
وأك�����د ال���وزي���ر ض�����رورة امل���س���اع���دة ف���ى ت��ش��ج��ي��ع م���ب���ادرة »احت��ض��ر 
احلكومة  جهود  مع  اتساًقا  وذل��ك  للمستقبل«،  احتضر  لألخضر.. 
امل��ب��ادرة تستهدف  أن  إل��ى  االقتصاد األخضر، مشيرا  للتحول نحو 
ف��ى احل��ف��اظ على  امل��ش��ارك��ة  امل��واط��ن على  السلوكيات وح��ث  تغيير 
حقوق  على  حفاًظا  استدامتها  لضمان  الطبيعية  وامل���وارد  البيئة 

األجيال القادمة.
وفى نفس السياق ، أعرب محافظ البحر األحمر أنه كان يأمل 
أن تكون محافظته هى األولى فى املبادرة بدال من املحافظة رقم  ١٨ 
، مؤكدا أن املرحلة القادمة سوف تكون املحافظة هى األولى بعد أن 

يتم زيادة التشجير 
إلى ١5٠٠ شجرة أخرى لتصل إلى ٣٠٠٠ شجرة.

ومن ناحيته، أشار محمد قبطان، منسق عام مبادرة »هنجملها«، 
إل��ى أن امل��ب��ادرة ت��ه��دف إل��ى زراع���ة األش��ج��ار امل��ث��م��رة ف��ى املحافظات 
وال���ق���رى واجل��ام��ع��ات امل��ص��ري��ة وال���ش���وارع ال��رئ��ي��س��ي��ة ون��ش��ر ال��وع��ى 
بضرورة  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  لتوجيهات  تنفيذا  البيئي، 

تفعيل املشاركة املجتمعية الهادفة.
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اختتمت محطة ج��دي��دة م��ن م��ح��ط��ات م��ب��ادرة »اع����رف واح��م��ى 
ن��ف��س��ك«  حت��ت ع��ن��وان : »ال��ع��م��ل األم����ن ف��ى ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا » 
مبديرية القوى العاملة بالبحر األحمر، حتت رعاية محمد سعفان 
وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة، ل��ت��وع��ي��ة امل��ن��ش��آت ال��س��ي��اح��ي��ة ع��ل��ى مستوى 

املحافظة بالسالمة والصحة املهنية، بهدف نشر ثقافة السالمة
وقال »سعفان« : إن املبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة 
مع  والتعامل  مواجهتها  وكيفية  عليها  السيطرة  وكيفية  العمل، 
بالسالمة  وال��ق��رارات اخلاصة  القوانني  ال��ط��وارئ، فضال عن  خطة 
بيئة  إل��ى  ال��وص��ول  ف��ى  املعنية  األط���راف  ك��ل  ودور  املهنية،  والصحة 

عمل آمنة.
ونوه الوزير فى كلمته إلى »أننا ال ميكن أن ننسى أو نتناسى الدور 
الذى تلعبه السالمة والصحة املهنية فى تقليل احلوادث واإلصابات 
فلذلك  القومي،  الناجت  على  لها  املباشر  والتأثر  اإلنتاجية  وزي��ادة 
الوعى بكل مكان من أجل  أج��ل نشر  املسئولية من  كلنا شركاء فى 
العالية، والتى  م��ع��دالت اإلص��اب��ة واحل���وادث ذات اخل��ط��ورة  خفض 

يتولد عنها أخطار جسيمة«. 
ال����وزارة تعمل ج��اه��دة على  ال��ق��وى العاملة، على أن  وش��دد وزي��ر 
نشر هذه الثقافة املهمة بني أوساط املجتمع، كى تتحول إلى سلوك 
ح��ي��ات��ى وواق����ع م��ع��اش ل��ك��ل ف���رد ف��ى بيته وب��ي��ئ��ة ع��م��ل��ه، ب��اع��ت��ب��ار أن 
السالمة والصحة املهنية ليست مجرد جتهيزات ومعدات وااللتزام 

بتعليمات، بل هى سلوٌك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.
الكافى  القدر  وأض��اف سعفان، نسعى كى يكون لدى كل مواطن 
املهنية فى احلفاظ على  ال��الزم بأهمية السالمة والصحة  والوعى 
على  احل��ف��اظ  ف��ى  يتمثل  فاهتمامنا  وامل�����ادى،  ال��ب��ش��رى  امل���ال  رأس 
اإلنسان والبنيان، باعتبارهما ُقطبى العملية اإلنتاجية، الفًتا إلى 
أن الشعب أقوى مدافع عنها، باعتباره السد املنيع واحلصن احلصني 

للدولة، خاصة أن احلفاظ على الوطن هو مسؤولية اجلميع.
وأكد الوزير، أن املبادرات الرئاسية والتى مت اطالقها وعلى رأسها 
م��ب��ادرة »ح��ي��اة ك��رمي��ة«، امل��ش��روع األول على مستوى ال��ع��ال��م، وجهت 
الوزارات والهيئات كافة بتوفير »حياة كرمية« للمواطن كل فى مجال 
عمله، مشيرا إلى أنه من الفئات األولى بالرعاية فئة العمالة غير 
املنتظمة والتى مت عمل وثيقة التأمني على احلياة لهم وإطالقها 
ل��رع��اي��ة ال��ع��م��ال��ة وال��ص��ي��ادي��ن ، م��ش��ددا ع��ل��ى أه��م��ي��ة احل���رص على 
قدر  أقصى  لتوفير  املحددة لذلك  األوق��ات  باستمرار فى  جتديدها 

من احلماية والرعاية لهم ولذويهم.
كما وجه الوزير، باالهتمام باملواطن والعامل املصري، ورفع شأنه 
سواء  والصحية،  واالجتماعية  املهنية  النواحى  كافة  من  ومستواه، 
م��ب��ادرات ج��دي��دة توفر  واس��ت��ح��داث  أو مدنها،  املحافظات  ق��رى  ف��ى 
مزيد من الرعاية له، مؤكدا أن هذا ما نراه على أرض الواقع حاليا 
م��ش��روع��ات مياه ش��رب وص��رف  م��ن  كانت مهمشة  التى  املناطق  ف��ى 
صحي، وكهرباء، وطرق، ومدارس، مبا يعيد احلق للمواطن املصرى 
راه��ن��ت عليه وعلى  ال���ذى لطاملا  العامل  ذل��ك  ك��رمي��ة،  ليحيا ح��ي��اة 
قدراته وإمكانياته التى حتدث الفارق فى أى مكان عمل وتواجد فيه، 
واملهتم دائما برفع اسم ورأيك مصر عالية خفاقة ويكتب اسمها فى 

قوائم املجد والتقدم. 
، إن اجلمهورية اجلديدة هى طموح وعمل، وتغيير  الوزير  وقال 
ق��درت��ه على حتقيق  ف��ى فكر الشباب على العمل واالج��ت��ه��اد، ورف��ع 
أحالمه، مشيرا إلى أن احللم الذى لطاملا حلمنا به أصبح حقيقة، 
ومت توفير  مزيد من فرص العمل للشباب فى املشروعات القومية 
فى مختلف املهن، والعمل على إزالة العقبات أمامه وحل املشكالت 

على قدر املستطاع لتحقيق حلمهم وحلم بلدهم مصر. 
املديرية،  الراضى مدير  املديرية سعيد عبد  الندوة مدير  حضر 
ب��وزارة  املهنية  والصحة  السالمة  أدارة  ع��ام  مدير  منتصر  ومحمد 
القوى العاملة، ومحمد مدكور باحث بإدارة السالمة بالوزارة، فضال 
عن عدد من مفتشى السالمة والصحة املهنية ، ومسؤولى السالمة 

بفنادق الغردقة.

السالمة والصحة المهنية ليســــــــــــــــــــــــــت تجهيزات بل سلوك
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تحقيق : عادل عيد 

يبدو أن املوسم السياحى ينتظر انطالقة قوية هذا العام وذلك تزامنا مع عودة رحالت الطريان الروسى للمنتجعات 
املصرية من جديد بعد إنقطاع ملدة ٦ سنوات، منذ سقوط طائرة روسية على شبه جزيرة سيناء فى عام ٢٠١٥ كانت 

تحمل أكثر من مائتى سائح.
وأبدى عدد كبري من الخرباء واملتخصصني فى الشأن السياحى تفائال كبريًا مع عودة الروس املقاصد السياحية 

املصرية خالل الشهر املاضي، مؤكدين على ضرورة إستغالل هذه الفرصة من أجل تحقيق مكاسب لالقتصاد 
القومى وتعويض جزء من الخسائر التى تكبدها أهم القطاعات االقتصادية خالل الفرتة املاضية.

»العمل« التقت بعدد من العاملني واملسئولني بالقطاع السياحى ملعرفة أهم استعدادات الدولة إلستقبال الزائرين 
من روسيا الذين يمثلون النسبه األكرب من الوافدين لزيارة املعالم السياحية املصرية ومدى تأثريها على القطاع من 

خالل السطور التالية :

بعد عودة الرحالت الروسية 
للمنتجعات املصرية
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فى البدايه يقول نبيل األمير وكيل وزارة السياحة، عودة السياحة 
الروسية ملصر من جديد تعد بادرة امل للكثير من العاملني بالقطاع، 
وتعطيهم دفعة قوية من أجل النهوض باخلدمات الالزمة إلستقبال 
وتشغيل  اجل��دي��دة  املشاريع  إقامة  فى  التوسع  إل��ى  باإلضافة  ال���زوار، 

العديد من الشباب.
 وأضاف األمير، عودة تشغيل رحالتها للمنتجعات املصرية جاءت 
نتيجة اجلهود التى بذلتها القيادة السياسية خالل السنوات املاضية 
فى ه��ذا امللف، مشيرا ال��ى أن ع��ودة ه��ذه ال��رح��الت أخ��ذت الكثير من 
السياحى  بالشأن  واملعنيني  احلكومية  اجلهات  كافة  قبل  من  اجلهد 

حتى مت تكليل هذه اجلهود بالنجاح.
وأش����ار وك��ي��ل وزارة ال��س��ي��اح��ة واآلث�����ار، إل���ى أن »ال��س��ي��اح  ال����روس لم 
ي��ت��وق��ف��وا ع���ن ال���ذه���اب مل��ص��ر خ���الل ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة، ول��ك��ن��ه��م ك��ان��وا 
إلى  أم��واال إضافية عن طريق السفر لدول أخرى للوصول  يتكبدون 
هنا، وهو أمر كان قاسى ج ا على العديد منهم، لذلك فالقرار تاريخي، 
فى  السياحية  املنظومة  على  للغاية  كبير  إيجابى  تأثير  له  وسيكون 

مصر خالل الفترة املقبلة.
 وقالت ملياء كامل مساعدة وزير السياحة واآلث��ار للترويج، ينتظر 
العاملون فى القطاع السياحى املصرى خالل األيام املقبلة جنى ثمار 
قرار الرئيس الروسى فالدميير بوتن، برفع احلظر املفروض منذ عام 
2015 على تسيير الرحالت اجلوية إلى منتجعات مصر، مشيرة إلى أن 

املوسم السياحى القادم سيشهد انطالقة قوية 
وأوضحت مساعد وزير السياحة واآلث��ار، أنه مبجرد قدوم الرحلة 
٦ س��ن��وات مبثابة فرح  دام��ت  ال��غ��ردق��ة بعد فترة توقف  األول���ى ملدينة 
أنه  مضيفة  لعملهم،  منهم  الكثير  وع��ودة  بالقطاع  العاملني  جلميع 
مت إلزام العديد من املنشآت بتطبيق اإلج��راءات االحترازية اخلاصة 

مبكافحة فيروس كورونا.
واستطردت ملاء كامل : قائلة يشكل استئناف الرحالت الروسية إلى 

الغردقة وشرم الشيخ دفعة كبيرة آلفاق 
االن���ت���ع���اش ال��س��ي��اح��ة ف���ى م���ص���ر، وال��ت��ى 
على  ك��ورون��ا،  جائحة  تداعيات  من  تضررت 
أن عودة  العالم، مضيفة  غ��رار مختلف بلدان 
رحالت الطيران الروسية تعد مؤشرا قويا يدعو 
دول  مختلف  من  السياحى  التدفق  بعودة  للتفاؤل 

العالم إلى مصر.
الغرف  الوصيف، رئيس احت��اد   وم��ن جانبه يقول أحمد 
ال��س��ي��اح��ي��ة امل���ص���ري���ة، إن امل����ط����ارات امل��ص��ري��ة أث��ب��ت��ت ج��اه��زي��ت��ه��ا 
الستقبال الرحالت القادمة من موسكو ومن مختلف دول العالم، بعد 
ملكافحة  بصرامة  االحترازية  القواعد  وتطبيق  األمنية  االستعدادات 

فيروس كورونا
ك��ان ينتظره القطاع السياحى  ق��رار ع��ودة  إل��ى أن   ون��وه الوصيف، 
ب��ال��ك��ام��ل م��ن��ذ ف��ت��رة ط��وي��ل��ة خ��اص��ة ف��ى ظ��ل ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة بني 
وشواطئها  مصر  ل��زي��ارة  ال��روس��ى  الشعب  ح��ب  إل��ى  إض��اف��ة  البلدين، 
اخلالبة، والذين كان لهم دور كبير فى منو و اذده��ار شواطئ الغردقة 

وشرم فى العشرين سنة املاضية.
احلساب  تعزز  الروسية  السياحة  ع��ودة  أن  الوصيف،  أحمد  وأك��د   
اجل������ارى ب��ن��ح��و 3 م���ل���ي���ارات دوالر س��ن��وي��ا، ومت���ن���ح آف�����اق من���و ال��ن��اجت 
كبير  بشكل  االقتصاد  العتماد  نظرا  جيدة،  دفعة  اإلجمالى  املحلى 
فى  وظائف  سبع  كل  من  واح��دة  متثل  والتى  السياحة،  صناعة  على 
االقتصاد املصري، كما أنها تعزز النظرة املستقبلية للموارد اخلارجية 

بفضل العوائد املتوقعة.
والطيران  السياحة  وكيل جلنة  ق��رار   النائب عمرو حسني  وي��رى   
املدنى مبجلس النواب املصري، إن عودة الطيران الروسى للمنتجعات 
مب��ث��اب��ة ع���ودة ال����روح للجسد، م��ؤك��دا ع��ل��ى أن ق���رار ال��رئ��ي��س ال��روس��ى 
بعض  متأخرا  ج��اء  لكنه  للغاية  ايجابيا  ق���رارًا  ك��ان  بوتني  فالدميير 
السياسية خالل  القيادة  وق��ام��ت  وأم���ان،  أم��ن  بلد  ال��ش��يء، ألن مصر 
الفترة املاضية بتقدمي كل إجراءات السالمة جلميع املتواجدين على 

أراضيها«.
م��ردود  له  »ال��ق��رار  أن  ال��ن��واب،  السياحة مبجلس  وتابع وكيل جلنة 
إيجابى مهم على السياحة املصرية، التى متثل وجهة سياحية فريدة 
ملختلف دول العالم، بجانب ما تقوم به من سيطرة قوية على تفشى 

فيروس كورونا، والعمل وفق إجراءات احترازية مشددة«.
قائال:  عهدها،  لسابق  السياحة  ع��ودة  فى  املصرية  املساعى  وثّمن 
»جهد ممتاز قام به اجلميع بداية من القيادة السياسية، كمان أن وزارة 
السياحة عملت بجهد وافر، ونسقت أيضا مع جميع الوفود القادمة 

التى سنراها خالل األيام املقبلة«.
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األمري:
 بادرة أمل للعاملني وأصحاب املنشآت 

بالقطاع السياحي
ملياء كامل : 

قرار العودة جاءت نتيجة 
جهود القيادة السياسية

أحمد الوصيف :
 املطارات املصرية 

أثبتت جاهزيتها 
الستقبال الرحالت 

القادمة اليها
عمرو حسني :

  قرار إيجابى لكنه جاء 
متأخرا
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افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أعمال  الدورة الرابعة 
التى  العرب  العمال  لنقابات  الدولى  لالحتاد  العام  للمؤمتر  عشر 
تعقد بالغردقة، بحضور رؤساء وأعضاء االحتادات العمالية العربية 
إدارة  واملهنية وممثلى املنظمات العربية والعاملية، وأعضاء مجلس 

االحتاد العام  لنقابات عمال مصر، والنقابات العمالية .
وينتخب  امل��ؤمت��ر ق��ي��ادة ج��دي��دة ت��ق��ود اإلحت���اد ال��دول��ى لنقابات 
ال��ع��م��ال ال��ع��رب خ���الل اخل��م��س س��ن��وات املقبلة تتمثل ف��ى »رئ��ي��س��ًا 
العام  لألمني  ومساعدين  ونائبًا  ع��ام��ًا،  وأمينًا  امل��رك��زي،  للمجلس 
»، كما يناقش املؤمتر مجموعة من امللفات والقضايا  ،وأمانة عامة 
 ، والتشغيل  البطالة  خ��اص��ة   ، وال��ع��م��ال  العمل  ع��ال��م  تخص  ال��ت��ى 
األراض��ى  فى  العرب  العمال  على  اإلسرائيلى  االحتالل  وتداعيات 
ودور   ، ال��ع��رب  العمال  على  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ،وأث���ار  املحتلة  العربية 
النقابات العمالية خالل املرحلة املقبلة ملواجهة كافة التحديات،ال 
وسالمة  الوطن  وتهدد  املشروعة،  العمال  حقوق  متس  التى  سيما 

أراضيه .
حضر االفتتاح فايز املطيرى مدير عام منظمة العمل العربية ، 
وغسان غصن األمني العام لالحتاد الدولى للعمال العرب، ومحمد 
أبو زيد ممثل منظمة الوحدة النقابية األفريقية، واندا انستانسكى 
، وحنا فيرفا ممثل  احت��اد نقابات  ممثل االحت��اد العاملى للنقابات 

بيالروسيا.
فى مستهل كلمته رحب وزير القوى العاملة باحلضور على أرض 
مصر  فى  طيبا  وقتا  وقضاء  اإلق��ام��ة  طيب  متمنيا  مص��ر،  الكنانة 
أرض أقدم احلضارات التى قامت على سواعد أبنائها،  حيث يرجع 
الفضل األكبر فى استمرار وازدهار هذه احلضارة القدمية إلى إميان 

املصرى القدمي بقيمة العمل، وتقديسه لإلنتاج. 
وقال : يشرفنى دائما أن أكون اليوم بني هذه الكوكبة من القيادات 
فقط  ليس  العربى  املستوى  على  ال��ع��رب  للعمال  املمثلة  النقابية 
العام لنقابات  أب��ن��اء  االحت��اد  ، ولكن كأحد  العاملة  ك��وزي��رًا للقوى 
ب��دأت عملى  ال��ذى قضيت فيه س��ن��وات ع��دي��دة منذ أن  عمال مصر 
بانتمائى  دوم��ا  وأش��رف   ، عامًا  الثالثني  عن  يزيد  ما  منذ  النقابى 
إليه ، وأعلم جيدا حجم التحديات التى يواجهها ، وحجم اجلهد 
الذى يبذله زمالئى النقابيني  من أجل  مصلحة العمال واملحافظة 

على حقوقهم.
وأكد سعفان أن العمال العرب يشكلون 90% من الشعوب العربية ، 
لذا فإننا عندما نخاطب املنظمات النقابية العمالية فإننا نخاطب 
شعوب العالم العربى كلها، وندعوهم إلى التكاتف وحتقيق الوحدة 
العربى  الكيان  الستعادة  إليها  شديدة  بحاجة  نحن  التى  العربية 
بكل ق��وت��ه، راف��ع��ني شعار االحت���اد »قوتنا ف��ى وح��دت��ن��ا« ف��ى مواجهة 

التفكك والتعددية العشوائية .
أمانيه أن يحقق ه��ذا االحت��اد  العاملة ع��ن  ال��ق��وى  وزي���ر  وأع���رب 
ال���دول���ى ف��ى دورت����ه اجل���دي���دة ح��ي��اة أف��ض��ل ل��ل��ع��م��ال ورف����ع مستوى 
م��ع��ي��ش��ت��ه��م، وض���م���ان ح���ق ال��ع��م��ل وت���وف���ي���ر ال���ض���م���ان االج��ت��م��اع��ى 
والصحى لهم، فضال عن توحيد التشريعات العمالية التى تخص 

العمال العرب على املستوى العربي.
وقال الوزير : لعل جمعنا اليوم بعاصمة البحر األحمر - الغردقة  
العمالية  النقابية  باحلركة  املصرية  احلكومة  اهتمام  على  تأكيدًا 
عموما، والنقابية على املستوى العربى  على وجه اخلصوص، وذلك  
إميانا بدورها الفعال  ورغبتها فى تقدمي الدعم واملساندة للنقابيني 

وزير القوى العاملة يدعو إىل التكاتف وتحقيق الوحدة العربية الستعادة الكيان العربى بكل قوته
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العمالية ومصلحة  القضايا  أج��ل  م��ن  اجل��ه��د  ك��ل  ي��ب��ذل��ون  ال��ذي��ن 
العمال، حيث ميثل العامل الثروة القومية احلقيقية للبلدان، وال 
على  ينعكس  العمل  فى  واالستقرار  باألمن  العامل  شعور  أن  شك 

زيادة اإلنتاج كما ونوعا .
ووزارة  ع��ام  بشكل  املصرية  احلكومة  اهتمام  أوك��د  أن  أح��ب  وهنا 
القوى العاملة بشكل خاص  بالعامل واحلفاظ على حقوقه وتوفير 
بيئة عمل آمنة له ، لذا فقد استطعنا  من خالل مشروع قانون العمل 
اجلديد الذى مت وضعه بتوافق بني أطراف العمل الثالثة »احلكومة 
وأصحاب األعمال والعمال » ضمان حقوق العامل وحتقيق عالقة 
العملية اإلن��ت��اج��ي��ة، كما نعمل بكل ج��د على  ب��ني ط��رف��ى  م��ت��وازن��ة 
املنشآت  ك��اف��ة  على  املهنية  وال��ص��ح��ة  ال��س��الم��ة  اش��ت��راط��ات  تطبيق 
أعطت  والتى  والدولية  العربية  العمل  أقرته معايير  ما  اتساقا مع 
احلق للعامل فى العمل فى ظروف عمل آمنة وبيئة عمل خالية من 
حوادث أو أمراض العمل التى تهدد حياته وصحته ومصدر دخله . 

كما أكد مما أن الدولة املصرية جنحت فى حتقيق توازن كبير بني 

احلفاظ على صحة املواطن واستمرار عجلة االقتصاد مع األخذ فى 
االعتبار التدابير واإلجراءات االحترازية للتخفيف من حدة انتشار 
جائحة فيروس كورونا املستجد، واتخذت احلكومة بتوجيهات من 
السيسى عددا  الفتاح  الرئيس عبد  فى  املتمثلة  السياسية  القيادة 
م���ن اإلج�������راءات االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة للتخفيف م���ن ح��دة 
ت��داع��ي��ات ال��ف��ي��روس،  م��ن خ���الل م��س��ان��دة ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
ال��دول��ة  األزم����ة، وتكفلت  ب��ه��ذه  ت��أث��را  األك��ث��ر  وال��ف��ئ��ات االجتماعية 
املستهدفة  اإلج�����راءات  ح��زم��ة  لتمويل  ك��اف��ي��ة  م��ال��ي��ة  مبخصصات 
بتنفيذ اخلطة الشاملة ملواجهة اجلائحة للعمل على تخطى تلك 

األزمة ومعاجلة آثارها السلبية.
ف��ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��م��ل وال���ع���م���ال، وت��ن��ف��ي��ذًا 
لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف األعباء على قطاع السياحة 
قام صندوق إعانات الطوارئ للعمال املنشئ  ب��وزارة القوى العاملة 
ب���ص���رف  أج����ور ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��س��ي��اح��ة ب��ج��ان��ب ق��ط��اع��ات أخ����رى من 
املتضررة باجلائحة حتى اآلن  بلغت ما يزيد عن مليار جنيه ، وفى 

  مصر الدول 
الوحيدة على 

مستوى العالم التى 
قدمت

 دعما  6 مليارات 
جنيه للعمالة غري 

املنتظمة
 الدولة املصرية 
نجحت فى تحقيق 

توازن كبري بني 
الحفاظ على صحة 

املواطن واستمرار 
عجلة االقتصاد فى 
ظل انتشار كورونا
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إطار هذا التوجيهات لرعاية الفئات األولى بالرعاية  مت صرف أكثر  
من 6 مليارات جنيه على 6 دفعات للعمالة غير املنتظمة بواقع 500 
جنيه فى كل دفعة ، وتعتبر مصر الوحيدة على مستوى العالم التى 

قامت مبثل هذا الدعم للعمالة املتضررة من جائحة كورونا.
ال��وب��اء وعبور  ه��ذا  والتغلب على  النجاح  أس��ب��اب  أه��م  إن   : وق���ال 
، بإحياء  ال��ش��ع��وب بجميع فئاتهم  إي��ق��اظ وع��ى  ب��س��الم ه��ى  األزم���ة 
مفهوم املسؤولية املشتركة بني اجلميع بال استثناء، كما قال النبى 
صلى اهلل عليه وسلم : »ُكلُكْم راٍع، وُكلُكْم مْسُئوٌل عْن رِعيِتِه، اإِلماُم 
راٍع ومْسُئوٌل عْن رِعيِتِه، والرُجُل راٍع ِفى أْهِلِه وُهو مْسُئوٌل عْن رِعيِتِه«

وأش����ار إل���ى أن���ه ه��ن��ا ل��س��ت ب��ح��اج��ة إل���ى ال��ت��ذك��ي��ر ب��أه��م��ي��ة العمل 
والتنمية  اإلن��ت��اج  عملية  عصب  باعتبارهم  جميعا،  لنا  وال��ع��م��ال 
الرئيسى لعجلة االقتصاد، والتى تتأسس عليه  البشرية، واملحرك 
عملية منو املجتمعات والدول، خاصة فى هذا التوقيت احلرج، الذى 
أظهر بالواقع العملى مقدار تلك األهمية، فنحن جميعا فى وطن 
واح��د واخلطأ من بعضنا مهما كان ص��ادرا عن حسن نية قد تكون 
الفترة  خ��الل  الغاليه  العربية  أمتنا  على  وخيمة  كارثية  نتيجته 

القادمة.
وأح���ب أن أؤك���د ت��أي��ي��دن��ا ودع��م��ن��ا ال��ك��ام��ل لقضية ال��ع��رب األول���ى 
واملحورية، أال وهى القضية الفلسطينية ، وإدانة املمارسات التى يقوم 
عامة  بصفة  الفلسطينى   الشعب  ضد  اإلسرائيلي،  االح��ت��الل  بها 
للقضية  ومساندتها   ، خاصة  بصفة  الفلسطينيني  العمال  وض��د 
الدولية حتى  املحافل  الفلسطينى فى كافة  الفلسطينية وللشعب 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس العربية.  وأحب 
أن أؤكد على عدة نقاط مهمة وهى : إن القضية الفلسطينية تأتى 
فى صدارة اهتمامات  مصر »حكومة وأصحاب أعمال وعمال » ، وإن 
ع��ادل وش��ام��ل يضمن  إل��ى ح��ل  ثابتا للوصول  موقف مصر سيظل 
املرجعيات  وفق  املستقلة  دولته  وإقامة  الفلسطينى  الشعب  حقوق 
الدولية، ونؤكد على دعم مصر الكامل جلهود الشعب الفلسطينى 
للحصول على كافة حقوقه املشروعة ورفضها ألية إجراءات أحادية 

ترمى لتكريس واقع االحتالل على األرض.
ق��ب��ل اخ��ت��ت��م كلمتى أود أن أن��ت��ه��ز ه���ذه ال��ف��رص��ة ألؤك���د ع��ل��ى أن��ه 
اإلره��اب  ظاهرة  ملواجهة  جميعا  نتكاتف  أن  وعاجال  ملحا  ب��ات  قد 
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األس��ود الذى ال يعرف احل��دود وليس له وطن وال دين  فهو ال يشكل 
خطرا على أمه بذاتها وإمنا يهدد اإلنسانية بأسرها ويحاول العبث 
مبقدرات الشعوب وارهابها والنيل من أمنها واستقرارها، فال يقتصر 
دور احلركات النقابية على االهتمام بالعامل وقضاياه فحسب وإمنا 
البد أن ميتد إلى التحفيز على العمل وزيادة اإلنتاج باعتباره الدرع 
األق����وى مل��ح��ارب��ة ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف ال���ذى يسعى أه���ل ال��ش��ر ل��زرع��ه فى 

أوساط العمل.
هذا   تنظيم  على  للقائمني  الشكر  ال��وزي��ر  ق��دم  كلمته  خ��ت��ام  وف��ى 
املشرفة،  بالصورة  خلروجه  املبذول  واجلهد  العربي،  النقابى  احلشد 
متمنيا أن تثمر مناقشات الدورة الرابعة عشر إلى بلورة رؤية نقابية 
عمالية عربية ميكن من خاللها وضع استراتيجية تعمل على حتقيق 
مستقبل عمل أفضل للعمال العرب ، وعودة االحتاد الدولى للعمال 
نتطلع  لوضع سيناريوهات ميكن من  كما   ، إل��ى سابق عهده  العرب 

خاللها التعامل مع أى أزمات مستقبلية قد يتعرض لها.
وفى نفس السياق أكد جبالى املراغى رئيس املؤمتر ورئيس االحتاد 
العام لنقابات عمال مصر  أن الساحة النقابية العربية ال زالت تشهد 
ما ميكن أن نطلق عليه » فوضى احلراك النقابي« ، حيث نشهد إنشاء 
النقابات املستقلة واالحتادات واالئتالفات النقابية فى موقع العمل 
الكيانات  انتشار غير منضبط لهذه  إل��ى  ي��ؤدى  ال��ذى  األم��ر  ال��واح��د 
ويلقى بظالل سلبية على وحدة العمال ويزيد من تشرذمهم ومتزقهم 

ومن هنا جاء شعار مؤمترنا هذا )قوتنا فى وحدتنا(.
وقال : إن الوضع النقابى العربى ال يزال غير مستقر وقد يحتاج 

جباىل املراغى :عمال مصر 
يواصلون العمل والجهد لتحقيق 

أهداف الجمهورية الجديدة
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إل����ى ب��ع��ض ال���وق���ت ح��ت��ى ت���رس���و س��ف��ي��ن��ت��ه ع��ل��ى ب���ر األم������ان، وع���دم 
االستقرار األمنى والسياسى الذى تشهده بعض الدول العربية له 
النقابية  النقابية ليس الرتباط احلركات  األوض��اع  تداعياته على 
، ولكن بسبب غياب أو عدم اعتماد  أو الالحقة  باألنظمة السابقة 
تالحق  ال��ت��ى  النقابى  التنظيم  وق��وان��ني  اجل��دي��دة  العمل  ق��وان��ني 
وتواجه تداعيات هذه املرحلة التى نعيشها والتى حتتاج إلى تفعيل 
دور أطراف العمل الثالث، العمال وأصحاب العمل واحلكومات، عن 
طريق منظمة العمل العربية، ومن هنا البد أن أشيد بالدور الذى 
يقوم به األخ فايز املطيرى املدير العام لتطوير آليات املنظمة من 

أجل حتسني ظروف عمل أفضل بوطننا العربي.
وأشار جبالى املراغى إلى أنه فى األونة األخيرة تصاعدت دعوات 
الدول  النقابية داخل بعض  بالتعددية  مشبوهة تشجع ما يسمى 
العربية، وإميانا من احتادنا العام لنقابات عمال مصر بخطورة هذا 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  على  وتأثيره  السلبى  التوجه 
ف��ق��د انتهينا م��ن إص����دار ق��ان��ون ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة وح��ري��ة حق 
التنظيم رقم 213 لسنة 2017 والذى مت مبوجبه إجراء االنتخابات 
التنظيم  قمة  إلى  القاعدة  من  احلالية  النقابية  للدورة  العمالية 
النقابى وهو االحتاد العام لنقابات عمال مصر الذى يضم وتشمل 

رعايته جلميع العاملني مبا فيهم غير املنضمني للعضوية.
الشاملة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مسيرة  إن   : وق��ال 
التى يعيشها شعب مصر بعد ثورة الثالثني من يونيو 2013 التى 
بالكثير منها وذلك عن طريق مشاركتهم فى  يحظى عمال مصر 
الرئيس  توجيهات  وج���اءت  العمالقة،  التنموية  امل��ش��روع��ات  إق��ام��ة 
ال��س��ي��س��ى ل��ل��ح��ك��وم��ة ب���ش���أن ت��وف��ي��ر أوج�����ه ال���رع���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
عمال  منها  اس��ت��ف��اد  ال��ت��ى  املعيشية  األح����وال  وحت��س��ني  والصحية 
والتى  العمالية  التشريعات  منظومة  تعديل  ف��ى  واملتمثلة  مصر 
حققت زيادة مضطردة فى األجور واملعاشات، وإقرار شهادات األمان 
للمتضررين  شهرية  إع��ان��ات  وص���رف  العاملني  لصغار  الوظيفى 

بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأكد رئيس املؤمتر أن ما تشهده مصر من استقرار جعلها حتظى 
باهتمام دول العالم هى جهود حثيثة إلطالق العديد من املشروعات 
القومية والتنموية العمالقة فى مختلف مجاالت العمل ومن هنا 
البد أن أشير إلى املبادرة التاريخية التى أطلقها الرئيس السيسى 
وهى اجلمهورية اجلديدة، مشددا على أن عمال مصر الذين شاركوا 
بجهودهم فى املشروعات التنموية فإنهم يواصلون العمل واجلهد 
لتحقيق أهداف إقامة اجلمهورية اجلديدة التى نادى بها الرئيس.

يتابع بكل  وه��و  ع��م��ال مصر  لنقابات  ال��ع��ام  إن االحت���اد   : وق���ال 
األس��ى وامل��رارة ما يحيط باألمة العربية من مؤامرات فإنه يجدد 
دعمه ومساندته للشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله البطولى 
املستقلة  الفلسطينية  دول��ت��ه  وإق��ام��ة  املشروعة  حقوقه  الس��ت��رداد 
جلهود  دعمه  العام  احت��ادن��ا  ويجدد  الشريف.  القدس  وعاصمتها 
وترسيخ  واالس��ت��ق��رار،  األم���ن  الشقيق الس��ت��ع��ادة  ال��ع��راق��ى  الشعب 
وح��دت��ه ال��وط��ن��ي��ة وس��ي��ادت��ه ع��ل��ى ك��ام��ل ال��ت��راب ال��ع��راق��ي. ويناشد 
والتوصل  خالفاتهم  لنبذ  الشقيق  اللبنانى  الشعب  العام  احتادنا 
أزم��ة االستحقاق  إل��ى حلول سلمية ترضى كافة األط���راف وإن��ه��اء 
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 انتخب املؤمتر العام الرابع عشر لالحتاد الدولى لنقابات العمال العرب 
املنعقد حاليا فى الغردقة، جمال القادرى رئيس االحتاد العام لنقابات عمال 

سوريا أمينا عاما لالحتاد الدولي.
 ووجه القادرى شكره لثقة املؤمتر  فيه ، موضحا التحديات التى تواجه 
العمال العرب، ومنها احلقوق واحلريات النقابية ،وكذلك حتديات البطالة 
والتشغيل وآثار فيروس كورونا على الطبقة العاملة ، وكذلك حتدى اإلرهاب 
األسود الذى استهدف العمال فى مواقع إنتاجهم خاصة فى سوريا ،فضال  

عن حتديات االحتالل الصهيونى وممارساته ضد العمال العرب .
التحديات  ه��ذه  إل��ى حجم  نرتقى  التحديات جتعلنا  ه��ذه  إن كل   : وق��ال 
ونبحث عن حلول للمواجهة ، وتناول التحديات التى واجهت االحتاد الدولى 
لنقابات العمال العرب والتى عمل فيها األمني العام السابق غسان غصن، 

واألمانة األمانة ووجه لهم الشكر والتقدير .
إلى  اجلميع  ودع��ا   ، والسلبيات  اإليجابيات  ع��ن  م��س��ؤول  الكل  إن  وق���ال: 

العمل على تقوية االحتاد الدولى فى إطار عمل جماعى  .

انتخب املؤمتر العام الرابع عشر لالحتاد الدولى لنقابات العمال العرب 
املنعقد فى الغردقة جبالى املراغى رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر، 
رئيسا للمجلس املركزى ، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول أمينا 
مساعدا لشؤون االحتادات املهنية العربية  لالحتاد الدولى الدولى لنقابات 
العمال العرب ، فضال عن انتخاب نواب الرئيس وأمانة عامة مكونة من 16 

تخصص.
وتشكيل  التنظيمية،  اللجنة  وتشكيل  العضوية،  اعتماد  امل��ؤمت��ر  وق���رار  
العادية  امل��رك��زى  املجلس  دورات  ق����رارات  على  وال��ت��ص��دي��ق  ال��ص��ي��اغ��ة،  جلنة 
عشر  الثالث  العاّمني  املؤمترين  بني  النقابية  الدستورية  ل��ل��دورة  والطارئة 
والرابع عشر، باإلضافة إلى تقرير نشاط األمانة العامة لسنة 2021-2020. 

الدستورية  ل��ل��دورة  املستقبلية  والتوجهات  امل��ال��ي��ة،  األم���ور  مناقشة  ومت 
املالية،  ال��رق��اب��ة  وجل��ن��ة  ال��ع��ض��وي��ة،  ن��ظ��ام  جلنة  وان��ت��خ��اب  املقبلة،  النقابية 

واعتماد أعضاء املجلس املركزي.

جمال القادرى أمينا عاما لالتحاد 
الدولى لنقابات العمال العرب

جبالى المراغى رئيسا للمجلس 
المركزى التحاد العمال العرب

الرئاسى حتى يتمكن لبنان من تعزيز وحدته الوطنية. ويجدد 
احت���ادن���ا ال��ع��ام م��س��ان��دت��ه للشعب ال��س��ودان��ى ال��ش��ق��ي��ق م��ن أج��ل 
تعزيز وحدته الوطنية. كما يجدد احتادنا العام دعمه ومساندته 
التى قضت على  املدمرة  للشعب السورى الشقيق لوقف احلرب 
ال��ع��ام دعمه للشعب الليبى  األخ��ض��ر وال��ي��اب��س. وي��ؤك��د احت��ادن��ا 
على  وسيادته  الوطنية  وح��دت��ه  تعزيز  وم��ن��اش��دة     ، والصومالى 
أراضيه، ويطالب احتادنا العام بوقف الصراع فى اليمن الشقيق 

والتفرغ إلعادة إعمار ما دمرته احلرب.
التدخالت  مصر  ع��م��ال  لنقابات  ال��ع��ام  االحت���اد  رئ��ي��س  وأدان 
ما  أو  الدميقراطية  نشر  بدعوى  العربية  الشئون  فى  األمريكية 
يسمى مبحاربة اإلرهاب، أو إعادة هيكلة املنطقة وبناء ما يسمى 
ب��ال��ش��رق األوس����ط اجل��دي��د، واع��ت��ب��اره��ا م��ج��رد دع����وات مشبوهة 
على  السيطرة  وتعزيز  العربية  املنطقة  على  الهيمنة  تستهدف 

ثرواتها مبا يتالءم واملصالح األمريكية - اإلسرائيلية.
 ودعا كافة الدول العربية إلى رفض هذه اإلمالءات ومقاومتها. 
وإننا على ثقة بأن الشعب العربى سوف يثأر لكرامته ألن مقومات 
القوة التى متتلكها األمة العربية كثيرة، ويستطيع الشرفاء من 
أبنائها أن يشدوا بها ظهر املقاومة العربية الباسلة من املحيط 

إلى اخلليج.
وأعرب جبالى املراغى عن متنياته للمؤمتر بالتوفيق والتوصل 
دع��م مسيرة  استراتيجية عمالية عربية لإلسهام فى  إل��ى وض��ع 
التنمية ال��ش��ام��ل��ة، ووض���ع ب��رام��ج ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ى ت��رف��ع ك��ف��اءة 
وق���درات العمال ال��ع��رب، واحل��د م��ن البطالة م��ن خ��الل االل��ت��زام 
العربية. كما  الدول  والتنقل بني  العمل  اتفاقيات حرية  بتنفيذ 
العاملة  وامل����رأة  للشباب  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ي��ر  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  تشمل 

العربية.
وق��ال رئيس االحت��اد العام لنقابات عمال مصر : كلنا أمل أن 
جديدة  بداية  املناضل  الحتادنا  عشر  الرابع  العام  املؤمتر  يكون 
حلرص العمال العرب على وحدتهم وقوتهم، والتمسك مببادئ 
سامية يشهد عليها نضال أكثر من نصف قرن لهذا التنظيم الذى 
التحرر  أجل  العرب من  للعمال  تنظيمية سياسية  ك��أداة  تأسس 
طموحها  وفى  العربية،  الوحدة  أجل  من  نضالها  وفى  الوطنى، 
امل���ش���روع إلح����داث ال��ت��ح��والت االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ى ال��وط��ن ال��ع��رب��ى، 
عن  وال��دف��اع  النقابية،  واحل��ري��ات  احل��ق��وق  لقضايا  واالن��ت��ص��ار 
النقابية، والتركيز  العمال املشروعة، والتمسك بالوحدة  حقوق 
الفلسطينية  القضية  مقدمتها  وف���ى  ال��ق��وم��ي��ة  ال��ق��ض��اي��ا  ع��ل��ى 

والصراع العربى الصهيونى.
وأش����ار ف��اي��ز امل��ط��ي��رى م��دي��ر منظمة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة إل���ى أن 
االحتاد الدولى لنقابات العمال العرب دافع فى كل املحافل عن 
مواجهة  على  ق���ادر  االحت���اد  أن  م��ؤك��دا  العاملة،  الطبقة  قضايا 
التحديات التى تواجه العمال العرب من بينها جائحة  فيروس 

كورونا وارتفاع نسبة البطالة .
األمني  غصن  غسان  بجهود  كلمته  فى  املطاألونهيرى  وأش��اد 
العام لالحتاد الدولى  لنقابات العمال العرب على مدار اخلمس 
العمالية  النقابات  بني  التعاون  ض��رورة  مؤكدا  املاضية،  سنوات 

لتحقيق مصلحة العمال ومواجهة كافة التحديات. 
وفى نفس السياق قالت ممثل االحت��اد  العاملى للنقابات  أند 
ع��ام 2021  ف��ق��دان 28مليون وظيفة خ��الل  إن��ه مت   : انتستاسكى 
كما جتاوزت البطالة نسبة ال� 10%  ،  مؤكدة أن جميع دول العالم 

تضررت بشكل كبير من وباء فيروس كورونا.
وأش���ارت���أن���د ان��ت��س��ت��اس��ك��ي��إل��ى أن����ه ف���ى اآلون�����ة األخ���ي���رة ق��ام��ت 
مجموعات تقدم نفسها على أنها نقابات عمالية بالهجوم على 
االحتاد الدولى لنقابات العمال العرب فى حني هذه املجموعات 
أن  ض���رورة  على  »م��ؤك��دة  املنطقة  ف��ى  اإلمبريالية  خطط  ت��دع��م 
العمل سويا  العماعرب نضاله وسنواصل  نقابات  احت��اد  يواصل 

من أجل حتقيق األهداف املشتركة 
وأك����دت أن  احت����اد ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��امل��ى ع��ل��ى اس��ت��ع��داد لتمهيد 
العالم  أرك��ان  رك��ن من  كل  العادلة فى  العربية  للقضايا  الطريق 
م���ش���ددة ع��ل��ى دع��م��ه��ا ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وح���ق���وق ال��ش��ع��ب 

الفلسطينى املشروعة.
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املؤتمر العام الـ 14 لالتحاد الدوىل لنقابات العمال العرب فى ختام أعماله
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ال��دول��ى لنقابات العمال  ال��راب��ع عشر ل��الحت��اد  ال��ع��ام  امل��ؤمت��ر  أك��د 
العرب  فى  ختام أعماله بالغردقة - مبشاركة ممثلني عن عمال 9 دول 
عربية ، وبحضور منظمات  أفريقية وعاملية - هناك سياسات جديدة 
العرب باجتاه  العمال  الدولى لنقابات  وتعديالت فى دستور االحت��اد 
بكافة هيئاته  ال��دول��ي،  االحت��اد  والالمركزية فى عمل  امل��رون��ة  إعطاء 
بهدف تطوير أساليب العمل، واستجابة ملتغيرات أكثر من نصف قرن 
من الزمن مرت على هذا الدستور،فضال عن وجود االحتادات املهنية 

كعضو أصيل وليس مراقب يف«االحتاد الدولي«. 
وش���دد امل��ش��ارك��ون ع��ل��ى أن���ه ال ت��ف��رغ ل��ل��ق��ي��ادات النقابية اجل��دي��دة  
امل��ن��ت��خ��ب��ة ف���ى ه���ذا امل���ؤمت���ر ألم���ان���ة االحت�����اد ال���دول���ي، وذل����ك تيسيرا 

وتسهيال للعمل .
امل��ؤمت��ر اإلره����اب م��ؤك��دًا وج���وب مكافحته مب��ا فيه اإلره���اب  وأدان 

التى  اجل��ائ��رة  والعقوبات  االقتصادى  باحلصار  املتمثل  االقتصادى 
ت��ف��رض��ه��ا ال�����دول ال��ك��ب��رى لتحقيق ألج��ن��دت��ه��ا، ف��ض��ال ع���ن م��واج��ه��ة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ى ت��واج��ه ال��ع��م��ال ال��ع��رب ف��ى ك��اف��ة أق��ط��اره��ا مب��ا فيها 
حت���دي���ات ال��ف��ق��ر وال���ب���ط���ال���ة وال��ت��ه��م��ي��ش، وإل�����ى حت���دي���ات اإلغ����الق 

واإلجراءات االحترازية ملواجهة فيروس كورونا.
ك��م��ا أدان  امل���ؤمت���ر  ال��ت��ص��رف��ات ال��ع��ن��ص��ري��ة ل��س��ل��ط��ات االح���ت���الل 
الصهيونى بحق العمال العرب فى فلسطني واجلوالن وكافة األراضى 

العربية املحتلة .
ومت االت����ف����اق ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ح��م��ل��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر اإلره�����اب 
ودعم  براثنه،  فى  الوقوع  من  الشباب  متنع  تثقيفية  سياسات  واتباع 
العربية  كافة األقطار  اإلنتاج فى  وزي��ادة   ، املستدامة  التنمية  خطط 
جماهيرها  أوس��اط  فى  العربية  النقابية  املنظمات  حضور  وتعزيز   ،
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التمسك بشعار »قوتنا فى وحدتنا« 
الطريق الوحيد ملواجهة التحديات
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التكتالت  ع��ل��ى  واالن��ف��ت��اح   ، تطلعاتهم  ق��ض��اي��اه��م وحت��ق��ي��ق  وم��ح��اك��اة 
النقابية اإلقليمية والدولية خللق تفاهم مشترك حول كافة القضايا 

والتحديات التى تواجه أمتنا العربية .
البناء بني الشركاء أط��راف عملية اإلنتاج  التعاون  الى  ودعا املؤمتر 
العرب ) حكومات وأرباب العمل والعمال( لرسم سياسات تنموية حتقق 
طموحات العمال أو حتسن أوضاعهم وتأمني فرص عمل للقضاء على 
البطالة فى كافة أقطار الوطن العربي، وتفعيل التنسيق والتعاون مع 
العربية  القضايا  لدعم  النقابية  والتكتالت  الصديقة  االحت��ادات  كافة 
وق��ض��اي��ا ال��ع��م��ال ال���ع���رب،وإي���الء م���وض���وع ال��ص��ح��ة وال��س��الم��ة املهنية 
االهتمام ال��الزم من احلكومات للتخفيف من ح��وادث العمل ، وتفعيل 
ب��رام��ج تدريب  ف��ى دم��ش��ق، وإط���الق  العمالية  ل��ل��دراس��ات  العربى  املعهد 
وتأهيل نقابية وعمالية واسعة،  وإدانة اإلرهاب بكل مسمياته وأشكاله، 
شعب  ،وخصوصا  تناهضه  التى  الشريفة  القوى  لكل  التحية  وتوجيه 

وعمال وجيش وقيادة سورية.
على  التضييق  بشأن  السودانية  احلكومة  ق���رارات  املؤمتر  واستنكر   
احلقوق واحلريات النقابية بشأن جتميد نشاط االحتاد العام لنقابات 
العمال فى السودان باعتبار ذلك مخالفا لالتفاقيات العربية والدولية.
وأكد املشاركون فى فعاليات املؤمتر من قادة احلركة العمالية العربية 
والعاملية واألفريقية أهمية التمسك بشعار »قوتنا فى وحدتنا« ملواجهة 

التحديات الراهنة.
 أش����ار امل��ج��ت��م��ع��ون  إل���ى أن ك��ل ال��ت��وق��ع��ات ت��ش��ي��ر إل���ى اس��ت��م��رار تلك 
وت��أث��ي��ره على االقتصاد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ت��داع��ي��ات  التحديات ال سيما  
العاملى حتى نهاية عام 2023 ،   الفئة األكثر تأثرا هى الطبقة العاملة 
العربية  الرسمية  والتقارير  املؤشرات  كل  أن  إلى  ،منوهني  العالم  حول 
وال��دول��ي��ة أك���دت على أن  ت��داع��ي��ات ال��ف��ي��روس دف��ع��ت بنحو 100 مليون 
عامل جديد حول العالم نحو الفقر ،وتزايد العاطلون إلى أكثر من 220 
باهظا خاصة  املنتظمة دفعت ثمنا  العمالة غير  أن  مليون عامل، كما 

وأن ثلثى اليد العمل العربية عمالة غير رسمية .
املشترك ليس من أجل تداعيات  العمل  إلى ض��رورة  املشاركون  ودع��ا 
ك���ورون���ا ف��ق��ط ب��ل م��ن أج���ل حت��دي��ات اإلره�����اب واالح���ت���الل وال��س��ي��اس��ات 

الرأسمالية املتوحشة .

االنفتاح على التكتالت النقابية اإلقليمية والدولية لخلق تفاهم مشرتك 
العمل املشرتك من أجل تداعيات وتحديات اإلرهاب 

واالحتالل والسياسات الرأسمالية املتوحشة
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كــف األذى
ُيْؤُذوَن  َوالَِّذيَن   ”  : يقول احلق سبحانه 
َفَقِد  اْكَتَسُبوا  َما  ِبَغْيرِ  َواْلُْؤِمَناِت  اْلُْؤِمِننَي 
)األحزاب   ” ُمِبيًنا  َوِإْثًما  ُبْهَتاًنا  اْحَتَمُلوا 
َيْكِسْب  َوَمْن   ”  : سبحانه  ويقول   ,  )58  :
َفَقِد  َبرِيًئا  ِبِه  َيْرِم  ُثمَّ  ِإْثًما  أَْو  َخِطيَئةً 
 : )النساء  ُمِبيًنا”  َوِإْثًما  ُبْهَتاًنا  اْحَتَمَل 
َم  سلَّ و  عليِه  اهللُ  ى  صلَّ بيِّ  للنَّ قيَل   )112
َكثرِة  ِمن  ُيذَكُر  ُفالنةَ  إنَّ  اهللِ،  رَسوَل  يا   :
أنَّها  غيَر  وصياِمها،  وَصدَقِتها  َصالِتها 
اِر،  ُتؤذي جيراَنها ِبِلساِنها؟ قال: هَي يف النَّ
ِمن  ُيذَكُر  ُفالنةَ  فإنَّ  اهللِ،  رَسوَل  يا  قال: 
وإنَّها  وَصالِتها،  وَصدَقِتها  صياِمها  ِة  ِقلَّ
ُتؤذي  َوال  األَِقِط،  ِمن  باألَثواِر  ُق  َتَتصدَّ
 ” ِة  اجلنَّ يف  هَي  قال:  ِبلساِنها؟  جيراَنها 
عليه  اهلل  )صلى  ويقول   ، أحمد(  )مسند 
َسَجَنْتها  ٍة  ِهرَّ يف  اْمَرأٌَة  َبِت  ُعذِّ  ”  : وسلم( 
هي  ال  ارَ،  النَّ فيها  َفَدَخَلْت  ماَتْت  ى  حتَّ
هي  وال  َحَبَسْتها،  إْذ  وَسَقْتها،  أْطَعَمْتها 
َتَرَكْتها َتأُْكُل ِمن َخشاِش األرِْض ” )صحيح 
وسلم(  عليه  اهلل  )صلى  رأى  ولا   , مسلم( 
رة وهي: )طائر صغير يشبه العصفور(  ُحمَّ
، نزع عنها فراخها ، فقال )صلى اهلل عليه 
ردوا  بولِدها؟  هذِه  فجَع  “َمْن   : وسلم( 
اجلمــل  ذلك  قصـة  ومنها   , إليها”  ولَدها 
وسلم(  عليه  اهلل  )صلى  النبي  رأى  الـذي 
ى اهلل  فَحنَّ وَذرََفت عيناه ، فأتاه النبيُّ )صلَّ
فقال   ، فسكَت  ِذْفـراه  فمسح  وسلم(  عليه 
هذا  ربُّ  “من   : وسلم(  عليه  اهلل  ى  )صلَّ
فتى  فجاء   ،“ اجلمُل؟  هذا  لن  اجلمِل؟ 
من األنصاِر، فقال: لي يا رسول اهلل، قال 
التي  البهيمِة  هذه  يف  اهللَ  تتقي  أفال   ”  :
كَك اهللُ إياها، فإنه شكا إليَّ أنك ُتِيُعه  َملَّ

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

اهلل  )صلى  نبينا  يقول  حيث  به  إال  الرء 
عليه وسلم( مستخدما أسلوب القصر : ” 
الُْسِلُم َمن َسِلَم الُْسِلُموَن ِمن ِلساِنِه وَيِدِه” 
)صحيح البخاري( , فمن لم يسلم الناس 
 , حقيقي  مبسلم  فليس  ويده  لسانه  من 
وليس مبؤمن من لم يكف أذاه عن اخللق 
 ”  : وسلم(  عليه  اهلل  )صلى  نبينا  يقول   ,
واهللَِّ ال ُيْؤِمُن، واهللَِّ ال ُيْؤِمُن، واهللَِّ ال ُيْؤِمُن 
: الذي ال  , قيَل: وَمن يا رَسوَل اهللَِّ ؟ قاَل 
البخاري(  )صحيح  َبواِيَقُه”  جارُُه  َيأَْمُن 
 ”  : , ويقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( 
يؤِذ  اآلخر فال  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  من 
اآلخر  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  ومن  جاره، 
فليكرْم ضيفه، ومن كان يؤمن باهلل واليوم 
)متفق   ” ليسكت  أو  خيرًا  فليقْل  اآلخر 

عليه( .
بل إن ديننا احلنيف قد اعتبر كف األذى 
عن الناس صدقة , حيث ذكر النبي صلى 
اخلير  خصال  من  جملة  وسلم  عليه  اهلل 
على  عنه(  اهلل  )رضي  ذر  أبا  يحث  وهو 
عنه(  اهلل  )رضي  ذر  أبو  فقال  بها،  العمل 
عليه  اهلل  )صلى  قال   ، أَْسَتِطْع  لم  فإن   :
وسلم( : “ُكفَّ أََذاَك َعِن الناس َفِإنََّها َصَدَقةٌ 
ُق بها عن َنْفِسَك” )رواه أحمد( , وقال  َتَصدَّ
َك َعِن  )صلى اهلل عليه وسلم(: ” َتُكفُّ َشرَّ
 ” َنْفِسَك  عَلى  ِمْنَك  َصَدَقةٌ  فإنَّها  اِس  النَّ
)صحيح مسلم( , وجعل إماطة األذى عن 
الطريق صدقة وشعبة من شعب اإلميان , 
, يقول  وإماطة األذى عن الطريق صدقة 
اإلمياُن   ”  : اهلل عليه وسلم(  نبينا )صلى 
األَذى  إماطةُ  أدناها   ، باًبا  وَسبعوَن  ِبضٌع 
ريِق ، وأرفُعها َقوُل : ال إَلَه إالَّ اهلل”  عِن الطَّ

)صحيح الترمذي(.

بقلم .أ. د: محمد مختار جمعة
وزير األوقاف
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تابع الدكتور مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء 
، فى اجتماع مع الدكتور صالح 

الشيخ، رئيس اجلهاز املركزي 
للتنظيم واإلدارة، جهود 

تدريب املوظفني املرشحني 
لالنتقال إلى العاصمة 

اإلدارية اجلديدة.

}

}

وأك�������د رئ����ي����س ال����������وزراء اس����ت����م����رار ه���ذه 
ي��ت��م منحها  ال���ت���ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ب���رام���ج 
ان��ت��ق��ال��ه��م للعمل يف  امل��رش��ح  ل��ل��م��وظ��ف��ن 
العاصمة اإلداري��ة اجلديدة، للوصول إلى 
ملوظفي  واملهارة  الكفاءة  من  عال  مستوى 
اجلهاز اإلداري للدولة، يف إطار توجيهات 
رئ��ي��س  السيسي,  ال���ف���ت���اح  ع��ب��د  ال���رئ���ي���س 
اجل��م��ه��وري��ة، ب��ال��ن��ه��وض مب��س��ت��وى اجل��ه��از 
التدريبية  البرامج  بتنوع  مشيًدا  اإلداري، 
ال���ت���ي ي���ت���م م��ن��ح��ه��ا ل��ل��م��وظ��ف��ن ل��ت��ش��م��ل 

مجاالت عديدة.
وق���ال ال��دك��ت��ور ص��ال��ح ال��ش��ي��خ: يواصل 
اجل���ه���از أع���م���ال ت���دري���ب امل���وظ���ف���ن على 
ح��زم��ة ب��رام��ج أس��اس��ي��ات، وال��ت��ي تنفذها 
األك���ادمي���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد، 
وذل�������ك م�����ع االل������ت������زام ب��ت��ط��ب��ي��ق ج��م��ي��ع 
االج�����������راءات االح����ت����رازي����ة ل���ل���وق���اي���ة م��ن 
ف��ي��روس ك��ورون��ا، حيث مت ت��دري��ب 30 ألفا 
و669 موظفا، وذلك بالتوازي مع مواصلة 
ال���ت���دري���ب ع��ل��ى ح����زم ب���رام���ج اجل������دارات، 
ال��ق��رار، وإدارة  ال��وق��ت، وات��خ��اذ  إدارة  مثل: 
ال��ض��غ��وط، وحت��م��ل امل��س��ئ��ول��ي��ة، وال��ث��ب��ات 
انتهى  اجلهاز  أن  إل��ى  مشيرا  االنفعالي، 
م���وظ���ف���ا،   392 و  أل����ف����ا   28 ت�����دري�����ب  م�����ن 
وب������دأ يف ال���ت���دري���ب ع���ل���ى ح�����زم ال���ب���رام���ج 
ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة وال���ت���ي ت��ن��ف��ذ م���ع اجل��ه��ات 
 68 و  آالف   5 ت���دري���ب  مت  ح��ي��ث  امل��ع��ن��ي��ة، 
موظفا على عدة برامج تخصصية منها 
وال��ت��ع��اق��دات احلكومية  امل��ال��ي��ة،  ال��ش��ئ��ون 
املالية،  وزارة  مع  بالتعاون  تنفيذها  ويتم 
وإدارة  االستراتيجي،  التخطيط  وبرامج 
امل���ش���روع���ات وامل��ت��اب��ع��ة وال��ت��ق��ي��ي��م، وي��ت��م 
التخطيط  وزارة  م��ع  بالتعاون  تنفيذها 
امل��راس��م  وب��رام��ج  االق��ت��ص��ادي��ة،  والتنمية 
التنفيذية  والسكرتارية  والبروتوكوالت، 

يف  ممثلة  اخل��ارج��ي��ة،  وزارة  م��ع  بالتعاون 
وب��رام��ج  الدبلوماسية،  ال��دراس��ات  معهد 
إدارة األزمات، وخدمة املواطنن بالتعاون 
م��ع م��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات ودع���م ات��خ��اذ ال��ق��رار 

مبجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بحزمة برامج التطبيقات، 
للتنظيم  امل����رك����زي  اجل���ه���از  رئ���ي���س  أش�����ار 
ب��ال��ق��وات  ال��ن��ظ��م  إدارة  أن  إل����ى  واإلدارة 
امل���س���ل���ح���ة ت����ق����وم ب���ت���ن���ف���ي���ذه���ا م�����ن خ���ال 
تدريب عملي على كيفية إج��ادة استعمال 
العاصمة  يف  تعميمها  امل��ق��رر  التطبيقات 
املوظفون  يكون  بحيث  اجلديدة،  اإلداري��ة 
االنتقال  قبل  كاملة  دراي��ة  على  املنتقلون 
البرامج،  ه��ذه  واستخدام  تشغيل  بكيفية 
الف���ت���ا إل�����ى االن���ت���ه���اء م����ن ت����دري����ب 1200 

موظف حتى اآلن.
ك����م����ا ت�����اب�����ع رئ�����ي�����س ال���������������وزراء م���وق���ف 
للموظفن  السكنية  الوحدات  تخصيص 
وال��راغ��ب��ن  اإلداري�����ة  للعاصمة  املنتقلن 
يف احل������ص������ول ع����ل����ى وح������������دات س���ك���ن���ي���ة، 
ومت  للتخصيص،  التنفيذية  واخل��ط��وات 
واإلدارة  للتنظيم  امل��رك��زي  اجلهاز  تكليف 
وامل���راف���ق  اإلس����ك����ان  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن��س��ي��ق 
وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��م��ران��ي��ة ب��وض��ع ال��ش��روط 
الازمة الختيار املستفيدين، حيث يعمل 
اجلهاز حاليا على إعداد تطبيق إلكتروني 
)إبلكيشن( الستخدامه يف عملية اختيار 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن، ك��م��ا ك��ل��ف رئ���ي���س ال������وزراء 
باالنتهاء من كل هذه االجراءات فى موعد 

أقصاه 3 أشهر.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���امل���س���اب���ق���ات امل���رك���زي���ة، 
اس��ت��ع��رض رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ت��ق��ري��ر ال��ذي 
ع����رض����ه ال����دك����ت����ور ص����ال����ح ال���ش���ي���خ ب��ش��أن 
منذ  مركزية  مسابقة  ألول  اجلهاز  تنفيذ 
إق����رار ق��ان��ون اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة، ح��ي��ث أك��د 

ال��وزراء على أنه من حق املؤسسات  رئيس 
احل��ك��وم��ي��ة أن ت���وظ���ف أف���ض���ل ال��ك��ف��اءات 
املوجودة يف سوق العمل الراغبة يف التقدم 
ل��ل��وظ��ائ��ف احل��ك��وم��ي��ة، ك��م��ا أن اس��ت��خ��دام 
منظومة مركز تقييم القدرات واملسابقات، 
التابع للجهاز يف عملية التقييم, يضمن 
توافر كافة متطلبات العدالة والنزاهة يف 

اختبار املتقدمن.
الدكتور صالح  ويف ه��ذا الصدد، أوض��ح 
ب��دأ يف تقييم 8 آالف و  الشيخ أن اجل��ه��از 
مهندس  وظيفة   238 لشغل  متقدما   611
الهندسة  ل��وظ��ائ��ف  ال��ن��وع��ي��ة  ب��امل��ج��م��وع��ة 
مدنى،  كهرباء،  »ميكانيكا،  للتخصصات 
ات�������ص�������االت، و ح����اس����ب آل��������ى« ب���امل���س���ت���وى 
املائية  امل��وارد  ب��وزارة  »ج«  الثالث  الوظيفي 
التي  التقييم  أن أعمال  إلى  وال��ري، الفتا 
واملسابقات  ال��ق��درات  تقييم  مب��رك��ز  تنفذ 
ب��دءا من دخ��ول املمتحن  بشكل إلكتروني 
ال��ن��ت��ي��ج��ة دون أدن����ى تدخل  وح��ت��ى ظ��ه��ور 
العدالة والشفافية  بشري، بهدف حتقيق 

وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف.
كما أكد الدكتور صالح الشيخ أن اجلهاز 
ق��د أعلن ع��ن ه��ذه املسابقة قبل فتح  ك��ان 
ي��وم��ا حتى يتمكن  ب��� 15  ال��ت��ق��دم لها  ب��اب 
الراغبون يف التقدم من جتهيز املستندات 
ال��ت��ق��دم أون  ب��اب  امل��ط��ل��وب��ة، حيث مت فتح 
الين على موقع بوابة الوظائف احلكومية 
التابعة للجهاز خال الفترة من 15 يوليو 

وحتى 5 أغسطس 2021.
ويف سياق آخر، ناقش الدكتور مصطفى 
ال�������وزارات  ه��ي��ك��ل��ة  إع������ادة  م��ل��ف  مدبولي  
املوظفن  م��وق��ف تسكن  وك���ذا  واجل���ه���ات، 
أن��ه سيتم  الهياكل اجل��دي��دة، م��ؤك��دا  على 
ال���وزراء ملتابعة  عقد اجتماعات دوري��ة مع 

عملية التسكن.

رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود تدريب الموظفين المرشحين 
لالنتقال إلى العاصمة اإلدارية الجديدة
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منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تنجح 
في حل مشاكل مواطنين تضرروا من معوقات 
وتجاوزات واجهتهم في الحصول على الخدمات

ال���ش���ك���اوى احل��ك��وم��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة   جنحت 
امل���وح���دة مب��ج��ل��س ال������وزراء، يف ح��ل ع���دد من 
بعض  من  خالها  تضرروا  املواطنن  مشاكل 
أثناء  واجهتهم  ال��ت��ي  وال��ت��ج��اوزات  امل��ع��وق��ات 
ت��ق��دم��ه��م ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ب��ع��ض اخل���دم���ات 
احل��ك��وم��ي��ة، وذل����ك ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال�����وزارات 
وامل����ح����اف����ظ����ات وك�����اف�����ة األج�����ه�����زة واجل����ه����ات 

احلكومية املعنية.
وق������ال 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: إن 
وامل��ح��اف��ظ��ات واجل��ه��ات احلكومية  ال������وزارات 
املختلفة تصر على إعمال القانون ومحاسبة 
م���ن ي��ث��ب��ت ت��ق��ص��ي��ره أو جت�������اوزه، م���ن بعض 
مع  واملتعاملن  اخل��دم��ات  بتقدمي  املكلفن 

املواطنن.
واستعرض مدير املنظومة عددا من مناذج 
االس��ت��ج��اب��ات ال��ت��ي مت��ت ل��ش��ك��اوى امل��واط��ن��ن 
يف ه��ذا ال��ص��دد، وال��ت��ي تضمنت ادع���اء بعض 
من  املعاملة  وس���وء  والتسيب  اإله��م��ال  ص��ور 
اجلهاز  موظفي  م��ن  اخل��دم��ة  مقدمي  بعض 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  ح��س��ن  ب��ه��م  وامل����ن����وط  اإلداري 
تلك  على  احل��ص��ول  سبل  وتيسير  اجلمهور، 
اخل���دم���ات، الف��ت��ًا إل���ي أن امل��ن��ظ��وم��ة حرصت 
وتوجيهها  الشكاوى  تلك  فحص  سرعة  على 
مبا  فيها،  والبت  للدراسة  املختصة  للجهات 
ولوائحه  القانون  وأحكام  يتسق مع نصوص 
له،  واملفسرة  املنظمة  وال��ق��رارات  التنفيذية، 
باألدلة  خطئه  ثبوت  حال  املقصر  ومحاسبة 
جهود  من  ذل��ك  ينتقص  ال  حتى  والبراهن، 
م��وظ��ف��ي ال���دول���ة مم���ن ي��خ��ل��ص��ون يف ال��ق��ي��ام 
وجد،  وبتفان  وج��ه  أكمل  على  عملهم  مبهام 
وللحيلولة دون تكرار الشأن نفسه مستقبًا، 
مع مجازاة من ثُبت تقصيره يف القيام بأداء 

واجباته الوظيفية.
وأوض�������ح م���دي���ر امل���ن���ظ���وم���ة أن�����ه مت ت��ل��ق��ى 
ش���ك���وى م���ن م���واط���ن ض���د ٌم��ح��ض��ر محكمة 
مواطنة،  م��ع  تواطئه  بسبب  البساتن  أس���رة 
 ،2021 فبراير  بتاريخ  إن���ذارا  تسليمها  وع��دم 
ق��ط��اع  أف�����اد  ال����ع����دل،  إل����ى وزارة  وب��ال��ت��وج��ي��ه 
املحاكم أنه بعد التحقيق يف الواقعة والتأكد 

من صحتها متت مجازاة املحضر املخالف.
وأض���اف م��دي��ر امل��ن��ظ��وم��ة، أن م��واط��ن��ة من 
ارتفاع  من  تضررها  شكت  القاهرة  محافظة 
قيمة فاتورة استهاك الغاز عن أحد األشهر 
ب���ص���ورة م��ب��ال��غ ف��ي��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة ت��وق��ي��ع عليها 
استهاك تراكمي، مؤكدة على سدادها فواتير 
االستهاك عن األشهر السابقة بانتظام، وأنه 
املعدنية،  وال��ث��روة  ال��ب��ت��رول  ل���وزارة  بالتوجيه 
ومبراجعة شركة الغاز املتعاقدة مع العميلة، 
ت��ب��ن اس��ت��ح��ق��اق��ه��ا إلع������ادة ت���وزي���ع م��ع��دالت 
املترتبة  املالية  التسوية  وإج��راء  االستهاك، 
على ذلك، كما مت توقيع اجلزاء املناسب على 
املوظف املتسبب يف هذا األمر، والتنبيه على 
القراءات  تسجيل  يف  الدقة  مبراعاة  املنطقة 

بانتظام.
شكوى  املنظومة  تلقت  متصل  س��ي��اق  ويف 
م���ن م���واط���ن مب��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ح��ي��رة، م��وض��ًح��ا 
بسيارته  فني  عيب  وج��ود  اكتشف  بأنه  فيها 
جراء خطأ ارتكبه أحد الفنين خال حتويل 
س��ي��ارت��ه ل��ل��س��ي��ر ب��ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي، م��ط��ال��ًب��ا 

ب��إص��اح ال��ع��ي��ب وم��ح��اس��ب��ة ال��ف��ن��ي املخطئ، 
وبالتوجيه إلى وزارة البترول والثروة املعدنية، 
أف������ادت ش���رك���ة ال���غ���از م��ح��ل ال���ش���ك���وى أن����ه مت 
التواصل مع العميل وحتديد موعد حلضوره 
مبقر مركز اخلدمة إلجراء الفحص الشامل 
لسيارته، ومت إجراء الصيانة الازمة وضبط 
ال����س����ي����ارة، وم���ح���اس���ب���ة امل����س����ؤول ع����ن اخل��ط��أ 

الفني، وعليه مت انهاء الشكوى.
كما مت تلقي شكوى من مواطن مبحافظة 
أسيوط، يفيد فيها بامتناع موظفي ومقدمي 
اخلدمة الطبية بأحد مستشفيات املحافظة 
عن تقدمي اخلدمة له، والتعامل معه بأسلوب 
غ��ي��ر الئ�����ق، ح��ي��ث مت ت��وج��ي��ه ال���ش���ك���وى إل��ى 
الواقعة  أحالت  التي  والسكان،  الصحة  وزارة 
بعد  وت��ق��رر،  باملستشفى،  القانونية  للشؤون 
املتسبب  امل��وظ��ف  م��ن  ك��ل  م��ج��ازاة  التحقيق، 
وقت  باخلدمة  املتواجد  والطبيب  بالواقعة، 
حدوث ذلك لعدم القيام بواجبهم الوظيفي، 

مع التنبيه بحسن معاملة اجلمهور.
وأش������ار ال���دك���ت���ور ط�����ارق ال���رف���اع���ي إل����ي أن 
مواطنة أخري من محافظة اجليزة تقدمت 
ب��ش��ك��وى ض��د أح���د أف����راد األم���ن امل��ت��واج��دي��ن 
داخ�������ل إح�������دى ع�����ي�����ادات ال���ت���أم���ن ال��ص��ح��ي 
باملحافظة نفسها، موضحة أنه جتاوز يف حق 
العظام،  لعيادة  توجهها  أث��ن��اء  زوج��ه��ا  وال���دة 
املطلوبة،  اخلدمة  على  حصولها  دون  وح��ال 
للتأمن  ال��ع��ام��ة  الهيئة  إل��ى  بالتوجيه  وأن���ه 
اجليزة  مبحافظة  الهيئة  فرع  أف��اد  الصحي، 
أنه مت التواصل هاتفًيا مع صاحبة الشكوى، 
وحت��دي��د م��وع��د ل��ه��ا ل��ل��ع��رض ع��ل��ى أخصائي 
ال��ع��ظ��ام، ومت ال��ت��وص��ي��ة ل��ه��ا ب��ص��رف ال��ع��اج 
ال����ازم، ك��م��ا مت ال��ت��واص��ل م��ع م��س��ؤول شركة 
مجازاة  وت��ق��رر  الشكوى  محل  بالفرع  األم��ن 
فرد األمن املتسبب يف الواقعة بخصم ثاثة 

أيام من راتبه، بعد ثبوت خطئه.
ول���ف���ت ال���دك���ت���ور ط�����ارق ال���رف���اع���ي إل����ى أن 
سجل  ال��ش��رق��ي��ة،  مبحافظة  مقيما  م��واط��ن��ا 
شكواه من عدم مرور بعض محصلي كهرباء 
حتصيل  يف  وتقاعسهم  ب��ان��ت��ظ��ام،  ش��رق  ح��ي 
ال��ف��وات��ي��ر ال��ش��ه��ري��ة وق������راءة ال����ع����دادات، مل��دة 
ت���زي���د ع��ل��ى س��ت��ة أش���ه���ر م���ت���واص���ل���ة، مب���ا قد 
امل���ق���رر حسابهم  ي��ع��رض��ه��م ل��رف��ع ال��ش��ري��ح��ة 
الكهرباء  وزارة  إلى  وبالتوجيه  أساسها،  على 

والطاقة املتجددة، أفادت شركة القناة لتوزيع 
الكهرباء، أنه مت معاقبة املحصلن املقصرين 
التنبيه  مع  واجبهم،  تأدية  عن  واملتقاعسن 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ح��ص��ل��ن ب��امل��ن��ط��ق��ة ب���ض���رورة 
حتصيل مستحقات الشركة أوالً بأول، وعليه 
مت ال��ت��واص��ل م��ع ال��ش��اك��ي، وإع���ام���ه ب��ذل��ك، 

حيث أعرب عن شكره لاهتمام بشكواه.
وتلقت املنظومة شكوى من مواطن مقيم 
مبحافظة اجليزة، أفاد فيها أنه خال تقدمه 
ل��ل��ت��ع��اق��د ع��ل��ى ت��رك��ي��ب خ���ط ت��ل��ي��ف��ون أرض���ي 
مل��س��ك��ن��ه ال��ت��اب��ع ل��س��ن��ت��رال م��دي��ن��ة 6 أك��ت��وب��ر، 
ومستحقات  مديونية  ب��وج��ود  امل��وظ��ف  أف���اده 
ال��س��داد مقابل  م��ال��ي��ة س��اب��ق��ة عليه وواج��ب��ة 
اس��ت��ه��اك ن��ف��س اخل���دم���ة مب��ن��ط��ق��ة ح��دائ��ق 
الشاكي  وط��ال��ب  ال��ق��اه��رة،  مبحافظة  ال��ق��ب��ة 
أن���ه لم  ب��ض��رورة التحقيق يف األم����ر، خ��اًص��ة 
يتقدم للتعاقد يف السابق على هذه اخلدمة، 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  إلى  وبالتوجيه 
امل��ع��ل��وم��ات، أف����ادت أن���ه بفحص ال��ش��ك��وى مع 
ال���ش���رك���ة امل���ص���ري���ة ل���ات���ص���االت، مت م���ج���ازاة 
امل��ت��س��ب��ب يف ال���واق���ع���ة، ورف�����ع امل���دي���ون���ي���ة عن 

الشاكي وإزالة أسباب الشكوى.
وأوضح مدير املنظومة أنه مت تلقي شكوى 
م��واط��ن مب��ح��اف��ظ��ة ال��دق��ه��ل��ي��ة ي��ط��ال��ب فيها 
ب��إي��ق��اف ان��ت��خ��اب��ات م��ن��ع��ق��دة ب��أح��د األن��دي��ة 
الرياضية باملحافظة لتشكيل مجلس إدارتها، 
نظًرا لتورط املرشحن باالنتخابات يف وقائع 
تزوير يف محررات رسمية خال عملهم ضمن 
امل��ن��ق��ض��ي، م���ؤك���ًدا أن  ال���ن���ادي  إدارة  م��ج��ل��س 
الواقعة الزالت محل حتقيق بالنيابة العامة، 
واجل���ه���ات امل��خ��ت��ص��ة، وب��ال��ت��وج��ي��ه ال���ى وزارة 
ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة، أف���ادت م��دي��ري��ة الشباب 
والرياضة مبحافظة الدقهلية أنه ورد تقرير 
ب���ال���وزارة  ل��ل��رق��اب��ة وامل��ع��اي��ي��ر  امل��رك��زي��ة  اإلدارة 
الذى تضمن توصيات باستبعاد كل من املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي احل��ال��ي ل��ل��ن��ادي م��ح��ل ال��ش��ك��وى، 
النادي  وأمن صندوق  السابق،  املالي  واملدير 
القانونية  اإلج���راءات  واتخاذ  مناصبهم،  من 
حيالهم جميًعا ملا نسب إليهم من مخالفات، 
شئونها،  إلع��م��ال  العامة  للنيابة  وإحالتهم 
ملراعاة  اإلدارة  مجلس  مبخاطبة  التنبيه  مع 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ج��دول��ة امل��دي��ون��ي��ة امل���ق���درة على 
ال���ن���ادي ل����دى ش��رك��ة امل���ي���اه امل��ت��ع��اق��دة م��ع��ه��ا، 
باملحافظة  الشباب  مديرية  قيام  على  ع��اًوة 
باتخاذ اإلجراءات القانونية مع كل من املدير 
املالي والتنفيذي وأمن العهدة بالنادي عما 
اإلي��ص��االت  ف��ق��دان  م��ن مخالفة  إليهم  نسب 
حتى   2006 م��ن  املالية  األع���وام  ع��ن  النقدية 
أبرمها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ود  ك��اف��ة  وم��راج��ع��ة   ،2010
بتطبيق  التزامه  من  والتأكد  اإلدارة  مجلس 

أحكام القانون.
من  مقدمة  شكوى  أيضًا  املنظومة  وتلقت 
كفر  محافظة  قلن،  مبركز  مقيمة  مواطنة 
احلصول  ع��دم  م��ن  بتضررها  أف���ادت  الشيخ، 
أبيهم  م��ن  ال��ش��رع��ي��ة ألوالده����ا  نفقتها  ع��ل��ى 
الذي يعمل معلم أول مبحافظة اإلسكندرية، 
م��ش��ي��رة إل���ى أن���ه دائ����م ال��ت��ن��ق��ل ب���ن ع���دد من 
اإلدارات التعليمية دون تسليم مفردات مرتبه 
للتهرب من س��داد النفقة، حيث التمست يف 
نفقة  على  احلصول  فى  مساعدتها  شكواها 
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أوالده���ا م��ن وال��ده��م، والتحقيق م��ع ك��ل من 
تسبب وساعد املشكو يف حقه يف الهروب من 

اإلنفاق على أوالده.
ب����وزارة  ال��ش��ك��وى، مت فحصها  ت��ل��ق��ى  وف����ور 
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  وأف�����ادت  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��ت��رب��ي��ة 
ال��ب��ح��ث  ب��ع��د  أن����ه  واإلداري  امل���ال���ي  ل��ل��ت��وج��ي��ه 
وال��ت��ح��ق��ي��ق يف ال���ش���ك���وى م���ن ق��ب��ل ال��ش��ئ��ون 
القانونية، مت مجازاة كل من املشكو يف حقه 
ب��خ��ص��م 7 أي�����ام م���ن رات���ب���ه، وم����ج����ازاة رئ��ي��س 
والتعليم  التربية  مبديرية  املختص  القسم 
باملحافظة بخصم يومن من راتبها، ومجازاة 
وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���ت���رب���ي���ة  مب���دي���ري���ة  إدارة  م���دي���ر 
باإلضافة  رات��ب��ه،  من  ي��وم  بخصم  باملحافظة 
ب��ص��رف قيمة  امل��خ��ت��ص��ة  اإلدارة  إخ��ط��ار  إل���ى 
بنك  على  الشاكية  ألوالد  املستحقة  النفقة 

ناصر االجتماعي، فرع كفر الشيخ.
وأش������ار ال���دك���ت���ور ط�����ارق ال���رف���اع���ي إل����ى أن 
امل���ن���ظ���وم���ة س���ب���ق أن ت��ل��ق��ت ش���ك���وى م���واط���ن 
م��ق��ي��م مب��ح��اف��ظ��ة اإلس��م��اع��ي��ل��ي��ة م��ن ح��دوث 
غش ببعض جلان إحدى امل��دارس باملحافظة 
اث���ن���اء ام��ت��ح��ان��ات ال���ش���ه���ادة اإلع����دادي����ة، مبا 
وبالتوجيه  التعليمية،  العملية  بنزاهة  يضر 
الشكوى،  تلقي  فور  والتعليم،  التربية  ل��وزارة 
مبحافظة  والتعليم  التربية  مديرية  أف���ادت 
اإلس���م���اع���ي���ل���ي���ة أن������ه مت ت���ك���ل���ي���ف جل���ن���ة م��ن 
املديرية باملرور علي جلان امتحانات الشهادة 
اإلع����دادي����ة مب�����دارس امل��ح��اف��ظ��ة وم����ن بينها 
ال��ل��ج��ان امل��ن��ع��ق��دة ب��امل��درس��ة م��ح��ل ال��ش��ك��وى، 
ف���ت���اح���ظ ع�����دم ان���ض���ب���اط ال���ل���ج���ن���ة، وع����دم 
االل���ت���زام ب��ال��ق��واع��د امل��ن��ظ��م��ة ل��ام��ت��ح��ان��ات، 
وعدم تواجد مسؤولي أمن البوابة بأماكنهم، 
ف��ض��اً ع���ن ال��س��م��اح ب���دخ���ول غ��ي��ر ال��ع��ام��ل��ن 
للجان االمتحانات، وبناًء عليه مت رفع األمر 
لشؤون الطاب واالمتحانات، وتقرر استبدال 
وحتويل  باملدرسة،  االمتحانات  جلنة  رئيس 
للتحقيق،  القانونية  للشؤون  األول  امل��راق��ب 
الشكوى  فحص  مجريات  متابعة  وباستمرار 
ت��ق��رر م��ج��ازاة ك��ل م��ن م��دي��ر امل��درس��ة، ورئيس 
جل��ن��ة االم��ت��ح��ان��ات، وم���س���ؤول األم����ن، وأح��د 
أمناء املعمل كونه مشرفا على إحدى اللجان، 

بخصم خمسة أيام من رواتبهم.
من  مواطن  شكوى  أيضًا  املنظومة  وتلقت 
محافظة سوهاج، أوضح فيها فقدانه شهادة 
مياد جنله من ملفه املرفق بإحدى املدارس 
الرسمية للغات باملحافظة، موضًحا أنه علم 
ب��ال��واق��ع��ة م��ن خ���ال ات��ص��ال ت��ل��ق��اه م��ن إدارة 
املدرسة مما قد يترتب عليه عدم قبول جنله 

سوهاج،  محافظة  إل��ى  وبالتوجيه  باملدرسة، 
أفادت بأنه مت بحث موضوع الشكوى مع إدارة 
املدرسة محل الشكوى،  وبعد التحقيق متت 
مجازاة املوظفن املسؤولن عن تسلم وحفظ 
ملفات الطاب، حيث مت لفت نظر اثنن من 
املوظفن، وإنهاء انتداب واحد منهم، وإعادته 
إل���ى م��درس��ت��ه األص��ل��ي��ة، ومت إح��ض��ار ش��ه��ادة 

مياد جديدة من ولى أمر الطفل.
ول��ف��ت م��دي��ر امل��ن��ظ��وم��ة، إل���ي أن���ه مت تلقي 
تضرر  أسيوط  مبحافظة  مواطن  من  شكوى 
ف��ي��ه��ا م���ن ع���دم ح��ص��ول��ه ع��ل��ى ال��ت��رق��ي��ة على 
دفعة  معلمي  من  زمائه  كسائر  معلم  درج��ة 
ع���ام 2011،  م��ع��ه��م  ال��ت��ع��اق��د  وال��س��اب��ق   ،2014
نتيجة عطل حدث مبوقع األكادميية املهنية 
ب��ال��ت��س��ج��ي��ل ع��ل��ي��ه��ا للحصول  خ���ال ق��ي��ام��ه 
ب��س��رع��ة  ال��ت��رق��ي��ة ع����ام 2013، م��ط��ال��ًب��ا  ع��ل��ى 
وبالتوجيه  الضرر عنه،  ورفع  البت يف شكواه 
إدارة اإلحصاء  أف��ادت  إلى محافظة أسيوط، 
مب���دي���ري���ة ال���ت���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ب��امل��ح��اف��ظ��ة، 
للترقي  املعلمن  أس��م��اء  تسجيل  ع��ن��د  ب��أن��ه 
ب��األك��ادمي��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��م��ن ب��ال��ق��اه��رة، 
مت  وبالتالي  التسجيل،  نظام  يف  خطأ  حدث 
تسجيل املعلمن على دفعتن، وعرضهم على 
ترقيتهم،  على  والتصديق  املحافظ،  السيد 
املوظف  معاقبة  ومت  اخل��ط��أ،  اس��ت��دراك  ومت 

املتسبب يف ذلك بخصم 15 يومًا من راتبه.
وت���ل���ق���ت امل���ن���ظ���وم���ة ش���ك���وى م����ن م��واط��ن��ة 
مب��ح��اف��ظ��ة اإلس��ك��ن��دري��ة، ت���ض���ررت ف��ي��ه��ا من 
سوء معاملة إحدى املوظفات مبكتب التأمن 
ال��ت��اب��ع��ة ل����ه، ح��ي��ث رف���ض���ت اس���ت���خ���راج ب��ي��ان 
حصولها  دون  وصرفتها  للمواطنة،  م��ع��اش 
على اخلدمة املطلوبة، وبالتوجيه إلى الهيئة 
القومية للتأمن االجتماعي، تقدمت الهيئة 
عما  ال��ش��ك��وى  صاحبة  للمواطنة  ب��االع��ت��ذار 
التأميني  باملكتب  اخل��دم��ة  مقدمة  م��ن  ب��در 
م��ح��ل ال��ش��ك��وى م��ن ت��ع��ن��ت، ووج��ه��ت بتوقيع 
اجلزاء املناسب عليها مع تنبيهها على حسن 
معاملة اجلمهور، كما وجهت الهيئة املواطنة 
بالذهاب ملنطقة شرق اإلسكندرية الستخراج 

البيان املطلوب واحلصول على اخلدمة.
وأش������ار ال���دك���ت���ور ط�����ارق ال���رف���اع���ي إل����ى أن 
م���واط���ن���ة س��ج��ل��ت ش���ك���واه���ا ع��ل��ى امل��ن��ظ��وم��ة، 
ت����ض����ررت ف��ي��ه��ا م����ن ق���ي���ام إح������دى م��وظ��ف��ات 
جت���دي���د اش���ت���راك���ات ال���رك���اب مب���ت���رو األن���ف���اق 
بسوء معاملتها واالمتناع عن تقدمي اخلدمة 
مبا  بينهما  دارت  ك��ام��ي��ة  م��ش��ادة  ج����راء  ل��ه��ا 
وب��إح��ال��ة  ع��ل��ى اخل��دم��ة،  ح���ال دون حصولها 

املصرية إلدارة وتشغيل  الشركة  إلى  الشكوى 
املترو، أفادت إدارة اإليرادات والتسويق، أنه مت 
االعتذار  وتقدمي  الشكوى  مبقدمة  االتصال 
ل���ه���ا، ك��م��ا مت م���ج���ازاة م��وظ��ف��ة االش���ت���راك���ات 
املتسببة يف الواقعة بخصم احلافز املميز عن 
راتب شهر أغسطس لعام 2021، بعد التحقق 
جميع  على  مشدًدا  التنبيه  مع  الواقعة،  من 

العاملن باملكتب بحسن معاملة املواطنن.
وعلى صعيد آخر، تقدم مواطن بشكواه إلى 
أحد موظفي  امتناع  فيها  املنظومة، موضًحا 
ش��ب��اك ال��ت��ذاك��ر مب��ح��ط��ة ال��س��ك��ك احل��دي��دي��ة 
ب���رم���س���ي���س ب���ال���ق���اه���رة ع����ن ت���ق���دمي اخل���دم���ة 
ل����ه ب���ال���س���ع���ر امل����خ����ف����ض، وامل����خ����ص����ص ل����ذوي 
االحتياجات اخلاصة، على الرغم من أحقيته 
يف ذلك، وبالتوجيه إلى الهيئة القومية لسكك 
ح��دي��د م��ص��ر، أف���اد ق��ط��اع امل��س��اف��ات الطويلة 
والقصيرة أنه مت التحقيق مع صراف التذاكر 
بالشكوى،  امل��دون  بالتوقيت  بالوردية  العامل 
بخصم  مجازاته  مت  للواقعة  ارتكابه  وبثبوت 
يوم من راتبه كجزاء تقديري مع التنبيه عليه 
بعدم تكرار ذلك مستقبًا، كما حرصت الهيئة 
على االتصال بالشاكي وإفادته بذلك، فتوجه 

بالشكر لاهتمام بشكواه.
مبحافظة  مقيم  آخ��ر  مواطن  سجل  فيما 
من  للتضرر  املنظومة،  على  ش��ك��واه  املنوفية 
قيام أحد سائقي هيئة النقل العام، بإرغامه 
على النزول يف محطة تبعد عدة كيلومترات 
ع��ن امل��ح��ط��ة امل����راد ال��ن��زول ب��ه��ا، م��دع��ي��ًا ع��دم 
وجود وقود كاٍف باألتوبيس، وحدد يف شكواه 
وخط  وموعدها  الرحلة  وت��اري��خ  املركبة  رق��م 
ال��ق��اه��رة،  إل���ى محافظة  ال��س��ي��ر، وب��ال��ت��وج��ي��ه 
وب��ال��ب��ح��ث م���ع ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل ال���ع���ام وم��ش��روع 
ش����رك����ات ال���ن���ق���ل اجل����م����اع����ي، مت اس���ت���دع���اء 
وثبوت  الشكوى  يف  التحقيق  وبعد  ال��س��ائ��ق، 
صحة ال��واق��ع��ة، مت م��ج��ازاة ال��س��ائ��ق حتى ال 

تتكرر تلك الواقعة مرة أخرى.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن 
الشكاوى  وفحص  تلقى  يف  تستمر  املنظومة 
وجميع  واملحافظات  ال���وزارات  مع  بالتنسيق 
اجل���ه���ات امل��رت��ب��ط��ة ال���ك���ت���رون���ي���ًا ب��امل��ن��ظ��وم��ة، 
مشددًا على حرص احلكومة بكافة أجهزتها 
ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل مبنتهى اجل��دي��ة واحل����زم مع 
أن��واع��ه��ا؛ للحد من  ال����واردة بكافة  ال��ش��ك��اوى 
أوجه القصور أو اإلهمال أو التقاعس عن أداء 
ال��واج��ب ال��وظ��ي��ف��ي، وم��ح��ارب��ة أوج���ه اخل��روج 
املختلفة  ال��ع��م��ل  االل���ت���زام مب��واث��ي��ق  ع���دم  أو 

حفاظًا على حقوق املواطنن. 
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بقلم: السفري / هـــانى خــالف
مساعد وزير الخارجية األسبق للشئون العربية

ومندوب مصر لدى الجامعة العربية سابقا

فى األدب
السياسى

م���ررت خ��الل الشهرين امل��اض��ي��ن مب��راح��ل صعبة ف��ى ق���درة اإلب��ص��ار أج��ري��ت خاللهما 
عدسات  تركيب  ثم  العينن  كلتا  من  البيضاء  باملياه  مايسمى  سحب  أو  إلزال��ة  عمليتن 
الصقة فيما يسميه أطباء العيون بتصحيح النظر أو تعديل مسار اإلبصار . ورغم صعوبة 
الهواجس النفسية التى أملت بى فى تلك الظروف وتخوفى من فقدان البصر أو إضعافه 
فيما تبقى لى من عمر مقدور إال أننى استشعرت فى نفس الوقت بقوة ما أودعه اهلل لى 
، وب��ن اخلير و الشر وبن  ب��ن احل��ق والباطل  ال��ق��درة على التمييز  » وه��ى  م��ن » بصيرة 
الصحيح واخلطأ ، وهى قدرة يعوض بها اهلل بعض املؤمنن عما يفتقدونه من أجهزة أو 

أدوات عضوية فى أجسادهم .
استشعرت عند دخولى حجرة العمليات وبعد اإلفاقة من املخدر املوضعى أن نعم اهلل من 
حولى كثيرة ومتنوعة ، فمنها القدرة على احلركة والقدرة على تذوق الطعام ومنها أيضًا 
القدرة على التفكير واإلخراج والسمع والنطق ، ومنها كذلك صحبة الناس الطيبن من 
األهل واألصدقاء والزمالء ، ومنها دعاء الوالدين وأدعية البسطاء من املحتاجن الذين 
كنت أحرص على قضاء حوائجهم والتخفيف من ضوائقهم املادية وغير املادية . وحمدت 

اهلل على كل هذه النعم العظيمة . 
أشياء  أن هناك  وال��دول��ي��ة  واإلقليمية  الوطنية   ل��أح��داث  ف��ى متابعاتى  أي��ض��َا  أدرك���ت 
كثيرة فى حياتنا ينبغى االعتراف واالحتفاء بها ، وأن هناك أشياء أخرى ما تزال تنقصنا 
كروح التسامح واملصاحلة بن فئات املجتمع  واحلرص على العدالة االجتماعية ومراعاة 
االعتبارات اإلنسانية فى التعامل مع كبار السن واألطفال واملرضى والسجناء واملعاقن، 
كما أدركت أن هناك جوانب مهنية وانسانية تنقصنا فى تعليم وتدريب األطقم الصحية 
والطبية والعاملن فى ميادين احلماية املدنية واإلنقاذ مبا يجعل آداءه��م لعملهم أكثر 

دقة واكتماالَ . 
كذلك دعتنى البصيرة إلى التفكير فيما يصيب اإلنسان إذا فقد إحدى أو بعض حواسه 

اخلمس أو أصيب بعجز احلركة أو الشلل وكيف سيقضى بقية عمره ؟ 
هل يستسلم لهذا العجز أو املرض ؟ أم يستكشف قدرات ومسارات وأعماال جديدة فى 

حياته يعوض بها ما افتقده ويواصل من خاللها رسالته فى احلياة من إنتاج أو عمل ؟   
بلغ تفكيرى مداه حول قيمة البصر وقيمة البصيرة، وحمدت اهلل كثيرًا على ما وهبنا 
من نعم فى هذا أو ذاك وأخذت أجدد فى سرى وعالنيتى عهدى لهذا اإلله الكرمي بأن أظل 

وفيًا له فى إميانى وعملى. 
وإذا كانت هناك جمعيات ومؤسسات واحتادات طبية ونفسية واجتماعية تخصصت فى 
كبيرة  لهذه اجلمعيات مكانة  أو يصاب فى عينيه، وص��ارت  يفقد بصره  بكل من  العناية 
يجوز  فهل  الدولية  أو  اإلقليمية  أو  الوطنية  مجتمعاتنا  ف��ى  محترمة  وأنشطة  وأدوات 
بفقدان  يصاب  من  تتولى  مماثلة  هيئات  أو  مؤسسات  هناك  كانت  إذا  عما  التساؤل  لنا 
أو«ال��وع��ى  املتفقدة«  »البصيرة  تلك  م��ن  أج���زاء  ول��و  الس��ت��ع��ادة  تأهيله  وإع���ادة  »البصيرة« 
األهلية  اجلمعيات  إلى  والدقيقة  احلساسة  املهام  تلك  تسند  أن  يفترض  وهل  الغائب«. 
واألفراد  والوعاظ العادين مبا قد يسمح بحدوث نوع من االستغالل أو السيطرة الفكرية 
أو التسييس املصطنع .. أم أن األجدر أن يقوم بذلك أطراف متخصصون وعلماء وهيئات 
الناس  توجيه  عند  الفكرية  وال��ن��زاه��ة  والوطنية  االخالقية  املسئولية  لهم  تتوفر  عامة 

وإعادتهم إلى الصراط املستقيم.
األي��ام عما يسمى  البعض ه��ذه  أو تتكامل مع ما يطرحه  التساؤالت تتداخل  إن ه��ذه 
باملراجعات الفكرية، وتصحيح املفاهيم وضرورات »االستتابة« وذلك فيما يتعلق باخلطاب 
الدينى، وهى دعوات محمودة ومحترمة ومطلوبة ... إال أن ما أطرحه اآلن فى هذا املقال 
يشمل  حيث  الدينية  الدعوة  ومناهج  الدينى  اخلطاب  مجرد  من  اتساعا  أكثر  يكون  قد 
»والوطنية«  »اإلنسانية«  مبفاهيم  الصحيح  الوعى  استعادة  البصيرة«  »باحياء  املقصود 
ومعايير اجلمال والقبح والشرف والرجولة ومعانى احلق والباطل، وقد يشمل حتديدا 

أكثر وضوحًا ملفاهيم العدل والظلم وضوابط احلرية املسئولة. 
أما بعد ... فرغم أن املوضوع املطروح قد بدأ بواقعة فردية وشخصية حدثت لى إال أن 
طبيعتى التى فطرنى اهلل عليها تأبى إال أن تخرج من الدائرة اخلاصة إلى حيث الفكر 

العام. ومن النظرة الشخصية إلى حيث العوائد اجلماعية العامة .
واهلل ولى التوفيق   
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مؤشرات األداء 
• جنحت منظومة الصيانة فى املحافظة على استمرار 

العملية اإلنتاجية لتحقيق اهداف الشركة.
التغذية  احتياجات  تدفيع  فى  الشركة  استمرت   •

غاز  وإسالة  استرجاع  بوحدة  اخلاصة 
بشركة  اخلاص  الكربون  أكسيد  ثانى 
تشغيل  مع   BOO بنظام  إيرليكيد 

وحدة األمني اجلديدة.
توفير  الشركة  استطاعت   •
احتياجات السوق املحلى من منتجات 
وتصدير  إيثيلني  والبولى  اإليثيلني 
أسعار  انهيار  رغم  للخارج.  الفائض 
وزيادة  عامليا  النهائية  املنتجات  بيع 

املعروض منها. 
• اتبعت الشركة منذ بداية نشاطها 
التزمت  متوازنة  تسويقية  سياسة 

خبرة  ذوى  عمالء  مع  بالتعامل  فيها 
انتظام  الى  أدى  مما  جيدة  مالية  ومالءة 

التدفقات النقدية الالزمة الستمرار النشاط. 
اخلبرات  ونقل  التكنولوجيات  أحدث  على  االطالع   •
العاملية التى تسهم فى تطوير أنشطة الشركة مع احلرص 

على جتديد عقود املعاونة الفنية ألصحاب الرخص.
على  للحفاظ  الوقائية  الصيانة  اعمال  تنفيذ  مت   •
معدات الشركة واحلفاظ على استمرارية التشغيل بجودة 
عالية وبنسب تتوافق مع النسب العاملية وطبقًا للمعدالت 

القياسية.
• تبنت الشركة عدة أنشطة فى مجال توفير الطاقة.

النشاط اإلنتاجي

املنتجات األساسية 
اخلطة  لتحقيق  الالزم  اإليثلني  وتوفير  انتاج  مت   •
وتغطية  إيثلني  البولى  إلنتاج  املستهدفة  اإلنتاجية 

احتياجات شركة البتروكيماويات املصرية.
ألف   213 بكمية  االثيلني:  إنتاج   •
من   %84 الى  تصل  حتقيق  بنسبة  طن 
شركة  احتياجات  شامالً  املستهدف 

البتروكيماويات املصرية.
201 ألف  • إنتاج البولى إيثلني: بكمية 
من   %101 الى  تصل  حتقيق  بنسبة  طن 

املستهدف.
املنتجات الثانوية 

• إنتاج البوتاجاز غير املعالج: بكمية 24 
ألف طن بنسبة حتقيق تصل الى 54% من 

املستهدف.
بكمية  االوكتان:  عالية  نافتا  إنتاج   •
الى  حوالى 6 االف طن بنسبة حتقيق تصل 

120% من املستهدف.
نشاط التسويق واملبيعات

املحليني  لعمالئها  البيع  بعد  ما  خدمة  تقدمي   •
العمالء  ملصانع  املستمرة  بالزيارات  وذلك  واخلارجيني 
املحليني واستطالع آرائهم ومدى توافق منتج الشركة مع 
احتياجاتهم وتقدمي املعونة الفنية لهم كما يتم مراسلة 
له  كان  استفساراتهم مما  والرد على  العمالء اخلارجيني 
واخلارجيني  املحليني  العمالء  إرضاء  على  إيجابى  أثر 

وفتح أسواق عاملية جديدة.
• تسويق 205 آالف طن من البولى اثيلني عالى الكثافة 
املستهدف،  من   %102 بنسبة  اخلطى  الكثافة  ومنخفض 

سيدبك نحـــــو مستقبــــل أفضـــــــــل  
املسبوقة فقد  التحديات غير  التوالى من  الثانى على  للعام  العالم  ملا يشهده  استمرارًا 
واجهت سيدبك هذه التحديات بأداء متوازن، وكان للدور الداعم لوزارة البترول والثروة 
سياسات  استقرار  فى  األثر  بالغ  للبتروكيماويات  القابضة  املصرية  والشركة  املعدنية 

الشركة وادائها املالى لتخفيض االثار املترتبة على تلك التحديات.
الى  والوصول  البتروكيماوية  املنتجات  تواجه  التى  الطاحنة  االزمة  استمرار  ومع 
املستويات الدنيا لألسعار العاملية ملنتجات الشركة من اإليثيلني والبولى إثيلني مع زيادة 
والتى  العاملية  االقتصادية  االحداث  وكذا  العاملية  الطلب  كميات  عن  باألسواق  املعروض 
أدت بشكل جوهرى النخفاض نتائج اعمال كافة شركات انتاج البتروكيماويات عامليًا بل 
واغالق بعض املصانع األخرى نتيجة لتأثر األسواق وبالرغم من هذه التحديات متكنت 

الشركة من حتقيق اخلطة التسويقية و البيعية بنسبة 102% من املستهدف. 

 رئيس مجلس اإلدارة

املهندس محمد محمد إبراهيم

موضوع تسجيلى
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وتشمل تصدير 88 ألف طن بولى إيثلني وبيع 117 ألف طن بولى 
إيثلني بجميع تطبيقاته الى السوق املحلى.

•  توفير متطلبات شركة البتروكيماويات املصرية من اإليثلني.
• بيع 24 ألف طن من البوتاجاز غير املعالج الى شركة جاسكو، 
و6 االف طن من النافتا غير املعاجلة الى شركة أنربك، و157 طنا 
من منتج اإليثان وبيع 3664 طنًا من البيوتني -1 لشركة إيثيدكو 

وتصدير 188 طنًا الى اخلارج.
أنشطة السالمة والصحة املهنية وحماية البيئة 

• املحافظة على سالمة البيئة املحيطة من خالل متابعة عينات 
البيئة  قوانني  مع  التوافق  لتأكيد  االنبعاثات  وقياس  الصرف 
الناجتة  املخلفات  كميات  قلل  مما  الوحدات  ألداء  حتسني  مع 
والتخلص االمن من املخلفات اخلطرة والصلبة بتسليمها الى 
بانتظام  اإلسكندرية  ملحافظة  التابع  اخلطرة  املخلفات  مدفن 
مع حتسني أداء الوحدات وجتميع مخلفات الزيوت املستخدمة 

وكذلك املخلفات الورقية وبيعها للشركات املتخصصة.
• االستفادة من إمكانيات الشركة وخبرة العاملني فى مجال 
التدريب النظرى والعملى على اعمال مكافحة احلريق وتنفيذ 

برامج تدريبية للعاملني بالشركة والشركات الشقيقة.
القومية  الشبكة  على  باألثيلني  االفران  مداخن  ربط  مت   •
قياس  نظام  بتركيب  وذلك  الصناعية  االنبعاثات  لرصد 

)CEMS( .االنبعاثات املستمر
تنمية املوارد البشرية

• حترص الشركة على تنويع البرامج التدريبية لتتناسب مع 
البرامج  من  السنوية  واالحتياجات  الوظيفية  املستويات  كافة 
حيث مت تنفيذ 582 عملية تدريب داخليًا وخارجيًا من خالل 49 
برنامجًا تدريبيًا وندوات وورش عمل فى مجاالت العمل املختلفة 
 124 تدريب  مت  كما  االلكتروني،  التدريب  بنظام  برامج   9 منها 

طالبًا من مختلف الكليات واملعاهد.
إجراءات  بعمل  كورونا  جائحة  حتدى  الشركة  واجهت   •
بتوفير  قامت  حيث  الفيروس،  انتشار  ملنع  مشددة  احترازية 
املطهرات الالزمة والكمامات للعاملني بالشركة وعمالة املقاول 
وقياس درجة احلرارة لهم يوميًا عند دخول الشركة للتأكد من 

سالمتهم.  
املشاركة املجتمعية

البيئة  تنمية  فى  االجتماعى  بدورها  الشركة  من  اميانًا   •
الطبى  للعالج  بروتوكول  تطبيق  فى  بالبدء  قامت  املحيطة 
ومشاركة  بالشركة  املحيطة  املنطقة  قرى  من  القادرين  لغير 
سكان منطقة النهضة فى املناسبات املختلفة كما تقوم بالتبرع 
املجاالت  من  العديد  فى  املحيطة  البيئة  تنمية  فى  واملساهمة 

وخاصة املستشفيات العامة واملدارس احلكومية. 



قسم القسطرة القلبية :
يوجد 2 غرفة قسطرة تعمل 24/7 يوميا جميع حاالت القسطرة 

التشخيصية والعالجية من توسيع بالبلون وتركيب دعامات 
باإلضافة إلي الشنيور الجراحي ROTABLATOR والموجات الصوتية 

. IVUS للشرايين التاجية

قسم دراسة كهربية للقلب:
مجهز بأحدث األجهزة الحديثة لدراسة كهرباء القلب وعمل كي 
للبؤر النشطة باإلضافة لتركيب أجهزة منظمات ضربات القلب 
وأجهزة الصدمات الكهربية الداخلية واستعادة تناسق ضربات 

. CRT القلب

قسم العناية المركزة :
مجهز الستقبال جميع حاالت القلب الحرجة وهو يتكون من 28 

سريرا مجهزا بأحدث المونيتور وأجهزة متابعة العالمات الحيوية 
للمريض باإلضافة ألجهزة التنفس الصناعي وأجهزة ضخ المحاليل 

وأجهزة الصدمات الكهربائية

قسم الموجات فوق الصوتية علي القلب :
يحتوي هذا القسم 

علي 5 أجهزة موجات 
صوتية علي أحدث 

مستوي وتعمل علي 
مدار 24 ساعة

القسم الداخلي :
يشمل 34 سريرا حديثا مجهزا بأحدث تكنولوجيا لراحة المرضي 

ورعايتهم الدقيقة

المعمل :
يعمل على مدى 24 ساعة يوميا مجهز بكل الفحوصات الالزمة 

لمريض القلب ومتابعته الدورية

قسم العناية المركزة المتنقلة :
يشمل 4 سيارات إسعاف مجهزة للعناية المركزة بكل أجهزتها مع 

أخصائي قلب أخصائي عناية 
مركزة علي مدي 24 ساعة 

قسم االشعة :
مجهز بأحدث أجهزة وهي 

الرنين المغناطيسي – األشعة 
4D-3D رقمية وموجات فوق صوتيةx-ray المقطعية 128- أشعة

قسم التغذية:
يقوم باإلشراف علي وصف الغذاء المناسب للمريض حسب حالته 

الصحية 

القسم العلمي والتعليم المستمر :

يقوم بعمل ندوات دورية لألطباء وذلك الطالعهم علي أحدث ما 

توصل إليه العلم في 

مجال أمراض القلب

قسم التثقيف الطبي 

والتأهيل :

يقوم بعمل ندوات دورية للمرضي لشرح طبيعة المرض وكيفية 

التعامل معه 

قسم جراحات القلب واألوعية الدموية :

مجهز بعدد 2 غرفة عمليات حديثة 

تحت إشراف نخبة من أساتذة 

جراحة القلب وأساتذة جراحة األوعية 

الدموية إلجراء جميع حاالت القلب 

المفتوح للشرايين التاجية وتغيير الصمامات وإصالح وعالج العيوب 

الخلقية

قسم االستقبال والطوارئ :

يعمل علي مدي 24 ساعة 

ويقوم بالعمل به نخبة من أكفأ 

أخصائيين القلب

قسم العيادات الخارجية :

يتكون من 5 عيادات من 9 صباحا إلي 10 مساء تحت إشراف 

استشاريين وأخصائيين القلب ومجهزة بكل الفحوصات الالزمة 

لمريض القلب .

قسم مراقبة الجودة :

يقوم بوضع السياسات الالزمة لعمل 

األقسام المختلفة ومتابعة تنفيذها

قسم التعقيم ومكافحة العدوي

يقوم بعمل الدراسات الالزمة ومتابعة عمل األفراد اليومية لمنع 

حدوث العدوي الميكروبية لألفراد أو المرضي .

ICC  مستشفى مركز القلب الدولى
أول مستشفى متخصص لعالج وجراحة القلب والشرايين فى مصر

تحت إشراف  نخبة من أساتذة القلب واستشاريين القلب بكلية الطب – جامعة 

العنوان : 24 ش بهاء الدين الفتوري سموحة اإلسكندرية ت: 4307220

العمل58 سبتمبر  ٢٠٢١    
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بزيارة  للمحافظات،  امليدانية  جوالته  العاملة  القوى  وزي��ر  سعفان  محمد  واص��ل 
عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها  التى  كرمية«  »حياة  مبادرة  إط��ار  فى   ، بورسعيد  ملحافظة 
السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب املصرى ، وملتحدى اإلعاقة، وتنفيذ مبادرة »مصر 
بكم أجمل«  التى تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب 
والتأهيل، حيث قام هو ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضان بتسليم ١٠٠ عقد عمل 
ألصحاب الهمم والقدرات قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة ببورسعيد من خالل 
الشركات العاملة فى القطاع اخلاص ، ودمجهم فى املجتمع واالستفادة من قدراتهم، 
وأمي��ن  ببورسعيد،  العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  السنجابى  السيد  بحضور  وذل���ك 

قطامش رئيس اإلدارة املركزية بالتدريب املهني، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
واطمأن  الوزير بنفسه على املرتبات، ووجدها فى إطار احلد األدنى لألجور، وذلك 
فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كرمية لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه 

الفئة على مستوى املديريات باملحافظات، واستيفاء نسبة ال� 5 % املقررة لهم.
وأك��د ال��وزي��ر  أن ال��دول��ة ل��ن تتخلى ع��ن مسؤولياتها جت��اه أبنائها ف��ى أى وق��ت من 
أبناءها  تضع  ال��دول��ة  أن  إل��ى  مشيرا  امل��ص��ري،  للمواطن  كرمية  حياة  وتوفير  األوق���ات 
من ذوى القدرات اخلاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطالق 2٠١8 عاًما لذوى القدرات 
امل��ب��ادرات اخلاصة بذوى  ال���وزارات إلط��الق  اخل��اص��ة، مما أعطى ح��اف��زًا كبيرًا ملختلف 

االحتياجات اخلاصة.
النواب  أع��ض��اء مجلسى  م��ن  باملحافظ واحل��ض��ور  ال��وزي��ر  ف��ى مستهل كلمته رح��ب 
أن مبادرة »مصر بكم أجمل« توقفت  إلى  القدرات، مشيرا   وأبناؤنا من ذوى  والشيوخ، 
بعد مرحلتها األولى بسبب جائحة كورونا والظروف التى عانت املجتمعات منها على 
مستوى العالم اجمع والتى استهدفت منذ إطالقها كل ذوى الهمم على مستوى كافة 

محافظات اجلمهورية لتدريبهم وتشغيلهم.
وأشار الوزير إلى أن ذوى الهمم حتتاج من اجلميع أن ينظر لها نظرة مختلفة فيها 
رعاية وحماية، فأخذت الوزارة على عاتقها مسئولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف 
تلك الفئة إميانا منها بدور ذوى الهمم الفعال فى بناء املجتمعات، جنبا إلى جنب مع 

أقرانهم األصحاء من أبناء املجتمع.
وأضاف الوزير ان دور الوزارة لم يقتصر فقط على التدريب والتشغيل لتلك الفئة 
األعمال ملساعدتهم على  ري��ادة  وبرامج  والتثقيف  التوعية  نواحى  امتد ليشمل  وإمنا 
مجتمعهم  فى  والتنمية  اإلنتاج  عجلة  لدفع  واملتوسطة  الصغيرة  مشروعاتهم  إنشاء 
مبشروعاتهم الناجحة وأفكارهم البناءة، وخير دليل على ذلك النماذج الواعدة من ذوى 

فى إطار مبادرة »حياة كريمة«
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الهمم خريجى الدورات السابقة من املبادرة.
ات��خ��اذ اإلج����راءات االحترازية  امل��ب��ادرة تتم بكاملها ف��ى إط��ار  ال��وزي��ر أن جهود  وأك��د 
ملواجهة اجلائحة بال توقف، وهى الرؤية التى يجب أن ننتهجها جميعا فى هذه الفترة 

لتحقيق مزية من العمل واإلنتاج فى مختلف املجاالت.
وأوضح الوزير أن مبادرة مصر بكم أجمل اختتمت أعمالها فى املرحلة الثانية منها 
فى ٦ محافظات، تقدم للتدريب فيها ١٠5٠ شابًا، وبلغ عدد املتدربني 8٩٣ متدربًا، وعدد 
فرص العمل التى مت توفيرها ٦٧2 فرصة، وعدد املشروعات الصغيرة واملتوسطة التى مت 

تنفيذها فى إطار برامج ريادة األعمال 22١ مشروعًا.
ووجه الوزير مدير املديرية بضرورة متابعة تلك املشروعات التى مت تنفيذها بشكل 

دوري، وعرض تلك النماذج على املتقدمني للبرامج اجلديدة من املبادرة.
كما طالب الوزير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بضرورة حصر الشركات املشاركة 
والتى تثبت  تأمينات  وإرس��ال استمارة )١(  التى مت توفيرها  العمل  وف��رص  املبادرة  فى 
أمام  والشفافية  املصداقية  لتحقيق  ب��ال��وزارة،  املختصة  ل��إدارة  بها  الهمم  ذوى  تعيني 
التى مت حتقيقها على  والنتائج  املبادرة  السياسية مبا مت عمله فى  والقيادة  املجتمع 

أرض الواقع.
ولفت الوزير إلى أن املبادرة الرئاسية »حياة كرمية« التى أطلقها الرئيس السيسي، 
مت النظر من خاللها لكل فئات املجتمع بال استثناء، مت العمل فى إطارها فى ٦٠ مركزًا 
بالقرى والتوابع لها بتكلفة بلغت أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه على مستوى اجلمهورية، 
مبا يدعو اجلميع للفخر بإجنازاتها وما حتقق من خاللها، األمر الذى لم يحدث فى 

أى دولة أخرى من دول العالم أجمع.
كما أشار الوزير إلى أنه يتزامن مع ما تبذله الدولة من مشروعات قومية فى جميع 
عن  الدفاع  فى  مهم  دور  املصرى  للمواطن  يكون  أن  املهمشة،  الفئات  لرعاية  املجاالت 
وطنه أمام أى شخص يحاول أن ينال من إجنازاتها أو التقليل من شأنها، فهى ليست 
السكن فقط، بل هى الوطن الذى نشانا ونحيا فيه ومنوت من أجل احلفاظ على ترابه، 

وهو ميراثنا ألبنائنا وأحفادنا، وعليه يجب املحافظة عليه وحمايته.
الهمم فى حب مصر، يثبت قدرات  ل��ذوى  الوزير واملحافظ عرضا مسرحيا  وشاهد 
تلك الفئة وإمكانياتها التى ال تتوقف على مجال أو مهنة معينة، وتؤكد على حقها فى 

االندماج فى املجتمع كغيرهم من األصحاء. 
 ، االحتفالية  ه��ام��ش  على  صحفية  تصريحات  ف��ى  العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر  دع��ا  كما 
كل  فى  املنتظمة  غير  العمالة  لرعاية  والتكاتف  السبل  كل  بتوفير  املعنية  اجلهات  كل 
مواقع العمل على مستوى اجلمهورية، بناء على توجيهات القيادة السياسية باالهتمام 
ب��ال��ع��م��ال��ة ب��ش��ك��ل ع���ام وال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر املنتظمة ب��ش��ك��ل خ����اص، وت��وف��ي��ر م��ظ��ل��ة حماية 

اجتماعية وصحية وتأمينية تغطى كافة أوجه حياة العامل وأسرته.
وأكد الوزير أن وزارة القوى العاملة تقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل 
كافة بيانات العمالة غير املنتظمة، وحالتهم العملية، واملهن التى يعملون فيها، وأماكن 
أو  كانت  حكومية  جهة  ألى  وإتاحتها  وتوفيرها  بها،  يعملون  التى  وال��ش��رك��ات  العمل، 
منظمات املجتمع املدنى فى أى وقت، وذلك بعد تنقيحها ومراجعتها على أرض الواقع.
من جانبه رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالوزير واحلضور، شاكرا 
له جهوده فى رعاية العمال على مستوى اجلمهورية فى مختلف القطاعات والفئات، 
مؤكدا على نشاط القوى العاملة باملحافظة ومجهوداتها املستمرة فى ربوع املحافظة 

ومنشآتها العمالقة وصروحها االقتصادية الكبيرة.
العديد من  بها  املحافظة تعداد سكانها ال يتعدى مليون نسمة  إن  املحافظ،  وق��ال 
الكيانات اإلقتصادية سواء فى غرب املحافظة أو شرقها فى محور قناة السويس، وفى 
جنوبها الذى تعدى ٤٠٠ مصنع، ومنطقة االستثمار والتى  تشمل ١٩ مصنعًا، هذا الكم 
القوى  مديرية  املسئولية  تلك  تتولى  أوض��اع��ه  وتقنني  متابعة  يستدعى  االق��ت��ص��ادى 
العاملة وال��وزارة، تضخ تلك املشروعات فى االقتصاد املصرى دمًا جديدًا وشبابًا قادرًا 

ملئ باحليوية من أجل رفعة مصر وتقدمها.
بدوره رحب السيد السنجابى مدير املديرية، بالوزير واملحافظ واحلضور، مؤكدا دور 
املديرية فى خدمة أبناء املحافظة من ذوى الهمم فى أى وقت، حيث أننا اليوم نعيش 
فى أزهى عصورنا من تفتنى وإخالص وعمل لبناء مصر احلديثة بسواعد كافة أبنائها 
األصحاء وذوى همم، مقدما الشكر لفريق عمل املديرية وعلى مجهوداتكم فى إجناح 

املبادرة على أرض املحافظة.
وكرم الوزير واملحافظ فى نهاية اللقاء القائمني على املبادرة من املديرية وال��وزارة، 
وملياء  ورانيا ماهر،  وأم��ل يوسف،  السقا،  العربي، ومحمود  ، ورض��ا  وهم محمود فهمى 

محمود، ومنار على، وذلك بتقدمي شهادات تقدير لهم.
ك��م��ا س��ل��م ال���وزي���ر وامل��ح��اف��ظ، ش���ه���ادات ت��ق��دي��ر ل��ل��ش��رك��ات ال��ت��ى وف���رت ع��ق��ود العمل 
ونيو  الكهربائية،  ل���الدوات  وفيونا  اجل��اه��زة،  للمالبس  لوتس  ش��رك��ات  وه��ي:  للمعاقني 
ار  ل��الدوات الكهربائية افينا، وسى  ستار للمالبس اجلاهزة، وليبرتي، وشركة بورسعيد 
املشاركة  فى  ودوره��م  املجتمعية  مجهوداتهم  على  لهم  تقديرا  اجلاهزة،  للمالبس  اس 

فى املبادرة. 
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للمحافظات  امل��ي��دان��ي��ة  ج��والت��ه  إط����ار  ف��ى 
العاملة،  ال��ق��وى  وزي���ر  سعفان  محمد  افتتح  
ي���راف���ق���ه م���ح���اف���ظ ب���ورس���ع���ي���د ال�����ل�����واء ع����ادل 
الغضان مركز خدمة الشباك الواحد خلدمة 
امل���واط���ن���ني مب��ب��ن��ى م��دي��ري��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
ب��ب��ورس��ع��ي��د م��وج��ه��ا ب����ض����رورة ت��ل��ق��ى ش��ك��اوى  
وط��ل��ب��ات امل��واط��ن��ني وال�����رد ع��ل��ي��ه��ا ف���ى س��رع��ة 
م����ع ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات امل���واط���ن���ني وال��ع��م��ل 
ع��ل��ى ح���ل  امل��ش��ك��الت اخل��اص��ة ب��ه��م واملتعلقة 
بأنشطة عمل املديرية ، وذلك بحضور السيد 
ال��س��ن��ج��اب��ى م��دي��ر م��دي��ري��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
رئ���ي���س اإلدارة  ق��ط��ام��ش  ب��ب��ورس��ع��ي��د، وأمي�����ن 
مجلسى  وأع��ض��اء  املهني،  بالتدريب  املركزية 

النواب والشيوخ.
تدريب  مركز  واملحافظ  ال��وزي��ر  افتتح  كما 
ش��رك��ة ال��ض��ف��ائ��ر اخل���اص ب��ش��رك��ة سوموتومو 
ل��ص��ن��اع��ة ض��ف��ائ��ر ال���س���ي���ارات ب���ال���دور ال���راب���ع 
مببنى املديرية وخالل االفتتاح اطمأن الوزير 
التدريب  على  القائمني  الشركة  مسئول  م��ن 
ع��ن م���دى ك��ف��اي��ة ف��ت��رة ال��ت��دري��ب امل���ح���ددة فى 
أس��ب��وع��ني ل��ت��غ��ط��ي��ة ك���اف���ة ن���واح���ى ال��ب��رن��ام��ج 
التدريبى على مهنة تصنيع ضفاير السيارات 
التدريبية  ال���دورات  خريجى  تعيني  وك��ذل��ك   ،

فى مصانع الشركة .
وأش�����ار ال���وزي���ر إل����ى أن����ه ي��ج��ب ع��م��ل دورات 
اللغوية  امل��ه��ارات  بعض  على  مكملة  تدريبية 

..وخالل جولته ببورسعيد
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األج��ن��ب��ي��ة ف��ي��م��ا ي��خ��ص امل��ه��ن��ة ، وغ���ي���ره���ا من 
ال�������دورات ال��ت��ى ي��ح��ت��اج��ه��ا ال���ش���ب���اب  ف���ى أث��ن��اء 
عمليات  م��ن  االن��ت��ه��اء  ب��ع��د  للمهنة  مم��ارس��ت��ه 

التدريب. 
ال��وزي��ر احل��ج��رات اخل��اص��ة بعمل  كما تفقد 
 ، ل��ل��ت��دري��ب  للمتقدمني  الشخصية  امل��ق��اب��الت 
فى  الشباب  لتدريب  الكافية  مساحتها  وع��ل��ى 
املستقبل بأعداد كبيرة على املهنة التى توفرها 
وال��ل��وح��ات   ، عليها  ل��ل��ت��دري��ب  للشباب  ال��ش��رك��ة 
وم���دى  ال��ش��ب��اب  ب��ت��دري��ب  اخل���اص���ة  التعليمية 

مالءمتها للتدريب .
، معمل  امل��ح��اف��ظ  ي��راف��ق��ه  ال��وزي��ر  كما تفقد 
ال��ل��غ��ات امل��وج��ود مببنى امل��دي��ري��ة ، وش���دد على 
ض����رورة االه��ت��م��ام ب��امل��ح��ت��وى ال��ت��دري��ب��ى امل��ق��دم 
، وإش������راك امل���ت���درب���ني ف���ى ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال��ل��غ��ة ف��ى م��ج��االت العمل  األخ����رى ف��ى دورات 
املختلفة وم��ه��ارات احل��اس��ب اآلل��ى س��واء كانت 
فى تصنيع املالبس اجلاهزة أو تصنيع ضفاير 
السيارات ، فيما يخص مصطلحات تلك املهن 

فى اللغات التى يتم التدريب عليها .
والتقى الوزير ، مع العاملني باملبنى ، ووجه 
العمل  توقف فى  بال  للمضى قدما  رسالة  لهم 
بجهد بال كلل أو تعب ، لتقدمي خدمات جديدة 
ف��ى عمل  أن��ت��م األس����اس   : وق��ائ��ال   ، للمواطنني 
الوزارة واملديرية ، جتهزون البنية الالزمة لبناء 

شباب بورسعيد ، فى احلاضر واملستقبل .
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مبحافظة  امليدانية  ج��والت��ه  سعفان   محمد  العاملة  ال��ق��وى  وزي��ر  واص��ل 
،  حيث  شهد  هو ومحافظ بورسعيد اللواء ع��ادل الغضبان ختام  بورسعيد 
مبادرة السالمة والصحة املهنية فى مجال الطاقة ، وسلم شهادة تقدير لشركة 
ايجيبشن إلنتاج الكهرباء ملراعاتها السالمة والصحة املهنية ،  وذلك بحضور 
القوى  ب��وزارة  املهنية  والصحة  للسالمة  املركزية  اإلدارة  رئيس  الليثى  سهير 
العاملة، والسيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ومحمد 

منتصر مدير عام إدارة السالمة بالوزارة .
فى  املهنية  والصحة  السالمة  وسلوك  ثقافة  نشر  أهمية  أن  سعفان  وأك��د 
املجتمع، ملا لها من دور كبير فى احلفاظ على رأس املال البشري، واحلفاظ 
ع��ل��ى امل��ع��دات وأدوات اإلن���ت���اج، مب��ا ل��ه م��ن أك��ب��ر األث���ر ع��ل��ى ازده����ار االق��ت��ص��اد 

القومي.
ال���وزارة تعمل تعمل جاهدة على نشر  وش��دد وزي��ر القوى العاملة على  أن 
هذه الثقافة املهمة بني أوساط املجتمع، كى تتحول إلى سلوك حياتى وواقع 
املهنية  والصحة  السالمة  أن  باعتبار  عمله،  وبيئة  بيته  فى  ف��رد  لكل  معاش 
ليست مجرد جتهيزات ومعدات وااللتزام بتعليمات، بل هى سلوٌك لكل فرد 

يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.
والوعى  الكافى  القدر  ل��دى كل مواطن  يكون  ، نسعى كى  وأض��اف سعفان 
الالزم بأهمية السالمة والصحة املهنية فى احلفاظ على رأس املال البشرى 
باعتبارهما  والبنيان،  اإلنسان  على  احلفاظ  فى  يتمثل  فاهتمامنا  وامل���ادى، 
باعتباره  أق��وى مدافع عنها،  الشعب  أن  إلى  اإلنتاجية، الفًتا  العملية  ُقطبى 
هو  الوطن  على  احلفاظ  أن  خاصة  للدولة،  احلصني  واحلصن  املنيع  السد 

مسؤولية اجلميع.
وكان الوزير قد رحب فى مستهل كلمته، باملحافظ وقدم الشكر والتقدير له 
على كل الدعم املقدم واجلهود العظيمة التى تقدمها املحافظة ملديرية القوى 
العاملة لتنفيذ مشروعاتها ومبادراتها مبا يزيد تلك املشروعات قوة وسرعة 

فى األداء وتوسيع قاعدة املستفيدين منها.
بورسعيد،  أرض  واحمى نفسك« على  »أع��رف  أن مبادرة  إل��ى  الوزير  وأش��ار 
السالمة  ب��أم��ور  وتعريفهم  وتثقيفهم  وال��ش��رك��ات  امل��ص��ان��ع  لعمال  خصصت 
فى  السالمة  أسلوب  على  تعودهم  كما  العمل،  بيئة  وتأمني  املهنية  والصحة 
منازلهم وحياتهم اليومية لتحقيق مزيد من احلماية واألمان لهم والسرهم، 
تتوارثه األجيال جيال بعد جيل كعلم وأسلوب فنى متطور بتطور األح��داث 

واملواقف.
وأوضح الوزير أن كل املبادرات التى تقوم بها الوزارة فى جميع املحافظات 
حت��ت��وى ب��رام��ج��ه��ا ع��ل��ى ج��رع��ات وع���ى وتثقيف ح���ول ك��اف��ة األم����ور ال��ت��ى تهم 

مجتمع العمل والعمال من مختلف اجلوانب.

وزير القوى العاملة : السالمة ليست تجهيزات بل سلوك

الجمهورية الجديدة هى طموح وعمل 
وتغيري فى فكر الشباب على العمل 

واالجتهاد، ورفع قدرته على تحقيق أحالمه
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ووجه الوزير إدارات التفتيش باملديرية التى تختص بالسالمة والصحة 
ال��دورات املعدة لذلك،  املهنية بتواجدها فى املصانع والشركات العاملة فى 
وحت��م��ل املسئولية واالل���ت���زام مب��ا ن��ص عليه ال��ق��ان��ون م��ن ح��ق��وق وواج��ب��ات 

العمال وأصحاب األعمال وتعريف العمال بذلك بشكل مستمر. 
وأضاف الوزير أن العمالة غير املنتظمة وضعت لها آليات جديدة لصرف 
دورى  وبشكل  بانتظام  فيها،  املسجلة  للعمالة  ال���وزارة  تقدمها  دوري���ة  منح 
لرعايتها اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، كما استحدثت الوزارة منظومة تأمني 
اجلزئى  العجز  ح��االت  فى  منها  العائد  يصرف  العمال  حياة  على  جديدة 
فى  االجتماعية  التأمينات  هيئة  مع  بالتعاون  مت  أن��ه  كما  وال��وف��اة،  والكلى 
إطار بروتوكول مت توقيعه ، بحيث يكون هناك نظام تأمني مباشر من العامل 
أجل  م��ن  اجل��م��ه��وري��ة  ال��ت��أم��ني على مستوى  م��ن خ��الل مكاتب  على نفسه 

العامل واملواطن املصرى وخدمته.
املبادرات الرئاسية والتى مت إطالقها وعلى رأسها مبادرة  الوزير أن  وأكد 
»حياة كرمية«، املشروع األول على مستوى العالم، وجهت الوزارات والهيئات 
كافة بتوفير »حياة كرمية« للمواطن كل فى مجال عمله، مشيرا إلى أنه من 
وثيقة  عمل  مت  والتى  املنتظمة  غير  العمالة  فئة  بالرعاية  األول��ى  الفئات 
بورسعيد  م��ن محافظة  ال��ب��داي��ة  وإط��الق��ه��ا منذ  لهم  ال��ت��أم��ني على احل��ي��اة 
على  احل��رص  أهمية  على  مشددا  باملحافظة،  والصيادين  العمالة  لرعاية 
جت��دي��ده��ا ب��اس��ت��م��رار ف��ى األوق�����ات امل���ح���ددة ل��ذل��ك ل��ت��وف��ي��ر أق��ص��ى ق���در من 

احلماية والرعاية لهم ولذويهم.
كما وجه الوزير باالهتمام باملواطن والعامل املصري، ورفع شأنه ومستواه، 
من كافة النواحى املهنية واالجتماعية والصحية، سواء فى قرى املحافظات 
ل��ه، مؤكدا  الرعاية  م��ن  م��ب��ادرات ج��دي��دة توفر مزيد  أو مدنها، واس��ت��ح��داث 
ن��راه على أرض الواقع حاليا فى املناطق التى كانت مهمشة من  أن هذا ما 
مشروعات مياه ش��رب وص��رف صحي، وكهرباء، وط��رق، وم���دارس، مبا يعيد 
احلق للمواطن املصرى ليحيا حياة كرمية، ذلك العامل الذى لطاملا راهنت 
عليه وعلى قدراته وإمكانياته التى حتدث الفارق فى أى مكان عمل وتواجد 
قوائم  فى  اسمها  ويكتب  خفاقة  عالية  مصر  اس��م  برفع  دائما  واملهتم  فيه، 

املجد والتقدم. 
وقال الوزير فى تصريحات صحفية: إن اجلمهورية اجلديدة هى طموح 
ق��درت��ه على  ورف���ع  واالج��ت��ه��اد،  العمل  الشباب على  ف��ى فكر  وتغيير  وع��م��ل، 
حتقيق أحالمه، مشيرا إلى أن احللم الذى لطاملا حلمنا به أصبح حقيقة، 
ومت ت��وف��ي��ر  م��زي��د م��ن ف���رص ال��ع��م��ل للشباب ف��ى امل��ش��روع��ات ال��ق��وم��ي��ة فى 
قدر  على  املشكالت  وح��ل  أمامه  العقبات  إزال��ة  على  والعمل  املهن،  مختلف 

املستطاع لتحقيق حلمهم وحلم بلدهم مصر. 
ومن جانبه أشار اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى 
أن  وزير القوى العاملة أوفى بوعده باستكمال منظومة رعاية العمالة غير 
املنتظمة والصيادين باملحافظة، ومت تسجيل أعداد جديدة من املشروعات 
ال��ق��ائ��م��ة وع��م��ل وث��ائ��ق ت��أم��ني ع��ل��ى احل��ي��اة ل��ألع��داد املسجلة ت��وف��ر تغطية 

تأمينية بلغت ١٠٠ ألف جنيه. 
وأض����اف امل��ح��اف��ظ، أن امل��ح��اف��ظ��ة حت��ول��ت م��ن ب��ل��د جت����ارى إل���ى منطقة 
ص��ن��اع��ي��ة ك��ب��ري، وت��ع��ت��ب��ر م��ص��در ج���ذب ل��ل��ع��م��ال��ة م��ن مختلف امل��ح��اف��ظ��ات 
والعامل  مصر  باسم  تليق  للشباب  العمل  ف��رص  من  مزيدا  توفر  امل��ج��اورة، 
املصري، مبا يتناسب مع التقدم الذى وصلت إليه الدولة املصرية فى البناء 
العامل  وإمكانيات  ق��درات  فى  السياسية  القيادة  من  كاملة  بثقة  والتعمير 
املصرى القوى والذى نقل الدولة من حال إلى حال أفضل يشهد به العالم 

أجمع. 
ببورسعيد،  العاملة  القوى  مديرية  مدير  السنجابى  السيد  ق��ال  ب��دوره 
أن السالمة والصحة املهنية أصبح لها مفهوم جديد، حتاول ال��وزارة توعية 
املبادرات ومنها  العديد من  به من خالل  املختلفة  القطاعات  العاملني فى 
مبادرة »أعرف واحمى نفسك« التى تتم على أرض املحافظة حاليا، من أجل 
احلفاظ على العامل املصري، وتوفير بيئة عمل آمنة للشباب فى مختلف 
عمله  محيط  ف��ى  عامل  ك��ل  يعمل  حتى  املحافظة،  داخ��ل  العمل  قطاعات 

بارتياح وطمأنينة، فى ظل اقتصاد قومى مزدهر مبا فيه من قوى بشرية. 
املحافظة  درع  ال��وزي��ر  بورسعيد  محافظ  أه��دى  االحتفالية  خ��ت��ام   وف��ى 
تقديرا جلهوده املستمرة خلدمة وحماية عمال مصر فى مختلف مجاالت 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��س��ت��وى اجل��م��ه��وري��ة بشكل ع���ام، وم��ح��اف��ظ��ة ب��ورس��ع��ي��د بشكل 

خاص. 
كما أهدت شركة ايجيبشن درع الشركة للوزير واملحافظ، تقديرا جلهودهم 
الكبيرة فى تطوير مفهوم السالمة والصحة املهنية وتسهيل إجراءاتها فى 

املصانع والشركات مبا يوفر بيئة عمل آمنة للعمال. 
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توزيع ماكينات خياطة وشنط عدة لخريجى  
أوائل مراكز التدريب املهنى والوحدة املتنقلة
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للمحافظات،  امليدانية  جوالته  سعفان،  محمد  العاملة  القوى  وزير  واصل 
ك��رمي��ة«، التى أطلقها  ي��زور محافظة بورسعيد، ف��ى إط��ار م��ب��ادرة »ح��ي��اة  حيث 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، لالهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير املنتظمة 
وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعًيا وصحًيا وتأمينًيا، وتنفيذ خطة كاملة 

لرعاية هذه الفئة من خالل إنشاء قاعدة بيانات سليمة.
وف���ى ه���ذا اإلط����ار، ق���ام ال��وزي��ر وم��ح��اف��ظ ب��ورس��ع��ي��د ال��ل��واء ع���ادل الغضبان 
بتسليم  5٠٠ بوليصة التأمني التكافلى ضد احلوادث الشخصية التى تغطى 
وصغار  املنتظمة  غير  للعمالة  اجل��زئ��ي،   أو  املستدمي  الكلى  والعجز  ال��وف��اة، 
العاملة  ال��ق��وى  مديرية  م��دي��ر  السنجابى  السيد  بحضور  وذل���ك  ال��ص��ي��ادي��ن. 

ببورسعيد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
، و ٦ شنط عدة للخريجني من  كما قام الوزير  بتوزيع 5 ماكينات خياطة 
قام  كما  ببورسعيد،  العاملة  القوى  مبديرية  املتنقلة  والوحدة  التدريب  مركز 
السالمة  ملراعاتها  الكهرباء  إلن��ت��اج  ايجيبشن  لشركة  تقدير  ش��ه��ادة  بتسليم 

والصحة املهنية فى العمل. 
وق����ال ال���وزي���ر: إن ت��وزي��ع ب��وال��ص ال��ت��أم��ني ع��ل��ى ال��ص��ي��ادي��ن وال��ع��م��ال��ة غير 
املنتظمة ج��اء وف���اًء مل��ا وع���دت ال��دول��ة امل��ص��ري��ة، خ��الل زي��ارات��ى ال��ت��ى قمت بها 
ل��ب��ع��ض امل��ح��اف��ظ��ات واالل���ت���ق���اء  ب��ص��ي��ادى ال��ب��ح��ر األح���م���ر، وب��ح��ي��رة م��ري��وط، 
ألسر  حماية  البوليصة  ه��ذه  أن  إل��ى  مشيرا  وق��ن��ا،  ن��اص��ر،  وبحيرة  وبورسعيد، 
املختلفة،  العمل  أماكن  فى  لها  يتعرضون  قد  التى  املخاطر  من  العمالة  هذه 
وذلك بصرف تعويض قدره ١٠٠ ألف جنيه فى حاالت العجز الكلى واجلزئى 
والوفاة بحيث يتوفر دعم ألسرة كل عامل يعينها على أمور احلياة، مؤكًدا أن 
هذه الوثيقة ليست نهاية املطاف، وإمنا هى بداية الرعاية لتلك الفئة خالل 

املرحلة القادمة.
وقال الوزير : إن الدولة املصرية وضعت العامل املصرى نصب أعينها، سواء 
كان فى قطاعات العمل املنتظمة أو فئة العمالة غير املنتظمة، ووفرت لهم كل 
وسائل احلماية والرعاية فى إطار املبادرات الرئاسية، من قيادة سياسية واعية 
ورشيدة رأت أحالم املواطنني ليس مستحيلة وميكن حتقيقها، وشرعت فى حل 

مشكالتها بدون تعب أو ملل، لتعيد للمواطن كرامته من جديد.

توزيع 5 ماكينات خياطة  و 6 شنط عدة للخريجني من مركز التدريب والوحدة املتنقلة
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أبناء الدولة  وأض��اف الوزير أن كل م��وارد الدولة سخرت خلدمة املواطنني من 
املصرية فى كل الفئات العمرية سواء كانوا قادرين على العمل، أو غير قادرين، فتم 
عمل مشروعات عديدة فى مختلف اجلوانب للنهوض مبستوى معيشة املواطنني. 
وأشار الوزير إلى أن أكبر مثال على قدرة العمال املصريني على العمل واملثابرة، 
وال��ت��ى ضرب  م��ؤخ��را،  السويس  ف��ى قناة  السفينة اجلانحة  أزم��ة  م��ع  التعامل  ه��و 
العامل املصرى فيها أكبر مثال على أنه من أفضل العمال املوجودين فى العالم، 
والتى فى التعامل معها أخرس ألسنة احلاقدين املترقبني فشل وخسارة فى هذه 
أن يذق طعم  العامل املصرى بكل جناح وتفوق فى حلها دون  األزم��ة ليرد عليهم 

الراحة.
ودعا الوزير عمال مصر أن تكون هى الصفوف األولى للدفاع عن الوطن، األمر 
الكثير  أبنائها  جميع  م��ن  تستحق  فمصر  امل��واط��ن��ني،  على  بالنفع  سيعود  ال��ذى 
والكثير، حتتاج أن تكون فى نفوس وروح كل واحد من بيننا، فهى املتبقية لنا وهى 

التى منتلكها طاملا نحيا فيها. 
الدولة  املدربني ملا وصلت  املهرة  ل��وال عمال مصر  أن��ه  أك��د املحافظ،  من جانبه 
ملا هى عليه اآلن من تقدم وإجن��ازات على كافة األصعدة، ووصلت ألرقام لم تشهد 

من قبل.
وأوضح اللواء عادل الغضبان أن خير دليل على تلك اإلجن��ازات، ما يتم حاليا 
على أرض املحافظة فى حى اجلنوب، به أكثر من ٧٣ ألف مواطن، وجهت القيادة 
جنيه،  مليون   ٤٤٠ بتكلفة  ال��ش��رب  م��ي��اه  تنقية  محطة  م��ش��روع  بعمل  السياسية 
باإلضافة إلى أول مستشفى تأمني صحى وهى مستشفى محور ٣٠ يونيو مجهزة 

بأحدث املعدات الطبية على أعلى املستويات.
دعا املحافظ شباب املحافظة إلى ض��رورة اإلس��راع فى عمل بوليصات التأمني 
ع��ل��ى احل���ي���اة، وال��ت��أم��ني ال��ش��خ��ص��ي، مب��ا ي��وف��ر م��زي��دا م��ن احل��م��اي��ة واألم�����ان لهم 

وألسرهم فى حالة ال قدر اهلل أصاب العامل أى مكروه فى حياته العملية. 
ووعد املحافظ خريجات البرامج التدريبية باملديرية، الراغبات فى عمل مشروع 
صغير بالتعاون والعمل املشترك، بتقدمي كل الدعم الالزم لهن إلنشاء مشروعهن، 
تلك  انتهاج  إلى  الشباب  داعيا  املعنية،  كافة اجلهات  الالزمة من  التسهيالت  وكل 
مديرية  م��ن  املناسب  التدريب  تلقيهم  بعد  اخل��اص��ة  مشروعاتهم  إلق��ام��ة  الفكرة 
القوى العاملة ومراكز التدريب التابعة لها على أيدى مدربني أكفاء قادرين على 

الوصول بهم للمستوى املطلوب. 

..ويسلمان 500 وثيقة تأمين على الحيــــــــــــــــــــــاة للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد
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فى إطار جوالته الميدانية سعفان يزور بورسعيد

اس��ت��ق��ب��ل ال����ل����واء ع������ادل م��ح��اف��ظ 
بورسعيد على مدى يومني وزير القوى 
العاملة محمد سعفان فى ديوان عام 
املحافظة خالل زيارته للمحافظة فى 
باملحافظات،   امليدانية  ج��والت��ه  إط���ار 
تأمني  وثيقة   5٠٠ ت��وزع  وال��ت��ى تشمل 
وتسليم  املنتظمة،  غير  العمالة  على 
5 م��اك��ي��ن��ات خ��ي��اط��ة و ٦ ش��ن��ط ع��دة 
ل��ل��خ��ري��ج��ني مب��رك��ز ال��ت��دري��ب ال��ت��اب��ع 
مل����دي����ري����ة ال�����ق�����وى ال���ع���ام���ل���ة ووح������دة 
التدريب املتنقلة باملحافظة  ، ويشهد 
ختام مبادرة السالمة والصحة املهنية 
ف��ى م��ج��ال ال��ط��اق��ة ، ويسلم ش��ه��ادات 
ت���ق���دي���ر ل���ش���رك���ة اي���ج���ي���ب���ش���ن إلن���ت���اج 
والصحة  السالمة  ملراعاتها  الكهرباء 
امل���ه���ن���ي���ة . وذل��������ك ب���ح���ض���ور ال��س��ي��د 
ال��س��ن��ج��اب��ى م���دي���ر م���دي���ري���ة ال���ق���وى 
العاملة ببورسعيد، وأعضاء مجلسى 

النواب والشيوخ.
وكان الوزير قد شهد ختام املرحلة 
الثانية من مبادرة »مصر بكم أجمل« 
وتسليم  الهمم،  ذوى  وتأهيل  لتدريب 
ع��ق��ود ع��م��ل ل��ه��م ودم��ج��ه��م ف���ى س��وق 
ال����ع����م����ل، وخ�����ت�����ام أس�����ب�����وع ال���س���الم���ة 

والصحة املهنية باملحافظة.
وقام الوزير خالل الزيارة  بتسليم  
ال���ه���م���م، و2٧  ل������ذوى  ع���م���ل  ع���ق���د   ٧5
»مصر  مبادرة  من  التدريب  خلريجى 
الواحد  الشباك  وافتتاح  بكم أجمل«، 
باملحافظة،  العاملة  القوى  مبديرية 
وم����رك����ز ت����دري����ب ش����رك����ة س���وم���وت���وم���و 
املديرية،ومعمل  مببنى  الرابع  بالدور 

اللغات.
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اف���ت���ت���ح امل������ب������ادرة ال������ل������واء ع�����ادل 
ال����غ����ض����ب����ان م����ح����اف����ظ ب����ورس����ع����ي����د ، 
ال��ب��رن��ام��ج األول م��ن م���ب���ادرة  »مصر 
القدرات اخلاصة  ل��ذوى  بكم أجمل« 
التى تنظمها مديرية القوى العاملة 
ب��ب��ورس��ع��ي��د ف��ى إط����ار م���ب���ادرة »ح��ي��اة 
ك�����رمي�����ة«، ال����ت����ى أط���ل���ق���ه���ا ال���رئ���ي���س 
فرص  لتوفير  السيسي،  عبدالفتاح 
 ، والعزمية  الهمم  ل��ذوى  عمل الئقة 
العاملة  القوى  وزارة  امل��ب��ادرة   وينفذ 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ص����ن����دوق ال��ت��م��وي��ل 
 2٠١8 ع��ام  منذ  والتأهيل  وال��ت��دري��ب 
السيد  ب��ح��ض��ور  وذل���ك  اآلن،  وح��ت��ى 
السنجابى مدير املديرية ، والدكتورة 

أمل عصفور عضو مجلس النواب. 
وأشاد » املحافظ » بتنفيذ املبادرة 
، معربا عن سعادته بوجوده مع ذوى 
الهمم والعزمية  من أجل رسم حياة 
يستحقون  أنهم  م��ؤك��دا  لهم،  أفضل 
كافة أجهزة  التقدير واالحترام  من 
أج��ل توفير حياة كرمية  ال��دول��ة م��ن 

لهذه الفئة.
واس����ت����م����ع امل����ح����اف����ظ إل������ى ك���اف���ة 
العمل  ، مؤكدا  الهمم  املشاكل لذوى 
التوفيق  ل��ه��م  متمنيا   ، ح��ل��ه��ا  ع��ل��ى 

ووعدهم باللقاء مرات عديدة .
السنجابى  السيد  أكد  من جانبه 
م���دي���ر امل���دي���ري���ة ال������دور امل���ه���م ل���ذوى 
ال����ق����درات اخل���اص���ة ب��ك��اف��ة اجل��ه��ات 
جتاه  املجتمعية  واملسئولية  بالدولة 
أب��ن��ائ��ن��ا م��ن ه���ذه ال��ف��ئ��ة واإلم��ك��ان��ات 
نحو  وتوجيههم   بداخلهم  الكامنة 
م��س��ت��ق��ب��ل أف���ض���ل  وحت��ق��ي��ق ال��ه��دف 
املنشود من التدريب والتأهيل طبقا 

لتوجيهات القيادة السياسية .
ل��ل��ت��دري��ب  ال���ي���وم األول  ب����دأ  وق����د 
مب��ح��اض��رة م���ن م��ح��م��د م��خ��ت��ار من 
امل��ج��ل��س ال��ق��وم��ى ل��ش��ئ��ون اإلع���اق���ة ، 
وذل����ك ف��ى م��ج��ال م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح 
الثانية   امل��ح��اض��رة  ، وأل��ق��ت  ال��ع��ش��رة 
التزامات  وذل���ك ح��ول   ، السيد  مل��ي��اء 
وحقوق العمال طبقا لقانون العمل 

١2 لسنة 2٠٠٣.

بدء البرنامج األول من مبادرة »مصر بكم أجمل«  لذوى الهمم والعزيمة ببورسعيد
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الجرائم األسرية ..
 فردية وتهدد السالم العائلي
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تحقيق : أمل الربنس 
فى البداية ترجع الدكتورة سامية خضر أستاذ علم االجتماع بجامعة 
وال��زوج��ات والعنف األس��رى للضغوطات  عني شمس قضايا قتل األزواج 
التى يتعرض لها املجتمع من أمور اقتصادية واجتماعية وأسرية فأصبح 
هناك قدر من الهشاشة فى عدم التحمل فيقبل أحدهما على التخلص 
أخبار  تتناقل  التى  اإلعالمية  الوسائل  على  اللوم  ألقت  كما  اآلخ��ر  من 
اجلرمية بصورة مستمرة والتى بدورها ترسخ اخللفية الذهنية بطريقة 
واس��ع هو حتريض  أن نشر اجلرمية على نطاق  وأسلوب عرضها مؤكدة 
دون ق��ص��د وم��س��اه��م��ة ف��ى غ��ي��اب ال���ق���دوة ال��ص��احل��ة ف��ى امل��ج��ت��م��ع وتغير 
سلوكيات املجتمع واإلطاحة بالعادات السليمة وترسيخ العادات السيئة.

املجتمع  فى  التحوالت  معاجلة  يجب  االجتماع  علم  أستاذ  وأضافت 
عبر برامج التوعية فى وسائل اإلعالم الفتة أن دور اإلعالم فى املاضى كان 
التى  الهادفة  البرامج  الشباب من خالل بث  من أهم عوامله تنوير فكر 

كانت تساعد فى تثقيف املواطنني وتنمية وعيهم .
وأكدت  خضر أن ظاهرة العنف األسرى وقتل األزواج حتتاج من جميع 
رج��وع  على  العمل  ع��ن  فضال  لها  للتصدى  التكاتف  ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات 
ح��االت  ت��زاي��د  ح��دوث  تالفى  بهدف  الصحيحة  الدينية  للقيم  املجتمع 
القتل ال��ت��ى ب��ات��ت ت��ه��دد املجتمع وت��ن��زع األم���ن واألم����ان خ��اص��ة ف��ى ظل 
املصريني  خصوصية  انتهاك  فى  تسببت  التى  ميديا  السوشيال  انتشار 
عنف  على  معتادا  مجتمعنا  ك��ان  إذا  أن��ه  الفتة  املسمومة  األف��ك��ار  ونشر 
الرجال ضد املرأة ففى الفترة املاضية شاهدنا حوادث أخرى تؤكد العكس 

وهو أن عنف النساء زاد ضد الرجال .
داعية إلى ضرورة ترسيخ التربية السليمة التى هى حجر األساس فى 
تشكيل الشخصية وتنشئتها تنشئة سوية مشيرة إلى أن غياب دور اآلباء 
تربية  إل��ى  النهاية  فى  يقود  مما  املادية  باحلياة  وانشغالهم  التربية  فى 

جيل منحرف .
سوء االختيار

النفس  علم  أس��ت��اذ  احلميد  عبد  إمي���ان  ال��دك��ت��ورة  ت��رى  جانبها  وم��ن 
أن ج��رائ��م العنف األس���رى ص��ارت حت��دث حتى ف��ى الطبقات التى تلقى 
وع��دم  اختيار شريك احل��ي��اة  أن س��وء  إل��ى  تعليما عاليا مشيرة  أف��راده��ا 
واالجتماعى  الثقافى  واالختالف  ال��زواج  قبل  شخصيته  جوانب  دراس��ة 
ع��دم حتمل مشكالت  األس���ر ألبنائها على  وت��رب��ي��ة بعض  ال��زوج��ني  ب��ني 
وض��غ��وط احل��ي��اة كلها ت���ؤدى إل��ى العنف ب��اإلض��اف��ة إل��ى ح���دوث اختالل 
من  املجتمع  ومبادئ  األسرية  للقيم  وغياب  االجتماعية   العالقات  فى 
وأبنائه مما نتج  والعالقة بني األب  الزوجية  احترام وتقديس للعالقات 

مؤكدة  العنف  نحو  وامليل  املصرية  الشخصية  سلوكيات  فى  تغيير  عنه 
أن هذا التغيير دخيل على املجتمع املصرى ألن الهوية املصرية ثقافتها 
والسالم ولكن لألسف حدث فتور ثقافى على  املحبة واخلير  تقوم على 
القوامة  مفهوم  مثل  للدين  خاطئ  وتطبيق  فهم  عنه  نتج  سنوات  م��دار 
ل��ل��رج��ل ع��ل��ى امل����رأة م��ؤك��دة أن اجل��رائ��م ال��ت��ى ه���زت املجتمع م��ؤخ��را هى 
جرس إنذار يجب االنتباه إليه والبد ألفراد املجتمع تعديل سلوكياتهم 
واإلدراك احلقيقى للزواج املندرج حتت مفهوم املودة والرحمة كما أمرنا 
ديننا احلنيف وعودة الثقافة املصرية  وتأصيل القيم واملبادئ التى تربينا 
ونشأنا عليها من حب اخلير وجترمي العنف وذلك بعودة التربية للتعليم 
وإعادة مراكز الشباب لتستوعب الشباب وتفرغ طاقاتهم وتسليط الضوء 
الدراما والسينما فى جتسيد هذه  العليا من خالل استغالل  املثل  على 
األدوار والبعد عن جتسيد أدوار الشر وأال يسلط اإلعالم الضوء على هذه 

اجلرائم ويتناقلها بالشكل الذى يثير الذعر بني املواطنني 
الكارثية  املشكالت  أس��ب��اب  م��ن  واح���دة  أن  النفس  علم  أس��ت��اذ  وتابعت 
التقليد  وح��ب  االستهالك  فى  الغربى  النموذج  سيطرة  هى  األزواج  بني 
تقليده  إل��ى  يسعون  فجعلهم  األف���راد  بعض  على  سيطر  ال��ذى  والشهرة 
دون أن يراعى إمكانياتهم املادية مما يجعلهم يستدينون أو يقترضوا من 
البنوك لتوفير تلك االحتياجات وهو األمر الذى يشكل لديهم ضغوط 
نفسية واقتصادية قد تدفع الفرد إلى ارتكاب جرائم خطيرة جتاه نفسه 

أو اجتاه اآلخرين ليستطيع السداد .
جرائم مستحدثة

وبالرغم من تكرار جرائم القتل األسرى إال أن الدكتور سليم إسماعيل 
أستاذ علم االجتماع ال يعتبرها ظاهرة بل هى جرائم أسرية مستحدثة 
أنها  ون��ش��ره��ا ع��ل��ى  ع��ل��ى املجتمع وح����االت ش���اذة وم���ن اخل��ط��أ تعميمها 
توجد خيوط مشتركة بني هذه  أن��ه ال  باملجتمع خاصة  ظاهرة لصيقة 
اجل��رائ��م ف��ه��ى م��ش��ك��الت ف��ردي��ة ب��األس��اس م��وض��ح��ا أن���ه م��ن امل��ع��روف أن 
العنف األس��رى مي��ارس من ال��زوج ضد الزوجة وأن امل��رأة هى التى تدفع 
الثمن بسبب الثقافة التقليدية التى تعتبر العنف ضد الزوجة أمر عاديا 
وإجبار السيدات على االستمرار فى الزواج رغم تعرضهن لإليذاء ولكن 
األم��ر تطور وب��ات متبادال بني ال��زوج��ني وحتى أف��راد األس��رة من األوالد 
أصبحوا يعتدون على آبائهم بالقتل مضيفا أنه يجب جترمي العنف بكل 
وسيلة واحلث على تغيير الصورة النمطية وتقدمي مناذج جيدة للتعامل 

بني األزواج مع عدم التركيز على العنف والعالقات املشوهة .
وأكد أستاذ علم االجتماع أن هناك أسبابا عديدة لوقوع هذه اجلرائم 

عندما يعجب الشاب بفتاة أو العكس فكل واحد منهما يبذل كل جهده ليجتمعا 
معا فى مزل واحد ويتقاسما الحياة بحلوها ومرها وتمر األيام لكن بعد فرتة من الزواج 
تتبدل هذه الحياة إىل خالفات ومشاكل وال يتحمل كل طرف الطرف اآلخر بل يرفض 

أن يسمعه ويعيشان حياة مشوهة خلف جدران البيت الذى جمعهما ال أحد برئ الكل 
مدان والطمأنينة ال مكان لها واملودة خرجت ولم تعد واملعاناة ال تتوقف وتحول الحب إىل 

كراهية والعنف أصبح سيد املوقف ويقدم لهم الطرف الثالث الشيطان الحل والنهاية 
لهذا الزواج وهو القتل فلم يكن أحد يتخيل أن قصص الحب التى جمعت بني أبطال 

جرائم قتل األزواج ستنتهى بهذا الشكل الكارثى والذى يعد مخالفة صريحة لقول 
املوىل عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة« صدق اهلل العظيم فقد شهدت الفرتة املاضية 

أبشع جرائم قتل وقعت داخل محيط األسرة وبطرق مختلفة وبشعة حوادث دخيلة 
على قيم وأخالقيات املصريني والالفت أن ارتكاب تلك الجرائم لم تقتصر على أنصاف 
املتعلمني أو محدوى الدخل والثقافة بل شملت العديد من فئات املجتمع هذه الجرائم 

طرحت تساؤالت عديدة حول أسبابها هل الظروف االقتصادية أم طبيعة األشخاص 
أنفسهم حيث تباينت آراء علماء االجتماع والطب النفسى وأرجعها البعض لسوء 

االختيار وقلة الوعى وعدم الفهم الصحيح للدين بجانب مشكالت التواصل بني األسرة 
وهناك الرافضني وصف هذه الجرائم بالظاهرة بل هى حاالت فردية مستحدثة .
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النسائية  واجلروبات  االفتراضى  واملجتمع  ميديا  السوشيال  أبرزها  من 
امل��درس��ة  ب���أدوار مختلفة ووج��وده��ا على ج��روب��ات كثيرة مثل  األم  وق��ي��ام 
وال��دروس اخلصوصية واملوضة وغيرها مما جعلها تتلقى رسائل عديدة 
إلى  ومن اجتاهات مختلفة نتج عنها تفكك فى الشخصية نفسها هذا 
ج��ان��ب ت��راج��ع ال��وع��ى ال��دي��ن��ى واألخ���الق���ى وغ��ي��اب ال��وع��ى بقيم األس���رة 
والندية بني الزوجني وانهيار اخلصوصية بني الزوجني وتراجع الشعور 
باملسئولية وغياب احلدود الواضحة بني احلقوق والواجبات بني الزوجني 

.
وطالب د. سليم اإلعالم ببث رسائل إيجابية بني األزواج وإنتاج خطاب 
دينى يواكب التغييرات التى طرأت على املجتمع واالهتمام بتدريس مادة 
مشاكل  ملعاجلة  درامية  وأعمال  أف��الم  وإنتاج  ب��امل��دارس  األسرية  للتربية 
ال���زواج على طريقة احل���وار وأس��ل��وب حل  األس���رة وت��دري��ب املقبلني على 
تصل  التى  البسيطة  األس��ري��ة  اخل��الف��ات  ألن  العنف  ع��ن  بعيدا  املشاكل 
حلد القتل ليست وليدة اللحظة ولكنها مجموعة من التراكمات وشعور 
الطرفني بأنه ال فائدة من احل��وار أو تغيير الوضع وهو ما ميكن تالفيه 
لآلباء  التربوى  بالتثقيف  االهتمام  مع  املشكالت  حلل  الشباب  بتثقيف 
واألمهات لتربية أجيال قادرة على التواصل وقبول اآلخر فالبداية دائما 
من داخل األسرة وفى بيت مترابط وأبوين متفاهمني مضيفا أن فتيات 
التعامل مع  إلى مزيد من اخلبرة فى  وشباب اجليل اجلديد يحتاجون 
املشاكل الزوجية وذلك على عكس اجليل القدمي الذى كان قادرا حقا على 

حتمل املسئولية ويعلم معنى احلياة الزوجية وقدسيتها .
تضخيم

واستشارى  األسرية  العالقات  خبير  لطفى  وليد  الدكتور  معه  ويتفق 
الطب النفسى فى أن اجلرائم األسرية التى شهدها املجتمع مؤخرا حدث 
لها تضخيم وال ترتقى ألن توصف بالظاهرة مؤكدا أن العنف موجود فى 
بتضخيم  ميديا  السوشيال  فمنها  مختلفة  مبستويات  املجتمعات  ك��ل 
أنها ح��وادث فردية ولو  وك��أن املجتمع كله قتلة رغم  القتل  حجم جرائم 
قسناها بالناحية العلمية فلن متثل هذه اجلرائم نسبة تذكر فى مجتمع 

يتخطى تعداده 100 مليون نسمة .
وأوض�����ح اس��ت��ش��ارى ال��ط��ب ال��ن��ف��س��ى أن األزم�����ات وال��ض��غ��وط وال��ت��ي��ار 
البعض ممن  ل��دى  إيجاد دواف��ع عدوانية  اإلره��اب��ى أسهمت جميعها فى 

لديهم ميول عدائية للجوء للعنف فى تعامالتهم مع اآلخرين .
الدولة ترتقى بسلوكيات املجتمع

أف���راد املجتمع من  ال��دول��ة حت��اول أن ترتقى بسلوكيات  إل��ى أن  وأش���ار 
كافة  وتوفير  أفضل  أماكن  إل��ى  ونقلهم  العشوائيات  على  القضاء  خ��الل 
الدولة من خالل مؤسساتها ترعى برامج لتأهيل  أن  اخلدمات لهم كما 
املقبلني على الزواج مثل برنامج مودة وبرنامج حياة كرمية بدعم القيادة 

إب��راز  من  محذرا  املجتمع  على  أث��رت  التى  التغيرات  ملواجهة  السياسية 
ينفع وطريقة عرض  أكثر مم��ا  ألن��ه يضر  اإلع���الم  ف��ى  املجتمع  سلبيات 
ت��ك��راره��ا مطالبا  وإع���ادة  ب��أدق تفاصيلها يسهل نشر اجل��رمي��ة  اجل��رمي��ة 
بضرورة عودة الوعى من خالل الدراما ونقل الصورة احلقيقية للمجتمع 
مثل رواي��ات الراحل أسامة أنور عكاشة واألدي��ب جنيب محفوظ اللذين 
ب��دون األخ��الق لن  أنه  الواقع احلقيقى للشخصية املصرية مؤكدا  نقال 

يكون هناك أمان داخل املجتمع .
ضعف الوازع الديني

وأك���د ال��دك��ت��ور أح��م��د ف���ؤاد أس��ت��اذ بجامعة األزه���ر أن انتشار اجل��رائ��م 
وخ��اص��ة ج��رائ��م القتل ت��رج��ع إل��ى زي���ادة السكان وض��ع��ف ال���وازع الدينى 
وال��ف��ه��م اخل��اط��ئ ل��ل��دي��ن وت��دن��ى م��س��ت��وى األخ����الق ب��اإلض��اف��ة إل���ى س��وء 
االختيار موجها بضرورة زيادة الوعى الدينى والبعد عن األفكار املتطرفة 
تخالف  التى  املتوارثة  والتقاليد  ال��ع��ادات  جميع  تصحيح  على  والعمل 

صحيح الدين لكى تغرس فى نفوس األبناء منذ النشأة األولى .
م��ؤك��دا أن القتل ال��زوج��ى ه��و ظ��اه��رة مرضية ألن الشعب امل��ص��رى لم 
يكن بهذه القسوة من قبل فما بالنا بهذه القسوة التى تخرج من البيت 
الذى أمر اهلل سبحانه وتعالى ببنائه على املودة والرحمة الفتا أن ما نراه 
اآلن من جرائم قتل بني األزواج سببه غياب املودة والرحمة بجانب تغليب 
نشهدها  التى  اإلجرامية  فالظاهرة  لألسرة  املعنوية  على  املادية  األم��ور 
هى وصول الكراهية بني األزواج إلى حد القتل وأن األس��رة عليها عامل 
فى الوصول لهذه الظاهرة ألنه قدميا كانت الزوجة عندما تغضب تذهب 
ملنزل أهلها ثم يتم إجراء حوار مع جميع األطراف لتقريب وجهات النظر 
ورفع األذى بني الزوجني فكان تدخل األب واألم هاما جدا ملحاولة ربط 
األب  اآلن لألسف من غياب  لكن ما نشاهده  برباط قوى  املنكسر  البيت 
واألم عن مساندة أوالدهم ومحاولة إصالح املنازل مؤكدا أنه من هنا بدأ 

الشقاق فى املنازل املعنفة .
واحلل كما يراه الدكتور فؤاد يكمن فى التقومي املنزلى وأن تربى األسرة 
أبناءها على معنى الزواج احلقيقى وأنه ليس مجرد رومانسية فقط بل 
هو احلياة بكل مصاعبها وإذا متت تربية البنات واألوالد على هذا املعنى 
من الصغر سيكبرون وهم يفهمون ماهم مقبلون عليه ولن يتفاجأوا بعد 
إيجابى  املتزوجني بشكل  أبنائهم  تبنى منازل  بأن  األس��ر  ال��زواج مطالبا 
ال��زواج لتعليم األبناء كيف  وتربوى على األق��ل خ��الل السنة األول��ى من 

يعيشون داخل هذه املؤسسة اإلنسانية بنجاح .
عقوبات رادعة

كفل  املصرى  القانون  إن  بالنقض:  املحامى  املعاطى  أب��و  أحمد  يقول 
األس��رى وخاصة جرائم  العنف  للحد من جرائم  وكافية  رادع��ة  عقوبات 
القتل بني األزواج وأن هناك حاالت قتل تصل العقوبة فيها إلى اإلعدام 
موضحا أن القانون يشكل أيضا بخالف جرائم القتل احلماية املطلوبة 
لكل احلاالت التى تتعرض للعنف األسرى حيث إن العقوبات املنصوص 
عليها فى القانون متثل عقوبات رادعة لكل مرتكب فعل عنف ضد أى فرد 

من أفراد األسرة .
وتابع قائال : على سبيل املثال يقوم اآلب��اء أحيانا بضرب أبنائهم فى 
مجرم  األم��ر  ه��ذا  أن  حني  فى  وتأديبهم  سلوكهم  لتقومي  منهم  محاولة 
ويضعهم حتت طائلة قانون العقوبات فى املادتني 240 و241 ما يعنى أن 
فالردع  عقوبات  أى  تغليظ  إل��ى  حتتاج  وال  بحتة  قانونية  ليست  املسألة 

القانونى موجود بالفعل بحسب قانون العقوبات املصرى .
ح��االت  وت��زاي��د  األس���رى  العنف  مشكلة  أن  القانونى  الفقيه  وأض���اف 
القتل بني األزواج  ترجع إلى التغيرات الكثيرة التى طرأت على الشخصية 
املصرية بشكل عام واألسرة بشكل خاص وأن جرائم القتل الزوجى ليست 
املتطورة فهى مازالت فى حيز  أفضل تسميتها باحلالة   : ظاهرة متابعا 
والتعليم فى اجلرائم  الثقافة  الرغم من مستوى  الفردية على  اجلرائم 
األخيرة مما يجعلنا نقف كثيرا للتفكير بأن هذه احلالة املتطورة حالة 

نفسية اجتماعية أكثر منها سلوكا إجراميا .
مشيرا إلى أن من أهم األسباب النفسية واالجتماعية جلرائم العنف 
األس����رى س���وء اخ��ت��ي��ار ش��ري��ك احل��ي��اة وض��ع��ف ال����وازع ال��دي��ن��ى ب��اإلض��اف��ة 
أو  الزوجني  ال��زوج وقوامته وتزايد ح��االت االنفصال بني  إلى ضعف دور 

التهديد وعدم شعور األبناء بالترابط األسرى واالستقرار. 
حمالت توعية

وأي��ض��ا م��ن األاس���ب���اب األخ����رى للعنف األس����رى وه���ى األه���م األس��ب��اب 
االقتصادية مثل فقر األسرة وعدم توافر االحتياجات األساسية باإلضافة 
إل���ى غ��ي��اب ث��ق��اف��ة احل����وار ال���راق���ى ب��ني أف����راد األس����رة ك��م��ا ح���دث م��ؤخ��را 
السائدة مع  لغة ح��واره  تكون  أن  اعتاد  ال��ذى  فى جرمية طبيب األسنان 
زوجته طبيبة األسنان أيضا التطاول والتجاوز باللفظ والضرب وأخيرا 
األسباب النفسية وهى أن يعانى الشخص العنيف من اضطراب نفسى 

شديد يؤدى إلحلاق الضرر باآلخرين .
وط��ال��ب الفقيه ال��ق��ان��ون��ى ب��ض��رورة م��واج��ه��ة ان��ت��ش��ار ال��ع��ن��ف األس���رى 
اخلاصة  امل��راك��ز  جميع  وف��ى  اإلع���الم  وس��ائ��ل  ف��ى  كبيرة  توعية  بحمالت 

باألسرة .
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وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان ، 
بصرف قيمة بوليصة التأمني التكافلى ضد 
أو  ال��وف��اة  تغطى  ال��ت��ى  الشخصية  احل����وادث 
العجز الكلى املستدمي أو اجلزئى والتى تبلغ 
قيمتها 100 ألف جنيه مصرى ، وذلك ألسرة 
ك��ل م��ن ع��ص��ام ي��وس��ف محمد إب��راه��ي��م ، من 
محافظة املنصورة ،  الذى توفى إثر سقوطه 
من على السقالة مما أدى إلى نزيف فى املخ 
ثم الوفاة، وجمعة فتحى عبد اللطيف ، من 
محافظة البحيرة ، الذى توفى بسبب غرقه 

فى أثناء الصيد.
ك���م���ا وج�����ه ال����وزي����ر رس����ال����ة ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر 
امل��ن��ت��ظ��م��ة ف���ى م��خ��ت��ل��ف أن���ح���اء اجل��م��ه��وري��ة 
قائالً: إن الدولة املصرية وقيادتها السياسية 
متمثلة فى الرئيس السيسى هى التى توجه 
ب��ت��ق��دمي ال��دع��م ل��ك��ل ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ومنها 
غير  والعمالة  ع��ام،  بشكل  املصرية  العمالة 
امل��ن��ت��ظ��م��ة ب��ش��ك��ل خ�����اص، ه��دف��ه��ا مصلحة 
املواطن بالتعاون بني اجلهاز اإلدارى للدولة 

فى مختلف القطاعات .
ال�����وزي�����ر أن ال���ف���ك���رة ال��رئ��ي��س��ي��ة  وأوض�������ح 
ال��ت��ى ب��ل��ورت ح��ول��ه��ا ال�����وزارة وث��ي��ق��ة التأمني 
املنتظمة  غ��ي��ر  ال��ع��م��ال��ة  ل��ف��ئ��ات  ال��ت��ك��اف��ل��ي��ة 
املخاطر  من  ه��ؤالء  حماية  هى  والصيادين، 
ال����ت����ى ي���واج���ه���ون���ه���ا ف�����ى م���ح���ي���ط ع��م��ل��ه��م، 
مبختلف القطاعات، وتوفير األمان ألسرهم 
فى حاالت اإلصابة أوالعجز أو الوفاة، وصوال 
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مختلف  من  الفئات  لتلك  الكاملة  للرعاية 
فى  وشمولهم  وصحيا  اجتماعيا  اجل��وان��ب 

مظلة احلماية التأمينية للدولة. 
ودعا الوزير العمالة غير املنتظمة بضرورة 
يحل  عندما  للوثيقة  السنوى  القسط  دف��ع 
م��ي��ع��اد س����داده ، م��ش��ي��را إل���ى أن���ه مبلغ زهيد 
حتى  س��ن��وي��ا،  جنيها   60 قيمته  يصل  حيث 
مي��ك��ن االس���ت���ف���ادة م���ن ال��وث��ي��ق��ة ف���ى ح��ال��ة - 
الق��در اهلل – ح��دوث إص��اب��ة أو وف��اة للمؤمن 

عليه .
الدقهلية  مديريتى  مديرى  الوزير  ووج��ه 
لتلبية  األس��رت��ني  م��ع  بالتواصل   ، والبحيرة 
أن كال  ، حيث  أو إحتياجات لهم  أى مطالب 
الزوجتني ال تعمالن ، فضال عن أنهما يعوال 
أطفاال قصر،  كما وجه الوزير بالتواصل مع 
وزارة التضامن  لدراسة كيفية التعاون معهم 

ملساعدة األسرتني .
وق����دم ال���وزي���ر ال���ع���زاء ل��أس��رت��ني ، داع��ي��ا 
امل�����ول�����ى ع�����ز وج������ل أن ي���ت���غ���م���د ال���ف���ق���ي���دي���ن 
برحمته ،مؤكدًا أن باب ال��وزارة مفتوح دائما 

إلستقبالهم وتلبية مطالبهم.
وأك�����د ال���وزي���ر أن ال���دول���ة امل��ص��ري��ة ب��ك��اف��ة 
أجهزتها وإداراتها تهدف إلى حتقيق مصلحة 
وتعمل على  ع��ام��ة،  امل��ص��رى بصفة  امل��واط��ن 
خاصة  بصفة  املنتظمة  غ��ي��ر  ال��ع��م��ال��ة  دع���م 

لتحقيق حياة كرمية لهم.
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تحت قيادة الرئيس السيسي
مصر شهدت خالل 7 سنوات عهدا جديدا 

نقلها ألفاق أرحب في جميع المجاالت

ال��ذي  امل��ؤمت��ر  ج��اء ذل��ك يف مستهل كلمته، يف 
ل��ل��ع��ام��ل��ن بالصحافة  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  ن��ظ��م��ت��ه  
وال��ط��ب��اع��ة واإلع������ام وال��ث��ق��اف��ة واآلث������ار ب��رئ��اس��ة 
م��ج��دي ال���ب���دوي حت���ت ع���ن���وان: »م�����رور 7 س��ن��وات 
إنقاذ مصر ودور العمال يف بناء اجلمهورية  على 
اجل�����دي�����دة« حت����ت ق����ي����ادة ال���رئ���ي���س ع��ب��دال��ف��ت��اح 
ال��س��ي��س��ي، وش�����ارك ف��ي��ه امل��ه��ن��دس ع��ب��د ال���ص���ادق 
ال��وط��ن��ي��ة للصحافة،  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي��س  ال��ش��ورب��ج��ي 
وح��س��ن زي����ن رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��إع��ام، 
رئيس  املحسن سامة  الصحفين  عبد  والكُتاب 
إدارة  رئيس  وأح��م��د ج��ال  األه���رام،  إدارة  مجلس 
األخ��ب��ار، وأي���اد أب��و احل��ج��اج رئ��ي��س مجلس إدارة 
اجلمهورية، ومحمود مسلم رئيس حترير الوطن 
، وال��ن��ائ��ب ال��ب��رمل��ان��ي مصطفي ب��ك��ري، وع���دد من 
ال���ق���ي���ادات ال��ع��م��ال��ي��ة يف االحت�����اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات 
ولفيف  العمالية،  النقابات  وممثلو  مصر،  عمال 
من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من 

اإلعامين والصحفين . 
وتخلل املؤمتر تكرمي اسم أعضاء مجلس إدارة 
احتاد العمال الذين رحلوا عن دنيانا خال الدورة 

األم��ن  اهلل  وه��ب  محمد  وه��م:  احلالية  النقابية 
العام لاحتاد،ومحمد سالم مراد نائب أول رئيس 
احت���اد ال��ع��م��ال،وم��ح��م��د ال��ع��راب��ي رئ��ي��س النقابة 
رئيس  حسيب  واملحاجر،وسعيد  للمناجم  العامة 

النقابة العامة للبريد .
وق���ال س��ع��ف��ان : »الش���ك إن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
ال��ت��ح��دي��ات واج��ه��ت ال��رئ��ي��س ال��س��ي��س��ي يف ب��داي��ة 
م���ش���واره م��ن��ذ س��ب��ع س���ن���وات ، ح��ي��ث ك���ان���ت مصر 
تواجه حينها حتديات قد تكون األخطر علي مدار 
تاريخها ما بن إرهاب أسود تنشره جماعة اختارت 
إداري  واقتصاد منهك وجهاز  لها،  العنف منهجا 
 ، ال��زم��ن  بفعل  ترهلت  دول���ة  وم��ؤس��س��ات  متهالك 
فضا عن موقف سياسي دولي غير معترف بإرادة 
املصرين التي حتققت يف ثورة الثاثن من يونيو 
وقد    ، مصر  علي  هائلة  ضغوطا  ومي���ارس   2013

متثلت تلك التحديات يف : 
واألفريقية  الغربية  ال���دول  أغ��ل��ب  مقاطعة   *
للنظام يف مصر وصلت إلى تعليق عضوية مصر 

باالحتاد األفريقي.
* ت���ن���ام���ي اإلره��������اب يف س���ي���ن���اء وب���ك���ل أن���ح���اء 

اجلمهورية بشكل كبير.
* وص�������ول االح����ت����ي����اط����ي ال����ن����ق����دي إل������ى أق���ل 

مستوياته ليصل إلى 15 مليار دوالر.
* ارت����ف����اع م���ع���دل ال��ت��ض��خ��م ل��ي��ص��ل إل����ى 9 % 

تقريبا.
* انخفاض التصنيف االئتماني ملصر إلى أقل 

درجات التصنيف.
* وصول معدل البطالة إلى نسبة 13.4 %.
* عجز يف إنتاج الكهرباء بلغ 4000 ميجا.

* ارتفاع معدالت اجلرمية يف مصر بشكل غير 
مسبوق.

تنامت  التي  املزمنة  املشاكل  إل��ى  باإلضافة   *
ع���ل���ى م������دار ع���ق���ود م����ن ال���ف���س���اد واإله�����م�����ال ويف 
والصناعة  وال��زراع��ة  والصحة  التعليم  مقدمتها 

وترهل اجلهاز اإلداري.
* أوض��اع إقليمية متوترة يف ظل منو وازده��ار 
ح��دود  وح���ول  املنطقة  يف  اإلره��اب��ي��ة  التنظيمات 

الدولة املصرية.
فيما  وإثيوبيا  مصر  ب��ن  امل��ف��اوض��ات  انهيار   *

يتعلق مبلف سد النهضة.

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أنه علي الرغم 
كل التحديات التي واجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي 

يف بداية مشواره منذ سبع سنوات، إال أنه وقف وخلفه 
شعب مصر بكل طوائفه بقدمني ثابتتني ليؤكدوا  أن مصر 
مبا لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة يف عالقاتها 

الدولية وال مكان ملفهوم التبعية يف عالقات مصر اخلارجية، 
وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية وااللتزام 

واالحترام املتبادل مع دول العالم مع عدم التدخل فى شئون 
مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا اخلارجية .

الرئيس وقف وخلفه شعب مصر بقدمين ثابتتين 
ليؤكدوا أن مصر بما لديها من مقومات يجب 

أن تكون منفتحة في عالقاتها الدولية 
مشروعات قومية عمالقة  .. وتوفير الطاقة 

الكهربائية .. وشبكة طرق  .. ومطارات 
وموانئ ,. ومدن ومراكز سياحية جديدة 

سعفان في مؤتمر :«7 سنوات على إنقاذ مصر 
ودور العمال في بناء الجمهورية الجديدة« 
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التحديات  كل هذه  أنه رغم  الوزير علي  وش��دد 
.. وق���ف ال��رئ��ي��س ال��س��ي��س��ي وخ��ل��ف��ه ش��ع��ب مصر 
مصر  أن  ليؤكدوا   ثابتتن  بقدمن  طوائفه  بكل 
منفتحة  ت��ك��ون  أن  يجب  مقومات  م��ن  لديها  مب��ا 
يف  التبعية  ملفهوم  مكان  وال  الدولية  عاقاتها  يف 
استراتيجي  توجه  وفق  اخلارجية،  مصر  عاقات 
املتبادل  واالح��ت��رام  واالل��ت��زام  الندية  على  يرتكز 
مع دول العالم مع عدم التدخل فى شئون مصر 

الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا اخلارجية .
ومت ال���ع���م���ل م����ن خ�����ال م���ح���وري���ن أس���اس���ن، 
أح���ده���م���ا ت���دش���ن م���ش���روع���ات وط��ن��ي��ة ع��م��اق��ة، 
وال��ث��ان��ي توفير امل����وارد ال��ازم��ة ل��دع��م امل��ش��روع��ات 
والفاعل  ال��س��ري��ع  وال��ع��م��ل  وامل��ت��وس��ط��ة،  الصغيرة 
ع���ل���ي جت������اوز األزم��������ات وامل���ش���ك���ات ال���ت���ي ت���واج���ه 
امل���ص���ري���ن يف ح���ي���ات���ه���م ال���ي���وم���ي���ة م����ن ان���ق���ط���اع 
الكهرباء وعدم توفر اخلبز والوقود، مع تخصيص 
نصيب كبير للتنمية الزراعية من جهود التنمية 
املحافظات  تقسيم  إع���ادة  على  العمل  خ��ال  م��ن 
امل���ص���ري���ة وخ���ل���ق ظ��ه��ي��ر زراع������ي ل��ك��ل م��ح��اف��ظ��ة، 
وت��خ��ص��ي��ص ن��س��ب��ة م���ن اإلن���ف���اق ال���ع���ام تتصاعد 
مرافق  وإض��اف��ة  الصحة  ق��ط��اع  لصالح  تدريجيا 

طبية جديدة، وتدشن شبكة طرق داخلية جديدة 
وإن��ش��اء شبكة ط��رق دول��ي��ة، وإن��ش��اء ع��دة مطارات 
وموانئ وإقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة.
الوطن  امل��ب��دأ احل��اك��م للحياة على أرض  وك��ان 
ه����و امل���واط���ن���ة ف����ا ف�����رق ب����ن م����واط����ن وآخ������ر ف��ى 
االلتزام  قرينة  احلرية  وأن  وال��واج��ب��ات،  احلقوق 
وتظل مكفولة للجميع ولكنها تتوقف عند حدود 
حريات اآلخرين، ولها إطارها املنظم وما يحتويها 
من قوانن وقواعد دينية وأخاقية تتسم بالنقد، 
ولكن مبوضوعية دون جتريح ودون ابتذال، أما ما 
دون ذلك فهى أي شىء آخر إال أن تكون حرية إمنا 

هي فوضى وحق يراد به باطل.
وأض���اف ال��وزي��ر ق��ائ��ا : إن امل��واج��ه��ة ك��ان��ت هى 
فيها  السيسي  الرئيس  تولي  التي  املرحلة  سمة 
ات��خ��اذ ق��رارات  ، وال��ت��ي كانت تتطلب  ق��ي��ادة مصر 
عديدة،  لسنوات  تأجلت  طاملا   ، ومصيرية  صعبة 
ق��رارات صائبة  ع��دة  السيسي  الرئيس  أطلق  لقد 
يف أكثر من مجال وحققت جميعها إجنازا بفضل 
بداية  تباعا من  بشائر اخلير تظهر  وب��دأت   ، اهلل 
عام 2018 ، مما ُيثبُت أن مصَر ماضيةٌ فى طريِقها 
الصحيح عازمةٌ على تعويض ما فاَتها فى جميع  

اتخاذ  جميعًا،  منا  يستوجب  ذل��ك  وأن  امل��ج��االت 
ك���ل اإلج�������راءات ال���ازم���ة،  ل��ض��م��ان اس��ت��م��رار ق��وة 
الدفع ، وعدم السماح مطلقًا بالعودة إلى الوراء، 
لاستمرار يف حتقيق النجاِح لتحتل مصر املكانِة 

التى تليُق بها بن دوِل العالم .
أننا  وأش��ار وزي��ر القوي العاملة إلي أنه الشك 
مي��ك��ن أن ن��ط��ل��ق ع��ل��ى ال��س��ن��وات ال��س��ب��ع امل��اض��ي��ة 
س���ن���وات امل���ش���روع���ات ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��م��اق��ة نتيجة 
لكم املشروعات الكبرى التي مت تدشينها يف هذه 
مصر  أن  يؤكد  مما  املسئولية،  توليه  منذ  الفترة 
ش��ه��دت ع���ه���دًا ج���دي���دًا ي��ن��ط��ل��ق ب��ه��ا آلف����اق أرح���ب 
يف ج��م��ي��ع امل���ج���االت ي��ح��ول م��ص��ر ل��ق��ب��ل��ة جل��ذب 
االس��ت��ث��م��ارات امل��ال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة وي��دف��ع 
بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية 
مبعدالت  واح��د  توقيت  يف  والزراعية  والعمرانية 

وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
كل ذلك فى إطار خطة قومية شاملة تضم عددًا 
مشروع  أب��رزه��ا  الكبرى؛  القومية  امل��ش��روع��ات  م��ن 
معظمها  ف��دان  املليون  ونصف  مليون  استصاح 
فى أراضى الصعيد، ومشروع تطوير شبكة الطرق 
ال��ق��وم��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و ل��م ي��ح��دث م��ن ق��ب��ل، إض��اف��ة 

زين : العامل المصري 
ثروة مصر القوية ويدها 
التي تعمل وتبذل الجهد 
والعرق للنهوض بالدولة

البدوي: عمال مصر 
يجددون الثقة في الرئيس 

السيسي وتفويضه في 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لحماية األمن المصري في 
الداخل والخارج
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املشروعات  وتطوير  لتشجيع  ضخم  مشروع  إل��ى 
الصغيرة واملتوسطة التي تضم أكثر من 70% من 
ميسرة  ق��روض  على  اعتمادًا  العاملة،  مصر  قوى 
صناعات  تطوير  إل��ى  تهدف  املصرية  البنوك  من 
التى  األثاث واخلشب واجللود واملابس اجلاهزة 
تساعد  مهمة  تصديرية  صناعات  تكون  أن  ميكن 

على جلب املزيد من العمات الصعبة.
واستطرد الوزير قائا : إضافة إلى ذلك، بذل 
نظام السيسى جهودًا ال تكل من أجل سد الفجوة 
بن احتياجات مصر من الطاقة وقدراتها فى عمل 
يكاد يكون إعجازًا ظهرت نتائجه بوضوح عندما 
مشكات  أنهى  الكهرباء  م��ن  فائض  ملصر  حتقق 
انقطاعها التى عانى منها الشعب املصرى كثيرًا ، 
فضاً عن جهوده ملحاولة إعادة السياحة املصرية 

التى تأثرت بجائحة فيروس كورونا.
وي��ت��واف��ق م��ع ه���ذا اجل��ه��د ال��ت��ن��م��وي الضخم 
جهود كبيرة لتحسن خدمات الصحة واإلسكان 
اإلسكان  مشروع  فى  بوضوح  تتجسد  والتعليم، 
، ومحور قناة السويس، واملشروعات  االجتماعى 
اللوجستية التي تعتمد على استغال البضاعة 
املارة يف القناة السويس يف إنشاء هذه الكيانات، 
ورب�����ط س��ي��ن��اء مب��ص��ر ع���ن ط���ري���ق ال��ت��ن��م��ي��ة من 
خ��ال امل��ش��روع، ب��اإلض��اف��ة إل��ى األن��ف��اق ال��ت��ي مت 

افتتاحها.
وق���ال ال��وزي��ر : إن��ه م��ن اإلجن����ازات ال��ت��ي نفخر 
بها مشروع الشبكة القومية للطرق، بتكلفة 100 
ال���ذي يسهم يف تيسير ح��رك��ة نقل  م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه، 
األف����راد وال��ب��ض��ائ��ع م��ن وإل���ى م��ن��اط��ق اإلن��ت��اج يف 
ضبط  على  يساعد  ما  وهو  اجلديدة،  املجتمعات 
األسعار وإتاحة مختلف املنتجات الزراعية بجودة 

عالية وأسعار مناسبة.
ل��ق��د ق���ام���ت احل���ك���وم���ة ب��ت��ك��ل��ي��ف م���ن ال��ق��ي��ادة 
االقتصادي  لإصاح  برنامج  ب��إع��داد  السياسية 
إلى  ي��ه��دف  ع��ام 2019  ع��ام 2016 حتى  م��ن  ميتد 
مدفوعة  مرتفعة  وتشغيل  من��و  م��ع��دالت  حتقيق 
االدخ��ار  معدالت  فى  ومستدامة  تدريجية  بزيادة 

واالستثمار .
ومي���ه���د ه�����ذا ال���ب���رن���ام���ج ل��ت��ح��ق��ي��ق ان��ط��اق��ة 
اقتصادية م��ن خ��ال ض��م��ان اس��ت��دام��ة امل��ع��روض 
متطورة  حتتية  بنية  وتوفير  الطاقة  مصادر  من 
تضمن  وتشريعات  أع��م��ال  وبيئة  مؤهلة  وعمالة 
ت��ن��اف��س��ي��ة االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي مم���ا ي��س��اع��د على 
جذب  على  ال��ق��درة  لضمان  والتصدير  املنافسة 

استثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية.
ك��م��ا ي��ه��دف ب��رن��ام��ج اإلص����اح إل���ى االس��ت��م��رار 
ال��ك��ب��رى لترفع  ال��ق��وم��ي��ة  امل��ش��روع��ات  تنفيذ  ف��ى 
من معدالت النمو من ناحية ، ومن ناحية أخرى 

توفير فرص العمل لشباب مصر.
ال��ع��ام��ل��ة : علينا أن نفخر  ال��ق��وي  وق���ال وزي���ر 
ال��ت��ي  حتققت ع��ل��ى أرض  ج��م��ي��ع��ا  ب����اإلجن����ازات 
مصر على مدار ال��  7 سنوات حتت قيادة الرئيس 
عمال  بسواعد  متت  والتي  السيسي  الفتاح  عبد 

مصر.. ومنها :
بتكلفة  ) 14762( مشروعًا  االنتهاء من نحو   
 ، م��ص��ري  جنيه  م��ل��ي��ارات   )2207( نحو  تقديرية 
بتكلفة  مشروعًا   )4164( نحو  تنفيذ  ج��اري  كما 

تقديرية تبلغ )2569( مليار جنيه مصري .   
 حتقيق االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي  من ال��غ��از وال��ع��ودة 

للتصدير .
ب��ل��غ إج��م��ال��ي االس��ت��ث��م��ارات اخل��اص��ة مب��راك��ز 

خدمات املستثمرين 563 مليون جنيه .
م��درس��ي��ة،  م��ب��ان��ي  م���ش���روع   4858 ت��ن��ف��ي��ذ   مت 

وتنفيذ 1484 مشروعا يف مجال التعليم العالي .
تنفيذ 101 مشروع يف قطاع السياحة بإجمالي 

استثمارات بلغت 410 ماين جنيه. 
 أح������رزت م��ص��ر ت���ق���دم���ًا م��ل��ح��وظ��ًا يف م��س��ي��رة 
ال��ت��ن��م��ي��ة ع��ل��ى ك���اف���ة األص����ع����دة مب���ا ي��ش��م��ل رف��ع 
م��س��ت��وى م��ع��ي��ش��ة امل���واط���ن���ن وت��ط��ب��ي��ق ب��رن��ام��ج 
لإصاح االقتصادي يستهدف دعم دور القطاع 
امل��ش��روع��ات  إق��ام��ة  التنمية وحت��ف��ي��ز  اخل���اص يف 

الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال. 
والصحة  والتعليم  اإلس��ك��ان  خ��دم��ات  حتسن 
وتعزيز  االجتماعية  احل��م��اي��ة  وش��ب��ك��ات  وال��ن��ق��ل 
والتعاون  الدولية  املؤسسات  مع  الدولي  التعاون 
م��ن املضي نحو  ال���دول الصديقة مب��ا مكنها  م��ع 

مسيرة التنمية. 
وذك�������ر وزي�������ر ال����ق����وي ال���ع���ام���ل���ة يف ك��ل��م��ت��ه أن 
خفض  يف  أسهمت  الكبري  القومية  امل��ش��روع��ات 
ك��ان��ت قد  ب��ع��د أن  إل����ي %7.2  ال��ب��ط��ال��ة  م���ع���دالت 
أن  أود  وهنا    ،  %13.2 إل���ي   2013 ع���ام  يف  وص��ل��ت 
أش��ي��ر  إلي أن ب��رن��ام��ج ع��م��ل ال������وزارة ي��ه��دف إل��ي 
 %  1 ع��ن  تقل  بنسبة ال  البطالة  م��ع��دالت  خفض 
أصحاب  م��ع  التعاون  وتوثيق  سنويًا،   %  1.5 إل��ي 
األع����م����ال وامل��س��ت��ث��م��ري��ن ل����زي����ادة ف�����رص ال��ع��م��ل 
املعروضة، فضا عن توفير فرص تدريبية مناسبة 
للحصول  وتأهيلهم  اإلع��اق��ة  م��ت��ح��دي  ل��ق��درات 
علي فرص عمل مائمة لهم ، وقد قامت الوزارة 
ألفا  و299  مليون   2 بتشغيل  الفترة  تلك  خ��ال 
و24 ، وذلك من خال أدوات وآليات عمل ال��وزارة 
املتنوعة ، فضا عن تشغيل 3 ماين و 211 ألفا و 
729 عاما باخلارج وذلك من واقع قاعدة بيانات 
 ، باخلارج  املصرية  للعمالة  املمنوحة  التصاريح 

ومكاتب التمثيل العمالي باخلارج .
وأكد  أن عمال مصر على مدار السبع السنوات 
املثل  ضربوا  التنمية،  مسيرة  ب��دء  ومنذ  املاضية 
يف إعاء قيمة العمل، من منطلق حرصهم على 
بناء وطنهم على الرغم من التحديات اجلسيمة 

التي تواجهها الدولة املصرية، السيما اإلجنازات 
ال��ت��ي  ال��ك��ب��رى  وامل���ش���روع���ات  القومية  ال���ع���دي���دة 
حتققت يف م��ص��ر ع��ل��ى م���دار ال��س��ن��وات األخ��ي��رة 
بسواعد أبنائها من عمالنا املخلصن فضاً عن 
املضي قدما نحو  بناء اجلمهورية اجلديدة التي 

نحلم بها جميعا . 
السيسي دعما غير مسبوق  الرئيس  لقد قدم 
للعمالة غير املنتظمة ، حيث مت صرف 6 مليارات 
و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه 
من حسابات الرعاية االجتماعية والصحية لهذه 
وزارة  م��ن  جنيه  مليون  و861  م��ل��ي��ارات  و4  الفئة، 
مبنح  الرئيس  لتوجهات  تنفيذا  وذل���ك   ، املالية 
املنتظمة  غير  للعمالة  دفعات   6 علي  جنيه   500

التي تضررت من فيروس كورونا.
كما قامت الوزارة حصر وتسجيل تلك العمالة 
على أرض الواقع يف املدن اجلديدة ، بالتعاون مع 
بطاقات  يف  العمال  مهن  لتغيير  الداخلية  وزارة 
الرقم القومي ، على مهن العمالة غير املنتظمة 
أل���ف ع��ام��ل غ��ي��ر منتظم  ، ح��ي��ث مت ح��ص��ر 100 
 ، والعاصمة اإلداري��ة وبورسعيد  العلمن  مبدينة 
ومت استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم 
ومنحهم   ، للعمالة  احلقيقية  املهنة  بها  مثبت 
مزاولة  وترخيص   ، املهارة  مستوى  قياس  شهادة 
احل���رف���ة م��ج��ان��ًا ل��ت��ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى ال���دخ���ول يف 
قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ماين جنيه ، 
وذلك بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم 
تأمينية  مظلة  حتت  شمولهم  خالها  من  ميكن 

وإجتماعية وصحية شاملة.
بالعمالة  السياسية  القيادة  اهتمام  إط��ار  ويف 
الهيئة  رئ��ي��س  م��ع  م��ؤخ��را  وق��ع��ن��ا  املنتظمة  غ��ي��ر 
تعاون  ب��روت��وك��ول  االجتماعي  للتأمن  القومية 
والتكامل  الفئة  لهذه  االجتماعية  احلماية  مل��د 
يف ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات ، وك���ان���ت ال��ب��داي��ة ب��ال��ت��أم��ن 

االجتماعي علي 11 ألف عامل غير منتظم .
واستحدثت وزارة القوي العاملة  فكرة جديدة 
عمل  وه��ى   ، املنتظمة  غير  العمالة  فئة  ل��رع��اي��ة 
بوليصة تأمن على احلياة للعمالة غير املنتظمة 
والصيادين ، ضد حاالت العجز الكلي أو اجلزئي 
أو الوفاة ، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويضا 

االنتهاء من 14762 مشروعًا بتكلفة تقديرية 2207 مليارات جنيه

 تحقيق االكتفاء الذاتي  من الغاز والعودة للتصدير 

تشغيل 5,4 مليون و729 عامال بالداخل والخارج



77سبتمبر 2021العمل

له وألسرته عما ألم به . 
تأمن  بوليصة  و422  ألفا   213 استخراج  ومت 
مليون   13 بتكلفة  العمالة  م��ن  الفئة  ه��ذه  علي 
ج��ن��ي��ه ت��غ��ط��ي ح�����االت ال��ع��ج��ز اجل���زئ���ي وال��ك��ل��ي 
والوفاة ، فضا عن استخراج 48 ألفا و889  شهادة 
مليونا   24 بتكلفة  املنتظمة  غير  للعمالة  أم���ان 

و444 ألفا و500 جنيه. 
وق����ال ال���وزي���ر : ون��ح��ن ن��ت��ح��دث ع���ن ال��ع��م��ال��ة 
النقابات  ب��دع��وة  ال��ف��رص��ة   انتهز  املنتظمة  غير 
ال��ع��م��ال��ي��ة وال��ص��ح��ف��ي��ن واإلع���ام���ي���ن احل��ض��ور 
الفئة  ال��ازم لتلك  الدعم  بالوقوف معا  لتوفير 
إل��ي  وامل��س��اع��دة يف عمليات احل��ص��ر وال��ت��س��ج��ي��ل 
تتم على أرض الواقع لتوفير التغطية التأمينية 
غير  عامل  لكل  والصحية  االجتماعية  والرعاية 
باعتبار  اجل��ه��ات  مختلف  م��ع  بالتعاون  منتظم 

ذلك  أحد مشروعات مبادرة »حياة كرمية«.
ويف إط�����ار ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة مت 
ص���رف م��رت��ب��ات ال��ع��م��ال��ة امل��ت��ض��ررة م���ن ف��ي��روس 
ك��ورون��ا ف��ى ق��ط��اع السياحة وال��ق��ط��اع��ات امل��ض��ارة 
األخرى، وقد بلغ إجمالي املبالغ التي مت صرفها 
خال العامن املاضين مليارا و20 مليونا و517 
 ، والنسيج  السياجة،  والغزل  لقطاع  جنيه  أل��ف 
وقطاعات أخرى، وذلك من خال صندوق إعانات 

الطوارئ التابع للوزارة  .
وق�����ال ال����وزي����ر ويف ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ان��ت��ه��ز ه��ذه 
ال���ف���رص���ة ألت����وج����ه إل������ي ع����م����ال م���ص���ر ب��ال��ش��ك��ر 
مسيرة  لتعزيز  الثمينة  جهودهم  على  والتقدير 
األس��اس��ي��ة يف  ال��رك��ي��زة  كونهم  واإلن��ت��اج،  التنمية 

مسيرة التنمية وبناء اجلمهورية اجلديدة.
وأؤكد أن العامل املصري هو الثروة احلقيقية 
ب���أدائ���ه و كفاءته   ال��غ��ال��ي خ��اص��ة وأن����ه  ل��وط��ن��ن��ا 
مستوى  على  العمال  أفضل  م��ن  يعد  وإخاصه  
العالم .. فإنني  فخور بجهودهم املثمرة وعملهم 
الدؤوب وإنتاجهم الوفير يف سبيل رفعة اقتصادنا 
ق��درة عمال مصر،  ثقة  يف  وأنني على   ، الوطني 
على استكمال مسيرة التنمية، من أجل مستقبل 

أفضل لألجيال القادمة . 
وك����ان ال���وزي���ر ق���د أع����رب يف ب���داي���ة ك��ل��م��ت��ه عن 
م��ن رج��ال  الكوكبة  ب��ن ه��ذه  أن يكون  سعادته يف 
التنظيم  م��ن  زم��ائ��ي  وب��ن  الصحافة واإلع����ام، 
ال��ن��ق��اب��ي ال��ع��م��ال��ي امل��ص��ري ،ع��م��ال م��ص��ر ال��ذي��ن 

تزدهر البلد بعرقهم وجهدهم .
وقال : يسعدني ذلك ليس فقط كوزير للقوى 

العاملة ، ولكن كأحد أبناء االحتاد العام لنقابات 
عمال مصر الذي قضيت فيه سنوات عديدة منذ 
أن بدأت عملي النقابي منذ ما يزيد عن الثاثن 
عاما، وأش��رف دوما بانتمائي إلي هذا التنظيم ، 
العمال  أج��ل مصلحة  م��ن  يبذله  ال���ذي  واجل��ه��د 
للنهوض  والتزاماتهم  حقوقهم  على  واملحافظة 

بالدولة املصرية .
العاملة  ال��ق��وي  وزارة  مسئولية  أن  أك���د   ك��م��ا 
ال���وزارة  ت��ه��دف  ، حيث  بالكامل  ع��م��ال مصر  ع��ن 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ل���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة، ورع���اي���ة ال��ق��وى 
العاملة، وتنظيم استخدامها يف الداخل واخلارج 
، ورف����ع ك��ف��اي��ت��ه��ا اإلن��ت��اج��ي��ة، وذل����ك ك��ل��ه ب��ه��دف 
واملنتجة كوسيلة وغاية  الكاملة  العمالة  حتقيق 
 ، واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  ملخططات 
للمصرين  املناسبة  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  ع��ن  فضا  
ال��ع��ام��ل��ن يف اخل����ارج وذل���ك م��ن خ���ال احل��ف��اظ 
ع��ل��ى ح��ق��وق��ه��م وح��م��اي��ت��ه��ا وص��ي��ان��ت��ه��ا وم��ت��اب��ع��ة 

مستحقاتها وحل مشاكلها أوال بأول.
وق��ال :إن غايتنا من كل هذا هى توفير فرص 
فى  والتوسع  البطالة  من  للحد  للشباب  العمل 
األس��رة  معيشة  مستوى  رف��ع  أج��ل  م��ن  التشغيل 
املصرية، وتعمل احلكومة من أجل إتاحة التمويل 
والصحة  كالتعليم  ب��اخل��دم��ات  للنهوض  ال���ازم 
وال����ص����رف ال��ص��ح��ي وحت���س���ن م��س��ت��وى امل���راف���ق 
ونشر مظلة احلماية االجتماعية لتضم  العامة 
جميع غير القادرين مبصر  واالستفادة من ثمار 

التنمية املحققة.
من جانبه قدم عبد الصادق الشوربجي رئيس 
وال��ت��رح��ي��ب  ال��ش��ك��ر  ال��وط��ن��ي��ة للصحافة  ال��ه��ي��ئ��ة 
املؤمتر  العامة على تنظيم هذا  والنقابة  للوزير، 
املهم، وال��ذي يأتي احتفاال مب��رور 7 سنوات على 
تولي الرئيس السيسي مهامه ومسؤولياته إلدارة 

الوطن نحو مسار اإلصاح. 
وأض�����اف ال��ش��ورب��ج��ي أن م��ص��ر جن��ح��ت خ��ال 
يف  مسبوقة  غير  إجن���ازات  لتحقيق  الفترة  تلك 
مختلف قطاعات الدولة املصرية بإرادة سياسية 

أب��ن��اء الشعب بكافة  مخلصة ورغ��ب��ة ص��ادق��ة م��ن 
كبري  قومية  م��ش��روع��ات  تنفيذ  مت  كما  اط��ي��اف��ه، 
يف مختلف نواحي العمل بسواعد أبنائها تساهم 
املواطن  بحياة  واالرت��ق��اء  التنمية  جهود  دف��ع  يف 

املصري. 
بدوره رحب حسن زين رئيس الهيئة الوطنية 
املؤمتر  أهمية  مؤكدًا  واحلضور،  بالوزير  لإعام 
يف إظهار دور العمال يف بناء اجلمهورية اجلديدة 
م��ن��ذ 7 س���ن���وات يف ب���داي���ة ف��ت��رة ت��ص��ح��ي��ح امل��س��ار 
امل��س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ال��س��ط��ر األول يف  وي��ك��ت��ب��وا 
ونهضة مصر حتت قيادة وطنية مخلصة لتصل 
اإلقليمي  املستوى  الفعال على  دوره��ا  إل��ى  مصر 
ال��دور  املصري  العامل  فيها  لعب  والتي  وال��دول��ي 
ال��ت��ي تعمل  وي��ده��ا  القوية  ث���روة مصر  امل��ه��م فهو 

وتبذل اجلهد والعرق للنهوض بالدولة. 
امل��ت��واص��ل يف تسليط  زي���ن دور اإلع����ام  وأك����د 
ال����ض����وء ع���ل���ى ج���ه���ود وت���ض���ح���ي���ات ع���م���ال م��ص��ر 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ن���م���ي���ة امل���س���ت���دام���ة ف����ى م��خ��ت��ل��ف 

املجاالت. 
وكان مجدي البدوي قد رحب يف بداية  كلمته 
الصحافة  رج��ال  بقيادات  العاملة،  القوى  بوزير 
واإلع�������ام وأع����ض����اء م��ج��ل��س��ي ال����ن����واب وال��ش��ي��وخ 
وأع���ض���اء م��ج��ل��س إدارة االحت�����اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات 
عمال مصر، مشيرا إلي جهود ماين العمال يف 
اجلديدة  اجلمهورية  بناء  يف  املساهمة  يف  مصر 
رغ���م ال��ت��ح��دي��ات اجل���س���ام ال��ت��ي ت���واج���ه مجتمع 
آثارها  الفترات وتنعكس  والعمال يف هذه  العمل 
على األعمال التي يتم تنفيذها وهم الفئة األكثر 

تأثرا بتلك األحداث. 
أن��ه بالنيابة عن عمال مصر  ال��ب��دوي  وأض��اف 
يف  وتفويضه  السيسي  ال��رئ��ي��س  يف  الثقة  جن��دد 
اتخاذ اإلج��راءات الازمة حلماية األمن املصري 
يف ال�����داخ�����ل واخل����������ارج، وت���وج���ي���ه���ات���ه ل��ل��ن��ه��وض 
ب���احل���رك���ة ال��ص��ن��اع��ي��ة، واإلجن���������ازات احل��ق��ي��ق��ي��ة 
أبناء مصر  الواقع مبساندة  أرض  تتم على  التي 

وعمالها. 

جاري تنفيذ 4164 مشروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 2569 مليار جنيه

خفض معدالت البطالة إلي 7,2%  وتوثيق 
التعاون مع أصحاب األعمال لزيادة فرص العمل 
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المراكز االستكشافية 
ودورها التنويري
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تحقيق : رابعة الختام 
ابن  م��درس��ة  مدير  الشافعى  إسماعيل  عبدالناصر  ميسك  ب��داي��ة 
خلدون طرف احلديث قائال: إن املتحف الع�لمى أو املركز االستكشافى 
هو فكرة خالقة جلذب الطالب وخاصة فى سن مبكرة للتعلم بطريقة 
االك��ت��ش��اف وال��ت��ع��اي��ش ال سيما ف��ى م��ج��ال ال��ع��ل��وم، وف��ى ظ��ل التطور 
التكنولوجى الطافر تعد املراكز االستكشافية ومختبرات العلوم هى 
اللبنة األولى فى التواصل بني الطالب وسوق العمل، فأسواق العمل 
تعد  فلم  القدمي،  اجليل  يعهدها  لم  حديثة  متطلبات  ذات  أصبحت 
إن  بل  تعليمية،  ومؤهالت  ورقية  شهادات  مجرد  التشغيل  متطلبات 

هناك مواصفات أخرى البد للدارسني احلصول عليها.
ويستطرد الشافعي: بأن الطفل املبدع يتم اكتشاف مهاراته مبكرا 
وهذا ما تسعى وزارة التربية والتعليم جلعله قضية هامة من قضايا 
مدارسها  خ��الل  من  تبنيها  جاهدة  حت��اول  التى  التعليمية  املؤسسة 
وإدخال هذه التقنيات واألدوات التعليمية لكافة املدارس على مستوى 
ترتكز  ال��ذى  األس��اس  املعرفى هو حجر  الربط  يكون  وأن  اجلمهورية 

عليه فى تنفيذ استراتيجيتها املرجوة.

اإلنسان صانع احلضارات
بينما يلتقط ع���ادل ع��ب��دال��رح��م��ن م���درس ل��غ��ة إجن��ل��ي��زي��ة أط���راف 
العلوم  ومختبرات  االستكشافية  امل��راك��ز  فكرة  أن:  موضحا  احلديث 
تعتمد على التركيز على أن اإلنسان هو صانع احلضارات وهو مكتشف 
القوانني ومبتكر التكنولوجيا ، وأن هذه احلضارة وتلك التكنولوجيا 

حتققت نتيجة تفاعل اإلنسان مع البيئة املحيطة به وكل ما حوله.
كما أن الكون مبا فيه من مخلوقات  واألرض وما عليها وما حتتها 
هى املسرح الذى أعّده اخلالق سبحانه وتعالى ليمارس اإلنسان دوره 
ابتكارى  وينتج بشكل   ، الكون ويكتشف ويخترع  عليه كخليفة يعمر 

متفرد، وهذه هى رسالة اإلنسان على األرض .
آذان  على  غريبة  لغة  االجنليزية  اللغة  عبدالرحمن:  ويستكمل 
يشاهدها،  التى  البرامج  وال  والبيت  الشارع  لغة  ليست  فهى  الطفل 
بخالف اللغة العربية التى اعتاد سماعها من كل هذه الطرق وخاصة 
ب���رام���ج األط���ف���ال ف��ه��ى ت��رس��خ س��م��اع ت��ل��ك ال��ك��ل��م��ات ل���دي���ه، ل���ذا تعد 
»مختبرات الوسائط« من األهمية القصوى للدروس السماعية ولكى 
سماعية  ذاك��رت��ه��م  ال��ط��الب  فبعض  السليم،  بالنطق  ال��ط��الب  ت��رب��ط 

مختبرات العلوم فكرة 
خالقة لربط الشباب 
بأسواق العمل الجديدة

املراكز 
االستكشافية  أو 

مختربات العلوم باملدارس 
هى نوافذ لإلبداع العلمي، تدرب 
الطالب على كيفية التعاطى مع 

املشكالت وتقديم حلول مبتكرة، 
ولها دور تنويرى فى نشر العلوم 

والتكنولوجيا وربط الشباب بسوق 
العمل، بل وخلق فرص لم تكن متاحة 

من قبل، وفى التحقيق التاىل تجمع 
»مجلة العمل« اآلراء حول تلك 

املراكز واملختربات. 
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احلروف  تعلم  وكذلك  كلمات،  من  إليه  يستمعون  ما  املعلومة  ويثبت 
بطريقة النطق الصحيحة.

فلسفة املختبرات
وعودة لفلسفة تدشني املراكز االستكشافية فى املدارس تشرح حنان 
عبدالعزيز مدرس أول رياضيات تلك النظرة الال منطية التى تبنتها 
وزارة التربية والتعليم لترسيخ املفاهيم العلمية والرياضية من خالل 
محاوالت الطالب لفهم كل ما حولهم واكتشاف قوانني الطبيعة ثم 

التعايش السليم معها.
واملعرفى  العلمى  التواصل  على  ق��ادرا  الطالب  يجعل  الفهم  فهذا 
ليسيطر على الطبيعة  فى حدود قواعد املعرفة املتاحة لديه، والتى 
، ومن خالل  إلى قوانني احلركة والطفو وغيرها  حتكمه من جاذبية 
على  تعينه  التى  ال��وس��ائ��ل  استنباط  يستطيع  ال��ق��وان��ني  م��ع  تفاعله 

القيام بدوره وهكذا ولدت التكنولوجيا .
كما  الدراسية  واملناهج  العلمية  امل��واد  أول��ى  فهى  الرياضيات  وع��ن 
عديدة  تعليمية  وسائط  إل��ى  دراستها  حتتاج  التى  عبدالعزيز،  تؤكد 
فلم تعد الرياضيات مادة ورق وقلم وسبورة فقط  خاصة فى املراحل 
التعليمية األولى فهى حتتاج إلى مجسمات ووسائل تعليمية متعددة 

ومتنوعة حتى ال ميل الطالب من التكرار النمطي. 
إبداع وابتكار

أهمية  ع��ن  التعليمية  ال��ع��ج��وزة  إدارة  م��ن  ح��س��ني  أم���ل  وت��ت��ح��دث 
املختبرات قائلة: كما تكمن أهمية املختبرات املدرسية فى أنها تعمل 
وفرض  املشكالت  كتحديد  الطالب  عند  العلمى  التفكير  تنمية  على 
رب��ط  م��ث��ل،  ال��ط��الب  ل���دى  وعملية  م��ه��ارات علمية  وتنمية  ال��ف��روض 
ب����األدوات  واإلم���س���اك  املختبرية  العمليات  ببعض  وال��ق��ي��ام  األج��ه��زة 
ميول  لتنمية  جيدة  فرصة  وهنالك  التجارب  إج��راء  عند  وتخزينها 
الطلبة وزيادة حماسهم نحو دراسة العلوم وتنمية وتعميق االجتاهات 
العلمية لدى الطالب مثل دقة املالحظة املوضوعية وعدم التسرع فى 
إصدار األحكام واالستنتاج السليم لألفكار والبحث عن األدلة ودعمها 

بالبراهني.
املختبر  واس��ت��خ��دام  العلوم  ت��دري��س  ف��ى  أساسيا  يعتبر هدفا  وه��ذا 
ل��إب��داع واالب��ت��ك��ار لذا  ل��دى الطلبة  مب��ا يتيح فرصة مبتكرة وج��ي��دة 
من الضرورى التركيز على مهارات العلوم املختبرية بجميع جوانبها 
ال��ع��ل��م��ي��ة س����واء ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة أو ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة ف��ي��ه��ا وإظ���ه���ار أه��م 

التسهيالت اخلدمية للطلبة فى مجال البحث واالبتكار.
دعم مجتمعي

وي���وض���ح ع���الء س��ل��ط��ان م��دي��ر م��درس��ة 
ص��ن��اع��ي��ة أن ال���دع���م امل��ج��ت��م��ع��ى وال��دع��م 
لدعم  معا  ال��ت��وازى  على  يقفان  العلمى 
العملية التعليمية ودعم املجتمع والبيئة 
امل���ح���ي���ط���ة ب�������ورش ع���م���ل ل���ف���ن���ون ت���راث���ي���ة 
احل����رف  وورش  واخل���ي���ام���ي���ة  ك���ال���س���ج���اد 
فى  والفتيات  ال��س��ي��دات  لتعليم  ال��ي��دوي��ة 
صناعة  لتعليم  وورش   املحيطة،  البيئة 
وأرب��ط��ة  النسائية  واالك��س��س��وارات  احل��ل��ى 
النحاس،  على  وال��ط��رق  للفتيات،  الشعر 
وورش�������ة ال���ش���ن���ط  احل����رمي����ى وامل���درس���ي���ة 
التحف  تصنيع  وورش  الستان،  بشرائط 
السيراميك،  بعجائن  البيت  ومستلزمات 
ون��ق��ي��م ورش ح��ك��ى ل��ألط��ف��ال واألل���ع���اب 
واألراج����وز  ل��ل��ع��رائ��س  وع����روض  الشعبية، 
ب��ني وزارت�����ى التربية  امل��ش��ت��رك  ب��ال��ت��ع��اون 
وال���ت���ع���ل���ي���م وال���ث���ق���اف���ة وي����ق����وم ب����ه ب��ع��ض 
البيئى فى  ل��ل��ت��ع��اون  وامل���درس���ني  ال��ط��الب 

املحيط اجلغرايف.
وت��ل��ع��ب امل��ت��اح��ف ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ت��اح��ف 
التفاعلية نفس الدور حيث تقوم فلسفة 
إنشائها على مبدأ ملس املعروضات بحيث 
ي���ق���وم ال�����زائ�����رون ب��ال��ت��ع��ام��ل امل���ب���اش���ر مع 
بالعمل  الذاتية  وتكوين اخلبرة  املعروضات 
ل��دور  امل��ت��ح��ف دورَا تعليميًا وث��ق��اف��ي��ًا م��ك��م��الً  ي��أخ��ذ  ال��ي��دوى وب��ذل��ك 

املدرسة .
وبذلك يصبح التعلم متعة حيث ميكن للطالب اكتشاف احلقائق 
العلمية بنفسه .. كيف تعمل ؟ .. ومل��اذا؟ .. ومتى اكتشفت ؟ .. ومن 
اكتشفها؟ .. وكيف اكتشفها؟ .. إلى غير ذلك من األسئلة التى تقفز 
إل��ى جتربة  ال��دراس��ى  ي��ح��ول املنهج  ف��ك��رك مب��ا  بخيالك وي��ح��ار فيها 

ذاتية.
الصحة اجلسدية والنفسية

القلب  أستاذ  فضالة  عبدالكرمي  محسن  الدكتور  أك��د  جانبه  وم��ن 
القلب  صحة  أن  شمس  عني  جامعة  الطب  بكلية  الدموية  واألوع��ي��ة 
تتحدد معاملها لدى الطفل فى سنوات عمره األولى لذا من األهمية 
غير  األع��ب��اء  وتخفيف  الصغر  منذ  ومنتج  مبدع  طفل  تربية  مبكان 
جسمه  عضالت  جتهد  ثقيلة  مدرسية  حقيبة  كحمل  عنه  الضرورية 
تعليم  ووسائل  بطرائق  عنها  االستعاضة  مع  قلبه،  على  سلبا  وتؤثر 
يحول  ال��ذى  واحلشو  العضلى  اإلجهاد  عن  والبعد  مبدعة،  ابتكارية 

الطفل لعنصر غير منتج وإمنا متلقى كسول.
هذه  فضالة  دكتور  ثمن  والنفسية  اجلسدية  الصحة  ناحية  وم��ن 
املعامل واملراكز واملختبرات التى من شأنها خلق فرص إبداعية تعد لنا 

جيال من العلماء واألطباء واملهندسني والنابهني فى كافة املجاالت.
وت��خ��ف��ف م��ن األع��ب��اء النفسية واإلج���ه���اد ع��ل��ى ال��ط��الب وأس��ره��م، 
العربية  ال��دول  ال��دول األوربية وبعض  فمثل هذه األفكار معممة فى 
فى  ثمارها  وتؤتى  للغاية  ومنتجة  وناجعة  ناجحة  فكرة  وهى  الثرية 
ال��ت��ى وص��ل��ت حل��د من  ال���دول  ف��ى تلك  س��وق العمل وتظهر نتائجها 
ال��رف��اه��ي��ة وال��ت��ق��دم م��ا ج��ع��ل شعوبها أق���ل ع��رض��ة ألم����راض الضغط 

والقلب والشرايني.  
املختبرات  لتعميم  كبيرة  ج��ه��ودا  والتعليم  التربية  وزارة  وت��ب��ذل 
ال��ت��ع��ل��م غ��ي��ر النمطية لكافة  وامل���راك���ز االس��ت��ك��ش��اف��ي��ة وإدخ�����ال ط���رق 
الطرق  تلك  على  دليل  خير  يالتابلت  التعلم  إدخ���ال  ولعل  امل���دارس، 
املبتكرة، ولكن أزمة كورونا الطاحنة وما تطلبته من إغالقات وتخفيف 
أع���داد ف��ى ك��اف��ة امل����دارس أوق���ف بعض امل��خ��ت��ب��رات وأص��ب��ح��ت حجرات 
ال��وس��ائ��ط  ف��ى ح��ال��ة رك���ود نسبي، تنتظر ع��ام��ا دراس��ي��ا ج��دي��دا تعود 

للمدارس فيه الروح من جديد.
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سعفان في افتتاح مؤتمر»نهضة مصر الحديثة بالعمل واإلنتاج«
 القيادة السياسية تعمل للنهوص بصناعة 
الغزل والنسيج إلعادتها إلى سابق عهدها

ج������اء ذل������ك يف اف����ت����ت����اح  ال�����وزي�����ر امل���ؤمت���ر 
الغزل  لعمال  العامة  النقابة  تنظمه  ال��ذي 
والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس 
النقابة ، حتت عنوان: »نهضة مصر احلديثة 
بالعمل واإلنتاج« بحضور القيادات النقابية 
وبعض  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ات  ورؤس����اء  العمالية 
أع��ض��اء االحت���اد ال��ع��ام لنقابات ع��م��ال مصر 
ومجدي كمال مدير عام جمعية املستثمرين 
الغزل  رؤس��اء شركات  وع��دد  من  ببورسعيد، 
نواب  وبعض  والسابقني،  احلاليني  والنسيج 
ال���ن���واب وال��ش��ي��وخ ،وال��ق��ي��ادات  م��ن مجلسي 

التنفيذية والشعبية.
وأرسل الوزير حتية تقدير واعتزاز للعامل 
امل��ص��ري ال���ذى يعمل يف ك��ل رب���وع م��ص��ر من 
أجل حتقيق نهضة وطنه والتنمية الشاملة .

وأك����د ال���وزي���ر أن ال���دول���ة امل��ص��ري��ة متكنت 
على  بقدرتها  الصعبة  امل��ع��ادل��ة  حتقيق  م��ن 
االستمرار فى تنفيذ استراتيجيتها للتنمية 

الشاملة، ومواجهة التحديات التي فرضتها 
املحلية  وامل��ت��غ��ي��رات  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  جائحة 
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة غ��ي��ر امل��س��ب��وق��ة، وذل��ك 
وف����ق خ��ط��ط ت��ك��ام��ل��ي��ة وم���ت���وازن���ة ب���ني ك��اف��ة 
إل��ى رؤية  ال��دول��ة وال����وزارات، مستندة  أجهزة 
علمية ومستهدفات طموحة يسعى اجلميع 
ال��ع��م��ل  ع��ج��ل��ة  دوران  ل��ي��س��ت��م��ر  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، 
مختلف  على  اإلجن����ازات  وحتقيق  واإلن��ت��اج 
األص�����ع�����دة، إل�����ى ج���ان���ب اس���ت���ك���م���ال م��س��ي��رة 
اإلصالح االقتصادي والهيكلي واالجتماعى، 
مع العمل على رعاية وبناء اإلنسان املصرى 

فى املجاالت كافة.
وش������دد ال�����وزي�����ر ق���ائ���ال : ون���ح���ن ن��ت��ح��دث 
ع����ن م���ص���ر احل���دي���ث���ة ي���ج���ب أن ن���ت���ذك���ر أن 
ال��ق��ي��ادة  واج��ه��ت  ال��ت��ح��دي��ات  هناك العديد 
ال��س��ي��اس��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال��رئ��ي��س ال��س��ي��س��ي 
يف ب��داي��ة م��ش��واره م��ن��ذ س��ب��ع س��ن��وات ، حيث 
تكون  قد  حتديات  حينها  تواجه  مصر  كانت 

األخ��ط��ر ع��ل��ي م���دار ت��اري��خ��ه��ا م��ا ب��ني إره���اب 
منهجا  العنف  اختارت  جماعة  تنشره  أس��ود 
ل��ه��ا، وق��د حققت مصر جن��اح��ات ع��دي��دة يف 
ملف اإلرهاب رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه 
من جهات كثيرة، وما زالت مصر يف طريقها 

للقضاء عليه وبتره من جذوره.
وأك���د وزي���ر ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة ، أن األع��م��ال 
اإلرهابية التي تقوم بها هذه اجلماعة من آن 
آلخر، لم ولن تعطل عجلة احلياة فى مصر، 
ولن توقف تنفيذ خطط التنمية االقتصادية  
وحتقيق  املعيشة   مستوى  حتسني  برامج  أو 
احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة جل��م��ي��ع أب��ن��اء شعب 
كبيرًا  ش��وط��ًا  قطعنا  »فلقد  العظيم،  مصر 
وجنحنا فى حتقيق قدر كبير من االستقرار 
ببناء  وق��م��ن��ا  احلياة،   ع��ج��ل��ة  ل���ت���دور  ال�����الزم 
كبيرة من  ب��درج��ة  اق��ت��ص��ادن��ا  وإص���الح  بلدنا 

الكفاءة أشادت بها كل املؤسسات العاملية«.
العاملة  القوى  أن وزارة  إل��ي  الوزير  وأش��ار 

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن قطاع الغزل 
والنسيج من أهم قطاعات الصناعة يف مصر ، وكان ومازال 
واحدًا من أهم الصناعات التي عرفها املصريون علي مدار 

تاريخهم إلي أن حتولت يف العصر احلديث إلى أحد أهم 
أعمدة االقتصاد املصري، وتسعى القيادة السياسية يف وضعها 

علي أولويات اهتمامات خطة الدولة املصرية الطموحة 
للنهوض بصناعة الغزل والنسيج إلعادة هذه الصناعة إلى 
سابق عهدها، وذلك بتطوير وحتديث مصانع قطاع الغزل 

والنسيج من خالل حتديث اآلالت واملعدات، باالستعانة 
بخبرة كبرى الشركات العاملية يف هذا املجال، وبالتوازي 

مع رفع كفاءة املعدات احلالية بتلك املصانع، وذلك وفق 
أفضل العروض الفنية والتمويلية، فضال عن الدعم الفني 

والتدريب املهني للعمال.

مصر نجاحات عديدة في ملف 
اإلرهاب وما زالت  في طريقها 

للقضاء عليه وبتره من جذوره
القوى العاملة تعمل من أجل 
توفير فرص العمل للشباب .. 

ونشر ثقافة العمل الحر
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باعتبارها أحد األجهزة التنفيذية للسياسة 
باالشتراك  اجلهد  كل  تبذل  للدولة  العامة 
م��ع ك��اف��ة اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ، م��ن أج���ل توفير 
ف���رص ال��ع��م��ل ل��ل��ش��ب��اب ال���راغ���ب يف ال��ع��م��ل ، 
والقادرعليه بالقطاع اخلاص واالستثماري.

وأكد سعفان يف هذا الصدد، أن العمل احلر 
يف جوهره ، هو تطوير لألفكار االستثمارية، 
ودع���م ال��ت��وج��ه��ات ال��وط��ن��ي��ة وغ���رس ذل���ك يف 
نفوس الشباب ، وهي ثقافة تتطلب تدريبهم 
ملشاريعهم  ع��م��ل  خ��ط��ط  وض���ع  كيفية  ع��ل��ى 
الصغيرة، والدخول لسوق العمل احلر، وهم 
متسلحون بالوعي واملعرفة والدراسة، وذلك 
ال��دول��ة  تنظيم  مؤسسات  م��ن  كافة  يتطلب 
 ، ال��ث��ق��اف��ة  ت��وع��ي��ة ودورات لنشر ه���ذه  ن����دوات 
النوع من العمل  خاصة مع تعدد أوج��ه هذا 
يشهده  ال���ذي  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ظ��ل  يف 

العالم.
وأش�����ار ال���وزي���ر يف ه���ذا اإلط�����ار أن ال�����وزارة 
ح��رص��ت على ال��ق��ي��ام ب��ع��دد م��ن األن��ش��ط��ة يف 
م��ج��ال ت��وع��ي��ة راغ���ب���ي ال��ع��م��ل ب��امل��وض��وع��ات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����ري����ادة األع����م����ال ، ون���ش���ر ث��ق��اف��ة 
ال��ع��م��ل احلر  ، ك��م��ا ق��ام��ت ال�����وزارة يف م��ارس 
ج��ه��از  م���ع  ت���ع���اون  ب���روت���وك���ول  2018  بتوقيع 
ت��ن��م��ي��ة امل����ش����روع����ات امل���ت���وس���ط���ة وال��ص��غ��ي��رة 
وم��ت��ن��اه��ي��ة ال��ص��غ��ر، وذل����ك يف إط����ار اع��ت��م��اد 
ال��وزارات  بني  االستراتيجية  الشراكات  مبدأ 
احل��ك��وم��ة  يف  املختلفة  واجل���ه���ات  وال��ه��ي��ئ��ات 
خريجي  م���ن  ال��ش��ب��اب  بهدف تأهيل  وذل����ك 
القوى  ل��وزارة  التابعة  املهني  التدريب  مراكز 
العاملة إلقامة مشروعات متوسطة وصغيرة 
مهارات   ورف���ع  وت��دري��ب   ، ال��ص��غ��ر  ومتناهية 
العمالة بهدف التشغيل يف تلك املشروعات، 
ب����روت����وك����والت  م����ن  ع�����دد  عن توقيع  ف���ض���ال 
لنشر  املصرية  اجلامعات  بعض  مع  التعاون 

ثقافة العمل احلر بني طالب اجلامعة .
وأش����ار ال���وزي���ر إل���ى أن ال�����وزارة أن��ت��ج��ت 27 
وح����دة ت���دري���ب م��ت��ن��ق��ل��ة جت���وب ق���ري وجن���وع 
املحافظات لتقوم بتدريب الشباب على مهن 

التوصيالت  وك��ه��رب��اء  واحل��ي��اك��ة،  التفصيل 
س��وق  يحتاجها  ال��ت��ي  الصحية  وال��س��ب��اك��ة   ،
اقباال علي هذا  أن هناك  إل��ي  ، الفتا  العمل 
التدريب ، مما  دعا الوزارة لزيادة أعداد هذه 

الوحدات  يف املستقبل القريب .
واوض������ح ال����وزي����ر أن ه���ن���اك ح���اج���ة م��اس��ة 
للتعاون والتكاتف مع نقابة الغزل والنسيج 
يف اخ��ت��ي��ار أف��ض��ل ال��ع��ن��اص��ر ال��ت��دري��ب��ي��ة من 
تدريبية  دورة  ال��وح��دات يف كل  تلك  خريجي 
واح��د  صغير  م��ش��روع  يف  وجتميعهم   ، تعقد 
بالتعاون مع جهاز تنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة ، وذلك بعد تقييمهم يف املصانع 

والشركات العاملة وحتديد مستوياتهم.
أن نهضة مصر احلديثة  إل��ى  الوزير  ون��وه 
ج�����اءت م���ن ق���ي���ام احل��ك��وم��ة ب��ت��ب��ن��ي ب��رن��ام��ج 
إص������الح اق���ت���ص���ادي ق�����وي ي��ت��م��ت��ع ب���أه���داف 
واض���ح���ة ت��ت��م��ث��ل يف زي������ادة م���ع���دالت ال��ن��م��و 
عجز  وتخفيض  البطالة  م��ع��دالت  وخ��ف��ض 
املوازنة، معتمدة يف ذلك علي حتديث البنية 
وامل��دن  الصناعية  امل��ن��اط��ق  وإق��ام��ة  التحتية 

اجل���دي���دة وت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة ت��ش��ري��ع��ي��ة س��ل��ي��م��ة، 
وق���د أش����ادت امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
العاملية بالنجاحات التي حققتها مصر من 
اإلج������راءات اإلص��الح��ي��ة ال��ت��ي مت ات��خ��اذه��ا، 
وه���ذه اإلص��الح��ات ل��م تكن ول��ي��دة الصدفة، 
وإمن�����ا ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط اجل���ي���د وال��ع��م��ل 

الدؤوب.
انتهت من  الوزير  إلي أن احلكومة  وأش��ار 
إع�����داد م���ش���روع ق���ان���ون ال��ع��م��ل اجل���دي���د منذ 
عام 2016  وهو معروض حاليا علي مجلس 
ال����ن����واب ب��ف��ل��س��ف��ة ج���دي���دة م���ف���اده���ا إح����داث 
ال��ت��وازن ب��ني ط��ريف ع��الق��ة العمل واحل��ف��اظ 
ع��ل��ى ح��ق��وق ال��ع��م��ال، ح��ي��ث اس��ت��ح��دث ه��ذا 
القانونية  ال��ن��ص��وص  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ق��ان��ون 
ل��ض��م��ان ح��م��اي��ة ال��ع��ام��ل وت��وف��ي��ر بيئة عمل 
آمنة تشجع علي االستثمار وحتفيز الشباب 

على العمل بالقطاع اخلاص.
ودع����ا ال���وزي���ر ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��ام��ة وق���ي���ادات 
ال��ع��ام لنقابات ع��م��ال مصر ض��رورة  االحت���اد 
حت��م��ل امل��س��ئ��ول��ي��ة ف���ى ال��ن��ه��وض ب��اجل��ام��ع��ة 
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فيما  بالتعاون  وذل��ك  وتطويرها،  العمالية 
بيننا وبالعمل املشترك لبناء كيانات جديدة 
اخلدمات  ك��ل  لهم  توفير  مصر  بعمال  تليق 

واملتطلبات التى يحتاجونها .
وك�����ان ال���وزي���ر ق���د رح����ب يف ب���داي���ة كلمته 
ب��رئ��ي��س ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني ب��ال��غ��زل 
والنسيج ، ورؤساء النقابات العامة، وأعضاء 
عمال  لنقابات  ال��ع��ام  االحت���اد  إدارة  مجلس 
مصر ، وعمال الغزل والنسيج ، صفوة عمال 

مصر الشرفاء.
إن��ه يشرفني   : ال��ق��وى العاملة  وق���ال وزي���ر 
دائ��م��ا أن أك���ون ال��ي��وم ب��ني ه���ذه ال��ك��وك��ب��ة من 
،  كما  متثلها  مبختلف  النقابية  ال��ق��ي��ادات 
والنسيج  ال��غ��زل  ب��ع��م��ال  ال��ت��ق��ى  أن  يشرفني 
صانعي ال��ذه��ب األب��ي��ض ، وغ��ازل��ي األث���واب 
العاملة  للقوى  ك��وزي��ر  فقط  ليس  البيضاء 
ال��ع��ام لنقابات  ك��أح��د أبناء  االحت���اد  ، ول��ك��ن 

عمال مصر الذي قضيت فيه سنوات عديدة 
منذ أن بدأت عملي النقابي منذ ما يزيد عن 
الثالثني عامًا ، وأشرف دوما بانتمائي إليه ، 
وأعلم جيدا حجم التحديات التي يواجهها ، 
وحجم اجلهد الذي يبذله زمالئي النقابيون  
على  واملحافظة  العمال  مصلحة  أجل   م��ن 

حقوقهم .
وفى ختام اللقاء كرم وزير القوى العاملة 
 4 والنسيج  للغزل  العامة  النقابة  ورئ��ي��س   ،
من رؤس��اء الشركات العاملة يف قطاع الغزل 
النقابة  درع  بتسليمهم  السابقني  والنسيج 
واالرت�����ق�����اء  ال���ع���م���ل  أداء  يف  مت���ي���زه���م  ع���ل���ى 
مبستوى شركاتهم ألعلى املستويات ، كما كرم 
الشركات  عمال  من  مثاليًا  عامالً   60 الوزير 
وتسليمهم شهادات تقدير ملا بذلوه من جهد 

وعرق لدفع عجلة اإلنتاج.
وم����ن ج��ان��ب��ه ش����دد ع��ب��د ال��ف��ت��اح إب��راه��ي��م 

القيادة  اهتمام  علي  العامة   النقابة  رئيس 
ب��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��غ��زل والنسيج  ال��س��ي��اس��ي��ة 
أنه مت  إلي  على مستوى اجلمهورية، مشيرا 
هذا  وت��ط��وي��ر  لتأهيل  جنيه  مليار   21 رص��د 
حديثة، وبنية  وآالت  معدات  بني  ما  القطاع 
حتتية جديدة، مبا يحقق مزيًدا من النجاح 
مل��ص��ر اجل��دي��دة  والتنمية  وال��ب��ن��اء  وال��ت��ف��وق 
حتت قيادة الرئيس السيسي، مؤكدا أن عمال 
خلف  واح����ًدا  ص��ًف��ا  يقفون  والنسيج  ال��غ��زل 
ال��س��ي��اس��ي��ة وي��دع��م��ون��ه��ا يف جميع  ال��ق��ي��ادة 
خطواتها لتحقيق مزيد من اإلجنازات على 

كل األصعدة. 
إدارة  م��ج��ل��س  إن  ال��ن��ق��اب��ة:  رئ���ي���س  وق�����ال 
ال��ش��رك��ة القابضة كشف ع��ن أن��ه مت إي���داع 4 
ال��ش��رك��ة للعمل  م��ل��ي��ارات جنيه يف ح��س��اب��ات 
السياسية  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
املحلة  مصانع  يف  التحتية  البنية  لتطوير 

مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفي  العمل 
واإلنتاج ويحافظ على حقوق العمال



83سبتمبر 2021العمل

الكبرى وكفر الدوار. 
العامة  النقابة  أن  الفتاح،  عبد  وأوض���ح 
املنوط  دوره��ا  عن  خرجت  والنسيج  للغزل 
بها قانونا وهو احلفاظ على حقوق العمال 
على  احلفاظ  إل��ى  وحمايتها،  ومصاحلهم 
امل��م��ت��ل��ك��ات اخل���اص���ة ب��ه��ا واس����ت����رداد حقها 
ال��ض��ائ��ع يف ال��ع��دي��د م��ن��ه��ا وم��ن��ه��ا اس��ت��رداد 
واالس��ت��ع��داد  ل��ه��ا،  امل��ج��اور  املستشفى  مبنى 
ل����ب����دء إن����ش����اء ص������رح ط���ب���ي ك���ب���ي���ر م��ك��ان��ه��ا 
ل��ل��ع��ام��ل��ني ب���ال���غ���زل وال���ن���س���ي���ج ل��رع��اي��ت��ه��م 

وأسرهم صحيا. 
وأش�������ار رئ���ي���س ال���ن���ق���اب���ة إل�����ي أن م��ج��ل��س 
إدارة ال��ن��ق��اب��ة ات��خ��ذ ق����رارا ب��إن��ش��اء ص��ن��دوق 
ادخاري لعمال الغزل والنسيج على مستوى 
يكون  مستقل،  إدارة  مجلس  ل��ه  اجلمهورية 
النقابة  أع��ض��اء  للعمال  اخ��ت��ي��اري  اش��ت��راك��ه 

العامة للغزل والنسيج. 

والنقابة  العاملة  القوى  وزارة  أن  وأض��اف 
وقعوا بروتوكول تعاون، وعلى أثره مت إنشاء 
واحلياكة،  التفصيل  فنون  لتعليم  أكادميية 
وتقوم الوزارة باعتماد شهادات إمتام التدريب 
ب��ه��ا مب���ا ي��س��م��ح خل��ري��ج��ي��ه��ا م���ن ال��ع��م��ل يف 
املصانع والشركات، ومت تخريج 4 دفعات من 

اخلريجني. 
كما تقدم رئيس النقابة بالشكر والتقدير 
االحتفالية على  ه���ذه  يف  امل��ك��رم��ني  للعمال 
م��ج��ه��ودات��ه��م وت��ف��ان��ي��ه��م يف ال��ع��م��ل ل��رف��ع��ة 
ش��رك��ات��ه��م ودف����ع ع��ج��ل��ة اإلن���ت���اج واالق��ت��ص��اد 

القومي لالمام دائمًا .
ع��ام جمعية  ق��دم مدير  السياق  ويف نفس 
والتقدير  ال��ش��ك��ر   ، ببورسعيد  املستثمرين 
ل��ل��وزي��ر، ورئ��ي��س ال��ن��ق��اب��ة ع��ل��ى م��ا يقدمونه 
خل��دم��ة ال��ع��م��ال يف ق��ط��اع ال���غ���زل وال��ن��س��ي��ج 
ب��ورس��ع��ي��د من  إل����ى أن م��ح��اف��ظ��ة  ، م���ش���ي���رًا 

امل���ح���اف���ظ���ات ال����ت����ى ل���دي���ه���ا م���ن���ش���آت ك��ب��ي��رة 
ومتطورة يف هذا القطاع ، يعمل بها 38 ألف 
عامل منهم 7500 عامل من خارج املحافظة .

ودعا مدير اجلمعية ، وزير القوى العاملة 
باملحافظة  اجل��اه��زة  املالبس  مصانع  ل��زي��ارة 
مل���ت���اب���ع���ة م����دي����ر ال����ت����ط����ور احل���������ادث ف���ي���ه���ا ، 
والتكنولوجيا املتقدمة التى ميتاز بها العمل 

بداخلها .
شوقي  إحسان  النائبة  رحبت  جانبها  من 
بالوزير ، مؤكدة أنه األب الروحي لكل عامل 
تعد  أو  تعرضه ألي ظلم  ح��ال��ة  وم���الذه يف   ،
كما   ، اجلمهورية  مستوى  على  حقوقه  على 
ت��ق��دم��ت ب��ال��ش��ك��ر ألع���ض���اء ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة 
للغزل والنسيج ، مقدمة التحية لكل عامل 
كان سببًا يف إحداث التطوير والتقدم لبلده 
ب��ت��ف��ان��ي��ه وإخ����الص����ه يف ع��م��ل��ه حت���ت ق��ي��ادة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وزير القوي العاملة يدعو النقابات العامة واتحاد العمال لتحمل 
المسئولية فى النهوض بالجامعة العمالية وتطويرها
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ترثيها :  أمل الربنس

واحدة من قصص الحب والحياة التى تليق بكتب الحكايات واألساطري، سطرتها النجمة الجميلة دالل عبد العزيز فى كل 
فصول حياتها والتى رحلت عن دنيانا بعد أن هزمها فريوس كورونا ومضاعفاته بعد رحلة دامت 100 يوم، لتلحق بزوجها 

الفنان الراحل سمري غانم، بعد 79 يوما من إعالن وفاته مستكملني قصة حبهما طويلة األمد بدار اآلخرة معا  وترتك الحزن 
يخيم على الوسط الفنى وقلوب الجمهور، بعد أن أمتعتهم وعربت عنهم فى كل أعمالها وتركت رصيدا فنيا وبصمات ال 

تمحى فى تاريخ الفن املصرى  فقد كان آخر حوار وآخر مشهد درامى قدمته قبل وفاتها كان فى مسلسل  )ملوك الجدعنة( 
الذى عُرض فى رمضان املاضي، مفارقات الحياة واملوت عجيبة، ماتت دالل عبد العزيز أمام الجمهور فى مشهد استمر دقائق 

وخطف قلوب البشر، رحلت ولم يتبق لها إال أعمالها وتاريخها الفنى ومشهد موتها الدرامى فى هذا املسلسل.  

قدمت  فهى  قلوبنا،  فى  محفورة  الفنية  أعمالها  ستظل  تنته،  لم  رحلة 
العديد من األعمال الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون أو املسرح وكانت 
فى  ب��ارزة  تركت بصمات  فالراحلة جسدت شخصيات  تنسي.  أعمال ال  لها 

وجدان اجلمهور.
كانت دالل عبد العزيز نعم اإلنسانة فهى صاحبة الواجب اجلدعة ابنة 
األصول التى يشهد لها كل من عرفها عن قرب ومن لم يكن مقربا، لتتمتع 

بطيب سيرة منقطع النظير.
أما عن الفنانة فحدث والحرج فقد وصلت إلى قلوب اجلمهور منذ أول 
وخفة  مبوهبتها  أنظارهم  تخطف  أن  واستطاعت  الشاشة،  على  لها  طلة 
ظلها وجمالها املعهود، وشخصياتها التى جسدتها بصدق وموهبة حقيقية، 
ووصلت إلى قلب الصغير قبل الكبير والراحلة من مواليد 16 يناير 1960 
فى محافظة الزقازيق. تخرجت فى كلية الزراعة جامعة الزقازيق ثم قررت 
االنتقال إلى القاهرة ملتابعة دراستها ، وانتسبت إلى كلية اإلعالم ، ثم كلية 
اآلداب قسم لغة اإلجنليزية ، ثم كلية االقتصاد والعلوم السياسية وحصلت 
على شهاداتهم جميعا من جامعة القاهرة فى عام 1977. اكتشفها املخرج 
التلفزيونى نور الدمرداش وعرض عليها تأدية دور فى مسلسل »بنت األيام« 
مع محمود مرسى وكرمية مختار عام 1977 فكان أول ظهور لها على الشاشة 
ال��دم��رداش، ع��رض عليها الفنان سمير غ��امن املشاركة  ن��ور  بعد ترشيح من 
فى مسرحية »أهالً يا دكتور« من إخراج حسن عبد السالم عام 1981 وكانت 
هذه املسرحية عنوان تعارفهما الفنى والشخصى توجت بالزواج عام 1984 
من  املسرحية  هذه  بعد  تزوجت  الفنية.  مسيرتها  فى  فارقة  محطة  وكانت 
غامن الذى كان يكبرها بنحو 20 عاما وأثمرت هذه الزيجة عن ابنتني هما 

الفنانتان دنيا وإميى سمير غامن.
العروض  م��ن  العديد  ف��ى  العزيز  عبد  دالل  ظهرت  امل��س��رح،  خشبة  على 
أبرزها »أهال يا دكتور«، »هالة حببتى »، »أخويا هايص وأنا اليص«، »حب فى 

التخشيبة«، »فارس بنى خيبان«
ب��دور  اش��ت��ه��رت  فقد  التليفزيونية  ب��ال��درام��ا  مم��ي��زًا  ت��اري��خ��ًا  متتلك  كما 
“جناة” فى مسلسل )ليالى احللمية( ومن بعده مسلسالت و)للعدالة وجوه 
قدمتها  التى  )ف��ط��وم(  شخصية  وكانت  وامل��س��اء(  الصباح  و)ح��دي��ث  كثيرة( 
الكبير صالح  النجم  م��ع  ع��ام 200٣  ف��ى كفر عسكر(  )ال��ن��اس  ف��ى مسلسل  

السعدنى حتديا جديدا للفنانة التى اعتادت على تقدمي دور املرأة الطيبة، 
التى تتحكم فى كل من حولها وتتدخل  الذكية  القوية  امل��رأة  فجسدت دور 
فى حياتهم وتفسدها. وك��ان دوره��ا فى مسلسل سابع جار عالمة أخ��رى ال 
بناتها  تربى  التى  املصرية  األم  تنسى فى مسيرتها حيث جسدت شخصية 
مبفردها وكانت تتصدى ملشكالت احلياة فكانت تشبه كل األمهات بهمومهن 
وصالبتهن وحنانهن وغيرها من املسلسالت  التى امتعتنا بها ومنها )ابن 
األرن��دل��ي( و)ح��ق ميت( و)ال��ه��روب( و)سابع ج��ار( و)فالنتينو( و)ف��ى بيتنا 

روبوت (ال( .
كما قدمت للسينما ما يقرب من 40 فيلمًا، أبرزها: صراع الزوجات 

ولد«،  »ي��ارب  العسل«،  »النوم فى  »الشاويش حسن«،  النسائي«،  »البوليس 
أعيش«،   »دع��ون��ى  الثالثة«،  »األغبياء  اخليانة«،  »بئر   ، اإلزع���اج«  على  »آس��ف 
»مبروك وبلبل«، »سمير وشهير وبهير«، »طير فى السما«، »القانون اليعرف 

احلب«وبنات حارتنا و أسرار البنات .
ف��ى 19 عمال فنيا، كما شاركت  ال��راح��ل سمير غ��امن  م��ع زوج��ه��ا  والتقت 
ابنتيها  )دنيا( و)إمي��ي( فى أكثر من عمل فنى، أشهرها )نيللى وشريهان( 

و)حق ميت( و)سمير وشهير وبهير(.
ومع تقدمها فى العمر برعت فى تقدمي دور األم بصورة غير منطية فى 
أفالم مثل )آسف على اإلزعاج( و)ال تراجع وال استسالم.. القبضة الدامية( 
و)قلب أمه( و)البدلة(، وكذلك فى مسلسل )ملوك اجلدعنة(، آخر أعمالها.
ب��األدوار الدرامية الصعبة، بل كانت قاسما مشتركا فى  ولم تكتف دالل 
أم��ه( مع هشام ماجد  الكوميدية، وأشهرها  )قلب  أغلب األعمال واألف��الم 
وشيكو، و)آسف على اإلزعاج( مع أحمد حلمى، و)أرض النفاق( مع محمد 
الكبيرة  الفنانة  صديقتها  بطولته  شاركتها  ال��ذى  ال��ول��د(  و)أع���ز  هنيدى، 

الراحلة رجاء اجلداوى.
وبعد هذا العطاء الفنى العظيم رحلت النجمة التى ملعت فى سماء الفن 
الفنان  عمرها  بحب  لتلحق  النهاية  مشهد  ليكتب  الرحيل  فصل  لياتى  
احلب  قصة  عن  الستار  ليسدال  رحيله،  من  قصيرة  فترة  بعد  غ��امن  سمير 
هنا  بهما  معلقة  قلوبنا  وتركا  عليها  جميعا  شهدنا  التى  والكفاح  واحلياة 

ومعزية البنتيهما وكل محبيهما فى مصابهم األليم .

ورحلت دالل لتلحق
بحبيب العمر 

سمير 
غانم
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يقدمه : إسماعيل إبراهيم

تحقيق
بالكاريكاتري

بدون تعليق
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منذ أيام احتفل العالم اإلسالمى 
ب��ب��داي��ة ال��س��ن��ة ال��ه��ج��ري��ة اجل���دي���دة 
وت����ب����ادل امل��س��ل��م��ون ال��ت��ه��ان��ى ب��ق��دوم 
العام اجلديد والكل يتمنى أن يكون 
ف��ي��ه خ��ي��ر كثير للعباد  ع��ام��ا س��ع��ي��دا 
والبالد، وقد تساءل الكثير عن سبب 
ب���داي���ة للسنة  اخ���ت���ي���ار ش��ه��ر م���ح���رم 
ال��ه��ج��ري��ة م��ع أن ال���رس���ول ص��ل��ى اهلل 
ع��ل��ي��ه وس��ل��م ك��ان��ت ه��ج��رت��ه ف��ى شهر 
ربيع األول وقد أثيرت هذه التساؤالت 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر خ���اص���ة ع��ل��ى ص��ف��ح��ات 
وس���ائ���ل ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ى مما 
دف��ع دار اإلف��ت��اء بنشر س��ؤال ورد لها 
لهذا  ال��ش��أن وحسما  ه��ذا  بخصوص 
النبى  إن  اإلف���ت���اء،  دار  ق��ال��ت  اجل���دل 
صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم وصل إلى 
املدينة فى شهر ربيع األول، لكن ُجِعل 

ش��ه��ر امل���ح���رم ب���داي���ة ال���ع���ام ال��ه��ج��رى 
ألن��ه ك��ان ب��داي��ة ال��ع��زم على الهجرة. 
وي��ق��ول احل��اف��ظ اب��ن حجر ف��ى »فتح 
���ُروُه -أى التأريخ  ���ا أَخَّ َ ال��ب��اري« : ]َوِإنَّ
ِم  َوَِّل إلى املمَُْحرَّ رَِبيٍع األمْ بالهجرة- ِمنمْ 
َرِة َكاَن ِفى  ِم َعَلى المِْهجمْ ِتَداَء المَْعزمْ أِلَنَّ ابمْ
َناِء ِذى  َعةُ َوَقَعتمْ ِفى أَثمْ ِم؛ ِإِذ المَْبيمْ املمَُْحرَّ
َفَكاَن  ��َرِة،  ��ِه��جمْ المْ َمةُ  ُمَقدِّ َوِه��ى  ��ِة  ِ��جَّ احلمْ
ِم  َوالمَْعزمْ َعِة  المَْبيمْ َد  َبعمْ َتَهلَّ  اسمْ ِهاَلٍل  أَوَُّل 
ِم، َفَناَسَب أن  َرِة ِهاَلُل املمَُْحرَّ َعَلى المِْهجمْ
ُت  َوَقفمْ َما  أَقمْ��َوى  َوَه��َذا  َتَدأً.  ُمبمْ َعَل  ُيجمْ

ِم. ِتَداِء ِباملمَُْحرَّ ِه ِمنمْ ُمَناَسَبِة ااِلبمْ َعَليمْ
عمر بن اخلطاب رائد التأريخ الهجرى

ذل�����ك م����ا أج����اب����ت ب����ه دار اإلف���ت���اء 
وع����ن ق��ص��ة م���ن ه���و ال�����ذى أص�����در أو 
ق���رر ال��ت��أري��خ ال��ه��ج��رى ال���ذى يتكون 
الهجرية  السنة  أن  أى  ش��ه��ًرا   12 م��ن 

354 ي���وًم���ا ت���ق���ري���ًب���ا،  ت���رج���ع ال��ق��ص��ة 
إل��ى خالفة سيدنا عمر بن اخلطاب 
رض����ى اهلل ع��ن��ه حت���دي���ًدا ف���ى ال��س��ن��ة 
خطاب  ورد  للهجرة،  عشرة  السابعة 
فى  ا  مؤرّخً األشعرى  موسى  أبى  إلى 
شعبان، فأرسل إلى اخلليفة عمر بن 
اخل���ط���اب رض���ى اهلل ي���ق���ول: ي���ا أم��ي��ر 
بها  أرِّخ  وق��د  الكتب،  تأتينا  املؤمنني، 
فى شعبان، وال ندرى أى شعبان هذا، 
ه���ل ه���و ف���ى ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة؟ أم فى 
وج��م��ع عمر رضى  احل��ال��ي��ة؟.  السنة 
اهلل عنه الصحابة رضوان اهلل عليهم 
ل��ي��ض��ع��وا ح���اًل ل��ه��ذا ال��ل��ب��س، وب���دأت 
فمنهم  تتوالى،  الصحابة  اقتراحات 
الرسول  مولد  بتاريخ  نأخذ  قال  من 
صلى اهلل عليه وآله وسلم، وآخر قال: 
نأخذ بتاريخ وفاته، إال أنهم أجمعوا 

السنة الهجرية الجديدة 
فرصة لإلصالح

تقدمه: نجوى لطفى
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حديث شريف
ع��ن أب���ي ه��ري��رة رض���ي اهلل ع��ن��ه أن رس���ول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ق��ال: )إي��اك��م وال��ظ��ن، فإن 
الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا، وال جتسسوا، 
ت��ب��اغ��ض��وا، وال  ت��ن��اف��س��وا، وال حت���اس���دوا، وال  وال 
البخاري  رواه  إخوانا(  اهلل  عباد  وكونوا  ت��داب��روا، 

ومسلم

دعاء
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر 
أنت  وال��ش��ه��ادة،  الغيب  عالم  واألرض،  السموات 
حت��ك��م ب��ني ع��ب��ادك ف��ي��م��ا ك��ان��وا ف��ي��ه يختلفون، 
اه��دن��ي مل��ا اخ��ت��ل��ف ف��ي��ه م��ن احل���ق ب���إذن���ك، إن��ك 

تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

أه��م ح��دث بتاريخ  أن  فيما بعد على 
الهجرة  تاريخ  هو  اإلسالمية  الدولة 
إقامة  ب��داي��ة  كونها  امل��ش��رف��ة  النبوية 
دول������ة اإلس��������الم. واس���ت���ش���ار ع���م���ر ب��ن 
اخلطاب رضى اهلل عنه سيدنا عثمان 
بن عفان واإلم���ام على بن بى طالب 
ه���ذا االق��ت��راح  ف��ى  رض���ى اهلل عنهما 
ف���أق���روه، ف��أص��ب��ح ه���ذا احل����دث امل��ه��م 
بداية التأريخ الهجري لألمة العربية 
اإلسالمية جمعاء، وكان هذا فى سنة 
622م أى بداية شهر محرم حيث تبدأ 
وستة  والعشرين  الثانية  السنة  ف��ى 
مائة م��ي��الدي��ة، وب��دأ ال��ت��أري��خ بهجرة 
وسلم  وآل���ه  عليه  اهلل  صلى  ال��رس��ول 

منذ ذلك التاريخ.
عهد جديد

هجرية  سنة  أول  قصة  ه��ى  وه���ذه 
مت ال��ت��أري��خ ب��ه��ا وك��ان��ت ب��داي��ة لعهد 
كلمة  فيها  للمسلمني  أصبح  جديد 
وباع ودولة حقيقية كبيرة فبالتنظيم 
واإلرادة واإلمي��ان انتشر اإلس��الم بني 
ربوع العالم وبدأت الدولة اإلسالمية 
ت���ق���وى وت���ش���د أزره������ا ح��ت��ى ان��ت��ص��رت 

فى  دولتني  أكبر  وال���روم  الفرس  على 
ذل����ك وم����ن درس عمر  ال���ع���ال���م ح���ني 
ب���ن اخل���ط���اب ف���ى ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ج��دي��د 
وال��ت��ح��دي��ث ف���ى ال��ت��أري��خ اإلس��الم��ى 
واالس��ت��ع��ان��ة ب��امل��ش��ورة ب���ني أص��ح��اب��ه 
ودراسات األمر واتخاذ القرار فى جو 
الهادفة  واملناقشة  الدميقراطية  من 
للمسلمني  ه��ج��رى  ت��أري��خ  أول  ص��در 
واس��ت��م��ر حتى اآلن رغ��م م���رور مئات 
اخلامس  القرن  تعدت  التى  السنني 
ع��ش��ر وي��ع��ت��ب��ر ال��ت��اري��خ ال��ه��ج��رى هو 
العربية  ال��دول  به معظم  تتعامل  ما 
الرسمية  مكاتبتها  ف��ى  واإلس��الم��ي��ة 
ح��ت��ى اآلن ول��ع��ل��ن��ا ف���ى ن��ه��اي��ة األم���ر 
ن��أخ��ذ ع��ب��رة وع��ظ��ة أن ق��وه املسلمني 
تكون فى الشورى ولعلنا نلتمس مع 
أن  اجل��دي��دة  الهجرية  السنة  ب��داي��ة 
نخلص النية هلل وأن نحاسب أنفسنا 
وتصرفات  أعمال  من  مضى  ما  على 
املاضى  العام  أفسدناه  ما  نصلح  وأن 
نبدأ  أن  والعزم على  النية  وأن جندد 
السنة الهجرية بإصالح أخالقنا وأن 

نأل صفحاتها مبا يرضى اهلل .

من فتاوى 
دار اإلفتاء

فى سؤال وصل لدار اإلفتاء عن هل يصح 
سماع القرآن أثناء العمل؟

علي  الدكتور  األستاذ  فضيلة  أجاب  وقد 
ي��ق��ول ﴿َوِإَذا  وتعالى  تبارك  احلق   : جمعة 
ُكْم  َلَعلَّ َوأَْنِصُتوا  َلُه  َفاْسَتِمُعوا  اْلُقْرآُن  ُقرَِئ 
اإلم��ام  ونقل   ،]204 ُت��ْرَح��ُم��وَن﴾[األع��راف: 
َعْبُد  ]َوَق���اَل  ق��ال:  »تفسيره«  يف  القرطبي 
َلُه:  اْل��ُق��ْرآِن«  »َف��َواِئ��ِد  يِف  أَْحَمَد  ْبُن  اِر  بَّ اْلَ
َغَب  َوالشَّ َغَط  اللَّ ُيْكِثُروَن  َكاُنوا  اْلُْشرِِكنَي  ِإنَّ 
َعْنُهْم: ﴿ اهللُ  َحَكاُه  َما  َعَلى  َوِعَناًدا،  ًتا  َتعنُّ
اْلُقْرآِن  ِلهَذا  َتْسَمُعوا  َل  َكَفُروا  الَِّذيَن  َوقاَل 
قام  إذا  أما  اه�،  َتْغِلُبوَن﴾]  ُكْم  َلَعلَّ ِفيِه  َواْلَغْوا 
القرآن  ش��رائ��ط  بتشغيل  السلمني  بعض 
أثناء عملهم وانشغالهم بهذا العمل دون أن 
صرف  أو  الستماع  عن  النصراف  يتعمدوا 
الستمعني عن الستماع فال مانع شرًعا من 
السؤال.  عن  الواب  يعلم  ذكر  ومما  ذلك. 

واهلل سبحانه وتعالى أعلم.



يهنئ
محمد سعفان وزير القوى العاملة

 واللواء / خالد شعيب محافظ مطروح

  عاطف درويش مدير  مديرية القوى العاملة 
 بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة 

ويعاهدون السيد الرئيس 

عبد الفتاح السيسى 
على بذل المزيد من الجهد لرفعة مصرنا الحبيبة 

فندق بورتو مطروح
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يهنئ 
فتحى صقر المدير العام 
وجميع العاملين  بالفندق 

محمد سعفان وزير القوى العاملة
 واللواء  خالد شعيب محافظ مرسى مطروح

  وعاطف درويش مدير  مديرية القوى العاملة 
 وطلعت عزت محمد  مدير  مكتب عمل الحمام 

و أبناء مطروح  بمناسبة العيد القومى للمحافظة 
متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار

فتحى صقر

الكيلو 77 طريق االسكندرية - مطروح المركز الرئيسى 21 شارع شهاب المهندسين القاهرة 
٠٤٦٤1٠2٨٠٤ - ٠٤٦٤1٠2٨٠٩ -٠٤٦1٠2٨٠٦ - فاكس : ٠٤٦٤1٠2٨٠1٤-٠٤٦٤1٠2٨1٦ 

محمول : ٠1٠٠٣٣٠٦٠٠٠ - ٠1٠٠٣٣٠7٠٠٠
المركز الرئيسى : ٠2٣7٦11٨٨٨ ــ ٠1٠٠٣٣٠٩٠٠٠
 فاكس ٤1٠2٨1٦-٠٤٦ - ص . ب 5٦ االسكندرية

fsakr@aildagroup.com

فندق عايدة
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تتقدم
بتحية حب وتقدير وإعزاز

لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

والفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة

وإلى جيش مصر الباسل وأسر الشهداء

وإلى شعب مصر األبى وعماله الشرفاء األوفياء

ونجدد العهد لله والوطن علي مواصلة

 الجهد من أجل مصر القوية

كما تتقدم بخالص التهنئة إلى

 محمد سعفان وزير القوي العاملة

واللواء  عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

وإيمان السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية

  ومحمد عليان وكيل مديرية القوى العاملة 

وألهل القليوبية الكرام

بمناسبة العيد القومي للمحافظة

Delta fabric Egypt  شركة دلتا فابريك مصر
إحدي الشركات الرائدة في مجال صباغة األقمشة

طريق السالم – أبو زعبل بجوار مخازن تريدكو الصياد  - ت: 01223999667

Delta fabric Egypt  شركة دلتا فابريك مصر
إحدي الشركات الرائدة في مجال صباغة األقمشة
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شركة
 شاى العروسة

يعاهدون فخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى 
على بذل المزيد من الجهد لرفعة مصرنا الحبيبة 

كما تتقدم الشركة بالتهنئة الى

محمد سعفان
 وزير القوى العاملة

واللواء  عبدالحميد الهجان

 محافظ القليوبية  
وإيمان السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية

  ومحمد عليان وكيل مديرية القوى العاملة 
و شعب القليوبية العظيم

 بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة 
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سعفان  يطلق القافلة الطبية تضم 14 عيادة تخصص للكشف 
على العمالة غير المنتظمة مجانا بالعلمين الجديدة

ضمن بروتوكول التعاون مع »صناع الخير«

أطلق محمد سعفان وزير القوى 
العاملة ، ومصطفى زمزم رئيس 

مجلس أمناء مؤسسة صناع اخلير 
للتنمية، فعاليات القافلة الطبية 

الكبرى التى تنظيمها الوزارة واملؤسسة 
واللجنة الطبية العليا واالستغاثات 

مبجلس الوزراء وجامعة املنوفية،  
لتوقيع الكشف الطبى على العمالة 
غير املنتظمة باملشروعات القومية 

اإلنشائية الكبرى بالعلمني اجلديدة 
حتت رعاية رئاسة مجلس الوزراء .

ش��ه��د ح��ف��ل اإلط�����اق ي��اس��ر س��ع��ي��د م��دي��ر 
باإلسكندرية،  ورضا  العاملة  القوي  مديرية 
ال��ع��رب��ي م��ن��س��ق ع���ن وزارة ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة ، 
وم��ح��م��د ك���م���ال مب���رك���ز م��ع��ل��وم��ات ال��������وزارة ، 
وأشرف جمعة مسئول العمالة غير املنتظمة 
مبديرية  القوي العاملة باإلسكندرية ،وأمين 
ال���ع���ري���ان م��س��ئ��ول ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة 
مب��دي��ري��ة م��ط��روح، وع���دد كبير م��ن ال��ق��ي��ادات 
تاون )1(  الداون  التنفيذية والفنية مبنطقة 

بالعلمني اجلديدة.
وأك��د وزي��ر ال��ق��وى العاملة أن دع��م ال���وزارة 
جميع  علي  متواصل  املنتظمة  غير  للعمالة 
امل���ح���اف���ظ���ات ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��رئ��ي��س 
ال��وزارة  أن   إل��ي  مشيرا  السيسى،  عبدالفتاح 
منظمات  مع  التواصل  جسور  مد  إل��ى  سعت 
امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ى اجل������ادة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
نوعية  لشرائح العمالة غير املنتظمة ، فضا 

عما تقدمه الوزارة من دعم لهذه الشرائح .
وأوض�����ح  ال���وزي���ر أن ال��ق��اف��ل��ة  ت��أت��ى ضمن 
ب����روت����وك����ول ال���ت���ع���اون امل����وق����ع ب�����ني  م��ؤس��س��ة 
ال��ع��ام��ل��ة، لدعم  ال��ق��وى  ص��ن��اع اخل��ي��ر ووزارة 
القومية  باملشروعات  املنتظمة  غير  العمالة 
القافلة فى هذه  أنه سبق  إلي  الكبرى، الفتا 
اإلط������ار ت��ن��ظ��ي��م س��ل��س��ل��ة ق���واف���ل ب��ال��ع��اص��م��ة 
اإلدارية اجلديدة، وبجبل اجلالة، والعلمني 

اجل����دي����دة، ق���دم���ت خ���دم���ات ت��وق��ي��ع ال��ك��ش��ف 
ال��ط��ب��ى ف��ى م��ج��ال ال��ع��ي��ون، وص���رف األدوي���ة 
العمليات  واج���راء  الطبية،  ال��ن��ظ��ارات  وعمل 

اجلراحية املختلفة باملجان.
يف ه��ذا ال��س��ي��اق أك��د رئ��ي��س مجلس أمناء 
القافلة  أن  للتنمية،  اخل��ي��ر  ص��ن��اع  م��ؤس��س��ة 
ت��أت��ى ف��ى إط���ار دور املؤسسة ف��ى ال��ت��ع��اون مع 
عاجية  خ��دم��ات  لتقدمي  املختلفة  اجل��ه��ات 
ذات ج����ودة ل��ل��ش��رائ��ح األك��ث��ر اس��ت��ح��ق��اق��ا فى 
سوف  القافلة  إل��ي  الفتا  اجلمهورية،  أن��ح��اء 
ت����ق����دم خ�����دم�����ات  ال���ك���ش���ف ال���ط���ب���ى وت����وزي����ع 
األدوي��������ة  ف����ى 14 ت��خ��ص��ص ط���ب���ى م��خ��ت��ل��ف 
منها: العيون، والباطنة، والعظام، واجللدية، 
وامل��خ واألع��ص��اب، واألن��ف واألذن واحلنجرة، 
واألم�������راض ال���ص���دري���ة، وامل���س���ال���ك ال��ب��ول��ي��ة، 
واألوع�����ي�����ة ال����دم����وي����ة، واجل�����راح�����ة ال���ع���ام���ة، 
فضا عن ص��رف األدوي���ة، وعمل التحويات 

للحاالت التى يثبت احتياجها لتدخل طبى 
أكبر ودخول مستشفى.

تصريحات  يف  العاملة  ال��ق��وي  وزي���ر  ودع���ا 
اجلهات  ك��ل   ، القافلة  ه��ام��ش  علي  صحفية 
لرعاية  والتكاتف  السبل  ك��ل  بتوفير  املعنية 
العمل  م��واق��ع  ك��ل  يف  املنتظمة  غير  العمالة 
على مستوى اجلمهورية، بناء على توجيهات 
القيادة السياسية باالهتمام بالعمالة بشكل 
خ��اص،  بشكل  املنتظمة  غ��ي��ر  وال��ع��م��ال��ة  ع���ام 
وت��وف��ي��ر م��ظ��ل��ة ح��م��اي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة وصحية 
وت��أم��ي��ن��ي��ة ت��غ��ط��ي ك��اف��ة أوج����ه ح��ي��اة ال��ع��ام��ل 

وأسرته.
ال��ع��ام��ل��ة  ال����ق����وى  وزارة  أن  ال����وزي����ر  وأك������د 
متكاملة  بيانات  ق��اع��دة  ب��إع��داد  حاليا  ت��ق��وم 
املنتظمة،  غير  العمالة  ب��ي��ان��ات  ك��اف��ة  تشمل 
وحالتهم العملية، واملهن التي يعملون فيها، 
بها،  يعملون  التي  والشركات  العمل،  وأماكن 
كانت  حكومية  جهة  ألي  وإتاحتها  وتوفيرها 
أو منظمات املجتمع املدني يف أي وقت، وذلك 

بعد تنقيحها ومراجعتها على أرض الواقع.
وق����ال ال����وزي����ر: إن��ن��ا ن��ح��ل��م ب��ت��وف��ي��ر رع��اي��ة 
نواحي  كافة  تشمل  للعمالة  شاملة  متكاملة 
بأفضل  اخل��دم��ات  حتسني  وك��ذل��ك  حياتهم، 
حياة  للعامل  توفر  التي  واألساليب  اآلل��ي��ات 

كرمية، والئقة تليق باملواطن املصري.
الطبية  التخصصات  بتوزيع  الوزير  ووجه 
على قوافل طبية متعددة تزور أماكن العمل 
غير  العمالة  خل��دم��ة  أسبوعيا   دوري  بشكل 
املنتظمة املوجودة فيها، مع استكمال عمليات 
احل����ص����ر وال���ت���س���ج���ي���ل يف م���دي���ن���ة ال��ع��ل��م��ني 
اجلديدة، ومواقع املشروعات القومية الكبرى 
يف مختلف أنحاء اجلمهورية لتوفير الرعاية 

الصحية الشاملة لتلك الفئة.
ون���وه ال��وزي��ر إل���ي أن ال��ق��اف��ل��ة ال��ت��ي تشمل 
14 ت��خ��ص��ص��ا ط��ب��ي��ا ت���ق���دم ك���اف���ة اخل���دم���ات 
حتى  الطبي  الكشف  م��ن  للعمالة،  الطبية 
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إج�����راء ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة م��ج��ان��ا، ب��رع��اي��ة 
ال��وزارة  تواجد  مؤسسة صناع اخلير، مؤكدا  
املختلفة  العمل  مواقع  داخ��ل  مستمر  بشكل 
ل��ت��س��ج��ي��ل ال���ع���م���ال���ة اجل�����دي�����دة واس���ت���ك���م���ال 
اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل���ه���ا، وض��م��ه��ا مل��ن��ظ��وم��ة 
العمل القائمة لتقدمي الرعاية الازمة لها، 
أو غيرها  العلمني اجل��دي��دة  س��واء يف مدينة 

من املدن اجلديدة.
ك��م��ا وج����ه ال���وزي���ر ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى عملية 
التي  ال��ع��م��ال��ة  وتسجيل  بحصر  التسجيل، 
بلغت من العمر ٥٠ سنة فأكثر، وبدء العمل  
ع��ل��ى ت��وف��ي��ر أوج�����ه رع���اي���ة خ���اص���ة ل���ه���م، مع 
فوريا،  لهم  تأمني على احلياة  بوليصة  عمل 
لاستفادة من اخلدمات التي تقدمها للوزارة 
واالن��ض��م��ام ل��ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي أعدتها 

الوزارة خلدمة تلك الفئة. 
وأض��اف ال��وزي��ر أن��ه يتم عمل تقييم دوري 
ال��ط��ب��ي��ة، وب��ح��ث س��ب��ل تعزيز  ال��ق��واف��ل  ألداء 
وحت���س���ني اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة م���ن خ��ال��ه��ا، 
م��وج��ه��ا خ���ال ل��ق��ائ��ه ب��أح��د ال��ع��م��ال، بتلبية 
ط���ل���ب���ه م����ن أج������ل إج��������راء ع��م��ل��ي��ة ج���راح���ي���ة 
بالتعاون مع مؤسسة صناع اخلير، كما وجه 
ال��ق��اف��ل��ة بتسجيل احل���االت  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
ال��ت��ي حت��ت��اج إل���ى ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة عاجلة 

واجراؤها مجانا للعمالة غير املنتظمة. 
وق���ال وزي���ر ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة :إن���ه م��ن��ذ ع��ام 
املنتظمة  غير  للعمالة  تنظر  وال���وزارة   ،2٠17
مشيرًا  رع��اي��ة،  لهم  تكون  أن  ض���رورة  باعتبار 
إل���ى أن األم����ر ال����ذي م��ن��ح��ن��ا ال���ق���وة وال���ق���درة 
الرئيس  توجيهات  هو  التالية،  امل��راح��ل  على 
بشكل  بالعمالة  الكامل  باالهتمام  السيسي 
عام، واالهتمام بالعمالة غير املنتظمة بشكل 
خ����اص، وت��وف��ي��ر ك��اف��ة أش���ك���ال ال��رع��اي��ة ل��ه��م، 

وعلى رأسها التأمينات االجتماعية.
أن��ه منذ ذل��ك التاريخ  وأض���اف »س��ع��ف��ان«، 
ونحن نبحث عن اآلليات لتنفيذ هذا األمر، 
ومن أجل تطبيقه كان يجب يف البداية وجود 
ق��واع��د ب��ي��ان��ات تعبر ع��ن ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة، لذلك 
ك��ان��ت ه��ن��اك ح��م��ات كاملة على امل��ش��روع��ات 
العمال  ونشوف  املشروعات  »بننزل  القومية، 
هذه  يف  تعمل  ال��ت��ي  املنتظمة  غير  والعمالة 

املشروعات«.
وأش��ار وزي��ر القوى العاملة، إل��ى أن ال��وزارة 
ب�����دأت يف وض����ع خ��ط��ة وم��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
ل��رع��اي��ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة م���ن خ��ال 
اجل�����والت امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ن��ق��وم ب��ه��ا جلميع 
امل��ح��اف��ظ��ات ب��امل��ش��روع��ات ال��ق��وم��ي��ة يف إط���ار 
ت��وج��ي��ه��ات ال��رئ��ي��س ال��س��ي��س��ي، ل��رع��اي��ة ه��ذه 
الفئة صحيًا واجتماعيا وتأمينيا، وقد بدأنا 
باملشروعات يف مدينة العلمني اجلديدة، وبها 
6٠ ألف عامل يف العام املاضي، ومت حصر ما 
يزيد عن 2٥ ألفًا منهم، وقامت ال��وزارة بعمل 
احلرفة،  مزاولة  ورخصة  املهارة  قياس  شهادة 
ال��داخ��ل��ي��ة م��ت��م��ث��ل��ة يف  ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع وزارة 
م��ص��ل��ح��ة األح������وال امل��دن��ي��ة م���ن أج���ل تعديل 
امل��ه��ن��ة يف ب��ط��اق��ة ال���رق���م ال���ق���وم���ي، ك���ي ت��ك��ون 
أنه  ب��ه، الفتا  م��وج��وده  العامل  ل��دى  الوظيفة 
بذلك أصبحت هناك قاعدة البيانات موجودة 

يف الوزارة ، فضا  عن »األحوال املدنية« .
أنه يتم العمل  العاملة،  وأردف وزير القوي 
 3 منذ  اجل��دي��دة  اإلداري����ة  العاصمة  حاليا يف 
شهور، إجراء حصر ما يزيد عن  4٠ ألف عامل 
حتى اآلن، ومازالت اللجنة مستمرة يف عملها، 
م���ع ش���رك���ة ك���ن���م���وذج ح��ي��ث مت ال���ت���أم���ني علي 
11 أل���ف  ع��ام��ل غ��ي��ر منتظم ب��إح��دي ش��رك��ات 
للتأمني االجتماعي  ك���أول من���وذج  امل���ق���اوالت  

عي هذه الفئة، الفتا إلي أول ما نعمل تأمني 
هذا  نأخد  اإلداري���ة  بالعاصمة  العاملني  لكل 

النموذج لتطبيقه على الشركات األخرى.
ال��ث��ان��ي��ة عقب  امل���رح���ل���ة  وت���اب���ع ق���ائ���ا: إن 
االن�����ت�����ه�����اء م�����ن ال����ع����م����ال����ة غ����ي����ر امل��ن��ت��ظ��م��ة 
ب���امل���ش���روع���ات ال���ق���وم���ي���ة ،  ه����ي ال���ع���م���ال���ة يف 
الشارع والباعة اجلائلني، وبذلك نقدر نقول 
إن��ن��ا جن��ح��ن��ا يف حت��ق��ي��ق احل��ل��م ال��ل��ي ط��ال��ب 
ب��ه ال��رئ��ي��س ال��س��ي��س��ي ب��رع��اي��ة ال��ع��م��ال��ة غير 
أن  إل���ي  الف��ت��ا  وص��ح��ي��ا،  اجتماعيا  املنتظمة 
ال��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة  والصحية  ح��س��اب��ات 
ب��وزارة القوي العاملة   للعمالة غير املنتظمة 
ت��ت��ح��م��ل ت��ك��ال��ي��ف إص�����دار ش���ه���ادات م��س��ت��وي 
مهارة العمال،  ورخصة مزاولة احلرفة نيابة 
وتوفيرا  الفئة  ه��ذه  علي  تيسيرا  العمال  عن 
بتساهم  أحيانا  وال��ش��رك��ات  واجل��ه��د،  للوقت 

معانا يف بعض األمور.
وشدد الوزير، على أن الرعاية االجتماعية 
الفئة لن  ل��ه��ذه  ت��ق��دم  ال��ت��ي س��وف  والصحية 
قومى  رق��م  بطاقات  على  حصلت  إذا  إال  تتم 
كعمالة  بها  يعملون  التي  املهن  عليها  مثبت 
اخلدمات  على  حفاظا  وذل��ك  منتظمة،  غير 
وال��دع��م ال����ذي  ت��ق��دم��ه ال��دول��ة ل��ه��ا، وض��م��ان 

وصولها ملستحقيها.
وإط�����م�����ان وزي�������ر ال����ق����وي ال���ع���ام���ل���ة خ���ال 
ال��ف��اع��ل��ي��ات ، ع��ل��ى ات���خ���اذ ك��اف��ة اإلج������راءات 
يف  كورونا  فيروس  النتشار  منعا  االحترازية، 
أثناء  قيام القافلة بتقدمي خدمتها، موجها  
الشكر والتقدير  جلميع اجلهات التي قامت 
ومؤسسة  العاملة  القوي  وزارة  مع  بالتعاون 
ص���ن���اع اخل���ي���ر يف ت���ق���دمي ال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة 
ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة م��ت��م��ن��ي��ا ال��ت��وف��ي��ق 

للجميع على اجلهد الذي قاموا به .
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ال��ت��ق��ى م��ح��م��د س��ع��ف��ان وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ، مب��ك��ت��ب��ة ب���دي���وان ع��ام 
وآرون  مصر،  فى  املتحدة  لألمم  اإلقليمية  املنسقة  بانوفا  إيلينا   ، ال��وزارة 
الستكمال   ، باملنظمة  البرامج  ومدير  التنموى  التنسيق  مسئول  جاكوب 
فضال   ، ال���وزارة  عمل  مجاالت  مختلف  فى  اجلانبني  بني  القائم  التعاون 
للتشغيل  الوطنية  باالستراتيجية  يتعلق  امللفات فيما  عن مجموعة من 
، وخطة الوزارة املستقبلية ، واملشاركة فى دعم الفئات األكثر احتياجًا فى 

املجتمع املصرى .
الشكر   ، املتحدة  ل��ألمم  اإلقليمية  املنسقة  قدمت  اللقاء  مستهل  فى   
والتقدير للوزير على حسن االستقبال ، وأثنت على اجلهود الكبيرة التى 
تتم حتت قيادته فى وزارة القوى العاملة ، لرعاية الفئات األكثر احتياجًا ، 
ووضع خطط التشغيل وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتقدمي 
الدعم للعمالة غير املنتظمة، والفئات األكثر احتياجا فى الريف املصري. 
كما أثنت بانوفا  ، على اجلهود التى مت بذلها خلفض معدالت البطالة 
إل��ى 7.3% ، وال����دور ال���ذى ق��ام��ت ب��ه ال����وزارة ف��ى توفير ف��رص عمل الئقة 
للشباب فى مختلف نواحى الدولة املصرية ، وكذلك على إدارة أزمة انتشار 
فيروس كورونا املستجد، وتخفيض آثارها على القطاع اخلاص ومنشآته ، 
وحماية ورعاية العمالة غير املنتظمة األكثر تأثرًا من هذه األزمة ، وتقدمي 

املنح اإلستثنائية لهم لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا .
واشادت » بانوفا » بقرارات الوزير اخلاصة بتشغيل النساء ليالً ، وحظر 
عملهم فى بعض األعمال ، والتى كان لها عظيم األثر دوليًا ومحليًا فى 
امل��س��اواة ب��ني اجلنسني ودع��م مكانة مصر ف��ى ه��ذا ال��ش��أن، وك��ذل��ك جهود 
ال���وزارة ف��ى جلنة األج���ور وال��ع��الوات  باملجلس القومى ل��ألج��ور بتحديد 
احل���د األدن�����ى ل���ألج���ور ل��ل��ع��ام��ل��ني ب��ال��ق��ط��اع اخل����اص ، وأع���م���ال ال��س��الم��ة 

والصحة املهنية واجنازاتها فى املحافظات.
، الرغبة فى املشاركة والتعاون مع الوزارة  كما أبدت املنسقة اإلقليمية 
فرص  ال��وزارة،وخ��ل��ق  تعدها  التى  للتشغيل  الوطنية  االستراتيجية  ف��ى 
عمل الئقة للشباب املصرى املستهدفني ، وكذلك العمل مع قطاع العمالة 
غ��ي��ر املنتظمة األك��ث��ر أه��م��ي��ة ف��ى ال���دول���ة امل��ص��ري��ة ، وم��ش��روع��ات م��ب��ادرة 
التى  القرى  فى   ، العالم  فى  لالنتباه  جذبًا  األكثر  املشروع  كرمية«  »حياة 
املبادرة لرفع مستوى معيشة 58 مليون مواطن فى  لتنفيذ  مت اختيارها 

املرحلة األولى منها .
، وشكرها على  املتحدة  ل��ألمم  باملنسقة اإلقليمية  ال��وزي��ر  ب��دوره رح��ب 

متمنيًا   ، املشتركة  األع��م��ال  كل  يخص  فيما  ال���وزارة  مع  املستمر  التعاون 
حياة  متس  التى  األع��م��ال  لكافة  والتفعيل  واملشاركة  التعاون  من  م��زي��دًا 

املواطن املصرى وترتقى مبستوى معيشته فى املجتمع.
ل��ل��وص��ول للنتائج  ال����وزارة  ال��وزي��ر على تسخير ك��اف��ة إم��ك��ان��ي��ات  وش���دد 
املرجوة من التعاون بني الطرفني ، ووضع خطط العمل املشتركة للفترات 
القادمة ، مشيرًا إلى أن خفض معدالت البطالة إلى 7.3 % هو دور الدولة 
املصرية بأكملها وليست ل��وزارة بعينها ، بل كافة ال��وزارات واجلهات يعمل 
ال��ت��ى مت إنشاؤها  وامل��ش��روع��ات القومية   ، ف��ى م��ج��االت العمل  اجل��م��ي��ع   

واستوعبت العديد من الشباب ووفرت مزيد من فرص العمل لهم .
وعن ملف التعامل مع جائحة كورونا ، أشار الوزير إلى أن التعامل مع 
السيسى فى  الفتاح  الرئيس عبد  يقودها  دول��ة  استراتيجية  كان   ، آثارها 
التعامل حلظيًا مع النتائج التى أسفرت عنها ، والفئات التى تأثرت بها 
وعلى رأسها العمالة غير املنتظمة، وتوفير مظلة رعاية متكاملة وشاملة 
لهم ، ساهمت الوزارة فى املنح التى أقرتها القيادة السياسية لتلك الفئة  

ملدة 6 أشهر ، األمر الذى لم يحدث فى أى دولة من دول العالم .
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فى املساواة بني الجنسني على املستوى الدولي
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وأوضح الوزير أن املرأة فى قلب وعقل الدولة املصرية ، لها العديد من 
وتوفير فرص عمل الئقة  ورعايتها  يتم وضعها حلمايتها  التى  اخلطط 
لها ، وتنظيم حياتها العملية فى مناخ مستقر ، كما تعمل الدولة حاليًا 
على توفير مزيد من الدعم لها حتى تصل إلى وضع  أفضل فى املستقبل 

القريب.
وأكد الوزير أنه بالنسبة لتحديد احلد األدن��ى لألجور ، عملت ال��وزارة 
 ، مع أصحاب األعمال والعمال لعدة سنوات قبل صدور القرار بتحديده 
وعقدت مزيد من املناقشات واجللسات احلوارية احلضورية مع االحتادات 
العمالية  حوله ، مبا يخدم ثالثية العمل من احلكومة وأصحاب األعمال 

والعمال .
نوه الوزير إلى انه بالنسبة لالستراتيجية الوطنية للتشغيل ، حرصت 
 ، العمل  املستقبل ووضعها ضمن خطط  بوظائف  االهتمام  ال��وزارة على 
املهن  على  وال��ت��دري��ب   ، العمل  وراغ��ب��ى  للشباب  الالئقة  ال��ب��دائ��ل  وتوفير 
، من خالل عمل  البعيد  أو  التى سيتم استحداثها فى املستقبل القريب 

بروتوكوالت تعاون مع  أكبر الشركات العاملية الرائدة فى هذا املجال .
للتعاون  ترحيبها  ع��ل��ى   ، امل��ت��ح��دة  األمم  ملنسقة  ال��ش��ك��ر  ال��وزي��ر  وق���دم 
واملشاركة مع الوزارة فى العديد من األعمال مبا يضفى على العملية مزيد 
األول��ى  باملبادرة  كرمية«  »حياة  م��ب��ادرة  وصفها  على  وكذلك   ، النجاح  من 
واألوحد على مستوى العالم لتطوير وتغيير حياة األكثر إحتياجًا للدعم 

داخل الدولة املصرية.
كما أك��د ال��وزي��ر أن ال����وزارة ت��ق��وم ف��ى إط���ار م��ب��ادرة »ح��ي��اة ك��رمي��ة« على 
، واملواطن  املبادرة بشكل عام  توصيف كل األعمال التى تقوم بها خلدمة 
امل��ص��رى ب��ش��ك��ل خ���اص ، ق��ائ��الً : » إن ت��وف��ي��ر وظ��ي��ف��ة ه��و »ح��ي��اة ك��رمي��ة« ، 
والتدريب من أجل التشغيل هو »حياة كرمية« ، ودعم العمالة غير املنتظمة 
هو »حياة كرمية« ، يتم توصيف ذلك على مستوى كل من الوزارة ومديريات 

القوى العاملة التابعة لها .
وأش��ار الوزير إلى أن مبادرة »حياة كرمية« ، استوعبت كل فئات الشعب 
ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ق��وم��ى ، واس��ت��ط��اع��ت م���ن خ��الل��ه��ا اجل���ه���ات وال�������وزارات 
احلكومية من تطوير القرى التى متس حياة 58 مليون مواطن على أرض 
مواطنيها  بحياة  تنتقل  املصرية  الدولة  أن  االنطباع  أعطى  مبا   ، الواقع 

انتقاالً سريعًا وتغييرًا شامالً نحو األفضل فى مختلف نواحى حياتهم .
وفى نفس السياق ، أكد الوزير أن وزارة القوى العاملة تعمل مع العديد 

من اجلهات الدولية ، وعلى رأسها برنامج األغذية العاملى ، ومنظمة العمل 
الدولية ، فى مزيد من األعمال املشتركة ، فى إطار بروتوكوالت موقعة ، 
الواقع  ، لتحقيق مزيد من اإلجن���ازات على أرض  وبرامج عمل مشتركة  
بشكل  ومنظماتها  امل��ت��ح��دة  األمم  م��ع  للتواصل  منظومة  بعمل  ووج���ه   ،

مباشر.
وفى ختام اللقاء ، تفقد وزير القوى العاملة واملنسقة اإلقليمية لألمم 
املتحدة ، مناذج لوحدات التدريب املتنقلة بديوان الوزارة ، استعرض خالله 
الوزير املهن التى يتم التدريب عليها فى الوحدة وهى التفصيل واحلياكة، 
فى  التدريب  م��دة  أن  موضحًا   ، الصحية  والسباكة  التوصيالت،  وكهرباء 

دورة التفصيل شهر ، وباقى الدورات ملدة 14 يومًا .
 ومن جانبها أثنت املنسقة اإلقليمية على جهود الوزارة فى إعداد تلك 

الوحدات وفكرة التدريب من أجل التشغيل فى القرى والنجوع .
حضر اللقاء ايهاب عبد العاطى املستشار القانونى للوزير، وآمال عبد 
وأمنية عبد احلميد   ، للعالقات اخلارجية  املركزية  اإلدارة  رئيس  املوجود 

مساعد فنى مبكتب الوزير .
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منسقة األمم املتحدة :
املرأة فى قلب وعقل الدولة 

املصرية لها العديد من 
الخطط التى يتم وضعها 

لحمايتها
مبادرة »حياة كريمة« 

استوعبت كل فئات الشعب 
على املستوى القومي
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استراتيجية الوزارة المستقبلية تركز علي وظائف 
المستقبل للحد من البطالة بين الشباب 

سعفان خالل لقائه مدير برنامج األغذية العالمي الجديد بالقاهرة:

واسيييتيييهيييل الييييوزييييير اليييليييقييياء بييتييهيينييئيية بييرافيين 
أجراوال على توليه املنصب اجلديد خلفًا  لي 
ماجنستاب هايلي املدير السابق على جهوده 
املستمرة فى إجناح العمل املشترك مع الوزارة 
، متمنيًا استمرار هذا النجاح وهذه العالقة 
الييطيييييبيية مبيييزييييد ميييين امليييصيييداقييييييية وامليييثيييابيييرة 
مجاالت  كافة  فى  اخلدمة  أداء  وراء  والسعي 

العمل .
الييوزارة  عمل  أن  استراتيجية  الوزير  وأكييد 
مع  بالتعاون  تنفيذها  املخطط  املستقبلية 
وما  املستقبل  وظييائييف  علي  الييبييرنييامييج  تركز 
ييينييتييج عيينييهييا مييين نييتييائييج وصيييعيييوبيييات فيييى رفييع 
مستوى  على  الشباب  بيين  البطالة  مييعييدالت 
أنييه ميكن تدريب  إلييي  ، الفتا  العالم  كييل دول 
اليييشيييبييياب عييلييى تييلييك اليييوظيييائيييف املييسييتييحييدثيية 
بييرامييج تدريبية جييديييدة مبحتوى  ميين خالل  

تدريبي مختلف عن البرامج املعتادة .
وأوضييييح اليييوزيييير أنيييه يف هيييذا اإلطييييار ميكن 
تنمية وإحييييياء الييصيينيياعييات اليييييدوييية يف قييري 
الصعيد واملحافظات التي تتمتع بهذا النوع 
من املهارة ، علي أن يتم رفع تلك املهارات طبقا 
مشكلة  ملييواجييهيية  كسبيل  الييتييصييدييير،  ملييعييايييييير 
الصناعات  تلك  ولييدعييم   ، املستقبل  وظييائييف 

لييتييسييود بييين عيييدد أكييبيير مييين الييشييبيياب ، وعييمييل 
وسييائييل جيييذب ليياللييتييحيياق بييهييا خيييالل املرحلة 
املنتج اخلييياص بها ذو  ، خيياصيية وأن  الييقييادميية 
يييزيييد ميين اإلنتاجية  ، مبييا  قيمة وسييعيير عيييال 
املرجوة  االستدامة  ويعطيها  املجال  هذا  فى 
وتكون البديل لالستغناء عن العمالة الناجت 

عن وظائف املستقبل .
وشدد الوزير خالل اللقاء علي التعاون مع 
إلحييداث  املهني  التدريب  مجال  يف  البرنامج 
بييالييتييوأميية مييع أحد  نقلة نوعية ضيياربييا مييثييالً 
مراكز التدريب املهني يف أملانيا وإيطاليا حتى 

يتم رفع مستوي التدريب املهني علي املستوى 
والشهادات  التدريب  جييودة  حيث  من  الدولي 
املمنوحة للمتدرب ، فضال عن تطوير معدات 
اختيار  مييع   ، وزيييادتييهييا  املستخدمة  الييتييدريييب 
 ، الذين يتم تدريبهم من الطرفن  املتدربن 
كنتاج  معتمدة  دولية  شهادة  على  للحصول 
لتلك التوأمة مع الدول املتعاونة ، مبا يحقق 
دخالً ملراكز التدريب املهني تقوم باستخدامه 

فى تطوير أدائها .
وأشيييييار اليييوزيييير أنييييه ميييكيين إدخيييييال مييهييارات 
وsoft skills  داخيييييييييييل  األجييينيييبييييييية  اليييليييغيييات 
للشباب  املقدمة  التدريبية  البرامج  محتوى 
بييالييتييعيياون ميييع الييبييرنييامييج ، خيياصيية الييبييرامييج 

احلرفية. 
الييعييامييليية  علي محور  الييقييوي  وشييييدد وزييييير 
اليييتيييعييياون ميييع الييبييرنييامييج ، ميييا يييخييص تنمية 
الييعييميياليية خيياصيية وأن هيينيياك اهتمام  مييهييارات 
دولييييي بييهييذا األميييير فيييى الييعييديييد مييين اليييييدول ، 
األمر الذي يحتاج رسم استراتيجية محددة 
التي  املهارات  وخطة عمل وحتليل جيد لكل 
املتوسطة  املصانع  داخييل  مهنة  كل  حتتاجها 
والصغيرة ، مع عمل برامج تدريبية وتعريفية 

للعاملن بها .

التقي محمد سعفان وزير القوى العاملة ، بديوان عام الوزارة ، برافني أجراوال املمثل املقيم ومدير 
مكتب برنامج األغذية العاملي فى مصر، يف بداية عمله اجلديد ، الستكمال التعاون القائم بني اجلانبني 
يف مختلف مجاالت عمل الوزارة ، فضال عن مجموعة من امللفات فيما يتعلق باستراتيجية عمل الوزارة 
املستقبلية ومنها مجاالت التكنولوجيا احلديثة ، وإحياء الصناعات اليدوية والصغير بقرى محافظات 

.   soft skillsمصر ، ووظائف املستقبل ، وتنمية مهارات العمال وتدريب الشباب علي اللغات األجنبية و

إحياء الصناعات 
اليدوية في قري 

الصعيد لرفع 
المهارات طبقا 
لمعايير التصدير
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الشكر  أجيييييراوال  قيييدم  برافن  ميين جييانييبييه 
الستكمال  سعادته  مبديًا   ، للوزير  والتقدير 
اليييعيييميييل امليييشيييتيييرك مييييع اليييييييييوزارة ، واسيييتيييعيييداد 
اليييبيييرنييياميييج ليييتيييقيييدمي كييييل الييييدعييييم ليييليييوصيييول 
ليييليييخيييطيييوات الييييقييييادميييية وحتيييقيييييييق املييييزيييييد ميين 
النتائج اإليجابية ، وإجناز العمل فى العديد 

من املحاور وتنفيذ اخلطط املوضوعة.
وأشاد مدير مكتب برنامج األغذية العاملي 
فى مصر باجلهد الذي تقوم به وزارة القوى 
الييوزارات  العاملة ، واصفا إياها أنها من أهم 
بقاعدة  الهتمامها   ، الساحة  على  املييوجييودة 
عريضة من الشباب والقوى العاملة فى داخل 
مصر وخارجها ، فضال عن أنها تهتم بتوفير 

فرص عمل الئقة لهم ، باإلضافة  بتحويالت 
املييصييرييين فيييى اخليييييارج واليييتيييي تييعييتييبيير مييصييدر 
الدخل الثاني فى الدولة املصرية ، خاصة وأن 
الشباب واأليدي العاملة املدربة التى متتلك 
مييهييارات هييى األسيياسيييييات الييالزميية لنجاح أى 

صناعة أو مشروع.
وشدد برافن أجييراوال علي جاهزية فريق 
العمل بالبرنامج للعمل فى مجاالت إضافية 
للتدريب املهني ، سواء فى مجاالت اخلدمات 
، وتييدريييب الشباب  واليييزراعييية والييتييكيينييولييوجيييييا 
املييصييري عليها وفيييق أحييييدث األسيياليييييب ، مع 
بالبرنامج  اخليياصيية  اإلمكانيات  كييل  تسخير 
لييتييوفييييير الييدعييم الييييالزم ليييليييوزارة فييى مييجيياالت 

تلك  فييى  العمل  فييى  أسيياسييي  كشريك  عملها 
املجاالت .

وفى ختام اللقاء أهدى الوزير مدير مكتب 
بييرنييامييج األغيييذيييية الييعيياملييي بييالييقيياهييرة  التابع 
تعبيرًا عن  تيييذكييياريييية  هييدييية  املييتييحييدة  لييييأمم 
مشاعر احلب الصادقة التي تربط بن الوزارة 
والييبييرنييامييج واليييتيييي رسييخييت مييفيياهيييييم العمل 
املشترك لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع 

على الشباب املصري .
حييضيير الييلييقيياء آمييييال عييبييد امليييوجيييود رئيييييس 
اإلدارة املركزية للعالقات اخلارجية بالوزارة ، 
وآالء الزهيري  مسئول عالقات البرنامج مع 

اجلهات احلكومية .

مديراألغذية العالمي: القوى العاملة أهم الوزارات الهتمامها 
بقاعدة عريضة من الشباب والعمال داخليا وخارجيا

جاهزون 
للتدريب 

في مجاالت 
التكنولوجيا 
والخدمات 

والزراعة
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العملة
البالستيكية

تمهد الطريق 
للجمهورية الجديدة
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تحقيق : انتصار سليمان 

لم يفكر » حازم الصغري » سوى فى جنيهاته البسيطة » فى الحصالة » بمجرد علمه بقرار تغيري بعض الفئات الورقية 
املصرية ، وبدأ سيل من األسئلة حول مصري » تحويشة العمر » كيف سيتم تغيريها بالعملة الجديدة؟ وملاذا هذا التغيري ؟ 

وكيف سيتم سحب كل األوراق املالية من السوق وتغيريها بالعملة الجديدة؟
وال تختلف أسئلة حازم الصغري ذى السبع سنوات، عن أسئلة رجل فى السبعني أو شاب فى العشرين.. فهناك أجيال 

كاملة ربما لم تشهد عملية تغيري شكل العملة خالل حياتها كلها... األمر الذى أثار حالة من الجدل شهدها الشارع 
املصرى، عقب إعالن البنك املركزى املصرى عن إصدار أوراق البنكنوت الجديدة فئة 10 و20 جنيها واملصنوعة من مادة 

البوليمر.
السطور القادمة تسعى لكشف حقيقة العملة الجديدة وما هى مادة البوليمر؟ والهدف من تغيري هذه الفئات الورقية ؟ 

ومصري األوراق القديمة فى السوق؟



سبتمبر 2021العمل

من  رحلتها  ب��دأت  النقود  أن  يجد  الزمن،  عبر  النقود  لرحلة  املتتبع 
) تبادل السلع بشكل مرض ومقبول لكل األطراف  النقود السلعية أى 
امللح  ، ولكن لطبيعة  التبادل  الهام فى  ال��دور  امللح يلعب ه��ذا  وك��ان   )
و فساده، أصبحت هناك  املياه  فى  الذوبان  ، مثل  بالعوامل  تأثره  و 
حاجة ماسة إلى إيجاد عمله تقبل وال تتأثر بالظروف، ومن هنا 
والفضة،  الذهب  على  تقتصر  وكانت   ، املعدنية  العمالت  ج��اءت 

والوزن لهذه العمالت هو مايحدد قيمتها .
رحلة النقود عبر الزمن

قاعدة هامة  وهناك  ورقيا،  وأصبح  النقود  وتطور نظام 
الرديئة تطرد العملة  أن العملة  النقدى وهى  فى النظام 
اجليدة من السوق، وأصبحت العملة الورقية هى املسيطرة 
عشرات  استمرت  ال��ذى   – النقدى  النظام  تطور  ثم  ال��س��وق،  على 
وحديثا   – غيرها  وظ��ه��ور  الورقية  الفئات  بعض  اختفاء  م��ع  ال��س��ن��وات، 
االلكترونية  ال��ك��روت  وتشمل  واإلليكترونية   ، الرقمية  العمالت  ظهرت 
للعمالت  الرقمية  والتحويالت  األخ��رى،  أشكالها  و  االئتمان  بطاقات   (
عبر احلسابات الرقمية و املدفوعات و املشتريات الرقمية ( ثم العمالت 
الرقمية املشفرة، وهى عمالت رقمية أو افتراضية يتم تأمينها عن طريق 

التشفير، مما يجعل من املستحيل تقريًبا تزييفها مثل البيتكوين.
ويوضح الدكتور يسرى فاروق، اخلبير االقتصادى، أن العمالت املعدنية  
كانت تصك لتعظيم احلكام عبر التاريخ، فكل حاكم جديد يقوم بصك 
نقود جديدة عليها صورته، وبأشكال مختلفة و أوزان ومعادن مختلفة، 

حسب القيمة املتعارف عليها، أو لتسجيل بطوالت وأحداث عظيمة. 
نقود،  إل��ى  احلاجة  وزي���ادة  العالم،  شهده  ال��ذى  السريع  التطور  وم��ع 
النقود  طباعة  وكانت  الدولة،  باحتياجات  لتفى  الورقية  النقود  ظهرت 
على أساس غطاء نقدى يختلف من دولة ألخرى حسب قوة االقتصاد 
بإضافة سبائك  قيمتها  وتغطى  الورقية،  النقود  الغنية تطبع  )فالدول 
أو  ن��ادرة  واألخ��رى بإضافة سلع  املوجود لديها،  ذهبية على االحتياطى 
سلع لها قيمة غالية، مثل دولة الكويت حتتفظ بجزء من االحتياطى 
النقدى فى شكل بنزين عالى االوكتان، وتتراوح نسبة التغطية لإلصدار 
من دولة ألخرى ( فطباعة املزيد من النقود تصيب االقتصاد بالتضخم.
ف��اروق، وفى مصر قام البنك األهلى بطباعة اجلنية املصرى  أض��اف 
( وكان  املركزى املصرى  البنك  الوقت كان يقوم مقام  الورقى ) فى ذلك 
يتعهد البنك بسداد جنيه ذهبى مقابل اجلنيه الورقى، ثم تولى البنك 
امل���رك���زى امل��ص��رى ط��ب��اع��ة وإص�����دار ال��ن��ق��ود، ألن���ه امل��س��ئ��ول ع��ن السياسة 
املتتبع لتاريخ  و  املتداول،  النقد  الرئيسى فى حجم  املتحكم  و  النقدية 
حيث  من  الطباعة  تغير  يالحظ  مصر  فى  املطبوعة  الورقية  العمالت 
احلجم و األلوان، والرسومات واألشكال املطبوعة على العملة مع تغير 
الوقت ، كما تغيرت قيمة اجلنية بتغير الوقت مقابل العمالت األجنبية .

مهام البنك املركزى
وتابع، يقوم البنك املركزى كل فترة بإحصاء هذه العمالت الورقية، 
وجمعها – وهى ليست باجلزء الصغير – ليقوم بإعدامها وإعادة طبع 

عمالت جديدة مساوية لقيمة ما مت إعدامه، لالحتفاظ بالتوازن 
النقدى ، األمر الذى يعد مكلفا، منوها إلى قيام البنك املركزى بطباعة 
عمالت ورقية بها عالمات مائية مختلفة ملكافحة التزوير فى العمالت، 
والذى ساعدت التكنولوجيا املتطورة و األجهزة املهربة من بعض دول 

اجلوار فى تسهيل عملية التزوير، مما دفع الدولة إلى أخذ قرار بتغيير 
شكل العملة الورقية ملادة بالستيكية.

وكشف اخلبير االقتصادى عن مميزات العملة البالستيكية، واملتمثلة 
ف���ى ص��ع��وب��ة ال���ت���زوي���ر وإف���س���اده���ا ب��ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ي��ه��ا، وان���خ���ف���اض تكلفة 
التعامالت  نتيجة  املختلفة  للظروف  وحتملها  وإع��دام��ه��ا،  استبدالها 

اليومية بها، وعمرها االفتراضى أطول.
حقائق ومعلومات

عقب إعالن البنك املركزى املصرى عن إصدار أوراق البنكنوت اجلديدة 

»العملة البالستيكية« مطلع شهر نوفمبر املقبل، وستكون البداية فى فئة 
10 و 20 جنيه، وهى بالفعل فى املراحل النهائية لتحضيرات الطباعة... 
بدأ سيل من الشائعات والتكهنات، األمر الذى نفاه بيان رسمى للبنك 
املصنوعة من  امل��ت��داول��ة للعمالت اجل��دي��دة  النماذج  أن  م��ؤك��دا  امل��رك��زى، 
»البوليمر« من فئتى العشرة جنيهات والعشرين جنيًها، لم يتم اعتمادها 

بشكل نهائي، وأنها ال تزال فى طور التطوير والتعديل.
وق��ال البنك امل��رك��زى إن األل���وان املتعددة امل��وج��ودة على إح��دى مناذج 
عليها  تظهر  وال  العملة  تصميم  م��ن  ج���زءا  ليست  امل��ت��داول��ة،  ال��ع��م��الت 
فى الطبيعة، ولكنها عالمة مائية حديثة متعارف عليها عامليًا كواحدة 
العملة  وأن��ه عند حتريك  املطبوعة،  العمالت  تأمني  تقنيات  أح��دث  من 
اجلديدة فى ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونني من األلوان 
الصعوبة،  شديد  أم��رًا  تزويرها  يجعل  مبا  املائية،  العالمة  فى  امل��درج��ة 
وقابلة  للبيئة  صديقة  م��واد  م��ن  تصنع  اجل��دي��دة  العمالت  أن  موضحا 
إلعادة التصنيع، باإلضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة واملياه وامليكروبات، 

وبالتالى فهى أقل قابلية لنقل امليكروبات والفيروسات.
بالتدريج، ولن يجرى شطب  القدمية سيكون  العملة  أن سحب  وذكر 
البالستيكية  العملة  طبعة  أن  م��ؤك��دا  واح����دة،  م���رة  ال��ق��دمي��ة  ال��ع��م��الت 
اجلديدة، تتوافق مع أفضل املمارسات العاملية، مبا تتمتع به من اجلمال 

التصميمي، وتأمني عناصر حتمى العملة من مخاطر التزوير.
العملة البالستيكية

البنك  محافظ  وكيل  ف���اروق،  خالد  كشف  صحفية  تصريحات  وف��ى 
املركزى املصرى لقطاع دار طباعة النقد، أن العمالت املصنوعة من مادة 
سنوات،   4 حلوالى  يصل  وال��ذى  الطويل،  االفتراضى  بعمرها  البوليمر 
التقليدية  ال��ورق��ي��ة  للعملة  االف��ت��راض��ى  ال��ع��م��ر  ض��ع��ف   2.5 مي��ث��ل  مب��ا 
امل��ص��ن��وع��ة م��ن ال��ق��ط��ن الف��ت��ا إل���ى أن ال��ن��ق��ود ال��ب��الس��ت��ي��ك��ي��ة أف��ض��ل فى 
االستخدام باملقارنة بالنقود الورقية، فهى ليست سريعة التلف، ويصعب 
تزويرها، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، فضال عن طول عمرها 

االفتراضي، كما أنها ال تنقل الفيروسات.
سيتم  البوليمر  م���ادة  م��ن  املصنوعة  العملة  أن  ف���اروق  خ��ال��د  أض���اف 
أول��ى بفئة 10 جنيهات، وأن��ه سيتم التوسع فى إصدار  طرحها كمرحلة 

باقى الفئات بالعملة البالستيكية بعد دراسة ردود األفعال.
البالستيكية،  األم���وال  ت��ت��داول  العالم  ف��ى  دول   7 ه��ن��اك  أن  موضحا 
عام  البالستيكية  ب��األم��وال  نقودها  تستبدل  دول��ة  أول  أستراليا  وكانت 
أص��درت  عربية  دول��ة  أول  السعودية،  العربية  اململكة  تعد  بينما   ،  1996

عملة نقدية املصنوعة من البوليمر فئة 5 رياالت، وذلك فى عام 2020.
بني اجلد والكوميكس

كغيره من  امل��رك��زى،  البنك  إع��الن  السويشال ميديا  تناولت صفحات 
ب��ني اجل��د وخفة دم املصريني ف��ى النقاش لألشكال  امل��ت��داول��ة  ال��ق��رارات 
ال��ب��ع��ض على  ب��ني م��ؤي��د وم���ع���ارض ، حت��ف��ظ  امل��ط��روح��ة و التصميمات 
التصميمات املقترحة ، مطالبا بتصميم يعبر عن هوية املجتمع وتاريخه 
و  هويتها  اجل��دي��دة  اجلمهورية  ع��ن  تعبر  اجل��دي��دة  العملة  أن  م��ؤك��دا   ،

اجتاهاتها.
تصور  لوضع  عامة  مسابقة  بطرح   – طالب   – ط��ارق  أحمد  وط��ال��ب 
ورؤيتها  ال��دول��ة  هوية  ع��ن  يعبر  اجل��دي��دة،  العملة  وتصميم  شكل  ح��ول 
واختيار  وفائز  وتكون هناك جلان حتكيم،  بدلوهم  ليدلوا   ، للمستقبل 
تاريخ  حفظ  وس��ائ��ل  م��ن  وسيلة  ه��ى  النقود  فهذه  التصميمات،  أفضل 
األمة املصرية ، هذا بجانب االحتفاظ بأعلى وسائل األمان والعالمات 

املائية وغيرها.
تعامل مختلف

يتعامل  املصرى  الشعب  أن  على   – موظفة   – غريب  فاطمة  وكشفت 
مع النقود بطريقة مختلفة ، فهى وسيلة للذكرى واالحتفال باملناسبات 
املختلفة ، مثل كتابة اسم مولود وتاريخ ميالده على أوراق عملة جديدة، 
وتوزيعها فى » السبوع« ، أو كتابة أسماء املتفوقني من الطالب وإهدائهم 
بحبك  مثل  والرومانسية  اجلميلة  الذكريات  بخالف  هذا  العملة،  هذه 
، وغيرها من   ».. » كل سنة واحنا مع بعض   ،  ».... » معا لألبد   ،  ».... يا 
الشعارات، والتى تنوعت حسب املناسبات بجانب الرسومات و القلوب و 
األشكال والشعارات ... فى حني يرفض معظم دول العالم التعامل على 
األوراق النقدية املكتوب عليها، فالدوالر مثال إذا كتبت عليه أى كلمات 
 ، استبداله  حتى  ويرفض  البنوك  فى  به  التعامل  يقبل  فال  رسومات  أو 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك س���وء اس��ت��خ��دام ال��ن��ق��ود ال��ورق��ي��ة م��ن ج��ان��ب بعض 
املواطنني ومتزيقها أو قطع أجزاء منها و إعادة لصقها، وبالتالى كل هذا 

سينتهى مع العملة اجلديدة.

99



العمل سبتمبر 2021 100

سعفان يلتقي نائب االتحاد العام للمصريين بالسعودية:

التقي وزير القوي العاملة محمد 
سعفان، مبكتبه بديوان عام 

الوزارة، عادل حنفي نائب رئيس 
االحتاد العام للمصريني باخلارج 

بالسعودية ، لبحث سبل التعاون بني 
الوزارة واالحتاد بشأن متابعة أوضاع 

العمال املصريني، ودور مكاتب التمثيل 
العمالي بسفارات وقنصليات مصر 

باخلارح، يف توفير الرعاية واحلماية 
للعمالة املصرية ، فضال عن توفير 

فرص العمل الالئقة.
رئ��ي��س  أث���ن���ى  نائب  ال���ل���ق���اء  م��س��ت��ه��ل  ويف 
التمثيل  م��ك��ات��ب  دور  ع��ل��ي   ، ال���ع���ام  االحت�����اد 
العمالي خالل الفترة األخيرة لرعاية حقوق 
العمال املصريني، ، واسترداد حقوقهم ورعاية 
مصاحلهم، وتذليل املشكالت التي تواجههم، 
م���ؤك���دًا أن امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي ج��ه��وده واض��ح��ة 
تغييرا  أن هناك  إل��ى  إن��ك��اره��ا، الفتا  ال ميكن 
ج��ذري��ا يف رع��اي��ة ال��ع��م��ال امل��ص��ري��ني، ك��م��ا أن 
املكاتب  تلك  ب��ني  قائما ح��ال��ي��ًا  ت��ع��اون��ا  ه��ن��اك 

واجلالية املصرية بالسعودية يف إيجاد حلول 
عرفية للمشكالت التي تواجه العمالة هناك، 
مقدما   ، لها  احل��ل��ول  وأق���رب  أس��ه��ل  باعتباره 
على  العاملة  ال��ق��وي  ل��وزي��ر  والتقدير  الشكر 
مكاتب  عمل  لتطوير  به  يقوم  ال��ذي  املجهود 
التمثيل يف اخلارج للوصول بها للصورة التي 

أصبحت عليها اآلن.
ودعا نائب رئيس االحتاد العام إلي ضرورة 
استكمال قواعد البيانات للعمال املصريني يف 
، وع��ودة  اخل���ارج لتقدمي كافة اخل��دم��ات لهم 
ط���رح ف��ك��رة ال��ت��أم��ني ع��ل��ي ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة 
باخلارج ، مؤكدا أنه سوف يقوم بطرحها علي 
السعودية  العربية  باململكة  املصرية  اجلالية 
ملا فيها من مزايا تعود على العامل وأسرته يف 

حالة الوفاة .
وأكد »حنفي« أن االحتاد سيظل درعا واقيا 
بالتعاون  ب��اخل��ارج  املصريني  ورع��اي��ة  حلماية 
م���ع م��ك��ات��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي، ك��م��ا سيظل 
م����ؤي����دًا داع����م����ا جل���ه���ود ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة 
امل��ص��ري��ة ل��ل��ن��ه��وض ب��وط��ن��ن��ا احل��ب��ي��ب ورع��اي��ة 

عمال مصر باخلارج .
وم��ن جانبه ق��ال وزي��ر القوي العاملة  : إن 
فكرة التأمني علي العمالة املصرية يف اخلارج 
م��ن قبل كي تغطي  وثيقة طرحت  م��ن خ��الل 
حالة الوفاة - ال قدر اهلل - إذا حلقت باملؤمن 
عليه أثناء إقامته بأى دول��ة أجنبية أو خالل 
ت��واج��ده  يف مصر خ��الل فترة اإلج���ازة، وذلك 
خ��الل ف��ت��رة ال��ت��أم��ني، فضال ع��ن أي��ة إص��اب��ات 
جسمانية نتيجة حادث ، مشيرا إلي التأمني 
ميتد ليشمل  حاالت الوفاة بحادث ، والعجز 
الكلي أو اجلزئي املستدمي  ، وتكاليف جتهيز 
ون��ق��ل اجل��ث��م��ان ف��ى ح��ال��ة ال��وف��اة ، وتكاليف 
بسبب  نهائيًا  عليه  للمؤمن  املفاجئة  ال��ع��ودة 

إلغاء التعاقد أو الفصل التعسفي.
أن��ه يتم  إل��ي   ، العاملة  ال��ق��وى  وزارة  وأش���ار 
بيانات  ق��واع��د  إع���داد  احلالية  املرحلة  خ��الل 
امل���ص���ري���ني ال���ع���ام���ل���ني ب�����اخل�����ارج، م����ن خ���الل 
مبادرة »سجل نفسك« عبر بوابة وزارة القوي 
العاملة املصرية ، مؤكدا أن هذه املبادرة تتيح 
ل��ك��ل ج���ه���ات ال���دول���ة امل��ص��ري��ة االط�����الع على 

»حنفي« يدعو الستكمال قواعد بيانات العاملين
 بالخارج وعودة فكرة التأمين عليهم 

وزير القوي العاملة :
إعداد قواعد بيانات العاملين بالخارج للتأمين عليهم في حاالت الوفاة 
بحادث  والعجز الكلى والجزئي المستديم وتكاليف تجهيز ونقل الجثمان



101سبتمبر 2021العمل

ومساعدتهم  اخل��ارج  يف  املصريني  احتياجات 
علي إزالة أي عائق أمامهم وتسهيل االتصال 
ال��س��ف��ارات  أن  على  التأكيد  م��ع  بهم  ال��س��ري��ع 
بها  العمالية  وامل��ك��ات��ب  وقنصلياتها  املصرية 
البيانات  دائ��م من خ��الل  ستكون علي اتصال 

املسجلة لتحقيق التواصل .
وأك������د ال����وزي����ر أن م���ل���ف م���ك���ات���ب ال��ت��م��ث��ي��ل 
كانت  واألجنبية  العربية  ال���دول  يف  العمالي 
وزارة  مسئولية  توليه  عند  اهتماماته  أول���ى 
ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة، ك���أح���د ال��ق��ض��اي��ا ال��ش��ائ��ك��ة 

نقاط  وت��ق��وي��ة  عليها  العمل  يجب  ك��ان  ال��ت��ي 
ضعفها منوها إلى املتابعة اللحظية ألوضاع 
املصريني باخلارج حلظة بلحظة، بهدف حل 
عملهم  أم��اك��ن  يف  تواجههم  التي  مشكالتهم 
دون تأخير، الفتا إلى أنه يوجه دائمًا مكاتب 
التنسيق  بضرورة  باخلارج  العمالي  التمثيل 
مع أعضاء اجلاليات املصرية باخلارج وتوطيد 
العمالة  حقوق  رعاية  بهدف  معهم  العالقات 

املصرية بحل كافة مشاكلهم وشكواهم .
وقال وزير القوى العاملة، إننا  نقوم بصفة 

دوري��ة بإعداد كتيبات من خالل مجلة العمل 
ال���ت���ي ت���ص���در ع���ن ط���ري���ق ال��������وزارة ، ب��ظ��روف 
وشروط العمل بالدول العربية ، ويتم توزيعها 
ع���ل���ي م���ك���ات���ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال���ع���م���ال���ي ب���اخل���ارج 
السترشاد العمالة املصرية الراغبة يف العمل 
أن يكون  ب��ه��دف   ، ال��ع��م��ل  أو يف دول  ب��اخل��ارج 
ال��ع��ام��ل امل��س��اف��ر ل��ل��خ��ارج ُم��ط��ل��ع ع��ل��ى ق��ان��ون 
ال��ع��م��ل وال��ت��أم��ي��ن��ات يف ال��ب��ل��د امل��س��اف��ر إليها، 
يقع يف  وال��ت��زام��ات��ه، حتى ال  ومعرفة حقوقه 

خطأ يكلفه الترحيل من مكان عمله.

التنسيق مع أعضاء الجاليات المصرية من خالل مكتب التمثيل 
العمالي لرعاية حقوق العمالة بحل جميع مشاكلهم وشكواهم

»كتيبات« بظروف وشروط العمل بالدول العربية السترشاد العمالة 
الراغبة في السفر لمعرفتهم حقوقهم والتزاماتهم
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رئ���ي���س  أث����ن����ى  ال����ل����ق����اء  م���س���ت���ه���ل  ويف 
العاملة  القوى  وزارة  دور  علي   ، اجلالية 
يف رع���اي���ة أب���ن���اء ال���وط���ن يف ج��م��ي��ع دول 
ال����ع����ال����م ،  خ������ال ال����ف����ت����رة األخ������ي������رة ، 
واس����ت����رداد ح��ق��وق��ه��م وب��ح��ث ش��ك��واه��م ، 
وحل املشكات التي تواجههم، مؤكدًا أن 
اجلاليات املصرية املشكلة يف دول أوروبا 
ب��دور مهم يف التعامل مع العمالة  تقوم 
امل���ص���ري���ة  ع��م��وم��ا وامل���ه���اج���ري���ن بصفة 
خاصة يف تلك الدول على قدر املستطاع 
، بالتعاون مع السفارات والقنصليات يف 

تلك الدول .
ال���وزارات  جميع  اجلالية  رئيس  ودع��ا 
ال��ق��وى  وزارة  ن��ه��ج  لتسير على  امل��ع��ن��ي��ة 

ال���ع���ام���ل���ة يف اه���ت���م���ام���ه���ا ب���أب���ن���اء م��ص��ر 
باخلارج من العمالة املصرية ، وتواصلها 
املستمر م��ع اجل��ال��ي��ات ال��ت��ى ت��داف��ع عن 
ح��ق��وق��ه��م ، ول��ق��ائ��ه��ا ب��اس��ت��م��رار ل��وض��ع 
التى  واملبادرات   ، العمل  مامح وخطط 
للبيانات لتلك  ق��واع��د  ل��ع��م��ل  ت��ق��دم��ه��ا 
لتقدمي  عليها  االعتماد  ميكن  العمالة 

أي خدمات لتلك العمالة .
ومن جانبه قال وزير القوي العاملة   
:إن  العمالة املصرية يف بعض الدول التى 
العمالي  للتمثيل  مكاتب  بها  يوجد  ال 
ل��رع��اي��ة ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة امل���وج���ودة بها 
م��ه��م يف حتمل  ودور  األث���ر  ل��ه��ا عظيم   ،
مسئولية حتقيق مصالح هؤالء العمال 

ت��ع��اون مشترك  ، يف  وتوفير األم���ان لهم 
م���ع ال��ق��ن��ص��ل��ي��ات وال���س���ف���ارات امل��ص��ري��ة 
التى ال تدخر أى جهد يف احلفاظ على 

حقوق املصريني يف تلك الدول .
ودع�����ا ال����وزي����ر، إل����ى ض������رورة م��ش��ارك��ة 
ال����ع����ام����ل����ني امل�����ص�����ري�����ني ب�������اخل�������ارج م��ع 
اجلاليات املصرية يف إعادة تشكيل تلك 
 ، ألعضائها  انتخابات  بعمل  اجل��ال��ي��ات 
اجلاليات  تلك  ممثل  اختيار  يتم  حتى 
، ق����ادر ع��ل��ى حت��م��ل م��س��ؤول��ي��ة امل��ط��ال��ب��ة 
ب��ح��ق��وق��ه��م وال����دف����اع ع��ن��ه��ا أم����ام ج��ه��ات 

العمل املختلفة التى يعملون بها .
وش����دد ال���وزي���ر ع��ل��ى ض�����رورة ال��وق��وف 
أم�������ام االحت����������ادات امل���زي���ف���ة وامل����دع����ي����ة ، 

 سعفان يلتقي رئيس الجالية المصرية بفرنسا لمتابعة أوضاع العمال 
المصريين لوضع آليات جديدة لتوفير الرعاية التأمينية لهم

التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، مبكتبه بديوان عام 
الوزارة، صالح فرهود رئيس اجلالية املصرية بفرنسا ، لبحث سبل التعاون 

بني اجلانبني ومتابعة أوضاع العمال املصريني بفرنسا، لوضع آليات جديدة 
لتوفير الرعاية التأمينية لهم حلماية للعمالة املصرية باخلارج ، ورؤية 

مستقبلية ألعمال اجلاليات املصرية باخلارج .
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وال���ت���ص���دي ل��ه��ا ، وال���ت���ي ت��دع��ي ح��م��اي��ة 
على  حفاظًا  وذل��ك   ، وحقوقهم  العمال 
العمال وحمايتهم من عمليات  مصالح 
االس���ت���غ���ال وال��ن��ص��ب يف ب��ع��ض ال����دول 
، م���ع وض����ع ت���ص���ور م��س��ت��ق��ب��ل��ي ألع��م��ال 

للعمال  املمثلة  واجل��ال��ي��ات  االحت�����ادات 
وال��ش��خ��ص��ي��ات امل��م��ث��ل��ة ل��ه��ا واخ��ت��ي��اره��م 
م���ن أب���ن���اء ال���وط���ن ال���ش���رف���اء ال��غ��ي��وري��ن 

بطبيعتهم على مصالح أبناء وطنهم .
القوى  أهدى وزير  اللقاء  خ��ت��ام  وف��ى 

العاملة ، رئيس اجلالية ، هدية تذكارية 
وفخرا  اع��ت��زازا   ، املصرية  الصناعة  م��ن 
بتلك الصناعة ، وتذكارًا ملزيد من العمل 
أبناء هذا  املتفاني خلدمة  امل��خ��ل��ص 

الوطن فى فرنسا ، ودول العالم أجمع.
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يخ�ص العمل والعمال ، وكل ما يرتبط بهما من ق�سايا حتتاج اإىل فهم وتف�سري

يقدمه : محمـد سليمان

سبتمبر 2021

مستشارك
القانونـى

العمل  صاحب  رف��ض  عامل  يسأل 
امل��واف��ق��ة ل���ه ع��ل��ي إج�����ازة س��ن��وي��ة مل��دة 
واع���ت���ب���ره  ال���ع���م���رة  ألداء  أي�������ام  س���ت���ة 
أث���ن���اء اإلج�������ازة م��ت��غ��ي��ب��ا ع���ن ال��ع��م��ل 
املتصل  الغياب  بحجة  بفصله  ,وقام 
مل����دة ع���ش���رة أي�����ام ع��ل��م��ا ب����أن ال��ع��ام��ل 
ل�����ه رص����ي����د إج�����������ازات ي���ك���ف���ي وس���ب���ق 
ال���ع���م���ل ش��ف��اه��ة  أن واف�������ق ص����اح����ب 
ت����وج����د ظ�����روف  اإلج�����������ازة وال  ع����ل����ي 
ع��م��ل غ��ي��ر ع���ادي���ة ت���واج���ه امل��ن��ش��أة ؟.
** أوال: منح املشرع مبقتضي نص املادة 48 
صاحب   2003 لسنة   12 رق��م  العمل  قانون  من 
العمل سلطة حتديد مواعيد اإلجازة السنوية 
يحد  وال   , وظ��روف��ه  العمل  مقتضيات  حسب 
ه���ذه ال��س��ل��ط��ة إال ال���ت���زام واح����د ع��ل��ي صاحب 
إجازة  العامل علي  العمل وهو وج��وب حصول 
أي��ام متصلة  سنوية مدتها 15 يوما منها ستة 

علي األقل.
مبرر  أو  سبب  دون  ال��ع��ام��ل  تغيب  إن  ث��ان��ي��ا: 
مشروع أكثر من عشرة أيام متتالية يعد خطأ 
جسيما من العامل يبرر لصاحب العمل طلب 
بشرط  املختصة  العمالية  املحكمة  من  فصله 
أن يسبق الفصل إنذار كتابي بعد تغيبه خمسة 
أي��ام وه��ذا الشرط ينبئ عن وج��وب أن يخطر 

العامل صاحب العمل بسبب غيابه .
واحل���ال���ة امل��ع��روف��ة ي��ت��ب��ن م���ن خ���ال أوراق 
العامل حتقق شروط استحقاق اإلجازة وهي:

1- ال���ع���ام���ل ل���ه رص���ي���د إج�������ازات ي��س��م��ح له 
بذلك.

2- العامل تقدم بطلب اإلج��ازة قبل القيام 
بها بوقت كاف.

3- العامل لم يتجاوز حدود اإلجازة املسموح 
له بها قانونا.

وم��ق��ت��ض��ي��ات��ه تسمح  ال��ع��م��ل  إن ظ����روف   -4
للعامل بالقيام باإلجازة.

ح��ي��ث ال ت���واج���ه امل��ن��ش��أة ظ����روف ع��م��ل غير 
عادية وأن رئيسه املباشر قرر بأنه ال مانع من 

قيامه باإلجازة0
ث��ال��ث��ا: اإلن�����ذار ال��ك��ت��اب��ي ب��ال��غ��ي��اب ي��ج��ب أن 
يتم بعد مرور خمسة أيام متتالية والثابت أن 
اإلنذار األول أرسل للعامل بعد مرور ثاثة أيام 
وهذا مخالفة للقانون ذلك ألنه إذا كان مباحا 
ت��راخ��ي ص��اح��ب ال��ع��م��ل ب���اإلن���ذار ب��ع��د خمسة 
أي��ام ال يباح ل��ه إرس���ال اإلن���ذار قبل م��رور تلك 
الفترة م��ع أن ال��ه��دف م��ن اإلن���ذار ه��و الوقوف 
ع��ل��ي أس���ب���اب غ��ي��اب ال��ع��ام��ل أم���ا و  ق���د ات��ص��ل 
الغياب وهو سفر  العمل بسسب   علم صاحب 
احلالة  ه��ذه  ف��اإلن��ذار يف  العمرة  العامل ألداء 

يفقد قيمته القانونية 
العمل قد  ك��ان صاحب  إذا  العبرة  إن  راب��ع��ا: 
تعسف يف فصل العامل أو لم يتعسف - وعلي 
ما جري بة قضاء محكمة النقض املصرية  - 
محيطة  كانت  التي  واملابسات  بالظروف  هي 
ال��ع��ام��ل يف هذه  ب��ع��ده .ألن  ب��ه وق��ت الفسخ ال 

احلالة املعروضة لم يجهل سبب انقطاعه بل 
استخدام صاحب  قبل  السبب  أفصح عن هذا 

العمل سلطته يف الفسخ.
وخ����اص����ة أن اس���ت���خ���دام ال���ع���ام���ل حل���ق���ه يف 
امل���ادة 120 بند  اإلج���ازات وعلي م��ا تنص عليه 
6 م���ن ق���ان���ون ال��ع��م��ل ال ي��ع��ت��م��د م���ن امل���ب���ررات 

املشروعة والكافية إلنهاء عاقة العمل.
ت��ع��د ف��ص��ا تعسفيا من  امل��ع��روف��ة  واحل���ال���ة 

جانب صاحب العمل 0
 ع�������ن ط�����ري�����ق�����ة ح������س������اب األج�������ر 
امل����س����ت����ح����ق ع�������ن س�������اع�������ات ال����ع����م����ل 
اإلض����اف����ي����ة يف م���ن���ش���أة ص���ن���اع���ي���ة ؟
العمل  أج��را عن ساعات  العامل  ** يستحق 
علي  محسوبا  املعتادة  العمل  أي��ام  يف  اإلضافية 
أس����اس ق��ي��م��ة أج���ر ال��ي��وم امل��ع��ت��اد م��ق��س��وم��ا علي 
س��اع��ات العمل امل��ق��ررة وه��ي 7 س��اع��ات ومضروبا 
يف ساعات العمل اإلضافية يضاف إليها 35% إذا 
كان التشغيل نهارا أو 70% إذا كان التشغيل ليا.0
ي��س��أل س��ائ��ل ك���ان أح��ي��ل للمعاش 
ل���ب���ل���وغ���ه س�����ن ال����س����ت����ن , وال���ت���ح���ق 
ب���ال���ع���م���ل ب����إح����دي ش����رك����ات ال��ق��ط��اع 
اخل�����������اص االس������ت������ث������م������اري مب����وج����ب 
ع��ق��د ع��م��ل غ��ي��ر م��ح��دد امل����دة , وبعد 
م�����دة خ���دم���ة ق����دره����ا 21 س���ن���ة ت��ق��دم 
ب���اس���ت���ق���ال���ت���ه ل���ظ���روف���ه ال���ص���ح���ي���ة – 
اخلدمة  نهاية  مكافأة  ع��ن   – وي��س��أل 
, وامل��ق��اب��ل ال��ن��ق��دي ل��رص��ي��د إج��ازات��ه 
ال��ذي  واألج���ر   , ل��م يستخدمها  التي 
. ؟  منهما  ك��ل  أس��اس��ه  علي  يحتسب 
العمل  صاحب  ال��ت��زام  مصدر  إن  أوال:   **  
يلتحق  ال��ذي  للعامل  اخلدمة  نهاية  مبكافأة 
بالعمل لديه بعد سن الستن هو قانون العمل 
ال��ت��أم��ن  ق���ان���ون  ول���ي���س  ل��س��ن��ة 2003  رق����م 12 
تنص  ح��ي��ث   1975 لسنة   79 رق���م  االج��ت��م��اع��ي 
امل������ادة رق����م 126 م���ن ق���ان���ون ال��ع��م��ل ع��ل��ي أن��ه 
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستن 
مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من 
, وأج��ر شهر عن كل  السنوات اخلمس األول��ي 

سنة من السنوات التالية لها.
للبيانات  وط��ب��ق��ا  ال��س��ائ��ل  ف���إن  عليه  وب��ن��اء 
امل��ع��روض��ة يستحق م��ك��اف��أة ب��واق��ع أج��ر نصف 
شهر عن اخلمس سنوات األولي من خدمته أي 
أجر  يستحق  كما  الشهر  ونصف  شهرين  أج��ر 
الستة عشرة  ال��س��ن��وات  م��ن  ك��ل سنة  ع��ن  شهر 

التالية أي أجر 16 شهرا .
ونحسب املكافأة عن مدة خدمة فعلية وعلي 
أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل , وأخيرا 
ف���إن م��ك��اف��أة م���دة اخل��دم��ة ب��ع��د س��ن الستن   ,
ه���ي ح���ق ق��ائ��م ب���ذات���ه ون��ظ��م ال��ق��ان��ون ش���روط 

استحقاقه علي وجه آمر.
ثانيا:

إن مجال تطبيق العبارة التي نصها » وذلك 
إذا لم تكن له حقوق عن هذه املدة وفقا ألحكام 
املنصوص  والوفاة  والعجز  الشيخوخة  تأمن 

التامن االجتماعي« هو بلوغ  عليها يف قانون 
ال��ع��ام��ل س��ن ال��س��ت��ن وي��س��ري يف ش��أن��ه تأمن 
التأمن  ه��ذا  وال��وف��اة ألن  والعجز  الشيخوخة 
ي��ق��ف ب��ب��ل��وغ ال��ع��ام��ل س���ن ال��س��ت��ن وال ي��س��ري 
ب��ل��وغ سن  )امل��ؤم��ن علية( بعد  العامل  يف ش��أن 
ال��س��ت��ن إال أن ي���ك���ون ال��ع��ام��ل ق���د اس��ت��م��ر يف 
العمل أو التحق بعمل جديد بعد سن الستن 
املادة املوجبة للمعاش طيقا حلكم  الستكمال 
التأمن االجتماعي  قانون  رقم 163 من  امل��ادة 
رقم 79 لسنة 1975 وتعدياته وقد وضع املشرع 
ق��اع��دة ه��ام��ة مب��وج��ب ن��ص امل���ادة رق��م 125 من 
أن��ه ال يجوز حتديد سن  ق��ان��ون العمل م��ؤده��ا 
عقد  ك��ان  وإذا   , سنة  ستن  ع��ن  تقل  للتقاعد 
ال��ع��م��ل م��ح��دد امل���دة وب��ل��غ س��ن ال��س��ت��ن وك��ان��ت 
مدة العقد متتد إلى بعد بلوغه هذه السن فا 

ينتهي العقد إال بانقضاء مدته.
ثالثا :

اجلديد  العمل  ق��ان��ون  يف  امل��ش��رع  استحدث 
نصا يف غاية األهمية، وهو يلزم صاحب العمل 
ب��ت��س��وي��ة رص���ي���د اإلج�������ازات أو األج�����ر امل��ق��اب��ل 
ل��ه للعامل ك��ل ث��اث س��ن��وات على األك��ث��ر ف��إذا 
انتهت عاقة عمله قبل استنفاد العامل رصيد 
لهذا  امل��ق��اب��ل  األج���ر  استحق  السنوية  إج��ازت��ه 

الرصيد مهما بلغ .
واإلج����������ازات ال����ت����زام ع���ل���ى ص���اح���ب ال��ع��م��ل 
مصدره قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – من 
خال أحكام املواد من 47 حتى 55 وألن اإلجازة 
ع��زمي��ة م��ن امل��ش��رع – ل��ذل��ك ال ي��ج��وز للعامل 
النزول عن إجازته . وألن مصدر التزام صاحب 
مباشرة،  القانون  ه��و  العامل  إلج���ازات  العمل 
ت��س��رى على ه��ذا االل��ت��زام النصوص  ث��م  فمن 
ال��ت��ي ق���رره���ا امل���ش���رع مب��وج��ب امل�����واد ال��س��ال��ف��ة 

الذكر. مع مراعاة أن هذا االلتزام  ينقضي:
1- بالوفاء

واألص�����ل ان���ه ال ي��ج��وز إج���ب���ار ال��ع��ام��ل على 
ق���ب���ول م��ق��اب��ل ن���ق���دي ل����إج����ازة ول����و ك����ان ه��ذا 
املقابل مساويًا لإجازة يف القيمة أو كان يزيد 
عنها . وذل��ك ألن املستحق أص��ا هو اإلج��ازة) 
ع��ي��ن��ا ( وب���ه ي��ك��ون ال���وف���اء . ول��ك��ن الع��ت��ب��ارات 
مع  وتتفق  العمل  مصلحة  تقتضيها  معينة 
طبيعة عاقة العمل التابع . فقد خرج املشرع 
يف ق��ان��ون ال��ع��م��ل ع��ن ه���ذه ال��ق��اع��دة بضوابط 

معينة.
2- الوفاء مبقابل

ال��ع��ام��ل يف اس��ت��ي��ف��اء ح��ق��ه مقاباً  ق��ب��ل  إذا 
استعاض به عن اإلجازة السنوية املستحقة له 
، ولكن بضوابط وصفها  قام هذا مقام الوفاء 
قصده  ورد  نفسه  م��ن  للعامل  ح��م��اي��ة  امل��ش��رع 
عليه إذا م��ا جل��أ إل���ى ات��خ��اذ اإلج�����ازات ك��وع��اء 

ادخاري .
3- ينقضي االلتزام بالتقادم املسقط .

ال��ن��اش��ئ��ة عن  ال���دع���اوى  ب��ال��ت��ق��ادم  فتسقط 
ع��ق��د ال��ع��م��ل ب��ان��ق��ض��اء س��ن��ة م��ن وق���ت ان��ت��ه��اء 

العقد 

104



العمل

مستشارك
التأمينى

سبتمبر 2021

إعداد : عيد سيد عبدالواحد
مدير عام التأمينات باملركز الرئيسى

· السؤال األول :  ويسأل محمد عبدالرحمن: 
الدفعة  التى يصرف تعويض  ما هية احلاالت 
فى  عليه  املؤمن  اشتراك  مدد  عن  الواحدة  

تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة ؟
** يستحق ت��ع��وي��ض ال��دف��ع��ة ال���واح���دة ع��ن م��دد 
والعجز  الشيخوخة  تأمن  فى  عليه  املؤمن  اشتراك 

والوفاة.
ال��ت��ع��وي��ض بنسبة 15% م��ن األج��ر  وي��ح��س��ب ه���ذا 
السنوى عن كل سنة من سنوات م��دة االش��ت��راك فى 

التأمن .
ويصرف هذا التعويض فى احلاالت اآلتية :

اشتغاله فى  أو  نهائيا  للباد  األجنبي  1-  مغادرة 
اخلارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية 

فى سفارة أو قنصلية دولته .
2-  هجرة املؤمن عليه .

3-  احلكم ن��ه��ائ��ي��ا ع��ل��ى امل��ؤم��ن ع��ل��ي��ه ب��ق��در امل��دة 
الباقية لبلوغه سن الشيخوخة .

م��دة سجنه  امل��ؤم��ن عليه خ��ال  ل��دى  4-  إذا نشأ 
عجز جزئى مستدمي مينعه من مزاولة العمل .

5-  انتظام املؤمن عليه فى سلك الرهبنة .
6-  عجز املؤمن عليه عجزا كاما

، وف��ى ه��ذه احل��ال��ة تصرف  امل��ؤم��ن عليه  7-  وفاة 
املبالغ املستحقة بأكملها الى مستحقى املعاش عنه 
 ، امل��ع��اش  ف��ى  أنصبتهم  بنسبة  عليهم  م��وزع��ة  حكما 
ف���إذا ل��م ي��وج��د س��وى مستحق واح���د للمعاش أدي��ت 
ف��إذا لم يوجد أى مستحق  املبالغ بالكامل  إليه هذه 

للمعاش صرفت للورثة الشرعين .
8-  بلوغ املؤمن عليه سن الشيخوخة  .

·السؤال الثاني : ويسأل محمود إسماعيل  : 
متى يتم إيقاف سريان تأمني املرض ؟

** مع عدم اإلخال بأحكام قانون نظام التأمن 
ال��ص��ح��ى ال��ش��ام��ل ال��ص��ادر ب��ال��ق��ان��ون رق���م )2( لسنة 

 2018
 يوقف س���ري���ان أح���ك���ام ه���ذا ال��ت��أم��ن خ���ال امل���دد 

االتية :
1- مدة عمل املؤمن عليه لدى جهة ال تخضع لهذا 

التأمن .
2- مدة التجنيد اإللزامى واالستبقاء واالستدعاء 

للقوات املسلحة .
3- م��دد اإلج����ازات اخل��اص��ة واإلع����ارات واإلج���ازات 
املؤمن  يقضيها  التي   ، العلمية  والبعثات  الدراسية 

عليه خارج الباد .
موسى:  حسن  ويسأل   : الثالث  السؤال       ·
ماهية التيسيرات املمنوحة ألصحاب املعاشات 
االجتماعية  التأمينات  قانون  احكام  ظل  فى 
لسنة   148 رقم  بالقانون  الصادر  واملعاشات 

2019؟
** يصدر رئيس مجلس ال��وزراء بناء على عرض 
رئيس الهيئة قرارا مبنح  أصحاب املعاشات املنتفعن 
تيسيرات  املعاشات(  ألصحاب  االجتماعية  )الرعاية 

خاصة ألصحاب املعاشات وعلى األخص ما يأتى :-
امل����واص����ات  ت���ع���ري���ف���ة  ف����ى  ن���س���ب���ى  1-  تخفيض 
، وكذا وسائل املواصات العامة  بالسكك  احلديدية 

اململوكة للدولة داخل املدن .
ال��ن��وادي واملتاحف  2-  تخفيض فى اسعار دخ��ول 

واملعارض ودور السينما واملسارح اململوكة للدولة.
3-  تخفيض نفقات اإلقامة فى دور العاج التابعة 

للجهاز اإلداري للدولة .
ينظمها  ال���ت���ى  ال����رح����ات  ن��ف��ق��ات  4-  تخفيض 
اجلهاز اإلدارى للدولة أو الهيئات العامة أو املؤسسات 
التابعة ألى منها  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��وح��دات  أو  ال��ع��ام��ة 
التخفيض  وي���ك���ون   . داخ����ل اجل��م��ه��وري��ة وخ��ارج��ه��ا 
القيمة  م��ن  األح���وال مب��ا ال يتجاوز %75  ف��ى جميع 

الرسمية .
مجلس  يقررها  التى  التسهيات  فى  5-  أولويات 
السفر  ألج���ور  بالنسبة  ل��ل��ط��ي��ران  م��ص��ر  ش��رك��ة  إدارة 

بطائراتها .
الهيئة  تقدمها  التى  التيسيرات  فى  6-  أولويات 
واجلهات  والبنوك  االجتماعى  ناصر  لبنك  العامة 

األخرى
وي��س��أل خ��ال��د محمد:   : ال��راب��ع  · ال��س��ؤال 
للمستحقني  االستحقاق   ش��روط  أول��وي��ات 

ألكثر من معاش ؟
ش����روط  امل��س��ت��ح��ق��ن  أح�����د  ف����ى  ت����واف����رت  إذا   **
االستحقاق ألكثر من معاش من الهيئة ومن اخلزانة 
وت��ك��ون  واح���د  م��ع��اش��ا  إال  ف��ا يستحق منها  ال��ع��ام��ة 

أولوية االستحقاق وفقا للترتيب اآلتى :
1- املعاش املستحق عن نفسه .

2- املعاش املستحق عن الزوج أو الزوجة .
3- املعاش املستحق عن الوالدين .

4- املعاش املستحق عن األوالد .
5- املعاش املستحق عن اإلخوة واألخوات .

وإذا كانت املعاشات املستحقة عن مؤمن عليهم أو 
املعاش  فيستحق  واح���دة  فئة  م��ن  معاشات  أص��ح��اب 

األسبق فى االستحقاق .
وإذا ن��ق��ص امل���ع���اش امل��س��ت��ح��ق وف��ق��ا مل���ا ت��ق��دم عن 

املعاش اآلخر أدى إليه الفرق من هذا املعاش .
ع��ل��ى أن ي��ت��م حت��دي��د م���دى اس��ت��ح��ق��اق ال��ف��رق من 
امل��ع��اش اآلخ���ر وقيمته ف��ى ض��وء ت��ط��ور قيمة ك��ل من 
امل��ع��اش��ن ف��ى أى ت��اري��خ الح��ق إع��م��اال لنصوص هذا 
ال��ق��ان��ون  ل��ه��ذا  التنفيذية  ال��ائ��ح��ة  ، وحت���دد  ال��ب��اب 

ضوابط وإجراءات التطبيق .
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خمس وستون : التأمينات االجتماعية سؤال وجواب 
– اجلزء اخلامس

تناول  تعالى  اهلل  مبشيئة  العدد  هذا  فى  نستكمل 
التأمينات  مجال  فى  واألجوبة  األسئلة  من  مجموعة 
االستفسارات  كافة  تغطى  واملعاشات  االجتماعية 
األع��داد  فى  تناولنا  وق��د   ، املجال  ه��ذا  فى  املحتملة 

األربعة السابقة من املجلة : 
الفصل األول   : معلومات عامة   

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

ونتناول فى هذا العدد مبشيئة اهلل تعالى :
الفصل الرابع : احلقوق التأمينية

الفصل الرابع
احلقوق التأمينية

فى قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات
 الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

الشيخوخة  تأمني  فى  باملعاش  املقصود  هو  ما   -  1
االجتماعية  التأمينات  قانون  فى  وال��وف��اة  والعجز 

واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؟ 
تأمني  يقدمها  التى  الرئيسية  امل��ي��زة  ه��و  امل��ع��اش  يعتبر   - ج 
الشيخوخة والعجز والوفاة ، لكل من الفئات األربع اخلاضعة 
للقانون )العاملني حلساب الغير – العاملني حلساب أنفسهم 
– العاملني املصريني باخلارج – العمالة غير املنتظمة( ، ويعتبر 
املعاش هو امليزة الرئيسية لتأمني الشيخوخة والعجز والوفاة  
، وذل��ك ألن الهدف من نظام التأمني االجتماعى هو تعويض 
املؤمن عليه أو أسرته يف حالة الوفاة عن اخلسارة التى يتعرض 
ل��ه��ا نتيجة حت��ق��ق أح���د امل��خ��اط��ر امل��ؤم��ن ض��ده��ا ، ون��ظ��را ألن 
اخلسارة التى يتعرض لها املؤمن عليه عند حتقق خطر بلوغه 

ال��وف��اة أو ال ق��در اهلل العجز تتمثل  سن التقاعد أو ال ق��در اهلل 
أحد  نتيجة حتقق  العمل  الدخل من  فقد  فى  أساسية  بصفة 
هذه املخاطر ، وهنا يأتى دور التأمينات االجتماعية لتعويض 
املؤمن عليه أو أسرته بحسب األحوال عن هذه اخلسارة ، ويكون 
التعويض مناسبا عندما يأخذ نفس الشكل و بقيمة مناسبة 
ال��ذى فقد نتيجة حتقق أح��د ه��ذه املخاطر ، حيث إن  للدخل 
املعاش هو البديل لألجر الذى يفقده املؤمن عليه نتيجة حتقق 
أح��د ه��ذه امل��خ��اط��ر، كلما ك��ان التأمني ع��ن ك��ام��ل م��دة العمل ، 
ال��ذى يفقد فى  املعاش مناسبا لألجر  ك��ان  وب��األج��ر احلقيقى 

هذه احلالة . 
فى  ال��واح��دة  الدفعة  بتعويض  املقصود  هو  ما   -  2
تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمينات 
االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 

2019 ؟
ج - تعويض الدفعة الواحدة فى تأمني الشيخوخة والعجز 
وال���وف���اة ، ه��و ال��ب��دي��ل ل��ل��م��ع��اش ف��ى ح��ال��ة ع���دم ت��واف��ر ش��روط 
للقانون  اخلاضعة  األرب��ع  الفئات  من  لكل   ، املعاش  استحقاق 
)ال��ع��ام��ل��ني حل���س���اب ال��غ��ي��ر – ال��ع��ام��ل��ني حل���س���اب أن��ف��س��ه��م – 
العاملني املصريني باخلارج – العمالة غير املنتظمة( ، ذلك أنه 
الستحقاق املعاش فى تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة البد 

من توافر مدة مؤهلة لالستحقاق ، فمثال :
ث��ب��وت  أو  ال���ت���ق���اع���د  س����ن  ل���ب���ل���وغ  االس���ت���ح���ق���اق  ك�����ان  إذا   )1(
أو  العمل  توقف  أكثر من سنة من  بعد  الوفاة  أو  العجزالكامل 
ت��واف��ر م��دة اش��ت��راك فعلية ال تقل ع��ن  10  ، يشترط  النشاط 

سنوات ، تزاد إلى 15 سنة اعتبارا من عام 2025.
)2( إذا كان االستحقاق قبل بلوغ سن التقاعد ولغير العجز 
أوال��وف��اة )م��ع��اش مبكر( ، يشترط ت��واف��ر م��دة اش��ت��راك حتقق 
م��ع��اش الت��ق��ل ع���ن 50 % م���ن أج���ر ال��ت��س��وي��ة األخ���ي���ر ، ع��ل��ى أن 
تتضمن هذه املدة مدة اشتراك فعلية ال تقل عن 20 سنة ، تزاد 

الى 25 سنة اعتبارا من عام 2025.
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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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بالقطاع اخلاص النتهاء  للعاملني  كان االستحقاق  إذا   )3(
اخلدمة للعجز اجلزئى ، أو كان االستحقاق للعاملني بالقطاع 
اخل����اص وال��ع��ام��ل��ني حل��س��اب أن��ف��س��ه��م وال��ع��ام��ل��ني امل��ص��ري��ني 
النشاط  أو  العمل  الن��ت��ه��اء  املنتظمة  غير  وال��ع��م��ال��ة  ب��اخل��ارج 
لثبوت العجز الكامل أو الوفاة ، أو العجز الكامل او الوفاة خالل 
سنة من ترك اخلدمة  ، يشترط توافر مدة اشتراك ثالثة أشهر 

متصلة أو ستة أشهر متقطعة .
إذن فى احلاالت التى ال تتوافر فيها املدة املؤهلة الستحقاق 

املعاش ، هنا يكون البديل هو تعويض من دفعة واحدة .
 ويصرف هذا التعويض يف احلاالت اآلتية:- 

اخل��ارج بصفة  اشتغاله يف  أو  نهائًيا  للبالد  األجنبي  مغادرة 
قنصلية  أو  سفارة  فى  الدبلوماسية  بالبعثة  التحاقه  أو  دائمة 

دولته.
هجرة املؤمن عليه.

الباقية  امل��دة  بقدر  بالسجن  املؤمن عليه  نهائًيا على  احلكم 
لبلوغه سن الشيخوخة.

جزئى  ع��ج��ز  سجنه  م���دة  خ���الل  عليه  امل��ؤم��ن  ل���دى  نش�أ  إذا 
مستدمي مينعه من مزاولة العمل.

انتظام املؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
عجز املؤمن عليه عجًزا كامال.

وفاة املؤمن عليه، وفى هذه احلالة تصرف املبالغ املستحقة 
بأكملها إلى مستحقى املعاش عنه حكًما موزعة عليهم بنسبة 
أنصبتهم يف املعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش 
أدي���ت إل��ي��ه ه���ذه امل��ب��ال��غ ب��ال��ك��ام��ل، ف���إذا ل��م ي��وج��د أى مستحق 

للمعاش صرفت للورثة الشرعيني.
بلوغ املؤمن عليه سن الشيخوخة.

ت��أم��ني الشيخوخة  ال��واح��دة ف��ى  ذل��ك��م ه��و تعويض ال��دف��ع��ة 
واملعاشات  االجتماعية  التأمينات  ق��ان��ون  يف  ال��وف��اة  و  والعجز 
للمعاش  البديل  ، وهو  رقم 148 لسنة 2019   بالقانون  الصادر 

فى حالة عدم توافر املدة املؤهلة الستحقاق املعاش .   
3 - ما هو املقصود باملكافأة  ؟

ج - امل��ك��اف��أة ه��ى أح��د احل��ق��وق امل��ق��ررة ف��ى ق��ان��ون التأمينات 
االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، 
ويخضع لهذا النظام فقط فئة العاملني لدى الغير ، وتستحق 
ال��واح��دة يف  الدفعة  أو تعويض  امل��ع��اش  امل��ك��اف��أة ط��امل��ا استحق 
تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة ، مبعنى أنه ال توجد حاالت 
طاملا  املكافأة  تستحق  إمن��ا   ، املكافأة  ملبلغ  مستقلة  استحقاق 
الواحدة  الدفعة  تعويض  او  املعاش  استحقاق  ش��روط  توافرت 
، وهذه  والوفاة  والعجز  الشيخوخة  بحسب االح��وال يف تأمني 
امل��ك��اف��أة تتمثل ف��ى ال��رص��ي��د امل��ت��واف��ر ف��ى احل��س��اب الشخصى 
للمكافأة عند حتقق واقعة استحقاق املعاش أو تعويض الدفعة 

فى تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويتكون احلساب الشخصى من :

1- حصة يلتزم بها املؤمن عليه بواقع )1%(  من أجر االشتراك 
شهرًيا.

2- ح��ص��ة ي��ل��ت��زم ب��ه��ا ص��اح��ب ال��ع��م��ل ب���واق���ع )1%( م���ن أج��ر 
اشتراك املؤمن عليه لديه شهرًيا.

وتودع املبالغ املذكورة فى احلساب الشخصى اخلاص باملؤمن 
احلساب  ه��ذا  يف  امل��ودع��ة  الفعلية  املبالغ  ع��ن  ويستحق   ، عليه 
املبالغ  إلي���داع  التالى  الشهر  أول  م��ن  امل��دة  ع��ن  استثمار  عائد 
استحقاق  تاريخ  على  السابق  الشهر  نهاية  وحتى  احلساب  يف 
ت��أم��ني الشيخوخة  ال���واح���دة ف��ى  ال��دف��ع��ة  ت��ع��وي��ض  امل��ع��اش أو 

والعجز والوفاة.  
الرصيد ملستحقى  املؤمن عليه يصرف هذا  وف��اة  وفى حالة 
املحددة  ألنصبتهم  وف��ًق��ا  ال��واح��دة  الدفعة  تعويض  أو  امل��ع��اش 
ب��ج��دول ت��وزي��ع امل��ع��اش امل��رف��ق ب��ال��ق��ان��ون، ف���إذا ل��م ي��وج��د س��وى 
م��س��ت��ح��ق واح����د أدى إل��ي��ه ب��ال��ك��ام��ل ، وف����ى ح��ال��ة ع����دم وج���ود 

مستحقني للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيني.
ت��ل��ك ه���ى امل���ك���اف���أة وف���ق���ا ل��ق��ان��ون ال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 

واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
4 - ما هو املقصود بالتعويض اإلضافى ؟

ج - التعويض اإلضافى هو أحد احلقوق املقررة وفقا لقانون 
 148 رق��م  بالقانون  ال��ص��ادر  واملعاشات  االجتماعية  التأمينات 
لسنة 2019 ، لكل من الفئات األربع اخلاضعة للقانون )العاملني 
حلساب الغير – العاملني حلساب أنفسهم – العاملني املصريني 
التعويض اإلضافى  ، وهذا  املنتظمة(  العمالة غير  باخلارج – 
عبارة عن مبلغ يصرف دفعة واحدة فى إحدى احلاالت اآلتية :

أو  اجل��زئ��ى  أو  الكامل  للعجز  عليه  امل��ؤم��ن  1-ان��ت��ه��اء خدمة 
الوفاة متى أدى ذلك الستحقاقه معاًشا.

2-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد 
انتهاء اخلدمة. 

ويكون هذا التعويض معادالً لنسبة من األجر السنوى تبًعا 
لسن املؤمن عليه يف تاريخ ثبوت العجز أو الوفاة وفقًا للجدول 
بالنسبة  كبيرة  ت��ب��دأ  النسبة  وه���ذه   ، للقانون  امل��راف��ق   )6( رق��م 
النسبة  ه��ذه  وتتناقص   ، الصغيرة  السن  ذوى  عليهم  للمؤمن 

كلما كانت السن أكبر.
املعاش  السنوى فى هذه احلالة أجر تسوية  ويقصد باألجر 

مضروًبا يف اثنى عشر.
وفى جميع األحوال يزاد مبلغ التعويض اإلضافى بنسبة 50 

% فى احلاالت الناجتة عن إصابة عمل. 
استحقاقه  ح��ال��ة  ف��ى  اإلض��اف��ى  التعويض  مبلغ  وي��ض��اع��ف 
الن��ت��ه��اء خ��دم��ة امل��ؤم��ن ع��ل��ي��ه ب��ال��وف��اة ول���م ي��وج��د مستحقون 

للمعاش.
ويؤدى مبلغ التعويض اإلضافى فى حاالت استحقاقه للوفاة 
ملستحقى املعاش ف��إذا لم يوجد سوى مستحق واح��د أدى إليه 

بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيني.
 5 - ما هو املقصود مبنحة الوفاة ؟

  ج - منحة الوفاة هى أحد احلقوق اإلضافية املقررة  وفقا 
لقانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 

148 لسنة 2019 ، وذلك على النحو التالى :
أوال : وفاة املؤمن عليه : فقط فئة العاملني لدى الغير

تقدر هذه املنحة ) منحة الوفاة ( بأجر شهر الوفاة والشهرين 
ال��وف��اة ،  أي��ام العمل عن شهر  إل��ى أج��ر  التاليني له ، باالضافة 
حيث  التأميني،  االش��ت��راك  ألج��ر  األقصى  باحلد  التقيد  دون 
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تقدر املنحة بكامل األجر حتى لو تخطى احلد األقصى ألجر 
االشتراك

ال��ف��ئ��ات األرب���ع اخلاضعة  امل��ع��اش : لكل م��ن  ثانيا : ص��اح��ب 
للقانون )العاملني حلساب الغير – العاملني حلساب أنفسهم 

– العاملني املصريني باخلارج – العمالة غير املنتظمة( ،
      تقدر هذه املنحة ) منحة الوفاة ( على أساس معاش شهر 
الوفاة والشهرين التاليني له ، وإذا كان معاش شهر الوفاة قد مت 
صرفه لصاحب املعاش قبل وفاته فتستحق املنحة عن الشهرين 

التاليني فقط وال تستحق عن شهر الوفاة.
املعاش  املنحة ملستحقى  : تستحق  املنحة  : مستحقى  ثالثا 
، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، ويتم 
املنحة يف حالة عدم  وال تستحق  واح���دة.،  دفعة  املنحة  ص��رف 

وجود مستحقني للمعاش.
6 - ما هو املقصود بنفقات اجلنازة ؟

ج - نفقات اجل��ن��ازة ه��ى أح��د احل��ق��وق امل��ق��ررة وف��ق��ا لقانون 
 148 رق��م  بالقانون  ال��ص��ادر  واملعاشات  االجتماعية  التأمينات 
لسنة 2019 ، لكل من الفئات األربع اخلاضعة للقانون )العاملني 
حلساب الغير – العاملني حلساب أنفسهم – العاملني املصريني 
باخلارج – العمالة غير املنتظمة( ، وتستحق نفقات اجلنازة فى 
حالة وفاة صاحب املعاش ، وتقدر بواقع معاش ثالثة أشهر ، وفى 
مجموع  هو  باملعاش  املقصود  أن  يراعى  النفقات  ه��ذه  حتديد 
املعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الوفاة ، وال تدخل 
 458 رقم  اجلمهورية  رئيس  بقرار  املقررة  واملنحة  العجز  إعانة 

لسنة 1998ضمن املعاش عند حتديد قيمة نفقات اجلنازة
  وُتصرف نفقات اجلنازة وفًقا للترتيب التالي:

1 - األرمل أو األرملة بغض النظر عن استحقاق املعاش ، ويف 
حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي.

2- أرشد األوالد )أكبر الراشدين من األوالد سنًا(.
3 - من يثبت قيامه بصرف نفقات اجلنازة.

     ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خالل ثالثة أيام على 
األكثر من تاريخ تقدمي الطلب.

7 - ما هو املقصود مبنحة الزواج ؟
ال��زواج لكل من الفئات األرب��ع اخلاضعة  ج - يقصد مبنحة 
للقانون )العاملني حلساب الغير – العاملني حلساب أنفسهم 
– العاملني املصريني باخلارج – العمالة غير املنتظمة( ، تلك 
املنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش البنت أو األخت 
املستحقة فى املعاش ، وذلك عند قطع معاشها للزواج ، حيث 
إنه من شروط استحقاق البنت أو األخت فى املعاش أال تكون 
املعاش  او األخ��ت فى  البنت  إذا ما استحقت  أن��ه  أى   ، متزوجة 
، وعندئذ  ، فإنه يتم فى هذه احلالة قطع معاشها  ثم تزوجت 
تستحق م��ن��ح��ة ال�����زواج ال��ت��ى ت��ق��در مب��ع��اش ال��ب��ن��ت أو األخ��ت 
وذل��ك   ، أى معاش سنة  اثنى عشر شهرا  ع��ن  االح���وال  بحسب 
بحد أدن��ى 500 جنيه ، وال تستحق هذه املنحة ) منحة ال��زواج 
( للبنت أو األخت إال ملرة واحدة ، مبعنى أنه إذا تزوجت البنت 
أو األخت املستحقة فى املعاش وقطع معاشها وصرفت لها هذه 
، ثم  إليها  امل��ع��اش  وأع��ي��د ص��رف  أو ترملت  ث��م طلقت   ، املنحة 
الثانية  للمرة  للزواج  ، فعند قطع معاشها  أخ��رى  تزوجت مرة 
ال تستحق منحة الزواج حيث إن هذه املنحة ال تستحق إال ملرة 

واحدة فقط .
يف حالة استحقاق منحة الزواج ثم وقعت وفاة املستحق قبل 

صرفها فتعتبر من قبيل التركة وتصرف للورثة الشرعيني.
8 - ما هو املقصود مبنحة القطع ؟

ج - منحة القطع هى أحد احلقوق املقررة فى قانون التأمينات 
رقم 148 لسنة 2019،  بالقانون  الصادر  واملعاشات  االجتماعية 
حلساب  )العاملني  للقانون  اخلاضعة  األرب��ع  الفئات  من  لكل 
ال��غ��ي��ر – ال��ع��ام��ل��ني حل��س��اب أن��ف��س��ه��م – ال��ع��ام��ل��ني امل��ص��ري��ني 
باخلارج – العمالة غير املنتظمة( ، وتستحق منحة القطع فى 
حالة قطع معاش االبن أو األخ الذى كان مستحقا فى املعاش 
أو   ، لبلوغه سن 21 سنة  إم��ا   ، زال��ت عنه حالة االستحقاق  ثم 
، أو لبلوغه سن  النتهاء دراسته إذا ك��ان ذل��ك بعد سن 21 سنة 
أو  ع��ال  أو حلصوله على مؤهل   ، ال��دراس��ة  انتهاء  26 سنة قبل 
متوسط  والتحاقه  مبهنة أو عمل ، أو بلوغه 26 سنة للحاصل 
على مؤهل عالى أو 24 سنة للحاصل على مؤهل متوسط قبل 
، فى هذه احل��االت يتم قطع املعاش  او العمل  التحاقه باملهنة 
اخلاص باالبن أو األخ وتصرف له منحة القطع فى هذه احلالة 

.
وت��ق��در م��ن��ح��ة ال��ق��ط��ع مل��ع��اش االب����ن أو األخ مب��ق��دار امل��ع��اش 
املستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرا ، أى معاش 
سنة وذلك بحد أدنى 500 جنيه ، وال تستحق منحة قطع معاش 

االبن أو األخ إال ملرة واحدة .
ال تستحق منحة القطع إال ملرة واحدة فقط .

املستحق  وف��اة  وقعت  ثم  القطع  منحة  استحقاق  حالة  ويف 
قبل صرفها فتعتبر من قبيل التركة وتصرف للورثة الشرعيني.

التى تستحق فى حالة قطع معاش  تلك هى منحة القطع 
سبب  زوال  عند  امل��ع��اش  ف��ى  استحقاقه  ال��س��اب��ق  األخ  أو  االب���ن 

االستحقاق .  
 09 - ما هو املقصود بإعانة الفقد ؟

ج - املقصود بإعانة الفقد فى قانون التأمينات االجتماعية 
ل��ك��ل من   ، ب��ال��ق��ان��ون رق���م 148 لسنة 2019  ال��ص��ادر  وامل��ع��اش��ات 
ال��ف��ئ��ات األرب����ع اخل��اض��ع��ة ل��ل��ق��ان��ون )ال��ع��ام��ل��ني حل��س��اب الغير 
املصريني باخلارج –  العاملني  أنفسهم –  العاملني حلساب   –
حالة  فى  تستحق  التى  اإلعانة  تلك   ، املنتظمة(  غير  العمالة 
فقد املؤمن عليه ، مبعنى أنه فى حالة فقد املؤمن عليه وثبوت 
الفقد  وم��رور ثالثة أشهر على  الشرطة  ذل��ك مبوجب محضر 
وتقدمي ما يفيد عدم العثور عليه  حتى هذا التاريخ ، هنا يكون 
لألسرة احلق فى  هذه اإلعانة  والتى يتم حتديدها كما لو كانت 
احلالة وفاة املؤمن عليه ، أى حتسب اإلعانة كمعاش الوفاة ، كما 

تستحق هذه االعانة فى حالة فقد صاحب املعاش.
ويتم توزيع إعانة الفقد على املستحقني فرضا فى املعاش ، 
وفقا للشروط املقررة بالقانون ويستمر صرف هذه اإلعانة إلى 
حني ظهور املؤمن عليه حيا ، أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكما ، 
ويتم تعديل هذه اإلعانة إلى معاش فى حالة ثبوت وفاة املؤمن 

عليه حقيقة او حكما .
االجتماعية  التأمينات  ق��ان��ون  ف��ى  الفقد  معونة  ه��ى  تلك 

واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.  
نستكمل هذا املوضوع يف العدد القادم إن شاء اهلل،،،
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في ختام الدورة التدريبية لشباب عمال البناء واألخشاب

الجمل: تحقيق األمان الوظيفي لن تحققه اللوائح والقوانين فقط

ن��ظ��م��ت ال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام��ل��ن ب��ال��ب��ن��اء 
واألخشاب، برئاسة عبد املنعم اجلمل، نائب رئيس 
تدريبية   دورة  مصر  عمال  لنقابات  ال��ع��ام  االحت���اد 
النقابات العمالية للشباب يف  : »دعم  حتت عنوان 
مجال املحليات والتنمية املستدامة«، وشارك فيها 
عدد من شباب العمال بالشركات العاملة يف قطاع 

التشييد والبناء، واستمرت 3 أيام .
شارك يف الدورة الدكتور أحمد الشريف، رئيس 
م��ج��ل��س أم���ن���اء م��ؤس��س��ة ال���ق���ادة ل��ل��ع��ل��وم اإلداري�����ة 
والتنمية، وتناول يف حديثه مع احلضور : القيادة 
لتمكن  االس���ت���رات���ي���ج���ي  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال���رش���ي���دة 
إتاحة  نحو  ال��دول��ة  توجه  ظل  يف  السيما  الشباب، 
ال��ف��رص��ة ب��ال��ك��ام��ل ل��ل��ش��ب��اب ل��ل��م��ش��ارك��ة يف صنع 

القرار.
وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم 
اإلداري�������ة وال��ت��ن��م��ي��ة، أن حت��ق��ي��ق األه������داف يف أي 
مؤسسة يجب أن يتم من خالل وضع رؤية متكاملة 
وي��ت��م تنفيذها ع��ن ط��ري��ق وض���ع خ��ط��ط واض��ح��ة 
اإلداري  ال��ق��ط��اع  مشكالت  أن  إل��ى  مشيرا  امل��ع��ال��م، 
املختلفة،  اإلدارات  ب��ن  التنسيق  غياب  يف  تتمثل 
فضال عن التداخل يف االختصاصات بن كل إدارة 

وأخرى، وهو ما يؤثر على سير العمل.
املهارات  بشأن  احلديث  أيضا  اللقاء  تناول  كما 
يف  واملتمثلة  املحلية،  للقيادة  ال��الزم��ة  والثقافات 

الدراية القانونية، واللوائح املنظمة للعمل املحلي، 
الصحيح إليجاد  التواصل  فنون  إتقان  فضال عن 
حل للمشكالت، باإلضافة لضرورة االهتمام مبلف 

التفاوض واحلوار.
ودار نقاش موسع خالل الدورة التدريبية بشأن 
ال��دس��ت��ور، حيث  لها يف  وامل����واد احل��اك��م��ة  املحليات 
املجالس  دور  ال��ش��ري��ف،  أح��م��د  ال��دك��ت��ور  استعرض 
امل��ح��ل��ي��ة وامل���ج���ال���س ال��ش��ع��ب��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة يف خ��دم��ة 

املجتمع والرقابة يف تنفيذ خطة الدولة.
العمالية،  التشريعات  ملف  ال��دورة  ناقشت  كما 
للعاملن  الوظيفي  األم���ان  حتقيق  يف  وت��أث��ي��ره��ا 
مب����ش����ارك����ة ال�����دك�����ت�����ور ن�����ي�����ازي م���ص���ط���ف���ى، خ��ب��ي��ر 

التشريعات العمالية.
وأكد »اجلمل« ، أهمية أن يكون القيادي النقابي 
بالدستور  ودراي��ة عامة بكل ما يتعلق  لديه ثقافة 
إلي  مشيرا  العمالية،  وغير  العمالية  والتشريعات 
أهمية أال تكون عالقة العامل باملجتمع تقف عند 
سور املصنع أو املؤسسة التي يعمل بها، ولكن يجب 
ب��ارز، مؤكدا أن املحليات  أن يكون له دور مجتمعي 

فرصة لشباب العمال يف املشاركة املجتمعية.
األم��ان  ب��ش��أن  للحديث  النقابة  رئ��ي��س  وت��ط��رق 
الوظيفي لن  األم��ان  أن حتقيق  الوظيفي،  مؤكدا 
العامل  يحققه  وإمن��ا  وال��ق��وان��ن،  اللوائح  حتققه 
والتثقيف  وال��ت��دري��ب  التطوير  خ��الل  م��ن  بنفسه 

املستمر ملواكبة متطلبات سوق العمل.
وجود  مصطفى،  نيازي  الدكتور  أكد  جانبه  من 
ع���دد م��ن ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ت��ي حت��ك��م ع��الق��ة العامل 
اخل��اص،  بالقطاع  للعاملن  العمل  قانون  فهناك 
فضال  بالدولة،  للعاملن  املدنية  اخلدمة  وق��ان��ون 

عن تشريعات خاصة لقطاعات مختلفة. 
إل��ى أن تعدد املشروعات يف البالد وزي��ادة  وأش��ار 
ف����رص ال��ع��م��ل ي��ع��م��ل ع��ل��ى رف����ع م���ع���دالت األم����ان 
الوظيفي، السيما وأن هناك حالة تخوف ما زالت 
بسبب  اخل���اص  بالقطاع  العاملن  ل��دى  م��وج��ودة 

عدم غياب األمان الوظيفي.
وأكد خبير التشريعات العمالية، أن هناك آماال 
حاليا  امل��وج��ود  العمل  ق��ان��ون  م��ش��روع  على  معلقة 
مب��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ، يف حت��ق��ي��ق األم����ان ال��وظ��ي��ف��ي، 
وصاحب  العامل  بن  متوازنة  عمل  عالقة  وإق��ام��ة 

العمل.
تأثيرات  ل��ه  الوظيفي  األم���ان  أن غياب  وأوض���ح 
سلبية ع��ل��ى س��ي��ر ال��ع��م��ل، وم���ن بينها ع���دم ال���والء 
داخ����ل امل��ؤس��س��ة، م��ؤك��دا أن حت��ق��ي��ق األم����ان داخ��ل 
العمل يساهم يف استقرار العامل وزيادة تركيزه يف 

أداء املهام املطلوبة منه على النحو األكمل.
ويف خ��ت��ام أع��م��ال ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة س��ل��م عبد 
امل��ن��ع��م اجل���م���ل، امل��ش��ارك��ن ش���ه���ادات إمت����ام ال����دورة 

التدريبية.
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على أرض الواقع

سعفان يتابع استئناف حصر 40 ألف عامل غيــــــــــــــــــــــــــــر منتظم بمشروعات العاصمة اإلدارية الجديدة

وك���ان يف اس��ت��ق��ب��ال ال��وزي��ر امل��ه��ن��دس خالد 
ع��ط��ي��ة م��دي��ر امل��ش��روع��ات ب��ال��ق��ط��اع السكني 
بشركة أوراس��ك��وم ، وج��ورج ناشد مدير قطاع 
محمد  وامل��ه��ن��دس  بالشركة،  البشرية  امل���وارد 
سليمان نائب رئيس جهاز العاصمة اإلدارية، 
وامل��ه��ن��دس ب��س��ام محمد م��دي��ر ع��ام اإلس��ك��ان 

باجلهاز.

يف ب���داي���ة ج��ول��ت��ه مب���ش���روع���ات ال��ع��اص��م��ة 
أك����د وزي�����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة أه��م��ي��ة ال��ت��أم��ن 
االج���ت���م���اع���ي ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة 
، م���ش���ي���رًا إل�����ى أن�����ه م����ن امل���س���ت���ه���دف ت��ع��م��ي��م 
ه������ذا احل����ص����ر ل���ل���ت���أم���ن ع���ل���ى ه������ذه ال��ف��ئ��ة 

بجميع  الشركات العاملة مبجال املقاوالت.
وت���اب���ع س��ع��ف��ان خ����ال ال����زي����ارة اس��ت��خ��راج 

ش���ه���ادات ق���ي���اس م��س��ت��وي امل����ه����ارة، وت��ص��ري��ح 
م���زاول���ة احل��رف��ة واس��ت��خ��راج ب��ط��اق��ات ال��رق��م 
ب����امل����ه����ن����ة اجل�������دي�������دة ع����ل����ى أرض  ال�����ق�����وم�����ى 
الواقع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة 
يف »مصلحة األحوال املدنية« من أجل تعديل 
ال��ق��وم��ي، كي  ال��رق��م  ال��ع��ام��ل يف بطاقة  مهنة 
ت��ك��ون ال��وظ��ي��ف��ة ل���دى ال��ع��ام��ل م���وج���وده بها، 

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، بزيارة لبعض املشروعات بالعاصمة اإلدارية اجلديدة ، 
وذلك  ملتابعة استئناف مبادرة الوزارة يف حصر ما يقرب من 40 ألف عامل من العمالة غير املنتظمة 

مبشروعات العاصمة، فضال عن 50 ألفًا بشركات املقاوالت بالعاصمة سبق حصرهم من قبل.
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ال��ق��وي العاملة  ل��دى وزارت����ي  وب��ذل��ك يصبح 
ب��ي��ان��ات ع��ن العمالة غير  وال��داخ��ل��ي��ة ق��اع��دة 
امل��ن��ت��ظ��م��ة ح��ت��ى مي��ك��ن ت���ق���دمي ك���ل ال��رع��اي��ة 
تنفيذا  الفئة   لهذه  والصحية  االجتماعية 
يف  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  لتوجيهات 

هذا اخلصوص .
العاملة  يف تصريحات  القوي   وأشار وزير 
صحفية على هامش الزيارة - إلي أن الوزارة 
اآلليات  ع��ن  وتبحث  س��ن��وات  من 4  أكثر  منذ 
حل���ص���ر ه�����ذه ال���ف���ئ���ة ل��ل��ت��أم��ن االج��ت��م��اع��ي 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن خ���ال  قواعد ب��ي��ان��ات ت��ع��ب��ر عن 
الرئيس  توجيهات  أن  إل��ي  الفتا  الفئة،  تلك 
بشكل  بالعمالة  الكامل  باالهتمام  السيسي 
عام، واالهتمام بالعمالة غير املنتظمة بشكل 
خاص، منحنا القوة والقدرة للقيام بحمات 
كاملة على املشروعات القومية على مستوى 
الدولة املصرية، حصر العمالة غير املنتظمة 
امل��ش��روع��ات، لتوفير كافة  التي تعمل يف ه��ذه 
التأمينات  رأسها  وعلى  لها،  الرعاية  أشكال 

االجتماعية.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة بدأت 
يف  باملشروعات  املنتظمة  غير  العمالة  حصر 
مدينة العلمن اجلديدة، وبها 60 ألف عامل، 
ومت حصر 30 ألفًا منهم، وقامت الوزارة بعمل 
مزاولة احلرفة،  ورخصة  مهارة  قياس  شهادة 
وتعديل املهنة يف بطاقة الرقم القومي مبهنة 

العامل التي يعمل بها فعليًا.
العاملة  املصرية  ب��األي��ادي  سعفان  وأش���اد 
وم����ا ل��دي��ه��م م���ن ق�����درة وك���ف���اءة مت��ك��ن��ه��م من 

حت��دي ك��ل ع��م��ال ال��ع��ال��م، م��ؤك��دًا أن العامل 
امل��ص��ري يعمل يف ظ���روف ص��ع��ب��ة، وال ميلك 
يجعله  ال���ذي  ال��ك��ايف  وال��ت��ق��دم  التكنولوجيا 
ي��ت��س��اوى م��ع غ��ي��ره م��ن ع��م��ال ال��ع��ال��م، وعلى 
ال��رغ��م م��ن ذل���ك ف��إن��ه ي��ب��دع يف ت��ق��دمي م��ا ال 

يستطيع أي عامل يف أي دولة أخرى.
وت����وج����ه وزي������ر ال����ق����وى ال���ع���م���ال���ة، ب��ال��ش��ك��ر 
وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��ع��ام��ل امل���ص���ري،  مشيرا إل���ي أن 
الداخلية ممثلة يف  وزارة  م��ع  ال��ي��وم  ت��واج��ده 
مصلحة األح����وال امل��دن��ي��ة ، أب��س��ط م��ا ميكن 
تقدميه لهؤالء العمال، على كل ما يقدمونه 
العالم  دول  أن  مشيرا  الى  ال��غ��ال��ي،  للوطن 
أج���م���ع ت���ت���ح���دث ع����ن ال����ن����م����وذج امل����وج����ود يف 
اإلجن��از  اجل��دي��دة  وعلى  اإلداري����ة  العاصمة 

احلاصل بها.
وق���ال سعفان: إن��ه م��وج��ود وزم���اؤه ب���وزارة 
القوي العاملة خلدمة العمالة غير منتظمة 
وت���ق���دمي ك���ل اخل���دم���ات م���ن خ���ال ح��س��اب��ات 
رع����اي����ة ال���ع���م���ال���ة غ���ي���ر امل��ن��ت��ظ��م��ة ب�����ال�����وزارة، 
وال ي��ح��م��ل��ون ال��ش��رك��ات أي ت��ك��ال��ي��ف، وأن��ه��م 
بتواجد  ال��ش��رك��ات  على  خدماتهم  يعرضون 
األح��وال  مصلحة  يف  ممثلة  الداخلية  وزارة 

املدنية.
وأوض������ح ال���وزي���ر أن ال���ه���دف م���ن ع��م��ل��ي��ات 
احلصر على مستوى محافظات اجلمهورية 
ه���و ت��أس��ي��س ب��ن��ي��ان م��ش��ت��رك ب���ن ال�������وزارات 
املعنية لتوفير مظلة تأمينية شاملة للعمالة 
غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة، واحل���ف���اظ ع��ل��ى اس��ت��م��راري��ة 
العاملة  الشركات  باقي  مع  احلصر  عمليات 

يف املشروعات القومية املختلفة.
ب��ن العمالة  ال��وزي��ر ض���رورة التمييز  وأك��د 
غير املنتظمة التي أمضت فترات عمل أطول 
من غيرها من حيث املزايا واملكافآت، واحلالة 
الفئة  ت��ل��ك  إن  ح��ي��ث  م��ن��ه��م،  ل��ك��ل  التأمينية 
هي حجر األس��اس يف جناح أي مشروع، وهي 

الثروة احلقيقية للشركات. 
ل��ل��ت��دري��ب  امل��رك��زي��ة  اإلدارة  ال���وزي���ر  وك��ل��ف 
امل��ه��ن��ي ب��ف��ت��ح م���راك���ز ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي ال��ت��ي 
ال��ت��ش��ي��ي��د  ب���أع���م���ال  ت��ت��ض��م��ن ورش خ���اص���ة 
التدريب  راغبي  الشباب  أمام  أبوابها  والبناء، 
لهم يف  ف��رص عمل  وتوفير  امل��ه��ن،  تلك  على 
الشركات العاملة يف املشروعات على مستوى 

اجلمهورية.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����دم خ���ال���د  ال���س���ع���ي���د ن��ائ��ب 
البشرية  امل����وارد  لقطاع  التنفيذي  ال��رئ��ي��س 
ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات ب��ش��رك��ة أوراس����ك����وم الشكر 
مقر  يف  اليوم  حضوره  على  للوزير  والتقدير 
التي  بالعاصمة، وعلى اجلهود  الشركة  عمل 
 ،٢030 م��ص��ر  رؤي���ة  لتحقيق  ال�����وزارة  ت��ب��ذل��ه��ا 
للعمالة  ال��ازم��ة  واحل��م��اي��ة  ال��رع��اي��ة  وتوفير 
غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة يف ك��ل ال��ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
الدولة  تشهدها  لم  والتي  امل��ص��ري،  املجتمع 
املصرية منذ فترات طويلة على أرض الواقع. 
وف���ى خ��ت��ام ال���زي���ارة أه����دى ع����ادل السعيد 
 ، اوراس��ك��وم  لشركة  التنفيذي  الرئيس  نائب 
املبذولة  جل��ه��وده  تقديرًا  الشركة  درع  ال��وزي��ر 
ف��ى رع��اي��ة وح��م��اي��ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر املنتظمة 

العاملة بالشركة .
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وزير القوى العاملة يتفقد مبنى
 الوزارة بحى الوزارات فى العاصمة اإلدارية

 ، العاملة  القوى  قام محمد سعفان، وزير 
ملتابعة  اإلداري���ة؛  للعاصمة   ، تفقدية  بجولة 
ال��وزارة اجلديد، فى  ملبنى  التنفيذى  املوقف 
إط���ار حت��رك��ات احل��ك��وم��ة اس��ت��ع��دادًا النتقال 
ال�������وزارات ق��ري��ب��ا ت��ب��اع��ًا ، وراف���ق���ه م��س��ت��ش��ارو 
الوزير ومسؤولو وزارة القوي العاملة، فضا 
االنتقال  جلنة  مسئول  فتحي  محمود  ع��ن 
ل��ل��ع��اص��م��ة اإلداري���������ة ب��������وزارة ال��ت��خ��ط��ي��ط ، 
وامل���ه���ن���دس ص����اح خ��م��ي��س م��دي��ر امل���ش���روع ، 
واملهندس أحمد العايدي املهندس التنفيذي 

للشركة القائمة على جتهيز املبنى.
واطمأن وزير القوى العاملة خال اجلولة 
العاملة  امل��ق��اوالت  شركات  جميع  اتباع  على 
ف��ى ه��ذه امل��ش��روع��ات ل��إج��راءات االحترازية 
للتصدى لفيروس »كورونا« املستجد، وارتداء 

احلرارة  مقاييس  وتوافر  للكمامات،  العمال 
بكل مواقع العمل، مؤكدًا حرصه على صحة 
وسامة أرواح هؤالء العمال فى املقام األول.

ال��وزارى  املجمع  بتفقد  الوزير جولته  بدأ 
ال����ذى ي��ض��م وزارة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة وخ��م��س 
والصناعة  التجارة  وزارات  هى  أخ��رى  وزارات 
ال��دول��ى، والتموين  وال��ت��ع��اون  ، واالس��ت��ث��م��ار 
 ، العام  ، وقطاع األعمال  الداخلية  والتجارة 

والهجرة.
ال��ع��ام��ل��ة  ال����ق����وي  وزارة  ال�����وزي�����ر،  وت���ف���ق���د 
ب���أدواره���ا السبعة ، ب���دءا م��ن ال���دور اخل��اص 
بالوزير ومعاونيه ومستشاريه ،  والتجهيزات 
ب��س��رع��ة  ال���ت���ى مت����ت ح���ت���ى اآلن، ك���م���ا وج�����ه 
االن���ت���ه���اء م���ن جت��ه��ي��ز ذل����ك ال������دور ب��ح��ل��ول 

األسبوع املقبل .

ك��م��ا ت��ف��ق��د ال����وزي����ر اجل����راج����ات اخل��اص��ة 
ب�����ان��ت��ظ��ار ال��س��ي��ارات ، أس��ف��ل مبنى ال�����وزارة ، 
ودرجة اتساعها الستيعاب سيارات املوظفن 
، ونسبة التجهيز من حيث إجراءات السامة 

واألمان .
باملوظفن  اخلاصة  األدوار  الوزير  وتفقد 
بها  امللحقة  واملرافق   ، املختلفة  اإلدارات  فى 
امل��ي��اه ،  ، ودورات  ال���ط���وارئ  ، وس��ال��م خ����روج 

وغرف االجتماعات امللحقة فى كل دور .
ك����م����ا ت���ف���ق���د ال������وزي������ر ال�����غ�����رف امل��ك��ت��ب��ي��ة 
وال����غ����رف   ، األول  ال���������دور  ف�����ى  ل���ل���م���وظ���ف���ن 
اخل���دم���ي���ة واحل����م����ام����ات وال����ت����ى روع������ى ف��ى 
ت���ص���م���ي���م���ه���ا ت���خ���ص���ي���ص ح����م����ام����ات ل�����ذوى 
االح��ت��ي��اج��ات اخل���اص���ة ، ف��ض��ا ع���ن أنظمة 
بأحدث  تعمل  والتى  باملبنى  والغاز  الكهرباء 

تمهيدا لالنتقال إليها قريبًا
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األن��ظ��م��ة ذات احل��س��اس��ي��ة ل��أج��س��ام ، وك��ذا 
املصاعد الكهربائية التى تعود للدور األرضى 
ودخ��ول  وان��ص��راف  اليوم  انتهاء  بعد  تلقائيًا 
نظام  ت��واف��ر  م��ع   ، البصمة  بنظام  العاملن 

، وم���ك���ان مخصص  ل��ل��م��ب��ن��ى  حت��ك��م ش���ام���ل 
لتصريف النفايات تلقائيًا فى كل دور .

اإلداري��ة  العاصمة  أن مشروع  الوزير  وأك��د 
اجلديدة هو نقلة حضارية يسجلها التاريخ 

وسوف جتنى ثمارها األجيال القادمة مثلها 
فى ذلك مثل غيرها من املشروعات القومية 
أعظم  التاريخ  يسجلها  س��وف  التى  الكبرى 

القادة على مر العصور .
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تفقد وزير القوى العاملة ، محمد سعفان 
، عملية  تلقى العاملني بوزارة القوى العاملة 
ل��ل��ج��رع��ة األول������ى م����ن  ل���ق���اح ال��ت��ط��ع��ي��م ضد 
فيروس كورونا، والتى تستمر ملدة 3 أيام  مبقر 

الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأك���د وزي���ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ف��ى تصريحات 
ص��ح��ف��ي��ة أن ذل����ك ي���أت���ى ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��ك��ل��ي��ف��ات  
ال���رئ���ي���س ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ي، وال����ق����رارات 
كورونا  أزمة  العليا إلدارة  اللجنة  الصادرة عن 
ب��رئ��اس��ة ال���دك���ت���ور م��ص��ط��ف��ى م��دب��ول��ى رئ��ي��س 
وزارة  م��ع  التنسيق  ي��ت��م  ب���أن  ال�����وزراء  مجلس 
الصحة والسكان حلصول العاملني بالوزارات 
ك��ورون��ا  ل��ف��ي��روس  امل��ض��اد  التطعيم  ل��ق��اح  على 

املستجد للحد من خطر انتشاره.
وأك�����د ال���وزي���ر اه��ت��م��ام ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة 
جميع  فى  بالدولة  العاملني  جميع  بحصول 
أنحاء اجلمهورية على لقاح التطعيم؛ مصدرا 
التنسيق  يتم  ب��أن  ال���وزارة  ملسئولى  توجيهاته 
مع مديرتى القوى العاملة بالقاهرة واجليزة 
اللقاح   م��ن  األول����ى  ع��ل��ى اجل��رع��ة  ، للحصول 

مبقر الوزارة .
العاملة،  ال��ق��وى  وزارة  ب��ني  بالتعاون  وأش���اد 
وزارة ال��ص��ح��ة وال��س��ك��ان إلجن����از ه���ذا ال��ع��م��ل، 
ع��ل��ى تقدمي  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ش��ك��ر للجنة  م��وج��ه��ا 
األط��ق��م  وج��م��ي��ع   ، للعاملني  التطعيم  ل��ق��اح  
ال��ط��ب��ي��ة مل���ا ي��ب��ذل��ون��ه م���ن ج��ه��د ف���ى احل���د من 
ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد ، ف��ض��ا عن 

دورهم فى نشر الوعى بني املواطنني.
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سعفان،  محمد  العاملة  القوى  وزي��ر  عقد 
اج��ت��م��اع��ه األس���ب���وع���ي م���ع ق����ي����ادات ورؤس�����اء 
اإلدارات املركزية بديوان عام الوزارة ، فى إطار 
أسبوعيا  يعقدها  التى  الدورية  االجتماعات 
ال��وزارة  وق��ي��ادات  املركزية  اإلدارات  رؤس��اء  مع 
ملتابعة ملفات عملها ، خاصة ملف االنتقال 
للعاصمة اإلدارية اجلديدة ، ومتابعة تطبيق 
انتشار  م��ن  اإلج����راءات  االحترازية  للوقاية 
ومديريات  ب��ال��وزارة  املستجد  ك��ورون��ا  فيروس 

القوي العاملة باملحافظات .
فى مستهل االجتماع هنأ الوزير احلضور 
متمنيًا   ، اجل��دي��د  ال��ه��ج��ري  ال��ع��ام  مبناسبة 

على  والبركات  واليمن  باخلير  اهلل  يعيده  أن 
شعب مصر واألمة اإلسالمية جمعاء.

امل��رك��زي��ة  اإلدارات  رؤس������اء  ال����وزي����ر  ووج�����ه 
بضرورة رفع كفاءة املكاتب التابعة للمديريات 
مبستوى  واالرتقاء   ، اجلمهورية  مبحافظات 
ل��ل��ج��م��ه��ور تنفيذًا  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
لتوجيه القيادة السياسية بتحسني اخلدمات 
، تزامنًا  ال��وزارات  املقدمة للمواطنني فى كل 
م��ع إع���الن اجل��م��ه��وري��ة اجل��دي��دة ، والتحول 

الرقمي فى تقدمي تلك اخلدمات .
وتابع  وزير القوي العاملة خالل االجتماع 
 ، ل��ل��وزارة  االلكتروني  املوقع  وتطوير  حتديث 

واملراجعة  ال��دوري  التحديث  موجهًا بضرورة 
أم��ام  امل��وق��ع  على  املتاحة  للبيانات  املستمرة 
التي  النافذة  باعتباره   ، واملواطنني  الشركات 
ي���ت���ع���رف م����ن خ���الل���ه���ا امل����واط����ن ع���ل���ى ج��ه��ود 
الوزارة واملديريات التابعة لها فى املحافظات 
، مع تكليف كل إدارة مركزية بتحديث اجلزء 

اخلاص بها على املوقع .
الوزير بضرورة جتديد وحتديث  كما وجه 
رسالة السالمة والصحة املهنية لتكون بشكل 
يومي ويتم اإلعالن عنها عبر وسائل اإلعالم 
بأمور  والعمال  املواطنني  لتوعية   ، املختلفة 
السالمة اليومية وطرق الوقاية من األخطار 

تزامنًا مع إعالن الجمهورية الجديدة
رفع كفاءة مكاتب تقديم الخدمة للمواطنين بالمحافظات
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.
وأصدر الوزير توجيهاته  إلدارة التخطيط 
ب����ال����وزارة ب��ع��ق��د ل���ق���اءات دوري�����ة م���ع ك���ل إدارة 
الوصل  حلقة  بصفتها   ، ح��دة  على  م��رك��زي��ة 
ب���ي���ن���ه���ا وب������ني م����دي����ري����ات ال�����ق�����وى ال���ع���ام���ل���ة 
االحتياجات  لتحديد  وذل���ك   ، باملحافظات 
امل���ط���ل���وب���ة م��ن��ه��ا وإدراج������ه������ا ض���م���ن امل����وازن����ة 

اخلاصة للوزارة .
وش������دد ال�����وزي�����ر ع���ل���ى امل���ت���اب���ع���ة امل��س��ت��م��رة 
ال������وزارة اجل��دي��د  مل��ب��ن��ى  امل��ع��ن��ي��ة  م��ن اإلدارات 
ب��ال��ع��اص��م��ة اإلداري������ة وم��س��ت��وى ال��ت��ج��ه��ي��زات 
امل��ط��ل��وب��ة وم��راج��ع��ة امل��واص��ف��ات ق��ب��ل اس��ت��الم 

املبنى من كافة اجلوانب ، وتقدمي املالحظات 
مع   ، املختصة  للجهات  القائم  الوضع  ح��ول 
الدورية  الصيانة  ألعمال  وتصور  رؤي��ة  وض��ع 
، واحل��ال��ة األمنية التى سيتم  بعد االس��ت��الم 

توفيرها وتوزيعها داخل املبنى .
لرعاية  امل��رك��زي��ة  اإلدارة  ال��وزي��ر  وج���ه  ك��م��ا 
امل��ت��اب��ع��ة املستمرة  ب���ض���رورة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى 
لتطبيق اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة داخ���ل تلك 
امل��ن��ش��آت ، وداخ����ل مبنى ال�����وزارة وامل��دي��ري��ات 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ، واس���ت���ص���دار م��ن��ش��ورات دوري���ة 

للمديريات حول التوعية املستمرة بشأنها .
وت��اب��ع ال��وزي��ر عملية ح��ص��ر ال��ع��م��ال��ة غير 

املنتظمة مبواقع العمل املختلفة باملحافظات 
، وت��غ��ي��ي��ر امل��ه��ن ف��ى ب��ط��اق��ات ال��رق��م القومي 
مؤكدًا   ، املدنية  األح��وال  قطاع  مع  بالتعاون 
ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعمالة 
األح��وال  يتم تسجيلها ومراجعتها مع  التى 

املدنية أوال بأول .
إل���ي ض�����رورة  التواصل مع  ال���وزي���ر  ووج����ه 
ج���ه���از م��دي��ن��ة ال��ع��ل��م��ني ، وم���دي���ري���ة ال��ق��وى 
الطبية  القافلة  الستقبال  مبطروح  العاملة 
لالطمئنان  ط��ب��ي��ا  تخصصا   17 ت��ض��م  ال��ت��ي 
على صحة العمالة املوجودين مبواقع العمل 

املختلفة باملدينة.

وزير القوى العاملة في االجتماع األسبوعي مع  قيادات  الوزارة:
تحديث رسالة السالمة والصحة المهنية وإعالنها يوميًا



شركة أبوالعال للنسيج 
والتريكو والصباغة 

والتجهيزات

يتقدم الحاج

 شعبان أبوالعال

رئيس مجلس إدارة شركة أبوالعال 

 بأسمى آيات التهانى 

لشعب مصر العظيم

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

 مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال 

فى الرخاء والسالم

كما تتقدم بخالص التهنئة

للواء عبدالحميد الهجان

محافظ القليوبية

وشعب القليوبية العظيم

 بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة 
متمنين لمصر دوام التقدم والرخاء

ويعاهدون الله على بذل المزيد من الجهد
لمصرنا العزيزة

المصانع : مدينة العبور  المنطقة الصناعية األولي 

قطعة 1-2 بلوك 12019

ت : 46100323 - 461000325-013 ف: 46100323

تعد شركة المصرية بالست

P.V.C من الشركات الرائدة في مجال انتاج الـ 

حيث تأسست الشركة عام 2009 في مصر

ومع التقدم التكنولوجي والتوسعات في اإلنتاج تطورت 

الشركة سريعا .

وبأنواعه المختلفة P.V.C واحتلت مركزا متقدما في مجال 

اإلنتاج  .

وتقدم الشركة منتجات عالية الجودة وتخدم عمالئها بشكل 

متميز .

وتنتج الشركة منتجات عالية الجودة بمواصفات ومعايير 

دقيقة . مما يزيد ثقة عمالئنا وتطوير حجم أعمالنا 

رؤيتنا الواضحة هي مزيد من التطور والتنوع والتميز لمواجهة 

المنافسة المتزايدة وذلك من خالل العمل علي تخفيض 

األسعار مع ثبات الجودة العالية .

وتعتمد الشركة علي مجموعة من الموارد والتي تتمثل في 

التكنولوجيا .

 المتقدمة باإلضافة الي فريق عمل مدرب ومؤهل وتم اختياره

 وتدريبه وتطويره حيث تعتبر الموارد البشرية من أهم مواردنا

والتي ساعدت علي أن تحتل الشركة مركزا مرموقا 

وتستحوذ علي نسبة عالية من الحصة السوقية )محليا ودوليا(

كما تمتلك الشركة معامل تقوم علي اختبار وفحص المنتج 

النهائي .

طبقا ألحدث معايير الجودة وطبقا ألحدث التقنيات

كما تلتزم الشركة بمعايير الجودة العالمية الشاملة والتي 

تنتهج مبدأ الصيانة الوقائية لمنع حدوث المشاكل باإلضافة 

الي الرقابة المستمرة علي جودة المنتجات واختبار الخامات 

قبل تشغيلها .

كما تتميز الشركة بوجود فريق عمل مؤهل لمتابعة خدمة 

مابعد البيع والتي تنعكس إيجابيا على المنتج.

معلومات االتصال  
01002212622 - 01001385322 - 01008518551

 website : www.almasriaplast.com
 E-Mail: info@almasriaplast.com 

E-Mail : asmaa.shaker@almasriaplast.com

شركة المصرية بالست
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مدرسة
 الكونتننتال للغات

تتقدم بأسمى آيات التهانى البن مصر البار فخامة 

الرئيس

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

ومحمد سعفان وزير القوى العاملة

 واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

وإيمان السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية

  ومحمد عليان وكيل مديرية القوى العاملة بالقليوبية

وإلى شعب القليوبية العظيم

 بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

مجددين العهد لله والوطن على مواصلة الجهد 

من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل ..

 مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم

مدينة العبور - الحى السابع ص. ب 22 مدينة العبور
ت : 4610222 ف : 46103313

 محمد سعفان

عبدالفتاح السيىس
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مستشفى 

البدراوى

تتقدم بتحية تقدير إلى
 فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية 

و محمد سعفان وزير القوى العاملة 
 واللواء محمد الشريف محافظ اإلسكندرية 

وياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة 
وتهنئة إلى شعب اإلسكندرية الكريم

 بمناسبة

 عيد اإلسكندرية القومى

جميع

 التخصصات
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تمثيل 
عماىل

سبتمبر 2021

سعفان: يتابع وصول جثمان ومستحقات مصري سقط من بناية أثناء عمله باألردن

 تحويل 11.5 مليون جنيه 
مستحقات العمالة المغادرة 

ت��ق��ري��ًرا ع��ب��ر مكتب  ال��ع��ام��ل��ة،  ال��ق��وى   تلقى محمد س��ع��ف��ان، وزي���ر 
التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- األردن يف إطار  التمثيل العمالي 
متابعته على مدار الساعة يوميا مع املكاتب العمالية أحوال العمالة 

املصرية يف دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا املستجد.
العاملة:  وقال املتحدث الرسمي واملستشار اإلعالمي لوزارة القوي 
إن التقرير الذي تلقاه الوزير من امللحق العمالي طلعت السيد رئيس 
السفر  يف  الراغبة  العمالة  فيه  بعمان، ينبه  العمالي  التمثيل  مكتب 
للعمل باألردن وفقا لقرار وزير العمل األردني السابق إصداره يف فبراير 
املاضي بفتح باب االستقدام للقطاع الزراعي ، يشترط أن تكون املهنة 
املثبتة بجواز سفر العامل هى مهنة »عامل أو عامل زراعي« ، وذلك بعد 

أن تالحظ أن العمالة القادمة  للعمل بالقطاع الزراعي باألردن ال 
بشأن  ال��ق��رار  يف  عليها  املنصوص  االستقدام  ش��روط  تراعي 

املهنة . 
أن  إلى  السيد،  العمالي طلعت  امللحق  وأش��ار 
والواجب  بالقرار،  ال���واردة  واإلج���راءات  الشروط 

يف  املستقدمة  املصرية  العمالة  قبل  من  إتباعها 
بجواز  املثبتة  املهنة  تكون  أن  ه��ى:  ال��زراع��ة  قطاع 

سفر ال��ع��ام��ل ه��ى مهنة »ع��ام��ل أو ع��ام��ل زراع����ي« ، 
الزراعيني على  العمال  باستقدام  السماح  مع عدم 

م��ه��ن��ة  »راع����ي أغ��ن��ام أو ع��ام��ل م��زرع��ة خ��اص��ة«، وأال 
أكادميية  شهادات  أى  يحمل  املستقدم  العامل  يكون 

أو مهنية .
العامل  توجيه  ض���رورة  إل��ي  العمالي  امللحق  ولفت 

شهادة  على  والتصديق  العمل،  عقد  على  بالتصديق 
احلالة اجلنائية »الفيش والتشبيه« من وزارة اخلارجية 

املصرية ، مع العلم  أن مدة العقد )سنتني( .
ال  أن��ه  تضمن  ال��ق��رار  أن  العمالي  امللحق  أوض���ح  كما 

يجوز للعامل غير األردن��ي االنتقال من العمل بالقطاع 
، م��ع السماح  آخ���ر  اق��ت��ص��ادي  ق��ط��اع  ال���زراع���ي للعمل يف 
للعامل  باالنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر 
غير  للعمالة  يسمح  كما   ، ال��زراع��ي  القطاع  نفس  ضمن 
األردنية باالنتقال من القطاعات واألنشطة االقتصادية 

األخرى إلى القطاع الزراعي ضمن املهن املسموحة.

التمثيل  مكتب  أن  سعفان  محمد  ال��ع��ام��ل��ة،  ال��ق��وى  وزي���ر  أع��ل��ن 
استطاع  ب��ع��م��ان-األردن،  املصرية  بالسفارة  للوزارة  التابع  العمالي 
ب��امل��ت��اب��ع��ة ال��ل��ح��ظ��ي��ة واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة وامل��ق��اب��الت م��ع املسئولني 
حتويله  مت  مل��ا  واستكماال  ب���األردن،  االجتماعي  الضمان  مبؤسسة 
الضمان  مستحقات  م��ن  44و45و46  ال���  القائمة  حتويل  مت  سابقا، 
االج��ت��م��اع��ي لنحو 786ع��ام��ل م��ص��ري ل��دى امل��ؤس��س��ة غ����ادروا عمان 

نهائيا. 
وقال الوزير : إن املستحقات بلغت 823 ألفًا و 829 دوالرًا ،أى ما 
املكتب  وي��ق��وم   ، تقريبا  مصري  جنيه  آالف  و503  مليون   11 ي��ع��ادل 
تباًعا بالتواصل مع الشركة املتخصصة  لتحويل باقي املستحقات 
للعمالة التي تقوم باملغادرة، حتت رعاية سفير مصر باألردن شريف 

كامل.  
اإلعالمي  واملستشار  الرسمي  املتحدث  الدين  سعد  هيثم  وق��ال 
تقريرا  تلقى  ال��وزي��ر  إن  ال��ع��ام��ل��ة:  ال��ق��وى  ل����وزارة 
العمالي طلعت  امللحق  عبر  بذلك 
السيد رئيس مكتب التمثيل 
ب��األردن ، ناشد   العمالي 
ف���ي���ه امل���ل���ح���ق ال���ع���م���ال���ي 
ج��م��ي��ع 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 ل��ل��ض��م��ان 
االج�����������ت�����������م�����������اع�����������ي 
م�����راج�����ع�����ة األس������م������اء  
وزارة  م���������وق���������ع  ع�������ل�������ي 
www. العاملة ال���ق���وى 
 ،manpower.gov.eg
امل��ن��ش��ورة على صفحة  وك��ذل��ك 
»الفيس بوك« اخلاصة بالسفارة 
املصرية باألردن ، وذلك لالستعالم 
عن االسماء ، ويف حال إذا كان االسم 
موجودأً ، على  املستفيد سرعة التوجه 
إل���ى أق����رب ف���رع ل��ب��ن��ك ال��ق��اه��رة ل��ص��رف 

املستحقات فورا .
أن��ه سوف  ب���األردن  وأك��د امللحق العمالي 
ي��ق��وم ب��ال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��ج��ه��ي��ز ألرس�����ال ب��اق��ي 
تدقيقها  ف���ور  ت��ب��اع��ا  ملستحقيها  ال��دف��ع��ات 
املستحقني  امل��واط��ن��ني  ح��ق��وق  على  حفاظا 

لهذه الدفعات.

األردن :
أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، 
ال��ت��اب��ع  التمثيل العمالي  مل��ك��ت��ب  ت��ع��ل��ي��م��ات 
ل����وزارة ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة ، ب��ال��س��ف��ارة املصرية 
بعمان - األردن، بسرعة إنهاء إجراءات عودة 
بناية  م��ن  إث��ر سقوطه  ت��ويف  جثمان مصري 
ع��ن متابعة  ف��ض��ال  ب�����اإلردن،  أث��ن��اء عمله  يف 
ل��دى  امل��ت��وف��ى  أس���رة  وت��ع��وي��ض��ات  مستحقات 
وذلك  العمل،  االجتماعي وصاحب  الضمان 
ف����ى إط������ار احل����ف����اظ ع���ل���ى ح���ق���وق ال��ع��م��ال��ة 
ف��ى اخل����ارج وح��م��اي��ت��ه��ا وصيانتها  امل��ص��ري��ة 
أوال  م��ش��اك��ل��ه��ا  وح���ل  مستحقاتها  وم��ت��اب��ع��ة 

بأول.

وقال هيثم سعد الدين املتحدث الرسمي 
 ، العاملة  القوي  ل��وزارة  اإلعالمي  واملستشار 
العمالي  امللحق  من  تقريرا  تلقى  ال��وزي��ر  إن 
طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي 
بعمان - األردن، أشار فيه إلي أن وفاة العامل 
املصري محمد رجب علي خليل أثناء عمله  
عليها  يعمل  سقالة  علي  من  وقوعه  نتيجة 
وج��اري  املنيا،  وه��و من محافظة   ، بناية  من 
امل��ت��اب��ع��ة م���ع ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة ل��ش��ح��ن اجل��ث��م��ان 
ال��الزم��ة  اإلج����راءات  باتخاذ  املكتب  وسيقوم 

للحصول علي مستحقاته املالية.

االستقدام في قطاع الزراعة 
باألردن مقصور علي مهنة 

عامل أو عامل زراعي
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قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن مكتب التمثيل 
العمالي التابع للوزارة بالسفارة املصرية يف العاصمة األردنية 
ل��دى مؤسسة  م��ت��ويف  م��واط��ن  ع��م��ان حصل على مستحقات 
الضمان االجتماعي للورثة 3 آالف و 84 جنيها شهريا  تقريبا 
بإجمالي  اجلنازة  ومصروفات  املتجمد  للرصيد  باإلضافة   ،

2563 دوالرا، أي ما يعادل 40 ألفًا و91 جنيها مصريا تقريبا.
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���وي ال��ع��ام��ل��ة : إن ال���وزي���ر ك��ل��ف مكتب 
املواطن  ورث��ة  مستحقات  مبتابعة  األردن��ي  العمالي  التمثيل 
، وذلك للحصول على املستحقات لدى  املتوفى »محمد.ع.أ« 
مؤسسة الضمان االجتماعي األردني ، وذلك يف إطار احلفاظ 
على حقوق العمالة املصرية يف اخلارج وحمايتها وصيانتها 

ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أوال بأول.
وقال امللحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي 
بعمان، إنه يف إطار املتابعة اللحظية على مدار الساعة حلل 
ب��األردن وديا، وخاصة  مشكالت املواطنني املصريني العاملني 
ك��ورون��ا، حصل املكتب على  ف��ي��روس  انتشار  ت��داع��ي��ات  يف ظ��ل 

مستحقات ورثة املواطن املتوفى »محمد.ع.أ« بعد أن مت
االس���ت���ج���اب���ة ال���ف���وري���ة وإن����ه����اء ك���اف���ة اإلج���������راءات وأرش���ف���ة 

املستندات لدى مؤسسة الضمان االجتماعي باململكة .
مستحقات  حتويل  مت  اجلهد  لهذا  تتويجا  أن  إل��ي   وأشار 
ال��ورث��ة ب��ح��ص��ول األب��ن��اء واألرم���ل���ة »رض������ا.ا.ج« ، ع��ل��ى معاش 
بإجمالي  197   ، االج��ت��م��اع��ي  ال��ض��م��ان  م��ؤس��س��ة  م��ن  شهري  
دوالرًا شهريا، ما 3 آالف و 84 جنيها شهريا  تقريبا ، باإلضافة 
للرصيد املتجمد ومصروفات اجلنازة بإجمالي 2563 دوالرا، 

أي ما يعادل 40 ألفًا و91 جنيها مصريا تقريبا.

.. وتحصيل 91 ألف جنيه 
مستحقات ورثة متوفين 

.. ومعاش شهري 3 آالف 
جنيه لورثة مصري

قال وزير القوى العاملة محمد 
سعفان: إن مكتب التمثيل العمالي 
التابع للوزارة بالسفارة املصرية يف 
ال��ع��اص��م��ة األردن���ي���ة ع��م��ان حصل 
ع�����ل�����ى م����س����ت����ح����ق����ات   م����واط����ن����ني 
م��ت��وف��ني ل����دى م��ؤس��س��ة ال��ض��م��ان 
االج��ت��م��اع��ي ل��ل��ورث��ة ب��إج��م��ال��ي 3 
ي���وازي  م���ا  أي  دوالرًا   851 و  آالف 
 91 بإجمالي  للمتجمد  باإلضافة 

ألفًا و361 جنيها مصريا تقريبا.
وأوض�����������ح امل����ت����ح����دث ال���رس���م���ي 
وامل���س���ت���ش���ار اإلع�����الم�����ي ل�����ل�����وزارة، 
أن ال����وزي����ر ك��ل��ف م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل 
مب����ت����اب����ع����ة  األردن  ال������ع������م������ال������ي 
املواطنني  ورثة كل من  مستحقات 
املتوفني » أحمد . ع . ع.أ«، و«حسني 
لصرفها،  ت��ق��دم��وا  ال��ذي��ن  .أ«  .أ  .ع 
وذل��������ك يف إط��������ار احل�����ف�����اظ ع��ل��ى 
حقوق العمالة املصرية يف اخلارج 
وح��م��اي��ت��ه��ا وص��ي��ان��ت��ه��ا وم��ت��اب��ع��ة 
أوال  مشاكلهم  وح��ل  مستحقاتها 

بأول.
وأض����اف امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي أن��ه 
امل��س��ت��ح��ق��ات م���ع امللحق  مب��ت��اب��ع��ة 
ط����ل����ع����ت ال����س����ي����د رئ�����ي�����س م��ك��ت��ب 
ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي ب��ع��م��ان،أوض��ح 
إن�����ه يف إط������ار امل���ت���اب���ع���ة ال��ل��ح��ظ��ي��ة 

على م���دار ال��س��اع��ة حل��ل مشكالت 
امل����واط����ن����ني امل���ص���ري���ني ال��ع��ام��ل��ني 
ب����������األردن ودي��������ا، وخ����اص����ة يف ظ��ل 
تداعيات انتشار فيروس كورونا، قام 
املكتب باحلصول على مستحقات 
ورث������ة م���واط���ن���ني م��ت��وف��ي��ني ول��ه��م 
الضمان  مؤسسة  لدى  مستحقات 
االستجابة  مت  حيث  االجتماعي، 
املواطن  ورث��ة  اللتماسات  الفورية 
وإن��ه��اء  ع.أ«   . ع   . »أح��م��د  امل��ت��وف��ى 
املستندات  واستكمال  اإلج����راءات 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ت��ع��وي��ض ال��دف��ع��ة 
ال����واح����دة  م���ن م��ؤس��س��ة ال��ض��م��ان 
م��س��ت��ح��ق��ني   4 ل�������  االج�����ت�����م�����اع�����ي 
م��ا   ، دوالر   5375.90 ب���إج���م���ال���ي 

يعادل 84 ألف جنيه تقريبا .
ك���م���ا مت االس���ت���ج���اب���ة ال���ف���وري���ة 
املتوفى  امل��واط��ن  ورث���ة  اللتماسات 
»حسني .ع .أ .أ« ، لصرف معاشاتهم  
وإن������ه������اء إج��������������راءات واس���ت���ك���م���ال 
معاش  على  للحصول  املستندات 
ش����ه����ري  م�����ن م���ؤس���س���ة ال���ض���م���ان 
االجتماعي ، وذلك ل� 3 مستحقني 
شهريا،  دوالر  ب��إج��م��ال��ي  276.32 
جنيها   322 و  آالف   4 ي���ع���ادل  م���ا 
شهريا  تقريبا، باإلضافة للرصيد 

املتجمد بإجمالي  3039 جنيها .

توفر 30 فرصة عمل للمصريين 
راغبي نقل الكفالة  

ال��ع��م��ال��ي  ال��ت��م��ث��ي��ل  م��ك��ت��ب   أعلن 
املصرية  بالقنصلية  ل���ل���وزارة  ال��ت��اب��ع 
العربية السعودية،  باململكة  ب��ج��دة 
توفير 30  فرصة عمل عن طريق نقل 
وكهربائي  مهن سائق،  علي  الكفالة 
سيارات، ومشغل معدات ثقيلة بشركة 
ينبع  مبدينة  للسيارات  امل��ط��ورة  من��و 
باململكة بجدة برواتب يتراوح ما بني 

1800 إلى 2300 ريال ومزايا أخرى .
العاملة محمد  القوى  وزير   تلقى 
س��ع��ف��ان ت���ق���ري���را ب���ذل���ك ع��ب��ر مكتب 
ال��ت��م��ث��ي��ل ال���ع���م���ال���ي ب���ج���دة يف إط����ار 
اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة م���ن أج����ل ت��س��وي��ق 
عمل  ف��رص  وتوفير  املصرية  العمالة 
من  أو  الشركات  عنهم  استغنت  ممن 
يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى. 

 وبتوجيه من امللحق العمالي وليد 
التمثيل  م��ك��ت��ب  رئ���ي���س  ع���ب���دال���رازق 
ال���ع���م���ال���ي ب����ج����دة، ت����ف����اوض امل��ل��ح��ق 
لبيب  محمود  عبداحلليم  العمالي 
م����ع ش���رك���ة من����و امل����ط����ورة ل��ل��س��ي��ارات 

بتوفير  بجدة،  باململكة  ينبع  مبدينة 
ف��رص علي  ف��رص��ة عمل منها 10   30
ع��ل��ي منهة  ف���رص  و10   ، س��ائ��ق  مهنة 
ف����رص علي  س����ي����ارات، و10  ك��ه��رب��ائ��ي 

مهنة مشغل معدات ثقيلة.
وأوض�����������������ح امل������ل������ح������ق ال�����ع�����م�����ال�����ي 
أن مم���ي���زات  م���ح���م���ود  ع���ب���داحل���ل���ي���م 
راتب شهري للسائق  1500  الوظيفة 
ريال و300 ريال بدل طعام ، وكهربائي 
سيارات ، ومشغل معدات ثقيلة 2300 
ري����ال رات����ب + ب����دل ط���ع���ام، ومم��ي��زات 
اخ���������ري ت���ت���م���ث���ل يف س����ك����ن م���ج���ان���ي 
،ومواصالت بني مكان العمل والسكن 
، وإج������ازة س��ن��وي��ة 21 ي��وم��ا م��دف��وع��ة 
األجر ، تأمني صحي ، وتذاكر طيران 
ذهاب وعودة كل سنتني ، ومدة العقد 
س��ن��ت��ني ول��ل��ت��واص��ل وارس������ال ال��س��ي��رة 

الذاتية اجلوال :
ول���المي���ي���ل  00966560567181
m o h a m m d . l w a n @

. .  numou.com.sa

.. و 23 فرصة عمل أخري
 كما أع���ل���ن م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال���ع���م���ال���ي ب��ج��دة 
وب��ت��وج��ي��ه م��ن امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي ول��ي��د ع��ب��دال��رازق 
رئ��ي��س م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل 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 ل��ب��ي��ب مع 
لتوفير  امل��ن��ورة  باملدينة  العام  الطبي  م��ودة  مجمع 
الكفالة علي مهن  نقل  23 فرصة عمل عن طريق 
وممرضات(  جتميل  وأخصائية  جلدية،  أخصائية 
براتب  امل��ن��ورة  باملدينة  العام  الطبي  م��ودة  مبجمع 
ألفًا  إل��ي 35  ري��ال  يتراوح من  25  ألف  للطبيبات  
إلي  ري��ال   4500 م��ن  ورات���ب   ، والتجميل  للجلدية  
اخل��ب��رة  ح��س��ب  ل��ل��م��م��رض��ات  بالنسبة  5500  ري���ال 

ومزايا أخرى .
التمثيل  الوزير تقريرا بذلك عبر مكتب   تلقى 
أجل  من  املبذولة  اجلهود  إط��ار  يف  بجدة  العمالي 
ممن  عمل  ف��رص  وتوفير  املصرية  العمالة  تسويق 

استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة 
وأوضح امللحق العمالي عبداحلليم محمود، أن 
العمل 8 ساعات يوميا، وإجازة أسبوعية، واستقرار 
وإرس��������ال  السيرة  ل���ل���ت���واص���ل   ، ال���ع���م���ل  يف  وأم�������ان 
ال������������������ذات������������������ي������������������ة اجل������������������وال:  00966562126576 

info@mawada-co.com : واالمييل

جدة :
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ال��ق��وى العاملة محمد س��ع��ف��ان، ع��ن جن��اح مكتب  أع��ل��ن وزي���ر 
املصرية  ال��ع��ام��ة  بالقنصلية  ل���ل���وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ع��م��ال��ي  التمثيل 
بالرياض باململكة العربية السعودية، يف تسوية املستحقات املالية 
 263 بإجمالي  العمل  رأس  علي  وه��و  املنية  وافته  مصري  ملواطن 
ألفًا و486 رياال سعوديًا أي ما يعادل مليون و104 ألفا و584 جنيها 

مصريا .
القوي  ل��وزرة  اإلعالمي  واملستشار  الرسمي  املتحدث   ، وأوض��ح 
ب��ال��ري��اض  ال��ع��م��ال��ى  ك��ل��ف م��ك��ت��ب التمثيل  ال���وزي���ر،  ال��ع��ام��ل��ة، أن 
»محمد.ص.ص.خ«،  املتويف  املصري  املواطن  مستحقات  مبتابعة 
والذى وافته املنية وهو على رأس العمل، حيث كان  يعمل مراقب 
تشغيل برج احلفر بالرياض، وذلك يف إطار احلفاظ على حقوق 
 العمالة املصرية فى اخلارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وق���ال امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي ك���رمي أب���و ال��س��ع��ود ، ال��ق��ائ��م بعمل رئيس 
مكتب التمثيل العمالى بالرياض، يف تقريره للوزير إن املكتب قام 
بتحصيل مستحقات املواطن املصري املتويف »محمد.ص.ص.خ«، 
والذى وافته املنية وهو على رأس العمل وديا من الشركة وإرسالها 
إلى ورثته مبصر، ومت حتويل مبلغ 263 ألفًا و486 رياال سعوديًا 
،إل��ى حساب  ألفا و584 جنيها مصريا  أي ما يعادل مليون و104 
ب��ال��ري��اض وال��ت��ى ق��ام��ت بتحويلها إل��ى ورثته  ال��س��ف��ارة امل��ص��ري��ة 

مبصر.

كما جناح مكتب التمثيل العمالي يف احلصول على مستحقات 
ط��ب��ي��ب ب���ش���ري ك����ان ي��ع��م��ل ب���إح���دى مب��س��ت��ش��ف��ى ال����دم����ام امل���رك���زى 
بلغت  ح��ي��ث   ، ال��ع��م��ل  رأس  ع��ل��ي  وه����و  املنية   وواف���ت���ه  ب���ال���ري���اض، 
ألفا  ي��ع��ادل 399  م��ا  أي   ، ري��اال سعوديا  و 588  ألفا  مستحقاته 95 

و558 جنيها تقريبا.
وق����ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي وامل��س��ت��ش��ار اإلع���الم���ي ل�����وزارة ال��ق��وي 
العاملة : إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض مبتابعة 
مستحقات الطبيب املصري املتويف، وذل��ك يف إط��ار احلفاظ على 
ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة يف اخل����ارج وم��ت��اب��ع��ة مستحقاتها وح��ل  ح��ق��وق 

مشكالتها.
من جهته، أوضح امللحق العمالي كرمي أبو السعود القائم بعمل 
رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض - يف تقريره للوزير - أن 
املرحوم »ع . م. م« والذى وافته املنية وهو على رأس العمل مبستشفى 
ال���دم���ام امل���رك���زى،  ح��ي��ث ك���ان ي��ع��م��ل مب��ه��ن��ة ط��ب��ي��ب ب���ش���رى، وذل���ك 
ب��ذات املستشفى، وقد جنح املكتب  بعد إج��راء عملية قلب مفتوح 
مستحقات  علي  احلصول  من  املستشفي  إدارة  مع  التواصل  بعد 
الطبيب املتويف ، حيث بلغت إجماليها  95 ألفا و 588 رياال حولتها 
ورثة  حساب  ل��دى  إيداعها  ثم  الرجحى،  مصرف  املستشفى  لدى 
إلى ذوى  املبلغ املستحق  إرس��ال  ، ومت  املتوفني بالرياض  املصريني 

املتوفى بإيداعه يف حساب بنك ناصر االجتماعى. 

 تلقى وزي����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ت��ق��ري��ًرا ع��اج��ال 
م���ن م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي ال���ت���اب���ع ل���ل���وزارة 
باململكة  ب��ال��ري��اض  املصرية  العامة  بالقنصلية 
العربية السعودية 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 
ل��ه��م يف أي وق���ت ، خ��اص��ة ب��ع��د ان��ت��ش��ار ف��ي��روس 
بدولة  املصرية  العمالة  حقوق  حلفظ  »ك��ورون��ا«، 
العمل، والتي قد تتأثر من بعض اإلجراءات التي 

تتخذها بعض الدول يف هذا اخلصوص.
وأوضح  املتحدث الرسمي واملستشار اإلعالمي 
ال���ذي تلقاه  ال��ع��ام��ل��ة  أن التقرير  ال��ق��وى  ل����وزارة 
ب��ال��ري��اض  ال��ع��م��ال��ي  التمثيل  مكتب  م��ن  ال��وزي��ر 
ب��ت��ح��دي��د  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ص��ح��ة  ق���ي���ام وزارة  أوض�����ح 
ال���ل���ق���اح���ات امل��ع��ت��م��دة ل���ل���دخ���ول م���ن م��ن��اف��ذه��ا، 
أتباعها  املتوجب  األساسية  االشتراطات  وبعض 
مما  ل��ل��وزارة  االليكترونى  امل��وق��ع  على  للتسجيل 
أو ه��وي��ة مقيم )إق��ام��ة  ال ميلكون ه��وي��ة وط��ن��ي��ة، 

امل��م��ل��ك��ة لتسجيل  ب���زي���ارة  س���ع���ودي���ة(، وي���رغ���ب���ون 
ا حتى يتسنى لهم الدخول من  لقاحهم إلكترونّيً

منافذ اململكة.    
وك��ش��ف امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ى ك���رمي أب���و ال��س��ع��ود، 
ال��ق��ائ��م ب��ع��م��ل رئ��ي��س م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل العمالي 
ب��ال��ري��اض ع��ن ه���ذه االش��ت��راط��ات وال��ت��ي تتمثل 
يف التأكد من صحة ودقة املعلومات املدخلة  على 

املوقع اإللكترونى  اخلاص بالتسجيل وهو : 
https://muqeem.sa/#/vaccine-
ادخ����ال  أن  ح��ي��ث   ،  registration/home
الطلب،  رف��ض  إل��ى  ي���ؤدي  ق��د  خاطئة  معلومات 
وي��ش��ت��رط وج����ود ه��وي��ة وط��ن��ي��ة، أو ه��وي��ة مقيم 
املدخلة  املستندات  تكون  وأن  الطلب،  الستقبال 
.)MB 1(  وأن ال يتجاوز حجمه ،)PDF( بصيغة
الشهادة  مطابقة  من  االشتراطات  أك��دت  كما 

لالشتراطات التالية:
·أن ت��ك��ون ال��ب��ي��ان��ات ال��ش��خ��ص��ي��ة م��وض��ح��ة يف 

الشهادة .
·أن ت���ك���ون ص������ادرة ب���إح���دى ال���ل���غ���ات ال��ت��ال��ي��ة: 

ترجمة  أو  الفرنسية  أو  اإلجنليزية،  أو  العربية، 
معتمدة إلى اللغة العربية.

اسم  واض���ح على  ال��ش��ه��ادة بشكل  ·أن حت��ت��وي 
اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

·املستندات املطلوب إرفاقها هي: صورة من جواز 
السفر، باإلضافة إلى صورة من شهادة التطعيم.

التقدم بطلب جديد يف ح��ال وجود  ·ال ميكن 
طلب قائم.

·قد يستغرق تنفيذ الطلب حتى 5 أيام عمل.
اللقاحات   أن  إل����ى  ال��ص��ح��ة  وزارة  وأش�������ارت 

املعتمدة لدى اململكة هى :-
.)Pfizer-BioNTech( 1- فاييزر بيونتك

.)Moderna( 2- موديرنا
Oxford-ث 3

.)Astrazeneca
.)Janssen( 4- جانسن

واحتفظت ال��وزارة بحقها فى رفض أي طلب، 
أو ف����رض اش���ت���راط���ات إض���اف���ي���ة ح��س��ب م���ا ت���راه 

مناسًبا.

تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات 
مصري توفي بالسعودية  

..و400 ألف جنيه مستحقات 
متوفي آخر

تحديد 4 لقاحات معتمدة للدخول من منافذ المملكة

الرياض:
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تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان 
تقريًرا عاجال من مكتب التمثيل العمالي 
املصرية  العامة  بالقنصلية  للوزارة  التابع 
يف  السعودية  العربية  باململكة  ب��ال��ري��اض 
إط����ار م��ت��اب��ع��ت��ه أح�����وال ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة 
العمليات  غرفة  خ��الل  م��ن  العمل  دول  يف 
املنشأة مبكاتب التمثيل العمالي باخلارج 
الدعم  وتقدمي  استفسارات،  أي  على  للرد 
وامل���س���اع���دة ل��ه��م يف أي وق����ت، خ��اص��ة بعد 
ان��ت��ش��ار ف��ي��روس »ك���ورون���ا«، حل��ف��ظ حقوق 
قد  والتي  العمل،  بدولة  املصرية  العمالة 
تتأثر من بعض اإلج���راءات التي تتخذها 

بعض الدول يف هذا اخلصوص.
وق������ال 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 
ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ت��ل��ق��اه ال���وزي���ر م���ن مكتب 
ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي ب���ال���ري���اض ي��ش��ي��ر إل��ي 
ال��س��ع��ودي��ة  بإصدار  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ي��ام 
املختصة  اجل��ه��ة  موافقة  ب��ص��دور  تعميمًا 
اململكة  إل���ى  امل��ب��اش��ر  ال��ق��دوم  ب��رف��ع تعليق 
ال��ق��دوم للمقيمني  املعلق منها  ال��دول  من 
داخ��ل  ك��ورون��ا  ل��ق��اح  تلقوا جرعتى  ال��ذي��ن 
لهم  وال��س��م��اح  لها  مغادرتهم  قبل  اململكة 
ب��ال��ع��ودة إل���ى امل��م��ل��ك��ة ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر، وأن 
تطبق عليهم كامل اإلج��راءات االحترازية 

املعتمدة .
وأوض��������ح امل���ل���ح���ق ال���ع���م���ال���ى ك������رمي أب���و 
ال����س����ع����ود،  ال���ق���ائ���م ب��ع��م��ل رئ���ي���س م��ك��ت��ب 
ال��ق��رار  ب��ال��ري��اض:  أن  ال��ع��م��ال��ي  التمثيل 
ي���س���ري ع���ل���ى ك���اف���ة امل���واط���ن���ني امل��ص��ري��ني 
املتواجدين حاليًا بجمهورية مصر العربية 
، واحلاصلني  احلاصلني على هوية مقيم 
على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا 
جرعتى لقاح معتمد داخل اململكة العربية 
أن  اململكة على  م���غ���ادرة  ق��ب��ي��ل  ال��س��ع��ودي��ة 
تكون العودة مباشرة من مصر إلى اململكة 
ع��ل��ى خ��ط��وط ط���ي���ران م��ب��اش��رة ، ع��ل��ى أن 
ي��ل��ت��زم ال����واف����د ب�����االج�����راءات االح���ت���رازي���ة 

املعمول بها فى اململكة .
وقال امللحق العمالي : إن  مذكرة  وزارة 
اخل����ارج����ي����ة ل����م ت���ش���ي���ر إل������ى م���اه���ي���ة ه���ذه 
اإلجراءات حتى اآلن،  إال أنه من املتوقع أن 
تكون املكوث فى املنزل ملدة 7 أيام متوالية 
وع���دم اخل���روج م��ن امل��ن��زل إال للتوجه إلى 
مقار الفحص املعتمدة للتبني من سلبية 
مسحة الوافد املصري ، وبناء على سلبية 
املسحة يحق للمواطن  الذهاب إلى العمل 
ودخ���ول ك��اف��ة األم��اك��ن ال��ت��ى يتطلب فيها 

إبراز تصريح توكلنا .
ال��واف��د  أن  على  العمالي  امللحق  وش���دد 
اإلج����راءات  للتعليمات  امل��خ��ال��ف  امل��ص��ري 
املنزل  االحترازية اخلاصة مبدة املكث فى 
امل��ال��ي��ة التى  امل��واط��ن للغرامة  ت��ع��رض  ق��د 
ق��د تصل إل��ى 10000 آالف ري��ال س��ع��ودى ، 
والترحيل ،لذا يتوجب على املواطن اتباع 

كافة اإلجراءات والتعليمات .
 

 كما جن����ح م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال���ع���م���ال���ي ال���ت���اب���ع ل����ل����وزارة 
ب��ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة ال���ع���ام���ة امل���ص���ري���ة ب���ال���ري���اض ب��ال��س��ع��ودي��ة، يف 
من  مصريًا  مواطنًا   18 ل�  املالية  املستحقات  علي  احلصول 
مجال  ف��ى  العاملة  امل��ؤس��س��ات  ب��إح��دى  السابقني  العاملني 
إجمالي  بلغ  حيث   ، مبصر  ح��ال��ي��ًا  وامل��ت��واج��دي��ن  املقاوالت  
املستحقات  283 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يعادل مليون 

و180 ألفا و34 جنيها مصريا تقريبا .
وقال املتحدث الرسمي واملستشار اإلعالمي لوزارة القوي 
بالرياض  العمالي  التمثيل  مكتب  كلف  الوزير  إن  العاملة: 
السعودية،  غ���ادروا  مصريًا  مواطنًا   18 مستحقات  مبتابعة 
،  وذلك يف إطار  املقاوالت  أح��دي شركات  وكانوا يعملون يف 
ومتابعة  اخل���ارج  يف  املصرية  العمالة  حقوق  على  احل��ف��اظ 

مستحقاتها وحل مشكالتها.
وق���ال امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي ك���رمي أب���و ال��س��ع��ود، ال��ق��ائ��م بعمل 
رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، يف تقريره للوزير: 
إن املكتب  جنح بعد التواصل الودي مع رئيس مجلس إدارة 
املقاوالت  يف احلصول  العاملة فى مجال  املؤسسات  إح��دى 
ع��ل��ى م��س��ت��ح��ق��ات ال����� 18  ع���ام���ال م���ن ال��ع��ام��ل��ني ال��س��اب��ق��ني 
باملؤسسة واملتواجدين حاليًا بجمهورية مصر العربية، حيث 
بلغت إجمالي مستحقات املواطنني مبلغ 283500 ريال مبا 
يعادل مليون ومائة وثمانون ألفًا وثمامنائة وأربعة وثالثون 

جنيه مصري.
 وأش�����ار امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي ب���ال���ري���اض إل����ي أن����ه مت تسليم 
الشيكات إلى املكتب  ، وجارى التنسيق مع القسم القنصلي 
للمواطنني  الشيكات  إليصال  بالرياض  العامة  بالقنصلية 

عن طريق وزارة اخلارجية بالقاهرة.

بشرط الحصول على جرعتي التلقيح في المملكة منهم المصريون وعلى خطوط طيران مباشرة.. 
السماح للمعلقين بالعودة للسعودية بشكل مباشر

 تحصيل  1.1مليون جنيه 
مستحقات 18 عامال 
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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 العمالى التابع للوزارة 
ب��ال��س��ف��ارة امل���ص���ري���ة ب��أب��وظ��ب��ي ب���دول���ة اإلم������ارات 
العربية املتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة 
املصرية يف دول العمل من خالل غرفة العمليات 
للرد  ب��اخل��ارج  العمالى  التمثيل  مبكاتب  املنشأة 
ال��دع��م واملساعدة  وت��ق��دمي  اس��ت��ف��س��ارات،  أي  على 
الفترة احلرجة  تلك  وق��ت، خاصة يف  أي  لهم يف 
ب��ع��د ان���ت���ش���ار ف���ي���روس »ك�����ورون�����ا« حل��ف��ظ ح��ق��وق 
تتأثر  ق��د  وال��ت��ي  العمل،  ب��دول��ة  املصرية  العمالة 
من بعض اإلج��راءات التي تتخذها بعض الدول 

يف هذا اخلصوص.
الرسمي  امل��ت��ح��دث  ال��دي��ن  وأوض���ح هيثم سعد 
وامل��س��ت��ش��ار اإلع��الم��ي ل����وزارة ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة، أن 
التمثيل  مكتب  م��ن  ال��وزي��ر  تلقاه  ال���ذي  التقرير 
ال��ع��م��ال��ي ب��أب��وظ��ب��ي أش����ارت ف��ي��ه امل��ل��ح��ق العمالى 
ح��ن��ان ش��اه��ني رئ��ي��س م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي 
بأبوظبي  إلي أن وزارة املوارد البشرية والتوطني أن 
عدد تصاريح العمل التي تصدرها ملختلف الفئات 
اختيار  املنشآت مبوجبها  أن��واع، تستطيع   10 بلغ 
عاملني  توظيف  التصاريح  ه��ذه  من  يناسبها  ما 
لديها مبا يلبي احتياجاتها وفق إمكاناتها وحجم 

أنشطتها.
ال���ن���وع األول  ال��ع��م��ال��ي أن  امل��ل��ح��ق  وأوض���ح���ت 
ت��ض��م��ن »ت���ص���ري���ح ع���م���ل ل��ب��ع��ض ال����وق����ت« ي��ت��ي��ح 
للمنشآت تعيني عمال من املسجلني لدى الوزارة 
وغيرهم من املقيمني على أرض الدولة والعاملني 
عامًا،   18 سن  من  والطلبة  احلكومي  القطاع  يف 
وك���ذل���ك اإلن������اث ال���ل���وات���ي يف ال���س���ن ذات���ه���ا وع��ل��ى 
املواطنة، وفق ضوابط  وأبناء  وزوج  ذويهن،  إقامة 
وشروط معينة، وذلك لتنفيذ أعمال لدى منشآت 
أخرى غير التي تستخدمهم يف الوقت ذاته بحيث 
تقل ساعات تنفيذ هذه األعمال عن ساعات عمل 
نظرائهم العاملني لكل الوقت يف الوظيفة نفسها 
م��دة ال تزيد على سنة، مع إمكان احلصول على 

تصاريح أخرى للمدة ذاتها. 
والنوع الثاني من التصاريح »استقدام العامل 
من خ��ارج ال��دول��ة«: ميزة جلب عمال من اخل��ارج 
التصريح  م��دة  وتبلغ  والضوابط  للشروط  وفقًا 

عامني.
وي��ت��ي��ح ال���ن���وع ال��ث��ال��ث »ت��ص��ري��ح ع��م��ل مهمة« 
للمنشآت استقدام عامل من خارج الدولة إلجناز 
والنوع  امل��دة،  أو مشروع معني محدد  عمل مؤقت 
إق��ام��ة ذويهم«  مل��ن ه��م على  ال��راب��ع »تصريح عمل 
بتعيني ع��م��ال م��ن داخ����ل ال���دول���ة مم��ن ه��م على 
إقامة ذويهم من اإلناث أو الذكور من أزواج وأبناء 

املواطنات وتبلغ مدة هذا التصريح عامني. 
أما  النوع اخلامس »تصريح عمل جزئي« خيارًا 
داخل  من  عامل  واستخدام  باستقدام  للمنشآت 
الدولة أو خارجها مبوجب »عقد العمل اجلزئي« 
وي��س��ت��ط��ي��ع مب��ق��ت��ض��اه ال��ع��ام��ل س����واء امل���واط���ن أو 
غير امل��واط��ن أن يعمل يف إح��دى وظ��ائ��ف أو مهن 
من  أكثر  ل��دى  والثاني  األول  املهاريني  املستويني 
ص��اح��ب ع��م��ل يف ال��وق��ت ذات���ه ب��ع��د ح��ص��ول��ه على 
التصريح من وزارة املوارد البشرية والتوطني، ومن 
دون اشتراط موافقة صاحب العمل األصلي أو أي 
صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئيًا وذل��ك وفقًا 

لضوابط محددة، وتبلغ مدة التصريح عامني .
يتيح  انتقال«  عمل  »تصريح  ال��س��ادس  وال��ن��وع 
انتهاء  بعد  ال��دول��ة  داخ��ل  عامل  تعيني  للمنشآت 
والضوابط  ال��ش��روط  وف��ق  السابقة  عمله  عالقة 
وت��ب��ل��غ م����دة ال��ت��ص��ري��ح ع���ام���ني،وال���ن���وع ال��س��اب��ع 
»ت���ص���ري���ح ع��م��ل م����واط����ن- أب���ن���اء دول ال���ت���ع���اون« 
أبناء  أو  املواطنني  تعيني  خيار  للمنشآت  ليقدم 
دول م��ج��ل��س ال����ت����ع����اون، وت���ب���ل���غ م�����دة ال��ت��ص��ري��ح 

عامني، النوع الثامن »تصريح عمل حدث« فرصة 
لتعيني عامل من داخ��ل الدولة ممن بلغ سن 15 
ول���م ي��ت��ج��اوز 18 ع���ام���ًا وف���ق���ًا ل���ش���روط وض��واب��ط 
مدة  وتبلغ  للحدث  مناسبة  عمل  بيئة  تتضمن 

التصريح عامني. 
أو تشغيل  ت��دري��ب  »تصريح  ال��ن��وع  التاسع  أم��ا 
مواطن  طالب  وتشغيل  لتدريب  خ��ي��ارًا  الطالب« 
أو غ��ي��ر م���واط���ن يف داخ����ل ال���دول���ة مم���ن ب��ل��غ سن 
تضمن  محددة  وش��روط  لضوابط  وفقًا  عامًا   15
العاشر  والنوع  مناسبتني،  وعمل  تدريب  بيئة 

لتعيني  للمنشآت  الفرصة  مؤقت«  عمل  »تصريح 
ب��ع��م��ٍل تقتضي طبيعة  ال���دول���ة  ع��ام��ل م��ن داخ���ل 
تنفيذه م���دة ال ت��زي��د ع��ل��ى س��ت��ة أش��ه��ر يف إح��دى 
املنشآت غير التي يعمل فيها على أن يعود للعمل 

لدى صاحب العمل األصلي بعد إمتام املدة.
توسع من  التصاريح  إن  هذه   : ال���وزارة  وق��ال��ت 
فرص  الشركات  لتوظيف العمال لديها بأكثر من 
نوع من تصاريح العمل مبا يلبي احتياجاتها وفق 
العمل  دون   ويحول  أنشطتها   وحجم  إمكاناتها 

بدون تصريح ومخالفة القانون

10 أنواع تصاريح الستقطاب المنشآت ما يناسبها من عاملين اإلمارات :

وت��ل��ق��ى وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ، ت��ق��ري��ًرا من 
م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي وأوض������ح 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، أن ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي ت��ل��ق��اه ال���وزي���ر من 
م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي ب��أب��وظ��ب��ي يكشف 
والكوارث  واألزم��ات  الطوارئ  إدارة  عن أن جلنة 
أبوظبي  إم���ارة  ك��ورون��ا يف  ع��ن جائحة  الناجمة 
اع��ت��م��اد ش��ه��ادة التطعيم  أعلنت ع��ن إج����راءات 
الصادرة من خارج الدولة للزوار القادمني إلى 

إمارة أبوظبي. 
وقالت امللحق العمالى حنان شاهني، رئيس 
جلنة  إن  ب��أب��وظ��ب��ي،  ال��ع��م��ال��ي  التمثيل  مكتب 
إدارة الطوارئ واألزم��ات والكوارث الناجمة عن 
جائحة كورونا يف إمارة أبوظبي اعتمدت شهادة 
ال��ت��ط��ع��ي��م، وذل����ك مي��ك��ن ال�����زوار م��ن اس��ت��خ��دام 
مع  احلصن  تطبيق  على  األخضر  امل��رور  نظام 
ت��ن��ف��ي��ذ ق�����رار ح��ص��ري��ة دخ�����ول ب��ع��ض األم���اك���ن 
العامة يف اإلمارة على املطعمني اعتبارًا من 20 

أغسطس 2021. 
وأش������ارت ال��ل��ج��ن��ة إل���ى أن���ه ق��ب��ل ال��س��ف��ر إل��ى 
اإلم�����������ارة، ي���ج���ب ع���ل���ى ال�����زائ�����ر ال���ت���س���ج���ي���ل يف 
أو  واجلنسية  للهوية  االحتادية  الهيئة  تطبيق 
موقعها اإللكتروني، من خالل خدمة »تسجيل 
ال��وث��ائ��ق  ال��ن��م��وذج وإرف����اق  ال��ق��ادم��ني«، وتعبئة 
التي تثبت حالة التطعيم، ومن ثم تصل للزائر 
تطبيق  لتحميل  راب���ط���ًا  ت��ش��م��ل  ن��ص��ي��ة  رس��ال��ة 

احلصن.

الزائر  يحصل  أبوظبي،  إل��ى  الوصول  وعند 
على الرقم املوحد يف املطار أو من خالل تطبيق 
أو موقعها  الهيئة االحتادية للهوية واجلنسية 
تطبيق  ع��ل��ى  بالتسجيل  وي��ق��وم  اإلل��ك��ت��رون��ي، 
احلصن باستخدام الرقم املوحد، ورقم الهاتف 
املسجل لدى الهيئة، أو رقم الهاتف الشخصي 
ع��ن��د إج������راء ف��ح��ص م��س��ح��ة األن��������ف PCR يف 

الدولة.
 OTP واحدة مل��رة  م��رور  كلمة  للزائر  وتصل 
إلن����ه����اء إج�����������راءات ال���ت���س���ج���ي���ل ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق 
احل��ص��ن، ال���ذي مي��ك��ن امل��س��ت��خ��دم م��ن االط���الع 
التطعيم  وم��ع��ل��وم��ات  ال��ص��ح��ي��ة  ع��ل��ى ح��ال��ت��ه 
وال�����ف�����ح�����وص�����ات وال����س����ف����ر واس������ت������خ������دام رم����ز 

. QR االستجابة السريعة

إجراءات اعتماد شهادة التطعيم للزوار
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تلقاها مكتب التمثيل العمالي..
دعوة األطباء وعائالتهم المقيمين للحصول على اإلقامة الذهبية لـ مدة 10 سنوات

تحديث إجراءات سفرالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين

ت��ل��ق��ى وزي�����ر ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
م���ح���م���د س���ع���ف���ان، ت����ق����ري����ًرا م��ن 
مكتب التمثيل العمالى  كشفت 
ف���ي���ه امل���ل���ح���ق ال���ع���م���ال���ى ح���ن���ان 
التمثيل  م��ك��ت��ب  رئ��ي��س  ش��اه��ني 
ال����ع����م����ال����ي ب����أب����وظ����ب����ي ع������ن أن 
ح���ك���وم���ة دول������ة اإلم���������ارات  دعت 
ج���م���ي���ع األط�����ب�����اء امل���ق���ي���م���ني يف 
على  للحصول  ال��ت��ق��دم  ال��دول��ة 
متنحها  التي  الذهبية،  اإلقامة 
ل�مدة  طويلة  إق��ام��ة  وعائالتهم 
لتوجيهات  تنفيذًا  س��ن��وات،   10
ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
مبنح اإلقامة الذهبية ألصحاب الكفاءات العلمية واخلبرات املتميزة 
أف��ض��ل اخل��ب��رات  ب��االس��ت��ق��رار ويسهم باستقطاب  ي��ع��زز ش��ع��وره��م  م��ا 

واملهارات الصحية من مختلف دول العالم. 
الدفاع  خط  أبطال  جلهود  تقديرًا  تأتي  اللفتة  هذه  أن  وأوضحت 
ومشاركتهم   ،)19 )كوفيد  جائحة  مواجهة  يف  اظ��ه��روه��ا  التي  األول 
احلكومة  تبذلها  التي  اجلهود  بدعم  أسهم  ما  مواجهتها  يف  الكبيرة 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى س���الم���ة وص��ح��ة 
املجتمع.

وقالت : إن ذلك ميكن لألطباء 
احل���اص���ل���ني ع���ل���ى ت���رخ���ي���ص م��ن 
الصحية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
ب��ط��ل��ب��ات  ال����ت����ق����دم  ال������دول������ة  يف 
الذهبية  اإلق��ام��ة  احل��ص��ول على 
املوقع  عبر  املقبل،  سبتمبر  حتى 
smartservices.( اإللكتروني

)ica.gov.ae
إم��ارات  يف  لألطباء  املخصص 
ل��ألط��ب��اء يف  ال��دول��ة، فيما ميكن 
إم�����ارة دب����ي ال��ت��ق��دم ع��ب��ر امل��ن��ص��ة 
اجلهات  من  مشترك  فريق  وسيعمل   ،)smart.gdrfad.gov.ae(
اإلق��ام��ة  إلص���دار  وتقييمها  الطلبات  تلقي  على  املعنية  احلكومية 

الذهبية لألطباء املؤهلني للحصول عليها.
للهوية  االحت���ادي���ة  للهيئة  ت��اب��ع��ة  م��راك��ز   7 تخصيص  سيتم   كما 
بتقدمي طلبات  الراغبني  الدولة لألطباء  إم��ارات  كافة  واجلنسية يف 
امل��راك��ز املخصصة  زي���ارة  احل��ص��ول على اإلق��ام��ة الذهبية م��ن خ��الل 

بشكل شخصي.

ت���ق���ري���ًرا   ، ال���ع���ام���ل���ة  ال����ق����وى  ت��ل��ق��ى وزي������ر   كما 
املتحدث  ،وأوض����ح  ال��ع��م��ال��ي  التمثيل  مكتب  م��ن 
ال���رس���م���ي وامل���س���ت���ش���ار اإلع����الم����ي ل�������وزارة ال��ق��وى 
العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب 
عن أن جلنة  يكشف  بأبوظبي  العمالي  التمثيل 
إدارة ال���ط���وارئ واألزم�����ات وال���ك���وارث ال��ن��اج��م��ة يف 
إمارة أبوظبي أعلنت عن حتديث إجراءات السفر 
القادمني  وال���زوار  واملقيمني  باملواطنني  اخلاصة 
إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة، ويبدأ العمل 

بها من اليوم األحد 15 أغسطس 2021.
رئيس  ش��اه��ني،  ح��ن��ان  العمالى  امللحق  وق��ال��ت 
اللجنة  إن  ب��أب��وظ��ب��ي:  ال��ع��م��ال��ي  التمثيل  مكتب 
أشارت إلي أنه يتطلب من املطعمني القادمني من 
مسحة  فحص  إج��راء  اخلضراء  القائمة  وجهات 
األن���ف )PCR( عند ال��وص��ول وف��ح��ص إض���ايف يف 
الصحي،  للحجر  احل��اج��ة  دون  ال���س���ادس،  ال��ي��وم 
الوجهات  من  القادمني  للمطعمني  بالنسبة  أم��ا 
إج��راء  عليهم  فيتوجب   ) مصر  )منها  األخ����رى، 
ال���وص���ول  ع��ن��د   )PCR( األن�����ف م��س��ح��ة  ف��ح��ص 
واحل��ج��ر الصحي مل��دة 7 أي���ام، م��ع إج���راء فحص 

مسحة األنف )PCR( إضايف يف اليوم السادس.
بالكامل  املطعمني  على  ال��ب��روت��وك��ول  ويطبق 
من املواطنني واملقيمني يف إمارة أبوظبي، وكذلك 

الزوار املثبت حصولهم على التطعيم يف تطبيق 
احلصن.

أم���ا ب��ال��ن��س��ب��ة إلج������راءات ال��س��ف��ر اخل��اص��ة 
ب��غ��ي��ر امل��ط��ع��م��ني م���ن امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني 

وال��زوار ، يتطلب من القادمني من وجهات 
مسحة  فحص  إج���راء  اخل��ض��راء  القائمة 

األنف )PCR( عند الوصول دون احلاجة 
إجراء  إلى  باإلضافة  الصحي،  للحجر 

إض��ايف   )PCR( األن��ف فحص مسحة 
يف اليوم السادس ويف اليوم التاسع.

وي���ت���وج���ب ع���ل���ى غ���ي���ر امل��ط��ع��م��ني 
وزوار،  وم��ق��ي��م��ني  م���واط���ن���ني  م����ن 
ال��ق��ادم��ني م��ن ال��وج��ه��ات األخ��رى، 

إج��������راء ف�����ح�����ص PCR ع���ن���د ال���وص���ول 
واحلجر الصحي ملدة 10 أي��ام، مع إج��راء فحص 

آخ�����ر يف ال����ي����وم ال����ت����اس����ع، وال���ق���ائ���م���ة اخل���ض���راء 
املحدثة للسفر، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداًء 

من 31 يوليو 2021 . 
ك��م��ا اع���ت���م���دت ال��ل��ج��ن��ة آل���ي���ة دخ�����ول األم���اك���ن 
ال��ع��ام��ة امل��ق��ت��ص��رة ع��ل��ى امل��ط��ّع��م��ني م��ن مواطنني 
ومقيمني وسياح، والتي سيعمل بها بدءًا من يوم 

اجلمعة املوافق 20 أغسطس 2021.
ووف����ق����ًا ل���آل���ي���ة امل���ع���ت���م���دة، س��ي��س��م��ح ب���دخ���ول 
ال��ذي  للمطّعم  بالقرار  امل��ح��ددة  العامة  األم��اك��ن 
باللون األخضر  تظهر صفته يف تطبيق احلصن 
 )PCR( والتي تتطلب إجراء فحص مسحة األنف
من  للمستثنى  بالدخول  وسيسمح  يومًا،   30 كل 
احلصن  تطبيق  يف  صفته  تظهر  ال��ذي  التطعيم 
ب��ال��ل��ون األخ���ض���ر وال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب إج�����راء فحص 
ك��م��ا سيسمح  أي����ام،   7 ك��ل   )PCR( األن���ف مسحة 
الذين تظهر  عامًا   16 دون سن  األط��ف��ال  بدخول 
دون  باللون األخضر  صفتهم يف تطبيق احلصن 

فحص.
السماح  ع��دم  على  املعتمدة  اآلل��ي��ة  نصت  كما 
ب��دخ��ول األم���اك���ن ال��ع��ام��ة امل���ح���ددة ب��ال��ق��رار لغير 
املطّعم، ولكل من تظهر صفته يف تطبيق احلصن 
ب��ال��ل��ون ال���رم���ادي وال���ت���ي ت��ع��ك��س ان��ت��ه��اء م��دة 
ص���الح���ي���ة ف���ح���ص م���س���ح���ة األن�����ف 

.)PCR(
وت���س���ري آل��ي��ة 

ال���دخ���ول ه���ذه ع��ل��ى ال������زوار وال��س��ي��اح يف اإلم����ارة 
خارج  من  القدوم  بروتوكول  اتباع  عليهم  والذين 

الدولة.
اإلق����ام����ة  ص����اح����ب  أن  ال���ل���ج���ن���ة  أع���ل���ن���ت   كما 
املستثنى  معاملة  سيعامل  املطّعم  غير  اجلديدة 
لتلقي  ي��وم��ًا   60 مل���دة  مهلة  ومي��ن��ح  التطعيم  م��ن 

التطعيم.
وللحفاظ على تصنيف »مطّعم« على تطبيق 
احل����ص����ن، أوض����ح����ت ال���ل���ج���ن���ة أن������ه ي���ت���ع���ني ع��ل��ى 
التنشيطية  اجل���رع���ة  ع��ل��ى  احل���ص���ول  امل��ط��ّع��م��ني 
م���ن ال���ل���ق���اح ب��ع��د 6 أش���ه���ر م���ن ت��ل��ق��ي��ه��م اجل��رع��ة 
لكل  املعتمد  الطبي  ال��ب��روت��وك��ول  حسب  الثانية 
لقاح، على أن يتم إعطاء من مضى على جرعته 
أكثر من 6 أشهر مهلة ملدة 30 يوم وحتى  الثانية 
به  الترميز اخل��اص  ل��ون  20 سبتمبر قبل حت��ول 
من  ويستثنى  رم���ادي.  إل��ى  احلصن  تطبيق  على 
للقاح  السريرية  التجارب  يف  املشارك  القرار  هذا 

)كوفيد-19(.
وك����ان����ت ال��ل��ج��ن��ة ق����د أع���ل���ن���ت يف ش���ه���ر ي��ون��ي��و 
امل���اض���ي ب���أن األم���اك���ن ال��ع��ام��ة امل��ح��ظ��ور دخ��ول��ه��ا 
واملطاعم  ال��ت��س��وق،  م��راك��ز  تشمل  املطعمني  على 
واملقاهي واملحالت التجارية خارج مراكز التسوق 
وم���ت���اج���ر ب��ي��ع األغ����ذي����ة وامل���ش���روب���ات وال��ب��ض��ائ��ع 
وت��وف��ي��ر اخل���دم���ات ب��ك��اف��ة أش��ك��ال��ه��ا. ك��م��ا تشمل 
ال�����ص�����االت واألن����ش����ط����ة ال���ري���اض���ي���ة وال������ن������وادي، 
الثقافية  واملراكز  واملتاحف  الصحية  واملنتجعات 
واملراكز واملدن الترفيهية باإلضافة إلى اجلامعات 
وامل���ع���اه���د وامل���������دارس ال���ع���ام���ة واخل���اص���ة 

واحلضانات يف اإلمارة.
وأك�����دت ال��ل��ج��ن��ة أن ال��ق��رار 
ي�������أت�������ي ض������م������ن اإلج������������������راءات 
االس����ت����ب����اق����ي����ة ال����ت����ي وض��ع��ت��ه��ا 
اإلمارة الحتواء انتشار الفيروس 
ب��ن��س��خ��ه امل���ت���ح���ورة، وش������ددت على 
ب��اإلج��راءات  اجلميع  ال��ت��زام  أهمية 
يعد  إذ  اللقاح  تلقي  م��ع  االح��ت��رازي��ة 
ال��ت��ط��ع��ي��م ال��س��ب��ي��ل األم���ث���ل ل��ل��ت��ع��ايف 

املستدام.
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مرسوم  بتمديد حالة الطوارئ حتى آخر ديسمبر المقبل

سعفان يتابع  صرف معاش الشيخوخة لمصري كان يعمل بميالنو

ت��ل��ق��ي وزي�����ر ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د س��ع��ف��ان 
، ت��ق��ري��را م���ن م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي ال��ت��اب��ع 
 - امل��ص��ري��ة مب��ي��الن��و  ال��ع��ام��ة  بالقنصلية  ل���ل���وزارة 
اي��ط��ال��ي��ا، ف��ى إط����ار متابعته ع��ل��ى م����دار ال��س��اع��ة 
ي��وم��ي��ا م��ع��ه��م أح�����وال ال��ع��م��ال��ة امل��ص��ري��ة ف���ى دول 
امل��ن��ش��أة بهذه  ال��ع��م��ل، م��ن خ��الل غ��رف��ة العمليات 
امل���ك���ات���ب ال��ع��م��ال��ي��ة ل���ل���رد ع��ل��ى أي اس��ت��ف��س��ارات، 
وتقدمي الدعم واملساعدة لهم يف أي وقت، خاصة 
يف ت��ل��ك ال���ف���ت���رة احل���رج���ة ب��ع��د ان���ت���ش���ار ف��ي��روس 
بدولة  املصرية  العمالة  حقوق  حلفظ  »ك��ورون��ا«، 
ال��ع��م��ل، وال���ت���ى ق���د ت��ت��أث��ر م���ن ب��ع��ض اإلج�����راءات 
ه��ذا اخلصوص. ف��ى  ال���دول  تتخذها بعض   التي 
وأوض����ح امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي وامل��س��ت��ش��ار اإلع��الم��ي 
صدور  يتناول  التقرير  أن  العاملة،  القوى  ل��وزارة 
19(  واإلجراءات   - بشأن)كوفيد  بقانون  مرسوم 
والتدابير العاجلة للتعامل مع الطوارئ واملمارسة 

اآلمنة لألنشطة االجتماعية واالقتصادية.
وقال امللحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي 
رئيس مكتب التمثيل العمالي مبيالنو يف تقريره 
الطوارئ  حالة  متديد  املرسوم  تضمن  أن  للوزير 
الوطنية حتى 31 ديسمبر 2021 ، وتعديل املعايير 
ال��ت��ي حت���دد م��س��ت��وي��ات امل��خ��اط��ر وت��س��م��ح بتغيير 
اللون الذي يشير إلى درجة اخلطورة يف املناطق 

واملقاطعات املختلفة.
وكشف امللحق العمالي عن ان هذا املرسوم سوف 
يساهم يف توسيع نطاق استخدام شهادة )كوفيد 
األنشطة  م��ن  ال��ع��دي��د  لتشمل   اخل��ض��راء   )19  -
صاحبها  بتلقي  ال��ش��ه��ادة  ه��ذه  وتفيد  املختلفة، 
جرعة واح���دة على األق��ل م��ن لقاح ك��ورون��ا، أو أن 
نتيجة اختبار املسحة سلبية يف آخر 48 ساعة، أو 

شفائه من الفيروس خالل الستة أشهر السابقة.
وأش���ار إل��ي أن��ه ب��ذل��ك فقد أص��ب��ح حل��ام��ل هذه 
الشهادة فقط احلصول على اخلدمات أو  املشاركة 
 : ب��ه��ا، وال��ت��ي يتمثل أهمها  امل��ص��رح  يف األن��ش��ط��ة 
خ��دم��ات ت��ق��دمي ال��ط��ع��ام داخ���ل ص���االت امل��ط��اع��م، 

وال�����ع�����روض امل���ف���ت���وح���ة ل���ل���ج���م���ه���ور، وامل���س���اب���ق���ات 
واألحداث الرياضية، واألماكن الثقافية واملعارض 
واملتاحف، وحمامات ومراكز السباحة، والصاالت 
ال���ري���اض���ي���ة، وال����ري����اض����ات اجل���م���اع���ي���ة، وامل����راك����ز 
وامل��ؤمت��رات،  وامل��ه��رج��ان��ات  الصحية،  واملنتجعات 
واألماكن واملراكز االجتماعية والترفيهية، وغرف 

األلعاب والكازينوهات، واملسابقات العامة.
ليست  إليها  املشار  اخلضراء  الشهادة  أن  يذكر 
العمر من  املستبعدين بحسب  مطلوبة لألطفال 
أعمارهم  تتجاوز  لم  الذين  وهم  التطعيم،  حملة 

12 عامًا .
 ولفت امل����رس����وم إل����ي أن����ه ل���ن ي��ت��م��ك��ن األف�����راد 
ال��وص��ول  م��ن  ال��ش��ه��ادة  تلك  غير احلاصلني على 
إل�����ى اخل����دم����ات واألن���ش���ط���ة س���ال���ف���ة ال����ذك����ر، ويف 
ت��ت��راوح  غ��رام��ة  توقيع  ذل��ك سيتم  ح��ال��ة مخالفة 
ب��ني  400  و 500  يورو لكل م��ن مقدم اخل��دم��ة أو 
ثالث  املخالفة  ت��ك��ررت  وإذا  واملستخدم،  النشاط 
م����رات يف ث��الث��ة أي����ام م��ت��ف��رق��ة، ف��ق��د ي��ت��م إغ���الق 
النشاط التجاري ملدة تتراوح من يوم إلى 10 أيام.

اعتبارا من أغسطس  املرسوم فإنه  وفقا لذلك 
اجل����اري ل��ن ي��ك��ون م��ع��دل اإلص���اب���ة ب��ال��ع��دوى هو 
امل��ع��ي��ار ال��ت��وج��ي��ه��ي الخ��ت��ي��ار األل����وان)األب����ي����ض- 
وامل��دن،  للمناطق  األحمر(  البرتقالي-  األصفر- 
وإمن����ا امل��ع��ي��ار يف اخ��ت��ي��ار ذل���ك ي��ت��م��ث��ل يف م��ع��دل 
إشغال األسرة يف املجال الطبي للمرضى املصابني 
ب��ال��ف��ي��روس، وك��ذل��ك م��ع��دل إش��غ��ال أس���رة العناية 

املركزة لهؤالء املرضى.
وق�����ال امل��ل��ح��ق ال��ع��م��ال��ي مب��ي��الن��و : إن����ه ج���اري 
املصريني  توعية  نحو  ال���الزم  باتخاذ  املكتب  قيام 
امل��ت��واج��دي��ن ب��إي��ط��ال��ي��ا ب��أه��م��ي��ة ت��ل��ق��ي اجل��رع��ات 
ال��الزم��ة م��ن ل��ق��اح��ات ك��ورون��ا امل���ق���ررة، واحل��ص��ول 
املنوه عنها بعاليه، وذلك  على الشهادة اخلضراء 
لضمان ال��وص��ول إل��ى اخل��دم��ات واألن��ش��ط��ة التي 
حتت  ال��وق��وع  وجتنب    ، بقانون  امل��رس��وم  تضمنها 

طائلة القانون وحتمل الغرامات السابقة.

أصدر وزير القوى العاملة 
م���ح���م���د س���ع���ف���ان ت��ع��ل��ي��م��ات 
مل���ك���ت���ب ال���ت���م���ث���ي���ل ال���ع���م���ال���ى 
ال���ت���اب���ع ل������وزارة 
العاملة  القوى 
ب���ال���ق���ن���ص���ل���ي���ة 
امل������������ص������������ري������������ة 
مب����������ي����������الن����������و- 
ببحث  إيطاليا 
طلب   املواطن 
خ«  ا   . »س�����ي�����د 
املقيم بالقاهرة 
إذا  وم������ع������رف������ة 
ك��������ان ي��س��ت��ح��ق 
م�������ع�������اش�������ا م����ن 
ع������دم������ه، ح��ي��ث 
أن  ل���������ه  س������ب������ق 
بإيطاليا  عمل 
ألك����ث����ر م�����ن 40 
ع��ام��ًا وه��و األن 
وص���������������ل ل����س����ن 
وال  ع������ام������ًا   67
تساعده ظروفه 
على  ال��ص��ح��ي��ة 
ال��س��ف��ر إلي��ط��ال��ي��ا ل��ل��ت��ق��دمي 

على معاش الشيخوخة .
وق�����ال ه��ي��ث��م س��ع��د ال��دي��ن 
واملستشار  الرسمي  املتحدث 
اإلع������الم������ي ل������������وزارة ال����ق����وى 
العمالى  امللحق  إن   : العاملة 
ال���دك���ت���ور م��ح��م��ود ح���م���زاوي 
رئ������ي������س م����ك����ت����ب ال���ت���م���ث���ي���ل 
العمالي مبيالنو حترك على 
التأمينات  هيئة  ل��دى  ال��ف��ور 
اإليطالية للوقوف على مدى 
اس��ت��ح��ق��اق امل���واط���ن امل���ذك���ور 
ال��ت��ع��وي��ض دف��ع��ة  امل���ع���اش أو 
واح����دة ، وب��ال��ب��ح��ث ف��ى ملف 
املواطن اتضح أنه كان ملتزم 
 ، التأمينية  األقساط  بسداد 
شيخوخة  م��ع��اش  وي��س��ت��ح��ق 
بإيطاليا  يعمل  ك���ان  ح��ي��ث   ،
القانونية  ال��س��ن  بلغ  واآلن   ،
وع��ل��ي��ه  ع����ام����ًا،   67 للمعاش  
ت��ق��دمي امل��س��ت��ن��دات امل��ط��ل��وب��ة 
لشخص  تفويض  طريق  عن 

آخر .
وق����������ام م����ك����ت����ب ال���ت���م���ث���ي���ل 
توجيهات  على  بناًء  العمالى 
ال���س���ف���ي���ر إي����ه����اب أب�����و س��ري��ع 
ال����ق����ن����ص����ل ال������ع������ام مب���ي���الن���و 
املواطن  أس��رة  م��ع  بالتواصل 
ومت إبالغ املواطن باملستندات 
فورا  املعاش  لصرف  املطلوبة 
وحت���وي���ل���ه حل���س���اب���ه ال��ب��ن��ك��ى 
التأكيد عليه  ، ومت  بالقاهرة 
يف  دائ��م��ا  العمالي  امللحق  أن 

خدمتك .

 إيطاليا :
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تحصيل 160 ألف جنيه 
تمديد مهلة دفع رسوم مستحقات 4 عمال

إجازات العمل وبراءات الذمة 
حتي نهاية العام الجاري

لبنان

كما أعلن وزير القوى العاملة محمد 
التمثيل  مكتب  جن��اح  سعفان، 

ال���ع���م���ال���ي ال����ت����اب����ع ل�����ل�����وزارة 
ب���ال���ق���ن���ص���ل���ي���ة ال����ع����ام����ة 

 - مبيالنو  املصرية 
إي��ط��ال��ي��ا، يف 
احل������ص������ول 

ع�������������������ل�������������������ي 
امل��س��ت��ح��ق��ات 

امل������ال������ي������ة ل�������� 4 
مصريني  عمال 

يعملون يف مجال 
 ، والبناء  التشييد 

إجمالي  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
أالف  املستحقات  8 

م��ا  أي   ، ي�������ورو  و200 
يعادل  و160 ألف جنيه 

مصري تقريبا .
الرسمي  وقال املتحدث 

ل��وزارة  اإلعالمي  واملستشار 
ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة: إن ال��وزي��ر 

كلف مكتب التمثيل العمالي 
مستحقات  مب��ت��اب��ع��ة  مب��ي��الن��و 
4 ع��م��ال م��ص��ري��ني  يعملون يف 
مجال التشييد والبناء  ،  وذلك 
يف إط����ار احل��ف��اظ ع��ل��ى حقوق 

العمالة املصرية يف اخلارج ومتابعة 
مستحقاتها وحل مشكالتها.

ح������������������م������������������زاوي وقال عزت عمران والدكتور محمود 
امللحقني العماليني،   رئيسًا مكتب التمثيل العمالي  مبيالنو، 
امل��ك��ت��ب  جن���ح يف احل���ص���ول علي  ل���ل���وزي���ر: إن  ت��ق��ري��ره��م  يف 
مستحقات العمال األربعة وهم : »مختار.ف«، و«سمير. م .ع«،  
و«سعيد.ع« و«أن��ور.ع«  بعد تسوية اخلالف مع صاحب العمل 
الذي نشا منذ 2019 ، حيث يعملوا يف مجال التشييد والبناء 
ومت حدوث اخلالف عند تقفيل احلسابات وتسليم األعمال 
يورو  العمال حوالي 8200   قيمة مستحقات  وكانت  املنفذه ، 
أي مايعادل 160000 جنيه مصري ومت حترير ايصاالت أمانه 

متبادله من الطرفني.
ومت ت��دخ��ل امل��ك��ت��ب ال��ع��م��ال��ي م��ن��ذ ذل���ك ال��ت��اري��خ، ومت حل 
اخلالف بعد ما يقرب من 3 سنوات واستلم العمال حقوقهم 
، ف��ض��ال ع���ن حت���ري���ر م��ح��ض��ر ب���ذل���ك وق�����ام امل��ك��ت��ب ال��ع��م��ال��ي 
باسترجاع وإيصاالت األمانه املتبادلة، ومت التاكيد علي الكل 
يف  العاملة  القوي  ل��وزارة  التابع  العمالي  التمثيل  مكتب  أن 

خدمة اجلميع. 

وت��ل��ق��ى وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ت��ق��ري��رًا عبر 
م��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ع��م��ال��ي ال���ت���اب���ع ل���ل���وزارة 
ب��ال��س��ف��ارة امل��ص��ري��ة ب���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 غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات 
ب��اخل��ارج  ال��ع��م��ال��ي  التمثيل  امل��ن��ش��أة مب��ك��ات��ب 
ل��ل��رد ع��ل��ى أي اس��ت��ف��س��ارات، وت��ق��دمي ال��دع��م 
ل��ه��م يف أي وق���ت خ��اص��ة يف تلك  وامل���س���اع���دة 
»كورونا«  فيروس  انتشار  بعد  احلرجة  الفترة 
حلفظ حقوق العمالة املصرية بدولة العمل، 
وال��ت��ى ق��د ت��ت��أث��ر م��ن ب��ع��ض اإلج�����راءات التي 

تتخذها بعض الدول يف هذا اخلصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين املتحدث الرسمي 
وامل��س��ت��ش��ار اإلع��الم��ي ل����وزارة ال��ق��وي العاملة 
أن ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي ت��ل��ق��اه ال��وزي��ر ع��ب��ر امللحق 
العمالى ببيروت شرين سيد عبداجلواد رئيس 
مكتب التمثيل العمالى بشأن مت متديد دفع 
اللبنانية فيما يتعلق  الرسوم يف وزارة العمل 
بتمديد املهل القانونية  والقضائية والعقدية 

وتعليق أقساط الديون. 
وكشفت امللحق العمالي عن أن وزيرة العمل 
بتمديد  يقضي  تعميما  أص����درت  مّي���ني،  مل��ي��ا 
مهلة دفع رسوم إجازات العمل وبراءات الذمة 
التي  وت��ل��ك  ال��ص��الح��ي��ة  منتهية  تعتبر  ال��ت��ي 
ان��ت��ه��ت ص��الح��ي��ة إق��ام��ت��ه��ا ، وذل����ك ح��ت��ى 31 

ديسمبر املقبل.
ون����ص ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ي أن ي��ع��ط��ي أص��ح��اب 
العالقة الذين انتهت صالحية إجازة عملهم 
خ���الل ال���ع���ام اجل�����اري ، إج�����ازة ع��م��ل ص��احل��ة 
العمل  إج��ازة  لصالحية  املقبل  التاريخ  لغاية 
أن ال تقل صالحية  ، ش��رط  التالي  العام  من 
اإلج������ازة امل��ع��ط��اة ع���ن س��ت��ة أش��ه��ر م���ن ت��اري��خ 
امل��ع��ت��م��دة س��اب��ق��ا يف  ، تطبق األص����ول  منحها 

حال تعذر اعطاء األشهر الستة .
وتعتبر براءة الذمة التي نفذت اعتبارا من 
ديسمبر   31 ل��غ��اي��ة  ص��احل��ة   2021 ي��ن��اي��ر  أول 
امل��ق��ب��ل، ومت���دد عند ال��ل��زوم ضمن ه��ذه املهلة 
طلب  لتقدمي  صاحلة  الغاية  لهذه  وتعتبر   ،

إجازة عمل يف أي يوم خالل مهلة التمديد.

بأخلص  العمل  مجلة  أسرة  تتقدم 
الفاضل  للزميل  التهاني والتبريكات 
عيدسيدمحمدعبدالواحد  املحترم/ 
داعني  املعاش  سن  بلوغه  مبناسبة 
يوفقه  أن  وتعالى  سبحانه  املولى 
سعداء  من  ويجعله  خطاه  ويسدد 

الدنيا واآلخرة مل
لع

ع ا
تم

مج
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العاملة محمد سعفان،  القوي  وزير   شهد 
ال��ت��وق��ي��ع علي  ال������وزارة مراسم   ع���ام  ب���دي���وان 
اتفاقية تعاون بني وزارة القوي العاملة وشركة 
تعاون بني  بإقامة  االتفاقية  وتقضي  أوراك��ل، 
رؤية مصر  والبدء مببادرة لتدعيم  اجلانبني 
ف���ى ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ى، ح��ي��ث ت��ق��دم ال��ش��رك��ة 
الشابة  القدرات  تدريب  يف  الرائد  برنامجها 
 oracle workforce  « مسمى   حت����ت 

 ،»development program
وال��ذى يهدف إلى تدريب حديثي التخرج 

على أحدث تكنولوجيات احلوسبة السحابية. 
صبري  حسني  ال���وزارة،  عن  االتفاقية   وقع 
ال��ع��ام��ل��ة للمعلومات  ال��ق��وي  وزي���ر  م��س��ت��ش��ار 
»أوراك��ل« باسل  والتحول الرقمي، وعن شركة 

مبارك رئيس الشركة مبصر.
 وتنص االتفاقية علي قيام شركة »أوراك��ل« 
ب��ت��دري��ب ال��ش��ب��اب ح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج ع��ل��ى 8 

برامج تدريبية ، وهي :   
-Java Developer

 Cloud Database

-Administrator
.  Cloud Database Developer  -

 Cloud Application Developer  -
.

. Cloud Administrator -
. Data Scientist -

. Blockchain Developer -
.Business Intelligence Analyst -
 كما ت��ق��ض��ي االت��ف��اق��ي��ة ب��ت��ح��م��ل ال��ش��رك��ة 
م��س��ؤول��ي��ة ال���دع���م ال��ف��ن��ى امل��ع��م��ل��ى ل��ل��ب��رام��ج 

سعفان  يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع »أوراكل«  لتدريب 
حديثي التخرج على أحدث تكنولوجيا المعلومات
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املحددة يف التدريب.
وأكد  الوزير عقب التوقيع أهمية  التعاون 
املثمر بني »أوراك����ل«، وال���وزارة خ��ال الفترات 
اإلمكان  قدر  أننا  نحاول  إلى  القادمة، الفتا 
أن ن���ص���ل إل�����ى ن���ت���ائ���ج ن��ض��ي��ف ب���ه���ا ل��ل��ش��ب��اب 
امل����ص����ري م����ن امل�����ه�����ارات واخل�����ب�����رات م����ا ي��ل��زم 

للتوافق مع املستقبل .
وأضاف الوزير أنه من الضروري التصدي 
ألي عقبات أو مشكات تواجه هذه االتفاقية 
الطرفني  املشترك بني  الهدف  ، حتى نحقق 
وه���و ت��خ��ري��ج أك��ب��ر ع���دد مم��ك��ن م��ن امل��ت��درب��ني 
م��ع   ، ي���ت���م  تقدميها  ال���ت���ي  ال����ب����رام����ج  ع���ل���ى 
مشكاته  وحل  الشباب  مع  املستمر  التفاعل 
ال��ت��دري��ب يف أس���رع وق��ت ممكن للوصول  ف��ى 

للنتيجة املرجوة .

وأوض������ح ال����وزي����ر أن����ه مي��ك��ن يف إط�����ار ه��ذه 
للشباب  تعريفية  ن����دوات  تنظيم  االت��ف��اق��ي��ة 
ب��اجل��ام��ع��ات ، ح���ول امل��م��ي��زات ال��ت��ى يقدمها 
ذلك التدريب والنتائج التي ميكن حتقيقها 
من خاله ، كما ميكن توفير مزايا حتفيزية 
إض���اف���ي���ة ل��ل��ش��ب��اب جل��ذب��ه��م ل��ل��ت��دري��ب على 
ال��ب��رام��ج ال��ت��ى ي��وف��ره��ا ، ل��ت��دري��ب أك��ب��ر ع��دد 

ممكن من حديثي التخرج .
من جانبه وجه باسل مبارك رئيس شركة 
على  للوزير  والتقدير  الشكر   ، مصر  أوراك���ل 
دع��م��ه امل��س��ت��م��ر واه��ت��م��ام��ه��ا ال���دائ���م بتدريب 
الشباب على أحدث نظم وأساليب التدريب ، 
 ، املستقبل  التي يتطلبها  املهن  وخاصة على 
ومبا يتوافق مع رؤية مصر للتحول الرقمي، 
حتى يستطيع الشباب العمل بها يف اجلهات 

املختلفة داخل مصر أو خارجها ، خاصة وأن 
املدربة  للعمالة  يحتاج  املصري  العمل  س��وق 

على هذا التدريب الذي توفره االتفاقية .
ح��ض��ر ال��ت��وق��ي��ع م��ن ج��ان��ب ال�����وزارة أمي��ن 
للتدريب  امل��رك��زي��ة  اإلدارة  رئ��ي��س  ق��ط��ام��ش 
امل��ه��ن��ي ، وإمي����ان ع��ب��د ال��غ��ن��ي رئ��ي��س اإلدارة 
امل����رك����زي����ة ل���ل���م���ع���ل���وم���ات، وأش���������رف م������رزوق 
م�����ع�����اون ال������وزي������ر ، وإم���������ام ع��������دوي وخ���ال���د 
رض�����������وان م����س����ت����ش����اري ال�������وزي�������ر ل���ص���ن���دوق 
ع��ام  الطوارئ، ومنال عبد العزيز مدير 

اإلدارة العامة للتدريب اإلداري بالوزارة  .
ومن جانب شركة أوراكل مصر ، آية شامل، 
مسؤولة التدريب بالشركة يف شمال إفريقيا، 
وران����ي����ا م���ط���ر، م���دي���رة إق��ل��ي��م��ي��ة ب��ال��ش��رك��ة ، 

ومصطفي زيدان، مسؤول مبيعات بالشركة.
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اليابان تكرم مصري بمنحه وسام الكنز المقدس لتفانيه طوال فترة عملة بالسفارة بجنيف
يف اح��ت��ف��ال��ي��ة أق���ام���ت���ه���ا س����ف����ارة ال���ي���اب���ان 
، ق���ام السفير  ب��امل��دي��ن��ة ال��س��وي��س��ري��ة ج��ن��ي��ف 
إي���ش���ي���رو أوج������اس������اراوا رئ���ي���س ال��ب��ع��ث��ة ن��ي��اب��ة 
امل��ه��ن��دس  ال���ي���اب���ان،  بتكرمي  إم���ب���راط���ور  ع���ن 
م��ح��م��د ب��ي��ب��رس م��ن أب��ن��اء اجل��ال��ي��ة امل��ص��ري��ة 
ب��س��وي��س��را،  مبنحه وس����ام ال��ك��ن��ز امل��ق��دس ذو 
وت��ق��دي��ر  ش��ك��ر  وش����ه����ادة   الفضية،   األش���ع���ة 
وذل��ك  ودول���ةً،  اليابان  إمبراطورًا  م��ن  منحة 
نظرا لتفانيه علي مدى 37 عاما فترة عمله 
بالسفارة ، وسط فرحة وتصفيق كل احلضور.
وأشاد السفير الياباني بالدور الذي قام به 

املهندس بيبرس ط��وال  فترة  37 عاما عمله 
بالسفارة ، كان فيها قدوة ومثاال يحتذى به.

بيبرس  محمد  املهندس  وج��ه  جانبه  وم��ن 
ك��ل��م��ة ش��ك��ر إلم���ب���راط���ور ال���ي���اب���ان وس��ف��ي��ره��ا 
ال��ي��اب��ان إي��ش��ي��رو أوج����اس����اراوا رئ��ي��س البعثة 
على هذا التكرمي املشرف الذي كان له عظيم 
السيدات  الشكر لكل  ، وامتد  األث��ر يف نفسه 

واحلضور .
ح���ض���ر ح���ف���ل ال���ت���ك���رمي امل���م���ي���ز ك����ل أف�����راد 
ع��ائ��ل��ة امل��ه��ن��دس م��ح��م��د ب��ي��ب��رس وع�����دد من 
أبناء  م��ن  ولفيف  اليابانيني  الدبلوماسيني 

اجل���ال���ي���ة امل���ص���ري���ة يف ج��ن��ي��ف م��ن��ه��م رئ��ي��س 
عبد  محمود  سويسرا   يف  املصريني  جمعية 
النبي فضل، وأعضاء من اجلمعية واجلالية 
امل��ص��ري��ة ه��م : ف��ري��د م��وس��ى، وج��م��ال ح��م��اد، 
ون�����ور ن��ع��م��ة اهلل، وم��ح��م��د ش��ع��ب��ان، وأس���ام���ه 
صبري، وسيد محيى، وجمعة زيدان، ومرسي 

الشيخ.
ويف ختام احلفل قدم أبناء اجلالية املصرية 
يف جنيف إلى املهندس محمد بيبرس، وأفراد 
املناسبة  بهذه  التهاني  وأرق  خالص  عائلته 

السعيدة التي هي فخر لكل املصريني. 
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سعفان  محمد  العاملة  القوي  وزي��ر  أعلن 
 ، سيناء  بجنوب  العاملة  ال��ق��وى  مديرية  أن 
ف��رص عمل علي مهن اخل��دم��ات  وف���رت 108 
واألم������ن مب��رت��ب��ات م��ج��زي��ة ت��ص��ل إل����ي 2600 
وذل��ك   ، األخ���ري  امل��زاي��ا  جنيه بجانب بعض 
فى إطار اإلسهام للحد من مشكلة البطالة، 
الرئيس  أطلقها  التي  كرمية«  »حياة  ومبادرة 
ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ي ل��ت��وف��ي��ر ف����رص عمل 

الئقة للشباب.
وم�����ن ج���ان���ب���ه أوض������ح أش������رف ع���ل���م ال���دي���ن 
تتمثل  املطلوبة  ال��ف��رص  امل��دي��ري��ة  أن  م��دي��ر 
ف��ى ع��م��ال خ��دم��ات ف��ى ش��رك��ة كير سيرفيس 
لألمن واخلدمات )نظافة( للعمل مبستشفى 
سانت كاترين والوحدات الصحية التابعة لها 
االجتماعي  والتأمني   ، جنيه   2600 مبرتبات 
يوميا،  س��اع��ات   8 الصحي،  العمل  والتأمني 

ويوم راحة أسبوعيا.
وقال مدير املديرية : إنه مت استالم العمل 
العمل  ف��رص  شغل  طلبات  تلقي  بعد  وذل��ك 
مبقر  الشخصية  املقابالت  وإج���راء  املطلوبة 
السفر  معاناة  لرفع  العمل  ومكاتب  املديرية 

واالن���ت���ق���ال ع���ن ك���اه���ل امل��ت��ق��دم��ني ، م��ش��ي��را 
إل����ي أن����ه ج����ارى ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��ش��رك��ة على 

ف��رص عمل فى جميع مواقعها مبدن  توفير 
املحافظة.

القوي العاملة :حصر وتسجيل العمالة غير 
المنتظمة بموقع »التجلي األعظم« بمدينة سانت كاترين

القوي العاملة : توفير 108 فرص عمل بمرتبات 
2600 جنيه علي مهن الخدمات واألمن بجنوب سيناء

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن مديرية القوي العاملة 
بجنوب سيناء بدأت يف حصر العمالة غير املنتظمة مبوقع »التجلي 
األعظم«  فوق أرض السالم مبدينة سانت كاترين، يف شركتني ، حيث 
، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد  سيتم تسجيل العمالة بهما 
صحيا  ورعايتها  املنتظمة  غير  بالعمالة  باالهتمام  السيسي  الفتاح 

واجتماعيا ضمن مبادرة  »حياة كرمية«.
بجنوب  العاملة  القوي  مدير  الدين  علم  أش��رف  ق��ال  جانبه  وم��ن 
سيناء: إنه مت حصر 300 عامل  من شركتى حسن عالم وأبناء سيناء 

فى الزيارة األولى.
عمل  مكتب  م��ع  ال��ت��ع��اون  على  الشركتني  إدارة  م��ع  التنسيق  ومت 
سانت كاترين للتسجيل أوال بأول للعمالة ومن املتوقع أن يصل حجم 

العمالة خالل املرحلة األولى إلى 3000 عامل على أن يتضاعف على 
مدار تنفيذ جميع املراحل.

العمل مع  إل��ي عمل لقاءات من قلب مواقع  املديرية  وأش��ار مدير 
العمال وشرح اخلدمات التى تقدم لهم من خالل وزارة القوى العاملة 
الفتاح السيسي يف إطار مبادرة »حياة  الرئيس عبد  لتنفيذ مبادرات 

كرمية ».
امل��دي��ري��ة أن م��ش��روع تطوير م��وق��ع »التجلي األع��ظ��م«  وأك���د م��دي��ر 
ُيعد أحد أهم املشروعات التي حتتل أولوية قصوى على أجندة عمل 
احلكومة، حيث يستهدف املشروع تسويق مدينة سانت كاترين عاملًيا 
السماوية  للديانات  ُملتقى  باعتبارها  الروحانية،  للسياحة  كوجهة 

الثالث، كما أنه يعتبر قيمة مضافة روحانية لإلنسانية بأسرها.
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للمرأة  القومي  املجلس  تقدم 
ب��رئ��اس��ة ال���دك���ت���ورة م���اي���ا م��رس��ى 
وج����م����ي����ع ع����ض����وات����ه وأع����ض����ائ����ه 
بخالص التهاني إلى بعثة مصر 
طوكيو  األوملبية  األلعاب  دورة  يف 
2020، بعد حتقيقها  6 ميداليات 
خ����ال امل��ن��اف��س��ات م���ن ب��ي��ن��ه��م  3 
ميداليات حصدتها سيدات  وهو 
مشاركات  تاريخ  يف  األكبر  الرقم 

مصر األوملبية حتى اآلن.
وع��ب��رت ال��دك��ت��ورة م��اي��ا مرسى 
ع��ن ب��ال��غ س��ع��ادت��ه��ا وف��خ��ره��ا مبا 
حققته فتيات مصر املشاركات فى 
البعثة من إجنازات غير مسبوقة 
ف��ى ت��اري��خ م��ش��ارك��ة امل���رأة يف دورة 
حصلت  حيث   ، األوملبية  األلعاب 
ب��ط��ل��ة م��ص��ر ف��ري��ال ي��وس��ف على 
الكاراتيه  ال��ذه��ب��ي��ة  يف  امل��ي��دال��ي��ة 
هذه  حتصد  مصرية  سيدة  ك��أول 

مصرية  الع��ب��ة  وأول   ، امل��ي��دال��ي��ة 
حتقق ميدالية ذهبية أوملبية فى 
تاريخ أفريقيا والعرب فى رياضة 
ذهبية  م��ي��دال��ي��ة  وأول  ال��ك��ارات��ي��ه 
مل��ص��ر يف أومل���ب���ي���اد ط���وك���ي���و2020، 
ك��م��ا ح��ص��ل��ت ب��ط��ل��ة م��ص��ر جيانا 
برونزية فى  ف��اروق على ميدالية 
ال��ك��ارات��ي��ه ، وب��ط��ل��ة م��ص��ر ه��داي��ة 
ب��رون��زي��ة يف  م��اك على ميدالية 
التايكواندوا ، قائلة:« رفعتوا اسم 
م��ص��ر وش��رف��ت��وه��ا ، وان���ت���وا فخر 
بنات  أن  وأثبتوا    ، املصريني  لكل 

مصر بطات واد املسئولية » .
ك��م��ا أش������ادت ب�������األداء امل��ش��رف 
ف��ت��ي��ات مصر  أف����راد بعثة  ل��ب��اق��ى 
، ممن  أومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و 2020  يف 
ل�����م ي���ح���ال���ف���ه���ن احل������ظ حل��ص��د 
 »: ق����ائ����ل����ة   ، مل����ص����ر  م����ي����دال����ي����ات 
وأدائ��ه��ن  مبشاركتهن  استمتعنا 

امل����ش����رف ون���ف���ت���خ���ر ب���ه���ن دائ����م����ًا 
ل����ه����ن ك������ل ال���ن���ج���اح  ، ون���ت���م���ن���ى 

والتوفيق«

وسيدات  فتيات  بعثة  أن  يذكر 
م��ص��ر ف���ى أومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و2020  

وصل عددهن إلى 56 العبة .

 قومي المرأة يهنئ بعثة مصر في اولمبياد طوكيو 

أبو القمصان: ضرورة تغيير القوانين حتى تتالءم 
مع ارتفاع نسب إعالة المرأة لألسر

تقـدمه: أمل الربنس
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د.مايا مرىس

نهاد أبو القمصان

أكدت املحامية نهاد أبو القمصان ورئيسة املركز املصري حلقوق املرأة أن 
األزمات التي قد تتعرض لها النساء يف حياتهن هي التى ُتظهر قدراتهن 
يف التفكير والعمل وتطوير العمل. فكثير من النساء قد يتعرض أزواجهن 
وعائل أسرهن الوحيد إلى أزمة صحية تقعدهم عن العمل، وتصبح هي 

عائل األسرة، وعليها أن تتدبر شؤون وأمور أسرتها املالية وغير املالية.
وأشارت نهاد إلى أنه وفقا إلحصاءات اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء 
لعام 2019 فإن هناك 4 مايني و100 ألف أسرة ترأسها امرأة، أي ما ميثل 

نسبة 16.7% من إجمالي األسر املصرية.
وأك����دت أب���و ال��ق��م��ص��ان أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات م��ث��ل اجلمعيات 
األه��ل��ي��ة ت��ق��دم خ���دم���ات دع���م ف��ن��ي وم���ال���ي ل��ل��س��ي��دات ال���راغ���ب���ات يف عمل 
نسب  ارتفاع  يشهد  ال��ذي  اجلديد  الواقع  أيضا  ولكن  صغيرة،  مشروعات 
إعالة املرأة لألسرة يستلزم معه تغيير القوانني حتى تتناسب مع الواقع 

اجلديد.
فليس من املنطقي أن املرأة ال تستطيع أن تفتح حسابا بنكيا ألبنائها أو 
تقدم لهم يف املدارس وغيرها من القوانني التي ال تتناسب مع واقع ونسب 

إعالة املرأة لألسر.
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ارتفاع عدد األطفال العاملين إلى 160 مليون طفل في العالم بسبب كورونا
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طالب املشاركون 
يف الندوة العربية 

االفتراضية حول عمل 
االطفال يف الدول العربية 

يف ظل جائحة كورونا 
بتوفير برامج تعليمية 

عالية اجلودة و مالئمة 
جلميع حاالت األطفال 

املتسربني واملعرضني للعمل 
وضمان سبل حتقيق 

الفائدة القصوى، مع دمج 
التعلم الرقمي يف التعليم 

حتى ال يترك هؤالء 
األطفال مرة أخرى على 

اجلانب اخلطأ من الفجوة 
الرقمية. 

م������ع ال����ت����أك����ي����د ع����ل����ى ت���ع���زي���ز 
الشاملة  االجتماعية  احل��م��اي��ة 
األط��ف��ال  ذل���ك  يف  مب��ا  للجميع 
ال���ري���ف���ي���ة  ال���ب���ي���ئ���ات  خ����اص����ة يف 
وال��ص��راع��ات  ال��ن��زاع��ات  ومناطق 
وال�������������ك�������������وارث، مب��������ا ي�����س�����ه�����م يف 
ت��ق��ل��ي��ل وم���ن���ع ال��ف��ق��ر وال��ض��ع��ف 
واالس�������ت�������ب�������ع�������اد االج�����ت�����م�����اع�����ي 
وحتى  اجلنسني،  ب��ني  والتمييز 
ال ت��ض��ط��ر األس������ر إل�����ى ت��ش��غ��ي��ل 
حتسني  يف  للمساعدة  أطفالها 

دخل األسرة.
عمل  مكافحة  برامج  وتوفير  
االطفال جلميع األطفال بغض 
النظر عن جنسياتهم أو وضعهم 
م��ع ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ق��ض��اء على 

أسوأ أشكال عمل األطفال.
كما أوصي املشاركون بتطبيق 
وإص������������اح األط����������ر ال����ق����ان����ون����ي����ة 
وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وف����ق االل���ت���زام���ات 
املترتبة على االتفاقيات الدولية 
الوطنية  وال��ق��وان��ني  واإلقليمية 
من أجل مواجهة عمل األطفال 
خ���اص���ة أس�����وأ أش���ك���ال���ه. وال��ع��م��ل 
املتخصصني  ق�����درات  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
يف ال���ت���ع���ام���ل م����ع ق���ض���ي���ة ع��م��ل 
األط���ف���ال. وض�����رورة رف���ع ال��وع��ي 
األطفال،  لعمل  السلبية  باآلثار 
واإلج��راءات التي يجب اتخاذها 
حل����م����اي����ة األط������ف������ال م����ن����ه. م��ع 
وض����ع م��ج��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
لفقر  تتصدى  ال��ت��ي  ال��س��ي��اس��ات 
األط�������ف�������ال امل�����ت�����ع�����دد األب������ع������اد، 
وحت��دي��د األول���وّي���ات. م��ع ض��رورة 
م���راع���اة خ��ص��وص��ي��ات ك���ل ح��ال��ة 
وك���ل ب��ل��د ع��ل��ى ح���دة . وال��ت��رك��ي��ز 
على برامج وسياسات االستثمار 
تيسير  خ����ال  م���ن  األط����ف����ال  يف 
ح����ص����ول����ه����م، وب�����ص�����رف ال���ن���ظ���ر 
ع��ن وض��ع��ه��م االج��ت��م��اع��ي، على 
ح��زم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن اخل��دم��ات 
الصحية والتعليمية التي تتسم 

بجودة عالية، والتغذية الكافية، 
استحقاقات احلماية  فضا عن 

االجتماعية.
توفير  إل��ي  املشاركون  دع��ا  كما 
للعاملني  االجتماعية  احلماية 
ال���ن���ظ���ام���ي  غ����ي����ر  ال�����ق�����ط�����اع  يف 
والعاطلني  اخل���اص  وحلسابهم 
ع����ن ال���ع���م���ل، م����ع إي������اء ح��م��اي��ة 
األطفال العاملني فيه األولوية .

وق�����د اف���ت���ت���ح أع����م����ال ال���ن���دوة  
التي عقدت بالشراكة بني كل من 
ومنظمة  العربية  ال��دول  جامعة 
اخلليج  وبرنامج  العربية  العمل 
ال����ع����رب����ي ل���ل���ت���ن���م���ي���ة »أج����ف����ن����د« 
وامل����ج����ل����س ال����ع����رب����ي ل��ل��ط��ف��ول��ة 
وال����ت����ن����م����ي����ة وم���ن���ظ���م���ة ال���ع���م���ل 
الدولية  عبر تقنية »ال��زووم« كل 
من صاحب السمو امللكي األمير 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن ط���ال ب��ن عبد 
ب��رن��ام��ج اخلليج  ال��ع��زي��ز رئ��ي��س 
العربي للتنمية »اجفند« ورئيس 
امل����ج����ل����س ال�����ع�����رب�����ي ل���ل���ط���ف���ول���ة 
وال��ت��ن��م��ي��ة، وال��س��ف��ي��رة ال��دك��ت��ورة 
ه��ي��ف��اء أب���و غ��زال��ة األم����ني ال��ع��ام 
امل��س��اع��د رئ���ي���س ق���ط���اع ال��ش��ئ��ون 
االج���ت���م���اع���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة ال�����دول 
ال��ع��رب��ي��ة، وف��اي��ز امل��ط��ي��ري امل��دي��ر 
ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة، 
و ال���دك���ت���ورة رب���ا ج������رادات امل��دي��ر 
اإلق����ل����ي����م����ي ل������ل������دول ال���ع���رب���ي���ة 

مبنظمة العمل الدولية. 
وق��������د ج����������اءت ه��������ذه ال�����ن�����دوة  
ال���ع���رب���ي���ة اس���ت���ك���م���اال وم��ت��اب��ع��ة 
»عمل  دراس����ة  وت��وص��ي��ات  لنتائج 
األط����ف����ال يف ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة: 
دراسة كمية ونوعية« التي أعدها 
الشركاء عام 2019، ومت اعتمادها 
ال��ش��ؤون  وزراء  مجلس  ق��ب��ل  م��ن 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ع���رب يف دورت����ه 
التنموية  العربية  والقمة   ،)38(
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف 
ببيروت  املنعقدة  الرابعة  دورتها 

العام 2019؛ لتكون  يف يناير من 
جهود  لدعم  استرشادية  وثيقة 
ال�����دول األع���ض���اء ل��ل��ق��ض��اء على 

ظاهرة عمل األطفال، 
ومت��اش��ي��ا م���ع ت��وص��ي��ات جلنة 
مع  وات��س��اق��ا  ال��ع��رب��ي��ة،  الطفولة 
التحركات اإلقليمية الرامية إلى 
مواجهة تداعيات جائحة كورونا 
ويف إطار السنة الدولية للقضاء 
ع��ل��ى ع��م��ل األط����ف����ال، وت��واص��ا 
ال��ش��رك��اء يف تسليط  م��ع ج��ه��ود 
املتعلقة  االنتهاكات  الضوء على 
ب�����ظ�����اه�����رة ع����م����ل األط�������ف�������ال يف 
للمزيد  وب��ذال  العربية،  املنطقة 
من املساعي احلثيثة نحو حماية 
حقوق األطفال العاملني، وذلك 
استنادًا إلى االتفاقيات واملواثيق 
الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك 
لسنة   18 رقم  العربية  االتفاقية 
األح��������داث،  ع���م���ل  ب����ش����أن   1996
التنمية  أه����داف  ورد يف  م��ا  وم���ع 
امل���س���ت���دام���ة، وس��ع��ي��ا ن��ح��و ب��ل��ورة 
رؤية وخطة عربية شاملة للحد 
بظاهرة  املتعلقة  االنتهاكات  من 

عمل األطفال. 
ح����ي����ث ه�����دف�����ت ال������ن������دوة إل����ى 
ال���ت���ع���ري���ف ب���ت���أث���ي���ر  وت���داع���ي���ات 
ج����ائ����ح����ة ك�������ورون�������ا ع����ل����ى ع��م��ل 
األطفال عامليا وعربيا، والوقوف 
اتخاذها  ال��واج��ب  التدابير  على 
ح���ت���ى ال ت��ص��ب��ح األزم�������ة ذري���ع���ة 
ل���ل���دف���ع مب����زي����د م�����ن األط����ف����ال 
إل������ى س������وق ال����ع����م����ل، وم���ن���اق���ش���ة 
املكتسبات  على  احلفاظ  كيفية 
ال�����ت�����ش�����ري�����ع�����ي�����ة واإلج��������������������راءات 
احل����م����ائ����ي����ة ل����ل����ح����د م������ن ع��م��ل 
تطوير  على  والتركيز  األط��ف��ال، 
االجتماعية  احلماية  منظومة 
لتشمل الفئات األكثر احتياجا. 

وش����ارك يف أع��م��ال��ه��ا أك��ث��ر من 
100 مشارك من 17 دول��ة عربية 
املعنية  الوطنية  اآلليات  ميثلون 

ب���ال���ط���ف���ول���ة ع����رب����ي����ا، وأط��������راف 
اإلن��ت��اج م��ن ح��ك��وم��ات وأص��ح��اب 
األع���م���ال وال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة، 
إض���اف���ة إل����ى مم��ث��ل��ي امل��ن��ظ��م��ات 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال����دول����ي����ة امل��ع��ن��ي��ة، 
يف  العاملة  األهلية  واجلمعيات 
األط��ف��ال،  عمل  مكافحة  م��ج��ال 
واخلبراء ذوي العاقة، واإلعام.
وق�����د ب�������دأت ال�����ن�����دوة ب��ج��ل��س��ة 
استعراض  خالها  مت  متهيدية 
ن��ت��ائ��ج وت���وص���ي���ات دراس�����ة »ع��م��ل 
األط����ف����ال يف ال������دول ال��ع��رب��ي��ة«، 
استشرافية  رؤي��ة  تقدمي  مت  كما 
ل���ه���ذه ال�����دراس�����ة ال���ع���رب���ي���ة ع��ل��ى 
ض���وء امل��س��ت��ج��دات ال��ت��ي مت��ت يف 
وتداعياتها�  ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل 
ت���ل���ك ال����رؤي����ة ال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ى 
للعدالة  م��ت��ك��ام��ل  م��ف��ه��وم  ت��ب��ن��ي 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة م�����������واز ل���ل���ن���م���و 
حتقيق  على  ترتكز  االق��ت��ص��ادي 
وتنمية  االج��ت��م��اع��ي��ة  احل��م��اي��ة 
وب����ن����اء ال�����ق�����درات م����ع امل���واط���ن���ة 
اإلي����ج����اب����ي����ة، ح���ي���ث أث���ب���ت���ت ك��ل 
ال��ت��ق��اري��ر ال���دول���ي���ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة 
ارت��ف��اع  يف  تسببت  اجلائحة  ب��أن 
عدد األطفال العاملني إلى 160 
مليون طفل يف العالم بزيادة قد 
ت��ص��ل إل���ى 9  م��اي��ني، مم��ا أض��ر 

بصحتهم وسامتهم ومنوهم.
تضمنت الورشة ثاث جلسات 
مجموعة  خالها  حاضر  علمية 
م�����ن اخل�����ب�����راء ال�����ع�����رب ت���ن���اول���ت 
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 
كورونا،  األطفال يف ظل جائحة 
وع���م���ل األط�����ف�����ال، ال���ت���ق���دي���رات 
االجت�����اه�����ات   :2020 ال����ع����امل����ي����ة 
واس��ت��ج��اب��ات  املستقبل،  وط��ري��ق 
احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وأث���ره���ا 
ع��ل��ى احل����د م���ن ف��ق��ر االط���ف���ال، 
وارتباط ذلك بعمل األطفال يف 

ظل جائحة كورونا. 
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القومي للمرأة يبث فيديوهات توعوية حول التربية اإليجابية

محمود البدوي :
الدولة تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل

  قال محمود البدوي، اخلبير 
احلقوقي، ورئيس اجلمعية 

املصرية ملساعدة األحداث وحقوق 
اإلنسان، إن عمالة األطفال 

أمر خطير ويجب التصدي له، 
وخاصة يف ظل ما تقدمه الدولة 
املصرية من اهتمام بالغ ملواجهة 
تلك الظاهرة منذ ٢٠١٤ واتخاذ 

خطوات صارمة نحو ذلك .   
وأض��اف البدوي خال ورش��ة العمل التي 
ل��ل��س��ام والتنمية  ع��ق��دت��ه��ا م��ؤس��س��ة م��اع��ت 
وح���ق���وق االن����س����ان ب���ع���ن���وان »ال���ق���ض���اء على 
ع��م��ل األط��ف��ال يف م��ص��ر ب��ح��ل��ول 2025«، أن 
تلك  هناك تشريعات وقوانني نحو مواجهة 
ال��ظ��اه��رة وأص��ب��ح��ت ح��ال��ي��ا ت��ت��ح��ول ل��واق��ع 
م��ل��م��وس مل��واج��ه��ة ع��م��ال��ة األط���ف���ال، منوها 
إلى أن هناك بعض األمور التي أحدثت تلك 

األزمة منها ظروف اجتماعية واقتصادية .
وأش����ار إل���ى أن ه��ن��اك ق��وان��ني وت��ش��ري��ع��ات 
بعض  هناك  أن  وخ��اص��ة  لها  التطرق  يجب 
امل��ن��اط��ق ف��ى ال��ق��رى واألري������اف، ت��واج��ه تلك 

اخل��اط��ئ،  الثقايف  امل���وروث  نتيجة  ال��ق��وان��ني 
ي���أت���ي م����ن دور  وف����ك����رة أن ع���م���ل األط�����ف�����ال 
م���س���اه���م���ة ال���ط���ف���ل ل�����ألس�����رة، م���ض���ي���ف���ا أن 
ال��ع��ائ��ات ل��م ت��ع ك��ي��ف ي��ؤث��ر ع��م��ل األط��ف��ال 
مشددًا  ون��ش��أت��ه،  الطفل  وح��ي��اة  ثقافة  على 

وتكاتف  الظواهر  لتلك  التصدي  يجب  أن��ه 
م���ؤس���س���ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي م���ع م��ؤس��س��ات 
نحو  ايجابية  خطوات  اتخذت  التي  الدولة 
م��واج��ه��ة ال��ظ��اه��رة وال��ت��ح��رك م��ع��ا للقضاء 

على عمالة األطفال .
ول��ف��ت اخل��ب��ي��ر احل��ق��وق��ي إل���ى أن ال��دول��ة 
املصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق 
ال��ط��ف��ل م���ن خ���ال ال��ت��ش��ري��ع��ات وال��ق��وان��ني 
التى مت وضعها فى هذا الصدد، ومن خال 
وامل��واث��ي��ق  االت��ف��اق��ي��ات  ك��اف��ة  تصديقها على 
عن  فضا  احل��ق��وق،  لهذه  املؤسسة  الدولية 
أن ال��دس��ت��ور امل��ص��رى ن��ص على ح��ق الطفل 
والتغذية  واألس���ري���ة  الصحية  ال��رع��اي��ة  ف��ى 
األساسية، باإلضافة إلى مأوى آمن، وتربية 
التعليم، وح��ظ��ر تشغيل  ف��ى  دي��ن��ي��ة، واحل���ق 
ال���ط���ف���ل ق���ب���ل جت�������اوزه س����ن إمت������ام ال��ت��ع��ل��ي��م 
األس�����اس�����ى، وف�����ى األع�����م�����ال ال����ت����ى ت��ع��رض��ه 

للخطر.
والتنمية  للسام  م��اع��ت  مؤسسة  وك��ان��ت 
وح������ق������وق االن�������س�������ان ق������د ن����ظ����م����ت م����ائ����دة 
الوطنية  اجل��ه��ود  ح��ول  قبل  مستديرة  من 
ملكافحة عمل األطفال ما بني الواقع املحلى 

و التطلعات الدولية . 

ب������������دأ امل������ج������ل������س ال�����ق�����وم�����ى 
ل���ل���م���رأة ف���ى ب���ث م��ب��اش��ر ألول���ى 
ال��ف��ي��دي��وه��ات ال���ت���وع���وي���ة ح��ول 
على  وذل��ك   ، اإليجابية  التربية 
م��ن��ص��ت��ه ال��رس��م��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع 
، ب����ال����ش����راك����ة م��ع  ف����ي����س ب�������وك 
 UNICEF م���ص���ر   - ي��ون��ي��س��ف 
األس����رة  خ���ب���راء  ش��ب��ك��ة   Egypt
 The Family Expertsو

. Network
الفيديوهات   حيث تستهدف 
ال����ت����وع����وي����ة ت����ق����دمي م���ع���ل���وم���ات 
م���ت���خ���ص���ص���ة ح���������ول أس����ال����ي����ب 
التربية احلديثة من أجل تنشئة 
أس���وي���اء نفسيًا  أج��ي��ال ج��دي��دة 
ون���اج���ح���ني اج��ت��م��اع��ي��ا وع��ل��م��ي��ًا 
وعمليًا ، وذل��ك م��ن خ��ال خلق 
ح��ال��ة م��ن ال��ت��ف��اع��ل امل��ب��اش��ر مع 
م���س���ت���خ���دم���ى م�����وق�����ع ال���ف���ي���س 

ب����وك واإلج����اب����ة ع��ل��ى أس��ئ��ل��ت��ه��م 
واستفساراتهم حول املوضوعات 

املطروحة .
وف��������ى أول���������ى ال����ف����ي����دي����وه����ات 

حتدثت أمينة دياب املتخصصة 
يف ع��ل��م ن��ف��س ال��ط��ف��ل وامل��راه��ق 
، وم����درب����ة ال��ت��رب��ي��ة اإلي��ج��اب��ي��ة 
أص��دق��اء  ك��ت��ب  وم��ؤل��ف��ة سلسلة 
املشاعر.. فى الفيديو األول عن 
أبرز الفوارق بني أساليب التربية 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وأس���ال���ي���ب ال��ت��رب��ي��ة 
احلديثة واملزيج املناسب لتربية 
األج���ي���ال اجل���دي���دة ، وق���د الق��ى 
الفيديو األول تفاعا كبيرا من 

رواد موقع الفيس بوك .
تشارك  الفيديوهات  أن  يذكر 
ف�����ى ت���ق���دمي���ه���ا م���ج���م���وع���ة م��ن 
اخل����ب����ي����رات ف����ى ه������ذا امل����ج����ال ، 
مل��ن��اق��ش��ة م��وض��وع��ات م���ن بينها 
لانترنت  ال��رش��ي��د  االس��ت��خ��دام 
، ون����ص����ائ����ح ألس���������رة س����ع����ي����دة ، 
ومسئوليات ربة املنزل ، وأساليب 

إدارة الضغط.

محمود البدوى

أمينة دياب
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اس���ت���م���رار  ال���ع���ام���ل���ة  ال����ق����وى  وزارة  أع���ل���ن���ت 
اخ����ت����ب����ارات امل����درب����ني ح���ت���ي اس���ت���ي���ف���اء ال���ع���دد 
امل���ط���ل���وب، ل��ل��ت��دري��ب امل��ج��ان��ي ع��ل��ي 5 ب��رام��ج 
م��ت��خ��ص��ص��ة م����ن خ���ري���ج���ي ك���ل���ي���ة ال��ه��ن��دس��ة 
قسمي )اتصاالت، وحاسبات( ، وخريجي كلية 
إدارة  قسم  وخريجي   ، واملعلومات  احلاسبات 
و  و2019،   ،2018( ل��ل��دف��ع��ات  وذل����ك  األع���م���ال 
2020(، متهيدا إلعدادهم كمدربني والبدء يف 
شركة  مع  أوناين بالتعاون  املجاني  التدريب 

»هوواي للتكنولوجيا مصر«.
سعفان  محمد  العاملة  ال��ق��وي  وزي���ر  وق���ال 
يف  ي��رغ��ب  مل��ن  أون���اي���ن  مستمر  إن التقدمي   :
موقع  خ��ال  من  االختبارات  بتلك  االلتحاق 

الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي:

http://trmom.manpower.gov.
eg

 وأشار  وزير القوي العاملة إلى أن التعاون 
القائم بني الوزارة وشركة »هوواي للتكنولوجيا 
م��ص��ر« ي��ع��د ت��ع��اون��ا م��ث��م��را يف إط����ار ال��ت��ح��ول 
الرقمي الذي تشهده الدولة املصرية، مضيفا 
أن التدريب مينح شهادة دولية معتمدة، وذلك 

على خمس برامج متخصصة وهي :
Artificial Intelligence

BIG Data
Cloud computing

Routing And Switching
Security Training

وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد عقد العديد 

م���ن ال���ب���روت���وك���والت وم����ذك����رات ال��ت��ف��اه��م مع 
العاملية املتخصصة يف مجال  بعض الشركات 
ما  ت��دري��ب  الس��ت��ه��داف  املعلومات  تكنولوجيا 
يقرب من 40 ألف خريج ،مشيرًا إلى أن شركة 
الرائد  برنامجها  م��ن خ��ال   « ه���واوي مصر   «
يف تدريب القدرات الشابة حتت مسمى »بنك 
امل���واه���ب يف م��ج��ال االت���ص���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

املعلومات
وت��س��ع��ى   ،ITB »ICT Talent Bank« 
املوهوبني  املهندسني  توفير  بني  الفجوة  لسد 
والطلب السريع ملتطلبات وظائف تكنولوجيا 
قادرة  بشرية  بطاقات  الدفع  بهدف  املعلومات 
على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل 

املصري والعاملي.

القوى العاملة :  استمرار اختبارات المدربين للتدريب المجاني 
على 5 برامج متخصصة وشهادة دولية من »هواوي«



مجموعة عامر للزجاج
جولد جالس 
عامر جالس 
أرت جالس

يتقدم 
الحاج  مصطفى سيد عامر

رئيس مجلس إالدارة  
 بخالص التهنئة 

البن مصر البار
فخامة  الرئيس 

عبد الفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

 واللواء عبدالحميد الهجان 

محافظ القليوبية
وإيمان السيد 

وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية

  ومحمد عليان 

وكيل مديرية القوى العاملة 
وشعب القليوبية العظيم

 بمناسبة 

 العيد القومى للمحافظة 
متمنين لمصر دوام التقدم والرخاء

ويعاهدون الله على بذل المزيد من الجهد
لمصرنا العزيزة

مدينة العبور - المنطقة الصناعية االولى )أ(

ت : 6100055 - ف : 6100484

artglass-ag@yahoo.com

المجموعة المصرية 
للصناعات الدوائية

يتقدم مجلس إدارة الشركة 
والعاملون بها 

 بأسمى آيات التهانى 
البن مصر البار 

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية
ومحمد سعفان 
وزير القوى العاملة

واللواء  عبدالحميد الهجان

 محافظ القليوبية
و شعب القليوبية العظيم

 بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة 
مجددين العهد لله والوطن 

على مواصلة الجهد 
من أجل مصر القوية الحرة .. 

مصر المستقبل ..
 مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه 

من آمال فى الرخاء والسالم

المصانع : ميدان الثورة ) سوزان سابقا (
شارع الشباب - مدينة العبور

ت : 03 إلى 43130321 ف : 43130324
web site:www.egyptiangroup.net
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شركة سويلم للمواسير
 والفخار الحجرى

يتقدم مجلس إدارة
شركة سويلم للمواسير

 والفخار الحجرى والطوب النارى 
 والشركة من كبرى الشركات المتخصصة 

فى تصنيع المواسير المستخدمة فى 
شبكات انحدار الصرف الصحى

بأسمى آيات التهانى 
إلى شعب مصر العظيم

 مجددين العهد لله والوطن على مواصلة الجهد 
من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل ..
 مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال 

فى الرخاء والسالم

وتهنئ  اللواء عبدالحميد الهجان

 محافظ القليوبية
 يطيب لنا أن نبعث إليكم وإلى أبناء المحافظة أخلص 

التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة 
ونرجو لكم وألبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد

لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية

المركز الرئيسى :
 6 ش السعد - ميدان الخلفاوى شبرا
فاكس : 24310793 - 22045522 - 02

المصانع :
شارع ترعة اإلسماعيلية أمام بلدة سرياقوس - 

الخانكة قليوب 
ت: 44679403- 44679405 - 44679409 - 02

ف : 44679412 - 02

مع تحيات 
رئيس مجلس اإلدارة الحاج 

حسين سويلم
نائب رئيس مجلس اإلدارة الحاج 

محمد سويلم

مجموعة شركات مصر 
لمواد التعبئة 

مع تحيات رئيس مجلس اإلدارة مهندس 

محمدعاطف المولد

MISRPACKشركة مصر لمواد التعبئة

MODERNPACK

* المتخصصة فى إنتاج أفراخ وروالت الـ بى ُى -سى بطريقة الكالندر 
المستخدمة فى مجاالت تعبئة األدوية والمواد الغذائية واألدوات المكتبية 

والطباعة والديكور

* متخصصة فى إنتاج أفالم الـ P.V.C الطرى الستخدامات العزل والتبطين
الشركة الحديثة لمواد التعبئة

تتقدم بأسمى آيات التهانى 
إلى شعب مصر العظيم

 مجددين العهد لله والوطن
 على مواصلة الجهد 

من أجل مصر القوية الحرة .. 
مصر المستقبل ..

 مصر األقدر على تحقيق
 ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم

وكما تتقدم بخالص التهنئة

للواء عبدالحميد الهجان

  محافظ القليوبية
و شعب القليوبية العظيم

 بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة 
متمنين لمصر دوام التقدم والرخاء

ويعاهدون الله على بذل المزيد من الجهد
لمصرنا العزيزة

اإلدارة والمبيعات 23 أ شارع إسماعيل محمد - الزمالك- 

القاهرة 27351409 ف : 27370364

المصانع : الجبل األصفر - طريق المزرعة - الخانكة 

ت : 4466117- 4466127 ف : 44566001

بلقس مسطرد- قليوبية ت : 4214104 ف : 42158981
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وزير القوي العاملة :
تعيين  32 ألف  شاب .. منهم  375 شابًا  من ذوي الهمم والعزيمة خالل شهر
استخراج 25 ألفًا و 106 شهادات قياس مستوى المهارة  و 24 ألفًا و 

528  رخصة مزاولة  المهنة  
التفتيش على 17446 منشأة وتحرير 3521 محضرًا  للسالمة والعمل 

للمنشآت المخالفة لقانون العمل
صرف 86 مليون جنيه منح للرعاية االجتماعية والصحية  لـ 111851 عامال 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 7.3% من قوة العمل.
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان  أن مديريات القوى 
بتعيني 32 ألفًا  قامت   ، محافظة   27 مستوى  على  العاملة 
قامت  كما   ، القدرات  ذوى  شابًا  من   375 منهم   ، شابًا   39 و 
باستخراج 25 ألفًا و 106 شهادات قياس مستوى مهارة ، و 24 
ألفًا و 528  رخصة مزاولة  مهنة من مكاتب التشغيل التابعة 

لتلك املديريات .
فى   ، باملحافظات  العمالي  التفتيش  مكاتب  جنحت  كما 
 ،  ) حمالت   – دوري   ( منشأة   686 و  ألفًا   12 على  التفتيش 
املخالفة  للمنشآت  محضرًا   1683 حترير  عن  ذلك  وأسفر 

ألحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
قامت  فقد   ، املهنية  والصحة  السالمة  ف��ى  مجال  أم��ا 
وأسفر   ، منشأة   760 و  آالف   4 على     بالتفتيش  املديريات 
السالمة  الشتراطات  محضرًا   1838 حترير  عن  التفتيش 

والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل .
ببحث  امل��دي��ري��ات  قامت   ، العمل  ع��الق��ات  مجال  وف��ى 
النحو  على  بحثها  نتيجة  وج��اءت   ، عمالية  2957  شكوى 
التالي:  356  شكوى  متت تسويتها وديًا  ،و 682 شكوى متت 
إحالتها للمحكمة العمالية ، و 500  شكوى مت حفظها ، وتبقى 

1357 شكوى ما زالت حتت البحث والدراسة .
 ، وصحيًا  اجتماعيًا  املنتظمة  غير  العمالة  رعاية  عن  أما 
املختلفة  باملحافظات  العاملة  القوى  مديريات  قامت  فقد 
بصرف منح للرعاية االجتماعية لتلك الفئة بلغت 86 مليونا 
للرعاية  منح  بصرف  قامت  كما   ، جنيهًا   467 و  ألفًا   775 و 
ل�   ، جنيهًا    768 و  ألفًا   276 بإجمالى  الفئة  لتلك  الصحية 
111851 عامالً من املسجلني بقواعد البيانات اخلاصة بتلك 
الفئة باإلدارات املعنية مبحافظات اجلمهورية وذلك لتوفير 

حياة كرمية لهم .
وفيما يلي التفاصيل:
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مبحافظة  العاملة  ال��ق��وي  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت 
مختلف  م��ن   ، ش��اب��ا    82 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 
عدد  املسجلني  بلغ  فيما   ، للمديرية  التابعة 

بها 121  شابًا.
شهادة   374 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 
ن��اص��ف وك��ي��ل ال����وزارة م��دي��ر امل��دي��ري��ة  ، أوض��ح 
ف��ي��ه أن امل��دي��ري��ة خ���ال ش��ه��ر ي��ول��ي��و امل��اض��ي، 

املهنية   والصحة  السامة  قامت يف مجال 
ومت   ، منشأة   316 على  بالتفتيش 

منهم   173 ل����  إن��������ذارات  حت���ري���ر 
وم��ن��ح��ه��م  االستيفاء   ل���ع���دم 

إع����������ادة  مت  ك�����م�����ا   ، م����ه����ل����ة 
منشأة   161 على  التفتيش 
محضر   29 بتحرير  انتهت 

سامة وصحة مهنية .
أن������ه يف م���ج���ال  وأوض���������ح 

تفتيش العمل قامت املديرية 
م��ن��ش��أة   514 ع��ل��ى  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش 

تفتيش دوري وحمات ، أسفر  عن 
45 محضرًا للمنشآت املخالفة .

كفر الشيخ :

تعيين 82 شابًا .. والتفتيش 
من على 316 منشأة  باالنتهاء  البحر األحمر  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت  

املنتظمة  غير  للعمالة  امل��ب��ارك  األضحى  وعيد  الفطر  عيد  منحة  ص��رف 
املسجلة باملديرية  بواقع مليون و 109 آالف جنيه ل� 1109 عمال  .

كما قامت املديرية بقياس مستوى املهارة ل� 525 عاما، ورخصة مزاولة 
املهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتعيني 831 شابًا، منهم 18 
من ذوى القدرات اخلاصة من مختلف املؤهات مبنشآت القطاع اخلاص 
واالستثماري، من خال شهادات القيد املرتدة »كعب العمل« من املسجلني 
 ، شابا   984 بها  املسجلني  عدد  وبلغ  للمديرية،  التابعة  التشغيل  مبكاتب 

فضاً عن توفير 699  فرصة عمل .
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير املديرية، أشار 
امل��دي��ري��ة بحفظ ترخيص عمل  ق��ام��ت  امل��اض��ي  أن��ه خ��ال يوليو  إل��ي  فيه 
نطاق  يف  يعملون  آخ��ري��ن  أج��ان��ب   4 ل���  ترخيص عمل  وجت��دي��د   ، ألجنبي 
امل��ح��اف��ظ��ة ، ك��م��ا مت االن��ت��ه��اء م��ن ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��س��اب��ع��ة ع��ل��ى مهنة 

التفصيل واحلياكة بوحدة التدريب املتنقلة ل� 20 متدربة  .
زي��ارات تفتيشية  من  املديرية قامت بعمل  أن  إل��ي  الراضى  وأش��ار عبد 
خال مفتشى العمل على  429  منشأة ملراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 
لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن حترير 46 محضرًا، وعمل ندوتي توعية 

للعاملني .
ال��س��ام��ة وال��ص��ح��ة املهنية   أما ف��ى م��ج��ال 

، وأسفر عن  فتم التفتيش على 74 منشأة 
حترير 8 محاضر سامة وصحة مهنية 

، وعمل 3 ندوات توعية يف نفس املجال 
ي��ع��م��ل  م���ن���ش���أة   56 م��ت��اب��ع��ة  ك���م���ا مت   ،
تطبيقها  ل��ض��م��ان   ، ع��ام��اً   7093 ب��ه��ا 
لإلجراءات االحترازية ملواجهة انتشار 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19(.

وأضاف أن املديرية تلقت 108 شكاوى 
ودي��ًا  ، ومت تسوية 38 منها  ع��اق��ات عمل 

العمل  ق��ب��ل مفتشي  م��ن  ال��ع��م��ل  م��واق��ع  يف 
اتخاذ إجراء  ، ومت  التابعة للمديرية  باملكاتب 
قانوني جتاه 21  شكوى  ، وتبقى 49  شكوى ما 

زالت حتت البحث والدراسة .

صرف 1.1 مليون جنيه منح رعاية البحر األحمر :
اجتماعية للعمالة غير المنتظمة 

سعيدعبدالراضىعالء ناصف

مبحافظة  العاملة  ال��ق��وي  مديرية  قامت 
ال��ق��ط��اع  مب��ن��ش��آت  امل��ن��ي��ا  بتعيني 526 شابًا 
اخل�����اص واالس���ت���ث���م���اري ، وذل�����ك م���ن خ��ال 
ملكاتب  العمل«  امل��رت��دة  »كعب  القيد  ش��ه��ادات 
بني  من  وذل��ك   ، للمديرية  التابعة  التشغيل 
راغبى العمل املسجلني بهذه املكاتب وعددهم 

2520 شابًا ، وتوفير 336 فرصة عمل .
ك��م��ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة يف م���ج���ال ال��ت��دري��ب 
ت��دري��ب��ي��ة مب��راك��ز  ب��ت��ق��دمي 9  دورات   ، امل��ه��ن��ي 
ووح��دة   ، للمديرية  التابعة  املهنى  ال��ت��دري��ب 
املحافظة  بقرى  امل��وج��ودة  املتنقلة  ال��ت��دري��ب 
، ك��م��ا ق��ام��ت ب��اس��ت��خ��راج 823 ش���ه���ادة ق��ي��اس 

مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة احلرفة .
وق�����ال ول���ي���د اإلم������ام  م���دي���ر امل���دي���ري���ة - يف 
ت���ق���ري���ره ال���ش���ه���ري ل����ل����وزي����ر- إن�����ه يف م��ج��ال 
ال��س��ام��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 
على  بالتفتيش  امل��اض��ى  ي��ول��ي��و  ش��ه��ر  خ���ال 
حمات   9 ب���  القيام  ع��ن  فضا  منشأة  ،   380
محضرًا   163 حترير  عنها  وأسفر  تفتيشية، 

إداري  غلق  حالة  و14  مهنية  وصحة  سامة 
و12  ندوة توعية ) إع��رف - إحمي نفسك ( ، 
فضاً عن بحث 44 شكوى من خال املكاتب 

التابعة للمديرية .
املنتظمة  غير  العمالة  رع��اي��ة  مجال  وف��ى 

املديرية  ق��ام��ت   ، وص��ح��ي��ًا  اجتماعيًا 
جديد  م��ول��ود  منحة   22 بصرف 

، و4  أل��ف جنيه  بإجمالي 44 
أل��ف جنيه   12 ب���  زواج  منح 

، و 3 منح وف��اة أق���ارب من 
ال��درج��ة األول����ي مببلغ 6 
ب��اإلض��اف��ة   ، ج��ن��ي��ه  آالف 
إل��������ى ت�����ق�����دمي ال����رع����اي����ة 

 - ع�����������اج  ال�����ص�����ح�����ي�����ة  ) 
ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة صغرى 

ل��� 16 ع��ام��ا م��ن املسجلني   )
و18  أل��ف��ًا   28 بإجمالي  ب����اإلدارة 

ج���ن���ي���ه���ا ، ف����ض����اً ع�����ن االن���ت���ه���اء 
م���ن ص���رف م��ن��ح��ت��ي ع��ي��د الفطر 

و 954  بإجمالى 4 مايني  املبارك  واألضحى 
ألف جنيه ل� 5063 عاماً مسجاً.

وأوض�������ح م���دي���ر امل���دي���ري���ة أن�����ه ف����ى م��ج��ال 
ال��ت��ف��ت��ي��ش ال���ع���م���ال���ي، ف��ق��د ق���ام���ت امل��دي��ري��ة 
بالتفتيش على 1106 منشآت دورى وحمات 
تلقت  ، كما  ع���ام���اً   2533 ب��ه��ا  ي��ع��م��ل 
، ومت  املديرية 34 شكوى عمالية 
إحالة 22 شكوى منها للقضاء 
، و 12 شكوى أخرى ما زالت 

حتت البحث.
أما عن متابعة تطبيق 
اإلج����������راءات االح���ت���رازي���ة 
ل�����ل�����وق�����اي�����ة م�������ن ان����ت����ش����ار 
املستجد  ك���ورون���ا  ف���ي���روس 
، ف��ق��د ق���ام���ت امل���دي���ري���ة من 
خ��������ال م����ك����ات����ب ال����س����ام����ة  
وال���ص���ح���ة امل���ه���ن���ي���ة وال��ت��ف��ت��ي��ش 
 150 بالتفتيش ومتابعة  العمالي 

منشأة .

صرف 5.6  مليون منحا  للعمالة غير المنتظمة   المنيا :

وليد اإلمام
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ق������ام������ت م������دي������ري������ة ال�������ق�������وي ال�����ع�����ام�����ل�����ة مب���ح���اف���ظ���ة 
امل��ؤه��ات  م��خ��ت��ل��ف  مرسى مطروح بتعيني 87 شابًا من 
من  شابان  منهم  واالستثماري،  اخل��اص  القطاع  مبنشآت 
امل��رت��دة  القيد  ، من خ��ال ش��ه��ادات  وال��ع��زمي��ة  الهمم  ذوي 
التابعة  التشغيل  مب��ك��ات��ب  امل��س��ج��ل��ني  م��ن  ال��ع��م��ل«  »ك��ع��ب 

للمديرية والذين وصل عددهم 219  طالب عمل .
وأوض����ح ع��اط��ف دروي����ش م��دي��ر امل��دي��ري��ة - ف��ى ت��ق��ري��ره 
للوزير عن إجنازات شهر يوليو املاضي- أن املديرية قامت 
يف مجال رعاية العمالة غير املنتظمة صحيًا واجتماعيًا ، 
باالنتهاء من صرف منحتي عيد الفطر ، وعيد األضحى 
 ، باملديرية  املسجلني  م��ن  ع��ام��اً  و 44  ل��� 10 آالف  امل��ب��ارك 

بإجمالي 9 مايني و 932 ألف جنيه .
املديرية  ق��ام��ت  املهنية  وال��ص��ح��ة  مجال السامة  وف��ى 
ب� 22 حملة تفتيشية  ، والقيام  بالتفتيش على 98 منشأة 
اإلج����راءات  تطبيق  م��ن  للتأكد  وذل���ك   ، شكوتني  وب��ح��ث   ،
االح���ت���رازي���ة مل��واج��ه��ة ت��ف��ش��ي ف���ي���روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د ، 
وحترير 16 محضر سامة وصحة مهنية ، فضاً عن عقد 

ندوتي توعية . 
وأش��������ار م����دي����ر امل����دي����ري����ة إل�����ى أن 

 127 قامت باستخراج  املديرية 
شهادة قياس مستوى املهارة 

ورخ��ص��ة م��زاول��ة احلرفة 
م����ن م���ك���ات���ب ال��ت��ش��غ��ي��ل 
ال���ت���اب���ع���ة ل���ل���م���دي���ري���ة ، 
ال��ت��ف��ت��ي��ش  م���ج���ال  ويف 
ال��������ع��������م��������ال��������ى ق������ام������ت 

 262 ع���ل���ى  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش 
منشأة ، وأسفر عن حترير  

27 محضرًا ملنشآت مخالفة 
، وبحث 10 شكاوى عمالية .

صرف 9.9 مليون جنيه للعمالة 
غير المنتظمة وتعيين 87 شابًا 

ال��ع��ام��ل��ة مب��ح��اف��ظ��ة ش��م��ال سيناء  ال��ق��وي   قامت م��دي��ري��ة 
بتعيني 26 شابًا من مختلف املؤهات مبنشآت القطاع اخلاص 
العمل«  »كعب  املرتدة  القيد  شهادات  خال  من  واالستثماري، 
املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 

102 شابًا مسجا من راغبى العمل.
بذلك  تقريرا  سعفان،  محمد  العاملة   ال��ق��وي  وزي���ر  تلقي 
من  م��ح��م��د س��ال��م ع��ب��د املالك  م��دي��ر امل��دي��ري��ة ع��ن إجن����ازات 
املديرية عن شهر يوليو املاضي، أشار فيه إلي أن املديرية قامت 
باستخراج 11 شهادة قياس مستوى املهارة، و12  رخصة مزاولة 

احلرفة من خال املكاتب التابعة لها يف املحافظة .
بالتفتيش  املديرية  قامت  العمالي،  التفتيش  مجال  وف��ى 
، أما عن  ب� 3 حمات تفتيش شامل  على 128 منشأة، والقيام 
منشأة   على  بالتفتيش  قامت  فقد  املهنية  والصحة  السامة 

يعمل بها 110 عمال.
وأوض����ح م��دي��ر امل��دي��ري��ة أن���ه يف م��ج��ال رع��اي��ة ال��ع��م��ال��ة غير 
املنتظمة املسجلة باملديرية صحيًا وإجتماعيًا ، قامت املديرية 

ف��ض��اً بصرف منحة زواج لعامل مببلغ 3 آالف جنيه ، 
عن صرف رعاية صحية لعامل مببلغ 5 

آالف جنيه .
ك���م���ا ق����ام����ت امل����دي����ري����ة مب��ت��اب��ع��ة 

والتعقيم  االح��ت��رازي��ة  اإلج����راءات 
لنحو  العمالة  وموقف  والتطهير 
احل���ال���ة  وم���ت���اب���ع���ة   ، م���ن���ش���آت   5
ال��ص��ح��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني داخ�����ل تلك 

امل��ن��ش��آت ل��ل��ت��أك��د م���ن ع���دم إص��اب��ة 
ف��رد من خ��ال مكاتب السامة  أي 

مكاتب  ع��ن  فضا  املهنية،  وال��ص��ح��ة 
التفتيش العمالي.

شمال سيناء :

تعيين 26 شابًا .. والتفتيش 
على 128 منشأة 

محمد سالم

ال��وادي  مبحافظة  العاملة  ال��ق��وي  مديرية  قامت 
اجلديد  بتعيني  13  شابا  ، مبنشآت القطاع اخلاص 
واالستثماري ، من خال شهادات القيد املرتدة » كعب 
العمل« ، مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضا 
 15 وتوفير  العمل،  راغ��ب��ى  160  من  تسجيل   ع��ن 

فرصة عمل .
ك��م��ا ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��اس��ت��خ��راج 15 ش��ه��ادة 
قياس مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة املهنة 
أم��ا يف مجال ع��اق��ات العمل، فقد تلقت 5   ،
شكاوى عمالية ،  متت تسوية 2 شكوى منها  ، 
وإح��ال��ة ش��ك��وى للقضاء ، وش��ك��وت��ان  م��ازال��ت 

حتت البحث والدراسة.
وف����ى م���ج���ال رع���اي���ة ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة 
ب��ص��رف منح  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  اج��ت��م��اع��ي��ًا وصحيًا  
ل��ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة ب��ل��غ��ت 71 أل���ف ج��ن��ي��ه ل���� 25 ع���ام���اً من 

املسجلني باإلدارة.
يف   - املديرية   م��دي��ر  طليب   ح��س��ني  أح��م��د  وق����ال 

تقريره للوزير عن  ما مت إجنازه خال  يوليو  املاضي- 
إن املديرية قامت يف مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش 
، وأسفر عن حترير  ، دوري وحمات  على 229 منشأة 
م��ح��ض��ر مل���ن���ش���أة م���خ���ال���ف���ة ، وف�����ى م���ج���ال ال��س��ام��ة 
 ، منشأة   45 على  بالتفتيش  قامت  املهنية   والصحة 
وإعادة التفتيش على 57 منشأة ، أسفر عن حترير 10 
محاضر، والقيام بحملة تفتيشية ، وعمل 7 قياسات 

ميدانية ، وبحث شكوى .
وأوضح مدير املديرية، أنه يف مجال التدريب املهني 
الفتيات  من  متدربات   10 ل�  تدريبية  دورة  تنفيذ  مت   ،
ع��ل��ى م��ه��ن��ة ال��ت��ف��ص��ي��ل واحل���ي���اك���ة ب���وح���دة ال��ت��دري��ب 

املتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك .
تطبيق  للتأكد  املنشآت  على  التفتيش  مجال   ويف 
كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس 
 180 متابعة   مت��ت   ،  )19  - )ك��وف��ي��د  املستجد  ك��ورون��ا 
خال  من  العمالية  الكثافة  ذات  املنشآت  من  منشأة 

مكاتب السامة والصحة املهنية التفتيش العمالي.

تعيين 13 شابًا .. والتفتيش على 229 منشأة  الوادي  الجديد :

أحمد حسني طليب

عاطف درويش

مطروح:
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ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  م��دي��ري��ة   قامت 
421  شابًا  بتعيني  س��ي��ن��اء  ب��ج��ن��وب 
ال���ع���ل���ي���ا  امل�������ؤه�������ات  ، م������ن ح����م����ل����ة 
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 1027 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 
املاضي  يوليو  شهر  امل��دي��ري��ة  خال 
منح  بصرف  املديرية  قامت  حيث   ،
ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة امل��س��ج��ل��ة 
وصحيًا  اجتماعيا  لرعايتهم  لديها 
، منها 20 ألف جنيه ل� 10 عمال منح 
مببلغ  زواج  منح  و4   ، جديد  م��ول��ود 
أل��ف جنيه  ، و 5 منح وف��اة أحد   12
 ، جنيه  آالف   10 بإجمالى  األق����ارب 

جدد  عمال   110 تسجيل  عن  فضاً 
على املنظومة .

م���ج���ال  وق������ام������ت  امل�����دي�����ري�����ة يف 
ت��راخ��ي��ص ع��م��ل األج���ان���ب ب��إص��دار 
وجتديد 8 ترخيص عمل أجانب من 
جنسيات مختلفة يعملون يف 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 
التفتيش على 189 منشأة من خال 
والليلي  النهاري  ال��دوري  التفتيش 
توعية  ن���دوت���ي  وع��م��ل   ، واحلمات  
عمالية  ش��ك��وى   63 تلقى  مت  ،  كما 
وت��س��وي��ة 11 ش��ك��وى م��ن��ه��ا ، وات��خ��اذ 
اإلج��راءات القانونية ل�  35  شكوى ، 

و 17  شكوي ما زالت حتت البحث .
والصحة  السامة  مجال  فى  أما 
بالتفتيش  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  املهنية، 
التفتيش  وإع����ادة   ، م��ن��ش��أة  ع��ل��ى 28 

تعيين 421 شابًا .. جنوب سيناء:

ال��ع��ام��ل��ة مبحافظة  ال��ق��وي  م��دي��ري��ة  قامت  
املؤهات  حملة  من  شابًا   482 بتعيني  األقصر 
اثنان  منهم   ، مؤهل  وب��دون  واملتوسطة  العليا 
م���ن ذوى ال��ه��م��م وال���ع���زمي���ة مب��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع 
اخلاص واالستثمارى من خال شهادات القيد 
امل���رت���دة »ك��ع��ب ال��ع��م��ل« م��ن امل��س��ج��ل��ني مبكاتب 
التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم  
اإلح��ت��ي��اج��ات  ذوى  م��ن   9 منهم  ش��ب��اب،    1406
اخلاصة ، كما مت استخراج  251  شهادة قياس 
احلرفة  مزاولة  رخصة   176 و   ، املهارة  مستوى 

منهم  رخصة  لذوى القدرات .
وأوضح الوزير أن املديرية قامت بصرف منح 
اجتماعيًا  لرعايتهم  املنتظمة  غير  للعمالة 
وص��ح��ي��ًا م��ن��ه��ا 11  م��ن��ح��ة م��وال��ي��د ب���� 22 أل��ف 
، ومنحة زواج واح��دة مببلغ 3000 جنيه  جنيه 
، ف��ض��اً ع��ن ع��م��ل رع��اي��ة ص��ح��ي��ة ل��� 94 عاما 
وعاملة ما بني كشوفات وحتاليل طبية وصرف 
فضاً  جنيها ،  و281  أل��ف��ًا   55 بإجمالي  أدوي���ة 
املنظومة  على  ج��دي��دًا  عاما   45 تسجيل  ع��ن 

واستخراج كارنيهات لهم  .
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير املديرية 
عبده هاشم عن إجنازات املديرية عن شهر يوليو 
التفتيش  مجال  ف��ى  أن��ه  إل��ى  مشيرًا  املاضي،   
العمالي ورعاية القوى العاملة قامت املديرية 
بالتفتيش على 201 منشأة دورى وحمات ، و8 
منشآت على عمل األطفال ،  وأسفر عن حترير 
16 محضرًا ، كما مت عقد ندوة عمالية بإحدى 

املنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل .
أما يف مجال السامة والصحة املهنية قامت 
وإع��ادة   ، منشأة   227 على  بالتفتيش  املديرية 
ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 410 م��ن��ش��آت أخ�����رى،  وأس��ف��ر 
التفتيش عن حترير 91 محضرًا ، وإعطاء مهلة 
املخالفات  أخ��ري إلزال��ة  ل� 356 منشأة  قانونية 

والتي مت إنذارها بها ، وعمل 3 ندوات توعية .
ك���م���ا ت��ل��ق��ت امل����دي����ري����ة 32 ش���ك���وى ع��م��ال��ي��ة 
، مت إح����ال����ة 4 ش����ك����اوى م��ن��ه��ا إل�����ى ال���ق���ض���اء ، 
مازالت  أخ��رى  ،  و24 شكوى  4 شكاوي  وحفظ 
حت���ت ال��ب��ح��ث وال�����دراس�����ة، ف��ض��ا ع���ن م��ت��اب��ع��ة 
والتطهير  والتعقيم  االح��ت��رازي��ة  اإلج�����راءات 
ن���ح���و 193  ال���ع���م���ال���ة  وم�����وق�����ف 
وم���ت���اب���ع���ة   ، م����ن����ش����أة 
احل����ال����ة ال��ص��ح��ي��ة 
داخ��ل  للعاملني 
ت���ل���ك امل��ن��ش��آت 
ل����ل����ت����أك����د م��ن 
ع������دم إص���اب���ة 
م��ن  ف�������رد  أي 
مكاتب  خ��ال 
ال����������س����������ام����������ة 
وال������������ص������������ح������������ة 
والتفتيش  املهنية 
ال����ع����م����ال����ى ال���ت���اب���ع���ة 

للمديرية.

تعيين 482 شابًا  .. 
والتفتيش على 201 منشأة

  قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة 
س�����وه�����اج ب����ت����ع����ي����ني 517 ش�����اب�����ًا م�����ن ح��م��ل��ة 
مؤهل  وب���دون  واملتوسطة  العليا  امل��ؤه��ات 
مبنشآت ال��ق��ط��اع اخل���اص واالس��ت��ث��م��اري ، 
القدرات اخلاصة،  وذلك  منهم 8 من ذوى 
م���ن خ���ال ش���ه���ادات ال��ق��ي��د امل���رت���دة  »كعب 
التشغيل  مبكاتب  املسجلني  م��ن  العمل« ، 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة ، ف��ض��ا ع��ن ت��وف��ي��ر 45 

فرصة عمل .
كما قامت املديرية بتنفيذ دورة تدريبية 
مبركز التدريب املهني بسوهاج ، على اللغة 
 ، م��ت��درب��ًا   18 منها   ، استفاد  اإلجن��ل��ي��زي��ة 
وت��ن��ف��ي��ذ   دورت�����ني ت��دري��ب��ي��ت��ني ع��ل��ى م��ه��ن ، 
وال��س��ب��اك��ة الصحية  ال��ت��ف��ص��ي��ل واحل��ي��اك��ة 
بكوم شقاوة طما  املتنقلة  التدريب  بوحدة 

استفاد منها 20 متدربًا ومتدربة .
ق���ام���ت  امل����دي����ري����ة  وأوض���������ح  ال�����وزي�����ر أن 
بالتفتيش على 650 منشأة دوري وحمات 
عن  وأسفر   ، وليلية  نهارية  شامل  تفتيش 
، وعمل 4  ندوات توعية  حترير 5 محاضر 
يف مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 
2003 ، كما مت عقد 6 ندوات زيادة اإلنتاج ، 
و 5 ندوات توعية بأضرار السموم البيضاء 
عن  فضاً   ، وعاملة  عاما   145 حضرها   ،
عقد 5 ندوات  مبكتب عمل طهطا واملنشأة 

متعددة  موضوعات  غرب  تناقش  وسوهاج 
م��ن��ه��ا امل����س����اواة ب���ني اجل��ن��س��ني - امل��ش��ك��ل��ة 

السكانية - التحرش اجلنسي .
وت������اب������ع ال�����دك�����ت�����ور ه�����ش�����ام أح�����م�����د أب����و 
عن  للوزير  تقريره  املديرية  يف  زي��د  مدير 
م��ا مت إجن����ازه خ���ال ش��ه��ر ي��ول��ي��و  املاضي، 
أن���ه مت االن��ت��ه��اء م���ن ص���رف م��ن��ح��ت��ى عيد 
 8 بإجمالى  املبارك  وعيد األضحى  الفطر 
مايني و 485 ألف جنيه ل� 8508 عمال من 
املسجلني ، فضاً عن صرف  70 ألف جنيه 
للرعاية االجتماعية ل� 17 عاما منهم ، 6 
و 4 منح وفاة   ، زواج  ،  و4 منح  منح مولود 
ألسرة  4 عمال متوفني ، و 3 منح وفاة أحد 

األقارب  .
ك�����م�����ا مت ص�������رف م����ن����ح رع�����اي�����ة ص��ح��ي��ة 
ب��ني عمليات  م��ا   ، أل��ف جنيه   70 بإجمالى 
عاج  ومصاريف   ، وكبري  صغري  جراحية 

ل� 5 عمال من املسجلني باملديرية.
وأض����اف أن امل��دي��ري��ة ق��ام��ت ب��اس��ت��خ��راج 
398 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة 
مزاولة حرفة ، وتلقى 4 شكاوى ، مت حفظ 

3 شكاوى منها ، وإحالة  شكوى للقضاء .
املهنية  والصحة  السامة  مجال  يف  أم��ا 
ف���ق���د ق����ام����ت امل����دي����ري����ة ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 
 303 ع��ل��ى  التفتيش  وإع����ادة   ، م��ن��ش��أة   158

 صرف 8 ماليين جنيه للعمالة غير المنتظمة .. 
والتفتيش على  650 منشأة .. وتعيين 517 شابًا  

األقصر :

عبده هاشم

سوهاج :
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على 40 منشأة ،  وأسفر عن حترير  
20 م��ح��ض��رًا س��ام��ة وص��ح��ة مهنية 
مل���ن���ش���آت م���خ���ال���ف���ة ، وع����ق����د ن�����دوة 

قياسا   33 وإج���راء  للتوعية 
وبحث 2 شكوى .

وقال : إن املديرية 
ق�����ام�����ت 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 
 ، م�����ن�����ش�����أة   800 ل�������� 

وم������ت������اب������ع������ة احل������ال������ة 
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 .

والتفتيش على 189 منشأة  

أشرف علم الدين

صرف 3.2 مليون جنيه منحة 
اجتماعية لـ 3348 عامال غير منتظم

 السويس : 

حامت جاد الرب

م���ن���ش���آت أخ������رى ، وأس����ف����ر ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ن 
حترير 47 محضرًا ، وإعطاء مهلة قانونية 
، ف��ض��اً ع��ن بحث 12  ل��� 111 منشأة أخ���ري 
شكوى و منح 3 تراخيص وعمل 7 حمات 

تفتيشية  .
ويف مجال التفتيش على املنشآت للتأكد 
م���ن ت��ط��ب��ي��ق ك��اف��ة اإلج�������راءات االح��ت��رازي��ة 
للوقاية من انتشار فيروس كورونا املستجد 
التفتيش  امل��دي��ري��ة  ت��اب��ع��ت   ،)19  - )ك��وف��ي��د 
على 666 منشأة من خال مكاتب السامة 

والصحة املهنية والتفتيش العمالى .

ق������ام������ت م������دي������ري������ة ال�����ق�����وي 
ال����ع����ام����ل����ة مب����ح����اف����ظ����ة ق��ن��ا 

ب����ت����ع����ي����ني  1328  ش�����اب�����ًا 
املؤهات ،  من  مختلف 
الهمم  ذوى  م��ن   4 م��ن��ه��م 
وذل���������ك يف   ، وال�����ع�����زمي�����ة 
اخل��اص  القطاع  منشآت 

ب���امل���ح���اف���ظ���ة م�����ن خ����ال 
شهادات القيد املرتدة »كعب 

املسجلني  وبلغ  عدد  العمل«، 
 ، ش��اب��ًا   3286 التشغيل  مبكاتب 
فضا عن استخراج 602 شهادة 
ورخصة  امل��ه��ارة،  مستوى  قياس 
مزاولة املهنة للعمال علي املهن 

املختلفة .
للعمالة  املديرية بصرف منح  كما قامت 
لرعايتهم  بالوحدة  املسجلة  املنتظمة  غير 
ألف   496 و  م��اي��ني   5 بإجمالى  اجتماعيًا 
أل��ف��ًا و  ، وص���رف 11  ل��� 5402  عاماً   ، جنيه 
945 جنيها للرعاية الصحية ل� 717 عاما ، 
ليصل إجمالى ما مت صرفه 179 ألفًا و 793 

جنيها ل� 8 عمال من املسجلني باملديرية.

ج�����اء ذل�����ك يف ت���ق���ري���ر ت��ل��ق��اه 
الوزير من حسام طلبة مدير 
امل����دي����ري����ة ع����ن إجن���ازات���ه���ا 
خ�������ال ي����ول����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 
م�����ن�����ش�����آت،   504 ع������ل������ى 
وأس�����ف�����ر ع�����ن حت����ري����ر 66 
م�����ح�����ض�����رًا  ع�����م�����ال�����ي�����ًا م���ن 
خ���������ال م����ف����ت����ش����ى ال�����ع�����م�����ل ، 
ف����ض����اً ع�����ن ت���ل���ق���ى 8 ش���ك���اوى 
ع���م���ال���ي���ة،  وحت����وي����ل 5 ش���ك���اوى 
م���ن���ه���ا ل���ل���ق���ض���اء ، وت����ب����ق����ت 3 
ش��ك��اوي م��ا زال���ت حت��ت البحث 

والدراسة  .
ك��م��ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة م���ن خ����ال م��ك��ات��ب 
على  بالتفتيش  املهنية  والصحة  السامة 
مستوى املحافظة على 102 منشأة، وذلك يف 
إطار متابعة تطبيق اإلج��راءات االحترازية 
ال��ت��ى ح��ددت��ه��ا ال��دول��ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن انتشار 
)كوفيد- 19 ( ، وتخفيض عدد العاملني بها 

حفاظًا على صحتهم.

ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة مبحافظة 
ش����ب����اب  ب����ت����ع����ي����ني  418  م�������ن  ال�����س�����وي�����س 
اخل���ري���ج���ني ب���ش���رك���ات ال���ق���ط���اع اخل���اص 
واالستثمارى  ، منهم 23  شابًا من ذوى 
ال���ق���درات اخل���اص���ة م���ن خ���ال ش��ه��ادات 
ال��ق��ي��د امل����رت����دة »ك���ع���ب ال���ع���م���ل«، وذل���ك 
م���ن خ����ال م��ك��ات��ب ال��ت��ش��غ��ي��ل ال��ت��اب��ع��ة 
للمديرية ، ومت تسجيل 696  باحثا عن 
عمل، منهم 18 من ذوي القدرات اخلاصة. 
ك��م��ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ف���ى م���ج���ال رع��اي��ة 
للرعاية  م��ن��ح  ب��ص��رف  املنتظمة  غ��ي��ر  ال��ع��م��ال��ة 
بلغت  10  الفئة  لتلك  والصحية  االجتماعية 
 ، ب���اإلدارة  آالف جنيه  ل� 4 عمال من املسجلني 
البدء يف صرف منحتي عيد الفطر وعيد  ومت 
األضحى املبارك ل� 3348 عاماً مسجاً بإجمالى 3 مايني و 256 ألفًا 
 ، م��ه��ارة  اس��ت��خ��راج 700 ش��ه��ادة قياس مستوى  ع��ن  ، فضاً  و500 جنيه 

ورخصة مزاولة مهنة .
وأشار حامت جاد الرب مدير املديرية - يف تقريره للوزير عن إجنازات 
مجال  فى   املديرية تلقت  أن  -  إلى  يوليو  املاضي  شهر  ع��ن  امل��دي��ري��ة 
ع��اق��ات ال��ع��م��ل 74 ش��ك��وى ف���ردي���ة، مت ت��س��وي��ة 19 شكوى م��ن��ه��ا ودي����ًا ، 
حتت  مازالت  29 شكوى  العمالية،  و  للمحكمة  منها  شكوتني  وحتويل 

البحث والدراسة.
وأوضح مدير املديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي مت التفتيش 
وال��ق��ي��ام   ، مخالفة  مل��ن��ش��آت  م��ح��اض��ر   8 حت��ري��ر  ، ومت  174 منشأة  ع��ل��ى 
والتفتيش  للعمال،  توعية  ن���دوة  وع��ق��د   ، ش��ام��ل  ح��م��ات  تفتيش   4 ب��� 
على  منشأتني يف مجال السامة والصحة املهنية ، وأسفر عن حترير 
محضرين للمنشآت املخالفة ، ومت عقد جلنة تراخيص وجلنة حتكيم 

طبي ، ومت منح ترخيص ملنشأة واحدة .
 

صرف 5 ماليين جنيه للعمالة غير 
المنتظمة .. وتعيين 1328 شابًا 

د.هشام أحمد أبو زيد

حسام طلبة

قنا :
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ال��ق��وي العاملة  ق��ام��ت م��دي��ري��ة 
بتعيني  سويف  بني  مبحافظة 

م��خ��ت��ل��ف  م������ن  ش������اب������ًا   466
امل��ؤه��ات، منهم 2 م��ن ذوى 
ال������ق������درات خ������ال ش���ه���ادة 
ال�����ق�����ي�����د امل��������رت��������دة »ك����ع����ب 
ال��ع��م��ل« ب��ش��رك��ات ال��ق��ط��اع 

من  واالستثماري  اخل��اص 
التشغيل  مبكاتب  املسجلني 

التابعة للمديرية وبلغوا 2160 
ش��اب��ًا، ف��ض��اً ع��ن اس��ت��خ��راج 550 

، و 560  ترخيص م��زاول��ة احل��رف��ة 
شهادة قياس مستوى املهارة .

ت���ل���ق���ى وزي�������ر ال����ق����وي ال��ع��ام��ل��ة 
تقريرا بذلك من  الدكتور محمد أنور مدير املديرية، 
املديرية  قامت  املاضي   يوليو   خال   أن��ه  فيه  أوض��ح 
بالتفتيش على 617 منشأة من خال مكاتب تفتيش 
 ، واحل��م��ات  والليلي  النهاري  ال���دوري  بنظام  العمل 
خ��ال مكاتب  149 منشأة من  التفتيش على  كما مت 
وأسفر  للمديرية،  التابعة  املهنية  والصحة  السامة 

عن حترير 38 محضرًا ملنشآت مخالفة للقانون .
وأضاف مدير املديرية، أنه مت صرف منح للرعاية 
امل��ن��ت��ظ��م��ة  غ��ي��ر  ل��ل��ع��م��ال��ة  واالج���ت���م���اع���ي���ة  الصحية  
بواقع 11  ألف جنيه،  باملديرية بإجمالي 51  املسجلة 
ومنحة   ، جنيه  أل���ف   22 مببلغ  ج��دي��د  م��ول��ود  منحة 
وفاة أحد األقارب مببلغ 2000 جنيه ، وصرف منحتني 
لعمليات جراحية كبرى وصغرى  مببلغ 7 آالف جنيه، 
ل��� 1162 عاماً  العمال  ع��ن ص��رف منحة عيد  ف��ض��اً 

مسجاً ، بواقع مليون و 47 ألف جنيه .

 صرف مليون جنيه منحة 
لـ 1162 عاماًل غير 

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة بورسعيد منتظم وتعيين 466 شابا 
ال��ق��ط��اع  ب��ت��ع��ي��ني 312 ش����اب����ًا، وذل�����ك يف م��ن��ش��آت 

»كعب  القيد املرتدة  اخل��اص من خ��ال ش��ه��ادات 
ال��ع��م��ل« ، م��ن��ه��م 3 م��ن ذوى ال���ق���درات مت إب���رام 
عقود عمل لهم من خال إدارة خدمة املواطنني 
باملديرية ، وبلغ عدد املسجلني مبكاتب التشغيل 

التابعة للمديرية  722 شابًا منهم 12 من ذوى 
اإلحتياجات اخلاصة ، فضاً عن استخراج 608 

مزاولة  املهارة وترخيص  مستوى  قياس  ش��ه��ادات 
احلرفة.

كما قامت املديرية يف مجال عاقات العمل بتلقي 
61 شكوى ، مت تسوية 3 شكاوي، وحفظ 9 منها ، وإحالة 6 شكاوى للمحكمة 
املديرية  ، كما قامت  وال��دراس��ة  البحث  ، ومازالت 43  شكوى حتت  العمالية 
اجتماعيًا  لرعايتهم  باملديرية  املسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة  منح  بصرف 
وصحيًا ، حيث مت صرف 6 آالف جنيه لعاملني منحة زواج ، و7 منح مولود 
 ، أق���ارب عامل مببلغ 2000 جنيه  أح��د  وف��اة  ، ومنحة  أل��ف جنيه  مببلغ  15 
وصرف 5 آالف جنيه للرعاية الصحية لعامل،  فضاً عن االنتهاء من صرف 
منحتى عيد الفطر واألضحى املبارك ل� 3894 عاماً مسجا باملديرية بواقع 

3 مايني و 836 ألف جنيه .
إجن��ازات  عن  للوزير  تقريره  - يف  املديرية  مدير  السنجابي  السيد   وأشار 
من  بالتفتيش  أن  املديرية  قامت  إلى  املاضى-  شهر  يوليو  خال   املديرية 
خال مكاتب التفتيش العمالي على 480 منشأة ، دوري نهاري وحمات ، أسفر 
عن حترير 19 محضرًا عماليًا ، وعقد 3 ندوات توعية استفاد منها 83 عامل، 
فضاً عن التفتيش على 119 منشأة من مكاتب السامة والصحة املهنية ، 
أسفر عن حترير 51 محضر مخالفة الشتراطات السامة والصحة املهنية 
،  فضاً عن متابعة 140 منشأة لضمان تطبيقها كافة اإلجراءات اإلحترازية 

للوقاية من فيروس كورونا املستجد .
ل� 9  املديرية بعقد دورة تدريبية  املهني فقد قامت  التدريب  أما يف مجال 
متدربات على مهنة التفصيل واحلياكة ، واألعمال الكهربائية  ل� 7 متدربني 
بوحدة التدريب املتنقلة املوجودة بحي الزهور، و مت االنتهاء من دورة تدريبية 
مبركز تدريب شركة الضفائر ل� 10 متدربني باملديرية ، كما مت إجراء املقابلة 

الشخصية ل� 8 متدربني يف مركز تدريب شركة الضفائر .

بني سويف :

محمد أنور

بورسعيد:

السيد السنجابي

صرف 3.8 مليون جنيه لـ3894 عاماًل غير 
منتظم .. وتعيين 312 شابًا 

ق�������ام�������ت م�������دي�������ري�������ة ال��������ق��������وي ال����ع����ام����ل����ة 
ل��ل��رع��اي��ة  م���ن���ح  ب���ص���رف  مبحافظة الفيوم 
جنيه  أل��ف   52 ب��واق��ع  والصحية  االجتماعية 
كرعاية اجتماعية ل� 20 عاما غير منتظم  ، و 
4506 جنيهات رعاية صحية ل� 22 عاما، فضاً 

عن تسجيل 86 عامًا جديدا باملنظومة.
ب��ت��ع��ي��ني  283  شابًا،  امل���دي���ري���ة  ق��ام��ت  ك��م��ا 
مب��ن��ش��آت ال���ق���ط���اع اخل�����اص واالس���ت���ث���م���اري ، 
وذلك من خال شهادات القيد املرتدة  »كعب 
العمل« ، مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية، 
وت��س��ج��ي��ل 1493 م��ن راغ��ب��ي ع��م��ل، ف��ض��ا عن 
ق��ي��اس مستوى مهارة  ش��ه��ادة    235 اس��ت��خ��راج 

ورخصة مزاولة مهنة.
 - املديرية   احل��س��ن  مدير  أب���و  ع��ل��ي  وق����ال 
إجن����ازه خ��ال  م��ا مت  ل��ل��وزي��ر عن   تقريره   يف 
املديرية  تلقت  14  شهر  يوليو  املاضي-  إن 

منها  6 شكاوى  مت حتويل   ، ع��م��ال��ي��ة  ش��ك��وى 
ل��ل��ق��ض��اء ، ب���اإلض���اف���ة إل����ى ت��س��وي��ة 4 ش��ك��اوى 
، وت���ب���ق���ي 4 ش����ك����اوي م����ا زال������ت حت����ت ال��ب��ح��ث 

والدراسة  .
وأض��������اف م����دي����ر امل����دي����ري����ة أن������ه يف م��ج��ال 
ال��س��ام��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة ق���ام���ت امل��دي��ري��ة 
بالتفتيش على 66 منشأة ، وأسفر عن حترير 

15 محضرًا للمنشآت املخالفة.
م���ج���ال  يف  ق����ام����ت  امل����دي����ري����ة  أن  وأض���������اف 
كافة  تطبيق  للتأكد  املنشآت  على  التفتيش 
اإلج������راءات االح��ت��رازي��ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن انتشار 
، مت  )ك��وف��ي��د - 19(  ك��ورون��ا املستجد  ف��ي��روس 
ال��ك��ث��اف��ة  ذات  م��ن��ش��آت   245 ع��ل��ى  ال��ت��ف��ت��ي��ش 
العمالية من خال مكاتب السامة والصحة 
عقد  عن  فضاً  العمالي  ،  والتفتيش  املهنية 

ندوة توعية عمالية .

استخراج 235  شهادة قياس مستوى المهارة وتعيين 283  شابًا الفيوم: 

على أبو احلسن
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 قامت  مديرية القوي العاملة مبحافظة 
أس����ي����وط ب��ت��ع��ي��ني 500 ش�����اب م����ن ح��م��ل��ة 

املؤهات العليا واملتوسطة وبدون مؤهل 
مبنشآت القطاع اخلاص واالستثماري 
القدرات اخلاصة  ذوى  م��ن   11 منهم   ،
،  وذل������ك م����ن خ�����ال ش�����ه�����ادات ال��ق��ي��د 

املرتدة  »كعب العمل« املسجلني مبكاتب 
، فضا  ش���اب���ًا   1857 وب��ل��غ��وا   ، ال��ت��ش��غ��ي��ل 

ع����ن إص�������دار 325 ش����ه����ادة ق���ي���اس م��س��ت��وى 
املهارة، وكارنيه مزاولة احلرفة .

املديرية  م��دي��ر  ح���ازم على حسن  وأوض���ح 
يف ت��ق��ري��ره ل��ل��وزي��ر ع��ن م��ا مت إجن����ازه خ��ال 

شهر يوليو املاضي ، عن قيام املديرية بصرف منح للعمالة غير 
ألف   74 مبلغ  ب��واق��ع   ، وصحيًا  اجتماعيًا  لرعايتهم  املنتظمة 
جنيه ل� 27 عاما من املسجلني بالوحدة ، فضاً عن تسجيل 58 

عاما جديدًا و إصدار كارنيهات لهم .
كما قامت املديرية  بالتفتيش الدوري واحلمات فى مجال 

السامة والصحة املهنية بالتفتيش على 126 منشأة ، وأسفر 
التفتيش عن حترير 67 محضرًا للسامة والصحة املهنية 

 1222 على  التفتيش  مت  العمالى  التفتيش  مجال  ،  وفى 
منشأة ، وأسفر عن حترير 103 محاضر للمنشآت املخالفة 
، وب���ح���ث 8 ش���ك���اوي ، وع���ق���د 4 ن�������دوات ت��وع��ي��ة يف م��ج��ال 

املفاوضة اجلماعية .
كافة  تطبيق  للتأكد  املنشآت  على  التفتيش  مجال  ويف 

ف��ي��روس كورونا  انتشار  م��ن  اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة للوقاية 
 126 على  التفتيش  املديرية  تابعت   ،)19  - )كوفيد  املستجد 

التفتيش  املهنية  والصحة  السامة  مكاتب  خ��ال  م��ن  منشأة 
العمالي.

أسيوط :

تعيين 500 شاب .. منهم 11 من 
ذوى الهمم والعزيمة 

حازم على حسن

تعيين 855 شابًا..
 منهم 5 من ذوى الهمم 

بتعيني 855  الدقهلية  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية   قامت 
مبنشآت  مؤهل  وب���دون  واملتوسطة  العليا  امل��ؤه��ات  حملة  م��ن  ش��اب��ًا 
والعزمية،  الهمم  ذوى  من   5 منهم  واالستثماري،  اخل��اص  القطاع 
املسجلني  العمل« ،  املرتدة  »كعب  القيد  وذل��ك من خال شهادات 
شابًا     3320 بلغوا  وال��ذي��ن  للمديرية  التابعة  التشغيل  مبكاتب 

منهم 20 من ذوى القدرات .
ك��م��ا ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��ص��رف م��ن��ح رع���اي���ة اج��ت��م��اع��ي��ة وصحية 
للعمالة غير املنتظمة املسجلة بواقع 37 ألف جنيه رعاية إجتماعية 
ل� 9 عمال مسجلني ، و4000 جنيه لعاملني رعاية صحية ، فضاً عن 

تسجيل 35 عاما جديدًا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
للوزير عن ما مت  تقريره  - يف  املديرية  القللي مدير  أحمد  وق��ال 
املديرية  قامت  بالتفتيش  إن  امل��اض��ي-  ي��ول��ي��و  ش��ه��ر  خ���ال  إجن����ازه 
الدوري واحلمات فى مجال التفتيش العمالي على 781 منشأة ومت 
العمل،  تفتيش شامل من خال مفتشى  نهارية  23 حملة  ب�  القيام 
وعقد 3 ن��دوات توعية ،  باإلضافة إلى  تلقى 101 شكوى عمالية مت 
تسوية 4 شكاوى منها ، وإحالة 28 شكوى منهم للقضاء 
، ومازالت  29  ش��ك��وى منها حتت  أخ���رى  وج��ه��ات 

البحث والدراسة.
ك��م��ا ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب��اس��ت��خ��راج 1970  
ش���ه���ادة ق���ي���اس م��س��ت��وى امل����ه����ارة، وك��ارن��ي��ه 
ل��� 1970 عاما على مهن  م��زاول��ة احل��رف��ة 

مختلفة.
ويف م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ع���ل���ى امل��ن��ش��آت 
ل���ل���ت���أك���د م����ن ت��ط��ب��ي��ق ك����اف����ة اإلج���������راءات 
االح���ت���رازي���ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ان��ت��ش��ار ف��ي��روس 
كورونا املستجد )كوفيد - 19 (، تابعت املديرية 
مكاتب  خ���ال  م��ن  م��ن��ش��أة   350 ع��ل��ى  التفتيش 

السامة والصحة املهنية التفتيش العمالي .

الدقهلية :

أحمد القللى

ال��ع��ام��ل��ة مب��ح��اف��ظ��ة  ال���ق���وي  م���دي���ري���ة   قامت 
بينهم 65 ش��اب��ًا من  بتعيني 2805 ش��ب��اب،  اجل��ي��زة 
اخلاص  القطاع  مبنشآت  اخلاصة  ال��ق��درات  ذوى 
واالس��ت��ث��م��اري ، وذل����ك م���ن خ���ال ش���ه���ادة القيد 
التابعة  التشغيل  ال��ع��م��ل«   ملكاتب  »ك��ع��ب  امل��رت��دة 
عمل  10489  راغب  تسجيل  مت  كما   ، للمديرية 
، وتوفير 171 فرصة  منهم 125 من ذوي القدرات 

عمل .
ك��م��ا ق��ام��ت امل��دي��ري��ة ب��اس��ت��خ��راج 2661 ش��ه��ادة 
قياس مستوى مهارة و 2770 رخصة مزاولة مهنة 

من خال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
عيسى  من محمد  بذلك  تقريرًا  ال��وزي��ر  تلقي 
م���دي���ر امل���دي���ري���ة  ب����إجن����ازات����ه����ا ع����ن ش���ه���ر ي��ول��ي��و 
امل���اض���ي،  أش����ار ف��ي��ه إل���ى أن���ه يف م��ج��ال ال��س��ام��ة 
منشأة،   32 ع��ل��ى  التفتيش  مت  املهنية  وال��ص��ح��ة 
وأسفر   ، أخ��رى  منشأة   89 على  التفتيش  وإع���ادة 
مهلة  وم��ن��ح  محضرًا ،   27 حت��ري��ر  ع��ن  التفتيش 

قانونية ل� 86 منشأة أخري .
ف��ق��د مت   ، ال��ع��م��ال��ي  التفتيش   أما ع��ن م��ج��ال 

التفتيش على 251 منشأة لضمان تطبيق أحكام 
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش 

عن حترير 154 محضرًا عماليًا ، وبحث 26 
شكوى ، فضا عن متابعة اإلج��راءات 

والتطهير  والتعقيم  االح��ت��رازي��ة 
وموقف العمالة نحو 60 منشأة 

، وم��ت��اب��ع��ة احل���ال���ة ال��ص��ح��ي��ة 
املنشآت  تلك  داخ��ل  للعاملني 
للتأكد من عدم إصابة أي فرد 
م���ن خ����ال م��ك��ات��ب ال��س��ام��ة 
والتفتيش  امل��ه��ن��ي��ة  وال��ص��ح��ة 

العمالى التابعة للمديرية. 
وأوض��ح مدير املديرية أنه يف 

مجال رعاية العمالة غير املنتظمة 
امل��س��ج��ل��ني ، ق���ام���ت امل���دي���ري���ة ب��ص��رف 
منحة عيد االضحي املبارك ل� 15455 
مليونا   13 بإجمالى   ، مسجاً  عاماً 
واس���ت���خ���راج 401   ، أل���ف ج��ن��ي��ه  و 845 

املسجلني  للعمال  م��ه��ارة  م��س��ت��وى  ق��ي��اس  ش��ه��ادة 

أل���ف���ًا و 667 ج��ن��ي��ه��ا حت��م��ل��ت امل��دي��ري��ة  ب���واق���ع 29 
فضاً   ، الفئة  تلك  رع��اي��ة  حسابات  م��ن  تكلفتها 
ل�  عن صرف 1110 جنيهات خدمات طبية 

3 عمال من املسجلني  .
ع��م��ل  ت����راخ����ي����ص  م����ج����ال  ويف 
األج�������ان�������ب ق�����ام�����ت امل����دي����ري����ة 
عمل  ترخيص   12 باستخراج 
وجتديد   ، م��رة  ألول  ألجنبي 
9 آخ���ري���ن ط��ب��ق��ًا ل��ل��ق��وان��ني 

واللوائح املنظمة.
أم�������ا ع������ن م�����ج�����ال رع����اي����ة 
ال�������ق�������وى ال�����ع�����ام�����ل�����ة وب����ح����ث 
املديرية  تلقت  فقد   ، الشكاوى 
 - ف��ص��ل   ( ع��م��ال��ي��ة  707 ش���ك���اوى 
مطالب ( ، مت تسوية 40 شكوى منها 
وإح��ال��ة 156 شكوى للمحكمة   ، ودي���ًا 
العمالية ، و 29 أحيلت جلهات أخرى 
،  وحفظ 73 شكوى ، و 409 شكاوى ما 

زالت حتت البحث والدراسة.

الجيزة :

محمد عيسي

صرف 14 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة  وتعيين 2805 
شباب.. بينهم 65 من ذوى القدرات  
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 قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة اإلسكندرية بتعيني 3454 
اخلاص  القطاع  مبنشآت  والعزمية   ذوى الهمم  من  ، منهم  33  شابًا 
واالس���ت���ث���م���اري ، وذل�����ك م���ن خ����ال ش����ه����ادات ال��ق��ي��د امل����رت����دة  »كعب 
وعددهم  للمديرية  التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلني  العمل« ،من 
توفير  ع���ن  ف��ض��ا   ، ال���ق���درات  ذوي  م���ن  م��ن��ه��م 38  ع��م��ل  راغ����ب   7051
255  فرصة عمل بشركات مدن املحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.
املهنية  والصحة  السامة  بالتفتيش يف مجال  املديرية  كما قامت 
ع��ن حت��ري��ر 291 محضرا  وأس��ف��ر   ، وح��م��ات  دوري  على 313  منشأة  
املهلة  إعطائها  بعد  املهنية  وال��ص��ح��ة  للسامة  املخالفة  للمنشآت 
القانونية إلزالة املخالفات ، ومحضر تراخيص، وإعطاء مهلة ل� 110 

منشآت أخرى لتوفيق أوضاعها .
ما  عن   ل��ل��وزي��ر  تقريره   يف  املديرية -  م��دي��ر  سعيد   وأشار ياسر 
161 شكوى  تلقت  امل��دي��ري��ة  أن  املاضي- إلي  ي��ول��ي��و  خ���ال  إجن����ازه  مت 
إل���ى 156 ش��ك��وى م��رح��ل��ة م���ن ش��ه��ر يونيو ، ومت  ب��اإلض��اف��ة  ج���دي���دة، 
بحث  149 شكوى منها، وتبني أن 67 شكوى  مستوفاة ، ومت حترير 82 
محضرًا  للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 168 شكوى 

حتت البحث والدراسة .
أما يف مجال التفتيش العمالي فقد قامت املديرية بالتفتيش على 
313 منشأة ، وعمل 37 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر 
ع��ن حت��ري��ر 141 م��ح��ض��رًا ، وب��ح��ث 118 ش��ك��وى عمالية ، وع��م��ل ن��دوة 

لتوعية العاملني بالقطاع اخلاص .
أنه يف مجال تراخيص عمل األجانب قامت  املديرية،  وتابع مدير 
 14 ل�  مرة  ألول  تراخيص  واستخراج   ، 79 ترخيصا  بتجديد  املديرية 
تنظم  التي  املنفذة  ال��وزاري��ة  وال��ق��رارات  العمل  لقانون  وفقا   ، أجنبيا 
تشغيل األجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، واملعاملة 

باملثل، وتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات.
امل��دي��ري��ة بعقد  دورة تدريبية  ق��ام��ت  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب  وف���ى م��ج��ال 
 10 منها  استفاد   ، املحافظة  ق��رى  ب��إح��دى  املتنقلة  ال��ت��دري��ب  ب��وح��دة 
، كما قامت باستخراج  965  متدربات على مهنة التفصيل واحلياكة 

شهادة قياس مستوى املهارة ، و 1039 رخصة مزاولة احلرفة  .

 تعيين 3454  شابًا ..  بينهم 33 من ذوي القدرات 

ب��ال��ب��ح��ي��رة  ال���ع���ام���ل���ة  ال����ق����وي  م���دي���ري���ة   قامت 
من  امل���ؤه���ات  مختلف  م��ن  بتعيني  1190  شابًا 
ال��ه��م��م وال���ع���زمي���ة مب��ن��ش��آت  ب��ي��ن��ه��م 24 م���ن ذوي 
ال���ق���ط���اع اخل������اص واالس���ت���ث���م���اري ب��امل��ح��اف��ظ��ة ، 
امل��رت��دة »ك��ع��ب العمل«،  م��ن خ��ال ش��ه��ادات القيد 
وت��س��ج��ي��ل 3562 م���ن راغ���ب���ي ال��ع��م��ل ، ف��ض��اً عن 
اس���ت���خ���راج 1585 ش���ه���ادة ق���ي���اس م��س��ت��وى امل���ه���ارة 

ورخصة مزاولة املهنة .
ك���م���ا ق���ام���ت امل����دي����ري����ة ب���ص���رف م���ن���ح ل��ل��رع��اي��ة 
االجتماعية لتلك الفئة بواقع 8 منح مولود جديد 
زواج مببلغ 18  و 6 منح   ، أل��ف جنيه  بإجمالي 16 
، و 2 منحة وف���اة أح��د األق����ارب مببلغ  أل��ف جنيه 
م��ا مت ص��رف��ه على  إج��م��ال��ي  4 آالف جنيه  ليصل 
الرعاية االجتماعية 38  ألف جنيه ل� 16 عاما  من 
املسجلني ، فضاً عن االنتهاء من صرف منحتى 
عيد الفطر واألضحى املبارك بإجمالى 7 مايني و 

292 ألفًا و 500 جنيه ل� 7665 عاما مسجاً .
وأض����اف ال��س��ي��د اخل��ط��ي��ب م��دي��ر امل��دي��ري��ة - يف 
ت��ق��ري��ره ل��ل��وزي��ر ع���ن م���ا مت إجن�����ازه خ����ال ي��ول��ي��و 
امل��اض��ي - أن امل��دي��ري��ة ق��ام��ت يف م��ج��ال التفتيش 

دوري  م���ن���ش���أة   422 ع���ل���ى  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش  ال���ع���م���ال���ي 
وحمات ، وأسفر عن حترير 29 محضرًا للمنشآت 
، وعمل  توعية عمالية  ن��دوات   4 ، وعقد  املخالفة 

زيارة خدمات عمالية .
قامت  املهنية  والصحة  السامة  مجال  يف  أم��ا 
املديرية بالتفتيش على  52 منشأة دوري وحمات 
م��ح��اض��ر ملنشآت مخالفة   8 ع��ن حت��ري��ر  وأس��ف��ر   ،
، وإع���ط���اء م��ه��ل��ة ق��ان��ون��ي��ة ل���� 22 م��ن��ش��أة أخ�����رى ، 
اإلج����راءات  ملتابعة  م��ن��ش��أة   240 ع��ل��ى  والتفتيش 
االحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل 

مواجهة  فيروس كورونا املستجد .
وأوض����ح م��دي��ر امل��دي��ري��ة أن���ه يف م��ج��ال ع��اق��ات 
العمل تلقت املديرية 23 شكوى عمالية ، مت تسوية 
6 منها وديًا ، و إحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية 
، و 14 ش��ك��وى م���ازال���ت حت��ت ال��ب��ح��ث وال���دراس���ة ، 

باإلضافة إلى جتديد ترخيص فلسطيني .
وف���ى م��ج��ال ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ، ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 
التدريب  بوحدة  تدريبيتني  دورت��ني  من  باالنتهاء 
امل��ت��ن��ق��ل��ة ع��ل��ى م��ه��ن��ة ال��ت��ف��ص��ي��ل واحل���ي���اك���ة ف��ت��رة 

صباحية ومسائية ل� 20 متدربة .

البحيرة: 

السيد اخلطيب

صرف 7 ماليين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1190 شابًا.. منهم 
24 من ذوى الهمم والعزيمة

 اإلسكندرية :

ياسر سعيد

 قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة الغربية 
اخل��اص  ال��ق��ط��اع  م��ن��ش��آت  يف  ش��ب��اب،   1606 بتعيني 
واالستثماري، منهم 26 من ذوي الهمم والعزمية، من 
خال شهادة القيد املرتدة »كعب العمل« من املسجلني  
مبكاتب التشغيل، والذين بلغوا  4353  شابًا ، كما مت 

توفير 325  فرصة عمل .
1038  ترخيص  باستخراج   امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  كما 
م���زاول���ة احل���رف���ة، وش���ه���ادات ق��ي��اس م��س��ت��وى امل��ه��ارة 
للعمال املهنيني واحلرفيني ، كما قامت بتخريج  49 
متدرجا يف مجال التدرج املهني، وإحلاق 46 مبنشآت 

القطاع اخلاص .
 وأوضح فتحي دسوقي مدير املديرية - من خال 

الغربية :
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 قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة 
دمياط بتعيني 242 شابًا ، منهم 2 شاب من 
منشآت  يف  اخلاصة   اإلح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
القطاع اخل��اص واالستثمارى  من خال 
من  العمل«،  »كعب  القيد  املرتدة  شهادات 

املسجلني  ع���دد  ،  وبلغ  ال��ت��ش��غ��ي��ل  م��ك��ات��ب 
بها 698 شابًا ،  كما مت استخراج 232 شهادة 

 ، املهنة  ، ورخصة مزاولة  املهارة  قياس مستوى 
فضاً عن توفير 17 فرصة عمل .  

ك���م���ا ق���ام���ت امل����دي����ري����ة يف م���ج���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش 
م��ن��ش��أة بنظام  ع��ل��ى 200  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش  ال��ع��م��ال��ي 

الدوري واحلمات ، واإلعادة على 112 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش 
 2 و  توعية  ن��دوة  عقد  ومت  شكاوى ،   6 وبحث   ، محضرًا   55 حترير  ع��ن 
خدمة عمالية  بشركة غاز دمياط ، وشركة احلمد للمقاوالت ، ومصنع 

عيسى بفارسكور.
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى األطروش مدير املديرية ، أشارت 
أنه يف مجال السامة والصحة املهنية قامت  املديرية  خال  فيه إلى 
شهر يوليو  املاضي  بالتفتيش على 155 منشأة ، وإعادة التفتيش على 
156 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن حترير 61 محضر سامة وصحة 
،  فضاً  توعية  5  ندوات  ، وعمل  إداري  26 مذكرة غلق  ، وعمل  مهنية 
عن تلقى 30 شكوى ومت اتخاذ إج��راء قانوني حيال 10 شكاوى منهم ، 

و شكوى منها مستوفاة ، و 22 شكوى مازالت حتت البحث والدراسة  .
أما فى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة صحيًا و اجتماعيًا فقد 
قامت املديرية بصرف منحتى عيد الفطر واألضحى املبارك بإجمالي 
، فضاً عن  باملديرية   ً ل� 1547 عاماً مسجا  و 547 ألف جنيه  مليون 

صرف منحة مولود جديد لعامل .
وفى مجال التدريب املهنى  قامت املديرية بتنفيذ  دورة تدريبية على 
مهنة ) التفصيل واحلياكة ( استفاد منها 10 متدربات مبركز التدريب 
أخ��رى على مهنة  تدريبية  دورة  تنفيذ  ، ومت  اجل��دي��دة  بدمياط  املهنى 
املوجودة  املتنقلة  التدريب  بوحدة  متدربات   10 ل�  واحلياكة  التفصيل 

بقرية أبو عياد مركز كفر سعد .
وأضافت مدير املديرية ، أنه يف مجال التفتيش على املنشآت للتأكد 
انتشار فيروس كورونا  تطبيق كافة اإلج��راءات االحترازية للوقاية من 
املستجد )كوفيد - 19(، تابعت املديرية التفتيش على 207 منشأة من 

خال مكاتب السامة والصحة املهنية التفتيش العمالي. 
 

غلق 26 منشأة .. وتحرير 61 محضرأ 
لمنشآت مخالفة     

تعيين 311  شابًا .. وصرف 135 
ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة 
قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة أسوان بتعيني 
311  شابًا بشركات القطاع اخلاص واالستثماري، منهم 6 
شباب من ذوى القدرات اخلاصة ، وذلك من خال شهادات 
التابعة  التشغيل  مب��ك��ات��ب  ال��ع��م��ل«  »ك��ع��ب  القيد  املرتدة 
للمديرية، كما بلغ املسجلني 897 راغب عمل ، فضاً عن 
إسقاط 1043 بطاق�ة قي�د لم يتقدم أصحابها لتجديدها 

يف املواعيد املحددة.
ي��أت��ى ذل���ك ف��ى إط����ار ال����دور امل��ن��وط مب��ك��ات��ب التشغيل 
باملديرية مساهمة يف إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم 
ويتم ذلك  لها ح��ل،  البطالة مشكلة  أن  واألم��ل فى  الثقة 
بالتنسيق مع أصحاب األعمال باملحافظة وما يطرحونه 

من فرص عمل مناسبة للشباب.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك 
من  محمد عبد الوهاب ، مدير املديرية يف هذا اخلصوص 
عن  ما مت إجنازه خال شهر يوليو املاضي، أشار فيه إلى 
ع��ام��ا غير منتظم،   46 ل���  آالف جنيه  أن��ه مت ص��رف 106 
، و 29 ألفًا و 908 جنيهات رعاية صحية  رعاية اجتماعية 
ل� 33 عاماً ، ليصل إجمالى ما مت صرفه 135 ألفًا و 908 

جنيهات ل� 79 عاما من املسجلني باملديرية.
وأوضح أن املديرية  قامت يف مجال التفتيش العمالي 
 11 وع��م��ل   ) ن��ه��اري  دوري   ( منشآت   206 على  بالتفتيش 
حملة تفتيش شامل نهارية وليلية على 104 منشآت أخرى 
، وبحث 3 شكاوى عمالية ، وعمل ندوتني توعية ، أما عن 

مجال السامة والصحة املهنية فقد قامت 
ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ى 59 م��ن��ش��أة ، وإع����ادة 

التفتيش على 72 منشأة أخرى.
وف����ى م���ج���ال ع���اق���ات ال��ع��م��ل ، 
تلقت املديرية 14 شكوى عمالية  
، مت ت��س��وي��ة ش���ك���وى م��ن��ه��ا ودي����ًا 
، وإح����ال����ة 7 ش���ك���اوى ل��ل��ق��ض��اء ، 
وت���ب���ق���ي 6 ش�����ك�����اوى م���ن���ه���ا حت��ت 

البحث والدراسة ، كما استخرجت 
مستوى  قياس  ش��ه��ادة   201 املديرية 

امل���ه���ارة ، وإص�����دار 139 رخ��ص��ة م��زاول��ة 
املهنة ل� 139 عاما  .

أسوان :

محمد عبد الوهاب

ت��ق��ري��ره ل��ل��وزي��ر ع��ن إجن����ازات امل��دي��ري��ة خ��ال يوليو 
التفتيش  م��ج��ال  ق��ام��ت يف  امل��دي��ري��ة  أن   - امل���اض���ي 
 - دوري   ( م��ن��ش��أة  ع��ل��ى 600  ب��ال��ت��ف��ت��ي��ش  ال��ع��م��ال��ي 
حمات( ، وإعادة التفتيش على 595 منشأة أخرى ، 
وأسفر عن حترير 15 محضرًا ، وتلقي 4 شكاوى من 
خال بوابة الشكاوي اإللكترونية ، مت بحث شكوتني 
منها ، وتبقت شكوتني ما زالت حتت البحث ، فضاً 

عن بحث 230 شكوى أخرى قدمت ورقيًا.
وأش����ار م��دي��ر امل��دي��ري��ة إل���ى أن���ه يف م��ج��ال رع��اي��ة 
قامت   ، وصحيًا  اجتماعيًا  املنتظمة  غير  العمالة 
املديرية بصرف 4 منح مولود ب�  8000 جنيه ، ومنحة 
زواج مببلغ  و منحة   ، آالف عامل   10 ب���  وف��اة عامل 

3000 جنيه ، فضاً عن االنتهاء من صرف منحتى 
عاماً   2624 ل�  امل��ب��ارك  األضحى  وعيد  الفطر  عيد 

مسجاً بإجمالي 2 مليون و 568 ألفًا و 500 جنيه .
قامت  املهنية  والصحة  السامة  م��ج��ال  ف��ى  أم��ا 
املديرية بالتفتيش على 452 منشأة وإعادة التفتيش 
على 523 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن حترير 
وإع��ط��اء   ، املهنية  وال��ص��ح��ة  للسامة  م��ح��ض��رًا   95
م��ه��ل��ة ق��ان��ون��ي��ة ل��� 194 م��ن��ش��آت إلزال����ة امل��خ��ال��ف��ات ، 
وبحث 49 شكوى يف نفس املجال ، كما مت التفتيش 
على 452 منشأة أخرى يف مجال تطبيق اإلجراءات 
االح��ت��رازي��ة ض��د انتشار ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد ) 

كوفيد - 19( .

دمياط:

منى االطروشي

التفتيش على 600 منشأة .. وتعيين 1606 شباب منهم 24 من ذوى الهمم 

فتحى دسوقي
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ال��ع��ام��ل��ة مبحافظة  ال���ق���وي  ق��ام��ت م��دي��ري��ة 
 31 بينهم   م��ن   ، ش��اب��ًا  بتعيني  2277   امل��ن��وف��ي��ة 
م���ن ذوى ال����ق����درات، مب��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع اخل���اص 
القيد  وذل��ك من خ��ال شهادات   ، واالستثماري 
املرتدة »كعب العمل« من مكاتب التشغيل التابعة 
للمديرية، فضا عن تسجيل 5395   شابا باحثًا 

عن العمل .
العمالة  إدارة  م��ن خ��ال  امل��دي��ري��ة  ق��ام��ت  كما 
غ���ي���ر امل���ن���ت���ظ���م���ة ب����ص����رف م���ن���ح ل���ل���ع���م���ال���ة غ��ي��ر 
املنتظمة املسجلة باملديرية بلغت 25 ألف جنيه 
ل� 11 عاما ، منها 6 آالف جنيه منح مولود ل� 4 
عمال ، و 5 منح زواج مببلغ 15 ألف جنيه ، كما 
2 عامل مببلغ 4000  ل�  رعاية صحية  مت ص��رف 

جنيه.

وأوض���ح على حامد ال��زق��م  م��دي��ر  املديرية - 
يف ت��ق��ري��ره  ل��ل��وزي��ر -ع����ن  م���ا مت إجن�����ازه خ��ال 
يوليو املاضي ، إلى أن املديرية استخرجت 1910 
شهادات قياس مستوى املهارة ، وترخيص مزاولة 

احلرفة للعمال علي املهن املختلفة.
التفتيش  مت  العمالي،  التفتيش  مجال  ويف 
على  1011 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 
ع��ن حت��ري��ر 233 محضر ملنشآت  وأس��ف��ر   ،  2003
م��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون   ،  أم���ا ف��ى م��ج��ال ال��س��ام��ة 
 511 ع��ل��ي   التفتيش  مت  ف��ق��د  املهنية  وال��ص��ح��ة 
مل��ت��اب��ع��ة تنفيذ اإلج������راءات االح��ت��رازي��ة  م��ن��ش��أة 
والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا 
عن  التفتيش  وأس��ف��ر   ،  )19  - )كوفيد  املستجد 

حترير  171 محضرًا  للمنشآت املخالفة .

تعيين 2277 شابًا.. منهم 31 من ذوي القدرات  

ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال���ق���وي ال��ع��ام��ل��ة مبحافظة 
 29 بينهم  م��ن  ش��اب��ا،   1947 بتعيني  القليوبية 
من أصحاب القدرات من خال شهادات القيد 
»كعب العمل« املرتدة من القطاع اخلاص ملكاتب 
التشغيل ، وذلك من بني 4806 من راغبى العمل 
 350 توفير  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  4  منها  ب��امل��دي��ري��ة،  املنتظمة  املسجلة 
منح مولود ، و6 منح  زواج ، و 2 منحة وفاة ، و5 
ل�  أل��ف جنيه  ، بإجمالى 43  منح رعاية صحية 
، والذين بلغ  28 عاما من املسجلني باملديرية 

عددهم 20467 عاما.
وأوضحت إميان السيد شحاتة مدير املديرية 
خال  امل��دي��ري��ة  إلجن���ازات  الشهري  التقرير  أن 
قامت  املديرية  إلى أن  أشار  املاضي،  يوليو  شهر 
ب���إج���راء ق��ي��اس م��س��ت��وى م��ه��ارة ل��� 3451 عاما 
على املهن املختلفة، واستخراج 2941 ترخيصا 
وتوثيق   ، املختلفة  املهن  على  احلرفة  مب��زاول��ة 
4  شهادات  قياس مستوى املهارة للعمل باخلارج 
، وتوجيه 11 خطابا ملهن غير 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 
 521 على  العمل  وع��اق��ات  العمالي  التفتيش 
 ، منشأة دوري��ا ، وعمل 28 حملة تفتيش شامل 

، كما مت  وأس��ف��ر ذل��ك ع��ن حترير 220 محضرا 
أطفال   10 بها  يعمل  منشأة   11 على  التفتيش 
ومت إنذار 7 منشآت منها باملخالفات إلزالتها  ، 
 ، املخالفة  للمنشآت  ف��وري  محضر   2 حترير  و 
مجال  ف��ى  منشأة   221 على  التفتيش  وإج���راء 
ال��س��ام��ة وال��ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة ، ومت حت��ري��ر 163 

محضًرا للمنشآت املخالفة  .
الشكاوى  بلغت  العمل  ع��اق��ات  م��ج��ال  وف��ى 
مت  شكوى،   193 العمل  عاقات  ملكاتب  املقدمة 
 ، للقضاء  إح��ال��ة  40   و   ، ودي���ًا  منها   29 تسوية 
وح��ف��ظ 50 ش��ك��وى ، وم��ازال��ت ه��ن��اك 74 شكوى 

حتت البحث والدراسة.
وأض�����اف�����ت م����دي����ر امل����دي����ري����ة، أن�����ه يف م��ج��ال 
تدريبية  دورة  م��ن  االن��ت��ه��اء  املهني مت  ال��ت��دري��ب 
شبني   - املريج  بقرية  املتنقلة  التدريب  بوحدة 
 11 واحلياكة  ل�  مهنة  التفصيل  على  القناطر 

متدربة .
ال��وزي��ر  لتوجيهات  تنفيذا  إلي أنه  وأش����ارت 
من  للتأكد  امل��ن��ش��آت  ل��ك��اف��ة  امل��ي��دان��ي��ة  باملتابعة 
اتخاذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية،  لضمان 
العاملني يف تلك  احلفاظ على سامة وصحة 
امل��ن��ش��آت يف ظل  أزم����ة ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا 
من  امل��دي��ري��ة  بالتفتيش  قامت  فقد  املستجد، 
املهنية  والصحة  والسامة  العمل  قبل مفتشي 
ع���ل���ى 300 م���ن���ش���أة ، ف���ض���ا ع����ن  إع�������داد خ��ط��ة 
ألعمال التطهير والرش اخلاصة مبقر املديرية 

واملناطق واملكاتب التابعة لها باملحافظة  .

تعيين 1947  شابا.. منهم 29 من ذوى القدراتالقليوبية :

إميان السيد شحاتة

 المنوفية:

على حامد الزقم
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اإلسماعيلية  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
ال���ق���درات  ذوى  م���ن  12  شابا  م��ن��ه��م   ، ب��ت��ع��ي��ني  897  شابًا 
القطاع اخل��اص  امل��ؤه��ات مبنشآت  م��ن مختلف  اخل��اص��ة 
واالس��ت��ث��م��اري، م��ن خ���ال ش���ه���ادات ال��ق��ي��د امل���رت���دة » كعب 
التابعة للمديرية  التشغيل  املسجلني مبكاتب  العمل« من 

، فيما بلغ  املسجلني بها 2033 شابًا.
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر مدير املديرية 
، أش���ار ف��ي��ه إل���ي أن���ه خ���ال ي��ول��ي��و امل��اض��ي، ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 
باستخراج 528 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 364  رخصة 
مزاولة مهنة ، وتلقت 8 شكاوى عمالية، مت حتويل 4 منها 

للقضاء ، و 4 شكاوى ما زالت حتت البحث والدراسة.
ل��ل��رع��اي��ة  م���ن���ح  ب���ص���رف  امل���دي���ري���ة  قامت  أن  وأض�������اف 
املسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة  والصحية  االجتماعية 
ووصل   ، 25 عاماً  ل�  800 جنيه  و  ألفًا   52 بواقع  باملديرية 

عدد املسجلني بالقاعدة ل� 4300 عامل غير منتظم .
وأشار إلي أن املديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية  من 
ال��دوري  بنظام  منشآت    305 على    العمل  مفتشى  خ��ال 
قانون  تطبيق  ملراقبة  الشامل  التفتيش  وحمات  النهاري 
العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن حترير 13 محضرًا 
 25 حضرها  للعمال  توعية  2 ن���دوة  عقد  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة   ،
عاما ، وفى مجال السامة والصحة املهنية مت التفتيش 
على 110 منشآت ، وحترير 15 محضرًا للمنشآت املخالفة 
تطبيق  لضمان  أخ���ري  منشآت   109 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.
ويف م��ج��ال ت��راخ��ي��ص ع��م��ل األج���ان���ب ق��ام��ت امل��دي��ري��ة 
، وجتديد  باستخراج 15 ترخيص عمل ألجنبي ألول مرة 

75 أخرى طبقًا للقوانني واللوائح املنظمة. 

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة الشرقية 
بتعيني 4205 من شباب اخلريجني بشركات القطاع 
القدرات  ذوى  من   21 منهم  واالستثمارى ،  اخل��اص 
م��ن خ���ال ش��ه��ادة ال��ق��ي��د امل��رت��دة »ك��ع��ب ال��ع��م��ل« من 
و   ، للمديرية  التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلني 
اخل��اص  القطاع  مبنشآت  عمل  فرصة   1615 توفير 
بنطاق املحافظة ، فضاً عن استخراج 3679 شهادة 

قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .
املديرية - يف  م���دي���ر  ال���غ���م���راوى  م���دح���ت  وأش������ار 
تقريره للوزير عن إجن��ازات املديرية عن شهر يوليو 
السامة  مجال  يف  قامت  املديرية  أن  املاضي - إلى 
والصحة املهنية  بالتفتيش على  415 منشأة للتأكد 
من تطبيقها لإلجراءات االحترازية ملواجهة انتشار 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19(  ، وأسفر عن 

حترير 225 محضر سامة و92 حالة غلق إداري .
التفتيش على  العمالي مت  التفتيش  وفى مجال 
928 منشأة، وأسفر عن حترير  264 محضرًا ، فضاً 
 ، أطفال  بها  يعمل  منشآت   305 على  التفتيش  عن 
وأسفر عن حترير 6 محاضر ملنشآت مخالفة ألحكام 

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأض���اف ال��غ��م��راوي ان��ه يف م��ج��ال التفتيش على 
قامت  ب��اخل��ارج،  العمالة  إحل���اق  ش��رك��ات 
عقد   40 واعتماد  مبراجعة  املديرية 
، وم���راج���ع���ة 130  ب����اخل����ارج  ع��م��ل 
تفويضا ووكالة لشركات بها 181 

فرصة عمل .
وأشار مدير املديرية إلى أنه 
ت��رخ��ي��ص  مت اس���ت���ام ط��ل��ب 2 
عمل ألجانب من العاملني  فى 
ن���ط���اق امل��ح��اف��ظ��ة ، وجت���دي���د 3 
ت��راخ��ي��ص آلخ��ري��ن ، واس��ت��خ��راج 
ت��رخ��ي��ص ع��م��ل ج���دي���د، وذل����ك بعد 
ط��ق��ًا  ع��ل��ي��ه��ا  األم���ن���ي���ة  امل���واف���ق���ة  ورود 

ألحكام القانون.

 تعيين 4205 شباب .. من بينهم 21 
من ذوى القدرات  واستخراج 3679 

شهادة قياس مستوي المهارة  

منهم   ، شابًا  بتعيني 5958   القاهرة  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
48 من ذوى الهمم والعزمية ، مبنشآت القطاع اخلاص واالستثماري ، وذلك من 
خال شهادات القيد املرتدة  »كعب العمل« ، مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، 
وبلغ عدد املسجلني من راغبى العمل بتلك املكاتب 15732 شابًا ، واستخراج 1342 

شهادة قياس مستوى مهارة ، و 1381 رخصة مزاولة حرفة .
ت��راخ��ي��ص ع��م��ل األج��ان��ب،  ق��ام��ت يف م��ج��ال  أن املديرية   إلي   ال���وزي���ر  وأش����ار 
ل�  ال��ت��ج��دي��د  ع���ن  ف��ض��ا   ، األج���ان���ب  ل��ع��م��ل  ترخيصا جديدا   197 ب��اس��ت��خ��راج 
التي تنظم تشغيل  املنفذة  ال��وزاري��ة  وال��ق��رارات  العمل  100  أجنبي وفقا لقانون 
وتنفيذ  باملثل،  واملعاملة   ، الوطنية  العمالة  أساس  عدم مزاحمة  األجانب على 

االتفاقيات والتعاقدات .
وأوضح مدحت الغمراوي مدير املديرية - يف تقريره  للوزير عن  ما مت إجنازه 
امل��دي��ري��ة تلقت  909 ش��ك��اوى، منها 120 ش��ك��وى متت  امل��اض��ي -أن  ي��ول��ي��و  خ���ال 
، واتخاذ اإلج��راءات  العمالية  ، ومت إحالة  249 شكوى للمحكمة  تسويتها ودي��ًا 
، وإحالة 20  ، كما مت حفظ 73 شكوى  القانونية ضد املنشآت التي يعملون بها 
ش��ك��وى جل��ه��ات أخ���ري ط��ب��ق��ًا ل��اخ��ت��ص��اص ،  وت��ب��ق��ى 447 ش��ك��وى حت��ت البحث 

والدراسة .
تلك  لرعاية  املديرية بصرف منح  قامت   ، املنتظمة  غير  العمالة  وفى مجال 
بإجمالى 296  : 147 منحة مولود جديد  واقتصاديًا متثلت يف  اجتماعيًا  الفئة 
ألف جنيه ، و 34 منحة زواج مببلغ 102 ألف جنيه ، و 17 منحة وفاة أحد األقارب 
بإجمالى 34 ألف جنيه ، و 6  منح وف��اة عمال مببلغ 60 ألف جنيه ، وص��رف 27 

8 آالف  ع��ن ص��رف  ، فضاً  ل��� 9 عمال  أل��ف جنيه لعمل 9 عمليات جراحية 
من  االنتهاء  ع��ن  فضاً   ، املسجلني  العمال  أح��د  وف��اة  منحة  باقي  جنيه 

صرف منحة عيد االضحى املبارك بإجمالي 22 مليونا و 99 ألف جنيه 
ل� 44190 عاما مسجا، ليصل إجمالى ما مت صرفه 22 مليونا و625 

ألف جنيه  .
أما يف مجال التفتيش العمالي فقد قامت املديرية بالتفتيش على 
198 منشأة دوري وحمات ، وأسفر التفتيش عن حترير 223 محضرا 

ملنشآت مخالفة ، كما مت بحث 148 شكوى ، ومتت تسويتها بالكامل وديًا ، 
وفى مجال السامة والصحة املهنية مت التفتيش على 199 منشأة ، وإعادة 

التفتيش على 416 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن حترير  225 محضر 
سامة وصحة مهنية و 3 حاالت غلق إداري ، كما مت بحث 8 شكاوى ، وعقد 8 

ندوات توعية.

القاهرة :

صرف 22.6 مليون جنيه للعمالة غير 
المنتظمة  وتعيين 5958  شابًا .. منهم 

48 من ذوى القدرات  

استخراج 528 شهادة قياس مستوى المهارة   اإلسماعيلية:

أحمد جابر

الشرقية:

مدحت الغمراوى
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القوي العاملة : تعيين 30 شابا من ذوي الهمم باإلسكندرية

استكمال حوسبة جميع مكاتب السالمة 
والصحة المهنية بـ 4 محافظات والتجهيز 

للوصول إلي 20 محافظة العام الحالي

..و توفير 98 فرص عمل علي 
26 مهنة بالبحر األحمر

باالسكندرية  العاملة  القوى  ملديرية  التابع  العرب  برج  تشغيل  مكتب  نظم 
ملتقى توظيف مصغر لذوي الهمم، حيث مت تعيني ٣٠ شابًا منهم بإحدى كبرى 
الشركات العاملة يف مجال املالبس اجلاهزة  باملدينة ، بعد أن مت  استقبالهم 
مبللقللر املللكللتللب يف وجلللود إدارة املللللوارد الللبللشللريللة بللالللشللركللة، ومت إجللللراء املللقللابللالت 

الشخصية معهم ومت حترير عقود العمل وتسليمها لهم يف نفس اليوم.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن  ذلك جاء يف إطار مبادرة »حياة 
كرمية« التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة توفير فرص عمل 
الئقة وخاصة لذوي الهمم والعزمية والعمل على دمجهم يف مجتمع العمل.

وأشار مدير املديرية ياسر سعيد إلي أنه حضر املقابالت الشخصية دعاء 
حسنني مدير مكتب تشغيل برج العرب.

  أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن الوزارة تقوم حاليا بخطوات 
يف  الللعللمللل،  بيئة  وتللأمللني  املهنية  والللصللحللة  الللسللالمللة  بقطاع  للنهوض  كبيرة 
الللوزارة ، مشروع حوسبة األنظملة  مجال تكنولوجيا املعلومات، حيث نفذت 
للمديريات  االلكترونية  اجلللاهللزيللة  لتقييم  دراسلللة  إعلللداد  ومت  التفتيشية، 
األداء،  كللفللاءة  رفللع  الللتللي تسهم يف  الفعلية لألنظمة  االحللتلليللاجللات  وحتللديللد 
اإلجلللراءات  توحيد  بهدف  وذلللك  املستمرة،  واملتابعة  الرقابة  نظام  وتفعيل 

وتوفير املال واجلهد والوقت.
وقال : إن الدراسة خلصت إلى ضرورة العمل على تطوير نظام محوسب 
اآلن مبرحلة  عللام 2٠16 حتى  اللللوزارة منذ  بدأتها  التي  واستمرار يف اخلطة 
جتريبية  يف 12 مكتبا يف 11محافظة،  وشملت اإلجنازات محافظات بورسعيد 
 27 بإجمالي  بالكامل  حوسبتها  متت  واإلسكندرية   ، والفيوم   ، ،  والشرقية 
مكتبًا يف 12 محافظة،  ويتم حاليا استكمال حوسبة جميع مكاتب السالمة 
والصحة املهنية مبحافظة القليوبية، واجليزة، واإلسماعيلية، وبني سويف ، 
وبدء التجهيز والتدريب ليرتفع عدد املحافظات خالل العام احلالي إلي 2٠ 
محافظة ، ومت تسليم األجهزة جلميع مفتشى السالمة مبحافظات اجليزة ، 

واإلسماعيلية ، والقليوبية ، وبني سويف. 
وأشللار إلي أنه مت عمل ورشة تدريبية بديوان الللوزارة للمفتشني  ، وحاليا 
علي  وتللأكلليللدًا  العمل  كللفللاءة  لللرفللع  مديرية  كللل  مصغرة  يف  عمل  ورش  تعقد 

استمراريته بأعلي مستوي  من اجلودة.
مت  بحيث  املللديللريللات،  يف  التحتية  البنية  لتجهيز  دراسلللة  مت إعللللداد  وقللد 
إعداد دراسة فنية مفصلة تتضمن حصرا جلميع احتياجات البنية التحتية 
املديريات،  يف  الداخلية  والشبكات  واألجهزة  باملعدات  اخلاصة  واملواصفات 
واستكمال املرحلة األولى من مشروع الشبكات اللداخللليلة يف  1٠ مديريات ، 
وتنفيذ ملشلروع دعلم البنية التحتية للبلديات )األجهزة والطابعات وامللعلدات 
واللللللللوازم( ، واسللتللكللمللال املللرحلللللة الللثللانلليللة مللن مللشللروع الللشللبللكللات اللداخللية، 
تنصيب  خللالل  مللن  النظام  لتفعيل  مستعدة  لتكون  املللديللريللات  ومت  جتهيز 
عن  فضال  بالشبكة،  املرتبطة  واألجللهللزة  الرئيسية  اخلللللوادم  على  الللبللرامللج 
وحسب  الصالحيات  وإعطائهم  املستخدمني  وحتللديللد  الللطللابللعللات،  تعريف 

طبيعة عمل كل منهم.
اللللوزارة، حيث مت تركيب  خللوادم  الرئيسي يف  البيانات  بناء مركز   كما مت 
رئيسية، وزعت على: خادم خاص بإدارة قواعد البيانات ، خادم خاص بإدارة 
بللإدرة  ، وخلللادم خللاص  التطوير واالخللتللبللار  ،خلللادم خللاص بعمليات  التطبيق 
املعدات  إلى  ،باإلضافة  لتركيب اخلللوادم  ،وكابينة  النسخ االحتياطي  عملية 

اخلاصة بعملية التخزين.
أما فيما يخص الربط بني املديريات ومركز البيانات الرئيسي يف الوزارة، 
من  األوللللى  املرحلة  ضمن  املللديللريللات  يف   )Router( وتركيب  توفير  مت  فقد 

عملية ربط املديريات مع الوزارة.
املللديللريللات، فقد مت  التكنولوجية ملوظفي  الللقللدرات  بناء  فيما يخص  أمللا 
ذلك  على  وبللنللاًء  املللديللريللات،  ملوظفي  التدريبية  االحللتلليللاجللات  جميع  حصر 
عملية  واستهدفت  املديريات  ملوظفي  التدريبية  اللللدورات  من  عللدد  عقد  مت 
تولى  فريق  كل  أن  كما  األنظمة بشكل مباشر،  تلك  العاملني على  التدريب 
املديرية  موقع  يف  التدريب  بتقدمي  وقللام  معينة  مديرية  حوسبة  مسؤولية 
التعامل مع األنظمة  املوظف من  البيانات لضمان متكن  إدخللال  وساهم يف 

املحوسبة بشكل صحيح.

وفلللللرت ملللديلللريلللة اللللقلللوى الللعللاملللللة بللالللبللحللر األحلللملللر 98  
فرصة عمل للراغبني يف العمل من حملة املؤهالت العليا 
واملتوسطة علي 26 مهنة برواتب مجزية ، بالفنادق والقري 
علم  ومللرسللى  الللغللردقللة  يف  للمحافظة  التابعة  السياحية 

والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد املطلوب .
املديرية  إن  العاملة:  القوى  وزيللر  سعفان  محمد  وقال  
وفللللرت هلللذه الللفللرص يف إطللللار اإلسلللهلللام للللللحللد مللن مشكلة 
الللبللطللالللة، وملللبلللادرة »حلليللاة كللرميللة« الللتللي أطلللللقللهللا الرئيس 

عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل الئقة للشباب.
، أن الفرص  وأوضللح سعيد عبد الراضي مدير املديرية 
من  يبدأ  بللراتللب  طباخ   15 يف  تتمثل  املديرية  وفرتها  التي 
12٠٠ جنيه ، و 6 فنى تبريد وتكييف ، و 6 مشرف غرف ، و 
22 عامل جتهيز وحتضير ، و 2 مضيف مطعم ، و2 عمال 
، ومللراقللب  و عللامللل شللاطللئ   ، ، و 2 عللمللال كافتيريا  نللظللافللة 
كاميرات ، و 2 مشرف استقبال ، و 9 مراقب أمن ، و 2 إشراف 

داخلي ، وفني معدات ، وموظف استالم.
وأضاف مدير املديرية أن من املهن التي مت توفيرها أيضا 
٣ صراف مطعم ، ومتلقي طلبات ، و ٣ رئيس صف مطاعم 
، ورئيس صف بللارات ، ومشرف ورديللة ، وحامل حقائب ، و 
 2 و   ، ، ومساعد طباخ  و٣ عمال مناطق عامة   ، 2 مكوجي 
مشرف حجوزات ، و 6 جنايني ، و 2 عامل مغسلة  ، مشيرا 
إلي أن الراغبني يف العمل بهذه املهن عليهم التقدم مبقر 
املديرية شارع املصالح احلكومية- الدهار- الغردقة- البحر 

األحمر.



153سبتمبر 2021العمل

سعفان: 320 شابا وفتاة من ذوي الهمم والعزيمة تقدموا  للتدريب 
وريادة األعمال لمبادرة »مصر بكم أجمل« بالمنوفية

القوي العاملة تنفي التواصل مع المواطنين
 عبر هواتفهم بشأن منحة الـ 500 جنيه

النصب  التي  أساليب  العاملة من جديد  بعض  القوي  نفت وزارة 
الوزارة  باسم  الضعيفة،  النفوس  يديرها بعض األشخاص وأصحاب 
علللللى الللصللفللحللات الللوهللملليللة واملللزيللفللة مبللواقللع الللتللواصللل االجللتللمللاعللي، 
جنيه  صللرف  5٠٠  بخصوص  املحمولة  الهواتف  على  االتصال  وعبر 

كمساعدة لألسر غير القادرة على العمل فى األوضاع احلالية.
موقع  على  رسمية  صفحة  لديها  أن  العاملة  الللقللوي  وزارة  وتللؤكللد 
التواصل االجتماعي » facebook« حتت اسم »وزارة القوى العاملة 
املصرية« ، وليس وزارة القوي العاملة والهجرة »وحتمل شارة التحقق 

www. موقع  الوزارة  عن  فضال  معتمدة،  رسمية  كصفحة  الزرقاء 
. manpower.gov.eg

 وتهيب الوزارة باملواطنني عدم االنسياق وراء أي بيانات تنشر على 
البيانات  بعض  بنشر  تقوم  الوهمية والتي  والصفحات  املللواقللع  هللذه 
واألخبار املغلوطة والتي ال متس احلقيقة بصلة، وعدم اإلفصاح عن 
التأكد من  املتعلقة باملواطنني ألي شخص قبل  البيانات الشخصية 
من  الرسمية  بياناتها  تنشر  اللللوزارة  وإن   ، لها  التابع  هويته واجلهة 

خالل موقع الوزارة وصفحتها الرسمية املشار إليها.

استأنفت مبادرة »مصر بكم أجمل« لتأهيل 
ذوي الهمم والعزمية أعمال مرحلتها الثانية 
مبللديللريللة الللقللوي الللعللاملللللة بللاملللنللوفلليللة، وذلللك 
يف إطللار مللبللادرة »حلليللاة كللرميللة«، التي أطلقها 
فرص  لتوفير  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس 

عمل الئقة ملتحدي اإلعاقة.
سعفان  محمد  العاملة  القوي  وزيللر  وقللال 
املديرية  تنظمه  الللذي  الثاني  البرنامج  إن   ،
بالتسجبل  له لاللتحاق  تللقللدم  امللللبلللادرة  مللن 
فللى الللتللدريللب والللعللمللل وريلللللادة األعلللملللال ٣2٠ 
اإلعاقات واملؤهالت،  مختلف  من  وفتاة  شابًا 
القوي  املبادرة  تنفذها وزارة  أن  إلللي  مشيرا 
الللتللمللويللل  صلللنلللدوق  ملللع  العاملة  بالتعاون 
والللللتللللدريللللب واللللتلللأهللليلللل يف إطللللللار بلللروتلللوكلللول 
التعاون املوقع بينهما، مشيرا إلي أن اللجنة 
اإلدارة  رئيس  قطامش  أمين  برئاسة  املشكلة 
بلللإجلللراء  املللهللنللي   قامت  للللللتللدريللب  امللللركلللزيلللة 
الللراغللبللني  واخلللتللليلللار  الشخصية   امللللقلللابلللالت 
فللى الللتللدريللب والعمل وريلللادة األعللمللال وذلللك 

مبحافظة املنوفية على مدار ثالثة أيام.
الدولة تولي  أن  العاملة  القوي  وزيللر  وأكللد 
اهللتللمللاًمللا خللاًصللا بللهللذه الفئة إميللاًنللا بللدورهللم 
أن  إلللي  الفعال يف كل مناحي احلياة، مشيرا 
امللللبلللادرة تللقللوم بللتللوعلليللة األشلللخلللاص متحدي 

اإلعلللاقلللة بللأحللكللام قلللانلللون الللعللمللل والللقللوانللني 
وأحللكللام  وواجللبللاتللهللم،  وحقوقهم  الصلة،  ذات 
الللسللالمللة والللصللحللة املللهللنلليللة، وتللدريللبللهللم على 
فضاًل  العمل،  صعوبات  على  التغلب  كيفية 
عللن الللتللدريللب علللللى ريللللادة األعلللملللال، وكيفية 
إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو 

متناهية الصغر حلسابهم اخلاص.
الللزقللم مدير  ومللن جانبه قللام  على حللامللد 
بتوضيح  باملنوفية  العاملة  الللقللوى  مللديللريللة 
التي  التدريبية  بللالللبللرامللج  االلللتللحللاق  أهمية 
تقدمها مبادرة »مصر بكم أجمل« برعاية  وزير 
القوي العاملة ومتابعته املستمرة ملدى رعاية 

أبنائنا من ذوى القدرات اخلاصة .
يف نللفللس الللسلليللاق أشللللارت عللطلليللات أبلللو زيللد 
تركى  النائب محمود  أن  إلللي  املللبللادرة  منسق  
مبللجلللللس اللللشللليلللوخ عللللن مللحللافللظللة املللنللوفلليللة 
شارك فى تسهيل عمل اللجنة بتجميع أكبر 
التابعة  الللقللرى  اللللقلللدرات مللن  علللدد مللن ذوي 
للللللمللحللافللظللة، وتللسللهلليللل إنللهللاء بللعللض األوراق 
لهم ملشاركتهم يف املبادرة موجها الشكر لوزير 
التى سوف  املللبللادرة  العاملة على هللذه  القوى 
تضيئ الطريق نحو حتقيق أحالم كل شباب 

وفتيات محافظة املنوفية  من هذه الفئة.
ممثلي  بعض  إن   : املللبللادرة  منسق   وقالت 
بللعللض الللشللركللات حللضللروا إلعللطللائللهللم فرصة 
أكللبللر الخللتلليللار أفللضللل الللنللمللاذج مللن الللراغللبللني 
يف العمل وتللوقلليللع عللدد من  الللعللقللود ملللن وقع 

عليهم االختيار .
وقلللللد بلللللللغ علللللدد اللللفلللتللليلللات الللللراغللللبللللني فللى 
التدريب والعمل وريادة األعمال  ما يزيد عن 
7٠ من مختلف اإلعاقات، وجتاوز عدد الشباب 
الراغبني فى  مللن سللن 19 سنة حتى ٤٠ سنة 
العمل أو ريادة األعمال 15٠ شابًا، فضال عن 
أن هناك عددا من الصم والبكم بلغ ٣٠ شابًا 
يتم  وسللوف  والتدريب  بالعمل  يرغبون  وفتاة 
التفصيل  فللى  خللاصللة  تللدريللبلليللة  دورة  تنسيق 
واخلياطة بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي 

ملبادرة »مصر بكم أجمل ».
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في إطار مبادرة حياة كريمة 
 استكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالعوينات بالوادي الجديد

وزير القوى العاملة: التفتيش على 94687 منشأة 
لمتابعة إجراءات كورونا االحترازية

 أعلللللللللن ملللحلللملللد سللللعللللفللللان، وزيللللللللر الللللقللللوى 
الللللعللللاملللللللللة أن مللللديللللريللللات اللللللقلللللوي اللللعلللاملللللللة 
حللالللًيللا  تلللقلللوم  ملللحلللافلللظلللة   27 على مستوى 
باستكمال حصر العمالة غير املنتظمة علي 
أرض الواقع ، وتسجيلها واستخراج شهادات 
قللليلللاس مللسللتللوى املللللهللللارة وتلللرخللليلللص ملللزاوللللة 
بللطللاقللات قومية جديدة  واسللتللخللراج  احلللرفللة 
بللاملللهللنللة، وذللللك تللنللفلليللذا لللتللوجلليللهللات الرئيس 
عبد الفتاح السيسي باالهتمام بالعماله غير 
ضمن  واجتماعيا  صحيا  ورعايتها  املنتظمة 

مبادرة  »حياة كرمية«.
وقللللال وزيللللر اللللقلللوي الللعللاملللللة : إنللله يف هللذا 
اإلطلللللار تللسللتللكللمللل مللديللريللة اللللقلللوي الللعللاملللللة 
املستمرة  احلصر  عمليات  اجلللديللد  بللالللوادي 

احلالية  باملشروعات  املنتظمة  غير  للعمالة 
حملة  بتشكيل  قللامللت  حلليللث   ، املللحللافللظللة  يف 
للللللللقللليلللام بلللحلللصلللر وتلللسلللجللليلللل اللللعلللملللاللللة غلليللر 
بشرق  لإلنشاءات  أوراسكوم  بشركة  املنتظمة 
بتنفيذ مشروع ثالجة  تقوم  والتي  العوينات 
عامال   ٣6٠ لللل  باملحافظة  بطاطس   تللخللزيللن 
، واسللتللخللراج شللهللادات قلليللاس مستوي املللهللارة 
مجانًا ، متهيدا لتسجيلهم مبنظومة قاعدة 
بلليللانللات الللعللمللالللة غلليللر املللنللتللظللمللة وشللمللولللهللم 

بالرعاية الصحية واالجتماعية .
ومن جانبه أشار أحمد حسني طليب مدير 
واحلصر  التسجيل  عملية  أن  إلللي  املللديللريللة 
تتم بالتعاون مع املحافظة واجلهات املعنية، 
لتغيير مهن العاملني إلى مهن العمالة غير 

املنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، 
حتللللت إشلللللللراف مللهللنللدسللي تلللللللك امللللشلللروعلللات 
وحلللسلللب درجلللللة ملللهلللارة كلللل علللاملللل، وتللتللحللمللل 
حللسللابللات الللرعللايللة االجللتللمللاعلليللة والللصللحلليللة 
بلللامللللديلللريلللة تكلفة  املللنللتللظللمللة  للللللعللمللالللة غلليللر 
اسلللتلللخلللراج شللللهللللادات قللليلللاس مللسللتللوى امللللهلللارة 
لهؤالء العاملني، فضال عن استمرار عمليات 
التسجيل يف باقي الشركات واملشروعات على 

أرض املحافظة.
وأضاف مدير املديرية أن عملية التسجيل 
واحلللللصللللر تلللتلللم حتللللت رعللللايللللة اللللللللللواء مللحللمللد 
وحنان   ، اجلديد  اللللوادي  محافظ  الزملوط 

مجدي نائب املحافظ .

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من خالل غرفة العمليات 
الدائمة املشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، 
على مستوى 27 محافظة، حلظًيا اإلجراءات االحترازية املطبقة من 
إجللراءات  اتباع  العمالة، فضال عن  ألفا و687 منشأة حلماية  قبل 9٤ 
وذلللك من خللالل مفتشي  وقللفللازات،  الشخصية من ماسكات  الوقاية 

العمل والسالمة والصحة املهنية.
وأظهرت التقارير الللواردة من املديريات أنه مت التفتيش ومتابعته 
اإلجللراءات االحترازية يف 71 ألفا و81٣ مصنعًا وشركة على مدى 16 
والتي  املحافظات،  مستوى  على  االحترازية  لللإلجللراءات  كاملة  شهرا 
شلللدد عليها الللرئلليللس عللبللد الللفللتللاح الللسلليللسللى، بللضللرورة اتللخللاذ أقصى 
العمال يف مواجهة فيروس كورونا املستجد  درجات احلماية حلماية 

)كوفيد-19(.
وجاءت محافظة قنا يف مقدمة املحافظات بالتفتيش على 1٣167 
منشأة، واملنيا 86٣8، وسوهاج 7961، والقليوبية 58٠2، ودمياط 5269، 
 ،  296٠ واملنوفية   ،٤885 والغربية   ،5٠8٠ والشرقية   ،5165 والبحيرة 

واإلسماعيلية   ،28٤٤ واألقللصللر   ،2878 الشيخ  وكفر   ،29٠2 والقاهرة 
 ،2669 وبورسعيد   ،،27٠7 مللطللروح  ومللرسللي   ،27٤2 والدقهلية   ،2771
وأسيوط 26٣2، واجليزة 25٠1، وبني سويف 18٤2، جنوب سيناء 1٣99.
املحافظات  مستوى  على  والعشرين  احللللادي  الترتيب  يف  وجلللاءت 
 ،1٣٠5 األحللمللر  والبحر   ،1625 اجلللديللد  والللللوادي   ،  1716 اإلسكندرية 

وأسوان 1٠99، والفيوم 9٠٣، والسويس 877 منشأة .
اإلجللراءات  قامت مبراجعة  املنشآت  أن هذه  التقارير عن  وأظهرت 
االحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السالمة والصحة املهنية 

للعمال.
وأكللللد وزيللللر الللقللوى الللعللاملللللة ضللللرورة الللتللعللامللل مللع أي مشكلة فللور 
حدوثها، ووضع اآلليات الالزمة لتخطي تلك األزمللة، كما تابع وزير 
داخللل  والتعقيم  للتطهير  املللحللدد  الللزمللنللي  اجللللدول  العاملة  الللقللوى 
وتوفيرها،  وحصرها  املطلوبة  الكميات  وحتديد  ومديرياتها،  الللوزارة 
بحيث يكون التعقيم والرش كل 2٤ ساعة منعا ألي تداعيات قد تؤثر 

على العاملني واملواطنني.
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العاملة  الللقللوي  وزيللر  وجلله محمد سعفان 
مديريات القوى العاملة باملحافظات بأهمية 
تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة 
العمل  مللجللال  امللللرأة يف  التمييز ضللد  أشللكللال 
املللرأة  ومتكني  العمل  مجال  يف  امللللرأة  ومتكني 
اقتصاديًا ونشر ثقافة املساواة بني اجلنسني. 
مديرية القوي  نللظللمللت  اإلطلللللار  هللللذا  ويف 
بعنوان  العاملة مبحافظة اإلسكندرية  ندوة 
واملساواة بني  للمرأة  التمكني االقتصادي   «  :
اجلللنللسللني« حتلللت رعلللايلللة يللاسللر سللعلليللد مللديللر 
املديرية، ونظمتها زاهية السبخي مدير إدارة 

شئون املرأة وتكافؤ الفرص.
يف  امللللرأة  حللقللوق  بللشللرح  سعيد   وقام  ياسر 

توعيتها،  علللللى  الللعللمللل  وكيفية  الللعللمللل،  بيئة 
ضدها  التمييز  أشللكللال  كللافللة  على  والللقللضللاء 
والتمكني االقتصادي لها، يف إطار قراري وزير 
القوى العاملة بشأن تنظيم عمل املرأة ليال، 

وتوضيح األعمال املحظور عملها فيها.
تللنللملليللة  إللللللي دور جلللهلللاز  اللللتلللطلللرق  كلللملللا مت 
الللصللغلليللرة واملللتللوسللطللة يف تنفيذ  املللشللروعللات 
ملللشلللروعلللات خلللريلللجلللي اللللتلللدريلللب امللللهلللنلللي مللن 
اجلللنللسللني، والللتللسللهلليللالت الللتللي يللتللم تقدميها 
للشباب من اجلللهللاز، وشللروط احلصول على 
التمويل الالزم، وكيفية اعداد دراسات جدوى 

لتلك املشروعات.
كلللملللا قلللاملللت اللللدكلللتلللورة مللللاجللللدة اللللشلللاذللللي 

باإلسكندرية   للمرأة  القومي  املجلس  رئيس 
التمكني  بالقاء املحاضرة األولي عن أهمية  
االقتصادي للمرأة يف املجتمع، وثمنت الدور 
العاملة يف هذا  الللقللوى  وزارة  بلله  تللقللوم  اللللذي 

املجال.
ومللللللن جلللانلللبلللهلللا ألللللقللللت الللللدكللللتللللورة إيلللنلللاس 
للللللسللكللان  اللللقلللوملللي  امللللجلللللللس  محمود عضو 
»حللمللايللة  علللنلللوان :  الثانية  حتت  امللللحلللاضلللرة 

ورعاية املرأة العاملة يف بيئة العمل« .
وقلللاملللت زاهللليلللة الللسللبللخللي بلللعلللرض فلليللديللو 
بني  املللسللاواة  حتقيق  كيفية  لشرح  توضيحي 
اجلللنللسللني، وحللفللظ حللقللوق املللللرأة الللعللاملللللة يف 

مجاالت العمل املختلفة.

القوي العاملة : التمكين االقتصادي للمرأة وخلق فرص 
العمل لها في ندوة باإلسكندرية
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العاملة،  القوى  وزير  أناب محمد سعفان، 
باإلسكندرية  العاملة  الللقللوي  مديرية  مدير 
ياسر سعيد ، لتوزيع  1958  وثيقة تأمني على 
فئة الصيادين ، يف إطار مبادرة »حياة كرمية« 

التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
جمعة  خالد  اللواء  التسليم:  حفل  حضر 
اللواء  عن  نائبا  للمحافظة  العام  السكرتير 
محمد الشريف محافظ اإلسكندرية والنواب 
محمد احلمامي ، وعبد الفتاح محمد ، وأبو 
العباس تركى، وسامح السايح، واللواء حسن 

اجلمال رئيس حى املنتزة ثان .
وأكلللللد الللللوزيللللر يف رسلللاللللة لللالحللتللفللاللليللة أن 
بالعمالة  االهتمام  تولي  السياسية  القيادة 
خللاص،  بشكل  الصيادين  وصللغللار  عللام  بشكل 
اهتماما كبيرا، موضحا أن الهدف من إصدار 
للصيادين  شخصية  حللللوادث  تللأمللني  وثللائللق 
على  بالتأمني  الللللوزارة  اهتمام  إطللار  يف  يأتي 
املخاطر  من  وحمايته  وأسللرتلله  العامل  حياة 

وحفاظا على استقراره األسري.

من  الصيادين  فئة  أن  إلللى  سعفان،  وأشلللار 
الللعللمللالللة غلليللر املللنللتللظللمللة يللسللتللحللقللون كللامللل 
التي  واملخاطر  عملهم  لطبيعة  نظرا  الدعم 
يتعرضون لها يوميا، مما دفع الوزارة للتفكير 
فكرة  وخللرجللت  الفئة،  هللذه  لدعم  طريقة  يف 
وثيقة التأمني مببلغ 1٠٠ ألف جنيه لتغطي 
حاالت العجز الكلي واجلزئي والوفاة، مدتها 
سنة، ثم جتدد، مشيرا إلى أنه مت تسليم 2٠٠ 
تللأمللني علللللى احللليللاة للصيادين  أللللف وثلليللقللة 
املرحلة  أللللف يف   5٠٠ ونللسللتللهللدف  األن،  حللتللى 

املقبلة.
التكافلى  التأمني  وثيقة  فكرة  أن  وأضللاف 
ملا  الصيادين  وخللاصللة  العمالة  أسللر  حلماية 
يتعرضون له من مخاطر يومية فى عملهم، 
اهتماما  تولى  املصرية  الللدولللة  أن  إلللى  الفتا 
لتوفير  املللصللري  الشعب  فئات  بجميع  كبيرا 

حياة كرمية لهم وألسرهم.
اللللللوزارة تعمل على  وأشللللار اللللوزيلللر، إللللى أن 
لللرعللايللة العمالة  إنللشللاء مللنللظللومللة مللتللكللاملللللة 

غير املنتظمة وصغار الصيادين على مستوى 
مستوى محافظات اجلمهورية، الفتا إلى أنه 
فللى إطللار  الللفللئللة  سيتم حللصللر وتسجيل هلللذه 
تللوجلليللهللات الللرئلليللس عللبللد الللفللتللاح الللسلليللسللي، 
للللرعلللايلللة هلللللذه اللللفلللئلللة صلللحللليلللًا واجللتللمللاعلليللا 

وتأمينيًا.
وأوضح سعفان، أن وثيقة التأمني املقدمة 
لتلك الفئة مبثابة البداية لرعاية تلك الفئة 
التي  احلللمللايللة  أسلللاس  وهلللي  مختلف،  بشكل 
تقدمها الدولة ألبنائها، وليعلم كل منهم أن 
الدولة املصرية لن تترك أي عامل منهم إال 

وستوفر له الرعاية واحلماية الالزمة.
 ومن جانبه قال ياسر سعيد مدير املديرية 
استمرارا   يللأتللي  الللتللأمللني  وثللائللق  تسليم  إن   :
كللرميللة« صللليلللادوا مصر،  التي  »حلليللاة  مللللبلللادرة 
بدأت ببحيرة مريوط وأعقبها  صيادو أبوقير 
توفير حياة   أجللل  مللن  وذلللك  أولى،   كمرحلة 

كرمية لهم وألسرهم .

القوى العاملة: توزيع 1958 وثيقة تأمين على 
الصيادين في اإلسكندرية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مديرية القوى العاملة بقنا ، وفرت 15٣ 
فرصة عمل علي 15 مهنة يف 2٠ مصنعًا وشركة من شركات القطاع اخلاص، مبرتبات 
مللجللزيللة بللجللانللب بللعللض املللزايللا األخللللري ، وذللللك فللى إطلللار اإلسللهللام للحد مللن مشكلة 
لتوفير  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها  التي  كللرميللة«  »حلليللاة  ومللبللادرة  البطالة، 

فرص عمل الئقة للشباب.
مستمر  الفرص  لهذه  التقدمي  املديرية  أن  مدير  طلبة  حسام  أوضللح  جانبه  ومللن 
حتي 1٠ سبتمبر اجلاري ، مبقر مديرية القوي العاملة بقنا » إدارة بحوث العمالة«، 
مللدرسللني لغة  و٣  لغة عربية،  مللدرسللني   5 فللى  تتمثل  املطلوبة  الللفللرص  أن  إلللي  مشيرا 
اجنليزية، و٤ مدرسني حاسب آلي، و٤ دادة، و2 مدرس لغات وترجمة، و6 مشرفات، 8٤ 
أخصائي متويل، و25 مسئول تأمني، و٤ أفراد أمن، و2 عامل خدمات، وبائع، وكهربائي، 

و1٠عمال تعبئة، ومحاسب، ومهندس ميكانيكا .

توفير 153 فرصة 
عمل في 20 شركة 
برواتب مجزية بقنا
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القوى العاملة تستأنف إطالق مبادرة »مصر 
أمانة بين إيديك« لتوعية عمال سوهاج

إعانات  إدارة صندوق  ورئيس مجلس  العاملة  القوى  وزيللر  وافللق محمد سعفان 
الطوارئ للعمال على صرف  67 ألفًا و 19٣ جنيًها من الصندوق بالوزارة لل 88 عامال 
بشركة ميتيكس لتصنيع الورق ، وشركة » نونو إخوان » ،  نظًرا للظروف االقتصادية 

التى متر بهما الشركتان وفًقا للكشوف الواردة واملعتمدة من التأمينات.
وأوضلللح سللعللفللان، أنَّ صللنللدوق إعللانللات الللطللوارئ بلللاللللوزارة منشأ بللغللرض مساندة 
املنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية أملت بها حتى 
التنمية  وحتقيق  االستثمارات  زيللادة  وبالتالى  اإلنتاج،  واستمرار  األزمللات  تخطى 
االقتصادية، وتعويض العمال فى املنشآت املتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم 
ومساعدتهم على مواجهة متطلبات املعيشة حلني حتسن األحوال املالية للمنشأة.

صرف 67 ألف جنيه 
إعانات طوارئ لـ  88 
عامال بشركتين من 

شركات القطاع الخاص

مللبللادرة  الللعللاملللللة،  الللقللوى  وزارة   استأنفت 
اللللتلللي تنظمها  إيللللديللللك«،  بلللني  »ملللصلللر أملللانلللة 
مبحافظة  العاملة  الللقللوي  مبديرية  الللللوزارة، 
سللللوهللللاج، لللتللوعلليللة أطلللللرف الللعللمللل واإلنلللتلللاج 
بللاملللخللاطللر وامللللشلللاكلللل اللللتلللي حتلليللط بللالللوطللن 
وتأثيرها على عالقات العمل وعجلة اإلنتاج، 
بحضور 1٠٠ عامل ومسئولي املوارد البشرية 
املهنية وأعضاء  ومسئولي السالمة والصحة 
حتت   ، والشركات  باملنشآت  النقابية  اللجان 
عنوان: »احلوار املجتمعي حول قانون العمل 
ملللدة ثالثة  الللصلللللة«، وتستمر  ذات  والللقللوانللني 

أيام.
وقللال محمد سعفان وزيللر القوى العاملة، 
أمللانللة  »مللصللر  مللبللادرة  إن  يف رسللالللة للحضور 
بني ايديك« تنفذها الوزارة طبقا لبروتوكول 
الللتللعللاون بلليللنللهللا، وصلللنلللدوق متللويللل الللتللدريللب 
البشرية  املللللوارد  لتنمية  بلللاللللوزارة،  والللتللأهلليللل 
على  العمالة«  »كثيفة  الصناعية  املناطق  يف 
مللسللتللوى اجلللمللهللوريللة، وذلللللك مللن خلللالل رفللع 
الللوعللي للللدى أطللللراف الللعللمللللليللة االجللتللمللاعلليللة 
»اللللعلللملللال وأصللللحللللاب األعللللمللللال واحللللكلللوملللة«، 
بها  يعمل  منشآت،  و9٠5  ألفا   6٤ وتستهدف 

مليون و1٠9 آالف و٣٣9 عامال.
املبادرة هو  وأوضللح سعفان، أن الهدف من 
الللتللواصللل ملللع أكللبللر قلللدر ممللكللن ملللن الللعللمللال 
يف أقللل وقلللت، مللشلليللًرا إلللى أنللهللا تللأتللي يف إطللار 

إلللى حماية  تهدف  التي  اللللوزارة  استراتيجية 
ورعاية القوى العاملة وتنمية املوارد البشرية 
مللللن خللللللالل تلللوعللليلللة طللللللريف عللللالقللللات الللعللمللل 
بللحللقللوقللهللم وواجللبللاتللهللم وامللللللللردود اإليللجللابللي 
للللذللللك علللللللى زيللللللللادة اإلنلللتلللاجللليلللة واللللللقلللللدرات 

التنافسية والتصديرية.
زيد  أبللو  الدكتور هشام   ومللن جانبه كشف 
الغرفة  مبقر  تعقد  املبادرة  أن  املديرية  مدير 
التجارية بسوهاج، وجرى تنظيم محاضرات 
تشمل الللعللديللد مللن املللوضللوعللات املللهللمللة التي 

متس طريف العملية اإلنتاجية والذي وضعته 
للتدريب  املللركللزيللة  اإلدارة  طريق  عللن  الللللوزارة 
التعريف بحقوق   : ،  ومنها  البشرية  واملللوارد 
والتزامات العامل وصاحب العمل ودور وزارة 
القوي العاملة يف تفتيش العمل وفقا لقوائم 
امللللراجلللعلللة اللللتلللي مت تللوزيللعللهللا علللللى املللنللشللآت، 
ووسللائللل فللض املللنللازعللات يف قللانللون العمل 12 
لللسللنللة 2٠٠٣  وتللشللمللل الللوسللاطللة والللتللحللكلليللم 

واملفاوضة اجلماعية .
والصحة  الللسللالمللة  الللبللرنللامللج  يشمل  كللمللا 
املهنية وتأمني بيئة العمل ، وقانون التأمينات 
النقابية  ، واحللللريلللات  االجللتللمللاعلليللة اجلللديللد 
وحللمللايللة حللق الللتللنللظلليللم وأثلللرهلللا يف اسللتللقللرار 
عالقات العمل ، والتوعية باألبعاد القانونية 

ملخاطر اإلدمان والتعاطي .
وأكلللللللد أنلللللله مت اتلللللخلللللاذ كللللافللللة اإلجللللللللللراءات 
االحترازية ملواجهة فيروس كورونا من تقليل 
الللكللثللافللة وارتلللللللداء الللكللمللامللات وتلللوافلللر أدوات 

التطهير والتعقيم .
بللنللاًء على  املللبللادرة جللاء  أن استئناف  يذكر 
توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان 
املاضي   يوليو   11 يف  لللسللوهللاج  زيللارتلله  أثناء  
بللاسللتللئللنللاف املللللبللللادرة تلللللبلليللة لللطلللللب أصللحللاب 

األعمال واملستثمرين بسوهاج.
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القوي العاملة : 80 فرصة عمل في ملتقي توظيف ذوي الهمم العزيمة ببورسعيد

سعفان : جائحة كورونا دفعت الشركات لالهتمام 
بالسالمة والصحة المهنية بأماكن العمل

العاملة،  الللقللوى  وزيلللر  سعفان  محمد  أكللد 
املهنية  والصحة  السالمة  ثقافة  نشر  أهمية 
وتللللأمللللني بللليلللئلللة اللللعلللملللل للللللللملللنلللشلللآت بللجللملليللع 
للتنمية  مللصللر  رؤيلللللة  وحتللقلليللق  اللللقلللطلللاعلللات 
كلللرميلللة«،  »حللليلللاة  ومللللبللللادرة  امللللسلللتلللداملللة 2٠٣٠ 
دافع  أكبر  كانت  كللورونللا  أن جائحة  إلللى  الفًتا 
والصحة  السالمة  بسبل  االهتمام  للشركات 
الصناعية،  املنشآت  سبيل  على  ليس  املهنية، 
بللللل علللللللى ملللسلللتلللوى املللللنللللازل والللللعللللقللللارات، ألن 
الوقاية دومًا خير من العالج، وال بد أن تصبح 
لكل  قناعة،  عللن  سلوكية  مسئولية  السالمة 
عللامللل بللرعللايللة الللنللقللابللات واملللؤسللسللات، وال بد 
إلجلللراءات  سفيرًا  املللصللري  العامل  يصبح  أن 
»ال  قاعدة  من  انطالقًا  املجتمع،  يف  السالمة 
ضرر وال ضللرار«، لدعم جهود الدولة اجلبارة 

يف مواجهة تلك اجلائحة.
ويف هللللذا اإلطلللللار نللظللمللت مللديللريللة الللقللوي 
العاملة ببورسعيد ملتقى السالمة والصحة 
املهنية  حتت عنوان : »خلينا نحافظ عليها« 
باملنشآت بقاعة  الللتللخللزيللن  اشلللتلللراطلللات  علللن 

االجتماعات بديوان عام املديرية .
يف مللسللتللهللل افلللتلللتلللاح امللللللتللقللى أكللللد الللسلليللد 
السنجابي مدير املديرية  أهمية  نشر ثقافة 
السالمة والصحة املهنية وتأمني املنشآت من 
واحلفاظ  العامل  وحماية  املختلفة  املخاطر 
علللللى حللقللوقلله وضلللللرورة الللتللأمللني علللللى جميع 

العاملني.
وقام الكيميائى فايز رخا بإلقاء محاضرة 
عن االشتراطات الواجب توافرها فى املخازن 
طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2٠٠٣، ومت شرح 
توفير  وكيفية  املللخللازن  مللن  املختلفة  األنلللواع 

بعض  عللرض  ومت  بداخلها  التخزين  أصلللول 
اللللصلللور الللتللوضلليللحلليللة للللللمللخللازن، ومللنللاقللشللة 
احللللضلللور بللخللصللوص مللطللابللقللة هلللذه املللخللازن 

لالشتراطات.
 كما مت شللللرح كلليللفلليللة الللتللعللامللل ملللع املللللواد 
الللكلليللملليللائلليللة اخللللطلللرة ملللن حيث  تللخللزيللنللهللا 
وتللللداولللللهللللا وتلللأمللليلللنلللهلللا ومللللنللللع اللللتلللسلللريلللب أو 
والصحة  السالمة  نشرة  شرح  ومت  االنسكاب 
الللتللى  امللللللصللقللات  وشلللللرح   ،  MSDS املللهللنلليللة 
املللواد  خللطللورة  عللن  معلومات  للعامل  تللوضللح 
الكيميائية ، فضال عن كيفية تأمني املنشآت 
التخزين  مللن  الناجمة  احلللريللق  مخاطر  مللن 

اخلاطئ.
ومت أخلللذ منللللوذج عللملللللى فللعلللللى مللن إحللدى 

الللقللائللمللة مللن مللحللافللظللة بورسعيد  الللشللركللات 
طبقا  احلللديللثللة  الللتللخللزيللن  وسلللائلللل  لتطبيق 
لللقللانللون الللعللمللل امللللصلللرى واملللعللايلليللر الللعللامللليللة 
 ، « SCCT شللركللة قللنللاة الللسللويللس للللللحللاويللات«
حيث مت توضيح تصنيف احلاويات اخلطرة، 
وتللداولللهللا  نقلها  عللن  معها  الللتللعللامللل  وكيفية 
الللنللظللام املتبع  تللوضلليللح  الللشللركللة، ومت  داخللللل 
فلللى الللشللركللة للللللحللفللاظ علللللى هلللذه احللللاويلللات 
بها  التى تقوم  واالحللتلليللاطللات واالشللتللراطللات 
الللشللركللة ملللنللع وبللخللاصللة حللللدوث أى مللخللاطللر 

احلريق وبخاصة بعد حادث بيروت.
قللللام  امللللللللتلللقلللى  فللللعللللاللللليللللات  خلللللتلللللام  يف  ومت 
الللتللقللديللر  شلللهلللادات  بللتللسللللليللم  املديرية   مللديللر 

للمشاركني.

وملتقي   ، تللوعللويللة  نلللدوة  ببورسعيد  العاملة  الللقللوي  مللديللريللة  نظمت 
عمل  فرصة   8٠ شركة   1٤ قدمت  حيث   ، والعزمية  الهمم  ذوي  توظيف 
باملنطقة احلرة لالستثمار  بحضور  مسئولي الشركات الستيفاء نسبة 
الللل 5% املللقللررة قللانللونللا ، والللتللي تللقللدم لها 61 مللن راغللبللي العمل مللن ذوي 

القدرات .
وقامت اللجنة برئاسة مدير املديرية السيد السنجابي بإتاحة فرصة 
العمل وتوقيع العقود واستمارة )1( تأمينات جلميع املتقدمني الراغبني 
سوف  عمل،   عقد   5٠ وقعت  التي  العقود  عللدد  وبلغ  باملتلقي  العمل  يف 
يقوم بتسليمها من قبل وزير القوي العاملة محمد سعفان يف احتفالية 

قريبا، يف إطار مبادرة »حياة كرمية« التي أطلقها الرئيس السيسي.
وأكلللد مللديللر املللديللريللة أهللملليللة تللوفلليللر فلللرص عللمللل الئللقللة للللذوي الهمم 
الللنللدوة  لللهللم ، شللرحللا خلللالل  ودمللجللهللم يف املجتمع لتوفير حلليللاة كللرميللة 
الللقللانللون رقلللم 1٠ لللسللنللة 2٠18 لللللذوي الللهللمللم وحللقللوق األشلللخلللاص ذوي 

اإلعاقة.
العقود ملياء محمود بعيلة مدير  املشكلة لتوقيع  اللجنة  وقد ضمت 
مكتب عمل الشرق واالستثمار ، ونهي يوسف ، ورشا توفيق، ونهي رمضان 
، ومحمد أمني ، وأميرة إبراهيم ، ونيفني لوقا متياس، مفتشي تفتيش 

العمل .
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الصفحة 
األخيرة 

يكتبها : عبد املعطى أحمد

أك��ث��ر بكل عامل  ي��ف��رح  ب��ه م��ن قلبى، لكن قلبى  أف���رح  ب��ل��دى  ك��ل إجن���از يتم على أرض   
كسب رزقه من العمل به، ونادرا ما نعرف من هم هؤالء العمال الذين بدأوا فى شق طريق 
الطريق،ونفرح  نعرف  نحن  امل��ن��ال.  صعبة  ص��ح��راء  مجرد  ك��ان  طريق  عليه،  نسير  طويل 
بالطريق،لكننا النعرف من وقفوا حتت شمس حارقة لكى يصنعوه لنا بكل همة ونشاط. 

نرى جمال املكان بعد اكتماله والنرى عرق من صنعوه لنا.
 املصريون معروف عنهم التسامح واالنصهار فى البوتقة املصرية املستمدة من جريان 
هى  والغلظة.مصر  والقسوة  والتشفى  باالنتقام  مليئة  صحراوية  برياح  فتشوهت  النيل، 
أن  الفراعنة حتي اإلس��ام و لكن يحلو للبعض  ت��زاوج احل��ض��ارات من  الدنيا  التى علمت 

يختزل صورتها لتبدو متطرفة و يظهر بعض أبنائها منغلقي العقل و التفكير.
 النيل ارتبط اسمه عبر الزمان مبصر العظيمة مع أن ربع النهر فقط يجري يف أراضيها!
 مصر منذ فجر التاريخ تستوعب كل األجناس و األلوان، و من يهبط إليها يصبح واحدا 
من أهلها إال أنها دائما كانت تدفن املجرمني و اخلونة و دعاة التطرف أيا تكن أقنعتهم و 

إدعاءاتهم 
 بحسبة بسيطة سوف يكتشف العاملون يف احلكومة و القطاع العام أنهم يأخذون نحو 
نصف العام أجازة )يومان أسبوعيا و اإلجازات االعتيادية و العارضة و اإلجازات الرسمية( و 

مع ذلك يريدون أن يأخذوا السنة كلها أجازات. غريبة جدا!
 إلي القابعني خلف املكاتب يف العديد من املؤسسات و الدواوين: ال تبك حالك و تضيع 
ما تبقي لك من سنوات يف لوم الظروف و األحوال أو يف التحسر علي ما وصل إليه غيرك. 

ميكنك أن تغير واقعك الوظيفي بالعمل و األمل بعيدا عن مشاعر اليأس و اإلحباط
 إلي كل من أخذ فرصة ال يستحقها بواسطة أو مجاملة أو حتي ضربة حظ و هم كثر 
و لم يطور نفسه و ينمي قدراته و اكتفي بدور املشاهد احلاقد علي كل ناجح و الناقد لكل 
متفوق، عفوا إننا ال نراك و لن يكون لك بيننا مكان ستنتهي كما بدأت فبادنا اجلميلة 
تتطور و تنهض و الفرص كثيرة و الطموحات كبيرة ملن يعمل و يجتهد و ال حدود ملن يريد 

النجاح
 دون سابق إنذار تداعت لذاكرتي كلمات الدكتور يوسف إدريس عندما حذر يف ثمانينات 
افتقاد اإلنسان مساحة مادية يف املحيط  إلي  الزحام مشيرا  املاضي من أخاقيات  القرن 
الذي يتحرك فيه له تداعيات سلوكية و أخاقية خطيرة فهل افتقاد هذه املساحة و الزحام 
و بالتبعية التكالب علي لقمة العيش هو السبب أن مقولة »عدوك ابن كارك« أصبحت واقعا 

يوميا نكتوي بناره.
 حني تتعامل مع الناس مبهنية عالية و يف إطار القيم األصيلة يغضبون و ينصرفون 

عنك و بعد ذلك يلعنون التسيب و االنحطاط.
 انتشار فيروس كورونا غير تقريبا جميع جوانب حياتنا الشخصية و املهنية و من أبرز 
التحول  العالم هو احلفاظ علي استمرارية األعمال السيما مع  التي شهدها  التحديات 
و االبتكار  الرقمي  التحول  وتيرة  إلي تسريع  أدت اجلائحة  و قد  املفاجئ للعمل عن بعد. 
للمؤسسات من مختلف الصناعات و القطاعات علي املستوي العاملي و إمتام ما كان يستغرق 
يف املاضي شهورا و حتي سنوات يف غضون أسابيع قليلة، و املجال الطبي هو أحد األمثلة 
البارزة علي هذا التحول، فنحن نعرف منذ سنوات إمكانيات التطبيب عن بعد الذي يتيح 
احلصول علي اخلدمات و االستشارات الطبية عبر االنترنت إال أنه لم يعتمد علي نطاق 

واسع سوي خال مرحلة اإلغاق التي فرضت علينا نتيجة تفشي الوباء.
 ال تتعجب اذا طفت الطحالب علي السطح فستنزل إلي القاع سريعا ألنها ال حتتمل 

ضوء الشمس.
 ع���اص���رن���ا رج������اال و ن��س��اء 
الكتابة  ال���ق���راءة و  ي��ع��رف��وا  ل��م 
ال��ك��ام،  ع��ل��م  ات��ق��ن��وا  لكنهم  و 
ل��ك��ن��ه��م  و  األدب  ي����درس����وا  ل����م 
ي��درس��وا  ل���م  و  األدب،  ع��ل��م��ون��ا 
علوم األحياء و لكنهم علمونا 
ف��ن احل��ي��اء، و ل��م ي��ق��رأوا كتابا 
واح���دا ع��ن ال��ع��اق��ات و لكنهم 
ع���ل���م���ون���ا ح����س����ن امل����ع����ام����ل����ة و 
االحترام، و لم يدرسوا الدين و 
اإلمي��ان.  لكنهم علمونا معني 
ك���ن���ا ن���ت���ح���دث م����ع ب���ع���ض و ال 

نتحدث عن بعض!
 رمب����ا ال ن��ح��ص��ل ع��ل��ي ما 
سنحصل  بالتأكيد  لكن  نريد 

علي ما نستحق.
يعرفه  أن  ي��ج��ب  ت��اري��خ��ن��ا   
أب����ن����اؤن����ا ألن������ه ت�����اري�����خ ن���اص���ع 
البياض، كله تضحية و فداء و 
حب لهذا الوطن، و كم كان يف 
أمجاد  ال��ت��اري��خ  ه��ذا  صفحات 
أب��ن��اء هذا  ب��ط��والت سطرها  و 
ال��ش��ع��ب ب��أرواح��ه��م و دم��ائ��ه��م، 
ي���ج���ب أن  و س����ط����روا م����اح����م 
نتوقف أمامها كثيرا و نحكيها 

ألبنائنا.
 ام�������أ روح���������ك ب�����األم�����ل و 
ال��ش��غ��ف و ال��ي��ق��ني، ث��م ف��ك��ر يف 
األف���ض���ل، و أن��ظ��ر ل��أج��م��ل، و 
اغ���ف���ر األس�������وأ. أه���ج���ر ح��زن��ك 
ارك����ض وراء  ال���وق���ت و  ل��ب��ع��ض 
ت���دع  ال  و  ح��ل��م��ك  و  ح���ري���ت���ك 
امل����ت����دف����ق يف روح�����ك  ال����رب����ي����ع 
يبتعد عنك و لكن دعه يرقص 

مثل نافورة يف عني القمر.



قرية جرين بيتش

مع تحيات / أحمد صبرى العراقى . رئيس اتحاد الشاغلين

الساحل الشمالى ك ٨٩ طريق االسكندرية 

قرية كليوباترا السياحية

قرية بدر السياحية

الساحل الشمالى الكيلو ٨٢

مطعم سمكمك
يهنئ

 رئيس مجلس اإلدارة
 وجميع العاملين  

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
 واللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة 
وطلعت عزت  مدير  مكتب عمل الحمام

وأبناء مطروح الكرام 
بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار

مع تحيات

محمد سالم عوض سالم

الساحل الشمالى الكيلو ٨٩

مع تحيات

م . شريف عباس عبدالكريم

يهنئ
 رئيس مجلس اإلدارة وجميع العاملين بالقرية 

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
 واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح

وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة 
وطلعت عزت  مدير  مكتب عمل الحمام

وأبناء مطروح الكرام 
بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار

يهنئ
 رئيس مجلس اإلدارة
 وجميع العاملين  

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
 واللواء  خالد شعيب  محافظ مرسى مطروح

وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة 
وطلعت عزت  مدير  مكتب عمل الحمام

وأبناء مطروح الكرام 
بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار

سمري احمد صالح

 رئيس مجلس اإلدارة  وجميع العاملين  بالقرية يهنئون

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
 واللواء  خالد شعيب  محافظ مطروح

وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة 
وطلعت عزت  مدير  مكتب عمل الحمام

وأبناء مطروح الكرام 
بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار

مع تحيات / سمير أحمد صالح رئيس اتحاد الشاغلين

و عماد خليل  المدير التنفيذى

الساحل الشمالى ك  - ٨٦ 
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بانوراما بيتش

الساحل الشمالى الكيلو ٧٦.٥
ت : ٠٤٦٤١٠٣٤٤ - ف : ٠٢٢٥٧٩٧٣١٩

قرية نيس 1
يهنئ

 رئيس مجلس اإلدارة  وجميع العاملين  

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
 واللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة 
وطلعت عزت  مدير  مكتب عمل الحمام

وأبناء مطروح الكرام 
بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار
مع تحيات

السفير مراد مصطفـي كامل رئيس االتحاد

الساحل الشمالى الكيلو ٦٤.٥

مع تحيات 

 أحمد سلطان 

رئيس االتحاد

يهنئ
 رئيس مجلس اإلدارة  وجميع العاملين بالقرية 

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
 واللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة 
وطلعت عزت  مدير  مكتب عمل الحمام

وأبناء مطروح الكرام 
بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار

اتحاد شاغلين اتحاد شاغلين

شركة املنتزه إلدارة القرى واملشروعات السياحية
قرية املنتزه الساحلية

مهندس وائل جمال عيسى 
رئيس مجلس اإلدارة

تليفونات القرية : 0464102444-
0464102888-0464102999

فاكس: 0464102777

تتقدم بخالص التهنئة إلي

 اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح 
وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية  باملحافظة

وطلعت عزت مدير مكتب العمل
مبناسبة العيد القومي للمحافظة
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شركة اإليمان لآللياف الصناعية
إحدى شركات مجموعة الباجورى

تنتج الشركة منتجات الفايبر بوليستر بأنواعه وأشكاله 
المختلفة من ) حرارى - عوازل - جيوتكستال (

ويستخدم فى صناعة ) حشو مخدات وصناعة اللحاف 
- وتبطين المالبس الرياضية والمعاطف - عوازل صوت 

وحرارة - فالتر هواء - مياه أسمنت - زيت - تبطين أراضى 
البناء - البطانة الداخلية لألحذية

 مدينة العبور المنطقة الصناعية  ب / ج قطعة ٨/ ٧/ ٦ - بلوك ٢٧٠٠٨
م : ٠١١١٠١٢٠٦٦٥ - ت :   ٠٢٤٤٨١٤١٥٦

E -eleman-fiber@bagourg-group.net
www.elemanfiber.com

 فيبر حرارى

 فيبر 
جيوتكستابل

 فيبر فالتر



فندق ريتال ڤيو

 اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح

 وعاطف درويش مدير  مديرية القوى العاملة 

وطلعت عزت مدير مكتب عمل الحمام

وأبناء مطروح الكرام 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

ويعاهدون الله على بذل المزيد من الجهد لمصرنا العزيزة

يهنئ
 رئيس مجلس اإلدارة
 وجميع العاملين  

مع تحيات رئيس مجلس اإلدارة

الساحل الشمالى ك ٧٧ طريق االسكندرية - 
مطروح ت :  ٠١٠٥٠٢٨١١٦٠

فندق أدريتيكا  مرسى مطروح
 رئيس مجلس اإلدارة  وجميع العاملين

 يهنئون

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح

 وعاطف درويش 
مدير  مديرية القوى العاملة 

وعلى نصيب  مدير  مكتب عمل مطروح 
وأبناء مطروح الكرام 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

ويعاهدون الله على بذل المزيد من الجهد لمصرنا العزيزة

مع تحيات إدارة الفندق

ش الجالء خلف بنزايون - مرسى مطروح 
ت: 493٨٦9٦ - 494٢٦٧٥ -م :٠١٢٢٧٢٢٨٨9٠

فندق الفيروز
مرسى مطروح

 اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح
وعلى نصيب  مدير  مكتب عمل مطروح 

و أبناء مطروح 
 بمناسبة العيد القومى للمحافظة 
متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار

يهنئ 
رئيس مجلس اإلدارة 

وجميع العاملين  بالفندق

مع تحيات المدير المسئول

مطروح - طريق الكورنيش - رومل بجوار مبنى التلفزيون
ت : 4933٦٨٢ - 493٢٥٥9 - ٠4٦ 

سلسلة

 محالت جيالتى عزة -  مرسى مطروح
يهنئ

 رئيس مجلس اإلدارة
 وجميع العاملين  

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
 واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح

وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة 
وعلى نصيب  مدير  مكتب عمل مطروح 

وأبناء مطروح الكرام 
بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار
مع تحيات الحاج

طارق جمال الزمزمى
مرسى مطروح  شارع الكورنيش -ش االسكندرية      

العمل سبتمبر 2021 ١٦٢



فندق سيزر باى

زاوية العوامة / الضبعة- مطروح الكيلو 86

العاملون بالفندق يهنئون 
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

احمد مختار مدير مكتب عمل الضبعة
على إبراهيم مفتش مكتب العمل

وشعب مطروح العظيم
 بمناسبة العيد القومي للمحافظة 

أحمد مختار عىل إبراهيم

امتلك واستلم فورى بأجمل منتجع 
بالساحل الشمالي 

حيث الهدوء واالستقاللية 
واالنسجام بقرية متكاملة الخدمات

قرية تاهيتي الساحل الشمالي

الكيلو 62 جنوب الطريق

رئيس مجلس اإلدارة 

 سليم فرج قنديل
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فندق ديلمار مطروح

27 ش الكورنيش    فاكس:0464946099 - تليفون :01097000707

   01098000808:Mobial

01210103281:Mobail

f.b: Delmar matrouh

mail:DELMAR.HOTEL.COM

مع تحيات:

محمد العالم
المدير العام

يهنئ
محمد سعفان 

وزير القوى العاملة

 واللواء خالد شعيب

 محافظ مرسى مطروح
  وعاطف درويش 
مدير  مديرية القوى العاملة 

 و أبناء مطروح الكرام 

بمناسبة

 العيد القومى للمحافظة 

فندق ريـم
 مرسى مطروح

يهنئ
 رئيس مجلس اإلدارة 

وجميع العاملين

 اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح
 وعاطف درويش مدير  مديرية القوى العاملة 

ومصطفى جابر  مدير إدارة السالمة والصحة المهنية 
وأبناء مطروح

 بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار
مع تحياتى

يوسف جمال حبيب - كريم جمال حبيب
مرسى مطروح  شارع الكورنيش

فندق كليوباترا 
باألسكندرية ومطروح

مع تحيات  الحاج محمد حسونة

استمتع 
بأسعد أوقاتك 

معنا 

الفنادق مطلة على الكورنيش 
درجة أولى ثالثة نجوم 

مطعم شرقى وغربى يقدم أشهى الوجبات 
تراسات مياه ساخنة وباردة 

كليوباترا مطروح :  4930025 -4934295 -046
كليوباترا االسكندرية : 5428058- - 03 فاكس : 4559588 - 03 
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مجموعة فنادق 
ريفيرا

 اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح
وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة 

وأبناء مطروح الكرام 
بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

ويعاهدون الله على بذل المزيد من الجهد لمصرنا العزيزة

ريفيرا بيتش - ريفيرا باالس - فندق ساندى 

يهنئ
 رئيس مجلس إالدارة
 وجميع العاملين  

مع تحيات رئيس مجلس اإلدارة

 خالد محمد إبراهيم

مرسى  مطروح )2( شارع اإلسكندرية- ت: 046-4933045

قرية تالل

الكيلو 142 طريق اسكندرية/ مطروح

العاملون بالقرية يهنئون 
اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح

أحمد مختار مدير مكتب عمل الضبعة
على إبراهيم مفتش مكتب العمل

وشعب مطروح العظيم 
بمناسبة العيد القومي للمحافظة 

متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار 

أحمد مختار عىل إبراهيم

فندق الفرسان

 اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح

  والسيد اللواء  مدير  أمن  مطروح 
وعلى نصيب  مدير  مكتب عمل مطروح 

وأبناء مطروح 
 بمناسبة العيد القومى للمحافظة 
متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار

مع تحيات 

محمد عيسى يوسف
المدير العام

يهنئ
 محمد عيسى يوسف

 مدير عام الفندق 
 وجميع العاملين  

165سبتمبر 2021العمل



جباىل محمد جبايل

اللجنة النقابية لعمال النقل البرى 
بالحمام -مرسى مطروح

رئيس اللجنة

إبراهيم مفتاح عطية
 األمين العام  

شعبان محمد محمود 

 أمين الصندوق 

أحمد عادل حسين

تهنئ شعب مصر  وفخامة السيد الرئيس

 عبد الفتاح السيسى
 لتحقيق التنمية المستدامة وتؤكد دعمها الكامل للقوات المسلحة

 والشرطة فى القضاء على اإلرهاب لتنعم مصر بالرخاء
مجددين العهد لله والوطن على مواصلة الجهد 

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

وتهنئ ابن الحركة النقابية

 محمد سعفان وزير القوى العاملة 
النحيازه المطلق للحفاظ على مكتسبات عمال مصر

واللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح
وجبالى محمد جبالى رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة

وطلعت عزت محمد  مدير  مكتب عمل الحمام 
و اللواء مدير أمن مطروح
و مدير إدارة مرور مطروح

وتهنئة إلى شعب مطروح الكريم

 بمناسبة عيد مطروح القومى

عبدالفتاح السيىس
 محمد سعفان

إبراهيم مفتاح

احمد عادل حسني

عوض مستور حسن

عبد املنعم عبدالفضيل

شعبان محمد محمود

عالء عادل حسني

رزق خميس صالح

نائب رئيس اللجنة

عبد المنعم عبدالفضيل
م  األمين العام  

عالء عادل حسين
م . أمين الصندوق 

عوض مستور حسن

سكرتير اللجنة

رزق خميس صالح
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شركة التعمير 
للتنمية واإلدارة 

السياحية
مركز مارينا العلمين السياحى 

مراقية-مرابيال- مراقية الجنوبية

يتقدم رئيس مجلس إدارة الشركة

 بالتهنئة 

إلى شعب مصر العظيم 

متمنين لمصر دوام التقدم والرخاء

كما يهنئ
 اللواء  خالد شعيب

 محافظ مرسى مطروح

  وعاطف درويش 
مدير  مديرية القوى العاملة 

و أبناء مطروح الكرام 

بمناسبة

 العيد القومى للمحافظة 

ويعاهدون الله على بذل المزيد من الجهد

لمصرنا العزيزة

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

د. صفوت النحاس

مع تحيات

فندق بوسيت

يهنئ
محمد سعفان وزير القوى العاملة
 واللواء خالد شعيب محافظ مطروح

  وعاطف درويش مدير  مديرية القوى العاملة 
 و أبناء مطروح الكرام 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

فندق  بل إيـر وفندق ريو
تقاطع شارع ليبيا والشاطئ

يقع الفندق فى أجمل موقع بالمدينة يجمع 
بين مواجهته للبحر ومدخل المدينة من 

جهة البحر 
جميع الغرف بها كافة التسهيالت من 
حمام متكامل - مياة ساخنة وباردة 24 

ساعة بالغرفة- تلفزيون - تليفون -بلكون 
فى مواجهة البحر -مطعم -

شارع عمر المختار - مطروح ت: 046-4931433 
ف : 4931492 -046

 صالة اجتماعات كافة الخدمات من غسيل وكى وموقف سيارات 

وبمناسبة العيد القومى للمحافظة 

يهنئ
 اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح

و أبناء مطروح 
مع تحيات رئيس مجلس اإلدارة

رزق أبو وافى
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شركة جراند هوليدايز لإلدارة الفندقية
قرية جرين بالساحل الشمالى الكيلو 75

يهنئ اللواء 

خالد شعيب

 محافظ مرسى مطروح

وأبناء مطروح 

 بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة 

ويعاهدون السيد الرئيس 

عبد الفتاح السيسى 

على بذل المزيد من

 الجهد لرفعة مصرنا الحبيبة

يتقدم بأسمي آيات التهاني

إلى محافظ مرسى مطروح
وإلى أبناء مطروح

بمناسبة العيد القومي للمحافظة
متمنين للمحافظة التقدم واالزدهار

فندق چاز ألماظه

مع تحيات :  محمد وفا
 المدير العام

العمل سبتمبر 2021 168



فندق كارولز

مرسى مطروح - طريق األبيض
 ت : ٠٤٦٤٨٥١٠٠٠ - ف : ٠٤٦٤٨٥٠٣٣٣

www.caroshotels

تهنئ شعب مصر  وفخامة الرئيس

 عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
و محمد سعفان وزير القوى العاملة 

واللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح
وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة
وتهنئة إلى شعب مطروح الكريم

 بمناسبة عيد مطروح القومى

اسواق فتح الله بمطروح

المدير المسئول  أحمد الروبى

شارع الكورنيش أسفل فندق رويال باالس

رئيس مجلس اإلدارة  القبطان  عالء مسعد فتح 
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العمل سبتمبر 2021

السيده / مايسه يوسف  
نائب رئيس احتاد الشاغلني

لواء طيار أ. ح / نصر موسى 
محمد موسي

رئيس مجلس اإلدارة

االستاذ / عادل النادى
 عضو مجلس االدارة

املستشار / احمد سعد زغلول  
امني الصندوق

كما تتقدم بخالص التهنئة إلي 

اللواء خالد شعيب 
محافظ مرسي مطروح 

وجميع القيادات الشعبية
 والتنفيذية  باملحافظة

وطلعت عزت
 مدير مكتب العمل

مبناسبة العيد القومي للمحافظة
ت :  0464154400

تهنئ شعب مصر وفخامة 
السيد الرئيس

عبدالفتاح السيسى
لتحقيق التنمية املستدامة وحياة 

كرمية لكل املصريني .. مجددين 

العهد هلل والوطن على مواصلة 
اجلهد من أجل مصرنا العزيزة

قرية كازابيانكا ريزورت الساحل الشمالي
 الكيلو ٧0 طريق اسكندرية مطروح
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