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الثمن  5 جنيهات

دراسة موجزة بشأن  شروط وظروف العمل بدولة إيطاليا  في ظل انتشار جائحة كورونامع العدد كتيب العمل »مجانا«

 سعفان يسلم 297 عقد عمل
 ألصحاب الهمم والعزيمة



منتجع بورتو ساوث بيتش

موقعنا : الكيلو 36 طريق السويس الزعفرانة يبعد عن بورتو السخنة 
بـ12 كيلو متر -  ت : 01211449071

و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

و محمد سعفان وزير القوي العاملة
واللواء أ.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس

و حاتم جاد الرب مدير مديرية القوي العاملة بالسويس
و أحمد مصطفى مدير مكتب عمل عتاقة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء 

وشعب مصر والعمال الشرفاء واألوفياء

متمنين لشعب السويس العظيم استمرار التقدم واالزدهار

بمناسبة عيد السويس القومي

منتجع بورتو ساوث بيتش
رئيس مجلس اإلدارة

وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملون بالمنتجع
يتقدمون بتحية تقدير وفخر  وإعزاز إلي

فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسی
رئيس الجمهورية





العمل سبتمبر 2021

موضوع تسجييل 



سبتمبر 2021العمل



الشركة العربية لألسمنت
سيرخيو الكانتاريا 

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب 
المستشار أحمد جابر عبدالغفار

 رئيس القطاع القانونى
المستشار محمد السيد أحمدحسن 

مدير الشئون القانونية و المستشار القانونى للشركة

بخالص التهانى لفخامة
عبدالفتاح السيسى  رئيس الجمهورية
والدكتور مصطفى مدبولى  رئيس مجلس الوزراء

ومحمد محمود سعفان   وزير القوى العاملة

 واللواء. أ. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس

وشعب السويس الباسل

بمناسبة العيد القومى لمحافظة السويس

يتقدمون



فندق موڤنبيك السخنة

يتقدم مدير عام الفندق 
وجميع العاملين  بتحية تقدير واعتزاز

 إلى اللواء. أ. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس 
 وأهالى السويس الكرام

بمناسبة عيد السويس القومى
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االفتتاحية

المراسالت :   116 شـارع محمــــــد فريــــــــــد 

 42 شارع اجلمهورية القاهرة
ص .ب : 1862 الرمز البريدى 11511

االشتراكات :  قيمة االشتراك السنوى

 60 جنيها غير شامل مصاريف البريد
 ترسل بشيك أوبحوالة بريدية عادية

 باسم السيد رئيس مجلس إدارة مجلة العمل
تليفون : 23919003 – 23960685       

فاكس : 23919921

إقرأ لهؤالء..

إلغاء »الطوارئ«.. دعوة لالستثمـار 
وتثبيــت دعــائم

 الجمهــورية
 الجــديدة

١٤

حسن الخاتمة

بقلم :

 أ.د. محمد مختار 
جمعـــــة مبروك

وزير األوقاف ٣٨مقال  رئيس التحرير ١٧-١٦

٢٩-٢٨

٤٧-٤٦

٦١-٦١٦٠-٦٠

٥٣-٥٢

» العمل«

قانون الخدمة العامة  حقيقة أم مجرد إجراء؟

السياحة الثقافية 
واجهة مصر 

القادمة

مصر تفتح ذراعيها 
لرئاسة مؤتمر 

المناخ

االنتحار جريمة ضد اإلنسانية

ــا  ــة جـــهـــودهـ ــ ــدولــ ــ ــل الــ ــ ــواصـ ــ يــــومــــا بـــعـــد آخــــــر تـ
كورونا  فيروس  ضد  املواطنني  حماية  فى  اجلبارة 
الـــلـــقـــاحـــات مبختلف  بــتــوفــيــركــمــيــات كــبــيــرة مـــن 
املنتجة محليا واملستوردة من اخلارج  أنواعها بني 
لتطعيم  الــعــاملــيــة  الــصــحــة  منظمة  مــن  املــعــتــمــدة 
املـــواطـــنـــني، وتــتــحــمــل فـــى ســبــيــل ذلــــك مــلــيــارات 
الصحة  وزارة  تــوســع  على  انعكس  ممــا  اجلنيهات 
فى إنشاء املراكز املتخصصة للتطعيم وزيادتها فى 
جميع املحافظات، وتنادى منظمة الصحة العاملية 
بضرورة تلقيح أكبر عدد من املواطنني فى كل دولة 
ومبا ال يقل عن 75٪ من الشعب حتى ميكن للعالم 

اخلالص من وباء كورونا الذى غير وجه العالم .
ومصر حريصة على أبنائها فى كل أنحاء البالد 
انتشرت عمليات التطعيم باللقاحات املضادة  لذا 
ــاء مــصــر لتطعيم  لــفــيــروس كـــورونـــا فـــى كـــل أنـــحـ
كما  الطبيعية،  للحياة  للعودة  يؤهلنا  املاليني مبا 
وأعضاء  اجلامعات  طــالب  بتطعيم  الــدولــة  قامت 
هــيــئــات الـــتـــدريـــس فـــى اجلـــامـــعـــات واملـــــــدارس من 
العملية  وانتظام  الطبيعية  احلياة  استعادة  أجــل 
التعليمية وعودة العديد من األنشطة كما ألزمت 
واخلــاص  احلكومى  بالقطاعني  العاملني  جميع 
بالتطعيم حتى يسمح لهم بالدخول  ملقار عملهم، 
إلــى مقار عملهم إال  وقــررت منع دخــول املوظفني 
بعد احلصول على لقاح ضد فيروس كورونا حماية 
لهم وحفاظا على صحة اآلخرين، وتقليل انتشار 
املــرض، كما تقرر عدم السماح بدخول أى مواطن 
احلصول  مــن  التأكد  بعد  إال  حكومية  منشأة  أى 
ــمـــالت الــتــطــعــيــم  ــتـــشـــرت حـ عـــلـــى الـــلـــقـــاح، كـــمـــا انـ
املتنقلة باملناطق السكانية فى مختلف املحافظات 
باإلسراع فى تقدمي اللقاحات والتوعية بأهميتها 
خــطــوة مهمة فــى احلــفــاظ عــلــى ســالمــة وحماية 
ــة  لــالنــتــهــاء من  ــدولـ الـــفـــرد واملــجــتــمــع، وتــســعــى الـ
اجلـــارى  الــعــام  بنهاية  مــواطــن  مــلــيــون   40 تطعيم 
اللقاح  تلقوا  الــذيــن  املــواطــنــني  ارتــفــع عــدد  فكلما 
إلــى احلياة الطبيعية قبل  الــعــودة  ازداد األمــل فى 
اجلائحة  وهناك العديد من الدول العربية أعلنت 
عــــودة احلـــيـــاة إلـــى شــكــلــهــا الــطــبــيــعــى بــعــد تلقيح 
غــالــبــيــة ســكــانــهــا بــالــتــطــعــيــم ضـــد فـــيـــروس كــورونــا 
أهم سالح ملحاصرة الفيروس وجواز السفر لعودة 

احلياة الطبيعية .
ونـــوجـــه الــتــحــيــة لــلــدولــة قـــيـــادة وحــكــومــة على 
ــرى والـــرغـــبـــة  ــصــ ــن املــ ــ ــواطـ ــ اهـــتـــمـــامـــهـــا بــصــحــة املـ

املستمرة فى حماية الصحة العامة للمواطنني.
وندعو اهلل أن يقينا من هذا الوباء القاتل
 وحتيا مصر .. حتيا مصر .. حتيا مصر 

العودة للحياة

درع »العمل العربية« للرئيس السيسى لدعمه الالمحدود 
لقضــــايا التنميــة التى تخدم اإلنسان العربي

بمشاركة مصر اختتام الدورة 95 ملجلس إدارة »العمل العربية« بالدوحة

بحيرة نبع الحمراء 
مياهها النادرة تشفى 

مرضى الصدفية 

٨٧-٨٦ ٨٥-١٠٣٨٤-١٠٢

األعالف والمناخ 
يشعالن النار

 فى أسواق البيض

ضرائب »اليوتيوبرز« 
خطـــوة تنقية 

المحتــوى
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رئيس مجلس اإلدارة

 محمد محمود سعفان

رئيس التحرير

هيثم سعـد الـديـن

بــكــر عــلــى محمود ــو  أبـ خــالــد 
ــر ــمـ فــــــاطــــــمــــــة مـــــحـــــمـــــد عـ
مـــحـــمـــد طــــه مـــحـــمـــد صــالــح
ــل ــ ــام ــ ــى ك ــفــ ــطــ ــصــ ــ هــــــنــــــاء م
ــروخ مـــحـــمـــد مـــنـــصـــور ــ ــ ــم ــ شــ
ــر صـــبـــحـــى الــشــربــيــنــى ــاســ ــ ي
ــى ــ ــل حـــــــــنـــــــــان أحـــــــــمـــــــــد عــ
الشهيد عــبــد  مــــرزوق  ــرف  أشــ

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

العمـــلالعمـــل

١٥

فى األدب السياسى

بقلم: 

السفير هانـى خـــــالف
مساعد وزير  اخلارجية

األسبق

الوعى التأمينى

بقلم : 

محمد حامد الصياد
مستشار التأمني 

االجتماعى  وكيل أول وزارة 
٨٠-٧٨التأمينات ) األسبق (  ٣٩

٣٣-١٨

وزير القوى العاملة يشارك في مجلس إدارة »العمل العربية«

سعفان أول وزير مصرى يزور قطر  بعد عودة العالقات بين البلدين
.. ويبحث مشاركة العمالة 

المصرية فى استعدادات 
دورة كأس العالم بالدوحة

.. ويؤكد: الدولة المصرية 
تولى أولوية لرعاية الجالية 

المصرية بالخارج

ملف العالقات المصرية - القطرية
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بقلم :
رئيـس التحريـر

haithemsaad2014@gmail.com

ودولية  إقليمية  القرار يحمل رسالة  أن  كما 
مصر  صــورة  من  يحسن  فهو  للداخل،  تكون  أن  قبل 
نعيش حياة دميقراطية  بأننا  الدولى  املجتمع  أمام 
ســلــيــمــة، بــاإلضــافــة إلـــى حتــســن صــورتــنــا فــى ملف 
حــقــوق اإلنــســان، الـــذى كــان يــؤخــذ علينا وجـــود هذا 

القانون.

وال شك  أيــضــا أن هـــذا الـــقـــرار الــتــاريــخــى 
بإلغاء متديد حالة الطوارئ يعكس حالة االستقرار 
واألمـــــن الــــذى تــعــيــشــه الـــبـــاد فـــى ظـــل اجلــمــهــوريــة 
اجلـــديـــدة، ويــحــمــل تــداعــيــات إيــجــابــيــة عــلــى صعيد 
تهيئة املــنــاخ لــاســتــثــمــار األجــنــبــي، ويــعــزز مــن ضخ 
االســتــثــمــارات اجلــديــدة فــى الــســوق املحلية، إذ يبث 
الثقة فى نفوس األجانب، ويرسم صورة إيجابية عن 
احلالة املصرية فى اخلــارج، ويؤكد بالدليل القاطع 
جناح مصر فى حتقيق االستقرار الداخلى، وإرساء 
رأسها  وعلى  مؤسساتها،  وقــوة  القانون،  دولــة  مبادئ 
اإلرهــاب  وذلــك بعد دحــر  والشرطة،  املسلحة  قواتها 
ومــظــاهــر الــفــوضــى الــتــى عــانــتــهــا لــســنــوات، وكـــادت 

تعصف بها، مثلما عصفت بدول أخرى باملنطقة.

ال شك إن القرار 
املفاجئ الذى 

اتخذه الرئيس 
عبد الفتاح 

السيسى يوم 25 
أكتوبر املاضى ، 

بإلغاء متديد حالة 
الطوارئ، التى كانت 

مفروضة فى كل 
أنحاء البالد منذ 

عام 2017، وفى 
عدد من املناطق، 
منذ عام 2013 ،  

يعتبر  قرارا مفاجئا 
وجريئا وتاريخيا 

و«خطوة إيجابية«، 
تؤكد جناح مصر 

فى حملتها للقضاء 
على اإلرهاب، 

وتراجع اجلماعات 
اإلرهابية، وتأمني 

حدودنا التى كانت 
تشهد عمليات 
إرهابية ، حيث 

مت التعامل معها 
بأكثر من بعد، 

منها التنموى 
واألمني،  وجتفيف 

منابع الدعم 
املالى الذى كان 

يصل للجماعات 
اإلرهابية ومراقبة 

احلسابات البنكية، 
وبذلك مت غلق 
جميع الثغرات 

التى كانت تصل 
عبرها األموال، 

باإلضافة إلى  
القضاء على البنية 

التحتية للجماعات 
اإلرهابية من 

خالل الضربات 
االستباقية من 

جانب القوات 
املسلحة والشرطة 

املصرية ، فضال عن 
ضبط احلدود ، وفى 

كل أنحاء مصر.

إلغاء »الطوارئ«.. دعوة لالستثمــــــــــــــــــــــــــار وتثبيــت دعــائم الجمهــورية الجــديدة
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ال شك أنه قــرار تاريخى يأتى بعد سنوات عاشتها 
مصر فى حالة طوارئ مستمرة منذ ما يزيد عن 7 سنوات 
وأكـــثـــر، عــانــت مــصــر خــالــهــا ويـــات احلـــرب عــلــى اإلرهـــاب 
وجتـــرعـــت ويــــات اخلــســائــر الــبــشــريــة مـــن شـــهـــداء الــوطــن 
والواجب من رجال ضحوا بأرواحهم لبقاء الوطن، إنه قرار 
جلل إلجنازات عظيمة تليق مبا دفع فيها من ثمن غال من 

أرواح شهدائنا األبرار.

ال شك أيضا أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعد واحًدا 
ويعتبر خطوة مهمة  السيسي،  الرئيس  قــرارات  أعظم  من 
الدولة  اســتــقــرار  على  وتأكيد   ، الدميقراطية  طريق  على 
أنها  ودليل  استمرارها  املزايدين على  إلى  ورسالة  املصرية 
التنمية  فى  ُقضيت  واحلــاجــة   ، حلاجة  طارئة  حالة  كانت 
والتعمير بإصاح اقتصادى حقيقى دون مسكنات أو حلول 

مؤقتة.

 لقد جنحت مصر فى العبور إلى االستقرار السياسى 
واالقتصادى رغم أنف اإلخوان، ورغم )كوفيد-19( بشهادات 
ائتمانى مستقر،  واإلشــادة بها  اقتصادية دولية وتصنيف 
حيث  الدولى،  البنك  ومنها  الدولية  املؤسسات  جميع  من 

جنــحــت مــصــر فـــى حتــقــيــق مـــعـــدالت منـــو هـــى األعـــلـــى بن 
التداعيات  أزمــة فيروس كورونا، رغم  بـ 2.8% خال  الــدول 
والــتــى سببت  الــعــاملــي،  االقــتــصــاد  السلبية اخلــطــيــرة على 

تراجعا فى معدالت النمو بالعالم أجمع.

إنها قــصــة كــفــاح أجــيــال .. قــصــة كــفــاح شــبــاب ضحوا 
بحياتهم من أجل أن نصل لتلك اللحظة  .. قصة جيش 
وشرطة وشعب واجه اإلرهاب بكل الطرق وأمن بلده ومهد 
الــطــريــق للجمهورية اجلــديــدة .. إنــهــا  قــصــة رئــيــس آمــن 

بشعبه وباحلرية إميانا حقيقيا غير خاضع ألى إماءات.
إن إلــغــاء مــد حــالــة الـــطـــوارئ فــى الــبــاد، حــظــى بــرضــاء 
يشعرون  وجعلهم  املــصــري،  الــشــارع  فــى  املــواطــنــن  جميع 
والسياسية  األمنية  الوطن  ألوضاع  واالرتياح  باالطمئنان 
رؤوس  واالقتصادية، ويدفع رجال األعمال األجانب لضخ 
أموال جديدة فى الباد، كما يعد عاما جاذبا لاستثمار، 
كونه يعكس حالة األمن واألمان واالستقرار فى ربوع مصر، 
فضا عن خلق مناخ داعم لعودة السياحة التى بدأت تشهد 

تطورًا ملحوًظا فى الشهور األخيرة.

وأخيرا..
الرئيس  بقرار  »الطوارئ«،  تودع  مصر 

السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ..
وقال الرئيس :عبر صفحته الرسمية 
ــواصــل االجــتــمــاعــى  ــت ــع ال ــوق عــلــى م
معا  نتشارك  أن  »يسعدنى  »فيسبوك«: 
إليها  سعينا  طاملا  التى  اللحظة  تلك 
بالكفاح والعمل اجلاد، فقد باتت مصر، 
بفضل شعبها العظيم ورجالها األوفياء، 
واحة لألمن واالستقرار فى املنطقة؛ ومن 
هنا فقد قررت، وألول مرة منذ سنوات، 
إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء 

البالد.
املصرى  الشعب  كان  الذى  القرار  هذا 
هو صانعه احلقيقى على مدار السنوات 
املاضية مبشاركته الصادقة املخلصة فى 

كافة جهود التنمية والبناء.
أتذكر  ــرار،  ــق ال ــذا  ه أعــلــن  إذ  وإنــنــى 
األبطال  شهداءنا  وتقدير  إجالل  بكل 
األمن  إلــى  نصل  كنا  ما  لوالهم  الذين 

واالستقرار.
ــا منــضــى بــثــبــات نــحــو بــنــاء  ــعـ ومـ
بعون  مستعينني  اجلديدة،  اجلمهورية 

اهلل ودعمه.
حتيا مصر.. حتيا مصر.. حتيا مصر«.

إلغاء »الطوارئ«.. دعوة لالستثمــــــــــــــــــــــــــار وتثبيــت دعــائم الجمهــورية الجــديدة



العمل نوفمبر 2021 18

 وزير القوى العاملة  يرأس وفدا رفيع المستوى
 فى اجتماعات مجلس إدارة العمل العربية بالدوحة

رأس  على  قطر  دولة  سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزير  زار 
لحضور   ،2021 أكتوبر  و25   24 يومى  خالل  املستوى  رفيع  وفد 
على  والتقى  العربية،  العمل  منظمة  إدارة  مجلس  اجتماعات 
هامش الزيارة وزير العمل القطرى لبحث سبل تعزيز التعاون بني 
الوزارتني، فضال عن لقاء رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لبحث 
إلقامة  االستعدادات  إطار  فى  املصرية  العمالة  من  احتياجاتها 

دورة كأس العالم بالدوحة.
كما عقد الوزير لقاًء مع عدد من أعضاء الجالية املصرية ، وكان 
ضيف شرف على مائدة عشاء السفري املصرى ، فضال عن حضوره 
مائدة عشاء  ومجلس إدارة »العمل العربية« كضيوف شرف على 

وزير العمل القطري.
وفيما يلى تفاصيل الزيارة :

ملف العالقات المصرية - القطرية
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شـــاركـــت حــكــومــة مــصــر ممــثــلــة فـــى وزيــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة محمد 
سعفان فى اجتماعات الدورة 95 ملجلس إدارة منظمة العمل العربية 
املجلس  أعــضــاء  بحضور  الــدوحــة  القطرية  بالعاصمة  عقدت  التى 
من  بدعوة   ، وعمال(  أعمال  وأصحاب  )حكومات  الثالثى  بتمثيلهم 
رئيس مجلس إدارة املنظمة، بحضور فايز املطيرى مدير عام املنظمة.
مجلس  أعــضــاء  بحضور  إجــرائــيــة  بجلسة  االجتماعات  افتتحت 
ــذى عقد  الــ الــعــربــى  الــعــمــل  الـــــدورة 47 ملــؤمتــر  املــنــتــخــب فـــى  اإلدارة 
املير رئيسًا ملجلس  بالقاهرة فى سبتمبر املاضي، ومت انتخاب ناصر 
قطر  دولـــة  مــن  األعــمــال  أصــحــاب  عــن  العربية  العمل  منظمة  إدارة 
لرئيس مجلس  نائبًا  العراقى  العمل  وزيــر  الركابى  عــادل  والدكتور   ،
اإلدارة عن فريق احلكومات، ويعقوب يوسف نائبا لرئيس املجلس عن 
أطــراف  الترشيح من  هــذا  اإلدارة  أعضاء مجلس  وقــد ثمن  العمال. 

العمل الثالثة »حكومات وأصحاب أعمال وعمال ».
ومن جانبه قدم وزير القوى العاملة محمد سعفان الشكر والتقدير 
الفترة  على  السابق  اإلدارة  مجلس  رئيس  شاكرا   ، املجلس  ألعضاء 
اجلديد  املجلس  رئيس  املير  ناصر  مهنئا  املجلس،  فيها  تــرأس  التى 
والثقة التى أوالها له املجلس  مقدما له هدية تذكارية من الصناعة 
املصرية، تعبيرًا منه على عمق العالقات املصرية القطرية، والتعاون 

املشترك بني البلدين فى العديد من املجاالت على كافة املستويات.
بني  اإلدارة  مجلس  رئاسة  ملناوبة  آلية  وضــع  أهمية  سعفان  وأكــد   
أن يتم وضــع مقترح ملشروع بذلك يعرض على مجلس  الــدول على 

اإلدارة فى جلسته القادمة متهيدا لعرضه على املؤمتر القادم .

سعفان يشارك فى الجلسة اإلجرائية 
لمجلس إدارة العمل العربية بالدوحة
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 انتخاب املري رئيسا للمجلس والركابى ويوسف نائبني
من  تذكارية  هدية  ويقدم  الجديد  املجلس  رئيس  يهنئ  العاملة  القوى  وزيــر   

الصناعة املصرية تعبريا عن عمق العالقة مع قطر
 مقرتح مشروع وضع آلية ملناوبة رئاسة املجلس بني الدول لعرضه على املؤتمر القادم
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افتتحت اجتماعات الدورة 95 ملجلس إدارة منظمة العمل العربية 
وزير  فى  ممثلة  مصر  حكومة  مبشاركة  الدوحة  القطرية  بالعاصمة 
القوى العاملة محمد سعفان والوفد املرافق،  وترأس اجللسة ناصر 
عادل  الدكتور  الرئيس  نائبى  وبحضور  اجلديد  املجلس  رئيس  املير 
يوسف  ويعقوب  احلكومات،  فريق  عن  العراقى  العمل  وزيــر  الركابى 
عن العمال، فضال عن  أعضاء املجلس بتمثيلهم الثالثى )حكومات 
املنظمة،  عام  مدير  املطيرى  فايز  بحضور  وعمال(،  أعمال  وأصحاب 
والوزير املفوض محمد خير مدير إدارة املنظمات واالحتادات العربية 
األمني  قــادرى  العربية، وجمال  الــدول  العامة جلامعة  األمانة  ممثل 
الــعــام لــالحتــاد الــدولــى لنقابات العمال الــعــرب ، والــدكــتــور  عامر بن 
محمد احلجرى املدير العام للمكتب التنفيذى ملجلس وزراء العمل 
بـــدول مجلس الــتــعــاون لــدول  ومــجــلــس وزراء الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة 
الغرف  الحتــاد  العام  األمــني  حنفى  خالد  والدكتور  العربية،  اخلليج 

العربية. 
على  املطيرى  فايز  للمنظمة  الــعــام  للمدير  الشكر  سعفان  وقــدم 
األداء الراقى امللموس الذى قام به خالل الفترة املاضية، ويؤكد به دور 
وإمنــا فى مجاالت  العمل،  وأهميته ليس فقط فى مجاالت  املنظمة 
متعددة أضيفت لها خالل الفترات املاضية، وسيكون له عظيم األثر 
وجنى ثماره خالل الفترات القادمة على مستوى كافة الدول العربية.
العربية  العمل  عــام منظمة  مــديــر  املــطــيــرى  فــايــز  قــدم  مــن جانبه 
الشكر والتقدير والترحيب باحلضور ، متمنيًا مشاركة فعالة ومثمرة 
فى أعمال الدورة ، كما قدم الشكر لرئيس مجلس إدارة الدورة ، مشيرا 
إلى أن هذا االجتماع يحظى مبكانة خاصة؛ فهو أول اجتماع حضورى 

ألعضاء مجلس إدارة املنظمة، منذ تفشى جائحة كورونا التى فرضت 
علينا عقد الدورات السابقة على منصات التواصل الرقمية، وهو أول 
دورة ألصحاب ألعضاء املجلس الذين نالوا ثقة املؤمتر العام فى دورته 

47 فلهم منا كل التمنيات بالتوفيق والنجاح فى أعمالهم.
وقال املطيرى : إن أزمة فيروس كورونا قد سببت ضغوطًا إضافية 
أثــقــلــت كــاهــل احلـــكـــومـــات ومــنــظــمــات أصـــحـــاب الــعــمــل واالحتــــــادات 
العمالية لالستجابة إلى التغيرات الطارئة التى طالت أسواق العمل 
وتــســبــبــت فــى فــقــدان الــوظــائــف وتـــراجـــع أو انـــعـــدام الـــدخـــل، فبذلت 
ــودًا مضنية  ــهـ احلــكــومــات بــالــتــعــاون مـــع الــشــركــاء االجــتــمــاعــيــني جـ
من  التعافى  وبــدء  األعــمــال  الستمرارية  فعالة  تدابير  إلــى  للتوصل 

تداعيات اجلائحة.
 وهنا أؤكد أهمية التعاون والتنسيق على املستوى العربى وتعزيز 
ــراف اإلنــتــاج  ــوار االجــتــمــاعــى بــني أطــ الــشــراكــات وتــطــويــر آلــيــات احلــ
هــذه اجلائحة  آثــار  مــن  للتخفيف  املبتكرة  احلــلــول  الثالثة؛ إليــجــاد 

اجتماعيًا واقتصاديًا، والتعافى سويًا بإذن اهلل. 
وأوضح املطيرى أن منظمة العمل العربية حرصت طوال السنتني 
ــار رســالــتــهــا الــقــومــيــة واالجــتــمــاعــيــة، عــلــى دعــم  ــ املــاضــيــتــني فـــى إطـ
احلكومات، وتعزيز قدرة أصحاب العمل على الصمود، ومتكني العمال 
للحفاظ على مكتسباتهم فى هذه األزمة الطارئة، من خالل العديد 
والــدراســات  والوثائق  العمل  وورش  والــنــدوات  التدريبية  الـــدورات  من 
ــار اجلــائــحــة والــتــأهــب ألى أزمــــات مستقبلية،  والــتــقــاريــر ملــواجــهــة آثـ
للحوار  منبرًا  أتاحت  التى  العام  ملؤمترنا   47 الـــدورة  عقد  عن  فضالً 
املرحلة احلــرجــة؛  فــى هــذه  الثالثة  اإلنــتــاج  أطـــراف  بــني  االجتماعى 
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 بمشاركة مصر فى افتتاح الدورة 95 ملجلس إدارة »العمل العربية« بالدوحة

سعفان يؤكد دور المنظمة فى مجاالت العمـــــــــــــــــــــــــــل وسنجنى ثماره خالل الفترات القادمة

املطريي:  بدء التعافى من تداعيات كورونا بعد أن أثقلت كاهل الحكومات 
ومنظمات أصحاب العمل والعمال وتسببت فى فقدان الوظائف
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الناشئة  القضايا  فعالة وحلول مستدامة ملختلف  استجابات  لوضع 
الدول  الكامل جلميع  التعافى  إلى مرحلة  للوصول  األزمــة  عن هذه 
االقتصادية  التنمية  وحتفيز  العمل  أســواق  استقرار  وتعزيز  العربية 
التنمية  أهـــداف  حتقيق  مسار  على  الشاملة  العربية  واالجتماعية 

املستدامة 2030. 
وأكــــد مــديــر عــــام مــنــظــمــة الــعــمــل الــعــربــيــة أنــــه يــقــع عــلــى عاتقنا 
ووقف  فلسطني،  وشعب  عمال  لدعم  الدولية  اجلهود  كافة  استغالل 
أعمال االستيطان ومصادرة األراضي، وكافة أشكال التطهير العرقى 
التى متارسها سلطات االحتالل، حتى  القسرى  والتهجير واإلخفاء 
كفلتها  الــتــى  املــشــروعــة،  حــقــوقــه  جميع  الفلسطينى  الــشــعــب  يــنــال 

األعراف واملواثيق الدولية.
منظمة  إدارة  مجلس  رئيس  املير  ناصر  أعــرب  السياق  نفس  وفــى 
أوالهــا  التى  الثقة  على  وتقديره  شكره  عــن  اجلــديــد  العربية  العمل 
ــاه لتحمل مــســؤولــيــة رئــاســتــه  فــى فــتــرة واليــتــه اجلــديــدة  املــجــلــس إيـ
املهمة  هــذه  بأعباء  النهوض  على  يوفقه  أن  القدير  العلى  اهلل  داعــيــًا 
يخدم  مبــا  املــهــم  االجــتــمــاع  هــذا  إدارة  فــى  يعينه  وأن  واستحقاقاتها 
وأطـــراف  والــعــمــال،  العمل  قضايا  خلــدمــة  وغاياتها  املنظمة  أهـــداف 
ترسيخ  قــرارات تساعد فى  إلى  والتوصل  العربي،  الوطن  اإلنتاج فى 
عمليات احلوار االجتماعى واملشاركة مبا يساعد على حتقيق السلم 

االجتماعي.
 وأشار املير إلى أن هذا  االجتماع يعقد فى ظل أوضاع وظروف عربية 
وإقليمية ودولية متشابكة، تصاعدت حدتها بتداعيات جائحة )كوفيد 
– 19( وانعكست تلك اآلثار على األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
حيث كانت لها تأثيرات مباشرة على نسب الفقر والبطالة فى الوطن 
الــعــربــي، ممــا يــدعــونــا إلــى ضـــرورة تكاتف كــل اجلــهــود وتسخير كافة 

للمساعدة  العربى  الوطن  فى  الفاعلة  األطــراف  جلميع  اإلمكانيات 
بالنفع  يــعــود  التنمية مبــا  بعجلة  لــلــدفــع  ــاع  ــ األوضـ هـــذه  فــى جتــــاوز 
خاصة  و  األزمـــات  حلحلة  فى  يسهم  مبا  العربية  االقتصاديات  على 
فى القضايا احليوية التى تتصل بتشغيل الشباب واحلد من الفقر 
والتخفيف من حدة البطالة املُستفحلة وحتقيق التنمية املستدامة 
فـــى الـــوطـــن الــعــربــي، مـــن خـــالل االهــتــمــام بتنمية املـــــوارد الــبــشــريــة 
وتدريبها، وتعزيز دور ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة، 

مع التأكيد على أهمية دور املرأة العاملة العربية.  
وأكد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية أن قضية فلسطني، 
هى قضية العرب األولــى، هى فى قلب كل عربي، ونحرص دائما فى 
مجلس إدارة املنظمة، على أن تظل قضية فلسطني قضيتنا املركزية 
احلية، ومن أولى أولوياتنا، دائما نذكر بتداعياتها اخلطيرة واملساوئ 
الــتــى تنجم عنها، وبــعــدهــا اإلنــســانــي، وفــضــح الــكــيــان الــغــاصــب أمــام  
ممارسته  وفــضــح  الــدولــيــة،  املــحــافــل  مختلف  فــى  الـــدولـــي،  املجتمع 
العنصرية غير القانونية والالأخالقية، التى ما كان لها أن حتدث لوال 
نفاق  وتواطؤ وصمت دولى رهيب، متخاذل، فى أسوأ وأطول احتالل 
لــه، مما  الــطــرف عنه، وموفرين احلماية  الــتــاريــخ، غاضني  ُعــرف فــى 
شجعه على أن يواصل ممارساته وانتهاكاته املتغطرسة، وتعنته الفج، 
فى ضرب واختراق قواعد القانون الدولى اإلنساني، وعدم االعتراف 
بأبسط احلقوق اآلدمية لشعب عانى التمزق واإلهانة على املستويني 
ويشرد  الناس  يقتل  املياه،  ويصادر  األرض  يلتهم  واآلدمــي،  اإلنسانى 
األســـر واألطــفــال، ينتهك األعــــراض وُيــدنــس املــقــدســات، وال يعترف 
املستقلة  دولته  وتأسيس  مصيره  تقرير  فى  باحلق  فلسطني  لشعب 

وعاصمتها القدس الشريف. 
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سعفان يؤكد دور المنظمة فى مجاالت العمـــــــــــــــــــــــــــل وسنجنى ثماره خالل الفترات القادمة

املري: فلسطني .. قضية العرب األوىل وستظل قضيتنا املركزية الحية
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التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان بعادل الركابى وزير العمل والشؤون 
العمل  إدارة منظمة  اجــتــمــاعــات مجلس  هــامــش  عــلــى  الــعــراقــى  االجــتــمــاعــيــة 
العربية فى دورته 95 التى عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة للتباحث حول 
والعمل على  الوزارتني،  البلدين فى مجاالت عمل  املشترك بني  التعاون  أوجه 
وضع خطة عمل مشتركة لترجمة مسارات التعاون والقرارات املُتخذة إلى واقع 
صيغ   إلــى  للتوصل  املشتركة  ــوارات  واحلــ املباحثات  ومواصلة  ملموس،  عملى 
متطورة للتعاون املشترك، وذلك بحضور السفير عمرو الشربينى سفير مصر 

فى قطر.
وشدد سعفان على عمق العالقات التى تربط مصر والعراق ، مؤكدًا أن الوزارة 
مستعدة استعدادًا تامًا لتبادل كل خبراتها وجتاربها فى مجاالت التدريب املهنى 
 ، املعلومات  مركز  وتطوير   ، املهنية  والصحة  والسالمة   ، العمالى  والتفتيش   ،
بالنفع  يعود  مبا  العراق  دولــة  فى  نظيرتها  مع  التفتيش  فى  احلوسبة  ونظام 

على الشعب العراقى الشقيق ويحقق الهدف العربى املشترك.
والتقدير  الشكر  العراقى  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  قدم  من جانبه 
للوزير مؤكدا العالقة التاريخية التى جتمع بني مصر والعراق بشكل مباشر فى 

مختلف املجاالت والتى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقى 
أوجه التعاون المشترك بين البلدين

22
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التقى وزير العمل القطرى الدكتور على بن سعيد املرى مبكتبه 
محمد  العاملة  القوى  وزيــر  بالدوحة  القطرية  العمل  وزارة  مبقر 
ســعــفــان عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات مــجــلــس إدارة مــنــظــمــة الــعــمــل 
العربية، مؤكدا أنه فى بلده الثانى قطر، مشيدا بالعالقات الثنائية 
وعــمــق ومــتــانــة الــعــالقــة بــني مصر وقــطــر، وذلـــك بحضور السفير 
لــدى دولــة قطر، وأمــال عبد املوجود  عمرو الشربينى سفير مصر 
رئيس اإلدارة املركزية بوزارة القوى العاملة ، وإيهاب عبد العاطى 
املــســتــشــار الــقــانــونــى لــلــوزيــر، والــســكــرتــيــر األول بــالــســفــارة محمد 

احلفناوي، وامللحق العمالى خالد فتحي.
وأكــد وزيــر العمل القطرى  حرصه على تذليل أيــة أمــور عالقه 
تــخــص الــعــمــالــة املــصــريــة نــاجتــة عــن جــائــحــة كـــورونـــا، مــشــيــرًا إلــى 
العمالى  وامللحق  املصرية  البعثة  مــع  مستمرا  تــواصــال  هــنــاك  أن 
بالسفارة املصرية بالدوحة فى الشأن العمالي، الفتا إلى استمرار 
التعاون  أطر  لدعم  القادمة  الفترة  خالل  اجلانبني  بني  اللقاءات 

املشترك حتت قيادة رئيسا البلدين.
ــر الــعــمــل الــقــطــرى بنهضة الــبــلــديــن فــى ضـــوء قــيــادة  وأشــــاد وزيـ
سياسية حكيمة حترص على رفعة البالد، مطمئنًا عن سير أعمال 

مجلس إدارة منظمة العمل العربية.
مــن جــانــبــه قـــدم ســعــفــان الــشــكــر والــتــقــديــر لــلــوزيــر عــلــى حــفــاوة 
قطر  مصر  بني  جتمع  التى  الوطيدة  العالقة  مؤكدًا   ، االستقبال 
بشكل مباشر فى مختلف املجاالت  والتى أكد عليها الرئيس عبد 
ال  املصرية،  الدولة  قلب  فى  قطر  أن  إلــى  مشيرا  السيسي،  الفتاح 
تــغــيــب عــنــهــا ، فــهــمــا شــريــان يــنــبــض مــن قــلــب واحــــد، مصاحلهما 

مشتركة مهما ابتعدت احلدود .
وشــــدد ســعــفــان عــلــى أن الــتــعــاون والــتــكــامــل بــني الـــوزارتـــني أمــر 
يتطلب  هــذا  أن  مؤكدا  املشتركة،  املصالح  لتحقيق  ومهم  ضــرورى 

تنسيقا ومتابعة مستمرة من اجلانبني .
الــوزيــر القطرى  الــقــوى العاملة  أهـــدى وزيـــر  اللقاء  وفــى خــتــام 
هدية تذكارية من الصناعة املصرية تعبيرًا منه على عمق العالقات 
املصرية القطرية ، والتعاون املشترك بني البلدين فى العديد من 

املجاالت على كافة املستويات.

سعفان يبحث مع وزير عمل قطر العالقات الثنائية  
وتذليل أية عقبات تخص العمالة المصرية

على هامش مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالدوحة
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الــتــقــى الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جــاســم آل ثــان 
ــر مبــقــر  ــطـ ــنــــاعــــة قـ ــة جتـــــــارة وصــ ــرفــ ــيــــس غــ رئــ
محمد  العاملة  القوى  وزيــر  بالدوحة  الغرفة 
وذلــك على هامش  لــه،  املرافق  والوفد  سعفان 
الــعــمــل  مــنــظــمــة  إدارة  مــجــلــس  ــاعـــات  ــمـ ــتـ اجـ
العربية، مستهل اللقاء رحب باحلضور الكرمي 
مؤكدا عمق العالقات بني البلدين الشقيقني، 
وذلك بحضور السفير عمرو الشربينى سفير 
حنفى  خالد  والدكتور  قطر،  دولــة  لــدى  مصر 
أمــني عــام  احتــاد الــغــرف العربية، وآمـــال عبد 
ــوزارة القوى  بــ املــركــزيــة  رئــيــس اإلدارة  املــوجــود 
ــاب عــبــد الـــعـــاطـــى املــســتــشــار  ــهــ الــعــامــلــة ، وإيــ
الــقــانــونــى لـــلـــوزيـــر، واملــلــحــق الــعــمــالــى خــالــد 

فتحي.
العاملة أهمية  القوى  أكد وزيــر  من جانبه  
املــرحــلــة فــى الــتــنــســيــق بــني اجلــانــب الــقــطــرى 
والــبــعــثــة املــصــريــة واملــلــحــق الــعــمــالــى املــصــرى 
، مؤكدا أن مصر لديها جاهزية من  بالسفارة 
العمالة  لتدريب  ومستعدون  املــدربــة،  العمالة 
ــوق الــعــمــل  ــ املـــطـــلـــوبـــة طــبــقــا الحـــتـــيـــاجـــات سـ
القطرى فــى إطـــار االســتــعــدادات إلقــامــة دورة 
كــأس الــعــالــم بــالــدوحــة، مشيرا إلــى أنــه ميكن 
التنسيق فى هذا الشأن فيما بني الوزارتني من 

خالل آلية عمل يتم تشكيلها.
فــى نــفــس الــســيــاق أكـــد الــشــيــخ خليفة أنــه 
بالفعل هناك عمالة مصرية اكتسبت مهارات 
املعمار،  مــجــال  فــى  بــدولــة قطر  خــالل عملها 

وقد استقطبت النهضة القائمة . 
كــمــا أكــــد ســعــفــان أن لــديــنــا عــمــالــة مــاهــرة 

24

وزير القوى العاملة يبحث مع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطــــــــــــــــــــــــــــــر مشاركة العمالة المصرية فى استعدادات دورة كأس العالم
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الدولة  وتنفذها  متــت  التى  النهضة  إطــار  فــى 
ــا الســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــنــمــيــة  ــقـ ــبـ املــــصــــريــــة طـ

املستدامة 2030.
وشــــــدد اجلـــانـــبـــان عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق 
والــتــعــاون بآلية عمل مــوحــدة فــى هــذا الشأن، 
وأكــــد ســعــفــان أن الــشــبــاب املـــصـــرى عــلــى  أمت 
العالم  كـــأس  تنظيم  فــى  للمشاركة  اســتــعــداد 

بالدوحة.
وقـــــال الــشــيــخ خــلــيــفــة : إن لـــديـــه أعــضــاء 
يعملون بالغرفة القطرية من املصريني، معربا 
آخر  بلقاء  وعــد  اللقاء على  بهذا  عن سعادته 

فى القريب العاجل.
الدكتور خالد حنفى على  أكــد  ومــن جانبه 
رؤيـــــة وزيـــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة مــحــمــد ســعــفــان 
ــرورة اســتــقــطــاب شــبــاب مــصــرى مـــن ذوى  بـــضـ
املهارات فى اللغة ويتمتعون مبهارات شخصية 
فى  استقبال  واجهة  ويكونون  بهم  لالستعانة 
، مشيرا  العالم  بدولة قطر  إقامة كأس  أثناء 
إلى أن هذا سوف يؤدى إلى بناء عالقات مودة 

بني أجيال الشباب والتآلف بينهم.
ــاق أكـــــد الــســفــيــر عــمــرو  ــيـ ــسـ وفـــــى نـــفـــس الـ
القوى  دعــم  مــن  نــوعــا  يعد  هــذا  أن  الشربينى 

الناعمة ويقوى الروابط بني األجيال .
وفى ختام اللقاء تبادل  وزير القوى العاملة 
ــارة وصــنــاعــة قــطــر الــهــدايــا  ورئـــيـــس غــرفــة جتــ
التذكارية تعبيرًا على عمق العالقات املصرية 
القطرية ، والتعاون املشترك بني البلدين فى 

العديد من املجاالت على كافة املستويات.
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ــرورة اســتــكــمــال قــواعــد  أكـــد وزيـــر الــقــوى الــعــامــلــة محمد ســعــفــان ضــ
 ، الــبــيــانــات للعمال املــصــريــني فــى اخلـــارج لتقدمي كــافــة اخلــدمــات لهم 
مشيرًا إلى أنه يتم خالل املرحلة احلالية إعداد قواعد بيانات املصريني 
وزارة  بــوابــة  مــبــادرة »ســجــل نفسك« عبر  بــاخلــارج، مــن خــالل  العاملني 
القوى العاملة املصرية ، مؤكدا أن هذه املبادرة تتيح لكل جهات الدولة 
املصرية االطالع على احتياجات املصريني فى اخلارج ومساعدتهم على 
إزالة أى عائق أمامهم وتسهيل االتصال السريع بهم مع التأكيد على أن 
السفارات املصرية وقنصلياتها واملكاتب العمالية بها ستكون على اتصال 

دائم من خالل البيانات املسجلة لتحقيق التواصل.
جــاء ذلــك خــالل لقاء الــوزيــر عــددا مــن أعــضــاء اجلالية املصرية فى 
قطر والذى نظمته سفارة جمهورية مصر العربية فى الدوحة ، بحضور 
السفير عمرو الشربينى سفير مصر بقطر، وذلك على هامش زيارته إلى 
الدوحة لرئاسة وفد مصر املُشارك فى اجتماعات الدورة 95 ملجلس إدارة 

منظمة العمل العربية.
وطالب الوزير أعضاء اجلالية بضرورة التواصل مع بلدهم مصر من 
وزارة  الــرابــط على موقع  بياناتهم من خــالل  باستيفاء  االلــتــزام  خــالل 
القوى العاملة حتت مبادرة »سجل نفسك« مما ميكنهم سهولة احلصول 
على خدمات جميع األجهزة التنفيذية مبصر ومكاتب التمثيل العمالى 
باخلارج وسفارات وقنصليات مصر باخلارج، فضال عن التواصل معهم 
خاصة وقت األزمات وسرعة استقبال شكاواهم والعمل على حلها، فضال 
عن حصولهم على  اخلدمات احلكومية اإللكترونية من أماكن تواجدهم 

دون احلاجة إلى مراجعتها حضوريا.
واستمع الوزير خالل اللقاء لكل املوضوعات التى تهم اجلالية، وأكد 
التى  الدائم على العمل إليجاد حلول مناسبة لكل املوضوعات  حرصه 
الــقــطــرى خــالل لقائه معه  أنــه بحث مــع  وزيـــر العمل  طــرحــت، منوها 
الوزارتني لتسهيل كافة األمــور، وأنه على  التنسيق والتدخل من جانب 

اجلميع االلتزام بقوانني الدولة املضيفة .
العاملة  القوى  وزارة  اللقاء جهود  العاملة خالل  القوى  وزير  وتناول 
الــُعــمــالــى لتوفير  التمثيل  املــصــريــة ومــكــاتــب  الــســفــارات  بــالــتــعــاون مــع 
احلماية الالزمة والرعاية املطلوبة للعمالة املصرية فى اخلارج، مؤكدا أن 
مكاتب التمثيل العمالى بسفارات وقنصليات مصر باخلارح تعمل على 

توفير الرعاية واحلماية للعمالة املصرية ، وتوفير فرص العمل الالئقة، 
واسترداد حقوقهم ورعاية مصاحلهم، وتذليل املشكالت التى تواجههم، 
مؤكدًا أن امللحق العمالى خالد فتحى جهوده واضحة ال ميكن إنكارها، 

الفتا إلى أن هناك تغييرا جذريا فى رعاية العمال املصريني بقطر.
فى مستهل اللقاء أكد وزير القوى العاملة أن اجلالية املصرية بقطر 
مــن أفضل اجلاليات املصرية فــى  الــوطــن العربى وهــذا إمنــا يــدل على 
تفهم العامل املصرى لكيفية إدارة األمور، مشيرا إلى أن  وجودنا فى هذا 

االجتماع من أجل العمالة املصرية .
وأشار سعفان إلى بعض املقترحات التى يجرى العمل على تنفيذها 
وكذا  اخلــارج،  فى  العاملني  من  مصر  أبناء  مع  التواصل  لتعزيز  حالًيا 
خطط الوزارة للتوسع فى تنفيذ برامج التدريب املهني، وإصقال املهارات 
اجلاليات  لرعاية  الدولة  توليها  التى  األولــويــة  مؤكًدا  الفنية،  للعمالة 
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سعفان خالل لقائه بالجالية املصرية بقطر:

مصر نجحت  فى تخطى املوجة الثالثة لجائحة كورونا باستمرار 
الجهود والتحسينات وتحفيز الطلب وتحسني مناخ األعمال
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املصرية باخلارج. 
وأوضح وزير القوى العاملة جهود الدولة املصرية فيما يتعلق بالتعامل 
مع تبعات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الدولة جنحت  فى تخطى املوجة 
يتم  التى  والتحسينات  اجلهود  واستمرار  ناحية  من  للجائحة  الثالثة 
وحتسني  الطلب  لتحفيز  املصرية  الــدولــة  وتــوجــه  لــرؤيــة  وفقا  اتخاذها 

مناخ األعمال فى مصر والقطاع اخلاص من ناحية أخرى.
وقال سعفان خالل اللقاء باجلالية املصرية بقطر : إن الدولة املصرية 
جنحت فــى الــتــوازن بــني صحة املــواطــنــني واألداء االقــتــصــادى مــن أجل 
الــنــهــوض بــالــنــشــاط االقــتــصــادى واإلنــتــاجــى بــالــتــوازى مــع اإلجــــراءات 
االحــتــرازيــة للحد مــن انــتــشــار الــوبــاء مــن جــهــة والــتــوســع فــى عمليات 

التطعيم باللقاحات املتاحة.
ومن جانبه قال السفير عمرو الشربيني: إننا  نبدأ عالقات فى مرحلة 
إلى  يسير  الوضع  وأن  للجميع،  مفتوح  السفارة  بــاب  أن  مؤكدا  جديدة 

طريق أفضل لتحقيق مطالب املصريني لتكون هناك خارطة طريق. 
وخالل اللقاء  أكد ُميسر صديق من اجلالية املصرية  رئيس مجلس 
إدارة شركة إبهار للمشاريع أن العامل املصرى أتى للعمل ويبذل قصارى 

إلــى األفــضــل، مقترحا  املــصــرى يسير  الــشــأن  أن  إلــى  جهده فيه، مشيرا 
تشكيل جلنة حكماء أو جلنة مثقفني لتثقيف وتوعية املصريني.

ــار أكـــد  وزيـــر الــقــوى العاملة أن دور الــســفــارة وامللحق  وفــى هــذا اإلطـ
العمالى  له دور مهم فى هذا الشأن.

أبــنــاء اجلالية املصرية عــن بعض الــشــؤون التى  كما حتــدث عــدد مــن 
ترتبط مبصالح العمالة املصرية منها ما هو شأن قنصلى ومنها ما هو 
شأن عمالي، كما دار احلديث عن بعض املوضوعات التى تخص املدرسة 
املصرية بالدوحة ، وأكد مدير املدرسة أنه من األهمية مبكان استقطاب 

دماء جديدة للعمل تتمتع مبهارات تدعم منظومة التعليم وتطويره .
وشكره  الشربينى  عمرو  املصرى  للسفير  تذكارية  هدية  الوزير  وقــدم 

على اجلهد املبذول من جانب السفارة للتحضير لهذا اللقاء. 
العاملة محمد سعفان مبصافحة  القوى  وزيــر  قام  اللقاء  وفى ختام 
جميع احلضور من أبناء اجلالية املصرية فردا فردا على وعد منهم بأنهم 
املسجلني  نسبة  لتوسعة  البيانات  قــاعــدة  لدعم  اجلميع  يــدعــون  ســوف 

منهم حتى يتاح تقدمي اخلدمات لهم فى ظل مؤشرات صحيحة.
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نعمل على التوسع فى تنفيذ برامج التدريب املهنى وإصقال املهارات للعمالة الفنية
الدولة توىل األولوية لرعاية الجاليات املصرية بالخارج
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أعمالها  العربية  العمل  منظمة  إدارة  ملجلس   95 الـــدورة  اختتمت 
بالعاصمة القطرية الدوحة ، مبشاركة حكومة مصر ممثلة فى وزير 
القوى العاملة محمد سعفان ،  وترأس اجللسة اخلتامية ناصر املير 
رئيس املجلس اجلديد وبحضور نائبى الرئيس الدكتور عادل الركابى 
وزير العمل العراقى عن فريق احلكومات، ويعقوب يوسف عن العمال، 
وأصحاب  )حكومات  الثالثى  بتمثيلهم  املجلس  أعــضــاء  عــن   فضال 
والــوزيــر  املنظمة،  عــام  مدير  املطيرى  فايز  بحضور  وعــمــال(،  أعــمــال 
املفوض محمد خير مدير إدارة املنظمات واالحتــادات العربية ممثل 
العام  قــادرى األمــني  العربية، وجمال  الــدول  العامة جلامعة  األمــانــة 
والدكتور  عامر بن محمد   ، العرب  العمال  لنقابات  الدولى  لالحتاد 
احلجرى املدير العام للمكتب التنفيذى ملجلس وزراء العمل ومجلس 
لــــدول اخلليج  الــتــعــاون  بــــدول مــجــلــس  الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة  وزراء 

العربية، والدكتور خالد حنفى األمني العام الحتاد الغرف العربية. 
عبد  للرئيس  الــعــربــيــة   العمل  منظمة  درع  تــقــدمي  املجلس  وقـــرر 
الفتاح السيسى باسم وزراء العمل ورؤســاء الوفود وأعضاء منظمات 
لرعايته  العربية  الــدول  فى  العمالية  واملنظمات   ، األعمال  أصحاب 
، وتــشــريــفــه بــإلــقــاء كلمة مسجلة  ــــدورة 47 ملــؤمتــر الــعــمــل الــعــربــى  الـ
حملت معانى سامية عكست دعم مصر الالمحدود لقضايا التنمية 
التى تخدم اإلنسان العربى وحرصها الدائم على دعم مسيرة العمل 

العربى واملشترك .
وأكــــد املــجــلــس عــلــى مــتــابــعــة إجــــــراءات تــنــفــيــذ عــقــد مــؤمتــر دولـــى 
العمل  بالتعاون مع منظمة  التشغيل فى فلسطني  لدعم  للمانحني 
الدولية ، وذلك باملشاركة والدعم املالى لتتمكن دولة فلسطني من سد 

الفجوة املالية فى استراتيجية التشغيل.
الــدول التى سددت مساهمتها  وقدم املجلس الشكر والتقدير إلى 
فى موازنة املنظمة لعام 2021 وهى : مصر واألردن واإلمارات والبحرين 
وتــونــس واجلـــزائـــر والــســعــوديــة والـــســـودان وســلــطــنــة عــمــان والــكــويــت 
واملغرب وموريتانيا . وكذلك الدول التى سددت حساب املتأخرات وهى 

: السودان والعراق ولبنان.
وناشد املجلس الدول األعضاء  التى لم تسدد بعد مساهمتها لعام 

2021  والدول التى عليها متأخرات عن سنوات سابقة بالتسديد  .
وفقا  الـــرواد  باختيار  املعنية  الفنية  اللجنة  تشكيل  املجلس  وقــرر 
لنص املادة اخلامسة من الئحة تكرمي رواد العمل العربى من : محمد 
، وسعيدة نغزة  العاملة ) حكومة مصر(  محمود سعفان وزير القوى 

)أصحاب أعمال اجلزائر( ، وعاشور تلى ) عمال اجلزائر(.
املــرأة العربية  كما قرر املجلس استكمال تشكيل جلنة شئون عمل 
ملدة عامني من : عايدة محيى الدين ) مصر مقررة(، والدكتورة حصة 
سلطان)  بنت  ومها  )البحرين(،  جناحى  وسونيا   ) )اإلمـــارات  حسن 
سلطنة عمان (، ومى أبو عليا ) فلسطني(، وسناء العصفور )الكويت(.

: محمد  النقابية من  تشكيل جلنة احلريات  املجلس على  ووافــق 
ــراق( ، وســعــيــدة نــغــزة )أصـــحـــاب أعــمــال  ــعـ عــبــد الـــــرزاق )حــكــومــات الـ

اجلزائر(، وحفيظ حفيظ )عمال تونس (.
كما وافق املجلس على األعضاء الثالثة بلجنة احلريات النقابية 
العزيز  عبد  ناصر  واملهندس   ،  ) عمال  مصر   ( املــراغــى  :جبالى  وهــم 

)السعودية(، وحوسني البدرى ) ليبيا (.  
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بمشاركة مصر اختتام الدورة 95 ملجلس إدارة »العمل العربية« بالدوحة
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سعفان عضوا فى لجنة اختيار رواد العمل العرب
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أقام السفير عمرو 
الشربينى سفير مصر 

لدى دولة قطر حفل 
عشاء على شرف وزير 
القوى العاملة محمد 

سعفان والوفد املصرى 
املشارك فى اجتماعات 
الدورة 95 ملجلس إدارة 
منظمة العمل العربية 
فى العاصمة القطرية 

الدوحة ، وحضر احلفل 
عددا من أعضاء السفارة.

ومت خالل حفل العشاء 
مناقشة الرؤية املستقبلية 

للعمالة املصرية وتبادل 
اخلبرات ومختلف 

أوجه التعاون بني مصر 
وقطر، كما متت مناقشة 
املوضوعات التى طرحت 

على مجلس إدارة منظمة 
العمل العربية ، وما سوف 

يتناوله جدول أعمال 
زيارة الوزير من لقاءات 

مع وزير العمل القطرى 
ورئيس غرفة صناعة 
وجتارة قطر ، ولقاء 

عدد من أعضاء اجلالية 
املصرية مبقر البعثة 

املصرية.
وأعرب الوزير عن شكره 

للسفير عمرو الشربينى 
على الدعوة الكرمية 

وكرم الضيافة املصرى 
داعيا أن يدعم اهلل خطى 

األمة العربية بالنجاح 
والتوفيق.
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وزير القوى العاملة ضيف شرف على 
مائدة عشاء السفير المصرى بقطر
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أقــام  وزيــر العمل القطرى الدكتور على بن 
ســعــيــد املــــرى حــفــل عــشــاء عــلــى شـــرف مجلس 
 95 الـــ  دورتـــه  فــى  العربية  العمل  منظمة  إدارة 
التى أقيمت بالعاصمة الدوحة خالل يومى 24 
و25 أكتوبر 2021، بحضور وزير القوى العاملة 
لــه، والسفير  املــرافــق  والــوفــد  محمد ســعــفــان، 
ــرو الــشــربــيــنــى والــــوفــــد املـــصـــرى  ــمـ املــــصــــرى عـ
والدكتور  املير رئيس املجلس،  املشارك، وناصر 
عادل الركابى وزير العمل العراقى نائب رئيس 
من  يوسف  ويعقوب   ، احلــكــومــات  عــن  املجلس 

البحرين عن العمال.
كما حضر أعضاء املجلس بتمثيلهم الثالثى 
»حــكــومــات وأصـــحـــاب أعـــمـــال وعـــمـــال«، وفــايــز 
املفوض  والــوزيــر  املنظمة،  عــام  مدير  املطيرى 
واالحتــادات  املنظمات  إدارة  مدير  خير  محمد 
الــدول  جلامعة  العامة  األمــانــة  ممثل  العربية 
لالحتاد  العام  األمــني  قــادرى  وجمال  العربية، 
الـــدولـــى لــنــقــابــات الــعــمــال الـــعـــرب ، والــدكــتــور 
عامر بن محمد احلجرى املدير العام للمكتب 
وزراء  ومجلس  العمل  وزراء  ملجلس  التنفيذى 
الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة بـــدول مجلس الــتــعــاون 
حنفى  خالد  والدكتور  العربية،  اخلليج  لــدول 

األمني العام الحتاد الغرف العربية.
ــبـــادل اخلـــبـــرات  ومت خــــالل حــفــل الــعــشــاء تـ
ومختلف أوجه التعاون بني قطر ودول أعضاء 
مــنــاقــشــة ما  كــمــا متــت  املــنــظــمــة،  إدارة  مجلس 
منظمة  إدارة  مجلس  اجــتــمــاعــات  عــنــه  أســفــر 
والــود  البهجة  العشاء  وســـاد   . العربية  العمل 

وتنوع األكالت الشعبية القطرية .
وأعــــرب جميع احلــضــور عــن شــكــرهــم لــوزيــر 
الــعــمــل الــقــطــرى عــلــى الـــدعـــوة الــكــرميــة وكــرم 
أن يدعم اهلل خطى  داعيا   القطري،  الضيافة 

األمة العربية بالنجاح والتوفيق.
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بحضور سعفان.. مجلس إدارة »العمل العربية« ضيوف 
شرف على مائدة عشاء وزير العمل القطرى بقطر
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.. وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد التقى مبكتبه بديوان 
العمل  العام ملنظمة  املدير  املطيرى  فايز  وقــت سابق   الـــوزارة فى  عــام 
العربية، وذلك للتباحث حول عقد الدورة املقبلة ملجلس إدارة منظمة 
العمل العربية املقرر إقامتها بالعاصمة القطرية - الدوحة، بحضور 
أعضاء املجلس بتمثيلهم الثالثى )حكومات وأصحاب أعمال وعمال( 

، بدعوة من رئيس مجلس إدارة املنظمة.
للمدير  الشكر  مقدما  بـ«املطيري«  الوزير  رحب  اللقاء  مستهل  فى 
العام للمنظمة على األداء الراقى امللموس الذى قام به خالل الفترة 
املقر-  دولــة   - بالقاهرة  أعماله  العربى  العمل  مؤمتر  وعقد  املاضية، 
انعقاده  تعذر  استثنائية وظـــروف صحية طــارئــة بعد  أوضـــاع  فــى ظــل 
والتباعد  السفر  وتقييد  االحــتــرازيــة  التدابير  بسبب  املنصرم  الــعــام 
االجــتــمــاعــى جــــراء جــائــحــة كــــورونــــا، مــشــيــدا مبــجــمــوعــة اإلجــــــراءات 
وتأمني  كورونا،  فيروس  من  للوقاية  املنظمة  اتخذتها  التى  والتدابير 
صحة وسالمة الوفود املشاركة خالل مدة انعقاد املؤمتر الذى استمر 

ملدة أربعة أيام .
وأكد الوزير على دور املنظمة وأهميته ليس فقط فى مجاالت العمل، 
وإمنا فى مجاالت متعددة أضيفت لها خالل الفترات املاضية، وسيكون 
له عظيم األثر وجنى ثماره خالل الفترات القادمة على مستوى كافة 
الدول العربية، مشددا على العالقة الوثيقة والطيبة التى جتمع بني 

الوزارة ومنظمة العمل العربية والتعاون فى العديد من امللفات.
االستقبال،  للوزير على حفاوة  بالشكر  »املطيرى«  تقدم  من جانبه 
فى  أصيال  عضوا  بصفتها  مصر،  الثانى  لبلده  وتقديره  حبه  مــؤكــدًا 
مجلس إدارة املنظمة، وما حظى به مؤمتر العمل العربى فى دورته 47 
وكلمته  السيسي،  الفتاح  الرئيس عبد  رعاية كرمية من  بالقاهرة من 
للمؤمتر التى رسمت لنا خارطة طريق ملواجهة التحديات التى فرضها 

الوضع الراهن، مقدرًا إشادة الرئيس السيسى بجهود املنظمة فى دعم 
بقيادته  وملصر  للرئيس   متمنيا  العمل،  مجاالت  فى  العربية  الــدول 
الشاملة  التنمية  مــســار  واالزدهــــار على  الــرخــاء  مــن  مــزيــدًا  احلكيمة 

واملستدامة.
وزيــر  فــى  ممثلة  للمؤمتر  رئيسا  مصر  باختيار  املطيرى  أشـــاد  كما 
إدارتــه أعمال  القوى العاملة محمد سعفان معربا للوزير على حسن 

املؤمتر .

وزير القوى العاملة و »المطيري« يبحثان االستعداد 
لعقد مجلس إدارة »العمل العربية« بقطر
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عام  بــديــوان  مبكتبة  سعفان،  محمد  العاملة  الــقــوى  وزيــر  التقى 
الوزارة ، سفير دولة قطر لدى مصر ، سالم بن مبارك آل شايف،  مؤكدا 
إلى  البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات  لالرتقاء  الدعم  كل  تقدمي  له 

تعاون أوثق فى مختلف املجاالت.
أنــه فى بلده  الــوزيــر  بالسفير مؤكدا له  اللقاء رحــب  فى مستهل 
أننا جميعًا رســل فى سبيل حتقيق عمق  إلــى  ، مشيرًا  الثانى مصر 
ومــتــانــة الــعــالقــة بــني الــدولــتــني املــصــريــة والــقــطــريــة فــى الــعــديــد من 
املجاالت وفى مختلف التخصصات ، الفتا إلى أن  تلك العالقة التى 
مت استهدافها فى العديد من األحداث فى الداخل واخلارج القطرى 

املصرى .
وأكد الوزير ضرورة العمل على دراسة الوضع داخل قطر من قبل 
السفارة املصرية  ومكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة من حيث 
 ، القادمة  الفترات  فــى  املطلوبة  املصرية  العمالة  مــن  االحتياجات 
وحتسني   ، أخــرى  مــرة  عودتهم  تواجه  التى  املشكالت  حصر  وكذلك 

العالقة بني البلدين ألفضل مما كانت عليه فى املاضى .
املصرية  واحلكومة  العاملة  القوى  وزارة  استعداد   ، الوزير  وأبــدى 
 ، املــصــريــة  الــدولــة  فــى  الــقــطــرى  أمـــام االستثمار  أى عقبات  لتذليل 
التى حتدث على األراضــى املصرية للوصول  النهضة  للمشاركة فى 

إلى حلم اجلمهورية اجلديدة التى نقترب منه سريعًا .
أننا نتحمل جميعا عــبء عــودة  العاملة على  الــقــوى  وزيــر  وشــدد 
يهم  ما  ، خاصة  أخــرى  مــرة  أوجها  إلــى  القطرية  املصرية  العالقات 
االستثمارات  أو   ، القطرية  الدولة  داخــل  املــوجــودة  املصرية  العمالة 
ــل الـــدولـــة املــصــريــة ، والــعــمــل عــلــى تــذلــيــل كــافــة  الــقــطــريــة فـــى داخــ
كافة  حــل  على  والعمل  املــجــاالت  تلك  فــى  تتواجد  التى  الصعوبات 

املشكالت التى ميكن أن حتدث مستقبال  .
وكان الوزير قد بحث فى بداية اللقاء  أوجه التعاون بني البلدين 
فى العديد من املجاالت ، وحتسني أوضاع العمالة املصرية فى قطر ، 

وأوجه العمل املشترك .
القوى  لوزير  والتقدير  الشكر   ، القطرى  السفير  قدم  جانبه  من 
العاملة على حسن االستقبال ، والرغبة الشديدة فى أن نكون جميعًا 
بداية لعصر جديد من العالقات التشاركية والتعاونية بني دولة قطر 
الفترة  والقطاعات خالل  املجاالت  العديد من  والدولة املصرية فى 
القادمة ، خاصة ان العمالة املصرية لها باع كبير فى  ما وصلت إليه 

الدولة القطرية من التنمية والتطوير والتحديث.
وأكد السفير العالقة الوطيدة التى جتمع بني دولة مصر وشقيقتها 
مصر على مر العصور ، مشيرا إلى أنهال شهدت العديد من املشروعات 
املشتركة وكثير من أوجه التعاون بني البلدين ، فى مختلف املجاالت 
، حيث وصــلــت االســتــثــمــارات  السياسية واالقــتــصــاديــة واالســتــثــمــاريــة 
الــقــطــريــة عــلــى األراضــــى املــصــريــة مــا يــقــرب مــن 3.9 مــلــيــار دوالر فى 

العديد من املشروعات القائمة .
وأشار السفير إلى سعى اجلانب القطرى الستحداث إستراتيجية 
عمل مشتركة بني البلدين تشمل كافة مجاالت التعاون ، لتذليل أى 
عقبات ميكن أن تواجه بناء تلك العالقة ، وحتدد فيها املدة الالزمة 

لبدء العمل فى مختلف القطاعات.
وفى ختام اللقاء ، أهدى وزير القوى العاملة ، السفير القطرى ، 
هدية تذكارية من الصناعة املصرية تعبيرًا منه على عمق العالقات 
من  العديد  فى  البلدين  بني  املشترك  والتعاون   ، القطرية  املصرية 

املجاالت على كافة املستويات.

سعفان يبحث مع سفير قطر االرتقاء بالعالقات الثنائية 
ودراسة احتياجات الـدوحــة من العمالة المصرية 

وتذليل أية عقبات أمام االستثمارات القطرية
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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة 
297 عقد عمل ألصحاب الهمم والعزمية، وفرها مكتب شرق 
مع  بالتعاون  بالقاهرة  العاملة  القوى  مبديرية  نصر  مدينة 
واطمأن  املحافظة،  نطاق  فى  عاملة  خــاص  قطاع  شركة   20
بنفسه على رواتبهم، ووجدها فى إطار احلد األدنى لألجور، 
بتوفير  السيسى  الفتاح  الرئيس عبد  إطار مبادرة  وذلك فى 
بها على مستوى  الــوزارة  واهتمام  الفئة،  »حياة كرمية« لهذه 

املديريات باملحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% املقررة لهم .
ــارق الـــرفـــاعـــى مـــديـــر مــنــظــومــة  ــ حــضــر تــســلــيــم الـــعـــقـــود طـ
الشكاوى احلكومية املوحدة مبجلس الــوزراء ، وعزت عمران 
رئيس اإلدارة املركزية للتشغيل بالوزارة ، ومدحت الغمراوى 
مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، وأحمد نظمى وكيل 

املديرية ، وصالح املصرى مدير مكتب تشغيل شرق. 
ــال الـــوزيـــر: إن الــدولــة املــصــريــة تــضــع أبــنــاءهــا مــن ذوى  وقـ
القيادة  إطــاق  بعد  خاصة  أعينها،  نصب  اخلاصة  الــقــدرات 
السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى عام 2018 عاًما لذوى 
القدرات اخلاصة، مما أعطى حافًزا كبيًرا، ودفًعة كبرى أدت 
الســتــنــفــار كــافــة الــــــوزارات واجلـــهـــات، فــأطــلــقــت وزارة الــقــوى 
مــن اجلهد،  مــزيــٍد  لبذل  أجــمــل«  بكم  »مصر  مــبــادرة  العاملة 

لتقدمي العناية والرعاية الازمتني لهذه الفئة.
وأشار سعفان إلى أن الدولة املصرية تشهد فى كافة مناحى 
احلياة نهضة حقيقية لم تشهدها من قبل، وتطوير وحتديث 
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وحـــيـــاة كــرميــة ألبــنــائــهــا، وكـــذلـــك هـــدم الــعــشــوائــيــات وعــمــل 
التى  العاملية  النظم  أحــدث  وفــق  متطورة  سكنية  مشروعات 
تليق باملواطن املصرى وتتناسب مع آدميته ، موجها التهنئة 
للقوات املسلحة فى شهر االنتصارات بذكرى أكتوبر املجيدة، 
ومـــا حققه أبــنــاؤهــا مــن بــطــوالت خــالــدة ســطــرت فــى تــاريــخ 
الدولة املصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من 
أجل إعاء راية الوطن، داعيا أن يدمي قواتنا املسلحة حماة 
وبناء  التنمية  مسيرة  الستكمال  ودافــعــا  املــصــري،  للشعب 

اجلمهورية اجلديدة.
وأكد الوزير ضرورة احلفاظ على الدولة املصرية ، واحلرص 
أو  كـــان  داخــلــيــًا  معتد  أى  ضــد  عنها  والـــدفـــاع  مكانتها  عــلــى 
جتاهها  مسئولية  جميعا  علينا  أنــه  إلــى  مشيرا    ، خــارجــيــًا 
اصحاء وذوى قدرات فهى امليراث اخلالد الوحيد لنا جميعًا ، 
وكذلك التفانى فى رفع رايتها عالية خفاقة فى سماء املجد .
وقال وزير القوى العاملة : إن ذوى الهمم والعزمية لديهم 
تكن  لم  إن  تتساوى،  كفاءات  بينهم  من  وأن  كبيرة،  إمكانيات 
أفــضــل مــن كثير مــن األصـــحـــاء، وأنــهــم يــتــســمــون بالتحدى 
ــــذات، مــشــيــًرا إلــى  والــرغــبــة الــشــديــدة فــى الــنــجــاح وإثـــبـــات الـ
أولى  كخطوة  مهاراتهم  وإصقال  بتدريبهم  االهتمام  ضــرورة 
تثبت للمجتمع وألصحاب األعمال أنهم قادرون على العمل، 

والتحدى واإلجناز، مبا لهم من قدرة كبيرة على العطاء.
وأشــــار الـــوزيـــر إلـــى أن  الــعــقــود الــتــى يــتــم تسليمها الــيــوم  
مقدمة من الدولة املصرية ، وليس من مسؤول أو جهة معينة 
، الفتا إلى أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس السيسى 
كافة  بتقدمي  التوجيهات  وأعــطــت   ، االهتمام  كــل  أولتها  قــد 

صور الرعاية لهذه الفئة ، حتى يحيوا حياة كرمية الئقة .
ــاع اخلــــاص  ــطـ ــقـ ــات الـ ــركــ ــن شــ وكــــــرم الــــوزيــــر 20 شـــركـــة مــ
هذه  مــن  ألبنائنا  العقود  بتوفير  قــامــت  الــتــى  واالســتــثــمــارى 
لهم،  والتقدير  والــعــرفــان  الشكر  آيــات  أسمى  مقدما  الفئة، 
مـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة تـــقـــدمي كـــامـــل الـــدعـــم والـــرعـــايـــة لـــذوى 
القدرات اخلاصة، بتقدمي ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة فى 
فرصة عمل  جتعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وجتعل لكل 

فرد منهم دخًا، كى يستطيع أن ينتج ويضيف ملجتمعه.
 كــمــا قــــدم الـــوزيـــر الــشــكــر لــلــحــضــور مـــن أبـــنـــاء مــحــافــظــة 
القاهرة من ذوى القدرات اخلاصة وذويهم ، ومديرية القوى 
الذى  نصر  مدينة  شــرق  مكتب  فى  ممثلة  بالقاهرة  العاملة 
استام  متابعة  بــضــرورة  املديرية  مطالبا  العمل،  فــرص  وفــر 
ذوى الهمم لوظائفهم داخل الشركات ، والتأكد من استمارة 
وحصولهم  للعمل  استامهم  تفيد  التى  تأمينات   )1( رقــم 
ذلك  فى  مثلهم  لهم  القانون  كفلها  التى  مستحقاتهم  على 
وتأكيدًا على مبدأ   ، الطبيعيني  مثل غيرهم من األشخاص 

الشفافية واملصداقية أمام املواطنني .
وفى ختام كلمته وجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بعمل 
على  عليها  احلــصــول  بعد  الــفــرص  لتلك  مستمرة  متابعة 
فترات زمنية معينة ملعرفة آراء ذوى الهمم فى الفرص التى 
من  والــتــأكــد  طموحاتهم،  مــع  تناسبها  ومـــدى   ، لهم  قــدمــت 
مــنــاســبــة األجـــر لــنــوع الــعــمــل فــى ظــل تــواجــد أصــحــاب عمل 
شرفاء داخل املجتمع لديهم قدر كبير من العطاء والوطنية 

من أجل الدولة املصرية وشعبها الكرمي. 

36



37نوفمبر 2021العمل



العمل نوفمبر 2021 ٣٨

حسـن اخلامتـة
 الــشــهــر الـــكـــرمي خــامتــتــه مــســك ، حيث 
التي  القدر  ليلة  جميعا  املؤمنون  يلتمس 
هي خير من ألف شهر ، وفيه العيد ، حيث 
الــفــرحــة الــكــبــرى ، يــقــول نبينا )صــلــى اهلل 
فرحةٌ   , فــرحــتــان  “للصائم   : وســلــم(  عليه 
ـــــُه”  ــةٌ حــــَن َيــلــقــى ربَّ ــرحــ حــــَن يــفــطــُر ، وفــ
)صحيح الترمذي( ، منها فرحة يف كل يوم 

عند اإلفطار ، وفرحة كبرى بالعيد .
الــنــاس من  ، وخــيــر  األعــمــال بخواتيمها 
طال عمره وحسن عمله ، وختم له بحسن 
العاقبة ، يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( 
: “إمنا األعمال باخلواتيم” )رواه البخاري(.
على أن حسن اخلتام يتطلب النشاط يف 
العبادة وليس الفتور وال قصور الهمة فيها 
، وأهــل علينا  إذا مــا انتهى رمــضــان  ، حتى 
هــال شـــوال ، أهــل بخيره وبــركــاتــه ، حيث 
َمــْن َصاَم  يقول )صلى اهلل عليه وسلم( : ” 
اٍل كاَن كِصَياِم  ا ِمْن َشوَّ رََمضاَن ُثمَّ أََتَبَعُه ِسّتً

ْهرِ” )صحيح مسلم( . الدَّ
داوم عليها صاحبها  مــا  األعــمــال  وخــيــر 
وإن قل ، وقد أخفى ربنا )عز وجل( رحمته 
غــضــبــه يف معاصيه  وأخـــفـــى   ، يف طــاعــاتــه 
، فــا يــدري اإلنــســان بــأي عمل يرحم , وال 
ــدري متى  بـــأي ذنـــب ُيـــؤخـــذ ، كــمــا أنـــه ال يــ
!؟،  تبغته  عمله  أي  وعــلــى  !؟  املنية  تبغته 
“إذا   : وسلم(  عليه  اهلل  )صلى  نبينا  يقول 
أراَد اهللُ بعبٍد خيًرا استعمَله ، فقيل : كيف 
يستعمُله يا رسوَل اهللِ ؟ قال: يوفُِّقه لعَمٍل 

صالٍح قبَل املوِت” )مسند أحمد( .
يف  نكثر  أن  منا  يقتضي  اخلــامتــة  حسن 
هــذه األيــام من الذكر وتــاوة القرآن وقيام 
الليل ، ومن الصدقات ، حيث يقول سبحانه 
َيْدُعوَن  امْلََضاِجِع  َعِن  ُجُنوُبُهْم  َتَتَجاَفى   ”  :
ُينِفُقوَن  رََزْقَناُهْم  ــا  َوِمَّ َوَطَمًعا  َخْوًفا  ُهْم  رََبّ

َكاُنوا  سبحانه:”  ويقول   ، )الــســجــدة:16(   ”
ْيِل َما َيْهَجُعوَن َوِباأْلَْسَحاِر ُهْم  َن الَلّ َقِليًا ِمّ
َيــْســَتــْغــِفــُروَن ” )الـــذاريـــات:16 ،17( ، ويقول 
ــْم ِمــْن  ــاُكـ ــَنـ ســبــحــانــه :” أَْنـــِفـــُقـــوا ِمـــْن َمـــا رََزْقـ
َلْواَل  رَبِّ  َفَيُقوَل  َــْوُت  امْل أََحَدُكُم  َيأِْتَي  أَْن  َقْبِل 
ِمَن  َوأَُكــْن  َق  دَّ َفأَصَّ َقرِيٍب  أََجــٍل  ِإَلى  ْرَتِني  أَخَّ

اِلَِن” )املنافقون:10( . الصَّ
سألت  فــقــد   , بعمله  مــنــا  أحـــد  يغتر  وال 
السيدة أم سلمة )رضي اهلل عنها ( قالت: يا 
رسول اهلل، ما أكثر دعاءك: يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على ديــنــك! قــال: “يــا أم سلمة، 
إنــه ليس آدمــي إال وقلبه بــن أصبعن من 
أصابع اهلل، فمن شاء أقام، ومن شاء أزاغ”، 
فتا سيدنا معاذ بن جبل )رضي اهلل عنه( : 

َنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا( . )رَبَّ
وليس األمــر يف حسن اخلامتة مقصورًا 
عــلــى أعـــمـــال الـــعـــبـــادات مـــن صـــاة وصــيــام 
وحج ودعاء وذكر وقراءة قرآن ، أو محصورًا 
يف هذه األمور فحسب ، إمنا حسن اخلامتة 
يتجاوز ذلك إلى كل عمل يقوم به اإلنسان 
، فــمــن كــــان يــكــفــل يــتــيــًمــا فـــا يــنــبــغــي أن 
إمنا   ، عــذر  با  الطريق  يتركه يف منتصف 
عــلــيــه أن يــأخــذ بــيــده إلــــى أن يــبــلــغ رشـــده 
ويقوى على حمل أمــره ، وكذلك من يقوم 
أن  فليجتهد   ، فقيٍر  علٍم  شــأن طالب  على 
يـــواصـــل اخلــيــر مــعــه إلـــى أن يــحــصــل على 
أعلى الدرجات العلمية ما دام هذا الطالب 
بناء  إلى  ، وكذلك من يعمد  لذلك  مؤهاً 
غير  ــواء  إليـ سكن  دار  أو  مشفى  أو  مسجد 
القادرين أو أطفال الشوارع أو سكان بعض 
العشوائيات ، كل هؤالء عليهم أال يتوقفوا 
يف منتصف الطريق وأال يصابوا بالفتور ، 
وسعهم  ما  العمل  يواصلوا  أن  عليهم  إمنــا 

ذلك .

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

ومندوب مصر لدى الجامعة العربية سابقا

فى األدب
السياسى

سألتني ابنتي منذ أكثر من عشر سنوات، 
سبب  عن  والساسية  الذكاء  شديدة  وهــى 
الـــســـعـــادة واالرتــــيــــاح الـــتـــي أشـــعـــر بــهــا عند 
الــبــســطــاء والــفــقــراء وانــصــاف  تعاملي مــع 
املــتــعــلــمــن مــــن أصــــحــــاب الــــــرف واملـــهـــن 
املـــتـــواضـــعـــة كــعــمــال الــنــظــافــة والــســائــقــن 
املستشفيات  أو  الــعــيــادات  فــى  واملــمــرضــات 
وعمال املصاعد ، وعساكر املرور ، ومحصلي 
الــســيــارات ؟  ، وميكانيكا  الــكــهــربــاء  فــواتــيــر 
وملاذا ال أكون على نفس القدر من األريحية 
الفئات من  هــذه  رؤســـاء  مــع  اتعامل  عندما 
مـــدراء وضــبــاط وأطــبــاء وأصــحــاب املتاجر 
والــورش ورجــال األعمال أو مع نظرائي يف 
املهنة أو فى درجة التعلم ومستوى الثقافة 

؟ 
ورغـــــم أنـــنـــى لـــم أكــــن قـــد انــتــبــهــت جــيــدا 
التمييزي فى سلوكي مع  الــى هــذا الطابع 
اآلخـــريـــن إال أنـــنـــى بـــــادرت بـــاإلجـــابـــة على 
ســـؤال ابــنــتــى نــافــيــا مــن حــيــث املــبــدأ صحة 
التعميم فى الالتن ، فليس كل البسطاء 
افتقدها  التى  الصفات  يحملون  واألمين 
واملثقفن  األغنياء  كل  وليس   ، غيرهم  فى 

من استشعر الضجر فى صحبتهم .
استطردت شارحا فوائد ومزايا االقتراب 
البسيطة  الشعبية  الــفــئــات  مــع  والــتــفــاعــل 
الــتــى متــتــلــك فـــى عــمــومــهــا فــطــرة سليمة 
نظريات  إلــى  تستند  ال  صحيحة  وأحكاما 
ــاة  ــيــ بــــقــــدر مـــــا تـــســـتـــنـــد إلـــــــى جتــــــــارب الــ
الــعــمــلــيــة وخــبــراتــهــا الــقــيــقــيــة - وهــــو ما 
يــفــتــقــده شــخــصــيــا ويــفــتــقــده أمـــثـــالـــى من 
ــبـــرة الـــيـــاة يف  الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى خـ
أو من   ،  « » وروشــتــات جاهزة  قوالب نظرية 
ــادر ال تــخــلــو فـــى بــعــض األحـــيـــان من  مـــصـ
الــتــزيــيــف والــتــوجــيــه االيــديــولــوجــي  شبهة 
ورمبـــا الــدوافــع الــتــآمــريــة . وأردفــــت قــائــا : 
والطبقات  الغنية  الطبقات  أبناء  أغلب  إن 
املـــتـــوســـطـــة وأصــــحــــاب املـــهـــن املــتــخــصــصــة 
يــكــونــون فى  بــادنــا  العلمية يف  والـــدرجـــات 

وترقية  فــقــط  بأنفسهم  مهمومن  الــعــادة 
أوضاعهم الشخصية والفئوية ، وقد تشيع 
 ، كــاألثــرة  أخـــرى غير طيبة  بينهم خــصــال 
والتعالم   ، والــغــيــرة   ، والــتــعــالــي   ، والــفــســاد 
ــة االنــتــمــاء  ــا تــقــل لـــدى بعضهم درجـ ، ورمبـ
الــوطــنــي وخــاصــة أولــئــك الــذيــن يتطلعون 
واتصاالتهم  مصالهم  دوائـــر  توسيع  إلــى 
أمــا البسطاء وأنصاف  خــارج حــدود الباد، 
املــتــعــلــمــن الـــذيـــن الميـــلـــكـــون مـــن املـــــال أو 
تطلعاتهم  فــإن  القليل  إال  النفوذ  أو  العلم 
تكون يف أغلب األحــوال محدودة ومشروعة 
صنيع  تقدير  على   فطرتهم  وتساعدهم   ،
اآلخرين ، ومنهم من يتحلى بنخوة تدفعه 
إلى التضحية مبا يتيسر لديه من وقت أو 
الضرر عنهم  ودفــع  جهد ملساعدة اآلخرين 

ولو بالدعاء . 
ابنتي  لم أشأ أن استطرد يف حديثي مع 
وكــأنــه يستعيد  بــدا  الـــذى  النحو  على هــذا 
بعض طروحات الفكر االشتراكي واألدبيات 
الــقــدميــة ، ووجــدتــنــى أنبهها - رغــم كــل ما 
ــود مـــفـــارقـــات شــاســعــة بن  ــ ــى وجـ قــلــت - إلــ
ــذا الـــزمـــان مـــن نــاحــيــة  ــراء وبــســطــاء هــ ــقـ فـ
، وأن ما  الــســابــقــة  ــان  ــ ونــظــرائــهــم يف األزمــ
أخاقية  مــعــاجلــات  مــن  سابقا  يصلح  كــان 
وسياسية ملشكات التفاوت يف الرزق والعلم 
فــى ظروفنا  قــد ال يصلح اآلن  الــنــاس  بــن 
الــراهــنــة الــتــى اخــتــلــطــت فــيــهــا قــيــم الــق 
كبار  وانتشرت فيها بن   ، معايير اإلنصاف 
واإلفــســاد  الفساد  الــقــوم وصــغــارهــم طبائع 
مـــا يــســتــلــزم ثـــــورة بـــل ثــــــورات جـــديـــدة ال 
حتمل الشعارات االشتراكية بقدر ما حتمل 
مــن دعــــاوى وخـــطـــوات لتصحيح األخـــاق 
االجتماعية وإعادة موازين الق والقيقة 

إلى نصابها .
الديث  نهاية  فى  برأسها  ابنتي  أومــأت 
عــامــة اقــتــنــاع وارتـــيـــاح ، وخـــرجـــت أنـــا من 
الــــــــوار ويف رأســـــــي اليــــــــزال الــــعــــديــــد مــن 

التساؤالت واإلجابات املنقوصة.

٣٩

صحبة البسطاء والفقراء
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  حقيقة أم مجرد إجراء؟
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تحقيق : نجوى لطفى 

الشباب هم ذخرية الوطن، وسهامه الباترة، ويداه التى تنتج، فبسواعد الشباب تبنى األوطان القوية، ومن 
أجل الوطن يضحى الشاب بحياته إن احتاج الوطن إىل ذلك، ويضحى بكل ثمني وغال من أجل بالده، ولهذا 

كان التجنيد اإلجبارى لكل الشباب رفعة لشأن الشاب والوطن، فيعلم الشاب كيف يدافع عن وطنه، 
وليحتمى الوطن بصدور شبابه، ولكن هناك من ال تساعده ظروفه لنيل شرف االنخراط فى الخدمة 

العسكرية، وبعض الشباب معفى من التجنيد بحكم ظروفهم العائلية أو الصحية كذلك الفتيات ليس 
لهن خدمة عسكرية، ومن أجل املساواة تم إنشاء ما يسمى بالخدمة العامة، وهى أن يمضى الشاب أو 

الفتاه ممن ال يطبق عليهم قانون التجنيد اإلجبارى فرتة عام فى تقديم خدمة عامة للوطن كمحو األمية أو 
املساعدة فى املؤسسات االجتماعية والخدمية، وذلك بهدف زرع االنتماء لدى الشباب من جهة وتدريبهم 

على أن يكون على أهبة االستعداد لخدمة الوطن .
ولكن هناك بعض من الشباب املنطبق عليهم قانون الخدمة العامة ال يعرفون شيئا عن هذا أو ال يرحبون به 

فهل هذا القانون يحتاج إىل تطوير؟  

لنحصل على مستقبل أفضل 
وحياة أكثر تطورا وتقدما

قانون الخدمة العامة
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وعلوم  اقتصاد  بكالوريوس  على  حاصلة  سعيد  سما  ترى  البداية  فى 
عليه  يحرص  شرفا  تكون  أن  املــفــروض  مــن  العامة  اخلــدمــة  أن  سياسية 
الــشــبــاب ولــكــن ال يــوجــد ضــوء مسلط على مــن يــقــوم بــاخلــدمــة العامة، 
لــهــا، وهــى ليست إجبارية  أدائــهــا، وهــل هــنــاك مقابل ولــو رمـــزى  وكيفية 
كــاخلــدمــة الــعــســكــريــة، وكــنــوع مــن االســتــســهــال مــن الــشــبــاب مــن ال يهتم 
ألمرها خاصة أنه ميكن احلصول على هذه الشهاده بإجراء إدارى روتينى، 
اخلدمة  أداء  على  يحثنى  اإلدارة  فــى  موظفا  مثال  أجــد  فلم  فعلت  كما 
العامة بل كان كل شىء روتينيا مجرد تقدمي طلب ودمغات ثم احلصول 

على اإلعفاء فى نفس اليوم أو بعده بفترة بسيطة .
ورق فى ورق

ويشاركها فى الرأى مروان محمود ليسانس آداب يقول : أداء اخلدمة 
أو  الشاب  أداء  عــدم  عن  للوطن  تعويضا  يكون  أن  املفتروض  من  العامة 
العامة  اخلــدمــة  يطبق  أن  املجتمع  أراد  وإذا  العسكرية،  اخلــدمــة  الفتاة 
وأن يكون  العسكرية  إجبارية ذلك كقانون اخلدمة  أن ينص على  فعليه 
اإلعفاء منه له شروط وضوابط حاسمة وحازمة، فمثال ملاذا أضيع سنة 
من عمرى وزميل آخر يحصل على اإلعفاء منها خالل ساعة؟ ، ثم ملاذا 
ال يتم شرح لنا ما هى اخلدمة العامة التى علينا أن نقوم بها، وفى أى 
، نحن ال نهرب من  أو سيتم تأهيلنا؟  مجال، وهل نحن مؤهلون لذلك 
ينالوه،  أن  جميعا  الشباب  يتمنى  شــرف  الوطن  فخدمة  الوطن  خدمة 
ولكن فى املصلحة اخلاصة إذا استطعت أن أوفر من عمرى سنة أبدأ فيها 
حياتى العملية فلماذا أضيعها خاصة أن القانون ليس إجباريا كقانون 
اخلــدمــة الــعــســكــريــة، حــتــى الــوظــائــف احلــكــومــيــة وغــيــرهــا ال يشترطون 
أدوا  كثيرين  شبابا  جتد  فال  ولهذا  منها  إعفاء  شهادة  مجرد  بل  أداءهـــا 
منها  اإلعفاء  شهادات  على  حصل  معظمنا  بل  العامة  اخلدمة  بالفعل 

فاألمر كله مجرد ورق فى ورق.
حق الوطن

بينما ترى جاسى رمزى محامية بأن للوطن حقوق على أبنائه ومن 
ضمن هذه احلقوق أن يجد شبابه فى وقت احلاجة فمنهم من ينخرط 
فى اخلدمة العسكرية مقدما روحه وحياته على كفه فدءا للوطن وهم 
الواجب  هــذا  لتقدمي  ظروفهم  تسعهم  لم  ومنهم  وحتيه  تقدير  كل  لهم 
الوطنى العظيم فكان قانون اخلدمة العامة التى يصدر قرار بها سنويا 
أن بعض اجلهات  اليوم  التضامن االجتماعى لكن ما نشهده  وزيــرة  من 
اخلريجني  شباب  لتعيني  وظائف  عن  تعلن  التى  احلكومية  واملؤسسات 
شريطة أداء اخلدمة العامة، وهو ما يجعل اآلالف من خريجى اجلامعات  
يتوجهون إلى مكاتب وزارة التضامن االجتماعى للحصول على شهادات 
اإلعفاء من اخلدمة العامة، فى الوقت الذى يجب على أى وزارة أو مؤسسة 
حكومية  تريد أن تعلن عن مسابقة تعيينات جديدة أن ال تشترط شهادة 
بالعمل  التحاقه  من  والتـأكد  لديها  اخلريج  قبول  قبل  العامة  اخلدمة 

العامة  اخلدمة  ألداء  النهائى  اإلعفاء  شهادات  استخراج   يكون  حتى   ،
مقتصر على من يتم قبوله  فقط فى إحدى الوظائف املعلن عنها بدال 
من إعطاء اآلالف  من الشباب هذه الشهادات وضياع فرصة أداء اخلدمة 
العامة  لهم ، رغم عدم قبول الكثير منهم فى الوظائف املعلن عنها وأن 
يقتصر استخراج شهادات اإلعفاء من أداء اخلدمة العامة على من يقبل 
الشباب  الوطن مئات اآلالف من  نهدر على  الوظائف فنحن  إحــدى  فى 
الذين يحصلون على شهادات اإلعفاء دون وجه حق وعلى الدولة أن تفعل 
إجراء  مجرد  ال  الواقع  أرض  على  حقيقة  ليكون  العامة  اخلدمة  قانون 

شكلى كما هو يحدث حاليا.
االستخدام األمثل للموارد البشرية

الوطن  ذخــيــرة  أن  البشرية  التنمية  خبير  ســرى  هــانــى  الــدكــتــور  يــرى 
تتمثل فى شبابه الذين يعطونه قوة الدفع لألمام فى السلم واحلرب فإذا 
أردت أن تعرف مستقبل وطن فعليك أن تعرف كيف يفكر شبابه وقد فطن 
يحتاج  وحكمتهم  الشيوخ  خبرة  إلــى  يحتاج  كما  الــوطــن  أن  إلــى  العالم 
إلى القوة النابضة فى دماء شبابه، ولهذا انتهجت معظم الدول سياسة 
لـــزرع االنــتــمــاء لــدى الشباب  الــوقــت، كــذلــك  التجنيد اإلجــبــارى لبعض 
وتدريبهم على االنتماء وحب الوطن والتضحية بحياتهم إن لزم األمر، 
وهذا ما يطبق فى مصر بنظام التجنيد اإلجبارى للشباب بعد حصولهم 
فالشاب فى  لم يحصل على مؤهل  أو حتى من  الــدراســى  على مؤهلهم 
سن معينة عليه تأدية اخلدمة العسكرية، وهو شرف له ال يضاهيه شرف 
الشباب من اجلنسني  يؤديه  واجــب وطنى  فهى  العامة  أمــا عن اخلدمة 
خريجى اجلامعات واملعاهد العليا ملدة عام فى أحد املجاالت ذات الطابع 
لــلــدولــة مثل محو  التنموية  االحــتــيــاجــات  مــع  تتماشى  والــتــى  الــقــومــى 
األمية ، وتنظيم األسرة ، ومبادرة الــوزارة »حياة كرمية« ، وبرنامج وعى ، 
وبرنامج فرصة »، وتنمية املجتمعات ، واألسر املنتجـــة ، وخدمات تعليمية 
التى يرى املسئولون حاجاتهم  ، وخدمات طفولة وغيرها من اخلدمات 
الستخدام هؤالء الشباب فيها،  هذا ما هو املفترض أن يحدث ولكن ما 
يحدث على أرض الواقع شىء آخر فأغلب الشباب يستسهل إجراء تقدمي 
طلب لإلعفاء من اخلدمة العامة وتتم املوافقة عليه بشكل تلقائى مع أن 
الوطن الذى به نسبة أمية تصل إلى أكثر من 20% فى حاجة إلى هؤالء 
الشباب أن يقوموا بدورهم فى محو األمية فلو قام كل شاب أو فتاة فى 
ثالثة  أو  عامني  خــالل  فــى  األمــيــة  النتهت  فقط  مواطنني   5 أمية  محو 
على أكثر تقدير، مصر مليئة بالثروات ومنها شبابها الذين ميثلون أكثر 
من 40% من نسبة السكان ولهذا إذا أردنا تنمية حقيقية سريعة وشاملة 
علينا أن نستخدم مواردنا البشرية خير استخدام ولدينا قانون اخلدمة 
العامة إذا أحسن استخدمه وتعديله كان لدينا جيش من الشباب املدنى 
يجاهد فى كافة مجاالت تنمية الدولة، علينا أن نحسن استخدام مواردنا 

لنحصل على مستقبل أفضل وحياة أكثر تطورا وتقدما.

47
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مصطفى  الشركة  عن  االتفاقية  وقــع 
حــســن مــحــمــود عــمــر بــصــفــتــه املــصــفــى 
العام لشركة احلديد والصلب املصرية، 
وعن النقابة العامة املهندس خالد منير 
اللجنة  وعـــن  رئــيــســهــا،  بصفته  الــفــقــى  
بالشركة جمال عبد  للعاملني  النقابية 

املولي بصفته رئيسها.
ويف كــلــمــتــه قـــبـــل تـــوقـــيـــع االتــفــاقــيــة 
أعــــرب  وزيــــر الـــقـــوي الــعــامــلــة عـــن بــالــغ 
ــال ورئــيــس  ــمــ شـــكـــره لـــوزيـــر قـــطـــاع األعــ
وكل  النقابية  واللجنة  العامة  النقابة 
هذا  يف  عمل  من  كل  بالشركة  العاملني 
اتفاق يرضي  إليه من  ملا وصلوا   ، امللف 
ــكــــون مـــتـــوازنـــا بــالــنــســبــة  الـــعـــامـــلـــني، ويــ
لــقــطــاع األعـــمـــال الــعــام  يف فــتــرة بلغت 
حــوالــي 6 أشــهــر مــن  الــعــمــل املــتــواصــل، 

والــــــذي اتــســمــت فــيــه الــنــقــابــة الــعــامــة 
باملرونة والتفهم ملا فيه مصلحة للمناخ 

العام يف الفترة القادمة.
االتفاقية  هــذه  أن  إلــي  وأشـــار سعفان 
ســــوف تــتــيــح لــنــا إعـــطـــاء الــتــعــويــضــات 
املــنــاســبــة لــلــعــمــال مـــكـــررا شــكــره لــــوزارة 
ـــوه مــن  ـــذلـ ــا بـ ــام ملــ ــعــ ــال الــ ــ ــمـ ــ قـــطـــاع األعـ
وبني  والــعــامــلــني  النقابة  إلرضـــاء  جهد 

املصلحة العامة.
ومن جانبه أشــار وزيــر قطاع األعمال 
 ، استثنائيا  يعتبر  احلـــدث  هــذا  أن  إلــى 
حيث إنه يف خالل 3 سنوات ونصف السنة 
مت إغالق 3 شركات، بينما مت تطوير 117 
شركة أخرى ، مؤكدًا أن قرار اإلغــالق ال 
يؤخذ إال بعد دراسة متأنية ، واستنفاذ 
كل احللول اخلاصة باالستمرار مقدما 

الشكر لكل من كان له دور يف هذا امللف 
حتى تخرج االتفاقية بهذا الشكل .

ــال الـــعـــام أن  ــمـ وأكــــد وزيــــر قــطــاع األعـ
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي 
ــروف هـــــو مــــراعــــاة  ــ ــظــ ــ يف مـــثـــل هــــــذه الــ
حقوق  العمال الذين الذنب لهم أو دخل 

يف قرارات التصفية.
الشكر  الفقي  خــالــد  قــدم  جانبه  مــن 
للوزيرين على رعايتهم وجهدهم املبذول 
يف هذا امللف واحللول التي مت التوصل 

إليها بدون ازعاج باقي األطراف.
ــيـــة أنـــــه يف ضـــوء  ــاقـ وأوضــــحــــت االتـــفـ
اخلـــســـائـــر املـــتـــالحـــقـــة الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
والتي  املصرية  والصلب  احلديد  شركة 
ــيـــار جــنــيــه  ــلـ ــثــــر مــــن 8,5 مـ أكــ جتــــــــاوزت 
حسبما هو وارد مبيزانيتها يف 30 يونيو 

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ووزير قطاع األعمال العام هشام توفيق بديوان عام وزارة 
القوي العاملة توقيع اتفاقية عمل جماعية بني شركة احلديد والصلب املصرية »حتت التصفية«، 
والنقابة العامة للعاملني بالصناعات الهندسية واملعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملني 

بالشركة، بشأن مستحقات العاملني بالشركة بعد التصفية .

الشركة حققت خسائر تجاوزت 8.5 مليار جنيه واستحالة 
تصحيح مسارها اقتصاديا وماليا وفنيا
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التي أوصت بعدم  2020 ووفقا للتقارير 
ــرار الـــشـــركـــة واســتــحــالــة  ــمـ ــتـ جـــــدوى اسـ
تــصــحــيــح مـــســـارهـــا اقـــتـــصـــاديـــا ومــالــيــا 
أصــدرت  فقد  ذلــك  من  وانطالقا  وفنيا، 
للشركة  الــعــاديــة  غير  الــعــامــة  اجلمعية 
ــرارا بــجــلــســتــهــا املــنــعــقــدة بـــتـــاريـــخ 11  ــ قــ
الشركة  حل  علي  باملوافقة   2021 يناير 

وتصفيتها وتعيني مصفي عام لها.
وأشــــــــــــارت االتــــفــــاقــــيــــة إلـــــــي أنـــــــه مــن 
منطلق االهتمام واحلفاظ علي حقوق 
ومصالح العاملني، وتأكيدا علي احترام 
التي  القانون والقنوات الشرعية  أحكام 
إجـــراءات  أي  اتــخــاذ  قبل  اتباعها  يتعني 
تــؤدي بالسلب علي مصلحة أي من  قد 

الشركة والعمال.
 ونصت االتفاقية علي اتفاق أطرافها 
عــلــي اســتــفــادة الــعــامــلــني بــالــشــركــة من 
التكميلية  اخلدمة  نهاية  مكافأة  نظام 
عــن تــرك اخلــدمــة االخــتــيــاري قبل بلوغ 
كافة  وإنــهــاء  للتعاقد  الــقــانــونــيــة  الــســن 
تنازل  وعــلــى األخـــص  بينهم  اخلــالفــات 
بالصناعات  للعاملني  الــعــامــة  النقابة 
الـــهـــنـــدســـيـــة واملـــعـــدنـــيـــة والـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
بالشركة  للعاملني  النقابية  والــلــجــنــة 
وجــمــيــع الــعــامــلــني عـــن كــافــة الـــدعـــاوى 
الـــقـــضـــائـــيـــة ودعـــــــــاوي الــتــحــكــيــم الــتــي 
ــد والــصــلــب  ــديـ ــد شـــركـــة احلـ أقــيــمــت ضـ
يتعلق  فيما  التصفية«،  »حتــت  املصرية 

بحقوق ومستحقات العاملني أو أي بند 
من بنود هذه االتفاقية .

وأكـــــدت االتــفــاقــيــة عــلــي  أنــهــا تــســري 
املتواجدين  العاملني  فئات  جميع  علي 
ــخ الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا  ــاريــ ــة يف تــ ــدمـ ــاخلـ بـ
باستثناء العمالة التي تقوم باملساعدة  
يف أعــمــال الــتــصــفــيــة واالنــتــهــاء مــنــهــا ، 
شركة  إلــي  املنقولني  العاملني  وكــذلــك 
واملــحــاجــر،  للمناجم  والــصــلــب  احلــديــد 
واملـــرفـــق كــشــف بــأســمــائــهــم بــاالتــفــاقــيــة، 
ويــعــتــبــر هــــذا الــكــشــف  جــــزءا ال يــتــجــزأ 
مــن هـــذه االتــفــاقــيــة ، ويــبــدأ الــعــمــل بها 
الطرفني،  التوقيع عليها من  تاريخ  من 
العامل  فيه  يبدي  طلب  مبوجب  وذلــك 

صرف 14 ألف جنيه لكل عامل عن كل سنة خدمة فعلية بحد 
أقصي 450 ألفًا عن آخر أجر شامل في 30 ديسمبر 2020

تعويض عن المعاش المبكر دفعة واحدة 900 جنيه عن كل 
شهر من السنوات المتبقية من الخدمة بحد أدنى للمكافآت 

والمستحقات ال تقل عن 225 ألف جنيه
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سداد كافة المديونيات لحساب صندوق الزمالة من قبل 
الشركة وقيام مجلس إدارة الصندوق بوضع آليات للتوزيع

بلوغ  بــاخلــروج مــن اخلــدمــة قبل  رغبته 
الــســن الــقــانــونــي ، ويــتــم قــبــول الطلبات 
ــور الــتــوقــيــع  مـــن الــعــامــلــني بــالــشــركــة فــ
، عــلــي أن تعتمد  عــلــى هـــذه االتــفــاقــيــة 
هذه االتفاقية من اجلمعية العامة غير 

العادية للشركة »حتت التصفية«.
وألزمت االتفاقية بدفع مبلغ مقطوع 
قــيــمــتــه  14 ألـــف جــنــيــه لــكــل عــامــل من 
الــعــامــلــني بــالــشــركــة عـــن كـــل ســنــة من 
ســنــوات اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــحــد أقصي 

إلــيــهــا مــســتــحــقــات  ــًا، مــضــافــا  ــفــ ألــ  450
املقابل النقدي لرصيد اإلجــازات وذلك 
علي آخــر أجــر شــهــري شــامــل مت صرفه 
»الشهر   ،2020 ديسمبر   30 يف  للعامل 
الــســابــق عــلــي صــــدور قــــرار الــتــصــفــيــة«، 
وفقا ملا تقضي به الئحة نظام العاملني 

املعمول بها بالشركة .
كما تشمل املستحقات مكافأة إضافية 
عـــن مــهــلــة إخـــطـــار بـــواقـــع شــهــريــن من 
األجر الشامل يف 30 ديسمبر 2020، ملن 

لــم يــتــجــاوز مـــدة خــدمــتــه عــشــر ســنــوات، 
وثالثة أشهر ملن جتاوز مدة خدمته عشر 
سنوات ، وصرف مكافأة أخرى عن نهاية 
اخلــدمــة بــواقــع نــصــف شــهــر مــن األجــر 
األساسي للعامل عن كل سنة من سنوات 
ــة بــحــد أقـــصـــى 50 ألــــف جــنــيــه،  ــدمـ اخلـ
وصــرف تعويض عن املعاش املبكر دفعة 
واحدة بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من 
السنوات املتبقية من اخلدمة للعاملني 
لقانون  وفــقــًا  للمعاش  املستحقني  غير 

مكافأة إضافية عن مهلة إخطار 
بواقع شهرين من األجر الشامل لمن 

لم يتجاوز مدة خدمته 10 سنوات و3 
أشهر لمن تجاوز 10 سنوات
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رقم  واملــعــاشــات  االجتماعية  التأمينات 
148 لسنة 2019 .

 كما تضمنت االتفاقية أال يقل احلد 
األدنى للمكافآت واملستحقات املالية عن 
كافة  ســـداد  عــن  فضال  جنيه،  ألــف   225
املديونيات حلساب صندوق الزمالة من 
إدارة  يقوم مجلس  أن  الشركة علي  قبل 

الصندوق بوضع آليات للتوزيع .
ونصت االتفاقية علي أن تشكل جلنة 
ــوى الــعــامــلــة،  ــقــ مــــن ممــثــلــي وزارتــــــــي الــ
وقطاع األعمال العام، والشركة القابضة 
أطــراف  ، فضال عن  املعدنية  للصناعات 
االتفاقية ، وذلك الحتساب مكافأة نهاية 
وكــافــة  والتكميلية  األســاســيــة  اخلــدمــة 
حالة  لكل  وصرفها  العمال  مستحقات 
علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خالل 

6 أشهر من تاريخ توقيع االتفاقية.

بالشركة  العاملني  االتفاقية  وألزمت 
ــكـــات اخلـــاصـــة  ــيـ ــهـــم الـــشـ ــتـــالمـ ــنـــد اسـ عـ
مبــســتــحــقــاتــهــم املـــالـــيـــة الـــتـــوقـــيـــع عــلــي 
إقـــــرار بــاحلــصــول عــلــي كـــافـــة حــقــوقــهــم 
ــدى الــشــركــة  ــ ــيـــة لـ ــالـ ومــســتــحــقــاتــهــم املـ
بينهما  الــعــمــل  عـــالقـــة  عـــن  والـــنـــاشـــئـــة 
ــوع عـــلـــي الــشــركــة  ــرجــ وال يـــحـــق لـــهـــم الــ
بـــأي مــطــالــبــات مــالــيــة أخـــرى ألي سبب 
مــن األســـبـــاب ، وتــعــتــبــر هـــذه االتــفــاقــيــة 
مبــثــابــة تــســويــة نــهــائــيــة ملــوقــف وحــقــوق 
بالشركة،  العاملني  جميع  ومستحقات 
وتعتبر أيضا مبثابة تنازل عن أي شكاوى 
أو بــالغــات أو دعـــاوي قضائية أو دعــاوى 
حتكيم مقامة من قبل أى من الطرفني 
هذه  تضمنه  فيما  اآلخـــر  الــطــرف  علي 

االتفاقية .
ويستمر العاملون يف تقاضي رواتبهم 

الشهرية حلني إنهاء خدمتهم بالشركة 
طـــبـــقـــا لــــهــــذه االتـــفـــاقـــيـــة واســـتـــالمـــهـــم 
مستحقاتهم  بكافة  البنكية  الشيكات 

املالية .
الـــقـــوي  وزارة  ــن  الـــتـــوقـــيـــع  مــ حـــضـــر 
املستشار  الــعــاطــي  عبد  إيــهــاب  العاملة 
رئيس  بكر  أبــو  وخالد  للوزير،  القانوني 
العاملة  الــقــوى  لرعاية  املركزية  اإلدارة 
، ورضــــــــا الــــعــــربــــي مــــســــاعــــد مــســتــشــار 
األعمال  قطاع  وزارة  ومــن  املالي،  الوزير 
املــســتــشــار عــمــرو حــزيــن مــســتــشــار وزيـــر 
قــطــاع األعــمــال الــعــام لــلــمــوارد البشرية 
، ومــحــمــد الـــســـعـــداوي الــعــضــو املــنــتــدب 
التنفيذي، والدكتور وائل يوسف العضو 
املــنــتــدب املـــالـــي، ومـــن الــنــقــابــة الــعــامــة ، 
فريد االزهري مستشار النقابة العامة  ، 

وعدد من أعضاء اللجنة النقابية. 

نهاية الخدمة بواقع نصف شهر 
من األجر األساسي للعامل عن 

كل سنة من سنوات الخدمة بحد 
أقصى 50 ألف جنيه
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وفى هذا الشأن كان ملركز األزهر العاملى للفتوى اإللكترونية وانطالقا 
لهذه  التصدى  فى  كبيرة  جهود  املجتمع  فى  والدعوى  التوعوى  دوره  من 
الــظــاهــرة، وقــد رصــد املــركــز األســبــاب املــؤديــة لالنتحار والــتــى تنوعت بني 
والتفكك  الدينى  الــوازع  وتربوية مع غياب  واقتصادية  اجتماعية  أسباب 
األسري، جميعها يسهم فى تفشى هذه الظاهرة وبعد الرصد أعد املركز 
خطة شاملة متكاملة تقوم على أسس علمية وتربوية ممنهجة ملواجهة 
على  التوعوية  اإللكترونية  احلمالت  من  عــددا  أطلق  كما  الظاهرة،  هذه 
صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل االجتماعى للتحذير من االنتحار، 
كــمــا أطــلــق بــالــتــعــاون مــع وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة وعـــدد مــن اجلــامــعــات 
الــعــديــد مــن املـــبـــادرات للتصدى لــهــذه الــظــاهــرة، مثل مــبــادرة »بــاألخــالق 
املركز  املبادرات، كما فتح  »رسولنا قدوتنا« وغيرها من  »و  تستقيم احلياة 
أو  النفسية  املشاكل  بعض  مــن  يعانون  الــذيــن  الشباب  الستقبال  أبــوابــه 
االجتماعية ووجه لهم النداءات من خالل صفحته الرسمية على مواقع 
التواصل االجتماعى أو من خالل اخلط الساخن 19906 وكان آخر هذه 

النداء » أنت غالى علينا »
األلم النفسي

االنتحار  أســبــاب  النفسى  الطب  أســتــاذ  إبراهيم  كمال  الدكتور  يرجع 
إلى األلم النفسى الذى اليطاق، وكذلك اإلحباط الشديد وعدم القدرة 
على تلبية االحتياجات اخلاصة باملنتحر أو مبن يعولهم وكذلك االكتئاب 
نتيجة الضغوط املستمرة، فعندما اليجد اإلنسان حال وال نتيجة يصيبه 

اليأس ويحاول االنتحار .
ــار إلــى أن مــحــاوالت االنــتــحــار بــني املــراهــقــني والــشــبــاب تــرجــع إلى  وأشـ
وجود مشكالت عاطفية، وفشلهم فى الزواج، أو عدم النجاح فى الثانوية 
العامة، أو عدم حتقيق طموحاتهم فى العمل، بينما يكون االنتحار لدى 
الكبار بسبب املشكالت األسرية، أو سوء األحوال االقتصادية، الفتا إلى أن 
شخصية املنتحر لديها استعدد لإلقدام على االنتحار، وليست لديه قدرة 
أو رغبة فى احلياة، وبذلك تكون دوافعه سهلة للتخلص من نفسه بعد أن 

تعرض لضائقة.
 وجنـــد أشــخــاصــا آخـــريـــة يــتــعــرضــون لـــأزمـــات لــكــنــهــم اليــفــكــرون فى 
ــذا مــرجــعــه االســتــعــداد  ــوة، وهــ االنـــتـــحـــار، ويـــواجـــهـــون مــشــكــالتــهــم بــكــل قــ
يزيد  االكتئاب  أن  مؤكدا  والتحمل،  الصبر  قوة  على  والتربية  الشخصى 

من فرص االنتحار.
 وتــابــع أســتــاذ الــطــب النفسى : يجب الــتــواصــل مــع أقـــرب شخص ملن 
يفكر فى االنتحار يثق فيه ويتحدث إليه ليؤثر عليه ومينعه من اإلقدام 
على االنتحار، وأن لكل مشكلة حل، ونصح مبراعاة مريض االكتئاب من 
خالل معالج نفسي، وطالب أن يتم ذلك بشكل حضارى ألن الكشف عن 
املريض  الوحيد خلروج  املشكلة وعالجها بشكل علمى سليم هو السبيل 

من حالته.
حمالت تثقيفية

ويضيف أستاذ الطب النفسى : البد من وجود حمالت تثقيفية للعالج 

جريمة ضد 
اإلنسانية

52

تحقيق : أمل الربنس 

البد أن يدرك اإلنسان أن الحياة ال تتوقف على مشكلة أو أزمة مهما بلغت حدتها فكل هذه 
األزمات والظروف تمر مع الوقت، وتصبح جزءا من املاضى الذى يمكن نسيانه بالسعى الدائم 

لتحدى الصعاب ومواجهة املشكالت وتحقيق األهداف، والبشر مستويات فهناك من يتحمل، 
وهناك من ينهار، وهناك من يقرر أن يرحل عندما يشعر بالفشل والعجز، ويكتب شهادة وفاته، 
ويقرر االنسحاب من الحياة مع أن لكل مشكلة حال، ليت يعلم املنتحرون أن أنفسهم أثمن من أى 

شىء، وليت تفكريهم لم ينجرف إىل هذا الهروب القاسى دون سابق إنذار، ولكى نتجنب كل ذلك البد 
من أن تنتصر غريزة الحياة على الرغبة فى املوت، ونحب أنفسنا ونقدر النعمة التى أنعم اهلل بها علينا 

وهى نعمة الحياة، فهى من أعظم النعم، وهناك قاعدة أساسية ال يجب أن ننساها وهى أن الحياة فيها الكثري.. 
واأليام املاضية طالعتنا الصحف والسوشيال ميديا عن حوادث متتالية لالنتحار بني مشاهد مؤملة لشباب فى 

مقتبل العمر يختارون املوت هربا من مشكالت وفتيات غدر بهن فقضني على حياتهن فى لحظات مروعة قبضت 
قلوب املصريني، وهناك من ينتحر ألسباب نفسية بطلها االكتئاب القاتل الصامت .. العمل ناقشت القضية مع 

املتخصصني فى التحقيق التاىل :

االنتحار

الحياة أعظم النعم
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النفسى وندوات للتعرف على أهمية الطب والعالج النفسى حيث إنه ال 
إلى جانب أهمية دور األســرة، فبعض  يوجد وعى كاف فى املجتمع، هذا 
األســر تضغط على أوالدهــا فى مرحلة الثانوية العامة مما يولد لديهم 
بأس شديد، كما ال يراعون طموحاتهم التى تتناسب مع قدراتهم. مضيفا 
مشاهد  أهمها  مــن  النفسى  املـــرض  ــادة  زيـ على  تساعد  عــوامــل  هــنــاك  أن 
العنف التى تبثها وسائل اإلعالم املختلفة، لذلك البد من توعية األسرة 
املصرية بأسس التربية السليمة من خالل البرامج املفيدة والهادفة، ألن 
اإلعالم والدراما يساهمان فى تشكيل وعى املجتمع داعيا بضرورة توخى 
احلذر من اإلفراط فى نشر حوادث االنتحار التى حتبط املواطنني، وتؤثر 
ويحللها  بعمق  القضايا  هــذه  يناقش  أن  اإلعـــالم  وعلى  بالسلب،  عليهم 
إيجابى  دور  لــه  يكون  بــأن  اإلعـــالم  املنتحر، مطالبا  عــن نشر صــور  بعيدا 
ملا  تعرضهم  عند  واملحبطني  للشباب  وعملية  واقعية  حلول  تقدمي  فــى 
يسخطهم على أقدارهم وإعالء روح التفاؤل واألمل وحب احلياة، مشددا 
على ضرورة التعامل بواقعية مع أصحاب األمراض النفسية وعدم تركهم 
فريسة للوحدة واألفكار الشيطانية، فالعالج النفسى يحتاجه الكثير من 

الناس السيما الذين تبددت أحالمهم .
فروق فردية

أسباب  إن  النفسية  الصحة  اســتــشــارى  ــاروق  فـ سحر  الــدكــتــورة  وتــقــول 
آلخر  شخص  من  تختلف  فهى  نسبية،  االنتحارية  امليول 
ومن بينها الظروف األسرية واملهنية والصدمات العاطفية 
الفشل، فمعظم هؤالء يقدمون على االنتحار نتيجة عدم 
الــتــواصــل مــع اآلخــريــن والــتــكــيــف مــع الــظــروف احلياتية 
جتعلهم  اكتئاب  نوبة  فــى  فيدخلون  أحالمهم،  حتقيق  أو 
انتحارية  تولد لديهم ميول  وبالتالى  ناقمني على احلياة 
مــوضــحــة أن هــنــاك فـــروقـــا فـــرديـــة فـــى طــريــقــة االنــتــحــار، 
ولكن األكثر شيوعا هو التقليد كمحاوالت االنتحار حتت 
أو  كوبرى  أعلى  نفسه من  بإلقاء  أو  األنفاق  عجالت مترو 

مثل ما حدث مع فتاة املول .
الذى  االكتئاب  النفسية من  الصحة  استشارى  وحــذرت 
ــؤدى إلـــى االنــتــحــار مــوضــحــة أن هــنــاك نــوعــني لالكتئاب  يـ
إما أن يكون حالة نفسية أو مرض نفسي، املرض النفسى 
عالجه سهل، ويحتاج لفترة زمنية قصيرة، بينما االكتئاب 
عندما يتحول ملرض نفسى يصبح مهددا حلياة الشخص، 
هو  باالكتئاب  لإلصابة  تشير  التى  املظاهر  أن  إلى  مشيرة 
والقلق  والتوتر  السلبية  لأفكار  رهينة  الشخص  يكون  أن 
التركيز  فى  دون سبب عضوى وصعوبات  واإلعياء  والتعب 
ومتكن اليأس منه كذلك ميلة للعزلة اجلسدية واالنطواء 

كذلك عدم القدرة على اتخاذ القرار .
وأردفت قائلة : االكتئاب عندما يكون حالة نفسية يسهل 
عالجه من خــالل مساعدة األهــل واألصــدقــاء، أمــا عندما 

أيــدى متخصصني، مؤكدة أن  يتحول ملرض نفسى البد من عالجه على 
الذى  السلوكى  املعرفى  العالج  هو  فعاليتها  ثبت  التى  العالج  أكثر طرق 
يهدف إلى تغيير بنية تفكير املريض من السلبية إلى اإليجابية، محذرة 
من التهاون فى عالج املرض النفسي، ألنه قد يدفع بصاحبه للتخلى عن 
املبانى  أعلى  النفس من  إلقاء  أو  املؤملة كاملوت شنقا  الطرق  بأكثر  حياته 

أو الطرق .
الــظــروف االقتصادية بأنها أحــد األسباب  اتهام  أنــه ال ميكن  وأضــافــت 
اللجوء  أو  بالعمل  تغييرها  ميكن  االقتصادية  الــظــروف  ألن  لالنتحار، 
التى تقدم  واملؤسسات احلكومية  أو من اجلمعيات  للمساعدة من األهل 
الفتة  لآلخرين  والنظر  الطمع  استثنينا  إذا  املــاديــة،  واملساعدات  العمل 
والتربية غير  األســاســى لالنتحار  العامل  تعد  األســريــة  املشكالت  أن  إلــى 
السوية من األصل فيجب على الوالدين واملؤسسات التعليمية والدينية 
الدنيا مكسب وخسارة وجناح وفشل  أن  والثقافية تهيئة اإلنسان ليدرك 

وسعى ووصول وليست وتيرة واحدة .
تنقسم  إنها  تقول  االنتحار  على  للمقبلني  العالجية  الروشتة  وحــول 
جلزء تربوى يدخل ضمن شخصية اإلنسان فى تنشئته وتربيته وتعليمه، 
وأن بذل املجهود والسعى والعمل هو أفضل من النواح والبكاء واالستسالم، 
ويجب أن يتعلم اإلنسان أن العطاء اإلنسانى غير املشروط هو أجمل ما 
فى احلــيــاة، ألن بعض الناس يحتاج إلــى دعــم من غيره، وعلى األهــل أن 

تكف عن مقارنة أوالدها باآلخرين واستيعاب اختالفه عن اآلخر .
التربية والتوجيه

أصبح هناك   : االجتماع  أستاذ علم  الــواحــد  نبيل عبد  الدكتور  ويــرى 
تــســلــل ملــشــاعــر األنــانــيــة فـــى املــجــتــمــع ومــشــاعــر الــتــطــلــعــات الـــزائـــدة عن 

اإلمكانيات والتى لم تكن موجودة من قبل، وصــار اإلنسان يريد ما عند 
حياتهم  أن  منهم  ظــنــا  اآلخــريــن  عــنــد  مــا  عــلــى  ليحصل  ويتطلع  غــيــره، 
ستكون مثالية، مؤكدا أن مشاعر التطلعات زادت حتى بالنسبة للبسطاء 
وبــالــتــالــى أصــبــحــت تــلــك الــتــطــلــعــات مـــرض نــفــســى بــالــنــســبــة للكثيرين 
وخصوصا الشباب، ومن لم يحصل عليها يقدم على االنتحار، أصبحنا ال 
نزرع قوة اجللد والصبر بداخلنا ملواجهة مصاعب احلياة، هذا إلى جانب 
غياب ثقافة التعامل مع األزمــات واملحن فضال عن الفجوة الواسعة بني 
بعض الشباب وأسرهم فكثير ما يكون رب األسرة فى واد واألبناء فى واد 

آخر .
لأبناء  حقوق  هى  واملراقبة  واملصاحبة  والتوجية  التربية  أن  وأضــاف 
ألصدقاء  فريسة  يقعوا  ال  حتى  الشباب  مرحلة  فى  وخاصة  اآلبــاء  على 
السوء وإدمان املخدرات والسوشيال ميديا. وطالب أستاذ علم االجتماع 
املراهقني  وخاصة  واحتوائهم  وعيهم  وزيـــادة  بأبنائهم  باالهتمام  األســر 
ومساعدتهم لتجاوز أزماتهم النفسية والعمل على زيادة تثقيفهم ومعرفة 
ومتابعة  االجتماعى  الــتــواصــل  وســائــل  على  يتابعونها  الــتــى  املحتويات 
احلالة النفسية وعدم االستهانة بهم أو بأزماتهم داعيا إلى ضرورة تواجد 
املختلفة  احلــوار األســرى باستمرار لزيادة وعيهم بشأن األمــور احلياتية 
وتعديل سلوكياتهم وتشجيعهم على العمل واإلبداع والتفكير فى األمور 
احلياتية التى تزيد من شغفهم وحبهم للحياة ونشر الوعى 
مفيدة  معلومات  تقدمي  إلــى  بــاإلضــافــة  والنفسى  الدينى 
حول التنشئة اإليجابية لأبناء من خالل ما يعرض على 
املعنية  اجلهات  وطالب  يقرأونه،  ومــا  التليفزيون  شاشات 
بدراسة األسباب النفسية واالجتماعية التى جتعل الناس 
يقبلون على االنتحار ألنها مشكلة نفسية اجتماعية بحتة 
وإذا أردن التخلص منها البد أن نصل جلذورها ونعاجلها .

غياب الوازع الديني
أن  رأفــت األستاذ بجامعة األزهــر  الدكتور محمد  ويؤكد 
األمانة  هــذه  أن يضيع  ينبغى إلنسان  وال  النفس ملك هلل 
مخاطبا  تعالى  قوله  تأملنا  وإذا  إيــاه  اهلل  استودعها  التى 
النبى صلى اهلل عليه وسلم » ولقد نعلم أنه يضيق صدرك 
واعبد  الساجدين  وكــن من  ربــك  يقولون فسبح بحمد  مبا 
ربــك حتى يأتيك اليقني »  جنــد أن اهلل عــز وجــل يبني لنا 
أن اإلنــســان مــــادام عــلــى قــيــد احلــيــاة فــقــد يــتــعــرض لبعض 
ثم  للصحة  أو  العسر  أو  لليسر  يتعرض  فقد  ابــتــالءاتــهــا، 
يتعرض  عندما  احلــق  فاملؤمن  الفقر،  ثم  للغنى  أو  املــرض 
للبالء يلتزم بهذا املنهج الذى نصت عليه اآلية الكرمية من 
والعبادة،  والصالة  التسبيح  من  الثالثة  لأوامر  االمتثال 
فــإذا فعل ذلك متر عليه األزمــات، ويتابع قائال مهما يبلغ 
باملؤمن من ضيق أو تأخر للفرج فليس سوى الصبر له دون 
أن يعرض نفسه ألى أذى فالنفس ليست ملكا له يتصرف 

فيها كيف يشاء، إمنا هى ملك هلل تعالي.
 ويرجع د. رأفت إقــدام بعض املسلمني على االنتحار إلى غياب الوازع 
الدينى لديهم وافتقاد خلقى الصبر والرضا بأقدار اهلل تعالى عالوة على 
اغتراب الشباب عن أسرهم أحيانا وتأثرهم باألفالم والدراما التى جعلت 
التفكير فى االنتحار خالصا مقبوال من املشكالت مؤكدا أن املنتحر بفعله 
هذا اليقدم وال يؤخر شيئا فى قدره املكتوب ويخطئ من يظن أنه بصنيعه 
هذا يعجل فى انقضاء أجله وكل مافى األمر أنه اكتسب وزرا وحتمل ذنبا 
وارتكب كبيرة وأزهــق نفسا بغير حق وكــان األجــدر به أن يواجه املشكالت 
ويعمل على تغيير واقعه فأن األمل والرجاء من عقيدة اإلسالم اخلالدة .

وتيرة  ليست على  احلــيــاة  أن  أبــنــاءهــا على  تربى  بــأن  األســـرة  ويطالب 
واحـــدة وأنــه ليس كــل مــا يتمنى املــرء يــدركــه، فــإن أدركـــه وجــب الشكر وإن 
إليها  دعــا  التى  النبيلة  القيم  غــرس  يدركه صبر مشددا على ضــرورة  لم 
التشريع اإلسالمى وعلى رأسها الصبر وحتمل الشدائد وعدم االنصياع 
للنماذج السيئة وتلك مهمة األســـرة ووســائــل اإلعـــالم مــع احلــرص على 
املنتحر  أن  بيان  مع  خالقهم  إرضــاء  ووســائــل  دينهم  أمــور  الشباب  تعليم 
يرتكب كبيرة من الكبائر وأن من انتحر بوسيلة من الوسائل تعذب نفسه 
تواترت على حرمة  والسنة  الكتاب  األدلــة من  أن  القيامة مؤكدا  يوم  بها 
قتل النفس وأن واهب احلياة هو اهلل سبحانه وتعالى وهو وحده صاحب 
احلق فى سلبها فاالنتحار جرمية ضد النفس واملجتمع. ويشير إلى أن 
باللوم  يلقى  أن  حــاول  مهما  لنفسه  ظالم  االنــتــحــار  جرمية  على  املــقــدم 
فالنفس  لالنتحار  مــبــررا  ليس  فهذا  واحلياتية  املعيشية  الــظــروف  على 
ليست ملكا لإلنسان واألصل هو املحافظة عليها فهى مقصد من مقاصد 

الشريعة اإلسالمية  .
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)أنت غاىل علينا( 
حملة أزهرية 

ملواجهة االنتحار

الدراما تساهم 
فى تشكيل وعى 

املجتمع

االكتئاب القاتل 
الصامت
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»سعفان« يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع »سيسكو« لتنمية مهارات
 10 آالف خريج  بالمهارات الرقمية وتصميم شبكات الكمبيوتر وبنائها وصيانتها

شـــهـــد وزيـــــــر الــــقــــوى الــــعــــامــــلــــة مــحــمــد 
سعفان، بديوان عام الوزارة مراسم التوقيع 
على اتفاقية تعاون بني وزارة القوى العاملة 
وشركة سيسكو مصر، بشأن توفير 10 آالف 
منحة تدريبية مجال تكنولوجيا املعلومات 
لشباب خريجى اجلامعات لتنمية املواهب 
ــارات الـــرقـــمـــيـــة وتـــصـــمـــيـــم شــبــكــات  ــ ــهـ ــ ــاملـ ــ بـ

الكمبيوتر.
وتــقــضــي االتــفــاقــيــة بــإقــامــة تـــعـــاون بني 

اجلــانــبــني والـــبـــدء مبـــبـــادرة تــســريــع تبني 
الــرقــمــنــة يف مــصــر والـــشـــرق الــعــربــي  ، مبا 
الرقمية  باملهارات  املواهب  تنمية  ذلــك  فى 
مـــن خــــال أكـــادميـــيـــة ســيــســكــو لــلــشــبــكــات، 
وتلبية احلاجات املتزايدة إلى متخصصني 
ــارات واملـــــعـــــارف الـــازمـــة  ــهــ ــاملــ يــتــمــتــعــون بــ
لــتــصــمــيــم شـــبـــكـــات الــكــمــبــيــوتــر وبــنــائــهــا 

وصيانتها .
 وقع االتفاقية عن الوزارة، حسني صبري 

للمعلومات  العاملة  القوي  وزيــر  مستشار 
والــتــحــول الــرقــمــي، وعـــن شــركــة »سيسكو« 
ــر الـــعـــام  ــن اجلــــوهــــري املــــديــ ــ املـــهـــنـــدس أميـ

للشركة.
وأكد وزير القوي العاملة عقب التوقيع 
ــاون املـــثـــمـــر بــــني »ســيــســكــو«،  ــعـ ــتـ أهـــمـــيـــة  الـ
والــوزارة خال الفترات القادمة، الفتا إلى 
أننا  نحاول قدر اإلمكان أن نصل إلى نتائج 
املــهــارات  مــن  املــصــري  للشباب  بها  نضيف 
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املستقبل،  مع  للتوافق  يلزم  ما  واخلــبــرات 
داعيا إلى ضرورة وضع خطة زمنية لتنفيذ 
البروتوكول حتى يتسنى للجانبني متابعة 
اإلجناز ونتائج التدريب أوال بأول ، مقدما 
الـــشـــكـــر لـــلـــشـــركـــة عـــلـــى  ســعــيــهــا لــتــقــدمي 
اخلدمات التدريبية والتعاون مع الوزارة يف 
هذا الشأن ، مشيرا إلى أن الدولة املصرية 
الرقمي  الــتــحــول  تعمل جــاهــدة يف مــجــال 

الذي يعتبر مستقبل العمل يف العالم.
وشدد الوزير علي ضرورة التصدي ألي 
عقبات أو مشكات تواجه هذا البروتوكول ، 
حتى نحقق الهدف املشترك بني اجلانبني 
أكبر عدد ممكن من املتدربني  وهو تخريج 
موجها  تقدميها  يتم   الــتــي  الــبــرامــج  على 
ــدريــــب املـــتـــنـــقـــلـــة إلـــى  ــتــ بـــضـــم  وحــــــــدات الــ

ــتـــدريـــب علي  ــوكـــول حــتــى يــصــل الـ ــبـــروتـ الـ
املستقبل  لوظائف  املعلومات  تكنولوجيا 

إلى القرى والنجوع مبحافظات مصر .
ومــن جــانــبــه  أعــرب املــديــر الــعــام لشركة 
بالغ  عــن  الــعــربــي  والـــشـــرق  سيسكو مــصــر 
تقديره للوزير والثقة التي أوالها للشركة 
، الفتا إلى أن الشركة بدأت مجال التدريب 
، ويف مصر منذ عام  عــام 1996  عامليا منذ 
الرئيس  عــاهــدت  الشركة  أن  مــؤكــدا   ،1999
أنــهــا ستعمل على  الــســيــســي  الــفــتــاح  عــبــد 
ــادة فـــرص الــتــدريــب والــتــعــاون مــع كافة  زيــ
التي  العاملة  القوى  وزارة  الــوزارات خاصة 
تعتبر منوطة بتدريب الشباب املصري على 

املهن التي يحتاجها سوق العمل.
ــار اجلـــوهـــري  إلـــي أن الــبــروتــوكــول  ــ وأشـ

يستهدف إلي تدريب 10 آالف شاب مصري 
خــال  املــعــلــومــات  تكنولوجيا  مــجــال  عــلــى 
سنة من بدء توقيع البروتوكول، وأنه سيتم 
زيــادة عــدد املــدربــني حتى يتم تغطية عدد 
مفتوح  التدريب  إلــى  أن  منوها  املتدربني، 
أمام جميع التخصصات وليس قاصرا على 

خريجي الهندسة وتكنولوجيا املعلومات .
حــضــر الــتــوقــيــع إمــــام  عــــدوي ، وخــالــد 
رضـــــوان مــســتــشــاري املــعــلــومــات لــصــنــدوق 
الــطــوارئ بــالــوزارة ، وأميــن قطامش رئيس 
اإلدارة املركزية للتدريب املهني ، ومنال عبد 
العزيز  مدير عام مركز التدريب والتنمية 
ــانــــب الـــشـــركـــة املـــهـــنـــدس  بــــــالــــــوزارة مــــن جــ
للمسئولية  اإلقليمي  املــديــر  فـــاروق  أحمد 

املجتمعية .
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وقع االتفاقية عن الوزارة، املهندس حسني 
صـــبـــري الــبــكــبــاشــي مــســتــشــار وزيـــــر الــقــوي 
الرقمي، وعن  والتحول  العاملة للمعلومات 
نــقــابــة املــهــنــدســني املــهــنــدس هـــانـــي ضــاحــي  

بصفته نقيب املهندسني.
التوقيع  العاملة عقب  الــقــوي  وزيــر  وأكــد 
، أن هــذا الــبــروتــوكــول يأتي فــى إطــار حرص 
الـــدولـــة املــصــريــة عــلــى بــنــاء مــصــر الرقمية 
ــول إلـــــى مــجــتــمــع مـــصـــري يــتــعــامــل  ــوصـ ــلـ لـ
إلي  مشيرا  احلــيــاة،  مناحي  كافة  فــى  رقمًيا 
املهندسني  نقابة  بني  املثمر  التعاون  أهمية 
إلى  الفتا  القادمة،  الفترات  خــال  والـــوزارة 
أننا نحاول قدر اإلمكان أن نصل إلى نتائج 
نــضــيــف بــهــا لــلــشــبــاب املـــصـــري مـــن املـــهـــارات 
واخلـــبـــرات مــا يــلــزم لــلــتــوافــق مــع املستقبل، 
تدريبية من  وذلــك من خــال تقدمي منحة 
الـــوزارة لـــ 1000 مــتــدرب مــن أعــضــاء النقابة 
واملـــهـــنـــدســـني حـــديـــثـــى الـــتـــخـــرج عـــلـــى حـــزم 
تكنولوجيا  مجال  فــى  متخصصة  تدريبية 
قامت  التى  الــشــراكــات  مــن خــال  املعلومات 
بــهــا الــــــوزارة بــالــتــعــاون مـــع كــبــرى الــشــركــات 
تكنولوجيا  مــجــال  فــى  الــتــدريــبــيــة  ــز  واملـــراكـ
ــواوى الــعــاملــيــة ،  ــ املــعــلــومــات مــثــل  شـــركـــات هـ

وسيسكو، وأوراكل .

ــي أنـــنـــا نــســتــهــدف رفــع  وأشــــــار ســعــفــان إلــ
السامة  بــرامــج  بأهمية  املجتمعي  الــوعــي 
حمات  تنظيم  خــال  مــن  املهنية  والصحة 
مــشــتــركــة  ومـــؤمتـــرات لــرفــع الــوعــى بأهمية 
الـــســـامـــة والـــصـــحـــة املــهــنــيــة وتـــأمـــني بيئة 

العمل.
ــر الــقــوي الــعــامــلــة : إن الــتــعــاون  ــال وزيـ وقـ
والتنسيق بني اجلانبني يتم من أجل تنمية 
مهارات أعضاء النقابة ومفتشى الــوزارة فى 
وتأمني  املهنية   والصحة  السامة  مجاالت 

وزير القوي العاملة يشهد توقيع بروتوكــــــــــــــــــــــــــــــــــول مع »المهندسين« للتدريب وتنمية المجتمع

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة 
مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بني وزارة القوى العاملة ونقابة 
املهندسني فى كافة األنشطة ذات االهتمام املشترك مثل التدريب 

املهنى  والتقنى  والتشغيل ونشر ثقافة السالمة والصحة املهنية 
وذلك لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030 .

سعفان: القوي العاملة تقدم 1000 منحة تدريبية للمهندسين 
حديثي التخرج في مجال تكنولوجيا المعلومات 



57نوفمبر 2021العمل

بيئة العمل وذلــك مــن خــال عقد الــنــدوات 
املشتركة   التدريبية  والبرامج  العمل  وورش 
لاطاع على كل ما هو جديد فى مجاالت 
السامة والصحة املهنية ، فضا عن تبادل 
املعلومات بشأن فرص العمل الشاغرة والتى 
كا  خــال  من  استيفائها  أو  توفيرها  ميكن 

الطرفني .
ــر الـــقـــوي الــعــامــلــة قـــد رحـــب يف  ــان وزيــ وكــ
املهندسني  نقابة  برئيس  االجتماع  مستهل 
إلى  ، مشيرًا  النقابة  أعــضــاء  واحلــضــور مــن 
ــم قــطــاعــات  أن الــنــقــابــة متــثــل قــطــاع مـــن أهـ
ــيـــســـي فــى  ــور الـــرئـ ــ ــحـ ــ ــة املـــصـــريـــة واملـ ــ ــدولـ ــ الـ
فيما  الــتــعــاون  ــرورة  يــؤكــد ضــ ، مبــا  تنميتها 
بني الــوزارة والنقابة فى كافة مناحي العمل 
املشتركة املرتبطة بتدريب املهندسني واثقال 

مهاراتهم الرقمية ورفع كفاءتهم .
املجانية  التدريبية  املنح  إن  الوزير:  وقــال 
الــوزارة لشباب اخلريجني من  التى تقدمها 

الكامل  االشـــراف  بهم  واملــنــوط   ، املهندسني 
على كل األعمال الهندسية التى تتم حاليًا 
عــلــى أرض الـــوطـــن والـــتـــى تــقــربــنــا خــطــوة 
وحتقيق  اجلديدة  اجلمهورية  نحو  بخطوة 

التنمية املستدامة .
ــــال هـــذا  ــه مــــن خـ ــ ــى أنـ ــ وأشـــــــار الــــوزيــــر إلـ
الــبــروتــوكــول ميــكــن تــوفــيــر شــبــاب لــديــه من 
ــلـــة الـــقـــادمـــة  ــــال املـــرحـ ــارة خـ ــ ــهـ ــ الــــقــــدرة واملـ
ليخدم الدولة املصرية ، وفقًا ألحدث النظم 
التكنولوجية والرقمية العاملية بالتعاون مع 

كبري الشركات املتخصصة فى هذا املجال .
مـــن جــانــبــه قـــدم املــهــنــدس هــانــى ضــاحــى 
، الــشــكــر والــتــقــديــر لــلــوزيــر ، عــلــى املــجــهــود 
الــعــامــلــة خــال  ــقـــوي  الـ تــبــذلــه وزارة  الـــتـــى 
شرائح  كافة  ملسته  والـــذى   ، املاضية  الفترة 
الــوطــن مــن الــشــبــاب اخلــريــجــني والعاملني 
فى القطاعات املختلفة ، خاصة فى نواحي 
كافة  وتأهيل شباب اخلريجني فى  التدريب 

سوق  احتياجات  مــع  لــتــتــواءم  التخصصات 
الــعــمــل وتــلــبــي مــطــالــبــه ، مـــع رفــــع مــســتــوى 
ــع الــعــمــل  ــواقـ ــى مـ الــعــامــلــني املـــتـــواجـــديـــن فـ

املختلفة مهاريًا وعلميًا .
وأضــــــاف نــقــيــب املـــهـــنـــدســـني، أن املـــبـــادرة 
التدريبية التى تقدمها وزارة القوى العاملة 
للدولة  العامة  املــبــادرات  أهــم  مــن   ، للشباب 
فى  الــشــأن  لها عظيم   ، الــعــام  املستوى  على 
تــأهــيــل املــهــنــدســني واخلــريــجــني مـــن كليات 
فى  خبراتهم  زيـــادة  على  والــعــمــل  الهندسة 

املجاالت التى يعملون فيها مستقباً .
وأوضـــــح ضــاحــي أن الــنــقــابــة تــضــم حتت 
مختلف  مـــن  مــهــنــدس  ــف  ألــ  830 مــظــلــتــهــا 
الــتــخــصــصــات ، لــهــم دور مــهــم ميـــس حــيــاة 
أنهم  مؤكدا   ، املصرية  الدولة  فى  املواطنني 
تعاهدوا على ميثاق شرف املهنة بأن يكونوا 
أذرع أساسية للدولة فى حتقيق حياة كرمية 
صلبة  سياسية  قــيــادة  وجـــود  فــى  ملواطنيها 

وواعية وحكومة راشدة.
وعــقــب تــوقــيــع  الــبــروتــوكــول، تــبــادل وزيــر 
 ، الــدروع  ، ونقيب املهندسني  العاملة  القوى 
تعبيرًا وامتنانًا على العاقة القوية الوطيدة 
التى تربط الوزارة ونقابة املهندسني ، ومتنيًا 
األراضـــي  على  املهندسني  لفئة  أفــضــل  لغد 

املصرية وفى كل دول العالم .
حـــضـــر الـــتـــوقـــيـــع إمــــــام عــــــدوي ، وخـــالـــد 
رضـــــــوان مـــســـتـــشـــاري املـــعـــلـــومـــات لــصــنــدوق 
ــن قــطــامــش رئيس  الـــطـــوارئ بـــالـــوزارة ، وأميـ
اإلدارة املركزية للتدريب املهني،  وإميان عبد 
للمعلومات،  املــركــزيــة  اإلدارة  رئــيــس  الــغــنــي 
ومنال عبد العزيز مدير عام مركز التدريب 
معاون  مـــرزوق  وأشـــرف   ، بـــالـــوزارة  والتنمية 
اللواء  املهندسني  نقابة  جانب  ومــن  الــوزيــر، 
هـــشـــام أبـــــو ســـنـــة رئـــيـــس نـــقـــابـــة الــــقــــاهــــرة ، 
واملــهــنــدس أحــمــد حــشــيــش أمـــني الــصــنــدوق 

املساعد للنقابة.
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ــوزراء على مــشــروع قانون  الــ وافـــق مجلس 
ــون املـــنـــشـــآت الــفــنــدقــيــة  ــانــ بـــشـــأن إصــــــــدار قــ
والسياحية، مبا يستهدف إعادة تنظيم كافة 
اإلجــراءات اخلاصة بتراخيص تلك املنشآت 
مناخ  حتسني  يف  يسهم  مبــا  منحها،  وتيسير 
جلــذب  التنافسية  الــقــدرة  وتــعــزيــز  األعــمــال 

االستثمارات السياحية.
اللجنة  تشكيل  الــقــانــون  مــشــروع  ويــنــظــم 
ــة لــلــســيــاحــة واخــتــصــاصــاتــهــا الــتــي  ــ ــوزاريـ ــ الـ
تتمثل يف تذليل كافة العقبات التي تعترض 
النشاط السياحي، والتنسيق بني كافة أجهزة 
الدولة املرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث 

األوجه اخلاصة بالتطوير واالرتقاء باملقاصد 
ومدن  مقاصد  وإدراج  عــام،  بوجه  السياحية 
ســيــاحــيــة جــديــدة ومــتــطــورة عــلــى اخلــريــطــة 
القطاع  والعمل على تنمية  السياحية ملصر، 
السعي  إطـــار مــن  بــه يف  السياحي واالرتـــقـــاء 
أخــرى  وجلــنــة  املــســتــدامــة،  التنمية  لتحقيق 
دائــمــة تــتــولــى حتــديــد االشــتــراطــات الــازمــة 
للحصول على تراخيص املنشآت السياحية، 

والضوابط واإلجراءات الواجب توافرها.
جتدر اإلشارة إلى أن القانون بشأن املنشآت 
عام  إلــى  يــرجــع  حاليًا  بــه  املعمول  الفندقية 

 .1973

.. ومشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام 

قانون المرور

تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء
»التنظيم واإلدارة« يطلق تطبيقا إلكترونيا للرد على االستفسارات بشأن 

الوحدات السكنية وبدل االنتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة اإلدارية الجديدة

.. وتعديل قانون 
العمد والمشايخ

الحكومة توافق علي مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

الــــوزراء على مشروع  وافــق مجلس  كما   ..
قـــانـــون بــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون املــــرور 
بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون  الصادر 

الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
تشريعي  سند  إيــجــاد  التعديل  واســتــهــدف 
لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير 
الطرق،  املرورية وشبكة  محدود على احلركة 
من بينها الدراجات اآللية مبختلف أنواعها، 
السيما مع زيادة مستخدميها وخصوصًا من 

فئة الشباب.
املرونة  توفير  على  القانون  مــشــروع  ونــص 
الــكــافــيــة يف حتــديــد مــواصــفــات كـــل نـــوع من 
أنــواع الــدراجــات اآللية، ونظام وشــروط منح 
ومقتضيات  لسرعة  مــراعــاة  قيادتها،  رخــص 
الدراجات، مع تنظيم  التطور يف مجال هذه 

بقيادتها  للترخيص  فيه  يسمح  الــذي  السن 
بحيث يتم الترخيص لألطفال الذين بلغوا 
اآللية  املــركــبــات  مــن  فئة  بقيادة  ســن 16 سنة 

وهي الدراجات اآللية اخلفيفة.
كــمــا نـــص مـــشـــروع الـــقـــانـــون عــلــى حتــديــد 
مـــدة ســريــان رخــصــة الــقــيــادة اخلــاصــة بتلك 
ــادة صــيــاغــة النص  الـــدراجـــات اآللــيــة، مــع إعــ
اخلــــاص مبــعــاقــبــة مــن يــســمــح لــشــخــص غير 
مــرخــص لــه بــالــقــيــادة بـــذات العقوبة املــقــررة 
ــدوث إصــابــة  لــلــفــعــل، مــتــى جنـــم عـــن ذلـــك حــ
أو وفــاة أو ضــرر للغير، وذلــك كله اتساقًا مع 
النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات 
اآللــيــة إلــى ســن 16 ســنــة، األمـــر الـــذي تطلب 
تعدياً يف قانون الطفل يجيز لصاحب هذه 

السن القيادة.

.. ووافق مجلس الوزراء على مشروع 
قــانــون بتعديل بــعــض أحــكــام الــقــانــون 
الــعــمــد  شــــأن  يف   1978 لــســنــة   58 رقــــم 
اإلدارة  رجــال  من  باعتبارهم  واملشايخ، 
والسكينة  األمن  القائمني على حفظ 

يف القرية املصرية.
ــى اجلـــــــــزاءات  ــلـ ــل عـ ــديـ ــعـ ــتـ ونــــــص الـ
إذا  الــشــيــخ،  أو  الــعــمــدة  الــتــي تقع على 
بـــواجـــبـــات  الـــقـــيـــام  أهـــمـــل يف  أو  ـــر  قـــصَّ
وظــيــفــتــه ومــقــتــضــيــاتــهــا، أو ارتـــكـــب ما 
ــار، والـــتـــي  ــبــ ــتــ ــرف أو االعــ ــشـ ــالـ يـــخـــل بـ
تــبــدأ بـــاإلنـــذار وتــصــل إلـــى الــفــصــل من 
بــهــدف حتقيق مزيد  وذلـــك  اخلــدمــة، 
من االنضباط يف أداء العمد واملشايخ، 

وصوالً إلى تكامل األداء األمني.

بشأن  الــــــوزراء،  مــجــلــس  لتكليفات  تــنــفــيــذا 
واإلدارة  لــلــتــنــظــيــم  ــزي  ــركــ املــ اجلـــهـــاز  تــكــلــيــف 
واملـــــرافـــــق  اإلســــــكــــــان  وزارة  مـــــع  بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
واملــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة، لــتــرتــيــب املــوظــفــني 
اجلديدة  اإلداريـــة  بالعاصمة  للعمل  املنتقلني 
واملــتــقــدمــني لــلــحــصــول عــلــى وحـــــدات سكنية 
مبــشــروع ســكــن مــصــر، أطــلــق اجلـــهـــاز، بــرئــاســة 
إلكترونيا، ومت  الشيخ، تطبيقا  الدكتور صالح 
املوظفني  جلميع  الــســر  وكلمة  الــرابــط  ــال  إرسـ

املنتقلني، مللء االستمارة املعدة لذلك.
أسئلة  عــدة  اإللكترونية  االســتــمــارة  وتشمل 
يجيب عليها املوظف بشأن رغبته يف احلصول 
املخصصة  ــدات  ــوحـ الـ مــن  سكنية  وحــــدة  عــلــى 
للموظفني سواء يف مشروع سكن مصر مبدينة 
بدل  أو  السكنى R3 بالعاصمة،  باحلي  أو  بــدر 
نــقــدي نــظــيــر انــتــقــالــه لــلــعــمــل مـــن الــعــاصــمــة، 

للعاصمة  لانتقال  االستعداد  إطــار  يف  وذلــك 
قــام اجلــهــاز بتشكيل فريق عمل  ــة، كما  اإلداريــ
مــتــخــصــص يــعــمــل عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة، لــلــرد 
ــرد مــــن مــســئــول  ــ عـــلـــى االســــتــــفــــســــارات الـــتـــي تـ
بتلقى  بــدوره  والــذي يقوم  االتصال بكل جهة، 
لانتقال  املرشحني  زمائه  من  االستفسارات 

بشأن التطبيق.
بتنفيذ  يقوم  أن اجلهاز  بالذكر  من اجلدير 
اخلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــتــدريــب مــوظــفــي اجلــهــاز 
إلـــى  لـــانـــتـــقـــال  املـــرشـــحـــني  لـــلـــدولـــة  اإلداري 
العاصمة اإلدارية اجلديدة، والتي تشمل حزمة 
برامج أساسية، متنح لكل املوظفني املرشحني، 
وتتضمن تزويد املوظفني باملوضوعات املتعلقة 
بــرفــع الـــوعـــي الــوطــنــي وبــالــلــيــاقــة الــوظــيــفــيــة، 
وحـــزمـــة بـــرامـــج اجلـــــــدارات، والـــتـــي ُتــبــنــى على 
ويف  السلوكية.  اجلـــدارات  تقييم  نتائج  أســاس 

هذا اإلطار مت االنتهاء من إعداد »كارت« تدريبي 
لــكــل مــوظــف مــرشــح لــانــتــقــال، بــحــيــث يــكــون 
التدريب مستجيًبا لاحتياجات من اجلدارات 

السلوكية التي مت التقييم على أساسها.
ــرامــــج  ــبــ ــة الــ ــ ــزمـ ــ ــة حـ ــ ــــطـ ــا تـــتـــضـــمـــن اخلـ ــمــ كــ
مجموعة  كــل  تــدريــب  يتم  حيث  التخصصية، 
البشرية، وتدريب  املــوارد  يف مجال عملها مثل 
العاملني  وتدريب  التعاقدات،  بــإدارة  العاملني 
بــالــشــئــون الــقــانــونــيــة، ويــتــم الــتــنــســيــق يف هــذه 
البرامج مع الوزارات واألجهزة املعنية كل فيما 
التطبيقات  بــرامــج  حزمة  تشمل  كما  يخصه، 
تــدريــبــا عــمــلــيــا عــلــى كــيــفــيــة إجـــــادة اســتــعــمــال 
التطبيقات املقرر تعميمها يف العاصمة اإلدارية 
اجلديدة بحيث يكون املوظفون املنتقلون على 
درايـــــة كــامــلــة قــبــل االنـــتـــقـــال بــكــيــفــيــة تشغيل 

واستخدام هذه البرامج.
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رئيس الوزراء يستعرض تقرير عام 2020 عن المتابعة السنوية 
لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019

ــوزراء اجلهود  الـ رئيس مجلس  وثــّمــن 
اإلداريــة على  الرقابة  تبذلها هيئة  التي 
صــعــيــد حتــديــث اخلـــدمـــات احلــكــومــيــة، 
خلدمة املواطن املصري يف مختلف ربوع 
الوطن، فضاً عن زيادة الوعي املجتمعي 
بــســبــل مــواجــهــة الــفــســاد والـــتـــصـــدي له 

وتقويض اآلثار السلبية له.
وأعـــــــرب الــــلــــواء حـــســـن عـــبـــدالـــشـــايف، 
رئيس هيئة الرقابة اإلدارية، عن التقدير 
لرئيس الوزراء على الدعم املستمر الذي 
مــكــن مــن صــــدور هـــذا الــتــقــريــر بالشكل 
اإلستراتيجية حققت  أن  الائق، مؤكدًا 
تكامل اجلهود بني كافة جهات الدولة يف 
تنفيذها، وساهمت يف دفع جهود امليكنة 
ــا أدى  وتــطــويــر اخلـــدمـــات املــخــتــلــفــة مبـ
مبظاهر  املرتبطة  املمارسات  تقليل  إلــى 
الفساد، وبالتالي حصول املواطنني على 

خدمة أفضل.
ــددأً مـــن املــمــارســات  ــ ــرز الــتــقــريــر عـ ــ وأبـ
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــي كـــشـــفـــتـــهـــا املـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــحــ ــاجــ ــنــ الــ
الــتــي ترمي  األهـــداف  كــافــة  السنوية، يف 
اإلســتــراتــيــجــيــة إلــــى حتــقــيــقــهــا، والــتــي 
ــدات  ــــ ــل وحـ تــضــمــنــت إعـــــــداد دلـــيـــــــل عــمـــ
الوحدة  واستحداث  الداخلية  املراجعة 

تنفيذ  إلى جانب  تنظيميًا،  40 هيكاً  بـ 
استطاع رأي العاملني عـن بيئة العمـل 
قيمـة  لــتــحــســني  والــتــنــســيــق   2019 ــام  عــ
ــؤشــر، فــضــاً عـــن إطــــاق مــوقــع »قــيــم  املـــ
ــاتــــك«، بـــهـــدف تــقــيــيــم اخلـــدمـــات  خــــدمــ
ميكنة  منظومة  تفعيل  مت  كما  العامة، 
احلـــكـــومـــيـــة  ــة  ــيــ ــالــ املــ ــلــــومــــات  ــعــ املــ ادارة 

»GFMIS« بشكل كامل.
وتــابــع الــتــقــريــر أنـــه مت كــذلــك تفعيل 
وتقدمي  احلكومي  للتميز  مصر  جــائــزة 
مصر  بــوابـــــة  عـلى  إلكترونية  خدمـة   45
إلــكــتــرونــيـــــة عـلى  الــرقــمــيـــــة و42 خــدمـــــة 
ــات، وتــنــفــيــذ  ــــ ــيـ ــلـ ــحـ ــــات املـ ـــ ــــة خــــدمــ ـــ بــــوابــ
رضائهم  عـن  للمواطنني  رأي  استطاع 
عـــــن اخلــدمــات املــقــدمــة إلــكــتــرونــيــا، إلــى 
جــانــب إعـــــــداد دلــيــل مــحـــــدث للخدمات 
ــلـــى بــــوابــــة  ــــ ــه عـ ــ ــــ ــ ــــاقـ ــــة، وإطـ ـــ ــيــ ــكــــومــ احلــ
احلــكــومـــــة عـلى اإلنــتــرنـــــت، واالســتــمــرار 
يف نــشــر مــيــزانــيــة ومـــوازنـــة املـــواطـــن، إلــى 
جانب إعـداد امليثاق األخاقـي للمجتمع 
ــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس  ــ ـــ ــــــي »أعــــضــ اجلـــامـــعـ

والطـاب«.
ــرز الــتــقــريــر الــعــديــد مــن اجلــهــود  وأبــ
ــداف  ــار حتــقــيــق أهــ ــ الـــتـــي بـــذلـــت يف إطـ

اإلستراتيجية الوطنية، والتي تتضمن 
كــــفء وفـــعـــال من  إداري  تــطــويــر جــهــاز 
خــــال حتـــديـــث الــهــيــاكــل الــتــنــظــيــمــيــة 
وقــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات احلـــكـــومـــيـــة، وكــــذا 
عالية  جــودة  ذات  عامة  خدمات  تقدمي 
ســعــيــًا إلعــــداد مــنــظــومــة شــامــلــة لربط 
دعمأً  قواعد البيانات القومية  وتكامل 
الـــدولـــة نــحــو تنفيذ مــشــروعــي  لــتــوجــه 
املــعــلــومــاتــيــة والــتــحــول الــرقــمــى  البنية 
تفعيل  إلــــى جـــانـــب  لـــلـــدولـــة املـــصـــريـــة، 
إتاحة  عبر  والــنــزاهــة،  الشفافية  آلــيــات 
الــبــيــانــات واملــعــلــومــات، وكــذلــك تطوير 
الــداعــمــة ملكافحة  الــتــشــريــعــيــة  الــبــنــيــة 
الفساد، وحتديث اإلجراءات القضائية 
الــنــاجــزة، فــضــاً عن  لــلــعــدالــة  حتقيقًا 
ــاذ الـــقـــانـــون  ــفــ أهـــــــداف دعـــــم جـــهـــات إنــ
وزيــادة  ومكافحته،  الفساد  من  للوقاية 
من  الــوقــايــة  بأهمية  املجتمعي  الــوعــي 
ــة إلـــى  ــافـ ــاإلضـ الـــفـــســـاد ومـــكـــافـــحـــتـــه، بـ
يف  واالقليمي  الــدولــي  الــتــعــاون  تفعيل 
وكذلك  الفساد،  ومكافحة  منع  مجال 
املجتمع  منظمات  مع  املشاركة  تفعيل 
املدني والقطاع اخلاص يف منع الفساد 

والوقاية منه.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج تقرير 
املتابعة السنوية عن عام 2020 لإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 
2022/2019، الذي أعدته هيئة الرقابة اإلدارية بتوجيهات من الرئيس 

عبدالفتاح السيسي، رئيس اجلمهورية، وأعلنته مؤخرًا.
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فى  الدولة  وشريك  مستثمر  محفوظ  خالد  يقول  البداية  فى 
بالسياحة  أكبر  بشكل  االهتمام  من  البد  الكبير،  الغردقة  متحف 
الثقافية اآلن بلدنا هى صاحبة النصيب األكبر من آثار العالم وليس 
اخلالدة  آثارها  بزيارة  املهتمني  من  قليلة  أعداد  تشهد  أن  منطقيا 

وذلك باملقارنة بأعداد املهتمني بالسياحة الترفيهية.
متحف  إلقامة  واآلثار  السياحة  وزارة  مع  تعاونه  أن  إلى  وأشار 
املجاالت،  مختلف  فى  لالستثمار  الداعم  الدولة  دور  يؤكد  الغردقة 
وأن الوزير الدكتور خالد العنانى يعتبر من األسباب األساسية لنجاح 
لسابق  الثقافية  السياحة  لعودة  الدولة  وتأتى ضمن خطط  الفكرة، 

عهدها من جديد. 
وزارة  مع  بالشراكة  املتحف  إنشاء  تفاصيل  عن  »محفوظ«  وكشف 
السياحة  برواج  تتمتع  الغردقة  مدينة  أن  َمضيفا  واآلثار،  السياحة 
الفت،  بشكل  الثقافية  السياحة  غياب  مقابل  فى  فقط،  الترفيهية 
حيث ال يوجد سوى رحالت الـ»over day«، التى تتوجه من الغردقة 
فقط   ٪٢ ومتثل  األثرية،  املعالم  ملشاهدة  القاهرة  أو  األقصر  إلى 
آثار  متحف  إنشاء  فكرة  جاءت  هنا  ومن  املدينة،  زائرى  إجمالى  من 
داخل الغردقة. وتأتى مشاركتنا باملشروع فى ضوء توجيهات الرئيس 
عبدالفتاح السيسى بفتح املجال أمام القطاع اخلاص، وتوفير املناخ 

املناسب الذى ميكنه من االستثمار فى مختلف املجاالت.
 واستطرد قائال : السيولة املالية وحدها لم تكن تكفى لتنفيذ ذلك 
والسياحى  االقتصادى  واالزدهار  السياسى  االستقرار  لكن  املشروع، 
لها  كان  لالستثمار  املحفزة  التشريعات  إصدار  بجانب  األمن  وتوافر 

الفضل فى خروج املتحف للنور.
وذكر أن مقومات مصر السياحية االٔساسية هو املوقع االستراتيجى 

الفريد ومتتعها مبناخ معتدل، ما يجعلنا جنذب سياًحا من دول كثيرة 
لليونسكو  مواقع   7 متتلك  مصر  أن  لى  إ مشيرة  للسياحة،  مصدرة 
وفنانني  ملروجني  دعوة  قدمنا  املاضية  والفترة  وعامليا،  دوليا  مسجلة 
هذه  على  للعمل  هذا  من  أفضل  محفاًل  جند  ولن  مصر،  لى  إ كبار 

االٔنشطة.
 ومن جانبه قال عبدالفتاح العاصى مساعد وزير السياحة واآلثار 
مع  الثقايف،  التراث  على  للحفاظ  اجلهود  كافة  تسخر  الدولة  إن 
حتفيز التنمية االجتماعية واالقتصادية فى نفس الوقت، ومساعدة 
األكبر،  االستفادة  على  للحصول  األثرية  املناطق  وسكان  العاملني 
التراث  على  باحلفاظ  طويلة  فترة  منذ  تلتزم  الدولة  أن  إلى  مشيرا 
فى  املساهمة  السلطات  مع  شراكة  فى  والعمل  وتعزيزه،  الثقافى 

التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة والشاملة.
وأضاف »العاصي« مت إنشاء طرق للزوار باملناطق األثرية التى مت 
بدء تطويرها فى إطار توفير البنية التحتية السياحية واالجتماعية 
العصور  فى  مصر  بآثار  االستمتاع  من  الزوار  ليتمكن  واالقتصادية 

املختلفة. 
وأشار مساعد وزير السياحة واآلثار إلى أن عمليات تطوير وترميم 
املناطق األثرية خلقت فرص عمل ودخال للسكان املحليني والشركات 
مبا فى ذلك تدريب عدد كبير من املالك  واملوظفني  فى ورش العمل 
من   ٪٢0 من  يقرب  ما  وميثلون  بالتجزئة،  البيع  ومنافذ  واملطاعم 

إجمالى عدد الشركات الصغيرة واملتوسطة فى املناطق األثرية. 
 وأكد أن الدولة بكل أجهزتها تقدم كل اإلمكانيات الالزمة إلقامة 
احتفالية كبرى للترويج ملحافظة األقصر حتت عنوان : »األقصر فى 
ثوبها اجلديد«، على هامش االنتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق 
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بعد ترميم وتطوير 
املناطق األثرية

السياحة 
الثقافية

 بدأت الدولة العمل فى االهتمام بتنفيذ  
املشروعات العمالقة  منذ أن أعطى 

الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء 
فى تنفيذها بدايةَ من عام ٢٠١٤ وحتى 

اآلن ، حيث شهدت هذه املدة ظهور عدد 
كبري من هذه املشروعات للنور وبسواعد 

شباب مصر.
ويعد مشروع تطوير املناطق السياحية 

واألثرية الذى تم البدء فى تنفيذه 
مؤخرا فى عدد من املناطق باملحافظات 

السياحية واحدا من أهم املشروعات 
القومية التى ستكون بمثابة دفعة 

قوية للنهوض بالسياحة الثقافية فى 
البالد بعدما شهدت تراجعا ملحوظا فى 

السنوات املاضية ألسباب عديدة بخالف 
أزمة كورونا التى عصفت بالقطاع 

مؤخرًا.
عدد من الخرباء واملهتمني بشأن السياحة 

الثقافية أكدوا على أهمية الخطوة 
الجريئة التى اتخذتها الدولة املصرية 
فى هذا الصدد، مشريين إىل أنها بداية 

جيدة للعودة لنوعية السائح املهتم بزيارة 
املناطق األثرية فى مصر بعدما تراجعت 

خالل السنوات املاضية، رغم تميز بالدنا 
فى هذه الجزئية نظرا لتوافر اآلثار فى 

كل محافظاتنا، حيث تعد ميزة ال توجد 
فى دول كثرية،

تحقيق : عادل عيد 

 واجهة مصر القادمة
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عبد  الرئيس  أن  مؤكدًا  الكباش«،  »طريق  بـ  املعروف  الكبرى  املواكب 
قدم  على  جترى  التى  االستعدادات  بأول  أوالً  يتابع  السيسى  الفتاح 
املومياوات  موكب  احتفالية  لتضاهى  االحتفالية  هذه  إلقامة  وساق 

الفرعونية التى أبهرت العالم أجمع.
 وأوضح أن املشروعات الكبيرة التى تنفذها الدولة حاليا فى عدد 
من املناطق األثرية باألقصر، والتى تشمل ترميم املعابد وإحياء اآلثار 
الفرعونية بها، ستجعل من هذه املدينة ُمتحفا مفتوحا يلفت أنظار 

السائحني من كل أنحاء العالم.
ونوه إلى أن جهود الدولة الرامية إلى تطوير منطقة وسط البلد 
داخل  القدمية  األثرية  املناطق  من  وعدد  اخلديوية«  القاهرة   «
القاهرة واجليزة، بخالف املحافظات السياحية واألثرية  محافظتى 
األخرى مثل األقصر وأسوان والفيوم واملانيا، تعد بادرة طيبة من قبل 

الدولة من أجل عودة السياحة الثقافية لسابق عهدها.
من  واضحة  حتركات  ستشهد  املقبلة  الفترة  أن  »العاصي«  وأوضح 
تعليمات  إطار  فى  خاصة  األثرية،  املناطق  من  عدد  لتطوير  الوزارة 
الوزراء  رئيس  مدبولى  مصطفى  والدكتور  اجلمهورية  رئيس  السيد 

والدكتور خالد العنانى وزير السياحة واآلثار .
إعادة  إن  واآلثار  السياحة  وزير  نائب  شلبى  غادة  الدكتورة  وتقول   
تأهيل املواقع األثرية والتاريخية جزء من مهام الدولة، والتى تهدف 
وذلك  البالد،  فى  التاريخية  واملواقع  اآلثار  حماية  إلى  جانبها  من 
بإعادة تأهيلها مبا يسهم فى جذب السياحة العاملية إليها، خاصة وأن 
لدينا تاريخا عريقا ميتد عبر العصور، وليس من املنطقى امتالكنا 
ثلثى آثار العالم ولم يتم حتقيق مكاسب كبيرة من وراء هذه الكنوز 

الهائلة.
اآلثار خالل عام ٢0١٨ وحتى اآلن فى  وزارة  وقالت شلبي: جنحت 
والسياحية،  والتاريخية  األثرية  املناطق  من  العديد  وترميم  تطوير 
إضافة  ومعابد،  وكنائس  جوامع  من  األثرية  الدينية  األماكن  ومنها 
إلى قصور ومبانى العصر احلديث للحفاظ عليها وجعلها أكثر جذبا 

للسياحة اخلارجية والداخلية.
 وأشارت إلى أن التراجع الذى شهدته السياحة الثقافية فى مصر 
خالل السنوات املاضية جاء نتيجة القصور فى الترويج األمثل لآلثار 
أوربا وأمريكا  البلدان املصدرة للسياح، خاصة دول غرب  املصرية فى 

البلدان  الدول من أهم  أن هذه  إلى  ودول شرق آسيا والصني، مشيرا 
التى تهتم بالسياحة الثقافية.

سنحتفل  كنا  قائلة:   ٢0٢0 فى  الوزارة  به  قامت  ما  أن  وأوضحت 
كورونا  وبعد  املومياوات،  وموكب  أكتوبر  فى  الكبير  املتحف  بافتتاح 
غلق  ومت  متوت،  وال  مترض  السياحة  لكن  متاما،  السياحة  توقفت 
أن  استراتيجى  هدف  لدينا  كان  ذلك  ومع  مارس  فى  اجلوى  املجال 
يكمل كل السائحني املوجودين فى مصر حتى يناير وفبراير وعددهم 
مليون الٕكمال رحلتهم إلى النهاية فى أجواء ٓامنة، وعملنا على ذلك 
بشكل جيد ثم عملنا على موضوع العالقني وعودة املصريني العالقني 

باخلارج من خالل توفير فرصة حلجر صحى فى مرسى علم .
تطوير  عمليات  وراء  من  كبيرة  أرباحا  الدولة  حتقق  أن  وتوقعت   
املاضية  السنوات  خالل  شهدتها  التى  والتاريخية  األثرية  املناطق 
ساهمت  أنها  إلى  مشيرا  السيسي،  الرئيس  رعاية  حتت  متت  والتى 
بشكل كبير فى حدوث رواج هائل فى قطاع السياحة، إضافة إلى أنها 

وفرت عددا كبيرا من فرص العمل للشباب.
للمناطق  والتطوير  الترميم  أعمال  أن  إلى  »شلبي«  ونوهت 
فى  أموالهم  لتشغيل  للمستثمرين  جيدة  فرصة  كانت  السياحية 
قطاع السياحة، خاصة أن الدولة سمحت للقطاع اخلاص باملشاركة 
فى تنفيذ مشاريع بالشراكة مع الدولة، ويعد مشروع متحف الغردقة 

مثاال جيدا لهذه النوعية من الشراكة
من  سياحية  كوجهة  مصر  ريادة  تعزيز  هى  ية  رؤ لدينا  وأضافت: 
خالل ما متلكه من مقومات بشرية وسياحية متنوعة واملحافظة على 
كان  الوزارة  فاستراتيجية  القادمة،  لالٔجيال  الفريد  املصرى  االٕرث 
ثرية وسياحية،  أ افتتاح مشروعات كثيرة  الرئيس بنفسه فى  يرعاها 

وكانت تلقى اهتمام الرئاسة نفسها ورئيس الوزراء .
إليه  جنذب  ن  أ من  أهمية  يقل  ال  السياحة  قطاع  وتابعت: 
خالل  من  القطاع  لهذا  الدولة  دعم  فى  ذلك  ومتثل  االستثمارات 
نكن  لم  الٔننا  القطاع  لهذا  العاملني  لدعم  يهدف  وكان  صندوق، 
نرغب فى وجود عمالة متعطلة، وكذلك استهدف الصندوق حتسني 
فيه  نحن  الذى  وهذا  السياحية  واملنشٓات  الفنادق  فى  اخلدمات 
حاليا  جاهزة  ومنشٓاتنا  واستقبالهم،  الروسية  السياحة  بعودة  االٓن 

الستقبال أى عدد من السائحني .
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وقــع االتــفــاقــيــة هــانــي مــبــارك نــائــب رئيس 
شركة  الفقي  وخــالــد  الــشــركــة،  إدارة  مجلس 
من   14 و  العامة  النقابة  رئيس  يونيفرسال 

ممثلي العاملني بالشركة.
ونــصــت االتــفــاقــيــة عــلــي صـــرف بــاقــي شهر 
الذين  بالشركة  العاملني  لباقي   2021 يوليو 
لــم يــتــم الــصــرف لــهــم »اإلداريـــــني والــفــنــيــني«، 
وصرف مرتب شهر أغسطس املاضي جلميع 
الــعــامــلــني بــالــشــركــة، وصـــرف مــرتــب سبتمبر 
املــاضــي علي دفــعــتــني، وصـــرف حــافــز اإلنــتــاج 
بانتظام  بالشركة  العاملني  جلميع  الشهري 
خــــال الــفــتــرة مـــن 25 إلــــي 30 مـــن كـــل شهر 

ميادي.
صرف  يف  باالنتظام  الشركة  إدارة  وتلتزم 
الشهرية كاملة دفعة واحــدة جلميع  املرتبات 
كل  من  العاشر  اليوم  أقصي  وبحد  العاملني 
شهر ميادي، وبعد ثاثني يوما تشغيل على 
األكثر ، علي أن يصرف حافز اإلنتاج اخلاص 

بكل شهر يف املواعيد املحددة باالتفاقية.
ــه اعــتــبــارا   كــمــا نــصــت االتــفــاقــيــة عــلــي أنــ
بصرف  الــشــركــة  إدارة  تلتزم   2022 يناير  مــن 
احلـــافـــز الــشــهــري املــتــأخــر عـــن أشــهــر إبــريــل 
وسبتمبر  وأغسطس،  ويوليو  ويونيو،  ومايو، 
2021 بنظام شهرين كل شهر )شهر متأخر + 

شهر جديد( وحتى االنتهاء من صرف كامل 
املتأخرات املستحقة للعمال .

الــعــمــل داخــــل مجموعة  ويــتــم اســتــئــنــاف 
شركات يونيفرسال بكامل طاقتها اإلنتاجية 

، ويف جميع املصانع والقطاعات .
الرغم من  أنه علي  إلي  وأشــارت االتفاقية 
أن أيــام توقف العمل ال يتم صرف أجر عنها 
إال أنه انطاقا من حرص رئيس مجلس إدارة 
العاملني ورغبته يف عدم  أبنائه  الشركة علي 
اإلضرار بهم، فقد وافقت الشركة علي حتمل 
مدة التوقف ماعدا )4( أيام من أيام التوقف 
تخصم مــن رصــيــد إجــــازات الــعــمــال عــن عــام 
2021 ، ويف حــالــة عــدم وجـــود رصــيــد إجـــازات 
يسمح باخلصم ، ويتم خصم األربعة أيام من 
إجازات العمال عن عام 2022 ومن ثم ال يحق 
للشركة الرجوع علي العاملني بأية إجراءات 
أي  اتــخــاذ  بــعــدم  ويتعهد  تأديبية  أو  قانونية 
بشأن  العمال  مــن  أي  ضــد  عقابية  ــراءات  إجــ

هذه الفترة .
وأكد وزير القوى العاملة يف مستهل كلمته 
آلية ميكن من خالها تنظيم  إيجاد  ضــرورة 
مجتمع العمل داخل الشركة ما بني أصحاب 
الــعــمــل والــعــمــال ، بشكل يــحــافــظ عــلــى هــذا 
واحتياج  متطلبات  ويوفر  ويحميه  املجتمع 

كا الطرفني ، والعمل على إيجاد حلول لكل 
املــشــكــات الــتــي تــطــرأ عــلــى الــســاحــة دون أى 

توقف يف اإلنتاج .
وأشار إلى أنه البد من إيجاد نوع من أنواع 
بأهمية  بالشركة  العاملني  بــني  فيما  الــوعــي 
العمل واإلنتاج ، ودوره يف احلفاظ على مكانة 
االقتصاد القومي مرتفعة ومتقدمة ، مشددا 
علي أن العامل شريك يف هذه العملية ال يقل 
دوره عن دور أصحاب األعمال واملستثمرين ، 
فلواله ملا كانت تلك املصانع والشركات وصلت 
ملا وصلت إليه من مكانة يف االقتصاد املصري 

أو العاملي .
ــدم الــشــكــر والــتــقــديــر لـــــإدارة املــركــزيــة  وقــ
لرعاية القوى العاملة بالوزارة والعاملني بها 
على جهودهم الرائدة التي قدموها للوصول 
إليها،  توصلنا  الــتــي  املــحــمــودة  النتيجة  الــى 
واتــفــاق يرضي جميع أطـــراف اإلنــتــاج داخــل 

الشركة ويحقق أمانيهم.
على  نــقــطــة  أول  نــضــع  الـــيـــوم  إن   : وقـــــال 
حروف عهد جديد من العمل واإلنتاج ، يعمل 
فيه العامل الواعي بحقوقه والتزاماته جتاه 
نفسه وجتاه أصحاب العمل التي يعمل لديها 
، يــعــقــبــهــا الــكــثــيــر مـــن املــكــتــســبــات واحلــقــوق 

لصالح الطرفني .

سعفان يشهد مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين »يونيفرسال« 
و»الصناعات المعدنية« بصرف كامل حقوق العاملين المالية

شهد محمد سعفان 
وزير القوى العاملة 
بديوان عام الوزارة 

مراسم توقيع اتفاقية 
عمل جماعية بني 
مجموعة شركات 

يونيفرسال، والنقابة 
العامة  للعاملني 

بالصناعات املعدنية 
والهندسية والكهربائية، 

بعد أن جنحت وزارة 
القوى العاملة يف تسوية 

حقوق العاملني  بالشركة 
وديا بأحقيتهم يف 

احلصول مستحقاتهم 
املالية املتأخرة لدى 

الشركة.
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الــعــامــة للصناعات  الــنــقــابــة  الـــوزيـــر  ودعـــا 
سرعة  إلــى  والكهربائية  والهندسية  املعدنية 
متثل  نقابية  جلنة  أو  نقابي  تنظيم  تكوين 
العاملني داخل الشركة وتدافع عن حقوقهم 
ــام أصــحــاب األعــمــال بشكل قــانــونــي ، ويف  أمـ
ــوار مــشــتــرك ويــحــقــق عــلــى الــتــوازي  شــكــل حــ
املصرية  والــدولــة  األعــمــال،  مصالح أصحاب 
العمل يف  تــقــدس  الــتــي  يف عصرها احلــديــث 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  معانيه  أســمــى 
والتي  الواقع  أرض  والنهضة احلقيقية على 
يقع العامل يف أساسها والشريك األساسي يف 
اجلمهورية  بناء  يعلو  حتى  أهدافها  حتقيق 

اجلديدة ويكتمل .
ــدوره قـــدم خــالــد الــفــقــى رئــيــس الــنــقــابــة  ــ بـ
تبنيه  لــلــوزيــر على  والــتــقــديــر  الشكر  الــعــامــة 
حماية  يف  املستمرة  ومــجــهــوداتــه  االتــفــاقــيــة، 

وصـــــون حـــقـــوق الـــعـــمـــال وخـــاصـــة يف فــتــرات 
األزمات، وعلى ما مت صرفه إلعانة الشركة يف 
للوزارة  التابع  الــطــوارئ  صندوق  من  تعثرها 
مــؤكــدًا ضـــرورة احلــفــاظ على حقوق العمال 

واستيفاء مستحقاتهم .
رئيس  نائب  مــبــارك  قــدم هانى  مــن جانبه 
والـــتـــقـــديـــر  الـــشـــكـــر  ــة  ــركـ ــشـ الـ إدارة  مــجــلــس 
العمال  لرعاية  املــبــذول  املجهود  على  للوزير 
ــهـــم يف مــخــتــلــف  ــوقـ ــقـ ــة عـــلـــى حـ ــافــــظــ ــحــ واملــ
مع  االتفاقية  تلك  تبنى  وعلى   ، القطاعات 
إدارة  أن  مـــؤكـــدًا   ، الــشــركــة  داخــــل  الــعــامــلــني 
ــد ال  ــ ــزء واحـ الــشــركــة والــعــامــلــني بــهــا هـــم جــ
 ، ، وهم أساس تقدم الشركة وتطورها  يتجزأ 
كما تبذل الشركة كل املجهود الازم لتحقيق 
التي  الظروف  بعض  ظل  يف  العمال  مطالب 
متــر بــهــا مــن مــشــكــات الــســوق املــحــلــي ودورة 

رأس املال .
أن  اإلدارة  مــجــلــس  رئــيــس  نــائــب  وأضـــــاف 
وحــقــوقــهــم سيعود  الــعــمــال  مــطــالــب  حتقيق 
يزيد  ، مبــا  عـــام  الــشــركــة بشكل  عــلــى  بالنفع 
السوق  داخل  سواء  وإيراداتها  إنتاجيتها  من 
اســتــعــادة  عــلــى  الــتــصــديــر ويعينها  أو  املــحــلــي 
ــدة يف مــجــتــمــع الــعــمــل داخـــل  ــرائـ مــكــانــتــهــا الـ
الــدولــة املــصــريــة يف مــجــال تصنيع األجــهــزة 

املنزلية .
الــوزارة  جانب  من  االتفاقية  توقيع  حضر 
العاملة  القوى  املركزية لرعاية  رئيس اإلدارة 
، ومدير اإلدارة العامة لعاقات العمل، ومدير 
الــعــمــل اجلماعية،  مــنــازعــات  فــض  إدارة  عـــام 
ومن جانب الشركة ، محمد رزق رئيس قطاع 
ــام عــويــس رئــيــس قطاع  ، وإمـ املـــوارد البشرية 

الشئون القانونية .

سعفان : مستعدون لتذليل أية معوقات في »يونيفرسال« 
الستعادة مكانتها الرائدة في تصنيع األجهزة المنزلية

التفى محمد سعفان وزير القوى العاملة، مبكتبه بديوان 
إدارة مجموعة  الــــــوزارة، يــســري قــطــب رئــيــس مــجــلــس  ــام  عـ
العمل  سير  على  لاطمئنان  وذلـــك   ، يونيفرسال  شــركــات 
اجلماعية  العمل  اتفاقية  على  التوقيع  بعد  الشركة  داخــل 
بالصناعة  لــلــعــامــلــني  الــعــامــة  والــنــقــابــة  الــشــركــة  إدارة  بــني 
، والتي تهدف إلى حفظ حقوق  العمال  ، وممثلي  املعدنية 

العاملني بالشركة  وصرف أجورهم املتأخرة .
باإلنتاج  عنصر  أهــم  بالشركة  العاملني  أن  الــوزيــر  وأكــد 
ورعاية وحماية حقوقهم حق أصيل على أصحاب األعمال 
لاستمرار يف اإلنتاج وحتقيق التنمية ، منوهًا إلى أن الوزارة 
معوقات  أي  لتذليل  الشركة  ملساندة  التام  االستعداد  على 
داخــل  الــعــمــل  مجتمع  يف  الـــرائـــدة  مكانتها  تستعيد  حــتــى 

الدولة املصرية يف مجال تصنيع األجهزة املنزلية .
ــدم رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الــشــركــة الــشــكــر   مـــن جــانــبــه قــ
ــوده احلــثــيــثــة ورعـــايـــتـــه لــهــذه  ــهـ والــتــقــديــر لـــلـــوزيـــر عــلــى جـ
الشركة  داخــل  التي أسهمت يف استقرار األوضــاع  االتفاقية 
واستئناف العمل واإلنتاج، مثمنًا دور الوزارة يف حل املشاكل 
الــعــمــالــيــة بــاآللــيــة الــتــي حتــقــق االســتــقــرار يف بــيــئــة العمل 

واإلنتاج.
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سعفان يصل العاشر من رمضان في إطار مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة »سالمتك تهمنا« للحد من إصابات وحوادث العمل

العاملة علي  القوي  وزير  وأطمأن 
االحـــتـــرازيـــة  للتصدي  اإلجـــــــراءات 
وارتداء  املستجد،  “كورونا”  لفيروس 
مقاييس  وتوافر  للكمامات،  العمال 
احلرارة بكل مواقع العمل، والوقاية 
ــة  ــايـ ــمـ ــــب احلـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــيـــة وأسـ الـــشـــخـــصـ
املــتــبــعــة، مــؤكــدًا حــرصــه عــلــى صحة 
يف  الـــعـــمـــال  هـــــؤالء  أرواح   وســـامـــة 

املقام األول.
ــع  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ وشـــــــــــــــــــرح مــــــــــديــــــــــر الـ
بــالــشــركــة  لــلــوزيــر واملــحــافــظ خــال 
إلي  مشيرا  الشركة  نشاط   ، اجلولة 
أن  »إكـــســـون مــوبــيــل مــصــر« تــعــد من 
العالم  الشركات على مستوى  كبري 

ــذى يــتــواجــد  ــ ــوت، الـ ــزيــ ــاج الــ ــتـ فـــى إنـ
حيث  رمــضــان،  من  العاشر  مبنطقة 
تصدر منتجات موبيل ألكثر من 40 

دولة مبقاييس اجلودة العاملية. 
ــى  ــولــ تــ الــــــشــــــركــــــة  أن  وأضــــــــــــــاف  
الوسائل  أحدث  باستخدام  اهتماًما 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــــى أعــــمــــال تــطــويــر 
كــافــة مــنــتــجــاتــهــا فـــى ضــــوء مــواكــبــة 

التطورات واالبتكارات العاملية.
تــعــمــل  ــة  ــركــ ــشــ الــ أن  ــى  ــ ــ إلـ وأشــــــــــار 
واحــتــيــاجــات  متطلبات  تلبية  عــلــى 
ــــال إطــــاق  ــة الـــعـــمـــاء، مــــن خـ ــافـ كـ
أحــــدث مــنــتــجــاتــهــا املـــتـــطـــورة والــتــى 
صــمــمــت خــصــيــصــًا لــتــحــافــظ على 

أنــواعــهــا  مبــخــتــلــف  املـــحـــركـــات  أداء 
زيـــادة عمر محرك  فــى  تساهم  التى 
الـــســـيـــارة، فــضــا عـــن خــفــض مــعــدل 

استهاك الوقود.
صــاحــب الـــوزيـــر واملــحــافــظ خــال 
اجلـــولـــة املــهــنــدس عــمــرو أبـــو عيطة 
رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو 
املنتدب، واملهندس مازن حامد مدير 
التصنيع، وسالي حسني مدير املوارد 
الــبــشــريــة، واملــهــنــدس يــوســف حافظ 
واحلكومية،  العامة  العاقات  مدير 
واملهندس أحمد سعيد العصار مدير 
أمين  واملهندس   ، باملصنع  العمليات 
رضـــا أمـــني عـــام اجلــمــعــيــة، والعميد 

 ، املختلفة  واإلنتاج  العمل  ملواقع  امليدانية  ،جوالته  سعفان  محمد  العاملة  القوي  وزير  واصل 
حيث زار مدينة العاشر من رمضان  يرافقه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وتفقد إحدى 
املتميزة،  والوقود  التشحيم  مواد  توفير  يف  الرائدة  مصر«  موبيل  »إكسون  الزيوت  انتاج  شركات 
حيث شملت اجلولة تفقد تنكات الزيوت مرورا بوحده اخللط ومعاينة املعمل املركزي وخطوط 

التعبئة وانتهت اجلولة عند مخازن املنتج النهائي.

وزير القوي العاملة يطمئن علي اإلجراءات االحترازية بإحدي 
شركات انتاج الزيوت العالمية حرصا علي سالمة العاملين
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سعفان يصل العاشر من رمضان في إطار مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة »سالمتك تهمنا« للحد من إصابات وحوادث العمل

أركان حرب محمد منصور املستشار 
عبد  وأحــمــد  باملحافظة،  العسكري 
الهادي وكيل مديرية القوي العاملة 
بالشرقية، محمد منتصر مدير عام 

السامة والصحة واملهنية ،
ــر واملـــحـــافـــظ بــافــتــتــاح  ــوزيـ وقــــام الـ
ــادرة »ســـامـــتـــك تــهــمــنــا«  ــبــ ، نـــــدوة مــ
ــولـــى تــنــفــيــذهــا  ــتـ ــتـــي تـ ــة الـ ــركـ ــالـــشـ بـ
والــصــحــة  لــلــســامــة  الــعــامــة  اإلدارة 
ــوزارة، الــتــي تــهــدف إلــى  ــالــ املــهــنــيــة  بــ
نشر ثقافة السامة والصحة املهنية 
داخـــــل جــمــيــع أنـــحـــاء اجلــمــهــوريــة، 
ــة عــلــى  لــتــصــحــيــح أوضـــــــاع الـــســـامـ
األرض داخل جميع املنشآت أيا كان 
نوعها بالتعاون مع أصحاب املنشآت، 
ــور أشـــــــــرف الـــــــدوكـــــــار ممــثــل  بــــحــــضــ
مصر،  عمال  لنقابات  العام  االحتــاد 
واملـــهـــنـــدس مــحــمــد مـــدكـــور، وإســــام 
حــمــدي، ومــحــمــد حــســن مــن اإلدارة 
املهنية  والــصــحــة  للسامة  املــركــزيــة 
بالوزارة، وممثلي 40 مصنع  وشركة 
مشاركة يف املبادرة بالقطاع اخلاص.
ــوى الـــعـــامـــلـــة، إن  ــقــ ــر الــ ــال وزيــ ــ وقــ

ــد من  ــادرة تــرمــى أيــضــا إلـــى احلـ ــبـ املـ
إصــابــات وحـــوادث العمل واألمــراض 
ــة ،بــــالــــتــــعــــاون بـــــني الـــــــــوزارة  ــيـ ــنـ ــهـ املـ
وأصــــحــــاب املـــنـــشـــآت، بـــعـــد الــنــتــائــج 
الكبيرة التى حققتها من قبل حملة 

»اعرف-أحمى نفسك«.
الــوزيــر أن قــطــاع البترول  ــح  وأوضـ
ــات الـــعـــامـــلـــة فـــيـــه تــطــبــق  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والـ
جــمــيــعــهــا كــــل املـــعـــايـــيـــر الــقــيــاســيــة 
املهنية  والصحة  بالسامة  اخلاصة 
على  فيه  العاملني  األفـــراد  حلماية 
ــه، بــحــكــم طــبــيــعــة الــعــمــل  ــ أكـــمـــل وجـ
ــرة يف هــــذا الـــقـــطـــاع، مــقــدمــا  ــطـ اخلـ
الــشــكــر لــلــشــركــة عــلــى اســتــضــافــتــهــا 

فعاليات املبادرة وتعاونها املستمر مع 
القاع الصناعية  الــوزارة كأحد أهم 

يف منطقة العاشر من رمضان. 
الـــــــــوزارة  أن  إلــــــي  الـــــوزيـــــر  وأشـــــــــار 
جمعية  مع  بالتعاون  مؤخرا  عملت 
املــســتــثــمــريــن بــالــعــاشــر مـــن رمــضــان 
على فــكــرة جــديــدة حــول عمل إنــذار 
واملصانع  الــشــركــات  جميع  يف  مبكر 
الــعــامــلــة يف املــنــطــقــة، ملـــواجـــهـــة أي 
حــدث طــارئ ميكن أن يحدث، داعيا 
كــــل ممــثــلــي الـــشـــركـــات املـــشـــاركـــة يف 
ــادرة بــالــعــمــل عــلــى تــقــدمي أفــكــار  ــبـ املـ
جديدة ومستحدثة ودراسات جديدة 
املهنية  والصحة  السامة  مجال  يف 
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لضمان حماية العمال داخل املصانع 
قدر  العمل  مخاطر  مــن  والــشــركــات 

اإلمكان وتوفير بيئة عمل آمنة. 
وأشــار الــوزيــر إلــي أنــه يجب تغيير 
املهنية  والــصــحــة  الــســامــة  مــفــهــوم 
مـــن مــجــرد قـــواعـــد وقـــوانـــني ملزمة 
إلـــي ســلــوك يــومــي أســاســي يف حياة 
األفــــــــراد لــلــحــفــاظ عـــلـــى حــيــاتــهــم، 
املفهوم اجلديد  أوالدنــا هذا  وتعليم 
التقدم  ــل  وأمـ املستقبل  عــمــال  فــهــم 

والتطوير. 
ــمـــل مــســابــقــة  واقـــــتـــــرح الـــــوزيـــــر عـ
والشركات  املصانع  بني  فيما  سنوية 
لتحقيق  جديدة  أفكار  تقدمي  حــول 

ــذا املـــفـــهـــوم مــــن شـــأنـــهـــا االرتــــقــــاء  ــ هـ
املهنية  والصحة  السامة  مبستوى 
حماية  وتــوفــيــر  اجلــديــد  مبفهومها 
أكـــبـــر لــلــعــامــلــني يف املـــهـــن اخلـــطـــرة، 
املتسابقني  أوائـــل  مــع تقدمي جــوائــز 
وحتفيزهم على اإلبداع واالبتكار يف 

مجال السامة والصحة املهنية. 
بدوره رحب الدكتور ممدوح غراب 
ــر الـــقـــوى  ــوزيــ مـــحـــافـــظ الـــشـــرقـــيـــة بــ
الــعــامــلــة عــلــي أرض املــحــافــظــة، يف 
ــركـــات الــصــنــاعــيــة  إحـــــدى أكـــبـــر الـــشـ
مبشاركة  مصر  موبيل  أكسون  شركة 
العديد من شركات القطاع اخلاص، 
الــشــركــات  إلــــي أهــمــيــة دور  مــشــيــرا 

ــبــــرى املـــتـــخـــصـــصـــة يف الـــعـــديـــد  الــــكــ
النهضة  لــتــحــقــيــق  الــصــنــاعــات  مـــن 

الشاملة جلمهورية مصر العربية. 
ــافـــظ،  اجلـــهـــود الــتــي  ــحـ وثـــمـــن املـ
تقوم بها وزارة القوى العاملة يف نشر 
يف  املهنية  والصحة  السامة  ثقافة 
ربــــوع اجلــمــهــوريــة، لــلــعــامــلــني داخــل 
كل مصانع وشركات القطاع اخلاص 
وأهمية تغيير فكر ومفهوم السامة 
والتطور  التقدم  لتحقيق  والصحة 

يف مختلف املجاالت. 
ــن جـــانـــبـــه رحــــــب أحــــمــــد عــبــد  ــ مـ
الهادي وكيل مديرية القوي العاملة 
ــافـــظ،  بـــالـــشـــرقـــيـــة، بـــالـــوزيـــر واملـــحـ
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جميعا  نشهد  اليوم  أن  إلــي  مشيرا 
تدشني إحدى مبادرات وزارة القوى 
مـــحـــافـــظـــة  أرض  ــلــــي  عــ ــة  ــلــ ــامــ ــعــ الــ
ــر الـــقـــاع  ــبـ ــدى أكـ ــ الـــشـــرقـــيـــة يف إحــ
من  العاشر  مبدينة  بها  الصناعية 
ــر الــقــوى  رمـــضـــان، حتــت رعــايــة وزيــ
والتي  الشرقية  ومحافظ  العاملة 
ــي نــشــر ثــقــافــة الــســامــة  تـــهـــدف الــ
والــصــحــة املــهــنــيــة والــعــمــل الــائــق 
والشركات  باملصانع  العاملني  بــني 
كمحور أساسي من محاور التنمية 
املـــســـتـــدامـــة والـــتـــي أكـــــدت الــقــيــادة 
ــيـــقـــهـــا يف  ــى حتـــقـ ــلــ ــة عــ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ

مختلف املجاالت. 

أبو  عمرو  رحــب  السياق  نفس  يف 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  عيطة 
ــقـــوى الــعــامــلــة ومــحــافــظ  ــر الـ بـــوزيـ
الــشــرقــيــة، مــؤكــدا أن الــشــركــة تضع 
ســـامـــة وصـــحـــة األفـــــــراد بــهــا على 
رأس أولويات العمل بها، وقد حصل 
ــوزارة للسامة  ــ الـ درع  عــلــي  املــصــنــع 
والصحة املهنية يف عام ٢0١4 تأكيد 
عــلــي هـــذا الــــدور وتــقــديــرا للشركة 
ــات الـــســـامـــة  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ التـــبـــاعـــهـــا اشـ

والصحة املهنية بداخلها. 
اإلدارة  ــلـــس  ــجـ مـ ــيـــــس  ــ رئـ ودعـــــــــا 
احلـــضـــور لـــاســـتـــفـــادة مـــن مـــبـــادرة 
ســــامــــتــــك تـــهـــمـــنـــا الـــــتـــــي تــعــقــد 

ــة عــــلــــى مــــــــدار يــــومــــني،  ــركــ ــشــ يف الــ
واالستفادة من املناقشات التي تتم 
بــداخــلــهــا تــعــظــيــمــا لــــدور الــســامــة 
والـــصـــحـــة املــهــنــيــة الـــهـــام يف حــيــاة 

األفراد داخل العمل وخارجه. 
أهــدي رئيس  ويف ختام االفــتــتــاح 
لوزير  الشركة  درع  اإلدارة   مجلس 
الشرقية،  العاملة ومحافظ  القوى 
تقديرا بهم على جهودهم املستمرة 
يف دعــــم احلـــركـــة الــصــنــاعــيــة على 
ورعـــايـــة وحــمــايــة  املــحــافــظــة  أرض 
الصناعية،  القاع  بجميع  العمال 
كما قدم  الوزير درع الــوزارة لرئيس 

مجلس إدارة الشركة. 
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جــدارة  أثبتت  مصر  إن  البيئي:  اخلبير  عــام  مجدى  الــدكــتــور  يقول 
كــبــيــرة فــى اســتــضــافــة املـــؤمتـــرات الــعــاملــيــة، مــن حــيــث حــســن االســتــقــبــال 
والتنظيم واإلدارة، وهو ما ساهم بشكل كبير فى حتسني صورتنا عامليا 

كوننا دولة آمنة ومستقرة وقادرة على التعامل والقضاء على اإلرهاب.
الدول  الدولية وضع مصر ضمن قائمة  املؤمترات  أن استضافة  وأكد 
العظمى الكبرى وأعلن للعالم أجمع أن مصر لديها قدرة على استضافة 
أحداث عاملية ومقابلة زوارها فى أحسن صورها، ونفى متاما قصة أنها 

واحدة من دول العالم الثالث.
وشـــدد اخلــبــيــر البيئى عــلــى أن مــؤمتــر الــتــنــوع الــبــيــولــوجــى لــه أبــعــاد 
متنوعة من أهمها إعادة تنشيط السياحة، والترويج ملدينة شرم الشيخ 
كونها باتت مدينة املؤمترات الدولية الكبرى، باإلضافة إلى خلق فرص 
املؤمتر وتعزيز  انعقاد  عمل وعائد مالى للمئات من املصريني مبناسبة 
صورة مصر كدولة آمنة جلذب االستثمارات الدولية والسياحية، وتأكيدا 
ــا فــى دعــم أهـــداف األمم املــتــحــدة فى  على مكانة مصر الــدولــيــة ودورهــ
حتقيق التنمية املستدامة ومكانة مصر اإلقليمية عربيا وإفريقيا حيث 

يعقد هذا املؤمتر ألول مرة فى دولة عربية.
والبيئة،  العربى للشباب  املكتب  من جانبه أوضح عماد عدلى رئيس 

الدولية ساهم بصورة واضحة فى عودة  للمؤمترات  أن استضافة مصر 
النشاط السياحى الذى تأثر منذ ثورة يناير، وبالتبعية تسبب فى عزوف 
الكثيرين عن العمل فيه، وتسبب فى  زيادة معدالت البطالة، موضحا أن 
عودة احلياة لقطاع السياحة سوف يساهم فى دعم لشباب العاملني فى 

مجال الفندقة واملطاعم والكافيهات وغيرها من األعمال املرتبطة به.
وقال : إن مصر متتلك من املقومات السياحية والبيئية والعاجية، ما 
يجعلها قادرة على استضافة املؤمترات فى كافة القطاعات وبصورة الئقة، 
وخاصة بعد إقامة قاعة املؤمترات بشرم الشيخ التى أوصى بها الرئيس 

عبدالفتاح السيسى قبل مؤمتر األطراف الـ 14 للتنوع البيولوجي.
ــاف أن ســيــاحــة املـــؤمتـــرات والــتــى تشكل نــحــو أكــثــر مــن 1٥٪ من  وأضــ
السياحة الوافدة إلى إسبانيا التى يتخطى عددها األربعني مليون سائح 
سنويًا، هى فرصة ملصر لتزيد من دخلها السنوى وخاصة فى ظل الزيادة 
السكانية املفرطة، مشيًرا إلى أن اإلمارات والتى أصبحت صاحبة املرتبة 
األولى فى تنظيم واستضافة املؤمترات بالنسبة ملنطقة الشرق األوسط 

وأفريقيا.
ونبه  إلى أن هذا النوع من السياحة يتطلب التسويق له على املدى 
الطويل، مطالبا القطاع اخلاص القادر على االبتكار بالتكاتف مع الوزارة 

مصر تفتح ذراعيها لرئاسة مؤتمر المناخ
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تحقيق : دينا رأفت 

منذ سنوات قليلة انطلقت مصر لتصميم 
قاعات مؤتمرات عاملية لم يفطن الكثريون 

حينها للسبب وراء ذلك، وخاصة فى 
ظل فرتة كانت تعانى فيها البالد من سوء 

األحوال االقتصادية وتضرر الكثري من الشباب 
وتركوا أعمالهم وخاصة هؤالء العاملني فى قطاع 

السياحة والفندقة.
ولكن بعد استضافة أكثر من حدث ومؤتمر عاملي، 

ترسخت فكرة سياحة املؤتمرات لدينا وبات الشباب 
ينتظرون وقت تنظيم فاعلية ما لتوفري قوت يومهم، وهناك 

من يدخرون أمواال جراء العمل فى املحافظات التى تستضيف 
تلك الفاعليات، فهناك عملة أجنبية تدخل لالقتصاد القومى وهناك 

وفود ومرافقني لهم، يبحثون عن مسكن وطعام ونزهة ومقتنيات 
لشرائها لذويهم.

ونحن اآلن بصدد اإلعداد واستضافة مؤتمر األطراف املناخ COP ، ومن املتوقع 
حضور 191 دولة باإلضافة إىل االتحاد األوروبي.

وخبراء يؤكدون 
أنه فرصة لتنشيط 
االقتصاد وتوفير 

فرص عمل للشباب
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 ، ملعنية ا
لوضع أجندة 
النوع  لهذا  موحدة 
ــة  ــ مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات ودراســ
وزيــادة  لها  التسويق  طــرق  أفضل 

حجم املشاركة بها.
أما الدكتور طارق العربى مدير مشروع إدارة املخلفات 
فــى مصر،  املخلفات  تــدويــر  املسئول عــن مــشــروعــات  البيئة، وهــو  بـــوزارة 
فينظر إلى األمر من ناحية استثمارية بحته، فيجد أن إعام العالم بأن 
الوفود ما هو إال دليل  الكبير من  الكم  قــادرة على استضافة هذا  مصر 
وتوفير  ذاتــه،  بالقدر  املستثمرين  استقبال  على  قــادرة  دولــة  كونها  على 
الــذى يساعد فــى تعزيز استثماراتهم، وهــو أمر  ــان  عــوامــل األمــن واألمـ

توليه القيادة السياسية اهتماما بالغا.
نــوع جــديــد من  تــدويــر املخلفات بكافة صــورهــا هــو  وأوضـــح أن ملف 
االستثمار والذى يضخ أمواال هائلة على املستثمر وعلى الدولة وتوفير 
عمالة، ومؤمتر املناخ القادم هو فرصة مناسبة للتسويق له، خاصة وأن 
قضايا حرق املخلفات تؤثر سلبا على املناخ، وتتسبب فى تفاقم ظاهرة 

االحتباس احلراري، وهى الفكرة وراء تنظيم مؤمترات املناخ.
املخلفات تسببت فى  ملنظومة  مــوارد مستدامة  توافر  عــدم  إن  وقــال: 
عــــزوف املــســتــثــمــريــن الــراغــبــني املــشــاركــة مبــلــف إعــــادة تــدويــر املخلفات 
ومعاجلتها وجمعها ونقلها، كما ال توجد حوافز فى مجال إدارة املخلفات 
ولم تكن هناك فرصة إلدراج القطاع غير الرسمى داخل املنظومة، مشيًرا 
السيسى  الرئيس  أقــره  والــذى  القانون اجلديد للمخلفات  إلى تضمني 
إدارة منظومة املخلفات وإدارتها بصورة جيدة من  حل هذه املعادلة فى 

خال آليات واضحة.
وأشــار إلى أن فصل وحتديد 
نــوعــيــة املــخــلــفــات ســــواء كــانــت 
ــة، وزراعـــــــيـــــــة وصـــلـــبـــة  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ »بـ
وخـــطـــرة...وغـــيـــرهـــا«، فــرصــة 
ــدة تــتــيــح لـــكـــل مــســتــثــمــر  ــيـ جـ
فــى االستثمار  الــرغــبــة  لــديــه 
فـــى هــــذه املــنــظــومــة الـــولـــوج 
ومعرفة  اجلديد  النظام  إلى 
كــافــة الــتــفــاصــيــل والــبــيــانــات 
عمله  إدارة  عــلــى  ملــســاعــدتــه 

بصورة ناجحة.
ــد  ــيــــاق أكـ ــفـــس الــــســ وفــــــى نـ
الدكتور على أبو سنة مستشار 
الــقــائــمــني  أن  الـــبـــيـــئـــة  وزيــــــــرة 
عــلــى إعـــــداد والــتــجــهــيــز ملــؤمتــر 
لطلب  بالتقدم  فــخــورون  املــنــاخ، 
ــر نـــيـــابـــة عــن  ــ ــؤمتـ ــ اســـتـــضـــافـــة املـ
ــلـــى الــعــمــل  أفـــريـــقـــيـــا، مــــشــــددا عـ
بــجــهــود حــثــيــثــة عــلــى إجنـــــاح هــذا 
املــؤمتــر، كعهدنا دائــمــا فــى الــتــعــاون 
مـــع ســكــرتــاريــة اتــفــاقــيــة تــغــيــر املــنــاخ 
وكافة رؤساء مؤمترات املناخ السابقني«، 
فمصر فى جميع األحــوال ستظل تعمل 
ــم جـــهـــود مــواجــهــة تغير  جـــاهـــدة عــلــى دعــ
للتكيف  فعلية  ــراءات  ــ إلجـ والـــوصـــول  املــنــاخ 
والــتــخــفــيــف مـــن آثــــار تــغــيــر املـــنـــاخ، فــالــقــيــادة 
باعتبارها  مصر  بــأن  تــؤمــن  املــصــريــة  السياسية 
األفريقية  والقارة  العربية  املنطقة  جزءا هاما من 
البــــد أن تــلــعــب دورا مــحــوريــا فـــى الــعــمــلــيــة الــعــاملــيــة 

ملواجهة آثار تغير املناخ.
وكــانــت الــدكــتــورة ياسمني فـــؤاد وزيـــرة البيئة قــد أشــارت 
قــرار مصر بطلب  أن  إلــى  املتحدة،  خــال لقائها ببعثة األمم 
الــوزراء  املؤمتر جاء نتيجة تشاور وتنسيق داخل مجلس  تنظيم 
والــدولــى  الوطنى  املستويني  على  املــنــاخ  تغير  قضية  بأهمية  إميــانــا 
وتعبير عن حجم االلتزام السياسى املصرى نحو ملف تغير املناخ بشكل 
جائحة  تداعيات  من  فيه  العالم  يعانى  الــذى  الوقت  فى  وأهميته  عــام، 

كورونا.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تنظيم واستضافة مؤمتر املناخ هو فرصة 
عظيمة ألى دولة تهتم مبواجهة آثار تغير املناخ واتخاذ خطوات حقيقية 

نحو ذلك، وحان الوقت للقارة األفريقية الستضافة هذا احلدث الهام.
وأعربت الوزيرة عن أن متثيل مصر للقارة السمراء هو فرصة لتعلن 
عن شراكتها املمتدة مع األشقاء األفارقة فى أنحاء القارة ملواجهة حتدى 
تغير املناخ واستمرار العمل بصوت واحد، واستكماال ملا بدأناه فى ٢٠1٥ 
خال إعان اتفاق باريس للمناخ، حيث كانت مصر تتولى رئاسة وزراء 
البيئة األفارقة )األمسن( فعملت على توحيد الصف والصوت األفريقى 
قبل املشاركة فى اتفاق باريس، والعمل على إعان املبادرتني اإلفريقية 
ــار الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة خـــال مؤمتر  للطاقة املــتــجــددة والــتــكــيــف مــع آثـ

باريس لتلبية متطلبات واحتياجات أفريقيا.
العاملية  األحـــداث  فــى تنظيم  أن خــبــرة مصر  البيئة  وزيـــر  وأوضــحــت 
والكيف،  الكم  ناحية  املناخ تنظيميا من  تــدرك ما مييز مؤمتر  جتعلها 
النجاح  ليحقق  املؤمتر  مخرجات  نحو  سياسية  التزامات  خلق  وأهمية 
املــطــلــوب، لــذا حتــرص مصر على الــبــدء مبكرا فــى اإلعـــداد الستضافة 
املؤمتر من خال التعاون الوثيق مع سكرتارية اتفاقية تغير املناخ واألمم 
املتحدة وكافة الشركاء للعمل على التغلب على أية حتديات أو معوقات 
قد تعطل تلك االستعدادات واخلروج مبؤمتر ناجح يحقق الهدف املرجو 

منه.
وزيرة  أكــدت  املؤمتر،  الشيخ إلقامة  اختيار مدينة شرم  وفيما يخص 
وفعاليات  مــؤمتــرات  مــن  الــســاحــرة  املدينة  هــذه  احتضنته  مــا  أن  البيئة 
التفاقية  عشر  الرابع  األطــراف  مؤمتر  ومنها  ومحلية،  وإقليمية  دولية 
املناخ  مؤمتر  الستضافة  مؤهلة  يجعلها   ،14  COP البيولوجى  التنوع 

COP ٢7 مع ضخامته من حيث كم املشاركة ونوعها.
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محطة كهرباء شمال غرب خليج السويس
رئيس وأعضاء  مجلس  اإلدارة وجميع  العاملين بالشركة يتقدمون 

 بتحية تقدير واعتزاز لشعب السويس العظيم 
وإلى شعب مصر األبى وعماله الشرفاء واألوفياء و بخالص التهانى

 للسيد اللواء. أ. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس

بمناسبة العيد القومى للمحافـظـة
والدعاء بدوام االزدهار واالستقرار
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ت:

062   3420604 

قرية مارينا وادى دجلة

 EL AIN EL

 ،SOKHNA

السويس

رئيس وأعضاء  مجلس  اإلدارة وجميع  العاملين يتقدمون 

 بتحية حب وتقدير واعتزاز لشعب السويس العظيم 

وإلى شعب مصر األبى وعماله الشرفاء األوفياء و بخالص التهانى

 للسيد اللواء. أ. ح  عبد المجيد صقر محافظ السويس

بمناسبة
 العيد القومى للمحافـظـة
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يتقدم المهندس عبدالعال البنا رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب بالتهنئة 

للسيدعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
ومحمد محمود سعفان   وزير القوى العاملة

 واللواء. أ. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة عيد السويس القومى

المركز الرئيسي - العين السخنة شمال غرب خليج السويس 
ت : ٠٦٢٣٥٩٩٢٤٠ - فاكس : ٠٦٢٣٥٩٩٢١٢

القاهرة شارع شريف ٢٥و٢٣ ت : ٠٢٢٣٩٣8٥78-٠٢٢٣٩٢٥٩٤٤ – ٠٢٢٣٩٢8٦٥١
fertilizers_scfp@h٠tmail.com

تأسست شركة السويس لتصنيع األسمدة عام 
٢٠٠٢ طبقا لنظام االستثمار الداخلي وطبقا للقوانين 

المصرية القانون رقم 8 لسنة ١٩77 قانون ضمانات 
حوافز االستثمار وتقع الشركة بالقطاع رقم ١ شمال 

غرب خليج السويس بمنطقة العين السخنة وعلي 
مساحة ٢١٩٠٠٠ 

متر مربع ورأس مال 
الشركة المصرح به 

٣٠٠ مليون جنيه 
مصري ورأس المال 

المصدر المدفوع 
8٠.8 مليون جنيه 

مصري وتساهم 
الشركة المالية 

والصناعية المصرية 
بنسبة ٩٩.88% من 

رأس مال الشركة
ويهدف نشاط 

الشركة إلي إنشاء وتشغيل مصانع إلنتاج حامض 
الكبريتيك المركز بطاقة إنتاجية ٤٢٥٠٠٠ طن سنويا
سماد سوبر فوسفات ناعم ومحبب وأسمدة مركبة 

بطاقة إنتاجية ٣٠٠٠٠٠ طن سنويا سماد سلفات 
النشادر بطاقة إنتاجية ٣٠٠٠٠٠ ألف طن سنويا

فوسفات ثنائي الكالسيوم بطاقة إنتاجية ٢٠٠٠٠ طن 
سنويا 

لتلبية رغبات واحتياجات السوق المحلي والتصدير 
وتبذل إدارة الشركة 

قصاري جهدها 
في االستفادة 

الكاملة من الخبرات 
والكفاءات المتوفرة 
لديها وخلق المناخ 

المناسب لجميع 
العاملين بها لزيادة 
اإلنتاجية ومالحقة 
التطور التكنولوجي 

في اإلنتاج .
وتتبني الشركة 

سياسة المحافظة 
علي البيئة حيث تم إنشاء مشروعات بسيطة بالمصانع 

بغرض خفض نسبة االنبعاثات إلى أقل من حدود 
القانون ٤٠ لسنة ١٩٩٤ الخاص بشئون البيئة
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بمشاركة 60  من ممثلي الحكومة وأصحاب األعمال والعمال

يف مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة 
، أننا نريد صياغة آلية جديدة للتواصل مع 
املــنــظــمــات الــنــقــابــيــة إليـــجـــاد مــنــاخ مختلف 
ــة مــجــتــمــع الــعــمــل  ــلــــهــــا خلــــدمــ لــلــعــمــل داخــ
والـــعـــمـــال ممـــا يــســهــم يف حتــقــيــق مـــزيـــد من 

االنتاجية تخدم كافة األطراف .
وأضــــاف الــوزيــر أن عـــام 2016  كـــان مــحــورًا 
تــبــعــت قــانــون  الــتــى  لتغيير األمــــور الــقــدميــة 
 ، ، وأصبح هناك مناخ جديد  35 لسنة 1976 
اآلراء  لتبادل  جميعا  عليها  جنتمع  ومــائــدة 
واألفــــكــــار حــــول مـــا ميــكــن حتــقــيــقــه خلــدمــة 
الثالثة نستطيع  املشتركة لألطراف  املصالح 
من خالله خدمة مجتمع العمال الذى ميلك 
متثيل حقيقى على أرض الواقع ، أما ما دون 

ذلك فهو غير موجود .
وقال الوزير : إن هدفنا جميًعا هو أن نتغير 
، وتبني منظومة تقبل الرأي  ونغير األوضــاع 
ــرأي اآلخــــر لــتــحــقــيــق مــزيــد مـــن احلــلــول  ــ والــ
مجتمع  تــواجــه  الــتــى  والــعــقــبــات  للمشكالت 
العمل  ملعايير  وفقًا  مصر  أرض  على  العمال 
الـــدولـــيـــة والـــقـــوانـــن املـــوضـــوعـــة ،  مـــؤكـــدا أن 
العمل  ودائــمــا   ، املجتمع  الــعــمــال هــم عــصــب 
لديهم له مكانة خاصة على عكس ما يعتقده 
الــكــثــيــرون ، فــالــعــامــل املــصــري  الــيــوم توجعه 

عن  ويبحث   ، عليها  يعمل  التى  اآللــة  تعطل 
من  متكنه  التى  الذاتية  احلــلــول  مــن  العديد 
معاجلة املشكالت اليومية التى يواجهها من 

أجل صالح العمل .
ونوه الوزير إلى أن مشروع  العمل األفضل 
على  العمل  ومجتمع  مــنــاخ  جنعل  أن  هــدفــه 

واملعايير  القوانن  تطبيق  من  مستوي  أعلي 
وتنفيذها  العمال  مطالب  ومعرفة   ، الدولية 
مــادامــت غــيــر مــبــالــغ فيها ، واالرتـــقـــاء مبناخ 
أفضل مما هو عليه  العمل ووضعه يف مكانة 
، مبا يفيد أصحاب األعمال وممثلي العمال .
وطالب الوزير أصحاب األعمال وممثليهم 

القوى العاملة والعمل الدولية يجتمعان لتعزيز 
عالقات العمل ومؤسساتها

ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، وإيريك أوشالن، مدير مكتب منظمة العمل الدولية 
بالقاهرة، االجتماع الثالثي الرابع ملشروع »تعزيز عالقات العمل ومؤسساتها يف مصر« 

بحضور جمال أغماني االستشاري الدولي باملنظمة ، ومبشاركة  أكثر من 60 من ممثلي 
الهيئات الثالثية املكونة ملنظمة العمل الدولية »احلكومة ممثلة يف وزارة القوى العاملة، 

ومنظمات أصحاب العمل، والنقابات العمالية«، باإلضافة إلى خبراء املنظمة.



75نوفمبر 2021العمل

، أن يكثروا من اجللسات احلوارية مع ممثلي 
لــتــحــديــد   ، ومــنــتــظــم  دوري  بــشــكــل  الـــعـــمـــال 
أولوياتهم ومتطلباتهم والعمل على حتقيقها 
يف  عثرة  حجر  تعتبر  التى  املشكالت  وتذليل 

الطريق إذا لم يتم مواجهتها من بدايتها .
وأضـــــــاف الــــوزيــــر ، أنـــــه مت تــشــكــيــل جلــنــة 
ــوزارة لــدراســة مــشــكــالت التنظيم  ــ مــن قــبــل الـ
الــنــقــابــي والـــعـــمـــل عــلــى حــلــهــا يــتــمــثــل فيها 
منظمة  مع  بالتعاون  الثالث  اإلنتاج  أطــراف 
الــعــمــل الــدولــيــة إليــجــاد حــلــول واقــعــيــة على 
أن  كما  املنظمات،  تلك  ملشكالت  الواقع  أرض 
الـــــوزارة بــصــدد تشكيل جلــنــة أخـــري لــدراســة 
مشكالت أصحاب األعمال الستيضاح األمور 
ــيـــة واملــســتــقــبــلــيــة فــيــمــا بــــن أصـــحـــاب  ــالـ احلـ
الــعــمــال والــعــمــال مــن أجـــل مــنــاخ عــمــل جيد 
وممثلي  حكومة  مــن  الثالثة  األطـــراف  يفيد 
أصــحــاب األعــمــال وممثلي الــعــمــال مــن أجل 
حتقيق إنتاجية أكبر وربح أكثر لصالح طريف 

العملية االنتاجية .
الهدف  أن  أوشــالن  إيريك  أكــد   من جانبه، 
التقدم  متابعة  هــو  االجــتــمــاع  مــن  الــرئــيــســي 

ــا مت حتقيقه  ومــ املـــشـــروع  تــنــفــيــذ  املـــحـــرز يف 
ــر عــنــهــا  ــمــ ــي أثــ ــتــ ــخـــصـــوص الــــتــــوصــــيــــات الــ بـ
االجتماع الثالثي السابق، وكان أهمها تطوير 
كــفــاءة ورفـــع وعـــي مــديــريــات الــقــوى العاملة 
العمالية،  النقابية  واملنظمات  باملحافظات، 
ــر الـــعـــمـــل  ــيـ ــايـ ــعـ ــول مـ ــ ــ وأصــــــحــــــاب الــــعــــمــــل حـ
واحلــوار  النقابية  باحلرية  املتعلقة  الدولية 
ــون املــنــظــمــات الــنــقــابــيــة  ــانــ االجـــتـــمـــاعـــي، وقــ
العمالية، باإلضافة إلى متابعة املقترح الذي 
مت تــطــويــره بــشــأن املــجــلــس األعـــلـــى لــلــحــوار 
االجــتــمــاعــي، والــعــمــل عــلــى متــريــره ومتابعة 
التقدم يف تنفيذ برنامج العمل األفضل لدعم 
الــدولــيــة باملنشآت  الــعــمــل  ملــعــايــيــر  االمــتــثــال 
واملــالبــس  والنسيج  الــغــزل  قــطــاع   يف  العاملة 

اجلاهزة. 
وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية 
بــالــقــاهــرة أن مــشــروع تــعــزيــز عــالقــات العمل 
من  ألكثر  الدعم  مصر يقدم  يف  ومؤسساتها 
العمل  ببرنامج  ومسجلة  مــصــدرة  شــركــة   50
األفـــضـــل تــعــمــل يف مـــجـــال صــنــاعــة املــالبــس 
وعــامــل،  بها 20,577 عاملة  ويعمل  اجلــاهــزة 

حتسن  أجـــل  الــعــامــالت مــن  مــن   %45 بينهم 
وتشريعات  الــدولــيــة  العمل  االمتثال ملعايير 
زيــارة إرشادية  العمل الوطنية من خالل 247 
تقييمية لقياس مدى  زيــارة  و 52  واستشارية 

االمتثال.
 كــمــا أوضـــــح إيـــريـــك أوشــــــالن أن املـــشـــروع 
النقابية  الشكاوى  للجنة  الفني  الدعم  قــدم 
بوزارة القوى العاملة والتي ساهمت يف إشهار 
وتأسيس أكثر من 50 منظمة نقابية منذ شهر 
نوفمبر 2020، فضالً عن إعداد مسودة لدليل 
لتسجيل  املــــوحــــدة  الــتــشــغــيــلــيــة  اإلجـــــــــراءات 
املــنــظــمــات الــنــقــابــيــة ومــقــتــرح لــتــطــويــر واليــة 

وتشكيل املجلس األعلى للحوار االجتماعي.
وأضاف إيريك أوشالن أن هذا االجتماع هو 
التي  التشاورية  اللقاءات  تكلياًل لسلسلة من 
مت عقدها مع الهيئات الثالثة املكونة ملنظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة، خـــالل األســبــوع األخــيــر مــن 
الــلــقــاءات  تــنــاولــت تلك  ــاري. وقــد  الشهر اجلــ
وكيفية  النقابات  تسجيل  عملية  مستجدات 

تسييرها وجعلها أكثر شفافية وكفاءة.
ــروة صــالح املــنــســقــة الوطنية   وأوضــحــت مـ
الثالثي تضمن عرض  للمشروع أن االجتماع 
حتى  إجنـــازهـــا  مت  الــتــي  لــألنــشــطــة  تفصيلي 
باإلضافة  حتقيقها،  مت  الــتــي  والنتائج  اآلن 
إلـــى نــتــائــج الــلــقــاءات الــتــشــاوريــة، كــمــا تــنــاول 
جمال  للمنظمة  الــدولــي  اخلبير  اســتــعــراض 
السابق بدولة  العمل  رحماني، النقابي ووزير 
مــن مقترحات  ورد  مــا  الشقيق، ألهــم  املــغــرب 
ــيــــات بـــشـــأن تــيــســيــر عــمــلــيــة تــســجــيــل  وتــــوصــ
املنظمات النقابية وتفعيل دور وآليات احلوار 
االجـــتـــمـــاعـــي، فـــضـــالً عـــن عــــرض مــســاهــمــات 
ملــا مت اجنــازه  الــثــالثــة  العمل  ممثلي أطـــراف 

وبدعم فني والتعاون مع املشروع.
 وأضافت أن املشروع من شأنه أن يسهم يف 
املنظمات  قانون  لتطبيق  مواتية  بيئة  تهيئة 
العمل  بــرنــامــج  وتنفيذ  الــعــمــالــيــة،  النقابية 
ــات عــمــل  ــالقــ ــــل يف مـــصـــر مـــن أجـــــل عــ ــــضـ األفـ
سليمة داعمة للنمو الشامل من خالل تطوير 

قدرات الهيئات الثالثة املكونة.
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مستشارك القانونى مجموعة  من االستفسارات وعالمات االستفهام  جنيب عنها فيما 
يخص العمل والعمال ، وكل ما يرتبط بهما من قضايا حتتاج إلى فهم وتفسير

مستشارك
القانونـى

 أحـــلـــت لـــلـــمـــعـــاش لـــبـــلـــوغـــى ســن 
ــعـــمـــل  ــالـ بـ والــــتــــحــــقــــت   ، الــــســــتــــن 
بـــإحـــدى شـــركـــات الـــقـــطـــاع اخلـــاص 
ــوجـــب عـــقـــد عــمــل  ــاري مبـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
، وبعد مــدة خدمة  املــدة  غير محدد 
باستقالة  تــقــدمــت  ســنــة   21 قــدرهــا 
لــظــروف صحية .. مــاذا عــن مكافأة 
نــهــايــة اخلـــدمـــة ، واملــقــابــل الــنــقــدي 
لــرصــيــد اإلجــــــــازات،  واألجـــــر الـــذي 
يــحــســب عــلــي أســـاســـه كـــل مــنــهــمــا .
العمل  الــتــزام صاحب  إن مصدر  أوال:   **
مبكافأة نهاية اخلدمة للعامل الذي يلتحق 
بــالــعــمــل لــديــه بــعــد ســـن الــســتــن هـــو قــانــون 
قــانــون  ولـــيـــس  لــســنــة 2003  رقــــم 12  الــعــمــل 
التأمن االجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حيث 
ــادة رقــم 126 مــن قــانــون العمل علي  املـ تنص 
بعد سن  مــدة عمله  العامل عن  أنــه يستحق 
الستن مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل 
سنة من السنوات اخلمس األولى ، وأجر شهر 

عن كل سنة من السنوات التالية لها.
بواقع  السائل مكافأة  وبناء عليه يستحق 
األولــى  أجــر نصف شهر عن اخلمس سنوات 
من خدمته أي أجر شهرين ونصف الشهر كما 
السنوات  يستحق أجــر شهر عن كل سنة من 

الستة عشر التالية أي أجر 16 شهرا .
وحتــســب املــكــافــأة عـــن مـــدة خــدمــة فعلية 
وعلى أســاس آخــر أجــر كــان يتقاضاه العامل 
، وأخــيــرا فــإن مكافأة مــدة اخلــدمــة بعد سن 
الــســتــن هـــي حـــق قـــائـــم بـــذاتـــه ومــــن طبيعة 
خاصة ينظم القانون شروط استحقاقه علي 

وجه آمر .
ثانيا: إن مجال تطبيق العبارة التي نصها 
» وذلـــك إذا لــم تكن لــه حــقــوق عــن هــذه املــدة 
ــام تـــأمـــن الــشــيــخــوخــة والــعــجــز  ــكـ وفـــقـــا ألحـ
التأمن  قــانــون  يف  عليها  املنصوص  والــوفــاة 
االجــتــمــاعــي« هــو بــلــوغ الــعــامــل ســن الستن 
والعجز  الشيخوخة  تأمن  شأنه  يف  ويسري 
العامل  بلوغ  يقف  التأمن  هــذا  ألن  والــوفــاة 
الـــعـــامـــل  يــــســــري يف شـــــأن  الـــســـتـــن وال  ســــن 
أن  إال  الستن  بــلــوغ ســن  بعد  )املــؤمــن عليه( 
التحق  أو  العمل  استمر يف  قد  العامل  يكون 
بــعــمــل جــديــد بــعــد ســـن الــســتــن الســتــكــمــال 
املــدة املوجبة للمعاش طبقا حلكم املــادة رقم 
 79 رقــم  التأمن االجتماعي  قــانــون  مــن   163
ــع املــشــرع  ــد وضــ لــســنــة 1975 وتــعــديــاتــه وقــ
قاعدة مهمة مبوجب نص املادة رقم 125 من 
قانون العمل مؤداها أنه ال يجوز حتديد سن 
، وإذا كــان عقد  للتقاعد تقل عن ستن سنة 
وكانت  الستن  ســن  وبلغ  املــدة  محدد  العمل 
السن  الــى بعد بلوغه هــذه  العقد متتد  مــدة 

فا ينتهي العقد إال بانقضاء مدته.
العمل  قــانــون  يف  املــشــرع  استحدث   : ثالثا 
اجلـــديـــد نــصــا يف غــايــة األهــمــيــة، وهـــو يــلــزم 
ــازات أو  ــ صــاحــب الــعــمــل بتسوية رصــيــد األجـ

األجر املقابل له للعامل كل ثاث سنوات على 
انتهت عاقة عمله قبل استنفاذ  األكثر فإذا 
العامل رصيد إجازته السنوية استحق األجر 

املقابل لهذا الرصيد مهما بلغ .
ــتــــزام عــلــى صـــاحـــب الــعــمــل  واإلجـــــــــازات الــ
رقــم 12 لسنة 2003 -  العمل  قــانــون  مــصــدره 
من خــال أحكام املــواد من 47 حتى 55 وألن 
املــشــرع - لذلك ال يجوز  اإلجـــازة عزمية مــن 
للعامل النزول عن إجازته، ألن مصدر التزام 
القانون  الــعــامــل هــو  ــازات  إجــ العمل  صــاحــب 
مــبــاشــرة، ومـــن ثــم تــســرى عــلــى هـــذا االلــتــزام 
املــواد  املــشــرع مبوجب  قــررهــا  التي  النصوص 
االلتزام   هــذا  أن  مراعاة  مع  الذكر.  السالفة 

ينقضي:
1- بــالــوفــاء: واألصــــل أنـــه ال يــجــوز إجــبــار 
العامل على قبول مقابل نقدي لإلجازة ولو 
القيمة  لــإلجــازة يف  املقابل مساويًا  هــذا  كــان 
أو كان يزيد عنها . وذلك ألن املستحق أصا 
هو األجــازة ) عينا ( وبه يكون الوفاء . ولكن 
العمل  مصلحة  تقتضيها  معينة  العتبارات 
وتتفق مع طبيعة عاقة العمل التابع . فقد 
خرج املشرع يف قانون العمل عن هذه القاعدة 

بضوابط معينة .
الــعــامــل يف  : إذا قــبــل  ــاء مبــقــابــل  ــوفـ الـ  -2
ــه عــن  ــعـــاض بــ ــتـ ــابـــاً اسـ ــقـ اســـتـــيـــفـــاء حـــقـــه مـ
اإلجــازة السنوية املستحقة له قام هذا مقام 
الوفاء ، ولكن بضوابط وصفها املشرع حماية 
للعامل من نفسه ورد قصده عليه إذا ما جلأ 

إلى اتخاذ األجازات كوعاء ادخاري .
 : املــســقــط  بــالــتــقــادم  3- ينقضي االلـــتـــزام 
فتسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد 
العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد .

* أعمل يف منشأة طبية مبوجب 
عقد عمل محدد املدة بأربعة سنوات 
التأمينات  هيئة  لــدى  علي  ومــؤمــن 
قــامــت جــهــة عملها   ، االجــتــمــاعــيــة 
مدة  انتهاء  قبل  العمل  من  بفصلى 
الـــعـــقـــد عـــامـــن وتـــقـــدمـــت بــشــكــوى 
ــا  ــتـــص وملـ ــعـــمـــل املـــخـ ــي مـــكـــتـــب الـ ــ إلــ
أحالها  وديـــا  تسويتها  يف  يــوفــق  لــم 
إلــــي املــحــكــمــة الــعــمــالــيــة املــخــتــصــة 
ــاذا عـــن حــقــى يف صــــرف تــعــويــض  ــ مـ
الــبــطــالــة نـــظـــرا النـــقـــطـــاع األجـــــر ؟

** نـــعـــم تــســتــحــق الـــعـــامـــلـــة املــســتــفــســرة 
تــعــويــض الــبــطــالــة فــصــاحــب الــعــمــل يــلــتــزم 
ــر الــعــامــل لــتــمــويــل تأمن  بــســداد 2% مــن أجـ
بأن  ويشترط  احلــالــة،  هــذه  ليغطي  البطالة 
تقوم العاملة بقيد اسمها يف سجل املتعطلن 

مبكتب القوي العاملة املختص .
وتــنــص املــــادة رقـــم 98 مــن قــانــون الــتــأمــن 
وتعدياته   1975 لسنة   95 رقــم  االجــتــمــاعــي 
علي أنه إذا قام نزاع علي سبب انتهاء اخلدمة 
يــصــرف تــعــويــض الــبــطــالــة بــنــســبــة 30% من 
األجــــر األخـــيـــر ملـــدة أســبــوعــن يــبــدأ خالها 

مكتب عاقات العمل املختص رأيه يف النزاع 
قــرار مــن وزيــر  التي يبينها  وفقا لــإلجــراءات 
التأمينات باالتفاق مع وزير القوي العاملة .

ويصرف التعويض يف ضوء النتيجة التي 
ينتهي إليها املكتب املذكور من ظهر األوراق، 
متى توافرت باقي الشروط املنصوص عليها 
يف هــذا الــبــاب وبــالــرجــوع إلــي الــقــرار الـــوزاري 
رقم 554 لسنة 2007 بشأن قواعد وإجــراءات 
صرف تعويض البطالة والذي يبن إجراءات 
اإلخـــطـــار عــن انــتــهــاء اخلــدمــة وبــحــث سبب 
إنــهــاء اخلــدمــة حيث تقرر  الــنــزاع علي سبب 
إنــــه إذا امــتــنــع صـــاحـــب الــعــمــل عـــن تــقــدمي 
اســـتـــمـــارة نــهــايــة اخلـــدمـــة فـــإنـــه يــتــعــن علي 
الــصــنــدوق املــخــتــص حتــريــر هـــذه االســتــمــارة 
يبديه  الـــذي  الــســبــب  بــهــا  مبعرفته مــوضــحــا 
العامل النتهاء اخلدمة وإحالتها إلي مكتب 
العمل، وعلى املكتب الرد خال شهر وإال كان 
لــلــصــنــدوق مــتــى تــثــبــت مـــن انــتــهــاء اخلــدمــة 
مبعرفة إدارة التفتيش حترير هذه االستمارة  
مبعرفة املفتش املسئول ويعتبر توقيع املفتش 
علي االستمارة مبثابة توقيع صاحب العمل.

وبناء علي املعلومات املقدمة يف االستفسار 
الــوزاري  القرار  املــادة 133 من  وإعماال حلكم 
ــر وحـــيـــث إن الـــعـــامـــلـــة املـــؤمـــن  ــذكــ ســـالـــف الــ
ترد  ولــم   6 رقــم  لــم تتسلم االســتــمــارة  عليها 
إلــيــهــا بــالــبــريــد املــوصــى عــلــيــه فــيــجــب عليها 
املوعد  يف  املختص  الــصــنــدوق  إلــي  تتقدم  أن 
املحدد لتقدمي شكواها وطلب صرف تعويض 
الــبــطــالــة عــلــي االســـتـــمـــارة رقــــم 133 وســـوف 
اإلجـــراءات  باتخاذ  املختص  الصندوق  يقوم 
املنصوص عليها يف القرار الوزاري املشار إليه.
أيــــــام  يـــــجـــــوز احـــــتـــــســـــاب  * هــــــل 
عنها  وقعت  وأن  سبق  والتي  الغياب 
جــــــــزاءات تـــأديـــبـــيـــة ضـــمـــن الــعــشــرة 
تبرر  الــتــي  يــومــا  العشرين  أو  األيـــام 
ــتـــابـــي ؟ الـــفـــصـــل بـــعـــد اإلنـــــــــذار الـــكـ
** يجوز احتساب هذه األيام التي وقعت 
عنها جزاءات ضمن العشرين يوما املتقطعة 
أو الــعــشــرة أيــــام املــتــصــلــة الــتــي تــبــرر الفصل 
، وأنــــه ال ميــنــع مــن ذلـــك ســبــق تــوقــيــع جــزاء 
تــأديــبــي آخـــر عــلــي بــعــض أيـــام الــغــيــاب. إذ أن 
الفصل كعقوبة تأديبية ال يوقع علي الغياب 
يف األيــام التي سبق توقيع جزاء تأديبي آخر 
عنها وإمنـــا هــو عــقــوبــة تــأديــبــيــة تــوقــع جــزاء 
علي الغياب بعد هذه األيــام ملدة أخــري زادت 
بها مدة الغياب علي العشرة أيام أو العشرين 
يوما بحسب األحوال . أي أن الغياب األخير 
يعتبر مــخــالــفــة جــديــدة تــســتــأهــل عــقــوبــة أو 
السابق  الــعــقــوبــة  ــزاء خــاصــا مستقا عــن  جـ

توقيعها عن الغياب األول.
ــازاة الــعــامــل  ــجـ ويــجــمــع الــفــقــه عــلــي أن مـ
ــام الغياب  بــاخلــصــم مــن مــرتــبــه عــن بــعــض أيـ
غير مانعة مــن حــســاب أيـــام الــغــيــاب يف املــدة 

املشترطة إلنهاء اخلدمة.
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العمل

مستشارك
التأمينى

نوفمبر 2021

إعداد : عيد سيد عبدالواحد
مدير عام التأمينات باملركز الرئيسى

احلاالت  ماهي   : السيد  الرحيم  عبد  يسأل   *
التى يوقف فيها  صرف تعويض البطالة  ؟

** يوقف صرف تعويض البطالة فى احلاالت اآلتية :
1- إذا لم يتردد املؤمن عليه على مكتب القوى العاملة 
لم  املحددة ما  املواعيد  الــذى قيد اسمه فيه معطا فى 

يكن ذلك ألسباب مقبولة .
يـــقـــرره  ــذى  ــ الــ ــب  ــدريـ ــتـ الـ املــــؤمــــن عــلــيــه  إذا رفـــــض   -2
. ويعود احلق فى صرف  املختص  العاملة  القوى  مكتب 
التعويض فى احلالتن السابقتن بزوال سبب اإليقاف 

وذلك للمدة الباقية من مدة االستحقاق .
3- إذا جــنــد املـــؤمـــن عــلــيــه ويـــعـــود احلــــق فـــى صــرف 
املــدة  هــذه  والحتــســب  التجنيد  مــدة  بانتهاء  التعويض 

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

قيمة تعويض البطالة .
5- إذا اســتــحــق املـــؤمـــن عــلــيــه مــعــاشــا يــقــل عـــن قيمة 

تعويض البطالة 
ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــمـــا فــى  ــتــــن املــ ــالــ ــى احلــ ــ ــرف فـ ــ ــصـ ــ ويـ
البطالة  تعويض  الفرق بن  يعادل  ما   )  5  ,  4( البندين 
املستحق واألجر أو املعاش وذلك للمدة الباقية من مدة 

االستحقاق .
صاحب  التزامات  ماهي   : املصرى  على  يسأل   *
فى  إليهم  املشار  عليهم  للمؤمن  بالنسبة  العمل 
البند أوال من املادة )2( من القانون رقم 148 لسنة 

2019 ؟
عليهم  للمؤمن  بالنسبة  الــعــمــل  صــاحــب  يــلــتــزم   **
املشار إليهم فى البند أوال من املادة )2( من هذا القانون 
وثالثا  ثانيا  البنود  ألحكام  وفقا  عليه  املؤمن  يلتزم  كما 
ورابعا من ذات املادة بحسب األحوال بأداء املبالغ التالى 

بيانها فى املواعيد املحددة قرين كل منها :
، وذلــك فى أول  1- االشــتــراكــات املستحقة عن الشهر 

الشهر التالى لشهر االستحقاق .
، وذلــك فى  2- األقــســاط املستحقة على املؤمن عليه 

أول الشهر التالى لشهر االستحقاق .
3- األقساط املستحقة عن املبالغ املتأخرة، وذلك فى 

أول الشهر املستحق عنه القسط .
4- املبالغ التى يقوم بخصمها شهريا من أجر املؤمن 
الــنــزول عنها  عليه فــى احلـــدود اجلــائــز احلجز عليها أو 
الهيئة  وجــه حق من  بــدون  عليه  للمؤمن  والتى تصرف 
اعــتــبــارا مــن أول الــشــهــر الــتــالــى لــتــاريــخ إخــطــار صاحب 

العمل .
وفى حالة التأخير فى أداء أى من املبالغ املشار إليها 
يستحق على امللتزم بأدائها مبا فى ذلك اجلهاز اإلدارى 
مدة  عــن  شهرى  إضــافــى  مبلغ  العامة  والهيئات  للدولة 
التأخير من تاريخ وجوب األداء حتى نهاية شهر السداد ، 
ويحسب املبلغ اإلضايف بنسبة تساوي متوسط إصدارات 

السابق للشهر  الشهر  اخلزانة من األذون والسندات فى 
ويتم   )%2( إلــيــه  مضافا  املــبــالــغ  ســـداد  فيه  يتعن  الـــذى 
اإلعفاء من املبلغ اإلضافى إذا مت السداد خال خمسة 

عشر يوما من تاريخ وجوب األداء .
التى يقطع  * تسأل سحر على: ماهى احلاالت 

فيها معاش املستحق ؟
** يقطع معاش املستحق من أول الشهر التالى الذى 

تتحقق فيه إحدى احلاالت اآلتية ؟
1- وفاة املستحق .

2- زواج األرملة أو األرمل أو البنت أو األخت .
3- بلوغ االبن أو األخ سن احلادية والعشرين ويستثنى 

من ذلك احلاالت اآلتية:
أ - العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .

مزاولته  أو  بعمل  التحاقه  تــاريــخ  حتى  الطالب   - ب 
مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب 
، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة 
والعشرين خال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة 

.
التحاقه  تــاريــخ  حتى  نهائى  مؤهل  على  احلــاصــل  ج- 
الــســادســة  بــلــوغــه ســن  تــاريــخ  أو  أو مــزاولــتــه مهنة  بعمل 
والعشرين بالنسبة للحاصلن على املؤهات األقل ، أى 

التاريخن أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مبراعاة أحكام 

املادتن )102 , 104 ( من هذا القانون
ويــصــرف لــابــن أو األخ فــى حــالــة قــطــع املــعــاش لغير 
الوفاة أو معاش ذو أولوية أعلى واالبنة واألخت فى حالة 
قطع املعاش للزواج منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى 
مقداره خمسمائة جنيه ، وال تصرف هذه املنحة إال مرة 

واحدة .
ال  التي  احلاالت  ماهي  أحمد:  حسنى  يسأل   *
يستحق فيها املؤمن عليه تعويض األجر وتعويض 

اإلصابة ؟
وتعويض  األجــر  تعويض  استحقاق  عــدم  ** حــاالت 

اإلصابة فى احلاالت التالية :
1-إذا تعمد املؤمن عليه إصابة نفسه .

فاحش ومقصود  بسبب سلوك  اإلصابة  2-إذا حدثت 
من جانب املصاب ويعتبر فى حكم ذلك :

-  كل فعل يأتيه املصاب حتت تأثير اخلمر أو املخدرات 
.

فى  املعلقة  الوقاية  لتعليمات  صريحة  مخالفة  - كل 
أمكنة ظاهرة فى محل العمل .

أكان  - ويثبت ذلــك مبوجب حتقيق يثبت ذلــك ســواء 
محضر شرطة أو حتقيق إدارى.

وذلــك كله ما لم ينشأ عن اإلصــابــة وفــاة املؤمن عليه 
أو تخلف عنها عجز مستدمي تزيد نسبته على 25%  من 

العجز الكامل .
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سبع وستون : التأمينات اإلجتماعية سؤال وجواب 
– اجلزء السابع

نستكمل فى هذا العدد مبشيئة اهلل تعالى تناول 
مجموعة من األسئلة واألجوبة فى مجال التأمينات 
االستفسارات  كافة  تغطى  واملعاشات  االجتماعية 
األعداد  فى  تناولنا  وقد   ، املجال  هذا  فى  املحتملة 

الستة السابقة من املجلة : 
الفصل األول   : معلومات عامة   

والنماذج  االشــتــراك  إجـــراءات   : الثانى   الفصل 
املطلوبة    

الفصل الثالث : مدد االشتراك والتمويل  
الفصل الرابع : احلقوق التأمينية

ونتناول فى هذا العدد مبشيئة اهلل تعالى :
الفصل اخلامس : املستحقون فى املعاش 

الفصل اخلامس
املستحقون فى املعاش

فى قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات 
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

لكل من الفئات األربع اخلاضعة للقانون
)العاملني حلساب الغير – العاملني حلساب 

أنفسهم – العاملني املصريني باخلارج – العمالة غير 
املنتظمة(

 ماهى الشروط العامة لالستحقاق فى املعاش ؟
من املهم فى البداية وقبل التعرض لشروط االستحقاق 
تــتــم مراجعتها  ، والــتــى  بــكــل مستفيد عــلــى حـــدة  اخلــاصــة 
ـ أن نوضح  بالنسبة لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف 

احلقائق اآلتية: 
1 ـ حدد القانون املستحقني فى املعاش بأفراد أسرة املؤمن 

عليه أو صاحب املعاش وذلك على سبيل احلصر - وهم : 
 أ  -  فئة األزواج - وتشمل األرملة ، األرمل . 
 ب -  فئة األوالد - وتشمل األبناء ، البنات .

 جـ-  فئة الوالدين - وتشمل الوالد ، الوالدة .
د-  فئة األخوة واألخوات - وتشمل األخوة ، األخوات .

وعلى ذلك فإنه ميكن القول إن : 
 - األوالد   - األزواج    : وهـــى  أربــــع  املــســتــحــقــني  فــئــات    - أ  

الوالدين - األخوة واألخوات .

ب - أنواع املستحقني ثمانية : األرملة - األرمل - االبن - 
البنت - الوالد - الوالدة - األخ - األخت .

يشترط لتوزيع املعاش بني املستحقني وفاة املؤمن عليه أو 
صاحب املعاش - وقد تكون الوفاة : 

أو  الــوفــاة  تثبت مبوجب شهـــادة  التى  وهــى   : أ - حقيقية 
الــذى يحل محلها ) مستخرج رسمى من  املستند الرسمى 

شهادة الوفاة (.
 ب - حكمية : وهى التى تثبت بحكم من املحكمة ، أو بقرار 

من السلطة  املختصة بإثبات ذلك قانونا. 
 ونشير فى هذا الصدد إلى أنه : 

)1( يحكم مبوت املفقود الذى يغلب عليه الهالك بعد أربع 
سنوات من تاريخ فقده .

)2(  يعتبر املفقود ميتا بعد مضى خمسة عشر يوما على 
األقــل مــن تــاريــخ الفقد فــى حالة مــا إذا ثبت بشأنه إحــدى 

احلاالت اآلتية: 
) أ ( كان على ظهر سفينة غرقت .

)ب( كان فى طائرة سقطت .
 )ج( كان من أفراد القوات املسلحة وفقد أثناء العمليات 

احلربية . 
ويصدر رئيس الوزراء ) فى احلالتني أ ، ب ( ، أو وزيــر الدفاع 
التى  القرائن  واستظهار  التحرى  وبعد   ،  ) جـ  احلالة  فى   (
يغلب معها الهالك ، قرارا بأسماء املفقودين الذين اعتبروا 

أمواتا ، ويقوم هذا القرار مقام احلكم مبوت املفقود .
وفى األحوال األخرى يفوض فى حتديد املدة  التى يحكم 
أربع  إلــى القاضى - على أال تقل عن  مبــوت  املفقود بعدها 
املمكنة  الــطــرق  الــتــحــرى عنه بجميع  بعد  وذلـــك   ، ســنــوات 

املوصلة إلى معرفة إن كان املفقود حيا أو ميتا .
ــرار رئــيــس مجلس  وعــنــد احلــكــم مبـــوت املــفــقــود أو نــشــر قـ
الــــوزراء أو وزيـــر الــدفــاع بــاعــتــبــاره ميتا وفــقــا ملــا تــقــدم تعتد 
زوجته عدة الوفاة ، وتقسم تركته بني ورثته املوجودين وقت 
صـــدور احلــكــم أو نــشــر الــقــرار فــى اجلــريــدة الــرســمــيــة ، كما 

تترتب كافة اآلثار األخرى .
جـــ - افــتــراضــيــة : وهـــى الــتــى تــفــتــرض فيها وفـــاة املــؤمــن 
عــلــيــه أو صــاحــب املــعــاش فــى حــالــة الــفــقــد - حــيــث يصرف 
املعاش  بديال عن  فقد  إعانة  احلــالة  هــذه  فى  للمستحقني 
بذات شروطه  إلى أن تثبت الوفاة   احلقيقية أو    احلكمية 
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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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أو أن متضى 15 يوما أو أربع سنوات من تاريخ الفقد بحسب 
األحوال . 

يشترط فى املستحق أن يكون حيا فى تاريخ وفاة املؤمن 
عــلــيــه أو صــاحــب املـــعـــاش ـ ويــعــتــبــر فـــى حــكــم ذلــــك احلــمــل 

املستكن إذا انفصل حيا .
املؤمن عليه  يشترط فى املستحق أال يكون قد قام بقتل 
أو صــاحــب املــعــاش عــمــدًا ،  أو تسبب فــى قتله عــمــدا وذلــك 

باستثناء حاالت الدفاع الشرعى عن النفس .
ال يشترط اتفاق الديانة بني كل من املؤمن عليه أو صاحب 
 - 1 البند  إليهم فى  املشار   املستحقني  أى من  وبــني  املعاش 
قد  أو    ، وزوجته  مسيحية   عليه مسلما   املؤمن  يكون  فقد 

يكون مسيحيا وزوجته يهودية … الخ .
وذلك ألن األصل فى توزيع املعاش أنه يتم  ليس باعتباره 
تركة ، إمنا يتم بني من كان املؤمن  عليه أو صاحب املعاش 
املعاش ال  فإن  آخر  ، ومبعنى  بإعالتهم حال حياته  ملتزما 
يوزع باعتباره ميراثا ولكن باعتباره بديل النفقة التى كان 
يلتزم بها املؤمن عليه أو صاحب املعاش جتاه من كان يعولهم 
بالفعل أثناء حياته ، وذلك فى احلدود املبينة بالبند رقم 1 

السابق . 
واألساس فى ذلك هو أن الهدف من التأمينات االجتماعية 
هو تعويض املؤمن عليه أو أسرته بحسب األحوال عن الدخل 
 ( ضدها  املؤمن  املخــاطر  احــد  حتقق  نتيجة  ينقطع  الــذى 
الشيخوخة – العجز- الوفاة - اإلصابة - املرض - البطالة 

. )
املعاش  يــكــون صــاحــب  فقد   ، اتــفــاق اجلنسية  ال يشترط 

مصريا واألرملة أجنبية والعكس صحيح.
االستحقاق  شــروط  توافر  املستحقني  حتديد  فى  يراعى 
اخلــاصــة بكل منهم فــى تــاريــخ وفـــاة أو فقد املــؤمــن عليه أو 
تــاريــخ تقدمي  ، وليس فــى  ــوال  املــعــاش بحسب األحـ صاحب 
طلب الصرف ، أو فى تاريخ توزيع املعاش عليهم ، أو فى أى 

تاريخ آخر.  
ماهى مستندات الصرف فى حالة وفاة املؤمن عليه 

أو صاحب املعاش ؟
يقدم طلب الصرف على النموذج رقم 28 املتوفر » مجانا 
التنفيذية( بعد  )املرافق لالئحة  الهيئة  » مبكاتب ومناطق 

استيفاء جميع بياناته واعتماده إداريا .
بشرط  النموذج  هــذا  على  اإلدارى  التصديق  عــدم  يجوز 
ــرة املــؤمــن عليه أو صــاحــب املــعــاش إلـــى املنطقة  حــضــور أسـ
أمــام  الــنــمــوذج  على  للتوقيع  املختص  التأمينى  املكتب  أو 
املوظف  توقيع  احلــالــة يجب  هــذه  وفــى   ، املختص  املــوظــف 
ويعتمد   ، أمــامــه  التوقيع مت  أن  يفيد  املــبــاشــر مبــا  ومــديــره 
شعار  بخامت  ويختم  املكتب  أو  املنطقة  مدير  مــن  النموذج 

اجلمهورية اخلاص باملنطقة أو املكتب التأمينى .
يرفق بطلب الصرف املستندات اآلتية : 

أ  ـ شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص شهادة 
الوفاة املختوم بخامت شعار اجلمهورية .

ب - شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التى ال جتاوز 
تثبت  الليسانس  أو  الــبــكــالــوريــوس  عــلــى  احلــصــول  مــرحــلــة 
التحاق مستحق املعاش من األوالد أو األخوة الذكور الذين 
جتاوزوا سن احلادية والعشرين ولم يتجاوزوا سن السادسة 

والعشرين  فى تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب  املعاش .
وذلــك باإلضافة إلــى إقــرار معتمد إداريــا بعدم اإللتحاق 

بعمل أو مزاولة مهنة . 
جـــ - الــشــهــادة الــدالــة عــلــى احلــصــول عــلــى مــؤهــل نهائى 
وذلــك بالنسبة لــأوالد واألخــوة الذكور الذين تتوافر فيهم 

الشروط اآلتية : 
املؤمن  وفــاة  تاريخ  )1( جتــاوز سن احلادية والعشرين فى 

عليه أو صاحب املعاش .
)2(  لم يلتحق بعمل أو لم يــزاول مهنة ـ مع تقدمي إقرار 

بذلك معتمدا إداريا  .
)3(  لم يبلغوا سن :

لــلــحــاصــلــني على  بــالــنــســبــة    الـــســـادســـة والــعــشــريــن  )ا ( 
الليسانس أو البكالوريوس .

)ب( الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلني على املؤهالت 
األقل .

الهيئة  ومناطق  مبكاتب  املتوافرة   29 رقــم  االستمارة   - د 
ومعتمدة  مستوفاة  التنفيذية(  لالئحة  )املــرافــقــة  مجانا 
إداريـــــــا عـــن كـــل مـــن األخــــــوة واألخــــــــوات عــلــى حــــدة الــذيــن 
املستندات  أن يرفق بها  يتضمنهم طلب الصرف - مبراعاة 
املؤيدة للدخل فى احلاالت التى ال تتوافر فيها بيانات هذا 
الدخل بنظام املعلومات والــذى ميكن االستعالم عن الرقم 

التأمينى لصاحب هذا الدخل .
هـ - قرار وصاية فى حالة عدم وجود الولى الطبيعى وهو 
األب أو  األم فــى حالة وفــاة األب أو    الــولــى الــشــرعــى  وهو 

اجلد الصحيح أى والد األب.  
اآلخر  املعاش  منها  املستحق  اجلهة  من  معتمد  بيان   - ز 
للمستحق يتضمن قيمة هذا املعاش وصلة قرابته باملستحق 

عنه وتاريخ االستحقاق .
ح - بيان معتمد بالدخل من عمل إن وجد » كامل األجر 
ــا يــخــصــم مــنــه مـــن ضـــرائـــب وحــصــة املـــؤمـــن عــلــيــه فى  » ومــ

اشتراكات التأمني االجتماعى.
ط - بيان معتمد بالدخل من مهنة وتاريخ ممارستها .

الصرف  بيانات منوذج طلب  باستيفاء  املستحقون  يلتزم 
يتم  بعضهم  بيانات  استيفاء  تعذر  فــإذا  الغرض  لهذا  املعد 
بافتراض  بياناته  استوفيت  ملــن  املستحق  النصيب  صــرف 

استحقاق املستحقني الذين لم يوقعوا على النموذج .
من  أى  على  املستحقات  صــرف  تعليق  األمـــر  يتطلب  ال   

املستندات اآلتية : 
أ  - قرار الوصاية » غير مطلوب »

حيث تصرف مستحقات القصر إلى الولى الطبيعى وهو 
األب ، وفى حالة عدم وجوده تصرف إلى والدتهم ، وفى حالة 
عدم وجودها إلى الولى الشرعى » والد األب » وفى حالة عدم 

وجوده تصرف إلى الوصى . 
ب - اإلعالم الشرعى » غير مطلوب »

حــيــث تــصــرف املــبــالــغ املستحقة لــلــورثــة الــشــرعــيــني على 
أســـاس الــبــيــانــات الــــواردة بطلب الــصــرف - وذلـــك لتضمنه 
طلب الصرف للوفاة جزءا خاصا ببيانات الورثة الشرعيني .

جـ - وثيقة زواج األرملة » غير مطلوبة » .
حيث يكتفى ببيان أن الزواج موثق فى احلقل املخصص 

لهذا البيان باجلزء املخصص لذلك بطلب الصرف
عن  للمستحقني  املعاش  صــرف  ــراءات  إجـ ماهى 

املؤمن عليه أو صاحب املعاش ؟
وفقا  وذلــك   ، للقصر  املستحقة  واملبالغ  املعاشات  تصرف 
للترتيب اآلتى : الولى الطبيعى وهو األب - وتعتبر األم فى 
حكم األب فى حالة عدم وجوده وتصرف لها معاشات القصر 
الــولــى الشرعى وهــو اجلــد الصحيح أى والــد  أبنائها -  مــن 

األب - الوصي.  
إذا زادت قيمة املبالغ املستحقة للقصر دون متجمد املعاش 
احلظر  فيتعني  الهيئة  رئــيــس  مــن  بــقــرار  يــحــدد  مبلغ  على 
على صرف هذه املبالغ إال بعد احلصول على إذن من نيابة 
املستحقة  تلك  املبالغ  بهذه  ويقصد  الشخصية،  ــوال  األحـ
دفعة واحدة كتعويض الدفعة الواحدة والتعويض اإلضافى 
واملكافأة، فإذا قررت املحكمة أن يصرف املعاش أو تلك املبالغ 
لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ اإلجراءات اخلاصة 
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لتنفيذ هذا القرار إعتبارًا من الشهر التالى إلخطار اجلهة 
بالقرار.

ــوال تــلــتــزم جــهــات الـــصـــرف بـــأن تخطر  ــ فـــى جــمــيــع األحــ
واملبالغ  املعاش  بقيمة  املختصة  الشخصية  األحــوال  نيابة 
قرابته  ودرجـــة  وعــنــوانــه  إليه  مــن تصرف  واســم   ، املستحقة 

للقصر .
الذى  قــرارا بتحديد الشخص  أن تصدر  يجوز للمحكمة 
باملخالفة  للقصر  املستحقة  واملبالغ  املعاشات  لــه   يصرف 

للترتيب السابق.
وفـــى هـــذه احلــالــة يــبــدأ صـــرف املــعــاشــات للشخص الــذى 
عينته املحكمة  اعتبارا من أول الشهر التالى إلخطار الهيئة 

املختصة بقرار املحكمة .
فــى حــالــة تعيني وصـــى غــيــر األرمــلــة عــلــى شــئــون القصر 
التالى  الشهر  أول  اعتبارا من  إليه  القصر  تصرف معاشات 
ــرار الــوصــايــة ، وكــذلــك املــعــاشــات الــتــى لم  لــتــاريــخ تــقــدمي قـ

تصرف حتى هذا التاريخ.
فــى حــالــة مــا إذا كــانــت األرمـــلـــة قــاصــر، فــإنــه يــتــم صــرف 
أو  الطبيعى  وليها  إلــى  ــا  أوالدهــ ومستحقات  مستحقاتها 
مبراعاة  وذلــك  عليها  الوصى  أو  الشرعى  الولى  أو  والدتها 

هذا الترتيب .
فــى حــالــة وجــــود حــمــل مستكن يــتــم تــوزيــع املــعــاش على 
املستحقني بافتراض عدم وجوده ، ويعاد توزيع املعاش على 
املستحقني مبا فيهم احلمل ، اعتبارا من أول الشهر التالى 

لتاريخ انفصاله حيًا.
يستمر صرف املعاشات للقصر بعد بلوغهم سن الرشد » 
21 سنة » إلى الولى أو الوصى ، ما لم يتقدم أحدهم لصرف 

املعاش باسمه .
إذا تزوجت األرملة بعد وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش، 
آخــر، فإنه يتم صرف  إذا كانت األم مطلقة وتزوجت من  أو 
مستحقات أوالدهــا إليها طاملا ظل األوالد فى رعايتها رغم 
زواجها من غير أبيهم. وتثبت األم » األرملة أو املطلقة » أن 

األوالد يقيمون معها بشهادة إدارية .
أما إذا انفصل األوالد القصر عن أمهم بعد زواجها ، فإن 
فيتم  يــوجــد  لــم  فـــإذا  الشرعى  للولى  تــصــرف  مستحقاتهم 

الصرف للوصى .
يجوز صرف املعاشات مبقتضى توكيل على النموذج رقم 
)370( املتوافر مبكاتب الهيئة )املرافق لالئحة التنفيذية(. 
وال يخل هذا التوكيل بصرف املعاش لصاحب الشأن بنفسه.
فى  للمستحقني  املعاش  صرف  بدء  تاريخ  هو  ما 

تاريخ الوفاة ؟
فــى شأنهم  تــتــوافــر  الــذيــن  املــعــاش للمستحقني  يــصــرف 
شروط استحقاق املعاش اعتبارا من أول الشهر الذى وقعت 
فيه وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش ، ولو كان تاريخ الوفاة 

أخر يوم فى الشهر .
الشهر  أول  من  املعاش  يصرف  املستكن  للحمل  بالنسبة 

التالى للشهر الذى ولد فيه حيًا.
ماهى قواعد اإلخطار عن حاالت القطع والوقف 

واستمرار االستحقاق للمعاش ؟
عــن غيره  نيابة  أو  باسمه  املــعــاش  يتولى صــرف  مــن  على 
أن  شأنه  من  ما  بكل  املعاش  بصرف  امللتزمة  اجلهة  إخطار 
يــؤدى إلــى وقــف صــرف املــعــاش كله أو بعضه أو قطعة وفقًا 
ألحكام القانون مبجرد حدوث سبب الوقف أو القطع وعلى 

األخص فى احلاالت اآلتية : 
املستحقات –  زواج   - أو مستحقة   املــعــاش  وفـــاة صــاحــب 
غير  أو  جتارية  مهنة  بــأى  االشتغال  أو  عمل  بــأى  االلتحاق 
، مع ذكر تاريخ اإللتحاق  أو لوائح  جتارية منظمة بقوانني 
أو مباشرة املهنة واجلهة التى يعمل بها ومقدار الدخل من 

ما  وقيمة  حالة  كــل  فــى  عليه  يطرأ  تعديل  وأى  العمل  هــذا 
التأمني االجتماعى –  يخصم منه من ضرائب واشتراكات 
يقدم بيان بالدخل املعدل فى يناير من كل سنة – استحقاق 
معاش آخر من اخلزانة العامة أو الصندوق امللتزم باملعاش 
أو الصندوق اآلخر مع بيان االستحقاق وقيمة املعاش وصلة 

القرابة باملستحق عنه.
فى جميع هــذه األحــوال يلزم تقدمي املستند الــدال على 

وجود سبب الوقف أو القطع . 
الشهر  أول  اعتبارا من  املعاش  االمتناع عن صرف  يتعني 
التالى لتاريخ حتقق سبب وقف أوقطع املعاش ، وذلك دون 

إخالل بحاالت اجلمع بني املعاش والدخل.
على من يتولى صرف املعاش مبوجب توكيل أن يقدم إلى 
اجلهة التأمينية املختصة كل سنتني تبدأ من تاريخ العمل 
به إقرارًا من املوكل على النموذج رقم ) 38 ( )املرافق لالئحة 
الصندوق  ويلتزم   . التوكيل  ســريــان  باستمرار  التنفيذية( 
بــإخــطــار صــاحــب الـــشـــأن بــنــمــوذج اإلقــــــرار املـــشـــار إلــيــه فى 

املواعيد املحددة . 
ويعتبر تقدمي اإلقرار املشار إليه فى امليعاد املحدد شرطًا 

الستمرار صرف املعاش مبوجب التوكيل.  
ــزى إلصـــــدار تعليماته  ــركـ ويــتــم الــتــنــســيــق مـــع الــبــنــك املـ
للبنوك اخلــاضــعــة إلشــرافــه بــعــدم صــرف أيــة مــعــاشــات من 
احلسابات اجلارية بناء على توكيل إال بعد استيفاء النموذج 

املشار إليه.
يتبع فــى صــرف املــعــاش أثــنــاء وجــود صاحبه فــى السجن 

أحد اإلجراءين التاليني : 
 أ - أن يــصــرف املــعــاش إلــى متولى شــئــون األســـرة أو إلى 
أحد أفرادها الذى يحدده صاحب املعاش ، وذلك بإقرار منه 

يعتمده مأمور السجن املوجود به .
 ب - أن يــودع باحلساب اجلــارى بإسم صاحب املعاش فى 
السجن  مأمور  يعتمده  منه  طلب  على  بناء   ، البنوك  أحــد 

وموافقة البنك .
وفى حالة تعيني قيم فتتخذ اإلجــراءات اخلاصة بصرف 
املعاش إليه اعتبارًا من معاش الشهر التالى لتاريخ تقدمي 

قرار القوامة .
على األبناء أو األخوة الذكور من الطلبة عند بلوغهم سن 
احلادية والعشرين أو متولى شئونهم ، أن يقدموا إلى اجلهة 
امللتزمة بصرف املعاش شهادة من إحدى جهات التعليم التى 

ال جتاوز التعليم اجلامعى أو العالى بقيدهم بها .
سن  بلوغهم  عند  الــذكــور  األخـــوة  أو  األبــنــاء  على  يتعني 
إلى  أن يقدموا طلبًا  أو متولى شئونهم  احلادية والعشرين 
الهيئة املختصة الستمرار صرف املعاش إذا كان اإلبن أو األخ 
من  بشهادة  العجز  حالة  تثبت  أن  على  الكسب   عن  عاجزًا 

الهيئة العامة للتأمني الصحى .
على اإلبن أو األخ الذى جاوز سن احلادية والعشرين وكان 
حاصالً على مؤهل نهائى – أن  يقدم إلى الهيئة املختصة 
صــورة من هذا املؤهل ، مرفقًا به إقــرار معتمدًا إداريــًا بعدم 
التحاقه بالعمل – ويقدم هذا اإلقرار سنويًا حلني التحاقه 
حاصالً  كــان  إذا  والعشرين  السادسة  ســن  بلوغه  أو  بالعمل 
حاصالً  كــان  إذا  والعشرين  الرابعة  سن  أو  عــال  مؤهل  على 

على مؤهل متوسط بحسب األحوال .
فى حالة وجود حمل مستكن يعاد توزيع املعاش باعتباره 
انفصاله  لتاريخ  التالى  الشهر  أول  من  للمعاش  مستحقًا 
بــنــاًء على طلب مرفقًا بــه شــهــادة ميالد  ، ويــكــون ذلــك  حيًا 
الــطــفــل أو صــــورة فــوتــوغــرافــيــة مــنــهــا تــعــتــمــد مـــن املــوظــف 

املختص بالهيئة املختصة بعد اطالعه على األصل. 
شاء  إن  القادم  العدد  فى  املوضوع  هذا  نستكمل 

اهلل،،،
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 ، فى مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير 
فى  تتوانى  العاملة ال  القوى  وزارة  أن  مؤكدًا 
خدمة املصريني العاملني فى اخلارج ، ودائما 
تعمل  وكذلك   ، رعايتهم  سبل  عن  تبحث  ما 
السفارات  مع  بالتعاون  مشكالتهم  حل  على 
خالل  مــن  اخلـــارج  فــى  املصرية  والقنصليات 
تلك  فى  املــوجــودة  العمالي  مكاتب  التمثيل 

البلدان .
ــنــــاك فــى  ــر إلـــــى أنـــــه كـــــان هــ ــ ــوزيـ ــ وأشــــــــار الـ
املــــاضــــي الـــقـــريـــب طـــلـــب غـــيـــر مـــســـبـــوق عــلــى 
الــدول األجنبية ، طبقًا  العمالة املصرية فى 
 ، املــهــن  بعض  علي  ــدول  الـ تلك  الحتياجات  
األمر الذى كان يستوجب سرعة العمل على 
هذا املوضوع وتوفير تلك العمالة املدربة على 
اآلالت واملعدات فى تلك الدول، وكذلك توفير 
اللغة  مهارات  واصقال   ، دولية  تدريب  مراكز 
لــدى هــؤالء العمال قبل السفر ، مبا يساهم 
إلى هجرة  الشرعية  الهجرة غير  فى حتويل 

شرعية مقننة حتكمها االتفاقيات الدولية .
واســتــطــرد الــوزيــر قــائــال : إنــه بالنظر إلى 
أحــوال الــدول األوروبية فى الفترات القادمة 

جنـــد أن املــــــوارد الــبــشــريــة فــيــهــا مــتــنــاقــصــة ، 
ممــا يـــؤدي مستقبالً ملــزيــد مــن احلــاجــة إلــي 
الــذى  األمــر   ، اســتــقــدام عمالة بشكل شرعي 
يستدعي جتهيز العمالة املطلوبة يف العديد 
من املهن بعد دراسة متخصصة لسوق العمل 
فى البلدان املصدرة للعمالة واملستقبلة لها ، 

وذلك باالتفاق بني كل بلد.
وكشف الوزير عن جاهزية الوزارة ومكاتب 
فى  قنصليات  لها  التابعة  العمالي  التمثيل 
وســفــارات مصر بــاخلــارج ، على الــتــعــاون مع 
وزارة اخلارجية وسفارات وقنصليات فى دول 
والرعاية  الــالزمــة  احلماية  لتوفير   ، العالم 
 ، الـــدول  تلك  فــى  املصرية  للعمالة  املطلوبة 
مشيرًا إلى حرص الوزارة الدائم على عمليات 
الــتــدريــب املــهــنــي واصـــقـــال املـــهـــارات للعمالة 

الفنية فى مختلف القطاعات .
الوطنية  أن االستراتيجية  الوزير  وأوضــح 
ــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس  ــان، الـ ــ ــسـ ــ ــقـــوق اإلنـ حلـ
جديًدا  طريًقا  رسمت   ، السيسي  عبدالفتاح 
مصر  يف  النقابي  التنظيم  وقـــوة  دور  ــادة  إلعـ
للمفهوم  الــرئــيــســيــة  املـــحـــاور  تتضمن  كــمــا   ،

الــشــامــل حلــقــوق اإلنـــســـان يف الـــدولـــة وذلــك 
ملصر  القومي  التنموي  املــســار  مــع  بالتكامل 
الـــــذي يـــرســـخ مـــبـــادئ تــأســيــس اجلــمــهــوريــة 

اجلديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
مـــن جــانــبــه قــــدم الــســفــيــر عــــالء رشـــــدي ، 
وزارة  جــهــود  ، على  لــلــوزيــر  والــتــقــديــر  الشكر 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة حلـــمـــايـــة ورعــــايــــة الــعــمــال 
املصريني فى الداخل واخلارج ، مبديًا سعادته 
فــى مختلف  الـــوزارة  مــع  املثمر  التعاون  على 
مجتمع  ظــروف  لتحسني  العمالية  القضايا 

عمل املصريني فى اخلارج .
وأشــــــار الــســفــيــر  إلــــى أن االســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة حلـــقـــوق اإلنـــســـان ارتـــكـــزت عــلــى 4 
محاور مرتبطة باحتاد نقابات العمال ، منها 
االهــتــمــام بــالــتــثــقــيــف الــعــمــالــي وذلــــك حتى 
تستطيع النقابات القيام بدورها يف املفاوضة 
وكذلك دخول   ، النزاعات  وتسوية  اجلماعية 
إلى جانب   ، الرقمنة  عالم  النقابي  التنظيم 
الــدعــم املــالــي لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، وأخــرهــا 
السياسات  رســـم  الــنــقــابــي  التنظيم  مــشــاركــة 

واالجتماعية واالقتصادية السياسية .

سعفان يبحث توفير برامج تدريبية 
متقدمة لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج 

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان ، مبكتبه بديوان عام الوزارة، والسفير عالء رشدي 
مساعد وزير اخلارجية والقائم بأعمال رئيس األمانة الفنية للجنة العليا الدائمة حلقوق 

اإلنسان ، سبل التعاون املشترك فيما بني الوزارتني لتحسني أوضاع عمل املصريني فى دول 
أوروبا وكيفية حل املشكالت التي تواجههم ، وكذلك توفير برامج تدريبية متقدمة لهم فى 

املهن التي يعملون بها و إصقال مهاراتهم والتفوق فى ما يقومون به من أعمال .
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..و يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

الفريق  العاملة  القوى  وزير  سعفان  هنأ  محمد 
للقوات  الــعــام  الــقــائــد  ــي  زك أحــمــد  محمد  أول 
مبناسبة  احلربي  واإلنتاج  الدفاع  وزير  املسلحة، 
من  السادس  النتصار  واألربعون  الثامنة  الذكرى 
أبناء  فيه  حقق  ــذي  وال  ،  1973 املجيد  أكتوبر 
يف  ســطــرت  خــالــدة  بــطــوالت  املسلحة  ــوات  ــق ال
، وقدموا  الدولة املصرية بحروف من ذهب  تاريخ 
تضحيات جمة من أجل إعالء راية الوطن ، فكانوا 

خير قدوة للبسالة والنضال .
إن   «  : برقيته  خالل  العاملة  القوي  وزير  وقال 
اليوم  هذا  بذكرى  يفخر  بأكمله  املصري  الشعب 
تراب  واســتــرداد   ، والكرامة  العزة  يــوم   ، املجيد 

وطننا الغالي والنفيس.
بدور  واعتزازه  فخره  عميق  عن  الوزير  وأعرب 
تراب  على  احلفاظ  يف  الــرائــد  املسلحة  الــقــوات 
حماة  يدميهم  أن  وجــل  عــز  اهلل  داعــيــًا  وطننا، 
للشعب املصري، ودافعًا الستكمال مسيرة التنمية 

وبناء اجلمهورية اجلديدة » .
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ضرائب »اليوتيوبرز« خطوة تنقية المحتوى

84
تحقيق : انتصار سليمان 

»يا جدعان اقطعوا النت عن مصر ، حرام 
اللى بيحصل ده« استغاثة -بخفة دم 

املصريني - رفعها الكثري من رواد مواقع 
التواصل االجتماعى فى السنوات األخرية 

اعرتاضا عن سوء املحتوى املقدم من 
»اليوتيوبرز«، بعد أن تحول »اليوتيوب  

والتوك توك« إىل سوق كبري، يُعرض 
فيه كل ما تتخيله، طاملا يجد متابعة 

ومشاهدين ،  وتحولت هذه املتابعة 
واملشاهدات إىل دوالرات تقدم من إدارة 

موقع اليوتيوب.
مما شجع الكثري على اقتحام هذا املجال، 

وتحول األمر إىل مهنة من ال مهنة له، 
وتنافس الكثريون فى تقديم أى محتوى - 
عارضا بيته وحياته وأبنائه - للمشاهدة 

والتعليق، طاملا ترتجم هذه املتابعة ألموال ال 
عدد لها.

منذ   ، اليوتيوب  على  »الفيديو«  املصور  املحتوى  صناعة  مصر  عرفت 
سنوات، وأصبح »اليوتيوبرز« أو صناع هذا املحتوى من مشاهير املجتمع 
الكثير مــنــهــم  آالف  أن جــنــى  بــعــد  ــال، خــاصــة  ــفـ ــاذج للشباب واألطـ ومنــ
اجلنيهات ورمبا املاليني، مما جعل الكثيرون منهم  يغير سكنه وسيارته، 
وقام البعض منهم باستثمار اسمه فى عالمة جتارية كـ »مطعم، أو مالبس 
عليها اللوجو اخلاص به، األمر الذى أغرى الكثير من الناس والشباب 
بالتجربة - خاصة أنها ال حتتاج لرأسمال وال تعتمد على شهادة أو خبرة 

- ولكنها تتوقف على القبول واحلظ !.
فعلى  مرعبة  بــأرقــام  اليوتيوبرز  مشاهير  ــاح  أربـ عــن  مــصــادر  وكشفت 
الصغيرة  وطفلتهما  وزينب  حسن  أحمد  قناة  أربــاح  تعدت  املثال  سبيل 
، بينما حتقق قناة محمد عبد  ألــف دوالر سنويا  املليون و400  »إيــلــني«  
الناصر الشهير بـ»ناصر حكاية« أرباحا سنوية تصل إلى 4 ماليني و400 
ألف دوالر، أما محمود اجلمل فتصل أرباحه السنوية 9 ماليني و600 ألف 
دوالر، وأحمد وندى تصل أرباح قناتهم سنويا إلى 9 ماليني دوالر، وتصل 
قناة الطفلة كوكى ووالدها إلى أرباح تتعدى  الـ2 مليون ونصف املليون 
وشاكوش  بيكا  حمو  مثل  والتمثيل  الغناء  مشاهير  بخالف  هــذا  دوالر، 
ومحمد رمضان والذى تتعدى أرباحهم السنوية من اليوتيوب 3 ماليني 

دوالر.
ضريبة على »اليوتيوبرز«

دعـــت وزارة املــالــيــة األفـــــراد الـــذيـــن يــقــومــون بــنــشــاط صــنــع املــحــتــوى 
املقر  نطاقها  فــى  الــواقــع  للمأمورية  للتوجه  اليوتيوبرز(   - )البلوجرز 
الــرئــيــســى لــنــشــاط  عــمــلــه، وفــتــح مــلــف ضــريــبــى للتسجيل مبــأمــوريــة 
القيمة  مبــأمــوريــة  التسجيل  وكــذلــك  املختصة،  الــدخــل  على  الضريبة 
اثنى عشر  ألــف جنيه خــالل  إيــراداتــه 500  املضافة املختصة متى بلغت 



نوفمبر 2021العمل

بالتوجه  املحتوى  الــنــشــاط، مطالبة صناع  مــزاولــة  تــاريــخ  مــن  شــهــًرا 
إلـــى مــقــر وحـــدة الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة فــى املــصــلــحــة، إذا كـــان لديهم 
استفسارات باعتبارها اجلهة املعنية بوضعهم الضريبي، موضحا أن 
من بلغت أرباحه 500 ألف جنيه عليه التسجيل فى مأمورية القيمة 
املضافة، بينما من تعدت أرباحه 500 ألف جنيه عليه التوجه ملصلحة 

الضرائب..
وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب املصرية : إن مصلحة 
مــا لديها مــن جهد لتحقيق  كــل  وتــبــذل   ، تتابع عــن كثب  الــضــرائــب 
العدالة الضريبية من خالل حصر املجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة 
من  وحتديد  اإللكترونية،  املنصات  عبر  تتم  التى  التعامالت  خاصة 
يقوم بها لضم االقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وتسديد 
الضريبة  لقانون  وفًقا  إنــه  موضحا  للدولة..  العامة  اخلزانة  حقوق 
دفع  مــن  املتهربني  يعاقب   2016 لسنة   67 رقــم  املضافة  القيمة  على 
الضريبة بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تتجاوز  خمسة آالف جنيه، 
مع اإللــزام بدفع تعويض بنفس قيمة الضريبة التى لم يتم دفعها، 
لكل ممول خالف القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة املستحقة 
عليه، كما يعاقب املمول بغرامة ال تقل عن 200 جنيه وال تتجاوز 2000 
جنيه ملن تهرب من تقدمي اإلقرار الضريبى، أو تضمن اإلقرار بيانات 

غير صحيحة.
املعنيون بالقرار

بدوره قال الدكتور سيد صقر رئيس قطاع املناطق واملنافذ مبصلحة 
 ،  2012 ديسمبر   31 يناير حتى   1 مــن  الــقــرار  تنفيذ  يبدأ  الــضــرائــب: 
أنه ينطبق على كل من يعمل على أرض مصر، وبالتالى ال  موضحا 
ميكن تطبيقه على شركات جوجل واليوتيوب والفيس بوك، بينما يتم 
حساب ضريبة على املعامالت التجارية التى تنفذها بعض الشركات 
أرض  على  املــوجــودة  وجوميا  كــوم  دوت  وســـوق  أمـــازون  مثل  التجارية 

مصر« .
الضريبة  الــعــدالــة  إلــى حتقيق  الــضــرائــب  أضـــاف: تسعى مصلحة 
املوظفني  من  الضرائب  حتصيل  يتم  كيف  وبالتالى  املواطنني،   بني 

أو عدم محاسبة  بالدولة عن كامل دخلهم، ويتم استثناء  والعاملني 
قطاع كبير يتكسب من التكنولوجيا وأدوات العصر احلديث، وبالتالى 
- وهــو ليس بجديد –  بــأن هناك قانونا  انتباهه  كــان البــد مــن لفت 

يسرى عليهم ، ويحقق العدالة الضريبية.
لــديــهــا  اإللــكــتــرونــيــة  اإلدارة  ــدة  ــ وحـ أن  صــقــر  وأوضـــــح 
طــريــقــتــهــا حلـــســـاب كـــم األربـــــــاح الـــتـــى يــحــصــل عليها 
»اليوتيوبرز« سنويا من خالل برامج مخصصة لذلك 
بالتعاون مع وزارة االتصاالت ، كما تراجع اإلقــرارات 
تــداولــه  يتم  مــا  على  تعتمد  وال   ، تقدميها  مت  الــتــى 

بالصحف واملواقع.
عدالة ضريبية

أحدث هذا القرار جدال وتباينا فى اآلراء من جانب 
رواد السوشيال ميديا بني مندهش ومرحب ، حيث أكدت 
الــنــائــبــة مــرفــت إلــكــســان أن كــل مــن يعمل عــلــى أرض مصر، 
أسعار  وأن  خاصة  للضريبة،  يخضع  أن  لــه  البــد  إيـــرادات  ويحقق 
الضريبة بسيطة ، كما أن كل العاملني بالدولة يدفعون ضرائب ، وهذا 

يحقق العدالة..
 بينما اعترض البعض على الضريبة منوها أن شركة 
اليوتيوب أمريكية وبالتالى مصر ال تقدم أى خدمة 
»لليوتيوبرز« يستحق عليها دفع الضريبة، خاصة 
على  املصرى  املحتوى  لــزيــادة  حاجة  فى  ونحن 
شبكة االنترنت باعتباره نشرا للثقافة املصرية 

 ..
ــرائـــب من  وطـــالـــب الــبــعــض بــخــصــم الـــضـ
املنبع أى من شركة جوجل ويوتيوب وحتويلها 
ملــصــلــحــة الـــضـــرائـــب، مـــؤكـــدا أن الــكــثــيــر من 

»اليوتيوبرز« يتهرب من دفع الضرائب.
مــن جــانــبــه أعــــرب »الــيــوتــيــوبــرز« مــحــمــد عبد 
الناصر الشهير بـ»ناصر حكاية« عن القرار منتقدا 
ــام الــتــى نــشــرت بــالــصــحــف واملــواقــع  ــ املــبــالــغــة فــى األرقـ
النظر  دون  املشاهدات  كم  تعتمد على  والتى   ، اإلليكترونية 
إلى اإلعالنات فى الفيديوهات والتى حتقق األرباح املزعومة، الفتا أن 

هناك اختالفا تكنولوجيا فى طريقة احتساب األرباح.
للدولة  يحق  عاليا،  ماليا  مـــردودا  يحقق  اليوتيوب  بــأن  واعــتــرف 
حتــصــيــل ضــريــبــة عــلــيــه، ولــكــن املــشــكــلــة تــبــقــى فـــى طــريــقــة احــتــســاب 
األرباح، مطالبا بتطبيق الطريقة األمريكية فى احتساب الضرائب ، 
والتى تعتمد على مخاطبة إدارة اليوتيوب بخصم الضريبة من املنبع، 

أى خصم الضريبة من األرباح املتحصلة بالفعل.
عدالة اجتماعية واقتصادية

من جانبه أكد الدكتور أشرف عبد املقصود أستاذ املحاسبة بكلية 
الــتــجــارة جــامــعــة الــزقــازيــق، أن قـــرار فـــرض ضــريــبــة عــلــى »الــبــلــوجــرز 
اليوتيوبرز« له أبعاد كثيرة تقنية واجتماعية واقتصادية ، مشيرا إلى 
وأن   ، اإلنــتــرنــت  شبكة  على  املــقــدم  املحتوى  لتنقية  جيدة  فرصة  أنــه 
 ،  « » سبوبة  اليوتيوب  يعتبرون  الذين  األشــخــاص  الــقــرار سيحد من 
فلم يعد األمر مثل ذى قبل » مولد وصاحبه غايب« هذا بخالف البعد 
، فالكل أمام القانون سواء، وليس من املنطقى حتصيل  االجتماعى 
استفزت  الفلكية  ــاح  األربـ وأن  أخـــرى، خاصة  دون  فئة  مــن  الــضــرائــب 
بابه  هى  املوبايل  كاميرا  أن  منهم  الكثير  وظــن   ، الشباب  من  الكثير 
للثراء – بصرف النظر عن التعليم واألخالق – فكان رد البعض منهم 
النائب  لها  تصدى   ، الفتيات  جانب  مــن  للحياء  خــادشــة  فيديوهات 
العام ووزارة الداخلية فى الفترة األخيرة، بينما انغمس الشباب فى 
حتديات – معرضا حياته للخطر – أو فى فيديوهات مبتذلة كاشفا 

بيته وحياته للمشاهدة.
أمــا عــن البعد االقــتــصــادى فــأوضــح »عبد املــقــصــود« أن أى شخص 
إيــرادا داخــل أرض مصر يخضع لضريبة  لديه نشاط جتــارى يحقق 
العاملية ال ميكن  الــتــجــارة  مــن  االليكترونية جــزء  والــتــجــارة  الــدخــل، 
إهمالها أو عدم ضمها لالقتصاد الرسمى للبالد - خاصة وأنها متثل 
30 % من االقتصاد الرسمى - ووفقا للبيانات املعلنة لدينا 300 : 400 
قناة مصرية على اليوتيوب ، مؤكدا أن الواليات املتحدة طبقت قرار 
حتصيل ضرائب على صناع املحتوى داخل وخارج الواليات املتحدة، 
بالتعاون مع »يوتيوب« ، فلماذا ال يتم التعامل باملثل، واستفادة خزينة 
األمــر سيعود عليهم من  أن  إلــى  اليوتيوبرز، الفتا  أربـــاح  مــن  الــدولــة 

خالل حتسني خدمات االنترنت واملنصات الرقمية .
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العدالة 
االجتماعية تقتضى 
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املتهرب : غرامة ال 

تقل عن ألف جنيه وال تتجاوز  
خمسة آالف جنيه مع اإللزام 

بدفع تعويض بنفس قيمة 
الضريبة 
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مياهها النادرة تشفى مرضى الصدفية 
والعظام وكثيرا من األمراض

راء
حم

ع ال
ة نب

حير
ب

طبيعتها
البكر 

وجمال 
منظرها 
يشكالن 

لوحة 
فريدة

فيها شفاء للناس مقولة 
تنطبق بدرجة مئة باملئة على نبع 

الحمراء بوادى النطرون فهى مثال فريد 
لبحرية عاملية على أرض مصرية، وال تشبه غريها من 

البحريات فى العالم أجمع.   
تقع بحرية نبع الحمراء بقرية »الحمراء« وسط صحراء 

منخفض وادى النطرون التابع جغرافيًا ملحافظة البحرية، وتبلغ 
مساحته 699 فدانا وهى بحرية شديدة امللوحة ورغم ذلك تنبع 

من وسطها عني شديدة العذوبة لها قدرة على شفاء بعض األمراض 
الجلدية ألن طبيعة املياه تمكنها من عالج األمراض الجلدية شديدة 

الخطورة مثل األرتيكاريا، الطفح الجلدي، االلتهابات، الحبوب والبثور، 
كل أنواع الحساسية الجلدية، وعلى رأسها مرض »الصدفية« 

الذى يعد مرضا مزمنا ويحتاج لفرتات عالج طويلة، وأمراض 
الرمد والعيون، كالرمد الربيعى والحبيبي، وأمراض العظام مثل 
الروماتيزم والروماتويد عن طريق حمام املاء املالح وحمام الطني 

وحمام املاء العذب، مع التعرض للشمس فى فرتات محددة 
من اليوم تجنبًا ألشعة الشمس فى فرتات التوهج 

والظهرية، حتى ال يصاب الشخص بحروق. 

تحقيق : رابعة الختام 
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بأن  العمل«  لـــ«  الــقــدمي  املــصــرى  الــتــراث  فــى  الباحث  املهاجر  يؤكد محمود 
املــقــدســة، السيدة  املـــاء ببحيرة احلــمــراء مــن أهــم مــســارات رحــلــة العائلة  نبع 
مرمي البتول نزلت مبنطقة وادى النطرون مبصر فى رحلتها املقدسة للهروب 
املسيح، ولشدة  السيد  أن تسقى  تريد  وكانت عليها سالم اهلل  املسيح،  بالسيد 
ملوحة البحيرة تضرعت هلل الــرزاق ففجر لها نبع مياه شديد العذوبة وسط 

هذه امللوحة التى ال تطاق بحكمة اهلل وواسع فضله.  
 وملن ال يعلم أن بوادى النطرون ملحا قويا فهذا امللح هو املصدر األساسى 

وما كان يحنط به القدماء املصريون موتاهم.  
ــدًا مبنتج  ــ ــذه الــبــحــيــرة أيـــضـــا بــحــيــرة الـــســـمـــاء، وهــــى غــنــيــة جـ وســمــيــت هــ
طبيعى لالستشفاء من األمراض اجللدية وأمراض العظام فهى غنية مبادة 
»الكبريت«، كما تصل نسبة امللوحة بها ثمانية أضعاف امللوحة فى باقى البحار 
األخرى، وتأتى فى املرتبة الثانية فى درجة وشدة ملوحتها بعد البحر امليت.   

سبب تسميتها باحلمراء
بهذا  أو بحيرة احلمراء  نبع احلمراء  »العمل« سميت  لـ  املهاجر  ويستطرد 
االسم نظًرا لوجود كائن »االرتيميا« ذى اللون األحمر الذى يظهر على جانبى 
ــاء فــى الــصــيــف بصفة خاصة  مــيــاه الــبــحــيــرة فــى فــصــل الــصــيــف، واحـــمـــرار املـ
كونه »فصل التحريق«، وهى من أهم املالحات املوجودة بوادى النطرون حيث 
يستخرج منها أجود أنواع امللح وهناك العديد من الدراسات التاريخية التى 
أثبتت أنها موجودة منذ عهد املصريني القدماء، وكانوا يستخدمون هذا امللح 

فى أغراض التمليح للطعام والتخزين، وحتنيط املوتى. 
البيئة  وزارة  نبع احلمراء محمية طبيعية وفقا لتصنيفات  وتعتبر بحيرة 
وكانت تستقطب الزائرين من أجل السياحة العالجية يتميز مناخها بالنقاء 
الوحيد ألهالى مدينة  املتنفس  البكر وهى  النقى وطبيعتها  وهوائها اجلاف 
احلمراء  نبع  بحيرة  وتشهد  منها،  القريبة  الــســادات  ومدينة  النطرون،  وادى 
فى فصل الصيف زحاما كبيرا حيث تعتبر مياهها شفاء من أى مرض جلدى 
والبكتريا  للميكروبات  القاتلة  البيئة  لتوفر  الــبــحــيــرة،  إلــى  الــنــزول  مبــجــرد 

واجلراثيم. 
طبوغرافية املكان

وتذكر كتب التاريخ والبحوث الطبوغرافية للمكان بأن بحيرة نبع احلمراء 
املــيــاه شــديــدة امللوحة وفــى منتصفها تنفجر عني  هــى عــبــارة عــن بحيرة مــن 
يتدفق منها ينبوع يسمى »ينبوع مرمي« وهو النبع الذى يقال إنه تفجر أثناء 
عبور السيدة مرمي وابنها املسيح خالل رحلة العائلة املقدسة إلى مصر، ومن 
هنا اكتسبت املنطقة قيمتها التاريخية والدينية وزخمها احلضارى الضارب 

بقوة فى عمق الزمن. 
موضحا:  احلــديــث  أطـــراف  املنطقة  ســكــان  مــن  الفيشاوى  كــرمي  ويلتقط 
باخلبرة والزمن هذه املنطقة فريدة من نوعها ورمبا هى الوحيدة على مستوى 
العالم التى تتميز بهذه الظاهرة التى تخلب العقل، ومتمنيا أن توضع على 
اخلريطة السياحية لألجانب لكن مع احلفاظ على مجانية الزيارة ألهالى 
لسكان  الصعبة  املادية  للظروف  ونظرا  لهم  الوحيد  املتنفس  فهى  املنطقة، 
املنطقة والذين يعتبرون هذا النبع إرث اآلباء واألجداد، وما وهبته الطبيعة 
االهتمام  املسؤولون  يرجو  لــذا  فيه،  للبشر  دخــل  ربانى بحت ال  بإعطاء  لهم 
فى  املنطقة  أهالى  أحقية  االعتبار  فى  األخــذ  مع  سياحيا  وتنشيطه  باملكان 

االستمتاع به.   
بئر أيوب

ويكمل الفيشاوي: يتميز ينبوع مرمي بأنه من أحلى املياه طعما وأكثرها 
صحة وذات قدرة خارقة على شفاء األمراض اجللدية بأمر اهلل تعالى، ونتيجة 
النسياب املياه العذبة على تلك البقعة شديدة امللوحة تتكون لوحة متدرجة 
املشهد  هــذا  قــدرة اخلــالــق،  التكوين معلنة عن  رائعة  الشكل،  زاهية  األلـــوان، 
يشكل لوحة بديعة تسر الناظرين فى منتصف الطريق الصحراوى الرابط 
أطلق  النطرون  وادى  منطقة  فــى  والــقــاهــرة  اإلسكندرية  محافظتى  بــني  مــا 

عليها أهالى املنطقة نبع احلمراء أو »بئر أيوب«. 
وهى أحد مقاصد السياحة العالجية،  بيد أنها حتتاج إلى خطة تطويرية 
وإقامة عدة مشروعات سياحية خدمية مبحيطها، وخلق فرص عمل كثيرة 
لــلــشــبــاب، كــمــا حتــتــاج أيــضــا إلــــى خــطــط تــرويــجــيــة وتــنــشــيــطــيــة عـــن طــريــق 
فوائدها  حققت  أن  بعد  خــاصــة  بها  للعالج  املــرضــى  مــن  العديد  استقطاب 
يلزم  إيجابية نتيجة تصل لنسبة 100% لذا هنا  نتائج  والعالجية  الطبيعية 
وضعها على خريطة السياحة الدينية والعالجية االستشفائية معا وإعالنها 

منتجعًا سياحيًا نظرا لفرادة املكان ونقاء بيئته. 
الصحراوى  الطريق  جانب  على  تقع  فهى  يعرفها  ال  وملــن  مميز  موقعها 
اجتاه القاهرة وعلى بعد 3 كيلو متر تقريبا من منطقة االستراحة أو »الرست 
يــؤدى إليها خلف سجن وادى  الــنــطــرون يوجد طريق خــاص  بـــوادى  هـــاوس« 

النطرون . 
املــكــان أشــبــه مبــا يـــروى فــى كــتــاب األســاطــيــر بحيرة كبيرة مــن املــيــاه التى 
تخطت درجة ملوحتها ثمانية أضعاف ملوحة مياه البحار واملحيطات، وفى 
املنتصف منها توجد عني ماء عذبة، فى املنتصف حتديدًا حتى أنك إذا أتيت 
مبازورة للقياس لوجدتها عند نقطة املنتصف بلغة أهل املساحة والهندسة، 
وعلى جانبيها أشجار ونخيل من كل مكان، وأرضية البحيرة خليط من رمل 
وطني أحمر يساعد على الشفاء من األمــراض، فهذا الطني يتم دهان جسم 
عن  حمامات  الثالثة  بني  بالتبادل  املاحلة،  املياه  من  خروجه  بعد  به  املريض 

طريق حمام املاء املالح، وحمام الطني، وحمام املاء العذب. 
للتبرك والزيارة الدينية

ومن اجلدير بالذكر أنه تبلغ مساحة البحيرة حوالى  699  فدانا تقريبا، 
تصلح إلقامة مشروعات شبابية وخدمية لزوار تدر عوائد مردودات اقتصادية 

كبيرة للشباب. 
أيام العطالت الرسمية  أكبر رافد للمنطقة فى  الداخلية  ومتثل السياحة 
وبصفة خاصة يوم اجلمعة من كل أسبوع يشهد رواجــا ملحوظا حيث يتردد 
: الشرقية واملنوفية واإلسكندرية والقاهرة  الزائرون من كل محافظات مصر 
واجليزة، وهذه هى املحافظات القريبة ولكن املدهش أن بعض سكان املحافظات 
البعيدة واملحافظات احلدودية أيضا يقصدونها للسباحة فى البحيرة ووضع 
وتكون  جلدي،  مــرض  أى  من  الشفاء  أجــل  من  أجسادهم  على  البحيرة  طني 

رحالت أسرية وعائلية وشبابية يومية، أو ما يعرف برحالت اليوم الواحد. 
للمسلمني  الدينية  الــرحــالت  تــوجــد  االستشفائية  الــرحــالت  جــانــب  وإلـــى 
واملسيحيني للتبرك باملكان الذى يعد أحد أهم مسارات رحلة العائلة املقدسة 
العذب  املاء  نبع  الذى تفجر  العذراء مرمي وسيدنا عيسى  السيدة  واستراحة 

كرامة له ليشرب ويرتوي. 
وتقول جانيت حبيب من أشد احلريصات على زيارة شهرية البئر والبحيرة، 
لـــ« العمل«: أحــرص على الــزيــارة وأال أباعد فى األوقــات بني زيــاراتــي، فأنا بال 
مبالغة أشــم رائــحــة الــعــذراء هنا فــى املــكــان، تــبــاركــه بــروحــهــا الــطــاهــرة وطهر 

جسدها الذى لم ميسسه بشر، ولم تدنسه اخلطايا. 
أمــراض جلدية صعبة  عــالج  البحيرة على  مــاء  وساعدنى االستحمام فى 
تــهــدأ مطلقا، حتى نصحتنى  وارتــيــكــاريــا ال  الــنــوم ألعـــوام طــويــلــة،  حرمتنى 

صديقة بهذه البحيرة الطاهرة املباركة
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تحصيل 803 آالف جنيه مستحقات الضمان االجتماعي لمصري  األردن :

سعفان  محمد  العاملة،  القوى  وزيــر  أعلن 
لــلــوزارة  الــتــابــع  الــعــمــالــي  التمثيل  مــكــتــب  أن 
بــالــســفــارة املــصــريــة بــــعــــمــــان-األردن اســتــطــاع 
باملتابعة اللحظية واجلهود املبذولة واملقابالت 
االجتماعي  الضمان  مبؤسسة  املسئولني  مع 
مت  سابقا،  حتويله  مت  ملــا  واستكماال  ــاألردن،  بـ
مـــن مستحقات   52 و  ـــ51  ــ الـ الــقــائــمــة  حتــويــل 
الضمان االجتماعي لنحو 166 عامال مصريا 

لدى املؤسسة غادروا عمان نهائيا. 
وقال الوزير : إن املستحقات بلغت 4 ماليني 
و388 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم املكتب 
املتخصصة   الــشــركــة  مـــع  بــالــتــواصــل  تــبــاًعــا 
لتحويل باقي املستحقات للعمالة التي تقوم 
بــاملــغــادرة، حتــت رعــايــة سفير مــصــر بـــاألردن 

شريف كامل.  
الرسمي  املتحدث  الدين  وقــال هيثم سعد 
العاملة:  الــقــوى  لـــوزارة  اإلعــالمــي  واملستشار 
امللحق  عــبــر  بــذلــك  تــقــريــرا  تلقى  الـــوزيـــر  إن 
العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل 
العمالي باألردن ، ناشد  فيه امللحق العمالي 
ــنـــني الـــذيـــن لــهــم مــســتــحــقــات  جــمــيــع املـــواطـ
االجتماعي  للضمان  الــعــامــة  املــؤســســة  لــدى 
مــراجــعــة األســـمـــاء  عــلــي مــوقــع وزارة الــقــوى 
www.manpower.gov. الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة
»الفيس  صفحة  على  املــنــشــورة  وكــذلــك   ،eg
ــاألردن ،  بـــوك« اخلــاصــة بــالــســفــارة املــصــريــة بــ
إذا  ، ويف حال  وذلــك لالستعالم عن االسماء 
املستفيد سرعة  ، على   مــوجــودأً  االســـم  كــان 
التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف 

املستحقات فورا .
ــاألردن أنـــه ســوف  ــ وأكـــد املــلــحــق الــعــمــالــي بـ
ــال بــاقــي  ــ يـــقـــوم بــالــتــنــســيــق والــتــجــهــيــز إلرســ
فــــور تدقيقها  تــبــاعــا  ملــســتــحــقــيــهــا  الـــدفـــعـــات 
حــفــاظــا عــلــى حــقــوق املــواطــنــني املستحقني 

لهذه الدفعات.

88

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة 
بالسفارة املصرية يف العاصمة األردنية عمان جنح يف  إعادة صرف املعاش الشهري 
واملتجمد لورثة عامل مصري تويف باألردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان االجتماعي  

بإجمالي 9 آالف و566 جنيها مصريا تقريبا.    
املعاش  املعاش الشهري واملتجمد من  إعــادة صرف  املكتب مبتابعة  الوزير  وكلف 

للمستحقني من الورثة .
وقال امللحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان: إنه مت االستجابة 
الفورية وإنهاء كافة اإلجراءات لدى مؤسسة الضمان االجتماعي باألردن، وتتويجا 

لهذا اجلهد مت حتويل املستحقات باإلضافة للرصيد املتجمد.

صرف 9566 جنيها متجمد ومعاش 
ورثة عامل متوف

أعـــلـــن وزيـــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة مــحــمــد ســـعـــفـــان: إن 
مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــي الــتــابــع لـــلـــوزارة بــالــســفــارة 
املـــصـــريـــة يف الــعــاصــمــة األردنــــيــــة عـــمـــان حــصــل على 
مـــســـتـــحـــقـــات  الـــدفـــعـــة الـــــــواحـــــــدة ملـــــواطـــــن مـــصـــري 
لدى مؤسسة الضمان االجتماعي بإجمالي 51 ألفا و 
213 دوالرًا أي ما يوازي 803 آالف جنيه مصري تقريبا.
ــابــــعــــة مـــســـتـــحـــقـــات  ــتــ ــب مبــ ــتــ ــكــ ــف الـــــــوزيـــــــر املــ ــ ــلـ ــ وكـ
نهائيا  مــغــادرتــه  بــعــد   ، .أ.ي«  »رضـــا  املــواطــن  املــصــري 
لــإردن ، وذلــك يف إطــار احلفاظ على حقوق العمالة 
ــارج وحــمــايــتــهــا وصــيــانــتــهــا ومــتــابــعــة  ــ املــصــريــة يف اخلـ

مستحقاتها وحل مشاكلهم أوال بأول.
التمثيل  مكتب  رئيس  السيد  طلعت  امللحق  وقــال 
على  اللحظية  املتابعة  إطــار  يف  إنــه  بعمان:  العمالي 
ــنـــني املــصــريــني  مـــــدار الـــســـاعـــة حلـــل مــشــكــالت املـــواطـ
العاملني باألردن وديا، وخاصة يف ظل تداعيات انتشار 
الدفعة  تعويض  على  املكتب  حصل  كــورونــا،  فــيــروس 
للمواطن  االجتماعي  الضمان  مؤسسة  من  الــواحــدة 
املــذكــور بعد مــغــادرتــه األردن بــإجــمــالــي51 ألــفــا و 213 

دوالرًا أي ما يوازي 803 آالف جنيه مصري تقريبا.

 تحويل 4.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة 
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اإلمارات :

تحصيل 850 ألف جنيه 
مستحقات ورثة مصري

تحذير من النصب بتأشيرات العمل المزيفة للعمل بقطر واإلمارات

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة 
جناح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة 
القوى العاملة بالسفارة املصرية بالعاصمة 
أبوظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
حـــصـــول مــســتــحــقــات ورثـــــة عـــامـــل مــصــري 

البالغة 850 ألف  جنيه مصري تقريبا .
ــر املـــكـــتـــب مبـــســـاعـــدة ورثــــة  ــوزيــ ــلـــف الــ وكـ
املرحوم »ع. م .ع«   يف احلصول على تعويض، 

حيث كان يعمل  بشركة مقاوالت وتــويف يف 
حادث أثناء العمل ، وذلك يف إطار احلفاظ 
عــلــى حــقــوق الــعــمــالــة املــصــريــة يف اخلـــارج، 

وحل مشاكلهم أوال بأول.
العمالي  امللحق  مــع  الــشــكــوى  ومبتابعة 
حــــنــــان شــــاهــــني رئــــيــــس مـــكـــتـــب الــتــمــثــيــل 
العمالي أبوظبي، أوضحت جناح املكتب يف 
.ع«   احلصول  م  »ع.  املرحوم  ورثــة  مساعدة 

عـــلـــى تـــعـــويـــض،  ومت الـــتـــواصـــل مــــع ذويــــه 
ــتـــى مت  احلــــصــــول عـــلـــى حـــكـــم قــضــائــي  حـ
بالتعويض وبعد وصــول إعــالم الــوراثــة من 
املــكــتــب ، ومت  مــن  املستمرة  واملــتــابــعــة  مصر 
التعويض  مببلغ  شــيــك  صـــرف  اهلل  بحمد 
ــريــــف الـــبـــديـــوي  ــيـــهـــات الـــســـفـــيـــر شــ ــتـــوجـ بـ
املــصــريــني   الــعــامــلــني  مستحقات  مبــتــابــعــة 

بدولة االمارات العربية.
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تلقى وزير القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع 
إعــالنــات  فرص  ينفي  نشر  بدولة قطر،  املصرية  السفارة  لــلــوزارة يف 

العمل ملهن مختلفة بدولة قطر على وسائل التواصل اإلجتماعي .
مكتب  رئــيــس  الــديــهــي  فتحي  خــالــد  العمالي  امللحق  تقرير  وأكـــد 
تأشيرات  بــإصــدار  تقوم  ال  قطر  دولــة  أن  بالدوحة   العمالي  التمثيل 
أنــه مت رصد  إلــى  ، مشيرا  الــوقــت احلــالــي  املــصــريــة يف  عمل للعمالة 
صورة لتأشيرة عمل »مزيفة« مدون بها اسم أحد األشخاص وجنسيته 

مصري ومنشورة على أحد مجموعات »الواتس-اب« .
حنان  العمالي  امللحق  من  تقريرا  الوزير  تلقى  السياق  نفس   ويف 
شاهني رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة املصرية 
املواطنني  أحد  استفسار  ببحث  بأنه  يفيد   ، العربية  اإلمــارات  بدولة 
ويدعى »سامح الشناوي » بخصوص صحة عرض عمل حصل عليه 
عبر اإلنترنت للعمل يف إحدى شركات البترول ، تبني أن العرض غير 
القانونية  بالنظم  املــواطــن  توعية  ومت   ، وهمية  الشركة  وأن  صحيح 

املتبعة للتعاقد يف دولة اإلمارات.
وناشد وزير القوي العاملة محمد سعفان الشباب املصري بضرورة 
مكاتب  العاملة  أو  الــقــوى  وزارة  مــع  العمل  لعقود  واملــراجــعــة  التأكد 
املصرية  والقنصليات  الــســفــارات  يف  لها  التابعة  العمالي  التمثيل 
الوقوع  وعــدم   ، حقوقهم  على  حفاظا   ، صحتها  من  للتأكد  باخلارج 

فريسة لعمليات النصب.

مهلة لتصحيح أوضاع المخالفين لقانون تنظيم دخول 
وخروج الوافدين وإقامتهم حتي نهاية ديسمبر المقبل

الدوحة :

تقريًرا  سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزيــر  تلقى 
من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة  بالسفارة 
املصرية املصرية بالدوحة بدولة قطر يف إطار متابعته 
أحوال العمالة املصرية يف دول العمل من خالل غرفة 
باخلارج  العمالي  التمثيل  مبكاتب  املنشأة  العمليات 
واملساعدة  الدعم  وتقدمي  استفسارات،  أي  على  للرد 

لهم يف أي وقت.
ــــذي تــلــقــاه الـــوزيـــر مـــن مكتب  وأشـــــار الــتــقــريــر الـ
التمثيل العمالي بالدوحة  إلي  إعالن وزارة الداخلية 
الــقــطــريــة تــصــحــيــح أوضــــــاع الـــوافـــديـــن املــخــالــفــني 

دخول  بتنظيم   2021 لسنة   21 رقــم  القانون  الحكام 
وخــــروج الــوافــديــن وإقــامــتــهــم وذلــــك بــتــحــديــد فترة 
زمنية لتصحيح األوضاع غير القانونية للمخالفني 
ألحكام القانون املشار إليه  وذلك من 10 أكتوبر حتي 

31 ديسمبر 2021.
رئيس  الديهي  العمالي خالد فتحي  امللحق  وقال 
مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر: إنه يتعني علي 
الفترة  أو مستقدم مخالف خــالل  وافــد مخالف  كل 
املــشــار إلــيــهــا تــقــدمي طــلــب الــتــصــالــح بــشــان مخالفة 
من  مركز  إلــي  أو  واملتابعة  البحث  إدارة  إلــي  القانون 

أم حــالل،  مــراكــز خــدمــات   : التالية  املــراكــز اخلدمية 
وأم مستيم “ الصناعية سابقا” ومسيمير ، والوكره ، 
والريان ، وذلك للنظر يف اإلعفاء من مبلغ التصالح 

أو التخفيض. 
وأشار امللحق العمالي إلي أنه علي الوافد مراجعة 
إليها  املــشــار  الــفــتــرة  املـــذكـــور خـــالل  املــركــز  أو  اإلدارة 
مـــن الــســاعــة الـــواحـــدة ظــهــرا إلـــي الــســاعــة الــســابــعــة 
غير  ــاع  ــ األوضـ تصحيح  مــن  يستفيد  مـــســـاًء،وســـوف 
القانونية  وتفاديا لتطبيق اإلجراءات القانونية بحق 

املخالف يف حالة عدم تصحيح أوضاعهم. 



العمل

تمثيل 
عماىل

نوفمبر 2021 90

التمثيل  مكتب  جنــاح  العاملة  الــقــوى  وزيـــر  سعفان  محمد  أعــلــن 
العامة  بالقنصلية  العاملة  القوى  لــوزارة  التابع  العمالي 

السعودية  العربية  باململكة  الرياض  بالعاصمة  املصرية 
يف احلـــصـــول عــلــى مــســتــحــقــات 4 مــواطــنــني 

مصريني، بلغت
مـــصـــريـــا  جـــنـــيـــهـــا  و60  ألـــــفـــــا   578

تــقــريــبــا، وذلــــك يف إطــــار احلـــفـــاظ على 
وحل  اخلــارج  يف  املصرية  العمالة  حقوق 

مشاكلهم .
ــال املــلــحــق الــعــمــالــي أحـــمـــد رجــائــي  ــ وقـ
بالرياض،  العمالي  التمثيل  مكتب  رئيس 

إن املكتب جنح يف احلصول على مستحقات 
ــن املـــواطـــن«مـــحـــمـــد.ط.ح » مــهــنــدس  ــل مـ كـ

بشركة مقاوالت،  وذلك بحصوله على حكم 
قضائى بــإلــزام الــشــركــة بــدفــع  49 ألــفــا و610 

رياال سعوديا أجور متأخرة.
ــــب يف احلـــــــصـــــــول عـــلـــى  ــتـ ــ ــكـ ــ ــا جنـــــــح املـ ــ ــمـ ــ كـ

مستحقات املواطن«أحمد.م.أ« والذى كان يعمل 
على  حصوله  بعد  البحرية  للمأكوالت  مبطعم 
حكم قضائي بإلزام املطعم بدفع  25 ألفا و283 

رياال سعوديا قيمة مستحقاته، كما مت احلصول 
كان  والــذى  »هيثم.ف.أ«  املواطن  مستحقات  على 
يعمل بأحد املطاعم بالرياض وحصل على حكم 
قضائي بإلزام املطعم بدفع 60 ألفا رياال سعوديا 
ــك بــعــد مــخــاطــبــة وزارة  قــيــمــة مــســتــحــقــاتــه، وذلــ

اخلــارجــيــة ملــســاعــدة املــواطــنــني فــى تنفيذ األحــكــام 
الصادرة لصاحلهم .

ــامــــى.م.ع« ،  ــواطــــن«ســ ومت حتــصــيــل مــســتــحــقــات املــ
مــــــقــــــاوالت والذى وافته املنية بالسعودية وكان يعمل سائقا بشركة 

عامة بالرياض ، ومت إيداع مبلغ 3000 ريال قيمة مكافأة نهاية اخلدمة 
فى حساب مستحقات ورثة العاملني املصريني التابع السفارة متهيدًا 

لتحويله لذوى املتوفى مبصر.

العاملة  القوى  لوزير  الشكر  املصريون  املواطنون  وقــدم 
مــحــمــد ســعــفــان عــلــي االســتــجــابــة السريعة 
مـــن قــبــل مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــي 
للعاملني  رعايته  على  بــالــريــاض 

املصريني داخل مصر وخارجها.

تحصيل 578 ألف جنيه مستحقات 4 مصريين 

كـــــمـــــا أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــقـــــوى 
احلصول  يف  املكتب  جنــاح  العاملة 
عــلــى مــســتــحــقــات املـــواطـــنـــة املــصــريــة 
ألــفــا و335  وبــلــغــت 517   ، »نـــــــــورا.أ.ح.ح« 

جنيها مصريا تقريبا. 
وكــــان الـــوزيـــر قـــد كــلــف املــكــتــب مبتابعة 
مــســتــحــقــات املــواطــنــة والـــتـــي تــعــمــل بــإحــدى 
ــار  ــريــــاض، وذلــــــك يف إطــ ــالــ املــــراكــــز الــطــبــيــة بــ
احلفاظ على حقوق العمالة املصرية يف اخلارج، 

وحل مشاكلهم أوال بأول.
وقال امللحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب 
على  حصلت  املواطنة  بالرياض،    العمالي  التمثيل 
ونظرا  املستحقات   بدفع  بإلزام املركز  قضائي  حكم 
احلكم  وتنفيذ  املبلغ  دفــع  عــن  املــركــز  إدارة  المــتــنــاع 
وزارة  املكتب مبخاطبة  قــام  املــواطــنــة،  الــصــادر لصالح 
اخلارجية السعودية للمساعدة فى تنفيذ احلكم الصادر ومت 

حتويل املبلغ حلساب املواطنة من وزارة العدل .
الــقــوى العاملة  لــوزيــر  املــصــريــة الشكر  املــواطــنــة  وقــدمــت 
العمالي  التمثيل  مكتب  قبل  من  السريعة  االستجابة  على 
بـــالـــريـــاض عــلــى رعــايــتــه لــلــعــامــلــني املــصــريــني داخــــل مصر 

وخارجها.

الرياض:

استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول 
المعلق السفر لها للحاالت اإلنسانية عبر »أبشر«

تلقى وزير القوى العاملة تقريًرا من املكتب يف إطار متابعته أحوال 
العمالة املصرية يف دول العمل من خالل غرفة العمليات املنشأة مبكاتب 
الدعم  وتــقــدمي  استفسارات،  أي  على  للرد  بــاخلــارج  العمالي  التمثيل 

واملساعدة لهم يف أي وقت.
وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من املكتب أن اجلوازات السعودية 
للدول  السفر  يف  الراغبني  املواطنني  طلبات  استقبال  بــدء  عن  أعلنت 
املعلق السفر لها املعلنة سابًقا فيروس كورونا للحاالت اإلنسانية عبر 

أبشر.
العمالي  التمثيل  رئيس مكتب  أحمد رجائي،  العمالى  امللحق  وقال 
املواطنني سوف يكون من خالل منصة  إن استقبال طلبات  بالرياض: 
وزارة الداخلية اإللكترونية »أبشر« آليا دون احلاجة إلي مراجعة مقار 
الــتــي ينطبق عليها ذلــك اإلقــامــة  ــاالت  إلــي أن احلـ ، مشيرا  ــوازات  اجلــ
الدائمة يف اخلارج ، ووفاة قريب ، ومواصلة مرافقة ملواطن يتلقي العالج 
يف اخلارج ، واملتبرعون باألعضاء من املواطنني ألقاربهم الذين يتلقون 

عالجا يف اخلارج .
وأشــــار املــلــحــق الــعــمــالــي إلـــي أن آلــيــة تــقــدمي الــطــلــبــات تــتــم بواسطة 
الدخول عبر منصة »أبشر« اإللكترونية ، واختيار »خدماتي« و«اجلوازات« 
و«تواصل« واختيار قسم »تصاريح السفر االستثنائية » واختيار اخلدمة 
الرئيسة »تصاريح مغدرة املواطنني للدول املعلق السفر لها استثنائيا«، 

واختيار من اخلدمة الفرعية إحدي احلاالت املحددة .

.. و517 ألف جنيه مستحقات مصرية 
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.. السماح لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى السعودية

4 عقوبات جديدة للمخالفين في نظام العمل السعودي

كما تلقى وزير القوى العاملة تقريًرا من املكتب كشف عن قيام وزارة 
الداخلية السعودية بالسماح لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلي 
اململكة من الدول التي يتطلب القدوم منها بقضاء 14 يوما خارجها 
 ، املؤسسي  أن يطبق عليهم احلجر  السعودية علي  إلي  الدخول  قبل 

ويتم أخذ اللقاح خالل مدة احلجر.. 
ــح املــلــحــق الــعــمــالــى أحــمــد رجـــائـــي رئــيــس مــكــتــب التمثيل  ــ وأوضـ
املواطنني  يــرفــع تعليق سفر  الــقــرار  أن هــذا  بــالــريــاض عــن   العمالي 

الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما إلى البحرين، مشيرا إلي أن الفئات 
املشمولة بالقرار هم : أعضاء هيئة التدريس، واملعلمون واملعلمات يف 

التعليم العام، والهيئـة التدريبيـة يف معاهد التدريب، وطـالب املـنح.
أو   واستثني القرار مـن تطبيـق احلجـر املؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة 
ذلـك  يشمل  أن  على  اململكـة،  داخـل  اللقـاح  جرعـات  تلقـي  اسـتكملوا 
مــرافــقـــــي تلـك الــفــئـــــات وعــائــالتــهــم، والــعــامــلــني يف الــقــطــاعــني الــعــام 

واخلاص، مع تطبيق االشتراطات املعلنة لسفر املواطنني سابًقا.

كما تلقى وزير القوى العاملة تقريًرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض  
الــســعــوديــة،  والتنمية االجــتــمــاعــيــة يف  الــبــشــريــة  املــــوارد  ــر  وزيـ أن  يشير إلـــي 
املهندس أحمد سليمان الراجحي، أصدر  قرارًا بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى 
الــواردة يف نظام العمل السعودي.  جدول املخالفات والعقوبات املقابلة لها 
وقــــال املــلــحــق الــعــمــالــى أحــمــد رجـــائـــي، رئــيــس مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــي 
 )64( الرقم  اجلــدول حملت  اجلــديــدة يف  العقوبات  هــذه  أول  إن  بالرياض: 

ــكـــني املــنــصــات  ــوصـــف املـــخـــالـــفـــة »متـ بـ
اإللــكــتــرونــيــة الــتــشــاركــيــة الــعــامــل غير 
الــســعــودي مـــن الــعــمــل بــشــكــل مباشر 
مــن خــالل املــنــصــة«، وحـــددت عقوبتها 

بغرامة 20 ألف ريال .
: »عدم  رقم )65( هى   املخالفة  أما 
التشاركية  اإللكترونية  املنصات  تقيد 
ــة املـــعـــتـــمـــدة مــــن قـــبـــل الـــــــوزارة  ــيـ بـــاآللـ
باسم  العامل  عمل  عــدم  من  للتحقق 
أشخاص آخرين«، وعقوبتها غرامة 10 

آالف ريال .
مــن   )66( ــة  ــفــ ــالــ املــــخــ وتـــضـــمـــنـــت 
جدول العقوبات »عدم التزام املنصات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــشـــاركـــيـــة واملـــنـــشـــآت 
املــشــغــلــة مبــشــاركــة الــــــوزارة بــالــبــيــانــات 
املــطــلــوبــة، وفـــق اآللــيــة الــتــي حتــددهــا 
الــوزارة أو مشاركة الــوزارة ببيانات غير 
مكتملة«، وحددت عقوبتها بغرامة 50 

ألف ريال.
التشاركية  املــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة  »مــشــاركــة   : رقـــم )67 هــى  واملــخــالــفــة  
واملنشآت املشغلة الــوزارة بيانات غير صحيحة للعاملني مبا يخالف اآللية 
التي حتددها الــوزارة«، وحددت عقوبتها بغرامة 5 آالف ريال وتتعدد جميع 

العقوبات بتعدد العمال.
فــورًا،  بالعقوبات اجلــديــدة  العمل  الــســعــودي  البشرية  املـــوارد  وزيــر  وأكــد 

واتخاذ ما يلزم إلبالغ القرار للجهات املعنية وتنفيذه.

السعودية تخفف من اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا
كــمــا تلقى الـــوزيـــر ، تــقــريــًرا عــاجــال مــن مكتب 
التمثيل العمالي بالرياض، أوضح فيه املكتب عن 
االحترازية  اإلجــــراءات  بتخفيف  السعودية  قيام 
لــفــيــروس كـــورونـــا ، وذلـــك بــعــدم االلـــتـــزام بــارتــداء 
الكمامة يف األماكن املفتوحة - فيما عدا األماكن 
املستثناة - مع االستمرار يف االلتزام بارتدائها يف 

األماكن املغلقة. 
ــال املــلــحــق الــعــمــالــي أحــمــد رجـــائـــي، رئــيــس  وقــ
ــالــــريــــاض: أن هـــذه  مــكــتــب الــتــمــثــيــل الـــعـــمـــالـــي بــ
ــراءات  ــ اإلجـــــــراءات شــمــلــت أن يــتــم تــخــفــيــف اإلجــ
ــتـــي لــقــاح  ــرعـ ــلـــي جـ ــة لـــلـــحـــاصـــلـــني عـ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ
)كـــوفـــيـــد-19(، وذلـــك بــالــســمــاح بــاســتــخــدام كامل 
إلــزام  مع  احلــرام  املسجد  يف  االستيعابية  الطاقة 

جميع  يف  الكمامة  بــارتــداء  والــزائــريــن  العاملني 
ــة املــســجــد كــافــة ، واالســتــمــرار يف  األوقــــات يف أروقــ
استخدام تطبيق اعتمرنا او توكلنا ألخذ مواعيد 

العمرة والصالة.
ــة  ــاقــ ــدام كـــــامـــــل الــــطــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــمــــح بـ كــــمــــا يــــســ
االستيعابية يف املسجد النبوي مع إلزام العاملني 
األوقـــات يف  الكمامة يف جميع  بــارتــداء  والزائرين 
اعتمرنا  واســتــخــدام تطبيق  كــافــة  املــســجــد  أروقــــة 
ــارة الــروضــة  أو توكلنا ألخــذ مــواعــيــد الــصــالة وزيــ

الشريفة.
ــاء الـــتـــبـــاعـــد  ــ ــغـ ــ كـــمـــا تـــضـــمـــنـــت اإلجـــــــــــــراءات إلـ
الــطــاقــة االستيعابية  كــامــل  بــاســتــخــدام  والــســمــاح 
يف التجمعات واألماكن العامة ووسائل املواصالت 

واملـــطـــاعـــم   وصــــــاالت الــســيــنــمــا ونـــحـــوهـــا، فضال 
قاعات  يف  املناسبات  وحــضــور  بإقامة  السماح  عــن 
األفــــــراح وغــيــرهــا دون تــقــيــيــد لــلــعــدد مـــع أهــمــيــة 

التأكيد علي تطبيق اإلجراءات االحترازية.
ونـــصـــت الــتــعــلــيــمــات يف هــــذا اخلـــصـــوص علي 
املواقع  لــدخــول  بجرعتني  التحصني  يشترط  أنــه 
واألنشطة كافة املشار إليها ، ويستثني من ذلك غير 
املشمولني واملستثنني  بحسب ما يظهر يف تطبيق 
ــتــــزام مـــن اجلــمــيــع بــــاإلجــــراءات  تــوكــلــنــا ، مـــع االلــ
الــكــمــامــة، مع  االحــتــرازيــة املطبقة ، مبــا يف لــبــس 
الكمامات  وارتـــداء  التباعد  تطبيق  يف  االســتــمــرار 
فيها من احلال  التحقق  التي ال ميكن  املــواقــع  يف 

الصحية ملرتاديها من خالل تطبيق توكلنا.
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 كما جنح املكتب ، يف تسوية مستحقات املواطن املصري » هشام.م.أ« وبلغ إجمالي 
مصري  جنيه  ألفا  و200   44 يــوازي  ما  أي  سعوديا  و549  ريــاال  آالف   10 مستحقاته 

تقريبا.
إطــار احلفاظ  املذكور يف  العامل  املكتب مبتابعة مستحقات  الوزير قد كلف  وكــان 

على حقوق العمالة املصرية يف اخلارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وتلقي الوزير تقريرا من امللحق العمالى عبداحلليم محمود القائم رعمل رئيس 
جنح  الدن  بــن  شركة  مــع  وديــا  بالتفاوض  أنــه  يفيد  بــجــدة،  العمالى  التمثيل  مكتب 

املكتب التمثيل العمالي بجده يف احلصول علي  مستحقات« هشام.م.أ« ويعمل
 بالشركة وبلغت مستحقاته 10549 ألف ريال ومت صرف الشيك من خالل توكيل 

البن عمته نظرا لتواجده مبصر حلصوله علي تأشيرة خروج نهائي.

تحصيل 344 ألف جنيه جزء من مستحقات دكتور مصري 

..و44 ألف جنيه مستحقات عامل مصري 

وأعـــلـــن وزيــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة جنـــاح املــكــتــب يف تــســويــة جـــزء من 
بلغت 344  استشاري جتميل  .ح«  »عماد  املصري  الدكتور  مستحقات 

ألفا و166 جنيها مصريا تقريبا.
بــجــدة مبتابعة  الــعــمــالــي  التمثيل  كــلــف مكتب  قـــد   الــوزيــر  وكـــان 
العمالة املصرية يف  املستحقات وذلك يف إطار احلفاظ على حقوق 

اخلارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وباملتابعة مع امللحق العمالى عبد احلليم محمود  القائم بعمل 
وديــا مع  بالتفاوض  :إنــه  قال  العمالى بجدة،  التمثيل  رئيس مكتب 
كفيل مستشفي أندلسية بجده للحصول علي جزء من مستحقاته 
مــع إعــطــائــه تــأشــيــرة خـــروج وعـــودة ، ورفـــض الــدكــتــور عــرضــا مقدما 
لــه مــن مستشفي السعودي األملــانــي بــزيــادة 10 آالف ريــال عــن راتبه 

مبستشفي أندلسية.

جدة:

كما تلقى الوزير تقريرا من  مكتب التمثيل العمالي بجدة  يفيد توفير 10 فرصة عمل 
برواتب تتراوح بني 3000 إلي 4000 ريال سعودي، ومزايا أخرى، وذلك يف إطار اجلهود املبذولة 
أو من  الشركات  فــرص عمل ممن استغنت عنهم  وتوفير  املصرية  العمالة  أجــل تسويق  من 

يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.
وأشار التقرير الذي تلقاها الوزير من امللحق العمالي عبد احلليم محمود القائم بعمل 
رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، إلي أنه تفاوض مع شركات  وفنادق مجموعة األزهار 
براتب  بالشركة علي مهن محاسبني  10 فرص عمل متوفرة  القنفذة علي  الطبية مبدينة 
شهري يتراوح ما بني 3000 إلي 4000 ريال ، فضال عن توفير سكن واستقرار  وظيفي ، وإجازة 

أسبوعية ، و8 ساعات عمل .
وأوضــح امللحق العمالي أنه من يرغب يف فرص العمل املعروضة عليه التواصل وارسال 
XrOo@hotmail. -  00966569966643 :السيرة الذاتية على اإلمييل أو اجلوال التالي

com   عنوان الشركة: القنفذة - اخلالدية - شارع امللك فهد بن عبد العزيز.

وقال وزير القوى العاملة : إن مكتب التمثيل العمالي بجدة جنح  - أيضا- يف توفير 42 
فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة، وحتدد الرواتب بعد املقابلة الشخصية، ومزايا أخرى.

جاء بالتقرير من املكتب يف إطار اجلهود املبذولة من أجل تسويق العمالة املصرية وتوفير 
فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأضاف أن امللحق العمالي عبداحلليم محمود لبيب القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل 
العمالي بجدة تفاوض مع شركة مودة وطن للمقاوالت باملدينة املنورة، علي عدد من املهن 
املتوفرة بالشركة ، مشيرا إلي أن فرص العمل تتمثل يف 3 محاسبني قانونيني ، و2 محاسبني 
و5   ، و10 عمال   ، و10 جنارين مسلح   ، و3 مهندسني معماريني   ، 5 سنوات  تقل عن  خبر ال 

مبلطني ، و5 سباكني ، و4 دهان .
وقال امللحق  العمالي بجدة : إن األجور حتدد  بناء علي اخلبرة وبعد املقابلة الشخصية، 
 ، يوميا  ساعات   8 والعمل   ، وظيفي  وأمــان  استقرار  ويوجد  الــفــور،  على  الكفالة  نقل  ويتم 
وإجازة أسبوعية ، موضحا أنه من يرغب يف التواصل يجب إرسال السيرة الذاتية على اإلميل 

التالي :
 info@mawada-co.com   واتساب : 966562126576  .

سعفان،  محمد  العاملة  القوي  وزيــر  أعلن 
جناح  مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة 
العربية  باململكة  بجدة  املصرية  بالقنصلية 
الـــســـعـــوديـــة، يف تـــوفـــيـــر224  فـــرصـــة عــمــل عــن 
طــريــق نــقــل الــكــفــالــة عــلــي مــهــن حـــداد وجنــار 
ــارة، ودهــــــان ،  ــحــ مــســلــح ، وبـــنـــاء ، ومــلــيــس مــ
ومـــراقـــبـــي حـــــداد مــســلــح، ومـــراقـــبـــي جنــاريــن 
ومحارة  مليس  ومراقبي   ، وتشطيبات  مسلح 
الرواتب بعد املقابلة  ، وحتــدد  ، ومراقبي بناء 

الشخصية ،ومزايا أخرى .
ــن املـــلـــحـــق الـــعـــمـــالـــي ولـــيـــد  وبـــتـــوجـــيـــه مـــ
العمالي  التمثيل  مكتب  رئــيــس  عــبــدالــرازق 
عبداحلليم  العمالي  امللحق  تــفــاوض  بــجــدة، 
محمود لبيب مع شركة أكون الدولية املحدودة 

علي عدد من املهن املتوافرة بالشركة .
 وأوضــــــــح املـــلـــحـــق الـــعـــمـــالـــي عــبــداحلــلــيــم 
مــحــمــود أن فـــرص الــعــمــل املــتــوافــرة 60 حــددا 
مسلحا ، و60 جنارا مسلحا ، و30 بناء )بلوك 
بـــورد وبــالســتــر( و30 مليس  أو طـــوب وجــبــس 
محارة ، و20 دهانا ، و6 مراقبني حــداد مسلح 
، و6 مــراقــبــني جنـــار مــســلــح وتــشــطــيــبــات ، و6 

مراقبني مليس ومحارة ، و6 مراقبني بناء.
املــقــابــلــة  بـــعـــد  : إن األجــــــــور حتـــــدد  وقـــــــال 
 ، الــفــور  علي  الكفالة  نقل  ويــتــم   ، الشخصية 
والتواصل   ، وإعاشة  ومواصالت  سكن  ويوجد 
ــال الــســيــرة الــذاتــيــة علي األمــيــل التالي  وإرســ

.outlook.com@jobs.saudi2030:
جــــاء ذلــــك بــتــقــريــر  مـــن مــكــتــب الــتــمــثــيــل 
العمالي بــجــدة يف إطـــار اجلــهــود املــبــذولــة من 
فرص  وتــوفــيــر  املــصــريــة  العمالة  تسويق  أجــل 
عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد 

نقل الكفالة علي شركات أخرى. 

توفر 224 فرصة عمل 
للمصريين راغبى نقل الكفالة 

.. و 42 فرصة عمل أخري

..و  10 محاسبين
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أن  سعفان،  محمد  العاملة  الــقــوي  وزيــر  أعلن 
بالسفارة  لــلــوزارة  التابع  العمالي  التمثيل  مكتب 
املــصــريــة بــبــيــروت- لــبــنــان، جنــح يف اســتــرداد 10.5 
مــلــيــون لــيــرة لبنانية قــيــمــة الــكــفــالــة املــصــرفــيــة لـ 
الــكــفــالــة البنكية  7 عــمــال مــصــريــني، مــوضــحــا أن 
ــار مــواطــن  تـــفـــرض عــلــى الــكــفــيــل يف حـــالـــة إحـــضـ
أجــنــبــي ، ويـــتـــوجـــب عــلــى صـــاحـــب الــعــمــل حسب 
الــقــوانــني الــلــبــنــانــيــة إيــداعــهــا مبــصــرف اإلســكــان 

كضمانة للعامل.
وتــلــقــى الــــوزيــــر تـــقـــريـــرا عــبــر مــكــتــب الــتــمــثــيــل 
العمالة  أحــوال  ببيروت يف إطار متابعته  العمالي 

املــصــريــة يف دول الــعــمــل، وذلــــك مــن خـــالل غرفة 
الــعــمــلــيــات املـــنـــشـــأة مبــكــاتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــي 
باخلارج للرد على أي استفسارات، وتقدمي الدعم 
الفترة  تلك  وقــت خاصة يف  أي  لهم يف  واملساعدة 
ــيـــروس »كــــورونــــا« حلفظ  احلـــرجـــة بــعــد انــتــشــار فـ
قد  والــتــى  العمل،  بــدولــة  املصرية  العمالة  حقوق 
بعض  تتخذها  التي  ــراءات  اإلجــ بعض  مــن  تتأثر 

الدول يف هذا اخلصوص.
امللحق  عبر  الوزير  تلقاه  الذي  التقرير  وتناول 
الــعــمــالــى شــريــن ســيــد عـــبـــداجلـــواد رئــيــس مكتب 
الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى بــبــيــروت مـــا مت حتــقــيــقــه من 

إجنازات خالل أغسطس املاضي، حيث مت اعتماد 9 
عقود عمل، وتسوية 8 شكاوي وديا، وحفظ شكوى 
ــدة، وأخـــرى مــازالــت حتــت البحث والــدراســة،  واحــ
ــي 10 شـــكـــوى عــمــالــيــة تــقــدم  ــالـ ــمـ ــن إجـ وذلــــــك مــ

أصحابها للمكتب .
زيـــارات للجهات احلكومية   4 بـ  املكتب  قــام  كما 
املعنية، ومثلهم زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب 
األعمال، كما أن هناك 27 حالة للموافقة علي نقل 
كفالة إلي كفيل جديد ، و6 حاالت للحصول علي 
تعهد  متضمنة  العدل  كاتب  لدى  موثقة  تعهدات 

صاحب العمل بسداد قيمة األجر بالدوالر.

لبنان :

93

استرداد 10.5 مليون ليرة لبنانية لـ 7 مصريين تنازالت عن الكفالة البنكية

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«
يتقدم

محمد محمود سعفان
وزير القوى العاملة

رئيس مجلس إدارة مجلة العمل
وجميع العاملني بالوزارة  ومديريات القوي العاملة باملحافظات

وهيثم سعد الدين
 املتحدث الرسمى

 واملستشار اإلعالمى للوزارة 
ورئيس حترير مجلة العمل
وأسرة املجلة بخالص العزاء

للزميل محمد طه
 وكيل مديرية القوي العاملة باجليزة

يف وفاة والده
سائلني املولي عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«
يتقدم

محمد محمود سعفان
وزير القوى العاملة

رئيس مجلس إدارة مجلة العمل
وجميع العاملني بالوزارة  ومديريات القوي العاملة باملحافظات

وهيثم سعد الدين
 املتحدث الرسمى

 واملستشار اإلعالمى للوزارة 
ورئيس حترير مجلة العمل
وأسرة املجلة بخالص العزاء

للزميل على زكى  من العاملني بالوزارة ومجلة العمل

يف وفاة والدته احلاجة جيالن محمد عطية
سائلني املولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته

ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

تهنئة للعروسني
تتقدم أسرة »العمل« 

بخالص التهاني للزميل 
خالد رمضان من العاملني 
بديوان عام وزارة القوي 

العاملة مبكتب الوزير 
مبناسبة عقد قران 
وزفاف كرميته زينب 
خالد رمضان وأكرم 

الدريني ، ألف مبروك 
للعروسني وبالرفأ 

والبنني.

تهنئة للعروسني
تتقدم 

أسرة »العمل« بخالص 
التهاني للزميلة منال 
حبيب مدير منطقة 
عمل رشيد مبناسبة 
زفاف جنلها أحمد 

عنتر إلى ربة الصون 
والعفاف أميرة املغربى ، 
ألف مبروك للعروسني 

وبالرفأ والبنني.

مجتمع العمل ** مجتمع العمل ** مجتمع العمل ** مجتمع العمل ** مجتمع العمل ** مجتمع العمل ** مجتمع العمل ** مجتمع العمل ** 

عيد ميالد سعيد
تهنئ أسرة »العمل« الزميل محمود 
رياض من العاملني باإلدارة العامة 
للعالقات العامة واملراسم مبناسبة 

عيد ميالد جنله محمد الذي أمت عامه 
السادس ، عيد ميالد سعيد .

عيد ميالد سعيد
تهنئ أسرة »العمل« الزميل محمد 

عبد الفتاح كامل من العاملني باملكتب 
اإلعالمي بالوزارة  مبناسبة عيد ميالد 
جنله آدم الذي أمت عامه العاشر، عيد 

ميالد سعيد 







العمل نوفمبر 2021 158

ومالهي فان فالي

فندق سويس إن تيدا 

يتقدم رئيس مجلس اإلدارة بالتهنئة إلى 

 اللواء. أ. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس

وشعب السويس  الكريم 

 بمناسبة عيد السويس القومى
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يتقدم   
 ZHANG , WENCHAO  / السيد

 رئيس مجلس اإلدارة
     WU , PING / والسيد 

  المدير العام 
وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع 

العاملين بالشركة يتقدمون بخالص 
التهانى إلى اللواء أركان حرب  

عبد المجيد صقر
محافظ السويس
وشعبها العظيم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة
رئيس مجلس اإلدارة

ZHANG , WENCHAO

تعد شركة جوشى مصر لصناعة الفايبرجالس شركة مساهمة مصرية 

تأسست فى شهر يناير من عام 2012 , و تعد الشركة الرائدة فى 

صناعة الفايبرجالس على مستوى العالم , ويبلغ إجمالى االستثمارات 

فى المرحلة األولى للمشروع 223 مليون دوالر , وسيقوم المشروع بحل 

مشكلة البطالة ألكثر من ألف شخص , وقد احتلت مجموعة شركات 

جوشى على مدار السنوات الماضية الريادة العالمية فى صناعة الفايبر 

جالس من ناحية الحجم والتقنية والسوق واألرباح وغيرها,وتمتلك 

المجموعة ثالثة مصانع لإلنتاج داخل الصين ؛لدى الشركة 14 فرعا على 

مستوى العالم منها جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وايطاليا واسبانيا 

وفرنسا وكندا والواليات المتحدة  وغيرها .

ويبلغ حجم إنتاج المراحل الثالث  لشركة جوشى مصر 200000 ألف 

طن سنويا من الفايبرجالس , باستخدام سلسلة من أحدث التقنيات 

والتطبيقات فى عملية اإلنتاج ؛ فالفايبر جالس يعد أساس الكثير من 

الصناعات ؛ ويقوم المصنع بسد فراغ صناعة الفايبر جالس فى مصر إلى 

جانب إحداث طفرة وثورة فى الصناعات التحويلية , فشركة جوشى 

مصر ستعد أبرز وأهم إسهام فى عملية تطوير الصناعات فى مصر .

شركة جوشى مصر لصناعة الفايبر جالس
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القوي العاملة تتفقد معمل هواوي بالقرية الذكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .. وتعزيز سبل التعاون في مجال التحول الرقمي

يف إطار التعاون والشراكة بني وزارة القوى 
مصر«  تكنولوجيز  »هـــواوي  وشركة  العاملة 
يف مـــجـــال الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي وتــكــنــولــوجــيــا 
املعلومات ، قام وفد رفيع املستوى من الوزارة 
 Open « املــفــتــوح  للمعمل  تفقدية  بــزيــارة 
Lab » مبقر الشركة بالقرية الذكية ، وضم 
ــن : حــســني صـــبـــري مــســتــشــار  ــد كــــاً مـ ــوفـ الـ
الـــــوزيـــــر لـــلـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي وتــكــنــولــوجــيــا 
املستشار  العاطي  عبد  وإيــهــاب   ، املعلومات 

اإلدارة  مدير  فــؤاد  وعبير   ، للوزارة  القانوني 
عبد  وأمنية   ، العمل  ســوق  ملعلومات  العامة 

احلميد مساعد فني مبكتب السيد الوزير.
وأوضــــحــــت هـــالـــة عـــرنـــدة نـــائـــب الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــعــاقــات احلــكــومــيــة بــشــركــة 
املعمل  املفتوح  أن  مصر  تكنولوجيز  هــواوي 
ــواوي بـــالـــقـــاهـــرة  يــعــد واحـــــــدَا مـــن أهــم  ــهــ لــ
ــل املــــــوجــــــودة بـــاملـــنـــطـــقـــة يف مـــجـــال  ــامــ ــعــ املــ
التكنولوجيا والذكاء االصطناعي ،حيث إنه 

دولة  إقليمي يعمل خلدمة مصر و٢٩  مركز 
إلـــى أن املــركــز يــقــوم بتعزيز  أخــــرى، مــنــوهــةً 
املتخصصة  املصرية  الشركات  مــع  الشراكة 
املختلفة  القطاعات  خلــدمــات  حلول  لبناء 
باستخدام أحدث التقنيات، كما يشمل أيضًا 
وكذلك  األكادميي  العنصر  مع  مثمر  تعاون 
االبتكارات واملواهب املصرية يف هذا املجال .

يــــســــهــــم يف  املــــعــــمــــل  أن  أوضــــــحــــــت  كــــمــــا 
املحلية  السوق  متطلبات  توفير  يف  املشاركة 
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القوي العاملة تتفقد معمل هواوي بالقرية الذكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .. وتعزيز سبل التعاون في مجال التحول الرقمي

ــقـــدمي ،هــــذه  ــكـــن مــــن تـ ــا أمـ واإلقـــلـــيـــمـــيـــة ممــ
الــنــمــاذج الــنــاجــحــة لــشــركــات نــاشــئــة بــأيــادي 
تطوير  مجال  يف  ومبتكرة  متدربة  مصرية 
ــلـــومـــات واالتـــــصـــــاالت لــلــحــلــول  ــعـ تــقــنــيــة املـ

املشتركة لألسواق واالنتشار خارج مصر .
ما  أثنى حسني صبري على   ومــن جانبه 
معربًا  املعمل  داخــل  هائل  تطور  من  شاهده 
عن تطلعه مبزيد من التعاون مع الشركة يف 
هذا الشأن  خاصة يف ظل  التحول الرقمي 

إلى  واالنتقال  املصرية  الدولة  تشهده  التي 
العاصمة اإلدارية اجلديدة الفترة املقبلة .

التفقد  عقب  اجتماعا  اجلــانــبــان   وعــقــد 
لبحث تعزيز سبل التعاون يف بعض امللفات 
وتناول  عدة  والشركة،  الـــوزارة  بني  املشتركة 
ملفات منها حتديث وتطوير شبكة البيانات 
ودراســة   ، الـــوزارة  معلومات  مبركز  والبرامج 
يف  والــتــعــاون  واملساهمة   ، املستقبل  وظــائــف 
تطوير مراكز التدريب املهني التابعة للوزارة 

ــاق الـــقـــرى  ــي تـــقـــع يف نـــطـ ــتـ ــة تـــلـــك الـ ــاصـ خـ
باملحافظات املستهدفة من املبادرة الرئاسية 

»حياة كرمية«.
هــواوي  شركة  جانب  من  االجتماع  حضر 
مصر، املهندس مدحت محمود رئيس قطاع 
احلـــلـــول الـــرأســـيـــة، واملـــهـــنـــدس عـــمـــرو زايـــد 
مصر  ألكادميية هواوي  التنفيذي  الرئيس  

. )ITB( للتدريب
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فى بعض األحياء اقترب سعر البيضة » البيضاء والبنية« جلنيهني، 
فيما وصل سعر البيضة البلدى اجنيهني وربع اجلنيه، وهو ارتفاع لم 
أثــار غضب واستياء اجلمهور  تشهده أســواق البيض من قبل وهو ما 
الــدراســة ورجـــوع الطلبة للمدارس  املستهلك   خاصة فــى ظــل عــودة 

وضرورة وجود طبق البيض على مائدة اإلفطار بشكل يومي.
يــقــول أحــمــد تــوفــيــق صــاحــب مــســتــودع بــيــض مبــديــنــة نــصــر، طبق 
بـــ 49  جنيها وأحــيــانــا 50  املــزرعــة  الــبــيــض األحــمــر بيقف علينا مــن 
جنيها، أما البلدى فيتراوح سعر الطبق  ما بني 55 لـ60 - والطلب أكثر 
من العرض ولألسف هو ما يجعل أصحاب املزارع تبيع وتشترى فينا 

وفى النهاية أنا الزم أحقق هامش ربح.
ذات  أن  ويؤكد  قوله  بـ 55 جنيها- حسب  البيض  يبيع أحمد طبق 
أو  املغلفة  لـ60 وأكثر بحسب الشركة  الطبق فى السوبر ماركت يصل 

املزرعة املنتجة.
»مـــن اعــتــاد طـــول حــيــاتــه عــلــى شـــراء طــبــق أو طبقني مــن البيض 
باعتباره وجبة كاملة تسد جوع يوم كامل فى البيوت الفقيرة، أصبح 
امليزانية  اآلن يكتفى بشراء نصف طبق نظرا الرتفاع أسعاره وضيق 
على رب األسرة فى حني بات الكثيرون يأخذون منى األطباق بنظام 

ــل ولــألســف ال أستطيع الــرفــض لــوجــود صــغــار وطــلــبــة مـــدارس  اآلجـ
محتاجينه فى ساندويتشاتهم«- وفق ما قاله الشاب صاحب املستودع 

أثناء حديثه لـ »العمل«.
»قــاطــعــنــا الــبــيــض مـــن ســنــتــني بــســبــب ارتـــفـــاع ســعــره فــلــم يــعــد فى 
مقدورى شــراء كرتونة أغلى من أجر يوميتي«- عبارة أخــرى أطلقها 
رب أسرة يتقاضى 1300 جنيه راتب شهري، مطالبا الدولة بالتدخل 
على  مدعمة  أساسية  كسلعة  البيض  ينزل  وبــأن  املهزلة  تلك  لوقف 

بطاقات التموين، رحمة بالفقراء.
وعن األسباب التى خلفت وراءها تلك الزيادة امللحوظة فى أسعار 
الــدواجــن  شعبة  رئــيــس  السيد  عبدالعزيز  الــدكــتــور  يــوضــح  الــبــيــض، 
بالغرفة التجارية، أن التغيرات املناخية التى تعرضت لها البالد خالل 
لنفوق  أدت  احلـــرارة،  درجـــات  فــى  امللحوظ  واالرتــفــاع  املاضية  الفترة 
أعـــداد هائلة مــن الــدواجــن وهــو مــا تــرتــب عليه وقـــوع خسائر فادحة 
قل  وبالتالى  قـــرروا غلق مزارعهم  الــذيــن  املـــزارع،  وأصــحــاب  للمربني 
دائما ألنه  البيض  الطلب على  فيه  يزيد  الــذى  الوقت  فى  املــعــروض 

وجبة ال ميكن االستغناء عنها فى أى بيت.
 ويــؤكــد »الــســيــد« أن مصر خــالل الــســنــوات األخــيــرة استطاعت أن 
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ــا بــيــض«،  ــاه »ب
نــــــداءات ودعــــوات 
ــى مـــدار  ــل انــطــلــقــت ع
تطالب  متتابعة  شهور 
بعدما  »البيض«  بمقاطعة 
ــى  ــل ــت أســـــــواق أع ــل ــج س
أسعاره،  ــادة  زي فى  معدالت 
أهدافها  فى  تفلح  لم  أنها  إال 
يتماشى  بما  األسعار  وعودة 
مع دخول جمهور املستهلك 
السلعة  تلك  يعترب  الــذى 
ووجبة  أساسيا  داعما 
كل  ــى  فـ ــة  ــي ــس ــي رئ

بيت.

يشعالن النار 
فى أسواق 

األعالف والمناخ

البيض
تحقيق : ميادة رجب 
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مليار   13 بإنتاج   ،%100 بنسبة  املــائــدة  بيض  مــن  ذاتــيــا  اكتفاء  حتقق 
بيضة سنويا.

»من يحدد أسعار البيض فى مصر ومن يتحكم فى ضبط أسواق«- 
ســؤال طرحناه على رئيس شعبة الــدواجــن الــذى أكــد أن كبار التجار 
أسعاره  البيض فى حلقاتهم ويتحكمون فى   لألسف من  يحتكرون 
مطالبا  املــائــدة،  على  رئيسية  كسلعة  أهميته  رغــم  عــشــوائــى   بشكل 
العشوائية  عن  بعيدا  السوق  لضبط  للبيض،  بورصة  وجــود  بضرورة 

واالحتكار واستغالل املستهلك.
الذرة  ارتفاع أسعار األعــالف خالل الفترة املاضية نتيجة استيراد 
البيض-  أسعار  آخر الرتفاع  كان سببا  العلف  فى  صناعة  املستخدم 
وفقا ملا قاله احلاج أحمد صاحب مزرعة دواجــن بالشرقية، الفتا أن 
العلف بدأ يستقر سعره حيث بلغ سعر الطن ما بني 7700 الى 7900 
جنيه للطن الواحد، فضال عن أزمة كورونا التى أثرت سلبا على كل 

شىء .
ونصف  الفينو(=جنيهان  لرغيف  جنيه  +نصف  للبيضة  جنيه   2(
مقدور  فى  تعد  لم  للطفل،  الواحد  الساندويتش  تكلفة  هى  اجلنيه 
من  ميلكون 3 و4 أطفال، كوجبة فطار مدرسية يومية – بحسب سناء 

مصطفى  التى تشير إلى أنها أم لـ 4 أطفال فى الدراسة، وأن ميزانية 
االستغناء  ميكن  ال  ولألسف  مرهقة  باتت  املدرسة  سندوتشات  وجبة 

عن البيضة باعتبارها أوفر مصادر البروتني لألطفال.
تصاعد أسعار البيض أزمة حقيقية تواجه األسر املصرية باختالف 
طبقاتهم  ودخولهم وهو ما أكده حديث ذلك الفتى العمالق  مفتول 
واتبع  أجسام  كمال  مــدرب  أنــا  للحديث..«  استوقفنا  الــذى  العضالت 
نظاما غذائيا معينا أهم أركانه البيض، ألنى بفطر بـ 5 بيضات يوميا 
أســبــوع  معايا،  بتكمل  الكرتونة مش  لــن، وبحسبة بسيطة  كــوب  مع 
باشترى 5 كراتني بيض كل شهر الستهالكى الشخصي، مبعدل 270  
أنـــا لــوحــدى مــحــتــاج  مــســتــودع وبــصــراحــة  جنيها  تــقــريــبــا، معلقا: » 

األسعار بقت مبالغ فيها ودون ضابط  أو رابط. 
فيما زف أحمد عبد اهلل، نائب رئيس شعبة البيض باالحتاد العام 
ملنتجى الدواجن،  بشرى انخفاض أسعار البيض خالل شهر نوفمبر 
اجلاري، وأن البورصة العاملية هى التى تتحكم فى األسعار وأن ظاهرة 
ارتفاع أسعار البيض عاملية وليست محلية فحسب ومن يقرأ ويطالع 
األخبار يجد أن أمريكا نفسها تعانى نفس األزمة بسبب ارتفاع أسعار 

األعالف وما خلفته أزمة فيروس »كورونا«.
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 نفوق الدواجن 
وعزوف املربني أحد 

أسباب األزمة
 املقاطعة لم تردع 
املحتكرين واألزمة 

عاملية
 مصادر ارتفاع 

أسعار األعاف أطاح 
بأسواق البيض
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الدين
والحياة
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أيام قليلة ويحتفل العالم ومصر 
يــوم خصصته  وهــو  الطفولة،  بعيد 
ــل دولـــــــة عـــلـــى حــــــدة لـــاحـــتـــفـــال  ــ كـ
ــا لـــــه بـــاعـــتـــبـــاره  ــكــــرميــ بـــالـــطـــفـــل تــ
املستقبل واألمـــل الــقــادم، وفــى هذا 
توضح  عديدة  فاعليات  تقام  اليوم 
دور كل من األســرة والــدولــة برعاية 
العاطفى  باألمان  وإمــداده  الطفل، 
ــادى وتــوفــيــر سبل  واالجــتــمــاعــى واملــ
احلـــيـــاة الــكــرميــة لـــه لــيــتــم تنشئته 
نشأة جيدة، لتكون بذرة اليوم ثمرة 
الغد، وكلما كانت البذرة فى التربة 
ــرت لــهــا عـــوامـــل النمو  ــوفـ جــيــدة وتـ

كانت الثمرة جيدة واحلصاد وفير.
واالهـــــتـــــمـــــام بـــالـــطـــفـــل وحـــســـن 
ــكــــن ولــــيــــد الـــعـــصـــر  رعــــايــــتــــه لـــــم يــ
احلديث أو غيره بل كان من تعاليم 
اإلسام، ولنا فى الرسول صلى اهلل 
كان  فقد  حسنة،  قــدوة  وسلم  عليه 
عليه الصاة والسام مثاال يحتذى 
به لألب احلنون املسئول عن أبنائه 
ورعــايــتــهــم فــقــد رزقــــه اهلل عــز وجــل 

تكمياً  واألحـــفـــاد  والــبــنــات  األوالد 
حلاجات  وقضاء  البشرية  لفطرته 
جميعًا  وأوالده  اإلنسانية،  النفس 
املـــؤمـــنـــن خـــديـــجـــة رضـــي  أم  مـــــن 
اهلل عــنــهــا، إال إبـــراهـــيـــم  مــن مــاريــة 
ــد  ــبـ ــم وعـ ــاسـ ــقـ ــم: الـ ــة، وهـ ــيـ ــطـ ــبـ ــقـ الـ
اهلل وزيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــب ورقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة وأم 
عــنــهــم  اهلل  ــلـــثـــوم وفـــاطـــمـــة رضـــي  كـ
بالعديد  الــنــبــويــة متــتــلــئ  والــســيــرة 
ــول  ــرسـ ــلـــة عــــن عـــطـــف الـ ــثـ مــــن األمـ
عــلــى أبــنــائــه واحلــنــو عليهم وكــانــت 
ــول  ــرسـ ــعـــب الـــلـــحـــظـــات عـــلـــى الـ أصـ
صــلــى اهلل عليه وســلــم أنـــه فــقــد كل 
أبنائه األوالد وهم صغار لم يكملوا 
عــامــهــم الـــثـــانـــى، وتــــويف فـــى حــيــاتــه 
ثــاث مــن بناته األربــعــة هــن زينب، 
عن  روي  فقد  ولهذا  كلثوم  أم  رقية، 
“أن  الــرســول صلى اهلل عليه وســلــم 
سعد بــن أبــي وقــاص رضــي اهلل عنه 
يــا رســول اهلل: أيُّ الناس  قــال: قلُت 
أشدُّ باء؟ قال: األنبياء، ثمَّ األَمثل 
فـــاألَمـــثـــل” صـــدق رســــول اهلل صلى 

اهلل عــلــيــه وســـلـــم) رواه الـــتـــرمـــذي( 
الـــرســـول عـــن بناته  .. وعـــن عــطــف 
تذكر السيدة عائشة رضي اهلل عنها 
مشيتها  كأن  : أقبلْت فاطمة متشي 
َمــْرَحــًبــا  النبي:  فــقــال  النبي،  َمــْشــُي 
أو  عــن ميينه  أجلسها  ثــم  ِبــاْبــَنــِتــي. 
ــَرّ إلــيــهــا حديًثا  عــن شــمــالــه، ثــم أســ
ــَم تــبــكــن؟ ثم  ــ فــبــكــت، فــقــلــُت لــهــا: ِل
إليها حديًثا فضحكت، فقلُت:  أسَرّ 
ــرب من  ــ ــا أقـ ــرًحـ ــت كـــالـــيـــوم فـ ــ ــا رأيـ مـ
فقالت:  قـــال.  ــا  عــَمّ فسألتها  حـــزن، 
ما كنُت ألفشي سَرّ رسول اهلل. حتى 
أسَرّ  فقالت:  فسألتها  النبي،  ُقِبَض 
ــَعــاِرُضــِنــي  ُي َكــــاَن  ِجـــْبـــرِيـــَل  »ِإَنّ   : ــَيّ ــ إلـ
ــُه َعارََضِني  َوِإَنّ ًة،  َمــَرّ ُكَلّ َسَنٍة  اْلُقْرآَن 
َحــَضــَر  ِإالَّ  أُرَاُه  َوال  َتــــْنِ،  َمــــَرّ ــاَم  ــَعـ اْلـ
اًقا  حَلَ َبْيِتي  أَْهــِل  أََوُّل  ــِك  َوِإَنّـ أََجــِلــي، 
أَْن  َتْرَضْنَ  »أََما  ِبي«. فبكيُت، فقال: 
ــِة أَْو  ــَنّ ــِل اْلَ ــَدَة ِنــَســاِء أَْهـ َتــُكــوِنــي َســِيّ
لذلك  فضحكُت  ُـــْؤِمـــِنـــَن«.  امْل ِنــَســاِء 
َفاِطَمةُ  اْبَنُتُه  َعَلْيِه  َدَخَلْت  وكـــان ِإَذا 
ــَلــَهــا، َوأَْجــَلــَســَهــا يِف  ــاَم ِإَلــْيــَهــا، َفــَقــبَّ ــ َق

حب األبناء من سنن األنبياء 
تقدمه: نجوى لطفى
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حديث شريف
عن أبي سعيد اخلــدري ـ رضي اهلل عنه ـ قال: 
ــول اهلل صــلــى اهلل عليه وســلــم: )إن اهلل  قـــال رسـ
يــقــول ألهـــل الــنــة: يــا أهـــل الــنــة، فــيــقــولــون: 
ــل رضــيــتــم؟  لــبــيــك ربـــنـــا وســـعـــديـــك، فـــيـــقـــول: هـ
ما  أعطيتنا  وقــد  نــرضــى؟  ال  لنا  ومــا  فيقولون: 
أنا أعطيكم  لم تعط أحــدًا من خلقك! فيقول: 
أفضل من ذلــك، قالوا: يا ربنا فأي شيء أفضل 
من ذلك؟! قال: أحل عليكم رضواني فا أسخط 

عليكم بعده أبدًا( صحيح البخاري ومسلم

دعاء
اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر 
ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ، 
ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ، ومن صاحب 

السوء ، ومن جار السوء يف دار املقامة.

َمْجِلِسِه )رواه الترمذي(.
كــمــا تـــذكـــر لــنــا الــســيــرة الــنــبــويــة 
موقفه اإلنــســانــى الــرائــع فــى حزنه 
ت  جتَلّ فقد   ، ابراهيم  صغيره  على 
ــر األب  ــاعـ عـــظـــمـــتـــه، وظــــهــــرت مـــشـ
الــيــاشــة جتـــاه ولـــده حــن خاطبه 
 ، قائاً: »َيا ِإْبَراِهيُم، َلْوال أََنُّه أَْمُر َحٍقّ
ــُه  َوَوْعـــُد ِصــْدٍق، َوَيـــْوٌم َجــاِمــٌع، َلــْوال أََنّ
ــِزَنّ  أََجــٌل َمــْحــُدوٌد، َوَوْقـــٌت َصـــاِدٌق، حَلَ
ــا ِبَك  َعَلْيَك ُحْزًنا أََشــَدّ ِمْن َهــَذا، َوِإَنّ
 ، اْلَعْنُ َتْدَمُع  مَلَْحُزوُنوَن،  ِإْبَراِهيُم  َيا 
َوَيْحَزُن اْلَقْلُب، َوال َنُقوُل َما ُيْسِخُط 
ابن  إبراهيم  ُقبض  «. وحينما  َبّ ــَرّ الـ
ــوُه  ــْدِرُجــ ــ ُت ــول اهلل قـــال لــهــم: »ال  رســ
ــِه«. فأتاه  ــْي ــى أَْنــُظــَر ِإَل يِف أَْكــَفــاِنــِه َحــَتّ

فانكَبّ عليه وبكى.
عطفه على األحفاد

ولم تكن مشاعر النبى صلى اهلل 
عليه وسلم جتاه أبنائه فقط بل مع 
أحـــفـــاده أيــضــا فــقــد كـــان صــلــى اهلل 
عليه وسلم يحب احلسن واحلسن 
أبناء ابنته فاطمة رضى اهلل عنهما 
أشد احلب ويذكر فى ذلك عن يعلى 
الــعــامــري رضــي اهلل عــنــه أنـــه خــرج 
مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
إلى طعام ُدعوا إليه، فإذا حسن مع 
)الطريق(،  ة  كَّ السِّ يف  يلعب  غلمان 
النبي صلى اهلل عليه  م  قال: )فتقدَّ
ــام الـــقـــوم، وبـــســـط يــديــه،  ــ وســـلـــم أمـ
ُهنا،  َوهــا  ُهنا  يِفرُّ ها  الغاُم  فجعل 
الــنــبــي صــلــى اهلل عليه  ويــضــاِحــُكــه 
ى أخــذه )أمسكه(، فجعل  وسلم حتَّ
إحــــدى يــديــه حتــت ذقــِنــه واألخــــرى 
ـــَلـــه  يف فــــــأس )وســـــــــط( رأســــــــه فـــقـــبَّ
ُحَسْن،  وأَنا من  ي،  وقال: ُحَسْن منِّ
أحّب اهللَّ من أحبَّ ُحَسْينًا( رواه ابن 

ماجه وحسنه األلباني(.
اهلل عنه  هـــريـــرة رضـــي  وعـــن أبـــى 
ــي مــع الــنــبــي صلى  ــا ُنــَصــلِّ ــنَّ ــال: )ُك قـ
ــإذا  ــ فـ الــــعــــشــــاء،  ــلـــيـــه وســــلــــم  عـ اهلل 
وثب احلسن واحلسن على  سجد 
ــع رأســــــه أخــذهــمــا  ــ ــره، فــــــإذا رفـ ــهــ ظــ
ــًا،  ــفـــه أخــــــــــذًا رفــــيــــقــ ــلـ بــــيــــده مـــــن خـ
ــإذا  ــ فــ األرض،  ــى  ــلــ عــ فـــيـــضـــعـــهـــمـــا 
ــه(  ــتـــى قـــضـــى صـــاتـ عـــــــاد، عـــــــادا حـ
ــي.  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــه األلـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــد وحـ ــ ــمـ ــ رواه أحـ
مــســعــود  ــن  ــ بـ اهلل  ــد  ــ ــبـ ــ ــة عـ ــ روايـ ويف 
اهلل  صلى  )كـــان  وحسنها األلباني: 
ـــي، فــــــإذا ســجــد  عــلــيــه وســـلـــم ُيـــصـــلِّ
ظهره،  واحلسن على  وثب احلسن 
فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، 
ــــاَة وضــَعــهــمــا يف  ــا َقــضــى الــــصَّ فــلــمَّ
ــرِه(. وروى الــنــســائــي عــن عــبــد  ــْجــ ِحــ
اد عــن أَبــيــه قـــال: )خــرج  اهلل بــن َشــدَّ
عليه  اهلل  صــلــى  اهلل  ــول  ــ رسـ عــلــيــنــا 

وســلــم يف إحــــدى صــاتــي الــعــشــاء، 
وهو حامل حسنًا أو حسينًا، فتقدم 
ــول اهلل صــلــى اهلل عــلــيــه وســلــم  ــ رسـ
فــوضــعــه، ثــم كــبــر لــلــصــاة، فصلى، 
فسجد بن ظهراني صاته سجدة 
أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي، وإذا 
صلى  اهلل  رســول  ظهر  على  الصبي 
اهلل عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت 
إلى سجودي، فلما قضى رسول اهلل 
الناس:  قــال  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
إنـــــك ســـجـــدت بــن  ــا رســــــول اهلل:  يــ
ظــهــرنــي صـــاتـــك ســـجـــدة أطــلــتــهــا 
ــر، أو  ــ ــه قـــد حــــدث أمـ حــتــى ظــنــنــا أنــ
أنه يوحى إليك؟ قــال:  كل ذلك لم 
فكرهت  ارحتلني،  ابني  ولكن  يكن، 
أن أعــجــلــه حــتــى يــقــضــي حــاجــتــه (

رواه النسائي وصححه األلباني(.
وكذلك أكرم النبي صلى اهلل عليه 
بحفيدته أَُماَمة بنت  واهتم  وسلم 
عــنــهــا، فكان  ابــنــتــه زيــنــب رضــي اهلل 
يــحــبــهــا ويـــحـــنـــو عــلــيــهــا ويــكــرمــهــا، 
وكان يخرج بها أحيانًا إلى املسجد 
ــاري رضـــي  ــادة األنــــصــ ــتــ فـــعـــن أبـــي قــ
اهلل  صــلــى  اهلل  رســـــول  أن  عــنــه  اهلل 
ــم: )كـــــــان يـــصـــلـــي وهـــو  ــ ــلـ ــ عـــلـــيـــه وسـ
حــــامــــل أمــــامــــة بــــنــــت زيــــنــــب بــــنــــت 
ــول اهلل صــلــى اهلل عــلــيــه وســلــم  ــ رسـ
ــي الـــعـــاص بـــن ربــيــعــة بـــن عبد  ــ وألبـ
قام  وإذا  شمس، فإذا سجد وضعها، 
حملها( رواه الــبــخــاري، وكــان صلى 
بــهــدايــاه،  يخّصها  وســلــم  عليه  اهلل 
قالت:  عنها  اهلل  فعن عائشة رضي 
ــِدَي لرسول اهلل صلى اهلل عليه  )أُْهـ
وسلم قادة من ِجزع )خرز( ملمعة 
بالذهب، ونساؤه مجتمعات يف بيت 
العاص بن  أبــي  وأُمــامــة بنت  ُكلهن، 
الــربــيــع جــاريــة )صــغــيــرة( تــلــعــب يف 
رسول  فقال  بالتراب،  البيت  جانب 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: كيف تريَن 
هذه؟ فنظرن إليها )زوجاته( فقلن: 
يا رسول اهلل ما رأينا أحسن من هذه 
، فلما  وال أعجب! فقال: أرُدْدنها إليَّ
أخذها قال : واهلل ألضعّنها يف رقبة 
إلّي، قالت عائشة:  البيت  أهل  أحب 
وبينه  بيني  األرض  عــلــّي  فأظلمت 
خــشــيــة أن يــضــعــهــا يف رقــبــة غــيــري 
ــْد أصــابــهــن  مــنــهــن، وال أراهــــن إال قـ
مثل الذي أصابني، ووجمنا جميعًا، 
رقبة أمامة  يف  وضعها  حتى  فأقبل 
بـــنـــت أبـــــي الــــعــــاص، فــــُســــرَي عــّنـــــا( 

رواه الطبراني.
ــول قـــــدوه لنا  ــرســ وهـــكـــذا كــــان الــ
أبـــنـــائـــه والـــعـــطـــف عليهم  ــب  ــى حـ فـ
أكبادنا  على  ونعطف  بــه  فلنقتدى 

التى متشى على األرض.

من فتاوى 
دار اإلفتاء

 هل هناك شيء خاص يقال عند احتضار 
املسلم غير تلقني الشهادة؟

املــصــريــة عــن هــذا  ــاء  ــت جتــيــب دار االف
اهلل  وذكر  للميت  الدعاء  : يستحب  السؤال 
نبوية  أحاديث  وردت  حيث  القرآن؛  وقراءة 
شريفة وآثار عن السلف الصالح باستحباب 
والبقرة، وغيرها،  والرعد،  قراءة سور يس، 
يف  السيوطي  احلــافــظ  لــذلــك  عقد  ــد  وق
املوتى  حــال  بشرح  الــصــدور  ــرح  »ش كتابه 
ْنَسان يِف مرض  والقبور« باًبا يف »َما َيُقوله اْلِ
اْحتضَر  ِإذا  ُيَقال  َوَما  ِعْنده  يْقَرأ  َوَما  امْلَْوت 
َعيناُه«.  وغمض  َماَت  ِإذا  ُيَقال  َوَما  وتلقينه 

واهلل سبحانه وتعالى أعلم.
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بــالــتــعــاون مع  الــعــامــلــة  الـــقـــوي  وزارة  نــظــمــت 
الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة االرثـــوذكـــســـيـــة مــتــمــثــلــة فى 
للعاملني  تــدريــبــيــا  بــرنــامــجــا  اخلــدمــات  أسقفية 
املهنية  والصحة  بالسالمة  للتوعية  باألسقفية 
وذلــك على مــدى يومني لعدد  الــطــوارئ  وخطط 

يتراوح من 45 إلى 55 موظفًا.
التعاون  بــروتــوكــول  إطــار تفعيل  ذلــك يف  يأتي 
بـــني اجلــانــبــني ، واهـــتـــمـــام وزيــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة 
والصحة  الــســالمــة  ثــقــافــة  بنشر  ســعــفــان  محمد 
املــهــنــيــة عــلــى املــســتــوى الــقــومــي، وذلــــك مــن أجــل 
احلد من املخاطر التي تهدد سالمة أفراد الشعب 

املصري والعمل على توفير مناخ حياة آمنة  .
وقدم املحاضرات بالبرنامج الكيميائى محمد 
مـــدكـــور، والــكــيــمــيــائــى  مــدحــت كــامــل مـــن اإلدارة 

املركزية للسالمة والصحة املهنية بالوزارة .
من جانبه أكد أشرف مرزوق معاون وزير القوي 
الــعــامــلــة أن الــســالمــة والــصــحــة املــهــنــيــة وحــمــايــة 
أن  إنسان  كل  حق  فمن   ، حياة  أسلوب  هى  البشر 
يحيا فى سالمة وصحة جيدة ، فقد يظن البعض 
بيئة  داخـــل  تطبق  املهنية  والــصــحــة  الــســالمــة  أن 
العمل فقط ولكن احلقيقة أن السالمة والصحة 
املهنية تطبق فــى جميع جــوانــب احلــيــاة وفــى كل 
مكان فى املنزل فى الطريق فى وسائل املواصالت 

وفى أماكن العمل.
اخلبرة  نقل  جميعا  علينا  يجب  أنــه  وأضـــاف 
البرنامج  هذا  فى  نتلقاها  سوف  التى  التدريبية 
الــتــدريــبــي إلـــى زمــالئــنــا فــى الــعــمــل وأســرنــا حتى 
تكون السالمة والصحة املهنية هي منهج حياتنا 
أجــل سالمتنا وسالمة كل من حولنا  جميعا من 
الــوزارة تسعى ألن تكون السالمة  ، مشيرا إلي أن 
إلــزامــا يف الوقت  الــتــزام ولــيــس  والــصــحــة املهنية 

الراهن .

القوى العاملة تنظم برنامجًا تدريبيًا للتوعية بالسالمة والصحة 
المهنية بالتعاون مع الكنيسة القبطية االرثوذكسية
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القوى العاملة: 109 فرص عمل بملتقى توظيف ذوي الهمم ببورسعيد

..و 17  شركة تشارك في ندوة توعوية عن السالمة والصحة المهنية

وملتقى  توعوية،  نــدوة  العاملة ببورسعيد  مديرية القوى  نظمت 
توظيف لذوي الهمم والعزمية، حيث قدمت 17 شركة 109 فرص عمل 
بحضور مسئولي الشركات الستيفاء نسبة الـ 5% املقررة قانونا، والتي 

تقدم لها 72 من راغبي العمل من ذوي القدرات.
فرص  السنجابي،  السيد  املــديــريــة  مــديــر  بــرئــاســة  اللجنة  أتــاحــت 
املتقدمني  تــأمــيــنــات جلميع   )1( واســتــمــارة  الــعــقــود  وتــوقــيــع  الــعــمــل 
عقد   61 وقعت  التي  العقود  عــدد  وبلغ  بامللتقى،  العمل  يف  الراغبني 
العاملة محمد  وزيــر الــقــوى  قــبــل  مــن  بتسليمها  يــقــوم  ســـوف  عــمــل، 
سعفان يف إطار مبادرة »حياة كرمية« التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.
الهمم  لــذوي  عمل الئقة  توفير فرص  أهمية  املديرية  مدير  وأكــد 
الندوة  خــالل  شارحا  لهم،  كرمية  حياة  لتوفير  املجتمع  يف  ودمجهم 
لـــذوي الهمم وحــقــوق األشــخــاص ذوي  الــقــانــون رقــم 10 لسنة 2018 

اإلعاقة.
مدير  بعيلة  محمود  ملياء  العقود  لتوقيع  املشكلة  اللجنة  وضمت 
رمضان  ونهى  عــوض،  يوسف  ونهى  واالستثمار،  الــشــرق  عمل  مكتب 
محمد، ومحمد أمني محمد، ونيفني لوقا متياس، مفتشي تفتيش 

العمل.

القوي  نظمت مديرية 
نــدوة  ببورسعيد  العاملة 
تــوعــيــة حـــول نــشــر ثقافة 
السالمة والصحة املهنية 
ــتـــي يــتــم  ــاالت الـ ــ ــ عــــن احلـ
ــر املـــحـــاضـــر  ــريــ فـــيـــهـــا حتــ
الــــــفــــــوريــــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت، 
وإعــداد خطط الطوارئ ، 
حضرها 40 عامالً  من 17 
شركة من شركات القطاع 
اخلاص العاملة يف نطاق 

املحافظة .
وأكد السيد السنجابي 
ــة أهــمــيــة  ــريــ ــديــ مــــديــــر املــ
الـــــــســـــــالمـــــــة والـــــصـــــحـــــة 
املهنية بالنسبة للعاملني 
بـــــاملـــــنـــــشـــــآت واملـــــصـــــانـــــع 
والتقدير  الشكر  مقدمًا 
للشركات املشاركة ، وعلى 
ــيــــوي لـــهـــا فــى  الـــــــدور احلــ

القطاعات املختلفة لدعم االقتصاد القومي 
املــســتــدامــة  للتنمية  مــصــر  رؤيــــة  وحتــقــيــق   ،
املهنية  والــصــحــة  الــســالمــة  وأهــمــيــة   ،  2030
الــدولــة  سياسة  علي  بــنــاًء  الــقــطــاعــات  بكافة 
يف  العاملة  الــقــوي  وزيــر  وتوجيهات  املصرية 

هذا اخلصوص.
الكيميائية  قــامــت  األولـــــى  املــحــاضــرة  يف 
رضا عبد السالم  بشرح عن أهداف السالمة 
أهدافها  أهمية  إلــي  مشيرة  املهنية  والصحة 

البشري  العنصر  سالمة  علي  احلفاظ  وهــي 
مـــن اإلصـــابـــات الــنــاجــمــة عـــن مــخــاطــر بيئة 
واإلصــابــات  للحوادث  تعرضهم  ومنع  العمل 
مقومات  علي  واحلــفــاظ  املهنية  واألمــــراض 
العنصر املادي املتمثل يف املنشآت وما حتتويه 
ــعــــدات مـــن الــتــلــف والــضــيــاع  مـــن أجـــهـــزة ومــ
واحلــرص علي تثبيت األمــان والطمأنينة يف 

قلوب العاملني أثناء قيامهم بالعمل .
 2003 لسنة   134 الــقــرار  شــرح  تناولت  كما 

الـــــذي يـــوضـــح املــنــشــآت 
اخلـــــاضـــــعـــــة لــتــشــكــيــل 
اجلــــــــهــــــــاز الــــوظــــيــــفــــي 
وجلـــــــــــــــــــان الـــــــســـــــالمـــــــة 
والـــــــصـــــــحـــــــة املــــهــــنــــيــــة 
الفعال ملسئولي  والــدور 
ــات   ــركـ ــشـ ــالـ ــة بـ ــالمــ ــســ الــ
تنفيذ  عــلــي  واحلـــــرص 
اللجان  ودور   ، الــقــانــون 
ومــــــــواعــــــــيــــــــد انـــــعـــــقـــــاد 
الشهرية  االجــتــمــاعــات 
ــات  ــ ــهـ ــ والـــــطـــــارئـــــة واجلـ
يف  التدريب  بها  املنوط 

ذلك املجال .
الثاني  الشق  وتــنــاول 
الكيميائي  الــنــدوة  مــن 
ــتــــاح  أحـــــمـــــد عــــبــــد الــــفــ
حـــيـــث تــــنــــاول مــخــاطــر 
بــيــئــة الـــعـــمـــل مــوضــحــا 
املـــخـــاطـــر الــفــيــزيــائــيــة 
ــدود الــعــتــبــيــة املــســمــوح  ــ والــبــيــولــوجــيــة، واحلــ
الــتــعــرض لــهــا يف تــلــك املــخــاطــر ، واملــخــاطــر 
ــامـــل مــن  ــعـ املــيــكــانــيــكــيــة وكــيــفــيــة حـــمـــايـــة الـ
والبناء  احلفر  وأعــمــال  واآلالت  العدد  خطر 
تتمثل  الــتــي  السلبية  واملــخــاطــر  والــتــشــيــيــد 
الــوقــايــة الشخصية   تــوفــيــر مــهــمــات  يف عـــدم 
ــيـــب  ــتـــرتـ ووســـــائـــــل اإلســـــعـــــاف واإلنــــــقــــــاذ والـ
يف  للعاملني  الصحية  والشهادات  والتنظيم 

الصناعات التي تستوجب ذلك .
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»التنظيم النقابي ومهارات المفاوضة الجماعية«

دورة تدريبية بأمانة المرأة بنقابة البناء واألخشاب

الواجب  املهارات  التدريبية  الدورة  ناقشت 
التواصل  مقدمتها  ويف  النقابي  يف  توافرها 
اإلدارات  وكــذلــك  العاملني  مــع  ســواء  اجليد 
املــخــتــلــفــة، ومــنــاقــشــة أبــــرز مــعــوقــات الــعــمــل 
النقابي وحتديدا فيما يتعلق باملرأة العاملة.

وخالل فعاليات الدورة مت مناقشة العديد 
من التشريعات العمالية ويف مقدمتها قانون 
التنظيم النقابي، فضال عن أبرز املطالب يف 
مشروع قانون العمل املوجودة حاليا مبجلس 

الشيوخ.
ويف هذا الصدد أكد نيازي مصطفى خبير 
يتضمن  أن  أهــمــيــة  الــعــمــالــيــة  الــتــشــريــعــات 
قانون العمل أمناط العمل اجلديدة، قائال: 
التغيرات  املنتظر  التشريع  يساير  وأن  البــد 
التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وكذلك 
الــذكــاء االصطناعي  دخـــول مــصــر يف عــصــر 
ومــــا يــحــتــمــه مـــن وجـــــود وظـــائـــف مختلفة 
الــوظــائــف  عــن  تختلف  معينة  طبيعة  ذات 

التقليدية.
الدولة  أن تراعي  وشــدد أيضا على أهمية 
وجود محاكم عمالية مستقلة أسوة باملحاكم 
هو  حاليا  املــوجــود  أن  موضحا  االقتصادية، 

دوائر عمالية داخل املحاكم.
وأكد أن وجود محاكم عمالية متخصصة 

املشكالت  مــن  احلـــد  يف  كبير  بشكل  يــســاهــم 
الناجمة عن تأخر صدور األحكام يف العديد 
مشكالت  من  عليه  يترتب  ومــا  القضايا  من 

لكال الطرفني العامل وصاحب العمل.
فيما تــطــرق أحــمــد عــاطــف حــســن، عميد 
ــائـــب رئــيــس  مــعــهــد الـــــدراســـــات الــنــقــابــيــة، نـ
االحتاد العام لنقابات عمال مصر للتثقيف 
التي  املــهــارات  إلــى  سابقا  البشرية  والتنمية 
مقدمتها  ويف  الــنــقــابــي،  ميتلكها  أن  يــجــب 
املفاوضة  أن  إلــى  مشيرا  والتفاوض،  احلــوار 
اجلماعية أحد أهم الوسائل يف حل املشكالت 

العمالية قبل تفاقمها. 
تدريب مستمرة  وجــود  أهمية  وشــدد على 
ومـــتـــابـــعـــة لـــتـــأهـــيـــل الـــنـــقـــابـــني بـــشـــأن مــلــف 
احلوار  جودة  أن  مؤكدا  اجلماعية،  املفاوضة 
وضع  يف  تساهم  العمل  مشاكل  مناقشة  يف 
حلول جذرية مبا يساهم يف ضبط منظومة 

العمل. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق مبـــعـــوقـــات مـــشـــاركـــة املــــرأة 
يف الــعــمــل الــنــقــابــي، طــالــب الــدكــتــور أحــمــد 
التدريبية  ــدورات  الـ من  املزيد  بعمل  عاطف 
والــلــقــاءات الــتــي تــؤكــد أهمية مــشــاركــة املــرأة 
دور سكرتارية  تفعيل  النقابي، مع  العمل  يف 

املرأة العاملة يف اللجان النقابية. 

إلى  النقابية  الدراسات  ودعــا عميد معهد 
ضرورة إضافة مادة للوائح النقابات العمالية 
بــتــخــصــيــص مــقــاعــد لــلــســيــدات يف مــجــالــس 
االقــلــيــمــيــة  واالحتــــــــــادات  الـــنـــقـــابـــات  إدارات 
والنوعية واالحتاد العام لنقابات عمال مصر، 
مع تضمني متثيل عادل للنساء يف اجلمعيات 

العمومية للنقابات واالحتادات العامة. 
كما طالب الدكتور أحمد عاطف بضرورة 
الدفع نحو حتقيق التمييز اإليجابي للمرأة 
الــنــقــابــي بتحديد حد  الــعــمــل  تــشــريــعــات  يف 
التنظيمية  املــســتــويــات  يف  لــلــتــمــثــيــل  ــى  ــ أدنـ
ــرأة يف  ــمـ ــلـ ــع حـــفـــظ حـــصـــص لـ لـــلـــنـــقـــابـــات مــ

املناصب القيادية. 
وأكـــد أهــمــيــة إلــغــاء كــافــة أشــكــال التمييز 
ضد املرأة يف عالقات العمل أو فرص الترقي 
إلزام  والعمل على  القيادية،  املناصب  وتقلد 
أصـــحـــاب الــعــمــل يف الـــقـــطـــاعـــات املــخــتــلــفــة 
دور  بــإقــامــة  اخلــاصــة  الــتــشــريــعــات  لتطبيق 
أو تعويضهم بشكل  حضانة ألبناء العاملني 

مناسب.
هالة  سلمت  التدريبية  الـــدورة  خــتــام  ويف 
العامة  بالنقابة  ــرأة  املــ أمـــني  احلــفــيــظ  عــبــد 
لــلــعــامــلــني بــالــبــنــاء واألخــــشــــاب الـــشـــهـــادات 

للمشاركات.

عقدت النقابة 
العامة للعاملني 

بالبناء 
واألخشاب 

برئاسة عبد 
املنعم اجلمل 

نائب رئيس 
االحتاد العام 

لنقابات عمال 
مصر دورة 

تدريبية بعنوان 
»التنظيم 

النقابي ومهارات 
املفاوضة 

اجلماعية«، 
واستمرت 3 أيام 
مبركز التدريب 

املهني املتطور 
التابع للنقابة.

مطالب بمحاكم عمالية مستقلة لسرعة الفصل في القضايا
دعوة لتضمين قانون العمل األنماط الجديدة بعد جائحة كورونا 

ودخول مصر عصر التحول الرقمي
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استعدادا لالنتخابات العمالية في مايو المقبل »البناء 
واألخشاب«: الئحة موحدة للجان النقابية

»البتروكيماويات« ينظم دورة تدريبية لـ  10 نقابيين أردنيين على مهارات العمل النقابي

الـــعـــامـــة  الـــنـــقـــابـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــن  ــلــ أعــ
عبد  بــرئــاســة  واألخـــشـــاب  بــالــبــنــاء  للعاملني 
املــنــعــم اجلـــمـــل نـــائـــب رئـــيـــس االحتـــــاد الــعــام 
للوائح  تعديل  ــراء  إجـ مصر  عــمــال  لنقابات 
املــالــيــة لــلــنــقــابــة وكـــذلـــك الــلــجــان الــنــقــابــيــة 
التابعة لها يف الئحة موحدة يف ضوء قانون 

املنظمات النقابية.
جــاء ذلــك خــالل اجــتــمــاع مجلس اإلدارة 
مبـــقـــر مــصــيــف الـــعـــامـــلـــني مبـــديـــنـــة مــرســى 
مــطــروح بــحــضــور عــبــد الــنــاصــر بــكــر األمــني 
ــــف أبــــــا زيــــــد أمـــني  ــاطـ ــ ــابـــة، وعـ ــنـــقـ ــلـ ــام لـ ــ ــعـ ــ الـ

الصندوق، وأعضاء املجلس.
ومت خـــالل االجــتــمــاع االتـــفـــاق عــلــى عقد 
جمعية عمومية للنقابة نهاية شهر نوفمبر 
ــل إجـــــــــراءات  ــبـ ــر ديـــســـمـــبـــر قـ ــهـ أو مـــطـــلـــع شـ

االنــتــخــابــات الــعــمــالــيــة املــتــوقــع لــهــا يف مايو 
.٢٠٢٢

املهنية  اللجان  أزمة  واستعرض االجتماع 
فيما يتعلق بشئون العضوية والتداخل بني 
يتعلق  فــيــمــا  املختلفة  الــعــمــالــيــة  الــنــقــابــات 

بالتصنيف املهني.
الــعــامــة  الـــنـــقـــابـــة  إدارة  مــجــلــس  ووافــــــــق 
اعتماد  عــلــى  واألخـــشـــاب  بــالــبــنــاء  للعاملني 
ــز الـــتـــدريـــب املــهــنــي  مــيــزانــيــة الــنــقــابــة ومـــركـ

املتطور لعام ٢٠٢٠.
واتفق أعضاء مجلس اإلدارة على مواصلة 
تـــقـــدمي الـــدعـــم الــقــانــونــي لــكــافــة الــعــامــلــني 
ــنـــاء ســـــواء املــنــتــمــني  ــبـ بــقــطــاع الــتــشــيــيــد والـ
غير  العمالة  من  األفــراد  أو  النقابية  للجان 

املنتظمة. 

كــمــا اســتــعــرض اجــتــمــاع مــجــلــس اإلدارة 
الــدولــي لعمال  ــاد  ــارة وفــد االحتـ تفاصيل زيـ
الــبــنــاء واألخــشــاب لشركة املــقــاولــني الــعــرب، 
واالضــــطــــالع عــلــى جتــربــتــهــا يف املــشــروعــات 
القومية الكبرى فضال عن الدور الذي تقوم 
به يف دعم العاملني، فضال عن توفير فرص 

عمالة غير منتظمة.
ــد »اجلـــمـــل« أنـــه يف ضـــوء الـــزيـــارة كــان  وأكــ
ــل  ــاع جـــيـــد عــــن األوضــــــــاع داخــ ــبـ هـــنـــاك انـــطـ
الــشــركــة وحتـــديـــدا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــمــالــة، 
مشيرا إلي أن االحتــاد الدولي لعمال البناء 
إطــاريــة مع  اتفاقية  واألخــشــاب بصدد عمل 
أفريقيا،  يف  لدعمها  العرب  املقاولني  شركة 
السيما وأن الشركة تقوم بدور كبير يف القارة 

السمراء من خالل عدد من املشروعات.

واملناجم  للنفط  العربي  اإلحتــاد  نظم 
دورة  والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات،  والـــكـــيـــمـــاويـــات 
ــارات العمل  ــهـ تــدريــبــيــة حـــول أســالــيــب ومـ
ــارك فــيــهــا 1٠ نــقــابــيــني من  ــ الــنــقــابــي ، شـ
الـــنـــقـــابـــة الـــعـــامـــة لــلــعــامــلــني يف املــنــاجــم 
ــالـــد  والــــتــــعــــديــــن األردنـــــــيـــــــة بــــرئــــاســــة خـ
الفناطسة ،وحاضر فيها اخلبير العمالي 
ــــك مبـــقـــر اجلــامــعــة  ــاطـــف ، وذلــ ــد عـ ــمـ أحـ

العمالية بالقاهرة .
وقال عماد حمدي األمني العام لإلحتاد 
الــعــربــي لــلــنــفــط واملــنــاجــم والــكــيــمــاويــات 
الــدورة تأتي يف إطار  إن   والبتروكيمايات: 
التوعية  يف  الــعــربــي  ــاد  اإلحتـ ودور  خطط 
جميع  مــن  للعمال  والــتــدريــب  والتثقيف 
البلدان العربية ،مؤكدا دور العمال العرب 
يف الــتــنــمــيــة ،ومـــســـانـــدة بــلــدانــهــم يف ظل 
التحديات الراهنة ،وتأهيلهم على مهارات 
ــات  ــبــ ــن حـــقـــوق وواجــ الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي مــ
،وذلــك بهدف  املشروعة  بالطرق  وتفاوض 
اإلستقرار يف مواقع العمل وزيادة اإلنتاج .
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»العربي للنفط«و«الكيماويات المصرية« و«مناجم بيالروسيا« يتبادلون 
المعلومات والخبرات والخدمات االستشارية حول التشريعات العمالية

بروتوكول تعاون بين النقابة العامة للمرافق ومثيالتها البيالروسية

النفط  الــعــربــي لعمال   وقــع االحتـــاد 
ــة  ــابـ ــقـ ــنـ واملــــنــــاجــــم والــــكــــيــــمــــاويــــات، والـ
الــعــامــة لــلــكــيــمــاويــات يف مــصــر بــرئــاســة 
عــمــاد حــمــدي ، بــروتــوكــوال لــلــتــعــاون مع 
الكيماويات  بصناعات  العاملني  نقابة 
والبترول واملناجم يف بيالروسيا برئاسة 

سفيتالنا كلوشوك.
ونــــــــص الـــــبـــــروتـــــوكـــــول عــــلــــي تــــبــــادل 
ــل الــطــرق  ــرات وأفـــضـ ــبــ املــعــلــومــات واخلــ
عن  والــدفــاع  النقابية  األنشطة  ملمارسة 
املــشــروعــات  تنظيم  الــعــمــال عبر  حــقــوق 
واألنــشــطــة املــشــتــركــة ،وتــوفــيــر خــدمــات 
التشريعات  حـــول  املــجــانــيــة  االســتــشــارة 

العمالية ألعضاء املنظمتني باملثل.
ــدد الـــبـــروتـــوكـــول عــلــي الــتــضــامــن  ــ وشـ
الـــدولـــي املــشــتــرك والـــدعـــم املــتــبــادل فى 
املشترك  والتنسيق   ، الدولية  املنتديات 
ــل مــــع الـــنـــقـــابـــات  ــواصــ ــتــ فــــى تـــطـــويـــر الــ
واملنطقة  إفريقيا،  الشريكة األخرى من 
ــا واملــنــظــمــات  ــيـ الــعــربــيــة ، وأوروبــــــــا، وأسـ
ــيـــة ، وتــنــظــيــم أنــشــطــة  الــنــقــابــيــة الـــدولـ
النقابي  التثقيف  مــجــال  فــى  مشتركة  
وتهيئة  والــتــأهــيــل،  والصحة  والسياحة 
ــة لــتــطــويــر الـــتـــعـــاون  ــمـ الــــظــــروف املـــالئـ

االقـــتـــصـــادي واإلنـــســـانـــي بـــني الــنــقــابــات 
الشريكة .

ويـــســـري الــبــروتــوكــول ملـــدة  5 ســنــوات 
،يبدأ سريانها من تاريخ التوقيع عليها .

للعاملني  الــعــامــة   وقــعــت الــنــقــابــة 
بــاملــرافــق الــعــامــة بــرئــاســة هــشــام فــؤاد 
نــائــب رئــيــس االحتــــاد الــعــام لنقابات 
عــمــال مــصــر ، بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون مع 
ــيــــة بـــرئـــاســـة  ــيــــالروســ ــبــ مـــثـــيـــالتـــهـــا الــ

سفتيلينا كلوتشوك.
ونـــــص الـــبـــروتـــوكـــول عـــلـــي الـــدعـــم 
املـــتـــبـــادل فــــى املـــنـــتـــديـــات الـــدولـــيـــة ، 
ــى تــطــويــر  ــ ــرك فـ ــتــ ــشــ ــق املــ ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ والـ
الـــتـــواصـــل مــــع الـــنـــقـــابـــات الــشــريــكــة 
ــيــــا واملـــنـــطـــقـــة  األخــــــــــرى مـــــن إفــــريــــقــ
الــعــربــيــة وأوروبــــــا وآســـيـــا واملــنــظــمــات 
أنشطة  ،وتــنــظــيــم  الــدولــيــة  النقابية 
مشتركة  فى مجال التثقيف النقابي 
والسياحة والصحة والتأهيل، وتهيئة 
الـــظـــروف املــالئــمــة لــتــطــويــر الــتــعــاون 
النقابات  بني  واالنسانى  االقتصادي 

الشريكة.
ــادل املــعــلــومــات  ــبـ كــمــا نـــص عــلــي تـ
واخلـــبـــرات وأفـــضـــل الـــطـــرق ملــمــارســة 
األنـــشـــطـــة الـــنـــقـــابـــيـــة والـــــدفـــــاع عــن 
حقوق العمال عبر تنظيم املشروعات 
خدمات  ،وتوفير  املشتركة  واألنشطة 
االستشارة املجانية حول التشريعات 

العمالية ألعضاء املنظمتني باملثل. 
يــســري الــبــروتــوكــول ملــدة 5 سنوات 

،تبدأ من تاريخ التوقيع عليه.
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وزير القوي العاملة :
تعيين  4333 شابًا .. منهم  521 شابًا من ذوي الهمم والعزيمة خالل شهر

استخراج 33 ألفًا و 946 شهادات قياس مستوى المهارة  و 34 ألفًا و 
427 رخصة مزاولة  المهنة

التفتيش على 19519 منشأة وتحرير 4425 محضرًا  للسالمة والعمل 
للمنشآت المخالفة لقانون العمل

صرف 2.7 مليون جنيه منح للرعاية االجتماعية والصحية  لـ 3559 عامال غير منتظم
والتي   ، ــوزارة  ال عمل  لبرنامج  األساسية  املالمح  ضوء  يف 
ترمي إلى توفير فرص عمل الئقة للشباب من خالل توثيق 
التعاون مع أصحاب األعمال واملستثمرين لزيادة فرص العمل 
وتوفير  بالرعاية  األولى  الفئات  تشغيل  وتعزيز  املعروضة، 
وتأهيلهم  اخلاصة  القدرات  لذوي  مناسبة  تدريبية  فرص 
وريادة  احلر  والعمل  لهم،  مالئمة  عمل  فرص  على  للحصول 
وحتسني  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  واملشروعات  األعمال 
إنتاجية املشروعات والعمالة املوسمية، مما يسهم يف خفض 
معدالت البطالة التي وصلت نسبتها حاليا إلى 7.3% من قوة 

العمل.
مديريات  أن   ، سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزيــر  أعلن 
، قامت خالل شهر  العاملة على مستوى 27 محافظة  القوى 
، منهم 521 شابًا   ألفًا و333 شابًا  املاضي بتعيني 43  سبتمبر 
من ذوى القدرات ، كما قامت باستخراج 33 ألفًا و946 شهادات 
قياس مستوى املهارة ، و34 ألفًا و427  رخصة مزاولة  مهنة من 

مكاتب التشغيل التابعة لتلك املديريات .
فى   ، باملحافظات  العمالي  التفتيش  مكاتب  جنحت  كما 
 ،  ) حمالت   - دوري   ( منشأة  و806  ألفًا   13 على  التفتيش 
املخالفة  للمنشآت  محضرًا   2066 حترير  عن  ذلك  وأسفر 

ألحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
قامت  فقد   ، املهنية  والصحة  السالمة  مجال  فــى   أمــا 
وأسفر   ، منشأة   713 و  آالف    5 على   بالتفتيش  املديريات 
السالمة  الشتراطات  محضرًا   2359 حترير  عن  التفتيش 

والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل .
وفى مجال عالقات العمل ، قامت املديريات ببحث 3194  
التالي:   النحو  على  بحثها  نتيجة  وجاءت   ، عمالية  شكوى 
إحالتها  مت  شكوى  و749  وديـــًا،  تسويتها  مت  شكوى    432
، وتبقى 1480  العمالية، و482  شكوى مت حفظها  للمحكمة 

شكوى ما زالت حتت البحث والدراسة .
وصحيًا  إجتماعيًا  املنتظمة  غير  العمالة  رعاية  عن  أما 
املختلفة  باملحافظات  العاملة  القوى  مديريات  قامت  فقد   ،
بصرف منح للرعاية االجتماعية لتلك الفئة بلغت 2 مليون 
للرعاية  منح  بصرف  قامت  كما  جنيهًا،  و870  ألفًا   194 و 
جنيهات،  و310   ألفًا   562 بإجمالى  الفئة  لتلك  الصحية 
من  عامالً   2559 لـ   ، جنيها  و18  و757ألفا  مليون   2 باجمالي 
بــاإلدارات  الفئة  بتلك  اخلاصة  البيانات  بقواعد  املسجلني 
املعنية مبحافظات اجلمهورية وذلك لتوفير حياة كرمية لهم.

وفيما يلي التفاصيل:
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قــامــت مــديــريــة الــقــوي الــعــامــلــة مبــحــافــظــة أســيــوط 
املـــــؤهـــــات الــعــلــيــا  ــــن حـــمـــلـــة  ــا مـ ــابــ بـــتـــعـــيـــن 811 شــ

اخلاص  القطاع  مبنشآت  مؤهل  وبــدون  واملتوسطة 
والعزمية   الهمم  ذوى  مــن   15 منهم  واالستثماري 
وذلــــك مـــن خــــال شـــهـــادات الــقــيــد املــــرتــــدة  »كــعــب 
العمل« ، املسجلن مبكاتب التشغيل ، وبلغوا 3051 

املهارة،  مستوى  قياس  شهادة   1086 وإصــدار   ، شابًا 
وترخيص مزاولة احلرفة .

تقريره  يف  املديرية  مدير  حسن  على  حــازم  وأوضـــح 
ــازه خـــال شــهــر سبتمبر املــاضــي  لــلــوزيــر عــن مــا مت إجنــ
املنتظمة  للعمالة غير  بــصــرف منح  املــديــريــة  قــيــام  عــن 
لرعايتهم اجتماعيًا ، بواقع مبلغ  78 ألفًا و 870 جنيها 

، لـ 48 عاماً من املسجلن بالوحدة ، وتسجيل 95 عاما جديدا وإصدار كارنيهات 
لهم .

الــدوري واحلمات فى مجال السامة والصحة  بالتفتيش  املديرية   كما قامت 
املهنية بالتفتيش على 183 منشأة ، وأسفر التفتيش عن حترير 67 محضرًا للسامة 
 ، التفتيش على 1441 منشأة  العمالى مت  التفتيش  ، وفى مجال  املهنية  والصحة 
وأسفر عن حترير 145 محضرًا للمنشآت املخالفة ، وبحث 10 شكاوى ومتت تسويتها 

بالكامل، وعقد 6 ندوات توعية يف مجال املفاوضة اجلماعية وعمل األطفال .
االحترازية  اإلجــــراءات  كافة  تطبيق  للتأكد  املنشآت  على  التفتيش  مجال  ويف 
من  منشأة   183 على  التفتيش  املديرية  تابعت  كورونا،  فيروس  انتشار  من  للوقاية 

خال مكاتب السامة والصحة املهنية التفتيش العمالي.
املــديــريــة 13 شــكــوى عمالية مت بحثها  استلمت  الــعــمــل  مــجــال عــاقــات  أمـــا يف 

بالكامل على النحو التالي : سويت اثنتان وديًا ، وإحالة 11 للمحكمة العمالية .

تعيين 811 شابا ..  منهم 15 أسيوط :
من ذوى الهمم والعزيمة  

حازم على حسن

قــــــــــــــامــــــــــــــت مـــــــــــــديـــــــــــــريـــــــــــــة الــــــــــــــــقــــــــــــــــوي الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــة 
منهم  شـــابـــًا،   1571 مبــحــافــظــة الــبــحــر األحــمــر بــتــعــيــن 

املــؤهــات  والــعــزميــة مــن مختلف  الهمم  38 مــن ذوى 
خال  مــن  واالستثماري  اخلــاص  القطاع  مبنشآت 
املسجلن  من  العمل«  »كعب  املرتدة  القيد  شهادات 
مبــكــاتــب التشغيل الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة، وبــلــغ عــدد 
، فضاً عن توفير 215   بها 2205 شباب  املسجلن 

فرصة عمل .
كــمــا قـــامـــت املـــديـــريـــة بــقــيــاس مــســتــوى مـــهـــارة ، 

وإصدار رخصة مزاولة املهنة لـ 625 عاما من مكاتب 
التشغيل التابعة للمديرية على املهن املختلفة .

تلقى الـــوزيـــر تــقــريــرًا بــذلــك مــن سعيد عــبــد الــراضــي  
مــديــر املــديــريــة، أشـــار فيه إلــي أنــه خــال سبتمبر املاضي 
قامت املديرية بحفظ 4 تراخيص عمل ألجانب ، وجتديد 

ترخيص عمل لـ 23 أجنبيا آخرين يعملون يف نطاق املحافظة .
العمل  زيـــارات تفتيشية  من خــال مفتشى  املديرية قامت بعمل  أن  إلــي  وأشــار 
على 520 منشأة ملراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش 
عن حترير 84 محضرًا، وعمل 6 ندوات توعية للعاملن بلغ عدد املشاركن فيها 215 

عاما .
، وأسفر   أما فى مجال السامة والصحة املهنية مت التفتيش على 128 منشأة 
عن حترير 39 محضرًا سامة وصحة مهنية ، وعمل 11 ندوة توعية يف نفس املجال 
، حضرها 136 عاما ،  كما مت متابعة 111 منشأة يعمل بها 6820 عاماً ، لضمان 

تطبيقها لإلجراءات االحترازية ملواجهة انتشار فيروس كورونا .
وأضاف أن املديرية تلقت 48 شكوى عاقات عمل ، مت تسوية 4 منها وديًا يف مواقع 
العمل من قبل مفتشي العمل باملكاتب التابعة للمديرية ، ومت اتخاذ إجراء قانوني 

جتاه 17  شكوى، وتبقى 21  شكوى مازالت حتت البحث والدراسة .

 تعيين 1571 شابًا .. منهم 38 البحر األحمر :
من ذوى الهمم والعزيمة 

سعيدعبدالراضى

ــوي الـــعـــامـــلـــة مبــحــافــظــة  ــقــ ــة الــ ــريـ ــديـ  قـــامـــت  مـ
األقصر بتعين 329 شابًا من حملة املؤهات العليا 
الهمم  ذوى  3 من  ، منهم  وبــدون مؤهل  واملتوسطة 
واالستثمارى  اخلــاص  القطاع  مبنشآت  والــقــدرات 
العمل« من  »كعب  املرتدة  القيد  من خــال شهادات 
املــســجــلــن مبــكــاتــب الــتــشــغــيــل الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة 
والــذى بلغ عددهم  1278  شابًا، منهم 15 من ذوى 
اإلحــتــيــاجــات اخلـــاصـــة ، كــمــا مت اســتــخــراج   253  
مزاولة  رخصة  و250   ، املهارة  مستوى  قياس  شهادة 

احلرفة .
املــديــريــة بــصــرف مــنــح للعمالة غير  كــمــا قــامــت 
املنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا منها 5 منحة 
مواليد بـ  11 ألف  جنيه ، و 4  منح زواج واحدة بـ 12 
ألفا ، فضاً عن عمل رعاية صحية لـ 105 عمال ما 
بن كشوفات وحتاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 
122 عاما جديدا  وتسجيل  و351 جنيها ،  ألفًا   53

على املنظومة واستخراج كارنيهات لهم  .
تلقى الــوزيــر تــقــريــرًا بــذلــك مــن مــديــر املديرية 
عبده هاشم عن إجنازات املديرية عن شهر سبتمبر 
ــى مـــجـــال الــتــفــتــيــش  ــه فـ ــى أنــ املــــاضــــي،   مـــشـــيـــرًا إلــ
الــعــمــالــي ورعـــايـــة الــقــوى الــعــامــلــة قــامــت املــديــريــة 
بالتفتيش على 233 منشأة دورى وحمات ، وأسفر 
نــدوة توعوية  ، كما مت عقد  عــن حترير 8 محاضر 
حول » العمالة غير املنتظمة مببادرة »حياة كرمية«.  
أمــا يف مــجــال الــســامــة والــصــحــة املهنية قامت 
ــادة  ــ املـــديـــريـــة بــالــتــفــتــيــش عــلــى 267 مــنــشــأة ، وإعـ
التفتيش على 394 منشأة أخرى،  وأسفر التفتيش 
قانونية  مهلة  وإعــطــاء   ، محضرًا   123 حتــريــر  عــن 
ــة املــخــالــفــات والــتــي مت  لـــ 381 مــنــشــأة أخـــري إلزالــ
منها  توعية استفاد  نـــدوات   5 وعمل   ، بها  إنــذارهــا 

117 عاما .
وفى مجال التدريب املهني ، قامت املديرية بعمل 
 ، واحلــيــاكــة  التفصيل  مهن  على  تدريبية  دورات   3
استفاد  الــزراعــيــة  والــصــوب   ، والتكييف  والــتــبــريــد 
تدريبية  دورة  عمل  مت  كما   ، وشــابــة  شــابــًا   40 منها 

بوحدة التدريب املتنقلة بالقرنة لـ 10 متدربات .
كما تلقت املديرية 29 شكوى عمالية متت تسوية 
6 منها وديــًا ، وإحالة 11 شكوى منها إلى القضاء ، 
وحفظ 3 شكاوي ،  و 9 شكاوى أخرى مازالت حتت 
الــبــحــث والـــــدراســـــة، ومــتــابــعــة 
اإلجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
والتطهير  والــتــعــقــيــم 
ــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــــف الـ ــوقــ ــ ومــ
مــنــشــأة   270 نـــحـــو 
، ومــتــابــعــة احلــالــة 
الصحية للعاملن 
داخــــــــــــــــــــــــــــل تــــــلــــــك 
املــــنــــشــــآت لـــلـــتـــأكـــد 
مـــن عــــدم إصـــابـــة أي 
فــرد مــن خــال مكاتب 
املهنية  والصحة  السامة 
ــالــــى  ــمــ ــعــ والــــتــــفــــتــــيــــش الــ

التابعة للمديرية.

التفتيش على 233 منشأة وتحرير 
8 محاضر للمخالفين

األقصر :

عبده هاشم
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 تعيين 1440 شابًا.. منهم 5 من ذوى 
الهمم والعزيمة 

تعيين 7248 شابًا ..واستخراج 2793 
شهادة قياس مستوى المهارة 

مبحافظة  العاملة  الــقــوي  مــديــريــة  قــامــت 
الــدقــهــلــيــة بــتــعــيــن 1440 شـــابـــًا مـــن حملة 

وبــدون مؤهل  واملتوسطة  العليا  املؤهات 
القطاع اخلاص واالستثماري،  مبنشآت 
منهم 5 من ذوى الهمم والعزمية، وذلك 
املرتدة  »كعب  القيد  خــال شهادات  من 
الـــعـــمـــل« املــســجــلــن مبــكــاتــب الــتــشــغــيــل 

   4401 بلغوا  والــذيــن  للمديرية  التابعة 
شابًا منهم 34 من ذوى القدرات .

ــة  ــايـ ــح رعـ ــنـ ــة بــــصــــرف مـ ــريــ ــديــ وقــــامــــت املــ
اجــتــمــاعــيــة وصــحــيــة لــلــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة 
املسجلة بواقع 14 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 
رعاية  لعامل  جنيه   3943 و   ، مسجلن  عمال   7
عــامــا جــديــدًا   55 عــن تسجيل  فــضــاً   ، صحية 

للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
وقـــال أحــمــد القللي مــديــر املــديــريــة - يف تــقــريــره لــلــوزيــر عــن مــا مت 
املــديــريــة  قــامــت  بالتفتيش  إن  املــاضــي-  إجنــــازه خـــال شــهــر سبتمبر 
منشأة   1052 على  العمالي  التفتيش  مــجــال  فــى  واحلــمــات  الــــدوري 
ومت القيام بـ 32 حملة نهارية تفتيش شامل من خال مفتشى العمل، 
مت  عمالية  شكوى   124 إلــى  تلقى  ،  باإلضافة  توعية  نـــدوات   8 وعقد 
للقضاء وجهات  28 شكوى منهم  وإحــالــة   ، وديــًا  منها  تسوية شكوتن 

أخرى ، ومازالت  53  شكوى منها حتت البحث والدراسة.
املهارة،  مستوى  قياس  1386 شــهــادة  باستخراج  املديرية  قامت  كما 

وكارنيه مزاولة احلرفة لـ 1968 عاما على مهن مختلفة.
ويف مجال التفتيش على املنشآت للتأكد من تطبيق كافة اإلجراءات 
االحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت املديرية التفتيش 
على 381 منشأة من خال مكاتب السامة والصحة املهنية التفتيش 

العمالي .

الدقهلية : الشرقية:

أحمد القللى

 قـــــــامـــــــت مــــــديــــــريــــــة الــــــــقــــــــوي الــــعــــامــــلــــة 
ــتــــعــــيــــن 3125 شــــابــــًا،  ــيــــزة بــ مبــــحــــافــــظــــة اجلــ
اخلــاصــة  الـــقـــدرات  ذوى  مــن  شــابــًا   80 بينهم 
ــاص واالســـتـــثـــمـــاري ،  ــ مبــنــشــآت الـــقـــطـــاع اخلـ
وذلـــك مــن خــال شــهــادة القيد املــرتــدة »كعب 
 ، للمديرية  التابعة  التشغيل  العمل«   ملكاتب 
كما مت تسجيل 18706 راغبن عمل منهم 331 

من ذوي القدرات ، وتوفير 454  فرصة عمل .
ــة  بـــاســـتـــخـــراج 2104  ــامـــت املــــديــــريــ كـــمـــا قـ
رخصة   2056 مهارة و  مستوى  قياس  شهادات 
مـــزاولـــة مــهــنــة مـــن خــــال مــكــاتــب الــتــشــغــيــل 

التابعة للمديرية.
تــلــقــي الــــوزيــــر تـــقـــريـــرًا بـــذلـــك مــن مــحــمــد 
عيسى مــديــر املــديــريــة  بــإجنــازاتــهــا عــن شهر 
سبتمبر املــاضــي،  أشــار فيه إلــي أنــه يف مجال 
على  التفتيش  مت  املهنية  والصحة  السامة 
 ، ونوعية  عــاديــة  حمات   5 وعمل  منشأة،   58
وأسفر   ، أخــرى  منشأة   125 التفتيش  وإعـــادة 
التفتيش عن حترير 58 محضرًا ، ومنح مهلة 

قانونية لـ 118 منشأة أخري .
العمالي فقد مت  التفتيش  أمــا عن مجال 
تطبيق  لــضــمــان  مــنــشــأة   288 عــلــى  التفتيش 
أحـــكـــام قـــانـــون الــعــمــل رقـــم 12 لــســنــة 2003 ، 

وأســـفـــر الــتــفــتــيــش عـــن حتـــريـــر 142 
ــرًا عـــمـــالـــيـــًا ، وبـــحـــث 19  مـــحـــضـ

شكوى. 
وأوضح مدير املديرية أنه 
ــة الــعــمــالــة  ــايـ يف مـــجـــال رعـ
غــيــر املــنــتــظــمــة املــســجــلــن 
ــة بــصــرف  ــريـ ــديـ ، قـــامـــت املـ
اجتماعيًا  لرعايتهم  منح 

مــنــح   20 ــواقــــع  بــ  ، ــًا  ــيـ وصـــحـ
و 52   ، ألـــف جــنــيــه   60 بـــ  زواج 

منحة مولود بإجمالي 106 آالف 
مببلغ  عامل  وفــاة  منح  و3   ، جنيه 
30 ألـــف جــنــيــه ، و 18 مــنــحــة وفــاة 
أحد األقارب مببلغ 36 ألف جنيه ، 

وصرف خدمات طبية لـ 9 عمال  مببلغ 3520 

جنيها  ، وعمل 5 عمليات جراحية بـ 25 ألف 
جنيه ، ليصل إجمالي ما مت صرفه 260 ألفًا و 

520 جنيها لـ 107 عمال .
عــــمــــل األجــــانــــب  ــيــــص  ــراخــ تــ مــــجــــال  ويف 
اســتــخــرجــت املـــديـــريـــة 81 تــرخــيــص 
 ، مـــــــــرة  ألول  ــــي  ــبـ ــ ــنـ ــ ألجـ ــــل  ــمـ ــ عـ
وجتــــديــــد 15 آخــــريــــن طــبــقــًا 
للقوانن واللوائح املنظمة.

ــن مـــجـــال رعـــايـــة  أمـــــا عــ
ــة وبــحــث  ــلـ ــامـ ــعـ الــــقــــوى الـ
الــــــشــــــكــــــاوى فــــقــــد تــلــقــت 
ــكــــوى  شــ  770 املــــــديــــــريــــــة 
عمالية ) فصل - مطالب (، 
وديًا  منها  شكوى   49 وتسوية 
للمحكمة  شكوى   139 وإحالة   ،
أحيلت  شــكــاوى   108 و   ، العمالية 
جلهات أخرى ،  وحفظ 57 شكوى 
الــبــحــث  حتــــت  مـــــازالـــــت   407 و   ،

والدراسة . 

الجيزة :

محمد عيسي

 تعيين 3125 شابًا.. بينهم 80 من ذوى القدرات

 قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة الشرقية بتعين 7248 
من شباب اخلريجن بشركات القطاع اخلاص واالستثمارى ، منهم 
14 من ذوى القدرات من خال شهادة القيد املرتدة »كعب العمل« 
 1222 وتوفير   ، للمديرية  التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلن  من 
فرصة عمل مبنشآت القطاع اخلاص بنطاق املحافظة ، فضاً عن 
استخراج 2793 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .
عن  للوزير  تقريره  املديرية - يف  مدير  الغمراوى  مدحت  وأشــار 
إجنازات املديرية عن شهر سبتمبر املاضي - إلى أن املديرية قامت 
بالتفتيش على  405 منشآت  املهنية   والصحة  السامة  يف مجال 
للتأكد من تطبيقها لإلجراءات االحترازية ملواجهة انتشار فيروس 
كــورونــا، وأسفر عن حترير 321 محضر سامة و 108 حــاالت غلق 

إداري .
 ، املنتظمة اجتماعيًا وصحيًا  العمالة غير  أما يف مجال رعاية 
فقد قامت املديرية بصرف 25 منحة مولود ، و 7 منح زواج ، و 5 منح 
وفاة أحد األقارب ، ورعاية صحية لـ 4 عمال من املسجلن ، ليصل 

إجمالى ما مت صرفه لهذه الفئة 99  ألف جنيه .
منشأة،   937 على  التفتيش  مت  العمالي  التفتيش  مجال  وفــى 
 301 على  التفتيش  عــن  فضاً   ، محضرًا   259 حترير   عــن  وأســفــر 
ملنشآت  محاضر   4 حتــريــر  عــن  وأســفــر   ، أطــفــال  بها  يعمل  منشأة 

مخالفة ألحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
إحلاق  شركات  على  التفتيش  مجال  يف  أنــه  الغمراوي  وأضــاف 
عمل  عقد   35 واعتماد  مبراجعة  املديرية  قامت  باخلارج،  العمالة 
فرصة   272 بها  لشركات  ووكالة  تفويض   196 ومراجعة   ، باخلارج 

عمل .
وأشـــار مــديــر املــديــريــة إلــى أنــه مت اســتــام طلب ترخيص عمل 
ألجانب من العاملن  فى نطاق املحافظة ، واستخراج 4 تراخيص 
عمل جديد، وجتديد 3 أخر وذلك بعد ورود املوافقة األمنية عليها 

طبقًا ألحكام القانون .



العمل

جولة 
فى مديريات القوى العاملة

نوفمبر 2021 114

العاملة مبحافظة  القوي  قامت مديرية 
املنيا  بتعين  769  شابًا مبنشآت القطاع 

اخلاص واالستثماري، وذلك من خال 
العمل«  املــرتــدة  »كعب  القيد  شــهــادات 
للمديرية،  التابعة  التشغيل  ملكاتب 
وذلك من بن راغبى العمل املسجلن 
شباب،   2507 وعــددهــم  املكاتب  بــهــذه 

وتوفير 461 فرصة عمل .
كما قامت املديرية يف مجال التدريب 

تدريبية مبراكز  11  دورة  بتقدمي  املهني 
التدريب املهنى التابعة للمديرية ، ووحدة 

املحافظة  بــقــرى  املـــوجـــودة  املتنقلة  ، الــتــدريــب 
مستوى  قــيــاس  شــهــادة   1163 استخرجت  كما 

مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة .
وقال وليد اإلمام  مدير املديرية - يف تقريره 

الــشــهــري لــلــوزيــر- إنــه يف مــجــال الــســامــة والــصــحــة املهنية قــامــت املديرية 
خال شهر سبتمبر املاضى بالتفتيش على 480 منشأة، والقيام بـ 11 حملة 
تفتيشية، وأسفر عنها حترير 154 محضرًا سامة وصحة مهنية و 11 حالة 
غلق إداري و 17  ندوة توعية ) إعرف - إحمي نفسك ( ، فضاً عن بحث 69 

شكوى من خال املكاتب التابعة للمديرية .
وفى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة اجتماعيًا وصحيًا ، قامت املديرية 
بـ  زواج  ، و14 منحة  ألــف جنيه  بصرف 42 منحة مولود جديد بإجمالي 86 
42 ألف جنيه ، و 6 منح وفاة أقارب من الدرجة األولي مببلغ 12 ألف جنيه ، 
وتقدمي الرعاية الصحية  ) عاج - عمليات جراحية صغرى ( لـ 16 عاما من 

املسجلن باإلدارة بإجمالي 39 ألفًا و 71 جنيها.
وأوضح مدير املديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت املديرية 
بالتفتيش على 929 منشأة دورى وحمات يعمل بها 2535 عاماً ، وأسفر عن 
حترير 125 محضرًا للمنشآت املخالفة ، وعقد 11 ندوة توعية للعمال، كما 
و 9   ، للقضاء  إحالة 9 شكاوى منها  املديرية 18 شكوى عمالية، متت  تلقت 

شكاوى أخرى ما زالت حتت البحث.
أما عن متابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس 
كــورونــا فــقــد قــامــت املــديــريــة مــن خـــال مــكــاتــب الــســامــة  والــصــحــة املهنية 

والتفتيش العمالي  بالتفتيش على 220 منشأة .

صرف 179 للعمالة غير المنتظمة  

المنيا :

وليد اإلمام

الــوادي  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
اجلـــديـــد  بــتــعــيــن  22  شـــابـــا مبــنــشــآت الــقــطــاع 
ــاري مـــن خــــال شـــهـــادات  ــمـ ــثـ ــتـ اخلـــــاص واالسـ
القيد املرتدة » كعب العمل« مبكاتب التشغيل 
التابعة للمديرية وتسجيل  138  من راغبى 

العمل، وتوفير 286  فرص عمل .
باستخراج 35 شهادة  املديرية  قامت  كما 
قياس مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة املهنة 
، أمــا يف مجال عاقات العمل، فقد تلقت 3 
شكاوى عمالية ،  مت تسوية شكوى منها وديًا ، 

وشكوتن ما زالت حتت البحث والدراسة.
وفى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة اجتماعيًا 
املــديــريــة بــصــرف منح لتلك الفئة  وصــحــيــًا  قــامــت 
بلغت 74 ألف جنيه لـ 29 عاماً من املسجلن ، فضاً 
لـ 385 عاما من املسجلن  أمــان  عن تسليم شهادة 

بقاعدة بيانات املديرية.

وقـــال أحــمــد حسن طليب  مــديــر املــديــريــة  - يف 
سبتمبر   خــال   إجنــازه  مت  ما  عن   للوزير  تقريرها 
إن املديرية قامت يف مجال تفتيش العمل  املاضي- 
، بالتفتيش على 237 منشأة دوري وحمات ، وأسفر 
عــن حتــريــر 7 مــحــاضــر ملــنــشــآت مــخــالــفــة ، وعــقــد 4 
، وفــى  تــوعــيــة للعاملن حــضــرهــا 42 عــامــا  نــــدوات 
بالتفتيش  قامت  املهنية   والصحة  السامة  مجال 
التفتيش على 64 منشأة  وإعــادة   ، على 190 منشأة 
أســفــر عـــن حتــريــر 13 مــحــضــر، والــقــيــام بحملتن 
تــفــتــيــشــيــة ، وعـــمـــل 15 قــيــاســات مــيــدانــيــة ، وبــحــث 

شكوتن .
ويف مجال التفتيش على املنشآت للتأكد تطبيق 
كــافــة اإلجــــــراءات االحـــتـــرازيـــة لــلــوقــايــة مــن انــتــشــار 
فيروس كورونا، متت متابعة  190 منشأة من املنشآت 
السامة  مكاتب  خــال  مــن  العمالية  الكثافة  ذات 

والصحة املهنية التفتيش العمالي.

التفتيش على 237 منشأة الوادي  الجديد :

أحمد حسني طليب

قــــــــامــــــــت مــــــــديــــــــريــــــــة الــــــــقــــــــوي 
ــلـــة مبــحــافــظــة املــنــوفــيــة  ــامـ ــعـ الـ

مــن  ــيـــن  2413  شــــــابــــــًا  ــعـ ــتـ بـ
الــقــدرات  ذوى  مــن  بينهم  37 
مبـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع اخلــــاص 
، وذلـــــك من  ــثـــمـــاري  ــتـ واالسـ
املرتدة  القيد  خال شهادات 

»كــــعــــب الـــعـــمـــل« مــن مــكــاتــب 
للمديرية،  الــتــابــعــة  التشغيل 

فــضــا عــن تــســجــيــل 6971   شـــابـــا 
باحثًا عن العمل .

كــمــا قـــامـــت املـــديـــريـــة مـــن خــال 
إدارة العمالة غير املنتظمة بصرف 

منح للعمالة غير املنتظمة املسجلة باملديرية ، منها صرف 16 
ألف جنيه منح مولود لـ 8 عمال ، و 3 منح زواج مببلغ 9 آالف 

جنيه ، كما مت صرف رعاية صحية لعامل مببلغ 1000 جنيه.
وأوضــــح عــلــى حــامــد الــزقــم  مــديــر  املــديــريــة - يف تــقــريــره  
لــلــوزيــر -عـــن  مــا مت إجنــــازه خـــال سبتمبر املــاضــي ، إلـــى أن 
املــديــريــة اســتــخــرجــت 3039 شــهــادة قــيــاس  مــســتــوى املـــهـــارة ، 

وترخيص مزاولة احلرفة للعمال علي املهن املختلفة .
ويف مجال التفتيش العمالي، مت التفتيش على 967 منشأة 
، وأسفر عن حترير 121  العمل 12 لسنة 2003  قانون  لتنفيذ 
محضر ملنشآت مخالفة للقانون ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 143 
والصحة  السامة  مــجــال  فــى  ،  أمــا  املخالفات  ــة  إلزالـ منشأة 
املهنية، مت التفتيش علي  489 منشأة ملتابعة تنفيذ اإلجراءات 
كورونا،  فيروس  من  والوقاية  للحماية  االحترازية والوقائية 
وأسفر التفتيش عن حترير  171 محضرًا  للمنشآت املخالفة .

 المنوفية:

تعيين 2413 شابًا.. منهم 
37 من ذوي القدرات  

على حامد الزقم



115نوفمبر 2021العمل

قـــامـــت مـــديـــريـــة الـــقـــوي الــعــامــلــة مبــحــافــظــة 
دمياط بتعين 495 شابًا ، منهم 7 شباب من ذوي 
اإلحتياجات اخلاصة  يف منشآت القطاع اخلاص 
واالســتــثــمــارى  مــن خــال شــهــادات القيد  املرتدة 
ــعـــب الـــعـــمـــل«، مــــن مـــكـــاتـــب الــتــشــغــيــل ،  وبــلــغ  »كـ
املسجلن بها 1044 شابًا ،  كما مت استخراج 574 
شــهــادة قــيــاس مــســتــوى املـــهـــارة ، ورخــصــة مــزاولــة 

املهنة ، فضاً عن توفير 22 فرصة عمل .  
كما قامت املديرية يف مجال التفتيش العمالي 
ــدوري  ــ بــالــتــفــتــيــش عـــلـــى 222 مـــنـــشـــأة بـــنـــظـــام الــ
واحلمات ، واإلعادة على 89 منشأة أخرى ، وأسفر 
التفتيش عن حترير 51 محضرًا ، وعمل 23 حملة 
تفتيشية ، وبحث 15 شكوى عمالية ، ومت عقد 6 
للمقاوالت بدمياط  توعية بشركة احلمد  ندوات 

اجلديدة ، ومنشأة إيهاب وهبة التمامي بالزرقا .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى األطروش 
ــارت فــيــه إلـــى أنـــه يف مــجــال  ــ مــديــر املــديــريــة ، أشـ
املديرية  خال  قامت   املهنية  والصحة  السامة 
شهر سبتمبر  املاضي  بالتفتيش على 177 منشأة 
، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخري، وأسفر 
وصحة  سامة  محضر   73 حترير  عــن  التفتيش 
وعــمــل   ، إداري  غــلــق  مـــذكـــرة   11 وعــمــل   ، مــهــنــيــة 
8  ندوات توعية ،  فضاً عن تلقى 31  شكوى ومت 
و   ، قانوني حيال  10 شكاوى منهم  إجــراء  إتخاذ 
شكوتن منها مستوفاة ،و23 شكوى مازالت حتت 

البحث والدراسة  .
أمـــا فــى مــجــال رعــايــة الــعــمــالــة غــيــر املنتظمة 
بصرف  املديرية  قامت  حيث  إجتماعيًا  و  صحيًا 
2000 جنيه منحة مولود لعامل من املسجلن بها .
املديرية  قامت   ، املهنى  التدريب  مجال  وفى 

بتنفيذ  دورة 
تـــــــدريـــــــبـــــــيـــــــة 

عــــــــلــــــــى مــــهــــنــــة 
الـــــتـــــفـــــصـــــيـــــل   (
واحلــــــــــــيــــــــــــاكــــــــــــة ( 
اســـتـــفـــاد مــنــهــا 10 
مـــتـــدربـــات بــوحــدة 

التدريب املتنقلة املوجودة بقرية أبو عياد مركز 
كفر سعد .

وأضافت مدير املديرية ، أنه يف مجال التفتيش 
ــراءات  ــ عــلــى املــنــشــآت لــلــتــأكــد تــطــبــيــق كــافــة اإلجــ
االحــتــرازيــة لــلــوقــايــة مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
مــنــشــأة من  عــلــى 464  التفتيش  املــديــريــة  تــابــعــت 
خال مكاتب السامة والصحة املهنية التفتيش 

العمالي.

 قامت مديرية القوى العاملة بجنوب 
اثــنــان  ــًا،  ــابــ بــتــعــيــن 698   شــ ســيــنــاء 

الــهــمــم مـــن حملة  مــنــهــم مـــن ذوى 
وبدون  واملتوسطة  العليا  املؤهات 
مــؤهــل مبــنــشــآت الــقــطــاع اخلــاص 
ــارى مـــــن املــســجــلــن  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واالسـ
ــابــــعــــة  ــتــ ــل الــ ــيــ ــغــ ــشــ ــتــ ــــب الــ ــاتـ ــ ــكـ ــ مبـ

لــلــمــديــريــة ، والـــذيـــن بــلــغ عــددهــم 
خال الشهر 1401 شاب.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير 
املــديــريــة أشـــرف عــلــم الـــديـــن، أوضـــح فيه 
إجنـــــازات املــديــريــة  خـــال شــهــر سبتمبر 
املاضي، حيث قامت املديرية بصرف منحًا 

للعمالة غير املنتظمة املسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا ، 
منها 24 ألف جنيه لـ 12 عاما منح مولود جديد ، و5 منح زواج مببلغ 
15000 جنيه ، وصرف مبلغ 5000 جنيه لعامل لعمل عملية جراحية 

صغرى ، فضاً عن تسجيل 67 عاماً جديدًا على املنظومة .
ــانـــب بــإصــدار  وقـــامـــت  املــديــريــة يف مــجــال تــراخــيــص عــمــل األجـ
وجتديد 14 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون يف 

نطاق املحافظة .
ــه يف مـــجـــال الــتــفــتــيــش الــعــمــالــي مت  ــح مـــديـــر املـــديـــريـــة أنــ ــ وأوضــ
النهاري  الـــدوري  التفتيش  خــال  مــن  منشآت   195 على  التفتيش 
والليلي واحلمات  ، كما مت تلقى 63 شكوى عمالية ومت تسوية 21 
شكوى منها ، واتخاذ اإلجراءات القانونية لـ  20  شكوى ، و 19  شكوي 

ما زالت حتت البحث .
أما فى مجال السامة والصحة املهنية، قامت املديرية بالتفتيش 
على 31 منشأة ، وإعادة التفتيش على 62 منشأة ،  وأسفر عن حترير  
، وعقد 3 ندوات  16 محضرًا سامة وصحة مهنية ملنشآت مخالفة 

للتوعية وإجراء 75 قياسا وبحث شكوتن.
وقال : إن املديرية قامت مبتابعة اإلجراءات االحترازية والتعقيم 
والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة احلالة الصحية 
للعاملن داخل تلك املنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خال 

مكاتب السامة والصحة املهنية .

مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية  قامت 
ــًا، وذلــــك يف  ــابـ بــورســعــيــد بــتــعــيــن 837 شـ

ــاع اخلــــــاص مــــن خـــال  ــقـــطـ مـــنـــشـــآت الـ
العمل«  »كــعــب  القيد  املــرتــدة  شــهــادات 
إبـــرام  الـــقـــدرات مت  مــن ذوى   8 ، منهم 
إدارة  مـــــن خــــــال  لـــهـــم  عـــمـــل  عــــقــــود 

ــاملــــديــــريــــة، وبــلــغ  ــنــــن بــ ــواطــ خــــدمــــة املــ
املــســجــلــن مبــكــاتــب الــتــشــغــيــل الــتــابــعــة 

ذوى  مــن   28 منهم  شــابــًا  للمديرية  1741 
االحتياجات اخلاصة، واستخراج 338 شهادة 

قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.
تسوية  مت   ، شكوى   43 العمل  عــاقــات  مجال  يف  املــديــريــة  وتلقت 
 ، العمالية  وإحــالــة 5 شكاوى للمحكمة   ، 3 شــكــاوي، وحفظ 7 منها 
ومـــازالـــت 30  شــكــوى حتــت الــبــحــث والـــدراســـة ، كــمــا قــامــت املــديــريــة 
لرعايتهم  باملديرية  املسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة  منح  بــصــرف 
اجتماعيًا وصحيًا ، حيث مت صرف 6 آالف جنيه لعاملن منحة زواج 
، ومنحتي وفاة أحد أقارب عاملن مببلغ 4000 جنيه ، وصرف 3 آالف 

جنيه للرعاية الصحية لعامل .
عن  للوزير  تقريره  - يف  املــديــريــة  مدير  السنجابي  السيد  وأشـــار 
إجنازات املديرية خال  شهر سبتمبر املاضى- إلى أن  املديرية  قامت 
 ، منشأة   453 على  العمالي  التفتيش  مكاتب  خــال  من  بالتفتيش 
، وعقد  ، أسفر عن حترير 9 محاضر عمالية  دوري نهاري وحمات 
6 ندوات توعية استفاد منها 140 عامل، والتفتيش على 127 منشأة 
محضر   57 حترير  عــن  أسفر  املهنية  والصحة  السامة  مكاتب  مــن 
نـــدوات  ، وعــقــد 9  مخالفة الشــتــراطــات الــســامــة والــصــحــة املــهــنــيــة 
السامة  اشــتــراطــات  وتنفيذ  العمل  بيئة  مخاطر  مجال  يف  توعية 

والصحة املهنية باملنشآت .
أما يف مجال التدريب املهني قامت املديرية بعقد 2 دورة تدريبية 
) صباحية ومسائية (  لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل واحلياكة 
بــوحــدة الــتــدريــب املتنقلة املـــوجـــودة بــحــي الـــزهـــور، فــضــاً عــن دورة 
مهنة  على  متدربة   20 لـ  باملديرية  الثابت  التدريب  مبركز  تدريبية 

التفصيل واحلياكة .

بورسعيد:

السيد السنجابي

تعيين 837 شابًا منهم 8 من  ذوى 
القدرات 

جنوب سيناء:

تعيين 698 شابًا  

أشرف علم الدين

غلق 11 منشأة .. وتحرير 73 محضرأ لمنشآت 
مخالفة .. والتفتيش على 222 منشأة 

دمياط:

منى االطروشي
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 قامت مديرية القوي العاملة 
ــال ســـيـــنـــاء  ــ ــمـ ــ مبـــحـــافـــظـــة شـ

بتعين 42 شابًا من مختلف 
القطاع  مبنشآت  املــؤهــات 
ــثــــمــــاري،  ــتــ اخلـــــــاص واالســ
مــن خـــال شــهــادات القيد 
املـــــــرتـــــــدة »كـــــعـــــب الـــعـــمـــل« 

التشغيل  املسجلن مبكاتب 
التابعة للمديرية ، وذلك من 

من  مسجلن  شـــاب   401 ضــمــن 
راغبى العمل.

ــر الـــقـــوي الــعــامــلــة  تــلــقــي وزيــ
تقريرا بذلك من  محمد سالم 
عن  املديرية  مدير  املالك   عبد 

املــاضــي، أشــار فيه  إجنـــازات املديرية عن شهر سبتمبر 
إلـــي أن املــديــريــة قــامــت بــاســتــخــراج 27 شــهــادة قياس 
مستوى املهارة، و 27  رخصة مزاولة احلرفة من خال 

املكاتب التابعة لها يف املحافظة .
وفــــى مــجــال الــتــفــتــيــش الــعــمــالــي، قــامــت املــديــريــة 
بالتفتيش على 125 منشأة، والقيام بحملتى تفتيش 
 ، للقضاء  وإحالتها  عمالية  شكاوى   3 وتلقى   ، شامل 
أما عن السامة والصحة املهنية فقد قامت بالتفتيش 

على 5 منشآت  يعمل بها 312 عاما.
العمالة  رعاية  أنه يف مجال  املديرية  وأوضــح مدير 
 ، وإجتماعيًا  صحيًا  باملديرية  املسجلة  املنتظمة  غير 
قامت املديرية بصرف منحتى مولود لـ 2 عمال مببلغ 
العمالة  املــســتــفــيــديــن مــن  وبــلــغ عـــدد   ، 4 آالف جــنــيــه 

املسجلة باملديرية 633 عاماً .
االحترازية  اإلجـــراءات  مبتابعة  املديرية  قامت  كما 
والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت ، 
ومتابعة احلالة الصحية للعاملن داخل تلك املنشآت 
ــرد مـــن خــــال مــكــاتــب  ــة أي فــ ــابـ ــدم إصـ لــلــتــأكــد مـــن عــ
السامة والصحة املهنية، فضا عن مكاتب التفتيش 

العمالي.

شمال سيناء :

 تعيين 42 شابًا .. والتفتيش 
على 125 منشأة  

محمد سالم

سوهاج  مبحافظة  العاملة  القوي  مديرية   قامت 
بـــتـــعـــيـــن 735 شـــابـــًا مـــن حــمــلــة املــــؤهــــات الــعــلــيــا 

ــدون مـــؤهـــل مبـــنـــشـــآت الــقــطــاع  ــ ــ واملـــتـــوســـطـــة وبـ
اخلـــــاص واالســـتـــثـــمـــاري، مــنــهــم 10 مـــن ذوى 
الــقــدرات اخلــاصــة، وذلـــك مــن خــال شــهــادات 
الــعــمــل« ، مــن املسجلن  املــرتــدة  »كــعــب  القيد 
فضا   ، للمديرية  التابعة  التشغيل  مبكاتب 

عن توفير 316  فرصة عمل .
دورة تدريبية على  بتنفيذ  املديرية  كما قامت 

املتنقلة  التدريب  بوحدة  واحلياكة  التفصيل  مهنة 
بــكــوم شــقــاوة طــمــا اســتــفــاد منها 10 مــتــدربــات ، كما 
املهني  الــتــدريــب  تــدريــبــيــة مبــراكــز  دورات   7 عــمــل  مت 

بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة املحمول ، والتبريد والتكييف ، والتفصيل 
واحلياكة ، وصيانة احلاسب اآللي ، واملساحة ، واملشغوالت اليدوية استفاد منها 104 

متدربن ومتدربات .
وأوضح  الدكتور هشام أحمد أبو زيد  مدير املديرية - يف تقريرها للوزير عن ما 
مت إجنازه خال شهر سبتمبر  املاضي- أن املديرية قامت بالتفتيش على 671 منشأة 
دوري وحمات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن حترير 36 محضرا ، وعمل 
7  ندوات توعية يف مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و عقد ندوتان عن 
السموم البيضاء ، و 4 ندوات للمفاوضة اجلماعية ، و 11 ندوة خاصة باملرأة والطفل 

والسكان حضرها 401 عامل وعاملة  .
وتابع مدير املديرية، أنه مت صرف 276 ألف جنيه للرعاية االجتماعية لـ 89 عاما 
منهم ، 66 منحة مولود ،  و20 منحة زواج ، و3 منح وفاة ألسرة  3 عمال متوفن ، و 23 

منحة وفاة أحد األقارب.
ما بن عمليات  و225 جنيهًا  ألفًا   74 بإجمالى  رعاية صحية  كما مت صرف منح 

جراحية صغري وكبري وعاج وأدوية لـ 475 عاماً من املسجلن باملديرية.
وأضاف أن املديرية قامت باستخراج 1443 شهادة قياس مستوى املهارة ، ورخصة 
، وإحالة 12 شكوى  ، وتلقى 16 شكوى ، مت تسوية شكوى منها وديــًا  مزاولة احلرفة 
للقضاء ، وحفظ شكوتن منها ، وتبقى شكوى واحدة مازالت حتت البحث والدراسة .

بالتفتيش على 174  املديرية  املهنية فقد قامت  والصحة  السامة  أما يف مجال 
التفتيش عن حترير 91  ، وأسفر  أخــرى  التفتيش على 269 منشأة  وإعــادة   ، منشأة 
محضرًا ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 121 منشأة أخري ، فضاً عن بحث 14 شكوى ومنح 

10 تراخيص وعمل 16 حملة تفتيشية  .
ويف مجال التفتيش على املنشآت للتأكد من تطبيق كافة اإلجــراءات االحترازية 
من  على 828 منشأة  التفتيش  املديرية  تابعت  كــورونــا،  فيروس  انتشار  من  للوقاية 

خال مكاتب السامة والصحة املهنية والتفتيش العمالى .

 تعيين 735 شابًا.. منهم 10 من ذوى القدرات 

سوهاج :

د.هشام أحمد أبو زيد

قنا  مبحافظة  العاملة  الــقــوي  مديرية  قامت 
بتعين  1471  شابًا من  مختلف املؤهات ، منهم 
، وذلـــك يف منشآت  الــهــمــم والــعــزميــة  7 مــن ذوى 
الــقــطــاع اخلـــاص باملحافظة مــن خــال شــهــادات 
ــدة »كــعــب الـــعـــمـــل«، وبــلــغ  املسجلن  ــرتـ الــقــيــد املـ
 1223 واستخراج   ، شابًا   3630 التشغيل  مبكاتب 
شــهــادات قــيــاس مستوى املــهــارة، ورخــصــة مــزاولــة 

املهنة للعمال علي املهن املختلفة .
غير  للعمالة  منح  بصرف  املديرية  قامت  كما 
إجتماعيًا  لرعايتهم  بالوحدة  املسجلة  املنتظمة 
، وصرف  لـ 53  عاماً   ، بإجمالى 127 ألف جنيه 
97 ألــفــًا و 144 جــنــيــه لــلــرعــايــة الــصــحــيــة لـــ 723 

عاما من املسجلن باملديرية.
جـــاء ذلـــك يف تــقــريــر تــلــقــاه الـــوزيـــر مــن حسام 

ــة عــــن إجنــــازاتــــهــــا خـــال  ــريــ ــديــ ــر املــ ــديــ طـــلـــبـــة مــ
أنــه مت التفتيش  إلــي  املــاضــي، أشــار فيه  سبتمبر 
الــعــمــالــي عــلــى 660 مــنــشــأة، وأســـفـــر عـــن حتــريــر 
العمل  71 مــحــضــرًا  عــمــالــيــًا مــن خـــال مفتشى 
تسوية اثنتان  عمالية،  متــت  شكوى   16 وتلقى   ،
مــنــهــا وديــــًا ،وحتـــويـــل 9 شــكــاوى مــنــهــا لــلــقــضــاء ، 
وتبقت 5 شكاوي ما زالت حتت البحث والدراسة  .

املديرية من خال مكاتب السامة  كما قامت 
ــلـــى مــســتــوى  والــــصــــحــــة املـــهـــنـــيـــة بــالــتــفــتــيــش عـ
ــار  إطــ وذلــــــك يف  ــأة،  ــشـ ــنـ مـ عـــلـــى 158  املـــحـــافـــظـــة 
مــتــابــعــة تــطــبــيــق اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة الــتــى 
 19 )كوفيد-  انتشار  من  للوقاية  الدولة  حددتها 
( ، وتــخــفــيــض عـــدد الــعــامــلــن بــهــا حــفــاظــًا على 

صحتهم.

تعيين 1471 شابًا منهم 7 من ذوى الهمم والعزيمة 

حسام طلبة

قنا :
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ــة مبـــحـــافـــظـــة  ــلــ ــامــ ــعــ ــوي الــ ــ ــقــ ــ ــت مــــديــــريــــة الــ ــ ــامـ ــ  قـ
، منهم 48 مــن ذوى  بــتــعــيــن 7028  شــابــًا  الــقــاهــرة 

الــهــمــم والــــقــــدرات ، مبــنــشــآت الـــقـــطـــاع اخلـــاص 
القيد  شهادات  خال  من  وذلــك  واالستثماري ، 
ــدة  »كـــعـــب الـــعـــمـــل« ، مبــكــاتــب الــتــشــغــيــل  ــرتــ املــ
من  املسجلن  عـــدد  وبــلــغ   ، للمديرية  الــتــابــعــة 
راغبى العمل بتلك املكاتب 29893 شابًا ، وتوفير 

59 فرصة عمل ، واستخراج 1806 شهادة قياس 
مستوى مهارة ، و 1989 رخصة مزاولة حرفة .

كــمــا قــامــت املــديــريــة  يف مــجــال تــراخــيــص عمل 
لعمل  جـــديـــد  تــرخــيــص    167 بـــإســـتـــخـــراج  األجــــانــــب، 
األجـــانـــب ، فــضــا عــن الــتــجــديــد لـــ 253  أجــنــبــيــًا وفقا 
تنظم  التي  املنفذة  الــوزاريــة  والــقــرارات  العمل  لقانون 
العمالة  عـــدم مــزاحــمــة  أســـاس   عــلــى  تشغيل األجــانــب 

الوطنية ، واملعاملة باملثل، وتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات .
وأوضح مدحت الغمراوي مدير املديرية - يف تقريره  للوزير عن  ما مت إجنازه 
مت  شكوى   159 منها  شــكــوى،   1144 تلقت   املديرية  -أن  املــاضــي  سبتمبر  خــال 
تسويتها وديًا ، ومت إحالة  256 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ اإلجــراءات 
وإحالة   ، شكوى   175 حفظ  مت  كما   ، بها  يعملون  التي  املنشآت  ضد  القانونية 
57 شكاوى جلهات أخرى طبقًا لاختصاص ،  وتبقى 497 شكوى حتت البحث 

والدراسة .
وفى مجال العمالة غير املنتظمة ، قامت املديرية بصرف منحًا لرعاية تلك 
الفئة إجتماعيًا وإقتصاديًا متثلت يف : 117 منحة مولود جديد بإجمالى 236 
ألف جنيه ، و 37 منحة زواج مببلغ 111 ألف جنيه ، و 10 منح وفاة أحد األقارب 
بإجمالى 20 ألف جنيه ، وصرف 56 ألف جنيه لعمل 13 عملية جراحية صغري 
وكبري لـ 13 عاما، ليصل إجمالى ما مت صرفه لتلك الفئة 423 ألف جنيه لـ 

177 عاماً من املسجلن  .
 403 على  بالتفتيش  املديرية  قامت  فقد  العمالي  التفتيش  مجال  يف  أمــا 
منشأة دوري وحمات ، وأسفر التفتيش عن حترير 371 محضر ملنشآت مخالفة 
، كما مت بحث 280 شكوى ، ومت تسوية 213 شكوى منها، وتبقي 67 شكوى حتت 
البحث والدراسة ، وفى مجال السامة والصحة املهنية مت التفتيش على 164 
منشأة ، وإعادة التفتيش على 385 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن حترير  
210 محضر سامة وصحة مهنية ، كما مت بحث 9 شكاوى ، وعقد 20 ندوة توعية.

القاهرة :

 تعيين 7028  شابًا .. وبحث 647 شكوى

مدحت الغمراوى

قـــــــــامـــــــــت مــــــــديــــــــريــــــــة الــــــــــقــــــــــوي الـــــعـــــامـــــلـــــة 
ــا مــن  ــ ــابـ ــ مبــحــافــظــة كــفــر الــشــيــخ بــتــعــيــن 19 شـ
ــؤهــــات مبـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع اخلــــاص  مــخــتــلــف املــ
واالســتــثــمــاري مــن خــال شــهــادات القيد املــرتــدة 
»كــعــب الــعــمــل« مــن املــســجــلــن مبــكــاتــب التشغيل 
التابعة للمديرية ، فيما بلغ  املسجلن بها 613  

شابًا.
كما قامت املديرية باستخراج 500 شهادة قياس 
مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة املهنة ، فضا عن 
املنتظمة  غير  الصحية  للعمالة  الرعاية  تقدمي 
، وذلك بصرف منح للرعاية  املسجلن باملديرية 

الصحية لـ 14 عاما مببلغ 39 ألف جنيه .

تلقى الـــوزيـــر تــقــريــرًا بــذلــك مــن عـــاء الــديــن 
املديرية  ، أوضــح فيه  الـــوزارة مدير  ناصف وكيل 
أن املديرية خال شهر سبتمبر املاضي، قامت يف 
التفتيش  مت  املهنية  والــصــحــة  الــســامــة  مــجــال 
لـ 104 منهم  إنــذار  ، ومت حترير  على 232 منشأة 
إعــادة  مت  كما   ، مهلة  ومنحهم  االستيفاء   لعدم 
 25 بــتــحــريــر  انــتــهــت  مــنــشــأة   126 عــلــى  التفتيش 

محضر سامة وصحة مهنية .
ــح أنـــه يف مــجــال تــفــتــيــش الــعــمــل قــامــت  ــ وأوضـ
تفتيش  مــنــشــآت   506 عــلــي  بالتفتيش  املــديــريــة 
دوري وحمات ، أسفر  عن 38 محضرًا للمنشآت 

املخالفة.

استخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنةكفر الشيخ :

عالء ناصف

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة 
مرسى مطروح بتعين 58  شابًا من 

ــنـــشـــآت  مـــخـــتـــلـــف املـــــــؤهـــــــات مبـ
واالستثماري  اخلــاص  القطاع 
الهمم  ذوى  مـــن  ــاب  شـ ، مــنــهــم 
والـــقـــدرات ، وذلــــك مــن خــال 
» كعب  املــرتــدة  القيد  شــهــادات 
مبكاتب  املسجلن  من  العمل« 

الــتــشــغــيــل الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة 
والذين وصل عددهم 209  طاب 

عمل .
ــاطـــف درويـــــــش مــديــر  وأوضـــــــح عـ
املــديــريــة - فــى تــقــريــره لــلــوزيــر عن 

إجنازات شهر سبتمبر املاضي- أن املديرية قامت يف مجال 
بصرف  وإجتماعيًا  صحيًا  املنتظمة  غير  العمالة  رعــايــة 

110 آالف جنيه لـ 44 عاماً من املسجلن باملديرية .
املديرية  قــامــت  املهنية  والــصــحــة  مــجــال الــســامــة  وفــى 
بالتفتيش على 119 منشأة ، والقيام بـ 22 حملة تفتيشية 
، وبحث 5 شــكــاوي ، وذلــك للتأكد مــن تطبيق اإلجـــراءات 
االحــتــرازيــة ملــواجــهــة تفشي فــيــروس كــورونــا ، وحتــريــر 22 
نــدوات   5 عقد  عــن  فضاً   ، مهنية  وصحة  سامة  محضر 

توعية . 
قامت باستخراج  املديرية  إلــى أن  املديرية  مدير  وأشــار 
احلرفة  مزاولة  ورخصة  املهارة  مستوى  قياس  شهادة   181
مـــن مــكــاتــب الــتــشــغــيــل الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة ، ويف مــجــال 
 ، منشأة   256 على  بالتفتيش  قــامــت  العمالى  التفتيش 
، وبحث  وأســفــر عــن حتــريــر 74 مــحــضــرًا ملنشآت مخالفة 

شكوتن عماليتن .

 تعيين 58 شابًا واستخراج 181 
شهادة قياس مستوي المهارة 

ورخصة مزاولة الحرفة 

عاطف درويش

مطروح:
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تعيين 459  شابًا .. وصرف 196 
ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة

الـــقـــوي الــعــامــلــة مبحافظة   قــامــت مــديــريــة 
الــقــطــاع  شــابــًا بــشــركــات    459 بتعين  أســــوان 

ــــك مـــن خــال  ــثـــمـــاري، وذلـ ــتـ ــــاص واالسـ اخلـ
شــــهــــادات الـــقـــيـــد  املـــرتـــدة »كـــعـــب الــعــمــل« 
كما  للمديرية،  التابعة  التشغيل  مبكاتب 
بــلــغ املــســجــلــن 1502 راغــــب عــمــل ، فــضــاً 

يتقدم  لــم  قيـد  بــطــاقـــــة   1095 إســقــاط  عــن 
أصحابها لتجديدها يف املواعيد املحددة.

يأتي فى إطار الدور املنوط مبكاتب التشغيل 
باملديرية مساهمة يف إيجاد فرص عمل للشباب، 
ومنحهم الثقة واألمل فى أن البطالة مشكلة لها 
بالتنسيق مــع أصــحــاب األعمال  ذلــك  حــل، ويتم 
باملحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة 

للشباب.
تلقي الوزير تقريرا بذلك من  محمد عبد الوهاب ، مدير املديرية يف هذا 
اخلصوص عن  ما مت إجنازه خال شهر سبتمبر املاضي، أشار فيه إلى أنه مت 
صرف 125 ألف جنيه لـ 53 عاما غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و 71 ألفًا و 
519 جنيها رعاية صحية لـ 30 عاماً ، ليصل إجمالى ما مت صرفه 196 ألفًا و 

519 جنيهًا لـ 87 عاما من املسجلن باملديرية.
وأوضح أن املديرية  قامت يف مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 234 
منشآت ) دوري نهاري ( وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية 
السامة  ، أمــا عن مجال  5 شكاوى عمالية  ، وبحث  أخــرى  على 171 منشأة 
والصحة املهنية فقد قامت بالتفتيش على 62 منشأة ، وإعادة التفتيش على 

81 منشأة أخرى.
وفــــى مــجــال عـــاقـــات الــعــمــل ، تــلــقــت املـــديـــريـــة 11 شــكــوى عــمــالــيــة  ، مت 
تسوية  شكوتن منها وديًا ، وتبقي 9 شكاوى منها حتت البحث والدراسة ، كما 
وإصــدار 246 رخصة   ، املهارة  املديرية 216 شهادة قياس مستوى  استخرجت 

مزاولة املهنة لـ 246 عاما  .

أسوان :

محمد عبد الوهاب

 تعيين 579 شابًا .. منهم 5 
من ذوي القدرات 

 السويس : 

حامت جاد الرب

 قــــــــامــــــــت مــــــــديــــــــريــــــــة الـــــــقـــــــوى 
الـــعـــامـــلـــة مبــحــافــظــة الــســويــس 

ــبــــاب  شــ ــن  ــ ــ ــتــــعــــيــــن  579  مـ بــ
القطاع  بشركات  اخلريجن 
اخلــــــــاص واالســــتــــثــــمــــارى  ، 
ذوى  مـــــن  5  شــــبــــاب  ــهـــم  ــنـ مـ
الــــــــــقــــــــــدرات اخلـــــــاصـــــــة مـــن 

املرتدة  القيد  شــهــادات  خــال 
ــل«، وذلـــــــــك مــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــب الـ ــعـ ــ »كـ

التابعة  التشغيل  مكاتب  خــال 
للمديرية ، ومت تسجيل 1305  باحثا 
عن عمل، منهم 46 من ذوي القدرات 

اخلاصة. 
كــمــا قـــامـــت املـــديـــريـــة  فـــى مــجــال 

ــرف مــنــحــًا لــلــرعــايــة  ــة الــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة مت صــ ــايـ رعـ
االجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت  29 ألف جنيه  لـ 12 
عاما من املسجلن باإلدارة ، فضاً عن استخراج 600 شهادة 

قياس مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة املهنة .
وأشــار حــامت جــاد الــرب مدير املديرية - يف تقريره للوزير 
عــن إجنــــازات املــديــريــة عــن شــهــر سبتمبر  املــاضــي -  إلـــى أن 
فردية،  شكوى   87 العمل  عــاقــات  مجال  فــى   املديرية تلقت 
، وحتويل 14 منها للمحكمة  وديــًا  مت تسوية 6 شكاوى منها 
الــعــمــالــيــة،  و 42  شــكــوى مـــازالـــت حتــت الــبــحــث والـــدراســـة ، 

وجتديد 2 ترخيص عمل ألجانب .
 ، العمالي  التفتيش  أنه فى مجال  املديرية  وأوضــح مدير 
مت التفتيش على 66 منشأة ، ومت حترير 32 محضر ملنشآت 
نــدوة  وعقد   ، شامل  حملة  تفتيش   13 بـــ  والقيام   ، مخالفة 
توعية للعمال، والتفتيش على 11 منشأة يف مجال السامة 
للمنشآت  محضرين  حتــريــر  عــن  وأســفــر   ، املهنية  والــصــحــة 

املخالفة ، ومت عقد جلنة حتكيم طبي .

قـــــــــــــــامـــــــــــــــت مــــــــــــــديــــــــــــــريــــــــــــــة الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوي الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــة 
مبــحــافــظــة اإلســكــنــدريــة بــتــعــيــن 4368 شـــابـــًا ، مــنــهــم  96 

مـــن ذوى الـــهـــمـــم والــعــزميــة   ، مبــنــشــآت الــقــطــاع اخلـــاص 
ــــن خــــــال شـــــهـــــادات الــقــيــد  واالســــتــــثــــمــــاري ، وذلـــــــك مـ
التشغيل  مبكاتب  املسجلن  العمل« ،من  املــرتــدة  »كعب 
التابعة للمديرية وعددهم 13750 راغب عمل منهم 51 
، فضا عــن توفير 355  فــرصــة عمل  الــقــدرات  مــن ذوي 

بشركات مدن املحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.
كــمــا قـــامـــت املـــديـــريـــة بــالــتــفــتــيــش يف مـــجـــال الــســامــة 

وأسفر   ، وحمات  دوري  420  منشأة،    على  املهنية  والصحة 
والصحة  للسامة  املخالفة  للمنشآت  محضرًا   360 حترير  عن 
املهنية بعد إعطائها املهلة القانونية إلزالة املخالفات ، وإعطاء 

مهلة لـ 139 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .
وأشار ياسر سعيد  مدير املديرية - يف تقريره  للوزير عن  ما 

مت إجنازه خال سبتمبر املاضي- إلي أن املديرية تلقت 234 شكوى جديدة، 
باإلضافة إلى 167 شكوى مرحلة من شهر أغسطس ، ومت بحث  186 شكوى 
منها، وتبن أن 83 شكوى  مستوفاة ، ومت حترير 103 محضرًا  للمنشآت التي 

ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 215 شكوى حتت البحث والدراسة .
أما يف مجال التفتيش العمالي فقد قامت املديرية بالتفتيش على 552 

منشأة ، وعمل 42 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر 
عن حترير 218 محضرًا ، وبحث 194 شكوى عمالية ، وعمل 

7 ندوات لتوعية العاملن بالقطاع اخلاص .
إجتماعيًا  املنتظمة  غير  العمالة  رعاية  مجال  وفــى 
وصحيًا ، قامت املديرية بصرف 16 منحة مولود جديد 
، و 9 منح زواج بإجمالي 27 ألف  مببلغ 33 ألــف جنيه 
جنيه ، و 3 منح وفــاة أحد األقــارب مببلغ 3000 جنيه ، 
ألــفــًا و951 جنيها رعــايــة صحية لـ  فضًا عــن صــرف 60 

193 عاماً من املسجلن باملديرية مصاريف عاج .
وتابع مدير املديرية، أنه يف مجال تراخيص عمل األجانب 
قامت املديرية بتجديد 64 ترخيص ، واستخراج تراخيص ألول 
مرة لـ 8 أجانب ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية املنفذة 
العمالة  التي تنظم تشغيل األجانب على أساس عدم مزاحمة 

الوطنية ، واملعاملة باملثل، وتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات.
يف  تدريبية  دورات  بعقد 5  املــديــريــة  قامت   ، املهني  الــتــدريــب  مجال  وفــى 
أخــرى  تدريبية  ودورة   ، املهني  التدريب  مبــراكــز  التحويلي  التدريب  بــرامــج 
التفصيل  عــلــى مهنة   ، املــحــافــظــة  قـــرى  بــإحــدى  املتنقلة  الــتــدريــب  بــوحــدة 
 5303 باستخراج   قامت  كما   ، ومتدربة  95 متدرب  منها  استفاد   ، واحلياكة 

شهادة قياس مستوى املهارة ، و 5066 رخصة مزاولة احلرفة  .

تعيين 4368  شابًا ..  بينهم 96 من ذوي القدرات    اإلسكندرية :

ياسر سعيد
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الغربية :

الغربية بتعين 1770 شابًا،  العاملة مبحافظة  القوي  قامت مديرية 
يف منشآت القطاع اخلاص واالستثماري، منهم 46 من ذوي الهمم 

والعزمية، من خال شهادة القيد املرتدة »كعب العمل«،  من 
املسجلن  مبكاتب التشغيل، والذين بلغوا  5907  شابًا ، 

كما مت توفير 245  فرصة عمل.
كما قــامــت املــديــريــة بــاســتــخــراج   2006  ترخيص 
ــة، وشـــهـــادات قــيــاس مــســتــوى املــهــارة  ــرفـ ــة احلـ ــزاولـ مـ
للعمال املهنين واحلرفين ، كما قامت بتخريج  22 
متدرجا يف مجال التدرج املهني، وإحلاق 39 مبنشآت 
القطاع اخلاص ، وإصدار 3 تراخيص عمل الجانب .

 وأوضح ياسر عيد وكيل املديرية - من خال تقريره 
للوزير عن اجنازات املديرية خال سبتمبر املاضي - أن 

بالتفتيش  العمالي  التفتيش  مجال  يف  قامت  املــديــريــة 
على 500 منشآت ) دوري - حمات( ، وإعــادة التفتيش على 
وتلقي   ، محضرًا   18 حترير  عن  وأسفر   ، أخــرى  منشأة   300
6 شكاوى من خال بوابة الشكاوي اإللكترونية ، مت بحث 4 

شكاوى منها ، وتبقت شكوتن مازالت حتت البحث ، فضاً عن بحث 91 
شكوى أخرى قدمت ورقيًا .

وأشار مدير املديرية إلى أنه يف مجال رعاية العمالة غير 
املــديــريــة بصرف  قــامــت   ، إجــتــمــاعــيــًا وصــحــيــًا  املنتظمة 
ـــ  4000 جــنــيــه ، فـــضـــاً عـــن صــرف  مــنــحــتــن مـــولـــود بــ
املسجلن  لـ 19 عاماً من  رعاية صحية  9200 جنيه 

باملديرية. 
أمــا فــى مــجــال الــســامــة والــصــحــة املهنية قامت 
املديرية بالتفتيش على 621 منشأة وإعادة التفتيش 
على 651 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن حترير 
258 محضرًا للسامة والصحة املهنية ، وإعطاء مهلة 
 119 وبحث   ، املخالفات  إلزالــة  منشأت   525 لـ  قانونية 
،  كما مت  نــدوة توعية  ، وعقد 65  شكوى يف نفس املجال 
التفتيش على 582 منشأة أخرى يف مجال تطبيق اإلجراءات 
االحــتــرازيــة ضــد انتشار فــيــروس كــورونــا املستجد ) كوفيد - 
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 التفتيش على 500 منشأة .. وتعيين 1770 شابًا.. منهم 46 من ذوى الهمم

ياسر عيد

قـــامـــت مــديــريــة 
العاملة  الــقــوي 

ــة  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مبـ
بــنــي ســويــف 
بــــــتــــــعــــــيــــــن 
 1 1 2 7
شــــــابــــــًا مــن 
ــــف  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ

املـــــــــؤهـــــــــات، 
من   14 مــنــهــم 

 ، الــــقــــدرات  ذوى 
ــن خــــــال شـــهـــادة  ــ مـ
»كعب  املرتدة  القيد 
ــات  ــركـ الــــعــــمــــل« بـــشـ
ــاع اخلــــــاص  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ

واالستثماري ، من املسجلن مبكاتب التشغيل 
التابعة للمديرية وبلغوا 4486 شابًا، فضاً عن 
استخراج 1129 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، 

و 1324 شهادة قياس مستوى املهارة .
تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من 
محمد أنور مدير املديرية، أوضح فيه أنه خال  
سبتمبر  املاضي  قامت املديرية بالتفتيش على 
العمل  تفتيش  مــكــاتــب  مــن خـــال  مــنــشــأة   612
بنظام الدوري النهاري والليلي واحلمات ، كما 
مت التفتيش على 231 منشأة من خال مكاتب 
للمديرية،  التابعة  املهنية  والــصــحــة  الــســامــة 
وأسفر عن حترير 69 محضرًا ملنشآت مخالفة 

للقانون .
وأضـــاف مــديــر املــديــريــة، أنــه مت صــرف منح 
غير  للعمالة  واالجتماعية  الصحية   للرعاية 
ألف   29 بإجمالي  باملديرية  املسجلة  املنتظمة 
 18 مببلغ  جديد  مولود  منحة   9 بواقع   ، جنيه 
ــارب مببلغ  أحــد األقــ وفـــاة  ، ومنحة  ألــف جنيه 
2000 جنيه ، وصرف 3 منح زواج مببلغ 9 آالف 

جنيه .

استخراج  2453 شهادة 
قياس مستوى المهارة 
وترخيص مزوالة الحرفة 

بني سويف :

محمد أنور

قــــامــــت مــــديــــريــــة الـــــقـــــوي الـــعـــامـــلـــة 
مبـــحـــافـــظـــة الــقــلــيــوبــيــة بــتــعــيــن 

 29 بــيــنــهــم  مــــن  ــا،  ــابــ شــ  2537
مــن ذوى الــهــمــم والـــقـــدرات 

مــن خــال شــهــادات القيد 
من  املــرتــدة  العمل«  »كعب 
ملكاتب  اخلــــاص  الــقــطــاع 
التشغيل ، وذلك من بن 

الــعــمــل  راغـــبـــى  مـــن   7237
املــســجــلــن بــهــذه املــكــاتــب ، 

فرصة   49 توفير  عــن  فــضــاً 
عمل للشباب من اجلنسن  .

كما قامت املديرية بصرف منح 
والصحية  االجتماعية  للرعاية 
املنتظمة  املسجلة  غير  للعمالة 
باملديرية، منها صرف  23 منحة 

ألــف  بــإجــمــالــى 70   ، مــنــح  زواج  و8   ، مــولــود 
باملديرية  املسجلن  مــن  عــامــاً   31 لـــ  جنيه 

والذين بلغ عددهم 21355 عاما .
وأوضــــحــــت إميـــــان الــســيــد شــحــاتــة مــديــر 
املــديــريــة ، أن الــتــقــريــر الــشــهــري إلجنــــازات 
املــاضــي، أشــار  املــديــريــة خــال شهر سبتمبر 
إلى  أن املديرية قامت بإجراء قياس مستوى 
ــارة 3054 عـــامـــا عــلــى املـــهـــن املــخــتــلــفــة،  ــهـ مـ
ترخيص مبــزاولــة احلرفة   3001 واســتــخــراج 
على املهن املختلفة ، وتوثيق شهادتن قياس 
مــســتــوى املـــهـــارة لــلــعــمــل بـــاخلـــارج ، وتــوجــيــه 
28 خـــــطـــــاب ملـــهـــن غـــيـــر خـــاضـــعـــة لــلــقــيــاس 
واملــزاولــة وغير واردة بــالــقــرارات الــوزاريــة فى 
ــذا الــــشــــأن ، وجتــــديــــد 3 تـــراخـــيـــص عــمــل  ــ هـ

األجانب .
مجال  يف  بالتفتيش  قــامــت املــديــريــة  كما 
التفتيش العمالي وعاقات العمل على 653 
منشأة دوريا ، وعمل 49 حملة تفتيش شامل ، 
وأسفر ذلك عن حترير 216 محضرا ، كما مت 
التفتيش على 75 منشأة يعمل بها 80 طفل 

باملخالفات  منها  منشأة   22 إنــذار  ومت   ،
محضر   13 وحتـــريـــر  إلزالـــتـــهـــا  ، 
ــوري لــلــمــنــشــآت املــخــالــفــة ،  ــ فـ
وإجــراء التفتيش على 324 
منشأة فى مجال السامة 
، ومت  املــهــنــيــة  والـــصـــحـــة 
ــًرا  ــضـ ــحـ مـ  219 ــر  ــ ــريـ ــ حتـ
ومت   ، املخالفة  للمنشآت 
عقد 15 ندوة توعية ، كما 

مت بحث 76 شكوى  .
ــات  ــ ــاقـ ــ وفـــــــــى مــــــجــــــال عـ
املقدمة  الشكاوى  بلغت  العمل 
ــعــــمــــل 234  الــ عـــــاقـــــات  ــاتــــب  ــكــ ملــ
شكوى، مت تسوية 50 منها وديًا ، 
وإحالة  69  للقضاء ، وحفظ 43 
شكوى ، ومازالت هناك 72 شكوى 

حتت البحث والدراسة.
وأضـــافـــت مــديــر املـــديـــريـــة، أنــــه يف مــجــال 
التدريب املهني ، جاري تنفيذ 3 دورات تدريبية 
مهن  على  باخلانكة  املهني  الــتــدريــب  مبــركــز 
 ، األلوميتال  وصناعة   ، واحلياكة  التفصيل 
ومتدربة  متدربًا   40 لـ   ، والتكييف  والتبريد 
التدريب  تدريبية بوحدة  بــدء  دورة  ، كما مت 
املتنقلة بقرية الشوبك - شبن القناطر على 

مهنة التفصيل واحلياكة لـ 11 متدربة .
وأشــــــــــارت إلـــــي أنـــــه تـــنـــفـــيـــذا لــتــوجــيــهــات 
ــر بــاملــتــابــعــة املــيــدانــيــة لــكــافــة املــنــشــآت  ــوزيـ الـ
ــاذ اإلجــــــــــراءات الــوقــائــيــة  لــلــتــأكــد مــــن اتــــخــ
سامة  على  احلفاظ  واالحترازية،  لضمان 
وصحة العاملن يف تلك املنشآت يف ظل  أزمة 
قامت  فقد  املستجد،  كورونا  فيروس  انتشار 
العمل  املديرية  بالتفتيش من قبل مفتشي 
منشأة   440 على  املهنية  والصحة  والسامة 
ــداد خــطــة ألعــمــال التطهير  ، فــضــا عــن إعــ
والـــــرش اخلـــاصـــة مبــقــر املـــديـــريـــة واملــنــاطــق 

واملكاتب التابعة لها باملحافظة  .

القليوبية :

تعيين 2537  شابا.. منهم 29 من ذوى القدرات

إميان السيد شحاتة
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 قامت مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعين  1755  شابًا من 
مختلف املؤهات من بينهم 39 من ذوي الهمم والعزمية مبنشآت 
الــقــطــاع اخلـــاص واالســتــثــمــاري باملحافظة ، مــن خــال شــهــادات 
 ، العمل  راغبي  من   5500 وتسجيل  العمل«،  »كعب  املــرتــدة  القيد 
ورخصة  املهارة  مستوى  قياس  شهادة   1890 إستخراج  عن  فضاً 

مزاولة املهنة .
لتلك  االجتماعية  للرعاية  منح  بصرف  املديرية  قامت  كما  
 ، جنيه  ألــف   34 بإجمالي  جــديــد  مــولــود  منحة   17 بــواقــع  الفئة 
و17 منحة زواج مببلغ 51 ألف جنيه ، ومنحة وفــاة أحد األقــارب 
الرعاية  على  صرفه  مت  مــا  إجمالي  ليصل   ، جنيه    2000 مببلغ 
االجتماعية 87  ألف جنيه لـ 35 عاما ً من املسجلن باملديرية ، 
فضاً عن صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بإجمالي 12 ألف جنيه 

لعمل عمليات جراحية صغري وكبري  .
املــديــريــة - يف تقريره للوزير عــن مــا مت إجنــازه  وأضـــاف مدير 
خــال سبتمبر املــاضــي - أن املــديــريــة قــامــت يف مــجــال التفتيش 
، وأسفر عن  العمالي بالتفتيش على 525 منشأة دوري وحمات 
توعية  نـــدوة   21 وعــقــد   ، املخالفة  للمنشآت  مــحــضــرًا   27 حتــريــر 

عمالية ، وعمل 5 زيارات خدمات عمالية .
ــا يف مـــجـــال الــســامــة والــصــحــة املــهــنــيــة فــقــامــت املــديــريــة  أمــ
وأســفــر عــن حترير   ، دوري وحــمــات  عــلــى  79 منشأة  بالتفتيش 
منشأة   24 لـ  قانونية  مهلة  وإعطاء   ، مخالفة  ملنشآت  محاضر   7
أخرى ، والتفتيش على 280 منشأة ملتابعة اإلجراءات االحترازية، 
الــوعــى الكامل للعمال مــن أجــل مــواجــهــة  فــيــروس كورونا  ونشر 

املستجد .
ــه يف مــجــال عــاقــات الــعــمــل تلقت  وأوضــــح مــديــر املــديــريــة أنـ
، وإحالة  املديرية 80 شكوى عمالية ، مت تسوية أثنن منها وديــًا 
، و51 شكوى مازالت حتت البحث  27 شكوى للمحكمة العمالية 
لفلسطيني  عمل  ترخيص  استخراج  إلــى  باالضافة   ، والــدراســة 

اجلنسية .
وفى مجال التدريب املهني، قامت املديرية بعمل دورة تدريبية 
الــدش  صيانة  مهنة  على  عيسى  بحوش  املهني  الــتــدريــب  مبركز 

واملحمول لـ 12 متدرب .

البحيرة: 

تعيين 1755   شابًا .. منهم 39 
من ذوى الهمم والعزيمة 

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة الفيوم، بصرف 
ألف   60 بــواقــع  والصحية  االجتماعية  للرعاية  منحًا 

 ، منتظم   غير  عاما   23 لـــ  إجتماعية  كرعاية  جنيه 
لـ 38 عاما ، فضاً عن  و8386 جنيها رعاية صحية 

تسجيل 54 عاماً جديد باملنظومة.
شــابــًا، مبنشآت    521 بتعين   املديرية  قامت  كما 
من  شباب   7 منهم   ، واالستثماري  اخلــاص  القطاع 

ــقــــدرات ، وذلــــك مـــن خـــال شــهــادات  ذوى الــهــمــم والــ
القيد املرتدة  »كعب العمل« ، مبكاتب التشغيل التابعة 

عن  فضا  عــمــل،  راغــبــي  مــن   1660 وتسجيل  للمديرية، 
ــارة ورخــصــة  ــهـ اســتــخــراج 522  شـــهـــادة قــيــاس مــســتــوى املـ

مزاولة املهنة.

وقــالــت هــنــاء عبد الــفــتــاح مــديــر املــديــريــة  - يف تقريره  
للوزير عن  ما مت إجنازه خال شهر  سبتمبر  املاضي-  
مت   ، العمالي  التفتيش  مجال  يف  قامت  املديرية   إن 
 12 عــن حتــريــر  وأســفــر   ، 273 منشأة  التفتيش على 
 13 عــن عمل  فــضــاً    ، املخالفة  للمنشآت  مــحــضــرًا 
حملة تفتيشية  ، كما تلقت  22 شكوى عمالية ، مت 

تسويتها بالكامل ، وعقد ندوتن توعية للعمال .
وأضـــافـــت مــديــر املــديــريــة أنـــه يف مــجــال الــســامــة 
 90 على  بالتفتيش  املــديــريــة  قــامــت  املهنية  والــصــحــة 
منشأة ، وأسفر عن حترير 18 محضرًا للمنشآت املخالفة 
باإلجراءات  وااللــتــزام  التطهير  أعمال  متابعة  عن  فضاً   ،

االحترازية ملواجهة انتشار فيروس كورونا املستجد  .

استخراج 522  شهادة قياس مستوى المهارة .. وتعيين 521  شابًا الفيوم: 

هناء عبدالفتاح

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة 
اإلسماعيلية بتعين  1104  شابًا ، منهم 

الــقــدرات اخلاصة  11  شابًا من ذوى 
مــــن مــخــتــلــف املــــؤهــــات مبــنــشــآت 
القطاع اخلاص واالستثماري، من 
خال شهادات القيد املرتدة » كعب 
الـــعـــمـــل« مــــن املــســجــلــن مبــكــاتــب 

، فيما  التشغيل التابعة للمديرية 
بلغ  املسجلن بها 3189 شابًا.

تــلــقــى الــــوزيــــر تـــقـــريـــرًا بـــذلـــك من 
أحمد جابر مدير املديرية ، أشار فيه إلي 

املديرية  قامت  املاضي،  أنه خال سبتمبر 
ــادة قـــيـــاس مــســتــوى  ــهـ بـــإســـتـــخـــراج 650 شـ
املهارة ، و482  رخصة مزاولة املهنة ، وتلقت 

، ومت حتويل 6 شكاوى  وديــًا  25  شكوى عمالية، مت تسوية 6 منها 
للقضاء ، و 13 شكوى ما زالت حتت البحث والدراسة.

االجتماعية  للرعاية  منح  بــصــرف  قــامــت  املــديــريــة   أن  وأضـــاف 
والصحية للعمالة غير املنتظمة املسجلة باملديرية بواقع 105آالف 
لـ 4550 عامل  بالقاعدة  ، ووصــل عــدد املسجلن  لـ 37 عاماً  جنيه 

غير منتظم .
وأشــار إلــي أن املديرية  قامت بعمل زيـــارات تفتيشية  من خال 
مفتشى العمل على   296   منشأة بنظام الدوري النهاري وحمات 
العمل رقم 12 لسنة 2003  الشامل ملراقبة تطبيق قانون  التفتيش 
إلى عقد ندوتن توعية  ، باإلضافة  ، وأسفر عن حترير محضرين 
للعمال حضرها 14 عاما ، وفى مجال السامة والصحة املهنية مت 
التفتيش على 107 منشأة ، وحترير 8 محاضر للمنشآت املخالفة ، 
وعقد 9 ندوات توعية ، كما قامت مبتابعة 158 منشأة أخري لضمان 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة ملــواجــهــة انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا  ــ ــ تــطــبــيــق اإلجـ

املستجد.
بإستخراج  املديرية  قامت   ، األجانب  عمل  تراخيص  مجال  ويف 
طبقًا  آخــريــن   85 وجتــديــد   ، مــرة  ألول  ألجنبي  عمل  ترخيص   17

للقوانن واللوائح املنظمة. 

تعيين 1104  شابا .. منهم 
11  من ذوى القدرات الخاصة

اإلسماعيلية:

أحمد جابر



المنطقة الصناعية – عتاقة – قطعه : رقم 76،75،74 السويس
ت : 0623230311 - فاكس :  3230312

يتقدم أ. محمود رمضان وم. أسامة نصار
 وم . أسامة شاهين وأ. رانيا صالح 

رؤساء مجلس اإلدارة بالتهنئة 
  إلى محافظ السويس

وشعب السويس  الكريم 
والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة

م ، أسامة شاهين عيد السويس القومى

محمد أبو المجد
المدير اإلدارى

أحمد عبد الجواد
مدير عام المصنع

أ. محمود رمضان
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شركة XD-EGEMAC لمهمات الجهد العالى 
تحقيقًا لمبدأ التعاون المشترك في تلبية احتياجات السوق المصري في مجال إنشاء محطات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ولتغطية 

أوسع في الشرق األوسط، فقد بدأت الشركة المصرية األلمانية للمنتجات الكهربائية )إجيماك( )EGEMAC( في إبريل 2008 في خطوات 

إقامة مشروع متكامل يهدف إلى تصنيع معدات ومستلزمات محطات التوليد والتوزيع من خالل شراكة مصرية صينية مع شركة إكس 

دي الصين )China XD( إحدى الشركات العمالقة والرائدة في هذا المجال بالصين لنقل الخبرة التكنولوجية الى مصر تحت إسم إكس دي 

إجيماك لمهمات الجهد العالي  )XD-EGEMAC HIGH VOLTAGE ELECTRIC Co. Ltd( بالمنطقة المصرية الصينية بالعين السخنة 

شمال غرب خليج السويس.

ومن أهداف هذا المشروع إنتاج المهمات اآلتية لتلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثم التصدير لدول الشرق األوسط وأفريقيا وبعض 

دول أسيا:

مصنع المهمات المعزولة بالغاز GIS )66 ك.ف – 220 ك.ف – 500 ك.ف(.

مصنع محوالت القوى للجهود العالية والفائقة حتى 500 ك.ف.

مصنع المكثفات الالزمة لتقليل الفقد في الشبكات.

مانعات الصواعق.

وقد تم تنفيذ وتركيب مهمات GIS في ثمانية وعشرين محطة محوالت كهرباء بمصر من ضمنهم )محطة محوالت زيزينيا 220/66/11 

مايو   15 محوالت  محطة   – ك.ف.   220/66/22  1,2,3,4 بنبنان  محوالت  محطات   – ك.ف.   500 السخنة  العين  محوالت  محطة   – ك.ف. 

220/66/11 ك.ف.( وجاري اإلنتهاء من أربع  عشرة محطة كهرباء بمصر من ضمنهم )محطة محوالت نجع حمادي الصناعية 500/220/66/11 

ك.ف. – محطة محوالت اإلقتصادية 500/220/66/22 ك.ف. محطة محوالت زهراء مدينة نصر 220/66/11 ك.ف.(

كما تم االنتهاء من إنشاء وتشغيل مصنع محوالت القوى )Power Transformers( في عام 2018 وتم تصنيع محليا وتركيب ثالثة عشر 

محوال قويا تم توريدهم لعدد من محطات المحوالت من ضمنهم )محطة محوالت جرزا 220/66/11 ك.ف. – محطة محوالت حوش 

عيسى 220/66/11 ك.ف. – محطة محوالت الكوم األحمر220/66/11 ك.ف.(

.)Turnkey( كما تهدف الشركة لتنفيذ مشروعات إنشاء محطات توليد وتوزيع كهرباء علي أساس تسليم المفتاح
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شركة مارينا وادى الدوم
السويس – العين السخنة
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شركة
 أى .فى . ال دنسرى بولى أستر

ش.م.م 
بنظام المناطق الحرة

تتقدم بتحية وتقدير إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

والدكتور مصطفى مدبولى 

 رئيس مجلس الوزراء
ومحمد محمود سعفان 

  وزير القوى العاملة
 واللواء. أ. ح عبد المجيد صقر

 محافظ السويس
وحاتم جاد الرب 

 مدير مديرية القوى العاملة بالسويس
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء 

وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء
بمناسبة

 العيد القومي لمحافظة السويس
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السويس العين السخنة شمال غرب 
خليج السويس المنطقة االقتصادية

شركه لى تشو ايجيبت 
للنسيج والطباعه 

رئيس مجلس اإلدارة
وانج هونج شيانج

العمل نوفمبر 2021 126



نوفمبر 2021العمل

مبادرة »سالمتك تهمنا« تصل المنوفية للحد من إصابات وحوادث العمل

العاملة،  القوى  وزير   أعلن محمد سعفان، 
ــتـــي تــتــولــى  أن مــــبــــادرة »ســـامـــتـــك تــهــمــنــا« الـ
والــصــحــة  لــلــســامــة  الــعــامــة  تــنــفــيــذهــا اإلدارة 
املــهــنــيــة بـــــالـــــوزارة  ، تـــهـــدف إلــــى نــشــر ثــقــافــة 
أنحاء  جميع  داخــل  املهنية  والصحة  السامة 
الــســامــة على  ــاع  اجلــمــهــوريــة، لتصحيح أوضـ
نوعها  كـــان  أيـــا  املــنــشــآت  جميع  داخـــل  األرض 

بالتعاون مع أصحاب املنشآت.
وقــال وزيــر القوى العاملة، إن املبادرة ترمى 
ــوادث العمل  أيــضــا إلــى احلــد مــن إصــابــات وحــ
ــعـــاون بـــن الــــــوزارة  ــتـ ــالـ واألمــــــــراض املــهــنــيــة ،بـ
وأصــــحــــاب املـــنـــشـــآت، بـــعـــد الـــنـــتـــائـــج الــكــبــيــرة 
»اعــرف-أحــمــى  حملة  قبل  مــن  حققتها  الــتــى 

نفسك”.
ــال عــلــي حـــامـــد الـــزقـــم مــديــر  مـــن جــانــبــه قــ

املبادرة  إن   : باملنوفية  العاملة  القوي  مديرية 
ــر الــقــوى  ــ ــة وزيـ ــايـ وصـــلـــت املــحــافــظــة حتـــت رعـ
الــعــامــلــة، وتــعــقــدهــا املــديــريــة بــحــضــور 80 من 
أخـــصـــائـــي  ومـــســـؤولـــي الـــســـامـــة فــــى 40 مــن 
ــادات ، وذلــك  ــسـ الــشــركــات الــعــامــلــة مبــديــنــة الـ
رايــة فــودز، إحــدى شركات قطاع  برعاية شركة 
للسامة  املركزية  االدارة  ومبشاركة   ، األغذية 
والصحة املهنية بوزارة القوى العاملة ، بحضور 
سهير نصر وكيل الوزارة  رئيس اإلدارة املركزية 
للسامة والصحة املهنية بالوزارة، وعمر خالد 
مجلس  ورئيس  التنفيذي  املدير  العزيز  عبد 
إدارة شركة راية فودز الشركة الراعية للمبادرة.

وأشــار الــزقــم  إلــى أن املــبــادرة تناولت كيفية 
العمل اآلمــن فى ظل جائحة كورونا للوصول 
إلـــى بــيــئــة عــمــل آمــنــة واحلـــفـــاظ عــلــى الــثــروة 

الــبــشــريــة مــن الــعــامــلــن فــى مــجــاالت اإلنــتــاج 
املختلفة .

مــــن جـــانـــبـــه أوضــــــح  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الشركة  فى  السامة  سياسة  الراعية  الشركة 
واهــتــمــامــهــا بـــاملـــشـــاركـــة فـــى هــــذه الــفــعــالــيــات 

وتشجيعها.
الليثى  سهير  أوضــحــت  الــســيــاق  نــفــس  ويف 
تــتــمــثــل يف  الــعــامــلــة  ــوى  ــقـ الـ وزراة  ــة  ــالـ أن  رسـ
السامة  رسالة ثقافة  وإيصال  وتعميق  تعزيز 
أجــل  الــعــامــلــن  مــن  جلميع  املهنية  والــصــحــة 
وسامة  العاملن  وسامة  أمــن  على  احلفاظ 
املــنــشــآت وتــوفــيــر بــيــئــة عــمــل آمــنــة ومــســتــقــرة، 
مؤكدة دعم وزير القوى العاملة لهذه الرسالة 
والــعــمــل عــلــى تــوصــيــلــهــا جلــمــيــع الــقــطــاعــات 

وليس فقط العاملن يف املجال الصناعي.
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مبادرة »صحتك غالية علينا« تصل أسيوط لنشر ثقافة السالمة المهنية

القوى العاملة  تتابع تطعيم العاملين بالمناطق الصناعية للوقاية من كورونا

وصــلــت مـــبـــادرة »صــحــتــك غــالــيــة علينا« 
محطة  العاملة  الــقــوى  وزيــر  تنظمها  التي 
جــــديــــدة مــــن مــحــطــاتــهــا مبـــديـــريـــة الـــقـــوى 
ــيـــوط حتـــت رعــايــة  الــعــامــلــة مبــحــافــظــة أسـ
وزير القوي العاملة محمد سعفان لتوعية 
الـــعـــامـــلـــن  مبــســتــشــفــى الـــقـــلـــب اجلــامــعــي 
بــالــســامــة والـــصـــحـــة املــهــنــيــة بـــهـــدف نشر 
وتقليل  بها،  العاملن  بــن  السامة  ثقافة 
إصــــابــــات الـــعـــمـــل واألمـــــــــراض املــهــنــيــة بــن 
الــعــمــال بــاملــنــشــآت كــثــيــفــة الــعــمــالــة، وذلـــك 
ــدد مــــن الـــعـــامـــلـــن مبــســتــشــفــى  ــ بـــحـــضـــور عـ
الــقــلــب اجلـــامـــعـــي ومــســتــشــفــيــات أســيــوط 
وحـــازم علي حسن   ، الصحة  لـــوزارة  التابعة 
وكــيــل الـــــوزارة مــديــر املــديــريــة ، وعــلــى سيد 
نائب  عياد  محمد  والدكتور  املديرية،  وكيل 
محمود  محمد  والدكتور  املستشفى،  مدير 
اجلامعية  للمستشفيات  البيئي  املستشار 
السامة  إدارة  مدير  سيد  رجــاء  والــدكــتــورة 

والصحة املهنية باملديرية.
وقــــال حــــازم عــلــي حــســن مــديــر املــديــريــة : 
مخاطر  على  التعرف  إلــى  تهدف  املــبــادرة  إن 
بيئة العمل، وكيفية السيطرة على األمراض 
املــهــنــيــة وإصــــابــــات الــعــمــل الـــتـــي تـــــؤدى إلــى 
عليها  السيطرة  وكيفية  اجلسيمة  احلـــوادث 
ــع خــطــة  ــامـــل مــ ــعـ ــتـ وكــيــفــيــة مـــواجـــهـــتـــهـــا والـ
ــرارات  ــقــ الــــطــــوارئ، فــضــا عـــن الـــقـــوانـــن والــ
اخلاصة بالسامة والصحة املهنية، ودور كل 

إلى بيئة عمل  الوصول  املعنية فى  األطــراف 
آمنة.

وأشار مدير املديرية إلى أن املبادرة تناولت 
ــات الـــعـــمـــل، وكــيــفــيــة  ــابــ ــرات عـــن إصــ ــاضـ ــحـ مـ
الــتــعــامــل مــعــهــا والــعــمــل عــلــي مــنــعــهــا، فضا 
عن األمــراض املهنية، وكيفية االلتزام ملنعها 
ــة بــهــا داخـــــل بــيــئــة الــعــمــل،  ــابــ وتــقــلــيــل اإلصــ

صحة  على  حفاظا  ملنعها  الكفيلة  والــســبــل 
العامل.

حـــضـــر الــــنــــدوة جنـــــوى نـــاصـــف الــتــوجــيــه 
الفني بإدارة السامة املهنية،  وأشرف يوسف 
وصفاء  غـــرب،  املهنية  السامة  مكتب  مــديــر 
املهنية  الــســامــة  مبــكــتــب  املــفــتــش  مصطفى 

غرب .

ــقـــوى الــعــامــلــة محمد  ــر الـ ــ يــتــابــع وزيـ
ســـعـــفـــان، مــــن خـــــال غــــرفــــة الــعــمــلــيــات 
الـــدائـــمـــة املــشــكــلــة بــــديــــوان عــــام الــــــوزارة 
على  العاملة،  الــقــوى  مــديــريــات  وجميع 
مستوى 27 محافظة، حلظًيا اإلجراءات 
ــة املــطــبــقــة مـــن قــبــل املــصــانــع  ــرازيـ ــتـ االحـ
والــشــركــات واملــنــشــآت حلــمــايــة الــعــمــالــة، 
ـــاع إجــــــــــــراءات الـــوقـــايـــة  ــبــ ـــ ـــن ات فـــضـــا عــ
الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك  
ــــال مــفــتــشــى الـــعـــمـــل والـــســـامـــة  مــــن خـ
متابعة  إلــي  باإلضافة  املهنية،  والصحة 
الصناعية  بــاملــنــاطــق  الــعــامــلــن  تــطــعــيــم 

للوقاية من فيروس كورونا.
وقــــــــــال مـــــدحـــــت الــــــغــــــمــــــراوي مـــديـــر 
مــديــريــة  الــقــوي الــعــامــلــة بــالــقــاهــرة: إن 
الــتــفــتــيــش املــفــاجــئ عــلــي املــنــشــآت يــأتــي 
العاملة  الــقــوى  وزيـــر  توجيهات  إطـــار  يف 
االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  تطبيق  مبتابعة 
والوقاية باملناطق  التدابير  كافة  التخاذ 

ــبـــل الــــــــوزارة  الـــصـــنـــاعـــيـــة بــالــتــفــتــيــش مــــن قـ
ومديرياتها علي مستوى املحافظات للوقاية 
واحلد من اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد- 
١٩(، والــتــأكــد مـــن الـــتـــزام أصـــحـــاب املــصــانــع 
والــوقــائــيــة  االحـــتـــرازيـــة  اإلجــــــراءات  بتنفيذ 

ملواجهة هذه الفيروس.
وأشــار وكيل الـــوزارة مدير املديرية إلــي  أن 
املــهــنــدس حــســن الــســيــد مـــديـــر مــكــتــب عمل 
بـــدر ، وحــمــدى عــبــدالــعــظــيــم، وصــبــاح أحمد 
املفاجئة  بالزيارة  قاموا  املكتب  مفتشي  عمر 
، لـــعـــدة شـــركـــات مــنــهــا شـــركـــة املــيــكــانــيــكــيــون 

ــرب لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــهـــنـــدســـيـــة »املــنــطــقــة  ــعــ الــ
لــلــوقــوف  الــثــانــيــة قــطــاع ٩٣/٩١«  الــصــنــاعــيــة 
علي اإلجــراءات االحترازية املطبقة من قبل 
املصانع والشركات واملنشآت حلماية العمال، 
فضاً عن اتباع إجــراءات الوقاية الشخصية 
من مسكات وقــفــازات واقية وذلــك من خال 
املهنية  والــصــحــة  والــســامــة  العمل  مفتشي 
ويف هذا اإلطــار، تبن أن الشركة توفر جميع 
وقامت   ، املهنية  والــصــحــة  الــســامــة  مهمات 
فيروس  من  العاملن  جميع  تطعيم  بتنفيذ 
، وذلــك للحفاظ على صحة وسامة  كورونا 

ــم واحلـــــد مـــن انــتــشــار  ــرهــ الــعــامــلــن وأســ
فيروس كورونا .

أنــه فى حالة عدم  املديرية  وأكــد مدير 
االلـــتـــزام بــتــعــلــيــمــات الــســامــة والــصــحــة 
اعطائهم  يتم  العمل  بيئة  وتأمن  املهنية 
ــفـــات، ويف  ــالـ ــة املـــخـ ــ ــ مــهــلــة قـــانـــونـــيـــة إلزالـ
اإلجـــراءات  كافة  اتخاذ  يتم  إزالتها  حالة 
الــقــانــونــيــة حــيــال أصــحــاب تــلــك املصانع 
الفيروس  انتشار  من  للحد  امللتزمة  غير 
العاملن  وســامــة  واحلــفــاظ على صحة 

وأسرهم.
ــار مــديــر املــديــريــة إلـــي أن »مكتب   وأشــ
ــارتـــه لشركة  عــمــل مــديــنــة بــــدر« خـــال زيـ
امليكانيكيون العرب للصناعات الهندسية 
ــارس  ــة متــ ــركـ ــشـ مبـــديـــنـــة بـــــدر تـــبـــن أن الـ
نشاطات مختلفة للعاملن ، وعلى سبيل 
الشركة  توفر  حيث  رياضي،  نشاط  املثال 
والـــعـــودة من  لــلــذهــاب  للعاملن  دراجــــات 
وإلــــى الــعــمــل داخــــل مــديــنــة بــــدر، وكــذلــك 
والشطرجن  بوجن  البنج  ترفيهية مثل:  ألعاب 
بن  بطولة  منافسات  بعمل  تقوم  والــطــاولــة 
عن  تعليمي  نشاط  وكــذلــك  واإلدارة  العمال 
طريق فتح فصل محو األمية ، وتعليم الكبار 
خالية  شركتنا  شــعــار  وتتبني  الــشــركــة  داخـــل 
من األمية بحلول عام 2٠22، وكذلك تخوض 
الشركة شوطًا كبيرا يف متكن املرأة من خال 
الــعــمــل كمهندسات  املــــرأة يف مــجــال  إخــتــيــار 
ومــشــرفــات وعــامــات إنــتــاج وتــوفــر لــهــم كافة 
اإلجـــــــراءات الـــازمـــة لــنــجــاح مـــشـــروع متكن 

املرأة. 
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القوى العاملة تحتفي بتخريج أول دفعة
 من بروتوكول التعاون مع الجامعات باإلسكندرية

العاملون بالقوى العاملة باإلسكندرية يتلقون 
الجرعة الثانية من تطعيم »كورونا«  
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بتلقي  باإلسكندرية  العاملة  القوى  مديرية  بــدأت 
كــورونــا  فــيــروس  لــقــاح  مــن  الثانية  للجرعة  العاملن 
مع  بالتعاون  املديرية  مبقر  يومن  ملدة  تستمر  والتي 

وزارة الصحة .
ذلك  إن  سعفان  محمد  العاملة  القوي  وزيــر  وقــال 
السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  لتكليفات  تنفيذا  يأتي 
والــــقــــرارات الـــصـــادرة عــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا إلدارة أزمــة 
ــا بــرئــاســة الــدكــتــور مــصــطــفــى مــدبــولــي رئــيــس  ــورونـ كـ
الصحة  وزارة  مــع  التنسيق  يتم  بــأن  ــوزراء  الــ مجلس 
والسكان حلصول العاملن بالوزارات ومديرياتها على 

اللقاح .
وأكد وزير القوي العاملة اهتمام القيادة السياسية 
أنــحــاء  بــالــدولــة يف جميع  الــعــامــلــن  بــحــصــول جميع 

اجلــمــهــوريــة عــلــى الــلــقــاح مــصــدرًا تــوجــيــهــاتــه ملــديــري 
مــديــريــات الــقــوي الــعــامــلــة عــلــى مــســتــوى اجلمهورية 
من  الثانية  اجلــرعــة  على  العاملن  جميع  بحصول 
الصحة  مديرية  مــع  بالتعاون  املــديــريــة  مبقر  اللقاح 

باملحافظة.
من جانبه أشاد ياسر سعيد مدير املديرية  بالتعاون 
بــن املــديــريــة ومــديــريــة الــصــحــة والــســكــان مبحافظة 
اإلســكــنــدريــة إلجنــــاز هــــذا الــعــمــل ،وذلـــــك لــلــحــد من 
ــاظ عــلــي صــحــة الــعــامــلــن  ــفـ انــتــشــار الـــفـــيـــروس واحلـ
واملترددين على املديرية موجها الشكر للجنة القائمة 
على تقدمي اللقاح، وجميع األطقم الطبية ملا يبذلونه 
من جهد فى احلد من انتشار فيروس كورونا فضًا عن 

دورهم يف نشر الوعي بن املواطنن.

احتفت مديرية القوى العاملة باإلسكندرية 
ــة مــــن املـــتـــدربـــن تــفــعــيــا  ــعـ بــتــخــريــج أول دفـ
اإلسكندرية،  جامعة  مع  التعاون  لبروتوكول 
وذلــــك لــلــتــدريــب الــصــيــفــي لــطــلــبــة اجلــامــعــة 
ــاالت واخلــــدمــــات  ــ ــجـ ــ لــتــوعــيــتــهــم بــجــمــيــع املـ
خال  من  العاملة  القوى  وزارة  تقدمها  التي 
طريق  وعن  املحافظات،  جميع  يف  مديرياتها 
أنــحــاء اجلــمــهــوريــة من  املــنــتــشــرة يف  مكاتبها 

خـــدمـــات الــتــشــغــيــل، والـــتـــدريـــب، والــتــفــتــيــش، 
وتــلــقــي الــشــكــاوى الــعــمــالــيــة، وفـــض مــنــازعــات 
العمل، فضا عن توفير فرص العمل الائقة 
لــلــشــبــاب وذوي الـــقـــدرات اخلــاصــة بــاإلضــافــة 
إلي عرض فرص املشروعات الصغيرة املتاحة 
أمام من يرغب منهم يف بدء مشروع خاص به 

وتدريبه على مبادئ ريادة األعمال.
ــر املـــديـــريـــة : إن  ــديـ ــر ســعــيــد مـ ــاسـ وقــــــال يـ

اجتياز  تفيد  شهادة  منحهم  مت  قد  املتدربن 
خاصة  احتفالية  يف  الــتــدريــبــيــة  الــــدورة  هـــذه 
ــد بــعــث املــشــاركــن  ــام املـــديـــريـــة، وقــ بـــديـــوان عــ
يف الـــــدورة بــخــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر لــوزيــر 
رعايته  على  سعفان  محمد  العاملة  الــقــوى 
لهذه الدورات التدريبيه التي أضافت للطلبة 
وأثقلت خبراتهم يف مجاالت جديدة بالنسبة 

لهم.
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ــة  ــلــ ــامــ ــعــ ــة الـــــــقـــــــوي الــ ــ ــريــ ــ ــديــ ــ شـــــــاركـــــــت مــ
ــار احــتــفــاالت املحافظة  بــاإلســكــنــدريــة يف إطـ
املجيدة يف  أكتوبر  لـ 48 النتصارات  بالذكرى 
الرئيس  أطلقها  التي  كــرميــة«  »حــيــاة  مــبــادرة 
الــريــف املــصــري، وذلــك  يف  السيسي لتطوير 
القرى  يف  أهالينا  خلــدمــة  فاعليات  املــبــادرة 
املواطنون  األكثر احتياجًا والتي يعاني فيها 
وتــعــمــل الـــدولـــة املــصــريــة حــالــيــا عــلــي تغيير 

حياتهم ليحيوا حياة كرمية .  
 وقـــــال يـــاســـر ســعــيــد مـــديـــر املـــديـــريـــة : إن 
ـــر الــقــوي  ذلـــك يــأتــي يف إطــــار تــوجــيــهــات وزيـ
الــعــامــلــة محمد ســعــفــان بــهــدف خــلــق فــرص 
ودعم  اخلاصة،  القدرات  وذوي  للشباب  عمل 

ومتكني املرأة وتوفير فرص عمل لها يف الريف 
املصري، وإحياء احلرف التراثية.  

ــادرة أهــالــيــنــا مت  وأوضـــــح أن فــعــالــيــات مـــبـ
ــرب، من  ــعــ ــبـــرج الــ تــنــظــيــمــهــا بــقــريــة بــهــيــج بـ
للمبادرة  االقــتــصــاديــة  التنمية  خــال جلــنــة 
والتي شكلها اللواء محمد الشريف محافظ 
للدور  تلبية  ذلــك  يــأتــي  ، حيث  اإلســكــنــدريــة 
يف  أهالينا  خلــدمــة  العاملة  للقوى  األصــيــل 

القرى والريف املصري .
ــــوى عـــامـــلـــة  بـــرج  ــد شــــاركــــت مــنــطــقــة قـ ــ وقـ
العرب من خال عبد الونيس عبد اهلل مدير 
االقتصادية  التنمية  جلنة  وعضو  املنطقة، 
لــلــمــبــادرة ،حــيــث يــتــم تــوفــيــر عـــدد مــن  فــرص 

احتياجا،  األكــثــر  الــقــري  يف  ألهالينا  العمل 
وخاصة ذوي الهمم والعزمية، كما يتم توفير 
فــــرص تـــدريـــب لــلــشــبــاب راغـــبـــي الــعــمــل على 
ــوق الــعــمــل من  املــهــن الــفــنــيــة املــطــلــوبــة يف سـ
التابعة  األربعة  املهني  التدريب  مراكز  خال 
تدريب  إلــى  باإلضافة  باملحافظة،  للمديرية 
الشباب على ريادة األعمال حتت مبادرة »ابدأ 
لــلــمــشــروعــات مــتــنــاهــيــة الصغر  مــشــروعــك« 

ألهالينا يف قري اإلسكندرية
وقـــد شــــارك يف الــفــعــالــيــات دعــــاء حسنني 
مدير مكتب تشغيل برج العرب، وفريق العمل 
الئقة  عمل  فــرص  توفير  خــال  مــن  باملكتب 

ألبناء قرية بهيج والقرى املجاورة لها.

القوي العاملة تشارك في مبادرة »أهالينا« لتوفير فرص عمل 
للشباب وإحياء الحرف التراثية بقري اإلسكندرية

المركز الرئيسي : بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر
فرع البحيرة  : الكيلو ٥٧ طريق القاهرة اإلسكندريه الصحراوي مدخل الشموع

المجموعة االستثمارية
 لتصنيع البذور الزيتية

تتقدم
بالتهنئة للسيد اللواء 

 هشام آمنة محافظ البحيرة
مبناسبة العيد  القومى للمحافظة





العنوان:  القطاع الثالث - شمال غرب خليج السويس - العين السخنة- السويس.
famsun_egypt@famsungroup.com :موبايل: 201027270228 - ايميل

 XU, CAIJUN
المدير العام التنفيذي

يتقدم  بخالص التهانى لفخامة الرئيس
عبدالفتاح السيسى  رئيس الجمهورية

 واللواء. أ. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس

وشعب السويس الباسل

بمناسبة العيد القومى لمحافظة السويس
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بتحية وتقدير
 باسم سائقى النقل البري بالسويس إلي 

فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

والدكتور مصطفى مدبولى  رئيس مجلس الوزراء

ومحمد محمود سعفان   وزير القوى العاملة

 واللواء. أ. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس

وحاتم جاد الرب  مدير مديرية القوى العاملة بالسويس
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
 وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة
 العيد القومي لمحافظة السويس

تتقدم 

اللجنة النقابية 
لعمال النقل البرى  بالسويس

برئاسة حسين دبوس

أمين الصندوق

أحمد الشابوري
األمين العام 

أحمد رأفت فرحات 

رئيس اللجنة

حسين دبوس
نواب الرئيس - ياسر أحمد محمد - يحيى محمد السيد - موريس فوزى 
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شــهــدت الـــدكـــتـــورة رانـــيـــا املــشــاط 
وزيرة التعاون الدولي مراسم توقيع 
اتفاقية بني املجلس القومي للمرأة، 
التابعة  الدولية  التمويل  ومؤسسة 
ــي،  بــشــأن  ــ ــدولـ ــ ملــجــمــوعــة الــبــنــك الـ
مصر  أداء  لــتــطــويــر  الــفــنــي  الـــدعـــم 
يف تــقــريــر املـــــرأة وأنــشــطــة األعــمــال 
ــة  ــدولــ ــود الــ ــهــ ــم جــ ــدعــ ــون لــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
ــتـــصـــادي  يف حتــقــيــق الــتــمــكــني االقـ
لـــلـــمـــرأة، وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى احلـــصـــول 
على التمويل، وزيــادة مساهمتها يف 

حتقيق رؤية التنمية للدولة 2030.
 وقع االتفاقية مبقر وزارة التعاون 
الدولي، الدكتورة مايا مرسي رئيسة 
املـــجـــلـــس الـــقـــومـــي لـــلـــمـــرأة، وولـــيـــد 
ــر اإلقــلــيــمــي ملــؤســســة  الــلــبــدي املـــديـ
السفير  بحضور  الــدولــيــة،  التمويل 
والسفير  جارنييه،  بــول  السويسري 
سخابفلد،  ماورتس  هــان  الهولندي 
ــو الــقــمــصــان مــديــرة املــركــز  ونــهــاد أبـ

املصري حلقوق املرأة.
ــار الــــدور الــذي  يــأتــي ذلـــك يف إطــ

الــــدولــــي  ــاون  ــعــ ــتــ الــ وزارة  بــــه  تــــقــــوم 
لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــاقــــات املـــشـــتـــركـــة بــني 
األطـــراف  متعددي  التنمية  شــركــاء 
والـــثـــنـــائـــيـــني واجلــــهــــات احلــكــومــيــة 
ــاالت،  ــ ــجــ ــ املــ ــلـــف  ــتـ ــخـ مـ ــيــــة يف  ــنــ املــــعــ
ومبـــا يعمل عــلــى دعـــم رؤيـــة الــدولــة 
األهـــداف  مــع  تتفق  الــتــي  التنموية 

األممية للتنمية املستدامة.
يــعــمــل  أن  االتــــفــــاقــــيــــة  ــي  ــقـــضـ وتـ
بالشراكة  لــلــمــرأة  الــقــومــي  املــجــلــس 
لدفع  الدولية  التمويل  مؤسسة  مع 

بتمكني  يتعلق  فيما  الــدولــة  جــهــود 
وتــعــزيــز مشاركتها  اقــتــصــادًيــا  املــــرأة 
وتيسير حصول  األنــشــطــة،  كــافــة  يف 
ــال عــلــى الــتــمــويــات  ــمـ رائــــــدات األعـ
املـــصـــرفـــيـــة، وتــهــيــئــة بــيــئــة مــنــاســبــة 
ــادة  لــعــمــل املــــــرأة، تــشــجــعــهــا عــلــى زيــ
ــام بــــدور أكــبــر يف  ــهـ اإلنــتــاجــيــة واإلسـ

دعم النمو االقتصادي .
ــرة الــتــعــاون  وقــالــت الــدكــتــورة وزيــ
الـــدولـــي: إن مــثــل هـــذه االتــفــاقــيــات 
متثل دفعة قوية للسيدات العامات 
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القائم  رمضان  هالة  الدكتورة  افتتحت 
بـــأعـــمـــال مـــديـــر املـــركـــز الـــقـــومـــي لــلــبــحــوث 
الدكتور  وفضيلة  واجلنائية،  االجتماعية 
مـــجـــدى عـــاشـــور مــســتــشــار فــضــيــلــة مفتى 
الديار املصرية، وفضيلة الشيخ محمود أبو 
اإلفتاء  بــدار  التدريب  مركز  مدير  الــعــزامي 
املصرية، البرنامج التدريبى لتنمية مهارات 

القيادة العاملني بدار اإلفتاء املصرية .
ــار  ــأتـــى الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــى فــــى إطــ  يـ
االجتماعية  للبحوث  القومى  املركز  سعى 

واجلـــنـــائـــيـــة لــلــنــهــوض بـــرســـالـــتـــه لــيــصــبــح 
للتدريب  إقليمًيا  ومرجًعا  متميًزا   مــركــًزا 
فــى مــجــاالت عــدة  وأيــضــا لتأهيل العنصر 
ــاد الــتــنــمــيــة  ــمــ ــبــــشــــري والـــــــــذى ميـــثـــل عــ الــ
ــدار اإلفــتــاء مــن حــضــور فى  وهــدفــهــا، وملـــا لـ
األوساط الشرعية والعلمية مبا متثله من 

قيمة فكرية وفقهية.
وقــــالــــت: إن تــنــمــيــة مــــهــــارات الـــقـــيـــادات 
بــالــدولــة بــشــكــل عــــام، والـــقـــيـــادات باحلقل 
الديني بشكل خاص تعد من أهم األولويات 

التي تسعى إليها الدولة يف الفترة الراهنة  
على  يــتــوقــف  اإلداريـــــة  العملية  جنـــاح  وأن 
ــــدى مــا  ــوادر الــفــنــيــة املــتــخــصــصــة، ومــ ــ ــكـ ــ الـ
يتوافر لديهم من املهارات والتقنيات والتي 
ــذا فــإن  تــفــرضــهــا املــتــغــيــرات والـــتـــطـــورات، لـ
الــتــعــرف عــلــى اجلــديــد يف مـــهـــارات اإلدارة 
فــى مــنــاخ تــدريــبــي تــفــاعــلــى يــســهــم يف نقل 
ــى املــتــدربــني،  اخلـــبـــرات مـــن املــحــاضــريــن إلـ
واملــهــارات بني  كما يسهم يف نقل اخلــبــرات 

املتدربني بعضهم البعض.

افتتاح البرنامج التدريبي لتنمية مهارات القيادات بدار اإلفتاء
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ــود الــــهــــادفــــة لــتــمــكــني  ــ ــهـ ــ ودفـــــــع اجلـ
املـــــــرأة اقـــتـــصـــادًيـــا، كـــمـــا أنـــهـــا تــأتــي 
ــار الـــشـــراكـــات الــوثــيــقــة الــتــي  ــ يف إطـ
مع  الــدولــي  الــتــعــاون  وزارة  تعقدها 
األطـــراف  متعددي  التنمية  شــركــاء 
والــثــنــائــيــني لــتــعــزيــز جــهــود الــدولــة 
ــم رؤيــــــة  ــ ــدعـ ــ لـ املـــــــجـــــــاالت  ــة  ــ ــافـ ــ يف كـ
تتسق  التي   2030 الوطنية  التنمية 
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــع األهــــــــــداف األممـ ــ مـ
املستدامة، وتعزيز تصنيف مصر يف 

املؤشرات الدولية.
إلــــــى أن هـــذه  ــاط  ــ ــشـ ــ املـ وأشــــــــــارت 
وزارة  إطـــاق  مــع  تتكامل  االتــفــاقــيــة 
الفجوة  سد  محفز  الدولي  التعاون 
التنفيذية  وخــطــتــه  اجلــنــســني،  بــني 
ــع املـــجـــلـــس الـــقـــومـــي  ــ ــاون مـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
العاملي،  االقتصاد  واملنتدى  للمرأة، 
ــــاص،  ــبــــرى شــــركــــات الـــقـــطـــاع اخلـ وكــ
والذي يعد مبادرة فريدة من نوعها، 
ــة يف قـــارة  ــأول دولــ أطــلــقــتــهــا مــصــر كــ
أفــريــقــيــا ومــنــطــقــة الــشــرق األوســـط 
وشمال أفريقيا، بهدف سد الفجوات 
االقتصادية بني اجلنسني يف السوق 
ــة، واملـــســـاهـــمـــة يف تــصــمــيــم  ــيـ ــلـ ــحـ املـ
ــارات مــبــتــكــرة لــلــنــمــو وصــيــاغــة  ــســ مــ
التكافؤ  ودفع  العاملة  القوى  مشهد 
ــوع والــشــمــول  ــنـ ــتـ بـــني اجلــنــســني والـ
وتــعــزيــز قــــدرة األســــر واألفــــــراد على 
حتسني دخولهم من خــال احلــراك 

االقتصادي.
ونـــوهـــت بــــأن املــحــفــظــة اجلـــاريـــة 
لــــــــــــوزارة الـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي تــضــم 
ــم جــهــود  ــدعـ 34 مـــشـــروًعـــا جــــارًيــــا لـ
اخلــامــس  الـــهـــدف  لتحقيق  الـــدولـــة 
ــن أهــــــداف املـــســـتـــدامـــة بــتــمــويــات  مـ
تــقــريــًبــا  دوالر  مــلــيــار   3.3 قــيــمــتــهــا 
ــات مــن  ــاعــ ــطــ ــقــ يف الــــعــــديــــد مـــــن الــ
واحلــمــايــة  والــصــحــة  التعليم  بينها 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة ومتــــويــــل املـــشـــروعـــات 
الصغيرة واملــتــوســطــة، الفــتــة إلــى أن 
قــدًمــا يف عقد مزيد  الــــوزارة متضي 
الــشــراكــات مــع شــركــاء التنمية  مــن 
والثنائيني لدعم  متعددي األطراف 
الدولة فيما يتعلق بتمكني  أولويات 

املرأة وتعزيز ريادة األعمال للسيدات 
لزيادة  املناسبة  العمل  بيئة  وتهيئة 

املشاركة االقتصادية للمرأة .
ــرة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي  ــ ولــفــتــت وزيــ
لـــلـــتـــعـــاون  مــــصــــر  ــتــــدى  ــنــ مــ أن  إلـــــــى 
 Egypt  الدولي والتمويل اإلمنائي
عمل  وورش  جــلــســات  تــضــمــن   ICF
مــخــصــصــة لــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الـــدور احلــيــوي الــذي ميكن أن تقوم 
به املــرأة يف دعم التنمية يف مختلف 
املـــــجـــــاالت، كـــمـــا ركــــــزت الـــتـــوصـــيـــات 
الـــصـــادرة عــن املــنــتــدى الــتــأكــيــد على 
ــرورة مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات الــتــي  ــ ضــ
تــعــزيــز مــشــاركــة ومتكني  ــول دون  حتـ

املراة اقتصادًيا.
وعــبــرت رئــيــســة املــجــلــس الــقــومــي 
بتوقيع  سعادتها  عميق  عــن  للمرأة 
التمويل  مؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة 
الدولية لتعزيز الفرص االقتصادية 
ــى أن  ــ ــرة إلــ ــيـ ــرأة، مـــشـ ــمــ ــلــ املـــتـــاحـــة لــ
ــدم ويـــــشـــــارك خـــبـــرات  ــقــ املـــــشـــــروع يــ
مجال  يف  للسيدات  ناجحة  ومنـــاذج 

االقتصاد . 
بــيــئــة  وفــــــــرت  ــر  مــــصــ أن  وأكــــــــــدت 
تشريعية مناسبة تنصف املرأة وتعزز 

مشاركتها يف القطاع االقتصادي ويف 
مــجــال ريــــادة األعـــمـــال، مــشــيــرة إلــى 
يــأتــي يف ضـــوء دعـــم اإلرادة   أن ذلـــك 
الــســيــاســيــة املــؤمــنــة بــإميــان حقيقي  
مبـــكـــانـــة املـــــــــرأة وحـــقـــوقـــهـــا وتـــدعـــم 

متكينها يف كافة املجاالت.   
تضع  املصرية  الدولة  إن   : وقالت 
على قائمة أولوياتها قضية التمكني 
االقــتــصــادى للمرأة وتــبــذل فــى إطــار 
ذلــــك الــعــديــد مـــن اجلـــهـــود وتــرحــب 
ــاون مــــع جـــمـــيـــع  املـــؤســـســـات  ــعـ ــتـ ــالـ بـ
ذلــك، وهو  املعنية يف  سبيل حتقيق 
ــذي  يــأتــي يف ضـــوء تنفيذ  ــ األمــــر الـ
للمرأة  االقــتــصــادي  التمكني  مــحــور 
أحد  محاور االستراتيجية الوطنية 
لتمكني املرأة متاشيا  من رؤية مصر 

. 2030
وأوضــــحــــت أن املــجــلــس الــقــومــى 
ــة الــوطــنــيــة  ــيـ لـــلـــمـــرأة بــاعــتــبــاره اآللـ
لتمكني املرأة املصرية يولى اهتماما 
االقتصادى  التمكني  بقضية  كبيرا 
، خــاصــة وأن االحــصــائــيــات  لــلــمــرأة 
املصرية  املـــرأة  مشاركة  أن  إلــي  تشير 
ــوق الــعــمــل ســيــزيــد مــن الــنــاجت  يف سـ
القومي بنسبة 34٪ ، وهو األمر الذي 
سيعود بالنفع علي االقتصاد املصري  
وعلي املجتمع بشكل عام، كما يعمل 
املالى  الشمول  تعزيز  على  املجلس 
اإلدخـــار  وتــعــزيــز مجموعات  لــلــمــرأة 
واإلقـــــــــراض والـــرقـــمـــنـــة واســـتـــخـــدام 

وسائل التكنولوجيا احلديثة.
ــرورة مــواصــلــة العمل  ــ ــدت ضـ ــ وأكـ
عــــلــــي تــــوفــــيــــر وحتـــــســـــني الــــفــــرص  
املـــتـــاحـــة لـــلـــمـــرأة لــتــشــجــيــعــهــا على 
دخـــول ســـوق الــعــمــل وذلـــك بتطوير 
الــبــيــئــة الــداعــمــة لــهــا ، مــشــيــرة إلــي 
أثبتت كفاءتها  املــرأة املصرية قد  أن 
املــجــاالت ومن  وجــدارتــهــا يف جميع 

بينها مجال ريادة األعمال .
السفير  قـــال  الــســيــاق  نــفــس  ويف 
الــــســــويــــســــري لــــــدى الــــقــــاهــــرة بـــول 
جارنييه: إن الشمول املالي للسيدات 
إلى  مشيًرا  االقتصادي،  النمو  يعزز 
قيام السفارة السويسرية من خال 

الـــشـــراكـــات مـــع اجلـــهـــات املــعــنــيــة يف 
مصر لدفع متكني املرأة عبر عدد من 

املشروعات. 
ومن جانبه أكد السفير الهولندي 
مــاورتــس سخابفلد  هـــان  بــالــقــاهــرة 
عــلــى جــاهــزيــة الــســفــارة الــهــولــنــديــة 
للعمل املشترك مع األطراف املعنية 
لتعزيز متكني املرأة وزيادة مشاركتها 
ــنــــدة الـــنـــوع  ــة ودفــــــع أجــ ــاديـ ــصـ ــتـ االقـ

االجتماعي يف مصر.
ــر  ــديــ ــد الــــلــــبــــدي املــ ــ ــيـ ــ وأشـــــــــــار ولـ
الدولية  التمويل  ملؤسسة  اإلقليمي 
ــي أن  يف مــصــر ولــيــبــيــا والــيــمــن ، إلــ
ــرأة يف مـــصـــر مــــازالــــت ال تــتــمــتــع  ــ ــ املـ
بــنــفــس الـــفـــرص االقــتــصــاديــة الــتــي 
ــل، ويـــــؤدى متكني  يــتــمــتــع بــهــا الـــرجـ
املرأة وزيادة مشاركتها اقتصادًيا إلى 
املتاحة  واملــواهــب  قدراتها  استغال 
لتطوير األعمال، ودفع عجلة النمو 
يف مـــصـــر، وهــــو أمــــر بـــالـــغ األهــمــيــة 
لاقتصاد املصري، كما يعزز التعايف 

من جائحة كورونا.
الــدولــي  الـــتـــعـــاون  وزارة  أن  يــذكــر 
التنمية  أطلقت بالتعاون مع شركاء 
ــائـــيـــني  ــنـ ــثـ مــــتــــعــــددي األطـــــــــــراف والـ
عـــددا مــن املــبــادرات الــهــادفــة لتمكني 
الفجوة  املــرأة، من أهمها محفز سد 
ــقــــت  ــلــ بــــــــني اجلـــــنـــــســـــني الـــــــــــــذي أطــ
ويــهــدف  مـــؤخـــًرا،  التنفيذية  خطته 
لـــدعـــم متــكــني املـــــــرأة، وســــد الــفــجــوة 
بالتعاون  اجلنسني  بني  االقتصادية 
مــع األطــــراف ذات الصلة وذلـــك من 
خال إجراءات تنفيذية محددة على 
ــوات، ويف عــــام 2020  ــنـ مــــدار ثــــاث سـ
صــدر عــدد من املــبــادرات منها مبادرة 
املاضي  الــعــام  أطلقت  التي  »كــمــامــة« 
ــع الـــبـــرنـــامـــج اإلمنـــائـــي  بـــالـــشـــراكـــة مـ
ــنــــداء،  ــــأمم املـــتـــحـــدة ومـــؤســـســـة الــ لـ
بـــهـــدف إشــــــراك الـــنـــســـاء مـــن صعيد 
الوجه  أقنعة  إنــتــاج  عملية  يف  مصر 
الطبية ضمن جهود مكافحة فيروس 
ــامــــج االســــتــــشــــاري  ــرنــ ــبــ ــا، والــ ــ ــورونــ ــ كــ
مع  للسيدات  العمل  لتحسني فرص 

مؤسسة التمويل الدولية.

وليد اللبدي: 
زيادة مشاركة 

المرأة اقتصاديًا 
يدفع عجلة 

النمو االقتصادي 
ويعزز التعافي 

من جائحة 
كورونا

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبى يتناول 
الــعــديــد مــن املــوضــوعــات الــتــى تــهــدف إلــى 
إكساب املتدربني اخلبرات واملعارف وتطوير 
مهاراتهم وخبراتهم ليتمكنوا من مواصلة 
أفضل  بشكل  أهدافهم  وحتقيق   ، أعمالهم 
وأكثر كفاءة ، يأتى من بينها تنمية مهارات 
ــارات العمل  ــهـ الــقــيــادة الــفــعــالــة وتــنــمــيــة مـ
اجلماعى، والتعرف على استراتيجيات حل 
املــشــكــات واتــخــاذ الـــقـــرار، وتنمية مــهــارات 

التخطيط االستراتيجى واإلبداع .



العمل

نصف
الدنيا

نوفمبر 2021

جمعة  مختار  محمد  الــدكــتــور  أكــد 
ــرأة يف عهد  وزيـــر األوقــــاف أن متكني املـ
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي أفــعــال 
ولــيــس أقــــواالً ، فقد تــبــوأت املـــرأة بقوة 
مـــوقـــع الــــوزيــــرة واملـــحـــافـــظـــة والــنــائــبــة 
جــمــيــع  ويف  ــة  ــيــ ــاضــ ــقــ والــ الـــبـــرملـــانـــيـــة 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة ، واألوقـــــــــاف وهـــى 
إحدى مؤسسات الدولة الوطنية أولت 
الدعوي  العمل  بالًغا يف  اهتماًما  املرأة 
وزارة  وكيلة  القيادي  والعمل   ، واعــظــة 
ــا، ويف مــخــتــلــف مــواقــع  ــ ــاًم ومــــديــــًرا عــ
ــاء ذلــك  الــعــمــل الـــقـــيـــادي بــــالــــوزارة جــ
نظمها  التي  التدريبية  الــورشــة  خــال 
املــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة » لــلــقــيــادات 
والتي  املــرأة«  بقضايا  للتوعية  الدينية 
وزارة  مـــديـــريـــات  مــــديــــرى  اســـتـــهـــدفـــت 
ــات ، وعـــــــدد مــن  ــافـــظـ ــاملـــحـ األوقـــــــــاف بـ
األئمة والواعظات والراهبات وخادمات 

الكنائس .
 وأكــــــد وزيــــــر األوقــــــــاف أن إنـــصـــاف 
ــرأة مــطــلــب ديــنــي ووطـــنـــي وإنــســانــي  ــ املـ
ــارة  احلــــضــ يف  رائـــــــد  املــــــــرأة  دور  وأن   ،
اإلســامــيــة والــعــربــيــة واملــصــريــة ، وأن 
تعد  مًعا  والــراهــبــات  الواعظات  جتربة 
منوذًجا رائًدا يف العمل الوطني تتبناه 
الكنائس  مــع  بالشراكة  ــاف  األوقـ وزارة 

املصرية واملجلس القومي للمرأة .
وأوضح الوزير أن املرأة قسيم الرجل 
ونــصــيــفــه وزوجـــــه وشــريــكــه ، وقـــد عبر 
القرآن الكرمي يف جميع آياته عن املرأة 
بالزوج ، ولم يذكرها بلفظ الزوجة مرة 
واحــدة للتكافؤ حتى يف اللفظ ، حيث 
َوِمـــْن  يــقــول احلــق سبحانه وتــعــالــى : » 
أَْزَواجــًا  أَنُفِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم  َخَلَق  أَْن  آَياِتِه 
ًة  ــــَودَّ ــَل َبــْيــَنــُكــم مَّ ــَعـ ــا َوَجـ ــَه ــْي ــَتــْســُكــُنــوا ِإَل لِّ
ُروَن  َورَْحَمةً ِإنَّ يِف َذِلَك آلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ
َلُكم  َجــَعــَل  َواللُّ   «  : ويــقــول سبحانه   ،  «
أَْزَواجــًا » ، ويقول سبحانه  ْن أَنُفِسُكْم  مِّ
ـــِذي  ــُم الَّ ــُكـ ـ ــوْا رَبَّ ــُقـ ـ ـــاُس اتَّ ـــَهـــا الـــنَّ : » َيـــا أَيُّ
ِمْنَها  َوَخــَلــَق  َواِحـــَدٍة  نَّْفٍس  ــن  مِّ َخَلَقُكم 
َزْوَجَها »، ويقول سبحانه : “َوَلُكْم ِنْصُف 
أَْزَواُجُكْم ِإن لَّْم َيُكن لَُّهنَّ َوَلٌد »  َما َتَرَك 
أَنُتْم  ــةَ  ــنَّ اجْلَ »اْدُخــُلــوا   : ويقول سبحانه 
َبُروَن« ، حيث يعبر بالزوج  َوأَْزَواُجُكْم حُتْ
هنا عن النظير  ، والضريب ، والشبيه 

يف السيرة ، واملسلك .
املــــــــرأة وإكــــرامــــهــــا  ــد حــــق  ــيـ ــأكـ تـ ويف 
وإنصافها يقول احلق سبحانه وتعالى 
ُــْؤِمــِنــنَي  ُــْســِلــَمــاِت َوامْل ُــْســِلــِمــنَي َوامْل : » ِإنَّ امْل
ــنَي َواْلـــَقـــاِنـــَتـــاِت  ــ ــِت ــ ــاِن ــ ــَق ــ ُـــــْؤِمـــــَنـــــاِت َواْل َوامْل
ــاِبــرِيــَن  ـــاِدَقـــاِت َوالــصَّ ــاِدِقــنَي َوالـــصَّ َوالــصَّ
ــاِشــَعــاِت  ــاِشــِعــنَي َواخْلَ ــَراِت َواخْلَ ــاِب َوالــصَّ
اِئِمنَي  َوالصَّ َقاِت  َوامْلَُتَصدِّ ِقنَي  َوامْلَُتَصدِّ
ــنَي ُفـــُروَجـــُهـــْم  ــِظــ ــ ــاِف ــ ــاِت َواحْلَ ــَمـ ــاِئـ ـ َوالـــصَّ
َكــِثــيــًرا  اللََّ  ــَن  ــرِيــ ــ اِك ــذَّ َوالــ ــاِت  ــَظــ ــ ــاِف ــ َواحْلَ
َوأَْجــًرا  َمْغِفَرًة  َلُهْم  أََعــدَّ اللَُّ  اِكــَراِت  َوالــذَّ
َعِظيًما » . ويقول سبحانه : »َفاْسَتَجاَب 
ـــُهـــْم أَنِّـــي اَل أُِضــيــُع َعــَمــَل َعــاِمــٍل  ــْم رَبُّ ــُه َل
ــْن َذَكــــٍر أَْو أُْنـــَثـــى َبــْعــُضــُكــْم ِمــْن  ِمــْنــُكــْم ِمـ
َبْعٍض« ، ويقول سبحانه وتعالى : »َمْن 
ن َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن  ا ِمّ َعِمَل َصاحِلً
ــُهــْم  ــَبــةً َوَلــَنــْجــِزَيــَنّ ــاًة َطــِيّ ــُه َحــَي َفــَلــُنــْحــِيــَيــَنّ

أَْجَرُهم ِبأَْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن”.

وأكد أن الوطن ألبنائه جميًعا ، وهو 
بهم جميًعا ، وعلينا أن نتحول بثقافة 
ا  متكني املرأة وفهم قضاياها فهًما دينّيً
صحيًحا من ثقافة النخبة إلى ثقافة 
والنجوع  القرى  إلــى  بالنزول  مجتمع 
والوديان وغيرها ، وهو ما تقوم به وزارة 
األوقاف بالشراكة مع املجلس القومي 
للمرأة من خال حمات طرق األبواب 

وغيرها .
ورحـــبـــت رئــيــســة املــجــلــس الــقــومــي 
لـــلـــمـــرأة بــــوزيــــر األوقـــــــــاف والـــضـــيـــوف 
عميق  عن  معربة  الورشة  يف  املشاركني 
وزارة  مع  والشراكة  بالتعاون  سعادتها 
والكنائس  الــشــريــف  ــر  ــاف واألزهــ األوقــ
املصرية الثاث للتوعية بقضايا املرأة، 
وأهمية دور هذه املؤسسات يف  التوعية 

والتأثير.  
وأكــــــدت أن الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة هي 
أســــاس تــقــدم املــجــتــمــعــات، وأن مــبــادرة 
عاملي  مشروع  أكبر  هي   « كرمية  حياة   «
العالم   يف  البشرية  والتنمية  للتمكني 
تــنــمــيــة ٥٨ مــلــيــون  يـــســـتـــهـــدف  ــيـــث  حـ
مــصــري، مــؤكــدة عــلــي ضــــرورة الــتــعــاون 
واملـــشـــاركـــة  لــلــنــجــاح يف حتــقــيــق  هــذا 

املشروع املهم. 
مــنــذ  أدرك  املـــجـــلـــس  أن  وأضــــافــــت 
علي  للسيدات  الــنــزول  أهمية  البداية 
حمات   خـــال  مــن  وتوعيتهن  األرض 
طرق األبواب التي أطلقها  يف مختلف 

محافظات اجلمهورية  . 
الــســمــاويــة  ــت أن األديـــــــان  ــحــ وأوضــ
سعادتها  عــن  معربة  بــاإلنــســان  ارتــقــت 
مستنيرة  دينية  قيادات  اآلن  مبصر  أن 
تدعو إلي أهمية التنمية البشرية ، وأن 
تــتــنــاول صـــاة اجلــمــعــة وعــظــة األحـــد 
حــيــاة املـــواطـــنـــني املــعــيــشــيــة والــتــوعــيــة 
ــادرات الـــتـــي تــســتــهــدف الــتــنــمــيــة  ــبــ ــاملــ بــ

البشرية التي تنفذها الدولة .  
وتــوجــهــت بالشكر إلــي كــل مــن وزيــر 
األوقــاف وشيخ األزهــر وجامعة األزهر 

الــشــريــف والــكــنــائــس املــصــريــة الــثــاث 
ــم مــــبــــادرة »ســـفـــيـــرات املــحــبــة  ــ عـــلـــي دعـ
املجلس يف عام  »التي أطلقها  والسام 
متميزة  وطــنــيــة   مــبــادرة  وتعتبر   20١٧
وناجحة، ومنــوذج ميكن أن يحتذي به 

علي املستوى الدولي .
وأشـــــــــاد الـــقـــمـــص رافــــائــــيــــل ثـــــروت 
األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  ممثل 
ــع املــجــلــس  ــ ــة مـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق واملـ
القومي للمرأة ووزارة األوقــاف واألزهر 
الشريف مؤكدًا أننا نعيش أزهى عصور 
كــافــة مؤسسات  بــني  والــتــوافــق  التناغم 
املجتمع، وأوضح دور الكنيسة القبطية 
ــى الــتــنــمــيــة  ــيـــة الــوطــنــيــة فـ األرثـــوذكـــسـ
وجود  موضحًا  املــرأة  بقضايا  والتوعية 
أســقــفــيــة اخلـــدمـــات الــعــامــة والــوطــنــيــة 
احتياجات  تلبية  فــى  الــدولــة  ملــســاعــدة 
وتهدف  بالوطن،  والنهوض  املواطنني 
للعمل فى برامج الصحة ومحو األمية 
القدرات اخلاصة وقضايا  وخدمة ذوى 
املــــــرأة ، وأشــــــاد بــجــهــود قـــداســـة الــبــابــا 
فــى مكافحة ختان  الــثــانــي  تــواضــروس 
، مشيرا إلى  املــرأة  اإلنــاث والعنف ضد 
أنـــه مت إنــشــاء حــديــثــًا جلــنــة املــــرأة ومت 
كيفية  على  والقساوسة  الكهنة  تدريب 
 ، املــرأة  العنف ضد  التعامل فى قضايا 
مــؤكــدا أن مــشــاركــة الكنيسة هــو واجــب 
مجتمعى  ، وحتـــدث عــن مــشــروع حياة 
كرمية وأكد أنه أثبت أن االستثمار يكون 
ــود هــدف  ــ يف تــنــمــيــة اإلنـــســـان ، مـــع وجـ

واضح وهو التوعية بقضايا املرأة .
ــلـــت الــــدكــــتــــورة الــــهــــام شــاهــني  ونـــقـ
ــبــــحــــوث  مــــســــاعــــد األمــــــــــني ملــــجــــمــــع الــ
حتيات  الــواعــظــات  لشئون  اإلســامــيــة 
أحمد  الــدكــتــور  األكــبــر  ــام  اإلمــ فضيلة 
الطيب شيخ األزهر الشريف للقائمني 
ــام ، ومتــنــيــاتــه  ــهــ ــاء الــ ــقـ ــلـ ــذا الـ ــ عـــلـــى هـ
نافع  بعمل  واخلـــروج  النجاح  بخالص 

لأسرة واملجتمع اإلسامى .
ــر الــشــريــف يــولــى  ــ ــدت أن األزهــ ــ وأكــ

املرأة اهتماما خاصا نظرا لعظم دورها 
فـــى املــجــتــمــع ويــشــجــعــهــا ويــعــمــل على 
النواحى،  جميع  فى  طاقاتها  استثمار 
متساوية  والواجبات  احلقوق  أن  ويرى 
باجلهد  والعبرة  والنساء،  الرجال  بني 

والعمل .
 واستعرضت جهود األزهر الشريف 
، ودوره فى  املـــــرأة ومتــكــيــنــهــا  دعــــم  فـــى 
التوعية مبقومات األسرة مشددة على 
قضايا  جميع  بتناول  يهتم  األزهـــر  أن 
، وأيــضــا دور وحــــدات لــم الشمل  ــرأة  املــ
حلل  اجلــمــهــوريــة   محافظات  بجميع 
مشكات األسرة ، واهتمام اإلمام األكبر 
باملرأة واألسرة والتوعية بقضاياها عبر 
العديد من احلمات التوعوية بجميع 
املحافظات من خــال واعــظــات األزهــر 
، وقــافــلــة دعــويــة نسائية إلى  الــشــريــف 
املجلس  مع  بالتنسيق  االحمر  البحر 
ــلـــس الــقــومــي  ــرأة واملـــجـ ــمـ ــلـ ــقـــومـــي لـ الـ

للطفولة واألمومة ووزارة الصحة  .
ــور مـــحـــمـــد حــســني  ــتــ ــدكــ ــاول الــ ــ ــنـ ــ وتـ
املحرصاوى رئيس جامعة األزهر جهود 
املــرأة مشيرا  جامعة األزهــر فى متكني 
إلى وجــود  3٥ كلية باجلامعة للبنات ، 
و ١4 عميدة و23 وكيلة لكليات اجلامعة 
، و٨0 رئيسة قسم بكليات اجلامعة من 
إجمالى ١04 ، وأشار إلى وجود العديد 
داخل اجلامعة  النسائية  القيادات  من 
مــــؤكــــدا أن اجلـــامـــعـــة ســـاهـــمـــت بــقــوة 
ــرأة فـــى خــدمــة املجتمع  ــ فـــى متــكــني املـ

والتوعية األسرية 
ــال أبـــو  ــمــ فـــيـــمـــا ثـــمـــن الــــدكــــتــــور جــ
اإلسامي  الدولي  املركز  مدير  السرور 
لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث الــســكــانــيــة هــذا 
ــثـــمـــر مــــن أجـــــل الــتــوعــيــة  ــاون املـ ــعــ ــتــ الــ
املستفضية  واملناقشات   ، املــرأة  بقضايا 
اخلطاب  وشمول  احلديثة  السبل  عن 
العصرية  القضايا  هــذه  على  الــديــنــي 
ــنـــاء مــســتــقــبــل أكــثــر  ممـــا يــســاهــم يف بـ

إشراقا لأمة
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المصري للمرأة يطلق حملة »مش كمالة عدد”

أعــلــن الـــلـــواء ممــــدوح شــعــبــان 
أن  ــان  ــ ــام جمعية األورمــ عـ مــديــر 
صندوق  مــع  بالتعاون  اجلمعية 
»دكان  مبادرة  وضمن  مصر  حتيا 
زواج ٥0  تيسير  دعــمــت  الــفــرحــة« 
اليتيمات  الــفــتــيــات  مــن  عــروســة 
سويف  وبني  الفيوم  مبحافظات 
ــا واألقـــــصـــــر والـــدقـــهـــلـــيـــة  ــيــ ــنــ واملــ

والغربية .
تسلمت  عـــروســـة  كـــل  أن  وأكــــد 
ــن ) ثـــاجـــة،  ــ ــزة مـــكـــونـــة مـ ــ ــهـ ــ أجـ
بوتاجاز، غسالة، مروحة، سخان 
غاز، خاط ومكواه( وأكد أن دعم 
يهدف  اليتيمات  الــفــتــيــات  زواج 
ــى إدخـــــــال الـــفـــرحـــة والــــســــرور  ــ إلـ
ــن بـــإمتـــام  ــرهــ عــلــيــهــن وعـــلـــى أســ

زفافهن .
املــســتــفــيــديــن من  أن  ــح  ــ وأوضــ
مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة مــــن قـــري 
كــفــر أبــــو نـــاطـــر والــنــجــيــر مــركــز 
دكرنس، وقرية أرض املحلج مركز 
الــســنــبــاويــن، ومــســاكــن اجلـــاء 
وعزبة عقل مركز املنصورة ، وفى 
محافظة املنيا قري تانوف وبني 
ــر مــــواس، جــزيــرة  حــــرام مــركــز ديـ
مركز  البلد  وسمالوط  سمالوط 
ســـمـــالـــوط، وهــــــــواره واملــــرجــــوش 
مطاى،  مركز  على  الشيخ  وأوالد 
ــر مــن  ــ ــصــ ــ وفـــــــى مـــحـــافـــظـــة األقــ
قــريــة املــحــامــيــد قــبــلــى واملـــراعـــزة 
وجنــــع دنــقــل والـــرزيـــقـــات بــحــرى 
مــركــز أرمــنــت، وقــريــتــي طفنيس 
اسنا،  3 مركز  وتوماس  والكيمان 
ــز الــــطــــود، وفـــى  ــركـ ــيــــدات مـ ــهــ واملــ
الــفــيــوم مــن قــري احلــجــر وزنكت 
ــور مبـــركـــز اطـــســـا، وقــريــة  ــ ــوابـ ــ والـ
قـــصـــر اجلـــبـــالـــى مبـــركـــز يــوســف 

حسن  الشيخ  ومناطق  الصديق، 
ودرب  ــودى  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ والـ والـــــبـــــاروديـــــة 
الـــطـــبـــاخـــني واحلــــــــوامت مبــديــنــة 

الفيوم . 
وأشــــــــــار مــــديــــر عـــــــام جــمــعــيــة 
األورمان إلى أن نشاط دعم زواج 
اليتيمات نشاط خيري  الفتيات 
إنــســانــى أطــلــقــتــه األورمــــــان قبل 
لــه من  ملــا  ســنــوات ومستمرة فيه 
أهــمــيــة كــبــيــرة فــى دعـــم الفتيات 
بناء  فى  القادرات  غير  اليتيمات 

حياة جديدة.
أن  جــمــعــيــة األورمـــــــان  وأكــــــد 
زواج  دعــم  ملشروع  اطاقها  ومنذ 

ــيـــمـــات ســـاعـــدت  ــتـ ــيـ الـــفـــتـــيـــات الـ
يتيمة  فــتــاة   )١9٨93( زواج  فـــى 
اجلمهورية،  محافظات  بجميع 
الفتيات وفــق عدة  اخــتــيــار  ويــتــم 
اشتراطات أهمها أن يكون قد مت 
وعــدم  عائلها  ووفـــاة  قرانها  عقد 
مــقــدرتــهــا االقــتــصــاديــة مــن واقــع 
بــحــث مــيــدانــى جتــريــه األورمــــان 

لها .
حتــيــا  ــدوق  ــ ــنــ ــ صــ أن   ُيــــــــْذَكــــــــْر 
ــادرة »دكــــان  ــبــ مــصــر قـــد أطـــلـــق مــ
الـــفـــرحـــة« فــــى شـــهـــر أبــــريــــل عـــام 
20١9 بــهــدف تــقــدمي شــتــى صــور 
الدعم االجتماعي لأسر األولى 

والنجوع،  القرى  بكافة  بالرعاية 
وذلــــك مــن خـــال دراســــة احلــالــة 
ــة لــلــمــســتــحــقــني،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
وتــنــقــســم املـــبـــادرة إلـــى مــحــوريــن، 
مــعــارض  تنظيم  يتضمن  األول 
لــــلــــمــــابــــس اجلــــــــديــــــــدة داخـــــــل 
ودور  ــة  ــيــ ــومــ ــكــ احلــ اجلـــــامـــــعـــــات 
البهجة بني  روح  األيتام إلدخــال 
الطاب ، والثانى يتضمن توفير 
جتهيزات الزواج للفتيات األولى 
اختيارهن  يتم  الاتى  بالرعاية 
بحث  أهمها  معايير  لــعــدة  وفــقــًا 
احلالة، وقد استفادت من املبادرة 

نحو 300 عروس حتى اآلن .

إميــانــا مــن املــركــز املــصــري حلــقــوق املــــرأة كمؤسسة دفــاعــيــة عن 
حــقــوق الــنــســاء، حــيــث يسعى إلـــى حتقيق املـــســـاواة بــني اجلنسني 
ومتكني النساء والفتيات أطلق املركز حملة حتت عنوان »أنا مش 
كمالة عــدد« والتي جــاءت يف إطــار فوز املركز بجائزة » املساواة بني 
الرجل واملرأة لعام 202١« تدعمها السفارة الفرنسية بالتعاون مع 
املعهد الفرنسي بجمهورية مصر العربية؛ وتتخذ احلملة الهدف 
انــطــاق لعملها  املــســتــدامــة نقطة  التنمية  أهـــداف  مــن  اخلــامــس 
ــادة الــوعــي بـــدور املــرأة  يف إدمـــاج ثقافة املــســاواة بــني اجلنسني وزيــ

ومشاركتها يف جميع مناحي احلياة.
 وتهدف حملة # أنا مش كمالة _عدد« إلى تعميم ثقافة املساواة 
بني اجلنسني، وزيادة الوعي بأهمية دور املرأة ومشاركتها من خال 
اجلنسني،  بــني  املــســاواة  قضايا  يف  الــثــغــرات  على  الــضــوء  تسليط 

النوع  وإدمــــاج قضايا  بــني اجلــنــســني،  املــســاواة  والــتــعــريــف بقضايا 
االجتماعي واملساواة بني اجلنسني يف عمليات التنمية.

الشباب  مــع  لــلــتــواصــل  املــركــز  يسعى  األهــــداف  تــلــك  ولتحقيق 
القضايا  العديد من  ملناقشة  التواصل  كافة وسائل  والشابات عبر 
والتوازن  املــســاواة  إلــى  الوصول  أمــام  التي تقف عائقا  والتحديات 
النوعي يف املجتمع. هذا وتهتم احلملة بإشراك الرجال يف القضاء 

على التمييز ضد النساء.
تــتــضــمــن أنــشــطــة احلــمــلــة عــــرض قــضــايــا الـــنـــوع االجــتــمــاعــي 
وتصحيح فهمها عبر وسائل التواصل االجتماعي، وتغيير الصورة 
النمطية للمرأة واخلروج بأفكار مبتكرة تعزز وتدعم مشاركة املرأة 
يف املجال العام، وتوفير معلومات مبسطة ومفاهيم صحيحة حول 

قضايا النوع االجتماعي .



العمل نوفمبر 2021 138

الصفحة 
األخيرة 

يكتبها : عبد املعطى أحمد

لم  بروبوت  اإلنسان  واستبدال  االصطناعى  الذكاء  وهيمنة  الرقمنة  عصر   فى 
يترك صغيرة وال كبيرة لبنى آدم إال وقام بها على أحسن ما يكون، وبالرغم من تغليب 
العلم واآللــة فى كل مناحى احلياة، فإنه يظل مستحيال أن ننحى عواطفنا جانبا 

حني نحكم على املواقف أو األشخاص.
 أال تشعرون أن التكنولوجيا )املوبايل( باعدت بني أفراد األسرة الواحدة وتالشت 
الزيارات العائلية، ونسينا أصوات بعضنا ألن )الواتس آب( يقوم باملطلوب دون عناء 

أو مشقة ؟!
 النهضة األوروبية بدأت من املتاحف واملكتبات، وآن األوان لرد االعتبار للثقافة 
أبناء  لــدى  الرفيع  والـــذوق  الرقى  ونشر  التعليم،  منظومة  ودعــم  مصر،  فى  العامة 
املجتمع، ويف مصر بدأ تطوير بعض املتاحف لتشمل فى رحابها مكتبات عامة، وهى 

متحف : بيت األمة ومحمود مختار وكرمة ابن هاني .
وخبرات  وإمكانات  جديد  بفكر  مكانتها  واســتــرداد  النجاح  على  قــادر   ماسبيرو 
طازجة، وجاهزة بني أبنائه من الكفاءات فى كل املجاالت. فقط تبقى اإلرادة والبحث 
خارج الصندوق وإشراك أبنائه فى تقدمي األفضل والتطوير الذى يشهده، فال مير 
يوم واحد داخل املبنى العريق إال ويشهد شائعات عديدة أصبحت الحصر لها، وهو 
الوضوح  امللفات، ألن  بالعديد من  أن تتوفر الشفافية فيما يتم إجــراؤه  ما يتطلب 
اآلونة  فى  كبير  بشكل  تنتشر  التى  الشائعات  تلك  لتوقف  السبيل  هما  والشفافية 

األخيرة.
الــــدواء فــى مصر خــاصــة شــركــات قــطــاع األعــمــال   عقبات كثيرة تــواجــه صناعة 
العاملة فى هذا املجال، وهو ما يؤثر على سوق الدواء عندنا ويؤدى إلى زيادة فاتورة 
االستيراد من اخلارج بسبب تهالك اآلالت واملعدات فى معظم الشركات ألكثر من 30 
عاما لم يتم حتديثها أو تطويرها، باإلضافة إلى عدم وجود تسعير عادل للمنتجات 
الدوائية فى مصر خاصة أنها تكون أقل من سعر التكلفة، فضال عن ضرورة توفير 
حجم  وتقليل  الصناعة  بــهــذه  للنهوض  وذلـــك  الــبــشــرى،  للعامل  الـــالزم  الــتــدريــب 

االستيراد من اخلارج.
  أمتنى أن تتخلص مصر من مشكلة األمية فى أسرع وقت ممكن، فال يجوز أبدا 
أن ننتظر حتى عام 2030 كما صرح رئيس هيئة تعليم الكبار، بينما ميكن حل املشكلة 

فى عام واحد .
  جتوب شوارع القاهرة أنواع متعددة من سيارات شركات النقل اجلماعى، منها 
أن معظمها حديثة  واملالحظ  وألــوان مختلفة،  بأشكال  واألوتوبيسات  باص  املينى 
ونظيفة ومناسبة للراكب سواء اجلالس أو الواقف خاصة األتوبيسات الكبيرة ذات 

الطرقات الواسعة لكى تسمح مبرور الركاب بالداخل أو حني الصعود والنزول .
  زيادة عدد املوتوسيكالت يرجع سببه إلى املهنة اجلديدة التى ظهرت منذ سنوات 
قليلة، وهى »الدليفرى« أو »توصيل الطلبات« للمنازل، وهى مغرية للشباب للقضاء 
على البطالة، ولكن من يعمل فى هذه املهنة معرض للمخاطر خالل السير بسرعة، 
إلى جانب الزحام املرورى، واألفضل استخدام سيارات »الفان« الصغيرة األكثر أمنا 
»التكاتك« هي األخــرى للترشيد، فكم من مهنة تظهر وتغري  وسالمة، كما حتتاج 

الناس وهى دون مستقبل وحتمل الكثير من الكوارث فى طياتها.
  أمتنى مد خط سكك حديدية وسط الصعيد ينطلق من مدينة أسيوط ويتجه 
وهى  كيلومتر،   220 نحو  بطول  الغردقة  مدينة  إلــى  الشرقية  الصحراء  عبر  شرقا 
على  يساعد  ســوف  ذلــك  ألن  اإلسكندرية،  إلــى  القاهرة  مــن  تقريبا  نفسها  املسافة 

تنمية واستغالل الصحراء الشرقية، وتعمير ساحل البحر األحمر .
املــحــمــول حــاجــز 100 مــلــيــون مــشــتــرك ليسجل  الــهــاتــف   تخطى عـــدد مشتركي 
100.97 مليون نهاية أبريل املاضى مقابل 96.53 مليون مشترك خالل أبريل 2020 

بزيادة 4.44 مليون مشترك.
كما ارتفع عدد مستخدمي اإلنترنت عن طريق املحمول إلى 54.54 مليون مستخدم 
الــذى سبقه بزيادة  أبــريــل  فــى  املــاضــى مقابل 41 مليون مستخدم  أبــريــل  فــى نهاية 
االتصاالت  لــوزارة  الشهرى  التقرير  وأظهر  مستخدم،  مليون   13.5 نحو  أى   %33.6

ــات  ــومـ ــلـ ــعـ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـ
ــدد مــشــتــركــي الــهــاتــف  أن عــ
ارتــفــع 12% ليسجل  الــثــابــت 
نــهــايــة  مـــلـــيـــون   10.7 نـــحـــو 

أبريل املاضى .
  قدر اخلبراء حجم سوق 
الرقمية  املــراقــبــة  كــامــيــرات 
بــنــحــو 70 مليون  فـــى مــصــر 
أن  مـــؤكـــديـــن  ســـنـــويـــا،  دوالر 
ــبـــرى الــتــى  ــكـ ــات الـ ــروعــ املــــشــ
تنفذها مصر مثل العاصمة 
ــدة  ــديـ اإلداريـــــــــة واملـــــــدن اجلـ
ستضعها ضمن أهــم أســواق 

املنطقة فى هذا املجال .
 هل تعلم أن قياس درجة 
ــو يــتــم بــواســطــة  حـــــرارة اجلــ
بدرجة  اخلــاص  الترمومتر 
والكبرى،  الصغرى  احلـــرارة 
ــتــــر يــجــب  ــتــــرمــــومــ وهــــــــذا الــ
وضـــعـــه عــلــى كــشــك خشبى 
مــتــر من  ــاع 1.5  ــفــ ارتــ عــلــى 
سطح األرض على حشائش 
مكان  فــى  خــضــراء  أرض  أو 
واســــــــــع وظــــــــــل، وتـــــلـــــك هــى 
شـــــــروط مـــقـــيـــاس احلـــــــرارة 

املضبوط .
ــدق:  ــ ــصـ ــ التـ أو  صـــــــدق    
مــن  األرز  ــدان  ــ فــ اســـتـــهـــالك 
ــة أضــعــاف  ــعـ ــاه يــبــلــغ أربـ ــيـ املـ
ــهــــالك فـــــــدان الـــقـــمـــح،  ــتــ اســ
حــيــث يــبــلــغ اســتــهــالك كيلو 
األرز نحو  مـــن  ــد  واحــ ــرام  جــ

متر مكعب من املياه. 
ــال مـــن الــنــعــم،  ــ   ســعــة املـ
ــا صــحــة  ــهـ ــنـ لــــكــــن أفــــضــــل مـ
البدن، واألفضل من االثنني 

تقوى القلوب .
  سئل رجــل صالح: متى 
الراحة ؟ فقال: عندما تضع 

قدمك فى اجلنة .
  كلنا راحــلــون وإلـــى اهلل 
راجعون فلنترك أثرا جميال 

قبل الرحيل.



 2 شارع بورسعيد - السويس
ت: 0623191553-  0623191554

محمول: 01223996480- 01223996481
email:greenhouse_suez@hotmail.com

فندق جرين هاوس 

يتقدم
بمناسبة  العيد القومى لمحافظة السويس

بخالص التهانى
لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
والدكتور مصطفى مدبولى  رئيس مجلس الوزراء

ومحمد سعفان   وزير القوى العاملة

 واللواء. أ. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس

وشعب السويس الباسل
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يتقدم
 شريف عبدالحليم 

مدير عام  فندق جاز ليتل فينيس 

 العين السخنة

 وجميع العاملين بالتهنئة لفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

ومحمد محمود سعفان  وزير القوى العاملة
 واللواء. أ. ح  عبد المجيد صقر محافظ  السويس

وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
 وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة عيد السويس القومى
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شركة إيماك لتصنيع الورق والكرتون 
رئيس مجلس اإلدارة

 والعاملون بالشركة
 يتقدمون بتحية وتقدير للسيد

عبد الفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

والدكتور مصطفى مدبولى 

 رئيس مجلس الوزراء

ومحمد محمود سعفان  
 وزير القوى العاملة

 واللواء. أ. ح عبد المجيد صقر

 محافظ السويس

وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء 

وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء
متمنين لشعب السويس العظيم

 استمرار التقدم واالزدهار
بمناسبة

 عيد السويس القومى
١٤٣ نوفمبر 2021العمل



العمل نوفمبر 2021 144

كريم يوسف عبداملنعموليد مصطفى ياقوت محيى يوسف عبدالكريم

 اللجنة النقابية للعاملين بترسانة 
السويس البحرية

رئيس اللجنة 

محيى يوسف عبد الكريم

 أمني الصندوق 
كريم يوسف عبد المنعم

األعضاء : محمد مرسي حسنين - عبدالله محمد زارع - 
محمد شريف محمود- بدران فتحي خضرى

األمني العام
وليد مصطفى ياقوت

تهنئ شعب مصر و قائد مسيرة التنمية

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

 ومحمد محمودسعفان  وزير القوى العاملة 

 واللواء. أ. ح عبد المجيد صقر

 محافظ السويس
وحاتم جاد الرب

  مدير مديرية القوى العاملة

د حسام الدين مصطفى
 رئيس النقابة العامة

بمناسبة 

 العيد القومى لمحافظة السويس
 وشعب السويس الباسل

نائبا الرئيس 
خالد رمضان محمد - محمد عبد الرحمن عدس

م األمني العام
إسالم أحمد صبحي

م  أمني الصندوق 
خالد أمين عبد الرحمن

إبراهيم كامل إبراهيممحمود فؤاد محمود أحمد حلمى أحمد

 اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة 
السويس - بالسويس

رئيس اللجنة 

أحمد حلمى أحمد

 أمني الصندوق 
ابراهيم كامل إبراهيم

عضو : محمد عبدالوهاب سالمة

األمني العام
محمود فؤاد محمود

تهنئ شعب مصر و قائد مسيرة التنمية

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

 ومحمد محمودسعفان  وزير القوى العاملة 

 واللواء. أ. ح عبد المجيد صقر

 محافظ السويس
وحاتم جاد الرب

  مدير مديرية القوى العاملة

د حسام الدين مصطفى
 رئيس النقابة العامة

بمناسبة 

 العيد القومى لمحافظة السويس
 وشعب السويس الباسل

نائبا الرئيس 
حسن عبد الوهاب عبدالرحيم - محمود بشير على

م األمني العام
محمد حمدى أحمد

م  أمني الصندوق 
رضا عبد الحليم خضرى
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شركة جانشي جروب هواماى مصر لصناعة المواد المركبة الجديدة ش.م.م

شركة هنشي مصر لصناعة منسوجات الفايبر جالس ش.م.م

)F١0( - القطاع الثالث - المنطقة االقتصادية - شمال غرب خليج السويس - العين السخنة - السويس

)F8( - القطاع الثالث - المنطقة االقتصادية - شمال غرب خليج السويس - العين السخنة - السويس

يتقدم 

رئيس مجلس اإلدارة بالتهنئة إلى 

 اللواء. أ. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس

وشعب السويس  الكريم 

بمناسبة عيد السويس القومى

يتقدم رئيس مجلس اإلدارة بالتهنئة إلى 

 اللواء. أ. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس

وشعب السويس  الكريم  بمناسبة عيد السويس القومى



اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة القليوبية األزهرية بنها

مصطفى حسن شداد 

فضيلة الشيخ محمد الشحات جباىل محمد جباىلفضيلة االمام االكرب احمد الطيب

محمد السيد عبد العزيز

عبد الله عبد العظيم

محمد إبراهيم البهنساوي

رزق السيد محمد

السيد جودة

اللواء عبد الحميد الهجان

تتقدم اللجنة بأسمي آيات التهاني إلي 
فضيلة اإلمام األكبر

الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف

واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

وإلي فضيلة الشيخ

محمد الشحات
رئيس اإلدارة المركزية باألزهر بالقليوبية

وهشام رضوان
 رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث  العلمى

بمناسبة

 العيد القومي للمحافظة

في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس

عبد الفتاح السيسى
وتعاهد اللجنة النقابية جميع العاملين على مواصلة العمل 

والجهد من أجل خدمتهم وحل مشاكلهم

االمين العام وأمين صندوق 

النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي

رمضان مصيلحي عبد العزيز

األعضاء : محمد السيد عبد العزيز علوي –   السيد جودة – عصام فتحى - ايمان محمود شعالن

م .اإلمين العام

رزق السيد محمد
 أمين الصندوق 

محمد إبراهيم البهنساوي

عصام فتحى

رئيس اللجنة

مصطفى حسن شداد 

رمضان مصيلحى عبد العزيزهشام عبد العزيز رضوان

نائب رئيس اللجنة

عبد الله عبد العظيم
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املستشار االدارى

حسن عوض محمد

بالبحيرة وخدماتها  والمواصالت  بالنقل  للعاملين  النقابية  اللجنة 

محمد سعفان عبدالفتاح السيىس

برئاسة  عاطف محمد راشد

تتقدم بتحية تقدير وإعزاز  إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية 

 وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف 
وراء الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد 

وكاره لوطننا فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا 

كما تتقدم بالتهنئة إلى

محمد سعفان وزير القوى العاملة 

واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء

وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها

اللواء / هشام آمنة

املستشار املاىل

عبد املنعم عبد الرؤوف
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محمد سعفانمحمد سعفان اللواء هشام آمنة اللواء هشام آمنة

اللجنة النقابية لعمال  النقل 
البرى بأبو المطامير

تهنئ شعب مصر 
و قائد مسيرة التنمية

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

 ومحمد محمودسعفان 
 وزير القوى العاملة 
و اللواء هشام آمنة

 محافظ البحيرة

وجبالى محمد جبالى 
رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

 ورئيس النقابة العامة لعمال النقل البرى

ومنى زين مدير االتصال النقابى بمديرية القوى 
العاملة بالبحيرة

وإلى أهالى البحيرة الكرام بمناسبة  
عيد البحيرة القومى

رئيس مجلس اإلدارة والعاملون

 يتقدمون بأجمل التهانى إلى 

قائد مسيرة التنمية

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

 ومحمد محمودسعفان 
 وزير القوى العاملة 

و اللواء هشام آمنة
 محافظ البحيرة

وإلى أهالى البحيرة الكرام 
بمناسبة  

عيد البحيرة القومى
رئيس اللجنة 

ياسر محمد عبدالواحد 
 أمني الصندوق 

جمال محمد رحومة
األمني العام

هانى محمد عبد الواحد

شركة النوبارية إلنتاج البذور

 )نوباسيد (
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اللجنة النقابية المهنية 
لعمال النقل البرى برشيد

اللجنة النقابية لألئمة والدعاة

رئيس اللجنة

عصام سعد عيسي

 اللواء هشام آمنة اللواء هشام آمنة

أمين الصندوق

ابراهيم حامد الميزين
األمين العام

أيمن أحمد درع

رئيس مجلس اإلدارة والعاملون

 يتقدمون بأجمل التهانى إلى

محمد محمود سعفان 
وزير القوى العاملة

 واللواء هشام آمنة

 محافظ البحيرة

وجبالى محمد جبالى

 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

 ورئيس النقابة العامة لعمال النقل البرى

ومنال حبيب

مدير منطقة قوي عاملة رشيد

وإلى أهالى البحيرة الكرام 

بمناسبة

 عيد البحيرة القومى

رئيس مجلس اإلدارة والعاملون

 يتقدمون بأجمل التهانى إلى

محمد محمود سعفان 
وزير القوى العاملة

 واللواء هشام آمنة

 محافظ البحيرة

وجبالى محمد جبالى

 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

 ورئيس النقابة العامة لعمال النقل البرى

ومنال حبيب

مدير منطقة قوي عاملة رشيد

وإلى أهالى البحيرة الكرام بمناسبة

 عيد البحيرة القومى

محمد سعفانمحمد سعفان

الشيخ شعبان جالل شعبان عصام سعد

رئيس اللجنة 

شعبان جالل شعبان قطب
 أمني الصندوق 

فرج عبدالستار فرج
األمني العام

عصام ابراهيم حسن
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مصنع نورتــكس

يتقدم

موسى رسالن
بالتهنئة 

للسيد اللواء 

 هشام آمنة محافظ البحيرة
مبناسبة العيد القومى للمحافظة

اسكندرية الدولية
 للتريكو واملالبس اجلاهزة

مهندس نادر النجار 
يتقدم

بالتهنئة 
للسيد اللواء 

 هشام آمنة 
محافظ البحيرة
مبناسبة العيد 

القومى للمحافظة

املنطقة الصناعية - كفر الدوار - البحيرة

مصنع هاى اليف للمالبس اجلاهزة
يتقدم

م/ فؤاد عزت الزغبي
بالتهنئة 

للسيد اللواء 

 هشام آمنة محافظ البحيرة
مبناسبة العيد القومى للمحافظة

املنطقة الصناعية - كفر الدوار - البحيرة

مصنع املصطفى للمالبس

يتقدم

مصطفى األعصر
بالتهنئة 

للسيد اللواء 

 هشام آمنة محافظ البحيرة
مبناسبة العيد القومى للمحافظة

املنطقة الصناعية - كفر الدوار - البحيرة

املنطقة الصناعية - كفر الدوار - البحيرة
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تهنئ شعب مصر 
و قائد مسيرة التنمية

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

 ومحمد محمودسعفان 
 وزير القوى العاملة 
و اللواء هشام آمنة

 محافظ البحيرة

وجبالى محمد جبالى 
رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

 ورئيس النقابة العامة لعمال النقل البرى

ومنى زين مدير االتصال النقابى بمديرية القوى 
العاملة بالبحيرة

وإلى أهالى البحيرة الكرام 
بمناسبة  

عيد البحيرة القومى

اللجنة النقابية المهنية لعمال 
النقل البرى بأبو حمص

رئيس اللجنة

صالح عبدالله إبراهيم رزق
أمين الصندوق

حمادة سمير عشرى

األمين العام

خيرى ماهر عبدالعزيز

محمد سعفانمحمد سعفان اللواء هشام آمنة اللواء هشام آمنة

اللجنة النقابية لعمال  النقل 
البرى بكوم حمادة

تهنئ شعب مصر 
و قائد مسيرة التنمية

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

 ومحمد محمودسعفان 
 وزير القوى العاملة 
و اللواء هشام آمنة

 محافظ البحيرة

وجبالى محمد جبالى 
رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

 ورئيس النقابة العامة لعمال النقل البرى

ومنى زين مدير االتصال النقابى بمديرية القوى 
العاملة بالبحيرة

وإلى أهالى البحيرة الكرام بمناسبة  
عيد البحيرة القومى

رئيس اللجنة 

حمدى فؤاد عبدالغفار
 أمني الصندوق 

أدهم الشحات عبدالواحد
األمني العام

باسم محمد مبروك
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مستشفى نبض احلياة - برشيد
تتقدم بأسمى آيات التهانى

إلى اللواء هشام آمنة
محافظ البحيرة وإلى أبناء املحافظة

مبناسبة العيد القومى
مع تحيات رئيس مجلس اإلدارة

د. حفنى عبده حفنى

مع تحيات رئيس مجلس اإلدارة د. أحمد باشا

عىل العجواىن

شركه براونز ايجيبت - إدكو
م. هيثم املفتي

رئيس مجلس اإلدارة والعاملون
 يتقدمون بأسمى آيات التهانى

إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
 وإلى أبناء املحافظة مبناسبة العيد القومى

مستشفى الفخرانى التخصصى بإدفينا
رئيس مجلس اإلدارة والعاملون
 يتقدمون بأسمى آيات التهانى

إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
 وإلى أبناء املحافظة مبناسبة العيد القومى

مع خالص  حتيات
 أد. عبد املجيد حلمى الفخرانى 

أد. عبد املجيد الفخرانى 

مستشفى باشا
مدينة رشيد -محافظة البحرية 

تتقدم بأسمى آيات التهاىن إىل 

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
 وإلى أبناء املحافظة 
مبناسبة العيد القومى 

بأسمى آيات التهانى
إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

 وإلى أبناء املحافظة
مبناسبة العيد القومى
متمنيا دوام التقدم واإلزدهار

شركة الفيصلية 
إلحلاق العمالة املصرية باخلارج ترخيص قوى عاملة رقم )1119(

رئيس مجلس اإلدارة والعاملون
 يتقدمون بأجمل التهانى إلى

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
 واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

والسيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة
وإلى أهالى البحيرة الكرام 

بمناسبة عيد البحيرة القومى

شركة سى كرو
إلحلاق العمالة املصرية باخلارج ترخيص قوى عاملة رقم )1٢٤٠(

رئيس مجلس اإلدارة والعاملون
 يتقدمون بأجمل التهانى إلى

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
 واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

والسيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة
وإلى أهالى البحيرة الكرام 

بمناسبة عيد البحيرة القومى

مع تحيات املدير العام / عزة محمد احلداد

مع تحيات / محمد حمادة حسني عرفة

يتقدم على سعد العجوانى 
صاحب مصنع العجوانى للنسيج امليكانيكى
و شركة العجوانى لتجارة السجاد)جملة(
وكيل معتمد لشركة النساجون الشرقيون
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البنا جروب

يتقدم

احلاج عبده البنا
بالتهنئة 

للسيد اللواء 

 هشام آمنة محافظ البحيرة
مبناسبة العيد القومى للمحافظة

املنطقة الصناعية - كفر الدوار - البحيرة

شركة ماس
يتقدم

 مهندس أسامة صبرى
بالتهنئة 

للسيد اللواء 

 هشام آمنة محافظ البحيرة
مبناسبة العيد القومى للمحافظة

املنطقة الصناعية - كفر الدوار - البحيرة

شركة  
مصريكو لتجهيز 

د . هالة ألفى المصرى رئيس مجلس اإلدارة شركة

مصريكو لتجهيز وتعبئة الحاصالت الزراعية

 )فارم فريش ( 

تتقدم بأجمل التهانى إلى

محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
 اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

والسيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة

وإلى أهالى البحيرة الكرام 

بمناسبة عيد البحيرة القومى

وتعبئة الحاصالت الزراعية
 )فارما فريش (

شركة النوبارية للتنمية الزراعية 
)رجب (

رئيس مجلس اإلدارة والعاملون

 يتقدمون بأجمل التهانى إلى

محمد محمود سعفان 
وزير القوى العاملة

و اللواء هشام آمنة

 محافظ البحيرة
والسيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة

وإلى أهالى البحيرة الكرام 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

ك ٩ طريق أبو المطامير -جناكليس الصحراوى
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شركة الفجر لألعالف
أعضاء مجلس اإلدارة

الدكتور عماد عبدالاله احلمدانى
احلاج عوض عبدالظاهر عبداحلميد

احلاج خالد عبداجلليل مؤمن
املهندس وليد توفيق محمد

يتقدمون بخالص التهانى القلبية لـــ
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

مبناسبة العيد القومى للمحافظة
هشام آمنة

اإلدارة : برج بانوراما سموحة - الدور الثاىن بجوار نادى النرص - اإلسكندرية

املصنع : الكيلو 57 طريق اإلسكندرية - القاهرة الصحراوى - مدخل الشموع

تليفاكس : 4260899/03   موبايل: 01271717146
Email: elfagrcompany@yamil.com

جناكليس - أبواملطامري - البحرية

وصناعة وتجارة الكيماويات
تهنئ شعب مصر 

و قائد مسيرة التنمية

 عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

 ومحمد محمودسعفان  وزير القوى العاملة 
و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

والسيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة
وإلى أهالى البحيرة الكرام 

بمناسبة  عيد البحيرة القومى

ك ٧١ طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى 

مدخل جناكليس - ك ١5 

تليفون : ٠٤٢٤5٢١٠٢ - ٠٤5٢٤5٢٢٠٣
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