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دراسة حول ظروف وشروط العمل الجديدة بالعراق  بعد جائحة كورونا وتأثيرها على العمالة المصريةمع العدد كتيب العمل »مجانا«

سعفان يبحث مع نظيره السعودى الربط 
اإللكترونى لتقنين أوضاع سفر العمالة 

.. و يهدى المفوضة األوروبية هدية تذكارية 
من الصناعة المصرية تقديرا للتعاون المشترك

رئاسة مصر للكوميسا خطوة جديدة  
لدورها الريادى عربيًا وأفريقيًا ودوليًا
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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..

رئاسة مصر للكوميسا خطـوة جديدة  
لدورها الريادى عربيًا

 وأفريقيًا ودوليًا

٠٦

معاقبة الشذوذ

بقلم :

 أ.د. محمد مختار 
جمعـــــة مبروك

وزير األوقاف ٣٤مقال  رئيس التحرير ٠٩-٠٨

٠٩-٠٨

٤٥-٤٤

٨٥-٨٤
» العمل«

ها هى مصر تنتقل للمستقبل بفكر إدارى 
جديد، وبثورة تقنية تدخل بها عصر الرقمنة 
أيـــام قليلة  الــكــبــار، فبعد  لتصبح فــى مــصــاف 
يتحول احللم إلى حقيقة وحتتضن العاصمة 
ــة اجلــديــدة الــفــوج األول مــن موظفى  ــ اإلداريـ
أعمالها  لتبدأ  احلكومية،  واألجهزة  الــوزارات 
مـــن احلــــى احلـــكـــومـــى، حــيــث أصــــدر الــرئــيــس 
الدكتور  إلــى  توجيهاته  السيسى  الفتاح  عبد 
ــوزراء  ــ مــصــطــفــى مـــدبـــولـــى رئـــيـــس مــجــلــس الــ
بضرورة االنتقال التدريجى ملوظفى الوزارات 
واألجــــهــــزة احلــكــومــيــة خــــال شــهــر ديــســمــبــر 

اجلارى لبدء العمل من العاصمة اإلدارية .
ــروع مــصــر  ــشــ والـــعـــاصـــمـــة اإلداريـــــــــة هــــى مــ
أجمع،  العالم  أنــظــار  جذبت  والــتــى  املستقبل 
وهـــى جنـــاح جــديــد يــضــاف لسجل اإلجنــــازات 
الــكــبــيــرة لـــلـــدولـــة املـــصـــريـــة بـــقـــيـــادة الــرئــيــس 
تصبح  بــأن  ملصر  دومـــا  يحلم  الـــذى  السيسى 
الدولة  الدنيا«، فقد استطاعت  وأد  الدنيا  »أم 
تــكــون منوذجا  أن  املستحيل  تــعــرف  بــقــيــادة ال 
يحتذى به فى حجم اإلجنــازات التى خرجت 
ــرار  ــإصــ ــور مبـــجـــهـــود وفـــكـــر كــبــيــر وبــ ــنــ إلـــــى الــ
وعــزميــة، ورغـــم الــظــروف الــتــى مــر بها العالم 
بــســبــب تـــداعـــيـــات وبــــاء كـــورونـــا إال أن الــعــمــل 
ــدة فــى مــيــدان العمل  لــم يــتــوقــف حلــظــة واحــ

بالعاصمة اإلدارية .
ــة اجلــديــدة لــن تقتصر  ــ والــعــاصــمــة اإلداريـ
طفرة  تشمل  بــل  فقط  الـــــوزارات  مبانى  على 
احلــكــومــى،  لــــأداء  نــوعــيــة  ونــقــلــة  تكنولوجية 
ذكــيــة وليست  رقــمــيــة  حــيــث ستصبح حــكــومــة 
املستويات  كافة  على  تطورا  تشهد  كما  ورقية، 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
ــوال مــن  ــ ــثـــل حتــ ــا متـ ــهــ وغـــــيـــــره، فـــضـــا عــــن أنــ
الرقمى  االقــتــصــاد  إلــى  التقليدى  االقــتــصــاد 
واالقـــتـــصـــاد األخـــضـــر صــديــق الــبــيــئــة والــــذى 
يواكب حتقيق التنمية املستدامة ، وحقنا بل 
من واجبنا أن نفرح ونفاخر الدنيا كلها بهذا 
اإلجنــــاز الــكــبــيــر الــــذى يــوفــر احلــيــاة الــكــرميــة 

للمايني من املصريني .
وحتيا مصر .. حتيا مصر .. حتيا مصر 

العاصمة .. 
الحلم صار حقيقة

السيسي فى مؤتمر »الكوميسا«:مصر ستولى 
اهتماما كبيرا لتعزيز التكامل القارى

ملف  الرئيس 

مصر بال طوارىء
١٧-١٦

مشروع »ممشى أهل مصر« 
واجهة سياحية على نهر النيل
٦١-٦٠

 االستثمار األخضر 
انطالقة جديدة

 لالقتصاد المصري
مع السالمة..

 يا سكينة
وداعا أحمد خليل صاحب

الشخصيات المميزة
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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

سكرتري التحرير

حســـن عبد الســتار

م. سكرتري التحرير

علــــــــى زكـــــــــــــى

مدير التحرير

أمــــــــــل البرنـــــــس

نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد حامد الصياد

اإلخراج الفنى

عبد الرحمن عويضة

العمـــلالعمـــل

٠٧

فى األدب السياسى

بقلم: 

السفير هانـى خـــــالف
مساعد وزير  اخلارجية

األسبق

الوعى التأمينى

بقلم : 

محمد حامد الصياد
مستشار التأمني 

االجتماعى  وكيل أول وزارة 
٥٨-٥٦التأمينات ) األسبق (  ٣٥

٤٧-٤٦

٦٥-٦٤

٨١-٨٠

 سعفان يشهد  حفل تخريج  120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية 
.. ويؤكد : ال نية لتأجيل االنتخابات العمالية
١٢-١٠ وسيتم إجراؤها فى منتصف العام المقبل

٣٧-٣٦

كوكب األرض يقترب 
من النهاية

برامج دراسية
 بينية للتأهيل
 لسوق العمل

الدراما الوجه 
اآلخر للحقيقة
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بقلم :
رئيـس التحريـر

haithemsaad2014@gmail.com

الكوميسا منطقة جتارة حرة للدول األعضاء  وتعتبر 
تـــداول املــنــتــجــات، والــبــضــائــع داخــل  بــهــا، وتسمح بحرية 
دول املــنــطــقــة الــتــى تــضــم فـــى عــضــويــتــهــا ٢١ دولــــة هــى: 
الكونغو الدميقراطية، وجزر القمر، وبوروندى، وإريتريا، 
)ســوازيــانــد(،  وإســواتــيــنــى  وإثــيــوبــيــا،  وكينيا،  وجيبوتى، 
ــر، ولـــيـــبـــيـــا، وســـيـــشـــيـــل، وروانــــــــدا،  ــقـ ومــــــــــاالوى، ومـــدغـــشـ
وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزميبابوى، 
وزامــبــيــا، وأوغــنــدا، ووقــعــت مصر على االنــضــمــام فــى ٢9 

يونيو ١998.
ــبـــدء فـــى تــطــبــيــق اإلعــــفــــاءات اجلــمــركــيــة على  ومت الـ
الــواردات من باقى الدول األعضاء اعتبارا من ١7 فبراير 
ــــاس مـــبـــدأ املــعــامــلــة بــاملــثــل لــلــســلــع الــتــى  ١999 عــلــى أسـ
يصاحبها شهادة املنشأ معتمدة من اجلهات املعنية بكل 

دولة، بحسب موقع هيئة تنمية الصادرات.
وســاهــمــت مــصــر بــالــنــصــيــب األكـــبـــر فـــى حــجــم جتـــارة 
مليار   ٢.7 بإجمالى   ٢0٢0 عــام  خــال  البينية  التجمع 
حجم  مـــن   %٢0 نــســبــة  عــلــى  مــصــر  ــتــــحــــوذت  ،واســ دوالر 
فى  دوالر،  مليار   ٢ بإجمالى  الكوميسا  داخــل  الــصــادرات 

حني بلغت واردات مصر من التجمع 700 مليون دوالر.
وتتمتع كافة السلع املصرية املصدرة إلى الدول األعضاء 
بإعفاء تام من كافة الرسوم اجلمركية والضرائب األخرى 
تقرها  التى  التخفيضات  لنسب  وفقا  املماثل  األثــر  ذات 

كل دولة، وعلى أساس مبدأ املعاملة باملثل.
رئيس  مدغشقر،  دولــة  رئيس  راجولينا،  أنــدريــه  وكــان 
، تشكيل  املاضى  نوفمبر  أعلن فى ٢3  »كوميسا« قد  قمة 
تأتى  فيما  القمة،  مصر  لتترأس  اجلديدة،  املكتب  هيئة 
مقررا  مدغشقر  وجمهورية  لــهــا،  نائبا  ليبيا  جمهورية 

عاما.
وهنأ راجولينا، فى كلمته الرئيس عبد الفتاح السيسى، 
على هذه املدينة اجلديدة، »العاصمة اإلدارية«، منوها بأن 
الرئيس يبنى مصر، معربا فى الوقت نفسه، عن سعادته 
البالغة باملشاركة فى هذه القمة، التى عقدت حتت شعار 
الرقمى  التكامل  الصمود من خال  القدرة على  »تعزيز 
االقــتــصــادى االســتــراتــيــجــى« بــهــدف تشجيع اســتــخــدام 
أدوات االقتصاد الرقمى لتيسير ممارسة األعمال داخل 
ــاء على  ــدول األعـــضـ ــ جتــمــع الــكــومــيــســا وتــعــزيــز قــــدرة الـ
الصمود ملواجهة التداعيات السلبية جلائحة كورونا على 

اقتصاداتها.
إطاق  القمة  خــال  أعلن  قد  السيسى  الرئيس  وكــان 
خــطــة الــعــمــل االســتــراتــيــجــيــة مــتــوســطــة املــــدى للفترة 
االندماج  تعميق  إلــى  وتهدف  لـ«كوميسا«،   ٢0٢5  -  ٢0٢١
دول  بــني  مــا  والتنمية  اإلقليمى  والــتــكــامــل  االقــتــصــادى 
التجارة  منطقة  اتفاقية  مــع  بالتناغم  وذلــك  التجمع، 

احلرة للقارة اإلفريقية.
وقـــــال الــســيــســى: إن مــصــر وضـــعـــت رؤيـــــة تـــهـــدف إلــى 
وتيرة  لتوسيع  اإلقليم  دول  بني  األعــمــال  تكامل  تعميق 
الــتــعــافــى االقــتــصــادى مــن جــائــحــة كـــورونـــا، انــطــاقــا من 
هــذه التحديات وفــى ظــل الـــدور املــهــم الـــذى تضطلع به 
بلوغ  إلـــى  يــهــدف  إقليمى  اقــتــصــادى  كتجمع  »كــومــيــســا« 

ال شك أن 
رئاسة مصر 

للكوميسا 
يعتبر خطوة 

جديدة لدورها 
الريادى عربيًا 

وأفريقيًا ودوليًا، 
وجاء ذلك بعد 

غياب قرابة 20 
عاما، وتسلمت 

»أم الدنيا« 
رئاسة منظمة 

الكوميسا، 
فى مؤمترها 
الدورى الذى 

عقد بالعاصمة 
اإلدارية 

اجلديدة  فى 
الثالث والعشرين 

من نوفمبر 
املاضى ، بحضور 

قادة ورؤساء 
دول وحكومات 

أعضاء التجمع 
الذى يعد إحدى 

الدعامات 
الرئيسية 
للجماعة 

االقتصادية 
اإلفريقية التى 

مت إقرارها فى 
قمة أبوجا لعام 

.1991

رئاسة مصر للكوميسا خطــــــــــــــــــــــــــــوة جديدة  لدورها الريادى عربيًا وأفريقيًا ودوليًا
بعد غياب 20 عاما.. 
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التنمية املستدامة للدول األعضاء.
وأشــــار الــرئــيــس إلـــى أن الـــرؤيـــة املــصــريــة لــرئــاســة »كــومــيــســا« 
ــدد مـــن املــــبــــادرات لــلــمــســاهــمــة فـــى تعميق  ــرح عــ اســتــهــدفــت طــ
الــتــكــامــل، فــى عـــدد مــن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة، عــلــى املــديــني 
تشجيع  أن  فــى  مصر  رؤيـــة  أن  إلــى  منوها  واملــتــوســط،  القصير 
األعمال - مبفهومها الشامل لألعمال التجارية واالستثمارية 

واإلنتاجية - سيسهم بشكل كبير فى تسريع وتيرة التعايف.
العوائق  وإزالـــة  اإلقليمي،  التجارى  بالتكامل  يتعلق  وفيما 
اجلمركية، قال السيسى : إن مصر تؤمن إميانا راسخا، بأهمية 
ــاري، وتــســعــى دائــمــا لتنمية الــتــجــارة  ــقـ الــتــكــامــل اإلقــلــيــمــى والـ
الــبــيــنــيــة، فــى إطــــار هـــذا الــتــكــامــل دأبــــت مــصــر مــنــذ انضمامها 
لـ«كوميسا« على تطبيق اإلعفاءات اجلمركية املتفق عليها، فى 

إطار منطقة التجارة احلرة، وفًقا ملبدأ املعاملة باملثل.
وشدد  الرئيس على العمل إلزالة أى عقبات، حتول دون قيام 
الدول األعضاء، بتقدمي اإلعفاءات الازمة فى هذا الصدد، إذ 
اقترح وضع آلية ملراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء، 
بشكل دوري؛ وهو األمر الذى سيسهم فى مشاركة الدول بفعالية 

لتطبيق االمتيازات اجلمركية.
ــال الــســيــســى : إن مــصــر ســتــولــى اهــتــمــامــا كــبــيــرا بتعزيز  وقــ
ــدول املــوقــعــة، على  الــتــكــامــل الـــقـــاري، والــعــمــل عــلــى تشجيع الــ
للتصديق  الثاثة؛  للتجمعات  احلرة  التجارة  منطقة  اتفاقية 

على االتفاقية ليتم تطبيقها، ودخولها حيز النفاذ.
وبشأن التكامل الصناعي، أوضح الرئيس السيسى أن تعاون 
اإلنتاجية  زيــادة  يتطلب  البينية؛  التجارة  لزيادة  التجمع  دول 

من  واالستفادة  املختلفة  التصنيعية  القطاعات  فى  والتعاون 
املوارد املتاحة لدول اإلقليم وقدرتها التنافسية فى زيادة اإلنتاج 

الصناعي.
ــا مـــن شـــك أن مــصــر تــســتــطــيــع أن تـــقـــدم الــكــثــيــر لــلــدول  ومــ
اإلفريقية خال رئاستها لقمة »كوميسا«، مبا متتلكه من قدرات 
إليه دول  وتأثير على دفع هذا األمــر لألمام وحتقيق ما تصبو 
ــداد يــد الــعــون لــهــذه الـــدول  الــشــعــوب اإلفــريــقــيــة، فــضــا عــن إمــ
االتفاقيات  وتفعيل  املتبادلة  املصالح  إلى  باإلضافة  باخلبرات، 

التجارية البينية.
كما أن مصر تستطيع مضاعفة الصادرات إلى دول »كوميسا« 
بحلول ٢0٢5، إذ الوصول بحجم الصادرات من 3 مليارات دوالر 

إلى أكثر من 5 مليارات دوالر بحلول ٢0٢5.

واخيرا ...
املــصــريــة  ــة  ــاس ــرئ ال ــام  عـ ــان  كـ مثلما 
عاما   2019 فــى  ــى  ــق ــري اإلف لــاحتــاد 
استثنائيا مليئا باإلجنازات، سيكون عام 
املشتركة  الــســوق  لتجمع  مصر  رئــاســة 
»الكوميسا«  إفريقيا  وجنوب  شرق  لدول 
ومبا  أيضا،  والفاعلية  باحليوية  مليئا 
الذى  التكتل  يليق بقيادة مصر مثل هذا 

يضم فى عضويته 21 دولة.

رئاسة مصر للكوميسا خطــــــــــــــــــــــــــــوة جديدة  لدورها الريادى عربيًا وأفريقيًا ودوليًا
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وأشـــار الــوزيــر فــى هــذا الــصــدد إلــى الـــوزارة 
أعطت مهلة حتى 11 نوفمبر 2021 لالنتهاء 
ــن إجــــــــــراءات حتـــديـــث بـــيـــانـــات الـــنـــقـــابـــات  مــ
إلجــراء  متهيدا  العمالية  النقابية  واللجان 

االنتخابات النقابية العمالية .
ــه وفــقــا  ــوى الــعــامــلــة أنــ ــقـ وأوضــــــح وزيـــــر الـ
ــات اخلـــاصـــة  ــانـ ــيـ ــبـ لـــالئـــحـــة يـــتـــم حتـــديـــث الـ
إلـــى أن  الــنــقــابــى كــل عـــام، مــشــيــرا  بالتنظيم 
عدد اللجان النقابية يبلغ 1957 جلنة، بينما 
يبلغ عدد اللجان املهنية 275 جلنة بإجمالى 
2232 جلنة، منوها إلى أن 65% من النقابات 
واللجان العمالية انتهت من حتديث بياناتها 
ــعـــدادا لــالنــتــخــابــات، حــيــث إن الــنــقــابــة  ــتـ اسـ
بتسجيل  قامت  باإلسعاف  للعاملني  العامة 

بياناتها بشكل كامل.
جــــاء ذلــــك فـــى خــــالل املـــؤمتـــر الــصــحــفــى 
ــر مـــؤخـــرا ملــنــاقــشــة بعض  ــوزيـ الــــذى عــقــده الـ
الــوزارة إلجراء  املهمة، منها استعداد  امللفات 
 ،2026-2022 ــدورة  ــ الـ الــنــقــابــيــة  االنــتــخــابــات 
ــح الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــتـــى تــقــدمــهــا الـــــــوزارة  ــنــ واملــ
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  فى  للخريجني 
والتحول الرقمي، فضال عن آخر مستجدات 
ــون الـــعـــمـــل اجلــــديــــد، والـــربـــط  ــانــ ــروع قــ ــشــ مــ

اإللكترونى مع ليبيا.
ــر املـــســـتـــجـــدات فــيــمــا  ــ وتــــنــــاول الــــوزيــــر آخـ
يتعلق مبشروع قانون العمل اجلديد، مشيرا 
التى ترغب بعض  املــواد  أن هناك بعض  إلــى 
الــــــوزارات فــى إجــــراء تــعــديــل فــى صياغتها ، 

وبــالــفــعــل مت تــشــكــيــل جلــنــة بــرئــاســة رئــيــس 
التعديالت  هــذه  اعتماد  الـــوزراء ومت  مجلس 

وإرساله للبرملان ملناقشته.
وأشـــــار ســعــفــان ردا عــلــى عــــدد مـــن أســئــلــة 
لنقابات  الــعــام  ــاد  االحتــ أن  إلـــى  الصحفيني 
عمال مصر لديه ممتلكات كافية حلل أزمته 
املالية،  فضال عن أنها متكنه من أن تدر عائًدا 
مالًيا كبيًرا له، يساعده فى اخلروج من أزمته 

املالية.
 ونوه إلى أن شركات إحلاق العمالة تنشئ 
العاملة،  الــقــوى  وزارة  ومظلة  إشـــراف  حتــت 
لليبيا،  العمالة  إحلــاق  فــى  دور  لها  وسيكون 
وأن الــوزارة ستتولى تنظيم هذا األمر بشكل 

كامل.

القوى  سعفان وزير  محمد  أعلن 
النقابية  االنتخابات  أن  العاملة 
موعدها  فى  ستتم  العمالية 
منتصف  فى  للقانون  وفقا  املحدد 
ال  مؤكد أنه   2022 املقبل  العام 
مشددا   ، للتأجيل  نية  أى  يوجد 
فى  التتدخل  الوزارة  أن  على 
دورها  يقتصر  بل  النقابي،  العمل 
إن ترك  التنظيم فقط حيث  على 
تنظيم  دون  اإلدارى  التنظيم 
اجلهة  فى  عيبا  ُيعد  حتديث  أو 

اإلدارية املشرفة عليه.

بدء تصدير العمالة المصرية إلى ليبيا قبل نهاية 2021

تنسيق مستمر مع 
العراق لتحديد 

احتياجاتهم من 
العمالة المصرية

وزير القوى العاملة فى مؤتمر صحفي:

العمل ديسمبر 2021
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ــــط اإللـــكـــتـــرونـــى  ــربـ ــ وحـــــــول مـــنـــظـــومـــة الـ
بــني مــصــر ولــيــبــيــا، قـــال ســعــفــان إنــهــا ستقوم 
بتنظيم دخـــول الــعــمــالــة املــصــريــة إلـــى ســوق 
العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات 
قانونية، وحتديد أماكن تواجد هذه العمالة 
ــام املـــنـــشـــآت الـــتـــى يــعــمــلــون بــهــا ملــعــرفــة  ــظـ ونـ
وحــصــر الــعــمــالــة املــصــريــة الــتــى تــعــمــل لــدى 

اجلانب الليبي.
اإللكترونى  الــربــط  ضـــرورة  وأكـــد  سعفان 
أن  إلـــى  الــكــامــلــة، مــشــيــرا  لــضــمــان الشفافية 
ــاق عــلــيــهــا بني  ــفــ ــتـــى ســيــتــم االتــ الــعــمــالــة الـ
ــبـــرات معينة،  ــدرات وخـ ــ اجلــانــبــني تــتــطــلــب قـ
وسيتم تدريبهم بشكل جيد مبراكز التدريب 
العمالة  ملهنة  وفقا  املعنية  للجهات  التابعة 
العمالة  أن  إلــى  الفتا  سفرها،  قبل  املطلوبة  

املصرية سفير لوطنها فى اخلارج.
 وأعــــــرب وزيـــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة عـــن أمــلــه 
أن يــتــم الــبــدء فــى تــصــديــر الــعــمــالــة املصرية 
إلى  نهاية 2021، مشيرا  قبل  ليبيا  للشقيقة 
ُيــســمــح بسفر أى عــامــل قــبــل أن يتم  أنـــه لــن 
العاملة،  الــقــوى  وزارة  لــدى  بياناته  تسجيل 
حلمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير 

بيانات مستوفية لدى احلكومة.
إننا نستهدف   : وقــال وزيــر القوى العاملة 
أن يكون لدينا قواعد بيانات كاملة  للعمالة 
العالم، حتى  أنحاء  املصرية باخلارج فى كل 
ــوق الــعــمــالــة  ــقـ ــفــــاظ عـــلـــى حـ نــســتــطــيــع احلــ

والتواصل معها فى أى وقت.
وحـــــول املـــلـــف الـــعـــراقـــى نــــوه وزيـــــر الــقــوى 
العاملة إلى أن الوزارة  تتواصل مع السلطات 
احتياجاتهم  ملعرفة  مستمر  بشكل  العراقية 
مــن الــعــمــالــة املــصــريــة، مــشــيــرا إلـــى أن ســوق 
العمل العراقى كان يستوعب عددا كبيرا من 

العمالة املصرية معربا عن أمله فى عودتها، 
كما كــان فــى املــاضــى ، مــؤكــدا أنــنــا حريصون 

على تصدير عمالة مؤهلة لكل دول العالم.
أنــه التقى وزيــر العمل  وكشف سعفان عن 
العراقى والشؤون االجتماعية الدكتور عادل 
إدارة  اجــتــمــاع مجلس  هــامــش  الــركــابــى على 
العربية ومت بحث كافة أوجه  العمل  منظمة 
التعاون الثنائي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك 
املقبلة على  الفترة  واتــصــاالت خــالل  تنسيق 
مستوى اإلدارات بني البلدين؛ لتنظيم كل ما 

يتعلق بهذه القضية.
وحــــــــول االنــــتــــقــــال لـــلـــعـــاصـــمـــة اإلداريـــــــــة 
ــر الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة : إن  ــ ــال وزيــ ــ اجلــــديــــدة قـ

نقلة عصرية جديدة  تعد  اإلداريــة  العاصمة 
تتجه نــحــوهــا الـــدولـــة املــصــريــة، مــشــيــرا إلــى 
أننا لدينا جلنة ملتابعة كل ما يحدث مببنى 
القوى العاملة فى العاصمة اإلدارية، حيث أن 
هناك 450 موظفا بالقوى العاملة سينتقلون 
للعاصمة، كما أنه يتم تدريبهم حتت إشراف 

اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة.
وحـــول قـــرار احلــكــومــة بــعــدم ســمــاح دخــول 
لفيروس  املــضــاد  اللقاح  يتلق  لــم  موظف  أى 
كورونا ألماكن العمل، أو سيكون عليه تقدمي 
اللقاح  الدولة وفرت  أن  فحص PCR، مؤكدا 
لكل املواطنني ويجب احلصول  عليه لتجاوز 

هذه األزمة واحلفاظ على الصحة العامة.
ــامــــت  قــ الــــــــــــــــــوزارة  أن  ــان  ــ ــفـ ــ ــعـ ــ سـ وكــــــشــــــف 
بعمل  بوليصة تأمني للعمالة غير املنتظمة 
ملــا تــتــعــرض لــه هـــذه الــفــئــة مــن الــعــمــالــة من 
مــخــاطــر أثـــنـــاء عــمــلــهــا، وتــغــطــى الــبــولــيــصــة 
ــاة، حــيــث تبلغ  ــوفـ الــعــجــز اجلــزئــى الــكــلــى والـ
قيمة الــتــعــويــض فــى حــالــة الــوفــاة 100 ألــف 
ــام بــتــوزيــع 3 بــولــيــصــات تأمني  جــنــيــه، كــمــا قـ
األســــرة مــن الــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة، مــؤكــدا 
االستعداد للتواصل مع هذه األسر ومتابعتها 

عن طريق املديريات التابعة لهم. 
فــى  ــة  ــلـ ــامـ ــعـ الـ الــــقــــوى  وزارة  دور  وحـــــــول 
الــوزيــر:  قـــال  املستقبل  لــوظــائــف  التحضير 
»إننا مهتمون بشكل كبير بوظائف املستقبل 
وتــــدريــــب الــعــمــالــة حــتــى نــســتــطــيــع مــواكــبــة 
العصر وتقليل معدالت البطالة«، مشيرا إلى 

منظومة الربط اإللكترونى بين مصر وليبيا ستقوم بتنظيم دخول 
العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية
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أن سوق العمل املصرى يحتاج إلعداد جيد لدراسته، 
مضيفا أن الوزارة حاليا تعد معلومات عن سوق العمل 
املطلوبة  املــهــن  ملــعــرفــة  ـــ27 محافظة  الــ عــلــى مــســتــوى 
وإعـــداد الشباب املــدرب عليها، لــذا تسعى الـــوزارة الى 
هذا  فــى  للشباب  املــالئــمــة  التدريبية  الــفــرص  توفير 
ــال حــتــى نــحــتــفــظ بــالــنــســب الـــتـــى مت الـــوصـــول  املـــجـ
الــدورات التدريبية  اليها فى البطالة ، مشيرا إلى أن 
 ، املجانية  تنتهى بحصول املتدرب على شهادة عاملية 
، حيث    TOT بنظام تعمل  الـــوزارة  أن  إلــى  باالضافة 
التدريبية  الــــدورات  املــدربــني وإعــطــائــهــم  اخــتــيــار  يتم 
الــوزارة  أن  إلــى  ، منوها  بالتدريب  ذلــك  بعد  ليقوموا 
تستهدف الوصول الى 100 ألف متدرب بنهاية 2030.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــاحلـــد األدنــــــى لـــأجـــور بــالــقــطــاع 
بـ 2400  القومى لأجور  قــرره املجلس  الــذى  اخلــاص 
جنيه اعــتــبــارا مــن يــنــايــر 2022، أشـــار الــوزيــر إلـــى أن 
بطلبات  تقدمت  التى  املتعثرة  الشركات  بعض  هناك 
األجـــور وسيتم  األدنـــى  مــن تطبيق احلــد  الستثنائها 
ــات الــقــطــاع  ــركـ دراســــــة ذلـــــك، مــنــوهــا بــــأن 90%مــــــن شـ

اخلاص تطبق أكثر من احلد األدنى لأجور .
بــالــســودان أكد  املــتــواجــدة  وحـــول العمالة املــصــريــة 
وزيــر القوى العاملة أن الــوزارة تتابع مع سفير مصر 

بالسودان، وضع هذه العمالة هناك.
وأكد سعفان أن احلكومة تعمل على أن تصل أعداد 
العمالة التى سيتم ضخها إلى أسواق العمل فى ليبيا 
إلى ما كان الوضع عليه قبل الربيع العربى فى 2011 .

العاصمة اإلدارية تعد نقلة عصرية 
جديدة تتجه نحوها الدولة المصرية

سعفان  يتابع نتائج 
تحديث  قواعد بيانات 

المنظمات النقابية تمهيدا 
إلجراء االنتخابات العمالية 

فى منتصف 2022

نتابع مع 
سفير 
مصر 

بالسودان 
وضع 

العمالة 
المصرية

شركات إلحاق العمالة تنشئ تحت إشراف ومظلة 
الوزارة وسيكون لها دور فى إلحاق العمالة لليبيا

نستهدف أن يكون لدينا قواعد بيانات 
كاملة للعمالة المصرية بالخارج

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان 
مستوى  على  العاملة  القوى  مديريات  مع 
بيانات  قواعد  حتديث  نتائج  محافظة   27
، وذلــك فى إطــار القرار  النقابات العمالية 
الـــذى قضى بانتهاء  الـــذى أصـــدره مــؤخــرا 
موعد حتديث قواعد البيانات املوحدة على 
النقابية  املنظمات  لكافة  القومى  املستوى 
الــعــمــالــيــة اخلــمــيــس املــــوافــــق 11 نــوفــمــبــر 
النقابية  االنتخابات  إلجراء  متهيدا   2021

العمالية للدورة النقابية القادمة.
ــر الــقــوى الــعــامــلــة عــن طريق  وتــلــقــى وزيـ
إليه  انــتــهــت  مــا  ــوزارة  ــالـ بـ املــخــتــصــة  اإلدارة 
من  باإلسكندرية  العاملة  الــقــوى  مديرية 
عملية حتــديــث قــواعــد الــبــيــانــات اخلــاصــة 
باملحافظة،  املسجلة  العمالية  بالنقابات 
حيث بلغ عددها 129 نقابة عمالية ، فضال 
عدد  إجمالى  ليصبح  مهنية  نقابة   12 عن 
جلنة   141 بياناتها   حــدثــت  الــتــى  الــلــجــان 
نقابية ، بينما لم تتقدم 18 جلنة لتحديث 
إجـــمـــالـــى  ــن  ــ مـ  %88.7 بـــنـــســـبـــة  ــا  ــهـ ــاتـ ــانـ ــيـ بـ
العاملة  الــقــوى  مبديرية  املسجلة  اللجان 

باإلسكندرية .
ــال يـــاســـر ســعــيــد مـــديـــر املـــديـــريـــة: إن  ــ وقـ
بــرفــع  وحتـــديـــث وتسليم  قــامــت  املـــديـــريـــة 
العاملني  لنقابة  إفــادة بعد مراجعتها  آخر 
البحرية  املالحة  لسالمة  املصرية  بالهيئة 
، وذلـــك  بــالــتــزامــن مــع  نــهــايــة املــهــلــة التى 
حــددهــا الـــوزيـــر لــتــحــديــث بــيــانــات الــلــجــان 
العملية  إجــراء  املتوقع  والتى من  النقابية 

االنتخابية لها منتصف العام املقبل.
وقــــد أشــــــادت جــمــيــع الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة 
العاملني  جميع  قبل  من  املبذول  باملجهود 
ــوى الــعــامــلــة بــاإلســكــنــدريــة  ــقـ مبـــديـــريـــة الـ
الــذيــن شــاركــوا فــى عملية حتــديــث قــواعــد 
ــعـــديـــد مــن  الـــبـــيـــانـــات وتـــلـــقـــت املـــديـــريـــة الـ
ــابـــات الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر  لــلــمــديــريــة  خـــطـ
وجــمــيــع الــعــامــلــني بــهــا تــقــديــرا جلــهــودهــم 
جميع  بــه  شــاركــت  الــذى  املتميز  والتنظيم 
العالقات  إدارة  رأسها  املديرية وعلى  إدارات 

العامة وخدمة املواطنني. 
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..و يبحث  مع ممثلى  البنك الدولى  توفير الحماية االجتماعية والصحية 
للعمالة غير المنتظمة

ــر الشكر  ــوزيـ  فـــى مــســتــهــل الــلــقــاء قـــدم الـ
املــبــذول  اجلــهــد  على  الــدولــى  البنك  ملمثلى 
املتخصصة  اجلهات  مع  املشترك  العمل  فى 
، متمنيًا  العمل  فى مصر فى كافة قطاعات 
ــوزارة والــبــنــك الــدولــى  ــ ــ تـــعـــاون مــثــمــر بـــن الـ
فـــى الــفــتــرة الــقــادمــة فــيــمــا يــخــص الــعــمــالــة 
غــيــر املــنــتــظــمــة وأوجـــــه حــمــايــتــهــا ورعــايــتــهــا 

اجتماعيا وصحيًا .
ــر ، جـــهـــود احلــكــومــة  ــ ــوزيـ ــ ــعــــرض الـ ــتــ واســ
املــصــريــة فـــى رعـــايـــة وحــمــايــة الــعــمــالــة غير 
 2021  /  2020 ــامـــن  ــعـ الـ خـــــال  املــنــتــظــمــة 
خاصة فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا 
املــســتــجــد،  فـــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات وعــلــى 
والزراعة  والتشييد   والبناء  املقاوالت  رأسها 

، والباعة اجلائلن.
اإلدارى  الـــهـــيـــكـــل  أن  ــان  ــفـ ــعـ وأوضــــــــح  سـ
من  يتكون  بــالــوزارة  املنتظمة  غير  للعمالة 
بــديــوان  عــامــة  إدارات  وثــاثــة  مــركــزيــة  إدارة 
عام الوزارة يتبعها 27 إدارة فرعية مبديريات 
تعمل  املحافظات،  كافة  فــى  العاملة  الــقــوى 
تــقــدمي احلــمــايــة والــرعــايــة والتشغيل  عــلــى 
ــذه الـــفـــئـــة، فـــضـــاً عــــن  الـــرعـــايـــة  ــهـ الـــــــازم لـ
ــك مـــن حـــســـابـــات رعــايــة  ــ الــصــحــيــة لــهــم وذلـ

العمالة غير املنتظمة.
ــر الــقــوى الــعــامــلــة  أن الــدولــة  وأضــــاف وزيـ
املــصــريــة والـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة مــتــمــثــلــة فى 
على  حرصت  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
ظل  فــى  خاصة  املنتظمة  غير  العمالة  دعــم 
جائحة كورونا، فقررت صرف 6 منح لرعايتها 
، كـــل مــنــحــة مــنــهــا 500 جــنــيــه ، بــإجــمــالــى 5 

مليارات و 461 مليون جنيه .

ــدأت فى  ــ وأشـــــار الـــوزيـــر إلــــى أن الـــــــوزارة بـ
الــعــمــل عــلــى آلــيــة جــديــدة حلــصــر وتسجيل 
الواقع فى  املنتظمة على أرض  العمالة غير 
املــشــروعــات الــقــومــيــة الــكــبــرى عــلــى مستوى 
مــحــافــظــات اجلــمــهــوريــة مـــن خــــال اإلدارة 
املـــركـــزيـــة لــلــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة ، ومــنــهــا 
مدينة العلمن اجلديدة والعاصمة اإلدارية 
اجلديدة ، والتى يعمل بها أكثر من 560 ألف 
عامل غير منتظم ، وبلغ عدد املسجلن بها 
زال  ومــا   ، تقريبًا  ألــف عامل   135 االن  حتى 
احلصر مستمر ، كما تطرقت الــوزارة للعمل 
املشروعات  تلك  على  القائمة  الشركات  مــع 
حلصر العمالة املسجلة بها فى قاعدة بيانات 

متكاملة وتوفير التغطية التأمينية لهم .
ونوه الوزير ، إلى ان الــوزارة بصدد إطاق 
ستتيح  والــتــى  املــصــرى  العمل  لسوق  منصة 
كم هائل من املعلومات والبيانات عن العمالة 
غـــيـــر املــنــتــظــمــة فــــى الـــقـــطـــاعـــات املــخــتــلــفــة 
، كما ستتيح  الــرســمــى  الــقــطــاع غير  خــاصــة 
ســبــل حتــويــل املــنــشــآت الــعــامــلــة فــى الــقــطــاع 
بالتعاون مع  الى قطاع رسمى  الرسمى  غير 
يتضمن  كــمــا   ، املختلفة  املختصة  اجلــهــات 
ــالـــة غــيــر  ــمـ ــعـ ــتـــحـــركـــات الـ مـــتـــابـــعـــة دوريــــــــة لـ

املنتظمة بن الشركات العاملة باستمرار. 
الدولى  البنك  ممثلو  أبــدى  املقابل   وفــى 
ــتـــرك حلــمــايــة  ــشـ اســـتـــعـــدادهـــم لـــلـــتـــعـــاون املـ
ــب الــصــحــيــة  ــوانــ تــلــك الــفــئــة مـــن كـــافـــة اجلــ
ــة  وتـــــقـــــدمي الـــــدعـــــم الــفــنــى  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
واملساعدة ، فضا عن  تدعيم وحدة املساواة 
بـــن اجلــنــســن الــتــابــعــة لـــلـــوزارة خــاصــة فى 
باملرأة   املصرية  العالم  والدولة  اهتمام  ظل 

والعمل على متكينها اقتصاديًا.
ورحـــب  روبـــرت بــوجــودى مــديــر العمليات 
سعادته  مبديًا   ، بالوزير  الــدولــى  البنك  فــى 
فيما  خاصة   ، الــــوزارة  مــع  املشترك  للتعاون 
يخص رعاية وحماية العمالة غير املنتظمة 
ورؤيــة احلكومة  الرسمى  القطاع غير  ودعــم 
الفئة  تــلــك  مــع  للعمل  املختلفة  ووزاراتــــهــــا 
لتتمتع بكافة حقوقها ومزاياها التى كفلها 

لها القانون .
فــريــق عمل  أن   ، العمليات  مــديــر  وأوضـــح 
ــنـــك الـــــدولـــــى بـــالـــقـــاهـــرة يــــتــــشــــارك مــع  ــبـ الـ
احلكومة املصرية فى عدد كبير من البرامج 
ــم احلــكــومــة  ــدعـ بـــرنـــامـــج لـ ــى 13  ــ ــل إلـ ــ ، وصـ
فى  دوالر  مــلــيــار   6.2 بــإجــمــالــى   ، والــشــعــب 
العديد من قطاعات العمل والبنية التحتية 
والنقل وغيرها ، كما يقدم دعمًا فنيًا  للهيئة 
الــوطــنــيــة لــلــتــأمــيــنــات واملــعــاشــات لــدعــم دور 
الــتــضــامــن  ووزارة  الـــوطـــنـــيـــة  اإلصـــــاحـــــات 
الــازم فى األمور  االجتماعى لتوفير الدعم 
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة لــلــفــئــات األكــثــر 

احتياجا وخاصة برنامج تكافل وكرامة . 
حضر اللقاء أولكسى سلوسينيسكى، ونهلة 
زيتون ،  كبيرى أخصائى احلماية االجتماعية 
ــار  بــالــبــنــك الـــدولـــى ، وثــريــا األســيــوطــى وإميـ
كـــولـــيـــمـــان  مــســتــشــاريــن وممـــثـــلـــن ســيــاســات 

حماية اجتماعية بالبنك الدولى .
 ومــــن جــانــب الـــــــوزارة آمــــال عــبــد املــوجــود 
اخلارجية،  للعاقات  املركزية  اإلدارة  رئيس 
ــاب عــبــد الــعــاطــى املــســتــشــار الــقــانــونــى  ــهـ وإيـ
فنى  مساعد  احلميد  عبد  وأمــنــيــة   ، لــلــوزيــر 

مبكتب الوزير.

 التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، روبرت بو جودى مدير العمليات 
بالبنك الدولى -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- حيث مت بحث سبل التعاون 
املنتظمة  غير  للعمالة  والصحية  االجتماعية  احلماية  لتوفير  املشترك 

والقطاع غير الرسمى فى الدولة املصرية.
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برجر  كريستيان  السفير  الــلــقــاء  حــضــر 
ــاد األوروبـــــــى بــالــقــاهــرة،  ــ ــد االحتــ رئـــيـــس وفــ
العمل اخلارجى  دائرة  وهيلينا كونيج أمني 
األوروبــــــي، وفــرانــســيــســكــو جــازيــتــيــلــو رئــيــس 

الوحدة السكنية والتوسعية باالحتاد . 
ــر الــقــوى  ــ ــب وزيـ فـــى مــســتــهــل الــلــقــاء رحــ
العاملة باملفوضية األوروبية والوفد املرافق 
ــدًا أن هــــذه الــــزيــــارة ســيــكــون لها  ــؤكـ لــهــا ، مـ
عــظــيــم األثــــر فـــى الــعــاقــات بـــني اجلــانــبــني 

ــل ســـعـــى الــــدولــــة املــصــريــة  ــى ظــ الســـيـــمـــا فــ
ومنها  الوطنية  االستراتيجيات  لتحقيق 
إستراتيجية التنمية املستدامة مصر 2030 

.
وضعت  املصرية  الــدولــة  أن  سعفان  وأكــد 
فـــى أولـــويـــاتـــهـــا خــفــض مـــعـــدالت الــبــطــالــة 
للهجرة  األساسية  املسببات  من  تعد  والتى 
التى  اخلــطــوات  مستعرضا   ، الشرعية  غير 
متـــت فـــى هـــذا الـــشـــأن مـــن جــانــب احلــكــومــة 

الهجرة  توقف  فــى  ساهمت  والــتــى  املصرية 
غير الشرعية منذ 2016 حتى اآلن.

ــوزارة فــى تدريب  وتــنــاول الــوزيــر جــهــود الــ
الــعــمــالــة املـــصـــريـــة ورفـــــع كــفــاءتــهــا للعمل 
بـــاخلـــارج ومــنــاقــشــة إمــكــانــيــة الـــتـــعـــاون مع 
ــاد األوروبــــــى فـــى هـــذا املـــجـــال ، حتى  ــ االحتـ
بها  الشباب  مد  يتم  التى  املــهــارات  تتناسب 

مع الوظائف املتاحة فى الدول باخلارج  .
 وأشـــار سعفان إلــى الــتــعــاون الــقــائــم بني 

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة إيلفا يوهانسون املفوضة األوروبية 
للشؤون الداخلية باالحتاد األوروبي، لبحث سبل التعاون للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

سعفان: تخفيض معدالت البطالة أسهم فى توقف 
الهجرة غير الشرعية من 2016 
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الوزارة وشركات التدريب العاملية منوها إلى 
وهــواوي،  واوراكـــل،  أن منها: شركة سيسكو، 
الشباب  لتدريب  ماسترز  وديسك  ــازون،  وأمـ
ووظائف  والرقمنة  املستقبل  وظــائــف  على 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــحــول الــرقــمــى ، والـــذى 
تــدريــب مــا يقرب من  الـــوزارة  تستهدف منه 
100 ألف متدرب على هذه الوظائف بحلول 

.2023
 كــمــا تـــنـــاول الـــلـــقـــاء جـــهـــود الــــــــوزارة فى 
حماية العمالة املصرية باخلارج ومتابعتها 
ــول عــلــى مــســتــحــقــاتــهــا مـــن خــال  واحلــــصــ
املكاتب العمالية التابعة للوزارة فى سفارات 

وقنصليات مصر باخلارج .
 مــن جــانــبــهــا قــدمــت يــوهــانــســون  الشكر 
لــلــوزيــر عــلــى حـــفـــاوة االســتــقــبــال ، مــهــنــئــةً 
ــة املــصــريــة عــلــى انــخــفــاض مــعــدالت  الـــدولـ

ــرز غـــيـــر املــســبــوق  الـــبـــطـــالـــة والـــتـــقـــدم املــــحــ
فـــى الــقــضــاء عــلــى الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
، وتــوفــيــر مــزيــد مــن فـــرص الــعــمــل للشباب 
مــن اجلــنــســني ، مــؤكــدة أن الــهــجــرة  عملية 
بالتعاون  إدارتــهــا  ميكن   ، احلـــدوث  طبيعية 
بــني اجلــهــات والـــدول وأن الــهــدف األســاســى 
هو محاربة الهجرة غير الشرعية وتشجيع 
الهجرة املقننة، بحيث ميكن تسهيل دخول 
العمالة املؤهلة للدول ، مشيرة إلى  إنه وفقا 
فى  املهاجرين  مــن   %  90 فــإن  لإلحصائيات 
السفر  سماسرة  طريق  عــن  ســافــروا  العالم 

مبا يعرض حياتهم للخطر .
وكشفت عــن أن االحتـــاد األوروبــــى يعانى 
بسبب  الوظائف  من  العديد  فى  نقص  من 
ــالـــى يـــحـــتـــاج إلـــى  ــتـ ــالـ إرتــــفــــاع األعـــــمـــــار، وبـ
الوظائف  مــن  الــعــديــد  فــى  املــدربــة  العمالة 

لسد  الشرعية  الهجرة  دعــم  يستلزم  ممــا   ،
تلك الفجوات املــوجــودة داخــل ســوق العمل 

بالطريقة الصحيحة .
ــلــــى هــــامــــش الـــلـــقـــاء تـــفـــقـــد ســعــفــان   وعــ
ــدات الــتــدريــب  ــ ويــوهــانــســون منــــاذج مـــن وحـ
املهنى املتنقلة املوجود مببنى الوزارة ، والتى 
دون  إقامتهم  أمــاكــن  إلــى  للمتدربني  تصل 
أو نفقات، ومتكث فى كل قرية  حتمل جهد 
أرجــاء  كــافــة  لتغطى  تباعا  وتتنقل  أشــهــر   3
املـــحـــافـــظـــات لــضــمــان مـــزيـــد مـــن الــتــدريــب 
التى يحتاجها  املهارات  والعديد من  املهنى 
ــوق الــعــمــل ، وتــشــغــيــل األيــــــدى الــعــامــلــة  ســ

القادرة على اإلنتاج .
املفوضة  الوزير  أهــدى  اللقاء   وفى ختام 
ــة مـــن الــصــنــاعــة  ــاريـ ــذكـ األوروبـــــيـــــة هـــديـــة تـ
املصرية اخلالصة تقديرا للتعاون املشترك.

يوهانسون: 90 % من المهاجرين فى العالم سافروا عن طريق 
السماسرة بما عرض حياتهم للخطر 
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ــوارئ  مـــرة أخـــرى فى  ــطـ وبــعــد ثـــورة يــولــيــو املــجــيــدة صـــدر قــانــون الـ
بقانون  العمل  واستمر  بعد نكسة 67  إال  لم يفعل  ولكنه  عــام 1958م، 
الطوارئ  هذا حتى أواخر عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأُعيد 
فرضه من جديد عقب اغتياله عام 1981، وظل مفعًل منذ ذلك العام 
حتى مت إلغاؤه فى مايو عام 2012، ثم عاد مرة أخرى بعد عام واحد،  
وفى يناير عام 2013 ُفرض قانون الطوارئ مبحافظات قناة السويس 
أُعيد فرض حالة الطوارئ بعد ثورة 30 يونيو ملدة شهر  ملدة شهر، ثم 
واحد فقط، ومع تصاعد األعمال اإلرهابية فرض الرئيس عبد الفتاح 
السيسى حالة الطوارئ فى سيناء، وفى أبريل 2017 اتسعت دائرة حالة 
الطوارئ لتشمل جميع األراضى املصرية، وبني 17 جتديد ومتديد ظل 
قانون الطوارئ ُمطبًقا حتى أنهاه قرار الرئيس السيسى األخير املؤرخ 

بـ 25 أكتوبر  2021 . 
وقد كان القرار التاريخى بإلغاء حالة الطوارئ  فى مصر مفاجأة 
سعيدة للمصريني وفى جولة لنا الستطلع رأى املواطنني جتاه هذا 

القرار كان الراحة واالطمئنان هو مجمل الشعور عند من سألناهم . 
عالمة انتصار

تقول سمية حسان مدرسة تاريخ فى املرحلة الثانوية: إن أجمل ما 
كان فى القرار أنه صدر من الرئيس نفسه ولم يكن حتت ضغط من 
اجتاهات نيابية سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو حتت ضغط 
الــقــرار صــدر بعد  أن  أو إعــلمــى، وإن دل ذلــك على شــيء فهو  شعبى 
دراسة وافية لكل ظروف مصر السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
وأنه علمة مبشرة إن اإلرهاب الذى عانيناه منه بعد وصول اإلخوان 
ــرة، إن شــوكــة هــؤالء  بــــإرادة شعبية حـ اإلرهــابــيــني للحكم وخــروجــهــم 
اإلرهــابــيــني انكسرت بــل رجــعــة، وأن مصر لــم تعد فــى حــاجــة إلــى أى 
قوانني استثنائية ملحاربة اإلرهاب أو أى ظروف طارئة، واعتقد أن هذا 
القرار أسعد الشعب املصرى كله، ال ألن القانون كان يفعل بشكل سيئ 

بل ألن هذه علمة االنتصار على اإلرهاب واإلرهابيني. 
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تحقيق : نجوى لطفى 

 أخريا 
و بعد 

عقود طويلة 
انتهى قانون الطوارئ، 

فقد أصدر السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسى قرارا بإلغاء 

قانون الطوارئ،  وقد ترك ذلك أثرا طيبا عند 
املصريني بكافة أطيافهم وأفكارهم قانون الطوارئ  

الزم املصريني فرتات طويلة، بدأت منذ االحتالل 
الربيطانى ملصر، ظلت الحريات مقيدة دون إعالن 

رسمى للطوارئ، إال أن يوم 2 نوفمرب عام 1914 
ومع اشتعال الحرب العاملية األوىل أعلن الجنرال 

مكسويل قائد جيش االحتالل بمصر خضوع 
البالد للحكم العسكري، وبعدها بأسابيع قليلة تم 

إعالن الحماية الربيطانية على مصر، وبعد نهاية 
الحرب العاملية األوىل عام 1918 تصدّر مطلب إلغاء 

األحكام العسكرية مطالبات السياسيني املصريني 
حينها وعلى رأسهم سعد زغلول، ففى ظل األحكام 
العرفية ُفرضت الرقابة على الصحف، وتم التنكيل 

باملصريني على نطاق واسع، ومع ثورة 1919 زادت 
مطالبات إلغاء األحكام العرفية، إال أنها لم تلغ إال بعد 

إقرار دستور 1923 الذى تضمن أول نص دستورى 
ينظم حالة األحكام العرفية، ولكن لم يطل األمر 

كثريا فقد عادت مصر قانون الطوارئ مرة أخرى مع 
الحرب العاملية الثانية، ُأعيد فرض األحكام العرفية 

عام 1939 من جديد، كما شهد عام 1948 إعادة 
لفرض تلك الحالة مع حرب فلسطني، ثم ُأعيدت 

أيضًا فى أعقاب حريق القاهرة يوم 26 يناير عام 
1952، وامتد حتى بعد قيام ثورة يوليو.

مصر بال طوارىء
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خطوة لألمام
بينما يرى نور الدين إبراهيم محاسب أن الوضع األمنى فى مصر 
الطوارئ،  قانون  السمعة  لقانون سيئ  يعد فى حاجة  ولم  استقر  قد 
خاصة أن بعض جمعيات حقوق اإلنسان الدولية والــدول التى ترفع 
شــعــار احلــريــة لــيــس إميــانــا بــهــا ولــكــن البـــتـــزاز الــــدول األخــــرى كــانــوا 
يتشدقون بأن مصر ترفع راية الطوارئ بقانون يخيف املصريني، وقد 
ذراع  ولــم يعد لدينا  الــطــوارئ،   قــانــون  بإلغاء  سقطت دعــاويــهــم اآلن 
يلوى، يتحججون به لإلساءة إلى وضع مصر السياسى،  أعتقد أن هذا 
باحلرية  يتشدقون  الذين  مصر  ألعــداء  معلم  ضربة  مبثابة  اإللــغــاء 

وهم أبعد الناس عنها .
قانون سيئ السمعة

ويؤكد على كل ما سبق أكثم أشرف املحامى قائل : جاء اليوم الذى 
رأى فيه املصريون أن هناك رئيسا يتخلى بكل إرادته عن قانون يعطى 
حقوقا وسلطات واسعة لفرض سيطرته على كافة أطراف الدولة، وهذا 
بادرة خير ونأمل أن تكون خطوة من خطوات عديدة لتدعيم احلرية 
والصحف،  اإلعـــلم  سقف  لتوسيع  الفكرية  احلــريــة  ســواء  مصر  فــى 
على  للوقوف  وتــطــورا  حتــررا  أكثر  بشكل  املصريني  مشاكل  ومناقشة 
احلــل، وهــذا األمــر سيفيد احلياة السياسية فى مصر إفــادة عظيمة، 
السياسى فى  املناخ  كان  واعية، فكلما  بكوادر شبابية  روافدها  ويغذى 
بلد ما حتكمه القوانني العادية كانت احلياة السياسية قوية مبختلف 
احلياة  تدعم  سياسية  وأحـــزاب  وطنية  معارضة  تــيــارات  من  مشاربها 
أكثر وعيا وثقافة ومعرفة  السياسية والنيابية فى مصر، وتفرز نوابا 
املــطــلــوبــة لصالح  الــقــرار واإلجــــــراءات السياسية  اتــخــاذ  وقــــدرة عــلــى 

املواطن املصرى والوطن .
أكثر من مائة عام

بينما يرى الدكتور أحمد مدنى أستاذ القانون الدستورى أن مصر 
العاملية األولــى وملدد  كانت حتكم بقانون الطوارئ منذ بداية احلــرب 
طويلة يتم إلغاؤه شهور ثم يعاد تطبيقه مرة أخرى، وامتنى أن يكون 

هذا اإللغاء نهائيا ال عودة له ال لسوء مواد أو عدم مطابقته للدستور 
بل ألنه قانون وضع ليكون مبثابة ملذ للحكومة  فى األحوال الطارئة 
أو ملواجهة  هـــزات عنيفة  الــوطــن مــن حـــدوث  ُيــخــاف فيها على  الــتــى 
اإلرهـــاب وغــيــره مــن األحـــوال الطارئة فــى إلــغــاء هــذا القانون مبثابة 
األمــور أصبحت تسير فى  بــأن  للمواطنني  الدولة  رئيس  اعتراف من 
املسار الطبيعى و أن البلد لم تعد فى حاجة إلى قانون طوارئ ، وأن 
القانون والدستور كفيل بحماية الدولة واملواطنني، هذا هو سر سعادة 
املصريني بإلغاء هذا القانون الذى ظل أكثر من مائة عام يجثم على 

نفوس املصريني .
خطوة عظيمة وفى انتظار املزيد

كباقى  أنــه  الدستورى  الفقيه  نــور فرحات  دكتور  يــرى  النهاية  وفــى 
املصريني قد سر بخبر إلغاء قانون الطوارئ  هذا، وأنه سعيد سعادة 
كــبــرى بــأن قــانــون مثل هــذا لــم يعد لنا حــاجــة بــه، وأن أخــيــرا لــم يعد 
جــاثــمــا عــلــى صـــدر احلــيــاة السياسية فــى مــصــر، وأنـــه ألول مـــرة منذ 
عقود ممتدة ستعيش مصر دون توقع أوامر تصدر من سلطة الطوارئ 
بالتغول على احلقوق واحلريات العامة واإلحالة إلى قضاء استثنائى 
يصدر أحكاما غير قابلة للطعن، وأن ذلك يعتبر مبثابة نقلة نوعية 
بإعطائه  سياسية  وتــيــارات  أحـــزاب  وتدعيم  ملصر  املدنية  احلــيــاة  فــى 
الضوء األخضر للنتشار بني ربوع الوطن وتثقيف املصريني سياسيا، 
إن  املدنية الدميقراطية، حيث  الدولة  وهى خطوة مهمة على طريق 
هناك عدد من القوانني التى يثار حولها العديد من املآخذ، وأمتنى 
أن تــكــون اخلــطــوة الــقــادمــة تخليص مــصــر مــن مــثــل هـــذه الــقــوانــني 
واعية  وحزبية  سياسية  قــيــادات  وتفرز  السياسية  احلياة  تصح  حتى 
قادرة على تشكيل وجه السياسة املصرية، بهذه اإلجراءات نكون على 
الضرورية  ولكن هذه اخلطوة  أمــرا شكليا،  وليس  الصحيح،  الطريق 
واملهمة، وحتى تستلزم خطوات ال تقل عنها ضرورة من أجل إعطائها 
الــقــانــون  الــعــامــة ومــبــدأ ســيــادة  مضمونا حقيقيا حلــمــايــة احلــريــات 

العادل واستقلل القضاء، وحتى ال تكون مجرد إجراء شكلي.
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سعفان يبحث مع نظيره السعودى الربط اإللكترونى لتقنين أوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع سفر العمالة والقضاء على عقود  العمل الوهمية

 التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة 
ــد بــــن ســلــيــمــان  ــمـ ــام الـــــــــوزارة أحـ ــ بــــديــــوان عـ
الــبــشــريــة والتنمية  ــوارد  ــ املـ الــراجــحــى وزيــــر 
االجــتــمــاعــيــة بــاملــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ملناقشة عدد من امللفات املهمة فى مقدمتها 
ــوزارتـــني لتقنني  الــربــط اإللــكــتــرونــى بــني الـ
يتم سفرها  العمالة، بحيث ال  أوضــاع سفر 
على  للقضاء  املنظومة  هــذه  طــريــق  عــن  إال 

عقود  العمل الوهمية.
 حضر اللقاء السفير أسامة نقلى سفير 
اململكة لدى مصر،  وفيصل العتيبى امللحق 
العمالى السعودى بالقاهرة  وبندر السجان 
بالسعودية  العامة  اإلدارة  معهد  عــام  مدير 
ــم املـــكـــرمـــى مـــديـــر عــــام الــتــخــطــيــط  ــاشـ ، وهـ

واجلودة باملعهد.
فـــى مــســتــهــل الـــلـــقـــاء رحــــب وزيـــــر الــقــوى 

ــا عــــن خــالــص  ــربـ ــعـ ــور مـ ــة  بـــاحلـــضـ ــلـ ــامـ ــعـ الـ
سعادته لهذه الزيارة ، مؤكدا عمق العالقات 
املــصــريــة الــســعــوديــة عــلــى مــر الــتــاريــخ التى 

تتميز بالقوة واالستمرارية .
إلـــى أهــمــيــة  تفعيل ملف  وأشــــار ســعــفــان 
ــوزارتــــني ملعرفة  الـــربـــط اإللــكــتــرونــى بـــني الــ
متطلبات سوق العمل فى اململكة، والعمالة 
ــى تــرغــب  ــتـ املـــصـــريـــة املــطــلــوبــة واملــــدربــــة والـ
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سعفان يبحث مع نظيره السعودى الربط اإللكترونى لتقنين أوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع سفر العمالة والقضاء على عقود  العمل الوهمية

ــا، مــــشــــددا عـــلـــى أن الـــربـــط  ــهـ فــــى الـــعـــمـــل بـ
السفر  أوضــاع  تقنني  فى  يسهم  اإللكترونى 
للعمالة ، بحيث يتم القضاء على أى عقود 
وهمية وال يتم السماح لسفر العمالة إال عن 

طريق هذه املنظومة.
وأكد وزير القوى العاملة أهمية التنسيق 
بـــني اجلـــانـــبـــني حــتــى يــتــم اخـــتـــيـــار الــعــامــل 
التى  العمالة  تــدريــب  أو  الــكــفء ذى اخلــبــرة 
ترغب فى السفر وال متلك اخلبرات الالزمة 
أنــه لــن يتم إحلـــاق أى عامل  ، مــشــددا على 
من  الــتــحــقــق  دون  باململكة  للعمل  مــصــرى 

خبرته وكفاءته فى العمل .
ــة آلـــــيـــــات  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ وتـــــــــنـــــــــاول الــــــلــــــقــــــاء مـ
تنظيم  العمالة املوسمية فى موسم احلج ، 
أنه سيتم وضع تصور لتنظيم  وأكد سعفان 
موسم  فى  املوسمية  العمالة  تشغيل  عملية 
ــج لــلــحــفــاظ عــلــى حـــقـــوق الـــعـــمـــال من  احلــ

ناحية ، وحجاج بيت اهلل من ناحية أخرى.
الراجحى  سليمان  أحمد  قدم  جانبه  من 
االجتماعية  والتنمية  البشرية  املــوارد  وزيــر 

الــســعــودى الــشــكــر والــتــقــديــر لـــوزيـــر الــقــوى 
الــعــامــلــة عــلــى حــســن االســتــضــافــة ، وعــلــى 
املوضوعات  كافة  فــى  املشتركة  التعاون  روح 
اخلـــاصـــة بــالــعــمــالــة املــصــريــة املــــوجــــودة  فى 

اململكة وحتسني أحوالها .
الــراجــحــى أن ولـــى عــهــد اململكة  وأوضــــح 
شـــدد عــلــى أن يــكــون ســـوق الــعــمــل الــســعــودى 
فى  وخاصة  عامليًا  العمل  أســواق  أفضل  من 
اململكة أطلقت  أن  مجموعة  G20 ، مضيفا 
استراتيجية سوق العمل السعودى اعتمدت 
ــوزراء  مــن املــجــلــس االقــتــصــادى ومــجــلــس الــ
بالتعاون مع البنك الدولى ومنظمة العمل 
الدولية ، موضحا أن االستراتيجية تتضمن 
25 مبادرة لها 4 مؤشرات أداء رئيسية ، و 11 
مؤشر أداء فرعيا ، ومن املتوقع االنتهاء من 
كافة مؤشراتها قبل نهاية عام 2025 ، ليصبح 
من خاللها سوق العمل السعودى من أفضل 
أســــــواق الــعــمــل جـــــاذب لــلــشــبــاب الــســعــودى 

والكفاءات األجنبية على حد سواء .
ــر الــســعــودى إلـــى أن مــبــادرة  ــوزيـ ــار الـ ــ وأشـ

ــادرات الــتــى  ــ ــبـ ــ الــفــحــص املــهــنــى مـــن أهــــم املـ
إلى  والتى تهدف   ، تضمنتها االستراتيجية 
حتسني نوعية وكفاءة العمالة داخل اململكة 
املهم  ودورهـــا   ، األجنبية  أو  السعودية  ســواء 
املوازنة بني حجم األعمال واألجــور عن  فى 
كـــل مــهــنــة حــســب مــســتــويــات مـــهـــارة الــعــامــل 
اململكة  إلى  والتى يتم حتديدها قبل سفره 

بالتعاون مع دول االستقدام .
ــتـــام الـــلـــقـــاء أهـــــدى وزيـــــر الــقــوى  وفــــى خـ
اململكة  وسفير   ، الــســعــودى  نظيره  العاملة 
تعبيرا  املصرية  الصناعة  تذكارية من  هدية 

عن شكره وتقديره لهذه الزيارة.
الــقــوى  وزارة  مـــن جـــانـــب  الـــلـــقـــاء  حــضــر 
ــاطـــى املــســتــشــار  ــعـ ــاب عـــبـــد الـ ــهــ الـــعـــامـــلـــة إيــ
مستشار  صبرى  وحسني   ، للوزير  القانونى 
الوزير للمعلومات والتحول الرقمى ، وأمال 
عبد املوجود رئيس اإلدارة املركزية للعالقات 
اإلدارة  رئـــيـــس  عـــمـــران  وعـــــزت  اخلـــارجـــيـــة، 
رئيس  قــطــامــش  ــن  وأميـ للتشغيل،  املــركــزيــة 

اإلدارة املركزية للتدريب املهني.
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سعفان : بدء العمل بمنظومة الربط االلكترونى مع ليبيا لتنظيم 
دخول العمالة المصرية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية

وأكد وزير القوى العاملة أهمية 
االلــكــتــرونــى بني  الــربــط  منظومة 
العمالة  دخـــول  لتنظيم  البلدين 
الليبية  العمل  ســوق  إلــى  املصرية 
بــطــريــقــة شــرعــيــة وفــــق إجــــــراءات 
قــانــونــيــة ، وحتــديــد أمــاكــن تــواجــد 
ــام املـــنـــشـــآت  ــ ــــظـ هــــــذه الـــعـــمـــالـــة ونـ
وحصر  ملعرفة   ، بها  يعملون  التى 
لدى  تعمل  التى  املصرية  العمالة 

اجلانب الليبي.
توقيع  بعد  أنــه  سعفان  وأوضـــح 
ــــط االلـــكـــتـــرونـــى  ــربـ ــ ــنـــظـــومـــة الـ مـ
ــد  ــوعـ بــــــني الــــبــــلــــديــــن ســــيــــكــــون مـ
عــودة الــعــمــالــة املــصــريــة إلــى ليبيا 
قـــطـــاع  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــرا   ، ــا  ــ ــًب ــريــ قــ

ــاوالت  ــ ــقــ ــ الـــتـــشـــيـــيـــد والــــبــــنــــاء واملــ
سيكون أولى القطاعات التى سوف 
تشهد تــواجــد عــمــالــة مــصــريــة فى 
األراضى الليبية، فضال عن  باقى 
من  املطلوبة  املهنية  التخصصات 

هذه العمالة.
ــوى الــعــامــلــة  ــقــ وكـــشـــف وزيــــــر الــ
املصرية  التى  العمالة  كــل  أن  عــن 
ســيــتــم طــلــبــهــا عـــن طــريــق الــربــط 
اإللـــكـــتـــرونـــى ســــوف تـــكـــون مــدربــة 
ــز الـــتـــدريـــب  ــ ــراكـ ــ بـــشـــكـــل جـــيـــد مبـ
التابعة للجهات املعنية وفقا ملهنة 

العمالة املطلوبة  قبل سفرها.
وكــــــان وزيــــــر الـــعـــمـــل والـــتـــأهـــيـــل 
الليبى على العابد الرضا قد شهد 

مــراســم تــوقــيــع بــروتــوكــول الــربــط 
ــر ولــيــبــيــا  ــرونــــى بــــني مـــصـ ــتــ ــكــ االلــ
ــام اجــــتــــمــــاعــــات الــلــجــنــة  ــتــ ــــى خــ فـ
الــفــنــيــة بــني الــبــلــديــن ، حــيــث وقــع 
الــبــروتــوكــول عــن اجلــانــب املــصــرى 
ــــد رضــــــــــوان مـــســـتـــشـــار وزيـــــر  ــالـ ــ خـ
الـــقـــوى الــعــامــلــة ورئـــيـــس الـــوفـــد ، 
ــانــــب عــــــادل ســـالـــم عــبــد  ــن اجلــ ــ ومـ
السالم رئيس اللجنة بوزارة العمل 
والتأهيل، بحضور أعضاء اللجنة 

الفنية من اجلانبني . 
املصرية- الفنية  اللجنة  وكانت 
الـــلـــيـــبـــيـــة قــــــد عــــــقــــــدت  ســلــســلــة 
وضع  حــول  والتباحث  اجتماعات 
األليات املناسبة للربط االلكترونى 

وقعت  املصرية-الليبية  الفنية  اللجنة  أن  سعفان،  محمد  العاملة،  القوى  وزير  أعلن 
بني  االلكترونى  للربط  املشتركة  الفنية  اللجنة  اجتماعات  محضر  على  طرابلس  فى 
املوقعة  التفاهم  مذكرة  فى  عليه  اتفق  ملا  وفقا  العاملة  القوى  تنقل  لتسهيل  البلدين 
بني وزارتى القوى العاملة مبصر وليبيا، استعدادًا لعودة العمالة املصرية إلى طرابلس 

للمشاركة فى اإلعمار.
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ــام ،  بــني الـــوزارتـــني عــلــى مـــدى 4 أيـ
ومت  طرابلس،  الليبية  بالعاصمة 
االتفاق على  بدء العمل مبنظومة 
الـــربـــط االلـــكـــتـــرونـــى  املـــعـــدة من 

اجلانب املصرى لتسجيل العمالة 
الراغبة بالعمل فى ليبيا  املصرية 
ــى أن يـــتـــم تـــطـــويـــر واســتــكــمــال  ــ إلـ
مــنــظــومــة الـــعـــمـــل الــلــيــبــيــة الــتــى 

سيتم اعدادها من اجلانب الليبى 
الفنى بني  الــتــعــاون  يتم  أن  ، على 
الطرفني لتوحيد جداول البيانات 

بني املنظومتني.
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
مجلس الوزراء موقف تلقى ورصد 

واستجابة اجلهات احلكومية لشكاوى 
املواطنني املسجلة على منظومة الشكاوى 
احلكومية املوحدة مبجلس الوزراء خالل 

شهر أكتوبر املاضي، وكذا حصاد جهود 
املنظومة خالل السنوات الثالث املاضية 

فى ملف تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات 
املواطنني اخلاصة بإزالة تراكم القمامة 

وأكوام املخلفات بجميع أنواعها، وذلك 
من خالل تقرير أعده الدكتور طارق 

الرفاعي، مدير »منظومة الشكاوى 
احلكومية املوحدة«.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لفريق 
فى  يبذلونها  التى  اجلهود  على  املنظومة،  عمل 
والطلبات  واالســتــغــاثــات  الــشــكــاوى  وتلقى  رصــد 
واملتابعة  والتنسيق  التواصل  ثم  املواطنني،  من 
حلل  املعنية،  واجلهات  واملحافظات  الـــوزارات  مع 
املقدمة،  للطلبات  واالســتــجــابــة  الــشــكــاوى،  هــذه 
مــؤكــدا أن املــنــظــومــة هــى إحــــدى اآللـــيـــات املهمة 
السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  توجيهات  لتنفيذ 
الدائمة بالتواصل مع املواطنني، واالستماع إلى 

شكاواهم، ومطالبهم، والعمل على حلها.
التفاعل  عــلــى  الـــــوزراء  رئــيــس مجلس  وأثــنــى 
الــوزارات  الدائم، من مسئولى  والتعاون  املستمر، 
مع  املختلفة،  احلكومية  واجلــهــات  واملحافظات 
خلدمة  املــوحــدة،  احلكومية  الــشــكــاوى  منظومة 
املواطنني، مؤكدا أن خدمة املواطن املصرى، وحل 

مشكالته، يأتى على رأس اهتمامات احلكومة.
إن »منظومة  الــرفــاعــي  الــدكــتــور طــــارق  وقــــال 
الشكاوى احلكومية املوحدة« تلقت ورصدت خالل 
شــهــر أكــتــوبــر املــاضــى )114( ألـــف شــكــوى وطلب 
واســـتـــغـــاثـــة، مت االنـــتـــهـــاء مـــن فــحــص ومــراجــعــة 
)109( آالف شكوى وطلب، حيث مت توجيه )89( 
ألـــف شــكــوى جلــهــات االخــتــصــاص، وحــفــظ نحو 
)20( ألف شكوى، وفقًا لضوابط فحص ومراجعة 
الشكاوى قبل توجيهها للجهات املختصة، وجارى 
اســتــكــمــال فــحــص 5000 شــكــوى وطــلــب متــهــيــًدا 

التخاذ الالزم بشأنها.
ــود جـــــــاءت تـــنـــفـــيـــذًا  ــ ــهـ ــ وأضـــــــــاف أن هــــــذه اجلـ
الــوزراء بتنويع وتيسير  لتعليمات رئيس مجلس 
ــد شـــكـــاوى املــواطــنــني  ــ وتــفــعــيــل ســبــل تــلــقــي ورصـ
والهيئات  واملــحــافــظــات  الـــــوزارات  مــع  والتنسيق 
الفتًا  أسبابها؛  وإزالـــة  فحصها  لسرعة  املختصة 
ــان 69% مـــن إجــمــالــي  ــوزارات كـ ــ ــ ــى أن نــصــيــب الـ إلـ
بينما  الشهر،  خــالل  للجهات  املوجهة  الشكاوى 
األخــرى  والهيئات   ،%23 املحافظات  نصيب  كــان 

املرتبطة باملنظومة %8.
وأشـــار الــدكــتــور طـــارق الــرفــاعــي إلــى أن جهود 
ــل بـــاجلـــهـــات  ــمـ ــعـ ــرق الـ ــ ــاون مــــع فــ ــعــ ــتــ تــنــســيــق الــ
الشكاوى  أثمرت عن فحص  املختصة  احلكومية 
ــة إلزالــــــة أســبــابــهــا،  ــاذ اإلجـــــــــراءات الــــالزمــ ــخــ واتــ
التربية  والسكان،  الصحة  وزارات:  حققت  حيث 
والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــفــنــي، الـــبـــتـــرول والـــثـــروة 
األوقــاف،  املتجددة،  والطاقة  الكهرباء  املعدنية، 
الــبــيــئــة، الــشــبــاب والــريــاضــة، الــتــمــويــن والــتــجــارة 
القوى  األراضـــي،  واستصالح  الــزراعــة  الداخلية، 

الــعــامــلــة، واالتـــصـــاالت وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات؛ 
نــســب إجنـــــاز عــالــيــة يف الــتــعــامــل مـــع الــشــكــاوى 
محافظات:  حققت  كما  وحسمها،  لها  املــوجــهــة 
ــيــــوط، الــشــرقــيــة،  أســـــــوان، بــورســعــيــد، املـــنـــيـــا، أســ
السويس،  قــنــا،  اإلسماعيلية،  اجلــيــزة،  الــقــاهــرة، 
كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، سوهاج، القليوبية، 
بنى سويف، األقصر والبحر األحمر؛ نسب إجناز 

متميزة خالل الشهر.
ــاف مــديــر املــنــظــومــة أن الــبــنــك املــركــزي  ــ وأضـ
ــاوى املــواطــنــني  ــكـ ــام بــالــتــعــامــل مـــع شـ املـــصـــري قــ
له  واملــوجــهــة  املــصــريف  القطاع  بأنشطة  املرتبطة 
مع  بالتعاون  والفحص  بــالــدراســة  الشهر  خــالل 
حتقيق  يف  واســتــمــر  املختلفة،  املــصــريــة  الــبــنــوك 
نــســبــة اســتــجــابــة عــالــيــة لــهــذه الـــشـــكـــاوى، وعــلــى 
مستوى الهيئات املرتبطة باملنظومة والتي وجهت 
الهيئة  حققت  فقد  الشهر،  خــالل  الشكاوى  لها 
الــقــومــيــة لــلــتــأمــني االجــتــمــاعــي وجـــهـــاز حــمــايــة 
الــشــريــف، واجلــهــاز  ــر  األزهــ املستهلك ومــشــيــخــة 
مميزة  إجنـــاز  نــســب  واإلدارة؛  للتنظيم  املـــركـــزى 
حلــســم الـــشـــكـــاوى وإزالــــــة أســبــابــهــا، كــمــا حققت 
كــل مــن جــامــعــات: أســيــوط، الــزقــازيــق، الــقــاهــرة، 
اإلســـكـــنـــدريـــة، املـــنـــصـــورة، عـــني شـــمـــس، طــنــطــا، 
وبـــورســـعـــيـــد؛ مـــعـــدالت مــرتــفــعــة يف االســتــجــابــة 

للشكاوى املوجهة إليها.
احلكومية  اجلــهــات  ربــط  استكمال  ــار  إطـ ويف 
مبنظومة الشكاوى احلكومية املوحدة الكترونيًا، 
أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه مت ربط الهيئة 
املنظومة،  الشامل على  للتأمني الصحي  العامة 
كما مت تنفيذ ورش عمل ملمثلي اإلدارات املختلفة 
الــتــأمــني  بــهــيــئــة  املـــركـــزيـــة  اإلدارة  عـــمـــل  بـــفـــرق 
الــصــحــي الــشــامــل، وفـــرق عــمــل فــرعــي بورسعيد 
واألقـــصـــر عــلــى الــتــعــامــل مـــع شـــكـــاوى املــواطــنــني 
ــاف أنــه مت أيــضــًا ربط  مــن خــالل املنظومة، وأضـ
املنظومة،  الصحية، على  للرعاية  العامة  الهيئة 

وتدريب فرق عمل إدارات رضاء املنتفعني التابعة 
للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرعي بورسعيد 
كما  املنظومة،  عمل  آلــيــات  على  واإلسماعيلية، 
لسالمة  الــقــومــيــة  بالهيئة  عــمــل  ورشــــة  عــقــد  مت 
الغذاء، بحضور 65 فردا بفرق الشكاوى بالهيئة، 
بها،  العمل  وآلــيــات  باملنظومة  تعريفهم  بغرض 
أداء  تأتي بهدف تطوير  الــورش  أن تلك  موضحًا 
استجابات  لتوفير  باملنظومة،  املرتبطة  اجلهات 
فــوريــة لــشــكــاوى املــواطــنــني، والــعــمــل عــلــى حلها 
بشكل عاجل وفعال، والوصول إلى أعلى معدالت 
رضاء املنتفعني عن اخلدمات والرعاية الصحية 

املقدمة إليهم.
وعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة 
الشكاوى احلكومية، أبرز القطاعات التي تركزت 
لــلــشــكــاوى بشأنها،  جــهــود اجلــهــات لــالســتــجــابــة 
موضحًا أن املنظومة تلقت ورصدت )16.5( ألف 
شــكــوى وطــلــب واســتــغــاثــة يف مــجــال الــصــحــة، مت 
املعنية،  للجهات  وتوجيهها  ودراســتــهــا  فحصها 
تتطلب  واستغاثة  شكوى   )2342( بينها  من  كــان 
تـــدخـــالً طــبــيــًا ســـريـــعـــًا مبــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
الطبية، ومنها: توفير اخلدمات الطبية العاجلة 
لتأثير  طبقًا  املستجد؛  كــورونــا  فــيــروس  ملصابي 
الــفــيــروس عــلــى احلــــاالت املــصــابــة، مــنــهــا: )عــزل 
بــالــرعــايــة املـــركـــزة مبختلف الــتــخــصــصــات، عــزل 
بــالــقــســم الـــداخـــلـــي بــاملــســتــشــفــيــات – أو تــوفــيــر 
ــي(،  ــزلـ ــنـ ــزل املـ ــعــ ــعــــالج حلــــــاالت الــ ــول الــ ــوكــ ــروتــ بــ
)املــخ  وجــراحــات  املبتسرين،  لألطفال  حضانات 
واألعصاب - األورام - العظام - القلب والصدر - 
الرمد - والتجميل(، وجراحات ومناظير اجلهاز 
املخية،  والــقــســطــرة  الــقــلــب،  وقــســطــرة  الهضمي، 
ــالح الـــتـــشـــوهـــات نــتــيــجــة عــيــوب  ــ ــات إصــ ــ ــراحـ ــ وجـ
خلقية باألطفال وحديثي الوالدة، وتوفير العالج 
الالزم ملرضى األورام )سواء العالج الكيميائي أو 
أو  الــنــادرة  املناعية  وأدويــة األمــراض  الهرموني(، 
األطــراف  وتركيب  توفير  إلــى  باإلضافة  املزمنة، 
الـــقـــدرات اخلــاصــة، فــضــالً عن  لـــذوي  الصناعية 
مساعدة احلاالت يف سرعة إصدار قرارات العالج 
على نفقة الدولة؛ خاصة احلاالت الطارئة منها، 
إلــى أن تلك الشكاوى واإلســتــغــاثــات القت  الفــتــأً 
بأجهزة  املعنية  القيادات  من  سريعة  استجابات 
ــان والــتــعــلــيــم  ــكـ وهـــيـــئـــات وزارتـــــــي الــصــحــة والـــسـ
العالي والبحث العلمي، كما حققت املستشفيات 
اجلامعية استجابات سريعة مع احلاالت التي مت 

توجيهها لها، والتي تطلبت تدخالً طبيًا سريعًا.
وأشــــار الــرفــاعــي إلـــى أنـــه فيما يــخــص طلبات 
املـــواطـــنـــني بــشــأن احلـــصـــول عــلــى لــقــاح كـــورونـــا؛ 
وطلب  شكوى  آالف   )9.3( املنظومة  تلقت  فقد 
واســـتـــفـــســـار بــــشــــأن عـــمـــلـــيـــات تــســجــيــل طــلــبــات 
احلــصــول عــلــى لــقــاح فــيــروس كـــورونـــا - يف ضــوء 
توفير الدولة أنواع اللقاح املعتمد عاملًيا للتصدي 
الشكاوى  جلائحة كورونا- وذلك بنسبة 56% من 
والــطــلــبــات الـــــــواردة يف قـــطـــاع الــصــحــة، وقــــد مت 
توجيه هذه الشكاوى والطلبات إلى وزارة الصحة 
الــالزمــة ملعاجلتها  واتــخــاذ اإلجــــراءات  لفحصها 

وإزالة أسبابها.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه فى إطار حرص 
املــنــظــومــة عــلــى تــعــزيــز الـــشـــراكـــة بـــني املــواطــنــني 

تلقى 114 ألف شكوى وطلب واستغاثة نصيب الوزارات منها %69 
والمحافظات 23% و8 % للجهات والهيئات األخرى

رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف التعامل مع شكاوى المواطنين 
المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية خالل شهر أكتوبر الماضي
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شكوى   )4335( املواطنون  سجل  فقد  واحلكومة، 
واستغاثة متنوعة، منها على سبيل املثال شكاوى 
)أعمدة إنارة متهالكة أو آيله للسقوط - أسالك 
أو تسريب غاز -  كهرباء مكشوفة - كسر مواسير 
من  التضرر   - للسقوط  آيلة  أو  متصدعة  مبان 
حيوانات ضالة - انقطاع وضعف أو تسريب مياه 

- طفح أو انفجار بالصرف الصحي(.
 وأشــار إلــى أن هــذه الشكاوى مت توجيهها فور 
تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالوزارات 
واملــحــافــظــات واجلـــهـــات املــعــنــيــة وخــاصــة وزارات 
واملــرافــق  واإلســكــان  املــتــجــددة،  والطاقة  الكهرباء 
واملــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة اجلــــديــــدة، والـــبـــتـــرول 
والثروة املعدنية، وأجهزة املحافظات؛ التي قامت 
الشكاوى،  أسباب هذه  باستجابات سريعة إلزالــة 
باإلضافة إلى توثيق اإلجراءات املنفذة أثناء قيام 

فرق العمل املختصة بإزالة أسباب الشكاوى.
أوضــح  فقد  التعليم،  قــطــاع  يخص  فيما  أمــا 
املاضي  الشهر  خــالل  تلقت  أنها  املنظومة  مدير 
آالف   )5( مــنــهــا  وطـــلـــب،  شـــكـــوى  آالف   )13.5(
شكوى تتضمن االدعاء بصعوبة املناهج الدراسية 
لــلــعــام احلـــالـــي، وخـــاصـــة مــنــاهــج الــصــف الــرابــع 
االبتدائي اجلديدة، وبتوجيه تلك الشكاوى إلى 
دراستها وفحصها،  وبعد  والتعليم،  التربية  وزارة 
املناهج قــد مت  الــعــام أن هــذه  التعليم  أفــاد قطاع 
والتعليم  التربية  وزارة  لتوجهات  وفقًا  إعــدادهــا 
املتبعة سابقًا لتطوير املنظومة التعليمية )بداية 
من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الرابع 
املناهج  قام خبراء مركز تطوير  وقد  االبتدائي(، 
عموم  مــديــري  مــع  بــالــتــعــاون  التعليمية  ــواد  ــ واملـ
وفقًا  املناهج  تلك  بإعداد  الدراسية  املــواد  تنمية 
ــادة أنه  لــلــتــطــورات العاملية احلــديــثــة، ومتــت اإلفــ
بهذه  املتعلقة  املــوضــوعــات  جميع  عـــرض  ــارى  جـ
املناهج  تطوير  مركز  على  والطلبات  املالحظات 
اإلجـــراءات  اتخاذ  وسيتم  املختصة،  اجلهة  كونه 
الـــالزمـــة حــيــالــهــا مبــا يــتــفــق والــصــالــح الــعــام مع 

مراعاة مصلحة التالميذ.
التعليم  أن شــكــاوى قــطــاع  الــرفــاعــي  وأضــــاف 
من  مقدما  وطلبا  شكوى   )1341( أيضًا  تضمنت 
بــعــض املــواطــنــني اللــتــحــاق ذويــهــم بـــاملـــدارس، أو 
املــــدارس املختلفة،  املــســاعــدة يف نقل ذويــهــم بــني 
إلى جانب )1212( شكوى وطلبا لبعض املواطنني 
ارتفاع قيمة املصروفات الدراسية  املتضررين من 
ــيـــة أو  بــبــعــض املــــــــدارس؛ خـــاصـــة املـــــــدارس الـــدولـ
املصروفات  من  ذويهم  إعفاء  طلبات  أو  اخلاصة، 
ــواء احلــكــومــيــة أو  الـــدراســـيـــة بــبــعــض املـــــدارس ســ
واستغاثة  شــكــوى   )1264( وكـــذا  لــغــات،  الرسمية 
بــشــأن الــتــظــلــم مـــن نــتــائــج امــتــحــانــات الــثــانــويــة 
الدراسية  املــواد  بعض  تصحيح  إعــادة  أو  العامة، 
لــبــعــض الــطــلــبــة بـــالـــدور الــثــانــى، أو تــأخــر ظهور 
نتيجة التظلمات اخلاصة بذويهم حتى تسجيل 
الــشــكــوى.، فــضــالً عــن )1148( شــكــوى وطلبا من 
بــعــض املــواطــنــني لــلــمــســاعــدة يف الــتــحــاق ذويــهــم 
بــبــعــض الــكــلــيــات واملـــعـــاهـــد ســــواء احلــكــومــيــة أو 
ــة، أو الــنــقــل مـــن جــامــعــة إلــــى أخـــــرى، أو  ــاصـ اخلـ
ــى )802( شكوى  إلـ بــاإلضــافــة  ــى أخــــرى،  إلـ كــلــيــة 
ــوء حـــالـــة بعض  ــيــــاء األمــــــور ســ ادعــــــاء بــعــض أولــ
أو  الــطــالب،  املـــدارس وعــدم جاهزيتها الستقبال 
املــــدارس، أو نقص  بــعــدد املــدرســني ببعض  نقص 
الــتــجــهــيــزات الــتــعــلــيــمــيــة، لــتــحــقــيــق االســتــفــادة 

املرجوة من العملية التعليمية.
لــوزارة  الشكاوى  توجيه  مت  أنــه  الرفاعي  وأكــد 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الـــفـــنـــى، لـــدراســـة 
أسبابها،  والتعامل معها متهيدا إلزالة  الشكاوى 
ومنها االســتــجــابــة لــعــدد 226 شــكــوى بــشــأن نقل 
ــدارس، كــمــا مت  ــ ــاملـ ــ ــاق بــعــض الــتــالمــيــذ بـ ــتـــحـ والـ

االستجابة لعدد )500( شكوى بشأن جتهيز ورفع 
كفاءة بعض املدارس وعجز املدرسني بها، وأضاف 
التعليم  بـــوزارة  اخلاصة  الشكاوى  توجيه  مت  أنــه 
املرتبطة  واجلــامــعــات  العلمي،  والــبــحــث  الــعــالــي 
على املنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها 
والتي غلب عليها شكاوى تنسيق الثانوية العامة، 
أصـــحـــاب  الـــتـــحـــاق ذوي  املـــســـاعـــدة يف  وطـــلـــبـــات 
الشكوى ببعض الكليات واملعاهد سواء احلكومية 
أو  إلــى أخـــرى،  أو النقل مــن جامعة  أو اخلــاصــة، 
اإلعــفــاء  أو  التخفيض  وطــلــب  أخـــرى،  إلــى  كلية 
من املصروفات الدراسية للجامعات، حيث قامت 
اإلجـــراءات  باتخاذ  املختصة  واجلامعات  الـــوزارة 
الالزمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف 

كل حالة.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص قـــطـــاع اإلســـــكـــــان، أكـــــد مــديــر 
أنها تلقت )10.3( آالف شكوى وطلب،  املنظومة 
شــكــوى   )2441( مـــنـــهـــا  املــــواطــــنــــني،  بـــعـــض  مــــن 
واستغاثة من مواطنني متضررين فيها من تغيير 
الــوحــدات ووجــود أنشطة مخالفة  أنشطة بعض 
لــلــبــيــئــة والــصــحــة مــطــالــبــني فــيــهــا بــتــغــيــيــر تلك 
األنشطة أو إيقافها، و)1866( طلبا من مواطنني 
راغبني يف احلصول على وحدات سكنية جديدة، 
ــدات  ــوحـ ــتـــالم الـ ــن تـــأخـــر اسـ ــذا املــتــضــرريــن مـ ــ وكـ
البالغات  عــدد  بلغ  وقــد  بــهــم،  السكنية اخلــاصــة 
املــقــدمــة مـــن املــواطــنــني بــشــأن الـــعـــقـــارات اآليــلــة 
عن  فضألً  وبــالغــا،  شكوى   )122( عــدد  للسقوط 
متضررين  مواطنني  من  مقدمة  شكوى   )1490(
من قيام البعض، ببناء بدون ترخيص ومخالفة 
القوانني، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام اإلزالة، 
إلى جانب )946( شكوى وطلبا مقدمة من بعض 
خاصة  تراخيص  باستخراج  مطالبني  املواطنني 
بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط جتاري، و)591( 
شكوى واستغاثة من مواطنني متضررين من قيام 
أو  الــدولــة  أمــالك  أراضـــي  بالتعدي على  البعض 
للغير، أو بالغات لقيام بعض املواطنني بالتعدي 
على طرق عامة وبعض مداخل ومناور العقارات، 
و)199( طلبا للحصول على قطع أراض، أو تقنني 
سواء  أراض  قطع  تخصيص  أو  عليها،  احلصول 

الصاحلة للزراعة أو إلقامة مشروع استثماري.
وأشــار إلى أنه مت توجيه تلك الشكاوى لــوزارة 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية اجلديدة 
واملحافظات املختصة لسرعة الفحص والتعامل 
ــع كــافــة  ــع املـــخـــالـــفـــات وحــســمــهــا بــالــتــنــســيــق مـ مـ
إلنهاء  اإلجـــراءات  كافة  واتخاذ  املعنية،  األجهزة 
أسباب تلك الشكاوى، وكان من أبرز االستجابات 
 )1582( لعدد  السكنية  الوحدات  موقف  توضيح 
مواطنا متضررا من تأخر استالم تلك الوحدات.

الدولة  وأجــهــزة  مؤسسات  جهود  مــع  واتــســاقــًا 
كرمية«،  »حياة  الرئاسية  املبادرة  لتنفيذ  الرامية 
ــا، بــتــوفــيــر حــيــاة  ــهـ والــعــمــل عــلــى حتــقــيــق أهـــدافـ
كافة  وتوفير  القرى،  وتطوير  للمواطنني،  كرمية 
املرافق واخلدمات لغير القادرين يف تلك القرى، 
الــرفــاعــي أن املنظومة تلقت  الــدكــتــور طـــارق  أكــد 
ورصدت خالل الشهر )327( شكوى وطلبا، لبعض 
املواطنني املقيمني ببعض القرى واملناطق األكثر 
احــتــيــاجــًا، حــيــث وردت بــعــض شـــكـــاوى وطــلــبــات 

أو  للسقوط  اآليــلــة  منازلهم  لترميم  املــواطــنــني 
إعادة بنائها، نظرًا لكونها غير صاحلة للمعيشة، 
أو إحـــالل  بــتــوصــيــل  الــطــلــبــات  بــعــض  كــمــا وردت 
الصحي  والــصــرف  الشرب  مياه  شبكات  وجتديد 
ــدات الــســكــنــيــة، وكــذلــك  ــ ــوحـ ــ بــبــعــض الـــقـــرى والـ
طلبات بعض املواطنني بإنشاء أو إحالل وجتديد 
سنتراالت لتوصيل اخلطوط األرضية، وخدمات 
بعض  رصــف  وطلبات  بريد،  مكاتب  أو  االنترنت، 
الــطــرق الــداخــلــيــة ببعض الــقــرى أو الــتــي تربط 
طلبات  إلــى  باإلضافة  وبعضها،  القرى  تلك  بني 
بعض املواطنني بإنشاء مراكز ومجمعات خدمية 
اخلدمات  كمجمعات  التابعة،  الفرعية  بالقرى 
صحية،  ومراكز  ووحــدات  النموذجية،  احلكومية 
واملــجــمــعــات الـــزراعـــيـــة، ومـــراكـــز الــشــبــاب، كذلك 
طلبات إنــشــاء أو إحــالل وجتــديــد بعض املــدارس 

ببعض من تلك القرى والعزب التابعة.
وأشار إلى أن كال من محافظات املنيا، وسوهاج، 
وأسوان، ومطروح جنحت يف حتقيق اجناز وإدراج 
100% مــن تــلــك الــطــلــبــات والــشــكــاوى يف املــبــادرة 
الرئاسية »حياة كرمية«، كما حققت محافظة بني 
الشرقية  ومحافظة   ،%96 بنسبة  ــازا  إجنـ ســويــف 
بــنــســبــة 94% مـــن إجــمــالــي الـــشـــكـــاوى والــطــلــبــات 

الواردة لها يف هذا الصدد.
وحـــــول شـــكـــاوى خـــدمـــات الــســلــع الــتــمــويــنــيــة 
ــة، أوضـــــح مـــديـــر مــنــظــومــة الــشــكــاوى  ــيـ ــذائـ ــغـ والـ
احلكومية املوحدة، أنها تلقت ورصدت خالل شهر 
وبــالغ  وطــلــب  شــكــوى  آالف   )7.3(   ،2021 أكتوبر 
والغذائية،  التموينية  والسلع  باخلدمات  خاص 
الســتــخــراج  وطــلــب  شــكــوى  آالف   )6.7( تضمنت 
استالمها  أو  جتديدها  أو  التموينية  البطاقات 
وتفعليها أو إضافة أفــراد بعد حذفهم، أو إضافة 
ــدد، أو نــقــل بــطــاقــة الــتــمــويــن، وقـــد مت  مــوالــيــد جـ
الداخلية  والتجارة  التموين  وزارة  مع  التنسيق 
لسرعة التعامل مع تلك الشكاوى ومتابعة موقف 
طباعة أو تسليم تلك البطاقات ملن تثبت أحقيته 
بالتنسيق مع وزارة اإلنتاج احلربي، وعقب فحص 
الشكاوى مت االستجابة لعدد )429( شكوى وطلبا 
إلصــــدار 72 بــطــاقــة بـــدل تــالــف أو فــاقــد، وكــذلــك 
الــتــضــرر مــن بــعــض املخابز  )153( شــكــوى بــشــأن 
حيث  جــودتــه،  أو  املدعم  اخلبز  وزن  يف  والتالعب 
قــامــت وزارة الــتــمــويــن بــالــتــعــامــل مـــع الــشــكــاوى 
مــن خــالل حــمــالت التفتيش الــدوريــة الــتــي يتم 
إلى  للتوجه  التموين  مباحث  مع  فيها  التنسيق 
الــشــكــوى وحتــريــر محاضر ضــد مــن يثبت  محل 
ارتكابه أي من املخالفات الواردة بالشكوى والتي 
أسفرت عن حترير )140( محضرا ضد املشكو يف 
حقهم ملخالفاتهم، والتي تضمنت إنتاج خبز غير 

مطابق للمواصفات.
الــــواردة تضمنت كذلك  الــشــكــاوى  أن  وأضـــاف 
بـــالغـــات بــشــأن قــيــام بــعــض الــتــجــار أو أصــحــاب 
املـــحـــال بــبــيــع ســلــع مــنــتــهــيــة الــصــالحــيــة أو غير 
صاحلة لالستهالك اآلدمي، وقيام بعض املصانع 
ــواد مجهولة  ــواد غــذائــيــة بــاســتــخــدام مـ بــإنــتــاج مـ
الــتــمــويــن  وزارة  ــزة  ــهــ أجــ قـــامـــت  حـــيـــث  املــــصــــدر، 
بالتعامل مع الشكاوى والتي أسفرت عن حترير 
ملخالفاتهم  حقهم  يف  املشكو  ضد  محضرا   )51(
املتنوعة، هذا باإلضافة إلى شكاوى بشأن التضرر 
مـــن قــيــام بــعــض بـــدالـــي الــتــمــويــن بــالــتــالعــب يف 
ــررات الــتــمــويــنــيــة واحــتــفــاظ  ــقـ صـــرف حــصــص املـ
التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض املواد 
قامت  حــيــث  عــنــهــا،  اإلفــصــاح  عـــدم  أو  التموينية 
وزارة الــتــمــويــن بــالــتــعــامــل مـــع الــشــكــاوى والــتــي 
يف  املشكو  ضد  محضرا   )38( حترير  عن  أسفرت 

حقهم ملخالفاتهم املتعددة.
وعلى صعيد الضمان االجتماعي، أكد الدكتور 

مدبولى يستعرض حصاد جهود المنظومة خالل السنوات الثالث الماضية فى تلقي شكاوى 
وطلبات المواطنين الخاصة بإزالة تراكم القمامة وأكوام المخلفات بجميع أنواعها
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االجتماعي  التضامن  وزارة  أن  الــرفــاعــي  طـــارق 
انتهت من بحث ودراسة )5.9( آالف شكوى وطلب 
واستغاثة، حيث جاء يف مقدمة االستجابات على 
تلك الشكاوى واإلستغاثات إصدار وإعادة تفعيل 
املستحقة  لــألســر  وكـــرامـــة  تــكــافــل  كــــارت   )513(
ببرنامج الدعم النقدي املشروط، وإصدار )252( 
بــطــاقــة خـــدمـــات مــتــكــامــلــة لــــذوي االحــتــيــاجــات 
اخلاصة، وصرف )158( مساعدة مالية للحاالت 
ــات الــتــكــافــل  ــسـ ــؤسـ ــن مـ ــة الـــعـــاجـــلـــة مــ ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
االجــتــمــاعــي واجلــمــعــيــات األهــلــيــة خـــالل الشهر 

بإشراف أجهزة وزارة التضامن االجتماعى.
والرعاية  أنه على صعيد احلماية  إلى   وأشــار 
السريع  التدخل  فــريــق  جنــح  فقد  االجتماعية، 
املـــركـــزي والــبــرنــامــج الــقــومــي حلــمــايــة األطــفــال 
ــأوى الــتــابــعــان لــــــوزارة الــتــضــامــن  ــ والـــكـــبـــار بـــال مـ
االجتماعي يف إيداع )13( مواطنا بال مأوى بدور 
أوجه  كافة  لتلقي  املختلفة  االجتماعية  الرعاية 
مت  بــأنــه  علمًا  والــصــحــيــة،  االجتماعية  الــرعــايــة 
أهليته،  على  التعرف  فــور  ألسرته  أحدهم  إعــادة 
إلى جانب تقدمي تدخالت طبية لـ )19( مواطنًا 
والــســكــان  الــصــحــة  وزارة  مبستشفيات  مـــأوى  بــال 
ــه الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة متــهــيــدًا  ــ لــتــلــقــي كـــافـــة أوجـ
إليداعهم بدور الرعاية االجتماعية فور متاثلهم 
للشفاء، وذلك من خالل التنسيقات التي تتم مع 
أجهزة وزارة الصحة والسكان، وتقدمي مساعدات 
العمل وإعادة  عينية ومالية وتوفير بعض فرص 

الدمج األسري لعدد )42( مواطنا بال مأوى.
القومية  الهيئة  أن  املــنــظــومــة  مــديــر  ــاف  وأضــ
لــلــتــأمــني االجــتــمــاعــي انــتــهــت مــن بــحــث ودراســــة 
جاء  حيث  واستغاثة،  وطلب  شكوى  ألــف   )2.2(
وإستغاثات  شكاوى  على  االستجابات  مقدمة  يف 
ــرف الــفــعــلــي  ــصــ ــاء إجــــــــــراءات الــ ــهــ ــنــــني إنــ املــــواطــ
ممن  مــواطــنــًا   )484( لـــ  التأمينية  للمستحقات 
بشأن  املنظومة  إلى  وإستغاثات  بشكاوى  تقدموا 
ــرف مــســتــحــقــاتــهــم ألســبــاب  ــقـــاف صــ تـــأخـــر أو إيـ
ــة  ــذا ربــــط وتــســجــيــل وحتـــديـــد دوريــ ــ مـــتـــعـــددة، وكـ
الصرف للمستحقات التأمينية لـ )353( مواطنًا 
بــشــكــاوى واســتــغــاثــات للمنظومة،  تــقــدمــوا  ممــن 
بشكاوى  تقدموا  ممــن  مواطنني   )409( وتوجيه 
ــة إلنــهــاء  الســتــكــمــال بــعــض املـــســـتـــنـــدات الــــالزمــ
إجــراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص 

ملفاتهم التأمينية.
وأكــــد الــدكــتــور طــــارق الــرفــاعــي أن املــنــظــومــة 
واســـتـــغـــاثـــة  وطـــلـــب  شـــكـــوى  ألـــــف   )4.1( تــلــقــت 
تتعلق بقطاع اخلــدمــات األمــنــيــة، جــاء مــن أبــرز 
 )2627( واإللتماسات  الشكاوى  تلك  موضوعات 
شكوى وطلبا تتعلق باألمن العام حيث مت تنفيذ 
املناطق  يف  التشكيل  مختلفة  حــمــالت   )1009(
الوارد بشأنها شكاوى التضرر من ممارسة بعض 
املــواطــنــني ألعــمــال البلطجة وجتـــارة املــخــدرات، 
حيث قامت أجهزة الوزارة بتنفيذ تلك احلمالت 
لــبــث روح األمـــــان والــطــمــأنــيــنــة لــــدي املــواطــنــني 
وفــــرض  بــلــطــجــة  حـــيـــث حتــــــرر  )760( مــحــضــر 
سطوة أفضت إليها نتائج هذه احلمالت، كما مت 
و )92(  التحقيق يف )97( شكوي نصب واحتيال 
اإلنترنت،  باستخدام  وقــذف  وســب  ابتزاز  شكوي 
كما مت استهداف عدد من املتهمني وردت شكاوى 
الــصــادرة ضدهم، حيث مت  األحكام  تنفيذ  بشأن 
القاء القبض علي )50( متهما، وقد أفادت الوزارة 
أنـــه جــــارى التضييق عــلــي اآلخـــريـــن وتــرصــدهــم 

إللقاء القبض عليهم إنفاذًا للقانون.
ــاة الـــبـــعـــد اإلنـــســـانـــي  ــ ــراعـ ــ هـــــذا إلـــــى جـــانـــب مـ
ــنــــزالء ممـــن ســجــلــوا شـــكـــاوى مـــن بعد  لـــــذوي الــ
ال  ذويــه حتى  النزيل وسكن  املسافة بني محبس 
يف  وذلـــك  وتكلفته  السفر  مشقة  األهـــل  يتحمل 
لــذلــك،  املنظمة  الــلــوائــح  توجبها  الــتــي  احلــــدود 
نــزالء  بعض  عــن  العفو  الــتــمــاســات  تضمنت  كما 
السجون، حيث أفضت نتائج الفحص إلى انتهاء 

إجــراءات مستحقى العفو الشرطي ممن امضوا 
إلى  باإلضافة  للعفو،  املستحقة  القانونية  املــدة 
فحص شكاوى العفو الصحى ممن وردت شكاوى 
الصحة، حيث  بــتــردي حالتهم  تفيد  ذويــهــم  مــن 
أفـــادت مصلحة الــســجــون بــعــرض الــنــزيــل الـــوارد 
بشأنه شكاوى علي اللجان الطبية املختصة بعد 
والتحقق  الالزمة،  القضائية  املوافقات  استيفاء 
مـــن ســـوء احلـــالـــة الــصــحــيــة لــلــنــزيــل، حــيــث يتم 
التي  الــشــرطــي  العفو  جلنة  علي  الــنــزيــل  عــرض 
حياته،  علي  حفاظًا  بالعفو  قــرارًا  بدورها  تصدر 
هذا باإلضافة إلي تبصرة الشاكني باالشتراطات 
املستحقة لعرض العفو وإدراج أسماء ذويهم من 

استحقوا العرض بقوائم أقرب جلنة للعفو.
ــى أن املــنــظــومــة تــلــقــت كـــذلـــك عــدد  ولـــفـــت إلــ
األحــوال  مــحــررات  بــإصــدار  تتعلق  )342( شكوى 
املــدنــيــة وقـــد مت إصــــدار عـــدد )184( بــطــاقــة رقــم 
قومي، وإصــدار )51( قيدا عائليا، هذا باإلضافة 
إلـــى عـــدد )16( طــلــب إنــشــاء ســجــل مــدنــي بعدد 
الفحص  وانتهي  اجلمهورية،  ومناطق  قــرى  من 
ــاء مــكــتــب ســجــل مــدنــي  ــى املـــوافـــقـــة عــلــى إنـــشـ إلــ
ــــوط، وتــطــويــر  ــيـ ــ بـــقـــريـــة مـــنـــقـــبـــاد مـــحـــافـــظـــة أسـ
والساحل  اجلــيــزة،  مبحافظة  العمرانية  مكتبي 
مبحافظة القاهرة باإلضافة إلى التوجيه بإنهاء 
إجراءات تشغيل مكتب الوحدة القروية بالغيتة - 

مركز بلبيس مبحافظة الشرقية.
وفــيــمــا يــخــص قــطــاع مــيــاه الـــشـــرب والــصــرف 
الــصــحــي، أشـــار مــديــر املــنــظــومــة إلـــى أنــهــا تلقت 
عدد )3.6( ألف شكوى واستغاثة، أبرزها )1253( 
شــــكــــوى واســـتـــغـــاثـــة مــــن مـــواطـــنـــني مــتــضــرريــن 
ــاه الــــشــــرب بــبــعــض  ــيــ ــعـــف مــ مــــن انـــقـــطـــاع أو ضـ
ببعض  والــقــرى  الرئيسية  املـــدن  ببعض  املناطق 
و )866( شــكــوى واســتــغــاثــة حــول  بــاملــحــافــظــات، 
تــضــرر بــعــض املــواطــنــني مــن طــفــح مــيــاه الــصــرف 
انـــســـداد  أو  ــاطـــق، أو كــســر  ــنـ املـ بــبــعــض  الــصــحــي 
أخرى،  مبناطق  الصحي  الصرف  مواسير  بعض 
مواطني  بعض  من  وطلبا  شكوى   )426( وكذلك 
إحــالل  بــضــرورة  مطالبني  املختلفة،  املحافظات 
والصرف  الشرب  مياه  شبكات  من  عــدد  وجتديد 
املقيمني  السكنية  واملــنــاطــق  بــاألحــيــاء  الصحي 
بــهــا، فــيــمــا ورد )356( شــكــوى تــضــرر مــن ارتــفــاع 
عــدم حضور مندوبي  نتيجة  املــيــاه،  فــاتــورة  قيمة 
شــركــات املــيــاه لــقــراءة الــعــدادات، أو نتيجة قــراءة 
املــيــاه، وأكــد أنه  لــعــدادات  أو تلف  خاطئة للعداد، 
مت توجيه تلك الشكاوى لوزارة اإلسكان واملرافق 
واملــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة اجلـــديـــدة، حــيــث قامت 
الصحي  والصرف  الشرب  ملياه  القابضة  الشركة 
الشكاوى  تلك  مــع  بالتعامل  التابعة  والــشــركــات 
الالزمة  التدابير  واتخاذ  منها  كل  لطبيعة  وفقا 

للحد من أسبابها.
ــــاالت والـــبـــريـــد،  ــــصـ ــاع االتـ وفـــيـــمـــا يـــخـــص قـــطـ
قــال الــدكــتــور طــارق الــرفــاعــي إن املنظومة تلقت 

مقدمتها  يف  جـــاء  وطـــلـــب،  شــكــوى  آالف   )2.5(
ــــالل وجتــديــد  إحـ بـــشـــأن  )1431( شـــكـــوى وطــلــبــا 
بــعــض الــســنــتــراالت، أو انــقــطــاع خــدمــة الــهــاتــف 
ــي، أو طــلــبــات تــوصــيــل خــطــوط أرضــيــة أو  ــ األرضـ
ــادة  شــبــكــات جـــديـــدة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى طــلــبــات زيــ
إنشاء  أو  القائمة حاليًا،  السنتراالت  سعة بعض 
األرضية يف  لزيادة عدد اخلطوط  كبائن جديدة 
بعض املناطق، أو طلبات نقل اخلط األرضي من 
املقدمة  اخلدمة  ســوء  شكاوى  أو  ملنطقة  منطقة 
مـــن بــعــض الـــســـنـــتـــراالت، بــاإلضــافــة إلـــى )361( 
شكوى من سوء خدمة اإلنترنت املنزلي واملحمول 
توصيل  طلبات  أو  الــشــركــات،  بعض  مــن  املقدمة 
خدمة اإلنترنت، أو زيادة سرعة خدمة اإلنترنت، 
املقدمة يف  أداء اخلدمة  و)498( شكوى من سوء 
وتشغيل  إنــشــاء  طلبات  أو  البريد،  مكاتب  بعض 
مكاتب بريدية جديدة ببعض املناطق، أو طلبات 
إحـــالل وجتــديــد بــعــض مــكــاتــب بــريــد، بــاإلضــافــة 
إلى شكاوى مقدمة من بعض املواطنني لصعوبة 
صـــرف املـــعـــاش مـــن بــعــض مــكــاتــب الــبــريــد، وكـــذا 
يف  بالعمل  القائمني  لبعض  الوظيفي  اإلهــمــال 

بعض مكاتب البريد والسنتراالت.
وأشــار إلى أنه مت توجيه تلك الشكاوى لــوزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للتعامل معها 
الالزمة  التدابير  التخاذ  منها  كل  لطبيعة  وفقا 
أسبابها،  إلزالــة  ممكنة  استجابات  أفضل  وتوفير 
لــعــدد )314( شــكــوى مقدمة  ومــنــهــا االســتــجــابــة 
حول سوء أداء اخلدمات أو إنشاء وتشغيل بعض 

مكاتب البريد.
وأوضح مدير املنظومة أنه فيما يخص قطاع 
الــتــعــامــل مــع )1790( شكوى  الــكــهــربــاء، فــقــد مت 
بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، ومت حسم 
مع  بالتنسيق  أكتوبر  شهر  خالل  شكوى   )1280(
حرصت  والتي  املتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزارة 
عــلــى ســرعــة الــتــعــامــل مــع جميع هـــذه الــبــالغــات 
ــاءت أهـــم مــوضــوعــات الــشــكــاوى  ــ والـــشـــكـــاوى، وجـ
تلقى عدد )500( شكوى من مواطنني متضررين 
مــن انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــاء، ومت حــســم )396( 
شــكــوى مــن إجــمــالــي الــشــكــاوى على الــفــور، وكــان 
مــن أســبــاب االنــقــطــاعــات؛ إجــــراء أعــمــال صيانة 
وتركيب وصالت وكابالت، ونتيجة أيضا مناورات 
جهد متوسط، باإلضافة إلى بعض املناطق التي 
لكابالت  باخلطأ  قطع  نتيجة  حفر،  أعــمــال  بها 
)313( شكوى  عــن  احلــفــر، فضالً  أثــنــاء  الكهرباء 
بخصوص ارتفاع قيمة الفواتير، ومت حسم )230( 
شكوى منها، وانحصرت موضوعات تلك الشكاوى 
بالتضرر من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وادعاء 
التقدير اجلزايف لقيمة الفاتورة، نتيجة أقساط 
بــنــاًء  املــواطــن دون عــلــمــه، ويــتــم التصحيح  عــلــى 
عــلــى الـــقـــراءة الفعلية لــلــعــداد، واســتــرجــاع فــرق 
عطل  نتيجة  أو  املــواطــن،  لصالح  املــدفــوع  املبلغ 
أو شكاوى  الــقــراءات،  تفاوت يف  إلــى  أدي  بالعداد 
ــداد، بــاإلضــافــة  ــعـ ــود مــحــصــل لـــقـــراءة الـ ــدم وجــ عـ
إلــى شــكــاوى بعض املواطنني مــن رســوم النظافة 

املدرجة بفاتورة الكهرباء.
ــواردة طلبات  الــ الــشــكــاوى  وقـــال: كما تضمنت 
تــغــيــيــر عــــداد الــكــهــربــاء، أو شـــكـــاوى الــتــأخــيــر يف 
تــركــيــب الــــعــــدادات، ومت االســتــجــابــة ملــعــظــم تلك 
الطلبات والشكاوى فور ورودها، وشكاوى وطلبات 
كهرباء  أو كشك  وجــود محول  التضرر من  بشأن 
األراضــي  يف  أو  الشاكى،  إقامة  محل  من  بالقرب 
ــــدد مـــن الـــشـــكـــاوى بـــشـــأن الــتــضــرر  ــة، وعـ ــيـ ــزراعـ الـ
مــن بــعــض شــبــكــات الــضــغــط الــعــالــي واملــتــوســط، 
عمليات  بطء  من  التضرر  بشأن  شكاوى  وكذلك 
أدي  مما  البحيرة،  كهرباء  توزيع  بشركة  الشحن 
ــام شــديــد، وبــالــتــواصــل مع  ــ إلـــى تــكــدســات وازدحــ
تزامنت  املشكلة  هـــذه  أن  ــاد  أفـ املــخــتــص  املــســئــول 
مــع مــواعــيــد صـــرف املــرتــبــات ومـــا يستتبعها من 
تزايد يف معدالت الشحن، وقد استجابت اجلهات 

د.طارق الرفاعى
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شحن  بأجهزة  الشحن  منافذ  بتدعيم  املختصة 
إضافية ملواجهة تزايد الشحن.

املــوارد  وزارة  أن  الرفاعي  الدكتور طــارق  وأكــد 
املائية والري انتهت من بحث ودراسة عدد )677( 
مقدمة  يف  جــاء  حيث  واستغاثة،  وطلبًا  شكوى 
القانونية  تلك الشكاوى اتخاذ كافة اإلجــراءات 
حيال )41( مواطنا بشأن التعديات واملخالفات 
أو االســتــيــالء عــلــى حـــرم املــجــاري املــائــيــة، حيث 
تلك  األمــنــيــة إلزالــــة  اجلــهــات  مــع  التنسيق  مت 
وإزالــة  حسم  جانب  إلــى  والتعديات،  املخالفات 
بــشــأن نقص  واســتــغــاثــة  أســـبـــاب )115( شــكــوى 
مياه الري، املستخدمة من قبل املزارعني لزراعة 
ــة أســبــاب )52(  ــ املــحــاصــيــل، وكــذلــك حــســم وإزالـ
شــكــوى واســتــغــاثــة بــشــأن طــلــب تطهير املــجــاري 
املـــائـــيـــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي تـــخـــدم آالف األفـــدنـــة 
الزراعية وبحث مشكالت صيانة بعض اجلسور 
ــاري، فـــضـــال عــــن حــســم  ــ ــجـ ــ ــاري بــتــلــك املـ ــبــ ــكــ والــ
وإزالــــة أســبــاب )121( شــكــوى بــشــأن الــتــضــرر من 
إحــالل وجتديد  أو طلب  تهالك  أو  عــدم تطهير 
ــي بــكــافــة أنــحــاء  ــزراعـ بــعــض شــبــكــات الــصــرف الـ

اجلمهورية.
ــارق الــرفــاعــي، مدير  كــمــا عـــرض الــدكــتــور طــ
مــنــظــومــة الــشــكــاوى احلــكــومــيــة املـــوحـــدة خــالل 
الـــتـــقـــريـــر، جـــانـــبـــًا مـــن حـــصـــاد عــمــل املــنــظــومــة 
ــثــــالث املـــاضـــيـــة، فــــى تــلــقــي  ــالل الـــســـنـــوات الــ ــ خـ
اخلاصة  املواطنني  وإستغاثات  وطلبات  شكاوى 
بجميع  املخلفات  وأكـــوام  القمامة  تراكم  بــإزالــة 
تزامن   2021 أكتوبر  شهر  أن  موضحًا  أنــواعــهــا، 
مـــع مــضــى ثــــالث ســـنـــوات عــلــى تــكــلــيــف رئــيــس 
ملــنــظــومــة   2018 أكـــتـــوبـــر  يف  الــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس 
الـــوزراء،  املــوحــدة مبجلس  الــشــكــاوى احلكومية 
وطلبات  شــكــاوى  تلقي  وقــنــوات  مــصــادر  بتنويع 
ــة تــراكــم  ــإزالـ وإســتــغــاثــات املــواطــنــني اخلـــاصـــة بـ
الــقــمــامــة وأكــــــوام املــخــلــفــات بــجــمــيــع أنــواعــهــا، 
ــول بــرقــمــي  ــمـ ــحـ ــاتــــف مـ ــي هــ ــطـ وتـــخـــصـــيـــص خـ
الستقبال   01555525444  -  015555516528
 ،)WhatsApp( تطبيق  خــالل  مــن  الــشــكــاوى 
اإلعــالمــيــة  الــوســائــل  بجميع  عنهما  ــــالن  واإلعـ
رسائل  الستقبال  واملــقــروءة،  واملرئية  املسموعة 
وشـــكـــاوى املــواطــنــني املــدعــمــة بــالــصــور عليهما 
اخلــاصــة بــأمــاكــن تــراكــم أكــــوام الــقــمــامــة بشتى 
أنحاء ومحافظات اجلمهورية، باإلضافة إلى ما 
يتم رصــده من خالل املصادر األخــرى لتسجيل 
الـــشـــكـــاوى بــاملــنــظــومــة عــبــر املـــوقـــع اإللــكــتــرونــي 
www. املــوحــدة احلكومية  الشكاوى  ملنظومة 

shakwa.eg واخلـــــــــــــــــــط الــــســــاخــــن لـــشـــكـــاوى 
»يف  الذكي  والتطبيق   )16528( ــوزراء  الـ مجلس 
خــدمــتــك«، وســرعــة الـــرد عــلــى شــكــاوى وطلبات 
واملخلفات  القمامة  تراكمات  املواطنني بشكاوى 
ــة، وضــــــــرورة تـــضـــافـــر اجلـــهـــود  ــاصــ ــأنـــواعـــهـــا خــ بـ
ــزة احلــكــومــيــة  ــ ــهـ ــ املــخــتــلــفــة مــــن األفــــــــراد واألجـ
الظاهرة،  هذه  على  للتغلب  األهلية  واملؤسسات 
واحلد  للمواطنني،  وصحي  بيئي  مناخ  لتوفير 

من انتشار األمراض واألوبئة والفيروسات.
وتعاملت  تلقت  املنظومة  أن  الرفاعي  وأضــاف 
مــع )19( ألـــف شــكــوى خـــالل الــفــتــرة مــن أكتوبر 
ألــف   )24( وعــــدد   ،2019 ســبــتــمــبــر  وحــتــى   2018
شــكــوى خــــالل الــفــتــرة مـــن أكــتــوبــر 2019 وحــتــى 
وعــدد   ،%31 وقــدرهــا  زيـــادة  بنسبة   ،2020 سبتمبر 
أكتوبر 2020  الفترة من  ألــف شكوى خــالل   )34(

وحتى أكتوبر 2021، بنسبة زيادة وقدرها %36.
القاهرة  محافظة  أن  املنظومة  مدير  وأوضــح 
التي  الــشــكــاوى  األكــبــر مــن  النصيب  تعاملت مــع 
بــإزالــة  اخلــاصــة  املــواطــنــني  مــن  املنظومة  تلقتها 
تــراكــمــات الــقــمــامــة واملــخــلــفــات؛ خـــالل الــســنــوات 
أو هدم، ملقاة  الثالث، سواء كانت مخلفات بناء 
أو  مــوجــودة منذ عقود سابقة،  أماكن وسيطة  يف 
بــؤر حــديــثــة، منها يف بعض الــطــرق وفـــوق بعض 

السياحية  األمــاكــن  بعض  مــن  وبالقرب  الكبارى 
نتيجة ســلــوكــيــات خــاطــئــة مــن بــعــض املــواطــنــني 
سيارات  بعض  وسائقى  والبناء  الــهــدم  ومقاولى 
النقل وغيرهم، حيث مت توجيه ما يقرب من )22( 
الشكاوى  إجــمــالــي  مــن   %28 بنسبة  شــكــوى،  ألــف 
ــات الـــتـــي مت تــوجــيــهــهــا لــلــمــحــافــظــات  ــبـ ــلـ والـــطـ
تلقت محافظة اجلــيــزة  كــمــا  املــعــنــيــة،  ــوزارات  ــ والــ
نصيبًا وافرًا من شكاوى وطلبات املواطنني، حيث 
مت توجيه )11.5( ألف شكوى وطلب، بنسبة تقدر 
للمحافظات  توجيهه  مت  مــا  اجمالي  مــن   %15 بـــ 
القبلي،  الوجه  مستوى  وعلى  املعنية،  ــوزارات  والـ
الفيوم،  ســوهــاج،  أســيــوط،  املنيا،  ملحافظات  كــان 
وقنا؛ النصيب األكبر من شكاوى ورسائل مواطني 
من  املنظومة  تلقت  حيث  الصعيد،  محافظات 
مــواطــنــي مــحــافــظــة املــنــيــا عـــدد )1570( شــكــوى، 
بــعــدد )1316( شــكــوى  يــلــيــهــا مــحــافــظــة أســـيـــوط 
وطلبا، ثم محافظة سوهاج بعدد )1066( شكوى 

وطلبا.

بــالــوزارات  الــرفــاعــي أن األجــهــزة املعنية  وأكـــد 
كــبــيــرة للتعامل مع  بــذلــت جــهــودا  واملــحــافــظــات 
رسائل وشكاوى وطلبات املواطنني، والتي تلقتها 
وحتى   2020 أكتوبر  مــن  الفترة  خــالل  املنظومة 
نــهــايــة أكــتــوبــر 2021، حــيــث بــلــغ عـــدد الــشــكــاوى 
والطلبات أكثر من )34( ألف شكوى وطلب، بشأن 
تــركــزت بها كميات وتراكمات  اإلبـــالغ عــن مــواقــع 
قمامة ومخلفات هدم وبناء، حيث استمرت بعض 
ومستمرة،  طويلة،  زمنية  لفترات  اجلــهــود  تلك 
وشـــبـــه يـــومـــيـــة، لـــرفـــع وإزالـــــــة تــلــك الـــتـــراكـــمـــات، 
والــتــخــلــص مــنــهــا، حــيــث مت حــســم وإجنـــــاز عــدد 
من   %96 من  أكثر  بنسبة  وطلبا  شكوى   )32711(
هذا  يف  واإلستغاثات  والطلبات  الشكاوى  جميع 
ــوزارات البيئة، واإلســكــان واملرافق  لـ الــشــأن، وكــان 
ــام يف  واملــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة، والـــنـــقـــل، دور هــ
حققت  حيث  لها  املوجهة  الشكاوى  مع  التعامل 

نسب إجناز مميزة.

الشهر  تنظيم  قــانــون  أحــكــام  بعض  بتعديل  قانونني  مشروعي  على  احلكومة  وافــقــت 
العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 

.2005
وتهدف تعديالت أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير يف إجراءات تسجيل 
املــلــكــيــة، مــن خـــالل عـــدة خــطــوات تــشــمــل: فــصــل أداء الــضــريــبــة عــن إجـــــراءات التسجيل 
ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية املسجلة يف عدة حاالت، 
األولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، 
والثانية وجود حكم نهائي بامللكية أو غيرها من احلقوق العينية العقارية، وأخيرًا وضع 

اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع حتقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
للشهر  مقبول  مرحلة  إلــغــاء  امللكية،  تسجيل  إجــــراءات  تيسير  خــطــوات  شملت  كما 
واالكتفاء مبرحلة صالح للشهر، باإلضافة إلى وضع سقف زمني لإلجراءات أمام الشهر 
حدها  يكون  مــزورة  عريضة  أوراق  تقدمي  على  مشددة  عقوبة  وضــع  عن  فضالً  العقاري، 

األدنى سنة.
ومت التأكيد على أنه مت التغلب على كل العقبات التي كانت سببًا يف إحجام املواطنني 
من  السياسية  القيادة  بــه  كلفت  مــا  ضــوء  يف  التعديالت  هــذه  تأتي  حيث  التسجيل،  عــن 
تقدمي حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف اإلجراءات والعبء املالي 

املتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
بــاملــادة 42 من  الــدخــل، فترتبط  قــانــون الضريبة على  أحــكــام  أمــا فيما يتعلق بتعديل 
القانون املشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة املقطوعة على البائع األخير فقط، مهما 
العمل  التي متت قبل  العقود  املقطوعة، على  الضريبة  العقود، كما ستكون فترة  تعددت 

بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
ومت حتديد قيمة الضريبة املقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، حتقيقًا للعدالة الضريبية، 
ألف   250 حتى  العقد  قيمة  لآلتي:  طبقًا  التصرف  بقيمة  مرتبطة  لشرائح  وفقًا  وذلــك 
جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه 
حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر 
من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آالف جنيه، ويف الشريحة 
أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آالف جنيه، ودون  العقد  إذا كانت قيمة  األخيرة 

غرامات تأخير.
وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية )2.5%( يف فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 
2013، املعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر يف 
2021/3/6، بتعديل نص املــادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتني 
املرتبطتني بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية باإلشهار، أو بإدخال املرافق على العقار.

وتــيــســيــرًا للممولني فــال ارتــبــاط بــني ســـداد ضــريــبــة الــتــصــرفــات الــعــقــاريــة، وإجــــراءات 
للتكليف  ووفــقــًا  للعقار،  مــرافــق  أيــة  بــإدخــال  ارتباطها  أو  الــعــقــاري،  الشهر  يف  التسجيل 
نحو  ـ  للممولني  تيسيرًا  ـ  شئونها  بأعمال  املصرية  الضرائب  مصلحة  ستقوم  الرئاسي، 
دون  البائع  وهــو  قانونًا،  املكلف  من  وذلــك  العقارية،  التصرفات  ضريبة  حتصيل  متابعة 

الرجوع على املشتري، إال إذا قام املشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.

الحكومة توافق علي مشروعي 
قانونين بتعديل تنظيم الشهر 
العقاري والضريبة علي الدخل
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وافـــــق مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام قــانــون الــريــاضــة الــصــادر 

بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
اجلمعيات  تتولى  أن  على  التعديالت  ونصت 
واللجنة  املــصــريــة،  األوملــبــيــة  للجنة  الــعــمــومــيــة 
ــة،  ــيـ ــاضـ ــريـ ــة، واألنــــــديــــــة الـ ــريــ ــصــ الـــبـــاراملـــبـــيـــة املــ
الــريــاضــيــة، وضــع نظمها األساسية  واالحتــــادات 
مبا يتوافق مع هذا القانون والئحته التنفيذية، 
وامليثاق األوليمبي، واملعايير الدولية املعمول بها 
األنظمة  هـــذه  تتضمن  أن  عــلــى  الـــشـــأن،  هـــذا  يف 

جميع القواعد واألحكام املنظمة لعملها.
الهيئة  تــخــضــع  أن  الــتــعــديــالت  تضمنت  كــمــا 
الرياضية للرقابة واإلشراف من الناحية املالية، 
مـــن كـــل مـــن اجلــهــة اإلداريــــــة املــخــتــصــة، واجلــهــة 
الرقابية،  واألجــهــزة  والهيئات  املــركــزيــة،  اإلداريـــة 
وفقا ألحكام القوانني املعمول بها يف هذا الشأن.

العقارات  توفير  الــدولــة  تكفل  أن  على  ونصت 
ــة الــهــيــئــات  ــامــ ــة إلنـــشـــاء وإقــ واملـــســـاحـــات الــــالزمــ
سواء  واحتياجاتها  الدولة  خطة  وفق  الرياضية 
العمرانية  املــجــتــمــعــات  أو  املــحــلــيــة  الـــوحـــدات  يف 
يف  العقارات  تقع  التي  اجلهة  كانت  أيــا  اجلديدة 

واليتها.
ــتـــعـــديـــالت إلـــــى أنـــــه يــحــظــر عــلــى  وأشــــــــارت الـ

املكمالت  أو  املنشطة  ــواد  املــ تــعــاطــى  الــريــاضــيــني 
ــــذي نـــص عليه  الــغــذائــيــة املـــدرجـــة بـــاجلـــدول الـ
الـــقـــانـــون، وال يـــجـــوز مــخــالــفــة قـــواعـــد الــوكــالــة 

الدولية ملكافحة املنشطات يف مجال الرياضة.
وحــظــرت الــتــعــديــالت على املــدربــني واألطــبــاء 
املــعــتــمــديــن وغـــيـــرهـــم مـــن الــعــامــلــني يف مــجــال 
ــة إعـــطـــاء املــــــواد املــنــشــطــة أو املــكــمــالت  ــريـــاضـ الـ
الغذائية للرياضيني، أو مطالبتهم، أو حتريضهم 
على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل املحظورة 
وفقا لقواعد املنظمة الدولية ملكافحة املنشطات.
املنظمة  تــصــدر  أن  الــتــعــديــالت  تضمنت  كــمــا 
املـــصـــريـــة ملــكــافــحــة املــنــشــطــات جــــــدوالً يتضمن 
املحظور  الغذائية  واملــكــمــالت  املنشطات  حتديد 
اإلجتار بها أو تداولها أو تعاطيها بني الرياضيني، 
ــذا اجلــــدول بــاجلــريــدة الــرســمــيــة على  ويــنــشــر هـ

نفقة املنظمة سنوًيا.
وحــــــددت الـــتـــعـــديـــالت اخـــتـــصـــاصـــات الــلــجــنــة 
األوملــبــيــة املــصــريــة بتنمية احلــركــة األوملــبــيــة يف 
مــصــر وتــعــزيــزهــا، وتــنــظــيــم الــنــشــاط الــريــاضــي 
األوملـــبـــي يف الـــبـــالد، ومتــثــيــل مــصــر يف الـــــدورات 
اخلاصة  واإلقليمية  والقارية  والعاملية  األوملبية 
ــتــــراك يف اإلشــــراف  بــاأللــعــاب الــريــاضــيــة، واالشــ
على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها يف 

واإلقليمية،  والقارية  والعاملية  األوملبية  الــدورات 
هذه  يف  العربية  مصر  جمهورية  ممثلي  واختيار 
الــــــدورات طــبــقــًا لــلــقــواعــد واألنــظــمــة املـــقـــررة يف 
اللجنة األوملبية الدولية وجلان الــدورات العاملية 
االحتــادات  متثيل  واقــتــراح  والقارية،  واإلقليمية 
الدولية  واالجتماعات  املــؤمتــرات  يف  واالشــتــراك 
واعتمادها  اإلقليمية،  أو  الــقــاريــة  أو  العاملية  أو 
ــراك مع  ــتــ ــة اإلداريـــــــة املـــركـــزيـــة، واالشــ مـــن اجلــهـــ
برامجها  األوملبية يف وضع  الرياضية  االحتــادات 
اخلــاصــة بــاملــقــابــالت مــع الــفــرق األجــنــبــيــة ســواء 

داخل اجلمهورية أو خارجها .
ــاد املـــصـــري لــلــريــاضــة  ــ ــددت دور االحتــ ــ كــمــا حـ
واملعاهد  للجامعات  املصري  واالحتــاد  املدرسية، 
الــعــلــيــا، كــمــا تــطــرقــت إلـــى مــهــام »مــركــز التسوية 
والــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي املــــصــــري«؛ لــتــســويــة كــافــة 
وآلية  اختصاصاته  وحــددت  الرياضية،  املنازعات 

تشكيل مجلس إدارته.
اإلداريــة  للجهة  اجلــديــدة  التعديالت  وخولت 
املركزية واجلهة اإلدارية املختصة مراقبة املنشآت 
لها ترخيص مزاولة  الصادر  الرياضية للشركات 
تطبيق  من  للتأكد  الرياضية؛  اخلــدمــات  نشاط 
والسالمة  األمـــن  إجــــراءات  يف  املعتمدة  املعايير 

واخلدمات اخلاصة بتلك املنشآت.

 كما وافق مجلس الــوزراء على مشروع قرار 
الالئحة  أحــكــام  بعض  بتعديل  الــــوزراء  رئيس 
البشرية  األعــضــاء  زراعــــة  لــقــانــون  التنفيذية 
الــصــادرة بــقــرار رئيس مجلس الـــوزراء رقــم 93 

لسنة 2011.
ونص التعديل على أال يزيد سن املتبرع عن 
60 عامًا فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عامًا 

يف العمليات األخرى.
ويـــأتـــي هـــذا الــتــعــديــل يف ضـــوء مـــا تــالحــظ 
للجهات الطبية املتخصصة من وجود العديد 
يزيد سنها  التي  بالكلى  املتبرعني  من حــاالت 
الصحية  حالتها  وتسمح  عــامــًا  خمسني  على 
دون  يحول  وال  طبية،  مــوانــع  أيــة  دون  بالتبرع 
املــوافــقــة عليها ســـوي نــص الــالئــحــة احلــالــي، 
ــعــــالج لــعــدد  حـــيـــث يــتــيــح الـــتـــعـــديـــل فـــــرص الــ
أكــبــر مـــن مــرضــي الــفــشــل الــكــلــوي مبـــا يسهم 
يف احلـــفـــاظ عــلــى حــيــاتــهــم وتــقــلــيــل آالمــهــم 
ويف  الــكــلــوي،  الغسيل  حـــاالت  عــدد  وتخفيض 
ذات الــوقــت فــرض الــرقــابــة الــالزمــة والصارمة 
ملنع االجتار باألعضاء البشرية واحلفاظ على 

النفس البشرية من االجتار بها.

الحكومة توافق علي قانون الرياضة

.. وعلي مشروع قانون إخالء 
األماكن المؤجرة لألشخاص 
االعتبارية لغير غرض السكنى

المتبرع بالكلي ال يزيد سنه على 
60 عاما و50 في العمليات األخرى

ــــق مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى مـــشـــروع قــانــون  و وافـ
ــرة  ــؤجـ ــــالء األمــــاكــــن املـ ــام إخــ ــكــ ــأن بـــعـــض أحــ ــشـ بـ

لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى.
وحــــددت املــــادة األولــــى نــطــاق ســريــان مــشــروع 
املؤجرة  األمــاكــن  وقــد جــاء قاصرا على  القانون، 
لــألشــخــاص االعــتــبــاريــة لــغــيــر غـــرض الــســكــنــى، 
وفــقــا ألحــكــام الــقــانــونــني رقــمــي 49 لــســنــة 1977 
العالقة  وتنظيم  األمــاكــن،  وبــيــع  تأجير  شــأن  يف 
بني املؤجر واملستأجر، و136 لسنة 1981 يف شأن 
بــعــض األحــكــام اخلــاصــة بتأجير وبــيــع األمــاكــن 
وتنظيم الــعــالقــة بــني املــؤجــر واملــســتــأجــر، مــا لم 

يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبــيــنــت املــــــادة الــثــانــيــة أجــــل إخـــــالء األمـــاكـــن 
املـــَؤجـــرة لــألشــخــاص االعــتــبــاريــة خـــالل مـــدة ال 

جتاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ــادة 3 لتحقيق الـــتـــوازن بــني طــريف  ــاءت املــ وجــ
العالقة االيجارية، بأن حددت القيمة اإليجارية 
وُتــزاد  السارية،  القانونية  القيمة  أمثال  خمسة 

سنويًا وبصفة دورية، بنسبة %15.
املكان  بإخالء  املستأجر  الرابعة  املــادة  وألزمت 
املَؤجر ورده إلى املالك أو املؤِجر بحسب األحوال 
يف اليوم التالي النتهاء املدة املبينة باملادة 2 من 
ــذا الـــقـــانـــون، ويف حــالــة امــتــنــاع املــســتــأجــر عن  هـ
ذلك يكون للمالك أو املؤجر بحسب األحوال أن 
يطلب من قاضي األمور الوقتية باملحكمة الكائن 
يف دائرتها العقار بطرد املمتنع عن اإلخالء، دون 
اإلخالل باحلق يف التعويض إن كان له مقتضى.
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سعفان يشهد ختام مبادرة مصر أمانة بيــــــــــــــــــــــــــن إيديك.. ويكرم 67 عامال بالقليوبية

أركــان حرب أمين محمد  اللواء   : املبادرة كل من  حضر ختام 
ولؤى  الوطنية،  اخلدمة  مشروعات  جلهاز  العام  املفوض  ديــاب 
الين  »بــاك  شركات  ملجموعة  املنتدب  العضو  الــواحــد  عبد  على 

الــســيــد شــحــاتــة مدير  ــان  الــصــنــاعــيــة، وإميــ وفــيــرســت« للتنمية 
مــديــريــة الـــقـــوى الــعــامــلــة بــاملــحــافــظــة ، ومــحــمــد عــلــيــان وكــيــل 
للتدريب  العامة  اإلدارة  عام  مدير  العزيز  عبد  ومنال  املديرية، 

محافظة  زار  حيث  باملحافظات،  امليدانية  جوالته  سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزيــر  واصــل 
القليوبية.

وشهد الوزير سعفان ختام مبادرة »مصر أمانة بني إيديك«، التى تنظمها الوزارة مبديرية القوى 
العاملة بالقليوبية لتوعية أطراف العمل واإلنتاج باملخاطر واملشكالت التى حتيط بالوطن وتأثيرها 
على عالقات العمل وعجلة اإلنتاج، ويكرم 67 عامال باملحافظة ميثلون 15 شركة من شركات القطاع 

اخلاص، وذلك مبقر شركة فيرست باملنطقة الصناعية األولى بالعبور.

وزير القوى العاملة يواصل جوالته الميدانية للمحافظات
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سعفان يشهد ختام مبادرة مصر أمانة بيــــــــــــــــــــــــــن إيديك.. ويكرم 67 عامال بالقليوبية

املالى  املستشار  مساعد  العربى  ورضــا  بــالــوزارة،  املواهب  وتنمية 
للوزير.

وقال وزير القوى العاملة ، إن مبادرة مصر »أمانة بني إيديك« 
ــار مـــبـــادرة »حـــيـــاة كـــرميـــة«، الــتــى أطــلــقــهــا الــرئــيــس  تــأتــى فـــى إطــ
عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل للشباب والئقة ملتحدى 
رعاية  عن  فضال  احتياًجا،  األكثر  املجتمعية  والفئات   ، اإلعاقة 
الهدف  أن  مــؤكــدًا   ، واجتماعيا  صحيا  املنتظمة  غير  العمالة 
من املبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل 
وقت، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية 
توعية  البشرية من خالل  املــوارد  وتنمية  العاملة  القوى  ورعاية 
اإليجابى  واملـــردود  وواجباتهم  بحقوقهم  العمل  عالقات  طرفى 

لذلك على زيادة اإلنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.
أماكن  العمال فى  بالتواجد وسط  الوزير عن سعادته  وأعــرب 
ورفــع  احتياجاتهم  وتلبية  مصاحلهم  حتقيق  أجــل  مــن  العمل 
وعــيــهــم وتــعــرفــهــم بحقوقهم وواجــبــاتــهــم وااللــتــزامــات الــواجــب 
القومى  الناجت  اإلنــتــاج ومزيد من  دفــع عجلة  أجــل  تأديتها من 
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للدولة املصرية. 
وشدد الوزير على تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اإلجراءات 
االحترازية فى املنشآت، منوها إلى أنه من يوم ١٥ من شهر نوفمبر 
املنصرم يحظر دخول أى عامل أو مواطن أى جهة أو منشأة بدون 
حصوله على التطعيم وميتلك شهادة تؤكد ذلك، أو تقدمي حتليل
pcr معتمد، وذلك حماية للعاملني فى قطاعات العمل املختلفة. 
ــار الــوزيــر إلـــى أن الــدولــة املــصــريــة تسعى حــالــيــا لــالرتــقــاء  وأشــ
بقيمة وقــــدر الــعــامــل املــصــرى الــــذى يــعــمــل اآلن فــى املــشــروعــات 
مشروع  أعظم  كرمية«  »حياة  الرئاسية  واملــبــادرة  الكبرى  القومية 
على الــعــالــم أجــمــع، لتحقيق كــرامــة املــواطــن املــصــرى واســتــعــادة 
فى  جنيه  مليار   ٧٠٠ وقدرها  بتكلفة  العالم  مستوى  على  قيمته 

مرحلتها األولى والتى تساوى ميزانيات دول بأكملها. 
من جانبه رحب العضو املنتدب ملجموعة شركات فيرست وباك 
لهذه  الشركة  باستضافة  واحلضور، مبديا سعادته  بالوزير  الين، 
قلوب اجلميع،  فــى  املــبــادرة  هــذه  تبقى  أن  املهمة، متمنيا  املــبــادرة 
تقديرا للمسئولية امللقاة على عاتق اجلميع جتاه الوطن، الذى 
بــواجــبــاتــه لطرفى  فــيــه  ويــلــتــزم  كــل مــواطــن بحقوقه  فــيــه  يتمتع 

العالقة اإلنتاجية. 
الوطنية  اخلدمة  مشروعات  جلهاز  العام  املفوض  رحــب  بــدوره 
مع  للتعاون  العاملة  والشركات  اجلهاز  استعداد  مؤكدا  بالوزير، 
الوزارة واملديرية فى أى مبادرة أو مشروع يخص العمالة املوجودة 
داخل  واالنتماء  الــوالء  من  مزيد  لتحقيق  الصناعية،  باملنطقة 
وهما  عــام،  بشكل  والوطن  فيه  العاملني  للمصنع  العمال  نفوس 

األساس فى حتقيق التقدم والرفاهية. 
العاملة بالوزير  فى السياق نفسه رحبت مدير مديرية القوى 
واحلضور، مؤكدة اهتمام القوى العاملة بتنفيذ السياسة العامة 
للدولة املصرية بوضع استراتيجيات لتحقيق التوازن بني طرفى 
لتحقيق  االســتــثــمــار  بيئة  وتــعــزيــز  العمل  بيئة  وحتــســني  اإلنــتــاج 

أهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠. 
وأضــافــت مــديــر املــديــريــة، أنــه يتم تنفيذ مــبــادرة »مــصــر أمانة 
السياسية  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  املحافظة  فى  ايديك«  بني 
الهجان  احلميد  عبد  اللواء  من  كرمية  برعاية  الوزير  وتعليمات 
العمال  وعــى  ورفـــع  البشرية  املـــوارد  لتنمية  القليوبية،  محافظ 
العمل  بــشــروط وظــــروف  الــعــمــل  وأصــحــاب  الصناعية  بــاملــنــاطــق 
والــســالمــة والــصــحــة املــهــنــيــة، واحلـــريـــات الــنــقــابــيــة وحــمــايــة حق 
التنظيم وأثره على استقرار بيئة العمل، والتعريف بقانون العمل 

مبا يتفق مع املعايير الدولية والدستور املصري. 
وفى ختام اللقاء، كرم وزير القوى العاملة ٦٧ عامال من ممثلى 
املبادرة، وتسليمهم شهادات تقدير، متمنيا  الشركات املشاركة فى 
لهم مزيد من النجاح والتوفيق فى أعمالهم بناء على ما تلقوه 

خالل تلك املبادرة.
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التقارير  أن  الــعــامــلــة محمد ســعــفــان  الــقــوى  ــر  وزيـ أعــلــن 
الواردة من مديريات القوى العاملة أظهرت أنه مت التفتيش 
ومتابعته اإلجــراءات االحترازية فى ١٢4 ألفا و8٦9 مصنعًا 
وشركة على مدى ١9 شهرا كاملة لإلجراءات االحترازية على 
عبدالفتاح  الرئيس  عليها  شدد  والتى  املحافظات،  مستوى 
ــات احلــمــايــة حلماية  السيسى، بــضــرورة اتــخــاذ أقــصــى درجـ

العمال فى مواجهة فيروس كورونا .
وقــــــال الــــوزيــــر : إن مــحــافــظــة قـــنـــا جــــــاءت فــــى مــقــدمــة 
بــالــتــفــتــيــش عـــلـــى  ١8٢٣8 مـــنـــشـــأة، وســـوهـــاج   املـــحـــافـــظـــات 
والـــقـــلـــيـــوبـــيـــة  ١٠9٠٠مــــــنــــــشــــــأة،  واملــــنــــيــــا   ــأة،  ــنــــشــ مــ  ١٠8٢٦
 ٦9٦١ ودمــــيــــاط  ــنـــشـــأة،  مـ  ٦8٢٥ مـــنـــشـــأة،والـــغـــربـــيـــة   ٧٧4٢
منشأة،    ٦٦٥٧ مــنــشــأة،والــبــحــيــرة   ٦٥٣٥ مــنــشــأة،والــشــرقــيــة 
منشأة،والدقهلية   ٣8١٣ مــنــشــأة،واألقــصــر   4٢٠8 واملــنــوفــيــة 
الشيخ  وكــفــر  مــنــشــأة،  مــنــشــأة،ومــرســى مــطــروح ٣٥٦٦   ٣٦٠٠
 ٣٦٦٧ مــنــشــأة،والــقــاهــرة   ٣٥9١ منشأة،واإلسماعيلية   ٣٧٠9
منشأة،   ٣٣٥١ وأســيــوط  منشأة،    ٣44٣ وبورسعيد  مــنــشــأة،  

واجليزة ٣٠8٥ منشأة، والوادى اجلديد ٢١4٥ منشأة، والبحر 
األحمر ١٧94 منشأة.

ــادى والــعــشــريــن عــلــى مستوى  ــاءت فــى الــتــرتــيــب احلــ وجــ
املـــحـــافـــظـــات، بــنــى ســـويـــف ٢٢٢٧  مــنــشــأة ، جـــنـــوب ســيــنــاء 
وأســــوان ١٣9٠  مــنــشــآت،  مــنــشــأة، واإلســكــنــدريــة ٢١٠٥   ٢٢٢٦

منشأة،والسويس ١١٦8 منشأة، والفيوم ١٠٧9منشأة.
ــهــــرت الـــتـــقـــاريـــر أن هــــذه املـــنـــشـــآت قـــامـــت مبــراجــعــة  وأظــ
مهمات  وتــوافــر  دورى  تطهير  مــن  االحــتــرازيــة،  اإلجـــــراءات 

السالمة والصحة املهنية للعمال.
وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة التعامل مع أى مشكلة 
فور حدوثها، ووضع اآلليات الالزمة لتخطى تلك األزمة، كما 
للتطهير  املحدد  الزمنى  العاملة اجلدول  وزير القوى  تابع 
ــوزارة ومــديــريــاتــهــا، وحتــديــد الكميات  ــ والــتــعــقــيــم داخــــل الــ
يكون التعقيم والرش  بحيث  وتوفيرها،  وحصرها  املطلوبة 
العاملني  تــؤثــر عــلــى  قــد  تــداعــيــات  كــل ٢4 ســاعــة منعا ألى 

واملواطنني. 

سعفان : صرف قيمة بوالص
 التأمين التكافلى ألسر 3 عمالة غير منتظمة

التفتيش على 124869 منشأة  لمتابعة إجراءات كورونا االحترازية

وجـــه محمد ســعــفــان وزيـــر الــقــوى الــعــامــلــة بــصــرف قيمة 
بــولــيــصــة الـــتـــأمـــني  الــتــكــافــلــى ضــــد احلــــــــوادث الــشــخــصــيــة 
 ، أو اجلــزئــى  املــســتــدمي  الكلى  العجز  أو  الــوفــاة  الــتــى تغطى 
وذلك ألسرة حجازى العبد حجازى إبراهيم غالى العامل غير 
القطاع  بإحدى شركات  أثناء عمله  توفى فى  الــذى  املنتظم 
اخلـــاص ، والــعــامــل محمد حــســن محمد نــعــمــان ، والــعــامــل 
أثناء  اللذان تعرضا حلــادث إصابة  نبيل محمود عيد  عمرو 
عملهم ، وذلــك يف إطـــار مــبــادرة »حــيــاة كــرميــة« التى أطلقها 
الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية الفئات األكثر احتياًجا.
وقــامــت عــلــى الــفــور شــركــة مــصــر لــلــتــأمــني بـــإصـــدار شيكًا 
بإجمالى ١٠٠ ألف جنيه  لورثة العامل املتوفى ، األول لصالح 
والدة املتوفى فتحية مصطفى حسن حسني ربة منزل مببلغ 
إبراهيم  كوكب  املتوفى  زوجة  لصالح  والثانى  جنيها،   ١٦٦٦٦
النبى محمد مببلغ ١٢٥٠٠ جنيها، واآلخــر البنته هند  عبد 

مببلغ ٥٠ ألف جنيه ، وإبنه العبد مببلغ ٢٠8٣4 جنيها .
ــة لـــصـــالـــح الـــعـــامـــل  ــركــ ــن الــــشــ ــ كـــمـــا مت إصـــــــــدار شـــيـــكـــًا مـ
املصاب  عمرو نبيل محمود عيد مببلغ ٣48٥٠ جنيها ، وآخر 
 ١٢٠4 بإجمالى  مببلغ  نعمان  محمد  حسن  محمد  للعامل  

جنيهات والذى أصيب أثناء تأدية عمله .
وقال وزير القوى العاملة إن الفكرة الرئيسية التى بلورت 
العمالة غير  لفئات  التكافلية  التأمني  وثيقة  الــوزارة  حولها 
التى  املخاطر  مــن  هــؤالء  حماية  هــى  والصيادين،  املنتظمة 

القطاعات،  مبختلف  يوميًا  عملهم  محيط  فى  يواجهونها 
وتوفير األمان ألسرهم فى حاالت اإلصابة أوالعجز أو الوفاة، 
وصوال للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف اجلوانب 

حتت مظلة احلماية التأمينية للدولة .
ــه الـــوزيـــر مــديــريــات الــقــوى الــعــامــلــة مــحــل إقــامــة  كــمــا وجـ
العمال باتخاذ اإلجــراءات الالزمة نحو مساعدة أسر هؤالء 
الــعــمــال بــاحلــصــول عــلــى حــقــوقــهــم بــالــتــعــاون مــع مــديــريــات 
رعاية ممكنة  والصحة لتحقيق أقصى  الشئون االجتماعية 

لهؤالء األسر .
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معاقبة الشذوذ
قوم لوط يف  الكرمي عن شذوذ  القرآن  حتدث 
سلوكهم  على  الضوء  لتسليط  عديدة  مواطن 
الكرمي  القرآن  عليه  أطلق  الذي  اإلنساني  غير 
ولم   ، والالم  باأللف  بالتعريف  »الفاحشة« 
علًما  صارت  قد  فعلتهم  وكأن   ،« فاحشة   « يقل 
أي  جانبها  إلى  تتالشى  بحيث   ، الفاحشة  على 
فاحشة أخرى ، حيث يقص علينا القرآن الكرمي 
ما كان من سيدنا لوط )عليه السالم( مع قومه 
أََتأُْتوَن  ِلَقْوِمِه  َقاَل  ِإْذ  َوُلوًطا  سبحانه:«  فيقول   ،
اْلَعاَلِنَي  ِمَن  أََحٍد  ِمْن  ِبَها  َسَبَقُكْم  َما  اْلَفاِحَشةَ 
َساِء  النِّ ُدوِن  ِمْن  َشْهَوًة  َجاَل  الرِّ َلَتأُْتوَن  ِإنَُّكْم   *
َقْوِمِه  َجَواَب  َكاَن  َوَما   * ُمْسرُِفوَن  َقْوٌم  أَْنُتْم  َبْل 
أَُناٌس  ِإنَُّهْم  َقْرَيِتُكْم  ِمْن  أَْخرُِجوُهْم  َقاُلوا  أَْن  ِإلَّ 

ُروَن« )األعراف: 80 – 82( . َيَتَطهَّ
التحدي  نغمة  ترتفع  العنكبوت  سورة  ويف 
لدى هؤلء الشواذ لنبي اهلل لوط )عليه السالم( 
إن  اهلل  بعذاب  يأتيهم  أن  منه  طلبهم  درجة  إلى 
احلق  يقول  حيث  وذلك   ، الصادقني  من  كان 
َلَتأُْتوَن  ِإنَُّكْم  ِلَقْوِمِه  َقاَل  ِإْذ  َوُلوًطا  سبحانه:« 
اْلَفاِحَشةَ َما َسَبَقُكْم ِبَها ِمْن أََحٍد ِمَن اْلَعاَلِنَي * 
َوَتأُْتوَن  ِبيَل  السَّ َوَتْقَطُعوَن  َجاَل  الرِّ َلَتأُْتوَن  ُكْم  أَِئنَّ
يِف َناِديُكُم اْلُْنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإلَّ أَْن َقاُلوا 
اِدِقنَي * َقاَل رَبِّ  اْئِتَنا ِبَعَذاِب اهلل ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ
)العنكبوت: 28- اْلُْفِسِديَن«  اْلَقْوِم  َعَلى  اْنُصْرِني 

. )30
قوم  شواذ  يبلغ  التي  احلاسمة  اللحظات  ويف 
التعدي على  التحدي مبحاولة  ذروة  فيها  لوط 
ضيوف سيدنا لوط )عليه السالم( الذين كانوا 
أرسلهم إلخراج  الذين  اهلل  أمرهم رسل  واقع  يف 
القرية  هذه  من  امرأته  إل  وأهله  لوط  سيدنا 
الظالم الفاسق الشاذ أهلها , إيذاًنا بدنو ساعة 
إهالك الظالني منهم جزاء فجورهم وشذوذهم , 
يصور لنا القرآن الكرمي ذلك ، حيث يقول احلق 
َّا َجاَءْت رُُسُلَنا ُلوًطا ِسيَء ِبِهْم َوَضاَق  سبحانه:« َوَل

َقْوُمُه  َوَجاَءُه   * َعِصيٌب  َيْوٌم  َهَذا  َوَقاَل  َذرًْعا  ِبِهْم 
َئاِت  يِّ السَّ َيْعَمُلوَن  َكاُنوا  َقْبُل  َوِمْن  ِإَلْيِه  ُيْهَرُعوَن 
ُقوا اهلل  َقاَل َيا َقْوِم َهُؤَلِء َبَناِتي ُهنَّ أَْطَهُر َلُكْم َفاتَّ
َوَل ُتْخُزوِن يِف َضْيِفي أََلْيَس ِمْنُكْم رَُجٌل رَِشيٌد * 
َقاُلوا َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا يِف َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ َوِإنََّك 
ًة أَْو َآِوي ِإَلى  َلَتْعَلُم َما ُنرِيُد * َقاَل َلْو أَنَّ ِلي ِبُكْم ُقوَّ
رُْكٍن َشِديٍد«)هود: 77-80( , وهنا حتدث الرسل:« 
َك َلْن َيِصُلوا ِإَلْيَك َفأَْسرِ  َقاُلوا َيا ُلوُط ِإنَّا رُُسُل رَبِّ
أََحٌد  ِمْنُكْم  َيْلَتِفْت  َوَل  ْيِل  اللَّ ِمَن  ِبِقْطٍع  ِبأَْهِلَك 
ِإلَّ اْمَرأََتَك ِإنَُّه ُمِصيُبَها َما أََصاَبُهْم ِإنَّ َمْوِعَدُهُم 
أَْمُرَنا  ا َجاَء  َفَلمَّ ِبَقرِيٍب *  ْبُح  أََلْيَس الصُّ ْبُح  الصُّ
َجَعْلَنا َعاِلَيَها َساِفَلَها َوأَْمَطْرَنا َعَلْيَها ِحَجارًَة ِمْن 
َك َوَما ِهَي ِمَن  َمةً ِعْنَد رَبِّ يٍل َمْنُضوٍد * ُمَسوَّ ِسجِّ

اِلِنَي ِبَبِعيٍد« )هود: 83-81( .  الظَّ
إنها لعاقبة حتمل العديد من العظات والعبر 
سيدنا  وجل(  )عز  اهلل  أرسل  فقد   , يعتبر  لن 
لوط  قوم  قرى  ليقلب  السالم(  )عليه  جبريل 
َساِفَلَها« وليس  َعاِلَيَها  »َجَعْلَنا   , رأًسا على عقب 
هذا فحسب , فقد أرسل رب العزة عليهم حجارة 
قوية صلبة متتابعة من سجيل , وعلى كل حجر 
منها اسم من أرسل إليه إلهالكه , وجدير بنا أن 
نتأمل هذا التعقيب يف قوله تعالى: » َوَما ِهَي ِمَن 
اِلِنَي ِبَبِعيٍد« , ليعتبر بذلك العتبرون يف كل  الظَّ
زمان ومكان, يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(: 
 ، ِبِهنَّ  اْبُتِليُتْم  ِإَذا  َخْمٌس  اْلَُهاِجرِيَن  َمْعَشَر  َيا   «
يِف  اْلَفاِحَشةُ  َتْظَهرِ  َلْم   : ُتْدِرُكوُهنَّ أَْن  باهلل  َوأَُعوُذ 
اُعوُن  ى ُيْعِلُنوا ِبَها ، ِإلَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّ َقْوٍم َقطُّ َحتَّ
، َواألَْوَجاعُ الَِّتي َلْم َتُكْن َمَضْت يِف أَْسالَِفِهُم الَِّذيَن 
َمَضْوا« )سنن ابن ماجه( , ويقول احلق سبحانه: 
الَِّذيَن  اْلَفاِحَشةُ يِف  َتِشيَع  أَْن  وَن  ُيِحبُّ الَِّذيَن  ِإنَّ   «
واهللُ  َواْلَِخَرِة  ْنَيا  الدُّ يِف  أَِليٌم  َعَذاٌب  َلُهْم  َآَمُنوا 
ثم  ومن   ,  )19 )النور:   « َتْعَلُموَن  َل  َوأَْنُتْم  َيْعَلُم 

يجب العتبار بحال من سبق من األمم .

بقلم .أ. د: محمد مختار جمعة
وزير األوقاف



ديسمبر 2021العمل

بقلم: السفري / هـــانى خــالف
مساعد وزير الخارجية األسبق للشئون العربية

ومندوب مصر لدى الجامعة العربية سابقا

فى األدب
السياسى

للشئون  الــتــابــعــني  مــن  الكثير  يــالحــظ 
الـــلـــتـــحـــقـــني اجلــــدد  الـــصـــريـــة ان اعــــــــداد 
احلكومية  الهيئات  فى  العامة  بالوظائف 
والــقــطــاع الــعــام يــكــاد يــتــســاوى مــع أعـــداد 
الوظفني الحالني الى التقاعد سنويًا بعد 

بلوغهم سن العاش وهو الستون عامًا. 
أعــدادا  أن هناك  التابعون  ويــرى هــؤلء 
متلك  السن  بحكم  التقاعدين  من  كبيرة 
مــن طــاقــات واخلـــبـــرات الــنــوعــيــة مــا قــد ل 
الواقع  هــذه  فى  اللتحقني  أعــداد  تعوضه 
منها  عديدة  اقتراحات  البعض  ويطرح   .
ــى خمسة  ــاش الــقــانــونــى الــ ــعـ ــن الـ ــع سـ رفــ
وســتــني عـــامـــًا بــالــنــســبــة لــعــمــوم الــعــامــلــني 
بعض  خــدمــة  مــد  مــن  الدارات  متــكــني  أو 
ــدود نــســبــة مــعــيــنــة مــن  ــ الـــعـــامـــلـــني فــــى حــ
الــحــالــني الـــى الــعــاش ســنــويــًا مــع توضيح 
هذا  فــى  الــعــامــة  الصلحة  وحــجــم  طبيعة 
ــه . بــيــنــمــا يـــرى  ــروطــ ــد الــتــمــيــيــزى وشــ ــ الـ
آخرون الكتفاء بالتقاعد العمول بها فى 
الستفادة  فيها  يتم  والــتــى  الــواقــع  بعض 
من بعض اخلبرات النوعية التوافرة لدى 
عناصر محددة ممن يحالون الى التقاعد 
العناصر  هــذه  مع  والتعاقد  مواقعهم  فى 
تتراوح  لدة  مستشارين  أو  كخبراء  للعمل 

بني عام أوعاميني أوأكثر .   
 والــواقــع ان هــنــاك أنــواعــًا مــن الوظائف 
والهن العمومية التى ميكن الفادة بخبرات 
أصــحــابــهــا فــى اكــثــر مــن مــجــال . ومـــن بني 
تلك الوظائف والهن  الهنة الديبلوماسية 
ــتـــى تــشــمــل خــبــراتــهــا عــدة  والــقــنــصــلــيــة الـ
مع  القانونية  الــنــازعــات  كتسوية  مــجــالت 
األطــراف األجنبية ورعاية الواطنني خارج 
البالد ، وأعمال العالم والدعاية والترجمة 
وتــنــظــيــم األســـفـــار والـــؤمتـــرات .كــمــا تشمل 
خــبــرة مــكــاتــب الــتــمــثــيــل الــنــوعــيــة بــاخلــارج 
مجالت عديدة كأنشطة الثقافة والتجارة 

اخلــارجــيــة وتــنــشــيــط الــســيــاحــة ومــراجــعــة 
وهناك   . الــطــيــران  وتنظيم   ، العمل  عــقــود 
الـــــى جـــانـــب ذلـــــك الــــؤســــســــات الــعــســكــريــة 
واألمــنــيــة الــتــى تــعــتــمــد خـــبـــرات الــعــامــلــني 
فيها على تقاليد الضبط الربط والتدقيق 
مــجــالت  وهـــى  الــفــســاد  ومــحــاربــة  الدارى 
ــزداد احلـــاجـــة الــوطــنــيــة الــيــهــا يــومــا بعد  ــ تـ
فيها  تشيع  التى  الفترات  فى  وخاصة  يــوم 
والــتــراخــى فى  ظــواهــر التسيب والهـــمـــال 

اللتزام بالواعيد وشروط التعاقدات . 
ــان الــلــتــحــقــون اجلــــدد بــالــوظــائــف  واذا كـ
العامة من بني خريجى اجلامعات والعاهد 
العليا أو حتى من بني احلرفيني وأصحاب 
تتراوح  فترة  الــى  يحتاجون  اليدوية  الهن 
ــوات حـــتـــى تــنــضــج  ــنــ بــــني خـــمـــس وســـبـــع ســ
والبــداعــيــة  العملية  وقــدراتــهــم  خــبــراتــهــم 
، فــان الســتــفــادة بــاخلــبــرات اجلــاهــزة لدى 
العاملني القدامى او الحالني الى التقاعد 
ميــكــن تــعــوض هـــذا الحــتــيــاج الــرحــلــى ولــو 
ــدد قــصــيــرة . وبـــهـــذه الــطــريــقــة  لــفــتــرات ومــ
والنــتــاج  العطاء  استمرارية  ميكن ضمان 
دون  الــعــامــة على نحو منتظم  الــواقــع  فــى 

انقطاع أوخلل . 
ــيـــة اخــــرى  ــبـــعـــض مــــن نـــاحـ وقـــــد يـــــرى الـ
ان اســـنـــاد أغـــلـــب الـــشـــروعـــات الـــعـــامـــة الــى 
ــال األعــــمــــال ميكن  ــ ــاص ورجــ ــ الـــقـــطـــاع اخلـ
النامية  لــبــالدنــا  »كــافــيــا«  مخرجا  يــكــون  ان 
ــرى لــدعــم  ودون احلـــاجـــة الـــى خـــطـــوات أخــ
وتـــقـــويـــة الـــؤســـســـات احلــكــومــيــة والــقــطــاع 
الــعــام . وقــد يــكــون لــهــذا الـــرأى وجاهته إل 
أن المــر يتوقف على مــدى وطنية ونزاهة 
القطاع اخلــاص ومــدى قدرتها فى  شركات 
والنافسة  النانية  مشكالت  مــن  التخلص 
الدمرة ، وقدرتها فى التفاعل اليجابى مع 
الصالح الوطنية العليا وأولويات الواطنني 

واحتياجاتهم.
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مثل  البشرية،  عرفتها  التى  احلديثة  واألوبئة  الفيروسات  حتى 
املناخى  للتغير  العلماء  أرجعها  كورونا  ســارس،  اخلنازير،  انفلونزا 
الــبــيــئــى، وفــقــا لتقرير نــشــرتــه مجلة »النــســيــت«  الـــتـــوازن  واخــتــال 
الطبية، حذر فيه األطباء املشاركون  من أن عدم اتخاذ إجراء بشأن 
تغير املناخ سيعرض حياة مايني األشخاص للخطر، مشيرين إلى 
أن ارتفاع درجــات حــرارة الكوكب سيؤدى إلى تفاقم أمــراض اجلهاز 
ارتفاع  أدى  األطباء  وبحسب  املعدية..  األمــراض  وانتشار  التنفسى 
درجات احلــرارة إلى ارتفاع معدالت اإلصابة بأمراض ارتفاع حرارة 
اجلسم، ما تسبب فى انهيار عدد من عمال املزارع فى احلقول، ووفاة 
كبار السن داخل بيوتهم، باإلضافة إلى تلف املحاصيل الزراعية، مما 
يفاقم بدوره من اجلوع الذى يطارد مايني البشر فى أكثر املناطق 

فقرًا بالعالم .
كــمــا أدى ذلــــك إلــــى تــكــاثــر احلــــشــــرات، الـــتـــى حتــمــل األمـــــراض 
االســتــوائــيــة وانــتــشــارهــا بــاجتــاه الــقــطــبــني، كــمــا زادت الــفــيــضــانــات 
الــشــديــدة والــعــواصــف الــكــارثــيــة مــن مــخــاطــر اإلصـــابـــة بــالــكــولــيــرا 

وغيرها من األمراض املنقولة باملياه بحسب األطباء.
وأكدت دراسات عديدة أن األرض شهدت عصرًا جليديًا كل 100 ألف 
عام على مدى املليون سنة املاضية، ولكن االحترار احلالى وحجمه 

وطبيعته العاملية جتعله استثنائيًا هذه املرة، وفسر العلماء أن ارتفاع 
درجــة حــرارة سطح األرض بشكل أســرع منذ عــام 1970 مقارنة بأى 
فترة أخــرى مدتها 50 عامًا على مــدى 2000 عــام على األقــل، يعود 

للثورة الصناعية ودرجات احلرارة املسجلة منذ عام 1850.
قارب واحد

من جانبه أكد الدكتور شاكر أبو املعاطى أستاذ املناخ ورئيس قسم 
األرصاد اجلوية باملعمل املركزى للمناخ الزراعى على تضاعف االَثار 
التغيرات  أحدثته  الــذى  البيئى  التوازن  فى  اخللل  بسبب  الزراعية 
 ، التأثير  محلية  عاملية  ظاهرة  املناخية  التغيرات   : قائا  املنٌاخية، 
ال توجد دولة أو مكان على ظهر كوكب األرض مبنأى عن هذه االَثار 
 ، تركيا   ، املانيا   ، استراليا  فى  املياه  ونقص  الغابات  اشتعال  بدليل 

الواليات املتحدة األمريكية نفسها .
وأضـــاف:  شهد العالم فى اآلونــة األخيرة طقس مناخ متطرف، 
املبالغ  االرتفاع  مقابل  واخلريف  الربيع  موسمى  تناقص  فى  ظهر 
والشتاء، ولفترات طويلة  الصيف  فيه درجــات احلـــرارة  فى فصلى 
وملوجات متعاقبة، منوها أن استمرار هذا األمر من شأنه ارتفاع درجة 
وارتفاع منسوب   ، القطبني  ثلوج  ذوبــان  وبالتالى  املحيطات،  حــرارة 
املياه بالبحار واملحيطات، األمر الذى يؤدى إلى اختفاء الكثير من 

كوكب األرض 
يقترب من النهاية

36

تحقيق : انتصار سليمان 

تأثريات وتغريات عديدة شهدها العالم فى ااَلونة األخرية نتيجة التُغري امُلناخى.. احتباس حرارى » 
تسونامى » فيضانات وسيول، ارتفاع فى درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه، حرائق ، هزات أرضية عنيفة، 

أوبئة وفريوسات خطرية، وغريها الكثري من ااَلثار امٌلناخية الغريبة التى طالت أغلب بلدان العالم بشكل 
مباشر أو غري مباشر.

و« التغري امُلناخى« هو خطأ بشرى ارتكبته الدول الصناعية الكربى فى حق كوكب األرض، بسبب 
ثورتها الصناعية على مدار 200 عام املاضية، نتج عنها عوادم وانبعاثات وغازات جميعها تساهم فى ارتفاع 
درجة حرارة كوكب األرض، األمر الذى جعل املناخ وتغرياته حديث الساعة.. وأصبحت متابعة الطقس 

وتقلباته، مرتبطة بالحياة اليومية ، ومتوقف عليها السفر والنشاط العام لإلنسان.. هذا بخالف اآلثار 
الصحية والغذائية والبيئية التى يتابعها العالم عن كثب – غري متوقعا ما يحدث –  التى تزداد سنويا فى 

سرعتها وكميتها وخطورتها.
بات تأثري التغريات املناخية على اإلنسان قريبة جدا ومؤثر بشكل مباشر ، فلم يعد األمر متوقف على 

البيئة، ولكن اقرتب التأثري على صحة اإلنسان وأمنه الغذائى بشكل مباشر.

بسبب التغريات املناخية
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املدن الساحلية، مثل االسكندرية والدلتا فى مصر، ومن ثم اختفاء 
حيوانات بحرية  كثيرة ، واختال بيئى فى تواجد وبيئة احليوانات، 
مثل نزول العقارب مع سيول أسوان، الفتا إلى االَثار الزراعية التى 
وقعت مبصر هذا العام، واملتمثلة فى تأثر محصول املاجنو والزيتون 

نتيجة اختال املوسم الشتوى، فلم تزهر الثمار بالشجر.
وتابع رئيس قسم األرصاد اجلوية باملعمل املركزى للمناخ الزراعى 
املــؤمتــرات  بتوصيات  اهتمت  الــكــبــرى  الصناعية  الـــدول  كــانــت  لــو   :

الدولية التى ناقشت ظاهرة املناخ عبر سنوات طويلة، 
ملا وصل األمر إلى هذا احلد، الفتا  إلى أن الكثير من 
الدول حتايلت على توصيات املؤمترات املناخية من 
خال بناء واستمرار االنبعاثات احلرارية الصناعية 
فــى دول بعيدة عنها، ونــســت  إنــنــا فــى قـــارب واحـــد ، 

وعلى كوكب واحد. 
اختفاء األسكندرية

بوريس  لــســان  على  للمناخ  جاسكو  قمة  حـــذرت 
جونسون رئيس الوزراء البريطانى من اختفاء بعض 
املـــدن الــســاحــلــيــة حـــول الــعــالــم، ومــنــهــا اإلســكــنــدريــة 
ــده الــدكــتــور عــبــاس شــراقــى  ــر الـــذى أكـ املــصــريــة، األمـ
أستاذ جيولوجيا بجامعة القاهرة، قائا : ال يتوقف 
هناك  ولكن  فحسب،  األسكندرية  مدينة  على  األمــر 

الصناعية  الــثــورة  نتيجة   بــاإلخــتــفــاء،  مــهــددة  مــدن مصرية  ثــاث 
ونشاط اإلنسان على مــدار 200 عــام، األمــر الــذى أدى إلى زيــادة غاز 
امليثان وثانى أكسيد الكربون، وارتفاع درجات احلرارة، ومن ثم ذوبان 
ــذه  املـــدن هى  الــثــلــوج وارتـــفـــاع مــنــســوب مــيــاه الــبــحــر، مــوضــحــا أن هـ
الــدوار فى محافظة البحيرة  ، دمياط ، حتى مدينة كفر  بورسعيد 
– وهو ما يطلق عليها مدن املناطق املنخفضة –  والفتا إلى الكتل 
تبدو حلواًل مؤقتة، ويبقى  الشواطئ  تنتشر على  التى  اخلراسانية 
الداعية  املناخية  املــؤمتــرات  تنفيذ توصيات  وهــو  أال  احلــل األخــيــر، 

للحد من االحتباس احلرارى وارتفاع منسوب املياه.
وقال شراقى : بحسب التقديرات من املنتظر اختفاء هذه املدن، 
وجتاهل  املناخية،  التغيرات  استمرار  مع  ولكن   ،  2050 عــام  بحلول 
دول العالم لتحذيرات العلماء، واستمرار انبعاثات الكربون الناجمة 
عن حرق البشر للوقود والفحم، متوقع حدوث هذه التغيرات خال 

الفترة 2025 : 2030 
التغير املناخى ومصر

بحسب العلماء مصر ليست بعيدة عن التأثيرات املَناخية شديدة 
اخلطورة - بحكم جغرافيتها ومناخها واعتمادها على الزراعة -  لذا 
توزيعات درجــات احلــرارة  الظاهرة  دراســة  البيئة على  وزارة  حرصت 

املوسمية فى مصر فى أعوام 2005، 2025، 2050، 2075، 2100، ووفقا 
للدراسة، فمن املتوقع أن درجات احلرارة سترتفع فى جميع الفصول 
األربــعــة، واالنــتــقــال مــن اجلــنــوب إلــى األجــــزاء الشمالية مــن مصر 
فــى 100 سنة الــقــادمــة، ممــا يــؤدى إلــى حــدوث انكماش فــى مساحة 
األرض الصاحلة للزراعة، وأيضًا حدوث حتول فى توقيتات الدورات 
الزراعية، ومن ثم حدوث تغيير فى أنظمة إنتاج املحاصيل وكميتها 
ــزداد فيه الطلب على الــغــذاء  ونــوعــهــا، فــى وقــت يـ
اخلبير  يصفه  مــا  وهــو  السكانية،  الــزيــادة  بسبب 
الــبــيــئــى الــدكــتــور مــجــدى عــــام، أمـــني عـــام احتـــاد 
بـــ » انــقــاب مناخى » وليس  خــبــراء البيئة الــعــرب 
تغيًرا مناخًيا، قائا : كان العلماء يتوقعون زيادة 
درجــة حــرارة األرض 1.5 درجــة مئوية بحلول عام 
الزيادة  هــذه  وحــدث  األرض سبقتنا  ولكن   ،  2025
يبشر  مــؤشــر خطير  وهــو  املــاضــى،  أغسطس  شهر 
بعدم سيطرة العالم على التغيرات املناخية خال 

السنوات القادمة .
مليون   750 املصرية  احلكومة  أنفقت   : أضــاف 
من  والتقليل   ، املناخى  التغير  آثــار  ملعاجلة  دوالر 
حتويلها  خــال  من  املركبات  من  املضرة  االنبعاثات 
ــاز أو كــهــربــاء(، والــعــمــل على  إلـــى اســتــخــدام الــطــاقــة الــنــظــيــفــة )غــ
وحتويلها  الصلبة،  املخلفات  إلدارة  جــديــدة  تكنولوجيا  استضافة 
القومى  املجلس  املصرية  أنشئت احلكومة  كما  إلى طاقة متجددة، 
التى  واملــشــروعــات  احلــلــول  ــرار  وإقـ دراســـة  ودوره  املناخية،  للتغيرات 
تغير  سيناريوهات  مع  للتكيف  الوطنية  اجلهود  فى  تساهم  ســوف 
على  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  حــرص  مــؤكــدا  املتوقعة،  املــنــاخ 
السيارات  إحــال  مــبــادرة  تدشني  فى  ذلــك  يظهر  بالبئية،  االهتمام 
املتقادمة، ليملك أصحابها بدال منها سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، 
وإنشاء املدن اجلديدة ، ذات املساحات اخلضراء ، وإنشاء أكبر محطة 
طاقة  شمسية فى العالم، إلنتاج الطاقة الكهربائية، ضمن اجتاهها 
طاقتها  بكامل  النصر  شركة  حتويل  املتجددة،  الطاقة  الستخدام 
إلنتاج السيارات الكهربائية ، مع حتويل وسائل النقل اجلديدة، مثل 

املونوريل واخلط الرابع ملترو األنفاق مواصات صديقة للبيئة .
وشدد اخلبير البيئى على ضرورة التزام الدول الصناعية الكبرى- 
خاصة أمريكا والصني والهند وروسيا - باالتفاقيات الدولية، لتقليل 
االنبعاثات اخلطرة لديها، وإنشاء صندوق أخضر لتمويل مشروعات 

احلماية من آثار تغير املناخ، بالدول املتضررة فى الشرق األوسط.
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 تناقص 
املساحات الزراعية وتغري 

الدورات الزراعية

علماء :
 »كورونا« وأخواتها 

نتيجة التغريات امُلناخية
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افتتح  وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة مؤمتر املساواة بني 
اجلنسني فى العمل بشمال إفريقيا الذى نظمته منظمة العمل الدولية إفتراضيًا 

) اونالين ( على مدار 4 أيام ، بهدف تسليط الضوء على التقدم الذى أحرزته 
دول شمال أفريقيا  »مصر ، وتونس ، واجلزائر، واملغرب، من أجل تعزيز املساواة بني 
اجلنسني فى مجال العمل والتشغيل ، فضال عن مواجهة التحديات الرئيسية ذات 

األولوية بهدف تعزيز املساواة بني اجلنسني فى العمل .

الرئيس السيسى يقدم كل الدعم للمرأة المصرية باعتبارها 
شريكا أساسيا فى النهوض بالمجتمع واالقتصاد القومي

سعفان فى افتتاح مؤتمر المساواة بين الجنسين بمشاركة 4 دول إفريقية
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فــــــى مـــســـتـــهـــل كـــلـــمـــتـــه شــــــــدد وزيــــــر 
ــــــرص  ــى حـ ـــ ــــلــ الـــــــقـــــــوي الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة عـــ
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ الــــــقــــــيــــــادة  الــــســــيــــاســــيــــة واحلـ
املـــصـــريـــة عـــلـــى تــــقــــدمي كــــافــــة أشـــكـــال 
الــــدعــــم لـــلـــمـــرأة املـــصـــريـــة بــاعــتــبــارهــا 
باملجتمع  النهوض  فــى  أساسيا  شريكا 
واالقــتــصــاد الــقــومــى مــن خــال  دعمها 
ــتــــى تــســتــحــقــهــا املـــــرأة  بـــاملـــكـــتـــســـبـــات الــ
ــل  قـــيـــادة  ــ ــى ظـ ــ ــة فـ ــ ــاصـ ــ ــة ، وخـ ــريــ املــــصــ
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى الـــذى 
لتمكني  الوطنية  االستراتيجية  أطلق 
إعانه  عــن  املــصــريــة 2030 فضا  املـــرأة 
2017 عامًا للمرأة لتسليط الضوء على 
مــقــدراتــهــا واســتــحــقــاقــاتــهــا الــدســتــوريــة 
والسياسية،  واالجتماعية  والقانونية 
وكذلك االستراتيجية الوطنية حلقوق 
اإلنسان التى أطلقها الرئيس منذ أيام  
وما تضمنته من محاور تتعلق باملساواة 

بني اجلنسني واملرأة بشكل خاص .
ــه  ــ ــرزتـ ــ واســـــتـــــعـــــرض الــــــوزيــــــر مـــــا  أحـ
ــة األخــيــرة  احلــكــومــة املــصــريــة فــى اآلونــ
وبــرامــج وأنشطة ومــبــادرات  مــن خطط 
الرغم  على  ومتكينها،  ــرأة  املـ تستهدف 
مـــن الــتــحــديــات الــتــى تــواجــهــهــا الــبــاد 
والــــعــــالــــم أجــــمــــع نــــظــــرا لـــلـــتـــداعـــيـــات 
االقــتــصــاديــة جلــائــحــة كـــورونـــا، مشيرا 
ــعـــدالت الــبــطــالــة فى  ــى انــخــفــاض مـ إلــ
ــاث من  مــصــر بشكل مــلــحــوظ  بــني اإلنــ
21.4%  فى عام 2018 إلى 17.7% فى عام 
ــاث فــى قــوة العمل ،  2020 إجــمــالــى اإلنـ
واجلهود  للمبادرات  كثمرة  ذلــك  ويأتى 
الــتــى تــبــذلــهــا الـــدولـــة  لـــزيـــادة مــعــدالت 
تشغيل اإلناث والعمل على بناء قدراتها 
عمل  على  فــرص  للحصول  التنافسية 
املنشود  بــدورهــا  للقيام  ودعــمــهــا  الئــقــة 
ــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة  فـــــى حتـــقـ
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة الــشــامــلــة واملــســتــدامــة 

للباد  .
وعــن دور الــــوزارة فــى هــذا الــشــأن قال 
تــســعــى  لــتــقــدمي  الـــــــــوزارة  : إن  ــر  ــوزيــ الــ
كــافــة أشـــكـــال الـــدعـــم لــلــمــرأة فـــى مــكــان 
الــعــمــل حــيــث مت إنــشــاء وحـــدة مركزية 
تستهدف حتقيق املساواة بني اجلنسني 
والــتــمــكــني االقـــتـــصـــادى لــلــمــرأة  لكافة 
العمل بهدف  قانون  بأحكام  املخاطبني 
حتقيق املساواة بني اجلنسني والقضاء 
عــلــى كــافــة أشـــكـــال الــتــمــيــيــز ضـــد املـــرأة 
فــى مــجــال الــعــمــل، وتــعــزيــز مــبــدأ تكافؤ 
اقتصاديًا فضا  املــرأة  الفرص، ومتكني 
عن مساعدتها فى التوفيق بني واجبات 

األسرة ومتطلبات العمل.
وأوضح سعفان أن هذه  الوحدة تعمل 
فى إطار خطة تنفيذية متكاملة  تقوم 
على  عدد من األهداف األساسية ومنها 
رفــــع الـــوعـــى املــجــتــمــعــى بــقــضــايــا املــــرأة 
تشريعية حلماية ومتكني  بيئة  ،وتوفير 
املـــرأة اقــتــصــاديــًا، والــعــمــل على حتقيق 
املساواة بني اجلنسني ،وتعزيز دور املرأة 
وزيــــــادة نــســب مــشــاركــة املـــــرأة فـــى ســوق 
وشــروط  ظـــروف  توفير  وتدعيم  العمل 

عمل الئقة للجنسني .
ــام الـــــــــوزارة  ــيــ ــت الـــــوزيـــــر إلــــــى  قــ ــفــ ولــ
الـــقـــرارات اخلــاصــة بتشغيل  بــتــحــديــث 
الــنــســاء والــتــى كــانــت حتظر عمل املــرأة 
فى العديد من األعمال ، وحتظر عملها 
لياً حيث مت إصدار القرار الوزارى رقم 
األعمال  حتديد  بشأن    2021 لسنة   43
مبا  فيها  النساء  تشغيل  يجوز  ال  التى 
يــتــوافــق مـــع مــعــايــيــر الــعــمــل الــدولــيــة ، 
والــذى أتــاح للمرأة احلــق فى االلتحاق 
بـــأى وظــيــفــة أو مــهــنــة دون الــنــظــر إلــى 
نوعها االجتماعى ومراعاة مبادئ تكافؤ 
الــفــرص واملـــســـاواة بــني اجلنسني وعــدم 

التمييز فى العمل .
كما مت إصــدار القرار الــوزارى رقم 44 
لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء 
ــاء عـــلـــى طــلــب  ــنـ ــاً والـــــــذى نــــص - بـ ــيـ لـ
األنثى- جواز العمل أثناء فترات الليل 
ــان نــوعــهــا عــلــى أن  ــًا كـ فــى أى مــنــشــأة أيــ
تتخذ التدابير الازمة حلماية صحتها 
مــســؤولــيــاتــهــا  أداء  عــلــى  ومــســاعــدتــهــا 

العائلية .
وأضاف أن وزارة القوى العاملة تبنت 
بــالــتــعــاون مــع منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
إطــــــاق خـــطـــة وطـــنـــيـــة لـــلـــمـــســـاواة بــني 
ــى الـــعـــمـــل تــضــمــن تــكــافــؤ  اجلـــنـــســـني فــ
الـــفـــرص بـــني الـــرجـــل واملــــــرأة فـــى عــالــم 
العمل وتدعم توفير ظروف عمل الئقة 
كــافــة  فـــى عــضــويــتــهــا  وتــضــم  للجنسني 
وهــيــئــات  وزارات  مـــن  املــعــنــيــة  اجلـــهـــات 
األعــمــال  أصــحــاب  ومنظمات  حكومية 
، وســوف يتم إطاقها  ومنظمات عمال 

فى القريب العاجل .
ومـــن جــانــبــه رحـــب يــونــس الــســكــورى 
وزيـــــر اإلدمـــــــاج االقـــتـــصـــادى واملـــقـــاولـــة 
باملغرب  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى 
البالغة  ســعــادتــه  عــن  معربا  بــاحلــضــور، 
ــور هـــــــذا املـــــؤمتـــــر الـــــــــذى يــهــتــم  بــــحــــضــ
ــة فــــى ســـوق  ــيــ ــاســ بـــاالحـــتـــيـــاجـــات األســ
أن التطور اإلنسانى لن  ، مؤكدا  العمل 
إذا لم يشمل كل الفئات  يكون ذا معنى 
فــى املــجــتــمــع ، وال ميــكــن احلــديــث عن 

التنمية دون االهتمام بدمج النساء .
وأكـــد الــوزيــر املــغــربــى أن املــســاواة بني 
يتعلق  أمــر  هــو  التشغيل  فــى  اجلنسني 
بالكرامة اإلنسانية واحلقوق األساسية 
االهتمام  ضـــرورة  إلــى  مشيرا  لإلنسان، 
بالوعى املجتمعى فى هذا الشأن الفتا 
بــني اجلنسني  املـــســـاواة  أن حتقيق  إلـــى 
ــورى يــلــزم  ــ ــتـ ــ ــو مـــبـــدأ دسـ ــرب هــ ــغــ ــى املــ فــ
ذاكـــرا قيام   ، املــؤســســات لتحقيقه  كــافــة 
دولـــة املــغــرب بالعديد مــن اإلصــاحــات 
الــدســتــوريــة على مـــدار 3 عــقــود وتعتبر 

حقوق املرأة أساس هذه اإلصاحات .
وأكد أن الطموح الوطنى هو حتقيق 
املناصفة بني النساء والرجال ملا له من 
أهــمــيــة فــى حتقيق الــنــمــو االقــتــصــادى 
أنه  إلــى  ، منوها  الناجت املحلى  وارتــفــاع 
على الرغم من حصول املرأة على تعليم 
عـــال  فـــى املـــغـــرب إال أن مــشــاركــتــهــا فى 
ســوق العمل مــازالــت حتــتــاج الــى املزيد 

من اجلهد.
ــريــــك  ــى الــــســــيــــاق نـــفـــســـه قـــــــال إيــ ــ فــ
اوشــــان  مــديــر الــفــريــق الــفــنــى للعمل 
ــدول شـــمـــال أفــريــقــيــا ومــديــر  ــ الـــائـــق لـ
العمل  منظمة  واريــتــريــا  مــصــر  مــكــتــب 
ــى كـــلـــمـــتـــه الــــتــــى ألـــقـــاهـــا  ــ الــــدولــــيــــة  فـ
بالنيابة عنه، وعن رانيا ببخازى مديرة 
مــكــتــب اجلـــزائـــر، ولــيــبــيــا، ومــوريــتــانــيــا، 
واملغرب، وتونس : إن املنظمة تهدف إلى 
الــوصــول إلــى حتقيق الــتــوازن واملــســاواة 
بــني اجلنسني ، وفــى هــذا الــشــأن قامت 
بالعديد من االتفاقيات التى تعمل على 

إزالة كل أشكال التمييز ضد املرأة .
واستعرض أوشان مجموعة القرارات 
الــتــى مت اعــتــمــادهــا واملــتــعــلــقــة بحقوق 

املرأة فى العمل وزيادة مشاركتها.
سعيهما  على  للوزيرين  الشكر  وقــدم 
ــى الــعــمــل  ــة املـــــــرأة فــ ــشـــاركـ لــتــحــســني مـ
ــوازن الــــــذى نــســعــى  ــ ــتـ ــ ــذا الـ ــ وحتـــقـــيـــق هـ
من  العديد  وجــود  من  الرغم  على  إليه 
للنقابات  الشكر  قــدم  كما   ، التحديات 
املصرية على دفاعها عن املرأة واألمومة 

ومستحقاتها .
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الــعــامــلــة محمد سعفان  ــر الــقــوى  ــال وزيـ وقـ
االحتفالية  إطــار  صحفية فى  تصريحات  فى 
ذكــرى  احلربي مبناسبة  لإلنتاج  الــــ67  بالعيد 
 ، احلربى  اإلنتاج  مصانع  فى  طلقة  أول  إنتاج 
والشركات  وهيئاتها  بــالــوزارة  العاملني  مهنئًا 
الــتــابــعــة لــهــا بــالــعــيــد ، والــتــى شــهــد عــلــى مــدار 
ســــنــــوات عــــديــــدة املــــزيــــد مــــن الــــتــــطــــورات فــى 

اإلجنازات واملنتجات . 
ــر قــــدرة الــعــامــل املـــصـــرى خــال  ــوزيـ وأكــــد الـ
املرحلة الراهنة والتى تضاهى قدرات ومهارات 
 ، العمال فى كل دول العالم بل ويتفوق عليها 
مشددا على أن العامل املصرى من أكفأ العمال 
على مستوى العالم ، مشيرا إلى أن  منتجاتهم 
وإجنــازاتــهــم ظــهــرت فــى وزارة اإلنــتــاج احلربى 
والــهــيــئــات الــتــابــعــة لــهــا ، والــتــى متــثــل الــداعــم 
املصرية  والشرطة  املسلحة  للقوات  األســاســى 

عــلــى مـــر الـــســـنـــوات مـــن أجــــل حتــقــيــق الــتــقــدم 
ــة الـــدولـــة املــصــريــة عالية  ــع رايــ واالزدهـــــــار ورفــ

خفاقة . 
مرسى وزير  أحمد  رحب محمد  جانبه  مــن 
اإلنتاج احلربى بوزراء القوى العاملة ، والدولة 
للهجرة واحلــضــور فــى هــذا احلــدث الصناعى 
التاريخى والذى شكل فى تاريخ الدولة املصرية 
 ، والــبــنــاء والتنمية  الــدفــاع  فــى  ركــيــزة أساسية 
ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصنعة فى شركة 

شبرا .
ــر الـــدولـــة لــإلنــتــاج احلـــربـــى أن  ــاف وزيــ ــ وأضـ
منظومة العمل فى الوزارة والهيئات والشركات 
الــتــابــعــة لــهــا تـــبـــدأ وتـــقـــوم فـــى األســــــاس على 
الــعــامــلــني بــهــا ، مــقــدمــًا الــتــحــيــة لــكــل األيـــدى 
فى  األمــثــال  أروع  ضربت  لطاملا  التى  العاملة 
أداء العمل بإتقان وإصرار لتحقيق اإلجنازات 

وزيرا القوى العاملة و الهجرة يشهدان احتفالية العيد الـ 67 لإلنتاج الحربي
بدعوة من وزير اإلنتاج الحربي

بدعوة من اللواء مهندس محمد أحمد 
مرسى وزير الدولة لإلنتاج احلربى 

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة 
، والسفيرة نبيلة مكرم  وزيرة الهجرة 

وشؤون املصريني باخلارج  احتفالية وزارة 
اإلنتاج احلربى بالعيد الـ67 لإلنتاج 
احلربى بحضور الفريق عبد املنعم 

التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع 
، واللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس 

هيئة التسليح بالقوات املسلحة ، واللواء 
أركان حرب أمين وفاء مدير إدارة املدفعية، 

واللواء أركان حرب محمد عدلى عبد 
الواحد مدير إدارة األسلحة والذخيرة 

، وعدد من قادة الوزارة والهيئة القومية 
لإلنتاج احلربى والقيادات العمالية 

والعاملني ، وذلك مبسرح قطاع التدريب 
التابع للوزارة مبدينة السالم.
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والـــوصـــول بــاإلنــتــاج احلـــربـــى ملــســتــقــبــل أفــضــل 
وما  بأجدادهم  به  ويفتخرون  األحــفــاد  يتمناه 

قدموه من إجنازات جيا بعد جيل .
والتقدير  الشكر  اإلنتاج احلربى  وزيــر  وقــدم 
ملــهــنــدســى الــــــوزارة واإلداريـــــــني والــنــقــابــيــني فى 
الشركات على جهودهم فى إمتام كل اإلجنازات 
القطاعات  مع  باالشتراك  النور  إلى  وخروجها 
واستكمال  لها،  التابعة  والــوحــدات  والــشــركــات 

ملحمة العبور اجلديدة .
وأشار الوزير إلى أنه فى حفلنا اليوم تشرفنا 
بعرض أهم اإلجنازات التى حققتها الوزارة فى 
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  توجيهات  إطــار 
ــاج الـــصـــلـــب املـــــــدرع مبــصــنــع 100  ــتــ ، ومـــنـــهـــا إنــ
بــاملــشــاركــة مــع شــركــة حــديــد عــز إحـــدى شــركــات 
التعاون  ، وهــو مثال حى على  القطاع اخلــاص 
بني الدولة والقطاع اخلاص فى إنتاج أول منتج 
مصرى فى هذا املجال ، بعدما كان يتم استيراده 
من اخلــارج ، فأصبحت الدولة املصرية متتلك 
قدرات التصميم واإلنتاج للعربات املدرعة التى 

يدخل هذا املنتج فى صناعتها .
ــاج احلــــربــــى أنـــــه لـــوال  ــ ــتـ ــ وأوضــــــــح وزيـــــــر اإلنـ
ــئـــات  ــيـ ــهـ مــــجــــهــــودات الـــعـــامـــلـــني بـــــــالـــــــوزارة والـ
ملا بلغت  الــدؤوب املخلص  ، وسعيهم  والشركات 
اإليرادات إلى 19.7 مليار جنيه مبعدل زيادة 27 

، بنسبة 98 % عن املخطط  املاضى  العام  % عن 
املــعــتــمــد تــنــفــيــذه ، كــمــا يــتــم تــكــرمي 235 عاما 
فى هذا احلفل ملا بذلوه من جهود خال العام 
املــاضــى وحتــفــيــزًا لــهــم لــبــذل مــزيــد مــن اجلهد 
والعطاء لتحقيق مزيد من اإلنتاجية وحتقيق 

التنمية املستدامة لوطننا الغالى مصر .
كــمــا مــنــح وزيــــر اإلنـــتـــاج احلـــربـــى الــعــامــلــني 
بالشركة والوحدات التابعة لها نسبة خصم 25 
% من مصاريف الدراسة فى األكادميية املصرية 
للهندسة والتكنولوجيا املتقدمة ، وخصم من 3 
% إلى  25 % على منتجات اإلنتاج احلربى خال 
شهر نوفمبر فى معارض ومنافذ بيع املنتجات 

املدنية لشركات اإلنتاج احلربى .
من جانبه رحب سعيد النقيب رئيس النقابة 
العامة لإلنتاج احلربى ونائب أول رئيس االحتاد 
ــام لــنــقــابــات عـــمـــال مــصــر بــــوزيــــرى الــقــوى  ــعـ الـ
العاملة والهجرة واحلضور مؤكدًا أن لدينا اآلن 
ما يقرب من 200 ألف عامل فى اإلنتاج احلربى 
منذ عام 1954 ، واليوم نكرم أفضل العاملني من 
بينهم ، موجها التحية والتقدير لكل العاملني 
بالوعى  متتعوا  طاملا  والتى   ، احلربى  باإلنتاج 
به من  املتناهية فى ما يقومون  والثقة  الكامل 
أعــمــال ، وأهــمــيــتــهــا لــلــقــوات املــســلــحــة املصرية 

حماة الوطن .

ومت عرض فيلم تسجيلى بعنوان »شخصيات 
اثنني من رموز  وذلــك تكرمًيا الســم  تاريخ«  لها 
رضـــا  الـــفـــريـــق  ــا  ــمـ وهـ احلــــربــــي،  اإلنــــتــــاج  وزارة 
حافظ وزيــر الــدولــة لإلنتاج احلــربــى األســبــق ، 
مجلس  رئيس  نائب  عبداملجيد  حسن  والــلــواء 
والعضو  احلربى  لإلنتاج  القومية  الهيئة  إدارة 

املنتدب السابق.
ويأتى فيلم »شخصيات لها تاريخ« استكماال 
الــتــى أطــلــقــتــهــا وزارة اإلنــتــاج  ــاء  ــوفـ الـ لــلــمــحــة 
الذين  رمــوزهــا  لتكرمي  املــاضــى  بالعام  احلــربــى 
بــفــضــل جـــهـــودهـــم وعــمــلــهــم الــــــــدؤوب تـــطـــورت 
قــطــاعــات اإلنــتــاج احلــربــى وتــنــوعــت أنشطتها، 
حــيــث مت خـــال عــيــد اإلنـــتـــاج احلــربــى املــاضــى 
تكرمي اسم الفريق فخرى محمد سعيد العصار 

وزير الدولة لإلنتاج احلربى السابق.
ــر اإلنــــتــــاج  ــ ــ ــدى وزيـ ــ ــ ــتــــام  احلــــفــــل أهـ وفـــــى خــ
احلــربــى هــدايــا تــذكــاريــة لــوزيــر الــقــوى العاملة 
التراس  املنعم  وعبد   ، للهجرة  الدولة  ووزيــرة   ،
أركان  واللواء   ، العربية للتصنيع  الهيئة  رئيس 
القوات  تسليح  رئيس هيئة  عــزت  أســامــة  حــرب 
جهات  بني  املشترك  للتعاون  تكلياً   ، املسلحة 
الـــدولـــة لــتــحــقــيــق الــتــقــدم واالزدهــــــــار لــوطــنــنــا 

العزيز ، وحتقيق رؤية مصر 2030 .

وزير اإلنتاج الحربى : بجهد العاملين بلغت اإليرادات 19.7 
مليار جنيه بمعدل زيادة 27 % عن العام الماضي

سعفان : العامل المصرى قدراته تضاهي
 مهارات العمال فى كل دول العالم ويتفوق عليها
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شـــــرع اهلل عــــز وجـــــل الـــــــــزواج وحـــث 
ــى جـــمـــيـــع األديـــــــــــان وأحــــــاط  ــ عـــلـــيـــه فـ
والفرائض  األحكام  من  بسياج  الــزواج 
لــتــحــمــى الــعــاقــة الـــزوجـــيـــة وحتــافــظ 
على استمرارها لتعمير الكون بالذرية 
الـــصـــاحلـــة فــــى ظــــل عــــاقــــات زوجـــيـــة 
ــز وجـــل  ــة وأمــــــر اهلل عــ ــنــ مــســتــقــرة وآمــ
ــه حــكــم الــقــوامــة  ــأن يـــكـــون لـ ــل بــ ــرجـ الـ
على زوجته وأن يعاملها معاملة طيبة 
أمر  كذلك  سعته  من  عليها  ينفق  وأن 
الـــزوجـــة أن تــصــون زوجــهــا فــى عرضه 
وماله وأوالده وفى غيبته وكل ذلك كان 
من أجل إيجاد أسرة سعيدة تكون لبنة 
يحدث  قد  ولكن  متحضر  راق  ملجتمع 
مـــا ال حتــمــد عــقــبــاه قـــد يـــحـــدث عــدم 
توافق فى العاقة الزوجية ذاتها سواء 
ــرأة ينتج عنه  املــ أو  الــرجــل  مــن جــانــب 
املشتركة  احلياة  فى  التأقلم  فى  فشل 
ــرورة االنـــفـــصـــال أو  ــ ــا يــســتــدعــى ضــ ممـ
الــطــاق وهـــو أبــغــض احلـــال عــنــد اهلل 
ــبــــاب قــــد تــكــون  ــدة أســ ــعـ ــرع لـ ــ ولـــكـــنـــه شـ
منها أسباب لــدى الــزوج بأنه ال يطيق 
الــتــوافــق  عـــدم  أو  تصرفاتها  أو  زوجــتــه 
لدى  األســبــاب  نفس  تكون  وقــد  معاها 
ــزواج وفــرض  الــزوجــة فكما شــرع اهلل الـ
ــزوج أن يــوفــر مسكن الــزوجــيــة  الــ عــلــى 
الــصــداق وأن ينفق  الــعــروس  وأن ميهر 
عــلــيــهــا ويــحــســن مــعــاشــرتــهــا أمــــر اهلل 
التفريق  يــكــون  أن  الــطــاق  فــى حــالــة 
بإحسان ووضع حقوق للمطلقة منها 
الــزواج  املثبت فى عقد  مؤخر الصداق 
املتعة وتقدر  الشهود- نفقة  أو بشهادة 
الشهرية  النفقة  مــن  شــهــرا   24 بنفقة 
الــعــدة وتــقــدر بنفقة 3  أو أكــثــر - نفقة 
كذلك   – الــشــهــريــة  النفقة  مــن  شــهــور 
متــكــن املــطــلــقــة مـــن مــســكــن الــزوجــيــة 
أو أجــــر مــســكــن لــلــحــضــانــة  فـــى حــالــة 
كونها حاضنة – كذلك أجر للمطلقة 
احلاضنة التى ترضع صغيرها أو تقوم 
جميع  توفير  كــذلــك  أطفالها  بتربية 
وملبس  مأكل  مــن  األبــنــاء  مستلزمات 
ومــصــاريــف تــعــلــيــم وعــــاج بـــل وتــرفــيــه 
ــان لـــدى الــرجــل قــــدرة على  أيــضــا إن كـ

ذلك .
تشريع الطالق

ــد يـــكـــون  ــ ــعـــل أمــــــر قـ ــفـ ــالـ ــاق بـ ــ ــطـ ــ الـ
نعيشه  واقـــع  ولــكــنــه  وبغيضا  مــكــروهــا 
وقــــد يـــفـــرض عــلــى بــعــض األســـــر دون 
ــاب عـــديـــدة ولــكــنــه  ــبــ رغـــبـــة مــنــهــا وألســ
املجتمع  فى  ملحوظة  وبصورة  يحدث 
حاليا ألسباب اجتماعية أو الختافات 
راعـــى هذا  ــام  واإلســ مــاديــة  أو  ثقافية 
اخلاف الذى يؤدى إلى الطاق ووضع 
فمن  للطاق  شرعية  وأحكاما  حــدودا 

ضمن أحكام الطاق أن ينطق الرجل 
)مين  أو  الــطــاق  بكلمة  العقل  سليم 
الــطــاق( أمــام زوجــتــه يف حضورها، أو 
القاضي  أمـــام  ينطقها  أو  غــيــابــهــا،  يف 
يف غيابها وفق شريعة اإلســام وأغلب 
مذاهبه حيث يقول لها أنت طالق ثاثا 
أو أنــــِت طــالــق أنــــِت طــالــق أنــــِت طــالــق، 
فا يقع الطاق إال مرة واحــدة. يحق 
بائنا  الذي طلق زوجته طاقا  للرجل 
بينونة صغرى، أن يسترجعها متى أراد 
لــم تكن  إن  أو شــهــود،  أو عقد  دون مهر 
قـــد أكــمــلــت الـــعـــدة، وهــــي ثــاثــة أشــهــر 
يسترجع  أن  للرجل  يحق  وال  كــامــلــة. 

زوجته التي طلقها طاقا بائنا بينونة 
صغرى، إذا جتاوزت مدة الثاثة أشهر، 
فــبــذلــك يــتــحــول مـــن طـــاق الــبــيــنــونــة 
الكبرى  البينونة  طــاق  إلــى  الصغرى 
وفــى ذلــك األمــر فرصة لكل من الــزوج 
أخــرى  مـــرة  التفكير  والـــزوجـــة إلعــــادة 
فــى أمــر هــذا الــطــاق فـــإذا شعر الــزوج 
أو هــدأت أعصابه  إلــى زوجته  باحلنن 
وأراد  بطاقها  خطأ  ارتكب  أنــه  وعــرف 
الرجوع عن هذا القرار فله ذلك كذلك 
إذا  التفكير  هى فرصة للزوجة إلعــادة 
أن  رأت  فـــإذا  كــانــت هــى طالبة للطاق 
األصــلــح لها الــعــودة إلــى الـــزوج طلبت 

اإلحسان فى الطالق
تقدمه: نجوى لطفى
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حديث شريف
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول 
ــــددت  ــال اهلل )أعـ قــ ــلـــم:  اهلل صــلــى اهلل عــلــيــه وسـ
أذن  وال  رأت،  عـــن  ال  مـــا  الـــصـــاحلـــن  لـــعـــبـــادي 
ســمــعــت، وال خــطــر عــلــى قــلــب بــشــر، فـــاقـــرءوا إن 
ُقــرة  شئتم: }فــا تعلم نفٌس مــا أُخــفــي لهم مــن 

أعُن{( رواه البخاري ومسلم

دعاء
اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع، ودعاء 
ال ُيسمع ومن نفس ال تشبع، ومن علم ال ينفع، 
أعـــوذ بــك مــن هـــؤالء األربــــع. اللهم إنــي أسألك 
فعل اخليرات وترك املنكرات وُحب املساكن وأن 
تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني 

غير مفتون.

منه أن يردها فقد كان اإلسام رحيما 
فى حكمة الطاق وكذلك أحكامه.

اتقوا اهلل
ــن لــــأســــف متـــتـــلـــئ مــحــاكــمــنــا  ــكــ ولــ
بــعــشــرات اآلالف مـــن قــضــايــا الــطــاق 
بيت  يجمعهم  كــانــوا  مــن  بــن  والنفقة 
واحــــد وحتـــت ســقــف واحــــد ويجمعهم 
طبق واحد وحياة مشتركة كانوا أقرب 
لبعض من أى شىء آخر وبعد الطاق 
نسوا كل شىء وحتولوا إلى أعداء يريد 
كل منهم أن يفتك باآلخر وينتقم منه 

شر انتقام.
عــلــى كـــل زوج طــلــق زوجـــتـــه وأهــــدر 

حــقــوقــهــا وتــركــهــا فـــى ســـاحـــة املــحــاكــم 
وعلى كل مطلقة حرمت أبا من أبنائه 
حلقوقها  أخـــذهـــا  عـــدم  زورا  أدعــــت  أو 
ويعرفوا  اهلل  يتقوا  أن  املالية  الشرعية 
َفِإْمَساٌك  َتــاِن  َمــرَّ ــَاُق  قال تعالى ﴿ الــطَّ
َيِحلُّ  َواَل  ِبِإْحَساٍن  َتْسرِيٌح  أَْو  ــْعــُروٍف  ِبَ
َشْيًئا  آَتْيُتُموُهنَّ  ــا  مِمَّ ــأُْخــُذوا  َت أَْن  َلــُكــْم 
َفِإْن  اهللَِّ  ُحــُدوَد  ُيِقيَما  أَالَّ  َيَخاَفا  أَْن  ِإالَّ 
ُجَناَح  َفــَا  اهللَِّ  ُحــُدوَد  ُيِقيَما  أَالَّ  ِخْفُتْم 
ــُدوُد  َعــَلــْيــِهــَمــا ِفــيــَمــا اْفـــَتـــَدْت ِبـــِه ِتــْلــَك ُحـ
ــُدوَد  ــَتــَعــدَّ ُحــ ــُدوَهــا َوَمــــْن َي ــَت ــْع ــَا َت اهللَِّ َفـ
اهلل  صدق  امِلُوَن ﴾  الظَّ ُهُم  َفأُوَلِئَك  اهللَِّ 

العظيم.

من فتاوى 
دار اإلفتاء

حكم التيمم لعذر :
فى سؤال أحد املواطنني لدار اإلفتاء عن أن الطبيب 
إال  واليدين  للوجه  املاء  استخدام  بعدم  زوجته  نصح 

مرة واحدة بسبب مرض جلدى
لزوجة  التساؤل: يجوز  هذا  عن  اإلفتاء  دار  أجابت 
أن تتيمم يف  بالسؤال  الواردة  ما دامت باحلالة  السائل 
وتصلي  املاء  استعمال  فيها  تستطيع  ال  التي  األوقــات 
حتى يعود إليها الشفاء، وال يلزمها إعادة هذه الصلوات 

مرة أخرى.
الطاهر  التراب  إلــى  القصُد  شرًعا:  معناه  التيمم 
ملسح الوجه واليدين بنية استباحة الصالة، وهو ثابٌت 
بالكتاب والسنة واإلجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿َوِإْن 
ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط 
َصِعيًدا  ُموا  َفَتَيمَّ َماًء  ــُدوا  َتِ َفَلْم  َساَء  النِّ اَلَمْسُتُم  أَْو 
)6 )املائدة:  ِمْنُه﴾  َوأَْيِديُكْم  ِبُوُجوِهُكْم  َفاْمَسُحوا  ًبا   َطيِّ

»ُجِعَلِت  وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى  فقوله  السنة  وأما 
أحمد. رواه  َوَطُهورًا«  َمْسِجًدا  ِتي  َوأِلُمَّ ِلي  َها  ُكلُّ  اأْلَرُْض 

عن  ــداًل  ب مــشــروعٌ  م  التيمَّ أن  على  املسلمون  وأجــمــع 
الوضوء والغسل يف أحواله خاصة.

واألسباب املبيحة للتيمم هي:
 1- إذا لم يوجد املاء، أو ُوِجَد منه ما ال يكفي للطهارة.

من  وخــاف  مــرٌض  أو  جــراحــة  بالشخِص  ــان  ك إذا   -2
استعمال املاء زيادة املرض أو تأخَر الشفاء، وُيْعَرف ذلك 

بالتجربة، أو بإخبار الثقة من األطباء.
ه حصول  3- إذا كان املاُء شديد البرودِة وَغَلَب على ظنِّ

ضرٍر باستعماله، بشرط أن يعجز عن تسخينه.
خــاف  ولــكــنــه  ــه،  ــن م ــا  ــًب ــري ق ــاء  ــ امل ــد  ــ ُوِجـ إذا   -4
فـــوات  خـــاف  أو  مـــالـــه،  أو  ــه  ــرض ع أو  نــفــســه  عــلــى 
منه. يخشى  عــدٌو  املــاء  وبــني  بينه  حــال  أو   الرفقة 

ــيــه  إل يـــحـــتـــاج  ولـــكـــنـــه  ــاء،  ــ ــ م مـــعـــه  ــان  ــ كـ إذا   -5
يف  ــه  ــيـ إلـ احـــتـــاج  أو  غـــيـــره،  ــرب  ــشـ لـ أو  لــشــربــه 
ونـــحـــو ذلـــك. ــخ  ــي ــب أو ط ــني  ــج ــع ك  أمــــر ضـــــــروري؛ 

ــل مــا كــان  ــر، وكـ ــاه ــط ــراب ال ــت ــال ويـــجـــوُز الــتــيــّمــم ب
واجلـــص؛  ــر  ــج احل أو  ــل  ــرم ــال ك األرض؛  جــنــس  مـــن 
ــًبــا﴾. ـــُمـــوا َصـــِعـــيـــًدا َطــيِّ ــى: ﴿َفـــَتـــَيـــمَّ ــال ــع  لــقــولــه ت
لزوجة  يجوز  السؤال  واقعة  ففي  تقدم:  ما  على  وبناء 
أن تتيمم يف  بالسؤال  الواردة  ما دامت باحلالة  السائل 
وتصلي  املاء  استعمال  فيها  تستطيع  ال  التي  األوقــات 
حتى يعود إليها الشفاء وال إعادة عليها. واهلل سبحانه 

وتعالى أعلم.
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عماد  الدكتور  يلخصها  اخلــضــراء  املشروعات  تنفيذ  خطوات  أبــرز 
معايير  دليل  إصــدار  فى  املستدامة  التنمية  مجال  فى  اخلبير  عدلى 
االســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة لــلــمــشــروعــات داخــــل اخلــطــة الــتــنــمــويــة لــلــدولــة 
بالتعاون  اخلــضــراء  السندات  وإصـــدار  التخطيط  وزارة  مع  بالتعاون 
احلكومة  جهود  تنسيق  على  العمل  حالًيا  يتم  حيث  املالية،  وزارة  مع 
والقطاعات التمويلية والتنفيذية مع وزارة البيئة لتتماشى املشروعات 
واألولــويــات  الدولية  وااللــتــزامــات  العاملية  التوجهات  مع  والسياسات 
الوطنية فى مجال حماية املوارد الطبيعية واحلد من اآلثار السلبية 

للتغيرات املناخية. 
ويــضــيــف قــائــا : »هــنــاك أيــضــا حــوافــز خــضــراء لتحفيز الــقــطــاع 
ــذب فـــرص اســتــثــمــاريــة القـــامـــة مــشــروعــات تــتــمــاشــى مع  ــاص وجــ اخلــ
االستثمارات  جذب  هو  الرئيسى  وهدفه  لاستثمار،  الدولية  األجندة 
والتمويل الــدولــى الــســوق املــصــريــة، واالســتــفــادة مــن مــصــادر التمويل 
املناخ  تغير  مشروعات  فى  استثمارات  تضخ  التى  واإلقليمية  الدولية 

واالستدامة البيئية . 
اســتــثــمــارات  مــن   ٪٣٠ أصــبــحــت  املــســتــدامــة:  التنمية  خبير  ويــقــول 
واملياه  النقل  مجاالت  فى  خضراء  استثمارات  للدولة  العامة  املــوازنــة 

والــصــرف الــصــحــى والــــرى والــكــهــربــاء وتــســتــهــدف احلــكــومــة الــوصــول 
بنسبة املشروعات اخلضراء إلى ٥٠٪ من مشروعات املوازنة فى ٢٠٢٤. 

التحرك  ويتم  العاملى  النظام  مــن  أســاســى  جــزء  األخــضــر  التمويل 
بــقــوة نحو الــتــوســع فــى متــويــل املــشــاريــع املــتــوافــقــة مــع البيئة لتقليل 
إلــى أن مصر تعد  املــواطــنــن، مــشــيــًرا  الــتــلــوث، واحلــفــاظ على صحة 
أول دولة بالشرق األوسط وأفريقيا أصدرت السندات اخلضراء، بهذا 

النجاح الذى ينبغى البناء عليه. 
املناخ  أن استضافة قمة  البيئى  الدكتور مجدى عام اخلبير  ويرى 
العام املقبل سوف تثبت للعالم أن مصر اتخذت خطوات جادة للتعافى 
األخـــضـــر، مــن خـــال مــشــاريــع تــعــزز هـــذا االجتــــاه فــى مــجــال الــطــاقــة 
لتحقيق  الــدولــة تسعى  وزارات  كــرميــة«، وألن  »حياة  ومــبــادرة  املتجددة 
التنموية  مــصــر  ــة  رؤيـ تنفيذ  يــدعــم  األخــضــر مبــا  االســتــثــمــار  معايير 
حققت   ٢٠٣٠ املستدامة  التنمية  أهـــداف  تنفيذ  وتــيــرة  ويــســرع   ،٢٠٣٠
مصر شراكات ناجحة كما يراها خبراء االقتصاد والبيئة، مع مجموعة 
البنك الدولى والتى تدعم اجلهود الوطنية املبذولة لتحقيق التنمية 
والبيئة  واملــرافــق  النقل واإلســكــان  بينها  املــجــاالت من  العديد من  فى 
مت  الــتــى  التنموى  التمويل  اتــفــاقــيــات  قيمة  تبلغ  وغــيــرهــا،  والــصــحــة 

٤٤

تقرير : دينا رأفت 

فتحت الدولة أبواب االستثمار 
أمام فئات عدة من املجتمع، 

ولكنها وضعت عددا من 
الشروط للحصول على 

املوافقات الالزمة، ولعل من 
أبرزها أن يحقق املشروع 

االستثمارى معايري االقتصاد 
األخضر . 

االقتصاد األخضر مصطلح 
جديد تم اعتماده بعد التزام 

مصر بتحقيق أهداف التنمية 
املتدامة سواء كانت أهداف 

2020 أو 2030، وهى مرتبطة 
باالستثمار والتجارة من خالل 

مشروعات تضمن الحفاظ على 
البيئة وال تحدث إخالال بمعايري 

التنمية وال تتسبب فى تفاقم 
أزمة التغريات املناخية. 

قامت الحكومة املصرية 
بوضع أدوات االقتصاد األخضر 

ووضع آليات التحول للتعافى 
األخضر بالتنسيق بني أجهزة 

الدولة املختلفة فى هذا املجال، 
والذى يتطلب اتخاذ العديد 
من اإلجراءات والتسهيالت 

التمويلية لجذب االستثمارات 
الخضراء واالستفادة من 

الفرص التمويلية للمشروعات 
الخضراء. 

 االستثمار األخضر انطالقة جديدة لالقتصـــــــــــــــــــــــاد المصــــــري
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توقيعها مع البنك الدولى فى ٢٠٢٠ نحو 1.٥ مليار دوالر للعديد من 
القطاعات. 

باحتاد  البيئى  االلــتــزام  مكتب  مدير  كمال  أحمد  املهندس  ويــؤكــد 
مصر  فى  املناخ  لتغير  الوطنية  االستراتيجية  إطــاق  أن  الصناعات، 
املرونة  الرئيسى حتقيق منو اقتصادى مستدام مع بناء  ٢٠٥٠ هدفها 
السلبية  اآلثـــار  والتخفيف مــن  املــنــاخ  تغير  التكيف مــع  والــقــدرة على 

املرتبطة به. 
املناخ من  تغير  العمل فى مجال  وإدارة  إلــى حتسن حوكمة  وأشــار 
لتحقيق  املصلحة  أصحاب  مختلف  ومسؤوليات  أدوار  حتديد  خــال 
أهداف االستراتيجية، وهو ما يحقق الهدف فى استثمار أخضر ناجح.  
لتمويل  التحتية  البنية  حتسن  فــى  احلكومة  حققته  مبــا  وأشـــاد 
املصرفية  لألعمال  الترويج  على  العمل  خال  من  املناخية،  األنشطة 
اخلــضــراء املــحــلــيــة، وخــطــوط االئــتــمــان اخلـــضـــراء، والــتــرويــج آللــيــات 

التمويل املبتكرة. 
 ويتطرق أحمد كمال املشارك فى قمة املناخ الـ ٢6 بجاسكو ألبرز 
عرضها  مت  والتى  األخضر  االستثمار  معايير  تراعى  التى  املشروعات 
إثبات للعالم أجمع أن مصر قادرة  املناخ، قائا هى  العالم بقمة  أمام 

عــلــى الــنــهــوض وحتــقــيــق االلــتــزامــات الــدولــيــة، وقــــادرة عــلــى املنافسة 
والنجاح أمام قوى عظمى، ويلخصها فى هذه النقاط:

*  مناذج ملشروعات عماقة تنفذها هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة 
بوزارة الكهرباء والطاقة املتجددة للحد من االنبعاثات.  

يتضمن  الصلبة  الــبــلــديــة  املــخــلــفــات  إلدارة  املــتــكــامــل  الــبــرنــامــج   *
الصلب  الــوقــود  إلنــتــاج  البلدية  املخلفات  لتحويل  مــبــادرة  الــبــرنــامــج 

املشتق )RDF( والسماد العضوى .  
أنظمة  بالتوسع فى  النقل   انبعاثات قطاع  * مشروعات احلد من 
الــنــقــل الــعــام املــتــطــور ووســائــل الــنــقــل غــيــر اآللــــي، مبــا فــى ذلـــك ركــوب 
الـــدراجـــات، مــشــروع اســتــدامــة الــنــقــل، واالتــوبــيــس الــكــهــربــى وحتــويــل 

السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء.  
املياه،  فاقد  لتقليل  الترع  تبطن  مشروع  املــيــاه:  ادارة  مجال  فى   *
حتلية مياه البحر واحلماية من السيول، وتنفيذ أكبر منشأة ملعاجلة 

مياه الصرف فى العالم فى مصرف بحر البقر.  
* فى الزراعة والتحول إلى الزراعة املحمية وأنظمة الرى احلديثة.  

- مشروع حتسن كفاءة الطاقة:  
أكــبــر محطة طاقة  املــتــجــددة ومنها مــشــروع  الــطــاقــة  * مــشــروعــات 

شمسية ببنبان. 
 على هامش قمة املناخ بجاسكو تعرض »العمل« لقاءات مع شركاء 
وتنشيط  دعــم  فــى  الــدولــيــة مبــا يساهم  املنظمات  ومــســؤولــى  التنمية 

االستثمار األخضر فى مصر. 
التنفيذى  الرئيس  مــع  لقاء  بجاسكو  املصرية  املجموعة  نظمت 
لبنك HSBC لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول استراتيجيات املناخ 
لكل من مصر والبنك، وآليات التعاون لدعم العمل املناخي، والتعاون 
لدعم استضافة مصر ملؤمتر املناخ القادم COP٢7، باإلضافة إلى سبل 
الــتــعــاون بــن وزارتـــى البيئة واملــالــيــة وبــنــك  HSBCفـــى عملية تقييم 
املشروعات املعنية بالتصدى آلثار تغير املناخ، وإمكانية تفعيل مبادرة 

لدعم متويل املناخ فى مصر بالشراكة مع البنوك الوطنية املصرية. 
نــائــب رئــيــس بنك  فـــؤاد وزيـــر البيئة مــع  الــدكــتــورة ياسمن  والتقت 
ــى لــتــبــادل الــــرؤى ومــنــاقــشــة خــارطــة طــريــق مصر  ــ االســتــثــمــار األوروبــ
الســتــضــافــة مــؤمتــر املـــنـــاخ الـــقـــادم COP٢7بــــشــــرم الــشــيــخ ســــواء فى 
وتنفيذ  التنظيم  دعـــم  أو  والــتــكــيــف،  كــالــصــنــاعــة  الفنية  املــوضــوعــات 
شكل  أن  البنك  نائب  أكــد  حيث  الشباب،  كمنتدى  اجلانبية  األحـــداث 
الدعم سيتحدد بناء على ما يقرر اجلانب املصرى من أولويات للطرح 

فى املؤمتر. 
الــدورة احلالية ملؤمتر تغير  ألــوك شارما رئيس  والتقت الوزيرة مع 
املناخ  اســتــعــدادات مصر الستضافة مؤمتر  ملناقشة   COP٢6    املــنــاخ
القادم COP٢7، وسبل تنفيذ آليات التمويل من أجل العمل  املناخى 
واخلروج بنتائج فعالة وملزمة وعادلة تضع اتفاق باريس حيز التنفيذ 
كالدول  املناخ  بتغير  تأثرا  األكثر  خاصة  الــدول  كافة  مصالح  وتراعى 
النامية واألفريقية، وقدمت مصر للجانب اإلجنليزى رؤيتها ملواجهة 
متويل  مبوضوعات  يتعلق  فيما  وخاصة  اخلافية،  النقاط  من  عــدد 
الكربون  أســواق  بآليات  املعنية  السادسة  واملـــادة  الشفافية  إطــار  املناخ 

وموضوعات التكيف واخلسائر واألضرار. 
ورئيس  أستاذ  ستيرن  نيكوالس  الدكتور  البيئة  وزيــرة  لقاء  وهناك 
معهد أبــحــاث جــرانــثــام  LSEبــجــامــعــة اكــســفــورد بــلــنــدن الســتــعــراض 
الدول  لدعم  املطلوب  التمويل  بتعبئة  اخلاصة  املوضوعات  ومناقشة 
واالقــتــصــاد  بالعلم  املــنــاخ  تغير  مــفــاوضــات  ربــط  منطلق  مــن  النامية 
األمم  برنامج  مدير  مــع  لقائها  وخــال  املــنــاخ،  تغير  عمليات  لتمويل 
املــتــحــدة اإلمنـــائـــى  UNDPمت بــحــث عـــدد مــن املــوضــوعــات املتعلقة 
بــالــتــغــيــرات املــنــاخــيــة، ومــنــهــا تــنــفــيــذ مــشــروعــات عــمــاقــة فـــى مــجــال 
تغير  متويل  دعــم  وأهمية  املناخية،  التغيرات  مع  والتكيف  التخفيف 

املناخ والتكيف. 
فى  والــشــبــاب  لــاطــفــال  الرسمية  الــدائــرة  مــع  ممثلى  التقت  كما 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ملناقشة دور الشباب فى 
املزمع مناقشتها  واملوضوعات  املناخ،  تقدمي حلول مبتكرة ملوضوعات 
فى مؤمتر الشباب COY17، واملشاركة املصرية فيه سواء مبمثلن عن 

شباب مصر ودعم املوضوعات املطروحة. 
وأخيرا لقاء وزيرة البيئة مع املدير الدولى للشراكة العاملية للعمل 
دعم  سبل  ملناقشة  العاملى  االقتصادى  للمنتدى  التابعة  الباستيكى 
مــصــر لــقــيــادة مــواجــهــة الــتــلــوث الباستيكى بــدعــم جتــربــة مــصــر فى 
إصدار قانون إدارة وتنظيم املخلفات، والدروس املستفادة من الشراكات 

احلالية للمنتدى بن القطاعن العام واخلاص.

٤٥

 الخرباء يشيدون بقمة 
املناخ لتحسني املشروعات 

االستثمارية

 االستثمار األخضر انطالقة جديدة لالقتصـــــــــــــــــــــــاد المصــــــري
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جـــاء ذلـــك بــحــضــور ديــتــر فــرانــكــى مــديــر 
ــام مــجــمــوعــة انــتــركــونــتــيــنــنــتــال، ونــصــر  ــ عـ
فضالى مدير إدارة املوارد البشرية بالفندق، 
والـــدكـــتـــور مــحــمــد هـــانـــي، مــديــر الـــدراســـات 
جامعة  والفنادق  السياحة  بكلية  الفندقية 
رئيس  الــزغــل  والــدكــتــور مصطفى  حــلــوان، 
لــلــســيــاحــة  ــاء  ــنـ ــيـ سـ مـــعـــهـــد  إدارة  مـــجـــلـــس 
نائب  نــشــوى طلعت  والــدكــتــورة  والــفــنــادق، 
رئيس مجلس إدارة معهد األلسن للسياحة 
ــز مــديــر  ــزيـ ــعـ ــال عـــبـــد الـ ــنــ ــة ،  ومــ ــدقـ ــنـ ــفـ والـ
القوى  البشرية  بـــوزارة  التنمية  عــام  إدارة 
والتثقيف  التدريب  وحــدة  ورئيس  العاملة 
بـــوحـــدة املــــســــاواة بـــن اجلــنــســن والــتــمــكــن 

االقتصادى للمرأة.
فـــى مــســتــهــل كــلــمــتــه أعـــــرب وزيـــــر الــقــوى 
الــعــامــلــة عــن ســعــادتــه حلــضــوره هـــذا احلفل 
خاصة وأن نسبة املتدربات من اإلناث حوالى 
املصرية  الـــدولـــة  اهــتــمــام  يعكس  ممــا   ،  %50
القوى  وزارة  إنــشــاء  فــى  تبلور  والـــذى  بــاملــرأة 
ــدة املـــســـاواة بـــن اجلــنــســن فى  الــعــامــلــة وحــ
 27 ويتبعها  اقتصاديًا  املـــرأة  ومتكن  العمل 
وحدة مبديريات القوى العاملة باملحافظات، 
املــــصــــريــــة خــــال  املـــــــــــرأة  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرًا 
الــفــتــرة احلــالــيــة  أصــبــحــت فــى قــلــب الــدولــة 
املصرية، ويتضح ذلك  من خال  تولى املرأة 

املصرية ملناصب قيادية وسياسية بالدولة .
ــر بــالــشــكــر لــكــل األســـاتـــذة  ــوزيــ وتـــقـــدم الــ

واخلبراء املتخصصن فى هذا املجال على 
حضورهم  هذا احلفل، وكذلك إدارة الفندق  
عــلــى االســتــمــراريــة فـــى الــتــدريــب وتــخــريــج 
دفعات أجيال وراء أجيال خاصة وأن  مصر 
القطاعات  من  باعتبارها  بالسياحة  تتميز 

الرئيسية الداعمة  لاقتصاد القومى .

ــه ســعــفــان  الــنــصــيــحــة لــلــشــبــاب من  ــ ووجـ
اخلريجن بأنه يجب أن يتحلوا باإلخاص 
فى العمل وبذل املزيد من اجلهد فى العمل 
وااللتزام بواجباتهم مما يحقق لهم التميز 
فــى الــعــمــل ، مــتــمــنــيــًا لــهــم كــل الــتــوفــيــق فى 
احلياة العملية مؤكدًا أن الوزارة ستقدم كل 

 سعفان يشهد  حفل تخريج  120 متدربًا 
ومتدربة على الخدمات الفندقية 

شهد وزير القوى العاملة محمد 
سعفان  حفل تخرج 120 متدرًبا على 

التدريب الفندقى من الذكور واإلناث، 
وذلك فى إطار التعاون والشراكة بني 

وزارة القوى العاملة ومجموعة فنادق 
»انتركونتيننتال مصر« وأفريقيا 

»سيتى ستارز«، وتفعيًل لبروتوكول 
التعاون بينهما والذى يهدف إلى إعداد 

الشباب وتأهيلهم وإعدادهم باملهارات 
اللزمة لللتحاق بسوق العمل فى 
مجال السياحة والفنادق لتحقيق 

رؤية مصر  2030، وتوفير فرص 
عمل الئقة لهم للحد من معدالت 

البطالة  من خلل تدريبهم على 
األقسام الفندقية: »املطبخ الساخن 
والبارد، وخدمة املطاعم، واإلشراف 

الداخلى واالستقبال«.



47ديسمبر 2021العمل

الدعم لهم فى توفير فرص عمل الئقة بهذا 
املجال .

بالشكر  فضالى  جانبه  تقدم  ناصر  من 
احلفل  حضوره  على  العاملة  القوى  لوزير 

ودعـــمـــه لــلــشــبــاب ، وأثـــنـــى عــلــى مــجــمــوعــة 
التدريبى  البرنامج  من  اخلريجن  الشباب 
واعتبرها أفضل الدفعات التى تخرجت من 
الفندق ، وامتد الشكر ألهالى الطلبة على 

املــجــهــود الـــذى بــذلــوه مــع أبــنــائــهــم ، مشيرا 
إلى أهمية الشراكة مع وزارة القوى العاملة 
مبــجــال الــتــدريــب ومتــكــن املــــرأة ممــا يسهم 
فى توفير حياة كرمية وتخريج أجيال قادرة 

وزير القوى العاملة :50% من الخريجين إناثًا يعكس اهتمام 
الدولة المصرية بالمرأة
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سعفان يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع »كاد ماسترز« 
لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة

الــقــوى  وزارة  عـــن  الــتــفــاهــم  مـــذكـــرة  وقــــع 
مستشار  البكباشى  صبرى  حسني   ، العاملة 
وعن   ، الرقمى  والتحول  للمعلومات  الــوزيــر 
الشركة طاهر سعيد املدير التنفيذى لشركة 
املدير  صــالــح  محمد  بحضور   ، مــاســتــرز  كــاد 
اإلقليمى لشركة أوتو ديسك بالشرق األوسط 
 ، وليبيا  مبصر  الشركة  مدير   نبيل  وحـــازم   ،

وأسامة رضا مسئول بشركة كاد ماسترز .
وقال الوزير : إن املذكرة تهدف إلى التعاون 
إعـــداد قــوى عاملة مــدربــة تنخرط فــى سوق 
الــعــمــل وتــلــبــى احــتــيــاجــاتــه وذلـــك مــن خــال 
برامج  وتقدمي  اجلنسني  من  الشباب  تأهيل 
ــادات دولـــيـــة   ــهـ تــدريــبــيــة عــالــيــة اجلــــــودة بـــشـ
لتدريب الشباب على مهن املستقبل من خال 

تــدريــب 60 مـــدربـــًا مــتــخــصــصــًا  فــى الــبــرامــج 
برنامج   على  20مــدربــًا  منها    ، التخصصية 
Fusion 360  فى مجال تصميم األثاث، و 20 
مدربا على برنامج  Fusion 360  فى مجال 
و20   ،)Sheet Metal(ــعـــدنـــي املـ التصميم 
مدربا على برنامج AutoCAD   فى مجال 
الــرســم الــهــنــدســي، وذلـــك لــضــمــان اســتــدامــة 

لتوفير الخدمات التدريبية وشهادات االعتماد الدولية

بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  مراسم  الوزارة  عام  بديوان  سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزير   شهد 
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  فى  الطرفني  بني  تعاون  إقامة  بشأن   ، ماسترز  كاد  وشركة   ، الــوزارة 
الدولية  االعتماد  وشهادات  التدريبية   اخلدمات  توفير  أجل  من  مًعا  والعمل   ، الرقمى  والتحول 
لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة املؤهلة، وذلك فى إطار حرص الدولة املصرية على بناء 

مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقمًيا فى كافة مناحى احلياة .
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االستفادة من البرامج التدريبية للشباب من 
خال هؤالء املدربني  .

مبوجب مذكرة التفاهم تتعهد وزارة القوى 
الــعــامــلــة بــإتــاحــة مـــراكـــز الــتــدريــب الـــازمـــة  
لــتــنــفــيــذ الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة املــتــفــق عليها 
التعاون  أوجـــه  كــافــة  وتــقــدمي   ، بــني اجلانبني 
ــة بــرامــجــهــا الــتــدريــبــيــة  ــاحـ ــع  الـــشـــركـــة إلتـ مـ
للحصول  الــشــبــاب  تــؤهــل  الــتــى  املتخصصة 
احتياجات  وتلبية  املعتمدة  الــشــهــادات  على 
ســــوق الــعــمــل، فــضــا عـــن اخــتــيــار املــتــدربــني 
املؤهلني للحصول على برامج إعداد املدربني 
ــة إلــــى اإلعــــــان وتــلــقــى طــلــبــات   ــافـ ــاإلضـ ، بـ

الراغبني فى االلتحاق بالتدريب .
الشركة  بقيام  التفاهم  كما تقضى مذكرة 
لـــ 60 مدربا  املــدربــني  تــدريــب  بــرامــج  بتنفيذ 
من املدربني الذين ترشحهم الوزارة ، وتقدمي 

ــادات املــعــتــمــدة جلــمــيــع املـــدربـــني بعد  ــهـ الـــشـ
اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح  ، وكذلك 
تــقــدمي  500 شــهــادة لــلــمــتــدربــني الــذيــن يتم 
ــدورة  الــ اجــتــيــازهــم  بــعــد  تــدريــبــهــم مستقبا 
التدريبية بنجاح ، واستضافة اجتماع سنوى 
يــحــضــره ممــثــلــو الــشــركــة والـــــــوزارة مـــن أجــل 
تــقــيــيــم الــتــقــدم املـــحـــرز بــشــأن تــنــفــيــذ أحــكــام 

املذكرة .
ــر قـــد رحـــب فـــى بـــدايـــة الــلــقــاء  وكــــان الـــوزيـ
بــفــريــق عــمــل شـــركـــة كــــاد مـــاســـتـــرز ، مـــؤكـــدًا 
باعتبارها إحدى  الشركة  الشراكة مع  أهمية 
الشباب  تدريب  مجال  فى  العاملية  الشركات 
من أجل احلصول على فرص عمل طموحة 
تــلــبــى طــمــوحــاتــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم وتــتــوافــق 
العمل من حيث وظائف  مع متطلبات سوق 
مستوى  إلــى  ونقلهم   ، املستحدثة  املستقبل 

راق من خال هذا التدريب .
ــا الــرئــيــس  ــدنـ ــاهـ وأضـــــــاف الــــوزيــــر أنـــنـــا عـ
منظومة  تطوير  على  السيسى  الفتاح  عبد 
التدريب املهنى بالوزارة ، واالرتقاء مبستويات 
املـــتـــدربـــني وفــــق أحــــدث الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة 
املتخصصة  العاملية  الــشــركــات  مــع  بالشراكة 
لــلــوصــول إلــى شــبــاب واعـــد ذى فكر مختلف 
اجلمهورية  بناء  مسؤولية  حتمل  على  قــادر 

اجلديدة .
حــضــر الــتــوقــيــع مـــن جـــانـــب الـــــــوزارة إمـــام 
عــــدوى مــســتــشــار الـــوزيـــر لــصــنــدوق الــطــوارئ 
املـــركـــزيـــة  اإلدارة  ــيـــس  رئـ قـــطـــامـــش  ــن  ــ وأميــ  ،
رئيس  الغنى  عبد  ــان  وإميـ  ، املهنى  للتدريب 
مــرزوق  وأشـــرف  للمعلومات،  املركزية  اإلدارة 
عام  مدير  العزيز  عبد  ومنال  الــوزيــر،  معاون 

اإلدارة العامة للتدريب وتنمية املواهب.



يتقدم الدكتور ماهر غالب
 رئيس مجلس اإلدارة 
 بأسمى آيات التهانى

  إلى فخامة الرئيس  عبدالفتاح السيسى 

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن .. على مواصلة الجهد 

من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل 
كما يتقدم إلى 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

كفر الشيخ : شارع فريد ندا جيهان سابقا - برج الفتح -  ت :  3235372 - 3238929 -047

د . ماهر عبد اللطيف غالب

اللواء جامل نور الدين
د . ماهر عبداللطيف غالب

عىل غانم

عالء ناصف

شركة  مودة الخليج

كفر الشيخ دسوق – 82 ش الشركات عمارات بنك اإلسكان 
ت: 0472552400 محمول :01066301155

 إللحاق العمالة المصرية بالخارج  ترخيص قوى عاملة رقم٬ )785(

تتقدم  بأسمى آيات التهانى  إلى فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

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

مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم الى 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

المدير المسئول 

محمد السيد على خير الله

عزيزى الشاب : هدفنا توفير فرص عمل جادة والئقة تضمن لك مستقبال أفضل

اللواء جامل نور الدين
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شركة ابن سينا فارما

اللواء جامل نور الدين

عالء ناصف

اول طريق دسوق بجوار المستشفى العسكرى مخازن بنك التنمية واالئتمان الزراعى 
ت : 01068808146 - 3250257 -047 

عىل غانم 

يتقدم الدكتور رئيس مجلس اإلدارة 
 بأسمى آيات التهانى
  إلى فخامة الرئيس 

 عبدالفتاح السيسى 

رئيس الجمهورية

مجددين العهد لله والوطن .. على مواصلة الجهد 

من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل 

كما تتقدم إلى 

اللواء جمال نور الدين

 محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف  
 وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ

بمناسبة
 العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
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تهنئ  شعب مصر

وفخامة الرئيس 

عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

وتؤكد دعمها الكامل للقوات 

المسلحة والشرطة 

وتتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان 
 وزير القوى العاملة

اللواء جمال نور الدين

 محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف  وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلى جميع القيادات الشعبية

 والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب كفر الشيخ  الكريم
بمناسبة

 العيد القومى لمحافظة كفر الشيخ
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

رئيس مجلس اإلدارة

السيد مصطفى حسين خليفة

شركة حراء للتجارة بكفر الشيخ
عالء ناصفاللواء جامل نور الدين
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عالء ناصف

يتقدم الدكتور رضا عطية  بخالص التهنئة لشعب مصر
وفخامة الرئيس 

عبد الفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

وتؤكد دعمها الكامل للقوات 

المسلحة والشرطة 

وتتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان 
 وزير القوى العاملة

اللواء جمال نور الدين
 محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف  وكيل وزارة القوى العاملة 
وإلى جميع القيادات الشعبية

 والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب كفر الشيخ  الكريم
بمناسبة

 العيد القومى لمحافظة كفر الشيخ
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

مدير الشركة

د . رضا محمد عطية

شركة سكاى فارما لتجارة األدوية
بكفر الشيخ

لواء جامل نور الدين
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العمل

يقدمه : محمـد سليمان

ديسمبر 2021

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

لــــلــــعــــامــــل  يــــــــجــــــــوز  هـــــــــل   *
االشــــــــــــــتــــــــــــــراك مــــــــــع آخـــــــريـــــــن 
ــل  ــمــ ــعــ الــ عــــــــن  اإلضـــــــــــــــــــراب  يف 
ــبـــعـــض احلـــقـــوق  لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـ
الـــتـــي يــعــتــقــد بــأحــقــيــتــه فــيــهــا ـ 
اإلجـــــــراءات  ــاذ  ــخـ اتـ دون  وذلـــــك 
ــة لــتــنــظــيــم االضـــــــراب ؟  الــــازمــ
اشترك  بشأنه  املستفسر  العامل   **
ــق  ــم وفـ ــتـ مــــع آخــــريــــن يف إضــــــــراب لــــم يـ
مــقــتــضــي أحـــكـــام قـــانـــون الــعــمــل الــصــادر 
وتعدياته   2003 لسنة   12 رقم  بالقانون 
وضـــد جــهــة عمله . فـــإن مــا ارتــكــبــه علي 
مقتضيات  علي  خروجا  يعد  النحو  هذا 
يرتبها  التي  وظيفته  أعمال  يف  الواجب 
ــا يـــســـوغ مــعــه لــصــاحــب  عــقــد الــعــمــل ممـ
الــعــمــل إنــهــاء خــدمــتــه . وبـــاالطـــاع علي 
أن  تــبــن  بــاالســتــفــســار  املـــرفـــقـــة  األوراق 
ــرارا بــإيــقــاف الــعــمــال  ــ ــــدرت قـ املــنــشــأة أصـ
املـــضـــربـــن عــــن الـــعـــمـــل حلــــن االنـــتـــهـــاء 
مــن الــتــحــقــيــق ، وأنــهــا أخــطــرت الــعــامــل 
مبيعاد التحقيق لسماع أقواله فيما هو 
منسوب إليه وحتقيق دفاعه ولم يحضر 
زماء  التحقيق ومت سماع شهود  جلسة 
العامل وثبت فيها اشتراكه مع آخرين يف 

اإلضراب . 
وحــيــث إن الــعــامــل لــم يــقــدم مــا يثبت 
ــراءات وفـــوت علي  ــ عــدم صحة تلك اإلجـ
ــة الـــــدفـــــاع وتــــقــــدمي دلــيــل  نـــفـــســـه فــــرصــ

يدحض ما ساقته جهة عمله . 
وملا كان اإلضراب عن العمل بحسبانه 
ــلــــول الــــقــــوة يف بـــعـــض املـــســـائـــل  أحـــــد حــ
الـــعـــمـــالـــيـــة ال يـــجـــوز الـــلـــجـــوء إلـــيـــه إال 

بشروط وضوابط . 
ــان املــقــرر أيــضــا أن املــشــرع عنى  ــا كـ وملـ
بتنظيم “ حق اإلضــراب السلمي املنظم 
۱۹۲ من قانون العمل  “ وبن بنص املــادة 
سالف البيان ضوابطه وإجراءاته وكيفية 
األخــطــار املسبق بــه مبــا يــنــأى بــه عــن أن 
يــكــون ذات طــابــع ســیــاســی أو فــجــائــي أو 
بأن   ، العمل  لــرب  فــادحــة  خسائر  يسبب 
يــكــون ذلـــك اإلضـــــراب سليما  ــب أن  أوجــ
دفــاعــا  النقابية  املــنــظــمــات  ومـــن خـــال   ،
واالقتصادية  املهنية  العمل  مصالح  عن 
الطمأنينة  على  حفاظا  واالجــتــمــاعــيــة 
ــام الـــعـــام  ــنـــظـ ــال وحـــفـــظ الـ ــمـ ــعـ وأمــــــن الـ

النقابية  اللجنة  على  وأوجـــب   ، واآلداب 
إخــطــار كــل مــن صــاحــب الــعــمــل واجلــهــة 
املــحــدد  الــتــاريــخ  اإلداريـــــة املختصة قــبــل 
لإلضراب بعشرة أيام على األقل ، وذلك 
بــكــتــاب مــســجــل بــعــلــم الـــوصـــول ، و على 
ــبــــاب الــدافــعــة  أن يــبــن بـــاإلخـــطـــار األســ
الزمنية  ــدة  واملـ والــغــرض منه  لــإلضــراب 
املــادة 194  املــحــددة له ، وحظر املشرع يف 
من القانون ذاته اإلضراب أو الدعوة إليه 
يف املــنــشــآت االســتــراتــيــجــيــة أو احلــيــويــة 
الـــتـــي يــتــرتــب عــلــى تـــوقـــف الــعــمــل فيها 
ــــال بـــاألمـــن الــقــومــي أو اخلــدمــات  اإلخـ
األســاســيــة الــتــي تــقــدمــهــا لــلــمــواطــنــن ، 
فاذا   ، بها  االلــتــزام  الضوابط يجب  تلك 
قانونا  شرائطها  تستوف  ولــم  تكتمل  لم 
ال ينشأ لهم حق اإلضراب. ) الطعن رقم 

11389 لسنة 80 ق جلسة 2018/1/2 ( 
ومن ناحية أخرى فإن املرسوم بقانون 
بــتــجــرمي االعــتــداء  رقـــم 34 لــســنــة 2011 
علي حرية العمل وتخريب املنشآت نصت 
مادته األولى علي أنه “ مع عدم اإلخال 
ــد مــنــصــوص عــلــيــهــا يف  بـــأيـــة عــقــوبــة أشــ
قـــانـــون أخــر  الــعــقــوبــات أو يف اي  قـــانـــون 
تقل  ال  الــتــي  والــغــرامــة  باحلبس  يعاقب 
عن عشرين ألف جنيه وال جتاوز خمسن 
العقوبتن  هاتن  بــإحــدى  او  جنيه  ألــف 
كــل مــن قــام أثــنــاء ســريــان حالة الــطــوارئ 
أو  أو نشاط ترتب عليه منع  بعمل وقفة 
تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة 
أو إحـــدى  الــعــامــة  الــســلــطــات  ــدى  ــ أو إحـ
جهات العمل العامة أو اخلاصة عن أداء 
يف  املقررة  العقوبة  بــذات  ويعاقب  عملها 
أو  أو دعا  الفقرة السابقة كل من حرض 
روج بالقول أو الكتابة أو باية طريقة من 
املادة  املنصوص عليها يف  العانية  طرق 
171 من قانون العقوبات ألي من األفعال 

السابقة ولو لم يتحقق مقصده “ . 
* مهندس يسأل عن الوضع القانوني 
ــراءات الــواجــب اتــبــاعــهــا حــيــث إنــه  ــ واإلجــ
يعمل بشركة خدمات بعقد عمل محدد 
املــــدة وأن صــاحــب الــعــمــل املــتــعــاقــد معه 
كان قد تعاقد مع شركة إنشاءات إلقامة 
بانتهاء عاقة  . وأنه مت إخطاره  مشروع 

العمل معه للغياب؟ 
مــحــكــمــة  بـــقـــضـــاء  ــرر  ــقــ املــ  : اوالً   **

النقض أن النص يف املادة 107 من قانون 
الــعــمــل الــصــادر بــالــقــانــون رقـــم 12 لسنة 
إذا أبرم عقد  2003 وتعدياته علي أنه “ 
العقد  انتهى  معن  عمل  إلجنــاز  العمل 
بإجناز هــذا العمل “  ويف املــادة 109 منه 
املبرم  العمل  عقد  انتهى  إذا   “ انــه  علي 
لعمل معن بإجنازه جاز جتديده باتفاق 
صريح بن طرفيه لعمل أو أعمال أخرى 
العمل  عقد  أن  علي  يــدل   “  .... مماثلة 
املبرم إلجناز عمل معن هو عقد محدد 
ــذي أبـــرم  ــدة يــنــتــهــى بـــإجنـــاز الــعــمــل الــ املــ
ــذا الــعــقــد ولــو  ــن أجـــلـــه وال يــتــجــدد هــ مـ
كـــان هــنــاك أعــمــال أخـــرى ممــاثــلــة ميكن 
علي  صريح  باتفاق  إال  للعامل  إسنادها 
هذا التجديد . ) الطعن رقم 7314 لسنة 

83 ق جلسة 2014/5/18( 
ــرر بــن  وحـــيـــث إن عـــقـــد الـــعـــمـــل املــــحــ
ــاحـــب  ــائــــل وشــــركــــة اخلـــــدمـــــات )صـ الــــســ
تــضــمــن   2017/7/17 بـــتـــاريـــخ  الـــعـــمـــل( 
مدته  العقد  هــذا  أن  منه  الــرابــع  بالبند 
ستة أشهر يبدأ من 2017/1/17 وينتهى 
من تلقاء نفسه يف 2017/7/16 وال يجوز 
جتــديــدة ملــدة أو ملــدد أخـــرى إال مبوافقة 
كتابية من صاحب العمل واملوظف بعقد 
جديد . أو انتهاء العمل املوكل للموظف 
املبرم  التعاقد  انتهاء  أو   . العقد  بصدد 
له(  بالنسبة  العمل  )صاحب  شركته  مع 
وبن الشركة القائمة علي إنشاء املشروع 
ــا كــانــت األخـــيـــرة قــد أخــطــرت شركة  ، وملـ
معها  التعاقد  بانتهاء  األولــى  اخلدمات 
من تاريخ 2018/6/12 فإن إنهاء صاحب 
يكون  السبب  لهذا  السائل  لعقد  العمل 

مبررًا 
ثانيا : إن مقولة السائل إن عقد عمله 
ــدة بــقــوة الــقــانــون  أصــبــح غــيــر مــحــدد املــ
لاستمرار يف تنفيذه بعد انتهاء غرضه 
الــســائــل وإنــهــاء عــاقــة العمل  ألن فصل 
مت بتاريخ 2018/6/23 وأن عقد األعمال 
ــبــــرم مــــع شـــركـــتـــه وشــــركــــة املـــشـــروعـــات  املــ
ال   2018/6/12 بــتــاريــخ  انــتــهــى  الــكــبــرى 
يتفق وصحيح القانون وعلي ما جرى به 

قضاء محكمة النقض . 
) الطعن رقم 16707 لسنة 86 ق جلسة 
2018/1/2 الطعن رقم 13004 لسنة 87 ق 

جلسة 2019/3/14 ( .
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مدير عام سابق بتأمينات املركز الرئيسى

للمؤمن  يجوز  هل  صالح:  محمود  يسأل 
عليه  تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل 
األعلى لكل من  فئة أصحاب األعمال  ومن 
فى  املصريني  العاملني  وفئة   ، حكمهم  فى 

اخلارج ؟
** يجوز للمؤمن عليه من الفئات املشار اليها 
القانون  من   )2( املــادة  من  وثالثا  ثانيا  بالبندين 
إلى  اشتراكه  دخــل  تعديل  148 لسنة 2019  طلب 
فئة الدخل األعلى بشرط أن يكون قد أدى جميع 
تقدمه بطلب  تاريخ  املستحقة عليه حتى  املبالغ 
الــتــعــديــل . كــمــا يــجــوز لــه طــلــب تــعــديــل فــئــة دخــل 
ــل مــبــاشــرة بعد  االشـــتـــراك الـــى فــئــة الـــدخـــل األقــ
تقدمي األسباب املبررة لذلك , واليتم التعديل إال 

بعد بحث هذه األسباب وموافقة الهيئة .
ويتعن تعديل دخل االشتراك الشهرى للمؤمن 
عليهم املشار إليهم إلى فئة الدخل األعلى التالية 
بعد مضى ثاث سنوات على األكثر على استمرار 

االشتراك بفئة الدخل االقل
الــتــزام  هــو  مــا   : أحــمــد محمد  يــســأل   *
صاحب العمل عن االشتراكات املستحقة عن 

العاملني لديه ؟
** يــلــتــزم صــاحــب الــعــمــل بــــاداء االشــتــراكــات 
وفــقــا ألحــكــام هذا  لــديــه  العاملن  عــن  املستحقة 
بها واحلصة  يلتزم  التى  القانون وتشمل احلصة 

التى يلتزم باقتطاعها من أجر املؤمن عليه .
ــتــــراكــــات الـــتـــى يـــؤديـــهـــا صــاحــب  وحتـــســـب األشــ
فى  إليهم  املشار  عليهم  للمؤمن  بالنسبة  العمل 

أوال من املادة )2( وفقا ملا يلى :-
ما  أســــاس  عــلــى   )  2,1( للبندين  بالنسبة   - أ 

يستحقه املؤمن عليه من أجر خال كل شهر .
ب - بالنسبة لباقى البنود : خال سنة ميادية 

على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل عام  ,
الشهر  بعد  باخلدمة  العامل  التحاق  كــان  وإذا 
املذكور فتحسب االشتراكات على أساس أجر شهر 
ثم  التالى  يناير  حتى  وذلــك  باخلدمة  االلتحاق 

يعامل بعد ذلك على األساس املتقدم .
ويـــراعـــى فـــى حــســاب األجــــر حتــديــد عـــدد أيـــام 
الــعــمــل فـــى الــشــهــر بــثــاثــن يـــومـــا بــالــنــســبــة ملن 

اليتقاضون أجورهم مشاهرة .
تبدأ  الــذى  الشهر  االشــتــراكــات عن  والتستحق 
كــامــا وتستحق  كـــان شــهــرا  إذا  إال  فــيــه اخلـــدمـــة 
االشــتــراكــات كــامــلــة عــن الــشــهــر الـــذى تنتهى فيه 
اخلدمة . ويعفى املؤمن عليه وصاحب العمل من 
االشتراكات املستحقة عن مدة التجنيد اإللزامى.
* تسأل سالى أحمد: ما هي احلاالت التى 

يتم فيها قطع معاش املستحق ؟

** يــقــطــع مــعــاش املــســتــحــق مـــن أول الــشــهــر 
الــذى تتحقق فيه إحــدى احلــاالت  التالى للشهر 

اآلتية :
1-وفاة املستحق

2-زواج األرملة أو األرمل أو البنت أو األخت
أو األخ ســن احلــاديــة والعشرين  3-بــلــوغ االبـــن 

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

مزاولته  أو  بعمل  التحاقه  حتى  ب -    الطالب 
أيهما  والــعــشــريــن  الــســادســة  بــلــوغــه ســن  أو  مهنة 
يبلغ  الــذى  الطالب  ويستمر صــرف معاش  أقــرب 
الدراسية  السنة  خــال  والعشرين  السادسة  ســن 

حتى نهاية تلك السنة .
ج- احلـــاصـــل عــلــى مــؤهــل نــهــائــى حــتــى تــاريــخ 
بلوغه  تــاريــخ  أو  مهنة  مزاولته  أو  بعمل  التحاقه 
بــالــنــســبــة للحاصلن  والــعــشــريــن  الــســادســة  ســـن 
عــلــى الــلــيــســانــس أو الــبــكــالــوريــوس وســـن الــرابــعــة 
والــعــشــريــن بــالــنــســبــة لــلــحــاصــلــن عــلــى املــؤهــات 

النهائية األقل أى التاريخن أقرب .
4- توافر استحقاق معاش آخر مبراعاة أحكام 

املادتن )102 ، 104 ( من هذا القانون
وتــصــرف لــابــن أو األخ فــى حــالــة قطع املعاش 
أولـــويـــة  أو اســتــحــقــاق مـــعـــاش ذى  ــاة  ــوفــ الــ لــغــيــر 
أعــلــى واألبـــنـــة أو األخــــت فــى حــالــة قــطــع املــعــاش 
للزواج منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى قدره 
مرة  إال  املنحة  هــذه  والتصرف   ، جنيه  خمسمائة 

واحدة .
حــاالت  هــي  مــا  مصطفى  عمر  يسأل   *

استحقاق املعاش؟
**   1- بلوغ املؤمن عليه الشيخوخة . ) جميع 

الفئات(.
2- انتهاء خدمة املؤمن عليه من فئة العاملن 
لـــدى الــغــيــر الــعــجــز اجلــزئــى املــســتــدمي أو العجز 
 .  ) , ورابعا  , ثالثا  أوال  البند   (. الوفاة  أو  الكامل 

العجز اجلزئى للبند أوال فقط .
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل 

أو النشاط . ) البند ثانيا ( .
4- العجز الكامل أو الوفاة خال سنة من تاريخ 
انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط املؤمن عليه مبا ال 

يجاوز سن الشيخوخة .
5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من 
تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط املؤمن عليه 

مبا ال يجاوز سن الشيخوخة .
6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط  املؤمن عليه 
بــلــوغ ســن الــشــيــخــوخــة أو الــعــجــز أو الــوفــاة  لغير 

)املعاش املبكر (.
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ســؤال  االجتماعية  التأمينات   : وســتــون  ثمان 
وجواب – اجلزء الثامن

نستكمل فى هذا العدد مبشيئة اهلل تعالى تناول مجموعة 
االجتماعية  التأمينات  مــجــال  فــى  واألجــوبــة  األســئــلــة  مــن 
واملعاشات تغطى كافة االستفسارات املحتملة فى هذا املجال 

، وقد تناولنا فى األعداد الستة السابقة من املجلة :
الفصل األول   : معلومات عامة   

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

الفصل الرابع : احلقوق التأمينية
اجلزء األول من الفصل اخلامس : املستحقون يف املعاش

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

تابع - الفصل اخلامس
املستحقون يف املعاش فى قانون التأمينات 

االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148 
لسنة 2019 لكل من الفئات األربع اخلاضعة للقانون

 – أنفسهم  العاملني حلساب   – الغير  )العاملني حلساب 
العاملني املصرين باخلارج – العمالة غير املنتظمة(

شــروط  تــوافــر  حالة  يف  ــراءات  ــ االج ماهي   –  06
االستحقاق بعد وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش ؟ 
يترملن  أو  يطلقن  الالتي  واألخـــوات  البنات  -على   1 ج– 
ــاة املــؤمــن عليه أو صــاحــب املــعــاش الــتــقــدم بطلب »  بــعــد وفـ
ملنحهن معاشًا جديدًا أو إلعادة صرف املعاش السابق قطعه 
» مرفقًا به شهادة وفاة الزوج أو وثيقة الطالق منه أو صورة 
األصل  مع  مطابقتها  مع  املستندات  هــذه  من  فوتوغرافية 
والتوقيع مبا يفيد إجراء املطابقة مبعرفة املوظف املختص 
بالهيئة ، على أن ترفق بشهادة وفاة الزوج شهادة إدارية تفيد 

أن املتوفى كان زوجًا لها أو وثيقة الزواج أو صورتها .
2 – على اإلبن أو األخ إذا عجز عن الكسب بعد وفاة املؤمن 
عليه أو صاحب املعاش أن يتقدم بطلب ملنحه معاشًا جديدًا 
أو إلعــادة صرف معاشه السابق قطعه ، على أن تثبت حالة 

العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمني الصحى .

عن  التخلف  علي   املترتبة  اآلثـــار  ماهي   –  07
أو  للهيئة  تقدميها  الــواجــب   بالبيانات  اإلخــطــار 

تقدمي بيانات غير صحيحة ؟ 
ج - 1 – على اجلهة امللتزمة بالصرف أن تطالب باملبالغ 
الــتــى تــصــرف بغير وجــه حــق مــن الــصــنــدوق نتيجة تقدمي 

بيانات غير صحيحة أو االمتناع عن اإلخطار عن البيانات 
الـــواجـــب تــقــدميــهــا إلـــى الــهــيــئــة ، وعــلــى األخــــص الــبــيــانــات 

اخلاصة بوقف املعاش أو قطعه . 
أو تقسيطها  املبالغ  هــذه  لــســداد  إعــطــاء مهلة  2 – يجوز 
وذلك كله دون اإلخالل بإبالغ النيابة العامة إذا كان لذلك 

مقتضى .
08 – ماهي اآلثار املترتبة علي التخلف عن تقدمي 

طلب الصرف فى املوعد القانوني ؟
أو  أو التعويض  ج -1 – يجب تقدمي طلب صــرف املعاش 
أى مبالغ مستحقة طبقًا ألحكام قانون التأمني االجتماعي 
، فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه 

سبب االستحقاق ، وإال انقضى احلق فى املطالبة بها .
2 – تعتبر املطالبة بأي من املبالغ املتقدمة شاملة املطالبة 

بباقى املبالغ  املستحقة .
ــار إلـــيـــه بــالــنــســبــة إلــى  ــشـ ــان املـــيـــعـــاد املـ ــريـ 3 – يــنــقــطــع سـ
املــوعــد  بــطــلــب فــى  تــقــدم أحــدهــم  إذا   ، املستحقني جــمــيــعــًا 

املحدد .
، فيتم  إليه  املشار  امليعاد  بعد  الصرف  قــدم طلب  إذا   – 4
صرف املعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب ، 
باإلضافة إلى قيمة املعاشات املستحقة عن اخلمس سنوات 

السابقة على تاريخ تقدمي طلب الصرف .
ويسقط احلــق فى صــرف باقى احلقوق بانقضاء خمس 

سنوات من تاريخ اإلستحقاق . 
09 – ماهي شروط استحقاق أرملة املؤمن عليه أو 

صاحب املعاش يف املعاش؟
أنه للتعامل مع املستحقة  أن نوضح بداية  املهم  ج - من 
تاريخ  الزوجية قائمة فى  العالقة  أن تكون   ، أرملة  بصفتها 
ـ وتــكــون هــذه العالقة  وفـــاة املــؤمــن عليه أو صــاحــب املــعــاش 

قائمة إذا ما توافرت إحدى احلالتني اآلتيتني :  
1 ـ استمرار الزواج حتى تاريخ الوفاة .

2 ـ وقوع الوفاة خالل فترة العدة من طالق رجعى ـ وتتحدد 
فترة العدة بأي من املدد اآلتية بحسب األحوال :

 أ  ـ بالنسبة لغير احلامل مائة يوم من تاريخ الطالق .
 ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع احلمل .

ويشترط الستحقاق األرملة ) شرط وحيد (:
الزواج موثق : 

مبعني أن هناك وثيقة زواج ، أي أن الزواج لم يكن عرفيا ـ 
وذلك مبراعاة : 

ـ يكتفي فــى إثــبــات حــالــة الــتــوثــيــق بــاســتــيــفــاء الــبــيــان   1
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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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اخلاص بهل الزواج موثق املوضح بطلب صرف املعاش أمام 
اسم األرملة بعبارة » نعم » ، وذلك طاملا ال يوجد نزاع حول 

صحة الزواج . 
2 ـ يف حالة عدم وجود اإلقرار بأن الزواج موثق فإنه يتعني 

أن يثبت إما :
أ - بحكم قضائى نهائى سواء أقيمت الدعوى حال حياة 

الزوج أو بعد وفاته .  
أو

ــاالت الــتــي تكون  ــالم الــشــرعــي ـ يف احلــ ب - مبــوجــب اإلعــ
قد جرت العادة فيها علي عدم توثيق الــزواج كما هو احلال 

بالنسبة للبدو .
ومن املهم أن نشير إلي أن : 

    عدم استحقاق األرملة يف املعاش ال يعني حرمان أوالدها 
من املؤمن عليه أو صاحب املعاش من استحقاق املعاش ، إذا 

ما توافرت فيهم شروط االستحقاق اخلاصة بكل منهم.
أو  عليها  املؤمن  زوج  استحقاق  شروط  ماهي   –  10

صاحبة املعاش يف املعاش؟
ج –  من املهم أن نوضح بداية أنه للتعامل مع املستحق 
بصفته أرمل أن تكون العالقة الزوجية قائمة فى تاريخ وفاة 
ـ وتكون هذه العالقة قائمة   املؤمن عليها أو صاحبة املعاش 

إذا ما توافرت إحدى احلالتني اآلتيتني :  
1 ـ استمرار الزواج حتى تاريخ الوفاة .

2 ـ وقوع الوفاة خالل فترة العدة من طالق رجعى ـ وتتحدد 
فترة العدة بأي من املدد اآلتية بحسب األحوال :

    أ  ـ بالنسبة لغير احلامل مائة يوم من تاريخ الطالق .
   ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع احلمل .

ويشترط الستحقاق األرمل ما يلي  : 
1 ـ الزواج موثق :

مبعنى أن هناك وثيقة زواج ـ أى أن الزواج لم يكن عرفيا ، 
ويكتفي يف إثبــات حالة التوثيق باستيفاء البيان اخلاص به 
الــزواج املوثق املوضح بطلب صرف املعاش أمام اسم األرمل 
بعبارة » نعم » وذلك طاملا ال يوجد نزاع حول صحة الزواج .

2- أال يكون متزوجا من أخرى فى تاريخ حتقق واقعة وفاة 
الزوجة .

  ومن املهم أن نشير بالنسبة لشروط استحقاق األرمل
ـ  مجتمعان  بيانهما  السابق  الشرطان  يتوافر  أن  ضــرورة 
مبعنى أنه إذا تخلف أى منهما ال يستحق األرمل فى املعاش.
أو  عليه  املؤمن  ابن  استحقاق  شروط  ماهي   –  11

صاحب املعاش يف املعاش ؟
ـ أال يكون قد بلغ سن 21  ج -  يشترط الستحقاق االبــن 
سنة )قاصر ( فى تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش .

ويستثنى من هذا الشرط )الوحيد( احلاالت اآلتية :
1 ـ الطالب : 

مبراعاة الشروط اآلتية مجتمعة : 
أ  ـ املتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطريق االلتحاق بدور 
التعليم أو باالنتساب إليها ، ويعتبر الطالب املنتظم بأحد 
الطالب  تــفــرغ  ويثبت   ، لــلــدراســة  متفرغا  التعليم  مــراحــل 
املنتسب مبوجب إقرار منه يتم التصديق عليه إداريا ـ وذلك 

كله ما لم يثبت العكس . 
ب ـ بأحد مراحل التعليم التي ال جتاوز مرحلة احلصول 

علي البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلـهما  .
وزارة  مــع  بــاالتــفــاق  التأمينات  وزارة  رأى  انتهى  وقــد  هــذا 
التعليم إلـــى أن نــظــام الـــدراســـة املــفــتــوح ميــثــل مــرحــلــة من 
مراحل التعليم اجلامعي يسرى عليها ما يسرى على نظام 

التعليم اجلامعي منأحكام .
            جـ ـ لم يبلغ سن 26  سنة :

الــشــروط فإنه ال يعامل  إذا تخلف أحــد هــذه  أنــه  مبعنى 
بهذه الصفة 

أو ما  أو البكالوريوس  ـ احلاصل على مؤهل الليسانس   2
يعادلهما  : 

مبراعاة الشروط اآلتية مجتمعة : 
أ  ـ لم يلتحق بعمل .

ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة .

الــشــروط فإنه ال يعامل  إذا تخلف أحــد هــذه  أنــه  مبعنى 
بهذه الصفة .

3ـ  احلاصل على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس: 
أيا كان هذا املؤهل متوسط أو فوق املتوسط مبراعاة توافر 

الشروط اآلتية مجتمعة:       
أ  ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .

جـ ـ لم يبلغ سن 24 سنة .
الــشــروط فإنه ال يعامل  إذا تخلف أحــد هــذه  أنــه  مبعنى 

بهذه الصفة . 
، 3 السابقني  ، ب  من البندين 2  أ  ويراعى أن الشرطني  
معينة  قيمه  شــرط  على  معلقني  غير  أنهما  أى   ، مطلقني 
االلتحـــاق  مــجــرد  أن  مبعنى  ـ   املهنة  أو  العمل  مــن  للدخل 
بالعمل أو مزاولة مهنة  فإنه  يكون قد تخلف أحد الشروط 

املطلوبة لالستحقاق فى البندين 2 ، 3 املشار إليهما .  
 وجتــــدر اإلشــــــارة الــــى أنــــه قـــد تــضــمــن مــنــشــور عــــام وزارة 
التضامن االجتماعى رقم 2 لسنة 2018  بشأن املستحقني 
أو  بعمل  التحاقه  االبـــن  استحقاق  مــن  مينع  »ال  للمعاش 
مزاولته مهنة قبل وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش طاملا 

انتهى هذا العمل أو مزاولة املهنة قبل تاريخ الوفاة«.
4 ـ العاجز عن الكسب  : 

وذلك دون التقيد بسن معينة لإلبن فى تاريخ وفاة املؤمن 
عليه أو صاحب املعاش .

بعجز  مصاب  شخص  كل   ، الكسب  عن  بالعاجز  ويقصد 
يؤدي إلى أى من احلالتني اآلتيتني :         

أ  ـ يحول كلية بينه وبني العمل .
ب ـ ينقص قدرته على العمل بنسبة 50 % علي األقل .

وبشرط أن يكون هذا العجز فى أى من الصورتني اآلتيتني: 
أ  ـ ناشئا بامليالد .

ب ـ نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه 
سن الستني .

االبــن ما  بالنسبة لشروط استحقاق  أن نشير  املهم  ومن 
يلي : 

يــكــون سنه فى  الــوحــيــد الستحقاق االبـــن أن  الــشــرط  ـ   1
تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش يقل عن 21 سنة . 

2ـ  يستثنى من الشرط الوحيد املشار إليه أربعة استثناءات 
السابق بيانها بالبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4.

3ـ  يشترط لتوافر كل من اإلستثناءات 1 ، 2 ، 3 توافر ثالثة 
شروط مجتمعة وفقا ملا سبق بيانه فى كل منها .  

أو  عليه  املؤمن  بنت  استحقاق  شروط  ماهي   –  12
صاحب املعاش يف املعاش ؟

ج -  الشرط الوحيد الستحقاق البنت أال تكون متزوجة 
فى تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاشـ  مبعنى أن تكون 
حالتها االجتماعية يف هذا التاريخ أى من احلاالت اآلتية : 

1 ـ لم تتزوج.
2 ـ مطلقة .
3 ـ مترملة .

تؤدي  التى  الوحيدة  االجتماعية  احلالة  فإن  ذلك  وعلي 
إلى عدم استحقاقها فى املعاش أن تكون متزوجة فى تاريخ 

وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش .  
أو  عليه  املؤمن  والد  استحقاق  شروط  ماهي   –  13

صاحب املعاش يف املعاش ؟
ج - ال توجد أية شروط خاصة الستحقاق الوالد ـ حيث 
العامة  الــشــروط  تــوافــرت بشأنه  املــعــاش طــاملــا  يستحق فــى 
لالستحقاق ، علي أن تطبق عليه قواعد اجلمع بني املعاشات 

وبني املعاش والدخل من عمل أو مهنة . 
14 – ماهي شروط استحقاق والدة املؤمن عليه أو 

صاحب املعاش يف املعاش ؟
ج - ال توجد أية شروط خاصة الستحقاق الوالدة ـ حيث 
العامة  الــشــروط  تــوافــرت بشأنها  املــعــاش طاملا  فــى  تستحق 
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والــد  مــن غير  كانت متزوجة  لــو  وذلــك حتى   ، لالستحقاق 
املؤمن عليه أو صاحب املعاش ، علي أن تطبق عليها قواعد 
اجلمع بني املعاشات وبني املعاش والدخل من عمل أو مهنة.

أو  عليه  املؤمن  أخ  استحقاق  شــروط  ماهي   –  15
صاحب املعاش يف املعاش ؟

ج - سواء كان أخ شقيق للمؤمن عليه أو صاحب املعاش أو 
أخ غير شـــقيق ) من األب أو من األم فقط ( .

     يراعي بشأنه مايلي :
     يعامل من حيث شروط االستحقاق ذات معاملة االبن . 
يـــضـــاف الــــى ذلــــك تـــوافـــر شــــرط اإلعـــالـــة وفـــقـــا ملـــا سيتم 

إيضاحه فيما بعد .
وبالتالي فانه  يشترط الستحقاق األخ ـ أال يكون قد بلغ 
سن 21 سنة )قاصر ( فى تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب 

املعاش .
ويستثنى من هذا الشرط )الوحيد( احلاالت اآلتية :

1 ـ الطالب : 
مبراعاة الشروط اآلتية مجتمعة : 

أ  ـ املتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطريق االلتحاق بدور 
التعليم أو باالنتساب إليها ، ويعتبر الطالب املنتظم بأحد 
الطالب  تــفــرغ  ويثبت   ، لــلــدراســة  متفرغا  التعليم  مــراحــل 
املنتسب مبوجب إقرار منه يتم التصديق عليه إداريا ـ وذلك 

كله ما لم يثبت العكس . 
ب ـ بأحد مراحل التعليم التي ال جتاوز مرحلة احلصول 

علي البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلـهما  .
وزارة  مــع  بــاالتــفــاق  التأمينات  وزارة  رأى  انتهى  وقــد  هــذا 
التعليم إلـــى أن نــظــام الـــدراســـة املــفــتــوح ميــثــل مــرحــلــة من 
مراحل التعليم اجلامعي يسرى عليها ما يسرى على نظام 

التعليم اجلامعي من أحكام .
جـ ـ لم يبلغ سن 26  سنة :

الــشــروط فإنه ال يعامل  إذا تخلف أحــد هــذه  أنــه  مبعنى 
بهذه الصفة 

أو ما  أو البكالوريوس  ـ احلاصل على مؤهل الليسانس   2
يعادلهما  : 

مبراعاة الشروط اآلتية مجتمعة : 
أ  ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .

جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة .
الــشــروط فإنه ال يعامل  إذا تخلف أحــد هــذه  أنــه  مبعنى 

بهذه الصفة .
3ـ  احلاصل على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس: 
أيا كان هذا املؤهل متوسط أو فوق املتوسط مبراعاة توافر 

الشروط اآلتية مجتمعة:       
أ  ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .

جـ ـ لم يبلغ سن 24 سنة .
الــشــروط فإنه ال يعامل  إذا تخلف أحــد هــذه  أنــه  مبعنى 

بهذه الصفة . 
، 3 السابقني  ، ب  من البندين 2  أ  ويراعى أن الشرطني  
معينة  قيمه  شــرط  على  معلقني  غير  أنهما  أى   ، مطلقان 
االلتحـــاق  مــجــرد  أن  مبعنى  ـ   املهنة  أو  العمل  مــن  للدخل 
بالعمل أو مزاولة مهنة  فإنه  يكون قد تخلف أحد الشروط 

املطلوبة لالستحقاق فى البندين 2 ، 3 املشار إليهما .  
ــام وزارة  ــه قـــد تــضــمــن مــنــشــور عــ ــى أنــ ــدر اإلشــــــارة الــ ــ وجتـ
املستحقني  بشأن    2018 لسنة   2 االجتماعىرقم  التضامن 
لــلــمــعــاش »ال ميــنــع مــن اســتــحــقــاق األخ الــتــحــاقــه بــعــمــل أو 
مزاولته مهنة قبل وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش طاملا 

انتهى هذا العمل أو مزاولة املهنة قبل تاريخ الوفاة«.
4 ـ العاجز عن الكسب  : 

وذلك دون التقيد بسن معينة لألخ فى تاريخ وفاة املؤمن 
عليه أو صاحب املعاش .

بعجز  مصاب  شخص  كل   ، الكسب  عن  بالعاجز  ويقصد 
يؤدي إلى أى من احلالتني اآلتيتني :         

أ  ـ يحول كلية بينه وبني العمل .

ب ـ ينقص قدرته على العمل بنسبة 50 % علي األقل .
وبشرط أن يكون هذا العجز فى أى من الصورتني اآلتيتني: 

أ  ـ ناشئا بامليالد .
ب ـ نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه 

سن الستني .
ما  األخ  استحقاق  لــشــروط  بالنسبة  نشير  أن  املهم  ومــن 

يلي: 
1 ـ الشرط الوحيد الستحقاق االخ أن يكون سنه فى تاريخ 

وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش يقل عن 21 سنة . 
2ـ  يستثنى من الشرط الوحيد املشار إليه أربعة إستثناءات 

السابق بيانها بالبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4.
3ـ  يشترط لتوافر كل من اإلستثناءات 1 ، 2 ، 3 توافر ثالثة 
شروط مجتمعة وفقا ملا سبق بيانه فى كل منها .  هذا كله 

باالضافة الي شرط اإلعالة .
أو  املؤمن عليه  16 – ماهي شروط استحقاق أخت 

صاحب املعاش يف املعاش ؟
أو صاحب  عليه  للمؤمن  أخــت شقيقة  كــانــت  ســـواء    - ج 

املعاش أو أخت غير شقيقة ) من األب أو من األم فقط ( .
    يراعي بشأنها مايلي :

تعامل من حيث شروط االستحقاق ذات معاملة البنت .
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك تـــوافـــر شــــرط اإلعـــالـــة وفـــقـــا ملـــا سيتم 

إيضاحه فيما بعد .
وبــالــتــالــي فـــانـــه  يــشــتــرط الســتــحــقــاق األخــــت أال تــكــون 
مــتــزوجــة فــى تــاريــخ وفـــاة املــؤمــن عليه أو صــاحــب املــعــاش ـ 
مبعنى أن تكون حالتها االجتماعية يف هذا التاريخ أى من 

احلاالت اآلتية : 
1 ـ لم تتزوج.
2 ـ مطلقة .
3 ـ مترملة .

   وعلي ذلك فإن احلالة االجتماعية الوحيدة التى تؤدي 
الى عدم استحقاقها فى املعاش أن تكون متزوجة فى تاريخ 
الي  كله باالضافة  املعاش هــذا  أو صاحب  املؤمن عليه  وفــاة 

شرط االعالة .
17 – ماهي شروط إثبات اإلعالة لألخ أو األخت ؟

املــعــاش لألخوة  أو صــاحــب  املــؤمــن عليه  إعــالــة  ج - تثبت 
واألخوات إذا ما توافرت يف شأنهم الشروط اآلتية مجتمعة : 
1 ـ إذا لم يكن أى من أوالد املؤمن عليه أو صاحب املعاش 
سبق استحقاقه فى املعاش ، وذلك حتي إذا كان قد مت قطع 

أو إيقاف نصيبهم فى املعاش .
      وعــلــى ذلـــك فــإنــه فـــى احلـــــاالت الــتــى تــتــضــمــن فيها 
وأخــوات  أخــوة  وبيانات  أوالد  بيانات  الصرف  طلب  استمارة 
،  فإنه يرجئ بحث شروط استحقاق األخوة واألخــوات إلى 
حني بحث مدى توافر شروط االستحقاق بالنسبة لألوالد .
      وجتدر اإلشارة إلي أنه فى حالة عدم وجود مستحقني 
أو مطلقة  أرمــلــة  لـــدي  لــلــمــعــاش مــع وجــــود حــمــل مستكن 
املــؤمــن عليه أو صــاحــب املــعــاش ، فــإنــه يــرجــئ حتــديــد مدى 
توافر شروط استحقاق  املعاش لألخوة واألخوات إلى حني 
يكون  فإنه  حيا  انفصل  مــا  فــإذا   ، املستكن  احلمل  انفصال 
ولو  الالزمة إلثبات اإلعالة حتى  الشروط  قد  تخلف أحد 
انفصاله طاملا استخرجت  بعد ساعات من  االبــن  مات هذا 
توافر  قد  يكون  فإنه  ميتا  انفصل  إذا  أمــا  ـ  امليالد  له شهادة 

لألخــوة واألخوات أحد الشروط املطلوبة إلثبات اإلعالة .
 2 ـ إذا لم يكن لألخ أو األخت دخل من أى مصدر » عمل ـ 
مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش ) أيا كانت صلة القرابة باملستحق 
عنه هذا املعاش ، باستثناء املعاش املستحق عن شهيد ( ...  

إلخ » يعادل قيمة  استحقاقه فى  املعاش أو يزيد عليه .
3 ـ إذا لم يكن لألخ أو األخت والد أو ابن أو بنت متوسط 
املستحق  املعاش  باستثناء   ، دخولهم جميعا من أى مصدر 
عن الغير ، يعادل  قيمة معاش املؤمن عليه أو صاحب املعاش 

أو يزيد عليه .
نستكمل هذا املوضوع يف العدد القادم إن شاء اهلل،،،
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الــعــامــلــة مبحافظة  الــقــوى  مــديــريــة  نظمت 
ســـوهـــاج بـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــركـــز الــنــيــل لــإعــام 
باملحافظة  ندوة توعية بأهمية التدريب املهنى 
الذى تقدمه وزارة القوى العاملة فى التشغيل 
ــر فــــــرص الـــعـــمـــل خلـــريـــجـــى الـــــــــدورات  ــيــ ــوفــ وتــ

التدريبية.
وقــــال الـــدكـــتـــور هــشــام أحــمــد أبـــوزيـــد مــديــر 
املــديــريــة : إن الــنــدوة اســتــهــدفــت املــتــدربــن فى 
ــدورات الــتــدريــبــيــة الـــثـــاث املــنــعــقــدة  حــالــيــا  ــ ــ الـ
مهن  على  الكوثر  بحى  املهنى  التدريب  مبركز 
اخلــيــاطــة والــتــفــصــيــل ، واملــســاحــة ، والــتــبــريــد 

والتكييف.
وأشـــــار مـــديـــر املـــديـــريـــة إلــــى تــكــلــيــف محمد 
ــر الـــقـــوى الــعــامــلــة بـــضـــرورة توفير  ســعــفــان وزيــ
ــــرص عـــمـــل خلـــريـــجـــى الـــــــــدورات الــتــدريــبــيــة   فـ
ومـــتـــابـــعـــة أحــــوالــــهــــم بـــعـــد الــتــشــغــيــل لــضــمــان 
التشجيع  وأيــضــا  الوظيفى  وضعهم  اســتــقــرار 
ــادة األعــمــال ومــســاعــدتــهــم فى  عــلــى مــفــهــوم  ريــ
فتح مشروعات صغيرة لهم بعد إمتام التدريب .

وأضــــاف مــديــر املــديــريــة أنـــه مت تــوفــيــر كــافــة  
ــام،  ــ اخلـ واملــــــــواد   ، لـــلـــتـــدريـــب  الــــازمــــة  األدوات 
وجتهيز  العمل ،  إصابات  ضد  عليهم  والتأمن 
ــورش بــوســائــل الــتــكــنــولــوجــيــا احلــديــثــة من  ــ الــ
شاشات عرض متطورة وتابلت مزود باالنترنت 
ــوزارة  الــ الــتــى قــامــت بتوفيرها   الــســرعــة   فــائــق 
ــهـــدف ربـــط  ــز الـــتـــدريـــب املـــهـــنـــى بـ ــراكــ بــــــورش مــ
املعلومات  بتكنولوجيا  املهنى  التدريب  عملية  
واالتـــصـــاالت، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى إمتــــام عملية 
ــتـــرازيـــة مــشــددة  الـــتـــدريـــب وســــط إجـــــــراءات احـ
الــورش  وتعقيم  وتطهير  الكمامات  ارتـــداء  مــن 
كل  فى  للمتدربن  العددية  الكثافة  وتخفيض 

دورة تدريبية.
مــن جانبها أشـــادت إميــان إمــام مــديــرة مركز 
الــنــيــل لـــإعـــام مبــســتــوى الــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
وجديتها والتجهيزات احلديثة املوجودة باملركز 

فى كافة الورش .
وفـــى الــســيــاق نفسه أشـــار هـــال ذكـــى رئيس 
الــتــدريــب املهني  من  إلــى أن مــركــز  حــى الكوثر 
األمـــاكـــن املــهــمــة واحلــيــويــة بــاحلــى والـــتـــى يتم 
مهارات  الكتساب  لها  والفتيات  الشباب  توجيه 
ظل  فــى  العمل  لسوق  تؤهلهم  مجانا  تدريبية 

حياة  ومــشــروعــات  الكبرى  القومية  املــشــروعــات 
كرمية مبحافظة سوهاج للقضاء على البطالة.
يذكر أن دورتى اخلياطة والتفصيل والتبريد 
تــدريــبــيــة  كـــل دورة 200 ســاعــة  والــتــكــيــيــف مـــدة 
للمنهج  وفــقــًا  نــظــرى  و%20  عملى   %80 تشمل 
املهنى  لــلــتــدريــب  املــركــزيــة  اإلدارة  أعــدتــه  الـــذى 
ساعة   100 مــدتــهــا  املــســاحــة  دورة  وأن  بـــالـــوزارة 

تدريبية وفقا للمنهج.
ــابــــة عــلــى كــافــة  ــنــــدوة مت اإلجــ ــى خـــتـــام الــ وفــ
تساؤالت املتدربن والتى كان أغلبها عن توفير 
فرص العمل بعد انتهاء التدريب ، أو املساعدة 
خاصة  صغيرة  مــشــروعــات  لفتح  التمويل  فــى 

بهم.

وأفاد مدير املديرية أنه مت تكليف مدير إدارة 
الدورات  بيانات خريجى  كافة  بإرسال  التدريب 
التدريبية مبراكز التدريب املهنى الثاثة ووحدة 
التدريب املتنقلة إلى وحدة التشغيل باملديرية 
وأن  املديرية  توفرها  التى  العمل  لعرض فرص 

للخريجن األولوية فى فرص العمل
ــــدورات عــقــد نــدوة   كــمــا سيتم قــبــل انــتــهــاء الـ
املتوسطة  املشروعات  تنمية  جهاز  مسئولى  مع 
والــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر بــســوهــاج لشرح 
إقامة  وكيفية  اجلــهــاز  يقدمها  التى  اخلــدمــات 
ــروع  ــشــ ــد املــ ــديــ ــــن حتــ ــــروع صـــغـــيـــر بـــــــــدءًا مـ ــشـ ــ مـ

وإجراءات ترخيصه ومتويله .

العاملة محمد سعفان  القوى  وزير   أعلن 
الــتــزام  اعــتــبــارا مــن 15 نوفمبر 2021 مت  أنــه 
مقر  إلــى  الفعلى  باحلضور  العاملن  جميع 
الــعــمــل فــى املــواعــيــد الــرســمــيــة، مــشــدًدا على 
أنــه لــم يسمح بــالــدخــول إال بعد الــتــأكــد من 
حـــصـــول الــعــامــلــن عــلــى أى مـــن الــلــقــاحــات 
املــضــادة لفيروس كــورونــا مــن خــال الشهادة 
املعدة لهذا الغرض أو تقدمي شهادة فى بداية 
كل أسبوع بسلبية التحليل PCR  ولم ميض 
على إجرائها أكثر من ثاثة أيام ، وإال يعتبر 
متغيبا عن العمل .جــاء ذلــك فى ضــوء قرار 

رئيس مجلس الوزراء رقم )2750( لسنة 2021 
بهذا الشأن .

وأكــد سعفان  ضــرورة االلتزام باإلجراءات 
االحترازية  وارتداء الكمامات لضمان سامة 
هذه  موضحا  أن   ، بــالــوزارة  العاملن  جميع 
القرارات تأتى فى إطار حرص الدولة املصرية 
ومواجهة  واملــواطــنــن  العاملن  سامة  على 

وباء فيروس كورونا  . 
يذكر أن الــوزارة تنفذ عملية  تلقى اللقاح 
للعاملن  كـــورونـــا  فـــيـــروس  والــتــطــعــيــم ضـــد 
ــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا  ــريــ ــديــ بــــالــــديــــوان الــــعــــام واملــ
الــعــامــلــة،  وذلــك بــالــتــعــاون بــن وزارة الــقــوى 

ووزارة الصحة والسكان . 

بدءًا من 15 نوفمبر2021
وزير القوى العاملة: لن يسمح بدخول العاملين بدون شهادة اللقاح
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تحقيق : عادل عيد 

تستعد الدولة إلفتتاح مشروع ممشى أهل مصر رسميًا مع بداية العام الجديد، والذى يمتد ملسافة حواىل 2700 
مرت باملنطقة الواقعة ما بني كوبرى ١٥ مايو وكوبرى 6 أكتوبر فى إطار خطة الدولة الشاملة لالستفادة من 

الثروات السياحية الهائلة املوجودة بمنطقة وسط القاهرة .
ويعد موقع ممشى أهل مصر اسرتاتيجيا وواجهة مشرفة وفسحة تناسب كل الطبقات، وسيضم كافة سبل 

الرتفيه التى يحتاجها املواطنون خالل تواجدهم، مما يؤكد على عودة السياحة إىل طبيعتها وذلك بشقيها الداخلى 
والخارجى .

املشروع القومى الجديد سيمثل نقلة سياحية كبرية لقاطنى محافظات القاهرة الكربى، خاصة بعد تراجعها 
بشكل ملفت خالل الفرتة املاضية ألسباب عديدة منها أزمة كورونا وتوقف حركة الطريان بني الدول، إضافة إىل 

مشكالت اقتصادية طالت دول مصدرة للسياحة إىل مصر مؤخرًا.
»العمل« التقت بعدد من مسئوىل وزارتى اإلسكان والسياحة املهتمني بالشأن االقتصادى ملعرفة أهم تطورات تنفيذ 

املشروع العمالق، والجدوى االقتصادية من وراء تنفيذها من خالل التحقيق التاىل :

االفتتاح الرسمى العام القادم 
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فــى الــبــدايــة يــقــول املــهــنــدس خــالــد عــبــاس نــائــب وزيــر 
ــل مـــصـــر واحــــــد مــــن أهـــم  ــ ــان: مــــشــــروع ممـــشـــى أهـ ــ ــكـ ــ اإلسـ
املـــشـــروعـــات الــقــومــيــة الــتــى ســتــكــون مبــثــابــة دفــعــة قــويــة 
أن  إلـــى  مــشــيــرا  الــكــبــري،  بــالــقــاهــرة  بالسياحة  للنهوض 
الفًتا  القاهرة،  بتطوير  اخلاصة  املشروعات  أحد  املشروع 
وإعـــادة  قبح  مظاهر  أى  على  القضاء  يستهدف  أنــه  إلــى 
الـــشـــيء ألصــلــه وقــيــمــتــه، واملــرحــلــة األولـــــى مـــن املــشــروع 
العام املقبل، مشيًرا إلى استكمال  سُتفتتح رسمًيا بداية 

باقى املراحل تباًعا خالل الفترة املقبلة.
ــر اإلســكــان أن مــشــروع »ممــشــى أهــل  وأضــــاف نــائــب وزيـ
مصر« سيكون البداية احلقيقية لتنفيذ عدد جديد من 
املشروعات اجلديدة على ضفاف نهر النيل واالستفادة من 
املساحة الكاملة من مسار النهر فى االستثمار السياحى 
فى جميع املحافظات، مضيفا أنه مت إقامة مدن جديدة 
أســوان  مدينة  مثل  شواطئها  اســتــغــالل  ومت  النيل  على 
اجلديدة القريبة من املناطق األثرية فى جنوب الصعيد.
ــح عــبــاس أن املــشــروع اجلــديــد ســيــكــون مفتوحا  وأوضــ
لــالســتــمــتــاع مبكوناته  املــصــريــن  املــواطــنــن  أمـــام جميع 
والتسوق  والسياحة  للترفيه  واسعة  التى تضم مساحات 
املصرين  مــن  البلد  وســط  منطقة  على  املــتــردديــن  لــدى 
اإلسكان  وزارة  أن  إلــى  مشيرا  واألجــانــب،  العرب  والسياح 
املنتظر  ومــن  أكثر من عامن  باملشروع منذ  العمل  بــدأت 
وفقا  املقبلة  الفترة  خالل  اجلديدة  مبراحله  العمل  بدء 

لتوجهات الدولة. 
ونوه إلى أنه مت االنتهاء من املرحلة األولى من مشروع 
ممشى أهل مصر بطول كيلو و800 متر بتكلفة بلغت 700 
مختلًفا،  مبنى   19 األولـــى  املرحلة  وتضم  جنيه،  مليون 
و5 مطاعم  كافيتريات  و5  و62 محاًل مبساحات مختلفة 

و3 جراجات للسيارات، ومراسى نيلية ومسارح عائمة.
واســتــطــرد قــائــال : هــذا املــشــروع سيكون أحــد منجزات 
الــدولــة املــصــريــة احلــديــثــة فــى عهد الــرئــيــس عبدالفتاح 
كوبرى  بن  الواقعة  الثانية  املرحلة  أن  ظل  فى  السيسى 
قــصــر الــنــيــل انــتــهــاء بــكــوبــرى امــبــابــة وكـــوبـــرى الــســاحــل، 
 4 بــطــول  املناسيب  مــتــدرج  افـــراد  ممشى  تنفيذ  ستشمل 
 4.5 العلوى  املمشى  عــرض  متوسط  ويبلغ  مــتــرات،  كيلو 
مــتــر، ومــتــوســط عـــرض املــمــشــى الــســفــلــى 6.5 مــتــر، كما 
تتضمن هذه املرحلة تنفيذ 19 مبنى ما بن مطعم عائم 
و9  خــدمــات  مبانى  و7  جتــاريــا،  محال  و63  كافيتريات  و3 

مدرجات سعة 2552 فردا ومسرحن سعة 1700 فرد.
وقــــال عــبــد الــفــتــاح الــعــاصــى مــســاعــد وزيــــر الــســيــاحــة 
ــروع ممـــشـــى أهـــــل مـــصـــر، يـــؤكـــد حـــرص  ــشــ واآلثــــــــار إن مــ
التغيير  فى  واملعلنة  الكامنة  ورغبتها  السياسية  القيادة 
والتجديد الستعادة العاصمة املصرية »القاهرة« لرونقها 
التصميم  أعــمــال  الــذى تشهده  التطور  مــع  يتماشى  مبــا 
والبناء، وإصرار الدولة على أن  يتم تنفيذه بأيد مصرية 

خالصة.
وأكد العاصى ضرورة سعى اجلهات احلكومية املسئولة 
إلـــى أهــمــيــة الــتــســويــق لــهــذا املـــشـــروع مــن اآلن وأن يكون 
اخــتــيــار الــذيــن يــشــغــلــون هـــذه املــحــال ذوى ســمــعــة طيبة 
وحتت إشراف ورقابة صارمة لتقدمي اخلدمات السياحية 
الــعــاملــيــة احلــديــثــة مــن ســالمــة وأمـــان  وفــقــًا للمستويات 
وصحة  الغذاء، حتى تتماشى مع توجيهات الدكتور خالد 
بربط اخلدمات  واآلثــار اخلاصة  السياحة  وزيــر  العنانى 
املقدمة للسياح وفقا لتعليمات منظمة السياحة العاملية. 
ويرى مساعد وزير السياحة واآلثــار أن املرحلة املقبلة 
التابعة  الترويج  خطة  ضمن  للمشروع  الترويج  ستشهد 
من  للسياح  املــصــدرة  الــدول  فى  السياحة  تنشيط  لهيئة 
الــعــالــم، مشيرا  املــتــواجــد فــى معظم دول  املــكــاتــب  خــالل 
إلى أن اخلدمات املتواجدة به ستفتح الباب أمام الشباب 
الراغبن فى العمل بالقطاع السياحي، وتؤدى إلى حدوث 
حالة من الرواج االقتصادى للعاملن به ورجال األعمال 

الراغبن فى حتقيق مكاسب من جراء ذلك. 
وأضـــــاف أن مـــشـــروع ممــشــى أهـــل مــصــر يــحــقــق جـــودة 
لكل  عــامــا  سياحيا  مــســارا  وســيــكــون  للمصرين،  احلــيــاة 
املــواطــنــن لــالســتــمــتــاع مبــظــاهــر الــنــيــل إلـــى جــانــب كونه 
سيحافظ على الواجهة النيلية من التعديات التى كانت 

تطاله فى الفترات السابقة.
ــل مــصــر« ســيــســاعــدك كــثــيــرا فى  وتــابــع أن »ممــشــى أهـ
إلى  املخلفات  وصـــول  منع  فــى  والسيطرة  النيل  حماية 
وثقافيا  حضاريا  مــركــزا  وسيكون  امــتــداده،  على  املــجــرى 
أنه  التاريخية للعاصمة، فضالً عن  الهوية  يحافظ على 
سيسهم فى زيادة نصيب الفرد من املسطحات اخلضراء 
إتاحة  على  ويعمل  املناطق،  تلك  فى  املفتوحة  واألمــاكــن 
ــــذب الــســيــاحــى لـــهـــا، متــاشــيــًا مع  ــاكـــن اجلـ املـــزيـــد مـــن أمـ
مختلف املدن العاملية التى تقع على أنهار ومجار مائية، 

والتى تقوم مبثل هذه املشروعات.
ومن جانبه قال جورج مترى رئيس مجلس إدارة شركة 
كونسل ماستر  التى متلك حق إدارة مشروع ممشى أهل 
ُيــعــد أحـــد املــشــروعــات الترفيهية املــهــمــة على  مــصــر، أنـــه 
ميثله  ملا  نظرًا  خاصة،  بأهمية  ويحظى  النيل،  كورنيش 
من متنفس لعموم املواطنن، وفرصة ملرتادى الكورنيش 
بالتمتع برؤية النيل، أو ممارسة رياضة ركوب الدراجات، 
الــتــى مت  أو غــيــرهــا مــن األنــشــطــة الترفيهية واخلــدمــيــة 

تنفيذها على أعلى مستوى.
وأوضح : كان لنا هدف واضح منذ بداية عمل الشركة 
ــار  ــل مـــصـــر فــــى إطــ ــ إلدارة وتــشــغــيــل مــــشــــروع ممـــشـــى أهـ
تقدمي  بــهــدف  وضعناها  الــتــى  املتكاملة  االستراتيجية 
لــــرواد املــمــشــى مــن خـــالل تطبيق املعايير  جتــربــة فــريــدة 
الــعــاملــيــة فـــى اإلدارة والــتــشــغــيــل وذلــــك بــاالســتــفــادة من 
اجلوانب  كافة  إدارة  فى  منتلكها  التى  الواسعة  اخلبرات 
السياحية والترفيهية والتجارية ملختلف املشروعات وأن 
املشروع  من  القومى  الهدف  حتقيق  هو  األساسى  هدفنا 
حتى يتمتع جميع املصرين بتجربة متميزة على ضفاف 

النيل.
وأشار إلى أن هذا املشروع الذى ميتد طوله ألكثر من 8 
كيلو مترات، سيعيد إحياء وإظهار اجلانب اجلمالى لنهر 
النيل الذى كانت حتجبه العديد من املنشآت األسمنتية، 
وسيضيف رئة جديدة ملصر من خالل املساحات اخلضراء 

التى يشملها هذا املشروع القومى الهام.
وأكــد أن العمل يجرى على قــدم وســاق إلجنــاز املراحل 
املشرفة  الهندسية  الهيئة  مع  بالتنسيق  املتبقية  الثالث 
املواعيد  فــى  منها  االنــتــهــاء  لسرعة  وذلــك  التنفيذ  على 
بــالــتــوازى مــع ذلــك تطوير إضـــاءات  املــحــددة، كما سيتم 
واجهات جميع املبانى املحيطة مبشروع ممشى أهل مصر.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة كونسل ماسترز : إن من 
املزايا التى سيشهدها »ممشى أهل مصر« إضافة العديد 
 ، املــشــروع  امــتــداد  السياحية على  واملــطــاعــم  املنشآت  مــن 
والتى ستكون على مستوى عال من التصميم واخلدمة، 
والكافيهات  املطاعم  لصناعة  جــديــدًا  بــعــدًا  يضيف  ممــا 

املطلة على نهر النيل.
ــوة لــكــل رجـــال  ــتـــري« الـــدعـ وفـــى نــهــايــة كــالمــه وجـــه »مـ
الدولة  اجلميع  مشاركة  ضــرورة  على  الوطنين  األعمال 
ــات جــــديــــدة وخــــاصــــة فــيــمــا يــتــعــلــق  ــروعـ ــشـ فــــى تــنــفــيــذ مـ
بالقطاع السياحى من أجل النهوض باالقتصاد القومى 
واالستفادة من كل شبر من أرض مصر، وحتقيق األهداف 
السيسى  عبدالفتاح  الــرئــيــس  ــوات  دعـ وراء  مــن  املــنــشــودة 
لالستثمار فى بلدنا مطالبا الدولة أيضا بتقدمي العون 
ملــن يــرغــب فــى االســتــثــمــار وتــذلــيــل كــافــة املــعــوقــات حتى 
نستطيع النهوض ببلدنا وتنمية كافة املناطق واالستفادة 

منها ماديا بشكل أفضل مما هو متوقع.

خالد عباس:
 بداية 

حقيقية 
إلقامة 

مشاريع 
جديدة على 

نهر النيل

جورج مرتى : 
 ادعو جميع 

رجال األعمال 
للمساهمة 

فى تنفيذ 
مشروعات 

سياحية 
بالتعاون مع 

الدولة

عبد الفتاح 
العاصى :
 املشروع 

يؤكد حرص 
القيادة 

السياسية 
ورغبتها 
الكامنة 

واملعلنة فى 
التغيري
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 افتتح وزير القوى العاملة 
محمد سعفان، مركز التدريب 

املهنى وتدريب السالمة والصحة 
املهنية النوعى والتخصصى 

التابع لشركة احلفر املصريه 
للبترول EDC.TC ، وذلك 
فى إطار املبادرة الرئاسية 

»حياة كرمية« لتدريب شباب 
اخلريجني وتأهيلهم لوظائف 
جديدة حتت إشراف الوزارة، 

بحضور أسامة كامل رئيس 
مجلس إدارة الشركة.

ــال الـــــوزيـــــر :  ــ فــــى مــســتــهــل كــلــمــتــه قــ
قلعة  تعتبر  املــصــريــة  احلــفــر  إن  شــركــة 
احلـــفـــر األولــــــى فـــى الـــشـــرق األوســــــط ، 
عملت على تخريج أجيال من املهندسني 
والــفــنــيــني والــعــمــال صـــدرت إلـــى جميع 
شركات اخلليج ، وقدمت الكثير  لقطاع 
املصرية  وللدولة  خــاص  بشكل  البترول 

بشكل عام .
وأضـــــــاف الــــوزيــــر أن الــــتــــدريــــب عــلــى 
ــة تـــتـــولـــى  ــيـ ــنـ ــهـ ــة املـ ــحــ ــصــ ــة والــ ــامــ ــســ الــ
لــلــســامــة  املـــركـــزيـــة  اإلدارة  مــســؤولــيــتــه 
وتشرف على   ، بالوزارة  املهنية  والصحة 
تقدميه فى كافة املنشآت طبقًا للقانون 
الازمة  التراخيص  بإصدار  تقوم  كما   ،
لذلك لضمان جودة مخرجات التدريب 

واملحتوى التدريبى املقدم .
العناصر  اختيار  ضــرورة  وأكد سعفان 
ــتــــدربــــني فــــى الــشــركــة  املـــتـــمـــيـــزة بــــني املــ
السامة  مجال  فى  سيما  ال  وتكرميهم 
والــصــحــة املــهــنــيــة لــيــكــونــوا خــيــر مــثــال 
بأن  العاملني  لباقى  رســالــة  توجيه  فــى 
يــهــتــمــوا بــتــطــبــيــق إجـــــــــراءات الــســامــة 

باعتبارها أسلوب حياة .
وأشار الوزير إلى ضرورة عمل منصات 
املحتوى  تــقــدمي  يتم  بعد  عــن  للتدريب 
ــا يــســهــم فى  الــتــدريــبــى مـــن خــالــهــا مبـ
ــادة عــدد املــتــدربــني واالنــتــشــار األوســع  زيـ
ملــفــهــوم الــســامــة والــصــحــة املــهــنــيــة فى 
ثــوبــه اجلــديــد كــأســلــوب حــيــاة للعاملني 
داخــل أسرهم واملجتمع  العمل  بيئة  فى 
الــــوزارة لتقدمي  ، مــبــديــًا اســتــعــداد  ككل 
املساعدة  فى هذا الشأن  من خال مركز 
للسامة  املــركــزيــة  واإلدارة  املــعــلــومــات 
مصر  رؤيــة  مع  متاشيًا  املهنية  والصحة 
للتحول الرقمى فى مختلف القطاعات 

.
الــشــركــة  الــشــكــر إلدارة  ــر  ــوزيـ الـ وقــــدم 
ــة  ــافــ ــلـــك االضــ ــلـــى تـ ــا عـ ــهـ والـــعـــامـــلـــني بـ
الــرائــعــة ملــجــال الــتــدريــب للشباب ســواء 

سعفان : التدريب على السالمة والصحة المهنية مسئوليتنا
 ونصدر التراخيص الالزمة لضمان جودة مخرجات التدريب ومحتواه

فى افتتاح مركز التدريب المهنى والسالمة بشركة الحفر المصرية للبترول
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خارجها  أو  الشركة  داخــل  العاملني  مــن 
والقطاعات  البترول  قطاع  تخدم  والتى 

االخرى .
فى السياق نفسه  قدم رئيس مجلس 
للوزير  والــتــقــديــر  الشكر  الــشــركــة،  إدارة 
والعمل  الشباب  بتدريب  االهتمام  على 
عــلــى تــرســيــخ مــبــادئ الــســامــة والصحة 
املهنية فى سلوكهم، وعلى دعمه للشركة 

فى حصولها على االعتماد 
األول مــن نــوعــه فــى مجال 
الـــــــتـــــــدريـــــــب واالهــــــتــــــمــــــام 
وتطبيق  البشرى  بالعنصر 
ــة  ــ ــــامـ ــسـ ــ اشــــــــتــــــــراطــــــــات الـ

والصحة املهنية.
وعــــــــــقــــــــــب االفــــــــتــــــــتــــــــاح 
فـــيـــديـــو  اســــــتــــــعــــــراض  مت 
ــز  ــ ــركـ ــ تـــــوضـــــيـــــحـــــى عـــــــــن مـ
الــــتــــدريــــب، يـــشـــيـــر إلـــــى أن 
املركز يحتوى على 7 قاعات 
تــدريــبــيــة مــجــهــزة بــأحــدث 
بقدرة  التعليمية  الوسائل 
 ، اســتــيــعــابــيــة 100 مـــتـــدرب 
بــجــانــب جــهــاز مــحــاكــاة هو 

األحــــدث فــى مــصــر حــالــيــًا وعـــن طريقه 
يتم تدريب فريق العمل ، ومعمل تدريب 
القابلة  الكهربائية  املعدات  يحتوى على 
لانفجار ، وقاعة للسينما تستخدم فى 
عــمــل ورش تــوعــيــة لــتــدريــب املــوظــفــني ، 
يتولى مسئوليتها محاضرين معتمدين 
دوليًا ذوى كفاءة وخبرة عاملية فى مجال 
ــر والــــســــامــــة والــــصــــحــــة املــهــنــيــة  ــفــ احلــ

والهندسة .
وتــفــقــد الــوزيــر عــقــب االفــتــتــاح أقــســام 
مـــركـــز الـــتـــدريـــب ومــنــهــا قـــاعـــة املــحــاكــاة 
ــر ، وشـــــاهـــــد عــلــى  األحــــــــــــداث فـــــى مــــصــ
طــارئ  حلـــدث  حقيقية  الطبيعة  حــالــة 
التعامل معها  الواقع وكيفية  على أرض 
مـــن املــخــتــصــني ، كــمــا تــفــقــد االخــتــبــار 
التحكم  دورة  فـــى  لــلــمــتــدربــني  الــنــهــائــى 
 ، IWCF فــى آبـــار الــبــتــرول
دورة  فـــــــــى  واملـــــــــتـــــــــدربـــــــــني 
الـــــــــســـــــــامـــــــــة والــــــصــــــحــــــة 
املـــهـــنـــيـــة NIOSH   الـــتـــى 
يتم عقدها داخل املركز .   

ــاح  ــتــ ــتــ وفــــــــى خـــــتـــــام االفــ
أهــــــــــــدى رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
القوى  وزيـــر  الــشــركــة،  إدارة 
ــة  ــركــ ــشــ الــ درع  ــة  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
امللموسة  جلــهــوده  تــقــديــرا 
ــام بــالــســامــة  ــمــ ــتــ فــــى االهــ
والــصــحــة املــهــنــيــة وتــدريــب 
الـــعـــامـــلـــني والـــشـــبـــاب عــلــى 
مــفــهــومــهــا واشـــتـــراطـــاتـــهـــا 
داخــل  تطبيقها  يــتــم  الــتــى 
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تأسيس  اللجنة ضــــرورة  تــوصــيــات  رأس  عــلــى  يــأتــى 
كيان تابع للمجلس األعلى للجامعات، يهتم بتنسيق 
املختلفة،  للتخصصات  تبعيتها  ويحدد  البرامج  تلك 
ــاء جلـــــان بــيــنــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى جلـــان  ــشــ متـــهـــيـــدا إلنــ
القطاعات العلمية املختلفة، حتى يستفيد كل قطاع 

من التنوع التكنولوجى والعلمي. 
كما أوصت بضرورة تعديل قانون تنظيم اجلامعات، 
وبــعــض الــلــوائــح والــــدرجــــات الــعــلــمــيــة، لــتــقــنــن وضــع 
والشهادة  العلمية  الــدرجــة  ومعادلة  البينية  البرامج 
املعيدين  تعين  وتنظيم  الطالب،  التى يحصل عليها 
لوائح  لتغيير  إضــافــة  الــبــرامــج،  تلك  مــن  املستفيدين 
الـــكـــلـــيـــات لــتــســمــح بـــإنـــشـــاء بــــرامــــج بــيــنــيــة بــــن كــافــة 
من  سريعة  خــطــوات  واتــخــاذ  املختلفة،  التخصصات 
شأنها تشجيع أعضاء هيئة التدريس لاللتحاق بهذه 
البرامج  والتقدم للترقيات فى العلوم البينية والعلوم 
اجلــديــدة وأكــدت أن جنــاح املــشــروع مرهون بالتخلص 
من النظرة النمطية للتخصصات التقليدية والبحث 
جــديــدة  تخصصات  عــن  ومــتــطــورة  مستحدثة  بــرؤيــة 

تضيف لسوق العمل. 
وملا كانت النقابات املهنية عنصرًا فاعال فى حتسن 
تطبيق تــلــك الــبــرامــج الــبــيــنــيــة، أكــــدت جلــنــة األعــلــى 
لفتح  املهنية،  النقابات  مخاطبة  ضـــرورة  للجامعات 

شعب جديدة تتفق مع تلك التخصصات البينية. 
جامعين«  لطالب  »أب  الفيشاوى  مسعد  ويلتقط 
أطــراف اخليط  مثمنا جهود الدولة فى هذا الصدد، 
ــادة الــنــظــر فـــى الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة  ــ ــرى أن إعــ كــمــا يــ
أهم  من  العمل  ســوق  ملتطلبات  ومواكبتها  والدراسية 
اخلريجن  تهيئة  وأن  القادمة،  الفترة  فى  اخلــطــوات 
لسوق العمل هذا ما يرجوه كل أب بل ويعول عليه حتى  
ال يترك أبناءه فريسة للجلوس على املقاهى والتسكع 
طوال اليوم وحتى ال يضيع مجهود األسر مع أبنائها . 

إطار مرجعى للبرامج
نقابات  إنــشــاء  ضـــرورة  إلــى  العليا  اللجنة  ــارت  وأشــ
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ جــــديــــدة ذات طــبــيــعــة تــتــمــاشــى مــــع هـ
ــعـــديـــالت تــشــريــعــيــة بــقــوانــن  الــــــدراســــــات، وإجــــــــراء تـ
وشــددت  البينية،  الــبــرامــج  خريجى  لقبول  الــنــقــابــات 
ــار مــرجــعــى لــلــبــرامــج الــبــيــنــيــة  ــ عــلــى أهــمــيــة عــمــل إطـ

املكتسبة  واملعارف  واملهارات  يوضح مواصفات اخلريج 
ومــتــطــلــبــات االلـــتـــحـــاق وكـــذلـــك ضـــــرورة الــتــوســع فى 
تدريب الكوادر البشرية باجلامعات على مهارات إعداد 
البرامج البينية مع تأكيد أهمية توجيه نسبة محددة 
لطالب  العالى  التعليم  بـــوزارة  اخلــاصــة  البعثات  مــن 

وباحثى البرامج الدراسية البينية .  
ــرورة عــمــل نــظــام إدارة  ــ ــذ فـــى االعــتــبــار ضـ مـــع األخــ
واالستعانة  بكفاءة،  البرامج  تلك  إدارة  يتيح  حديث، 
تتم  واألكـــادميـــيـــن، وال  ــــن  اإلداريــ مــن  بينية  بــهــيــاكــل 
التقليدية  العلمية  األقسام  طريق  عن  البرامج  إدارة 

واالستفادة من التجارب الدولية فى هذا الشأن. 
احتياجات سوق العمل

للجامعات  األعلى  املجلس  جلنة   تقرير  شــدد  كما 
حتــت رعــايــة األســتــاذ الــدكــتــور خــالــد عبدالغفار وزيــر 
سوق  باحتياجات  دراســـات  عمل  على  العالى  التعليم 
الــعــمــل ومــتــطــلــبــاتــه فــيــمــا يــخــص الـــبـــرامـــج الــبــيــنــيــة 
البرامج  تلك  القتصاديات  ضــوابــط  ووضــع  املقترحة 

وإنشاء برامج للتدريب على التدريس البينى. 
 وتــســمــح الــبــرامــج الــبــيــنــيــة بــالــدمــج بـــن أكــثــر من 
ــج بن  ــدمـ ــال الـ ــثـ تــخــصــصــن عــلــمــيــن عــلــى ســبــيــل املـ
اإلعــالم  وعلوم  والهندسية  الصحية  القطاعات  علوم 

واالقتصاد والقانون وغير ذلك. 
اآلداب  بكلية  األستاذ  املغربى  حافظ  الدكتور  وقال 
جامعة املنيا: إن هذا التوجه يهدف للتوسع فى إنشاء 
العلوم  تــخــصــصــات  فــى  البينية  التعليمية  الــبــرامــج 
االلــتــحــاق بتلك  الــطــالب عــلــى  اإلنــســانــيــة، لتشجيع 
التخصصات التى تواجه عزوفا ناجتا عن عدم مواكبة 
كثير من اللوائح الدراسية التقليدية للعلوم اإلنسانية 
خريجى  يضم  مبــا  العمل  ســوق  ملتطلبات  والــنــظــريــة 
واإلعــالم  واآلداب  واحلــقــوق  كالتجارة  الكليات  بعض 

وغيرها لطابور البطالة املحتملة. 
 يــذكــر أنــــه قـــد زاد عــــدد اجلـــامـــعـــات احلــكــومــيــة من 
24 جــامــعــة عـــام 2017 إلـــى 26 جــامــعــة، وذلــــك بــإنــشــاء 
إســتــثــمــاريــة  جــامــعــتــن حــكــومــيــتــن جــديــدتــن بتكلفة 
قدرها 500 مليون جنيه، وهما، جامعة الوادى اجلديد 
فــرع جامعة أسيوط  نــواة من  أســاس  أنشئت على  التى 
بالوادى اجلديد مبوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

برامج دراسية بينية 
للتأهيل لسوق العمل
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تحقيق : رابعة الختام 

تلقى املجلس األعلى 
للجامعات تقارير 

حالة من الجامعات 
الحكومية للتوسع فى 
إنشاء »برامج دراسية 
بينية« على أن تشمل  
مراحل البكالوريوس 

والليسانس والدراسات 
العليا ملواكبة تطورات 

النظم الدراسية العاملية 
وتحقيق أعلى مستويات 

متطلبات سوق العمل 
فى الطالب الجامعى 

والخريج.  
وأساس فكرة الربامج 

الدراسية البينية تعتمد 
على الجمع بني أكثر من 

تخصص فى الربنامج 
الدراسى الواحد بما 

يضيف للخريج مهارات 
إضافية ويواكب 

املتطلبات الحالية أو 
املستحدثة فى الوظائف، 
بما يجعل الخريج مؤهال 

لسوق العمل بمهارات 
وازنة. 

 قامت »العمل« بالتحقيق 
التاىل الستطالع 

آراء مختصني وأولياء 
أمور وطالب فى هذا 

الخصوص : 
 بداية أوضحت تقارير 

جامعية  أن اللجنة التى 
تضم رؤساء جامعات بنى 

سويف، وحلوان، ومطروح، 
وممثلني عن املجلس 

األعلى للجامعات، انتهت 
من إعداد مقرتح يضم 

١٣ توصية بشأن إنشاء 
تلك الربامج الدراسية 

ملواكبة تطورات النظم 
الدراسية العاملية

الجديدة. 
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لسنة 2018. 
انطالق

ومــــن جــانــبــه أوضــــح الـــدكـــتـــور مــحــمــود صــقــر رئــيــس 
أكادميية البحث العلمى  والتكنولوجيا لـ«مجلة العمل« 
بأن األكادميية تتبنى مشروعات توأمة، وتعاون مشترك 
بن اجلامعات، أحدثها  إطالق األكادميية وجامعة بدر 
حاضنة أعمال للتكنولوجيا اخلضراء بتعاون مشترك 
مــع الــدكــتــور حسن الــقــال رئــيــس مجلس أمــنــاء جامعة 
بـــدر، والــدكــتــور مصطفى كــمــال رئــيــس جامعة بــدر فى 
القاهرة حاضنة أعمال »التكنولوجيا اخلضراء«، تأكيدًا 
البرنامج  ضمن  القطاع،  هــذا  دعــم  توقيت  أهمية  على 
الــقــومــى لــلــحــاضــنــات الــتــكــنــولــوجــيــة »انـــطـــالق« بــدعــم 

ومتويل أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا.  
ــى ظــل  ــعــــاون ذا  طــبــيــعــة خـــاصـــة فــ ــتــ ويـــعـــد هـــــذا الــ
قطاع  إن  حيث  كــورونــا،  بجائحة  املتعلقة  املــســتــجــدات 
الــتــكــنــولــوجــيــا اخلـــضـــراء مــن أكــثــر الــقــطــاعــات تشابكًا 
العمل  سلسلة  ضمن  وأنــه  االقتصادية،  القطاعات  مع 
املقبلة،  الفترة  خــالل  األمثل  بالشكل  القطاع  هــذا  فى 
ــن تــلــك  ــة عــ ــنـــاجتـ يـــســـاعـــد عـــلـــى تــقــلــيــل الـــصـــدمـــات الـ
ــراع نــحــو الــتــعــافــى االقــتــصــادى طبقًا  ــ اجلــائــحــة، واإلسـ

خلطة الدولة 2030. 
ويصنف البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية 
»انـــطـــالق« مـــن املـــشـــروعـــات الــقــومــيــة الــكــبــرى مـــن قبل 
بلغ  فـــى 2018، حــيــث  لــالســتــعــالمــات  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة 
العلمى  البحث  أكــادميــيــة  مــن  املمولة  عــدد احلــاضــنــات 
والــتــكــنــولــوجــيــا )28( حــاضــنــة مــنــذ انــطــالق الــبــرنــامــج 
وروعــــى تــوزيــع احلــاضــنــات عــلــى ربــــوع مــصــر املختلفة، 
خلدمة أكبر قاعدة من املستفيدين، وبلغ عدد الشركات 
الــتــابــعــة لألكادميية  احلــاضــنــات  الــنــاشــئــة حتــت مظلة 
فيما  شركة،   )151( بالفعل   منها  تخرج  شركة،    )182(
أكثر من )954( فرصة عمل للشباب،  وفــرت احلاضنات 
وبلغ إجمالى التمويل لبرنامج احلاضنات التكنولوجية 

»انطالق« 70 مليون جنيه.  
دعم دائم

ومن جانبها أكدت الكاتبة نظيمة سعد الدين الباحثة 
اإلعــالم  قسم  اإلعـــالم  بكلية  العليا  الــدراســات  وطالبة 
الــريــفــى لـــ«مــجــلــة الــعــمــل« بـــأن االبــتــكــار وتــقــدمي حلول 

االبــتــكــارات  وذوى  الناشئة  للمشروعات  تقليدية  غير 
من األولويات املرحلية فى هذه الفترة احلرجة شديدة 

اخلصوصية. 
وأن دعـــم اخلــريــجــن ال ميــكــن أن يــكــون مــجــرد دعــم 
ورقـــى أو لفترة مــحــددة وإمنـــا هــو دعــم دائـــم منذ تبنى 
خروجها  وحتى  البينية  البرامج  فــى  اجلــديــدة  الفكرة 
للنور وتنفيذها على أرض الواقع، حتى تصير مشروعا 
جديدًا ينتشل عددا من اخلريجن من طابور البطالة 

وإيصالهم لشاطئ النجاة وسوق العمل.  
وأشـــــار الـــدكـــتـــور حــســن الــقــال رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء 
ذات طابع  أن احلاضنة ستكون مميزة  إلــى  بــدر  جامعة 
واحتضان  اجلديدة  األفكار  الستكشاف  تهدف  خــاص، 
أصــحــابــهــا مــن املــخــتــرعــن واملــبــتــكــريــن ورواد األعــمــال 

وطالب مختلف الكليات. 
مــع تــوفــيــر الــبــيــئــة املــنــاســبــة والـــدعـــم املــــادى والــفــنــى 
أن  وأوضــح  املميزة.  التكنولوجية  لألفكار  واللوجستى 
اجلامعة تسعى الحتضان كافة األفكار اجليدة والناجزة 
حتويل  على  تعمل  تكنولوجية   لشركات  بها  والــوصــول 
هذه األفكار ملنتجات جتارية ذات قدرة تنافسية، تساعد 
لهدف  وحتقيقًا  احتياجاته  وســد  املجتمع  تنمية  على 
املستهدفة فى  الــدولــة  املــعــرفــى ضمن خطة  االقــتــصــاد 

 .)2023(
منددا بـ التذرع بقلة فرص العمل يبدأ خالد مسعد 
العمل«  لـ«مجلة  حديثه  كنترول«  كهرباء  »فنى  محمد 
قائال: الفرص متاحة للجميع ولكن ينقصهم التدريب 
البرامج  العمل وهذا ما حتاول  والتأهيل لسوق  اجليد 
الدراسية البينية القفز عليه وتفعيل اجلهود للوصول 
لــتــحــقــيــق أهــــــداف ومــتــطــلــبــات ســــوق الــعــمــل مبــنــاهــج 

تستطيع استقراء هذه املتطلبات وحتقيقها.  
وتـــوضـــح شــيــريــن صـــبـــرى املــتــحــدث الــرســمــى بــإســم  
األكادميية  أن  والتكنولوجيا  العلمى  البحث  أكادميية 
تتبنى بــرنــامــج »مــشــروعــى بــدايــتــي« لــدعــم مــشــروعــات 
لتبنى  وتــهــدف   .2021/2022 الـــدراســـى  لــلــعــام  الــتــخــرج 
الشباب فكر العمل احلر والبعد عن النمطية والوظائف 

القليلة بالفعل. 
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يقدمه : إسماعيل إبراهيم

تحقيق
بالكاريكاتري

مش معقول
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جولة 
فى مديريات القوى العاملة

وزير القوى العاملة :
تعيين 42877  شابًا.. منهم  481 شابًا من ذوى الهمم والعزيمة خالل شهر

استخراج 29197 شهادة قياس مستوى المهارة 
  و28902 رخصة مزاولة  المهنة

التفتيش على 18818 منشأة وتحرير 4453 محضرًا  للسالمة والعمل 
للمنشآت المخالفة لقانون العمل

صرف 1.9 مليون جنيه منح للرعاية االجتماعية والصحية  لـ 2134 عامال غير منتظم
عمل  برنامج  أن  سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزير  أعلن 
من  للشباب  الئقة  عمل  فــرص  توفير  إلــى  يرمى  ــوزارة  الـ
واملستثمرين  األعمال  أصحاب  مع  التعاون  توثيق  خــال 
لزيادة فرص العمل املعروضة، وتعزيز تشغيل الفئات األولى 
القدرات  لــذوى  مناسبة  تدريبية  فرص  وتوفير  بالرعاية 
لهم،  مائمة  عمل  فرص  على  للحصول  وتأهيلهم  اخلاصة 
والعمل احلر وريادة األعمال واملشروعات الصغيرة ومتناهية 
إنتاجية املشروعات والعمالة املوسمية، مما  الصغر وحتسني 
يسهم فى خفض معدالت البطالة التى وصلت نسبتها حاليا 

إلى 7.3% من قوة العمل.
قال الوزير : قامت مديريات القوى العاملة على مستوى 27 
محافظة خال شهر أكتوبر املاضى بتعيني 42 ألفًا و 877 شابًا 
، منهم 481 شابًا  من ذوى القدرات ، كما قامت باستخراج 29 
ألفًا و 197 شهادة قياس مستوى املهارة ، و 28 ألفًا و 902  رخصة 

مزاولة  املهنة من مكاتب التشغيل التابعة لتلك املديريات .
فى  باملحافظات  العمالى  التفتيش  مكاتب  جنحت  كما 
التفتيش على 13 ألفًا و459 منشأة ) دورى - حمات (، وأسفر 
ألحكام  املخالفة  للمنشآت  محضرًا   2341 حترير  عن  ذلك 

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

أما فى  مجال السامة والصحة املهنية فقد قامت املديريات 
بالتفتيش على  5  آالف و 359 منشأة، وأسفر التفتيش عن 
املهنية  والصحة  السامة  الشتراطات  محضرًا   2112 حترير 

وتأمني بيئة العمل .
  4271 ببحث  املديريات  قامت  العمل  عاقات  مجال  وفى 
التالي:  النحو  على  بحثها  نتيجة  وجاءت   ، عمالية  شكوى 
إحالتها  مت  شكوى  و704  ــًا،  ودي تسويتها  متت  شكوى   475
للمحكمة العمالية ، و388  شكوى مت حفظها ، وتبقى 2213 

شكوى مازالت حتت البحث والدراسة .
 ، وصحيًا  اجتماعيًا  املنتظمة  غير  العمالة  رعاية  عن  أما 
املختلفة  باملحافظات  العاملة  القوى  مديريات  قامت  فقد 
مليونا  بلغت  الفئة  لتلك  االجتماعية  للرعاية  منح  بصرف 
الصحية  للرعاية  منح  بصرف  قامت  كما   ، جنيه  ألف  و941 
لتلك الفئة بإجمالى 427 ألفًا و 342  جنيهًا ، لـ 2134 عاماً 
من املسجلني بقواعد البيانات اخلاصة بتلك الفئة باإلدارات 
كرمية  حياة  لتوفير  وذلك  اجلمهورية  مبحافظات  املعنية 

لهم.
وفيما يلى التفاصيل:
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 قــامــت  مــديــريــة الــقــوى الــعــامــلــة مبــحــافــظــة أســيــوط 
بتعيني 907 شباب من حملة املؤهالت العليا واملتوسطة 

وبدون مؤهل مبنشآت القطاع اخلاص واالستثمارى 
منهم 23 من ذوى القدرات اخلاصة، وذلك من خالل 
ــدة  »كــعــب الــعــمــل« املــســجــلــني  ــرتـ ــادات الــقــيــد املـ ــهـ شـ
عن  فضال  شــبــاب،   2604 وبلغوا  التشغيل،  مبكاتب 

املهارة، وكارنيه  مستوى  قياس  شــهــادة   1482 إصـــدار 
مزاولة احلرفة .

تقريره  فــى  املديرية  مدير  حسن  على  حــازم  وأوضـــح 
للوزير عن ما مت إجنــازه خــالل شهر أكتوبر املاضى قيام 
لرعايتهم  املنتظمة  غير  للعمالة  منح  بصرف  املديرية 
لـــ 22 عــامــالً من  ألـــف جنيه  بــواقــع مبلغ  57  اجــتــمــاعــيــًا 

املسجلني بالوحدة، فضالً عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم .
والصحة  السالمة  مجال  فــى  واحلــمــالت  الـــدورى  املديرية  بالتفتيش  قامت  كما 
املهنية بالتفتيش على 167 منشأة ، وأسفر التفتيش عن حترير 6 محاضر للسالمة 
منشأة،   1336 على  التفتيش  مت  العمالى  التفتيش  مجال  املهنية،  وفــى  والصحة 
وأسفر عن حترير 113 محضرًا للمنشآت املخالفة، وبحث 13 شكوى، وعقد 8  ندوات 

توعية فى مجال املفاوضة اجلماعية وعمل النساء واألطفال.
أما فى مجال عالقات العمل فقد استلمت املديرية 8 شكاوى عمالية متت تسويتها 
بالكامل وديــًا ، كما مت التفتيش على 47 منشاة يعمل بها أطفال ولم يسفر عن أى 

مخالفات .
وفى مجال التفتيش على املنشآت للتأكد من تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية 
للوقاية من انتشار )كوفيد - 19( تابعت املديرية التفتيش على 167 منشأة من خالل 

مكاتب السالمة والصحة املهنية التفتيش العمالي.

تعيين 907 شباب..منهم 23 أسيوط :
من ذوى الهمم والعزيمة 

حازم على حسن

قـــــــــــــامـــــــــــــت مـــــــــــــديـــــــــــــريـــــــــــــة الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوى الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــة 
منهم  شــبــاب،   1203 مبحافظة البحر األحمر بتعيني 

املؤهالت  الــقــدرات اخلاصة من مختلف  35 من ذوى 
خالل  من  واالستثماري،  اخلــاص  القطاع  مبنشآت 
املسجلني  من  العمل«  »كعب  املرتدة  القيد  شهادات 
مبــكــاتــب التشغيل الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة، وبــلــغ عــدد 
  341 توفير  عــن  فضالً   ، شابا   1644 بها  املسجلني 

فرصة عمل .
 375 مــهــارة  مستوى  بقياس  املــديــريــة  قــامــت  كما 

التشغيل  مــن مكاتب  املهنة  مــزاولــة  ورخــصــة  عــامــال، 
صرف  مت  كما   ، املختلفة  املهن  على  للمديرية  التابعة 

منحتى مولود بإجمالى 4000 جنيه للعمالة غير املنتظمة 
املسجلة باملديرية.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير 
املديرية، أشار فيه إلى أنه خالل أكتوبر املاضى قامت املديرية بحفظ 5 تراخيص 
عــمــل ألجــانــب ، وجتــديــد تــرخــيــص عــمــل لـــ 5 أجــانــب آخــريــن يــعــمــلــون فــى نطاق 

املحافظة .
العمل  زيـــارات تفتيشية  من خــالل مفتشى  املديرية قامت بعمل  أن  إلــى  وأشــار 
على   490 منشأة ملراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش 

عن حترير 35 محضرًا، وعمل 4 ندوات توعية للعاملني  .
 أما فى مجال السالمة والصحة املهنية مت التفتيش على 94 منشأة ، وأسفر عن 
حترير 19 محضرًا سالمة وصحة مهنية ، وعمل 3 نــدوات توعية فى نفس املجال 
لضمان   ، عامالً   6739 بها  يعمل  منشأة   75 متابعة  مت  ،  كما  عامال   33 حضرها   ،

تطبيقها لإلجراءات االحترازية ملواجهة انتشار )كوفيد - 19(.
وديــًا فى  14 منها  تلقت 62 شكوى عالقات عمل مت تسوية  املديرية  أن  وأضــاف 
مواقع العمل من قبل مفتشى العمل باملكاتب التابعة للمديرية ، ومت اتخاذ إجراء 

تعيين 1203 شباب .. البحر األحمر :
منهم 35 من ذوى القدرات 

سعيدعبدالراضى

ــوى الـــعـــامـــلـــة مبــحــافــظــة  ــقــ  قـــامـــت مـــديـــريـــة الــ
األقصر بتعيني 486 شابًا من حملة املؤهالت العليا 
الهمم  ذوى  من   4 منهم  مؤهل،  وبــدون  واملتوسطة 
واالستثمارى  اخلــاص  القطاع  مبنشآت  والــقــدرات 
العمل« من  »كعب  املرتدة  القيد  من خالل شهادات 
للمديرية  الــتــابــعــة  الــتــشــغــيــل  املــســجــلــني مبــكــاتــب 
والــذى بلغ عددهم  1749  شابًا، منهم 10 من ذوى 
االحــتــيــاجــات اخلــاصــة ، كــمــا مت اســتــخــراج   267  
شهادة قياس مستوى املهارة ، و 267 رخصة مزاولة 

احلرفة .
كــمــا قــامــت املــديــريــة بــصــرف مــنــح للعمالة غير 
املــنــتــظــمــة لــرعــايــتــهــم اجــتــمــاعــيــًا وصــحــيــًا مــنــهــا 7 
منح مواليد بـ 14000 جنيه ، و 8  منح زواج واحدة 
األقـــارب  أحـــد  ــاة  وفـ منحة  و   ، جنيه   24000 مببلغ 
مببلغ 2000 جنيه ، فضالً عن عمل رعاية صحية لـ 
117 عامال وعاملة ما بني كشوفات وحتاليل طبية 
ــة بــإجــمــالــى 6267 جــنــيــه ، فــضــالً عن  وصـــرف أدويــ
تسجيل 40 عامال جديدا على املنظومة واستخراج 

كارنيهات لهم  .
تلقى الــوزيــر تــقــريــرًا بــذلــك مــن مــديــر املديرية 
أكتوبر  املديرية عن شهر  عبده هاشم عن إجنــازات 
املاضي، مشيرًا إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى 
بالتفتيش  املديرية  قامت  العاملة  الــقــوى  ورعــايــة 
على 201 منشأة دورى وحمالت ، وأسفر عن حترير 

13 محضرا للمنشآت املخالفة .
قامت  املهنية  والصحة  السالمة  مجال  فــى  أمــا 
ــادة  ــ املـــديـــريـــة بــالــتــفــتــيــش عــلــى 163 مــنــشــأة ، وإعـ
التفتيش على 292 منشأة أخرى،  وأسفر التفتيش 
قانونية  مهلة  وإعـــطـــاء   ، مــحــضــرًا   94 حتــريــر  عــن 
لـــ 251 مــنــشــأة أخـــرى إلزالــــة املــخــالــفــات والــتــى مت 

إنذارها بها ، وعمل 3 ندوات توعية .
وفى مجال التدريب املهنى قامت املديرية بعمل 
 ، واحلــيــاكــة  التفصيل  مهن  على  تدريبية  دورات   3
استفاد  الــزراعــيــة  والــصــوب   ، والتكييف  والــتــبــريــد 
تدريبية  دورة  عمل  مت  كما   ، وشــابــة  شــابــاً   40 منها 

بوحدة التدريب املتنقلة بالقرنة لـ 10 متدربات .
املديرية 18 شكوى عمالية مت تسوية  كما تلقت 
4 منها وديًا ، وإحالة 2 شكوى منها إلى القضاء،  و 
8 شــكــاوى أخـــرى مــازالــت حتــت البحث والــدراســة، 
اإلجــــراءات  متابعة  عــن  فضال 
االحــــتــــرازيــــة والــتــعــقــيــم 
ــر ومـــوقـــف  ــيـ ــهـ ــتـــطـ والـ
الــعــمــالــة نــحــو 268 
مــنــشــأة ، ومــتــابــعــة 
احلـــالـــة الــصــحــيــة 
لــلــعــامــلــني داخــــل 
ــآت  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــك املــ ــ ــ ــلـ ــ ــ تـ
ــن عـــدم  ــ ــأكـــد مـ ــتـ ــلـ لـ
فــــــرد  أى  إصـــــــــابـــــــــة 
مـــــــن خـــــــــالل مـــكـــاتـــب 
السالمة والصحة املهنية 
ــالــــى  ــمــ ــعــ والــــتــــفــــتــــيــــش الــ

التابعة للمديرية.

تعيين 486  شابًا  .. والتفتيش 
على 201  منشأة

األقصر :

عبده هاشم
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تعيين 1122 شابًا.. منهم 15 من 
ذوى الهمم والعزيمة

استخراج 2769 شهادة قياس مستوى 
المهارة ورخصة مزاولة المهنة .. 

 قـــامـــت مـــديـــريـــة الـــقـــوى الــعــامــلــة مبــحــافــظــة وتعيين 6131 شابًا 
الـــدقـــهـــلـــيـــة بـــتـــعـــيـــني 1122 شــــابــــًا مــــن حــمــلــة 

املـــؤهـــالت الــعــلــيــا واملــتــوســطــة وبــــدون مؤهل 
مبــنــشــآت الــقــطــاع اخلـــاص واالســتــثــمــاري، 
وذلك  والعزمية،  الهمم  ذوى  من   15 منهم 
مــن خـــالل شـــهـــادات الــقــيــد املـــرتـــدة  »كعب 
العمل« املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة 

منهم  4128  شابًا  بلغوا  والــذيــن  للمديرية 
ــقـــدرات، فــضــالً عــن تــوفــيــر 52  25 مــن ذوى الـ

فرصة عمل .
كما قامت املديرية بصرف منح رعاية اجتماعية 

 29 بواقع  املسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة  وصحية 
مسجال،  عــامــال   12 لـــ  إجتماعية  رعــايــة  ألف جنيه 
عن  فــضــالً   ، صحية  رعــايــة  عاملى  لـــ  جنيه   4000 و 

تسجيل 25 عامال جديدًا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
القللى مدير املديرية -فى تقريره للوزير عن ما مت إجنازه  وقال أحمد 
خالل شهر أكتوبر املاضي- إن املديرية  قامت  بالتفتيش الدورى واحلمالت 
فى مجال التفتيش العمالى على 712 منشأة ومت القيام بـ 26 حملة نهارية 
تفتيش شامل من خالل مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية ،  باإلضافة 
إلى تلقى 122 شكوى عمالية مت تسوية شكوى منها وديًا، وإحالة 16 شكاوى 
ــازالـــت  52  شــكــوى مــنــهــا حتــت البحث  مــنــهــم لــلــقــضــاء وجــهــات أخــــرى، ومـ

والدراسة.
كما قامت املديرية باستخراج 1626  شهادة قياس مستوى املهارة، وكارنيه 

مزاولة احلرفة لـ 1626 عامال على مهن مختلفة.
اإلجــراءات  كافة  تطبيق  من  للتأكد  املنشآت  على  التفتيش  مجال  وفــى 
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تابعت املديرية التفتيش على 330 

منشأة من خالل مكاتب السالمة والصحة املهنية التفتيش العمالي .

الدقهلية : الشرقية:

أحمد القللى

ــة الــــــقــــــوى الـــعـــامـــلـــة  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ قـــــامـــــت مـ
بــتــعــيــني 2094 شــابــًا  مبــحــافــظــة اجلـــيـــزة 
مبنشآت الــقــطــاع اخلـــاص واالســتــثــمــارى 
، وذلـــك مــن خـــالل شــهــادة الــقــيــد املــرتــدة 
التابعة  التشغيل  ملكاتب  الــعــمــل«    »كعب 
للمديرية ، كما مت تسجيل 16710  راغب 

عمل ، وتوفير 6000  فرصة عمل .
كــمــا قــامــت املــديــريــة بــاســتــخــراج 2047 
شهادة قياس مستوى مهارة و2047 رخصة 
التشغيل  مكاتب  خالل  من  مهنة  مزاولة 

التابعة للمديرية.
تقريرًا بذلك من محمد  الوزير،  تلقى 
عيسى مدير املديرية  بإجنازاتها عن شهر 
أكتوبر املاضي،  أشار فيه إلى أنه فى مجال 
التفتيش  مت  املهنية  والــصــحــة  الــســالمــة 
عــلــى 64 مــنــشــأة، وعــمــل 4 حــمــالت عــاديــة 
ونوعية ، وإعادة التفتيش 48 منشأة أخرى 
، وأسفر التفتيش عن حترير 113 محضرًا 
، ومنح مهلة قانونية لـ 118 منشأة أخرى ، 

وعمل 44 ندوة توعية للعاملني.
أما عن مجال التفتيش العمالى ، فقد 
مــنــشــأة لضمان   269 عــلــى  الــتــفــتــيــش  مت 
تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 

عــن  الـــتـــفـــتـــيـــش  وأســــفــــر   ،  2003
 ، حترير 183 محضرًا عماليًا 

وبحث 7 شكاوى. 
املديرية  مــديــر  وأوضـــح 
أنــــــه فـــــى مــــجــــال رعـــايـــة 
املنتظمة  غــيــر  الــعــمــالــة 
ــت  ــ ــامـ ــ قـ  ، ــــني  ــلــ ــ ــجــ ــ ــســ ــ املــ
ــة بــــصــــرف مــنــح  ــريــ ــديــ املــ

ــم اجـــتـــمـــاعـــيـــًا  ــهـ ــتـ ــايـ ــرعـ لـ
منحة   11 بــواقــع   ، وصحيًا 

 37 و   ، جنيه  ألـــف   33 بـــ  زواج 
منحة مولود بإجمالى 74 ألف 
عــامــل  وفــــــاة  مـــنـــح  و3   ، جــنــيــه 
 15 و   ، جــنــيــه  ــــف  ألـ  30 مبــبــلــغ 

منحة وفـــاة أحــد األقـــارب مببلغ 30 ألف 

جــنــيــه ، وصــــرف خــدمــات طــبــيــة وعــمــل 5 
عمليات جراحية لـ 18 عامل  .

وفـــى مــجــال تــراخــيــص عــمــل األجــانــب 
قــامــت املــديــريــة بــإســتــخــراج 59 ترخيص 
عمل ألجنبى ألول مرة ، وجتديد 
13 آخـــريـــن طــبــقــًا لــلــقــوانــني 

واللوائح املنظمة.
أمـــا عـــن مــجــال رعــايــة 
الـــقـــوى الــعــامــلــة وبــحــث 
تلقت  فــقــد   ، الـــشـــكـــاوى 
شــكــوى   1050 املـــديـــريـــة 
 - ــل  ــ ــصــ ــ فــ  ( عـــــمـــــالـــــيـــــة 
تــســويــة  مت   ،  ) ــالـــب  مـــطـ
 ، ــوى مـــنـــهـــا وديــــــــًا  ــكــ 33 شــ
وإحالة 137 شكوى للمحكمة 
العمالية ، و 135 أحيلت جلهات 
أخـــرى ،  وحــفــظ 73 شــكــوى ، و 
الــبــحــث  ــــت  حتـ زالـــــــت  ــا  ــ مـ  403

والدراسة .  

الجيزة :

محمد عيسي

 استخراج 4094 شهادة قياس مستوى مهارة بالجيزة

ــامـــت مـــديـــريـــة الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة مبــحــافــظــة الــشــرقــيــة  قـ
واالستثمارى ،  اخلــاص  القطاع  بشركات  شابا  بتعيني 6131 
الــقــدرات مــن خــالل شــهــادة القيد املرتدة  منهم 19 مــن ذوى 
»كـــعـــب الــعــمــل« مـــن املــســجــلــني مبــكــاتــب الــتــشــغــيــل الــتــابــعــة 
لــلــمــديــريــة ، وتــوفــيــر 2669 فــرصــة عــمــل مبــنــشــآت الــقــطــاع 
اخلاص بنطاق املحافظة ، فضالً عن استخراج 2769 شهادة 

قياس مستوى املهارة ورخصة مزاولة املهنة .
وأشار مدحت الغمراوى مدير املديرية - فى تقريره للوزير 
عن إجنازات املديرية عن شهر أكتوبر املاضي - إلى أن املديرية 
قامت فى مجال السالمة والصحة املهنية  بالتفتيش على  
ــراءات االحــتــرازيــة  لـــإلجـ لــلــتــأكــد مــن تطبيقها  مــنــشــأة   398
ملواجهة انتشار )كوفيد - 19(  ، وأسفر عن حترير 175 محضر 

سالمة و 89 حالة غلق إداري.
 942 عــلــى  التفتيش  مت  الــعــمــالــى  التفتيش  مــجــال  وفـــى 
منشأة، وأسفر عن حترير  252 محضرًا ، فضالً عن التفتيش 
وأســفــر عــن حتــريــر 12   ، أطــفــال  بها  على 317 منشأة يعمل 
محضرًا ملنشآت مخالفة ألحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 

. 2003
التفتيش على شركات  فــى مجال  أنــه  الــغــمــراوى  وأضـــاف 
إحلاق العمالة باخلارج قامت املديرية مبراجعة واعتماد 109 
لشركات  ووكالة  تفويض   189 ومراجعة  باخلارج،  عمل  عقد 

بها 316 فرصة عمل .
وأشار مدير املديرية إلى أنه مت استالم 20 طلب ترخيص 
 3 املحافظة، وجتديد  العاملني  فى نطاق  عمل ألجانب من 
تراخيص وذلك بعد ورود املوافقة األمنية عليها طقًا ألحكام 

القانون .
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العاملة مبحافظة  القوى  قامت مديرية 
القطاع  مبنشآت  شابًا  املنيا بتعيني  695 

اخلاص واالستثمارى ، منهم اثنان من  
ذوى الهمم والقدرات ، وذلك من خالل 
العمل«  املرتدة  »كعب  القيد  شهادات 
 ، للمديرية  التابعة  التشغيل  ملكاتب 
وذلك من بني راغبى العمل املسجلني 

بهذه املكاتب وعددهم 2568 شابًا .
ــة فــــى مــجــال  ــريــ ــديــ ــامــــت املــ ــا قــ ــمـ كـ

التدريب املهنى بتقييم 15 دورة تدريبية 
للمديرية،  التابعة  املهنى  التدريب  مبراكز 

ــتـــدريـــب املــتــنــقــلــة املــــوجــــودة بــقــرى  ووحــــــدة الـ
شهادة   686 باستخراج  قــامــت  كما  املحافظة، 
قياس مستوى املهارة، ورخصة مزاولة احلرفة .

ــام  مـــديـــر املـــديـــريـــة - فى  ــ ــال ولـــيـــد اإلمــ ــ وقـ
تــقــريــره الــشــهــرى لــلــوزيــر- إنـــه فــى مــجــال الــســالمــة والــصــحــة املهنية قامت 
عن  فضال  منشأة،   458 على  بالتفتيش  املاضى  أكتوبر  شهر  خــالل  املديرية 
القيام بـ 3 حمالت تفتيشية، وأسفر عنها حترير 118 محضرًا سالمة وصحة 
 ، مهنية و 20 حالة غلق إدارى و 14  نــدوة توعية ) إعــرف - إحمى نفسك ( 

فضالً عن بحث 38 شكوى من خالل املكاتب التابعة للمديرية .
وفى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة اجتماعيًا وصحيًا قامت املديرية 
بصرف 16 منحة مولود جديد بإجمالى 32 ألف جنيه ، و 4 منح زواج بـ 12 
ألف جنيه ، و 11 منحة وفاة أقارب من الدرجة األولى مببلغ 22 ألف جنيه، 
فضالً عن تقدمي الرعاية الصحية  ) عالج - عمليات جراحية صغرى ( لـ 11 

عامال من املسجلني باإلدارة بإجمالى 35 ألفًا و 452 جنيها.
وأوضــــح مــديــر املــديــريــة أنـــه فــى مــجــال التفتيش الــعــمــالــي، فــقــد قامت 
املديرية بالتفتيش على 1060 منشأة دورى وحمالت يعمل بها 2784 عامالً، 
كما تلقت املديرية 85 شكوى عمالية ، مت إحالة 45 شكوى منها للقضاء، و 40 

شكوى أخرى ما زالت حتت البحث.
أما عن متابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس 
كــورونــا، فقد قــامــت املــديــريــة مــن خــالل مكاتب الــســالمــة  والــصــحــة املهنية 

والتفتيش العمالى بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة .

تعيين 695 شابا وتحرير 118 محضرًا للمنشآت المخالفة

المنيا :

وليد اإلمام

ــوادى  ــ قـــامـــت مــديــريــة الـــقـــوى الــعــامــلــة مبــحــافــظــة الـ
الــقــطــاع اخلــاص  اجلــديــد  بتعيني  18  شــابــا  مبــنــشــآت 
واالســتــثــمــارى مــن خـــالل شـــهـــادات الــقــيــد املـــرتـــدة »كعب 
العمل«  مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضال عن 
تسجيل  158 من راغبى العمل، وتوفير 127  فرص عمل .
كــمــا قــامــت املــديــريــة بــاســتــخــراج 30 شــهــادة قياس 
مــســتــوى املــهــارة ، ورخــصــة مــزاولــة املــهــنــة ، أمـــا فى 
مـــجـــال عـــالقـــات الــعــمــل، فــقــد تــلــقــت 5  شــكــاوى 
عمالية ،  مت تسوية شكوى منها وديًا ، و4 شكاوى 

ما زالت حتت البحث والدراسة.
وقــامــت املــديــريــة فــى مــجــال رعــايــة العمالة 
غير املنتظمة اجتماعيًا وصحيًا  قامت املديرية 
بصرف منح لتلك الفئة بلغت 112 ألف جنيه لـ 
45 عامالً من املسجلني ، فضالً عن تسليم شهادة 
أمــــان لــــ 300 عــامــل مـــن املــســجــلــني بــقــاعــدة بــيــانــات 

املديرية.
وقال أحمد حسني طليب  مدير املديرية  - فى تقريره 
ــي- إن  ــاضـ لــلــوزيــر عـــن  مـــا مت إجنـــــازه خــــالل  أكــتــوبــر  املـ
املديرية قامت فى مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 
وأســفــر عــن حتــريــر محضر  دورى وحــمــالت،  212 منشأة 
حضرها  للعاملني  توعية  نـــدوة  وعــقــد   ، مخالفة  ملنشأة 
قامت  املهنية   والصحة  السالمة  مجال  وفى   ، عامال   11

 80 عــلــى  التفتيش  وإعــــادة   ، مــنــشــأة   75 عــلــى  بالتفتيش 
بحملتى  والقيام  محضرًا،   20 حترير  عن  أسفر   ، منشأة 

تفتيش، وعمل 14 قياسات ميدانية ، وبحث شكوى .
املديرية  قامت  فقد  املهنى  التدريب  مجال  فــى  أمــا 
ببدء التدريب املهنى لـ 15 متدربة على مهنة التفصيل 
تدريبية على مهنة صيانة  لــدورة  واإلعـــداد   ، واحلياكة 
التليفون املحمول ومهنة جنارة االرابيسك، وكذلك بدء 
دورة تدريبية على مهنة إصالح وصيانة وحدات الطاقة 
الــيــدويــة  املــشــغــوالت  ، ومــهــنــة  لـــ 15 مــتــدربــًا  الشمسية 
 ، متدربة   15 لـ  الفرافرة  مبركز  صبيح  اللواء  بجمعية 
ومت البدء فى التدريب لـ 15 متدربة من الفتيات على 
املتكاملة  الرعاية  بجمعية  واخلياطة  التفصيل  مهنة 
ملــرضــى الــســرطــان مبــركــز الــداخــلــة، فــضــالً عــن اإلعـــداد 
لتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التوصيالت الكهربائية 
لـــ 15 مــتــدربــًا مــن الـــذكـــور مبــركــز بـــالط ، وعــلــى مهنة 
الفتيات مبركز  لـــ 15  متدربة مــن  الــيــدويــة  املــشــغــوالت 

باريس .
وفى مجال التفتيش على املنشآت للتأكد تطبيق كافة 
اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس )كوفيد 
الكثافة  ذات  املنشآت  مــن  منشأة   170 متابعة   مت   ،)19  -
الــعــمــالــيــة مــن خـــالل مــكــاتــب الــســالمــة والــصــحــة املهنية 

التفتيش العمالي.

التفتيش على 287 منشأة وتحرير 21 محضرا لمنشأت مخالفة  الوادى  الجديد :

أحمد حسني طليب

قـــــــــــامـــــــــــت مـــــــــــديـــــــــــريـــــــــــة الــــــــــقــــــــــوى 
ــيــــة  ــنــــوفــ ــافــــظــــة املــ ــة مبــــحــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

بتعيني 2690  شابًا من بينهم  29 
مبـــنـــشـــآت  الـــــــقـــــــدرات  ذوى  ــن  ــ مــ
 ، واالستثمارى  القطاع اخلــاص 
القيد  وذلك من خالل شهادات 
املرتدة »كعب العمل« من مكاتب 
الــتــشــغــيــل الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة، 

ــا  ــابـ فــضــال عــن تــســجــيــل 6024   شـ
باحثًا عن العمل .

ــة مــــن خـــالل  ــريــ ــديــ ــا قــــامــــت املــ كـــمـ
املــنــتــظــمــة بــصــرف  الــعــمــالــة غــيــر  إدارة 
املسجلة  املنتظمة  غير  للعمالة  منح 
جنيه  ألــف   39 صــرف  منها   ، باملديرية 

منح مولود لـ 19 عامال، و 6 منح زواج مببلغ 18 ألف جنيه ، ومنحة 
األقـــارب  أحــد  وفـــاة  ومنحة  جنيه،  آالف   10 بإجمالى  عــامــل  وفـــاة 
لعامل مببلغ 2000 جنيه،  كما مت صرف رعاية صحية لـ 3 عمال 

مببلغ 12 ألف جنيه.
وأوضــح على حامد الزقم  مدير  املديرية - فى تقريره  للوزير 
-عن ما مت إجنازه خالل أكتوبر املاضى إلى أن املديرية استخرجت 
احلرفة  مــزاولــة  وترخيص   ، املــهــارة  قياس مستوى  شــهــادات   2704

للعمال على املهن املختلفة .
منشأة   1050 على  التفتيش  العمالي مت  التفتيش  مجال  وفى 
 143 حتــريــر  عــن  وأســفــر   ،  2003 لسنة   12 الــعــمــل  قــانــون  لتنفيذ 
مــحــضــرا  ملــنــشــآت مــخــالــفــة لــلــقــانــون ، وإعـــطـــاء مــهــلــة قــانــونــيــة لـ 
والصحة  السالمة  مجال  فــى  ، أمــا  املخالفات  إلزالـــة  منشأة   164
اإلجـــراءات  تنفيذ  ملتابعة  منشأة  على  483  مت التفتيش  املهنية، 
الــوقــائــيــة مــن فــيــروس كــورونــا، وأســفــر التفتيش عــن حتــريــر  230 

محضرًا  للمنشآت املخالفة .

 المنوفية:

تعيين 2690 شابًا.. منهم 
29 من ذوى القدرات

على حامد الزقم
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ــلـــة مبــحــافــظــة  قــــامــــت مـــديـــريـــة الــــقــــوى الـــعـــامـ
، منهم 8 شباب من ذوى  دمياط بتعيني 392 شابًا 
اخلاص  القطاع  منشآت  اخلاصة فى  االحتياجات 
واالســتــثــمــارى  مــن خـــالل شـــهـــادات الــقــيــد  املــرتــدة 
»كعب العمل«، من مكاتب التشغيل ،  وبلغ املسجلني 
بها 854 شابًا ،  كما مت استخراج 642 شهادة قياس 
، فضالً عن  املهنة  ، ورخصة مزاولة  املهارة  مستوى 

توفير 22 فرصة عمل .  
ــال الــتــفــتــيــش  ــجــ ــى مــ ــة فــ ــريــ ــديــ ــت املــ ــامــ كـــمـــا قــ
العمالى بالتفتيش على 248 منشأة بنظام الدورى 
واحلمالت ، واإلعادة على 77 منشأة أخرى ، وأسفر 
التفتيش عن حترير 101 محضرًا ، وعمل 11 حملة 
توعية  نــدوة  عقد  ومت  شكوتني ،  وبحث   ، تفتيشية 

بالشركة التركية بدمياط اجلديدة .
األطــروش  مــن منى  بذلك  تقريرا  الــوزيــر  تلقى 

ــه فـــى مــجــال  مـــديـــر املـــديـــريـــة ، أشـــــارت فــيــه إلــــى أنــ
الــســالمــة والــصــحــة املهنية قــامــت  املــديــريــة  خالل 
منشأة   206 على  أكتوبر  املاضي  بالتفتيش  شهر 
أخــري، وأسفر  التفتيش على 912 منشأة  وإعـــادة   ،
وصحة  ســالمــة  مــحــضــر   79 حتــريــر  عــن  التفتيش 
وعــمــل   ، إدارى  غـــلـــق  مــــذكــــرة   18 وعـــمـــل   ، مــهــنــيــة 
،  فضالً عن تلقى 39  شكوى ومت  9  نــدوات توعية 
ــراء قــانــونــى حــيــال  16 شــكــوى منهم ، و  إتــخــاذ إجــ
شــكــوى منها مــســتــوفــاة ،و26 شــكــوى مــازالــت حتت 

البحث والدراسة  .
أمـــا فـــى مــجــال رعـــايـــة الــعــمــالــة غــيــر املنتظمة 
بصرف  املــديــريــة  قــامــت  حيث  اجتماعيًا  و  صحيًا 
املسجلني  مــن  لعاملني  مــولــود  منحة  جنيه   5000
، فضالً عن عمل  زواج مببلغ 3000 جنيه  ، ومنحة 
و 648  ألفًا  لـ 22 عامال بإجمالى 15  رعاية صحية 

جنيهًا  .
وفــى مجال 

املهنى  التدريب 
املـــديـــريـــة  قــــامــــت   ،

ــيــــذ دورتـــــــــني  ــنــــفــ ــتــ بــ
ــتــــني عــلــى  ــيــ ــبــ ــدريــ تــ
الــتــفــصــيــل   ( ــهـــن  مـ

منها  استفاد   ) اإللكترونيات  وكهرباء   - واحلياكة 
28 متدربًا ومتدربة مبركز التدريب املهنى بدمياط 

اجلديدة.
وأضافت مدير املديرية ، أنه فى مجال التفتيش 
عــلــى املـــنـــشـــآت لــلــتــأكــد تــطــبــيــق كـــافـــة اإلجـــــــراءات 
االحــتــرازيــة لــلــوقــايــة مــن فــيــروس كـــورونـــا ، تابعت 
املديرية التفتيش على 228 منشأة من خالل مكاتب 

السالمة والصحة املهنية التفتيش العمالي.

 قامت مديرية القوى العاملة بجنوب 
مــنــهــم  بــتــعــيــني 742  شــــابــــًا  ــنـــاء  ــيـ سـ

الــهــمــم مـــن حملة  اثـــنـــان مـــن ذوى 
وبدون  واملتوسطة  العليا  املؤهالت 
مــؤهــل مبــنــشــآت الــقــطــاع اخلــاص 
ــارى مـــــن املــســجــلــني  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 
خالل الشهر 1417 شابأً.

ــر تــــقــــريــــرًا بـــذلـــك مــن  ــ ــوزيـ ــ تــلــقــى الـ
الدين، أوضح  علم  أشــرف  املديرية  مدير 
أكتوبر  املديرية  خالل شهر  فيه إجنــازات 
املاضي، حيث قامت املديرية بصرف منح 

للعمالة غير املنتظمة املسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا 
زواج  ومنحتى   ، مــولــود جديد  6 عمال منح  لـــ  ألف جنيه   12 ، منها 
لعامل مببلغ 4000 جنيه  ، و 3 منح وفــاة أحد األقــارب مببلغ 6000 
جنيه ، وصرف مبلغ 10 آالف جنيه لعاملني لعمل عمليات جراحية 

كبرى ، فضالً عن تسجيل 21 عامالً جديدًا على املنظومة .
وقــامــت  املــديــريــة فــى مــجــال تــراخــيــص عــمــل األجـــانـــب بــإصــدار 
وجتديد 16 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى 

نطاق املحافظة .
وأوضـــــح مــديــر املــديــريــة أنـــه فـــى مــجــال الــتــفــتــيــش الــعــمــالــى مت 
الــنــهــارى  الــــدورى  التفتيش  خـــالل  مــن  مــنــشــأة   173 عــلــى  التفتيش 
 6 تسوية  ومت  عمالية  شكوى   55 تلقى  مت  كما  واحلــمــالت،  والليلى 
شكاوى منها ، واتخاذ اإلجراءات القانونية لـ  21  شكوى ، و 20  شكوى 

ما زالت حتت البحث .
أما فى مجال السالمة والصحة املهنية، قامت املديرية بالتفتيش 
على 28 منشأة ، وإعادة التفتيش على 67 منشأة ،  وأسفر عن حترير  
28 مــحــضــرًا ســالمــة وصــحــة مهنية ملــنــشــآت مــخــالــفــة، وعــقــد نــدوة 

للتوعية وإجراء 60 قياسا.
وقال : إن املديرية قامت مبتابعة اإلجراءات االحترازية والتعقيم 
والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة احلالة الصحية 
للعاملني داخل تلك املنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خالل 

مكاتب السالمة والصحة املهنية .

 قــامــت مــديــريــة الــقــوى الــعــامــلــة مبحافظة 
بـــورســـعـــيـــد بــتــعــيــني 415 شــــابــــًا، وذلــــــك فــى 

منشآت القطاع اخلاص من خالل شهادات 
الــقــيــد  املــرتــدة »كــعــب الــعــمــل« ، منهم 30 
ــرام عــقــود عمل  ــ إبـ الـــقـــدرات مت  مـــن ذوى 
املــواطــنــني  إدارة خـــدمـــة  لــهــم مـــن خــــالل 

املسجلني مبكاتب  عــدد  وبــلــغ   ، بــاملــديــريــة 
شــابــًا  لــلــمــديــريــة  1125  الــتــابــعــة  التشغيل 

مـــن ذوى اإلحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة،  مــنــهــم 24 
مستوى  قياس  شهادة  استخراج 409  عن  فضالً 

املهارة وكارنيه مزاولة احلرفة.
 5 تسوية  ، مت  79 شكوى  العمل  املديرية فى مجال عالقات  تلقت  كما 
شكاوي، وحفظ 8 منها ، وإحالة 8 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 
للعمالة  املديرية بصرف منح  ،وقامت  والدراسة  البحث  58  شكوى حتت 
، حيث مت  اجتماعيًا وصحيًا  لرعايتهم  باملديرية  املسجلة  املنتظمة  غير 
صرف 10 آالف جنيه لـ 5 عمال منحة مولود جديد ، و 18 ألف جنيه لـ 6 
عمال منحة زواج ، ومنحتى وفاة أحد اقارب عاملني مببلغ 4000 جنيه ، 

ومنحة وفاة ألسرة عامل مببلغ 10 آالف جنيه.
 وأشــــار الــســيــد الــســنــجــابــى مــديــر املــديــريــة - فـــى تــقــريــره لــلــوزيــر عن 
ــازات املــديــريــة خــالل  شهر أكــتــوبــر املــاضــى- إلــى أن  املــديــريــة  قامت  إجنــ
دورى  منشأة   472 على  العمالى  التفتيش  مكاتب  خــالل  من  بالتفتيش 
5 نــدوات  وعقد   ، 38 محضرًا عماليًا  أسفر عن حترير   ، نهارى وحمالت 
التفتيش على 125 منشأة من  توعية استفاد منها 72 عامل، فضالً عن 
60 محضر مخالفة  أسفر عن حترير  املهنية،  والصحة  السالمة  مكاتب 
نــدوات توعية فى مجال  ، وعقد 6  الشتراطات السالمة والصحة املهنية 
مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السالمة والصحة املهنية باملنشآت 

حضرها 75 عامال  .
أمــــا فـــى مــجــال الـــتـــدريـــب املــهــنــى قــامــت املـــديـــريـــة بــاســتــكــمــال دورتــــني 
(  لـــ 21 مــتــدربــة عــلــى مهنة التفصيل  تــدريــبــيــتــني )صــبــاحــيــة ومــســائــيــة 
واحلــيــاكــة بــوحــدة الــتــدريــب املتنقلة املـــوجـــودة بــحــى الـــزهـــور، فــضــالً عن 
استكمال دورة تدريبية مبركز التدريب الثابت باملديرية لـ 20 متدربة على 
مهنة التفصيل واحلياكة ، وافتتاح دورة على مهنة صيانة الدش واملحمول 

لـ 12 متدرباُ .

بورسعيد:

السيد السنجابي

 تعيين 415 شابًا .. منهم 30 
من  ذوى الهمم والعزيمة   

جنوب سيناء:

تعيين 742 شابًا .. ومتابعة اإلجراءات االحترازية فى 800 منشأة 

أشرف علم الدين

التفتيش على 248 منشأة.. وتحرير 79 محضرا 
وغلق 18 منشأة مخالفة

دمياط:

منى االطروشي
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ــوى  ــقـ ــامــــت مــــديــــريــــة الـ قــ
شمال  مبحافظة  العاملة 

شابًا   32 بتعيني  سيناء 
املــؤهــالت  مختلف  مــن 
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــآت الـ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ مبــ
اخلاص واالستثماري، 
بينهم 2 من ذوى الهمم 

ــن خـــالل  ــ والـــــــقـــــــدرات مـ
ــادات الــقــيــد املـــرتـــدة  ــهــ شــ

ــعــــب الــــعــــمــــل« املــســجــلــني  »كــ
التابعة  التشغيل  مبــكــاتــب 
للمديرية ، وذلك من ضمن 
مــن  مــســجــلــني  ــًا  ــابــ 655  شــ

راغبى العمل.
تــلــقــى الـــوزيـــر تــقــريــرا بــذلــك مـــن  مــحــمــد ســالــم 
عبد املالك  مدير املديرية عن إجنازات املديرية عن 
شهر أكتوبر املاضي، أشار فيه إلى أن املديرية قامت 
بــاســتــخــراج 15 شــهــادة قــيــاس مــســتــوى املـــهـــارة، و 15 
رخصة مزاولة احلرفة من خالل املكاتب التابعة لها 

فى املحافظة .
وفـــى مــجــال التفتيش الــعــمــالــى قــامــت املــديــريــة 
بحملتى  والـــقـــيـــام  مــنــشــأة،   125 عــلــى  بــالــتــفــتــيــش 
تفتيش شــامــل، أمــا عــن الــســالمــة والــصــحــة املهنية 
فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت  يعمل بها 401 

عامال.
كما قامت املديرية مبتابعة اإلجراءات االحترازية 
والــتــعــقــيــم والــتــطــهــيــر ومـــوقـــف الــعــمــالــة لــنــحــو 4 
داخل  للعاملني  الصحية  احلالة  ومتابعة  منشآت، 
تــلــك املــنــشــآت لــلــتــأكــد مــن عـــدم إصــابــة أى فـــرد من 
عن  فضال  املهنية  والصحة  السالمة  مكاتب  خــالل 

مكاتب التفتيش العمالي.

شمال سيناء :

 تعيين 32  شابًا .. والتفتيش 
على 125 منشأة 

محمد سالم

ــوى الـــعـــامـــلـــة مبـــحـــافـــظـــة ســـوهـــاج  ــقــ  قـــامـــت مـــديـــريـــة الــ
واملتوسطة  العليا  املــؤهــالت  حملة  مــن  شــابــًا  بتعيني 794 

 ، القطاع اخلــاص واالستثمارى  وبــدون مؤهل مبنشآت 
منهم 16 من ذوى القدرات اخلاصة،  وذلك من خالل 
شــهــادات القيد املــرتــدة  »كــعــب الــعــمــل« مــن املسجلني 
مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضال عن توفير 

219  فرصة عمل .
كما قامت املديرية بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة 

التفصيل واحلياكة بوحدة التدريب املتنقلة بكوم شقاوة 
طــمــا اســتــفــاد مــنــهــا 9 مــتــدربــات ، كــمــا مت عــمــل 10 دورات 

وطهطا  والــكــوثــر  بسوهاج  املهنى  الــتــدريــب  مبــراكــز  تدريبية 
على مهن صيانة املحمول ، والتبريد والتكييف ، والتفصيل 

واحلياكة ، وصيانة احلاسب اآللى ، واملساحة ، واملشغوالت اليدوية استفاد منها 148 متدربًا 
ومتدربة .

وقامت املديرية بالتفتيش على 640 منشأة دورى وحمالت تفتيش شامل نهارية وليلية 
، وأسفر عن حترير 12 محضر ، وعمل 7  نــدوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 
12 لسنة 2003 ، و 5 ندوات سموم بيضاء ، و 3 ندوات للمفاوضة اجلماعية ، و 6 ندوات زيادة 

اإلنتاج ، و 7 ندوات خاصة باملرأة والطفل والسكان حضرها 265 عامال وعاملة  .
ما مت إجنازه  للوزير عن  تقريره  املديرية  فى  زيد  مدير  أبو  أحمد  الدكتور هشام  وتابع 
خالل شهر أكتوبر  املاضي، أنه مت صرف  253 ألف جنيه للرعاية االجتماعية لـ 106 عمال 
منهم ، 77 منحة مولود ،  و17 منحة زواج ، و 3 منح وفاة ألسرة  3 عمال متوفني ، و 9 منح وفاة 

أحد األقارب ، فضالً عن تسجيل 29 عامالً جديدًا للمنظومة .
كما مت صرف منح رعاية صحية بإجمالى 73 ألفًا و 377 جنيها ، ما بني عمليات جراحية 

صغرى وكبرى وعالج وأدوية لـ 486 عامالً من املسجلني باملديرية.
وأضاف أن املديرية قامت باستخراج 1241 شهادة قياس مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة 
احلرفة ، وتلقى 25 شكوى ، مت تسوية 15 شكوى منها وديًا ، وإحالة شكوى للقضاء ، وحفظ 

5 شكاوى منها ، وتبقى شكوتان مازالتا حتت البحث والدراسة .
أما فى مجال السالمة والصحة املهنية فقد قامت املديرية بالتفتيش على 119 منشأة ، 
وإعادة التفتيش على 208 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن حترير 44 محضرًا ، وإعطاء 
 7 تراخيص وعمل   6 ، فضالً عن بحث 24 شكوى ومنح  أخــرى  لـ 128 منشأة  قانونية  مهلة 

حمالت تفتيشية  .
وفى مجال التفتيش على املنشآت للتأكد من تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية 
التفتيش عــلــى 828 مــنــشــأة مــن خــالل مكاتب  املــديــريــة  تابعت  )كــوفــيــد - 19(،  انــتــشــار  مــن 

السالمة والصحة املهنية والتفتيش العمالى .

تعيين 794 شابًا منهم 16 من ذوى الهمم والعزيمة

سوهاج :

د.هشام أحمد أبو زيد

قنا  مبحافظة  العاملة  القوى  مديرية   قامت 
بتعيني  1214  شابًا من مختلف املؤهالت ، منهم 
، وذلـــك فــى منشآت  5 مــن ذوى الهمم والــعــزميــة 
الــقــطــاع اخلـــاص باملحافظة مــن خــالل شــهــادات 
القيد املرتدة »كعب العمل«، وبلغ  عدد املسجلني 
مبكاتب التشغيل 3948 شابًا ، فضال عن استخراج 
ــارة، ورخــصــة  ــهـ 1531 شـــهـــادات قــيــاس مــســتــوى املـ

مزاولة املهنة للعمال على املهن املختلفة .
ــنـــح لـــلـــعـــمـــالـــة غــيــر  ــة بــــصــــرف مـ ــريــ ــديــ ــا املــ ــمـ كـ
إجتماعيًا  لرعايتهم  بالوحدة  املسجلة  املنتظمة 
بإجمالى 169 ألف جنيه لـ 73  عامالً، وصرف 83 
عامال   509 لـ  الصحية  للرعاية  و172 جنيه  ألفًا 

من املسجلني باملديرية.
الــوزيــر مــن حسام  جــاء ذلــك فــى تقرير تلقاه 

ــة عــــن إجنــــازاتــــهــــا خـــالل  ــريــ ــديــ ــر املــ ــديــ طـــلـــبـــة مــ
أكــتــوبــر املــاضــي، أشـــار فــيــه إلـــى أنـــه مت التفتيش 
 52 حترير  عن  وأسفر  منشأة،   514 على  العمالى 
مــحــضــرًا  عــمــالــيــًا ، مــن خـــالل مفتشى الــعــمــل ، 
تسوية   عمالية،  مت  شــكــوى   12 تلقى  عــن  فــضــالً 
 ، 6 منها وديـــًا ،وحتــويــل 4 شــكــاوى منها للقضاء 

وتبقت شكوتان مازالتا حتت البحث والدراسة  .
املديرية من خالل مكاتب السالمة  كما قامت 
ــلـــى مــســتــوى  والــــصــــحــــة املـــهـــنـــيـــة بــالــتــفــتــيــش عـ
املــحــافــظــة عــلــى 133 مـــنـــشـــأة، وذلـــــك فـــى إطـــار 
مــتــابــعــة تــطــبــيــق اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة الــتــى 
 19 )كوفيد-  انتشار  من  للوقاية  الدولة  حددتها 
( ، وتــخــفــيــض عـــدد الــعــامــلــني بــهــا حــفــاظــًا على 

صحتهم.

 تعيين 1214 شابًا منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة 

حسام طلبة

قنا :
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 قـــــــــــامـــــــــــت مـــــــــــديـــــــــــريـــــــــــة الــــــــــــــقــــــــــــــوى الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة 
 54 منهم   ، شــابــًا    7844 مبحافظة القاهرة بتعيني 

من ذوى الهمم والقدرات مبنشآت القطاع اخلاص 
القيد  وذلــك من خــالل شــهــادات  واالستثماري ، 
املرتدة  »كعب العمل« ، مبكاتب التشغيل التابعة 
لــلــمــديــريــة ، وبــلــغ عــــدد املــســجــلــني مـــن راغــبــى 
وتوفير 209   ، املكاتب 26351 شابًا  بتلك  العمل 

فــــرص عــمــل ، واســـتـــخـــراج 2301 شـــهـــادة قــيــاس 
مستوى املهارة ، و2325 رخصة مزاولة احلرفة .

كــمــا  قــامــت املــديــريــة فــى مــجــال تــراخــيــص عمل 
لعمل  ــدة  ــديـ تـــراخـــيـــص  جـ بـــاســـتـــخـــراج 109  ــانــــب  األجــ
ــانـــب ، فــضــال عـــن الــتــجــديــد لــــ 149  أجــنــبــيــًا وفــقــا  األجـ
تنظم  الــتــى  املنفذة  الــوزاريــة  والـــقـــرارات  العمل  لقانون 
العمالة  مــزاحــمــة  عـــدم  أســــاس   عــلــى  األجـــانـــب  تشغيل 

الوطنية ، واملعاملة باملثل، وتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات .
وأوضح مدحت الغمراوى مدير املديرية - فى تقريره  للوزير عن  ما مت إجنازه 
خالل أكتوبر  املاضى -أن املديرية تلقت 1719 شكوى، منها 144 شكوى مت تسويتها 
وديًا ، ومت إحالة  201 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ اإلجــراءات القانونية 
، وإحالة 111 شكوى  ، كما مت حفظ 145 شكوى  التى يعملون بها  املنشآت  ضد 

جلهات أخرى طبقًا لالختصاص، وتبقى 1118 شكوى حتت البحث والدراسة .
تلك  لرعاية  منح  بصرف  املديرية  قامت  املنتظمة  غير  العمالة  مجال  وفــى 
 167 بإجمالى  جديد  مولود  منحة   83  : فى  متثلت  واقتصاديًا  إجتماعيًا  الفئة 
ألف جنيه ، و 36 منحة زواج مببلغ 108 آالف جنيه ، و 13 منحة وفاة أحد األقارب 
لـ 3 أســر بإجمالى 30 ألف  بإجمالى 26 ألــف جنيه ، وصــرف 3 منح وفــاة عامل 
جنيه، فضال عن صرف 7 آالف جنيه لعمل عمليتني جراحيتني صغرى وكبرى 
لعاملني،  ليصل إجمالى ما مت صرفه لتلك الفئة 338 ألف جنيه لـ 137 عامالً 

من املسجلني  .
 476 على  بالتفتيش  املديرية  قامت  فقد  العمالى  التفتيش  مجال  فــى  أمــا 
منشأة دورى وحمالت ، وأسفر التفتيش عن حترير 666 محضرا ملنشآت مخالفة 
، كما مت بحث 491 شكوى ، ومت تسوية 271 شكوى منها، وتبقى 221 شكوى حتت 
، وفى مجال السالمة والصحة املهنية مت التفتيش على 180  البحث والدراسة 
منشأة ، وإعــادة التفتيش على 350 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن حترير  
185 محضر سالمة وصحة مهنية ، كما مت بحث 8 شكاوى ، وعقد 9 ندوات توعية.

القاهرة :

تعيين 7844  شابًا .. وبحث 601 شكوى 

مدحت الغمراوى

قـــــــــامـــــــــت مــــــــديــــــــريــــــــة الــــــــــقــــــــــوى الـــــعـــــامـــــلـــــة 
ــا مــن  ــابـ مبــحــافــظــة كــفــر الــشــيــخ بــتــعــيــني 23  شـ
ــؤهــــالت مبـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع اخلــــاص  مــخــتــلــف املــ
واالســتــثــمــاري، مــن خــالل شــهــادات القيد املرتدة 
التشغيل  مبكاتب  املسجلني  مــن  الــعــمــل«  كعب   «
التابعة للمديرية ، فيما بلغ  املسجلني بها 704  

شباب .
كما قامت املديرية باستخراج 600 شهادة قياس 
مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة املهنة ، فضال عن 
املنتظمة  غير  الصحية  للعمالة  الرعاية  تقدمي 
، وذلك بصرف منح للرعاية  املسجلني باملديرية 

الصحية لـ 11 عامال مببلغ 32 ألف جنيه .

تلقى الـــوزيـــر تــقــريــرًا بــذلــك مــن عـــالء الــديــن 
ــوزارة مــديــر املــديــريــة أوضـــح فيه  ــ نــاصــف وكــيــل الـ
قامت فى  املاضي،  أكتوبر  شهر  خالل  املديرية  أن 
بالتفتيش على  املهنية  مجال السالمة والصحة 
297 منشأة ، ومت حترير إنــذار لـ 149 منهم لعدم 
االستيفاء  ومنحهم مهلة، كما مت إعادة التفتيش 
على 165 منشأة انتهت بتحرير 41 محضر سالمة 

وصحة مهنية .
وأوضــــح أنـــه فــى مــجــال تفتيش الــعــمــل قامت 
تفتيش  مــنــشــآت   506 عــلــى  بالتفتيش  املــديــريــة 
دورى وحمالت ، أسفر  عن 38 محضرًا للمنشآت 

املخالفة.

استخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفةكفر الشيخ :

عاء ناصف

قامت مديرية القوى العاملة مبحافظة 
مرسى مطروح بتعيني 73  شابًا من 

ــنـــشـــآت  مـــخـــتـــلـــف املـــــــؤهـــــــالت مبـ
واالستثمارى  اخلــاص  القطاع 
الهمم  ذوى  مـــن  ــاب  شـ ، مــنــهــم 
والـــقـــدرات ، وذلــــك مــن خــالل 
» كعب  املــرتــدة  القيد  شــهــادات 
مبكاتب  املسجلني  من  العمل« 

الــتــشــغــيــل الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة 
والذين وصل عددهم 394  طالب 

عمل .
وأوضــــــح عـــاطـــف حــســن درويــــش 
للوزير  تقريره  فى   - املديرية  مدير 

عــن إجنـــازات شهر أكتوبر املــاضــي- أن املــديــريــة قــامــت فى 
وإجتماعيًا  صحيًا  املنتظمة  غير  العمالة  رعــايــة  مــجــال 
بصرف 149 ألف جنيه لـ 59 عامالً من املسجلني باملديرية .

املديرية  قــامــت  املهنية  والــصــحــة  مــجــال الــســالمــة  وفــى 
بالتفتيش على 87 منشأة ، والقيام بـ 10 حمالت تفتيشية 
، وبــحــث شــكــوى ، وذلــــك لــلــتــأكــد مـــن تــطــبــيــق اإلجـــــراءات 
االحــتــرازيــة ملــواجــهــة تفشى فــيــروس كـــورونـــا، وحتــريــر 11 
نــدوات   6 ، فضالً عن عقد  محضرًا سالمة وصحة مهنية 

توعية . 
قامت باستخراج  املديرية  إلــى أن  املديرية  مدير  وأشــار 
احلرفة  مزاولة  ورخصة  مهارة  مستوى  قياس  شهادة   186
مـــن مــكــاتــب الــتــشــغــيــل الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة ، وفـــى مــجــال 
 ، منشأة   257 على  بالتفتيش  قــامــت  العمالى  التفتيش 
، وبحث  وأســفــر عــن حتــريــر 30 مــحــضــرًا ملنشآت مخالفة 

شكوتني.

تعيين 73 شابًا .. وصرف 149 
ألف جنيه  للعمالة غير المنتظمة

عاطف درويش

مطروح:
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 صرف 184 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة 
قامت مديرية القوى العاملة مبحافظة أسوان بتعيني 512  شابًا بشركات 
القطاع اخلاص واالستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم والعزمية ، وذلك من 

مبكاتب  العمل«  »كعب  القيد  املرتدة  شهادات  خالل 
املسجلني  بلغ  كما  للمديرية،  التابعة  التشغيل 

1381 راغــــب عــمــل ، فــضــالً عــن إســقــاط 690 
بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها 

فى املواعيد املحددة.
يأتى ذلك فى إطار الدور املنوط مبكاتب 
الــتــشــغــيــل بــاملــديــريــة مــســاهــمــة فـــى إيــجــاد 
فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة واألمل 

ذلك  ويتم  حــل،  لها  مشكلة  البطالة  أن  فــى 
بالتنسيق مع أصحاب األعمال باملحافظة وما 

يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
بــذلــك مــن  محمد عبد  تــقــريــرا  الــوزيــر  تلقى 
الوهاب مدير املديرية فى هذا اخلصوص عن  ما 
مت إجنازه خالل شهر أكتوبر املاضي، أشار فيه إلى 

أنه مت صرف 127 ألف جنيه لـ 50 عامال غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و 57 
ألفًا و 558 جنيها رعاية صحية لـ 36 عامالً ، ليصل إجمالى ما مت صرفه 184 

ألفًا و 558 جنيهًا لـ 86 عامل من املسجلني باملديرية.
على  بالتفتيش  العمالى  التفتيش  مجال  فى  املديرية  قامت  أن  وأوضــح 
نهارية  شامل  تفتيش  نهارية  حملة   14 وعمل   ) نــهــارى  دورى   ( منشآت   248
وليلية على 138 منشأة أخرى ، وبحث 4 شكاوى عمالية ، وعقد ندوة توعية 
، أما عن مجال السالمة والصحة املهنية فقد قامت بالتفتيش على 59 منشأة 

، وإعادة التفتيش على 84 منشأة أخرى.
، تلقت املديرية 9 شكاوى عمالية  ، مت تسوية  وفى مجال عالقات العمل 
3 شكاوى منها وديًا ، وإحالة 3 شكاوى للقضاء ، وتبقت 3 شكاوى منها حتت 
البحث والدراسة، كما استخرجت املديرية 269 شهادة قياس مستوى املهارة ، 

وإصدار 257 رخصة مزاولة املهنة لـ 257 عامال  .
أما فى مجال التدريب املهنى فقد قامت املديرية بعقد دورة تدريبية على 
 ، بــأســوان  املحمودية  تــدريــب  مبركز  متدربة   39 لـــ  واحلياكة  التفصيل  مهنة 

وأخرى على الطاقة الشمسية لـ 15 متدربًا.

أسوان :

محمد عبد الوهاب

تعيين 472 شابًا .. منهم 17 
من ذوى القدرات

 السويس : 

حامت جاد الرب

قـــــــــامـــــــــت  مــــــــديــــــــريــــــــة الـــــــقـــــــوى 
الـــعـــامـــلـــة مبــحــافــظــة الــســويــس 

بـــــــتـــــــعـــــــيـــــــني  472  شـــــــابـــــــا 
بـــشـــركـــات الـــقـــطـــاع اخلــــاص 
مـــنـــهـــم   ، واالســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارى 
الــقــدرات  17  شــابــًا مــن ذوى 
اخلــاصــة مــن خــالل شهادات 

العمل«،  »كــعــب  املــرتــدة  القيد 
وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــــــالل مـــكـــاتـــب 

التشغيل التابعة للمديرية ، ومت 
تسجيل 1060  باحثا عن عمل، منهم 

34 من ذوى القدرات اخلاصة. 
ــة فـــى مــجــال  ــريـ كــمــا قـــامـــت املـــديـ
رعاية العمالة غير املنتظمة بصرف 

بلغت 50  الفئة  لتلك  والصحية  االجتماعية  للرعاية  منح 
بــــاإلدارة ، فــضــالً عن  ألــف جنيه  لـــ 20 عــامــال مــن املسجلني 
استخراج 600 شهادة قياس مستوى املهارة ، ورخصة مزاولة 

املهنة .
وأشــار حامت جاد الرب مدير املديرية - فى تقريره للوزير 
عـــن إجنـــــازات املــديــريــة عـــن شــهــر أكــتــوبــر  املـــاضـــى -  إلـــى أن 
فردية،  شكوى   117 العمل  عالقات  مجال  فى   املديرية تلقت 
مت تسوية 21 شكوى منها وديــًا ، وحتويل 16 منها للمحكمة 
حتت  مــازالــت  31  شكوى  و   ، منها  شكوى  العمالية،  وحفظ 

البحث والدراسة ، وجتديد  ترخيص عمل ألجنبى .
 ، العمالى  التفتيش  أنه فى مجال  املديرية  وأوضــح مدير 
مت التفتيش على 223 منشأة ، ومت حترير 14 محضرًا ملنشآت 
نــدوة  وعقد   ، شامل  حملة  تفتيش   16 بـــ  والقيام   ، مخالفة 
توعية للعمال، والتفتيش على 4 منشآت فى مجال السالمة 
والصحة املهنية ، وأسفر عن حترير محضر ملنشأة مخالفة ، 

ومت عقد جلنة خماسية ، ومنح ترخيص ملنشأة .

قـــــــــــــــــامـــــــــــــــــت مــــــــــــــــديــــــــــــــــريــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــوى الــــــــــعــــــــــامــــــــــلــــــــــة 
مبــحــافــظــة اإلســكــنــدريــة بــتــعــيــني 5036 شـــابـــًا ، مــنــهــم  64 من 

ذوى الهمم والعزمية مبنشآت القطاع اخلاص واالستثمارى 
العمل« من  املرتدة  »كعب  القيد  ، وذلك من خالل شهادات 
وعــددهــم  للمديرية  التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلني 
11643 راغب عمل منهم 203 من ذوى القدرات، فضال عن 
توفير 372  فرصة عمل بشركات مدن املحافظة متاحة أمام 

الشباب لشغلها.
كما قامت املديرية بالتفتيش فى مجال السالمة والصحة 

املهنية على 403  منشآت  دورى وحمالت، وأسفر عن حترير 456 
محضرًا للمنشآت املخالفة للسالمة والصحة املهنية بعد إعطائها 
املهلة القانونية إلزالة املخالفات، وإعطاء مهلة لـ 131 منشأة أخرى 

لتوفيق أوضاعها ، فضالً عن بحث 194 شكوى .
وأشــار يــاســر سعيد  مــديــر املــديــريــة - فــى تــقــريــره  لــوزيــر القوى 

العاملة عن  ما مت إجنازه خالل أكتوبر املاضي- إلى أن املديرية تلقت 234 شكوى 
جديدة، باإلضافة إلى 167 شكوى مرحلة من شهر أكتوبر املاضي ، ومت بحث  186 
شكوى منها، وتبني أن 83 شكوى  مستوفاة ، ومت حترير 103 محضرًا  للمنشآت 

التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 215 شكوى حتت البحث والدراسة .
 428 على  بالتفتيش  املديرية  قامت  فقد  العمالى  التفتيش  مجال  فى  أمــا 

، وأسفر  ، وعمل 36 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية  منشأة 
، وعمل  ، وبحث 160 شكوى عمالية  عن حترير 257 محضرًا 

ندوة لتوعية العاملني بالقطاع اخلاص .
اجتماعيًا  املنتظمة  غــيــر  الــعــمــالــة  رعــايــة  مــجــال  وفـــى 
بــصــرف 36 منحة مــولــود جديد  املــديــريــة  قــامــت  وصحيًا 
تــأمــني  بــولــيــصــة  ألــــف جــنــيــه، وإصــــــدار 2349  مبــبــلــغ 93 
للعاملني باملقاوالت ، وصرف 80 ألفًا و 178 جنيها رعاية 
صــحــيــة لــــ 87 عـــامـــالً مـــن املــســجــلــني بــاملــديــريــة مــصــاريــف 
عالج، فضالً عن تسجيل 75 عامال غير منتظم جديد على 

املنظومة .
وتــابــع مــديــر املــديــريــة أنــه فــى مــجــال تــراخــيــص عمل لألجانب 
ألول  تراخيص  واســتــخــراج  41 ترخيصا،  بتجديد  املديرية  قامت 
مرة لـ 8 أجانب وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية املنفذة التى 
تنظم تشغيل األجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية 

واملعاملة باملثل، وتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات.
وفى مجال التدريب املهنى قامت املديرية بعقد 4 دورات تدريبية فى برامج 
 ، ومتدربة  55 متدربا  استفاد منها  املهنى  التدريب  التحويلى مبراكز  التدريب 
كما قامت باستخراج  1479 شهادة قياس مستوى املهارة ، و 1305 رخص مزاولة 

احلرفة  .

تعيين 5036  شابًا.. بينهم 64 من ذوى القدرات  اإلسكندرية :

ياسر سعيد
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الغربية :

الــعــامــلــة مبــحــافــظــة الــغــربــيــة بتعيني 2043 شــابــًا  الــقــوى   قــامــت مــديــريــة 
ذوي الهمم  مــن   38 منهم  واالســتــثــمــاري،  اخلـــاص  القطاع  منشآت  فــى 

والــعــزميــة مـــن خـــالل شـــهـــادة الــقــيــد املـــرتـــدة »كــعــب الــعــمــل«  من 
كما   ، بلغوا  5620  شابًا  والذين  التشغيل  املسجلني  مبكاتب 

مت توفير 470  فرصة عمل .
كما قامت املديرية باستخراج 1708  تراخيص مزاولة 
احلرفة، وشهادات قياس مستوى املهارة للعمال املهنيني 
مجال  فى  متدرجا  بتخريج  16  قامت  كما  واحلرفيني، 
ــاق 92 مبــنــشــآت الــقــطــاع اخلـــاص،  الــتــدرج املــهــنــي، وإحلــ

وإصدار ترخيص عمل ألجنبى .
املديرية - من خــالل تقريره   وأوضــح ياسر عيد وكيل 

لــلــوزيــر عـــن إجنـــازات املــديــريــة خـــالل أكــتــوبــر املــاضــى - أن 
على  بالتفتيش  العمالى  التفتيش  مجال  فى  قامت  املديرية 

600 منشأة ) دورى - حمالت(، وإعادة التفتيش على 450 منشأة 
أخرى، وأسفر عن حترير 50 محضرًا، وتلقى 7 شكاوى من خالل 
وتبقت   ، منها  شــكــاوى   5 بحث  مت   ، اإللكترونية  الشكاوى  بــوابــة 

شكوتان مازالتا حتت البحث، وبحث 65 شكوى أخرى قدمت ورقيًا .
وأشار وكيل املديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة 
إجتماعيًا وصحيًا ، قامت املديرية بصرف منحتى مولود بـ  4000 
جنيه ، ومنحة وفاة أحد االقارب مببلغ 2000 جنيه ، ومنحة 
وفاة عامل بإجمالى 10 آالف جنيه ، فضالً عن صرف 6800 

جنيه رعاية صحية لـ 16 عامالً من املسجلني باملديرية .
وفى مجال التدريب املهنى قامت املديرية بتدريب 38 
التفصيل واحلياكة مبراكز  متدربًا ومتدربة على مهنة 

التدريب املهنى ووحدة التدريب املتنقلة باملحافظة .
أمــــا فـــى مـــجـــال الـــســـالمـــة والـــصـــحـــة املــهــنــيــة قــامــت 
التفتيش  ــادة  وإعــ منشأة   663 على  بالتفتيش  املــديــريــة 
، وأسفر التفتيش عن حترير 185  على 688 منشأة أخــرى 
لـ  ، وإعطاء مهلة قانونية  املهنية  محضرًا للسالمة والصحة 
568 منشأت إلزالة املخالفات ، وبحث 80 شكوى فى نفس املجال ، 
وعقد 24 ندوة توعية ،  كما مت التفتيش على 533 منشأة أخرى فى 

مجال تطبيق اإلجراءات االحترازية ضد انتشار فيروس كورونا .

التفتيش على 600 منشأة .. وتعيين 2043 شابًا منهم 38 من ذوى الهمم

ياسر عيد

قـــامـــت مــديــريــة 
العاملة  الــقــوى 

ــة  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مبـ
بــنــى ســويــف 
بتعيني 953 
شــــــابــــــًا مــن 
مــــخــــتــــلــــف 
املــــــؤهــــــالت، 

3 من  مــنــهــم 
الــقــدرات  ذوى 

من خالل شهادة 
»كعب  املرتدة  القيد 
ــات  ــركـ الــــعــــمــــل« بـــشـ
ــاع اخلــــــاص  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
واالســـتـــثـــمـــارى مــن 

للمديرية  التابعة  التشغيل  مبكاتب  املسجلني 
وبــلــغــوا 2896 شــابــًا، فــضــالً عــن اســتــخــراج 917 
تــرخــيــص مــزاولــة مــزاولــة حــرفــة ،و872 شــهــادة 

قياس مستوى املهارة .
ــر الـــقـــوى الــعــامــلــة تــقــريــرا بــذلــك  تــلــقــى وزيــ
أوضح  املديرية،  أنــور مدير  الدكتور محمد  من 
املديرية  قامت  املــاضــي   أكتوبر   خــالل   أنــه  فيه 
مكاتب  خــالل  مــن  منشأة   560 على  بالتفتيش 
والليلى  النهارى  الــدورى  بنظام  العمل  تفتيش 
التفتيش على 242 منشأة  ، كما مت  واحلمالت 
مـــن خـــالل مــكــاتــب الــســالمــة والــصــحــة املهنية 
ــر 49  ــريـ ــر عــــن حتـ ــفــ الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــديـــريـــة، وأســ

محضرًا ملنشآت مخالفة للقانون .
وأضــــاف مــديــر املــديــريــة أنـــه مت صـــرف منح 
غير  للعمالة  واالجتماعية  الصحية   للرعاية 
ألف   29 بإجمالى  باملديرية  املسجلة  املنتظمة 
جنيه ، بواقع 6 منح مولود جديد مببلغ 12 ألف 

جنيه ، وصرف منحة زواج مببلغ 3000 جنيه .

استخراج 1789 شهادة 
قياس مستوى المهارة 
وترخيص مزاولة الحرفة 

بنى سويف :

محمد أنور

ــة  ــلـ ــامـ ــعـ ــة الــــــقــــــوى الـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ قـــــامـــــت مـ
مبـــحـــافـــظـــة الـــقـــلـــيـــوبـــيـــة بــتــعــيــني 

2483  شابا، من بينهم 42  من 
والــــقــــدرات من  الــهــمــم  ذوى 

خالل شهادات القيد »كعب 
العمل« املرتدة من القطاع 
التشغيل  ملكاتب  اخلــاص 
، وذلــك من بني 7306 من 

ــبـــى الــعــمــل املــســجــلــني  راغـ
بــهــذه املــكــاتــب ، فــضــالً عن 

عــمــل  832  فــــرصــــة  ــيــــر  تــــوفــ
للشباب من اجلنسني  .

كما قامت املديرية صرف منح 
والصحية  االجتماعية  للرعاية 
املنتظمة  املسجلة  غير  للعمالة 
منحة  صرف  11  منها  باملديرية، 

 ، ، ومنحة وفـــاة عــامــل  ، و4 منح  زواج  مــولــود 
لـــ 3 عمال  كــبــرى  وعــمــل 3 عمليات جــراحــيــة 
لـــ 19 عــامــالً من  ،  بــإجــمــالــى 33  ألـــف جنيه 
ــن بــلــغ عــددهــم  ــذيــ املــســجــلــني بـــاملـــديـــريـــة والــ

21448 عامال .
ــان الـــســـيـــد شـــحـــاتـــة مــديــر  ــ وأوضــــحــــت إميــ
ــى الــتــقــريــر الـــشـــهـــرى إلجنـــــازات  ــة  فـ ــريـ ــديـ املـ
ــي، أن  ــ ــاضـ ــ املــــديــــريــــة خـــــالل شـــهـــر أكـــتـــوبـــر املـ
مهارة  مستوى  قياس  بــإجــراء  قامت  املديرية 
واستخراج  املختلفة،  املهن  على  عامال   2309
2259 تــرخــيــص مبـــزاولـــة احلــرفــة عــلــى املهن 
مستوى  2  شــهــادة  قياس  وتوثيق   ، املختلفة 
وتــوجــيــه 28 خطابا   ، بــاخلــارج  للعمل  املــهــارة 
ملهن غير خاضعة للقياس واملزاولة وغير واردة 
بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، فضالً عن 
استخراج وجتديد 8 تراخيص عمل ألجانب .
مجال  فــى  بالتفتيش  قامت املديرية  كما 
العمل على 616  العمالى وعالقات  التفتيش 
منشأة دوريا ، وعمل 36 حملة تفتيش شامل 
، وأســفــر ذلــك عــن حترير 291 محضرا ، كما 

مت التفتيش على 54 منشأة يعمل بها 35 
إنـــذار 18 منشأة منها  طــفــال، ومت 
باملخالفات إلزالتها، وحترير 8 
محاضر للمنشآت املخالفة 
الــتــفــتــيــش على  ، وإجــــــراء 
مــجــال  فــــى  مـــنـــشـــأة   312
السالمة والصحة املهنية 
، ومت حترير 157 محضًرا 
ومت   ، املخالفة  للمنشآت 
كما   ، توعية  نــدوة   15 عقد 

مت بحث 62 شكوى  .
وفـــى مــجــال عــالقــات العمل 
بــلــغــت الــشــكــاوى املــقــدمــة ملكاتب 
عـــالقـــات الــعــمــل 207 شـــكـــوى، مت 
تسوية 16 منها وديًا ، و إحالة  63  
 ، ، وحـــفـــظ 21 شـــكـــوى  لــلــقــضــاء 
ــازالــــت هـــنـــاك 107 شـــكـــاوى حتـــت الــبــحــث  ومــ

والدراسة.
ــافــــت مـــديـــر املـــديـــريـــة أنــــه فـــى مــجــال  وأضــ
تدريبية  دورة  تنفيذ  ــارى  جـ املــهــنــى  الــتــدريــب 
مبــركــز الــتــدريــب املــهــنــى بــاخلــانــكــة عــلــى مهن 
مت  كما   ، متدربة   14 لـــ   ، واحلــيــاكــة  التفصيل 
املتنقلة  الــتــدريــب  بــوحــدة  تدريبية  بــــدء دورة 
ــوبــــك - شـــبـــني الـــقـــنـــاطـــر عــلــى  بـــقـــريـــة الــــشــ

مهنة التفصيل واحلياكة لـ 15 متدربة .
وأشــــــــارت إلــــي أنــــه تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات 
املنشآت  لكافة  املــيــدانــيــة  باملتابعة  الــوزيــر 
لــلــتــأكــد مـــن اتـــخـــاذ اإلجــــــــراءات الــوقــائــيــة 
واالحـــــتـــــرازيـــــة،  لـــضـــمـــان احلــــفــــاظ عــلــى 
املنشآت  تلك  فى  العاملني  وصحة  سالمة 
املــديــريــة  بالتفتيش مــن قبل  قــامــت  فــقــد 
مفتشى العمل والسالمة والصحة املهنية 
إعـــداد خطة  عــن  ، فضال  على 380 منشأة 
مبقر  اخلــاصــة  ــرش  والــ التطهير  ألعــمــال 
املــديــريــة واملــنــاطــق واملــكــاتــب الــتــابــعــة لها 

باملحافظة  .

القليوبية :

تعيين 3482  شابا.. منهم 42 من ذوى القدرات

إميان السيد شحاتة
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ــة بــالــبــحــيــرة  ــلـ ــامـ ــعـ ــــوى الـ ــقـ ــ ــامــــت مــــديــــريــــة الـ  قــ
من  املــؤهــالت  مختلف  مــن  بتعيني  2014  شــابــًا 

مبنشآت  والــعــزميــة  الهمم  ذوى  مــن   23 بينهم 
باملحافظة  واالســتــثــمــارى  اخلــــاص  الــقــطــاع 
، مـــن خــــالل شــــهــــادات الــقــيــد املــــرتــــدة »كــعــب 
راغــبــى العمل  الــعــمــل«، وتــســجــيــل 4570 مــن 
اســتــخــراج 1687 شــهــادة قياس  عــن  ، فــضــالً 

مستوى املهارة ورخصة مزاولة املهنة .
كــمــا قــامــت املــديــريــة بــصــرف مــنــح للرعاية 

االجــتــمــاعــيــة لــتــلــك الــفــئــة بــواقــع 6 مــنــح مــولــود 
، و11 مــنــحــة زواج  ألـــف جــنــيــه  بــإجــمــالــى 12  جــديــد 
مببلغ 33 ألف جنيه ، ومنحة وفاة أحد األقارب مببلغ 
2000 جنيه، ومنحة وفاة أحد العمال مببلغ 10 آالف 

جنيه،  ليصل إجمالى ما مت صرفه على الرعاية االجتماعية 57 ألف جنيه لـ 
19 عامال  من املسجلني باملديرية.

مــا مت  للوزير عــن  فــى تقريره   - املديرية  الــرســول مدير  وقــال عثمان عبد 
إجنازه خالل أكتوبر املاضى - إن املديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى 
محضرًا   26 حترير  عــن  وأســفــر  وحــمــالت،  دورى  منشأة   498 على  بالتفتيش 
خدمات  زيــارتــى  وعمل   ، عمالية  توعية  نـــدوات   4 وعقد   ، املخالفة  للمنشآت 

عمالية .
أما فى مجال السالمة والصحة املهنية فقامت املديرية بالتفتيش على  71 
منشأة دورى وحمالت ، وأسفر عن حترير 9 محاضر ملنشآت مخالفة ، وإعطاء 
مهلة قانونية لـ 55 منشأة أخرى ، والتفتيش على 280 منشأة ملتابعة اإلجراءات 

االحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا .
 122 املديرية  تلقت  العمل  عــالقــات  مجال  فــى  أنــه  املديرية  مدير  وأوضـــح 
شكوى عمالية ، مت تسوية 3 منها وديًا ، وإحالة 37 شكوى للمحكمة العمالية 

، و 82 شكوى مازالت حتت البحث والدراسة .
مبركز  تدريبية  دورات   6 بعمل  املديرية  قامت  املهنى  التدريب  مجال  وفــى 
اللغات  مبعمل  املــعــلــومــات  تكنولوجيا  على  عيسى  بــحــوش  املهنى  الــتــدريــب 
، والــتــطــريــز اآللــى  ، ومهنة التفصيل واحلــيــاكــة ، وصــيــانــة الـــدش واملــحــمــول 
متدربًا   81 والتكييف  لـ  والتبريد   ، اجلاهزة  واملالبس   ، اليدوية  واملشغوالت 

ومتدربة .

البحيرة: 

عثمان عبدالرسول

 تعيين 2014   شابًا.. منهم 23 من 
ذوى الهمم والعزيمة 

بصرف  مبحافظة الفيوم  العاملة  القوى  مديرية   قامت 
منح للرعاية االجتماعية والصحية بواقع 29 ألف جنيه 

و 3890   ، منتظم  عامال غير   14 لـــ  إجتماعية  كــرعــايــة 
جنيه رعاية صحية لـ 19 عامال ، فضالً عن تسجيل 79 

عامالً جديدا باملنظومة.
كــمــا قــامــت املــديــريــة بــتــعــيــني 463  شـــابـــًا مبنشآت 
الــقــطــاع اخلـــاص واالســتــثــمــارى ، منهم 21 شــابــًا من 

ــدرات ، وذلـــــك مـــن خــــالل شـــهـــادات  ــ ــقـ ــ ذوى الــهــمــم والـ
التابعة  التشغيل  مبكاتب  العمل«  املــرتــدة  »كعب  القيد 

لــلــمــديــريــة، وتــســجــيــل 1865 مـــن راغـــبـــى عــمــل، فــضــال عن 
استخراج 525  شهادة قياس مستوى املهارة ورخصة مزاولة 

املهنة.

تقريرها   فــى   - املديرية   مدير  الفتاح  عبد  هناء  وقــالــت 
للوزير عن  ما مت إجنازه خالل شهر  أكتوبر  املاضي-  إن 
املـــديـــريـــة  قــامــت فـــى مــجــال الــتــفــتــيــش الــعــمــالــى ، مت 
الــتــفــتــيــش عــلــى 269 مــنــشــأة ، وأســـفـــر عـــن حتـــريـــر 7 
مــحــاضــر لــلــمــنــشــآت املــخــالــفــة ،  فـــضـــالً عـــن عــمــل 7 
حمالت تفتيشية  ، كما تلقت  40 شكوى عمالية ، مت 

بحثها بالكامل ، وعقد ندوتى توعية للعمال .
وأضـــافـــت مــديــر املــديــريــة أنـــه فـــى مــجــال الــســالمــة 
والــصــحــة املــهــنــيــة قــامــت املــديــريــة بــالــتــفــتــيــش عــلــى 95 
املخالفة  ، وأسفر عن حترير 21 محضرًا للمنشآت  منشأة 
بــاإلجــراءات  عــن متابعة أعــمــال التطهير وااللــتــزام  ، فــضــالً 

االحترازية ملواجهة انتشار فيروس كورونا  .

استخراج 525  شهادة قياس مستوى المهارة  .. وتعيين 463  شابًا الفيوم: 

هناء عبدالفتاح

ــقــــوى الــعــامــلــة  ــة الــ ــريـ قـــامـــت مـــديـ
بتعيني  اإلسماعيلية  مبحافظة 

شــابــًا    23 مــنــهــم   ، ــًا  ــابـ شـ  1545
اخلــاصــة  الــــقــــدرات  ذوى  مـــن 
مــــــــن مــــخــــتــــلــــف املـــــــؤهـــــــالت 
ــاص  ــاع اخلــ ــطـ ــقـ مبـــنـــشـــآت الـ
ــارى مـــــن خــــالل  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واالسـ

شــهــادات القيد املــرتــدة » كعب 
مبكاتب  املسجلني  من  العمل« 

الــتــشــغــيــل الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة ، 
فيما بلغ  املسجلني بها 2688 شابًا.

تــلــقــى الــــوزيــــر تـــقـــريـــرًا بـــذلـــك من 
فيه  أشــار  املديرية  مدير  جابر  أحمد 
إلــى أنــه خــالل أكتوبر املــاضــي، قامت 

  742 و   ، املــهــارة  مستوى  قياس  شــهــادة   792 باستخراج  املديرية 
تسوية  24  شكوى عمالية، مت  وتلقت   ، مزاولة احلرفة  رخصة 
شكوى منها وديًا ، ومت حتويل 13 شكوى للقضاء ، و 10 شكاوى 

مازالت حتت البحث والدراسة.
ــارات تفتيشية من  ــ زيـ قــامــت بعمل  املــديــريــة   أن  إلـــى  ــار  وأشــ
خالل مفتشى العمل على  334 منشأة بنظام الــدورى النهارى 
وحمالت التفتيش الشامل ملراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 
لسنة 2003 ، وأسفر عن حترير 17 محضرًا للمنشآت املخالفة 
25 عامال  للعمال حضرها  توعية  ندوتى  إلى عقد  باإلضافة   ،
 99 على  التفتيش  مت  املهنية  والصحة  السالمة  مجال  وفــى   ،
منشأة ، وحترير 11 محضراً للمنشآت املخالفة ، وعقد 7 ندوات 

توعية .
وفى مجال تراخيص عمل األجانب قامت املديرية باستخراج 
16 ترخيص عمل ألجنبى ألول مرة، وجتديد 42 آخرين طبقًا 

للقوانني واللوائح املنظمة. 

تعيين 1545 شابا واستخراج 
1534 شهادة قياس مستوى 
المهارة ورخصة مزاولة الحرفة

اإلسماعيلية:

أحمد جابر
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المدير المسئول  : حمدى حماد

 إللحاق العمالة المصرية بالخارج  ترخيص قوى عاملة رقم٬ )445(

كفر الشيخ شارع الجيش عمارات األوقاف – برج علي بن أبي طالب الدور األول علوي – أمام مسجد الملك
ت: 3215533\047 -0473234225  - م : 01225763981 – 01010329921 – 01010333427

تتقدم  بأسمى آيات التهانى

  إلى فخامة الرئيس  عبدالفتاح السيسى 

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن .. على مواصلة الجهد 

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

كما تتقدم الى 
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

عزيزى الشاب : متخصصون فى إيجاد فرص عمل فى كافة الدول

حمدى حامد

شركة المصطفى

شركة

تكس فوم للصناعة 
ش . م . م

تتقدم الشركة بخالص التهنئة إلي فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف  وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة  العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

لواء جامل نور الدين
عالء ناصف
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شركة سفارى

دسوق ش الشركات عمارات بنك اإلسكان عمارة رقم 11 بجوار مستشفي فيصل للكلي
ت:2640177-047 – م:01005742013 - 01001890275

 إللحاق العمالة المصرية بالخارج  ترخيص قوى عاملة رقم٬ )812(

المدير المسئول 

محمد مسعود البخشوان

عزيزى الشاب : اختار ما يناسبك من فرص العمل الموجودة لدينا
محمد مسعود البخشوان

تتقدم  بأسمى آيات التهانى  إلى فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

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

مصر األقدر على تحقيق ما تصبو اليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم إلى 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

شركة جولدن دريمز

دسوق – شارع الشركات بجوار شركة بشارة للسياحة أمام شارع االستاد
ت: 256886\047  - م :01001552401-01001180063

gmail.com

 إللحاق العمالة المصرية بالخارج  
ترخيص قوى عاملة رقم٬ )811(

محمودالسيد سامل

تتقدم  بأسمى آيات التهانى إلى فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

مجددين العهد لله والوطن .. على مواصلة الجهد 

من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل 

مصر األقدر على تحقيق ما تصبو اليه من آمال فى الرخاء والسالم

كما تتقدم الى 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

المدير المسئول 

محمودالسيد سالم

عزيزى الشاب : التتردد وبادر باالتصال ستجد فرص عمل تناسبك

E-mail:golden/drems811@
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عالء ناصف

عالء ناصف
اللواء جامل نور الدين

اللواء جامل نور الدين
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شركة هدير
 إللحاق العمالة المصرية بالخارج  ترخيص قوى عاملة رقم٬ )353(

تتقدم  بأسمى آيات التهانى
  إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

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

مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم إلى 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 

وبدر صبرى  مدير إدارة  االستخدام
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

كفر الشيخ - دسوق ش الشركات - عمارات بنك اإلسكان عمارة )1(
ت : 2569888 -047 - 01227884463 - 01019508046

Email:Hadeer353@yhoo.com

المدير المسئول 

هدير محمد عوض الدجوى

عالء ناصف

بدر صربى

اللواء جامل نور الدين

تتقدم  بأسمى آيات التهانى
  إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
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أكدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم االجتماع بجامعة عني شمس 
املجتمع  تأثير كبير فى تشكيل  لها  الفنية عموما  الــدرامــا واألعــمــال  أن 
والتأثير عليه وعلى األجيال الشابة، مما ينعكس على أفكارهم وأسلوب 
تؤرخ  خالدة  درامــيــة  أعماال  هناك  أن  إلــى  مشيرة  املستقبل،  فى  حياتهم 
حلــيــاة املــصــريــني االجــتــمــاعــيــة، وتــبــرز قــيــم احلـــب والــتــســامــح واألصــالــة 
كالشهد والدموع وليالى احللمية واملال والبنون وغيرها وأفالم عظيمة 
مثل مــراتــى مدير عــام وأم الــعــروســة وأريـــد حــال واألســتــاذة فاطمة. هذه 
األفالم وغيرها ناقشت مشاكل املرأة على الشاشة مؤكدة أن دراما املرأة ال 

تنفصل عن دراما املجتمع .
واالنتماء  الوطن  ركــزت على غرس قيمة  : هناك مسلسالت  وأضافت 
كمسلسل االختيار ورأفت الهجان الذى تأثر به أجيال من املصريني، وركز 
املباشرة  الرسائل غير  أن  إلى  الوطن وخدمة مصاحله الفتة  على قيمة 
التى تنطوى عليها األعمال الفنية تكون أكثر تأثيرا من التلقني موضحة 
أن الشخصية املصرية تعرضت لظلم كبير من خالل تلقى املحتوى غير 
املفيد فى أعمال درامية كثيرة تدعو للبلطجة واملخدرات والتحرش فكان 

مردودها سلبى وانتشار سلوكيات غريبة على املجتمع .
وطالبت اإلعالم املرئى خاصة أن يقدم أعماال وبرامج هادفة من خالل 
كتاب على أعلى مستوى أمثال أسامة أنور عكاشة والبعد عن السذاجات 
واحترام  واحلــب  اخلير  قيم  على  تركز  درامية  أعمال  وإنتاج  والتفاهات، 
اآلخــــر وتــرســيــخ االنــتــمــاء، فــنــحــن لــديــنــا عــظــمــاء فــى الــفــن، داعــيــة إلــى 
باملجتمع  اهتمام  هو  بالطفل  االهتمام  ألن  األطــفــال،  ببرامج  االهتمام 
ذاته، وشددت على ضرورة اختيار املواد اجليدة التى تعرض على الشاشة 
واختيار موضوعات تهم اأِلسرة مؤكدة دور اإلعالم فى املجتمع من خالل 

نقل اإليجابيات والنماذج املشرفة ومحاربة الشائعات .

بناء الشخصية
أن اإلعــالم  إلــى  فــؤاد عبد املحسن اخلبير اإلعــالمــى  الــدكــتــور  ويشير 
من مؤسسات التنشئة االجتماعية، وله دور كبير ومهم فى ترسيخ القيم 
ما يقدمه  ينعكس  كما  األفـــراد،  كافة  كبيرة على  بدرجة  ويؤثر  واملــبــادئ، 
لذلك  مجتمعنا،  على  أفــالم  أو  بــرامــج  أو  مسلسالت  ســواء  محتوى  مــن 
فاالعتماد على نقل الواقع للمشاهد يجب أن يكون بوعى كبير من صناع 
الدراما أيضا، مع أهمية انتقاء ما يتم تقدميه حتى ال يؤدى إلى انهيار 

السلوكيات أو نشر اجلرمية والعنف.
وأكد أن الدراما فى املاضى لعبت دورا مهما فى املجتمع بأعمال هادفة 
جانب  إلــى  احللمية  وليالى  وهــى  وهــو  والــنــاس  القاهرة  مسلسالت  مثل 
الدرما اإلذاعية مثل عائلة مرزوق ، واإلعالم له دور مهم فى بناء شخصية 
اإلعــالم  يقدم  بــأن  التأثير على قيمهم  وسلوكهم، مطالبا  وفــى  األفـــراد 
املحتوى اجليد، ويهتم بالتنمية الثقافية واملجتمعية واالهتمام بعرض 
الــنــمــاذج اإليــجــابــيــة واملــحــتــوى الــثــقــافــى اجلــيــد والــتــصــدى للسلوكيات 
املنحرفة والتركيز على أهمية التمسك بالقيم لبناء مجتمع متماسك 
وصحي، ألن األجيال احلالية شديدة التأثر بالدراما، فبعد جناح أى عمل 
نرى الشباب يتخذون بطله قدوة، ويقلدونه فى طريقه كالمه أو ملبسه 

أو حتى قصة شعره .
ويضيف أنه البد من وجود حمالت توعية تبث بشكل مكثف للتأكيد 
على أهمية األســـرة فــى تــقــومي األبــنــاء مــع عـــودة بــرامــج األطــفــال الــذى 
تطلبه املرحلة احلالية مؤكدا أن اإلعالم دوره ال يقل عن أى منظومة لها 

دور فى بث القيم واملبادئ بل هو من أكثر الوسائل تأثيرا على املشاهد.
وأكد أن الدراما التليفزيونية التى تعبر عن املجتمع هى األهم واألكثر 
جذبا للمشاهد ألنها جتعل اجلمهور يرى نفسه ومشكالته على الشاشة، 
فكل ما ميس اجلمهور يجذبه، لذلك جند جنيب محفوظ هو األفضل 

الدراما الوجه 
اآلخر للحقيقة
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انتبهوا أيها السادة

الفن 
بني  والعالقة  املجتمع  مــرآة 

وليست  متصلة  عالقة  والواقع  الدراما 
يستهان  ال  مؤثرة  قوة  تمتلك  فالدراما  منفصلة، 

إىل  للوصول  الحواجز  وتخطى  اإلبهار،  على  لقدرتها  بها 
الجمهور لتؤثر فيهم .

لإلنسان  القيمى  البناء  عملية  فى  املهم  ــا  دوره ينكر  أحد  وال 
القضايا  واقع  يعكس  وهادف  جيد  مضمون  على  تشتمل  أن  بشرط 

النشء  تربية  فى  األسلحة  أقــوى  أحد  وهى  املجتمع  فى  واملشكالت 
املجتمع  مسار  تحديد  فى  األول  املؤثر  أنها  كما  املجتمعات  سلوك  وتقويم 

ومبادئه .
وفى الغالب تتناول الدراما حكايات وأحالم وطموحات ومشاكل وأزمات 
املجتمع فتمس املشاهد وتجذبه إليها، ألنها ببساطة تحكى واقعه الذى 

يعيشه، لذلك البد أن تناولها بشكل جيد ومقنع فرغم أنها تنقل الواقع 
فى األساس إال أنها قادرة على التأثري فيه.

ومؤخرا اتجهت الدراما املصرية ملناقشة ومعالجة مشكالت 
على  وركزت  املجتمع،  من  بالقليلة  ليست  قطاعات  تمس 

املشاهد  ليدرك  عنه،  مغيبة  اجتماعية  مشاكل 
التعبري  فى  نجحت  فهل  يعيشه  الذى  الواقع 

عن قضاياه؟

الخرباء: اإلعالم له
 دور مهم فى بناء الشخصية

الدراما ليست للرتفية فحسب
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وموضوعاته 
الـــتـــى تــعــبــر عن 

ــات املـــجـــتـــمـــع  ــقــ ــبــ طــ
املــــــصــــــرى وعــــــــن احلــــــــارة 

املـــصـــريـــة هـــى األكـــثـــر جنــاحــا، 
ألنــهــا مـــن واقــــع احلـــيـــاة، ورغــــم عــرض 

أكثر من مسلسل جديد فى الفترة األخيرة إال أنهم حققوا نفس درجة 
وهنا  اختالفها،  على  املجتمع  قضايا  عن  عبروا  جميعا  ألنهم  النجاح، 

البطل احلقيقى هو القصة بقربها من مشكالت املواطن البسيط .
قضايا املرأة

والتزال الدراما وبصفة خاصة التليفزيونية تهتم بقضايا املرأة حيث 
كانت  التى  األسرية  املشكالت  من  الكثير  حل  فى  متكرر  بجهد  ساهمت 
بدور  إميانا  إنه   : الكرمي  عبد  عزة  الكاتبة  قالت  الكلمات  بهذه  تواجهها 
املرأة فى املجتمع فقد تغيرت الصورة ومعها تغيرت الدراما التى تعالج 
تناولته  مــا  مــا شــاهــدنــاه مــؤخــرا، وهـــذا  املـــرأة بشكل كبير، وهـــذا  قضايا 
املــرأة مثل  بعض األعمال مؤخرا والتى حققت جناحا فى تناول قضايا 
مسلسل » زى القمر » وعقبال عوضك ومسلسل إال أنا الذى تناول العديد 
باب  وراء كل  املــرأة وحكاية  تتناول قضايا  التى  القصص واحلكايات  من 
لواقع  التطرق  فى  وبكثافة  جنحت  التى  الدرامية  األعمال  من  وغيرها 
وقضايا املــرأة، والننسى مسلسل » بيت عز » الــذى تطرق لتعرض بعض 
الوالد هو الداعم واملساند البنته  النساء والفتيات للتحرش وكيف كان 

حيث شددت الدراما هنا على ضرورة مساندة األهل فى هذه احلاالت .
وتضيف أن هذا النوع املميز من الدراما الهادفة والتى اجتهت ملناقشة 
املجتمع  من  بالقليلة  ليست  قطاعات  متس  وقضايا  مشكالت  ومعاجلة 
لتكشف عن قصص واقعية وحقيقية نعيشها لكى نسلط الضوء عليها 
كنا  الــتــى  املعتقدات  مــن  الكثير  تغيير  فــى  دور  وقــصــة  حكاية  لكل  وكـــان 
لألعمال  تقديرها  عــن  معربة  بها  املــســاس  ميكن  ال  مسلمات  نعتبرها 
الدرامية التى حتكى وجتسد مشاكل حقيقية على أرض الواقع، وتقدم 

رسائل وتصحح مفاهيم خاطئة فى املجتمع .
وأشارت إلى أن الدراما عاجلت مؤخرا العديد من القضايا وخاصة فى 
سلسلة حكايات » إال أنا » التى تعرض حاليا وحققت جناحا كبيرا على 
منصات التواصل االجتماعى والتى عرضت كافة األزمات التى تتعرض 
لها السيدات سواء فى مرحلة الشباب مرورا بالسيدات كبار السن، ومنها 
ما يتعلق بأزمات غياب الثقة واألمان والطالق وفقدان الزوج والعنوسة 
الــدرامــا جسدت حاليا منــاذج تعبر عن  أن  . مؤكدة  وغيرها من األزمـــات 
مشاكل املرأة وتسمع لشكواهم وتعرضها، خاصة أنها أزمات واقعية نابعة 
االجتماعية  الطبقات  كــافــة  األول  املــقــام  فــى  وتعنى  املجتمع،  قلب  مــن 
كذلك حكايات مسلسل » زى القمر » فناقش قضايا مهمة بجرأة شديدة 
الــراكــدة فى موضوعات هامة تعانى منها أغلب االسر  املياه  حيث حــرك 

املصرية .

لم تخلق للترفيه
وتــــرى الــدكــتــورة ســعــاد حــلــمــى اســتــشــارى الصحة 
الدراما تؤثر على تشكيل اإلنسان وتوجهاته  أن  النفسية 
النفسية وإقباله على مواجهة املشكالت االجتماعية فالدراما 
والتركيز  املجتمع  بقضايا  لالهتمام  بــل  فحسب  للترفيه  تخلق  لــم 
القيم،  والـــقـــدوة وزرع  املــعــلــم  اســتــولــت عــلــى دور  أنــهــا حــالــيــا  كــمــا  عليها، 
الــدارج فى التعامل مع أى مشكلة فالصورة الذهنية  وهــذا هو األسلوب 

للمشاهد تتخيل دائما أن ما يحدث فى الدراما هو الواقع .
من  كبيرا  جــزءا  أصبحت  والــدرامــيــة  اإلعالمية  الرسالة  أن  وأضــافــت 
توجيه الرأى العام نحو قضية أو مشكلة ما خاصة فى العالقات األسرية 
هو  مؤخرا  التليفزيونية  الــدرامــا  قدمته  ما  مثال  فنجد  واالجتماعية، 
عودة لزمن املسلسالت الهادفة مثل مسلسل » بابا عبده » أبنائى األعزاء 
شكرا » هذه املسلسالت ساعدت جيل هذا الزمان فى االمتثال باألخالق 
اجليدة واستشعار قيمة األسرة، كما ناقشت الدراما قضية الطالق وأنه 
البد من مختلف الطبقات احترام املــرأة املطلقة فى مسلسل أوان الورد 
مــؤكــدة أن الــدرامــا املــقــدمــة حاليا جنحت عــن جـــدارة فــى طــرح مشاكل 
كقضية  احلالى  الوقت  فى  أذهاننا  عن  غائبة  كانت  اجتماعية  وقضايا 
من  بالك  خلى   « مسلسل  فى   ahdh مــرض  من  املعاناة  وقضية  التنمر 
الــنــاس فى  املــــرض، ويــبــدأ  » ليتعرف املجتمع ألول مـــرة عــن هـــذا  ــزى  زيـ
التساؤل عنه، ليظهر شريحة من املجتمع تعانى من هذا املرض العصبي، 
وهى ليست على دراية كافية به وأردفت قائلة: » لكن اخلطأ األكبر الذى 
تتناوله الدراما هو نشر فكرة الندية واملساواة بني الطرفني على أساس 
يعتقد  ولذلك  ونفسى وصحي،  أســاس علمى  وليس على  درامــى فقط، 
املشاهد أن هذا هو احلل ألى مشكلة كمشكلة الطالق على سبيل املثال 
لذلك جندهم يقدمون على اخللع أو الطالق على اعتباره احلل السهل .

انعكاس للواقع
وأوضــح ياسر حسني »مــدرس« أن الــدرامــا زمــان كانت انعكاسا للواقع 
واملجتمع لكن اآلن أصبح املجتمع يستمد قيمه من الدراما التى تعكس 

قيما مهتزة . 
ــاف قــائــال:  فــمــن مــنــا ال يــتــذكــر مسلسل الــوتــد والــضــوء الــشــارد  وأضــ
ــا بــعــافــيــة، وتــصــدر لــنــا قــيــمــا سلبية  وأهــالــيــنــا لــكــن لــألســف اآلن الـــدرامـ
وأصبحت قدوة للجيل اجلديد، كم من األلفاظ البذيئة وشرب السجائر 
واملخدرت والكحوليات بشكل يعكس قيما سلبية للمجتمع وينعكس على 

أسلوب النشء اجلديد .
وأوضــــح أن مسلسل االخــتــيــار اعــتــبــره بــدايــة جــديــدة لــدرامــا تتناول 
لتعليم  خطوة  واعتبره  مميز  بشكل  الــوطــن  شــهــداء  لبطوالت  جتسيدا 
النشء حب الوطن واالنتماء إليه كما أن الدراما الوطنية لها دورها فى 

تصحيح كل ما يتعارض مع ثقافتنا .
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الرسالة اإلعالمية 
جزء من توجيه 
الرأى العام

لدينا عظماء 
فى الفن
الدراما نجحت فى 
معالجة قضايا املرأة
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ــر الــقــوى  فـــى مــســتــهــل كــلــمــتــه قـــال وزيــ
املــلــتــقــى  ، إن  الــعــامــلــة مــحــمــد ســعــفــان 
والقطاع  بــن احلــكــومــة  الــشــراكــة  يعكس 
ــــاص، مبـــا يــؤكــد أهــمــيــة دور الــقــطــاع  اخلـ
احلقيقية  التنمية  ــداث  إحـ فــى  اخلـــاص 
واملستدامة، فلم تعد املسئولية تقع على 
احلكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا 
جــمــيــعــا أن نــضــطــلــع مبــســؤولــيــتــنــا جتــاه 

املجتمع والبيئة. 
ــوى الــعــامــلــة إلــــى أن  ــقـ وأشــــــار وزيـــــر الـ
ــذا املــلــتــقــى يـــأتـــى متــاشــيــا مع  تــنــظــيــم هــ
اخلطوات اجلادة للحكومة املصرية نحو 
عادلة  واجتماعية  اقتصادية  تنمية  بناء 
وإطالق  مصر  محافظات  بكافة  وشاملة 
بتحقيق  تــهــتــم  اســتــراتــيــجــيــات حــديــثــة 
ــد مــن االنــبــعــاثــات  اقــتــصــاد أخــضــر واحلــ

الكربونية للتعامل مع التحديات العاملية 
مـــن الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة ونـــقـــص األمـــن 
الـــغـــذائـــى لــتــصــب جــمــيــعــهــا فـــى حتقيق 
رؤيــة مصر 2030 واالنــطــالق مبصر نحو 

املستقبل.
وذكــــر الـــوزيـــر أنـــه فــى مــثــل هـــذه األيـــام 
امللتقى  املــاضــى عند مشاركته  الــعــام  مــن 
أطلقت  املجتمعية  للمسئولية  الــعــاشــر 
الرعاية  لتحقيق  مصر«  »صيادى  مبادرة 
لتوجيهات  تنفيذا   ، الــصــيــاديــن  لــصــغــار 
بتحقيق  السيسى  الفتاح  الرئيس  عبد 
املــبــادرة قبوال  وقــد لقيت   ، »حياة كرمية« 
فوريا من الوزراء ومؤسسة  صناع اخلير، 
ــار الـــصـــيـــاديـــن ،  ــغـ ــايـــة صـ لــدعــمــهــم لـــرعـ

وتطوير أدوات الصيد اخلاصة بهم .
وأضاف سعفان فى كلمته التى ألقاها 
ــرداد رئــيــس اإلدارة  ــ نــيــابــة عــنــه حــســن الــ
وزارة  أن  الــوزيــر،  مكتب  لشئون  املــركــزيــة 
الــقــوى الــعــامــلــة أوفــــت بــوعــدهــا بــإصــدار 
ألـــف جنيه  تــأمــن مبــبــلــغ 100  بــولــيــصــة 
واجلــزئــى  الكلى  العجز  حـــاالت  لتغطى 
ــاة لــفــئــة الــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة  ــوفــ والــ
كرمية،  حياة  ليحيوا  الصيادين  وصــغــار 
ــوزارة خـــالل الــعــام بــإصــدار  ــ وقـــد قــامــت الـ
237 ألفًا و237 وثيقة تأمن على احلياة 
لــهــذه الــفــئــة حــتــى اآلن ، ونــســتــهــدف أن 
تــصــل إلـــى  500 ألـــف وثــيــقــة فــى املرحلة 

عشر للمسئولية  احلادى  امللتقى السنوى  فعاليات  فى  والبيئة  العاملة  القوى  وزارتــا  شاركت 
 .. التوطني  إلى  التبنى  من  »االستدامة  عنوان:  حتت  مصر،  والتنمية املستدامة فى  املجتمعية 
أمناء  مجلس  زمزم رئيس  امللتقى، ومصطفى  رئيس  مصطفى  حسن  بحضور  للتعافى«  الطريق 
مؤسسة صناع اخلير، فضال عن  45 خبيرا دوليا ومحليا ومجموعة من ممثلى احلكومة واملنظمات 

الدولية وكبرى الشركات واملجتمع املدنى . 

الشراكة بين الحكومة والقطاع الخـــــــــــــــــــــــــــــــــاص يحدثان التنمية الحقيقية والمستدامة
وزير القوى العاملة فى الملتقى السنوى للمسؤولية المجتمعية :
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قيمة  بصرف  الــــوزارة  قامت  كما  املقبلة، 
بوالص التأمن التكافلى ألكثر من 6 أسر 
توفى  مــن  ســـواء  املنتظمة  غير  للعمالة 
، ويــأتــى  أو أصــيــب بعجز جــزئــى  عــائــلــهــا 
ذلــك فــى إطـــار اهــتــمــام الــــوزارة بالتأمن 
من  وحمايته  وأســرتــه  العامل  حياة  على 
املخاطر وحفاظا على استقراره األسري.

وأشــــار الــوزيــر إلـــى أنـــه لــم تكتف وزارة 
الـــقـــوى الــعــامــلــة بــذلــك بـــل أطــلــقــت أول 
مــنــظــومــة لــلــتــأمــن عــلــى الــعــمــالــة غير 
املــنــتــظــمــة مـــن خــــالل بـــروتـــوكـــول تــعــاون 
للتأمن  القومية  الهيئة  مع  توقيعه  مت 
االجــتــمــاعــى ملـــد احلــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 
لــلــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة والــتــكــامــل فى 
القيادة  اهتمام  إطار  املعلومات، فى  نظم 
عام  بشكل  املصرية  بالعمالة  السياسية 
بــشــكــل خــاص،  املنتظمة  غــيــر  والــعــمــالــة 
التى  السيسى  الرئيس  ملــبــادرات  تنفيًذا 
ــة الــعــمــالــة  ــ ــايـ ــ ــايـــة ورعـ تــــهــــدف إلـــــى حـــمـ
فئاتها،  بكل  املنتظمة  وغــيــر  املنتظمة،  
وتعظيم التعاون والتكاتف بن مؤسسات 
2030، وعلى  مصر  رؤيــة  لتحقيق  الدولة 
األخـــص تــوفــيــر الــعــمــل الـــالئـــق، والعمل 
ــج الـــعـــامـــلـــن بـــاالقـــتـــصـــاد غــيــر  ــ عـــلـــى دمـ
الــرســمــى إلـــى االقــتــصــاد الــرســمــي، ومــد 
فئات  كــل  لتشمل  االجتماعية  احلــمــايــة 

العاملن، ومنها العمالة غير املنتظمة.
ــه قـــد مت الــبــدء  ــى أنــ ــوه الــــوزيــــر ، إلــ ــ ونـ
فــى إجــــراءات الــتــأمــن االجــتــمــاعــى على 
منحهم  مت  منتظم  غــيــر  عــامــل  ألـــف   11
جــمــيــًعــا شـــهـــادات قــيــاس مــســتــوى املــهــارة 
وتــرخــيــص مــزاولــة احلــرفــة وإثــبــاتــهــا فى 
بــطــاقــات الــرقــم الــقــومــي، وبـــدء التأمن 
 ، يــولــيــو 2021  أول  مـــن  اعـــتـــبـــارًا  عــلــيــهــم 

وسداد االشتراكات التأمينية.
ــدد ســعــفــان فـــى كــلــمــتــه ، عــلــى  أن  ــ وشـ
أهداف التنمية املستدامة التى اعتمدتها 
جميع الدول األعضاء فى األمم املتحدة 
فى عام 2015 تسعى إلى حتقيق العدالة 
بــن األجــيــال املختلفة فــى تــوزيــع املـــوارد 
ــتــــواصــــل عــمــلــيــة  ــًا لــ ــانــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ضــــمــ
أبــعــاد ثالثة:  مــن خــالل  وذلـــك  التنمية، 
االجتماعي،  والبعد  االقــتــصــادي،  البعد 
والبعد البيئى ومساهمة جميع األطراف، 
وقــد مت تشجيع الــشــركــات صــراحــة على 
اعــتــمــاد ممـــارســـات مــســؤولــة اجــتــمــاعــيــا 
واإلبــــالغ عــن آثــارهــا فــى االســتــدامــة من 
التنمية  أهــداف  الهدف 12.6 من  خــالل 
املــســتــدامــة، إضــافــة إلـــى الــهــدف األخــيــر 
وهـــو الـــهـــدف الــســابــع عــشــر الــــذى ينص 
تلك  تنعكس  كما  الــشــراكــات،  عقد  على 
التنمية  استراتيجية  خالل  فى  الشراكة 
لن  حيث   ،  »2030 مصر  »رؤيــة  املستدامة 
تتحقق هذه األهداف إال من خالل التزام 
املستوين  على  والتعاون  بالشراكة  قــوى 

الدولى والوطني.

وقـــال الــوزيــر ، إنــه ال شــك أن  القطاع 
اخلاص هو الشريك األساسى للحكومة 
التنمية املستدامة، فلم تعد  فى حتقيق 
عمل  على  تقتصر  املجتمعية  املسئولية 
ــاالت مـــحـــددة  ــجــ ــه مــ خـــيـــرى تـــطـــوعـــى لــ
فــى دور األيــتــام أو إعــالــة عــدد مــن األســر 
البيئة  زراعــــة وتــشــجــيــر  فــى  أو  الــفــقــيــرة 
القدمية  املفاهيم  من  وغيرها  املحيطة 
التى انتهى العمل بها ، بل أصبح هناك 
املجتمعية  للمسئولية  حــديــث  مــفــهــوم 
ــزام املــؤســســات املــتــواصــل  ــتـ مـــن خـــالل الـ
ــة فــى  ــمـ ــاهـ ــسـ ــى واملـ ــ ــــالقـ بـــالـــســـلـــوك األخـ
الــوقــت ذاتــه  التنمية االقــتــصــاديــة، وفــى 
حتــســن نــوعــيــة حـــيـــاة الـــقـــوى الــعــامــلــة 
املحلية  املجتمعات  عــن  فضال  وأســرهــا، 
واملــجــتــمــع عـــامـــة، وهـــنـــا أحــــب أن أؤكـــد 
أنــه لــن يتم ذلــك إال مــن خــالل  احــتــرام 
البيئة، وحتقيق نظم األمان فى اإلنتاج 
، وإثــــراء احلـــوار االجتماعى  واملــنــتــجــات 
ــرام  ــ ــتـ ــ وحتــــســــن ظــــــــروف الـــعـــمـــل ، واحـ
ــاربـــة الـــفـــســـاد ،  ــان ، ومـــحـ حـــقـــوق اإلنــــســ
املحلى  املجتمع  جتاه  املسؤولية  وحتمل 
واملساهمة فى التنمية املحلية ، واحلوار 

مع أصحاب املصالح .
الشركات  تبنى  فــإن  آخــر  وعلى صعيد 
بشكل  يسهم  االجــتــمــاعــيــة  للمسؤولية 
على  والتميز  الــتــفــوق  حتقيق  فــى  كبير 
منافسيها ســـواء مــن خــالل ضــمــان والء 
ينعكس  الــذى  األمــر  العاملن،  وانــتــمــاء 
عـــلـــى زيــــــــادة مــــعــــدالت اإلنـــــتـــــاج، أو مــن 
أثر  العمالء وماله من  خالل رضا ووالء 
الشركة  ملنتجات  التسويق  على  إيجابى 

ونــظــرة الــعــمــالء لــهــذه الــشــركــة املسئولة 
اجتماعيا.

وأوضـــــــــــح الـــــــوزيـــــــر فــــــى هــــــــذا الــــشــــأن 
طرفًا  تعد  لم  االجتماعية  أن املسئولية 
مــؤســســيــًا فــقــط، بــل ضــــرورة ومــســؤولــيــة 
الــطــمــوحــات  لتحقيق  وجــمــاعــيــة  فــرديــة 
فـــى الــتــغــلــب عــلــى املـــشـــكـــالت ومــواجــهــة 
الصعوبات لتتناغم هذه املسؤولية مع ما 

تقوم به الدولة املصرية من جهود.
ــر ونـــحـــن عــلــى أعــتــاب  ــوزيــ وأضــــــاف  الــ
املــوجــة الــرابــعــة مــن فــيــروس كــورونــا التى 
التضامن  أهمية  العالم  تؤكد  يشهدها 
املجتمعى وحتمل املسؤولية االجتماعية 
ــة، فــلــن نعبر  ــرجــ فـــى هــــذه املـــرحـــلـــة احلــ
هـــذه األزمـــــة إال مـــن خـــالل إعــــالء قيمة 
احلرص  إلــى  املواطنن  وندعو  املجتمع، 
التطعيم  على  للحصول  التسجيل  على 
ــة  ــ ــــدولـ الـ وأن   ، كــــــورونــــــا  فـــــيـــــروس  ضـــــد 
تقدمي  مــراكــز  فــى  التوسع  حريصة على 
أنحاء  فى  للمواطنن  التطعيم  خدمات 
اجلـــمـــهـــوريـــة، ورفـــــع قـــدرتـــهـــا الســتــيــعــاب 
ــن املــــواطــــنــــن الــــراغــــبــــن فــى  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ املـ
بكل  املجتمع  وحماية  أنفسهم  حتصن 
وأدعو  الفيروس،  إيجابية من خطر هذا 
اهلل أن يخرجنا من هذه األزمة فى أقرب 
وقت وبأقل اخلسائر املمكنة  متعكم اهلل 

جميعا بوافر الصحة والعافية .
مــن جانبه دعــا الــدكــتــور على أبــو سنة 
 ، البيئة  التنفيذى جلهاز شئون  الرئيس 
كل اجلهات املعنية بالشراكة مع احلكومة 
وأجــهــزتــهــا لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات حــمــايــة 
بدورها  والتى   ، الواقع  أرض  على  البيئة 
ليكون  القطاع اخلــاص  أمــام  املــنــاخ  تهيأ 

صديقًا للبيئة .
وقال أبو سنة : إن التوجه العاملى نحو 
الــتــمــويــل األخـــضـــر مـــن خــــالل الــبــنــوك 
ــع الــعــالــم أمـــام  الــعــاملــيــة واملــحــلــيــة ، وضــ
الــعــديــد مــن األفــكــار اجلــديــدة واملبتكرة 
هنا  ومــن   ، البيئية  املشاكل  مــع  للتعامل 
استراتيجية  بــإعــداد  البيئة  وزارة  قامت 
أهمية  توضح  والتى   ، األخضر  التعافى 
الــتــعــامــل مــع البيئة وفـــق آلــيــات جــديــدة 
ــلـــى املـــــــــوارد املـــتـــاحـــة  تـــكـــفـــل احلــــفــــاظ عـ
لألجيال القادمة ، والفصل بن التنمية 
وإهدار املوارد ، كما تعزز املؤسسات العاملية 

ذلك التوجه األخضر .
وأضاف رئيس اجلهاز أن اإلستراتيجية 
فى مضمونها حددت قطاعات معينة ذات 
األولوية للدولة املصرية للتركيز عليها ، 
وتشجيع إعالم املنتج البيئى مبا يتوافق 
مــع الــشــروط البيئية وإحـــالل املـــواد غير 
خضراء  حواجز  وعمل  للبيئة  الصديقة 
إن  ، حيث  املــنــاخ  لتغير  تسلكه  إطـــار  فــى 
الــدولــة املــصــريــة تــقــود الــقــارة اإلفريقية 
وليس  التكييف  مبادئ  إلصــدار  بأكملها 

التخفيف من التغير املناخى .
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حلمت واحللم للفقير ونس.. اتعشمت فى وجه 
الـــكـــرمي.. حــبــانــى بــكــرمــه ونــعــمــتــه.. بــهــذه الكلمات 
الفنان  نعى  اإلجتماعى  التواصل  مواقع  رواد  قــرر 
ــارز فى  ــ ــان لـــه دور بـ ــــذى كــ الــقــديــر أحـــمـــد خــلــيــل الـ
الفنانة ليلى  مسلسل »حديث الصباح واملساء« مع 

علوي، وهو دور عطا املراكيبي.
جتمع  كانت  التى  واملقاطع  الــصــور  تــداولــوا  كما 
عطا املراكيبى وهدى هامن، وهى مشاهد مر عليها 
أكثر مــن 20 عــامــًا، لكنها ال تــزال عالقة فــى أذهــان 

املشاهدين.
الــذى  الكبير  الفنان  خلفه  وحــزيــن  هــادئ  رحيل 
توفى عن عاملنا إثر تدهور حالته الصحية بفيروس 

كورونا .
أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت 
التمثيل  بفريق  التحق  حتى  مبكرة  الفنية  ميوله 
بـــاملـــدرســـة، ثـــم بــاملــعــهــد الــعــالــى لــلــفــنــون املــســرحــيــة 
قسم متثيل، تخرج عام 1965، وعني معيًدا باملعهد 
والــتــحــق مبــســرح اجلــيــب، بعدها قــدم ثــاثــة أفــام، 
ثم سافر عام 1974 للعمل باخلليج واشتهر هناك، 
ثم عاد إلى العمل الدرامى املصرى وقدم قرابة 300 
األدوار  القديرالعديد من  الراحل  وقــدم  عمل فني، 
العديد من  املميزة فى مسيرته، وجنح فى جتسيد 
القضايا االجتماعية خال رحلته الفنية الطويلة 

ما بني السينما واملسرح والتليفزيون.
أحــمــد خــلــيــل صــاحــب الــشــخــصــيــات املــمــيــزة فى 
الــدرامــا والسينما واإلذاعـــة واملــســرح ، والـــذى لقبه 
كثير من املخرجني بـ»جوكر« التمثيل لتميزه بأداء 

أدوار الشر واخلير والشخصيات املؤثرة.
مسيرته تاريخ فنى حافل باألعمال اخلالدة التى 

لن ينساها جمهوره.
وبهية،  ويــاســني  ســيــديــن  ــادم  خـ مسرحياته  ومـــن 

حب حتت احلراسة فى السبعينيات. 

أعمال متميزة منها سليمان احللبى  شــارك فى 
قوة  بكل  عــاد  ثــم  »كليبر«،  الفرنسى  اجلــنــرال  بــدور 
أعــمــال  فــى  املــصــرى  التليفزيون  فــى  التمثيل  إلـــى 
الــصــبــاح  حــديــث  الـــزمـــار،  ميـــوت  مــثــل:  تليفزيونية 
الــديــن وقـــدم للتليفزيون أكثر  واملــســاء، زمــن عــمــاد 
مــن 160 مسلسا درامــيــا كــان آخــرهــا »حكايتى مع 
الـــزمـــان« وشــــارك فــى بــطــولــة  22فــيــلــمــا كـــان آخــرهــا 
سعيكم مشكور، وقد تنوعت إطاالته الفنية طوال 

مسيرته.
قــدرات  أحــمــد خليل ميتلك  الكبير  الــفــنــان  كــان 
أدوار،  مــن  لــه  أتيح  فيما  إال  تستغل  لــم  كبيرة  فنية 
ورغم ذلك استطاع أن يعلن عن هذه القدرات، وأن 
يؤكد أنه فنان من العيار الثقيل، وظل يعطى الفن 

حتى آخر يوم فى حياته .
لــم يــقــدم الــفــنــان الــراحــل الكبير طـــوال مــشــواره 
الــفــنــى أى عــمــل يــنــدم عــلــيــه أو يــقــلــل مـــن احــتــرام 
ــد فى  ــكـــذا أكــ ــه لــنــفــســه، وهـ ــتـــرامـ اجلــمــهــور لـــه واحـ
العديد من لقاءاته وحواراته حيث كان يقول دائما 
:لم أقدم فى حياتى عماً فنيًا أخجل منه أو تخجل 
منه زوجتى وبناتى، وراض متاما ًعن كل ما قدمت.  
ــواره الــفــنــى عــلــى أال حتــتــوى  حـــرص طــــوال مـــشـ
أعماله على ألفاظ بذيئة أو مشاهد عنف وبلطجة، 
حتى وإن كان قدم بعض األعمال التى رأى أنها لم 
تضف لرصيده الكثير، وفى هدوء تام أسدل  الراحل 
الستار على حياة ومسيرة فنان مبدع  ومثقف يتقن 

اختيار أدواره، ويحترم عقلية اجلمهور وذوقه.  
وإذا كان جثمانه قد ورى الثرى ، فإن فنه وأعماله 
املتميزة ستبقى محفورة فى ذاكرة األمة، ينهل منها 
اإلبــداعــيــة فى  لها خصوصيتها  كــمــدرســة  الــعــشــاق 
فالتميز  التليفزيونية،  والــدرامــا  والسينما  املسرح 
املتنوعة رحــم اهلل  أعــمــالــه  فــى  عــنــوانــا رئيسيا  كــان 

الفنان اإلنسان القدير أحمد خليل .
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ترثيها : أمل الربنس 
وجـــهـــهـــا الـــضـــاحـــك الـــبـــشـــوش جــعــلــهــا حتـــصـــد مــحــبــة املــــايــــني مــن 
الفنى  الوسط  أكبر وأعظم جنمات  الصغاروالكبار، وأصبحت واحدة من 
بأنها واحــدة منهم  القلوب، يشعر اجلمهور  البارزة املحفورة فى  بأدوارها 
االستثنائية  املوهبة  صاحبة  هــى  بفنانة،  جمهور  عاقة  مجرد  وليست 
واالبتسامة الباقية، وملكة هذه الطاقة امللّونة بفنون األداء، تضحكنا من 
قلوبنا هى إحدى أيقونات الفنون املصرية والعربية التى شكلت منوذجا 

لإلبداع املتنوع.
هى أبلة عفت التى سعت إلى تقومي فصل املشاغبني، أشهر من علمت 
ــ اخلير واألخــاق واملنطق وهى »سكيننة« التى  ــ زمان  األجيال اجلديدة 
خطفت أعني اجلمهور بخفة ظلها فى مسرحية ريا وسكينة ، وهى بكيزة 
احلياة  حتب  أنها  إال  األمـــوال  من  الكثير  متتلك  ال  التى  الدرملى  هــامن 
ويعشقها الكثيرون بسبب خفة ظلها ومواقفها املضحكة، نعم إنها الفنانة 
بسبب  84عــاًمــا،  الـــ  يناهز  عــن عمر  عاملنا  عــن  رحلت  التى  البابلى  سهير 
تعرضها ألزمة صحية دخلت على إثرها إلى املستشفى وعاشت فى هدوء، 

ورحلت مرفوعة القامة بني محبيها وعشاقها .
الــبــابــلــى عـــام 1937 فــى مــركــز فــارســكــور  إبــراهــيــم  ولـــدت سهير حلمى 
األصلية  املدينة  املــنــصــورة  مدينة  فــى  نــشــأت  ولكنها  دمــيــاط،  مبحافظة 
للعائلة مبحافظة الدقهلية، وكان والدها ُمعلم رياضيات وناظر مدرسة 
املــنــصــورة الــثــانــويــة الــعــســكــريــة بــنــني، ووالــدتــهــا ربـــة مــنــزل، وبـــدت عليها 
املوهبة فى سن مبكرة، فالتحقت باملعهد العالى للفنون املسرحية ومعهد 
املوسيقى فى الوقت نفسه، األمر الذى كانت ترفضه والدتها على الرغم 
من تشجيع والدها والذى تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة ألنها 

كانت جتيد تقليد املمثلني .
 60 استمر  ضــخــم،  وتلفزيونى  وسينمائى  مسرحى  رصــيــد  وللراحلة 
اجلماهير  قلوب  ودخلت  الفنى  الوسط  عــرش  على  تتربع  جعلها   عاًما، 
أن  استطعن  اللواتى  القليات  الفنانات  إحــدى  وأصبحت  ظلها،  بخفة 
أى عمل  واسمها وحــده على  املسرح،  بـ ملكة  لقبت  املسرح، حيث  يعتلني 
مسرحى مينحه جناًحا باهًرا، فهى تشكل حالة فريدة بني جنوم املسرح 

املصرى.
أبرزها شمشون  املسرحية  البابلى فى عدد من األعمال  شاركت سهير 
حتى  للمسرح  والعشق  االرتباط  هذا  واستمر  احللبى،  سليمان  وجليلة، 

أصبحت ملكة با منافس.
البابلي،  اإلنــطــاق احلقيقى لسهير  عــام  يعد  والـــذى  عــام 1973  وفــى 
شاركت مبسرحية »مدرسة املشاغبني« التى تعد واحدة من أبرز املسرحيات 
املــصــريــة فــى الــتــاريــخ الــفــنــى والــتــى غــيــرت مـــوازيـــن الــكــومــيــديــا وفتحت 
البداية  وكــانــت   املسرحية،  أبطال  املسرح اجلــدد من  أمــام جنــوم  الطريق 
والبوابة التى مرت منها سهير البابلى لتكون ملكة الكوميديا والضحك 
ذات كاريزما مميزة فى إلقاء اإلفيهات التى نالت مسرحية »ريا وسكينة« 

منها جانبا كبيرا، مجسدة شخصية سكينة، ومسرحية الدخول باملابس 
الرسمية.

األفام  الكثير من  فى  وشاركت  السينما،  إلى  البابلى طريقها  وشقت 
أبرزهم »لن أعود« و«املرأة املجهولة« و«ساحر النساء« و«حياة امرأة« و«يوم 
من عمرى«، استقالة عاملة ذرة  وفيلم جناب السفير وليلة عسل وشاركت 
دور  وقدمت  أنــا« مع سعاد حسنى وحسني فهمى،  »أمــيــرة حبى  فيلم  فى 
»أمانى« الزوجة املتسلطة الشريرة، وأثبتت البابلى قدرتها على أداء أدوار 

مختلفة من األعمال القيمة التى سوف يخلدها التاريخ .
وصلت سهير البابلى إلى قمة التألق فى مسرحية »ريا وسكينة« التى 
عام  مدبولى  املنعم  عبد  والفنان  شادية  النجمة  فيها  البطولة  شاركتها 

1983 وحققت جناًحا منقطع النظير واستمر عرضها لفترة طويلة.
والفنانة القديرة شاركت  فى 15 مسلسًا تليفزيونًيا، ومن أهم أعمالها 
 12 وقدمت  األخــطــار«،  طريق  و»مشيت  حبيبة«،  و»قلب  وزغــلــول«،  »بكيزة 
ما  حلوة  و»يــا  املشاغبني«،  و»مــدرســة  وسكينة«،  »ريــا  أهمها  مــن  مسرحية 
اعتزلت  احللبى«.  و»سليمان  وجليلة«،  و»شمشون  بالكبريت«،  تلعبيش 
الفن عام 1997 بعد ارتدائها احلجاب، إذ كان صاحب الفضل فى ارتدائها 
عام  للتمثيل  وعــادت  الشعراوى،  متولى  محمد  الــراحــل  اإلمــام  احلجاب 

2006 مبسلسل »قلب حبيبة«.
وكان مسلسل »بكيزة وزغلول« النقلة احلقيقة لها، والتى شاركت فيه 
منقطع  جماهيرًيا  جنــاًحــا  املسلسل  وحــقــق  يــونــس،  إســعــاد  النجمة  مــع 
النظير جعل صناع العمل يحولونه إلى فيلم سينمائى، وأصبحت بكيزة 
إحدى أيقونات الكوميديا التى رسخت فى أذهان اجلمهور وعشقها الكبار 

والصغار.
 رحلت الفنانة سهير البابلى بعد حياة حافلة باألدوار املميزة الباقية 
»أبلة  لكن  التليفزيونية،   والدراما  والسينما  املسرح  األذهــان، ما بني  فى 
عفت« و»بكيزة هامن الدرمللى« و»سكينة« - أو »ُسكيننة« كما كانت تداعبها 
تتاجر  ولــم  األزمـــات  تفتعل  لم  وسكينة«الراحلة  »ريــا  فى  شادية  الراحلة 
بفنها، وعاشت فى هدوء، ورحلت مرفوعة القامة بني محبيها وعشاقها. 
التواصل  مواقع  على  الراقى  الفن  مدرسة  برثاء  الفن  جنــوم  يكتف  ولــم 
االجــتــمــاعــى الــتــى شــهــدت حــزنــا عميقا وصــدمــة كــبــيــرة لــرحــيــل إحــدى 
بالرحمة  لها  بالدعاء  املختلفة  املــواقــع  اكتست  بينما  جيلها،  عظيمات 
تقديرا  جنازتها  حضور  على  النجوم  من  كبير  عــدد  حــرص  بل  واملغفرة، 

منهم لعطائها الكبير كقيمة فنية وإنسانية كبيرة.
خالها  ضحكنا  الــتــى  اللحظات  وأقـــرب  بأمتع  وجــدانــنــا  فــى  ستظل 
وأسكنتنا بها فى عالم البهجة والضحكة الصافية وخفة الظل الفطرية 
موضوعات  من  حتمله  ما  بكل  خالدة  ستبقى  أعمالها  وأن  متتعت  التى 
قــلــوب جمهورها  فــى وجـــدان اجلمهور وستظل تسكن  رســخــت  ومــفــردات 

العريض فى مصر والوطن العربى .

سهير البابلى أعظم كوميديانة مست قلوب المصريين من كل الطبقات

مع السالمة..
 يا سكينة
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العاملة محمد سعفان  القوى  وزير   أعلن 
ــار بــروتــوكــول الــتــعــاون املــوقــع  مع  أنـــه فــى إطـ
الدكتور محمود محيى الدين رئيس جامعة 
ــة مبـــراكـــز  ــعـ ــامـ ــدريـــب طــلــبــة اجلـ ــتـ فـــــــاروس لـ
الــتــدريــب الــتــابــعــة ملــديــريــة الـــقـــوى الــعــامــلــة 
العمل  ثقافة  لنشر  اإلســكــنــدريــة  مبحافظة 
ــال ، فــضــا عـــن ثــقــافــة  ــمــ احلــــر وريـــــــادة األعــ
السامة والصحة املهنية بني طلبة اجلامعة، 
بإضافة  الــبــروتــوكــول  حــالــيــا  تفعيل  يــجــرى 
تدريب جديد  لطلبة اجلامعة على األنشطة 
كليتى  طلبة  وخــاصــة  لــلــمــديــريــة،  املختلفة 
تطبيقات  على  لتدريبهم  والتجارة  احلقوق 

قانون العمل والقوانني ذات الصلة.
وفــى هــذا اإلطـــار التقى الــدكــتــور محمود 
ــاروس مبقر  ــ مــحــيــى الـــديـــن رئــيــس جــامــعــة فـ
اجلــامــعــة وفــــدا رفــيــع املــســتــوى مـــن مــديــريــة 
ياسر  بــرئــاســة  بــاإلســكــنــدريــة  العاملة  الــقــوى 
سعيد وكــيــل الـــــوزارة مــديــر املــديــريــة ، وذلــك 
للترتيب لتفعيل البروتوكول لتدريب الطاب 
املختلفة  املديرية ومكاتبها  إدارات  من خال 
واملنتشرة باملحافظة وذلك بعد النجاح الذى 
حققته فى تدريب طلبة جامعة اإلسكندرية.

اجلامعة  رئــيــس  رحــب  اللقاء  مستهل  فــى 
التعاون  جنــاح  متمنيا  العاملة  الــقــوى  بوفد 
فى  املصرية  واجلامعات  العاملة  القوى  بني 
جــمــيــع املـــجـــاالت، والــــذى يــســهــم فــى تخريج 
العمل  بيئة  جيل جديد مدربًا على مواجهة 
الواقعية وعلى دراية كافية ومستجدات سوق 

العمل وآلياته.
مـــن جــانــبــه نــقــل مـــديـــر املـــديـــريـــة حتــيــات 

الـــوزيـــر لــلــحــضــور ومتــنــيــاتــه بــنــجــاح الــتــعــاون 
مــع اجلــامــعــات مــن أجـــل إنــتــاج شــبــاب واعــى 
ــة األكـــادميـــيـــة  ــ ــدراسـ ــ ومـــثـــقـــف يــجــمــع بــــني الـ
املنافسة  على  قــادرا  ليكون  العملية  واخلــبــرة 
فى أسواق العمل سواء الداخلية أو اخلارجية 
فـــى ظـــل عـــالـــم جـــديـــد مــتــغــيــر يــعــتــمــد على 
ظهور  فى  التسارع  ويشهد  واإلبـــداع  االبتكار 
كانت  واندثار مهن  مهن جديدة ومستحدثة 

تستوعب أعدادا هائلة من العمالة. 
وأشــار مدير املديرية إلــى أنــه فى ظل هذه 

ــم أهـــــداف وتــوجــهــات  ــإن مـــن أهــ املــتــغــيــرات فــ
الــــوزارة فــى الــفــتــرة احلــالــيــة هــو العمل على 
طبيعة  ذى  تدريبا  وخريجينا  شبابنا  تدريب 
خـــاصـــة تــســاعــدهــم عــلــى مـــواجـــهـــة وظــائــف 

املستقبل.
وفى ختام  اللقاء أعرب وفد اجلامعة عن 
تقديرهم للجهود غير املسبوقة التى تبذلها 
وزارة الـــقـــوى الــعــامــلــة بــقــيــادة  وزيــــر الــقــوى 

العاملة محمد سعفان.

القوى العاملة : تفعيل بروتوكول التعاون مع جامعة 
فاروس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة األعمال 

.. و تتابع التأكد من حضور العاملين بشهادة تلقى لقاح كورونا
يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان تنفيذ  قرار 
رئيس مجلس الوزراء رقم 2750  لسنة 2021 بشأن حظر 
دخــــول الــعــامــلــني بـــوحـــدات اجلــهــاز اإلدارى لــلــدولــة من 
إلى  احلضور  وغيرها  حكومية  وأجــهــزة  ومصالح  وزارات 
اللقاح  مــن احلــصــول على  الــتــأكــد  بعد  إال  مــقــار عملهم 

املضاد لفيروس كورونا .
وبدأت وزارة القوى العاملة اعتبارا 15 نوفمبر املاضى 
تلقى  بشهادة  الـــوزارة  لــديــوان  العاملني  حضور  مبتابعة 
اللقاح  كــورونــا،  وعــدم السماح بدخول غير متلقى  لقاح 
، فضا عن متابعة القرار وتنفيذه على مديريات القوى 
أو  التطعيم  وذلــك بتقدمي شهادة   ، باملحافظات  العاملة 
ما يفيد بوجود عذر طبى مينعه من احلصول عليه، وإال 
تؤكد  أيــام   3 كل  املوظف حتاليل  تقدمي  األمــر  سيتطلب 

عدم إصابته بفيروس كورونا.  
ونـــاشـــدت الـــــــوزارة الــعــامــلــني بــهــا ومبـــديـــريـــات الــقــوى 
الــعــامــلــة عــلــى مــســتــوى 27 مــحــافــظــة  ممــن لــم يحصلوا 
على   تطعيم فيروس كورونا ، بضرورة التوجه إلى أقرب 
التطعيم، حماية لهم  وحــدة صحية لهم للحصول على 
وألســـرهـــم وزمــائــهــم، واملــســاهــمــة فــى احلـــد مــن انــتــشــار 

الفيروس فى الباد.
والتطعيم  اللقاح  تنفذ عملية  تلقى  الــوزارة  أن  يذكر 
العام  بــالــديــوان  للعاملني  املستجد  كــورونــا  فــيــروس  ضــد 
، وذلك بالتعاون بني وزارة القوى  التابعة لها  واملديريات 

العاملة، ووزارة الصحة والسكان . 
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..و انهاء المنازعات العمالية
 وديا قبل احالتها للقضاء بسوهاج

..و بدء اختبارات االلتحاق بالبرامج التدريبية على التفصيل والخياطة بالمنوفية

أكـــد الــدكــتــور هــشــام أحــمــد أبـــوزيـــد مــديــر 
ــرورة  مــديــريــة الــقــوى الــعــامــلــة بــســوهــاج،  ضـ
العمالية بني طرفى العملية  املنازعات  إنهاء 
إحالتها  وعـــدم  الــوديــة  بالتسوية  اإلنــتــاجــيــة 
الــوديــة  التسوية  فشل  حــال  فــى  إال  للقضاء 

منعا إلطالة أمد املنازعة العمالية.
املديرية على االلــتــزام بدليل  وشــدد مدير 
اإلجــراءات فى مجال عاقات العمل، والذى 
النقابات  مــن  العمال  ممثل  حضور  يشترط 
الــعــمــالــيــة أو ممــثــل نــقــابــى يــرشــحــه االحتـــاد 
املحلى لنقابات عمال سوهاج حال عدم وجود 
منظمة نقابية عمالية،  وممثل من منظمات 

أصحاب األعمال املختصة . 
جاء ذلك خال اجتماعه مبديرى املناطق 
ــات الــعــمــل  ــرى مــكــاتــب تــفــتــيــش وعـــاقـ ــديـ ومـ
بــاملــديــريــة، بحضور مــديــر عــام رعــايــة القوى 
ــام شــئــون  ــــرف كـــمـــال، ومـــديـــر عــ الــعــامــلــة  أشـ
املناطق إلهام السيد،  ومدير مركز املعلومات، 
ــدد من  ومـــديـــر املــتــابــعــة بــاملــديــريــة  لــبــحــث عـ

املوضوعات .
وكــلــف مــديــر املــديــريــة إدارة رعــايــة الــقــوى 
العاملة للتنسيق فى هذا األمر وعدم إحالة 
ــة لــلــقــضــاء إال بــعــد اســتــيــفــاء كــافــة  ــازعـ ــنـ املـ

اإلجراءات .
ــاع ضــــــــرورة تــكــثــيــف  ــمــ ــتــ ــا تــــنــــاول االجــ كـــمـ
لتشمل  العمالة   كثيفة  املنشأت  فى  الندوات 
املــوضــوعــات األكــثــر ورودا فــى املــنــازعــات مثل 
حـــقـــوق الــعــمــال وواجـــبـــاتـــهـــم، واجلــــــــزاءات  ، 
واإليــقــاف عــن العمل ، والــفــصــل ، واألجــــور ، 
القانونية  الضوابط  من  وغيرها  واإلجـــازات 

رقـــم 12 لسنة 2003  الــعــمــل  بــقــانــون  الـــــواردة 
وأصــحــاب  للعمال  التوعية  زيـــادة  يتم  حتى 

األعمال .
وزيــر  تكليفات  لتنفيذ  االجــتــمــاع  وتــطــرق 
بتوفير فرص  العاملة محمد سعفان  القوى 
ــدة ومــتــنــوعــة  تــلــبــى احــتــيــاجــات  ــديـ عــمــل جـ
الــشــبــاب فــى الــقــطــاع اخلـــاص واالســتــثــمــارى 
واالهتمام بتوفير فرص عمل الئقة للمرأة ، 
بذوى  اخلاصة   %5 نسبة  استيفاء  عن  فضا 
اإلعاقة  ذوى  لقانون  طبقا  والعزمية  الهمم 
رقم 10 لسنة 2018، مع التأكيد على أن تكون 
فـــرص الــعــمــل تــضــمــن احلـــد األدنــــى لــأجــور 
ومــتــابــعــة طــلــبــيــات الــتــوظــيــف الــتــى تقدمها 

الشركات لضمان جديتها .
العمالى  التفتيش  نــشــاط  يــخــص  وفــيــمــا 

مت تكليف مديرى املكاتب بضرورة التفتيش  
الــعــمــالــيــة فى  الــكــثــافــة  املـــنـــشـــأت ذات  عــلــى 
املناطق الصناعية واحليوية داخل املحافظة 
املنشأت  تنفيذ  ،ومتابعة  املشتركة  باحلمات 
والتأمني  للعمال  عمل  عقود  بعمل  لإللتزام 
قياس  شــهــادة  على  العمال  وحــصــول  عليهم  
املهارة وترخيص مزاولة احلرفة فى  مستوى 

املهن التى تتطلب ذلك . 
واختتم االجتماع بالتأكيد على ضرورة أن 
العمل  براغبى  اخلاصة  البيانات  كافة  تكون 
الازمة  البيانات  كافة  مستوفية  واملشتغلني 
ــا بــصــفــة  ــهــ ــالــ عـــلـــى بـــرنـــامـــج اإلكـــســـيـــل، وإرســ
مستمرة ملركز املعلومات باملديرية مبا يضمن 
املختصة  املــركــزيــة  لــــإلدارات  إرســالــهــا  سهولة 

بالوزارة .

 بـــــدأت مـــديـــريـــة الـــقـــوى الــعــامــلــة مبــحــافــظــة املــنــوفــيــة  فــعــالــيــات 
االخـــتـــبـــارات الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة لــلــراغــبــني فــى الــتــدريــب عــلــى مهنة 
للمديرية  تابعة  للتدريب  مراكز   5 مستوى  على  واخلياطة  التفصيل 
وهى : تدريب مهنى منوف، وتدريب مهنى شبني الكوم ، وتدريب مهنى 
سرس الليان ، ومركز تدريب مهنى بركة السبع،  وتدريب مهنى أشمون، 

وذلك لتدريب 120 متدربا.
ــة بـــوحـــدة الـــتـــدريـــب  ــريـ ــنـــظـ كـــمـــا بــــــدأت االخــــتــــبــــارات الــعــمــلــيــة والـ
املتنقلة بقرية كفر عشما التابعة ملركز الشهداء على مهنة »التوصيات 

الكهربائية« لـ 10 متدربني.
وقــال عــلــى حــامــد الـــزقـــم مــديــر املـــديـــريـــة: إن ذلـــك يــأتــي فــى إطـــار 
توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ، مبتابعة تدريب الشباب 
عــلــى املــهــن الــتــى يتطلبها ســـوق الــعــمــل  متــهــيــدا إليــجــاد فـــرص عمل 

مناسبة لهم.
وأشار مدير املديرية إلى أن وحدة التدريب املتنقلة قد مت نقلها من 
مدينة الشهداء إلى قرية كفر عشما  مؤخرًا، بعد أن  مت تنفيذ 3 دورات 
تدريبية على مهنة التفصيل واخلياطة لـ 30 متدربًا ، كما مت تنفيذ 8 

دورات تدريبية على مهنة  »التوصيات الكهربائية« لـ 80 متدربًا .
ولفت مدير املديرية إلى أنه سيتم توزيع ماكينات خياطة على أوائل 
املتدربني على مهنة التفصيل واخلياطة ، فضا عن توزيع شنطة عدة 

كهربائية على أوائل املتدربني على مهنة التوصيات الكهربائية.
املراكز من  تقوم مبتابعة سير االختبارات بجميع  املديرية  أن  وأكد 
، برئاسة  إبراهيم مشحوت   خال جلنة حتت إشــراف  مدير املديرية 
مدير إدارة بحوث العمالة باملديرية، وعضوية مصطفى كحلى مسئول 

التدريب باملديرية فضا عن املدير املسئول بكل مركز تدريب.
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محافظ سوهاج يكرم مركز التدريب 
المهنى التابع لنقابة البناء واألخشاب

تدريب ٢٢٣ شابًا على أعمال التركيبات الصحية والكهربائية

ــدريـــب املــهــنــى املــتــطــور  ــتـ اخــتــتــم مـــركـــز الـ
الــتــابــع لــلــنــقــابــة الــعــامــة لــلــعــامــلــن بــالــبــنــاء 
نائب  اجلمل،  املنعم  عبد  برئاسة  واألخشاب 
رئــيــس االحتــــاد الــعــام لــنــقــابــات عــمــال مصر 
العمل  الشباب لسوق  وتأهيل  مشروع تدريب 
تنمية  بنك  مع  بالتعاون  سوهاج،  مبحافظة 
املـــهـــارات املــصــري، وجــهــاز تنمية املــشــروعــات 

املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الــتــدريــبــيــة 223 متدربا  ــــدورات  الـ وشــمــلــت 
على أعمال »التركيبات الصحية ، والتركيبات 
واألول،  التمهيدى  للمستوين  الكهربائية« 

مبشاركة أحمد ماهر فؤاد وسعيد عبد العزيز 
ــدرب مصطفى  ــ ــ عــلــى تــركــيــبــات صــحــيــة، واملـ
كهربائية،  تــركــيــبــات  مـــدرب  شــمــنــدى  محمد 
الفقى محافظ  اللواء طــارق  كــرم  من جانبه 
سوهاج مركز التدريب املهني، حيث تسلم درع 
التكرمي طارق سليمان، مدير مركز التدريب، 
واملـــــدربـــــن الـــثـــاثـــة خـــــال أعــــمــــال الـــــــدورة 

التدريبية.
ووجه املحافظ التحية ملدير مركز التدريب 
واملدربن على جهودهم فى الدورة التدريبية 

واحلرص على تأهيل الشباب لسوق العمل.

بالبناء  للعاملن  العامة  النقابة  أن  يذكر 
واألخـــــشـــــاب، بـــرئـــاســـة عـــبـــد املـــنـــعـــم اجلـــمـــل، 
املهنى  الــتــدريــب  مــركــز  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
التدريب  مبلف  كبير  اهتماما  تولى  املتطور، 
بــشــكــل مــســتــمــر فى  ــن خــــال عــقــد دورات  مـ
التشييد  بقطاع  املرتبطة  التخصصات  كافة 

والبناء.
وأكـــد طـــارق سليمان مــديــر املــركــز أن كافة 
ــتـــى يــتــيــحــهــا املــــركــــز بــاملــجــان  ــبـــات الـ ــتـــدريـ الـ
املتدرب على شهادة معتمدة  ويحصل بعدها 

تؤهله لسوق العمل داخليا وخارجيا.
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بروتوكول تعاون لتوفير العمالة الفنية
 لمشروعات مبادرة »حياة كريمة« بالوادى الجديد

تدريب ٦٣ شابا على الخياطة 
وصيانة المحمول والتكييف والتبريد 

ــوى الـــعـــامـــلـــة  ــ ــقـ ــ ــة الـ ــريــ ــت مــــديــ ــامــ قــ
ــالــــوادى اجلـــديـــد بــتــوقــيــع بــروتــوكــول  بــ
تعاون مع الوحدة املحلية ملركز ومدينة 
الفرافرة ، وشركة أوراسكوم لإلنشاءات 
ــال الـــتـــدريـــب املـــهـــنـــى لــشــبــاب  فــــى مـــجـ
اخلـــريـــجـــن لــتــوفــيــر الــعــمــالــة الــفــنــيــة 
املــاهــرة للعمل فــى مــشــروعــات املــبــادرة 
الرئاسية حياة كرمية داخل املحافظة .

ــر الــقــوى الــعــامــلــة محمد  ــال وزيــ وقــ
ــبــــروتــــوكــــول يـــأتـــى فــى  ــان:  إن الــ ــفـ ــعـ سـ
ــادرة الــرئــاســيــة  ــ ــبـ ــ إطــــــار مـــشـــروعـــات املـ
الفنية  العمالة  لتوفير  كرمية«   »حياة 
ــل مــحــافــظــة  ــ املــــاهــــرة لــلــعــمــل فــــى داخــ
ــد لــلــنــهــوض بــالــشــبــاب  ــديـ الـــــــوادى اجلـ
مختلف  فى  املهارية  مستوياتهم  ورفــع 
ــاعــــات الـــعـــمـــل مـــن خــــــال مـــراكـــز  قــــطــ
القوى  ــوزارة  لـ التابعة  املهنى  التدريب 
الــعــامــلــة فـــى مــحــافــظــات اجلــمــهــوريــة 
ــهــــن الــتــى  ــلـــى املــ لــــتــــدريــــب الــــشــــبــــاب عـ
ــار  ــل، وفـــــى إطــ ــمـ ــعـ يــحــتــاجــهــا ســـــوق الـ
الــتــعــاون مــع مــنــشــآت الــقــطــاع اخلــاص 

املوجودة داخل تلك املحافظات.
وفى السياق نفسه أشار أحمد حسن 
طليب مدير املديرية إلى أن البروتوكول 

ــة أوراســـــــكـــــــوم  ــ ــركـ ــ ــام شـ ــ ــيـ ــ ــى قـ ــلــ ــــص عــ نــ
ــبـــاب داخــــل  ــتـــدريـــب الـــشـ ــاءات بـ لــــإلنــــشــ
التابع  بالفرافرة  املهنى  التدريب  مركز 
الصحية  السباكة  مهن  على  للمديرية 
املحارة  وبياض   ، التوصيات  وكهرباء   ،
، والــنــقــاشــة ، وجنــــارة الــبــاب والــشــبــاك 
، وجــمــيــع املــهــن الــتــى حتــتــاجــهــا »حــيــاة 
كرمية« داخل املحافظة ، مبكافأة يومية 

وقدرها 50 جنيهًا لكل متدرب .
وأضــــاف مــديــر املــديــريــة أن الــشــركــة 
تتحمل   ، ــوكـــول  ــروتـ ــبـ الـ هــــذا  مبـــوجـــب 
ــدريــــب مــــن أجــــور  ــتــ ــقـــات الــ ــفـ جـــمـــيـــع نـ
شهادات  واستخراج  املتدربن  ومكافآت 
ــتــــوى املــــــهــــــارة ، وتــســلــيــم  قــــيــــاس مــــســ
شنطة  الــتــدريــب  نهاية  عند  املــتــدربــن 
عدة لكل منهم حسب املهنة التى تدرب 

عليها .
أن  املديرية  إلى  املديرية  ونــوه مدير 
تــــلــــتــــزم بــــــــاإلشــــــــراف عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة 
التدريبية بأكملها حتى نهاية التدريب 
، وتوفير مدربن على أعلى مستوى من 
الــكــفــاءة ، واســتــخــراج شــهــادات تــدريــب 
مــعــتــمــدة مـــن الــــــوزارة مــنــهــا فـــى نهاية 

الدورات التدريبية على كل مهنة .

الشباب على  العاملة محمد سعفان على متابعة تدريب  القوى  وزير  فى إطار حرص 
ببنى  العاملة  القوى  مديرية  قامت  مناسبة  عمل  فــرص  إليجاد  متهيدا  احلرفية  املهن 
سويف بتنفيذ 5 برامج تدريبية على حرف التفصيل واخلياطة، وصيانة املحمول والدش 
، والتكييف والتبريد  مبركز التدريب التابع للمديرية باملحافظة استفاد منها 63 متدربا.
الــعــامــلــة باملحافظة : إن املــديــريــة  الــقــوى  أنـــور مــديــر مــديــريــة  وقـــال الــدكــتــور محمد 
التدريب داخــل إحــدى املصانع  أنهن هذا  الاتى  قامت بتوفير 15 فرصة عمل للفتيات 
العاملة  الــقــوى  وزيــر  توجيهات  إطــار  فــى  يأتى  التدريب  هــذا  أن  إلــى  مشيرا  باملحافظة، 
عمل  فــرص  بــإيــجــاد  للشباب  تسمح  الــتــى  املــجــاالت  فــى  التدريبية  بالعملية  بالنهوض 

مناسبة أو إقامة مشروعات صغيرة  .
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مرسى  مايا  الدكتورة  شاركت 
ــلـــس الـــقـــومـــى فــى  ــيـــســـة املـــجـ رئـ
برنامج التطوير الذاتى واملهنى 
لــلــقــيــادات الــنــســائــيــة بــالــقــطــاع 
ــى إطــــــــار مـــشـــروع  ــ ــى فـ ــومــ ــكــ احلــ
احلـــوكـــمـــة االقـــتـــصـــاديـــة املــمــول 
للتنمية  األمريكية  الوكالة  من 
الـــدولـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع املــعــهــد 
الـــقـــومـــى لــلــحــوكــمــة والــتــنــمــيــة 
املـــســـتـــدامـــة بــحــضــور الـــدكـــتـــورة 
ســـلـــوى طـــبـــالـــة اســـتـــشـــارى أول 
احلــوكــمــة بــالــوكــالــة األمــريــكــيــة 
ــــى مــصــر  لــلــتــنــمــيــة الــــدولــــيــــة فـ
ــورة شــــريــــفــــة شـــريـــف  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ والـ
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذى بــاملــعــهــد 
الـــقـــومـــى لــلــحــوكــمــة والــتــنــمــيــة 
تيلور مدير  املستدامة وجيسون 
واحلوكمة  الدميقراطية  مكتب 
للتنمية  األمــريــكــيــة  بــالــوكــالــة 
الدولية و الدكتور صالح الشيخ 
للتنظيم  املركزى  اجلهاز  رئيس 

نــســريــن  والــــدكــــتــــورة  واإلدارة، 
ــور  مــاجــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الــــبــــغــــدادى والـ
عــثــمــان عــضــو املــجــلــس الــقــومــى 

للمرأة.  
الــبــدايــة أعــربــت الدكتورة  فــى 
مايا مرسى عن سعادتها بحضور 
إلى  يهدف  الــذى  البرنامج  هــذا 
حتقيق استمرارية الدعم املقدم 
إلى خريجات البرنامج القيادى 
بــاملــعــهــد وخـــاصـــة عــنــد عــودتــهــن 
على  مـــؤكـــدة  الــعــمــل،  دورة  إلــــى 
الــتــعــاون مـــع مـــشـــروع احلــوكــمــة 
املعنية  واجلـــهـــات  االقــتــصــاديــة 
بحرفية  التدريب  خطة  لتنفيذ 
تسهل  ســيــاســات  واقــتــراح  عالية 
ــيـــام  عـــلـــى املـــــــــرأة الـــعـــامـــلـــة الـــقـ

بعملها.   
وأشارت رئيسة املجلس إلى أن 
مصر هى أول دولة على مستوى 
ــة ســيــاســات  ــ الـــعـــالـــم  تـــصـــدر ورقـ
حــــول االســتــجــابــة الحــتــيــاجــات 

املـــــــرأة والـــفـــتـــاة خـــــال جــائــحــة 
كوفيد-19.

»آلية  أطلق  قد  املجلس  وكــان 
ــج  ــرامـ ــبـ ــات والـ ــاسـ ــيـ لـــرصـــد الـــسـ
ــرأة  املــســتــجــيــبــة الحــتــيــاجــات املــ
خـــال جــائــحــة فــيــروس كــورونــا« 
ومــتــابــعــة تنفيذ  لـــرصـــد  كــآلــيــة 
تــلــك الــســيــاســات وفــعــالــيــة املـــرأة 
ــقــــرار واحلـــمـــايـــة من  ــاذ الــ واتــــخــ
الفرص  والــتــأثــيــر على  الــعــنــف، 
االقتصادية، والبيانات واملعرفة، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه مت رصــــد 165 
ــراء وقــائــيــا  ــ تــدبــيــرا وقـــــرارا و إجـ

داعما للمرأة املصرية.
وأكـــــــدت »مــــرســــي« عـــلـــى دعـــم 
لـــلـــمـــرأة  ــة  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ اإلرادة 
ــتــــى تـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــحــرك  والــ
كــافــة لوصولها  الــقــطــاعــات  فــى 
ــم تــلــبــيــة كل  لــصــنــاعــة الــــقــــرار ثـ
أهمية  إلى  مشيرة  احتياجاتها، 
خــلــق جــيــل جــديــد مـــن الــشــبــاب 

فى املؤسسات قادر على اإلدارة.
كــمــا أكـــــدت ضــــــرورة الــتــقــيــيــم 
ــى هـــذا  الــــــــدورى لـــلـــمـــرشـــديـــن فــ
الــبــرنــامــج، مــشــيــرة إلــــى أهــمــيــة 
ــنـــفـــس  ــة الـ ــقــ ــثــ شـــــعـــــور املــــــــــــرأة بــ
وبـــاألمـــان واألمــــن عــلــى مركزها 

داخل املؤسسات.
ــى تــــعــــاون الــبــنــك  ــ وأشــــــــارت إلـ
ووزارة  املــــــــصــــــــرى  املــــــــــركــــــــــزى 
القومى  املجلس  التخطيط مع 
مجموعة  أول  لــتــنــفــيــذ  لــلــمــرأة 
تـــطـــويـــر ذاتــــــى ومـــهـــنـــى لــتــنــمــيــة 
ــة لــلــشــبــاب،  ــيـ ــاتـ ــيـ ــارات احلـ ــ ــهــ ــ املــ
تــعــاون كل  فــى  أملها  معربة عــن 
مــن الــقــطــاعــن الــعــام واخلـــاص 
ــرات واملـــرشـــديـــن،  ــبــ لـــتـــبـــادل اخلــ
بـــاإلضـــافـــة لــتــحــقــيــق الــبــرنــامــج 
هدفه فى خلق جيل من القيادات 
النسائية التى تستطيع أن حتتل 
املراكز القادمة فى املستقبل فى 

اجلمهورية اجلديدة.

»قومى المرأة« يشارك فى  برنامج التطوير 
للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي

تقـدمه: أمل الربنس
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تــقــدم املــجــلــس الــقــومــى لــلــمــرأة برئاسة 
ــرســـى بـــخـــالـــص الــشــكــر  ــا مـ ــايـ ــتــــورة مـ الــــدكــ
محافظ  عامر  طــارق  السيد  إلى  والتقدير 
الــبــنــك املـــركـــزى إللـــزامـــه الــبــنــوك بتمثيل 
عضوتن  بــواقــع  اإلدارة  مجالس  فــى  ــرأة  املـ

على األقل . 

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بهذا القرار 
الــــذى يــأتــى ضــمــن جــهــود الــبــنــك املــركــزى 
اقتصاديًا  ودعــمــهــا  املـــرأة  لتمكن  الــدائــمــة 
عــبــر الــعــديــد مـــن الــــقــــرارات والــســيــاســات، 
املــرأة مؤكدة أن هذا  ويعكس الثقة بقدرات 
القرار يأتى أيضًا اتساقًا مع مساعى الدولة 

املــصــريــة احلثيثة لــدعــم ومتــكــن املـــرأة فى 
ــاالت، وعــبــرت عــن بــالــغ فخرها  ــجـ شــتــى املـ
بــإتــاحــة الـــفـــرص لــلــنــســاء لــاســتــفــادة من 
مهاراتهن وخبراتهن وهو ما سوف ينعكس 
بــالــضــرورة بــشــكــل إيــجــابــى عــلــى أداء تلك 

املؤسسات.

مايا مرسي: قرار البنك المركزى بتمثيل المرأة فى مجالس 
اإلدارة بالبنوك يعكس الثقة بقدراتها
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يــذكــر أن الــقــرار األخــيــر للبنك املــركــزى 
ــرى جــــاء ضــمــن مــجــمــوعــة تــعــديــات  املـــصـ
ــوابــــط حـــوكـــمـــة الــبــنــوك  ــدة عـــلـــى ضــ ــديــ جــ
اإلدارة اخلاصة  ومنهجية تشكيل مجالس 
بها، أقرها محافظ البنك املركزى املصري، 
وشملت ضرورة متثيل املرأة بنحو عضوتن 

عــلــى األقــــل، وجــــاءت تــلــك الــتــعــلــيــمــات فى 
ــار تــعــزيــز ممـــارســـات احلــوكــمــة املــتــبــعــة  ــ إطـ
البنوك ومتاشيًا مع أفضل املمارسات  لدى 
الــدولــيــة فــى هـــذا الــشــأن مبــا يــضــمــن قيام 
مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال 

اإلدارات التنفيذية.

قام املركز القومى للبحوث 
ــيــــة  ــائــ ــنــ ــة واجلــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
بــــإعــــداد بــحــث حـــول«ظـــاهـــرة 
التوكتوك األسباب واملشكات 

واحللول« .
وأوضح املركز أن التوكتوك 
ــاد  ــ ــعـ ــ أبـ ذات  ظـــــــاهـــــــرة  ــد  ــ ــعـ ــ يـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة واقـ
وقــانــونــيــة وجــنــائــيــة، ويصعب 
فهم أحد هذه األبعاد مبعزل 
عــــن األبــــعــــاد األخـــــــرى نـــظـــًرا 
بينها  فيما  الكبير  للتداخل 
فالعمل  الـــواقـــع.  أرض  عــلــى 
للسائق  بالنسبة  بالتوكتوك 
أو لــلــمــالــك هـــو أحــــد منـــاذج 
العمل بالقطاع غير الرسمى، 
وهــــو أيــضــا منـــط مـــن أمنـــاط 
سلوك املصرين فى التحايل 
ــــش، ومــــواجــــهــــة  ــايـ ــ ــعـ ــ ــلــــى املـ عــ

مشكات البطالة والفقر.
ظــهــور  بــــدايــــة  أن  وأشــــــــار   
ــر ســنــة  الـــتـــوكـــتـــوك فــــى مـــصـ
فــى  وأخــــــــذ  ــا،  ــ ــًب ــريــ ــقــ تــ  2005
ــاء  ــ ــيـ ــ ــار داخـــــــــل األحـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االنـ
ثم  الــكــبــرى،  بــاملــدن  السكنية 
أخـــذ يــزحــف إلـــى الــقــرى دون 
أية ضوابط قانونية؛ ولم تبدأ 
اجلهود الرامية إلى ترخيصه 
ــرور إال  وإخــضــاعــه لــقــانــون املــ

بعد عدة سنوات من ظهوره.
وأشــار املركز إلى أن انتشار 
املـــــركـــــبـــــات اآللــــــيــــــة عــــمــــوًمــــا 
والـــتـــوكـــتـــوك بــشــكــل خــــــــــــــاص 
ملفهـــــــــوم  بالًغا  حتــدًيــا  ميثل 

التنمية املستدامـــــة، ملا يسببه من تلوث بيئى 
واملستقبلية  اآلنية  الصحية  أضــراره  تتفاقم 
ــم هــــــدف الــتــنــمــيــة  ــ ــن هـ ــ ــذيـ ــ عـــلـــى الـــبـــشـــر الـ

ووسيلتها. 

وأكـــــــد الــــقــــومــــى لـــلـــبـــحـــوث االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
واجلنائية أن التراخى فى ترخيص التكاتك 
أدى إلى تفاقم ظاهرة »عمالة األطفال« دون 
مشكات  ظــهــرت  هنا  ومــن  القانونية،  الــســن 

أهمها  لعل من  أخــرى  وسلبيات 
سوء استخدام التكاتك كأداة فى 
املنحرفن  يد بعض األشخاص 
والــبــلــطــجــيــة،  ــوابـــق،  الـــسـ وذوى 
وانــتــهــاك قــواعــد املــــرور، والسير 
ــاه املــــــرورى املــعــاكــس،  ــ فـــى االجتــ
ــددة،  ــ ــحـ ــ وجتـــــــــاوز الــــســــرعــــات املـ
والــســيــر فـــى الـــطـــرق الــســريــعــة، 
ــاطــــق الــســكــنــيــة  ــنــ واقــــتــــحــــام املــ
الذى  األمر  املختلفة؛  واألحياء 
يــتــســبــب بــــــــدوره فــــى كـــثـــيـــر مــن 
املــشــكــات االجــتــمــاعــيــة، ويـــؤدى 
إلــــى تــشــويــه املــشــهــد احلــضــارى 
ــى املــبــالــغــة  لــلــمــديــنــة، إضـــافـــة إلـ
فــى األجــــرة. وكــثــيــًرا مــا ارتكبت 
ــيــــرة كــالــقــتــل  بـــــه جـــــرائـــــم خــــطــ
والتحرش.  والــســرقــة  واخلــطــف 
عــــن أن عـــــدم تــرخــيــص  فــــضــــاً 
الــتــوكــتــوك يــعــنــى عــــدم خــضــوع 
املـــركـــبـــات لــلــفــحــص الــبــيــئــى، أو 
ــات املــــــــرور، وبــالــتــالــى  ــراطــ ــتــ اشــ
أصــبــح مــصــدرًا مــتــجــدًدا لتلوث 
السيما  البيئة،  وتدمير  الــهــواء 
ــى املـــنـــاطـــق الــعــشــوائــيــة الــتــى  فـ
بيئية  مــشــكــات  بالفعل  تــعــانــى 
أوضاًعا  قاطنوها  ويعانى  جمة، 

صحية وبيئية متدنية.
ــاوالت احلــد  وقـــد جــــاءت مـــحـ
منعها  أو  التوكتوك  ظاهرة  من 
ــى- كــمــحــاولــة  ــومـ ــكـ ــرار حـ ــقــ - بــ
مـــن صــانــعــى الــســيــاســة الــعــامــة 
للتعامل مــع هــذه الــظــاهــرة من 
ومواجهة  عليها؛  التغلب  أجــل 

السلبيات التى جنمت عنها . 
ويستهدف البحث التعرف على أبعاد هذه 
الــظــاهــرة فــى واقــعــهــا ومــســتــقــبــلــهــا. ويسعى 
للتوصل إلى مقترحات عملية تسهم فى حل 

املشكات املزمنة فى هذا املجال.

طارق عامر
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 أكد املستشار سناء 
خليل رئيس محكمة 

االستئناف وعضو 
املجلس القومى 

للمرأة ومقرر اللجنة 
التشريعية باملجلس 

على ما تتمتع  به 
القاضيات املصريات 

من كفاءة وجدارة 
نفخر ونسعد بها، وأنه 

مازال أمامهن املزيد  
لتحقيقه وتقدميه 

للوطن .
ــال   ــ جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خــ
ــب الـــتـــفـــاعـــلـــى  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
الــثــانــى لــلــقــاضــيــات من 
ــنــــاف  ــئــ ــتــ ــم االســ ــاكــ ــحــ مــ
ــاكــــم االبـــتـــدائـــيـــة  واملــــحــ
من مختلف محافظات 

اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــــــــذى عـــقـــده 
ــلــــمــــرأة   ــى لــ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ املــــجــــلــــس الـ
الـــعـــدل  وزارة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
التواصل  وفنون  مهارات  حول 
والـــقـــيـــادة ومــنــاهــضــة الــعــنــف 

ضد املرأة . 
ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا  أشــــــــــادت 
الــقــاضــيــة  أمـــل عــمــار مساعد 
وزيـــــر الـــعـــدل لـــقـــطـــاع  حــقــوق 
والطفل بدعم  واملــرأة  اإلنسان 
وزير العدل حرص الوزارة على 
دعــم واطـــاع الــســادة  القضاة 
والــقــاضــيــات عــلــى  كـــل مـــا هو 

جديد.
وأكــــدت أن الــهــدف مــن هــذا 
تعزيز  هــو  التفاعلى  التدريب 
ــادئ املــــــســــــاواة والـــتـــمـــكـــن  ــ ــبـ ــ مـ
للمرأة وفقا لقرار وزير العدل 

رقم ٣1٨٧ . 
واســتــعــرضــت مــســاعــد وزيـــر 
العدل أهم االتفاقيات الدولية 
ــت عـــلـــيـــهـــا مــصــر  ــدقــ ــى صــ ــتــ الــ
ــاملــــرأة، مــشــيــرة إلــى  واملــعــنــيــة بــ
املــرأة  تعيشه  الـــذى  العصر  أن 
العصر  هو  احلالى  الوقت  فى 
الـــذهـــبـــى بـــدعـــم مـــن الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى رئــيــس 
ــم األول  ــ ــداعـ ــ الـ اجلـــمـــهـــوريـــة  
ــرأة  لـــلـــمـــرأة، حــيــث حــصــلــت املــ
على العديد من احلقوق التى 
ــن أجـــــل احلـــصـــول  كـــافـــحـــت مــ
مشيرة   ، طويلة  لعقود  عليها 
وألول  جنـــحـــت  املـــــــرأة  أن  ــــى  الـ
مــرة بعد ٧2 عــامــا مــن الكفاح 

تعيينها  يتم  أن  فــى  املــتــواصــل 
فـــى مــجــلــس الـــدولـــة والــنــيــابــة 

العامة . 
وأعــــــربــــــت الـــــدكـــــتـــــورة هــبــة 
هجرس عضو املجلس القومى 
للمرأة ومقررة جلنة املرأة ذات 
اإلعاقة عن سعادتها بوجودها 
فـــى هــــذا الـــتـــدريـــب الــتــفــاعــلــى 
املــرأة  أن  مضيفة  للقاضيات، 
ألشكال  تتعرض  اإلعــاقــة  ذات 
ــن الـــعـــنـــف، مــؤكــدة  مـــتـــعـــددة مـ
على وجوب توفير أكبر قدر من 

احلماية للمرأة ذات اإلعاقة.
 وأشــارت إلى جهود املجلس 
املــرأة  دعــم  فى  للمرأة  القومى 
مــخــتــلــف  فـــــى  اإلعــــــاقــــــة  ذات 
املــحــافــظــات والــتــعــرف بــصــورة 
ــهـــن وأهــــم  ــعـ ــلـــى وضـ فــعــلــيــة عـ
الــعــقــبــات الــتــى تــواجــهــهــن فى 
وتذليل  ملساعدتهن  املجتمع 

كافة العقبات أمامهن . 
 ولفتت إلى أنه يوجد مليار 
شــخــص مــن ذوى اإلعـــاقـــة فى 
ــالـــم، وأن فـــى مــصــر وفــقــا  الـــعـ
لــتــعــداد 201٧ يــوجــد أكــثــر من 
ذوى  مــــن  شـــخـــص  مـــلـــيـــون   1٣

إعاقة.
ــافــــؤ  ــكــ ــتــ الــ أن  وأضــــــــافــــــــت   
ــة  ــاقـ اإلعـ ذوى  الـــشـــخـــص  بــــن 
فى  تتمثل  الــعــادى  والشخص 
تــوفــيــر نــفــس فــــرص الــتــعــلــيــم 
ــافــــة جـــوانـــب  والـــعـــمـــل وفـــــى كــ

احلياة.
 وتــــنــــاولــــت شـــيـــمـــاء نــعــيــم 
بــاملــجــلــس  اإلدارة  ــام  عــ مـــديـــر 

القومى للمرأة االستراتيجية 
الــــوطــــنــــيــــة لـــتـــمـــكـــن املــــــــرأة 
أربــعــة  تــتــضــمــن  والـــتـــى   20٣0
التمكن  هـــى  رئــيــســة  مـــحـــاور 
ــادى واالجـــتـــمـــاعـــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
والسياسى واحلماية متقاطع 
ــور الــــتــــشــــريــــعــــات  ــ ــ ــحـ ــ ــ مــــــــع مـ
والــتــوعــيــة، مــشــيــرة إلــــى أبـــرز  
التى حتققت منذ  اإلجنـــازات 
ــيــــس الــســيــســى  ــرئــ إطــــــــاق الــ
 201٧ عــام  فــى  االستراتيجية 
للمرأة  الــقــومــى  املــجــلــس  وأن 
هـــو اآللـــيـــة الــوطــنــيــة  املعنية 
ــرأة مبــــا فــيــهــا  ــاملــ بـــالـــنـــهـــوض بــ
مــن وضــع  السياسات وإعــداد  
التشريعات ودعم متكن املرأة 

فى كافة املجاالت.
ــــدت أهــمــيــة دور وحـــدات  وأكـ
تــكــافــؤ الـــفـــرص فـــى الــــــوزارات 
ــل  ــائـ وسـ دور  إلــــــى  ــة  ــافــ ــاإلضــ بــ
املــدنــى فى  اإلعــــام  واملجتمع 
دعم جهود الدولة الرامية إلى 
ودعـــم مشاركتها  املــــرأة  متــكــن 

فى كافة املجاالت .
ــعـــرضـــت نـــهـــى مــرســى  ــتـ واسـ
إلدارة  الـــعـــامـــة  اإلدارة  مـــديـــر 
الـــلـــجـــان بـــاملـــجـــلـــس الـــقـــومـــى 
الوطنى  اإلحالة  نظام  للمرأة 
املقدمة  األســاســيــة  للخدمات 
لـــلـــســـيـــدات الــــاتــــى يــتــعــرضــن 
نـــظـــام  أن  مـــوضـــحـــة  لـــلـــعـــنـــف 
قطاعات   ٤ يتضمن  اإلحـــالـــة  
ــات  ــ ــــدمـ ــان وصـــــــــول اخلـ ــمــ لــــضــ
للمرأة املعنفة على أكمل وجه 
ــات الـــعـــدالـــة  ــاعـ ــطـ ــل: قـ ــمـ ــشـ وتـ

ــى لـــلـــمـــرأة   ــومــ ــقــ ــلــــس الــ ــجــ واملــ
والـــــصـــــحـــــى واالجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ وتـــــنـــــاولـــــت االســ
ضد  العنف  ملناهضة  الوطنية 

املرأة 2015 – 2020 .
مــكــتــب  دور  إلــــــى  وأشـــــــــــارت 
تقدمي  فى  باملجلس  الشكاوى 
الـــدعـــم واملـــســـانـــدة الــقــانــونــيــة 
والــنــفــســيــة لــلــمــرأة مـــن خــال 
فــروعــه فــى  جميع محافظات 

اجلمهورية. 
شريف  الدكتور  واستعرض 
ــارى  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ صـــــــــاح الـــــــديـــــــن اسـ
ــتـــطـــويـــر عــرضــا  الـــتـــدريـــب والـ
ــادة  ــقــ حتــــت عــــنــــوان إعــــــــداد الــ
»القيادة واتخاذ القرارات« أشار 
فــيــه إلـــى دور الــقــائــد الــنــاجــح 
بــإشــعــار الــعــامــلــن مــعــه أنــهــم 

ناجحون. 
ــتــــشــــار هـــانـــى  وتــــــنــــــاول املــــســ
جــــــورجــــــى رئـــــيـــــس مبــحــكــمــة 
اســـتـــئـــنـــاف الــــقــــاهــــرة وعـــضـــو 
باملجلس  التشريعية  اللجنة 
الدولى  البعد  للمرأة  القومى 
ــد املــــــرأة  ــ ــم الـــعـــنـــف ضـ ــ ــرائـ ــ جلـ
ــا  ــة ومـ ــيــ ــدولــ واالتــــفــــاقــــيــــات الــ
ــه املـــــــرأة مــــن عــنــف  تـــتـــعـــرض لــ
ــزوج، أو  ــ ســــواء مــن األهــــل او الـ
فى حالة العنف عبر التواصل 
الضحية،  وابتزاز  االجتماعى 
مؤكدا أهمية تشجيع الضحية 
أى  عن  وتبلغ  تتحدث  أن  على 
عنف تتعرض له سواء جسدى 
ــــوف من  ــــدون اخلـ أو نــفــســى  بـ

نظرة املجتمع لها .
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األمير عبد العزيز بن طالل يدعو إلى العمل
 والتعاون من أجل صون حقوق األطفال 

فى اليوم العالمى للطفل

بــن عبد  بــن طــال  صــرح صــاحــب السمو امللكى األمــيــر عبد العزيز 
نوفمبر   20 فى  بأنه  والتنمية  للطفولة  العربى  املجلس  رئيس  العزيز 
للتذكير  وهــو مناسبة مهمة  للطفل،  العاملى  الــيــوم  يــأتــى  عــام  كــل  مــن 
بالتحديات التى تواجهها الطفولة، خصوًصا فى منطقتنا التى تعتبر 
من أكثر مناطق العالم تضررًا ، لذا فى هذا اليوم نكثف اجلهود لتعزيز  

التعاون من أجل صون حقوق األطفال وضمان مستقبل أفضل لهم . 
جاء ذلك خال رسالة وجهها صاحب السمو امللكى فى مناسبة اليوم 
املرحلة  هــذه  ظل  فى  والتكاتف  التعاون  إلــى  دعــا  كما  للطفل.  العاملى 
احلرجة لاهتمام بكل ما يخص هذه الفئة الغالية، مع التركيز على 
ودعــم  واملــراهــقــن،  لــأطــفــال  النفسية  بالصحة  تعنى  بــرامــج  إطـــاق 
فى  واألمــومــة  الطفولة  برعاية  املختصة  املحلية  والهيئات  املنظمات 
املــنــطــقــة عــبــر الــقــنــوات الــرســمــيــة وفـــق األنــظــمــة والــقــوانــن لــكــل بلد، 

مختتما بقوله: »لنعمل مًعا من أجل مستقبل أفضل” .
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ــوى الـــعـــامـــلـــة بــقــنــا  ــقــ ــة الــ ــريـ ــديـ ــأت مـ ــشــ أنــ
ــبـــال املـــواطـــنـــن،  ــقـ ــتـ الـــشـــبـــاك الـــــواحـــــد السـ
ويسر  سهولة  فى  جمهورها  خدمات  لتقدمي 
حسن  على  يساعد  ممــا  بالعمل،  وانسيابية 
ــاز اخلــدمــات  ســيــر الــعــمــل والــســرعــة فــى إجنــ
اجلماهيرية املطلوبة، وقد مت تخصص مكان 
الشباك الواحد ليليق بالتعامل مع اجلمهور
ــوزارة مديرية  ــ الـ وكــيــل  وقـــال حــســام طلبة 
مـــديـــريـــة الـــقـــوى الــعــامــلــة بــقــنــا: إن إنــشــاء 
ــاء تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات  الــشــبــاك الـــواحـــد جــ
لتيسير  سعفان  محمد  العاملة  القوى  وزيــر 
تقدمي اخلدمات جلميع املواطنن فضال عن 

التحول إلى الرقمنة .
ــان  ــكـ ــى أن املـ ــ ــة إلــ ــريــ ــديــ ــر املــ  وأشــــــــار مــــديــ
املخصص للشباك الواحد خلدمة املواطنن 
الــشــكــاوى العمالية  لــتــلــقــى  أيــضــا مــكــان  بـــه 
ــرد على  ــ فـــى مــخــتــلــف مـــجـــاالت املــديــريــة والـ
استفسارات املواطنن، دون احلاجة للمواطن 
ــــإدارة املــخــتــصــة ، حــيــث سيكون  لــالنــتــقــال لـ
هــنــاك ضــابــط اتــصــال يــقــوم بــتــزويــد املوظف 
على  بالرد  االستفسارات  شباك  عن  املسئول 
أى استفسار للمواطن، فضال عن تخصيص 
من  والـــردود  الشكاوى  ملتابعة  املوظفن  أحــد 

املواطنن.

وقــــال حــســام طــلــبــة : إن الــشــبــاك الــواحــد 
يقوم باستقبال الشكاوى العمالية ، وطلبات 
احلصول على شهادات قياس مستوى املهارة 
غير  الــعــمــالــة  وشــكــاوى  وطــلــبــات  وتسليمها، 
املــنــتــظــمــة، وكـــــل اخلــــدمــــات الـــتـــى تــقــدمــهــا 

املديرية جلمهور املواطنن.
وأشار مدير املديرية إلى أنه سيتم تطوير 
الــشــبــاك الــواحــد وجتــهــيــزه بــأحــدث األجــهــزة 
الدولة احلالى  التكنولوجية فى ضوء توجه 
إلـــى الــرقــمــنــة والــتــحــول الــرقــمــي، الفــتــا إلــى 
ــراءات  ــ ــد يــســهــم فـــى اإلجــ ــواحـ أن الــشــبــاك الـ

االحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

منظومة الشباك الواحد تصل قنا لتقديم
 الخدمات الجماهيرية فى سهولة ويسر

المساواة بين الجنسين فى االديان
 السماوية فى ندوة بالوادى الجديد

حصر العمالة غير المنتظمة بمدينة بدر لرعايتهم اجتماعيا وصحيا
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن 
ــريــــات الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى مــســتــوى  مــــديــ
27 محافظة تقوم حالًيا بحصر العمالة غير 
أنه  إلــى  مشيًرا  الــواقــع،  أرض  على  املنتظمة 
اجلديدة  العلمن  مبدينة  25 ألــفــا  حصر  مت 
وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى 
مــزاولــة احلــرفــة واستخراج  املــهــارة وترخيص 

بطاقات قومية جديدة باملهنة.
يجرى  أنــه  العاملة إلى  وزير القوى  وأشــار 
اســتــكــمــال احلـــصـــر والــتــســجــيــل حــالــًيــا  فى 
مشروعات العاصمة اإلدارية اجلديدة، حيث 
مت حصر وتسجيل ما يزيد 15 ألف عامل من 
العمالة غير املنتظمة، وإصدار شهادات قياس 
مستوى املهارة، وترخيص مزاولة املهنة، الفتا 
ألــف عامل غير  التأمن على 11  أنــه مت  إلــى 

منتظم بقطاع املقاوالت كبداية ملد احلماية 
االجتماعية لهذه الفئة .

ــا مـــســـتـــمـــرون فــــى بــاقــى  ــنـ ــد الــــوزيــــر أنـ ــ وأكــ
العاصمة اجلــديــدة، كــمــا  مــشــروعــات  شــركــات 
ــل غــيــر  ــامـ ــقـــرب مــــــــن 2000 عـ ــا يـ مت حـــصـــر مــ
منتظم بشركتن ببورسعيد، ومثلهم بالوادى 
اجلــديــد، وذلـــك فــى إطـــار املـــبـــادرة الرئاسية 
ــة«، لــرعــايــة هـــذه الــفــئــة صحًيا  »حـــيـــاة كـــرميـ
واجــتــمــاعــًيــا وتــأمــيــًنــا، متــهــيــًدا لــوضــع خطة 

ومنظومة متكاملة للرعاية.
ــار قــال مــدحــت الــغــمــراوى  وفــى نفس اإلطـ
ــوزارة مــديــر مــديــريــة الــقــوى العاملة  وكــيــل الــ
بــالــقــاهــرة: إنــــه بــنــاء عــلــى تــعــلــيــمــات الــوزيــر 
بــحــصــر الــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة، قـــام مكتب 
ــارة مــوقــع  ــزيـ الـــقـــوى الــعــامــلــة مبــديــنــة بــــدر بـ

بطريق  جنيفة  مبنطقة  الصينية  الــشــركــة 
ــفـــذة ملــحــطــات  ــنـ الـــروبـــيـــكـــى مبــديــنــة بــــدر واملـ
للعمالة  حصر  وعمل  باملدينة  األنفاق  مترو 
الفئة متهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة  بهذه 
ــاملـــديـــريـــة وشــمــولــهــم  ــودة بـ ــ ــوجـ ــ ــانـــات املـ ــيـ ــبـ الـ

بالرعاية االجتماعية والصحية .
السيد مدير مكتب  املهندس حسن  وأشــار 
عــمــل بــــــدر أن عــمــلــيــة احلـــصـــر تــتــم  حــالــيــا  
ــات املــعــنــيــة،  ــهـ ــع اجلـ ومــســتــمــرة بــالــتــعــاون مـ
املنتظمة  غير  العمالة  وحــدة  لقيام  متهيدا 
إلى مهن  الــعــامــلــن  مــهــن  بتغيير  بــاملــديــريــة 
الــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة الــتــى يــعــمــلــون بها 
على أرض الواقع، الفتا إلى أن يقوم بعملية 
احلــصــر صــبــاح أحــمــد عــمــر مــفــتــش تفتيش 

عمل بدر .

نظمت مديرية القوى العاملة مبحافظة 
الوادى اجلديد، ندوة حتت عنوان: »املساواة 
بن اجلنسن واألديان السماوية« وذلك فى 
إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد 
سعفان ملديريات القوى العاملة باملحافظات 
بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء 
عــلــى كــافــة أشــكــال الــتــمــيــيــز ضــد املــــرأة فى 
ونشر  اقــتــصــاديــًا  ومتكينها  الــعــمــل،  مــجــال 

ثقافة املساواة بن اجلنسن. 

ــارك فـــى الـــنـــدوة 52 عــامــال ميــثــلــون 9  شــ
مــنــشــآت لــلــقــطــاع اخلـــــاص واالســـتـــثـــمـــارى 
مركز  مــع  بالتنسيق  وعــقــدت  بــاملــحــافــظــة، 
الــنــيــل لـــإعـــالم، واملـــركـــز الــقــومــى لــلــمــرأة ، 
وبــالــتــعــاون مــع مــديــريــة األوقــــاف واملجلس 
ــرأة واملـــتـــخـــصـــصـــن بـــوحـــدة  ــمـ ــلـ ــومـــى لـ ــقـ الـ
املــــســــاواة بـــن اجلــنــســن مبـــديـــريـــة الــقــوى 

العاملة.
وأوضح أحمد حسن طليب مدير املديرية 

املوضوعات  العديد من  تناولت  الندوة  أن   ،
املــهــمــة مــنــهــا : املـــســـاواة بـــن اجلــنــســن فى 
جميع مجاالت العمل ، واألنشطة املناهضة 
للمرأة والعنف والتحرش فى أماكن العمل 
، وأهداف التنمية املستدامة 2030، واألديان 
السماوية وحثها على املساواة بن اجلنسن 
، فــضــالً عـــن دور املــجــلــس الــقــومــى لــلــمــرأة 
فــى الــتــوعــيــة فــى احلــقــوق والــواجــبــات بن 

اجلنسن.
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وقـــعـــت الــــوحــــدة الـــفـــرعـــيـــة لــتــيــســيــر 
ــون  ــكـ ــل »مـ ــمـ ــعـ ــال إلــــــى ســــــوق الـ ــقــ ــتــ االنــ
الــتــوظــيــف« بــأســوان مــذكــرة تــفــاهــم مع 
االحتاد املحلى لنقابات العمال واللجنة 
والفنادق  بالسياحة  للعاملن  النقابية 
ــالب  ــكــــن طــ ــة، بـــــهـــــدف متــ ــظــ ــافــ ــحــ ــاملــ بــ
االنتقال  من  الفنى  التعليم  وخريجى 
ــالل الـــتـــعـــرف  ــ ــل ، مــــن خــ ــمـ ــعـ لــــســــوق الـ
واكــســاب  الــعــمــل،  ســوق  احتياجات  على 
والقدرات  املهارات  واخلريجن  الطالب 

الالزمة لتلبية تلك االحتياجات .
وقع مذكرة التفاهم ياسن مصطفى 
مــحــمــد مــســئــول الــتــوظــيــف بــالــوحــدة 
إلـــى ســوق  االنــتــقــال  الــفــرعــيــة لتيسير 
الــعــمــل ، وعـــمـــاد رزق زكـــى عـــن املــدرســة 
الثانوية الفندقية نظام اخلمس سنوات 
، وعادل فوزى جادو وكيل النقابة العامة 

للعاملن بالسياحة والفنادق بأسوان .
وقال جادو : إن مذكرة التفاهم  تقضى 
تنمية  على  يعمل  التوظيف  مكون  بــأن 
مــــهــــارات خـــريـــجـــى املــــــــدارس الــثــانــويــة 
الفنية ورفع كفاءة املرشحن واملرشحات 
ــابـــهـــم املـــــهـــــارات الــــالزمــــة لــلــعــمــل  وإكـــسـ
املزيد  توفير  على  العمل  إلى  باإلضافة 

من فرص العمل الالئق .

ــدة الــفــرعــيــة مبــوجــب  ــوحــ وتـــلـــتـــزم الــ
املساعدة فى  تقدم  أن   ، التفاهم  مذكرة 
للوظائف  العمل  عــن  الباحثن  توفير 
للسياحة  العامة  النقابة  لــدى  املتاحة 
والــــفــــنــــادق ، كـــمـــا تـــعـــمـــل عـــلـــى تــأهــيــل 
الباحثن لبناء قدراتهم وفقًا ملواصفات 
مع   ، العمل  وأخالقيات  اجليد  املوظف 
للعمل  استالمهم  بعد  الشباب  متابعة 
العمل  بيئة  مــع  تأقلمها  مــن  للتحقق 

وفق مهاراتهم وخبراتهم .
ــوان أن  ــأســ وأوضــــــح وكـــيـــل الــنــقــابــة بــ
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم  تــأتــى فـــى إطــــار قـــرار 
الوحدة  بإنشاء  والتعليم  التربية  وزيــر 
املـــركـــزيـــة لــتــيــســيــر االنـــتـــقـــال إلــــى ســوق 
العمل لتمكن طالب وخريجى التعليم 
الفنى من االنتقال إلى سوق العمل من 
القرارات  اتخاذ  على  مساعدتهم  خالل 
الــعــمــلــيــة مبنية  الــصــحــيــحــة حلــيــاتــهــم 
مخرجات  لربط  دقيقة  معلومات  على 
ومن  العمل  بسوق  التعليمية  العملية 
ــلـــى احـــتـــيـــاجـــات ســـوق  ثــــم الـــتـــعـــرف عـ
الــعــمــل والــعــمــل عــلــى اكـــســـاب الــطــالب 
الالزمة  والــقــدرات  املــهــارات  واخلريجن 

لتلبية تلك االحتياجات.

تمكين طالب وخريجى التعليم الفنى
 لالنتقال لسوق العمل بأسوان

فض إضراب 438 عامال بشركة 
»هابيتات«.. وصرف زيادة مرتباتهم 

القوى العاملة : استمرار تسجيل 
بيانات المنظمات النقابية التى لم 

تتمكن من تحديث بياناتها متكنت وزارة القوى العاملة من خالل مديرية القوى العاملة 
بــالــقــلــيــوبــيــة مـــن فـــض إضـــــراب 438 عــامــال بــشــركــة »هــابــيــتــات« 
ــاع مــســتــقــرة وهـــادئـــة، وحــالــة  ــ مبــديــنــة الــعــبــور، وأصــبــحــت األوضـ
العاملة  القوى  انتقلت مديرية  أن  بعد  وذلــك  اإلنتاج مستمرة، 
بالقليوبية وأجهزتها التنفيذية ملقر املنشأة وتفاوضت مع إدارة 

الشركة على مطالب العاملن.
وأوضـــــح هــيــثــم ســعــد الـــديـــن املــتــحــدث الــرســمــى واملــســتــشــار 
اإلعالمى لوزارة القوى العاملة ، أن وزير القوى العاملة محمد 
ــان قــد أصــــدر تــوجــيــهــات فــوريــة ملــديــر املــديــريــة إميــان  ســعــفــان كـ
السيد شحاته بالتواصل مع إدارة الشركة حلل مشكلة العاملن 
بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كاملة طاملا أنها 

فى اإلطار القانوني.
بها  العمالية  الـــوزارة من خــالل مرصد االحتجاجات  وتلقت 
ما يفيد االنتقال إلى مقر الشركة من خالل املديرية وأجهزتها 
التنفيذية متمثلة فى مدير املديرية إميان السيد شحاته ، ووكيل 
عمل  وعــالقــات  تفتيش  مكتب  ومــديــر   ، عليان  محمد  املــديــريــة 
، ملتابعة حالة العمل والعمال وموقف العمال املضربن،  العبور 
مبقابلة املسئولن بالشركة وهم : مدير الشئون القانونية عادل 
محمد حسن ، واملدير املالى أحمد عبد السالم، ومدير احلركة 
محمد  الفتاح  عبد  عصام  املستشار  بحضور   ، صبحى  محمد 
ممثل احتــاد مستثمرى مجلس تعاون دول اخلليج مت التوصل 
إلى االتفاق بالطرق الودية بن طرفى العملية اإلنتاجية، وذلك 
العاملن  جميع  مرتبات  زيــادة  وفروعها  بصرف  الشركة  بقيام 
مببلغ 350 جنيها شهريا مع مرتب شهر نوفمبر 2021، مع تعديل 
جميع املرتبات طبقا لقرار املجلس القومى لألجور واحلد األدنى 
ألجور القطاع اخلاص من أول يناير املقبل مببلغ 2400 جنيه . 

للمنظمات  يــجــوز  أنــه  العاملة  الــقــوى  أعــلــنــت وزارة 
تتمكن  ولـــم  بياناتها  حتــديــث  حــاولــت  الــتــى  النقابية 
بــإدراج  القيام  البيانات  إدارج  عملية  من  االنتهاء  من 
بياناتها ولو بعد إنتهاء املواعيد املقررة الذى انتهى فى 
املوقع اإللكترونى  إتاحة  11 نوفمبر 2021، وأنه سيتم 

للتحديث.
وأشار الكتاب الذى أصدرته وزارة القوى العاملة فى 
هذا اخلصوص بشأن حتديث قواعد بيانات املنظمات 
النقابية إلى أهمية حتديث بيانات  املنظمات النقابية 
للدولة  الرقمى  التحول  ظل  فى  إلكترونيا  العمالية 
والعالم أجمع واعتباره إجراء ضروريا نظرا الستمرار 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة لــتــداعــيــات جائحة  ــاإلجــ الــعــمــل بــ

فيروس كورونا أثناء العملية اإلنتخابية القادمة.
ــدت الـــــــــوزارة فــــى الـــكـــتـــاب الــــــــدورى أن عــمــلــيــة   ــ ــ وأكـ
للمنظمات  االعتبارية  الشخصية  متس  ال  التحديث 
اإللكترونى  النظام  أن  عن  فضال  العمالية،  النقابية 
وحــده  عليه  االعــتــمــاد  يتم  وال  جتريبيا  نظاما  يعتبر 
حــالــيــا حلــن تــوافــق الــنــظــام اإللــكــتــرونــى مــع الــنــظــام 

اليدوى بنسبة %100.
تــكــرار أســمــاء بعض أعضاء  اكــتــشــاف  أكـــدت أن  كما 
اجلـــمـــعـــيـــات الـــعـــمـــومـــيـــة  ال يـــؤثـــر عـــلـــى الــشــخــصــيــة 
منها  منسحبا  يعتبر  وال  احلديثة  للجنة  اإلعتبارية 
املنظمة  فـــى  الــنــقــابــيــة  بــعــضــويــتــه  محتفظا  ويــظــل   ،

النقابية التى يرغب فى االنضمام اليها.
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وتــلــقــى الـــوزيـــرتـــقـــريـــًرا مـــن املــكــتــب كشف 
عـــن قــيــام دائـــــرة الــصــحــة »اجلـــهـــة الــرقــابــيــة 
ــة الــصــحــيــة«  ــايـ والــتــنــظــيــمــيــة لــقــطــاع الـــرعـ
الــتــأمــن  بــتــحــديــث متطلبات  أبــوظــبــي،  فــى 
الــصــحــى لــلــمــتــقــدمــن بــطــلــبــات احلــصــول 
ــة، وذلــــك  ــيـ ــبـ ــة الـــذهـ ــ ــامـ ــ ــح اإلقـ ــاريـ عـــلـــى تـــصـ
جميع  أمــام  التقدمي  عملية  تبسيط  بهدف 
املتقدمن من داخــل وخــارج الدولة وتسهيل 
ــقــــرار فـــى إمــــارة  ــتــ انــتــقــالــهــم لــلــعــيــش واالســ

أبوظبي. 
وقـــالـــت رئــيــس مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى 
بأبوظبي: إن  دائرة الصحة  حددت املتطلبات 
واإلجــــــــــراءات املــتــعــلــقــة بــالــتــأمــن الــصــحــى 
ــدار اإلقــامــة الــذهــبــيــة فــى إمـــارة  لــغــايــات إصــ
أبوظبى إذ مت حتديد هذه الفئات إلى نوعن: 
األولى هى فئة املوظفن العاملن فى إمارة 
أبوظبي، حيث يستمر أصحاب األعمال فى 

حتمل تكلفة الضمان الصحى اخلاص بهم 
وفقًا ألحكام قانون الضمان الصحى رقم 23 

لسنة 2005 وتعديالته والئحته التنفيذية.
ــا الــفــئــة الــثــانــيــة فــقــد شــمــلــت طــالــبــى  أمــ
تــصــاريــح اإلقـــامـــة الــذهــبــيــة مـــن غــيــر الفئة 
تأمن  تقدمي  عليهم  يتوجب  حيث  األولـــى، 
صــحــى شـــامـــل لــهــم وألفــــــراد أســـرهـــم ســـارى 
املتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة  فــى  املفعول 
أثناء مــدة إقامتهم فيها، وفــى حــال لم يكن 
تأمن  الذهبية  اإلقامة  تصريح  طالب  لدى 
بتوفيره،  تعهد  تقدمي  عليه  يتوجب  صحى 
التكاليف  جميع  حتمل  عليه  يتوجب  وإال 
اخلاصة بالعالج الطبى واخلدمات الصحية 
ذلــك، وتتضمن اإلجـــراءات  األمــر  إذا تطلب 
الذهبية  اإلقــامــة  عــلــى  للحصول  اجلــديــدة 
خيارات مبسطة وواضحة لكل فئة وفق ملا مت 

بيانه من متطلبات.

ســيــدات مصر تعقد لــقــاءهــا الــســنــوى فى 
أبوظبي

  تلقى وزيـــر الــقــوى الــعــامــلــة تــقــريــًرا من 
مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى أوضــــح الــتــقــريــر 
الذى تلقاه الوزير من امللحق العمالى حنان 
شاهن، أن جمعية سيدات مصر فى أبوظبى 
فندق  فى  السنوى  الترحيبى  اللقاء  عقدت 
ســـانـــت ريــجــيــس الـــكـــورنـــيـــش بـــالـــتـــعـــاون مع 

مستشفى الرمي.
وقـــد تــشــرفــت اجلــمــعــيــة بــحــضــور نسرين 
فتحى حرم امللحق العسكري، وحنان شاهن 
امللحق العمالي، وزينب حرم مساعد امللحق 
بسفارة  حمدى  أسامة  واملستشار  العسكري، 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، والــدكــتــورة مــاريــا 
ــرم الـــقـــس بــيــشــوي، والـــدكـــتـــورة  رمــســيــس حــ
هــايــدى فهمى حــرم الــقــس إبـــرام مــن كنيسة 

األنبا انطونيوس بأبوظبى .

العاملة محمد سعفان  القوى  وزير  تلقى 
التابع  العمالى  التمثيل  مكتب  من  تقريًرا 
بدولة  بأبوظبى  املــصــريــة  بــالــســفــارة  لــلــوزارة 
إطــار متابعته  املتحدة فى  العربية  اإلمــارات 
أحــــــوال الــعــمــالــة املـــصـــريـــة فـــى دول الــعــمــل 
املــنــشــأة مبكاتب  العمليات  غــرفــة  مــن خــالل 
ــارج لــلــرد عــلــى أى  ــاخلـ الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى بـ
لهم  واملساعدة  الدعم  وتقدمي  استفسارات، 

فى أى وقت.
ــح الــتــقــريــر الـــذى تــلــقــاه الــوزيــر من  وأوضــ

مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى بــأبــوظــبــى قــيــام 
الهيئة االحتادية للهوية واجلنسية بتحديد 
خطوات إصدار تصاريح اإلقامة فى اإلمارات.

وقـــالـــت املــلــحــق الــعــمــالــى حـــنـــان شــاهــن، 
رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي: 

بــــإمــــكــــان  أنـــــــــه  أوضـــــــحـــــــت  الــــهــــيــــئــــة  إن 
األفــــــــراد إصـــــــدار الـــتـــصـــاريـــح عـــبـــر مــوقــعــهــا 
اإللـــــــــكـــــــــتـــــــــرونـــــــــي www.ica.gov.ae أو 
  ،ICA UAE eChannels التطبيق الذكى
ــدار تــصــاريــح اإلقــامــة  ــ مـــحـــددة خـــطـــوات إصـ

ــاب )الـــهـــويـــة  ــســ : بــالــتــســجــيــل وإنــــشــــاء احلــ
اإللكترونية  للخدمات  الدخول  أو  الرقمية( 
خدمة  واخــتــيــار  املسبق،  التسجيل  حــال  فــى 
ــة، وتـــقـــدمي الــطــلــب  ــامــ إصـــــدار تــصــريــح اإلقــ
املــســتــرجــعــة وحتديثها  الــبــيــانــات  ومــراجــعــة 
ــقــــدمي طـــلـــب بــطــاقــة  ــوم، وتــ ــ ــرسـ ــ وتـــســـديـــد الـ
ــيـــم جــــــــواز الـــســـفـــر لــشــركــة  ــلـ الــــهــــويــــة، وتـــسـ
اإلقــامــة  ملصق  ووضـــع  املــعــتــمــدة،  التوصيل 
على جواز السفر وتوصيل اجلواز عن طريق 

شركة التوصيل املعتمدة.

ــن املــكــتــب  ــًرا مـ ــريـ ــقـ ــرتـ كــمــا تــلــقــى الـــوزيـ
كــشــف عـــن قــيــام الــهــيــئــة الــوطــنــيــة إلدارة 
ــوارث والــهــيــئــة  ــ ــكـ ــ الــــطــــوارئ واألزمــــــــات والـ
العامة للطيران املدنى باإلمارات بتحديث 
بروتوكول سفر املواطنن إلى الدول التى 
تعزيز  بهدف  وذلــك  إليها،  السفر  مت منع 
اســتــراتــيــجــيــة الـــدولـــة مبــرحــلــة الــتــعــافــى 
ــاح الـــتـــدريـــجـــى فــــى الــقــطــاعــات  ــتــ ــفــ واالنــ
ــى احلــــيــــاة  ــ ــ ــودة إلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة كــــافــــة والـ ــويــ ــيــ احلــ

الطبيعية اجلديدة.
وقالت امللحق العمالى حنان شاهن: إن 
املواطنن  بسفر  يسمح  سوف  البروتوكول 
ــلــــى اجلــــــرعــــــات الـــكـــامـــلـــة  احلــــاصــــلــــن عــ
لــلــقــاح )كـــوفـــيـــد-19( املــعــتــمــد، بــاإلضــافــة 
إلــــى اســـتـــمـــرار مــنــع ســفــر املـــواطـــنـــن غير 
للقاح،  الكاملة  اجلرعات  على  احلاصلن 
ــك املـــهـــمـــات الــرســمــيــة،  ــن ذلــ ويــســتــثــنــى مـ
العالج  يتلقون  وممــن  املرضية  واحلـــاالت 
ــة واحلـــــــــــاالت اإلنـــســـانـــيـــة،  ــ ــدولــ ــ خــــــــارج الــ
بشرط  الــدولــة،  خــارج  الدراسية  والبعثات 
احلصول على املوافقة املسبقة من اجلهات 

الرسمية.
من  العائدين  املواطنن  على  ويشترط 

 PCR تــلــك الـــــدول إبـــــراز نــتــيــجــة فــحــص
الــوجــهــة حتتوى  مــن  الـــعـــودة  قــبــل  سلبية 
 48 خــــالل  ــراؤه  ــ ــ إجـ مت   QR Code عــلــى 
ساعة من وقت املغادرة باإلضافة إلى إبراز 
آخر   Rapid Test PCR فحص  نتيجة 

مت إجراؤه بحد أقصى 6 ساعات قبل موعد 
املغادرة فى أرض املطار للوجهة.

ــه يــتــعــن  ــ ــى أنــ ــ ــول إلــ ــوكــ ــروتــ ــبــ وأشــــــــار الــ
 PCR ــراء فــحــص عــلــى فــئــة املطعمن إجــ
ــدوم، وإجـــــــراء فــحــصــن آخــريــن  ــقــ عــنــد الــ
فـــى الــيــومــن الـــرابـــع والــثــامــن مـــن تــاريــخ 
املطعمة،  غير  للفئة  وبالنسبة  الــوصــول، 
عند   PCR فــحــص  إجــــراء  عليها  فيتعن 
القدوم مع االلتزام باحلجر الصحى ملدة 

10 أيام وإجراء فحص فى اليوم التاسع.
وتــضــمــن الـــبـــروتـــوكـــول أيــضــا عــــددا من 
اشتراطات املغادرة، وهى ضرورة التسجيل 
ــراز  فــى خــدمــة تـــواجـــدى لــلــمــواطــنــن، وإبــ
نتيجة فحص سلبية خالل 48 ساعة، إلى 

جانب االلتزام بإجراءات الوجهة.
وتـــنـــصـــح هـــيـــئـــة الــــــطــــــوارئ واألزمـــــــــات 
ــتـــوجـــب عــلــى  ــه يـ ــأنــ والــــطــــيــــران املــــدنــــى بــ
املسافرين التوجه إلى املراكز الصحية فى 
حال ظهور أعراض أو اإلصابة بالفيروس 
وتبليغ سفارة الدولة، وحفاظا على صحة 
إلى  البروتوكول  املسافرين،وأشار  وسالمة 
عدم سفر األشخاص الذين تزيد أعمارهم 

عن 70 عاما.
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كما تلقى وزير القوى العاملة 
، تقريًرا من املكتب  يكشف عن 

صدور مرسوم بقانون باإلمارات 
تنظيم عالقات العمل والذى 

تسرى أحكامه اعتبارا من 2 
فبراير 2022 على كافة املنشآت 

وأصحاب العمل والعمال فى 
القطاع اخلاص على أن ينتهى 

العمل بالقانون االحتادى بشأن 
تنظيم عالقات العمل من تاريخ 

سريان هذا املرسوم بالقانون.
شاهن،:  حنان  العمالى  امللحق  وقالت 
إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة اإلمارات أصدر  مرسوما 
بقانون احتــادى رقم 33 لسنة 2021 بشأن 
ــات الـــعـــمـــل والـــــــذى تــســرى  تــنــظــيــم عــــالقــ
على   2022 فبراير   2 مــن  اعــتــبــارا  أحكامه 
كافة املنشآت وأصحاب العمل والعمال فى 
القطاع اخلاص فى الدولة على أن ينتهى 
ــادى رقـــم 8 لسنة  ــ الــعــمــل بــالــقــانــون االحتـ
1980 بشأن تنظيم عالقات العمل اعتبارا 

من تاريخ سريان هذا املرسوم بالقانون.
ــوارد البشرية  ــ ومـــن جــانــبــه قـــال وزيـــر املـ
ــمـــن بــن  والـــتـــوطـــن الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــرحـ
يعتبر  بقانون  املرسوم  إن  العور  عبداملنان 
األكبر حتديثا على صعيد قوانن تنظيم 
عــالقــات العمل فــى دولـــة اإلمــــارات، وذلــك 
املقبلة  عــامــا  اخلمسن  ملرحلة  اســتــعــدادا 
والتشريعات  الــقــوانــن  مــن  منظومة  عبر 
هذه  ملتطلبات  تستجيب  التى  املستقبلية 
املرحلة املهمة من تاريخ الدولة والتعامل 
عالم  يشهدها  التى  املتغيرات  مع  األمثل 

العمل فى الوقت نفسه.
وأضـــاف إن اعـــداد الــقــانــون اجلــديــد مت 
فى  املعنية  األطـــراف  جميع  مع  بالتشاور 
الـــقـــطـــاع احلـــكـــومـــى االحتــــــــادى واملــحــلــى 
ــاع اخلــــــاص، وذلـــــك انـــطـــالقـــا من  ــقـــطـ والـ
ــون يـــدعـــم  ــانــ ــقــ الـــســـعـــى نـــحـــو اخلـــــــــروج بــ
الــتــطــلــعــات والــــــــرؤى املــســتــقــبــلــيــة لــســوق 

العمل فى الدولة.
الــــــقــــــانــــــون  أن  الــــــــــوزيــــــــــر  وأوضــــــــــــــــــح  
اجلــديــد يــســتــهــدف ضـــمـــان كـــفـــاءة ســوق 
الــعــمــل مـــا يــعــزز جــــذب أفــضــل الــكــفــاءات 
واملهارات املستقبلية من العمالة واحلفاظ 
عــلــيــهــا بـــالـــتـــوازى مـــع تــوفــيــر بــيــئــة عمل 
ــة ألصـــحـــاب الــعــمــل، وهــو  ــاذبـ مــحــفــزة وجـ
األمر الذى من شأنه دعم اجلهود املبذولة 
مبشاركة  التنمية  مــســتــهــدفــات  لتحقيق 

فاعلة من طرفى عالقة العمل.
واستدامة  مــرونــة  تعزيز  يستهدف  كما 
احلماية  ويضمن  الدولة  فى  العمل  ســوق 
لعالقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها 
التأثير  شأنها  من  استثنائية  ظــروف  من 

على هذه العالقة.
ــون اجلــــديــــد مــنــظــومــة  ــانــ ــقــ وأوجــــــــد الــ

متطورة من اآلليات التى من شأنها تعزيز 
وإنتاجية سوق  وتنافسية  سهولة األعمال 
العمل، فضال عن تعزيز استثمار الطاقات 
واملواهب املحلية والعاملية، ويضمن حقوق 
طــرفــى عــالقــة الــعــمــل عــلــى نــحــو مــتــوازن 
ويـــوفـــر احلــمــايــة لــلــطــرفــن مبـــا ميكنهما 
إلى هذه احلقوق واحلصول  الوصول  من 

عليها، ويؤكد التزامات العمل الدولية .
وأوضح أن املرسوم بقانون يدعم قدرات 
ومـــهـــارات الــعــامــلــن فــى الــقــطــاع اخلــاص 
ــذى يــعــزز كــفــاءة وانتاجية  عــلــى الــنــحــو الـ
القوى العاملة فى سوق العمل فى الدولة 
بـــالـــتـــوازى مـــع الــتــأكــيــد عــلــى املـــســـاواة فى 
احلصول على الوظيفة أو االستمرار فيها 

والتمتع بحقوقها.
ويجرى حاليا إعداد الالئحة التنفيذية 
املرسوم  أحكام  تطبيق  ممارسات  لتنظيم 
بقانون الذى يعطى املرونة ملجلس الوزراء 
عـــبـــر مــنــحــه حـــزمـــة مــــن االخـــتـــصـــاصـــات 
مــــن شـــأنـــهـــا مـــواكـــبـــة املـــســـتـــجـــدات اآلنـــيـــة 
واملستقبلية وهو ما من شأنه تعزيز سرعة 

االستجابة ملتغيرات سوق العمل.
وحــظــر الــقــانــون الــتــمــيــيــز عــلــى أســـاس 
أو  الـــديـــن  أو  أو اجلــنــس  الـــلـــون  أو  الـــعـــرق 
أو  االجتماعى  األصــل  أو  الوطنى  األصــل 
بسبب اإلعاقة بن األشخاص الذى يكون 
من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو املساس 
أو  الوظيفة  فــى احلــصــول على  بــاملــســاواة 
كما  بحقوقها،  والتمتع  فيها  االســتــمــرار 
حــظــر الــتــمــيــيــز فـــى األعـــمـــال ذات املــهــام 
القواعد  تعد  ال  فيما  الــواحــدة  الوظيفية 
تعزيز  شأنها  مــن  يكون  التى  ــراءات  واإلجــ
العمل  الــدولــة فى ســوق  مشاركة مواطنى 

متييزًا.
وأكدت التعديالت أنه مع عدم اإلخالل 
باحلقوق املقررة للمرأة العاملة املنصوص 
عليها فى هذا املرسوم بقانون تسرى على 
املنظمة  األحكام  جميع  العامالت  النساء 

التأكيد  مــع  متييز  دون  الــعــمــال  لتشغيل 
على منح املرأة األجر املماثل ألجر الرجل 
آخر  أو عمل  العمل  بـــذات  تــقــوم  كــانــت  إذا 
ذى قــيــمــة مــتــســاويــة و الــــذى ســيــصــار الــى 

حتديده الحقا بقرار من مجلس الوزراء.
ــاوى  ــ ــدعـ ــ ــون الـ ــانــ ــقــ ــى املـــــرســـــوم بــ ــ ــفـ ــ وأعـ
العمالية من الرسوم القضائية فى جميع 
مـــراحـــل الــتــقــاضــى والــتــنــفــيــذ والــطــلــبــات 
ال  والــتــى  ورثتهم  أو  العمال  يرفعها  التى 

تزيد قيمتها على مائة ألف درهم.
ونظم املرسوم بقانون التزامات صاحب 
ــا وضـــــع لـــوائـــح  ــ ــرزهـ ــ الـــعـــمـــل الـــتـــى مــــن أبـ
السكن  بتوفير  ــتـــزام  وااللـ الــعــمــل  تنظيم 
والوقاية  احلماية  وســائــل  وتوفير  املــالئــم 
ــب الــعــمــال  ــدريـ ــن الــعــمــل عــلــى تـ فــضــال عـ
وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم 
وغيرها  العمالية  وواجــبــاتــهــم  بحقوقهم 

من التزامات.
وفى مقابل ذلك نظم القانون التزامات 
العامل والتى ترتكز على بنود عقد العمل 
العمل  تأدية  منها  الوظيفية  ملهامه  وفقا 
خـــالل أوقـــاتـــه املـــحـــددة وااللــــتــــزام بحسن 
أسرار  واملحافظة على  واألخــالق  السلوك 
العمل والسعى لتطوير املهارات الوظيفية 
ــــدى صــاحــب  ــعـــمـــل لــ ــعــــدم الـ وااللــــــتــــــزام بــ
خالل  العمالى  السكن  وإخـــالء  أخــر  عمل 
من  وغيرها  العمل  عقد  انتهاء  مــن  شهر 

االلتزامات.
مــواده  بقانون من خــالل  املرسوم  ونظم 
ضــوابــط واشــتــراطــات انــهــاء عــقــود العمل 
مبـــا يــضــمــن حــقــوق طــرفــيــهــا، كــمــا عـــززت 
الـــتـــعـــديـــالت ضـــوابـــط تــشــغــيــل األحـــــداث 
وكـــذلـــك مـــا يــتــعــلــق مبــســتــحــقــات الــعــامــل 
املــتــوفــى واشــتــراطــات الــرعــايــة والــســالمــة 
املهنية وغيرها من الضوابط التى تضمن 
حـــقـــوق طـــرفـــى عـــالقـــة الــعــمــل عــلــى نحو 

متوازن.
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 تحصيل  768 ألف جنيه مستحقات متوفى الرياض:

..و363 ألف جنيه 
مستحقات 5 مصريين 

..وتحصيل 243 ألف جنيه مستحقات طبيب مصرى

..وتحصيل 1.6 مليون جنيه 
مستحقات متوفى 

 كما أعلن وزير القوى العاملة جناح املكتب 
فـــى احلـــصـــول عــلــى مــســتــحــقــات 5 مــواطــنــن 
و486 جنيها مصريا  ألفا   363 بلغت  مصرين، 

تقريبا.
ــتـــب مبــتــابــعــة  ــكـ ــلـــف املـ وكـــــــان الـــــوزيـــــر قــــد كـ
املواطنن اخلمسة، وذلك فى إطار  مستحقات 
ــفـــاظ عــلــى حـــقـــوق الــعــمــالــة املـــصـــريـــة فى  احلـ

اخلارج.
ــد رجـــائـــى  ــمــ وأفـــــــــاد املـــلـــحـــق الـــعـــمـــالـــى أحــ
أن  بــالــريــاض،  العمالى  التمثيل  مكتب  رئيس 
املــكــتــب جنـــح فـــى احلـــصـــول عــلــى مــســتــحــقــات 
بلغت  أ«، حــيــث  ا.  .ن.  الــعــامــل املــتــوفــى »أحــمــد 
املــكــتــب فى  ــعــــودي، كــمــا جنـــح  ــال . ســ ريــ   2500
احلصول على مستحقات العامل املتوفى »عبد 

الرؤوف. م. ع  .
كــــمــــا جنــــــح املــــكــــتــــب فــــــى احلــــــصــــــول عــلــى 
إرســال  ومت  ح  .ط.  املتوفى »أحمد  مستحقات 
جــمــيــع املــســتــحــقــات عـــلـــى حـــســـاب الــعــامــلــن 
املــصــريــن املــتــوفــن  الــتــابــع لــســفــارة جمهورية 
حتويل  مت  وبالتالى  بــالــريــاض،  العربية  مصر 
جميع املستحقات إلى ورثتهم مبصر من خالل 

القنصلية العامة املصرية فى الرياض .
ــالـــى أحــــمــــد رجــــائــــى :  ــلـــحـــق الـــعـــمـ وقـــــــال املـ
ــا- فـــى احلـــصـــول على  إن املــكــتــب جنـــح -أيــــضــ
الــذى  ع«،  م.  .س.  »مــحــمــد  الــعــامــل  مستحقات 
كـــان يــعــمــل بـــإحـــدى شـــركـــات املـــقـــاوالت الــعــامــة 
بــالــريــاض، وذلـــك بــعــد حتــريــك دعـــوى عمالية 
ضد الشركة لتعذر التسوية الودية ، ومت صرف 
مصرف  على  بنكى  شيك  مبــوجــب  املستحقات 

الراجحى .
ــول عــلــى  ــ ــصــ ــ ــى احلــ ــ ــب فــ ــتــ ــكــ ــح املــ ــ ــا جنــ ــمــ  كــ
وذلــك   ، ع. س«  م.  »خــالــد.  الــعــامــل  مستحقات 
بعد حتريك دعوى عمالية ضد الشركة لتعذر 
ــام املــكــتــب بــالــتــواصــل مع  الــتــســويــة الــوديــة ، وقـ
ــهـــروب  ــــالغ الـ مــكــتــب عـــمـــل الــــريــــاض إللــــغــــاء بـ
الصادر بحق العامل و استصدار تأشيرة خروج 

نهائى للعودة إلى أرض الوطن  .
وقدم املواطنون وأهالى الورثة الشكر لوزير 
القوى العاملة محمد سعفان على االستجابة 
الــســريــعــة مـــن قــبــل مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى 
بالرياض على رعايته للعاملن املصرين داخل 

مصر وخارجها.

العمالى  التمثيل  مكتب  إن  سعفان  محمد  وقــال 
متوفى  مستحقات  على  احلصول  فى  جنح  الرياض 
ما  أى  ريـــاال ســعــوديــًا،  بلغت 404 آالف 749  مــصــري، 
يعادل مليون و691 ألفًا و 853 جنيها مصريا تقريبا.

مستحقات  مبتابعة  املكتب  قد كلف  الــوزيــر  وكـــان 
الطبيب املتوفى«أشرف ب.ح«، وذلك فى إطار احلفاظ 
وحمايتها  اخلــارج،  فى  املصرية  العمالة  حقوق  على 
أوال  مشاكلهم  وحل  مستحقاتها  ومتابعة  وصيانتها 

بأول.
بالرياض،  العمالى  التمثيل  رئيس مكتب  وأشــار ، 
ــوء مــتــابــعــة  ــ ــه فــــى ضــ ــ ــى  أنــ ــ فــــى تـــقـــريـــره لـــلـــوزيـــر إلــ
مستحقات العاملن املصرين املتوفن باململكة جنح 
املكتب فى احلصول على مستحقات املتوفى »أشرف 
ب.ح«  الطبيب باملنطقة الشرقية،  وذلك بعد تقدمت 
زوجــتــه بــطــلــب ملــســاعــدتــهــا فــى حتــصــيــل مستحقات 

زوجها املتوفى.
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالى إلى أن امللحق 
املقر  إلــى  توجه  السعود   أبــو  كــرمي  الدكتور  العمالى 
املدير  مــع  وتــفــاوض  بالرياض  باملستشفى  الرئيسى 
املالى بــاإلدارة العامة، ومت االتفاق على ارسال شيك 
بــاســم الــورثــة مــنــاولــة بــالــيــد بــاســم ســفــارة جمهورية 
مصر العربية، وقد مت التنسيق مع القسم القنصلى 
املستحقات  شــيــك  املــتــوفــى  ذوى  لتسليم  بــالــســفــارة 

املالية .

التمثيل  مكتب  جنــاح  العاملة  الــقــوى  وزيـــر  سعفان  محمد  أعــلــن 
املصرية  العامة  بالقنصلية  العاملة  الــقــوى  لـــوزارة  التابع  العمالى 
على  احلــصــول  فــى  السعودية  العربية  باململكة  الــريــاض  بالعاصمة 
و672  ألــفــًا  بلغت 768  بــالــريــاض،  تــوفــى  مــواطــن مــصــرى  مستحقات 

جنيها مصريا تقريبا.
مصريا  مواطنا  مستحقات  مبتابعة  املكتب  كلف  قــد  الــوزيــر  وكــان 

وذلك فى إطار احلفاظ على حقوق العمالة املصرية فى اخلارج .
وقال امللحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى 
بالرياض، إن املكتب جنح فى احلصول على مستحقات »سيف. م. ح.ع« 
الذى كان يعمل مهندس ميكانيكى بشركة استثمارية بالرياض،وذلك 
بعد تقدم جنله وطلب مساعدته فى حتصيل مستحقات والده املتوفى 
املستحقات  وتصفية  الشركة  إدارة  مــع  التواصل  وبعد   ، الشركة  مــن 
الشركة  من  املبلغ  حتويل  مت  اخلدمة  نهاية  ومكافأة  املتأخرة  املالية 

حلساب جنل املتوفى مبصر  مباشرة .

العاملة،  القوى  وزيــر  وأعلن 
ــول  ــتـــب فــــى احلـــصـ ــكـ ــاح املـ ــ جنــ
عـــــلـــــى مــــســــتــــحــــقــــات طـــبـــيـــب 
مـــصـــري، بــلــغــت 58 ألــــف ريـــال 
 243 ــادل  ــعــ يــ ــا  مــ أى  ســــعــــودي، 
ــــف جــنــيــه مـــصـــرى تــقــريــبــا.  ألـ
ــر قـــد كــلــف املكتب  وكــــان الـــوزيـ
الطبيب  مستحقات  مبتابعة 
املصرى »أ.ح.أ«والذى كان يعمل 
طبيب بوزارة الصحة ومت إنهاء 
التعاقد معه ولم يحصل على 
املــتــأخــرة،  املــالــيــة  مستحقاته 
وذلــك فــى إطــار احلــفــاظ على 
حــقــوق الــعــمــالــة املــصــريــة فى 
وصيانتها  وحمايتها  ــارج،  اخلـ
ومــتــابــعــة مــســتــحــقــاتــهــا وحــل 

مشاكلهم أوال بأول.
وقال امللحق العمالى أحمد 
املــكــتــب جنـــح فى  ــائــــي، إن  رجــ
ــلـــى مــســتــحــقــات  احلــــصــــول عـ
الــطــبــيــب املـــصـــرى املـــذكـــور فى 
بضرورة  الوزير  تعليمات  إطــار 
مستحقات  حتــصــيــل  مــتــابــعــة 
باململكة  املــصــريــن  الــعــامــلــن 
والتواصل  السعودية  العربية 
املختلفة  عــمــلــهــم  جــهــات  مـــع 
املالية  املستحقات  لتحصيل 
ــام املكتب  املــتــأخــرة لــديــهــم  وقـ
وزارة اخلارجية  بالتواصل مع 
ــاعـــدة فــى  ــلـــمـــسـ ــة لـ ــعــــوديــ الــــســ
الطبيب  مستحقات  حتصيل 
املـــــــــصـــــــــري«أ.ح.أ«والـــــــــذى كـــان 
بـــــوزارة الصحة  يــعــمــل طــبــيــب 
ومت إنـــهـــاء الــتــعــاقــد مــعــه ولــم 
ــى مــســتــحــقــاتــه  ــلــ يـــحـــصـــل عــ
املــالــيــة املــتــأخــرة والــتــى قامت 
بــــدورهــــا مبــخــاطــبــة اجلـــهـــات 
ــت بــتــحــويــل  ــامـ املــخــتــصــة ، وقـ
ــال ســعــودى  ــ ــف ريـ مــبــلــغ 58 ألــ
الــى حــســاب املــواطــن مبصرف 

الراجحى.
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تحصيل 116 ألف جنيه 
مستحقات  مصرية 

سعفان: تحويل 9.9 مليون جنيه 
مستحقات العمالة المغادرة

األردن :

الكويت :

أن مكتب  العاملة، محمد سعفان  القوى  وزير  أعلن 
املصرية  بــالــســفــارة  لـــلـــوزارة  الــتــابــع  الــعــمــالــى  التمثيل 
بـــعـــمـــان-األردن اســتــطــاع بــاملــتــابــعــة واجلـــهـــود املــبــذولــة 
واملقابالت مع املسئولن مبؤسسة الضمان االجتماعى 
بـــــاألردن، واســتــكــمــاال ملــا مت حتــويــلــه ســابــقــا مت حتويل 
القوائم الـ  53، و54، و55، و56  من مستحقات الضمان 
االجــتــمــاعــى لــنــحــو  485 عــامــل مــصــرى لـــدى املؤسسة 

غادروا عمان نهائيا. 
وقال الوزير : إن املستحقات بلغت 9 مالين و 935 ألف 
جنيه مصرى تقريبا ، ويقوم املكتب تباًعا بالتواصل مع 
الشركة املتخصصة  لتحويل باقى املستحقات للعمالة 

التى تقوم باملغادرة.
وتــلــقــى الــوزيــر تــقــريــرا بــذلــك عــبــر املــلــحــق العمالى 
بــاألردن  العمالى  التمثيل  مكتب  رئيس  السيد  طلعت 
الذين  املــواطــنــن  جميع  العمالى  امللحق  فيه  نــاشــد    ،

ــم مـــســـتـــحـــقـــات لـــــــدى املـــؤســـســـة  ــهــ لــ
مراجعة  االجتماعى  للضمان  العامة 

الـــقـــوى  وزارة  مـــوقـــع  عـــلـــى  األســــمــــاء  
www.manpower.  ــة ــلـ ــامـ ــعـ الـ

gov.eg، وكذلك املنشورة على صفحة 
»الفيس بوك« اخلاصة بالسفارة املصرية 

بــاألردن، وذلــك لالستعالم عن االسماء ، 
ــم مـــوجـــودا عــلــى   وفـــى حـــال إذا كـــان االســ
ــرب فــرع  املــســتــفــيــد ســرعــة الــتــوجــه إلـــى أقــ

لبنك القاهرة لصرف املستحقات فورا .
أنــه سوف  ــاألردن  بـ العمالى  امللحق  وأكــد 
ــال بــاقــى  ــ يــقــوم بــالــتــنــســيــق والــتــجــهــيــز إلرسـ
تدقيقها  فـــور  تــبــاعــا  ملستحقيها  الــدفــعــات 
املستحقن  املواطنن  حقوق  على  حفاظا 

لهذه الدفعات.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن جناح 
بــالــســفــارة  لـــلـــوزارة  الــتــابــع  الــعــمــالــى  التمثيل  مكتب 
الـــكـــويـــت، فـــى حتــصــيــل مستحقات  بـــدولـــة  املــصــريــة 
مالية للمواطنة املصرية »ن. أ.ي.ي«  وبلغت 116 ألفا 

و605  جنيهات مصرية تقريبا.
بالكويت  الــعــمــالــى  التمثيل  مكتب  الــوزيــر  وكــلــف 
ــا عــلــى  ــهـ ــولـ ــة وحـــصـ ــنــ ــواطــ مبـــتـــابـــعـــة مـــســـتـــحـــقـــات املــ
مــســتــحــقــاتــهــا وديــــا ومــتــابــعــة  الــنــزاع إذا انــتــقــل إلــى 
القضاء العمالى، وذلك فى إطار احلفاظ على حقوق 
مستحقاتها  ومتابعة  اخلـــارج  فــى  املــصــريــة  العمالة 

وحل مشاكلها.
إبراهيم رئيس مكتب  العمالى أحمد  امللحق  وقال 
إن   : للوزير  تقريره  فــى  بالكويت،  العمالى  التمثيل 
املكتب حرص على حل نزاع املواطنة املصرية وديا قدر 
يزيد  ما  استمر على  الــذى  النزاع  وتابع  االستطاعة، 
شيك  على   املواطنة  بحصول  وانتهى  شــهــرًا،   17 عــن 

من إدارة تنفيذ األحكام القضائية القسم العمالى.
العاملة  الــقــوى  لــوزيــر  بالشكر  املــواطــنــة  وتــقــدمــت 
ــتـــب الــتــمــثــيــل  ــكـ ــويـــت ومـ ــكـ ــالـ والــــســــفــــارة املـــصـــريـــة بـ
على  وحصولها  ملشكالتها  مساندتهم  على  العمالى 

مستحقاتها.

.. وتحصيل 42 ألف جنيه 
معاش ومستحقات 

ورثة  متوفى 
وقال وزير القوى العاملة إن املكتب حصل على 
مــســتــحــقــات املــواطــن املــتــوفــى “مــحــمــد .ع.خ” لــــدى 
مــؤســســة الــضــمــان االجــتــمــاعــى لــلــورثــة »األرمــلــة 
يعادل  مــا  شهريا،  أى  202  دوالر  بقيمة  واألبــنــاء« 
باإلضافة   ، تقريبـا  مصريا  جنيـهًا   165 و  آالف   3
بإجمالى  اجلــنــازة  ومــصــروفــات  املتجمد  للرصيد 
جنيها   457 و  ألفًا  يعادل  39  ما  أى   ، دوالرًا   2518

تقريبا.
ــل  ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ ــف مــــكــــتــــب الـ ــ ــلـ ــ وكـــــــــا الــــــــوزيــــــــر قـــــــد كـ
ــالـــى بـــــــــاألردن مبـــتـــابـــعـــة مـــســـتـــحـــقـــات ورثــــة  ــعـــمـ الـ
الـــعـــامـــل املـــتـــوفـــى “مـــحـــمـــد.ع.خ” ، وذلـــــك لــصــرف 

املعاش الشهرى للورثة املستحقن . 
العمالى طلعت  امللحق  املكتب أفاد   باملتابع مع 
إلى  بعمان  العمالى  التمثيل  مكتب  رئيس  السيد 
الفورية وإنهاء كافة اإلجــراءات  أنه مت االستجابة 
ــدات لــــــدى مـــؤســـســـة الـــضـــمـــان  ــنــ ــتــ ــســ ــة املــ ــ ــفــ ــ وأرشــ
االجتماعى باألردن ، ومت حتويل مستحقات الورثة 
بحصول األرملة واألبناء ، على معاش شهري  من 
دوالر   202 بقيمة    ، االجتماعى  الضمان  مؤسسة 
 ، تقريبا  مصريا  جنيها  يــعــادل  3165  مــا  شــهــريــا، 
اجلنازة  ومــصــروفــات  املتجمد  للرصيد  باإلضافة 
بإجمالى 2518  دوالر ، 39 ألفًا و457 جنيها مصريا 

تقريبا.
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 الحصول على 43 ألف جنيه مستحقات ممرضة 
جدة:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان 
للوزارة  التابع  العمالى  التمثيل  مكتب  أن 
بالقنصلية العامة املصرية بجدة باململكة 
العربية السعودية جنح فى احلصول على 
مصرية،  ممرضة  ــاء.ع.أ.أ«  ــ »وفـ مستحقات 
كانت تعمل لدى إحدى مستشفيات املدينة 
املنورة ، بلغت 43 ألفًا و 659 جنيها مصريا 

تقريبا.
العمالى  التمثيل  مكتب  الــوزيــر  وكــلــف 
ــابـــعـــة مـــســـتـــحـــقـــات املـــمـــرضـــة  ــتـ ــدة مبـ ــجــ بــ
الوطنى  املــديــنــة  مستشفى  لـــدى  املـــذكـــورة 
ــار احلــفــاظ  بــاملــديــنــة املـــنـــورة وديــــا، فــى إطــ
اخلــارج  املــصــريــة فــى  العمالة  على حقوق 

ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وبتوجيه من امللحق العمالى وليد عبد 
الــــــرازق رئــيــس مــكــتــب الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى 

احلليم  عبد  العمالى  امللحق  قــام  بــجــدة، 
بــالــتــفــاوض وديــــا مـــع مستشفى  مــحــمــود 
عــلــى  ــول  ــصــ ، ومت احلــ الـــوطـــنـــى  املـــديـــنـــة 
ساعات  العمل  عــن  ومــكــافــأة  مستحقاتها 
إضــافــيــة أثــنــاء فــتــرة ضــغــط كـــورونـــا الــعــام 
ــلـــيـــة مــن  املــــــاضــــــي، وذلـــــــــك بــــحــــوالــــة مـــحـ
ــد قــامــت  مــســتــشــفــى املــديــنــة الـــوطـــنـــي، وقــ
املمرضة بنقل كفالتها بإحدى مستشفيات 

جدة.

.. و39 ألف جنيه مستحقات طبيب
كــمــا أعــلــن  وزيــــر الــقــوى الــعــامــلــة جنــاح 
مكتب التمثيل العمالى فى تسوية مشكلة 
طبيب مصرى وديــا، وبلغت 93 ألفًا و 357 

جنيها مصريا تقريبا.
ــان الـــوزيـــر قـــد كــلــف مــكــتــب التمثيل  وكــ

ــدة مبـــتـــابـــعـــة مــســتــحــقــات  ــجــ ــى بــ ــالـ ــمـ ــعـ الـ
لـــدى  .م.أ”  مـــدحـــت  املــــصــــري “  الــطــبــيــب 
مجمع طبى مبدينة رابغ فى إطار احلفاظ 
املــصــريــة فــى اخلــارج  العمالة  على حــقــوق 

ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وقــــــام املـــلـــحـــق الـــعـــمـــالـــى عـــبـــد احلــلــيــم 
مـــحـــمـــود بـــالـــتـــفـــاوض وديـــــــا مــــع املــجــمــع 
الطبي للحصول على مستحقات الطبيب 
ومت حتــويــل املــبــلــغ عــلــى حــســاب صــديــقــه 
»طــاهــر .خ« نــظــرا النــتــهــاء إقــامــتــه ورفــض 
املــبــالــغ املــحــولــة  الــبــنــك الــســعــودى تسليم 
للمنتهية إقامتهم وحلن انتهاء إجراءات 
اخلروج النهائى له عن طريق مكتب عمل 

جدة مبساعدة مكتب التمثيل العمالي.

 إعادة معاش توقف صرفه 
ألسرة مصرى متوفى 

ايطاليا :

مكتب  محمدسعفان  العاملة  القوى  وزيــر  وجــه 
العاملة  الــقــوى  لــــوزارة  الــتــابــع  الــعــمــالــى  التمثيل 
بالقنصلية املصرية مبيالنو ببحث طلب املواطنة 
»هـ.س.م« من مركز شبن الكوم محافظة املنوفية، 
الــشــهــرى املستحق لها عن  املــعــاش  انــقــطــاع  بــشــأن 
دون  إيطاليا  بــدولــة  عمله  السابق  املتوفى  زوجــهــا 
معرفة السبب، وذلك فى إطار احلفاظ على حقوق 

العمالة املصرية فى اخلارج .
وتــلــقــى  الـــوزيـــر تــقــريــرا مــن املــســتــشــار العمالى 
مكتب  رئــيــس  حــمــزاوى  محمود  الــدكــتــور  مبيالنو 
الــتــمــثــيــل الــعــمــالــى بــإيــطــالــيــا ،أشـــارفـــيـــه إلــــى أنــه 
بــالــتــواصــل وعــلــى الــفــور تــواصــل املــكــتــب مــع هيئة 
التأمينات االجتماعية اإليطالية )INPS(،وكذلك 
املصرين  مــعــاشــات  بتحويل  املــخــتــص  الــبــنــك  مــع 
 )CITY BANK( إيطاليا  بدولة  عملهم  السابق 
باململكة املتحدة للوقوف على أسباب انقطاع هذا 
استئناف  مت  وبالفعل  حلها،  على  والعمل  املعاش 

صرف املعاش .

ينعى وزير القوى العاملة محمد سعفان، ببالغ احلزن 
عن  الــنــواب  مجلس  عضو  زيــدان  أحمد  واألسي النائب 
االتــصــاالت  ووكــيــل جلــنــة  األحـــــزاب،  شــبــاب  تنسيقية 
مع  صراع  املنية  بعد  وافته  الذى  املعلومات  وتكنولوجيا 

املرض. 
للشباب  الراحل كان خير مثال  النائب  إن  الوزير  وقال 
املصرى فى اإلخالص للوطن والسعى نحو خدمة أهالى 

دائرته .
بارز حتت  دور  له  كان  الراحل  النائب  أن  وأكد سعفان 
قبة البرملان، وعمل بكل صدق وإخالص فى تأدية رسالته 
بواسع  يتغمده  وجــل  أن  عــز  املــولــى  داعــيــا   ، البرملانية 

رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .

وزير القوى العاملة ينعى 
النائب أحمد زيدان
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القوى العاملة : 32 شركة تشارك فى ندوة السالمة وتصاريح العمل ببورسعيد

توقيع اتفاقية عمل جماعية بصرف مزايا 620 عامال بشركة خاصة

ببورسعيد  العاملة  الــقــوى  مــديــريــة  نظمت 
ندوة حول تصاريح العمل وحتقيق احلوادث فى 
تــاون  املهنية بشركة  والصحة  السالمة  مــجــال 
جاز فرع املحافظة ،حضرها لفيف من مسؤولى 
السالمة يف  32 شركة، وشهدها املهندس  شريف 
موسى مدير الشركة لفرع بورسعيد  ، واملهندس 

ياسر شهاب مدير فرع بورفؤاد.
إنه   : املديرية  السنجابى مدير  السيد  وقــال 
مت عقد الندوة بناء على توجيهات وزير القوى 
العاملة محمد سعفان باالهتمام والتأكيد على 
املهنية بهدف  والــصــحــة  الــســالمــة  ثــقــافــة  نــشــر 
ترسيخ مفهوم السالمة لدى العمال وأصحاب 
ــئــــات املـــجـــتـــمـــع، وضــــــــرورة تــطــبــيــق  املـــنـــشـــآت وفــ
اشتراطات األمان فى بيئة العمل للحفاظ على 

العامل املصرى وتوعيته بحقوقه وواجباته .
الــقــوى  املـــديـــريـــة حــــرص وزارة  ــد مـــديـــر  ــ وأكـ
فــى جميع  بالعاملني  االهــتــمــام  عــلــى  الــعــامــلــة 
 - - خـــــــاص  عـــــــام   - ــــى  ــومـ ــ ــكـ ــ الــــقــــطــــاعــــات )حـ
استثماري( ، ومتابعة االلتزام بتدابير السالمة 
والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل مبا يحقق 
حــمــايــة الــعــامــلــني واملــنــشــآت واملــتــردديــن عليها 

وحماية املجتمع ككل .
فى نفس السياق أكد املهندس شريف موسى 
أهــمــيــة نــشــر ثــقــافــة الــســالمــة والــصــحــة املهنية 
العاملة  والقوى  القطاع اخلاص  بالتعاون بني 
العامل  يــعــرف فيها  آمــنــة  أجـــل بيئة عــمــل  مــن 

حقوقه وواجباته .
ــامـــــس مــن  ــ ــتــــاب اخلـ ــكــ ــاقــــشــــت الـــــنـــــدوة الــ ونــ

رقـــم 12 لسنة 2003 مبــا يخص  الــعــمــل  قــانــون 
التحكم  وطــرق  العمل  بيئة  فــى  املخاطر  أنـــواع 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى تــلــك املـــخـــاطـــر ، والـــتـــى من 
ــراء نـــظـــام تــصــاريــح الــعــمــل والــــذى  ــ أهــمــهــا إجــ
للتحقيق فى  األســـبـــاب اجلــوهــريــة  أحـــد  يــعــد 
احلوادث ، كما تناولت نظام التصاريح من حيث 
 ، ومــدة الصالحية   ، وكيفية اإلصـــدار   ، املفهوم 
وأنـــواع   ، التصريح  عــن  املسئولني  واألشــخــاص 
الــتــصــاريــح ، وكــيــفــيــة الــتــنــســيــق بـــني األعــمــال 

املختلفة التى حتتاج أكثر من تصريح .
وألقى املحاضرات الكيميائيون إميان مسعد  
مدير إدارة السالمة والصحة املهنية ، وعبير أبو 
زيــد  مــديــر مكتب بــورفــؤاد ، وجنـــالء بسيونى ، 

وفايز رخا.

ــاح جــهــود  ــلـــن وزيـــر الـــقـــوى الــعــامــلــة مــحــمــد ســعــفــان جنــ أعـ
هــنــكــل مصر  مـــع شـــركـــة  بـــالـــتـــعـــاون  الــعــامــلــة  ،  الـــقـــوى  وزارة 
بالكيماويات  للعاملني  العامة  والنقابة   ، والتجارة  للصناعة 
اتفاقية عمل  إبرام  النقابية للعاملني بالشركة، فى  ، واللجنة 

جماعية  يستفيد منها 620 عامال.
ــلـــى صـــرف مـــزايـــا  وأوضـــــــح الــــوزيــــر أن االتـــفـــاقـــيـــة نـــصـــت عـ
للعاملني مبصنع الشركة ببورسعيد من دون املديرين باملستوى 
بقيمة 1150 جنيها،  الوظيفي MC،  تتمثل فى بدل مخاطر 
تتعامل بشكل  والتى  الفنية دون غيرها  للعمالة  ويتم منحها 
مباشر مع االنتاج، وبدل وجبة ومواصالت وطبيعة عمل بقيمة 
الــورادى  للعاملني بنظام  ورادى  ، فضال عن بدل  3370 جنيها 
فقط بقيمة 650 جنيها ، وبدل موقع خاص بالعاملني مبخزن 

الرسوة بقيمة 1500 جنيه.
كما نصت االتفاقية على أن تخصص الشركة 750 ألف جنيه 
للحاالت املرضية احلرجة واالستثنائية وغير املغطاة تأمينيا 
اعتبارا من تاريخ هذه االتفاقية ، على أن تتم إدارة هذا املبلغ 
النقابية  اللجنة  مــن  وممثلني  اإلدارة  ممثلى  بــني  بــاملــشــاركــة 

العامة بالشركة .
ومت االتفاق على صرف نصف شهر من الراتب األساسى فى 
وذلك  عيد  كل  عن  سنويا  األضحى  وعيد  الفطر  عيد  من  كل 
  MC جلميع العاملني باستثناء املديرين باملستوى الوظيفي
، حــيــث يــتــم صـــرف مــبــلــغ 15 ألـــف جــنــيــه كــحــد أقــصــى فــى كل 
الفنية اخلاضعة لنظام  العمالة  ، فضال عن منح  عيد سنويا 
الساعات اإلضافية بدال نقديا يعادل 48 ساعة فى شهر رمضان 
األخــرى  العمل االضافية  دون اإلخــالل بساعات  وذلــك  فقط، 

طبقا لنظام العمل بالشركة.
ونــصــت االتــفــاقــيــة عــلــى االســتــمــرار فــى صـــرف حــافــز إنــتــاج 
شهرى بنسبة 10% من األجــر األساسى للعاملني باملصنع من 

دون املستوى الوظيفي MC، على أنه يجوز للشركة زيادة هذه 
النسبة وفقا ملا تــراه فى حالة جتــاوز اإلنتاج 100% من اخلطة 

املستهدفة.
أما فيما يخص مكافأة نهاية اخلدمة فيستحق العامل أجر 
شهرين ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات العمل بالشركة 
وفقا آلخــر أجــر شهرى ويتم احتساب أجــر الشهر على أساس 
البدالت  إليه  مضافًا  للعامل  الكلى  األساسى  األجــر  إجمالى 
املستحقة للعاملني واملتمثلة فى  بدل تغذية، وبدل املخاطر، 
وبــدل ورادي، وبــدل انتقال، وبــدل طبيعة عمل، وبــدل السكن، 
وبـــدل االغــتــراب ، وبـــدل مــوبــايــل ، وبـــدل مــوقــع عمل كــال فيما 
الــربــع  ، واحلـــافـــز  والـــعـــالوات االجــتــمــاعــيــة بنوعيها   ، يــخــصــه 
جنيها  وسبعون  ومــائــة  آالف  وخمسة   ، للسنة  منسوب  سنوى 
التأمينات  مــن  العمل  صــاحــب  وحــصــة   ، طبية  خــدمــة  مقابل 
االجتماعية ، وحافز اإلنتاج الشهرى ، ومنحة العيدين الفطر 

واألضحى منسوبة للسنة.
وقــــع االتــفــاقــيــة عـــن الــشــركــة املــهــنــدس أحــمــد نــــادى أنــــور ، 
وإبراهيم عاصم الشريعى مبوجب التفويض الصادر من رئيس 
مجلس االدارة، وعن النقابة العامة للكيماويات املهندس عماد 
حمدى على رئيس النقابة، وحميدو إسماعيل سيد أمني عام 
النقابة، وعبد القادر العجمى املستشار اإلدارى للنقابة ، وفريد 
اللجنة  وعـــن   ، للنقابة  الــقــانــونــى  املــســتــشــار  لــطــفــى  إبــراهــيــم 
النقابية بالشركة محمد حسن خالد رئيس اللجنة النقابية، 
ومحمد   ، للجنة  الــعــام  األمـــني  اهلل  عبد  الغنى  عبد  ومحمد 

حسن محمد إبراهيم نائب رئيس اللجنة.
ــه الــوزيــر الــشــكــر إلدارة الــشــركــة وممــثــلــى الــعــمــال على  ووجـ
املــفــاوضــة  دور  وتــفــعــيــل  الـــوديـــة  الــتــســويــة  جلــهــود  استجابتهم 
اجلماعية،  واحلــوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل 

منهم والصالح العام.
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أعــلــن وزيــــر الــقــوى الــعــامــلــة مــحــمــد ســعــفــان أن 
املنتظمة  غير  العمالة  إلدارة  االستشارية  اللجنة 
اإلسكندرية،  مبحافظة  العاملة  الــقــوى  مبديرية 
قــامــت بــتــوزيــع  ٢٣٠٧ بــوالــص تــأمــن عــلــى احلــيــاة 
لــلــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة بــاملــحــافــظــة وســلــمــت ٧٢ 
شركة   ٢٠ وممثلى  العمال  بحضور  مميكنا,  كارنية 

مقاوالت.
ــال يـــاســـر ســعــيــد مــديــر  ــ ــيـــاق قـ ــى نـــفـــس الـــسـ ــ وفـ
املديرية : إن اللجنة االستشارية إلدارة العمالة غير 
جنيها   و18٣  ألفًا   ٣٢ اعتمدت  باملديرية  املنتظمة 
، ومت صــرف عالج  لـــ 1٢٢عــامــال  الصحية  للرعاية 

، كما مت اعتماد  لـــ٧1 عامال  ألفًا و66٠ جنيها   ٢8٧
لـ ٩ عمال،  زواج  صــرف مبلغ ٢٧ ألــف جنية منحة 
وصرف  ٣٣ جنيها منحة إجناب مولود لـ 16 عامال.
كما متت املوافقة على البدء فى تصميم برنامج 
إلكترونى يهدف إلى التحول الرقمى الكامل إلدارة 
العمالة غير املنتظمة من خالل التعامل مع جهات 
صفحة  طريق  عن  آليا  املقاوالت  وشركات  اإلسناد 

ويب أو عن طريق االمييل وخدمة الواتس اب.
واختتمت اللجنة أعمالها بتكرمي بعض الزمالء 
العاملن باإلدارة نظرا للجهد الكبير املبذول خالل 

الفترة املاضية.

توزيع٢٣٠٧ بوالص تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة باإلسكندرية

نقل وحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة »مهنتك مستقبلك«  إلى حى الضواحى ببورسعيد

تـــــابـــــع وزيـــــــــر الــــــقــــــوى الــــعــــامــــلــــة مــحــمــد 
ــــب مبــــراكــــز  ــــدريـ ــتـ ــ ســـعـــفـــان  ســـيـــر عـــمـــلـــيـــة الـ
ــى بــــاملــــحــــافــــظــــات، فــضــال  ــنــ ــهــ الـــــتـــــدريـــــب املــ
فى  وذلـــك  عن التدريب بالوحدات املتنقلة، 
ــاة كـــرميـــة« الـــتـــى أطــلــقــهــا  ــيـ ــار مـــبـــادرة »حـ ــ إطـ
أنه   إلــى  الفتا  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس 
يتم نقل هــذه الــوحــدة كــل ٣ شــهــور مــن قرية 
ــودة  بــهــا عــلــى مــســتــوى الـــ  ــوجــ إلــــى أخــــرى املــ
»مهنتك  مــبــادرة  ضــمــن  وذلـــك  محافظة   ٢٧
مستقبلك« فى قرى وجنوع املحافظات بهدف 
الوصول إلى كل الشباب بكل محافظة مبحل 

إقامتهم وتأهيلهم على املهن املطلوبة لسوق 
العمل، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض 

معدالت البطالة.
وفى هذا اإلطار قال السيد السنجابى مدير 
مديرية القوى العاملة ببورسعيد: إنه مت تنظيم 
الغضبان  عادل  اللواء  كبرى بحضور  احتفالية 
محافظ بورسعيد لنقل وحدة التدريب املتنقلة 
من حى الزهراء ببورسعيد إلى حى الضواحى 
لتوفير مزيد من فرص التدريب املهنى للشباب 
مـــن اجلــنــســن عــلــى املــهــن الــتــى يــتــم الــتــدريــب 
واحلياكة،  التفصيل  وهى  الوحدة  داخل  عليها 

التى  الصحية  والسباكة  التوصيالت،  وكهرباء 
يحتاجها سوق العمل باملحافظة .

وأشار مدير املديرية إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا 
لــتــوجــيــهــات وزيــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة، وفــــى إطـــار 
خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه 
والـــتـــدريـــب املــهــنــى ووضــــع الــنــظــم الــتــى تكفل 
تــنــفــيــذهــا ومــتــابــعــة هــــذا الــتــنــفــيــذ ومــراجــعــة 
اخلــطــط والــبــرامــج املــنــفــذة لــهــذه اخلــطــة التى 
تــعــمــل عــلــى إعــــــداد قــــوى عــامــلــة مــؤهــلــة على 
معدالت  خلفض  العمل   لسوق  املطلوبة  املهن 

البطالة.
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القوى العاملة تنظم ورشة عمل حول النوع 
االجتماعى والمساواة بين الجنسين باإلسكندرية

..و تنظم ندوة توعية لنشر ثقافة السالمة 
والصحة المهنية

العمل  العاملة ومنظمة  القوى  وزارة  نظمت 
ــة عــمــل حـــول الـــنـــوع االجــتــمــاعــى  الــدولــيــة ورشــ
العمل،  على  والتفتيش  اجلنسن  بن  واملساواة 
وذلك مبقر مديرية القوى العاملة باإلسكندرية 
ــلــــن عــــــن مـــــديـــــريـــــات الــــقــــوى  ــثــ ــة ممــ ــاركــ ــشــ مبــ
العاملة  مبحافظات أسوان، وأسيوط ، وسوهاج، 

وقنا، والبحر األحمر ، واألقصر .
ــال يـــاســـر ســعــيــد مـــديـــر مـــديـــريـــة الـــقـــوى  ــ وقــ
إلى  الــورشــة   تــرمــى  إن  بــاإلســكــنــدريــة:  العاملة 
االقتصادى  التمكن  بشأن  الدولة  جهود  تعزيز 
املعارف  كافة  إكسابهم  وذلــك من خالل  للمرأة؛ 
واملــهــارات واخلــبــرات الــالزمــة اخلاصة مبفاهيم 
الـــنـــوع االجــتــمــاعــي، ومــعــايــيــر الــعــمــل الــدولــيــة 

املتعلقة باملساواة بن اجلنسن فى العمل.
إلــى أن الورشة تأتى فى إطــار التعاون  وأشــار 
املــســتــمــر بـــن مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة  ووزارة 
الـــقـــوى الــعــامــلــة لــتــنــفــيــذ املـــشـــروعـــات اخلــاصــة 
باملساواة بن اجلنسن فى العمل  لتعزيز العمل 

اإلنتاجى والعمل الالئق للمرأة.
وتــنــاولــت الــورشــة عــدة مــوضــوعــات  تناولتها 
وتكافؤ  املــرأة  شئون  إدارة  مدير  السبخى  زاهية 
رؤية  املستدامة  التنمية  حــول  أهــداف  الفرص 
مصر ٢٠٣٠  ، واملعايير الدولية واتفاقية القضاء 
على العنف والتحرش ، واتفاقية العمل الدولية 
حلــمــايــة األمـــومـــة والــطــفــولــة وربــطــهــا بــقــانــون 

العمل وواقع املرأة فى سوق العمل املصري .

عقدت مديرية القوى العاملة باإلسكندرية ندوة توعوية فى مجال 
الــســالمــة والــصــحــة املــهــنــيــة لــلــعــامــلــن بــشــركــة الــغــرابــلــى لــلــمــقــاوالت 
بيئة  مبخاطر  »التعريف  عنوان:  حتت  املتكاملة  الهندسية  واألعمال 

العمل«
فى  للمشاركن  رســالــة  ســعــفــان،  العاملة محمد  الــقــوى  وزيـــر  وجــه 
الندوة قال فيها: إن السالمة والصحة املهنية وحماية البشر هى رسالة 
اإلنسانية فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته ساملا 
ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه ، مؤكدا 
أهمية السالمة والصحة املهنية والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة 

عمل آمنة وخالية من املخاطر .
القوى  وزارة  رسالة  إن  املديرية:  ياسر سعيد مدير  قال  ومن جانبه 
وتأمن  املهنية  والصحة  السالمة  ثقافة  وتعميق  تعزيز  هى  العاملة 
معرفة  ألن  وذلــك  مرضية،  نتائج  إلــى  الــوصــول  لضمان  العمل،  بيئة 
اليومية  حياته  أثناء  فى  اإلنــســان  يواجهها  التى  واملخاطر  األخــطــار 
التعامل الصحيحة معهم يعد من حقوق اإلنسان،  أو بسببها وطرق 
أنه يدعم قدراته ووعيه فى مختلف األنشطة باحتياجات  فضال عن 

وتطبيقات السالمة والصحة العامة.

باملصانع  العاملن  جميع  اتباع  ضــرورة  على  املديرية  مدير  وشــدد 
ــراءات  ــ والــشــركــات إجـــــراءات الــســالمــة والــصــحــة الــعــامــة بــاتــخــاذ اإلجـ
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بارتداء مهمات الوقاية 
الشخصية »كمامات« فى األماكن العامة واملزدحمة، فضالً عن نظافة 
بــاملــاء  جــيــدًا  غسلهما  أو  كــحــولــى  مبطهر  بفركها  بــاســتــمــرار  الــيــديــن 
والصابون، وعند السعال والعطس، يجب أن نحرص على تغطية الفم 
واألنف مبرفقنا املثنى أو مبنديل ورقي، ونتخلص من املنديل بعد ذلك 

فورًا ونغسل يدينا.
املهنية  والصحة  السالمة  بــأهــداف  التعريف  الــنــدوة  تضمنت  وقــد 
ــلـــوب وكــيــفــيــة الــعــمــل على  واملــخــاطــر املـــوجـــودة فـــى بــيــئــه الــعــمــل وأسـ
مــرتــفــعــات وطــــرق احلــمــايــة لــلــعــمــال مــن مــخــاطــر الــســقــوط، وتــوعــيــة 
العاملن فى اجلهاز الوظيفى وأعضاء جلنة السالمة والصحة املهنية 
بالشركة باملخاطر الكيميائية وطرق التخزين والتعامل معها، فضال 

عن التوعية باألمراض املهنية واحلوادث .
السالمة  مبكتب  احلميد  عبد  متولى  أميرة  كيميائى  الــنــدوة   أدار 
السالمة  مبكتب  مفتش  على  فــرج  مــروة  كيميائى  املهنية ،  والصحة 

والصحة املهنية بالعامرية.
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وقال وزير القوى العاملة: إن املبادرة ترمى 
أيضا إلــى احلــد مــن إصــابــات وحـــوادث العمل 
ــوزارة  ــ ــ واألمـــــــــراض املــهــنــيــة بـــالـــتـــعـــاون بــــن الـ
ــنـــشـــآت، بــعــد الــنــتــائــج الــكــبــيــرة  ــاب املـ وأصــــحــ
»اعرف-أحمى  حملة  قبل  من  حققتها  التى 

نفسك”.
ــرزوق  ــال الــكــيــمــائــى أشــــرف مـ مـــن جــانــبــه قـ
معاون وزير القوى العاملة: إن املبادرة وصلت 
ــر  ــة وزيــ ــايــ مــحــافــظــة اإلســـكـــنـــدريـــة حتــــت رعــ
القوى العاملة، بالتنسيق بن اإلدارة املركزية 
للسالمة والصحة املهنية وتأمن بيئة العمل، 
وأســقــفــيــة اخلـــدمـــات الــعــامــة واالجــتــمــاعــيــة 

ــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه مت االتـــفـــاق  ــونـ ــكـ واملـــسـ
عمل  فى  وورش  الندوات  من  علي  عقد  عدد 
بالعجمى  املهنية  والــصــحــة  الــســالمــة  مــجــال 
أبو تالت فى مجال الزراعة ملدة 4 أيام بحضور 
واملــزارعــن  الـــزراعـــة  مــن مهندسى  كبير  عـــدد 
ــام بـــتـــقـــدمي الـــبـــرنـــامـــج الــتــدريــبــى  ــ ، حـــيـــث قـ
املركزية  اإلدارة  كامل من  الكيميائى  مدحت 

للسالمة والصحة املهنية.
ــار إلــى ان ذلــك يــأتــى فــى إطـــار تفعيل   وأشـ
العاملة  الــقــوى  وزارة  بــن  التعاون  بــروتــوكــول 
فى  متمثلة  االرثوذكسية  القبطية  والكنيسة 
بأهمية  الـــوزارة  من  إميانا  اخلدمات  أسقفية 

نــشــر ثــقــافــة الــســالمــة والــصــحــة املــهــنــيــة على 
املــســتــوى الــقــومــي، وذلـــك مــن أجـــل احلـــد من 
ــراد الــشــعــب  ــ املــخــاطــر الـــتـــى تـــهـــدد ســـالمـــة أفــ
املصرى والعمل على توفير مناخ حياة آمنة  .

ــن حــرص  كــمــا تـــأتـــى الــــنــــدوات انـــطـــالقـــا مـ
الدعم  أوجـــه  مختلف  تــقــدمي  على  احلكومة 
والرعاية لصغار املزارعن والفالحن ، والتى 
»حياة  مــبــادرة  مــشــروعــات  فــى مقدمتها  يأتى 
كرمية« لتطوير الريف املصري، والتى أطلقها 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف رفع 

مستوى معيشة املواطن املصرى .

»سالمتك تهمنا« تصل اإلسكندرية  فى محطتها 
الثانية فى إطار مبادرة »حياة كريمة«

.. و اختتام ورشة عمل تعزيز قدرات مفتشى العمل للحد من الهجرة غير الشرعية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن مبادرة »سالمتك تهمنا« التى تتولى تنفيذها 
اإلدارة العامة للسالمة والصحة املهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السالمة والصحة 
املهنية داخل جميع أنحاء اجلمهورية، لتصحيح أوضاع السالمة على األرض داخل جميع 

املنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب املنشآت.

اخــتــتــمــت مــديــريــة الــقــوى الــعــامــلــة بــاإلســكــنــدريــة ورشــــة عــمــل حتت 
ــار  ــــدرات مــفــتــشــى الــعــمــل عــلــى حتــديــد ضــحــايــا االجتـ عـــنـــوان: تــعــزيــز قـ
العمل  منظمة  مع  وبالتعاون  وذلــك  املستضعفن،  واملهاجرين  بالبشر 
الــدولــيــة،ومــكــتــب األمم املــتــحــدة املــعــنــى بــتــجــارة املـــخـــدرات واجلــرميــة، 
واللجنة التنسيقية ملكافحة ومنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية واالجتار 

بالبشر.
وقال ياسر سعيد : إن الورشة أقيمت حتت رعاية وزارة القوى العاملة 
النجاة(  الــرئــاســيــة)مــراكــب  املــبــادرة  أهـــداف  تنفيذ  إطـــار متابعة  وفــى   ،
للحد مــن ظــاهــرة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة واالجتــــار بالبشر وذلـــك من 
وتلبية  خلدمة  الدولة  جهات  كافة  بن  والتعاون  اجلهود  تضافر  خــالل 

احتياجات املواطن املصرى وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
املديرية خالل كلمته بجهود األجهزة األمنية فى ضبط  أشاد مدير 
عدة  إلى  انتهت  الورشة  أن  إلى  مشيرا  الشرعية،  غير  الهجرة  سماسرة 
هذه  محاربة  فى  العمل  مفتشى  دور  تفعيل  إلــى  تهدف  رئيسية  محاور 

اجلرائم وأهمية الوقاية منها وآليات اإلنقاذ والتوعية ضد مخاطرها.
املتحدة،  األمم  مكتب  عن  ممثال  فريك  هاريش  الــورشــة  ختام  حضر 
وخالد النفادى رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة الهجرة غير 
الشرعية، ونحمده محمد حسن مدير عام الشئون الدولية واإلقليمية 

بقطاع العالقات اخلارجية بوزارة القوى العاملة.
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الصفحة 
األخيرة 

يكتبها : عبد املعطى أحمد

كان,  مــن  كــائــن  يكسرها  أن  واليستطيع  تركع,  ولــن  تخضع  لــن  العصية  العظيمة  مصر    
والميكن ابتزازها أو إجبارها على فعل ما ال تريد أو يتعارض مع إرادتها, و مصر عازمة ولديها 
القدرة والقوة على احلفاظ على حقوقها وثرواتها ومقدرات شعبها, فقد خلقنا لنسطر  من 

األمجاد, ونحقق االنتصارات ولنا فى امليادين أساطير, ولنا فى قهر املستحيل دروس وفنون.
  الدكتورة فرحة الشناوى عضو مجلس النواب وإحدى القامات العلمية والطبية فى جامعة 
املنصورة رحلت دون أن تأخذ حقها فى التكرمي, وهى أول سيدة تشغل منصب عميد كلية الطب 
جامعة املنصورة, وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس اجلامعة, وحصلت على جائزة فارس عام 
1998 من الرئيس الفرنسى األسبق جاك شيراك, وجائزة ضابط عظيم من احلكومة الفرنسية 
والثقافة  الدين  إلى عائلة جمعت بني  تنتمى  للعلماء, وهى  أعلى وســام مينح  عام 2017 وهو 
والفن والعلم, فجدها العالم اجلليل الشيخ محمد مأمون الشناوى الذى تولى مشيخة األزهر 

عام 1948 وعماها الشاعران كامل ومأمون الشناوى .
  تنظيم النسل ال يهدف إلى احلفاظ على املجتمع فقط, ولكن أيضا احلفاظ على صحة 
األم والطفل, لذلك فهى مسئولية مجتمعية, ففى الدول اخلارجية جنحوا فى احلفاظ على 
إلى  النسل حتتاج  تنظيم  ومعاونة مواطنيها, وخطة  التنظيمية  معدالت سكانهم باحلمالت 
التوعية,  الدور اإلعالمى فى تقدمي  التعاون بني وزارات الصحة والثقافة والتعليم, والننسى 
وعمل مبادرات خاصة فى الريف لتوضيح خطورة أزمة النمو السكانى, وكل منا مسئول من أجل 

غد أفضل يليق بنا وبأوالدنا وبوطننا احلبيب مصر .
  لست من الذين انتقدوا احلكومة لقيامها بسحب عدة مشروعات قوانني كانت قد تقدمت 
جاء  فقد  فضيلة,  للحق  والرجوع  الوزراء,  مجلس  من  شجاعة  فهى  النواب,  مجلس  إلى  بها 
السحب ألسباب متعددة منها ماهو استجابة للشارع ومنها مامت إعداده على عجل أو جتاوزته 
وأنــه سيتم  وإعــدادهــا جيدا,  دراستها  إال بعد  بأنه لن تقدم قوانني  إنها رسالة  األحــداث.املــهــم 
إجراء حوارات مجتمعية قبل إقرار أى قانون يهم اجلماهير مثل األحوال الشخصية, والتعليم, 

واملرور. 
واملوتوسيكالت  التكاتك  عــن  الناجتة  أشكالها  بكل  والــضــوضــاء  السمعى  التلوث  اخــتــرق    
وغيرها خلصوصية املواطن والذوق العام, ونتجت عن ذلك مشكالت أضرت باإلنسان سواء من 
الناحية العملية أو النفسية, فهذه الضوضاء تؤثر على طبيعة العمل الذى يزاوله, وقد يحتاج 
إلى تركيز شديد. كما تؤثر شدة الصوت واألصوات املفاجئة على األطفال الرضع, وكذلك كبار 
السن أصحاب األمراض املزمنة, وهناك غياب كامل لدور األسرة, والرقابة, والوعى املجتمعى, 

والبد من حمالت توعية واسعة بني املواطنني طلبا للراحة والهدوء.
الــذى وقع يوم األربعاء 2 أغسطس  1990  أنه فى أثناء االحتالل العراقى للكويت    أتذكر 
بلغ عدد الشهيدات الكويتيات 67 شهيدة من بنب 89 شهيدة من جنسيات مختلفة منهن ثمانى 
شهيدات من املقيمني, وشهيدتني من البحرين, وشهيدة واحدة من كل من مصر,واألردن,والهند.
  حى “زيزينيا” باالسكندرية سمى على اسم “الكونت زيزينيا” وكان تاجرا إيطاليا للقطن .
تبخير  الليزر ميكنها  باستخدام  العلماء أصواتا مرتفعة جدا  اخترع  أو التصدق:    صدق 

املاء, وأن »الكافيني« يدخل فى صنع املبيدات احلشرية املستخدمة فى مزارع النب !
  سألتنى أربعينية: هل يجوز لى أن أحب وأعشق؟ فقلت لها: وهل تؤكل الفاكهة قبل نضوجها 

؟!
  سالما ملن ميلكون جمال الروح وصفاء النية, وسالما على من ميتلكون براءة القلوب فى 
األمــل فى  وتعطينا  تثمر حبا,  التى  الصافية  الطيبة  للقلوب  املشاعر, وسالما  فيه  زمن عزت 

احلياة.
احلرف  التأنيث:  تــاء  إلــى  العربية  اللغة  انحياز  مبينا  شوقى  أحمد  الشعراء  أمير  يقول    
مبحدوديته ذكر, واللغة بشمولها أنثى, والسجن بضيق مساحته ذكر, واحلرية بفضائها أنثى, 
أنثى,  بعمقها  واملعرفة  ذكر,  خيباته  بكل  واجلهل  أنثى,  بدفئها  واحلــرارة  ّذكر,  بلسعته  والبرد 
والفقر بكل معاناته ذكر, والرفاهية بداللها أنثى, واجلحيم بناره ذكر, واجلنة بنعيمها أنثى, 

والظلم بوحشيته ذكر, والعدالة 
ــا أنـــــثـــــى, والـــتـــخـــلـــف  ــهــ ــيــــزاتــ مبــ
برجعيته ذكر, واحلضارة برقيها 
أنثى, واملرض بذله ذكر والصحة 
بعافيتها أنثى, واملوت بحقيقته 
ــــر, واحلـــيـــاة بــألــوانــهــا أنــثــى.  ذكـ
أجمل حتية لتاء التأنيث لألم, 
ــة, واألخـــــت,  ــ ــزوجـ ــ واجلـــــــدة, والـ

والبنت, والعمة, واخلالة.
كــــثــــيــــرا عــن  ــى  ــ ــنـ ــ ــدثـ ــ   الحتـ
الـــديـــن فى  أرى  الـــديـــن. دعـــنـــى 

أخالقك وسلوكك وتعاملك.
ــتـــفـــت  اخـ ملــــــــــاذا  أدرى  ال    
سطوة  أمــام  قلوبنا  من  الرحمة 
املـــال وجــبــروت املــصــالــح. إن من 
أن تسعى جلمع  حــق احلــكــومــة 
األموال, ولكن هناك مسئوليات 
ــة وظـــــروف  ــيــ ــيـــة وأخــــالقــ ــانـ إنـــسـ

اجتماعية يجب أن تراعى .
ــا يــشــغــلــنــى هـــو كيف    كـــل مـ
ــلــــى الــــشــــرف  نــــربــــى أوالدنـــــــــــا عــ
واألمــــــانــــــة وهــــــم يـــــــرون أســـافـــل 
املشهد,  تــــصــــدروا  ــد  ــ وقـ ــوم  ــقــ الــ
واحتلوا واجهة الصورة بكذبهم 

ونفاقهم.
شــــــاكــــــر  بــــــــــــــــدر  يــــــــــقــــــــــول    
غــابــتــا نخيل  الــســيــاب:عــيــنــاك 
الــســحــر أو شــرفــتــان راح  ســاعــة 

ينأى عنهما القمر .  
   يقول جبران خليل جبران: 
ــيــــوت مـــظـــلـــمـــة إلــــــى أن  ــبــ ــل الــ ــ كـ

تستيقظ األم .
ــم كــيــف  ــ ــلـ ــ ــالــــت لــــــه: الأعـ   قــ
ــم كــيــف  ــلــ ــت قـــلـــبـــى. ال أعــ ــلــ دخــ
جعلتنى أتعلق بك ال أعلم كيف 
ومتى؟  كيف,  أعلم  ال  عشقتك 
وملاذا ؟ فكل ما أعرفه أنه لو كان 
لــى ألــف قلب فسأحبك وحــدك 

ألف مرة . 
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شركة األقصى
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم) 436 (

تتقدم  بأسمى آيات التهانى

  إلى فخامة الرئيس
عبدالفتاح السيسى  رئيس الجمهورية الدكتور طارق رحمى

رئيس مجلس اإلدارة

خالد محمد شحاتة
المحلة الكبري سكة طنطا - ت: 0402214407

E-mail:aksa_aksa436@yahoo.com

والدكتور  طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم بمناسبة العيد القومى للمحافظة

أهداف الشركة
توفير فرصة عمل للمصريين بالخارج حسب مهاراتهم والقضاء علي البطالة وتلبية احتياجات الشركات في الخارج من العمالة المطلوبة 

مجدي سعد

شركة السعيد
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم) ٧4٢ (

تتقدم بخالص التهنئة
إلي الدكتور  طارق رحمى  محافظ الغربية

ولشعبها بمناسبة العيد القومى الدكتور طارق رحمى

المدير المسئول  مجدى سعد عبدالوهاب الجندى

طنطا 2 شارع المتحف - الدور الرابع فوق مصر المحروسة للسياحة
ت : 040331٨6٨٩ م : 0120266٨٥64 - 010٩7٩1٨7٩6  

com.M٩٨٥em@yah00

 شركتنا متخصصة فى مجال توظيف الكوادر البشرية من العمالة المختارة 
بعد تقييمها والكفاءات العلمية والعملية من خالل اللجان المختصة

شركة الفرح
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم) ٥٥٢ (

تتقدم بخالص التهنئة
إلى الدكتور طارق رحمى  محافظ الغربية

ولشعبها بمناسبة العيد القومى الدكتور طارق رحمى

المدير المسئول 

 رأفت محمد صبحى
2 ش طه الحكيم بجوار المطافي

ت : 0403346744 تليفاكس : 04034070٩1 م : 012237٥1336 جوال سعودي : 0٥67٥٥02٩1

تقوم الشركة بإحضار التأشيرات من السفارة السعودية تأشيرات عمل – إقامة – زيارة – تمديد – مرور – تصديق المؤهالت 
التكنولوجى  الدعم  المحترفة من خالل  الخدمة  والتي تقوم بتقديم  المؤهلة  البشرية  الكوادر  إلى أفضل  “ هذا باإلضافة 
والشركة  التقنيات  أحدث  الشركة  المتالك  نتيجة  الدولي  المستوي  علي  المستجدات  آلخر  الدقيقة  والمتابعة  المتطور 

تسمح بعمل المقابالت عن طريق شبكة اإلنترنت اختصارا للوقت والجهد ألصحاب العمل خارج البالد .
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تتقدم بأسمى آيات التهانى 
 إلى الدكتور

  طارق رحمى

 محافظ الغربية
وإلى جميع قيادات المحافظة

 بمناسبة 

العيد القومى لمحافظة الغربية

اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى
 بالمحلة الكبرى

إبراهيم عبد الفتاح قشطة الدكتور طارق رحمى

رئيس اللجنة 

إبراهيم قشطة

تتقدم
 الشركة بخالص التهنئة 

للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
ولشعب الغربية الكريم

بمناسبة

العيد القومي للمحافظة 

السجينى
 للصباغة والتجهيزات بالمحلة الكبرى

ت : ٢٢٨٠٩٧- ٢٢٨٨٩١

الدكتور طارق رحمى

شركة مينا فودز

يتقدم . أسامة حنا صليب
 رئيس مجلس اإلدارة

وم . مينا حنا صليب

و وليد حنا صليب

بخالص التهنئة إلى الدكتور 

طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم

بمناسبة 

 العيد القومي للمحافظة

الدكتور طارق رحمى

طنطا طريق مصر االسكندرية - ك ٨٢
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د . ممدوح حليم  - ود. وجدي نجيب 
ود . إيهاب حليم

يتقدمون بإسم مجموعة شركات
 فارما بالست إلنتاج البالسترات الطبية

بخالص التهنئة
 إلى الدكتور

 طارق رحمى محافظ الغربية
وإلى جميع قيادات المحافظة بمناسبة

العيد القومى لمحافظة الغربية

 محطة تعبئة بوتاجازات كفر الزيات - وطنية جاس 
حسان قطب الفقى

يتقدم بخالص التهنئة إلى

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

وسالمة صادق الخواجة مدير عام منطقة قوى عاملة كفر الزيات
ومحمود عادل عبد الرازق  مدير مكتب تفتيش كفر الزيات

ولشعب الغربية الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

محطة تعبئة بوتاجازات كفر الزيات - أول طريق دلبشان - 

E-mail:Wataneya-gas@live.com

كفر الزيات ت: 040/2545643- ف : 040/2545645
العامرية – المنطقة الحرة ت : 03/4485867- ف:03/4485866

Iso9..1-2000 الشركة حاصلة علي شهادة
CE كما أن منتجات الشركة تحمل عالمة

ومسجلة في FDA بالواليات المتحدة األمريكية
العنوان : الطريق السريع بجوار شركة النيل للنقل البري – كفر الزيات

شركة فارما بالست
شركة مساهمة مصرية
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اللجنة النقابية للعاملين باألزهر 
بمحافظة الغربية

أحمد محمد الدليل

عبد الوهاب محمد

ممدوح محمد

عبد الباقي رسور

األمين العام 

طارق محمد كامل
 أمين الصندوق 

إبراهيم حمدى السيد

رئيس اللجنة
السعيد رمضان سليم

ابراهيم حمدى

برئاسة السعيد رمضان

تهنيء أهالي الغربية الكرام

والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

وجميع القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية

وتخص بالشكر جميع العاملين بالمنطقة األزهرية الغربية

بمناسبة العيد القومي للمحافظة

كما تتقدم بالتهنئة لفضيلة اإلمام األكبر الشيخ الدكتور

 أحمد الطيب
لجهوده لتوضيح مفاهيم إسالمنا السمح

والوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة للقضاء على اإلرهاب

متمنين لشعب مصر االزدهار والرقي

نائب الرئيس
مجدي السيد قاسم 

م . األمين العام 

طاهر مفتاح

م . أمين الصندوق 

أحمد محمد الدليل

مجدي قاسم طارق محمد كاملالسعيد رمضان سليم

امين عام صندوق الزمالة

ممدوح محمد حسن
م . امين عام صندوق الزمالة

عبد الوهاب محمد حسن

مسئول صندوق الرعاية

جمال عبد اللطيف منتصر
مسئول  الرحالت

عبدالباقى عبدالباقى سرور

جامل عبد اللطيف منترص
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شركة أقطان مصر للنسيج 
والصباغة

ش . م . م

يتقدم المهندس نصر محمد السهيلى
 رئيس مجلس اإلدارة

بخالص التهنئة إلى الدكتور 

طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم

الدكتور طارق رحمى

المحلة الكبري
ت : ٠٤٠٢٤٤١٥٩٦-٩٧ -٩٩ - ف : ٠٤٠٢٤٤١١٧٩ -٢٢٣٠١٧٩

E-sehely@sehely.com

مجموعة شركات سكاي توب جروب

يتقدم د .أحمد عبد السالم موسى
 رئيس مجلس اإلدارة

بخالص التهنئة إلى الدكتور 

طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم

بمناسبة  العيد القومي للمحافظة

الدكتور طارق رحمى د . أحمد عبد السالم

المحلة الكبري- المنطقة الصناعية- خلف 
المستشفي الخيري 

ت :٠٤٠٢٤٠٢٩٢٩- فاكس ٠٤٠٢٤٠٢٩٢٥
E- mail : sky top g@gmail.com

لماكينات التطريز والليزر واالستراس واللولي 
لماكينات فرد القماش التركي والطباعة التركي 

وجهاز الباترون جيمني وماكينات الطباعة سبلميشن

g

يتقدم د . أحمد عبد السالم موسى 

 وشريكه مسعد عبد الحي الصم
بخالص التهنئة إلى

الدكتور طارق رحمى  محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

شركة موسي والصم)سكاي توب(للمالبس الجاهزة
الدكتور طارق رحمى د . أحمد عبد السالم مسعد عبد احلي الصم

المحلة الكبري- المنطقة الصناعية- خلف المستشفي الخيري 
ت :٠٤٠٢٤٠٢٩٢٩- فاكس ٠٤٠٢٤٠٢٩٢٥

E- mail : mousa-elsam@yahoo.com

المصنع : طنطا العجيزي شارع البرمكي من شارع التحرير
المعرض: معرض حلويات الفالح خلف مسجد السيد البدوي بجوار سوق النحاس 

ت : ٠٤٠٣٥١٨٦٠٠ -  01141500540-01221183711  

أسرة مصانع حلويات الفالح
تهنيء األمة اإلسالمية بمولد الحبيب محمد

 صلى الله عليه وسلم
ويسعدها أن تقدم لكم أجود أنواع الحلويات 

الشرقية والغربية
كما تهنيء 

الدكتور  طارق رحمى محافظ الغربية

بمناسبة العيد القومي للمحافظة
مع تحيات 

أيمن إبراهيم عرابي
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رئيس مجلس  اإلدارة حسين محمد نجيب 

يتقدم بأسمى آيات التهاني إلى الدكتور

طارق رحمى محافظ الغربية
واللواء سكرتير عام المحافظة

وجبالى المراغى

 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر 
ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للنقل البرى

واللواء مدير إدارة المرور
والمقدم رئيس مباحث مرور الغربية ولشعبها الكريم 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

اللجنة النقابية للعاملين  بالنقل البرى بطنطا

األمين العام

يوسف كمال يوسف
أمين الصندوق

جمال ششتاوي السيد

رئيس اللجنة 

حسين محمد أحمد نجيب

األعضاء : أحمد نبيل الباجورى – أبو المجد السيد- طارق فرج- 

أحمد مسعد الحلوانى- رمضان جابر – عمرو عبد السميع- 
عادل نصار- احمد عفيفى

جبالى محمد جبالى

هشام السيد عبد الكرميمحمود عبد اجلليل

جمال ششتاوي السيديوسف كمال يوسف

اجلوهري جناح اجلوهريهشام محمد شبل

حسني محمد جنيبالدكتور طارق رحمى

 أحمد نبيل الباجوري

 رمضان جابر

أبو املجد السيد

أحمد مسعد احللواني

نائب الرئيس 

محمود عبد الجليل
نائب أول الرئيس

هشام السيد عبد الكريم

م .األمين العام

هشام محمد شبل
م . أمين الصندوق

الجوهري نجاح الجوهرى
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تتقدم اللجنة بأسمي آيات التهاني إلي
فخامة الرئيس 

عبد الفتــــــاح السيـــــــــسى
رئيس الجمهورية

ومحمد سعفان   وزير القوي العاملة
و الدكتور  طارق رحمى محافظ الغربية

وجبالي المراغي
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر 

وياسر عيد  مدير مديرية القوى العاملة بالغربية 
وسالمة صادق الخواجة مدير عام منطقة قوى عاملة كفر الزيات

ومحمود عادل عبد الرازق  مدير مكتب تفتيش كفر الزيات
وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة 

ويعاهدون الله علي بذل المزيد من الجهد والعطاء  لرفعة 
بلدنا وازدهارها وتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي

اللجنة النقابية للعاملين  بالنقل البرى كفر الزيات

األمين العام

أحمد رجب حجازى
أمين الصندوق

محمد عبد الفتاح جمعة

رئيس اللجنة 

حسين محمد أحمد نجيب

األعضاء : ناصر إسماعيل عبدالواحد - محمد محمد خضر -  رضا إبراهيم حسن 

جبالى محمد جبالى

هشام عبدالرازق غلوشمحمد عبد الفتاح جمعة

حسني محمد جنيب

نائب الرئيس 

هشام عبدالرازق غلوش

الدكتور  طارق رحمى

مصطفى زيدان أحمد عطية

محاسب

أحمد عطية
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تقدم الشركة خدمات القنصلية السعودية
تنفيذ الزيارات بأنواعها االقامة - التمديد- إضافة المواليد المرور - تصديق شهادات الميالد والمؤهالت وجميع ما يشمل القنصلية 

السعودية - اتصل سجل بياناتك لتحصل علي فرص عمل حقيقية

مع تحياتالدكتور  طارق رحمى

 عبدالصمد الرمادى 
المدير المسئول

المحلة الكبري – ميدان الزراعة – موقف كفر الشيخ
ت:0402٣62٩٣6 تليفاكس:0402٣64046 محمول :01120000414 -01006028128

تأسست الشركة بهدف توظيف المصريين بالخارج في مختلف المجاالت وهي تغطي جميع دول الخليج حيث إنها ترتبط بعالقات واسعة جدا مع أكبر رجال 
األعمال هناك وقد ازدهرت الشركة بصورة واضحة نتيجة تلبية متطلبات العمالء بصورة فعالة وبإخالص

شركة الرمادى
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم) 4٧6 (

تتقدم بخالص التهنئة
إلى الدكتور   طارق رحمى  محافظ الغربية

ولشعبها بمناسبة العيد القومى

شركة الحسام
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم) ٧٣٧ (

تتقدم بخالص التهنئة
  إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى  رئيس الجمهورية الدكتور طارق رحمى

المدير العام 

  حسام على مصطفى سليمان

 شارع البحر ميدان الشون برج وعد بجوار قسم ثانى المحلة الكبرى
ت : ٠٤٠٢٢٣٠٤٤٣ - ف : ٠٤٠٢٢٣٠٤٤٩ - م : ٠١٠٠٢٠٢٠٣١٤

alhosam7٣7@hotmail.com

والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

شركة الموسى
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم )٧٣6(
تتقدم  بأسمى آيات التهانى

  إلى فخامة الرئيس
عبدالفتاح السيسى  رئيس الجمهورية الدكتور طارق رحمى

رئيس مجلس اإلدارة

جمال موسى الشنوانى
المحلة الكبرى ١٠ شكرى القواتلى - عمارة البنك االفريقى

تليفاكس : ٠٤٠٢٢٥٢٨٢٥ - محمول : ٠١٢٢7٥٥٥٥١٨
almousa7٣6@yahoo.com 

والدكتور  طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم بمناسبة العيد القومى للمحافظة

عزيزى الشاب : هدفنا توفير فرص عمل جادة والئقة تضمن مستقبال افضل



شركة دالتكس
يتقدم د . سمير النجار

وأعضاء مجلس اإلدارة ومديرو 
العموم بالشركة

وجميع مديرى اإلدارات 
واألقسام والعاملين 

بخالص التهنئة 

إلى الدكتور طارق رحمى 
 محافظ الغربية

وسالمة صادق الخواجة 
مدير عام منطقة كفر الزيات

وشعب الغربية الكريم

بمناسبة 

 العيد القومي للمحافظة
 متمنين للجميع التقدم واالزدهار

٤٢ شارع وادى النيل المهندسين

شركة انجال المهندس حسن 
مناع وشريكته

مع تحيات 

المهندس حسن مناع

تتقدم بخالص التهنئة
  إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى
  رئيس الجمهورية

والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم 

بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة

الشركة الهندسية للمقاوالت
محمد عبد المحسن عبد الفتاح

مع تحيات 

محمد عبد المحسن عبد الفتاح
٠١٠٩٠٢٤٦٩٣٧

تتقدم بخالص التهنئة
  إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى
  رئيس الجمهورية

والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم 

بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة

شركة احلشاش للمنتجات املعدنية
مصنع أفران الغاز 

يتقدم  مجلس اإلدارة بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين

محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف 

 وكيل وزارة القوى العاملة 
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

عالء ناصفاللواء جامل نور الدين

المصنع واإلدارة - فوه كفر الشيخ
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الشركة الدولية للمطاحن

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

الجمعية التعاونية اإلنتاجية 
لنقل البضائع بالسيارات

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
             محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

أسيوط : ٣٨ شارع فاروق كدوانى 
ت : ٣٠٤٣٦٩ - ٣٠٤٧١٦ - ٣٢٣٨٥٨ - ف: ٣٢٣٥٢٨

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

الرواد
 سكان لألشعة

مركز طيبة لليزك وجراحات 
القرنية

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

١١ ش نزيه خليفة المتفرع من ش المحافظة

مصنع حلويات اإلسراء

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء  عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار
المدينة الصناعية - بنى غازى

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء  عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

الشركة العالمية لمواد
 البناء والكيماويات
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يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وألهالى أسيوط  الكرام 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

الجمعية التعاونية اإلنتاجية
 لإلنشاء والتعمير بأبنوب

مع تحيات

مجلس إدارة الجمعية

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وشعب أسيوط  الكريم 

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

ديرا هاوس 
لالستثمار العقارى والمقاوالت

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء  عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام 

التقدم واالزدهار

دكتور مدحت موريس مرقص
مدير مستشفى

 سانت ماريا بأسيوط
يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 

             محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية 
والتنفيذية بالمحافظة 

وألهالى أسيوط  الكرام 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

أسيوط - ١١شارع  الحكمدار 
م : ٠١٢٢٨١٨٢٥٦٤ - ٠١٠٦٨٥٤٩٠١٢ - ف : ٢٣١٥٤٢٤ - ٠٨٨

مستشفى
 األمل التخصصى

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان وزير القوى العاملة
واللواء  عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

AIAmaI HOSPitaI مستشفى دار العظام 

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
             محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء  عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام 

التقدم واالزدهار
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تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
             محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء  عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

مستشفى طيبة

بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وأل
هالى أسيوط  الكرام 

يتقدم
 أ . د. عمر محمد على

أستاذ طب وجراحة العيون كلية طب جامعة أسيوط

اللواء  عصام سعد

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
             محمد سعفان  وزير القوى العاملة

واللواء  عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

مستشفيات الرحاب التخصصية

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى 
محمد سعفان  وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب أسيوط  الكريم 
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

 المنطقة 
الصناعية 
-الزرابي - 

أسيوط

البيسرى - بجوار المطافى أسيوط
المنطقة الصناعية  - الطريق الزراعى - أسيوط



اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البرى مطوبس

رئيس اللجنة
معروف سعد على

أمني الصندوق
ياسر ابراهيم اهلل

األمني العام
خالد سعد على

تتقدم بالتهنئة إلى
 اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

 متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

عالء ناصف اللواء جامل نور الدين

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البري -كفر الشيخ

رئيس اللجنة
محمد ابراهيم بدوى

أمني الصندوق
احمد عبداهلل سليم

األمني العام
محمد فتحى املصرى

احمد عبدالله عالء ناصفلواء جامل نورالدين

تتقدم بالتهنئة إلى
 اللواء جمال نور الدين  محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف  وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

 متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

محمد إبراهيم 

119ديسمبر 2021

شركة
 مصر لتعبئة الغازات 

ش . م. م
 إيجى جاس

إحدى شركات الشاهين جروب

تتقدم الشركة متمثلة في

إسالم سامى رئيس مجلس اإلدارة
صبحي بركات مدير عام الشركة

بخالص التهنئة إلي فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف  وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها 

وعمالها االزدهار والرقى

المركز الرئيسى 4 شارع صالح الدين مصر الجديدة 
ت : 24175427-02 ف : 02-24175428

بلطيم الممنطقة الصناعية : 2512010-047 ف : 047-2514660

ديسمبر 2021 ديسمبر 2021العمل



يتقدم  بأسمى آيات التهانى  إلى

 فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

اللواء جمال نور الدين 

محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف 
 وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلى شعب كفر الشيخ الكريم

بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها 

وعمالها االزدهار والرقى

عالء ناصفاللواء جامل نور الدين

تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين
 محافظ كفر الشيخ

وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة

 متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

مصر كمبيوتر

املدير املسئول
تامر عبداهلل يوسف

تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء  جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

 متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

عالء ناصفاللواء جامل نور الدين

كفر الشيخ - طريق الـ7 4 عمارة 0473160070
دسوق : ش المركز 0472557321
www.itsh0p-eg.com- itshop

محمدي فتحى مكى

لتجارة السيراميك
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جمعية رعاية الطالب بكفر الشيخ

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ - اول طريق المحلة  - فاكس : 047-3190322

اللواء جامل نور الدين
عالء ناصف

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا
 والمعهد العالى لإلدارة وتكنولوجيا المعلومات

 بكفر الشيخ  
مجلس اإلدارة والعاملون واألعضاء يتقدمون 

 بأسمى آيات التهانى
  إلى ابن مصر البار السيد 

عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن .. على مواصلة الجهد 

من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل 
كما تتقدم إلى 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 
وعلى غانم   مدير مكتب عمل كفر الشيخ 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

عىل غانم

عالء ناصفاللواء جامل نور الدين

مركز الزيتون لألشعة

كفر الشيخ - ابراج قينسيا - امام بنك االسكندرية - ت:047-3145199- 01014311333

يتقدم  بأسمى آيات التهانى
  إلى فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن .. على مواصلة الجهد 

من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل 
كما تتقدم إلى 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف  وكيل وزارة القوى العاملة 
وعلى غانم   مدير مكتب عمل كفر الشيخ 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
مع تحيات

د. حسام زيتونة
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عىل غانم
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اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الصحة 
بمحافظة كفر الشيخ

عىل عبد الباسطنارص محمد إبراهيم

تتقدم اللجنة بأسمي آيات التهاني إلى فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

وجميع قيادات وزارة الصحة
ومحمد محمود سعفان 

وزير القوى العاملة

واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ

وعلى عبد الباسط رئيس النقابة العامة 

بمناسبة العيد القومي للمحافظة

وتعاهد اللجنة النقابية جميع العاملين على مواصلة العمل 

والجهد من أجل خدمتهم وحل مشاكلهم

األمين العام 

محمد راشد محمود

األعضاء : رضا فتحى عبد الرازق - خالد عبدالله على - على شعبان العسيوى - 

المتولى اإلمام المتولى - ناصر عبدالقادر شراكى - أحمد فؤاد الشربينى

رئيس اللجنة 

ناصر محمد إبراهيم

أمين الصندوق

محمد حسين السعداوى

لواء جامل نورالدين

م . األمين العام 

صبحى أحمد السيد
م . أمين الصندوق

محمود أحمد صالح

نائبا الرئيس 

محمد فتحى قطب - مبروك مصطفى فتحى

محمد راشد محمود

 خالد عبدالله عىل

صبحى أحمد السيد محمود أحمد صالح

 رضا فتحى عبد الرازق

نارص عبدالقادر رشاىك

مربوك مصطفى فتحى محمد فتحى قطب

املتوىل اإلمام املتوىل  عىل شعبان العسيوى

محمد حسني السعداوى

أحمد فؤاد الرشبينى
العمل ديسمبر 2021 ١٢٢
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اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البري بلطيم

رئيس اللجنة
عبد احلكيم فتحى

أمني الصندوق
ياسر ابراهيم العنانى

تتقدم بالتهنئة إلى
 اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف  وكيل وزارة القوى العاملة 
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

 متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

األمني العام
رضا رضوان

عالء ناصفلواء جامل نور الدين

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البري  بقلني

رئيس اللجنة اإلدارية
محمد جمال داود

عالء ناصفاللواء جامل نور الدين

تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين

 محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف
 وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

 متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البري ببيال

رئيس اللجنة
محمد السيد ابراهيم

أمني الصندوق
حسني مسعود محمد

األمني العام
ياسر عبداهلل زكريا

تتقدم بالتهنئة إلى
 اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

 متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

عالء ناصف

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البري -احلامول

رئيس اللجنة
مدحت ابراهيم

أمني الصندوق
جمال عبد العزيز

األمني العام
ابراهيم البدراوى

عالء ناصف

تتقدم بالتهنئة إلى
 اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

 متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

اللواء جامل نور الديناللواء جامل نور الدين



اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البري بدسوق

رئيس اللجنة
محمد جمال داود

أمني الصندوق
احمد زكريا

تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

 متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

األمني العام
السيد عبد احلميد

عالء ناصفاللواء جامل نور الدين

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البرى بفوه

رئيس اللجنة
السيد ابراهيم حسن

أمني الصندوق
سعيد السيد احمد 

األمني العام
احمد حلمى عبد احلميد

تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 
وإلى أهالى كفر الشيخ الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

 متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

عالء ناصفلواء جامل نور الدين

مع تحيات د . إبراهيم عبد الهادى عمر 

يتقدم الدكتور  إبراهيم عبد الهادى عمر 
 رئيس مجلس اإلدارة 

تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 
وإلى أهالى كفر الشيخ الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

 متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

عالء ناصفاللواء جامل نور الدين
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يتقدم المهندس

 فتحى عبد الحميد مرسى  رئيس مجلس اإلدارة
 بأسمى آيات التهانى

  إلى فخامة الرئيس  عبدالفتاح السيسى 

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن .. على مواصلة الجهد 

من أجل مصر القوية الحرة .. مصر المستقبل 
مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه

 من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم الى 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

كفر الشيخ -ش جوال جمال  أول طريق دسوق - ت : 3232843 - 3232783  -ف : 047-3251825

اللواء جامل نور الدين

عالء ناصف

الجمعية التعاونية اإلنتاجية لإلنشاء والتعمير بكفر الشيخ

م . فتحى عبد الحميد

رئيس مجلس اإلدارة

م. فتحى عبد الحميد مرسى
نائب رئيس المجلس 

ممدوح فرغلى حسن
أمين سر المجلس

أحمد مصطفى أحمد
أعضاء المجلس :  أحمد سالم محمد - أحمد فؤاد محمد - لؤى إبراهيم أحمد - فتحى عبد الحميد أحمد 

تتقدم  بأسمى آيات التهانى
  إلى فخامة الرئيس

 عبدالفتاح السيسى 

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن .. على مواصلة الجهد 

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

كما تتقدم الى 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف  وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

شركة مطاحن الشريف 

عالء ناصف اللواء جامل نور الدين

كفر الشيخ - بلطيم - المدينة الصناعية

ديسمبر 2021العمل



يتقدم الدكتور جمال عبد الصادق رئيس مجلس اإلدارة 
 بأسمى آيات التهانى

  إلى فخامة الرئيس  عبدالفتاح السيسى 

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن .. على مواصلة الجهد 

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

كما تتقدم الى 

 اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
مع تحيات

د . جمال عبد الصادق 

مستشفى أجيال دسوق - كفر الشيخ

المدير المسئول 

السيد أحمد

)496(

كفر الشيخ برج البرلس – أرض التقسيم  
ت: 0472494400- فاكس 0472490549 م : 01098989866

Yanbuـeg@yahoo.com

عزيزى الشاب : معا نهزم البطالة

عالء ناصفاللواء جامل نور الدين

تتقدم  بأسمى آيات التهانى   إلى فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

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

مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم إلى 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
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اللواء جامل نور الدين

عالء ناصف
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شركة الندى

المدير المسئول 

أشرف عمر

 إللحاق العمالة المصرية بالخارج  ترخيص قوى عاملة رقم٬ )575(

كفر الشيخ  شارع الجيش – أمام البنك األهلي
ت: 0473222206 فاكس : 0473226568 -  م: 01007883230  جوال : 0544743547

E-mail: elnadakfs@yahoo.com

عزيزى الشاب : معنا أحالمك تصبح حقيقة

تتقدم  بأسمى آيات التهانى  إلى فخامة الرئيس  

عبدالفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

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

مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم الى 

 اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

عالء ناصف

اللواء جامل نور الدين

عالء ناصفاللواء جامل نور الدين

شركة أبو داود

كفر الشيخ – شارع الجمهورية – أمام سينما الجمهورية
ت: 0473250253 ف: 3244455 -  م:01023216017 -01012391971

 إللحاق العمالة المصرية بالخارج  ترخيص قوى عاملة رقم٬ )441(

أحمد محمد داود

تتقدم  بأسمى آيات التهانى
  إلى فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية

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

مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم إلى 

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف   وكيل وزارة القوى العاملة 

وبدر صبرى  مدير إدارة االستخدام
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

المدير المسئول 

أحمد محمد داود

بدر صربى
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مع تحيات

شركة سلوم للمالبس

يتقدم  بأسمى آيات التهانى  إلى

 فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

اللواء جمال نور الدين 

محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف 
 وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلى شعب كفر الشيخ الكريم

بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها 

وعمالها االزدهار والرقى

عالء ناصفاللواء جامل نور الدين

شركة سلومه للمالبس

يتقدم  بأسمى آيات التهانى  إلى

 فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسى
 رئيس الجمهورية

اللواء جمال نور الدين 

محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف 
 وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلى شعب كفر الشيخ الكريم

بمناسبة 

العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها 

وعمالها االزدهار والرقى

عالء ناصفاللواء جامل نور الدين

حسن حسنى 
شركة تجارة وتصنيع 

السيارات
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عالء ناصف

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان 
 وزير القوى العاملة

اللواء جمال نور الدين

 محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف  وكيل وزارة القوى العاملة 

وإلى جميع القيادات الشعبية

 والتنفيذية بالمحافظة 

وشعب كفر الشيخ  الكريم

بمناسبة

 العيد القومى لمحافظة كفر الشيخ
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها 

االزدهار والرقى

إبراهيم عطية عنانى
 توكيل تجارة مواد غذائية

لواء جامل نور الدين
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شركة غراب للدواجن
 »أعالف المستقبل«

عبد الغفار غراب  رئيس مجلس اإلدارة
أشرف عبدالغفار غراب  نائب رئيس مجلس اإلدارة

 والعاملون بالشركة 

يتقدمون بخالص التهنئة لمعالى وزير القوى العاملة
ومعالى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ 

وشعب وأبناء المحافظة الكرام 
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

 ويعاهدون اهلل والوطن والشعب المصرى العظيم  على بذل الجهد والعمل الجاد من أجل مصر لتظل 
شامخة قوية تنعم باألمن واالستقرار والرخاء فى ظل باعث نهضتها الحديثة 

سيادة الرئيس   عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
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