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البعثة األممية دعت السلطات القضائية 

وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسى 
لإلفراج الفورى عن آالف األشخاص الذين 

ما زالوا محتجزين بشكل تعسفى

احلقيقية  الرغبة  لوال  تتخذ،  أن  لها  كان  ما  اتخذت  التى  »القرارات  أن  وأكد 
وجتاوز  املؤملة،  املاضى  صفحات  طى  أجل  من  الليبى  الشعب  لدى  واجلادة، 

اخلالفات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد ملعاناته«.
الرغبة  »متثل  التى  الوطنية  املصاحلة  خطوات  أولى  انطالق  املنفى  وبارك 
احلقيقة لدى اجلميع لطى املاضى وجتاوز اخلالفات، داعيا الليبيني لاللتفاف 

حول الوطن وبناء دولة املواطنة والقانون«.
وأضاف البيان أنه وجه أيضا الدعوة لكل الليبيني، »للعمل معا من أجل بناء 

وطن واحد، ترفرف عليه راية السالم«.

حملة إفراجات سياسية
وفى وقت سابق من اإلثنني، أعلن املجلس الرئاسى الليبى، أن اإلفراجات التى 
الوطنية،  املصاحلة  إطار  فى  تأتى  مؤخرًا،  ليبيا  فى  سياسيني  سجناء  طالت 
حيث أفرجت السلطات عن الساعدى القذافى )48 عامًا(، جنل العقيد الراحل 
معمر القذافى، تنفيذًا حلكم قضائى ببراءته من تهم ُنسبت إليه، ومدير مكتب 

املعلومات أحمد رمضان، األمر الذى أشادت به بعثة األمم املتحدة فى ليبيا.
احترام  نحو  املهمة«  بـ«اخلطوة  اإلفراج  البعثة عمليات  لها، وصفت  بيان  وفى 
سيادة القانون وحقوق اإلنسان، مؤكدة أنها تعد تطورًا إيجابيًا ميكن أن يسهم فى 

حتقيق عملية مصاحلة وطنية
الرئاسى  الوحدة واملجلس  القضائية وحكومة  السلطات  البعثة األممية دعت 

لإلفراج الفورى عن آالف األشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفى.
كذلك، رأى إبراهيم بلقاسم الكاتب والباحث السياسى الليبى، إن اإلفراج عن 
املقبلة،  الرئاسية  التمهيد لالنتخابات  السياسيني، خطوة مهمة نحو  السجناء 
مشيرا إلى أن السلطة السياسية تسعى الحتواء اجلميع، وإرسالة رسالة مفادها 

أن املصاحلة السياسية تشمل كافة األطياف السياسية، وال تستثنى أحدا.
وقال بلقاسم، عبر برنامج »حصة مغاربية«، إن تسريع عملية اإلفراج، ستنعكس 
نحو  بالبالد  الدفع  فى  وتساهم  ليبيا،  فى  السياسى  املناخ  على  إيجابى  بشكل 

انتخابات حقيقية متثل املجتمع الليبى مبختلف اجتاهاته السياسية.
ومنذ شهور، يقود رئيس املجلس الرئاسى محمد املنفى ونائباه موسى الكونى 
وعبداهلل الالفى، مشاورات ولقاءات متعددة مع أعيان ومشايخ مدن الشرق الليبى 
وكذلك املكونات االجتماعية للغرب الليبى، فى محاولة إلعادة لّم الشمل ورأب 
إميانا  االنقسام،  من  سنوات  بعد  الليبيني،  كافة  بني  املصاحلة  الصدع وحتقيق 
يدفع  ما  وهو  االنتقام  روح  وإزالة  اخلالفات  تصفية  فى  املصاحلة  تساهم  بأن 
فى اجتاه التوحد والتعاون بني القبائل الليبية والتواصل اجلغرافى واإلنسانى 

واالجتماعى بني أبناء املدن الليبية املختلفة.

خطوة هامة
ولذلك فإن حتقيق املصاحلة الوطنية ميثل البوتقة التى من خاللها تنصهر 
متثل  حيث  واالنقسامات،  الصراعات  معها  وتذوب  الليبيني  بني  االختالفات 
أيضا أحد أهم امللفات التى تواجه السلطات فى ليبيا والسبيل الوحيد للمضى 
قدما فى تنفيذ خارطة الطريق، حيث متثل شرطا أساسيا لتنظيم االنتخابات 

البرملانية والرئاسية فى موعدها احملّدد يوم 24 ديسمبر املقبل.
من جانبه، قال األكادميى والسياسى الليبى الدكتور أحمد العبود  إن املصاحلة 
فرصة  أنها  كما  املؤجلة،  االستحقاقات  لتنفيذ  العبور  »بوابة  تشكل  الوطنية 
 - الليبى  الصراع  آثار  تسميته  نستطيع  ما  ومعاجلة  الضرر  وجبر  للتعويض 
بقضية  وثيق  بشكل  ترتبط  خطوة  أنها  إلى  مشيًرا   ،»2011 منذ  املمتد  الليبى 

الدستور الدائم وإنهاء املراحل االنتقالية، وتوحيد املؤسسات وتفعيلها.
ورأى الدكتور أحمد عبود، إن اخلطوة هامة، حيث أن احلوار املجتمعى مبشاركة 
جميع الليبيني، سيفتح الباب أمام االستحقاقات السياسية القادمة وعلى رأسها 

إجراء االنتخابات الرئاسية.
وطنية شاملة،  إال مبصاحلة  يتم  لن  استحقاق سياسى  أى  إن  عبود،  وأضاف 
وأن مشروع املصاحلة يستهدف بلورة جسم سياسى معبر عن كافة األطياف فى 

املجتمع، متوقعا أن تساهم تلك اخلطوة، فى دفع البالد إلى األمام.
يشار إلى أنه قبل شهور، شهدت ليبيا انفراجة سياسية، ففى 16 مارس املاضى، 
رئاسيًا،  ومجلسًا  وطنية  وحدة  حكومة  تضم  منتخبة،  انتقالية  سلطة  تسلمت 

مهامها لقيادة البالد إلى انتخابات برملانية ورئاسية.

املجلس الرئاسى الليبى 
يعلن بدء مشروع املصاحلة

نقطة االنطالق نحو االستقرار.. 
تعد المصالحة الوطنية الليبية من أبرز أولويات الحكومة الجديدة فهى األساس 

لبناء الدولة الوطنية، وهى البيئة األساسية إلنجاز بقية الملفات واألولويات، 
فهى تمثل الظهير السياسى والشعبى الداعم للحكومة وللسلطة فى ليبيا.

هذا ما أكده رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، الذى دعا الليبيين، 
إلى تجاوز الخالفات ونبذ الفرقة والعمل معا من أجل وحدة أراضى البالد.

وجاء فى بيان للمكتب اإلعالمى لرئيس المجلس الرئاسي، نشر على صفحته 
الرسمية على »فيسبوك«، أن المنفى »هنأ أبناء الشعب الليبى بهذه المناسبة، 

مثمنا كافة الجهود التى بذلت فى سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه من 
مصالحة، فى إشارة إلى اإلفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا 

مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية«.

يقود رئيس املجلس 
الرئاسى محمد 

املنفى ونائباه موسى 
الكونى وعبداهلل 
الالفى، مشاورات 
ولقاءات متعددة 

مع أعيان ومشايخ 
مدن الشرق الليبى 

وكذلك املكونات 
االجتماعية 

للغرب الليبى، فى 
محاولة إلعادة لّم 

الشمل ورأب الصدع 
وحتقيق املصاحلة 
بني كافة الليبيني
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تعهدت دول أوروبا بدعم دول جوار 

أفغانستان لمساعدتهم على استضافة 
الفارين من نظام طالبان الجديد، ومنع تدفق 

موجة جديدة من المهاجرين إلى أوروبا.

اميان الدالى

موجة جديدة من الهجرة
قد  األمريكية  االستخبارات  وكاالت  وكانت 
اجلماعات  أن  إلى  أشهر  منذ  أيضا  أشارت 
اإلرهابية الداخلية تسعى إلعادة بناء نفسها فى 
املتطرفني  وتعزيز  أفغانستان،  فى  طالبان  ظل 

فى أوروبا والواليات املتحدة.
اإلرهاب  بشأن  أوروبا  مخاوف  أن  احلقيقة 
والهجرة مدفوعة باملخاوف من أن تشكل حالة 
عدم االستقرار املتزايدة فى أفغانستان تكرارًا ملا 
مليون  من  أكثر  ق  تدَفّ عندما   ،2015 عام  حدث 
أشهر،  غضون  فى  أوروبا  على  سورى  الجئ 
الهجمات  انتشار  فى  أيضا  ساعد  الذى  األمر 

اإلرهابية.
هذا ما أكده أيضا رئيس وكالة مراقبة احلدود 
التى  أوروبا  إن  قال  إذ  »فرونتكس«،  األوروبية 
ستتعرض إلى »ضغوط هجرة« مع خروج أفغان 
فارين من نظام طالبان، يجب أن حتمى نفسها 

من »خطر اإلرهاب«.
اجتماع  نهاية  فى  ليجيرى  فابريس  واضاف 
املخصص  األوروبى  االحتاد  دول  داخلية  وزراء 
ألفغانستان إنه »مت استخالص دروس من أزمة 
إلى  سوريا  فى  احلرب  أدت  عندما   »2015 العام 

تدفق املهاجرين على أوروبا.

مخاوف انتشار اإلرهابيني فى أوروبا
األخالقية  احلاجة  بني  معقد  »األمر  وتابع 
من  األفغانى  الشعب  حلماية  واإلنسانية 
حماية  إلى  أخرى  ناحية  من  واحلاجة  ناحية، 
ضد  األوروبى  لالحتاد  اخلارجية  حدودنا 
مهاجرين  سيكونون  الذين  األشخاص  وصول 
األمن  يهددون  أشخاصا  وأيضا  اقتصاديني 
صلة  على  هم  من  وخصوصا  ألوروبا  الداخلى 

بحركات إرهابية«.
كما أوضح مدير الوكالة املسؤولة عن مكافحة 
إرهابيا  »هناك خطرا  أن  الشرعية  غير  الهجرة 
الالجئني  خروج  مع  خصوصا  مهما  سيكون 
األفغان الذين قدرت األمم املتحدة بأن عددهم 

قد يصل إلى 500 ألف شخص.
جميع تلك املشاهد أثارت الرعب لدى الدول 
الــ27 األعضاء فى االحتاد األوروبى، حيث أشار 
ثلثى  أن  سيفى،  معهد  أجراه  للرأى  استطالع 
األملان يخشون تدفقا كبيرا لالجئني فى أعقاب 

التطورات األخيرة فى أفغانستان.
بالقلق   )  %62.9( تقريبا  األملان  ثلثا  ويشعر 
إزاء تدفق الالجئني إلى البالد كما حدث فى عام 
تقريبا  ثلثهم  أن  عن  االستطالع  وكشف   ،2015
قالت  فيما  مختلفة.  بطريقة  يفكر   )%30(
إن حكومتها  ميركل،  أجنيال  األملانية  املستشارة 
عشرة  بني  ما  مساعدة  كيفية  على  اآلن  تركز 

آالف وأربعني ألف أفغانى يحق لهم املجيء إلى 
أملانيا مع أفراد أسرهم املقربني، ألنهم عملوا مع 

اجليش األملانى أو منظمات اإلغاثة.

أوروبا تتعهد بتقدمي مساعدات
 لدول اجلوار

جوار  دول  بدعم  أوروبا  دول  تعهدت  كذلك، 
الفارين  استضافة  على  ملساعدتهم  أفغانستان 
موجة  تدفق  ومنع  اجلديد،  طالبان  نظام  من 

جديدة من املهاجرين إلى أوروبا.
االحتاد  فى  والداخلية  العدل  وزراء  وقال 
والعشرين  السبع  ودوله  االحتاد  إن  األوروبى، 
مشترك  بشكل  العمل  على  عازمني  يقفون 
الشرعية واسعة  الهجرة غير  تكرار حركات  ملنع 
النطاق وغير املنضبطة، التى متت مواجهتها فى 

املاضي، عبر إعداد استجابة منسقة ومنظمة.
االحتاد  فى  والداخلية  العدل  وزراء  وأضاف 
دعمه  زيادة  االحتاد  على  يتعني  أنه  األوروبى 
حصول  لضمان  ألفغانستان  املجاورة  للبلدان 
تلك  فى  املالئمة،  احلماية  على  احملتاجني 

املنطقة بشكل أساسي.
سباستيان  النمساوى  املستشار  أكد  بينما 
لتوزيع  نظام  أى  تدعم  لن  النمسا  أن  كورتس، 
دول  على  أفغانستان  من  القادمني  الالجئني 
مقترحات  عن  سؤاله  وخالل  األوروبي،  االحتاد 
عبء  األوروبى  االحتاد  دول  جميع  بتقاسم 
النمساوى  املستشار  قال  الالجئني،  استقبال 
أكبر من  بالفعل نسبة  استقبلت  النمسا قد  إن 
املالئمة من املهاجرين منذ عام 2015، موضحا 
أن النمسا لديها بالفعل رابع أكبر جالية أفغانية 

فى العالم.
فيما دعت إيلفا جوهانسون، مفوضة الشؤون 
الداخلية فى االحتاد األوروبى، الدول األعضاء 
على  الجئني  الستقبال  عملياتها«  »تسريع  إلى 
ميكن  الذين  األفغان  عدد  وزيادة  أراضيها، 
غير  للهجرة  التصدى  أجل  ومن  استقبالهم. 
الشرعية، شددت جوهانسون على ضرورة »إتاحة 
قانونية  قنوات  وتوفير  إضافية  قانونية  سبل 

وآمنة ومنظمة« جللب األفغان إلى أوروبا.
من  كليًا  تتعاف  لم  أوروبا  أن  اخلبراء،  ويرى 
أزمة الالجئني واملهاجرين الصعبة 2015 -2016، 
أو من الهجمات اإلرهابية الدموية التى ضربت 
املاضية،  القليلة  السنوات  العجوز خالل  القارة 
ومع ذلك جتد القارة العجوز نفسها اليوم أمام 
األمور  ساءت  فلو  األفق.  فى  تلوح  كبيرة  أزمة 
أكثر ولم يتم وضع استراتيجية  فى أفغانستان 
للتطرف،  ملأوى  أفغانستان من حتولها  حلماية 
فإن أوروبا ستكون فى فوهة املدفع أمام هجمات 

إرهابية وأزمة الجئني جديدة.

أوروبا تواجه حتديات سقوط كابول
القارة العجوز على موعد جديد مع أمراء اإلرهاب 

أثار انهيار الحكومة األفغانية 
واستيالء طالبان على البالد 

القلق فى العواصم األوروبية 
بعد انتشار الفوضى وعدم 

االستقرار الذى بدوره قد يمتد 
إلى أوروبا ويدفع بموجة من 
الالجئين، حيث سعى آالف 

للمغادرة  المذعورين  األفغان 
خوفا من سياسة الحركة 

اإلرهابية، األمر الذى يشكل 
تهديدات ملموسة أكثر 

بالنسبة ألوروبا، كونها مرتبطة 
برًا. بأفغانستان 

عالوة على المخاوف بشأن 
موجة هجرة جديدة إلى أوروبا، 
يخشى األوروبيون من أن تصبح 

أفغانستان مالذًا لإلرهاب بعد 
سيطرة حركة طالبان عليها. 

وهذا ما حذر من مغبته الرئيُس 
الفرنسى، إذ أشار إلى أن هناك 

مجموعات إرهابية فى هذا 
البلد، ستستعى إلى استغالل 

انعدام االستقرار.
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3١4 نجوم وحكايات
شملت عروض األفالم في مهرجان فينيسيا مناقشة 

العديد من الموضوعات االجتماعية، واألحداث 
التاريخية، وسوف تهيمن هذه األعمال على عروض 

وجوائز معظم المهرجانات الفنية هذا العام. 

أشرف زكى
علق الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، على موافقة الحكومة على 

زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة 
زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع 

دمغة النقابة المفروض لصقه على األوعية المبينة فى المادة رقم 
39/ البند ف، وكذا قيمة االشتراك السنوى بالنقابة.

ووصف الفنان أشرف زكي  قرار الحكومة الجديد بأنه خطوة صائبة 
ستساهم في دعم المعاشات وزيادة موارد النقابة.    وعبر أشرف 
زكي عن سعادته على موافقة الحكومة على هذا االقتراح لتعديل 

بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة ۱۹۷۸ في شأن إنشاء نقابات 
واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.  الفن

أهل

فينيسيا  مــهــرجــان  فــي  ــام  ــ األف ــروض  عـ شملت 
االجتماعية،  الــمــوضــوعــات  مــن  الــعــديــد  مناقشة 
واألحداث التاريخية، وسوف تهيمن هذه األعمال على 
عروض وجوائز معظم المهرجانات الفنية هذا العام. 
لدى  كبيرا  ترحابا  القــت  أفــام  يلي  فيما  نذكر 
من  لمزيد  ومرشحة  فينيسيا،  مهرجان  في  عرضها 
كبيرة  توقعات  مع  المقبلة،  األحــداث  في  التكريمات 

بدخول الوقائم النهائية لألوسكار المرتقبة. 
Spencer

قوبل فيلم Spencer للممثلة األمريكية كريستين 
مهرجان  جمهور  قبل  مــن  كبير  بترحاب  ستيوارت 
لنيل  بطلته  تترشح  أن  الجميع  ويتوقع  فينيسيا، 

األوسكار هذا العام. 
تلعب كريستين ستيوارت في فيلم Spencer دور 
األميرة الراحلة ديانا التي حلت ذكرى رحيلها 24 منذ 
الفيلم الذي طرحته الشركة  أيام، وظهرت في تريلر 

المنتجة منذ أيام في عدة إطاالت ملكية متميزة. 
الحزن  حالة  حول   Spencer فيلم  أحــداث  تدور 
االنفصال  وقرارها  ديانا  األميرة  بها  تمر  كانت  التي 
درامــا  في    ،1991 عــام  تشارلز  األمير  زوجها  عن 

عاطفية مليئة بالتفاصيل واألحداث المؤثرة. 
DUNE

المنتظر  فيلينوف  دينيس  المخرج  فيلم  حظي 
مهرجان  جمهور  قبل  من  باهر  باستقبال   DUNE
يصفقون  عــرضــه  عقب  الجميع  ووقـــف  فينيسيا، 
لصناعة لمدة حوالي 8 دقائق بحسب موقع هوليوود 

ريبورتر. 
استقبل جمهور فينيسيا فيلم DUNE بصورة هائلة 
الحاضرين  بين  من  وكــان  رائــع،  عمل  بأنه  ووصفوه 

التي  تشاو  كلوي  األوســكــار  على  الحائزة  المخرجة 
حرصت على تهنئة صناعه. 

فيلم DUNE ينتمي لفئة أفام المغامرة والخيال 
العلمي، وهو مقتبس من رواية لفرانك هربرت، ويقوم 
بارديم،  خافيير  وزيندايا،  شاالميت  تيموثي  ببطولته 
جيسون موموا، جوش برولين، وعدد كبير من النجوم. 
دور  في  رسميا   DUNE فيلم  طرح  المقرر  ومن 
وارنــر  شركة  وتنتجه  المقبل  سبتمبر   18 الــعــرض 
حول  البعيد  المستقبل  في  أحــداثــه  وتــدور  بــروس، 
مجتمع إقطاع تتحكم فيه العائات النبيلة، وسيعرض 

على منصة HBO MAX يوم 22  أكتوبر.
The Last Duel

نال فيلم الدراما التاريخية The Last Duel ثناًء 
فينيسيا،  في  عرضه  عقب  الجمهور  قبل  من  كبيرا 
العديد  التي تسيطر على  خاصة بطلته جودي كومر 

من األعمال الشهيرة هذا العام. 
يشارك في بطولة The Last Duel كل من مات 

ديمون وبن أفليك وآدم درايفر، وهو من إخراج ريدلي 
سكوت، ومقتبس أحداثه من قصة حقيقية وقعت في 

القرن 14. 
تدور أحداثه حول رجان يتنافسان لتحديد مدى 
لاغتصاب  تعرضها  عن  نبيلة  سيدة  أقــوال  صحة 
ومحاولة تصدي زوجها للمتهم في قتال لألخذ بثأره. 

The Lost Daughter
التجربة  فيلم The Lost Daughter هو  يعتبر 
ويشارك  للممثلة ماجي جيلينهال،  األولى  اإلخراجية 
في بطولته كل من داكوتا جونسون، وأوليفيا كولمان، 

باول ميسكال، جيسي باكلي. 
حول   The Lost Daughter أحـــداث  وتـــدور 
أستاذة جامعية تواجه ماضيها بعد لقاء مثير مع امرأة 
يعيد  ما  إيطاليا،  في  إجازتها  أثناء  الصغيرة  وابنتها 

إليها ذكريات أمومتها المبكرة. 
Last Night in Soho

األعمال  من   Last Night in Soho فيلم  يعد 

نفسية  وإثارة  رعب  فيلم  وهو  الموسم،  هذا  الواعدة 
حول مصممة أزياء طموحة قادرة بشكل غامض على 
االنتقال إلى مرحلة الستينات، وتصادف مغنية رائعة. 
تايلور  أنيا  بطولة  من   Last Night in Soho
جوي، مات سميث، جيسي ميلي،  ومن إخراج إدجار 
من  مستوحى  رائــع  عمل  بأنه  النقاد  ووصفه  رايــت، 

أعمال المخرج الشهير كوينتين تارانتينو. 
Parallel Mothers

ستقبل جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 
كبيرة،  بحفاوة   Parallel Mothers االفتتاح  فيلم 

ومنحوا صناعه 5  دقائق تصفيقا حارا.
الذين   Parallel Mothers فيلم  صناع  حرص 
كان من أبرزهم البطلة بينيلوبي كروز والمخرج بيدرو 
االحترازية  ــاإلجــراءات  ب االلــتــزام  على  ألــمــودوفــار، 

وارتداء الكمامة الطبية داخل قاعة حفل االفتتاح. 
التعاون  هــو   Parallel Mothers فيلم  يعد 
السابع بين ألمودوفار وكروز، وتلعب الممثلة اإلسبانية 

مع  تتعامل  ناجحة  ــاء  أزي مصورة  جانيس  شخصية 
معضلة تاريخية بعد أن أصبحت أما، ويشمل الفيلم 
جمهور  من  إيجابية  آراًء  القــت  قوية  درامــيــة  حبكة 

المهرجان.
The Power of the Dog

 The Power Of The Dog فيلم  أبطال  نال 
مهرجان  جمهور  قبل  مــن  كبيرة  وحــفــاوة  تصفيقا 
فينيسيا بعد عرضه مساء الخميس، ألول مرة عالميا.

وقف جمهور مهرجان فينيسيا لمدة 4 دقائق يحيون 
 The Power Of The Dog فيلم أبطال وصناع 
والمؤلفة  كامبرباتش  بيندكت  البطل  أبــرزهــم  ومــن 

والمخرجة جين كامبيون. 
األوسكار  إلــى  يتطلع  كامبرباتش  بيندكت  أصبح 
بفيلمه الجديد The Power Of The Dog المقرر 
عرضه على منصة نتفليكس بعد انتهاء مشاركته في 

المهرجانات الدولية. 
 The Power of the فــيــلــم  ــداث  أحــ تـــدور 
وهو  المنعزلة  مونتانا  تال  في   1925 عام   Dog
الرومانسية  التفاصيل  بعض  تشمل  عائلية  درامــا 
جيسي  بطولته  في  ويشارك  الحميمة،  والعاقات 

بليمونز.
The Card Counter

إثــارة  فيلم  هــو   The Card Counter فيلم 
محقق عسكري  حول  أحداثه  تدور  درامــي،  وجريمة 
يريد  شاب  إلصاح  يسعى  مقامر،  إلى  تحول  سابق 

االنتقام من عدو مشترك من ماضيه. 
بول  ــراج  إخـ مــن   The Card Counter فيلم 
وتيفاني  إســحــاق،  أوســكــار  بطولة  وهــو  ســكــرادر، 

حديش، ويلم ديفو.

أفالم عاملية عرضت للمرة األولى يف فعاليات مهرجان فينيسيا اقتربت النسخة 78 من 
مهرجان فينيسيا السينمائي 

الدولي من إسدال الستار على 
فعالياتها بعد مرور ثمانية 
أيام عرضت فيها عشرات 

األفالم ألول مرة عالميا. 
حرص عدد كبير من نجوم 

العالم على حضور فعاليات 
مهرجان فينيسيا السينمائي 
والتقاط الصور على السجادة 
الحمراء احتفاًء بعودة رونق 

واحد من أهم األحداث الفنية 
العالمية، وبدء موسم الجوائز 

رسميا، فيما يتطلع الجميع إلى 
األوسكار. 

بالنقاب.. دينا تكشف 
كواليس مسلسل 

السيدة زينب

جنالء بدر رفقة 
سمية ويسرا وعدد 

من النجوم بالبرتغال
شاركت الفنانة دينا صور ومقاطع فيديو من كواليس مسلسلها الجديد 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصي  حسابها  عبر  زينب”  “السيدة 

انستجرام.
تدور  منتقبة   بالمسلسل  شخصية  تجسد  حيث  بالنقاب،  دينا  وظهرت   

أحداثه في أطار اجتماعي.
 وكشفت الفنانة دينا عن بعض التفاصيل حول مسلسل “السيدة زينب، 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الشخصي  حسابها  عبر  نشرتها  تدوينة  عبر 

”فيسبوك«. 
وقيامى  دينيا،  وليس  اجتماعي  مسلسل  #السيدة_زينب   “ دينا:  وكتبت   
ال  والمسلسل  بــالــمــرة،  صحيح  غير  أمــر  زيــنــب  الــســيــدة  شخصية  بتجسيد 
أو  قــريــب  مــن  الــلــه عنها  زيــنــب رضــى  الــســيــدة  بــاألســاس لشخصية  يتعرض 
يرتبط  ومــا  زيــنــب،  السيدة  فــى حــى  تــدور  العمل فقط  أحــداث  وإنــمــا  بعيد، 

بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية”.
عالقة  أى  له  وليس  بحت  اجتماعى  إطــار  فى  يــدور  »المسلسل  وأضافت: 
القديرة  الفنانة  بطولة  المسلسل  محجبة،  لسيدة  دور  بمثل  وأنا  بالدين، 
العرب  عــز  وليلى  وفيق  وأحــمــد  المغنى  عبد  محمود  الفنان  و  بــدر  سوسن 

وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى«.
  وشاركت دينا فى السباق الرمضانى 2020 بمسلسل “سلطانة المعز”، 

من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين.
إطار  في  أحداثها  تــدور  شعبية  درامية  ملحمة  المعز«  »سلطانة  ويعتبر   
اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني 
البزاوي،  دينا، محمد لطفي، محمود  راشد، حسن حسني، محمد شاهين، 
رئــيــس، ومدير  ورنــا  األبــنــودي  كريم  مــاجــد،  الغيطي، أحمد  مــي  فــواز،  وليد 

زانيتا وإخراج محمد بكير. التصوير هيثم 

حسابها  عبر  ظهور  أحدث  في  صورة  بدر  نجالء  الفنانة  نشرت 
انستجرام، رفقة عدد  التواصل االجتماعي  الشخصي على موقع 

الفن. كبير من نجوم 
البرتغال”  في  إيه  بنعمل  “خمنوا  وكتبت:  جمهورها،  وشوقت 
والنجمة  خليل  وأمينة  ياسين  آسر  من:  كل  بالصورة  معها  وظهر 

مغربي. رزان  واللبنانية  الخشاب  وسمية  يسرا 
مع  األغــراب«  »نسل  مسلسل  بطولة  في  بدر،  نجالء  وشاركت   
إدوارد، فردوس عبد الحميد،  أمير كرارة، مي عمر،  السقا،  أحمد 
زيادة،  عماد  جمعة،  محمد  سامى،  ريم  داش،  أحمد  مالك،  أحمد 
محمد  وإخــراج  تأليف  من  والعمل  عثمان  سلوى  فهيم،  وأحمد 

سينرجي. شركة  وإنتاج  سامى، 
عالم  في  الثقيل  العيار  من  نجمين  بين  األغراب«  »نسل  وجمع 
قيادة  تحت  كــرارة،  وأمير  السقا  أحمد  وهما  والسينما  الدراما 
الدراما،  في  كبيرة  نجاحات  حقق  الذي  سامي  محمد  المخرج 
السنوات  ــالل  خ النجوم  مــن  للعديد  النجاح  تميمة  وأصــبــح 
التي  الصعيدية  الدراما  على  العمل  اعتماد  إلى  إضافة  الماضية، 

دائمًا. وينتظرها  المصري  الجمهور  يحبها 
يوم  »النهارده  فيلم  تصوير  في  بدر  نجالء  النجمة  وتشارك 
لها  ويحدث  زائــد  وزن  لديها  سيدة  دور  تجسد  حيث  جميل«، 
مشاكل كثيرة مع زوجها، ويوجد مشاهد ال تضع مكياج تماما من 

بالفيلم. أجل ضرورة درامية 

تصوير  بدء  العدل  محمد  الشاب  المخرج  أعلن 
يـــوم عــمــل  أول  لــه مــن  ــورة  الــمــلــحــد، ونــشــر صـ فــيــلــم 
عـــلـــى حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع فـــيـــســـبـــوك، كـــاشـــفـــا تــفــاصــيــل 

الجديد.  مشروعه 
فــيــلــم  إن  الــــعــــدل  مـــحـــمـــد  وقــــــال 
الــمــلــحــد، يــســتــعــيــن بــطــاقــم  فــيــلــم 
الــــــــذي حـــقـــق  الـــــمـــــقـــــام«  »صـــــاحـــــب 
ــه مــن  نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرا عـــقـــب طــــرحــ
ــة شــــــاهــــــد، وهــــو  ــنــــصــ قــــبــــل عــــلــــى مــ
ــيـــم عــيــســي،  ــراهـ تـــألـــيـــف الـــكـــاتـــب إبـ

السبكي.  أحمد  وإنتاج 
أبطال  عن  العدل  محمد  وكشف 
فــيــلــم الــمــلــحــد، وهــم أحــمــد حــاتــم، 
ــيـــدة،  ــمـ شـــيـــريـــن رضــــــا، مـــحـــمـــود حـ
ــن، حـــســـيـــن  ــ ــريـ ــ ــابـ ــ بــــــــدر، صـ ــــالء  ــجـ ــ نـ

ــي  ــفـ ــطـ مـــصـ  ، عــــــمــــــاد  تــــــــــارا  فـــــهـــــمـــــي، 
السلكاوي. أحمد  درويش، 

الفيلم  هو  الملحد،  أن  إلى  العدل  محمد  وأشار 

والكبار.  والبدلة،  المقام  صاحب  بعد  له،  الرابع 
تفاصيل  العدل  محمد  »ماندو«  المخرج  وكشف 
السباحة  ممارسته  خــالل  غــرًقــا،  الــمــوت  مــن  نجاته 
ــو  ــيــ ــولــ الـــــــشـــــــواطـــــــيء فـــــــي يــ بــــــأحــــــد 

. ضي لما ا
وكــــــــتــــــــب عـــــــبـــــــر حـــــــســـــــابـــــــه عــــلــــى 
فــيــســبــوك: “الــنــهــاردة نــزلــت الــبــحــر 
ــويــــس، دخـــلـــت  بـــعـــرف أعـــــوم كــ وأنـــــا 
ــة وبـــعـــديـــن حـــســـيـــت إنـــي  ــويـ جــــوة شـ
تـــعـــبـــان ومــــش قــــادر اقــــف حـــتـــي فــي 
الـــمـــيـــاه ومـــالـــيـــش طـــــــول.. عـــومـــت 
ــان أرجــــــــع والــــمــــســــافــــة كـــانـــت  ــ ــشـ ــ عـ
يــــــروح  ــي  ــســ ــفــ نــ ابــــــتــــــدى  بـــــعـــــيـــــدة.. 
وبــقــيــت حــتــي مــش قــادر أرجــع عــلــي 
كان  وواحد  ربنا  ستر  لوال  الشط.. 
ــادي  ــ أنـ ــنـــي شــــويــــة.. قــــعــــدت  بـــعـــيـــد عـ
ــا بـــقـــي لــيــا  ــه فـــجـــالـــي وســـحـــبـــنـــي لـــغـــايـــة مــ ــ ــاورلـ ــ وأشـ

فيها”. روحت  كنت  طول.. 

محمد العدل يستعني 
بصناع فيلم »صاحب املقام« 

لتصوير »امللحد«
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سبتمبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٤9
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

يعتبر أحمد سيد زيزو أحد أهم صفقات الزمالك 3١
في السنوات األخيرة التى ساهمت بشكل كبير 
في تتويج الفارس األبيض للقب الدورى الممتاز.

إنقاذ حلم املونديال.. 

مديرا  كيروش  كارلوس  البرتغالى  تعيني  القدم  كرة  احتاد  أعلن 
إقالته  مت  الذى  البدري  حلسام  خلفا  األول   مصر  ملنتخب  فنيا 
منافسات  من  الثانية  اجلولة  فى  بهدف  اجلابون  مع  التعادل  عقب 

التصفيات املؤهلة إلى كأس العالم 2022.
من  للعديد  تدريبه  ظل  فى  مميزا  تدريبيا  سجال  كيروش  وميتلك   
مانشستر  فى  مساعد  كمدرب  عمله  مثل  املهمة  واملنتخبات  األندية 
يونايتد وعمله مد ربا لريال مدريد بجانب تدريبه ملنتخب البرتغال 

وإبران وكولومبيا وغيرهم .
مع  اجلديد  جتربته  فى  التحديات  من  العديد  كيروش  ويواجه 
مصر  منتخب  مسار  تصحيح  رأسها  على  يأتى   ، مصر  منتخب 
بعد   ، بقطر  املقبل  العالم  كأس  إلى  املؤهلة  التصفيات  مبنافسات 
التعادل األخير مع اجلابون واحتالل املركز الثانى باملجموعة خلف 

ليبيا املتصدر .
املميز  األداء  أمجاد  إعادة  هو  كيروش  أمام  الثانى  التحدى  ويأتى 
ملنتخب مصر خالل الفترة املقبلة والذى غاب طوال الفترة املاضية 
املستويات  أصحاب  الالعبني  من  العديد  مصر  منتخب  وميتلك   ،
جنم  صالح  محمد  العاملى  املصرى  النجم  رأسهم  وعلى  املميزة 
صبحي  ورمضان  أرسنال  جنم  الننى  ومحمد  اإلجنليزي  ليفربول 

وقفشة ومحمد شريف ومصطفى محمد وغيرهم من الالعبني .
أما التحدى الثالث الذى يواجه كيروش فى مهمته مع منتخب مصر 
فى  إقامتها  واملقرر  اإلفريقية  األمم  بطولة  لقب  على  املنافسة  هو 
اإلفريقي  اللقب  عن  مصر  منتخب  تتويج  وغاب   ،  2022 الكاميرون 
ملدة 12 عاما حتى موعد انطالق النسخة املقبلة بعد أن كان املنتخب 
حصدها فى 3 مرات متتالية 2006 و2008 و 2010 حتت قيادة املدرب 

األسطورى حسن شحاتة 
الفنى اجلديد  املدير  كروش  كارلوس  البرتغالى  أن يصل  املقرر  ومن 
األسبوع  من  اخلميس  أو  األربعاء  القدم  لكرة  األول  مصر  ملنتخب 
املقبل لتوقيع عقود تدريبه للفراعنة بشكل رسمي بعد إعالن احتاد 

الكرة توليه املسئولية .
وفقا  له  أجانب  مساعدين   3 بصحبة  القاهرة  إلى  كروش  يصل  و 
» مدرب مساعد ومحلل لألداء وأخصائى   ، الكرة  التفاقه مع احتاد 

للتأهيل » .
وقرر االحتاد املصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، يف اجتماعه 
النحو  على  األول  الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز  تعيني  املمتد، 
التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدرًبا 
عاًما، ومحمد شوقي مدربا، وعصام احلضري مدربا حلراس املرمى.

3 حتديات أمام كيروش
فى تدريب منتخب مصر

القدم،  لكرة  اإلجنليزي  االحتاد  أعلن 
تغرمي فريق تشيلسي مبلغ 25 ألف جنيه 
إسترليني، ملا بدر من العبيه يف مباراتهم 

أمام ليفربول يف بطولة الدوري.
أن  سبورتس”  سكاي   “ شبكة  وذكرت 
بسبب  تشيلسي  غرم  اإلجنليزي  االحتاد 
املشاجرة التي اختلقها العبوه مع العبي 
الذي سجله  الهدف  بعد  ليفربول،  فريق 
ضربة  من  املباراة  تلك  يف  صالح  محمد 

جزاء.
مع  مشاجرة  يف  تشيلسي  العبو  ودخل 
العبي ليفربول، حيث قام إدواردو ميندي 
جتاه  الكرة  بضرب  البلوز  مرمى  حارس  
بعد  الريدز،  قائد  هندرسون  جوردان 
تسجيل محمد صالح للهدف من عالمة 

اجلزاء.
نظيره  مع  ليفربول  فريق  وتعادل 
اجلولة  يف  ملثلهما،  بهدف  تشيلسي 
الثالثة لبطولة الدوري اإلجنليزي، حيث 
سجل محمد صالح هدف فريقه الوحيد 

يف تلك املباراة.

االحتاد اإلجنليزي 
يغرم العبي تشيلسي 

بسبب محمد صالح

صفقات  أهم  أحد  زيزو  سيد  أحمد  يعتبر 
ساهمت  التى  األخيرة  السنوات  يف  الزمالك 
للقب  األبيض  الفارس  تتويج  يف  كبير  بشكل 

الدورى املمتاز.
بالبرتغال  الذى كان العبا مغمورا  زيزو  وبات 
أهم  أحد  اجلناح،  مركز  يف  كبير  جنم  إلى 
مفاتيح لعب فريق الزمالك وأهم جنومه هذا 
املوسم وصاحب عطاء غير منقطع واداء كبير 

داخل املستطيل األخضر.
خالل  زيزو  السيد  أحمد  أرقام  ونستعرض 

املوسم املنتهى يف الدوري املمتاز.
شارك فى 32 مباراة

سجل 9 أهداف
6 أسيست

65 متريرة مفتاحية األعلى يف الدوري
71 صناعة فرص

86% نسبة مترير صحيح
80% نسبة مراوغات صحيحة

70% نسبة تدخالت ناجحة
4 ابعادات

16 اعتراض ناجح
الفني  املدير  كارتيرون  باتريس  الفرنسي  كان 
للفريق األول لكرة القدم بنادي الزمالك اكد 
أن تنظيم حفل تتويج الفريق األبيض بلقب 
الدوري لم يكن يليق بنهاية بطولة كبيرة مثل 

الدوري املصري.
وأوضح املدير الفني  أنه ترك امللعب بعد سوء 
التنظيم قبل أن يعود ليلتقط صورا تذكارية 
مع الفريق بعدما فكر يف األمر وقرر التواجد 

يف امللعب بالرغم مما حدث.
عقوبة  على  للفريق   الفني  املدير  وعلق 
عادلة  ليست  العقوبة   »: قائال  شيكاباال 
النظر  اعادة  يتم  أن  وأمتنى  املقاييس  بكل 
تقدم  الذي  التظلم  بعد  جديد  من  فيها 
السوبر  لقاء  يف  أنه  وأتذكر  الزمالك،  به 
الزمالك  به  فاز  والذي  باإلمارات  املحلي 

أدري  وال  أيضا  تنظيمية  مشاكل  حدثت 
الفريق  يتوج  عندما  فقط  يحدث  هذا  هل 

باأللقاب؟« األبيض 
املدير  كارتيرون  باتريس  الفرنسي  وحتدث 
النادي  صفقات  عن  الزمالك  لفريق  الفني 
الواحد  أن عمر كمال عبد  اجلديدة موضحا 
اللعب  املصري العب مهم ويجيد  الوافد من 
الفترة  يف  الفريق  وسيساعد  مراكز،   4 يف 

املقبلة.
خاصة  تصريحات  يف  الفني  املدير  وأضاف 
انتظم  الالعب  أن  للزمالك  الرسمي  للموقع 
الصفقة  إعالن  بعد  الفريق  تدريبات  يف 
الزمالك  فريق  أن  على  وشدد  رسميا، 
سيستفيد كثيرا من املرونة التكتيكية لالعب 

خالل الفترة املقبلة.
مدافع  شبانة  محمود  صفقة  على  وعلق 
 »: قائال  أسوان  من  املنضم  اجلديد  الفريق 
العب جيد وصغير السن وسيكون له دور مع 

الفريق يف املوسم املقبل«.
املدير  كارتيرون  باتريس  الفرنسي  علق  كما 
مفاوضات  على  الزمالك  لفريق  الفني 
الظهير  النقاز  حمدي  التونسي  مع  النادي 
األمين للترجي والعب الفريق السابق قائال: 
من  هرب  النقاز  حمدي  أن  يرى  »البعض 
الفريق، ولكن الالعب شرح األسباب وأكد بأن 
مستحقاته  على  حصوله  عدم  بسبب  رحيله 

من النادي«.
وأضاف كارتيرون : » النقاز فاز يف قضيته ضد 
النادي أمام الفيفا، وله مبلغ مالي كبير لدى 
النادي وهذا يدل على صحة موقفه، والالعب 
وسيتنازل  للزمالك،  العودة  اقترح  من  هو 
عن القضية التي حصل فيها على حكم ضد 

القلعة البيضاء«.
تزال  ال  املفاوضات  أن  الفني  املدير  وأوضح 
وأنه يرحب  والالعب،  النادي  إدارة  قائمة بني 

بعودة النقاز للفريق ألنه العب مفيد.

أرقام زيزو 
بقميص الزمالك

)كاف(  القدم  لكرة  األفريقي  االحتاد  أرسل 
إلى النادي األهلي مبلغ 2 مليون و700 ألف 
دوالر قيمة احلصول على لقبى دورى أبطال 

أفريقيا والسوبر األفريقي.
رسميا  األهلى  األفريقي  االحتاد  وأبلغ 
بلقبي  بتتويجه  اخلاصة  املبلغ  بتحويل 

دورى األبطال والسوبر األفريقي.
الفني  املدير  موسيماني،  بيتسو  وعاد 
إلى  باألهلي،  القدم  لكرة  األول  للفريق 
قصيرة  إجازة  بعد  الثالثاء،  أمس  القاهرة، 

قضاها يف بالده.
املقرر أن يقوم موسيماني بقيادة مران  ومن 
يف  األربعاء،  اليوم،  األحمر  الرداء  أبناء 

السادسة مساء باستاد مختار التتش.
اليوم،  للتدريبات  األحمر  الفريق  ويعود 

قيادة  حتت  التتش  مختار  باستاد  األربعاء، 
بيتسو موسيماني، املدير الفني.

معسكر  إقامة  فكرة  الفني  اجلهاز  ورفض 
للموسم  لإلعداد  الفترة  تلك  يف  خارجي 
هو  والثاني  الوقت  ضيق  لسببني  اجلديد 
اخلارجية  البلدان  يف  املشددة  اإلجراءات 

بسبب فيروس كورونا.
وسوف يحسم موسيماني أمر إقامة معسكر 
مصر  داخل  املقبل  السبت  من  يبدأ  داخلي 
يشهد  سوف  والذي  اإلسكندرية  له  واألقرب 
إنتهاء  بعد  الدوليني  الالعبني  إنتظام 
عقب  موسيماني  لهم  منحها  التي  الراحة 

إنتهاء مهمتهم مع منتخب بالدهم.
أحمد  اإلعالمي  أعلن  آخر،  جانب  على 
السابق  واملنتخب  األهلي  جنم  شوبير 

فريق  مرمى  حراس  أحد  رحيل  قرب  عن 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  األهلي 

احلالية.
“أون  أثير  عبر  تصريحات  يف  شوبير،  وأكد 
سبورت اف ام ” أن بيتسو موسيماني، املدير 
الكافية  الثقة  ميتلك  ال  لألهلي،  الفني 
ال  لذلك  شوبير  ومصطفي  لطفي  علي  يف 

يعتمد على أي منهما يف املباريات.
يف  “مهزوزة”  موسيماني  ثقة  أن  وأوضح 
محمد  على  يعتمد  إنه  حيث  الثنائي، 

الشناوي بشكل كامل.
أندية  من  عروضا  ميتلك  الثنائي  إن  وقال 
أنه  على  مشددا  للرحيل،  املصري  الدوري 
أحدهما لإلعارة ألحد  يرحل  أن  املمكن  من 

الفرق من أجل املشاركة بشكل أساسي.

الكاف ينعش خزينة األهلي مبكافآت 
دوري أبطال أفريقيا والسوبر األفريقي
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األخيرةالسنة الثامنة عشرة
سبتمبر  ٢٠٢١ ٣١اإلثنين

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء 
بإصدار الالئحة التنفيذية لـ قانون التأمينات واملعاشات الصادر 
بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة املالحظات 

املهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
و يعد قانون التأمينات واملعاشات اجلديد ، أحد أبرز القوانني 
املهمة، التى تستهدف االعتماد على فلسفة املزايا املحددة، و 
التي يتم يف إطارها حتديد املزايا املستحقة للمخاطبني بأحكام 
القانون، باستخدام طريقة التمويل اجلزئي لتأمني الشيخوخة، 
والعجز والوفاة،إلى جانب وضع حوافز تشجيعية للتأمني على 
العمالة غير املنتظمة، و إنشاء صندوق مالى واحد جلميع فئات 
املؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمني االجتماعى، 
عالوة على دمج قوانني التأمني االجتماعى ، فى قانون واحد 
النصوص  مع  والتوافق  واملعاشات،  االجتماعية  للتأمينات 

الدستورية ذات الصلة فى الدستور املصرى. 
وينص مشروع القرار على أن ُيعمل بأحكام الالئحة التنفيذية 
لقانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 
واألحكام  واإلجراءات  القواعد  وأن حتل  لسنة 2019،   )148(
الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملني بأحكامه محل القواعد 
االجتماعى  التأمني  بقوانني  الواردة  واألحكام  واإلجراءات 
الصادرة بالقوانني أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 

و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديالتها.
واللوائح  القرارات  ُتلغى  أن  على  القرار  مشروع  ينص  كما 
املنفذة ألحكام قوانني التأمني االجتماعى املشار إليها، كما يلغى 

كل حكم يخالف أحكام الالئحة التنفيذية.
التأمينات  ابرز تفاصيل قانون  السياق نستعرض  ويف هذا 
الئحته  صدور  على  الوزراء  موافقة  بعد  اجلديد  واملعاشات 

التنفيذية:
يشمل نظام التأمينات االجتماعية التأمينات اآلتية:

1- تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- تأمني إصابات العمل.

3- تأمني املرض.
4- تأمني البطالة.

زيادة املعاش ورفع السن بـ قانون املعاشات اجلديد :
- تزيد املعاشات املستحقة يف 30 يونيو من كل عام اعتبارا من 
أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة %15.
- ال تزيد قيمة الزيادة يف املعاش على نسبة الزيادة منسوبة 
إلى احلد األقصى ألجر االشتراك الشهري يف 30 يونيو من 

كل عام.
- ال يقل إجمالي املعاش املستحق عن 65% من احلد األدنى 

لالشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من األجر السنوي عن كل سنة 

من سنوات مدة االشتراك
املستحقون للمعاش يف قانون التأمينات واملعاشات اجلديد

- األرمل أو األرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج 
بأخرى.

- االبنة بشرط أال تكون متزوجة.
- االبن بشرط أال يكون بلغ 21 عاًما إال لو كان عاجزا أو 

طالب علم.
- اإلخوة واألخوات شرط إثبات إعالة املؤمن عليهم لهم ووفقا 

لشروط الالئحة التنفيذية.
حاالت زيادة املعاش

 5 اجلديد  واملعاشات  االجتماعية  التأمينات  قانون  حدد 
حاالت يستحق فيها الفرد زيادة قيمة املعاشات كالتالي:

1- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى املعاش 
بنسبة 80% من األجر، يزيد هذا املعاش بنسبة 1% سنوًيا حتى 
بلوغ املؤمن عليه سن الستني حقيقة أو حكًما إذا كان العجز أو 
الوفاة سبًبا فى إنهاء خدمة املؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا 

من املعاش عند حتديد مبلغ الزيادة التالية.
2- إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئى مستدمي تقدر نسبته 
بـ 35% فأكثر، استحق املصاب معاًشا يساوى نسبة ذلك العجز 

من املعاش.
3- وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة املؤمن عليه لثبوت 
عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يزيد معاشه حتى 
بلوغ املؤمن عليه سن الستني حقيقة أو حكًما إذا كان العجز أو 
الوفاة سبًبا فى إنهاء خدمة املؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا 

من املعاش عند حتديد مبلغ الزيادة التالية.
4- إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئي مستديـم ال تصل نسبته 
إلى35%، استحق املصاب تعويًضا بنسبة ذلك العجز مضروبًا 
فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا 

التعويض دفعة واحدة.
5- يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل ملن ال يتقاضى أجًرا 
 18 عن  أعمارهم  تقل  الذين  اخلاص  بالقطاع  العاملون  من 
سنة واملتدرجني والتالميذ الصناعيني والطالب املشتغلني فى 
مشروعات التشغيل الصيفى واملكلفني باخلدمة العامة بواقع 
احلد األدنى للمعاش املستحق عن 65% من احلد األدنى ألجر 
يقل عن احلد  املعاش، ومبا ال  استحقاق  تاريخ  االشتراك يف 
والعجز  الشيخوخة  بتأمني  اخلاص  للمعاش  الرقمى  األدنى 
والوفاة املستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بني 450 
جنيها و33% )ثالثة وثالثون فى املائة( من إجمالى قيمة املعاش 

يف تاريخ االستحقاق.

حاالت اجلمع بني املعاش واملرتب
تضمن قانون التأمينات و املعاشات اجلديد ، حاالت اجلمع 

بني املعاش واملرتب أو األجر، وذلك يف احلاالت اآلتية:
1- يجمع املستحق بني املعاشات يف حدود قيمة احلد األدنى 
للمعاش املقرر بالفقرة األخيرة من املادة )24( من هذا القانون، 
ويكمل املعاش إلى هذا املقدار وفقا للترتيب املنصوص عليه يف 

املادة )102( من هذا القانون.
معاشها  وبني  زوجها  عن  معاشها  بني  األرملة  جتمع   -2
بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما جتمع بني معاشها عن 

زوجها وبني دخلها من العمل أو املهنة وذلك دون حدود.
3- يجمع األرمل بني معاشه عن زوجته وبني معاشه بصفته 
منتفًعا بأحكام قانون املعاشات اجلديد ، كما يجمع بني معاشه 

عن زوجته وبني دخله من العمل أو املهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع األوالد بني املعاشني املستحقني عن والديهم دون 

حدود.
5- يجمع املستحق بني املعاشات املستحقة له عن شخص 

واحد وذلك بدون حدود.
6- يجمع املؤمن عليه بني معاش اإلصابة وتعويض البطالة 

بدون حدود.

مزايا وضمانات للعمالة غير املنتظمة.. و الدولة تشارك بـ 
%12

تتحدد اشتراكات تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة 
لفئات العمالة غير املنتظمة على النحو اآلتي:

1- احلصة التى يلتزم بها املؤمن عليه بواقع 9% من احلد 
األدنى ألجر االشتراك شهرًيا.

2- مساهمة اخلزانة العامة بواقع 12 % من احلد األدنى ألجر 
االشتراك شهرًيا.

وتزاد نسبة االشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ 
العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بني صاحب العمل 

واملؤمن عليه، على أال تتجاوز إجمالى نسبة االشتراكات %26.
 

وحدد قانون التأمينات واملعاشات اجلديد، فئات العمالة غير 
املنتظمة، على النحو التالى:

1_ مالك العقارات املبنية الذين يقل نصيب كل منهم من 
الدخل السنوي عن فئة احلد األدنـى ألجر االشتراك.

2-عمال التراحيل.
اجلائلني  كالباعة  أنفسهم  حلساب  املشتغلني  صغار   -3
األحذية  وماسحي  الصحف  وموزعي  السيارات  ومناديي 

املتجولني وغيرهم من الفئات املماثلة واحلرفيني.
4- خدم املنازل ومن يف حكمهم الذين يعملون داخل املنازل.

5- محفظي وقراء القرآن الكرمي.
6- املرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

غير  الفردية  املنشأت  فى  األعمال  أصحاب  ورثة   -7
اخلاضعني للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط اآلتية:

أ- أال يعمل باملنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة املتخذ 
أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من احلد األدنى ألجر 

اإلشتراك.
ج-أال يكون قائماً بإدارة املنشأة.

%75 تعويًضا عن األجر للمؤمن عليها يف حالة احلمل والوضع
تستحق املؤمن عليها فى حالة احلمل والوضع تعويًضا عن 
األجر يعادل 75% من األجر املشار إليه فى الفقرة األولى من 
بصرف  املختصة  اجلهة  تؤديه  القانون  هذا  من   )76( املادة 
تعويض األجر وذلك عن مدة إجازة احلمل والوضع املنصوص 
عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملني املدنيني 
بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع األعمال العام بحسب األحوال 

بشرط أال تقل مدة اشتراكها فى التأمني عن عشرة أشهر.
و إذا حال املرض بني املؤمن عليه وبني أداء عمله تلتزم اجلهة 
املختصة بصرف تعويض األجر أن تؤدى له خالل فترة مرضه 
تعويًضا يعادل 75% من أجره اليومى املسدد عنه االشتراكات ملدة 

تسعني يوًما ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من األجر املذكور.

ويشترط أال يقل التعويض فى جميع األحوال عن احلد األدنى 
املقرر قانوًنا لألجر، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه 
أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث ال جتاوز مدة 

180 يوًما فى السنة امليالدية الواحدة.

اإلجازة  مبدة  العمل  صاحب  يلزم  ..القانون  املرض  تأمني 
املرضية للموظف حال مرضه

ورعايته  املريض  أو  املصاب  عالج  يكون   ، للقانون  وطبقا 
طبًيا فى جهات العالج التى حتددها لهم الهيئة املعنية بالتأمني 
الصحى ، وال يجوز لهذه الهيئة أن جترى ذلك العالج أو تقدم 
الرعاية الطبية فى العيادات أو املصحات النوعية أو املستشفيات 
العامة أو املراكز املتخصصة إال مبقتضى اتفاقيات خاصة تعقد 
لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه االتفاقيات احلد األدنى ملستويات 
اخلدمة الطبية وأجرها، وال يجوز أن يقل مستوى اخلدمة الطبية 
فى هذه احلالة عن احلد األدنى الذى يصدر به قرار من رئيس 
مجلس إدارة الهيئة املعنية بالتأمني الصحى باالتفاق مع رئيس 

الهيئة.
العاملني  بفحص  الصحى  بالتأمني  املعنية  الهيئة  تلتزم  و 
املعرضني لإلصابة بأحد األمراض املهنية املبينة فى اجلدول 
رقم )1( املرافق لهذا القانون وذلك مقابل حتصيلها مقابل خدمة 
لإلصابة  معرض  عليه  مؤمن  كل  عن  جنيهاً  مقداره خمسون 

باألمراض املذكورة ويتحمل به صاحب العمل.
بانتهاء  املريض  أو  املصاب  بإخطار  العالج  تلتزم جهة  كما 
العالج ومبا يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض 
أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العالج أو تخلف العجز 
وفًقا ألحكام التحكيم الطبى املنصوص عليه فى املادة )140( 

من هذا القانون.
كما تلتزم جهة العالج باإلخطار املشار إليه فى الفقرة السابقة 
بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن 
العالج إن وجدت وذلك كله وفًقا للشروط واألوضاع التى يصدر 
بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة املعنية بالتأمني الصحى 

باالتفاق مع رئيس الهيئة.
ويكون قرار جهة العالج مبدة اإلجازة املرضية ملزًما لصاحب 

العمل.

3 أشهر.. تعويضات لـ نفقات اجلنازة 
نصت املادة رقم )32( من القانون على أنه:« عند وفاة صاحب 
املعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثالثة أشهر، تصرف 
لألرمل أو األرملة، فإذا لم يوجد صرفت ألرشد األوالد، فإذا لم 

يوجد صرفت ألى شخص يثبت قيامه بصرفها.
و يقوم أي من املذكورين واملستحقني لنفقة اجلنازة بتقدمي 

طلب للتأمينات االجتماعية.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خالل ثالثة أيام على األكثر 

من تاريخ تقدمي الطلب.
املعاش تستحق منحة  أو صاحب  املؤمن عليه  وفاة  و عند 
عن شهر الوفاة والشهرين التاليني وذلك باإلضافة إلى األجر 

املستحق عن أيام العمل خالل شهر الوفاة.
الوفاة،  املستحق عن شهر  املعاش  أو  باألجر  املنحة  وتقدر 
وتلتزم بها اجلهة التى كانت تصرف األجر أو التى تلتزم بصرف 

املعاش بحسب األحوال.
وتصرف املبالـغ املنصـوص عليها فـى هذه املادة ملستحقى 
املعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل، 

وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة )33( من القانون.
و طبقا للقانون ، يصرف للمستحقني يف حالة فقد املؤمن 
عليه أو صاحب املعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه 
من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي 

فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكًما.  

معاش إضايف حال تسبب إصابة العمل فى العجز الكامل 
بنسبة 80% من األجر 

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى املعاش 
بنسبة 80% من األجر املنصوص عليه فى املادة )22( من هذا 
القانون، ويزاد هذا املعاش بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ املؤمن عليه 
سن الستني حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى 
إنهاء خدمة املؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من املعاش عند 

حتديد مبلغ الزيادة التالية.
و فى حالة العجز اجلزئي املستدمي الذي ينشأ عن اإلصابة، 
تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق املصاب معاًشا يساوى نسبة 
)51( من هذا  باملادة  عليه  املنصوص  املعاش  العجز من  ذلك 

القانون.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة املؤمن عليه لثبوت عدم 
وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفًقا للقواعد املنصوص 
عليها بالبند )2( من املادة )21( يزاد معاشه وفًقا حلكم الفقرة 

األخيرة من املادة )51( من هذا القانون .
و يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة االشتراك التى تبدأ من 
تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس املتوسط الشهري 
لألجور أو الدخول التى أديت على أساسها االشتراكات عن هذا 

األجر أو الدخل.

تعويض بنسبة 15% من األجـر السنوي متنح حال انتهاء خدمة 
أصحاب املعاشات

يصرف هذا التعويض يف احلاالت اآلتية:-
1- مغادرة األجنبي للبالد نهائًيا أو اشتغاله يف اخلارج بصفة 
أو قنصلية  الدبلوماسية فى سفارة  بالبعثة  التحاقه  أو  دائمة 

دولته.
2- هجرة املؤمن عليه.

3- احلكم نهائًيا على املؤمن عليه بالسجن بقدر املدة الباقية 
لبلوغه سن الشيخوخة.

4- إذا نشـأ لدى املؤمن عليه خالل مدة سجنه عجز جزئى 
مستدمي مينعه من مزاولة العمل.

5- انتظام املؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
6- عجز املؤمن عليه عجًزا كامال.

املبالغ  تصرف  احلالة  هذه  وفى  عليه،  املؤمن  وفاة   -7
املستحقة بأكملها إلى مستحقى املعاش عنه حكًما موزعة عليهم 
بنسبة أنصبتهم يف املعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد 
للمعاش أديت إليه هذه املبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق 

للمعاش صرفت للورثة الشرعيني.

8- بلوغ املؤمن عليه سن الشيخوخة.
ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط احلاالت املنصوص 
عليها بالبنود )5 ، 6 ،7 ،بالنسبة للمؤمن عليهم املنصوص عليهم 

بالبند ثانًيا من املادة )2( من هذا القانون.
،يصرف   7 ،  6( البنود  عليها يف  املنصوص  وفى احلاالت 
مبلغ التعويض مضاًفا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط 
سعر أذون اخلزانة خالل املدة من نهاية االشتراك وحتى نهاية 
الشهر السابق على تاريخ حتقق واقعة استحقاق الصرف من 

مبلغ التعويض.

معاش سنة وبحد أدني 500 جنيه.. شروط احلصول علي 
منحة الزواج

تصرف لالبن أو األخ يف حالة قطع املعاش لغير الوفاة أو 
استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، ولالبنة أو األخت يف حالة 
قطع املعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره 
خمسمائة جنيه، وال تصرف هذه املنحة إال ملرة واحدة وحتدد 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه 

املنحة.
5 فئات يسري عليها نظام املكافأة يف املعاشات والتأمينات

منح القانون نظاما للمكافأة لفئات معينة من املواطنني وذلك 
وفقا ملا تنص عليه املادة 36 من القانون وذلك بخضوع املؤمن 

عليهم ألحكام القانون والتي مت ذكرهم يف املادة الثانية .

تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتية:
1- العاملون املدنيون باجلهازاإلداري للدولة والهيئات العامة 
واملؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة ألي من هذه 

اجلهات.
العام  األعمال  وقطاع  العام  القطاع  بوحدات  العاملون   -2
وغيرها من الوحدات االقتصادية التابعة لها، مبا يف ذلك رؤساء 
األعمال  قطاع  املنتدبون يف شركات  اإلدارة  مجالس  وأعضاء 

العام.
املؤقتني  العاملني  على  القانون  هذا  أحكام  تسري  كما 
والعرضيني واملوسميني باجلهات املنصوص عليها بالبندين )1(، 

)2(
قانون  ألحكام  اخلاضعون  اخلاص  بالقطاع  العاملون   -3
املؤمن  تربط  التي  العمل  عالقة  تكون  أن  مراعاة  مع  العمل، 
عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال 
املقاوالت وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد 
القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وحتدد  البرى،  النقل  وعمال 
القواعد والشروط الالزم توافرها العتبار عالقة العمل منتظمة.

4- املشتغلون باألعمال املتعلقة بخدمة املنازل بشرط أن يكون 
سن املؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وأال يكون محل مزاولة العمل 
داخل منزل معد للسكن اخلاص وأال يكون العمل الذي ميارسه 
العامل يدوًيا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه(.، فيما 
عدا من يعمل منهم داخل املنازل وحتددهم الالئحة التنفيذية 

لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم 

فعاًل، بشرط توافر الشروط املنصوص عليها فى البند )3(.
تأمني البطالة

ونصت املادة )85( من قانون التأمينات واملعاشات اجلديد 
على أنه تسرى أحكام هذا الباب على املؤمن عليهم املنصوص 
عليهم فى البنود 2و3 من أوال من املادة )2( من هذا القانون، 
ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية 
أو مؤقتة وعلى األخص عمال املقاوالت وعمال التراحيل والعمال 
املوسميني وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال 

الزراعة وعمال الصيد.
ويشترط لالنتفاع بهذا التأمني أال جتاوز سن املؤمن عليه 

سن الستني.صد 
مادة )86(

ميول تأمني البطالة مما يأتى:
1- احلصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور 

املؤمن عليهم لديه شهرًيا.
2- ريع استثمار اموال هذا التأمني.

شروط احلصول على تأمني البطالة واملستحقني له
تسري أحكام قانون التأمينات واملعاشات اجلديد على الفئات 

اآلتية:
أوالً: العاملون لدى الغير:

1-العاملون املدنيون باجلهازاإلداري للدولة والهيئات العامة 
واملؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة ألي من هذه 

اجلهات.
العام  األعمال  وقطاع  العام  القطاع  بوحدات  2-العاملون 
وغيرها من الوحدات االقتصادية التابعة لها، مبا يف ذلك رؤساء 
األعمال  قطاع  املنتدبون يف شركات  اإلدارة  مجالس  وأعضاء 

العام.
املؤقتني  العاملني  على  القانون  هذا  أحكام  تسري  كما 
والعرضيني واملوسميني باجلهات املنصوص عليها بالبندين )1(، 

.)2(
3-العاملون بالقطاع اخلاص اخلاضعون ألحكام قانون العمل، 
مع مراعاة أن تكون عالقة العمل التى تربط املؤمن عليه بصاحب 
العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال املقاوالت وعمال 
الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل 
البرى، وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط 

الالزم توافرها العتبار عالقة العمل منتظمة.
عدا  فيما  املنازل،  بخدمة  املتعلقة  باألعمال  4-املشتغلون 
من يعمل منهم داخل املنازل وحتددهم الالئحة التنفيذية لهذا 

القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم 

فعالً، بشرط توافر الشروط املنصوص عليها فى البند )3(.
ويشترط فى البنود )3 ، 4 ، 5 ( أال يقل سن املؤمن عليه عن 

الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق املؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب 
عمل فال يعتد ضمن مدة اشتراكه إال مبدة عمله لدى صاحب 
قواعد  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وحتدد  واحد،  عمل 

وأحكام حتديد مدة العمل اخلاضعة لهذا القانون.
حاالت يسقط فيها صرف تعويض البطالة

يسقط احلق يف صرف تعويض البطالة يف احلاالت اآلتية:
1- إذا رفض املؤمن عليه االلتحاق بعمل يراه مكتب القوى 
العاملة املختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه 

الشروط اآلتية:
)أ( أن يعادل أجره على األقل )75%( من األجر الذي يؤدي 

على أساسه تعويض البطالة.
)ب( أن يكون العمل متفقا مع مؤهالت املؤمن عليه وخبرته 

وقدراته املهنية والبدنية.
)جـ( أن يكون العمل املرشح له يف دائرة املحافظة التي كان 

يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال املؤمن عليه حلسابه اخلاص.

3- إذا ثبت اشتغال املؤمن عليه حلساب الغير بأجر يساوي 
قيمة التعويض أو يزيد عليه.

تعويض  قيمة  يساوي  معاشا  عليه  املؤمن  استحق  إذا   -4
البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند )2( من املادة )69( 

من هذا القانون.
5- إذا هاجر املؤمن عليه أو غادر البالد نهائيا.

6- إذا بلغ املؤمن عليه سن الشيخوخة.

شروط املعاش املبكر
تشير املادة 24 من القانون اجلديد بأنه »يجب أال يقل إجمالي 
املعاش املستحق عن 65% من احلد األدنى ألجر االشتراك يف 

تاريخ استحقاق املعاش«.
وثاني شروط املعاش املبكر التي يقرها القانون اجلديد أن 
تتضمن مدة االشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية ال تقل عن 
240 شهًرا، وتكون ملدة 300 شهًرا فعلية بعد خمس سنوات من 

تاريخ العمل بالقانون اجلديد.
وهذه املادة تعني أن القانون اجلديد لن يسمح بخروج أي 
عامل للمعاش املبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني ال تقل 
عن 20 عاًما وهذه املدة سترتفع إلى 25 عاًما بعد 5 سنوات من 

تطبيق القانون اجلديد.
وأبقى قانون التأمينات واملعاشات اجلديد على شرط أن يكون 
للمؤمن عليه مدة اشتراك ال تقل عن ثالثة أشهر متصلة أو ستة 

أشهر متقطعة«، مثلما هو معمول به يف القانون احلالي.

حاالت زيادة معاش تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة 

املستحقة  والوفاة  والعجز  الشيخوخة  تأمني  تزاد معاشات 
وفقاً لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بني 450 جنيه و33% )ثالثة 
وثالثون فى املائة( من إجمالى قيمة املعاش يف تاريخ االستحقاق.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب املعاش 

للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وإذا قل املعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع 

إلى هذا القدر.
وال يتم االنتفاع بحكم هذه املادة إال مرة واحدة عند ربط 

املعاش.
وتتحمل اخلزانة العامة للدولة باألعباء املترتبة على تنفيذ 

أحكام هذه املادة.
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه 

املادة.

3 شروط الستحقاق االبن معاش األب 

احلادية  سن  بلغ  قد  يكون  أال  اإلبن  الستحقاق  يشترط 
والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط احلاالت اآلتية :

1- العاجز عن الكسب.
مرحلة  جتاوز  ال  التى  التعليم  مراحل  بأحد  الطالب   -2
احلصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها 
بشرط عدم جتاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل 

أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي ال يجاوز املرحلة املشار إليها 
بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ 
سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلني على مؤهل الليسانس 
أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلني على 

املؤهالت األقل.

اإلعفاء من الضرائب ومقابل أداء اخلدمات

تنص املادة )124( من قانون التأمينات واملعاشات اجلديد 
على أن تعفى قيمـة االشتراكـات املستحقـة وفقـًا ألحكـام هذا 
أيا كان نوعها املفروضة  القانون من كافة الضرائب والرسوم 

حالياً والتى ستفرض مستقبالً.
والعقود  والبطاقات  واملستندات  االستمارات  وتعفى 
التي  املحررات  وجميع  واملطبوعات  والشهادات  واملخالصات 

يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
عملياتها  وجميع  واملنقولة  الثابتة  الهيئة  أموال  وتعفى 
االستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب مبا فى 
على  والضريبة  املضافة  القيمة  على  العامة  الضرائب  ذلك 
العقارات املبنية والرسوم املفروضة الًيا أو التى تفرض مستقبالً 
من احلكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر 
العربية وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من 

أعمال الشهر أو التوثيق.
كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة مـن اخلضوع ألحكام 

القوانني اخلاصة باإلشـراف والرقابة على هيئات التأمني.
االصناف  على  والرسوم  الضرائب  أداء  من  الهيئة  تعفى 

الالزمة ألعمالها التى تستوردها من اخلارج.
كما تنص املادة )125( من قانون التأمينات واملعاشات اجلديد 
التي تؤدى وفًقا ألحكام  على أن تعفى جميع احلقوق واملبالغ 
هذا القانون من اخلضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها، كما 

يسري هذا اإلعفاء على متجمد هذه احلقوق.
كما تنص املادة )126( على أن تعفى من الرسوم القضائية 
يف جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو املؤمن 
عليهم أو أصحاب املعاشات أو املستحقون طبقا ألحكام هذا 
القانون ويكون نظرها على وجه االستعجال وللمحكمة يف جميع 

األحوال احلكم بالنفـاذ املعجل وبال كفالة.
كما تنص املادة )127( على أن تقدر احلقوق املقررة وفقا لهذا 
القانون على أساس البيانات واملستندات الواردة يف ملف التأمني 
االجتماعي اخلاص باملؤمن عليه دون الرجوع إلى ملف اخلدمة.

وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون السجالت والدفاتر 
التي يلتزم صاحب العمل بحفظها وامللفات التي ينشئها لكل مؤمن 
عليه واملستندات التي تودع بها، وكذلك البيانات والنماذج التي 
يلتزم بتقدميها للهيئة عن العاملني لديه وأجورهم واشتراكاتهم 

ومواعيد تقدمي هذه البيانات والنماذج.

شروط احلصول على معاش إضايف 

يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على احلد األقصى ألجر 
االشتراك التأميني أن يطلب احلصول على معاش إضايف من 
الهيئة مقابل االشتراك عن اجلزء الزائد عن احلد األقصى ألجر 
االشتراك التأميني مبا ال يجاوز )100%( من احلد األقصى ألجر 

االشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصي يف صندوق التأمني االجتماعي 
املنصوص عليه يف املادة )5( مقابل احلصول على معاش إضايف 

للمؤمن عليه املشار إليه بالفقرة السابقة.
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني املكمل 
ونسبة االشتراكات التي يلتزم بها املؤمن عليه، وشروط وقواعد 

االنتفاع بهذه املادة.

ويف حالة وفاة املؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف 
هذا الرصيد ملستحقي املعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا 
ألنصبتهم املحددة باجلدول رقم )7( املرافق لهذا القانون، فإذا 
لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، ويف حالة عدم 
وجود مستحقني للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيني.

حاالت قطع املعاش

الذي  للشهر  التالي  الشهر  أول  من  املستحق  معاش  يقطع 
تتحقق فيه إحدى احلاالت اآلتية:

1- وفاة املستحق.
2- زواج األرملة أو األرمل أو البنت أو األخـــت.

3- بلوغ االبن أو األخ سن احلادية والعشرين ويستثنى من 
ذلك احلاالت اآلتية :

 أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
 ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو 
تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف 
معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خالل السنة 

الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
 ج- احلاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو 
مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة 
الرابعة  وسن  البكالوريوس  أو  الليسانس  على  للحاصلني 
والعشرين بالنسبة للحاصلني على املؤهالت النهائية األقل أي 

التاريخني أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.

وتصرف لالبن أو األخ فى حالة قطع املعاش لغير الوفاة أو 
استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، ولالبنة أو األخت فى حالة 
قطع املعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره 
خمسمائة جنيه، وال تصرف هذه املنحة إال ملرة واحدة، وحتدد 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه 

املنحة.

الزميـــل وائــل بــــدر 
يتقدم بخالص الشكر

 لألستاذ الدكتور 

عمــــــــــرو فــــــــوزي
 استشاري طب وجراحة العيون 

علي ما بذله من
 جراحة ناجحة لنجله

كما يتقدم له بخالص التهنئة 

لزفاف كرميته 
متمنيا لها خالص السعادة

بشرى سارة..
 زيادة املعاشات  %15 

 أكدت نيفني جامع وزيرة التجارة والصناعة 
ان االحتاد العام للغرف التجارية ميثل احد االذرع 
تنفيذ  يف  والصناعة  التجارة  لوزارة  الرئيسية 
االقتصادية  التنمية  لتحقيق  الدولة  مستهدفات 
دور  اهمية  الى  مشيرًة  واملستدامة،  الشاملة 
محافظات  كافة  فى  املنتشرة  وغرفه  االحتاد 
الصغيرة  التجارية  املنشأت  دعم  يف  اجلمهورية 
فى  الرسمى  غير  القطاع  ودمج  واملتوسطة 
يسهم  الذى  األمر  الرسمى،  االقتصاد  منظومة 
واالرتقاء  االقتصادى  النمو  معدالت  زيادة  فى 
مبستويات التجارة وحتسني املعيشة وفتح اسواق 
جديدة الى جانب تقدمي خدمات متميزة لكافة 

اعضاء االحتاد.
جاء ذلك خالل لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس 
برئاسة  التجارية  للغرف  العام  االحتاد  ادارة 
اللقاء  تناول  حيث  العربي  ابراهيم  املهندس/ 
خالل  االحتاد  عمل  وخطط  مستهدفات 
يف  االحتاد  دور  تفعيل  وسبل  املقبلة  املرحلة 
وزيادة  الداخلية  التجارة  منظومة  تطوير 

حضر  القومي،  االقتصاد  وتنمية  الصادرات 
الوزيرة  مساعد  السجيني  إبراهيم  اللقاء 

االقتصادية. للشئون 
تتطلب  احلالية  املرحلة  إن  الوزيرة  وقالت 
وبصفة  االعمال  منظمات  كافة  جهود  تضافر 
واحتاد  التجارية  للغرف  العام  االحتاد  خاصة 
الكبيرة  التطورات  ملواكبة  املصرية  الصناعات 
يف  مؤكدًة  املصري،  االقتصاد  يشهدها  التي 
املناخ  توفير  على  احلكومة  االطار حرص  هذا 
للمستثمرين  اجلاذبة  االستثمارية  والبيئة 
استثمارات  لضخ  االجانب  او  املصريني  سواء 
يف  خاصة  القطاعات  من  العديد  يف  جديدة 
التي تشهدها مصر حالياً  الكبيرة  الطفرة  ظل 
املشروعات  من  العديد  بتنفيذ  يتعلق  فيما 
الذي  االمر  وهو  التنموية  واملبادارت  القومية 

يتيح فرص واعدة امام املستثمرين.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تذليل 
وغرفه  االحتاد  تواجه  التى  التحديات  كافة 
واالعضاء  اجلمهورية  محافظات  مبختلف 

كافة  حتديد  اهمية  الى  موجهةً  له،  املنتسبني 
بالتنسيق  لها  عاجلة  حلول  اليجاد  التحديات 

مع رئيس االحتاد العام للغرف التجارية.
الى  الوزيرة  استمعت  الصدد  هذا  ويف 
ادارة االحتاد  مطالب عدد من اعضاء مجلس 
مراجعة  اهمية  حول  معظمها  تركزت  والتي 
من  بعدد  اجلملة  باسواق  اخلاصة  الرسوم 
االجراءات  منظومة  وتيسير  املحافظات 
وانشاء  التجاري،  السجل  باستخراج  اخلاصة 
باملحافظات  الغرف  لبعض  اضافية  مقار 
الشاسعة  املساحات  ذات  املحافظات  خاصة 
للغرف  مقر  من  اكثر  وجود  تتطلب  والتي 

التجارية.
تنمية  قانون  صدور  أن  إلى  جامع  ولفتت 
والئحته  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
املنظومة  تسهيل  يف  يسهم  سوف  التنفيذية 
االجرائية خاصة وأن القانون يتيح العديد من 
الشركات،  الشريحة من  لهذه  واحلوافز  املزايا 
بني  التنسيق  حالياً  يجري  انه  الى  مشيرًة 

والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  تنمية  جهاز 
للغرف  العام  واالحتاد  الصغر  ومتناهية 
اعضاء  لتوعية  شاملة  خطة  لتنفيذ  التجارية 
اجلمهورية  محافظات  بكافة  التجارية  الغرف 
املزايا  وشهادة  التصنيف  شهادة  بأهمية 
وشهادة احلوافز التي ستقوم الدولة باصدارها 
استفادة  لتعظيم  املؤمنة  االصدارات  مركز  من 
املزايا  من  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 

القانون اجلديد يتيحها  التي  واحلوافز 
العربى  ابراهيم  املهندس  أشاد  جانبه  ومن 
بالدعم  التجارية  للغرف  العام  االحتاد  رئيس 
لالرتقاء  والصناعة  التجارة  لوزارة  املستمر 
اخلدمات  وتوفير  االحتاد  عمل  مبنظومة 
تواجه  التي  التحديات  ومواجهة  لالعضاء 
االحتاد والغرف التجارية واملحافظات، مشيراً 
ملنظمات  ممثل  اكبر  يعد  االحتاد  ان  الى 
الصحاب  الرئيسية  واملظلة  مصر  يف  االعمال 
ما  يضم  القطاعات حيث  كافة  املشروعات يف 

يزيد عن 5 مليون عضو ومنتسب.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع مجلس ادارة احتاد الغرف 
التجارية سبل تفعيل دور االحتاد يف تنمية االقتصاد املصري


