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فــي  نقطعهــا  جديــدة  خطــوات 
طريــق بنــاء الوطن، ونحــن نطلق هذا 
العــدد مــن مجلتكــم »مصــر معــاك« 
وصل قطــار المؤتمر الثانــي للكيانات 
إلــى محطتــه الثانيــة، لنســاهم فــي 
فــي  ألهلنــا  كريمــة  حيــاة  توفيــر 
غيــر  للهجــرة  المصــدرة  المناطــق 
الشــرعية، ونكــون جــزءا مــن رحلــة 
بنــاء اإلنســان المصــري؛ نجــدد العهــد 
المصرييــن  أن  السياســية  للقيــادة 
بالخــارج شــريك فــي النهــوض بمصــر 
ألبنائنــا. مشــرق  مســتقبل   وصنــع 

ــر  ــن تطوي ــن م ــهده الوط ــا يش إن م
أننــا  يؤكــد  المجــاالت  شــتى  فــي 
مصــر  وأن  الصــواب،  الطريــق  علــى 
إليهــا  يركــن  قويــة  نعلمهــا  التــي 
شمســها،  ستشــرق  الجميــع 
بعيــن  وتنظــر  الجميــع  تضــم 
بســواعد  المســتقبل،  إلــى  ثاقبــة 
والداخــل. بالخــارج  أبنائنــا   وعقــول 

ــي  ــن امتنان ــر ع ــة ألعب ــز الفرص وأنته
وزارات  بيــن  الجهــود    لتضافــر 
ومؤسســات الدولــة المشــاركة فــي 
بالمصرييــن  تتعلــق  فعاليــة  كل 
االســتماع  علــى  والحــرص  بالخــارج، 
والعمــل  المقترحــات  لمختلــف 
هدفنــا  ليصبــح  تلبيتهــا،  علــى 
فــي  بلِبنــة  نشــارك  أن  األســمى 
مصــر. الغالــي  وطننــا  صــرح   بنــاء 

مصــري  كل  أن  نؤكــد  زلنــا  مــا 
بالخــارج ســفير لبلــده، يدافــع عنــه 
ضــد أي شــائعات مغرضــة، وينقــل 
إنجــازات  مــن  الحقيقــة  الصــورة 
ولذلــك  المجــاالت،  مختلــف  فــي 
نظمنــا العديــد مــن الزيــارات ألبنــاء 
المصرييــن بالخــارج المشــاركين فــي 
المؤتمــر الثانــي للكيانــات، تضمنــت 
ومشــروعات  قوميــة،  مشــروعات 
كريمــة. حيــاة  الرئاســية   المبــادرة 

الرســائل  توفيــر  علــى  حرصنــا 
اإليجابيــة ليقفــوا بأنفســهم علــى 
رغــم  ألبنائهــا،  مصــر  تقدمــه  مــا 
اقتصــادات  وتأثــر  كورونــا  جائحــة 
المصريــة  التجربــة  أن  إال  كبــرى، 
نجحــت فــي تحقيــق أعلــى معــدالت 
وعرضنــا  المنطقــة،  فــي  النمــو 
االســتثمار  فــي  مصــر  تجــارب 
وتحســين مناخــه والترحيــب بخبــرات 
ــدث  ــا ح ــو م ــارج، وه ــن بالخ المصريي
فــي عديــد األماكــن بالدولة، ومــا زلنا 
نفتــح ذراعينــا ألبنائنــا لنســتمر بتجربــة 
توظيــف اســتثمار رؤوس أموالنــا فــي 
وطننــا، لنوفــر فرصــا آمنــة للعمــل، 
الشــرعية.  غيــر  الهجــرة  عــن   بديــا 

كل  علــى  العمــل  فــي  وكعادتنــا 
الفئــات، فاســمحوا لــي أن أثنــي علــى 
أبنائنــا الدارســين بالخــارج ووعيهــم 
بلدهــم،  وتاريــخ  حضــارة  بقيمــة 

ممثلــي  اختيــار  جــاء  هنــا  ومــن 
ــباب  ــوار لش ــرة للح ــز وزارة الهج مرك
االنتقــاء  بعــد  بالخــارج،  الدارســين 
بخطــط  المتقدميــن  أفضــل  مــن 
العمــل وتطويــر البيئــة المســتقبلة 
الدارســين  الجــدد  للطــاب 
الوطــن  اســم  ليرفعــوا  بالخــارج، 
المحافــل. كل  فــي  رواياتــه   عاليــة 
المســتقبل،  شــباب  نغفــل  لــم 
وأطفالنــا الصغــار مــن الجيليــن الرابع 
ــم  ــال اتكل ــاء »كرنف ــس، فج والخام
عربــي« ليضمهــم إلــى حضــن اللغــة 
ــا  ــة بعاداتن ــة المصري ــة والهوي العربي
وتقاليدنــا الراســخة، يشــاركوا فــي 
الكثيــر مــن األلعــاب للتعــرف علــى 
الحــروف وبنــاء الكلمــات، ومعرفــة 
والتقاليــد  العــادات  مــن  جانــب 
ــا  ــارك جميع ــة، لنش ــة األصيل المصري

فــي رحلــة البنــاء والتنميــة.

وزيرة الهجرة 
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تولــي القيــادة السياســية اهتماًمــا 
وتلبيــة  الغذائــي  باألمــن  كبيــًرا 
االحتياجــات األساســية لــكل أفــراد 
الشــعب، ومــن هــذه المجهــودات 
إنشــاء المدينــة الصناعيــة الغذائيــة 
»ســايلو فــودز« فــى مدينــة الســادات 
والتــي  المنوفيــة،  بمحافظــة 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  افتتحهــا 
االحتياجــات  لتوفيــر  السيســي، 
لتعــد  المــدراس،  لطــاب  الغذائيــة 
المشــروعات  أكبــر  مــن  واحــدة 
لإلســهام  مصــر،  فــي  الغذائيــة 
التغذيــة  نظــام  تطويــر  فــي 
خــال  مــن  الحالــي  المدرســية 
إنشــاء منظومــة متكاملــة لتقديــم 
لطلبــة  مثاليــة  غذائيــة  وجبــة 
عاليــة. غذائيــة  بقيمــة   المــدارس 

علــى  تقــع  الغذائيــة  المدينــة 
مســاحة 135 فدانــا، ويضــم المجمع 
10 مصانــع مختلفــة، بإجمالــي طاقــة 
470 ألــف طــن ســنويا مــن مختلــف 
بإجمالــي  الغذائيــة  المنتجــات 
المبانــي  إلــى  إضافــة  منتجــا،   40
والمنشــآت، وتضــم مصنعــا إلنتــاج 
ــن  ــى مطح ــة إل ــكويت باإلضاف البس
بطاقــة  صومعــة   14 بــه  ملحــق 
كمــا  قمــح،  طــن  ألــف   70 تخزينيــة 

ومصنــع  المكرونــة  مصنــع  تضــم 
المخبــوزات ومصنــع »الروتــو« إلنتــاج 
المصنوعــات المرنــة لتعبئــة منتجــات 
البســكوت والمكرونــة والمخبــوزات، 
ــب  ــاج العل ــس« إلنت ــع »الدوبلك ومصن
وتتضمــن  الكرتــون،  ومصنــع 
 4 الشــركة  مــن  الثانيــة  المرحلــة 
ــة،  ــان، والجبن ــات األلب ــع لمنتج مصان
المضلــع. والكرتــون   والحــاوة 

مختلــف  فــي  تتوقــف  ال  طفــرة 
قطــاع  شــهد  حيــث  القطاعــات، 
اإلســكان والمــدن الجديــدة افتتــاح 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي لعــدد 
ومــن  الســكنية  المشــروعات  مــن 
بينهــا المرحلــة األولــى مــن ســكن 
للعاصمــة  المنتقليــن  العامليــن 
 37٦ بواقــع  بــدر  بمدينــة  اإلداريــة 
وحــدة   ٩,0٢4 بإجمالــي  عمــارة 
بالعاصمــة  للعامليــن  ســكنية 
مليــار   3,٢ بلغــت  بتكلفــة  اإلداريــة 
جنيــه، كمــا افتتــح الرئيــس المرحلــة 
االجتماعــي  اإلســكان  مــن  الثانيــة 
ــة  ــابع بمدين ــس والس ــاء الخام باألحي
بــدر، حيــث تــم االنتهــاء من تنفيــذ ٦00 
عمــارة بإجمالــي 14,400 وحدة ســكنية 
جنيــه. مليــار   ٢,٩ بلغــت   بتكلفــة 

األولــى  المرحلــة  افتتــاح  تــم  كمــا 
مــن ســكن جنــة بمدينــة القاهــرة 
مــن  االنتهــاء  تــم  حيــث  الجديــدة 
ــة  ــكنية بتكلف ــدة س ــذ 1,٢٦0 وح تنفي
وافتتــاح  جنيــه،  مليــون   500 بلغــت 
اإلســكان  مــن  األولــى  المرحلــة 
األندلــس  مصــر  ســكن  المتوســط 
حيــث  الجديــدة،  القاهــرة  بمدينــة 
تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ ٨0 عمــارة 
ســكنية  وحــدة   1,٩٢0 بإجمالــي 
جنيــه،  مليــون   700 بلغــت  بتكلفــة 
ــكن  ــط س ــكان المتوس ــاح اإلس وافتت
الســخنة  طريــق  بشــمال  مصــر 
حيــث  الجديــدة،  القاهــرة  بمدينــة 
تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ ٦٢ عمــارة 
ســكنية  وحــدة   1,4٨٨ بإجمالــي 
جنيــه. مليــون   5٢0 بلغــت  بتكلفــة 

مدينة جديدة للصناعات الغذائية وتوسعات عمرانية.. 
 مصر تسابق الزمن لبناء اإلنسان
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االســتراتيجية  تنفيــذ  إطــار  فــي 
الدارســين  لشــباب  الوطنيــة 
المصرييــن بالخــارج، والتــي أظهــرت 
تكامــا مــع رؤيــة القيــادة السياســية 
لاســتفادة مــن جهــود المصرييــن 
التنميــة  خطــط  ودعــم  بالخــارج 
الســفيرة  افتتحــت  المســتدامة، 
نبيلــة مكــرم وزيــرة الدولــة للهجــرة 
بالخــارج،  المصرييــن  وشــئون 
فاعليــات الملتقــى الســابع لشــباب 
بالخــارج،  الدارســين  المصرييــن 
هــؤالء  مــن   ٢00 نحــو  بمشــاركة 
المســتجدين  فيهــم  بمــا  الشــباب 
ــارج  ــرة خ ــا وألول م ــافرين قريب المس
بهــدف  وذلــك  للدراســة،  مصــر 
بينهــم. فيمــا  الخبــرات   تبــادل 
وزيــرة  أعلنــت  الملتقــى،  وخــال 
ممثــًا   1٩ اختيــار  رســمًيا  الهجــرة 

ــوا  ــم ليمثل ــول العال ــة ح ــن 1٩ دول م
للحــوار  الهجــرة  وزارة  مركــز 
الدارســين  المصرييــن  لشــباب 
 ،»MEDCE »ميدســي  بالخــارج 
ســجلوا  الذيــن  عــدد  أن  مضيفــة 
الحــوار  مركــز  بعضويــة  لالتحــاق 
وفتــاة. شــاب   1100 مــن  أكثــر   بلــغ 

الخطــوة  هــذه  وتســتهدف 
وزارة  مركــز  جهــود  مــن  الجديــدة 
الدارســين  لشــباب  للحــوار  الهجــرة 
مســاعدة   ،MEDCE بالخــارج 
مغادرتهــم  قبــل  الجــدد  الطــاب 
بالدراســة  وااللتحــاق  لوطنهــم 
الطــاب  يقــوم  وحتــى  بالخــارج«، 
عــن  والتعبيــر  بالتحــدث  الجــدد 
مطالبهــم بالتعــاون مــع الشــباب 
الدارســين بالخــارج والتواصــل ســويا 
فيمــا بينهــم حتــى يتعرفــوا علــى 
بالخــارج.  عليــه  مقبليــن  هــم   مــا 
ومركــز وزارة الهجــرة للحــوار لشــباب 
تــم  بالخــارج،  الدارســين  المصرييــن 
ليعمــل   ٢0٢1 ينايــر  فــي  تدشــينه 
كمنصــة تفاعليــة ومظلــة حواريــة 
ومعرفيــة خاصة بشــبابنا في الخارج، 

ــل  ــتدامة التواص ــجيع اس ــدف تش به
المصرييــن  الدارســين  بيــن  والحــوار 
ــوزارة. ــن ال ــم وبي ــف دول العال  بمختل

كمــا أن ملتقيــات شــباب الدارســين 
الــوزارة  تعقدهــا  التــي  بالخــارج 
ــم  ــبابنا ببعضه ــط ش ــى رب ــوم عل تق
قــد  عقبــة  أي  لتذليــل  البعــض 
بجانــب  الجــدد،  الدارســين  تواجــه 
اكتســاب الخبــرة ممــن ســبقوهم 
الثقافــي  الصــدام  حالــة  لتافــي 
ــي ربمــا يواجههــا بعــض الطــاب  الت
خارجيــا، بجانــب التعــرف علــى أجــواء 
الدراســة بالخــارج وظــروف المعيشــة 
الذيــن  الطــاب  مــع  والتشــبيك 
أو  الجامعــة  نفــس  فــي  يدرســون 
يعيشــون فــي نفــس البلــد لتســهيل 
الجديــدة،  الحيــاة  فــي  االندمــاج 
مــع  والتكامــل  بالتوافــق  وذلــك 
سياســات الجمهوريــة الجديــدة التي 
ــوف  ــن الصف ــباب لتكوي ــم بالش تهت
الثانيــة ومنحهــم الفــرص الحقيقيــة 
ومشــاركتهم  والقيــادة  للتمكيــن 

فــي صنــع القــرار.

اختيار 19 ممثاًل من دول 
مختلفة لمركـــــــز الحــــوار 
»ميدسي«.. وأكثــــر من 1100 
شاب وفتاة يحصلون على 

 عضــــــــوية المركز

الدارسون بالخارج

االستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج
 تواصل تقدمها..



العدد الثاني والثالثونأغسطس 2021

05

أبناء مصر في الخارج يثبتون دوًما تفوقهم في مجاالت متنوعة. 
وفي هذا العدد سنتناول الحديث عن اثنين من المصريين في كندا اإلمارات، كل منهما 

 حقق نجاحا في مجاله.

 أ. د. هــــــــدى الــــمراغي

العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور 
بكندا وإحدى رائدات مؤتمرات »مصر تستطيع«.. 

أصدر السيد الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، قراًرا بتعيينها عضًوا في 

مجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية والتي 
يقع مقرها بمدينة المعرفة في العاصمة اإلدارية 

 الجديدة.

و د. هدى المراغي هي السيدة  المصرية الـــــوحيدة 
التي حصلت على »وسام كندا« في نوفمبر الماضي 
والذي يعد أرفع درجات أوسمة الشرف المدنية في 
كندا، وذلك تقديًرا إلسهاماتها في مجال التصنيع 

والهندسة الميكانيكية، عاوة على أنها أول امرأة 
في تاريخ كندا تحصل على الدكتوراه في الهندسة 

الصناعية، وأول سيدة تتولى منصب عميد كلية 
الهندسة بجامعة وندسور هناك، والتحقت بالهيئة 
االستشارية العلمية لوزير الدفاع الكندي، فضا عن 

أنها حاصلة على زمالة األكاديمية الملكية السويدية 
لعلوم الهندسة، كما أدرجت جامعة ماكمستر 

الكندية اسمها ضمن صفوة ومشاهير الخريجين، 
وسبق أن حصلت على وسام »أونتاريو« لجهودها 

العلمية في مجال الهندسة.

مصـطــــــفى قنــــديل

الشاب المصري المقيم في اإلمارات وصاحب فكرة 
مشروع النقل الجماعي »سويفل«. نجح في سن ٢٨ 

عاما أن يدير واحدة من أكبر الشركات الناشئة في 
الشرق األوسط، بقيمة بلغت نحو ٦00 مليون دوالر، 

وتم إدراجها في بورصة ناسداك األمريكية العالمية 
 بقيمة تبلغ 1.5مليار دوالر.

تخرج قنديل في الجامعة األمريكية عام ٢015، 
وعمل في شركة »Rocket Internet« في الفلبين 
ومصر، وبعدها في شركة »كريم« للنقل، وبعدها 

بدأ إنشاء شركة سويفل لعمل وسائل مواصات 
بالتوازي مع المواصات العامة باستخدام الذكاء 

االصطناعي.

والد البلد
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المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج.. 
حياة كريمة ومستقبل مشرق 

ــل  ــة التواص ــا الستراتيجيــــــــــ تطبيًق
انطلقــت  بالخــارج،  المصرييــن  مــع 
ــن  ــة م ــخة الثانيـــــــــ ــات النس فعالي
ــة  ــات المصري ــي للكيان ــر الثان المؤتم
و33  مشــارك   400 بحضــور  بالخــارج 
تأتــي  حيــث  دولــة،   1٨ مــن  كيانــا 
التــي  األولــى  للنســخة  امتــدادا 
أطلقتهــا وزارة الهجــرة فــي يوليــو 
بالخــارج  للمصرييــن  إلشــراك   ،٢01٩
للتنميــة  مصــر  رؤيــة  تحقيــق  فــي 
ــات  ــث إن الكيان ــتدامة ٢030، حي المس
قومــي  أمــن  بالخــارج  المصريــة 
لمصــر ولهــا دور كبيــر خــال هــذه 
ــن  ــة م ــا الدول ــر به ــي تم ــة الت المرحل
واقتصاديــة  معلوماتيــة  حــروب 
والمؤتمــر  وإعاميــة،  وســياحية 
الثانــي للكيانــات المصريــة بالخــارج 
القيــادة  رؤيــة  لدعــم  مخصــص 
الجمهوريــة  فــي  السياســية 
الجديــدة والمشــاركة في المشــروع 
المصــري  الريــف  لتنميــة  القومــي 
يســهم  والــذي  كريمــة«،  »حيــاة 
والقــرى  المحافظــات  فــي  بقــوة 
األكثــر تصديــًرا لظاهــرة الهجــرة غيــر 

الشــرعية.

دعــم جهـــــــــــــــــــــود الدولـــــــــة 
ومواصلـــــــــــــــــة الــــــــــــــــتنفيذ:

المصريــة فــي  الكيانــات  مؤتمــرات 
ممثليــن  بمشــاركة  تأتــي  الخــارج 
الدولــة،  ومؤسســات  وزارات  مــن 
مــن  تقديمــه  يتــم  مــا  لشــرح 
خدمــات للمصرييــن بالخــارج، بجانــب 
للخــروج  لمقترحاتهــم؛  االســتماع 
بتوصيــات قابلــة للتنفيــذ، وهــو مــا 
تــم  اللتيــن  النســختين  فــي  تــم 
إطاقهمــا حتــى اآلن مــن االهتمــام 
فــي  بالخــارج  المصرييــن  بإدمــاج 
االســتثمار، وكذلــك التنســيق لفتــح 
بالخــارج؛  الوطنيــة  للبنــوك  فــروع 
فتــح  علــى  الموافقــة  تمــت  حيــث 
فــرع لبنــك مصــر بالمملكــة العربيــة 
المصرييــن  وربــط  الســعودية، 
للتطــرف  األزهــر  بمرصــد  بالخــارج 
لمواجهــة األفكار المغلوطــة، وإدراج 
الهجــرة  بمخاطــر  توعــوي  منهــج 
بالهجــرة  والتوعيــة  الشــرعية  غيــر 
تطبيــق  وعبــر  بالمــدارس  اآلمنــة 
النســخة  وفــي  عربــي«،  »اتكلــم 

الحاليــة تمــت مناقشــة مقترحــات 
ــارج  ــن بالخ ــف المصرييـــــــــــــــ بتعري
ــي  ــتثمار ف ــة واالس ــة االدخاري باألوعي
ومســاعدة  المصريــة،  البورصــة 
المختلفــة  االقتصاديــة  الكيانــات 
فــي الوصــول إلــى التمويــل الــازم، 
بجهــود  بالخــارج  المصرييــن  وربــط 
الدولــة فــي المبــادرة الرئاســية »حيــاة 
كريمــة« لتنميــة الريــف المصــري، في 
ــم  ــدة، ودع ــة الجدي ــل الجمهوري ظ
الدولــة  بهــا  تقــوم  التــي  الجهــود 
لمعالجــة مشــاكل ابنائهــا، بــدءا مــن 
العشــوائيات التــي تحولــت لمســاكن 
ــرص  ــل ح ــي ظ ــن، ف ــة للمصريي الئق
ــر  ــان، وتوفي ــاء االنس ــى بن ــادة عل القي

الكريمــة. والحيــاة  الرفاهيــة 
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ــرة  ــدور وزارة الهج ــا ل ــارج عرًض ــة بالخ ــات المصري ــي للكيان ــر الثان ــهد المؤتم ش
فــي االســتفادة مــن أبنائنــا الدارســين بالخــارج فــي نقــل الرســائل اإليجابيــة عــن 
مصــر، حيــث أشــاد الفريــق أســامة الجنــدي بجهــود وزارة الهجــرة فــي إطــاق 
االســتراتيجية الوطنيــة لشــباب مصــر الدارســين بالخــارج، وتدشــين مركــز الحــوار 
الخــاص بهــم، لمــد جســور الثقــة بيــن الدولــة وشــباب مصر خــارج أراضيهــا، داعيا 
الجاليــات المصريــة إلــى حــث بناتهــم وأبنائهــم علــى التســجيل لانضمــام إلــى 
مركــز الحــوار حتــى يوضــح لهــم المفاهيــم ويذلــل لهــم العقبــات المختلفــة، 
ويتيــح لهــم األنشــطة المتنوعــة والمهمــة لكــي ال يقعــون كفريســة ألي فكــر 

مغلــوط أو شــائعات خــارج أراضــي الوطــن.

وتابــع محمــد موســى نائــب محافــظ المنوفيــة، أن هنــاك عمليــة تمكيــن 
منــذ  بــدأت  ومســتدامة  علميــة  اســس  علــى  قائمــة  للشــباب  حقيقيــة 
انطــاق مؤتمــر الشــباب األول عــام ٢01٦، موضحــا أن الجمهوريــة الجديــدة 
ــر  ــا أكث ــح لدين ــباب وأصب ــة بالش ــة مليئ ــية والتنفيذي ــب السياس ــت المناص جعل
مــن 3٦ نائــب لمحافــظ مــن الشــباب، بجانــب عــدد مــن النــواب البرلمانييــن، 
مضيًفــا ان مصــر اصبحــت تســتثمر فــي بنــاء االنســان للوصــول إلــى تنميــة 
شــابة. نمــاذج  بهــا  الدولــة  شــرايين  كل  وأصبحــت  ومســتدامة،   حقيقيــة 

الفريق\ أسامة الجندي

رئيس لجنة الدفاع واألمـــن 
القومي بمجلس الشيوخ

الفريق\ أسامة الجندي

رئيس لجنة الدفاع واألمـــن 
القومي بمجلس الشيوخ

 السيد\محمد موسى
نائب محافظ المنوفية 

اســتعرض الدكتــور ســيد إســماعيل نائــب وزيــر اإلســكان للبنيــة األساســية، 
أن  موضًحــا  ســنوات،   ٦ فــي  مصــر  خريطــة  غيــرت  التــي  المشــروعات  أبــرز 
بينهــا  ومــن  األجيــال  لمختلــف  إنشــاؤها  تــم  جديــدة  مدينــة   40 هنــاك 
مــدن الجيــل الرابــع وسلســلة المــدن الجديــدة الكبــرى: العاصمــة اإلداريــة 
وكافــة  واألســمرات  الســيدة  روضــة  ومشــروعات  الجديــدة،  والعلميــن 
ورفــع  وتطويــر  التوســع  مشــاريع  وكذلــك  العمرانــي،  التطويــر  مشــاريع 
كفــاءة البنيــة التحتيــة للطــرق والكبــاري، ومشــاريع تحســين خدمــة ميــاه 
مــدن  عــدة  فــي  الميــاه  معالجــة  ومحطــات  الصحــي  والصــرف  الشــرب 
مصريــة، وقــال إن وزارة اإلســكان ســعت خــال الفتــرة الماضيــة للمشــاركة 
فــي المشــروعات التنمويــة التــي تقــوم بهــا الدولــة، الفتــا إلــى أن قطــاع 
القومــي. المســتوى  علــى  األولويــات  وحــدد  اســتراتيجية  وضــع   المرافــق 

الدكتور\ سيد اسماعيل
نائب وزير اإلسكان

المصريون بالخارج واألمن القومي

اإلسكان تستعرض النهضة العمرانية بمصر
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فعاليــات  فــي  المصريــة،  البورصــة  رئيــس  فريــد  محمــد  الدكتــور  شــارك 
ــية  ــادرة الرئاس ــاندة المب ــارج لمس ــي الخ ــة ف ــات المصري ــي للكيان ــر الثان المؤتم
ــة الجديــدة، مســتعرًضا ســبل رفــع وعــي  ــاة كريمــة« فــي ظــل الجمهوري »حي
المصرييــن بالخــارج بأساســيات االســتثمار واالدخــار فــي البورصــة المصريــة، 
ــاعدة  ــي مس ــط ف ــس فق ــي لي ــر ف ــا دور كبي ــال له ــواق الم ــد أن أس ــث أك حي
الكيانــات االقتصاديــة المختلفــة فــي الوصــول للتمويــل الــازم للتوســع والنمــو 
واالنطــاق، ومــن ثــم خلق وظائف وتحســين أحــوال النــاس المعيشــية، ولكنها 
منصــة مهمــة للتــداول واالســتثمار وســهولة الدخــول والخــروج للمســتثمرين.

ــادي  ــاح االقتص ــج االص ــات برنام ــوء مكون ــد الض ــد فري ــور محم ــاول الدكت وتن
عــام  منــذ  المصريــة  الحكومــة  ونفذتــه  تبنتــه  الــذي  الجــرئ  الشــامل 
والسياســات الحمائيــة للفئــات األضعــف وبرامــج تكافــل وكرامــة وحمايــة 
العمالــة غيــر المنتظمــة، وأوضــح أن هنــاك العديــد مــن الفيديوهــات التعريفيــة 
التــي تمــت بعــد توقيــع بروتوكــول التعــاون مــع الهجــرة لتعريــف المصرييــن 
بالخــارج بمبــاديء واساســيات االســتثمار فــي ســوق المــال المصــري، مرحًبــا 
بالــرد علــى تســاؤالت المصرييــن بالخــارج حــول كيفيــة فتــح الحســاب وبــدء 
االســتثمار وربطهــم بشــركات الوســاطة المشــاركة فــي المبــادرة؛ لإلجابــة 
عــن أي استفســارات وكذلــك طلبــات للتكويــد »فتــح الحســابات« لبــدء التجــارة 
واالســتثمار فــي االوراق الماليــة، وزيــادة اســتثماراتهم فــي ســوق األوراق الماليــة 

المصــري.

الدكتور\ محمد فريد 
رئيس البورصة المصرية

البورصة ترحب باستثمارات المصريين بالخارج

ملف العدد

جــاءت مشــاركة د. غــادة شــلبي، نائــب وزيــر الســياحة واآلثــار فــي فاعليــات 
المؤتمــر الثانــي للكيانــات المصريــة بالخــارج، والتــي أوضحــت أن لدينــا 7 مواقــع 
الســائحين  الســتقبال  مصــر  خطــة  وعرضــت  »اليونســكو«،  فــي  مســجلة 
ــر  ــى التطهي ــرص عل ــادق والح ــن بالفن ــم العاملي ــة، بتطعي ــرة الحالي ــي الفت ف
والوقايــة المســتمرة، بجانــب الترويــج لســياحة اليخــوت؛ لتعزيــز ريــادة مصــر 
كوجهــة ســياحية مــن خــال مــا تملكــه مــن مقومــات بشــرية وســياحية 

متنوعــة والمحافظــة علــى اإلرث المصــري الفريــد لٔالجيــال القادمــة.

ــي  ــا ف ــد مثله ــزارات ال يوج ــى بم ــر تحظ ــى أن مص ــر عل ــائل المؤتم ــدت رس وأك
العالــم مــن مختلــف الحضــارات، بجانــب مســار العائلــة المقدســة بطــول 3500 
ــة  ــراره كرحل ــم إق ــدة، وت ــارة فري ــي زي ــر ف ــة مص ــارة العائل ــؤرخ لزي ــو ي ــم، وه ك
حــج مســيحي تتفــرد بــه مصــر، وتقشــعر لــه األبــدان. والمســيحيون فــي أمريــكا 
ــر  ــروع تطوي ــب مش ــذا بجان ــر، ه ــارغ الصب ــار بف ــاح المس ــرون افتت ــة ينتظ الاتيني

الخدمــات المقدمــة للــزوار فــي المناطــق الســياحية.

الدكتورة\ غادة شلبي 
نائب وزير السياحة واآلثار

كنوز مصر السياحية ترحب بالزائرين
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وشــارك فــي المؤتمــر أيًضــا عــدد مــن أعضــاء مؤسســة »حيــاة كريمــة«؛ حيــث 
ــام ٢01٩  ــا ع ــذ انطاقه ــادرة من ــرة المب ــن فك ــا ع ــرًحا وافًي ــا ش ــرض ممثلوه ع
ــة  ــادرة ونوعي ــن المب ــة م ــل المختلف ــال المراح ــن خ ــتهدفة م ــرى المس والق
المشــروعات الجاريــة فــي كل قريــة مثــل تطويــر محــاور المرافــق والبنيــة 
جهــود  بجانــب  كريــم،  ســكن  وتوفيــر  االجتماعيــة  والتدخــات  األساســية، 
ــرف  ــرب والص ــاه الش ــات مي ــاءة خدم ــع كف ــة، ورف ــة االقتصادي ــق التنمي تحقي
ــن  ــروع تكم ــداف المش ــن أن أه ــًرا، موضحي ــر فق ــات األكث ــي بالمحافظ الصح
فــي القضــاء علــى الفقــر متعــدد األبعــاد، الفتــة إلــى أن المشــروع يســتهدف 
45٨4 قريــة بتكلفــة إجماليــة تبلــغ نحــو 700 مليــار جنيــه والمرحلــة األولــى 
تخــدم أكثــر مــن 1400 قريــة وتوابعهــم، لتطويــر مرافــق  الكهربــاء والميــاه 
والطــرق والتعليــم والصحــة وغيرهمــا، ومــن بيــن هــذه المحــاور هــو التدخــات 
والحمــات  الكبــار  وتعليــم  كريــم  لســكن  الوصــول  وتشــمل  االجتماعيــة 

الصحيــة.

ــادرة؛  ــي المب ــارج ف ــن بالخ ــن المصريي ــدد م ــارك ع ــات، ش ــام الفعالي ــي خت وف
حيــث تبرعــوا بإجمالــي ٢1٨ ألــف جنيــه لصالــح تنميــة المناطــق األكثــر احتياًجــا 
ضمــن فعاليــات المبــادرة الرئاســية »حيــاة كريمــة«، بمــا يحقــق رؤيــة مصــر ٢030 
وأهــداف التنميــة المســتدامة الخاصــة باألمــم المتحــدة، والتي أهمهــا تخفيف 

حــدة الفقــر والنهــوض بمســتويات التعليــم والصحــة والســكن وغيرهــا.

المبادرة الرئاسية »حياة كريمة«

ملف العدد

وجــه ممثلــو الكيانــات المصريــة رســالة ألبنــاء مصــر بالخــارج قائليــن: »مصــر 
ــروا  ــات، افخ ــر الخدم ــييد وتوفي ــران والتش ــي العم ــة ف ــة حقيق ــهد نهض تش
ــف  ــتحق أن تق ــر تس ــه؛ فمص ــم كل ــة للعال ــورة اإليجابي ــوا الص ــم وانقل ببلدك
مرفوعــة الــرأس، حيــث إنهــا ســبقت العديــد مــن الــدول فــي االهتمــام بالفئــات 
األكثــر احتياجــا، وتوفيــر الخدمــات الائقــة والحيــاة الكريمــة لشــعبنا األصيــل«.

عدد من المشاركين 
بالمؤتمر

رسالة إلى أبناء مصر بالخارج
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وحرصــت الســفيرة نبيلــة مكــرم عبــد الشــهيد، علــى مشــاركة ممثلــي الكيانــات المصريــة بالخــارج وعــدد مــن أبنــاء 
الجاليــات المصريــة حــول العالــم المشــاركين بالمؤتمــر زيــارة العديــد مــن المناطــق التــي قامــت الدولة باســتحداثها 
أو تطويرهــا، ضمــن خطــة شــاملة للنهــوض بالبنيــة التحتيــة، ومــن بينهــا كاتدرائيــة »ميــاد المســيح« ومســجد الفتــاح 
العليــم ومقــر الــوزارة بالعاصمــة اإلداريــة؛ حيــث أعلــن أعضــاء مــن الوفــد عزمهــم االســتثمار فــي العاصمــة اإلداريــة؛ 
 للتعــرف علــى حجــم المشــروعات الجاريــة بالعاصمــة اإلداريــة ومــدى اإلنجــاز الــذي تــم خــال الســنوات الماضيــة.

وجــاء ختــام الفعاليــات بزيــارة مشــروعات »حيــاة كريمــة« بمحافظــة القليوبيــة، بمرافقــة اللــواء عبــد الحميــد 
الهجــان، محافــظ القليوبيــة، وعــدد مــن أعضــاء مجلســي النــواب والشــيوخ، حيــث اشــتملت الزيــارة علــى مشــروع 
مجمــع خدمــات قريــة نــوى ومشــروع حفــر الغــاز بطريــق شــيبين - قليــوب، وأعمــال إحــال وتجديــد شــبكات 
 الصــرف الصحــي بكفــر شــبين، وقريــة األحــراز، والتــي تــم تطويرهــا ضمــن المبــادرة الرئاســية »حيــاة كريمــة«.

زيارات مناطق التطوير العمراني

العاصمة اإلداريةمحافظة القليوبية

 توصيات النسخة الثانية من مؤتمر

حرصت النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات على الخروج بتوصيات لتحقيق مطالب 
 المصريين بالخارج ومن أبرزها:

- التنسيق مع البورصة المصرية إلتاحة فرص االستثمار 
للمصريين بالخارج.

- توفير المواد اإلعامية للمصريين بالخارج للتعريف 
بإنجازات الدولة المصرية.

- الترويج للثروات السياحية المصرية، والتعريف بما 
تقوم به الدولة على صفحات الوزارة وبين المصريين 

بالخارج.

- استمرار التعريف بمحددات األمن القومي للمصريين 
بالخارج، وتنظيم ملتقيات الشباب لربطهم بالوطن.

- إشراك المصريين بالخارج في المبادرة الرئاسية حياة 
كريمة بالمناطق األكثر تصديًرا للهجرة غير الشرعية 

بالمحافظات المختلفة.

- االستفادة من جهود الكيانات النصرية بالخارج 
في دعم الطاب أعضاء مركز وزارة الهجرة بالحوار 
بالمعلومات وحل ما قد يعترضهم من مشكات.

ملف العدد


