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فــي  البنــاء  لمواصلــة  والعمــل  الســعي  مــن  جديــد  عهــد 
إنجــازات الجمهوريــة الجديــدة  بلدنــا الحبيــب، ننطلــق مــع 
غيــر  للهجــرة  تصديــًرا  األكثــر  المحافظــات  مســتهدفين 
الشــرعية، نبــذل كل جهــد ممكــن لتوفيــر حياة كريمــة ونكون 
 جــزًءا مــن رحلــة بناء إنســان مصري فــي وطن يليــق بالمصريين.

شــرف كبير أن أشــارك بحضور فخامة الســيد رئيس الجمهورية 
ــان،  ــرص واليون ــع قب ــذور« م ــاء الج ــود »إحي ــة جه ــي مواصل ف
والــذي يضمــن تنميــة ورخاء لــدول حوض البحر المتوســط، زيارة 
مثمــرة تبنــي علــى رصيــد مــن التعــاون االقتصــادي والتبــادل 
البلــدان  بيــن  أرقاًمــا غيــر مســبوقة  الــذي يحقــق  التجــاري، 
 الثالثــة، بجانــب التخطيــط لزيــادة التعــاون فــي الفتــرة الحاليــة.
تقــوم  الجــذور«،  »إحيــاء  الرئاســية  للمبــادرة  مثمــرة  رحلــة 
والتاريخــي،  الحضــاري  والحــوار  االحتــرام  مــن  رصيــد  علــى 
نســتلهم الماضــي لنبنــي مســتقبل أفضــل لألجيــال المقبلــة، 
ونؤكــد علــى عراقــة الدولــة المصريــة التــي تمــد يــد الخيــر 
مــكان حولهــا. فــي كل  والرخــاء  الســالم  إلقــرار   والتعــاون 

معــاك«  »مصــر  مجلتكــم  مــن  الجديــد  العــدد  يصــدر 
مــرة  ألول  الميدانيــة  الزيــارات  بعــودة  البشــرى  يحمــل 
الجهــود  تنســيق  علــى  حرصنــا  حيــث  كورونــا،  وبــاء  بعــد 
بنــي  محافظــة  لتأتــي  الدولــة،  ومؤسســات  وزارات  مــع 
ســويف محطــة خامســة فــي المبــادرة الرئاســية »مراكــب 
البدائــل  وتوفيــر  التوعيــة  علــى  خاللهــا  حرصنــا  النجــاة«، 
والمتوســطة. الصغيــرة  المشــروعات  ودعــم   للشــباب 

ــى  ــتمعنا إل ــرة، اس ــعي والمثاب ــي الس ــب ف ــرح القل ــباب يش ش
حكايــة فاطمــة فتــح اهلل، مصريــة بـ100رجــل فعــال، نجحــت فــي 
ــن وتوفــر لهــم تأميــن وعملــت  ــا مــن الصيادي مســاعدة أهلن
األســماك،  صيــادات  مــن  ســيدة   2500 مشــكلة  حــل  علــى 
واطلقــت وصديقاتهــا جمعيــة »سالســل القيمــة التعاونيــة 
إلنتــاج المحاصيــل الزراعيــة« للمســاعدة فــي التســويق وزيــادة 
اإلنتاجيــة فــي قريــة »تــل النــاروز« فــي بنــي ســويف. مثــال حــّي 
 إن صاحــب العزيمــة يقــدر يغيــر ويواجــه أي صعوبــات تواجهــه.
ــة  ــوذج هب ــي نم ــاهدناه ف ــالت ش ــا الجمي ــن بناتن ــر م ــوج آخ نم

عبــد العزيــز، والتــي نجحــت فــي تصميــم اكسســوارات تعكــس 
الثقافــة المصريــة األصيلــة الواعيــة، لتقــوم بتصديرهــا إلــى 
لفتيــات معهــا. فــرص عمــل  توفيــر   عــدة دول وتســتطيع 

رأينــا أيًضــا تجربــة »هانــي صميــدة« صاحــب شــركة أعشــاب 
بــدأ شــابا صغيــًرا فــي  »الواحــة لتصديــر األعشــاب«، والــذي 
إلــى  مصــر  مــن  الطبيــة  النباتــات  بتصديــر  لينطلــق   ،2013
لعشــرات  عمــل  فــرص  وتوفيــر  وغيرهــم،  وفرنســا  ألمانيــا 
ــرع فــي تصنيــع  ــة احمــد عطيــة الــذي ب الشــباب، كذلــك تجرب
منتجــات الخبــز والتســوية لينجــح فــي تطويــر مصنعــه علــى 
 مســاحة 6000 متــر، ويوفــر فــرص عمــل ألكثــر مــن 75 شــاًبا.

ــدة  ــة الجدي وألن الجميــع يعمــل لهــدف واحــد فــي الجمهوري
المســتويات،  كافــة  علــى  مواطنينــا  بحيــاة  االرتقــاء  وهــو 
للكشــف  الخيــر«،  »صنــاع  مؤسســة  مــع  التعــاون  فــكان 
األدويــة  وتوفيــر  ناصــر،  مركــز  فــي  أهالينــا  علــى  المجانــي 
االســتعداد  بجانــب  العيــون،  أمــراض  وعــالج  المجانيــة، 
للكشــف علــى أمــراض العيــون والقلــب والســكر فــي نحــو 
ــب  ــية »مراك ــة الرئاس ــن الحمل ــة ضم ــي 14 محافظ ــة ف 70 قري
فيــه. نســتثمر  ان  يمكــن  مــا  أغلــى  الصحــة  ألن   النجــاة«، 

للهجــرة  األلمانــي  المصــري  المركــز  بجهــود  فخــورة 
تدريبــات  لعمــل  مــرة  ألول  يشــارك  والــذي  والتوظيــف، 
الشــرعية، حيــث  المصــدرة للهجــرة غيــر  المحافظــات  فــي 
عــدد  علــى  الشــباب  لتدريــب  األســبوع  بدايــة  منــذ  عمــل 
بجانــب  العمــل  لســوق  لتأهيلــه  المختلفــة  المجــاالت  مــن 
بالتعــاون  األجنبيــة  األســواق  باحتياجــات  الشــباب  تعريــف 
نســتعد  حتــى  الدولــي،  للتعــاون  األلمانيــة  الوكالــة  مــع 
كورونــا. جائحــة  أزمــة  عبــور  بعــد  المقبلــة   للمرحلــة 

تعــاون مثمــر مــع مؤسســة حيــاة كريمــة، وأثمــن مــا يبذلونــه 
مــن جهــود لالرتقــاء بمســتوى الحيــاة المعيشــية لمالييــن 
ــف المصــري، وأؤكــد أن مصــر  المصرييــن فــي جميــع قــرى الري
ــق  ــر كل مراف ــان وتوفي ــاء اإلنس ــن بن ــًدا م ــًدا جدي ــهد عه تش

ــة. ــاة اآلمن ــق والحي ــش الالئ ــات العي ومتطلب

وزيرة الهجرة: إحياء الجذور تضمن الرخاء لشعوب البحر المتوسط ومبادرة 
 مراكب النجاة تواصل انطالقها
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ــة الجديــدة تعمــل مصــر فــي كافــة المجــاالت  فــي الجمهوري
المصــري. للمواطــن  الحيــاة  جــودة  تحســين  هــو   والهــدف 

وخــالل شــهر أكتوبــر افتتــح الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
للمناطــق  البديــل  الســكن  ضمــن  ســكنية  مشــروعات   6
بالرويســات  البديــل  الســكن  مشــروع  بينهــا  اآلمنــة،  غيــر 
بـ«روضــة الســيدة زينــب، ورأس  بشــرم الشــيخ، ومشــروعات 
الغردقــة«. العبــور،  وروضــة  بالســالم،  معــا  ومنطقــة   البــر، 
الطابــع  االجتماعــى ذو  اإلســكان  افتتــاح مشــروع  تــم  كمــا 
إقامتــه  تمــت  الــذي  أكتوبــر  حدائــق  بمدينــة  الحديــث 
لصالــح ســكان منطقــة ســن العجــوز والمقــام علــى أعلــى 
والبنيــة  األساســية  الخدمــات  بكافــة  ومــزود  مســتوى 
ــوز،  ــن العج ــي س ــة لمواطن ــبل المعيش ــهيل س ــة لتس التحتي
فضــاًل عــن تزويدهــا باحتياجــات قاطنيهــا مــن القطاعــات 

 الصحيــة والتعليميــة وكافــة الوســائل المعيشــية األخــرى.
اجتماعــي  إســكان  عمــارات   104 المشــروع   ويتضمــن 
ســكنية.  وحــدة   2496 بإجمالــي  حديــث،  طابــع   ذات 

وجــاء تنفيــذ مشــروع الســكن البديــل بمدينــة حدائــق أكتوبــر 
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيســي، بشــأن القضاء 
 علــى المناطــق العشــوائية، وتوفيــر حيــاة كريمــة للمواطنيــن.
ونجحــت وزارة اإلســكان فــي االنتهــاء مــن المشــروع وتتفيــذه 
العــام. ونصــف  عامــا  تناهــز  وجيــزة  فتــرة  فــي   بالكامــل 
ــة مــن خــالل تلــك المشــروعات رســم وصياغــة  وأعــادت الدول
للتنميــة  شــاملة   اســتراتيجية  وفــق  العمرانيــة،  الخارطــة 
العمرانيــة تشــمل تأســيس وتشــييد مجتمعــات ومــدن جديدة 
علــى الطــراز الحضــاري والمعمــاري الحديــث، إلــى جانــب تطويــر 

ــل. ــة بالفع ــكنية القائم ــق الس المناط

الجمهورية الجديدة..
 وطن بال مناطق غري آمنة
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فــي إطــار تعزيــز العالقــات المتميــزة بيــن الــدول الثــالث وإحيــاء 
بينهــم،  تجمــع  التــي  الوثيقــة  والروابــط  التاريخيــة  الجــذور 
انطلقــت أواخــر أكتوبــر 2021 فاعليــات القمــة الثالثيــة التاســعة 
ــد  ــس عب ــيد الرئي ــور الس ــان« بحض ــرص واليون ــر وقب ــن »مص بي
القبرصــي  ونظيــره  الجمهوريــة،  رئيــس  السيســي  الفتــاح 
كرياكــوس  والســيد/  أناستاســيادوس،  نيكــوس  الســيد/ 
ميتســوتاكيس رئيــس الــوزراء اليونانــي، وخــالل الفاعليــات، 
ــة  ــرة الدول ــد الشــهيد، وزي ــة مكــرم عب عــت الســفيرة نبيل وقَّ
للهجــرة وشــئون المصرييــن بالخــارج، مذكرة تفاهــم بين مصر 
ــان، مــع نظيريهــا القبرصــي الســيد/ فوتيــس  وقبــرص واليون
المغتربيــن،  القبارصــة  لشــئون  الرئاســي  المفــوض  فوتيــو، 
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  فالســيس،  كوســتاس  واليونانــي/ 
ــي، بشــأن التعــاون فــي مجــال شــئون المغتربيــن، بمــا  اليونان
يأتــي امتــداًدا للمبادرة الرئاســية »إحياء الجذور« ضمن النســخة 
 التاســعة مــن القمــة الرئاســية المصرية-القبرصية-اليونانيــة.

مــن ناحيتهــا، أوضحــت وزيــرة الهجــرة أن مذكــرة التفاهــم 
الســيد  فخامــة  حضــور  فــي  بتوقيعهــا  َشــرفت  التــي 
مــع  المثمــر  للتعــاون  اســتكمااًل  تعــد  الجمهوريــة،  رئيــس 
العالقــات  تعزيــز  إطــار  فــي  والقبرصــي  اليونانــي  الجانبيــن 
فــي  والمصريــة  واليونانيــة  القبرصيــة  الجاليــات  بيــن 
جميــع أنحــاء العالــم، وبنــاًء علــى األواصــر المشــتركة التــي 
اســتكماال  لجالياتهــم؛  الثالثــة  التعــاون  أطــراف  توليهــا 
رســوخ  تؤكــد  والتــي  الجــذور«،  إحيــاء   -NOSTOS« لمبــادرة 
 العالقــات المصريــة القبرصيــة اليونانيــة علــى مــدار التاريــخ.

ــال  ــي مج ــاون ف ــى التع ــاق عل ــم االتف ــه ت ــرة أن ــت الوزي وأضاف
الجاليات وتشــجيع آليات لتبــادل المعلومات والخبرات، وتعزيز 
القيــم المشــتركة والمصالــح الجماعيــة فــي الخــارج، لتحقيــق 
أفضــل تعاون بشــأن قضايا المغتربين، وعلى رأســهم الشــباب 
واالســتثمار فــي المســتقبل، بهــدف الحفــاظ علــى جذورهــم 
الممثلــة  الكيانــات  خــالل  مــن  وذلــك  الوطنيــة  وهويتهــم 
ــا(،  ــة، وغيره ــوادي الرياضي ــة، والن ــة واالجتماعي ــم )الثقافي له
لتعميــق العالقــات بيــن الشــعوب، باإلضافــة إلــى تحفيــز إقامة 
الوطنيــة. والعطــالت  بالمناســبات  واالحتفــاالت   الفاعليــات 

وشــددت وزيــرة الهجــرة علــى أن الدولــة المصريــة حريصــة 
واســتعادة  المتوســط،  البحــر  شــعوب  مــع  التعــاون  علــى 
وريــادة  تفــرد  تؤكــد  التــي  والحضاريــة  التاريخيــة  الجــذور 
الشــرعية  غيــر  الهجــرة  بجانــب مجابهــة  المصريــة،  الدولــة 
التعــاون  تعظيــم  إلــى  باإلضافــة  اإلرهــاب،  ومكافحــة 
االقتصــادي بيــن الشــعوب الثالثــة، وهــو مــا أثمــرت عنــه النســخ 
.NOSTOS-الجــذور إحيــاء  الرئاســية  المبــادرة  مــن   الســابقة 

الجــذور«، قــد أطلقهــا  الرئاســية »إحيــاء  المبــادرة  يذكــر أن 
فــي  الجمهوريــة  رئيــس  السيســي  الفتــاح  عبــد  الســيد 
الثالثيــة بنيقوســيا فــي نوفمبــر 2017، وهــي األولــى  القمــة 
مــن نوعهــا علــى مســتوى العالــم، لتكــون مصــر أول دولــة 
أرضهــا،  علــى  عاشــت  التــي  األجنبيــة  بالجاليــات  تحتفــي 
واليونــان  مصــر  بيــن  الثالثــي  التعــاون  ترســيخ  وتســتهدف 
الثالثــة. البــالد  شــعوب  بيــن  الترابــط  وتعزيــز   وقبــرص، 

ــاركة  ــل 2018 بمش ــي إبري ــى ف ــخة األول ــم النس ــم تنظي ــد ت وق
كانــت  التــي  والقبرصيــة  اليونانيــة  الجاليــات  مــن   250
بمدينــة  الثــالث  الــدول  رؤســاء  بحضــور  مصــر  فــي  تعيــش 
اإلســكندرية وتنظيــم الزيــارات للوفــد اليونانــي والقبرصــي 
النســخة  تنظيــم  تــم  كمــا  والدينيــة،  الســياحية  لألماكــن 
بجانــب  إنجلتــرا  فــي  المصرييــن  لألطبــاء  للمبــادرة  الثانيــة 
وتوقيــع   ،2018 نوفمبــر  فــي  واليونانييــن  القبارصــة  األطبــاء 
 2018 فــي  وبافــوس  اإلســكندرية  بيــن  التوأمــة  اتفاقيــة 
الثالثــة  النســخة  إطــالق  عــن  فضــًلا  الســياحة،  لتعظيــم 
عــام 2019 بأســتراليا لتعزيــز التعــاون التجــاري بيــن الجاليــات 
بأســتراليا.  المقيمــة  والقبرصيــة  واليونانيــة   المصريــة 

بيــن  التوأمــة  اتفاقيــة  مــن  الثانيــة  المرحلــة  جــاءت  ثــم 
اإلســكندرية وبافــوس فــي 2019، لتشــغيل خــط طيــران، وتعزيــز 
التعــاون الثقافــي، واســتقبال أول باخــرة ســياحية مــن قبــرص 
باإلســكندرية وعلــى متنهــا 500 ســائح فــي )2019(، وتنظيــم 
ــان، فــي منتــدى شــباب  لقــاء مــع 60 شــابا مــن قبــرص واليون
العالــم الثالــث بشــرم الشــيخ 2019. ومؤخــرا، فقــد تــم تنظيــم 
النســخة الرابعــة تمثلــت فــي زيــارة لـــ )15 شــابا( مــن الــدول 
الثــالث خــالل شــهر يوليــو الماضــي، شــملت لقــاء رؤســاء مصــر 
وقبــرص واليونــان وزيــارة أهــم المعالــم الســياحية والتراثيــة.

 محطة جديدة في رحلة »إحياء الجذور«..
بحضور السيد رئيس الجمهورية.. وزيرة الهجرة توقع مذكرة تفاهم مع نظيريها 

 القبرصي واليوناني للتعاون في مجال الجاليات والمغتربين
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منــذ انطالقهــا فــي ســبتمبر 2019، وصلــت المبــادرة الرئاســية 
إذ  البحــري،  والوجــه  الصعيــد  قلــب  إلــى  النجــاة«  »مراكــب 
ــة  ــرة الدول ــهيد، وزي ــد الش ــرم عب ــة مك ــفيرة نبيل ــرص الس تح
للهجــرة وشــئون المصرييــن بالخــارج، علــى التعــاون مــع وزارات 
ومؤسســات الدولة لتحقيق التنمية المســتدامة في المناطق 
 األكثــر تصديــرا للهجــرة غيــر الشــرعية، وإيجــاد البدائــل اآلمنــة.

ضمــن  الخامســة  المحطــة  كانــت  ســويف  بنــي  محافظــة 
الزيــارات التــي تقــوم بهــا الــوزارة إلــى محافظــات المبــادرة، 
بالتعــاون مــع المبــادرة الرئاســية »مراكــب النجــاة« لتطويــر 
احتياجاتهــم،  وتلبيــة  بأهلنــا  والنهــوض  المناطــق  تلــك 
 بمشــاركة الدكتــور محمــد هانــي غنيــم محافــظ بنــي ســويف.

محافظــة  ثالــث  هــي  ســويف  بنــي  محافظــة  وتعــد 
مبــادرة  فيهــا  تنفــذ  التــي  مصــر  صعيــد  محافظــات  مــن 
بحضــور  وذلــك  والمنيــا،  الفيــوم  بعــد  النجــاة«  »مراكــب 
المبــادرة،  تنفيــذ  فــي  المشــاركة  الجهــات  عــن  ممثليــن 
والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  جهــاز  ممثــل 
للمــرأة. القومــي  المجلــس  وممثلــة  الصغــر،   ومتناهيــة 

وإعــادة  والهجــرة  للتوظيــف  األلمانــي  المصــري  المركــز   
اإلدمــاج، كان حاضــرا بقــوة  فــي تدريــب الشــباب بالصعيــد؛  
وتنميــة  العمــل،  ســوق  فــي  البديلــة  الفــرص  لشــرح 
للشــباب،  تدريبيــة  دورات  المركــز  عقــد  حيــث  القــدرات، 
لنحــو  تدريبــات  قدمــت  والتــي  الهجــرة،  وزارة  بمشــاركة 
والجامعــي. الفنــي  التعليــم  مــن  وطالبــة  طالــب   100 
لعمــل  األلمانــي  المصــري  المركــز  ضــم  يتــم  مــرة  وألول 
ــر الشــرعية،  ــات فــي المحافظــات المصــدرة للهجــرة غي تدريب
علــى  الشــباب  لتدريــب  األســبوع  بدايــة  منــذ  عمــل  والــذي 
العمــل،  لســوق  لتأهيلــه  المختلفــة  المجــاالت  مــن  عــدد 
خــالل  مــن  الخيــر  صنــاع  مؤسســة  مــع  التعــاون  بجانــب 
للهجــرة  المصــدرة  القــرى  لصالــح  طبيــة  قافلــة  تنظيــم 
غيــر الشــرعية مــن منطلــق بنــاء اإلنســان صحيــا، كمــا يتــم 
تدريــب وتأهيــل الشــباب طبقــا الحتياجــات األســواق األجنبيــة 
حتــي  الدولــي،  للتعــاون  األلمانيــة  الوكالــة  مــع  بالتعــاون 
ــا. ــة كورون ــة جائح ــور أزم ــد عب ــة بع ــة المقبل ــتعد للمرحل  نس

األمهــات  تدريــب  علــى  أيضــا  الهجــرة  وزارة  حرصــت 
والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  بــدء  علــى  المعيــالت 
التــي تالئــم البيئــة التــي يعيشــون فيهــا، مــن مشــروعات 
األلبــان وتربيــة الدواجــن وصيــد األســماك والبقالــة وتوزيــع 
بتبســيط  المشــاركات  أشــادت  حيــث  وغيرهــا،  البيــض 
خطــوة  يبــدأون  كيــف  وتعريفهــم  للمعلومــات  المدربيــن 
اختيــار  بجانــب  أكبــر،  عائــد  لتحقيــق  مشــروعهم  فــي 
للمنتجــات. الجــودة  علــى  والحــرص  المناســب   الســوق 

الدكتــور محمــد هانــي غنيــم محافــظ بنــي ســويف، أوضــح 
أن فخامــة الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي يقــود أكبــر 
المشــروعات اإلنســانية لتحســين حيــاة المواطنيــن، مضيفــا 
أن المشــروع القومــي الكبيــر »حيــاة كريمــة« تضمــن مركزيــن 
مــن مراكــز المحافظــة بميزانيــة بلغــت 12 مليــار جنيــه فــي 66 
قريــة بمركــزي ناصــر وببــا، ضمــن جهــود االرتقــاء بالمحافظــات 
المصــدرة للهجــرة غيــر الشــرعية، حيــث شــهدت محافظــة 
بنــي ســويف عــودة 23 شــابا مــن سمســطا مــن طريــق الهجــرة 
غيــر الشــرعية، فالعمــل لتنميــة مهارات الشــباب ضــرورة ُملحة 
لالســتثمار فيهــم، مثمنــا مــا تقدمــه وزارة الهجــرة مــن جهــود 
لتصــل إلــى القــرى والنجــوع والتعــاون مــع كل مؤسســات 
الرفاهيــة. وتحقيــق  الكريمــة  الحيــاة  لتحقيــق   الدولــة 
وحرصــا مــن الســفيرة نبيلــة مكــرم عبد الشــهيد، علــى تعاون 
مؤسســات الدولــة لصالــح الشــباب وتوفيــر الفــرص اآلمنــة، 
ــرة والمتوســطة  فقــد جــاء إشــراك جهــاز المشــروعات الصغي
فــي الفعاليــات، بحضــور الســيد منتصــر رشــدي، ممثــل الجهــاز 
بالمحافظــة، والــذي قــدم للمشــاركين عرضا وافيــا عن كيفية 
االنتهــاء مــن األوراق الرســمية مثــل الرخصــة والســجل التجــاري 
المســاهمة فــي دراســات  عــن  الضريبيــة، فضــال  والبطاقــة 
 الجــدوى والتعريــف بأفضــل الخطــوات لبــدء اســتثمار آمــن.

 »المصري األلماني« ينطلق إلى بني سويف.. في أول فعالية لـ »مراكب النجاة« بعد كورونا
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مواجهــة  فــي  الفاعــل  المصريــة  المــرأة  بــدور  وإيمانــا 
المجلــس  جهــود  ســاهمت  فقــد  الشــرعية،  غيــر  الهجــرة 
مقــررة  محمــود،  نرميــن  شــاركت  حيــث  للمــرأة،  القومــي 
ــف  ــي التعري ــويف ف ــي س ــرأة ببن ــي للم ــس القوم ــرع المجل ف
بالبدائــل اآلمنــة، والتوعيــة بمخاطــر الهجــرة غيــر الشــرعية، 
ضمــن حملــة طــرق األبــواب، باإلضافــة إلــى عــرض النمــاذج 
برنامــج  مــع  دربنــا  بالمحافظــة،  الســيدات  مــن  اإليجابيــة 
وزارة  مــع  بالتعــاون  800 ســيدة،  مــن  أكثــر  العالمــي  الغــذاء 
الهجــرة لتوفيــر مصــادر دخــل لألســرة، مســتعرضة نمــاذج 
اليدويــة«. المنتجــات  مــن  الناجحــة  المشــروعات   مــن 

وضمــن الجهــود المســتمرة للعنايــة بصحــة أهالينــا فــي 70 
قريــة ضمــن 14 محافظــة مصــدرة للهجــرة غيــر الشــرعية، 
رئيــس  زمــزم،  مصطفــى  الســيد/  ســاهم  المبــادرة،  ضمــن 
مجلــس أمنــاء مؤسســة صنــاع الخيــر علــى إطــالق قافلــة 
العيــون  أمــراض  عــن  للكشــف  العيــون  ألمــراض  طبيــة 
والشــبكية وتقديــم العــالج بالمجــان، ضمــن خطــة المشــاركة 
إجماليــة  بقيمــة  النجــاة«  »مراكــب  الرئاســية  المبــادرة  فــي 
تصــل إلــى 5 مليــون جنيــه، حيــث تقــدم سالســل مــن قوافــل 
طبيــة ألهالــي القــري المســتهدفة للكشــف علــى أمــراض 
العيــون وصــرف األدويــة وعمــل النظــارات وإجــراء العمليــات 
الجراحيــة بالمجــان تمامــً، وتنفيــذ مشــروعات تنمويــة صغيــرة 
إجماليــة  بقيمــة  المســتهدفة  لألســر  الصغــر  ومتناهيــة 

العــام. تناهــز  زمنيــة  خطــه  فــي  جنيــه  مليــون   5  تتجــاوز 
أصحــاب  مــن  لعــدد  تكريمــا  الزيــارة  شــهدت  كمــا 
فــي  الناجحــة،  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 
وغيرهــا،  األســماك  وصيــد  العطريــة  النباتــات  مجــاالت 
بتصميمهــا  واإلشــادة  النمــاذج  هــذه  دعــم  علــى  حرًصــا 
وإنجاحــه. الوطنــي  االقتصــاد  فــي  المســاهمة   علــى 

ــاح  ــد الفت ــذا لتوجيهــات الســيد الرئيــس عب ــارة تنفي ــي الزي تأت
السيســي حيــث كلــف ســيادته وزارة الهجــرة بتنفيــذ المبــادرة 
2019 بشــرم  نهايــة  العالــم  خــالل توصيــات منتــدى شــباب 
مبــادرة  لتنفيــذ  الهجــرة  وزارة  عمــل  خطــة  وتتــم  الشــيخ، 
»مراكــب النجــاة« علــى المســتوى المحلي واإلقليمــي والدولي، 
ــة  ــات مؤسســات الدول والتــي تشــمل توظيــف جهــود وإمكان
المنظمــات  مــع  والشــراكة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
الدوليــة؛ لنشــر التوعيــة بمخاطــر الهجــرة غيــر الشــرعية وإبــراز 
ــل للحــد  ــر فــرص عمــل وإيجــاد بدائ ــة فــي توفي جهــود الدول
مــع  والتعــاون  التنســيق  نجــاح  الظاهــرة، عقــب  مــن هــذه 
وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة، إلدراج »مراكــب النجــاة« 
مبــادرة قوميــة لبنــاء الوعــي وربــط أهدافها باألهــداف األممية 
للقضــاء علــى الجــوع والفقــر والتعليــم الجيــد، وتخصيــص 250 
مليــون جنيــه بميزانيــة الدولــة 2021 لدعــم تنفيــذ المبــادرة 

ــة. ــتوى الجمهوري ــى مس ــة عل ــي 70 قري ف
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وتطويــر  لتنميــة  القومــي  للمشــروع  الترويــج  أجــل  مــن 
الريــف المصــري »حيــاة كريمــة«، أطلقــت كل مــن الســفيرة 
ــئون  ــرة وش ــة للهج ــرة الدول ــهيد وزي ــد الش ــرم عب ــة مك نبيل
المصرييــن بالخــارج، والدكتــورة هالــة الســعيد وزيــرة التخطيــط 
للمصرييــن  األولــى  الدعــم  حملــة  االقتصاديــة،  والتنميــة 
ــوزراء الدكتــور مصطفــى  ــة رئيــس ال ــة دول بالخــارج تحــت رعاي
عــن  ممثليــن  بحضــور   ،2021 أكتوبــر  مطلــع  فــي  مدبولــي 
مؤسســة حيــاة كريمــة، وأعضــاء مــن البرلمــان المصــري، وعــدد 
األمريكيــة. المتحــدة  بالواليــات  المقيميــن  المصرييــن   مــن 

ــر مــن 6 مالييــن جنيــه  وقــد أســفرت هــذه الحملــة جمــع أكث
مســاهمات مــن أبنــاء مصــر األوفيــاء بالواليــات المتحــدة لصالح 
مشــروع »حيــاة كريمــة«، أبرزهــم: الســيدة المصريــة/ ليلــى 
ــة،  ــا األمريكي ــة كاليفورني ــروات بوالي بنــس مستشــارة إدارة الث
وأعضــاء مؤسســة »نيــو إيجيبــت« المصريــة بالواليــات المتحدة، 
المتحــدة. بالواليــات  فالــي«  »مابــل  روتــاري  نــادي   وأعضــاء 

والتقديــر  الشــكر  جزيــل  مكــرم  نبيلــة  الســفيرة  وقدمــت 
للمصرييــن المقيميــن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة وأشــادت 
مشــددة  وطنهــم،  نــداء  لتلبيــة  اســتجابتهم  بســرعة 
وطنهــم  مصــر  تجــاه  بدورهــم  وفخرهــا  اعتزازهــا  علــى 
المصريــة. الدولــة  فــي  وبثقتهــم  التحديــات  كل   أمــام 

دعــم  فــي  مســتمرة  الحملــة  أن  الهجــرة  وزيــرة  وأكــدت 
الســيد  أطلقــه  الــذي  كريمــة«  »حيــاة  القومــي  المشــروع 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي لتوفيــر حيــاة أفضــل للمواطــن 
المصــري، مشــيرة إلــى أن كل هــذه المشــاركات عبــرت عــن 
السياســية،  قيادتهــم  حــول  والتفافهــم  المصرييــن  قــوة 
الحملــة. للمشــاركة فــي  بالخــارج  المصرييــن  داعيــة كافــة 

أبناء مصر يف الواليات املتحدة يساندون جهود الدولة
  يف »حياة كريمة« بدعم يتجاوز الـ 6 ماليني جنيه 


