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مصر: بدء اخلطوات التنفيذية ملشروع شركة املصريني باخلارج

العوفان: الكشف عن ُنصب الشهيد خالل فبراير املقبل

أسامة أبوالسعود

فــي إطار مبادرة «ســاعة 
مــع الوزيرة» عقــدت وزيرة 
الدولــة للهجــرة وشــؤون 
املصريني باخلارج الســفيرة 
ســها جندي، لقاء تفاعليا مع 
عدد من أعضاء اجلالية املصرية 
في الكويت، وذلك مبشــاركة 
مساعد وزيرة الهجرة لشؤون 
اجلاليات السفير عمرو عباس، 
وســفير مصر لــدى الكويت 
أسامة شلتوت، القنصل العام 
بالكويت السفير هشام عسران، 
بجانب مشاركة كل من ممثل 
قطاع األحوال املدنية بوزارة 
الداخلية اللواء إيهاب احليني، 
ومدير إدارة الشؤون القانونية 
بــاإلدارة العامــة للجــوازات 
والهجــرة واجلنســية عقيــد 
د.محمد شرشر، ورئيس اإلدارة 
املركزية ملكتب رئيس الهيئة 
القوميــة للتأمــني االجتماعي 
أشــرف عطية، ومديرة إدارة 
«أبناؤنا باخلارج» في وزارة 
التربية والتعليم د.إلهام فتحي، 
وذلك في إطار حرص الوزيرة 
سها جندي على االستماع إلى 
مقترحات املصريني باخلارج، 
ومناقشة استفساراتهم والرد 
عليهــا، بالتعاون مع اجلهات 

املختصة.
اســتهلت الوزيــرة اللقاء 
بالترحيب بأعضــاء اجلالية 
املصرية في الكويت، معربة عن 
اعتزازها بكل أعضاء اجلالية، 
الرتباطهــم الشــديد بوطنهم 
مصر، وحرص األعضاء على 
خدمة بعضهم البعض، حيث 
إنها من كبرى اجلاليات املصرية 
باخلارج، ما أفرز مناذج عدة 
متميــزة في مختلف املجاالت 
نفخــر ونعتز بهــم ملا قدموه 
فــي خدمة املجتمــع والعالم. 
وأضافــت وزيــرة الهجرة ان 
مبادرة «ســاعة مع الوزيرة» 
تهدف الى إتاحة الفرصة للقاء 
املباشر من املصريني باخلارج، 
وتعــد فرصة للتعــرف على 
احتياجــات اجلالية املصرية 
بالكويت، وتلقي مقترحاتهم 
واستفســاراتهم واالســتماع 
ملطالبهم دون حواجز، معربة 
عن سعادتها بالتجربة الرابعة 
ضمن املبادرة، مشيرة إلى أننا 
نعمــل على عدد مــن احملاور 
وحتقيق أكبر عدد من احملفزات 
التي تربط املصريني باخلارج 

بوطنهم األم.
وأضافت الوزيرة انها كانت 
فرصة طيبة للغاية بأن يتزامن 
حلف اليمني الدستورية أمام 
رئيس اجلمهورية مع انعقاد 
النســخة الثالثة مــن مؤمتر 
الكيانــات املصرية باخلارج، 

دارين العلي

أعلــن مديــر عــام مكتب 
الشــهيد صــالح العوفان عن 
موعد تدشني «نصب الشهيد» 
الفائز باملركز األول في مسابقة 
املكتب الثقافية بالتعاون مع 
كلية العمارة - جامعة الكويت 
خالل شهر فبراير املقبل بعد 
جاهزية املخططات بالتعاون 
مع البلدية، وبانتظار اإلجراءات 

املالية لبدء عملية التنفيذ.
كالم العوفــان جــاء على 
هامش حفل «لقاء األحبة» الذي 
نظمه املكتب صباح أمس في 
البرامج  أبراج الكويت ضمن 
واألنشطة التي يعدها املكتب 
لذوي الشــهداء بهدف تعزيز 
الروابط األسرية مبشاركة عدد 
كبير من أمهات وأرامل الشهداء 

وأبنائهم.
وقــد تخلل اللقــاء تكرمي 
الفائزين في مسابقة الشهيد 
الثقافية الثامنة عشرة اخلاصة 
بتصميم صرح وطني للشهداء 
من قبل طلبة كلية العمارة في 

جامعة الكويت.
وأكد العوفان حرص املكتب 
على التنوع والتجديد بالبرامج 
واألنشطة، والتي من ضمنها 
«لقاء األحبة» مع أمهات وأرامل 
وأســر الشهداء، في جو ودي 
أسري بهدف تعزيز التواصل 

باإلضافة إلى أنها تشعر الطالب 
بالفخر واالعتزاز إال انها تزيد 
من فرصه في املستقبل، الفتة 
الى انها قسمت املجسم اخلاص 
بها الى ٣ أقسام أحدها لشهداء 
اجليش واآلخر شهداء املقاومة 

والثالث لشهداء األسر.
أما الفائزة باملركز الثالث 
الطالبــة هبة املجدلي فعبرت 
عن شعورها بالفخر واالعتزاز 
أن تكــون لها بصمــة في هذا 
العمل الوطني، الفتة إلى انه 
أقل ما ميكــن تقدميه تكرميا 
الكويــت وتخليــدا  لشــهداء 

ملواقفهم البطولية.
وقالــت: «ال أحمــل كلمات 
كافيــة توفــي بحــق شــهداء 
الكويت، فهم ضحوا بأرواحهم 
لكي تبقى الكويت ونبقى نحن 
أحرارا»، مشيرة إلى ان النصب 
التذكاري رسالة بأن الكويت 
ال تنسى شهداءها األبرار، وإن 
رحلوا عنا فهم موجودون بيننا 

بذكراهم.
وقد اختتم اللقاء بتوزيع 
الــدروع والشــهادات علــى 
الفائــزات وأعضــاء جلنــة 
التحكيــم من قبــل مدير عام 
املكتب صالح العوفان والقائم 
بأعمــال عميد كليــة العمارة 
د.عمر خطاب ومبشاركة إحدى 
أمهات الشهداء احلاضرات في 

اللقاء.

التيسيرات للمصريني باخلارج 
عبر مختلف األوعية االدخارية 
وطرح احملفــزات التي حتقق 
زيادة مشاركتهم في املشروعات 
القوميــة مبــا يحقــق أهداف 
التنمية املســتدامة ويســهم 
في زيادة مســاهمة املغتربني 
في االقتصاد القومي، مشيرة 
إلــى االجتماعــات املســتمرة 
مع وزارتــي املالية والتجارة 
والصناعــة، وذلك فــي إطار 
حرص احلكومة على حتفيز 
العاملــني باخلارج  املصريني 
على االستثمار في مصر، ونقل 

مطالبهم.
العمل  أنــه يتــم  وأكــدت 
حاليا لبدء اتخــاذ اخلطوات 
التنفيذيــة ملشــروع شــركة 
املصريــني باخلــارج، وكــذا 
حتديد األنشطة املستهدفة في 
القطاعات االستثمارية املختلفة 
واملشروعات القومية الكبرى، 
مشيرة إلى أن السوق املصرية 
متتلك فرصا استثمارية متميزة 
التوجهــات  تلبــي مختلــف 
للجاليــات  االســتثمارية 
املصرية باخلــارج، موضحة 
أن إنشاء الشركة جاء بناء على 

وتضحياتهم في سبيل الوطن.
ولفت العوفان إلى أن جميع 
املخططات اخلاصة بالتصاميم 
الفائــزة جاهزة بالتعاون مع 
بلدية الكويت بانتظار االنتهاء 
من اإلجراءات املالية لبدء تنفيذ 
املجسمات والصروح حيث من 
املقرر تدشني أول نصب وهو 
الفائز باملركز األول في فبراير 
املقبل وســيكون موقعه أمام 
مقر مكتب الشهيد في ضاحية 

مبارك العبداهللا اجلابر.
أمــا الفائــز باملركز الثاني 
فقــال العوفــان انــه ســيتم 
تنفيذه في جامعة الكويت في 
الشدادية املكان الذي خرجت 
منه هذه التصاميم الوطنية، 

أبناءنا املصريــني بالكويت 
فهم جميعا سفراء ملصر.

من ناحيته، ثمن الســفير 
هشــام عسران القنصل العام 
بالكويت، كل اجلهد الذي قامت 
به السفيرة سها جندي وزيرة 
الهجرة خالل الفترة األخيرة 
عقب توليها املسؤولية، الفتا 
إلــى أن ما نتج عن هذا اجلهد 
هــو أمر جيــد جدا بالنســبة 
للمصريني باخلارج، كما امللفات 
التي تعمل عليها من شــأنها 

تلبية احتياجاتهم.
هذا، وقد استفسر عدد من 
املشاركني في اللقاء من أعضاء 
اجلاليــة املصريــة بالكويت 
عــن التأمينــات االجتماعيــة 
للمصريني باخلارج، قال أشرف 
عطية رئيس اإلدارة املركزية 
ملكتب رئيس الهيئة القومية 
للتأمــني االجتماعي، إن هناك 
جهود تطوير وإصالح مؤسسي 
شــامل في الهيئــة، وبانتهاء 
املشروع املتكامل يحقق نقلة 
نوعية في تيســير اخلدمات 
التأمينيــة للمواطنني، داعيا 
املصريني بالكويــت لالطالع 
على القانون اخلاص بالتأمني 
االجتماعي ألن هذا حقهم، حيث 
إن اشتراكهم على األقل ٣ أشهر 
متصلة أو ٦ أشــهر متقطعة 
تضمن لهم معاشــا في جميع 
احلاالت ســواء عقب بلوغهم 
سن الـ ٦٠ أو في حالة العجز أو 
حتى في حاالت الوفاة سيكون 

هناك معاش خاص لألسرة.
وذكرت وزيرة الهجرة أنه 
جار العمل بالتعاون مع الهيئة 
القوميــة للتأمني االجتماعي، 
إلطالق حزم تأمينية تناسب 
مختلف الشرائح من املصريني 
االتفــاق  باخلــارج، وقــد مت 
علــى تخصيص موقع خاص 
بالتأمينات التي تقدمها الهيئة 

التحضير لالحتفاالت الوطنية 
وأوبريت وطني بالتعاون مع 

املعهد العالي للموسيقى.
وفيما يتعلق بأي معلومات 
عــن وصــول رفــات جديــدة 
لشــهداء الكويت، لفت إلى أن 
البحث جار والكويت لن ترتاح 
قبل إعادة رفات جميع الشهداء 
مشــيرا إلى أنه مت األســبوع 
املاضي إضافة شــهيدين إلى 
سجل الشهداء من قبل احملكمة، 
حيث يبلغ حاليا عدد الشهداء 

١٣١٣ شهيدا.
القائمــة  بدورهــا، قالــت 
بأعمال رئيس قســم العمارة 
في جامعة الكويت د.شــيخة 
التعــاون مــع  املباركــي إن 

التوصيــات التي خرجت من 
النسخة الثالثة ملؤمتر الكيانات 
املصرية باخلارج ولذلك فقد 
مت عقد لقاء مع وزير التجارة 
والصناعة، واملستشار محمد 
عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي 
العامــة لالســتثمار  للهيئــة 

واملناطق احلرة.
جالية نشيطة

من جانبه، قدم الســفير 
أسامة شلتوت سفير مصر 
الشــكر لوزيرة  بالكويــت، 
الهجرة على هذا اللقاء املهم 
الذي يعزز من ربط املصريني 
بالكويــت بــوزارة الهجــرة 
ووطنهم مصر، مشــيرا إلى 
أن اجلالية املصرية بالكويت 
تشكل ٢٤٪ من القوى العاملة 
بالكويــت وهي جاليــة لها 
دور كبيــر ومــزدوج فــي 
بناء الكويت وبنــاء الدولة 
املصرية، وهي جالية نشيطة 
في كل مناحي احلياة ومبادرة 
ومتفاعلة مع جميع املبادرات 
التي تطلقها وزارة الهجرة، 
معربا عن سعادته باملشاركة 
فــي هــذا اللقاء الــذي يضم 

بينما الثالث سيتم التنسيق 
مع بلدية الكويت لنصبه على 

دوار األمم املتحدة.
وعــن األنشــطة التي من 
املقرر تنظيمهــا خالل الفترة 
املقبلــة، حتــدث العوفان عن 
تكــرمي املتفوقــني مــن أبناء 
الشــهداء ويبلــغ عددهم ٢٥٠

طالبا وطالبة، وذلك في نوفمبر 
املقبــل برعاية وزير شــؤون 
الديوان األميري، باإلضافة إلى 
املشــاركة في معرض الكتاب 
بجناح خاص، كما التنســيق 
للمشاركة في األسبوع املصري 
- الكويتي في ديسمبر املقبل، 
باإلضافة إلى عدد من الفعاليات 
والبطوالت الرياضية عدا عن 

للمصريني فــي اخلارج، على 
الذي  التطبيــق اإللكترونــي 
يجري إعــداده بالتعاون بني 
وزارتي الهجرة واالتصاالت.

جوازات السفر
كما تساءل املشاركون في 
اللقاء من املصريني بالكويت 
بشأن جتديد جوازات السفر 
اخلاصة بهم وتأخر وصولها 
إليهــم، وفي هــذا الصدد، أكد 
مدير إدارة الشؤون القانونية 
بــاإلدارة العامــة للجــوازات 
والهجــرة واجلنســية عقيــد 
د.محمد شرشــر، أن جوازات 
السفر حاليا ال يحدث بها أي 
تأخيرات وفقــا للبروتوكول 
املوقــع بــني وزارة الداخلية 
ووزارة اخلارجيــة منذ ٢٠٠٨

والذي يقضي بأن يتم االنتهاء 
من جوازات السفر بأي كمية 
تصــل إليهم خالل ٢٤ ســاعة 
وتسليمها إلى وزارة اخلارجية 
مرة أخرى إلرسالها للسفارات 
املصرية باخلارج، الفتا إلى أن 
التأخير خالل الفترة املاضية 
كان بســبب ظــروف جائحة 
كورونا وعــدم انتظام حركة 
الطيران، وهو ما أكده القنصل 
املصري بالكويت هشام عسران 
الذي أوضــح بدوره أن جواز 
السفر يصل حاليا خالل ٣ أو 

٤ أسابيع من طلب التجديد.
كما أشار أحد املشاركني إلى 
قضية أعضاء هيئة التدريس 
باجلامعات والعاملني بالكويت 
عقــب انتهــاء فتــرة اإلعارة 
اخلاصــة بهــم ومطالبتهــم 
بالعودة الــى مصر، مطالبني 
لتوفيــق  مهلــة  بإعطائهــم 
السفيرة  أوضاعهم، وأشارت 
ســها جنــدي إلــى أنــه يتــم 
التنســيق مع وزيــر التعليم 
العالي، والقرار تتم دراســته 
برئاسة مجلس الوزراء إلصدار 
قرار إلعطاء املهلة ألعضاء هيئة 
التدريــس لتوفيق أوضاعهم 
حلني عودتهم نهائيا ولو ملدة 

عام واحد.

املكتــب كان مميزا لتســليط 
الضوء على قضية الشــهادة 
فــي ســبيل الوطــن وتعزيز 
الروح املجتمعية لدى الطالب 
مثنية على جهود الطلبة حتت 
قيادة د.أمينة الكندري ود.دالل 
قاسم، حيث استطاعوا تقدمي 
مناذج مشرفة وراقية لتجسيد 

وتخليد ذكرى الشهداء.
وأوضحــت انــه مت وضع 
عــدد مــن املعايير واألســس 
الفنية الختيار النماذج الفائزة 
والقابلة للتطبيق والتنفيذ من 
قبل جلنة التحكيم، مشيرة إلى 
أن العمل يأخذ من الطالب وقتا 
كبيرا وجهدا لوضع مجســم 
ســيصبح حقيقة على أرض 

الواقع.
الفائزة  بدورهــا، عبــرت 
باملركــز األول الطالبة ســدن 
الشتيل عن سعادتها واعتزازها 
بفوزها بهذه اجلائزة الوطنية، 
الفتة إلى أنها فرصة كبيرة أن 
يكون لديها مشروع مبني على 
أرض الواقع قبل أن تتخرج.

ولفتت إلى أن النصب الذي 
قامت بتصميمه يتكون من ١٣١٣

مكعبا عدد شهداء الكويت، وله 
أكثــر مــن وجــه، األول ميثل 
خارطــة الكويــت أمــا الوجه 
الثاني فيجسد كلمة الكويت.

وقالــت الفائــزة باملركــز 
الثانــي الطالبــة طيبة الزايد 
إن هــذه املســابقات الوطنية 

وزيرة الهجرة التقت عدداً من أبناء اجلالية املصرية في الكويت ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»

م «لقاء األحبة» ألمهات وأرامل الشهداء وكرَّم الفائزات مبسابقته الثقافية الـ ١٨ مكتب الشهيد نظَّ

وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج السفيرة سها جندي

صالح العوفان يكّرم الفائزات باملراكز الثالثة األولى سدن الشتيل وطيبة الزايد وهبة املجدلي

عدد من أبناء اجلالية املشاركني في اللقاء عبر تقنية االتصال املرئي

جانب من لقاء األحبة

حيث كانت فرصة رائعة للقاء 
ممثلــي الكيانــات واجلاليات 
املصرية والتفاعل مع احلضور 
املتنوع من دول العالم وأثمر 
العديــد من التوصيــات التي 
وزارات  مــع  التنســيق  مت 
ومؤسسات الدولة لتنفيذها، 
مشــيرة إلى أننــا حريصون 
على اســتكمال تلــك اجلهود، 

باستكمال تلك اللقاءات.
مشروعات متنوعة

وخالل اللقاء، الذي دام ملدة 
٥ ســاعات مبشاركة نحو ٦٠

مصريا بالكويــت، دار حوار 
مباشر بني الوزيرة واجلهات 
املعنية واحلضور من اجلالية 
املصرية بالكويت، متت فيها 
مناقشة عدد من أهم املوضوعات 
التــي تخص اجلاليــة، وعلى 
رأسها استخراج بطاقات الرقم 
القومي والتأمينات االجتماعية 
واجلوازات وتنسيق اجلامعات، 
كذلــك اســتعراض احملفزات 
اجلــاري العمل عليها لصالح 

املصريني باخلارج.
وتطرقــت الوزيــرة خالل 
حديثها إلى االجتماع الذي مت 
عقده مع وزير اإلسكان، والذي 
كان من أهــم نتائجه االتفاق 
على عرض مشروعات وزارة 
اإلسكان على التطبيق، سواء 
في العاصمة اإلدارية اجلديدة، 
أو مدينة العلمني، أو غيرها من 
املــدن، كما مت االتفاق على أن 
يتم عرض مشــروعات «بيت 
الوطــن» للمصريني باخلارج 

من خالل التطبيق.
أوعية ادخارية

انهــا  الوزيــرة  وتابعــت 
اجتمعــت مع محافــظ البنك 
املركزي املصري حسن عبداهللا، 
لبحث تعزيز التعاون لتقدمي 

والتالقي ملعرفــة احتياجات 
األسر وتلبيتها.

ولفــت إلى أن هــذا اللقاء 
من البرامج التي اعتاد مكتب 
الشهيد إجراءها، إال أنه متيز 
هذا العام بتكــرمي كوكبة من 
طالبــات الكويــت فــي كلية 
العمــارة الفائــزات باملراكــز 
الثالثــة األولــى للمســابقة 
الثقافية الثامنة عشرة لتصميم 
صرح للشــهيد سيتم تنفيذه 
في اكثر من ميدان في البالد.

الطلبــة  جهــود  وثمــن 
وشعورهم الوطني، ما ساهم 
بخروج مناذج وتصاميم تنم 
عــن احترامهــم وتقديرهم ملا 
قدمه الشــهداء مــن أرواحهم 

تخفيضات تصل إلى ٣٣٪ 
على تذاكر مصر للطيران 

بحث زيادة املقاعد اجلامعية

تطبيق إلكتروني واحد

ذكرت وزيرة الهجرة الســفيرة سها جندي أنه مت 
االتفــاق مــع وزارة الطيران املدني على منح األســر 
املصرية في اخلارج باقة من التخفيضات للمسافرين 
علــى «مصر للطيران» من وإلــى مصر، مبا يتضمن 
خصومات على سعر التذكرة اخلاصة بالزوجة تصل 
حتى ٢٥٪، كما ســيتم منح تخفيض ألســعار تذاكر 
األطفال حتى ٣٣٪ لعدد طفلني، كما متت زيادة السن 
لألطفال املشــمولني بالتخفيض إلى سن ١٥ عاما بدال 
من ١١ عاما في السابق، بينما الراكب األساسي لألسرة 
والتذاكر الفردية يســتخدم السعر العادي املعلن من 
الشــركة، كما أن هناك تخفيضــات للطلبة املصريني 
الدارسني بجمهورية الصني الشعبية، ليصل التخفيض 
إلى ٢٠٪ من ســعر التذكرة املعلن من مصر للطيران 
وال يشــمل التحاليل واحلجر الصحي، وذلك لكل من 
الرحالت األسبوعية كل ثالثاء إلى مدينة هانزو الصينية 

ورحلة اخلميس إلى مدينة جوانزو الصينية.

أكد املشاركون في اللقاء رغبتهم في التحاق أبنائهم 
باجلامعــات املصرية ملا مت بها من تطوير واســتحداث 
تخصصات جديدة تضاهي اجلامعات باخلارج، مطالبني 
بزيادة نسبتهم في القبول باجلامعات احلكومية املصرية، 
وفــي هذا الصدد، أكــدت الوزيرة انه ســيتم عرض كل 
طلباتهم بهذا الشأن على وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي، الفتة إلى أنها أيضا التقت وزير التربية والتعليم 
والتعليــم الفني لبحث ملف امتحانات أبنائنا باخلارج 

في مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي.

حرصت الســفيرة ســها جندي على اســتعراض 
جهــود الوزارة خــالل الفترة احلاليــة، لتوفير عدد 
من احملفزات واملميزات املقدمة خصوصا للمصريني 
باخلــارج بالتعاون مع اجلهــات املعنية، وضمها في 
تطبيق إلكتروني واحد، لضمان حتقيق أقصى استفادة 
ملواطنينا، وقد شهدت هذه الفترة جوالت مكثفة لعدد 
من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤمتر الكيانات 
املصرية باخلارج في نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق 
باإلسكان أو الطيران أو االستثمار أو املالية أو التعليم 

وغيرها من املميزات املقدمة للمصريني باخلارج.

عدد الشـهداء يبلـغ ١٣١٣ شـهيدًا بعد إضافـة اثنني من قبـل احملكمة األسـبوع املاضيالبحث مسـتمر ولـن نرتاح قبـل إعادة جميـع رفات كل شـهداء الكويـت إلى ثراهـا الطاهر

السـفير أسـامة شـلتوت: اجلاليـة املصرية تشـكل ٢٤٪ مـن القـوى العاملة فـي الكويت
السـفير هشـام عسـران: جتديد جواز السـفر للجالية يتم خـالل ٣ أو ٤ أسـابيع من الطلب

معايير لبطاقة الرقم القومي
طرح املشاركون في اللقاء من أعضاء اجلالية املصرية، 
عددا من األمور اخلاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي 
والقيد العائلي، وســؤالهم حول التسهيالت التي تقدمها 
وزارة الداخلية تيسيرا على املواطنني املصريني باخلارج، 
وفــي هذا الصدد، قال اللــواء إيهاب احليني، ممثل قطاع 
األحــوال املدنية بــوزارة الداخلية، إن هناك اشــتراطات 
ومعاييــر ثابتة يجب توافرها في بطاقــة الرقم القومي 
حلمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح 
استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، 
كون هذه العملية حتتاج ألجهزة معينة تستخدم فقط في 
وزارة الداخلية من خالل ١٥ مركزا في مصر. ومن جانبها، 
طلبت الســفيرة ســها جندي وزيرة الهجرة، من أعضاء 
اجلالية جمع ٥٠٠ اســم أو أكثر من راغبي اســتخراج او 
جتديد بطاقات الرقم القومي، بالتنسيق مع سفارتنا في 
الكويت، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد 
هــذه البطاقات بالتعــاون مــع وزارة الداخلية املصرية 
تسهيال على مواطنينا بالكويت. وبخصوص استخراج 
القيد العائلي لشبابنا املصريني باخلارج، أكد اللواء إيهاب 
احليني أن القيد العائلي مصرح ألصحاب الشــأن حتى 
الدرجة الرابعة من أقاربه، مشــيرا إلى أنه من املمكن أن 
يتم استخراج القيد العائلي دون تواجد صاحب الشأن.

نعمـل علـى حتقيق أكبـر عدد مـن احملفـزات التـي تربـط املصريني فـي اخلـارج بوطنهـم األمالسـفيرة سـها جندي: السـوق املصرية متلك فرصـًا متميـزة تلبي مختلـف التوجهات االسـتثمارية


