ً
وفدا من جمعية رجال األعمال المرص ن
يي لبحث المشاركة ن يف "مرص
تلتق
وزيرة الهجرة
ي
تستطيع بالصناعة"

السفية نبيلة مكرم :المؤتمر يستهدف دعم توجهات القيادة السياسية لتعظيم المكون
المرصي ن يف الصناعات وتوفي فرص العمل للشباب
وفد جمعية رجال األعمال المرص ن
يي :نؤكد عىل دعمنا الكامل لجهود مؤسسات الدولة ومن
بينها مؤتمر "مرص تستطيع"
ً
والت تحمل عنوان:
تستطيع،
مرص
ات
ر
مؤتم
سلسلة
من
السادسة
النسخة
النطالق
ا
استعداد
ي
"مرص تستطيع بالصناعة" ،استقبلت السفية /نبيلة مكرم عبد الشهيد ،وزيرة الدولة للهجرة
ً
ن
ن
عىل
وشئون المرصيي بالخارج ،وفدا من جمعية رجال األعمال المرصيي ،بمشاركة المهندس ي
عيىس رئيس مجلس إدارة الجمعية ،والمهندس مجد الدين ن ن
الميالوي ،عضو مجلس اإلدارة
العلم بالجمعية ،واألستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي،
ورئيس لجنة الصناعة والبحث
ي
واألستاذة رشا عبد الهادي رئيس قطاع اللجان والعالقات الحكومية بالجمعية.

استهلت وزيرة الهجرة اللقاء بعرض نبذة عن اإلطار العام للمؤتمر وأهدافه ومحاوره ،مؤكدة
المحىل ن يف تحقيق
أهمية تحقيق األهداف األممية للتنمية المستدامة ،بمشاركة القطاع الخاص
ي
التنمية المستدامة ،ومن بينها مشاركة جمعية رجال األعمال المرص ن
يي ن يف فعاليات "مرص
تستطيع" ،لما لها من دور عظيم ن يف جذب المزيد من االستثمارات لدعم توجهات الدولة
ن
الخياء ن يف مرص وخارجها لتذليل العقبات أمام الصناعة المحلية ،ودعم
بتوطي الصناعة ،وربط ر
ن
الوطت إىل إطالق صناعات مستدامة قادرة عىل المنافسة معتمدة عىل التكنولوجيا
التوجه
ي
ن
المتطورة النظيفة والخرصاء.

وأكدت السفية نبيلة مكرم دعم توجهات القيادة السياسية الرامية إىل تعظيم المكون المرصي
المحىل ،لتوفي فرص العمل للشباب ،لمواجهة
ن يف الصناعات وتهيئة المناخ أمام التصنيع
ي
الهجرة غي ر
الشعية ،وتعظيم االستثمارات ن يف مرص ن يف ظل الجمهورية الجديدة ،مشية إىل أن
مؤتمر "مرص تستطيع بالصناعة" ُ
الخياء
سيعقد بحضور ومشاركة عدد كبي من أبناء مرص ر
ن
والعلماء ورجال األعمال المرص ن
وممثىل رشكات عالمية.
المقيمي بالخارج
يي
ي
ومن ناحيته ،أوضح المهندس عىل عيىس أن جمعية رجال األعمال المرص ن
يي تقوم بدور كبي
ي
ومحوري ن يف خدمة القطاع الخاص والعمل عىل اليوي ج لالستثمارات المحلية والدولية ،من
الت تعمل بجميع القطاعات االقتصادية المختلفة ،مؤكدا دعم
خالل لجانها التخصصية ي
الجمعية الكامل لجهود مؤسسات الدولة ومن بينها مؤتمر "مرص تستطيع" ،من خالل لجنة
العلم بكافة القطاعات الصناعية.
الصناعة والبحث
ي
ن
وف سياق متصل ،تابع المهندس مجد الدين ن ن
العلم
الميالوي ،رئيس لجنة الصناعة والبحث
ي
ي
ممثىل القطاع الخاص
بالجمعية ،قيام اللجنة بدراسة كافة المحاور الخاصة بالمؤتمر وترشيح
ي
المرصي بالمشاركة ن يف جلسات وورش عمل المؤتمر ،بالشكل الذي يعكس قوة القطاع الخاص
المقيمي بالخارج ن
ن
المحىل ودوره نف المساهمة مع المرص ن
صناع
استثماري
مناخ
خلق
ف
يي
ي
ي
ي
ي
ن
ن
متوافق مع االقتصاد األخرص والمستدام ،مؤكدا عىل التعاون المشيك بي اللجنة والوزارة خالل
ر
يرف باسم مرص .
فية اإلعداد والتنظيم للخروج بالمؤتمر بمظهر مشف ي

