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 لرئيس عبد الفتاح السيسيلسيد اأنشطة غير نمطية ل

 زيارة السيد الرئيس للكاتدرائية عشية عيد الميالد 

 المصريون نسيج واحد
  عيد الميالد المجيد. يزور الكاتدرائية فيأول رئيس 
  أثناء الزيارة:جزء من كلمة السيد الرئيس 

 السنين آالف مر على فمصر ن،طيبي وانتم سنة كل لكم أقول علشان أجيلكم أنا إن ضروري "كان
 بها". تمر التي والظروف األيام في مصر من الكثير منتظر والعالم واإلنسانية، الحضارة العالم علمت

 أن قادرون نحن المصريين، كلمة غير يقول حد ومينفعش المصريين، تشوف الدنيا أن المهم "من
 وحدة يعكس الذي المشهد هذا إلى العالم ينظر أن المهم ومن والحضارة، اإلنسانية العالم نعلم

 دون بجد البعض بعضنا وسيحب فقط، مصريون ا  جميع أننا هنا من للعالم ونؤكد الحقيقية، المصريين
 المصريين". حقيقة هذه ألن تفرقة أي
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 يونيو 42 الثالثاء)و ثروته لصندوق تحيا مصر راتبهنصف الرئيس يتبرع ب 
4102): 

الرئيس بالتبرع بنصف اإليثار والتضحية من أجل الوطن ... حيث قام  فيضرب الرئيس المثل 
وفاجأ الجميع بهذا القرار فى خطابه أثناء حفل صندوق تحيا مصر  مصر ودعمراتبه وثورته ل
 من طلبة الكلية الحربية فى يونيو الماضى. 011تخرج الدفعة 
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  (4102يونيو  00الرئيس لضحية التحرش بالتحرير )األربعاء زيارة السيد 

 السيد ووجه .العسكرية المستشفيات بأحد التحرير ميدان في التحرش ضحية الرئيس السيد زار
علي و يأتي ذلك في إطار حرص السيد الرئيس   .ورد باقة لها مقدما   للضحية عتذاراإل الرئيس

 المرأة.حترام إعالء النسق األخالقي للمصريين وإ

 

 فتتاح الدورة الثامنة لأللعاب اإلقليمية حضور ا...أول مداخلة هاتفية للرئيس
 :(4102ديسمبر  5)الجمعة  ةلألولمبياد الخاص

كمال   أسامة اإلعالمييقدمه  الذي"، 061الرئيس مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة  السيد جرىأ
لدعوة منعم سعد الدين وهو أحد ذوى االحتياجات الخاصة  ة  ستجابإعلى قناة القاهرة والناس، 

استضافه البرنامج، حيث طالبه األخير بحضور افتتاح البطولة األولمبية اإلقليمية لذوى  الذي
االحتياجات الخاصة، وهو ما قابله الرئيس بكل ود وحب قائال له: "دعوتك وصلتنى وكل 

 ."رالمعاقين فى عينى وعين مص



 
 

4 
 

 
الرئيس في افتتاح فعاليات الدورة شارك ألول مرة وإستجاب الرئيس لمناشدة منعم سعد الدين و 
القاهرة  التي استضافتها"الدفاع الجوى"  بإستادالثامنة لأللعاب اإلقليمية لألولمبياد الخاص 

 سيادته. ةتحت رعاي
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  (4102فبراير  7غارمات" )السبت مبادرة "مصر بال 

عن السيدات وضع خطة لإلفراج ب لتنمية المجتمع التخصصيالمجلس تكليف قام الرئيس ب
 7يوم السبت الموافق الدفعة األولى وإطالق مبادرة "مصر بال غارمات"، تم اإلفراج عن  الغارمات

و جارى  هألف جني 411مبالغ مسددة مليون و بإجماليغارمة،  21 عددهموبلغ   4102فبراير 
 الثانية خالل الشهر الحالى.دفعة الاإلفراج عن 

 

  (4105مارس  44)األحد  يم السيد الرئيس لألمهات المثالياتتكر 
افة إلى باإلضستقبال األمهات المثاليات على مستوى الجمهورية السيد الرئيس بإ ألول مرة يقوم

أم بديلة واألم المثالية لذوى االحتياجات الخاصة واألمهات ل الحاصالت على ألقاب أفض
قرارا  جمهوريا  بمنح أمهات مصر المثاليات وسام الكمال من الطبقة  سيادتهأصدر كما . الُمعيالت

يُعلى من شأن األم ويهدف إلبراز قيمة  الذيهذا التقليد  فيالثانية، منوها  إلى أنه يتعين االستمرار 
لألم المثالية  لكلى أمهات الشهداء الُمكرمات، وكذحية. كما وجه الرئيس تحية خاصة إالوفاء والتض

زى الرجال  فياضطرتها ظروف الحياة إلى التنكر  والتيالمعيلة من محافظة األقصر صيصة حسانين، 


