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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، 



 
 

6 
 

العمل  لمدة أربعين عاما ، مقدرا  تضحيتها وإنكارها لذاتها من أجل تربية أبنائها، ومؤكدا  على ضرورة
 .على تحسين ظروف أمهات مصر الُمعيالت

 

 

  (:4102يونيو  00اإلشتراك في ماراثون الدراجات )الجمعة 
الجمعة الموافق الشباب يوم  وزارة نظمته الذي للدراجات الرياضي شارك السيد الرئيس في الماراثون

 من والنصف الخامسة في الرئيس ووصل متر، كيلو 01.7 لمسافة امتد والذي 4102يونيو  00
 كلية وطالب الجامعات طالب من شاب الماراثون.كما شارك ألف نطالقإ منطقة إلى الجمعة صباح

 والفنانين العامة الشخصيات عدد من جانب إلى الدراجات تحادالعسكرية، وا والكليات الشرطة
 .واإلعالميين
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  بالقائمين على مشروع إنشاء مراكز للرعاية الشاملة لذوي لقاء السيد الرئيس
 (4105مايو  42االحتياجات الخاصة فكريا  )األحد 

اجتمع السيد الرئيس بالقائمين على مشروع إنشاء مراكز للرعاية الشاملة لذوي االحتياجات الخاصة 
ر مايو. وقد استمع الرئيس من القائمين على المشروع ألهم مالمح تصورهم إلنشاء فكريا  في شه

مراكز متكاملة تقدم الرعاية الشاملة لذوي اإلعاقات الذهنية وصعوبات التعلم واالضطرابات 
السلوكية، باإلضافة إلى المصابين بالتوحد الذين يمكن تأهيلهم للعمل في تخصصاٍت مختلفة داخل 

المراكز باندماٍج كامل مع كافة شرائح المجتمع. وقد وجه بإنشاء مراكز لتأهيل ذوي وخارج هذه 
االحتياجات الخاصة مشددا  على أهمية مراعاة عدالة التوزيع الجغرافي بين أنحاء الجمهورية لدى 
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إنشاء مراكز الرعاية الشاملة لذوي االحتياجات الخاصة، بحيث يمكن تغطية أكبر عدٍد ممكن من 
 افظات.المح

  
 بناء الوطن لفتح قنوات تواصل مع الشباب وإدماجهم 

  نوفمبر  04ربعاء مع شباب المبتكرين والمبدعين )األلقاء السيد الرئيس
4102) 

 المجاالت مختلف في المتخصصين المبدعين شباب من السيد الرئيس بمجموعة جتمعا
 شباب بين التنسيق بضرورة توجيهاته السيد الرئيس وأعطى ،اإللكترونية والبرامج والتطبيقات

 في وذلك العلمي، والبحث للتعليم التخصصي والمجلس مصر، وخبراء علماء ومجلس المبدعين
 مع بالعمل الدولة أجهزة كافة كّلف كما محددة، ومبادرات مشروعات وتنفيذ الجهود تنسيق إطار

 .لهم الالزم الدعم وتقديم طاقاتهم من ستفادةواإل المبدعين شباب
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  (4102ديسمبر  4)الثالثاء لقاء السيد الرئيس مع شباب اإلعالميين 
فى إطار فى ديسمبر الماضى  مجموعة من شباب اإلعالميين والصحفيينالسيد الرئيس بالتقى 

إلى األوضاع الداخلية، وكيفية  جتماعإلا كافة قطاعات الشباب، وتطرق خالل  مع سيادتهتواصل 
ودعا الرئيس شباب  .عتبارهم العمود الفقرى لمصرإب ستفادة من الطاقة الشبابية فى التنمية،اإل

لوضع الضوابط الحاكمة لألداء اإلعالمى، اإلعالميين إلى إعداد ورقة عمل تتضمن مقترحات محددة 
شابا   091 خرج بالفعل وقدك دراسة ملف المحبوسين من الشباب، و إعادة هيكلة ماسبيرو و كذل

 نتيجة جهود هذه المجموعة. من المحبوسين احتياطيا  

 
  ديسمبر  01الرئيس مع شباب أكاديمية البحث العلمي )األربعاء لقاء السيد

4102) 
 4102ديسمبر  01قام السيد الرئيس بلقاء شباب أكاديمية البحث العلمي يوم األربعاء الموافق 

تم  تضم خمسة عشر عضوا   التيجتماع تعريف ا بأكاديمية الشباب المصرية للعلوم إلوقد شهد ا
 بنشر هتمامهإ السيد الرئيس على وأكد. شاب مصريختيارهم بطريقة دقيقة من بين تسعمائة عالم إ

الشباب. كما وجه  بين العلمية المسابقات وتنظيم المصري المجتمع في والتكنولوجيا العلوم ثقافة
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العالمية  بمضاعفة عدد المنح المقدمة للطلبة المصريين النابغين للدراسة بالجامعاتالسيد الرئيس 
 .وذلك للمرة الثانية

 

 
  01لقاء السيد الرئيس مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج )الثالثاء 

 (4102ديسمبر 
تدعيم الروابط طار فى إ الخارج عددا  من أبناء الجاليات المصرية المقيمين فىلتقى السيد الرئيس أ

ليكونوا ممثلين لوطنهم فى المجتمعات التى بينهم وبين وطنهم األم، وتعزيز التواصل والتفاعل معهم 
يقيمون بها، بحيث ينقلوا الصورة الحقيقية للمجتمع المصرى بقيمه ومبادئه، فضال  عن شرح 

ومثل  ،التطورات التى شهدتها مصر والعمل الجارى فى مختلف الميادين لدفع عملية التنمية الشاملة
المتحدة األمريكية، وهولندا، وأستراليا، وإيطاليا، دولة أجنبية تشمل الواليات  04الوفد أكثر من 


