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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 
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وفد الزار وقد .وسويسرا، وفرنسا، وانجلترا، والنمسا، وألمانيا، والدنمارك، وسلوفاكيا، واليونان
 ة.مشروع حفر قناة السويس الجديد

 
 

  47/ ديسمبر 1ثنين مع شباب المبادرات المجتمعية )األلقاء السيد الرئيس 
 (4105أبريل  6ثنين مبادرة "أسمعونا...فيه أمل" )األ دعم( 4105إبريل 

 الماضي،ديسمبر معية عدة مرات كان أولها في شهر لتقى السيد الرئيس مع شباب المبادرات المجتأ
، حلهييييييييييييييييا فيييييييييييييييي  الشباب، وتفعيل دور الخاصة بالمجتمع المدني لبحث عدد من القضايا المحلية

يياإ األكثيير القييرى تنمييية رأسييها وعلييىباإلضييافة إلييى مشيياركتهم السياسييية  وقييد خصييس السيييد  .حتياج 
أمييييييل" فييييييي شييييييهر أبريييييييل  مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لمبادرة "أسمعونا..فيه  511الرئيس 

 مييييييع بالتعيييييياون المجتمييييييع  لتنمية التخصصي المجلس الماضي لتطوير القرى األكثر احتياجا . وقام
 جميييييييع فييييييي والفعاليييييية النشيييييييطة  الجمعيات من العديد مع التواصل آلية إنشاء في سمعوناأ مؤسسة

 عليييي ثنيييأ اليييذي الييرئيس السييييد موافقيية بعييد للجمعييييات أشييهر سيييتة كييل ملتقيييي وعقييد المحافظييات
 .الفعالة الجمعيات من اللقاءات وغيرها حضرت التي الجمعيات مجهودات
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 للتنمية  العالمية الجامعات خريجي المصريين لقاء السيد الرئيس مع مؤسسة
 (4105مايو  6)األربعاء 

للتنميييييييييييييييية  مؤسسة المصريين خريجي الجامعات العالمية  أعضاء مجموعة منبالسيد الرئيس  ألتقى
عييييييييييييددهم  ويصل  تضم مجموعة من الكوادر المصرية من خريجي كبرى الجامعات العالمية،  والتي
التخطيييط والنقييل،  وزارتي  عمل لمعاونة عضو،وقامت المؤسسة المذكورة بتشكيل فريق  611لنحو 

قتيراح عيدد أدراسيات الجيدوى و سيتثماريا  وإعيداد إمشيروعا   01ك عن مراجعة أكثر من وقد أسفر ذل
للتنمييية  4101خطيية الدوليية "رمييية مصيير  مراجعة  فيمن المشروعات الجديدة، فضال  عن المساهمة 

المشيروعات الكبيرى المطروحية وسيبل متابعية عمليية وشيهد اللقياء نقاشيا  حيول عيدد مين  ."المسيتدامة
ة وإعيادة المليون فدان، ومشيروعات الطاقية والصيناعات الدوائييتنفيذها، ومن بينها مشروع استصالح 

فضيييال  عييين سيييبل النهيييوع بيييبعض القطاعيييات الحيويييية، السييييما التعلييييم  تشيييغيل المصيييانع المعطلييية،
حتياجيياتهم األساسييية، باإلضييافة إلييى إمييل علييى تلبييية الييدخل والع محييدوديوالصييحة، وأهمييية مراعيياة 

تواجييه عمييل الشييركات الصييغيرة والمتوسييطة، وميين بينهييا تييوفير  التيييالمشييكالت إيجيياد حلييول لييبعض 
 .العمالة المدربةالتمويل لها وكذا 
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  :لقطات للرئيس مع الشباب

 ( 4105مارس  05 -00 مؤتمر دعم وتنمية اإلقتصاد المصري): 
دور كبير و مشرف في تنظيم مؤتمر دعم وتنمية اإلقتصاد المصري ، حيث  كان للشباب المصري

جتماعات إلحصر نتائج ا في شاب و شابة  وكان لهم دور فعال 111شارك في التنظيم حوالي 
األعمال اإلدارية  فيالثنائية وإعداد التقارير الخاصة خالل فعاليات المؤتمر، باإلضافة إلى مشاركتهم 

شاركت بالمؤتمر من خالل  التيا وجهة مشرفة أمام الرمساء والملوك وأعضاء الوفود كانو   و والخدمية
د وقد أشاد السيد الرئيس بمجهوداتهم خالل ختام العمل وتفاعلهم المتميز مع كل الوفو  فيتفانيهم 

 المؤتمر ودعاهم إلى التصوير بجانبه في صورة السيلفى الشهيرة.

 

  (4105ابريل  07كايرو رانيرز )الجمعة 
عدد في أطار حرص السيد الرئيس على تشجيع المبادرات الشبابية، قام سيادته بالتقاط الصور مع 

بعد زيارته للكلية  من الشباب المشاركين فى سباق "كايرو رانيرز"، أثناء مروره فى شارع صالح سالم
 .اإلجتماعى الحربية وهو ما كان له صدى فعل إيجابى بين الشباب على مواقع التواصل
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 افتتاح أعمال تطوير عدد من مصانع القوات المسلحة إلنتاج المركبات 
 (4105مايو  02)الخميس 

يحرص السيد الرئيس على اصطحاب مجموعة من الشباب أثناء جوالته و افتتاح المشروعات 
 الجديدة. 

 


