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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. 
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 ستجابات للمناشدات اإلنسانية: اإل بعض

 (4105إبريل  9)الخميس  أحمد ياسرلطفل ا 

، واستقبله فى المريض بسرطان الدم أحمد ياسر طفللطلبا  ل السيد الرئيسلبى  في لفتة إنسانية
حيث استغرق اللقاء نحو خمس دقائق،  القصر الجمهورى، معبرا  له عن أمنياته له بالشفاء العاجل

ا شريف ا كهدية وأهدى الطفل الرئيس مصحف   بالطفل الذى كان بصحبة والدهلرئيس رحب فيها ا
 .تذكارية
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  (4105إبريل  40السيدة ليلى صالح )الثالثاء 
ستجابة لمطالب سيدة ُمسنة ، باإل محافظ اإلسكندرية السيد هانى المسيرى الرئيس السيد كلف

، األميريلجامعة تدعى ليلى صالح، كانت بال مأوى وتعيش في الشارع، بجوار سور مستشفى ا
على أن تتكفل الشؤون  وإيداعها بإحدى دور رعاية المسنين، التابعة لمديرية التضامن االجتماعي

 .االجتماعية بكامل تكاليف إقامتها وعالجها ومأكلها وملبسها

              
 

  (4105إبريل  9الحاجة نجيبة )الخميس 
تعيش فيه مع الحاجة نجيبة، والتى طالبت بترميم البيت الذى لمطلب  ستجاب السيد الرئيسإ

أسرتها، والذى أوشك على االنهيار. وكلف الرئيس على الفور األجهزة التنفيذية بسرعة التحرك، 
لتقديم المساعدة للحاجة نجيبة وترميم منزلها فى لفتة تؤكد حرص مؤسسة الرئاسة البالغ على تقديم  

 .كل أشكال الدعم لجميع أبناء الوطن، خاصة البسطاء وذوى الحاجة منهم
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  (4105إبريل  40الحاجة كريمة )الخميس 

فريق من مكتب مشروعات األورمان بمحافظة أسيوط  قام ،السيد الرئيس بناء على توجيهات
 تلبية لنداءها.، المتهالك  كريمة على أبو زيد  بإعادة بناء وترميم منزل الحاجة
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 (4105إبريل  40العطيات بأسيوط )الخميس  عرب أهالي 
بأسيوط،  تعيش فيها الحاجة كريمة التيالرئيس مبادرة "اسمعونا" بوضع القرية السيد وجه 

مليون جنيه، لتطوير  511تمول بي  والذيضمن مبادرة "تطوير القرى األكثر فقرا"، 
  .كافة أنحاء الجمهورية  فيالفقيرة  العشوائيات والقرى

                    
  (4105مارس  44أشرف عبد الحكيم مهني )األحد 

السيد الرئيس لمناشدة أم أشرف والتي سقط أبنها من الدور الرابع أثناء أداء عمله  ستجابإ
، و أمر السيد فقدان األسرة بأكملها لعائلها وبالتالي، الفقريالعمود  فيوإصابته بكسر 

بترخيس وتأسيس كشك خاص باألسرة لمساعدتهم  الرئيس بعالجه بالخاليا الجذعية وكذلك
 .يعانى منها عائلهم الوحيد التيظل الحالة المرضية،  فيعلى قضاء حوائجهم 
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 (4105مايو  06)السبت  النبى عبد الحاجة زينب حسن 
 قضاء فريضة تطلب فيهاوالتى  حاجة زينب حسن عبد النبيلابرقية السيد الرئيس  قىلت

تسفيرها إلى فقرر السيد الرئيس  الحج، وخاصة أن ظروفها ال تساعدها على أداء الفريضة،
تأشيرة  لتسليمها رئاسيوأرسل وفد .المقدسة ألداء الفريضة على نفقته الخاصة األراضي

طالبها بالدعوة لمصر و  الحجالحج لهذا العام ومالبس اإلحرام، وكل ما يتطلب سفرها إلى 
  .وألهلها أثناء أداء الفريضة

              


