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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 العظيم   مصر   شعب  

 األبي   الوفي   مصر   شعب  

  السالم  
 
 عليك

 
  هللاه  م ورحمة

 
 هوبركات

 
 
 هذا الوطنه  في لحظاٍت فارقٍة من عمره  إليكم اليوم   نتحدث

 من نورٍ  ه بأحرٍف ها في صفحاته مجرياته  التاريخ   جل  يسس لحظات  

  عنوانه  تحت  
 
ه  ملحمة

 مصر   في حب 

  نعم؛
 
 مصر   في حبه   ملحمة

 
 
 والديمقراطيةه  والكرامةه  ةه لاالعد من أجله  هذا الشعبه  نضال   تجسد ملحمة

 
 
 املصريين منذ زمٍن  طاملا راود   لٍم بدأت بح   ملحمة

 لمه الح   تحقيقه  أجله  من حثيٍث  وسعيٍ 

 هبأسره  هما العالم  ثورتْين شهد  ه في في سبيله  اٍل ضنو 

 واقًعا لم  الح   حتى أصبح  

  وباتْت 
 
  الديمقراطية

ً
 حياهاراها ونن حقيقة

 
ْ
ه  عند   املصري   الشعب   ولم يقف

 نه وانيالق أو مواده  الدستوره  نصوصه في  الديمقراطيةه  إقراره  حد 

 لالنتخاباته  الوطنيةه  الهيئةه  إشرافه  ه تحت  وإنما مارسها بنفسه 

 
 
ا أمام   فوقف

ً
  هاوخارج   مصر   داخل   االقتراعه  لجانه  املصريون صفوف

 املصريةه  ةه يالرئاس نتخاباته ال هم في ابأصواته  وأدلوا

 مصر   أعالم   رافعين  

 مصر   اسم   ومرددين  

ه 
 هم ووطنيته هم ووحدته صانعين بتراص 

 
 مصر   لبناءه  كفاٍح  هم ملحمة

  االنتخابات   فأصبحْت 
 
 من معنىالرئاسية

 
ه الكلمة

 
 بكل ما تحمل

ً
  ملحمة

 
 
ه  ملحمة

 مصر   في حب 

*** 
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 العظيم   مصر   شعب  

 وتوافد   إالم 2018مارس عام  من شهره  عشر   السادس   في يومه  مصر   ها خارج  أبواب   االقتراعه  لجان   ْت ح  منذ أن فت  

ه 
  ها من املقاره وغيره  املصريةه  والبعثاته  القنصلياته  املصريون على مقار 

 
  التي حددتها الهيئة

 
 باته النتخال الوطنية

 ( 139)هم في وأدلوا بأصواته 
ً
  لجنة

ً
  فرعية

ً
  (124)في  منتشرة

ً
 أيامه  هم طوال  توافد   واستمر   العالمه  حول    دولة

 م.18/3/2018، 17، 16 الثالثةه  االقتراعه 

 
 
  أياٍم  املصريون على مداره  فقد وقف

ه امهيٍب  في مشهٍد  االقتراعه  لجانه  أمام   ثالثٍة 
 دوٍل  في لشديده ، غير  مبالين بالبرده الشديده في بعضه الدوله والحر 

ه مرددين اسم   مصر   رافعين أعالم  وقفوا  أخرى،
، ليهه إ ، والحنين  للوطنه  معلنين الوالء   العالمه  لغاته  ها بكل 

 ال  ال ز  الوطنه  نا، مؤكدين أن حب  سه و  في نفزرعوا األمل  فهم، هم مؤدين ألماناته وطنه  هم تجاه  ملسئولياته  حاملين  

 هم متى كانوا وأينما كانوا.قلوب   يسكن  

 
 
 عندما ف

ً
  2018مارس 26يوم ها في ر أبواب  ص  مه  داخل   االقتراعه  لجان   حْت ت  وكذلك أيضا

 
ــــــــــــــــــــوافت ـــــــــاملصري د  ــ ون ـــــــــــ

ـــ االقتانه ــــــــــلجى ـــــــــــــــــــعل ــــــــ   رةٍ نتشه م  ة ـــــلجن( 13687)ها دد  ع غه ـــــــــــالبال الفرعيةه  راعه ـــــــــ

 

 .الثالثةه  االقتراعه  أيامه  طوال   مصر   في محافظاته 

ه  باملاليين املصريون  توافد  نعم؛ 
 وصوٍب  حدٍب  من كل 

 نا الحبيبةصر  مه  في أرجاءه  املنتشرةه  االقتراعه  على لجانه 

 الثالثه  من اليومه  األخيرةه  هم حتى الساعاته توافد   واستمر  

 صعبة شهدتها البالدفي ظروف مناخية  االقتراعه  النتهاءه  ةه الرسمي ده يعااملو  بل وبعد  

هم ضمائره  عن مكنونه  التي تعبر   الوطنيةه  مرددين الهتافاته  االقتراعه  املصريون على لجانه  توافد  

 همقلوبه  وخلجاته 

 
 
 معلنين وقوف

 
 هموطنه  هم صًفا واحًدا خلف

 وكان في استقباله 
 
 الشرفاء   مصر   هم قضاة

ه وفي 
هاوش مصر   جيشه  من أبطاله  أشداٍء  رجاٍل  حمايةه ظل   البواسله  رطته

*** 
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 العظيمه  مصر   شعب  

 الرئاسيةه  في االنتخاباته  والفاعلةه  كم الجادةه مشاركته  بفضله 

ه  مصر   رفرفت أعالم  
 الدنيا بقاعه  في كل 

 وارتفعت حتى عانقت السماء  

 مه وس  
  أجمع   العالم   ع 

 
ه  كمهتاف

 كموطنه  في حب 

 حياة طريًقا ومنهاًجا وأسلوب   بالديمقراطيةه  كمهذه عن إيمانه  كم الفاعلةه م بمشاركته وقد أعلنت  

 
 
 وحكًما حكٍم  م بها نظام  ورضاك

 أساًسا للسلطةه  السلميه  والتداوله  السياسيةه  من التعدديةه  كمواتخاذه 

 
 
ه  متسكم  وت

 كم وطنه مستقبله  في صنعه  كمبحق 

 
 
 السلطاته  مصدر   - مصر   شعب   -كم م أنكم وحد  وأكدت

 والداخله  للمصريين في الخارجه  املهيبه  هذا املشهده  وقفنا أمام  قد و 

نوالفخره  الوطنه  حبه   مشاعره مزيٍج فريٍد من ب نا تفيض  وقلوب    نابمصريته  ا واالعتزازه  بشعبه

 
 
 وعيون

 
 بالفرحه  الحزنه  فيها دموع   نا تختلط

 
 هم لنحيا وتحيا مصر  رب  هم ولقوا ضحوا بأنفسه  على شهداٍء  الحزن 

 هم لتحيا مصر  شهدائه  يأبون إال أن يحققوا آمال   بأحياٍء  والفرح  

 مصر   بكم شعب   حًقا؛ نفتخر  

*** 

 العظيم   مصر   شعب  

 ٍة رئاسي لفترةٍ  العربيةه  مصر   جمهوريةه  رئيسه  انتخابه  ه إجراءات  تعالى وتوفيقه  هللاه  تمت بحمده  لقد

 جديدةٍ 

  هذه االنتخابات  و 
 
  تعدديٍة  انتخاباٍت  هي رابع   الرئاسية

 
 جرى في البالده ت

  رئاسيٍة  انتخاباٍت  وهي أول  
 
 لالنتخاباته  الوطنيةه  من الهيئةه  إشراٍف  جرى تحت  ت

عهد إليها وحده  مصر   في تاريخه  مستقلٍة  هيئٍة  أول  
  –ها ي 

، تاءاته االستف بإدارةه  دائٍم  على وجٍه  –ها غيره  دون 

 ها.علي بها، واإلشرافه  املرتبطةه  جميع العملياته  ، وتنظيمه ، واملحليةه ، والنيابيةه الرئاسيةه  واالنتخاباته 

  االنتخاباته  ولقد أدرنا
 
 والشفافيةه  النزاهةه  معاييره أعلى  وفق   ه في الحكمه ونزاهته  القاض يه  بضميره  الرئاسية

  ت االنتخابات  خرجف، الدوليةه 
 
 نا، وعه شعبه  وطموحاته  وآماله  -مصر   -نا بالده  بحجمه  الالئقه  شكله الب الرئاسية

 
 مه ظ
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 العالمه  نا بين دوله بالده  نا، ومكانةه أمام   أفقه املستقبله املمتده   ، واتساعه التاريخه  في عمقه  نا الضاربةه حضارته 

 .املتحضره 

 و 
 
 ا قوام  نل حاكٍم  وأخالقيٍ  ومنهيٍ  قانونيٍ  في إطارٍ  نالقد أدينا عمل

 
 اد  ، الحيه االستقاللية

 
 ، ال، النزاهة

 
، شفافية

 
 
 الكفاءة

 
 ، املهنية

 
 القانونه  ، سيادة

 
 وأمام الشعب ، القانونه  وأمام   هللاه  أمام   ، املسئولية

 
 خابات  االنت تجريوقد أ

ة املصري اإلعالمه  ن، ووسائله رشحيْ امل وكالءه  من جانبه  من املتابعةه  ، في إطارٍ كامٍل  قضائيٍ  إشراٍف  تحت  

 التي وضعتها الهي الضوابطه  ها، وفق  ، وغيره واألجنبيةه  املصريةه  املدنيه  املجتمعه  ، ومنظماته واألجنبية
 
 .ئة

 
 
  وقامت الهيئة

 
 ـ لالنتخاباته  الوطنية

ً
 وحذفه  ميه القو  الرقمه  بياناته  الناخبين وفًقا لقاعدةه  جداوله  بتنقيحه  ـ بداءة

لتي ا املحافظاته الوافدين في غيره  انتخابه  إجراءاته  منها وتسهيله  هم السياسيةه حقوقه  املمنوعين من ممارسةه 

 الل  خهم جده توا من مكانه  القريبةه  لجانه الهم في إحدى بأصواته  هم من اإلدالءه ، وذلك بتمكينه مهإقامته  ل  اها محتبع  ت

هم فيإبداءه  بعد   االقتراعه  أيامه  من  مزيٍد  ن أجله ، وماالبتدائيةه  املحاكمه  و العقاريه  والشهره  التوثيقه  مكاتبه   رغباته

ا للمواطنين   التيسيره 
ً
 د  فقد أوف على االنتخابه  وحث

 
  ت الهيئة

 
   لالنتخاباته الوطنية

ً
 عاته ملشرو ا إلى أماكنه  قضاة

 وجد بهايالتي  املحافظاته  هم في غيره بأصواته  هم في اإلدالءه طلباته  من العاملين لتسجيله  كبير   التي بها عدد   القوميةه 

 .همإقامته  محال  

 
 
 لالنتخاباته كما قامت الهيئة

 
  بوضعه   الوطنية

 
بطه ضوا، و الرئاسيةه  لالنتخاباته  اإلعالميةه  لتغطيةه ل ضوابط

، يه نتخاباال  نفاقه  واإل لتمويله ضوابطه لها إعالمًيا، و له وتناو   الرأيه  ستطالعاته أخرى ال ، و االنتخابيةه  للدعايةه 

  . وشكلْت لالنتخاباته  والدوليةه  واألجنبيةه  املصريةه  املدنيه  املجتمعه  منظماته  تابعةه ضوابطه ملو 
 
 لجن الهيئة

ً
ه ل ة

 يتلق 

 للهيئةه  الشكاوى  وفحصه 
ه  االنتخاباته  سيره  ملتابعةه  ا، ولجانً التي ترد 

 ع  تي تقال الوقائعه  ورصده  محافظٍة  بكل 

  ها الدستور  التي قرر   للضوابطه  باملخالفةه 
 ايةه الدع بشأنه  لالنتخاباته  الوطنيةه  الهيئةه  أو قرارات   أو القانون 

ه  بنطاقه  التي تقع   االنتخابيةه 
 .محافظٍة  كل 

 وعبر   واملرئيةه  املسموعةه  اإلعالمه  في وسائله  اإلعالنيةه  من املواده  العديده   وبٍث تثقيفيٍة  وندواٍت  دوراٍت  بعقده  وقمنا

 وحثهم على املشاركةه  الرئاسيةه  هم في االنتخاباته ته مشارك وبأهميةه  هم السياسيةه الناخبين بحقوقه  لتوعيةه  االنترنته 

  دوراٍت  فيها، وعقدنا
ً
 االضطالعه  هم على كيفيةه لتدريبه  الرئاسيةه  املشرفين على االنتخاباته  لقضاةه  لتدريبية

ه 
عقدنا ، و  تفصيليٍة لهم بتلك اإلجراءاته كتيباٍت   وأصدرناوالفرزه  االقتراعه  على عملياته  م في اإلشرافه هه بمهام 

 
ً
 الوطنيةه  الهيئةه  في رحابه  الرئاسيةه  لالنتخاباته  اإلعالميةه  التغطيةه  هم بضوابطه لتوعيته  للصحفيين ندوة
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ه   أخرى ، وندواٍت للصحافةه 
 
 القوميه  املجلسه  في رحابه   في االنتخاباته الرئاسيةه على املشاركةه  املصريةه  املرأةه  لحث

 .للمرأةه 

ه ملسن اها، وحًق ها لعمله في أدائه  الهيئةه  ملعاونةه   بالدولةه املعنيةه  الجهاته  افةه مع ك دائٍم  على تواصٍل وكنا 
 ا من كل 

  في الدولةه  الجهاته 
ً
  تعاوًنا تاًما ورغبة

ً
  االنتخابات   في أن تخرج   أكيدة

 
 .لها في أبهى صورةٍ  الرئاسية

 بذلك بعد أن 
ً

 زمنًيا مفصال
ً

 يةه الرئاس االنتخاباته  إجراءاته  كافةه وضعنا جدوال

  االقتراعه  أيامه  عدده  وعملنا على زيادةه 
 أياٍم  ستةه  على مداره  لتكون 

 مصر   خارج   منها لالقتراعه  ثالثة

 
 
 في الداخله  لالقتراعه  منها ةوثالث

  اثنتيإلى  لتصل   في اليومه  االقتراعه  ساعاته  عدده  وعملنا على زيادةه 
 
  عشرة

ً
 نىيومًيا كحٍد أد ساعة

 عن ذي قبل والخارجه  في الداخله  االنتخابيةه  املقاره  عدده  عملنا على زيادةه و 

 لجنة 13706 إذ بلغ عدد اللجان الفرعية في الداخل عدد

 لجنة 367واللجان العامة عدد  

 لجنة  38ولجان املتابعة عدد 

 لجنة  367ولجان الحفظ عدد 

 العملية االنتخابية وبلغ عدد القضاة املشرفين على 

 قاض  18808فى كافة اللجان عدد  

  أمين لجنة 124000وعدد أمناء اللجان في كافة اللجان السابقة عدد 

*** 

 لنا كهيئة وطنية لالنتخابات اتخاذ كل تلك اإلجراءات غير املسبوقة إال بجهد مخلص وعمل 
ً
ولم يكن ممكنا

دؤوب متواصل على مدار ساعات وأيام وأشهر من زمالئي أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية  جماعى

 
ً
ل كلالنتخابات وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة وموظفيها ومهندسيها والعاملين فيها والذين لهم منى جميعا

ات بالصورة املشرفة الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد وتحملوه من مشاق من أجل أن تخرج االنتخاب

 التى خرجت عليها 

*** 

  ما يرام العملية االنتخابية علىوسارت 
 
 ولم ت

ْ
ير بعض طر الهيئة بأية مخالفات أيام االقتراع الثالثة سوى تأخخ

 اللجان في فتحها عن امليعاد املقرر من قبل الهيئة بوقت قليل لم يؤثر في سير العملية االنتخابية.
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 : عما يأتىفقد أسفر فرز صناديق االقتراع الهيئة  من قراراته  قدم أحد بطعن على أي قرارٍ يت وإذ لم

 

 ناخبا 59،087،138      املقيدين بقاعدة بيانات الناخبينعدد 

 ناخبا        157،060      في الخارج من أدلوا بأصواتهم عدد 

 ناخبا 58،921،078  من صوت بالخارجبعد استنزال  املقيدين بقاعدة بيانات الناخبينعدد 

 ناخبا 24،097،092      من أدلوا بأصواتهم في الداخلعدد 

 %41،05بنسبة  ناخبا 24،254،152   والخارج من أدلوا بأصواتهم في الداخلعدد 

 من إجمالي األصوات %92،73صوتا بنسبة  22،491،921        األصوات الصحيحةعدد 

 من إجمالي األصوات %7،27صوتا بنسبة    1،762،231         األصوات الباطلةعدد 

 من األصوات الصحيحة %97،08صوتا بنسبة  21،835،387 املرشح األول حصل عليه ما إجمالي 

 من األصوات الصحيحة %2،92صوتا بنسبة  656،534 ثانياملرشح الحصل عليه ما إجمالي 

 

 2018لسنة  57اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات اليوم وأصدر القرار رقم وبالبناء على ما تقدم 

  2018باعتماد النتيجة النهائية لالنتخابات الرئاسية 
ً
حسين خليل سعيد عبد الفتاح فوز السيد/متضمنا

 بمنصب رئيس الجمهورية وشهرته عبد الفتاح السيس ى السيس ي

*** 

 العظيم   مصر   شعب  

 االنتخابات الرئاسيةه  على التصويت في كثيٍف  جماهيريٍ  من إقباٍل  إليه اإلحصائيات   إن ما تشير  

ه  إنما يدل  
 مكلوطنه  كمعلى حب 

 تبوس تملوما ز  تمم كنكوأن
 
 م أبًداكوطنه  قوا خلف

  ما يميز   وكان أهم  
 
 مكبأصواته  على اإلدالءه  كمإقبال

 
 
 م لم يكن مدفوًعا بوعٍد أو وعيٍد كأن إقبال

 
 
 وحيٍد  م مدفوًعا بدافٍع كوإنما كان إقبال

 الوطنه  أال وهو حب  



7 

 

 والتقديره  التحيةه  كل   - مصر   شعب   -ا من  فلكم 

 وتقدير   - بالخارجه  مصر   أبناء   -كم ول
 
 ْينخاص تحية

  إذ كان كل  
 
 فيه الذي يقيم   في البلده  ملصر   سفيرٍ  خير   ممنك

كم مصر  كل   افلكم من    تقديره الو  تحيةه ال ومن وطنه

 
 
  ولقد كانت املرأة

 
ها - املصرية  االنتخاباته الرئاسيةه في  ملصر   األول   الداعم   - كعادته

 فشكًرا للمرأةه املصريةه 

 هاوطنه  نداءه  تلبيةه  يوًما عن التي لم تتأخْر 

 هابصوته  يوًما على مصر   ولم تبخْل 

هم الجادةه والفاعلةه  اإلعاقةولم يكتمْل املشهد  االنتخابيه إال بحضوره ذوي   ومشاركته

ه 
هم في حب  همالتي تعكس  دوًما إخالص   وطنه

هم الال محدوده   له وعطائه

  كنتمف
 
 لنا ولشعبه مصر  املثل  والقدوة

*** 

 
 
 عبد الفتاح السيس ي /الرئيسه  السيده  فخامة

 العربيةه  مصر   جمهوريةه  رئيس  

  لك   بارك  ن
 
 مصر   شعبه  ثقة

 مصر   ك على حكمه أن يعين   وندعوا هللا  

 ها خيًراوأهله  بمصر   ونوصيك  

 ك األولىحكمه  ه في فترةه قد أوالك ثقت   مصر   فإن شعب  

هم   وثقت 
 
  أمانة

 
 كبيرة

 على ذلك شاهٍد  لك خير   مصر   شعبه  وأصوات  وجٍه أكمٍل على  هاوأديت   في ظروٍف عصيبٍة  هالت  م  ح  

  العظيم املصري   الشعب   دد  ولذلك ج  
 
 ثانيٍة  حكٍم  لفترةه  مفيك تهثق

 
 
   أكبر  وهذه أمانة

 
 أشق   ومهمة

 لألمانةه جدير  باملهمٍة  وأنت أهل  

ك شعب  مصر   ْر على بركةه هللاه ومن خلفه  فسه

ك  هللا   اعيند
 
نا نالوطنه  والرخاءه  والتنميةه  ةه لاالعد نحو تحقيقه  في مسيركه   أن يوفق  ولشعبه

*** 



8 

 

/ السيد    موس ى مصطفى موس ى املهندس 

 مصر   لرئاسةه  في الترشحه  السياس يه  ك  لقد مارست حق  

 في 
ً

ه  في تحقيقه  اإلسهامه آمال
 نالوطنه  الرقي 

 بشرٍف  الرئاسةه  على مقعده  ونافست  

 فنلت  احترام  شعبه مصر  

  فلك كل  
 
 والتقدير   التحية

*** 

 
 
 األجالء   مصر   قضاة

 م عن أسره يا من تغيبت  
 
 لوطنه ا جاءه في أر  املنتشرةه   االقتراع العامةه والفرعيةه لجانه  إلى مقاره  مم وارتحلت  ك

 الشاسعةه 

 بين الناسه  العدله  في إقامةه  كم املقدسةه رسالته  تاركين  

  ال تقل   رسالٍة  ألداءه 
ً
 الرئاسيةه  على االنتخاباته  اإلشرافه كم بعن رسالته  قداسة

ه الراسخةه   متحلين بقيمه القضاءه وتقاليده

 ما يكون األداء   كم خير  قد أديتم رسالت  و 

كم  حًبا في وطنه

  وهذا ليس بجديٍد 
 
 معليك

 
 
 كم و هد  ج   من  ثن

 
 كمنيعه ص   حسن  لكم  شكر  ن

 تجردينحايدين م  ادلين م  متم ع  د  

 مصر متم قضاةد  

*** 

 البواسله  والشرطةه  املسلحةه  القواته  رجال  

 ونهاًرا كم للعمله كم ومواصلته لكم تضحياته  نثمن  
ً

ه  داخل   ليال
 هاوخارج   االنتخابيةه  املقار 

  ومقدمينبيٍد  املين السالح  ح  
 األخرى  للمواطنين باليده  العون 

 أمًنا وأماًنا من أجل أن يبقى الوطن  

 وكنتم محل  إشادٍة من القاص ي والداني

 في أبهى صورها
 
 وبكم خرجت االنتخابات  الرئاسية

ا للوطنه وسنًدا للشعبه  م حراس   دمت 
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 كل  الشكره والتقديره  ومن شعبه مصر   لكم مناو 

*** 

 
 
 العالمه والقنصليةه  الدبلوماسيةه  البعثاته  أعضاء   السادة

  املصريةه حول 

ه تجرٍد ومهنيٍة واحتراٍف 
كم بكل 

 
 لقد أديتم عمل

ين  مخلصين للوطنه  ه رافعه  رايته

ها االنتخاباته كم في اإلشرافه على لكم دور   نثمن     الرئاسية خارج  مصر  حتى خرجت بصورته
 
 التي ةه ره ه  بْ امل

 رأيناها

 
 
ا ومن ش  مصر  كل  الشكره والتقديره عبه فلكم من 

*** 

كما يسعدنى أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير لكافة املتابعين املصريين واألجانب والدوليين الذين 

 ،  9793تابعوا هذه االنتخابات والذين بلغ عددهم 
ً
 مصريا

ً
 أجنبى ودولى باالضافة إلى 435متابعا

ً
 متابعا

ملعتمدين في مصر الذين تم توجيه الدعوة لهم ملتابعة عمليتى السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية ا

 (153االقتراع والفرز وعددهم )

كما أتوجه بالشكر لكافة املنظمات الدولية واإلقليمية التى قامت بمتابعة هذه االنتخابات وأخص 

صحراء والبرملان بالذكر بعثات الجامعة العربية واالتحاد االفريقى والتعاون اإلسالمى وتجمع الساحل وال

 العربي والكوميسا والجمعية البرملانية لدول البحر املتوسط

 للمجالس القومية التى أوفدت ممثلين لها ملتابعة االنتخابات الرئاسية وهى 
ً
والشكر موصول أيضا

 للمرأة واملجلس القومى لشئون اإلعاقةاملجلس القومى لحقوق االنسان واملجلس القومى 

هذه  توجيه الشكر ملنظمات املجتمع املدنى املصرية واألجنبية والدولية التى تولت متابعة كما ال يفوتنى

 منظمات أجنبية ودولية 9منظمة مصرية و 54االنتخابات والتى بلغ عددها 

 
 
 االنتخابيةه  اللجانه  معاونو السادة

ه  في اللجانه العامةه والفرعيةه  كمم مهام  لقد أديت  
 وإخالٍص  وطنيٍة  بكل 

ٍ  من الناخبين واملشرفين على االنتخاباته  إشادةٍ  محل   وقد كان أداؤكم
 سواٍء  على حد 

 والتقديره  الشكره  فلكم منا كل  

*** 
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 الوطني   املصري   اإلعالم  

اته  لالنتخابةه اإلعالمي كم في التغطيةه دور   - املسموعو  والرقمى املكتوبه و  املرئيه  سواءً  - اإلعالمه  م رجال  لقد أديت  

ه  الرئاسيةه 
  من الوطنيةه  وبدافٍع  ومهنيٍة  حرفيٍة  بكل 

 
 ، فقد ن
 
ه  اته االنتخاب م مجرياته لت  ق

، حياديٍة و  تجرٍد و  صدٍق  بكل 

س  
 
كموات

 
 .الحدثه  وعلى قدره  على مستوى املسئوليةه  جميًعا ، فكنتمهنيةه بامل م  عمل

 

 كم الوطنيه لكم دور   كم ونقدر  نشكر  

*** 

 
 
 أخيرة

 
 التي ع   املصريةه  املدارسه  وطالبه  تالميذه ل ولنا كلمة

 
 خابيٍة انت رٍ كمقا هاالستخدامه  طلت فيها الدراسة

 
 
 قد ع   فإن كانت الدراسة

 
 ةه الثالث االنتخاباته  كم أيام  ت في مدارسه طل

  تلك األيامه سكم طوال  في مداره  درًسا هاًما تلقيناه   إال أن

 العظيمه  مصر   من شعبه   جميًعاتلقيناه  

  ومن أمناءه اللجانه ومعاونيهاوالشرطةه  املسلحةه  القواته  ورجاله  القضاةه ومن 

 العالمه 
 ومن أعضاءه البعثاته الدبلوماسيةه والقنصليةه املصريةه حول 

 نانا قبل شيوخه من شبابه  تلقيناه  

ا أننا جميًعا شعًبا واحًدا  متآخًيا متحابًّ

 ه مصر  حًبا في وطنه  يهيم  

 ناوطنه  نداءه  يوًما عن تلبيةه  ال نتأخر  

  -شعب  مصر   – وأننا
 
  اخترنا الديمقراطية

ً
 سبيال

 هاأساسه  حجر   وضعنا بأيدينا

ها  في بنائه
ً
 ووضع  كلٌّ منا لبنة

 البناءه لحدوده السماءه وارتفعنا ب

 
 
 بعد جيٍل  ومارسنا الديمقراطية

ً
 جيال

 دائًما وأبًدا
ً

كم؛ أن مصر  أوال  تعلمنا في مدارسه

ا أو تزيًدا وأن
ً
 حب  الوطنه ليس ترف

 أو شعاًرا ليس له صدًى 

 
ً

 إال فعال
 ولكن حب  الوطنه ال يكون 

 شعب  مصر   وأن الوطن  باٍق ما بقي
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 نحيا هاعلى أرضه 

ها نبني ونعمر    وفي أرجائه

 
 
ها ن  ْد وفي ترابه

 
 ن  بعد  املوته ف

*** 

 حرة مستقرة مصر   عاشت

 
 
 بارك
 
مع  ْس فق  م  هللا  وو  م ك

 
ه  على طريقه  سدد  و  اك

  الحق 
 
 مخطاك

  سالم  وال
 
 عليك

 
   م ورحمة

 
 ه..،هللا وبركات

 

 فى: 
ً
         2/4/2018تحريرا

 

 

 الهيئة الوطنية لالنتخابات رئيس       
 الشين إبراهيم القاضي /

 نائب رئيس محكمة النقض              
 

 


