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: شرم الشيخ ستظل مجلس جامعة بنها
لمقصالالالأل ا ول سالالاليا يا أيقونة السالالالوم وا
: قوي الظوم واإلظوم .. شالالالالالالمس الألي 

 ل  ترهب المصريي 

بنها الذي عقد بمدينة شرم  وجه مجلس جامعة
يييييما رعالياا مبادرع الجامعة لدعم  ييييييف اي الشي

ر ركيس الجامعة وبياييييو  -علي شييييمس الديا / وتنشيييييس الةييييياية بالمدينة بركاةيييية الد تور
يييييماعيل  /الد تور ي ي ي ي يييييكوا مدمة المجتمل وتنمية البيكة  -جمال إةي ي ي ي ي ناكب ركيس الجامعة لشي
هشييام  /تعليم والسالب والد تورناكب ركيس الجامعة لشييكوا ال -ةييليماا مفييس    /والد تور

دالرييم شولح عب /ناكب ركيس الجامعة لشكوا الدراةاا العليا والبيوث والد تور -أبوالعينيا 
مفر  اأةالة إلي العالم ب، ر مةتشار ركيس الجامعة لمشروعاا التسوير وعمداء ال لياا -

ل دول ةياييا ل  ولألاا شرم الشيف ةتظل ايقونة الةالم والمقفد أماا و هي قبلة االما واأل
 .مراا تياك ري الظالم للوسااالعالم مهما يدث ما مؤ 

عام الةيي رتير ال - ميمود عيةييي /وأ د مجلس الجامعة ري مؤتمره الفييي ي بياييور اللواء
ح يلم  عبدال تا /ميارظ اإلقليم واللواء - مالد رودع /لميارظة جنوب ةيييييناء ناكبا عا اللواء

الل  ارة إم انياا الجامعة إلسالق مزيد ما المةييييتشييييار اإلعالم  للميارظة علي إةييييت  -
المبادراا الداعمة للةييييييياية ري  ارة أرجاء ميارظاا الجيمهورية بوجه عام وعلي االم  
شييرم الشيييف وجنوب ةيييناء لليد ما االمار المترتبة علي إنم اا يجم الةييياح االجانب ري 

 .مفر بةبب األيداث االميرع

ركيس جامعة بنها أا قوي الظالم واإلظالم لا  - دياعلي شييييييمس ال/ ما جانبه أ د الد تور
ترهب المفرييا مشيرا أا مفر تةتسيل مواجهتها سالما وقف الشعب المفري ف ا وايدا 
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ملف القياداع الةياةة والقواا المةلية والشرسة المفرية الذيا يايوا بأرواجهم ما ايل 
 اما واماا هذا الوسا

ييييية تيدث ري  ل دول العالم وليس ري وقال  ي ي ي ييييييةي ي ي ي أا هذه األعمال اإلرهابية المنيسة والمةي
مفييير ويدها  ما شييياهدنا مؤمرا ماوقل ري دول ررنةيييا وتونس مشييييرا إلي اا أنعقاد مجلس 
الجامعة ري شرم الشيف رةالة ل ل دول العالم باا الميارظة والمدينة يتمتعاا باألما واألماا 

ارج اا ي وا لهم دور وسني ري دعم الةييياية ري وسنهم باا يقاييوا مسالبا المفييرييا بالم
 .أعياد ال ريةماس ري شرم الشيف وباقي المدا الةيايية

الة رتير العام لجنوب ةيناء أا الدولة ب ارة أجهزتها  - ميمود عيةي /ما جانبه ا د اللواء
بالمدينة ما مالل عقد مجلةييييي ت اعلا مل الميارظة لليد ما تامير أزمة القساع الةييييايي 

يييييياية والعامليا بها للمروج باالزمة الرتا اا  ي ييييييموعدع راعلياا لدعم الةيي ي يييييرم الشيي ي الوزراء بشيي
 .اي مؤمراا تيالك لهذا الوسا  تماة نا ري الدامل والمارج هو االةاس ري مواجهة

ييييييرا ام  ي ييييييناء هم مس الدراع االول ري مواجهة االزمة مشيي ي ييييياف اا أبناء جنوب ةيي ي  بار واايي
ييييييف وايد لمواجهة المؤمراا يتي تعود  ي ي ي عوزاقل البدو أعلنوا دعمهم للمدينة ووقورهم ري في

 .شرم الشيف لةابق عهدها

المةيييييتشيييييار اإلعالم  للميارظة انه تقرر إقامة  -عبدال تاح يلم   /وما جانبه اعلا اللواء
اتريا القديةية  ديةيمبر المقبل بدير ةيانا  اتريا إيت اال بميالد  9إيت ال ديني عالمي ري 

بمشييار ة عدع ررق دينية للتا يد علي اا جنوب ةيييناء هي بلد االما واالماا واا المفييرييا 
 .نةيج وايد اد  ل مؤمراا ال تنة

اواح يلم  أنه بتيليل تامير االزمة يتاح أا هناك جهاا معينة تياول تفدير المؤمراا 
ة إلي مدينة تعاني ما المشييي الا والمشييي الا لمدينة شيييرم الشييييف لتتيول ما مدينة ةييييايي

يييييهر مل  ي عساء العامليا بها أجازع شيي والمسالب ال كوية بعد غلق عدد ما ال نادق مرع وايدع وا 
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يييييتمرار بقاكهم ري المدينة ول ا الميارظة واجها االمر بالتا يد علي الي اظ علي يقوق  ي ي ي ي إةي
 .العامليا ري  ل ال نادق والمنتجعاا ي اظا علي ممففاتهم المالية


