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 فى ثقوا: للطالب بنهاااا  جاااا   اااا  رئيس
 شااا س..  الوطني  قي دات   وفى أنفسااا  
 ال اااا ل  عل  ال صااااااااار  الجيش: الاااادي 
 ظي  ال  الوطني  والقي  ال س ري  ال قيدة

 ةجا ع رئي  - الدين شمم   على /الدكتور أكد
 التى لعظي ةا الوطنية والقيم العسكرية العقيدة كله العالم علم العظيم ال صرى الجيش ان بنها

 ضممممم   التى ةال سمممممل  بقواتنا ونفتخر نعتز اننا الى  شممممميرا السمممممنيين عبر ال صمممممريين توارثها
 ظالماإل لقوى والتصمممممممممممممممد  اإلرهاب و كاف ة الخارجية الوطن  دود ل  اية والنفي  بالغالى
 .تقد ه جهود وتعيق البالد إستقرار زعزعة ت اول التي والظالم

 نعإص  بادرة طالب  ع ال كثفة الطالبية اللقاءا   ن عدد  ضوره خالل الدين ش   وشدد
 إيراهيم /الدكتور ب ضور بالجا عة الطالبية االت ادا  رؤساء واجت اع خير ول سة  ستقبلك

  ،الطالبيممة األنشمممممممممممممممطممة  نسمممممممممممممممق - عيسممممممممممممممموى خممالممد /والممدكتور ،الطممب وكيلممة وكيممل - راجح
 غدر رغم  نتصممممممرة  صممممممر أن على الشممممممباب رعاية عام  دير - الك يلى  صممممممبح /والدكتور
 . كانته ةورفع ال بيب بالوطن للنهوض والتن ية البناء جهود است رار إلى  شيرا الغادرين

  احالسمممممممممم وعدم  اليا لهم ال تا ة الفرص  ن باإلسممممممممممتفادة الطالب بنها جا عة رئي  وطالب
 قياداتكم ىوف أنفسمممممممممممممممكم فى ثقوا" قائال الوطن وهدم والفرقة الفتنة لبث زريعة يخلق أن أل د

 "للج يع  لك هى التى و قدراتكم  ؤسساتكم على و افظوا الوطنية

  شممممممممميرا ةالجا عي والتقاليد والقيم والقانون القيادا  إ ترام بضمممممممممرورة الجا عة رئي  طالب ك ا
 كل دجتهاواإل والع ل القانون إ ترام هو األفضمممممل وال سمممممتقبل للتقدم ال قيقة الضممممم انة ان الى
 "األخرين يتهم ان قبل نفسه وي اسب يع ل أن  نا كل على" قائال   وقعه فى
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 اال ة رةقاط بإعتبارهم واهت ا تها الدولة أولويا   قد ة في  الشباب أن الدين ش   وأضاف
 لقاءا  عقدب والع داء الجا عة لقيادا  تعلي ا  أعطى أنه إلى  شمممميرا و سممممتقبلها التن ية ن و

 ذرا   ال جت ع با تياجا  وربطها الطالبية ال بادرا  ودعم الطالب  ع  سمممممممممت ر وتواصمممممممممل
 قائال  وزللر  اإلسممماءة هوية عن والبا ثين والفتنة الفوضمممى  ثيرى وراء االنسمممياق  ن الطالب

 ." فضو ون هوية عن والبا ثين الفتنة  ثيرى"


