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رئيس جامعة بنها يلغى اإلحتفاالت حدادا على أروح شههههدال اات ات
اامسلحة
أعلن الدكتور /السيييييياد ال يييييي  -رئاس ج معة
بنه  ،أنه أصييييدر هوجاه م ل قاا اا اام ال معة
وعقداء الكلا م بإلغ ء جقاا اإلحتف الم الت ك ن
من الق رر هنظاقه ي لتحتف ي ل هذل ا ي اأي ي
ب لكلا م ،وذلك حدااا عل أرواح شيييهداء ال وام
القسلحة الت إغت لتهم أي اى الغدر بسان ء واإلكتف ء ب لقراسم الرسقاة به .
وه د رئاس ج م عة بن ه ن ا بة عن أسييييييرة ج م عة بن ه ب ل لا العقاء لل ا اة
السييا سيياة وال ئد اأعل لل وام القسييلحة واوام ال ار القهييرى وأا ل وأسيير
الشهداء ال ين س لت ام ؤام القكاة عل هراب الوطن الق دس بسان ء أثن ء أاائهم
واجبهم ف حق ية مهرن الغ لاة حاث إستشهدوا بأي اى الغدر واللسة اون أى
ذنب.
وأ كد ال يييييي أن اأعق ل اإلرا باة لن هعنان عن السييييييار ادم نحو إع اة بن ء
الوطن وسيييييينظ نعق ونح رب اإلرا ب وسيييييين صييييييف واحدا هل اا اهن
السيييا سييياة للقمييي ادوم نحو ه د الوطن ورفعته ا ئذ سيييتظ مهييير حرة أباه
بفم شب به وأبن ئه القللهان.
وط لب رئاس ج معة بنه بنب اللذف م والعق ك وة واحدة متق سييييييكة لتح ا
ادف واحد او الحف ظ عل م درام الوطن وسييييييذمة أرا يييييياه وهسييييييلام الراية
مرفوعة للشييب ب ا ئذ " الوطن لو ي م مر ااعوو وااميياا معه ك شييا "
مؤكدا أن القهييييييريان عندام عقة وكرامة مهق ك نت الظروف واسييييييت علاهم
الحا ة.
وك ن الدكتور /السيييييياد ال يييييي  -رئاس ج معة بنه اد وجه عقاد كلاة الترباة
واهح ا الطذب ب إلكتف ء ب لقراسييييييم الرسييييييقاة من السييييييذ ال قهورى وكلق م
الق شرفان هذل حف هلريج افعة جديدة من الكلاة احترام ل شهداء الوطن وعل
الفور إسيييت ب الطذب وأولا ء اأمور لق عر يييه سيييا اهه وذلك إلسيييتشيييع رام
ب لحس الوطن واإلجتق ع ه اأحداث ال رية وهحول الحف عل حف رث ء
وحداا عل أرواح شهداء الوطن ال ين استشهدوا بأي اى الغدر واللسة.

