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: يحذر من المؤمرات التى تحاك بالوطن وترصد ة بنهارئيس جامع

 تحركاته وتسعى لزعزعة اإلستقرار
 

 

 

 رئيس - السيد يوسف القاضى /كد الدكتورأ

ن الشباب في مقدمة أولويات الدولة أجامعة بنها 

مة نحو التنمية هتمامتها بإعتبارهم قاطرة األإو

 ومستقبلها وهم القدوة والقدرة على العطاء نافيا  

دده البعض بوجود فجوات بين الشباب ا يرم

نا لى أنإ وأصحاب الخبرات فى المجتمع مشيرا  

ن تجتمع الخبرة والقوة من خالل المناقشة والحوار واإلقناع أجميعا إمتداد لبعض والبد 

 .لبناء الوطن

اب داب ببنها حول الشبخالل فعاليات المؤتمر السنوى الذى نظمته كلية اآلمن جاء ذلك  

ئيس نائب ر -هشام أبو العينين  /الحوار بحضور رئيس جامعة بنها والدكتور وثقافة

 عميد كلية االداب وقيادات -عبير الرباط  /الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتورة

 .جامعة بنها وعمداء الكليات واألساتذة ومنظمات المجتمع المدنى وأولياء أمور الطالب
  

 يين بالتكاتف والعمل الجاد لخدمة بالدهم مشيرا  وطالب القاضى فى كلمته جموع المصر

ن بعض القوى الخارجية والداخلية تسعى لزعزعة اإلستقرار وال تريد لنا الخير ألى إ

ى ف حداث الفوضى والشغب والتشكيك دائما  إفكار وويستغلون الشباب لترويج بعض األ

نا نا بنحب بلد" كل قائال   المشروعات الوطنية الكبرى التى تشهدها البالد مضيفا  

نما إأيه وأحد بر ثوغيورين عليها ولكن كل واحد بيحبها بطريقته ولكن يجب أال يتشب

ية ن مصر ستظل بخير بفضل قياداتها السياسألى إ مشيرا  خرين حترام وتقبل اآلإالبد من 

 .الوطنية وأهلها الطيبين وجيشها العظيم وشرطتها الباسلة
  

الشباب وإعداد جيل  يأن الجامعة لها دور هام فى التنوير وتنمية وعسيادته ضاف أو

ق عقدت جامعة بنها مؤتمر لقادر على تحمل المسئولية وبناء وطنه ومن هذا المنط

حترام الرأي والرأي االخر والتصدي لثقافة إالشباب وثقافة الحوار لترسيخ مفاهيم 

نوفمبر  10كما ستعقد الجامعة ندوة يوم ستبدالها بثقافة الحوار إالتطرف والعنف و

ية عن المشروعات القومية العمالقة )بين التحديات والرؤ الجارى

نظرة عامة عن المشروعات القومية العمالقة بالبالد التى تخدم  إللقاء  المستقبلية(

لي المشروع القومي لتطوير إضافة دارية الجديدة باإلالشباب ومشروع العاصمة اإل

ستزراع إستصالح وإسمرات ومشروع العشوئيات ومشروع مدينة تحيا مصر باأل

 .مليون ونصف فدان ومشروع الطاقة ومشروعات الطرق والمواني
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:" أننا نعمل وننهض جميعا من أجلكم  جه رئيس جامعة بنها حديثه للشباب قائال  وو

ومن أجل تسليمكم الراية مرفوعة ولذلك فأطالبكم باإلجتهاد وأن تكونوا طاقة إيجابية 

لصالح بلدكم واإلبتعاد عن أى أفكار سلبية تضر بالصالح العام محذرا من المؤمرات 

ه وتسعى الى زعزعة اإلستقرار وعرقلة خطط التى تحاك بالوطن وترصد تحركات

 البناء والتنمية فى كافة المجاالت

  

كما أرسل القاضى خالل كلمته رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 

قائال: " احنا جنبك ومعاك وفى ظهرك ومستعدين نصبر من أجل ان ننجو ببالدنا ونبنى 

التحية الى شهداء قوات القوات المسلحة والشرطة وطننا " كما وجه رئيس الجامعة 

المصرية على جهودهم وتضحياتهم من اجل الحفاظ على الوطن وحماية أراضيه كما 

وجه الشكر أللياء األمور واألباء على ماقدموه ألبنائهم طوال حياتهم والعمل على بناء 

 أجيال قادرة على تحمل المسئولية

  

 يال  تى تفعأن المؤتمر يأعميد كلية اآلداب  - ر الرباطعبي /من جانبه قالت الدكتورة

لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب بشرم الشيخ والذى حضره الرئيس عبد الفتاح 

السيسي بفتح حوارات مع الشباب واإلستماع الى أرائهم واإلجابة على تساؤالتهم 

 .األمورلتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم وتوعيتهم بما يدور حولهم من مجريات 

  

نما حرب العقول والثقفات إن حرب اليوم ليست حرب األسلحة وأوأضافت الرباط 

ة يكونوا فريسة للمتربصين بهم مؤكد ال|أو ن ينتبهوا جيدا  أولذلك فأنا أطالب الشباب 

 .على ضرورة تقبل كل منا االخر فى اطار القانون وبعيدا عن التعصب والفوضى

 


