أخبار
جامعة بنها
األربعاء7112/3/1 :

رئيس جامعة بنها :نجاا ترابطبا طبجبهاة طبدطخلياة واب بدطياة طبعبابر بر اب
إبي بب طألمان
أكد الدكتور /السيد القاضي  -رئيس جامعة بنيا عمي أننا
ننعم بعيشة أمنة ونمارس حياتنا بصورة طبيعية ،نتيجة أن
ىناك دماء ذكية تسال كل يوم ممن يسير ويعمل عمي
حمايتنا ،موضحاً ان نجاحنا وترابطنا كجبية داخمية ىو ما سيعبر بمصر إلي بر األمان،
كان ذلك خالل حضوره ندوة كمية األداب تحت عنوان«المشروعات القومية الكبري في
سيناء وامكانيات التنمية المستقبمية» والتي أقيمت تحت رعاية األستاذ /حممي النمنم -
وزير الثقافة ورئيس المجمس األعمي لمثقافة والمواء  /محمود عشماوي  -محافظ القميوبية،
وبحضور الدكتور  /جمال اسماعيل  -نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة،
والدكتورة  /عبير الرباط  -عميد كمية األداب ببنيا ،والدكتور  /فتحي أبوعيانو  -أستاذ
الجغرافيا ورئيس جامعة بيروت األسبق ومقرر لجنة الجغرافيا والدكتورة/عزة عبداهلل مقرر
الندوة.

واضاف القاضي أن القيادة السياسية لدييا نظرة مستقبمية وتعمل من أجل مستقبل أفضل،
وىو ما يتضح من المشاريع القومية العمالقة الجاري تنفيذىا والتي ستظير نتائجيا في
الغد القريب ،مشدداً عمي ضرورة الوقوف أمام المتأمرين في الداخل والخارج والعمل الجاد
فمصر في أحوج األوقات التي تحتاج إلي مجيود كل أبنائيا ،حتي نستطيع التغمب عمي
الصعاب

والعبور

إلي

بر

األمان،

ألننا

في

بداية

طريق

التقدم.

واكد رئيس جامعة بنيا أن كل مكان في مصر يشيد تنمية حقيقية ،ولكن نحتاج إلي
الصبر حتي نشعر بيذه التنمية ،مشي اًر أن تنمية سيناء وتعميرىا من األسباب الرئيسية
لمقضاء عمي األرىاب ،وىو ما بدأتو القيادة السياسية منذ فترة من تنمية محور قناة
السويس وربط ضفتين قناة السويس بأكثر من نفق ليصموا الي  6أنفاق ،باإلضافة الي

أخبار
جامعة بنها
األربعاء7112/3/1 :

إنشاء تنمية شاممة زراعية وصناعية وتجارية ،تحتاج إلي الشباب واأليدي العاممة.

وطالب القاضي باالستفادة من الخامات المتوفرة بمصر وتصنيعيا بدالً من تصديرىا
واعادة إستيرادىا بأسعار عالية ،خصوصاً أننا نممك الشباب والعمالة والقدرة ،موضحاً أنو
يجب إستغالل الرمال الموجودة بسيناء في صناعة الزجاج والبمور ،والتي تعد أفضل رمال
في العالم.
وتابع الدكتور  /جمال اسماعيل الحديث :بأن قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنيا يقدم
العديد من الدراسات التي تيتم بالمشكالت البيئية ويعمل عمي تقديم حمول جزرية ليا،
مشي اًر أن إدارة الجامعة تدعم كل األنشطة الموجودة بكل الكميات وأن ندوات ومؤتمرات
وورش

العمل

بالجامعة

تيتم

بالجانب

التطبيقي

والواقع

المجتمعي.

واضافت الدكتورة  /عبير الرباط  -عميدة كمية األداب أن جامعة بنيا تشيد نشاط ممحوظ
في كل األنشطة منذ تولي الدكتور /السيد القاضي رئاسة الجامعة.

