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في وقفة جامعة بنها للتضااامم ما قلاتق  
قلااضاااايت قلتا ل ..  قلمساااالال وقل اااا  ل

وقلافاظ  وقجبل ألروقح قل هدقء وقلمصاب م
 علي قالنجازق  وقجب شباب قلمستابل

رئضس ج معه بنه  التحضه ألبن ء ال وات  - السييييييييييييضد  و يييييييييييي  ال   يييييييييييي  /وجه الدكتور
المسلحه والشرطه المدنضه الذ ن  تل ون رص ص الغدر والخسه بكل شج عه نض به عن 

 .شعب مصر للحف ظ عل  أمن وا ت رار الوطن ودف عً  عن المواطنضن

لضوم بمجمع الكلضي ت  ج ء ذلك خالل الوقفيه التاييييييييييييييي مضيه الت  نامتهي  ج معيه بنهي  ا
وشيييييييهدت  الدكتور جم ل ا يييييييم عضل ن ئب رئضس الج معه لخدمه المجتمع و نمضه ال ض ه 
والدكتور تشييييييييييييييي م أبوالعضنضن ن ئب رئضس الج معه للدرا ييييييييييييييي ت العلض  وال حو  وعمداء 
الكلض ت واالمن ء المسييي عد ن للج معه وعدد ك ضر من اال ييي  ذا وأعاييي ء تض ه التدر س 

 .الع ملضن  وشهدت  اياً  أالف الطالبومع ونضهم و 

وأكد ال     عل  اتمضه الوقوف جمضعً  صفً  واحدًا داعمضن لل وات المسلحه والشرطه 
اللت ن  نح زان دائمً  ال  صييييفوف الشييييعب ألنهم من أبن ئه ومن ن  ت االر، الطض ه  

نفق المالم وتم الذ ن يحمون مصيير عل  مر   ر خه الطو ل  وتم الذ ن أن ذون  من ال
 .الذي أوشكن  عل  الس وط فضه بفعل  أمر الخونه من الداخل والخ رج

وكرر ال   ييييييي  الشيييييييكر لل وات المسيييييييلحه وللشيييييييرطه المدنضه  ق ئاًل  انن  نتوجه بتحضه 
عاضمه لهم   ووجه حد ثه للطالب  ق ئاًل  أنتم شييييي  ب المسيييييت  ل الذي  يييييضجن   م ر 

 صييورات  و جب علضن  أن نح فع علضه  وأن نسييع  االنج زات الح لضه والت  ف قت كل 
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للعمل بجديه لتعاضم تذا االنج زات  وأن نصيييييييييييينع كل  وم انج زًا جد دًا نسييييييييييييتفضد منه 
 .ونستثمرا

وق ل ال   ييييييييييييييي  أن علضن  أن نم ري أعم لن  ب لجديه الواج ه وان نجعل الت امن  ف  
 .لمست  ل ح ضق واج   ن  الت امً  دائمً  لص لح الوطن ولص لح ا

بدأت الوقفه بمسيييييييييضرا ق دت  ال   ييييييييي  من م ن  ادارا الج معه  يييييييييضرًا عل  االقدام ال  
 .مجمع الكلض ت  والته ت بهت ف الع ملضن والطالب واألغ ن  الوطنضه


