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 القوات ةصدددددددددددعب  يزور بنهددع جددعة دد  وفدد 
 ال سكري الة ع ي بةستشفى الةسلح 

 على /الدد ورور برئددع دددددددددددددددد  بنهددع جددعم دد  من وفدد  زار
 وعمددد ا  ونوابددد  الجدددعم ددد  رئ   - الددد  ن شدددددددددددددددم 

 يمصددددددعب ولقع  ال  ددددددوري الم ع ي م ددددددرشدددددد ى الطالب   اإلرحع ات وأعضددددددع  الول عت
 ال الج  رلقون وجنو  ضدددددددددددددددبدعط من ال  دددددددددددددددور د  المواقع بمخرلف الم دددددددددددددددلحد  القوات

  معن دددددددل /ال ورور برعع   للطالب المجرم    األنشدددددددط  إطعر في وذلك بعلم دددددددرشددددددد ى
 .والطالب الر ل م لشئون الجعم   رئ   نعئب - مصط ى

 ،عالمجرم خ م  لشددددددئون الجعم   رئ   نعئب - إ ددددددمعع ل جمعل /ال ورور الوف  رافق
 البحوث،و  ال ل ع ال را ددعت لشددئون الجعم   رئ   نعئب - ال  ن ن أبو هشددعم /وال ورور
 الطبى المجمع م  ر - الهاللى محمو  /طب ب اللوا  حضدددددددددددددددور في الول عت وعم ا 

 الشددددددددددددددد بى الدد فددع  قوات أروددعن رئ   - روف ق خددعلدد  /واللوا  ،بددعلم ددع   ال  دددددددددددددددور 
   عب عمح د /وال ق   ،القوات قعئ  فعضدل رضدع حرب اروعن اللوا  عن نعئبع وال  دور 

 .بعلجعم   ال  ور   الررب   م  ر -

 القوات ب  رقوم الذي الوطني ال ور على اللقع  خالل بنهع جعم   رئ   أو  جعنب  من
 الماإلظ لقو  والرصددد ي اإلرهعب وموعفح  الخعرج   الوطن ح و  حمع   في الم دددلح 
 .رق م  جهو  ور  ق البال  إ رقرار زعزع  رحعول الري والظالم

 وطالب وععمل ن أ دددعرذ  من بنهع جعم   ووقوف إصدددط عف على ال  ن شدددم  وشددد  
 فى  الشدددددرط واجهز  الم دددددلح  وقوارنع ال ددددد ع ددددد   الق ع   لمؤازر   واح  رجل قلب على

 رغم ر منرص مصر أن على والرأو   القعنون عن والخعرج  اإلرهعب   ال نعصر موعفح 
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 ب بالح بعلوطن للنهوض والرنم   لبنع ا جهو  ا ددددددددددددددرمرار إلى مشدددددددددددددد را الغع ر ن غ ر
 .موعنر  ورف  

  اخل هملزمالئ الصدددددددددور  هذه بنقل للوف  المرافق ن الطالب بنهع جعم   رئ   وطعلب 
 لح الم دددددددددد القوات رجعل بهع  قوم الرى الرضددددددددددح عت م   رظهر والرى الجعم   ول عت
  وحمع  االمن روف ر أجل من المق   الوطن رراب على الذو    معؤهم  ددددددددددددعلت الذ ن

 .المصر  الش ب

 بأن بعلجعم   واإلعالم ال عم  ال القعت ععم م  ر موى وائل قعل مرصددددددددل  دددددددد عق فى
 ال عجل ع الشددد  لهم مرمن ع بعلم دددرشددد ى الصدددح   المصدددعب ن حعل  على إطمئن ق  الوف 

 حمع   في المصددددددددددر   الم ددددددددددلح  القوات ل ور  عمنع على  ائمع نؤو  أننع الى مشدددددددددد را
 .إ رقراره و عم الوطن


