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رئيس جامعت بىها فى مؤتمر مدارس الشبان المسلميه ببىها:
القاضى  :زيادة اإلوتاج وترشيد اإلستهالك ومىاجهت جشع التجار مثلث خفض
األسعار
شاركت جامعة بنيا برئاسة الدكتور /السيد يوسف القاضى
فى المؤتمر الذى نظمتو مدرسة الشبان المسممين الخاصة
ببنيا وحضره عدد من العاممين والمدرسين بالمدرسىة وعدد
كبير من مواطنى بنيا.
وأكد الدكتور /القاضى فى كممتو خالل المؤتمر عمى أىمية دور التعميم فى إعداد جيل
جديد قادر عمى تحمل المسئولية تجاه وطنو وتجويد الحياة حتى ننعم بيا.
وطالب رئيس الجامعة بالعمل واإلجتياد ونبذ الخالفات الشخصية وزيادة اإلنتاج وترشيد
اإلستيالك لمواجية جشع التجار وتوفير متطمبات الحياة قائالً«كل منا فى مكانو يجب أن
يؤدى دوره عمى أكمل وجو لخدمة الوطن ومواجية التحديات التى تقابمنا جميعاً».
وأكد القاضى أن مصر تشيد طفرة كبيرة فى مختمف مجاالت الحياة حيث أننا نشيد كل
يوم انجا اًز جديداً يضاف إلى قائمة اإلنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تحققت فى
السنوات األربع الماضية بمختمف محافظات الجميورية ومنيا إنشاء مزارع سمكية وحيوانية
ومشروع الـ  200الف صوبة زراعية لتأمين الغذاء وتوفير منتجات زراعية مختمفة.
وأضاف رئيس الجامعة أن مشروعات شبكات الطرق والكبارى والموانئ ساعدت عمى
إحداث نقمة فى خدمة مشاريع التنمية وتوفير فرص عمل لأليدى العاممة كما أن مشكمة
الطاقة اصبحت غير موجودة بعد التوسع فى إنشاء محطات الكيرباء واكتشاف حقول
جديدة لمبترول والغاز الطبيعى تكفى احتياجاتنا وجارى تصديرىا.
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ووجو القاضى خالل كممتو التحية والشكر ألبناء القوات المسمحة والشرطة المصرية الذين
يحاربون اإلرىاب ويضحون بأرواحيم من أجل الحفاظ عمى استقرار الوطن وأن نعيش فى
أمن وأمان قائال « مصر ربنا حافظ عمييا ورعاىا ألن عندنا جيش وطنى قوى انتمائو
وحبو لمشعب».
وطالب رئيس الجامعة الحاضرين بالمشاركة اإليجابية في اإلنتخابات الرئاسية المقرر
إجراؤىا نياية الشير الجارى إلرسال رسالة لمعالم أن شعب مصر عمى قدر من المسئولية
ولديو من الوعي والحث السياسي ما يجعمو يشارك ويدلي بصوتو ويختار رئيسو إلستكمال
بناء مصر الجديدة التي نحمم بيا جميع ًا.
فيما أكدت الدكتورة /عبير الرباط  -عميدة كمية األداب أنو يجب عمى الجميع الوقوف يدًا
واحدة خمف قواتنا المسمحة فى دروىا لمحفاظ عمى الوطن مشي اًر إلى أن أبسط حقوق
شيدائنا ىو النزول والمشاركة فى اإلنتخابات الرئاسية مشيرة إلى أن العالم أجمع يترقب
اإلنتخابات الرئاسية القادمة في مصر ،فيجب أن يشاىدوا عظمة الشعب المصري من
خالل المشاركة الفعالة في ىذه اإلنتخابات.
من جانبو قال الشيخ /محمود أبو حبسو  -وكيل و ازرة األوقاف بالقميوبية أنو يجب عمينا
الوقوف بجانب مصر والتصدى لمشائعات لموصول إلى بر األمان واستكمال ما بدأناه من
مشروعات وال بد من المشاركة في اإلنتخابات الرئاسية أمام صناديق اإلقتراع باعتبارىا
مسئولية وأمانة وواجب وطنى عمى الجميع.
كما دعا مصطفى فرج  -الممثل القانونى لمجمع مدارس الشبان المسممين الخاصة ببنيا
أىالى محافظة القميوبية اإللتفاف حول الجيش والشرطة في مواجية المخاطر التي تحاك
ضد الوطن سواء كانت داخمية او خارجية والمشاركة في اإلنتخابات الرئاسية حتى نكمل
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اإلنجازات.

