
 

  أخبار

  بنهاجامعة 

   51/3/1058 : الخميس

 

 

 :بنها حقوق مؤتمر فى

 للوطن اإلنتماء يزيد العدل:  القاضى

 

 بنيا جامعة رئيس - القاضى يوسف السيد/ الدكتور أكد
 والواجبات الحقوق وتفعيل المواطنة قيم غرس أىمية عمى
 وىى جميعاً  لنا الرئيسية الضمانة خالل من مواطن لكل

 .القانون
 الثانى السنوى المؤتمر فى المشاركين القاضى وطالب
 بث فى تسيم التى التشريعات وضع عمى العمل بضرورة بنيا بجامعة الحقوق لكمية عشر
 .المواطنين لدى المواطنة روح
 المواطنين يستشعر حتى محاباة وأ واسطة دون القانون تنفيذ بضرورة القاضى طالب كما
 بيم المنوطة الواجبات بأداء يمزميم نوأ كما حقوقيم لمجميع يجمب الذى ىو العدل نأ

 القرار تخاذبإ القائمين من وتقارب جديدة جراءاتإ ىناك أن مضيفاً  الدستور كفميا والتى
 .محسوبية وأ وساطة ىأ دون الجميور مع لمتعامل والمسئولين

 السيد/ الدكتور بحضور واحد يوم مدى عمى يستمر الذى لممؤتمر افتتاحو خالل ذلك جاء
 ورجال سبقاأل القميوبية محافظ - حسين عدلى/ والمستشار الحقوق كمية عميد - فوده

 .والكنيسة القضائية الييئات
 قواتنا مع تضامناً  باألمس وقفوا الذين وطالبيا بنيا جامعة بناءأل التحية القاضى ووجو

 الف 10 من أكثر أن لىإ مشيراً  رىاباإل ضد حربيما فى المصرية والشرطة المسمحة
 طواعية الحاشدة والوقفة المسيرة فى شاركوا وعامل تدريس ىيئة وعضو وطالبة طالب
 خمف المرصوص كالبنيان واحداً  صفاً  نقف أننا الجميع لىإ رسالة لنرسل ضغط ىأ ودون
 .واستقراره وأمنو الوطن عمى لمحفاظ دورىما فى وشرطتنا العظيم جيشنا
 واحدة معركة وىما متالزمين الفساد عمى والحرب رىاباإل عمى الحرب أن القاضى وقال

 عن ندوة نظمنا بنيا جامعة فى أننا مضيفاً  وازدىاره الوطن تقدم لأج من جميعاً  نخوضيا
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 الجامعة طالب لتوعية رىاباإل مكافحة فى واخرى الفساد مكافحة فى الطالب دور
 .بمواجيتيا

 فيما الخالفات ونبذ السياسية قياداتيم خمف المصريين توحد أىمية عمى القاضى وشدد
 عمى والعمل السماوية دياناأل عمييا تحثنا التى الرفيعة األخالقية بالقيم والتمسك بينيما

 محبيين مصريين كمنا» قائال تفرقة دون المصريين بيا يتحمى التى يجابيةاإل القيم حياءإ
 .«مصرية دماء سيناء فى سالت التى والدماء الوطن ليذا
 كل نشيد أننا حيث الحياة مجاالت مختمف فى كبيرة طفرة تشيد مصر نأ القاضى وأكد
 تحققت التى الكبرى القومية والمشروعات نجازاتاإل قائمة لىإ يضاف جديداً  انجازاً  يوم
 .الوطن رضأ عمى
%  00 يمثمون نيمأل اليامة المرحمة ىذه خالل الشباب دور لىإ كممتو فى القاضى شاروأ
 جميع فى يجابيةاإل مشاركتيم من فالبد وبالتالى المصرى السكانى التعداد من
 مصري، مواطن أي صوت من التقميل وعدم الرئاسية نتخاباتواإل نتخابيةاإل ستحقاقاتاإل
  .قتراعاإل صناديق فرز لنتيجة ىو ختيارالغ في الفيصل يكون وأن
 كم من ثقافتنا ميوع تحضرنا مدي عمي يحكم كمو العالم أن بنيا جامعة رئيس وقال

 خالل من لمعالم نثبت أن جميعاً  عمينا فيجب المختمفة نتخابيةاإل ستحقاقاتاإل في مشاركتنا
 لألخرين الفرصة نعطي نأ يمكن وال عام، أالف 0 حضارة أصحاب أننا ،الفعالة مشاركتنا
 .يجابيتيموا   الشباب وعي عن لمحديث
 المشاريع ، عميكوا يأثر حد اوعوا» قائال الجامعة وطالب الشباب لىإ رسالة القاضى ووجو
 بناء فى وفعاليين يجابيينإ خميكوا..  الئقة وظائف تالقوا وعمشان مستقبمكوا عمشان كميا

 .«الوطن


