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ل     ي   بادرة الرئاسييييييييي يذ الم طار تنف فى ا
محييافا اليوييةييي  ورئي   .. وتنمييي  الير  

جامع  بنها يتفي ان مشيييييييييرور ت ي ر  ر   
 كفر فرسي 

 خبراء و وماء وامكانيات الجامع  فى خ م  أهالى المحافظ : «السعي »

رئيس  - جمال السععععععععععع يد /محافظ القليوبية، والدكتور - عالء عبدالحليم /تفقد الدكتور
معكز بنها، والتى تقوم الجام ة جام ة بنها، أعمال مشعععوت تيو ع يع ة كفع فعسععيس  

بتنفيذها في إطار توجيهات العئيس عبدالفتاح السعععععععععععععععيسعععععععععععععععي، رئيس الجمهور ة، لدعم 
  - خالد عبدالغفار /وتنمية القعي والمناطق ال شعععععوائية، والتي تقام تحي رعادة الدكتور

 وز ع الت ليم ال الي والبحث ال لمي

ئيس الجام ة لشععععععععوي الت ليم نائب ر  - حسعععععععيب المغعبي /جاء ذلك  حضعععععععور الدكتور
واليالب، ورئيس هيئة األبنية الت ليمية، وعمداء الكليات المشععععععععاركة في تنفيذ المبا ر  

 .والوكالء وعد  مب األجهز  التنفيذدة والت ليمية ومسعولي شعكة المياه  المحافظة

القددمة وتفقد محافظ القليوبية ورئيس جام ة بنها أعمال تعميم وإنشععععاء   ل  المنازل 
منازل،  10واآليلة للسعععععععقوي  القع ة والتي تقوم بتنفيذها كلية الهندسعععععععة  شعععععععبعا وعد ها 

وكذلك تفقد أعمال تيو ع مدرسعععععتي الشعععععهيد محمو  عبد ال ظيم أبو طالب ا عدا دة، 
والشععععععععععهيد حما   أحمد عبد الحميد احبتدائية، حيث تم طالء المدرسععععععععععتيب والف ععععععععععول 

 .ية والمجسمات مب أعمال طالب كلية التعبية النوعية ببنهاوتجميلهما  اللوحات الفن

كما يام المحافظ ورئيس الجام ة وعميد كلية اليب البييعى بتوز ع عد  مب  يار ات 
تعبية األرانب  مشتمالتها مقدمه مب كلية اليب البييعى  مشتهع ضمب تدر ب أهالي 
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الجولة تفقد أعمال القافلة القع ة على المشعععععوعات ال ععععغيع  والمتوسععععية، كما شععععملي 
 .البييع ة وأدضا تفقد أعمال تيو ع معكز شباب القع ة ومكتب البع د

مب جانبه، يال الدكتور عالء عبدالحليم محافظ القليوبية إننا نعى اليوم ح ععععا  مبا ر  
العئيس عبدالفتاح السعععععيسعععععى  احهتمام  القع ة الم عععععع ة، مشعععععيعا إلى أي المحافظة بها 

 .القعى التى تحتاج إلى  عم الجهو  لتيو عها ال ديد مب

وأشعععار المحافظ إلى أي جام ة بنها سعععتظا شعععع كا أسعععاسعععيا  حداد التنمية المسعععتدامة 
في كا المجاحت للمسعععععععاهمة في تقدم ورييم المجتمع  اعتبارها بيي المبع  للمحافظة، 

 .لقليوبيةمعكدا ضعور  احستفا   مب أفكار وعلماء الجام ة فى تيو ع يعى ا

وأكد الدكتور جمال الس يد رئيس جام ة بنها حعص الجام ة على المشاركة في تنفيذ 
المبعا رات العئعاسعععععععععععععععيعة ألنهعا مبعا رات حقيقيعة الهعدد منهعا هو تقعددم أفضععععععععععععععععا خعدمععة 
للمواطنيب وأهالينا في القعى، مشعععععععععععععيعا إلى أنه تم التنسعععععععععععععيق مع محافظ القليوبية على 

تيو عهععا في إطععار توجيهععات رئيس الجمهور ععة للمجلس اختيععار يع ععة كفع فعسعععععععععععععععيس ل
األعلى للجام ات ووزار  الت ليم ال الي بتف يا الدور المجتم ي للجام ات الم عععععععععععععع ة 

 .خالل شهور ف ا ال يف

وأضعععععاد السععععع يد أي وجو نا في يع ة كفع فعسعععععيس وتنفيذ مبا ر  تيو عها هو أ عععععد  
بنها المجتم ية، مشععععععيعا إلى أي المية  ليا على أرض الوايع وتدعيم لعسععععععالة جام ة 

التنفيذدة لتيو ع القع ة كاني تشععما تحسععيب مسععتوى المدمات ال امة وتحسععيب مسععتوى 
خدمات البنية األساسية، وذلك مب خالل تنظيم يوافا  حية وبييع ة وزراعية وبعامج 
ت لمحو األمية، والتدر ب على المشعوعات ال غيع ، وإعدا   راسات جدوى لمشعوعا

مجتم ية تمدم احتياجات أهالي القع ة، معكدا أي جام ة بنها  كا إمكانياتها وعلمائها 
 .وخبعائها وباحثيها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي القليوبية
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مب جانبها، يالي الدكتور  إدماي البييار المشعععععد على أنشععععية ييات خدمة المجتمع 
يععاي حسعععععععععععععععتيالت  راء األهععالي حول وتنميععة البيئععة، إي الجععام ععة يععامععي   مععا اسعععععععععععععععتب

المشععكالت التي د انوي منها على أرض الوايع، مشععيع  إلى أي أعمال التيو ع شععملي 
المجال ال ععععحي مب خالل تنظيم يوافا عالجية والكشععععف المبكع عب سعععععطاي الثدي 
وأمعاض سعععععوء التغذدة واألمعاض ليع السعععععار ة وتحليا الممدرات، إضعععععافة إلى مجال 

شعععععجع   1000والبنية األسعععععاسعععععية تم خالله تجميا وتنظيف القع ة وزراعة  خدمة البيئة
مثمع  وتمهيد ور ععععف اليع  وعما  راسععععة لل عععععد ال ععععحي وتحليا المياه وتحو ا 

 .المملفات ال ضو ة إلى سما  ومكافحة الحشعات

 وتا  ي أنه في مجال الزراعة والثعو  الحيوانية تم تنظيم يوافا بييع ة وحمالت توعية
وإرشععععا  زراعي للفالحيب والتشععععجيع والتدر ب على المشعععععوعات ال ععععغيع  والمتوسععععية 

 .وتعبية الدواجب وزراعة ال وب الزراعية

كما شععععععععععععملي أعمال التيو ع أدضععععععععععععا في مجال الت ليم تنظيم  ورات تدر بية للم لميب 
فضععععععععععععال  ومحول األمية وت ليم الكبار وا عالي عب أي القع ة خالية تماما مب األمية،

عب احهتمام  المدارس وتنظيفها وعما ما يلزم مب ال يانة الالزمة وتجميا الف ول، 
 ا ضافة إلى تنظيم ندوات عب التغذدة السليمة واستمدام الع اضة في ال الج والويادة 
مب أمعاض السععمنة والضععغل والسععكعي، إلى جانب اكتشععاد المواهب الع اضععية والفنية 

 والموسيقية.


