
 

  أخبار
  جامعة بنها

   29/02/2016: اإلثنين

 

 عاتالمشرو  يستعرض القليوبية محافظ
 بنها جامعة مجلس أمام الجديدة

 ظمحاف - فرحات رضا /الدكتور اللواء شارك
 بنهةةةا  جةةةام ةةة  مجلس اجتمةةةا  في القليوبيةةة 

 فةةبةةرايةةر 29 الةةمةةوافةة  اإلثةةنةةيةة  وذلةةةةةةةك يةةو 
 لك وعضةةةوي  الجام    رئيس - الدي  شةةةمس علي /الدكتور برئاسةةة  المن قد  2016

 .الكليات وعمداء الجام    رئيس نواب السادة م 

 تفتح الجام   أ  بنها جام   رئيس - الدي  شةةةةةةةةةةةةةةةمس علي /الدكتور اكد جانبه م 
 خدم ل وال لمي  الفني  إمكانياتها كاف  واضةةةةةةةةةةةةةةة   المحافظ  مع للت او  دائما   أبوابها

 .المحافظ  تتبناها التي المشروعات

 القمام  منظوم  منها موضةةةةةةةةةةةةةةةوعات عدة المجلس اما  كلمته في المحافظ تناول فيما
يجاد المنظوم  تلك حل في ومشاركتها الجام   ودور وتدويرها  منها لألستفادة طر  وا 
 ديداج نموذجا الخيم  شةةةبرا شةةةر  حي إتخذ أنه مضةةةيفا أمانا  وأكثر إقتصةةةادي  بطر 
 يف لت ميمه ونسةةةةةةةةة ي بالحي القمام  أزم  لحل جدد مت هدي  بواسةةةةةةةةةط  القمام  لجمع
 وت  ا اإلسةةةةةةك وزارة مع التنسةةةةةةي  ت  أنه إلى بالحديث سةةةةةةيادته تطر  كما المد   باقي

 آلم ا للتخلص صحي مدف  إلقام  بلبيس صحراء بمنطق  فدا  100 مساح  استال 
 عبلز  بأبو حاليا الموجود للمقلب بديال واسةةةةةةةةةةةتخدامه والقمام   الصةةةةةةةةةةةلب  المخلفات م 

 مدين  ليا المؤدي الباسةةةوسةةةي  الترع  طري  وتوسةةة   تمهيد ت  أنه إلى مشةةةيرا بالخانك 
 يطةة الخر  على ووضةةةةةةةةةةةةةةة هةةا المةةدينةة  تطوير في للبةةدء مبةةدئيةة  كخطوة الخيريةة  القنةةاطر
 .السياحي 
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 تخصةةةةةيص خالل م  بالمحافظ  ال شةةةةةوائي  المواقف أزم  لحل يسةةةةة ي نهأ أشةةةةةار كما
 فمواق علي مفاجئ  جوالت ب مل بنفسةةةةةةةةةةةةةةة  يقو  أنه إلى مضةةةةةةةةةةةةةةةيفا له  إنتظار أماك 

 .المخالفي  على الفوري  الغرمات وتوقيع السيارات

 توصيل ت و  بنها بمدين  الصحي التأمي  مستشفي مشكل  م  االنتهاء ت  انه وأوضح
 .اهلل شاء إ  وقت أقرب في إفتتاحها وسيت  إليها والمياه الكهرباء

 مهاتقي التي المشةةةةةةةةةةةةةةةروعات كاف  في الجام   دع  إلي نحتاج دائما أننا المحافظ وأكد
 نتجعم الي بالخانك  ال ليقات عرب بحيرة تحويل مشةةةةةةةةةةةرو  أهمها م  والتي المحافظ 
 .االخرى والمد  بنها مدين  ومخارج مداخل تطوير ومشروعات عالمي سياحي

 الحلول ب ض الجةةام ةة  رئيس نةةائةةب - إسةةةةةةةةةةةةةةةمةةاعيةةل جمةةال/ الةةدكتور قةةد  جةةانبةةه  م 
 جتم ي الم المشةةارك  إطار في المحافظ  منها ت اني التي المشةةكالت لب ض المقترح 

 سةةةةةراأل مشةةةةةرو  وتف يل الفح  مكامير ومشةةةةةكل  منها واالسةةةةةتفادة القمام  مشةةةةةكل  لحل
 .المنتج 


