اليوم كان الموعد مع يوم الوفاء
وفاء لشهيد ....و..لوطن  ...حق ان يحيا أبيا
المكان  :احد الاماكن العريقة تاريخا وعطاءا ..مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بنون
والتابعة لإدارة المنتزة التعليمية
والموعد مع الوفاء .....وفاء لشهداء الوطن ...حيث احتفل طلاب المدرسة العسكرية بشهدائنا الابرار
وموعد مع بداية القوافل ال صحية لمدارس الاسكندرية تنفيذا للبروتوكول الموقع بين تعليم
الاسكندرية وجامعة الاسكندرية للكشف والمسح المجاني لفيرس سي وكشف العيون والنظارة ...
مع العلاج المجاني
فتحت رعاية وحضور ا /آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندري ة
وا /علا سليمان مدير عام ادارة المنتزة التعليمية
وبحضور سيادة العميد ط/هشام محمد امين شاهين نائب قائد المنطقة الشمالية العسكري ة
وعقيد /عمروحسن عشماوي المستشار العسكري لمحافظة الاسكندرية
وعلى وقع كلمات نشيد الصاعقة وصوت طلاب جمال عبد الناصر  ،جاءت كلمة القا ئد العسكري
للمدرسة رائد /هشام ابو عامر عمر
الذي تحدث عن فضل الشهادة ومكانة الشهيد ودعا الى الاعتزاز بالوطن وتاريخنا العريق
وطلب ا /السيد الازوك مدير المدرسة في كلمته من الطلاب المزيد من الاجتهاد في طلب العلم
فمدرسة جمال عبد الناصر كانت ومازالت (مصنع الرجا ل ) قائلا  " :دماء الشهداء تنادينا  ....فلا تكونوا
سببا في ضياع وطن استشهدنا من اجل ه"
واشادت ا /علا سليمان مدير عام الادارة بالجهد الواضح من جميع العاملين بالمدرسة والقيادة
المدنية والعسكرية بها
وعندما القت ا /امال عبد الظاهر وكيل تعليم الاسكندرية كلمتها قالت  :ان اليوم هو احتفال مزدوج
 :يوم الوفاء للشهي د
ودعم صحي لأبناء المدرسة وطلاب الاسكندرية
وقدمت كل الشكر للدكتور /احمد عبد الكريم المصري استاذ طب وجراحة العيون
ود /عبد المنعم فوزي استاذ كلية الطب جامعة الاسكندرية ومسئول القوافل بالجامعة
ودعت الى تقدي م كل الجهد والانتماء للمدرسة وللوطن والمحافظة على مكتسباته واختتمت كلمتها
بقولها " انتم امل مصر  ...وستتقدم بكم  ...و كلي ثقة في ذلك"
جدير بالذكر انه تم تكريم أسرة الشهيد البطل النقيب /احمد سعد الديب
والشهيد البطل  /ملازم اول/أحمد مدني
وعلى وقع سلام الشهي د وقف الجميع تحية لمن ضحوا ومازالوا ...
وتعلو اصوات الجميع تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

