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 بنها بجايعة انتربية انرياضية نكهية ولاأل اندوني انًؤتًر في

 وانًعهى انًتعهى تطىير نيإ نسعي: أباظة هاني

 انصحة ين دوالر 3 يىفر انرياضة عهي يصرف دوالر كم: ندا

 نهعانى سالو رسانة وانًؤتًرةيتًيزه كهية بنها رياضية تربية: حسنين

 العممي والبحث التعميم لجنة وكيل - أباظة دري ىاني/ المواء أكد
 بمختمف التعميم بتطوير سراعاإل ىميةأ عمي النواب بمجمس
 كما المعمم، قبل المتعمم تطوير عمي التركيز يكون حتي مراحمو

 المصري الشباب لطاقات مثلاال ستغاللاإل عمي العمل سيجري
 صانعو ىو أفضل مستقبل في امنياتو مصر في تتحقق حتي
 .المستقبل ىذا من ولاأل المستفيد وىو

 بنيا بجامعة الرياضية التربية لكمية األول الدولي لممؤتمر اإلفتتاحية الجمسة في ذلك جاء
 مدي عمي عمالوأ وتستمر الشيخ شرم بمدينة سالم رسالة الرياضو عنوان تحت يعقد الذي
 والذي المؤتمر عمالأ في المشاركين من عدد من مقدمة بحثا   53 ويناقش يامأ أربعة

 .مصر ليإ باإلضافة وأجنبية عربية دولة 21 وفود تحضره

 في الحديثة التكنولوجيا عمي عتمادباإل الرياضة عمماء مطالبا   التعميم لجنة وكيل وأضاف
 والبدنية. النفسية الصحة عمي الحفاظ ببرامج وربطيا الرياضة ممارسة

 بين المشكالت حل في تسيم كما الشعوب بين صالت خمق الرياضة شأن من أن وقال
 والجماىرية. الشييرة الرياضات من لعدد حبيا عمي العالم شعوب جماعإل الدول

 الدولية حصاءاتاإل نأ عمي الرياضية المين نقيب - ندا فتحي/ الدكتور أكد جانبو ومن
 بانتظام، الرياضة بممارسة تيتم التي المجتمعات في الجريمة معدالت انخفاض عمي تؤكد
 أنفاقيا يتم دوالرات 5 يوفر الرياضة ممارسة عمي صرفو يتم دوالر كل نأ عمي أكدت كما

 ربوع مختمف في الرياضو بنشر ىتماماإل عمينا لذلك المواطنين، وعالج الصحة عمي
 .مصر
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 بمقولة تؤمن الرياضية العموم في العاممين جميع تضم التي الرياضية المين نقابة أن وقال
 .بمصر قومي أمن تعد الرياضة نأ

 نأ عمي لمجامعات الرياضي تحاداإل رئيس نائب - حسنين صبحي محمد/ الدكتور وأكد
 وتبذل مصر في الرياضية التربية كميات مقدمة في تعد بنيا جامعة الرياضية التربيةكمية 
 كميات بين متميزة مكانة تحقيق من مكنيا بما الرياضية العموم تدريس في ممموسا   جيدا  

 الرياضية. بيةالتر 

 العممية بحاثاأل جانب ليإ يحمل حيث األىمية بالغ توقيت في يأتي المؤتمر أن وأضاف
 ونحن الرياضية التربية وكمية بنيا جامعة أطمقتيا وسالم حب رسالة سيناقشيا التي

 السماوية دياناأل تحمميا التي الرسالة وىي كمو لمعالم المؤتمر عمالأ في المشاركون
 .السالم الخالدة والكممة


