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 (الشيخ شزم) بالعالن هنتجع هدينة أكبز هن

 الحزوب ونبذ والتساهخ للسالم نسعي: القاضي

 الشعىب رقي علي تعول الزياضة: أباظة

 بنها رياضية لتزبية األول الوؤتوز فتتاحإ
 بنيا جامعة رئيس - القاضي يوسف السيد/ الدكتور أفتتح
 رياضية تربية لكمية ولاأل الدولي المؤتمرأمس  مساء

 وذلك «سالم رسالة» عنوانا   لو أختارت والذي ،بالجامعة
 .الشيخ شرم بمدينة

 في الدراسية بالمناىج ودمجيا الحديثة الرياضية بالعموم االىتمام أىمية عمي أكد حيث
 نفسي زنتوا من تحققو لما الرياضية لعاباأل ممارسة عمي الطالب وتشجيع التعميم،
 كافة في صحيحة بطريقة والتفكير الفراغ أوقات مميء عمي وتساعدىم لمشباب، وصحي

 الشباب يجابيةإ يؤكد بما ليا حمول يجادإ عمي والعمل المجتمع تواجو التي المشكالت
 .وطنو بناء في لممساىمة وتطمعو المصري

 عظيمة بتضحيات استرديناىا التي الطيبة رضاأل ىذه عمي المؤتمر ىذا نعقد أننا وقال
 .الشيداء من أبنائنا ودماء

 سالم في كمو العالم يعيش نأ ونتمنا الحروب في نرغب ال كشعب أننا القاضي وأضاف
 .لمسالم كمنياج العالم ليإ مصر صدرتو نموذجا   تمثل المدينة وىذه ومحبة وتسامح

 والتي العالم من الفريدة البقع بيذه واالستمتاع مصر بزيارة العالم شعوب القاضي وطالب
 .العالم في منتجع مدينة كبرأ وىي رضاأل بقاع جملأ من تعد

 والعالم، العربية والمنطقة مصر من المؤتمر وضيوف وخبراء ساتذةأل التحية القاضي وقدم
 فييا يعقد التي القاعة في وجودكم بمجرد عمالوأ تبدأ نأ قبل تحقق المؤتمر نجاح نأ وقال

 .المؤتمر
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 كمية نجحت فريدا   حدثا   يعد الذي المؤتمر دعم في تتردد لم الجامعة أن القاضي وأضاف
 .تنظيمو في الرياضية التربية

 نأ عمي المؤتمر ورئيس الكمية عميد - أباظة دري حسين/ الدكتور أكد جانبو ومن
السياحة  مقدمتيا وفي الرياضية العموم مجاالت في الجديد حول مناقشات سيشيد المؤتمر

 الرياضية. والصحة عاقةاإل متحدي واحتياجات والرياضة الرياضي والطب الرياضية

 التي راءواأل فكاراأل سيناقش كما جديدا   بحثا   53 سيناقش المؤتمر أن أباظة وقال
 وبولندا والمانيا وامريكا فرنسا وىمجنبية ربية وأعدولة  25 من المشاركين سيطرحيا

 ليإ باإلضافة والكويت والعراق ردنواأل والسودان ماراتواإل ورومانيا والبرازيل واليابان
 الرياضية. لممين وممارس وخبير عالم 500 من أكثر ويحضره مصر،

 والمواطنين بل والمشاركين الحاضرين جميع باسم سالم برسالة نبعث أننا أباظة وقال
 سالم في لمعيش ونسعي والخراب والدماء الحروب مممنا فقد العالم، ليإ جميعا   المصريين

 .المصريين المواطنين بحياة رتقاءاإل عمي والعمل وطننا بناء ليإ نسعي كما ومحبة

 وتستمراليوم الخميس  صباح العمميو جمساتو يبدأ المؤتمر نأ ليإ المؤتمر رئيس وأشار
 .والسالم الرياضة وثيقة نيايتيا في يصدر أيام أربعة مدي عمي أعمالو


