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 السيسي للرئيس تأييد برقيت وأرسل تىصياتو أصدر

 التربيت لكليت الثاني الدولي المؤتمر من القادم العام في جديدة سالم رسالت

 سنىيا   قرارهإ بعد ببنهاالرياضيت 

 عمي بنيا جامعة رئيس - القاضي يوسف السيد/ الدكتور أكد
 ممارسة عمي وتشجيعو نحرافاإل من الشباب حماية ىميوأ

والنفسية  البدنية مراضاأل من وقاية باعتبارىا الرياضة
 فكاراأل وراء نزالقاإل من الشباب وتحمي ،واإلجتماعية

 نافعة. وقاتا  أ فراغو وقاتأ وتجعل اليدامة

 نظمتو الذي «سالم رسالة الرياضة» ولاأل الدولي لممؤتمر الختامية الجمسة في وأضاف
 دعائم رساءإ في نجح لمسالم المحب المصري الشعب أن ،بالجامعة الرياضية التربية ةكمي

 والقيادة الشرطة جيزةوأ المسمحة قواتو خمف الوقوف خالل من المستقرة القوية مصر
المسمحة  القوات من الشباب أبناءه دماء مقدمتيا في التضحيات من العديد وقدم ،السياسية
 والشرطة.

 حول جادة عممية مناقشات من اليام المؤتمر ىذا في دار  بما سعيد أنني القاضي وقال
 العممي والبحث جتمعالم تفيد التي التوصيات من بالعديد وخروجو الرياضية العموم

 .العربي والعالم مصر في التربية الرياضية كميات وطالب أساتذةو  الرياضي

 وجاءت سنوي، بشكل بتنظيمو طالبت التي المؤتمر توصيات حديإل القاضي وأستجاب
 التربية وكمية المؤتمر أعمال في المشاركين بو طالب بما القاضي من اإلستجابة
 مدينة في عام كل يقام نأ عمي القادم، لممؤتمر عداداإل في األن من بالبدء ،الرياضية
 .لمسالم جديدة رسالة منيا ويتمقي عمييا العالم ليتعرفجديدة  مصرية

 ورئيس بنيا بجامعة الرياضية التربية كمية عميد - أباظة دري حسين/ الدكتور أعمن وقد
 وجوه أحد والرياضي البدني النشاط اعتبار ضرورة فييا جاء التي التوصيات المؤتمر
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 الرياضية التربية كميات قيام وكذلك العالم، لدول القومي واألمن المصري القومي األمن
 لمتحدي والرياضة الرياضية والصحة اليندسة مقدمتيا فيجديدة  دراسية برامج عدادبإ
 .الرياضي عالملإل وأخر الرياضيو لمسياحو وبرنامج عاقواإل

 لممشاركو الرياضيو التربية كميات طالب تأىيل ضرورة عمي بالعمل المؤتمر أوصي كما
 تأكيد عمي العمل مع سنويا ، مصر تقيمو الذي العالم شباب مؤتمر عدادوا   تنظيم في
 دماجإ خالل من الماضية الرئاسية نتخاباتاإل خالل ظير الذي المصري الشباب نتماءإ

 حميا، في والمساىمة لممشكالت التصدي في حيويتو عمي عتمادواإل المجتمع في الشباب
 بخطورة الجامعة كميات بقية في زمالئيم بتوعية الرياضيو التربية كميات شباب قيام مع
 .ليا التصدي في لمشاركةوا المتطرفة فكاراأل

 الدراسية المراحل مختمف في الرياضة بممارسة ىتماماإل ضرورة عمي المؤتمر أكد كما
 ممارسة انتظام عمي تساعد التي مكانياتاإل توفير مع الشباب بناء في ساسيةأ عتبارىابإ

 الرياضة.

 تأتي نوأ الجديدة المدن في الرياضة لممارسة خاصة أماكن يجادبإ المؤتمر طالب كما
 لممارسة ماكنأ بوجود العمراني التطوير شركات لزامإ مع العمراني تخطيطيا ضمن

 .سكانيا في الرياضو

 بالوسائل مدادىاوا   المعامل وتطوير العممية مكانياتاإل يرتوف بضرورة المؤتمر وأوصي
 الممارسة تتطور حتي العالم في الرياضية العموم في الجديد واستيعاب الحديثة التكنولوجية
 الجامعات ليإ المبعوثين عدادإ زيادة مع ،العالمية المستويات ليإ مصر في الرياضية
 الرياضية. العموم مجال في الشييرة العالمية

 جاء لما وفقا   البينية التخصصات في المشترك العممي بالبحث ىتمامباإل المؤتمر وأصي
 نشاءإ في والتوسع م،2030 المستدامة لمتنمية والتكنولوجيا لمعموم القومية اإلستراتيجية في

 .لمبنات الرياضية التربية كميات
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 وقوفيم مؤكدين السيسي عبدالفتاح/ لمرئيس تأييد ببرقية المشاركين بعث المؤتمر نياية وفي
 والوطن بمصر تحيط التي خطارواأل المؤامرات لكافة والتصدي خمفو المصري والشعب
 .العربي


