بيان إعالمى بشأن
األكاديمية العربية تكرم أبطال المنتخب المصرى للكاراتية
أقامت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم األربعاء  21ديسمبر  1122حفل تكريم
للمنتخب المصرى للناشئين والشباب للكاراتية الفائز بالمركز األول فى بطولة العالم للكاراتية
والتى أقيمت بأسبانيا بعد أن جمع المنتخب  21ميداليه متنوعه فى البطولة والتى شارك فيها
أكثر من  211دولة  ,وسيحصل األبطال الذين حققوا ميداليات فى البطولة على منح دراسية فى
مختلف التخصصات داخل األكاديمية خاصة وأن األكاديمية كانت قد وعدت المنتخب بتقديم
المنح الدراسية لالعبين الذين سيحققون ميداليات بالبطولة وقامت أيضا ً بإعطاء ميداليات
لالعبين بالمنتخب تكريما ً لهم كما قامت األكاديمية وعلى هامش الحفل بتكريم كل من البطل
األوليمبى المصرى فى الجودوالكابتن محمد على رشوان والكابتن طارق العشرى المدير الفنى
لفريق أهلى بنى غازى الليبى والكابتن رماح أبوزيد العب المنتخب المصرى السابق فى كرة
القدم كما قامت بتكريم اإلعالميين الرياضيين.
وذلك بحضور:
 -الدكتور  /عمروشوقى

وكيل وزارة الشباب والرياضة باألسكندرية

 -اللواء طبيب /أيمن عبد الحميد فرغلى

رئيس اإلتحاد المصرى للكاراتية

 -األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس األكاديمية

 أعضاء مجلس إدارة اإلتحاد المصرى للكاراتيةأكد الدكتور عمروشوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة باإلسكندرية أنه جاء اليوم لألحتفال بأبطال المنتخب
المصرى للكاراتية باألكاديمية العربية ويحمل معه تحيات وتقدير الكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة واللواء
طارق مهدى محافظ األسكندرية وشعب األسكندرية بأكمله ألبطال المنتخب المصرى مشيراً إلى أن فوز
المنتخب المصرى اسعد الجميع وأنه يتوسم فى هؤالء األبطال انهم لديهم العديد من الطموحات سيقدموها إلى
وطنهم وأن نتاج هذا الفوز الذى حققوه أن األكاديمية العربية أوفت بوعدها وأكدت أن المنح الدراسية التى
وعدت بها تنتظر األبطال مؤكداً أن رئيس األكاديمية لديه أيادى بيضاء على الرياضة السكندرية وأن
األكاديمية ال تبخل بأى غالى أونفيس فى سبيل التعاون مع جميع الدول العربية متمنيا ً التوفيق للمنتخب
المصرى مستقبالً ومقدما ً شكره وإعتزازه لإلتحاد المصرى للكاراتية الذى قدم جهداً كبيراً فى سبيل إخراج
هؤالء األبطال مثل ما قدموه أولياء امورهم من أجل تركيز األبطال واألنضباط وهوما جعل العلم المصرى
يرفع فى العديد من المناسبات داخل البطولة.

من جانبه أكد اللواء أيمن عبد الحميد فرغلى رئيس اإلتحاد المصرى للكاراتية شعوره بالفخر والسعادة فى
تكريم وإحتفال األكاديمية العربية بأبطال المنتخب المصرى للكاراتية موضحا ً أن أبطال المنتخب المصرى
رفعوا العلم المصرى  9مرات بالبطوله بعد أن حققوا  51ميداليه متنوعه فى بطولة تعتبر من أصعب وأقوى
البطوالت على اإلطالق.

وأشار رئيس اإلتحاد المصرى أن المنح الدراسية التى وعدت بها االكاديمية لألبطال الذين سيحققوا ميداليات
بالبطولة كانت بمثابة دافع قوى وعامل كبير للخروج بتلك النتائج واليوم األكاديمية تفى بوعودها وتعلن أن
المنح الدراسية تنتظر األبطال وأوفت أيضا ً بوعودها بإقامة حفل تكريم واليوم نحن فيه وتسلم ميداليات
لالعبين والجهاز الفنى كنوع من التكريم لهم وتلك هى المؤسسات التربوية العمالقة التى تساعد دائما ً وأبداً
على إخراج طالب وبطل عربى لخدمة األوطان مؤكداً أنه يتمنى أن يستمر تلك المنتخب فى رفع العلم
المصرى فى مختلف المحافل والبطوالت خاصة أن الوطن فى هذا التوقيت يحتاج إلى الجهد والعرق.

فى سياق متصل أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس االكاديمية العربية على سعادته اليوم
باإلحتفال بالمنتخب المصرى للكاراتية صاحب اإلنجاز واإلنتصار فى بطولة كأس العالم فى وجود وكيل
وزارة الشباب والرياضة باألسكندرية ورئيس وأعضاء اإلتحاد المصرى للكاراتية.
وأشار رئيس األكاديمية أن فوز المنتخب المصرى ب  51ميداليه ببطولة العالم يمثل إنجاز بمعنى الكلمة فى
ظل الظروف المواتيه خاصة وأن البطولة وصفوها الخبراء بأنها من أقوى البطوالت ولكن نحمد هللا كنا
على ثقة كبيرة بأن هؤالء األبطال سيكونون عند حسن الظن مؤكداً أنه يشكرهم على ما قدموه لمصر ومشدداً
أن األكاديمية العربية كانت قد وعدت بمنح دراسية لألبطال الذين سيحققوا ميداليات بالبطولة وأن اليوم ومن
خالل حفل التكريم الذى وعدنا به أيضا عقب عودتهم نعلن أن االكاديمية تنتظر إنتهائهم من الثانوية العامة
من أ جل إستالم المنح الدراسية التى وعدنا بها داخل هذا الصرح العربى الكبير الذى يخدم كل الوطن العربى
مهنئا ً وزارة الشباب والرياضة واإلتحاد المصرى للكاراتية واألبطال وأولياء أمورهم بهذا اإلنجاز الكبير الذى
تحقق ببطولة العالم بأسبانيا
وعقب إنتهاء الحفل قام سعادة رئيس االكاديمية وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس اإلتحاد المصرى
للكاراتية بتبادل الدروع التذكارية.

