بيان إعالمي حول "اليوم اإلفريقي"باألكاديمية
إحتفلت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوم اإلثنين الموافق  11فبراير
" 3112باليوم األفريقي" بمقرها الرئيسي بابي قير.
وذلك بحضور:
 سعادة السفير جانا جوبا سفير دولة نيجيريا.
 سعادة السفير دافي أرونجا سفير دولة كينيا .
 سعادة السفير سيدي محمد ولد ابوبكر.
 سعادة الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية.
أكد سعادة السفير جانا جوبا سفير دولة نيجيريا بمصر سعادته بالتواجد داخل األكاديمية
العربية وباإلحتفال باليوم األفريقي مشيراً إلي إعجابه الشديد بالمعروضات التي قدمها الطالب
خالل المعرض الذي اقيم باليوم األفريقي مبديا ً إعجاب بتفقده إلي مباني األكاديمية التعليمية
ومتمنيا ً التوفيق في المرحلة المستقبلية علي مستوي جميع األصعدة.
من جانبه أكد سعادة السفير دافي أرونجا سفير دولة كينيا إعجابه الشديد بالمعروضات التي
شاهدها داخل اليوم األفريقي للطالب والذي يعد يوم من أهم األحداث داخل األكاديمية لما شاهده
من إهتمام من المسئولين باألكاديمية باإلضافة إلي إعجابه الشديد من المستوي التعليمي والمباني
التعليمية التي شاهدها في جولته باألكاديمية مؤكداً أنه يتمني إستكمال مسيرة النجاح داخل
األكاديمية.
أما سعادة السفير سيدي محمد ولد أبوبكر سفير دولة موريتانيا بدأ كلمته بشكر كبير إلي
األكاديمية العربية علي إستضافته في اليوم األفريقي داخل األكاديمية مشيراً أنه يعلم جيداً مكانة
األكاديمية العلمية ودورها في التواصل بين العرب مشيداً باألكاديمية ودورها العظيم وواصفا ً
إياها أن المظهر يتحدث عن الجوهر وأن األكاديمية ال تختلف كثيراً عن الجامعات العالمية ،
وانهي كلمته بالشكر العميق لسعادة رئيس األكاديمية عن مجهوداته العظيمة.

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية أن هذا اإلحتفال يعتبر اإلحتفال األول لليوم
األفريقي مما يجعله واحدة من الخطوات األولي للتعاون والشراكة مع إخواننا وأخواتنا في جميع الدول
األفريقية مشيراً إلي ترحيبه الشديد بجميع الحاضرين لهذا اليوم ،وقد أشار الدكتور إسماعيل عبد الغفار
أن الهدف الرئيسي لألكاديمية كمنظمة متخصصة في التعليم والتدريب هو تحسين مستوي المعرفة والعلم
عند الشباب من اجل تحقيق أهداف أمتنا وأن األكاديمية تقوم علي بناء عالقة عبر القطاع التعليمي في
أفريقيا تمتد هذه العالقة ألكثر الجامعات كل يوم وذلك بالتخطيط لبذل كل جهد ممكن لمواجهة التحديات،
وفي نهاية الخطاب قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالتعبير عن تقديره وإرسال تحية خاصة إلي كل
الطالب األفارفة الذين يمثلون بالدهم من خالل اإللتزام والعمل الجاد.
وفى سياق متصل ابدى الدكتور /السنوسي بلبع مساعد رئيس األكاديمية للشئون األفريقية سعادته
باإلحتفال باليوم األفريقي حيث يعكس هذا اليوم عن إنجازات يفتخر بها عن الطالب داخل األكاديمية
وكذلك تعكس إنجازات األكاديمية في أفريقيا ،وأن في ظل الخطة اإلستراتيجية والرؤية لألكاديمية
برئاسة ورعاية الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج تم تاسيس قطاع الشئون األفريقية
واألسيوية لتوفير أعلي مستوي من الجودة من الخدمات للطلبة األفارقة ،وتقديم أفضل سبل التعليم
والتدريب بالتعاون مع الكليات واألقسام باألكاديمية ،وأن باألكاديمية العربية وتحت إدارة قطاع الشئون
األفريقية واألسيوية أكثر من  011طالب وطالبة من تسع جنسيات أفريقية مختلفة و الذين يدرسون في
مختلف التخصصات الهندسية والبحرية ،إدارة األعمال ،علم الحاسوب والخدمات اللوجيستية.
ويعتبر هذا اإلحتفال هو وسيلة للتعبيرعن أهمية أفريقيا لألكاديمية حيث تعتبر أفريقيا تحالف
إستراتيجي وحجر زاوية الذي يساهم فب التعليم والتدريب في األكاديمية.
وبالختام قام الدكتور السنوسي بلبع بالتعبير عن شكره وتقديره للدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل
فرج رئيس األكاديمية لدعمه الالنهائي لهذا القطاع وقام أيضا ً بشكر جميع العاملين باالكاديمية الذين
إشتركوا في تدعيم نجاح العملية التعليمية للطالب األفارقة.

