
أعطى اللواء  فى ختام فعالٌات بطولة الصعٌد لسباحة المٌاه المفتوحة والتى

أشرف عطٌة محافظ أسوان إشارة البدء لها صباح أمس األربعاء بالممشى 

عاماً على أخر  ٤٢السٌاحى بكورنٌش مدٌنة أسوان الجدٌدة بعد توقف دام 

بطولة للسباحة فى النٌل تنفٌذاً لمبادرة الربٌس عبد الفتاح السٌسى " الرٌاضة 

تور محمد أبو غنٌمة السكرتٌر العام ، فقد كلف المحافظ بقٌام الدك " أمن قومى

للمحافظة بحضور حفل تكرٌم أبطال المنتخب القومى للسباحة الطوٌلة أبطال 

، والسباحٌن الحاصلٌن على المراكز األولى ببطولة أسوان  ٠٢٠٠أفرٌقٌا 

سباح وسباحة للمرحلة السنٌة  ٩٠٢لسباحة المٌاه المفتوحة والتى تنافس فٌها 

كم حٌث أقٌم الحفل بالمسرح  0العمومى لمسافة  سنة وحتى مرحلة ٩٤

الرومانى وسط مشاركة للدكتور أٌمن عثمان ربٌس جامعة أسوان ، والمهندس 

ٌاسر إدرٌس نابب ربٌس اللجنة األولمبٌة المصرٌة وربٌس اإلتحاد المصرى 

للسباحة ، وأٌضاً آدهم دهب ربٌس منطقة الصعٌد باإلتحاد المصرى للسباحة ، 

ه أكد اللواء أشرف عطٌة على أن تنظٌم هذه البطولة على أرض وفى كلمت

أسوان ٌعكس مدى إهتمام الدولة بإحٌاء األنشطة الرٌاضٌة المختلفة بما ٌساهم 

فى تنمٌة قدرات الشباب وصقل مهاراتهم إلكتشاف العدٌد من المواهب الشبابٌة 

لٌة والمحلٌة ، والعمل على تؤهٌلها للمنافسة فى البطوالت والمسابقات الدو

سواء كانت لأللعاب الجماعٌة أو الفردٌة ، مقدماً شكره لإلتحاد المصرى 

للسباحة ولجامعة أسوان وكلٌة التربٌة الرٌاضٌة على التنظٌم الجٌد مما ساهم 

فى إخراج هذه البطولة ، وبما ٌلٌق بمكانة أسوان الدولٌة كمقصد للسٌاحة 

ى الدولى ، وأشار محافظ أسوان إلى أنه الرٌاضٌة تمهٌداً لتنظٌمها على المستو

كان هناك حرص من المحافظة على تقدٌم كافة اإلمكانٌات والدعم لتصبح بطولة 

دولٌة بمشاركة أبطال العالم فً السباحة ، وهو الذى ٌقع ضمن أولوٌات العمل 

التنفٌذى بتشجٌع وتعزٌز البطوالت المحلٌة والدولٌة فى مختلف األلعاب الفردٌة 

ماعٌة كؤحد أنماط صناعة السٌاحة الرٌاضٌة ، الفتاً إلى أننا نحرص على والج

اإلستثمار األمثل للمقومات السٌاحٌة لهذا المسطح المابى على صفحة نهرنا 

الخالد ، وما ٌمتلكه من مقومات حقٌقٌة لإلستمتاع بالمناظر الخالبة والساحرة 

ممارسة رٌاضة السباحة لتتٌح هذه البطولة المجال أمام الشباب والفتٌات ل

الطوٌلة فى ظل المشاركة الواسعة للمتسابقٌن من منتخب مصر الوطنى للسباحة 

 . ، وأٌضاً العدٌد من األندٌة الرٌاضٌة على مستوى محافظات الصعٌد



 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 


