بيان إعالمى بشأن
بطولة الجمهورية للغواصات اآللية باألكاديمية العربية فرع بورسعيد
اختتمت يوم السبت الموافق  25أبريل  2015فعاليات بطولة الجمهورية للغواصات اآللية ROV
والتى أقيمت فى الفترة من  25-22أبريل  2015والتى نظمتها األكاديمية العربية فرع بورسعيد بالتعاون مع
مؤسسة حدث ،واشترك فى تلك المسابقة المؤهلة لبطولة الروبوت بكندا  42فريق من مختلف الجامعات
المصرية.
أسفرت النتائج عن فوز فريق األكاديمية العربية ( )Torbiniبالمركز األول ،وفوز فريق ()torpedo
بجامعة األسكندرية بالمركز الثانى ،وفريق ( )Blue Rovticsباألكاديمية العربية بالمركز الثانى مكرر،
وستمثل الفرق الفائزة بالمراكز األولى مصر عالميا ً فى النهائيات الدولية بكندا خالل الفترة من  24إلى 28
يونيو القادم.
أعرب األستاذ /مصطفى حسين نائب رئيس األكاديمية لشئون التدريب والذى حضر نائبا ً عن رئيس
األكاديمية عن سعادته بنجاح بطولة الروبوت ببورسعيد مشيراً إلى أن رئيس األكاديمية كان حريصا ً على
حضور الختام غير أن هناك بعض األمور حالت دون تواجده ومضيفا ً إلى أن البطولة تقام بشكل سنوى وأن
األكاديمية حريصة على استمرار دعمها المجتمعى وذلك فى إطار إقامة بطوالت تنمى وتشجع الشباب على
إخراج إمكانياتهم.
من جانبه أكد األستاذ الدكتور /محمد على إبراهيم مدير فرع األكاديمية ببورسعيد أن المسابقة تقام للمرة
الرابعة على التوالى باألكاديمية وأن فرع األكاديمية ببورسعيد قدم كل إمكانياته من أجل نجاح البطولة مشيراً إلى
أن جميع المشاركين بالبطولة ينتظرهم مستقبل باهر.
وفى سياق متصل أكد الدكتور /أسامة إسماعيل عميد المركز اإلقليمى للمعلوماتية ورئيس لجنة
التحكيم بالمسابقة أن األكاديمية دائما ً وأبداً تهتم بالطالب أصحاب العقول واإلبتكار وأن هذه البطولة شهدت
احتضان األكاديمية لطالب  42جامعة مصرية من أجل اختيار بطل مصر والشرق األوسط وتمثيل مصر فى
بطولة كندا الدولية فى الغواصات اآللية مشيراً إلى أن المتسابقين قدموا العديد من المشروعات التى كانت بمثابة
مفاجئة للجنة التحكيم وأوضحت تلك المشروعات أن العقل المصرى قادر أن يضاهى اإلمكانيات األوروبية
مهنئا ً فريق األكاديمية على فوزه بالمركز األول.
وجدير بالذكر أنه تم الموافقة على إنشاء مركز المعلوماتية بفرع األكاديمية ببورسعيد وذلك للمساهمة
فى تنمية المهارات وتأهيل القدرات وإكتشاف الموهوبين فى بورسعيد خاصة ومدن القناة عامة.

