نقل" تنظم حفل سنوي بعنوان يوم الكورة المفتوح
ػًبٌ 13 ،أٌبس  - 5132رذذ سػبٌخ يؼبنً انًُٓذط ٔنٍذ انًصشئ ،صٌش انشإٌٔ انجهذٌخ،
ٔثذضٕس عؼبدح انغٍذ غغبٌ َمم َبئت سئٍظ يجهظ ئداسح يجًٕػخ َمم ،ػمذ ثشَبيج "خٍش انكٕسح"
دفهّ انغُٕي ثؼُٕاٌ "ٌٕو انكٕسح انًفزٕح" ٌٕو انخًٍظ انًٕافك انثبيٍ ٔانؼششٌٍ يٍ شٓش أٌبس
ثذضٕس يجًٕػخ يٍ انششكبء انٕطٍٍٍُ ٔانًذهٍٍٍ ٔػذد يٍ انفئبد انًغزٓذفخ ثٓذف اعزؼشاض
َشبطبد ٔئَجبصاد انجشَبيج َٔزبئج انًشبسٌغ ٔانُشبطبد انًخزهفخ انزً رى رُفٍزْب خالل فزشح ػبو .
ٔلذ سكض انذفم ػهى اعزؼشاض يخشجبد يذٕس انزؼهٍى ٔيذٕس انثمبفخ ٔانفٌُٕ ٔانًغشح ٔيذٕس
انًغبػذح انمبٍََٕخ  ،دٍث رى رخشٌج  31يؼهًب ٔيؼهًخ إَٔٓا ثُجبح دٔساد رذسٌجٍخ فً يجبالد
انشٔثٕركظ ٔثشَبيج اعزكشبف انؼهٕو ٔانشٌبضٍبد ػهى أٌذي يذسثٍٍ ادزشافٍٍٍ يٍ يشكض انٍٕثٍم
نهزًٍض انزشثٕي ،كًب لبو ػطٕفخ األعزبر عبيً انفٕاػشح يذٌش رشثٍخ ٔرؼهٍى نٕاء انكٕسح ثبفززبح يخزجش
انشٔثٕركظ انثبًَ ضًٍ انجشَبيج ٔانزي رى اَشبؤِ فً يجُى يشكض يصبدس انزؼهى فً ثهذٌخ دٌش أثً
عؼٍذ.
كًب شًم انذفم يؼشضب نًُزجبد جبئضح انٕعبئم انزؼهًٍٍخ انزً َظًٓب ثشَبيج "خٍش انكٕسح" ثبنزؼبٌٔ
يغ يؼهًً ٔيؼهًبد ٔطالة ٔطبنجبد يجًٕػخ يٍ انًذاسط انذكٕيٍخ فً انهٕاء.
ٔفًٍب ٌخص انًذٕس االلزصبدي  -االجزًبػً نهجشَبيج ٔانزي ٌهمى اْزًبيب ً ٔدػًب ً يٍ لجم ششكبء
ػذٌذٌٍ نهجشَبيج فمذ رى ئفززبح يشغم انصبثٌٕ انطجٍؼً ٔانشًغ كًششٔع جذٌذ ضًٍ ْزا انًذٕس
دٍث رى رأعٍغّ ٔرذسٌت ػذد يٍ انًغزفٍذٌٍ انًغزٓذفٍٍ يٍ انًجزًغ انًذهً ػهى يٓبساد رصٍُغ
انصبثٌٕ ٔانشًغ ثٕلذ لٍبعً نى ٌزجبٔص انشٓش .كًب عٍزى ئضبفخ يشبسٌغ الزصبدٌخ جذٌذح خالل انؼبو
انذبنً كًشغم إلػبدح رذٌٔش انٕسق ٔانكشرٌٕ ٔيششٔع يزكبيم نهضساػبد انطجٍؼٍخ انًغزذايخ.
ٔثٓزِ انًُبعجخ ،أشبس انغٍذ غغبٌ َممَ ،بئت سئٍظ يجهظ اإلداسح نًجًٕػخ َمم  ،ئنى أًٍْخ ػمذ ْزا
انذفم انغُٕي ثمٕنّ" :ئٌ يجًٕػخ َمم ٔيجًٕػخ فبٌٍ انمبثضخ يهزضيزبٌ ثبالعزًشاس ثذػى ثشَبيج
خٍش انكٕسح ٔرٕفٍش كبفخ أٔجّ انذػى انًبنً ٔانفًُ ضًٍ انًٕاسد انًزبدخ خالل انفزشح انًمجهخ ،دٍث
لًُب ثزطٌٕش خطخ يزكبيهخ العزذايخ كبفخ َشبطبد ٔيشبسٌغ انجشَبيج خالل انغُٕاد انمبديخ ٔثبششَب
ثبنفؼم ثزطجٍك انخطخ ثبنزؼبٌٔ يغ ششكبئُب فً انمطبع انذكٕيً ٔانًجزًغ انًذًَ".
ٔأضبف" :أٔد ُْب أٌ إَِٔ ئنى أٌ ثشَبيج "خٍش انكٕسح" لبو ثزٕلٍغ ارفبلٍبد ٔيزكشاد رفبْى خالل

انفزشح انًبضٍخ يغ ٔصاسح انزشثٍخ ٔانزؼهٍى ٔانًجهظ األػهى نهشجبة رى يٍ خالنٓب رأطٍش انزؼبٌٔ فً
يذبٔس انزؼهٍى ٔانثمبفخ ٔانفٌُٕ ٔانًغشح ضًٍ انذٔائش انًذهٍخ انؼبيهخ فً نٕاء انكٕسح ٔانًًثهخ
ثًشاكض شجبة ٔشبثبد دٌش أثً عؼٍذٔ ،يذٌشٌخ انزشثٍخ ٔانزؼهٍى فً نٕاء انكٕسح ٔيشكض يصبدس
انزؼهىٔ ،انزً أصجذذ انشكٍضح انشئٍغٍخ فً اعزمطبة ششائخ انًجزًغ انًذهً يٍ طالة ٔيؼهًٍٍ
ٔأْبنً انطالة نالَخشاط فًٔ ،االعزفبدح يٍَ ،شبطبد انًذبٔس انًخزهفخ.

