
تائيهل يلودلا ىدتنملل ماعلا نيمألا
ىلع ظافحلا يف انحجن:لالحلا دامتعا
نم مغرلاب 2020 يف لالحلا ةيقوثوم
19 –ديفوك تايعادت

Her Excellency Dr Rehab Al Ameri,

Secretary-General of IHAF

DUBAI, UAE, March 1, 2021 /EINPresswire.com/ -- 

دق هنأب لالحلا دامتعا تائيهل يلودلا ىدتنملا نلعأ

لودلا نمض لالحلا عاطق ةيقوثوم ىلع ظافحلا يف حجن

تايدحتلا نم مغرلاب ،2020 ماعب ىدتنملا يف ءاضعألا

مييقت ءارجإ يف دامتعالا تائيه اهتهجاو يتلا

 .19 – ديفوك ةحئاج راثآ ببسب ةقباطملا

نيمألا ،يرماعلا باحر .د ةداعس ةكراشم لالخ كلذ ءاج

،لالحلا دامتعا تائيهل يلودلا ىدتنملل ماعلا

ليومتلل "GTR ويفير ديرت لابولغ" رمتؤم يف اهثيدحو

يذلا ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف يراجتلا

 .ًايضارتفا دقع

:يرماعلا باحر .د تلاق ،عوضوملا اذه ىلع ًاقيلعتو

لوحتلا يّنبت الول ققحتيل نكي مل زاجنإلا اذه نإ"

تبثأ دقل .دادمالا لسالس ضعب عاطقنا تقو يف يمقرلا

ىلع بّلغتلا ىلع مهتردق ىدتنملا يف ءاضعألا لودلا

ةبكاوم لالخ نم صرف ىلإ اهليوحتو تايدحتلا

نامضل كلذو يمقرلا لوحتلا بيلاسأ يّنبتو تاريغتلا

 ".لالحلاو ةدوجلاو ةمالسلا ريياعمب مازتلالا

ملاعلا لوح لالحلا دامتعال ةيلود ةكبش لوأ لالحلا دامتعا تائيهل يلودلا ىدتنملا دعي

.ةفلتخم تاراق 6 نم ةلود 35 نم ًاوضع 38 ىدتنملا مضي ثيح

لسالس عاطقناو ،يعامتجالا دعابتلا ريبادتو ،فيظوتلا تالدعم ضافخنال ةباجتساو

ًالدب دعب نع ًايمقر ةقباطملا تامييقت ءارجإ ىلإ لالحلا دامتعا تائيه تهجتا ،دادمالا

.عقوملا يف اهئارجإ نم

ىدتنملا ءاضعأل يمقرلا لوحتلا ةبكاوم ةعرس تحاتأ دقل" :يرماعلا .د تلاق ،نأشلا اذهبو

ءاضعأ رّدصت امك .عاطقلا تهجاو يتلا تايدحتلا نم مغرلا ىلع لالحلا ةراجت لامعأ ةلصاوم
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مازتلا سكعي امم ،يمالسإلا نواعتلا ةمظنم لودل ةرّدصم لود سمخ ربكأ ةمئاق ىدتنملا

".انوروك ةحئاج تايعادت مغر ةيملاعلا قوسلا يف لالحلا ةراجت ةيقوثوم زيزعت يف ءاضعألا

ىلإ دنتسي يذلاو ،2021-2020 ماعلل يملاعلا يمالسإلا داصتقالا عقاو ريرقتل ًاقفوو

داصتقالا ريوطتل يبد زكرم لبق نم ةموعدمو دردناتس رانيد ةكرش لبق نم تيرجأ ةسارد

،يمالسإلا نواعتلا ةمظنم لودل ةرّدصملا ىلوألا سمخلا لودلا ةمئاق تنمضت ،يمالسإلا

تايالولا ؛رالود رايلم 14.4 دنع دنهلا ؛رالود رايلم 16.2 تغلب تارداص ةميقب ليزاربلا

دنع نيتنجرألاو ؛رالود رايلم 11.9 دنع ايسور ؛رالود رايلم 13.8 دنع ةيكيرمألا ةدحتملا

.رالود رايلم 10.2

يف لالحلا عاطق هبعلي يذلا رودلا ةيمهأ ىلع ءوضلا تطلس ةحئاجلا نأ يرماعلا .د تدكأو

تاجتنم ىلع لوصحلاب ًامازتلا رثكأ اوحبصأ نوكلهتسملا نأ ةصاخو ،يملاعلا داصتقالا

ةحصلا نيسحت ىلع زيكرتلا ىلإ هجوتلا اذه نأ ىلإ ًةريشم ،مهتمالس ىلع ظافحلل ةيحص

".لالحلا تاجتنملا ىلع بلطلا ةدايز ىلإ ىدأ ةعانملاو

لبس ىتش فيظوتو يمقرلا لوحتلا يّنبت ةعرس ىلإ ةحئاجلا انتعفد دقل" :تفاضأو

نم ديدعلا لالحلا ةراجت ىلع ضرف يذلا "ديدجلا عقاولا" عم ملقأتلل ةثيدحلا ايجولونكتلا

ىدتنملا يف ءاضعألا لودلا معدل ةركتبملا لولحلا ثدحأ ىلع نآلا دمتعن نحن .دويقلا

".لالحلا ةراجت قفدت ليهستو

هعقوم نم ةديدجلا ةخسنلا قلطأ دق لالحلا دامتعا تائيهل يلودلا ىدتنملا نأ ركذي

ءاضعأ ةرادإ ماظن ىلع يوتحت ةيلعافت ةديدج تاباوبو تاثيدحت نمضتت يتلاو ينورتكلإلا

.ًايكذ ًاقيبطتو يلآ

ةادأ www.ihaforum.ae  ةرايز لالخ نم هيلإ لوصولا نكمي يذلاو ءاضعألا قيبطت ربتعيو

ءاضعأل نكمي هلالخ نم يذلاو ،ءاضعألا لودلا نيب لعافتلاو لصاوتلا رارمتسا نامضل

عيمج ىلع قفاوي يلآ تيوصت ماظن عقوملا لمشيو .يمقر لكشب مهتابلطتم عيمج ءارجإ ىدتنملا

ءاضعألا تابلطتم ءارجإو ةديدجلا تايوضعلا لوبق ةيلمع عيرست ىلع دعاسي امم تابلطلا

.نييلاحلا
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