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حياة االنسان تبدأ بالطموح تكتمل باحلقيقة ُتبدع باالجناز

الدائرة الرياضية
ملركز تراسنطا الرعوي  -بيت حنينا
02-5834302

terrasanctasports@gmail.com

مركز تراسنطا الرعوي

إعداد :د .جوني استبان

تصميم وطباعة
مؤسسة أمرزيان  -القدس
print@emerezian.com
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تقرير

الدائرة الرياضية
السنوي 2015

شــموع كثيــرة حتتــرق ،تنيــر دروب اآلخريــن عطــا ًء
وآمــاالً ،تضحيــات شــتى تُنثــر مــن أجــل الوصــول
لألســمى .منــ ُذ نصف قرن ونحن م ًعــا نبني ونرافق
األجيــال الشــبابية ،بــكل حتديــات العصــر ومعانــاة
الصعــاب تَعلمنــا أن نعمــل املســتحيل لكــي نصــل
للهــدف .هكــذا كان اإلصــرار والنجــاح يف مركــز
تراســنطا .علينــا دائ ًما أن نشــكر ونقــدر من قدموا
لنــا املســاعدة وم ّدوا لنا يــد العطاء يف جميع مرافق
الدائــرة الرياضيــة ،وعلينــا أن نبوح لهــم دو ًما عن فرحنا بوجودهم .شــكري وتقدير إلى
قــدس األب فــراس حجازين كاهن رعية القدس وإدارة مركز تراســنطا الرعوي والدائرة
الرياضية وجميع منتســبيها الرياضيني وكل من ســاهم ودعم النشــاطات الرياضية فإننا
معكم قد حققنا كل معاني رسالتنا واالبداع والتقدم.
للكلمة ردود وللفرحة وجود وسنة جديدة تكون عليكم سنة أمل وسالم بدون حدود ...
كل عام وانتم بالف الف خير
رئيس الدير ومرشد املركز
قدس اآلب هيثم يلدا حنو
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الداعمون
البعثة البابوية

مؤسسة اإلغاثة الكاثوليكية

شركة باصات ألونا

الشركة الفلسطينية لالتصاالت جوال

أعضاء الدائرة الرياضية
املبادرة الشبابية Craftastic

شركة  GEMMللسياحة والسفر

شركة ابراهيم اورجينال

شركة Filter Queen

شركة  Super Securityللحراسة

شركة Top One

ستوديو سامي

ستوديو خريستو

السيد حنا عميرة

سعادة السفير عيسى قسيسية

EMEREZIAN EST.
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يف ذكــرى ميــاد رســول الســام تهديكــم الدائــرة الرياضيــة
ملركــز تراســنطا الرعــوي  -بيــت حنينــا تهانيهــا القلبيــة احلــا ّرة
وتتمنــى لكــم أجمعــن عيـ ًدا مجيـ ًدا وســنة جديــدة ســعيدة لكــم
ولعائالتكــم ميلؤهــا احلــب والســام لوطننــا الغالــي فلســطني.
وبهــذه املناســبة نقــدم لكــم ،يف هــذه املجلــة املتواضعــة ،حصــاد
عــام كامــل مثمــر مــن مثابــرة واجتهــاد شــبابنا الواعــد املعطــاء
يف هــذا املركــز .نتمنــى مــن كل شــخص منكــم االســتمرار بدعم
أنشــطتنا الرياضيــة املتزايــدة عــا ًم ا بعــد عــام وزيــادة التــردد
علــى مركزكــم احلبيــب حيــث تتطــور شــخصية أطفالكــم وتبنــى
أجســاد أشــبالكم وينمــو تفكيــر شــبابكم وتتمتعــون بأجمــل
األوقــات.

يف هــذه املجلــة ،التــي تصــدر للعــام الثانــي علــى التوالــي،
ســوف جتــدون نتــاج العــام املنصــرم مــن نشــاطات رياضيــة
أشــرفنا عليهــا ونالــت إعجــاب الســواد األعظــم مــن املشــاركني
واملشــاهدين ،باإلضافــة إلــى مقابــات صحفيــة مع شــخصيات
متأصلــة يف الرياضــة يف هــذا املركــز.
نأمــل أن ينــال هــذا التقريــر الســنوي للعــام  2015إعجابكــم
ونعاهدكــم ،كمــا كل عــام ،أننــا نطمــح دو ًمــا لزيــادة األنشــطة
الرياضيــة والترفيهيــة يف هــذا املركــز خدمــة لكــم ولعائالتكــم.
وكل عام وأنتم بخير
الدائرة الرياضية
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مدرسة كرة السلة
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دوري املرحوم
البير حبش

8

9

مباراة كرة سلة ضد بذور االٔمل
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مباراة كرة سلة
ضد أهلي القدس
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املخيم الصيفي

اليوم األول 2015/6/23
إفتتــح مركــز تراســنطا الرعــوي مخيمــه
الصيفي لعام  2015بهمة ونشــاط مبشــاركة
 350طفــل وطفلــة تتــراوح أعمارهــم بــن
 3و  13عا ًمــا باإلضافــة إلــى  50مرشــ ًدا
ومرشــدة مت تدريبهــم وإعطاؤهــم كل مــا
يلــزم مــن مهــارات وخبــرات أساســية منــذ
شــهر شــباط  .2015أشــرف علــى املخيــم
كادر إداري خبيــر يف مجــات املخيمــات
الصيفيــة الــذي عمــل بجهــد لتحقيق أهداف
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املخيــم وإجناحــه .تشــكلت إدارة املخيــم مــن
األب هيثــم يلــدا حنــو والســيد بييــر اســتبان
والســيد فــادي قريطــم باإلضافــة إلــى مديــر
املخيــم الســيد تامــر نصــراهلل.
وقــد كان اليــوم األول ملي ًئــا بالنشــاط
والفعاليــات الترفيهيــة للترحيــب باألطفــال
وذويهــم حيــث اشــتمل علــى وجــود
شــخصيات كرتونيــة والرســم علــى الوجــوه
واألغانــي والرقــص.
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املنتفخات 2015/7/4
مــن أهــم األنشــطة الترفيهيــة التــي يحبهــا الصغــار
والكبــار علــى حــد ســواء هــو نشــاط املنتفخــات مبشــاركة
األهالــي حيــث اشــتمل علــى العديــد مــن املنتفخــات
الكبيــرة والصغيــرة ،املائيــة وغيرهــا ،باإلضافــة إلــى زوايــا
ومفرحــا
احللويــات واملعجنــات ،فــكان هــذا اليــوم ممي ـزًا
ً
لألطفــال وذويهــم.

رحالت السباحة  2و  9و 2015/ 7 / 16
نظمــت إدارة املخيــم ثــاث رحــات ســباحة لألطفــال إلــى منتجــع مــراد بيــت ســاحور ومســبح درمي جفنــا باإلضافــة
إلــى رحلــة خاصــة تشــمل منامــة وحفلــة ســمر للمرشــدين واملرشــدات تقديـ ًرا جلهودهــم اجلبــارة إلجنــاح املخيــم بعــد
انتهــاء املخيــم.
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األنشطة اجلديدة لهذا العام
ح ًّبــا مــن إدارة املخيــم للتغييــر والتجديــد ولتعريــض األطفــال ملــا هــو مميــز
وحرصــا منهــا علــى التنويــع املســتمر ،مت تنظيم النشــاطات اجلديدة
ومفيــد،
ً
التاليــة التــي القــت االستحســان واإلشــادة مــن قبــل األطفــال وأهاليهــم.

الطباخ الصغير ()Kid Chef

الكرمس 2015/7/11
يف إطــار تنميــة روح
املنافســة والتحــدي بــن
األطفــال نظمــت إدارة
املخيــم نشــاط الكرمــس
حيــث لعــب أحباؤنــا
وتســلوا وحصلــوا علــى
اجلوائــز العديــدة.
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تعلــم األطفــال العديــد مــن املهــارات
املفيــدة مثــل حتضيــر موائد الطعام
باإلضافــة إلــى وصفــات العديــد
مــن االساندويشــات والســلطات
ً
أيضــا .وكان
وبعــض احللويــات
هــذا النشــاط بشــكل يومــي طيلــة
فتــرة املخيــم حتت إشــراف الســيدة
جانيــت فــراج مشــكورة.
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النشاط العلمي املتميز
وســع ًيا لتنميــة حــب االســتطالع
واكتســاب املعرفة العلمية للمشتركني
يف املخيــم واملرشــدين واملرشــدات
علــى حــد ســواء اســتضاف املخيــم
عضــو الدائــرة الرياضيــة واألســتاذ
يف جامعــة بيرزيــت الدكتــور جونــي
اســتبان إللقــاء محاضــرة عامــة
مصحويــة بعــرض عملــي مميــز.
فقــد قــام بتشــريح جــرذي مختبــر مت
اســتقدامهم مــن الوحــدة احليوانيــة
يف جامعــة بيرزيــت أمــام املعنيــن
مصحو ًبــا بشــرح علمــي دقيــق عــن
وظائــف األعضــاء الداخليــة لهــذا
الكائــن احلــي .كمــا وقــام املذكــور
بتعليــم املشــتركني كيفيــة زراعــة
ومتابعــة أشــتال اخليــار والبنــدورة
والفلفــل احللــو والباذجنــان لكــي
تثمــر.
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الدراما

كمــا واســتقدمت إدارة املخيــم املخــرج الفلســطيني
الســيد ســامح شــاهني الــذي قــام بتدريــب األطفــال
علــى فــن التعبيــر والتواصــل باإلضافــة إلــى التمثيــل
واحلضــور املســرحي واإللقــاء.
ومت االســتفادة مــن هــذه املهــارات يف املهرجــان
اخلتامــي للمخيــم.

19

اختتـ ـ ــام املخـ ــيم الصي ـف ـ ــي
بعنـ ـ ــوان (ال ـ ــوطـ ـ ــن غـ ـ ــالـ ـ ـ ــي) يف القدس
بقلم :األستاذ ريتشارد زنانيري

كل االحتــرام والشــكر والتقديــر إلدارة مركــز تراســنطا
الرعــوي بيــت حنينــا
تعــودت أن أشــرف علــى العديــد مــن املخيمــات الصيفيــة
التــي ســاهمت يف إقامتهــا خــال العطلــة الصيفيــة والتــي
وصــل عددهــا وبتواضــع إلــى أكثــر مــن خمــس وعشــرين
مخيمــا صيفيــا يف مدرســة الفريــر واملطــران ونــادي
اخلريحــن والنــادي اﻷرثوذكســي العربــي ومركــز تراســنطا
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الرعــوي ،ولكــن اليــوم كان الشــعور جميــا حيــث شــاركت
احلضــور األعــزاء االســتمتاع مبشــاهدة فعاليــات هــذا
املخيــم اجلميــل وكنــت أحــد اجلالســن علــى الكراســي
متتزجنــي الذكريــات اجلميلــة لهــذه الفعاليــات..
نعتبــر أن مــن يرســم ابتســامة علــى وجــه طفــل بــريء هــو
مقاتــل فمــا بالــك عندمــا تــزرع هــذه االبتســامة وﻷكثــر مــن
شــهر علــى وجــه  350طفلــة وطفــل و 50مرشــدة ومرشــد
يف القــدس...

اختتــم املخيــم الصيفــي ملركــز تراســنطا الرعــوي يف بيــت
حنينــا فعالياتــه مبهرجــان رائــع علــى مالعــب املركــز
وبحضــور كبيــر وذلــك يــوم أمــس اخلميــس املوافــق -2015
 23-7م الســاعة الســابعة والنصــف مســاء ،وحمــل املخيــم
هــذه الســنة شــعار(دعوتك باســمك فأنــت لــي) ...
اشــتملت فعاليــات اخلتــام والتــي حملــت عنــوان (الوطــن
غالــي) فقــرات متنوعــة بــدأت بالنشــيد الوطنــي
الفلســطيني والوقــوف دقيقــة صمــت علــى أرواح الشــهداء
ثــم كلمــة روحيــة رائعــة لــأب هيثــم يلــدا حنــو ناشــد فيهــا
إلــى بــث روح احملبــة والســام يف فلســطني أرض الســام
ودعــا إلــى وقــف القتــل والدمــار يف ســوريا والعــراق ولبنــان
وليبيــا مؤكــدا علــى أهميــة الطفــل الفلســطيني عنــوان
املســتقبل ...ثــم ألقــى مســؤول املجمــع الرياضــي الصديــق
بييــر اســتبان كلمتــه شــاكرا احلضــور علــى مشــاركتهم
وحضورهــم مؤكــدا أن املركــز مــن املؤسســات املقدســية
العريقــة التــي تخــدم أبنــاء الرعيــة واملجتمــع احمللــي ،وأثنى
علــى جهــود طاقــم املخيــم والــذي اســتمر مــدة شــهر....
ركــزت فقــرات الفعاليــات اخلتاميــة علــى مناهضــة

الهجــرة املســيحية مــن فلســطني خاصــة والتصــدي
لهــا ﻷن فلســطني هــي اﻷرض املقدســة جلميــع اﻷديــان
الســماوية الثــاث وفلســطني هــي أهــم بقــاع العالــم ﻷن
فيهــا ولــد الســيد املســيح وترعــرع وتألــم وصلــب وقــام مــن
بــن األمــوات وال بديــل لشــعبنا عــن فلســطني مســلمني
ومســيحيني وقــد خلصــت هــذه الرســالة القائــدة املميــزة
يف املخيــم منــى ضاهــر والتــي أبدعــت يف كلمتهــا عندمــا
دعــت إلــى التمســك بثــرى الوطــن ومقدســاته وعــدم
الهجــرة...
ثــم ألقــت الطالبــة املميــزة جويــس قمــر كلمــة املرشــدات
واملرشــدين وقدمــت الشــكر للجميــع..
وبعدهــا ألقــى مديــر املخيــم الشــاب النشــيط واخللــوق
تامــر نصــراهلل كلمــة رائعــة حيــث أوجــز جميــع فعاليــات
املخيــم مــن رياضــة وفــن بأنواعــه والرحــات والصلــوات
والرقــص والغنــاء واليــوم املفتــوح والســهرات شــاكرا
اجلميــع علــى العطــاء الالمحــدود خــال املخيــم الصيفــي
واعــدا أن يســتمر املركــز بإقامــة املخيمــات الهادفــة
والنشــاطات بأنواعهــا....
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ثــم طلبــت عريفــة احلفــل الطالبــة مريانــا زبانــة مــن إدارة
املركــز توزيــع اجلوائــز والهدايــا على املشــرفات واملشــرفني
واملســاهمني يف املخيــم....
الشــكر كل الشــكر للشــابني اخللوقــن واملشــرفني علــى
املخيــم تامــر نصــراهلل وفــادي قريطــم حيــث لــم يبخــا
مــن وقتهمــا مــن أجــل اجلميــع واســتطاعا رســم االبتســامة
علــى وجــوه أطفالنــا واملشــرفات واملشــرفني عنــوان
املســتقبل،وكذلك كل الشــكر للمرشــدات واملرشــدين علــى
االهتمــام بأطفالنــا ولﻷطفــال الذيــن التزمــوا خالل املخيم
والشــكر لألهــل الذيــن منحــوا إدارة املركــز وإدارة املخيــم
الثقــة مــن خــال تســجيل أطفالهــم بأعــداد كبيرة،والشــكر
إلدارة املركــز واألب هيثــم واﻷب فــراس حجازيــن والذيــن
يســعون دائمــا لدعــم هــذه النشــاطات...
القــدس عنــوان العطــاء يف جميــع املجاالت،طوبــى ملــن
عمــل ومــا زال يعمــل بصــدق مــن أجــل القــدس وأطفالهــا
وشــاباتها وشــبابها وأهــل القــدس خاصــة وفلســطني
عامــة...
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ثالثون عام ًا على الدائرة الرياضية
إعداد  :رايف غطاس
حتــت إشــراف االبــاء الفرنسســكان
وحرصــاً منهــا علــى رعاياهــا يف هــذه
االرض املقدســة مت إنشــاء هذا املركزعام
 1969حتــت اســم «مركــز تراســنطا
الرياضــي» الــذي حتــول عــام 1996
إلــى اســم “مركــز تراســنطا الرعــوي»
ليكــون مــن أهــم املراكــز الرياضيــة يف
القــدس .بــدأت االنشــطة الرياضيــة
تزدهــر فيــه منــذ يومــه األول حتــى جــاء
تاريــخ  1985/10/5ليتــم فيــه تأســيس
أول جلنــة رياضيــة رســمية باملركــز كان
رئيســها طونــي ســاروفيم وضمــت كل
مــن بييــر اســتبان وســامي اســتبان ونبيــل
غطــاس وحنــا صالــح ومــاري أســمر .منذ
عامهــا األول قامــت اللجنــة الرياضيــة
بعــدة نشــاطات رياضيــة وترفيهيــة وذلــك
بعدمــا شــكل املشــرف الرياضــي نبيــل
غطــاس عــدة فــرق يف كــرة الســلة ضمــت
البراعــم واالشــبال والفريــق الثانــي
والزهــرات وفريــق الفتيــات وفريقــا
رجــال االعمــال االول والثانــي واقامــت
اســبوعا رياض ًيــا بكــرة الســلة
اللجنــة
ً
مــن  1986/8/10-8/4شــارك فيــه
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مجموعــة كبيــرة مــن أوائــل فــرق كــرة
الســلة يف القــدس والضفــة ،وفــاز فريــق
رجــال أعمــال املركــز بالــكأس وفريــق
فتيــات املركــز بــكأس اللجنــة الرياضيــة
واشــترك باقــي الفــرق بعــدة بطــوالت يف
مختلــف انحــاء البــاد متيــز فيهــا فريــق
الشــباب ورجــال األعمــال كمــا ومت إنشــاء
عــدة فــرق يف كــرة الطاولــة.

الــى القاعــة الداخليــة .
ظلــت اللجنــة الرياضيــة التــي حتــول
اســمها فيمــا بعــد إلــى الدائــرة
الرياضيــة يف قمــة نشــاطاتها وأقامــت
املخيــم الصيفــي األول عــام  1989لتبــدأ
سلســلة شــيقة مــن املخيمــات الصيفيــة
التــي اســتمرت – رغــم انقطاعهــا لعــدة
ســنوات – إلــى يومنــا هــذا .

“ميكــن القــول بــأن فــرق مركــز تراســنطا
املختلفــة يف بيــت حنينــا أصبحــت مــن
الفــرق املعتبــرة يف عالــم كــرة الســلة
احملليــة “ هــذا القــول جــاء بشــكل بــارز
يف جريــدة القــدس عــام  ، 1986وبالتالــي
نســتطيع أن نفهــم بــأن اللجنــة الرياضيــة
منــذ انشــائها لعبــت دور مــن أهــم االدوار
يف املركــز.

ومــرت الســنني وهــذه الدائــرة بازدهــار
كبيــر ولكــن بفعــل االوضــاع الصعبــة التــي
كان ومــازال شــعبنا الفلســطيني يعانــي
منهــا اقتصــرت النشــاطات الرياضيــة
علــى املباريــات الوديــة الداخليــة يف
املركــز إال أن اســم مركــز تراســنطا
الرعــوي لــم يفــارق العناويــن الرئيســية
يف الصحــف الرياضيــة احملليــة.

وتوالــت األيــام وجــاءت االنتفاضــة األولى
عــام  1987وبالرغــم مــن االوضــاع التــي
ســادت تلــك الفتــرة إال أن اللجنــة
الرياضيــة رفضــت التوقــف النشــاطات
الرياضيــة فقامــت بتحويــل النشــاطات

“مركــز ترســنطا عــاد مــن جديــد إلــى
الســاحة الرياضيــة « بــرز هــذا العنــوان
يف جريــدة القــدس عــام  2002ليخبــر
اجلميــع أن املركــز قــد عــاد ليكــون
مــن اشــد املنافســن الرياضيــن علــى

مســتوى الوطــن وتوالــت انتصــارات
املركــز الرياضيــة علــى عــدة فــرق مهمــة
يف البــاد ولــم تقتصــر البطــوالت علــى
كــرة الســلة فحســب بــل كان هنــاك
دور كبيــر لكــرة الطاولــة وأخــرج املركــز
العبــن اثنــن ليشــاركا يف بطولــة غــرب
آســيا لفــرق الناشــئني والناشــئات لكــرة
الطاولــة التــي أقيمــت عــام  2004يف
االردن ،همــا الالعــب اليــاس طمــس
والالعــب وســيم زنبيــل اللــذان مثــا
فلســطني يف هــذه البطولــة .
ومــع دخــول عــام  2007بــدأت أعمــال
الترميــم يف املركــز مــا ادى إلــى توقــف
االنشــطة الرياضيــة حوالــي  6ســنوات
ومــع افتتــاح املالعــب اجلديــدة يف املركــز
عــام  2013عــادت الدائــرة الرياضيــة
علــى الســاحة احملليــة مــن جديــد التــي
تشــكلت مــن شــباب املركــز برئاســة طوني
ســاروفيم  ،فقــد مت إعــادة انشــاء فــرق
رياضيــة شــملت كــرة الســلة وكــرة القــدم
ملختلــف االعمــار ولــكال اجلنســن كمــا
وافتتحــت الدائــرة املركــز الرياضــي
( )gymلــكال اجلنســن يف تاريــخ -17
 2015-12بدعــم مــن املمثليــة االملانيــة
مــن خــال البعثــة البابويــة يف القــدس،
وايضـاً فتحــت الدائــرة الرياضيــة املجــال
حملبــي كــرة الطاولــة لتعلــم املهــرات
االساســية فيهــا وممارســة موهبتهــم
علــى امــل اعــادة تشــكيل فريــق خــاص
لكــرة الطاولــة باملركــز قريبــاً.

بعــد التوقــف الكبيــر الــذي حصــل هــي
اســمى دليــل علــى أن تعــب الثالثــن
عامــا لــم يذهــب ســ ًدى بــل هــا هــو
يترجــم اليــوم علــى أرض الواقــع .ويف
اخلتــام متنــى ســاروفيم أن تســتمر هــذه
الدائــرة بعطائهــا الالمحــدود مضيفــاً
أن األيــام القادمــة حتمــل تطـ ٍ
ـورات عــدة
علــى نشــاطات هــذه الدائــرة يف هــذا
املركــز العريــق.

الســيد طونــي ســاروفيم عضــو مجلــس
إدارة ورئيــس الدائــرة الرياضيــة
ومؤســس أول جلنــة رياضيــة رســمية يف
املركــز
يف مقابلــة أجريــت مــن رئيــس الدائــرة
الرياضيــة يف املركــز قــال فيهــا  « :مركــز
تراســنطا الرعــوي هــو البيــت الــذي ضــم
ومــازال يضــم كافــة العائــات املســيحية
يف القــدس مــن مختلــف الطوائــف وهــذا
الشــيء بحــد ذاتــه هــو دافــع لنــا مــن اجــل
املثابــرة والعمــل مــن اجــل الرياضــة يف
هــذا املركــز» وأضــاف « :لقــد عملــت
منــذ ثالثــن عــام علــى الدائــرة الرياضيــة
مــع مدربــن ومشــرفني أكفــاء وهــا إنــي
اليــوم ارى االطفــال الصغــار الذيــن
كانــوا يف الفــرق الصغيــرة عنــد إنشــاء
الدائــرة الرياضيــة قــد اصبحــوا هــم
املدربــن واملشــرفني علــى الرياضــة وإن
النجاحــات التــي عــاد املركــز لتحقيقهــا

يوســف شــبيطة العــب يف الفريــق االول
للمركــز لكــرة القــدم
يوســف شــبيطة مــن مواليــد عــام 1981
درس التجــارة يف جامعــة بيــت حلــم
وتخــرج منهــا وهــو اليــوم يعمــل يف مجــال
اختصاصــه التحــق يف الفريــق االول
للمركــز يف كــرة القــدم عــام  1997وشــارك
مــع فريقــه بعــدة مباريــات حصــد فيهــا
الفريــق نتائــج عاليــة برغم مــن أن جاهزية
املركــز بذلــك الوقــت بالنســبة لكــرة القــدم
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لــم تكــن متوفــرة بالشــكل الــازم إال أن
أهتمــام الدائــرة الرياضيــة بفــرق كــرة
القــدم كان الدافــع وراء جنــاح هــذه الفرق،
واليــوم يــرى شــبيطة أن الدائــرة الرياضيــة
اعطــت اهتما ًمــا واســ ًعا وبشــكل اكبــر
مــن الســابق لفــرق كــرة القــدم باملركــز
فمــن جهــة توفــر لهــم املدريبــن االكفــاء
املناســبني لــكل اعمــار املركــز ومــن جهــة
اخــرى تعمــل الدائــرة علــى تنظيــم بطوالت
ومباريــات لكــرة القــدم يف املركــز مــع فــرق
محليــة هــذا باالضافــة الــى املباريــات
الوديــة التــي ال تغيــب عــن ملعــب املركــز
منــذ أن متــت اعــادة افتتاحــه عــام .2013
هــذا ومتنــى شــبيطة أن تكمــل الدائــرة
الرياضيــة مســيرتها و تعطــي أكثــر لفــرق
االعمــار الصغيــرة يف املركــز ألن البعــض
مــن هــؤالء االطفــال لديهــم علــى حســب
قولــه مســتقبل كبيــر بكــرة القــدم اذا مــا
مت العنايــة احلقيقيــة بهــم علــى الصعيــد
الرياضــي.

مشــلني حــذوة مواليــد عــام ،1997
طالبــة أحيــاء ســنة أولــى يف جامعــة بيــت
حلــم والعبــة كــرة قــدم يف فريــق ديــار
بيــت حلــم ومدربــة كــرة قــدم يف املركــز
لالعمــار بــن  9-5ســنوات مــن كال
اجلنســن.
نشــأت منــذ صغرهــا داخــل هــذا
املركــز وبــدأت مســيرتها الرياضيــة
علــى مالعبــه والتحقــت بفريــق املركــز
لكــرة القــدم وشــاركت مــع فريقهــا بعــدة
مباريــات وبطــوالت اهمهــا بطولــة جــرت
يف ايطاليــا عــام .2007

وبعــد اغــاق املركــز للترميــم التحقــت
مشــلني بفــرق محليــة لتعــود عــام 2014
و تبــدأ بتدريــب فريــق لالطفــال تعلمهــم
فيــه املهــرات االساســية لكــرة القدم ،هذا
الفريــق الــذي بــدأ بـــ  12طفــل وطفلــة
مــن اعمــار  9-5ســنوات يضــم اليــوم
حوالــي  40طفــا مــن اطفــال املركــز
وبرغــم مــن بعــض املشــاكل الصغيــرة
اتــى تواجــه الفريــق مــن ناحيــة املســاحة
واالمكانيــات إال أن الفريــق قــد اشــترك
بســبع مباريــات وديــة فــاز بـــستة منهــا
وتعــادل بواحــدة كمــا واشــترك الفريــق
ببطولــة القديــس فرنســيس عــام 2015
وحصــل فيهــا علــى املركــز الثانــي  ،كمــا
وتؤكــد حــذوة علــى أن نســبة كبيــرة مــن
مشــلني حــذوة مدربــة كــرة قــدم لفريــق اطفــال الفريــق لديهــم املوهبــة الرائعــة
يف كــرة القــدم و تتمنــى زيــادة االهتمــام
البراعــم يف املركــز

34

بهــؤالء االطفــال النــه علــى حســب قولهــا
ســيخرج منهــم العبــن عالــي املســتوى
علــى الصعيــد احمللــي كمــا وتدعــو اوليــاء
أمــور هــؤالء االطفــال الــى االهتمــام
األكبــر عليهــم علــى الصعيــد الرياضــي
وخاصــة للفتيــات كــون أن مجتمعنــا
يربــط الرياضــة بالذكــور فقــط وهــذا مــا
ترفضــه ألن الرياضــة هــي لــكل النــاس
مبختلــف جنســهم وأعمارهــم.

يوســف النبــر العــب يف فريــق الناشــئني
لكــرة الســلة باملركــز
يوســف النبــر مواليــد عــام 1999
طالــب يف صــف  11مبدرســة الفريــر
الثانويــة القــدس هــو احــد ابــرز العبــي

فريــق الناشــئني يف املركــز .بــدأ حياتــه
الرياضيــة داخــل املركــز واشــترك بفــرق
املركــز لكــرة القــدم منــذ صغــره ولكنــه
ســرعان مــا وجــد نفســه مح ًبــا لكــرة
الســلة فاشــترك بالفريــق الــذي يتكــون
االن مــن  11العــب مــن مواليــد -1998
 1999باشــراف املــدرب تامــر نصــراهلل
وشــارك الفريــق بعــدة مباريــات وديــة
كمــا وتأهــل الفريــق الــى الــدوري الثانــي
يف بطولــة كــرة الســلة ملواليــد  1998علــى
مســتوى الوطــن وبالتالــي يكــون هــذا
الفريــق الــذي تأســس عــام  2013مــن
أفضــل  6فــرق فلســطينية علــى مســتوى
الوطــن ويذكــر أن البطولــة مازالــت
مســتمرة.
كمــا وعلــق النبــر على هــذا املوضوع حيث
قــال« :لقــد تعبنــا علــى انفســنا كثيــراً وها
أننــا اليــوم نســجل كإحــدى أفضــل الفــرق
علــى مســتوى البــاد ولكننــا نســتطيع أن
نكــون االفضــل علــى االطــاق اذا التزمنــا
اكثــر بالتداريــب الرياضيــة وتوفــر لدينــا
ســاعات اكثــر للتدريــب حيــث أن الفــرق
املنافســة لنــا تتــدرب بشــكل شــبه يومــي
يف حــن أننــا نتــدرب بشــكل اســبوعي
ومــع هــذا فقــد حققنــا انتصــار فكيــف
لــو اصبحنــا نتــدرب بشــكل أكبــر « كمــا
وأشــاد النبــر باهتمــام الدائــرة الرياضيــة
بهــذا الفريــق علــى وجــه اخلصــوص
طالبــاً منهــم توفيــر احتياجاتهــم
الرياضيــة بشــكل أكبــر.

جويس قمر مرشدة يف املخيم الصيفي
وطالبــة يف اجلامعــة العبريــة بالقدس من
مواليــد  1997نشــأت باملركــز وترعرعــت
فيــه واشــتركت بالعديــد مــن نشــاطات
املركــز كمــا كانــت احــدى االطفــال يف
املخيمــات الصيفيــة الســابقة للمركــز
وهــي اليــوم مرشــدة يف املخيــم الصيفــي
وعضــو إداري يف شــبيبة مــار فرنســيس
يف مركــز تراســنطا الرعــوي .رأت
جويــس هدفهــا بتوصيــل رســالة الســيد
املســيح لالطفــال تكمــن باملخيــم الصيفي
فأشــتركت فيــه واخــذت علــى عاتقهــا
الفــرق الصغيــرة باملخيــم وبــدأت بتعليــم
االطفــال رســالة الســيد املســيح بطــرق
بعيــدة عــن تلــك الطــرق التقليديــة ،فعــن
طريــق االلعــاب وعــن طريــق التراتيــل
والصــور حاولــت توصيــل هــذه الرســالة
لالطفــال وكان لهــا دو ًرا الم ًعــا يف املخيــم
فحصلــت عــام  2013علــى املركــز الثالــث
بقائمــة أفضــل  10مرشــدين يف املخيــم ،
وعلــى املركــز األول عــام  2014أمــا عــام

 2015فحصلــت علــى مركــز الشــرف.
أشــادت قمــر بالــدور الكبيــر للدائــرة
الرياضيــة علــى املخيمــات الصيفيــة
الــذي ترجــم علــى ارض الواقــع بالزيــادة
غيــر املتوقعــة لالطفــال الذيــن ينضمــون
الــى املخيــم يف كل عــام ،فمــن  160طفــل
عــام  2013الــى  290طفــل عــام 2014
حتــى وصــل عــام  2015إلــى  360طفــل
مشــارك باملخيــم الصيفــي مــن عمــر
 13-3ســنة .وكان مخيــم العــام احلالــي
قــد اختتــم مبهرجــان ضخــم حضــره
حوالــي  1200شــخص حتــت عنــوان
الوطــن الغالــي .كمــا ومتنــت جويــس
اســتمرار هــذا الدعــم مــن الدائــرة
الرياضيــة للمخيمــات الصيفيــة الــذي
بــدأ باملخيــم األول عــام .1989
كلمة أخيرة...
ونحــن نقتــرب مــن اليوبيــل الذهبــي
لوضــع حجــر األســاس لهــذا املركــز
الــذي ســيصادف عــام  ٢٠١٦ال يســعنا
إال أن نتذكــر دور هــذا املركــز الرعــوي
علــى حياتنــا جميعــاً .نعــم لقــد اصبــح
هــذا املركــز عبــارة عــن بصمــة مســيحية
فلســطينية يف مدينــة القــدس ومــا
أحوجنــا لهــذه البصمــة يف ظــل الظــروف
التــي منــر بهــا بهــذه االيــام ،فعلينــا جميعـاً
أن نحافــظ علــى هــذا املركــز الرعــوي
مــن كافــة النواحــي الدينيــة الرياضيــة
االجتماعيــة والترفيهيــة الننــا محظوظون
بوجــود هــذا املركــز يف حياتنــا...
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افتتاح قاعة اللياقة البدنية
واحلديد يف
مركز تراسنط ـ ــا الرعوي
افتتــح مركــز تراســنطا الرعــوي بيــت حنينــا يــوم
اخلميــس  2015/12/17القاعــة الرياضيــة اجلديــدة
التــي جتمــع بــن آالت اللياقــة البدنيــة واحلديــد بدعــم
مــادي مــن املمثليــة األملانيــة يف رام اهلل بواســطة البعثــة
البابويــة يف القــدس .حضــر حفــل االفتتــاح املديــر العــام
للبعثــة البابويــة الســيد ســامي اليوســف باإلضافــة إلــى
الدكتــور كريســتيان شــال ممثــا عــن املمثليــة األملانيــة
باإلضافــة إلــى لفيــف مــن أعضــاء املركــز مــن الشــباب
والشــابات واعضــاء مجلــس االدارة .اســتهل حفــل
االفتتــاح د .جونــي اســتبان الناطــق اإلعالمــي للدائــرة
الرياضيــة يف املركــز بكلمــة ترحيبيــة للحضــور شــكر
فيهــا الدعــم املادي الذي ســمح بشــراء املعــدات الالزمة
لتأثيــث هــذه القاعــة التــي تســتهدف الشــابات والشــبان
م ًعــا .ثــم شــكر الضيــف د .كريســتيان شــال اعضــاء
املركــز علــى االســتقبال اجليــد وحثهــم علــى املثابــرة يف
العمــل يف املركــز واالســتقادة القصــوى مــن التجهيــزات
اجلديــدة متأمــا التعــاون املســتمر بــن املمثليــة االملانية
واملركــز .ثــم تشــارك كل مــن مديــر املركــز الســيد توفيــق
نصــراهلل والضيفــن الكرميــن بتعليــق درع الشــكر علــى
مدخــل القاعــة معلنــن االفتتــاح الرســمي لهــا .عل ًمــا أن
هــذه القاعــة مخصصــة للمنتســبني للمركــز ويشــرف
عليهــا مدربــون أكفــاء خلدمــة أبنــاء املركــز وفرقــه
الرياضيــة .كمــا وزار الوفــد الضيــف مرافــق املركــز مــن
قاعــات ومالعــب رياضيــة.
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