
  يشكل لجنة رياضية" فلسطينيال اإلحصاء"

  

  
  

الفلسطيني وبناء على  لإلحصاء المرآزيجهاز الشكل  - 09/01/2012 - للجنة اإلعالميلؤي شحاده الناطق  -معا - رام اهللا

عصام الخطيب رئيسا للجنة، علي ريحان نائبا للرئيس، لؤي : عال عوض لجنة رياضية، تتكون من ،توجيهات رئيس الجهاز

 لألنشطة مسئوالللصندوق، عامر صالح  أميناراغمة دللسر، نجي  أمينايا، زآي البطمة اعالم شحاده مشرفا عاما وناطقا

، هديل بدران االجتماعية لألنشطة مسئول، احتساب العبيدي الثقافية لألنشطة مسئوالالرياضية ، محمد سهمود 

  .سكرتيرة وعضوية هبة الهندي

  

تشكيل اللجنة الرياضية جاء من اجل النهوض بالواقع الرياضي  أمر أن إلىللشباب ،  األعلىعوض عضو المجلس  وأشارت

  .شمل المؤسسات والوزارات الفلسطينية وإنماوالمراآز الرياضية  األنديةليس حكرا على  األمر أصبحداخل الجهاز والذي 

الواحدة  اإلحصائية األسرة أبناءالتعاون والثقة بين  أواصرنحن في الجهاز ارتأينا تشكيل اللجنة بهدف تعزيز : قائلة وأضافت

  .تنظيم العديد من البطوالت الداخلية لكال الجنسين إلى إضافةوتفعيل مفهوم الرياضة، 



  

  

توفير آل  إلى إضافةتعيق عمل هذه اللجنة  أنالتي من شأنها  واإلشكالياتستذلل آل العقبات  أنهاعوض  وأآدت

الوجه الحضاري والمشرق في العالم ولغة التحاور بين  أصبحتالرياضة  أنالمستلزمات واالحتياجات المتطلبة، الفتة 

مع قضيتنا العادلة من خالل حرصنا على التواجد في  الحقيقينعزز التضامن  أنفي فلسطين نحاول الشعوب ، ونحن 

  . واإلقليميةالمحافل الدولية والعربية 

  

وتستمر حتى نهاية الشهر  أمسعن انطالق بطولة لتنس الطاولة يوم  أعلنللجنة شحاده ، انه  اإلعالميالناطق  وأشار

من  أولن عبد الرحمن الذي آان موظفا سابقا في الجهاز ووافته المنية خالل شهر آانون الدي خير" الجاري، تحمل اسم

 األساسيموظفا وتلعب بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة ، وذلك في المقر 36العام الماضي ، حيث يشارك فيها 

  .للجهاز

البحث عن  إضافة م تعيين مدربا خاصا لهبصدد تشكيل فريق لكرة القدم ، حيث سيت اآلنشحاده ان العمل جار  وأوضح

  .القادمة سينظمون بطولة آبيرة بمشارآة المؤسسات والوزارات  األيامفي  أنهم إلىالتدريبات ، مشيرا  جراءإلملعب 

في تعزيز  اإلحصائيةجعلها وسيله من الوسائل التي تنتهجها المؤسسة  إلىسيسعون ومن خالل الرياضة  أنهم وأآد

الرياضي في مجال  سميا، ال  أوسعبشكل  وأهدافهارسالتها  إيصال إلىالمجتمع المحلي ،سعيا منها عالقاتها مع 

  .الفلسطيني 



  

الفلسطيني آان له تجربة في حقل النشاط الرياضي من خالل تنظيم بطولة التعداد السكاني لكرة  اإلحصاء أنويذآر 

 إعجاببمشارآة آافة فرق الدرجة الممتازة آنذاك في الضفة الغربية ، حيث نالت  أولتحديد في تشرين  2007القدم العام 

  ثالثية نظيفة أريحان الظفر باللقب على حساب هالل الجميع بالتنظيم الرائع والمميز ، تمكن وقتها ترجي وادي النيص م

 


