ملحق خاص يصدر لمرة واحدة يلخص زيارة نادي بالســـتينو إلى فلسطين بدعم من
بنك فلســـطين وبالتعاون مع اإلتحاد الفلســـطيني لكرة القدم وجهات إعالم رياضية

بالستينو..

زيارة تاريخية لفلسطين

يختتم اليوم فريق نادي بالســـتينو
الرياضي ،فريق الجالية الفلسطينية
فـــي جمهوريـــة تشـــيلي ،زيـــارة
تاريخيـــة الى فلســـطين دعاه اليها
بنك فلسطين واالتحاد الفلسطيني
لكرة القدم الفلســـطينية ،والنادي
األهلـــي في مدينة الخليـــل ،ليغادر
الوطـــن بعد ســـبعة أيـــام قضاها
متجـــوال في مـــدن رام اهلل ونابلس
والقـــدس والخليـــل وبيـــت لحـــم
وأريحـــا .فـــي حيـــن لعـــب الفريق
مباراتـــان وديتـــان واحـــدة مـــع
المنتخـــب الوطني جـــرى تنظيمها
في مدينـــة نابلـــس ،واألخرى في
مدينـــة الخليل مع نجـــوم األندية
في محافظـــة الخليل.
وهدفـــت الزيـــارة الـــى تعزيـــز
الروابط الرياضيـــة ،واطالع الفريق
الفلســـطيني في جمهورية تشيلي

علـــى الوطـــن األم ،وبنـــاء جســـر
للعالقـــات االجتماعيـــة والرياضية
ما بيـــن األندية الفلســـطينية مع
بالســـتينو ،باإلضافـــة الـــى تبادل
الخبرات وتقويـــة العالقات األخوية.
وكانت بعثـــة نادي بالســـتينو ،قد
وصلـــت رام اهلل يـــوم األحـــد الى
مقـــر المركـــز الرئيســـي لـــإدارة
العامـــة لبنك فلســـطين ،وســـط
اســـتقبال مميز من قبل شخصيات
رياضيـــة كان علـــى رأســـها اللواء
جبريـــل الرجوب ،ونائـــب مدير عام
بنك فلسطين ،رشـــدي الغالييني،
وفرانسيســـكو بيرالنيس الســـفير
التشـــيلي فـــي فلســـطين ،وعدد
كبيـــر من المســـؤولين فـــي بنك
فلسطين والشـــخصيات الرياضية،
وحضـــور مميز من وســـائل االعالم
المحليـــة والعربيـــة واالجنبية.

استقبال حافل في فلسطين

اللواء جبريل الرجوب،
رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم
عمــل نــادي «بالســتينو» التشــيلي ،علــى مــدار الســنوات الماضيــة كســفير لفلســطين فــي أمريــكا الجنوبيــة وكافــة
المحافــل الرياضيــة التــي تواجــد فيهــا بالعالــم« .بالســتينو» يحمــل اســم الوطــن ويلعــب بعلــم الوطــن وشــكل العنــوان
لفلســطين فــي األمريكيتيــن والعالــم ،الــى جانــب كونــه نقطــة نشــر للحالــة الفلســطينية وتشــكيل وعــي كل مــن
يحتــك بــه وبالعبيــه.
إن االنجــازات العديــدة التــي حققهــا النــادي علــى الصعيديــن القــاري والدولــي ،ارتبطــت باســم فلســطين مــن خــال
القميــص الــذي يرتديــه الالعبــون داخــل المســتطيل األخضــر الــى جانــب اســم النــادي العريــق .كل الكلمــات وعبــارات
المديــح والثنــاء لــن تنصــف هــذا النــادي والجاليــة الفلســطينية فــي تشــيلي التــي عملــت وتعمــل علــى رفــع اســم
فلســطين فــي تشــيلي وامريــكا الجنوبيــة بإخــاص ووطنيــة خالصــة.

هاشم الشوا،
رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين
نحــن فخــورون بهــذه الزيــارة التاريخيــة لنــادي بالســتينو ،انهــا تجســد معانــي األخــوة والتضامــن والتعــاون الرياضــي مــا بيــن
الفلســطينيين داخــل الوطــن وخارجــه وخصوصــا فــي أمريــكا الالتينيــة .لقــد قمنــا برعايــة نــادي بالســتينو منــذ خمــس ســنوات،
ونعتبــر أن هــذه الرعايــة هــي بمثابــة اســتثمار لتوطيــد العالقــات األخويــة ،ورفــع اســم فلســطين وبنــك فلســطين حــول العالــم.
كمــا أنهــا واجــب وطنــي واخالقــي تجــاه أهلنــا المغتربيــن خــارج الوطــن منــذ مــا يزيــد علــى مئــة عــام .وال يمكــن وصــف ســعادتنا
عندمــا نــرى هــذا الفريــق الــذي حمــل اســم البنــك والــذي شــكل جــزء منــه اســم فلســطين فــي مختلــف المحافــل الرياضيــة
العالميــة يعلــب وديـاً مــع الفــرق الفلســطينية مســتفيدين مــن خبراتــه ومهاراتــه .إن رعايــة البنــك لهــذا الفريــق شــكلت قصــة
نجــاح مهمــة علــى صعيــد التعــاون وتجســيد عالقــات أخويــة متميــزة بيــن الفلســطينيين فــي داخــل الوطــن وفــي الشــتات.

فرانسيسكو بيرالنيس،
سفير جمهورية تشيلي في
فلسطين
نشــكر دولــة فلســطين رئيســاً وشــعب ًا علــى هــذه االســتضافة التاريخيــة ،ونحــن
فخــورون بفريــق بالســتينو والنتائــج اإليجابيــة التــي حققهــا النــادي خــال العاميــن
الحالــي والماضــي.

جورج صباغ نائب،
رئيس نادي بالستينو
ســعيدون بوجودنــا فــي فلســطين ،ونحــن نعتبــر بــأن تواجدنــا اليــوم فــي فلســطين
هــو تواجــد المواطــن بيــن اهلــه وعلــى ارضــه كمــا أن العبــي الفريــق قامــوا خــال
منافســات بطولــة كأس « »soda americanaبرفــع العلــم الفلســطيني فــي كافــة
دول أمريــكا الجنوبيــة ،وهــو مــا يــدل علــى ارتباطنــا ببلدنــا.

لقاء تاريخي بين منتخبنا الوطني ونادي بالستينو

آلول مــرة فــي فلســطين ،لقــاء ودي وتاريخــي جمــع نــادي بالســتينو الرياضــي ،الــذي
يقــوم بزيــارة الــى فلســطين مــع المنتخــب الوطنــي علــى اســتاد بلديــة نابلــس.
خســر خاللهــا نــادي بالســتينو الرياضــي بثالثيــة نظيفــة امــام مضيفــه المنتخــب
الوطنــي.

جونزاليــس تصــدى لــه ومنــع هــدف أول ,ووقــف قائــم الوطنــي بجانــب يــد الحــارس
علــي لمنــع هــدف مؤكــد لبالســتينو بعــد كــرة مــن المهاجــم مازوريــك ليــرد الفدائــي
بتســديدة قويــة وســريعة مــن تامــر صيــام حولهــا حــارس بالســتينو بصعوبــة إلــى
ركنيــة.

ومنــذ بدايــة المبــاراة ،أبــدى المنتخــب الوطنــي رغبــة قويــة فــي الضغــط علــى
مرمــى «بالســتينو» فــي ظــل التشــكيلة الهجوميــة التــي بــدأ بهــا المــدرب عبــد
الناصــر بــركات العائــد للمنتخــب بعــد غيــاب دام ألكثــر مــن شــهرين .وكان تامــر
صيــام نقطــة انطــاق لهجمــات الوطنــي مــن علــى الجهــة اليســرى فــي الوقــت الــذي
حــاول فيــه «بالســتينو» الــرد علــى تلــك الهجمــات .فــي حيــن كانــت هجمــات الفدائــي
تأخــذ طابــع الخطــورة فــي هــذا النشــاط الالفــت للجهــة اليســرى ،وســدد صيــام كــرة
قويــة علــت مرمــى بالســتينو بقليــل ،وكثــف المنتخــب الوطنــي نشــاطه الهجومــي
عبــر هجمــات عبــر الالعــب أشــرف نعمــان وأحمــد أبــو ناهيــة الــذي لــم يســتفد مــن
كــرة صيــام العرضيــة التــي وضعتــه فــي مواجهــة المرمــى.

وازدادت اإلثــارة فــي المبــاراة فــي ظــل األداء المميــز للمنتخــب الوطنــي علــى وجــه
الخصــوص والمغايــر عــن مــا قدمــه فــي المباريــات الوديــة الســابقة ,ونجــح أحمــد
أبــو ناهيــة فــي افتتــاح التســجيل مــن كــرة رأســية أســكنها الشــباك بعــد تلقيــه
عرضيــة متقنــة مــن النشــيط صيــام.

وبــدأ بالســتينو الدخــول فــي أجــواء المبــاراة وحــاول الــرد علــى الهجمات الفلســطينية
مــن خــال التحــرك مــن العمــق ,واختــرق جايســن ســيلفا دفــاع الوطنــي وانفــرد
بالمرمــى الفلســطيني إال أن يقظــة حــارس المرمــى توفيــق علــي كانــت حاضــرة
وتصــدى للكــرة ببراعــة.
وعــاود الفدائــي تهديــد مرمــى بالســتينو مــن انفــراد لمحمــد ياميــن لكــن الحــارس

الفدائــي لــم يوقــف محاوالتــه الهجوميــة وتمكــن العائــد للمنتخــب أشــرف نعمــان
مــن مباغتــة مرمــى بالســتينو بهــدف ثانــي بعدمــا ســدد كــرة صاروخيــة مــن ركلــة
ثابتــة وســط فرحــة كبيــرة للجماهيــر  ،ولــم ينتظــر الفدائــي طويـ ً
ا لتدويــن ثالثيــة
الشــوط األول والتــي اختتمهــا محمــد ياميــن الــذي تابــع كــرة ارتــدت مــن الحــارس
ليضعهــا فــي الشــباك ،لينتهــي الشــوط األول بتقــدم الفدائــي بثالثيــة دون رد
لبالســتينو.
وحــاول بالســتينو تنشــيط وســط الفريــق بدخــول شــادي شــعبان ودييجــو توريــز
وجوناثــان توريــا الذيــن منحــوا الفريــق أفضليــة منحتــه القــدرة علــى تنظيــم
الصفــوف وشــن الهجمــات لكــن بــدون ظهــور الخطــورة.

وســدد جايســن ســيلفا كــرة قويــة تصــدى لهــا حــارس الوطنــي بثبــات ،ودفــع بــركات وأصبحــت مجريــات اللعــب هادئــة بشــكل كبيــر األمــر الــذي منــح مــدرب الوطنــي
بالعائــد للفدائــي أحمــد ماهــر الــذي حــاول تنشــيط الجهــة اليمنــى للفدائــي بعــد إلجــراء تبديــات لمنــح فرصــة لالعبيــن الجــدد بدخــول الحــارس أنــس أبــو ســيف
الهــدوء الــذي ســيطر علــى مجريــات اللعــب بعــد البدايــة القويــة لبالســتينو مطلــع وعــدي خــروب ومحمــد الناطــور ومحمــد مراعبــة.
الشــوط الثانــي ,وأرســل ماهــر كــرة ذهبيــة لتامــر صيــام التــي مــرت مــن أمامــه
ومالــت المبــاراة فــي الدقائــق األخيــرة إلــى حصــة تدريبيــة فــي ظــل انحصــار اللعــب
الكــرة ويهــدر فرصــة هــدف رابــع.
فــي خــط الوســط وتناقــل الالعبيــن للكــرة دون شــن الهجمــات ,قبــل أن يطلــق
وأضــاع أبــو ناهيــة فرصــة ثمينــة بعدمــا اســتقبل كــرة الحــارس توفيــق علــي وأصبح الحكــم صافــرة نهايــة المواجهــة التاريخيــة بفــوز المنتخــب الوطنــي بثالثيــة دون
فــي وضعيــة انفــراد إال أنــه ســدد ضعيفــة بيــد الحــارس ،عــاود بالســتينو فــرض رد لبالســتينو ,وتبــادل العبــي الفدائــي وبالســتينو القمصــان عقــب اطــاق صافــرة
أفضليــة نســبية علــى مجريــات اللعــب بغيــة تذليــل فــارق األهــداف وفــرض الوطنــي النهايــة( .المصــدر :فيــس كــووورة ،وائــل الحلبــي)
اغــاق محكــم أمــام منطقــة العمليــات.

بالستينو في جامعة النجاح
خــال تواجــده فــي أرض الوطــن ،زار فريــق نــادي بالســتينو الرياضــي جامعــة النجــاح الوطنيــة ،والتقــى خاللهــا عميــدة كليــة الرياضــة الدكتــور عمــاد عبــد
الحــق و د .عدنــان ملحــم نائــب رئيــس الجامعــة الــذي رحبــوا بالفريــق وأطلعــوه علــى المرافــق الخاصــة بكليــة الرياضــة ،والتــي شــكلت تطــوراً نوعي ـ ًا علــى
صعيــد تطويــر أجيــال رياضيــة متميــزة تمثــل فلســطين فــي مختلــف المحافــل الرياضيــة وغيرهــا.

بالستينو يزور العاصمة

نـــادي جبـــل الزيتـــون يســـتضيف فريـــق نـــادي
بالســـتينو ويكرمـــه
واصــل نــادي بالســتينو الرياضــي برنامــج زيارتــه الــى مدينــة
القــدس بالعــروج علــى نــادي جبــل الزيتــون ولقاء مجلــس ادارة
النــادي وفرقــه الرياضيــة ومدربيــه وعــدد مــن وجهــاء الطــور،
حيــث كان فــي أســتقبال الفريــق الضيــف رئيــس النــادي عــادل
ابــو الهــوى ،وعضــو االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم «منطقــة
الوســط» خالــد الصيــاد ،وعــدد مــن الرياضييــن.
حيــث قدمــوا للوفــد الضيــف ونائــب مديــر الفريــق التشــيلي
جــورج صبــاغ شــرحًا وافيـاً عــن الرياضــة المقدســية ومــا تعانيه
مــن مضايقــات ،ومــن ثــم تنــاول الحضــور الضيافــة المقدســية
وتــم تقديــم درع نــادي جبــل لزيتــون لمديــر الفريــق جــورج
صبــاغ.
مــن ناحيتــه أشــاد عضــو االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم
عبــد اهلل الكســواني بالزيــارة التاريخيــة لفريــق بالســتينو
التشــيلي للعاصمــة الفلســطينية القــدس ،والترحــب الكبيــر
الــذي القــاه الفريــق مــن قبــل المؤسســات المقدســية واالهالــي
الــذي اســتقبلوا الفريــق خــال زيارتــه للقــدس رغــم تســاقط
االمطــار الشــديدة فــي شــوراع القــدس.

جولــة فــي محافظــة بيــت
لحــم وبيــت جــاال
اســتمر وفــد بالســتينو يــوم الســبت ،بزيــارة
مختلــف المحافظــات الفلســطينية ،والتــي
تضمنــت زيــارة الــى مدرســة األمــل فــي بيــت
جــاال ،وزيــارة كنيســة المهــد ببيت لحــم وجولة
فــي المدينــة.

بالستينو في مدينة الخليل

وتحــدث عــن العالقــة الوطيــدة التــي تربــط النادييــن ،مشــيدا
بالــدور المهــم الــذي يضطلــع بــه نــادي “بالســتينو” فــي
االرتقــاء بســمعة الرياضــة الفلســطينية ومــا قدمــه لنــادي
أهلــي الخليــل خــال معســكره التدريبــي فــي تشــيلي بدايــة
العــام الجــاري.

زيارة نادي أهلي الخليل

وقــال الشــريف“ :إن نــادي بالســتينو ســاهم بشــكل كبيــر فــي
التعريــف بالقضيــة الفلســطينية العادلــة ســواء علــى صعيــد
جمهوريــة التشــيلي أو فــي العالــم مــن خــال حرصــه علــى
دعــم الرياضــة الفلســطينية ورفــع اســم فلســطين وعلمهــا
عاليــا فــي المناســبات الرياضيــة التــي ينظمهــا أو يشــارك
فيهــا”.
وأضــاف“ :إن نــادي بالســتينو خيــر ســفير لفلســطين ورياضتهــا ورياضييهــا ،وهــو
مبعــث فخــر واعتــزاز لــدى ابنــاء الشــعب الفلســطيني فــي جميــع أماكــن تواجدهــم”.

اســتقبل نــادي “أهلــي الخليــل” فــي مقــره ،نــادي “بالســتينو” ونائــب رئيــس النــادي
وتحــدث الشــريف عــن المعســكر التدريبــي الــذي نظمــه نــادي أهلــي الخليــل فــي
ورابطــة مشــجعي النــادي ،وكان فــي اســتقبال الوفــد الضيــف ،رئيــس وأعضــاء
تشــيلي مطلــع العــام الجــاري ،والــذي اســتمر لخمســة عشــر يومــا ،قائــا“ :لــم
مجلــس ادارة نــادي أهلــي الخليــل ،ورابطــة مشــجعي النــادي وحشــد مــن الجماهيــر.
يدخــر نــادي بالســتينو جهــدا فــي انجــاح المعســكر وتقديــم كل مــا يحتاجــه الفريــق
وخــال اللقــاء ،رحــب رئيــس نــادي اهلــي الخليــل كفــاح الشــريف ،بالوفــد الضيــف ،الفلســطيني الــذي حــل ضيفــا علــى نــادي “بالســتينو”.

بنك فلسطين داعم رئيسي
وتوجــه الشــريف بالشــكر لبنــك فلســطين ،لمــا يقدمــه مــن دعــم متواصــل إلنجــاح الرياضة في فلســطين،
وســعيه الــدؤوب للنهــوض بهــا فــي المحافــل الرياضيــة المحليــة واالقليميــة والدوليــة ،إضافــة الــى تقديــم
البنــك الدعــم لألنديــة فــي الوطــن فــي ســبيل أن تتبــوأ الرياضــة الفلســطينية مكانــة متقدمــة عربيــا
ودوليــا ،مؤكــدا أن البنــك يســعى جاهــدا لمــد جســور التواصــل والتعــاون مــا بيــن النــوادي الفلســطينية فــي
الوطــن والمهجــر.
واشــار الشــريف إلــى أن الدعــم الــذي يقدمــه بنــك فلســطين للرياضــة الفلســطينية إنمــا يعكــس الحــس
الوطنــي لــدى هــذا الصــرح االقتصــادي الفلســطيني الــذي يعتبــر أكبــر المســاهمين فــي بنــد المســؤولية
االجتماعيــة وفــي كل المجــاالت الحياتيــة والمعيشــية للمجتمــع المحلــي.
بــدوره ،عبــر جوزيــف ابــو خليــل مــن مجلــس ادارة نــادي “بالســتينو” عــن ســعادته والوفــد الزائــر ،لزيارتهــم
مدينــة الخليــل ولمقــر نــادي أهلــي الخليــل ،مؤكــدا أن النــادي اســتطاع تحقيــق انجــازات كبيــرة ومتواصلــة
رغــم كل مــا يعانيــه الشــعب الفلســطيني علــى الصعــد كافــة .وأكــد ابــو خليــل ،ضــرورة مــد جســور التعاون
مــا بيــن النادييــن بشــكل أكبــر ،وتطويــر العالقــات القائمــة لمــا فيــه مصلحــة للنادييــن.
وفي نهاية اللقاء ،أقام أهلي الخليل مأدبة عشاء للوفد الضيف ،وتبادل الطرفان في ختام اللقاء الهدايا التذكارية من الناديين.

وســـط أجـــواء احتفاليـــة وتكريميـــة:
التعادل اإليجابي يحسم اللقاء الودي
بين نجـــوم أنديـــة الخليل وبالســـتينو
انتهــت مبــاراة اللقــاء الــودي الــذي جمــع بيــن فريــق مــن نجــوم أنديــة الخليــل وصــرح روبيرتــو كاتلــون ( 35عام ـاً) الــذي اعتــزل اللعــب« ،كــرة القــدم منحتنــا
وفريــق بالســتينو التشــيلي بنتيجــة التعــادل اإليجابــي بهــدف لمثلــه يــوم هديــة اليــوم ،بالنســبة لــي كانــت أفضــل طريقــة إلنهــاء مســيرتي كالعــب،
الخميــس الماضــي ،علــى اســتاد الحســين بــن علــي بمدينــة الخليــل ،وذلــك فــي كونــي ألعــب مــع آخــر نــاد احترفــت بــه (أهلــي الخليــل) وأمــام الفريــق األول
الــذي بــدأت فيــه مســيرتي (بالســتينو) -إضافــة لكــون المبــاراة فــي فلســطين
إطــار الزيــارة التاريخيــة التــي يقــوم بهــا فريــق بالســتينو لفســطين.
كان حقــا أمــرا مثيــرا للمشــاعر».
ونجــح بالســتينو فــي تســجيل هــدف المبــاراة األول عبــر دييجــو جوتييريــز
وتعــادل فريــق نجــوم أنديــة الخليــل فــي الدقيقــة األخيــرة مــن الشــوط األول أمــا بشــارا ( 36عامــا) ،الــذي كان يعــد أحــد نجــوم بالســتينو ،فقــد كان اللقــاء
مؤثــرا وكانــت مشــاركته فيــه بمثابــة المفاجــأة «لــم أكــن أعلــم أننــي ســألعب،
بواســطة الالعــب فهــد العتــال.
كان مــن الرائــع التواجــد لتوديــع صديقــي ،وفــي نفــس الوقــت تكريمــي
وخــال شــوط اللقــاء الثانــي ،تفاجــأ الجمهــور بنــزول العبــي كــرة القــدم
للمشــاركة مــع منتخــب فلســطين الــذي أحبــه كثيــرا» ،متذكــرا بشــكل خــاص
التشــيليين ،روبرتــو كاتلــون وروبرتــو بشــارا ،وكالهمــا كانــا عالمتيــن بارزتيــن
مبــاراة عــام  2008التــي كانــت االولــى التــي يخوضهــا منتخــب فلســطين علــى
فــي كــرة القــدم الفلســطينية ودولييــن ســابقين بمنتخــب فلســطين.
أرضــه.
وفــي نهايــة اللقــاء قامــت بلديــة الخليــل ونــادي أهلــي الخليــل ،الــذي لديــة
توأمــة مــع نــادي بالســتينو ،وبمشــاركة بنــك فلســطين بتكريــم العبــي الفريــق
التشــيلي ،وذلــك فــي المســرح الخــاص بمركــز إســعاد الطفولــة بحضــور العديد
مــن الشــخصيات الرســمية واإلعتباريــة.

المشاركة في مهرجان كروي لألطفال

شــارك أعضـ ْاء فريــق بالســتينو التشــيلي يــوم الجمعــة فــي مهرجــان كــروي خــاص ،النــادي التشــيلي فخوريــن بهــذه الزيــارة التاريخيــة لفلســطين ،مشــيراً إلــى اســتياء
أقيــم علــى اســتاد ماجــد أســعد بالبيــرة ،وذلــك ضمــن الفعاليــات والنشــاطات التــي زمالئــه وانزعاجهــم مــن ممارســات وانتهــاكات االحتــال االســرائيلي بحــق الرياضــة
يشــارك فيهــا بالســتينو خــال زيارتــه المتواصلــة لفلســطين ،حيــث تخللــت الفعاليــة الفلســطينية وأبنــاء الشــعب الفلســطيني.
حصصـَا تدريبيــة لألطفــال الصغــار مــن كال الجنســين ،أشــرف عليهــا العبــو الفريــق
كمــا أشــار شــعبان إلــى أن المبــاراة الوديــة األولــى التــي خاضهــا بالســتينو أمــام
التشــيلي ،.كمــا تضمنــت التدريبــات تعليــم المشــاركين أساســيات التســديد ومراوغــة
الفدائــي والتــي انتهــت بثالثيــة نظيفــة لصالــح منتخبنــا الوطنــي ،أعطــت الفريــق
الخصــم ،والتمريــر الصحيــح ،فضـ ً
ا عــن المهــارات المطلوبــة فــي الجانــب الدفاعــي،
الضيــف انطباعــاً إيجابيــاً عــن كــرة القــدم الفلســطينية ومــدى تطورهــا.
فــي ظــل أجــواء مــن المــرح واالحتفــاء بقــدوم نــادي الجاليــة الفلســطينية فــي القــارة
الالتينيــة.
مــن جانبهــا ،أعربــت الصحفيــة التشــيلية «نوئيــل» المرافقــة لفريــق بالســتينو خــال
زيارتــه ،عــن ســعادتها بالتواجــد فــي فلســطين ،قائلـ ً
ـة« :إن االســتقبال الحــار الــذي
وعبــر المديــر االداري لفريــق دورا القــرع يوســف زغلــول أن الفعاليــة لهــا دور كبيــر
حظــي بــه فريــق بالســتينو يعكــس مــدى حــب الشــعب الفلســطيني لهــذا النــادي».
فــي تعليــم الفنيــات األساســية للعبــة كــرة القــدم لألطفــال خاصــة مــع وجــود فريــق
بالســتينو كمــا لــه تأثيــر ايجابــي علــى كافــة األصعــدة.
كمــا أبــدت «نوئيــل» عــن إعجابهــا بالفلســطينيين وقدرتهــم علــى الحيــاة ،رغــم كل
بــدوره ،أكــد الالعــب الفلســطيني شــادي شــعبان والمُحتــرف مــع الفريــق ،أن أعضــاء

المعيقــات التــي تعتــري تفاصيــل حياتهــم اليوميــة مــن جــراء االحتــال.

زيارة ضريح ومتحف الشهيد ياسر عرفات

وقــام وفــد نــادي بالســتينو بزيــارة بالســتينو لضريــح
ومتحــف الشــهيد ياســر عرفــات ،كمــا بزيــارة لمقــر
أكاديميــة جوزيــف بالتــر بالبيــرة حيــث تعقــد دورة
المدربيــن للمســتوى الثانــي ( ،)Bوالتــي تعقــد بتنظيــم
مــن االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم بالتعــاون مــع
اإلتحــاد اآلســيوي للعبــة ،بمشــاركة  26مدرب ـ ًا محلي ـ ًا،
ويحاضــر فيهــا المحاضــر الدولــي واآلســيوي نهــاد
صوقــار.

لقاء في وزارة الخارجية

المالكــي ..بالســتينو يلعــب ويناضــل بألوان
العلــم وخريطة فلســطين

خــال زيارتــه الــى وزارة الخارجيــة الفلســطيني فــي رام اهلل ،اعتبــر وزيــر
الخارجيــة د .ريــاض المالكــي ،زيــارة نــادي “بالســتينو” لفلســطين حدثــا فــي غايــة
األهميــة ،مشــيرا إلــى حيويــة الــدور الــذي يلعبــه فــي رفــع اســم فلســطين فــي
المحافــل الدوليــة .وقــال المالكــي ،للصحافييــن علــى هامــش زيــارة ألعضــاء
النــادي لمقــر الــوزارة فــي رام اهلل ،اليــوم :يجــب أن نشــعر بالفخــر بــأن هنــاك
فريقــا يلعــب ويناضــل ،ويحمــل اســم فلســطين ،وإن فلســطين الدولــة الوحيــدة
التــي لهــا فريقــان يمثالنهــا فــي الخــارج ،أحدهمــا المنتخــب الوطنــي ،واآلخــر
فريــق بالســتينو ،الــذي يلعــب فــي أميــركا الجنوبيــة .وتابــع :زيــارة الفريــق مهمــة
جــدا ،ألنــه يحمــل اســم فلســطين ،واللبــاس الخاصــة بــه تمثــل ألــوان العلــم
وخارطــة فلســطين .ونــوه إلــى نشــأة النــادي فــي تشــيلي العــام  ،1920مــن قبــل
أبنــاء الجاليــة الفلســطينية التــي وصلــت إلــى تشــيلي ،منوهــا إلــى تميــز نتائــج
الفريــق ليــس علــى صعيــد الــدوري المحلــي ،بــل وبطولــة كأس أنديــة أميــركا
الجنوبيــة لكــرة القــدم “كوبــا ســود أميركانــا” .وأوضــح أن النــادي الــذي يحمــل
اســم فلســطين ،هــو خيــر ســفير لهــا ،مشــيرا إلــى ضــرورة االلتفــاف حــول الفريــق،
وتشــجيعه فــي كافــة المباريــات والمحافــل .مــن جهتــه ،أكــد نائــب رئيــس النــادي
جــورج صبــاغ ،أن النــادي ســيمثل فلســطين بأفضــل صــورة ،مشــيرا إلــى ســعادة
أعضــاء البعثــة بزيــارة فلســطين .كمــا أثنــى علــى دعــم بنــك فلســطين للنــادي،
مثنيــا علــى حفــاوة االســتقبال واألجــواء التــي حظــي بهــا أعضــاء الفريــق هنــا .مــن
جانبــه ،ذكــر مديــر العالقــات العامــة والتســويق فــي بنــك فلســطين ثائــر حمايــل،

أن هــذه الزيــارة الثانيــة للنــادي لفلســطين التــي ينظمهــا ويرعاهــا البنــك ،الفتــا
إلــى أهميــة الزيــارة .وأضــاف فــي حديــث لـــ “األيــام” :هدفنــا تعريــف الجمهــور بهــذا
النــادي ،الــذي يلعــب بألــوان علمنــا ،ويحمــل اســم فلســطين ،وتأســس قبــل نحــو
 100عــام .وتابــع :بالســتينو الــذي يحمــل اســم وقضيــة فلســطين فــي الخــارج،
حقــق انجــازات كبيــرة ،مــن ضمنهــا الفــوز ببطولــة الــدوري التشــيلي ،عــاوة علــى
مركــز متقــدم فــي بطولــة أنديــة أميــركا الجنوبيــة حيــث وصــل إلــى الــدور نصــف
النهائــي .وأشــاد بالنــادي وانتمائــه لشــعبه ووطنــه االم ،معربــا عــن ســعادة البنــك
برعايتــه لمــدة  20ســنة قادمــة ،علمــا أنــه كان رعــاه لخمــس ســنوات ماضيــة.
وتخلــل الزيــارة ،قيــام صبــاغ وحمايــل بتقديــم زي النــادي للمالكــي.

نبذة عن نادي بالستينو الرياضي
نادي فلسطين أو كما يطلق عليه في تشيلي نادي «باليستينو» الرياضي
تأســس نــادي فلســطين أو نــادي «بالســتينو» الرياضــي فــي عــام  ،1920بمبــادرة مــن مجموعــة مــن رجــال
األعمــال والرياضييــن والمهتميــن الفلســطينيين المغتربيــن فــي جمهوريــة تشــيلي .وتزامــن تأســيس
النــادي الفلســطيني ،مــع تزايــد االهتمــام والشــهرة لكــرة القــدم حــول العالــم فــي أوائــل القــرن العشــرين.
حيــث كانــت كل جاليــة تؤســس ناديهــا الخــاص ،ليكــون تحــت اســم النــادي الرياضــي الفلســطيني (Club
 )Deportivo Palestinoويشــكل حلقــة وصــل رياضيــة بيــن أبنــاء الجاليــة الواحــدة ،ويرســخ فلســطين
والقضيــة الفلســطينية لــدى الشــباب الفلســطيني.

تاريخ النادي
شــارك نــادي «باليســتينو» عنــد تأسيســه فــي بطــوالت كرويــة خاصــة بالجاليــات األجنبيــة فــي تشــيلي،
دون أن يفقــد هويتــه العربيــة الفلســطينية األصليــة .وفــي الثالثينيــات واألربعينيــات مــن القرن العشــرين،
وتحــول النــادي الــى نــادي نصــف احترافــي .وفــي ســنة  1952تقــرر تحويــل النــادي الــى نــادي احترافــي
بالكامــل وانضــم الــى الــدوري االحترافــي التشــيلي ،كمــا تــم تســجيله فــي دوري الدرجــة الثانيــة ،التــي فــاز
بلقــب البطولــة فيهــا فــي عامــه األول ،ممــا أهلــه للصعــود الــى الدرجــة األولــى االحترافيــة في تشــيلي ســنة
 ،1953وقــد قــدم بدايــات رائعــة ،توّجهــا بنيــل لقــب البطولــة التشــيلية فــي موســمه الثالــث ســنة 1955
تحــت قيــادة األرجنتينــي «غييرمــو كــول» .هــذا النجــاح ســاهم فــي شــهرة النــادي فــي تشــيلي ودفــع ادارة
النــادي الــى نهــج سياســة انتــداب الالعبيــن التشــيلييين الكبــار .فــي ســنة  1978فــاز النــادي الفلســطيني
بلقبــه الثانــي فــي الــدوري التشــيلي تحــت قيــادة األســطورة التشــيلية « إليــاس فيغيــروا « .وســار النــادي
علــى هــذا النهــج ليكــون مــن أفضــل الفــرق الرياضيــة التشــيلية علــى مــدار أعــوام طويلــة ،ومــازال يحقــق
نجاحــات حتــى وقتنــا هــذا.

