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ّ
"العنابي" و"المارد األحمـر" ...ليث خروب ملك
الفرص الضائعة وخطأ الشاطر وسيم عقاب بألف

الثالثاء  2018/2/13الموافق  27جمادى األولى  1439هـ العدد  7981السنة الثالثة والعشرون

"خليفة الخطيب" 10 ...على 10
َّ
في االختبار األول مع "الجدعان"
كتب محمـد عوض:

كتب محمـد عوض:

حقق مركز بالطة ،انتصارًا ماس���يًا ،على منافسه شباب
أهداف مقابل هدفين ،في اللقاء المثير
بثالثة
الظاهرية،
ِ
ٍ
الذي جمع الفريقين ،ضمن منافسات األسبوع  14من دوري
الوطني���ة موبايل للمحترفين ،على ملع���ب بلدية نابلس،
ليرتفع بذلك رصيد "الجدع���ان" إلى  20نقطة في المركز
الخامس ،فيم���ا تجمد رصيد "الغزالن" عند النقطة  ،14في
المركز العاشر.
إدارة بالطة ،أعلنت قبل الجولة الماضية ،فس���خ التعاقد
م���ع المدير الفني فادي الفي ،وس���رعان ما ب���دت األمـور
ّ
المدرب خليفة الخطيب مهام
تشير فعليًا ،إلى اس���تالم
قيادة الجه���از الفني ،فهو يعد واحدًا م���ن أبناء النادي،
َ
العبًا ،ومدربًا ،ومش���جعًا ،وسبق وأن خاض تجارب متعددة
َ
فنجح حينًا ،وأخفق حينًا ،وظل اس���مًا معروفًا
مع الفريق،
لدى "الجدعان".
"خليفة الخطيب" ،يدرك إدراكًا تامًا ،أن الجماهير ،وبغض
النظ����ر عن األوضاع الت����ي ُّ
يمر بها الفريق ،ليس����ت راضية
ُ
وتطالب
إطالقًا عن المس����توى العام في دوري المحترفين،
الحد الذي
بتحسين األداء العام ،واالرتقاء في النتائج ،إلى ِ
يكون فيه "الجدعان" منافس����ًا حقيقيًا على المراكز األولى،
ّ
المدرب الجديد ،صعبة ،حتى قبل أن تبدأ.
وهذا جعل مهمة
لم يك���ن مهمًا أبدًا ،م���ا هي النتيجة التي س���تنتهي
عليه���ا المباراة ،عل���ى صعيد عدد األه���داف ،بل األهم،
تحقيق االنتصار األول لبالط���ة في مرحلة اإلياب ،بقيادة
ّ
المدرب خليفة الخطيب ،وكس���ب النق���اط الثالث ،يعود
بالنفع على أعصاب الجهاز الفني ،ويمنحه دفعة معنوية

خليفة الخطيب.

ً
كبيرة لما ه���و آت ،خاصة أن مرحلة اإلي���اب تبقى عليها
ثماني جوالت كاملة.
بف���ارق ثمان���ي نقاط ،عن
فقط،
يبتع���د
مرك���ز بالطة،
ِ
المتصدر ،وال يمكن إسقاط َّ
منافس من معادلة الوصول
أي
ٍ
إلى اللقب ،ما دامت الفوارق النقطية س���انحة .صحيح أن
ُ
الصعوبات كبي���رة ،لكن كرة القدم علمتنا أنها ال تعترف
بالمس���تحيل قط .تبقى المباريات المقبلة ،حاس���مة ،كل
ّ
واحدة فيها تشكل – بالنسبة للجدعان وغيرهم – نهائيًا،
يتوجب أال َّ
يفرط به.

تعميم خاص بتسجيل "األعضاء المؤسسين"
في االتحاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي
رام الله  -إع�ل�ام اللجنة األولمبية :قررت لجنة العضوية
واس���تنادًا لما نص���ت عليه المادة رق���م ( )2/7من النظام
األساسي لالتحاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي ،بتصويب
أوضاع "األعضاء المؤسسين" وفق اآللية التالية:
 2ـ أعض���اء مؤسس���ون( :يعتبرون أعضاء مؤسس���ين
الش���خوص الذي���ن ش���اركوا ف���ي الهيئ���ات اإلدارية
الس���ابقة لإلع�ل�ام الرياض���ي الفلس���طيني ،وممثل���و
فلس���طين الس���ابقون ف���ي المنظم���ات الدولية ذات
العالق���ة بالصحاف���ة الرياضي���ة ،وواصل���وا انتماءهم
لمهنة الصحافة واإلع�ل�ام الرياضي ،واالرتباط بها بأي
يقتض الحال غي���ر ذلك" ،ولهم حق
ح���ال كانت "ما لم
ِ

الحضور والنقاش ،وال يحق لهم الترش���ح والتصويت)،
وعليه ،وحفاظًا على حق هؤالء اإلعالميين الذين حملوا
األمانة على مدى الفترات السابقة ،ولضمان اعتمادهم
لعضوية االتحاد بهذه الصفة ،وما لم يتقدموا بطلبات
العضوي���ة خالل الفت���رة المعلن عنه���ا والتي انتهت
الخمي���س بتاري���خ 2018/2/8مّ ،
فإن لجن���ة العضوية
تدعو كافة الراغبين منهم لموافاة لجنة العضوية في
المحافظات الش���مالية والجنوبية بنموذج االس���تمارة،
الذي يوض���ح أحقيتهم بهذه الصف���ة وذلك خالل 72
س���اعة ،من صباح اإلثنين 2018/2/12م ولغاية الساعة
الثالثة من عصر يوم األربعاء 2018/2/14م.

عبيدة الهريني :أوضاع شباب دورا
حرجة ونتمسك بخيوط أمل البقاء
كتبت لجين الراعي:
ّ
عبر العب خط وسط شباب دورا عن أسفه الشديد
نتيجة األوضاع الس���يئة التي يعاني منها فريقه
في دوري الوطنية موبايل للمحترفين ،وكان آخرها
الخس���ارة الكبيرة أمام ترجي وادي النيص بسبعة
أهداف دون مقابل.
وأوضح الهريني أن األوضاع العامة للفريق سيئة
للغاية نظ���رًا للصعوبات المالية ،إلى جانب الحاجة
الماس���ة إلى التعاقد م���ع العبين ف���ي االنتقاالت
ً
الماضي���ة وب���دال من ذلك غ���ادر بع���ض الالعبين
التشكيلة.
وأش���ار الالعب إلى أن البقاء في درجة المحترفين
ً
يع���د أم���رًا صعبًا للغاي���ة إال أنه ليس مس���تحيال،
مؤك���دًا أن فريقه ورغم الظروف الصعبة جدًا إال أنه
يتفوق في المستوى على أندية أخرى تحتل ترتيبًا
متقدمًا.
وأش���اد الهرين���ي في خت���ام حديثه م���ع "أيام
المالعب" بجماهير شباب دورا على االنتماء الكبير
ال���ذي لديها ولوقوفها دائمًا خل���ف الالعبين على
الرغم من النتائج الس���يئة والتواجد في المنطقة
الحمراء المؤهلة للهبوط إلى الدرجة األولى.

عبيدة الهريني.

جامعة اإلسراء تختتم بطولة الكليات بعنوان:
"القدس عاصمة الشباب" بكرة القدم
غ���زة " -األي���ام" :اختتم���ت جامع���ة
اإلسراء بطولة "القدس عاصمة الشباب"
لخماس���يات الكرة بالتع���اون مع اتحاد
الرياض���ة للجميع بنج���اح مميز ،وتوج
فري���ق كلية العلوم اإلداري���ة والمالية
بلق���ب البطولة بع���د فوزه عل���ى كلية
الحقوق بأربعة أهداف مقابل هدفين،
في المب���اراة النهائية التي جمعتهما
على ملع���ب التفاح المعش���ب بمدينة
غزة ،وحضر المباراة النهائية الدكتور
عالء مطر عميد كلية الحقوق ،و د .نبيل
أبو ش���مالة ،و أ .مصطفى دياب رئيس
قسم األنشطة الطالبية ،و م .إيهاب أبو
الخير من شؤون الطلبة.
وج���اءت المب���اراة قوية بعد مش���وار
حافل ل���كال الفريقي���ن ليتمكن فريق
كلي���ة اإلدارة م���ن حس���م اللق���ب بعد
تس���جيله أربعة أهداف سجلها أحمد
النج���ار وإبراهي���م الرم�ل�اوي ومحمد
سلمة ،بينما سجل لكلية الحقوق محمد
منصور عبد ربه وباسل السويركي.

تتويج فريق كلية العلوم اإلدارية والمالية.

على صعيد الجوائ���ز الفردية حصل
جبريل المقيد على لقب أفضل حارس،
والالعب باسل الس���ويركي على هداف
البطولة برصيد  6أهداف ،وأحمد النجار
على لقب أفضل العب.
أدار البطول���ة طاق���م تحكيمي مكون
من :الكابتن كمال البرش وفوزي حمودة
وعلي عبد ربه.

يش���ار إلى أن البطولة أقيمت بنظام
خ���روج المغل���وب وبمش���اركة  10فرق
مثلت كليات الجامعة.
الجدي���ر ذك���ره أن البطول���ة تأتي
ضمن سلس���لة األنش���طة الرياضية
الت���ي تقيمه���ا الجامع���ة لتعزي���ز
األنش���طة الالمنهجي���ة للطلب���ة في
كافة المجاالت.

قضي األمر ،وخسر ثقافي طولكرم
مب���اراة أخ���رى ،وه���ذه الم���رة أمام
أهلي الخليل ،ضمن األس���بوع  14من
دوري الوطني���ة موبايل للمحترفين،
وبنتيج���ة كبي���رة ،قوامه���ا ،ثالثة
أهداف دون مقابل ،ارتقى من خاللها
صدارة الترتيب
"المارد األحمر" ،إلى
ِ
العام ،برصيد  28نقطة ،متفوقًا على
جاره ش���باب الخليل بفارق األهداف،
فيما تجم���د رصيد "العنابي" عند 17
نقطة.
قبل تلقي ثقافي طولكرم الهدف
َّ
األول ،وبع���ده ،ق���دم الفري���ق ً
أداء
األطراف
جيدًا للغاية ،كان خطرًا من
ِ
والعمق أيض���ًا ،تناقل العبوه الكرات
وبثقة عالي���ة ،وبذلوا
بش���كل مميز،
ٍ
ٍ
جه���دًا س���خيًا م���ن أج���ل تعدي���ل
النتيجة ،وساعدهم حارسهم رمزي
استقبال المزيد
الفاخوري ،في عدم
ِ
م���ن األهداف ،إل���ى أن َ
وقع وس���يم
ً
َّ
طبق
عقاب في الخطأ ،وسلم كرة على ٍ
من ذهب للحلمان.
"ليث خ���روب" ،كان بإمكانه تعديل
النتيج���ة ،أو حتى تس���جيل أكثر من
وق���ت قصير ،فالحت لالعب
هدف في
ٍ
ٍ
فرصة ثمين���ة في الدقيق���ة  55أمام

ليث خروب.

وسيم عقاب.

فوه���ة المرم���ى ،س���ددها ضعيف���ة،
تمكن منها الحارس عزمي الشويكي،
والس���يناريو ّ
تكرر بعدها مباشرة ،من
ركلة ركنية ،حطت على رأسه ،سددها
دون تركي���ز بجانب الش���باك ،وس���ط
حسرة ،ظهرت جلية على وجه الالعب.
ً
ّ
"خروب" م���رة أخرى ،تردد االس���م
سعيًا للتعديل ،كرة بينية في ظهر
المدافعين ،لم يتمكن منها بالشكل

المطلوب ،خرج الش���ويكي من مرماه،
واعترضها من أمام���ه ،احتج الالعب،
وطالب بركلة ج���زاء ،إال أن الحكم لم
ّ
المحصلة ثالث
يحتسب ش���يئًا ،في
فرص في دقيقتين ،استثمار واحدة
ً
منهم ،كان كفيال بإعادة المباراة إلى
المربع َّ
األول من جديد.
"وسيم عقاب" ،المدافع البارز على
صعي���د دوري المحترفي���ن ،باألمس

أخط���أ مداف���ع ش���باب الخلي���ل عبد
اللطي���ف البه���داري ،والي���وم تكرر
الس���يناريو مع عقاب ،األس���ماء وإن
ُ
كان���ت كبي���رة ،إال أنها ال تس���تثنى
م���ن غدر الس���احرة المس���تديرة ،ما
جع���ل األمـ���ر يس���تحق الذك���ر ،بأن
"غلطة الشاطر بألف" ،والمتابع للكرة
المحلية ،يعلم أن وس���يم عقاب من
ّ
فصيلة "الشطار".

مع بقاء  6جوالت على النهاية

أزمة الشاطئ تتفاقم والفريق يلج دائرة الخطر
كتب أشرف مطر:
واص���ل ن���ادي خدم���ات الش���اطئ
تراجعه ،على صعيد النتائج ،وتلقى
الفريق خس���ارة جديدة ومؤلمة أمام
األهلي به���دف مقاب���ل اثنين ،في
الجولة السادس���ة عش���رة من دوري
الوطني���ة موباي���ل الممت���از ألندية
المحافظات الجنوبية.
هذه الخس���ارة وه���ي الثانية على
التوالي وضعت الشاطئ ،في المركز
الثاني عشر األخير برصيد  13نقطة،
بينم���ا تق���دم عليه فري���ق األهلي،
حيث تقدم الفريق للمركز التاس���ع
برصيد  16نقطة ،والقادس���ية الذي
قفز للمركز العاش���ر بعد الفوز على
الصداق���ة وارتف���اع رصي���ده إلى 14
نقط���ة ،واتحاد خ���ان يونس الحادي
عشر برصيد  14نقطة ،رغم فوزه على
الهالل به���دف دون مقابل من ركلة
جزاء لالعب معالي كوارع .
الفريق على مدار  16جولة لم يحقق
الفوز سوى مرتين ،مقابل  7تعادالت
و 7هزائ���م ،والفري���ق من���ذ الجولة
الس���ابعة لم يحقق الفوز ،حيث كان
آخر ف���وز حققه الفري���ق أمام اتحاد
خان يونس بنتيجة (.)1/3
كما أن الش���اطئ منذ انط�ل�اق مرحلة
اإلياب ،لم يجمع سوى نقطتين فقط من
تعادلين أمام ش���باب رف���ح ( )0/0وأمام
خدم���ات رفح ( ،)1/1من أص���ل  15نقطة،
بينم���ا تلقى ث�ل�اث هزائم أمام ش���باب
جباليا ،وشباب خان يونس واألهلي.
م���ا يح���دث للش���اطئ أم���ر محير

نهرو الجيش مهاجم الشاطئ يسدد على مرمى األهلي.

للجمي���ع ،فاألس���ماء الت���ي تنتمي
للكتيبة الزرق���اء ،يمكن وضعها في
خانة النجوم ،فجميع تلك األسماء من
أسماء الخبرات الكبيرة ،ومن الالعبين
الذين تتمن���ى األندي���ة تواجدهم
بي���ن صفوفه���ا ،ويكفي الق���ول :إن
الشاطئ يضم هداف الدوري في آخر
ثالثة مواسم وهو المهاجم سليمان
العبيد هداف الدوري الحالي ،والنجم
والقط���ار الس���ريع محم���د القاضي،
ومحم���ود جمع���ة ونه���رو الجي���ش
ومحمد الرواغ وغيرهم من األس���ماء،
لكن رغم كل هذه األسماء إال أن ذلك
ل���م ينعكس باإليجاب عل���ى الفريق
ونتائجه وعاد لدائ���رة الصراع التي
يعاني منها منذ عامين.

الش���اطئ ورغ���م التغيير ال���ذي طال
الجهاز الفن���ي ،بعد اس���تقالة المدرب
حمادة ش���بير قبل نهاية ال���دور األول،
وتولى ربحي سمور لتدريب الفريق لمدة
أسبوع ،وبعد ذلك جاء الكابتن إحميدان
بربخ المدير الفني الحالي إال أن األمور لم
تتحسن على صعيد النتائج وهو األهم .
الشاطئ مطالب بالعودة ،قبل فوات
األوان ،والمتبقي من دور اإلياب هو 6
لقاءات ،يبدؤها بمالقاة غزة الرياضي
في الجولة المقبلة ،وال بد من تدارك
األم���ور س���ريعًا ،خاص���ة أن األندية
الت���ي تعتبر ف���ي دائ���رة الهبوط،
تحس���ن أداءها بش���كل الفت للنظر
خالل األس���ابيع األخيرة ،فاألهلي بدأ
يخرج من مربع���ه األخير بانتصارين

متتاليين على شباب رفح والشاطئ،
واتحاد خان يونس بدأ الخطوة األولى
بالفوز على اله�ل�ال في هذه الجولة
به���دف دون مقابل ،وربم���ا يتقدم
أيض���ًا القادس���ية ،فهو م���ن الفرق
التي تؤدي بش���كل أكثر م���ن رائع،
وتلعب ك���رة جماعية ،وفقط ينقص
الفريق التوفي���ق ،لذلك مطلوب من
الفريق العودة ،فالوقت يمضي على
نجوم والعبي الشاطئ أن يستعيدوا
قوامه���م مرة أخ���رى ،وعلى جماهير
البحري���ة أن تواص���ل التفافها حول
الفري���ق ،كما حدث ف���ي لقاء األهلي
األخي���ر رغم الخس���ارة ،فالش���اطئ
بحاج���ة لجماهي���ره وبحاجة ماس���ة
لتحفيزهم وتشجيعهم المثالي.

يكتبها :محمود السقا

احتفالية القدس
على مدار ثالثة ايام ،عاشت
القدس اجمل وأبهى اوقاتها،
كيف ال وهي عاصمة الشباب
االس��ل�امي  2018بقرار شجاع
م����ن منتدى ش����باب المؤتمر
االسالمي للتعاون والحوار؟
احتفالي����ة القدس ،حظيت
باهتم����ام كبي����ر ،أكان عل����ى
الصعي����د الرس����مي ،بحضور
ورعاي����ة الس����يد الرئي����س
توقيع اتفاقي����ة االحتفالية
او االلتف����اف الش����عبي
والجماهيري ،وقد تم التعبير
عنه بالحضور الحاش����د ،الذي
شهدته قاعة احمد الشقيري
بمقر الرئاسة.
مش����اهد كثيرة ومتعددة
االش����كال ،دللت عل����ى نجاح
االحتفالي����ة لع����ل ابرزه����ا:
الحض����ور الرس����مي العرب����ي
واالس��ل�امي ،عل����ى مس����توى
ال����وزراء ،وق����د ح����رص على
مواكب����ة الحدث ما ال يقل عن
اربعة عش����ر وزيرًا وفدوا من
 27دول����ة عربية واس��ل�امية
واوروبية.
اختي����ار الق����دس عاصمة
للش����باب االس��ل�امي 2018
افضل وأس����رع رد فوري على
خط����وة الرئي����س االمريكي
ترامب القاضية بنقل سفارة
بالده الى الق����دس المحتلة،
في خط����وة عبثية وبائس����ة
ورعناء.
االحتفالية حظيت بتغطية
اعالمية غير عادية في كافة
وس����ائل االع��ل�ام العالمي����ة،
نظ����رًا لحجم الرس����ائل ،التي
اضطلع����ت به����ا ،وكله����ا
تص����ب ف����ي قن����وات وروافد
دعم الش����باب الفلس����طيني
وتمكينه.
ْ
َ
ربما هناك من يتساءل عن
المكتس����بات ،الت����ي يحظى
بها الشباب الفلسطيني في
اعقاب توقيع برنامج "القدس
عاصمة الش����باب االسالمي"،
وأجي����ب عل����ى الس����ؤال
ً
المفت����رض قائ��ل�ا :تمكي����ن
الشباب الفلس����طيني ،وبناء
جس����ور بينه وبين الش����باب
العرب����ي والمس����لم وتعزيز
التنمية المس����تدامة لبرامج
الش����باب المختلف����ة واالهم
تأكيد اهمية القدس للعالم
اجمع ،وبناء قدرات الش����باب
الفلسطيني وتحقيق وحدته.
المزاي����ا
ه����ذه
كل
س����وف يلمس����ها الش����باب
الفلسطيني ،من خالل توقيع
احتفالي����ة الق����دس عاصمة
للشباب االسالمي ،وكان طرفًا
رئيسيًا فيها المجلس االعلى
للش����باب والرياض����ة ف����كل
التحية للقائمين عليه.
newsaqa@hotmail.com

ً
المجلس األعلى ينظم لقاء تحضيريًا للمخيمات الصيفية للطالئع للعام 2018
رام الل���ه – إع�ل�ام المجل���س األعل���ى
للش���باب والرياضة :عقد المجلس األعلى
للش���باب والرياضة ،صباح أمس ،اجتماعا
تحضيريا للمخيم���ات الصيفية للطالئع
للع���ام  ،2018وحض���ر االجتم���اع كادر
اإلدارة العام���ة للش���ؤون الش���بابية في
المجل���س ،ومدراء الش���باب والثقافة في
المحافظات ،ومدراء الدوائر الشبابية في
المجالس ،ورحب محم���د صبيحات مدير
عام الشؤون الشبابية بالمشاركين.
وأش���اد بالنقل���ة النوعي���ة للمخيمات
الصيفية للعام  ،2017مقارنة بالسنوات
الماضية مشيرا إلى زيادة عدد المخيمات
في الضفة والقطاع والش���تات إلى اكثر
من النص���ف ،بع���دد اجمال���ي بلغ 300
مخيم ،وقال :لقد بدأ التحضير للمخيمات
مبكرا ،مؤكدا أن عدد المخيمات سيزداد
وسيتم تفادي المطبات السابقة.
ونوه صبيحات الى ان العمل الش���بابي
مختلف عن العمل ف���ي المجاالت األخرى
لما يحتاجه من مرونة ويتطلب قدرة على
االجته���اد واتخاذ الق���رارات واإلبداع من
أجل الخروج من األس���اليب التقليدية في
التدريب والتطوير.
وعرض ثائ���ر البرغوثي ،مدي���ر دائرة
اإلرش���اد والتدريب التوصيات النهائية
المتعلق���ة بورش���ات م���دراء المخيمات
الصيفي���ة لطالئ���ع الع���ام  2017وم���ن
أهمها المتعلقة بالقرطاسية واألدوات،

كاالهتم���ام بأحج���ام ونوعي���ة "الباليز"
لتتناس���ب م���ع أعم���ار المش���اركين،
وتحسين نوعية االحتياجات خاصة فيما
يتعلق باأللعاب الرياضية والقرطاسية،
باالضاف���ة ال���ى التوصي���ات الخاص���ة
بالدورات التدريبية ،كزيادة عدد االيام،
ومراع���اة الم���دة بين ال���دورة التدريبية
وزي���ادة التركي���ز ف���ي زاوية المس���رح
والدراما ومراعاة أماكن أكثر مناسبة في
المحافظ���ات من حيث س���هولة الوصول
واتساع المكان ،وإضافة زوايا أخرى مثل
الموسيقى والكشافة ،وتأمين مواصالت
للمنشطين ،فضال عن التوصيات الخاصة
بالش���ركاء ،كتنظيم زي���ارات لهم ضمن
ج���دول زمن���ي محدد مس���بقا م���ع مدير
المخيم ،والتركيز على دور المؤسس���ات
الفاعلة مثل الشرطة واإلسعاف.
وتضمن���ت التوصيات العام���ة رفع قيمة
المكافأة المالية لمدراء المخيمات ،وتنظيم
حفل ختامي على مستوى المحافظة ،وحرية
االختي���ار كي تك���ون المخيم���ات صباحية
أو مس���ائية ،والتنس���يق في حج���ز األماكن
والم���دارس ،ومتابع���ة وتطوي���ر المواهب
المتمي���زة في كل مخيم وزاوية ،وتوس���يع
مش���اركة ذوي اإلعاقة في كافة المخيمات،
وزي���ادة نس���بة اس���تهداف المجتمع���ات
المهمش���ة والفقيرة ،والعم���ل على إيجاد
تمويل لوجبة اإلفطار للمشاركين.
وطرح م����دراء الش����باب والدوائر ،بعض

جانب من اللقاء.

المداخالت التي من ش����أنها تطوير العمل
الجماع����ي ف����ي المخيمات وم����ن أهمها:
حث الطالئ����ع على المش����اركة في تنظيم
السير برفقة الشرطة ،وإشراك المخيمات
في األعم����ال التطوعية كزراعة األش����جار
وتنظيف الش����وارع ،واالهتمام باألساليب
الالمنهجي����ة كالدراما والمس����رح والرقص

والموس����يقى ،ودمج الم����دارس ،وتنظيم
حمالت بيئية ،وح����ث الطالئع على القراءة
والكتاب����ة وزيارة المكتب����ات ،والعمل على
تنظيم مخيم تخصصي لذوي االحتياجات
الخاصة ،وتعميم الفئة العمرية المحددة
للمش����اركة في المخيمات ،وتصوير أفالم
وثائقي����ة قصيرة توزع على المش����اركين

إليص����ال أف����كار مح����ددة ،والتركيز على
المخيمات التخصصية.
وأك���دت إيمان طهب���وب ،مدي���رة دائرة
المعس���كرات الشبابية أنه س���يتم تحديد
لقاء آخر في الش���هر المقب���ل ،وطالبت بأن
يخرج كل مجلس بفكرة تتمحور حول شعار
جديد للمخيمات الصيفية لهذا العام.

