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مركز رياضي في اليسوعية
شخص املركز الرياضي
زار أكثر من ألف
ّ
ّ
جامعة القديس يوسف بمناسبة
الجديد في
يوم «األبواب املفتوحة» الذي نظم يوم السبت،
الفتتاح املركز الذي يتوقع أن يصبح وجهة
جديدة لالمتياز الرياضي .وحضر حفل
ّ
االفتتاح عميد الجامعة األب سليم دكاش،
ورئيس مجلس إدارة البحث والتنمية األب
رنيه شاموسي ،وأعضاء من مجلس
الجامعة ،وصحافيون وممثلون عن اإلعالم،
على أن ينظم االفتتاح الرسمي لهذا املركز
خالل الشهر الجاري.
ويهدف هذا املركز الرياضي الجديد إلى
توفير بيئة مناسبة ألعضاء مجتمع
الجامعة ،وال ّ
سيما القدامى الراغبني في
ممارسة نشاط رياضي واحد أو أكثر في
إطار الترفيه ،أو التدريب ،أو املنافسة.
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أخبار البلد
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المركز الرياضي في جامعة القديس يوسف

البلد

حشد من المدعوين في إحدى الصاالت

زار أكثر من  1000شخص المركز الرياضي الجديد في جامعة القديس
يوسف لمناسبة يوم “األبواب المفتوحة” الذي ّ
تم تنظيمه السبت
الماضي  29أيلول .2012
صدى البلد

ّ
ُ ّ
تدشين للمركز
ويعد ذلك أو ل ّ
الرياضي ال��ذي يتوقع أن يصبح
وجهة جديدة لالمتياز الرياضي.
ت� ّ
���م إط�����الق ي����وم “األب������واب
المفتوحة” عند الساعة 9.30
ً
صباحا بحضور عميد الجامعة األب
سليم دكاش ،ورئيس مجلس إدارة
البحث والتنمية األب رينه شاموسي،
وأع��ض��اء م��ن مجلس الجامعة،
وصحافيين وممثلين عن اإلعالم.
ويشتمل هذا المركز على:
 ملعب متعدد الرياضات معأرضية خشبية ،وغرفتين ّ
مجه ّزتين
ّ
ومدرجات تتسع
المالبس،
لتبديل ّ ً
متفرجا
ل�130
 قاعة للتربية البدنية والتمارينالقلبية الوعائية ،مجهزة بمجموعة

كبيرة من اآلالت الرياضية
 م��ل��ع��ب��ي��ن ل��م��م��ارس��ة لعبةالسكواش

ّ
تم إطالق يوم “األبواب
المفتوحة” عند الساعة
ً
 9.30صباحا بحضور عميد
الجامعة األب سليم دكاش
 صالة متعددة االستعماالت(لممارسة ك��رة المضرب ،ولعبة
السيف ،إلخ).
 قاعة للفنون القتالية قاعة بأرضية خشبية لتمارينالرقص والجمباز (الرقص والتعبير

الجسدي والتدريب)
 قاعة للعب الشطرنجالقياسات
 حوض سباحة بنصفً
( 12,5 × 25م��ت��را )،
األول��م��ب��ي��ة ً
مسقوف نصفيا مع شرفة مكشوفة
 قسم مخصص للساونا وغرفالبخار
قسم للقاءات االجتماعية
 ّينظم االفتتاح الرسمي لهذا
المركز ف��ي شهر تشرين األول
.2012
يهدف ه��ذا المركز الرياضي
مناسبة
الجديد إل��ى توفير بيئة
ً
ألعضاء مجتمع الجامعة ،خصوصا
القدامى الراغبين بممارسة نشاط
ري��اض��ي واح���د أو أك��ث��ر ف��ي إط��ار
الترفيه أو التدريب أو المنافسة.
��ذا ال��م��رك�ً�ز أب��واب��ه
سيفتح ه� ً
ويستقبل أيضا جمهورا ذا قرابة
ثقافية أو جغرافية مثل أعضاء
قطب التكنولوجيا والصحة ومركز
“بيريتيك” والسفارة الفرنسية
والبعثة الثقافية الفرنسية في
بيروت ومستشفى أوتيل ديو دو
فرانس وأهالي الدرجة األولى.
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