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مركز رياضي في اليسوعية 

زار أكثر من ألف شخص املركز الرياضي 
الجديد في جامعة القديس يوسف بمناسبة 

م يوم السبت، 

ّ

يوم »األبواب املفتوحة« الذي نظ
ع أن يصبح وجهة 

ّ

الفتتاح املركز الذي يتوق
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، 

م االفتتاح الرسمي لهذا املركز 

ّ

على أن ينظ
خالل الشهر الجاري. 

ويهدف هذا املركز الرياضي الجديد إلى 
توفير بيئة مناسبة ألعضاء مجتمع 

الجامعة، وال سّيما القدامى الراغبني في 
ممارسة نشاط رياضي واحد أو أكثر في 

إطار الترفيه، أو التدريب، أو املنافسة. 
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األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف
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أخبار البلد
 6-3

المركز الرياضي في جامعة القديس يوسف

وُيعّد ذلك أّول تدشين للمركز 
ع أن يصبح 

ّ
الرياضي ال��ذي يتوق

وجهة جديدة لالمتياز الرياضي.
ت����ّم إط�����الق ي����وم “األب������واب 
 9 .30 عة  لسا ا عند  لمفتوحة”  ا
 بحضور عميد الجامعة األب 

ً
صباحا

سليم دكاش، ورئيس مجلس إدارة 
البحث والتنمية األب رينه شاموسي، 
لجامعة،  ا م��ن مجلس  ء  ع��ض��ا وأ

وصحافيين وممثلين عن اإلعالم.
ويشتمل هذا المركز على:

لرياضات مع  ا - ملعب متعدد 
أرضية خشبية، وغرفتين مجّهزتين 
ًلتبديل المالبس، ومدّرجات تّتسع 

ل�130 متفّرجا
- قاعة للتربية البدنية والتمارين 
القلبية الوعائية، مجهزة بمجموعة 

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

السكواش 

- صالة متعددة االستعماالت 
المضرب، ولعبة  )لممارسة ك��رة 

السيف، إلخ(.
- قاعة للفنون القتالية

- قاعة بأرضية خشبية لتمارين 
الرقص والجمباز )الرقص والتعبير 

الجسدي والتدريب(
- قاعة للعب الشطرنج

- حوض سباحة بنصف القياسات 
 ،)

ً
األول��م��ب��ي��ة )25 × 12,5 م��ت��را

 مع شرفة مكشوفة
ً
مسقوف نصفيا

- قسم مخصص للساونا وغرف 
البخار

- قسم للقاءات االجتماعية
لرسمي لهذا  ا االفتتاح  م 

ّ
ينظ

األول  ف��ي شهر تشرين  لمركز  ا
.2012

الرياضي  يهدف ه��ذا المركز 
ل��ى توفير بيئة مناسبة  إ الجديد 
 
ً
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.
سيفتح ه���ذا ال��م��رك��ز أب��واب��ه 
 ذا قرابة 

ً
 جمهورا

ً
ويستقبل أيضا

ء  أو جغرافية مثل أعضا ثقافية 
قطب التكنولوجيا والصحة ومركز 
“بيريتيك” والسفارة الفرنسية 
لفرنسية في  ا لثقافية  ا لبعثة  وا
بيروت ومستشفى أوتيل ديو دو 

فرانس وأهالي الدرجة األولى.

ج اللبناني فاسكين 
ّ
يستعد الدرا

ميليكيان لتدوين اسمه في كتاب 
“غينيس” لألرقام القياسية عندما 
لدفع  ا سيحاول ج��ّر مركبة ذات 
الرباعي )4x4( وزنها طّنان و600 
كلغ عند الساعة الخامسة من عصر 
األحد المقبل 7 تشرين األول الجاري 
في مارينا جوزيف خوري )ضبية-
انطلياس( برعاية وزي��ر الشباب 

والرياضة فيصل كرامي.
يهدف ماليكيان، الذي سبق له 
ان احرز لقب بطولة لبنان للدراجات 
الهوائية خمس مرات في ثمانينات 
وتسعينات القرن الماضي وبطل 
دورة لبنان منذ سنوات عدة، ان يّجر 
المركبة وهو على دراجته الهوائية 
ألط��ول مسافة ممكنة وق��د تصل 
الى ثمانماية متر لتدوين اسمه 
للمرة األول��ى في كتاب غينيس 
الشهير وحفر اسمه في الكتاب 
المذكور الذي يخلو من أي رقم لهذه 

المحاولة تحت انظار عدد كبير من 
المتفرجين وباشراف مندوب من 
ل��ذي سيأتي  ا مؤسسة غينيس 
 الى لبنان لتدوين الرقم في 

ً
خصيصا

الكتاب المذكور. وارتأى ميليكيان 
األربعيني ان يكون عنوان محاولته 
االح��د المقبل “اآلل��ة في مواجهة 
االنسان”، ولهذه الغاية يواصل 
ميليكيان تدريباته اليومية المكثفة 
التي بدأها منذ فترة طويلة لتحقيق 
غايته والوصول الى ما يصبو اليه 
امام انظار عشاق اإلثارة في الرياضة.

وحشد من األهالي ومحبي اللعبة، 
وأشرف عليها رئيس اللجنة الفنية 
في االتحاد العربي للجمباز الحكم 
الدولي الكويتي محمد عبد الرسول، 
وعاونه رئيس اللجنة الفنية محمد 
لفني محمد  ا ر  لمستشا وا ش��رف، 
خماسي، والحكمان ربيع دعبول وسالم 

خريس.
واحتل ن��ادي مون الس��ال المركز 
األول برصيد 130.45 نقطة، ومثله 
الالعبون محمد الشامي وعلي ماجد 

وعلي كنج وعزيز سعادة، وتاله نادي 
بودا في المركز الثاني برصيد 125.65 
نقطة ومثله الالعبون جان بيار سعد 
وهشام القهوجي والكسندر الراسي 
وبندي ليمون سالمة وزاه��ر زي��ادة، 
وجاء نادي الجمهور في المركز الثالث 
برصيد 93.75 نقطة ومثله الالعبون 
ج��ورج يزبك وسيرج انطون ومارك 
حداد وماريو واكيم، ثم نادي هوبس 
في المركز الرابع برصيد 20.75 نقطة 
ومثله الالعبان أحمد اللهيب وحسن 

المقداد.
وفي الختام، وزع رئيس االتحاد 
واألع��ض��اء وعبد ال��رس��ول وسعادة 
الكؤوس والميداليات والشهادات 

على الفائزين.

البلد حشد من المدعوين في إحدى الصاالت  

زار أكثر من 1000 شخص المركز الرياضي الجديد في جامعة القديس 

يوسف لمناسبة يوم “األبواب المفتوحة” الذي تّم تنظيمه السبت 

الماضي 29 أيلول 2012. 

صدى البلد

 البلد

تّم إطالق يوم “األبواب 

المفتوحة” عند الساعة 

 بحضور عميد 
ً
9.30 صباحا

الجامعة األب سليم دكاش
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JóT°Ú {GŸôcõ GdôjÉV°»z 
‘ {LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞z

OT°qæâ OGFôI GdôjÉV°á ‘ {LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞z GŸôcõ GdôjÉV°»

‘ G÷Ée©á Gdù°Ñâ GŸÉV°», ÃæÉS°Ñá jƒΩ {G’CHƒGÜ GŸØàƒMáz, Hë†°ƒQ

QF˘˘˘˘«ù¢ G÷Ée˘˘˘˘©˘˘˘˘á G’CÜ S°˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘º Oc˘˘˘˘ÉT¢ hQF˘˘˘«ù¢ {›∏ù¢ GEOGQI Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ëå

hGd˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘áz G’CÜ Qf˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘¬ T°˘˘˘˘˘Ée˘˘˘˘˘ƒS°˘˘˘˘˘» hGCY†°˘˘˘˘˘ÉA {›∏ù¢ G’EOGQIz GE¤

G’EYÓe«Ú.

hj†°˘˘º GŸôc˘˘õ e˘˘∏˘˘©˘˘Ñ˘˘É ŸõGhd˘˘á Gd˘˘©˘˘ój˘˘ó e˘˘ø G’Cd˘˘©˘˘ÉÜ Gd˘˘ôj˘˘ÉV°˘˘«˘˘á hb˘˘ÉY˘˘á

d∏ÎH«á GdÑóf«á hGdàªÉQjø Gd≤∏Ñ«á GdƒYÉF«á ›¡õI Ãé`ªƒYá cÑÒI

e˘˘ø G’B’ä Gd˘˘ôj˘˘ÉV°˘˘«˘˘á, he˘˘∏˘˘©˘ÑÚ d˘ÓS°˘μ˘ƒGT¢, hU°`Éd˘á d˘∏˘à˘æù¢ hS°`«˘∞

GŸÑ˘ÉQRI hb˘ÉY˘á d˘∏˘Ø˘æ˘ƒ¿ Gd˘≤˘à˘Éd˘«˘á hGCN˘ôi d˘∏˘é˘ª˘Ñ˘ÉR )Gd˘ôbü¢, hGd˘à˘©`ÑÒ

G÷ù°˘˘ó…, hGd˘˘à˘˘óQjÖ(, hb˘˘ÉY˘˘á d˘˘∏û°˘˘£˘˘ô„ hM˘ƒV¢ d˘∏ù°``Ñ˘ÉM˘á )52*

5.21Ω(.

eø MØπ GdàóT°Ú
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{GCHƒGÜ eØàƒMáz ‘ GŸôcõ GdôjÉV°» d∏≤ójù¢ jƒS°∞
RGQ GCcÌ eø GCd∞ T°îü¢ GŸôcõ GdôjÉV°» G÷ójó ‘ LÉe©á Gd≤ójù¢

j˘˘ƒS°˘˘∞, Ãæ˘˘ÉS°˘˘Ñ˘˘á j˘˘ƒΩ {G’CH˘˘ƒGÜ GŸØ˘˘à˘˘ƒM˘áz, Gd˘ò… f˘¶˘ª˘à˘¬ G÷Ée˘©˘á,
Gdù°Ñâ 92GCj∏ƒ∫ GŸÉV°». hjo©óq Pd∂ GChq∫ JóT°Ú d∏ªôcõ GdôjÉV°» Gdò…

jàƒbq™ GC¿ jü°Ñí hL¡á LójóI dÓeà«ÉR GdôjÉV°».
hM†°˘˘ô GEW˘˘Ó¥ j˘˘ƒΩ {G’CH˘˘ƒGÜ GŸØ˘˘à˘˘ƒM˘˘áz Y˘˘ª˘˘«˘˘ó G÷Ée˘˘©˘á G’CÜ S°˘∏˘«˘º

OcÉT¢, hQF«ù¢ ›∏ù¢ GEOGQI GdÑëå hGdàæª«á G’CÜ Qjæ«¬ T°ÉeƒS°»,
hGCY†°ÉA eø ›∏ù¢ G÷Ée©á, hGEYÓe«ƒ¿.

hjû°àªπ gòG GŸôcõ Y∏≈: e∏©Ö d©óI QjÉV°Éä e™ GCQV°«á Nû°Ñ«á,
hZôaàÚ ›¡qõJÚ dàÑójπ GŸÓHù¢, heóQqLÉä Jàqù°™ d`031eàØôqê,
hb˘ÉY˘á d˘∏ÎH˘«˘á Gd˘Ñ˘óf˘«˘á hGd˘à˘ª˘ÉQj˘ø Gd˘≤˘∏˘Ñ«á GdƒYÉF«á ›¡õI ÃéªƒYá

c˘˘ÑÒI e˘˘ø G’B’ä Gd˘˘ôj˘˘ÉV°˘˘«˘˘á, he˘˘∏˘˘©˘˘ÑÚ d˘˘ÓS°˘˘µ˘˘ƒGT¢, hU°˘˘Éd˘˘á e˘à˘©˘óOI
G’S°à©ªÉ’ä )ŸªÉQS°á Gdàæù¢ hd©Ñá Gdù°«∞ hZÒgªÉ(, hbÉYá d∏Øæƒ¿
Gd≤àÉd«á, hbÉYá HÉCQV°«á Nû°Ñ«á dàªÉQjø Gdôbü¢ hG÷ªÑÉR )Gdôbü¢,

hGd˘˘à˘˘©˘˘ÑÒ G÷ù°˘˘ó…, hGd˘˘à˘˘óQjÖ(, hb˘˘ÉY˘˘á d˘˘∏û°˘˘£˘˘ô„, hM˘˘ƒV¢ S°˘˘Ñ˘ÉM˘á
Hæü°∞ Gd≤«ÉS°Éä G’ChŸÑ«á )52Ω * 5^21Ω( fü°Ø¬ eù°≤ƒ± hd¬ T°ôaá
e˘˘˘µû°˘˘˘ƒa˘˘˘á, hbù°˘˘˘º flü°ü¢ d˘˘˘∏ù°˘˘˘ƒf˘˘É hZ˘˘ô± Gd˘˘Ñ˘˘î˘˘ÉQ, hbù°˘˘º d˘˘∏˘˘≤˘˘ÉAGä
G’LàªÉY«á.

hjæ¶qº G’aààÉì GdôS°ª» d∏ªôcõ ‘ Jû°ôjø G’Ch∫ G÷ÉQ…, hgƒ j¡ó±
GE¤ JƒaÒ H«Äá eæÉS°Ñá ’CY†°ÉA ›àª™ G÷Ée©á, hNü°ƒU°Ék Gd≤óGe≈
Gd˘˘˘ôGZ˘˘˘ÑÚ Ãª˘˘˘ÉQS°˘˘˘á fû°˘˘˘É• Qj˘˘˘ÉV°˘˘˘» hGM˘˘˘ó GCh GCcÌ ‘ GEW˘˘ÉQ GdÎa˘˘«˘˘¬ GCh
GdàóQjÖ GCh GŸæÉaù°á.
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