
 

 

يافتتاح مالعب مركز تراسنطا الرعو  
2013-11-22بيت حنينا  –افتتاح مالعب مركز تراسنطا الرعوي   

برعاية االباء الفرنسيسكان ورعية الالتين القدس اقيم مهرجان الحفل الرسمي الفتتاح مالعب مركز 
بيت حنينا، الذي يعتبر أول مركز تراسنطا الرعوي في الرهبنة الفرنسيسكانية،  –تراسنطا الرعوي 

ل كل من واالهم في حياة الرعية والشباب بحضور عدد شخصيات محلية وأجنبية، كما حضر االحتفا
سيادة المطران لوجانو رئيس وممثل مؤسسة يوحنا بولس الثاني واالباء الفرنسيسكان والقنصل 

االيطالي في القدس وممثلي من الحكومة االيطالية من خالل دعم البلديات الفلسطينية، ويشتمل 
 .على ملعبي كرة قدم وكرة السلة وقاعة للياقة البدنية

المقدس والصالة الربانية ثم النشيد الوطني الفلسسطيني وااليطالي بدأ الحفل بقراءة من الكتاب 
ووقوف دقيقة صمت على ارواح شهدائنا األبرار، وكلمة ترحيبية بالجميع من رئيس دير مار يعقوب 

ومركز تراسنطا الرعوي قدس االب هيثم يلدا حنو وتلتها كلمة كاهن رعية القدس قدس االب فراس 
تاح المالعب النموذجي حدثا تاريخيا، ورحب فيها نيابة عنه وعن حارسة حجازين اعتبر فيها افت

إن هذا “: االراضي المقدسة وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع منتسبي المركز وأهالي وأبناء الرعية، قائال
المركز الرياضي لم يتحقق إال بدعم وإصرار الممولين الرئيسين حراسة االراضي المقدسة والحكومة 

من خالل دعم البلديات الفلسطينية ومؤسسة يوحنا بولس الثاني من خالل العطاء الكبير  االيطالية
وجهود الرجال المخلصين والخيريين لدعم الرعية والشباب، وبإعطاء هذه الخطوة أولوية جادة حتى 

اً تكتمل فرحة وسعادة أبناء رعية الالتين القدس ليكون هذا الصرح الرياضي متنفساً رياضياً حقيقي
 .”شامالً لجميع أبناء الراعايا في القدس
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رئيس وممثل مؤسسة يوحنا بولس الثاني  Luciano vescovoثم ألقى كل من سيادة المطران 
وقدس االب ابراهيم فلتس الرئيس االقليمي في  Davide La Ceciliaوالقنصل االيطالي في القدس 

الشرق االوسط لمؤسسة يوحنا بولس الثاني كلمة أعرب فيها عن سعادتهم باالفتتاح الرسمي 
ز تراسنطا هذه الصروح الرياضية الكبيرة، وبعدها تم تكريم جميع المؤسسات الداعمة لمالعب مرك

لتطوير وإنجاح المشروع الرياضي وثمرة عملهم الدووب والغيور في اعادة المالعب بحلتها الجديدة 
 .وخدماتها المعاصرة لكل االجيال

لتي تقوم به رعية الالتين القدس أوضح الجميع أن مالعب مركز تراسنطا تأتي تأكيدا للدور المهم ا
في احتضان الشباب والرياضيين والمساهمة الفعالة في تطوير الحركة الرياضية في الرعية، الفيتن 

إلى أن المشروع اشتمل على الكثير من المرافق المتنوعة التي تلبي احتياجات الفرق الرياضية 
وملعب كرة السلة حسب المواصفات  للمركز ومنها ملعبين كرة القدم من النجيل االصطناعي،

 .ألعالمية، إلى جانب قاعة للياقة البدنية مزودة بأحدث األجهزة

بيت حنينا يأتي اعترافا بدور المركز وإسهاماته الواسعة في دعم  –أكدوا أن مركز تراسنطا الرعوي 
آثاراً إيجابية الحركة الرياضة في فلسطين وخاصة ألقدس مشيريَن إلى أن مركز تراسنطا سيكون له 

 .على صعيد تعزيز مكانة المركز على الساحة المحلية وتطوير فرقه الرياضية

بعد ذلك قاموا الجميع بافتتاح المالعب وبجولة ميدانية اطلعوا خاللها على مرافق المركز التي ضمت 
قاعة اإلدارة والمرافق الصحية والمالعب الرياضية وقاعات االجتماعات وألمناسبات وقاعة اللياقة 

 .البدنية
مميزة على مالعب مركز تراسنطا، اقيمة المباراة االفتتاحية بين ) كرة قدم(وأٌختتم المهرجان بمباراة 

نتمنى . الرهبان الفرنسيسكان ورجال االعمال بحضور أبناء الرعية، وكانت النتيجة لصالح رجال االعمال
يسكان وإدارة المركز والدائرة للجميع حظاً اوفر والتألق المستمر لرعية الالتين القدس واإلباء الفرنس

 .الرياضية

 


