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التقريـر اإلداري لعـام 2010
كلمة األمين العام:
أعزائي وزمالئي أعضاء النادي ،
لقد أنشىء النادي في بدايات القرن الماضي ليكون جامعا ً وملتقا ً لعائالت كريمة تنادت
لتحفظ الود واإللفة فيما بينھا ولنشر مبادىء الخير ولتسھم في تطور المجتمع والسياحة
والرياضة من خالل النشاطات المختلفة وبدون أية منفعة مادية .
وقد تعاقب على مجلس إدارة النادي أشخاص مجردون عملوا بصمت وتفاني على مدى
سنوات طوال بثقة أعضائه ومن خالل الجمعيات العمومية المتتالية وقد جھدوا ليتركوا لنا
ناديا ً مزدھراً وال دين ألحد عليه وقد تجددت مالمحه مرات ومرات وأضيفت الى منشاءاته
الكثير لتمكين أعضائه من ممارسة النشاطات الترفيھية والرياضية المتنوعة .
ونحن إذ نجتمع ألنتخاب سبعة أعضاء لوالية من ثالث سنوات لخدمة النادي نأمل من
األعضاء حسن اإلختيار بجو رياضي يسوده الود واإلحترام متمنيا ً من المنتخبين أيا ً كانوا
العمل للحفاظ على النادي ليتمتع به أوالدنا كما تمتعنا نحن به طويالً .
عشتم وعاش النادي وعاش لبنان .
فيما يلي اورد لكم ملخصا ً عن النشاطات واإلنجازات التي قام بھا المجلس خالل السنة
المنصرمة علما ً باننا كنا قد وزعنا عليكم ومنذ فترة تقريراً مفصالً عن المشاريع
واإلنجازات والنشاطات التي قام بھا النادي خالل السنوات المنصرمة.

النشاطات الرياضية والسياحية والثقافية التي قام بھا النادي عام : 2010
 - 1إقامة دورتين دوليتين في لعبة التنس للنساء تحت إشراف اإلتحاد الدولي وبمشاركة
العبات مصنفات عالميا ً من أكثر من  40جنسية مختلفة .
 -2تنظيم دورة محلية مفتوحة للتنس لجميع الفئات تحت إشراف اإلتحاد اللبناني .
 -3إقامة مدرسة للتنس بإشراف المدرب الفرنسي . Andre Greger
 -4تنظيم رالي لبنان الدولي باإلضافة إلى عدة راليات وسباقات سرعة وسباقات كارتينغ
وذلك وفق الرزنامة الوطنية لھذه البطوالت .
 -5إستقبال وتكريم المشتركين في رالي اليخوت لشرق البحر المتوسط.
 -6إقامة مدرسة للشراع بإشراف المدرب الفرنسي Lenaic Fioletوتنظيم عدة لقاءات
وسباقات محلية ودولية في ھذه الرياضة.
 -7تنظيم عدة بطوالت داخلية في السباحة وكرة الطاولة.
 -8تنظيم حفالت ومسرحيات لألطفال في عدة مناسبات باإلضافة الى تنظيم Colonie
 de vacancesخالل العطلة الصيفية لألوالد .

 -9إقامة نھار وطني طويل لرياضة التزلج المائي باإلشتراك مع "اللجنة الوطنية للتزلج
المائي" تخلله تنظيم بطولة لبنان لل Wakeboardباإلضافة الى لوحات إستعراضية خالبة
بالتزلج المائي . Skinautique
وقد شارك في فعاليات ھذا النھار اكثر من ثالثين رياضية ورياضي .
األعمال والمشاريع التي ن ِّفذت أو بدأ بتنفيذھا خالل عام :2010
 -1إكمال اشغال حوض السباحة المقفل وتجھيزه بأحدث المعدات لمعالجة المياه والتدفئة
والرطوبة باإلضافة الى تجھيزه أيضا ً بجاكوزي في إحدى زواياه .
 -2تأھيل حوض السباحة الكبير باإلضافة الى التراسات المحاذية وقد تضمنت األشغال
معالجة وتقوية ھيكل الباطون المسلح والنش وإعادة تبليط وتأھيل التجھيزات والتمديدات
المائية والكھربائية ومعدات تنقية المياه وإعادة تبليط الساللم المؤدية الى التراسات بتركيب
بالط غرانيت مع تبديل الدرابزين العائد لھا.
-3إكمال اعمال تأھيل حمامات وصاالت الكابين والممرات المؤدية اليھا باإلضافة الى
الصاالت الكبيرة ). ( Halls &Salle polyvalente
 -4تركيب شوديير لتأمين الزيادة على الطلب للمياه الساخنة بقوة Kilo KCal 600,000
). calories
 -5تاھيل مولد الكھرباء  MANبقوة . KVA 450
 -6شراء ستة مراكب  PICOجديدة لصالح مدرسة الشراع .
األعمال والمشاريع المنوي تنفيذھا خالل العام :2011
 -1شراء مركب لرياضة . Wakeboard
 -2المباشرة بأعمال تاھيل النادي الصحي  Gymtonicوتجھيزه بماكنات رياضية جديدة.
 -3شراء مراكب إضافية لصالح مدرسة الشراع .
 -4شراء معدات جديدة لصالح مصلحة المطاعم .
 -5البحث عن مصادر جديدة للمياه العذبة وإعداد دراسة جدوى لتحلية مياه البحر.
 -6إعداد دراسة شاملة لتأھيل حوض النادي ) ( Marinaوتجھيزه بأحدث المعدات
والتمديدات المائية والكھربائية وتركيب حماية من الكاوتشوك للمراكب .
 -7وضع برنامج لتحسين الموقع اإللكتروني للنادي وتمكين األعضاء من إتمام معامالتھم
العائدة لعضويتھم في النادي بواسطة اإلنترنت .

النشاطات الرياضية والسياحية والثقافية التي منوي إقامتھا للعام : 2011

 -1إعادة تنظيم جميع النشاطات الرياضية والترفيھية في جميع المجاالت وخاصة في
رياضة التنس حيث ينظم النادي ھذا العام باإلضافة الى الدورات الدولية والمحلية المعتادة
بطولة كأس ديفس للرجال لمجموعة آسيا التي تضم ثمانية منتخبات .
كذلك ينظم النادي سباقات للسيارات بما فيھا الراليات السريعة وسباقات السرعة والكارتينغ
وذلك وفق الرزنامة السنوية لھذه السباقات .باإلضافة الى نشاطات ومسابقات رياضية
كالشراع والتزلج المائي وكرة الطاولة والسباحة ...الخ .
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