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طالب وطالبات الجامعة في مالعبها داخل حرمها الجامعي

تشارك بألعاب كرة القدم والكرة الطائرة للطالب وكرة السلة للطالبات

« »AUMتخوض غمار الدوري األوروبي « »T5Bفي باريس
تـ ـش ــارك ث ــاث ــة فـ ــرق ري ــاض ـي ــة م ــن جــامـعــة
ال ـشــرق األوسـ ــط األمـيــركـيــة فــي دوري )T5B
 )Tournament of 5 Ballonsال ـتــي ب ــدأت في
الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة ب ــاري ــس ،أول م ــن أمــس
االثنني وتنتهي غدا الخميس ،وذلك بمشاركة
 40طالبا وطالبة من  AUMلرياضات مختلفة
وهي كرة القدم للطاب ،كرة الطائرة للطاب،
كرة السلة للطالبات .وتتنافس فرق  AUMمع
فــرق مختلفة مــن أملــانـيــا وبــولـنــدا وسويسرا
وفرنسا وبلجيكا ولبنان.

فرق ّ AUM
توجهت إلى باريس

أف ــاد مــديــر املــركــز الــريــاضــي فــي الجامعة
نزير الديري بأن ثاثة فرق رياضية من طلبة
 ،AUMقد غــادرت الباد يوم السبت املاضي،
متجهة إل ــى بــاريــس لـلـمـشــاركــة فــي ال ــدوري،
والذي يضم  5أنواع من الرياضات األساسية
وهي :كرة القدم ،كرة الطائرة ،كرة السلة ،كرة
اليد ،كرة القدم األميركية ،علما بأن البطولة
عبارة عن أربعة أيام.

استثمار  AUMفي مرافقها الرياضة يعكس
اهتمامها باألنشطة الرياضية
وأض ـ ــاف ال ــدي ــري أن تـصـمـيــم ح ــرم AUM
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــي ي ـ ـحـ ــاكـ ــي رؤي ـ ـت ـ ـهـ ــا وف ـل ـس ـف ـت ـه ــا
التعليمية ،التي تعكس اهتمامها باألنشطة
الــريــاضـيــة ،حـيــث تـضــم الـجــامـعــة ملعب كــرة
قـ ــدم ،ال ـحــاصــل عـلــى ش ـه ــادة أع ـلــى مقاييس
االعتماد والجودة العاملية )،)FIFA Certificate
كما أنه محاط بمضمار لسباق الجري بطول

وفد البعثة في صورة جماعية

 400متر طولي والــذي تم تنفيذه باستخدام
أجـ ــود امل ـ ــواد امل ـع ـت ـمــدة م ــن االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي
ألل ـعــاب ال ـقــوى .ويـتـســع املـلـعــب لـقــرابــة 3700
متفرج على مدرجاته .ومبنى رياضي ضخم
ب ـح ـج ـمــه وإمـ ـك ــان ــات ــه ،ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى صــالــة
مــن أكـبــر ال ـصــاالت الــريــاضـيــة املغلقة ،تجمع
رياضات مختلفة مثل كرة السلة -كرة القدم-
كـ ــرة الـ ـط ــائ ــرة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدد مــاعــب
اسـكــواش بــاملــواصـفــات القياسية العاملية ،و
أربعة نواد رياضية مجهزة بأحدث األجهزة
والتقنيات وامل ـعــدات الــريــاضـيــة .كما ويضم
حرم  AUMالجامعي أيضا ماعب خارجية،
وال ـت ــي صـمـمــت طـبـقــا لـلـمـعــايـيــر الـقـيــاسـيــة،
وهي عبارة عن ماعب كرة سلة وماعب كرة
طــائــرة وتـنــس ،باإلضافة إلــى مضمار بطول

فريق طالبات  AUMمع أحد الفرق األوروبية

 825م ـت ــرا ط ــول ـي ــا ،ح ــارت ــني م ـنــه مخصصة
مل ـمــارســة ري ــاض ــة امل ـش ــي ،وح ــارت ــني أخــريــني
مخصصة ملمارسة ريــاضــة ركــوب الــدراجــات
الهوائية .واختتم حديثه قائا :نحن سعداء
باملشاركة في هذا الــدوري ،والــذي يعد حدثا
رياضيا متألقا ،تطمح إليه الفرق من مختلف
الجامعات.

األنشطة الرياضية تصقل
املواهب والقدرات للطلبة
تحرص  AUMعلى توفير فــرص مختلفة
لطلبتها ،للمشاركة فــي الفعاليات الثقافية
وال ــري ــاض ـي ــة وال ـع ـل ـم ـيــة ،ف ــي مـخـتـلــف أن ـحــاء
العالم ،وذلــك إيمانا منها بأهمية األنشطة،
في صقل املواهب والقدرات املعرفية للطلبة،

جنبا إلى جنب مع التحصيل األكاديمي.

الفعاليات الرياضية تنتج ً
أجياال
تعي ثقافة املسؤولية

مــن جــانـبـهــم ،أش ــاد مــدربــو ال ـفــرق بــالــدور
اإليجابي الــذي تحققه الفعاليات الرياضية
للطلبة ،حـيــث تسهم فــي بـنــاء مــرونــة العقل
وال ـج ـس ــد ،وال ـ ـقـ ــدرة ع ـلــى ال ـت ـح ـمــل ،وت ـقــويــة
املهارات في التركيز واملثابرة على االنضباط
الــذاتــي لــدى الطلبة ،وكلها مجتمعة صفات
إيجابية ،تعمل على خلق أجيال من الشباب
ت ـعــي ث ـقــافــة امل ـس ــؤول ـي ــة ،تـتـمـتــع بشخصية
متوازنة ومنضبطة ،تحترم القوانني ،قــادرة
على إدارة مختلف شؤون الحياة االجتماعية
واملهنية واالحترافية ،بنجاح وتفان.

الطلبة في مالعب AUM

