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 ألعابها السنوية الكبرى اقامت الجامعة األميركية في بيروت
  

في بيروت سنوياً، أقيم الحدث   (AUB)ضمن األلعاب الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة األميركية

الرئيسي لأللعاب، الذي كللته مباراة كرة القدم السنوية، اللعبة األقدم واألكبر في الجامعة. وتجدر اإلشارة إلى 

أن "األلعاب السنوية الكبرى" هي سلسلة من األحداث الرياضية في كرة القدم، كرة السلة، كرة الصاالت، 

، وكرة اليد، حيث يتبارى فريقين، واحد من كلية الهندسة والعمارة واآلخر دوري الرجبي، الكرة الطائرة

فريق موحد من بقية الكليات، أي كلية اآلداب والعلوم، كلية سليمان العليان إلدارة األعمال، كلية العلوم 

 .الزراعية والغذائية، كلية العلوم الصحية، وكلية الطب

  

الدكتور  الرياضية، وبحضور رئيس الجامعة األميركية في بيروتبجو من االحتفال و المنافسة والروح 

ومجموعة من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والمنتخبات الجامعية باإلضافة إلى  فضلو خوري

 .الطالب ومختلف المشجعين، استهل الحدث بدخول موكب الكليات يرافقه فرقة موسيقية وهتافات المشجعين

  

االفتتاح لعميد شؤون الطالب في الجامعة األميركية في بيروت الدكتور طالل نظام الدين الذي  وكانت كلمة

قال: "اليوم، فإن تقليد "اللعبة الكبرى" المستمر، سوف يواصل مع القدرة على الصمود، ومع التحدي لكل ما 

ين، فإننا قادرون على القيام يدور حولنا. وبسبب مجتمع الجامعة األميركية في بيروت هذا، القوي جدا والمت

 ."بذلك

  

أما رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري فتحدث بدوره في االفتتاح حيث توجه إلى الطالب قائالً: "هذه 

مجموعة بارزة من القادة الشباب، والتوقع هو أنكم سوف تنتقلون إلى القيام بأشياء عظيمة للبنان، والعالم 

  "... العربي، وما بعد

  

" وهو الشعار الجديد للفرق الرياضية في الجامعة األميركية نيقمباراة كرة القدم الكشف عن "طائر الفيسبق 

في بيروت. ثم انطلقت المباراة بركلة أولى من قبل ربيع جمال، الذي يعتبر شخصية ملهمة ومثال على القوة 

لتدخين والركض مستعيناً بدليل، مما التحويلية للرياضة، فبالرغم من فقدان بصره قرر مؤخراً اإلقالع عن ا

أدى به للمشاركة بسباقات عدة والفوز في سباق لمسافة نصف ماراثون. أما بين الشوطين فأقيم سباق البدل 



بين متسابقين من مختلف الكليات. وانتهت المباراة بفوز فريق كلية الهندسة والعمارة للسنة السادسة على 

 ليات على الالعبين.التوالي، وتوزيع الكأس والميدا
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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