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 Friends of MS at AUBMCل حفل جمع التبّرعات 
  األميركية في بيروت في المركز الطبي في الجامعة 

 
لجمع  حفلا على التوالي  الرابعةوللسنة   Friends of MS” at AUBMC“نّظم :2016، شباطبيروت، 

في  الطبيّ  في المركز دب المتعدّ لتصلّ نعمه وتريز طعمه ل مركزلدعم مرضى التصلب المتعدد في   عاتالتبرّ 
 The Four) فندق الفور سيزونز في شباط 6وذلك نهار السبت  (AUBMC)في بيروت األميركية الجامعة

Seasons) سلم تّمام بيروت برعاية وحضور السّيدة لمى. 
 

نجتمع فيها حول هدف نبيل، " التي أن تكون موجودة في هذه المناسبة في سرورها وقد عّبرت السيدة سلم عن
 ، وأضافت:"لتصّلب المتعّدد في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروتل نعمه وتريز طعمه هو دعم مركز

وتعزيز قدرته على توفير الرعاية العالية الجودة لمرضى هذا المركز واجبنا جميعاا تأمين استمرارية  من إن"
التصلب المتعدد، وتمكينه من تلبية احتياجات المزيد منهم، وخصوصاا أنه الوحيد المتخصص في هذا المجال 

كثير مرض يتطلب ال، ة. إن التصّلبوى المنطقة العربياألول من نوعه على مست باإلضافة إلى كونهفي لبنان، 
هو مريض، و  1500اليوم، يعالج المركز أكثر من  تحتاج إلى إمكاناٍت ماديٍة صلبة.  ته . ومواجهمن العناية

تم الحاضرين هنا اليوم، في إذا استمر الخّيرون، مثلكم أنمن المصابين يوفر الرعاية لعدٍد أكبر  ر أن داق
 ".دعمه

 
يبقى واجب التكافل  حتى ال دائرة العطاء وسيع أمام هذا الواقع، بات من الضروري ت سلم: " ةوختمت السيد

تعمم فكرة اإلكتتاب العام في مشروع األمل. وحدها كي اإلجتماعي محصوراا بأقلّيٍة من الميسورين، بل 
لٌّ بحسب إمكاناته، أسهٌم في ديموقراطية الخير تمكننا من اإلنتصار على استبداد األمراض. فلتكن لنا جميعاا، ك

 ".هذا اإلستثمار المربح لإلنسان
 

ديرة معهد ابو حيدر م، نعمه وتريز طعمه للتصلب المتعدد مديرة مركز كتورة سامية خوريدال ألقت بدورها
في المركز الطبي في الجامعة األميركية في  بحاث السريرية واالنتقاليةعميد مساعد لألي و للجهاز العصب

أسباب مرض التصّلب المتعّدد، وأشارت الى أّن نسبة المصابين بهذا المرض هي فيها  شرحتكلمة ، بيروت

http://www.first-school.ws/t/whale4pc.htm
http://www.first-school.ws/t/whale4pc.htm
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أكثر عند النساء منها عند الرجال. وأّكدت على دعم ومساهمة وزارة الصحة في معالجة المرضى و األبحاث 
 .الواسعة التي يقوم بها المركز للحّد من المرض

 
 نعمه وتريز طعمه للتصلب المتعدد مركزبحاث السريرية في مدير األيموت  من جهته ركز البروفيسور باسم

يجاد العلجات المناسبة للحد منه. للمرض على الجهود المبذولة في األبحاث لمعرفة المسببات المحلية  وا 
 
 الذي المحوري لدورالضوء على افقد ألقت    ”Friends of MS“عضو في  السيدة هند خضر صعب أما

من  المرضى احتياجات دعم في أهدافهم شارحة ،”Friends of MS“  المتعدد التصلب مرضى أصدقاء يلعبه
 مسلطة الجارية، للبحوث المالية المساعدات وتقديم المرض هذا تجاه الوعي مستوى ورفعخلل جمع التبرعات 

لنشر التوعية وتأمين  2016والخطط الموضوعة لعام  الماضية السنوات خلل المحققة نجازاتاإل على الضوء
 الدعم اللزم للمرضى.

 
  جنيد زين الدينالفنان حضور  فإن ،وسام بريديعميد الحفل السيد  ،ه وباإلضافة الى وجودأنإلى جدر اإلشارة ت

 . Rojo Del Libanoوغناء فرقةخلل الحفل بعزف  وااستمتع ينذالل .رين ضالحمن المرح بين ا اا جوّ أضفى 
 

 -إنتهى-
 

 أو اإلتصال بـ:  www.aubmc.org يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ،لمزيد من المعلومات 
 

، أو 4722مقسم  009611350000على الرقم  ركّية في بيروتيبّي في الجامعة األمالمركز الط مكتب اإلعلم في
 009611350000هاتف: - ركّية في بيروتيفي المركز الّطبّي في الجامعة األم اإلعلمرنا علي، مديرة نسة باآل

  praubmc@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني:  –4732مقسم 
 

 "كيتشام رعد" الشرق األوسط –سوزان بو َدرغم، مديرة علقات عامة 
 raad.com-Suzan.dargham@ketchum - 00961 3 690505جّوال: 

http://www.aubmc.org/
mailto:praubmc@aub.edu.lb
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