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 دصقاا  التدصّّ  المتدّققحفل جمع التبّرعات أل
 األميركية في بيروت في المركز الطبي في الجامدة 

 
في  األميركية في الجامعة الطبيّ  في المركز دب المتعدّ مركز التصلّ نّظم  :5102كانون الثاني، بيروت، 

 عاتلجمع التبرّ  حفلا وللسنة الثالثة على التوالي  ”Friends of MS“ وأصدقاء مرضى التصلب المتعّدد بيروت
. وقد سلم تّمام فندق الفور سيزونز بيروت برعاية وحضور السّيدة لمى الثاني في كانون 71وذلك نهار السبت 

نجتمع فيها حول هدف نبيل، هو " التي أن تكون موجودة في هذه المناسبة في سرورها عّبرت السيدة سلم عن
"أقول هدف نبيل ألّن  ، وأضافت:"دعم مركز التصّلب المتعّدد في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت

و الملذ بجدارة كبيرة الدكتورة ساميا خوري مع فريق عمل متخّصص وعالي الكفاءة، هو  هذا المركز الذي تديره
الوحيد في لبنان لهذا المرض الصعب، وبطبيعة الحال لعائلتهم التي تعيش معاناة نفسّية وتواجه أعباء مالية 

 ."كبيرة
 
السّيد وائل أبو فاعور الذي بدوره القى كلمة  العامة وزير الصحةالى جانب السّيدة سلم،  حضر الحفلوقد  

إّن مرض التصّلب المتعّدد لربما هو تعبير جديد على المتخّصص فقال: "شكر فيها القّيمين على هذا المركز 
 اللبنانيين يحتاج الى توعية أكبر والى متابعة وأبحاث أيضاا. يحتاج للوقوف بجانب المريض وتأمين العلج

لج ، أطلب ممن يعرف أي مريض بحاجة الى الدواء أو الى العالباهظ الثمن والطويل األمد في معظم الحاالت
وال يستطيع الحصول عليه من الضمان، أن يتوّجه الى الوزارة التي واجبها تقديم المساعدة له، فبالنهاية، إّن مال 

  الوزارة هو للمواطن اللبناني وواجب وزارة الصحة هو اإلهتمام بكل مواطن لبناني".
 

 ومركز التصلبومديرة معهد أبو حيدر  األعصاب علم بروفيسور فيال كتورة سامية خوريدال ألقت بدورها
أسباب مرض التصّلب المتعّدد، فيها  شرحتكلمة ، بيروت في األميركية الطبي في الجامعة في المركز المتعدد

وأشارت الى أّن نسبة المصابين بهذا المرض هي أكثر عند النساء منها عند الرجال. وأّكدت على دعم 
رضى وعن األبحاث الواسعة التي يقوم بها المركز للحّد من المرض على ومساهمة وزارة الصحة في معالجة الم

  أكمل وجه فل يعود من داٍع إلنتظار ما يأتينا من األبحاث األوروبّية واألميركية.
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 حاضراا أيضاّ  جورج خّباز الفنان الشاملكان  ،صفى روالالى جانب عميد الحفل السيدة  ،نّ أإلى يجدر اإلشارة 
مركز متخّصص بأعلى المستويات في لحضور الفتاا الى أّنه يفتخر بوجود وقد قام بنشر جوٍّ من المرح بين ا

لبنان وهو داللة على قّوة اإلرادة لدى اللبنانيين ليكونوا سّباقين في جميع المجاالت ومنها الطب واألمراض التي 
 اللبناني  الكمان عازفخلل الحفل بعزف  نو الحاضر  استمتع كما. تتطّلب أبحاث إضافّية ومعالجة متخّصصة

 ."Ziveli" والذي لعب مقطوعته الشهيرة ألبرتو حبيب والعالمي
 

 -إنتهى-
 

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

، أو 2144مقسم  000077110000على الرقم  ركّية في بيروتيبّي في الجامعة األمالمركز الط مكتب اإلعلم في
 000077110000هاتف: - ركّية في بيروتيفي المركز الّطبّي في الجامعة األم اإلعلمرنا علي، مديرة نسة باآل

  praubmc@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني:  –2114مقسم 
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