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 بريع ألبومها الجديد إلى صندوق المنح الدراسية في األميرآية تتبّرعماجدة الرومي 

 
ماجدة الرومي  السيدةلقاًء خاصًا مع  أقامت الجامعة األميرآية في بيروت في قاعة أسمبلي هول

لى عدد من الموظفين إاالضافة بحضور رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان وآبار االداريين ب
وعقد اللقاء بمناسبة إهداء . والطالب والرسميين، مع عدد من الصحفيين ومن المعجبين بالسيدة الرومي

وخالل اللقاء أعلنت السيدة أنها . إلى الجامعة "غزل"الطبعة األولى من البومها الجديد السيدة الرومي 
المنح الدراسية في الجامعة الذي يمّول دراسة طالب اإلصدار األول إلى صندوق  بريع هذاتتبرع 

  .محتاجين

مع طالب " في حرم الجامعة األميرآية في بيروت رت السيدة الرومي في آلمتها عن فرحتها باللقاءوعّب
  .ووصفت الجامعة بالصرح التربوي العريق ."سيصنعون الغد بطموحاتهم وأحالمهم وإرادتهم

. عتين من ألبومها الجديد برفقة منشدين صغار من جوقة القديسة رفقاوقد غّنت السيدة الرومي مقطو
ثم شكرت الجامعة ألنها منحتها فرصة المساهمة في بناء جيل لبناني . وقوبل ذلك بالتصفيق الحماسي

وفي نداء مؤّثر، طلبت من اللبنانيين أن ينضموا . جديد سيبني وطنًا رسالته السالم والمعرفة والثقافة
دعونا نبني لبنان الذي يشجع الثقافة  : "وقالت. ي مهمة بناء السالم ورفض الحروب والتفرقةاليها  ف

وقالت إن من يحب الناس يسعى . ودعونا نتعّهد باالنتماء له، ال لهذا المعسكر أو ذاك. واالنفتاح والتعليم
الدروب التي ل أمامهم آل إلى تحقيق السالم على األرض، ويساعدهم على العيش بكرامة، فيسّه

دت على وشّد. توصلهم إلى لقمة عيش آريمة، وإلى تحقيق هدف أو حلم أو طموح أو تحد إنساني آبير
أن ثروة لبنان األولى هي العقل، وأن من واجبنا جميًعا عدم التفريط بها، وبالتالي المحافظة على 

  .األدمغة اللبنانية التي تستقطبها دول العالم

لرومي انضمامها إلى آل من يسعى إلى تحقيق السالم على األرض، وآل من وأعلنت السيدة ماجدة ا
  .وختمت أنها من حزب الناس المتألمين. يعمل للبناء ال للهدم

نيابة عن أسرة  ،وقد شكر رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان السيدة الرومي على مبادرتها السخية
وقال إن مبادرتها الملهمة تفتح أبواب . ن آرمهاالجامعة آلها وخاصة عن الطالب الذين سيفيدون م

وأردف أن حب ماجدة الرومي لوطنها ولشعبها تجّلى طيلة حياتها ومسيرتها . الفرصة أمام الجيل الجديد
 1975في العام " عم بحلمك يا حلم يا لبنان"وقال إنها، من أغنيتها األولى . المهنية في آل ما قامت به
عن البلدة الجنوبية التي هاجمتها القوات " قانا"ع النظير، إلى أغنيتها الدامعة والتي حققت نجاحًا منقط



ها في قالب من األنغام ء، وضعت ماجدة الرومي ضميرها ومباد2006االسرائيلية بوحشية في العام 
  .اذةاألّخ

رافًا اعت 2009وذّآر الرئيس أن الرومي قد نالت شهادة الدآتوراه الفخرية من الجامعة في العام 
بمساهماتها البارزة في عالم الفنون الجميلة والثقافة وتثمينًا لكفاحها في سبيل حقوق االنسان والكرامة 

تعليم الجامعي اليوم نحتفل بأحدث منجزات ماجدة الرومي، أال وهو توفير ال: "وأضاف. اإلنسانية
لقد تكلمت ماجدة الرومي مرارًا عن تنشأتها . للطالب المستحقين الذين ال يملكون دفع األقساط المطلوبة

  ".على احترام وتقدير قوة التعليم وأهميته

في ماجدة الرومي يجتمع التواضع والشغف والحنو واّتقاد الروح وهذه : "وختم الرئيس آالمه قائًال
 ".ّط االحترام آإنسانة وفنانةالصفات تجعلها مح

حمل شعار الجامعة، تكريمًا يتذآارية  درعًاوبعد ذلك قّدم الدآتور دورمان إلى السيدة الرومي 
  .لمساهماتها العديدة لصندوق المنح الدراسية الجامعية عبر السنين

اعدات السيدة وقد تكلم أيضًا نائب الرئيس المشارك لإلنماء الدآتور عماد بعلبكي الذي قال إن مس
حين  استجابت لنداء من خريجين  يجهدون لجمع التبرعات  1996الرومي للجامعة بدأت في العام 

اليوم تجّدد ماجدة حليم الرومي : "وأضاف.  1991إلعادة بناء آولدج هول بعد تفجيره في العام 
الفتّية في هذه البالد من تمكين األدمغة : التزامها بمستقبل لبنان عبر دعم أنبل القضايا على االطالق
ومن دون مبادرة السيدة الرومي لبقي هذا . الحصول على تعليم فّذ ومتطّور سيشّكل منعطفًا في حياتها

  ".التعليم حُلمًا بعيد المنال للكثيرين

محمد شاتيال فشكر السيدة الرومي بحرارة  المهندس الطّلابية صندوق المنح لجنة دعم وتكلم أيضًا رئيس
في سبيل منح طالبية " غزل"مها المستمر وعلى تبّرعها باالصدار األول من ألبومها الجديد على دع
لن . شكرًا شكرًا شكرًا يا ماجدة: "وختم. وذّآر أنها عضوة فخرية في لجنة المنح الطالبية. للكفوئين

  ".ننسى أبدًا ما قمت به

  
  الليبرالي   األميرآي   تعتمد النظام التعليميو   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   امعة حاليًاالج
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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