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 معرض فني من تنظيم جامعة الكبار في الجامعة األميركية في بيروت لدعم عيادة جولد كلينيك

 

، وعيادة جولد كلينيك في المركز الطبي في (AUB) نظمت جامعة الكبار في الجامعة األميركية في بيروت

وهيلب إيج انترناشونال، "معرض األصوات من خالل الفن"،  (AUBMC) الجامعة األميركية في بيروت

  .وهو حدث فريد واألول من نوعه في لبنان والمنطقة حيث تتضامن األجيال لجمع التبرعات

 

ظهرت فكرة المعرض في ظل الظروف التي يواجهها كبار السن في لبنان، وهو البلد األسرع تعمراً في 

. ولكن في وجود نظام حماية 2020في العام  65سكانه سن الـ  ٪ من11المنطقة العربية حيث تجاوز 

٪ بدون أي معاش تقاعدي. 80٪ من كبار السن فيه بدون أي تغطية صحية، و 50اجتماعية غير شامل فإن 

ولذلك فإن كبار السن من جميع الخلفيات اإلجتماعية واإلقتصادية معرضون بشكل أكبر للفقر ونقص 

 .حيةالوصول إلى الرعاية الص

  

هذا ما دفع أعضاء جامعة الكبار وهم كبار سن من جميع أنحاء لبنان وكذلك طالب الجامعة األميركية في 

بيروت لتوحيد جهودهم وابتكار الفن من خالل الرسم او التصوير بشكل جماعي وفردي حتى يتمكنوا من بيع 

ك، التي تقدم خدمات صحية مجانية لكبار السن اعمالهم الفنية والتبرع باالموال كاملة لدعم عيادة الغولد كليني

المحتاجين. يهدف هذا المعرض ايضاً إلى زيادة الوعي بقدرات كبار السن والقاء الضوء على حقهم بالرعاية 

 .الصحية باالضافة الى مناصرة التضامن بين األجيال

  

عمالً فنياً  70ضاف أكثر من حزيران في الجامعة األميركية في بيروت، واست 18حتى  17أقيم المعرض من 

 .فناناً. استقطب المعرض العديد من االشخاص المهتميين وتم بيع نصف االعمال الفنية تقريبا 57تبرع بها 

 

 .نحن في حفل زفاف فني" فنان مشارك من كبار السن"

  

يستمر بيع األعمال الفنية عبر اإلنترنت ألي شخص مهتم بشراءها والتبرع لهذه القضية النبيلة. عانى كبار 

من االنهيار االقتصادي إلى جائحة  - 2019السن كثيًرا من األزمات المستمرة التي مرت على لبنان منذ عام 



يادة غولد كلينيك في المركز الطبي في . سيسمح هذا التبرع لع2020وانفجار مرفأ بيروت في آب  19-كوفيد 

 .الجامعة األميركية في بيروت بتخفيف العبء عنهم ولو قليالً 

 

 لعرض سريع للفنانين وأعمالهم الفنية الرائعة، يرجى زيارة الرابط التالي

 https://www.aub.edu.lb/seniors/Pages/Voicesexhibition.aspx 

 

تتوفر األعمال الفنية باإلضافة إلى الحد األدنى من أسعارها في هذا الكتالوج 

 ue.pdfhttps://www.aub.edu.lb/seniors/Documents/VTACatalog 
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  .facebook.com/aub.edu.lbhttp://www  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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