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     أقامت حفلتها السنوية   األميرآية   جمعية السيدات المساعدات في :  بحضور اللبنانية األولى

  
بيروت حفلتها    الجامعة األميرآية في   في   المرآز الطبي   في   أقامت جمعية السيدات المساعدات

وهذا  .  شّكلت خاتمة ألنشطتها للعام األآاديمي   والتي )  الُلَعب   ة شايحفل " ( بارتي   تي   توي "  السنوية
يحضره بالتبرع بلعبة أو    ويقوم من    . 1950   العام   تأسست في   االحتفال هو من تقاليد الجمعية التي

حديقة    في   وقد أقيمت الحفلة  . المرآز الطبي   والمحتاجين في   بثمنها وذلك لصالح األطفال المرضى
شرف ومئات    بحضور اللبنانية األولى السيدة وفاء سليمان آضيفة   منزل الرئيس مارآواند هاوس،

رئيسة الجمعية السيدة    ثم تكلمت .  ثم تاله نشيد الجامعة   بدأ االحتفال بالنشيد الوطني  .  من المدعوين
ا هو عالمة تقدير خاص للروح اإلنسانية للعمل وجودك بينن : " أمل نجار رحبت باللبنانية األولى قائلة

وتمنت  ".  نود أن نعرب لك عن خالص امتناننا لمساهمتك السخية للجمعية وقضيتها القيمة .  التطوعي
ثم   . مساعيهما المستقبلية   النجاح المستمر في   السيدة نجار للبنانية األولى والرئيس ميشال سليمان،

ألف    190   حيث بلغت قيمة تبرعاتها   العام الماضي   جزات الجمعية فيتكلمت السيدة نجار عن من
إنك إذا أعطيت  : "   آما أعربت عن تقديرها للمتطوعين واقتبست من جبران خليل جبران .  دوالر

بعد ذلك   ". من نفسك   إال عندما تعطي   يكون العطاء حقًا   ولن ...  القليل   من ممتلكاتك فإنما تعطي
دامت    السيدة أمل نجار التي    سّلمت الرئيسة الجديدة للجمعية السيدة إيريس رزق مقاليد الرئاسة منت

.  المستقبل   وقد أعربت السيدة نجار عن قناعتها بنجاح الجمعية في .  خدمتها الرئاسية أربع سنوات
  :   وقالت 

بعد   ". مهمتها   النمو والتطور في   في نحن واثقون بأنه تحت قيادة السيدة رزق سوف تستمر الجمعية "
أشادت بالسيدة نجار ووصفتها    وهي .  ذلك اعتلت الرئيسة الجديدة السيدة إيريس رزق المنصة

عن    وأعربت السيدة رزق أيضًا .  آبيرًا   يشّكل تحديًا   وقالت أن الحلول محّلها .  بالرئيسة االستثنائية
بيروت الدآتور بيتر    آما أشاد رئيس الجامعة االميرآية في  . لىسرورها لحضور اللبنانية األو

لبنان    دورمان باللبنانية األولى السيدة سليمان لمساعدتها للجمعية وجهودها لتحسين حقوق المرأة في
ما ال توفى الممرضات    غالبًا : " وقال .   وتمكينها وتحسين مستويات األطفال التعليمية و المعيشية

هذه طريقة رائعة    بالنسبة لي : " وأضاف ".  آل الدعم من الجمعية   يستحقّن   من التقدير لذلك فهّن حقهن
يعملن على تقديم الدعم    نستطيع من خاللها تكريم الممرضات والمتطوعات اللواتي   وصغيرة جدًا،

عن ثقته بأن    الصايغوأعرب نائب الرئيس للشؤون الطبية وعميد آلية الطب الدآتور محمد   ". لهن
  وأعربت األستاذة ومديرة آلية رفيق الحريري  . السنوات المقبلة   الجمعية ستصل إلى آفاق جديدة في

  .   التمريض   عن احترامها الشديد لموظفي   األميرآية الدآتورة هدى أبو سعد هاير،   للتمريض في 



قدمت الجمعية جوائز    وخالل الحفلة،  ". المستشفى ليست مستشفى من دون الممرضات : " وأضافت 
فضال عن جائزة الممرضة المجازة الرائدة وجائزة أفضل    التمريض،   ألفضل عشرة طالب في

  .   ممرضة مساعدة
  . المستشفى حاليًا   تم تسليم منحتين دراسيتين الثنين من طالب التمريض في   وباإلضافة إلى ذلك، 

  جائزة اميلي (  وغيدا اسكندراني   ، ) جائزة آن سميث (  ى ُدعاء آاملوذهبت الجوائز العشرة إل
وسمر    ، ) جائزة الكسندرا جريديني (  وغرايس حكيم   ، ) حداد   جائزة بوبي (  زريق   وعلي   ، ) عصفور 

جائزة نجالء  (  وألين عقيقي   ، ) جائزة حنة شاهين (  وإيمان أبيض   ، ) جائزة هنرييت صبرا (  األسمر
السيدة    ، ) جائزة ندى علم الدين قانصو (  ومونيتا الدرزي   ، ) جائزة ليلى إيليا (  عنفا   وعلي   ، ) مارستون

وقّدمت المنحة الدراسية لريان الشيخ وعالء  ).  جائزة جمعية السيدات المساعدات (  إيالن بو صالح
إلى نورا وجائزة الممرضة المساعدة    وذهبت جائزة الممرضة المجازة إلى إتحاد شيموري .  عواد
بعد ذلك قدمت رئيسة اللجنة المنظمة للبرنامج السيدة ناديا علم الدين فرقة موسيقية أّدت   . جابر

والرئيس    دعت السيدة نجار السيدة سليمان،   نهاية الحفلة،   في .  التراثية اللبنانية   مجموعة من األغاني
هذه    في   لقطع قالب حلوى احتفاًال دورمان والسيدة دورمان ومجلس جمعية السيدات المساعدات

  ختام االحتفال تم التقاط الصور التذآارية،   وفي  . الضيوف إلى بوفيه مفتوح   حين دعي   في   المناسبة،
أآثر من عقود ستة  "   : للجمعية   السجل الذهبي   ودونت اللبنانية األولى السيدة سليمان الكلمة التالية في 

خدمة المرضى    وجمعيتكم قائمة بالتطوع من أجل صورة مثلى في   ال عطائكم،مضت مزدهرة بأفع
من أجل    تقومون بها هي   بها آلها تكبر مسؤوليتكم ألن العناية التي .  وخدمة التفوق وخدمة التوعية

فليبق عطاؤآم   . تؤآدون التزامكم الثابت بالقيم األبقى   حفلة آخر السنة،   في   وها أنتم،  . آرامة االنسان
مبتغاآم    رسل عافية الحياة،   أن تبقوا جميعًا   وتأتي   لعقود تأتي   دعائي .  على آفاق الوفاء للنجاح   مفتوحًا

هذا وباإلضافة إلى حفلة   ". من أجلها تستحق جمعيتكم فائق التقدير   تلك التي   التفوق بلغة القلب للقلب،
يستمع فيها الحضور إلى محاضرات    أنشطة الجمعية اجتماعات شهرية تشمل   الُلَعب السنوية،   شاي

وتناولت المحاضرات الصوت والتجميل  .  غداء واستقبال   ملهمة وطبية واجتماعية وفنية وحفالت
ومن الذين  .  وغيرها والحمية والتاريخ والسرطان وأوجاع الظهر والرقبة واستكشاف االفرست

  والدآتور ادمون ابراهيم،   والدآتور لوو وي   العقد المنصرم   اضرات فيمح   قّدمتهم الجمعية في
  والدآتوره نجاة نعيمي   والدآتور نبيل فليحان،   والدآتور رياض طباره،   والنائب السيدة نايله معّوض، 
  والدآتور أحمد الحصري،   والنائب جبران تويني،   والدآتور عبد اللطيف حمدان،   ناصيف، 
  والدآتور عبد الغني   والوزير الدآتور آرم آرم،   والدآتور عالء شرارة،   والدآتورة رنده حداد، 
هذا ويقوم   . والمغامر ماآسيم شعيا   والخبيرة سوسن الوزان،   والمعالجة آلود مارون،   آّبي، 

لع المستعملة وتنظيم لبيع الس   ومحل تجاري   المرآز الطبي   متطوعون من الجمعية بتشغيل مطعم في
  .  خدمات مرافقة للمرضى

  
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  م هيئة تعليمية منتض 

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