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صدقاء التصلّب المتعّددجمع التبّرعات ألل الخامس على التوالي حفلال  
في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت   

 
وللسنة  بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز في المتعّدد التصلّب أصدقاءم نظّ  :2017، آذاربیروت، 
في نعمھ وتریز طعمھ  مركزلدعم مرضى التصلب المتعدد في  عاتلجمع التبرّ  حفالً على التوالي  الخامسة
فندق الفور  في آذار 4وذلك نھار السبت  ، (AUBMC)في بیروت األمیركیة في الجامعة الطبيّ  المركز
 وحضور ،حاصباني غسان العامة الصحة وزیر الوزراء مجلس رئیس نائب بیروت برعایة وحضور سیزونز
.سالم السیّدة لمىو ،تویني نقوال الفساد لمكافحة الدولة وزیر  

 
 االمیركیة الجامعة في الطبي المركز في المتعدد للتصلب طعمة وتریز نعمة مركز جھود حاصباني حیا وقد
 تساھم التي Friends of MS وجمعیة والدولي الوطني الصعید على السریریة البحوث جراءإ الى یعمد الذي

 قدر نإ" ، قائالً:لھم الشاملة الرعایة وتوفیر وعائالتھم مومواكبتھ المتعدد التصلب لمرضى العالجات باعطاء
 ھي وھذه ،منھ وقائیة وخطوات لھ مسبق تشخیص اسالیب عن والبحث المرض بین سباق في تعیش ان البشریة
- المتعدد التصلب مع الحال  Multiple sclerosis إذ اإلنھاك، إلى األحیان من كثیر في یؤدي مرض وھو 
 على سلبا یؤثر للغشاء التآكل أو التلف ھذا .باألعصاب المحیط الغشاء بإتالف الجسم في المناعة جھاز یقوم
 وھو االنسان یھدد الذي المرض ھذا تشخیص الصعب ومن. الجسم أعضاء وبقیة الدماغ بین ما االتصال عملیة
 تكون قد وأعراضھ. األولى مراحلھ في عاما 30و 20 بین ھم من خصوصا یصیب حیث الشباب ربیع في

".نفسیة مشاكل شكل على تكون وأحیانا عقلیة إدراكیة أو عضویة  
 

 خلق اھمیة على مشددا المتعدد، التصلب مصابي دویةأ تغطیة في مستمرة الوزارة أن مؤكدا حاصباني وختم
 مریضا أعرف: "، قائالً الطبي الجسم بعض عند ایضا بل المریض عند فقط لیس المرض ھذا بشأن وعي
 نھائیا شفاء الجمیع یعرفھ الذي المریض ھذا یجد أن التمنیات وكل الشباب، عمر في التصلب مرض أصابھ
 عھدنا في یشفى أن التمنیات وكل وعافیتھ شفائھ على كلنا ونعمل لبنان، العزیز وطننا ھو المریض ھذا. لحالتھ
".بنیویة إصالحات من یستحقھ ما فیتحقق  

 
دیرة معھد ابو حیدر م، نعمھ وتریز طعمھ للتصلب المتعدد مدیرة مركز كتورة سامیة خوريدال شكرت بدورھا

في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في  بحاث السریریة واالنتقالیةعمید مساعد لألي وللجھاز العصب
 علیھم، نفسیة آثارا للمرض أن خصوصا المتعدد، اللویحي بالتصلب المصابین للمرضى دعمھم للجمیع، بیروت
.حیاتھم طیلة معھ التعایش وعلیھم  

 
 محمد الدكتور الطبي والمركز الطب كلیة عمید ،الطبیة للشؤون األمیركیة الجامعة رئیس نائب قال وختاما
 جمع حفل یرتدي لذا كاف، غیر یبقى األدویة وشركات الصحة وزارة تقدمھ الذي الدعم إن": صایغ حسن

 الصحة نإ صحتھ؟ خسر إن لالنسان األھم ھو ما: "أضاف". بالمرض المصابین لدعم كبیرة أھمیة التبرعات
".علیھا للمحافظة بعضا بعضنا دعم وعلینا األھم ھي  

 
 والموزع الموسیقار طعمھ وتریز نعمھ مركز في المتعدد التصلب مرض سفیرتمیز الحفل ھذا العام بمشاركة 

من علیھ  ء الضوءمھمة التوعیة حول ھذا المرض وإلقآ، والذي أخذ على عاتقھ فاضل میشال الفنانالموسیقي 
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فقد القت جو من الرقي على الحفل من  ،جدا كانت ممیزة فاضل میشال. مشاركت الفنان خالل نشاطاتھ الفنیة
  ي تخللھ لوحات الھم عظماء في الطرب العربي .ذالرائع على البیانو الخالل العزف الموسیقى 

 
 تریز، وزوجتھ طعمة نعمة النائب ممثلة بشعالني طعمة سمیرة الّسیدةھ باإلضافة الى أنإلى جدر اإلشارة ت

 بالتصلب المصابین أصدقاء مجموعة وأعضاء ،عالمة راغب نانالف حضر الحفل جنبالط، نوراوالّسیدة 
  .وشخصیات بیروت في األمیركیة الجامعة من وأعضاء وأطباء الطبي المركز في المتعدد اللویحي

 
- -إنتھى  

 
أو اإلتصال بـ:  www.aubmc.org یرجى زیارة الموقع اإللكتروني ،لمزید من المعلومات   

 
، أو 4722مقسم  009611350000على الرقم  ركیّة في بیروتیبّي في الجامعة األمالمركز الط مكتب اإلعالم في

- ركیّة في بیروتیفي المركز الطّبّي في الجامعة األم اإلعالمرنا علي، مدیرة نسة باآل مقسم  009611350000ھاتف: 
4732–   praubmc@aub.edu.lbالبرید اإللكتروني:  

 
–رامي شمیساني، منسق عالقات عامة  "كیتشام رعد" الشرق األوسط   

– 00961 7 118129جّوال:   rami.chmaysani@tbwaraad.com  
 


