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  الجامعة األميرآية في   في   أقامت عصبة السيدات
حديقة منزل الرئيس    في   بيروت احتفالها السنوي 

ية األولى السيدة بحضور اللبنان   مارآواند هاوس،
وخالل االحتفال قدمت العصبة إلى  .  وفاء سليمان

  لدورها في   تقديرًا   اللبنانية األولى شعار العصبة،
لبنان ومساعدتهن على    تحسين وضع النساء في "

من خالل جهودها آرئيسة    ، " تأمين حقوقهن
وقد جاء   ". للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

ليتّوج سنة من النشاطات    فال الزاهياالحت
بقيمة عشرة آالف    عبر تقديم العصبة شيكًا   بيروت،   ميرآية فيوالخدمات ألسرة الجامعة األ

  . الجامعة   االحتياجات الخاصة في   لصندوق المنح الدراسية للطالب ذوي   وخمسمئة دوالر أميرآي
برعاية سفارة    ، "  من إشبيلية الى بيروت "  بعنوان لموسيقى الفالمنكو   وتضمن االحتفال عرضًا

مع عزف أنغام    الفينيتشيو ومجموعته،   من قبل طوني   رائعًا   وتضمن العرض أداًء .  لبنان   إسبانيا في
حضر االحتفال    وباإلضافة إلى اللبنانية األولى،  . إسبانية على الغيتار ورقصات فالمنكو مختلفة

  غافو،   خوان آارلوس   تور بيتر دورمان والوآيل الدآتور أحمد دالل والسفير اإلسبانيالرئيس الدآ
  والسفير المصري   جان توب آريستنسن،   الدانمارآيوالسفير    ، ها لي   يونغ   الجنوبية اوسفير آوري 
  . عن عدد من أصدقاء العصبة   آوادور آرم ضومط فضًالاإل   والقنصل العام في   أحمد البيداوي، 

  أنشطة العصبة على مر السنين،   غنطوس الحضور لمشارآتهم في   وشكرت رئيسة العصبة ليلى
الحفاظ على    في   بيروت تاريخيًا   ميرآية فيقامت به الجامعة األ   وسلطت الضوء على الدور الذي 

  روت حافظت على استمرار تطور المعرفة قدمًابي   الجامعة األميرآية في : " وقالت .  معايير التميز
يبذلها    وأثنى الرئيس دورمان على الجهود التي  ".  متيحة للطالب اإلرتقاء إلى تعليم أعلى   بقوة، 

وأشار إلى أن نشاطات  .  والخدمة المدنية   ن بالتبادل الثقافيوإنهم ملتزم   قائًال   أعضاء العصبة،
وأضاف أنه من المهم تعزيز .  ياة داخل وخارج الحرم الجامعيط الحتنشي   العصبة ساهمت في

  ومنذ تأسست العصبة في   هذا،  . بيروت   ميرآية فيالتفاهم مع المؤسسات خارج أسوار الجامعة األ
  جدة الرئيس دورمان،   دايل دورمان،   من قبل مجموعة من السيدات بمن فيهن ماري   1919   العام 
.  تمامهن المشترك بلبنان والشرقهاالتعارف بين النساء من مختلف الجنسيات من خالل  تعزز   وهي 
من    وتنظم العصبة سلسلة من النشاطات الثقافية الشهرية والرحالت إلى مناطق مختلفة من لبنان، 

الجامعة    االحتياجات الخاصة في   أجل جمع األموال للمنح الدراسية السنوية للطالب من ذوي
  . بيروت   ميرآية فيألا


