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  األميرآية   في   لمرآز الطبيا   شرارة بقاعة بإسمها في  -   مريض شكر طبيبته سهى آنج
   

الدآتورة سهى  "  بيروت قاعة مؤتمرات بإسم   الجامعة األميرآية في   في   المرآز الطبي   إفُتتحت في
شرارة أراد   -  لقاعة الجديد مريض سابق لدى الدآتورة آنجوقد تبّرع بتكاليف ا ".  آنج شرارة   سامي

اختار عدم    وأوضح المريض السابق الذي .  بهذه الهبة التعبير عن امتنانه لها وعرفانه بجميلها
قال إنها تقدم عناية    شرارة التي  -  آنج    على شرف الدآتورة   الكشف عن هويته أن بادرته هي

   . مقرونة بلمستها الشخصية المميزة   صحية رفيعة المستوى،
  

  شرارة ترأس قسم األمراض المعدية آما ترأس برنامج مكافحة العدوى في  -   آنج    والدآتورة
وقد  .  المرآز الطبي   في   الطابق التاسع من المبنى الرئيسي   وتقع القاعة الجديدة في .  المرآز الطبي 

والموظفين والطالب وأفراد أسرة    المرآزالطبي   ة التدريس فيحضر االحتفال العديد من أعضاء هيئ
   . الُمحتفى بها

  
إن    المرآز الطبي،   في   رئيس قسم الطب الداخلي   وخالل حفل االفتتاح قال الدآتور فؤاد زيادة،

 شرارة على رعايتها االستثنائية  -  المتبرع أراد من خالل بادرته تسجيل تقديره للدآتورة آنج
 -   لقد تخطت الدآتورة آنج : " ونقل عن المتبّرع قوله .  به أثناء مرضه   وإهتمامها الدقيق والمتفاني

   ". أداء الواجب   شرارة الطريقة المعتادة في 
  

.  لنضاهيه   لنا جميعًا   جدًا   عاليًا   شرارة وضعت معيارًا  -  آنج    وأضاف الدآتور زيادة أن الدآتورة
...  ال تنسى   بأنه تم تكريمك اليوم بهذه الطريقة التي   نحن سعداء جدًا :" المحتفى بها   طبًاوقال مخا 
مع رسالتنا األآاديمية والرؤية    تمشيًا   الدائرة،   لمهمتنا التعليمية في   حيويًا   والقاعة هذه ستكون مرآزًا 

   ". بيروت   يالجامعة األميرآية ف   في   حددناها للمرآز الطبي   التي
  

مندوب نائب الرئيس للشؤون الطبية والعميد المشارك للشؤون    غّزال،   ثم تكّلم الدآتور زياد
حيز التنفيذ من خالل    لوضعها أهداف المرآز الطبي   شرارة،  -  آنج    فنّوه بالدآتورة   السريرية،

عالقة الطبيب بالمريض لما    وقال إنها قدوة في .  ترّآز على المريض   توفير الرعاية الممّيزة التي
   . تغدقه على مرضاها من ثقة ورعاية وتعاطف

  
وينكر ذاته    وحنونًا،   يكون متفانيًا   على المرء أن   عملنا،   في : " شرارة قائلة  -  ورّدت الدآتورة آنج

وأنا  .  هذه المهنة ويعبرون عن ذلكيعترف المرضى بنبل    وإنها لمكافأة لطيفة عندما .  لتحقيق النجاح



فهل من طريقة أفضل الستخدام المال المتبرَّع به  .  أن هذه القاعة تحمل اسمي   ويشّرفني   سعيدة جدًا
   ". يطلبون العلم؟   من تحسين البيئة حيث طالبنا وموظفونا

  
آما شكرت  .  ته الرقيقةوآلما   لتبرعه السخي   شرارة مريضها الوفي،  -   آنج    وشكرت الدآتورة

آما شكرت  .  وقسم الطب الداخلي   المتعاقبة لدعمها المستمر عبر السنوات،   إدارات المرآز الطبي
الوقت المناسب لتتمكن ابنتاها من رؤيتها    تنفيذ واستكمال القاعة الجديدة في   جميع الذين شارآوا في

عائلتها لدعمها لها على مر    لتعليم وشكرت أيضًاقبل أن تسافرا إلى الواليات المتحدة لمواصلة ا
   . السنين

  
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  تدريسية، جامعة بحثية   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   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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