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، سعادة رجاء صالح لمجموعة الرستمانً نائب رئٌس مجلس االدارة -حسن الرستمانًالسٌد  ، من الٌمٌن-صورة عقب توقٌع االتفاقٌة 

رئٌس مجلس اإلدارة لمجموعة  -السٌد مروان الرستمانً الجلٌلة،عضو مجلس األمناء ورئٌس مجلس اإلدارة فً مؤسسة -القرق

 .والدكتور عبد الكرٌم سلطان العلماء، الرئٌس التنفٌذي لمؤسسة الجلٌلة الرستمانً، 

 

 

: أعلنت مؤسسة الجلٌلة، وهً مؤسسة غٌر ربحٌة تهدف إلى تحقٌق 3102اإلمارات، دبً، اغسطس 

إسهامات مستدامة فً القطاع الصحً لحٌاة أفضل وتحسٌن الرعاٌة الصحٌة للمرضى من خالل االستثمار 

ً مقّدمة من مالٌٌن درهم إمارات 01فً التعلٌم، األبحاث والعالج الطبً، عن تلقٌها منحة مادٌة قدرها 

مجموعة الرستمانً. وتندرج هذه المنحة ضمن المساهمات المادٌة التً تتبرع بها المجموعة، بهدف 

 االرتقاء بواقع القطاع الطبً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة. 



ٌاة وٌتماشى هذا التبرع مع رؤٌة المؤسسة الرامٌة إلى تحقٌق إنجازات مستدامة وإحداث تغٌٌر إٌجابً فً ح

األفراد عبر االرتقاء بصحتهم من خالل النهوض فً التعلٌم، األبحاث الطبٌة والعالج الطبً. وتعقٌباً على 

هذه المناسبة، أعربت سعادة رجاء صالح القرق، عضو مجلس األمناء ورئٌس مجلس اإلدارة فً مؤسسة 

هذا التبرع "المؤسسة، مؤكدًة أن الجلٌلة، عن امتنانها لمجموعة الرستمانً لهذا الدعم الذي ٌخدم أهداف 

السخً من شأنه المساهمة فً تحقٌق قفزات غٌر مسبوقة وتحدٌد المشاكل الصحٌة التً تواجه مجتمعنا فً 

الوقت الحالً وتطوٌر الحلول المستقبلٌة لمعالجة تلك المشاكل. ومن خالل الدعم المتواصل من قبل 

طبٌقات العلمٌة للحفاظ على حٌاة األفراد وتغٌٌرها نحو متبرعٌنا الكرام، سنواصل إجراء األبحاث والت

 ."األفضل على مختلف األصعدة

المؤسسة ستقوم، تعبٌراً عن تقدٌرها، بتسمٌة قاعة محاضرات فً الجناح التعلٌمً بالمقر ” وأشارت إلى أن  

 تعالً، الوالد عبدهللا الرئٌسً لها الكائن فً مجمع محمد بن راشد األكاٌمً الطبً، باسم المغفور له باذن هللا

 "حسن الرستمانً، مؤسس المجموعة.

لٌس من السهل تحقٌق إنجازات طبٌة دون القٌام بخطوات “من جانبه، قال سعادة مروان عبدهللا الرستمانً: و

ناجحة وملموسة على األرض. مؤسسة الجلٌلة تحتاج إلى الكثٌر من الدعم لتحقٌق أهدافها النبٌلة. ومن خالل 

تنا البسٌطة، أتوجه بكل إخالص إلى محبً الخٌر وأدعوهم لدعم المؤسسة من أجل النهوض بالقطاع مساهم

الطبً المحلً وذلك فً إطار ترسٌخ مكانة الدولة على الخرٌطة الطبٌة بٌن مصاف دول العالم. كما نتقدم 

ي كان دوما مقداما فً دعم بجزٌل االمتنان الى المؤسسة لتكرمها بتسمٌة قاعة باسم الوالد رحمه هللا، والذ

 ” المشارٌع التعلٌمٌة والمبادرات الطبٌة الخالقة.

إن التقدم الطبً الذي “وبدوره، قال الدكتور عبد الكرٌم سلطان العلماء، الرئٌس التنفٌذي لمؤسسة الجلٌلة: 

ٌة وغٌرها من نشهده الٌوم على صعٌد توفٌر العالج واألدوٌة وتقدٌم العالج الطبٌعً واالختبارات التشخص

االبتكارات الطبٌة التً تسهم فً الحفاظ على حٌاة الكثٌر من األفراد، ما هو إال نتاج تموٌل برامج البحث 

العلمً والطبً على مر السنٌن الماضٌة. لذا، إن كنا نأمل فً تعزٌز مكانة الدولة لتحتل مكانة رائدة فً 

طر الكفٌلة لذلك الٌوم من خالل تكثٌف المساهمات مجال قطاع الرعاٌة الصحٌة عالمٌاً، ٌجب أن نضع األ

فً المجال البحثً. وبما أن أنماط الحٌاة تتطور وتبرز معها تحدٌات صحٌة جدٌدة، فإنه علٌنا العمل على 

 ”تطوٌر األبحاث الطبٌة الحٌوٌة كً تواكب هذا التطور للتعامل مع تلك التحدٌات.

دٌد من قنوات التبرع المتنوعة، وأبرزها: الرسائل النصٌة عبر وتجدر اإلشارة إلى أن المؤسسة أطلقت الع

شبكة اتصاالت، الدفع عبر الهاتف المتحرك، الشٌك، التحوٌل البنكً، االتصال الهاتفً أو عبر الخٌارات 

، وذلك من أجل www.aljalilafoundation.aeاألخرى المدرجة على الموقع اإللكترونً الخاص بها

وٌة التً تصب فً مصلحة األجٌال القادمة وبناء مجتمع إماراتً صحً خال من تموٌل األبحاث الحٌ

 االضطرابات واألمراض. 
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