بيان صحافي

املؤمتر الطبي الثالث في مستشفى مظلوم اجلديدة
نظمت اللجنة العلمية في مستشفى مظلوم اجلديدة مؤمترها الطبي
الثالث برعاية وزير الصحة العامة غسان حاصباني ،وذلك على مدى
يومني  13و  14تشرين األول في قاعة مركز الصفدي الثقافي .وكان
اليوم األول عبارة عن توعية عامة حول مواضيع حياتية صحية كما
أقيمت ورشة عمل طبي لفريق عمل من مختلف املستشفيات عن
ال  Airway Managementحتت إشراف الدكتور خالد عويني أالخصائي في
التخدير والقلب والشرايني ورئيس قسم اإلنعاش في مستشفى مظلوم
اجلديدة .وبعد ذلك مت افتتاح املؤمتر بحضور العديد من الشخصيات.
وفي البداية ،أطلق املؤمتر بكلمة ملديرة مستشفى مظلوم السيدة
أليسار ياسني حداد .بعدها ألقت رئيسة اللجنة العلمية الدكتورة رندا
اجلمل عاكوم كلمتها ،ثم كانت كلمة نقيب األطباء في لبنان الشمالي
التي ألقاها الدكتور ميشال اجلمل ،وبعدها كلمة ممثل وزير الصحة
الدكتور طوني شليطا.
أما في اليوم الثاني ،فقد مت تناول العديد من املواد العلمية التي طرحها
في املؤمتر كبار األخصائيني من لبنان وخارجه.
ومت اإلعالن خالل املؤمتر عن البرنامج الوقائي «عينك على صحتك» – خارطة
الطريق للسالمة البدنية من األمراض املزمنة – وهو سلة من اخلدمات
التي يقدمها فريق طبي متكامل مؤلف من طبيبة إختصاصية في
الطب العائلي وأخصائية تغذية وخدمات وأشعة .ويسعى الفريق للعمل
على اإلكتشاف املبكر للعديد من االمراض وخصوصا ً السرطانية منها.

احلفل السنوي لشركة « غلوب مد»
اكثر من  300موظف حضروا احلفل السنوي الذي تقيمه شركة «غلوب
مد» مبناسبة نهاية العام .وفي هذه املناسبة ،عبّر أعضاء مجلس اإلدارة
وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون والسيد روجيه نسناس
والسيد منير خرما -الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة
«غلوب مد» ،عن تقديرهم للجهود التي يبذلها كافة املوظفني
ومساهماتهم في حتقيق املؤسسة النجاح والتميّز.
السيد روجيه نسناس رئيس مجلس غلوب مد لبنان رحّ ب بانضمام
السيد جو أبو شقرا املدير العام اجلديد لغلوب مد لبنان والذي يأتي
كبديل للسيد وليد حالسو الذي اتخذ قراره بالسير نحو رحلة جديدة
ليكتشف من خاللها ما هو أبعد من عمل الشركات والتوجه نحو ريادة
األعمال.
هذا وقام السيد منير خرما خالل احلفل بتكرمي فرق «غلوب مد» لكرة
القدم وكرة السلة التي أظهرت مؤخرا ً أدا ًء متميزا َ خالل البطوالت التي
شاركت فيها هذا العام.
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ولقد تضمن احلفل الذي خيّم عليه أجواء ودية وحميمة عرضا فنيا ً
لفرقة « »Raymond and Raymondوفي اخلتام ،مت قطع قالب احللوى
مع التمنيات للموظفني وعائلة «غلوب مد» بحلول عام جديد مليء
بالسعادة واخلير.
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