مراكز

افتتاح مركز  Domaine du Rocherللعناية باملسنني
برعاية وزير الصحة العامة غسان حاصباني ممثال بالدكتور جوزيف
حلو افتتح في  ٢٦متوز مركز  Domaine du Rocherالواقع في منطقة
حريصا اخملصص للعناية باملسنني.
حضر االحتفال ممثل غبطة البطريرك الراعي اخلوري يوحنا مارون قويق،
القيم البطريركي العام ،كهنة رعايا درعون وحريصا ،وراهبات اصحاب
مؤسسات صحية ،النواب :نعمة افرام ،حكمة ديب والنائب السابق د.
نبيل نقوال ،النائب في البرملان الفرنسي د .مارتني وينير ،رئيس بلدية
درعون ،نقيب املعاجلني الفيزيائيني في لبنان د .طوني عبود ،اصحاب
املستشفيات ،أطباء من كافة االختصاصات وممثلون عن الوسائل
االعالمية.
بعد ما جال احلضور في ارجاء املركز املؤلف من  4طوابق واستمعوا من
صاحب املشروع السيد غوستاف فياض ،الى شرح عن املواصفات التي
يتميز بها  Domaine du Rocherمركز العناية باملسنني ،والتجهيزات
والتقنيات احلديثة املوجودة واخلدمات التي سيقدمها ،القى د .جوزف حلو
كلمة الوزير حاصباني معلنا دعمه للمشروع ومتمنيا ً ان تستطيع وزارة
الصحة تغطية ولو بجزء معني من تكلفة هذه املراكز .وقال« :القطاع
الصحي في لبنان وبحسب شركة بلومبيرغ لسنة  ،٢٠١٨حصل على
املرتبة االولى في الشرق االوسط و ٣٢في العالم في خدمات القطاع
الصحي ،متجاوزا بذلك الواليات املتحدة االميركية التي حصلت على
املرتية ال .»٣٤كلمة وزارة الصحة ،سبقتها كلمة ترحيب من السيد
فياض ،صاحب هذا املشروع ،الذي حتدث عن هدف انشاء هذا املركز تلبية
حلاجة اجملتمع اللبناني الذي يفتقد الى دار للمسنني بجودة عالية على
جميع الصعد ،كما انه يساهم في احياء ودعم السياحة الطبية.
ورأى النائب نعمة افرام «ان هذا املركز هو طريق خللق فرص عمل

رئيس مجلس ادارة املركز غوستاف فياض مع القيم البطريركي العام اخلوري يوحنا
مارون قويق ممثال البطريرك الراعي

للمحافظة على الشباب والصبايا ثروة لبنان .كما ركز في كلمته على
املبادرات الفردية التي يقوم بها القطاع اخلاص والتي كانت سببا ً في
بقاء لبنان .وأضاف «هدفنا كنواب االستفادة من جناحات األشخاص
الفردية في القطاع اخلاص لتكون جناحات جماعية في القطاع العام
وهذه هي رسالتنا».
عرّيفة احلفل دكتور جويس بستاني األخصائية في أمراض الشيخوخة،
بكلمتها نوَّهت باهمية املوقع املطل على خليج جونيه واملنظر اخلالب
الذي يساعد املسن في العيش في بيئة صحية.
النائبة في البرملان الفرنسي دكتور مارتني وينير ونائبة رئيس جلنة شؤون
مسيحي الشرق ،والتي حضرت خصيصا للمشاركة بافتتاح املركز،
عبرت عن فرحها بوجودها بني اللبنانيني في هذه املناسبة سيما انها
نائبة رئيس اجلمعية البرملانية الفرانكوفونية .حتدثت عن اهمية هذا
املركز اخلاص االول من نوعه في لبنان وبالتعاون مع اجلسم الطبي
الفرنسي ،كما ركزت وينير على اهمية العناية باملسن من الناحيتني
النفسية واجلسدية .
رئيس بلدية درعون السيد نزار الشمالي متنى للسيد فياض التوفيق في
مشروعه ،وقدم دعم البلدية له ،وقال «:ال خوف على هذا املشروع سيّما
انه محاط بسيدة لبنان وبركتها ،وبالصرح البطريركي وحمايته» .ومتنى
على النواب احلاضرين العمل على حلّ مشكلة السير في جونيه لكي
تنمو هذه املشاريع.
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