مؤمترات محلية

السياحة الصحية في مؤمتر الطاقة االغترابية
في  11آيار ،شاركت نقابة املستشفيات في مؤمتر
الطاقة االغترابية الذي عقد في فندق «هيلتون»
بيروت «حبتور غراند» أوتيل من خالل جلسة حوار
حول السياحة الصحية شــارك فيها النقيب
سليمان هارون ،مديرة الوقاية من األمراض السارية
ومكافحتها في املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة
احلجة ،رئيس
ّ
العاملية لشرق املتوسط الدكتورة رنا
اجلمعية اللبنانية جلراحة التجميل الدكتور ايلي
عبد احلق ،نقيب اطباء االسنان في لبنان البروفيسور
كارلوس خيراهلل ،رئيس قسم جراحة العمود الفقري
في جامعة بوسطن البروفسور طوني تنوري ،مؤسس
ومدير عام مجموعة سي سي أم ( )CCMالسيد
جورج شرفان ،البروفسور ورئيس قسم متخرجي
الدراسات العليا في قسم جراحة الفك والوجه في جامعة الطب
في صوفيا بلغاريا الدكتور خضر فقيه وادارت اجللسة مديرة نقابة
املستشفيات في لبنان السيدة ريتا رحباني سعد.
قدم النقيب هارون دراسة عن ابرز نقاط القوة والضعف في القطاع
الصحي ،مقومات السياحة الصحية في لبنان واالطــار العام

الستراتيجية العمل من اجل تعزيز السياحة الصحية ،كما كانت
هناك مداخالت من االختصاصيني املشاركني في اجللسة حول
اهمية التعاون بني االطباء اللبنانيني املنتشرين في العالم واالطباء
اللبنانيني املقيمني والعمل على تطوير القطاع الصحي في مختلف
االختصاصات ودعم املبادرات اللبنانية وتنظيم االستثمارات في
مجال الصحة في لبنان.

كتاب

ّ
العكسي» للدكتور فوزي عضيمي
اطالق كتاب «الع ّد
في  27آذار ،وبرعاية وزير الثقافة السابق
الدكتور غطاس خوري ،مت إطالق كتاب
«العدّ العكسي» للدكتور فوزي عضيمي
مؤسس مستشفى سيدة لبنان والنقيب
السابق للمستشفيات في حرم اجلامعة
اللبنانية األملانية  LGUفي ساحل علما.
يتضمن الكتاب السيرة الذاتية للراحل
أحب
ّ
الذي اراد من خالله استعراض شريط طويل من الذكريات
مشاركتها مع لقارىء.
شارك في اإلحتفال عدد كبير من الفعاليات السياسيّة من وزراء
ونواب حالني وسابقني ومدراء عامني والعديد من الشخصيّات
الدينيّة والعسكرية واإلجتماعيّة والثقافية ومن ممثليّ املؤسسات
األملانية ،كما حضر عدد كبير من أصدقاء وأقارب العائلة.
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