الضمان االجتماعي

ابو ناصيف :استمرارية الضمان يجب ان تكون
جزءا اساسيا من اي خطة اقتصادية انقاذية
يهدد االنهيار االقتصادي الزاحف في لبنان كل املرافق اخلدماتية واحلياتية
في لبنان بغياب التصدي الرادع له ،واخلطط االقتصادية السليمة التي
تقيم االعتبار للحماية االجتماعية التي تعتبر ركيزة اساسية في بناء
الدول وتقدمها.
لم تعد املشكلة في لبنان محصورة في تصاعد عملة الدوالر ،وفي
ترصد تقلبات االسعار اجلنونية التي ال ترحم الفقير واحملتاج بل مرتبطة
ّ
بتدمير كل مقوّمات اآلمان ،وسبل العيش الكرمي .باختصار ،لم يعد في
لبنان اي صمام آمان .والصندوق الوطني للضمان االجتماعي الذي يلعب
هذا الدور اصبح مهددا بكل فروعه.
ما هي انعكاسات االزمة النقدية واالقتصادية على الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي؟ وما هي االجراءات التي قام بها للمحافظة على
امواله؟ وغيرها من االسئلة التي تدور في فلك الضمان االجتماعي الذي
بدأ القيّمون عليه يطلقون الصرخة ملد يد العون له بعد دخل مرحلة
اخلطورة طرحناها على رئيس الديوان واملدير املالي في الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي شوقي ابو ناصيف فاجاب وفق التالي:
ج -ان االزمة النقدية واالقتصادية فاجأت اجلميع في توقيتها وفي
سرعة تطورها ،فالذي مير به لبنان منذ تشرين االول  ،٢٠١٩من ازمات
االقتصادية ونقدية وصحية وامنية متالحقة هو غير مسبوق،
السيما بتوالي وتزامن هذه االزمات؛ فاالنهيار من شأنه ان يطال الكل
دون استثناء ،والضمان االجتماعي هو جزء من هذا الكل ،فامواله
موجودة في املصارف التجارية وفي مصرف لبنان ،وتقدمياته متوّل من
اشتراكات اصحاب العمل ومن مساهمة الدولة .واصحاب العمل لم
يعد بامكانهم تسديد االشتراكات بانتظام كما كان يحصل سابقا،
والدولة لم يعد بامكانها دفع مستحقات الصندوق ،فهي متوقّفة
اصال ،ومنذ اكثر من خمس سنوات عن تسديد مساهماتها والتي
بلغت حوالي  ٤٠٠٠مليار ليرة لغاية نهاية العام  .٢٠١٩ورغم كل ذلك
استطعنا الصمود لغاية اليوم بوجه هذه التحديات ،فتقدمياتنا ما زالت
تدفع كاملعتاد ،ومكاتبنا في جميع االراضي اللبنانية مازالت مفتوحة
وتقدم اخلدمات بشكل طبيعي .هذه القدرة على الصمود محدودة
ومرتبطة بتطوّر االزمة واالجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على
اموال الضمان وعلى قدرته على االستمرار بتقدمياته .حماية الضمان
االجتماعي يجب ان تكون من اولويات اي خطة اقتصادية او نقدية او
اي اتفاق بني صندوق النقد او غيره ،فاالزمة قد تطول ،وبالتالي ،ال ميكن
ترك حوالي ثلث الشعب اللبناني دون اي تقدميات السيما في ظل ارتفاع
كلفة املعيشة وتدني قيمة االجور.
مع بدء االزمة املصرفية والنقدية اخلطيرة ،استشعرت ادارة الضمان
باخلطر اآلتي على اموال الصندوق وعلى استدامته املالية ،السيما
اموال فرع نهاية اخلدمة املستثمرة في سندات اخلزينة آلجال متوسطة

وطويلة ،وفي ودائع مجمدة في املصارف التجارية ملدة اقصاها سنة،
فهذه االموال هي تعويضات حوالي  ٦٠٠الف مواطن ومالذهم االخير
لتامني شيخوخة محترمة في ظل عدم وجود نظام للتقاعد في لبنان.
وعلى الفور حتركت االدارة باجتاه سلطة الوصاية ممثلة بوزير العمل
االستاذ كميل ابو سليمان اليجاد آلية او تشريع خاص يحمي اموال
الصندوق وقدرته الشرائية من ما كان يتداول انذاك من اجراءات سوف
تتخذ على حسابات املودعني ( .)Haircut، Capital Controlاما بالنسبة
لفرع املرض واالمومة الذي يعاني اصال من عجز نتيجة تخلّف الدولة
عن تسديد متوجباتها ،فكان اخلوف الكبير من ارتفاع اسعار االدوية
واملستلزمات الطبية ،وكلفة االستشفاء ،وبالتالي ارتفاع كلفة الفاتورة
الصحية بشكل كبير مما سوف يزيد العجز بشكل كبير وخطير،
وباملقابل ،كان علينا مراعاة االوضاع االقتصادية الصحاب العمل نتيجة
االزمات والكوارث املتالحقة ،لذلك ،بدأنا العمل على  5اجتاهات:
 احملافظة على اموال الصندوق املستثمرة في سندات اخلزينة واملصارفاخلاصة من اي عملية اقتطاع )Haircut, Capital control(.
 احملافظة على القيمة الشرائية لهذه االموال وعلى تعويضات نهايةاخلدمة في ظل ارتفاع سعر الصرف غير الرسمي للدوالر وانعكاسه
على تكاليف املعيشة.
 االستمرار بتقدميات املرض واالمومة والسعي لعدم رفع كلفة الفاتورةالصحية من خالل استمرار مصرف لبنان دعم االدوية واملستلزمات
الطبية.
 تسهيل امور اصحاب العمل قدر االمكان ملساعدتهم على االستمرارفي اعمالهم ونشاطاتهم وعدم صرف العمال.
 مطالبة الدولة بتسديد متوجباتها للصندوق التي فاقت اربعة االفمليار ليرة.
بدأ العمل بشكل متوازي على هذه االجتاهات اخلمسة ،مع الوزير
كميل ابو سليمان الذي قام باالتصاالت الالزمة مع مجلس الوزراء
وصندوق النقد اليجاد آلية حتمي اموال الضمان والقيمة الشرائية
لتعويضات نهاية اخلدمة ،ومن جهة ثانية ،جاء دعم مصرف لبنان
للقطاع االستشفائي من من خالل دعم استيراد االدوية واملستلزمات
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الطبية ،ليحد من هذه االزمة وليؤجل خطرانهيار القطاع الصحي
باكمله واالجهزة الضامنة ،ومن ضمنها فرع ضمان املرض واالمومة
في الصندوق .على صعيد مساعدة اصحاب العمل ،اقترح الوزير ابو
سليمان بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق مرسوم متديد براءة الذمة
الذي صدر في شباط  ،٢٠٢٠كما بدأ العمل بالتسهيالت التي اوجدها
قانون املوازنة العامة للعام  ٢٠١٩من خالل تخفيض زيادات التاخير على
متاخرات الصندوق وتقسيطها ملدة خمس سنوات للحد من تفاقم
هذه االزمة على اصحاب العمل.
بعد استقالة احلكومة وتشكيل حكومة جديدة استمر العمل مع
وزيرة العمل السيدة مليا ميني التي تبنّت هذه التوّجهات وتابعت املساعي
واالتصاالت التي بدأها الوزير ابو سليمان ،فتم جتديد االعفاءات املذكورة
مبوجب قانون املوازنة العامة للعام  ،٢٠٢٠ومت متديد مفعول براءة الذمة
ملرتني متتاليتني ،واطلق من وزارة العمل مشروع التامني ضد البطالة التي
كُ لفت منظمة العمل باجراء الدراسات االكتوارية والقانونية الالزمة
الطالق هذا املشروع .وضمن هذا االطار ،عقدت عدة اجتماعات ولقاءات
في وزارة العمل ملناقشة مشاريع قوانني وقضايا الضمان االجتماعي
التي اولتها وزيرة العمل عناية استثنائية ومتابعة يومية ،توّجت هذه
املساعي باجتماع عقد مع رئيس احلكومة الدكتور حسان دياب بحضور
وزيرة العمل ونائب رئيس مجلس االدارة ومدير عام الصندوق واملدير املالي
ومت البحث في هذه التوّجهات وبكيفية احلفاظ على مؤسسة الضمان
االجتماعي في هذه الظروف الصعبة .ومتت مطالبته بتسديد الدولة
مستحقاتها للصندوق او على االقل جزء منها .وفي سياق املتابعة،
عُقد اجتماع مع وزير املالية خصص للبحث في موضوع تسديد ديون
الدولة للصندوق ،والسعي للمحافظة على امواله وعلى تعويضات
نهاية اخلدمة .وال بد من االشارة في هذا السياق الى دور االحتاد العمالي
العام الذي كان الداعم االكبر في هذا اجملال ،والى املساعي التي قام بها
الدكتور بشارة االسمر مؤخرا وقبله نائب الرئيس حسن فقيه.

قيمة التعويضات

س -في خطوة الفتة ،طلب الضمان من مصرف لبنان معاملة تعويضات
نهاية اخلدمة للموظفني واالجراء املسجلني في الصندوق بالطريقة
نفسها التي اع ُتمِدت مع أصحاب الودائع الصغيرة في املصارف ،إذ يجرى
حتويل أموالهم من الليرة إلى الدوالر بنا ًء على سعر  ١٥١٥ليرة للدوالر
الواحد ،ثم يُعاد حتويلها إلى الليرة بسعر املنصة البالغ نحو ٣٩٠٠ليرة
للدوالر الواحد .ما هي قانونية هذا االجراء؟ وهل سيطال كل االجراء
واملستخدمني على كافة املستويات الذين سحبوا تعويضاتهم ام
هناك معايير سيتم االعتماد عليها؟
ج -استتبعت االجتماعات الذي عقدت مع رئيس احلكومة ،ووزير املالية
باجتماع عقد مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ومدير عام الصندوق
الدكتور محمد كركي ورئيس االحتاد العمالي العام الدكتور بشارة
االسمر ،ومت طرح موضوع حتويل تعويضات نهاية اخلدمة املقبوضة الى
دوالر االميركي على اساس سعر الصرف الرسمي للمحافظة على
القيمة الشرائية لهذه التعويضات ،وقد رّحب احلاكم بهذه الفكرة
وطلب دراسة مالية حول قيمة التعويضات املسحوبة منذ بداية العام
وعدد الطلبات وغيرها ...اجنزنا هذه الدراسة وارسلناها بكتاب رسمي

الى مصرف لبنان ،وبدأ املصرف املركزي مبناقشة هذه اآللية وقد قطعت
شوطا كبيرا ،ونحن ما زلنا بانتظار صدور القرار الالزم من مصرف لبنان.
سبق واصدر مصرف لبنان عدة تعاميم بهذا االطار ان كان لناحية دعم
االدوية او النفط ومشتقاته او املواد الغذائية ،او صغار املودعني ،وبالتالي،
هذا املوضوع شبيه باالجراءات التي اتخذت سابقا ،ونعتقد انه ليس
بحاجة الى موافقة من مجلس الوزراء او مجلس النواب .والعمل جار
لكي يطال جميع الذين سحبوا تعويضاتهم منذ بداية العام ،ولم
يتمكنوا من حتويله الى دوالر اميركي على سعر الصرف الرسمي .فهذه
التعويضات هي مدخرات هؤالء املضمونني سواء كانت مليون او عشرة
ماليني او مئة مليون؛ فالبعض سحب تعويضه بداعي ترك العمل
لكي يستمر بتامني معيشته ومعيشة عائلته بعدما اصبح بدون
مدخول ،والبعض اآلخر سحب تعويضه بداعي بلوغ السن القانونية،
وبالتالي ،اصبح بعمر لم يعد يسمح له بالعمل او بايجاد فرصة عمل
تناسب عمره ،واصبح هذا التعويض املالذ اآلخير لتامني عيش كرمي في
شيخوخته .وبغض النظر عن قيمة التعويض ،نسعى باجتاه دعم كامل
التعويضات مهما بلغت قيمتها.
االزمة النقدية بدات بعد  ١٨تشرين االول  ٢٠١٩ولغاية نهاية العام
كانت امكانية حتويل التعويضات الى دوالر اميركي قائمة ،وقد استفاد
عدد كبير من هذه االمكانية .وبالتالي ،سوف ندرس املوضوع اذا كان
باالمكان ضم هذه الشريحة اي الذين سحبوا تعويضاتهم اعتبارا من
 ١٨تشرين االول  ٢٠١٩الى الباقني.
س -ما هي ضوابط التطبيق؟ وجدواها للصندوق؟
ج -بالطبع هناك ضوابط للتطبيق .وسوف تطال هذه العملية فقط
الذين سحبوا تعويضاتهم ولم يتمكنوا من حتويلها الى دوالر اميركي.
فثمة جزء استطاع االستفادة من هذا املوضوع السيما مستخدمي
املصارف الذين استفادوا من تسهيالت مصرفية اعطيت لهم.
فقاعدة معلومات الصندوق تتضمن اسماء املضمونني وقيمة
التعويض وارقام الشيكات وتاريخ قبضها ،وبالتالي ،في حال اقرار هذه
اخلطوة سوف يتم التواصل مع مصرف لبنان واملصارف وتزويدهم بهذه
املعلومات ملالحقة هذه الشيكات ،والتاكّ د من انها لم حتوّل الى دوالر
اميركي على سعر الصرف الرسمي.
اما عن جدوى تطبيق هذه العملية على صندوق الضمان فان الضمان
االجتماعي مسؤول عن مضمونيه وعن تعويضاتهم واحملافظة عليها
قدر االمكان ،امنا االزمة االقتصادية والنقدية التي مرت بها البالد هي
ازمة غير مسبوقة في تاريخ لبنان .وزاد الطني بلة ازمة تفشي فيروس
كورونا ،وانفجار املرفأ ،فكل هذه االمور غير املتوقعة ادت الى ما ادت
عليه ،لذلك نسعى بكامل ما اتينا من قوة وعلى كافة االصعدة
واالجتاهات الى احملافظة ،على هذه املؤسسة وعلى تقدمياتها وعلى
تعويضات املضمونني .املردود هو مردود معنوي علينا كافراد ومسؤولني
بأنه استطعنا حماية اموال املضمونني ولو حتى بجزء بسيط منها،
ومردود مالي للمضمونني الذين سحبوا تعويضاتهم .وقد ملسنا فور
شيوع اخلبر االثر االيجابي على هوالء االشخاص ،وترحيبهم بهذه
اخلطوة ،كما له مردود اقتصادي على صعيد زيادة االنفاق وحتريك عجلة
الدورة االقتصادية.
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تعاون

الضمان االجتماعي
رفع الدعم عن االدوية ضربة قاضية

س -وفي غضون ذلك ،كيف ستكون تداعيات رفع الدعم عن االدوية
واملستلزمات الطبية التي يتم التداول بها موخرا؟
ج -هذا سيشكّ ل الضربة القاضية على فرع ضمان املرض واالمومة
وعلى االجهزة الضامنة االخرى ،وعلى القطاع االستشفائي برمته،
وعلى املواطن الذي لن يعد بامكانه شراء االدوية ،سيما العالجات
املكلفة ،فال ميكن لفرع املرض واالمومة االستمرار في تقدمياته ،وهو
اصال يعاني من عجز كبير ،في حال ارتفاع كلفة الفاتورة الصحية تبعا
الرتفاع سعر صرف الدوالر .فامكانية زيادة االشتراكات او زيادة االجور
هي معدومة في ظل االزمة االقتصادية ،لذلك نحذر من هذه اخلطوة.
فالدواء واالستشفاء هما اولوية ،حتى على الغذاء ،اذ بامكان االنسان
االستمرار في العيش باحلد االدنى من الغذاء ،امنا ال ميكنه االستمرار
بدون عالج او استشفاء.
س -اذا مصير صندوق الضمان اصبح مهددا؟

ج -ان مستقبل البلد برمته هو على احملك ،وكذلك مستقبل الصندوق
الوطني وكافة املوسسات االخــرى ،ما لم يبادر املعنيون فورا الى
وضع خطة شاملة للخروج من االزمة باقل ضرر ممكن .وهذا يتطلب
خطة اقتصادية ونقدية متكاملة ،وخطة طريق واضحة النقاذ البلد
ومؤسساته .الضمان االجتماعي وامواله واستمراريته يجب ان يكون
جزء ا اساسيا من اي خطة من هذا النوع ،كما يجب ان يكون اولوية
لدى احلكومة واجلهات املعنية باخلطة االقتصادية ،فهو ميثّل األمن
االجتماعي في لبنان ،واستمراريته ضرورة ملّحة السيما في السنوات
القادمة التي سوف تكون سنوات صعبة على الصعيدين االقتصادي
واملعيشي حلني اخلروج من هذه االزمة .فال بد من تأمني استمرارية
تقدميات الضمان االجتماعي ان كان على صعيد الضمان الصحي ،او
التعويضات العائلية او نهاية اخلدمة حلوالي ثلث الشعب اللبناني
لكفالة احلد االدنى من العيش الكرمي.
«الصحة واالنسان»

بيان صحافي

عني وزين مديكال فيليدج اعتمدت خطة طوارئ متكاملة
ملواجهة فيروس كورونا املستجد
إنطالقا ً من رسالتها اإلنسانية الهادفة
إلى تقدمي خدمات صحية نوعية متكاملة
جلميع قاصديها بأحسن نوعية وبأقل
كلفة ممكنة ،ونظرا ً للظروف الصحية الطارئة التي استجدت نهاية
شهر شباط  2020بعد بدء تفشي وباء كورونا ،وفي ظل الظروف
اإلقتصادية الضاغطة في الوطن بشكل عام ،وعلى القطاع الصحي
واإلستشفائي بشكل خاص ،قامت املؤسسة الصحية للطائفة الدرزية
 عني وزين مديكال فيليدج بتطوير استراتيجية متكاملة ملواجهةتفشي هذا الوباء ،فعملت إلى تطوير وتنفيذ خطة طوارئ واضحة
األهداف من أجل ضمان سالمة املرضى والوافدين وفريق العمل الطبي
والتمريضي والتقني واإلداري باإلستناد إلى توجيهات منظمة الصحة
العاملية ووزارة الصحة العامة واملراجع الصحية العاملية املعروفة.
وقد تضمنت اخلطة البنود التالية:
 إنشاء وحدة لتقييم ومعاجلة األمراض الوبائية ضمن مبنى منفصلعن مباني املستشفى الستقبال احلاالت املشتبه بها واحلاالت املثبتة،
وتتضمن أسرة استشفاء ،وعناية فائقة ،وغرفة عمليات وغرفة والدة
وجميعها مجهّ زة بأحدث األجهزة واملعدات :أجهزة التنفس االصطناعي،
جهاز للتصوير الشعاعي ( ،)Portable X-rayوجهاز للتصوير الصوتي
( )Portable ultrasoundوأجهزة لغسيل الكلى ،وناظور للجهاز
الهضمي واجلهاز التنفسي...
 مواكبة جتهيز وتشغيل ثالث مراكز حجر صحي (تتضمن  155سريرا ً)الستقبال املصابني بفيروس كورونا املستجد .تقع هذه املراكز في بلدات
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بحمدون (فندق سبأ) ،وعني وزين (فندق ساري باالس) وفي منطقة
ملتقى النهرين.
 جتهيز مختبر إلجراء فحص  PCRمعتمد من قبل وزارة الصحة العامة إطالق خدمة الفحص السريع من السيارة ( )Drive Thruإلجراءالفحوصات اخملبرية بتقنية  RT-PCRيوم ّيا ً.
 إطالق حمالت للترّصد الوبائي بالتنسيق مع برنامج الترصد الوبائيفي وزارة الصحة العامة ومع احتادات البلديات وخاليا األزمة في املنطقة.
 وضع خط ساخن بتصرّف اجملتمع لإلجابة عن أي استفسارات وحلجزمواعد إلجراء فحص الـ.PCR
وفي إطار متصل ،يصل املعدل اليومي لفحوصات الـ  PCRإلى أكثر
من  200فحص ،يُضاف إليه الفحوصات التي ُترى ضمن حمالت
الترصد الوبائي التي فاق عددها  65حملة والتي تشمل أعدادا ً كبيرة
من اخملالطني ،كما أن املستشفى أجرى ،ولغاية اآلن ،أكثر من  11ألف
وشخص أكثر من  500حالة إيجابية  ،كما قام بإجراء أول عملية
ّ
فحص،
جراحية ملريض يبلغ من العمر  48عاما ً مصابا بفيروس كورونا املستجد
ويعاني من كسرفي العامود الفقري ،بعد اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية
مشددة ملنع انتقال الفيروس لفريق العمل الطبي والتمريضي.
عني وزين مديكال فيليدج هو مركز استقطاب في منطقة اجلبل يسعى
دائما ً إلى تطوير خدماته لـمواجهة تفشي فيروس كورونا املستجد
وملعاجلة احلاالت اإليجابية التي تتزايد بوتيرة سريعة نتيجة اإلنتشار
اجملتمعي للفيروس ملتزما ً بتوجيهات وزارة الصحة العامة ومنظمة
الصحة العاملية واجلمعيات العلمية اللبنانية والعاملية.
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توقيع اتفاقية تعاون بني جامعة البلمند
ومستشفى جبل لبنان
إنطالقا ً من رؤيته بالتحسني والتطوير املستمرّين ،وقّع مستشفى جبل
لبنان اتفاقية تعاون مع جامعة البلمند ،ليصبح مبوجبه مركزا ً طبيا ً
جامعيا ً.
متّ توقيع االتفاقية في حرم مستشفى جبل لبنان ،بحضور وزير الصحة
الدكتور حمد حسن ،املدير العام ملستشفى جبل لبنان الدكتور نزيه
غاريوس ،املدير الطبي للمستشفى الدكتور ايلي غاريوس ،رئيس جامعة
البلمند البروفسور الياس وراق ،نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور
شرف أبو شرف ،نقيب املستشفيات املهندس سليمان هارون ،إضافة
إلى عدد من األطباء واإلداريني.
تهدف هذه االتفاقية إلى رفع مستوى الرعاية الصحية اللبنانية ،من
أجل تطوير البرامج الطبية للتدريب اجلامعي.
وتأتي انطالقًا من اإللتزام املتبادل بني كل من جامعة البلمند ومستشفى
جبل لبنان ،نحو التميّز في الرعاية الصحيّة والتدريب السريري ،املهمّ ة
األساسيّة لكل من الشريكني.
ويبقى الهدف تقدمي اخلدمات الطبية ،حتى غير املتوّفر منها في لبنان،
وتوسيع شريحة املستفدين الى كل طبقات اجملتمع اللبناني .كما
سيقوم املستشفى بتوفير برنامج تدريب ألكثر من  ٢٠٠تلميذ طب

مقيم موزعني على  ٣٠برنامج طبّي.
في كلمته ،أشاد الدكتور نزيه غاريوس بهذه االتفاقية التي تعكس
التزام مستشفى جبل لبنان بتقدمي خدمات الرعاية الصحية املهنية
في ج ّو من البيئة العلمية واألكادميية الفضلى لتأمني أفضل خدمة
للمريض .وأضاف« :رسالتنا هي حتسني صحة املرضى من خالل تطوير
مناذج عالجية حديثة وفعالة ،مبنية على التعليم،االبتكار واألبحاث».
بدوره ،قال الدكتور ايلي غاريوس« :إ ّن مستشفى جبل لبنان حائز على
التصنيف من قبل اللجنة العاملية  JCIمنذ عام  ٢٠١٦وأعيد تصنيفه
قائل أنه« :كان من الطبيعي أن يصبح مستشفى
عام  .٢٠١٩وأضاف ً
جبل لبنان جامعيًا» .واستذكر ما قال له رئيس بعثة  JCIبأن «علينا
االنضمام إلى جامعة ذات مستوى تتويجً ا لهذا العمل الدؤوب وضمانة
قائل« :جامعة البلمند كانت أفضل خيار لنا ،إذ
الستمرار اجلودة» .وختم ً
ليست رقمًا بني جامعات لبنان ،إمنا هي وريثة تاريخ عريق».
اما رئيس جامعة البلمند البروفسور الياس وراق فأشار إلى أهمية هذا
التعاون ،الفتًا إلى أنه «جاء بني جامعة البلمند ومستشفى جبل لبنان
لتصبح هذه اجلامعة الرائدة الراعي العلمي واملظلة األكادميية لهذا
املستشفى املميّز في احلقل الطبي».
كما أشار إلى أن هذا التعاون ينبع من قناعة راسخة لدى الطرفني ،بأن
أمل
تضافر اجلهود في هذه املرحلة الدقيقة من حياة الوطن إمنا يعطي ً
مبستقبل أفضل.
كما حتدّث عميد كلية الطب في جامعة البلمند البروفسور كميل نصار
وقال« :هدفنا األساسي هو دومًا صحة املواطن ،الذي يكتمل بالطبيب
املتميّز الذي يضع علمه وخبرته في تصرف املريض واحتياجاته الطبية».
كما ختم احلفل بكلمة لوزير الصحة العامة حمد حسن ،الذي أشار
إلى أ ّن لبنان متيّز بجسمه الطبي في مواجهة الوباء.
وختم قائالً بأن النجاح يكمن في الوعي والعقل الراجح ،والعمل
التراكمي مع الرؤية ،من أجل مواجهة التحدّ يات .
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