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يف اطار املســاعدات االنســانية التي تقّدمها "جمعية اعضاء جوقة 
الرشف يف لبنان "Légion d’Honneur"، ســّلم رئيس الجمعية الســفري 
الدكتور خليل كرم رئيس جامعة القديس يوســف االب الربوفسور سليم 
دكاش بصفته رئيساً ملجلس ادارة مستشفى "اوتيل ديو" هبة مالية لدعم 
الصندوق االجتماعي التضامني يف املستشفى الذي يعنى بمساعدة املرىض 
الذين تتخّلف املؤسســات الضامنة الرســمية عن تغطيــة كامل نفقات 
استشفائهم. حرض حفل تســليم الهبة الذي اقيم يف "اوتيل ديو"، االمني 
العام للجمعية رفيق شالال وعضوا الهيئة االدارية السفري مارسيل لوجيل 
واالمريال منري رحيّــم وأمني رّس الجمعية املحامي بالل فهدا، واملدير العام 
للمستشفى نسيب نرص. واعترب السفري كرم "ان هذه الهبة املالية املقّدمة 
من الجمعية مساهمة رمزية يف الصندوق االجتماعي التضامني يف "اوتيل 
ديو"، وهو مرشوع رائد يف خدمة االنسان عموماً واملرىض خصوصاً الذين 
تحول ظروفهم املادية دون تغطية اســتكمال عالجهم"، الفتاً اىل "ان هذه 
املساهمة هي باكورة تعاون بني اعضاء الجمعية وجامعة القديس يوسف 
والصندوق". بدوره، حيا االب الربوفســور دكاش مبادرة "جمعية اعضاء 
جوقة الرشف يف لبنان"، شارحاً االسباب التي دفعت ادارة "اوتيل ديو" اىل 
استحداث هذا الصندوق بالرغم من الظروف التي تمر بها املستشفيات يف 
لبنان، الفتاً اىل "ان الصناديق الضامنة الرسمية  تتعثّر يف تسديد التزاماتها 
عن االشخاص املرىض الذين ترعاهم وهم غالباً من اصحاب الدخل املحدود 
استشفائية  لجراحات ورعاية  الذين يخضعون  والعســكريني  واملوظفني 
ويصبح مــن املتعّذر تأمني التكاليف املطلوبة، ما جعل املستشــفى يبادر 
اىل ســّد الثغرات املالية من خالل الصندوق الذي أنشئ لهذه الغاية والذي 
يتغذّى من مســاهمات كريمة من قدامى الجامعة واالطباء وكل من يقدم 
مساهمة لتأمني املال تحقيقاً لهذا الهدف النبيل". واشار "اىل ان مستشفى 
"اوتيل ديو" يســتقبل الحاالت الصعبة التي يتعّذر عىل مستشفيات اخرى 
معالجتهــا ما يزيد من الضغط عىل املستشــفى ويضاعف التكاليف التي 
تشــمل تغطية الجراحات واالدوية واملســتلزمات الطبية واالستشفائية 
اىل جانب امور اجتماعية اخرى"، مؤكداً "أن املستشــفى ســيواصل اداء 
رسالته االنســانية بالرغم من الظروف الصعبة التي تمّر بها البالد عموماً 

والقطاع االستشفائي خصوصاً".

هبة مالية من "جوقة الشرف"
لصندوق التضامن في "أوتيل ديو"
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