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لقاء بين الجامعات الفرنكوفونية الختصاصيي تقويم األسنان

USJ    لقطة جامعة من اللقاء يتوسطها دكاش

صدى البلد  

ُعقدت في أوتيل موفنبيك في 
بيروت وبرعاية رئيس جامعة القّديس 
يوسف سليم دكاش اليسوعّي، الدورة 
ات المشتركة بين  الثالثة من اللقاء
الجامعات الفرنكوفونّية المتعلقة بعلم 
تقويم األسنان، تحت عنوان ”تقويم 
األسنان بين األمس والغد: آفاق جديدة 
لمفاهيم واستراتيجّيات العالج“. 
ات، التي حضرها  َنظمت هذه اللقاء
عدد كبير من االختصاصيين من لبنان 
ومن بلدان فرنكوفونّية، والتي تخللها 
احتفال باليوبيل الذهبي للجمعّية 
اللبنانّية لتقويم األسنان، الجمعّية 
الفرنسّية لجراحة عظام الفم والفّك 
والوجه وكلّيات طب األسنان في جامعة 
القّديس يوسف والجامعة اللبنانّية 
والجامعة العربّية وقسم تقويم األسنان 

في الجامعة األميركّية في بيروت. 

تقديم كل جديد
في الجلسة االفتتاحّية التي حضرها 
رئيس نقابة أطّباء األسنان في بيروت 
كارلوس خير الله وحشد من عمداء 
الكلّيات والرسميين واالختصاصيين، 
ألقى رئيس اللجنة العلمّية للمؤتمر 
ايلي خوري كلمة عّدد فيها المواضيع 
التي ستطرح وهدفها تقديم كل ما 
هو جديد وتحسين الممارسة المهنّية. 
ــد انتخب الدكتور خــوري خالل  وق

المؤتمر كعضو في مجلس إدارة الكلّية 
الفرنكوفونّية المشتركة بين الجامعات 

.(CIFO) لتقويم األسنان
من جهته تحّدث منظم المؤتمر 
جوزف غبريل عن الرغبة في تحويل 
هذه اللقاءات ”إلى عيد وطنّي لبنانّي 
لتقويم األسنان على الرغم من أّن 
طابعها فرنكوفونّي، لذلك تشاركت 
كــل هــذه الكلّيات والجمعيات في 

تنظيمها“. 
أما الرئيس الحالي للجمعّية فادي 
ــى الــمــراحــل التي  دعــبــول فــأشــار ال
قطعتها منذ تأسيسها سنة ١٩٦٥ 

حتى اليوم. 

تحفيز الدماغ
من جهته أشار دكاش إلى مسألة 
االبتكار ”وأهمّيتها إلنسانّيتنا ألّن جزًءا 
منها، ونحن نتكلم على ٦٠ في المئة، 
ــروف صعبة  يعيش في أوضـــاٍع وظ
للغاية. أوّد هنا أن أذكر مبدأين من 
مبادئ االبتكار من أصل سبعة مبادئ 
تّم تطويرها من ِقَبل ستيف جوبز. 
إّنه يدعو أّوًال إلى تحفيز الدماغ ألّنه 
يحتوي إمكانات ال تزال غير معروفة 
تماًما وال حصر لها، لقاءاتكم الحالّية 
مكّرسة لهذا التمرين وأنا متأكد من 
أّنه سيكون هناك طرٌح جديد. إّنه يدعو 
أيضا إلى فتح ثغرة في جدار الكون عن 
طريق سالح الشغف ومن أجل تحسين 
حياة الناس العاديين وخاّصة أولئك 
الذين ال يتمكنون من تحّمل التكاليف 

الباهظة في بعض األحيان لعالج طبقة 
مينا األسنان. وأنا أعلم أّننا نستطيع 
نّيتكم وعلى  إنسا االعــتــمــاد على 
تضامنكم“. جدير بالذكر أن اللقاء امتّد 

على ثالثة أّيام تحّدث خاللها عدد كبير 
من المحاضرين اللبنانيين واألجانب، 

واختتم بتوزيع شهادات.
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