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»الطب النف�سي والإبداع بالفرن�سية« 

عية« يف »الي�س
 

)AFMM( يومني  للمرضى عقليا  الفرنكوفونية  نّظمت اجلمعية 
بعنوان »الطب النفساني واإلبداع بالفرنسية«، في حرم العلوم الطبية 
في جامعة القديس يوسف في بيروت مبشاركة مكتب الشرق األوسط 

.)AUF( للوكالة اجلامعية الفرنكوفونية
ه���دف ال��ي��وم��ان إل���ى إظ��ه��ار م���دى غ��ن��ى ال��ط��ب النفسي ف��ي وصفه 
ل األدب  األم����راض العقلية وم��ع��ان��اة امل��ص��اب� ب��ه��ا، وذل���ك م��ن خ��

والسينما واألشرطة املصورة والرسم والنحت.
وش��ك��ل ال��ي��وم��ان م��ن��اس��ب��ة الج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة للجمعية 
البروفسور  ب��رئ��اس��ة   AFMM العقليني  للمرضى  الفرنكوفونية 
سامي - بول طويل، ومبشاركة العضوين الفرنسيني الدكتور نضال 
أبو نبهان والبروفسور وسام احلاج، والبلجيكي البروفسور فانسان 
دوبوا، واملغربي البروفسور دريس موسوي، واجلزائري البروفسور 

فريد كاشا.
وك��ان شهد اليوم األول تكرميا للبروفسور روالن طنب عميد كلية 

الطب لدفاعه عن اللغة الفرنسية.
وش���ّدد ال��ب��روف��س��ور س��ام��ي ري��ش��ا )رئ��ي��س AFMM ل��ب��ن��ان( خالل 
النصوص  م��ن  للعديد  مؤسسة  الفرنسية  اللغة  ان  على  االف��ت��ت��اح، 

التاريخية في الطب النفساني. 
أما مدير مكتب الشرق األوسط في الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية 
هيرفيه سابوران فأشار إلى أن الفرنكوفونية نقلت مجموعة من القيم 

وساهمت في نشرها وازدهارها. 
البروفسور روالن طنب ش��رح مطوال اإلضافة املهمة التي قدمتها 
اللغة الفرنسية في مجال الطب، فيما أشار البروفسور سليم دكاش 
يشغلها  التي  املركزية  املكانة  إل��ى  يوسف(  القديس  جامعة  )رئيس 

املريض العقلي في خضم انشغاالته كرئيس للجامعة.
ب��دوره، ش��ّدد جان كريستوف روف��ان من األكادميية الفرنسية وهو 
نفسه طبيب نفساني، على »الفكر الفرنسي الذي يتمحور حوله الطب 

النفساني«. 
وأقيمت جلسة أدب وطب نفسي بعيد املداخلتني األخيرتني. وحتدث 
البروفوسور سامي ريشا عن املرض العقلي للكاتب الفرنسي املعروف 
جان جاك روس��و، في حني تناول البروفسور دري��س موساوي سيرة 

جان ديالي الكاتب والطبيب النفسي.
اما اليوم الثاني، فبدأ مبداخلة للسيد مارتن هيرش املدير العام 
الطب  ال���ذي فصل مساهمة  ب��اري��س  ف��ي  العامة  املستشفيات  إلدارة 
الفرنسي مركزا على خصوصيته. بعد ذلك أقيمت جلسة »سينما وطب 
نفسي« قدمها الدكتور رمزي حداد والسيدة روز - ماري شاهني فذكرا 

باألعمال السينمائية مبرزين بعض األمراض العقلية. 
وف��ي اخل��ت��ام حت��دث ال��دك��ت��ور ف��رن��س��وا ق��زع��ور ع��ن كاميل كلوديل 

والبروفسور روالن موسى عن مرض فانسن فان غوغ.

»منر  وق���ال:  ووط��ن��ه��م«،  ليخدموا مجتمعهم  بالله  واإلمي���ان 
بزمن صعب، لكن الصعوبة تصنع الرجال والرجال يجبهون 

املصاعب.
} أقام جتمع معلمي عكار إحدى مؤسسات املؤمتر الشعبي 
إف��ط��ارا تكرمييا ألعضائه في مركزه في حلبا، وقد  اللبناني 
مت في نهاية اإلف��ط��ار تكرمي املربي عدنان برجي عضو هيئة 

التنسيق النقابية لبلوغه سن التقاعد.
} قامت جلنة االه��ل في ثانوية كفرعقا الرسمية - الكورة 
الثانوية  مديرة  البلدة، بحضور  في  »الهنا«  في مطعم  غ��داء 
الهيئتني  نبكي،  ن��ورم��ا  االه��ل  ك��وزي��ت عطالله، رئيسة جلنة 
في  التعليمية  ال��ث��ان��وي��ة،ال��ه��ي��ئ��ة  ف��ي  والتعليمية  اإلداري�����ة 
مدرسة كفرعقا الرسمية للبنات، مشاركات من حركة الشبيبة 

األرثوذكسية، سيدات من فرقة القديس لوقا وسيدات مجتمع.


