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“اليسوعية” تخلد اسم إدمون شبطيني
صدى البلد

افتتحت ّ
كلية طب األسنان في
ج��ام��ع��ة ال��ق� ّ�دي��س ي��وس��ف صالة
الدكتور إدم��ون شبطيني في حرم
العلوم ّ
الطبية بحضور رئيس الجامعة
البروفسور سليم دك��اش اليسوعي
ّ
الكلية ندى بو عبود نعمان
وعميدة
وال��وزي��رة أليس شبطيني ورئيس
معهد ّ
القد يس يوسف عينطورة
عائلة
األب سمعان جميل وأفراد من ّ
شبطيني وأساتذة ومسؤولين وطالب
من الجامعة.
أك���د دك����اش أن “اس���م إدم���ون
ٌ
محفور اليوم في ذاك��رة
شبطيني
عائلته وكليته ،عند مدخل هذه القاعة
التي ّ
تجسد القيم التي يمثلها هذا
االسم بشقيه ،اسم الشهرة واسم
ّ
معنوية
العائلة .القيمة ليست فقط
ّ
أو ّ
رمزية فحسب فهذه القاعة تتمتع
ّ
ّ
ّ
وعلمية ؛
عيادية
سريرية
بوظيفة
ّ
ّ
الكلية والمدرسون فيها وطالبها كانوا
بحاجة إلى هذا التجديد إستجابة
ّ
ّ
ّ
والعلمية في
التكنولوجية
للتحديات
ّ
طب األسنان ولكي تصبح بالتالي قاعة
ّ
ّ
المهني”.
للماستر
متخصصة
ّ
وتابع“ :إذا تمكن مشروع التجديد
ه��ذا أن يبصر النور ،فذلك بفضل

لقطة جامعة آلل شبطيني يتوسطها دكاش أمام لوحة الصالة

ّ
التضامني ال���ذي أيقظ
اإلن��دف��اع
ّ
وح��ر ك عشرات األص��دق��اء وقدامى
ّ
الكلية ،والمعلمين والطالب
طالب
والمؤتمرات والندوات من أجل تمويل
أعمال التغيير والتجديد .روح ُالهبات
الصغيرة والكبيرة هي التي تضفي
ً
جماال على هذه القاعة ّ
ألن كل هبة
كانت تحمل معها رغبة في جعل
اسم إدمون شبطيني يكبر ،والرغبة في
أن يبقى بيننا ،وكذلك اإلرادة في أن
تكون هذه القاعة فخر ّ
الكلية والحرم
ّ
ّ
للتميز
بالكلية نفسها ،كعالمة
أسوة
ّ
ّ
تحظى باعتراف الجمعية األوروبية
لتعليم ط� ّ�ب األس��ن��ان .ه��ذه ال��روح
ّ
التضامنية كانت وال تزال فخر جامعة
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ّ
القديس يوسف”.
من جهتها تحدثت نعمان عن
المراحل التي مر بها مشروع إنشاء
الصالة انطالقا من إرادة تخليد ذكرى
الدكتور شبطيني “تلك الصالة،
تابعت نعمان ،التي تحتوي على عشر
وحدات عناية مجهزة بمقاعد لعالج
األسنان وأجهزة تصوير باألشعة
وآالت اخرى”.
أم��ا ال��ي��ك��س��ن��درا ،زوج���ة ال��راح��ل
شبطيني ،فعددت مزاياه واعتبرت أن
ّ
“طليعية
الصالة أنشئت على صورته
ومجهزة ً
جيدا وفريدة من نوعها وفي
ّ
خدمة الطالب وأطباء الغد”.

