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مناطق

�ضريران يتط ّلعان �إلى الم�ستقبل بعيون باهرة
ويخ�ضعان لالمتحانات الر�سمية في ال�شمال بتف ّوق
تحقيق ريما يوسف
اإلرادة تجعل األح�ل�ام واق��ع �اً،
واألم��ن��ي��ات تصبح إن��ج��ازات بعد
ع��م��ل دؤوب وم��ت��واص��ل ،يسميه
المتقاعسون مستحيالً .فالطموح
يبدأ م��ن اإلي��م��ان ب��ال��ذات والقناعة
المترافقة م��ع الصبر ال���ذي يكسر
الحواجز والمستحيالت.
ري�����اض أس�����وم وخ��ل��ي��ل أم���ون
ب���رزا م��ن أب��ن��اء جيلهما يتحدّيان
المستحيل ،فعلى رغم إعاقة النظر
التي أصابتهما ،تابعا دراستهما
في الثانوية الوطنية األرثوذكسية،
ويخضعان هذا العام لالمتحانات
الرسمية ،خليل للشهادة المتوسطة،
وري��اض للشهادة الثانوية ـ آداب
وإنسانيات وهو في المرتبة األولى
في صفه ،وتشرف على تدريب كل
منهما على طريقة برايل االختصاصية
عائشة الدبوسي.
رياض أسوم الذي يميّز فقط النور
من الظالم وال يرى إال الظالل ،أوضح
ف��ي دردش���ة م��ع ال��وك��ال��ة الوطنية
لإلعالم ،أنه منذ صغره يدرس وفق
طريقة «برايل» ،بحيث أنّ لكل رمز
معنى ،مشيرا ً إلى أن لديه قدرة عالية
ج��دا ً على الحفظ ،ويقضي معظم
أوقاته في المطالعة والدرس .متمنيا ً
أن يصبح اختصاص ّيا ً في الترجمة
ويحت ّل المرتبة األول��ى في لبنان.
شاكرا ً الثانوية الوطنية األرثوذكسية
الحتضانها له ،ولجمعية الشبيبة
للمكفوفين ولالختصاصية عائشة
الدبوسي رعايتهما له.
وأش���ار الطالب خليل أم��ون إلى
أنّ مسيرة كفاحه ب��دأت منذ الصف
الرابع األساسي حين دربته جمعية
العزم والسعادة أ ّوالً ،ث � ّم انتسب
إل��ى الثانوية األرثوذكسية وتمكن
عبر طريقة «ب��راي��ل» م��ن اكتساب
 26حرفا ً فرنسيا ،و 28حرفا ً عربياً.
وأ ّكد أنه يخضع لالمتحانات كزمالئه
اآلخ��ري��ن ،إ ّن��م��ا م��ن دون رس��وم��ات.
ش��اك��را ً ال��م��درس��ة واالختصاصية
الدبوسي على اهتمامهما.

أم���ا االخ��ت��ص��اص��ي��ة ال��دب��وس��ي،
فقالت إنها تساند مرضى ّ
كف البصر
منذ  14سنة ف��ي ال��م��درس��ة ،ومنذ
ذل��ك ال��وق��ت أن��ج��زت التحضيرات
الستقبال ح��االت كهذه ،التي اهتم
بها المدير والمعلمات والتالمذة.
مشيرة إلى أن هناك عشرة مكفوفين

في المدرسة يتل ّقون تعليمهم مع
زم�لائ��ه��م ف��ي ص��ف��وف ع��ادي��ة ،عبر
برنامج الدمج الم ّتبع ع��ادة ،ويت ّم
تلقينهم المعلومات شفهيا ً ويد ّونونها
عبر طريقة «ب��راي��ل» .م��ؤ ّك��د ًة أنهم
يدرسون كل المواد باستثناء بعض
الرسومات.

وأش��ارت إلى أنّ معنويات هؤالء
التالمذة عالية وهم ال يشعرون أنهم
أقل من زمالئهم .وقالت« :على رغم
ّ
ك��ف البصر م��ن أصعب
أنّ م��رض
األمراض لذوي االحتياجات الخاصة،
ّ
تخطي
فإنّ هؤالء التالمذة استطاعوا
ال��ص��ع��وب��ات بسبب وق��وف��ن��ا إل��ى

الجمل يجول على مراكز االمتحانات في بيروت
اختتمت أم���س ام��ت��ح��ان��ات ال��ش��ه��ادة المتوسطة
«البروفيه» ،على أن تبدأ اليوم الثالثاء امتحانات
الثانوية العامة بفرعيها علوم الحياة والعلوم العامة.
وجال رئيس المنطقة التربوية في بيروت وضواحيها
محمد الجمل على م��راك��ز االمتحانات ف��ي العاصمة
بيروتّ ،
مطلعا ً على سيرها .وأعلن أنها جرت في أجواء
هادئة ومريحة ،ولمس ارتياحا ً لدى الطالب ،خصوصا ً
أن االسئلة المطروحة م��ن صلب المنهاج الرسمي
المعتمد.

ون��� ّوه الجمل بجهود رؤس���اء المراكز والمراقبين
العامين واألساتذة المراقبين والموظفين في المنطقة
التربوية لسهرهم الدائم لتأمين سير حسن االمتحانات،
مثنيا ً على ما بذلوه إلنجاحها.
كما ن ّوه بجهود األجهزة األمنية من قوى أمن داخلي
وجيش التي تحفظ النظام العام واألمن ،مشيدا ً بالتدابير
المتخذة التي تركت ارتياحا ً لدى الطالب وأهاليهم ،متم ّنيا ً
للطالب النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية ،ألنّ
اآلمال الوطنية والتربوية معلّقة على األجيال الصاعدة.

اختتام ور�شة عمل حول ق�ص�ص الأطفال
الموجهة لذوي االحتياجات الإ�ضافية
ّ
جانبهم كجسم
تعليمي وإداريّ
ّ
وعائلي ،إضافة إلى إرادتهم القوية».
ّ
ي��ذك��ر أنّ ط��ري��ق��ة «ب���راي���ل» هي
نظام كتابة ليلية أبجديّ  ،اخترعها
ال��ف��رن��س��ي ل��وي��س ب��راي��ل ليتمكن
المكفوفون من ال��ق��راءة ،فهو يجعل
الحروف رموزا ً بارزة على الورق ما
يسمح بالقراءة بوساطة اللمس.
فقد برايل بصره وهو في الثالثة
من عمره ،وانض ّم إلى معهد باريس
ف��ي س��نّ ال��ع��اش��رة ،وقبل التحاقه
بالمدرسة ،علّمه أبوه استخدام يديه
بمهارة ،ك��ان ح��اد ال��ذك��اء فأصبح
تلميذا ً وموسيقيا ً بارعاً .وبعد تخ ّرجه
أص��ب��ح أس��ت��اذا ً ف��ي المعهد واهتم
برعاية المكفوفين ،وتم ّكن أن يكتب
بطريقة الشيفرة العسكرية التي كان
قد اخترعها الضابط الفرنسي بيير
لسكي ليرسل التعليمات العسكرية
إلى الجيش الفرنسي في حربه مع
األلمان.
تمت مالءمة لغة «برايل» باللغات
األخ��رى ،بشكل يجعل الكفيف الذي
يتكلم العربية ولغات أخ��رى ق��ادرا ً
على القراءة بلغته بوساطة النقاط
ّ
بخط «ب��راي��ل» .فيستطيع الضرير
قراءة كتب العلوم والدين والصلوات
المكتوبة على طريقة «برايل» على
صفحات ورقية.
أ ّم���ا طريقة ق���راءة ه��ذه األح��رف
فتكون من اليسار إلى اليمين ،إذ إنّ
النقطة العليا إلى اليسار تس ّمى رقم
 1والتي تحتها  ،2والتي تحتها ،3
ثم ننتقل إلى الصف الثاني فالعليا
نس ّميها  4والتي تحتها  ،5والتي
تحتها  ،6وهي كما في الشكل التالي:
1O O4
2O O5
3O O6
وعلى هذا األساس توضع حروف
اللغة العربية كلّها.
المستحيل يصبح واقعاً ،طالما
أن هناك دافعا ً قوياً ،وإنسانا ً يساند
المريض ويهتم به ويشاركه أحالمه،
حينئ ٍذ يصنع المستحيل ويُبنى
المستقبل.

�أخبار �أمنية
غريقان في بن�شعي

سقط َف َتيان لم يتجاوزا الخامسة عشرة من العمر ،في بحيرة بنشعي ـ قضاء زغرتا ،وعملت
وحدات الدفاع المدني والصليب األحمر اللبناني على البحث عنهما.
وأفادت معلومات أنّ  4باصات كانت تق ّل طالبا ً من منطقة طرابلس ،وصلت إلى البحيرة بعدما
أنهى الطالب امتحاناتهم الرسمية ،ونزلوا اللتقاط الصور ،فز ّلت قدما اثنين منهم وسقطا في
البحيرة.
وأضافت المعلومات أنّ مكان سقوط الفتيين خطير ،وممنوع في األساس الوصول إليه .وفي وقت
الحق ،انتشلت وحدات اإلنقاذ البحري في الدفاع المدني ج ّث َت ْي الفتيين الغريقين جعفر خضر ريفي

ويوسف على األحمد ،ونقل الصليب األحمر الجثتين إلى مستشفى السيدة.

حادث �سير في الكويخات ـ الحو�شب

ُقتلت الطفلة الرضيعة السورية سراب الدريعي (سنة واحدة) في حادث سير وقع على طريق
الكويخات ـ الحوشب في عكار ،بين فان لنقل الركاب وسيارة من نوع «رينو  .»12وأدّى الحادث
أيضا ً إلى إصابة  4آخرين بجروح هم :نسمة المواسي ـ والدة الطفلة (حالتها حرجة) وأحمد عاصي
ومازن دندشلي وشقيقه ناظر .وتوزعوا على مستشفيات :عكار ،رحال ،اليوسف ،والحكومي ـ حلبا.
وتو ّلت سيارتان تابعتان للصليب األحمر اللبناني نقل المصابين.

حاولت االنتحار

فوجئ المارة على طريق المدينة الرياضية ـ الكوال قبل ظهر أمس ،بامرأة تحاول االنتحار من على
جسر المشاة ،فحضر عناصر من القوى األمنية والصليب األحمر والدفاع المدني ،وتم ّكنوا بعد جه ٍد
من ثنيها عن رمي نفسها ،ولم تعرف األسباب التي دفعتها إلى ذلك.

توقيف مطلوبين

أوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بيروت في محلة األشرفية المدعو »ص .ع .أ( ».مواليد عام
 1976ـ سوري) ،وهو مطلوب بموجب بالغ خالصة حكم بجرم إقالق راحة.
وفي األشرفية أيضاً ،أوقف المدعو «ر .م .ق( ».مواليد عام  1986ـ لبناني)ُ ،
وضبطت في حوزته
كمية من مادة الكوكايين ،وهو مطلوب بموجب بالغ بحث وتح ّر بجرم مخدرات.
وفي محلة الرملة البيضاء ،أوقف المدعو «ع .س .م( ».مواليد عام  1984ـ مكتوم القيد) ،وهو
مطلوب بموجب بالغ خالصة حكم بجرم ضرب.
وفي المحلة ذاتها ،أوقف المدعو «م .م .س( ».مواليد عام  1994ـ سوري)ُ ،
وضبطت في حوزته
كمية من حشيشة الكيف ،وهو مطلوب بموجب بالغ خالصة حكم بجرم عدم نقل أوراق ثبوتية.
كما أوقف المدعو «س .أ .ن( ».مواليد عام  1997ـ لبناني) بجرم قيادة دراجة نارية مسروقة.
وسلّم الموقوفون إلى القطعات اإلقليمية المعنية إلجراء المقتضى القانوني بح ّقهم.
ُ

انتشال جثة أحد ال َفتَيين من بحيرة بنشعي

5

خالل الدروس في ورشة العمل
اختتمت الهيئة اللبنانية لكتب األوالد ،ورش��ة عمل
الموجه إلى ذوي االحتياجات
تناولت أدب األطفال العربي
ّ
اإلضافية ،والسبل اآليلة إلى دمجهم في هذا المجال،
بحيث يجد الطفل منهم نفسه في قصص األطفال ،من دون
اإلشارة إلى «إعاقته».
شارك في ورشة العمل التي أقيمت على مدى خمسة
أي��ام في المركز اإلنجيلي للمؤتمرات ـ ضهور الشوير،
ورسامون من بلدان عربية عدّة ،ال
مؤ ّلفو قصص أطفال
ّ
سيما لبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واألردن.
أما التدريب فتولاّ ه الكاتبان السويديان بير نيلسون
« »Per Nilssonوكريستينا وال���دن «Christina
المتخصصان بأدب األطفال مع التركيز
،»Wahlden
ّ
على الكتابة لذوي االحتياجات اإلضافية .وأشرفت على
التدريب والدروس ،معدّة الورشة ،رئيسة الهيئة اللبنانية
ومؤسستها ،الدكتورة جولندا أبي
لكتب األوالد الفخرية
ّ
النصر.

وتمحورت أه��داف الورشة حول تنمية ق��درات ك ّتاب
متخصصين في أدب األطفال إلنتاج أعمال
ورسامين
ّ
ّ
كتابية تستهدف األطفال الذين يعانون صعوبات في
القراءة وبطءا ً في االستيعاب ،ما يؤدي إلى غياب المتعة
في الكتاب وع��دم الرغبة في القراءة ،أك��ان ذلك للتعلّم
ّ
توخت الورشة تبادل خبرات بين
أو لالستمتاع .كما
المتد ّربين من جهة ،وبينهم وبين المد ّربين من جهة ثانية،
للوصول إلى أدب أطفال دامج.
وبمناسبة اختتام ال��ورش��ة ،أقيم احتفال رم��زيّ في
المركز اإلنجيلي للمؤتمراتُ ،و ّزعت خالله الشهادات على
المتد ّربين ،كما ألقيت كلمات حول أهمية االستفادة من
الدروس والمحاضرات والتدريبات التي أجريت ،ووضع
الخطوة األولى في «مشوار األلف ميل» ،كما ر ّكزت الكلمات
على حقوق األطفال ذوي االحتياجات اإلضافية في قصص
يجدون أنفسهم فيها ،وفي قصص يستطيعون قراءتها
بأقل صعوبات ممكنة.

«الإيطالية» ت�ضيء �شوارع رامية �شم�س ّي ًا
ّ
دش��ن��ت بلدية رام��ي��ة ف��ي قضاء
بنت جبيل ،مشروع اإلن��ارة العامة
الحديثة الذي أنجزه مكتب التعاون
المدني ـ العسكري التابع للوحدة
اإليطالية العاملة ضمن إطار قوات
الطوارئ الدولية «اليونيفيل» ،في
احتفال أقيم برعاية قائد القطاع
الغربي في «اليونيفيل» الجنرال
اإليطالي فابيو بوللي ممثالً بقائد
وح��دة ال��دع��م اللوجيستي العقيد
أليساندرو شاربا ،وبحضور مسؤول
مكتب التعاون المدني ـ العسكري
العقيد فينانزيو آباتينالي ،ورئيس
بلدية رامية حسن عيسى ،وعدد
من أعضاء المجلس البلدي وضباط
دوليين وفاعليات المنطقة.
ُز ّودت أجهزة اإلن��ارة التي تعمل
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة الشمسية ب��أح��دث
ال��ت��ق��ن��ي��ات « »LEDم��ن دون أن
تؤثر على شبكة اإلنارة األساسية.
وتض ّم شبكة اإلنارة عشرين وحدة
م��وزع��ة على ال��ط��رق الرئيسة في
البلدة ،خصوصا ً على التقاطعات
والمنعطفات الخطيرة والمطبّات.
وألقى رئيس بلدية رامية كلمة
المناسبة ن � ّوه فيها ب��دور الكتيبة
االيطالية في الجنوب التي تعمل

من أجل تحقيق األم��ن واالستقرار،
خ��اص��ا ً بالشكر ال��ج��ن��رال بوللي
ّ
والعقيد شاربا والضباط والجنود
اإليطاليين على دعمهم المتواصل
ألبناء بلدته .وقال« :نحن نعتقد أن
سيحسن
نظام اإلنارة الحديث هذا،
ّ
شروط السالمة في شوارع البلدة،
م��ا ينعكس إي��ج��اب �ا ً ع��ل��ى سالمة
المواطنين».

وشكر العقيد ش��ارب��ا السلطات
المحلية واألهالي على مشاركتهم في
االحتفال وعلى دعمهم ومساندتهم
ال��ج��ن��ود اإليطاليين خ�لال تأدية
مهامهم.
في ختام االحتفال ،أزاح شاربا
وعيسى الستارة عن لوحة المشروع
التذكارية ،ث� ّم ق �دّم عيسى للعقيد
اإليطالي درعا ً تذكارية.

م�ساهمة كورية في ت�أهيل «اللبنانية» ـ �صور

�أخبار متفرقة
�صور تغ ّني الفرح في �شارع الم�شاة

نظمت «جمعية الفرح اإلعالمية االجتماعية» ،بالتعاون مع بلدية صور ،يوما ً
ّ
خاصا ً للمشاة في
ّ
سيخصص هذا الشارع للمشاة وألعاب الكرمس
جادة الرئيس نبيه بري على الكورنيش الغربي ،إذ
ّ
كل يوم سبت من كل أسبوع ،خالل موسم الصيف من الساعة السادسة عصرا ً حتى الثانية عشر
ليالً.
رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق رأى أنّ هذه الخطوة جديدة في منطقة صور وبالتحديد
في المدينة« ،إذ نفسح المجال لألهالي والسيّاح بالتواجد في هذا الشارع من دون التعرض لمخاطر
السيارات والد ّراجات النارية ،مع تكليف شرطة البلدية بمؤازرة قوى األمن الداخلي بالمحافظة
على األمن واالستقرار وراحة الناس .وقد انعكس اليوم األ ّول فرحا ً وسرورا ً بين المواطنين ،وما هذا
المشروع إال تشجيعا ً للسياحة».
واعتبر رئيس الجمعية علوان شرف الدين أنّ هذه الخطوة النوعية ،لتشجيع السياحة في صور
وإفساحا ً في المجال للسير واالستجمام من دون التع ّرض لمخاطر السيارات.

الغزال يلتقي �سفيرة هولندا

استقبل رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال ،في مكتبه ،سفيرة
هولندا هيستر سومسن يرافقها الملحق العسكري في السفارة ،بحضور مديرة االتحاد المهندسة
ديمة الحمصي.
خالل الزيارة ،قالت سومسن« :ليست المرة األولى التي أزور فيها مدينة طرابلس ،بيد أنني اليوم،
وبعد نجاح الخطة األمنية حرصت على أن أزورها لالطمئنان إلى واقعها الحالي وإمكانات التط ّور
السريع فيها ،وبالتالي إمكان المساعدة من قبل السفارة الهولندية ،والتي هي جزء من االتحاد
األوروبي ،لدعم أي مشروع انمائي أو خدماتي لمصلحة المدينة».
وشكر الغزال لسومسن زيارتها ،وقال« :أطلعت السفيرة سومسن على ورشة العمل التي تمت
منذ أيام في نقابة المهندسين ،والتي تمحورت حول تعزيز قدرات مدينة طرابلس في مجال االنماء.
واستفسرت السفيرة عن تفاصيل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا ً في مجلس الوزراء
والمتعلقة بمدينة طرابلس ،ال سيما منها مشروع إعادة تأهيل سكة الحديد ،إضافة إلى مشروع بناء
موقف للسيارات في وسط المدينة ،فضالً عن المنطقة االقتصادية الحرة».
وأضاف« :كل هذه المشاريع تحدثنا عنها بالتفصيل .كما تطرقنا إلى الكثير من المواضيع ،ولعل
ّ
يتلخص بإمكان إيجاد فرص العمل ألبناء مناطق التبانة وجبل محسن
اله ّم الذي ستحمله معها
والقبة .وقد وعدت بأن تسعى جاهدة مع سفارتها ومع االتحاد األوروبي إلى مزيد من التعاون بين
مدينة طرابلس وهولندا واالتحاد األوروبي .وفي الختام ،تطرقنا إلى واقع النزوح السوري ومدى
تأثيره على واقع الحياة في المدينة ،وكجزء من االتحاد األوروبي ستكون لها كلمتها الداعمة في
سبيل التخفيف من وطأة النزوح السوري على المدينة».

رحلة لـ«العزم البيئي»

نظم «منتدى العزم البيئي» ،بمناسبة يوم البيئة العالمي ،وضمن فعاليات دورة إعداد محاضر في
مجال التوعية البيئية ،جولة للمشاركين في منطق َت ْي جبل موسى ونهر إبراهيم في قضاء كسروان،
لتعريفهم على التن ّوع في الغطاء النباتي وعناصر الحياة البرية التي تتميز بها المنطقة».
وأشار منسق المنتدى المحامي نجيب سنجر إلى أنّ هذه الجولة تعتبر واحدة من زيارات ميدانية
عدة لمواقع بيئية من المقرر زياراتها واستكشافها ،ضمن برنامج الدورة للتعرف إلى كل المحميات في
لبنان ،إضافة إلى اكتساب كل ما يلزم من معارف بيئية تساعدهم في القيام بما هو مطلوب منهم في
مجال نشر ثقافة الوعي البيئي .وتخللت الجولة زيارة لمغارة جعيتا وسيدة حريصا.
ورافق المشاركين في هذه الجولة رئيس االتحاد الوطني للشباب والبيئة في اليمن وعضو مجلس
إدارة المركز العربي لالعالم السياحي خالد عمر ،الذي قال« :سعدت كثيرا ً بالمشاركة في فعاليات
منتدى العزم البيئي في مناسبة يوم البيئة العالمي والتي تضمنت زيارة لمنطقة جبل موسى والتعرف
إلى واحدة من أجمل المناطق البيئية في لبنان ،ولفتني مستوى التنظيم الذي يكشف عن مستوى
الجدية واالحتراف التي يتمتع بها المنظمون».

محمد أبو سالم

من اليوم الخاص للمشاة في صور

(محمد أبو سالم)

قامت الكتيبة الكورية العاملة ضمن إط��ار ق��وات
الطوارئ الدولية «اليونيفيل» ،بتجهيز قاعة المحاضرات
في الجامعة اللبنانية ـ فرع صور بأحدث التقنيات ،ما
نال رضى الطالب .وتض ّم كلّية العلوم االجتماعية في
الجامعة حوالى مئتي تلميذ.
صممت قاعات الدراسة في هذه الكلّية بشكل أفقي
ُ
واس��ع ،ما يجعل الطالب الذين يجلسون في الصفوف
الخلفية يواجهون صعوبات برؤية ال ُم ِ
حاضر واالستماع
اليه ،وهذا ما دفع بعميد الكلّية نصري شعيتو ،بطلب
الدعم والمساعدة من الكتيبة الكورية من أجل ح ّل هذه
المشكلة وتحسين الظروف التعليمية للطالب .وكالعادة،
وبعد دراسة الوضع وإلقاء نظرة على قاعات الدراسة،
ق ّررت الكتيبة دعم الجامعة .إذ بدأت ،منذ أواخر شهر
نيسان الماضي ،بالصيانة الداخلية وبتجهيز قاعة
المحاضرات بخمسة أجهزة لتسليط النور على الشاشة،

وبأحدث الطاوالت والمقاعد الدراسية وبتغيير شكل
القاعة الداخلي ،فأصبحت تشبه المسرح ليصبح من
السهل على الطالب رؤية ال ُم ِ
حاضر والشاشة.
وبهذه المناسبة ،أُقيم حفل حضره ك ّل من الكولونيل
ماكس دجوبلون من القطاع الغربي ورئيس اتحاد
بلديات ص��ور عبد المحسن الحسيني وعميد الكلّية
نصري شعيتو والشخصيات المحلية وقائد الكتيبة
الكورية الكولونيل هاي جونغ إيل ،إضافة إلى بعض
العناصر من الكتيبة.
وفي كلمة ألقاها ،قال شعيتو إنّ التجهيزات التي
أ ّمنتها الكتيبة الكورية ح ّولت قاعة المحاضرات إلى
صالة تشبه صاالت المسارح ،وهي قاعة ال مثيل لها،
وسيساهم هذا الشكل بتحسين الوضع التعليمي لطالب
الكلية.
وق��ال الكولونيل هاي جونغ إيل إن تغيير الظروف
التعليمية للطالب ،تجربة تستحق العناء م��ن أجل
مساعدة من يحمي مستقبل لبنان.

