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حتقيقات

عا�صفة رملية تجتاح البقاع وعكار ت�ؤ ّدي �إلى وفاة مواطنة وحاالت اختناق

الطقس في بلدة النبي عثمان ـ البقاع الشمالي ظهر أمس

مواطنون في المستشفيات

أعلنت مصلحة األبحاث العلمية والزراعية أن أسوأ عاصفة
رملية ضربت لبنان أم��س ،وأنّ الرياح في البقاع عاتية وهي
شرقية ،وال��رؤي��ة ال تتجاوز  40م��ت��راً ،أم��ا تأثير الغبار على
المواطنين فكان كبيراً ،و ُنقل ثمانية مواطنين إلىمستشفى رياق
بسبب ضيق التنفس.
وأشارت إلى أن المناخ صحراوي مئة في المئة ،ويؤ ّكد سكان
البقاع أن المنظر كأنه في إحدى صحارى الدول العربية .ووضع
المواطنون ك ّمامات على وجوههم ليتمكنوا من التن ّفس.
مدير مصلحة االب��ح��اث العلمية الزراعية الدكتور ميشال
افرام ،أ ّكد أن هذا الطقس استثنائي ،ولم يعرفه لبنان منذ البدء
في تسجيل أحوال الطقس ،وستشتد العاصفة اعتبارا ً من مساء
اليوم لتنعدم الرؤية بشكل كبير ،و دعا جميع المواطنين إلى عدم
الخروج من منازلهم.
وأض��اف :من التوقع أن تستمر الرياح الشرقية حتى نهاية
االسبوع ،ما يعني أن الغبار سيستم ّر .ونح ّذر من الحرائق بسبب
الرياح الشرقية .ويحتمَل هطول أمطار ال سيما خالل الليل اليوم
وغ��داً ،وستكون األمطار موحلة ،ما يعني أن الطرقات ستسبّب
تزحلق السيارات.
العاصفة الرملية ضربت أي��ض�ا ً منطقة بعلبك وال��ج��وار،
وح ّولت االج��واء إلى ضبابية بسبب كثافة الرمال الصحراوية
التي اصطحبتها ،ما أدّى إلى شبه انعدام في الرؤية وارتفاع في
درج��ات الحرارة .وقد اضطر بعض المواطنين ،خصوصا ً من
يعانون من أمراض الربو والحساسية في الجهاز التنفسي ،إلى

وضع الكمامات تجنبا ً الستنشاق الغبار.
ّ
وتسببت العاصفة بأجواء ضبابية ما أدّى إلى تعذر الرؤية،
وح��االت اختناق ونوبات ربو ونوبات تنفسية ،وتو ّزعت هذه
ّ
فاكتظ مستشفى رياق في
الحاالت على مستشفيات المنطقة،
البقاع األوس��ط بحاالت مرضية تنفسية ع�دّة .وعولج عدد من
ِ
أخضع عدد من المرضى
المواطنين فغادروا المستشفى ،بينما
لالنعاش التنفسي ،وقسم انتظر دوره لعدم توفر األس ّ��رة .فيما
أدخِ ��ل إلى مستشفى دار األمل الجامعي في دورس حوالى 13
حالة نوبات تنفسية واختناق وضيق تن ّفس ،توزعوا على اقسام
المستشفى والطوارئ ،وتم تحويل ست حاالت أخرى لعدم قدرة
المستشفى على االستيعاب.
أما المستشفى الحكومي ،فقد سجل دخول عشر حاالت اختناق
ونوبات تنفسية.
فيما كلفت إدارات المستشفيات المذكورة فريقا ً من المسعفين،
إلرشاد المرضى ،حول طرق العالج في حال إصابتهم بحاالت
اختناق .وعمد بعض األشخاص إلى االستعانة بك ّمامات أثناء
تح ّركهم خارج المنازل.
والحقاً ،توفيت مساء أمس المواطنة جمانة علي اللقيس على
إثر تع ّرضها لنوبة ربو حادة في مستشفى بعلبك الحكومي ـ رأس
العين.
كما وصلت العاصفة الرملية إلى مناطق حاصبيا والعرقوب
ومرتفعات جبل الوسطاني ،وأصبحت ال��رؤي��ة غير واضحة
خصوصا ً في األودي��ة .وح � ّذرت جهات طبية االشخاص الذين

(أحمد موسى)
يعانون من األمراض الصدرية بضرورة وضع الك ّمامات احتياطاً.
إلى الشمال ،حيث اشتدّت العاصفة الرملية في عكار ،وحاصر
الغبار المنازل في القرى خصوصا ً في منطقة الدريب وتحديدا ً في
بلدات البيرة والقبيات ومنطقة جبل أكروم ووادي خالد وخربة
داود ،وصوال ً حتى ساحل عكار.
وأدت هذه العاصفة إلى تع ّرض بعض االشخاص لضيق في
التنفس حيث تم نقلهم إلى المراكز الصحية المجاورة ،وأجريت
لهم االسعافات االولية وعلق لهم االوكسيجين .ووضع مواطنون
آخرون الكمامات ،كما لم تتمكن السيارت من عبور هذه المناطق
بسبب سوء الرؤية.
كما أن عناصر الصليب االحمر اللبناني في مرك َزي القبيات
ووادي خالد ،قاموا بإسعاف عدد كبير من المصابين بحاالت
اختناق ج��راء موجة الغبار التي تضرب المنطقة الشمالية
والشمالية الشرقية من عكار .وبلغ عدد المصابين حوالى 35
إصابة ،عوالجوا في مستشفى «سيدة السالم» في القبيات.
يشار إل��ى أن مراكز الصليب االحمر و ّزع��ت ع��ددا ً كبيرا ً من
الكمامات على المواطنين في المناطق التي تعرضت أوال ً لموجة
من الغبار.
إلى ذلك ،أوعز وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى جميع
المستشفيات ،استقبال الحاالت من ج ّراء العاصفة الرملية التي
تضرب بعض المناطق اللبنانية ،على نفقة الوزارة.
وطلبت قوى األمن الداخلي من السائقين التر ّوي في القيادة،
بسبب سوء الرؤية في المناطق التي تضربها العاصفة الرملية.

علياء مق ّلدّ ...
تتحدى ظروف الإعاقة وتح�صل على �شهادة الثانوية العامة
السويداء ـ عمر الطويل
لم يقف الشلل الرباعي الذي رافق الشابة
علياء مقلّد منذ ك��ان عمرها  18شهرا ً عائقا ً
أم��ام ممارسة حياتها الطبيعية وإص��راره��ا
على إثبات حضورها المتميز ،معتمدة في ذلك
التصميم الراسخ على قاعدة قوية قوامها بيئة
أسرية مح ّفزة أولتها كامل الرعاية واالهتمام،
إضافة إلى الدعم الذي تلقته من مد ّرسيها م ّمن
يعود إليهم جزء كبير من النجاح الذي ح ّققته
خ�لال السنة الدراسية الحالية ،بعد رحلة
طويلة من الج ّد واالجتهاد نالت بعدها الشهادة
الثانوية العامة للفرع العلمي ،لتكون بذلك
الطالبة الوحيدة من ذوي اإلعاقة في محافظة
السويداء التي تتقدّم وتنجح في هذا الفرع
للسنة الحالية.
وذكرت لينا مقلّد ـ والدة علياء ـ أنّ ابنتها التي
تعاني حتى اآلن صعوبات في النطق والكالم،
التحقت بعمر ث�لاث سنوات ونصف السنة
برياض األطفال التابعة لمنظمة طالئع البعث،
منتقلة بعد ذلك إلى مدرسة «بور سعيد» حيث
أت ّمت دراستها االبتدائية بتشجيع متواصل من
الطاقمين التدريسي واإلداري في المدرسة،
إذ لم يكن موضوع الدمج مدرجا ً في المدارس
آنذاك .ومع هذا ،فقد حظيت باهتمام مد ّرسيها
ومتابعتهم من دون أيّ تقصير.
وروت الوالدة أنّ ابنتها تابعت دراستها
الحقا ً بج ّد ومثابرة لتنتقل بعد ذلك في الصف
التاسع إل��ى مدرسة «الشهيد عصام حرب»
حيث نجحت بمجموع درج���ات ق��دره 256
درج��ة .وأشرفت على اختباراتها وتحصيلها
المرشدة النفسية عال عمار مع طاقم كامل من

المد ّرسين.
وأ ّكدت أن علياء نالت خالل دراستها المرحلة
الثانوية اهتماما ً مماثالً من قبل مد ّرسيها
والجهاز اإلداري في المدرسة .كما كان رفاقها
من أه��م المشجعين لها .األم��ر ال��ذي ع � ّزز من
ثقتها بنفسها وبقدراتها ،إضافة إلى المساعدة
الكبيرة التي قدّمها لها أخوها التوأم سعيد،
الذي تابعها منذ الصف السابع وحتى نهاية
المرحلة الثانوية وتمكن أيضا ً هو من النجاح
والتف ّوق.
وأش��ارت إلى اعتماد ابنتها على المحاكمة
العقلية والقدرة على الحفظ ،كونها ال تستطيع

الكتابة .إذ عُ يّنت لجان خاصة لتدوين إجاباتها
بوجود مراقبين .علما ً أن قدرتها على الكالم
تبلغ  65في المئة فقط .كاشفة عن رفض االبنة
التسجيل في الفرع األدبي في الصف العاشر،
وتحدّيها األسرة في هذه المسألة.
وختمت ال��وال��دة ب��اإلش��ارة إل��ى المعاناة
الطويلة التي عانتها العائلة في عالج علياء
منذ طفولتها .إلى ان تم ّكنت الشابة من المشي
بشكل محدود ضمن المدرسة فقط ولمسافة
قصيرة جداً .مشيرة إلى أنّ ابنتها تنتظر حاليا ً
المفاضلة العامة ومفاضلة ذوي االحتياجات
اإلضافية للتسجيل في الجامعة .علما ً أن

طموحها دراسة الصيدلة.
من جهته ،قال بسام أبو محمود رئيس دائرة
االمتحانات في مديرية التربية في السويداء
إن هذه الطالبة المجتهدة وعلى رغم إعاقتها،
تملك إرادة قوية ليس لتحقيق النجاح فحسب،
إنما للوصول إلى التفوق العلمي .مشيرا ً إلى
أن دمجها في المدارس جعلها تشعر بوجودها
االنساني ،والذي ترافق مع تربية خاصة لها
ودعم أسري ال محدود.
وق���ال أب��و محمود أن��ه ت��م تشكيل لجنة
استكتاب أش��رف��ت على امتحانات الطالبة
أسوة بغيرها من ذوي اإلعاقة ،كونها تحتاج
إلى وسيلة تفاهم خاصة .متمنيا ً لو أنّ وزارة
التربية وضعت أسئلة مستقلة لذوي اإلعاقة
تتناسب مع وضعهم الصحي وتختلف عن
أسئلة الطالب األصحاء.
ب��دوره��ا ،ت��وض��ح ال��م��رش��دة النفسية عال
عمار أنه ومن خالل متابعتها الطالبة علياء
في المدرسة ،اكتشفت مدى تميّزها وذكائها
واجتهادها وطموحها ،إل��ى جانب رغبتها
باالعتماد على نفسها وحبّها رفاقها ومحبتهم
لها ،وتواجدها معهم دائما ً من دون أن تح ّد
اإلعاقة من نشاطها .مؤكدة على ضرورة دعمها
إلكمال دراستها الجامعية.
من جهتها ،تلفت الطالبة خزامى المحيثاوي
التي رافقت علياء على مقعد الدراسة ،إلى أن
زميلتها مكافحة ومجتهدة وذكية ومتفاعلة
مع مد ّرسيها ورفاقها .ونادرا ً ما كانت تتغيب
عن المدرسة .كما أنها تسعى باستمرار إلى
المشاركة ف��ي ك�� ّل ال��م��ب��ادرات والنشاطات
االجتماعية ضمن مقدرتها ،ما يمنح الجميع من
حولها حافزا ً للتقدّم في عمله.

بلديات الكورة ّ
ت�صدر نفاياتها ...وال تكدي�س لها في الطرقات
ميشيال ساسين
يسعى قضاء الكورة إلى معالجة نفاياته من خالل البلديات التي كانت
وال تزال تعتمد أساليب خاصة بها من أجل التخلص منها وتصديرها
خارج القضاء .وترفض البلديات أن يكون هناك أي أساليب غير قانونية
لمعالجة النفايات كالمطامر والمحارق أو غيرها ،وتسعى إلى إنشاء معمل
لفرزها بطريقة سليمة تفيد القضاء من دون إلحاق الضرر بالناس.

رؤساء بلديات

وفي هذا السياق ،أكد رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو
كريم لـ«الوكالة الوطنية لالعالم» أن ال مشاكل في القضاء على صعيد
النفايات .وقال :وضعنا جيد وأفضل من غير أقضية بكثير .فمعظم البلدات
في الكورة لديها أماكن قانونية لتصدير نفاياتها خارج القضاء.
وط��ال��ب الحكومة بإيجاد ح��ل سريع ألزم��ة النفايات عبر اعتماد
الالمركزية حيث يتحمل كل قضاء معالجة نفاياته بنفسه« ،ألننا وبعد
عشرين سنة لم نصل إلى بنى تحتية صحيحة لمعالجة النفايات ،ووقعنا
أمام أول مشكلة وتوقف البلد».
وتابع :يجب إعطاء صالحيات للبلديات إلقامة معامل من أجل تدبير
الموضوع ومعالجته بأسرع وقت.
بدوره ،أكد رئيس بلدية برسا الكورة ربيع االيوبي ،أنّ البلدية تعمل
بالتعاون مع متعهد بتصريف النفايات إلى خارج الكورة .مشيرا ً إلى انه
مع أيّ معالجة صحيحة للنفايات وض ّد أي محرق أو مطمر ألن ذلك يض ّر
بالبيئة .مشددا ً على ضرورة البدء بفرز النفايات من المنازل وتوعية
المواطنين حول هذا الموضوع.
وأضاف :يجب ان يكون هناك معامل للفرز على أرض الكورة مثل معمل
صيدا الذي زرته والذي يعالج النفايات بطريقة تزيد من فرص العمل
وتدر االرباح ،االمر الذي يصب في مصلحة البلديات ،فثلث موازنة البلدية

في برسا تصرف على تصدير النفايات.
وأشار رئيس بلدية بزيزا قبالن العويط إلى أن ال مشاكل حاليا ً في
تصريف النفايات بحيث تعمل البلدية على نقلها إلى بلدة بصرما ،ث ّم
ُتنقل إلى خارج أرض الكورة.
مخصص لذلك،
حقل
في
نفاياتنا
نرمي
كنا
سنة،
وأضاف :منذ عشرين
ّ
ولكن شعورا ً م ّنا مع الناس تقوم البلدية بدفع مبلغ قيمته مليو َني ليرة
لبنانية من أجل تصريف النفايات .فمنذ حوالى خمس سنوات ونحن
نعتمد هذه الطريقة لحل موضوع النفايات.
وأض��اف :نحن نرفض وج��ود المطامر في بلدتنا كونها مصنفة من
البلدات االثرية وهي مشهورة بالمعابد الرومانية ،إضافة إلى انه ليس
لدينا أي كسارات او مقالع وموقع بزيزا السياحي ال يسمح بذلك.
ولفت إلى وجود بعض النفايات على أطراف نهر بزيرا لكنها ليست
من خارج البلدة وهنا يجب على اهلنا ان يحترموا نظافة البيئة بمبادرة
فردية منهم.
وعن معالجة النفايات في بلدة المجدل قضاء الكورة ،أكدت رئيسة
بلديتها نجاة الزغبي للوكالة ،ان البلدية تعمل على معالجة النفايات من
خالل نقلها إلى حفرة صغيرة ،مطالبة بأن يكون هناك معمل لفرز النفايات
على أرض الكورة وقد عمل اتحاد البلديات على هذا الموضوع منذ فترة
والتمويل أ ُ ّمن ،ولكن المواطنين يرفضون الفكرة خوفا ً من التلوث ،داعية
إلى توعية الناس القناعهم بضرورة وجود المعمل.
وأشارت إلى ان هناك بعض النفايات على طريق المجدل وهذه مشكلة
كبيرة نحاول رصدها ومتابعتها لمعرفة مصدرها.
وقدّمت الدولة اليابانية هبة إلى ثالث بلديات في الكورة وهي :ددّة ،دار
بعشتار ،وكفرعقا .وهي عبارة عن ثالث سيارات لجمع النفايات.
إذاً ،تعمل بلديات الكورة على تصدير نفاياتها من دون أيّ مشاكل وعلى
طريقتها الخاصة ،وال وجود لتكديس النفايات في الطرقات ،مع التم ّني
بوجود حلول افضل من أجل بيئة كورانية نظيفة.

رو�سي يزور دم�شق لتقديم الدعم لأُ َ�سر ال�شهداء
ن�سائي
وفد
ّ
ّ
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فاالنتينا :ال�شعب ال�سوري ال�صامد
ي�ستحق ّ
كل االحترام

قطيط مستقبل ًة الوفد الروسي
أكدت النتسيفا فاالنتينا ،رئيسة جمعية «صندوق
التراث الروحي للقديس بولس الرسول» الروسية ،عمق
العالقات األخوية والتاريخية بين روسيا وسورية.
م��ش �دّد ًة على ض���رورة ب��ذل الجهود إلي��ق��اف الحرب
اإلرهابية التى تتع ّرض لها سورية.

فاالنتينا

وج �دّدت فاالنتينا خالل لقائها والوفد المرافق لها
الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة االتحاد العام النسائي
السوري أمس ،مواقف بالدها الداعمة لسورية قيادة
وشعباً .الفتة إلى أنّ الشعب السوري الصامد يستحق
كل التقدير واالحترام ،وأنّ الشعب الروسي لن يبخل في
تقديم أيّ مساعدة له وهو يقف إلى جانبه وقفة جبارة.
وقالت فاالنتينا :نعتبر سورية بلدنا الثاني ،وهذه
الزيارة هي الثانية عشرة لي .مشير ًة إلى أن الوفد
سيطلع على حقيقة األوضاع في سورية ويلتقي عددا ً
ّ
سر
من
األسر المتضررة من ج ّراء األعمال اإلرهابية وأ ُ َ
َ
الشهداء ،ويقدّم لهم بعض المعونات والمساعدات.
ب��دوره��ا ،أع��رب��ت ن��اوم��وف��ا م��اري��ان��ا بطلة العالم
للناشئين في رفع األثقال والتي كانت ضمن الوفد،
عن سعادتها لزيارة سورية أرض التاريخ والحضارة.
الفت ًة إلى أنها ستلتقي الشباب السوريين وتتع ّرف
إليهم عن قرب وتتبادل ال��رأي معهم وتشجعهم على

أن يكونوا درع الوطن والمدافع عن سيادته وكرامته.
متمنية االزدهار والنصر لسورية.
ب��دوره��ا ،قالت قطيط :إننا نعتز بمواقف روسيا
الداعمة لسورية حكومة وشعباً .معتبرة أن زيارة الوفد
النسائي الروسي تعبير لمحبتهن لسورية وشعبها كما
أنها تأتي تنفيذا ً لالتفاقية التي ُو ّقعت منذ سنتين بين
االتحاد النسائي السوري و«صندوق التراث الروحي
للقديس ب��ول��س ال��رس��ول» ب��ه��دف توطيد العالقات
الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأش���ارت قطيط إل��ى أن ال��وف��د سيقدّم مساعدات
بمقدار  5.2طنّ أدوية ومواد غذائية وهدايا لألطفال،
ستصل تباعا ً خالل األيام المقبلة ،وستو َّزع على جميع
المحافظات.
وتهدف االتفاقية الموقعة منذ سنتين بين الجانبين
إلى االهتمام بالمرأة وتدريبها وتأهيلها عبر دورات
مشتركة ،ال سيما في مجال المشاريع الصغيرة ،إضافة
إلى تعزيز الدعم النفسي لدى أطفال الشهداء ،وتخفيف
الضغط عنهم عبر ع��د ٍد م��ن ال��زي��ارات والنشاطات
والفعاليات المتنوعة في هذا المجال.
وكان الوفد النسائي الروسي قد وصل صباح أمس
إلى سورية في زيارة تستمر لستة أيام ،تتضمن لقاءات
مع عدة شخصيات سياسية ودينية ،إضافة إلى زيارة
مراكز اإلقامة المو ّقتة.

تكريم مد ّر�سين في حم�ص
ك��� ّرم���ت ج��م��ع��ي��ة اإلن���ش���اءات
الخيرية ف��ي ح��م��ص ،نحو 266
م����د ّرس����ا ً وت��س��ع��ة م��دي��ري��ن في
المشروع التعليمي «إس��ن��اد ،»2
وذلك لمناسبة اختتام المشروع،
وأقيم حفل التكريم في صالة فرع
االتحاد العام النسائي في مدينة
ح��م��ص ،وت��ض�� ّم��ن ف���ق���رات فنية
ومسرحية لألطفال.
وفي كلمة له خالل الحفل ،أكد
م��ح��اف��ظ ح��م��ص ط�ل�ال ال��ب��رازي
أهمية المبادرات التعليمية التي
تساهم في بناء األجيال ومواصلة
مسيرة العلم وتعويض ما فقدوه
م��ن ف���رص تعليم خ�ل�ال األزم���ة،
خصوصا ً أبناء المهجرين .الفتا ً
إلى أن إرادة السوريين أق��وى من
األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي طاولت
قطاع التعليم لنشر التخلف والفكر
ال��ظ�لام��ي ال��ح��اق��د .إذ ت��اب��ع أبناء
سورية مسيرة تعليمهم ،كما أ ّمنت
الدولة كل ما يلزم ألبناء المهجرين
ليواصلوا مسيرتهم التعليمية.
وأشار البرازي إلى أن المحافظة
س��ت��دع��م ه���ذه ال���م���ب���ادرات خ�لال
السنة المقبلة ،وسيكون للمنظمات
الشعبية دور مهم فيها .داع��ي�ا ً
إلى غرس العلم والمعرفة والقيم
واالخ��ل�اق وال��وط��ن��ي��ة ف��ي نفوس
األجيال ليكونوا مدافعين حقيقيين
ع��ن س��وري��ة إل���ى ج��ان��ب أب��ط��ال
ال��ج��ي��ش وال���ق���وات المسلحة في

مواجهة اإلرهاب.
ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية
اإلنشاءات الدكتور فراس صافي إلى
أهمية هذا المشروع التعليمي الذي
يقام للسنة الثانية على التوالي
ل��دع��م أب��ن��اء ال��م��ح��اف��ظ��ة وتقديم
الدروس التعليمية لهم ليستطيعوا
مواصلة ما فاتهم .إذ ض ّم المشروع
 10آالف طالب وطالبة تو ّزعوا في
تسعة مراكز شملت المدينة والريف
بمشاركة أساتذة متخصصين في
جميع المواد التعليمي،ة إضافة
إلى المواد الترفيهية.
ح��ض��ر ال��ح��ف��ل م��دي��ر ال��ش��ؤون

االج��ت��م��اع��ي��ة ،ورئ��ي��س��ة المكتب
اإلداري لالتحاد ال��ع��ام النسائي
في المحافظة ،وفاعليات تربوية
واجتماعية وثقافية.
وال��م��ش��روع التعليمي «إس��ن��اد
 »2الذي أقامته جمعية اإلنشاءات
الخيرية بالتعاون مع منظمة األمم
ال��م��ت��ح��دة للطفولة «يونيسف»
لألطفال من عمر ست سنوات إلى
 15سنة ،انطلق مع انتهاء السنة
الدراسية الماضية ،وتض ّمن دورات
تعليمية في جميع المواد الدراسية
ل��ل��م��ن��اه��ج ال��م��ع��ت��م��دة م��ن وزارة
التربية.

