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وزارة الصحة :أدوية الجرب متوافرة مجانًا
أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان لها أمس أنها سجلت «ازديادًا
بعدد حاالت الجرب والقمل املرتبطة باالكتظاظ السكاني وسوء
ظروف النظافة الشخصية ،وخاصة في أماكن وجود النازحني».
وفيما ّ
أكد البيان «عدم خطورة هذه األمراض وسهولة معالجتها»،
أوضح أن «األدوية الفعالة واآلمنة متوافرة في جميع املراكز الصحية
وتقدم مجانًا للمواطنني» .وطلبت «اتخاذ التدابير الوقائية عبر
الحفاظ على النظافة الشخصية ،وعدم مشاركة املصابني األلبسة
والبياضات واألدوات الخاصة ،وغسل األلبسة واألغطية واملناشف
بالصابون وغليها ،ومن األفضل ّ
كيها أو تعريضها للشمس».

نازح مريض ينتحر
لتحويل ذوي االحتياجات الخاصة إلى التعليم املهني (مروان بو حيدر)

التصميم الهندسي الدامج:
تحدي إقناع صناع القرار
تتجاوز الحاجة إلى التصميم
الهندسي الدامج تسهيل
حركة املعوقني في
املؤسسات التي يقصدونها،
نظرة حقوقية
إلى تكوين ّ
إزاءهم .إذ يوفر التصميم
الدامج رؤية جديدة لطريقة
تفاعل الناس مع ّالبيئة
املبنية والتي تمكن أكبر
عدد ممكن من األشخاص من
الوصول إلى األماكن العامة
فاتن الحاج
ّ
ح ��ل ات �ح��اد امل�ق�ع��دي��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،أم��س،
ض �ي �ف��ًا ع �ل��ى امل ��د ُي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
امل �ه �ن��ي ب �غ �ي��اب امل �ض �ي��ف .ف��امل��دي��ر ال �ع��ام
أح �م��د دي ��اب ل��م يستقبل ض�ي��وف��ه ال��ذي��ن
تداعوا لتنظيم ورش��ة عمل عن «معايير
التصميم الهندسي ال��دام��ج» ،ب��ل حضر
ب� �ع ��د ث�ل�اث ��ة أرب� � � ��اع ال� �س ��اع ��ة م� ��ن م��وع��د
اف� �ت� �ت ��اح ال � ��ورش � ��ة ل� �ي� �ق ��ول ك�ل�ام ��ًا ع ��ام ��ًا،
إيجابيته الوحيدة إبداء دياب استعداده
لتعيني مندوب ينسق مع االتحاد بشأن
تكييف مباني املعاهد وامل��دارس املهنية
الستقبال امل�ع��وق�ين .أم��ا ممثلو املديرية
امل � �ق � ّ�رر ح �ض��وره��م م �س �ب �ق��ًا ف ��ي ال ��ورش ��ة
ف�ل��م ي �ش��ارك��وا إال ب�ع��دم��ا خ ��رج م��دي��ره��م
م��ن امل�ك��ان ،معتذرًا بانشغاله بمهمة في
ّ
البقاع ،وكلف اثنني منهم بذلك.
ق��ال امل��دي��ر كلمته وم �ش��ى .وم�م��ا ج��اء في
ّ
م��داخ�ل�ت��ه« :إن ق�ض�ي��ة امل�ع��وق�ين إنسانية
ّبامتياز قبل أن تكون تربوية ،مشيرًا إلى
أن �ه��ا ش��ائ�ك��ة ب��دل�ي��ل ع��دم وض��ع امل��راس�ي��م
ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ل �ل �ق��ان��ون  2000/220ح�ت��ى
ت��اري �خ��ه ،وإن ك ��ان ل��دي �ن��ا ب �ع��ض امل�ب��ان��ي
امل �ص �م �م��ة ل �ت �ك��ون م �ك �ي �ف��ة ،وال س�ي�م��ا في
ّ
املجمع املهني في بئر حسن» .وقلل دياب
م ��ن أه �م �ي��ة ع �ق��د االج �ت �م ��اع ��ات وال � ��ورش
ّ
وك ��ل م��ا تفعله ال�ج�م�ع�ي��ات« ،ألن ذل ��ك لن
ي��ؤدي إل��ى نتيجة في غياب التركيز على
ال �ت��وظ �ي��ف ،إذ ه �ن ��اك وظ ��ائ ��ف ك �ث �ي��رة ال
تتطلب أكثر من إج��ادة ال�ق��راءة والكتابة!
ً
م��ا ّ يعطي امل�ع��وق أم�ل�ا بالحياة ويشعره
ب��أن��ه عنصر ف��اع��ل ومنتج ف��ي املجتمع».
ّ
األخطر أن املدير قال« :شو بدي بالقوانني،
هودي الناس حرام شرعًا نشوفن قدامنا
ّ
وما نعملن شي!».
اس �ت��دع��ى ه ��ذا امل��وق��ف ت��دخ��ل ب �ش��ار عبد
ال � �ص � �م� ��د ،م � �ه � �ن� ��دس م � � �ش � ��روع ال �ت �ع �ل �ي��م
والتدريب املهني والتقني الدامج ،والذي
ت��دخ��ل ورش � ��ة ال �ع �م��ل ف ��ي إط � � ��اره ،ل�ي�ق��ول
ّ
ف��ي ن�ه��اي��ة ال�ن�ش��اط إن «امل��دي��ري��ة مطالبة
ب �ت �ب �ن��ي م �ج �م��وع��ة واس� �ع ��ة م ��ن امل �ع��اي �ي��ر
الدامجة ل��ذوي االحتياجات الخاصة في

سياساتها ،منعًا لتكريس منطق العزل
واإلقصاء».
هنا يشرح رئيس ات�ح��اد املقعدين حسن
مروة كيف أننا «نسعى إلى تعميم فلسفة
الدمج على املتخصصني وصناع القرار،
وم� ��ا إش � � ��راك امل ��دي ��ري ��ة ف ��ي ع �م �ل �ن��ا س��وى
لتحقيق ه��ذا ال�ه��دف ،فاملطلوب ّأن يصل
منتم
امل �ع��وق إل��ى امل�ه�ن�ي��ات وي�ش�ع��ر ب��أن��ه
ٍ
إليها ،تمهيدًا ملمارسة مهنته املستقبلية
باستقاللية وكرامة وبال جميلة حدا».
هكذا ب��دأ االت�ح��اد في تشرين األول 2010
م� �ش ��روع ��ه امل �س �ت �م��ر ح �ت ��ى أي � �ل� ��ول 2013
ب��ال �ش��راك��ة م ��ع م �ن �ظ �م��ة «ح ��رك ��ة م ��ن أج��ل
ال� �س�ل�ام» وب �ت �م��وي��ل م ��ن وك ��ال ��ة ال �ت �ع��اون
اإلس� �ب ��ان� �ي ��ة .وت �ض � ّ�م ��ن امل � �ش� ��روع ت��دري �ب��ًا
للكادر اإلداري وتهيئة البيئة االجتماعية
ً
واألك��ادي �م �ي��ة ل �ت �ك��ون دام� �ج ��ة ،ف �ض�ل�ا عن
ت�ح��وي��ل ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة إم��ا
للتعليم املهني أو لدورات تدريبية مهنية.
فخيار التعليم يستوجب امتالك املعوقني
خ �ل �ف �ي��ة أك ��ادي �م �ي ��ة م �ث��ل اج �ت �ي ��از ال �ص��ف
الثامن أو البريفيه .أما خيار ا ّل��دورات فال
ّ
ّ
يتطلب ذل��ك .بل إن املشروع وف��ر للبعض
دورات ف� ��ي ال �س �ك ��ري �ت ��اري ��ا وامل �ح��اس �ب��ة
وصيانة الخلوي والكومبيوتر وصناعة

المخيم الدامج
ّ

يروي املهندس املعماري فادي املدهون
تجربته في مواكبة إعادة إعمار مخيم
ن�ه��ر ال �ب��ارد ل�ي�ك��ون اس�ت�خ��دام��ه متاحًا
للجميع ،ب�م��ن فيهم ذوو االح�ت�ي��اج��ات
ّ
ال �خ��اص��ة .ي �ق��ول إن� ��ه اش �ت ��رى ك��رس�ي��ًا
م �ت �ح��رك��ًا واخ �ت �ب��ر ال �ت �ك �ي �ي��ف م�ي��دان�ي��ًا
لجهة تحدي األرق��ام .والح��ظ استحالة
تطبيق امل�ع��اي�ي��ر ال�ع��امل�ي��ة ف��ي م �ن��ازل ال
تتجاوز مساحة الواحد منها  85مترًا
ً
م��رب �ع��ًا ،ف �ض�لا ع��ن ص�ع��وب��ة التوسيع
وعقبات أخ��رى خاصة بإقناع األهالي.
ومع ذلك ،يؤكد ّأن التجربة كانت غنية،
ف�ق��د «اط�ل�ع�ن��ا ع�ل��ى تفاصيل ال تخطر
في بال أي مهندس لبناني ،واستطعنا
تطبيق الحد األدن��ى من البيئة الدامجة
مع مراعاة خصوصية املكان».

األك �س �س��وارات وت��زي�ين ال�ش��وك��وال تمهيدًا
ل �ت��أس �ي��س م� �ش ��اري ��ع ص �غ �ي��رة ع �ب��ر م�ن��ح
وق� ��روض م��ن ب�ع��ض امل��ؤس �س��ات .ت��م ذل��ك
ع �ب��ر ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ات ب�ي�ن االت� �ح ��اد و8
مؤسسات قروض ،وقد بدأ مسار التنفيذ
ع �ل��ى األرض .إل� ��ى ذل � ��ك ،ش � ّ�ب ��ك االت� �ح ��اد،
بحسب س�م��ر طفيلي ،م��ع وزارة التربية
وم ��دي ��ري ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م امل �ه �ن ��ي واألون� � � � ��روا،
ب �ه��دف ت�ج�ه�ي��ز ه �ن��دس��ي مل�ه�ن�ي��ات ص�ي��دا
وب� �ع� �ل� �ب ��ك ت� �م� �ه� �ي� �دًا الس� �ت� �ق� �ب ��ال ال� �ط�ل�اب
املعوقني اللبنانيني والفلسطينيني .حتى
ال �ي��وم ،أج��ري��ت دراس� ��ات م�ي��دان�ي��ة تتعلق
بالهندسة املكانية ،منها دراسة نموذجية
في معهد سبلني ،تتناول البيئة الخارجية
ل �ل �م��رك��ز أي م ��وق ��ف ال� �س� �ي ��ارات وامل ��دخ ��ل
ووسائل النقل والطرقات الداخلية ومكان
االس�ت�ق�ب��ال وامل�ع��اي�ي��ر امل�ط�ل��وب توفيرها
ف��ي ك��ل ق�س��م وامل��راح �ي��ض وم �ك��ان امل�ن��ام��ة
واألبواب والشبابيك واإلضاءة وغيرها.
في الورشة ،عرضت تجارب لبيئة دامجة ال
تزال في إطار الدراسة النظرية .فالجامعة
األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ب� �ي ��روت ت �س �ت �ع��د ل �ع��رض
مشروع أنجزته بشأن تكييف شارع جان
دارك ـــ الحمرا على بلدية بيروت ،إذ ّ
تحدث
امل �ه �ن��دس رب �ي��ع ش�ب�ل��ي ع ��ن م �س��ح ش��ام��ل
للشارع وإزالة كل العناصر والعقبات التي
تمنع ح��رك��ة ذوي االح�ت�ي��اج��ات الخاصة
وت�ح��ول دون أن يكون دام�ج��ًا ،وذل��ك وفق
معايير التصاميم املعتمدة عامليًا.
أما ممثل نقابة املهندسني راشد سركيس
ف �ت �ن��اول م �ش��وار ال�ن�ق��اب��ة ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال،
وال سيما م��ن خ�ل�ال امل�س��اه�م��ة ف��ي إع��داد
دل�ي��ل ح��ول املعايير الهندسية اللبنانية
ل�ل�م�ب��ان��ي ال��دام �ج��ة ك�م��رج��ع للمهندسني،
ً
فضال عن املرسوم  7194الصادر في عام
 2011لتطبيق أحكام القانون 2000/220
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى امل �ب��ان��ي امل �ن��وي تشييدها
الح � �ق� ��ًا .وق� � ��د اع � �ت� ��رف س ��رك� �ي ��س ب �غ �ي��اب
التطبيق ،وال سيما ف��ي املناطق .وتطرق
املهندس أحمد عز الدين إلى مسح ميداني
أن�ج��زه االت �ح��اد ف��ي ع��ام  2009على 1741
مركزًا انتخابيًا (مدارس رسمية ،بلديات،
ّ
ال ��خ) ،وأظ�ه��ر أن ه�ن��اك  6م ��دارس مجهزة
ّ
فقط .وبما أن  %92من املراكز هي مدارس
رسمية ،أع��دت دراس��ة ميدانية لتجهيز 8
مدارس لتكييفها ،وقد تطلب األمر الربط
بني املعايير والواقع لتسهيل تقديم الحل،
من دون التأثير على طبيعة املبنى.
ّ
وخلص بشار عبد الصمد إلى أن االتحاد
ي �س �ع��ى إل� ��ى ت �ك��ري��س امل �ف �ه��وم ال�ح�ق��وق��ي
االجتماعي إزاء املعوقني ونسج الشراكات
مع الهيئات واإلدارات واألجسام النقابية
وال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص وإص� � � ��دار ت �ش��ري �ع��ات
وإن �ت��اج أدوات ق ��ادرة فعليًا على تكييف
املباني القديمة وتلبية الجديدة للمعايير
الهندسية .هذا يمنح املعوقني ،كما يقول،
حرية اختيار الدراسة واملشاركة وبشكل
م�ت�س��او ف��ي مختلف ال�ن�ش��اط��ات م��ن دون
م� �ع � ّ�وق ��ات أو م �س��اع��دة م ��ن أ ّح� ��د أو ب��ذل
م�ج�ه��ود غ�ي��ر ض� ��روري أو ت�ل��ق��ي معاملة
ّ
التعرض للتفرقة.
خاصة أو

لم يقو النازح السوري محمد غياث كاتبي ( 61عامًا) على متابعة
معركته البائسة مع الحياة .الرجل ّاملصاب بمرضي السرطان
والسكري ،اتخذ قراره في لحظة تخل يائسة ،وأطلق رصاصة على
رأسه من مسدس حربي ،بعدما أيقن على مدى أكثر من عام ،عدم
قدرته على مواجهة ذل النزوح ،وتأمني متطلبات عائلته املؤلفة من
أربع بنات ،وحتى أدوية لعالجه .وقد جدت جثته صباح أمس في
الغرفة التي يقطنها وعائلته في حي الشراونة في بعلبك ،بالقرب
من محطة الكهرباء .وحضرت القوى األمنية إلى املكان مع األدلة
الجنائية والطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة ،لتنقل بعدها إلى
مستشفى بعلبك الحكومي في مدينة بعلبك.

جسر الدورة مقفل السبت بسبب األشغال
أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه «بتاريخ ،2013/4/10
وبعد انتهاء األشغال على املسلك الشرقي لجسر الدورة ،أصبح
بإمكان السيارات استعماله ،فيما يمنع سير الشاحنات عليه لحني
انتهاء األشغال على كامل الجسر ،وسيتم إقفال الجسر نهائيًا
أمام حركة املرور اعتبارا من الساعة  18,00من يوم السبت بتاريخ
 2013/4/13ولغاية الساعة  14,00من اليوم التالي».

مياه بيروت وجبل لبنان سليمة وخالية من الجراثيم
أصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
بيانًا أشارت فيه الى نتائج فحوصات
املياه خالل شهري كانون الثاني وشباط
ّ
 2013جاء فيه ،أنه «بعد إجراء الفحوصات
الجرثومية والكيميائية على عدة عينات من
ّ
واملوزعة من قبل مصالح
املياه املستثمرة
املياه املدموجة في املؤسسة ،وذلك خالل
شهري كانون الثاني وشباط  ،2013تبينّ وفقًا لنتائج الفحوصات
الجرثومية أن املياه سليمة وخالية من الجراثيم ،وكذلك فإن الفحوصات
الكيميائية تثبت أن املياه ال تشكل ضررًا على الصحة وهي تدخل
بمعظمها في إطار الجودة والنوعية للمياه الصالحة للشرب املعتمدة
عامليًا ،وهي مرتبطة بطبيعة املواقع الهيدرو ــ جيولوجية ،وتتأثر بعدم
وجود نطاق حماية ملصادر املياه الجوفية في هذه املنطقة».

ثانوية الفاكهة تستنكر االعتداء على مديرها
ّ
ُعلقت الدروس يوم أمس في ثانوية الفاكهة الرسمية ،استنكارًا ملا
تعرض له مديرها املربي محمد خليل ،أول من أمس ،من «اعتداء
وإساءة من قبل ّ
ولي أمر أحد الطالب املدعو و .غ .».وقد اعتصم في
الثانوية الطالب وأولياء أمورهم ،والهيئة اإلدارية والهيئة التعليمية،
باإلضافة إلى مديري املدارس في املنطقة وفاعليات حزبية
واجتماعية وبلدية واختيارية ،تنديدًا منهم باالعتداء الذي لحق
بأحد املربني الفاضلني في املنطقة.

لجنة التضامن مع املعتقلني الكوبيني
توجه رسالة إلى كونيللي
بعثت لجنة التضامن اللبنانية لتحرير املعتقلني الكوبيني الخمسة
رسالة إلى سفيرة الواليات املتحدة األميركية في بيروت مورا
كونيللي ،تطالب فيها بـ«السماح للمعتقل رينيه غونزاليز بالسفر
الى كوبا لزيارة عائلته بعد وفاة والده كانديدو رينيه غونزاليز الذي
رحل قبل أشهر» .وأكدت اللجنة أن «حرمان غونزاليز من الزيارة
انتهاك فاضح للقانون الدولي اإلنساني ،وال سيما اتفاقيات جنيف،
التي تكفل حصول املعتقلني على زيارات دائمة وغير منقطعة من
قبل املحامني واألهل واألطباء».
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