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مفكرة
ذوو االحتياجات الخاصة :حقنا بـ  33مليارًا
في كل مرة يعتصم فيها أصحاب حقوق على
مفرق القصر الجمهوريُ ،ي َ
جبرون على التجمع
فــي «الـبــورة» الترابية املقفلة على طريق بيت
الشعب .هــذه امل ــرة ،تكرر األمــر مــع ممثلني عن
ن ـحــو  100جـمـعـيــة م ـن ـضــويــة ض ـمــن االت ـح ــاد
الوطني لألشخاص املعوقني في كل لبنان.
ذوو االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة حـ ـض ــروا أم ــس
إلــى هنا ليرفضوا خفض ميزانية الجمعيات
ّ
واملس
املتعاقدة مع وزارة الشؤون االجتماعية،
بــأمـنـهــم االج ـت ـمــاعــي واإلن ـس ــان ــي ولـيـطــالـبــوا
بحقهم في التأهيل والتعليم والعيش بكرامة.
الجمعيات أعلنت أنها ستنفذ اليوم إضرابًا
ت ـحــذيــريــا ،م ـل ـ ِّـوح ــة بــإق ـف ــال أب ــواب ـه ــا نـهــائـيــا،
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن األس ـب ــوع امل ـق ـبــل .وتـنـتـظــر مــوعـدًا
من رئيس الحكومة سعد الحريري ،األسبوع
املقبل.
إس ـم ــاع ـي ــل ال ـ ــزي ـ ــن ،م ــدي ــر م ــؤس ـس ــة الـ ـه ــادي
لإلعاقة السمعية والبصرية التابعة لجمعية
املـ ـب ــرات ال ـخ ـيــريــة ،دع ــا إل ــى ع ــدم ال ـخ ـلــط بني
امل ـل ـفــات ،ف ــإذا كــانــت حـجــة ال ــدول ــة لـحـجــب 33
مليار ليرة عن جمعيات مستحقة هي وجود
جمعيات وهمية ،فليكن ذلك إخبارًا للقضاء.
وأوضـ ــح أن ال ــدول ــة م ـســؤولــة عــن األش ـخــاص
ال ــذي ــن تـخــدمـهــم ه ــذه امل ــؤس ـس ــات الـقــانــونـيــة
التي تقوم بمسؤولياتها نيابة عنها ،مؤكدًا
أن س ـ ّـد الـعـجــز فــي أي بـلــد لــم يـقــم يــومــا على
حساب أصحاب االحتياجات الخاصة .وقال
إن «مساهمة الدولة التي نعتمد عليها بشكل
أســاســي لــم تعد تـتــاء م وحــاجــات املؤسسات
لـ ـس ـ ّـد ال ـع ـج ــز واألعـ ـ ـب ـ ــاء أو ت ـغ ـط ـيــة دي ــون ـه ــا
ّ
سيحتم علينا َ
أمرين :إما تخفيف
الداخلية ،ما
الـخــدمــات ،أو اإلق ـفــال لحني تــأمــن التمويل».
وتحدث الزين عن إمكان زيادة رواتب موظفي

¶¶¶
ينظم املنتدى االشتراكي أمسية مع
شادن ،األحد املقبل ،في بيت زيكو
لجمع التبرعات ملسيرة يوم املرأة في 11
الجاري .ويتشارك الحاضرون القصص
والتجارب التي تدفعهم إلى الغضب تجاه
الالعدالة والالمساواة.
¶¶¶
برعاية وزير الثقافة الدكتورغطاس
خوري (الصورة) ،تفتتح السفارة

أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته للتحقق من أوضاع المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة (األخبار)

الـقـطــاع الـخــاص ،بعدما أق ـ ّـرت سلسلة الرتب
والرواتب ملوظفي القطاع العام.
وزي ــر الـشــؤون االجتماعية بـيــار أبــو عاصي،
ّ
ح ـض ــر ل ـي ـق ــول ل ـل ـم ـع ـت ـص ـمــن إن هـ ـن ــاك 594
جـمـعـيــة ومــؤس ـســة تـسـتــوفــي ال ـش ــروط كــافــة،
وسيحاول إقناع اللجنة بعدم خفض موازنة
ً
الوزارة التي خفضتها أصال.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون ،قد أبلغ
ممثلي الجمعيات قبل يوم من االعتصام أنه
ً
يملك ملفًا متكامال عــن الجمعيات الوهمية،
وأن ــه أع ـطــى تــوجـيـهــاتــه للتحقق مــن أوض ــاع
امل ــؤس ـس ــات امل ـت ـع ــاق ــدة م ــع الـ ـ ـ ــوزارة وعـمـلـهــا
ً
وحجم نشاطها لتمييز تلك التي تحتاج فعال
للدعم عن الوهمية منها.

الحياة المدرسية خارج المناهج
أدار الـبــاحــث فــي قـضــايــا املــواطـنـيــة واملجتمع
املــدنــي عـلــي خـلـيـفــة ،نـشــاطــا ب ـع ـنــوان «الـحـيــاة
امل ــدرس ـي ــة :كـيــف يـعـ ّـبــر عـنـهــا الـتــامـيــذ وسـبــل
مواكبتها» ،في مدرسة الشياح األولى الرسمية
امل ـخ ـت ـل ـطــة .ال ـن ـش ــاط ج ـم ــع أسـ ــاتـ ــذة ي ـ ّ
ـدرس ــون
مختلف املــواد العلمية واالجتماعية واألدبية
ف ــي املـ ــدرسـ ــة .وت ـض ـمــن ت ـم ـه ـي ـدًا ع ــام ــا ملـفـهــوم
الحياة املدرسية ومحاولة تطبيقها من خالل
ّ
نموذج ُوزع على الحاضرين .وجــرى التشديد

على ضرورة االطالع على غنى الحياة املدرسية
ّ
تتضمنها املناهج املكتوبة التي
بوضعيات ال
باتت ّ
وضرورة تجاوز
وحدها،
كافية
غير
تعد
ّ
ّ
ّ
املعلم لدور األستاذ الصارم امللقن الذي لطاملا
ّ
الجيد أو الصديق
لعبه ،ليأخذ دور املستمع
ٌ
حتى لتالميذه .وجرى تبادل لآلراء بني األساتذة
املتفاوتي األعمار ـ ـ والذهنيات تاليًا ـ ـ ومدير
ّ
ّ
التطرق
ال ـحــوار ،إذ رأى البعض أن مسؤولية
إل ــى ح ـيــاة ال ـطــاب االجـتـمــاعـيــة ومـشــاكـلـهــم ال
يستطيع األسـتــاذ أخــذهــا على عاتقه بمفرده،
حيث إن على األهل لعب دور مساند أيضًا .وقد

تحدث هؤالء عن «معاناتهم» بسبب غياب عدد
من القيم التي يتناولها منهج التربية املدنية،
كتقبل اآلخر .وقد برزت مشكلة عدم ّ
ّ
تقبل اآلخر
بني التالميذ بشكل واضح ،وخصوصًا في ظل
ت ـعـ ّـدد جنسياتهم وخـلـفـيــاتـهــم الـثـقــافـيــة .هــذا
خـلــق نــوعــا مــن ال ـتــوافــق ح ــول ال ـحــاجــة املــاســة
إلضـفــاء عناصر أخــرى على املناهج املدرسية
املـ ـكـ ـت ــوب ــة ،فـ ــي س ـب ـي ــل ت ـف ـع ـي ــل دور امل ــدرس ــة
إكساب
والخروج من إطارها الجامد ،من أجل ّ
الـ ـط ــاب امل ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي ي ـجــب أن يـتـلــقــوهــا
بأفضل الطرق املمكنة.

الدفاع المدني يحتفل

جامعة مرحبة

االتحاد العمالي يتحرك

ّ
حل رئيس املنظمة الدولية للحماية املدنية
فالديمير كوفشينوف ،ضيفًا على لبنان،
للمشاركة في االحتفال باليوم العاملي للدفاع
املدني التي تنظمه املديرية العامة للدفاع املدني
اليوم .واستقبله املدير العام للدفاع املدني
العميد ريمون خطار ،إلطالعه على دورة العمل
وتعريفه باملهمات التي يقومون بها .وتطرق
خطار إلى أهمية االحتفال وما يحمله من
دالالت على اعتراف املجتمع الدولي بأهمية
جهاز الدفاع املدني اللبناني وضرورة دعمه بكل
السبل للقيام بالدور املنوط به على كل الصعد.

أكد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب
(الصورة) «العمل لتهيئة الجامعة من حيث
األبنية واملنهاج لتستطيع استقطاب  50%من
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة الذين هم
في هذه املرحلة التعليمية والعمل على دمجهم،
ومتابعة التعاون ودراسة عملية لكيفية تنفيذ
البنود السابقة».
كالم أيوب جاء خالل اجتماعه مع لجنة من
ممثلي املؤسسات االجتماعية وكلية الصحة
في الجامعة التي تهيئ مهنيني للعمل مع هذه
الجمعيات وذوي االحتياجات الخاصة.

عند الحادية عشرة ظهر اليوم ،يعلن رئيس
االتحاد العمالي العام بشارة األسمر
(الصورة) ،من مقر االتحاد ،املوقف من تطبيق
السلسلة في املصالح املستقلة واملؤسسات
العامة ،ومن املواد املتعلقة بإلغاء موجب
براءة الذمة في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي وخفض املنح املدرسية في
املؤسسات العامة واملصالح املستقلة واألسالك
العسكرية والقضاة وخفض موازنات الوزارات
بنسبة  ،20%وخصوصًا وزارات الدفاع
والصحة والشؤون االجتماعية.

زينب إسماعيل

يقيم «املجلس الوطني للبحوث العلمية»،
بالتعاون مع «الهيئة األملانية للتبادل
الثقافي »DAAD-ندوة علمية عن تعزيز
مجتمع املعرفة في لبنان والعالقات بني
أملانيا ولبنان ،وذلك عند العاشرة من
صباح اليوم ،في مقر املجلس.

البلجيكية في لبنان معرضًا للرسوم
املصورة بعنوان «Les Phares de la
 ،»BD Belgeعند السادسة والنصف من
مساء الثالثاء املقبل ،في غاليري - SV
الصيفي فيالدج ،ويستمر لغاية  15منه.
¶¶¶
تفتتح الجامعة اللبنانية الكندية ()LCU
معرض الوظائف ،برعاية وزير االقتصاد
والتجارة رائد خوري (الصورة) ،عند

الحادية عشرة والنصف من صباح
اليوم ،في حرم الجامعة في عينطورة ـ
كسروان.
¶¶¶
تحتفل قيادة الجيش  -مديرية التوجيه
بافتتاح املدرسة اإلقليمية لنزع األلغام،
عند الحادية عشرة من صباح اليوم ،في
ثكنة سعيد الخطيب ـ حمانا ،بحضور
سفراء وملحقني عسكريني ،وممثلني عن
الجهات املانحة واملنظمات والجمعيات
العاملة في مجال العمليات اإلنسانية
لألعمال املتعلقة باأللغام.
¶¶¶
أعـلن املركز التربوي للبحوث واإلنماء
حاجته إلى استقطاب أساتذة في مراحل
التعليم العالي والتعليم الثانوي والتعليم
األساسي في القطاعني الرسمي والخاص
والعاملني في املركز التربوي ودور
املعلمني واملعلمات الراغبني باملشاركة في
ّ
عضوية لجان تطوير املناهج التعليمية.

