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أوقفت الشرطة المصرية امس مطلوبا 
في »بؤرة إرهابية« تتهمه بالوقوف 
وراء االعتداءين على كنيستي طنطا 
واإلسكندرية ما اسفر عن سقوط 45 
قتيال األسبوع الفائت، حسب ما أفاد 

مسؤول في الشرطة.
وكانت الشرطة اعلنت أنها حددت 
هويات مرتكبي االعتداءين مؤكدة 

توقيف ثالثة عناصر من قائمة تضم 
19 شخصا وصفتهم »بالعناصر الهاربة« 
الذين تسعى االجهزة االمنية لتوقيفهم 

في »البؤرة اإلرهابية« المسؤولة عن 
التفجيرين. وأوضح مسؤول في الشرطة 
أن الحمالت األمنية المستمرة منذ ثالثة 

أيام اسفرت عن توقيف علي محمود 
محمد حسن في محافظة قنا )قرابة 650 

كلم جنوب القاهرة(.
وأضاف أن شخصا أبلغ عن مكان تواجد 

الشخص الموقوف للقبض عليه عند أحد 
أقاربه في الجبل الشرقي في قنا.

وتم توقيف حسن من دون مقاومة 
وسيتم نقله للقاهرة، حسب المصدر 

نفسه. وينتمي انتحاريا كنيستي طنطا 
واإلسكندرية لمحافظة قنا أيضا.
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أطلقت الحملة في حفل نظمه “المركز” في قاعة 
كلية عدنان القصار إلدارة االعمال في حضور تقدمه 
ممثل وزير االعالم ملحم رياشي االعالمي ميشال فرحة، 
مسؤولة برامج العلوم االجتماعية واالنسانية في مكتب 
االونيسكو االقليمي في بيروت سايكو سوجيتا، رئيس 
الجامعة جوزف جبرا، عميد كلية ادارة االعمال الدكتور 
سعيد الالدقي، عميد كلية االداب والعلوم الدكتور نشآت 
منصور، رئيس “مركز الدراسات اللبنانية” الدكتور جورج 
عسيلي، الدكتور نواف كبارة وحشد من المهتمين 
 من منظمات المجتمع المدني المعنية بملف 

ً
وخصوصا

اصحاب الحاجات الخاصة.
واستهلت مديرة المركز مهى شعيب االحتفال بكلمة 
عرضت فيها لتجربتها الشخصية مع المساحات العامة 
المخصصة الصحاب الحاجات، وأشارت الى ان غالبية 
المؤسسات غير مجهزة لذوي الحاجات الخاصة االمر 
الذي يحتاج الى الكثير من العمل والمتابعة، وشرحت 
ظروف اطالق حملة “شغلة سهلة” التي ستبدأ عبر 
وسائل التواصل االجتماعي. وشكرت شعيب ادارة 
الجامعة اللبنانية االميركية LAU ورئيسها الدكتور 
جوزف جبرا على الدعم الكبير ما سمح للحملة ان تبصر 
النور. وحضت نقابة المهندسين والمعنيين على تبني 
فكرة التصميم الجامع وتطبيقها بهدف الوصول الى 

مجتمع اكثر انسانية.
والقى الرئيس جبرا كلمة رحب فيها بالحضور وجدد 
الدعم للحملة، وقال: “تثبت الجامعة اللبنانية االميركية 
يوما بعد يوم أنها تتخطى في جوهر رسالتها حدود 
العمل األكاديمي لتكون فعال حاضرا في بنيان مجتمع 
وتكوين أمة. هكذا يمكن ان نفهم جوهر هذا التالقي 

بين االونيسكو واإلتحاد األوروب��ي ومركز الدراسات 
.”LAU اللبنانية في جامعة

ورأى “ان إطالق الحملة يتيح إبراز القدرات من خالل 
تصميم مساحات إب��داع، وإبتكارها، وتوفير خدمات 
يسهل وضعها في حاجة الراغبين، ما يساهم في 
تعزيز اإلنخراط االجتماعي وتمتين الحضور العام 
مدنيا ووطنيا”. وشدد على اهمية “الواجب المجتمعي 
والوطني ،الذي تمارسه جامعة LAU بكل فخر وإعتزاز، 
منذ انطلقت كمدرسة لتعليم اإلن��اث في السلطنة 
العثمانية”. وخلص الى تأكيد التزام الجامعة تطوير 
المجتمع لبناء المستقبل لالجيال المقبلة. وشكر شركاء 
الجامعة في الحملة: اليونسكو، واإلتحاد االوروب��ي 

والعاملين في مركز الدراسات اللبنانية”.
والقت مسؤولة برامج العلوم االجتماعية واالنسانية 
في مكتب االونيسكو االقليمي في بيروت سايكو 
سوجيتا كلمة باسم المدير االقليمي لليونيسكو حامد 
الحمامي، اكدت فيها على اهمية اطالق الحملة التي 
تنسجم مع معايير اليونيسكو واهدافها العالمية في 

العدالة والحرية والكرامة االنسانية.
وعرضت للتعاون بين المنظمة العالمية وهيئات 
لدمج االجتماعي وتفعيل  ا لبنان لتعزيز  ع��دة في 
معاييره على مستوى السياسات العامة، مع التركيز 
على الشباب والشابات من اصحاب الحاجات الخاصة 
واتاحة الفرصة امامهم لممارسة حقوقهم واالنخراط 
في المجتمع كمواطنين فاعلين على مستوى صناعة 
القرار في القطاعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
)LAU( والثقافية. وشكرت الجامعة اللبنانية االميركية
على التزامها وتعاونها من خالل “مركز الدراسات 

اللبنانية”.

التصميم الجامع
وكانت كلمة لعتاب شعيب شرحت فيها معاني 
“التصميم الجامع” وابعاده، خصوصا انه يمس الحياة 
اليومية لجميع الناس واصبح حاجة ملحة في لبنان 
والعالم العربي. وشكرت كل من ساهم في اعداد االفالم 
الدعائية للحملة ومنهم مركز ABC التجاري بهدف 
إبتكار تصاميم ومساحات هندسية تراعي الجميع دون 

تمييز بين فئة واخرى او قدرات واخرى.
وعرضت للقوانين واإلتفاقات المحلية والدولية التي 
تفرض على لبنان تصميم وابتكار بيئة جامعة اضافة الى 

الموجبات االقتصادية والحقوقية واالخالقية.
ثم تم عرض مجموعة من االف��الم الوثائقية التي 
تشرح اهداف حملة “شغلة سهلة” وابعادها وتدعو 
الى اعتمادها على مستوى اصحاب المؤسسات التجارية 

والمستخدمين والمهندسين والمصممين.

إطالق حملة “شغلة سهلة” لذوي االحتياجات الخاصة

من حفل إطالق الحملة

جبرا يلقي كلمته

أطلق “مركز الدراسات اللبنانية” في الجامعة 

اللبنانية االميركية LAU، بالتعاون مع مشروع 

شبكات الشباب المتوسطي )اليونسكو -االتحاد 

االوروبي( حملة تحت عنوان “شغلة سهلة” ، 

وذلك بغية تحقيق هدف انساني يتمحور حول 

اعتماد مفهوم “التصميم الجامع” الهندسي 

لتسهيل أمور اصحاب الحاجات الخاصة، 

واالستجابة لقدراتهم المختلفة وحاجاتهم 

المتعددة من خالل تصميم وإبتكار مساحات 

وخدمات مختلفة لهم.
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