
17
 12567  العدد 2009-04- 25 لسبتا

»اللويزة« تكّرم اإعالميني يعنون

بال�شعوبات االإجتماعية �االإن�شانية
مب��ن��اس��ب��ة اس���ب���وع االص����م العربي، 
ك��رم��ت ج��ام��ع��ة س��ي��دة ال���ل���وي���زة- زوق 
م��ص��ب��ح االع��ام��ي��ني ه��ي��ام اب���و شديد، 
م��اغ��ي ع���ون، رمي��ا رح��م��ة، رل��ى معوض، 
زاف��ني كويومجيان، د. نبيل خ��وري ود. 
لنشاطاتهم  تقديرًا  روم��ان��وس،  انطوان 
ف��ي امل��ج��االت ال��ت��ي تعنى بالصعوبات 
لقاء  في  وذل��ك  واالجتماعية،  االنسانية 
قدمته مساعدة مدير عام العاقات العامة 
في اجلامعة ن��دى سعد بعنوان: »العني 
تسمع قبل االذن احيانًا، في اوديتوريوم 
اجل��ام��ع��ة. واس��ت��ه��ل ال��ل��ق��اء مبحاضرة 
القاها د. ان��ط��وان روم��ان��وس بعنوان: 
»االن����زالق احمل��ت��وم م��ن البيولوجي الى 
الثقافي في التعامل مع الصم«، قارن فيها 
بني املفهومني القدمي واحلديث الشكالية 
الصم، داعيًا ال��ى ض��رورة التفتيش عن 
مرجعية اخرى مائمة لطرح جديد يأخذ 
باالعتبار املعطيات االنسانية والنفسية 
كما  احل��دي��ث��ة.  واالجتماعية  والثقافية 
عرض للنظرة التقليدية للشخص االصم.

وخ��ل��ص ال���ى ال���ق���ول: »ي��ش��ك��ل الصم 
م��ج��م��وع��ة ش���دي���دة اخل��ص��وص��ي��ة منيل 
اليوم الى النظر اليها كمجموعة ثقافية 
لها على االق��ل بعض اخلصائص التي 
يراها علم االناسة في هكذا مجموعات 
وتفكير وشعور  لهم طريقة حياة  حيث 

وادراك للكون تختلف عن طريقة غيرهم 
من ذوي احلاجات اخلاصة«.

اما مساعد مدير مكتب شؤون الطاب 
د. زي���اد فهد فقد حيا امل��ك��رم��ني واصفًا 
اياهم بالرسل الذين حملوا شأن االنسان 
احملتاج دون ملل او تعب.  ب��دوره، اشار 
مدير ع��ام العاقات العامة في اجلامعة 
سهيل م��ط��ر ال���ى ان���ه ك��ث��ي��رًا م��ا يشتكى 
م��ن االع���ام باعتباره وسيلة اث���ارة، أو 
استفزاز، او صانع فضائح، او مثير فنت، 
قائًا: »مبواجهة هذه االتهامات، تقفون 
أنتم، عامة فارقة، مضيئة، جميلة، في 
وسائلنا اإلع��ام��ي��ة، ان��ت��م ت��ع��ّب��رون عن 
حقيقة االنسان، وعن وجع االنسان وعن 

حلم االنسان بحياة حلوة كرمية«.
وبعدها قدمت ال��دروع التقديرية الى 
املكرمني الذين شكروا بدورهم اجلامعة 
ع��ل��ى ه���ذه امل���ب���ادرة م��ؤك��دي��ن التزامهم 
وتصميمهم  محتاج  ان��س��ان  ك��ل  قضية 

على تعميم هذه الظاهرة دون خجل.
وفي اخلتام كانت كلمة الحد الطاب 
ص��م وس��ام قسطنطني، وه��و اول طالب 
اصم سيتخرج من جامعة خاصة، اعتبر 
ف��ي��ه��ا ان االش�����ارة وح��رك��ة ال��ش��ف��اه هي 
لغة حقيقية وص��ادق��ة يتم ال��ت��داول بها، 
يفترض  كما  شخصية  موهبة  وليست 
البعض، مطالبًا وسائل االع��ام اعتماد 
تقنيات لاشارة تساعد الصم على الفهم.  

اإلعالميون املكّرمون في مقدمة احلضور




