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نسعى في هذا المشروع الى تأمين سماعات
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مشروع عيون:
نقوم من خالله بزراعة عيون اصطناعية

تجميلية لعدد من المرضى فاقدي العيون

تعليق
 على محاولة انتحار
لشخص ذي إعاقة

إن من أعظم نعم ا¸ تعالى علينا بعد ا�يمان، هي 

مصائب  لكل  الدواء  وهي  تعالى،  ا¸  بقضاء  الرضا 

الحياة  هذه  قيظ  في  الهانئة  الباردة  والجنة  الحياة، 

الالهبة.

نحن كمجتمع  علينا  الواجب  إن  القارئ  عزيزي  ولكن 

معالجين  نكون  أن  يلزمنا  ا�شخاص؛  بهؤالء  محيط 

نكون  أن  ومنها  وأسبابه  لÃنتحار  ميسرين  وليس 

نقدم  وأن  بهؤالء  الرحيم  والقلب  الدافئ  الحضن 

في  حقهم  رأسها  وعلى  كاملة  حقوقهم  لهم 

التعلم والعمل على قدم المساواة مع الجميع. 

إن تكرار هذه الصرخات بدون وجود آذان صاغية هو 

االعزاء  االخوة  هؤالء  قلوب  في  اليأس  ينمي  ما 

واالخوات العزيزات.

لÈشخاص  نعم  ونقول  بحق،  ايجابيين  نحن  فلنكن 

ذوي ا�عاقة وحقوقهم... وال لليأس.

هيئة التحرير  
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1 جمعية ا�مل للرعاية والتنمية ا�جتماعية 
أ. باسم الحوت

عضو مجلس إدارة جمعية ا�مل انتخابات حق... 

لماذا نقصي ا�شخاص ذوي اعاقة من ممارسة حقهم الدستوري 
إن حّق ا�قتراع هو من أبرز الحقوق السياسّية التي يتمّتع بها المواطن، هو حّق يشارك عبره المواطن الّناخب 

في صناعة القرار في ا�نظمة الديمقراطية. وبما أن حق ا�نتخاب هو أحد الحقوق اللصيقة بشخص ا�نسان، لذا 

ال تملك أّي جهة الحق بحرمان أحد المواطنين من إمكانية المشاركة في العملية الديمقراطية، االّ في حاالت 

أن يشكل  يجب  ال  لذا  المجال،  إستثناًء في هذا  ال يشكل  لبنان  أن  القوانين حصرÌ، فطالما  تحددها  خاصة 

ا�شخاص ذوي ا�عاقة الذين يحملون الجنسية اللبنانية إستثناءÌ أيضÍ. على الرغم من أن الدستور اللبناني قد 

شّدد على مبدأ المساواة بين المواطنين، االّ أن الممارسة حّرمت جزءÌ منهم بشكل غير مباشر من هذا الحق، 

وبدا تمّتعهم القانوني/ التشريعي لهذا الحق، في مقابل حرمانهم العملّي منه، يمس ديمقراطية العملية 

المتعلق بحقوق ا�شخاص ذوي ا�عاقة في  القانون رقم 220 /2000   ا�نتخابية. لهذا تحرم المماطلة بتطبيق 

لبنان من أبسط حقوقهم، ال سيما حقهم في ا�نتخاب، بحسب المادة 98 منه، با�ضافة الى ممارسة بعض 

المعنيون سياسة التهميش الممنهج لهذه الفئة من اللبنانين، عن طريق تجاهل حقهم في ا�نتخابات وفي 

الوصول المستقل، وبالتالي تغييبهم عن أجندة التنمية وحقوق ا�نسان وعزلهم عن خريطة الوطن. عالوة 

على أن مراكز ا�قتراع في لبنان غير مجهّزة بمعظمها بما يتناسب مع ا�حتياجات الخاصة لبعض الناخبين، 

ال  فإنها  المركز، وفي حال وجود مصاعد  العليا من  الطوابق  ا�حيان في  ا�قتراع هي في معظم  أقالم  وأّن 

توضع في تصرفهم. ومن أجل تمكين ا�شخاص ذوي ا�عاقة من ممارسة حقهم الطبيعي با�نتخاب البد من 

تسهيل وصولهم الى مراكز ا�قتراع، وتأمين التسهيالت الضرورية لتمكينهم من الوصول الى داخل القلم، 

ومن ثّم الى وراء العازل. با�ضافة الى اقتراح آليات تساعد الغير قادرين منهم على الوصول الى مراكز ا�قتراع 

البريد ا�لكتروني، أو بواسطة  أبرز حقوق ا�نسان السياسية، كا�قتراع بواسطة  لكي يتمّكنوا من ممارسة 

البريد مثًال. ويضاف الى ذلك ضرورة إطالع الناخبين على حقوقهم وكيفية ممارستهم لهذه الحقوق، كما 

يجب التأكد بأن المعلومات ا�ساسية المتعّلقة بعملية ا�قتراع متوفرة بشكل سمعي وبصري. وبما أنه يوجد 

قانون ينّظم عملية ا�قتراع لÈشخاص ذوي ا�عاقة ولكّنه ال يطبق، لذلك على ا�شخاص ذوي ا�عاقة تنظيم 

صفوفهم والمطالبة بحقوقهم �نهم لن ينالوها وهم متهاونين ومتقاعسين وغير سائلين عنها، �نه ثبت 

حقوق  إن  القول  يمكن  الخالصة  وفي  وبالمطالبة.  با�لحاح  إال  ُتنال  ال  الحقوق  بأن  الديمقراطية  يّدعي  ببلد 

ا�شخاص ذوي ا�عاقة في لبنان بممارسة حقهم با�نتخاب ليست متوافرة إالّ عرضÍ، وكأنها ليست متجّذرة في 

صلب البنيان الحقوقي وا�جتماعي للدولة قياسÍ على ما يجب أن تكون عليه الحال بحسب المواثيق الدولية، 

إذ ال يكفي فقط أن ينص القانون على حقهم با�نتخاب" ، بل إن ا�هم هو ضرورة تطبيقه، �ن القانون 

الغير مطبق هو والعدم سواء.
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بنظراٍت واثقة صّوبها �على شجرة الزيتون الراسخة في أرض والده 

كما إرادته في نفسه، أسند أبوه السلم الخشبي على جذع الشجرة، 

 Íمتسلق أعالها  يصعد  يده  عضالت  على  معتمًدا  لؤي  ابنه  وأخذ 

قطاف  في  إياه   Ìمساعد الساقين،  مبتور  أصبح  بعدما  الشجرة 

الزيتون.

الشاب لؤي النجار (28 عاًما) بإعاقته التي سترافقه باقي سنّي عمره 

لÃنسان  أنموذًجا  سطر  شديد،  بصبٍر  كبيرة،  معاناة  خّضم  في 

بعدما  يومي  بشكل  قضيته  تفاصيل  يعيش  الذي  الفلسطيني 

أصيب بقصف صاروخي أثناء حرب الفرقان.

الجامعية  المرحلة  من  الثانية  السنة  في  كان  النجار  أصيب  عندما 

رحلة  من  وعاد  للشفاء  تماثل  بعدما  الجغرافيا،  تخصص  يدرس 

شهادته  نيل  على  وإصرار  عزيمة  بكل  دراسته  وأكمل  العالج، 

الجامعية ومشواره الذي بدأه، ثم تزوج ورزقه ا¸ بخمسة من ا�بناء 

رسموا مالمح البهجة والسرور على حياته.

بابتسامٍة تملؤها الطمأنينة يعترف لؤي أن حياته ابتدأت بعد إصابته، 

شهادة  فنال  غريب،  نحٍو  على  والنشاط  بالحيوية  جسده  فاشتعل 

البكالوريوس وأخذ يتعلم الحرف وكل ما يمكن أن يصقل شخصيته، 

يتلقاه  الذي  راتبه  على  يعتمد  أن  بإمكانه  كان  خبرته؛  من  ويزيد 

شهريÍ بعد ا�صابة؛ ولكنه فضل أن ينأى عن االتكالية وينطلق نحو فتح أبواٍب جديدة في الحياة. في يوم مقابلته لاللتحاق بقسم 

نجارة الباطون من أجل تلقي التدريب، تفاجأ به المدرب بسبب وضعه الصحي، وبدأ حديثه عن صعوبة عمل النجارة عّله يتراجع دون 

أن ُيسّبب له أي إحراج، حتى أن المدرب يومها سأله على خجل: "كيف راح تقدر ترفع الخشب وتقصه؟"، فرد عليه بكل ثقة وهو يحمل 

الخشب بدون صعوبة، فقال له: "مثلك يستحق العمل في مهنة النجارة عن جدارة". لم يتوقف به ا�مر على مساعدة والده في قطف 

أنه  البناء، كما  التربة، وأعمال  أيًضا صار يعمل في "فالحة ا�رض"، ويهتم با�شجار، وتقليب  النجارة، بل  أو تعلم حرفة  الزيتون،  ثمار 

يقضي كافة حاجات البيت من صيانة كهربائية، ومساعدة زوجته في أعمال البيت. وأوضح النجار أنه يجب على ا�شخاص ذوي ا�عاقة 

بأنفسهم،  فرصهم  إيجاد  إلى  يبادروا  أن  بل  والخاصة  الحكومية  المؤسسات  في  بتشغيلهم  الخاص  القانون  تطبيق  ينتظروا  أال 

موجًها رسالة للمصابين وا�شخاص ذوي ا�عاقة: "نحن نبذل قصارى جهدنا حتى ال نكون عالة على المجتمع، وحتى نثبت أن العزيمة 

أساس الحياة".
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 إنعكاسات التشغيل على ا�شخاص ذوي اعاقة

عالم اعاقة

ان الهدف االساسي الذي تسعى لتحقيقه كافة الجهود التي يبذلها 

كل الناشطين في حقل االعاقة هو الدمج الكامل للشخص المعوق 

في  تتجسد  اساسية  ركائز  عدة  على  يرتكز  والدمج  المجتمع.  في 

الجوانب التالية:

@ الجانب االقتصادي: 

ويعود  الفقر.  خط  تحت  يعيشون  المعوقين  االشخاص  غالبية  ان 

المالي  الدخل  انعدام  الى  المشكلة  لهذه  االساسي  السبب 

االضافية  والمصاريف  العالية  المعيشة  فكلفة  لديهم.  المتواصل 

الوضع  تردي  في  جميعها  تساهم  المعوق  الشخص  يدفعها  التي 

ال  حتمية  ضرورة  العمل  من  وتجعل  المعوق،  للشخص  االقتصادي 

يمكن االستغناء عنها. وبالمنظار االقتصادي العام، فان تأمين فرص 

ويخفف  االعباء  من  الكثير  سيرفع  الناس  من  الشريحة  لهذه  عمل 

الضغط المادي، إضافة لتحقيق الكثير من االنعكاسات االيجابية على 

االقتصاد الوطني للبالد.

@ الجانب االجتماعي:

الظروف  على  كبيرة  انعكاسات  المعوقين  االشخاص  لتشغيل  ان 

االجتماعية وتغييرÌ بمجريات حياتهم. فالشخص المعوق كغيره من 

الناس بحاجة ماسة الى تأسيس كيان أسري، وبسبب نسبة البطالة 

ليس  غالبيتهم  فان  المعوقين  االشخاص  اواسط  بين  المرتفعة 

بل  االسرة  مواضيع  فقط  يتناول  ال  االجتماعي  والجانب  أسر.  لديهم 

االجتماعية  الحياة  في  المعوق  مشاركة  الى  ذلك  يتعدى 

فان  وبالتأكيد  النشاطات.  وكافة  والثقافية  والسياسية 

حرمان الشخص المعوق من العمل سيزيد من حجم عزلته 

استقر  كلما  اذ  الصحيح.  هو   Íتمام والعكس  االجتماعية 

حجم  ازداد  كلما  االقتصادي،  المعوق  الشخص  وضع 

مشاركته في الحياة العامة.

@ الجانب المعنوي:

الذات  ان الشخص المعوق بحاجة للوجود المعنوي واثبات 

انتاجية فاعلة ولديه طاقة  أنه قوى  التأكيد على  من خالل 

وقدرات يمكن استغاللها واالفادة منها، وال يتحقق ذلك اال 

من خالل االنخراط في سوق العمل وتأمين فرص عمل ثابتة 

بالنفس  الثقة  يمنحهم  وهذا  المعوقين،  لالشخاص 

الذين  اولئك  ان  فنجد   ،Ìكبير  Íمعنوي  Íدعم ويعطيهم 

حالفهم الحظ ووفقوا بوظائف مناسبة نشطوا في الحقل 

االجتماعي وممارسة حياة اجتماعية طبيعية.

ا�عاقة  ذوي  ا�شخاص  ان موضوع تشغيل  لنا  يؤكد  وهذا 

من االولويات التي يجب التركيز عليها خالل الفترة المقبلة 

لما فيه من مصلحة للمجتمع وا�شخاص ذوي ا�عاقة
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عالم اعاقة

يقال: الحاجة أم االختراع... فكان فادي الصايغ أّم االختراع وأباه... 

يحتاجها  التي  ا�يدي  مكان  بخدمته  ليقوم  الحديد  ع  طوَّ

ابتكر،  احتياجاته ومتطلبات حياته...  المقعد بمعظم  ا�نسان 

صمم، ونفذ متحديÍ ا�عاقة الجسدية، محطمÍ إياها أمام عجالت 

كرسّيه المتحرك قائًال لها: أيتها ا�عاقة أَعقِت جسدي... لكنك 

لم ولن ُتعيقي عقلي وروحي عن متابعة مسيرة الحياة.

بيت  بعبدا...  الحدث-  بمنطقة  الكائن  منزله  في  "البلد"  زارته 

مختلف، فريد من نوعه، أكثر اثاث البيت مدولب ومتحرك، قام 

بسيطة  بإمكانيات  وتنفيذها  بتصميمها،  الصايغ  فادي 

من  قطعا   Íمستخدم التدوير،  وبإعادة  فردي...  ومجهود 

ا�دوات  من  وغيرها  قديم،  غاز  من  قطعا  وأحيانا  السيارات، 

منزل  لديه  أصبح  الدؤوب،  العمل  من  سنوات  فبعد  البدائية. 

مجهز بكل الوسائل المبتكرة التي تعطي ا�نسان الُمقعد، ذا 

االحتياجات الخاصة، استقالليته، وتجعله يتخطى عقبات إعاقته 

بأدق تفاصيلها بكل سهولة ودون  الطبيعية  ليمارس حياته 

حاجة للمساعدة. سردÌ لبعض من تجاربه يقول فادي الصايغ: 

"كنت في العشرين من عمري، طالبÍ في الجامعة، ناشطا في 

حركات شبابية وكشفية، متطوعا في الدفاع المدني، 

بحاجة  هو  من  أساعد  الحرائق،  أطفئ  اâخرين،  حياة  أنقذ   

للمساعدة... حصل لي حادث أصبت على إثره بكسر في العنق، 

في  الحركية  قدراتي  معظم  أحبط  رباعي  شلٌل  نتيجته  كانت 

أطرافي ا�ربعة. فجأة انهار كل شيء، وجدت نفسي من شخص 

للمساعدة  بحاجة  نقال  على كرسي  مقعد  إلى شخص  يساعد 

شخصين  أو  شخص  وجود  وإلى  الخاصة،  حياته  متطلبات  بكل 

للبقاء بجانبه طوال الوقت". وبعد بحث عن نوع من االستقاللية، 

وجد فادي الحل..."عجزت عن الحركة، فاستطعت أن أجعل كل ما 

احتاجه متحركا"... يبتسم فادي ساخرÌ ويقول: "حين كنت بمركز 

التأهيل قالوا لي حينها: حالتك صعبة جدا، أنت انتهيت، وضعك 

الحياة...  مدى  ويساعدك  بجانبك  يبقى  من  إلى  وتحتاج  سيئ 

ولكنهم لم يدركوا أن الكرسي الذي تحتي ال يمكن أن يثنيني 

عن تحقيق ما أريد، أو يمنعني عن ممارسة دوري في الحياة كأي 

الوقوف  تستحق  فادي  بها  قام  التي  التصاميم  إن  آخر.  انسان 

وطالب  المعنية  الجهات  قبل  من  وتطويرها  ودراستها  عندها 

االستقاللية  إعادة  أجل  من  والداخلية...  الميكانيكية  الهندسة 

لÈشخاص ذوي ا�عاقة بكل احتياجاتهم الخاصة، بما لها من تأثير 

با�ضافة  واالجتماعية،  والنفسية  الصحية  حالتهم  على  إيجابي 

الى تخفيف ا�عباء الثقيلة عن كاهل عائالتهم.

فادي الصايغ..
إبداع في البدائل
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 220 رقم  القانون  لبنان  تبّنى   ،2000 العام  في 

المتعلق بحقوق ا�شخاص ذوي ا�عاقة، التي تحقق 

عبر  واالقتصادية،  االجتماعية  الحياة  في  دمجهم 

التوظيف  في  (كوتا)  حصص  تخصيص 

الصحة  خدمات  وضمانات  واالسكان،  والمواصالت، 

والتعليم.

وبالرغم من أن القانون 220/2000 ينص على التزامات 

العديد  فإن  ا�عاقة،  ذوي  ا�شخاص  بحقوق  ُمهمة 

للتحقق  طريقها  تجد  لم  االلتزامات  هذه  من 

الكامل السباب وعوامل عدة.

الخاص بحقوق ا�شخاص  اللبناني  القانون  ويعتبر 

ا�خرى  القوانين  مع  بالمقارنة   Íمتقدم ا�عاقة  ذوي 

المعتمدة في الكثير من الدول وباالستناد إلى 

الفرص  لتكافؤ  المعيارية  أو  الموحدة  القواعد 

مسألة  يعالج  وهو  المتحدة.  ا�مم  عن  الصادرة 

ويحث  الحقوق،  أساس  على  بوضوح  ا�عاقة 

مرتكزة  وبرامج  سياسات  اعتماد  على  الحكومة 

اعتبار  ويمكن  واالحتواء.  الدمج  فلسفة  على 

لبنان لجهة تحسين  إنجازات  القانون 220 من أهم 

ظروف معيشة ا�شخاص ذوي ا�عاقة. فهو يشدد 

المشاركة  في  الحق  على  العشرة  أقسامه  في 

القديم.  العزل وا�قصاء  االبتعاد عن نموذج  وعلى 

الحقوقية  المقاربة  على  المعتمد  وهو  يعد  كما 

والجهات  تطبيقه  آليات  لجهة  نوعه  من  فريدا 

المعنية بذلك.

ما هو قانون
ا�عاقة في لبنان؟
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التي  المتطلبات  السابق عن  العدد  تحدثنا في  قد  كنا 
تحتاجها بعض مرافق منزلك او مؤسستلك �ستقبال 

باقي  العدد  هذا  في  ونكمل  اعاقة،  ذي  شخص 
المرافق.

غرف الصالون: تحتاج غرف الصالون او المعيشة إلى 
المقعدين  ا�شخاص  لحركة  أكبر  إضافية  مساحات 
ا�بحاث  خالل  ومن  المتحرك  الكرسي  مستخدمي 
كمسافة   15٪ نسبة  يضاف  العالمية  والدراسات 
إضافية من مساحة الغرفة المخصصة لÈشخاص من 
غير ذوي ا�عاقة وأن ال تقل عن 20 م2 . عادة ما تحسب 
 200×140 بأبعاد  الكرسي  لحركة  ا�ضافية  المساحات 
سم كحدود دنيا. تكون المسافة ما بين قطع ا�ثاث 
90 سم, كما يكون ارتفاع طاولة الكتابة 70 سم على 
ارتفاع  يكون   , تحتها  الكرسي  ا�قل �مكانية حركة 
أكثر  وليس  سم   130 وجدت  إن  الرفوف  أو  الخزن 
�مكانية وصول أيدي الشخص ذي االعاقة إليها دون 

صعوبات.  
تتطلب وجود مساحات إضافية لحركة  النوم:  غرف 
الكرسي المتحرك كما أن لتوزيع ا�ثاث والمفروشات 

في غرف النوم أيضÍ أهمية كبرى .
 ا�بواب: 1. يجب أن ال يقل عرض فتحات ا�بواب داخل 
ا�بنية السكنية عن 90سم لسهولة حركة الكرسي 

المتحرك وذوي ا�عاقة القادرين على المشي.
2. عدم وضع حواجز عند ا�بواب,وترك مساحات 

هل منزلك أو مؤسستك
مواءمة �ستقبال شخص

ذي إعاقة؟

للحركة خلف وأمام ا�بواب ال تقل عن 120سم@150 سم .
ذوي  لÈشخاص  مناسبة  بمسكات  ا�بواب  تجهيز   .3
وال  بـذراع  البـاب  مقـبض  يكون  أن  فيجب  ا�عاقة 
و100 90سم  مابين  ا�رض  عن  ويرتفع  الكروي  يستخدم 

سم ويمكن إضافة ممسك آخرلتسهيل إغالق الباب.
في  لÈبواب  للرؤية  زجاج  وضع  يلزم  االصدام  لتفادي   .4

الممرات العامة على إرتفاع اليزيد عن 100سم من ا�رض.
أبـواب خـفيـفـة يمكن فتحها بجهد  5. يجب إستخـدام 

بسيط وإسـتـخـدام فـاتـح كـهـربــائـي هو ا�فضل.
تـفـتح  أن  يجب  الضيقة  والغرف  الحمـامات  أبـواب   .6

للـخـارج .
إالعند  تسخدم  ال  للطي  القابلة  أو  المنزلقة  ا�بواب   .7
الضرورة في ا�ماكن الضيقة بشرط أن التكون الحركة 

عليها كبيرة.
الهيـدروليكـية  الـغـالقـات  إستخـدام  عـدم  يجب   .8

(الـدفـاش).
بد  وال  كان  وإن  الكاملة  الزجاجية  ا�بواب  التفضل   .9
فيتم حماية أسفلها ووضع عالمة واضحة بإرتفاع مابين 

140سم و160سم.
النوافذ: تصمم النوافذ بحيث تكون مسكة فتح 
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ا�رضية ومريحة  يزيد عن 130سم من  ال  ارتفاع  النافذة على 
للحركة وأن ال يتجاوز ارتفاع النافذة من ا�سفل عن ا�رضية 
على  الجالس  للشخص  للسماح  سم   60-75 بين  ما 

الكرسي المتحرك بالنظر من خاللها إلى الخارج.
الشرفات  على  المتحرك  الكرسي  حركة  �مكانية  الشرفة: 
يتوجب أن ال يقل عرضها عن 150سم لدوران الكرسي ,وأن 
يكون عرض الباب 90 سم ويفضل أن تكون مساحة الشرفة 

ال تقل عن 4.5م2 �مكانية زيادة شخص مقعد أخر.
دورات المياه: دورات الميـاه من أهـم المستـلزمـات اليـوميـة 
فـراغـات  بهـا  تتـوفـر  أن  يجـب  لـذا  ا�عاقة،  ذي  للشخص 
ووسائل  الصحية  بالقطع  تجهز  وأن  لـحركته  كـافيـة 

المساعدة المناسبة.
1. يجب أن تسمـح أبعـاد الحمـام بدخول الشخص ذي ا�عاقة 

بـعربته وإغالق الباب وا�نـتقـال بسهولة للكرسي.
أبعاد  كانت  إذا  إال  للخارج  الحمام  أبواب  تفتح  أن  يجب   .2
الحمام كافية لفتحه للداخل وأن يتم تزويده بقفل يمكن 

فتحه من الخارج في حالة الطواري.
3. الحمام الخاص بالشخص ذي ا�عاقة في المباني 

هل منزلك أو مؤسستك
مواءمة �ستقبال شخص

ذي إعاقة؟

السكنية يـفترض أن يحتوي على كـرسي ومغسلة ودوش 
ومسـانـد.

على  واحد  يخصص حمام  أن  يجب  العامة  المياه  بدورات   .4
ومساند  ومغسلة  بكرسي  ويجهز  ا�عاقة  لذوي  ا�قل 

وتوضع لوحة تدل عليه.
وتوضع  و50 سم  مابين45 سم  إرتـفـاعه  يكون  الكـرسـي   .5
مساند بإرتفاع مابين 85سم و95سم خلف الكرسي وعلى 
جوانبه إما على ا�رض أوعلى الجدار ويكون المسند البعيد 
الكرسي  منتصف  بين  المسافة  وتكون  متحرك  الجدار  عن 
والجدارالمجهز بمساند مابين 45 سم و50 سم ويوضع خالط 

بذراع واحد.
6. المغـسلة يكون إرتفاعها العلوي 80سم وتبعد عن الجدار 
المجاور بمسافة التقل عن 15سم وتكون بدون عمود أو رف 
90سم  اليزيدعن  ا�رض  عن  أسفلها  إرتفاع  بمـرآة  وتجهز 
واحد  بذراع  الخـالط  ويكون  مائلة  مرآة  إستخدام  ويفضل 

طـــويــل.
بجلسه  بالـدش  ويكتفى  البانيو  إستخدام  اليفضل   .7
سم   50 و  45سم  بين  ما  بإرتفاع  الحــائـط  على  متحركة 
بهوز  و180سم  120سم  مابين  متحرك  دش  تركيب  ويفضل 
اليقل طوله عن 150سم ويكون الخالط بذراع واحد ويتم وضع 
مساند مقابل الجلسة وعلى محيط الجدار الخلفي. المساند 
تكون بمقطع دائري ما بين 30مم و40مم وتبعد عن الجدار 

مابين35مم و45مم وتكون متينة جدا ومانعة لÃنزالق.
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من إنجازاتنا

-تركيب أطراف اصطناعية-
ا�عاقة  ذوي  ا�شخاص  خدمة  �ن 
قامت  نشأتها،  منذ  ا�مل  هدف 
ا�طراف  من  عدد  تركيب  ا�مل 
من  كريم  بتمويل  ا�صطناعية 

السادة في ماي كير ماليزيا.

-افطار ا�مل الخيري الثاني-
الخيري  إفطارها  ا�مل   جمعية  نظمت 
الثاني، ضمن حملتها الرمضانية "في أمل" 
الرسمية  الشخصيات  من   Ìعدد بحضور 
والعسكرية  وا�منية  والوزارية  والحكومية 
في  وذلك  واالختيارية،  والدينية  والبلدية 
الثالثاء  يوم  غروب  بيتش  الكورال  فندق 

 .2017/6/20

-إفطارات ا�مل في رمضان-
كعادتها وفي كل سنة وفي عدد من 
المناطق والمحافظات اقامت الجمعية 
رمضان  شهر  في  ا�فطارات  من   Ìعدد
وايضا  ا�عاقة  ذوي  لÈشخاص  المبارك 
سعادة  ذلك  عكس  مما   ، للنازحين 

على قلوبهم وقلوب اسرهم.

-عالج نطق لطالب المدارس-
المدارس  اطفال  عالج  �همية   Ìنظر
قامت ا�مل بتغطية عالج النطق لطالب 
متخصص  مركز  خالل  من  المدارس 
ساهم  حيث  المجال،  في  واخصائيين 
كاهل  على  ا�عباء  من  التخفيف  في 

ا�سرة وتحسين نطق ا�طفال.

- تقديم طرود غذائية-
على  ا�قتصادي  الوضع  عبء  من   Íتخفيف
ا�شخاص ذوي ا�عاقة وعلى النازحين، قامت 
شهر  في  غذائية  طرود  بتقديم  الجمعية 

رمضان المبارك.

-تركيب سماعات طبية-
الخيرية  الهيئة  من  كريم  بتمويل 
ا�سالمية العالمية قامت ا�مل بتركيب 
من  لعدد  طبية  سماعات 
الحاالت  اختيار  تم  حيث  المستفيدين، 
تم  وقد  الخدمة  لتلك  حاجة  االكثر 
التركيز على طالب المدارس وا�طفال.



ال تعليق

تواصلوا معنا على:
info@alamal-dsc.org          Facebook.com/alamal.dsc

ملك

قفغ
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مدخل إلى لغة ا�شارة


