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الجامعة    وخدمة المجتمع في   قام مرآز االلتزام المدني

بيروت وبالتعاون مع جمعية الشبيبة    األميرآية في
حويل جميع يهدف إلى ت   بإطالق مشروع )  ياب (  للمكفوفين

بيروت إلى طريقة برايل    مطاعم ومقاهي   قوائم الطعام في
وهذه الطريقة تعتمد  .  ليتمكن الزبائن المكفوفون من قراءتها

تطيع األصابع قراءتها تس   نظام الحروف البارزة التي
  يونس في   مقهى آافيه   وقد بدأ هذا المشروع في .  باللمس

المقهى إطالق أول قائمة طعام    وتم في .  شارع الحمراء 
آما تضمن المشروع تدريب الموظفين على آيفية  .  أيلول الماضي 24   طبعت بطريقة البرايل في

  :   حماسه لهذا المشروع قائًال   يونس صاحب المقهى،   وقد أبدى السيد أمين  . التعامل مع المكفوفين
وأتمنى أن  .  وفين هو الخطوة األولى نحو تعاون أآبريونس مع جمعية الشبيبة للمكف   إن تعاون آافيه "

.  المجتمع   اإلعاقات من االنخراط في   تقوم المؤسسات األخرى بخطوة مماثلة ليتمكن األشخاص ذوي
لذا فنحن نعتبر    آما أود أن أشكر جمعية الشبيبة للمكفوفين إلتاحة الفرصة لنا للقيام بهذا المشروع، 

جمعية الشبيبة للمكفوفين ومنسقة مشاريع    في العضوة   فاطمة مسالخي،  ." نأنفسنا من المحظوظي
هذا    في   إن مشارآة المطاعم والمقاهي : " وخدمة المجتمع قالت   مرآز االلتزام المدني   الجمعية في

يقوم المقهى بتقديم القائمة بطريقة    وعندما .  المجتمع   المشروع تساعد المكفوفين على االنخراط في
على    يشجعني   أنه قد تم تدريب الموظفين على آيفية التعامل مع المكفوفين مما   ييعن   برايل فإن هذا

يشمل جميع المطاعم    خطوة أولى لمشروع ضخم نأمل أن   هذه المبادرة هي .  الخروج بمفردي
.  الجامعةمع    1988   العام   وتتعاون جمعية الشبيبة للمكفوفين منذ تأسيسها في  ." لبنان   في   والمقاهي

ُعقد مؤتمر    شهر شباط من هذا العام،   وفي .  البصرية وتضم عضويتها أآثرية من أصحاب االعاقات 
  من تنظيم جمعية الشبيبة للمكفوفين بالتشارك مع نادي   حول حقوق واحتياجات المعاقين بصريًا

شهر حزيران    وفي  . امعةجال   في   وخدمة المجتمع،   ومرآز االلتزام المدني   الصليب األحمر، 
  . االعاقة البصرية من بينهم ثالثة من أصحاب   أآملت الجامعة تدريب معوقين للعمل لديها،   الماضي،

الجامعة إلنشاء مكتبة    في   الصليب األحمر اللبناني   نادي   مع   جمعية الشبيبة للمكفوفين     وقد تعاونت
يشهد باستمرار نشاطات    يونس   من جهة أخرى فإن مقهى آافيه  . خاصة بالمصابين بإعاقة بصرية

وحفالت توقيع    مثل أمسية شعرية شهرية من تنظيم دائرة األدب االنكليزي،   أدبية تتعلق بالجامعة،
  . آتب لمؤلفين من الجامعة


