
  


نشرة متخصصة بقضايا السالمة العامة            العدد  16  الخميس  2  آب  2007

 www.naharashabab.com

ان تجمع الشباب للتوعية االجتماعية  - اليازا  الــذي تأسس في 
العام ١٩٩٤ يهدي العدد السادس عشر من نشرة اليازا للسالمة 
العامة الى جميع ضحايا الحوادث وخاصة الى الشاب الفقيد علي 
محمد فارس الذي قضى بحادث بحري بتاريخ ٢٢ تموز ٢٠٠٧ في 
منطقة األوزاعي.  كما نتمنى السالمة لعائلة الفقيد وتعاونهم  معنا 

بهدف الوقاية من مختلف أنواع الحوادث. 

زياد مخايل عقل – مؤسس اليازا

بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

منظمة

دولية 

غير

حكومية

الشاب الفقيد علي محمد فارس   (١٩٩١-٢٠٠٧)

الناشطين  العامة باسم جميع أعضائها  اليازا للسالمة  تتقدم مجموعة 
بأسمى ايات التبريك واالحترام إلى الجيش اللبناني بمناسبة عيده الذي 

يصادف في األول من شهر آب.
 كما تتقدم من أهالي وأصدقاء شهدائه بالتعزية داعية الله أن يلهمهم 
الصبر والسلوان على التضحيات الكبرى التي قدموها وال زالوا يقدموها 
فداء لكرامة الوطن. فالجيش اللبناني هو أحد أبرز المؤسسات التي لها 
تاريخ حافل في تقديم كل ما يحفظ الوطن ويدافع عن كرامته ويضمن 

تطوره، حتى أضحى مدعاة فخرٍ لجميع أبنائه المقيمين والمغتربين. 
مع  تعاونها  لمواصلة  وفخرها  الوطني  بواجبها  التزامها  تجدد  الــيــازا  إن 
المؤسسة العسكرية الذي بدأ في العام ١٩٩٨، كما تتمنى المزيد من 
التعاون لنشر الوعي بين سائر المواطنين حول مختلف قضايا الوقاية 

من الحوادث التي يعاني منها المجتمع اللبناني. 

www.yasa.org

رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر: 

مواصفات السالمة أساسية في مشروع تطوير النقل الحضري              

رياضة الغوص 
وأخطارها

 الكبرى
بمناسبة عيد الجيش اللبناني 
تحية محبة وتقدير من اليازا 
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هل قدر شبابنا ان ينتهوا صورًا كتب تحتها

٢"لن ننساك ابدًا"؟
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صايغ  سيلفانا
لبنان يازا

العلم. وماري كلير علوان

تحتها كتب صورًا ينتهوا ان شبابنا قدر هل

ابدًا"؟ ننساك "لن

عــلــم، عالء حـــوش، عــلــوان زيــنــة عــقــل، انـــدره طـــارق عــاصــي، الــيــاس نــبــهــان،
ابراهيم، رالــف خرياطي، جــورج العلم،  ماري-كلير  نيكوال سليمان، مكارم،

داوود... ايلي فاعور، شربل ضاهر، محسن سليمان، اندي

السير! حوادث ضحايا من بعض انهم
إلى العامة، لكن بالسالمة المتخصصة األسبوعية نشرتها من عددًا منهم كالً اليازا أهدت لقد

تمتد هذه القافلة؟ متى
التوعية كانت وان ومحبيهم. أهلهم يوم ليسرقهم من كل الشباب السير حوادث شبح يالحق
فال السالمة المرورية، شروط مخالفي ضمائر معظم تخترق عليها اليازا ال تعمل التي المستمرة

القلب. من النابعة الضحايا أهالي صرخات تسمع آذان من بد
أحد  كلير(١٩ سنة) مــاري- وشقيقته (٢٢سنة) ــع علوان العلم

ّّّ
٥ أيــلــول٢٠٠٤ وق األحــد فجر

طريق في كانا و أخ مفجوعين. شكا، تاركين والدين السير في نفق حوادث مسلسل فصول
الشباب... ريعان وهم في األخيرة لهم كانت من سهرة المنزل، إلى العودة

ينتظرونهم  أهلهم بأن لتذكرهم ولديها ترى فيهم الذين الشباب إلى اليوم والدتهم  صرخة
بالسالمة. ليعودوا

ما، لكن يومًا اصداراتها تنتهي ان نتمنى كاملة مجموعة من المأسوية القصص احدى انها
∆ لبنان في حياة اإلنسان واحترام بالقانون االلتزام بل تنفع ال االمنيات

بالسالمة! ترجعوا ناطرينكن وخيّ وبيّ إم في إنو تذكروا

الفقيدين والدة العلم علوان نالي

أخوات مع أو وعلوان؟ كلير ماري - على السماء، والدي طلعوا اللي أو مع من أحكي؟ معكم مع
بهالحياة؟ مكملين مشوارهم اللي والدي

ي
ّ
أن ن

ّ
بقل قلبها، وحرقة بعينيها واقفة اللي ودمعتها هم امُّ يسمعوا بالسماء عم إذا كانوا والدي

وليكون مصدر فيها، والدي بشوف اللي حياتكم على ر لينوّ النفق ظلمة يضوي نورهم إنو واثقة
وعلوان كلير وجسم ماري- ويدين عينين ولتبقوا وأصحابكم ألهلكم لتبقوا بالسواقة، اإلنتباه

بمحبتي. فيها بضمكم اللي بحياتي
السيارة، «دركسيون» ع ايديكم حطيتو ما نهار. وكل كل بداية مع السماء صوب عينيكم رفعوا
بالسالمة. وخــيّ ناطرينكن ترجعوا وبــيّ إم في إنو حدي وتذكروا بقيوا ما يلي والدي تذكروا

وانتباه. وهدوء بفرح عيشوا باقيين على األرض وإنتو اللي أيامهم خلصت الله، عند والدي
بحياتكن. ماشي وايمان حاضر العذراء، سالم المسيح ومحبة وجروحات الله عين لتبقى

اللي بشوف الشباب ولكل وبــيّ إم لكل حبكن وكالمي ضل والدي، ورح بحب ما بحبكن متل
الحياة. ربيع فيهن

∆ ومحبتكم الله بقوة المستندة عليها اإليمان قوة دمعتي وافهموا اعذروا

Emergency Road Services 

.(١٩٨٥ - ٢٠٠٤) العلم كلير ماري الفقيدة (١٩٨٢ - ٢٠٠٤).الشابة العلم علوان الفقيد الشاب
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الجسر نبيل واإلعمار اإلنماء مجلس رئيس
السالمة العامة بمواصفات                       اإلهتمام

مشروع تطوير النقل الحضري  م أساسي في مقوّ    

بيار دكاش. النائب من اليازا درع الجسر يتسلم

في الــجــســر نبيل واإلعـــمـــار األســتــاذ كلمة رئــيــس مجلس اإلنــمــاء
رعاه الــذي السير حــوادث للوقاية من السادس الوطني  المؤتمر
 ٢٠ بتاريخ السنيورة فــؤاد األســتــاذ الــــوزراء دولــة رئيس مجلس

األونيسكو. قصر في ٢٠٠٧ نيسان

نظر وجهة إلبــداء بدعوتنا يــازا، اإلجتماعية- للتوعية الشباب تجمع رغب لقد
مبادرات مع تتزامن التي والمخططات اإلنجازات وعرض واإلعمار اإلنماء مجلس

الخصوص. بهذا الرسمية المؤسسات وبرامج الهيئات األهلية
بالمطالب التي يرفعونها المجلس إهتمام ونؤكد البادرة يازا لدى تجمع  ونحيي
العربي، المشرق طــرق على العامة السالمة مواصفات تأمين ضــرورة وبخاصة
 \ ٣٩٥ رقم القانون وفق الساحلية والطريق المصنع – بيروت طريق فيها بما

.٢٠٠٢
والداعي مميزة. مناسبة المرورية للسالمة األول العالمي المتحدة االمم أسبوع 
بهذه إليكم أتوجه بأن أتشرف  مجتمعة األسباب لهذه ناشط.  شبابي  تجمع 
كاألشغال المعنية الــوزارات  مختلف مع وتنسيقنا إهتمامنا تؤكد التي الكلمة
ومواصفاتها شروطها ولحظ المرورية  السالمة موضوع إليالء والداخلية العامة

الطرق. قطاع في والمرتقبة الحالية مخططاتنا مختلف في

تنفيذه يــتــولــى الـــذي الــحــضــري" وأعــــرض فــي مــا يــلــي "مــشــروع تــطــويــر الــنــقــل
من"خطة كجزء والنقل العامة مع وزارتي الداخلية واألشغال المجلس بالتعاون
بتنفيذ الخطة هذه أوصت .١٩٩٥ العام في أنجزت الكبرى" التي لبيروت النقل
السير، نظم إدارة تحسين  ويشمل الملحة، للحاجات يستجيب  عمل برنامج
الجزء تستوعب التي والتقاطعات المحاور مــن عــدد على بتحسينات والقيام

حركة السير. األكبر من
قروض  من الممول المشروع هذا مكونات نيسان ٢٠٠٥ تنفيذ باشرنا في  
الحضري لنظام النقل واإلقتصادي التشغيلي االداء إلى تحسين ميسرة والهادف

وهي: النقل قضايا مختلف لمواجهة المطلوبة األساسية العناصر وتوفير
٢٢٠ تقاطعا  حوالي عل ضوئية تركيب إشارات خالل من السير إدارة تحسين •

الشوارع. من عدد السير في وجهات وتعديل
على اإلختناقات مشكلة  حــل عبر الــمــوجــودة الشبكة طاقة مــن اإلســتــفــادة  •
مــشــروع تنفيذ اعــمــال الــمــثــال شــارفــت الــتــقــاطــعــات الــرئــيــســيــة، وعــلــى ســبــيــل

اإلنتهاء. على والصالومي الحايك ومستديرتي وعرمون بشامون تقاطعي
وقوف، عدادات بواسطة الطرق جوانب على المواقف وتامين الوقوف ضبط •

المقبل. األسبوع المشروع في إطالق هذا المتوقع ومن

وأهلية هيئات رسمية معا سنتعاون التطبيق، موضع األهداف هذه وضع وبغية
الحاصل والحد من الهدر السير إنسيابية وتسهيل المعاناة عن المواطنين لرفع

الوقت والجهد والمال والطاقة. في

وحافزا مدعاة المرورية األول للسالمة العالمي باألسبوع إحتفالنا يكون أن عسى
األزمــات حل بغية الفعلي التنفيذ موضع الثوابت هذه لوضع جميعا لنا جديا
بالبعض بعضها المناطق وربط مواطنينا إنتقال وتسهيل المستعصية المرورية

السير. حوادث وتجنب اآلخر

النقل تطوير مشروع في أساسي مقوم العامة اإلهتمام بمواصفات السالمة إن
السير أنظمة تحديث تستوجب االمــر محصلة  في  العامة والسالمة الحضري.

متطورة. تحتية بنى وتأمين
وعلى التنفيذ والــقــادرعــلــى الــمــؤهــل الــبــشــري الــعــنــصــر أيــضــا  ولــكــنــهــا تتطلب 

المعنية. واالهلية الرسمية القطاعات التنسيق مع
الناشئة تعليم موضوع الرسمي  اإلهتمام يشمل أن المجال هــذا  في  ونتمنى
أو مــادة المهارة هذه  تعتبر أن  بذلك ونعني السيارات.  قيادة  على وتدريبهم
والمقررات البرامج ضمن  وتــدرج األســاســيــة، التعليمية للمواد مكمال نشاطا 
ترعى التي في مصاف الدول المتقدمة يصح القول أننا بتنا وعندها الرسمية.

ملحوظا. إهتماما الناشئة وتولي الجوانب هذه
والعمل الفكرة هــذه ي تبنّ التربية  وزيــر على لنتمنى المناسبة هــذه وننتهز 
بالسالمة اإلهتمام ويمسي الجهود عندئذ فتتكامل التطبيق. قيد لوضعها

منا.∆ كل وممارسة في ضمير معاشا شأنا العامة

. األستاذ نبيل الجسر يلقي كلمته



نفسه يجد الماء لذلك أ للتنفس تحت مهيّ االنسان ليس جسد إن
لم حــال فــي ومعقدة ة عــدّ لمشاكل فــي محيط عــدائــي ويتعرض
الغطس. هذه لعملية والفيزيولوجية الفيزيائية يخضع للقوانين
علمية أســس على ة مبنيّ وهــي للمناقشة قابلة ليست القوانين
طبي فحص او تقييم  اجــراء بعد دولية مؤسسات اليها توصلت

للغطاسين.
يتدرب ان الــهــوايــة  هــذه م

ّ
بتعل يــرغــب يتوجب على كــل شخص

المهارات من النوع تعليم هذا مخول او ناد معهد في أوالً عليها
مــلء وذلـــك بــعــد لــلــغــوص، الــبــحــريــة واصــــدار الــشــهــادات الــمــؤهــلــة
بهدف صحته طبية مفصلة عن تسجيل تتضمن اسئلة استمارة
اختصاصي. معاينة تتطلب قد والتي المحتملة المشاكل كشف
حيث سنوي، طبي باجراء فحص ينصح االربعين سن من ابتداءًا اما

الهواية. ممارسة هذه فيها تمنع حاالت  هناك ان

والمائي الجوي الضغط
السباب في الغوص مرحلة أخطر هي األولــى أمتار العشرة تعتبر

والمائي. الجوي بالضغط تتعلق
وزن  يساوي الجو، تسمى هوائية طبقة االرضــيــة بالكرة تحيط  

 one) ١ ضغط جــوي االرض مساحة على الهوائية الطبقة هذه
 ٠,١ الــجــوي  الضغط ينقص البحر سطح عــن ومــع صعودنا  (bar

١٠٠٠ متر.  ضغط جوي كل
من ليتر الهواء، لذا  ٧٧٠ مرة اكثر صفر، درجة على الماء ليتر ويزن
١ ضغط  بمقدار الضغط البحر يزيد مستوى الماء عن في النزول ان
بنا يحيط الذي الضغط اجمالي يرتفع لذلك امتار. عشرة كل جوي
ارتفاع  اي ج) ض. ١ (ض. ج) الى ٢ ( الغوص عشرة امتار،من عند
يرتفع  ٤٠ متر الى ٥٠ متر عمق من المئة، اما عند الغوص في مئة
المئة.  اي ارتفاع ٢٠ في ج ) ض. ٥ (ض. ج) الى ٦ ( من الضغط

الضغط انخفاض مرض
 ٢٠٠) عالي المضغوط بضغط بالهواء مملوءة الغواص قنينة يحمل
كما يحمل العامة. عند كما هو شائع باالوكسيجين وليس ( ض.ج
وذلك تخفيف الضغط جهاز بالقنينة يسمى الفم موصولة في آلة
زاد عمق معتدل. فكلما  بضغط القنينة هــواء اطــالق إلــى يهدف 
تمتص سوائل الجسم عندها الغواص، على المياه يزداد الضغط

واألنسجة. الغازات وتدخلها إلى الخاليا
بمرض اإلصابة هي له الغطاس قد يتعرض الذي االول الخطر ان

يكون  حيث  Decompression Sickness الضغط انخفاض 
باحتياط فتحها يجب غازية مياه كقنينة الصعود اثناء الغواص
هــذا يـــؤدي فــقــاعــات. يشكل ســريــع بشكل الــغــاز لتجنب خـــروج 
صعوبة بها المحيطة والعضالت المفاصل حــول  ألــم الــى  المرض 
وشلل األطراف تحريك في وضعف الصدر في ضيق التنفس، في
شحوب الوجه الى باالضافة األطراف في ألم أي دون كلي أو نصفي
وفــقــدان الــوقــوع الــى المعدة وصـــوالً فــي ورؤيـــة غير واضــحــة، ألــم

الوعي.

األسباب
الغواص بصعود انخفاض الضغط اإلصابة بمرض أسباب تتلخص
الضغط الى به الذي يحيط العالي من الضغط وانتقاله السريع،
ومبادئ الصعود المياه وعمق الغوص زمن مراعاة المنخفض دون
جسمه الموجود في النيتروجين تحول الى يؤدي الغوص مما في
وتسبب الى الرئتين وصوله وتمنع الدم تسد شرايين فقاعات الى
الواحد اليوم عدة في مــرات الغوص يعتبر  التنفس. في صعوبة
من األسباب من الجسم النتروجين غاز كافٍ لخروج ترك وقت دون
في القلب، الفقاعات هذه تجتمع عندما اإلصابة. هذه إلى المؤدية
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البحرية الرياضات الماء من أمتع تحت الغوص رياضة
السالمة بشروط التقيد عدم حال في كبيرة أخطارها

ممارس على العامة. يجب السالمة تضمن وشروط لقوانين خاضعة انها البحرية، اال الرياضات امتع من هي الماء تحت رياضة الغوص ان
على وهي في لبنان جدًا شائعة اصبحت الرياضة هذه وبما أن للخطر. يعرض حياته واال بها تامة معرفة على يكون ان الهواية هذه

منها. الوقاية وسبل الغوص أخطار بدراسة اليازا قامت متزايد، انتشار

منفرد. بشكل الغوص عدم يجب

org.

لبنان يازا س
ّ

كال وإيلي حلبي زياد
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الجهاز على مباشرة تؤثر انها كما خفقانه انتظام عدم الى تؤدي
تمتص الــتــي  الغضروفية واألنــســجــة األربــطــة أنسجة و  العصبي 

أيضًا. ببطء وتتركها بطيء بشكل الغازات

والعالج الوقاية
خشبي  لوح على دالمصاب يمدّ الضغط، انخفاض مرض من للعالج
صعودًا  وقدميه نزوالً رأسه أن يكون درجة على ٤٥ حوالى مائل
األوكسيجين ويعطى الدماغ. إلى الهوائية الفقاقيع وصول لمنع
متوافر فيها مستشفى إلى أقرب ثم ينقل متوفرًا كان إذا النقي
يجب على عالج من خير الوقاية هي ان لكن بما الضغط. إلزالة غرفة

: اآلتية باالعتبار النقاط
ّ
آخذا الغوص قبل يخطط الغواص أن

سيصلها التي المياه عمق •
البحر بقائه في قعر مدة •

مبادئ سليمة حسب بطريقة للصعود الذي سيحتاجه الوقت •
الصعود في الغوص

اضــطــراره للصعود حــال فــي بها الــقــيــام الــخــطــوات الــتــي عليه •
المفاجئ من األعماق

االعماق سكر •
يؤثر الغواص جسم النيتروجين في غــاز على الضغط ازديــاد ان 
يسمى  وهذا ما وما فوق ٣٠ متر عمق عقله ويزدادخطورة على على

.(Nitrogen Narcosis) االعماق بسكر
والتعامل التركيز الغواص استطاعة عدم في الخطورة هذه تكمن
فقدان وإلــى الغوص أثناء تواجهه قد التي الطارئة الــحــاالت مع 
من لكن الوعي. في عميقٍ خللٍ والى تام بشكل الحركات تناسق
ال بحيث عبر تقليل العمق الحالة هذه الخروج بسرعة من الممكن
ما يتذكر ال قد الغواص أن سوى جانبي أثر أي االصابة هذه تترك

. اإلصابة أثناء له حدث

الرئة تمزق
في الهواء الموجود يصبح ضغط الرئة عندما إصابات تمزق تحدث
صعود من ينتج وهذا به المحيط الضغط من اكبر الغواص رئتي

حجم يتمدد حوله يخف الضغط انفاسه. فعندما حابسًا الغواص
احــد اعضاء او فــي الــرئــة فــي تمزقًا ويسببب رئتيه الــهــواء داخــل
بشكل طبيعي يتنفس الغواص أن ويجب على الجهاز التنفسي.
االضـــطـــراري، الــصــعــود حـــال وفـــي لتجنب حــصــول هـــذه االصـــابـــة،
خــالل مستمر بشكل صـــدره فــي الــمــضــغــوط الـــهـــواء زفـــر  يمكنه 

الصفير. بطريقة صعوده

االذنين على الضغط
الخارجي والضغط للجسم الداخلي الضغط معادلة لعدم نتيجة
في االذنــيــن او فــي بألم الــغــواص يصاب ان يمكن بــه، المحيط  
األذن او الفم او األنف من ينزف وقد العينين حول الجيوب االنفية

حال ثقبت طبلة االذن. في
ضــغــط اذنــيــه مــعــادلــة الــغــواص ولتجنب هـــذه الــحــالــة يــجــب عــلــى
في حتى بالزكام االصابة  حالة في الغوص وعــدم بشكل مستمر

للزكام. المضادة االدوية تناوله حال

ارشادات ونصائح
اثناء للخطر التعرض عدة تقيه الى امور ه يتنبّ ان الغواص على

الهواية: هذه ممارسته
ماهرًا  سباحًا يكون ان •

بدقة العدة كل ويفحص المناسبة االلبسة يختار ان •
قبل وبعده الغوص ويتجنب الماء يشرب كميات كبيرة من ان •

المخدارت انواع وكل الكحول شرب
منفرد بشكل الغوص ممارسة عدم •

مركز عــبــر بــل قــريــب او صــديــق عـــدم تــعــلــم الــغــوص بــواســطــة •
المحترف الغوص

يتعرض التي قد والمشاكل الحوادث تجنب م كيفية
ّ
يتعل ان •

لها
غوص عملية قبل اي بشكل كامل يتحضر ان •

وعـــدم تــجــاوز الــغــوص اثــنــاء ان يبقى فــي حــالــة وعـــي وتــيــقــظ •
الحدود

التي في الساعات الستة االولى اي مجهود جسدي يتجنب ان •
الماء من الخروج تلي

المرتفعات بالصعود الى التي تتعلق المدة والقواعد يحترم ان •
بالطائرة السفر او الغوص بعد

المجال في هذا كل جديد يتابع ان •

في حال نادرة تكون اخيرًا بأن هذه االصابات تذكر اليازا ان ويهم
ليس بهدف األخطار وذكرنا لهذه السالمة. بإرشادات الغواص التزم
في تمارس في حال لم يحصل قد ما انما لفت النظرالى التخويف

∆ سالمين وانتم صيف المحترف.وكل الغوص مركز إطار

وكمية الهواء المتبقية. العمق من التاكد من بدّ البعيدة.ال للمسافات الماء تحت التواصل باإلشارة

أيضًا. واإلناث

والتلفزيون اإلذاعة عبر اليازا برامج

• سالمتك بالدني
سات  نور وفضائية   Tele Lumière تلفزيون عبر أسبوعي برنامج
الــســاعــة  حــتــى الــســادســة Nour Sat كــل يـــوم خــمــيــس مــن الــســاعــة

. مساءً السابعة

سير عجقة •
جمعة وسبت، يــوم كــل لبنان، صــوت إذاعـــة اثــيــر إذاعـــي عبر برنامج 

. مساءًً السادسة والثلث الساعة

مشاكل وحلول •
كل "anb" الـ محطة وحلول عبر مشاكل برنامح أسبوعبة في مشاركة
والنصف الرابعة واإلعادة صباحًا والنصف التاسعة الساعة أربعاء يوم

الظهر. بعد
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بروتوكول تعاون بين 
جمعية الكشاف التقدمي واليازا

 برئيستها السيدة منى خوري عقل وجمعية الكشاف التقدمي 
ً
تم توقيع بروتوكول تعاون بين اليازا ممثلة

ممثالً بنائب الرئيس القائد يوسف خداج في بيصور األحد٢٢ تموز٢٠٠٧.
 يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون في توجيه الشباب وتوعيتهم من أخطار القيادة المتهورة 
والمحاضرات وحمالت  والــنــدوات  المعارض  تنظيم  المقصودة من خــالل  غير  اإلصــابــات  أنــواع  ومختلف 

التوعية...
وقد حاضرت رئيسة اليازا عن دور الجمعية وإمكان تفعيل التعاون وأهمية المثابرة لنجاح البروتوكول بين 
الطرفين. ومن جهته أعرب خداج عن سروره بتوقيع البروتوكول وتقديره لجهود اليازا الحثيثة للحد من 

الحوادث وتوعية المواطنين حول السالمة العامة.

نظمت منظمة الشباب التقدمي بالتعاون مع اليازا ندوة بعنوان " حوادث السير... النفق األسود " في 
ثانوية بيصور الرسمية يوم األحد في ٢٢ تموز٢٠٠٧.

في  المصاب  انقاذ  المدني حول كيفية  والدفاع  اللبناني  األحمر  الصليب  بين  مناورة حية  الندوة  تلى 
حادث سير مع شرح لكل مرحلة من مراحل االنقاذ واإلسعاف.

ندوة ومناورة في بيصور

تتألف مجموعة "اليازا" للسالمة العامة من عدد من الجمعيات 
األهلية غير الحكومية التي تنظم حمالت دائمة هادفة إلى 
تعزيز السالمة العامة والوقاية من مختلف أنواع الحوادث.

العنوان الرئيسي لجمعية "اليازا" في لبنان:
لبنان، الحازمية، شارع مار روكز، بناية عقل، ط ٢

العنوان البريدي: ٠٨٣-٤٥ الحازمية – لبنان

هاتف:٤٥٢٥٨٧ ٥ ٩٦١ +   /   فاكس: ٩٥٢٥٨٧ ٥ ٩٦١ +
www.yasa.org  /  yasa@yasa.org

يازا إنترناشيونال:
هاتف: ٧٠ ٢٢٥ ٧٠ ٥٠ ٩٧١ +

العنوان البريدي: ١٢٣٦١٤ دبي – االمارات العربية المتحدة

:(SRF) مؤسسة األبحاث العلمية
لبنان، ذوق مصبح، الطريق العام، مركز يسوع الملك الطبي، ط٤

العنوان البريدي: ١٧٥ ذوق مكايل - لبنان
تلفاكس: ٢١٥٧٧٥  ٩  ٩٦١ +

ان المعلومات الواردة في هذه النشرة تقع على عاتق جمعية اليازا

تواصل التعاون بين 
اليازا وقوى األمن الداخلي

"الــيــازا"  بين  القائم  للتعاون  اســتــمــرارًا 
وقـــــوى األمـــــن الـــداخـــلـــي مــنــذ ســنــوات 
عدة في شــؤون السالمة المرورية، قام 
عــضــوا الـــيـــازا الــســيــدان هــانــي قبيسي 
ن بــإلــقــاء محاضرة 

ّ
والــســيــد جــوزيــف بـــال

عــلــى أفــــــراد مـــن قــــوى األمـــــن الــداخــلــي 
التدريب  فــي معهد قــوى األمـــن، قسم 
تــــمــــوز٢٠٠٧ حيث  (الـــــــــوروار) فـــي ٣٠ 
تـــم تـــوزيـــع عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــنــاشــيــر 
و نـــســـخـــات مــــن نــــشــــرة يـــــــازا لــلــســالمــة 
العامة على جميع المشاركين في هذه 

المحاضرة.     

قام عضو اليازا السيد جوزف بالن بتدريب ٤٥ شابًا من جمعية "الرؤية 
األطفال في  بين  التوعية  نشر  اســس  حــول   world vision "العالمية
موضوع الوقاية من الحوادث المنزلية وذلك  نهار الجمعة ٢٧- ٧- ٢٠٠٧ 

في بلدة معاد قضاء جبيل في "بيت الكاهن".  

تدريب على الوقاية من الحوادث المنزلية لشباب 

world vision "الرؤية العالمية"

المشرف العام على النشرة
 منى خوري عقل - رئيسة يازا لبنان

المدير التنفيذي 
 كامل إبراهيم - عضو هيئة ادارية يازا لبنان

هيئة التحرير
ام، هاني قبيسي، المالزم ميشال مطران  المهندس يوسف عزّ

عادل متني، أنطوان الحاج، جوزيف عجاقة، رانا مكاري

إخراج
 عبر  حامد
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لألطفال آمنة رياضة الهوائية الدراجة لتبقى ضرورية الحماية
قيادة أثناء القاتلة اإلصابات من للعديد سنة كل يتعرضون ولكنهم قلوبهم. إلى البهجة تدخل والتي األطفال لدى المفضلة الهوايات الهوائية من  الدراجة  ركوب  يعتبر

لقيادتها. السليمة القواعد وبتعليم الطفل بشروط السالمة بالتقيد تفاديها يمكن اإلصابات هذه معظم أن اليازا تؤكد هنا من الطرق. على الدراجات

العمرية. الــفــئــات كــل  مــع تــتــالءم مختلفة وأحــجــام بمواصفات الهوائية الــدراجــات  تتسم 
األخطار يدركون ال األطفال والراشدين، ألن األطفال بين قيادتها قواعد سالمة وتختلف

أن يتعرضوا لها. التي يمكن
سائق فقدان نتيجة السقوط واإلصــطــدام منها ة عــدّ أسباب الهوائية الــدراجــات لحوادث 
لكن أخطرها بمشاة، بدراجة أو ثابتة، بأشياء الطفل يصطدم عليها. فقد الدراجة سيطرته

الحاالت. من ٪٩٠ في الوفاة إلى وتؤدي بالمركبات، إصطدامهم من الناتجة تلك تكون
معينة فيهاكتجهيزها مواصفات ر

ُّ
واف

َ
إلى ت اإلنتباه يجب الهوائية، الدراجة الطفل ركوب قبل

الطفل التزم لو حتى ألنه جيدة، بحالة وعجالتها فراملها أن من دائمًا وضوء والتأكد بجرس
سيئة. بحالة دراجة مع الحادث من يحميه لن ذلك فإن السالمة، بكافة إرشادات

توقيفها ان يستطيع اي الطفل لسن مناسبًا يكون ان فيجب اجة، الدرّ حجم الى بالنسبة اما
بسهولة. بقدميه

الواقية الخوذة
يمكن ما أخطر ان اال األطراف، مختلف في كسور أو جروح إلى السقوط عن الدراجة يؤدي
بإعاقة إصابته أو وفاته تؤدي إلى قد ألنها الرأس اصابة هو راكب الدراجة له يتعرض أن
وبالطريقة باستمرار الواقية الخوذة بإلباسه الطفل حماية األهل يستطيع من هنا دائمة.

الصحيحة.
اآلتية: المواصفات الخوذة في تتوافر ان ويجب

الرأس. لحجم مالئمة تكون أن •
الجبهة. على مركزة تكون أن •

الخلف. إلى األمام أو إلى تنزلق أن ال •
للطفل. ومناسبة مريحة لتكون الذقن ربطة تعديل •

حال في الجروح من الطفل حماية في تساهم والكف والكوع الركبة واقيات ارتداء ان كما
سقوطه.

على األهل يحرص ان الهوائية، الدراجة حالة ومن المناسبة األلبسة من ارتداء التأكد بعد
تدريبه جيدًا. بعد القيادة قواعد إلى توعية الطفل

السليمة القيادة قواعد
القيادة على باحة واسعة وتدريبه على اوالً إلى بإصطحابه للطفل الدراجة قيادة تعليم يبدأ

أبيض مستقيم. خط
الوراء اإللتفات المستمر إلى على ود الطفل عن أهمية تعّ فهي التعليم في الثانية المرحلة اما

منه. تقترب سيارات وجود عدم من للتأكد
وناده وارفع إصبعين جانبًا قف انطلق، قد الطفل يكون أن بعد التمرين؟ بهذا تقوم كيف
ينظر  أن بعمر ١٠ سنوات الطفل يستطيع التمرين من إلى ١٥ دقيقة  ١٠ فبعد باسمه.

يقع. أو يتأرجح أن ودون بسرعة المرفوعة األصابع عدد ويعرف خلفه
السالمة، بقواعد والتقيد سليم بشكل القيادة على الطفل قدرة من األهل يتأكد أن بعد

اآلتية: بالقواعد اإللتزام مع إنما منفردًا اللعب يصبح باستطاعته
بجانب لها أو المكان المخصص الرصيف هو الهوائية الدراجة اآلمن لقيادة  المكان إن •
الطرق وفي الطريق العام على الدراجة ركوب خطورة من الطفل يجب تحذير لذلك الطريق.

المستمرة. تحت المراقبة بالمركبات وابقاءه المزدحمة
الطريق تخلو أن وبعد المشاة ممر عبر فقط ذلك يتم الطريق عبور إلى اضطر حال في •
عدم من ليتأكد اليسار إلى ثانية واليمين ثم إلى اليسار النظر عليه ان كما المركبات. من

الطريق. عبور قبل قادمة مركبة أية وجود
يمكن إنــه إذ الطفل، سالمة خطرًا على يشكل الليل فــي الهوائية  الــدراجــة قــيــادة إن   •
واالنتباه للضوء عاكسة  مالبس ارتـــداء عليه لذلك وصــدمــه. رؤيته عــدم الــمــارة للمركبات 

الظالم. حلول قرب عند العودة لضرورة
الدراجة بقيادة له السماح قبل األهــل على واجــب المرور إشــارات كل الطفل • إن تعليم
اإلشارة إعطائه وطريقة مساره تغيير قبل خلفه السير حركة من التأكد الى تنبيهه كذلك

إذا أراد اإلنعطاف. بيده

سبع سنوات من العمل المشترك  بعد

لبنان السير في حوادث من للوقاية تعاونهما يواصالن واليازا SOS Auto

الهوائية. الدراجات المكان المناسب لركوب ليست العامة الطرق

لبنان يازا ن بالّ وجوزيف م
ّ

عال شربل

الصغر. منذ السالمة العامة مبادئ على األوالد تربية

CarChip للمركبات األسود الصندوق لبنان في اآلن

الــتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات جــمــيــع مــعــرفــة مـــن ــن الـــســـائـــق
ّ
اخــــتــــراع جـــديـــد يـــوضـــع فـــي الــمــركــبــة يــمــك

 

حادث أي وقوع بعد وحتى وأثناء قيادتها اقالعها قبل حول مركبته
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بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

w
w

w.yasa.org
 لحوادث السير في العالم

ً
أكثر من مليون ومئتي الف قتيل يموتون سنويًا نتيجة

هناك أكثر من ثالثة آالف ومئتي قتيل كل يوم
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