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ان تجمع الشباب للتوعية االجتماعية  - اليازا  الــذي تأسس في 
الــيــازا للسالمة  الــعــدد السابع عشر مــن نشرة  الــعــام ١٩٩٤ يهدي 
التوفيق  اللبناني.  كما نتمنى  الجيش  الــى جميع شهداء  العامة 
والسالمة لجميع ضباط وعناصر الجيش اللبناني  ونشكرهم على 
تعاونهم الدائم مع مجموعة اليازا للسالمة العامة بهدف الوقاية من 

الحوادث. 

زياد مخايل عقل – مؤسس اليازا

بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

منظمة

دولية 

غير

حكومية

يذهب في لبنان سنويًا حوالى المئتي ضحية نتيجة للحوادث المائية 
الــتــي تــقــع عــلــى الـــشـــواطـــىء وفــــي الــمــســابــح أوحـــتـــى خـــارجـــهـــا. تتنوع 
الــحــوادث بين التيارات البحرية، حــروق الشمس، لسعات  اسباب هــذه 
الحيوانات البحرية، الشك في الماء، الغطس وممارسة الرياضات المائية 

الميكانيكية... 
إلــى تخصيص مسابح شعبية في  البلديات  اوالً  الــيــازا  تــدعــو  هنا  مــن 
العالمية  المواصفات  فيها  تتوافر  الساحلية،  اللبنانية  المناطق  جميع 
للسالمة العامة من حيث نظافة الشاطئ وتحديد األماكن اآلمنة للسباحة 
ومراقبتها. وتطالب ثانيًا بتخصيص مناطق آمنة لهواة الشك في الماء، 
تتوافر فيها الشروط الالزمة من حيث عمق المياه وخلوها من الصخور، 
تالفيًا للممارسات المتهورة التي توصل الى االعاقة الدائمة وحتى الى 

الوفاة.
اما بالنسبة الى اآلليات البحرية، فترى اليازا  والجمعية اللبنانية لإلصابات 
الرياضية حاجة ملحة اليوم لتحديث التشريعات اللبنانية بوضع قواعد 

آمنة لقيادتها تقي من الحوادث المميتة التي قد تتسبب بها.
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النائب بيار دكاش لـ "نشرة اليازا" 

محال تؤجر قطعا للمعاينة الميكانيكية  

نزل إلى المياه ولم يصعد
والدة علي: "ال تسمحوا ألبنائكم الذهاب بمفردهم إلى البحر"

مشروع
 تطوير النقل 
احلضري  
لبيروت 
الكبرى

الوقاية من الحوادث المائية...
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يصعد ولم المياه إلى نزل
البحر" بمفردهم إلى الذهاب ألبنائكم تسمحوا "ال علي: والدة

أحمد  علي الشاب والدة عنها تعبر كبيرة  مأساة
منطقة فـــي بـــحـــري فـــــارس الـــــذي تـــوفـــي بـــحـــادث
في  ٢٢ تموز ٢٠٠٧ وهو في األوزاعــي نهار األحد

عمره. من عشر السادسة
عبر نشرة األهل فارس علي الشاب والدة تناشد
السباحة مــمــارســة أثــنــاء مــراقــبــة أبــنــائــهــم الـــيـــازا
فــوات قبل حياتهم  على  للحفاظ  الــشــاطــئ،  على 

األوان.

مع علي؟ ماذا حصل
السباحة، طلب الذهاب في وماهر كثيرًا البحر يحب علي كان
ألن صديقه أصغر ذلك الشاطئ، رفضت الى صديقه برفقة

وليس الشاطئ يريدالجلوس على انه أخبرني عندها سنًا. منه
بالذهاب بمفرده. له فسمحت الغطس السباحة او

عرفت تفاصيل الحادث؟  هل
الى المياه نزل صديقه، بأدوات الغطس مقررًا البحر الى ذهب
منطقة فــي علمت كما يغطس لــم ابــنــي ولــم يصعد، ولــكــن 

اختناقًا. ساعة متوفيًا وعشرين بعد أربعة وجدوه عميقة.

الى األهل؟ توجيهها تريدين التي هي الرسالة ما
علمت عندما الوعي عن جدًا، فأنا غبت صعب الولد فقدان ان
إلينا مساء فعاد ميالده عيد في سنحتفل كنا إذ بوفاة طفلي،
أدعوكم نفسها. المأساة  أحــد يعيش ال أن أتمنى متوفيًا، 
ثم ومن البحر، الى بمفردهم بالذهاب ألبنائكم السماح لعدم

الرياضات المائية. ممارسة أثناء جيدًا مراقبتهم

 الغطس على النفس 
الحوادث من الوقاية "لجنة منسق الحلبي زياد ر يفسّ
له ض تــعــرّ الــذي حقيقة الــحــادث البحرية فــي الــيــازا"
على الــغــطــس ـــاه ســـمّ بــمــا الـــشـــاب عــلــي أحــمــد فــــارس
نسبة من الماء يزيد تحت األنفاس حبس إن النفس.
فترسل  الرئتين، فــي  CO٢ الــكــربــون أوكسيد ثاني 
األوكسيجين بنقص الدماغ الــى إشــارة  األخيرة هــذه
إصرار ان إالّ بالتنفس. الرئتين الى امرًا بدوره ليصدر
أدى النفس، حبس في االستمرار على علي الشاب
فانعدمت الــدمــاغ ألوامـــر الرئتين استجابة عــدم إلــى 
الى أدى  مما والـــدم الرئتين فــي االوكسيجين نسبة 

الوعي. عن غيابه
ينخفض الوعي عن انه عندما يغيب ذكره، الجدير ومن
أحد يكتشفه لم لذلك يفوش، وال الى األعماق الجسم

ساعة. مرور اربعة وعشرين بعد اال

الــرمــال انــجــراف خـــالل مــن مــائــي يتكون الــتــيــار الــبــحــري هــو مــجــرى
وسط في أو الشاطئ  من قريبة منطقة في رملية قناة  وتشكل
تكثر الشاطئ. بهاواليصل إلى عنداصطدامه الموج يتكسر البحر،
أخرى إلى منطقة من ل

ّ
وتتنق الرملية، عندالشواطئ البحرية التيارات

لذلك معينة. منطقة في التيار فيستقر الصخرية الشواطئ في أما
هائجًا. البحر كان حال في المياه في النزول الخطر من

البحرية التيارات مواجهة
يقوم الــتــيــار ان الــمــواطــنــيــن أغلبية يــســود اعــتــقــاد خــاطــئ لـــدى

من الــعــديــد هـــالك إلـــى يـــؤدي مــا هـــذا بسحبهم إلـــى عــمــق الــبــحــر.
التيار. اتجاه عكس السباحة بسبب المواطنين

شكل وفي أبعد منطقة إلى فقط السباح التيار يأخذ الواقع في
أو للشاطئ موازٍ بشكل بالسباحة تتم مقاومته ان لذلك جانبي،
ينعدم مــوج حيث يوجد فيها إلــى منطقة الــوصــول العوم لحين

عندها. التيار جريان
بــحــريــة، وجـــود تـــيـــارات إلـــى يــشــيــر الــعــلــم األحــمــر فــي الــبــحــر
على حفاظًا  المنطقة عــن  االبــتــعــاد المواطنين على لــذلــك 

سالمتهم. 

وسبل مواجهتها التيارات البحرية

▼

▼

األحمر العلم يشير
تيارات  وجود إلى البحر  في
المواطنين على لذلك بحرية،
حفاظًا المنطقة عن االبتعاد

سالمتهم على

(١٩٩١-٢٠٠٧) فارس محمد علي الفقيد الشاب

Emergency Road Services www.milestones-mena.com
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الميكانيكية للمعاينة قطعًا تؤجر محال النائب دكاش:

في اليازا منذ الناشط العضو دكاش، بيار طالب النائب الدكتور
الجمعية، من نشاطات في عدد كبير والذي شارك سنوات، عشر

الميكانيكية. الكبيرة في المعاينة الثغر بمعالجة
كافة من للوقاية اليازا توصيات تطبيق على المواطنين شجع كما
العامة االشغال لجنة مع التعاون بمتابعة ووعــد الــحــوادث أنــواع 
سير قانون الصدار المعنية والجهات اليازا ومع النيابية والنقل

لبنان. في وعصري جديد

لقوى األمن الداخلي العامة المديرية - الشرف قاعة في المرور اللبنانية الثالثة لسالمة الندوة في دكاش النائب

الحالي؟ السير بقانون رأيكم هو ما
السير الحالي،  مع وضع يتالءم وال سنة ٤٠ منذ قديم صادر قانون هو القانون الحالي إن
والتوسع اللبنانية الطرق  الموجودة على المركبات في عدد الكبير االزديــاد  مع  خصوصًا

شبكة الطرق. الكبير في
 

السير؟ قانون تطال أن التي يجب التعديالت هي أهم ما
نظام اعتماد يجب مثال العالم، معظم دول  فعلت  بكامله كما  السير قانون  تطوير يجب
مخالفة لنظام مقابل كل النقاط  من عددمعين شطب يتم إجازات السوق، حيث النقاط في

من قبل السائق. السير

لبنان؟ في الطرق وضع تصف كيف
ممرات المشاة اإلنارة، الصيانة، إلى تفتقر فهي الدولية، بالمواصفات معظم الطرق تتمتع ال
الدولة اعتبار ان يمكنني مطالبات اليازا، من بعد سنوات بحيرات. إلى الشتاء تتحول وفي

محدودة. المالية االمكانيات االطار ولكن هذا في أدركت مسؤولياتها

الميكانيكية؟ المعاينة مراكز عمل ترى كيف
فقط، الصالحية إفادة لنيل لتأجير قطع للمركبات محال وجود عن اكشف أن يؤسفني
نطالب شرطة السير لذلك للخطر. حياة المواطنين لتعريض جاهزة الطرق ثم تخرج إلى ومن

الفني. الفحص تقويم وباعادة الظاهرة لهذه دقيقة بمراقبة الداخلية ووزارة

انواع الحوادث؟ في مختلف الضحايا حدًا لسقوط نضع أن يمكن كيف
اليازا للوقاية من توصيات تطبيق خالل من في األرواح خسارة أي لتجنب نعمل ان يجب

علمية. على أسس والمبنية أنواع الحوادث كافة

اليازا؟ عمل تقيم كيف
تأخذ تدع انها لم اليازا ان كما بكثير. أكبر الضحايا عدد لكان به قامت العمل الذي لوال
الداخلي األمن قوى واالعمار، االنماء مع مجلس متواصل بشكل الدولة فهي تتعاون مكان
تطوير اجل من والمواطنين الدولة بخدمة امكاناتها تضع كما اللبناني... الجيش ومع

العربية. عدد من الدول وفي العامة في لبنان السالمة

السالمة المرورية؟ األمن الداخلي في قوى دور هو ما
ألن دون استثناء، من على الجميع السير قوانين تطبيق الداخلي في االمن قوى دور يكمن
على موجعة غرامة فرض يجب الى ذلك باإلضافة دائم، الناس بخطر حياة يجعل التهاون

تكرار المخالفة. في حال خاصة السير المواطنين المخالفين لنظام
الداخلي  األمن لقوى بذلك المديرية العامة وعدت عمل الردارات كما بداية ننتظر اننا كما

لبنان. الى وصلت التي السرعة مخالفات ضبط

بيروت بين الدولية طريق على الشاحنات موضوع معالجة يمكن كيف
والمصنع؟

وصالحيتها الصيانة ناحية من دقيقة، لمراقبة تخضع ان يجب اللبنانية الشاحنات اوالً
الطرق. على للسير

تلتزم  أن المؤسف من انه عليها، رقابة أي دون من لبنان تدخل فهي األجنبية الشاحنات اما
لبنان. في وتنتهكه الخارج في القانون الشاحنات هذه

القيادة، ســاعــات عــدد مراقبة مــع دقيق ميكانيكي فحص الــى جميعها ان تخضع يجب 
القيادة تستمر ان المعقول غير  مــن انــه إذ راحـــة،  فترة على والشاحنة  السائق ليحصل 

∆ توقف دون من الساعات لعشرات
ضاهر غنوى حاورته

دكاش. بيار الدكتور النائب



الــى الــكــبــرى فــي بــيــروت الــحــضــري يــهــدف مــشــروع تــطــويــر الــنــقــل
ومواجهة والتشغيلي االقتصادي الصعيدين على المرور تسهيل
العاصمة منه  الــتــي تعاني السير حــركــة فــي االخــتــنــاق واالزدحـــــام 

اليها. المؤدية والطرق بيروت

اقسام: المشروع مقسم ثالثة هذا
وجسور. انفاق انشاء يتناول أول قسم •

توجهية واشارات ضوئية سير اشارات وضع يتناول ثاني قسم •
من مراقبة السير نظام تركيب إلى الطرق باإلضافة سطح ودهان

ورادارات. كاميرات
الطرق جوانب على المركبات توقف تنظيم يتناول ثالث قسم •

توقف متطورة. وضع عددات عبر
بتطبيق المولجين السير شــرطــة وتــدريــب تجهيز إلــى بــاإلضــافــة 
وحديث جديد مبنى انشاء عبر السير ادارة هيئة وتطوير القانون

فيها. البشرية الكوادر وتدريب
ان امل على الكبرى مدينة بيروت للمشروع، هو الجغرافي النطاق

في المستقبل. اللبنانية كافة المناطق يشمل
االول،  البند ضمن من موقعًا ١٩ تنفيذ يتضمن المشروع هذا
أما األساسية. على المحاور سفلية وعلوية ممرات بتنفيذ أي
الى جانب جسري الدورة اآلن، عليها العمل يجري التي المواقع
طريق الحايك، تقاطع عــرمــون،  - بشامون فهي: وانطلياس، 
مار مخايل المتحف، العدلية، تقاطع الشياح، بولفار المطار مع

الطيونة. –
تقاطع  البدء بتنفيذها قريبًا هي: منها مرشح ١٠ مواقع، ٤ تبقى
الــديــب جـــل الـــمـــوت، نــهــر بـــشـــارة الـــخـــوري مـــع جــــادة االســـتـــقـــالل،

س.
ّ
والمكل

االختناق والضغط يخفف لبيروت الحضري النقل مشروع أن يذكر
المسؤولية لكن تبقى والمواقف... والطرق تأهيل الجسور إعادة عبر
لبنان، وعند في العام النقل مشكلة معالجة في كبيرة وضرورية
وان وآمــنــة، سالكة أصبحت لبنان طــرق ان الــقــول ذلــك نستطيع 

وراءنا. أصبحت السير أزمة مشكلة

تمويله وطرق المشروع كلفة
أميركي. مليون دوالر ١٦٥ حوالى اإلجمالية المشروع كلفة تبلغ

د.أ.
١٤٢ م.د.أ.  بقيمة مؤمن لتنفيذ أعمال التمويل

البنك الدولي لتنفيذ األعمال. م.د.أ.  ٦٥  •
م.د.أ. الدولة اللبنانية لتنفيذ األعمال. ٣٤  •
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الكبرى لبيروت الحضري النقل تطوير مشروع

ممثالً المهندس ايلي الحلو شارك
كبير عدد واالعمار في االنماء مجلس
،١٩٩٨ العام منذ اليازا نشاطات من
هذه المميزة في لمداخالته وقد كان

من المقابالت عدد المؤتمرات وفي
مستوى تطوير في كبير دور االعالمية
لبنان. تتشرف نشرة سالمة السير في

عمل ورقة للسالمة العامة بنشر اليازا
مشروع ايلي الحلو (مدير للمهندس

بيروت في الحضري النقل تطوير
الحفل اطار في مت قدّ التي الكبرى)

الوطني للسالمة الختامي للمؤتمر
قاعة في اليازا نظمته الذي العامة

لقوى االمن العامة الشرف للمديرية
. ٧ تموز ٢٠٠٦ الداخلي بتاريخ

org.

المشروع. تنفيذ في األولى الخطوة واألنفاق الجسور بناء

حلو إيلي المهندس
الحضري النقل مشروع مدير
خالل إلقاء الكبرى لبيروت
المؤتمر. في كلمته

تقاطع ٢٢٠ على ضوئية إشارات
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اإلستمالك. لتنفيذ اللبنانية الدولة م.د.أ. ١٥  •
واإلجتماعي. اإلقتصادي لإلنماء العربي الصندوق م.د.أ. ١٨  •

للتنمية. ظبي أبو صندوق م.د.أ. ١٠  •
سنوات. ٦ مدة التنفيذ حوالى •

الضوئية اإلشارات مشروع
يأتي: ما السير إدارة برنامج يشمل

لها. مركز وبناء السير إلدارة إنشاء هيئة •
الضواحي). في و١٠٠ بيروت في ضوئية (١٢٢ إشارات تركيب  •

رئيسية. محاور ٤ على نظام مراقبة السير بواسطة الفيديو تركيب •
الطريق. سطح ودهان توجيهية إشارات تركيب •

للمواطنين والشرطة. وتدريب برامج توعية •
بالعتاد. السير شرطة دعم •

السير. إشارات إنشاء وصيانة كافة تشمل م.د.أ. ٣٢ حوالى التنفيذ كلفة
سنوات. لـ ٣ وتشغيل صيانة فترة يليها ٣ سنوات التنفيذ فترة

.٢٠٠٥ الثاني تشرين في التنفيذ بدأ

السير ادارة لهيئة الموكلة المهام
ومراقبتها. السير إشارات إدارة •

السير. هندسة •
التشغيلي. السير تخطيط •

الطرق. جوانب على الوقوف إدارة •
والتدريب. والتوجيه اإلعــالم •

القانون. السير وفرض في ضبط المساندة •

الطرق جوانب على الوقوف تنظيم برنامج
جوانب على الــوقــوف تنظيم برنامج أيضًا الحضري النقل تطوير مشروع يتضمن
حديثة عـــدادات تركيب PARK METER، وهــو عــبــارة عــن بــالـــ يــعــرف الــطــرق أو مــا

بطاقة الدفع. بواسطة وأما نقدًا اما فيها الدفع يتم الطرق جوانب على ومتطورة
د.أ. م. ٨ كلفة التنفيذ حوالى •

عداد وقوف. ٧٣٠ لـ السنتين حوالى التركيب مدة •
سنوات∆ ٣ والصيانة التشغيل مدة •

العالمية. المواصفات بحسب الطرق بناء للمشاة.إعادة صة المخصّ األرصفة بناء

المسارب. وبناء الطرق تخطيط

الجسور. إلزالة متطورة وسائل

القديمة. الجسور إزالة العالمية. الجديدة بحسب المواصفات الجسور بناء



org.
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حملة السالمة المرورية في بلدة دوما البترون

م نادي دوما- قضاء البترون بالتعاون مع اليازا نهار توعية عن السالمة 
ّ
في اطار نشاطاته الصيفية، نظ

العامة الجمعة ٣ آب ٢٠٠٧ في حرم النادي في البلدة حضره عدد من االهالي من مختلف االعمار.
بدأ النشاط بمحاضرة عن مبادئ القيادة السليمة لدى جيل الغد حضرها اكثر من مئة طفل تراوح 
الوقاية منها.بعدها شاهد  اعمارهم بين ٦ و ١٣ سنة، ركــزت على خطورة حــوادث السير وكيفية 
السير،  إشــارات  احترام  للسيارة،  الخلفي  المقعد  الجلوس في  اهمية  االطفال فيلمًا وثائقيًا يظهر 
وضع حزام األمان، استعمال الخوزة الواقية لسائقي الدراجات النارية والهوائية و تعلم ارقام الطوارئ. 
بعدها وزعت عليهم مناشير اليازا وعدد من نشرات اليازا الصادرة مع نهار الشباب  وتدرب األطفال 

على قيادة سيارات الصغيرة.
األهــل في  مناقشة ألهمية دور  تلته  البلدة وتم عرض فيلم وثائقي  بعدها محاضرة ألهالي  م 

ّ
ونظ

الوقاية من أخطار الحوادث المرورية والحفاظ على سالمتهم وسالمة اطفالهم اثناء القيادة ووزعت 
عليهم المناشير والنشرات.

وفي نهاية النشاط، شاهد الحاضرون مناورة حية لحادث سير، شارك فيها كل من الصليب االحمر 
مــن خالل  بها  التي يقوم  المهمات  عــن  المدني شرحًا  الــدفــاع  قــدم  المدني. وقــد  والــدفــاع  اللبناني 
عمليات اإلنقاذ في حوادث السير والغرق واإلحتجاز وإطفاء الحرائق، ثم قام الصليب االحمر بعملية 

اسعاف المصابين وشرح عن دور الصليب األحمر وكيفية التصرف أثناء وقوع حادث السير ∆

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

محاضرة اليازا لمفتشي األمن العام
 في معهد التدريب لقوى األمن الداخلي في الوروار

في مجال التعاون المستمر بين اليازا وقوى األمن الداخلي، قام السيدان 
هاني قبيسي وجوزف بالن من اليازا بتاريخ ٢ آب ٢٠٠٧ بإلقاء محاضرة 
حول حوادث السير: أسبابها وكيفية الوقاية منها، وحول قانون السير 
الجديد الذي تشارك اليازا في وضعه. وقد شارك في هذه المحاضرة ٥٠ 
عنصرًا من مفتشي األمن العام المقبولين في مبارايات الترقية لرتبة مالزم 
حيث تم توزيع ٢٠٠ نسخة من نشرات اليازا التي تصدر مع نهار الشباب 
كل نهار خميس، و١٠٠ نشرة باللغة اإلنكليزية التي تصدر مع صحيفة 
"Daily Star"، وحوالى ٤٠٠ من مناشير اليازا التوعوية التي تم شرحها 

ودار حوار مفيد حولها.

برامج اليازا عبر اإلذاعة والتلفزيون

• سالمتك بالدني
 Nour وفضائية نور سات Tele Lumière برنامج أسبوعي عبر تلفزيون

. Sat كل يوم خميس من الساعة السادسة حتى الساعة السابعة مساءً

• عجقة سير
برنامج إذاعي عبر اثير إذاعة صوت لبنان، كل يوم جمعة وسبت، الساعة 

. السادسة والثلث مساءًً

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

الظهر.

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

CarChip  اآلن في لبنان الصندوق األسود للمركبات
ن السائق من معرفة جميع المعلومات التقنية

ّ
اختراع جديد يوضع في المركبة يمك

حول مركبته قبل اقالعها وأثناء قيادتها وحتى بعد وقوع أي حادث



.org
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العالم في شعبية األكثر القدم الرياضة كرة
الخطيرة اإلصابات من يقي الالعب السالمة بشروط التقيد

منها استبدال الهدف كان بريطانيا. في وتطورت الحديثة كرة القدم نشأت
برياضة البريطانية المدارس في رسمية كرياضة العنيفة «الروغبي» رياضة
قوانين بال تلعب المستحدثة  الرياضة بقيت العنف. تستعمل  ال منظمة 
الرياضة الــيــوم اصبحت ان الــى مــيــالدي  عشر الــتــاســع الــقــرن  رسمية حتى 
العبو يتعرض جميعها، الرياضية االلعاب العالم.وكما في في شعبية االكثر
غياب نتيجة وجــروح والــتــواءات كسور من متنوعة اصابات الــى كــرة القدم

الوقاية.

المباشر اإلحتكاك نتيجة بليغة الــقــدم كــرة إصــابــات تكون األحــيــان أغلب  فــي 
المصلب الرباط و إنقطاع الساق ككسور عظمة اإلصطدام السريع والقوي أثناء
قصيرة غير فترة و جراحية عمليات إلى تحتاج ما غالبا اإلصابات هذه األمامي.
السابق اإلحــتــراف مستوى الــى  للعودة الرياضي، ثم الطبي التأهيل إعــادة من 

لإلصابة.
الالعبين توصي (LASIP) اإلصابات الرياضية من للوقاية اللبنانية الجمعية ان
التي االحماء بعملية اوال يبدأ وهذا القدم كرة لعبة ممارسة اثناء الوقاية بضرورة
أيا الرياضية االصــابــات لتجنب  وسيلة أهــم انها العلمية الــدراســات أثبتت كل 
السرعة وتليين في تدريجية زيادة مع المشي عبر االحماء الرياضة. يتم نوع يكن

دقيقة. ١٥ و ٣٠ تمتد بين لفترة وذلك خاصة تمارين الى باالضافة عضلي
من لــالصــابــة بكثير اقــل معرضة وتصبح الــعــضــالت تـــزداد حـــرارة فعند االحــمــاء 
كمية يــرفــع الـــذي  العضلية  للخاليا الـــدم زخــم ارتــفــاع ان الـــبـــاردة  كما العضلة 
العضلي. النسيج حــرارة في رفع ايضًا يساهم العضل، في االوكسيجن والغذاء
وسرعة سهولة مما يمنح العضالت الى العصبية االشارات نقل يسهل واالحماء

في الحركة. اكبر

والالعبون الملعب
بحيث  جيدة حالة  فــي اللعب مساحة إبــقــاء اهمية على   LASIP جمعية تشدد
الغريبة األجسام ضرورة إزالة مع بالعشب، كليا مغطاة الفجوات و من خالية تكون
على المحافظة في اهمية المستعملة  الكرة ولنوع الملعب.  من دوريــة بصورة
الن الملعب رطبا حال كان في المصنعة الكرة االفضل استعمال فمن السالمة.

أكثر. حوادث يسبب جدًا مما ثقيلة وتصبح الماء تمتص الجلد كرة
ليخفف جيد بشكل مبطنا و آمنا يجب أن يكون فهو المرمى، لحالة بالنسبة اما
عدم التمسك بالشبكة الالعبين وعلى اإلرتطام. عند الرأس إصابات خطورة من
الى إصــابــات وحتى الــى يــؤدي قد سقوطه خطر الن المرمى أو الجلوس داخــل
وضع الى اضافة الالعب سالمة على الحفاظ في اهمية الحذاء والختيار وفيات.
على المضلع، ذي النعل الحذاء القدم كرة رياضة في دائما. ويفضل الساقين درع

عال. وعشبه رطبا الملعب كان حال في فقط يستعمل المسامير ذي الحذاء ان

التبردة
،كذلك اهمية لالحماء ان فكما بانتهاء وقت اللعب. تنتهي ال الوقاية تدابير ان
الى العضلي واعادة النسيج القلب تدريجيا نبض لخفض سرعة اهمية للتبردة
العضلية بعد االجهاد السموم ازالة نتيجته وتكون الرياضي. ما قبل النشاط حالة

للتمرين. التابعة االيام في العضلية األوجاع وتخفيف نسبة
∆ دقائق عشر لمدة العضلي والتدليك والتليين الهادىء بالمشي التبردة وتتم

ين يمّ قيصر  د.

LASIP الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية رئيس

▼

▼

اإلحماء

ضرورة والتبردة

من للوقاية لالعب

مختلف في اإلصابات

الرياضات

المباشر. اإلحتكاك نتيجة بليغة إصابات

يحميان الالعب. المناسب واللباس اآلمن الملعب

الالعب اإلصابة. ب يجنّ اللعب قبل اإلحماء



بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 
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