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اإلهمال واإلستهتار  على طرقات لبنان...
نتيجته أكثر من ٨٠٠ قتيل و١٠٠٠٠ جريح في السنة
اإلهمال واإلستهتار  على طرقات لبنان...
نتيجته أكثر من ٨٠٠ قتيل و١٠٠٠٠ جريح في السنة
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اليازا": لـ"نشرة درويش فادي المهندس

مهامها تنفيذ القدرة على تملك ال السير ادارة هيئة

لبنان؟ في المرورية السالمة وضع تصف كيف
يومًا ًا سوء والمشكلة تــزداد جدًا، مأسوي لبنان في السير وضع
حوادث عن الناتجة عدد الوفيات تزايدمرعب في فهناك بعديوم.
 ٨٠٠ الوفيات عدد يتخطى ان المتوقع ومن لبنان في سنويًا سير

قتيل.
عدد في نسبة أعلى  المنطقة، دول  مع مقارنة يسجل،  فلبنان
التي المسافة في وأعلى نسبة عدد سكانه  مع مقارنة الوفيات

استعمالها. سنوات وفي المركبة تقطعها

برأيك؟ الحل هو ما
الطرق على بالسالمة الجهات المعنية جميع تضافر جهود يجب
مهمة تحدد المرورية، للسالمة وطنية استراتيجية وضع خالل من
المبتغاة، واألهـــداف عاتقها على الملقاة والمسؤولية جهة كل 
مرحلة. كل بعد المطبق للجزء او للعمل تقييم إجراء الى باإلضافة
استراتيجية السعودية العربية المملكة وضعت ذلك على ومثال
الى الطرق على القتلى أن وصل عدد بعد السير لسالمة وطنية
لبنان  في ينتظرون مــاذا الــواحــد، العام ٤٩٠٠ قتيل في حوالى

بعد؟

تأخذها السلطات يجب ان التي االولى الخطوة ماهي برأيك
الرسمية؟

قرار اصــدار عبر طريق بخارطة تبدأ متكاملة ان جميع الخطوات
جميع عن ممثلين تضم المرورية، للسالمة وطنية لجنة بإنشاء
نقابة عن وممثل كاليازا األهلية الجمعيات الصلة، الوزارات ذات

المهندسين.
والخطوات الــمــروريــة للسالمة استراتيجية وضــع اللجنة تتولى 
كتحديث لها المرافقة العوامل بعض الى باالضافة لها، التطبيقية
السير قانون وإقــرار الهندسية الناحية من الطرق على السالمة

الجديد.

الجديد؟ السير قانون أهمية ما
التطبيق القانون من خالل في الردع قوة االهمية تكمن في زيادة
غير مــحــددة زمــنــيــة لــمــدة الــمــرحــلــي لـــه، إذ أن التطبيق الـــصـــارم 
الطرق حفاظًا على القانون سيادة فرض هو مطلوب، فالمطلوب

العامة. السالمة على

لبنان؟ في الطرق شبكات تشغيل مهمة يتولى من
والــقــوانــيــن األنــظــمــة تطبيق تــتــولــى قـــوى االمـــن الــداخــلــي مهمة
وصيانتها. الضوئية اإلشارات ومنهاإدارة الطرق شبكات وتشغيل
ادارة هيئة مع األدوار في واإلزدواجــيــة المشكلة تنشأ هنا ومــن
ارتدى من كل ولكن ليس المرور، حركة تتولى ادارة التي السير
شعبة يكون هناك ان  يجب سير. بيضاء يصبح شرطي كفوف

المرور. حركة متخصصة الدارة

اليوم؟ السير ادارة هيئة وضع هو ما
البنك مــن دعــمــت ال أريـــد الــتــكــلــم بــطــريــقــة ســلــبــيــة، فــالــخــطــوة
على القدرة يملك ضعيف، وال اإلداري الهيكل ولكن الدولي،
اللبنانية، االراضـــي كافة  فــي الــمــرور  حركة إدارة مهمة تنفيذ 

بادارة حركة المتعلق الهيئة عمل من بجزء تقوم فشرطة السير
المرور.

السير؟ قطاع ادارة القطاع الخاص في اشراك يمكن هل
كبيرة فعالية السير إدارة في الخاص القطاع إشــراك اثبت  لقد
وال سيما في الدول من العديد في المرورية السالمة صعيد على
هناك ان  حيث المرورية. المخالفات ضبط عبر القانون تطبيق 
الدولة تستطيع ال المخالفات، لرصد حديثة تكنولوجية وسائل
وادارة تــركــيــب مهمة تـــؤول ان االفــضــل مــواكــبــتــهــا، لــذلــك فــمــن
مهمة الــى باالضافة الخاص القطاع الــى الوسائل هــذه وصيانة

وتحصيلها. المخالفات رصد

لبنان؟ في الطرق شبكات توسيع يمكن هل
النقل على عملية الطلب جانب زيادة من هذا الموضوع الى ينظر
للعمل سواء المركبات الخاصة استعمال عن االفراط في الناشىء
يمكن ال ولكن الــطــرق. شبكات على ضغط يولد مما للنزهة ام 
خالل من يأتي فالحل النقل على الطلب زاد كلما الطرق توسيع

النقل العام. بديلة كوسائل اعتماد سياسات

السير؟ حوادث اإلزدحام في زيادة هو دور ما
اساسيان في هما عامالن والفوضى اإلزدحــام ان علميًا ثبت لقد
النفسي زيادة الضغط من خالل الطرق وذلك على الحوادث زيادة
بسرعة القيادة الى يلجأ االزدحام ما يجعله فترة خالل السائق على

∆ االزدحام من الخروج بعد عالية

المصغرة اللجنة عضو درويش، فادي المهندس اكد
األشغال عن لجنة انبثقت التي قانون السير لتحديث
وضع ضرورة النيابي، المجلس في والنقل العامة
السير قانون وإقرار المرورية للسالمة وطنية استراتيجية
سنويًا.  ٨٠٠ قتيل الى الضحايا تزايد عدد بعد الجديد

ضرورة اليازا على نشرة الى حديثه درويش في وشدد
ان هيئة حيث المرور إلدارة حركة متخصصة شعبة انشاء
مهامها تنفيذ على القدرة تملك ال الحالية السير ادارة
اللبنانية. األراضي كافة على

Emergency Road Services 

لبنان يازا ضاهر غنوى حاورته
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آمنة تنس للعبة الوقاية الالزمة

رضة الى أكثرها وتؤدي ٪١١ بنسبة الرأس والوجه التنس للعبة االصابات الحادة تطال
الى اليدين تتعرض كذلك للرقبة. الخلفية العضالت وتشنجات العين محيط في كسر او

منها. ٪٢٦ الجذع الى في حين يتعرض اإلصابات من ٪٣٨ الى والرجلين ٪٢٣
المعصم. الكسور في و  الكتف أوتــار في التمزق حــول اليدين إصابات معظم تتمحور
الفخذاألمامية والخلفية عضالت في بمزق الرجلين رياضات الكرة قدتصاب معظم ومثل

أخيل. وتر في و إصابات الكاحل وإلتواء في الركبة الغضاريف وإصابات

فتؤدي الى: اإلجهادية اإلصابات اما
المعصم. خلف مائية وجيوب والمرفق الكتف أوتار في مزمن التهاب •

الساق اوتار ومجمل للفخذ المقربة االوتار التهاب •
القدم الخلفية. راحة والتهابات في االمامية القدم راحة في أوجاع  •

االمامي. الحوض في مزمنة أوجاع •

المناسب المضرب
قوى ومن من الذبذبات بذلك طبيعي ليخفف الجيديكون خفيفاوقاسيا، شبكه المضرب
كانت اإلرتجاجات أكبر كلما المضرب رأس كان وكلما الى الذراع. التي تنتقل الضغط

أقل.
الرياضي مجهدا ألن اللعب كلما كان كان أصغر المسكة، فكلما قطر بالنسبة الى اما

المرفق. أوتار في وتنتهي المعصم من تبدأ ضربات يستعمل
المسافة يمكن اإلعتماد على شخص لكل المناسب قياس المسكة عن ولتكوين فكرة

األصبع الثالث. وآخر اليد لراحة النهائي الخط بين الموجودة

الوقاية
تنصح الالعبين، سالمة على منها وحرصًا الرياضة المستمر على ممارسة مع تشجيعها

باآلتي: الرياضية االصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية
... باطون ، زفت : قاسية مساحات على طويلة لفترة اللعب تجنب •

لتجنب الجوانب على المدعم المضرب كرة لرياضة المناسب الرياضي الحذاء إنتقاء •
. الكاحل رباطات إصابات

ألم أسفل ولتجنب الضغط في الحذاء إلمتصاص الكعب مستوى على ضبان وضع •
قاسية. مساحات على اللعب عند الظهر

الكاحل مفصل إلتواء الى يؤديان السريعة واإلنطالقة السريع التوقف أن الى اإلنتباه •
بالتأرجح وخاصة اللعب قبل الكتف وتحمية المعصم لتليين تدريجية تمارين إجراء •

الخلفي.
الماء فقاعات جافة ولتجنب حــدوث تبقى المضرب لكي على مسكة  طبشور • وضع

اليد. على
الظهر كثيرا  تقويس لتحاشي السرفيس إرسال عند الكعبين ورفع • إحناء الركبتين

ضرورة. دون
الكتف يأخذ السرفيس النه بذلك إرسال وعند األمام من الكرة ضرب عند المرفق ثني •

المرفق. من أكثر التأرجح ضغط
وتر أخيل . إصابة لتفادي العقبين على • تجنب السقوط

األرض. على مباشرة إصطدامها بعد الكرة رفع عند القوة من الكثير وضع تجنب •

طبية إرشادات
المتقلب  الضغط  حال مرض في ممارستها عن التنس اإلمتناع هــواة لعبة على  يجب
الخامسة سن يبلغ لمن للقلب تخطيط إجــراء االفضل من انــه كما القلبية األمـــراض و 

العمر. والثالثين من
يكون قد لكن سنوات السبع سن من ابتداء الرياضة  هذه األوالد البدء بتعليم يمكن
المرأة وعلى يوميا. الساعتين مــدة  تعدت حــال في النمو على إنعكاسات لممارستها

الرابع للحمل. بالشهر البدء عند اللعب عن اإلمتناع الحامل
التي الرياضات مجمل من ٪٣ التنس الخاصة، تشكل االحتياجات ذوي الى بالنسبة

. المكفوفين صوتية عند وتستعمل طابة يمارسون
حال في خاصة الستين سن بعد الرياضة هذه تعلم عن اإلمتناع فعليهم السن اما كبار

∆ سابق رياضي نشاط أي ممارسة عدم

الدول. كل وفي االعمار كافة قبل من تمارس التي االولمبية االلعاب من اليوم وهي عشر التاسع القرن في نهاية اوروبا في التنس بدأت لعبة
اإلصابات  من للوقاية اللبنانية الجمعية تقدم هنا من ممارسة. ساعة كل١٠٠٠ ٣ الى ٥ من الالعبين لها يتعرض التي نسبة االصابات وتبلغ

الرياضة. هذه ممارسي لسالمة الرياضية توصياتها

تعاونهما يواصالن واليازا
 عــــــــبــــــــر إطــــــــــــــــــــالق حـــــــمـــــــلـــــــة جــــــــديــــــــدة

الدفاعية للقيادة

ين يمّ قيصر  د.

LASIP الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية رئيس



يجب حيث رئيسية طــرقــًا المأهولة والمناطق المدينة شـــوارع عتبر 
ُ
ت

وكثافة وتقاطعاتها مفارقها بكثرة لتميزها خصوصياتها إلى اإلنتباه
بيئة ذلــك عــن فينتج فيها، العشوائية المشاة وتنقالت السير حركة
اإلنتباه ومشاة" "سائقين علينا يوجب ما باألخطار حافلة مزدحمة مرورية

بالصبر. والتحلي الغير ومراعاة والتأني
تختلف المأهولة والمناطق الــمــدن داخــل القيادة أن فيه ال شــك ومما 
إلى فهي تحتاج ازدحـــامـــًا، واألقـــل األمــاكــن المفتوحة الــقــيــادة فــي عــن 
وتخفيض واإلنتباه من التركيز المزيد عالية وبذل وكفاءة معينة مهارة
، مثالً مدينتين بين يصل على طريق طويل القيادة عكس على السرعة،
أكبر. بسرعة فينطلق واإلطمئنان الحرية من بمزيد السائق يشعر حيث
مع الصحيح التعامل على وقـــادرًا السائق مستعدًا أن يكون لــذا، يجب
أم المدينة داخــل ســواء القيادة أثناء والمتالحقة السريعة المتغيرات

خارجها.
العمليات الــســائــق يــتــقــن أن الــســلــيــمــة ومـــن أولــــى بــديــهــيــات الــقــيــادة
اإلستدارة، في حركة المركبة (كتغيير تروس السرعة، للتحكم األساسية
آمنة بقيادة للقيام يؤهله مما والتركين) الخلف إلــى الــرجــوع  التوقف،
التقاطعات والمستديرات على المدينة داخل الظروف وخاصة كل في
مؤسسة دراسات أظهرت فقد مناسبة. سرعات على واألنفاق والجسور
القيادة  حــوادث السير سببها من نصف SRF أن أكثر العلمية األبحاث

المرورية. الحالة مع تتناسب ال بسرعة

وفي الــمــدن داخــل الــقــيــادة عند للسائقين ومــن أهــم نصائح الــيــازا
السالمة العامة: على للمحافظة المأهولة المناطق

الطرق من تدخل مساره قد التي المركبات إلى أن ينتبه السائق على •
جانب الطريق. على المركونة والمركبات االبنية ومداخل الجانبية

الــتــوقــف أثـــنـــاء حــتــى األمـــــام فـــي • تـــرك مــســافــة كــافــيــة خــلــف الــمــركــبــة
واإلنتظار.

قبل التقاطع لعبور  الضوئية  لــإلشــارة األخــضــر الــضــوء  عــدم مسابقة  •
األحمر. أو األصفر إلى اللون تحوله

إلى األحمر من اإلشارة ضوء تغير لحظة التقاطع وسط اإلندفاع • عدم
قبل اإلنطالق. أوالً بل التأكد األخضر،

وحــذر بانتباه ولكن بدقة بتعليماته والتقيد السير شرطي احــتــرام  •
حادث. إلى يؤدي قد التباس ألي تفاديًا

وعدم الخطوط على وليس والسير في وسطه مناسب مسرب إلتزام •
قانوني. مبرر أو التجاوز دون المسارب تغيير

داللة خط لكل إذ أن الطريق على المرسومة اتباع مدلوالت الخطوط •
معينة.

أو اإلنعطاف يمينًا عند الضوئية الصحيحة سلفًا اإلشارات استعمال •
يسارًا.

أي في أو الرصيف على المركبة كركن السير عرقلة في التسبب عدم •
للوقوف. مخصص غير مكان

األحــيــاء وفـــي والــمــشــافــي • عـــدم الــتــزمــيــر قـــرب الــمــؤســســات التعليمية
والهدوء. ينشد الناس الراحة حيث السكنية

وسط في أحدالمشاة أو طفل لحظة كظهور كل في المتوقع غير ع
ُّ
توق •

فجأة. توقفها أو مسرعة مركبة تحرك أو الطريق
سالمتهم على والمحافظة المشاة وإعطائهم األفضلية حقوق احترام •
قــرب والــتــالمــيــذ الــشــديــد لــألطــفــال عــبــر مــالحــظــة تــحــركــاتــهــم واإلنــتــبــاه

∆ العام والحدائق والمالعب المدارس
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المأهولة المناطق في و المدن داخل القيادة

org.

اليازا في تحسين القيادة برنامج مدير قبيسي هاني

هذه تنشأ كبيرة. ومسؤوليات جسيمة أعباء السائق كاهل على تضع عديدة بأخطار تحفل والفرعية، المكتظة المناطق وفي المدن داخل القيادة إن
توفر الشوارع الضيقة وعدم كما تشكل الطرق، على بكثرة األطفال العشوائية ووجود المشاة حركة وعن أنواعها على المركبات ازدحام عن األخطار
وسط السير في إلى المشاة يضطر ما أكثر أو صف ثان شكل على أو األرصفة على تركين مركباتهم إلى السائقون يلجأ حيث إضافيًا خطرًا فيها المواقف

الطريق!..
اآلخرين،  وحياة على حياتهم للمحافظة بها التقيد مستخدمي الطرق سائر من آملة هذا الشأن، في الخاصة السالمة إرشادات بعض اليازا تقدم لذلك

خاصة. استخدامها لمنافع وعدم األرصفة على السير في المشاة احترام حق الجميع من تتوقع كما

المرور. إشارات إحترام أهمية

ة. المحددّ بالمسارات اإللتزام يجب

قدر المستطاع. المركبة حول كافية ترك مسافات ضرورة
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البرية في ه أثناء التنزّ الطفل سالمة
لألطفال مكانا آمنًا ليست البرية أن المؤسف من ولكن واالستجمام، للراحة اليها العائالت تلجأ التي الصيفية النشاطات من البرية في النزهة تعتبر

السقوط الجروح، الغرق، التسمم، اآلتية: بتعرضهم لإلصابات حافل األطفال حوادث سجل وأن سيما كثب، عن عن مراقبتهم األهل غفل حال في
البرية. في والحروق

لهم وألبنائهم. منفعة فيها من لما بها الجميع اإللتزام من آملة البرية، في النزهة أثناء األطفال لحماية اإلرشادات بعض لألهل تقدم اليازا لذلك

لــألهــل بــالــنــســبــة جـــدًا شــيــقــة تــشــكــل الــنــزهــة فـــي الــبــريــة مــغــامــرة
من كبيرًا عــددًا أن ولكن من المؤسف ســواء، على حد واألطــفــال
مميتة مؤلمة أكثرها وإصابات حوادث إلى سنويًا يتعرض األطفال

البرية. في التنزه خالل
 

اآلتية: هي البرية في األطفال يتعرض لها التي الحوادث
النار. إشعال عند الحروق •

الجري. أثناء أو التعثر األشجار تسلق عند : السقوط •
أو األشـــواك ذات بالنباتات  اإلحــتــكــاك عند المختلفة الــجــروح  •

األطفال بسببها. عيون وغالبًا ما تصاب المتدلية باألغصان
في السباحة إلى األطفال يعمد ما غالبًا حيث  بالماء اإلختناق •

المراقبة. غير واألنهار والبحيرات البرك
البرية. والحشرات الحيوانات لسعات ومن النباتات من التسمم •

البرية. في وجودهم أثناء مراقبة شديدة  إلى األطفال يحتاج
وحدهم هم األهل المدركين ألخطار البرية أن به المسلم ومن
تذكير واجبنا من نرى لذلك، أطفالهم. حماية على القادرين
على المحافظة شأنها من التي المهمة المسائل ببعض األهل

أطفالهم. سالمة
المنزل من البرية في األطفال سالمة األولى لضمان تبدأ الخطوة
يرتدي أن األفضل من الجيد للنزهة. حيث خالل التحضير ومن
التي يمكن والجروح قدميه من الخدوش يحمي بنطلونًا الطفل
من يحميه األرض، وحذاء سقوطه على حال في أن يتعرض لها
الوقت في نفس ويشعره المسننة الصخور ومن الزجاج  قطع

المشي. أثناء بالراحة
وللكوع للركب وواق الــواقــيــة، الــخــوذة تحضر أن المهم مــن  كما 

ركوب الدراجة. الطفل أراد حال وللمعصم في

األهل عاتق على ملقاة مسؤولية البرية في األطفال سالمة إن
سالمة لضمان نقدم لهم بعض التوصيات لذلك والراشدين،

األطفال أثناء التنزه:
من الخالي المناسب الموقع واختيار المكان اكتشاف أهمية •
من الخطرة والــتــضــاريــس الــمــنــحــدرات الكثير فالمكان  األخــطــار، 

السقوط. لخطر الطفل يعرض أن شأنه
الــزجــاج كقطع خــطــرة مـــواد فيها تــوجــد الــتــي • تجنب األمــكــنــة 

إلى سيعرضه الــجــري أثــنــاء الطفل  تعثر  ألن المعدنية، والقطع 
اإلصابة بجروح مختلفة.

خطرًا تشكل التي الممارسات من المرتفعة األشجار تسلق •
مختلفة بكسور واإلصابة السقوط بسبب األطفال على كبيرًا
وامنعهم جيدًا األطفال راقب لذلك الموت، تؤدي إلى قد التي
األغــصــان أن كما سالمتهم، على  حفاظًا األشــجــار تسلق مــن 
ارتطامهم نتيجة بــالــجــروح إصابتهم إلــى تــؤدي قــد المتدلية 

بها.
النار. من باإلقتراب لألطفال السماح عدم •

لذلك، واألنهار. البرك في غرقهم نتيجة من األطفال يموت العديد
والغرق. من السقوط تفاديًا منها يقتربون األطفال تدع ال

البرية  والحشرات  الحيوانات
رؤيتهم عند الــســعــادة قمة فــي األطــفــال معظم نشاهد مــا  كثيرًا 
منها فــيــقــتــربــون والـــســـرور، الــفــرح لــلــحــيــوانــات فــهــي تــجــلــب لــهــم
لــذلــك، من بــهــم. تلحقها أن يمكن الــتــي لــألخــطــار غير مــدركــيــن 
الحيوانات من  اإلقتراب من خطورة األطفال تحذير األهل واجب
لحظة، أية تعض أو تلسع في أو التي يمكن أن تهاجم والحشرات
بالنظر اإلكتفاء وضرورة بالتسمم أو األذى، إصابتهم إلى يؤدي مما
بصحبة إال بمفردهم منها اإلقتراب وعــدم آمنة مسافة من إليها

الكبار. أحد
الذي المكان للتنزه، ألن النظيف المكان أيضًا اختيار ومن المهم
على وللبالغين لألطفال مؤذية حشرات يضم نفايات على يحتوي

سواء. حد

البرية النباتات
السامة، وغير النباتات السامة من أصناف مختلفة البرية في تنمو
من الطفل نحذر ان يجب لذلك بينها، التمييز يمكن أنه ال وبما

البرية. النباتات أكل أخطار
والبالغ  الطفل إصابة إلى يؤدي الشوكية بالنباتات اإلحتكاك إن

عنها. الطفل بعيدًا يلعب أن على لذلك احرص بجروح،
لتفادي هــذه السالمة بــشــروط اإللــتــزام مــن األهـــل إن الــيــازا تــأمــل
رحــالت للجميع وتتمنى األطــفــال على الــبــريــة فــي الــتــنــزه  أخــطــار 

∆ الحوادث خالية من ممتعة األشجار. ق
ّ
تسل من األطفال منع

للنباتات. األطفال تناول اإلنتباه من

بمفرده. الحيوانات من يقترب الطفل تدع ال األطفال؟ غرق عن المسؤول من

مطر  إيلي
األبحاث العلمية مؤسسة سر أمين
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اجتماع اليازا مع اللواء أشرف ريفي
في إطار متابعة التعاون المستمر مع قوى األمن الداخلي، زار وفدٌ من اليازا  مدير عام قوى األمن 
الداخلي اللواء أشرف ريفي في المديرية العامة لقوى األمن الداخلي بحضور النائب بيار دكاش يوم 

األثنين في ٣ أيلول ٢٠٠٧.
وقد تم تناول مختلف المواضيع التي تتعلق بالسالمة المرورية والتأكيد على متابعة التعاون من اجل 

الحد من الخسائر البشرية واالقتصادية الناتجة عن حوادث 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

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

إجتماع وفد اليازا مع اللواء ريفي بمشاركة النائب بيار دكاش والرائد جوزيف مسلم.

نظمت اليازا محاضرة حول السالمة المرورية ألطفال تتراوح اعمارهم بين ال٥ و١٢ سنة في المخيم الصيفي 
لقرية الشاوية وذلك نهار الخميس ٢٣ آب. تال المحاضرات توزيع مناشير توجيهية على األطفال وقاد 
حوالى سبعين طفالً سيارات صغيرة وذلك بهدف تعليمهم مبادئ سالمة السير، مع التركيز على أهمية 

جلوس الطفل في المقاعد الخلفية، ووضع حزام األمان، والتقيد باإلشارات المرورية ∆

تعليم مبادىء السالمة المرورية للجيل الصاعد في الشاوية - المتن

إلقاء المحاضرة على األطفال.قيادة السيارات الصغيرة.

محاضرة لليازا في كفررمان - النبطية

نظمت اليازا لقاءً حواريًا حول السالمة المرورية لحوالى ١٠٠ شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٣ 
سنة بالتعاون مع الحملة المدنية لإلغاثة في مخيمها الصيفي في بلدة كفررمان- النبطية وذلك يوم 

الجمعة في ٣١ آب.
وقد نوقشت مواضيع مختلفة مثل أهمية استعمال حزام األمان وارتداء الخوذة الواقية، واقترن الشرح 
بعرض فيلم وثائقي وومضات اليازا التثقيفية حول السالمة المرورية وتم توزيع ١٠٠ نسخة من نشرة 

اليازا وحوالى ٥٠٠ منشور تثقيفي ∆

في إطار حملتها الهادفة إلى درء األخطار الناتجة عن القيادة المتهورة 
وتوعية الناس حول شروط السالمة العامة وكيفية الوقاية من كافة 
الـــحـــوادث غــيــر الــمــقــصــودة واتــبــاع كــل الــســبــل الــمــؤثــرة، يعلن تجمع 
الشباب للتوعية اإلجتماعية 
(YASA) التعاون مع الفنان 
للقيام بهذه  الراسي  جورج 
الشرق  منطقة  فــي  الحملة 

األوسط.
جـــاء اخــتــيــار الــيــازا للفنان 
الراسي بعد مساهمته من 
خالل تقديم كليب أغنية

 "إنت الحب" الذي تضمن 
رســــالــــة اجــتــمــاعــيــة تــحــت 
شعار " ما تشرب وتسوق". 
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، بــدأ 
لعمل  بالتحضير  الــراســي 
إرشــــــــــادي خــــــاص بـــالـــيـــازا 
بالتنسيق مع التجمع الذي 
أخـــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه مــهــمــة 
إرشــــــاد وتـــوعـــيـــة األجـــيـــال 
حول أخطار القيادة وطرق 

تفاديها وحول الوقاية من كافة أنواع الحوادث.
 من جهته أعرب الراسي عن سعادته بالتعاون مع اليازا التي اختارته 
كونه قد تعرض شخصيًا لعدد من حوادث السير وعاش المأساة التي 

تنتج عنها  ∆

الفنان الشاب جورج الراسي يتعاون مع اليازا في حملة 

كبيرة لدفع الشباب العربي للوقاية من حوادث السير

اليازا تحاضر األطفال في مركز الخدمات اإلنمائية األشرفية 

بدعوة من وزارة الشؤون اإلجتماعية-مركز الخدمات اإلنمائية األشرفية، ألقى أعضاء من اليازا محاضرة حول 
السالمة المرورية على حوالى ٢٥ طفالً تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٣ سنة يوم الجمعة ٣٠ آب. طرح األطفال 
الدراجات  وركــوب  الشارع  المرورية كعبور  السالمة  التي تهمهم في  المواضيع  األسئلة حول  من  العديد 

الهوائية بأمان، واستلموا مناشيرونشرات اليازا ∆
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زغرتا - التفاح مزرعة بلدية مع باإلشتراك نشاط لليازا

ندوة اليازا مع باإلشتراك زغرتا قضاء في التفاح مزرعة بلدية أقامت نشاطات الصيف، إطار في
الندوة رئيس حضر  ١٩ آب ٢٠٠٧. ضومط في القديس قاعة  السيرفي حــوادث  أخطار حول
ومؤسس ابراهيم جوزيف والمختار البلدي المجلس وأعــضــاء صالح جوزيف المحامي البلدية
بشارة ورئيسة مركز منصور والرائد نسطة مرسال الخوري الرعية وكاهن عقل جمعية اليازا زياد

والجوار. البلدة أبناء من وحشد العلم نيللي السيدة ايطو في االجتماعية الشؤون
األمان  حزام استعمال كضرورة المرورية بالسالمة التي تتعلق المواضيع مختلف الندوة تناولت

السير. حوادث عن فيلم عرض وتخلل الندوة القيادة أثناء السرعة وعدم
كلير  ماري ولديها خسارة بعد األليمة تجربتها عن الندوة العلم خالل نيللي السيدة تحدثت
مليًا الشباب أن يفكروا سائلة لوفاتهما، الثالثة الذكرى في مفجع سير العلم في حادث وعلوان
عقل زياد األستاذ أن أشكر "أريد وأضافت: المقود على أيديهم عند وضع بأمهاتهم وأحبائهم
لتشمل بل المرحوم طارق عاصي، ال الجامعة لرفيق فقط ليس اليازا وحامل راية الوفاء مؤسس
وأدعوك الثكالى األمهات باسم جميع زياد أشكرك السير، لحوادث  يقعون ضحايا الذين كل

معك". ونحن قضيتك في لإلستمرار
بتطبيق المواطنين التزام وضرورة جديد، قانون سير إقرار أهمية عن عقل زياد تحدث ثم ومن

واإلقتصادية. البشرية من الخسائر للحد تقدمها اليازا التي الوقاية إرشادات
كيفية المدني حول والدفاع األحمر اللبناني الصليب بين مشتركة حية إجراء مناورة الندوة تال

اإلنقاذ∆ مراحل من مرحلة لكل مفصل شرح مع سير حادث في المصابين إنقاذ

ابنتي المعبودة، يا كلير ... ماري
كثيرًا، بقدومك ، ورغبنا انتظرناك طويالً لقد

كلها، األرجاء على وقد استوليت أخيرًا
قلبنا. وفي تفكيرنا في البيت، في

علة وجودنا، كنت
غدنا نهارنا وآمال شمس

السرعة؟ بهذه رحلت لماذا حبيبتي، يا
أليمٌ هو كم تدرين كنت لو

فجأة، تظهرين، رؤيتك انتظار
تختبئين غالبًا كنت حيث األليفة الزوايا تلك في

بها. تقومين كنت التي الشنيعة للمقالب وتقهقهين
األليم، الواقع االمتثال لهذا ... علينا ولكن كال

بالرجوع ... أمل دون لقد رحلت
وحدنا وتركتنا

مقبلة بسنوات نحلم كنا الذين نحن
بصراخ الفرح بيتنا يمتلئ فيها
سعداء، أوالدك، أحفاد صراخ

الحنان زهيرات يقطفون ساعات، لبضع يأتون
والجدو ). التيتا والجدة ( الجد من قلب

اليوم، طفل كل فرحة
الطافحة واألجداد سعادة اآلباء

جرحنا تؤجج خنجر كضربات
أبدًا .... يندمل لن الذي

حزنكما داخل نفسيكما ال تسجنا والدتي، والدي ويا يا "
للدمار ذاتكما تعرضان فقد

مع اآلخرين تتقاسمانها حب كنوز زال عندكما ما
عديدة تولد ابتسامات ان يمكنها

احبتكما". التي ابنتكما ابتسامة ابتسامتي، صدى تردد

الفقيدة والدة العلم نيللي

وعــلــوان كلير مـــاري الشابين لــوفــاة الثالثة الــذكــرى تــصــادف 
٥ أيلول ٢٠٠٤. بتاريخ شكا في سير حادث في العلم

الوحيدة... ابنتي يا

والتلفزيون اإلذاعة عبر اليازا برامج

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

. مساءً السابعة الساعة حتى السادسة الساعة من خميس يوم

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

. مساءًً والثلث

مشاكل وحلول •
أربعاء يوم كل "anb" الـ محطة وحلول" عبر "مشاكل برنامح أسبوعية في مشاركة

بعد الظهر. والنصف الرابعة واإلعادة صباحًا، والنصف التاسعة الساعة

صباحًا التاسعة الساعة جمعة يوم كل mbs الـ إذاعة أسبوعية عبر مشاركة •

المحاضرة. أثناء الحضور

المناورة. أثناء األحمر اللبناني الصليب مسعفي من قبل إسعاف عملية

 Car Chip للمركبات األسود الصندوق لبنان في اآلن
من السائق ن

ّ
المركبة يمك يوضع في جديد اختراع

قبل مركبته حول التقنية المعلومات جميع معرفة
حادث وقوع أي بعد وحتى قيادتها اقالعها وأثناء

٠٣٣٠٠٢٨٧ الرقم على صليبا بالسيدجوزيف اإلتصال المعلومات لمزيد من
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