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الـــعـــدد ٢١ من  الـــيـــازا تــهــدي  إن 

نـــشـــرتـــهـــا األســـبـــوعـــيـــة لــلــســالمــة 

العامة إلى شهداء الصليب األحمر 

التوفيق  تتمنى  كــمــا  الــلــبــنــانــي، 

والـــــنـــــجـــــاح لـــجـــمـــيـــع الــمــســعــفــيــن 

الدائم  تعاونهم  على  ونشكرهم 

مع اليازا بهدف الوقاية من  كافة 

أنواع الحوادث.

✆١٤٠

ضرورة التعاون بني الدولة واملواطن 
 ملواجهة اإلهمال واإلستهتار على طرق لبنان

زياد مخايل عقل مؤسس اليازا
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الضوئية؟ اإلستهتار باإلشارات متى إلى

العالم حول واإلشـــارات والمركبات الطرق  أشكال  وتطورت تغيرت السنين، مر على
التطوير أو التحديث من نصيب ينلها أي لم التي عندنا  المسكينة اإلشــارة تلك إال
غياب في أحد ال يأبه لها مظلومة متروكة كأنها فأصبحت خجول وبشكل إال مؤخرًا
الشرطي وجود فرصة تغتنم حين جلية تظهر التي القصوى أهميتها رغم السير شرطي
تجاهلها ولكن عنهم. الحوادث وتمنع سيرهم وتنظم السائقين على سلطتها لتبسط
الذي األمر إحتجاجًا، عن العمل تضرب يجعالنها (صيانتها) بها اإلهتمام المستمر وعدم
وتعطل تزعجهم عارمة فوضى في ببعض بعضهم والمركبات الناس اختالط إلى يؤدي
اعتبارها لرد إليها ويسارعون بالخير المسكينة اإلشارة تلك حينها فيذكرون أعمالهم

المكسور. خاطرها وتطييب
 

هي ملل أو كلل دون الساعة مدار على تعمل التي المسكينة اإلشارة تلك بأن إن القول
كالمًا مبالغًا فيه. ليس في لبنان والتحديث من التطوير حظها تنل لم الحقوق مهملة
أن اخترعها عرف من كأن الموت، بلون أسود عمود على واقفة هي كيف فانظروا إليها
كأنها يكسوها الذي الغبار ذلك إلى أضف األحياء، عالم مغادرة هو يتجاوزها من مصير

لها. لزوم قطعة خردة ال
حركة كــثــافــة ازديــــاد حــتــى تــواكــب عــنــدنــا لــم إن إشــــارات الــمــرور الــضــوئــيــة المنسية
الساعة مدار وعلى الزمنية المدة زالت تضيء لنفس  ما فهي واكتظاظها، المركبات
قبالتها يقف أن الجيد السائق أو ال، وعلى بالمركبات تغص التقاطعات كانت سواء
علمًا بالسرعة المطلوبة، تلبية طلبه رافضة األخضر لتعطيه الضوء يستجديها وحيدًا
تغيير أضوائها على قــادرة أصبحت  المتطورة البلدان في  الضوئية المرور إشــارة أن 
الذكية" لقب "اإلشارة تستحق جعلها ما آلي بشكل اتجاه كل السير في كثافة بحسب

جدارة. بكل
اها فال يَّ حَ مُ ضوء فيتوارى الشمس عين تواجه حين عندنا اإلشارة خجل الحظتم وهل
بعمى السائق فتصيب خضراء صفراء أم أم حمراء ترمقه بعين أهي إليها الناظر يعرف
مكان أي في وضعها في هو والسبب وعنها..!!! عنه رغمًا حتفه ليالقي فينطلق األلوان

كان. وكيفما
حتى منها الضوئية عند اإلقتراب اإلشارة رؤية وضوح أهمية على تنص المرور فأنظمة
الواليات في لهذا، نجد المناسب. الوقت في الصحيح التصرف من  السائق يتمكن
فتم إلغاؤه للرؤية عائقًا اعتبر اإلشارة قد عمود أن المثال سبيل على األميركية المتحدة
فالوضع أما عندنا، الهواء، في معلقة لديهم الضوئية اإلشارات معظم أن ما يفسر وهو
كوضع البصرية العوائق من لوضع المزيد على أشدها المنافسة حيث تمامًا ذلك عكس
وتغطيها أمامها تنمو التي األشجار عن ناهيك الضوئية.. لوحات إعالنية أمام اإلشارات

للطيور. إشارة المرور إشارة لتصبح
بها اإللتزام وضرورة الضوئية اإلشارات أهمية حول خالف من هنالك النهاية ليس في
بالخير ال يبشر فيه اآلن نراها الذي الوضع أن إال الطرق، سالكي الحارس لحياة كونها

بتاتًا. بأهميتها اإلعتراف على يدل وال
وروحها  اعتبارها ليردوا لها النظر بشكلها ومضمونها يعيدوا المسؤولين أن على  لذلك،

∆ خدمتنا عن تضرب وال سيرنا تنظم حية فرحة بيننا وتكون

مفترق على الواقفة الضوئية" المرور "إشارة يظلمون السائقين معظم إن
شكلها مــن الــرغــم على فهي ويحترمها! ــرهــا ــبِّ ــعَ يُ مــن منتظرة  طــريــق  كــل 
سير حركة تنظم واألخضر، األحمر واألصفر الثالثة أضوائها وألوان الهزيل
من أنه إال السير. من حوادث الحد في الناس، وتساهم ل

ُّ
وتنق المركبات

إلى اي عملية تخضع لم لبنان، الضوئية في المرور إشــارات أن المؤسف
ســوءًا يومًا يــزداد وضعها البلدان المتقدمة بل في أو صيانة كما تطوير

يوم. بعد

Emergency Road Services 

إبراهيم  كامل
لبنان يازا - إدارية هيئة عضو
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معينة حاالت في اإلمتناع عنها الخيل: ركوب رياضة

منذ استعملت  الخيل معدات لكن بدقة، الخيول بتدجين البدء تاريخ تحديد يصعب 
القرن  فــي  ايطاليا فــي الخيل ركــوب لفن اكاديمية أول تأسست م، وقــد ٧٠٠ ق.  سنة

السادس.
متعة، حيث من فيها لما الخيل ركوب رياضة بممارسة المواطنون أخذ التاريخ ومنذ ذلك
من الخيال للكثير يتعرض ولكن والشجاعة. بالنفس الثقة الخيال اعطاء دورًا في تلعب
 ١٠٠٠ الحوادث واحدكل نسبة وتبلغ أثناء ركوب الخيل، منهم خبرة االكثر االصابات حتى

اللعب. من ساعة
عن  مــســؤوالً الخيل عــادة يكون حين في من سقوط الخيال   تنتج ٧٥ ٪ من الــحــوادث

وعضة). (رفسة المباشرة من االصابات ٪ ١٥
العينين وكسور او الدماغ في لرضات بالغالب ويتعرض الرأس

االنف واالسنان. في
المرفق الكتف او وخلع الزند عظم لكسر اليدان فتتعرضان اما
فيتعرضان الرجالن اما اإلبط. في العلوي الطرف اعصاب واصابة
الساق والمشط في وكسور للفخذ القريبة العضالت في لمزق

الكاحل. فكش او
مزمن تعرض نتيجة تأتي التي االجهادية وقد تسبب اإلصابات
الى طويلة، ولفترة متواتر لمجهود الجسم من معينة لمنطقة
(الديسك) الغضروف في واصابات الفقري العمود في مشاكل

األمامي. الحوض مزمنة في اوجاع والى

الوقاية توصيات
من الجمعية اللبنانية للوقاية االصابات، توصي لهذه تفاديا

اآلتية: بالتدابير (LASIP) الرياضية الحوادث
المناسبة . الخوذة • ارتداء

خيال. لكل المناسبة إختيار األحصنة •
ومعدة جيدة حالة في المعدات أن الركوب قبل دائما التأكد •

وفعال. آمن بشكل
القدم قياس وعلى قصير كعب مع جلدي حــذاء • إستعمال

تماما.

وغير فضفاضة . مريحة مالبس اختيار •
مفاجئة. حركة أو حدوث قوي صوت سماع وتهرب عند ترتعد األحصنة إن الى االنتباه •
ان ممكن أدوية حال تناول في أو شرب الكحول بعد أو عند التعب الخيل ركوب عدم •

الفعل. ردات سرعة على تؤثر

ذوي  مدربين مع إال الخيل ركوب ممارسة عدم على الجمعية تشدد للمبتدئين، وبالنسبة
التي اآلمنة المشدات بوضع تنصح كذلك الهادئة. األطباع األحصنة ذات خبرة وركــوب

الحصان. عن الوقوع حال في بعيدا تنكسر
يفكروا ال وأن مستدير وواســع ملعب في رياضتهم يمارسوا أن الهواة  الرياضيين وعلى

المدرب. بحضور إال خطرة مناورة أي اجراء بالقفز أو

طبية ارشادات
العمر من االربعين من تخطى  الجمعية الطبية توصي  الناحية من

ركوب الخيل. ممارسة قبل قلب باجراء تخطيط

الحاالت في الرياضة هــذه ممارسة  عن  االمتناع على تشدد  كما
اآلتية:

الظهر. في فقرات اسفل انزالق •
عضلة القلب. قصور في •

الربو. •
الفقري. العمود في حاد تكلس •

الحامل. المرأة •

سنوات الست عمر من ابتداءً الفروسية األوالد بتعليم يمكن البدء
نتيجة تحصل الــحــوادث من بالمئة خمسين المالحظ ان من لكنه

في سلوك الولد. تهور

إعــادة فعالة في وسيلة تشكل فهي اإلعاقة ذوي الــى امــا بالنسبة
∆ تأهيلهم

لياقة الى تحتاج الرياضة فهذه السهل، باالمر ليس الخيل ركوب لكن بالشجاعة. االحساس وتعطيه الفارس عند الثقة تنمي الفروسية
الجمعية تضع لذلك الخيل. ركوب أثناء الساق... او اليد في كالكسور عديدة اصابات الى الخيالون يتعرض حيث تركيز. وقوة عالية بدنية

الخيالين. سالمة على للحفاظ الهامة التوصيات مجموعة من (LASIP) الرياضية الحوادث من للوقاية اللبنانية

يمين قيصر  د.
 LASIP الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية  رئيس
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الطرق؟ خطوط عن تعرف ماذا معلوماتك: إختبر

org.

اليازا في تحسين القيادة برنامج مدير قبيسي هاني

باستمرار لها واحترامه بالكامل بها السائق إلمام إن وانسيابه. السير حركة تنظيم في أساسيًا المرسومة على الطريق دورًا األسهم والخطوط تلعب
ويتقيد الخطوط هذه معاني يدرك السائقين من من القليل أن المؤسف من ولكن الوخيمة. وعواقبها لتفادي الحوادث الضرورية الشروط أهم من هو

السالمة. على للمحافظة بها والتقيد فهمها السائقين على لمساعدة مسعاها التوفيق في آملة بشرحها اليازا تقوم لذلك، بها.

عند خاصة الــمــروريــة السالمة فــي ضـــروري أمــر الــطــرق على إن وجــود األســهــم المرسومة
فهذه المركبات! تصادم حصول يكثر حيث السير اتجاهات تغيير وأماكن التقاطعات
مدروس ومنظم بشكل مساره تغيير كيفية إلى مسبقًا وترشده تهيء السائق األسهم
الحوادث حصول من تقلل طبيعية بصورة السير حركة انسياب ويضمن الفوضى يمنع

وهي:

المسارب أسهم
إليه، التوجه وكيفية اختياره يجب على السائق الذي المسرب إلى األسهم هذه تشير
السائق لمساعدة التقاطع من مناسبة قبل اإلقتراب مسافة على مرسومة عادة وتكون

سلس. الصحيح بشكل المسرب الدخول إلى على
إلى باإلضافة يكون هناك قد مسارب، عدة على ويحتوي عريضًا المسلك يكون عندما
اتجاه معين، رأس منها إلى كل يشير بحيث متعددة األسهم المنفردة، أسهم برؤوس
يشير وآخر اليسار، إلى اإلنعطاف يل بَ

ُ
ق األيسر المسرب الختيار اليسار: إلى يشير رأس

إلى يشير وثالث التقاطع، عبر مًا دُ
ُ
ق لإلستمرار بالسير األمام: الختيارالمسرب األوسط إلى

اليمين. إلى اإلنعطاف يل بَ
ُ
ق األيمن الختيارالمسرب اليمين

التحذير  أسهم
التجاوز عن ل عدِ خط متواصل فتجعله يَ أنه يقترب من التحذير السائق من أسهم حذر

ُ
ت

الصيانة أعمال وجود بسبب ت
ّ
ق موَ مسرب التزام وجوب إلى اآلخر بعضها يشير فيما ، مثالً

الطريق. على
الطريق أخطوط

وهي األبيض أو باللون األصفر باللون وتكون عادة آخر إلى بلد من الطريق خطوط تختلف
عرضها أو على الطريق طول على الخطوط هذه رسم

ُ
وت وتحذيرية إلزامية نوعين:  على

للطريق، العالمات األخرى أما متقطعة. أو متواصلة تكون وقد ضية)، عرْ أو طولية (خطوط
مختلفة. أو نصوص أو رموز أو مسامير شكل أسهم على فتكون

القيادة سمح يُ فال المتواصل الخط أمــا القيادة، أثناء عبوره ح مَ سْ يُ المتقطع  الخط إن
فوقه.

الطريق) عرض (على ضية العرْ الخطوط
العرضية وهي: الخطوط من أنواع هناك عدة

تحذيرية خطوط •
صغيرة على هيئة مطبات الطريق عرض مرسومة على بارزة عن خطوط صفراء عبارة وهي
مدى يــدرك السائق جعل منها الهدف عند عبورها،  ترتج المركبة تجعل جدًا متقاربة
طــالء خطوط يتم المناسب. الوقت  في ليخفف السريعة القيادة  من مــدة بعد سرعته
على جانب أو مطب  من أو من مستديرة اإلقتراب منطقة عند أحيانًا السرعة تخفيض

مخاطر معينة. من االقتراب عند أو الطريق
التوقف خط •

مداخل على الــطــريــق نصف  عــرض على يــوجــد متقطع) (غــيــر هــو خــط منفرد مــتــواصــل
المخصصة للمشاة في األماكن األفضلية لتعطي التام توقفك مكان يحددلك التقاطعات،
يجب بإشارات "قف". أو ضوئية بإشارات المجهزة التقاطعات عند أو للمركبات لعبورهم،

قبله بقليل. أو التوقف خط عند مركبتك توقف مقدمة أن
المشاة عبور خطوط •

لتشكل متوازية عريضة بيضاء هيئة خطوط الطريق على على عرض الخطوط هذه رسم
ُ
ت

منظمة عادة وتكون مرور، عليها بشواخص ل دَ ويُ بين رصيفين. المشاة لعبور ممرًا مناسبًا
المشاة. عبور قبل منطقة مركبتك توقف يجب أن ضوئية. بإشارات

الى بالرجوع تصحح وضعك تحاول أن ال ، المشاة عبور ممر ضًا رَ عَ بمركبتك تخطيت إذا
خلفك ∆ من العابرين المشاة لدهس تفاديًا الخلف

يتبع جزء ثانٍ

المسارب. أسهم

تحذيرية. خطوط

المشاة. عبور خطوط
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حوادث السير إسعاف المصابين في

حصول بعد وقت بأسرع تتم أن يجب حيث المرورية السالمة عنصر هام في األولية إن اإلسعافات
عظيمة إنسانية هي مبادرة حادث سير في للمصابين المصابين. فتقديم المساعدة لنجدة الحادث
الحادث لموقع الحماية وقوع الحادث بتأمين بعد األولى الخطوة تتمثل حياتهم. إنقاذ في تساهم
بالحادث واإلنــقــاذ  اإلسعاف ابــالغ ثم  ومــن إضافي، تصادمات حصول من الموجودين ولألشخاص

المصابين. لنجدة

من االســعــافــات لـــدورة فــي المسعف هــو شــخــص خــضــع
حول والــمــعــرفــة الــخــبــرة ولــديــه مختلف انـــواع الــحــوادث،
يجب كما السير، حـــوادث فــي المصابين  إنــقــاذ كيفية 
كالشجاعة ة الشخصيّ السمات  من  بمجموعة يتمتع أن

األعصاب. وهدوء المساعدة وحب
المؤقتة السريعة الطبية اإلجراءات هي ة األوليّ اإلسعافات
تفاقم للحد من الحادث موقع في المسعف يقوم بها التي

ألقرب مستشفى. المصاب لنقل
َ
تمهيدا اإلصابة

ة األوليّ اإلسعافات أهداف
األولية إلى: اإلسعافات تهدف

المصاب. على حياة المحافظة •
والجسدية. (الصدمة) النفسية اإلصابات من الحد •

التدهور. من ومنعها المصاب حالة تثبيت •
الالزمة. بالسرعة المستشفى الى المصاب نقل •

المسعف دور
غيره أو نفسه تعريض  دون الــمــوقــع على السيطرة  •

للخطر.
ومدى وتشخيصها اإلصابة في الجسم مكان تحديد •

خطورتها.
مـــن مــكــان الــقــريــبــة ــيــة • اإلتـــصـــال بــأحــد الــمــراكــز الــطــبّ

الحادث.
أقرب إلــى المصابين)  أو  ) المصاب نقل في  المساهمة

مستشفى.
سير حادث وقوع الصحيحة اثر الخطوات •

الحماية
الحماية تأمين يتم ان يجب سير، حادث وقوع اثر على
من الــمــوجــوديــن ولــألشــخــاص مــبــاشــرة لــمــوقــع الـــحـــادث

أخرى. سير حوادث حصول

اإلبالغ
بالحادث واإلنقاذ اإلسعاف ابــالغ يجب الثانية، الخطوة
عــدد الــتــبــلــيــغ عــن الـــى ومــكــان وقــوعــه بــدقــة. بــاالضــافــة

المصابين.

اإلسعاف
اصــول كــنــت تعلم واذا الــمــصــاب الــبــدايــة،  طمئن  فــي 
حالة في امــا ســاعــده، االولــيــة االسعافات وكيفية اجــراء
فقط انتظر األولية االسعافات اجراء عدم معرفة كيفية
في إال أبدًا المصاب تحريك تحاول وال وصول المساعدة
غير بطريقة المصاب نقل القصوى، ألن الضرورة حاالت

وفاته!! بالشلل وربما إصابته يؤدي الى قد صحيحة

المركبة من الضحايا إخراج
إلى المركبة في بقائهم حالة في المصابون ض يتعرّ قد
الــحــادث كــان  إذ الــمــوت إلــى أو أخــطــار جسيمة إضافية
يتولى إخراج فاإلنقاذ لذا، انفجار. أو حريق إلى سيتطور
عند الــيــازا وتــشــدد فـــورًا. المركبة مــن داخـــل المصابين 
الخطوات اتــبــاع على سير حـــادث أي فــي وقـــوع ضحايا

اآلتية:
مفتاح (أوالـــمـــركـــبـــات)، وإبـــقـــاء ك الــمــركــبــة إيـــقـــاف مـــحـــرّ

ك مكانه. المحرّ
مفتاح لــهــا الــديــزل كــات مــحــرّ مــع اإلنــتــبــاه إلـــى أن بــعــض

بالوقود. المركبة بتزويد خاص
بإستخدام اب

ّ
الرك مقاعد في أو ك بالمحرّ حريق أي إطفاء

. الحريق مطفأة

التي والثواني الدقائق ان على اليازا تشدد النهاية، في
المصابين إنقاذ حياة في عظيمة ذات قيمة الحادث تلي
محيط فــي التجمهر عــدم المواطنين مــن  تطلب لــذلــك 

∆ واالسعاف االنقاذ مهمة وتسهيل الحادث

عقل خوري منى
رئيسة يازا لبنان
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اليازا مع كشافة لبنان في القنيطرة  المتن

التدريبي  المخيم  فــي  الــمــروريــة  السالمة  لبنان محاضرة حــول  مــع كشافة  بــاإلشــتــراك  الــيــازا  نظمت 
لمسؤولين في كشافة لبنان في بلدة القنيطرة (المتن) وذلك يوم السبت ٨ أيلول.

وقد نوقشت مواضيع مختلفة مثل أهمية حزام األمان وأخطار السرعة، واقترن الشرح بعرض فيلم 
وثائقي لليازا أظهر أهمية اتباع ارشادات السالمة العامة للحد من الخسائر البشرية واالقتصادية 

على الطرق في لبنان ∆

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

الحضور أثناء المحاضرة.

بدعوة من منظمة الشباب التقدمي، قدمت اليازا محاضرة حول السالمة المرورية لحوالى ٢٠٠ شاب وشابة 
في عين وزين- الشوف وذلك يوم الجمعة ٧ أيلول.

تناولت المحاضرة مختلف المواضيع التي تتعلق بالسالمة المرورية، وتلت المحاضرة مناورة حية للصليب 
األحمر اللبناني حول كيفية انقاذ المصاب في حادث سير مع شرح لكل مرحلة من مراحل االنقاذ ∆

اليازا ومنظمة الشباب التقدمي في عين وزين  الشوف

برامج اليازا عبر اإلذاعة والتلفزيون

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

.( Sat كل يوم خميس (الساعة السادسة 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، واإلعــادة الرابعة والنصف 

بعد الظهر).
• مشاركة أسبوعية عبر إذاعة الـ mbs كل يوم جمعة (الساعة التاسعة 

صباحا)ً

األمــم  مــع  بالتعاون  الشباك  فــرن  بلدية  مــن  بــدعــوة   ،٢٠٠٧/٨/٤ بتاريخ 
الــمــتــحــدة ألــقــت الـــيـــازا مــحــاضــرتــيــن عــن الــســالمــة الــمــروريــة عــلــى شباب 
وأطفال من منطقة فرن الشباك في الدون بوسكو (قضاء جبيل)، تناولتا 
الوقاية منها مرفقة  السير وكيفية  حـــوادث  إلــى  تــؤدي  التي  األســبــاب 
بعرض ومضات توجيهية من إنتاج اليازا. وفي النهاية تم توزيع حوالى 

٤٥٠ منشور تثقيفي و٣٠٠ نشرة يازا األسبوعية ∆

اليازا في"دون بوسكو"  قضاء جبيل

 Car Chip  اآلن في لبنان الصندوق األسود للمركبات
ن السائق من 

ّ
اختراع جديد يوضع في المركبة يمك

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

لمزيد من المعلومات اإلتصال بالسيدجوزيف صليبا على الرقم ٠٣٣٠٠٢٨٧

بدعوة من بلدية فرن الشباك، ألقت اليازا يوم الثالثاء ١١ أيلول محاضرة حول السالمة المرورية لحوالى ٧٠ 
شاب وشابة في مار موسى (المتن).

تناولت المحاضرة مختلف المواضيع التي تتعلق بالسالمة المرورية كضرورة التقيد بحدود السرعة وارتداء 
حزام األمان أثناء القيادة. 

بالسالمة  الخاصة  اليازا  التثقيفية ونشرات  المناشير  عــددًا من  المشاركون  استلم  المحاضرة  نهاية   في 
العامة.

محاضرة لليازا في مار موسى  المتن
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ك" للسالمة المرورية  ن سيرَ  اطلقا حملة" أمّ

م حمالت إعالمية مكثفة تهدف إلى 
ّ
ال تزال اليازا منذ العام ١٩٩٧ تنظ

نشر الوعي بين المواطنين حول السالمة العامة كحملة سالمة السير، 
الكحول والسرعة، أخطار  السير، أخطار  اشـــارات  حــوادث األطــفــال، 

الخليوي، الخوذة الواقية، أخطار المخدرات، حوادث الكهرباء ... 
 ومـــن أهـــم هـــذه الــحــمــالت الــتــي نظمتها الــيــازا حملة حـــول أهمية 
استعمال حــزام األمــان حيث هيأت المجتمع اللبناني لقرار تفعيل 
قانون إلزامية حزام األمان الصادر عن وزير الداخلية والبلديات في 

أيار٢٠٠١ على هامش أسبوع المرور العربي. 
تشير اإلحصاءات التي أجرتها مؤسسة األبحاث العلمية SRF إلى 
إنه قبل اطالق الحملة االعالمية وصدور القرار كان حوالى ١٠٪ من 
المواطنين فقط يلتزمون بوضع حزام األمان، أما خالل تطبيق القرار 
وبوجود المراقبة المشددة فارتفعت هذه النسبة إلى٧٠٪ تقريبًا 
وبعد انتهاء الحملة االعالمية والتوقف عن تشديد المراقبة من قبل 

الجهات المختصة انخفضت النسبة إلى ما كانت عليه.
إن دل هذا على شيء، فإنما يدل على إن المواطنين ال يستعملون 

حزام األمان طوعًا بل تحت وطأة التطبيق الصارم للقانون.  
لذلك تتبع اليازا إستراتيجية الحمالت اإلعالمية المكثفة والمستمرة 
من أجل توعية المواطنين حول مختلف األمور التي تتعلق بالسالمة 

العامة.
كما إن اليازا كانت أول من أثار قضية الحوادث المائية في لبنان 
من خالل تنظيم حمالت إعالمية حول الوقاية منها (حوادث البحر 
والــغــطــس...) والــتــي تـــؤدي إلــى مقتل مــا يزيد عــن مئة وخمسين 
شخصًا سنويًا بحسب مؤسسة األبحاث العلمية SRF، وكان لها دور 
بارز في التأثير على الرأي العام بهدف التأمل والتفكير حول وجود 
مشكلة حوادث بحرية في لبنان واتباع شروط السالمة العامة أثناء 

ممارسة الرياضات المائية ∆

في إطار الحملة الوطنية للقيادة الدفاعية، أعلنت 
للتوعية  الشباب  ع  تجمّ مع  بالتعاون   mtc touch
االجتماعية "اليازا"، عن إطالق حملة وقائية جديدة 
ن سيرك"، تهدف الى  للسالمة المرورية بعنوان "أمّ
توعية المواطنين حول أهمية استعمال حزام األمان 

وضرورته.
ـــســـادس مـــن الــشــهــر  انــطــلــقــت هــــذه الــحــمــلــة فـــي ال
الجاري. وكانت mtc touch اعلنت منذ نحو العام 
عن رعايتها للحملة الوطنية التي بادر الى إطالقها 
على  والتشديد  بالتأكيد  منها   

ً
رغــبــة الــيــازا   ع  تجمّ

ضـــرورة اإللــتــزام بــتــدابــيــر الــوقــايــة والــســالمــة العامة 
 mtc touch على الطرقات. وقد أثمر التعاون بين
التوعية ومن  مــبــادرات ونشاطات  عــددًا من  والــيــازا 
التي  المشتركة  الترويجية  التوعية  حملة  ضمنها 
أثناء  الوقائية  التدابير  ــاع  اتــبّ أهمية  على  دت  شــدّ
القيادة، وكذلك المؤتمر الوطني السادس للحماية 
مبادرات  الى  باإلضافة  السير  حــوادث  والوقاية من 
السائق"  "دليل  إطالق كتيب  أخرى مثل  تثقيفية 
وكتاب "السالمة المرورية في لبنان"، وإنتاج بعض 
الجامعات من  تم عرضها في  التي  المصورة  األفالم 

أجل توعية الشباب حول القيادة السليمة.
المرورية  ن سيرك" للسالمة  وبعيد إطالق حملة "أمّ
العام لـmtc touch محمد شبيب، عن  ر المدير  عبّ

موقف الشركة من هذه المبادرة.
 mtc touch س كرِّ

ُ
لويًا، ت

َ
الً خ

ِّ
ها مشغ

َ
وقال: "كون

ــشــتــركــيــهــا  ــهــا لــتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات لــمُ طــاقــاتِ
ــهــا  وتــحــســيــن قــطــاع اإلتـــصـــاالت، أمـــا اســتــراتــيــجــيــتُ
فهي  اللبناني،  المجتمع  في  االنخراط  الى  الهادفة 
ها على االســتــمــرارِ في 

ُّ
الــدافــع األســاســي الــذي يحث

عمِ القضايا اإلنسانية  دَ البحثِ عن الفرص المؤاتية لِ
واإلجتماعية.

ى نـــطـــاق تـــأمـــيـــن خـــدمـــات  إن دورنــــــا الـــــذي يـــتـــعـــدّ
ــلــنــا مــســؤولــيــة  عــة يــحــمّ اإلتـــصـــاالت الــخــلــويــة الــمــتــنــوّ
المواطنين  ســالمــة  على  الــحــرص  ناحية  مــن  كبيرة 
نظرًا  الطرقات،  على  في سياراتهم  وجودهم  خالل 
أثناء  الخلوي  الهاتف  استعمال  له  يشكّ قد  ما  الــى 

القيادة من أخطار على حياة السائق واآلخرين".
مع  اإلستراتيجي  تعاوننا  من خالل  "نحاول  اضــاف: 
ن سيرك"،  ع "اليازا" ومن خالل إطالق حملة "أمّ تجمّ
إلــقــاء الــضــوء عــلــى أهــمــيــة التقيد بــاســتــخــدام حــزام 
لما يلعبه من  الــقــيــادة وبشكل دائـــم،  اثــنــاء  األمـــان 
الــحــادث وفــي  دور حــيــوي فــي التخفيف مــن وطـــأة 

ب األسوأ". تجنّ
مع  بتعاونها   mtc touch "تفتخر  شبيب:  وختم 
وأهمية  قضيته  بنبل  نؤمن  فنحن  "الــيــازا"،  ع  تجمّ

رسالته. 
سوف نعمل ونثابر معًا لتفعيل حمالت التوعية حول 
الحوادث  من  الوقائية  والتدابير  السليمة  القيادة 
على الطرقات، آملين في أن نتمكن من المساهمة 
في توعية الرأي العام حول ضرورة اإللتزام بقوانين 
الــقــانــون مــن أجــل الحد مــن النزيف  السير واحــتــرام 

البشري على الطرقات اللبنانية".
أما مؤسس اليازا زياد عقل فقال بدوره: "لقد كان 
لتعاونmtc touch مع "اليازا" دور كبير في إطالق 
ت إلى  عدد من الحمالت والمبادرات الجديدة التي أدّ
تفعيل نشاطات التوعية، ال سيما من خالل إطالق 
الــمــدارس  ــفــة فــي 

ّ
ة واســعــة ومــكــث حــمــالت توجيهيّ

والجامعات في مختلف المناطق اللبنانية" ∆

إستمرار الحمالت االعالمية  

د. سامي مواقدية رئيس يازا أوروبا
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