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شماس: فادي السيد
الميكانيك في مسجلة ليست لبنان في السيارات من ٪٣٠

بــالــســالمــة الــعــربــيــة إلـــى أي مـــدى تــعــنــى شــركــة الــتــأمــيــن
العامة؟

علينا والــوطــنــي، الــمــدنــي والـــواجـــب مــن الــنــاحــيــة األخــالقــيــة
المجتمع في العامة السالمة لتوفير المساعدة واجب  جميعا
القيادة وأثــنــاء  قبل الــكــحــول شــرب ظــاهــرة مــن  كالتخفيف 
الظروف الحظ لسوء السير. لقانون صارم بتطبيق والمطالبة
نحرز أن استطعنا لكننا  كثيرًا، تساعد ال لبنان في الراهنة
األضــــرار ضـــد الــتــأمــيــن اإللـــزامـــي تــقــدمــًا مـــع الـــوقـــت بــاعــتــمــاد
صارم. اليوم بشكل ال يطبق الحظ، أنه، ولسوء رغم الجسدية
من للوقاية منا تطلب مساعدة ألية مستعدون نحن كذلك
وبداخلها تحترق أحــراجــًا إخــيــرًا رأيــنــا اننا  الــحــرائــق خصوصًا

قرى.
جدًا مهم العامة بالسالمة التأمين شــركــات اهتمام أن كما
اشخاص قتل أو أقل سفن غرقت أو أقل احراج احترقت فكلما
وطورت أكبر ربحًا التأمين شركة جنت كلما الطرق، على أقل
المجتمع وخــدمــة العامة السالمة تأمين فــي لتساهم عملها 

اللبناني.

تحسين شروط أجل بها من التي تقومون هي الخطوات ما
لبنان؟ في العامة السالمة

منا وتــطــلــب جــديــا تــعــمــل نــحــن نــشــجــع ونــســنــد أيـــة مــنــظــمــة

حــول الــتــوعــيــة فــي نــشــر تــســاهــم الــمــســاعــدة مــثــل الــيــازا الــتــي
لما تشجعنا جديًا عمالً الــيــازا في نر  لم ولــو  العامة.  السالمة
تثبت جمعية أيــة  لمساعدة مستعدون ونحن عملها. لدعم
من ذلك ألن العامة السالمة وتأمين التوعية على جديًا عملها

واجباتنا الوطنية.

لم لبنان في المركبات على اإللزامي تطبيق التأمين لماذا
المادية؟ األضرار على التأمين يشمل

اإللزامي التأمين نطاق يتوسع ان حينها الوزارة من طلبنا نحن
الشركة ألن حرة، األسعار تترك وأن المادية األضرار ليشمل
األسعار حــرق أمــا ومنافسة،  مــدروســة أســعــارًا  الجيدة تعطي
تقع في المشكلة ألن له للمؤمن ال للشركة وال ليس سليمًا
منخفضة وغير مدروسة عن بأسعار التي تبيع الشركة  عجز 

وقوعه. عن الحادث بعد التسديد

أو المركبات على التأمين ألهمية مدركون هل اللبنانيون
الحرائق؟ على

مسجلة ليست لبنان في السيارات من ٪٣٠ يقارب ما هناك
أمــا مــؤمــنــة. بــالــتــالــي غــيــر وهــي فــي الميكانيك لــســوء الــحــظ،
بالنسبة جيد فهو الحرائق ضــد التأمين حاجة  حــول الــوعــي
الدول بقية إلى  بالنسبة منخفض إنما العربية الــدول  لبقية

المواطن مــدخــول مــن شــيء يبقى  هــل ونتساءل المتطورة. 
والتعليم والــطــعــام الــســكــن فــواتــيــر يــســدد ان  بــعــد  اللبناني 

تأمين؟ ليشتري وغيرها...

السالمة الى بالنسبة إيصالها تودون التي الرسالة هي ما
من؟ لبنان وإلى في

لنفسهم، ألهلهم، كوارث يسببون الذين الشباب الى أتوجه
لبنان. في الطرق السالمة على عن الصدقائهم وللمسؤولين
تعرضوا وال بسيارات االجرة عودوا شربتم الكحول بكثرة إذا
وإشارات الطرق حالة الى وبالنسبة للخطر. وغيركم انفسكم
أفضل شروط تأمين عن بعيدين نزال ال واإلنارة لألسف السير
واستعمال السير قانون تطبيق  أن كما  المرورية. السالمة
المواطنين مــن الطلب ضــروريــان، كذلك امـــران حــزام االمـــان
بأعداد يموتون فشبابنا بأيديهم، الخليوي استعمال عدم

ننتظر؟ فماذا سنويًا، متزايدة
فرنًا نــرى حيث السكنية المباني في كبيرة األخطار كذلك
أسالك كهربائية محروقات قرب أو مخزن سكنية بناية تحت
والغابات واألحـــراج العامة  السالمة لــشــروط مــراعــاة  أيــة  دون 
لمكافحة كفاية مجهزًا ليس المدني ومهملة والدفاع متروكة

الحريق ∆
لبنان يازا - الصايغ سيلفانا  حاورته

اللبناني في المجتمع العامة السالمة تأمين على أهمية العمل عن فادي شماس السيد العربية التأمين لشركة العام المدير ر عبّ
الوقاية شروط أو السير قانون تطبيق عدم نتيجة كوارث الى يؤدي مما األبنية وفي الطرقات على بغياب شروطها خصوصًا
في اإلستمرار العربية التأمين شركة استعداد عن شماس وأعرب والمنازل. المصانع األحراج، المؤسسات، في الحرائق من

السالمة العامة. حول التوعية على عملها في اليازا تعاونها مع

اليازا. نشرة إلى حديثه ...في عقل. زياد اليازا مؤسس لقائه مع في شماس فادي ألسيد

Web Design Agency Emergency Road Services 
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الكبرى المشاريع الدولة وتنفيذ المرور قواعد السائقين إلزام
اإلقتصاد الوطني! دعم في يساهمان

األيـــام هـــذه لــلــمــوت الــمــؤديــة األســـبـــاب ــعــتــبــر حــــوادث الــســيــر مــن أهـــم
ُ
ت

واإلقتصادية اإلجتماعية النواحي من  الــدول على تكلفة أكثرها ومــن
لتنظيم االستراتيجية الخطط وضــع من بد  ال كــان لذلك، واإلنسانية.
من المخالفين للتخفيف تواجد من والحد مدروس المرور بشكل حركة

للجميع. السالمة ولتأمين األعباء هذه

مطروح سؤال
المرورية بشكل المخالفات ارتكاب على لبنان في السائقون صر لماذا يُ
لغاية فعال بشكل  الموضوع هــذا جة

َ
معال تتم لــم ولــمــاذا ومميز، الفــت 

اآلن؟
القائل: للمثل تطبيقًا الرقابة بعدم السائقين شعور بديهي، وهو: الجواب
التي الجهات المسؤولة تقصير بسبب هذا كل فار. إلعب يا القط، غاب
ليس رادعــة بطريقة ومعاقبتهم باستمرار المخالفين رصد واجبها من 
تأثيرها بسبب وإنما أيضًا الخطيرة، من تداعياتها الحد أجل من فقط

القومي!.. الدخل على السلبي

رحيلهم! في ل وتعجّ اح السيّ ترهب المرور فوضى
تؤثر اللبنانية الطرق على السير حركة بها تتميز التي العارمة الفوضى إن
اللحظة منذ والذهول بالرعب يصابون الذين اح السيّ على سلبي بشكل
والذهول وتعتريهم الدهشة لبنان أرض أقدامهم تطأ فيها التي األولى
مدة يختصرون معظمهم  يجعل ما أوكــركــاب كسائقين تنقلهم أثناء
هذا ثانية! التجربة هذه غمار خوض وعــدم المغادرة ويقررون إقامتهم
سمعة لبنان على وتأثيرها معهم يحملونها التي السيئة عن الدعاية عدا

الخارج! في
   

أمل" الكبرى "بارقة لبيروت الحضري تطوير النقل مشروع
وال تزال، اليازا بها نادت التي الكثيرة الحلول أحد المشروع هذا عتبر يُ
في المتفاقمة السير حد لمشكلة أساس لوضع كحجر تنفيذه بدأ والذي
نهر الكلب نفق حتى جنوبًا خلدة منطقة من المشروع هذا يمتد لبنان!
بــأحــدث وســائــل تنظيم النطاق  هــذا تجهيز إلــى شــمــاالً حيث سيصار

في: والمتمثلة المتطورة السير

خطوط  وتحديد كهربائية سير بإشارات تقاطعًا حوالى٢٢٠ تجهيز •
المشاة. عبور

الكاميرات بواسطة الضوئية واإلشارات السرعة مخالفات ضبط مواصلة •
الحاضر الوقت في المنقولة الرادارات عدد ومضاعفة الثابتة والرادارات

اللبنانية. الطرق كافة لتشمل تعميمها يتم أن على
المراقبة كاميرات باستخدام الرئيسية المحاور على السير حركة مراقبة •

بعد. عن
فوسفورية..). خطوط أرصفة، (تعبيد، الطرق مسطح وضع تحسين •

المزدحمة. المناطق الوقوف في عدادات الكافي من العدد تركيب •
الغاية. لهذه نشأ يُ تحكم بمركز التجهيزات كافة ربط •

وآليات. دراجات من يلزم بما الداخلي األمن تجهيز قوى •
التطور. لمواكبة هذا الداخلي األمن وعناصر قوى تدريب ضباط •

لطالما التي بالمشاريع  العمل بدء إلى كبير بتفاؤل تتطلع إذ  اليازا إن
المختصة، الجهات مع تعاونها خــالل  من أجلها من وناضلت بها نــادت
األهــداف لتحقيق اللبنانية  المناطق كافة مشاريع هكذا  تعم أن تأمل

∆ للجميع السالمة وهي: المنشودة

لتنفيذ المشاريع تتفرغ يجب عليها أن التي الدولة عن كاهل كبيرًا وزرًا العامة ويضع السالمة حد بعيد في حفظ يساهم إلى السير لقانون السائقين احترام إن
الوطني.  اإلقتصاد على إيجابًا ينعكس ما الكبرى المرورية

قبيسي  هاني
اليازا في القيادة تحسين برنامج مدير

الحضري. النقل تطوير مشاريع إحدى في حديثًا المركبة إشارات السير الضوئية

الحضري. النقل تطوير مشروع ضمن الفيل سن في الحايك مستديرة على جسر بناء

السرعة. لقمع مخالفات الطرقات الرئيسية حديثة على وأخيرًا...تركيب رادارات
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اللبناني أمام القضاء يرفعها نتائج التحقيق الى يتوصل هل
غاباتنا؟ دمرت التي المفتعلة الحرائق تتكرر ال كي

org.

مكاري  رنا
الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة رئيسة

اآلن؟ المشهد هو كيف األخيرة، الحرائق على أسبوعين مرور بعد
العيون، وأدمع القلوب أحرق

ٌ
ث حدَ بسهولة، ذاكرة اللبنانيين من لن يمحى مأسوي مشهد يتطاير! ورماد دخان ورائحة سوداء غابات

كان. خبر في أصبحت بها تغنينا طالما التي والشربين والسنديان الصنوبر فغابات
من هذه ٪٩٥ حوالى أن الى مشيرة الغابات في النيران الندالع المحتملة األسباب على الضوء الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة تلقي

والبيئة. األحراج من كل على التدميرية إظهار آثارها لها بعد المناسبة الحلول وتضع مفتعلة الحرائق هي

فقط حوالى ٥٪ تعود عديدة أجريت، دراسات  بحسب
درجات في كاإلرتفاع طبيعية عوامل إلى حرائق الغابات من
منه تعاني الذي والجفاف الرطوبة مستوى وتدني الحرارة
حوالى بينما األول، شهر تشرين في واألشــجــار النباتات 

اآلتية: ولألسباب مفتعلة هي الحرائق من ٪٩٥

سيما للغابة ال المتاخمة واألراضــي الممتلكات توسيع •
األراضي غير الممسوحة. في

قطع األشجار يمنع الذي الغابات بقانون أسباب تتعلق •
األمـــالك فــي حــتــى واألرز الــشــربــيــن كــالــصــنــوبــر، الصمغية 
الحريق افــتــعــال للبعض بالنسبة الــحــل فــيــكــون الــخــاصــة 
أو لــلــبــنــاء، إمـــا استعمالها وجــهــة  وتــحــويــل األرض  لــجــرف 

الكسارات. إلنشاء
أسباب تجارية كصناعة الفحم. •

تجديدها بهدف المراعي إحــراق  إلى الرعاة بعض  • لجوء
المقبل. الصيف في للمواشي طري عشب على والحصول

ومواقد النفايات مكبات وحرق اليابسة األعشاب حرق •
وغيرها. المتنزهين

 
البلديات من الحرائق للوقاية اللجنة اللبنانية تطالب لذلك
التي الحرجية ثروتنا على والغابات حفاظًا األحراج بتنظيف
كما تدعو جميع منظمي ،٪٤ ال تتعدى مساحتها تعد لم
األحــراج فــي النفايات تــرك عــدم إلــى الصيفية المخيمات 
إشعال قبل المدني الدفاع التخييم وإبالغ من اإلنتهاء بعد

النار.
التي الحرائق في التحقيق يتم أن نقترح اإلطــار هذا وفي
إليه آلت الذي المصير وتحديد سنوات، حصلت منذ ثالث

والفاعلين. الحرائق أسباب لمعرفة الحرجية المناطق

الحريق آثار
البيولوجي التنوع على يقضي الحريق أن المؤسف مــن
األنــواع واألصناف مئات على القضاء تم إنــه إذ  لبنان في 
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مــن األعــشــاب الــبــريــة والــنــبــاتــات والــفــراشــات وهـــذا مــا ال 
يمكن تجاوزه، كما أن الحريق يؤدي إلى تكون طبقة من 
الرمال ال تمتص األمطار مما يسبب انجرافها إلى األنهار 

والقنوات.
ومـــن آثـــار الــحــريــق، اإلخــتــالل فــي الـــتـــوازن البيئي حيث 
إصابة  إلــى  يــؤدي  ما  الكربون  أوكسيد  ثاني  غــاز  ينبعث 
إلى  باإلضافة  التنفسي،  الجهاز  في  بأمراض  المواطنين 
اإلرتفاع في درجات الحرارة (ظاهرة االحتباس الحراري). 

الحرائق  للوقاية من  اللبنانية  اللجنة  إن  من جهة أخرى، 
من  بكثير  كلفة  أقــل  هــو  التوعية  على  العمل  أن  تؤكد 
معالجة الخسائر اإلقتصادية الناتجة من احتراق الغابات 
وتدعو إلى إعالن حالة الطوارئ إلنقاذ ما تبقى من ثروتنا 

الحرجية.
لقد أتى الحريق في عكار على ٥ ماليين شجرة صنوبر! 

تــجــاوز  مــزلــزلــة ال يمكن  بيئية  كــارثــة  إنــهــا 
الصنوبر  شــجــرة  إن  إذ  السلبية  آثــارهــا 

ثمارًا  لتعطي  سنة   ٢٥ إلــى  تحتاج 
يؤدي  يحترق  هكتار  كل  أن  كما 
الــف  ــــى خـــســـارة حـــوالـــى ١٥٠  إل

دوالر.

وتجدر اإلشــارة إلى أن حوادث 
حـــــرائـــــق الـــــغـــــابـــــات فـــــي لـــبـــنـــان 
هــنــاك  إن  إذ  جــــديــــدة  لـــيـــســـت 

حوالى ١٧٠٠ هكتار من األراضي 
سنويًا  معرضة  والــزراعــيــة  الحرجية 

لإلحتراق، كما أن منظمة الفاو أعلنت 
البلدان المنكوبة على مستوى  لبنان من 

حرائق الغابات. 
لغاية  المعنية  السلطات  تتحرك  لــم  لــمــاذا  نسأل  هنا  مــن 
لم  ولماذا  أي حريق  لتفادي حصول  اآلن التخاذ خطوات 
يتم تجهيز الدفاع المدني بطائرات إطفاء الحرائق؟!! ماذا 

ينتظرون وإلى متى االستهتار بثروتنا الحرجية؟   

قانون الغابات
لــحــظ  قــانــون الــغــابــات الــصــادر فــي ١/٧/ ١٩٤٩ إجـــراءات 
"ال  الــمــادة ١٠٦  فــي  منها  الحرجية  الــثــروة  لحماية  خــاصــة 
من  وغيره  والقش  والعشب  الشوك  يحرق  أن  ألحــد  يجوز 
النبات إال برخصة من مصلحة الغابات في األراضي الواقعة 
عــلــى بــعــد أقـــل مــن ٥٠٠م مــن الــغــابــات وذلـــك مــن ١ تموز 
إلى ١٣ تشرين األول وعلى األقل من ٢٠٠م في بقية أيام 
عملية  أي  عــن  المسبق  فالتبليغ  ذلــك  على  وبــنــاء  السنة" 
حرق لألعشاب اليابسة من شأنه أن يقلل من خطر انتشار 

الحريق.

الرعي مدة عشر سنوات على  المادة ١٠٩ تمنع  كما أن 
وتتحول  أشجارها  والمقطوعة  المحروقة  الغابة  مساحة 

كافة األراضي المحروقة إلى محميات.
بالحبس  الغابات كل من يفتعل حريقًا  قانون  ويعاقب 
من سنة إلى ثالث سنوات. أما إذا كانت األرض المحروقة 
إلى ٥   ٣ الحبس من  العقوبة  مصنفة كمحمية فتكون 
ســنــوات بــاإلضــافــة إلــى غــرامــة مــالــيــة تـــراوح بــيــن خمسة 

ماليين وعشرين مليون ليرة لبنانية.  

الحلول المقترحة
أمـــا الــحــلــول الــتــي تــقــدمــهــا الــلــجــنــة آمــلــة مـــن الــبــلــديــات 
في  أهمية  مــن  لها  لما  تطبيقها  المختصة  والسلطات 
ه بــســرعــة  اكــتــشــاف أي حــريــق فـــي وقـــت مــبــكــر وإطـــفـــاء

قصوى فهي: 
لتأمين  مراقبة وتوظيف حــراس لألحراج  أبــراج  إنشاء   •

سرعة في التدخل  إلطفاء الحريق.
• شــق طــرق زراعــيــة لتسهيل وصــول ســيــارات اإلطفاء 

إلى األحراج.
• تنظيم دورات تدريبية ومناورات لموظفي البلديات 

لمساعدة الدفاع المدني.
اليابسة  واألعـــشـــاب  الــنــفــايــات  مــن  الــغــابــات  • تنظيف 

وبقايا األغصان المتكسرة.
• بناء خزانات مياه في األحــراج لتموين سيارة اإلطفاء 
للمياه  السلبية  لآلثار  تفاديا  الحلوة،  بالمياه  والطوافات 

المالحة . 
• تــوعــيــة الــمــواطــنــيــن مــن اآلثــــار الــســلــبــيــة لــلــحــرائــق على 

البيئة.
• تنظيم مشاريع لإلستفادة من نفايات الغابات. 

تجهيز الدفاع المدني بوسائل متطورة إلطفاء الحرائق ال 
سيما الطائرات.

• إجراء عملية مسح لجميع األراضي لتفادي أي حريق في 
المستقبل.

وفـــي الــنــهــايــة نــســأل الــســلــطــات الــمــعــنــيــة، أيـــن أصبحت 
والــتــي قضت على  األخــيــرة  الــحــرائــق  فــي  التحقيق  نتائج 

حوالى ١٥٥ كلم من المساحة الخضراء؟ ∆

الصنوبر  شــجــرة  إن  إذ  السلبية  آثــارهــا 
ثمارًا  لتعطي  سنة   

يؤدي  يحترق  هكتار  كل  أن  كما 
ثمارًا  لتعطي  سنة   

يؤدي  يحترق  هكتار  كل  أن  كما 
ثمارًا  لتعطي  سنة   

الــف   

 هكتار من األراضي 
سنويًا  معرضة  والــزراعــيــة  الحرجية 

 هكتار من األراضي 
سنويًا  معرضة  والــزراعــيــة  الحرجية 

 هكتار من األراضي 

لإلحتراق، كما أن منظمة الفاو أعلنت 
البلدان المنكوبة على مستوى  لبنان من 

عناصر الدفاع المدني أثناء عملية اإلطفاء.طوافات الجيش اللبناني تتحضر إلطفاء الحرائق.
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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

مآسي عطلة العيد

السير  مــن حـــوادث  عـــددا كبيرا  العيد  شــهــدت عطلة 
أوقعت أكثر من ١٠ قتلى و ٥٠ جريحا في مناطق عدة 
معظمهم من الشباب. تسأل اليازا المعنيين بتطبيق 
قــانــون السير وســالمــة الــطــرق للمرة الــمــئــة: إلــى متى 

اإلستهتار بحياة المواطنين؟
الئحة طويلة علمت بها اليازا... وتبقى أعداد ال نعلم 
بها فتمتد الالئحة ولكنها ال تصل الى ضمير من يجب 
أن يؤمن سالمة الطرق ويردع المتهورين في القيادة. 

أبرز هذه الحوادث:
• ٥ قتلى وجريح في حادث على الطريق الدولية في 
دير عمار حيث اصطدمت الحافلة التي كانت تقلهم 

بشاحنة للنقل الخارجي توقفت فجأة داخل نفق.
طــــرابــــلــــس روالن  ـــمـــتـــحـــد  ال نــــــــادي  وفــــــــاة العـــــــب   •
عــــمــــوري(٢٣ســــنــــة) فـــي حـــــادث ســيــر مـــــروع فـــي جل 

الديب.
• ١٦ جريحًا في حادث بين حافلة ركاب وسيارة قرب جسر األولي في صيدا.

• ٧ جرحى في حادث على طريق عام لبعا.
• مقتل خليل قدورة (٢١ سنة) واصابة السائق في حادث اصطدام بعامود كهرباء عند مفرق قب 

الياس.
• ٣ جرحى في اصطدام بين سيارتين في ساحة شتورا.

• وفاة نايفة سليمان وإصابة ابنتها إثر اصطدامها بسيارة أخرى في منطقة القليلة.
• قتيالن وأربعة جرحى في حادث اصطدام بعامود كهرباء في بئر حسن.

• وفاة مجند في الجيش وجرح السائق في  حادث اصطدام بحاجز األوتوستراد في خلدة.
• جريح بانقالب سيارة في منطقة كفريا.

• جريحتان في حادث سير في منطقة عميق.

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)ً

شكوى

وردتنا شكوى من أحد المواطنين حول حوادث الشاحنات التي تقع 
حسبة  قبل  األوتستراد  على  طريق صيدا-صور خصوصًا  على  يوميا 
صيدا حيث حالة الطريق سيئة جدًا. تطلب اليازا من الجهات المعنية، 
وباسم المواطنين الذين ال يجدون من يلجأون اليه للشكوى، معالجة 
هذه الطريق قبل ان تتحول مستنقعا بحلول فصل الشتاء قريبا. عسى 

من يسمع ويستجيب.

من المسؤول؟

يا للفرحة! اإلشارات الضوئية تزرع في كافة أرجاء مدينة بيروت وضواحيها!
 الظاهرة الكبرى تمثلت بإشارات تقاطع الحايك والدكوانة... لكن الفرحة لم تكتمل وإذ بها مجرد 

أضواء تلمع حينا وتنطفئ احيانا بعد أن لحقها تقنين الكهرباء فأضحت من دون فائدة!
فما هو الهدف من إشارة ضوئية دون كهرباء؟وما نفعها إذا كانت بحاجة لشرطي لمرافقتها؟

 هل من يوضح للسائقين دوام عمل هذه اإلشارات وأوقات راحتها ليتدافعوا عشوائيا غير عابئين 
بها وتعلوا اصوات الزمامير!

اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث 

المدرسية(السا) تدعو لالنضمام الى شبكة 

المجتمع األهلي للوقاية من الحوادث المدرسية 

لتخفيض النسب العالية من الوفيات واإلصابات 

الناتجة عن مختلف أنواع الحوادث المدرسية.

الالعب روالن عموري - ٢٣ سنة.

اإلشارات الضوئية متوقفة نتيجة إنقطاع الكهرباء.

☈

☈
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كرسي األمان أستعملوا  لسالمة أطفالكم
www.yasa.org

Don't make your baby
go through this

Web Design Agency Emergency Road Services 
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