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بــــعــــد الـــــحـــــريـــــق الـــكـــبـــيـــر
ــــــــذي وقـــــــع فـــــي مــبــنــى ال
في فــي االشــرفــيــة وأخـــر
ومع الــبــتــرون، صــور وفــي
ولــجــوء بــدء فــصــل الــشــتــاء
الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن
الجبلية المناطق  فــي  وخــاصــة
التقليدية الوسائل استخدام إلــى
الحرائق انــدالع في تتسبب أن شأنها من التي التدفئة في
واقتصادية هائلة، بشرية خسائر إلى تؤدي المنزلية والتي
المفرقعات الناتجة من االصابات  من كبير وقوع عدد وبعد
سيدة واصــابــة سيما بين األطــفــال، ال األعــيــاد النارية خــالل
بشجرة يتعلق كــهــربــائــي تــمــاس مــن بــحــروق كــبــيــرة نــاتــجــة

... الميالد

(LFPC) الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة توجه لذلك  
السالمة االلــتــزام بشروط بــضــرورة للمواطنين عاجالً نــداءًا
في الحرائق نشوب ولتفادي سالمتهم على للحفاظ العامة

اآلتية: عبر التقييد بالتوصيات وذلك المنازل
من دائــمــًا والتأكد للحرائق  انـــذار بجهاز المنازل تجهيز  •

فعاليته.
بمطافئ الحريق. تزويد المنازل •

الطوارئ للحد حاالت في الجميع يلتزمها واحدة خطة رسم •
البشرية. الخسائر من

لالشتعال. القابلة المواد أمام المدافئ وضع عدم •
واالحتفاظ مختلفة، أماكن في ثابتة بهواتف المنزل تزويد •

الثابت. الهاتف تعطل حال في قريب مكان في بالخليوي
حال انقطاع مكان في من أكثر في وجود بطارية إضاءة •

الحريق. بعد التيار
النيران. المدافئ ومصادر ابعاد األطفال عن •

لالشتعال ثوان إلى بحاجة الحريق أن الجميع اللجنة وتذكر
كافة في فائقة بسرعة ينتشران ودخانها النيران لهب وان
من اختناقًا وفــاة عديدة حــاالت سجلت وقــد المنزل، أرجــاء
من لــلــوقــايــة الــلــبــنــانــيــة جـــراء الـــدخـــان، لــذلــك تــطــلــب الــلــجــنــة
الحريق انـــدالع  حــال فــي انــه المواطنين جميع  مــن الــحــرائــق 
وعدم جميع السكان من المنزل إخالء إلى فورًا يجب المبادرة
نشدد اإلطـــار هــذا وفــي الــنــيــران. إخــمــاد الــعــودة إليه إال بعد
الساللم واستخدام  الكهربائي المصعد استعمال عدم  على

ساللم النجاة. أو العادية
إلــى سببها يــعــود الــحــرائــق وبــمــا ان قــســم كبير مــن حـــوادث
قبل مــن الــســالمــة شـــروط تطبيق فــي اإلهــمــال واالســتــهــتــار
اللبنانية اللجنة تدعو الغاز، فرن استعمال أثناء المواطنين
حال فــي اآلتــيــة بالخطوات القيام الــى الــحــرائــق مــن  للوقاية 

الطهي: حريق ناتج عن نشوب

النيران. من مصدر قبل االقتراب سميكًا قفازًا ارتد •
وأطــفــئ الــمــحــتــرقــة، الــطــنــجــرة او ًا فــوق الــمــقــالة • ضــع غــطــاء

الموقد وقارورة الغاز.
األوكسيجين دخــول ألن ما يحصل لرؤية الغطاء  ترفع ال •

سيؤجج النار أكثر.
ذلك سيؤدي الى ألن بالماء الدهون حرائق إطفاء تحاول ال •

النار. رقعة اتساع
بابه أتــرك داخله، حريق إذا شب الغاز فــرن بــاب • ال تفتح

القارورة. وأحكم سد مغلقًا
فقط تنظر خلفك االنتشار لذلك ال سريع الحريق ان ال تنس

مكان آمن. اقرب توجه الى
الداخلي، ١٢٥  األمن لقوى ١١٢ : الطوارئ بأرقام نذكر كما
لفوج   ١٧٥ اللبناني،  االحمر الصليب ١٤٠ المدني، الدفاع

بيروت. إطفاء

:LFPC الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة

بشرية وأضرارًا حرائق وشجرات الميالد أوقعت النارية األلعاب المفرقعات،
األعياد! فترة في كبيرة واقتصادية
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اليازا في دفعتني للتطوع خسارة شربل خريش:  بسام

األمان كراسي في أطفالهم وضع األهل أدعو جميع

حصل الحادث؟ كيف
في الجنوب األسبوع عطلة لقضاء ذاهبين وزوجتي أنا كنت
البالغ شربل إبني تغمر حياتنا. كان السعادة كانت حيث
المقعد فــي جالسًا السنة ونصف  ســنــوات أربــع العمر مــن 
في جالسًا أشهر التسعة  إبن كارل أخيه وبجانبه  الخلفي
جانبهما. إلى جالسة برفقتنا جارتنا وكانت األمان، كرسي
بسيارة تفاجأت الزهراني،  اوتوستراد  على  طريقنا وفــي
بها االصطدام تفادي فحاولت الطريق، وسط في متوقفة
على السيطرة فقدت لألسف ولكنني ذلــك فــي ونجحتُ
لحظات إنها  عنيف! بشكل بعمود فاصطدمت سيارتي 
أنني لدرجة البرق بسرعة جرى شيء كل توصف، صعبة ال

التفاصيل! بعض أتذكر بالكاد
إلى أنظر بهلع أخــذت والــهــول، الــذهــول مــن بعد لحظات 
إال رأيــت فما اآلخـــر، تلو الــواحــد وأتفقدهم عائلتي أفـــراد 

أخــذتْ ثــم األنــيــن! إال ومــا سمعت الــدمــاء وعــدم الــحــراك،
شــربــل طــفــلــي زوجــتــي تستعيد بــعــض وعــيــهــا، فــحــمــلــت

سيارة أجرة. في مستشفى أقرب إلى وهرعت به
يتنفس. يزال ما شربل كان المستشفى إلى وصلت عندما
بشدة، وكان ينزف رأسه في إصابته إلى أدى  فالحادث
أنه فارقنا اآلن أعرفه حصل، وكل ما ماذا لم أدر ذلك بعد

أيضًا. جارتنا حياتها كما فقدت األبد، إلى

في كرسي االمان؟ كان يجلس شربل هل
السنة يتخطون الذين األطفال أن أعلم لم أكن ال، لألسف
األمـــان، كــرســي فــي أيــضــًا يجلسوا أن مــن عــمــرهــم، يجب
الحظ جاء لسوء الخصوص هذا في اليازا تعلمته من وما
قيد على شربل لبقي كنت أعلم فلو شربل، خسارة بعد
األمان كرسي  في جالسًا كان الــذي كــارل كأخيه الحياة
لـــكـــســـور. وتـــــعـــــرض لـــبـــعـــض
أن عــلــمــتُ فـــي هـــذا اإلطـــــار،
قانون اقتراح  ستقدم اليازا 

األطفال وضــع يفرض  جديد
كرسي في التاسعة سن دون
يــكــون أن األمـــــــان. وأتـــمـــنـــى
يموت آخر طفل شربل  إبني
لــدي كـــان فـــي حــــادث ســيــر،
أبنائي ولكن أحالم لمستقبل
وهــو الــكــبــيــر اآلن مـــات إبــنــي
عمره من والنصف الرابعة في
واآلمـــال األحــــالم ومــاتــت مــعــه
الــكــوابــيــس وحـــلـــت مــكــانــهــا

واآلالم!

هـــــل حـــصـــلـــت عـــلـــى حــقــقــك
القانوني؟

أالحـــــق اآلن  حـــتـــى زلــــــت  مـــــا 
يدي بين هو الذي الموضوع
لم اآلن حتى  ولكن القضاء، 
الــحــاســمــة ات تـــؤخـــذ اإلجــــــــراء

هذا الموضوع. بصدد
فــي كـــانـــت فـــالـــســـيـــارة الـــتـــي
غير أنها تبين الطريق وسط
ولم نة مؤمَّ غير للسير، صالحة
الميكانيكية للمعاينة تخضع

.٢٠٠٤ سنة منذ
هناك بعض المواطنين لماذا
نــدفــع ونـــحـــن فــــوق الـــقـــانـــون
عـــائـــلـــة ـــــــــــك؟ كـــــنـــــا ثـــــمـــــن ذل
ســعــيــدة وفـــي ثــانــيــة واحـــدة
نــرغــب كــنــا تــغــيــر كــل شــــيء،
شربل" "جــدة أمــي فــي رؤيــة
أوقــات وقضاء العطلة خــالل

ومرحة ولكن... سعيدة

ترى مسؤولية الدولة؟ أين
تــنــظــر لــــألســــف ـــــة  ـــــدول ال إن 

بحادث سير ونصف سنوات األربع إبن شربل طفله مأساته بفقد خريش يروي بسام
برفقتهم. كانت التي جارتهم مقتل إلى باإلضافة اآلخر زوجته وطفله وإصابة مؤسف
بكرسي في الجلوس عمره يستمر من السنة بعد الطفل يجهل ان انه كان الى وأشار

رغبته لنشرة "اليازا" خريش يعلن الحياة. قيد على شربل لبقي كان يعلم فلو األمان،
السير، حوادث من للحد "اليازا" مع للنضال دافع إلى شربل خسارة مأساة تحويل

. حادث سير طفل يموت في اخر يكون ابنه شربل ويتمنى ان

ــل مــهــمَ فــهــو صــغــيــرة، إلـــى حــقــوق الــمــواطــن مـــن زاويــــة
ولكن تعمل، الداخلية وزارة أن أسمع ضائعة. وحقوقه
إلــى نــحــن بــحــاجــة األرض. عــلــى لــألســف ال نـــرى شــيــئــًا
القانون والتزام القيادة أخطار على المواطنين توعية
حياة المقبول تعريض غير فمن حركة السير. وتنظيم
تفتقر الدولية فطرقنا الطريق! على للخطر المواطنين
ع الــقــيــادة تــوزَّ الــســالمــة، ورخـــص إلــى أدنـــى مــواصــفــات
يرتكبها التي المخالفات آالف إلى باإلضافة عشوائيا
يحاسب مــن يــالحــق أو هــنــاك مــن الــمــواطــنــون ولــيــس

ويعاقب.

المأساة؟ هذه بعد تقول ماذا
أن وأود  اليازا، إلى انضممت المؤلم، الحادث بعد هذا
بها. أطلب ممرت التي المأساة ألجنبهم الناس أساعد
كرسي في بوضعهم أبنائهم  األهالي حماية جميع  من
في حــمــلــهــم أو تــثــبــيــت األمـــــان وعــــدم إجــالســهــم دون

السيارة. داخل يكونون عندما حضنهم
المواطنين مطالبة  على تــدأب اليازا أن المؤسف ومن
الجواب يسمع، لماذا؟ ال من الكثير هناك ولكن بذلك
بشكل األمور أخذ وعدم االستهتار، اإلصغاء، عدم هو:

جدي.
نتقيد الخارج إلى نسافر عندما اللبنانيون نحن لماذا
سبب أن اليازا جاوبتني نخالفها؟ لبنان وفي بالقوانين
و التطبيق في واالستمرارية الشدة إلى عدم يعود ذلك

والعقاب. المراقبة
     

للسائقين؟ تقول ان تود ماذا
وعــدم بــالــقــانــون الــتــقــيــد أأرجــــو مــن جميع الــســائــقــيــن
اآلخــريــن وأحـــبـــاء أحــبــائــهــم تــعــريــض حــيــاتــهــم وحــيــاة
كما الــطــرق، عــلــى  الــســالمــة للخطر وااللـــتـــزام بــقــواعــد
بالنسبة أولـــويـــة  الــعــامــة  الــســالمــة تــصــبــح  أن  أتــمــنــى 

وللمواطنين. للحكومة
شربل. بحياة أودى الذي الحادث

خريش. بسام شربل الفقيد

شربل مع أهله.

األخيرة. شمعته يطفئ شربل

ابرهيم كامل حاوره



تتطلب دراية األمور التي من الشتاء فصل في القيادة عتبر
ُ
ت

يحمله وما العاصف خاصة في الطقس كبيرة ومهارة واسعة
رياح عاتية، جارفة، سيول كثيف، ضباب غزير، من مطر عادة
عبئًا بذلك لة مشكّ زلقة، وطرق متدنية، حرارة متراكمة، جهالًثلوج أخفق السائق، السائق والمركبة. فإذا كل من على ثقيالً

يتصرف ولم المناسبة اإلحترازية اإلجراءات باتخاذ ، إهماالً أو
في تصبح حياته فــإن الصحيح، الوقت في صحيح بشكل

خطر.

فــي األيـــام الــســيــر حصيلة حــــوادث وخــيــر دلــيــل عــلــى ذلـــك،
القتلى والجرحى  بلغ عدد ٢٠٠٨ حيث لعام الماطرة األولــى
طريق  على سير حادث في جريحان منهم شخصًا، ٥٠ حوالى
و١٧جــريــحــًا وقــتــيــالن و٦ جــرحــى فــي الــخــردلــي، البحصاص،
سيارة،  انزالق في جرحى و٦ وصور، البترون في سير بحادثي

الجبلية. المناطق في بحوادث الجليد تسبب كما

األمطار  هطول حالة في القيادة
تدني بسبب السائقين إربـــاك إلــى الــغــزيــرة تـــؤدي األمــطــار
بــدايــة مــع خــاصــة الــمــركــبــة الـــرؤيـــة وصــعــوبــة الــســيــطــرة عــلــى
واألتربة والزيوت الشحوم انحالل الذي يسبب المطر هطول
أجزاء بعض أن كما جدًا. زلقة فتجعلها على الطريق المترسبة

بسبب األنفاق، وداخل الجسور وتحت الظل في الواقعة الطريق
بسرعة، تجف تجمعات مائية ال أو بقعًا رطبة تشكل برودتها،

وفي ساعات الليل أثناء كثيرًا الحرارة درجات تتدنى وعندما
انتباه مما يستدعي ر الخطِ الجليد األولــى، يتشكل الصباح

التصرف. في ومهارته السائق

عاصف طقس في القيادة أثناء الوقائية  اإلجراءات
مسافة وترك الموجودة والحالة تتناسب سرعة إلى التخفيف •
مسافة وترك الموجودة والحالة تتناسب سرعة إلى أماالتخفيف

األمام. في كافية أمان
•

المركبة لشرود تفاديًا المائية التجمعات على السرعة تخفيف
اآلخرين. وأذية

الذين للدراجين االنتباه القوية، يجب الرياح هبوب • • عند
الشديدة الــريــاح تشكل يمكن أن كما الــريــاح. قــد تأرجحهم
الحافالت مع تالقيها عند الخفيفة السيارات على كبيرًا خطرًا
عن السيارة تجنح لها حيث تجاوزها أو  المسرعة والشاحنات

مسارها.
رباطة يــجــب: المحافظة على فــجــأة اإلنـــزالق • عند حـــدوث
الفرملة، عــدم الــوقــود، دواســـة عــن الــجــأش، رفــع الــقــدم

اإلنزالق. اتجاه عكس المقود وإدارة
الرادياتور مياه مع األنتيجل استعمال  ضــرورة  •

السنة. مدار على
فصل الشتاء، في وخاصة التأكد المستمر، •
والخلفي األمامي، الزجاج احات مسّ صالحية من

المياه. بخ جهاز أداء حسن ومن جدت، وُ إن
لتشكل تالفيًا قليالً مفتوحة النوافذ ترك •
أو الــداخــل مــن الــزجــاج على غــشــاوة ضبابية
الجهاز وتشغيل  التدفئة، جهاز استخدام 

الخلفي. الزجاج غشاوة بإزالة الخاص
اإلطــــــــــــارات • الـــــتـــــأكـــــد مــــــن ســـــالمـــــة
والدينامو والبطارية والفرامل واألنــوار
تصدر وتغيير األحزمة التي والبوجيات،

السير. أثناء أو التشغيل عند صريرًا
(اإلشــابــمــون) الــعــادم خلو • الــتــأكــد مــن
غاز تسرب إلى تؤدي قد ثقوب أية من
إلى المميت (co)الكربون أوكسيد أول
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فصل الشتاء، في القيادة أخطار لتالفي مهمة إرشادات

اللبنانية!  المناطق مختلف في سير وقعت حوادث في والجرحى القتلى ٢٠٠٨: مئات بداية

قتيل  بين شخصًا حوالى ٥٠ حتى سقط الغزير، علينا بمطره ٢٠٠٨ يطل كاد عام ومتنوعة، فما كبيرة أخطارًا طياتها الشتوية في القيادة تحمل
في مهمة تساعدهم نصائح السائقين إلى مقدمين الشتاء فصل في موضوع القيادة إلى سنتطرق لذلك، قليلة! أيام خالل مرورية كارثة كأسوأ وجريح

اآلخرين. وسالمة على سالمتهم المحافظة

قبيسي  هاني
اليازا في القيادة تحسين برنامج مدير
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القيادة. حجرة

الضباب في القيادة
ساعات خالل من السنة خاصة أي وقت الضباب في قديتشكل
الضباب يتشكل الشتاء فصل في ولكن المساء، أو الصباح
الرؤية ضعف مسببًا المرتفعات، على وخاصة الكثيف بكثرة
التصرف يجب لذلك، والسرعات. المسافات تقدير وصعوبة

كاآلتي:
يمكن التوقف بحيث الرؤية مع لتتناسب تخفيف السرعة •

مسافة الرؤية. ضمن
السائق االعتماد على وعــدم األمــام في إضافية مسافة • ترك

السير. أثناء األمامي

والبقاء اللون األصفر، ل يفضَّ المنخفض، الضوء إستخدام •
المسار. وسط في

فور وإطفاؤه جد، وُ إذا األحمر الخلفي الضباب مصباح إنارة •
الضباب. انقشاع

يجب عليه تحسن الحالة، وانتظار السائق للوقوف إذا اضطر •
مضاءة. الرباعية الطوارئ أنوار وترك آمن مكان إيجاد

الوقائية واإلجراءات الثلج القيادة على
على وتتراكم والنائية الجبلية المناطق في الثلوج تتساقط
أو انزالق المركبة وتزيد من احتمال الحركة فتعيق الطرق
مناسب سرعة ترس وانتقاء التخفيف يوجب مما جنوحها
الوقود على دواسة الضغط وعدم المقود بهدوء وتحريك

سوءًا الحالة وقد تشتد القدم عنها بسرعة.  رفع أو بشدة
من لذلك، المعدنية. السالسل استعمال من ال بد فيصبح
الــضــرورة عند إال ظـــروف هــكــذا فــي األفــضــل عــدم الــقــيــادة

القصوى.
بموعد بعيد، مكان إلى الذهاب قبل إخبار األهل الحكمة ومن
الوقود خزان تعبئة ويجب للوصول. التقريبي والوقت االنطالق
وماء المعلب الطعام من كافية كمية مع إضافية وحمل مالبس
إسعافات أولية ورفش علبة إلى باإلضافة نقال، وهاتف للشرب
كاملة عدة مع احتياطي صالح معدنية وإطار وسالسل صغير

مناسبة.

رافقتكم السالمة.

ومن الطريق. وسط في أو الرصيف بجانب المشي السيئة، اللبنانيين معظم من عــادات
حادث في فتاة حديثًا قضت المؤسف انه من الرصيف كموقف... عاداتهم ايضا استعمال
تمشي بمحاذاة كانت بينما مسرعة سيارة صدمتها بعدما الكسليك منطقة مروع في سير

الطريق العام. الرصيف على
ولكن الى احداثه تنته لن على الطرق اللبنانية وكأنه فيلم يتكرر مأسوي مشهد وسيناريو

السيء؟ هذا السلوك سيستمر متى
.. أنفسكم على اشفقوا بالله، نستحلفكم

الطريق…  وسط وليس عليه تمشوا لكي اجلكم من الرصيف بني المواطنون،  ايها
موقفا أو الخضار لبائعي معرض الى الرصيف يتحول فال المشاة سالمة المعنيون امنوا وايها

الطريق... وسط السير في المشاة فيضطر مكبا للنفايات، أو للسيارات

ولكن!!! للمشاة ... الرصيف
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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

برامج اليازا عبر اإلذاعة والتلفزيون

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

بعد الظهر).

 "OTV" مقابلة اسبوعية كل يوم جمعة  الساعة ٩:٣٠ صباحًا عبر الـ•

•مقابلة اسبوعية كل يوم جمعة  الساعة ٦٫٢٠ عبر اذاعة صوت لبنان.

اليازا ومدرسة أدما الدولية تواصالن التعاون

بعد انتهاء دورة تحسين القيادة بنجاح لسائقي باصات مدرسة ادما الدولية، استمر التعاون مع 
اليازا عبر تنظيم محاضرتان لتالمذة المدرسة حول السالمة المرورية. 

المحاضرة األولى كانت لتالمذة تراوحت أعمارهم بين الثالثة والسابعة، اما الثانية فكانت لتالمذة 
تراوحت اعمارهم بين الثامنة والحادية عشر.

الخوذة  ارتــداء  ضــرورة  منها  العامة  بالسالمة  تتعلق  التي  المواضيع  مختلف  المحاضرتان  تناولت 
الواقية من اصابات الرأس، وواقي الركب والكوع والمعصم أثناء ركوب الدراجة والسكوتر. 

الثانية  دون  هم  لمن  الخلفية  المقاعد  في  الجلوس  ضــرورة  التالمذة  على  اليازا  عضو  د  شــدّ كما 
الــتــالمــذة بالمحاضرة  الــيــازا اهتمام  الــســيــارة. ولمس عضو  عشر ووضــع حــزام األمـــان خــالل ركــوب 

وباالرشادات الخاصة بالسالمة العامة.
الخاصة  اليازا  التوجيهية ونشرات  اليازا  المحاضرة تم توزيع عدد كبير من منشورات  وفي نهاية 

العامة. بالسالمة 

تعليم مبادئ السالمة المرورية في مدرسة الليسيه 
شارلمان- رومية

نظمت اليازا نشاطًا حول تعليم مبادئ سالمة السير  TSEG لمئة وعشرين طفل، تراوحت أعمارهم بين 
٥ و ١٢ سنة في مدرسة الليسيه شارلمان – رومية. 

بدأ النشاط بمحاضرة عن مبادئ السالمة المرورية تم التركيز خاللها على خطورة حوادث السير وكيفية 
الوقاية منها. بعد ذلك شاهد األطفال فيلمًا وثائقيًا يظهر أهمية الجلوس في المقعد الخلفي للسيارة، 
احترام إشارات السير، وضع حزام األمان، استعمال الخوذة الواقية أثناء ركوب الدراجة الهوائية. وفي 

نهاية المحاضرة تعلم األطفال أرقام الطوارئ.
الــيــازا  لــســيــارات  الــمــروريــة عبر قيادتهم  بعد ذلــك تــم تــدريــب األطــفــال على تطبيق مــبــادئ السالمة 

الصغيرة.
 وفــي النهاية تــمّ تــوزيــع عــدد كبير مــن مناشير الــيــازا التوجيهية ونــشــرات الــيــازا الــصــادرة مــع "نهار 

الشباب".

☈

☈

محاضرات لليازا في المدرسة االنجيلية - اللويزه

نظمت الــيــازا ثــالث مــحــاضــرات حــول الــســالمــة الــمــروريــة ومــشــروع 
تــطــويــر الــنــقــل الــحــضــري بــالــتــعــاون مـــع الــمــدرســة االنــجــيــلــيــة في 

اللويزة.
بالسالمة  تتعلق  الــتــي  الــمــواضــيــع  مختلف  الــمــحــاضــرات  تــنــاولــت 
المرورية كضرورة وضع حزام األمان خالل ركوب السيارة، الجلوس 
الخوذة  ارتـــداء  عشر،  الثانية  دون  هــم  لمن  الخلفية  المقاعد  فــي 
الوقوف،  عــدادات  استعمال  كيفية  الدراجة،  قيادة  أثناء  الواقية 
التقيد باالشارات الضوئية وكيفية التصرف في حال وقوع حادث 

سير.
كما شدد عضو اليازا على التالمذة الثانويين أهمية تعلم القيادة 
الــقــيــادة بشقيه  الــخــضــوع المــتــحــان  عــلــى أســـس علمية وضــــرورة 
النظري والعملي لنيل اجازة سوق، وعدم اعتبارها هدية بمناسبة 
امتيازٍ تمنحه  المدرسية وليست حقًا مكتسبًا بل  المرحلة  انتهاء 

الدولة، يجب احترامه لحفظ السالمة العامة.    
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واإلعمار: اإلنماء مجلس من الحلو  المهندس ايلي
الكبرى بيروت في الوقوف لتنظيم مهمة خطوة الوقوف عدادات

اآلن؟ مشروع عدادات الوقوف لماذا
استعمالها. وتنظيم وضع الطرق بترتيب الموضوع يتعلق
نظامية، غير بصورة الطرق استخدام يتم أنه المؤسف من
تأثير ومـــدى ســيــارتــه يــركــن فــالــمــواطــن ال يـــدرك كــيــف
حركة وانــســيــاب الــمــروريــة السالمة  على لها ركنه  مكان 
منع إلــى الــوقــوف عــــدادات  مــشــروع

َ
ف الــســيــر! لــذلــك، هـــدَ

ستغل
َ
ت أن المعقول غير فمن الــمــزدوج. الوقوف ظاهرة

لذلك طويلة،  زمنية لمدة معينة  مساحة واحـــدة مركبة
بطريقة المركبات ركــن عملية الــعــدادات  هــذه ستنظم 

المواطنين. لجميع ودورية عادلة

للمشروع؟ الجغرافي النطاق هو ما
و٣  ١٣ منطقة داخـــل مــديــنــة بــيــروت الــمــشــروع يــتــنــاول 
تركيب سيتم التي الطرق تحددت وقد خارجها، مناطق
سكني. وليس تجاري طابع ذات  وهــي عليها الــعــدادات 
تقريبًا  موقف أي ٧٠٠٠ ٧٠٠ عداد حوالى هناك سيكون

المشروع. هذا نطاق في
التي لــلــمــشــروع التجريبية الــمــرحــلــة بــدايــة فــي  اآلن  نــحــن 
األرض على الدهان تم وضع  لقد  فقط.  شارعين تشمل
مــقــابــل بــدل الــســيــارة لــتــحــديــد الــمــكــان الــقــانــونــي لــركــن
وضع وتم  الخامسة، الى الثامنة  الساعة  من النهار خالل 
مكان إلــى السائق لترشد والعامودية األفقية اإلشـــارات

المركبة. ركن

الــــخــــطــــوات أيـــــــن بـــــــدأ تـــطـــبـــيـــق الـــــمـــــشـــــروع ومـــــــا هـــــي
المستقبلية؟

وشارع مالك-األشرفية شارل شارع في اآلن يطبق المشروع
شارع في الحمراء، وفي المرحلة الثانية سوف نبدأ بلس-
ساسين بــاتــجــاه الــســوديــكــو فــــاردان- الــراشــديــن وشـــارع
خالل  الخدمة في عداد ١٠٠ حوالى هناك سيكون حيث

سيارة. و١٠٠٠ ٩٠٠ بين تستوعب التجريبية المرحلة

وضع بسبب حركة المشاة على سلبًا العدادات تؤثر أال
األرصفة؟ على العدادات

أمام عداد تثبيت منها الشأن بهذا أفكار عدة هناك كان
على عدادات شبكة وضعنا قد نكون وبالتالي سيارة، كل
مدينة هــي بــيــروت مدينة أن نعلم نحن ولكن األرصــفــة،
أن إلى باإلضافة  واسعة، أرصفتها كل وليست تاريخية
االنــــارة، عــوامــيــد األرصــفــة تــعــانــي مــن لــوحــات اإلعـــالنـــات،
عشر لكل واحــد عــداد اعتماد ارتــأيــنــا األشــجــار... لــذلــك،
المناطق في بينما األرصفة. عن العبء لتخفيف سيارات

سيارة. لكل عداد استخدام يمكن الواسعة،

عـــــــدادات مـــــع ــــمــــواطــــن كـــيـــف يـــمـــكـــن ان يـــتـــعـــامـــل ال
الوقوف؟

النظام هــذا بها طبق  يُ منطقة إلــى المواطن يصل عندما
وإرشـــادات عــداد وجــود «P» تشير إلــى إشـــارات سيشاهد
على أنــه يــوجــد إلــى بــاالضــافــة حــول كيفية ركــن المركبة
العملية. تفاصيل حول المواطنين إلرشاد مراقبين الطرق

المركبة؟ لركن المحددة الكلفة هي ما
لغاية ٢٠٠٠  ساعة نصف لكل ليرة  ٥٠٠ هي الكلفة إن
ركن في مخالفة أية ارتكاب حال في أما للساعتين. ل.ل
آالف عشرة مــقــداره إضافي وقــوف بــدل فهناك السيارة،

ليرة.

البدل؟ دفع يمكن كيف
مجال وهــنــاك فــي الماكينة نــقــدًا الــوقــوف بــدل  يتم دفــع 
وضــع يــتــم وســـوف الــمــصــرفــيــة، لــلــدفــع بــواســطــة الــبــطــاقــة
بين الــوقــوف لــعــدادات خــاصــة مسبقًا بــطــاقــات مــدفــوعــة

الدفع. عملية لتسهيل المواطنين يدي
ظاهر بشكل وضعها يجب فــاتــورة على السائق يحصل 

للسيارة. األمامي الزجاج داخل
دفــعــه مباشرة في يمكن الــوقــوف اإلضــافــي بــدل  أن  كما 

للدفع نقدًا. معين مركز إلى التوجه اآللة أو

تتجاوز لمدة دفع أو بدون حال الركن في يحصل ماذا
المهلة؟

كامل ليوم إضافي وقوف بدل إنذار عندها المراقب يضع
يدفعها ان المخالف على المواطن ليرة. آالف مقداره عشرة
مركز في او السير  ادارة  في هيئة  او ذاتها  الماكينة  في

.LibanPost بريد
واحــــــدة ســتــضــاف الــى امــــا فـــي حــــال عــــدم دفــــع مــخــالــفــة

الميكانيك.

يحصل؟ المخالفة ماذا وتكرار عدم الدفع حال في
مرتبطة جدًا وهي متطورة تركيبها يتم التي العدادات إن
مخالفة وجــود سيارة حال  ففي  مركزي،  معلومات بنظام
الذي يظهر الجهاز إلى المركبة رقم إدخال يتولى المراقب
تشير ورقة المراقب يضع عندها المركبة، مخالفات عدد
المخالفة تتكرر وعــنــدمــا واآلنــيــة  السابقة المخالفة إلــى 

السيارة. يتم عندها تكبيل مرات لثالث

تقولها للمواطنين؟ كلمة أخيرة من هل
الــمــواطــن لــخــدمــة  هـــي الــمــشــاريــع أود أن أؤكــــد أن هـــذه 
قطاع المشروع تطوير هذا فهدف حركة السير، وتنظيم

لبنان. المواصالت في

الــى الــــرجــــوع الــــرجــــاء  لــلــحــصــول عــلــى الــمــقــابــلــة كــامــلــة
 www.yasa.org 

ستنظم الوقوف عدادات أن واإلعمار، اإلنماء مجلس ينفذه الذي الكبرى بيروت لمدينة الحضري النقل تطوير مشروع مدير الحلو، ايلي د المهندس
ّ
أك

الحلو وأشار المزدوج. الوقوف ظاهرة خالل منع من اإلزدحام مشكلة من التخفيف إلى وستؤدي لجميع المواطنين ودورية عادلة بطريقة المركبات ركن عملية
يعني  ما و٣ خارجها بيروت مدينة داخل منطقة ١٣ يتناول المشروع أن إلى تعده اليازا، الذي بالدني" "سالمتك عبر برنامج الجر الدكتور حنا مع حواره خالل

بدل. مقابل للمواطنين موقف ٧٠٠٠ حوالى تنظيم

الحلو. إيلي المهندس
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ال تنهوا حياتهم  وأحالمهم 
كما أنهوا حياتي وأحالمي

القيادة 
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فصل 
الشتاء


