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اليازا؟ جمعية الى انتسبت لماذا
مأسوي سير بحادث رالف شقيقي وفاة أثر على
في  البوار طريق الثاني ٢٠٠٢ على ٦ كانون في
الدنيا مــالــئ  كــان حيث عــمــره مــن التاسعة عشر 
فرأيت المفاجئ موته أتقبل لم الناس، وشاغل
تجنيب عــلــى لـــذكـــراه انـــه يــجــب الــعــمــل تــخــلــيــدًا

سير. بحادث الوفاة اآلخرين
تــوعــيــة عــلــى لــلــعــمــل لـــذلـــك انــتــســبــت الــــى الـــيـــازا
السير حـــوادث أخــطــار مــن المواطنين والــشــبــاب

رالف. باسم

حوادث ضحايا تحرك أهالي ان تعتقدين هل
األليم تغيير الواقع الى ان يؤدي يمكن السير

السير؟ حوادث وتفادي الطرق على
الناس، ووجــع ألم هي ناجحة كل ثــورة ان ركيزة
بال شك أصبح لبنان في المأسوي السير واقع وان
الضحايا للقضاء أهالي يطلقها ثورة حاجة الى في

السير. حوادث آفة على
لوفاة السنوية الذكرى وفي اليازا في موقعي من
التحرك الى جميع أهالي الضحايا أدعو رالف، أخي
على قــدرة واألكثر فعالية األكثر العناصر النهم
من انـــطـــالقـــًا الــتــغــيــيــر  والــتــأثــيــر فـــي مــحــيــطــهــم

وآالمهم. معاناتهم

السالمة مسيرة اللبنانيون  الشباب  بــدأ هــل
العامة؟

الــــنــــدوات فــــي لـــألســـف ال، مــــن خـــــالل تـــجـــربـــتـــي
على نقمتهم دومًا أسمع الشباب والمحاضرات مع
أقل ايضًا انما هم والطرق، السير ونظام  الدولة
وانهم العالم فــي السير بــأمــور ثقافة السائقين
السوق اجازة القتناء الرشوة بصورة عفوية شجعوا
٪٩٠ في القانون ويخالفون قانونية غير بصورة

الطرق. على تنقالتهم من
حقوق فالمواطن لديه الفرد، من التغيير يبدأ ان
عبر الــعــامــة الــســالمــة بمسيرة  فليبدأ  وواجـــبـــات، 
حزام وضع السرعة، عدم السير، بإشارات اإللتزام
تصرفاتهم أن اليوم الشباب أدرك فلو ... األمان
اآلخرين أو وفاة وفاتهم إلى قد تؤدي الطرق على
بــهــذا اســـتـــمـــروا لــمــا أو إصــابــتــهــم بــإعــاقــة دائـــمـــة

السلوك.

تقولين؟ الحادث، ماذا سنوات على ست بعد
أخــي فـــرالـــف ض، تــــعــــوّ ان خـــســـارتـــي كــبــيــرة وال
تكرار وعي الشباب بعدم وما يعزيني هو الوحيد،
خلدت اليازا إلى نتسابي في انه واعتبر المأساة.
للقضاء النضال باالستمرار بمسيرة وأعده اسمه

السير. حوادث آفة على

مروع سير حادث ابراهيم اثر رالف السنوية لوفاة الذكرى في

ابراهيم: باميال اليازا االدارية في الهيئة عضو
قدمًا أمضي أخي لذكراك تخليدًا

عيني،  الدمع من
ّ

جف حتى وبكيت ارتميت ي أحضان أمّ  في
الكئيبة الليلة  تلك فــي الــمــشــؤوم الخبر  ى

ّ
تلق مــن ل  أوّ كنت 

ى حتّ قاتمة سوداء الدنيا وكانت .٢٠٠٢ الدنح سنة ليلة عيد
ل لقد تحوّ وألم. بغضب المطر وتذرف ترثيك الموت، والسماء
موتك يا ذكــرى إلــى دايــم" "الــدايــم عيد د، عيد الحياة والتجدّ
لك. آخذك في ذراعــيّ واقبّ عــك، ان أودّ أن لي يتسنّ لم رالف.
تركتنا عليك، لقد ذرفت الدموع التي قدر يا رالف لك اشتقت

على غفلة...                               
وهي  لو رأيتها حبيبي!"، يا "قم تناديك: وهي ك رأيت أمّ لو  آه
وجهها! على والتعب عينيها، في واأللم الحزن رأيت تبكيك، لو
لو ذهــبــت، تك أيــنــمــا تحمل قضيّ لــو نــظــرت إلـــى أخــتــك وهـــي
٦ سنوات  بعد الدموع تذرف وهي أمس اسك قدّ في شاهدتها

بخسارتك وألــمــنــا وجعنا الــمــســؤولــون أدرك لــو  فــقــدانــك.  على 
السالمة شــروط  وتوفير طرقنا بصيانة مسؤولياتهم لتحملوا

العامة عليها.                                             
من هاجسًا أصبح رحيلك، ومنذ بالموت، حياتي في ر افكّ لم 
اهلي يحفظ ان ه

ّ
الل استيقظ وأطلب من يــوم

ّ
كــل هواجسي،

ة مرّ أختبر أن أريد بعد اآلن! ال أحدًا أخسر أن أريد فال واقربائي.
طريقة للشباب إنّ أعرف أن أريد وعذاب الفراق! ال القهر أخرى
وليس خلق للحياة فالشباب السير! حــوادث هي ة خاصّ موت
للمستقبل الشباب الحدود، أقصى إلى للحلم الشباب للموت.
للحبّ الشباب ننساك"، "لــن عليها المطبوعة للصور وليس

تنتهي… ولن طويلة الحياة بأنّ يظنّ وهو واإلستمتاع واإلبداع
ر بالموت!!!       الشباب ال يفكّ

للشباب موتا فكفى اته: مسؤوليّ واحــد
ّ

حان ليعي كل الوقت
لها في تخسر حبيبا لــم عائلة يبق فــي لبنان لــم الــطــرق! على 
يحترم صحيح بشكل طرقنا صيانة الــدولــة على حــادث سير.
الشعب سرقة عن التفتيش وال ة، العامّ والسالمة حقوق الفرد
وضعت والقوانين ضمائرهم. باعوا دين لمتعهّ األشغال تلزيم أو
وتنسى. األدراج في لتوضع وليس تحمينا ولكي لنحترمها

                 
اصبحت مثاال فــانــت ألوالدي. اذكـــرك ــك يــا رالـــف وســـوف أحــبّ
لهم على حارسا مالكا بجانب الخالق ــك

ّ
ان وأعــرف   شــاب،

ّ
لكل

الطرق.                                           
تي… عمّ ابن يا وداعا

مجدا- كريستينا فرحات

الحارس مالكي رالف

مروع سير بحادث شقيقها لوفاة السنوية الذكرى في اليازا، في اإلدارية الهيئة عضو ابراهيم، دعت باميال
السير. حوادث آفة على القضاء أجل من للتحرك الضحايا أهالي جميع
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المزمن الخلل إلصالح النواب مجلس وإلى اللبنانية الحكومة نداء إلى

السير لحوادث األسباب الرئيسية أحد شوارعه وفي لبنان طرق على اإلعالنية اللوحات

الطرق مختلف على اإلعالنية اللوحات أعداد تزايد بعد
وجمعية الـــيـــازا عــقــدت الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل عــشــوائــي،
من للوقاية اللبنانيية واللجنة العلمية األبحاث مؤسسة
اجتماعات خمسة من أكثر المدرسية-السا الحوادث
استعمال طــريــقــة فــي الــمــزمــن خــاصــة بــإصــالح الــخــلــل
وشــوارعــه بتاريخ على طــرق لبنان الــلــوحــات اإلعــالنــيــة
توصيات لمتابعة وذلك األول ٢٠٠٧، كانون و٢٧ ١٠
لتطبيق كامل شبه بغياب المتعلقة  "سويرود" بعثة

اإلعالنية. اللوحات بتنظيم الخاص المرسوم
يطاق بحيث ال الوضع أصبح أن أعلنت اليازا عليه، بناءً
الــســكــان عـــدد تــفــوق أصــبــحــت نــســبــة هـــذه الــلــوحــات
البيئة تهدد خطيرة مشكلة مسببة معًا، والمركبات

لبنان. في العامة واآلداب والسالمة
العشوائي التزايد تسبب فقد البيئية، الناحية فمن
أخضر هو وكل ما والنباتات من األشجار بقطع الكثير
عشوائي بشكل وانتشرت النظر، ويريح الهواء ينقي
األزقة، في األرصفة، على وجوانبها، أسطح األبنية على
كبير وفي عدد الجسور جوانب على الطرق العامة، على
المعايير مــن األدنــى الحد يخالف بشكل  األمكنة مــن 

هذا القطاع. لتنظيم الدولية الضرورية
اللوحات هــذه تــجــاوزت فقد األخالقية، الناحية فمن 
على ومسموح معتدية مألوف هو ما إباحيتها كل في
األعراف أبسط مخالفة لألفراد والتفكير د 

َ
المعتق حق

. خجالً الجبين له يندى بما البديهية القانونية
فــإن الــعــامــة، الــســالمــة ومـــن نــاحــيــة الــخــطــر وتــهــديــدهــا
يشكل، ، مثالً المشاة رصيف على إعالنية لوحة إقامة
خطرًا داهمًا المشاة، حقوق شرعة على التعدي عن عدا
صدمها تم حال في المركبات العابرة وعلى المارة على
يحجب زاوية التقاطع على تثبيتها كما أن وإطاحتها.

األليمة. الحوادث يسبب مما السائق رؤية
معلومات عــلــى اإلعــالنــيــة كــذلــك إن احــتــواء الــلــوحــات
وغــيــرهــا، يسبب الــهــاتــف كــأرقــام بخط صغير  دقيقة 

خطر من ذلك يعني وما للسائقين الذهني الشرود
اآلخرين. وعلى عليهم فمثالًكبير آخر، نوع من اإلعالنية خطرًا اللوحات وتشكل

المشاة، أطراف جسور على اللوحات ت هذه ثبَّ
ُ
ت عندما

ــزلــة ــشــعــره بــالــعُ
ُ
وت فــإنــهــا تــحــجــب الــعــابــر عـــن الـــنـــاس

هذه استعمال يجعله يتجنب الليل، ما أثناء وخاصة
خطر بشكل الطريق عبور إلى يعمد وبالتالي الجسور

للهالك. يعرضه
اإلعالنية هو اللوحات استعمال من الهدف كان إذا
الحد يفرض  العلمي المنطق فإن ما، رسالة إيصال 
األعداد هذه ومن االستعمال في هذه العشوائية من
الشركات أصحاب أن ويبدو اللوحات، لتلك الهائلة
قادرين غير وأنهم المرة الحقيقة هذه يعون اإلعالنية
المشكلة إحالة يؤيدون أنهم ويبدو منها، التحرر على

لها. المناسبة الحلول إليجاد القانون إلى
صدر المرسوم فلقد ودوره، القانون تبرز أهمية هنا
ع  متسرّ ٨٨٦١ بتاريخ ٢٥ تموز ١٩٩٦ بشكل الرقم
العدل، : الـــوزارات من كبير عــدد توقيع على حائزًا
المؤسف ومن ... العامة األشغال البيئة، الداخلية،
قابل غــيــر بــعــيــد زمـــن مــنــذ أن هـــذا الــمــرســوم أصــبــح

للتطبيق.
وشركات  الداخلية وزارة مطالبتنا نؤكد اليازا في  إننا
مرسوم بمشروع أو قانون بمشروع بالتقدم اإلعالنات
وبشكل الدولية المعايير بحسب القطاع هذا ينظم
الــعــامــة الــســالمــة وعــلــى يــحــافــظ عــلــى اآلداب الــعــامــة

والبيئة.
يــنــظــم هـــذا قــــانــــون لـــقـــد حـــــان الــــوقــــت ألن يـــصـــدر
العائالت آلالف الدخل يؤمن  الــذي  الحيوي القطاع
بهذا ألمت التي  العارمة الفوضى إن والمؤسسات. 
وتهديدًا واضحًا كبيرًا خلالً تزال، سببت وال القطاع
للنظر وتــلــوثــًا هـــائـــالً الـــطـــرق لــلــســالمــة الــعــامــة عــلــى
الدورة بين منطقتي المتن ساحل قضاء على وخاصة

والضبية.

عينك.... مد ع لوحات
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معضلة من لبنان وسوريا وخاصة الدول العربيية معظم تعاني
من عدد لها وأصبح من لبنان انطلقت اليازا لقد السير. حوادث
النقل وزارة الدول وخاصة من عدد والشراكات مع النشاطات
لمضافرة وذلــك الــيــازا مع تفاهم  مذكرة وقعت التي السورية
قدت عُ اإلطـــار،  هــذا ضمن المرورية. السالمة لتطوير الجهود
من السيدين كل فيها شارك دمشق في عمل مشتركة ورشة
الــدولــي  والخبير العالمية،  J.T.I لشركة ممثالً صقر حــســان
J.T.I تكاليف إقامته  شركة أمنت الذي سميث طوني السيد

ومشاركته.

وتدريب تأهيل
دمشق في “Four Seasons” فندق في العمل ورشة قدت عُ
"تأهيل  الــثــانــي ٢٠٠٨ تحت عــنــوان و١٤ كــانــون  ١٣ بــتــاريــخ
وآفــاق مــدارس تعليم وتقييم "واقــع القيادة" بي مدرِّ وتدريب
الــدكــتــور الــســوري الــنــقــل وزيـــر الــقــيــادة فــي ســوريــا" بــحــضــور
الوطنية اللجنة أعــضــاء الــيــازا،  وممثلي ورعــايــتــه، بــدر  ــعــرب  يَ
الحكومية السوق مــدارس  مديري الطرقية، للسالمة الدائمة
المرورية السالمة في  الدوليين الخبيرين ومشاركة  والخاصة، 
من اليازا قبيسي وهاني بريطانيا، من سميث السيدين طوني
الحكومية السوق مدارس على استطالعية بجولة قاما اللذين
العلمية ووضع الخطط فيها التعليم لتقويم مستوى والخاصة
تخريج سائقين إلى وصوالً القيادة" بي مدرِّ وتدريب "لتأهيل
اإلصالحية السورية النقل وزارة وخطة يتناغم مما كفوئين،

.٢٠٠٨ لسنة
العلمي تقويهما أنجز الخبيران الدوليان الختامية، الجلسة في

ضمن التوصيات تدوين وتم سوريا في السوق مدارس لواقع
الدكتور العامة للسالمة يازا مجموعة رئيس رفعه نهائي تقرير

بدر. عرب يَ الدكتور السوري النقل وزير إلى عقل زياد
مدارس مستوى لتطوير إجــراءات اقتراح التقرير ن تضمّ وقد
مناورات من مدارس القيادة به تقوم فعالية ما كزيادة السوق
لتطوير متكاملة خطة إلى باإلضافة للمتدربين الجدد، بالمركبة

ومدربيها. المدارس هذه

من الــقــيــادة امتحان يكون أن أهمية على التقرير وشــدد 
أقسام: ثالثة

الكومبيوتر). (بواسطة نظري •
الخطر. تمييز امتحان •

سير حــركــة فــي التلميذ بإقحام وذلـــك الطريق على عملي   •
اختباره فيها. فعلية يتم

ومدربيها: القيادة تعليم مدارس لتطوير اليازا اقتراحات
مت قدّ سوريا، في السوق لمدارس الميدانية الجوالت بناءً على
ومدربيها: السوق مدارس تطوير حول اآلتية االقتراحات اليازا
التطوير عملية بجعل الحازم القرار المسؤولين اتخاذ ضرورة •

بالشفافية. تتسم
الشاملة. لعملية التطوير الالزمة الميزانيات رصد •

مدارس إنتاج األوحد هدفها استراتيجية علمية وضع خطة •
مدة زمنية ضمن العالمية المستويات أعلى على ومدربي قيادة

محددة.
بشكل موحدة بمواصفات عالمية تعليم القيادة مدارس بناء •

الطرق. الفعلية على حركة السير يحاكي
للتدريب العالمية الوسائل بأحدث  المدارس تلك تجهيز •

والعملي. النظري
الوسائل أحــدث على وعمليًا نظريًا القيادة مدربي  تعليم •

المتبعة عالميًا.
المضمون مــوحــد مــــدرب" "بــدلــيــل • تــزويــد مــدربــي الــقــيــادة
علمي منهاج وفق والعملي النظري التدريب على لمساعدتهم

د. عتمَ مُ
المتخصصة المطبوعة المواد بمختلف القيادة مدربي تزويد •
السوق". تعلم "أسئلة وأجوبة السائق" وكتاب "دليل ككتاب
جديد بكل وإمدادهم المدربين أداء على المستمرة المراقبة •

التطور. لمواكبة

لبنان في المدربين تدريب
الدفاعية القيادة حول عمل ورشتي لبنان في اليازا نظمت كما
بتغطية الـــذي ساهمت سميث الــدولــي طــونــي الخبير بـــإدارة 
كانون  و١٦  ١٥ بتاريخ   J.T.I وإقامته شركة تكاليف سفره
من  أعــضــاء  حضرها ميتروبوليتان، أوتــيــل فــي   ٢٠٠٨ الــثــانــي
في الناشطة والجمعيات  السوق مــدارس مدربي وبعض اليازا

المرورة. السالمة

بالقيادة تتعلق التي المواضيع مختلف العمل ورشتا تناولت
إســاءة المخالفات،  الــحــوادث، تفادي: كيفية ومنها الوقائية

المركبة... استعمال

لبنان وسوريا في الدفاعية القيادة عن عمل ورشة اليازا تنظم

الشباب خاصة القيادة، في السائقين أهلية عدم بسبب الحوادث معظم وتحصل بالتفاقم، آخذة النامية الدول في السير حوادث معضلة إن
بين! المدرِّ قانونية ولعدم كفاءة غير بطرق على إجازة السوق لحصولهم منهم،

قدرات  تطوير هدفت إلى وسورية لبنان في التدريبية النشاطات والدورات من ٢٠٠٨ عدد الثاني شهر كانون في اليازا هذا اإلطار نفذت في
الدفاعية القيادة عبر السائقين خبرات تحسين في دور كبير له الذي سميث البريطاني طوني للخبير مة قيّ بمشاركة مستعينة السوق مدربي

المذكورة. النشاطات في ومشاركته إقامته تكاليف أمنت التي J.T.I كشركة والشركات العالمية من الدول كبير عدد لدى

٦ آذار ٢٠٠٨ الخميس

سميث. الخبير طوني وحضور بدر يعرب النقل وزير برعاية سوريا العمل في سوريا.ورشة في العمل ورشة في الحضور بعض

تذكارية. لبنان.صورة في الدفاعية القيادة حول لليازا عمل ورشة
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الخميس ٦ آذار ٢٠٠٨

www.lassanet.org
تنتج أخطار الحقيبة المدرسية من وزنها الكبير حيث انه 
يفوق العشرة كيلوغرامات في بعض األحيان، مما يؤدي 

الى إصابة التالمذة بآالم الظهر.  
ان األخطار الناجمة عن الحقيبة المدرسية هي مسؤولية 
انها  والمجتمع وال شــك  والــمــدرســة  األســرة  بين  مشتركة 
مشكلة حقيقية يعاني منها التالمذة في كافة الصفوف 
المدرسية. لقد أفرز النظام التربوي اللبناني هذه المشكلة 
بالرغم من  اآلن معالجتها  لم يتم حتى  انــه  المؤسف  ومــن 
معلمين  مــن  الجميع  وادراك  المستمرة  الــتــالمــذة  مــعــانــاة 
ان األســاتــذة هم  اننا على يقين  اذ  الوضع  وأهــل خطورة 

انفسهم غير قادرين على حملها لفترة زمنية قصيرة.

 خطورة وزن الحقيبة
كيلوغرامات  العشرة  عــن  الحقيبة  وزن  يقل  ال  لبنان  فــي 
وهي أكبر مسبب آلالم الظهر والرقبة والكتفين، فخمسة 
في المئة من األطفال معرضون لإلصابة بمشاكل صحية 
دائمة، جراء الحقيبة، أغلبها في العمود الفقري.. أشارت 
الدراسة التي أجرتها اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث 
العلمية  األبــحــاث  مؤسسة  بالتعاون  (الــالســا)  المدرسية 
األفـــراد  بين  ينتشر  بــات  الــظــهــر،  آالم  داء  إن  إلــى   (SRF)
من األطفال والمراهقين بنسبة تقارب ما هو منتشر بين 

البالغين.
إن الــوزن المسموح لطفل في طور النمو أن يحمله يجب 
اإلجمالي، وعندما  وزنــه  المئة من  العشرة في  أال يتخطى 
يــتــخــطــى الــطــفــل ســن الــخــامــســة عــشــرة يــصــبــح بــاإلمــكــان 
اعــتــبــاره مــن الــراشــديــن، ويسمح لــه بحمل أكــثــر مــن هذه 

النسبة. 

تصنيف الحقائب وأخطارها
تقسم الحقائب ثالثة أنواع هي: الحقائب التي تحمل على 
كتف واحدة، والحقائب التي تحمل على الظهر، والحقائب 
على كتف  التي توضع  الحقيبة  تعتبر  باليد.  التي تحمل 
واحــد األكثر ضــررًا، وذلــك ألن أربطة الطفل تكون لينة، 

فيميل نحو جانب أكثر من اآلخر، مما يسبب له اعوجاجًا 
في العمود الفقري. 

وزن  بمعدل  الكتفين  على  تحمل  التي  للحقيبة  بالنسبة  أمــا 
فينحني  الــخــلــف،  إلــى  الطفل  بــه فتشد  المسموح  مــن  أكــثــر 
إلى األمام بهدف موازنة نفسه، وهو ما يؤذي عضالت الظهر 
ويسبب ارتخاء في عضالت البطن، وتشد العضالت كلها على 
العمود الفقري من الخلف، وتزداد تقويسته. وإذا ما استمرت 
العمود  انــزالق  له نوعًا من  الممكن أن تسبب  المشكلة فمن 
الفقري وتعب في األربطة، التي يمكن أن تسبب له مشاكل 

في الظهر كالديسك عند التقدم في السن.
وتؤثر حقيبة اليد كثيرًا على الكتف ألنها تشد األربطة، 
ال سيما عند األطفال الصغار ذوي األربطة الطرية، ويمكن 
لخلع  معرضين  بالتالي  فيصبحون  بارتخائها،  تتسبب  أن 
الكتف أثناء ممارسة الرياضة القوية أو عند أي تدحرج أو 

سقوط قوي.

 الحقيبة المناسبة
الحقائب  مــن  مختلفة  أنـــواع  األســــواق  فــي  تنتشر  وفــيــمــا 
الطفل  لتغري  وألوانها  والتي تتنوع أشكالها  المدرسية، 
الحوادث  من  للوقاية  اللبنانية  اللجنة  تشدد  باقتنائها، 
المدرسية (الالسا) بناء على الدراسة التي أجرتها بالتعاون 
مع مؤسسة األبحاث العلمية (SRF) على وجود حقائب غير 
صالحة لالستعمال من الناحية الصحية، إذ أن استخدامها 

قد ينطوي على أخطار تهدد صحة وسالمة األطفال.
لـــذلـــك ال بـــد مـــن تـــوفـــر بــعــض الــــشــــروط فـــي الــحــقــيــبــة 

المدرسية وهي:
ومبطنة  عريضة  للحقيبة  الخلفية  األحــزمــة  تــكــون  أن   •

لتعمل على حماية ظهر الطفل.
• اختيار الحقيبة بحيث يكون الجزء الخلفي منها مبطنًا، 
ـــك مـــن تــأثــيــر ثــقــل مــحــتــويــاتــهــا عــلــى الــعــمــود  لــيــخــفــف ذل

الفقري.
• يمكن اللجوء إلى الحقائب ذات العجالت، والتي تساعد 
األطــفــال على تحريكها من خــالل الــدفــع، إال أنــه ال بد من 

الحقائب، حيث  مــن  الــنــوع  لهذا  الكلي  الـــوزن  إلــى  التنبه 
أو  البيت  في  الساللم  عند صعود  بحملها  الطفل  سيقوم 
المدرسة، لذا ال بد من أن تكون قاعدتها مصنعة من مادة 
خفيفة الوزن. كما ان مقبض الحقيبة يجب ان يتناسب 
مع طول الطفل، حتى ال يضطر لإلنحناء طوال الوقت عند 

دفعها أو سحبها.
• اســتــعــمــال الــحــقــائــب الــتــي لــهــا حـــزام يــربــط حــول خصر 
الطفل أو صدره عند حملها فوق الظهر، ألن ذلك يجعلها 
الثقل سيتوزع على  أن  ما يعني  الجذع،  قريبة دائمًا من 
منطقتي الــظــهــر والـــحـــوض، كــمــا أن ذلـــك يــحــقــق تــوازنــًا 

أفضل للجسم أثناء حمل الحقيبة.

اقتراحات الالسا
تقترح اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية 
(الالسا) على المدارس واألهل اإلجراءات اآلتية حفاظًا 

على سالمة التالمذة: 
• استحداث خزائن كتب للتالمذة في المدارس

على  المدرسية  الــمــواد  بتخزين  الكومبيوتر  استخدام   •
أقراص مدمجة أو flash disk وتجهيز المدارس بأجهزة 

الكومبيوتر الستخدامها. 
• تقسيم الكتاب إلى فصول بحسب الفصل الدراسي فال 
يحمل التلميذ الكتاب بكامله كل  يوم بل يأتي بالقسم 
بدل  رقيقة  دفاتر  واستخدام  الفصول  حسب  المطلوب 

السميكة.
األهــل أن يأخذوا بجدية كل ما يشكو منه  • يجب على 
وأن  المدرسية  الحقيبة  حمل  من  ناتجة  آالم  من  أبناؤهم 

يستشيروا الطبيب المختص.
إلى  التلميذ في الصف وإرشــاده  • مراقبة وضعية جسم 

طريقة الجلوس السليمة.
• تفادي وضع الصفوف االبتدائية في الطوابق العليا ألن 

تالمذة هذه الصفوف هم األكثر تـأثرًا بهذه المشكلة.
• اجراء فحص طبي بشكل دوري للتالمذة للكشف على 

العمود الفقري وتسهيل العالج المبكر.

الحقيبة المدرسية: لنقل الكتب أم ألوجاع الظهر؟

الحقيبة المدرسية، حقيبة كتب ودفاتر للتالمذة أو أوزان ثقيلة. ما هو الهدف من الحقيبة سؤال نوجهه الى الهيئة 
بهم،  التالمذة  لتثقيف  المدرسة  الى  واالدبية  العلمية  المواد  احضار  أليس  واألهــل؟  المدارس  التعليمية في جميع 
لهذا فليعلم المعنيون ان الحقيبة المتخمة بالكتب ستؤدي الى اصابة االطفال بآالم الظهر، الرقبة، الكتفين وخلل 
في العمود الفقري. وبالتالي سيصل التالمذة الى المدرسة ويعانون من اآلالم غير قادرين على اكتساب المعلومات 
والمهارات. من هنا تتوجه الالسا الى جميع المعنيين من هيئات تعليمية في المدارس واالهل لوضع حد لظاهرة حمل 

األطفال لحقيبة ثقيلة الوزن كي ال يحملوا هذه المعاناة طيلة حياتهم. 
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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

الخميس ٦ آذار ٢٠٠٨

وفد اليازا في زيارة السنيورة ☈

في إطــار استمرار التعاون مع مجلس الـــوزراء، زار وفد مشترك من تجمع 
الشباب للتوعية اإلجتماعية (اليازا)  واللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث 
الـــوزراء األســتــاذ فــؤاد السنيورة يوم  المدرسية (الــالســا) رئيس مجلس 
الثالثاء ٤ آذار باحثًا معه السبل اآليلة الى الحد من حوادث السير خصوصًا 
بعد تفاقم عدد ضحايا حوادث السير إلى حوالى ١٠٠٠ قتيل وجريح في 

الشهرين األولين من السنة.

برامج اليازا عبر اإلذاعة والتلفزيون

 "OTV" مقابلة اسبوعية كل يوم جمعة  الساعة ٩:٣٠ صباحًا عبر الـ •
• مقابلة اســبــوعــيــة كــل يـــوم جــمــعــة  الــســاعــة ٦٫٢٠ عــبــر اذاعــــة صــوت                 

لبنان.
 "anb" مقابلة اسبوعية كل يوم أربعاء الساعة ٩:٣٠ صباحا عبر الـ •

تعليم مبادئ السالمة المرورية لجيل الغد

السالمة  بمبادئ  التالمذة  تثقيف  عبر  تبدأ  ان  يجب  العامة  السالمة  مسيرة  ان  الــيــازا  من  إيمانًا 
مبادئ  لخلق جيل يتقن  لبنان  المدارس في  التعاون مع كل  اليازا على ضــرورة  المرورية، تشدد 

المرورية. السالمة 
نظمت اليازا نشاطًا حول تعليم مبادئ سالمة السير  TSEG لحوالى ألف تلميذ، راوحت أعمارهم 
 - ااإلنجيلية  األدفنتيست  بــيــروت،   – البيادر  خلده،   – ال سيتيه  مدرسة  في  ١٢ سنة  و   ٦ بين 
المصيطبة، الفرير نــوتــردام – فــرن الشباك وذلــك خــالل أيــام ٢٢، ٢٦، ٢٧ و ٢٩ شباط و ٤ ،٥ 

آذار. 
يتألف من  وهــو  الصاعد  الجيل  لــدى  السير  الــوعــي حــول سالمة  زيــادة  الــى  المشروع  هــذا  يهدف 

مرحلتين نظرية وتطبيقية.

المحاضرة والفيلم الوثائقي
البصرية  الوسائل  على  فيها  االعتماد  تــم  الــمــروريــة،  السالمة  مــبــادئ  عــن  بمحاضرة  النشاط  بــدأ 
واالنتاج االعالمي لليازا. تناولت المحاضرة قضية خطورة حوادث السير وكيفية الوقاية منها من 

خالل النقاط اآلتية:
•أهمية استعمال حزام األمان في جميع مقاعد السيارة وليس فقط في المقاعد األمامية.

• أهمية جلوس األطفال ما دون العاشرة من العمر في المقاعد الخلفية.
•أهمية استعمال الخوذة الواقية لدى سائقي ومستعملي الدراجات النارية والهوائية.

•أهمية التزام الجميع بالجسور واألرصفة واألنفاق المخصصة للمشاة.
السير" كما تعلم  "إشــارات  لبنان وخاصة  السير في  قانون  احترام  الصاعد على  الجيل  •تشجيع 

التالمذة أرقام الطوارئ.
•كما شارك التالمذة في مسابقة مدرسية مخصصة لمعرفة مدى استيعابهم لإلرشادات المثارة 

خالل المداخلة.

قيادة السيارات
اليازا  المرورية عبر قيادتهم لسيارات  السالمة  مبادئ  األطفال على تطبيق  بعد ذلك تم تدريب 
الصغيرة واستخدام وسائل األمان داخل السيارة (حزام األمان والخوذة الواقية من اصابات الرأس). 

باإلضافة الى االلتزام بإشارات السير.
الشباب"  "نــهــار  مــع  الــصــادرة  الــيــازا  ونــشــرات  التوجيهية  الــيــازا  مــن مناشير  عــدد كبير  ع  وزّ  كما 

وشهادات تذكارية من اليازا للتالمذة.
العمل يدًا بيد للقضاء  التعاون ونتمنى استمرار  المدارس على  إدارات  اليازا  النهاية، تشكر  في 

على آفة حوادث السير. 

☈

مشاركة التالمذة.

في مدرسة البيادر.

في ثانوية األدفينتيست اإلنجيلية المصيطبة.

قيادة السيارات من قبل التالمذة.
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المنزل في السالمة
عن أوالدكم الحريق أبعدوا خطر

من وغيرها الساخنة النار أو المياه اندالع اء من جرّ اإلصابات بحروق بسبب غرف الطوارىء في األطفال آالف سنة كل يعالج
واالستهتار اإلهمال إن شك في وال المنزل، لها الطفل في التي يتعرض األساسية  أحد األخطار هو فالحريق السوائل،
التي  بعض اإلرشادات الوقائية LFPC الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة تقدم لذلك لها. الرئيسية األسباب من هما
الجسدي األلم عند تتوقف ال الحروق آثار إن ذكره الجدير ومن بحريق. اإلصابة خطر من األطفال لحماية يجب اتباعها
واضحة تشوهات الحروق تترك األحيان أغلب في إذ تجاوزه بسهولة، يمكن النفسي الذي ال األلم إلى تتعداه بل فقط،

المأسوية. الحوادث من تعتبر الحروق لهذا الطفل..، جسد على

٦ آذار ٢٠٠٨ الخميس

www.lfpc.org

الساخنة السوائل من الناتجة الحروق أ-
التعامل نتيجة تحدث فهي األطفال، عند شيوعًا  األنــواع أكثر  من
كــالــشــاي، يــومــيــًا، تــســتــخــدم الــتــي الــمــبــاشــر مــع الــســوائــل الــســاخــنــة
ماء بسبب أن يكون الممكن ومن الساخن، القهوة والزيت الحليب،

وغيرها. الساخن،.... االستحمام

المطبخ في الحروق من الوقاية
األرض، على سوائل ساخنة على ترك أواني الطبخ المحتوية عدم •
جلد على الحروق أنواع أخطر من الساخنة المياه أو بالزيت فالحروق

الطفل.
إدارته يجب طويل، مقبض في الطهي المستخدم للقدر كان إذا •

به. اإلمساك الطفل يستطيع ال الوراء بحيث إلى
الطفل، في فم قبل وضعها الحليب زجاجة درجة حرارة اإلنتباه إلى •

المريء. والحلق وتتجاوزه إلى الفم حروقا في تسبب له ال حتى
الطاولة، على  الطعام وضــع أثــنــاء  مراقبة  دون  الطفل  تــرك عــدم   •
فتسقط بسحبه، سيقوم الطفل ألن الطاولة غطاء ي

ّ
تدل وتجنب

وجسمه. رأسه على على طعام ساخن المحتوية األواني
الطهو. أثناء الطفل خارج المطبخ إبقاء ضرورة •

الحمام في الحروق من الوقاية
حرارة على درجة طفلك استحمام قبل المياه ضبط حرارة ضرورة •

ًا. جدّ ساخنة تكون المياه حتى ال معتدلة
يحمي هذا المغطس، فإن تعبئة وبعد قبل البارد دائمًا الماء إفتح •
المياه، مــن صنبور  تسقط التي الساخنة الــمــاء قــطــرات  مــن  الطفل 

إذا لمسها. للحروق التعرض ويمنعه من

بالنار المباشرة الحروق ب-
الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة تشدد الحريق من الطفل لحماية

اآلتية: بالنقاط االلتزام ضرورة على (LFPC)
األطفال. يد أمام متناول عود الثقاب وضع عدم يجب •

المالئم سيجد الجو ألنه وحده، الطفل وترك المنزل مغادرة عدم •
حريق. إشعال وربما فضوله إلشباع

بالقرب الغاز على تعتمد التي اإلنارة أجهزة الشموع أو وضع عدم •
األطفال. من

أدوات التنظيف  كبعض القابلة لالشتعال، جميع المواد وضع يجب •
األطفال. يد متناول عن بعيدا آمنة أماكن في

للتدفئة ستعمل
ُ
ت التي السوائل من وغيره المازوت وضع يجب •

تلميع مــــواد ـــدهـــان، (ال اإلشــتــعــال أو اإلنـــــارة أو الــســوائــل الــســريــعــة
مصادر عــن بعيدة وإبــقــاؤهــا حكمة اإلقــفــال مُ األثــــاث...) فــي أمــاكــن
غــازات انبعاث إلــى ي يـــؤدّ الــوقــود أنـــواع  بعض الــحــرارة ألن اشتعال
ة حــادّ إصابات إلــى ي يــؤدّ أن ويمكن للحروق األوالد ض ويعرّ ة سامّ

لديهم. سي
ّ
التنف الجهاز في

(LFPC) الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة نؤكد النهاية، في
فلنحافظ القدر، وليس بنتيجة االهمال نتيجة هو الحادث إن على
شروط باتباع األخطار من آمنة لهم خالية بيئة أطفالنا بتأمين على
شباب مع مزهر مستقبل المنزل، وبهذا نحقق في العامة السالمة
بحرق إصابته نتيجة تشوه بأي مصاب غير والحيوية بالصحة مليء

طفولته. في ما



www.lfpc.org
www.lassanet.org

www.yasa.org

اء الحوادث  خسارتهم من جرّ
تدفع اليازا لمزيد من النضال...




