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كيميائية مجموعة مواد من مزيج أو مادة كل الزراعي هو المبيد
ومــكــافــحــة الـــزراعـــيـــة اآلفـــــات قــاتــلــة الـــهـــدف مــنــه الــوقــايــة مـــن
األعشاب ومكافحة فطريات، ديدان، قوارض، من مسبباتها
سالمة وعلى الزراعية المحاصيل على المحافظة بهدف الضارة

والحيوان. والبيئة اإلنسان من كل
وما غذائه تأمين بهدف البيئية األنظمة اإلنسان في خلالًإن تدخل شكلت خطيرة زراعية آفات أنتج مكثفة، زراعات من تاله
الزراعية. وبمقتنياته به اإلضرار وأدى إلى البيئي التوازن في
اآلفات أن إلى (FAO) والزراعة منظمة األغذية تقارير تشير
المحاصيل مــن  ٪٣٥-٤٠ حــوالــى خــســارة تــســبــب الــزراعــيــة 
المبيدات، الستخدام ماسة الحاجة كانت لــذلــك، المنتجة.
والمستهلكين الرش أذية عمال أدى إلى اإلستخدام سوء ولكن

المبيدات. خطورة لجهلهم

المبيدات أخطار
العاملون األولى، الدرجة في الزراعية المبيدات لخطر يتعرض
إلى باإلضافة والمزارعون الرش وعمال لها عة المصنِّ في المعامل
اإلشارة وتجدر الزراعية. المنتوجات تناول عند المستهلكين
إلى يؤديان ال المنتوجات الزراعية وتعقيمها تنظيف إلى ان

الفواكه والخضر. مكونات إلى يدخل المبيد ألنه آثار إزالة
يؤدي قد الذي والمزمن الحاد التسمم الزراعي المبيد يسبب
أو عن الخطأ عــن طــريــق ــه تــنــاولِ إلــى هــالك الشخص فــي حــال
في االخــتــنــاق يسبب كــمــا بالمبيد، مــلــوث ـــل طــعــام

ْ
طــريــق أك

الكبد الزراعي إلى التهاب المبيد استنشاقه. وقد يؤدي حال
يسبب ما ومنها الجلد والتهاب الكوليسترول معدل وارتفاع
الخطرة المركبات من العديد وهناك الكليتين. عمل في قصورًا
لداء  المسببة العضوية غير الزرنيخية D.D.T والمبيدات مثل

السرطان.

من لــلــوقــايــة  (SRF) العلمية األبــحــاث مــؤســســة إرشــــادات 
المبيدات أخطار

(اوفارول)، الجسم كامل تغطي التي الواقية المالبس ارتداء •
من أو المطاط مــن قفاز قبعة، مطاطي، الــســاق  حــذاء طويل 
مزودة كمامة لحماية العيون، نظارات واقٍ أو وقناع البالستيك

استعمال. كل بعد تغييره يتم بفيلتر
الــمــدونــة االرشــــــادات واتـــبـــاع • إخــتــيــار الــمــبــيــدات الــمــنــاســبــة

بدقة.
أي وجــود عدم من والتأكد بدقة األدوات أو اآلالت فحص •

تسرب. أو خلل
المواد جفاف  قبل إليه التوجه عــدم الموقع وضمان إخــالء  •

السامة.
أواني تلوث عدم من والتأكد األليفة كل الحيوانات إخراج •

السامة. بالمواد طعامها
والفم، والعيون للجلد ومالمسته المبيد استنشاق ب تجنُّ •

الريح. بعكس الرش وعدم
وتنظيفه بالمبيد، من الجسم أي جزء تلوث لدى العمل وقف •

فورًا. والصابون بالماء
األكــل، وعـــدم  الــنــبــات، لحماية حــار  بطقس الـــرش ب  • تجنُّ

العمل. أثناء التدخين أو الشرب
وعدم آخر، إستخدامها لغرض لعدم األوعية الفارغة إتالف •

المياه. في المبيدات رمي
ماء الغسيل من والتخلص جيد بشكل الرش تنظيف أدوات •

خاصة. حفر في
   

الــزراعــة  وزارة  SRF العلمية االبــحــاث ومؤسسة  الــيــازا تطالب 
يــتــالءم وشـــروط بــمــا الــمــبــيــدات فـــرض رقــابــة عــلــى اســتــعــمــال

والمستهلك. البيئة وسالمة العامة السالمة

: (SRF) العلمية األبحاث  مؤسسة
داخلها في المبيدات على يقضي ال الزراعية تعقيم المنتجات

استعمالها بالرغم على من دون رقابة ذلك ويتم والحشرات، الزراعية اآلفات لمكافحة الزراعي القطاع في واسع نطاق على المبيدات الكيميائية ستخدم
ُ
ت

بعض (SRF) العلمية األبحاث مؤسسة تقدم لذلك، الحساسية...). الكبد،  التهاب اختناق، (التسمم،  تسببها أن يمكن التي العديدة األخطار من
العامة. السالمة على اإلحترازية للمحافظة العلمية التوصيات

األبحاث العلمية مؤسسة في - ناشط زلزل طوني المهندس
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مروع سير في حادث صافي مارك إبنها جان موت بعد

األم: عيد في صافي روز السيدة
سير! حادث نربِّ إبننا ليموت في نحن لم

عيد األم؟ ماذا تقولين في
هناك مارك، ليس جان ضريح وردة على سأضع
ليست هذه أوالدهم، األهل يدفن من أن أصعب
عدم أو تهور هناك يكون عندما الحياة سنة

اكتراث!
ولــكــنــهــا لــقــد انـــهـــار جــــزء مـــن أحـــالمـــي وآمــــالــــي
جو، مع شقيقه جان مارك بعد موت ستستمر

العمر. طوال القلب في تبقى الحرقة لكن
التفكير الشباب إلى جميع األم، أدعو عيد في
على أيديهم يضعون عندما وأحبائهم بأهلهم

السيارة. مقود

القيادة؟ مارك جان بدأ متى
الثانوية، تعلم دراسته مارك جان عندما أنهى
إلى بها سيارة ليذهب والده واشترى له القيادة
على الطرق. التنقل مشقة يتجنب الجامعة كي
أسباب كل له يوفر كثيرًا وأراد أن به والده اهتم
كل آمالنا معه وماتت مــات ولكن إبننا الــراحــة،

وأحالمنا.

القيادة؟ في متهورًا جان مارك كان هل
مارك كان فجان القيادة، في كان متهورًا نعم،
منه وأطلب أحذره دائمًا كنت يحب المخاطرة،
حتى أبـــدًا، يــصــل  ان ال على متأخرًا أن يصل
إلى يكترث لم باستهزاء، معي يرددها كان انه

شيء.
السرعة عــدم إلــى الــشــبــاب لــذلــك، أدعـــو جميع
أنانيين، يكونوا  ال وأن القيادة أثناء  واإلنتباه
يحبهم من فهناك لهم ملكًا ليست فحياتهم

. لفقدانهم ويتألم

مارك حياتكم بعد وفــاة جان تصفين كيف
سير؟ بحادث

نعد لم أؤكد لكم انه منذ الحادث أن أستطيع
حياتنا لقد تحولت منزلنا، بالسعادة في نشعر
نربّ أكثر... فنحن لم التعبير مأساة... أعجز عن

األسود. نرتدي لكي مارك جان
مارك، إنما شقيق جان أجل الحياة من نستمر في
بالنسبة أحد، عن بديالً ألحد ان يكون يمكن ال
وعالمه، وله خصوصيته ولدهو أمير كل لألهل،

سير! بحادث هباءً يذهب كي ه نربّ لم ونحن
المرء يتخطى بــاإليــمــان انـــه أقـــول أن  أود  كما 
لقضية وإدراكـــي بنا  حل ما بعد  إنما المأساة،
توافر لبنان وعدم في الطرق السير على حوادث
أخطط أعد فأنا لم فيها، شروط السالمة العامة
في متأكدة أعــد لم  ألنني مستقبلية لمشاريع
إليه كنت سأعود من المنزل، ما إذا خرجت حال

أم ال..!! سالمة
 

ما مــــارك، جـــان لــوفــاة فــي الــذكــرى الــســابــعــة
للشباب؟ نصيحتك األخيرة

مـــارك يـــكـــون جــــان أن أتـــوســـل إلــــى الــشــبــاب
ستكون كيف بأهلهم يفكروا وأن لهم، عبرة
أصابهم ما إذا  طويالً سيعانون وكــم حالتهم

مكروه. أي
توعية أجــل مــن جهودها على أنــا أشــكــر الــيــازا
إن حول أخطار القيادة، وأقول للشباب الشباب
حتمًا سيصل القيادة، في السرعة يتجنب من
فربما لن أما من يقودبسرعة، وأحبائه، إلى أهله

حياته. كل بإعاقة يصاب ربما أو أبدًا، يصل
حاورها كامل ابراهيم

معاناة كبيرة األسود"! أرتدي كي ابني أربِّ لم "أنا لتقول صافي روز عيني من الغزيرة الدموع تنهمر األم، عيد في
في حادث سير صافي مارك جان إبنها الشاب موت من سنوات سبع اليازا، بعد لنشرة صافي تكشف عنها روز

مروع.

مارك! جان ! مارك جان
تسمعنا. تعد لم فألنك تجيبنا وال نناديك 
طلبنا ولكم ولم تردّ علينا، نصحناك ولطالما
ولكن سرعتك من ف

ّ
وتخف ى تتروّ أن منك

جيدًا. كنت تقود انك واثقًا من كنت
بحادث سير الموت " عبارة رددتَ آه، كم
حـــادث فـــي عـــــت الــحــيــاة أجــــدب مـــوتـــه" وودّ

سير.
في نــعــرفــك أنــانــيــًا لـــم حــبــيــبــنــا جــــان مـــــارك،
ألنك مماتك في أنانيًا ك كنت ولكنّ حياتك
من أحالمنا، وتركت ًا وجزء سعادتنا سلبتنا
كل وعند األصدقاء ولدى عندنا كبيرا فراغًا
والـــدك ـــوك، وخــاصــة عــنــد مــن أحــبــبــت وأحـــبّ
قــبــول ويـــرفـــض الــيــك ق شــوقــًا الــــذي يــتــحــرّ
بسرعة؟ كنت تركتنا لماذا ا. عنّ فكرة غيابك
بــعــد موتي ببعضكما وأخـــاك أنـــت أوصــيــك 
ن؟ بمَ ــن مَ أوصــي واآلن بــذلــك، ووعدتماني
أخـــاك يــواجــه وتــركــت ــيــت بــوعــدك

ّ
لــقــد أخــل

... وحده الحياة

الــى جانبه، يــوم زواجــه فلم تقف وافتقدك
تحب كــنــت وأنـــت الـــذي ولـــم تحمل ابــنــتــه،

األطفال وخاصة البنات.
عمهاوحرمت حنان يومًا تعرف اخيك، لن ابنة
لم الذي أخوها شعورها بأنك من أخيك زوجة
لي يومًا أخوك اياه الحياة ... وقد قال تهبها
اتخيل أن  يمكنني ال عــجــوزا أصبح "عندما
يكبر في عندما مارك جان سيبدو كيف كان

صغيرا". شابا دومًا وسأفتكره السن
طفليّ أرى عــنــدمــا كبير بفخر أشــعــر كــنــت 

كنتما عندما ملكة بأني أشعر وكنت رجلين
من الــيــكــمــا، واحــــد ــانــنــي انـــت وأخـــــوك تــضــمّ
بأني أشعر فكنت اليسار، من واآلخر اليمين
أشــاء حيث إلــى بهما  أطــيــر  جناحين أمتلك 
على تعيش أم كــأي ســعــادة قلبي ويمتلئ 

أوالدها. حسّ
المشؤوم، اليوم ذلك المنزل من خرجت ولما
حياتي أكمل ستتركني كنت إنك أدرِ أكن
أن أستطيع فــال واحــد وجــانــح بنصف قلب

ذاكرتنا في شابًا ستبقى

... الفرح من أطير
المناسبات  وفي عيداألم يوم أغصّ في صرت
المنزل في عنك أبحث العائلية، واالجتماعات

أجدك ... وال زواياه، من زاوية كل وفي
اليك أشتاق ألني أكثر يوم أحبك وأحبك كل

أكثر تنجلي الحقيقة  وألن أكــثــر يـــوم كــل 
وال بريق عينيك أبدًا أرى أني لن وهي فأكثر
بوجهك نظري ع أمتّ ولن الجميلة ابتسامتك

... البشوش
كبدي. فلذة يا اآلخرة في اللقاء إلى
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المشاة من أن الكثير نكتشف أن حقًا المؤسف والمخجل من
ويجهلون المشاة عبور ممرات حقيقة يعون ال والسائقين
المواطنين ويعتقد بعض بها، التقيد أو كيفية منها الغاية
لتزيين هــي الــمــمــرات هـــذه أن الــيــازا استطلعتهم  الــذيــن 
في ب بالمستغرَ ليس فإنه كذلك، األمــر كان  إذا الطريق!
أولوية، المرورية والسالمة الثقافة فيه تشكل ال بلدكلبنان
ولذلك، المواطنين. من كثير عند وال المسؤولين عند  ال
ضــمــن مــشــروع الــمــشــاة مــمــرات يــجــري تــحــديــد الــكــثــيــر مــن
اليازا وتسعى الكبرى، بيروت لمدينة الحضري النقل تطوير
الى –السا المدرسية الحوادث من للوقاية اللبنانية واللجنة

حولها. المواطنين تثقيف

المشاة ممرات عبور أماكن
وبالقرب الطرق تقاطعات على عادة المشاة عبور ات ممرّ توجد
داخل الشوارع المزدحمة محددة من وفي نقاط المدارس من
على عادة التي توجد المشاة جسور على عكس وهي المدن،

الخطرة. األماكن وفي السريعة الطرق

المشاة ممرات عبور تحديد
هيئة خطوط على رصيفين بين المشاة عبور رسم ممرات

ُ
ت

لعبور وآمنًا مناسبًا ممرًا لتشكل متقاربة بيضاء متوازية
بواسطة تحديدها يتم وقــد آخــر، إلــى رصيف مــن المشاة 
بشواخص وجودها عادة على ل دَ ويُ بدل الخطوط. المسامير
وقــد ضــوئــيــة. بـــإشـــارات مة

َّ
منظ تــكــون مـــروريـــة، وغــالــبــًا مــا

قد بينما فقط، واحــد عبور ممر يحتوي تقاطع معين على
التقاطع ألهمية أكثر تبعًا أو على ممرين آخر تقاطع يحتوي

فيه. اإلزدحام ودرجة

المشاة بل قِ من العبور ممر استعمال كيفية
األقــدام على سيرًا الــشــارع عبور يريد شخص كــل يجب على
بطريقة ويستعملها  لــه المخصصة الــعــبــور أمكنة يــرصــد  أن 
السائر يجب على  ممر عبور المشاة، قانونية. عند استعمال

كاآلتي: التصرف قدميه على

- بوجود إشارة ضوئية للمشاة أوالً
شخص صورة وبداخله أحمرًا المشاة إشارة ضوء يكون عندما
الرصيف فــوق حافة  اإلنتظار يجب تعبر"، أو كلمة "ال واقــف
إلــى بــالــمــشــاة الــخــاص الــضــوء ل قـــرب بــدايــة الــمــمــر لحين تــحــوُّ
لحظة "أعبر". كلمة أو يمشي شخص صورة وبداخله األخضر
وقبل الماشي بدقة مــراعــاة يجب األخــضــر، إلــى الــضــوء تحول 

لآلتي: للشارع عبوره
تمامًا. توقفت قد المركبات سائر أن من التأكد •

أو خطوطه خـــارج نــطــاق ولــيــس الممر • الــعــبــور بــحــذر داخـــل
مساميره.

تزاحم. ودون بهدوء العبور •
تصحيح الحتمال للممر، متخطية مركبة خلف عدم العبور •

خلفه. فيصدم العابر للخلف، لوضعه برجوعه سائقها
عندما جريًا وخاصة العبور أو الضوء مع التسابق عدم محاولة •

األحمر. يتحول إلى الضوء أن يكاد
للمشاة ضوئية إشارة وجود عدم ثانيًا-

ممر بالمشاة عند خاصة ضوئية هناك إشــارة يكون عندما ال
اآلتي: مراعاة يجب العبور

مدخل بمواجهة الرصيف حافة  واإلنتظار قرب الوقوف يجب
أوامر شرطي بناءً على تمامًا سائر المركبات لحين توقف الممر

السير.
فيجب حينها الــمــرور، ينظم سير شــرطــي لــم يكن هــنــاك إذا 
أنفسهم تلقاء من يتوقفوا أن السائقين انتظار المشاة على
في كافية فسحة انتظار أو للعبور، المرور أفضلية إلعطائهم

العبور. إلنجاز السير حركة
دون شديدين وحذر العبور بترو وانتباه يجب األحوال كل في

جري. أو تزاحم

المشاة عبور ممر حيال السائق يتصرف كيف
وجود وبوجودأوعدم المشاة، عبور ممر من السائق اقتراب لدى
واالستعداد سلفًا سرعته تخفيف عليه يجب شرطي، أو إشارة

اآلتي: مع مراعاة األفضلية، إلعطاء التام للتوقف
على وليس المشاة عبور لممر الموازي الخط قبل التوقف •

الممر. داخل أو الخط
لوجود للوراء يرجع أن يجب ال الممر، السائق داخل إذا توقف •

خلفه. المشاة
بينه قد يحصل الذي ولإللتباس المكثف للمشاة اإلنتباه •

السير. وشرطي المشاة وبين

معلوماتك... إختبر
عن تعرف ماذا
المشاة؟ عبور ممرات
للزينة هي هل
آخر؟ لشيء أم

من وسائل المشاة عبور عتبر أماكن
ُ
ت

تنظم التي الضرورية المرورية السالمة
والمشاة، ولكنها السائقين العالقة بين
هملت،

ُ
أ ما إذا الفائدة عديمة تصبح

استعمالها! أسيء إذا ما للحياة دة ومهدِّ
وما الممرات، هذه عن معرفتنا مدى فما
بها؟ تقيدنا مدى

٢٠ آذار ٢٠٠٨ الخميس

حوالي حوادث المشاة تحصد سنويًا
لبنان في شخصًا ٢٥٠

المشاة وممرات البيضاء للخطوط االعالمية الحملة بيان
مشروع تطوير النقل الحضري) )
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الحرائق مــن للوقاية اللبنانية  اللجنة جهزت
مجانًا  رسمية  مدرسة  ١٥٠ من أكثر (LFPC)
إنــذار وحــرامــات إطفاء وأجهزة بمطافئ حريق
الحريق(Fire Blanket)فيمحافظتيالجنوب
مع بــالــتــعــاون وذلـــك  ـــى، أول والنبطية كخطوة 
التنمية مشروع برنامج واإلعمار- اإلنماء مجلس
على الحقًا تعميمها يتم  أن  على اإلجتماعية

لبنان. في المحافظات سائر

من أكثر المشروع األولــى من المرحلة شملت 
النبطية،  أقــضــيــة فـــي  رســمــيــة مـــدرســـة   ١٥٠
ثانوية منها نذكر مرجعيون جبيل، بنت صور،
رمــال جبشيت، مــيــفــدون، جــبــاع، عربصاليم، 
السيد محسن جبيل، بنت كفرا، رمال، تبنين،
صور، سلم، مجدل الخيام، مرجعيون، األمين،

عين بعال. العباسية، الشعب، قانا، علما
والمتوسطة المدارس االبتدائية تجهيز كماتم
اإلنـــــذار نــذكــر منها أيــضــًا بــالــمــطــافــئ وأجـــهـــزة
حناويه، طـــورا، الشهابية، الــبــازوريــة، مــدرســة 
معروب، زبدين، جبيل، بنت صور، المساكن،
صور. قضاء في دبا طير معركة، شهداء دبعال،
جباع، جرجوع، قانا، عين كفرفيال، ومــدارس 
الشرقية، الــدويــر، كــفــررمــان، الفوقا، النبطية 

النميرية بمحافظة النبطية.
آالف تــــوزيــــع أيـــضـــًا تــــم الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـــــه
مئات وتعليق التالميذ على التوعوية المناشير
اللجنة إنتاج من المدارس، كلها في البوسترات
وتدور ،(LFPC) الحرائق من  للوقاية اللبنانية 

الحرائق. من الوقاية حول
فستشمل الــمــشــروع مــن أمـــا الــمــرحــلــة الــثــانــيــة
وقضاء الــكــورة قــضــاء فــي الــمــدارس الرسمية
نسيم جــــورج مــؤســســة مـــع الــبــتــرون بــالــتــعــاون

خرياطي.

منها الوقاية وسبل الحرائق أسباب
الــحــرائــق مــن لــلــوقــايــة اللبنانية اللجنة  تــحــدد 
الحريق اندالع الى تؤدي التي األسباب (LFPC)

باآلتي: المدرسة في
المباني وعدم السالمة في شروط توافر عدم •
إلهمالهم أو الــمــدارس فــي المسؤولين إلــمــام 
وإجــراء الصيانة المشددة الرقابة وعــدم فــرض

الكهربائية الدورية.
مختبر فـــي الــكــيــمــيــائــيــة الــــمــــواد  • اشـــتـــعـــال 

المدرسة.
كهربائي. تماس •

من لــلــوقــايــة وعــلــيــه، تــأمــل الــلــجــنــة الــبــنــانــيــة
جميع مــع التعاون استمرار  (LFPC) الحرائق
ســالمــة عـــلـــى لــلــمــحــافــظــة الـــــمـــــدارس  إدارات 
الــــتــــالمــــذة وتـــــشـــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة االلـــــتـــــزام

اآلتية: باالرشادات
مستقلة ومقفلة كهربائية رئيسية إنشاء غرفة •

للسالمة. ضرورية بمواصفات
المدرسية بأجهزة والمختبرات تجهيز الممرات •
على التدرب بة يتم مناسِ وبمطافئ حريق اإلنذار

دوريًا. وصيانتها استعمالها
به. المستخدمة واألدوات المختبر نظافة مراعاة •
إال بالمختبر الكيميائية الــمــواد تخزين عــدم  •

العمل فقط. ولحاجة ممكن بأقل قدر
إال الخطـرة كالفوسفور استخدام المواد عدم •

المختبر. مسؤول إشراف تحت
المختبر الــى الــدخــول للتالمذة السماح عــدم   •

بمفردهم.
وأنابيب الكهرباء لتمديدات دوريـــة صيانة  •

المقابس الكهربائية. وتغطية كل الغاز
الكهرباء وكيفية حــول خطر  التالميذ • توعية

منها. منهاالوقاية الوقاية

والنبطية الجنوب محافظتي الحرائق (LFPC) في من للوقاية اللبنانية اللجنة

وأجهزة إنذار حريق بألف مطفأة مدرسة ١٥٠ زت جهّ

السالمة على  منها وحرصًا أخطارها، من والوقاية الحرائق منع حول المواطنين لتوعية المستمرة جهودها إطار في
تجهيز مشروع ،(LFPC) الحرائق للوقاية من اللبنانية اللجنة أطلقت المدارس، داخل التالميذ سالمة وخاصة العامة

الحريق مجانًا. إطفاء وحرامات وأجهزة إنذار حريق بمطافئ المدارس الرسمية www.lfpc.org
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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 ٢٠ آذار ٢٠٠٨

حملة توعية في ثانوية األدفنتيست في البوشرية ☈
نظمت اليازا نشاطًا حول تعليم مبادئ سالمة السير  TSEG لحوالى 
١٥٠ تلميذ، راوحت أعمارهم بين ٦ و ١٢ سنة في ثانوية األدفنتيست 

اإلنجيلية في البوشرية.
التركيز خاللها  المرورية تم  النشاط بمحاضرة عن مبادئ السالمة  بدأ 
ذلــك شاهد  بعد  منها.  الــوقــايــة  السير وكيفية  حـــوادث  خــطــورة  على 
الخلفي  المقعد  فــي  الــجــلــوس  أهمية  يظهر  وثائقيًا  فيلمًا  األطــفــال 
الخوذة  األمــان، استعمال  السير، وضع حــزام  إشــارات  احترام  للسيارة، 
الــهــوائــيــة. وفــي نهاية المحاضرة تعلم  الــدراجــة  الــواقــيــة أثــنــاء ركــوب 
األطــفــال أرقـــام الــطــوارئ. بعد ذلــك تــم تــدريــب األطــفــال على تطبيق 

مبادئ السالمة المرورية عبر قيادتهم لسيارات اليازا الصغيرة.
التوجيهية ونشرات  المناشير  تمّ توزيع عدد كبير من  النهاية   وفي 

اليازا الصادرة مع «نهار الشباب» وشهادات تذكارية على التالمذة.

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 •

ندوة ومناورة لليازا في جامعة سيدة اللويزة – دير القمر

نظمت اليازا بالتعاون مع جامعة سيدة اللويزة في دير القمر مناورة حول كيفية إنقاذ المصابين 
للصليب  القمر  مركز دير  مع  بالتعاون  االنقاذ  مراحل  مرحلة من  لكل  في حــادث سير مع شرح 

األحمر اللبناني والدفاع المدني وذلك يوم االثنين ١٧ آذار.
الواقع المروري السيء وكيفية التصدي له بعدما بلغ  بدأ النشاط بندوة حول خطورة استمرار 
عدد ضحايا حوادث السير في الشهرين األولين من السنة حوالي ٣٠٠ قتيل وجريح في مختلف 
منها  المرورية  بالسالمة  تتعلق  التي  النقاط  مختلف  الــنــدوة  تناولت  وقــد  اللبنانية.  المناطق 
والبلديات  والنقل  العامة  األشغال  وزارة  مطالبة  أهمية  السير،  قانون  بتطبيق  اإللتزام  ضــرورة 

ببناء جسور المشاة والتقيد بإشارات المرور ... 
بالخطوات  اإللتزام  التركيز على أهمية  المناورة حيث تمّ  ومن ثم شاهد عدد كبير من الطالب 
المصابين.  جميع  وحياة  الشخصية  على سالمتهم  للحفاظ  واإلسعاف  االبــالغ  الحماية،  الثالث: 

وقد تمّ توزيع عدد كبير من المناشير التوجيهية ونشرات اليازا الخاصة بالسالمة العامة. 

☈

أثناء الندوة.

الالسا تدعو المواطنين الى االستمرار في التوقيع على العريضة الوطنية ☈
اللبنانية، تدعو  نتيجة للعدد الكبير من الحوادث التي وقعت في األشهر األخيرة في معظم المدارس 
للتوقيع  تــالمــذة  مــن  المواطنين  جميع   (LASSA) الــمــدرســيــة  الــحــوادث  مــن  للوقاية  اللبنانية  اللجنة 
ــة عــبــر الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي للجمعية  عــلــى الــعــريــضــة الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز الــوقــايــة مــن الـــحـــوادث الــمــدرســيّ

www.lassanet.org

محاضرة للجمعية اللبنانية للوقاية من اإلصابات الرياضية في الجامعة اليسوعية ☈
كيفية إنقاذ المصابين.

التزلج وسبل  أخطار  (LASIP) محاضرة حول  الرياضية  اإلصابات  للوقاية من  اللبنانية  الجمعية  نظمت 
تالفيها في الجامعة اليسوعية – كلية إدارة األعمال في مونو وذلك االثنين ١٠ آذار.

شدد زياد الحلبي، نائب رئيس الجمعية اللبنانية للوقاية من اإلصابات الرياضية (LASIP) وجوزف بالن 
على سالمتهم، ال سيما  للحفاظ  الالزمة  بــاالرشــادات  المتزلجين  إلتزام  على ضــرورة  الجمعية،  امين سر 
إرتداء الخوذة الواقية من إصابات الرأس والتزلج فقط ضمن األماكن المحددة لهم واختيار الثياب والعدة 

المالئمة لكل متزلج...  
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اليازا تطلق دليالً جديدًا

الخميس ٢٠ آذار ٢٠٠٨

وفاءً للعهد الذي قطعته اليازا على نفسها للتخفيف من حوادث السير وسلوك كل 
اليازا دليل "أسئلة وأجوبة تعلم السوق"  السبل اآليلة لتحقيق هذه الغاية، أنجزت 
القيادة  الوعي والمعرفة حول  التي تعتمدها لنشر  المتعددة  الوسائل  كوسيلة من 
اآلمنة بين جميع السائقين المخضرمين منهم والمبتدئين على حد سواء ما يؤدي 

إلى رفع مستوى السالمة المرورية.
بحيث  مجموعات  مت  وقسِّ العلمية  الــدراســات  أحــدث  وفــق  األسئلة  هــذه  وضــع  تــم 
المتوسطة،  السياحية،  المركبات:  فئات  من  معينة  فئة  منها  مجموعة  كل  تتناول 
الشاحنات، باصات المدارس والنقل المشترك، والدراجات النارية. تتمحور األسئلة 
حول السالمة المرورية انطالقًا من مبادئ القيادة الوقائية وصوالً إلى تثقيف السائق 

حول أهمية التهذيب انطالقًا من قاعدة: القيادة فن وذوق وأخالق. 
للسائقين  النظري  التعليم  تعزيز  هو  السوق"  وأجوبة  أسئلة  "دليل  من  الهدف  إن 
الــمــتــدربــيــن، ولــتــثــقــيــف الــســائــقــيــن الــقــدامــى عــلــى حــد ســــواء. فــهــو يــزودهــم بكافة 
يار واحد 

َ
المعلومات عبر ٤٠٠ سؤال يحتوي كل واحد على عدة خيارات خاطئة وخ

ثم  إجابته،  يمثل  فقط  واحــدًا  منها  ويختار  بها  يتمعن  أن  السائق  وعلى  صحيح، 
يتأكد من صحة اإلجابة بالرجوع إلى الئحة األجوبة الموجودة في نهاية كل فصل، 
وهو بذلك يكون قد أجرى مقارنة بين ما هو صح وما هو خطأ ما يساعده كثيرًا على 
فهم حقائق األمور في القيادة ويمنحه قدرة على التمييز بين ما يجب فعله وما يجب 

تجنبه في قيادة المركبات. 
وهذا أمر ضروري جدًا للسائق القديم الذي يدأب على كثير من التصرفات الخاطئة 
خلف المقود والتي يتباهى بها ويعتبرها "مهارة"! وضروري أيضًا للسائق المتدرب 
بشقه  الــقــيــادة  إمتحان  غــمــار  لــخــوض  المعلومات  مــن  هــائــل  بكم  يـــزوده  الدليل  ألن 

النظري ومن ثم لتطبيقها عمليًا في المستقبل بعدما يحوز على رخصة القيادة.
القيمين  ن  ويمكِّ سائقيهم،  وتثقيف  اختبار  في  الشركات  يساعد  الدليل  أن  كما 

على مباريات "Rally Paper" من تنظيم السباقات.
ال شك في أن دليل "أسئلة وأجوبة السوق" هذا سيغني المكتبة العربية وسيكون 
تطوير  فــي  يساهم  أن  الــيــازا  تأمل  والــذي  المجتمع  مــن  كبيرة  لشريحة  هامًا  مرجعًا 

مناهج اإلمتحان النظري إلجازات السوق في كل من لبنان والعالم العربي.     
وتجدر اإلشارة الى ان هذا الكتاب متوافر بلغات ثالث: العربية، االنكليزية والفرنسية 

ويمكن الحصول عليه من مكاتب اليازا.  
الكافي  اإلهتمام  يعيره  أن  يديه  بين  الكتاب  هــذا  يقع  من  من كل  اليازا  تأمل  كما 
أحبائه في مواجهة  أو ألحد  له  أن يكون عونًا  به، عسى  ويتمعن بمضمونه ويعمل 

الخطر المتمثل في حوادث السير التي أصبحت تهدد حياتنا بشكل متعاظم. 
www.yasa.org :لمزيد من المعلومات، زيارة موقع اليازا على العنوان

أماكن  فــي  المشاة  سالمة  على  المحافظة  فــي  مباشرة  مسؤولية  المتعهد  عاتق  على  تقع 
األشغال العامة على األرصفة أو بالقرب منها. هذا يعني ضرورة حمايتهم من الموقع نفسه 

ومن األعمال الجارية فيه ومن حركة السير.
لذلك، يجب على المتعهد أن يأخذ في اإلعتبار كل مستلزمات تأمين السالمة لسائر المشاة 
وخاصة: األطفال، المسنين، ذوي اإلحتياجات الخاصة، المكفوفين، وضعيفي السمع والنظر، 

ذ عمليًا ومن دون تأخير كل ما يضمن حمايتهم على أكمل وجه. 
ِّ
وأن ينف

من أجل تحقيق هذه الغاية، تشدد اليازا على أهمية إقامة حواجز تفصل بشكل آمن بين 
وتأمين  العابرة،  والمركبات  العمل  سير  عن  المترتبة  األخطار  وبين  للمشاة  ت 

َّ
وق المُ الممر 

فسحة كافية لمستعملي المقعد النقال وعربات األطفال.

اليازا تطالب بتأمين سالمة المشاة
في مناطق األشغال العامة على األرصفة

ترقبوا يوم السبت  
 العدد العاشر من نشرة اليازا  
 YASA.org باللغة اإلنكليزية
المتخصصة بالسالمة العامة، مع 
.The Daily Star صحيفة
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