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من قريبة على مسافة وتقع حوادث السير هي األطفال لها يتعرض التي الحوادث إن معظم
المدرسة. باص انتظار أثناء أو المنزل

قواعد األطــفــال لتعليم " أوالً "السالمة لعبة ابتكار إلــى "الــالســا" و  "الــيــازا" لذلك عمدت 
المدرسة المركبات، وفي الطرق على وتطبيقها احترامها عليهم يجب التي العامة السالمة

األطفال. مالعب في اللعب وأثناء
لمجتمع ملونًا  رسمًا تحتوي مسطحة، لوحة عبارة عن هي " أوالً "السالمة  برنامج لعبة إن
مشاة، مــمــرات مـــرور، إشـــارات مستديرات، تقاطعات، طــرق، مــن تفاصيله بجميع  حــي  أو 
المدني، الدفاع مدرسة، جمعيات، مستشفى وموقف مركبات للعموم، مركز أبنية، منازل،

... العالمية ومنظمة الصحة الداخلي األمن وقوى األحمر الصليب

مجموعتين: إلى " أوالً أهداف برنامج "السالمة تنقسم
وفقًا الطرق على السليم التنقل كيفية الطفل تعليم إلى تهدف األولــى: المجموعة

يأتي: كما وهي المرورية. السالمة لمبادئ
الراشدين. احد للمشاة برفقة المخصصة والممرات األرصفة باستعمال اإللتزام •

للمشاة. المخصصة الضوئية باإلشارات التقيد •
إشارات المرور. األطفال تعليم •

األمان. ووضع حزام للمركبة الخلفي في المقعد الجلوس •
الطريق. الطابة على خلف الركض اللعب أو عدم •

الباص. وركوب انتظار أثناء السالمة قواعد •
الدراجة. لقيادة السالمة وقواعد النارية الدراجة قيادة أثناء الواقية الخوذة وضع •

(... المدني الدفاع األحمر، (الصليب المدني المجتمع مؤسسات دور •
أرقام الطوارئ. تعليم الصغار •

ليكون المرورية السالمة بقواعد الطفل تثقيف إلــى فتهدف الثانية المجموعة أمــا
ومحيطه. مجتمعه في فاعالً عنصرًا

باألسهم. المحدد السير باتجاه المركبات إلتزام •
األبيض. الخط قبل بالوقوف المركبات تقيد ضرورة •

والمدارس. المستشفيات أمام التزمير عدم •
الضوئية. باإلشارات اإللتزام أهمية •

بها. االلتزام وأهمية المرور وإشارات الطريق خطوط معاني معرفة •
لها. المخصصين الخطين بين المركبة ركن ضرورة •

 
أربع بين أعمارهم تراوح الذين األوالد عمريتين: فئتين " على "السالمة أوالً برنامج يطبق
وتقدم المعلومات السادسة والسابعة بين أعمارهم الذين تراوح واألوالد سنوات وخمس

الفكري. األطفال بما يتالءم ونمو عمرية فئة لكل بصورة مختلفة المرورية السالمة عن
بـــاألوالد. خــاصــة العامة السالمة حــول توجيهية  مناشير تــوزيــع أيــضــًا النشاط   ويتضمن 

اليازا. بمكاتب اإلتصال الرجاء " "السالمة أوالً في برنامج للمشاركة

في السالمة الطفل حقوق لتعزيز الوطنية إطار الحملة  في

" أوالً "السالمة برنامج تطلق والالسا اليازا

اللبنانية واللجنة "اليازا" أطلقت لبنان في األوروبي اإلتحاد مع بالتعاون السالمة في الطفل لتعزيز حقوق الحملة الوطنية إطار ضمن

لألوالد. وترفيهي تثقيفي برنامج وهو " أوالً "السالمة برنامج "الالسا" الحوادث المدرسية من للوقاية

أجرتها التي الدراسات أن خصوصًا المرورية السالمة والسابعة مبادئ بين الرابعة ما تعليم األطفال إلى " "السالمة أوالً برنامج يهدف

بين األطفال. واإلصابات الضحايا عدد تزايد أثبتت "SRF" العلمية األبحاث مؤسسة مع "اليازا" بالتعاون

. أوالً السالمة برنامج ملصقات أحد

المرورية. السالمة قواعد على األوالد تثقيف

Road Emergency Services
Web Design Agency
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"اليازا": لنشرة بدر عرب الدكتور يَ السوري النقل  وزير

.. علمية شهادة بل مكتسبًا ليست حقًا السوق     إجازة

السوق إجازات لمنح جديد نظام
مــنــاهــج لــتــطــويــر ـــجـــديـــدة ـــخـــطـــوات ال مــــا ال

السوق؟
وإصـــالح لــتــطــويــر خــطــة وضــعــنــا فـــي الــــــوزارة
مــن خالل وذلــك نظام منح إجـــازات الــســوق،
 ١١ الــرقــم المرسوم لحظها التي التعديالت
الجمهورية والتي رئيس السيد الصادر عن

السير. بتعديل قانون تتعلق
إلجــــازات أن يــكــون حـــول وتــتــمــحــور الــخــطــة
لــوزارة تابعة امتحان خــاصــة الــســوق "مــراكــز
لــدورات المتدرب ي

ّ
تلق بعد وذلــك النقل"

ونحن الــقــيــادة، لتعليم  فــي مـــدارس خــاصــة
الوزارة بين لألدوار توزيع بعملية إعادة نقوم
أن دون القيادة لتعليم  الخاصة  والمدارس
هو الذي التدريب دور في أي للوزارة يكون
وفق اختصاص المدارس الخاصة، ولكن من

الوزارة. وبإشراف محددة مناهج

في السوق إلجازة جديد مفهوم هل من
الجديد؟ النظام

اعتبار على يرتكز عملنا إن الــقــول أستطيع
للمواطن مكتسبًا حــقــًا ليست الــســوق إجـــازة 
كـــأي شــهــادة علمية أخــرى الـــســـوري، بــل هــي
.(!!.. تنجح الثانوية العامة (ادرس كالشهادة
يدرسها ب أن المتدرِّ على يجب مواد وهناك
بها، المــتــحــان يخضع وأن جــيــدًا ــرهــا ويــحــضِّ
مــخــول الــشــخــص أن فـــإجـــازة الـــســـوق تــعــنــي
وسالمة حياة تعريض دون  المركبة قيادة
سائر على المحافظة وكذلك  للخطر ركابها

مستخدمي الطريق.

الجديد؟ النظام هذا من هدفكم ما
من الكثير عــلــى يــحــتــوي الــحــالــي الــنــظــام  إن 
للفساد ونحن وأبــواب عديدة الخلل مكامن
نـــحـــاول إغــالقــهــا مـــن خــــالل تــطــبــيــق الــنــظــام
أن أعــرف وأنــا السوق، إجــازات الجديد لمنح
النظام من هذا مسرورين لن يكونوا األغلبية
القيادة إجــازة على الحصول ولكن الجديد،
وحقيقي دقيق تحضير فحص إلى سيحتاج
اليوم إن هاجسنا الجميع، سالمة  يضمن ما

الناس. حياة إنقاذ هو

المالية والغرامات النقاط نظام
إجـــازات فــي الــنــقــاط هــل ستعتمدون مــبــدأ

السوق؟
لحظها الــتــي الــتــعــديــالت أهـــم بــالــطــبــع، إن 
ثمّ نقطة المرسومهومنح كلإجازةسوق(١٦)
النقاط مــن محدد عــدد مبدأ سحب اعتماد
المخالفة عقوبة وتتصاعد مخالفة، كل عند
هذه نفاد وفي حال ، تبعًا لشدتها الواحدة

الــســائــق مــن الــســوق الــنــقــاط تــســحــب إجــــازة
تسحب التكرار ، وفي حال أشهر لمدة ثالثة
لعام أشهر، ثم لتسعة ثم ، ستة أشهر لمدة
وتدريبه السائق  تأهيل ــعــاد يُ حيث كــامــل 

الخاصة. المراكز أحد في

لحظها الـــتـــي الــمــالــيــة مـــا قــيــمــة الـــغـــرامـــات
القانون الجديد؟

الــقــانــون فــي الــمــالــيــة تــبــدأ قــيــمــة الــغــرامــات
أميركية دوالرات (٥) يعادل مبلغ الجديدمن
دوالر والسجن (٢٠٠٠) يعادل إلى ما وصوالً
مــوت أحد في التسبب حــال لمدة سنة في

األشخاص.
دوالر (٣٠٠) مــبــلــغ فـــــرض  عـــلـــى  ويـــنـــص 
الــقــيــادة حـــال أمــيــركــي وحــجــز الــمــركــبــة فــي
وحسم أيــام عشرة لمدة السجن الرعناء مع
حال عدم التقيدباإلشارات وفي ، نقاط (٨)
مبلغ فرض على القانون  فينصّ  الضوئية
(٦) وحسم  أميركي دوالر (١٥٠) يــقــارب

نقاط.

المرورية للسالمة الوطنية الحملة
حمالت إصـــدار الــقــانــون هــل ســيــتــرافــق مــع

للمواطنين؟ توعية
للسالمة الوطنية (الحملة ستطلق بالطبع
تقديم عبر الحالي أيــار في شهر المرورية)
 ٣١٥ مــن وأكــثــر خمس ومــضــات تلفزيونية
شركات بعض من بدعم توعية منشور ألف

سوريا. في العاملة النفط

"اليازا"؟ التعاون مع جمعية يتم كيف
لــتــفــعــيــل لـــقـــد تــــم تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم
بين المرورية السالمة حول التوعية نشاطات
التي "الــيــازا"  وجمعية السورية النقل وزارة
سيكون الذي السائق" "دليل كتاب أعدت
القيادة تعليم لمناهج أساسية ارتكاز نقطة
توزيعه نلتزم ونحن ، الخاصة المدارس في

واسع. نطاق على

الوزارة لتطوير ستنفذها التي "اليازا" عن الخطة لنشرة بدر عرب يَ السوري النقل وزير كشف السوريا، العربية المرور في الجمهورية ضحايا من للحد إطار العمل في
بقانون العمل بدء إلى باإلضافة السوق، إجازات في النقاط مبدأ واعتماد عملي، آخر يليه نظري قيادة إمتحان ستتضمن والتي السوق إجازات منح وإصالح نظام

المرورية. المخالفات وعقوبات غرامات في الصارم التشدد يتضمن الذي الجديد السير

باالشتراك بينهما، القائمة التفاهم لمذكرة وفقًا "اليازا" جمعية مع بالتعاون المرورية، والسالمة للتوعية وطنية لحملة النقل وزارة إطالق عن بدر الوزير وكشف
.٢٠٠٨ أيار شهر في وذلك دير الزور)، – توتال – – الفرات في سوريا (شل العاملة النفط شركات مع

عقل. زياد إنترناسيونال رئيس يازا بحديث إلى يدلي بدر يعرب الدكتور يعرب بدر. د. السوري وزير النقل

www.yasasyria.org
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بوكسينغ" "الــتــاي لرياضة العشوائية الممارسة  تــؤدي 
وتنقسم مختلفة. جسدية إلصابات مزاوليها ض تعرّ إلى
أعــدتــهــا دراســـــة وفـــق عـــام ـــات الــريــاضــيــة بــشــكــل اإلصـــاب
اإلصــــابــــات الــريــاضــيــة مـــن الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة لــلــوقــايــة
"SRF" العلمية  األبحاث مؤسسة مع بالتعاون "LASIP"

فئات: ثالث إلى
أجسام مع احتكاكات أو صدمات عن الناجمة اإلصابات •

صلبة.
في الـــزائـــد اإلفــــــراط اإلصــــابــــات الــتــي تــحــصــل نــتــيــجــة •

اإلستراحة. وعدم التغذية، سوء التدريب،
غير الرياضية والمعدات األدوات عن الناجمة اإلصابات •

... القفازات كالمالعب، أوالصالحة السليمة

الشخصية الوقاية وسائل
اتحاد "التاي بوكسينغ" اإلدارية في الهيئة عضو يتحدث
سالمة الرياضيين كيفية الحفاظ على عن جاموس بيتر
استعمال أهمية على مشددًا والمباريات  التدريب  أثناء
قبل من عليها  ق والمصدَّ المناسبة واألدوات المعدات
قفازات الدروع، المالكمة، أكياس كالقفازات، اإلتحادات

"... التهديف
الرياضية بالقوانين اإللتزام على "أهمية د جاموس

ّ
أك كما

كالمنشطات المشروعة غير الوسائل  إلــى اللجوء وعــدم
لفترة والــخــوف واأللـــم اإلرهــــاق تحمل على الــتــي تساعد

خطيرة". مشاكل قد تسبب إنها قصيرة، إال

التدريب خالل السالمة بقواعد اإللتزام
متنوعة إلصابات والمحترفين الهواة من العديد يتعرض
الخفيفة الصدمات بسبب أو التدريب في اإلفراط بسبب
أثــنــاء بوكسينغ" ــتــاي "ال العـــب يتلقاها الــتــي الــمــتــكــررة 

التدريب.
"التقيدبقواعد بضرورة الرياضيين جاموس ينصح لذلك،
وخفض -warm up- التحمية من التدريب فترة تنظيم
بدء قبل مــا إلــى حالة  والــعــودة  -cool down- التحمية
متصلبًا الــعــضــل بــقــدر مــا يــكــون مــمــارســة الــريــاضــة، ألنــه

إصابته عالية". نسبة ما تكون بقدر
ضربة ما إلــى بوكسينغ" "الــتــاي العــب وفــي حــال تعرض
للوقاية اللبنانية الجمعية تنصح مفصل، خلع إلــى أو 
المدرب بإعالم الالعب "LASIP" الرياضية اإلصابات من
للمعالجة والتقيدبتعليماته الطبيب المختص إلى واللجوء
مع وإعـــادة التأهيل بــدقــة مــن حيث الــعــالج، اإلســتــراحــة،

تكثيف من الالعبين المصابين ر
ّ
وتحذ الفيزيائي، المعالج

إلى يؤدي قد في المباريات ألن ذلك والمشاركة التدرب
سببًا تكون قد المفاصل) (ضعف مزمنة بأضرار إصابتهم

باهر. العب مستقبل على القضاء في أساسيًا

الضربة القاضية بعد التوقف اإللتزام بمدة
العــب يــدفــع مــا فــائــقــة تشهد بــعــض الــمــبــاريــات حــمــاســة
والــتــعــرض "الـــتـــاي بــوكــســيــنــغ" إلــــى اإلســـتـــمـــرار بــالــلــعــب

القاضية. الضربة تلقيه بعد المختلفة للصدمات
باللعب اإلستمرار نتائج من جاموس ر

ّ
يحذ اإلطار، هذا في

على ما ضربة التاي بوكسينغ العب يتلقى قائالً :"عندما
بالضربة يعرف أرضًا، بما إثرها على أو كبده يسقط رأسه
عشر لمدة عدم تعريضه لضربات إضافية يجب القاضية،

ثوان".
التقيد بقانون الضربات الالعب على ن يتعيّ ذلك، بعد

على: ينص الذي القاضية
عليه يجب واحدة، قاضية لضربة ضَ العب "في حال تعرَّ
أربعة أسابيع. لمدة مباراة أية في المشاركة اإلمتناع عن
ثالثة أشهر، خالل قاضيتين لضربتين ضه حال تعرّ في أما
لمدة المباريات في المشاركة عن التوقف عليه فيجب
حال في أما الشخصية. سالمته على حفاظًا أربعة أشهر
فعليه أشهر،  أربعة  خالل  قاضية ضربات لثالث ضه تعرّ
واحدة". سنة لمدة المباريات في المشاركة عن التوقف

عــن بـــالـــتـــوقـــف  الــــالعــــب ـــــــزام  إل عـــلـــى   "LASIP" وتــــؤكــــد
على الــمــحــافــظــة بـــاب مــن الــمــشــاركــة فــي الــمــبــاريــات هــو
فـــي حــال أمــــا لــــه. ســالمــتــه الــشــخــصــيــة ولـــيـــس كــعــقــاب
وتلقيه لعبه متابعة فــإن بــالــقــانــون، الــالعــب  إلــتــزام  عــدم 
صحية ومشاكل النزيف لخطر حياته ض يعرّ للضربات،
لفقدان المسبب "باركينسون" كمرض المستقبل في
مثال كـــالي عــلــي (مــحــمــد الـــذاكـــرة والــســقــوط بــالــنــقــطــة،
للوقاية اللبنانية الجمعية تدعو النهاية في ذلك). على
األندية وكــل اإلتــحــاد   "LASIP" الرياضية اإلصــابــات من 
الالعبين وازدهار إصابة للحد من التعاون إلى والمدارس

اللعبة.

بوكسينغ   التاي

أخطار على الضوء تسليط "LASIP" الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية يهم لبنان، في بوكسينغ" "التاي انتشار رياضة مع
وخالل التدريب أثناء السالمة قواعد تطبيق في والتشدد التعاون إلى األندية جميع كل "LASIP" وتدعو منها. الوقاية وكيفية الرياضة هذه

وازدهار هذه الرياضة. الالعبين سالمة فيه لما المباريات

حزيران ٢٠٠٨  ٥ الخميس

www.lasip.net

جاموس التاي بوكسينغ بيتر إتحاد الهيئة اإلدارية في عضو

اإلصــابــة مــن الــوقـــايــة وشــروط الـعــضـــالت قــوة بـيــن

بوكسينغ. التاي اإلتحاد.رياضة من عليها ق المصدّ الشخصية الوقاية وسائل إرتداء ضرورة

 زياد حلبي
الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية نائب رئيس
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السيطرة. ففقدت سيارة! نور أبهرني فجأة،
بذلك. لي يسمحا لم سرعتي وتعبي التوقف، لكن حاولت أنني أذكر

فكرت بوالدتي، يزداد، بجانبي وصراخها سلمى التي بصديقتي فكرت لحظتها خفت،
والسيطرة. م عاجزًا عن التحكّ وكنت يت

ّ
صل

... تدحرجنا، ارتطمنا، طرنا
زمنية معينة.  لفترة

َ
أذكر شيئا أعد ثم لم ومن

أي من على يكن ولــم لــي، تبتسم سلمى فرأيت يميني، إلــى حين استيقظت، نظرت
أليفًا، صوتًا  ما سمعت سرعان أنني إال  ... كثيرًا  ارتحت خدشًا صغيرًا. ولــو أجسادنا
ـــي!!   أمّ ... فرأيتها نــظــرت، قــلــب. حــرقــة على

ّ
تـــدل

ً
نــواحــًا حــزيــنــًا، بــكــاءً مــوجــوعــًا، صــرخــة

صرخت تراني. لم ها
ّ
وكأن ، لم ترد ها إليّ ألسألها عن السبب وأضمّ وناديتها هرعت إليها

تتأثر! لم يرام، ما على أنني ألطمئنها
كابوسًا؟ أكان ترى

ودمائي أنا!! ... لكن هذا مشوهة هامدة جثة فرأيت ي، أمّ الذي كان يبكي ما ألرى دنوت
أرضًا!! جانبي وسلمى إلى األرض! على

يمكن! ال ال!
... آخر عالمٍ إلى انضممت لقد ينفع. شيء عاد ما والتلميح، الصراخ وتكرارًا مرارًا حاولت

كالم. وال وال أهل فيه حلم ال الذي ذلك
هي تلتهمني! ها تنتظرني، الحياة الذي كانت أنا

سلمى أصطحب لم لو كثيرًا، أشرب لم لو واالحتماالت: الثواني ، حاسبًا متأمالً جلست
.. لو ذاك من بــدالً المفرق بهذا مــررت القيادة، لو قليالً قبل نمت الحفلة، لو إلى معي

... ...لو
قلب أمّ من الحرقة ي، وأخفيت أمّ عن وجه محوت الدمعة جامعيًا، لكنت اآلن طالبًا لكنت

اآلن؟ الندم ماذا ينفع ولكن أبي. من غصة فت
ّ
وخف سلمى،

رت وكسّ المشاريع ــرت وغــيّ شــيء
ّ

كــل قلبت ... ثانية د مــجــرّ ... تعود لــن ثانية  كانت 
ثانية! د مجرّ ... األحالم

فخورًا. كنت ليلتها،
بأكملها. الدنيا أكبر من أن تسعني نفسي خلت ليلتها،

يغمرانني حتى الغرور. واإلعتزاز الشغف كان ليلتها،
وهمًا. د والموت مجرّ الهمّ بعيدًا كان ليلتها،

من حياتنا أخيرًا، ومرحلة ت
ّ
حل جنا قد تخرّ وكانت سهرة المدرسة، أغادر كنت ليلتها،

تنتهي لتبدأ أخرى.
سهرتنا في األخيرة، رحلتنا بالنسبة إليّ وسلمى، كانت ستكون ها

ّ
أن أدرك ني لم

ّ
أن إال

استعادتها. ال يمكنني التي األخيرة األخيرة، والثانية
جك تخرّ ليلة صديقي يا فانتبه

حياة بداية البدايات: حفلة هي ج التخرّ حفلة إنّ إذ برفقتك. من وحياة حياتك على حافظ
نهايتك! فال تجعل منها سهرة ... الرفاق قريبًا مع نلتقي بأن ووعد حلم، وبناء جديدة،

نعمة سنا

ج التخرّ حفلة بعد الحياة قيد على البقاء

السيارات تؤجر السيارات لـتأجير مكاتب

العمر! من عشر الثامنة دون لتالمذة

ضحيتها يــذهــب الــتــي الــطــرق عــلــى الــرغــم مــن أن الـــحـــوادث عــلــى
لم انها إال الــتــخــرج، ليلة أثــنــاء احتفالهم خــالل  وخــاصــة الشباب 
واألهــل. التعليمية المؤسسات قبل من الكافي باإلهتمام تحظ
ال. فمن وفعّ جهود صلبة لدرئها بشكل مستديم إلى إنها بحاجة
األكثر التخرج ليلة أثناء الحوادث نسبة تعد السنة، أيــام جميع

الشباب. لشريحة أيام السنة بالنسبة ببقية مقارنة خطورة
أن (SRF) العلمية األبحاث مؤسسة بها قامت دراســات اظهرت
التخرج ويذهب احتفاالت تقع في فترة المرور حوادث من العديد
عن الـــحـــوادث هـــذه تــجــنــب  ضحيتها شــبــاب وشـــابـــات. ويــمــكــن
بالعمل ملتزمة ما زالت "اليازا" ان اآلمنه. القيادة ممارسة طريق
للعمل الداخلي وقوى األمن المدارس واآلباء، وادارات الطالب، مع
الحياة على قيد يبقوا ان الطالب يمكن جميع من أن التأكيد على

طرقنا. على واالحتفال
كان ولئن الصبر، بفارغ التخرج بحفلة اإلحتفال الطالب ينتظر
ليلة أيضا تكون ان يمكن فانها مذهلة، بذكريات تمأل يمكن أن
الخاطئة السلوكيات  فــان ، ذلــك ومــع الطالب. حياة  خطرة على
على وهــي  باألخطار، محفوفة تكون الشبان بعض يتبعها التي

الكحول. تأثير تحت القيادة التحديد وجه

أن الــطــالب ألذكـــى  يمكن بالتخرج بــاإلحــتــفــال خــالل اإلبــتــهــاج
"اليازا" الطالب لذلك تدعو باألخطار، محفوفة خيارات يأخذوا

اآلتية: بالتعليمات د التقيّ إلى والطالبات
تناول الكحول.  بعد تقود سيارتك ال •

تأثير الكحول.  تحت السائق كان إذا تركب السيارة ال •
حزام األمان.  يضع السياره في فرد كل التأكد ان •

من  األهل ليتمكن الليلة هذه في الخليوي بالهاتف اإلحتفاظ •
اإلطمئنان. بهدف اإلتصال

بــــاألهــــل أو  آمـــنـــة اتـــصـــل • فــــي حـــــال تـــعـــذر اإلنـــتـــقـــال بـــســـيـــارة
التاكسي.

ــــك لــتــجــنــب تشتت  وذل الـــســـيـــارة • الــحــد مـــن عــــدد الـــركـــاب فـــي
السائق.

الكترونية SMS اثناء  رسالة الخليوي أو تكتب على تتكلم ال •
ذلك. اردت في حال الطريق يمين على اركن السيارة القيادة.

عالية. القيادة بسرعة عدم •

إلى: مدعوة التعليمية المؤسسات كل ان كما
اإللتزام. روح الطالب، وبث صفوف في الوعي مستوى رفع •

ابنائهم  تشجيع  بهدف األهل لجان وخاصة األهل مع التعاون •
حياتهم. على الحفاظ شأنها من التي التقيد باإلرشادات على

الوقاية  بهدف المستويات كل على المستنيرة القرارت • اتخاذ
الطرق. على اإلصابات من

حول  التوعية تنشر التي الحكومية غير الجمعيات مع • التعاون
المرورية. السالمة

على شـــرط او دون قــيــد ابــنــائــهــم تشجيع لــألهــل ومـــن األفــضــل 
مــســاعــدة او مــشــورة. عــلــى اإلتــصــال بــهــم فــي أي وقـــت للحصول
أو الــنــهــار مــن وقــت أي فــي بــالــســيــارة ويشمل ذلــك حتى نقلهم 
األهل التواصل بين ان اآلخرين. أمام إخجالهم بعدم وعد مع الليل،
تحسين في يساهم أن شأنه ومــن األهمية بالغ  أمــر هو والبنين

حياتهم بشكل كبير.
طالبة السيارات تأجير مكاتب إلى "اليازا" تتوجه اإلطار هذا وفي
العمر، من الثامنة عشر دون للتالمذة المركبات تأجير عدم منهم
مبلغ قليل على مقابل الحصول إلى مقتلهم يؤدي قد إن ذلك إذ

المال. من
هذه من الحد في رئيسي دور المركبات تأجير مكاتب على هنا من
من "اليازا" تطلب للطالب كما السيارات تأمين عبر عدم الظاهرة
إجازة على الحائزين لمنع غير تسيير دوريات الداخلي األمن قوى
حياتهم تعريض مــن لمنعهم وذلــك المركبات قــيــادة مــن  ســوق 

للخطر. اآلخرين وحياة
الدراسة من مقاعد تكون مرحلة إنتقالية أن التخرج يجب حفلة إن

الطرق. على الموت إلى العالم وليس إلى أو الجامعة إلى

الحياة! فارقتُ هكذا
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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
جورج و روي متني، أنطوان الحاج، جوزيف عجاقة، رانا مكاري

الخميس ٥  حزيران ٢٠٠٨

☈ نشاطات "اليازا" حول تعليم مبادئ السالمة المرورية في المدارس 

نظمت اليازا نشاطات حول تعليم مبادئ سالمة السير  TSEG لحوالى ٦٠ طفل، تراوحت أعمارهم بين ٥ 
و ١٢ سنة وذلك في مجمع إقليم الخروب للرعاية والتنمية اإلجتماعية وفي مدرسة أرصلنيان – انطلياس 

وفي مدرسة القديس جاورجيوس – بصاليم وذلك أيام ٣ و ٢٣ و٢٧ أيار ٢٠٠٨.
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 إشــارات السير، وضع حزام األمــان، استعمال الخوذة الواقية أثناء ركوب الدراجة الهوائية. وفي 

نهاية المحاضرة تعلم األطفال أرقام الطوارئ.  
بعد ذلك تم تدريب األطفال على تطبيق مبادئ السالمة المرورية عبر قيادتهم لسيارات اليازا الصغيرة 

مستخدمين حزام األمان والخوذة الواقية من إصابات الرأس.
وفي النهاية تمّ توزيع عدد كبير من مناشير اليازا التوجيهية ونشرات اليازا وتعليق البوسترات الخاصة 
النقل  المدرسة ضمن إطــار مشروع تطوير  الوقوف داخــل  المشاة وعـــدادات  بــاإلشــارات الضوئية، ممر 

الحضري لمدينة بيروت الكبرى.

برامج اليازا  األسبوعية عبر اإلذاعة والتلفزيون

 "NBN" مقابلة كل يوم أربعاء الساعة ٩:٠٠ صباحا عبر الـ •

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

 Tele Lumiere مقابلة كل يوم خميس الساعة ٦:٠٠ بعد الظهر عبر •

ونورسات

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

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

بعض نشاطات ومحاضرات أيار ٢٠٠٨

نظمت الــيــازا مــحــاضــرات حــول الــســالمــة الــمــروريــة لــلــتــالمــذة فــي مــدرســة 
اللويزة  لبلدية غزير وفي مدرسة  البلدي  المجلس  بيروت وفي  الليسيه 
– ذوق مصبح ولألحداث في سجن رومية بالتعاون مع الحركة االجتماعية 
ــــوادي الــدولــيــة وفـــي قــاعــة كنيسة مـــار يوحنا  ولــلــتــالمــذة فــي مــدرســة ال
المعمدان فــي حــرف أرده – زغــرتــا وذلــك أيــام ٦ و ١٦ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ 

و٣٠ أيار.
وقد نوقشت مواضيع مختلفة مثل أهمية إستعمال حزام األمان وارتداء 
الــخــوذة الــواقــيــة، واقــتــرن الــشــرح بــعــرض فيلم وثــائــقــي وومــضــات الــيــازا 
التثقيفية حول السالمة المرورية وتم توزيع عدد كبير من نشرات اليازا 

الخاصة بالسالمة العامة على التالمذة ومناشير اليازا التوجيهية. 
كما تم تعليق البوسترات الخاصة بمشروع تطوير النقل الحضري لمدينة 
بيروت الكبرى المتعلقة بممر المشاة والخط األبيض واإلشارات الضوئية 

وعدادات الوقوف. 

☈

توزيع نشرات اليازا على التالمذة.تعليم مبادئ سالمة السير في الليسيه دي فيل – أدونيس.

تنفيذ مشروع مبادئ القيادة السليمة.إسعاف المصابين أثناء المناورة.

حملة توعية حول السالمة المرورية ومناورة إنقاذ وإسعاف

 في المدرسة اللبنانية الكندية - ضهر األحمر (راشيا)
بدعوة من المدرسة اللبنانية الكندية في راشيا، نظمت جمعية اليازا نشاطات وندوات تثقيفية حول 
أفراد  بحضور  ألقاها،  والحافالت،  والعامة  الخاصة  المركبات  قيادة  عن  الناجمة  واألخطار  السير  قانون 
الهيئة التعليمية والتالمذة واألهالي، عضو الهيئة اإلدارية في جمعية "اليازا" كامل ابراهيم وذلك يومي 

الخميس والجمعة ٢٩ و ٣٠ أيار. وقد تم تقسيم النشاط مرحلتين:
خصصت المرحلة األولى من النشاط لتوعية األطفال من عمر ٦ سنوات ولغاية ١٢ منه حيث تم تنفيذ 
مناورة  الثانية فقد جرت  المرحلة  في  أما  تلميذ.  ثالثمائة  لحوالى  السير  مبادئ سالمة  تعليم  مشروع 
ميدانية حول كيفية إنقاذ المصابين في حادث سير مع شرح لكل مرحلة من مراحل االنقاذ في  ساحة 
التركيز على أهمية  المناورة  المدني. تمّ خالل  اللبناني والدفاع  بالتعاون مع الصليب األحمر  المدرسة 
في  الموجودين  األشخاص  على سالمة  للحفاظ  واإلسعاف  االبــالغ  الحماية،  الثالث:  بالخطوات  اإللتزام 
األهالي  لدى  والسعادة  اإلستحسان  المناورة  هذه  لقيت  وقد  المصابين.  جميع  وحياة  الحادث  محيط 
والتالمذة واالدراك ألخطار حوادث السير والقيادة غير المسؤولة. وبالمناسبة شكر رئيس مجلس إدارة 

المدرسة اللبنانية الكندية السيد خالد ريدان جمعية اليازا على هذا النشاط الهادف. 
وفي النهاية تمّ توزيع عدد كبير من مناشير اليازا التوجيهية ونشرات اليازا الخاصة بالسالمة العامة.

☈
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حزيران ٢٠٠٨  ٥ الخميس

وبوجع أبٍ تنضب؛ ال وبــدمــوع غزيرة لــه؛ حــدود بحزن ٍ ال
ال كــي أتــوجــه اليكم الــشــبــاب؛ ريــعــان نكب بإبنه وهــو فــي

تتكرر مأساتي معكم.
 ١٩٩٧ شــبــاط شــهــر مــن فــفــي لــيــلــة الـــســـادس والــعــشــريــن
عند هــاســتــي وخطيبته وســـام شــديــاق ابــنــي كـــان  وبينما 
وعند المطبخ، في  العشاء طعام يتناولون األصدقاء،  أحد
للمساعدة، السيدات إحدى عليهم دخلت الشاي تحضير
فتناولت وعاء تكفي، ال الشاي في ابريق المياه إن فوجدت
بجانب مركونًا كــان البنزين، على يحتوي البالستيك من
فيه ما فسكبت المياه، على يحتوي انه معتقدة الغاز فرن

الشاي. ابريق فوق
في الحريق وانتشر الــكــارثــة، وحلت هائل  انفجار فحدث 
بحروق المتواجدين إصابة  إلى أدى المطبخ ما أرجاء كافة
البالستيكية األوعية إحتراق من الناتج من الكاربون واختناق
لالشتعال الموجودة هناك. القابلة المواد أدوات من وغيرها
من في ن تمكّ عدم اإلنفجار إلى من الناتج الضغط أدى وقد
منه للخروج والشبابيك األبــواب فتح من وخــارجــه المطبخ

المصابين. ونجدة
فتح مـــن الــمــطــبــخ خــــارج وفــيــمــا بــعــد تــمــكــن الـــذيـــن كـــانـــوا
إال وسام، وبينهم إلى المستشفى المصابين ونقل االبواب
في أدى الذي تنشقه، والكاربون التي أصابته الحروق إن

وفاته. إلى النهاية
وســـام خــســارتــنــا الـــى أدى الــــذي ـــك الـــحـــادث األلـــيـــم إن ذل

من وتــشــويــه بـــحـــروق آخـــريـــن وبــعــض األشـــخـــاص وإصـــابـــة
من ناتج بل انه ليس قضاءً وقدرًا، هاستي خطيبته بينهم
كان الذي األشخاص جانب أحد واإلهمال من التوعية عدم
اللجنة إلى انضمامي  كان  هنا ومن المطبخ.  في  متواجدًا
عبر أســاهــم علني  (LFPC) الــحــرائــق مــن للوقاية  اللبنانية 
نظر ولفت الحرائق الحد من حوادث في المأسوية تجربتي
األرواح على المحافظة أن إلــى وطني فــي العائالت جميع
من بل على طبق من فضة، تأتي ال نحب من وخاصة أرواح
الحرائق. من والوقاية العامة السالمة مبادئ تطبيق خالل
شبابه، رعــيــان فــي هــكــذا تــوفــى ابــنــي وفــلــذة كــبــدي وهـــو
تفاديها هذه الحوادث يمكن من المأساة أن يزيد والذي
كما الحرائق من بقت شروط الوقاية

ُ
ط لو فيما بساطة بكل

أناشد من هنا دول العالم المتحضر. من في كثير حاصل هو
وإخــالص لهفة بكل فــردًا فــردًا األحــبــاء وطني جميع أبــنــاء
الفوري والــتــصــرف والعقل المنطق وتحكيم العبرة ألخــذ 
سيما ال مــنــازلــهــم الــعــامــة داخـــل الــســالمــة بتطبيق شـــروط 
كل المواد ووضع االنذار وأجهزة بمطافئ الحريق تجهيزها

المطبخ. مقفلة خارج خزانة لالشتعال في القابلة
واإلنضمام التحرك الحرائق ضحايا أهالي أدعوجميع أني كما
لتوعية المواطنين الحرائق للوقاية من اللجنة اللبنانية إلى

المآسي. من وللحد

أبنائكم مع مأساتي تتكرر ال كي

الحوادث من  نسبة كبيرة أن (SRF) العلمية األبحاث مؤسسة مع بالتعاون "اليازا" أجرتها التي الدراسات أثبتت
خسائر إلحاق إلى يؤدي مما على الطرق، مهامهم أثناء أداء الشركات والمؤسسات سائقو فيها يتورط القاتلة

الثمين. وإضاعة الوقت المركبات وصيانة الضحايا سقوط نتيجة ومتنوعة بالشركات جسيمة
ر
ّ
المؤث الوضع هذا لمعالجة وناجحة سريعة كوسيلة القيادة تحسين برنامج باعتماد "اليازا" في قمنا لذلك،

المتطورة. الدول وخبرات تجارب من مستفيدين
من علمية القائمة على أسس السليمة القيادة بمبادىء والجدد القدامى السائقين البرنامج إلى تزويد يهدف
تدريبية عمل ورشة وذلك عبر علميًا المطلوب المستوى إلى بها واإلرتقاء القيادة في مهاراتهم تطوير أجل

الوقائية الدفاعية. مبادئ القيادة األولى على الدرجة في تركز نظرية
حياة على مع المحافظة الحياة" قيد على ويبقى السائق: "كيف يقود م

ِّ
عل القيادة يُ تحسين برنامج باختصار، إن

سواء. حد على والصغيرة منها الكبيرة الحوادث، كل المرور، حوادث ويتجنب يقود كيف آخر، اآلخرين! بكالم
الوسائل بأحدث مستعينين الدوليين واإلختصاص الخبرة  ذوي من  "الــيــازا" في أعضاء  البرنامج هــذا  م ــقــدِّ يُ
الطرق، على أن يواجهوها يمكن التي السيناريوهات كافة تصور للمشاركين التدريب للسماح في المستخدمة

السير. حوادث معبرة عن ومضات عرض الوقاية مع سبل وإظهار
على السائق عبر تدريب الشركات بالفائدة الكبيرة على تحسين القيادة يعود برنامج إلى أن وتجدر اإلشــارة
المعلوم فمن األخالقية! قيادته على التركيز خالل من لها وليس أعداءً على الطريق لشركته كيفية خلق أصدقاء
ملونة كبيرة بخطوط الشركة  وشعار  إسم ظهر

ُ
ت متنقلة إعالنات لوحة بمثابة الطريق على تكون مركبته أن

عينها! الشركة هو أنه على السائق هذا إلى اآلخرون نظر يَ وحيث

عة
َّ
والمواد الموز اإلمتحان النظري

التزامهم تؤكد شهادات تقدير على بنتيجته يحصلون نظري خطي المشاركون المتحان يخضع نهاية الدورة في
قيادتهم. بتحسين

السائق" "دليل  وهما: الوقائية القيادة على  يــركــزان "الــيــازا" إنتاج  من كتابين  على مشارك كل يحصل  كما 
إلى  باإلضافة السوق"، تعلم وأجوبة "أسئلة وكتاب رة، المعبِّ الصور من فيض ملونة مع صفحة ٢٢٤ من المكون

"يازا". ونشرة التوعوية المناشير من العديد

الشركات سائقي حوادث السير بين معدل إرتفاع

القيادة دورة تحسين إلى سائقيهم إلخضاع الشركات مسؤولي تدعو "اليازا"

الفقيد وسام شدياق.

اإلمتحان. أثناء تحسين القيادة دورات في مشاركون

شدياق  سمير
الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة  نائب رئيس
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