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سير؟ حادث وقوع عند تتصرف أن عليك يجب كيف تعرف هل القارئ، عزيزي
إلى حوادث متالحقة؟ يؤدي قد الحادث يلي خاطئ أي تصرف تعرف أن وهل

 

تسجيل ظ الحَ يُ ،"SRF" مؤسسة األبحاث العلمية أجرتها "اليازا" بالتعاون مع دراسة إثر
الحماية تأمين بعدم المتمثل التصرف سوء بسبب المتتالية السير حوادث من العديد
تفاقم أيضًا ظ الحَ ويُ أرقامها، الطوارئ لجهل طلب  في والتأخر األول الحادث لموقع
دون معرفة لهم العشوائي العون تقديم على المواطنين إقدام بسبب إصابات الجرحى

األولية. اإلسعافات أصول
واإلنقاذ  اإلسعاف حول حية مناورات تنظم على ١٩٩٨ العام دأبت "اليازا" منذ لذلك،
المواطنين توعية بهدف األحمر والصليب المدني الدفاع بالتعاون مع سير حادث من

لة. ستعمَ المُ ات المعدّ وعلى واإلسعاف باإلنقاذ المعنية المؤسسات بدور وتعريفهم
مربع متر مئتي ربحوالى قدَّ

ُ
ت على مساحة  باستخدام سيارة قديمة النشاط هذا ذ

َّ
نف يُ

عامة). مدرسة أو جامعة أو ساحة (ملعب
ل هَ ستَ

ُ
ت والتي مرحلتين على  تتم التي المناورة "الــيــازا" مندوب يفتتح البداية، في 

والغايات مة ستخدَ المُ والوسائل بالمعدات ف تعرِّ حيث كة المشترِ بمداخالت للمنظمات
ورائها. من التثقيفية

دراجــة سائق أو حــادث صــدم أحــد المشاة صــدم لحادث مناورة تمثل المرحلة األولــى
ثانية، حالة ذلك يلي أسعافه. ليتم السيارة تحت المصاب يتمدد حيث نارية أو هوائية
منها. فالدفاع إنتشاله المدني الدفاع ومحاولة سيارة داخل المصابين تمثل أحد وهي
اللبناني األحمر  الصليب لدخول تمهيدًا اإلنقاذ، بــدور يقوم اإلطفاء فوج أو المدني

اإلسعاف. سيارة في المصاب بنقل تنتهي التي اإلسعاف للقيام بمناورة
المصاب إنقاذ تفاصيل شرح المدني الدفاع مندوب يتابع للمناورة، الثانية المرحلة في
سقفها بواسطة ونزع أبوابها فتح المركبة، زجاج كسر سيما ال داخل المركبة المحتجز
العلمية بالطريقة المصاب يسعف األحمر لكي الصليب لدخول تمهيدًا متطورة معدات
اإلسعاف عملية تفاصيل على اللبناني األحــمــر الصليب ممثل تعليق مــع المطلوبة

السليم. واإلسعاف اإلنقاذ مبادئ حول للجمهور الموجهة التوعوية والرسائل
اإلتصال من المواطنين وتمكينهم توعية هو المناورات من هذه الرئيسي الهدف إن
المطلوبة المعدات ولديها والكفاءة بالخبرة تتمتع التي المختصة بالمراجع الفوري

المطلوبة. وبالسرعة سليم بأسلوب المصابين إلنقاذ

يلي: ما على التركيز يتم الختام في
اإلتصال بأرقام الطوارئ اآلتية: ضرورة •

الداخلي. األمن قوى ١١٢   
المدني.     ١٢٥ الدفاع
األحمر. الصليب ١٤٠   

اإلطفاء. فوج تسهيالً   ١٧٥ والــفــضــول الحشرية الــحــادث وعـــدم مــكــان عــن المواطنين ابــتــعــاد  ضـــرورة  •
وعملهم. المسعفين لوصول

لهم ليتسنى واإلنقاذ اإلسعاف بدورات اإلشتراك على والمواطنين الطالب تشجيع •
يصل ريثما قربه تواجدوا أو سير تورطوا بحادث حال في السليمة المساعدة تقديم

واإلنقاذ. اإلسعاف رجال
والجامعات  المدارس مسؤولي المواطنين، وخاصة جميع  "اليازا" تدعو النهاية،  في
على السير حــوادث تفاقم من للحد الجهود ومضافرة المسؤولية ل تحمّ والبلديات

لبنان. طرقات

السير حوادث من واإلسعاف لإلنقاذ المناورات الحية

Road Emergency Services
Web Design Agency

www.electrobins.comwww.itecme.com

اللبناني. األحمر الصليب قبل من المصابين إسعاف

المصابين. إلنقاذ المدني والدفاع األحمر الصليب التعاون بين

السيارة. ون يقصّ المدني الدفاع عناصر

الصدور تعاود أن على وآب تموز لشهري "اليازا" نشرة تغيب
وجامعاتهم. الى مدارسهم والطالب عودة التالمذة قبيل المقبل أيلول مطلع
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رانا مكاري: (LFPC) الحرائق للوقاية من اللجنة اللبنانية رئيسة

الحرائق من للوقاية التعاون يد نمد

من  لــلــوقــايــة تــأســيــس الــلــجــنــة الــلــبــنــانــيــة

الحرائق

اللبنانية الــلــجــنــة تــأســســت وكــيــف  مــتــى 
الحرائق؟ من للوقاية

من الطالب شاهد مجموعة ،١٩٩٨ عام في
بالنفط محملة كــبــيــرة سفينة الجامعيين
أن واكــتــشــفــوا تــحــتــرق قـــرب مــرفــأ بـــيـــروت،
إلى يعود الكارثة هذه إلى أدى الذي السبب
الالزمة، تطبيق إجراءات الوقاية في اإلهمال

الكارثة. أدى إلى حصول الذي األمر
بتأسيس اإلنـــطـــالق شــــرارة مــن هــنــا كــانــت
لـــلـــوقـــايـــة مــن جــمــعــيــة «الـــلـــجـــنـــة الــلــبــنــانــيــة
ـــل عـــشـــرات الــمــتــطــوعــيــن، ـــبَ الـــحـــرائـــق» مـــن قِ
ومعنوية جسدية آثـــارًا  عانى ممن بعضهم
يشكل اآلخــر والبعض السابق، لحرائق في
إضافة المثقف، الجامعي  الشباب  من عينة

هذا المجال. في وجود اختصاصيين إلى

الجمعية؟ أهداف هي ما
حــول الــتــوعــيــة نــشــر تــهــدف الــجــمــعــيــة إلــــى
الحرائق (الغابات، أنواع من مختلف الوقاية
والصناعية) التجارية المؤسسات المنازل،
وتهدف البيئية، الــمــوارد على والمحافظة
للحرائق أولي مكافحة نظام اعتماد إلى أيضًا
مطافئ توافر أهمية على التشديد خالل من
المباني كــافــة فــي اإلنــــذار الــحــريــق وأجــهــزة

.١٤٢٩٣ للمرسوم وفقًا والمؤسسات

الجمعية عمل برنامج
تنفذونها الــتــي مــا هــي أبـــرز الــنــشــاطــات

حاليًا؟
تجهيز  مـــشـــروع   ٢٠٠٧ الـــعـــام فـــي أطــلــقــنــا 
وأجهزة حريق  بمطافئ الرسمية الــمــدارس 
بالمسؤولية شعورنا انطالقًا من مجانًا إنذار
كافة في الرسمية المدارس تجاه الوطنية
في الـــبـــدايـــة األراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، وكـــانـــت
مع بالتعاون والنبطية الجنوب محافظتي
أكثر جهزنا حيث واإلعــمــار اإلنــمــاء مجلس 
محافظة  فــي أمــا ١٥٠ مــدرســة رســمــيــة. مــن
نحو٦٠  فقد جهزنا حتى تاريخ اليوم الشمال
مع مؤسسة جورج بالتعاون مدرسة رسمية 
من اللبنانية للوقاية خرياطي واللجنة نسيم
باقي أمـــا  .(LASSA) الــمــدرســيــة الـــحـــوادث 
في تغطيتها فسيتم اللبنانية، الــمــنــاطــق
إلى بــاإلضــافــة هــذا المقبل. الــعــام الــدراســي
في المحاضرات والندوات العديد من تنظيم
والمخيمات األنــديــة الجامعات، الــمــدارس،
الحالية للمرحلتين عمل خطة وفق الكشفية
من الوقاية حول التوعية على تركز والقادمة

مكافحتها. وطرق الحرائق

بالنسبة تــحــركــكــم إطــــار كــيــف ســيــكــون 
الغابات ومكافحتها؟ من حرائق للوقاية

بيئية كارثة الفائت  العام في  شهدنا لقد
من  ٤٠٠٠ هــكــتــار نــحــو بـــاحـــتـــراق تــمــثــلــت 
نحن هنا، مــن والــزراعــيــة. الحرجية األراضـــي 
للدفاع العامة المديرية مع بالتنسيق نعمل
البلديات جميع إلى العون يد ونمد المدني،
اســتــراتــيــجــيــة لــمــضــافــرة الــجــهــود واعـــتـــمـــاد
ألسنة مــن غــابــاتــنــا لحماية وفــعــالــة ــدة  مــوحَّ
الكشفية المخيمات  جميع وندعو النيران، 
حــول إلـــى الــتــعــاون مــن أجـــل نــشــر الــتــوعــيــة

الغابات. حرائق من الوقاية
بالتعاون  نعمل ذلـــك، نحن جــانــب إلــى      
على (SRF) العلمية األبــحــاث مــؤســســة مــع 
حرائق من الوقاية حول خاص كتاب إعداد

مكافحتها. وسبل الغابات
    

توعية حمالت السنة هــذه سنشهد هــل
الحرائق؟ من للوقاية مكثفة

حــمــالت تــنــظــيــم عــلــى بــالــطــبــع، نــحــن نــعــمــل
اإلعالم وسائل مختلف عبر المكثفة التوعية
فـــي لبنان والــمــكــتــوب الــمــرئــي والــمــســمــوع
المتعلقة والمراسيم القانون تطبيق بهدف
بشكل الحرائق من والوقاية العامة بالسالمة
بــث ـــحـــمـــالت ال خـــــــاص، وســتــتــضــمــن هـــــذه
خاص وثائقي فيلم وإطالق إعالمية ومضات

من الحرائق. الوقاية بالجمعية حول

المواطنين؟ مع تتواصلون كيف
وللوصول الجمعية، عمل  تطوير إطــار فــي 
على عملنا الــمــواطــنــيــن، إلــى أكــبــر عــدد مــن
www. للجمعية: الكتروني موقع تأسيس
اآلن  جـــاهـــديـــن نــعــمــل ونـــحـــن   lfpc.org
باللغة نــجــاحــه  بــعــد الــعــربــيــة باللغة  إلطــالقــه 

اإلنكليذية.
أسباب تحديد إلــى الجمعية مــوقــع يــهــدف 
الغابات، في منها الوقاية وكيفية الحرائق
الــمــدارس، الــمــركــبــات، الــمــنــازل، الــمــصــانــع،
كبير جمهور بخدمة الموقع  هــذا وسيكون
مــن بـــالـــوقـــايـــة مـــن الــبــاحــثــيــن والــمــهــتــمــيــن
على نعمل ونحن والعالم، لبنان في الحرائق
على أوسع اإللكتروني الجمعية موقع تعميم
صديقة وفي مواقع خــالل من ممكن نطاق
الجمعية نشاطات جميع خالل ومن الصحف

عنها. الصادرة والمطبوعات

الجمعية تأسيس كيفية عن «اليازا» لنشرة مكاري رانا (LFPC) الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة رئيسة تحدثت
والصناعية، التجارية المؤسسات المنازل، الغابات، حرائق:  خاصة  الحرائق أنــواع مختلف تتناول  التي عملها وخطة

والمدارس. المركبات

السيدة رانا مكاري.

الرسمية. المدارس على الحريق مطافئ توزع الللجنة



مخالفات لكشف لبنان في الرادارات استعمال بدأ متى
السرعة؟

أيار شهر مطلع في لبنان السرعة في رادارات استعمال بدأ
الــداخــلــي، األمـــن قــوى لمصلحة قدمت  استُ الــمــاضــي حيث 
المحاضر إصدار ألن مركز القديمة الطريقة وتستخدم على
في المتنقلة الـــرادارات وضــع تم لقد التجهيز. ما زال طــور
وهناك بها،  خاصة علب  فــي الداخلي األمــن قــوى مركبات
بــرادارات المجهزة الجديدة المركبات  من كبير عدد حاليًا
ثابتة رادارات الــحــاضــر الــوقــت فــي كــشــف الــســرعــة. لــديــنــا
بكثافة منتشرة والنقالة الثابتة الــرادارات نقالة. ورادارات

والداخلية. الرئيسية الطرق على
 

المخالفات لمحاضر اآللـــي اإلصـــدار مــركــز  سيكون متى 
جاهزًا؟ المرورية

حيث ،٢٠٠٨ بنهاية عام جاهزًا المركز هذا يكون أن نأمل
يتسنى أن ودون عصرية المحاضر إصــدار عملية  ستكون

واسطة. أو مراجعة أية للمخالف

آلية عمل الرادارات؟ هي ما
تــصــويــرهــا يــتــم حــتــى يــكــفــي أن تـــكـــون الــمــركــبــة مــخــالــفــة
مركز إلــى نقل

ُ
وت الكامبرا فــي حفظ

ُ
وت "الــاليــزر" بواسطة 

بهيئة مباشر ارتــبــاط على سيكون الــذي المحاضر إصــدار 

المحاضر ستتم إصــدار طريقة إن والمركبات. السير إدارة
العالقة صاحب إلــى المحضر وسيصل لبنان كــل فــي آليًا 

النافعة. ن في عنوانه المدوّ بحسب

الرادارت؟ لعمل معينة زمنية فترة هناك هل
لكشف ستعمل فالرادارات محددة، زمنية فترة هناك ليس

نهارًا. ليالً السرعة مخالفات

التصوير؟  طريقة ستكون كيف
حيث الـــجـــودة عــالــيــة الــتــصــويــر الــمــعــتــمــدة فــي التقنية  إن 
المواطنين! لخصوصية احترامًا الخلف من المركبة تصور
العالم في عديدة حاالت إحراج إلى أدى األمام فالتصوير من
تــجــارب اســتــفــدنــا مــن وهــكــذا وخــاصــة فــي الــعــالــم الــعــربــي،
في الــمــركــبــة مــن خــلــف ســيــكــون اآلخـــريـــن. فالتصوير إذن
األمن من قوى عناصر ويتمركز والنقالة، الثابتة الــرادارات 
محاضر لتنظيم الــــرادار أمـــام معينة مسافة على الــداخــلــي 

الرادار. السرعة التي كشفها مخالفات
 

لوحات التسجيل؟ مختلف قراءة يمكن للرادارات  هل
الدقة حيث من ممتازة برواصدإلكترونية مجهزة الرادارات إن
وأرقامها اللوحة وصــورة  المركبة صــورة ر دِ صْ فتُ والــوضــوح
ة قـــراء عملية  ضــبــط عــلــى عملنا  وقـــد كــانــت حــالــتــهــا. مهما 

المصنعة. مع الشركة اللبنانية األرقام لوحات أحجام مختلف
للقراءة قابلة أرقام غير ذات للوحات التسجيل بالنسبة أما
أن الميكانيكية المعاينة على انه فنرى الشكل، حيث من

الشأن. في هذا المقتضى الجراء دورها تلعب

المخالفة النارية الدراجات ستضبط الرادارات هذه هل
أيضًا؟

على تسير مركبة كل ستضبط الحالية الرادارات إن بالطبع،
الدراجات ومنها للسرعة، القانوني الحد متجاوزة الطريق

النارية.

الضوئية؟ اإلشارة مخالفة على اإلثبات ما
األحــمــر والمركبة الــضــوء ظهر 

ُ
التي ت الــمــأخــوذة الــصــورة  إن 

حــدوث على القاطع الــبــرهــان ذاتــهــا بحد لــه، هــي المخالفة 
تعمل ال يجعلها بنظام  مرتبطة التصوير فآلة  المخالفة.
الضوء، تتوقف انتهاء هذا ومع األحمر، الضوء ظهور مع إال
األحمر الضوء ظهور حين إلى تلقائيًا العمل عن "الكاميرا"
الضوئية اإلشــــارات إن  تلقائيًا. العمل لــتــعــاود جــديــد  مــن 
الــمــرحــلــة  وفـــي UPS يــخــدم اآلن بــشــكــل مــمــتــاز، ب مــجــهــزة
آخر، مساعد بتيار كهربائي أيضًا  مجهزة ستكون القادمة
إال بعد اآلن العمل عن تتوقف الضوئية اإلشارات نترك لن

أساسي. عطل عليها طرأ إذا

٤ ♺
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اللبنانية الطرق  على  السرعة موجودة مخالفات كشف رادارات أن "اليازا" لنشرة الداخلي األمن قوى ممثل دويهي جوزيف العقيد أكد
محاضر إصدار سيتم حيث ،٢٠٠٨ الحالية السنة نهاية في جاهزًا سيكون المخالفات تلك كشف مركز و"أن الماضي، شهر أيار بداية منذ

." بصورة آلية النافعة في المخالف عنوان إلى المخالفات وإرسالها

٣ تموز ٢٠٠٨ الخميس

"لليازا": دويهي جوزف العقيد

عصرية ستصير السرعة مخالفات محاضر إصدار  عملية
واسطة أو مراجعة أية للمخالف يتسنى أن دون

السرعة. تجاوز مخالفات لرصد نقال الرادار.رادار على يعمل الداخلي األمن قوى عناصر أحد

الرادار. قبل من رصدها مخالفة السرعة بعد ضبط محضر ينظم دويهي.أمني العقيد أثناء لقائه مع اليازا وفد
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٣ تموز ٢٠٠٨ الخميس

من طلبتُ أيـــار ٢٠٠٨،  ٢٥ الــواقــع فــي السبت يــوم مــن لــيــالً حــوالــى الثانية عــشــرة
ل  لنتناوَ ربطة خبز يذهب ويشتري أن ١٥ سنة، العمر البالغ من جاد الله شقيقي
أبي حبيب ساحة قرب األونيسكو منطقة في الطريق يعبر كان وبينما معًا، الطعام
العشرينات في يقودها شاب  سيارة المشاة، صدمته  إلى جسور المفتقرة  شهال
إلى  اللبناني األحــمــر الصليب ه

َ
ل
َ
نق ثــم، ومــن مترًا   ٥٠ لمسافة وقذفته العمر، مــن

الحكومي. بيروت مستشفى
الجهة بعض خاليا في تلف من ويعاني الحادث منذ كاملة غيبوبة في حالة اآلن أخي
الجزء في  شلل  الــى أدت الشوكي  النخاع على قوية وصدمة  الــدمــاغ، من اليسرى 
سائر في ورضوض كسور الى باإلضافة الرأس، في ورم وهناك جسده، من السفلي
سند دون التالي اليوم ظهر  المخفر من خرج قد الشاب ذلك  بينما جسده، أنحاء
وأنه  فقط، ٥٠ كلم\س ال تتجاوز تكن لم سرعته  أن للمخفر أفــاد  أن  بعد كفالة 

اليسرى لسيارته! المرآة من كسر اشتكى
سيارة، يقود كان الذي الشاب ذلك على عِ أبي حتى اآلن

لم يدّ أفهمها، ال ألسباب
عن ماذا ولكن أن يقوم بالسالمة. نريده فقط لجاد، ثمنًا نريد ال إننا يقوالن فوالديّ

بشأنه. الناس توعية يجب ما هذا ومعاقبتهم؟ المتهورين ردع
الدعوى على عدم رفع سامحتهم لما للحادث، ض تعرّ من أنا كنت أهلي انه لو أخبرتُ
أي ظفر يعادل ال الدنيا مال ألن ة يّ الدّ على للحصول الطمع وهو، ليس واحد لسبب
ولفلفة القضايا الحقوق أصحاب ل بَ قِ من التنازالت تكرار ولكن ألن كان، شخص
اآلخرين، بحياة باإلستخفاف التمادي  على الناس يشجع  الشكل، بهذا الخطيرة 
والدي في ر

ّ
تؤث جــاد، مصلحة على الحرص عون يدّ من وساطات وآراء ان ال سيما

العدالة. وتحقيق القانون تطبيق طلب عن للتراجع وتدفعه
عن  يتراجع قيد أنملة ال أن حالة لهكذا يتعرض من كل "اليازا" عبر هنا أدعو أنا
من المغرضة والوساطات التدخل محاوالت  كل يقاوم وأن حقه بكامل المطالبة
اآلخرين، بأرواح معاقبة المتهورين والمستخفين التنازل عن وعدم كانت، جهة أية
الرعناء تصرفاتهم  في مليًا يفكرون المستهترين يجعل أن  شأنه  من فقط وهــذا
عبثهم من ينقذهم وال الحياة في هذه كل شيء ليس المال بأن ويعطيهم درسًا

جدًا. غالية اإلنسان حياة وبأن اآلخرين، بأقدار
نجاته، حال أنه في األطباء أفادوا إن ومستقبله إذ أخي حياة تأمين أهلي وطلبتُ من
احتمال وبأن هناك األقل، على ثالث سنوات لمدة إعادة تأهيل إلى بحاجة فسيكون
تخلف الى من جسمه. باإلضافة في الجزء األسفل دائمة إعاقة من يعاني بأن كبير

الدماغية. بالخاليا الحاصل التلف جراء من عقلي

بغدادي وسام

الطرق" على اآلخرين بحياة المستهترين "عاقبوا

ردع الجناة؟ بدون حوادث المرور لبنان في المواطنون في قتل متى يُ إلى

خيال نسيج كانت لنا، روى
ُ
ت وهي القصص طفولتنا في نسمع كنا ما كثيرًا

تهذيب أو منها التسلية الهدف كان ربما مسامعنا، أهلنا على أفواه سطرته
نهاياتها. في رنا رِ

وسُ دها رْ سَ نا رَ حَ سَ العبر.. وأخذ النفس
وكأنه أبطالها، بسقوط تنتهي مفجعة مؤلمة، حقيقية، فهي اليوم قصص أما
تجاهه ضحينا الذي أحالم جيل المستقبل على بأيدينا نقضي أن علينا تب

ُ
ك

أمل كلنا الجراح، رغم بنهوضه يومًا نحلم بناء وطن أجل من والنفيس بالغالي
رِ
ْ

ش البِ كل  في طياته يحمل جديد فجر بــزوغ من  بد فال طال مهما الليل بأن
والسالم. والخير

هذه حساباته فــي ــدخــل ال يُ مــن آخــر، مكان فــي هناك أن لقد تــاه عــن فكرنا
والتربية والمبادئ لألخالق عنده فال وزن كان.. كيفما همه العيش وكل األمور،

اآلخرين. وحقوق
األحد١٥ حزيران  صديقاتها، مريم اصطحبت المدرسية، اإلمتحانات بعدانتهاء
يقصدها التي  المنتشرة المالعب حيث قصقص منطقة وقــصــدت  ،٢٠٠٨
بعد انقضاء يحبونها.. التي ويمارسون الرياضة سعيدة أوقات العشرات لقضاء
الماء صديقتها جلب مريم مع فــأرادت بالعطش، الجميع شعر الوقت، بعض
عبور عند اإلنتباه اإلنطالق صديقتها قبل وطلبت من المالعب، قبالة دكان من
.. جنونية سيارته بسرعة المراهقة يقود في سن شابًا أن تدرك ولم الطريق،
في الجامحة رغبته تحقيق دون تحول بالسيارات المليئة الطريق كانت وإذا
بنظام ًا مستهزء الطريق وراح يجتاز السير مخالفًا قانون احتال عليها السرعة،
أحدًا صدم هو أبيه بنجاته إن مال على معتمدًا الناس بأرواح مستهترًا السير،

بالمال. شرى
ُ
ت في زعمه، سلعة الناس، وكأنما ..

إبنتنا حساب على ولكن القيادة، في السرعة  لــذة فنال أراد، ما تحقق لقد
تصارع وبقيت المستشفى إلى نقلها حيث تم بعيدة، أمتارًا فرماها الغالية،
انتصر االستهتار لقد القاضية.. الضربة كانت لقد ساعات... نحو ست الموت
وقضى المرة، الخير هذه على الشر انتصر لقد نعم اآلخرين. بحياة واالستهزاء
عقد مفاجأة يعدّ لها كان الخارج الذي العائد من مع خطيبها مريم حلم على
ثوب ل بدِ واستُ ًا، الفرح عزاء فانقلب أحالمه، المتهور هذا فقطع عليه القران،

العروس. ت به
ّ
ف

ُ
بكفن ل العرس

نقول؟! عسانا ما رى،
ُ
ت

بالحرقة؟ شعور من هدرت أن نخط بها ما يخالجنا التي الدماء تكفي هل
الروح هذه بحق يداه جنته عما جوابًا يعطينا المتهور أن يستطيع الشاب هل

الطاهرة؟
معه؟ حصل بما البال مرتاح هنيئًا العيش سيستطيع هل

العبرة يأخذوا لكي حياته، طوال سترافقه التي الغصة لزمالئه سينقل هل
حصل؟ مما

يوم كل يحصل مما العبر فيأخذوا وإبن وأخ وأم أب كل ضمير سيستيقظ هل
الحقوق. وإهدار اإلهمال ضياع بسبب من

ونشاهده نسمعه حدًا لما في موقعه فيضع مسؤول كل ضمير سيستيقظ هل
. آخر؟! مكان في أن همومهم كل يوم؟! أم الطرق على العين بأم

يوم، كل تقع التي الحوادث المخيفة هذه صراحة، إن وبكل لهم نقول لكن،
دون حديد من بيد والضرب لها حد وضــع في يسارعوا لم إذا لن توفر أحــدًا

الشرر". مستصغر من النار "فمعظم تهاون..

الحسيني مدقة محمد

 الفقيدة
مريم
مدقة

كاملة. حالة غيبوبة في جادالله بغدادي الشاب
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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 ٣ تموز ٢٠٠٨

☈ تعليم مبادئ السالمة المرورية في مدرسة سيدة النعم - كفرشيما

نظمت "اليازا" نشاطًا حول تعليم مبادئ سالمة السير  TSEG لحوالى ٢٥٠ تلميذ، راوحت أعمارهم بين 
٦ و ١٢ سنة في مدرسة سيدة النعم – كفرشيما. 

بدأ النشاط بمحاضرة عن مبادئ السالمة المرورية تم التركيز خاللها على خطورة حوادث السير وكيفية 
الوقاية منها. وقد ترافق ذلك بمشاهدة 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 وإشارات المرور.
الــمــروريــة عبر قيادتهم لــســيــارات "الــيــازا"  بعد ذلــك تــم تــدريــب األطــفــال على تطبيق مــبــادئ السالمة 

الصغيرة.
وقد أعرب األطفال عن سعادتهم الكبيرة في النشاط ولما تعلموه من قواعد تساعدهم في الحفاظ على 

سالمتهم الشخصية خالل التنقل على الطرق.
ع عدد كبير من مناشير "اليازا" التوجيهية ونشرات "اليازا" وتم تعليق 

ّ
وفي النهاية وز

البوسترات الخاصة باإلشارات الضوئية، ممر المشاة وعدادات الوقوف داخل المدرسة ضمن إطار 
مشروع تطوير النقل 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.

بدون تعليق

دار  بالتعاون مع جمعية  الحضري  النقل  المرورية ومشروع تطوير  السالمة  اليازا محاضرة حول  نظمت 
الطفل اللبناني في المخيم الصيفي في جوار البواج – عشقوت وذلك يوم الجمعة ٢٧ حزيران ٢٠٠٨.

األمــان خالل  حــزام  المرورية كضرورة وضع  بالسالمة  تتعلق  التي  المواضيع  مختلف  المحاضرة  تناولت 
ركوب السيارة، الجلوس في المقاعد الخلفية لمن هم دون الثانية عشرة، ارتداء الخوذة الواقية أثناء 

قيادة الدراجة، التقيد باإلشارات الضوئية وكيفية التصرف في حال وقوع حادث سير.
وفي النهاية تم توزيع عدد كبير من نشرات اليازا للسالمة العامة ومنشورات اليازا التوجيهية.

☈

مشاركة الطالب في المحاضرة.التالمذة أثناءالمحاضرة.

مساعدة التالمذة على القيادة.اإللتزام بالخوذة الواقية وحزام األمان.

محاضرة لليازا في المخيم الصيفي لجمعية دار الطفل اللبناني ☈



.org

 ♺٧


٣ تموز ٢٠٠٨ الخميس

أثناء اللعب األطفال مراقبة
سببها  يعود اللعب في أماكن األطفال من إصابات ٪ ٤٠ إن
على يجب لذلك، لهوهم. أثناء ينبغي كما مراقبتهم عدم إلى
وخــاصــة الــلــعــب دائــمــة أثــنــاء األهـــل مــراقــبــة أطــفــالــهــم بــصــورة
عواقب لعدم إدراكهم والتاسعة الخامسة بين سن ما األطفال

األمور.

األطفال  ب عِ
َ
لل اآلمنة األماكن اختيار

سقوط اللعب سببها أماكن في األطفال من إصابات ٪٧٠ إن
أو مـــن اإلســمــنــت أرض عــلــى الــطــفــل عــلــى األرض. فــالــوقــوع
أرضية كالسقوط على ليس والحجارة، البحص أو من الباطون
فــاألولــى الــرمــل!  أو "الــكــاوتــشــوك" أو المطاط أو  "الفيبر"  مــن 
المختلفة، لألطفال كالكسور والجروح خطيرة إصابات ب تسبّ
األحيان. أغلب إصابات تذكر في أية الثانية، فال ينجم عنها أما
الــتــي تــكــون الــلــعــب أمــاكــن لــذلــك، يــجــب عــلــى األهــــل اخــتــيــار
ذلك المكان، في األلعاب ونوعية يتناسب مجهزة بما تها أرضيّ
عن سماكته أن تقل يجب فال هو األنسب، الرمل مثالً كان فإذا
والحصى  الزجاج من قطع خاليًا يكون أن يجب وطبعًا سم، ٣٠

المؤذية.  من األجسام وغيرها

الطفل لعمر المناسبة واأللعاب اختيار األماكن
مة المصمَّ األلعاب إن بها. الخاصة ألعابها ة عمريّ مرحلة

ّ
لكل

أكبر  عــادة  تكون إلــى ١٢ سنة، ٥ ســنــوات  عمر مــن لألطفال
و٥  سنتين عمر بين لألطفال المخصصة األلعاب وأصعب من
أقسام إلى مًا مقسَّ يكون أن فيجب الملعب، أما وهكذا. سنوات
يجب األطفال. لذلك، من معينة عمرية لفئة منها كل ص خصَّ يُ

الطفل. لعمر المناسبة واأللعاب األماكن اختيار األهل على

األلعاب ذات مواصفات السالمة اختيار
في انتشارًا األكثر تعتبر األطفال لتسلق المخصصة األلعاب إن
يتعرضون الذين األطفال على خطورة  وأكثرها اللعب أماكن

واألرجل. األيدي ككسر ومتنوعة إلصابات كثيرة
تكون أن فيجب  أعــالهــا، فــي ة منصّ تحتوي اللعبة كــانــت إذا 
أن يجب كما الــســقــوط، مــن للحماية بسياج محاطة المنصة 
مترين ارتــفــاعــهــا يــتــعــدى ال  وأن الــطــفــل لعمر  مناسبة  تــكــون 
وعدم تفاصيل هكذا معرفة واجبات األهل ونصف المتر. فمن
أسباب إلى  تفتقر التي األلعاب باستخدام ألطفالهم  السماح

السالمة.

األراجيح لعبة
لألطفال لة المفضّ األلعاب من خطورتها، تعتبر األراجيح، رغم
األهــل عــكــس عــلــى المتعة والـــســـرور، إال الــذيــن ال يـــرون فيها

لدى األطفال لسالمة تهديدها مدى يعرفون الذين الواعون
خطأ. أو إهمال أي

التقيد باآلتي: يجب األرجوحة على الطفل ولسالمة لذلك،
الــمــعــدن أو  ولــيــس مـــن طــريــًا • أن يــكــون مــقــعــد األرجــــوحــــة

الخشب.
ومن اتجاه كل عائق في التأرجح أي مجال  يعترض ال أن  •

األسفل.
٧٠ سم  بينهما مسافة تفصل فقط أرجوحتين تضم  أن  •
فيجب مقعد األرجوحة والعمود الداعم المسافة بين أما تقريبًا،

سم. ٧٦ نحو تكون أن

التزحلق لعبة
اللعبة لهذه  ولكن األطفال، ها ويحبّ مسلية التزحلق لعبة إن
عنها. للسقوط الطفل  ض يتعرّ أن يمكن إذ أخطارها  أيضًا
السالمة تأمين على مدى يؤثر التزحلق لعبة  صنع طريقة إن

للطفل.
السالمة تأمين على مدى يؤثر التزحلق لعبة  صنع طريقة إن

للطفل.
ها:

ّ
أن د من

ّ
يجب التأك لذلك،

دًا. جيّ • مثبتة
أثــنــاء جــيــدًا بــهــا الــطــفــل ليمسك متينة بمقابض  مــجــهــزة   •

مها.
ّ
سل على صعوده

األعــلــى ولــوح فــي األفــقــيــة ــة • ال تــحــوي فــراغــات بــيــن الــمــنــصّ
الطفل. لسقوط منعًا التزحلق

التزحلق. لوح مطاطية عند نهاية مساحة • تحتوي
ألشعة تعرضها فإن المعدن، من مصنوعة اللعبة كانت • إذا
الطفل إصابة إلى ي يــؤدّ ا ممّ ًا جــدّ ساخنة  سيجعلها الشمس

.
ّ

في الظل من وجودها د
ّ
يجب التأك بحروق، لذلك،

أثناء تزحلقهم. األطفال مراقبة األهل • على
األمــامــيــة أو جهته مــن التزحلق لــوح عــدم تسلق األطــفــال  •

آخر. طفل أثناء تزحلق لوح التزحلق على وجودهم

الحوادث عن بعيدًا أطفالنا ليلعب

وجدوا.. أينما والبسمة الفرح األطفال، زارعين ومالعب والحدائق الساحات في ليعلو المدارس، مالعب في األطفال صوت الصيف، يخفت فصل بدء مع
توصياتها اليازا تقدم أماكن. وعليه هكذا لألطفال في ما تحصل غالبًا التي الحوادث من اإلحتياط يجب شيء، صفوها يعكر وال سعادتهم تكتمل ولكي

بهم المالعب الخاصة داخل سالمة األطفال على للحفاظ

األمامية. من الجهة لوحة التزحلق ق
ّ
تسل عدم

.
ً
جيدا تثبيت األطفال

أثناء اللعب. األطفال الحادة.مراقبة النتوءات من اللعب معدات خلو ضرورة
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