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ان تجمع الشباب للتوعية االجتماعية  - اليازا  الــذي تأسس في 
اليازا للسالمة  الخامس عشر من نشرة  العدد  العام ١٩٩٤ يهدي 
العامة الى جميع ضحايا الحوادث وخاصة الى الشاب الفقيد شربل 
فاعور الذي قضى بحادث سير مفجع بتاريخ ٢٣ آب ٢٠٠٦.  كما 
مع  الــدائــم  وتعاونهم  الفقيد  والسالمة ألصــدقــاء  التوفيق  نتمنى 

مجموعة اليازا للسالمة العامة. 

زياد مخايل عقل – مؤسس اليازا

بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

منظمة

دولية 

غير

حكومية

الشاب الفقيد شربل فاعور   (١٩٨٠-٢٠٠٦)

تتقدم اليازا بأسمى آيات التبريك إلى الجيش اللبناني بمناسبة 
عيده الذي يصادف في األول من شهر آب، كما تتقدم 
أن يلهمهم  الــلــه  بالتعزية داعــيــة  أهــالــي شهدائه  مــن 
الصبر والسلوان على التضحيات الكبرى التي قدموها 
فداء الوطن. فالجيش اللبناني هو أحد المؤسسات التي 
لها تاريخ حافل في تقديم كل ما يحفظ الوطن ويضمن 

تطوره حتى أضحى عنوان كرامته وفخر أبنائه. 
ومن األمور التي تنطوي تحت هذا العنوان، تعاون الجيش مع اليازا ألكثر 
لمشكلة  التصدي  في  المشترك  والعمل  اآلن  لغاية  ثمان سنوات  من 
حوادث السير. فمن إلقاء اليازا للمحاضرات التوجيهية على ما يزيد عن 
مئة ألف متطوع ومجند عسكري في المراكز التدريبية واستالمهم لما 
يزيد عن نصف مليون منشور من إصدار الجمعية وإعدادها، إلى اعتماد 
قيادة الجيش "دليل السائق"من إنتاج اليازا كمنهج تدريبي للسائقين، 
العامة  السالمة  التي تضمن  الميادين  التعاون في شتى  إلى  باإلضافة 
حتى أصبح هذا التعاون مثاالً حيًا  يحتذى به بين سائر قطاعات الوطن 

المدنية منها والحكومية.
إن اليازا إذ تجدد التزامها بواجبها الوطني بمواصلة تعاونها مع المؤسسة 
الوقاية من  المواطنين حــول قضايا  بين سائر  الوعي  لنشر  العسكرية 
انــتــداب ممثل عنه فــي كــل مرة  الـــحـــوادث، تشكر قــائــد الجيش على 
للمشاركة في المناسبات المهمة والمؤتمرات الرئيسية التي تنظمها 

اليازا في لبنان.   
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الفنان جورج الراسي لـ "نشرة اليازا" 

لوال حزام األمان لكنت ميتًا                

ض لحادث بحري أفقده  القدرة على السير  تعرّ

س
ّ

إيلي كال
          المراهقون ال يفكرون في الخطأ والصواب

االصابات واحلوادث البحرية 
خطر كبير يتربّص بأوالدنا

تحية إجالل من اليازا إلى الجيش اللبناني

ومن األمور التي تنطوي تحت هذا العنوان، تعاون الجيش مع اليازا ألكثر 
لمشكلة  التصدي  في  المشترك  والعمل  اآلن  لغاية  ثمان سنوات  من 
حوادث السير. فمن إلقاء اليازا للمحاضرات التوجيهية على ما يزيد عن 
مئة ألف متطوع ومجند عسكري في المراكز التدريبية واستالمهم لما 
يزيد عن نصف مليون منشور من إصدار الجمعية وإعدادها، إلى اعتماد 
قيادة الجيش "دليل السائق"من إنتاج اليازا كمنهج تدريبي للسائقين، 
العامة  السالمة  التي تضمن  الميادين  التعاون في شتى  إلى  باإلضافة 
حتى أصبح هذا التعاون مثاالً حيًا  يحتذى به بين سائر قطاعات الوطن 
العامة  السالمة  التي تضمن  الميادين  التعاون في شتى  إلى  باإلضافة 
حتى أصبح هذا التعاون مثاالً حيًا  يحتذى به بين سائر قطاعات الوطن 
العامة  السالمة  التي تضمن  الميادين  التعاون في شتى  إلى  باإلضافة 

المدنية منها والحكومية.
إن اليازا إذ تجدد التزامها بواجبها الوطني بمواصلة تعاونها مع المؤسسة 
الوقاية من  المواطنين حــول قضايا  بين سائر  الوعي  لنشر  العسكرية 
انــتــداب ممثل عنه فــي كــل مرة  الـــحـــوادث، تشكر قــائــد الجيش على 
للمشاركة في المناسبات المهمة والمؤتمرات الرئيسية التي تنظمها 

اليازا في لبنان.   
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٣حزام األمان لكنت ميتًا                
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بدوي  ديانا
لبنان يازا

الحادث. قبل المطعم في

السير! الله، عطايا أسمى إحدى تركه مقعدًا وأفقده الحادث أن إال ... بحياته يودي أن كاد البحر، عرض في ع مروّ لحادث ض تعرّ العمر، في مقتبل شاب إيلي كالس،
ولكن، البحر! عرض إلى المصائب شبح به يلحق أن ع

ّ
يتوق فلم يكن حوادث، من له ض يتعرّ قد لما اإلنتباه اإلستهتار وعدم إلى خطورة الشباب، عمر إيلي، في ه يتنبّ لم

ض كيف تعرّ إيلي يشرح معه، حديث وفي من خالل اليازا. وذلك تجربته، عبر الشباب لتوعية جاهدًا يعمل اليوم وهو اإلعاقة، ي
ّ
من تخط إيلي ن

ّ
تمك إلهية، وبقدرة

المصيبة. رغم للعيش النضال وأهمية منه، استفاق وكيف للحادث

س.
ّ

المتحرك.الشاب إيلي كال كرسيه على

السير على القدرة أفقده بحري لحادث ض تعرّ
والصواب الخطأ في يفكرون ال المراهقون س:

ّ
كال إيلي

وكيف؟ الحادث حصل متى
أصدقائي مــع ذهــبــت حين مــن عــمــري، عشر كنت فــي السابعة
أخذنا وهناك البحر عرض إلى انطلقنا الشاطىء. على نزهة في
في قدمي علقت حظي، ولسوء "الالنش". ظهر من على نغطس
بصخرة رأسي اصطدم الماء، قفزت في وعندما حديدة "الالنش"،

المياه . في قعر
اللحظة؟ تلك في شعرت ماذا

آنذاك. أتحرك أن أستطع لم ، ورقبتي رأسي في بكهرباء شعرت
أتحرك لم أنني رأوا عندما ولكن أسبح، كنت أنني أصدقائي ظنّ

يدي. من أحد أصدقائي سحبني في الماء، كان وجهي وأن
أخذوك؟ أين الى ذلك؟ بعد حصل ماذا

حيث األحمر، مجيء الصليب الشاطىء وانتظرنا على وضعوني
ثم أيام، عشرة أمضيت حيث المستشفيات، أحد إلى نقلي تم
وأخبروني  آخــر. مستشفى  إلــى IRM ونقلت لفحص خضعت
إال أن ممكن. وقت أقرب في جراحية لعملية أخضع أن يجب إنه

. عن المشي عاجزًا فأصبحت متأخرة، جاءت العملية
المستشفى؟ في وجودك أثناء ذهنك في ورد ماذا

الحادث، بعد أتحرك أن أستطيع لن أنني الوقت ذلك في عرفت

ل يتقبّ أن اإلنسان على يجب ولكن علي كثيرًا، ذلك صعب وكان
انني المستشفى فــي يقولون  كــانــوا وخصوصًا مــع، مــا يحصل 

سأموت!
ذلك النهار؟ النزهة تلك في ذهبت ألنك ندمت هل

معي حدث ذلك في أن لدي شك وال مقدرًا، كان ذلك ألن أندم لم
لرسالة معينة.

؟ اليازا تطوعت في لماذا
من م اآلخرون

ّ
يتعل أقوم به لكي أبحث عن شيء لفترة طويلة بقيت

من سأتمكن أنني عرفت بالسيدزيادعقل وعندماالتقيت تجربتي.
سنوات. منذ سبعة فيها متطوع أنا وها اليازا، خالل من المساعدة

المساعدة؟ استطعت أنك تعتبر هل
نسبة الحوادث البحرية . ٥٠٪ من أخفف أن استطعت نعم،

أخطاء من الوقوع في هين متنبّ يكونوا تقول للشباب لكي ماذا
مماثلة؟

اياه بيعطينا اللي الشي قيمة منعرف "ما وهي: نصيحة أعطيهم
ال المراهقة في عمر الشباب أنّ أعرف وأنا ما نخسره!" بعد اال الله
عن فكرة لدي أدنــى كان إذا وأنــا والصواب، الخطأ في يفكرون

لألمر. هت أكثر كنت قدتنبّ الموضوع

ستار؟ سوبر برنامج في المشاركة الى دفعك الذي ما
اإلعاقة والناس. بين أكسر الحاجز أردت أن الموهبة، الى باإلضافة

ذلك. حققت أني أظن ، وصلت إليها التي للمرحلة وبالنسبة
متقدمة مرحلة وصولك إلى لعدم سببا اإلعاقة كانت تظن أن هل

البرنامج؟ في
فترة ففي في التنفس. مشاكل من أعاني إلى إنني نعم، باإلضافة
د أن مجرّ أعتبر ولكنني حتى، م

ّ
أتكل أن أستطع لم بعد الحادث، ما

هائلة. هوقدرة أمامهم وغنائي اللجنة أمام مثولي
بعد الحادث؟ معاملة الناس تغيرت شعرت أن هل

تخطيت األمر. ولكنني ، ذلك ، لمست نعم
سنة؟ ١٤ مرور بعد اآلن الحادث تنظر إلى كيف

∆ ومشيئته إرادة الله الحادث هو أن أرى

منطقة غنائيا في ويقدم عرضًا األغاني الخاصة بعض يسجل إيلي
السبت. أيام عشقوت

Emergency Road Services 



.org

 ♺٣

الخميس ٢٦ تموز  ٢٠٠٧


الفنان جورج الراسي لـ "نشرة اليازا": لوال حزام األمان لكنت ميتًا 
بعدما أنقذ حزام األمان حياة الفنان جورج الراسي، أعد العمل الفني األول بالتعاون مع اليازا من خالل فيديو كليب أغنية "إنت الحب" 
يًا خاصًا باليازا . في حوار مع نشرة اليازا يكشف جورج الراسي عن تفاصيل حبه للسرعة وتعرضه للحوادث المتكررة، وعن 

ّ
ر عمالً فن ويحضّ

قناعته بالسالمة المرورية التي تجسدت بانتمائه لليازا. 

 مع أعضاء من اليازا.

هل تعرضت لحادث سير؟ وما كانت األسباب التي أدت له؟
نعم تعرضت لعدة حوادث سير، لكنني اآلن أصبحت أعي أنه ال يجوز تعريض حياتي وحياة 
اآلخرين للخطر.. هناك لحظة أقل من ثانية اختبرتها حين تعرضي لحادث سير أعتبرها صحوة 
الموت لحظة سكون، تردد خاللها سؤال في داخلي وهو "ماذا أفعل في حياتي؟"... أتمنى 

أن ال يمر أحد بهذه التجربة.

أثناء تعرضك للحادث، هل كنت ترتدي حزام األمان؟
 حزام األمان أنقذ حياتي فلو لم أكن أضعه لكنت اآلن بين عداد األموات.

بناء على تجربتك، ما هي رسالتك للشباب اليوم الذي يقود بسرعة جنونية؟
إنني أعي تمامًا حب السرعة إذ أنني من هواتها، لكن مكانها هو داخل الحلبات المخصصة 
أيضًا.  بالسرعة  الخاصة  السالمة  بوسائل  مجهزة  الــســيــارات  تكون  حيث  السريعة  للقيادة 
فبالنسبة لنا نحن الشباب القيادة بسرعة جنونية هي نوع من التحدي والعنفوان. التحدي 
القيام بحركات بهلوانية جديدة. يجب أن يدرك الشباب  في من يسرع أكثر، من يستطيع 
أن حبهم للسيارة بهذه الطريقة هو حبهم للموت بطريقة غير مباشرة وأدعوهم إلى التفكير 

بأحبائهم وأال يكونوا قساة القلوب، وأن يرحموا عائالتهم من الشعور باأللم على فراقهم.

بصفتك فنان وكثير السفر، ما هو الفرق بين القيادة في لبنان والخارج؟ 
من المؤسف أنه بسبب الفساد المستشري في هيئة إدارة السير، فقدت رخصة السوق قيمتها 
وهيبتها في نظر عدد كبير من دول العالم فلم يعد معترف بها. فأصبح اللبناني يضطر إلى 

إجراء إمتحان سوق في الخارج للحصول على إجازة سوق. 
كما أن نظام السير في الخارج يحترم من قبل جميع مستخدمي الطريق، السائقون والمشاة، 
من استخدام حزام األمان إلى التقيد بإشارات المرور. وتجدر اإلشارة، إلى أن حركة السير تنظم 
على جميع الطرق في الخارج من قبل إشــارات مــرور إلكترونية وليس من قبل شرطي سير، 

يضطر للوقوف طيلة النهار تحت أشعة الشمس، عوضًا عن اإلستفادة منه في مهام أخرى.

كيف تصف مشاركتك مع اليازا؟
انا سعيد جدًا ألن اليازا أخترتني كأول وجه فني ممثل لها في الشرق األوسط، ونحن نعمل 

اآلن على تحضير عمل جديد خاص باليازا.
السبب الذي دفعني الى اإلنتماء الى اليازا هو تقديري لرسالتها الصادقة التي ما زالت وفية لها 
منذ تأسيسها أال وهي نشر التوعية حول السالمة العامة من جهة، ومن جهة أخرى، إن الخلل 
الذي يفتك بالمجتمع الناتج من استهتار بعض المواطنين بسالمتهم وسالمة اآلخرين، هو بال 
شك حافز يدفع الى العمل لوضع حد لهذه الكارثة من خالل اليازا في توعية الجيل الجديد في 
المدارس والجامعات كي ال يخسر أحد حياته بالطريقة العبثية هذه.  فلماذا ال نحلم بمستقبل 

مشرق مع شباب مليء بالحياة بدل أن يكون فريسة الحوادث المؤلمة؟ 

الشباب  المواطنين وخاصة  المرورية بين  السالمة  الفنانين في نشر ثقافة  ما هو دور 
منهم؟

كما لكل عمل رسالة، للعمل الفني رسالة أيضًا، فرسالتي للشباب كانت من خالل كليب أغنية 
"أنت الحب" التي صورتها بالمشاركة مع اليازا التي تركز على شعار "ما تشرب وتسوق".

إن عيون الشباب خاصة المراهقين تكون موجهة نحو الفنانين الذين يشكلون مثلهم األعلى. 
لذلك أتوجه الى زمالئي الفنانين للتشدد في عدم إدخال مشاهد تخل بالسالمة العامة في 

أعمالهم الفنية مما دفع الشباب إلى التمثل بهم ∆
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الفنان جورج الراسي في مكتب اليازا.



الشمسية الحروق
ألخطارالحروق  يعرضهم اشعة الشمس وجوداالوالدتحت ان
استعمال ان لذا جدًا، حساسة بشرتهم وان الشمسية خاصة
جدًا  ضروري SPF٣٠ بدرجة اشعة الشمس الوقاية من كريم
ساعة الــوقــايــة كــل بــكــريــم .ومـــن الــمــهــم اعــــادة دهـــن الــجــســم
مقاومًا للماء، حيث انه الكريم كان وإن ساعتين الى ونصف
وجود ان الخطأ التفكير ومن المدة. بعد هذه فعاليته يفقد
ألن فوق البنفسجية، الشمس اشعة من الماء يحميه الولدفي
الى باالضافة الماء. واحدتحت متر عمق الى تصل االشعة هذه
عدم حال في حتى على شرب الماء، االوالد حض يجب ذلك
ويساعد الشمس. ضربة او الجفاف حاالت العطش، لتجنب
على  الواقية والقبعة  T-shirt القطنية المالبس استعمال 
بعد الظهر،  الثانية صباحًا و ١٠ الساعة بين خاصة الحماية،

يجعل مما فوقنا عمودية بوضعية تكون الشمس ان حيث
النهار. ساعات باقي من اكثر مؤذية اشعتها

الغرق حوادث
وجــود  تجاه للبالغين  الــذي نفسه الفعل ردّ لـــالوالد ليس   
معظم االحيان. في صامتًا غرقهم يجعل الماء، مما في وجههم
كانوا ولــو متواصل وبشكل شخصيًا مراقبتهم يجب لذلك

الماء. خارج
السباحة االوالد بتعليم تنصح الــيــازا في البحرية اللجنة ان 
لفهم جيدًا استيعابهم يكون حيث ســنــوات، اربــع مــن عمر
جديد موسم كل في التأكد ضرورة الى تنبه كذلك اصولها،

السابق. الموسم االصول من هذه يذكر مازال الولد ان من

خاطئ كالدوالب والفواشات الطفو وسائل على االعتماد ان
الولد من او ان تفلت الوسائل هذه الممكن ان تثقب من النه
آمنة انها ليست عليها مطبوع انه علمًا الكارثة. تقع وعندها

راشد. شخص اشراف تحت تستعمل ان ويجب

الضحلة المياه في الوعي عن الغياب
حبس على القدرة على الكبار وبعض الصغار يتبارى ما غالبًا
وتكمن متكررة. ولــمــرات طويلة لمدة الــمــاء االنــفــاس تحت
نــســبــة ثــانــي مـــن يــزيــد خـــطـــورة ذلـــك فـــي أن حــبــس الــنــفــس
االخيرة  هــذه فترسل الرئتين، في  CO٢ الكربون اوكسيد
الى بدوره امرًا االوكسجين ليصدر بنقص الدماغ الى اشارة
حبس استكمال الولد على اصــرار ان اال بالتنفس. الرئتين
اوامر الرئتين الى استجابة عدم الى التكرار يؤدي مع النفس

٤ ♺


٢٦ تموز ٢٠٠٧ الخميس

بأوالدنا يتربص والحوادث البحرية خطر اإلصابات
وليس نقمة ارتيادنا الشاطئ متعة به لنجعل

ّ
الممكن تجن لكن من

مسبب اهم ثاني هي البحرية الحوادث ان
حوادث السير بعد االطفال عند للوفاة
.WHO العالمية الصحة منظمة بحسب
تملك اية اهم ما االطفال هم وكون
الحوادث من الوقاية لجنة فإن عائلة،
بدراسات قامت قد اليازا في البحرية
الحوادث وطرق هذه مكثفة لمعرفة
منها. الوقاية
عن الرسمية غياب االرقام في ظل
قامت لبنان، في البحرية الحوادث عدد
مع بالتعاون العلمية االبحاث مؤسسة
تبين حيث االحصاءات هذه باجراء اليازا
حادثًا  ١٥٠ حوالى لبنان في يقع انه
من نصفهم من اكثر سنويًا، بحريًا
منظمة اكدت ذلك الى اضافة االطفال.
من WHO ان ٦٩٪ العالمية الصحة
رقابة االوالد يكون بسبب غياب غرق
الخمس عن تقل لمدة عنهم االهل
الشعة ناهيك عن تعرضهم دقائق،
الى االرقام ومن حماية. اية دون الشمس
مكامن ايضاح في اليازا ارتأينا الوقائع،
الوقاية منها. الخطر وسبل

المائية. اإلصابات لتفادي أساسية خطوة األهل وعي

org.

زياد حلبي
لبنان يازا
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الدماغ عندها تنعدم نسبة االوكسجين في الرئتين والدم مما يسبب 
اثناء  الماء  الولد تحت  الوفاة. وبسبب وجــود  الوعي وربما  غيابًا عن 
ممارسته هذه الهواية يجعل من الصعب معرفة الخطر اال بعد فوات 
اللعبة لمدة تتجاوز  االوالد من ممارسة هــذه  لــذا يجب منع  االوان، 
الـ٢٠ دقيقة بشكل متواصل علمًا ان هذه الهواية لم يظهر خطرها 

عالميًا اال مؤخرًاًً وان اليازا اول من ذكر هذا الموضوع في لبنان.

نصائح اليازا  والجمعية اللبنانية للوقاية من اإلصابات 
الرياضية للعائالت

م األوالد السباحة.
ّ
• تعل

• التأكد من تذكر الولد السباحة كل سنة حيث انه من الممكن ان 
يكون قد نسي

• مراقبة االوالد شخصيًا وابقاؤهم ضمن متناول اليد
• السباحة ضمن شواطئ مراقبة من عامل انقاذ

• استعمال الكريم الواقي من الشمس بشكل متكرر
• تذكير االوالد بشرب الماء كل ساعة 

تجنبًا  الشاطئ  على  المشي  عند  خفيفة  احــذيــة  االوالد  الــبــاس   •
للجروح الناتجة عن الزجاج المكسور في حال وجوده ولحمايتهم من 

الحروق في االرض الحارة .
• تعلم االسعاف االولي وانعاش القلب الرئوي CPR حيث ال يعلم 

احد متى نحتاج النقاذ احد ما.
• عــدم السماح لــالوالد بالتدافع او محاولة االغــراق بدافع اللعب او 

المزاح 
• عدم السباحة في البحر الهائج 

• عدم القفز (الشك) في المياه الضحلة

 عند ذهــاب االهــل مــع اوالدهـــم الــى شاطئ البحر او 
ّ
مــن المهم جــدا

لمتعة  بل  لمتعتهم  ذاهبين  ليسوا  انهم  بالحسبان  االخــذ  المسبح 
اوالدهــــــم وســالمــتــهــم حــيــث انـــه مـــن الــطــبــيــعــي ان تــكــون متعتهم 

وسالمتهم من االولويات وكل صيف وانتم سالمين ∆

ترقبوا األربعاء في األول 

من آب العدد الخامس من نشرة 

 YASA.org اليازا  باللغة اإلنكليزية

المتخصصة بالسالمة العامة، 

.The Daily Star مع صحيفة

يجب مراقبة األطفال بصورة مستمرة.

ال تعتمد فقط على العوامات الهوائية لحماية الطفل.

القبعة ضرورية لحماية الطفل من أشعة الشمس.

أهمية إستعمال الكريم الواقي من الشمس بشكل مستمر. ل خطر على سالمة األطفال.
ّ
إن التدافع بهدف اللعب يشك

علي احمد فــارس، شاب بعمر ال١٦ عامًا، سباح وغطاس 
ماهر منذ وقت طويل، فقد منذ يومين حين كان يمارس 
 shallow ريــاضــة الــغــوص عــلــى الــنــفــس أو مــا يــعــرف ب
العثور على جثته   وتــم  األوزاعـــي  water black out. في منطقة 
نهار الثالثاء. وكانت اليازا قد حذرت في عددها السابق لخطورة هذا 
النوع من الغطس الذي يمارس منذ عصور طويلة إال أن خطورته تم 

اكتشافها علميًا حديثًا

✘

✘
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في زغرتا السير لسالمة حملة إطالق
بعنوان نــدوة اليازا مع بالتعاون  الــزاويــة زغرتا- روتــاري نــادي نظم زغرتا، قضاء بلديات إتحاد برعاية 

٢٠ تموز ٢٠٠٧ الجمعة كلوب كاونتري إهدن األسود"في النفق "حوادث السير...
الشباب توعية في النادي اهتمام عن تحدث الذي زبليط جورج زغرتا روتاري نادي رئيس الندوة افتتح

خاص. بشكل اللقاء هذا بتنظيم اليازا مع التعاون هدف وعن عام بشكل
في  زغرتا قضاء  بلديات  مختلف الــتــزام  عن مــعــراوي العميد زغرتا بلديات اتحاد رئيس تحدث وثــم   
بعد تجربتها عن العلم علوان نالي السيدة اليازا، ثم تحدثت مع التعاون استمرار السير مؤكدًا سالمة
٢٠٠٤ ورغبتها في مزيد من التعاون  ايلول في مروع حادث سير في كلير علوان وماري ولديها خسارة

اليازا. مع
حوادث لمواجهة اليازا خطة عمل عرضا اللذين عقل وزياد رعيدي السيدين بدوي اليازا من تحدث ثم

بالتحديد. زغرتا قضاء وفي لبنان في السير
متمنيًا في اللقاء المشاركين جميل معوض جميع كاونتري كلوب السيد اهدن شكر مدير الختام وفي

الطرق. الناس على حياة العمل لحماية دوام
. اللبناني والصليب األحمر المدني الدفاع بين سير حادث على الندوة مناورة مشتركة تلت

األبحاث العلمية مؤسسة سر أمين إيلي مطر

المتن ساحل روتاري نادي مع لليازا لقاء

في الشباب "دور بعنوان محاضرة  قبيسي  هاني السيد اليازا في السائق  تحسين  برنامج مدير ألقى
تموز٢٠٠٧. ١٨ األربعاء يوم في بيروت المساجد شباب نادي في  " المرورية السالمة

أنواع مختلف  الوقاية من المرورية وكيفية السالمة وخاصة العامة السالمة موضوع المحاضرة تناولت
توجيهية. ومضات عرض إلى الحوادث، باإلضافة

عدد مئتي من تسلم الحاضرون أكثر المناشيرالتوجيهية، كما توزيع عددكبير من المحاضرة تم نهاية في
العامة. اليازا الخاصة بالسالمة نشرات من

والتلفزيون اإلذاعة عبر اليازا برامج

سالمتك بالدني
سات  نــور وفضائية  Tele Lumière تلفزيون عبر أسبوعي برنامج
السابعة  حتى الساعة السادسة من الساعة خميس يوم Nour Sat كل

. مساءً

سير عجقة
جمعة وسبت، يــوم كــل لــبــنــان، بــرنــامــج إذاعـــي عبر اثــيــر إذاعـــة صــوت

. مساءًً السادسة والثلث الساعة

ساحل روتـــاري نــادي في جو دكــاش األســتــاذ ألقى نائب رئيس الــيــازا
فصل خالل السير حوادث « تزايد ندوة بعنوان ( الديب جل في ) المتن
الندوة تناولت تــمــوز٢٠٠٧، وقــد  ١٦ اإلثنين يــوم لبنان» في الصيف

لبنان. في السير سالمة بقضية تتعلق مختلف المواضيع التي
المشترك التعاون من المزيد على والــنــادي الــيــازا بين التوافق وقــد تم 

لبنان. في العامة السالمة تأمين بهدف

 محاضرة لليازا
بيروت شباب المساجد نادي في

اليازا من
عقل   زياد
وبدوي رعيدي

نالي   السيدة
علوان العلم

يقوم المدني الدفاع
السيارة قص بعملية

إلنقاذ المصاب

أثناء  الحضور  بعض
المناورة تنفيذ

الجمعيات عدد من من العامة للسالمة "اليازا" مجموعة تتألف
إلى هادفة دائمة حمالت تنظم التي الحكومية غير األهلية
الحوادث. أنواع من مختلف العامة والوقاية السالمة تعزيز

لبنان: في "اليازا" لجمعية الرئيسي العنوان
٢ ط عقل، بناية روكز، مار شارع الحازمية، لبنان،

لبنان – الحازمية ٠٨٣-٤٥ البريدي: العنوان

+ /   فاكس: ٩٥٢٥٨٧ ٥ ٩٦١ هاتف:٤٥٢٥٨٧ ٥ ٩٦١ +
www.yasa.org  /  yasa@yasa.org

إنترناشيونال: يازا
+ ٧٠ ٢٢٥ ٧٠ ٥٠ ٩٧١ هاتف:

المتحدة – االمارات العربية دبي ١٢٣٦١٤ البريدي: العنوان

:(SRF) العلمية األبحاث مؤسسة
ط٤ الطبي، الملك يسوع مركز العام، الطريق مصبح، ذوق لبنان،

لبنان - مكايل ذوق البريدي: ١٧٥ العنوان
+ ٢١٥٧٧٥  ٩  ٩٦١ تلفاكس:

اليازا عاتق جمعية على تقع النشرة هذه في المعلومات الواردة ان

تعاونهما يواصالن واليازا
الدفاعية للقيادة جديدة حملة إطالق عبر

المقبل أيلول في

ن بالّ  جوزيف

لبنان يازا

على النشرة  المشرف العام
لبنان يازا رئيسة - عقل خوري منى

التنفيذي المدير
لبنان يازا ادارية هيئة إبراهيم - عضو كامل

التحرير هيئة
مطران قبيسي، المالزم ميشال ام، هاني عزّ يوسف المهندس

مكاري جوزيف عجاقة، رانا متني، أنطوان الحاج، عادل

إخراج
عبر  حامد
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مع اإلعالم شراكة اليازا
العامة السالمة مبادئ لنشر المشترك التعاون من سنة ١٢

مع اء بنّ حوار لبناء تسعى وما زالت كانت فهي اإلعالم. وسائل كل مع والشفافية والنزاهة المتبادل اإلحترام على قائمة تكاملية عالقة إقامة على " اليازا " دأبت
من الناس. ممكن عدد أكبر إلى صوتها واسماع رسالتها بإيصال اليازا تقوم خالله الذي من المنبر هو اإلعالم أن ذلك معها. للتفاعل اطر الصحافة وايجاد

،١٩٩٥ العام في لليازا الفعلي التأسيس منذ
أعضاء اتصال عبر باإلعالم عالقة "اليازا" بدأت
اإلعالمية المؤسسات مــن بــعــدد الجمعية مــن 
عــلــى الـــمـــأســـويـــة إلقــــتــــراح تــغــطــيــة الــــحــــوادث
المرئي فــي واألخــبــار  الصحف فــي  لبنان طــرق 
نهاية تلت التي المرحلة تلك في والمسموع.
تغطية أي هــنــاك يــكــن الــحــرب الــلــبــنــانــيــة، لــم
الناشطين هدف جعل مما للحوادث، إعالمية
من اللبناني بأسره المجتمع يعرف اليازا أن في
من الناتجة المآسي وأخطار حجم اإلعالم خالل

ازديادها. وخطورة السير حوادث
"اليازا" في الناشطين لمئات طويل نضال بعد
من  لــلــوقــايــة ١٣ ســنــة مــن الــتــوعــيــة عــلــى مـــدى
هــنــاك أصــبــح الـــطـــرق، مــخــتــلــف أنــــواع حــــوادث
وسائل من كبير وعدد اليازا بين كبيرة شراكة
اإلعالم بأن قناعة اليازا ذلك إلى يعود اإلعالم.
كبير عدد إلى شتى األفكار لنقل بارز دور له
تطالب كــمــا الــحــديــث. مــن الــنــاس فــي الــعــالــم
التربية في أكبر دور لإلعالم يصبح بــأن اليازا
على الــعــامــة الــســالمــة الــوقــائــيــة عــلــى مــفــاهــيــم
الــدول مــن عــدد كبير فــي اإلعـــالم غـــرار تــجــربــة

المتطورة.
بــإثــارة الــمــبــادرة وألعــضــائــهــا للجمعية  فــكــان 
الـــحـــوادث مـــن الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بـــالـــوقـــايـــة
كبير عدد تخصص إلى مستندة علمية بطرق
قضايا مــع مترابطة مــجــاالت فــي أعضائها مــن 
مــمــيــزة مــكــتــبــة وعــلــى الــوقــايــة مـــن الــــحــــوادث،
لتجمع وتطويرها إعدادها في الجمعية ساهمت
العالم أنحاء كافة من المراجع من عشرات اآلالف
نفذتها واألبحاث التي الدراسات إلى باإلضافة
تأسيسها  -SRF منذ العلمية األبحاث مؤسسة

.١٩٩٧ العام في
تطور دراســاتــهــا بــإحــدى لــقــد راقــبــت "الـــيـــازا"
الوقاية بقضية اللبناني الــعــام الـــرأي  إهــتــمــام 
التطور بإزدياد هذا السير وعالقة حوادث من
الــتــي الــــكــــوارث اإلهـــتـــمـــام اإلعــــالمــــي بــتــغــطــيــة

تسببها حوادث الطرق.

مــفــجــع فــي إحــدى مــــرور "فــمــثــالً وقــــوع حــــادث
الحادث مقتل شاب في والذي أدى إلى القرى
الــجــغــرافــي الــنــطــاق فـــي يــبــقــى تــأثــيــره مــحــلــيــًا

نسبيًا. زمنية قصيرة للقرية ولفترة الضيق
في المرئية اإلعالم وسائل تطرح عندما ولكن
مقاالتها فــي الــصــحــف أو نــشــراتــهــا اإلخــبــاريــة
بأهل الحادث وحجم الخسارة التي لحقت خبر
ال يتأثر قد العام الــرأي فإن  وبالوطن، الفقيد
يراها التي بالمأساة بأخرى أو بطريقة محالة
الصحيفة في يقرأها أو التلفزيون يشاهد وهو
وبــذلــك اإلعــــالم، وســائــل مــن الــيــومــيــة وغــيــرهــا
إلــى مــمــا يـــــؤدي يـــكـــون وقــــع الـــمـــأســـاة أشـــمـــل
السير حــــوادث أســبــاب عــلــى الــضــوء  تسليط 
مــعــالــجــة إلــــى وبـــالـــتـــالـــي تــحــريــك الــمــســؤولــيــن

األمر".
بشكل الــــيــــازا تــفــاعــلــت بـــنـــاء عــلــى مـــا تـــقـــدم،
العامة السالمة أهمية لرفع اإلعالم مع متواصل
خالل من لبنان في خاص بشكل السير وسالمة
التلفزيونية الــمــقــابــالت آالف فــي الــمــشــاركــة 
وقد اإلعــــالم، مختلف وســائــل على واإلذاعـــيـــة
خاصة وإذاعية تلفزيونية برامج لديها أصبح

بها.
الوسائل جعل دور اليازا في ساهمت  هنا من
صور واحصاءات عرض على يقتصر ال اإلعالمية
إلى يتعداها بل فقط، المأسوية الحوادث عن
باإلضافة واإلرشــــاد التوجيه  فــي رئيسي دور 
بتثقيف اإللــــتــــزام إلــــى ضـــــرورة الـــمـــبـــادرة إلــــى
لذلك العامة. السالمة  مبادئ حول المواطنين
من كــبــيــر عــــدد تــطــوعــت الــــيــــازا فـــي تــحــضــيــر
عبر الــعــامــة الــســالمــة قضية الــمــنــاظــرات حـــول

. اإلعالم وسائل
مئات إنتاج إلــى اليازا  عمدت  أخــرى، من جهة
مختلف حــول االعــالمــيــة اإلعــالنــات والــومــضــات
إنــتــاج إلـــى بــاإلضــافــة قــضــايــا الــســالمــة الــعــامــة
على منشور ماليين خمسة مــن أكــثــر  وتــوزيــع
الـــمـــدارس، الــبــلــديــات، آالف الــمــواطــنــيــن فـــي

واألندية ∆ الجامعات

سبع سنوات من العمل المشترك  بعد
لبنان السير في حوادث من للوقاية تعاونهما يواصالن واليازا SOS Auto

دكاش. بيار النائب بمشاركة اليازا الجر من مكاتب حنا الدكتور يقدمها تلفزيونية حلقة

اليازا. من جرجورة الدكتورة كارول وتقديم من إعداد أسبوعية إذاعية حلقات

إذاعيًا. العامة السالمة مبادئ نشر

ن بالّ  جوزيف

لبنان يازا
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