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بمناسبة الذكرى

 الثالثة عشر 

على وفاة الشاب 

طارق عاصي

 نتيجة حادث سير مؤلم، 

تؤكد اليازا مواصلة 

نضالها لتالفي المآسي 

كتلك التي أدت إلى 

وفاة طارق
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واجب الجميع التبليغ عن أي حالة تعنيف لألطفال   
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جرباقه: برنار الدكتور

لألطفال تعنيف حالة عن اي الجميع التبليغ واجب من
الهيئة اللبنانية مؤسس جرباقه، الطبيب برنار أكد
هي اكثر الطفل حقوق اتفاقية أن الطفل، لحقوق 
انتهاكًا واألكثر عليها المصدق الدولية االتفاقيات
تطبيق فـــي فـــي الـــعـــالـــم. ودعـــــا الــجــمــيــع لــلــمــشــاركــة
تعنيف حالة اي عن والتبليغ الطفل حقوق اتفاقية

لألطفال.
 

اتفاقية تطبيق لمراقبة هيئة هي الطفل لحقوق اللبنانية الهيئة ان القول يمكن هل
الطفل؟ حقوق

العالم. في انتهاكًا واألكثر عليها المصدق الدولية االتفاقيات هي اكثر هذه اإلتفاقية
ايجاد فــي للطفولة األعــلــى المجلس مــع وتساهم الطفل حقوق انتهاك حــاالت تــراقــب الهيئة  ان 
او الصحية الناحية كان من ان الطفل، تطبيق اتفاقية حقوق في للثغر والصعوبات المناسبة الحلول

وبناءة. الرقابة فاعلة تكون لكي وذلك او الثقافية، االجتماعية

الجمعية؟ إلى لالنضمام شروط من هل
من كانوا ان األطــفــال، حماية  أجــل من العمل في  والمشاركة للجمعية  االنتماء الجميع باستطاعة
انتهاك ضحايا يستطيع كذلك والشباب. األمن قوى القانون، التعليم، الصحة، مجال في العاملين

ذاتها. المأساة عيش غيرهم لتجنيب المشاركة الطفل حقوق

الهيئة؟ لألطفال دور في هل
حلول  آرائهم واقتراح وابداء الهيئة في يستطيعون المشاركة ١٨ سنة دون هم الذين األطفال ان

منها. يعانون التي المشاكل حول

اجراء يحق لك القيام بأي هل معاملتهم، وسوء األطفال ضد بالعنف يتعلق فيما
قانوني؟

أو اكتشافها لطفل يتم تعنيف حالة اي أستطيع التبليغ عن األحداث، حماية اتحاد رئيس بصفتي
مع بالمتابعة ونقوم التأهيل في مراكز داخل المنزل أو خارجه أو حتى التعنيف كان سواء عنها، غ

ّ
نبل

ذكر ضرورة لطفل دون تعنيف حالة اي عن التبليغ وواجب حق مواطن لكل انه المختص. كما القضاء
اليه. تصل حالة اي عن التبليغ ملزم الطبيب ان الى باالضافة اسمه،

للطفل؟ والحقوق الحماية تواجهونها في تأمين التي العوائق هي ما
أخيرًا فقداكتشفنا وخارجها، المخيمات للنزاعات المسلحة في الطفل تعرض في تكمن الصعوبات ان
استعمال يستطيعون خارج المخيمات وآخرين البارد نهر مخيم في معركة شاركوا هناك أطفاالً ان

عنها. التبليغ المدني المجتمع وعلى هيئات الحاالت، هذه معالجة الدولة لذلك على السالح.

لبنان؟ في الطفولة وضع تقوم كيف
الــدول ببعض مقارنة والمدرسي المنزلي العنف  على صعيد سيما ال االنــجــازات، من الكثير هناك 
ايجابية لمصلحة نقطة هي الرسمية المؤسسات مع المدني المجتمع هيئات مشاركة ان األخرى. كما

لبنان. في الطفل

الطفل؟  حقوق تطبيق عن المسؤول من هو
وزارة الشباب، الطبيب، األهــل، الطفل: اتفاقية حقوق تطبيق عن مسؤولون جميع المواطنين ان

∆ والمجتمع األهلي االجتماعية الشؤون

.(Child of Lebanon) الطفل لحقوق اللبنانية الهيئة رئيس - جرباقة برنار د.

Emergency Road Services 
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منهما يحاول كل فريقان، فيها يتنافس رياضية لعبة السلة هي كرة
الفريق سلة الكرة في ادخال النقاط عبر من عدد ممكن اكبر احراز
احترام ضمن سلته لكن عن فريق كل دفاع ويتطلب ذلك المنافس.
للجزاء. ض وإال تعرّ الرياضية المنافسة شروط
لعب  ٣ لكل ١٠٠٠ ساعة السلة كرة لعبة معدل االصابات في يبلغ
التمرين. فترات خالل معظمها ويحدث

الــرأس اصــابــات فاكثر والرجلين. والــيــديــن الـــرأس بين السلة كــرة تــتــوزع االصــابــات فــي لعبة
العين. في والرضوض االنف واالسنان كسور بالجروح، تتلخص

حين في واالصابع، المعصم في والكسور االلتواءات الكتف، لخلع بالغالب فتتعرضان اليدان اما
خلعها. او الصابونة وتر والنقطاع الكاحل مفصل في لإللتواءات الرجالن تتعرض

الجسم مــن معينة لمنطقة مــزمــن نتيجة تــعــرض تــأتــي الــتــي وقــد تسبب االصــابــات االجــهــاديــة
ووتــر القصبة غــشــاوة وفــي الصابونة وتــر فــي  مزمنة إلتهابات طويلة، ولفترة متواتر لمجهود 

الشوكي. النخاع قناة وضيق في الفقرات س مفاصل
ّ
تكل الى اضافة «اخيل»

التوصيات
(LASIP) الرياضية الحوادث من للوقاية الجمعية اللبنانية توصي االصابات، هذه لوقوع تداركا

اللعبة: ممارسة اثناء اآلتية باالرشادات بالتقيد السلة، العبي كرة

لتجنب التصادم. الالعبين بقية اماكن ومعرفة العب لكل المحدد المركز في البقاء •
القطنية التي الجوارب واستعمال السلة كرة لرياضة المخصص الرياضي الحذاء حسن إختيار •

للقدم. أكثر ثباتا وتعطي العرق إمتصاص على تساعد
وارتــداء بطانيات بااللتواءات هذا المفصل نسبة إصابات يخفف مما الكاحل مثبتات إرتــداء  •

األسنان. الفم لحماية والركبة وواقي للمرفق
األقل. والجمهور مترين على الحائط عن بعيدة للملعب الحدود تكون السلة وخطوط ان •

للنظارات. واقٍ أو اآلمنة النظارات إختيار حال إستعمال النظارات، في •
السلة. شبكة في يتلق أن لخطر األصابع في الخواتم عدم ترك •

تستطيع الحامل المرأة وحتى سنوات الخمس عمر منذ لألوالد السلة كرة بممارسة البدء يمكن
تشكل كرة السلة ذوي اإلعاقة فان الى بالنسبة اما الحمل. السادس من األسبوع حتى تلعب أن

∆ المتحرك الكرسي على حتى ممكنا فهم تكيّ ويكون يمارسونها التي الرياضات من ٪١٥

اللعب اثناء الشمس ضربة من الوقاية

تشخيصها عدم حال للخطر في الرياضي تعرض حياة الحر إصابات وصوالًإن باإلعياء مــرورا الجسم سوائل في بنقص تبدأ عادة باكرًا، وهي
السبات. حالة الى

هي: الشمس االصابة بضربة الى تؤدي التي إن العوامل
طقس حار جدًا  •

الرطوبة من عالية نسبة •
سكون حركة الهواء •

فوق العادة نشاط رياضي •
مالبس عازلة للحرارة •
السوائل شرب عدم •

لون ذات  مالبس ارتداء الشمس ضربة اصابات من الوقاية تتطلب
الصباح، فــي الــريــاضــي الــنــشــاط فــاتــح، خفيفة وواســعــة ومــمــارســة
المياه وبخ متواتر السوائل بكمية قليلة وبشكل شرب الى باالضافة

المباريات. قبل الطعام تناول عدم كما باردًا إلبقائه الجسم على

الوقاية
إصابات   من
السلة كرة

الوقاية
إصابات   من
السلة كرة

بطولة آسيا. في فوغل جو اللبناني المنتخب العب إصابة

لبطولة آسيا. النهائية المباراة النصف في قدمه في محمود اللبناني علي المنتخب العب إصابة ين يمّ قيصر  د.

LASIP الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية رئيس



السريعة في  الطرق  للسالمة على  الوطني  للمعهد  أكــدت دراســة 
الــواليــات المتحدة أن أحــد األعـــوام قــد شهد إرتــفــاعــًا ملحوظًا في 
الحوادث المسببة للوفاة بمقدار ٣٤٪ في ٣٨ والية، حيث كان 
مــن ٩٠  بـــدالً  إلــى ١٠٥ كيلومتر\ساعة  رفــع فيها  قــد  السرعة  حــد 
الحوادث  زيــادة  بلغت  بينما  الريفية،  المناطق  كيلومتر\ساعة في 

القاتلة في المناطق غيرالريفية ٤ ٪ في الواليات نفسها. 
وتأتي هذه الدراسة كدليل قاطع على أخطار التهور في السرعة، 

إذ أن السرعة تؤثر في عوامل عدة، فكلما ازدادت السرعة:
• ازدادت الــمــســافــة الـــالزمـــة لــتــوقــف الــمــركــبــة عــلــى طــريــق جافة 

وتضاعفت على طريق مبتلة.
• ازدادت المسافة المقطوعة خالل فترة رد فعل السائق.

• ازدادت الــطــاقــة الــحــركــيــة لــلــمــركــبــات بــحــيــث تــكــون الــحــوادث 
الناجمة عن السرعة العالية أشد عنفا من تلك الناتجة من السرعة 

المنخفضة.
•  ازداد مقدار التركيز الذهني للسائق أثناء القيادة.

ما  الستيعاب  المجال  معتدلة  بسرعة  المركبة  لقائد  يكون  هنا  مــن 
يراه بشكل واضح. بينما على سرعة ١٠٠ كلم /ساعة تنخفض قدرة 

االستيعاب الى النصف.
السيارة  ازدادت سرعة  فكلما  بالسرعة.  الفرملة  مسافة  تتأثر  كذلك 

ازدادت المسافة المطلوبة للتوقف فمثال:
• إذا كانت السرعة ٣٠ كلم \ساعة، تكون مسافة التوقف ١٢ مترًا.

مترًا  التوقف ٨٥  مسافة  تكون  كلم\ساعة،  السرعة١٠٠  كانت  إذا   •
تقريبًا.

• إذا كانت السرعة ١٢٠ كلم\ساعة، تكون مسافة التوقف ١١٧ مترًا 
تقريبًا.
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 وحوادث الطرق

ثبت لدى جمعية مؤسسة األبحاث العلمية 
SRF  أن زيادة معدل وقوع الحوادث في 

معظم الدول العربية مرتبطة بزيادة السرعة 
إلى ما فوق حدود معينة حسب طبيعة 

المناطق. من هنا يعتبر االلتزام بالحدود 
القانونية للسرعة داخل المدن وخارجها مطلبا 

حيويا لتأمين السالمة العامة على الطرق. 
ولهذه الغاية بدأت بعض الدول باستخدام 

أجهزة الحد من السرعة لخفض الخسائر 
البشرية واالقتصادية الناتجة منها.

org.

حادث نتيجة السرعة.

▼

▼

إذا كانت السرعة 

١٠٠ كلم \ ساعة، 

تكون مسافة التوقف  

٨٥,١٣ متر.

السرعة

حوادث الفانات المتكررة.

كامل إبراهيم
عضو هيئة إدارية - يازا لبنان
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الحد من السرعة
يمكن إجمال فوائد الحد من السرعة بما يأتي:
• إنخفاض عدد الحوادث القاتلة والخطيرة.

• االقتصاد في استخدام الوقود وفي الحاجات األخرى للمحرك.
• الحد من تلوث البيئة.

والخطيرة،  المميتة  للحوادث  نتيجة  الوطنية  بالثروة  تلحق  التي  الخسائر  تقليص   •
وبسبب التلف الذي يلحق بالمركبات والمعدات.

• جهاز الحد من السرعة

بــســرعــات عالية ولــكــن بعض  إنــتــاج ســيــارات تنطلق  الــمــركــبــات  لقد اســتــطــاع صانعو 
السائقين يقودون بسرعة تفوق كل شــروط السالمة. لذلك لزم إدخــال عنصر تحكم 
خارجي سواء بالرقابة المباشرة على الطرق بأجهزة الرادار أو إستخدام عدسات تلفزيونية 

أو إستخدام أجهزة الحد من السرعة.

ولتحديد السرعة يستخدم أحد األساليب اآلتية:
إلى  تترجم  كهربائية  نبضات  عبر  التسارع  لدواسة  الميكانيكية  الحركة  من  الحد   •
سرعات. فــإذا خرجت عن القيمة المحددة للسرعة ترسل إشــارة للتحكم في الدواسة 
لفصل أدائها، وبذلك تنخفض سرعة المركبة فيعطي المجسdetector إشارة أخرى 

لرفع السرعة.
• ضبط مضخة الوقود حتى تعطي القدرة الالزمة للسرعة المحددة.

يجب ان تتوافر في جهاز الحد من السرعة الخصائص اآلتية:
• أن يكون مزودا بأداة إنذار لتنبيه السائق عند اإلقتراب من حد السرعة القصوى.

• أن يسهل الكشف عليه لمعرفة السرعة المضبوط عليها عن طريق أجهزة يتم توفيرها 
لرجال المرور.

• أن يستحيل تغيير وضع ضبط الجهاز إال عن طريق مختص وبإستخدام أجهزة خاصة 
وان يؤدي أي عبث به إلى إحداث عطل في الدائرة الكهربائية للمركبة.

توصيات اليازا:
تزويد الشاحنات التي تنقل المواد خطرة (بنزين، متفجرات، ومواد مشعة،...) بأجهزة 

للحد من السرعة بحيث تكون السرعة القصوى ٩٠ كلم\ساعة.
التغذية  فــي  التحكم  قــاعــدة  على  تعمل  التي  السرعة  مــن  الحد  أجــهــزة  إســتــخــدام 

بالوقود ∆

نتيجة السرعة أثناء الليل.

ترقبوا األربعاء في الخامس 

من أيلول العدد السادس من نشرة 

 YASA.org اليازا  باللغة اإلنكليزية

المتخصصة بالسالمة العامة، 

.The Daily Star مع صحيفة

برامج اليازا عبر اإلذاعة والتلفزيون

• سالمتك بالدني
يوم  كل   Nour Sat ســات  نــور  وفضائية   Tele Lumière تلفزيون  عبر  أسبوعي  برنامج 

. خميس من الساعة السادسة حتى الساعة السابعة مساءً

• عجقة سير
برنامج إذاعي عبر اثير إذاعة صوت لبنان، كل يوم جمعة وسبت، الساعة السادسة والثلث 

. مساءًً

• مشاكل وحلول
مشاركة أسبوعية في برنامح "مشاكل وحلول" عبر محطة الـ "anb" كل يوم أربعاء الساعة 

التاسعة والنصف صباحًا، واإلعادة الرابعة والنصف بعد الظهر.

سيارة مجهزة للسرعة مع وسائل األمان داخلها.



org.
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مشروع اليازا لتعليم مبادئ القيادة السليمة لدى جيل الغد 
في مركز التدريب المهني لالجئين الفلسطينيين في سبلين

شاركت اليازا في المخيم الصيفي العشرون "معًا " الذي نظمته االونروا في مركز التدريب المهني لالجئين 
الفلسطينية، جمعية  للمرأة  العام  االتحاد  مع  بالشراكة  آب ٢٠٠٧   ٨ األربعاء  في سبلين  الفلسطينين 
المرأة الخيرية، المساعدات الشعبية لالغاثة والتنمية، مركز االطفال والفتوة وجمعية األخوة وقد تم ذلك 

بالتنسيق مع مراكز التنمية المجتمعية في نهر البارد والبداوي ومؤسسة حق اللعب. 
بدأ النشاط بمحاضرة عن مبادئ القيادة السليمة حضرها حوالى ٢٠٠ طفل ومنشط من مخيمي نهر البارد 
والبداوي. ركزت المحاضرة على خطورة حــوادث السير وكيفية الوقاية منها، بعد ذلك شاهد األطفال 
فيلمًا وثائقيًا يظهر أهمية الجلوس في المقعد الخلفي للسيارة، احترام إشارات السير، وضع حزام األمان، 

استعمال الخوزة الواقية لسائقي الدراجات النارية والهوائية وتعلم ارقام الطوارئ.
بعد ذلك تم تدريب األطفال على تطبيق مبادئ التربية المرورية خالل قيادتهم لسيارات صغيرة. ومن ثم 

ع عدد كبير من مناشير اليازا وعدد من نشرات اليازا الصادرة مع "نهار الشباب" ∆ زّ وُ

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

محاضرة لليازا في مزرعة كفرذبيان
التوعية  مجال  في  األهلي  والمجتمع  اليازا  بين  الدائم  للتعاون  استمرارًا 
واإلرشاد، ألقى السيد جوزف بالن عضو اليازا محاضرة بتاريخ ٧ آب ٢٠٠٧ 
أقيم في  مــار شربل في مخيم  على حوالى ٣٠ شخصًا من تجمع شباب 
السالمة  مواضيع  مختلف  المحاضرة  شملت  كفرذبيان.  مــزرعــة  منطقة 
وخاصة السالمة المرورية حيث طرح خاللها الحضور العديد من األسئلة 

التي تم اإلجابة عنها بأسلوب شيق مدعم بحقائق علمية.

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

إخراج
 عبر  حامد

CarChip  اآلن في لبنان الصندوق األسود للمركبات
ن السائق من معرفة جميع المعلومات التقنية

ّ
اختراع جديد يوضع في المركبة يمك

حول مركبته قبل اقالعها وأثناء قيادتها وحتى بعد وقوع أي حادث

أثناء المحاضرة.مشاهدة الفيلم الوثائقي.

إستعمال حزام األمان والخوذة الواقية.قيادة السيارات من قبل األطفال.

اليازا تحاضر الجيش اللبناني عن الوقاية 
من الحوادث المائية في قاعدة بيروت البحرية 

ألقى زياد الحلبي، منسق لجنة الحوادث المائية في اليازا، محاضرة عن 
السالمة البحرية في قاعدة بيروت البحرية- المرفأ االثنين ٢٠ آب ٢٠٠٧، 

حضرها حوالى ٥٠ عنصرا وضابطًا من الجيش اللبناني.
لها  يتعرض  التي  والحوادث  وأصوله  الغوص  مبادئ  المحاضرة  تناولت 

الغطاسون.

محاضرة لليازا عن السالمة المرورية
 ألطفال وشباب الرويسات الجديدة

أوالد   على  محاضرة  اليازا  القت  اإلجتماعية"  الحركة  "جمعية  من  بدعوة 
وشباب راوحت اعمارهم من ٤ سنوات إلى ١٧ سنة من سكان من منطقة 
تاريخ ١٦- ٨ –  في  الرسمية  رويسات  مدرسة  الجديدة في  الرويسات 
٢٠٠٧ حول مختلف مواضيع السالمة المرورية حيث تم توزيع العديد من 
مناشير اليازا التوعوية باإلضافة إلى عدد من منشورات اليازا التي تصدر 

مع نهار الشباب.
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٢٣  آب  ٢٠٠٧  الخميس

الطرق ورش لمواقع العلمي التخطيط

المطابق العمل لموقع العلمي التخطيط هذا الطرق متعهدي يدي بين اليازا تضع
اآلتي: يشمل أن يجب والذي العامة الدولية للسالمة للمعايير

األشغال مساحة •
وغيرها. حفريات من يحويه وما للعمل الفعلي المكان هي

العمل نطاق •
المواد المتعهدلتكديس يحتاجها والتي األشغال بمساحة المحيطة المنطقة هو
المساحة أيضًا واألجهزة وغيرها، وهي والمعدات األدوات وتخزين جة المستخرَ

بعمله. أثناء القيام كه ها لتحرّ يحتاجَ التي

مساحة األمان •
حركة للعمال من الحماية الغرض منها تأمين  العمل،  نطاق منطقة حول هي
تشكلها أن  يمكن التي األخطار من الطريق لسالكي الحماية وتأمين  الــمــرور،

الجارية. األشغال

اآلتية: النصائح المتعهد إلى اليازا توجه وهنا
جاريًا. العمل يكون عندما األمان مساحة إلى تدخل ال •

هذه المنطقة. في ات أو مواد معدّ ة تضع أيّ ال •
اإلنــذار ات لــمــعــدّ الصيانة ــن تــؤمّ أن تريد عندما فقط المنطقة أدخــل هــذه   •

وغيرها. والمصابيح كالمخاريط
سالمة حركة ولضمان وأمان بحرية للتحرك كافيًا زًا حيّ لعمالك أن توفر يجب •
ومن الحفارة أذرع حركة  ية حرّ مثل العمل في المستخدمة ات  والمعدّ األجهزة
حدود تتعدى ال هي مسافة آمنة حركة المرور المسافة الفاصلة بينها وبين أن

والدراجات. المشاة ات ممرّ
وتطبيقها على المهمة المعلومات جميع المتعهدين األخذ بهذه من اليازا تأمل

للجميع. يضمن السالمة مما األرض

قبيسي  هاني
اليازا في تحسين برنامج مدير

يعرض مما األهل ل بَ من قِ حثيثة دون رقابة من األطفال من كثير الشوارع يجوب
تتمثل بوجوب كبيرة مسؤولية وحده السائق على تقع لذلك، حياتهم للخطر!
مسؤولية عليه كما تقع المدارس، وقرب األزقة في خصوصًا والحذر الحيطة أخذ
الغريبة تــصــرفــاتــهــم مــن الــمــتــوقــع غــيــر وتــوقــع ــه والــتــحــلــي بالفطنة الــتــنــبّ زيــــادة 
أو ! مثالً عابرة  مركبة أمــام  مازحًا مُ زميله أحدهم يدفع كــأن الخطرة، العشوائية
أهله يفلت طفل من أو أن فجأة، الطريق وســط إلــى كــرة خلف صبي أن يجريَ
بين من فجأة طفل يبرز أن أو الــشــارع! وســط مباشرة نحو ويتجه الرصيف عن 

الطريق... جانب إلى الواقفة المركبات
 بسبب صغر حجم األطفال، تصعب رؤيتنا لهم!..       

                                                                               
األحياء في ومكان، زمان كل في لتواجدهم كل سائق اإلنتباه يجب على لذلك،
الرجوع وخاصة قبل والترفيه اللهو أماكن وفي المكتظة األماكن في السكنية،
يجب لذلك، مركونة! خلف مركبة األطفال يلعب ما غالبًا حيث الوراء، بالمركبة إلى
وينظر حولها ويدور من مركبته أن يترجل إلى الخلف الرجوع قبل السائق على
يمر زمنيًا فاصالً يدع

ّ
طفل خلفه وأال عدم وجود أي من بنفسه ليتأكد تحتها

الوراء!.. إلى القيادة التأكد بين
بطريقة الجيران أحد إبن أو ابنه دهس إهماله، أو جهله بسبب سائق، من فكم

الخلف!.. أثناء رجوعه إلى مأسوية

الكبار! وإهمال األطفال براءة

ضاهر  غنوى
لبنان يازا
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