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وإصابات متوسطة القوة ة عدّ ألعاب القوى: فوائد

ين يمّ قيصر  د.

LASIP الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية رئيس

والطويل، السريع  الــركــض الــقــوى ألــعــاب  تضم 
الطويل. والقفز العصا فوق القفز السريع، المشي
كل الركض رياضة حــوادث ٧٪ من حوالى تقع
األوتــــار  ١٠٠٠ ســاعــة مـــن الــمــمــارســة، وتــتــعــرض

حدتها متوسطة. وتكون اإلصابات هذه لنصف
من ٪٤٦ حوالى السريع الركض إصابات تشكل
يكون واكثرها القوى العاب رياضة اصابات مجمل

العضالت. في والتمزق الكاحل بالتواء
من وتشكل إصابات الركض الطويل حوالى١٧٪
يكون اكثرها القوى، العاب رياضة اصابات مجمل
والعضالت الساق الداخلية الخلفية عضلة بتمزق

وإلتواء الكاحل. الخلفية للفخذ
مجمل من وحدها٢٥٪ الصابونة إصابات وتشكل
إلتهابات اليها تضاف السريع،  المشي إصــابــات

الخلفية. وأوجاع مفاصل الحوض األوتار
مزمنة  اوجاع الى اإلجهادية اإلصابات وقد تؤدي
هذه ممارسي  مــن   ٪٧٠ عند الظهر اسفل فــي
عند األمامي الحوض مزمنة في وأوجــاع الرياضة

ممارسيها. من ٪٣٠
العضلية اإلصابات فتكون الطويل القفز في اما
٦٠٪ مــنــهــا خــالل وتــحــصــل هــي األكــثــر شــيــوعــًا

التمارين.

الوقاية
اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية توصي
انــواعــه عــلــى الــركــض الــريــاضــيــة مــمــارســي ألــعــاب
إصــابــات لــلــوقــايــة مــن بــاتــبــاع اإلرشــــــادات اآلتــيــة

القوى: العاب
تدريجي. ركض لبرنامج التخطيط •

عند أو الباكر الصباح  فــتــرة الــركــض ممارسة   •
حـــــارا، لتجنب الــطــقــس كـــان الــمــســاء خــاصــة إذا

الشمس. ضربة عن ينجم الذي االرهاق
من مرتفع مستوى وجود حال في الركض عدم •

الجو. تلوث
االشــعــة مــن لــلــوقــايــة • وضـــع نـــظـــارات شمسية
مع قبعة  وارتــــداء "ب" أو "أ" البنفسجية فــوق 
واستعمال والــوجــه العينين لحماية أمــامــي عــازل 
عيار١٥ على  الشمس اشعة من للوقاية مستحضر

االقل.
قدرة مع مخصص للركض حذاء رياضي اختيار •
وجــود مــن والــتــأكــد للصدمات امــتــصــاص جــيــدة
ومقدمة اإلبهام أصبع بين واحد سنتمتر مسافة

في القدم عندها تكون النهار، في آخر وذلك الحذاء
قياسها األعرض.

في الصدمات امتصاص قــدرة ان الــى االنتباه  •
الــى اربــعــمــائــة  بــعــد  بالمئة الــحــذاء تضعف ستين
الــذي فالشخص لــذلــك اســتــعــمــال. كــلــم  ستمائة 
االســـبـــوع كــلــم فـــي يـــركـــض مــســافــة خــمــســة عــشــر
عشر الى اثني تسعة كل حذاءئه الى تغيير بحاجة

شهرًا.
الــطــبــقــة الـــمـــالبـــس: • ارتــــــداء ثــــالث طــبــقــات مـــن
اشعة الوسطى الطبقة الــعــرق، تمتص الداخلية
من تحمي الخارجية والطبقة والدهنيات الشمس

الريح.
الرؤية مشاكل بسبب الليل تجنب الركض خالل •
تفضيل حـــال فــي الــنــور او ارتــــداء مــالبــس تعكس

. الغروب أو الفجر ساعات خالل الركض
أو الهوية بطاقة  حمل

ّ
واال منفردًا الركض • تجنب

الهاتف، فئة رقم االسم، عن معلومات تحمل ورقة
الحذاء داخل ووضعها مهمة طبية معلومة وأي الدم

.
واستعمال ممارسة الركض العائلة بمكان إعالم •

السير. عن زحمة معروفة بعيدا اماكن
مسطحات عــلــى االمـــكـــان قـــدر مــمــارســة الـــريـــاضـــة

. القساوة وقليلة مستوية ناعمة، مكشوفة،
قليلة. بكميات ولكن  غالبًا الشرب الــى اإلنتباه •
يــكــون أن يــجــب ســـكـــري، وفـــي حـــال شـــرب ســائــل

ليتر. / غرام عشرين من اقل السكر معدل
ساعات ثالث قبل أخذآخر وجبة طعام ومن المهم •
قبل تــنــاول الــســكــريــات مــن الــركــض واالمــتــنــاع عــن

االنطالق.
  

تنبيه
رياضة لممارسي القلب تخطيط إجراء االفضل من
كل ان كما سنة، االربعين تخطيه حال الركض في
ان  فـــرق فــي طـــول الــرجــلــيــن يــتــعــدى الــــ٥ مــلــم يــجــب

يصحح.
ادائه على يؤثر جديا ال للرياضي المقوس القدم ان
خاصة يشكل القدم المسطح اعاقة كبيرة حين في

لرياضة الركض.
من عمر ابتداءًا هذه الرياضة ممارسة يمكن لألوالد
اثني عشر تشكل انها الى باإلضافة عشر سنة اثني
االعــاقــة ذوي يمارسها الــتــي  الــريــاضــات مــن  بالمئة 

∆ متحرك كرسي على يجري وأغلبها

الفكرية، النشاطات القلب، تحسن عبر تقوية وجسمه االنسان روح سالمة في الركض رياضة فوائد تنعكس
من الوزن وغيرها خفض الكوليسترول، تقليل نسبة الدم، تنظيم ضغط المريح، النوم على الكآبة، التغلب

السالمة. بشروط عدم تقيده في حال لإلصابات الالعب تعرض ينفي ال ذلك ان اال الفوائد،
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المنزل في الطفل سالمة

التسمم حوادث من الوقاية كيفية

مقلق ازدياد في م هي التسمّ حوادث أن ،SRF العلمية- األبحاث مؤسسة إحصاءات أظهرت
المستشفيات، تم في الــطــوارىء غــرف بعض دخــول مراقبة حــاالت ولــدى عند األطــفــال.

يوميًا. مستشفى كل في األطفال عند حاالت التسمم من عدد إحصاء
ون فضوليّ فهم التسمم لخطر كبير  بشكل معرضون ســنــوات  الــســت دون األطــفــال إن 
أخطار ب لتجنّ فمهم. داخـــل األشــيــاء  وضــع خــالل  مــن العالم  ويستكشفون بطبيعتهم 

اآلتية: اإلرشادات األهل باتباع اليازا التسمم تنصح

الطبية لألدوية بالنسبة
متناول عن مرتفعة بعيدة صيدلية في وحفظها بإحكام وإقفالها في علبها األدوية حفظ •

األطفال.
بعد فيقوم مرضه، عند ليتناوله بالعصير أو بالحلوى بتشبيهه بالدواء الطفل إغراء عدم •

وحده. بتناوله ذلك
األدوية. صالحية نهاية تاريخ من باستمرار التأكد •

بالنسبة للمواد السامة:
بعيدًا الحشرية...) المبيدات البترولية، المواد التنظيف، مواد (مثل الســامة المواد وضع •
الحرارة مصادر بعيدة عن وإبقائها مغلقة، أو مرتفعة أماكن في األطفال وذلك متناول عن

الشتعالها. تفاديًا
الغذائية. مواد تحفظ فيه المكان الذي في نفس المواد السامة تخزين عدم •

المياه. الغازية أو المشروبات زجاجات وضعها في عدم •
على والحرص زجاجة أو إنــاء كل داخــل الموجودة المادة إســم عليها ن • لصق ورقــة يبيّ

إقفالها بإحكام.
التنظيف. الطالء أو مواد مواد أو الحشرية المبيدات استنشاق من تحذير الطفل •

للنباتات بالنسبة
سامة. انها غير من والتأكد داخل المنزل شتلة كل إسم المهم معرفة من •

أخيرًا. رشها تم التي الشتول عن األطفال ابعاد •
المنزل. في حديقة تنمو النباتات التي أي من ق تذوّ الى عدم تنبيههم •

الحديقة. في وجودهم أثناء مراقبتهم دائمًا •
الحديقة. تنمو في التي النباتات من أي لمس اليدين بعد غسل •

الحوادث أن على والتأكيد األطفال لجميع السالمة نتمنى أن اال يسعنا ال النهاية في
السالمة شروط تطبيق صنع القدر بل نتيجة اإلهمال في من ليست كالتسمم المنزلية

∆ أبنائهم لخير بها اإللتزام إلى األهل العامة التي ندعو

كالسقوط المنزل الحوادث داخل من للعديد يتعرض قد الطفل ولكن ألطفالهم. يشكل واحة األمان المنزل هو أن األهل أغلبية لدى السائد المفهوم إن
كمواد السامة  المواد من العديد المنزل على إحتواء نتيجة الطفل لها يتعرض قد التي المقصودة غير الحوادث التسمم من حوادث تعتبر والحروق والتسمم.

له الطفل. يتعرض قد تسمم حادث أي األسرة على تجنب التي تساعد بعض اإلرشادات الوقائية تقدم اليازا هنا من الطبية. واألدوية التنظيف والنباتات

والتلفزيون اإلذاعة عبر اليازا برامج

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

. مساءً السابعة الساعة حتى السادسة الساعة من خميس

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

. مساءًً

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

الظهر. بعد والنصف الرابعة واإلعادة صباحًا، والنصف التاسعة

األطفال. متناول بعيدًا عن السامة المواد وضع

صحتهم. على السامة المواد خطورة من تحذير األطفال

سامة. المنزل غير داخل الشتول من أن التأكد

منى خوري عقل
رئيسة يازا لبنان



تقارب كبيرة بسرعة الهواء كيس انتشار إن
يحول  يضمن جهوزيته كحاجز ٣٠٠ كلم/س
قبل الداخلية المركبة أجــزاء  وبين  الراكب بين

من يخفف مما بــقــوة، اندفاعه أثــنــاء بها  ارتطامه 
،١٩٩٩ العام ومنذ النجاة. احتماالت من ويرفع اإلصابة

الــدول فــي إجباريًا الــهــواء بأكياس المركبات تــزويــد أصبح 
عة. المصنِّ

الهواء أكياس أنواع
الهواء منها: أكياس من ة عدّ هناك أنواع

أثناء المقود ويفتح داخل ويوجد بالسائق الهواء الخاص كيس •
مــن جسم األعــلــى الــجــزء اصــطــدام لمنع حـــادث اإلصــطــدام األمــامــي

بالمقود. السائق
قبالة "التابلو" في ويوجد األمامي الخاص بالراكب كيس الهواء •
مختلفًا ويتخذشكالً العائدللسائق ذلك من أكبرحجمًا وهو الراكب

ينفتح. عندما عنه
تفتح اليد. ومساند األبواب داخل إضافية جانبية هواء أكياس •

الجانبية. التصادمات أثناء األكياس هذه

المقعدين ظهر داخــل هــواء • أكياس
الخلف. في الركاب لحماية األماميين

مــــن آخـــر وهـــــي • أكــــيــــاس هــــــواء عـــلـــويـــة
داخــل الــهــواء، وتــكــون اإلخــتــراعــات ألكــيــاس
حــمــايــة وتـــؤمـــن ســقــف الــمــركــبــة بــيــن الـــنـــوافـــذ
أو االصطدامات الجانبية حوادث أثناء الركاب لرؤوس

االنقالب.
بواسطة حلها تم قد فكان الخلفية اإلصطدامات خطر مشكلة أما
كيس ظهور قبل بعيد زمن منذ للرأس بمساند المركبات تجهيز

الهواء.

الهواء كيس عمل آلية
سير تأثير ينفتح تحت ال تجعله مصمم بطريقة الهواء إنّ كيس
على والــقــيــادة الــفــرمــلــة كعمليات الــمــركــبــة فــي الــظــروف الــعــاديــة

. مثالً المطبات
تتحسس إلكترونية به قطع وتتحكم بشكل آلي، الهواء كيس يعمل
أن اإللكترونية القطع هذه تحسست فإذا للسرعة. المفاجئ اإلبطاء
إلى معينة إشارات صدر

ُ
ت مفاجئة، كبيرة بسرعة تبطىء المركبة

يتولى جهاز إلــى الكهربائي التيار وصــل مهمته  الكتروني جهاز 

من حبيبات تحوي معدنية علبة ضمن موضوع مفجر سلك تسخين
بكمية النيتروجين غاز ن تكوّ على تساعد التي الصوديوم أسيد
من ينطلق الذي الكيس داخل إلى ج المنتَ الغاز ويدفع جدًا كبيرة

الخارج. إلى مكانه
النيتروجين غاز بسبب بسيط دخان ينطلق الكيس انفتاح أثناء
باإلضافة ثوان، خالل بتقلصه تسمح صغيرة ثقوب من يخرج الذي
اإلصطدام يؤدي أن المحتمل ومن كالبودرة. بيضاء مادة انبعاث إلى
الحالة هذه ولكن الساخن، الغاز بسبب حروق إلى الهواء بأكياس

األمان. حزام استعمال عدم تنتج من ما جدًا وغالبًا نادرة
ل بَ قِ من الهواء بأكياس المركبة تجهيز إعــادة يجب الحادث بعد

صيانة. اختصاصي
التغير مع ليتناسب باستمرار التطوير  إلــى الــهــواء يخضع كيس
العلمية المتعلقة المستجدات وليواكب المركبات يطرأ على الذي
اختالفات كبيرة بين هناك أن نالحظ لذلك السالمة، مستوى برفع
ما وبين  طويلة، سنوات لدى ظهوره ألول مرة منذ الهواء كيس
ناحية ومن في المركبة عدده ازديــاد ناحية من اليوم عليه أصبح

تأثيراته العكسية. من عمله للحد طريقة

الهواء ألكياس األول أخطار الجيل
الثمانينات مطلع  فــي األول  الــجــيــل مــن الــهــواء أكــيــاس  ــمــمــت  صُ
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أهمية
كيس
الهواء
في
سالمة   
السير

org.

لبنان يازا - إدارية هيئة عضو ام عزّ يوسف المهندس

▼

▼

وضع األطفال عدم

عمرهم يقل الذين

في  ١٢ سنة  عن

األمامي المقعد

للمركبة

بعلبك فصيلة رأس آمر مطران ميشال المالزم

حماية وسيلة هو (Air Bag) الهواء إن كيس
عمل مؤازرة منه الغاية المركبة، في إضافية
إصابة الركاب خالل من األمان للتخفيف حزام
مصنوع كيس كبير عن وهو عبارة الحادث،
البوليستر أو النايلون أو القماش من عادة
اإلصطدام. البصر أثناء وينتفخ كلمح والمطاط
من اآلالف حياة يوميًا الهواء أكياس تنقذ
كما بتصادمات مرورية الذين يتورطون الناس
المتطورة..! الدول في العلمية الدراسات تظهر
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ما يحدث عند وقوع المعلومات حول عندما كان هناك القليل من
وانتقلوا أكثر المركبات م مصنعو 

ّ
تعل الزمن،  مــرور ومع  الحادث،

التي
ً
المتطورة الهواء أكياس من والثالث الثاني الجيلين إنتاج إلى

الحقًا. ذكرها سيرد
من هواء كيس مليون ستين حوالى إنتاج تم ،١٩٩٦ العام فقبل
مباشرة تفتح انها األخطار حيث بعض الجيل األول الذي يسبب

الراكب. أو السائق باتجاه
بأكياس  دة مزوّ ١٩٩٦ فهي عام بعد ما المصنعة المركبات أما
أفضل حماية تؤمن والــتــي والثالث الثاني الجيلين  مــن هــواء 
موقع اإلعــتــبــار بعين يــأخــذ الـــذي المختلف تصميمها  بسبب 
وحيث ال، أم األمان واضعًا حزام كان ما وإذا الراكب ووضعيته
السائق. باتجاه ثم الزجاج األمامي أوالً أفقيًا باتجاه تفتح إنها
الخطر خفض على كبير تأثير لها الــمــتــطــورة التقنية هــذه 
وضع عــدم يعني ال هــذا النجاة ولكن احتماالت على وبالتالي

الوقت. األمان طيلة حزام

الخاطئة الممارسات
استعمال  عدم SRF أن العلمية األبحاث مؤسسة دراسات أظهرت
كيس ينفتح عندما حياتهم على خطرًا يشكل األمان لحزام الركاب
الطفيفة بين تــراوح إصابات لهم فيسبب انفجار بشكل الهواء

والمميتة.
في الحاالت تحصل الهواء أكياس من الناتجة اإلصابات معظم إن
قرب غالف الراكب أو السائق يدي أو صدر رأس، فيها التي يكون

في بكسور اإلصابة إلى  يــؤدي مما انفتاحها عند الهواء أكياس
بأكياس اإلصطدام قوة أن إلى الخبراء يشير كما واألصابع، اليدين

محترف!.. من مالكم قاضية لكمة قوة قرب توازي عن الهواء
بعضهم صمم بحيث االمــر خــطــورة الــســيــارات وقــد أدرك صانعو
لحزام الــراكــب وضــع حالة فــي إال تنتشر ال حديثة أكــيــاس هــواء

األمان.

باآلتي: السائقين اليازا تنصح
أكياس عــن الــنــاجــم الخطر لخفض يمكن فعله مــا أفــضــل  إن   •
قصرت سواء دائمًا صحيح بشكل األمان حزام استعمال هو الهواء
كيس من اقتراب الركاب يمنع أن شأنه من بعدت والذي أم الرحلة

انتشاره. أثناء الهواء
األقل متر على  ربــع إبقاء مسافة الراشدين  الركاب على • يجب

الهواء. أكياس وبين بينهم
٢٧ سنتم بين صدره  مسافة ترك عليه يتعذر الذي السائق أما •
حل عــلــى للتعديل يــســاعــد وبــيــن الــمــقــود، فـــإن الــمــقــود الــقــابــل
وإال من الوجه، إلى مستوى الصدر بــدالً بخفضه وذلــك مشكلته

الخطورة. من للحد قليالً الوراء إلى المقعد إرجاع ظهر عليه
على هيئة الجوانب من بكلتي اليدين بالمقود اإلمساك يجب •
مما يبعد والربع التاسعة الساعة إلى يشيران عندما عقربي الساعة

الهواء. كيس انتشار ز حيِّ اليدين عن
١٢ سنة أو يقل  عمرهم عــن يقل الــذيــن • عــدم وضــع األطــفــال

المقعد األمامي للمركبة ∆ في سنتم ١٤٠ عن طولهم

الحادث. أثناء الركاب لحماية وسيلة الهواء كيس الهواء. كيس بوجود حتى األمان حزام إستعمال أهمية

حادث. أي حصول بعد هواء بكيس المركبة تجهيز إعادة يجب

الهواء. بأكياس زة مجهّ سيارة

على السالمة الحفاظ في اساسي دور على البلديات يقع
تجاه لديها واجب اذ المرورية سيما السالمة وال العامة
وحث السير قانون تطبيق الطرق، صيانة في المواطنين
القيادة. أثناء السالمة بقواعد االلتزام على المواطنين

على المواطنين  حــيــاة على المحافظة قضية ان وبــمــا 
الجهات جميع جــهــود  تضافر تتطلب مسألة الــطــرق،
أجل من العمل لبنان بلديات اليازا تطالب المسؤولة،
وال الطرق. على واالقتصادية البشرية الخسائر من الحد
البلديات في أعضاء حياة تطال بدأت الحوادث ان سيما
بلدية عضو وفـــاة الــى سير مــروعــيــن  حيث أدى حــادثــا
طريق حدشيت- اهدن على حدشيت انطوان البيسري
الطريق على الــذكــرة ديــب محمد بعلبك بلدية وعضو 

حمص. – بعلبك الدولي
وعموم الفقيدين أهالي من التعازي بأحر اليازا تتقدم

بعلبك.  ومدينة حدشيت قرية أهالي

السير حوادث من الوقاية في البلديات دور



org.

٦ ♺


الخميس ٣٠  آب  ٢٠٠٧

 ♺

تعليم مبادىء السالمة المرورية للجيل الصاعد 

في نادي فقرا (كسروان) وفي المدينة الكشفية في عين زحلتا (الشوف)

نظمت اليازا عددًا من المحاضرات حول السالمة المرورية ألطفال تراوح أعمارهم بين الـ ٥ و١٢ سنة وذلك 
نهار الخميس في ٢٣ آب ٢٠٠٧، في المخيم الصيفي لجمعية الكشاف التقدمي في المدينة الكشفية  
في عين زحلتا، والثانية في المخيم الصيفي لنادي فقرا في فقرا.  تال المحاضرات توزيع مناشير توجيهية 
على األطفال وقاد حوالى مئتي طفل سيارات صغيرة وذلك بهدف تعليمهم مبادئ سالمة السير، مع 
التركيز على أهمية جلوس األطفال ما دون العشر سنوات في المقاعد الخلفية للسيارة، ووضع حزام األمان 

واستعمال الخوذة الواقية أثناء قيادة الدراجات الهوائية والنارية.

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

إخراج
 عبر  حامد

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

ألقى زياد الحلبي، منسق لجنة الحوادث المائية في اليازا، محاضرة عن 
السالمة البحرية في قاعدة جونية البحرية الخميس ٢٣ آب ٢٠٠٧.

تناول في المحاضرة مبادئ وأصول الغوص والحوادث التي يتعرض لها 
الغطاسون وأخطار التيارات البحرية وكيفية الوقاية منها باالضافة الى 

حوادث الشك والغرق عند األطفال.

اليازا تحاضرلفوج في كشافة لبنان في مرج بسكنتا
لبنان  لكشافات من كشافة  العامة  السالمة  اليازا محاضرة حول  نظمت 
فوج القلبين األقدسين-الجميزة- في مخيمهم الصيفي في مرج بسكنتا 

نهاراالحد ٢٦ آب ٢٠٠٧.          
المرورية.  السالمة  وخاصة  السالمة  مواضيع  مختلف  المحاضرة  شملت 
ع عدد كبير من مناشير اليازا ومن نشراتها التي تصدر مع  وفي النهاية وزّ

.Daily Star نهار الشباب و

إلقاء المحاضرات على األطفال.

قيادة السيارات على حلبة خاصة.إستعمال حزام األمان والخوذة الواقية.

محاضرة ومناورة لليازا باالشتراك مع بلدية الشياح في دون بوسكو جبيل

ألقى شربل عالم وجوزيف بالن من اليازا محاضرة في دير دون بوسكو باالشتراك مع بلدية الشياح الجمعة 
٢٤ آب ٢٠٠٧. 

بين  مناورة حية  المحاضرة  المرورية، وتلت  بالسالمة  تتعلق  التي  المواضيع  المحاضرة مختلف  تناولت 
الصليب األحمر اللبناني والدفاع المدني حول كيفية انقاذ المصاب في حادث سير مع شرح لكل مرحلة 

من مراحل االنقاذ.

توزيع المناشير ونشرة اليازا على األطفال.

ترقبوا األربعاء في الخامس 

من أيلول العدد السادس من نشرة 

 YASA.org اليازا  باللغة اإلنكليزية

المتخصصة بالسالمة العامة، 

.The Daily Star مع صحيفة
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اطالق في اآلغاخان مع تشارك اليازا
النارية" الدراجات استخدام "سالمة  حملة

سوريا - حماه - السلمية مدينة في

"سالمة حملة في اآلغاخان مؤسسة في الصحي البرنامج مع اليازا تشارك 
المركز  قاعة في ١٥ أب األربعاء اطالقها تم التي النارية" استخدام الدراجات
دراســة أشـــارت بعدما  الحملة تأتي ســوريــا. سلمية- فــي العربي الثقافي 
ب  تسبّ مما المنطقة سنويًا حادث في ١٠٠٠ من أكثر وقوع إلى للمؤسسة
وخسائر  ومعنوية جسدية إعاقات لحدوث إضافة ٢٠ وفاة، حوالى بحدوث

جسيمة. مادية
وخصوصا الدراجات النارية في استخدام السالمة قواعد على الحملة تركز
بقواعد والتقيد السرعة وضبط الــواقــيــة الــخــوذة باستخدام يتعلق  فيما 

السليمة. والقيادة السير
الدراجات بحوادث واالصابات عددالوفيات خفض الى ذلك وراء من الحملة تهدف
توفير ومنها  االيجابية للممارسات والترويج التحفيز اسلوب اعتماد خالل من
قياسية، باالضافة مواصفات ذات آمنة خــوذة في شــراء للراغبين قرض صغير
راكبي ألبسة توضع على للضوء عاكسة فوسفورية إشــارات وتوزيع ترويج الى
استخدام في السليمة إقامة استعراضات للممارسات مع ذلك يترافق الدراجات،

الدراجات.
اآلغاخان شبكة  من جــزء هو اآلغــاخــان مؤسسة في الصحي البرنامج بــأن يذكر 
إلى تهدف التي التنموية الدولية والمنظمات البرامج من مجموعة وهي للتنمية
وأكثر سوريا والثقافي في واالجتماعي االقتصادي التطوير وتحسين آفاق دعم

الدول ∆ هذه في التنمية في عملية واإلسهام العالم دولة في ٣٨ من

دكاش  جو
لبنان يازا رئيس نائب

العامة  للسالمة الــيــازا ومــجــمــوعــة الــثــقــافــة وزارة  وقــعــت   ٢٠٠٧ آب   ٢٠ بــتــاريــخ
العامة. بالسالمة متخصصة مكتبة عامة تعاون النشاء بروتوكول

وخاصة الثقافة لــوزارة شريكة عامة مكتبات شبكة المكتبة ضمن هذه  تأتي
عالمية للكتاب بيروت عاصمة فعاليات ضمن التي ستفتتح الوطنية للمكتبة 

.٢٠٠٩
بمختلف المتخصصة المراجع آالف العام الشق الى باإلضافة اليازا تتضمن مكتبة
الباحثين أيدي بين اليازا العالم تضعها دول في عدة من العامة السالمة قضايا

المجتمع. في السالمة العامة مبادئ بنشر المساهمة بهدف
المكتبة ومهام منشطي المكتبات بإدارة تتعلق أمور البروتوكول مجموعة حدد
على المواطنين تشجيع تنظيم النشاطات المختلفة بهدف الى باإلضافة العامة
بمختلف المتعلقة االبحاث والدراسات من مزيد لتقديم ومساعدتهم المطالعة،

∆ العامة السالمة قضايا

العامة  للسالمة اليازا ومجموعة الثقافة وزارة بين تعاون بروتوكول
العامة بالسالمة المتخصصة اليازا مكتبات لدعم

Car Chip للمركبات األسود الصندوق لبنان في اآلن
الــتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات جــمــيــع مــعــرفــة مـــن ــن الـــســـائـــق

ّ
اخــــتــــراع جـــديـــد يـــوضـــع فـــي الــمــركــبــة يــمــك

 

حادث أي وقوع بعد وحتى وأثناء قيادتها اقالعها قبل حول مركبته
٠٣٣٠٠٢٨٧ الرقم على صليبا بالسيدجوزيف اإلتصال المعلومات لمزيد من

إلطالق الحملة. خالل الحضور جانب من

اآلغاخان. منظمة مع إدارة من اليازا لوفد تذكارية صورة

عقل. زياد العامة اليازا للسالمة مجموعة ورئيس متري طارق وزير الثقافة بين رة
ّ
المذك توقيع
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السرعة 
القاتل األكثر إحترافًا عند الشباب
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