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- تشكر   SRF العلمية األبــحــاث  ومــؤســســة  الــيــازا  ان 

 (Save the Children) الــطــفــل  إنـــقـــاذ  مــؤســســة 

ــــال فــــي نــشــر  وبــــرنــــامــــج نــســيــج عـــلـــى تـــعـــاونـــهـــم الــــفــــعّ

قضاء صور. في جنوب  العامة  السالمة  حــول  التوعية 
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مكاري: الياس
الستقبال موسم الشتاء جاهزة غير لبنان في التحتية البنى معظم   

والعضو لبنان في والطرق التحتية البنى صيانة في اختصاصي مكاري، الياس أكداألستاذ
وحذر الشتاء، موسم جاهزة الستقبال غير لبنان في البنى التحتية اليازا، ان في الناشط
في التربة بفعل االنهيارات الجبلية الطرق وعلى المدن مأسوية في حوادث حصول من

التحتية. البنى صيانة عدم الطرق بسبب والمستنقعات على االمطار مياه وبرك

الشتاء؟ فصل في لبنان جاهزة الستقبال التحتية البنى هل
يتم لم انه اذ األمطار، هطول الستقبال موسم جاهزة غير في لبنان التحتية ان البنى بالطبع
سوى  القساطل ال يدخل الى تقريبًا اشهر ٦ فهناك موازنة. وجود عدم بسبب لها صيانة اجراء
عمليات غياب مع القساطل في المياه ستجري  األمــطــار كيف هطول ومــع ونــفــايــات... أتربة 

الطرق. على وبرك فيضانات حصول الى سيؤدي حتمًا مما والتنظيف، الصيانة

البرك والمستنقعات؟ لتفادي ان نفعل يمكن ماذا
والبرك الطوفان لتجنب الشتاء فصل بدء قبل التحتية للبنى صيانة اجراء يتم ان المفروض من
فالسلطة األمطار. هطول موعد أيلول، الثاني من شهر النصف قبل وبالتحديد الطرق، على

االمطار". بهطول عام " تفاجأنا كل في تقول المختصة
ذلك األولى، ويعود المراحل في جدًا غزير بشكل تسقط األمطار ان أيضًا، به علميًا المسلم ومن
في االدارة سوء هناك المياه. من كبيرة كميات تسقط مرتفعة، الحرارة تكون انه عندما الى

السالمة العامة... على سلبية آثار الحاق الى يؤدي مما التحتية للبنى تنظيم وعدم

السلبية؟ اآلثار هي ما
يذهب مأسوية، مــرور حــوادث الى الجبلية الطرق على والتربة الصخور في االنهيارات تــؤدي
معالجتها تتمّ لم المنحدرة الجبلية الطرق ان الى باالضافة األفراد سنويًا، من ضحيتها العديد

االنزالق. السير بفعل العديد من حوادث حيث يحصل اآلن، حتى
معالجة  تتمّ ال فلماذا محددة االمطار هي بفعل النهيارات تتعرض الجبلية التي المناطق ان

العامة. على السالمة حفاظًا الشتاء موسم االمر قبل
الى يؤدي مما السير في حركة االزدحام تسبب المدن في الطرق على البرك والمستنقعات ان

عديدة. مرور حوادث حصول
اقتصادية اضــرارًا بها وتلحق التجارية  والمحال المنازل االمطار تقتحم مياه ان الى باالضافة

بالغة.

الصحي؟ الصرف مياه معالجة يمكن كيف
واستخدامها المبتذلة المياه لتكرير محطات انشاء عبر تتم الصحي الصرف مياه معالجة آلية ان
ومياه الصحي للصرف شاملة خطة وضع تم لقد لتلويثه. البحر الى توجيهها وليس الزراعة في
اآلن. تنفيذها حتى يتم لم انه من المؤسف ولكن ١٩٩٤ عام اللبنانية لكافة األراضي االمطار

ضاهر غنوى حاورته
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الالعبين وسالمة ... الطائرة كرة لعبة

إصابات ع تتنوّ والرجلين. اليدين  بين الطائرة كــرة لعبة في االصــابــات أكثرية  تتوزع 
األوتار الكلي في والمزق باليد األصابع تربط التي المفاصل في  إلتواءات بين اليدين 
بالكسر، لألصابع الصغيرة المفاصل فتصيب اليدين اصابات أكثر أما لألصابع، الممددة
وتر في تمزق األحيان إلى أغلب في فتؤدي الرجلين في اإلصابات اما واإللتواء. الخلع

الكاحل. في أو إلتواء  الصابونة

إلى االصابات طويلة لمجهودمتواتر ولفترة الجسم معينة من منطقة وقديؤدي تعرض
اآلتية:

الكتف ولوح التروقة مفصل تكلس •
الكتف  مزمن في أوتار • التهاب

الصابونة وتر التهاب •
والرابعة الثالثة وخاصة الرقبة فقرات تكلس •

الظهر أسفل مزمنة في أوجاع •

الوقاية
الرياضية االصابات للوقاية من اللبنانية الجمعية تنصح الالعبين، سالمة على منها حرصًا

الطائرة: كرة إصابات لعبة من اآلتية للوقاية باإلرشادات
األرض. السقوط على عند اإلصابة للركبة لتجنب الواقية البطانات إستعمال •

وحروق الرضات من للوقاية الركبة الى الورك من المبطنة القصيرة السراويل إرتداء •
األرض. على الحف

وضبانات الــكــاحــل لحماية مــدعــمــات بين تجمع الــتــي الخفيفة األحــذيــة إستعمال   •
الصدمات. إلمتصاص

من الالعبين لحماية تماما خالية الملعب جوانب كل من أمتار سبعة مساحة • وجــود
. حدود الملعب من خروجهم اإلرتطام عند

مغطاة األســالك هــذه تكون أن فيجب حديدية، بأسالك مدعمة الشبكة كانت إذا  •
مبطنة. بمواد

الالعب. على سقوطها خوفا من بالدعائم التعلق بالشبكة أو التمسك عدم •

تنبيه
يمكن كما سنوات الثماني عمر الطائرة منذ لعبة كرة بممارسة البدء لألوالد يمكن
كخفض علو القواعد بعض تغيير ضرورة الطائرة مع كرة لعبة ممارسة اإلعاقة لذوي

الشبكة.
∆ الستين عمر بعد الرياضة اإلمتناع عن هذه السن كبار على ويجب

تخضع  وثانيهما عالمية حيث محببة، رياضة تعتبر حيث أولهماشعبية قاعدتين في العالم على بلدًا ١٧٠ من أكثر في الطائرة كرة لعبة تنتشر
في اإلصابات معدل يبلغ والقوة. الرشاقة الفعل، ردة سرعة حيث من الكفاءة مستويات أعلى تتطلب وهي الصارمة، القوانين من لمجموعة

التنافسية. المباريات خالل لعب أكثرها ساعة ٣ لكل ١٠٠٠ السلة كرة لعبة

اللعبة. ممارسة هذه أثناء الالعبين لسالمة توصيات الرياضية االصابات للوقاية من اللبنانية الجمعية تقدم هنا من

يمين قيصر  د.
 LASIP الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية  رئيس
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(٢) الطرق؟ خطوط عن تعرف ماذا معلوماتك: إختبر

org.

اليازا في تحسين القيادة برنامج مدير قبيسي هاني

في الطريق. تطرقنا وسط في "مزدوج" هو ما ومنها جانبها، أو إلى الطريق في وسط "منفرد" هو ما منها الطولية، الخطوط من أنواع عديدة هناك
الخطوط المنفردة تاركين الطولية الخطوط إلى فسنتطرق العدد، هذا أما في األسهم. وإلى ضية إلى الخطوط العرْ اليازا نشرة من السابق العدد

القادم. العدد إلى المزدوجة الطولية

الطريق وسط المنفردة الطولية الخطوط

الوسط المتقطع:  ¶ خط
وتكون  متعاكسين، مسلكين بين حيث يفصل الطريق وسط الخط هذا د حدِّ يُ
والتي تليها ٩ أمتار.  الشارطة بين الفاصلة ٣ أمتار والمسافة بطول منه شارطة كل

غيره. أو على عليه خطرًا يشكل ذلك ال طالما أن الخط هذا عبور للسائق يمكن

المتصل: الوسط خط ¶
ع منَ ويُ متعاكسين مسلكين بين يفصل الطريق وسط في منفرد متصل خط هو
لخطورة أو الطريق لخصوصية نظرًا واحدة بعجلة حتى فوقه القيادة أو عبوره بتاتًا

المكان.

التحذير: خط •
يقل التي الطرق في المتقطع التحذير بخط المتقطع الوسط خط عن عاض ستَ يُ
أو  مانع خط من االقتراب من للتحذير المأهولة وفي المناطق أمتار ٧ عن عرضها
طول ناحية من المتقطع الوسط خط التحذير عن خط يختلف ما. خطر وجود من
تفصل  التي المسافة ناحية ومن ٩ أمتار، منه شارطة كل طول يبلغ حيث الشارطة
نصح بتجاوز  يُ وال أمتار. ٣ المسافة تبلغ هذه حيث تليها شارطة والتي كل بين
في أن الطريق من التأكد وبعد القصوى الضرورة حالة في إال هذا خط التحذير

وآمنًا. األمام سالكًا

المسارب: خطوط ¶
أكثر. أو مسربين إلى المسلك الواحد المتصلة المتقطعة أو الخطوط هذه م قسِّ

ُ
ت

دة المحدِّ الشارطات بين الفاصلة المسافة ر صُ
ْ
ق

َ
ت ان يمكن المأهولة المناطق في

إال د محدَّ بمسرب االلتزام إذ يجب الخطوط هذه السير فوق بتاتًا منع يُ للمسارب.
آخر.  إلى مسرب من الضروري االنتقال في حالة

الطريق طرف على متصلة أو متقطعة منفردة خطوط

المتقطع: الطريق طرف ¶ خط
والقيادة الخط هذا عبور ح سمَ يُ حيث متقطع بخط محددًا عادة طرف الطريق يكون
تتجاوز أخرى لمركبات المجال في اإلفساح كما في حالة الطريق هامش مؤقتًا على
أوصفراء بيضاء الخطوط هذه وتكون الطوارئ، حاالت أوفي المعاكس اإلتجاه في

اللون.

المتصل: الطريق طرف ¶ خط
الطريق  على هامش القيادة حيث تعتبر الطريق السريع أطراف هذا الخط د حدِّ يُ
يكون الذي الخط هذا اجتياز األحوال من حال أي في يجب لذلك، ال غير مسموحة.

األصفر. باللون أو باللون األبيض إما عادة

اإلرشاد: خط •
يتعين الذي المسرب إلى المتقاربة القصيرة ذوالشارطات المتقطع الخط هذا يشير
لعبور وأسهل أفضل وضعية في ليكون سلفًا سلوكه والتمركز فيه السائق على

فرعي أو بالعكس. طريق آخر من سريع بطريق لالندماج التدريجي أو التقاطع

في يساعده وعــاقــل قانوني تصرف هــو  الطريق  بخطوط  السائق  الــتــزام  إن 
وسالمة اآلخرين ∆ سالمته على الحفاظ
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متى يبدأ تطبيق المرسوم التنظيمي للوقاية 
من حوادث الحرائق في المباني والمؤسسات؟؟

حــريــق كــبــيــر فـــي غــالــيــري لــلــمــفــروشــات 
فـــي مــديــنــة صــــور وفــــي مــصــنــع لــلــدهــان 
فـــي بـــرج حــمــود وفـــي مــبــنــى ســكــنــي...، 
حوادث تتكرر ولألسف أصبحت تتكاثر 
فـــي مــجــتــمــعــنــا، ويــنــجــم عــنــهــا إصـــابـــات 
خــســائــر  إلـــــى  بــــاإلضــــافــــة  األرواح،  فــــي 
ماليين  بعشرات  تقدر  جسيمة  مــاديــة 
الــدوالرات في السنة، كان من الممكن 
تــفــاديــهــا لـــو طــبــقــت أحـــكـــام الــمــرســوم 
في  الــــصــــادر  رقــــم ١٤٢٩٣  الــتــنــظــيــمــي 
من  بالوقاية  المتعلق   ،٢٠٠٥ أذار   ٢٤

الحرائق في مختلف المباني.
للوقاية  اللبنانية  "اللجنة  تذكر  لذلك 
بمعايير  االلــتــزام  بأهمية  الــحــرائــق"  مــن 
الــســالمــة الــعــامــة لــلــوقــايــة مــن الــحــرائــق، 
ــــتــــشــــدد فـــــي تـــطـــبـــيـــق أحـــــكـــــام هـــذا  وال
الــخــســائــر البشرية  لــلــحــد مــن  الــمــرســوم 

واالقتصادية.  

يحدد المرسوم الشروط التنظيمية الخاصة بالسالمة العامة 
الــمــبــانــي، المؤسسات  الــحــرائــق فــي مختلف  والــوقــايــة مــن 
التجارية  والــمــراكــز  المصانع  المستشفيات،  التعليمية، 

وهي على الشكل اآلتي:

• فرض معايير عالمية على نوعية المواد المتعلقة بالبناء 
للطوارىء  درج  تصميم  إلزامية  للحريق،  مقاومتها  ومــدى 

وإنشاء مخارج محمية إلخالء المبنى.
أرجــاء  إنــذار وإطــفــاء تلقائية تتوزع في  أنظمة  • تحديد 

المبنى.
الدفاع  إليه  يحتاج  لما  الــضــروريــة  المستلزمات  تأمين   •

المدني عند تدخله في حالة الطوارىء.

أجرت "مؤسسة األبحاث العلمية"  دراسة علمية على مدى 
تطبيق المرسوم ١٤٢٩٣ الصادر في" الجريدة الرسمية" 
البالغ  المرسوم  هــذا  أن  لها  وتبين  أذار٢٠٠٥   ٢٤ بتاريخ 

األهمية غير مطبق إلى حد كبير.
 LFPC  - الحرائق  من  للوقاية  اللبنانية  اللجنة  فــإن  لذلك 
تطالب وزارة األشغال العامة والنقل بالتقيد التام بأحكام 
هذا المرسوم، وعلى أساسه إعطاء أي رخصة جديدة للبناء 
الــقــانــون في  للمحافظة على هيبة  الــمــرســوم  إلــغــاء هــذا  أو 

الدولة اللبنانية.
اللبنانيين  اللبنانيين وغير  المهندسين   كما تناشد كل 
فــي رخص  الفني  التدقيق  عبر  الــمــرســوم  إلــتــزام نصوص 
الــبــنــاء مــحــافــظــة عــلــى الــســالمــة الــعــامــة وتــجــنــبــًا لــمــزيــد من 

الخسائر في األرواح والممتلكات.

التحقق من تأمين متطلبات السالمة العامة
ألزم المرسوم التحقق من تأمين مستلزمات السالمة العامة 

في األبنية والمنشآت بواسطة التدقيق الفني. 
تشمل المهمات األساسية للتدقيق الفني ما يلي: التدابير 
العائدة إلى الوقاية من أخطار الحرائق كمدى تحمل مواد 
البناء لتأثير النار، مدى معالجة حصر الحريق، توافر ممرات 
أجهزة  اإلســعــاف،  وسائل  والــطــوارىء،  للخروج  احتياطية 
الحريق والتجهيزات والتمديدات  اإلنذار والتنبيه وإطفاء 

الكهربائية، تجهيزات سحب الدخان ميكانيكيا...

بوليصة التأمين العشري
يــجــب أن يــرفــق الــمــالــك بــطــلــب الــتــرخــيــص بــالــبــنــاء لكافة 
الــمــنــشــآت الــخــاضــعــة لــلــتــدقــيــق الــفــنــي، بــولــيــصــة تــأمــيــن 
بالبناء  تلحق  التي  المادية  األضــرار  عن  التعويض  تضمن 
او بالمنشأة في حال انهياره وتكون هذه االضرار المادية 

ناشئة عن خلل او نقص في التصاميم.
في  األخــطــاء  تغطي  الــعــشــري  التأمين  بوليصة  ان  يــذكــر 
التصميم وفي المواد المستعملة  وفي عملية اإلنشاء لمدة 

عشر سنين.

شركة  مــع  التعاقد  مهندس  كــل  مسؤولية  مــن  لــذلــك 
متخصصة تتولى مسؤولية التدقيق الفني خالل مرحلة 
التنفيذ وتنتهي بإعطاء تصديق أو شهادة على حسن 
اإلنشاء عند اإلنتهاء من أعمال البناء وتضمنه لشروط 

السالمة العامة للوقاية من الحرائق ∆

رانا مكاري
رئيسة اللجنة اللبنانية للوقاية من الحرائق

التحقق من تأمين متطلبات السالمة العامة
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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

عادل متني، أنطوان الحاج، جوزيف عجاقة، رانا مكاري

إخراج
 عبر  حامد

ضرورة تطوير الواقع الزراعي في قرى وبلدات جنوب قضاء صور

القرى المعنية: البستان، 
يارين، الظهيرة، الزلوطية، 
ين،  مروحين، شيحين، الجبّ
علما الشعب، طيرحرفا

متشابهة  اعـــاله  الــمــذكــورة  الــقــرى  مجموعة  إن 
إلــى حــدّ كبير في الكثير من األمــور والنواحي 
خصوصًا اإلجتماعية، الثقافية، البيئية الزراعية 
بحد  منسجم  مجتمع  تشكل  وهــي  والتعليمية 

ذاته.

صنا البحث حول الواقع الزراعي في هذه  إذا خصّ
الزراعة  وتحسين  تطوير  أن  بإعتبار  المنطقة 
بإعتماد  والعمل  اإلهتمام  مــن  الكثير  يتطلب 
ــة والـــــدراســـــات والـــتـــدريـــبـــات  الــخــطــط الــعــلــمــيّ
لتحقيق  التنفيذ  مــوضــع  ووضــعــهــا  للمزارعين 
أفضل اإلنتاج وأجود أنواع الزراعات وإستحداث 
زراعة بديلة حيث ال يتحقق ذلك إال من خالل 
وجود مركز زراعي لإلرشاد والتدريب في هذه 

المنطقة.
إال  بــد  المقدمة ال  وإســتــنــادا لما ورد فــي هــذه 
أن نــشــيــر إلــــى الــمــشــكــالت الـــزراعـــيـــة وبــعــض 
الزراعي  الوضع  لتحسين  قبلنا  من  المقترحات 

في هذه المنطقة.

أبرز وأهم المشكالت الزراعية:  
١-عــــدم تــصــريــف اإلنـــتـــاج فــي ســنــوات الــعــطــاء 
الــشــأن. خصوصًا  ـــروز تضخم بــهــذا  الــجــيــدة وب
محصول الزيتون (الزيت)، كذلك باقي الزراعات 

وإعتماد الطرق العشوائية للتصريف والبيع.
٢- عـــدم مــكــافــحــة األمــــراض واآلفــــات الــزراعــيــة 
نتيجة جــهــل الـــمـــزارع بــإعــتــمــاده طـــرق بــدائــيــة 
أنـــواع  مــعــرفــة  غــيــر سليمة وغــيــر علمية وعـــدم 

األمراض.
٣- عدم مقدرة المزارع على إختيار زراعات بديلة 
والتشجيع  والتصنيع  الــتــوجــيــه  غــيــاب  بسبب 

والتسويق.
٤- عـــدم وجـــود مـــدارس ومــعــاهــد تعنى بــأمــور 
ـــزراعـــة والـــتـــدريـــب. وفــحــص األتـــربـــة وإعــطــاء  ال
التوجيهات والنصائح الالزمة.(غياب الدراسات 

واإلرشاد الزراعي).

ة  العلميّ بــالــطــرق  ٥- عــدم إســتــصــالح األراضــــي 
والحديثة مما يؤدي إلى أخطاء بعملية تنظيم 

الزراعات.
٦- عدم وجــود مصادر مياه كافية للري (آبــار، 

برك).

كما تقدم المجتمعون بالتوصيات االتية:
١-إيجاد مركز إرشاد وتدريب زراعي وهذا يساعد 
بــالــدرجــة األولــــى عــلــى حــل مــعــظــم المشكالت 
الزراعية التي ذكرت في هذه الدراسة. كذلك 
البرامج  ووضــع  التوجيه  في  مهما  موقعا  يعتبر 

والخطط في مجال الزراعة.
لــإلنــتــاج  الــتــوضــيــب  فــي عملية  الــمــســاعــدة   -٢

لجعله مرغوبا ومقبوال من قبل المستهلكين.
٣- حفر آبــار أرتــوازيــة أو برك صناعية لتجميع 
مـــيـــاه االمــــطــــار أو إيـــصـــال شــبــكــات الـــــري عبر 

المشاريع اإلنمائية.
األراضي  المساهمة والعمل على إستصالح   -٤

لجعلها صالحة للزراعة.
٥- تحديد أنواع األدوية واألسمدة بعد معرفة 
وكــشــف االمـــراض واآلفـــات الــزراعــيــة وإمكانية 
تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة لـــلـــمـــزارعـــيـــن فــــي إدخـــــال 

المكافحة البيولوجية.
٦- فــحــص األتـــربـــة وتـــحـــديـــدأنـــواع الـــزراعـــات 

المالئمة.
٧-إيجاد بعض المعدات وإن كانت بسيطة في 
تعليب وتصنيع بعض المزروعات مثل صابون 
الـــورد وعمليات تقطير  الــغــار والــمــربــيــات ومــاء 

األعشاب وغيرها...
التعليم  الــمــزارعــيــن وإعــتــمــاد ســبــل  ٨- تــوعــيــة 
والتوجيه للسير نحو الزراعات البديلة األفضل 

من الموجود حاليا.
٩- التوعية واإلرشاد بإتجاه المحافظة على بيئة 
والمحميات  الحدائق  وإنــشــاء  وسليمة  نظيفة 
الحرجية في  الثروة  والمحافظة على  الطبيعية 

حال وجودها ∆

الدراسة من اعداد الجمعية الخيرية اإلجتماعية –البستان ( قضاء 

صور) وقد تبنتها عدد من بلديات المنطقة، مؤسسة االبحاث 

العلمية وجمعية اليازا في اجتماعهم في مركز بلدية البستان بتاريخ 

١١ اب ٢٠٠٧
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واليازا ة العلميّ األبحاث لمؤسسة  حملة

صور قضاء جنوب في العامة السالمة للتوعية حول

من  عدد مع نشاطاتها اليازا جمعية مع بالتعاون  SRF ة- العلميّ األبحاث مؤسسة أطلقت صــور، قضاء جنوب منطقة التنموية في نشاطاتها إطــار في 
،(Save the Children) الطفل إنقاذ بإدارته مؤسسة وتقوم ة المجتمعيّ ة الشبابيّ التنمية مبادرة وهو "نسيج"، برنامج في إطار األهلية المؤسسات

الراشدين. مع بالشراكة ومجتمعاتهم أنفسهم تنمية فاعالً في دورًا ليأخذوا العربي للشباب الفرص توفير على ويعمل

الــنــاقــورة، بــلــديــات مــع الــتــحــضــيــريــة بــعــد عـــدد مــن الــنــشــاطــات واالجــتــمــاعــات
حول ندوة ة العلميّ األبحاث سة مؤسّ نظمت والجبين، الشعب البستان، علما
ورشة تلتها البستان ة بلديّ قاعة في الزراعية، السالمة وخاصة العامة السالمة
والبستان الظهيرة مروحين، الناقورة، الشعب، علما ات بلديّ بين مشتركة عمل
من عدد في العامة تعزيز السالمة إلى اآليلة الوسائل سبل إلى بحث هدفت

المشاركة. القرى

د السيّ البستان  ة  بلديّ رئيس المقبلة للمرحلة العمل خطة  وضــع في شــارك
ة بلديّ ورئيس جان غفري د السيّ الشعب علما ة بلديّ ورئيس  األحمد عدنان
من عدد إلى باإلضافة الظهيرة بلدة ومختار ام غنّ عدنان مروحين المهندس

والجوار. المنطقة في والناشطين أهالي
المنطقة على تعانيه الكبير الذي للحرمان البستان عرض ة بلديّ وكان رئيس
األخيرة الحرب بسبب وخاصة ة والتنمويّ اإلقتصادية ة، الثقافيّ الصعد جميع
الشؤون عقل في زياد العلمية األبحاث مؤسسة مع رئيس وبحث لبنان، على
بشكل والــيــازا العلمية  األبــحــاث مؤسسة فيها  تساهم أن الممكن مــن  الــتــي 

ال. فعّ
الزراعية الممارسة في العامة السالمة ألسس زلزل أنطوان عرض المهندس كما
سالمة على الحفاظ ة ولكيفيّ ة الزراعيّ والمعدات للمواد السليم اإلستعمال عبر

ة. العضويّ الزراعة أهمية مع التركيز على والمواطنين، البيئة ة وصحّ
مشروع التي سيدعمها ة العمليّ الخطوات من عدد على تم التوافق النهاية وفي
وتدريبهم المزارعين إلرشاد دائم زراعي مركز إنشاء في المساهمة عبر "نسيج"،
إظهار في المساهمة إلى باإلضافة المنطقة. في العضوية على الزراعة خاصة
خالل من وذلك اإلعالم، وسائل جميع عبر صور قضاء داخل حاجات المناطق
تعانيه الذي الحرمان حول ليين

ّ
المحل ان السكّ مع بالتعاون وثائقي فيلم إنتاج

البلدات. تلك
العامة للسالمة اليازا ومجموعة ة العلميّ األبحاث مؤسسة تلتزم هنا من

يأتي: بما بالقيام
قضاء جنوب المذكورة البلدات في ة التوعويّ الندوات إقامة في اإلستمرار .١
مستوى نشر على أو ي الفنّ على المستوى  إن كان المزارعين صور، وتدريب

الزراعية. السالمة مفاهيم
وتدريبهم إلرشادالمزارعين دائم زراعي مركز إنشاء في المساهمة على العمل .٢

في المنطقة. ة العضويّ على الزراعة خاصة
وسائل جميع عبر قضاء صور داخل المناطق إظهار حاجات في المساهمة .٣
ليين

ّ
المحل ان السكّ مع بالتعاون وثائقي فيلم إنتاج خالل من وذلــك اإلعــالم،

البلدات. تلك تعانيه الذي الحرمان حول
بالتعاون الشعب ة علما بلديّ دار في العامة بالسالمة متخصصة مكتبة إنشاء .٤

ين... والجبَّ الظهيرة يارين، مروحين، البستان، الناقورة، بلديات: مع
من الشبان عدد وتدريب المذكورة، ات البلديّ في اليازا لجمعية إنشاء نادي .٥
باألجهزة تــزويــده مــع  الــعــامــة بالسالمة  المتخصصة الــمــحــاضــرات  إعــطــاء  على 

لذلك. المطلوبة
الزراعية. السالمة تعزيز موضوع تتناول التي المنشورات من عدد طباعة .٦

سيتم الذي الوثائقي الفيلم خالله يعرض بيروت وطني في مؤتمر إطالق .٧
من قبل رؤساء المنطقة حاجات ستطرح كما الزراعية، السالمة حول تصويره

التوصيات. من صدور عدد مع البلديات
الزيت لتوضيب معمل إنشاء سيتم للمنطقة التنمية اإلقتصادية سبيل في .٨

من المنطقة. فيه العاملة ستكون اليد بحيث والصابون وتعليبه،
خالل الزراعية من السالمة بالسالمة العامة وخاصة متخصصة نشرات إصدار .٩

المقروءة. اإلعالم وسائل
المذكورة المناطق مدارس في المرورية حول السالمة توعية حملة اطالق .١٠

اليازا. تنظمها ونظرية ترفيهية نشاطات عبر
للسالمة اليازا العلمية ومجموعة األبحاث مؤسسة ستقوم ذلك إلى باإلضافة

حينه ∆ في عنها سيعلن متعددة بنشاطات العامة

األهالي
يعرضون
مشاكلهم.

توعية ندوة
لليازا

بلدة في
ين. الجبّ

إحدى
اإلجتماعات
التحضيرية
رؤساء مع
بلديات
في المنطقة
بلدية علما
الشعب.

جو األستاذ
يشارك دكاش

محاضرة في
سالمة حول

في السير
الناقورة.

مطر إيلي
األبحاث العلمية مؤسسة سر أمين
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