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إىل متى تستمر الفوضى
في قطاع اللوحات االعالنية؟
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األجسام رياضة كمال أخطار

كمال  لــريــاضــة - االصـــابـــات الـــحـــادة واالجــهــاديــة
األجسام

أســفــل فـــي بـــاالوجـــاع ان االصـــابـــات الـــحـــادة تــتــعــلــق
الظهر.

كما يلي: فهي االجهادية االصابات اما
الحجم في تتطور ال التي المزمنة االوتار التهابات •

كالعضالت
الزند االحساسي انحباس عصب •

الزند في والثالثية الثنائية العضلة التهاب وتر •
الكتف اوتار التهابات •

المحيطة بالصابونة التهابات اوتار •
الظهر أسفل في المزمنة االوجاع •

األجسام  كمال رياضة اصابات من  الوقاية
اإلصـــابـــات مـــن لــلــوقــايــة تـــقـــدم الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة
الرياضة. هذه ممارسي لسالمة توصياتها الرياضية

الظهر أسفل إصابات من الوقاية -
أو مده كثيرا األمــام الى كثيرا الجذع حني • تجنب

الوراء. الى
يساعدان الــحــزام وإستعمال البطن عضالت • شد
أثــنــاء وثــبــاتــهــا الــوضــعــيــة كــثــيــرا فــي المحافظة عــلــى

التمارين.
كافة أثناء للركبتين بسيط ثني على المحافظة •

التمارين.
على البطن. الفخذ ثني تجنب تمارين •

الخلفية لعضالت الظهر جيدة قوة على المحافظة •
عضالت تمارين  بعد لها المناسبة التمارين وأداء 

البطن.
نشاط حال في اال ) الجذع دوران تمارين تجنب •
الــمــائــلــة الــبــطــن عــضــالت ريـــاضـــي يــتــطــلــب قـــوة فـــي

بالتمارين الجانبية. ) وإستبدالها الجانبية

الرقبة إصابات من الوقاية
الى تمارين عضالت الرقبة تحتاج ال األحيان أغلب في
تقوي المركبة التمارين مــن  الكثير إن بها. خاصة

والجانبية. الرقبة الخلفية عضالت كثيرا
خلف اليدين  فيها تستعمل التي التمارين تجنب 

والرقبة. الوجه أمام بإدائها وينصح الرقبة

الكتف إصابات من الوقاية
الكتف . في وجع أي أبدا تتجاهل ال •

وضــــع تـــدويـــري • تــجــنــب تــمــاريــن رفــــع الــــــذراع فـــي
داخلي

للكتف الــخــارجــيــة • تــقــويــة الــعــضــالت الــتــدويــريــة
الكتف. إصابات مجمل نسبة لتقليل

الداخلية التدويرية  العضالت  ليونة على اإلبقاء •
للكتف.

الركبة إصابات من الوقاية
حال في خاصة السريعة والدائرية الحركات تجنب •

. المركبة تمارين
أي درجــــة فـــي تــســعــيــن • ال تــثــنِ الــركــبــة أكــثــر مـــن

تمرين.
ثني تجنب ، مع القدم الخط في نفس الركبة إبقاء •
إستعمال يمكن الــخــارج، الــى التمارين الركبة خــالل

∆ للمساعدة الرباطات بعض

التاسع القرن في األجــســام رياضة كمال بــدأت
الـــريـــاضـــات مـــن ـــيـــوم عـــشـــر، وأصـــبـــحـــت تــعــتــبــر ال
يعتقد دولية. بهامسابقات تنظم والتي العالمية
األجــســام وكــمــال الــعــضــالت الــريــاضــيــون أن بــنــاء
الرياضية التمارين بــرامــج  على بالتركيز ان يتمّ
أثــنــاء والــوقــايــة الــســالمــة فــقــط  وإهـــمـــال جــانــب
حيث خاطئ اعتقاد وهذا الرياضة، هذه ممارسة
بمستوى يرتبط  العضالت بناء برنامج نجاح أن
حيث تحصل السالمة، بقواعد الرياضيين إلمام
كمال ريــاضــة قــاعــات فــي الــعــديــد مــن الــحــوادث
االصابات معظم الشباب، وتكون بين األجسام
والــركــبــة. والــكــتــف  فـــي أســـفـــل الــظــهــر والـــرقـــبـــة
من مــن هــنــا تــقــدم الجمعية الــلــبــنــانــيــة لــلــوقــايــة
اإلصــابــات حــول توصياتها الرياضية اإلصــابــات
وكيفية الرياضيون لها يتعرض أن يمكن التي

منها. الوقاية
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االعالنية؟ اللوحات قطاع في الفوضى تستمر متى إلى

الجنوب الــى الشمال  مــن  الساحلي الخط  طــول على  مــزروعــة إعالنية لــوحــات 
والطرق والجسور طول االوتوسترادات الجبال وعلى وعلى البحر رؤية حاجبة
بصورة والخاصة العامة استباحة االمالك تم كما انه المباني وجدران الداخلية
" استبدال عبارة أصبح يمكن انه حتى قطع االشجار الى باالضافة عشوائية

االعالنية". اللوحات "لبنان بـ األخضر" لبنان
االعالنية اللوحات قطاع ١٩٩٦ينظم عام   ٨٨٦١ رقم تنظيمي مرسوم صدر

منه؟ نفذ ماذا الطرق، على
اليوم، حتى الفعلي التطبيق الــى طريقًا يعرف لم المرسوم هــذا  ان لألسف
وجود شرعية تكريس الى اال لم يؤدِ ان المرسوم اذ ، مجهوالً ال يزال والسبب

االعالنية. اللوحات
االعالنات وضع والممنوع المسموح عن األماكن واضحة فقرات المرسوم ن تضمّ
بينها تفصل ان يجب التي والمسافات اللوحات حجم الــى باالضافة  فيها
يطبق ال لماذا السلطات المعنية اليازا تسأل على ورق. حبرًا ولكنها بقيت
من انه كما تشدد أصحابها؟  يحمي ومن المخالفات؟ ومن وراء تلك المرسوم،
تعريض وعن البلد صورة تشويه عن المسؤولين معرفة المواطنين جميع حق
المجتمع المدني مؤسسات وكل المواطنين اليازا تحث لذلك سالمتهم للخطر.

القطاع. المطالبة بتنظيم هذا على

العامة على السالمة االعالنية اللوحات تأثير
ان حيث الــطــرق. على سير حــوادث لحصول سببًا االعالنية  اللوحات تعتبر
تحجب واألشكال، األحجام  المختلفة  اللوحات، من الهائل  العدد هذا وجــود
األمر القيادة، فكره عن تشتيت في كبيرًا تلعب دورًا كما السائق، عن الرؤية
ووقوع مأسوية حــوادث سير حصول إلى األحيان من كثير في يــؤدي الــذي

على الطرق. والجرحى القتلى العديد من
بين الطرق منتصف في ووضعها التقاطع، زاوية على اللوحات تثبيت أن كما
على معلومات إحتوائها لناحية أما السائق، امام من الرؤية المسلكين تحجبان
مما للسائقين الذهني الشرود يسبب مثالً الهاتف كأرقام صغير بخط دقيقة

أليمة. سير حوادث حصول الى يؤدي

االعالنية للوحات او للمشاة جسر
الطرق بعض على للمشاة جسورًا نلمح أصبحنا اننا والمبكي، المضحك  من

االعالنية! للوحات جسور انها ... الً هْ مَ ولكن
حقوق لشرعة واضحة مخالفة المشاة جسور على إعالنية يشكل تشييد لوحة
العابر تحجب فإنها االمكنة، هذه في اللوحات هذه ت ثبَّ

ُ
ت عندما النه المشاة

أثناء وخاصة ما اعتداء ألي تعرضه  من والخوف زلة  بالعُ شعره
ُ
وت الناس عن

الطريق عبور إلى وبالتالي يعمد الجسور هذه يتجنب إستعمال يجعله ما الليل،
سالمته للخطر. معرضًا

يجب ان انه على االعالنية للوحات التنظيمي المرسوم من األولى المادة نصت
انه الخامسة المادة وأضافت العامة، السالمة على الحفاظ االعالن في يراعى

الجسور. على االعالنية واللوحات االعالنات وضع يمنع
جسور على من االعالنات واللوحات وضع العديد يتم انه من المؤسف ولكن
بعض قيام عن ناهيك المرسوم. ويخالف العامة السالمة بشكل يهدد المشاة
االعالنات وضع حق مقابل للمشاة جسور بناء الى بالمبادرة االعالن شركات
المشاة لعبور الجسر هو ان على الجسور ولكن تشدد ببناء اليازا تنوه ان عليها.
الغاية الجسر افقاد الى يؤدي الذي االمر عليه، لوضع االعالن وليس الطريق

بنائه. من

العامة اآلداب على االعالنية اللوحات تأثير
مــا هو كــل اباحيتها فــي الــلــوحــات هــذه فــتــجــاوزت امــا مــن الناحية األخــالقــيــة،
أبسط مخالفة  لألفراد  والتفكير  د

َ
المعتق حق على معتدية  ومسموح مألوف

. الجبين خجالً يندى له األعراف القانونية البديهية بما
تنظيم مــرســوم تطبيق تلتزم لــم اإلعــالنــيــة المؤسسات أن بما النهاية، فــي 
اليازا  سنة ١٩٩٦، تطالب في ٢٥ تموز رقم٨٨٦١ الصادر اإلعالنية اللوحات
السالمة ض تعرّ التي من المخالفات يحد ه

ّ
القطاع عل هذا ينظم قانون بإصدار

∆ للخطر المرورية

احداها..." في النظر امعنت اذا عيناك تراه ما تكون اخر يمكن ان والنظر، عينك ع مد االعالنية، لوحات كل هاللوحات مع حادث بدك تعمل ما كيف "
خطيرة تهدد مشكلة معًا مسببة والمركبات السكان عدد تفوق اللوحات هذه نسبة أصبحت بحيث الطرق، على عشوائي بشكل االعالنية اللوحات تنتشر

في لبنان. العامة واآلداب والبيئة السالمة

النظر. مدّ ع لوحات

اإلعالنية. باللوحات مليء للمشاة جسر

السير. من إشارات لوحات إعالنية بالقرب

لبنان يازا ضاهر غنوى
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٣ الطرق؟ خطوط معلوماتك: ماذا تعرف عن إختبر

org.

اليازا في تحسين القيادة برنامج مدير قبيسي هاني

نوعين: على وهي اللون بيضاء أو صفراء متقطعة، أو تكون متصلة وقد ة)، طوليّ ضية أو عرْ (خطوط طولها الطريق أو على عرض على الخطوط رسم
ُ
ت

داللة معينة. منها ولكل تحذيرية، أو إلزامية

والتقيد استيعابها السائقين من آملة الطريق خطوط شرح في اليازا تستمر
السالمة. وهي: أال لهم كبيرة منفعة من ذلك لما في بها

والخطوط األسهم إلى: اليازا نشرة من السابقين العددين في تطرقنا قد كنا
هذا فسننهي الــعــدد، هــذا فــي أمــا المنفردة. ة الطوليّ والخطوط ــة،  ضــيّ الــعــرْ
وبعض التركين المزدوجة وخطوط ة الطوليّ إلى الخطوط بالتطرق الموضوع

األخرى. الخطوط أنواع

الطريق وسط مزدوجة ة طوليّ خطوط

المزدوجة المنع خطوط ¶
للفصل الطريق وســط في جنب إلــى جنبًا متواصلين خطين  عن عبارة هي 
بخط تتشابه بذلك وهي بدون مسارب بمسارب أو متعاكسين مسلكين بين
المزدوجة المنع خطوط من األساسي الهدف ولكن المنفرد، المتصل الوسط
ولو عليها الــقــيــادة  أو الخطوط  هــذه عبور عــدم على والتشديد التأكيد  هــو 

للمكان. الحتمية إلى خطورة نظرًا واحدة بعجلة

المتصل الوسط خط المتقطع مع التحذير ¶ خط
الحذر يجب األمام. في معين خطر من إشعارًا باالقتراب الخطان هذان يعطي

اليمين. والتزام السرعة وتخفيف

المتقطع الوسط خط مع المتقطع التحذير ¶خط
وسط الطريق بحذر شديد فقط في يمكن عبور هذين الخطين المتوازيين

آمن. بشكل العبور أمكن وإذا سالكًا المعاكس المسلك إذا كان

المتصل الوسط خط مع المتقطع الوسط خط ¶
الطريق وسط في جنب إلى جنبًا المرسومة الخطوط من الثنائي هذا يشير
التجاوز في ع منَ ع.يُ

َ
بسبب مرتف أو قوي بسبب منعطف محدودة الرؤية إلى أن

الحالة. هذه

التجاوز خطوط
في خــطــان مــتــوازيــان المتعاكسة الــمــســالــك بــيــن الــطــرق، يفصل  فــي بــعــض 
الخط إذا كان شارطات متقاربة. متقطع ذو وبجانبه آخر خط متصل الوسط:

التجاوز. منع يُ السائق، جهة من المتصل
عبور السائق، فيمكن جهة مــن الــذي الخط هــو  المتقطع الخط كــان  إذا  أمــا 
الوصول قبل بأمان المناورة تلك إنجاز إمكان من التأكد بعد للتجاوز الخطين

التجاوز. منع يَ آخر خط إلى

المركبة)
ّ

(صف التركين خطوط

الوقوف ز حيّ تحديد ¶خطوط
فيها سمح يُ التي األماكن في أو الرصيف مع زاوية بشكل هذه الخطوط م رسَ

ُ
ت

حيزًا معًا يشكالن متوازيين  أبيضين  خطين عن  عبارة وهــي  المركبة، صف
ز الحيِّ داخل ذلك عجالتها بكل تكون أن يجب التي المركبة يتناسب وحجم

وموازية لهذين الخطين.

الوقوف ممنوع  خط
يظهر أصفر متقطع خط بواسطة الوقوف" "ممنوع منطقة أحيانًا تحديد يتم
م رسَ

ُ
ت الثابتة. إشارة المنع عن عوضًا الطريق سطح على الرصيف أو حافة على

هذا طول د حدِّ التقاطعات، ويُ عند أطراف األرصفة على عادة  الخطوط هذه
الوقوف. منع مسافة الخط

ممنوع الوقوف واإلنتظار خط ¶
ثابتة، سير إشــارة بواسطة  عادة  واإلنتظار الوقوف منع منطقة تحديد يتم
حافة على متصل يظهر أصــفــر  خــط  بــاســتــخــدام عنها  قــد يستعاض  ولــكــن 
الخط هذا رسم يُ وقد الخط، الوقوف بمقدار طول منع مسافة وتكون الرصيف
خاصة متقاطعة صفراء مع خطوط آخر متعرج أو خط مع الطريق سطح على

∆ المزدحمة األماكن في
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الزراعية اآلالت استخدام عن الناتجة الحوادث
الزراعية الجرارات استخدامهم أثناء المزارعون لها يتعرض عديدة حوادث والجنوب البقاع منطقتي وخاصة لبنان في الزراعية المناطق كل تشهد
الالزمة اإلرشادات تقدم اليازا وتفاقمها، المشكلة خطورة إلى نظرًا والموت. العاهات الدائمة الحروق، الكسور، الجروح، بين إصاباتهم تتفاوت حيث

اآلخرين. وسالمة سالمتهم على حفاظًا بها المجال اإللتزام آملة من العاملين في هذا بطريقة آمنة، الزراعية واآلالت الجرارات قيادة حول

من حـــــوادث نــاتــجــة يــتــعــرض الـــمـــزارعـــون فـــي لــبــنــان إلــــى
معظم يدرك ال آمن. غير بشكل الزراعية استخدام اآلالت
ويعود علمية، بطريقة اآلالت استعمال أصول المزارعين
يرتكز لبنان في الزراعي العمل أن إلى بالدرجة األولى ذلك
صغره الشاب منذ يبدأ حيث والعائلي العمل الفردي على
األعــمــال بــالــذهــاب مــع والــــده إلـــى الــحــقــل لــمــســاعــدتــه فــي
حصل التي التعليمات جميع منه متلقيًا الزراعية المختلفة
وحدها الشخصية الخبرة ولكن فقط. الخبرة نتيجة عليها
الحديثة وخاصة اآللية الزراعية اآلالت الستخدام تكفي ال
ذوي إلى اللجوء المزارعين جميع اليازا تنصح لذلك، منها.
بطريقة واستخدامها عليها للتدرب واإلختصاص الخبرة 

آمنة. علمية صحيحة

الجرارات حوادث
يأتي: ما الى الجرارات حوادث تقسم

الزراعي  العمل أثناء • حوادث
الطرق على حوادث •

على تحدث المزارع لها يتعرض التي الحوادث أخطر ان
سبب من ناتجة وتكون الزراعي، العمل اطار خارج الطرق
ان معظم ذاتها، اذ بحد الجرار جوهري يتعلق بمواصفات
فيها توجد ال لبنان في المستخدمة الزراعية الــجــرارات

القيادة أثناء سير حصول حوادث الى يؤدي مما ة، إضاء
الى أدت معظم الــحــوادث الــمــؤســف ان فــي الــلــيــل. ومــن

بالغة. بأضرار اصابته او الجرار سائق وفاة
ميكانيكية في حالة تكون الجرارات ان معظم الى باالضافة
لذلك الــى اي صــيــانــة، تخضع ال انــهــا سيئة جــدًا حــيــث
القطاع هــذا بتنظيم المختصة  السلطات  الــيــازا تطالب 

الميكانيكية. للمعاينة الزراعية اآلالت جميع وإخضاع

عند الــمــزارعــيــن ســالمــة عــلــى تــوصــيــات الــيــازا للحفاظ
: الزراعية الجرارات استعمال

متابعة أوالً الحصول على رخصة سوق للجرار بعد يجب •
بشكل آمن. حول أصول قيادته دورة تدريبية

مالبس مناسبة بارتداء نصح يُ الجرار، على العمل أثناء •
وحذاء متدلية مالبس قصيرة غير أن تكون األفضل من

جزمة). ) الساق طويل
كــعــدم جــيــدة بــحــالــة • يــجــب أن تــكــون إطـــــارات الـــجـــرار
ضغط يــكــون انــتــفــاخــات وأن أو احــتــوائــهــا عــلــى شــقــوق

الهواء فيها صحيحًا.
على بواسطة الحبل بلفه الجرار ر تشغيل محرك

َّ
حظ يُ •

باالتجاه يــدور ان يمكن المرفق المحور ألن وذلــك  اليد
ويؤذيها. اليد على فيشد المعاكس

الزيت بقع وإزالـــة بــاســتــمــرار  وفحصه الــجــرار تنظيف   •
والشحم.

حذائه تنظيف السائق على للقيادة، صــعــوده قبل  •
عــن دوســـات قــدمــاه تــنــزلــق مــن الــتــراب والــوحــل لــكــي ال

القيادة.
جمع عمال وجــود عــدم مــن التأكد  الــجــرار • على سائق 

اإلنطالق. قبل الجرار محيط في المحصول
إليه أثناء السير. الصعود أو الجرار يحظر القفز من •

منخفض عوضًا سرعة ترس على المنحدر يجب نزول •
على الجرار قيادة كما يجب تجنب الفرامل استخدام عن

الحادة. والمنعطفات بشدة المائلة المنحدرات
وفي الرعدية، العواصف أثناء الجرار على العمل يمنع •
عن واإلبتعاد  المحرك إيقاف يجب فجأة، حدوثها حــال

األقل. على ١٥م الجرار مسافة
اآللة وخفض  محركه إيقاف يجب  الجرار تركين عند  •

ثابت. بشكل وقوفه من والتأكد الخلفية
حريق بمطفأة الــزراعــيــة اآلالت  وكــافــة الــجــرار تــزويــد   •

أولية. اسعافات وعلبة
صحيح. بشكل بالجرار مربوط المحراث أن من التأكد •

٥٠م أثناء العمل  لمسافة شخص أي باقتراب يسمح ال •
∆ خطر تطاير الحجارة بسبب

دكاش جو
لبنان يازا رئيس نائب
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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

محاضرة لمؤسسة زينة حوش في المون السال (عين سعادة)

نظمت مؤسسة زينة حوش محاضرة حول السالمة المرورية لكشافة الملكارت في المخيم الصيفي 
لمدرسة المون السال السبت ٨ أيلول. ألقت السيدة رنده حوش المحاضرة وتحدثت خاللها عن 
تجربتها األليمة بعد مقتل ابنتها في حــادث سير مــروع كما ناقشت مواضيع مختلفة مثل اهمية 
استعمال حزام األمــان وارتــداء الخوذة الواقية، واقترن الشرح بعرض فيلم وثائقي وومضات اليازا 
التثقيفية حول السالمة المرورية وتم توزيع العديد من المناشير التوجيهية ونشرات اليازا الخاصة 

بالسالمة العامة. ∆

اليازا مع كشافة لبنان "فرع بيت شباب"

 Car Chip  اآلن في لبنان الصندوق األسود للمركبات
ن السائق من 

ّ
اختراع جديد يوضع في المركبة يمك

معرفة جميع المعلومات التقنية حول مركبته قبل 
اقالعها وأثناء قيادتها وحتى بعد وقوع أي حادث

لمزيد من المعلومات اإلتصال بالسيدجوزيف صليبا على الرقم ٠٣٣٠٠٢٨٧

بدعوة من كشافة لبنان "فرع بيت شباب"، ألقت اليازا محاضرة حول السالمة العامة  في المخيم الصيفي 
في منطقة القليعات الرومية الخميس ١٣ أيلول، راوحت أعمار المشاركين بين سبع سنوات وأربع عشرة 

سنة.
الحوادث  الحوادث وال سيما  انــواع  للوقاية من مختلف  اليازا  ارشــادات  المحاضرة تعليم االطفال  تناولت 

المرورية.
شــددت اليازا على أهمية جلوس االطفال في المقعد الخلفي للمركبة وارتــداء حــزام األمــان، حفاظًا على 

سالمتهم. كما تم عرض عدة ومضات إعالمية حول حوادث السير وبعض شهادات الحياة.
 وفي نهاية المحاضرة وزعت حوالى ١٢٥ منشورًا عن السالمة العامة وحوالى ٧٥ نشرة يازا األسبوعية التي 

تصدر كل يوم خميس مع نهار الشباب. 

• سالمتك بالدني
 Nour وفضائية نور سات Tele Lumière برنامج أسبوعي عبر تلفزيون

.( Sat كل يوم خميس (الساعة السادسة مساءً

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

يوم أربعاء الساعة التاسعة والنصف صباحًا،
• مشاركة أسبوعية عبر إذاعة الـ mbs كل يوم جمعة (الساعة التاسعة 

صباحا)ً

مليون حادث في عشرة أعوام

أعلنت اللجنة الوطنية لسالمة المرور - السعودية أن ٣٩٤٤١ شخصًا قتلوا 
الــســنــوات العشر الماضية. وأشـــارت  فــي حـــوادث سير فــي المملكة خــالل 
المرورية خــالل االعــوام  الــحــوادث  اللجنة "أن عــدد  الــدراســة التي أصدرتها 
العشر الماضية بلغ أكثر من مليون حادث". وأوضحت الدراسة أن الحوادث 
المرورية في المملكة ما زالت تعد سببًا رئيسيًا للخسائر البشرية .ولفتت 
إلى ان السرعة هي العامل الرئيسي الذي يعزى إليه أكثر من ثلث حوادث 
المشتركين في  السائقين  أكثر من ثلث  أن  الــدراســة  المرورية. وكشفت 
الحوادث تقل أعمارهم عن ٣٠ عاما وأن نحو ١٠٪ منهم تقل أعمارهم عن 
٨١ سنة، كما اظهرت أن السائقين االجانب يشكلون نحو ٤٠ في المئة من 

مرتكبي الحوادث ∆

سالمتك بالدني

ترقبوا األربعاء في الثالث من 

تشرين األول العدد السابع من نشرة 

 YASA.org اليازا  باللغة اإلنكليزية

المتخصصة بالسالمة العامة، 

.The Daily Star مع صحيفة

السيدة رنده حوش أثناء إلقاء المحاضرة.
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تواصل إرتفاع عدد ضحايا حوادث السير عبر العالم

ان وفاة الشابة كريستيل باسيم في حادث سير 
مروع دفع اهلها لعمل خيري كبير من خالل انشاء 
مــؤســســة حــمــلــت اســمــهــا. لــعــل ذلـــك يــســاهــم في 
نشر ابتسامة غابت مع كريستيل بسبب االهمال 

واالستهتار.
المطالعة  لمحبي  عامة  مكتبة  المؤسسة  أنشأت 
كـــمـــا رغـــبـــت كــريــســتــيــل دومـــــــًا، وتـــــــوزع الـــهـــدايـــا 
المختلفة  المناسبات  األطفال في  باستمرار على 
لرسم بسمة على وجوه حرمتها قسوة االيام التمتع 

بالطفولة. 
كــمــا تــجــري الــمــؤســســة مــســابــقــات مــدرســيــة على 

التالميذ وتقدم الجوائز القيمة كدفع قسط مدرسي عن كامل العام الدراسي، 
وتنظم ايضًا حمالت لتوزيع أشياء مختلفة كحملة توزيع أدوات األسنان.

  وفــي خــطــوة متقدمة عــمــدت المؤسسة الــى تبني أطــفــال، وبــهــذا لــم تعد 
كريستيل مجرد ذكرى في عيون اهلها بل أزهرت وردة تنشر الفرح واألريج 

أينما حلت.
ن  يازا لبنان

ّ
                                                جو سلين بال

الـــكـــوارث االجــتــمــاعــيــة  الـــمـــرور مــن  تعتبر حــــوادث 
الــمــعــاصــرة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا جــمــيــع دول الــعــالــم 
بهذه  المتطورة  البلدان  تتحكم  متفاوتة.  بنسب 
اتساع شبكة طرقها وضخامة  من  بالرغم  الظاهرة 

عدد المركبات لديها. 
هذه  من  أكثر  تعاني  فنجدها  النامية  البلدان  أمــا 
اآلفــــة، ألنــهــا  ال تــــزال دون الــمــســتــوى الــمــطــلــوب 
لــمــواجــهــة أخــطــار الــطــرق، ســـواء مــن حــيــث تهيئة 
طـــرق آمــنــة وتــوفــيــر مــركــبــات أكــثــر ســالمــة، أم من 
حيث التربية والتوعية والقدرة على فرض إحترام 
قواعد السالمة المرورية على الطرق. ونتيجة لذلك 
تتكبد هذه الدول حوالى ٩٠٪ من مجموع عدد 
العالم،  في  المرور  حــوادث  تخلفها  التي  الضحايا 
ألف قتيل وخمسين  والتي تقدر بمليون ومائتي 
إلــى هــذه المآسي  مليون مــصــاب ســنــويــا. يــضــاف 
نزيفا  تشكل  التي  المادية  الخسائر  اإلجتماعية، 
من  ١ و٢٪  بين  تــتــراوح  والــتــي  لإلقتصاد  خطيرا 

االنتاج القومي اإلجمالي ∆
ام  يازا لبنان يوسف عزّ

موت الشابة كريستيل أزهر مؤسسة خيرية  

السيارة المقفلة ... فرن يشتعل
هل خطر على بالك وضع طفلك داخل فرن مشتعل؟ طبعا ال. ولكن هل تعلم ان  ترك الطفل داخل السيارة خطر للغاية؟ إذ إن أشعة الشمس يمكن أن 
ل السيارة الى فرنًا مشتعالً في دقائق معدودة. من المؤسف إن اإلحصائيات أشارت الى وفاة العديد من األطفال أو إصابتهم بعاهة دائمة أو موقتة  تحوّ

نتيجة تركهم داخل السيارة تحت أشعة الشمس، حيث ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة بشكل سريع مهددة سالمة الطفل. 

يصطحب الكثير من األهل أطفالهم خالل النهار  لشراء بعض الحاجيات في السيارة. وبما 
ان األطفال غالبا ما ينامون أثناء القيادة، يلجأ بعض األهل الى ترك الطفل في السيارة، 

بينما يذهبون لشراء الحاجيات، غير مدركين لألخطار  التي تنتج من ذلك.  

ماذا يحصل عندها ؟   
أن  المرتفعة يمكن  الشمس  أشعة  وإن  الحديد،  من  علبة مصنوعة  عبارة عن  السيارة  إن 
ل هذه العلبة الحديدية فرنًا، فعندما تكون درجة الحرارة الخارجية حوالى ٣٠ درجة  تحوّ
السيارة يمكن أن تتضاعف بسرعة وخــالل دقائق قليلة  الحرارة داخــل  مئوية فإن درجــة 

حتى لو كانت إحدى النوافذ مفتوحة جزئيًا. 
ض سالمته  في هذه المعدالت من الحرارة يمكن ألي طفل في خالل دقائق فقط أن تتعرّ
الجسدية. فاألطفال والرضع هم أكثر حساسية للحرارة المرتفعة. فالجسم يصبح بطريقة 
إلى  أن يتعرض  للجسم  المغلقة، يمكن  األمكنة  بالحرارة. وفي  التحكم  سريعة عاجزًا عن 

صدمة كما أن الدورة الدموية واألعضاء الحيوية تبدأ بالتوقف عن العمل.
بلوغها ال٣٠ درجة مئوية، وإرتفاع  الجسم عند  إرهــاق  إلى  المرتفعة إذن تؤدي  فالحرارة 
الحرارة هذا يمكن أن يؤدي إلى تعرض الجسم إلى صدمة عند وصولها إلى أكثر من ٣٥ 

درجة مئوية. 
أن الطفل المتروك داخل سيارة مقفلة، يخسر كمية كبيرة من الماء والملح الموجودين 
في جسمه عندما يبدأ بالتعرق، األمر الذي يسبب له اإلرهاق الجسدي. فإذا لم تتم معالجته 
إلــى صدمة وفشل فــي وظــائــف األعضاء  يــؤدي  أن  الجسدي يمكن  اإلرهـــاق  فــإن  بسرعة، 
فالتعرق  الــحــرارة،  ارتــفــاع  مــن خــالل  إلــى صدمة  الطفل  وإذا تعرض  فــي جسمه.  الحيوية 
في  كبير  إلــى ضــرر  فــيــؤدي  ومميت  مخيف  بشكل  ترتفع  وحـــرارة جسمه  لــديــه،  يتوقف 

الدماغ، الكلية، الكبد وحتى إلى الوفاة.

إن األطفال فضوليون بطبيعتهم وال يخافون من تجربة أي شيء، فإن السيارة غير المقفلة 
فإنه سيكون  لــوحــده،  إلــى ســيــارة  الطفل  هــي عنصر خطر كبير عليهم. فبمجرد دخــول 
القيام بأشياء كثيرة منها محاولة تشغيل  إلى  في حالة خطر حقيقي، ألنه سيلجأ حتمًا 
السيارة والجلوس في المقعد األمامي كما انه سيقفل جميع األبــواب، مما قد يؤدي إلى 

كارثة حقيقية.
إن التقارير األخيرة تشير إلى أن أكثر من ثلث األطفال تعرضوا لهذه الحوادث من خالل 
الحرارة  إلى هالكهم تحت  الذي أدى  األمــر،  للعب وإقفالها  السيارة  دخولهم خفية داخل 

المرتفعة.
الشمس  أشعة  وإن  الحديد،  من  مصنوعة  علبة  هي  السيارة  أن  دائمًا  الــيــازا  تذكر  لذلك 
المرتفعة يمكن أن تحول هذه العلبة الحديدية فرنًا، ولتجنب المأساة ولحماية الطفل، ال 

 . تتركه بمفرده في سيارة مغلقة ولو لثوانٍ

توصيات اليازا لسالمة الطفل داخل السيارة:
• ال تترك أبدًا الطفل داخل السيارة دون مراقبة حتى لو كانت نوافذها مفتوحة.

• ال تترك السيارة أبدًا مفتوحة، وال تسمح لألطفال باللعب داخلها.
• تأكد من حرارة مقاعد السيارة وكرسي أمان الطفل.

ارة.  • إستعمل غطاء يوضع على الزجاج األمامي والخلفي للسيّ
• تأكد دائمًا أن جميع الركاب غادروا السيارة.

• إذا رأيت أطفاالً داخل سيارة لوحدهم، راقبهم وحاول إيجاد أهلهم فورًا. عليك أن 
تبادر للمساعدة دون تردد ألن ذلك قد ينقذ حياة طفل ∆

د.كارول جرجورة  يازا لبنان
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