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٢٠٠٧ الخميس ٤ تشرين األول  

.orgالضغط حتى اآلن حيث أتت النيران على األخضر واليابس. ولألسف غابات خضراء تحولت رمادًا، هذه هي حصيلة موسم الصيف لبنان على حافة التصحر غاباتنا تلتهمها ألسنة النيران يـــؤدي  لبنان مستمر حيث  فــي  الــحــرائــق  مــوســم  مــا تبقى من ان  الــى قطع  الــقــرى  فــي  االفــــراد  ببعض  الشتاء خصوصا المعيشي  للتدفئة في فصل  في مع ارتفاع أسعار المازوت.االشجار لتحويلها فحمًا  النيران  اشعال  المواطنين حول خطورة  وعي  انعدام  تطبيق ان  في  االهمال  الــى  باالضافة  مشتعلة  وتركها  عن الغابات  المعنيين  المسؤولين  تخاذل  عن  فضال  الغابات  األعــشــاب في احداث الحريق.• رمي الزجاج والنفايات التي تعكس أشعة الشمس وتساهم الغابات.• اشــعــال الــنــار مــن قــبــل الــمــتــنــزهــيــن لتحضير الــطــعــام في أسباب نشوب الحرائق في الغاباتحافة التصحر.تأدية واجبهم في مراقبة وحماية االحراج، يدفعان لبنان إلى قانون  تــحــرق  الــتــي  المتنزهين  قبل  مــن  السجائر  رمــي  المفتعل من قبل تجار االخشاب ومصنعي • لهو المتنزهين بالمفرقعات النارية في الغابات.اليابسة.•  الحرائق الــمــزارعــيــن ضــــرورة الــحــصــول عــلــى إذن خـــاص وابــــالغ الــدفــاع يؤدي إلى خروج الحريق عن سيطرتهم. من هنا نشدد على • لــجــوء الــمــزارعــيــن إلــى حــرق األراضــــي بــهــدف تنظيفها، ما • االرتفاع الشديد في درجات الحرارة خالل فصل الصيف.الفحم.• حرق االشجار  هــذه  معظم  إن  إذ  عمل  بــأي  المباشرة  قبل  بــاعــادة تخرج عن السيطرة وتؤدي إلى خسارة مناطق زراعية هائلة.المدني  الــحــرائــق  مــن  للوقاية  اللبنانية  اللجنة  تطالب  اي لــذلــك  عــن  والتنبيه  للمراقبة  االحـــراج  فــي  النواطير  مهنة   وضع استراتيجية وطنية لمعالجة تعد تزيد نسبتها عن ١٠ في المئة كحد أقصى، إذا ما استمر وتحذر اللجنة من انقراض المناطق الحرجية في لبنان إذ لم فرص عمل للشباب في القرى. مخالفة تحصل في الحرج ما يجنب تحول غاباتنا رمادًا ويؤمن احــيــاء 
ً
الحرائق مساحة الغابة المحروقة والمقطوعة أشجارها.التي تنص على أنه يمنع الرعي مدة عشرة سنوات على كل باقي أيام السنة، والى تطبيق المادة ١٠٩ من القانون نفسه من ١ تموز الى ١٣ تشرين األول وعلى أقل من ٢٠٠ متر في األراضي الواقعة على بعد أقل من ٥٠٠ متر من الغابات وذلك والقش وغيرها من النبات إال برخصة من مصلحة الغابات في المادة ١٠٦ على أنه ال يجوز ألحد أن يحرق الشوك والعشب وحده الكفيل بإنقاذ ما تبقى من لبنان األخضر حيث تنص  ان التطبيق الصارم لقانون الغابات الصادر في ١٩٤٩/١/٧، قانون الغاباتمن ثروتنا الحرجية.  هذه اآلفــة والحد منها واعــالن حركة طــوارئ النقاذ ما تبقى مسلسل الحرائق، مطالبة من  للوقاية  اللبنانية  اللجنة  تحث  النهاية  لة أشجار الصنوبر والسنديان المعمرة الى رمــادٍ في اللبنانية ∆وابـــقـــائـــه فـــي حــالــة جــهــوزيــة تــامــة فـــي جــمــيــع الــمــنــاطــق المسؤولين على تأمين جميع مستلزمات الدفاع المدني في  لت رمادًا.والمواطنين الى اعالن حالة طوارئ بعد تعرض العديد من المناطق اللبنانية الى حرائق ضخمة، حتى يصح القول انها كارثة وطنية بيئية.... ومع غياب استراتيجية واضحة لمعالجة استمرار مسلسل الحرائق، تدعو اللجنة اللبنانية للوقاية من الحرائق الدولة وجميع األجهزة المعنية حيث احترق فيها عدد من المنازل ...  باالضافة الى حريق كبير في عندقت والقبيات في شمال لبنان ,  ونيران في حاصبيا  والكفير في الجنوب-وحرائق أخرى في قرى محافظة جبل لبنان حومال، كيفون، القماطيه، عيناب، بيصور، بليبل، العباديه، العربانية، سوق الغرب، بعلشميه، بختشيه األرضية، منذرة بكارثة بيئية خطيرة، وقد اتسعت مساحة الحريق لتصل على بعد امتار من قصر موسى والى بلدتي ;فرقطرة ومعاصر بيت الدين. ساعات قليلة، وقد تم اخالء البلدة من السكان بعد حاالت االغماء الكثيرة بين المواطنين باالضافة الى انقطاع التيار الكهربائي وخطوط الهواتف تستمر حــوادث حرائق الغابات في لبنان حيث التهمت النيران أحــراج بلدة دير القمر محوّ من الحرائق اللبنانية للوقاية رئيسة اللجنة رنا مكاري غابات تحوّ
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يمين قيصر  د.
 LASIP الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية رئيس

منها الوقاية وسبل القتالية: اإلصابات الفنون

القتالية األلعاب رياضة لممارسي العامة الوقاية سبل اهم ان
تتطلب اآلتي:

لمعرفة بالتمارين البدء المختص قبل  الطبيب إستشارة -
الجسدي. اإلستعداد مستوى

على  الذي يركز القتالية الفنون معلم إدارة التدرب تحت - 
. تنافسية إستراتيجية أي من أكثر والتقنية اإلنضباط

خوذة، رياضة قتالية: لكل المناسبة معدات الوقاية إرتداء -
والحوض. للسواعد والساقين واقٍ درع

كالعضالت الدائرية المثبتة العضالت تمرين على التركيز -
التي تساعد للورك والخارجية الداخلية العضالت للكتف،

ثبات الظهر والحوض. على
التمارين: خــالل السليمة التنفس طريقة على الحفاظ -
والشهيق حركة ألي العضلي التقلص مرحلة الزفير خالل

تليين. حركة ألي العضلي مرحلة المد خالل

االيكيدو
أصلها التنافسية، يعود غير الوحيدة هي الرياضة االيكيدو
دفاعية تقنية وتعتمد على قديمة جدًا يابانية مدرسة الى
الفــقــاد تــوازنــه، الــخــصــم طــاقــة صحيحة مــبــدأهــا اســتــعــمــال

على االرض. تثبيته اسقاطه ثم
ممارستهم هذه خالل رياضيي االيكيدو من ٪٦٠ يصاب
االصابات تطال العلويين. الطرفين تطال وأغلبها الرياضة
يمنع االصــابــع. كسر التروقة وفكش الكتف، خلع الــحــادة
التورم الشباب، عند إرتفاع الضغط مرض حاالت في اللعب

الجلدية. واإللتهابات الصابونة مقابل المائي
 

االنكليزية المالكمة
القرن فــي بريطانيا فــي فظهرت االنكليزية المالكمة  امــا
على  ١٨٩٢ اجــبــر الــالعــبــون مــن الــعــام الــثــامــن عــشــر وابـــتـــداءً
وفاة  ٤ الى ٥ حــوادث حصول يسجل قفازين، لكن ارتــداء

الممارسة وتـــؤدي كــل سنة.
اإلضــطــرابــات الــى االجــهــاديــة
جــــراء الـــعـــصـــبـــيـــة الـــدمـــاغـــيـــة
 ٩٠ عند المتكررة الضربات
وأخطرها المحترفين من ٪
ـــبـــاركـــنـــســـون، هـــــو مــــــرض ال
تشوهات فــقــدان الــســمــع،

الــتــهــاب عــظــمــيــة فـــي الـــيـــد،
المرفق. المرفق وتكلس للرباطات في مزمن

 الجودو
قـــديـــم اســتــعــمــلــه قــتــالــي تـــأخـــذ الــــجــــودو جــــذورهــــا مـــن فـــن
تـــؤدي الــثــالــث عـــشـــر. الـــقـــرن الـــمـــحـــاربـــون الـــســـامـــوراي فـــي
الــورك، مفصل المرفق، الــى تكلس  اإلصــابــات اإلجــهــاديــة
الــمــرفــق. اوتــــار والــتــهــاب الــعــمــود الــفــقــري ومــفــصــل الــبــاهــم
القلب  تخطيط الى ٣٥ سنة ال فوق سن هم ويحتاج من

بممارستها. البدء قبل

الكاراتيه
معابد الشاولين  ٥٢٠ في الظن عام في اغلب نشأت الكاراتيه 
هذه يمنع ممارسة اليابان. في شعبية ثم اصبحت الصين في
مرض الطحال، تضخم الصرة، او المحلب فتق حاالت في اللعبة

النقطة. اإليموفيليا في الدم او داء
الكونغ التكواندو، هي: للكاراتيه مشابهة قتالية فنون وهناك

بوكس. والتاي بوكسينغ والكيك كونتانت فول فييت، فو،

المصارعة
االولمبية االلعاب في رياضة مورست هي
الخصم مبدأ إسقاط تقوم على القديمة
منها: انواع على وهي الكتفين تثبيت و
عـــلـــى االمـــســـاك الـــمـــصـــارعـــة الـــتـــي تـــقـــوم
والمصارعة فقط الخصر ومحيط بالرأس
بامساك فيها يسمح التي والمصارعة الحرة

أيضًا. الساقين
سنًا االكــبــر الــمــصــارعــيــن إن أكــثــر االصـــابـــات تــحــصــل عــنــد

وزنًا. واالثقل
الزند، عضلة وتر التهاب فتؤدي الى االصابات االجهادية اما

الظهر. وأسفل الرقبة وفقرات المرفق أوتار تكلس
وجود في حال الالعبين على مشددة مراقبة اجراء المهم ومن
فقدان لعوارض واإلنتباه العدوى لتفادي جلدية إلتهابات
قبل للوزن السريع  الفقدان حــال في  الجسم في السوائل

∆ ثالثة البطوالت بيومين أو

التبني وإعالن متصاعد بشكل القتالية الفنون شعبية ازدياد بعد
عدد فإن ،٢٠٠٣ سنة أولمبية كرياضة التكواندو لرياضة الرسمي
إمــا والــشــبــاب األوالد بــــدأوا تــدريــب كبير مــن الـــمـــدارس واألنـــديـــة
الضغط وإزالة للتمرين أو النفس عن الدفاع فنون لتعلم أو للمنافسة
في األمنية للمستهلك السالمة لجنة ٢٠٠٣، أعلنت سنة النفسي.
رياضة بممارسة مرتبطة إصابة ألف سبعين من أكثر ان إحصائها

كافة المؤسسات الطبية. في معالجتها األلعاب القتالية تم
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المدرسية الحوادث الوقاية من الى شبكة لالنضمام تدعو الالسا

org.

م 
ّ

شربل عال
 

المدرسية من الحوادث اللبنانية للوقاية اللجنة

الحوادث  من  الوقاية مجال في التربوية المؤسسات لمساعدة   ٢٠٠٥ العام في (الســا) المدرسية الــحــوادث من للوقاية  اللبنانية اللجنة تأسست 
اإلعالم عبر وتوعية حوار وحلقات ندوات عبر المدرسية السالمة فكرة ترويج الى اللجنة تهدف العامة. اليازا للسالمة مجموعة في عضو المدرسية وهي
أنواع مختلف من الناتجة واإلصابات الوفيات من للحد المدرسية الحوادث من الوقاية شبكة إلى اإلنضمام إلى والرسمية الخاصة جميع المدارس وتدعو

المدرسية. الحوادث

من التنقل سالمة وتضم: المدرسية السالمة مجاالت تتعدد
سالمة خــاصــة)، ســيــارات أوتـــوكـــار، الــمــدرســة وإلــيــهــا (مــشــاة،
باالضافة ملعب) درج، (نوافذ، الهندسية  الناحية من األبنية

الرياضة. حصص الحوادث خالل الى
الــحــوادث مــن  للوقاية  األهــلــي  المجتمع شبكة  الــالســا أنــشــأت 
من عدد ممكن أكبر تعاون تأمين الى تسعى التي المدرسية 
والمؤسسات المهنية والنقابات اللبنانية األهلية الجمعيات
الــوفــيــات مــن الــعــالــيــة الــنــســب لــخــفــض التعليمية واإلعــالمــيــة 
الــمــدرســيــة. أنــــواع الـــحـــوادث مختلف واإلصـــابـــات الــنــاتــجــة مــن
اللبنانية األهلية المؤسسات من المزيد ضم الى الشبكة تسعى
تعمل وهي المدرسية، السالمة تطوير بغية الحملة في للتعاون

عدة أمور أبرزها: على
اليازا لتأمين مع بالتعاون المدرسية الباصات تدريب سائقي ●
برنامج عبر وإليها سة المؤسّ مــن  ل

ّ
التنق فــي األطــفــال سالمة 

وسائل داخـــل األمـــان اعــتــمــاد حـــزام الــســائــق، تشجيع تحسين 
على السليم وتوزيعه النقل المدرسي حول وإعداد دليل النقل

ة.
ّ
المدارس كاف

رخص البناء منح في د المسؤولة التشدّ الجهات الطلب من ●
الشروط لديه تتوافر ال لمن  منحها وعــدم  للحضانات،

ًً
خاصة

الصيانة ضــرورة  وفــي  خالفين المُ ومعاقبة للسالمة األساسية
المباني. لهذه الدائمة الدورية

النظافة شروط توافر على للحرص ة الصحّ وزارة مع التعاون ●
التربوية. المؤسسات

ّ
كل في

للحوادث وصندوق اقامة سجل سة التربوية المؤسّ الطلب من ●
حقوق وجمعية السا بالتعاون مع فريق عمل واقــرار للشكاوى
كل فــي ص تخصّ مُ ــي طــبّ فــريــق  وانــشــاء بــذلــك، للقيام  الطفل 

الضرورية. اإلسعاف وسائل وتأمين مؤسسة
ظاهرة من للحدّ المدارس في العامة السالمة نشر مفهوم ●
بــديــلــة ــبــل تــأنــيــب سُ واعــتــمــاد الــعــنــف الــمــدرســي الــمــتــنــامــيــة،

للعنف.
لشروط قائمة تحديد في الحضانات نقابة ومساعدة التعاون ●
واألســــاس والنقل المبنى مــن حــيــث الــحــضــانــات الــســالمــة فــي 
المتواجدين اخضاع الى

ً
اضافة الحضانات كل على وتعميمها

تدريبية. اسعافية دورات الى الحضانات دور في
ومؤسسات تربية وزارة من  المعنية، الجهات  بين التعاون ●
داخــل الطفل ســالمــة لــوضــع أمــن وقـــوى ــات ولــجــان أهــل وبــلــديّ

األولى. المرتبة في المدرسة
لبنان في والممرضين الممرضات  نقابة مع  التعاون متابعة ●
العمل إطار  وذلك في المدرسية الحوادث الوقاية من لتفعيل 

هذه النقابة. الى للمنتسبين البالغ األهمية االنساني
األحمر اللبناني الصليب في اإلسعاف األولي فرق مع التعاون ●
اإلسعاف ومبادئ الطوارىء أرقام نشر في المدني الدفاع ومع

∆ التعليمية المؤسسات داخل األولي
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السائق لدى والنعاس اإلرهــاق

بحد ذاته هو الذي النعاس تتطور إلى أن يمكن والجسدي النفسي من اإلرهاق لديه حالة تنشأ قد السائق، ل تحمُّ قدرة عن العمل يزيد ضغط عندما
إضعاف إلى ي يؤدّ مما وطبيعته الفرد بحسب طاقة وذلك إلى آخر شخص من تتفاوت نسبية إذ اإلرهاق والنعاس درجة تكون متنوعة. أخرى أسباب له

مؤسفة. حوادث وقوع إلى وبالتالي، القيادة أثناء السليم التصرف على القدرة

الخطيرة األمور من هي الشديد بحالة اإلرهاق القيادة إن
حيث تؤدي الثقيلة المركبات لسائقي وخاصة بالنسبة
ضحايا سقوط بها إلى يتسببون المروعة التي الحوادث
إن جسيمة. مادية خسائر إحــداث وإلــى  بــأعــدادٍ كبيرة
للقيادة بها نصح يُ الــتــي القصوى المسافة أو الفترة
عن ٣٠٠ كلم  ٤ ساعات أو عن تزيد أن يجب ال اآلمنة

متواصل. بشكل

السائق نعاس أسباب من
الطبية والعقاقير األدويــة تناوله السائق نعاس أسباب  من
هكذا تناول مطلقًا مع المركبة قيادة ينبغي ال لذلك، المنومة.
كل حال، على وصفة. بدون بوصفة أم تباع كانت أدوية سواء
أو بها المرفقة قــراءة التعليمات ينبغي تناول األدويــة، وقبل
وقد القيادة. سالمة من للتأكد الصيدلي أو الطبيب استشارة
ومباشرة السباحة ممارسة من العودة بطريق القيادة تسبب
كان السائق خاصة إذا نــوم في ، مثالً دسمة غــذاء بعد وجبة
غط قــد السائق كــل مــن برفقة نسبيًا وكــان المشوار طــويــالً
المحرك رتابة صوت عن عدا هذا شخيره، وعال نوم عميق في

اللطيف. الهواء ودغدغة
إذا كنت  ما ال يقرر قد به ستقوم ما فــإن ثقلت عيناك،  إذا
كنت إذا مــا يــقــرر قــد بــل وحــســب،  أم ال ستبقى مستيقظًا

ال!.. أم حيًا ستبقى

والنعاس اإلرهاق عوارض
لديه، إال النعاس أو اإلرهاق حالة يعي ما غالبًا السائق أن رغم
ولكن الحالة، أهمية من قديستمر بالقيادة كالمعتادمقلالً أنه
على خطورة من طياته يحمل في البساطة لما بهذه ليس األمر

اآلتي: والنعاس عوارض اإلرهاق وعلى اآلخرين. من السائق
حافة على الــقــيــادة أو  بغير وعــي الــمــســارات - اإلنــتــقــال بين 

الطريق.
إلى الــعــودة ثــم  المعاكس السير  باتجاه الــوســط - عبور خــط 

فجائية. بحركات اليمين
القليلة الــلــحــظــات ــر

ُّ
تــذك عـــدم   -

الماضية.
اإلشارات. تجاوز أو المخارج نسيان -

العينين. وانغالق المتواصل التثاؤب -
األمور وتطوراتها.  لمجريات اإلدراك قلة -

المناسب. الفعل واتخاذ القرار ردة بطء -
والتنسيق. التركيز على القدرة انخفاض -

والنعاس اإلرهـــاق على للتغلب للسائقين الــيــازا نصائح 
الطويلة: الرحالت في القيادة أثناء

الرحلة. تسبق الليلة التي في النوم وافيًا من قسطًا خذ -
فـــي الــقــيــادة يـــشـــاركـــك لــكــي - اصــطــحــب رفــيــقــًا إذا أمـــكـــن

صاحيًا. وإبقائك ولتسليتك
أثناء النهار وليس أثناء رحلتك تكون جدولك بحيث رتب -

مناسبًا. ذلك كان إذا الليل
جهاز الراديو شغل القيادة. أثناء عليك يسيطر تدع الملل ال -
تلك أو الحالمة الهادئة الموسيقى متجنبًا واآلخر الحين بين

جدًا. الصاخبة
بتحريك عينيك الطريق تفحص (العلكة)، اللبان  بمضغ

ّ
تسل -

وتجنب المرآة في وانظر ل المطوَّ التحديق متفاديًا باستمرار

ويزعجهما. عينيك يتعب فقد التدخين
أن إيــــاك أثـــنـــاء الــنــهــار ولــكــن - إســتــعــمــل نـــظـــارات شــمــســيــة

الليل. أثناء تستعملها
أو الــبــرودة متجنبًا مركبتك فــي معتدلة حـــرارة  على - حافظ 

الشديدتين. الحرارة
أو الــكــتــفــيــن ارتـــــخـــــاء - اجـــلـــس فــــي وضـــــع ســلــيــم وتـــجـــنـــب

تقوسهما.
فقد الثقيلة الوجبات ودع خفيفة وجــبــات لتناول توقف  -

إلى إصابتك بالنعاس. تؤدي
التمارين الرياضية ببعض والنعاس اإلرهاق مقاومة بإمكانك -

.
ً
المناسبة الخفيفة

 
يتوقف فورًا في أن عليه الشديد، بالنعاس عندشعور السائق
لتناول كوب أو الراحة أو النوم من بسيط ألخذقسط آمن مكان
لتنشيط مركبته قليالً حول للتجول أو الشاي أو القهوة من
القيادة. معاودة قبل النقي الهواء واستنشاق الدموية دورته
السائق ط

ّ
تنش البسيطة اإلستراحة هذه أن علميًا ت بُ

َ
ث وقد

النعاس أثناء أو أخطار اإلرهاق وتحدّ من الوقت لبعض نسبيًا
 ∆ تمامًا المشكلة ال تحل علمًا أنها القيادة

فرح إيلي د.
يازا إنترناسيونال في ناشط
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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

سائقو باصات مدرسة ادما انترناسيونال
يشاركون بدورة برنامج يازا لتحسين القيادة

الوقائية  القيادة  التقيد بأصول  أنترناسيونال، وإيمانًا منها بضرورة  إدارة مدرسة ادما  بطلب من 
التالميذ سالمين  بإيصال  والمتمثلة  الملقاة على عاتقهم  الكبيرة  وبالمسؤولية  باصاتها  لسائقي 
إلى أهاليهم، تمت دعوة اليازا لما لها من خبرة في هذا المجال إلى إخضاع سائقي المدرسة لدورة 
برنامج تحسين القيادة وهو برنامج نظري متطور يحصل السائق بموجبه على شهادة تؤكد خضوعه 
للدورة بعد اجتيازه بنجاح الختبار يجيب من خالله على األسئلة المقررة. في نهاية الدورة، يستلم 

المشاركون كتاب «دليل السائق» ومناشير تثقيفية ونشرات اليازا األسبوعية.  

التي  التجربة  رأيهم بهذه  المشاركين عن  السائقين  بنجاح، تم سؤال بعض  للدورة  إكمالهم  بعد 
خاضوها ألول مرة خاصة وأنهم سائقون قدامى «وال حاجة لهم لهكذا دورات» بحسب تعبيرهم قبل 

بدء الدورة!..

لب منك وجوب حضور هذه 
ُ
١-  ماذا كان موقفك عندما ط

الــدورة سيما وأنك سائق «عتيق»؟ وما هو رأيك اآلن بعد 
مشاركتك فيها وماذا تغير وهل تنصح غيرك من السائقين 

بحضورها؟

دمت ألول وهلة ولم تكن فكرة المشاركة تعجبني أبدًا  لقد صُ
ألنني كنت أعتقد أن بإمكاني إعطاء دروس في القيادة وألنني 
لــي، ولكن  بالنسبة  أنها ستتضمن أي جديد  أكــن أتصور  لم 
نظرًا  مخطئًا  كنت  كــم  اكتشفت  فيها،  مشاركتي  وبعد  اآلن 
لم  والتي  تعلمتها  التي  العلمية  المعلومات  من  الهائل  للكم 

تكن لتخطر على بالي من خالل براعتي الذاتية في القيادة. 
أنا اآلن فخور جدًا ألنني حصلت على الشهادة بجدارة وأنصح 

كل سائق بحضور دورة تحسين القيادة. 

 (أنطوان أفرام - سائق باص مدرسة) 

٢- ما كان موقفك وما مدى استفادتك من دورة تحسين 
السائق وهل تنصح السائقين اآلخرين بحضورها؟

ولكنني كنت  لها  متحمسا  أكــن  لــم  الـــدورة  أحضر  أن  قبل 
أما اآلن وبعد  المدرسة على حضورها.  إدارة  ل  بَ قِ مجبرًا من 
أن شاركت فيها، تغيرت نظرتي كليًا ألنني اكتشفت كم 
مــن خبرتي  الــرغــم  على  مــاهــرًا  ينقصني ألصبح سائقًا  كــان 
محظوظًا.حتمًا  اآلن  نفسي  وأعــتــبــر  الــقــيــادة  فــي  الــطــويــلــة 
وأقــول لكل سائق مهما كان  ما تعلمته  باستمرار  سأطبق 
ســًا أنـــه مـــن الـــضـــروري جـــدًا حــضــور هــكــذا دورة ألنــه  مــتــمــرّ

سيكتشف فارقًا كبيرًا بعدها ∆      

(جان شفيق كرموش، سائق باص مدرسة،  
٣٠ سنة قيادة) 

• 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)ً

حادث سير يودي بحياة فاتن نهرا ابنة الـ ٣٢ 

ع مفاجآت من الرب". 
ّ
"أعيش حياتي بتوق

نــهــتــا فاتن  مــن الــعــبــارات األخــيــرة الــتــي دوّ
مــيــشــال نـــهـــرا (مــــن بـــلـــدة الــقــلــيــعــة-قــضــاء 
ــراتــهــا قــبــل ان 

ّ
مــرجــعــيــون) فــي دفــتــر مــذك

ع وقع على طريق  ترحل بحادث سير مــروّ
الــى  ى  الــمــاضــي وأدّ أيـــلـــول  فـــي ١١  أدمـــــا 

مقتلها بعد اصطدام سيارتها بشاحنة.  
قــبــل ان تــكــمــل عــامــهــا الــثــانــي والــثــالثــيــن 
بثالثة أيام طوت رحلة طويلة من العذاب 
لدت في يوم ذكرى  والمآسي والقهر... وُ
ارتفاع الصليب وحملت في حياتها صليبا 
كبيرًا، لكنها حملته بصبر وسالم داخلي. 
أقــفــلــت فـــي وجــهــهــا جــمــيــع أبـــــواب الــحــيــاة 

بة وابتعاد قسري عن رؤية ولديها... 
ّ
السعيدة من استقرار وعمل وأمومة معذ

ر لها... في غير  حضّ لكنها بقيت متفائلة ومبتسمة منتظرة بإيمان عميق ما يُ
هذا العالم الذي لم تر يومًا أنه عالمها وال مكانها ∆
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اليــــازا تســـأل الحـــكومة اللبـــنانـية:

إلى متى اإلستهتار
 بمخالفة قانون السير، 
ال   في نقل العمّ

ً
وخاصة

والبضائع



والـمـــواطــن الـدولـــة بــيــن الـتــعــاون  ضـرورة
لـبــــنــان طـــرق عـلى واإلســــتــهــــتــار اإلهــــمـــال لـمـــــواجــــهـــة

www.yasa.org
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