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رسالة مفتوحة إلى الشباب اللبناني
صرخة ألم على ضحايا اإلهمال 

في لبنان

ــــذي يــمــر بـــه بــلــدنــا  إن الـــوضـــع الــصــعــب والــمــصــيــري ال
نــعــمــل أكــثــر فأكثر  الـــيـــازا  لــبــنــان يجعلنا فــي  الــحــبــيــب 
للتحضير لحمالت ونشاطات عديدة للوقاية من كافة 
في  العامة  السالمة  مفاهيم  ولتطوير  الــحــوادث  أنــواع 
الــيــوم أكثر مــن أي وقــت مضى من  الــذي يعاني  بلدنا 

صعوبات واستحققات تاريخية متتالية.
أيها الشباب، أيها األهل،

إلــى تفاقم كبير في  لبنان أدت  الحالية في  األزمــة  إن 
مــشــاكــل الـــحـــوادث عــلــى الـــطـــرق وفـــي حــــوادث العمل 
وحوادث األطفال داخل المؤسسات التعليمية. شهد 
أنــواع اإلصابات.  العام ٢٠٠٧  رقمًا قياسيًا في جميع 
الــمــاضــي فشهد رقــمــًا قياسيًا في  الــعــام الــدراســي  أمــا 
التعليمية، في حين  ضحايا الطالب داخل مؤسساتنا 
في  مسبوقٍ  غيرُ  رقمًا  بــدوره  الصيف شهد  موسم  أن 
عدد الضحايا على البحر وفي المسابح، وكذلك حوادث 
الطرق حيث سجلت أرقامًا قياسية فيما قانون السير 

أصبح في خبر كان ...
ماذا نفعل إن كان قرارنا في اليازا منذ أكثر من ١٢ سنة 
أن نعمل ليل نهار لمواجهة االستهتار في بلد ال قيمة 

لإلنسان فيه. 
إنــنــا ال نــتــعــاطــى فـــي الــســيــاســة لــكــنــنــا نــقــولــهــا بــالــفــم 
المآلن إن الوضع السياسي المأزوم يؤثر سلبًا وبشكل 
ر 

َ
ف الحُ الحبيب.  بلدنا  فــي  العامة  السالمة  على  خطير 

غــائــبــة،  تطبيق  الــطــرق أصبحت شبه  تـــزداد وصيانة 
قــانــون الــســيــر الــحــالــي أصــبــح مــن األحــــالم كــمــا يصعب 
سير  قــانــون  يصدر  أن  الكريم  النيابي  المجلس  على 
جديد وعــصــري فــي الــوقــت الــحــاضــر. إننا فــي الــيــازا لن 
نوقف التزامنا النضال لمواجهة الحوادث ورفع مستوى 
السالمة العامة في لبنان على الرغم من جميع الظروف 
الحالية التي يمر بها مجتمعنا اللبناني والتي تؤثر سلبًا 
على قدرة اليازا وشركائها في صنع التغيير في بلدنا 

الجريح.
 وفي الختام، يسرنا أن نعلن رغبتنا التعاون مع جميع 
الــعــامــة في  الــســالمــة  المخلصين فــي لبنان كــي تــكــون 
العام ٢٠٠٨ على رأس األولويات وليس كما هي اليوم 

في أدنى درجات اإلهتمام.
 

زياد مخايل عقل
مؤسس اليازا
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منها الوقاية من ال بد أخطارها... للرياضة

قبل جــدًا ضروريتان  اإلحــمــاء وفترة البدنية التهيئة إن 
قد اإلحماء نلجأ إلى لم إذا ألنه رياضي أي نشاط ممارسة
المدروس االنتقال التدريجي وإن عضلي. لتمزق نتعرض
وبالمقابل، األهــمــيــة. فــي غــايــة أمــر مــن تمرين إلــى آخـــر،
لساعات تمتد التي الرياضية التمرينات في اإلفــراط إن
وبالتالي عضلي إجهاد حدوث إلى يؤدي متواصلة طويلة
تبريدمتدرجة فترة أن تكون هناك كمايجب اإلصابة. إلى

الرياضي. النشاط بعد
اإلصابات حدوث من مهمًا في التقليل دورًا الخبرة وتلعب
المبتدئين هم الرياضيين فإن وبالتالي، لدى الرياضيين،

الرياضية. لإلصابات تعرضًا أكثر
يؤدي قد الرياضية األجهزة في يحدث خلل أي أن كما

إصابات. حدوث إلى

والتدخين الكحول
اإلصـــابـــات وقـــــوع لـــتـــفـــادي مـــن اإلرشـــــــــادات الـــضـــروريـــة
اإلشتراك قبل والنوم من الراحة وافٍ أخذقسطٍ الرياضية،
يمتنع أن رياضي رياضية. كما يجب على كل مباريات في
على كبيرًا لهما ضررًا ألن والتدخين تناول الكحول عن

والرئتين. القلب وظائف

كبار السن
قوة إلى االنخفاض في يؤدي السن اإلنسان في ان تقدم

بقواعد يتقيد الالعب لم إذا رة خطِ نفسه الوقت في تكون قد أنها غير العمرية، الفئات لكل مفيدة وهي وجسمه، اإلنسان صحة المحافظة على في تساهم الرياضة
سالمة الرياضيين. على للحفاظ توصياتها (LASIP) الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية تقدم لذلك الرياضي. النشاط ممارسة أثناء السالمة

واألربطة، األوتار مرونة تقل سن الثالثين، ففي العضالت.
وقد الخمسين، بعد ســن  الــعــظــام وقـــوة بينما تقل شــدة

العظام. هشاشة بترقق أو بما يعرف اإلنسان يصاب
ذلــك فـــإن جــهــد عــضــلــي، أو ومـــع عـــدم مــمــارســة أي نــشــاط
بالجسم، سواء والتحلل التآكل عملية سرعة يساعد على
واألوتـــار. األربــطــة إلــى بــاإلضــافــة  بالعضالت أم  بالمفاصل 
من والمبكرة، تؤخر المنتظمة الرياضة فإن ممارسة لذلك

عديدة. لسنوات التحلل والتآكل هذه عمليات حدوث

االصــابــات مــن لــلــوقــايــة  اللبنانية الجمعية تــقــدم  لــذلــك 
التوصيات المبتدئين للرياضيين (LASIP) الرياضية

اآلتية:
مختصًا. رياضيًا مدربًا مبتدئ، كل رياضي يرافق أن •

ممارسة الرياضة بإنتظام. •
التدخين. عن اإلبتعاد •

صحي. غذائي نظام اتباع •
جفاف لحدوث منعًا السوائل من وفيرة كميات تناول •
مــمــارســة الــنــشــاط أو خــطــورة حــــدوث تــمــزق عــضــلــي أثــنــاء

الرياضي.
الرياضيين بين المتهور التنافس ان إلى الجمعية وتشير
اإلصابات. نسبة في ارتفاعًا يسببان العنيفة، والتدريبات

تحذر الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية إن
بــرد، بــنــزلــة اإلصــابــة أثــنــاء مــن مــمــارســة أي نــشــاط ريــاضــي
يشكل ذلك ألن ... الحرارة درجة في االرتفاع أو االنفلونزا
قد يغفل أمر وهذا عام، بشكل الرياضي صحة خطرًا على
لهذا سواء، حدٍ على والمدربين الرياضيين من الكثير عنه
الرياضة ممارسة عن اإلمتناع على ضــرورة الجمعية تؤكد

التام. الشفاء حتى

ين يمّ قيصر  د.

الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية  رئيس

Web Design Agency
Emergency Road Services 
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النظام ليمشي مظبوط... ف
ّ
وق

بيروت في الوقوف عدادات

عن مكان لساعات ولبحث المواطن بيروت في للسيارات العشوائي لمشكلة الوقوف الحل اخيرا اقترب
من الساعة  بيروت مدينة عدادات الوقوف في تشغيل ٢٩ الحالي يبدأ من إعتبارا سياراته. فيه يركن

. ليالً عشرة وحتى الحادية صباحا الثامنة
الناس لجميع الموقف مؤمنا يجعل بحيث هذا المشروع يؤمنه الوقوف في لتنظيم الحق عادلة طريقة
العطل الرسمية وايام المساء خالل ساعات مجانيا ويكون للساعة ليرة األلف يتعدى ال رمزي رسم لقاء
مدفوعة بطاقة بواسطة الدفع من بساعتين. وسيتمكن المواطن للوقوف األقصى الحد ينحصر كما

المعدنية. النقود او االعتماد بطاقة او سلفا

المخالفات
خالل تسديده عليه ببدل إضافي، السائق يغرم المحددة األماكن خارج او ايصال دون الوقوف حال في

حجزها. وحتى الى السيارة تكبيل الى وصوال الغرامات تتراكم وإال يوما ١٥

العامة. المواقف الى اللجوء عليه فيبقى للوقوف اطول لوقت يحتاج من اما
هذا فائدة لكن له ومعارضين مؤيدين الوقوف عدادات مشروع يالقي جديد تنظيم مشروع مثل أي
على وسيضفي العشوائي الوقوف نتيجة السير زحمة من سيخفف إذ كبيرة بالطبع هي المشروع

عاصمتنا مظهرا حضاريا.

بداية يبدأ واإلعمار، األنماء مجلس الذي ينفذه لبيروت النقل الحضري مشروع إطار في
الذي المشروع من أولى بيروت كمرحلة مدينة في بعدادات الوقوف العمل المقبل األسبوع

وضواحيها. العاصمة في الوقوف تنظيم الى يهدف
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الحوادث في ومساهمتها الطرق في ية
ّ
الفن العيوب

فنية وعــنــاصــر لــمــواصــفــات تــخــضــع الـــطـــرق عــنــد بــنــائــهــا
عنصر كــل وأن ــًا  عــالــمــيّ عليها ــق 

َّ
مــتــف معينة  ــة  وهــنــدســيّ

إيجابي بشكل  الــمــرور  سالمة  فــي التأثير شأنه  مــن منها 
في المواد المستخدمة إن المثال، فعلى سبيل سلبي. أو
مــحــددة تــكــون ذات مــواصــفــات أن الــطــرق، يــجــب تعبيد 
وحــمــولــتــهــا الــمــركــبــات وأوزان م مـــع كــثــافــة الـــمـــرور تـــتـــالء
العالمات أنــواع مختلف ن تتضمَّ أن يجب كما المتوقعة، 
السائق ساعد

ُ
ت الالزمة التي ية الفنّ والمساعدات المرورية

بالمواصفات اإللــتــزام  يتم ال فعندما بــأمــان. القيادة على 
المرور حركة على النتيجة ستكون سلبية فإن دة، المحدَّ

الطريق. مستخدمي سائر وعلى
                                               

المنعطفات
حيث شديدة منعطفات للطريق وجود الفنية العيوب من

نتيجة السرعة غير إما مركبته على يفقد السائق السيطرة
الهندسية الضرورية القواعد تطبيق لعدم المناسبة، وإما
للمنعطف معينة "ميالن" درجــة مراعاة كوجوب للطريق
الــمــركــزيــة قــــوة الـــطـــرد مـــن شــأنــهــا أن تــخــفــف مـــن تــأثــيــر

عاريا... في الكحالة، القوية المتتالية كالمنعطفات

الطرق على كافية إنارة وجود عدم
رؤية خفض إلى ي يؤدّ الطريق على كافية وجودإضاءة عدم إن
المركبات وبين بينه المسافات تقدير على وقدرته السائق
ا ممّ بــوضــوح لــألجــســام  المبكرة األخـــرى كما يقلل مــن رؤيــتــه
حــالــة معظم هــي هــذه الــمــشــاة. يتسبب بــاالصــطــدام ودهـــس

االيام. هذه اللبنانية الطرق

السير إشارات
على السير إشــــارات مــن خالية طــرق مــن الــمــؤســف وجـــود
أنـــــــواعـــــــهـــــــا: اإللــــــزامــــــيــــــة،
ة واإلرشاديّ التحذيرية
تــلــك وغــــيــــرهــــا، ســـــــواء
أم لــلــســرعــة دة الـــمـــحـــدِّ
وجــــود ـــــى الـــمـــشـــيـــرة إل
تلك أم نة معيّ أخــطــار
ـــــهـــــة لــــمــــخــــارج الـــــمـــــوجِّ
ومـــــــــــداخـــــــــــل الـــــــطـــــــرق
مما ومــواقــع الــتــقــائــهــا،
السائق إرتباك ب يسبِّ
على التركيز ويفقده
أكثر ويجعله الــقــيــادة

للحوادث. عرضة

ان الى االشــارة وتجدر
الحضري النقل مشروع
الكبرى بيروت لمدينة
يـــــتـــــضـــــمـــــن تـــــركـــــيـــــب
ضــوئــيــة،  إشـــــارة   ٢٢٠
تـــمـــتـــد ان  ونـــــــــأمـــــــــل 
كافة لتشمل الخطوة
اللبنانية. المحافظات

االسفلت
ــة الــســطــحــيّ الــطــبــقــة ـــة فـــي تــنــفــيــذ

ّ
ان عــــدم مـــراعـــاة الـــدق

المطلوبة المعدالت تحقيق  عــدم إلــى يــؤدي لالسفلت،
سلبًا اإلحــتــكــاك عــامــل يــؤثــر وبالتالي الــســطــح، لخشونة 
قصيرة، مسافة ضمن المركبة توقيف في م التحكُّ على
سواء اإلنزالق احتمال من يزيد الناعم االسفلت أن عن عدا
للتهدئة المكابح استخدام عند أم العالية السرعات على
الطريق سطح على الــمــاء وجـــود  عند

ً
خــاصــة ف 

ّ
للتوق أو 

األمطار. كمياه
الوسطية أو الجانبية بالحواجز الطرق تزويد عدم إن كما
الريفية المناطق  في وخاصة األخطار زيــادة في يساهم

السريعة. الطرق وعلى

التي الفرعية الطرق هناك الكثير من ذلك، إلى باإلضافة
اإلحتكاك حوادث حيث تكثر عليها عرضها بقلة تتميز
السير بـــإشـــارات السائقين الــتــزام عـــدم  بسبب  الــجــانــبــي 
البعض بعضها تتجاوز عندما الثقيلة المركبات وخاصة

الطرق. هذه على الصغيرة المركبات تتجاوز أو

عنها الناجمة واألخطار للطريق ية
ّ
الفن غير العيوب

ة القياسيّ والمواصفات لألصول وفقًا الطرق بناء يتمّ قد
في يتسبب ة الطبيعيّ العوامل تداخل ولكن ة، العالميّ
التموجات فتظهر  دائم، بشكلٍ المواصفات هذه  تغيير
ر تغيّ نتيجة  ــة الــســطــحــيّ بــالــطــبــقــة ــقــات 

ّ
والــتــشــق والــحــفــر 

تــؤثــر الــطــبــقــة هـــذه وغــيــرهــا. درجـــــات الـــحـــرارة واألمـــطـــار
تدفع الــطــريــق، وقــد فــي انسيابية حــركــة اإلطــــارات على 
إلى أو بها، لتجنّ اإلنــحــراف إلــى ــا إمّ بالسائق العيوب هــذه 
السقوط مــن وطـــأة  للتخفيف  فــجــأة  الــمــكــابــح اســتــعــمــال 

الخطيرة. الحوادث يسبب األمرين وكال فيها،

بشكل تظهر والــتــي للطريق ية الفنّ غير األخــطــار ومــن 
أخــطــاره تجنب يمكن الـــذي الكثيف  كالضباب عـــارض 
إلى بــاالضــافــة الــفــوســفــوريــة، بالخطوط الــطــرق  بتحديد 
ما إذا التي  والرملية الثلجية والعواصف الغزيرة األمطار 
الحالة تــزيــد فــإنــهــا الــســيــئــة، أضــيــفــت إلــى حــالــة الــطــريــق

الحوادث. احتماالت وقوع من وترفع
ً
وخطورة ا سوءً

مظلمة، طرق منعطفات قوية، مكسر، زفت
مفاجآت من القياسات... جميع حفر من

فإذا الطريق، على تنتظرك جميع االصناف
األخرى. تنتظرك واحدة، من سلمت

في  والفرعية الرئيسية الطرق ان لألسف
ويعود كثيرة، فنية بعيوب تتسم لبنان

للمواصفات مطابقتها عدم إلى ذلك سبب
يؤدي مما دوريًا صيانتها الدولية، وعدم

وقوع الحوادث والتسبب بازدحام الى
السير.

المعنية السلطات اليازا تطالب هنا من
على حفاظًا الطرق صيانة والبلديات

الى تدعو المواطنين العامة كما السالمة
آمنة. طرق في بحقهم والمطالبة التحرك

قبيسي  هاني
اليازا في القيادة تحسين برنامج مدير



 ♺٥

.org
األول  ٢٠٠٧  تشرين  ٢٥ الخميس

الواحد ضروري لنشرة اليازا: "مش حوراني جورج
بسرعة" تقودوا السيارة وما غلطتي من تعلموا غلطتو فقط، من يتعلم

ماذا حدث معك؟
بسرعة فانطلقت مــاطــرا،ً الطقس وكـــان اهــلــي، أخـــذت ســيــارة 
استطع لم المنعطف وصلت الى األصدقاء وعندما عالية مع احد
ارتفاع من مباشرة الوادي فسقطنا في السيارة على اسيطر ان

دعم.  حائط وجود لعدم مترًا ١٥٠
الى ادت متكررة سير حوادث شهد المكان هذا ان المؤسف ومن

الشباب. من العديد واصابة وفاة

الشأن؟ هذا في البلدية مع تكلمتم هل
على عملت التي البلدية طالبنا له، تعرضت الــذي الحادث بعد
ناقصًا العمل ولكن بقي الطريق على وحائط دعم رصيف انشاء

الطريق. كامل شموله لعدم

القيادة؟ تعلمت كيف
ذلك  ومنذ ١٥ سنة، عمري وكان خالتي من القيادة تعلمت لقد
كبيرًا ولقد خطأ كــان ذلــك ان اآلن ادرك السيارة. أقــود الوقت
بالغة إلصــابــات وتــعــرضــت مــؤلــمــًا كـــان دفــعــت الــثــمــن فــالــحــادث

حياتي. أخسر وكدت

القيادة ؟ اثناء السير شرطي تصادف هل كنت
ويا القيادة لم يمنعوني من شرطي البلدية ولكنهم نعم وأيضًا

سوق. اجازة بحوذتي اآلن فاصبح اما فعلوا... ليتهم

على الرخصة؟ السير لتحصل نظام وقواعد هل تدرك ولكن
للقواعد وفقًا متخصصة القيادة في مكاتب أتعلم لم إنني صحيح
الى السقوط فتجربة اســرع، ان ال الــحــادث من تعلمت ولكنني

الوادي تشبه حلما مرعبا.

حزام اآلمان؟ كنت تضع هل
لما اضــعــه كنت فلو الــوقــت، ذلــك فــي اهميته ال، لــم اكــن اعــلــم
من اطلب االطار هذا في والكسور. تلك االصابات لكل تعرضت
يدل كما فهو السيارة، في الجلوس فور األمان حزام وضع الجميع
اي حصول اثناء االصابة وللتخفيف من حدة لألمان حزام اسمه

حادث.

من؟ وإلى إيصالها تود الرسالة التي هي ما النهاية، في
اال السيارة أبنائهم اعطاء عــدم منهم وأطلب  األهــل إلــى أتوجه
فــي مكاتب والــقــواعــد لــالصــول وفــقــًا الــقــيــادة بــعــد ان يتعلموا 
عشرة لسالمتهم وسالمة الثامنة سن ان يبلغوا وبعد متخصصة

الطريق. مستخدمي جميع
غلطتو فقط، من الواحد يتعلم "مش ضروري انه واقول للشباب
الى اهلكم لتعودوا بسرعة، السيارة تقودوا وال من غلطتي تعلموا

سالمين".
حسب وهــنــدســتــهــا بــالــطــرق ـــة االهـــتـــمـــام كــمــا اطـــلـــب مـــن الـــدول

... ات مطبّ ووضع وانارتها الفنية المواصفات

تجربته عن يتحدث العمر، مقتبل في شاب حوراني جورج
في مغدوشة قريته في مروع سير لحادث تعرضه أثناء

في  عديدة سير حوادث حصول إلى ٢٠٠٧ ويشير آذار
نفسه. المكان

بالقيادة السماح ألبنائهم عدم األهل إلى يدعو حوراني
سالمتهم وسالمة على حفاظًا عشر الثامنة سن قبل

الطريق. مستخدمي جميع

نشرة
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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

تعليم مبادئ السالمة المرورية ألطفال  بيت مري

نظمت اليازا نشاطًا حول تعليم مبادئ سالمة السير  TSEG لمئة طفل تراوح أعمارهم بين ٥ و ١٢ 
سنة في دير القلعة- بيت مري السبت ٢٠ تشرين األول.

السير  حــوادث  على خطورة  التركيز خاللها  تم  السليمة  القيادة  مبادئ  عن  بمحاضرة  النشاط  بــدأ 
المقعد  في  الجلوس  أهمية  يظهر  وثائقيًا  فيلمًا  األطفال  ذلــك شاهد  بعد  منها.  الوقاية  وكيفية 
الخلفي للسيارة، احترام إشارات السير، وضع حزام األمان، استعمال الخوذة الواقية لسائقي الدراجات 

النارية والهوائية. وفي نهاية المحاضرة تعلم األطفال أرقام الطوارئ.
اليازا  لسيارات  قيادتهم  عبر  المرورية  السالمة  مبادئ  تطبيق  على  األطــفــال  تدريب  تم  ذلــك  بعد 
الصغيرة.  ومن ثم تم توزيع عدد كبير من مناشير اليازا التوجيهية وعدد من نشرات اليازا الصادرة 

مع نهار الشباب.

برامج اليازا عبر اإلذاعة والتلفزيون

• 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، واإلعــادة الرابعة والنصف 

بعد الظهر).
• مشاركة أسبوعية عبر إذاعة الـ mbs كل يوم جمعة (الساعة التاسعة 

صباحا)ً

شكاوى

 • وردنا من احد المواطنين لفت نظر بالنسبة ألحد االعالنات المتلفزة التي تبغي الربح  بغض النظر 
عن التوعية حول شروط السالمة المرورية، حيث ان احد مقدمي البرامج  يذكر انه عندما يقود سيارة 

مجهزة باطارت من نوع معين يشعر بأمان على سرعات مرتفعة جدا. 
يهم اليازا لفت النظر الى أن لهذا اإلعالن اثرًا سلبيًا على فئة الشباب الذين سيحاولون التمثل به، مما 
سيؤدي الى ارتفاع نسبة االصابات على الطرق علما ان السرعة في القيادة هي من األسباب الرئيسية 

لحوادث السير.

• اشتكى مواطنون من تصرفات اصحاب الباصات العمومية الذين يقودون بسرعة جنونية بهدف 
إن  الخطر.  الــى  الــطــرق  بقية مستخدمي  بذلك  الــركــاب معرضين  مــن  عــدد  أكبر  على جمع  التسابق 
اليازا تدعو قوى األمن الداخلي وشرطة البلديات الى معاقبة أي سائق باص عمومي يقدم على هذا 

التصرف المتهور.

اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث 

المدرسية(السا) تدعو لالنضمام الى شبكة 

المجتمع األهلي للوقاية من الحوادث المدرسية 

لتخفيض النسب العالية من الوفيات واإلصابات 

الناتجة عن مختلف أنواع الحوادث المدرسية.

☈

☈

عــنــدمــا كــنــت أقــــود ســيــارتــي لــيــالً عــلــى أحـــد الــطــرق الــجــبــلــيــة شعرت 
فجأة  المكان  الــذي غطى  الكثيف  الضباب  بسبب  باضطراب شديد 
وحجب الرؤية بشكل شبه كامل حتى أنني أصبحت عاجزًا عن تحديد 
الطريق أمامي وظننت  أنني سأسقط  في الوادي مع كل متر أقطعه 

في السيارة.
مع  بالمقارنة  فة  مضاعَ أخــطــار  على  تنطوي  الليل  أثــنــاء  الــقــيــادة  إن 
نارة في الليل  القيادة في النهار، ومن المؤسف أن معظم طرقنا غير مُ
أو مجهزة بما يساعد على الرؤية، وبما أن ضوء السيارة بمفرده عادة ال 

. يفي بالغرض، فإن وقوع الحادث يصبح محتمالً
النسيان ويتذكروا  المسؤولين من مرض  الله أن يشفي  لذلك ندعو 
تحديد الطرق باعتماد عالمات الفوسفور لمساعدة السائق على رؤية 

حدود الطريق ليالً فيسير عندها بأمان واطمئنان.
سامي محمد موسى

متى ينقشع ضباب النسيان ونقود بأمان؟
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األطفال وغدر الكهرباء

هما: خطرين ب تسبّ الكهربائي بالتيار اإلصابة إن

ة الكهربائيّ الحروق •
ار الكهربائي الصدمة بالتيّ •

وخطيرة جدًا تكون عميقة وقد بالغة بحروق الطفل إلى إصابة تؤدي الكهرباء
جسيمة. مادية أضرارًا مسببًا المنزل في اندالع حريق إلى باإلضافة

الوعي عن غيابًا التنفس، عن توقفًا فتسبب الكهربائي بالتيار الصدمة اما
ب المتدرّ أو المسعف الطبيب بحضور إالّ يتمّ ال الحالة هذه عالج ان والوفاة.

المستشفى. الى ينقله ثم للمصاب اإلصطناعي التنفس يجري الذي

غياب الكهربائي هو ار بالتيّ إلصابات األطفال لتعرض الرئيسي  السبب ان
ما كل واكتشاف اللعب االطفال في وفضول األهل قبل من واالهمال الرقابة

بينها الكهرباء. بهم ومن يحيط
وضع  أو الكهربائي المقبس بلمس الطفل قيام من الكهرباء حوادث  تنتج
التلفزيون، من متدلي لمس شريط كهربائي أو كالمفتاح داخله في شيء

مرتفعة ... الرطوبة تكون حيث الحمام داخل أو البراد، الغسالة

خطر من الطفل الحرائق لحماية من للوقاية واللجنة اللبنانية الياز توصيات
كاآلتي: هي الكهرباء

عدم يجب وكذلك أغطية. ذات (الفيش) كهربائية مقابس إستعمال •
حول لفها أو مضغها قد يعمد إلى ألنه الطفل أمام األسالك الكهربائية ترك

نفسه.
وفي منها، الظاهرة وخاصة الكهربائية التمديدات لجميع دورية صيانة •

بسرعة. الكهربائي ار التيّ يفصل الخطر حالة
بالكهرباء. عن خطورة اللعب الطفل تثقيف •

تغيير مــن والتأكد المنزل، فــي للحريق ومطفأة  إنـــذار بجهاز  االحتفاظ  •
دائمًا. البطاريات

باستمرار. الطفل مراقبة •

الطفل على بالغًا خطرًا ... المياه وبراد كالمكواة الكهربائية األجهزة وتشكل
االجهزة امــام بمفرده تركه وعــدم ومراقبته االنتباه االهــل على يجب لذلك

سالمته. حفاظًا على الكهربائية

الكهربائية المكواة
تركها نتيجة الطفل بشرة على مباشرة الكهربائية حروقًا المكواة عن تنجم
في اإلهمال أو بسبب السهو المنزل في حريق نشوب مراقبة أو دون من أمامه

الكهربائي. التيار عن فصلها عدم
اآلتية: اإلرشادات إتباع يجب لذلك

في ضعها منها االنتهاء وبعد ساخنة. والمكواة بمفرده الطفل تترك • ال
متناوله. بعيدٍ عن مكانٍ

في أمر متدلٍ الشريط وترك مرتفع كلوح الكي مكان في المكواة ترك إن •
رأسه. على فتسقط سحبها يعمد إلى الطفل قد إن إذ الخطورة، غاية

بعيد  مكان في وحفظها جيدًا المكواة حول الشريط لف  لذلك من األفضل
األطفال. متناول عن

ة. الكهربائيّ بالمكواة اللعب أخطار من الطفل تحذير •

وال له أي حادث حصول عند مراعاتها يجب أحاسيس النهاية، للطفل في
القلق،.......) (الخوف، به  يصاب الــذي النفسي األذى ألن االحتراق سيما
الحادث، بعد إخافته وعدم الطفل طمأنة يجب لذلك مداواته، تصعب قد

المستشفى. الى نقله ثم ومن له المناسبة األولية االسعافات وتقديم

داخل األطفال من الكثير موت تسبب الكهرباء
األكثر الحوادث المنزلية وتعتبر من المنازل،

واقتصادية خسائر بشرية تؤدي إلى والتي خطورة
األدوات بعض من إلى أخطار تنتج هائلة، باإلضافة

واللجنة اللبنانية اليازا تقدم الكهربائية لذلك
التوصيات الهامة بعض الحرائق للوقاية من

التيار جراء من للطفل حادث أي حصول لتفادي
الكهربائي.
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ضرورة تعاون األهل
والمؤسسات التعليمية
أشكال العنف   لتجنب جميع
األطفال ضد
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