
 



أسبوعية متخصصة بقضايا السالمة العامة     العدد  28  الخميس 8  تشرين الثاني  2007               بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

منظمة

دولية 

غير

حكومية

بعدما بلغ عدد حوادث السير والخسائر الناتجة منها أرقام 
غير مسبوقة في تاريخ لبنان، تؤكد اليازا  أن أكثر من ٨٣٠ 
شخصًا قضوا وعشرة االف اصيبوا من جراء حــوادث السير 
على الطرق اللبنانية من بداية العام ٢٠٠٧، وتدعو الجميع 
الى وضع السالمة العامة على الطرق في العام ٢٠٠٨ على 
رأس األولـــويـــات ولــيــس كما هــي الــيــوم فــي أدنـــى درجــات 

اإلهتمام.
اللبناني بهذه  العام  والــرأي  الحكومة  اليازا من  كما تتقدم 
التوصيات الهادفة الى الحد من تفاقم تلك المآسي وهي 

كاآلتي:
١. اعــتــمــاد تــقــريــر"ســويــرود" الــمــنــشــور لــلــمــرة األولـــــى في 
كــتــاب"الــســالمــة الــمــروريــة فــي لبنان" الـــذي أصــدرتــه الــيــازا 
والخاص  العام  القطاعين  بين  التعاون  لتفعيل  كمرجعية 
لمواجهة تزايد عدد ضحايا حوادث السير التي بلغت ارقاما 
فــي شكل  بالتضاعف  واآلخــــذة  الحالي  الــعــام  فــي  قياسية 

خطير. 
العامة بعد تزايد الحفر على عدد  ٢. اهمية صيانة الطرق 

كبير من الطرق اللبنانية مما يؤدي الى تزايد كبير في عدد 
االصابات الناتجة من خلل في صيانة الطرق.

٣. مطالبة الــمــديــريــة الــعــامــة لــقــوى االمـــن الــداخــلــي بقمع 
القيادة  مخالفات  االمــــان،  حـــزام  استعمال  عــدم  مخالفات 
صــارم  بشكل  الضوئية  االشـــارة  مخالفات  السير،  بعكس 
بــحــســب قــانــون الــســيــر الــحــالــي، وخــاصــة مــخــالــفــات تــجــاوز 
السرعة، عدم اعتمار الخوذة الواقية للدراجات، قيادة عكس 

السير، واجتياز الضوء االحمر. 
٤. ضرورة تطوير إمتحان السوق بشطريه النظري والعملي 
بحسب المعايير الدولية، ومكافحة الفساد المستشري في 
منح رخص القيادة، واعطاء دور رقابي لقوى االمن الداخلي 

على طريقة منح اجازات السوق. 
٥. االسراع في تطبيق القانون الرقم ٣٩٥ الخاص بالطرق 
الدولية الصادر بتاريخ حزيران ٢٠٠٢، وذلك بحسب اتفاقية 

االسكوا للطرق الدولية في المشرق العربي. 
٦. التشدد في مراقبة تطبيق المواصفات المتعلقة بالوقاية 
من الحوادث في ورش العمل على الطرق وفقا للمواصفات 

 .LIBNOR والمعايير المعتمدة في
٧. ضرورة تقويم المعاينة الميكانيكية وذلك عبر التأكد من 
مطابقتها بشكل متواصل للمواصفات العالمية وتصحيح 
ل السائقين  بَ الخلل الحاصل كالرشوة وأساليب الخداع من قِ

كاستئجار اإلطارات للمرور على المعاينة الميكانيكية. 
٨. ضرورة خضوع جميع المركبات الى المعاينة الميكانيكية 
بدون استثناءات وذلك بهدف التأكد من جهوزية وصالحية 

هذه المركبات الستعمال الطرق العامة.
بهدف  المتنقلة  الــمــحــوريــة  االوزان  مــحــطــات  تفعيل   .٩
الكثير  بعد سقوط  وذلــك  الثقلية  المركبات  اوزان  ضبط 
من الضحايا في مجازر عديدة ناتجة من حوادث الشاحنات 

خالل العام الحالي. 
االنماء  ومجلس  والنقل  العامة  االشــغــال  وزارة  نطالب  كما 
ة سريعة لمعالجة المناطق التي  واالعمار االسراع في وضع آليّ

تتكرر فيها حوادث السير والتي تسمى النقاط السوداء. 
كما نكرر مطالبتنا االسراع في بناء جسور المشاة الموعودة 

من قبل وزارة االشغال العامة والنقل منذ العام  ٢٠٠١.

 www.lebanonfiles.com
 www.naharashabab.com

نداء اليازا لتالفي املزيد من حوادث السير 

تصميم ايلي أبو جمرة.
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الثاني  ٢٠٠٧ ٨  تشرين الخميس
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المنزل؟ في حريق اندالع تتصرف عند كيف

تحديد  يجب اي حريق اندالع عند البداية في
على الواجب السلوك لتحديد ومصدره خصائصه

اإلنسان أن يتحلى يجب انه إلى باإلضافة اتباعه، المرء
المبني فالعمل الــنــفــس، وضــبــط الــشــجــاعــة بــالــهــدوء، 
حياة ينقذ الــواعــي قــد والــســلــوك عــلــى قــواعــد علمية

الكثيرين.
اآلتية: للخطوات يجب التصرف وفقًا المنازل حرائق في
كــل المراحل وفــي واالطــفــاء. االبـــالغ الحماية، االخـــالء،
بهدوء. والتصرف الهلع إثــارة عــدم  على الحرص يجب 
بتأمين مــبــاشــرة الــتــفــكــيــر عــنــد انـــــدالع الــحــريــق يــجــب
واخالء المبنى للخطر التعرض وعدم الشخصية الحماية
استخدام وعــدم النجاة مخارج عبر السكان من مباشرة

الكهربائية. المصاعد
الــطــوارئ وابالغهم عن اإلتــصــال بــأرقــام ومــن ثــم  يجب

انتشاره. ومدى الحريق مكان

االطفاء
ضرورة على الحرائق اللبنانية للوقاية من اللجنة تشدد
انـــذار وجــهــاز الــمــنــزل فــي  للحريق االحــتــفــاظ بمطفأة 
استعمال يمكن انه إلى اإلشارة الدخان. وتجدر لكشف
مصدر من الحريق يكون ال ان شرط االطفاء المياه في

سائلة أو غازية. مادة كهربائي أو بسبب
تكميم يجب دخان كثيف داخل المنزل وجود حال وفي
جيدًا، والزحف على مبللة وربطها بمنشفة واألنف الفم
ألن وذلــــك آمـــن مــكــان بــلــوغ الــيــديــن والــركــبــتــيــن حــتــى

في األسفل يكمن الهواء النقي
ويبلغ إلــى األعلى والــدخــان يصعد

الغرفة. كثافته عند سقف أقصى
بغطاء لفها فيجب الــمــرء بــثــيــاب الــنــار لحقت  إذا  أمـــا 
فعليه ذلك من شيء يتوافر لم وإن األوكسيجين، لقطع
الى التنبيه مع النار، تنطفئ حتى على األرض التدحرج

اشتعال النيران. من الركض سيزيد ان

المغادرة
يجب يمكن التحكم فيه الذي تعدى الحريق الحجم اذا
اشياء اخذ الثياب او بارتداء التلهي فورا وعدم المغادرة
بعد . حياتك مــن اغلى شــيء مــا مــن النــه محببة عليك
األبواب ألنتياراتالهواء المنزليجبإغالقجميع مغادرة
أما الحريق. شدة من تزيد والنوافذ األبواب من الداخلة
قبل الباب تحسس غرفة مغلقة فعليه في المرء كان إذا

السخونة. شديد محاولة فتح باب وعدم فتحه،
اآلتي: المرء اتباع فعلى جميعها سدت المخارج إذا اما

األرضي الطابق في كان اذا اال النوافذ من عدم القفز •
األكثر. على الطابق األول أو

عليه االنتظار المرتفعة الطبقات في حال كان في •
انتباه اإلطفاء ولفت الشرفة على أو النافذة جــوار  في

يتم إنقاذه. حتى
العودة يجب عــدم من المنزل بسالمة الــخــروج • وعند

األسباب. كانت مهما الحريق إخماد قبل إليه

حياة على خطرًا يشكل الحريق
من يحدثه ما إلى إضافة االنسان
ان وبما هائلة. اقتصادية أضرار
ان بسرعة، يجب النيران تنتشر

ترافقها السرعة في التصرف السليم
اآلتية: الخطوات وفق الجميع لحماية

انه وبما . االطفاء ابالغ ثم المنزل اخالء
قد السليم التصرف ان به المسلم من
واالضرار، الخسائر الى تالفي يؤدي
للوقاية اللبنانية اللجنة تقدم لذلك

من للوقاية ارشاداتها الحرائق من
المنزل. في الحرائق

شدياق  سمير
الحرائق  من للوقاية اللبنانية اللجنة رئيس  نائب

Web Design Agency
Emergency Road Services 
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الثاني  ٢٠٠٧ ٨  تشرين الخميس


فؤاد مجلس الوزراء األستاذ رئيس تواصل تعاونها مع اليازا
السير حوادث من لحدّ السنيورة

المخالفات في ضبط التشدد األمن من قوى سأطلب السبع: الوزير

الــســنــيــورة فـــؤاد ـــــوزراء تـــرأس رئــيــس مــجــلــس ال
الثاني  تشرين  ٥ االثــنــيــن يــوم طــارئــًا  اجتماعًا 
الداخلية وزيـــر حــضــره: الحكومية الــســرايــا فــي 
بيار الدكتور النائب  السبع،  حسن  والبلديات
الــداخــلــي لــقــوى األمــــن دكـــــاش، الــمــديــر الـــعـــام
الضباط من وعــدد يحيى أنــور العميد بالوكالة

اليازا. من األمن، ووفد قوى في المختصين
واإلجــــــراءات الــســبــل خــصــص االجــتــمــاع لــــدرس
التي تكاثرت السير حوادث من الكفيلة بالحد
القتلى. عدد ارتفاع إلى وأدت األخيرة الفترة في
تطبيق في في كيفية التشدد البحث جرى كما
ألنظمة بحق المخالفين اإلجراء المرعية القوانين

السير.
عقل: زيــــاد الـــيـــازا مــؤســس بــعــد االجــتــمــاع قـــال
قياسيا رقما حوادث السير بلغت أن "المعروف
العام مطلع منذ حيث توفي اليوم، تاريخ حتى
الطرق  على ٨٣٠ شخصا من أكثر اآلن الى الحالي
التي الوفيات من أكثر هو العدد وهذا لبنان، في

."٢٠٠٦ العام في سجلت

عمل ورقة
عمل لمواجهة قدمت "اليازا" مسودة ورقة وقد

هي: نقاط ست تضمنت المشكلة
السير فــي قــمــع مــخــالــفــات ١-  ضــــرورة الــتــشــدد
كــل عـــلـــى الـــســـيـــر وخـــصـــوصـــا اآللــــيــــات عـــكـــس

الطرق.
في إعطائها ال يراعى زالت ما السوق إجازات -٢
دون مــن باستخفاف وتمنح الــدولــيــة المعايير 

المواطن اللبناني. من جدارة التأكد
الــمــعــايــنــة ـــتـــشـــدد فــــي مـــعـــايـــيـــر ٣- ضــــــــرورة ال
المواطنين سالمة على محافظة الميكانيكية
وكـــل والــــقــــضــــاة وإخـــــضـــــاع ســـــيـــــارات الـــــنـــــواب
على حفاظا استثناء بــدون للمعاينة السيارات

سالمتهم.
طريقة تجد أن األشــغــال وزارة على ينبغي  -٤

الطرق. على المتزايدة الحفر لصيانة
موضوع لتنظيم الصحة وزارة تحرك أهمية -٥
المجتمع كم يخسر حقيقة لكي نعرف اإلحصاءات
قيمتها قدرت والتي السير حوادث جراء اللبناني

دوالر. مليار من أكثر االقتصادية

طــوا تــورّ الــذيــن ٦- ضــــرورة مــعــاقــبــة الــفــاســديــن
لمئات الــســوق إجـــازات منح  إلــى أدت بعمليات 

المواطنين. آالف

السبع
بصورة مناقشات فقال: "أجرينا السبع الوزير أما
تسبب بحوادث األمور التي من العديد في عامة
الــقــانــون بتطبيق يتعلق مــا سيما وال الــســيــر، 
الموضوع هذا الى بالنسبة المتخذة والتدابير
الــســوق إجــــــازات مــنــح والـــشـــكـــاوى عـــن كــيــفــيــة
شخصيا تسلمت وقــد السير، إدارة هيئة فــي 
ألن بحقها التدابير وسأتخذ معينة مستندات
بتجارب مررنا ونحن لبنان، سمعة الى يسيء هذا
في تبرز كانت بمستندات يتعلق ما في خاصة
وتالعب حاالت تزوير اكتشفت وحين الخارج،
األخـــرى ال الـــدول بـــدأت فــي هــذه المستندات
نقبل ال  ونحن اللبنانية، بالمستندات تعترف
الــمــصــيــر نــفــســه الــذي أن يــلــقــى دفــتــر الــســوق
وسأطلب السابق. في المستندات هذه لقيته
فــي تطبيق الــتــشــدد مــن قــوى األمـــن الــداخــلــي
هــنــاك أن صــحــيــح قــانــون الــســيــر عــلــى الـــطـــرق.
األمــن قـــوى عــاتــق عــلــى مــهــمــات عــديــدة مــلــقــاة
من وأرواحهم المواطنين حياة ولكن الداخلي،
وسيصدر عاتقهم، الملقاة على المهمات أهم
السير. كذلك قانون بتطبيق بالتشدد تعميم 
ســيــارات عــن تلقينا شــكــاوى مــن الــمــواطــنــيــن
للسير، مــؤهــلــة غــيــر وهـــي تــســيــر عــلــى الـــطـــرق
التشدد الداخلي األمن قوى من سأطلب لذلك
تكون وضبطها حين ال بمراقبة هذه السيارات
من متهربة حين تكون أو للميكانيك  خاضعة
على الحفر عن كالم كان كذلك القانون. تطبيق
بالموازنة منه جزء يتعلق في أمر وهذا الطرق،
األمر هذا بمعالجة السنيورة الرئيس وعد وقد
وحسبما الــالزم، الحل  إليجاد األشغال وزارة مع
معينة طريقة وجد السنيورة، فقد الرئيس قال

األمر". هذا لمعالجة
اليازا من وفدا استقبل السنيورة الرئيس وكان
االول  تشرين ٢٦ الجمعة زياد عقل يوم برئاسة
اقرها التي بالتوصيات مذكرة الوفد له رفع حيث

االخير. مؤتمره في

أشــرف الــلــواء الــداخــلــي استقبل مــديــر عـــام قـــوى األمـــن
االجتماعية"يازا" للتوعية الشباب تجمع من وفدا" ريفي
شعبة رئيس حضور فــي عقل، زيــاد  مؤسسه برئاسة
شعبة رئيس نبهان، سامي العميد والعمليات الخدمة
العالقات ورئيس شعبة الدويهي العقيد جوزف المرور

برادعي. إيلي المقدم العامة
الحضري النقل تطوير مشروع في البحث اللقاء وتخلل
بعد وخصوصا بلغها التي والــمــراحــل بــيــروت لمدينة 
عــرض كــمــا الـــوقـــوف. الــمــبــاشــرة بــاســتــعــمــال عـــــدادات
الــحــمــالت تــنــشــيــط إلــــى الــمــجــتــمــعــون الــســبــل اآليـــلـــة

قوى مع بالتنسيق الجمعية بها تقوم التي اإلعالمية
توزيع عبر السير، حوادث من للتوعية الداخلي األمن
حــواجــز مــن قــبــل مــنــشــورات تــوعــويــة عــلــى الــمــواطــنــيــن
قوانين التزام على المواطنين تحث والتي األمن، قوى
وتراجع السير حــوادث  وقــوع يحد من ما بدقة السير

ضحاياها. نسب
عقل منى السيدة لبنان رئــيــســة"يــازا" قدمت  وختاما، 
ريــفــي الــــلــــواء إلــــى نــســخــة جـــديـــدة مـــن دلـــيـــل الـــســـائـــق
مجلة"األمن" مــن مجلدات الــوفــد الــى الــذي قــدم بـــدوره

األمنية". ومجلة"الدراسات

من دليل السائق نسخة جديدة من "اليازا" اللواء ريفي يتسلم

دكاش. بيار النائب بحضور السنيورة فؤاد الرئيس مع اليازا من وفد لقاء

السبع، الوزير بحضور السير حوادث للحد من إجتماعًا يترأس الرئيس السنيورة
اليازا. من ووفد دكاش النائب

السير. حوادث من األخير للوقاية المؤتمر توصيات السنيورة الرئيس م
ّ
يسل اليازا وفد
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وإن تبعاته، باختالف وأشكاالً تختلف للفساد وجوهًا إن
أغلى ويطال يهدد الذي ذلك هو الفساد أنواع أخطر من
هو لبنان اليوم في الحاصل الروح. وهي أال الوجود ما في
٨٠٠ قتيل  من أكثر تحصد  أصبحت السير أن حــوادث 
لألسف  وهي السنة في شخص ١٢٠٠٠ من أكثر وتجرح
هذا القريب، المستقبل في تتضاعف مرشحة ألن أرقام

بالتضاعف. تكن فعالً قد بدأت لم إن
أنه يمكن غير هذه المحنة متعددة، أسباب أن شك في ال
الطرق على غير المؤهلين عدد السائقين تزايد بأن الجزم
تلك قائمة يتربع على رأس بشكل غير مسبوق، اللبنانية

األسباب.

هذا رخيصة إلى لبنان في حياة اإلنسان أصبحت هل
الحد؟

فما وإال، ذلــك تؤكد والوقائع الحقائق إن نعم! لألسف 
شخص كان ألي ــبــاع

ُ
ت كــانــت الــقــيــادة معنى أن رخــصــة 

أجنبيًا كان ولو حتى المال من معينًا مبلغًا مقابل دفعه
هنا ونشدد العالم؟ خارطة على لبنان يقع أين يدر ولم
والبصير، األعمى حيث يستوي شخص" كلمة"ألي على
اللبنانيين فــأرواح واألمــوات! واألحياء والنور، والظلمات
خطر في أمست اللبنانية الطرق يستخدمون الذين وكل
يسقط القتال كساحات الطرق هذه أصبحت حيث داهم
يرف أن  دون والــمــفــرق  بالجملة والــجــرحــى القتلى  فيها 

مسؤول! ألي جفن
القيادة رخصة على نسبي تحسن طرأ أنه ننكر ال نحن
المشكلة، مع لوجه وجهًا القضاء وضعت "اليازا" أن منذ
من بمعالجتها  إال  المشكلة يــحــل ولـــن لــم ذلـــك أن  غــيــر 

أساسها.
     

القضاء برسم
وضـــع تجمع صـــوتـــه، بــعــدمــا دق نـــاقـــوس الــخــطــر بــأعــلــى
بين ومعطياتٍ أرقامًا "اليازا" االجتماعية للتوعية الشباب

في المستشري  فالفساد المعنيين. وكــل القضاء يــدي
الرسمية، والدوائر اإلدارات وفي  اللبنانية كافة المرافق
دفع مــا وهــذا  أقــســامــه. بكل السير قــطــاع  ينسحب على 
فضائح على الضوء إللقاء مستمرة شن حملة إلى "اليازا"
على االستحصال آخرها وال الرشاوى أولها ليس مخيفة
فبعد وآخرين متوفين!... ألشخاص عميان قيادة رخص
"اليازا" عرضت الكيل، طفح أن وبعد النداءات، عشرات
في الــقــيــادة برخصة تتاجر  التي  المافيا عمل تفاصيل 
ومعاقبة لتحمل مسؤولياته القضاء اللبناني عت ودَ لبنان
بأسرع المواطنين حياة لحماية والمفسدين الفاسدين

يمكن. ما
مرجعيات على محسوبين كانوا الفاسدين هــؤالء معظم
به يقومون ما وأن لها واجهات أنهم ويتبجحون سياسية

إال! ليس واجتماعية سياسية هو"خدمات"

الشائعات!
قــرب عــن الــشــائــعــات دأب بــعــض الــفــاســديــن عــلــى نــشــر
رخــصــة عــلــى ارتـــفـــاع فـــاحـــش فـــي تــكــلــفــة االســتــحــصــال
األسابيع وهذا ما شهدته االمتحان! في القيادة وصعوبة
فهرع الكمبيوتر، على الشفهي الفحص بدء سبقت التي
مما زاد سهلة رخص على لالستحصال المواطنين معظم
الترويج من الرشوة. إن في استفادتهم عليها وزاد الطلب
السوق رخص كبير في ازديــاد إلى أدى اإلشاعات لتلك
السائقين كثرة إلــى وبالتالي، عشوائي بشكل المباعة

المؤهلين! غير الخطرين
واحدة مرة القيادة إمتحان في الرسوب أن المعلوم ومن
األدنـــى  الــحــد يــتــجــاوز مبلغ وهـــو  ل  ل   ٣٧٠٫٠٠٠ يكلف
إلى التكلفة ترتفع مرتين الــرســوب حــال وفــي لــألجــور. 
الذي  موازنة ٢٠٠٦  نص مشروع وقد ل. ٤٨٥٫٠٠٠ ل.
بخفض   ٢٠٠٧/٣/٢ بتاريخ الرسمية الــجــريــدة فــي  نشر 
 ٢٨٥٫٠٠٠ إلى واحدة مرة الرسوب حال في الرخصة تكلفة
أي  ل ٣١٥٫٠٠٠ ل إلــى ل.ل. وفــي حــال الرسوب مرتين

ليرة ألف وثمانون خمسة يبلغ بالرسوم كبير بانخفاض
كانت الراسبين ألن نسبة الخزينة مداخيل تتأثر أن دون

منعدمة.
أن سيفضل اللبناني الــمــواطــن إن تــقــدم، مــا عــلــى  بــنــاء 
اعتاد  التي ليرة ألف الخمسين بدل ليرة ألف  ٣٠ يدفع
إن نجاحه. ليضمن الفاحصة اللجان لمعظم يدفعها أن

وأما مصيبة... فتلك وتصمت، منكرًا ترى أن
كبرى خطيئة فتلك محتجًا، صوتك ترفع أن

تبعات ل مُّ لتحَ االستعداد وعليك غتفر
ُ
ت ال

توجه كنتَ وخاصة إذا الرعناء تلك لتك فعْ
كريم!.. عزيز إلى اإلتهام أصابع

ستواصل أنها الجميع تطمئن "اليازا" إن
من به بدأت ما على وتصميم بإصرار العمل

عال شأنهم مهما والمفسدين الفساد محاربة
حتى بال لها يهنأ ولن شوكتهم قويت أو

حياة ألن قضاء مبرمًا على الفساد يتم القضاء
جدًا. غالية وغالية اإلنسان

قبيسي  هاني
اليازا في القيادة تحسين برنامج مدير

السوق إمتحانات فساد مواجهة في اإلصالحية تتابع معركتها اليازا
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طرقنا على األليمة التي ما زالت تحصل الكوارث
حصل بعض مــا هنا نــورد يومية. شبه بــصــورة

الماضية: القليلة األيام في
حــمــزة الــمــهــنــدس • قــبــل بــضــعــة أيـــــام قــضــى
كانا عندما التاسع شهرها في الحامل وعقيلته
في طرابلس الداية عشير بولفار يتمشيان على
بنصيحة الطبيب لتسهيل الوالدة، قضيا عمالً
شاب يقودها سيارة ل بَ قِ من مهما صدْ نتيجة
بريئين طفلين خلفهما وتــركــا كبيرة  بسرعة

وأب! دون أم ليواجها الحياة
مأسوية الماضي األسبوع نهاية كانت عطلة •
طرق شهدت معنى، حيث من للكلمة  ما بكل
خمسة ذهــب ضحيتها ســيــر الــجــنــوب حـــوادث
مقتل آخرهم كان جرحى عشرة من وأكثر قتلى
الشيخ رئــيــس الــتــجــمــع الــوطــنــي لــلــقــرى الــســبــع
حــادث فــي وشقيقته كــمــال شــحــرور وزوجـــتـــه
– الرادار المصيلح عام طريق وقع على مؤسف
الــســيــارات فــي جــريــحــان فــي الــزهــرانــي، وســقــط

الحادث. بنفس المتورطة الثالث األخرى
حـــادث مــؤســف لــســيــارة • ونــهــار الــســبــت وقـــع

منطقة في الجنوبي الساحلي األوتوستراد على
الــســائــق ح ـــــرْ وجَ إمــــرأة الــزهــرانــي ذهـــب ضحيته

الثالثة. وأطفاله خريش بسام
الطبي لبيب مركز في الفائقة العناية وفي •
المغربي ومحمود الشابان محمد صيدا يرقد في
عشر، الــتــاســع ربيعهما يبلغا لــم الــلــذان بـــدوي 
وانــقــالب الــســرعــة بــيــن الــحــيــاة والـــمـــوت نتيجة
مهوار! في مرات قبل سقوطها عدة سيارتهما

الــدهــنــي مــحــمــد • وإلـــى ذلـــك أصــيــب الــشــابــان
بجروح  (٢٠ سنة) الجعفيل ومحمد سنة) ٢٢)
الحماية بحاجز سيارتهما ارتطام نتيجة مختلفة

وانقالبها. الجانبي
الجامعية الفتاة يومين قبل توفيت وكانت •
أصــيــبــت بها بـــجـــروح ان عــلــي رمــــال مــتــأثــرة حــنــ
مدخل عند سير حــادث فــي الماضي األســبــوع
سقوط عن حينها وأسفر البحري صيدا بولفار

جرحى. ستة
فما فقط، قليلة فــي أيــام هــذا بعض مــا حــدث
يا  القادمة يومًا ٣٦٥ خالل الـ يحصل أن يمكن

التالي؟ منا ومن ترى!

ق صدِّ
ُ
ت ق أو ال صدِّ

فحص القيادة: لجان في مظاهر الفساد من

إمتحان تجويف مقابل كبيرة  لمبالغ الفاحصة  اللجان ض قبْ
الشفهية األسئلة عــدد اختصار  عبر وذلــك  معناه من القيادة
واختصار بــاإلشــارات وحصرها المرشح على طرحها المطلوب
مــراكــز بــيــن مــتــفــاوتــة بــطــريــقــة الـــمـــنـــاورات الــعــمــلــيــة الــمــطــلــوبــة
االمتحان وتحويل  الفاحصة اللجنة مزاجية وبحسب االمتحان 

اإلضافية أو"الخوة". بالتسعيرة التقيد لرافضي ابتزاز أداة
وذلك والنظام القانون تجاوز مقابل مالية مبالغ اللجان قبض
عنه التوقيع وحتى لإلمتحان، الحضور  من المرشح  إعفاء عبر 
ذلك من إلى وما دعى"هنغر"

ُ
ت إمتحان لوائح في على المحضر

إمتحان عن إعداد لوائح كلمات"شيفرة"! وهناك معلومات تفيد
أن دون لوائح وإعداد صدور الرخصة بعد مستنداتها مع ف

َ
تل

ُ
ت

إجراء دون بتوقيعها واإلكتفاء اللجان الفاحصة على حتى تمر
إمتحان. لوائح ضمن تسجيلها دون رخص وإصدار اإلمتحان

 
بعض مالحقة الــى أدى الــفــســاد ان نــضــال الــيــازا فــي مــواجــهــة
لكن القيادة رخص اعطاء في القانون تطبيق وبدء الفاسدين
على مصممة  والــيــازا النضال، من المزيد يحتاج الــجــزري الحل 

المثابرة حتى النهاية.

لدفع الرشاوى المواطنين ابتزاز ينهي األمر بأن هذا على قناعة "اليازا"
ألنه إمتحان السوق من التقدم قبل والسماسرة اللجان الفاحصة إلى
الــنــجــاح، هــذا عــلــى ســعــر الــلــجــان مــع لــم يــبــق هــامــش كبير لــلــمــســاومــة
أهل الفساد على كالكارثة وقع بإحداثه "اليازا" ساهمت التغيير الذي
على اإلبقاء الوسائل بشتى يحاولون والذين اإلجازات ببيع المتهمين

كسادها! تجارتهم وعدم رواج

اللبنانية الطرق على المتنقلة الكوارث

األهل؟ مسؤولية أين

على استحصالهم فــي  األهـــل مسؤولية تقع  أيــن هنا  الــســؤال 
الرخصة على الحصول  عتبر يُ وهــل  ألبنائهم، الــقــيــادة رخــص 

شطارة؟ ملتوية بطرق
ألغلى القيادة رخصة أم بشراء أية أو أب أي يرضى كيف

كأفضل ألبنائهم وتقديمها الوجود هذا في لديهم ما
عشر؟ الثامن ميالدهم عيد بمناسبة "surprise"

التصرف لهذا الوحيد المنطقي التفسير هو الجهل أن شك ال
العالم إلى سفر تذكرة إال ما هي  القيادة"السلعة"  رخصة ألن
يندمون يجعلهم قد عما اإلقالع األهل تناشد اليازا لذلك، اآلخر!

الندم. حينها ينفع ما سببوه ألبنائهم حيث ال على
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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

اليازا تنفذ برامج تحسين القيادة في األردن!

ببرامج  عــام ٢٠٠٧ بما يتعلق  بــدايــات  الــيــازا في  رائــدة مع  كانت لشركة Sanofi Avantis تجربة 
لبنان. ونتيجة  الشركة في  العشرات من سائقي  القيادة «DIP» حيث تم حينها تثقيف  تحسين 
بالسيد  متمثلة   Avantis تقدمت شركة  الفترة،  تلك  منذ  سائقيها  أداء  في  الملموس  للتحسن 
جاد حداد المسؤول عن المصادر البشرية في الشركة، مجددًا من اليازا بطلب إخضاع سائقي  فرع 
الشركة في األردن لدورات التوعية تلك. وفعالً أرسلت اليازا مدربيها المختصين في برامج تحسين 
القيادة إلى األردن ونفذت تلك البرامج خالل يومي ٣٠ و ٣١ تشرين األول ٢٠٠٧، حيث أتم ٤٩ 

ق في الدورة.  سائقًا البرنامج بنجاح بعد خضوعهم لإلمتحان النظري المطبَّ
استلم كل مشارك كتابين من إنتاج اليازا: «دليل السائق» و «أسئلة وأجوبة تعلم السوق» باإلضافة 

إلى نشرة اليازا األسبوعية.  
إن اليازا مستعدة لتقديم كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى السالمة العامة داخل لبنان وخارجه.

برامج اليازا عبر اإلذاعة والتلفزيون

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

.( Sat كل يوم خميس (الساعة السادسة مساءً

• الضوء األخضر
ترقبوا نهار األحد الواقع في ١١ تشرين الثاني ٢٠٠٧ مقابلة مع رئيسة 
اليازا السيدة منى خوري عقل الساعة الثامنة والنصف مساءً عبر إذاعة 

لبنان الحر من تقديم إيلي ناكوزي. مشاركة اليازا في ندوة حول سالمة السير والطرقات 
في جامعة سيدة اللويزة  في برسا - الكورة

شاركت اليازا ندوة حول سالمة السير والطرقات في لبنان بالتعاون مع جامعة سيدة اللويزة- برسا- 
الكورة والحركة االجتماعية اللبنانية، يوم الجمعة ٢٦ تشرين االول ٢٠٠٧.

ألقت رئيسة الجمعية منى عقل كلمة جاء فيها" ان االزمة الحالية في لبنان أدت الى تفاقم كبير في 
الحوادث على الطرق وفي حوادث العمل وفي الحوادث المدرسية باالضافة الى ان موسم البحر هذا 

العام شهد بدوره رقمًا غير مسبوق في عدد الضحايا على البحر وفي المسابح".
العامة في  الــحــوادث ورفــع مستوى السالمة  العمل لمواجهة  العزم على االستمرار في  واكــدت عقل 

لبنان.
تلت الندوة مناورة حية بين الصليب األحمر اللبناني والدفاع المدني حول كيفية انقاذ المصاب في 

حادث سير ورافق ذلك شرح تفصيلي لكافة مراحل االنقاذ.

☈

☈

البوشرية   – انستتيوت  يونيفرسيتي  أميركان   C&E جامعة نظمت 
وجامعة الشرق األوسط في السبتية محاضرات حول السالمة المرورية 
بالتعاون مع تجمع الشباب للتوعية االجتماعية اليازا وذلك يوم االربعاء 

٣١ تشرين االول واالثنين ٥ تشرين األول ٢٠٠٧.
عام  تأسست  التي  الــيــازا  تاريخ  عن  موجزة  بلمحة  المحاضرات  بــدأت 
١٩٩٤، ثم جرى التطرق إلى األسباب التي تجعل لبنان يتصدر قائمة 
الــدول من حيث نسبة الوفيات سنويًا، وقد أشــار عضو اليازا الى ان 

٨٠٠ شخص يموتون سنويًا في لبنان من حوادث السير.
وشدد عضو اليازا على أهمية استخدام حزام األمان وعن أخطار السرعة 
م عن أهمية 

ّ
التي تشكل سببا رئيسيا لحوادث السير القاتلة.  كما تكل

االلتزام بإشارات السير الضوئية، التوجيهية، االرشادية والتحذيرية، 
باإلضافة إلى عرض ومضات توجيهية. 

في نهاية المحاضرة تم توزيع عدد كبير من مناشير "اليازا" التوجيهية، 
كما تسلم الحاضرون عددًا كبيرًا من نشرات "اليازا" الخاصة بالسالمة 

العامة.

محاضرات لليازا 
في جامعتي الـ C&E والشرق األوسط

ترقبوا األربعاء في الرابع عشر 

من تشرين الثاني العدد الثامن من 

YASA. نشرة اليازا  باللغة اإلنكليزية

org المتخصصة بالسالمة العامة، 

.The Daily Star مع صحيفة
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الثاني  ٢٠٠٧ ٨  تشرين الخميس

المخدرات خالل من شبيبة لبنان لضرب هناك خطة : جاد جمعية رئيس

تأسست؟ جمعية جاد؟ ومتى هي ما
تعنى ،١٩٨١ عــام تأسست رات الــمــخــدّ ضــد جــاد - شبيبة
التوعية التدخين، الكحول، السيدا، رات، المخدّ بمواضيع
واالنترنت الكمبيوتر وألعاب الشياطين عبدة االلغام، من
ن بنانييّ

ّ
الل جميع تساعد وهي الشباب. حياة على الخطرة

خالل مــن المناطق جميع فــي وتعمل طوائفهم بــاخــتــالف
النفسي، التأهيل ي، الطبّ التدريب، العالج التوعية، حمالت

العادة للحياة نعم برنامج األهل، برامج المتابعة،
قسم الى باالضافة المجتمع في المدمن دمج 

والدراسات. األبحاث

تـــعـــاطـــي ـــــصـــــون أبـــــــــــرز أســـــــبـــــــاب
ّ
كـــــيـــــف تـــــلـــــخ

رات؟ المخدّ
التقليد وأبرزها عديدة رات المخدّ تعاطي أسباب
الصالحة رفاق السوء، افتقاد القدوة والمحاكاة،
بين ــة األســريّ الخالفات المدرسة، أو المنزل في 
ضعف األبــنــاء، برعاية  االهتمام وعــدم واألب األمّ
المجتمع تقليد مــحــاولــة ــة، والــشــخــصــيّ االيـــمـــان 
فضال ة... هذه المادّ عن والدعاية الكاذبة الغربي
تغطية االدمـــان قد يكون اذ ة عن دوافــع نفسيّ
قد أو األفــــــــراد، ـــر الـــــذي يــصــيــب

ّ
لــلــقــلــق والـــتـــوت

من للهروب وسيلة ــه
ّ
أن على  المدمن يستخدمه

أو ا عاطفيّ بالفشل  للشعور تغطية أو  المجتمع،
ا... أو عمليّ ا دراسيّ

ل في
ّ
تتمث ذلــك هناك أسباب أخــرى الــى جانب

ــة والــخــاصّ ــة الــحــكــومــيّ ــســات ضــعــف دور الــمــؤسّ
وزارة

ّ
لكل أنّ ة خاصّ رات المخدّ آفــة معالجة في 

بالشكل تأديته عليها اختصاصها حسب دورًا
اآلفة. هذه من للحدّ المناسب

في مـــا هـــي وســـائـــل الــتــوعــيــة الــتــي تــتــبــعــونــهــا
جاد؟

عــلــى تـــوعـــيـــة حـــمـــالت تـــتـــم الـــتـــوعـــيـــة مــــن خـــــالل
والملصقات، المنشورات خــالل من السنة مــدار
ــة، الــمــخــيــمــات الــيــومــيّ الــيــافــطــات، الــمــحــاضــرات
صة المتخصّ والــنــدوات العمل ورش ــة، الــســنــويّ
الــشــبــاب االطــــفــــال، الـــتـــي يـــتـــمّ خــاللــهــا تـــدريـــب
حول اخطار بين مدرّ إعداد الى باالضافة واالهل

منها. الوقاية وكيفية المخدرات
ســنــويــة اعــالمــيــة حـــمـــالت ــة جــــاد ــم جــمــعــيّ

ّ
وتــنــظ

مكتبة تملك انــهــا الــمــخــدرات كــمــا لــلــوقــايــة مــن 
للتوعية كــافــة اللبنانية المناطق تـــزور متنقلة 
خالل مــن ة الجمعيّ وتعمل االدمــــان، خطر على 
اطــــالق الـــــى اضــــافــــة   ،٢٤\٢٤ الـــســـاخـــن  

ّ
الــــخــــط

من للتوعية ر معبّ رســم ألفضل  ة سنويّ مسابقة

ومرشدين بين ومدرّ محاضرين اعــداد والى رات، المخدّ أخطار
األندية، ات، الجمعيّ داخل التوعية حمالت لتنفيذ ن اجتماعييّ

والمدارس. الجامعات

عملكم؟ في تواجهونها التي المشاكل هي ما
الــدولــة اهــمــال هــي الجمعية  فــي  نــواجــهــهــا الــتــي  المشكلة  ان 
لنا ة سياسيّ ة مرجعيّ ويعود ذلك الى انه ال لقضيتنا د المتعمّ

واالنتماءات. الطوائف كافة من  اعضاء الجمعية تضمّ حيث
م تقدّ أخــرى ات جمعيّ وجــود في فتكمن الثانية المشكلة ــا  أمّ
مشاكل أيضًا ونواجه اإلدمان. من حول الوقاية خاطئة ارشادات
يوجد ال انــه رات اذ الــمــخــدّ على االدمـــان ة الــعــالج مــن فــي عمليّ
تتوافر ال االدوية انّ كما المدمنين لعالج متخصصة مستشفى
ايضًا المؤسف ومــن ــة. رســمــيّ تأهيل مــراكــز دائــمــًا، وال يوجد
وعلى المرفأ المطار، في المخدرات لمكافحة مكتب وجود عدم
قليال عــددا رات  المخدّ مكتب  الــحــدود، فيما يضمّ
أنشأت التي االردن مع مقارنة الضباط من ا جدّ
نحن  ضابطًا. ١٢٦ من لمكافحة المخدرات مكتب
وتلف المكافحة انما وعــالج توعية  مسؤوليتنا
يوجد ال ولألسف مسؤولية الدولة من المزروعات
زراعـــات وال  الــمــخــدرات بمكافحة سياسي قـــرار 
من الهائل العدد انّ نعتقد بتنا ا اننّ ى حتّ بديلة.
انها بالصدفة، ليس المخدرات على المدمنين

لبنان. شبيبة لضرب مبرمجة خطة

لبنان؟ خارج نشاطات لديكم هل
حصلنا  واآلن سنة ١٥ في المانيا من نحن نعمل
لعالج االوروبــي االتحاد رسمي من ترخيص على
في مقابل بــدون والــعــرب اللبنانيين المدمنين
فريبورغ. ضواحي المانيا، بجنوب بروكلي مركز
للعالج واالرشــاد التوعية على هناك نعمل ونحن
اذ األردن دولة مع عملنا الى باالضافة االدمان. من
االردني العام األمن مع تعاقدنا اعوام ثمانية منذ
وأرسلنا ان عمّ مركز في اللبناني الشباب لعالج
المخدرات  مكافحة مكتب خالل من شاب ٤٠٠

االردني.

مع االعالم؟ عالقتكم هي كيف
ــد جــيّ بــشــكــل مــعــنــا ان وســـائـــل االعـــــالم تــتــعــاون
بــرامــج لــبــنــان يــوجــد فــي ال وهـــي مــشــكــورة، انــمــا
متخصصين اعالميين وال للمدمنين  متخصصة 
الفنية الوجوه ان الى وتجدر االشــارة بــاالدمــان.
اعالنية حملة اي لنجاح كثيرًا تساعد واالعالمية
تبقى االساس اال ان المشكلة االدمان لمكافحة
ما اذا النه" المخدرات لتجارة األجهزة مكافحة في

االرض". عن تلم ميّ الحنفية، بتضل بتسكر

من معينة مــتــنــاول طبقة هــل الــمــخــدرات فــي
االخرى؟ دون المواطنين

اآلن امــا فقط لالغنياء المخدرات كانت قديما،
بحسب قدرته كل الجميع متناول فاصبحت في
يصبح سوف ولألسف اسعار عدة المادية. هناك

الدخان. المخدرات اقل من سعر علبة ثمن

حــواط، رئيس جمعية جــاد عن كشف جوزيف
آلفة مكافحتهم في يواجهونها التي المشاكل
المتعمد الــدولــة اهــمــال ان الــمــخــدرات، وأوضـــح
مكافحة مكتب قبل مــن الــحــدود  مراقبة وعــدم 
في اآلفـــة هــذه انتشار الــمــخــدرات يــزيــدان مــن
الــيــازا لــنــشــرة حــديــثــه ــــد حـــواط فــي

ّ
لــبــنــان. وأك

المخدرات على المدمنين من الهائل العدد ان
مبرمجة خطة ضمن  يــأتــي انــمــا بالصدفة ليس 
غرام أن يصبح فًا من متخوّ لبنان، لضرب شبيبة

الدخان. من علبة ثمنًا أقل المخدرات

ضاهر غنوى حاورته
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