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الحالي القانون على سنة اربعين مرور بعد
من لبنان نقل في يساهم جديد سير قانون اصدار ضرورة قباني: محمد النائب

النظام الفوضى إلى مرحلة مرحلة

للسير؟ الحالي القانون وضع هو ما
٦٧/٧٦ تــاريــخ  الــرقــم الــقــانــون هــو الــقــانــون الــحــالــي
ورغم  عديدة، مرات للتعديل خضع ١٩٦٧/١٢/١٦ وقد
كانت التعديالت هــذه أن  التأكيد على  يمكن ذلــك
هو مــا مــقــدار عــلــى تــكــن طفيفة وغــيــر جــوهــريــة ولـــم
المرور وتأمين سالمة السير قطاع لتنظيم  مطلوب

في لبنان. وحماية البيئة

السير؟ لقانون الحالي التطبيق في رأيك ما
الجدية بعدم السير يتسم الحالي لقانون التطبيق إن
القوانين إن  لذلك، والمساواة! والفعالية والمواظبة 
فاعل ورق إذا لم يتم تطبيقها بشكل تبقى حبرًا على
بالنسبة حاصل هو ما ذلك على دليل وخير ومستمر،
النصوص التشريعية من وسواه األمان اعتمادحزام إلى
إلى استعمال الحزام ترتفع أن نسبة اللبنانية، حيث
وتتدنى السائقين، على المراقبة تشديد عند ٪٨٠
شبه المراقبة هــذه تصبح ١٠٪ عندما مــن إلــى أقــل

معدومة.

سير جديد قانون لوضع الموجبة األسباب هي ما
لبنان؟ في

العقوداألخيرة خالل واسع بشكل النقل نمو قطاع مع
من خمسة المركبات وتزايدعدد الطرق وتطور شبكة
المليون  وربـــع مليون إلــى  ١٩٦٠ عــام الــفــًا  وخمسين
المرور وجرحى قتلى عدد وتزايد ،٢٠٠٤ عام تقريبًا
عدم تأهيل نتيجة الكبيرة المادية سنويًا والخسائر
الذي التلوث نسبة إلى زيادة إضافة الطرق، وتنظيم
تدفعنا أســبــاب كلها  بالبيئة، كــبــيــرة  أضــــرارا يلحق 

في لبنان. السير قانون للتفكير بتطوير

لجنتكم خــــالل مـــن بـــه مـــا الــعــمــل الـــــذي تــقــومــون
هذا القانون؟ النيابية لوضع

التحضيرية اإلجــتــمــاعــات مــن الــعــديــد اللجنة  عــقــدت 
والمختصين والخبراء  المعنية واإلدارات الهيئات مع
اعــداد فــي ساهمت التي كاليازا األهــلــي القطاع ومــع 
التطور ويغطي مع يتالءم الجديد، قانون السير اقتراح
في ويساهم الحالي القانون عنها غفل التي النواقص
قواعد إلى تنظيم السير فوضى من مرحلة لبنان نقل
على الرادعة العقوبات وفرض العامة والسالمة المرور

المخالفين.

عن تنظيم قطاع النقل العام؟ ماذا
والجسدي النفسي اإلرهـــاق أن  الــدراســات أظهرت 
الباصات المدرسية العام، النقل عندسائقي وسائل
درجة الخطورة. ارتفاع إلى يؤدي والمركبات الثقيلة،
باعتماد العام النقل قطاع تنظيم يستدعي وهــذا
للسائق وصحية مالية ضمانات يراعي متطور نظام
اليوم الواحد، في العمل بساعات غير مرتبطة تكون
زيــــادة مــشــكــلــة االعـــتـــبـــار بـــاإلضـــافـــة إلــــى األخــــذ فـــي
تأمين بهدف لحمولتهم الثقيلة المركبات سائقي

المخالفات. هذه مثل قمع وعدم إضافية أرباح
 

لبنان فــي الــســيــر قــانــون هــل ســيــكــون تطبيق
؟ سهالً

التشريعات سائر مثل مثله السير، قانون تطبيق إن
يترافق أن من بد ال تطبيقه لكي ينجح الجديدة،
على التعرف تسمح للمواطنين تمهيدية مرحلة مع
التوعية وحمالت اإلعــالم وسائل بواسطة مضمونه
ماهية توضيح إلى باإلضافة اليازا، بها كالتي تقوم
لها. الموجبة واألسباب المفروضة العقوبة ونوعية
تطبيق يــبــدأ أن  يجب التنفيذ، مرحلة  بــدايــة ومــع 
بشكل الــقــانــون فــي عليها الــعــقــوبــات الــمــنــصــوص
من يضعف التطبيق فــي االنــقــطــاع مــتــواصــل ألن 
على عدم المواطنين ويشجع الجديد جدية القانون

به. االلتزام

في مثالي سير عن قانون نتكلم ان يمكن هل
لبنان؟

في الــحــاصــل الــتــطــور ال بـــد لــلــقــوانــيــن مـــن مــواكــبــة
الحاجات مــالقــاة مــن لها بــد ال كما الميادين شتى 
ظله، في الــذي ستعمل المجتمع في واإلهتمامات
يكون قوانين قد من معين مجتمع يصلح في فما
بالنسبة الــحــال وكــذلــك آخـــر غــيــر مــجــد فــي مجتمع
عديم يصبح قــد معين لــزمــان فــمــا يصلح  لــلــزمــان، 
على قوانين ينطبق هذا وكل آخر. زمان الفائدة في
الواقع الذي مع تكون منسجمة أن يجب السير التي
كل من ومقبولة محترمة تظل حتى ظله في تعمل
عامة قــواعــد وجـــود ال يمنع مــن ذلــك الــنــاس. إال ان
الــعــالــم، كــإشــارات أنــحــاء تصلح للتطبيق فــي كــل
الدولية االتفاقيات اليها توصلت التي المرور مثالً

السير. شؤون أن تنظم شأنها من والتي

جديد قانون سير لوضع الموجبة األسباب قباني محمد النائب والمياه والطاقة والنقل العامة لألشغال النيابية اللجنة رئيس أوضح
حديثه في قباني وأكد العامة". والسالمة المرور قواعد تنظيم مرحلة إلى السير فوضى مرحلة من لبنان نقل لبنان"يساهم في في

عنه ما غفل ي
ّ
وأنه سيغط النيابية اللجان في بحث يُ اعداده، في اليازا ساهمت الذي الجديد القانون أن اقتراح نشرة اليازا إلى

الحالي. القانون
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الدوالرات من قليلة آالف ف
ّ
يكل حديد فاصل تركيب

المشاة! مئات القتلى من يوفر

تنفيذ والنقل العامة األشــغــال ـــوزارة ل مطالبتنا مــن عــديــدة ســنــوات  بعد 
مختلف  فــي بــالــمــشــاة ١٠٠ جــســر خـــاص  حــوالــى بــبــنــاء المتعلقة وعـــودهـــا 
أهالي بعض ومع البلديات من عدد مع اليازا تعاونت اللبنانية، المناطق

الجسور. هذه من العشرات لبناء مساعٍ في المشاة ضحايا

تشهد الجسور  هــذه معظم إن  ،(SRF) العلمية األبــحــاث مؤسسة بحسب 
فيه يــمــوت وقــت فــي   ،٪٦٠-٩٠ بين تـــراوح بنسبة باستعمالها  الــتــزامــًا
نيت بُ أنها رغم على مباشرة...  الجسور تلك سنويًا تحت المشاة عشرات 

أجلهم! من
  

فاصل تركيب تــم عندما أنــه  العلمية األبــحــاث لمؤسسة ن تبيّ بالمقابل،
حوالى طوله بلغ الكرنتينا  منطقة في المشاة جسر من  بالقرب حديدي
يبلغ١٥٠  وبارتفاع بعده، متر ومئة الجسر قبل متر تقريبًا (بامتدادمئة ٢٠٠م
العبور من المشاة منع إلى الفاصل هذا أدى بسيطة، وبتكلفة تقريبًا) سم
الجسر استعمال على بإجبارهم سالمتهم على حافظ وبالتالي الجسر، تحت
يومي شبه في شكل كانت تقع التي الموت حاالت من كبيرًا عددًا وفر مما

الجهل أو االستهتار!.. نتيجة
 

طول على معدني حاجز تركيب من حكومة دبي به قامت ما ذلك على ومثاالً
أدى حيث دبي مدينة في زايد الرئيسية الشيخ لطريق الوسطي الفاصل
هذا الطريق على يموتون كانوا الذين المشاة حياة على إلى الحفاظ ذلك

الفاصل. تركيب هذا كبيرة قبل بأعداد

هذا أخذ بضرورة المعنية واإلدارات البلديات إلى "الــيــازا" تتوجه هنا من 
المشاة جسور كافة تحت حديدية حواجز وتركيب االعتبار في  االقــتــراح
إلى األقرب... الطريق عبور عدم على وإجبارهم المشاة حياة على للحفاظ

الموت!

الجسر. استعمال المشاة على هؤالْ يجبر الحديد الفاصل وجود

المخصص لهم. الجسر استعمال على المشاة تجبر الطريق وسط في فاصل حديد

للمشاة األولوية

والمسؤولية  المشاة... االكثر خطورة على الدهس حوادث تعتبر
بشاعة المشاهد الطريق. فأكثر السائق وعابر من كل على تقع
على او مباشرة المشاة جسر تحت سيارة صدمته مواطن جثة هي
يدرك وال أحد لعبوره. المخصص األبيض الخط على او الرصيف

للمشاة! هي عبور الطريق في األولية أن
اهمية يحترمون المشاة وال بالعبور المشاة حق يحترم السائق ال

الكارثة. فتقع الجسور على العبور

سالمتهم: لتأمين للمشاة توصياتها "اليازا" تقدم هنا من
المكشوف المكان اختر بل  المنعطفات على  الطريق تعبر ال •

لك. السائق رؤية من وتأكد
بالعبور. قم ثم يسارا ثم ويمينا يسارا انظر •

المركبات عن تفصلك التي المسافة بتقدير وقم تغامربالعبور ال •
القادمة.

تتمهل كثيرا. او تركض وال مستقيم بخط الطريق اعبر •
الطريق(الهاتف،...). تعبر وانت شيء بأي تنشغل ال •

حــال عدم في الطريق حافة أقصى على أو الرصيف على • سر
وجوده.

عبر او شرطي السير امام الضوئية، عند االشارات اقطع الطريق •
جسور المشاة فقط.

السالمة بــشــروط التقيد والــمــشــاة السائقين مــن "الـــيـــازا" تــأمــل 
للجميع. السالمة وتتمنى حياتهم على حفاظا

المشاة. جسر تحت صدمًا األشخاص أحد وفاة

المشاة جسور نطاقها ضمن توجد التي البلديات جميع إلى "اليازا" من رسالة
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سنتين مرور وبعد المرور، حوادث لضحايا العالمي اليوم بمناسبة
مؤسسة مع بالتعاون خرياطي، نظمت "اليازا" جورج الشاب وفاة على
لليافعين تحت الطرقات سالمة حول ندوتان خرياطي نسيم جورج
وأحالمي"، حياتي أنهوا كما وأحالمهم حياتهم تنهوا "ال عنوان:
دو ال ألفونس الليسيه ومــدرســة الــشــمــال، – البلمند فــي جامعة 
والجمعة  الثاني ١٤ تشرين األربعاء يومي وذلك طرابلس، مارتين-

الثاني ٢٠٠٧. ١٦ تشرين

الشمال - البلمند جامعة في ندوة
وعائلة سالم أديب إيلي الدكتور البلمند جامعة رئيس اللقاء حضر
الجامعة طــالب مــن وعـــدد كبير خــريــاطــي وأصــدقــاء جـــورج نسيم

المنطقة. مدارس وطالب
األمن لقوى ة العامّ المديرية ممثل  ألقاها  بكلمة الندوة هلت استُ
كلمة عالم "اليازا" شربل عضو ألقى ثم رفول. الرائد إيلي الداخلي
رقمًا قياسيًا في  شهد قد لبنان، في ٢٠٠٧ العام "إن فيها: جــاء
الطرقات سالمة حملة "اليازا" تطلق لذلك، اإلصابات. أنواع جميع
السالمة مفاهيم ولتطوير أنواع الحوادث كافة من للوقاية لليافعين
نسيم جــورج مؤسسة  مع التعاون استمرار على أكــد كما العامة."
تفاقم مــن  للحد الداخلي  األمــن لقوى العامة والمديرية خرياطي
للحد التوصيات بعض بعرض كلمته وختم السير. حــوادث أزمــة
لتفعيل كمرجعية "ســويــرود"  تقرير كاعتماد المآسي تكاثر من 
السير مخالفات قمع أهمية والخاص، العام القطاعين بين التعاون
المعاينة تقييم و الــســوق إمــتــحــان تطوير ضـــرورة صـــارم،  بشكل 

وغيرها. المتنقلة المحورية محطات األوزان تفعيل الميكانيكية،
تحدثت جدًا، رة

ّ
مؤث كلمة خرياطي عيناتي أدليت وألقت الدكتورة

في وطموحاته حياته على يَ قضِ الذي جورج الفقيد إبنها عن فيها
صارم. لبناني سير وجود قانون التهور وانعدام نتيجة عمره ريعان
بالوقت وكانت مؤلمة، جورج بفقد خرياطي عائلة فاجعة فكانت
جورج وأصدقاء عائلة أنشأت حيث العائلة، في ل تحوّ نقطة عينه
توعية، إعطاء حمالت خرياطي هدفها: إطالق جورج نسيم سة مؤسّ
توفير التحصيل العلمي، تشجيع نظرية وتطبيقية، سوق دروس
والكشف للوقاية طبي برنامج تطبيق المستوى، عالية طبية رعاية

الشباب، إنشاء بين السليم التواصل تشجيع الشمال، المبكر في
وطرق السير حول حوادث والتثقيف االنترنت للتعليم موقع على

تفاديها.

طرابلس مارتين- ال دو ألفونس مدرسة الليسيه في ندوة
األساتذة، فونتاس، دومينيك السيد المدرسة مدير اللقاء حضر

جورج. وأصدقاء المدرسة طالب
سالمة على فيها شــدد فونتانس للسيد بكلمة الــنــشــاط ــتــح  افــتُ
قوى ممثل كلمة كانت ثم ومــن الــحــوادث. تالفي السير وضـــرورة
ضــرورة على شــدد األيــوبــي الـــذي األمـــن الــداخــلــي الــرائــد مصطفى
احــتــرام وعــلــى والــتــعــب والــكــحــول الــقــيــادة بــهــدوء وتجنب الــســرعــة
من الحد في الداخلي قوى األمن إلى جهود تطرق و السير. قوانين
اللبناني الشباب من تطال عددًا كبيرًا التي المأسوية الحوادث هذه
في المهتمة مع المؤسسات التنسيق وعلى فوائد جورج مثل الواعد

خرياطي. نسيم جورج ومؤسسة اليازا مثل المجال هذا
"اليازا" في اإلدارية الهيئة عضو ابراهيم كامل السيد ألقى بعدها
أرقامًا الماضية الثالثة األعـــوام في لبنان "شهد فيها: قــال  كلمة
التي السنة هــذه

ً
وخــاصــة وضــحــايــاهــا، السير لــحــوادث  تصاعدية 

الضحايا حــصــدت الــتــي الـــحـــوادث ســجــلــت أرقـــامـــًا قــيــاســيــة لــتــلــك
إن المقبل العام في السير حوادث تزايد من تحذر اليازا إن بالجملة.
يؤخذ لم وإن المسؤولة، الجهات قبل من عملية إجــراءات ذ

ّ
تخ

ُ
لم ت

الحوادث. هــذه  من للتخفيف اليازا بها تقدمت التي بالتوصيات
لمواجهة النضالي التزامنا نوقف لن اليازا في "إننا بالقول: وختم
جميع من الرغم لبنان على في العامة السالمة مستوى الحوادث ورفع
سلبًا تؤثر والتي اللبناني مجتمعنا بها يمر التي الحالية الظروف
ويسرنا الجريح بلدنا في صنع التغيير في وشركائها اليازا قدرة على
خرياطي و نسيم جورج مؤسسة التعاون مع في رغبتنا عن أن نعلن
العام في السالمة العامة كي تكون لبنان في المخلصين جميع مع
درجات  أدنى في اليوم وليس كما هي األولويات رأس على ٢٠٠٨

اإلهتمام".
التي خرياطي عيناتي أدليت للدكتورة فكانت األخيرة الكلمة أما

اليافعين لسالمة حملة مع اليازا تطلق خرياطي نسيم جورج مؤسسة
وأحالمي" حياتي أنهوا كما وأحالمهم حياتهم تنهوا "ال

حول ندوتان خرياطي، جورج نسيم ومؤسسة اليازا للتوعية االجتماعية الشباب ع تجمّ م
ّ
المرور، نظ حوادث ضحايا أهالي من الكثير مع تعاونه إطار في

وأحالمي". حياتي أنهوا كما حياتهم وأحالمهم تنهوا "ال عنوان لليافعين تحت الطرقات سالمة
هذا من أجل الخروج من ثائرة بقوة وبروح إلى التحرك موت حبيب مأساة عاشوا لبنان والذين السير في وأصدقاء ضحايا أهالي تدعو جميع اليازا إن

العامة. السالمة بشروط االلتزام وعدم الطرق على واالستهتار األحبة نتيجة اإلهمال بقتل المتمثل المظلم النفق

كلمتها تلقي خرياطي عيناتي أدليت الدكتورة

طرابلس مارتين- ال دو ألفونس مدرسة الليسيه في ندوة
. البلمند. جامعة في الندوة أثناء الحضور

اليازا. كلمة يلقي إبراهيم كامل
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حتى اآلن أنجزت التي والمشاريع خرياطي نسيم جورج مؤسسة عرضت أهداف
يقدم الذي طرابلس) الميناء- مدينة (في خرياطي نسيم جورج منهامستوصف
جورج وقاعة الشمال، من مرضى الرفيعة المستوى لعدد كبير المجانية الطبابة
اإليجابي التواصل التي تؤمن طرابلس) مدرسة الليسيه (في حرياطي نسيم
للسير (في خرياطي جورج نسيم حديقة إلى باإلضافة للتالمذة. الترفيه وسبل
لبنانابتداءمنتشريناألول٢٠٠٨  التي ستفتح أبوابها لتالمذة كفرحزيرالكورة)
خرياطي الدكتورة توجهت ثم األمينة. القيادة التطبيقية أصول لتعليمهم
وثبات، بإيجابية المصائب مواجهة منهن تطلب جميع األمهات برسالة إلى
وبأهاليهم. بحياتهم والتفكير بحذر القيادة منهم طالبة اليافعين إلى وأخرى
وتطبيق شهادة السوق إعطاء في والحزم السير قانون الدولة بتعديل وطالبت
األخرى. بالبلدان أسوة المتهورين وللسائقين السير قانون لمخالفي  العقوبات
نهى 

ُ
ت "ال لكي السير سالمة حقل في العمل استمرار على أكدت وفي الختام

جورج". وأحالم حياة أنهيت كما الشباب حياة وأحالم
     

المناشير وتوزيع المناورات
اللبناني األحمر الصليب فيها اشترك حية مناورة الندوتين من ندوة كل تلت
شرح سير مع في حــادث مصاب إنقاذ شخص حول كيفية المدني والدفاع

اإلنقاذ. مراحل لكافة تفصيلي
خرياطي نسيم جورج لمؤسسة توجيهية وملصقات مناشير توزيع ذلك تال ثم

ونشرات اليازا للسالمة العامة. ولليازا

البالغ من خرياطي نسيم جــورج الــشــاب وفــاة بعد 
مروع  سير لحادث تعرضه اثر على ١٦ سنة العمر
كـــان جــورج بينما الــثــانــي ٢٠٠٥.  تــشــريــن   ١١ فــي
كفرحزير بين الممتد الــطــريــق جــانــب على  واقــفــًا 
مــســرعــة بـــســـيـــارة اذ وأمــــيــــون فـــي قـــضـــاء الــــكــــورة،
حياته على وتقضي تصدمه جنونية سرعة ذات
مواجهة وأصــدقــاؤه جـــورج عائلة واحــالمــه. قـــررت
الــمــرور مــن ضحايا الــحــد اجــل الــمــأســاة بالعمل مــن
السالمة قــواعــد  على المواطنين توعية خــالل مــن 
نسيم جــــورج مــؤســســة الـــمـــروريـــة، فــتــم تــأســيــس
من المئات على سقوط فعل ثائرة كردة خرياطي
المؤسسة اللبنانية. تعمل الطرق على  المواطنين
المسببة لالعاقة السير حوادث خفض نسبة على
من المواطنين توعية خالل  من لبنان في والوفاة

الوقاية منها. وسبل السير خطورة حوادث

البلمند. جامعة في المناورة السيارة أثناء بعملية قص يقومون المدني الدفاع شباب المناورة. أثناء األحمر اللبناني الصليب مسعفي من قبل إسعاف عملية

نبهان واليازا. الياس الشاب اهل قبل من إعتصامات عدة بعد اللويزة منطقة في جسر المشاة بناء

وصرخة ثائر بدمعة حزن
خرياطي" نسيم مؤسسة"جورج

خسارة مأساة ان يواجه األهل يمكن كيف
سير؟ حادث في االبنة أو االبن األم، األب،

تدعو  ٨٣٥ قتيل، حوالى السير إلى حــوادث ضحايا عدد ارتفاع بعد
بالتحرك واطالق مأساتهم مواجهة إلى الضحايا وأصدقاء اليازا أهالي
االهــمــال واالســتــهــتــار وتــحــدي الــســيء صــرخــة ثـــورة عــلــى واقـــع الــمــرور
لتجنب ايجابية خطوة تحركهم يكون ان عسى بلدنا، في المستوطن

جديدة. مآسي وقوع
الياس الشاب وأصدقاء  اهالي إلى اكبار  تحية االطــار هذا في ونوجه
مروع بينما  ٢٠٠٥ بحادث سير حزيران في وفاته اثر على انه اذ نبهان،
إلى واصدقاؤه اهله مفرق اللويزة، بادر الدولية عند الطريق يقطع كان
ومجلس الوزراء مجلس امام مقر االعتصامات المتتالية من تنظيم عدد
(اليازا) االجتماعية للتوعية الشباب تجمع مع بالتعاون االنماء واالعمار
مواطنًا  ٣٨ وفاة بعد اللويزة مفرق للمشاة على جسر بتشييد للمطالبة
عبور من لمنعهم وفواصل للمشاة جسر بناء أدى الــذي األمــر صدمًا.

الطريق.
مروع بحادث سير ايضًا والدها وفاة بعد ضاهر غنوى محسن بادرت كما
للعمل من (اليازا) الشباب للتوعية االجتماعية تجمع الى االنضمام الى
حبيب. فقدان مأساة العائالت وتجنيب من حوادث السير الحد اجل

لبنان في تقع وفاة اكثر من ثالثمائة حالة ان اليازا تذكر النهاية، في
شخص ألــف اكثر من اصابة الــى باالضافة  المشاة، حــوادث من جــراء

آالف جريح. أربعة وحوالى دائمة بإعاقة
والــفــواصــل السبيل المشاة جــســور بــنــاء ان قناعة الــيــازا على انــنــا فــي 
نحث لذلك المؤلمة المشاة حــوادث من المزيد وقــوع لتالفي  الوحيد

جديدة. مآسي لتجنب للتحرك الضحايا أهالي وسائر المواطنين
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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

تعليم مبادئ السالمة المرورية في مدرسة الخالص- غوسطا

نظمت اليازا نشاطًا حول تعليم مبادئ سالمة السير  TSEG لمئة طفل تراوح أعمارهم بين ٥ و ١٢ 
سنة في مدرسة الخالص-غوسطا.

بدأ النشاط بمحاضرة عن مبادئ القيادة السليمة تم التركيز خاللها على خطورة حــوادث السير 
وكيفية الوقاية منها. بعد ذلك شاهد األطفال فيلمًا وثائقيًا يظهر أهمية الجلوس في المقعد 
لسائقي  الواقية  الــخــوذة  استعمال  األمـــان،  حــزام  السير، وضــع  إشـــارات  احــتــرام  للسيارة،  الخلفي 

الدراجات النارية والهوائية. وفي نهاية المحاضرة تعلم األطفال أرقام الطوارئ.
اليازا  قيادتهم لسيارات  عبر  المرورية  السالمة  مبادئ  األطفال على تطبيق  تم تدريب  بعد ذلك 

الصغيرة.
 وفي النهاية تمّ توزيع عدد كبير من مناشير اليازا التوجيهية وعدد من نشرات اليازا الصادرة مع 

"نهار الشباب".

محاضرة  لليازا في مدرسة الحكمة وسيدة لورد

الــمــروريــة فــي مــدرســة الحكمة-عين ســعــادة وســيــدة لــورد-  الــيــازا محاضرتان حــول السالمة  ألــقــت 
انطلياس وذلك يومي االثنين ١٩ تشرين الثاني والخميس ٢٩ تشرين الثاني للتالمذة من الصفوف 

االبتدائية، التكميلية والثانوية.
 تتم التركيز على خطورة حوادث السير وأهمية الوقاية منها من خالل الجلوس في المقاعد الخلفية 
الــخــوذة الواقية أثــنــاء ركــوب  إلــى استعمال حــزام األمـــان وارتـــداء  لمن هــم دون ١٢ سنة باإلضافة 
الدراجات ثم تم عرض ومضات اعالنية هادفة إلى زيادة الوعي واإللتزام بقانون السير. وفي النهاية 

وزعت مناشير توجيهية من انتاج اليازا ونشرة اليازا للسالمة العامة على التالمذة.

☈

☈

مع مدرسة  بالتعاون  المرورية  السالمة  "الــيــازا" محاضرة حول  نظمت 
السادسة  بين  اعمارهم  راوحــت  لحوالى٢٠٠ تلميذ  تابت  CTI-حــرش 
عشر  الثانية  اعمارهم  راوحـــت  تلميذ   ٣٠٠ ولحوالى  عشر،  والــحــاديــة 

والسابعة عشر وذلك نهار االثنين ٣ كانون األول ٢٠٠٧.
المرورية  بالسالمة  تتعلق  التي  المواضيع  مختلف  المحاضرة  تناولت 
كضرورة وضع حزام األمان خالل ركوب السيارة، ارتداء الخوزة الواقية 
أثناء قيادة الدراجة والجلوس في الجهة الخلفية لمن هم دون الثانية 

عشر.
القيادة  تعلم  أهمية  الثانويين  التالمذة  على  الــيــازا  عضو  شــدد  كما 
على أسس علمية وضرورة الخضوع المتحان القيادة بشقيه النظري 
انتهاء  بمناسبة  هــديــة  اعــتــبــارهــا  وعـــدم  ســـوق،  اجـــازة  لنيل  والعملي 
الــدولــة،  تمنحه  امتيازٍ  بــل  مكتسبًا  حقًا  وليست  المدرسية  المرحلة 

يجب احترامه لحفظ السالمة العامة.   

محاضرتين لليازا في مدرسة CTI في سن الفيل

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).

تدريب األطفال على تطبيق مبادئ السالمة محاضرة في مدرسة الخالص في غوسطا.
المرورية.

طالب مدرسة الحكمة في عين سعادة أثناء المحاضرة..
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األندية تدعو (LASIP) الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية
اإلصابات من للحد معها للتعاون الرياضية واإلتحادات

للوقاية اللبنانية الجمعية توصي البداية في
بــإجــراء  (LASIP) الــريــاضــيــة ـــات االصـــاب مـــن 
 ٣٥ شــخــص تـــجـــاوز ال فــحــص طــبــي لــكــل
رياضيا أو لم يكن لم حال في سنة من العمر
٦ أشهر  منتظم لمدة بشكل يمارس الرياضة
قد صحي طارئ اية اصابة او لتفادي وذلك
ذو اإلستعانة بمدرب المهم ومن له. يتعرض
تركيبة تناسب واقعية لوضع أهــداف خبرة
ممارسة على الفيزيولوجية وقدرته الشخص

المفضلة. رياضته
رياضي نشاط  أو  تمرين  كــل  يبدأ أن يجب
 ٢٠ تــخــصــص فـــتـــرة بــشــكــل تـــدريـــجـــي وأن
الــريــاضــة مـــمـــارســـة دقــيــقــة لــلــتــحــمــيــة قــبــل

بعدها. دقائق عشرة وللتبردة

للوقاية اللبنانية الجمعية تقدم يلي وفيما
مجموعة (LASIP) الرياضية االصابات من
خالل ممارسة اي اصابة لتفادي ارشادات

الرياضة:

اإلحساس بالتعب. عند التمارين تجنب •

قــبــل كـــافـــيـــة •  شـــــرب الــــســــوائــــل بــكــمــيــة
خالل متواتر وبشكل قليلة وبكمية اللعب

النشاط.

شديد ألــم أي عند حــدوث فــوري •  توقف
المتابعة. جيدًا قبل وتقييمه

مــواســم خــــالل •  زيــــــادة أكــــل الـــنـــشـــويـــات
التمرين الكثيف.

خــالل الـــريـــاضـــة •  اإلمـــتـــنـــاع عـــن مـــمـــارســـة
البارد جدا. أو الطقس الحار

الــعــضــالت قــــوة فـــي •  إبـــقـــاء تـــــوازن ســلــيــم
والمضادة. السوية

الشعور حال في الطبي التدليك إستخدام •
عضلي. تشنج أو بألم

وعالجكافة اإلصاباتحتىالطفيفة معاينة •
المحتملة. المضاعفات لتجنب منها

تقابلها يجب أن التمارين زيادة في كل •
الراحة. فترة في زيادة

األنـــديـــة، عــلــى مـــن هــنــا تــشــدد الــجــمــعــيــة
الرياضية واالتحادات المدارس، الجامعات

اآلتية: اعتماد االمور

من مؤلف خــاص طبي بفريق االستعانة  •
فيزيائيين. ومعالجين طبيب

الــــتــــمــــريــــن ــــمــــنــــاطــــق ل فـــــحـــــص دقــــــيــــــق   •
والمسابقات.

دفتر والـــلـــوازم:  للمعدات منتظم  فحص   •
لألمان. ومعايير شروط

لـــلـــوقـــايـــة مــن وتــــذكــــر الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة
ساعات في زيادة كل بأن الرياضية اإلصابات
نسبة اإلصابات زيــادة قي تقابلها التمارين
بحال يرتفع الصابة التعرض احتمال ان كما
عدة بالتمرين  والقيام سابقة إصابة وجــود 

باألسبوع. متتالية أيام
لــجــمــيــع ـــنـــهـــايـــة نـــتـــمـــنـــى الــــســــالمــــة وفــــــي ال
سبيل في للتعاون الجميع وندعو الرياضيين

الرياضية. االصابات من الوقاية

لقواعد السالمة وأساليب الجهل أو اإلهمال نتيجة مختلفة إصابات إلى لبنان في الرياضة مزاولي من العديد تعرض بعد
اصابة أية لتالفي للرياضيين ارشادات عامة (LASIP) الرياضية اإلصابات للوقاية من الجمعية اللبنانية تقدم الوقاية،
من الرياضية االصابات  من الحد سبيل في التعاون الى واألندية االتحادات الجمعية الرياضة. وتدعو ممارسة أثناء

العامة. السالمة بشروط االلتزام خالل
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أبو جمرة. تصميم ايلي
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لبنان؟ في السوق إجازات هدايا عصر إنتهى هل
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