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الـــى  أدت الـــتـــي  ٢٠٠٧ الــــعــــام مــــأســــاة بـــعـــد 
الحرجية األراضي من الهكتارات احتراق آالف
من للوقاية اللبنانية اللجنة تطلق والزراعية،
لــشــراء (LFPC) الــعــريــضــة الــوطــنــيــة الــحــرائــق
الــحــرائــق بأسرع إلطــفــاء طــائــرات أو طــوافــات
الخسائر تــكــرار  لــتــالفــي ـــك وقـــت ممكن وذل
ووضع الجميع الجسيمة واإلقتصادية البيئية
في البيئة التاريخية تجاه مسؤولياتهم  أمام

لبنان.
الــلــبــنــانــيــة وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، تـــكـــرر الــلــجــنــة
مــطــالــبــتــهــا  (LFPC) الـــحـــرائـــق مـــن  لــلــوقــايــة 
اندلعت التي الحرائق فــي التحقيق  بنتائج
المدير تأكيد بعد الماضي خصوصًا الصيف
درويش الطيار العميد المدني للدفاع العام
حصلت كانت التي الحرائق جميع حبيقة ان

مفتعلة.
تشتعل بــــدأت الــحــرائــق الــمــؤســف ان ومـــن 
النيران نشبت فقد الشتاء، فصل في حتى
لذلك القراقير عميق ووادي محمية في مؤخرًا

النار اطــفــاء ضـــرورة المواطنين على نــشــدد 
الى كافة البلديات وندعو الغابة مغادرة قبل

القيام بالخطوات اآلتية:
وعورة ان اذ والجبلية الزراعية الطرق شق •
المدني الدفاع سيارات تمنع الجبلية الطرق

الحريق. واطفاء الوصول من
األحراج في الحلوة المياه من خزانات بناء •
اآلثار لتجنب الحرائق اطفاء في الستعمالها

المالحة. للمياه السلبية
من تحذر عامة للمتنزهين ارشادات وضع •

النيران. اشعال
في الــنــيــران الكــتــشــاف • بــنــاء أبــــراج مــراقــبــة

المفتعلين. واكتشاف االولى مراحلها
المحافظة موقعه يستطيع من مواطن كل ان
أجدادنا لنا ورثها التي  الحرجية  الثروة على
لــشــراء الــوطــنــيــة بــالــتــوقــيــع عــلــى الــعــريــضــة
عبر الـــحـــرائـــق الطـــفـــاء طـــائـــرات او طـــوافـــات
للوقاية اللبنانية للجنة االلكتروني الموقع

.(LFPC) الحرائق من

على للتوقيع المواطنين تدعو (LFPC) الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة

الحرائق الطفاء طوافات او طائرات لشراء الوطنية العريضة

لــلــتــوعــيــة قــــــام وفــــــد مـــــن تـــجـــمـــع الــــشــــبــــاب
اللجنة مــع بــالــتــعــاون االجــتــمــاعــيــة "الـــيـــازا"
المدرسية الــحــوادث  مــن للوقاية اللبنانية
الــحــرائــق، مـــن والــلــجــنــة الــلــبــنــانــيــة لــلــوقــايــة
مهنية مــدرســة مئة على ميدانية بــزيــارات
النبطية، فــي  وخــاصــة رسمية  واكــاديــمــيــة
حوالى توزيع وتــم ومرجعيون.  جبيل  بنت
السير إشـــــارات عــن  مــنــشــور ألـــف  خمسين 
السير ســالمــة عــن الــف للتالمذة، وثــالثــيــن
الحوادث  من الوقاية منشورات من و٤٠ الف
أعدتها التي البوسترات من وعدد المنزلية
المرورية والسالمة السائق دليل وكتب اليازا

المدارس. هذه مكتبات على
خــالل عــقــل ولــفــت مــؤســس "الــــيــــازا" زيــــاد
الــمــدارس مــع مستمرة  "الحملة  أن الــجــولــة 
من تجاوبًا لمسنا البلديات وقد مع بالتعاون

زيادة "أهمية إلى مشيرا المدارس"، معظم
عناصر واتباع السرعة، ألخطار الوعي حالة

القيادة". أثناء السالمة
حـــادث   ١٠٥٠ "حــــوالــــى أن عــقــل  وكـــشـــف 
وحتى الــثــانــي كــانــون ســيــر قــد حــصــل مــنــذ
في  منها كبير ووقع عدد الحالي ١٠ شباط

الحملة". في المستهدفة االقضية
السائقين تدريب في الدولي كماأكدالخبير
الذي النبطية وممثل اليازا في قبيسي هاني
 ٢٦ زيـــــارة فـــي شــــارك فـــي الــحــمــلــة وخـــاصـــة
و١٥ في  النبطية في قضاء رسمية مدرسة
التزام اليازا  عن بنت جبيل و٢٠ في مرجعيون
لتفعيل المعنيين جميع مع عملها مواصلة
محافظة وبــلــدات قــرى مختلف فــي الحملة 
من كــغــيــرهــا تـــزايـــدًا الــنــبــطــيــة الــتــي تــشــهــد

حوادث السير. المناطق اللبنانية في عدد

رسمية مدرسة مئة نحو في لـ"اليازا" ميدانية  زيارات
الماضيين االسبوعيين خالل ومرجعيون جبيل وبنت النبطية في



.org

 ♺٣

٢١ شباط ٢٠٠٨ الخميس


والصحة؟ العامة السالمة هي العالقة بين ما
العالمية، الصحة نحن في منظمة ككل، الصحة مجال في
مرحلة فــي والــعــالج يأتي األســـاس هــي الوقاية نعتبر أن 

المؤدي إلى الصحة. الطريق هي السالمة وإن الحقة،
السالمة موضوع إلدراج كبيرة بجهود المنظمة قامت لقد
لم طويلة ولمدة حيث الصحة موضوع إطار ضمن المرورية
يجب هنا صحي، من موضوع عتبر

ُ
ت تكن السالمة المرورية

التقنيات بذات له التصدي يجب وباء السير حوادث اعتبار
بها. معالجة األوبئة التي يتم والطرق

فــهــنــاك عـــــــدة، مــــجــــاالت إن حــــــــوادث الــــطــــرق واحـــــــد مــــن
تم الـــذي الــزراعــيــة الــســالمــة الـــحـــوادث المنزلية ومــوضــوع
الــعــلــمــيــة األبــــحــــاث الـــتـــعـــاون بــشــأنــه مـــع الــــيــــازا ومـــؤســـســـة
عــديــدة أخـــطـــار إلــــى (SRF) حــيــث يــتــعــرض الــــمــــزارعــــون
عمومًا. الكيميائية والــمــواد الــمــبــيــدات  اســتــخــدام  نتيجة 
جميع نــحــن فــي المنظمة نــشــدد عــلــى ضــــرورة اســتــخــدام
أنواع مختلف عن الناجمة اإلصابات الوقاية لتالفي وسائل

الحوادث.

السالمة صعيد على العالمية الصحة منظمة دور هو ما
العامة؟

الطريقة إلى يوجه أن يحاول لبنان في المنظمة مكتب إن
عبر العامة السالمة قضية مع للتعاطي واألنسب األفضل
الحوادث أن ويعتبر والصحية، التقنية اإلرشــادات تقديم
في يجب معالجتها التي القضايا أهــم من هي واإلصــابــات

لبنان.
والسالمة السالمة العامة عمومًا، مواضيع تدعم المنظمة إن
والتعاون الحوار إلى الجميع وتدعو خاص، بشكل المرورية

أنواعها. على واالصابات من الحوادث للحد

مختلف حــول إحــصــاءات إلجـــراء المثلى مــا هــي الطريقة
لبنان؟ في عنها الناجمة أنواع الحوادث واإلصابات

مبنيًا العمل يكون حتى القائم الوضع معرفة من بد أوالً ال
يمكن اإلحصاء ال غياب ومــدروســة، إن أسس علمية على

الوقت الحاضر. لعدم العمل في اعتباره عذر
هناك يكون أن من بد ال متوفرة، المعطيات تكون لكي
وهــذا المعلومات، على  للحصول م 

َّ
منظ وعمل مؤسسات 

التعاون يجب لذلك وحدها، الصحة وزارة شــأن من ليس
بالقطاع عالقة  لها التي  والمؤسسات اإلدارات  جميع بين

كاليازا. األهلية والجمعيات
تناسب طريقة ألفضل مسبق تصور أي لدينا ليس نحن
فبال الحوادث، أنــواع مختلف حول إحصاءات إلجــراء لبنان

ودراستها معالجتها يتم التي هي طريقة أفضل إن شك
المعنيين. الفرقاء جميع بين

المنزلية؟ ال الحوادث ق
ّ
من يوث أســأل، أنا اإلطــار في هذا

في هذا نشر التوعية عن التوقف ال يمكن كما انــه أحــد،
أجل الوصول من لذلك اإلحصاءات. وجود لعدم الموضوع
الملف هذا في الجميع إشراك من بد ال معقول، تصور إلى

وغيرها.... ومستشفيات أطباء من
الصحة واألطراف وزارة مع التعاون هو المنظمة دورنا في إن
المجتمع، في أولية العامة السالمة لوضع كاليازا، اآلخرين
بحدذاتها، غاية هي وسيلة وليست اإلحصائية فالمعطيات
ثقافة غرس على اآلن العمل يجب إنما للتقييم، تفيد فهي

المجتمع. في العامة السالمة

والزراعية المهنية  السالمة موضوع إلى تنظرون كيف
بشكل خاص؟

الصحة توفير مبدأ جانب من مهمة المهنية السالمة إن
األقل يحظى باالهتمام الزراعية السالمة فموضوع للجميع،
قدمت عندما لذلك المهنية، قطاعات السالمة جميع بين
موضوع مــشــروع  (SRF) العلمية األبــحــاث ومؤسسة الــيــازا
من بد ال ألنــه ودعمناها بالفكرة  أعجبنا  الزراعية السالمة
المبيدات يستخدم حيث خاصة بحماية المزارع يحظى أن
يعرض حياته الذي االلتزام بشروط الوقاية األمر دون من
نشر في طويل باع لها ألن اليازا للخطر، ونحن لنا ثقة في

وفكره. إلى المجتمع المحلي كيف تصل وتعرف الوعي

لبنان: في العالمية الصحة منظمة ممثل زيد أبو حسين  الدكتور

له التصدي يجب وباء السير  حوادث

وجمعيات وزارات من بينهم فيما الفرقاء جميع تعاون إلى لبنان في (WHO) العالمية منظمة الصحة ممثل زيد حسين أبو الدكتور دعا
وقال الحوادث، مختلف أنواع عن الناجمة واإلصابات الوفيات من للحد أولوياتهم رأس على السالمة العامة قضية وضع وإلى أهلية،

الوقت الحاضر. في العمل لعدم اعتباره عذر يمكن االحصاء ال غياب إن
الذي الزراعي المجال وخصوصًا في إصابات العمل للحد من الوقاية وسائل أهمية استخدام اليازا على لنشرة أبو زيد الدكتور شدد كما
ومؤسسة مع اليازا بالتعاون الذي تم الزراعية السالمة بمشروع زيد أبو نوه وقد المهنية، السالمة على صعيد باالهتمام األقل يحظى

.(SRF) العلمية األبحاث

اليازا. مع لقائه في ... لبنان. في العالمية الصحة منظمة ممثل زيد أبو حسين الدكتور
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بعد تــزايــد عــدد الــحــوادث واإلصــابــات الناجمة عــن اإلهــمــال أو 
من  للوقاية  اللبنانية  الجمعية  تقدم  الــتــزلــج،  بــأصــول  الجهل 
من  متمنية  اآلتــيــة  اإلرشــــادات   (LASIP) الرياضية  اإلصــابــات 

جميع المتزلجين االلتزام بها حفاظًا على سالمتهم.   

أهمية الخوذة الواقية للرأس
أظهرت دراسة أجرتها الجمعية اللبنانية للوقاية من اإلصابات 
الرياضية (LASIP) ومؤسسة األبحاث العلمية (SRF) أن نسبة 
احتمال إصابة رأس ووجه المتزلج هي حوالى ١٥٪، وأن غالبًا 

ما تؤدي هكذا إصابات إلى الموت.
هي  المتزلجين  لحماية  المثلى  الوسيلة  أن   "LASIP" تؤكد 
ارتـــداء الــخــوذة الــواقــيــة، وهــي بذلك تتناغم مــع توصيات أهم 

مراكز التزلج في العالم مثل:
 National Ski Patrol NSP – Professional Ski)

.(Instructors of America PSIA
التزلج في  لجنة  أقــرت  المتزلجين  على سالمة  لذلك، وحفاظًا 
وزارة السياحة اللبنانية إلزامية ارتداء الخوذة الواقية والطلب 
من مراكز التزلج التقيد بأحكام هذا القرار حفاظًا على سالمة 

المتزلجين.

أهمية استعمال المعدات الخاصة بالتزلج
مواصفات  وفــق  تــركــب  التزلج  بممارسة  الخاصة  األدوات  إن 
تتالءم مع الشخص المتزلج من حيث طوله وقياس قدمه لذلك 
نحذر من استعارة معدات التزلج ونشجع على استئجارها من 
قياس  يناسب  بما  لتعديلها  المعدات  اليجار  مركز مخصص 
الــحــذاء ومــهــارة الــمــتــزلــج حــيــث ان الــهــواة مــعــرضــون للسقوط 

اكثر.
كما إن ال fixation  التي تثبت القدم بالمزلجة يجب ان تكون 
الــقــدم فــي حــال السقوط  فــي وضعية رخـــوة بحيث تنزلق مــن 

القوي وذلك لتجنب كسر القدم أو تمزق األربطة في الركبة.

ب المتخصص أهمية المدرِّ
عتبر رياضة التزلج من الرياضات الترفيهية ويذهب لممارستها 

ُ
ت

كثير من الناس الذين ال يدركون أخطارها فيتعرضون ولألسف، 
إلصابات خطيرة نتيجة لجهلهم بقواعد وأصول ممارستها.

تشجع الجمعية اللبنانية للوقاية من االصابات الرياضية الجميع 

التزلج حيث  التدرب تحت إشــراف مــدرب متخصص في  على 
إن المدرب يعلم المتدرب الوضعية المثالية للسقوط لتجنب 

االصابة وأيضًا أصول التزلج على المنحدرات المختلفة.

أهمية ارتداء المالبس الواقية
لكي تكون رحلتك إلى الثلج رائعة وناجحة، يجب عليك أن تبدأ 

بتجهيز نفسك من المنزل بارتداء اآلتي: 
• المالبس الواقية، فدرجة الحرارة في الجبال تكون متدنية 
مقاومة  ارتـــداء مالبس  بــضــرورة    "LASIP" لذلك تنصح جــدًا 
الــالزم للجسم وفي نفس  الــدفء  للهواء والماء للمحافظة على 

الوقت ال تعيق حركته. 
الـــرأس، ألن معظم  لتدفئة  أو جلدية مبطنة  • قبعة صوفية 

حرارة الجسم يتم فقدها عبر الرأس بنسبة٦٠٪ تقريبًا.
• القفازات الخاصة بالتزلج لتدفئة الكفين. 

• ارتداء نظارات شمسية عندما تكون الشمس ساطعة لوقاية 
العينين من تأثير انعكاس اشعتها على الثلج. 

 :(LASIP) الجمعية اللبنانية للوقاية من اإلصابات الرياضية

الخوذة الواقية ضرورة لحماية المتزلجين!

اكتست الجبال بالثلوج وبدأ الناس يتوافدون لممارسة رياضة التزلج، ومع تزايد عدد اإلصابات بين المتزلجين الذين بلغ 
عددهم منذ بداية عام ٢٠٠٨ ولغاية اآلن ١٠٠ شخص بحسب مؤسسة األبحاث العلمية (SRF)! توجه الجمعية اللبنانية 

للوقاية من اإلصابات الرياضية (LASIP) إرشاداتها الوقائية. 

الخميس ٢١ شباط ٢٠٠٨

زياد حلبي
نائب رئيس الجمعية اللبنانية للوقاية من اإلصابات الرياضية

ب متخصص. التدرب تحت إشراف مدرّ



٥

.org 

الجلد تشوه الثلج على الشمس أشعة انعكاس
الغائم الطقس في حتى الوجه على بشرة ضار الثلج تأثير على الشمس أشعة النعكاس إن
وجه يكتسبه الذي البرونزي فاللون نراها! أن دون الغيوم تخترق البنفسجية فوق ألن األشعة
خاص باستعمال مستحضر نصح لذلك، يُ خطيرة. إلى تشوهات يؤدي أثناء التزلج الفرد

التزلج. أثناء الوجه بشرة لحماية

للمتزلجين عامة إرشادات
أثناء التزلج. العضلية التشنجات لتجنب جيدة بدنية بلياقة المتزلج ضرورة تمتع •

أسباب السالمة. من يزيد الجماعي فالتزلج المنفرد، ب التزلج تجنُّ •
التفرق. حال في اإللتقاء ووقت مكان على المسبق اإلتفاق •
أكثر مما يتحمل. الجسم إرهاق وعدم ضرورة أخذ استراحة •

الجسم. لتجديد نشاط البسكويت أو الشوكوال بعض الماء وتناول شرب ضرورة •
في أهليتك"! لعدم عنها بغنى قوية أنت منحدرات تتزلج على باإلمكانيات، "ال • التقيد
فذلك مشيًا، والنزول الزالجات خلع عن تتردد تخجل وال إحداها، ال على وجدت نفسك حال

قاتلة. أو مقعدة إلصابة نفسك تعريض من بكثير أفضل
طياتها في تحمل للتزلج المخصصة غير األماكن إن المخصصة، األماكن في التزلج إال عدم •

الثلج. من رقيقة طبقة صخورًا تحت حقيقية كاحتوائها أخطارًا
بشكل مفاجئ.  الطقس لتغير • التوقع الدائم

اآللية بالرياضة المتعلقة “LASIP” نصائح
دو): (سكي الثلجية الميكانيكية الرياضات

في تؤجر انها وحيث الكبيرة، لسرعتها بالخطورة دو" "سكي أو الثلجية الدراجات تتميز
باآلتي:  تنصح "LASIP" فإن السياحية المنتجعات

عشرة عامًا. ثمانية عمرهم عن ألشخاص يقل تأجيرها عدم •
مستعملها. ل بَ قِ من الواقية الخودة ارتداء فرض •

عطل أي معالجة ويستطيع جــيــدًا المنطقة يــعــرف (شــخــص  الدليل بمرافقة قيادتها   •
طارئ).

اصطدامها الممكن من حيث المعالم واضحة غير منحدرات في أو عشوائيًا قيادتها عدم •
مميتة. بإصابات والتسبب بالصخور
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www.lasip.net
التزلج. رياضة ممارسة أثناء التهور عدم

الواقية. المالبس إرتداء ضرورة اإلصابة. من الرأس لحماية ضرورية الواقية الخوذة
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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 ثانوية المجتبى-حي السلم  

بالتعاون مع جمعية المبرات الخيرية

أعمارهم  تراوحت  لثالثمئة طفل،   TSEG  السير مبادئ سالمة  تعليم  اليازا نشاطًا حول  نظمت 
بين ٦ و ٩ سنوات في ثانوية المجتبى وذلك خالل يومي ٥ و ٦ شباط. 

بدأ النشاط بمحاضرة عن مبادئ السالمة المرورية تم التركيز خاللها على خطورة حوادث السير 
وكيفية الوقاية منها. بعد ذلك شاهد األطفال فيلمًا وثائقيًا يظهر أهمية الجلوس في المقعد 
الخلفي للسيارة، احترام إشارات السير، وضع حزام األمان، استعمال الخوذة الواقية أثناء ركوب 

الدراجة الهوائية. وفي نهاية المحاضرة تعلم األطفال أرقام الطوارئ.
لسيارات  قيادتهم  عبر  الــمــروريــة  الــســالمــة  مــبــادئ  على تطبيق  األطــفــال  تــدريــب  تــم  ذلــك  بعد   
اليازا الصغيرة واستخدام وسائل األمان داخل السيارة (حزام األمان والخوزة الواقية من اصابات 

الرأس).
"نهار  مــع  الــصــادرة  الــيــازا  ونــشــرات  التوجيهية  الــيــازا  مناشير  مــن  كبير  عــدد  ع  وزّ النهاية  وفــي   

الشباب".

☈

الخميس ٢١ شباط ٢٠٠٨

نشاطات ومحاضرات  ☈
مع  بالتعاون  المرورية  السالمة  حــول  محاضرات  الــيــازا  نظمت 
مدرسةLa Cite  في خلدة وفي مهنية بيت شباب ومدرسة 
الخامس  مكسيموس  ومدرسة  عجلتون  في  انطونيوس  مــار 
١٢ و ١٥ و ١٨شــبــاط  ٨ و  أيـــام  المنصورية وذلـــك  فــي  حكيم 

لتالمذة تراوحت أعمارهم بين ١٢ و ١٨ سنة.
وقــد نــوقــشــت مــواضــيــع مختلفة مــثــل اهــمــيــة اســتــعــمــال حــزام 
األمـــان وارتـــداء الــخــوذة الــواقــيــة، واقــتــرن الــشــرح بعرض فيلم 
وثائقي وومضات اليازا التثقيفية حول السالمة المرورية وتم 
العامة  بالسالمة  الخاصة  الــيــازا  نــشــرات  مــن  عــدد كبير  تــوزيــع 

على التالمذة ومناشير اليازا التوجيهية.

برامج اليازا عبر اإلذاعة والتلفزيون

• مشاكل وحلول
مشاركة أسبوعية في برنامح "مشاكل وحلول" عبر محطة الـ "anb" كل 
يوم أربعاء (الساعة التاسعة والنصف صباحًا، واإلعــادة الرابعة والنصف 

بعد الظهر).

 "OTV" مقابلة اسبوعية كل يوم جمعة  الساعة ٩:٣٠ صباحًا عبر الـ•

•مقابلة اسبوعية كل يوم جمعة  الساعة ٦٫٢٠ عبر اذاعة صوت لبنان.

في إطار التعاون بين اليازا والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب 

محاضرة حول سالمة السير في رأس العين – بعلبك

بعد تفاقم حوادث السير في منطقة بعلبك، نظمت اليازا ندوة حول سالمة السير والطرق وذلك 
السبت ١٦ شباط في مركز الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب رأس العين – بعلبك.

ث خالل الندوة مؤسس اليازا زياد عقل عن مختلف المواضيع التي تتعلق بالسالمة المرورية  تحدّ
السير خصوصًا بعدما سقط في  مــن حـــوادث  الــحــد  فــي  والــشــبــاب  الــمــواطــن  ـــد على دور 

ّ
أك وقــد 

االسبوعين األولين من العام ٢٠٠٨ حوالى ٢٠٠ شخص بين قتيل وجريح، وقد دعا عقل الى اعالن 
الوقاية  بوسائل  االلتزام  ضــرورة  على  وشــدد  والطرق.  السير  مستوى سالمة  على  الطوارئ  حالة 
كحزام األمان والخوذة الواقية من اصابات الرأس، كما تم التطرق الى أهمية صيانة الطرق لمعالجة 

المشاكل التي تعاني منها كالحفر ... 
 
ً
ـــمـــواطـــنـــيـــن لــــقــــانــــون الـــســـيـــر وخــــاصــــة ـــــنـــــدوة عـــلـــى أهـــمـــيـــة احـــــتـــــرام ال وأضـــــــــاف عـــقـــل خــــــالل ال
ــــطــــرق، والـــتـــقـــيـــد بـــالـــســـرعـــة الـــقـــانـــونـــيـــة.. مــــن نـــاحـــيـــة الــتــقــيــد بـــــاإلشـــــارات الـــمـــوضـــوعـــة عـــلـــى ال
وفي نهاية اللقاء عقد إجتماع مع أعضاء الجمعية تم خالله اإلتفاق على متابعة التعاون وتنظيم 
عدة نشاطات في مختلف بلدات القضاء لنشر الوعي حول خطورة حوادث السير والوقاية منها.

☈
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مفجع بحادث مرور وجارها وأخيها والدها خسارة أدت الى كارثة

الــبــــــراءة
ّ

بــحـــق إجـــــرام الــســرعــة ديوان: بو لورا

علمت بالحادث؟ كيف
ابن مــن اتــصــاالً  تلقيت الليلة، تلك مــن والــنــصــف التاسعة  الــســاعــة  فــي 
ال استطيع إلى المستشفى،

ً
مباشرة فتوجهنا بما حدث، ليخبرني الجيران

تتساقط الجبال ان اشعر كنت انما اللحظات تلك في شعوري اصف ان
علي.

أخبرني ثم ومن ليهدئني سيارته إلى عمي اصطحبني المستشفى وفي
بوفاته علمت فقد أخي أما عينيه. في محبوسة والدموع توفي والدي أن

بالغة. بكسور أصيبتا وجارتنا أن أمي أيضًا وعلمت التالي، اليوم في

حصل الحادث؟ كيف
كانت سيارة  به اصطدمت الجمهور أوتوستراد يعبر والــدي كان بينما
كان الشاب السائق ان أفادوا الشهود بعض ان حتى كالصاروخ، مسرعة
والدي وشقيقي. قتل فبسرعته مقبولة. وغير جنونية في سرعة يسير

تقرير الخبير؟ عن وماذا القضاء؟ توجهتم الى هل
تلقاها رشوة بسبب مزورا كان الخبير األول تقرير اخبركم أن يؤسفني أن
الجهنمية. سرعته بسبب البراءة اغتال الذي المجرم للسائق أقرباء قبل من

االعتذار؟ و لكن ما فائدة السائق اعتذارًا من قبل أهل تلقينا
على يومًا أربعين من أقــل في بكفالة وخــرج السجن، الــى ومــن ثم دخــل

الحادث. حصول
لن المبلغ،  كبر مهما ولكن المال. من مبلغ بدفعه القضية انتهت وقد 

والبابا. جانو أخي قيمة أبدًا يساوي
عائلتين؟ ر حياة بينما دمّ طبيعية حياة ان يعيش الجاني العدل من هل
وعدم طيش لحظة في أشخاص ثالثة قتل وقــد النوم يستطيع  كيف
فلربما الــحــيــاة، سلبهم  مــن وجــوه حياته فــي ينسى ال أن أتمنى  وعــي؟ 

!!! يكونا ولكن لن كافيان يكونان الضمير والعذاب تأنيب

الحادث؟ بعد حصول اليومية الحياة نمط تغيرات في من هل
جانو صـــوتَ أســمــعُ ...(بـــاكـــيـــة)... الــلــيــل طــبــعــًا...  كــنــتُ أســتــيــقــظ فــي
عن ومعقدة، عدا صعبة حياتنا أصبحت بكرته. يلعب اسمعه يناديني او
فقد مختلفة. فعل له ردات كانت منا واحد النفسي فكل والتعب اإلرهاق
المنزل فرحة لجميعنا  بالنسبة كــان الــذي الصغير وأخانا والدنا خسرنا
العائلة. وركـــن اإلســتــقــرار مــصــدر كــان فهو الــوالــد ـــا  امّ البهجة.  ومــصــدر 
األبوي حنانه إلى افتقد انني كما صعبة، كانت غيابه بعد فالمسؤوليات

علينا. الدائم وخوفه

ايصالها تودين التي  الرسالة هي ما الشخصية، تجربتك  خالل من
المواطنين؟ إلى

األخرى العائالت أجنب أن أود لها تعرضت التي المفجعة الكارثة ببعد
من وفــد مــع شخصيًا توجهت لــذلــك قلبي يعتصر  الــذي بــاأللــم الشعور 
دون مــن الحبيب، كــالــعــادة فــي وطننا ولكن الــنــواب، إلــى مجلس الــيــازا 
لنشر والمقابالت والندوات المحاضرات من بالعديد وقمت جــدوى. أيّ

السير. حوادث حول التوعية
بعضنا: نخسر كيف المسؤولون يــرى أن المؤلم الــحــوار هــذا  عبر أتمنى 
له. وتشجيعهم بل للفساد، محاربتهم عدم ي، الجدّ الغير عملهم نتيجة
بالحياة اللبنانيون ولينعم الحبيب للبناننا وسالم عادل بمستقبلٍ آمل

ونها.
ّ
يستحق التي

كنعان عفيف حاورها

ديوان بو لورا تحدد اوتوستراد الجمهور، على طريق مروع سير بحادث عامًا عشر اإلثنا ابن جانو وشقيقها والدها وفاة بعد
بالسرعة. حصرًا المأسوي الحادث إلى أدى الذي السبب

القديسة تيريزا  لذخائر زيارةٍ القسطا، في سليم وجورجيت جان وجاريه وابنه برفقة زوجته ديوان بو السيد  فبينما خرج
وجارها سليم. جانو وشقيقها والدها الى وفاة أدى مسرعة مما به سيارة اصطدمت السهيلة منطقة في الطفل يسوع

حياة الجاني يعيش ان العدل هل من وتسأل الحادث ما جرى بعد تفاصيل عن لنشرة اليازا حديثها في ديوان بو كشفت
عائلتين؟ حياة ر دمّ بينما طبيعية

٢١ شباط ٢٠٠٨ الخميس

ديوان. بو جان الفقيد

اإلعتصام. أثناء سليم وجارها والدها صورة يحمل الشبان وأحد أخيها صورة تحمل ديوان بو لورا

الحادث. وقوع مكان على الطريق الدولية الكحالة إعتصام ألهالي

الجمهور. طريق تحصل على التي للحوادث بوضع حدّ تطالب يافطات
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