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بــشــريــة خــســائــر إلـــى يــــؤدي نــشــوب الــحــرائــق فـــي الــمــركــبــات
بالسالمة منهما واهتمامًا عددها، لتزايد ونظرًا ومادية باهظة.
من للوقاية اللبنانية واللجنة الــيــازا مــن كــل حثت الــمــروريــة،
مركاباتهم في اإلحتفاظ على السائقين جميع (LFPC) الحرائق
وفقًا سائلة رغوية مواد أو جافة بودرة نوع حريق من بمطافئ
الذي  عــام ١٩٩٥  الداخلية وزيــر  عن ٢٥٤ الصادر للقرار رقــم
لفتتا كما مركبة. كــل  فــي المطافئ ومــواصــفــات عــدد  يحدد 
وكيفية المركبات حرائق أسباب السائقين معرفة ضرورة إلى
هــذا إرشــاداتــهــمــا حـــول وقــدمــتــا اســتــعــمــال مــطــافــئ الــحــريــق،

كاآلتي: الموضوع

المركبة نشوب حريق في أسباب
اآلتية: لألسباب المركبة في  يندلع الحريق

مضخة أو المواسير، المصفاة، الخزان، من:  الوقود تسرب •
الوقود.

كهربائية تمديدات األسالك، م دَ قِ بسبب: كهربائي تماس •
عالي التحمل (FUSE) مناسب غير ر مصهِّ خاطئة، استعمال
أحد األجهزة خلل في أي حدوث عند يقطع التيار الكهربائي ال

الكهربائية.
داخلها. سهوًا "السيجارة" وسقوط بالمركبة التدخين •

عندما الــيــابــســة واألعــشــاب األشــــواك • إيــقــاف الــمــركــبــة فــوق
مجهزة المركبة كانت إذا أو  حــارًا، (اإلشــابــمــان) الــعــادم يكون 

الشديد الحرارة. (Catalyser) البيئة على الحفاظ بمصفاة
وغير كالبنزين  المركبة فــي اإلشــتــعــال سريعة مــواد حمل   •

ذلك.
كالتدهور معينة أنــواع من  لــحــوادث سير المركبة ض تعرُّ  •
الخلف من عنيفة لصدمة المركبة تلقي بسبب أو اإلنقالب أو

الوقود. خزان عادة يوجد حيث

أو النقال، الهاتف كاستعمال ما شرارة حدوث أو التدخين •
الوقود. خزان ملء أثناء المحرك دائرًا ترك •

والعـــة بـــوجـــود رقـــابـــة • تـــرك األطـــفـــال داخــــل الــمــركــبــة دون
سجاير.

المطفأة استعمال  كيفية
االنتشار، وسرعة المفاجأة بعنصر المركبات حرائق تتميز •
مطفأة اســتــعــمــال فـــورًا إلـــى بـــادر لــذلــك عــنــد انــــدالع الــنــيــران،

للخطوات اآلتية: وفقًا الحريق
الوصول يسهل مكان في موضوعة المطفأة تكون أن يجب •

صالحة لإلستعمال. وأن تكون إليه،
الحريق. من مناسبة مسافة على قف •

إطالقًا. بعكس تيار الهواء تقف ال •
المطفأة. مقبض إلى جانب األمان الموجود صمام إسحب •

مصدر النار. نحو الخرطوم ووجه المقبض إضغط على •
"الجمرة" اللهب من أسفل إليك األقرب الحريق باطفاء إبدأ •

العكس. وليس
الخرطوم يمينًا ويسارًا بصورة النار بتحريك محاصرة حاول •

النيران. تخمد أن إلى متواصلة
مجددًا. اندالع النار عدم تأكد من •

الحرائق من للوقاية اللبنانية واللجنة اليازا
الحريق بمطافئ المركبات بتجهيز تطالبان

ودعتا السائقين المركبات تزايدحرائق خطر لدراسة اجتماعًا واليازا (LFPC) الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة عقدت
هذه أسباب حول الالزمة وقدمتا اإلرشادات مركبة، كل في مناسبة حريق وجود مطفأة الذي يفرض بالقانون التقيد

مطفأة الحريق. استعمال الحرائق وكيفية

الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة - رئيسة مكاري رانا

www.lfpc.org

الكلي. الحريق من قد تنقذها السيارة داخل المطفأة
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الالسا لإلنتساب إلى دفعته بيرال موت طفلته

المأساة تكرار يجنبنا القضاء إلى اللجوء عبود: أبو طوني

دار في إلى خسارة ابنتك بيرال كيف تنظر
الحضانة؟

الموت وبين وقدرًا، قضاءًا الموت ز بين أميّ أنا
نتيجة تــوفــيــت طــفــلــتــي نــتــيــجــة اإلهـــمـــال، إن
فلوال اإلهمال، برعايتها! إليهم عهدنا من إهمال
بيرال موت طفلتي  إن اآلن. بيننا  بيرال لكانت
للوقاية اللبنانية اللجنة  إلى  لإلنضمام دفعني
لنشر (LASSA) الـــمـــدرســـيـــة ــــحــــوادث  ال مـــن 
الحضانات داخل السالمة شروط حول التوعية
األخرى المأساة العائالت ولتجنيب والمدارس

نفسها.

القضاء؟ إلى توجهت لماذا
إلى هت الغاب، توجّ شريعة نعيش في نحن ال
صاحب وألنــنــي ضعيفًا لــســت الــقــضــاء ألنــنــي
ابنتي وفاة سبب معرفة وأريد مقدسة قضية
الحقائق أمــامــي تظهر أخـــذتْ أن بــيــرال، فبعد
أستمر قــررت أن وبــان اإلهــمــال، خطوة خطوة
بيرال ابنتي وفاة حادثة من ألجعل القضية في
عبر الــمــوت مــن آخــريــن وسيلة لحماية أطــفــال
بشروط اإلهتمام على الحضانات تحفيز أصحاب
واحترام حضانتهم داخل تلقائيًا السالمة العامة
وتفعيل الرقابة على لبنان األطفال في حقوق

ل المسؤولين. بَ من قِ الحضانات

بــيــرال  كـــانـــت الـــتـــي  كــيــف تــصــف الــحــضــانــة
برعايتها؟

التي الحضانة أن الحقًا أننا علمنا المؤسف من
على قائمة كانت ابنتنا على وأمناها بها وثقنا
الحضانة وشقيقتها، فقط، صاحبة شخصين
مــوجــودة، حينها تــكــن لــم الــحــضــانــة فصاحبة 
حيث كما يجب ببيرال تهتم لم تكن وشقيقتها
كان لطالما الحــقــًا، نــا أخــبــرَ كما بيتر، إبني  أن 
بيرال شقيقته إلــى التوجه المربية من  يطلب
ونطلب بيتر إبننا ننبه كنا حيث بها لإلهتمام

بشقيقته. اإلهتمام دائمًا منه
مالنا دفعنا التي  ابنتنا  أن نعلم  أن  األلــم قمة
نــحــن لم وحـــدهـــا، لــكــي يــهــتــمــوا بــهــا، تــركــوهــا
المؤسف من بواجبهم.  القيام إال منهم نتوقع
بيرال الصغيرة وطفلتي جــالديــن، كــانــوا أنهم 

الضحية. كانت

وفــــاة بـــعـــد بــيــتــر كـــيـــف تـــصـــف حـــالـــة إبـــنـــك
بيرال؟ شقيقته

شقيقته، عند موت سنوات ثالث عمر بيتر كان
وأحاسيسه الطفل شخصية أن المعروف ومن
فكانت  ٣ - ٥ سنوات، سن من ن بالتكوّ تبدأ
أن بعد حياته في شــيء أجمل بيرال شقيقته

بينهما. والتواصل التفاعل يظهر بدأ
تشاركه المنزل في له برفيقة موعودًا بيتر كان
كل شــيء، ماتت انتهى والــمــرح وفجأة اللعب 
مع نتصرف كيف نــعــرف لــم موتها بــيــرال، بعد
كيف .. السماء إلى ذهبت له؟ نقول ماذا بيتر؟
في نعيش إننا ، ذلك الطفل يفهم أن يمكن

أليمة. ومأساة مستمرة دوامة

غياب مــع فــكــرة هــل اســتــطــاع بيتر الــتــأقــلــم
المنزل؟ عن شقيقته بيرال

صعبًا بعدوفاة شقيقته بيتر النفسي وضع كان
له، بإنجاب شقيقة الطبيب لذلك نصحنا جدًا،
ما بيتر إنما أخرى، بطفلة زقنا رُ لقد الله والحمد

لها. ويصلي عن بيرال يسأل زال

حضانة؟ في الجديدة طفلتك ستضع هل
بيرال ابنتي قضية فــي الحضانة ضــد أكــن لــم 
منها. البعض اإلهمال المستشري في ضد إنما
متخصصة حضانة في الجديدة ابنتنا سنضع
مع نحن ألنــنــا الــســالمــة فــي تــراعــي حــق الطفل
هكذا وجــود مــع لألسف ولكن العاملة، الــمــرأة
بوظيفته يضحي أن الــمــرء يفضل  حضانات،

أطفاله. حياة أجل من

الحضانات فــي  الضحايا ألهــالــي تقول مــاذا 
في إحـــدى الــحــضــانــات خصوصًا أنــه شــهــدت

لبنان وفاة طفلة أخرى؟
مستوى عــلــى هــي الــقــضــيــة أنـــا أؤمــــن أن هـــذه
كل لـــو أن هـــي قــنــاعــتــي تــاريــخــي فـــي لــبــنــان،
كما تصرفوا مروا بذات التجربة اللذين األهالي

وصلنا إليه. ما تفادينا لكنا تصرفت أنا،
يستسلم مماثلة أن ال صاحب كل قضية أنصح
ويــتــجــنــب الـــقـــضـــاء ألحــــزانــــه بـــل أن يــلــجــأ إلــــى
وال "مش مزحة" الحياة ألن  الودية المعالجات

بها. التفريط يجب

ضاهر غنوى حاورته

اللجنة إلى انضمامه بعد ٧ آذار ٢٠٠٧، بتاريخ الحضانة دار داخل قضت التي بيرال عبود والد الطفلة أبو طوني أعلن
السالمة شروط توافر وعدم نتيجة لإلهمال توفيت طفلته أن (LASSA) المدرسية الحوادث من للوقاية اللبنانية
موت إثر سنوات إبن الثالث بيتر بابنه لحق الذي النفسي األذى اليازا عن لنشرة وكشف الحضانة، العامة داخل

بيرال! شقيقته
أصحاب ستدفع بيرال ابنته قضية أن وأكد المأساة، تكرار لتجنب القضاء إلى اللجوء أهمية على أبو عبود شدد كما
بحماية مؤسساتهم أمالً في العامة شروط السالمة وتحسين على أنفسهم الذاتية الرقابة تفعيل إلى الحضانات

في الحضانات. األطفال

www.lassanet.org

بيرال. عبود والد الطفلة بو طوني

عبود. بو بيرال الطفلة

خزانة بيرال.
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على الجبال العام هذا حصلت التي التزلج معظم حوادث إن
رياضة ممارسة كانت جراء لبنان الثلجية في والمنحدرات

دو". "السكي
للثلج مخصصة نــاريــة عــن دراجــــة الــســكــي دو هــي عــبــارة
مسننة وحصيرة العجالت مــن بــدالً  أمامية شــفــرات ذات 
قياسات بعدة وتتوافر الثلج  على  لتتماسك الخلف مــن

للمحرك.
اللبنانية الجمعية عقدت الــمــوضــوع، أهمية مــن انطالقًا 
جو مع اجتماعًا (LASIP) الرياضية اإلصابات  من للوقاية
من لإلستفادة دو، السكي ريــاضــة فــي لبنان بطل مــامــا، 
والسكي للتزلج حول قواعد السالمة الوعي خبرته ونشر

دو. 

دو السكي أخطار
الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية حددت
وجرحى قتلى وقــوع إلــى تــؤدي التي (LASIP) األســبــاب
السقوط وهــي: الميكانيكية الرياضة هذه ممارسة أثناء
المتجمدة، البرك في السقوط بالصخور، االصطدام نتيجة

الطبيعية. الحفر في السقوط
الــنــاريــة الـــدراجـــة تشبه إن الــســكــي دو عــربــة ســريــعــة جـــدًا
وسائقها معبدة، طرق على وليس الثلج على قاد

ُ
ت ولكنها

المغطاة اصطدامه بالصخور عنها بسبب للسقوط معرض
رؤيتها. بحيث يصعب من الثلج رقيقة بطبقة

وليد موت الشاب أدت إلى األسباب التي عن ماما كشف
اختاروا وهي أنهم خطيرة، بجروح وإصابة أصدقائه بارودي

ويحتوي  ٧٥–٨٠ درجة تبلغ انحدار بنسبة شديدًا رًا منحدَ
الحظ ولسوء سقوطهم، إلى أدى ما كبيرة صخور على على
الواقية، الخوذة يرتدِ لم أنه إذ رأسه في وليد إصابة كانت

النجاة! من لتمكن ارتداها "لو"

على الغطاة بالثلج والحفر البرك المتجمدة تأثير
دو السكي

متجمدة مكسوة برك اللبنانية، الجبال في نشاهد كثيرًا ما
دو السكي ريــاضــة رواد  مــن للعديد  فخًا لة  مشكّ بالثلوج

عبورها. يحاولون الذين
المتجمدة البرك فوق دو السكي سائقي مرور أن ماما اعتبر
وزن السكي دو الحوادث ألن من رئيسًا للعديد سببًا كان
في السقوط وبالتالي الجليد، انكسار إلى يــؤدي الثقيل

الباردة. المياه
رقيقة بطبقة الحفر بعض غطت الثلوج أن ماما وأضــاف
عند الــحــفــر دو فــي الــســكــي مــا أدى إلـــى ســقــوط ســائــقــي

عبورها.

الوقاية سبل
لهذا المتزلجين  بين اإلصــابــات مــن لمئات دراســـة أثبتت 
بقواعد يلتزمون ال المتزلجين مــن كبيرة نسبة أن الــعــام،
من الــرغــم على بالسالمة الخاصة بـــاإلرشـــادات الــوقــايــة وال 

بها. معرفتهم
من الــلــبــنــانــيــة لــلــوقــايــة فـــي هـــذا اإلطـــــار، تــشــدد الــجــمــعــيــة
أهمية على "مــامــا" والسيد  (LASIP) الرياضية اإلصــابــات

كما التزلج، ممارسة أثناء للرأس الواقية الخوذة استعمال
سالمة على للحفاظ اتباعها  الواجب القواعد  بعض حــددا

وهي: دو السكي ممارسة أثناء المتزلجين
موسم بداية في خاصة معقولة بسرعة دو السكي قيادة •

مستوياته. في أدنى الثلج يكون ونهايته عندما التزلج
المنطقة جيدًا. يعرف دليل دون دو السكي عدم قيادة •
اآللة الحتمال تعطل منفردًا دو برحلة سكي عدم الذهاب

جماعية. الرحلة تكون أن يفضل لذا
للماء الــمــقــاومــة دو  بالسكي الــخــاصــة  الــمــالبــس ارتــــداء   •
في تغير من أي حــرارة الجسم وتحميه على والتي تحافظ
من أشعة العينين لحماية خاصة ونظارات عوامل الطقس،

األمامية. من اآلليات تطاير الجليد ومن الشمس
مرة، ألول دو قيادة السكي عند إلى أنه اإلشــارة تجدر •

عليها. التمرس أن يتم ببطء إلى قيادتها ينبغي
لــإلســتــعــمــال فـــي حـــاالت • الــــتــــزود بــهــاتــف نـــقـــال جـــاهـــز

الطوارئ.

تؤجر التي الشركات "ماما" السيد دعا اللقاء، نهاية في
عشرة، الثامنة دون هم لمن تأجيرها عدم إلى دو السكي
الــخــوذة باستعمال اإللــتــزام المتزلجين جميع أيــضــًا ودعــا 

على حياتهم. من إصابات الرأس حفاظًا الواقية

بالمآسي ٢٠٠٨ حافل تزلج موسم
السالمة بحسب إهمال شروط نتيجة والجرحى القتلى من الكثير وراءه لبنان مخلفًا في السنة هذه التزلج موسم انتهى
وممارسة التزلج أثناء الواقية الخوذة ارتداء عدم أن أكدت التي (LASIP) الرياضية اإلصابات من للوقاية اللبنانية الجمعية
أخطار لتحديد دو في السكي بطل لبنان ماما" "جو مع لقاء جرى كما المصابين. عدد في ارتفاع األثر أكبر له كان السكي دو،
منها. الوقاية وسبل الرياضة هذه

٣ نيسان ٢٠٠٨ الخميس

www.lasip.net
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٣ نيسان ٢٠٠٨ الخميس

لبنان؟ في السير وضع ترى كيف
هناك جــدًا مــأســويــة لبنان فــي إن حــالــة السير
وهذا يومية بصورة الطرق على وجرحى قتلى
خيرة تحصد السير القلق فــحــوادث إلــى يدعو 

شبابنا.

السير؟ حوادث سبب هو ما برأيك
رئيس لحوادث سبب عالية هي القيادة بسرعة
فــي لبنان الــســيء الــطــرق وضــع السير، كما أن
بشكل السير قانون تطبيق عدم إلى باإلضافة

آخران. سببان يشكالن وصارم جدي
قـــيـــادة الــســيــارات د عــلــى وجــــوب لـــذلـــك، أشـــــدّ
وتفادي العامة على الطرق السير قوانين ضمن

السرعة.

يـــقـــودون على مــــاذا تــقــول لــلــشــبــاب الـــذيـــن
كبيرة؟ العامة بسرعة الطرق

كبيرة ليس بسرعة القيادة إن للشباب أقــول 
بين العامة والطرق على األوتوسترادات مكانها
الخاصة الحلبات على  مكانها إنما  المواطنين،
التفكير إلــى جميع الــشــبــاب لــلــرالــيــات. وأدعـــو
أثناء الــطــرق على المواطنين وحــيــاة بحياتهم 

القيادة.
مرحلة هــي مــرحــلــة هــنــاك أن أنـــا شـــاب وأدرك
ولكن بــســرعــة، بها وقـــدت أنــا الــمــراهــقــة مـــررت
أدركت الراليات، في القيادة مجال دخولي بعد
على جميع لذلك، بسرعة. القيادة جيدًا خطورة
على الطرق القيادة أن أيضًا أن يدركوا الشباب

الرالي. في القيادة عن تختلف

السرعة لهواة في لبنان خاصة أماكن من هل
الراليات؟ غير

الــســرعــة لـــهـــواة بــالــطــبــع هـــنـــاك أمـــاكـــن خـــاصـــة
الشباب  يستطيع حيث  "Carting Circuit"مــثــل
ومواهبهم مــهــاراتــهــم وإظــهــار فيها الــمــشــاركــة 

والمواطنين. أنفسهم يؤذون بحيث ال خاللها
 Speed Test ال مسابقة ATCL تحضر الـــ أن  كما
يمكن حيث جونيه في البلدي الملعب ومجانًافي
يشترك أن كان نوع سيارته مهما شخص لكل

األمان. وحزام الخوذة وضع على التشديد مع

الرالي؟ وسيارة العادية السيارة بين فرق ما
بطريقة مصممة الرالي فسيارة كبير، فرق هناك
فيهاجميع بسرعة عالية وتتوافر للقيادة خاصة
السيارة إليها تفتقر التي العامة السالمة شروط
مشاة يوجد أثناء السباقات، ال كما انه العادية،

العامة. الطرق على كما الطريق يعبرون

سيارة في المتوافرة األمان هي تجهيزات ما
العادية؟ بالسيارة وليست الرالي

 Rollerبــال يعرف ما الرالي سيارة داخل يوجد
األمكنة  في قوي بشكل تلحيمه يتم الذي Bars
السائق مقعد  أن الــســيــارة. كما فــي الضعيفة 
قطع ويــحــتــوي مــصــنــوع مـــن مــــادة األلــومــنــيــوم

يختلف األمــان وحــزام الكسر، من تمنعه خاصة
بشكل السائق يثبت حيث الرالي سيارات في
يثبت حزام حيث العادية السيارات مختلف عن
الرالي في سيارة أما نقاط، بثالث األمان السائق

يثبته بخمس نقاط.

الرالي؟ بسائق خاصة مالبس من هل
للحريق مــقــاومــة بــالــطــبــع نــحــن نــرتــدي مــالبــس
الرأس. إصابات من الواقية الخوذة إلى باإلضافة
السباقات، وخالل الرالي سيارة عام، في بشكل
مواصفات جميع فيه تتوافر وضــع فــي نــكــون 
خمسماية من المرورية تصل إلى أكثر السالمة
الطرق على  والــقــيــادة العادية السيارة مــن  مــرة 

لبنان. في العامة

أو والــعــربــي اللبناني الــشــاب مــا الــفــرق بــيــن
األجنبي؟

هناك ليس والعربي اللبناني للشباب بالنسبة
وجود عدم إنما المشكلة الوحيدة هي فرق، أي
وألفت لبنان، للسير ومطبق في عصري قانون
ويحترمه القانون يطبق اللبناني الشباب أن إلى

الخارج. في
 

فــي الـــمـــشـــاركـــة هــــل تــشــجــع الـــشـــبـــاب عـــلـــى
الرالي؟

السرعة يهوون اللذين الشباب أشجع بالطبع
سأشجع انني الــرالــي، كما فــي  المشاركة  على 
الرالي سيارة أن خصوصًا المشاركة على إبني

السيارة العادية. أمانًا من أكثر

التوعية برأيك ؟ في ما أهمية المشاهير
في دور كبير لهم وغيرهم الفنانون والمشاهير
يتمثلون الــذيــن الشباب لــدى خاصة التوعية
قـــام بـــه بطل مـــا ذلـــك بــهــم، وهـــنـــاك مــثــل عــلــى
الذي شوماخر" مايكل "١ في الفورموال العالم
للقيام بحمالت المتحدة األمــم في به استعين
حيث اليوم وبكل تواضع كما أفعل أنا توعية،
السرعة عن تجربتي ونقل شبابنا بتوعية أساهم

إليهم.

تقول؟ ماذا النهاية، في
أن على الشباب أن الفت نظر أريد النهاية في
ضئيلة هي الراليات في تحصل التي الحوادث
أثــنــاء تــحــصــل الــتــي جـــدًا مــقــارنــة مــع الـــحـــوادث
الذين لألشخاص أقــول كما  الــعــاديــة، القيادة 
الراليات بأننا في المشاركين نحن يقولون عنا
يقود الـــذي هــو الــمــجــنــون مــجــانــيــن، أقـــول لــهــم
وبحياة بحياته آبهٍ العادية غير الطرق على بسرعة
على الطريق، لذلك اآلخرين الموجودين الناس
أن قــيــادة بطل نفسه يعتبر الـــذي أطــلــب مــن 
في ومهارته مقدرته ويظهر الرالي في يشترك
وليس بالسباق الخاصة الحلبات على القيادة

الطرق العامة. على
ابراهيم وكامل عقل روجيه حاوره

مرات لخمس لبنان رالي بطل

العامة طرقنا على بسرعة يقود من مجنون فغالي: روجيه
رالي  فغالي، بطل الشوف، أعلن روجيه في منطقة األحد ٦ نيسان يوم ٢٠٠٨ لعام الربيع رالي انطالق بدء مع
السالمة شروط وتتوافر فيها السيارة العادية عن مختلفة بطريقة الرالي مصممة سيارة مرات"، أن "خمس لبنان
جميع وسالمة سالمتهم  على حفاظًا السرعة تجنب الــى  الشباب الــيــازا، لنشرة حديثه في فغالي دعــا العامة.
وإبــراز هوايتهم ممارسة فيها الشباب للسرعة يستطيع خاصة  أماكن وجــود إلى أشــار كما الطريق مستعملي

السريعة. القيادة في مواهبهم

الراليات. إحدى في مشاركته أثناء

بالفوز...
ً
محتفال

سيارة الرالي. داخل األمان تجهيزات
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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

الخميس ٣ نيسان ٢٠٠٨

نشاطات ومحاضرات ☈
نظمت الــيــازا مــحــاضــرات حــول الــســالمــة الــمــروريــة فــي مختلف عــدد من  
المنطق اللبنانية، منها في مهنية خربة روحا- البقاع الغربي، في مدرسة 
الليسيه – فردان، مدرسة الشانفيل وفي بلدة بقسميا- قضاء البترون 
راوحـــت  تلميذ  تسعمائة  لــحــوالــى  آذار  و٣٠  و٢٧و٢٨   ٢٦ أيـــام  وذلـــك 

أعمارهم بين ٦ و ٢٢ سنة.
وقد نوقشت مواضيع مختلفة مثل أهمية استعمال حزام األمان وارتداء 
الــخــوذة الــواقــيــة، واقــتــرن الــشــرح بــعــرض فيلم وثائقي وومــضــات الــيــازا 
التثقيفية حول السالمة المرورية وتم توزيع عدد كبير من نشرات اليازا 

الخاصة بالسالمة العامة على التالمذة ومناشير اليازا التوجيهية.

برامج اليازا  األسبوعية عبر اإلذاعة والتلفزيون

 "NBN" مقابلة كل يوم أربعاء الساعة ٩:٣٠ صباحا عبر الـ •

 "anb" مقابلة كل يوم أربعاء الساعة ٩:٣٠ صباحا عبر الـ •

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

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

ندوة ومناورة لليازا في عبرين - البترون

نظمت اليازا بالتعاون مع الصليب األحمر والدفاع المدني بالتنسيق مع مكتب القوات اللبنانية 
النفق األسود " وقد تلتها مناورة حية   ... السير  البترون، محاضرة حول "جــوادث  في عبرين- 
حــول االنــقــاذ واالســعــاف مــن جــراء حــادث سير وذلــك يــوم الــســبــت٢٩ آذار فــي ساحة الكنيسة 

الجديدة في عبرين.
حــوادث  خطورة  ومنها:   المرورية  بالسالمة  تتعلق  التي  المواضيع  مختلف  المحاضرة  تناولت 
السير وكيفية الوقاية منها، أهمية إقرار قانون سير جديد، أهمية استعمال حزام األمان،  عدم 

تجاوز السرعة القصوى،  ارتداء الخوذة الواقية لسائقي الدراجات.
وقد تلت المحاضرة مناورة حية بين الصليب األحمر اللبناني والدفاع المدني حول كيفية إنقاذ 

المصاب في حادث سير مع شرح لكل مرحلة من مراحل االنقاذ.

☈

أثناء الندوة.

تقرير لتالمذة الليسيه الفرنسية – نهر ابراهيم 

حول برنامج تعليم مبادىء سالمة السير ☈
كيفية إنقاذ المصابين.

لين من سنة  هرين األوّ
ّ

ير، وفي الش في العام ٢٠٠٧ سقط أكثر من سبعمائة إنسان بسبب حوادث السّ
ض تلميذ من مدرستنا (مدرسة  ير. وبعد تعرّ ة بين قتيل وجريح في حوادث السّ ٢٠٠٨ كانت ألف ضحيّ
ة " اليازا "  رت إدارة المدرسة دعوة جمعيّ ة- المعيصرة- نهر ابراهيم) لحادث سير، قرّ يه الفرنسيّ يسّ

ّ
الل

التالمذة على أخطار حــوادث السير من خالل إجــراء برنامج " تعليم مبادئ سالمة السير لجيل  لتوعية 
الغد". يتألف مشروع " تعليم مبادئ سالمة السير لجيل الغد " من مرحلتين، نظرية وتطبيقية.

• المرحلة النظرية:
ثــم  شاهدنا  منها،  الــوقــايــة  السير وكيفية  حـــوادث  أســبــاب  لنا  الــيــازا حيث شــرح  إلــى ممثل  استمعنا 
معاني  منا 

ّ
تعل السير،  حركة  تنظيم  في  المرور  إشــارات  ألهمية  ونظرًا  عليها.  قنا 

ّ
وعل ة  إعالنيّ ملصقات 

وارئ في حال حصول أيّ حادث.
ّ
إشارات المرور وأرقام الط

ق بسالمتنا، وأبرز ما جاءَ فيها:
ّ
ة تتعل معنا إلى المحاضرة مرفقة بوسائل بصريّ  وقد استَ

ة، أهمية التزام  ة جلوس األطفال ما دون العاشرة في المقاعد الخلفيّ ة استعمال حزام األمان، أهميّ أهميّ
ير، أهمية وضع الخوذة  صة لهم، أهمية احترام إشارات وقوانين السّ المشاة بالجسور واألرصفة المخصّ

أثناء ركوب الدراجات
ة:  •المرحلة التطبيقيّ

األمــان،  عنا حــزام  اليازا، فوضَ ارات  أعــاله من خالل قيادة سيّ الــواردة  المعلومات  قنا  الي طبّ التّ اليوم  في 
ة من جمعية  ير. وفي الختام حصلنا على شهادات تقديريّ اعتمرنا الخوذة وانطلقنا محترمين إشارات السّ
اعد كي نصبح مواطنين  الصّ الجيل  لتوعية  اليازا على جهودهم  مين وأعضاء جمعية  القيّ شكر 

َ
ن اليازا. 

صالحين.     
 تالمذة مدرسة الليسيه الفرنسية – المعيصرة - نهر ابراهيم
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إن الدراسة العملية والتجربة والمالحظة لها أهمية كبيرة في تنمية قدرات التلميذ 
اإلبداعية ودرجة استيعابه للمعلومات. ويدفع حب االستطالع البعض إلى تصرفات 
عند  السالمة  توافر شــروط  أهمية  تبرز  هنا  من  فيه.  وبالعاملين  بالمكان  قد تضر 

اإلنشاء والتجهيز وأثناء العمل بالمختبر المدرسي. 
الــمــواد  أثــنــاء اســتــخــدام  العلمية ال سيما  إجـــراء اإلخــتــبــارات  أثــنــاء  التالميذ  يتعرض 
إلى  اإلنتباه  يجب  لذلك،  جسدية.  بحروق  اإلصــابــة  أو  اإلختناق  لخطر  الكيميائية 

ضرورة توافر شروط السالمة العامة في إنشاء المختبر. 

انشاء المختبر
تعتبر اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية (LASSA) أن المختبر اآلمن 
ذاك الذي تكون مساحته متناسبة مع عدد التالميذ ويحتوي على أكثر من مخرج، 
ويفضل أن تكون األبــواب من النوع المفصلي الذي يفتح للداخل والخارج أي في 

اتجاه اندفاع األشخاص. 
ومـــن شــــروط الــســالمــة أيـــضـــًا، تــجــهــيــز الــمــخــتــبــرات بــغــرف تــخــزيــن خــاصــة لــــألدوات 
بالخزائن  التحضير ويتم تجهيزها  الكيميائية منفصلة عن غرفة  واألجهزة والمواد 
واألدراج وثالجة لحفظ المواد الكيميائية وأن تكون هذه المخازن جيدة التهوئة. 
لمنع  اإلغــالق  محكم  بابها  يكون  وأن  الغاز  لعبوات  غرفة خاصة  إلــى  باالضافة  هــذا 
تسرب الغازات الضارة وأن يكون مزودًا بمروحة سحب مناسبة. كما يجب أن تكون 
تمديدات الغاز من أنابيب نحاسية ال تصدأ، وأن تتم طبقًا لألصول الفنية لضمان 

عدم تسرب الغاز.
المسؤول عن المختبر

واألدوات  األجــهــزة  وتــخــزيــن  صيانة  المختبر  عــن  الــمــســؤول  الشخص  على  يترتب 
المخبرية. ومن مهامه أيضًا اآلتي:

• التأكد من سالمة تمديدات الغاز المطاطية.
• عـــدم الــســمــاح بــدخــول أعــــداد كــبــيــرة مــن الــتــالمــذة تــفــوق مساحة 

التجارب ووقوع  المختبر لمنع حــدوث تزاحم أثناء إجــراء 
إصابات. 

الكهربائي وإغــالق محابس  التيار  التأكد  من فصل   •
الغاز والماء الرئيسية عند انتهاء العمل يوميًا.

للمواد  والكيميائية  الفيزيائية  الخصائص  مــراعــاة   •
الخاصة  التخزين  لمواصفات  طبقًا  وحفظها  المخزنة 

بكل نوع منها .
• إعـــداد تعليمات وإرشــــادات األمـــان والــســالمــة التي 
تعلق على جدران المختبر مثل عدم التدخين أو تناول 

المأكوالت وكيفية التصرف في حاالت الطوارئ.
• عدم السماح للتالمذة بإجراء اإلختبارات العلمية إال 

برفقة أستاذ العلوم.

تــتــشــدد الــلــجــنــة الــلــبــنــانــيــة لــلــوقــايــة مـــن الـــحـــوادث 
للوقاية  اللبنانية  واللجنة   ،(LASSA) المدرسية 
من الحرائق (LFPC)، على أهمية تجهيز المدارس 
في  وحفظها  للحريق  األولــيــة  المكافحة  بوسائل 
مــن صالحيتها  والــتــأكــد  وصيانتها  ظــاهــر  مــكــان 
وأدوات  إنـــذار حريق  إلــى جهاز  باإلضافة  دوريـــًا، 

اإلسعافات األولية. 
اللجنة  مع  بالتعاون  الالسا  قامت  اإلطــار،  هــذا  في 

المدارس  مئات  بتجهيز   (LFPC) الحرائق  من  للوقاية  اللبنانية 
مجانًا،  إنــذار  وأجهزة  للحريق  بمطافئ  والنبطية  الجنوب  محافظتي  في  الرسمية 

كخطوة أولى على أن يتم تعميمها قريبًا على سائر المحافظات اللبنانية.

المختبرات العلمية في المدارس:

أماكن لتعلم التالمذة ام الختناقهم واصابتهم بحروق جسدية

يتعرض التالميذ أثناء وجودهم في المدرسة ألخطار كثيرة وبشكل خاص داخل المختبر، فهم بحاجة دائمة إلى الحماية والرعاية وإلى من يرشدهم إلى 
أصول السالمة والوقاية من الحوادث. لذلك، قامت اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية (LASSA)، بالتعاون مع اللجنة اللبنانية للوقاية من 
الحرائق (LFPC) بتجهيز مئات المدارس الرسمية في محافظتي الجنوب والنبطية بمطافئ للحريق وأجهزة إنذار مجانًا، كخطوة أولى على أن يتم تعميمها 

قريبًا على سائر المحافظات اللبنانية، وقدمت توصياتها اإلرشادية للمسؤولين في هذه المدارس. 

الكهربائي وإغــالق محابس  التيار  التأكد  من فصل   •

للمواد  والكيميائية  الفيزيائية  الخصائص  مــراعــاة   •
الخاصة  التخزين  لمواصفات  طبقًا  وحفظها  المخزنة 

• إعـــداد تعليمات وإرشــــادات األمـــان والــســالمــة التي 
تعلق على جدران المختبر مثل عدم التدخين أو تناول 
• إعـــداد تعليمات وإرشــــادات األمـــان والــســالمــة التي 
تعلق على جدران المختبر مثل عدم التدخين أو تناول 
• إعـــداد تعليمات وإرشــــادات األمـــان والــســالمــة التي 

• عدم السماح للتالمذة بإجراء اإلختبارات العلمية إال 

تــتــشــدد الــلــجــنــة الــلــبــنــانــيــة لــلــوقــايــة مـــن الـــحـــوادث 
للوقاية  اللبنانية  واللجنة   ،(
)، على أهمية تجهيز المدارس 
في  وحفظها  للحريق  األولــيــة  المكافحة  بوسائل 
مــن صالحيتها  والــتــأكــد  وصيانتها  ظــاهــر  مــكــان 
في  وحفظها  للحريق  األولــيــة  المكافحة  بوسائل 
مــن صالحيتها  والــتــأكــد  وصيانتها  ظــاهــر  مــكــان 
في  وحفظها  للحريق  األولــيــة  المكافحة  بوسائل 

اللجنة  مع  بالتعاون  الالسا  قامت  اإلطــار،  هــذا  في 
المدارس  مئات  بتجهيز   (

مجانًا،  إنــذار  وأجهزة  للحريق  بمطافئ  والنبطية  الجنوب  محافظتي  في  الرسمية 

www.lasanet.org

"LASSA"  شربل عالم   أمين سر  الـ
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