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بها؟ العمل سيبدأ ومتى الرادارات، أجهزة من الهدف ما
الحد تخطي من السائقين ردع هو الـــرادارات من الهدف  إن 
العمل  بـــدء ١ أيــــار تـــاريـــخ وســيــكــون الــمــســمــوح بـــه لــلــســرعــة،
األمن قوى مركبات جاهزة على المتنقلة، وستكون بالرادارات
رادارات متطورة الــقــادم. إنــهــا األســبــوع الــداخــلــي فــي نــهــايــة
على منها كبير وسينتشر عدد بدقة شديدة وتتميز وحديثة
سيكون األولى المرحلة في السرعة. مخالفات الطرق لضبط
على متنقلة دوريـــات هــنــاك سيكون أي يــدويــًا، استعمالها 
الداخلي األمن األمامي لقوى الحاجز إبالغ عملية تتولى الطرق،
أما ضبط بحقها. محاضر تنظيم ليتم المركبات المخالفة عن
آلي. بشكل وتعمل فستكون الرادارات ثابتة الثانية المرحلة

مــن الــمــركــبــات عـــدد كبير كــيــف تــعــالــجــون مشكلة تــزويــر
اللوحة؟ رقم نفس معتمدة

التشدد الداخلي األمــن قوى دوريــات جميح على لقد عممت
الباصات لوحات لوحات المركبات وخصوصًا أرقام مراقبة في
المزورين، بحق الضبط محاضر وتنظيم والكبيرة الصغيرة
لهذه القانون في عليها المنصوص العقوبة أن أرى أنــا إنما
بشكل لتعديلها إلى قانون بحاجة رادعة، ونحن غير المخالفة،
أما فقط.  سير  مخالفة وليست جزائية مخالفة منها  يجعل 
وزارة فــي متكامل مــشــروع فــهــنــاك الــلــوحــات،  لختم  بالنسبة 
والــمــتــطــورة الــحــديــثــة الــطــرق الــداخــلــيــة لــوضــع الــلــوحــات وفـــق

الحديثة. الكاميرات عمل طريقة مع لتتالءم

تأثير ذات المرورية المخالفات تحصيل جعل يمكن كيف
فعال؟ ردعي

مخالفات وتحصيل الضبط  إقـــرار  بنظام النظر إعـــادة يجب 
من المخالفات كبير عدد وغير ردعي. إن كافٍ ألنه غير السير

الردعية. الزمن وتفقد فعاليتها بمرور تنقضي
نظام فــي تمر الــضــبــط،  تحرير بعد حــالــيــًا، السير فمخالفات 
وجبايتها. القضاء قبل يتم إقرارها من حتى جدًا بطيء روتيني
تحرير فبعد جــدًا،  تحصيل سريع  نظام  اعتماد  أقترح لذلك،
إلى أو النافعة، المخفر، إلى إما فــورًا إرسالها يجب المخالفة،
إلقــرارهــا. من القضاء إلــى إحالتها عــن عوضًا مخولة أيــة جهة
تأثيرها فقدت ألنها  القديمة المخالفات  كل إلغاء المنطقي 
إذا ألنــه يوميًا الجديدة المخالفات تحصيل ويجب الــردعــي،
نتمكن لن السابقة، المخالفات تحصيل عملية في استمرينا
في المخالفات تحصيل إن الحالية. المخالفات تحصيل من

أفضل. ردعية يعطيها قوة أسبوع خالل

للشاحنات؟ المحورية األوزان موضوع عن ماذا
وليس الزمن تجاوزها األمن الداخلي قوى تجهيزات إن لألسف،
تنظم الداخلي األمن قوى إن المصنع. منطقة في وجود أي لنا
اللبنانية. األراضي داخل الزائدة الحمولة مخالفات ضبط محاضر

وطرابلس. صيدا، بيروت، مرفأ في قبابين ثالثة يوجد حاليًا،
غير المصنع ولكنه في التصدير خط على قبان واحد وهناك
الداخلي األمن لقوى لمت سُ قبابين هناك لإلستخدام. صالح
ذ نحبّ وال للعمل غير صالحة أصبحت أيضًا وهي ،١٩٩٣ عام
وزن يستغرق حيث عملية وليست  تقليدية  ألنها إصالحها

ساعتين. محاور، بثمانية واحدة شاحنة
على الطرق الدولية لوزن ثابتة لذلك، اقترحنا إقامة محطات
تمر عليه كبير قبان ثابت عن وهي عبارة حمولة الشاحنات،
ضبط مــحــاضــر بتنظيم الــمــحــطــات الــشــاحــنــات، وتــقــوم هـــذه

الحمولة. الوزن وإفراغ الزائد من مخالفات

للمرور؟ مستقلة إدارة لبنان في سيكون متى
مختصة، إدارة إلــى  بحاجة  لبنان السير في قضية أن ال شك
نظام على يعتمد ال بذلك ألنه يسمح ال القانون اللبناني إنما

بإدارة المخدرات. يتعلق وحيد استثناء اإلدارات، وهناك
وجدنا بالمرور، خاصة  هيئة إنشاء الدولي البنك  طلب عندما
تتناقض المسألة إن الواقع، في قانونية. عقبة أمام أنفسنا
أمنية هي مسؤولية التي الداخلي األمن قوى تنظيم طريقة مع
متفرغة مستقلة إدارة ال يمكننا إنشاء أننا إدارية، وبما وليست
ل عدَّ ريثما يُ وسط حل خاصة للسير، وهو شعبة للمرور، أنشأنا

مستقلة للمرور. إدارة إنشاء القانون ويتم
عقل منى حاورته

ريفي: أشرف الداخلي اللواء األمن لقوى العام المدير
بالرادارات" موعد بدء العمل أيار، "بداية

مخالفات المتنقلة لضبط بالرادارات العمل تاريخ بدء سيكون ١ أيار ٢٠٠٨، أن "لليازا" اللواء أشرف ريفي الداخلي األمن لقوى المدير العام أعلن
في التشدد الدوريات جميع على "عممت ريفي نفس الرقم، فقال تحمل عدة مركبات للوحات استخدام لموضوع بالنسبة أما السرعة. تجاوز
وأوضح إلى تعديل القانون. ودعا رادعة" "غير بأنها القانون المنصوص عليها في العقوبة منتقدًا الضبط"، وأضاف محاضر وتنظيم المراقبة
ريثما وسط كحل المرور شعبة أنشأنا لذلك، يسمح بها. اللبناني ال القانون مختصة، إنما إلى إدارة بحاجة لبنان في قضية السير "أن ريفي

للمرور". مستقلة إدارة إنشاء ويتم القانون عدل يُ

الفائت. الخميس اليازا مع وفد لقائه خالل أيار.اللواء ريفي بداية العمل في يبدأ بها السرعة التي رادارات

Road Emergency Services
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وجرح ١٠! تالمذة ٣ مقتل ويندمون" على بشدة المسؤولون "يأسفون

تسأل: "الالسا"
السير؟ لحوادث حالً يشكالن الشديدين" وندمهم "أسفهم أصبح هل

الرخيص  التالميذ حد لموت ولوضع للمحاسبة األوان وآن الكيل، "لقد طفح

الطرق"! على

عشرة  وجرح تالمذة ٣ موت
مدرسي باص له تعرض الذي للحادث لقدكان
الــمــاضــي في األســـبـــوع يــغــص بــتــالمــيــذ أبـــريـــاء
  ٣ موت إلى أدى والــذي سعادة، عين منطقة
وادي  في انزالقه إثر بجروح آخرين ١٠ وإصابة
لم أنه وخاصة النفوس في كبير وقعٌ صنوبر،
طالما األخير، نوعه، ولن يكون من األول يكن
"بالغ عن بالتعبير باإلكتفاء استمر المسؤولون
اللوعة "بعميق وشعورهم  وأسفهم"،  حزنهم
بواجباتهم القيام متناسين واألســـى"، واأللــم
ذو المدني المجتمع صمت على ومستندين
مصائبهم يستوعب الذي جدًا الرحب الصدر

الدوام! على لهم ويغفر

وإهمالهم المسؤولين تقصير
الــحــوادث مــن للوقاية اللبنانية اللجنة تقول 
النداءات من الرغم "على أنه المدرسية (السا)
إلــى الــمــوجــهــة الــوقــايــة المتالحقة وإرشـــــادات
الرسميين، والمسؤولين الــمــدارس مسؤولي
(الـــيـــازا) ومؤسسة مــع الـــصـــادرة عــنــا بــالــتــعــاون
اللبنانية والــهــيــئــة  (SRF)-ــة الــعــلــمــيّ األبـــحـــاث 
اجتماعاتنا مــن الــرغــم وعــلــى  الــطــفــل، لــحــقــوق 
وزارة مــن الــمــســؤولــيــن فــي الــمــتــكــررة مــع عـــدد
تالمذتنا وطالبنا زال ال العالي، والتعليم التربية
يمكن وهــذا ال لــلــحــوادث" يسقوطون ضحايا

للتقصير واإلهمال!.. إال نتيجة تعليله

المسؤولية بتحمل  المطالبة
المقصرين ومعاقبة

عــالــيــًا نـــرفـــع الـــصـــوت تــضــيــف (الــــالســــا) "إنـــنـــا
الـــتـــربـــيـــة، وزارة فــــي الـــمـــســـؤولـــيـــن  ونـــطـــالـــب 
العامة والــمــديــريــة األهــــل، والـــمـــدارس ولــجــان
جــهــودهــم مـــضـــافـــرة لـــقـــوى األمـــــن الـــداخـــلـــي،
من الطرق على  التالمذة سالمة قضية وجعل
الناجعة الحلول وضع على والعمل أولوياتهم

أثناء تحصيلهم أبنائنا موت والسريعة لوقف
وآن الكيل طفح "لقد  لهم،  ونقول  العلمي".
المتفاقمة الفضيحة لــهــذه حــد  لــوضــع األوان 
القانونية والمحاسبة المسؤولية طائلة تحت
بواجباته".  القيام عن تقاعسه يثبت لكل من

الحلول
د التقيّ المدارس وإدارات األهل "الالسا" تدعو

باآلتي:
لة المساء في األهــل تفعيل دورهــم على لجان
وخاصة المدارس، في السالمة شروط ومراقبة
وســيــلــة ســـائـــق الـــتـــأكـــد مــــن مــــهــــارة ورصــــانــــة
قيادة رخصة على وحيازته المدرسي النقل
الكحول تعاطيه وعدم المركبة، لفئة مناسبة
للمركبات الصيانة الميكانكية تأمين وضرورة
وجـــود إلـــى "الـــالســـا" الــمــدرســيــة. كــمــا تــدعــو
 ١ بالمادة عمالً  مدرسي بــاص كل في مراقب
ر

ّ
وتذك ٥٥١ تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٥، القانون من

تأهيل دورات في "اليازا" مع التعاون يمكن ه
ّ
أن

"DIP" القيادة تحسين برنامج عبر السائقين
المتطورة. بالدول أسوة

واألبــنــاء الــتــالمــيــذ وتــلــفــت إلـــى أهــمــيــة تــعــلــيــم
كعدم العامة للسالمة الصحيحة الممارسات
منه قبل توقفه النزول أو الصعود إلى الباص
النوافذ، من الرؤوس األيدي أو وعدم مدّ التام،

الباص. داخل والمشي الوقوف أو
األرصـــفـــة اســتــعــمــال ــــر األهـــــل بــأهــمــيــة

ّ
وتــــذك

وجــــودهــــا، عــنــدمــا وجـــســـور الـــمـــشـــاة فـــي حــــال
سيرًا المدرسة إلى  أوالدهــم بإيصال يقومون 
الــمــرور حــركــة عــلــى األقـــــدام، والــمــشــي عــكــس
بعيدًا الـــداخـــل لــجــهــة مــع إبــقــاء الــطــفــل دائــمــًا
ضـــرورة إلـــى األهـــل وتــدعــو عــن مــجــرى الــســيــر.
يقومون بإيصال أحزمة األمان عندما استعمال
الــخــاصــة، بــســيــاراتــهــم أوالدهــــم إلـــى الــمــدرســة

ر.
ّ
التأخ في حال اإلسراع حتى وعدم

آخر، لتبدأ حادث بانتظار الحد هذا عند األمر لينتهي سير حادث وقوع أعلنوا عن كلما باستمرار المسؤولون كررها يُ كلمات مأسوي"، "مروع" "مؤسف"
وهل المرور؟ ألزمة حلول من المسؤولين عند أقصى ما يشكالن والندم األسف أصبح فهل معًا! آن في والمثيرة للسخط المملة المعزوفة هذه جديد من

يتصرفون؟ وال يعون انهم أم السير؟ حوادث من للتخفيف عالية كفاءة ذات علمية" استراتيجية "خطط اسمه بشيء أصالً سمعوا
مة لهم. المقدَّ الحلول بوضع وتطالبهم للمسؤولين، "السا" المدرسية الحوادث من للوقاية اللبنانية اللجنة توجهها أسئلة

www.lassanet.org

وجرح 10. تالمذة 3 مقتل إلى أدى الذي الباص حادث

الباص. في مقعد لكل تلميذ وجود ضرورة

التالميذ؟ مراقبة عن المسؤول من التلميذ. حق ومن المدرسة واجب من المدرسية السالمة
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مختلف في مأسوي الدراجات النارية بشكل حوادث تزداد
على المسلك سيارة مجهولة صدمت المناطق اللبنانية، حيث
يستقلها نــاريــة دراجـــة عمشيت، الــشــرقــي مــن أوتــوســتــراد
 ١٩) (١٨ ســنــة) وانــطــونــيــوس نصر الــشــابــان جــوزيــف ديــب

الفور. وقضيا على سنة)
العلمية االبــحــاث مؤسسة  أجرتها التي  الــدراســات أظــهــرت 
٣٥ ضعفا،  تبلغ اصابات تسبب النارية الدراجات ان (SRF)
الــحــوادث نسبة ارتــفــاع تــؤكــد  كما الــمــركــبــات. عما تسببه 
األخرى واآلليات بالسيارات الدراجة سائق نتيجة اصطدام

جانبه. الى تمر التي
تعرضه عــن البنا أيـــاد الــيــازا جمعية فــي المتطوع يتحدث 
دراجــتــي أقـــود لــحــادث على دراجــتــه الــنــاريــة فــيــقــول:"كــنــت
أنني إال باتجاهي، تنحدر  سيارة رأيــت فجأة صعودًا عندما
الوقت، وضيق العالية سرعتي بسبب التوقف من أتمكن لم
عن فت

ّ
تخل أنني وهــو آخــر سبب وهــنــاك بها. فاصطدمت 

كنت أنني علمًا التالفة، إطاراتها أبدل ولم دراجتي صيانة
أبدلها لم ولألسف، لكنني جديدة، إطارات اشتريت لها قد

فورًا!".

الواقية الخوزة ارتداء نسبة انخفاض
اجات الدرّ سائقي من فقط ٪٢٣ أن أيضًا الدراسة وبينت
المعلوم ومن  الواقية. الخوذة يستعملون لبنان في ة  الناريّ
ضحايا من ٪٧٥ حياة نقذ يُ الواقية الخوذة إستعمال أن
ال الذين النارية الدراجة النارية. فراكبو  اجــات الــدرّ حــوادث
الــرأس فــي  لكسور معرضون الواقية الــخــوذات يستعملون 
لبسوا  ولـــو يستعملونها،  الــذيــن مــن  أكــثــر مـــرات   ٤ بنسبة
الــحــوادث فــي الــدمــاغ النخفضت اصــابــات الــخــوذة الــواقــيــة

.٪٨٨ بنسبة

التي الــمــبــرحــة رغـــم اآلالم الــبــنــا انــــه:" فــي هـــذا االطــــار، اعــتــبــر
لحالتي نظرًا بأعجوبة نجوت أنني القول أستطيع بها، شعرت
ونزيف الطحال في شديدة إصابة من عانيت حيث الخطيرة
برأسي ب أصَ لم ولكنني أيام، لخمسة الوعي أفقدني داخلي
في اآلن لكنت فلوالها الواقية، الخوذة أرتــدي كنت ألنني

األموات". عداد
وسائل أسرع من أو"الموتوسيكل" ة الناريّ اجة الدرّ عتبر

ُ
وت

بعد يومًا ة بسرعة قياسيّ أعدادها وأسهلها، وتزداد قل التنَّ
خصوصًا مع حصى

ُ
ت عد أو

ُ
ت أن أكثر من أصبحت حتى يوم

المؤسسات من في العديد تنقل أساسية وسيلة اعتمادها
التجارية.

هواة من أزل كنت ولم ": انه البنا الحادث يعتبر من بالرغم
وبعد الحادث اآلن وإنما ركوبها، على وأشجع النارية الدراجة
بطريقة تكون أن يجب  قيادتها أن أعلم منه،  تعلمته ومــا
فوائد النارية فللدراجة العامة، السالمة لقواعد وفقًا صحيحة

عنها". اإلستغناء يمكن ال كثيرة

النارية الدراجة استعمال سوء
من حــالــة فــي لــبــنــان الــنــاريــة يغلب عــلــى اســتــعــمــال الـــدراجـــة
مصدر إلــى ضـــرورة مــن تحولت حيث والعشوائية الفوضى 
من أو المارة من ن فمَ بكارثة. ينتهي ما غالبًا تهديد يومي
في الحظها مسرعة، ة اجة ناريّ يفاجأ بدرّ لم المركبات سائقي
إعطائه رغم تتجاوزه أو طريقه، تسدّ وهي األخيرة اللحظة 

يسارًا؟ أو يمينًا ه معلنًا أنه سيتوجّ ة اإلشارة الضوئيّ
اجــاتــهــم درّ يستخدمون الــذيــن هــنــاك أيــضــًا بعض الــشــبــاب
واحـــد. دوالب عــلــى ــة بــهــلــوانــيّ لــلــتــبــاهــي بــالــقــيــام بــعــمــلــيــات
المنازل وتحت الــمــارة وبين المركبات بين بذلك  ويقومون
قلوب في الرعب زارعين والنهار الليل في ان، بالسكّ اآلهلة

والعجزة. ًاألطفال وخصوصا الناس،
فيقول تصدرها الدراجات، التي األصوات المزعجة ناهيك عن
إال أصواتًا مزعجة، ر صدِ

ُ
ت النارية السليمة ال الدراجة "إن البنا:

هذه صدر
ُ
ت لكي معينة تعديالت عليها رون يجْ البعض أن

األصوات".
على سائقي تشديد الرقابة الى تدعو اليازا االطــار هذا في
الجهات تطالب كما الــقــانــون. وتطبيق  الــنــاريــة الــدراجــات 
الذين الــنــاريــة الـــدراجـــات  سائقي  مــن وجـــود الــحــد  المعنية 
السالمة على حفاظًا الطرق على بهلوانية يقومون بحركات

العامة.

اليازا الى انتسبتُ
النارية يقول الــدراجــة لحادث  النفسي  باألثر يتعلق ما في 
نظرتي ر وغيّ داخلي في كبيرًا أثرًا الحادث ترك لقد البنا:"

اليازا". الى انتسبت لذلك كليًا، الحياة إلى
من هكذا لنجاتي محظوظًا جدًا نفسي البنا:" أعتبر وأضاف
لتوعية مــجــددًا الــكــالم  مــن ني تمكُّ فرصة حـــادث، وأستغل
تنظمها ونــدوات محاضرات خالل من وذلك الشباب أترابي
يتمكنوا الذين لم المئات غيري ماحصل مع على عكس اليازا،

ماتوا". ألنهم التكلم من
الــنــاريــة الـــدراجـــات اســتــخــدام الــذيــن يسيئون للشباب  أمـــا 
قد وآالم بجروح نصاب عندما البكاء ينفعنا البنا:" ال فيقول
لذلك، حياتنا. ترافقنا مدى نصاب بعاهات أو قاتلة تكون
النارية الــدراجــة مــن  تجعلوا ال أن وأتوسلكم إليكم أتــوجــه 
الطريق على الــفــارقــة عالمتكم تــكــون وأن  للقتل، وسيلة 

الواعية". والقيادة الواقية الخوذة ارتداء
اإلنــتــرنــت: عــلــى الـــيـــازا مــوقــع  لــمــزيــد مـــن الــمــعــلــومــات زيـــــارة

www.yasa.org

اللبنانية على الطرق وإزعاج رعب النارية مصدر الدراجات

األموات! عداد في اآلن لكنت الخوذة، الدراجات: لوال حوادث ضحايا البنا أحد أياد

ظل في الرأس من إصابات الواقية الخوذة استعمال نسبة وانخفاض الطرق على كبير بشكل النارية الدراجات تزداد حوادث انه المؤسف من
بعد الحادث تجربته عن جمعية اليازا في المتطوع البنا، أياد الشاب يتحدث الشباب. قبل من الدراجة في استعمال والعشوائية من الفوضى حالة
النارية جعل الدراجة عدم الى الشباب الخوذة ويدعو باستعمال الدراجين يلتزم من القليل إلى أن ويلفت النارية على دراجته له تعرض الذي

الواعية. والقيادة الواقية الخوذة ارتداء الطريق على الفارقة عالمتهم وأن تكون للقتل، وسيلة

نيسان ٢٠٠٨  ١٧ الخميس

الحادث. نتيجة النارية. اجته درّ على

له أياد البنا. ض الحادث الذي تعرّ
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والـــحـــزن ننعي بــكــثــيــر مـــن الــلــوعــة واألســـــى
بطل شبابه على الــمــأســوف الغالي فقيدنا 
وأحد أبرز السيارات رياضة في لبنان السابق
الشباب تجمع في والناشطين المؤسسين
متني جورج عادل "يازا" االجتماعية للتوعية

شبابه. عز في وهو فقدناه الذي
الـــنـــاشـــاطـــيـــن لــــقــــد كـــــــان عــــــــادل مـــــن أبــــــــرز
الشباب لتوعية جمعيتنا فــي والمناضلين
مختلف في السير حــوادث الوقاية من حول
االعالم وسائل اللبنانية وعبر جميع المناطق

لبنان. في العاملة
مقابل  أي بدون متني عادل الفقيد تطوع  اذ
النضالية خالل مسيرته على االطــالق مــادي
له  مشاركة اخر ١٩٩٧ وحتى العام منذ معنا

االشرفية. في الثاني ٢٠٠٨ ١٨ كانون في
الغالي فقيدنا يغمر أن

ّ
وجــل عــزّ الله نسأل 

الصبر عائلته  ويعطي الالمتناهية برحمته
والتعزية.

اليازا مؤسس عقل – زياد رسالة
عادل وزميلي لصديقي الرسالة هذه أكتب
اليوم كنت انني أصدق ال وانا المتني جورج
جــيــزال وزوجــــتــــك وروي جـــــورج ابــنــيــك  ارى 
له: تقول شبابه، وامه وهو في عادل يبكون

عادل". يا ذاهب انت "اين
التي حــلــت بــأســرة الــيــازا إنــهــا كــارثــة كــبــيــرة
يا الـــمـــدويـــة ســتــســتــمــر عــلــى رغـــم خــســارتــك
في نضال عــادل زميل يكن متني. لم عــادل
صــداقــة كبيرة بــه جمعتني  بــل الــيــازا فقط،
بعد  ١٩٩٧ أي العام اليازا في دخوله الى منذ

متني... عادل الشاب البطل خسارة
للبنان، كبيرة خسارة

اليازا... ة ولجمعيّ لعائلته

الراليات. أحد في مشاركته قبل

انــدري عمي ابــن خسارتي على حــوالــى الــعــام
سير  حـــادث جـــراء ٢١ ســنــة) مــن ابـــن عــقــل (

مأسوي.
في ورفاقك بانني متني عادل يا اعدك انني

ابدًا. ننساك لن اليازا
ما ... وهــذا الــتــزام رسالة نفسها هي فاليازا
معها والنضال صفوفها في للتطوع دفعك
مرضك القاسي قبل الزمن من من عقد أكثر

.٢٠٠٦ العام في
واندري  عاصي طارق خسارة يوم التزمت  كما
في ذكــرهــمــا  وتخليد ــيــازا ال بتأسيس  عــقــل 
آالف عــشــرات  فــي اللبنانية المناطق جميع 

لبنان. في النشاطات

اليازا عن بالنيابة الجر حنا الدكتور كلمة
متني عادل وداع في

وسال
ُ

سقط العادل مهرجان الوفاء، قمة في
وســقــط الــمــهــرجــان ــف

ّ
الـــدمـــعُ الــحــزيــن فــتــوق

الصولجان.
دقت اإلنــطــالق، أهبة وعلى الحياة في دفــق 
لــــت ــــدِ سْ

ُ
 وأ

ُ
الــــعــــادل ســـاعـــة الــســمــاء فــانــطــلــق

العطاء.
ُ
ستارة

السماء: مالك سألتُ اليوم، إليكم طريقي وفي
فقال اليوم بعد الحلبات فــارسُ قد رْ يَ سَ أين
تر سُ الساكن فــي فــإنّ تخف "ال لــي الــمــالك:
األرض  

ُ
عدالة هُ

ْ
ف صِ نْ

ُ
ت لم ومــن يبيت" العلي

السماء. عدالة تنصفه سوف
وعــالــم الـــســـرعـــة عـــرفـــنـــاك مــــغــــوارًا فـــي ســـبـــاق
وبعيدًا ر التبصّ حدود إلى محترفًا السيارات،
والــمــثــال الــمــثــل ر. فــكــنــت عــن أســــوار الــتــهــوّ
عالم عــن ــعــدِ والــبُ سِ

الــهــوَ للشباب فــي زمــن
اإلنضباط.

كنتَ قيادة السيارات، عاقالً في فكما كنت
عــلــى طــرق أيـــضـــًاَ وجـــــهَ الـــصـــفـــاءِ والـــســـكـــونِ
إلى

ُ
مــنــكَ الــشــهــرة ــل ــنَ

َ
ــم ت

َ
ودروب الــحــيــاة. فــل

األضــواء إلى عالم يذهب بك ولم الغرور، حدِّ
الصبور، الزوج البار، اإلبن نت فكُ الشرور حدِّ
محاورًا  YASA ال في عرفناك الغيور.  واألب
وأثير التلفزة  شــاشــات  على  منفتحًا خلوقًا
القيادة فــن فــي لــألجــيــال االذاعـــــات، مــرشــدًا

السرعة. وأخطار

أم نــرثــيــكَ أنفسنا، نبكي أم نبكيك عـــادل: 
عــادل يــا ك 

َ
ــرســل طيف

ُ
ت لــمــاذا أنفسنا.  نرثي 

السيد األول م
ّ
المعل د مع تردّ ك

ّ
وكأن لمالقاتنا

وأنا كثيرة
َ

لمنازل أبي بيتِ في إنّ " المسيح:
." منزالً لكم عدّ

ُ
أل ذاهبٌ

اآلب يا حمى العين مرتاح البال في قرير م
ّ
ن

أبناء فنحن حاء، مْ السَ والنفسِ القلب ب طيّ
الممات. بعد القيامة وأبناء الرجاء

يا ننساك لن " نقول: وبصدق عــادل أخونا 
الشباب". مالك

بيروت. في المتحدة األمم مكتب في أعضاء اليازا مع

مكتب اليازا. في انعقدت التي التلفزيونية المقابالت إحدى في

متني. عادل البطل الفقيد
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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 ١٧  نيسان ٢٠٠٨

☈ ندوة ومناورة لليازا في كفرنبرخ (الشوف)

نظمت اليازا بالتعاون مع منظمة الشباب التقدمي (خلية كفرنبرخ) مناورة حول كيفية إنقاذ 
المصابين في حادث سير مع شرح لكل مرحلة من مراحل االنقاذ في  كفرنبرخ بالتعاون مع 

الصليب األحمر اللبناني والدفاع المدني وذلك األحد ٦ نيسان.
بعدما  له  التصدي  وكيفية  السيء  المروري  الواقع  استمرار  حول خطورة  بندوة  النشاط  بدأ 
بلغ عدد ضحايا حوادث السير في األشهر األربعة من السنة الجارية نحو ٣٠٠ قتيل وجريح 
بالسالمة  تتعلق  التي  النقاط  مختلف  الــنــدوة  تناولت  وقــد  اللبنانية.  المناطق  مختلف  فــي 
المرورية منها ضرورة اإللتزام بتطبيق قانون السير، أهمية مطالبة وزارة األشغال العامة والنقل 

والبلديات ببناء جسور المشاة والتقيد بإشارات المرور ... 
ومن ثم شاهد عدد كبير من الطالب المناورة حيث تمّ التركيز على أهمية اإللتزام بالخطوات 
الثالث: الحماية، االبالغ واإلسعاف للحفاظ على سالمتهم الشخصية وحياة جميع المصابين. 

وقد تمّ توزيع عدد كبير من المناشير التوجيهية ونشرات اليازا الخاصة بالسالمة العامة. 

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.

رينو واليازا في برنامج السالمة للجميع

قامت رينو والياز بعدد من المحاضرات التوعوية في عدد من المؤسسات 
التعليمية، في برنامج تحت عنوان "السالمة للجميع" بالتعاون مع منظمة 
المشروع  شمل  آذار.   ١١ الجمعة  حتى  آذار   ٤ مــن  وذلـــك   Ciel& Vent

المدارس اآلتية: 
مدرسة ملكارت – اللويزة.

الليسيه الفرنسية – فردان.
مدرسة سان غريغوار - الجمهور في األشرفية.

الليسيه إليت – المصيطبة.
الليسيه إليت -  بشامون.

 مديرة التسويق في شركة رينو اآلنسة بوليت خوري وممثال اليازا 
ّ

تحدث
عــن خطورة  المحاضرات  إبراهيم خــالل  باميال  واآلنــســة  م  عــالّ د شربل  السيّ
حوادث السير وأهمية الوقاية منها من خالل الجلوس في المقاعد الخلفية 
لمن هم دون ١٢ سنة باإلضافة إلى استعمال حــزام األمــان وارتــداء الخوذة 
الواقية أثناء ركوب الدراجات ثم تم عرض فيلم حول هذه المواضيع. وفي 
النهاية وزعت على التالمذة نشرات اليازالتوجيهية كما وزعت ملفات سالمة 
مرورية تحت عنوان "من انتاج  رينو واليازا بالتعاون مع رينو باإلضافة إلى 

نشرة اليازا للسالمة العامة.

☈

عملية إنقاذ المصابين.

حملة توعية لليازا في مدرسة يغيشيه مانوكيان (ضبية) ☈
السيد زياد عقل أثناء الندوة.

نظمت اليازا بالتعاون مع مدرسة يغيشيه مانوكيان – ضبيه حملة توعية حول السالمة المرورية لتالمذة 
المرحلة االبتدائية والثانوية وذلك الخميس ١٠ نيسان. 

تم تنفيذ برنامج " تعليم مبادئ سالمة السير" لتالمذة المرحلة االبتدائية حيث استمعوا لمحاضرة 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، 
الواقية أثناء ركوب الدراجة الهوائية. وفي نهاية المحاضرة تعلم  وضع حزام األمان، استعمال الخوذة 

األطفال أرقام الطوارئ وإشارات المرور. 
 بعد ذلك تم تدريب األطفال على تطبيق مبادئ السالمة المرورية عبر قيادتهم لسيارات اليازا الصغيرة 

واستخدام وسائل األمان داخل السيارة (حزام األمان والخوذة الواقية من اصابات الرأس).
ثم تم القاء محاضرة أيضًا للتالمذة الثانويين حول "حوادث السير ... النفق األسود" تناولت أسباب 

حوادث السير وسبل الوقاية منها.
ع عدد كبير من مناشير اليازا التوجيهية ونشرات اليازا.  وفي النهاية وزّ
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"عامل عملية قلب مفتوح، بتضايق من الحزام، 
الــحــزام غير ضــــروري داخـــل الــمــديــنــة، ال لــزوم 
إلــى آخر   "(Air Bag) لحزام األمــان بوجود ال
معظم  أن  على  تــدل  التي  النظريات  معزوفة 
الــنــاس فــي لبنان ال يستعملون حـــزام األمــان 
من تلقاء أنفسهم ويختلقون األعذار الواهية 

لتبرير تقصيرهم.

ضرورة حزام األمان داخل المدينة
والــركــاب،  السائقين  بين  هــنــاك خطأ شــائــع 
مفاده أن استعمال حزام األمان داخل المدينة 
غير ضروري أو ال فائدة منه ألن السرعة فيها 
تــكــون منخفضة. أمـــا دلــيــل الــيــازا عــلــى خطأ 
د فهو اإلحصاءات العلمية وليس 

َ
ذلك المعتق

اإلجتهادات الشخصية!
ـــنـــت اإلحــــــصــــــاءات والـــــــدراســـــــات الــعــلــمــيــة  بـــيّ
الــمــتــخــصــصــة أن نــســبــة الـــذيـــن يــمــوتــون في 
حـــوادث سير داخـــل الــمــدن سنويًا هــي نسبة 
يموتون  فهم  التوقعات.  تفوق  جــدًا  مرتفعة 
ال ٤٠ كــلــم/س، وفي  على ســرعــات ال تتجاوز 
مجال ال يتعدى ال ١٥كلم من محيط المنزل أو 
من مكان العمل، أي على طرق مألوفة لديهم 
ويــعــرفــونــهــا جــيــدًا! وأظــهــرت أيــضــًا أن معظم 
ل  يْ بَ

ُ
هؤالء الضحايا، فشلوا في ربط حزام األمان ق

المدينة نتيجة نظرياتهم غير  الحادث داخــل 
العلمية التي استنبطوها واعتقدوا صوابيتها، 
آراء  الحائط  فقاموا بتطبيقها ضاربين بعرض 
الــمــرور فــي العالم  ونــصــائــح مهندسي ســالمــة 

الذين أجمعوا بكاملهم على ضــرورة استعمال 
أم داخلها،  المدينة  األمـــان ســـواء خـــارج  حـــزام 
وســــواء طــالــت الــرحــلــة أم قــصــرت، وأنــــه يرفع 
من ٦٥٪!...  أعلى  إلــى  النجاة  احتمال  نسبة 
فهل نتعظ من هذه الحقائق العلمية ونقلع عن 

تصرفاتنا الخاطئة لما فيه نجاتنا؟ 

فرض هيبة القانون 
يستعملون  ال  اللبنانيين  أن  الوقائع  أثبتت 
حــــزام األمـــــان إال عــنــدمــا يــكــون هــنــاك مــراقــبــة 
على األرض. فبعد النداءات المتكررة "لليازا" 
حـــول ضـــــرورة تــفــعــيــل إلــزامــيــة حــــزام األمــــان، 
الــداخــلــي عام  استجابت مؤسسة قــوى األمــن 
٢٠٠١ للنداءات وقامت بحملة مراقبة مكثفة 
ارتفعت خاللها نسبة مستعملي حــزام األمان 
من نحو ١٢٪ إلى أكثر من ٨٠ ٪، ورافق ذلك 
انخفاض كبير في عدد قتلى حوادث السير. 
ولكن لألسف، عندما وهنت تلك الحملة إلى 
نسبة  وانخفضت  عــادت  نهائيًا،  توقفت  أن 
مــا كــانــت عليه سابقًا  إلــى  الــحــزام  مستعملي 
الكبير في عدد  ورافــق ذلك معاودة اإلرتفاع 

ضحايا السير. 
هذا دليل قاطع على مدى فاعلية حزام األمان 
وضـــــــرورة اســتــعــمــالــه بــشــكــل صــحــيــح داخـــل 
المدينة وخارجها، وبرهان على ضرورة تطبيق 
هــوادة  الــقــانــون بشكل صـــارم ومستمر دون 

ضع من أجلها.   ليحقق األهداف التي وُ

حزام األمان: بين اإلقتناع باستعماله، وفرض هيبة القانون!

ــشــكــل ســخــانــات الــمــيــاه خـــطـــرًا كــبــيــرًا على 
ُ
ت

إذا ما أســيء استعمالها عن جهل  األشخاص 
أو إهمال، أو عند أي خلل يطرأ عليها، فتسبب 
كبيرة.  واقتصادية  بشرية  خسائر  حوادثها 
لــذلــك، أجــــرت الــلــجــنــة الــلــبــنــانــيــة لــلــوقــايــة من 
الحرائق (LFPC) بالتعاون مع مؤسسة االبحاث 
العلمية (SRF) دراســة حول أسباب أخطارها 

وكيفية الوقاية منها.   

أسباب انفجار سخانات المياه
الصعبة يهمل  االقــتــصــاديــة  االوضــــاع  بسبب 
بــعــض الــمــواطــنــيــن اســـتـــبـــدال ســخــان الــمــيــاه 
بــالــرغــم مــن االخــطــار الــتــي قــد يتعرضون لها. 
لــذلــك تــحــذر الــلــجــنــة الــلــبــنــانــيــة لــلــوقــايــة من 
الحرائق (LFPC) الى ضرورة تبديل سخانات 
المياه في حال تلفها او  تشير الى اهمية اجراء 

الصيانة الدورية لها.
الــمــنــازل لعطل في  المياه فــي  ينفجر ســخــان 
أو  «الترموستات»  الحرارة  جهاز تنظيم درجــة 
عدم وصول الماء إلى السخان بطريقة منتظمة.  
االختناق  المياه  ان يسبب سخان  كما يمكن 
ألفراد المنزل بسبب تسرب الغاز من القارورة 
أو من أنابيب التوصيل. أما بالنسبة للسخانات 
العاملة على الحطب فقد يصاب سكان المنزل 

باالختناق نتيجة الحتراق الحطب أو الناريت.

تـــوصـــيـــات الــلــجــنــة الــلــبــنــانــيــة لــلــوقــايــة من 
:(LFPC) الحرائق

• ضبط حرارة المياه بواسطة «الترموستات» 
على درجة حرارة أقل من ٧٠ْ.

الكهربائي   المياه  تسخين  جهاز  تنظيف   •
(Resistance)دوريًا، أو استبداله بآخر جديد 

عند الضرورة.
ام األمان والتأكد من  • الصيانة الدورية لصمّ

انتظام عمله. 
ــان 

ّ
• الـــتـــأكـــد مـــن وصـــــول الـــمـــيـــاه إلــــى الــســخ

باستمرار. 
انقطاع  حــال  فــي  الكهربائي  التيار  فصل   •

المياه عن السخان. 
• فصل التيار الكهربائي عن السخان في حال 

عدم استعماله. 
بسبب  األرض،  على  السخان  تمديد  عــدم   •
انــخــفــاض الــســقــف، إذا كـــان مــن الــنــوع الــذي 

يجب تثبيته بشكل عامودي. 
سماكة  ذو  مياه  سخان  استعمال  ل  يفضَّ  •

معدنية (٣مم). 
• الــتــأكــد مــن ســالمــة الــتــمــديــدات الــغــازيــة أو 
تــمــديــدات تصريف الــدخــان، وخلوها مــن أي 

تسريب للغاز أو الدخان. 
• تثبيت قــــارورة الــغــاز خـــارج الــحــمــام، ويجب 

إقفالها بعد اإلنتهاء من استعمالها.

أخطار سخانات المياه
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