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إنــــطــــالقــــًا مـــــن مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر الــنــقــل 
الـــحـــضـــري فــــي بــــيــــروت الـــكـــبـــرى الــــذي 
واإلعمار  اإلنماء  مجلس  بتنفيذه  يقوم 
والــــهــــادف إلــــى حـــل مــســألــة اإلخــتــنــاق 
السير في مدينة  واإلزدحـــام في حركة 
بـــيـــروت ومــداخــلــهــا وتــســهــيــل الـــمـــرور، 
ـــــيـــــازا" حــمــلــة تـــوعـــيـــة حـــول  ـــنـــفـــذ  "ال

ُ
ت

مــقــومــات الــســالمــة الــمــروريــة، خصوصًا 
حول أهمية اإلشارات الضوئية، معرفة 
بصورة  معها  التعامل  وطريقة  ألوانها، 

قانونية. 
جميع  في  الضوئية  اإلشـــارات  د  عتمَ

ُ
ت  

دول الـــعـــالـــم نـــظـــرًا ألهــمــيــتــهــا الــكــبــرى 
تنتشر  حيث  المرور  حركة  تنظيم  في 
هذه اإلشارات بكثرة في شوارع المدن 
تتميز  الــطــرق.  تقاطعات  عند  وخــاصــة 
اإلشــــــارات الــضــوئــيــة بــألــوانــهــا الــثــالثــة 
األخضر  وهــي:   دوليًا  عليها  المتعارف 

واألصفر واألحمر. 

معنى لون كل ضوء إلشارة المرور:

التوقف  األحــمــر يعني وجـــوب  الــلــون   •
واإلنتظار لحين ظهور الضوء األخضر من جديد.

• اللون األصفر يعني اإلستعداد للتوقف ألن الضوء األحمر يليه بعد برهة. 
• اللون األخضر يعني اإلنطالق، أو متابعة المسير. 

كيف يجب أن يتعامل السائق مع اإلشارة الضوئية بطريقة قانونية؟

- عند اإلقتراب من إشارة ضوئية بلون أخضر: أوالً
د السائق أحيانًا أمامه في البعيد إشارة ضوئية بلون أخضر مضاء منذ فترة طويلة،  شاهِ يُ
في هذه الحالة، على السائق أن يتوقع ظهور الضوء األصفر في أية لحظة. لذلك، ال يجب 
عليه زيادة السرعة ليسابق اإلشارة، بل يجب عليه أن يرفع قدمه عن دواسة الوقود فيكون 
ل الضوء من  مهيئًا إما للتوقف الهادئ، أو لعبور التقاطع على سرعة معتدلة. في حال تحوَّ
األخضر إلى األصفر لحظة عبور السائق للتقاطع، يحق له متابعة عبوره ولكن بانتباهٍ وحذرٍ 

شديدين. 

ثانيًا- اإلقتراب من إشارة ضوئية بلون أصفر أو أحمر:
السائق أن يبدأ تخفيف  إلى األصفر، يجب على  عندما يتحول ضوء اإلشــارة من األخضر 
أن يتوقف كليًا بشكل هادئ  األحمر، يجب عليه  الضوء  سرعته تدريجيًا، وعندما يظهر 

قبل خط ممر عبور المشاة في حال وجوده.

ثالثًا- اإلنطالق عند تحول الضوء من األحمر إلى األخضر:  
عندما يتحول الضوء من األحمر إلى األخضر، ال يجب على السائق المتوقف أن ينطلق فورًا  
سواء أكان في أول الصف أم خلف مركبة أخرى، بل يجب عليه أن ينطلق بهدوء وانتباه 

متقيدًا بتعليمات شرطي السير بحرص.

في إطار مشروع تطوير النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى

 حملة "اليازا" للتوعية على احترام اإلشارات الضوئية 
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حزيران ٢٠٠٨  ١٩ الخميس


يعم مختلف الطرق اللبنانية! الظالم

سيما طريق ضهر ال دامس الطرق اللبنانية ظالم معظم تشهد
في مرتين السير حــوادث وقــوع  احتمال يضاعف مما البيدر
ست النسبة هذه وتتضاعف النهار، أثناء عليه هي عما الليل
أن قدرة ، ذلك ليالً ١١٠كلم/س ال السرعة ت تعدّ حال في مرات
إلى أضف الظالم، ملحوظ في بشكل الرؤية تقل اإلنسان على

. ليالً السائقين يصيب ما الذي غالبًا اإلرهاق ذلك عامل
عكسها ومقدار ليالً على حجمها ولونها لألشياء رؤيتنا تعتمد
المركبات نــور تعكس  كاألبيض، "الفاتحة" فــاأللــوان للنور.
واألخضر كاألسود الداكنة عكس األلوان فيسهل رؤيتها، على
اللحظة في إال ليالً رؤيتها فيتعذر النور تمتص التي والبني

األوان. فوات وبعد األخيرة،
الــحــادة اإلطـــاريـــة لــلــخــطــوط ر الــمــســافــات بنسبة رؤيــتــنــا تــقــدَّ
الظالم ففي الليل، في يحدث وهــذا ال في محيطنا، واأللــوان
المركبة أن الــمــرء يعتقد  واضــحــة، غــيــر الــرؤيــة عــنــدمــا تــكــون 
إلى يــؤدي الــذي الواقع، األمــر عليه في هي مما أبعد المقابلة

التجاوز. عند خاطئة تقديرات
خاصة الــظــالم، مــع  للتأقلم دقيقتين أو دقيقة عينيك  إمنح 
مظلم وســط إلــى جيد بشكل مضاءة من منطقة الخروج عند 

قليل اإلنارة. أو
: بينها من هامة أمورًا نعتمد الظالم في ما عقبة الكتشاف

دوريًا. المصابيح تعيير وصحة قوة األنوار •
... ثلوج ضباب، مطر، الطقس: حالة الرؤية، قوة •

ضوء المركبة المقابلة. قوة •
أمامنا. العائق لون •

الطريق لكشف الضوء العادي والضوء العالي بين التبديل •
المركبة تتالءم سرعة أن ويجب واألخر. الحين بين لألمام بعيدًا
إذ ال األمـــان، مــن قــدر أكــبــر لتأمين مــع  كــافــة حـــاالت الــقــيــادة
خصوصًا معًا آنٍ فــي السالمة وضــمــان بسرعة القيادة يمكن
تناول ولــو نشاطه حتى  الــســائــق يستعيد ولــن الــلــيــل، أثــنــاء 
السرعة فعالقة مــرهــقــًا، كــان  إذا المنشطات" أو "المنبهات

كامل. عالقة عكسية بشكل هي باألمان
صعوبة يواجه المقابلة قد المركبة سائق إلى أن التنبه ويجب
أقصى خي توَ يجب لذلك ضعيفًا، الرؤية، وقد يكون نظره في

الحذر. درجات
صعوبة يواجه المقابلة قد المركبة سائق إلى أن التنبه ويجب
أقصى خي توَ يجب لذلك ضعيفًا، الرؤية، وقد يكون نظره في

الحذر. درجات
رؤية ل عاكسة تسهّ أعمدة الطرق، جوانب وعند أحيانًا  نجد
األيمن الطرفين على العاكسات أشكال وتختلف الطريق، مسار
حركة مثالً على طريق ذي يقود السائق كــان فــإذا واأليــســر، 

أماكن عند برتقاليًا يكون  العاكسات لــون  فــإن مقابلة، سير 
التقاطعات. بعض الحافالت وعند ومواقف المركبات وقوف

اكتشاف لصعوبة الطريق  طرف على القيادة  تجنب تحذير:
وهم يرتدون أويعبرون الطرق يسيرون العقبات أوالمشاة الذين
إذ "عاكسة للضوء"، بخطوط مزودة وغير داكنة اللون مالبس
أن مصابيح معتبرين ذلك عن الناجم الخطر مون ال يقيّ أنهم
السائقين لجميع للسماح  وكــافــيــة جـــدًا"  "فــعــالــة الــمــركــبــات 
المميتة الدهس ما يفسر كثرة حوادث واضح بشكل برؤيتهم
كما . لــيــالً عسكرية أو داكــنــة مــالبــس يــرتــدي لمن  وخصوصًا 
في دخوله واضــح عند بشكل  الرؤية يستطيع  اإلنسان ال أن
مع بصره يتالءم حتى معينة لفترة يحتاج فهو فجأة، الظالم
ليتمكن دقائق بضع يستغرق فالسائق اإلنــارة، ظــروف ر تغيّ

.
ً
اإلنارة شدة انخفاض عند طبيعية بصورة الرؤية من

إنــارة عــدم خــطــورة "الــيــازا" مــن جمعية ه تنبّ م، وفــقــًا لما تــقــدَّ
حـــوادث عـــدد زيــــادة فــي أســاســيــًا دورًا الــطــرق لــيــالً إذ تلعب
إلى والــبــلــديــات والنقل العامة األشــغــال وزارة وتــدعــو السير. 
على حفاظًا وإنــارتــهــا الــطــرق وصــيــانــة تـــدارك خــطــورة الــوضــع

المواطنين. سالمة

اليازا) في تحسين القيادة برنامج (مدير قبيسي هاني

حوادث دهس سيما ال السير حوادث في يساهم مما والفرعية، منها الدولية اللبنانية، الطرق دامس يعمّ معظم ظالم
بعض والمبكي ان من المضحك إنه علمًا ؟ ليالً الطرق إنارة يتم المعنيين لماذا ال «اليازا» اإلطار، تسأل هذا في المشاة.

ضوء الشمس!.. نهارًا وفي إنارتها يتم الطرق

موقعًا اللبنانية على مختلف الطرق الموت المتكررة، استمر مسلسل النداءات رغم
المنصرم. األسبوع نهاية وجرح عشرون شخصًا قتلى سبعة

مقتل الى أدى الخيارة – بلدة غزة طريق على حادث سير وقع الغربي، البقاع ففي
احدهما وإصابة اثنين صالحة وفاروق المجذوب أحمد مراد، هم زياد شبان ثالثة

حالته حرجة.
المواطن – صور الى مقتل الحوش عام طريق على الجنوب فقد وقع حادث في أما

بجروح. السائق وإصابة فياض محمد
بيك  اصطدام أدى كما ٨ جرحى. سقوط الجية، أدى الى محلة حادث آخر في ووقع

عن قني وفاطمة أنس موسى سقوط الى خلدة على اوتوستراد نارية بدراجة آب

بينما الفور، على وفاتها الى أدت مسرعة تعبر كانت سيارة دهستها التي الدراجة
بالغة. ورضوض بكسور أنس اصيب

في اليونفيل لقوات تابعة جند ناقلة انقالب اربعة في وجرح اسباني جندي وقضى
بالط. سهل

قتيل سقوط جبيل الى – مستيتا اوتوستراد على سيارات اصطدام أربعة أدى كما
جرح. واربعة

الى المعنية وتدعو األجهزة بالحوادث حافل صيف فصل "اليازا" من تحذر وعليه
المواطنين تدعو كما العامة السالمة حفاظًا على قانون السير وتطبيق األمر تدارك

االمان. حزام ووضع القانونية السرعة بحدود االلتزام الى

بالحوادث حافلة صيف بالحوادثبداية حافلة صيف بداية



الحضانة؟ في التربية دور هو ما
الحضانة يعتبر أن المفهوم الخاطئ الذي نخرج من أن يجب
دور فللحضانة فقط. العامالت األمهات ألطفال مكان هي
ر عتبَ

ُ
ت وهي  مواهبه، وتنمية  الطفل  تأهيل في  أساسي

الطفل تساعد والمدرسة المنزل بين مهمة وصل همزة
بالنفس. الثقة وتمنحه النضوج على

األطفال الــضــروري إرســـال مــن هــل بــنــاءً على خبرتك،
الحضانة؟ إلى

حياة في جــدًا مرحلة حساسة الطفولة هي أن أعتبر  أنــا
وأحاسيسه، مشاعره جميع خاللها تتبلور حيث اإلنسان
هذه في األم مقام يقوم أن اإلطالق على وال يمكن ألحد

المرحلة.
إرسال على مجبرة ليست تعمل ال التي األم ان أرى لذلك،
حلول مــع  تكمن المشكلة إن إال الــحــضــانــة. إلــى  طفلها 
تربية في األمهات مهام وإيكالهن المنازل الخادمات في

األطفال.

وما فعالً هذا حدث عمدًا! هل األطفال يقتلن خادمات
السبب؟

مــأســويــة حصلت عـــديـــدة لــألســف نــعــم، هــنــاك حـــــوادث
بتشويهم نَ قمْ خادمات أيدي على أبرياء ألطفال وتحصل
هي اليوم منها نعاني مشكلة أخطر إن عمدًا! قتلهم  لهنّأو  المخصصة تــلــك غــيــر بــأعــمــالٍ ــقــمــنَ يَ الــخــادمــات  ان 
تنظيف أي "home maid" هي فمهمة الخادمة . أصالً
بتربية خبرة لها ال فالخادمة تربية األطفال! وليس المنزل
مكان تحل أن حــال بــأي باستطاعتها  ولــيــس  األطــفــال، 
المؤلمة الــحــوادث تلك تتكرر لــذلــك، األم.  أو الحضانة 

خطر"... في أطفالنا "إن ذر أحَ هنا وأنا باستمرار،

للحضانة معايير السالمة
التركيز يــجــب الــتــي الــعــامــة مــات الــســالمــة مــا أهــم مــقــوِّ

الحضانة؟ في عليها

الواجبات من أهم هي واألمــراض الحوادث الوقاية من إن
تأمين يجب الحضانات. على مين القيّ عاتق على الملقاة
المستمر واإلشراف داخل الحضانة العامة السالمة شروط
ال مــكــروه ألنــهــم أي األطـــفـــال مــن ـــك لــحــمــايــة عــلــيــهــا، وذل

في أعناقنا. أمانة وألنهم بثمن رون يقدَّ

الحضانة؟ داخل السالمة شروط تحددين كيف
الحضانات بــنــاء لسالمة قــانــون وضــع يجب الــبــدايــة، فــي 
النسبة تجعل الــتــي الــســالمــة مــواصــفــات يتضمن ســائــر 
جدًا. متدنية للطفل ما حــادث  وقــوع إلمكانية  المقدرة
تقتصر ال الوقاية للحضانة. إن منح الرخصة

ُ
ت عليه، ًا وبناء

أبعد من إلى تتعداه الحضانة فقط، بل بناء سالمة على
بها. يتعلق ما وكل الروحية الوقاية فهناك بكثير، ذلك
تربية مجال في متخصصة الحاضنة تكون أن يجب لذلك،
 Affective" لهم النفسية الحماية ن بحيث تؤمِّ األطفال

."Security
 

بناء في  تتوافر أن يجب التي السالمة معايير هي ما
الحضانة؟

الحضانة، بناء أن تتوافر في عديدة يجب معايير هناك
منها:

الحرارة إلى باإلضافة الدائمة التهوئة اإلنارة المناسبة، •
.(٢٢ْ-٢٥ْ) المعتدلة

األرض. الحضانة تحت أن تكون يجب ال •
يصعب حديقة، لكن الحضانة تتضمن المفضل أن من •

األرض. ثمن ارتفاع بسبب بيروت في ذلك
انــغــالق أثــنــاء أصــابــع األطـــفـــال واقـــي لـــألبـــواب لــحــمــايــة •

األبواب.
ن. معيّ نشاط لكل غرفة توافر يجب •

مــع تــوابــعــه كــالــشــراشــف  طــفــل ســريــر خـــاص بــه
ّ

لــكــل •
وغيرها.

الكاوتشوك من خاص والدرج بنوع تغطية األرض يجب •

التعثر حال باألرض في اإلرتطام وطأة من األطفال لحماية
أوالسقوط.

داخل السالمة العامة شروط تفاصيل على اإلطالع يمكن
اللبنانية للوقاية للجنة االلكتروني الموقع عبر الحضانات

المدرسية: الحوادث من
 www.lassanet.org 

في الحضانة أساسي الممرضة عنصر
الحضانة؟ في ممرضة وجود الضروري من هل

ال فـــي الــحــضــانــة أســـاســـي بــالــطــبــع، إن الــمــمــرضــة عــنــصــر
ثالثة بعمر أطــفــاالً تستقبل  الحضانة  كــانــت  إذا سيما 
ال كي لهم عازلة غرفة لدينا ألنــه مرضى وأطــفــاالً أشهر
الحضانة ان إلى وأشير األطفال. لسائر العدوى تنتقل
الحرارة خفض أدوية باستثناء للطفل دواء أي تعطي ال
الحالة، هــذه في األطــفــال. طبيب أو األهــل لحين وصــول
الدواء إعطاء ل وَّ

َ
خ المُ الوحيد الشخص هي الممرضة فإن

له. وصفه قد الطبيب يكون الذي للطفل

عن ـــل الــمــســؤولــيــن ـــبَ قِ مـــن هـــل يــوجــد مــراقــبــة فــعــالــة
القانون؟ تطبيق

لبنان! في الحضانات على دقيقة مراقبة يوجد ال لألسف
ما غالبًا ، مثالً على رخصة للحضانة للحصول التقدم فعند
وهمي مزورة كإعطاء رقم طالب الرخصة بمعلومات يدلي
بعيدة القانونية  فالنصوص لديه! الممرضات عــدد  عن 
بحاجة نحن لذلك، لها. قيمة  ال وبالتالي، التطبيق، عن
فيه لما القانون لتطبيق المعنيين جميع مع التعاون إلى

األطفال. وسالمة خير
م

ّ
عال شربل حاورها

الكاملة: المقابلة على لإلطالع
www.yasa.org 
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واإلحتراف الهواية بين الحضانة دور

في تأهيل الحضانة أهمية دور لنشرة "اليازا" عن الحاج بركات نقابة الحضانات المتخصصة نضال مجلس ثت عضو تحدّ
حفاظًا فقط، المنزل بتنظيف عملها وحصر الحضانة عن بديالً اعتبار الخادمة األهالي عدم وناشدت مواهبه، وتنمية الطفل
التعاون إلى المعنيين جميع عت ودَ في الحضانات ينبغي توافرها السالمة التي شروط الحاج وحددت الطفل. سالمة على

الحضانة. الممرضة داخل بوجود واإللتزام القانون وتطبيق

حزيران ٢٠٠٨  ١٩ الخميس

الحضانة عن أو األم عن ليست بديالً لـنشرة "اليازا": الخادمة الحاج نضال

الحضانات. داخل ترفيهية لألطفال باألرض.برامج اإلرتطام وطأة من األطفال لحماية الكاوتشوك من خاص بنوع األرض تغطية
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حوادث حول السنوي تقريره األردني المروري المعهد عام، أصدر كل جريًا على عادته
إحصائية. وبيانات ونتائج تفصيلية معلومات وتضمن ،٢٠٠٧ األردن لعام في السير
كحالة المختلفة عالقة ظروف القيادة ومدى الحادث وقوع زمن اإلحصاءات هذه ظهر

ُ
ت

ة... اإلضاء ودرجة الطريق وسطح الطقس
األمور، حقائق على للوقوف األساسية العناصر من واإلحصاءات المعلومات هذه عتبر

ُ
ت

مستوى لــرفــع (االســتــراتــيــجــيــات) األمـــد طويلة العلمية الــدراســات والــخــطــط ولــوضــع 
بلد. أي في المرورية السالمة

إجــراء عــن غائبة تـــزال  ال  لبنان فــي السير  بسالمة المعنية  الجهات إن المؤسف مــن 
الطرق لضحايا تقديرية أرقــام ظل في المرور لحوادث علمية إحصائية عمليات أية

العام ٢٠٠٧! في جريحًا قتيالً و"نحو" ١١٤٠٠ ٨٧٠ "نحو" سقوط كالقول:

المملكة األردنــيــة فــي الــمــرور لــحــوادث الــســنــوي وهــنــا أبـــرز مــا جـــاء فــي الــتــقــريــر
الهاشمية:

١١٠٦٣٠ حادث  إلى عام ٢٠٠٦، ٩٨٠٥٥ حادث من المرور حوادث أعداد • ازدادت
.٪ ١٢,٨ بنسبة زيادة أي ،٢٠٠٧ عام

عام  ٩٩٢ وفــاة عــام ٢٠٠٦، إلــى ٨٩٩ وفــاة السير مــن حــوادث وفــيــات • إزداد عــدد
.٪ ١٠,٣ وبنسبة ،٢٠٠٧

إلى عام ٢٠٠٦، جريحًا ١٨٠١٩ من المرورية الحوادث نتيجة المصابين عدد • انخفض
.٪٠,٢٨ بنسبة أي عام ٢٠٠٧، جريحًا ١٧٩٦٩

لعام ٢٠٠٧. أردني دينار ٢٨١ مليون ب السير الخسارة المادية لحوادث رت دِّ
ُ
• ق

وشكلت للحوادث، الكلي المجموع من ٪٩٤,٥ نسبته ما التصادم حوادث شكلت •
.٪١,٧ نسبة التدهور وحوادث ،٪٣,٨ حوادث المشاة نسبة

الحوادث. مجموع من ٪٨٩,٨ نسبة مادية بأضرارٍ تسببت التي الحوادث • شكلت

الرامية الخطط إحصاءات وتضع هكذا جري
ُ
العربية ت الدول ان معظم إلى اإلشارة تجدر

أن إال أهلي، ومجتمع هنا في لبنان، فما علينا، في "اليازا" أما السير. أخطار لمواجهة
المرورية اإلهتمام السالمة وإيالء الغير من العبر أخذ على المسؤولين حث في نستمر
المسؤولية بضرورة اإلسراع شعور ويتحرك لديهم ضميرهم أن يستيقظ الالزم، عسى

لبنان". طرق  الموت على "إيقاف وهي: أال عاتقهم على الملقاة المهمة بإنجاز

الشهيد الرئيس مؤسسة في الخدمات مديرة سكرية، رنا إسمي
البقاع. في الحريري رفيق

مع المستقبل  تلفزيون على مقابلة شاهدت سنوات عــدة منذ
وريبورتاج، ومنذ صور مع حزام األمان أهمية حول عقل زياد السيد
المسافة كانت مهما الحزام بوضع وأوالدي التزمت الوقت ذلــك
مثال بين ما شاهدت من ألهمية وذلــك قصيرة سنقطعها التي

. يضعه لم وآخر الحزام وضع الذي
بيروت، وأنا  إلى الدفع الرباعية سيارتي ٢٦ أيار استقليت وفي
فــيّ فــانــقــلــب تــتــجــاوزنــي، كــانــت عــلــى الــطــريــق صــدمــتــنــي ســيــارة

بحاجز  اصــطــدم ثــم مــتــرا   ٥٠ مسافة وزحـــف على سقفه  الجيب
وانقلب بالحاجز ثانية مــرة  واصطدم أخــرى مــرة وانقلب الوسط 

الدواليب. على
حزام االمان ففككت دخان، اندلع منها السيارة، وعندما استقرت
تتطاير كانت أوراقي التي ولملمت من السيارة قدمي على ونزلت
كانت سيارة واستقليت الخلفي، الصندوق غطاء ر تكسّ بسبب
وهــنــاك المستشفى إلــى نقلي وطــلــبــت منها الــطــريــق عــلــى  مـــارة 
شيء كل كان لله والحمد والصور  الفحوصات  كافة لي أجريت
خرج أحدًا إن يصدق إلى السيارة بعد الحادث، ال ينظر من سليمًا.
الله وبفضل التعليمات التي التزمت بها سالمًا ولكن بفضل منها
في تحدث إعاقة قد أي من أو ربما الموت من "اليازا" نجوت من
بالسالمة أتوا لتهنئتي الذين الزائرين عقلي. كل في أو جسدي
في شاهدتها التي الصور  وعن األمــان حــزام أهمية عن أخبرتهم

اليازا. برنامج
ا طبيعية جــدً حركتي عائلتي مــع اآلن أنــا أن أقـــول، وأخــيــرًا أريــد

ورضوض. خفيفة جروح ولدي
وأتمنى أيديكم على وأشد "اليازا" في العامل الفريق كل وأشكر
الحياة مآسي من الكثير عملكم الذي ينقذ على المثابرة دوام لكم

لكم. شكرًا شكرًا كثيرًا كثيرًا أحبكم

حذوها ويحذو من تجارب الدول العربية لبنان يستفيد متى
حولها؟ دورية تقارير وإصدار المرور حوادث إحصاء يعتبرفي لمن عبرة
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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
جورج و روي متني، أنطوان الحاج، جوزيف عجاقة، رانا مكاري

الخميس ١٩  حزيران ٢٠٠٨

☈ تعليم مبادئ السالمة المرورية لألطفال في المدارس 

نظمت "اليازا" مشروع تعليم مبادئ سالمة السير لحوالى تسعمائة تلميذ بالتعاون مع مدرسة لويس 
فاغمان – بشامون وجورة البلوط و مدرسة العذارية مار منصور في عجلتون وذلك ٩ ، ١٢ و١٣ حزيران.

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، 
وضع حزام األمــان، استعمال الخوذة الواقية أثناء ركوب الدراجة الهوائية. وفي نهاية المحاضرة تعلم 

األطفال أرقام الطوارئ وإشارات المرور. 
الــمــروريــة عبر قيادتهم لسيارات "الــيــازا"   بعد ذلــك تــم تــدريــب األطــفــال على تطبيق مــبــادئ السالمة 

الصغيرة واستخدام وسائل األمان داخل السيارة (حزام األمان والخوذة الواقية من اصابات الرأس).
وقد أعرب األطفال عن سعادتهم الكبيرة في النشاط ولما تعلموه من قواعد تساعدهم في الحفاظ على 

سالمتهم الشخصية خالل التنقل على الطرق.
البوسترات  "الــيــازا" وتــم تعليق  التوجيهية ونــشــرات  "الــيــازا"  ع عــدد كبير من مناشير  النهاية وزّ وفــي 
الخاصة باإلشارات الضوئية، ممر المشاة وعــدادات الوقوف داخل المدرسة ضمن إطار مشروع تطوير 

النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى.
برامج اليازا  األسبوعية عبر اإلذاعة والتلفزيون

 "NBN" مقابلة كل يوم أربعاء الساعة ٩:٠٠ صباحا عبر الـ •

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

 Tele Lumiere مقابلة كل يوم خميس الساعة ٦:٠٠ بعد الظهر عبر •

ونورسات

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

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

محاضرتان لليازا  في معهد التدريب

 لقوى األمن الداخلي في الوروار

ألقى مدير  الداخلي،  األمن  اليازا وقوى  بين  المستمر  التعاون  في مجال 
اليازا السيد هاني قبيسي محاضرتين حول  القيادة في  برنامج تحسين 
حوادث السير: أسبابها وكيفية الوقاية منها، وحول أهمية إقرار قانون 

السير الجديد وذلك يومي الخميس والجمعة ١٢ و ١٣ حزيران.
شارك في هذه المحاضرة حوالى ١٥٠ عنصرًا من قوى األمن الداخلي. 

وفـــي الــنــهــايــة تــم تــوزيــع نــشــرات الـــيـــازا الــخــاصــة بــالــســالمــة الــعــامــة على 
التوعوية حول  الــيــازا  مناشير  مــن  كبير  عــدد  الــى  بــاإلضــافــة  المشاركين 

السالمة المرورية

☈

مشاهدة الفيلم الوثائقي.التالمذة أثناءالمحاضرة.

م إشارات المرور.قيادة السيارات.
ّ
تعل

في  مدرسة اللعازارية مار منصور في عجلتون.اإللتزام بالخوذة الواقية وحزام األمان.
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الحريق مطافئ إلــى لبنان فــي ة الرسميّ الــمــدارس أغلبية تفتقر 
عــديــدة حــرائــق تمكنها مــن درع نــشــوب وأجــهــزة اإلنــــذار الــتــي
ألبسط وسائل المدارس افتقار نتيجة للخطر التالميذ ض تعرّّ
بقواعد التعليمية الهيئات إلــمــام ولــعــدم  الــحــرائــق،  مكافحة 

النيران. اندالع أثناء السليم التصرف
ومؤسسة (LFPC) الحرائق من للوقاية اللبنانية اللجنة قامت
حماية مشروع من الثانية المرحلة بتنفيذ خرياطي، نسيم جورج
الشمال  محافظة في رسمية مدرسة تجهيز٦٠  تم حيث  التالميذ 
كانت مجانًا إنذار وأجهزة حريق بمطافئ وزغرتا، (المينا)، طرابلس الكورة، البترون، أقضية:
استعمالها طريقة على والتعليمية اإلداريـــة كــوادرهــا بتدريب وقامت لها، الحاجة س  بأمَ
عمليات في المساعدة في كبيرًا دورًا األقضية تلك البلديات في رؤساء لعب وقد وصيانتها.

التوزيع.
والمتوسطة المستفيدة: االبتدائية والمدارس الثانويات بأسماء الئحة يأتي وفيما

شبطين، عبرين، ثانوية دده، بطرام، سالم، خليل كفرعقا، كفرحاتا، الرسمية: الثانويات
وثانوية للبنات، الرسمية نحاس اندريه ثانوية للبنين، الرسمية زريق سابا المربي ثانوية

... الرسمية زغرتا

كــورا، كفرحي،  عبرين،  البترون:  قضاء  في الرسمية والمتوسطة اإلبتدائية الــمــدارس
روضة تجمع المختلطة، البترون  متوسطة  االبتدائية، البترون جــران، بجدرفل، شبطين، 

المختلطة... بقسميا المختلطة، توال البترون،
 

للصبيان،  كفرعقا كفرحاتا، المختلطة، أميون للبنات، مدارس: أميون الكورة، قضاء وفي
الرسمية ضهر العين بتوراتيج، سالم، خليل – بطرام المختلطة، للبنات، كفرحزير كفرعقا

الرسمية... دده تكميلية مسقا، رأس المختلطة،
الرسمية، والثانية األولى البنات متوسطتا والثانية، الميناء األولى طرابلس: روضتا قضاء وفي
والمدرسة للبنات الرسمية الحياة للصبيان، الرسمية النهضة المختلطة، الرسمية النور

التهذيبية...

المختلطة، تكميلية زغرتا زغرتا روضة زغرتا، - اإلنمائي الخدمات مركز زغرتا: قضاء وفي
للصبيان، زغرتا الثانية زغرتا األولى، مدرسة زغرتا روضة للبنات، األولى زغرتا للبنبن، األولى

رشعين... – اإلنمائي الخدمات النموذجية المختلطة، مركز زغرتا الثانية للبنات،

مئات وتعليق التالمذة على  التوعوية المناشير آالف تــوزيــع  أيضًا تــم أنــه بالذكر الجدير
وجمعية (LFPC) الحرائق من  للوقاية  اللبنانية اللجنة  إنتاج  من المدارس، في  البوسترات 

والسالمة المرورية. الحرائق من الوقاية حول وتدور "اليازا"،
التعاون إلــى وتــدعــوهــم مسؤولياتهم، أمــام الــمــدارس إدارات جميع  الجمعيتين تضع  كما 
الحريق، وتدعو خطر من حياة التالمذة لحماية في المدارس العامة السالمة شروط وتطبيق
االلتزام في المدارس لحثهم على مراقبة دقيقة إجراء أيضًا وزارة التربية والتعليم إلى اللجنة

التالميذ. على حياة للحفاظ السالمة العامة بقواعد
اآلتية: باإلرشادات اإللتزام ضرورة على نشدد وعليه،

المطلوبة. السالمة مواصفات ذات رئيسية كهربائية غرفة إنشاء •
دوريًا.  الحريق ومطافئ اإلنذار أجهزة صيانة •

العمل. حاجة قدر وبحسب بأقل إال بالمختبرات الكيميائية تخزين المواد عدم •
بمفردهم. المختبر للتالميذ بالدخول إلى السماح عدم •

المقابس الكهربائية.  جميع وتغطية الكهرباء دورية لتمديدات • صيانة
الوقاية منهما. وكيفية والحريق الكهرباء خطر حول التالميذ توعية •

(LFPC) الحرائق من للوقاية اللبنانية واللجنة خرياطي نسيم جورج  مؤسسة
مجانًا،  إنذار وأجهزة حريق بمطافئ الشمال محافظة في رسمية مدرسة ٦٠ زان  تجهّ

وصيانتها! استعمالها كيفية على التعليمية كوادرها بان وتدرّ

البترون. قضاء في الرسمية المختلطة ا بقسميّ مدرسة في الحريق مطافئ تسليم

www. lfpc.org

جورج  مؤسسة أنهت والجنوب، النبطية محافطتي في إنذار وأجهزة حريق بمطافئ رسمية ١٤٥ مدرسة تجهيز شملت األولى التي المرحلة نجاح بعد
وذلك الحريق، تجهيزات مكافحة ببعض المدارس تزويد من مشروع الثانية المرحلة (LFPC) الحرائق خرياطي واللجنة اللبنانية للوقاية من نسيم

وزغرتا. طرابلس (المينا)، البترون، الكورة، الشمال: أقضية محافطة في

المدارس. المطافئ داخل تهيئة

إحدى مدارس طرابلس. في
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