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مت شركة touch، الرائدة في 
ّ
نظ

قطاع االتصاالت الخليوية في 

لبنان التابعة لمجموعة «زين»، 

بالتعاون مع جمعية «اليازا» 

و»ماجيستير إدارة السالمة 

المرورية في جامعة القديس 

يوسف»USJ ، ندوة توعوية حول 

ي أثناء القيادة .
ّ

ب التله
ّ
تجن

هي أثناء القيادة
ّ
ب التل

ّ
ندوة توعوية لتجن

ضمت الندوة التي كانت برعاية 
وزير االتصاالت الممثل بمستشاره 
 من 

ً
ــددا اإلعــالمــي، طــالل عّساف، ع

الطالب وحضرها وممثلون عن قوى 
 ، YASAاألمن الداخلي وجمعية الــ
لتواكب المرحلة الثانية من الحملة 
التي أطلقتها شركة touch بالتعاون 
مـــعYASA تحت عنوان «مــا تكتب 
وتسوق... صوفر وروق» للتنبيه من 
مخاطر المراسلة أثناء القيادة، وهي 
مبادرة مسّجلة ضمن مبادرات «أسبوع 

األمم المتحدة للسالمة المرورية».
و قـــال عــريــف الــحــفــل النقيب 
ــن ماجيستير  ــران م ــط مــيــشــال م
إدارة السالمة المرورية في جامعة 
الــقديس يوسف: «في العام ٢٠٠٠، 
 

ٍّ
لمرورية كحق ا السالمة  تبّني  تم 
من حقوق اإلنسان وتأكد ذلك في 

ترد السائقين على أجهزتهم». ومن صدى البلد
 YASAناحيته أشار مؤسس جمعية الـ
زياد عقل أن إدمان السائقين والشباب 
بشكل خاص على استخدام الخليوي 
زاد أثناء القيادة. وقال : «يعّد ذلك من 
أهم مسّببات الحوداث المرورية في 
مة الصّحة 

ّ
العالم حسب دراسات منظ

العالمّية وذلــك يعود إلى صعوبة 
م  استخدا لة  بحا ئقين  لسا ا ضبط 
الخليوي. لذا ستكون المرحلة الثانية 
 
ً
من حملتنا مميزة بعدما حققت نجاحا

في مرحلتها األولى».

تقارير مرورية 
وقال العقيد محمد األيوبي ممثًال 
مدير عام األمن الداخلي:»تردنا تقارير 
مرورية بشكل يومي حــول حصول 
حــوادث وهي تحصد آالف الجرحى 
على الطرقات اللبنانية، حيث يعتبر 
التلهي من أهم عوامل وقــوع هذه 

الحوادث. تم إقرار قانون سير جديد 
٢٠١٢ لكن نحتاج  في لبنان خــالل 
لتطويره وتعديله كما ندعو الجمعيات 
األهلية والمجتمع المدني لمساعدة 
ــن الداخلي على تفعيل  قــوى األم
قوانين المرور ودعم مؤسسات الدولة 
تحمي  لتي  ا ت  يعا لتشر ا لتطبيق 

سالمة المواطن على الطرقات». 
وقــال رمــزي سالمة مدير برنامج 
ماجستير إدارة السالمة المرورية 
 « يــوســف: لــقديس  ا فــي جامعة 
جهود اليازا وشركة touch والتوعية 
المرورية دليل على أن لدينا في لبنان 
مجتمع مدني حّي وناشط». وشّدد 
سالمة على ٦ ركائز للسالمة المرورية 
وهي حزام األمان، عدم القيادة تحت 
تأثير الكحول والــمــخــدرات ووضع 
األطفال في المقعد الخلفي وارتداء 
الــخــوذة وعــدم التلهي واستخدام 

الهاتف وتخفيف السرعة.

إعالن مونتريال في العام ٢٠٠٢». 
كما لفت النقيب مطران الى أن ٢٠-
٤٠ ٪ من ضحايا الحوادث المرورية 
هم من المشاة. وقالت غادة بركات 
مديرة العالقات العامة في شركة 
touch أن نشر التوعية حول مخاطر 
المراسلة أثناء القيادة يندرج ضمن 
تنفيذ مشاريع المسؤولية االجتماعية 
التابعة للشركة».وعن الحملة قالت 
 ما كانت حمالت التوعية 

ً
بركات :» غالبا

حــول القيادة الخطرة تعتمد على 
إحداث الصدمة في عقل الجمهور، 
لكن ذلك لم يؤِت ثماره في تخفيض 
حــوادث السير بشكل ملموس. لذا 
أردنــا مع جمعية الــYASA اعتماد 
طريقة أخرى في حملتنا «ما تكتب 
وتسوق...صوفر وروق» التي تنطلق 
ز 

ّ
اذ ترك لثانية،  ا ليوم بمرحلتها  ا

على تبيان األمور اإليجابية من عدم 
الرّد على الهاتف واإلشعارات التي 

المشاركون في الندوة المنظمة من شركة تاتش وجمعية يازا   البلد 
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