
 

مجلس الطالب وأمناء الحذر في مدرسة ابن سينا  زيارة   

ضمن فعاليات الحذر على الطرقات  للطخنوداع  
 

الط على  لألمان  الوطنية  والسلطة  المحلي  قرع  كفر  مجلس  رعاية  المواصالت  تحت  ووزارة  رقات 

  المجلس المحلي إشراف وتنظيم مكتب الرئيس وقسم الثقافة ووحدة الحذر على الطرقات في  ،وبمبادرة

تم تنظيم زيارة تعليمية تثقيفية في    مع مدرسة ابن سبنا الجماهيرية االعدادية، فقد   وبالتعاون المبارك

مدرسة ابن سينا االعدادية تضمنوا امناء الحذر الى  مجال الحذر على الطرقات لمجموعة من طالب  

وقسم الثقافة    ذر على الطرقات. وقد رافقت الطالب مديرة وحدة الحجانب مجموعة من مجلس الطالب

مركزة موضوع الحذر في مدرسة ابن    منى عثامنة السيدة مها زحالقة والمربية    والتربية الال منهجية

سينا الجماهيرية. تجدر االشارة الى ان الفعالية تندرج في سلسلة فعاليات الحذر على الطرقات التي  

نحو تجذير اليات الحذر واالمان على الطرقات  المحلي    يبادر اليها مكتب الرئيس وقسم الثقافة في المجلس

 .  وذلك في ظل افة حوادث الدراجات النارية وحوادث الطرق الدامية  للمشاة والسائقين المستقبليين

في الخضيرة بين محطات علمية تثقيفية ينكشفون اليها ألول مرة والتي   خنوداعطوقد تنقل الطالب في ال

افلحت بالدمج بين الجانب الطبي وعالم البيولوجيا والمختبرات والعواقب الطبية التي يتعرض لها 

المصاب بحادث الطرق، كما شارك الطالب بورشة اسباب حوادث الطرق في ساحة المركز من خالل  

مع  الحوادث ومقدار السرعة التي ساق بها السائق حسب معطيات معينةمحاوالت نقاش اسباب 

. انطلقت الفعالية من خالل التطرق الواضح لكل المتغيرات المؤثرة على وقوع حوادث طرق دامية

مشاهدة الطالب فيلم يجسد حادث طرق مروع ويبرز الضحايا في هذا الحادث من مصابين. ثم ينتقل  

، موعات تبحث أسباب الحادث وقسم يشخص الحالة الطبية للمصابين الثالثةالطالب ويتقسمون الى مج 

سبل ردع ومنع حوادث الطرق مع التشديد على العواقب الصحية التي قد تشل حياة   الطالب وقد ناقش

.المصاب في حوادث الطرق وبالتالي االسرة بأكملها   

من جهته فقد أعرب المحامي فراس احمد بدحي عن رضاه الكبير من مضمون الفعالية والطريقة  

ركة في التطبيقية المميزة التي تتناول بها عواقب حوادث الطرق من خالل زيارة الطخنوداع والمشا

على  الورشات القيمة، مؤكدا عزم المجلس المحلي تكثيف الفعاليات التثقيفية في سياق عالم الحذر 

والشباب في هذا السياق.   الشبيبةوالتركيز على شريحة ابناء  الطرقات   

فقد   السيدة مها زحالقة مصالحة وفي حديث لمراسلنا مع مديرة قسم الثقافة ووحدة الحذر على الطرقات

شخصية طالبنا وانكشافهم الى عوالم فكرية  ترمي الى تعزيز وتقوية  اكدت لنا ان مثل هذه الزيارات 

بل والفعاليات العادية ب غية تعزيز االليات والثوابت في عالم الحذر على  وقوالب مختلفة عن الس  

الطرقات. كما ووجهت تحية كبيرة لمديرة المدرسة السيدة نوال عليمي كناعنة ومركزة الحذر على 

نجاح مبادرة  التي رافقت الطالب خالل الزيارة على التعاون المبارك إلمنى عثامنة الطرقات السيدة 

ومن ضمنها المحطات  المجلس المحلي واثنت على تفاعل الطالب وشغفهم وحماسهم خالل كل المحطات

. من خالل ورشات متعددة االهداف والعالجية للمصابين البيولوجية  

 


