الوعي المروري
٭ال�سياقة الوقائية تعني ال�سالمة:
٭ ال تترك الأطفال �أو الحيوانات في ال�سيارة بدون تهوية.
٭ اقفل جميع الأبواب حتى لو كان وقوفك لفترة ب�سيطة.
٭ قف في موقع غير ممنوع وال يعرقل حركة المرور.
٭ ال تتجاوز ال�سرعة المقررة في ال�شارع.
٭ ال تنزل عن �سيارتك تاركا المحرك يعمل.
٭ ا�ستخدم حزام ال�سالمة دائما.
ن�صائح وقائية لعبور الم�شاة:
٭ عليك �أن ت�ضغط على الزرالموجود في عمود
الإ�شارة.
٭ انتظر حتى توقف ال�سيارات وبروز النور الأحمر.
٭ الحظ تغيير رجل الإ�شارة ال�ضوئية للم�شاة من
الأحمر �إلى الأخ�ضر.
٭ اعبر بعد الت�أكد من توقف حركة المرور وفي خط
م�ستقيم.
٭ �إذا ت�صادف عبورك وبرز الرجل الأخ�ضر المتقطع
حاول �أن تخف من م�شيك نحو العبور للطرف الأخر.
ابني  ،ابتعد عن:
٭ القراءة �أثناء العبور.
٭ الجري �أثناء العبور وعن التباطئ في العبور.
٭ العبور بين ال�سيارات الواقفة �أو المتحركة عند
الإ�شارات ال�ضوئية.
٭ الج�أ �إلى الأماكن الوا�ضحة الر�ؤية �أو المنارة وال
تعبر �إال بعد �إف�ساح الطريق لك وتوقف بقية ال�سيارات.
لتتجنب التعر�ض لحادث:
٭ ال تتجاوز ال�سرعة المحددة .
٭ �ضع حزام الأمان دائما.
٭ ابقى متيقظا ومنتبها لحالة الطرقات.

٭ تجنب التعر�ض للإلهاء من قبل الركاب المرافقين
لك.
٭ ت�أكد من ا�ستعمال الركاب المرافقين لك �أحزمة
الأمان المخ�ص�صة لهم.
عزيزي ال�سائق ،احذر من ..مخاطر الطريق:
٭ ال ت�سرع على ال�شوارع المبتلة والمنحنيات.
٭ االندفاع عند االقتراب من �أي منحني.
٭ ال تقطع الإ�شارة ال�ضوئية والنور الأ�صفر م�ضيء.
٭ �أترك م�سافة منا�سبة بينك وبين ال�سيارة التي ت�سير
�أمامك.
٭ ال تقترب من الناقالت التي تحمل �أحماال ثقيلة
وعالية.
�أخي � ،أحذر من:
٭ عبور الطريق بدون اهتمام لحركة المرور.
٭ الركوب �أو النزول من الحافالت وهي تتحرك.
٭ عبور الطريق من غير خطوط الم�شاة �أو الإ�شارات
ال�ضوئية.
٭ العبور من �أمام الحافالت �أو �أي مركبة تكون �أعلى
من ج�سمك.
ال تتجاوز في الحاالت التالية:
٭ �إذا وجدت الحالة المرورية ال ت�سمح لك بذلك ب�سبب
ازدحام مروري �أو ما يجب للر�ؤية.
٭ �إذا كنت قريبا من تقاطع �أو من خطوط الم�شاة �أو
من �إ�شارة �ضوئية �أو منحني مرتفع �أو منحدر.
٭ �إذا كانت هناك �سيارة تريد تجاوزك.
٭ �إذا وجدت عالمة مرورية تمنع التجاوز �أو خطوطا
�أر�ضية مت�صلة بجانبك.

