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ان تجمع الشباب للتوعبة االجتماعية اليازا الــذي تأسس 
اليازا  الثالث من نشرة  العام ١٩٩٤ يهدي هــذا العدد  في 
للسالمة العامة الى جميع ضحايا حوادث الطرق وخاصة الى 
الشاب اندريه عقل الذي كانت وفاته في ٢٢ أيار ١٩٩٦ 

سببًا رئيسا في تطور عمل جمعية اليازا .  

زياد مخايل عقل – مؤسس اليازا

مصاب  و١٠٠٠٠  ٨٠٠ ضحية  مــن  أكثر  بعد سقوط 
مــن جـــراء حــــوادث الــســيــر فــي لــبــنــان وبــعــد أن قــدرت 
عن  الناتجة  اإلقتصادية  الخسائر  سويرود  مؤسسة 
هـــذه الـــحـــوادث بــحــوالــي ٨٠٠ مــلــيــون دوالرســـنـــويـــًا. 
ـــتـــزامـــهـــا مـــتـــابـــعـــة الـــنـــضـــال بــأقــصــى  تـــعـــلـــن الـــــيـــــازا إل
الـــدرجـــات ومـــن خـــالل جــمــيــع الــوســائــل الــتــي تسمح 
الــتــوصــيــات  الــمــرعــيــة اإلجــــراء لتحقيق  الــقــوانــيــن  بــهــا 
الــــتــــي صــــــــدرت عـــــن الـــمـــؤتـــمـــر الــــوطــــنــــي الــــســــادس 
لـــلـــوقـــايـــة مـــن حــــــوادث الـــســـيـــر الـــــذي نــظــمــتــه الـــيـــازا 
بـــرعـــايـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزارء فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة 
التالي:  المطلب   ٢٠٠٧.وخــاصــة  نيسان   ٢٠ بتاريخ 
بـــضـــرورة تــطــويــر إمــتــحــان الــســوق بــشــطــريــه الــنــظــري 
الفساد  ومكافحة  الدولية  المعايير  بحسب  والعملي 
الــمــســتــشــري فــي مــنــح رخـــص الــقــيــادة، واعـــطـــاء دور 
رقــابــي لــقــوى االمـــن الــداخــلــي، عــلــى الــرغــم مــن جميع 
الــتــهــديــدات الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــجــمــعــيــة مـــن قبل 

وأعوانهم.  الفاسدين 

راجع صفحة ٤-٥

هذا العدد بالتعاون مع مؤسسة األبحاث العلمية 

املؤتمر الوطني السادس 
للوقاية من
 حوادث السير

إصالح نظام منح 
إجازات السوق 
في لبنان 

أكثر من ١٠٠٠٠ مصاب في العام الواحد
 من جراء حوادث السير في لبنان

منظمة

دولية 

غير

حكومية

الشاب الفقيد أندره عقل (١٩٧٥-١٩٩٦)
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الـســـــوق اجـــــازة نظام النقاط في

السليمة بالقيادة السوق وارتباطه رخصة موضوع معالجة يجب
السماح في عدم األهل هو مسؤولية الجانب األول جانبين : من
لذلك بعد مؤهلين غير هم و آلية مركبات بقيادة ألوالدهـــم
هو الثاني الجانب ، و ( سوق دون رخصة و السن تحت أي )
عدم السوق في رخصة الرسمية المخولة منح مسؤولية الجهات
و تأهيل فيها تراعي  صارمة  معايير دون  و عشوائيا  منحها

. األساسية الجديد مبادىء القيادة السائق تعليم

خلل األولــى المرحلة : اداريــة مراحل ثالثة في يكمن الخلل اذا
لذلك خــاصــة مـــدارس و عــدم وجـــود فــي تعليم أصـــول الــقــيــادة
المرشحون له يخضع الذي االمتحان في الثانية خلل المرحلة
خلل الثالثة السوق وعدم جديته المرحلة رخصة على للحصول
السوق رخصة على حصولهم بعد السائقين محاسبة آلية في
سجل لكل سائق يكون يجب ان النقاط اذ أساس نظام على
و مخالفات السائق المرورية فيه تدون للسجل العدلي  مشابه
و سحب سلوك السائق بمراقبة السجل للسلطات يسمح هذا
وصوال الى جسامتها أو مخالفاته عدد حسب منه السوق رخصة
السوداء النقاط من الوصول الى عدد معين عند نهائيا سحبها

. المتكررة المخالفات أو
التطورات التشريعية السوقذاتالنقاطمنابرز يعتبرنظام اجازة
على الــقــادرة القانونية الوسائل اهــم فهو من . لسالمة السير
جانب مراعاة مبدأ ، الى السير تطبيق قانون تامين التشدد في
ومن الطريق. مستعملي القانون على جميع تطبيق في المساواة
التوعية من زمنية بفترة النقاط نظام تطبيق استباق الضروري
كل على النقاط مبدأ المرجوة من تطبيق الغاية حول للجميع

السائقين.

؟ النقاط نظام أهداف هي ما
بالمسؤولية السائق شعور تنمية

بل يمكن له مطلق حق ليست السوق اجــازة ان السائق افهام
فقدانها

هجومية اقل و رزانة اكثر قيادة اعتماداسلوب
السير مخالفات ضبط

دور  له كان قد ١ تموز ١٩٩٢ و منذ فرنسا هذا النظام تعتمد
السوق اجازة تمتلك حيث السير عددحوادث تقليص في كبير
خطورة  و جسامة حسب النقاط تحسم و ١٢ نقطة من رصيدا
الى تقسم و المخالفة مستوى حسب النقاط تتوزع المخالفات.

. الرصيداالصلي من ٦ نقاط الى نقطة من مجموعات

: الى فيؤدي النقاط كامل اماحذف

السوق اجازة سحب
ستة اشهر. محرك لفترة ذات اية مركبة منع قيادة -

السوق. اجازات كامال او جزئيا ) لمنح ) االختبارات اعادة -
نفسية. و طبية فحوصات اجراء -

ات اجــــراء اتــخــاذ - اضــافــة الـــى ســحــب جــمــيــع الــنــقــاط يــمــكــن

كـ: اضافية
عند النهائي السحب الى وصوال القيادة لرخصة مؤقت سحب -

التكرار.
توعيتهم بهدف او تدريبية للمخالفين تأهيلية دورات حضور -

المرور. مخالفات خطورة الى
يتبع احدى ان النقاط استعادة في يرغب الذي على السائق و

: الطريقتين هاتين
يومين تدريبية لمدة دورة بعداتباع نقاط استعادة اربع اما

سحب ذات مخالفة اية ترتكب لم اذا كامال الرصيد استعادة أو
٣ سنوات  نقاط خالل

لبنان في المقترح الوضع
النقاط في  مبدأ ال يراعي ١٩٦٧ العام في الصادر السير قانون
SWEROAD السويدية  مؤسسة تقرير وبحسب . السوق اجازة
النقاط مبدأ الى ماسة حاجة هناك ، لبنان في السير سالمة عن

. المتفاقمة السير حوادث مشكلة لمعالجة
ابرز من الذي يعتبر مبدأالنقاط يتضمن الجديد المقترح القانون

. مجال المرور في التطورات التشريعية

الجديد : اقتراح القانون في النقاط مميزات مبدأ ابرز - من
متجانسة مجموعات الى المرورية المخالفات تصنيف .١

المخالفة خطورة بحسب مجموعة لكل النقاط عدد تحديد .٢
المرتكبة

٢٠ نقطة لكل سائق كحد اقصى  منح .٣
تلقائي النقاط عندالمخالفة بشكل سحب .٤

السائق السير و شرطي بين المباشرة العالقة الحد من .٥

ينبغي ، اقتراح القانون في النقاط تطبيق مبدأ نجاح لضمان
: تأمين ما يلي

 DATABASE معلومات قاعدة انشاء
و مخالفاته جميع عليه تسجل سائق لكل خاص سجل تكوين

به المتعلقة المعلومات
الداخلي االمن قوى تعاون

النظام لتطبيق فاعلة مراقبة
المخالفات المرورية خطورة بحسب الئحة للنقاط وضع

مشكلة من الحد و فعال في يساهم بشكل كبير النقاط مبدأ
فئة لــدى فقط ليس ، عنها الناتجة االضـــرار و السير حــوادث
عجلة يدفع سوف تطبيقه و المجتمع فئات كل في بل الشباب
آمنة طرقات الى الوصول نحو قدما كبيرة أشواطا العامة السالمة

ألجيالنا∆

مطران  ميشال المالزم
بعلبك فصيلة رأس آمر
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أنهت قد والحيوية، وكانت بالحياة فتاة تضج زينة كانت
الجامعة. خرجت لدخول تستعد -وبدأت شهادة البكالوريا
جانب إلـــى وكــانــت جــالــســة فــي نــزهــة مــع أحـــد أصــدقــائــهــا،
الشاب السائق وكان نقول، كما الموت" "مكان في السائق،
السيارة يقود كــان لذلك  الــقــيــادة، فــي نفسه خبيرا يعتبر 
وفي المنعطفات كثير  و  متعرج طــريــق  فــي كبيرة بسرعة 
خروج إلى أدى مما السيارة على السيطرة الشاب فقد لحظة
نفسها وإرتطامها بعامود مسارها وإلتفافها حول السيارة عن
على الباب وتحطمها كليًا الطريق في وسط موجود كهرباء
ولم الوعي

ً
فاقدة المستشفى إلى زينة نقلت األمامي، األيمن

بجراحها.
ً
متأثرة الحياة فارقت أن تلبس

الحالة؟ في هذه يلقى اللوم من على
الذي حصل عمره من عشرة الثامنة ذو الشاب أعلى السائق
القيادة أصول في خبرة أية دون القيادة، رخصة على مؤخرًا
دون إستعمال جنونية بسرعة يقود أنه السليمة؟ وخاصة

الموت. لخطر معه من وحياة حياته األمان،معرضًا حزام
أصـــول قواعد لــم يعلموا ولــدهــم الــذيــن أو على أهــل الــشــاب
سالمته على  حفاظًا السير"وذلك "قانون واحــتــرام القيادة

. معه من وسالمة
للمقاولين ضميرهم يبيعون الذين الطرق مهندسي على أو
التتناسب وطرقات جسور ببناء وأصحاب المشاريع،فيقومون
كهربائية عواميد يقومون بوضع العالمية او المواصفات مع

تنبيه. او اشارة أية دون
عدد عــن  دقيقة إحصائيات تملك الــتــي الحكومة على او   -
هذه مــن للتقليل خطوة بــأي أن تقوم  الــطــرق دون ضحايا 
ألبسط مخالفة وطرقات جسور ببناء تسمح التي الحوادث.أو

. البناء قواعد
أجوبة. أي دون وتبقى األسئلة فالالئحة طويلة

ما ولكن لي زينة. ترجع لن وأذرفها التي ذرفتها الدموع كل
ال تنسى حياة إبنتي القصيرة. أن هو يهمني

حـــوادث مــن الــحــد فــي مــعــركــة لــهــذا الــســبــب قـــررت الــخــوض
اإلجتماعات من بالكثير وشاركت اليازا مع فتواصلت السير.
الــطــرق، الــســالمــة عــلــى مــجــال والـــمـــحـــاضـــرات مـــع خـــبـــراء فـــي
لحوادث تعرضوا  أنــاس من حياة شــهــادات إلــى وإستمعت 

زينة أصدقاء قبل إحاطتي من أكثر هو شجعني ومــا سير.
القيادة. قلقهم أثناء عن الدوام يخبروني على والذين

١٦ سنة،  العمر من البالغ رواد أصدقاء ولــدي إلــى باإلضافة
الثامنة عشرة يبلغوا وأن بسرعة الحياة خوض الذين يريدون
موافقة دون أومن قيادتهم مع ليحصلواعلى رخصة عمرهم من
أية ليس لديهم الذين الشباب لهؤالء مستقبل فأي أهلهم.

المواطنية؟ حقوق حول معرفة أية أو خبرة
يشكلون الذين الشباب هــؤالء حول معركتي تمحورت لهذا
اآلخرين إحــتــرام مــدرســة هــي "الــقــيــادة، مستقبل وطننا ألن

وأنفسناوالحياة".
تنظيم إلــــى تــهــدف حــــوش" لــقــد أســســت "جــمــعــيــة زيــنــة
من وغـــيـــرهـــا الــــيــــازا مـــع إجــتــمــاعــات ومـــحـــاضـــرات بــالــتــعــاون

في الشباب لحث الحكومية وغــيــر الحكومية المؤسسات
"قــانــون قــواعــد بأبسط  التقيد على  والــجــامــعــات الــمــدارس 
قدر للحؤول الطريق بالسالمة على له عالقة ما وكل السير"
العائالت ولتجنيب  الــطــرق ضحايا وقـــوع دون المستطاع

المآسي. من الكثير
مــدرســة فـــي ســنــة يــقــام كـــل وفـــي نــهــايــة شــهــر نــيــســان مـــن
يتضمن الذي حوش" زينة "أسبوع زينة" "مدرسة الجمهور
على الطريق حول السالمة عمل ومسابقات وورشات محاضرات
عن اإلعالن األسبوع يتم نهاية وفي اليازا، مع بالتعاون وذلك
تكون جائزتهم والتي المسابقات في األول الثالثة الرابحين
القيادة تعليم مدارس بإحدى السيارات قيادة أصول تعليم

∆ لها المرخص

في ٢١-٧-٢٠٠٤.إن زينة ضحية من السماء عصفورة في ١٨-٨-١٩٨٥ وحلقت بتاريخ األرض على فراشة زينة حطت
والتوجيه اإلرشاد وغياب اإلهمال ونتيجة واإلدراك الوعي قلة بسب مفجعة بطريقة يسقطون الذين الطرق ضحايا

الفراق. رغم يزال وال كان قلبي على أعز شيء أتحدث عن هنا كنت لما ذلك بلدنا، لوال في

الرئيسي المركز في انعقدت السير التي حوادث من للوقاية للشباب العالمية لـلجمعية اإلفتتاحية الجلسة في زينة حوش الفقيدة صورة
جنيف. في العالمية الصحة لمنظمة

والديها. مع إبتسامتها المعهودة.زينة

زينة
حفل في
التخرج.

حوش خاطر رندا  السيدة
الفقيدة  والدة
حوش زينة مؤسسة رئيسة و

حوش زينة
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نظم تجمع الشباب للتوعية االجتماعية "يــازا"، 
بالتعاون مع مؤسسة Touch MTC لالتصاالت، 
االونيسكو،  قصر  فــي   ،٢٠٠٧ نيسان   ٢٠ فــي 
فــي بــيــروت، مؤتمر "الــوقــايــة مــن حـــوادث السير 
من أسبوع االمم المتحدة العالمي األول للسالمة 
المرورية"، برعاية رئيس مجلس الــوزراء االستاذ 
الداخلية والبلديات  فؤاد السنيورة ممثال بوزير 

حسن السبع. 

حضر ممثل وزير االعــالم غازي العريضي خليل 
خــــوري، الــنــائــبــان محمد قــبــانــي وبــيــار دكـــاش، 
مــمــثــل قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد مــيــشــال سليمان 

العقيد نزيه محفوظ، المدير العام لقوى األمن 
الــداخــلــي الـــلـــواء أشــــرف ريــفــي، رئــيــس مجلس 
الــجــســر، ممثلة منظمة  نــبــيــل  االنـــمـــاء واالعـــمـــار 
الصحة العالمية الدكتورة اليسار راضي، ممثلة 
األمين التنفيذي لالسكوا مرفت تالوي الدكتورة 
العربية  المنظمة  رئــيــس  نــائــب  أنــهــار حــجــازي، 
للسالمة المرورية العميد أمين القشقري، ممثل 
Touch MTC محمد شبيب وعــدد من ضباط 
قــــوى األمـــــن الـــداخـــلـــي وشــخــصــيــات ســيــاســيــة 
المؤتمر  قــاعــة  فــي  ورفـــع  واعــالمــيــة.  واجتماعية 
بلغات  مكتوبا  الطريق"  على  "لسالمتك  شعار 

عالمية عدة. 
بداية النشيد الوطني. ثم دقيقة صمت عن أرواح 

ضحايا حوادث السير في لبنان. 

منى عقل
وأعلنت رئيسة "الــيــازا" - لبنان منى خــوري في 
كلمتها عن نشاط أسبوع األمم المتحدة لسالمة 
إلــى "افتتاح ثالثة فــروع جديدة  السير، مشيرة 
لليازا في لبنان، تفعيل يومي ومتواصل لموقع 
الجمعية االلــكــتــرونــي مــن قبل فــريــق عمل دائــم 
يدخل الى طرح كل الحوادث التي تقع في البالد، 
وفي النشاطات التي تنفذها "الــيــازا" يوميا في 

لبنان والعالم". 
إلــى "إطـــالق كتاب جديد مــن ٢٢٤  كما لفتت 
باللغة   TOUCH Mtc مـــع  بــالــتــعــاون  صــفــحــة 
كتاب  من  واسعة  مقتطفات  يضم  الفرنسية، 
السالمة المرورية العامة في لبنان التي أطلقته 
"اليازا" في ٢٦شباط ٢٠٠٧ في المديرية العامة 
الوطنية  الحملة  وإطــالق  الداخلي،  األمــن  لقوى 
لتعزيز حقوق الطفل بالتعاون مع وزارة الشؤون 

االجتماعية واالتحاد االوروبي". 

الوزير السبع
بــعــد ذلــــك، ألــقــى الـــوزيـــر الــســبــع الــكــلــمــة اآلتــيــة:   
الــوقــايــة مــن حــــوادث السير  لــمــوضــوع  بالنسبة 
الــذي يعنى به هــذا المؤتمر فهو ال يقل أهمية 
عــن مــوضــوع األمــــن، إن لــم يــكــونــا مــتــالزمــيــن مع 
والــســالمــة"،  "األمـــــن  ليشكال  الــبــعــض  بعضهما 
أن  الــتــي يمكن  الــمــخــاطــر  درء  فــالــســالمــة تعني 
بــاألشــخــاص والممتلكات، والــوقــايــة من  تــحــدق 
هــذه األخــطــار تتطلب جــهــودا كبيرة ودراســـات 

معمقة تواكب كل تطور. 
إيجاد  علينا  السالمة  مــن  نــوع  اي  وقبل تحقيق 
سبل الوقاية التي تضمن حياة الناس وسالمة 
ممتلكاتهم. كما أن آلية رفع األخطار المتعلقة 
بالسالمة المرورية أو سالمة الطرقات والسير تبدأ 
أثناء  الناس  حياة  عمالنية تضمن  بوضع خطة 
تتمثل  الخطة  وهــذه  الطرقات،  على  تنقالتهم 
بنواح عديدة منها ما يكون واجبا على الدولة و 

منها ما يكون على المواطن. 
ـــة وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال ال  ـــدول فــمــن واجـــبـــات ال

الحصر: 
منتظمة  ميكانيكية  معاينات  إجـــراء  تأمين   -١
لجميع السيارات الموضوعة في السير من دون 
التهاون بهذا الموضوع والتأكد من سالمة أجهزة 
األمــان والقيادة في السيارات، ألن حياة الناس 

ليست لعبة. 
٢ - تأمين تنفيذ الطرقات والشوارع وفقا لخطة 
النقل الحضري وللقواعد العالمية المرسومة لهذا 

الشأن. 
والـــشـــوارع بشكل  الــطــرقــات  - تأمين صيانة   ٣
يتم متابعته مباشرة مــن قبل األجــهــزة اإلداريـــة 

المسؤولة في المناطق. 
٤ - وهناك الموضوع األهم هو العمل على إصدار 

قانون سير حضاري يتماشى مع التطور التقني 
والتكنولوجي في هذا المجال (كوضع كاميرات 
للمخالفين)،  صــــورا  تــلــتــقــط  ورادارات  مــراقــبــة 
ويــفــرض مــن خـــالل هـــذا الــقــانــون بــنــود جزائية 
صارمة بحق مخالفي هذا القانون والتشدد عند 
التكرار للحد من التهور عند البعض واالستهانة 

بحياة الناس. 
٥ - أما قضية منح رخص السوق التي يبتدىء بها 
كل سائق، فقد وضعنا لها حدا بشكل مبدئي 
ونــحــن لـــن نــتــوانــى عـــن اتـــخـــاذ أقــصــى الــتــدابــيــر 
المسلكية بحق الموظف الذي يثبت عليه مخالفة 
قواعد الوظيفة و إحالته إلى القضاء المختص إذا 

اقتضى األمر. 
٦ - زيادة عديد العناصراألمنية المولجة بتأمين 
حركة السير وتزويدهم باآلليات الضرورية لذلك 

(وهذا ما نعمل عليه حاليا) 
٧ - تعزيز الشرطة البلدية في المناطق لتأمين 

حركة السير والسهر على النظام. 
ويبقى على الدولة مراقبة تطبيق القوانين على 
الجميع من دون استثناء، ألن التهاون بهذا األمر 

يجعل حياة الناس في خطر دائم. 
المسؤولية  مــن  فعليه شــق كبير  الــمــواطــن  أمـــا 
السير، وهذه  الوقاية من حــوادث  تجاه تحقيق 
المسؤولية تبدأ مــن كــل بيت لتستمر فــي كل 
مدرسة، لتنشئة كل فرد في المجتمع على احترام 
القوانين واألنظمة، التي وضعت لمصلحته وليس 

لمعاقبته، سيما إذا كانت تتعلق بحياة الناس. 
فحوادث السير على اختالف اسبابها أودت بحياة 
أكثر من ٨٠٠ شخص في لبنان في العام ٢٠٠٦ 
بحسب اإلحصاءات, وهذا طبعا رقم يتوقف عنده 
كل منا بذهول، قياسا على عدد سكان لبنان. و 
هــذا ما يعني أن اإلنسان يشن حربا على نفسه 

الــــــوزيــــــر الــــســــبــــع: الصـــــــــدار قـــــانـــــون ســـيـــر حـــــضـــــاري يـــتـــمـــاشـــى مـــــع الــــتــــطــــور الــتــقــنــي 

الــــحــــكــــومــــة مــــصــــرة عــــلــــى الــــمــــضــــي فـــــي طــــريــــق اإلصــــــــــالح لـــيـــعـــم كـــــل مـــــرافـــــق الــــدولــــة 

الــــنــــائــــب قــــبــــانــــي: لـــتـــتـــشـــدد الـــــقـــــوى األمــــنــــيــــة فـــــي مـــــوضـــــوع الــــســــرعــــة والـــمـــخـــالـــفـــات 

الـــــلـــــواء ريــــفــــي: هـــــدف مـــشـــاريـــعـــنـــا ومــخــطــطــاتــنــا تــحــســيــن األداء الـــــمـــــروري وضــبــطــه 

ـــــــــــــيـــــــــــــازا: نـــــتـــــعـــــهـــــد بـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق الــــــــتــــــــوصــــــــيــــــــات مــــــهــــــمــــــا بــــــلــــــغــــــت الـــــتـــــضـــــحـــــيـــــات  ال

الــجــســر: عـــرض اإلنـــجـــازات والــمــخــطــطــات الــتــي تــتــزامــن مــع مـــبـــادرات الــهــيــئــات األهلية
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مبرر. أي ودون أن يدري دون اآلخرين وعلى
إن شــبــابــنــا الـــيـــوم مـــدعـــو لــلــتــفــكــيــر جــلــيــا بــهــذا
باستطاعته خــطــوة أول أن ليعلم و الــمــوضــوع
باألنظمة والتقيد  القوانين احــتــرام هــي فعلها 
بـــــاب الــحــس ــــســــان مــــن الـــتـــي تـــرعـــى حـــيـــاة اإلن
و النفس، مــن يــبــدأ اإلصـــالح  ألن بالمسؤولية،
هي المركبة قيادة ألن المواطن تعاون هنا نأمل

وذوق وأخالق". "فن
على والثناء نتوجه بالشكر إال أن وال يسعناختاما
ال والمحلية الدولية والجمعيات المنظمات دور
للتوعية (تجمع الشباب جمعية اليازا منها سيما
دولة برعاية المؤتمر هذا تنظم التي اإلجتماعية)
السنيورة، فــؤاد األستاذ  الـــوزراء رئيس مجلس
في مــهــم فــــدور هــــذه الــمــنــظــمــات والــجــمــعــيــات
الوقاية سبل على واإلرشـــاد  الشبابية التوعية
الــضــوء لتسليط ـــــدؤوب ال إلـــى سعيها  اضــافــة 
متابعتها خالل منها تتحقق التي الثغرات على
سالمة سبيل تأمين لقضاياتشغل اهتمامهافي

اإلنسان.
من تــأكــيــد هـــو وخـــتـــم: "وجـــــــودي هــنــا بــيــنــكــم
طريق على المضي فــي إصــرارهــا على  الحكومة
الدولة، مرافق كل أن يعم نريده الذي اإلصــالح
الدولة بين بالتعاون إال يكون لــن طبعا هــذا و 
المدني المجتمع شرائح وكل والمقيم والمواطن

الوطن"٠  لبناء وهيئات جمعيات من
السبع الوزير دكاش بيار النائب سلم ذلك، بعد

تكريمية. درعا
قباني النائب

"اليازا"، الى بالتحية قباني النائب توجه بعدها،
المجلس في معها يجري التعاون "أن الى الفتا
بين التعاون يجسد وهذا سنوات، منذ النيابي
ويشمل األهــلــي.  والقطاع التشريعية السلطة
الــســوق األخــيــرة إجـــــازات هـــذا الــتــعــاون مــوضــوع

القتل". بإجازات ووصفها
"عناصر تأمين السالمة العامة فيها أن الى وأشار
القوانين، النظري ويتضمن والعملي. النظري
في "اللجنة أن إلى الفتا قانون السير"، وأبرزها
القديم جديدألن القانون صددإعدادقانونسير

التطورات ويتجاهل  ،١٩٦٧ العام منذ موجود
كالمؤتمرات األخيرة السنوات خالل جرت التي

للسير". الجديدة الدولية والقوانين
من والردع القانون تطبيق مهمة "أن وشددعلى
العقوبات أما السير. لشرطة األساسية المهمات
األمنية الــقــوى مطالبا الــقــضــاء"، مهمات  فمن 
والمخالفات"، السرعة موضوع في ب"التشدد
سنوات، منذ متراكما تراخيا هناك "ان معتبرا

معينة". بإدارة محصور غير وهو
وتطبيق الفساد "محاربة  الى قباني  دعا كذلك
لبنان في يوجد "ال أنه الى الفتا السير"، قانون
مجلس في واحــد مهنس ســوى سير مهندسو
في التقصير "بعض الى مشيرا واالعمار"، االنماء
أو التزفيت نوعية ومنها الطرق، سالمة مواضيع

الحدود". عبر تدخل التي الشاحنات فحص
األول الفساد "ان على النائب شدد الختام، وفي
"إنــــزال الـــى داعــيــا هــو فــي هيئة إدارة الــســيــر"،
مهددابفضح الحماية السياسية، ورفع العقوبات
"مسألة الــى األســمــاء"، متطرقا
آالف ووجــــود إجـــــازات الــســوق
الموقعة الصحية  الــشــهــادات 

بياض". على
عــن بـــــــــــدوره، أعــــــــرب شـــبـــيـــب
بمشاركتها الــشــركــة "افــتــخــار
التحضيرية فــي كــل الــمــراحــل
الــمــؤتــمــر"، الــتــي سبقت هـــذا
الـــشـــركـــة مــــؤكــــدا "اســــتــــمــــرار
التي الشراكة أهــداف التزامها
جــمــعــتــهــا مــــع "الــــــيــــــازا"، وهــي
أهمية على المواطنين توعية
الدولية المعايير ونشر القيادة
عــلــى لـــســـالمـــة الـــمـــتـــواجـــديـــن

الطرق".

الجسر
الجسر نبيل واالعمار االنماء مجلس رئيس وأشار
"يازا"، االجتماعية للتوعية الشباب "ان تجمع الى
مجلس نظر وجهة إلبـــداء هــذا المؤتمر دعــا الــى
والمخططات االنجازات وعرض واالعمار، االنماء
وبرامج مع مبادرات الهيئات األهلية تتزامن التي

الخصوص". هذا الرسمية في المؤسسات
الــذي الــحــضــري الــنــقــل وشـــرح "مـــشـــروع تــطــويــر
وزارتـــي مــع بــالــتــعــاون المجلس يــتــولــى تنفيذه 
خطة من كجزء والنقل العامة واألشغال الداخلية
الــعــام فــي أنــجــزت الــتــي الــنــقــل لــبــيــروت الــكــبــرى
أوصــت الخطة "هـــذه  أن  ظغلى الفــتــا  ،"١٩٩٥
الملحة، للحاجات يستجيب عمل برنامج بتنفيذ
والــقــيــام الــســيــر، نــظــم ويــشــمــل تــحــســيــن إدارة
والتقاطعات المحاور من  عــدد على بتحسينات

السير". حركة من األكبر الجزء تستوعب التي
الحضري النقل نظام تحسين  "يتضمن وقـــال:
خالل مــن السير إدارة تحسين يلي: مــا تحقيق
٢٢٠ تقاطعا  حوالى على ضوئية إشارات تركيب

الشوارع، عدد من في وجهات السير وتعديل

حل عبر الموجودة الشبكة طاقة من االستفادة
الرئيسية، على التقاطعات االختناقات مشكلة
تنفيذمشروع أعمال شارفت المثال سبيل وعلى
الحايك ومستديرتي وعرمون بشامون تقاطعي
وتأمين الوقوف ضبط على االنتهاء، والصالومي
عــدادات بواسطة الطرق جوانب على المواقف
في إطـــالق هــذا الــمــشــروع وقـــوف. ومــن المتوقع

المقبل". االسبوع
الــســالمــة بـــمـــواصـــفـــات وخــــتــــم: "إن االهــــتــــمــــام
النقل تطوير  مشروع في أساسي العامة مقوم
األمـــر محصلة فـــي الــعــامــة الــحــضــري. والــســالمــة
بنى وتأمين السير أنظمة تحديث تستوجب
العنصر أيضا تتطلب ولكنها متطورة، تحتية
والتنسيق التنفيذ والقادر على المؤهل البشري

المعنية". واألهلية الرسمية القطاعات مع

ريفي اللواء
فيها: جــاء كلمة ريفي اللواء ألقى الختام، وفــي
هــذا افـــتـــتـــاح "يــشــرفــنــي الـــمـــشـــاركـــة فـــي حــفــل
حــوادث من  للوقاية الوطني "المؤتمر المؤتمر: 
الشباب تجمع مع بالتعاون يعقد الــذي السير"
افتتاح بمناسبة ،Yasa االجتماعية للتوعية
األول العالمي المتحدة األمـــم أســبــوع نشاطات
في الــجــهــود بـــذل أجـــل للسالمة الـــمـــروريـــة، مــن
المخاطر من والحد المروري العمل تطوير سبيل

السير. لحوادث المتزايدة
معظم دفع السير لحوادث المتزايد االرتفاع إن
الموضوع هذا إيالء إلى لبنان ومنها العالم دول
اللبنانية الــدولــة أولـــت لقد األهــمــيــة الــقــصــوى,
الشأن هـــذا واألمــنــيــة  اإلداريـــــة أجهزتها بكافة 
مجلس رئيس دولــة رعاية ومــا الـــالزم, االهتمام
إال المؤتمر لهذا السنيورة فؤاد األستاذ الــوزراء

ذلك. على دليل
يرفع السير سنويا لحوادث االرتفاع المتزايد إن
على واالقــتــصــاديــة عـــدد الــمــآســي االجــتــمــاعــيــة

األفراد. وعلى الدول
معظم الدول في السير حوادث عدد ضحايا إن
بمافيها مجتمعة الجرائم عددضحاياكافة يفوق
معظم هؤالء والمحزن أن اإلرهابية, الجرائم ضحايا
أمل يشكلون فئة الشباب الذين من الضحاياهم

المستقبل.
في لبنان إذا قلت أنَّ وقــوع "ال أغالي وأضـــاف:
قرن ثلث من منذأكثر المتواصلة الحروب دوامة
أزمة تضخيم في ملموس، حد إلــى قد أسهم،
الدولة أجهزة غياب حيث من وتداعياتها السير
عادة، واألزمــات الحروب يرافق واالنفالت الــذي
إلى إضافة واألنظمة، القوانين إلى خرق ويؤدي
العدوان إبان كماحصل والطرقات الجسور تضرر

األخير. اإلسرائيلي
دون تحمل السلطات والهيئات لم يحل ذلك إن
مـــواجـــهـــة هـــذه فــــي الـــمـــدنـــيـــة لـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا
وطنيا وعيا أن القول المنصف من القضية...
إزاء هذه األهلي المجتمع  يتنامى في أخــذ  عاما
تبذلها الــتــي الــعــنــايــة مــع الــمــعــضــلــة، بــالــتــوازي

المختصة. واألمنية السلطات اإلدارية
تالتشريعات لقداتخذتالتدابيراإلجرائيةوسنَّ
أيــام عــدة، استمرت نـــدوات واألنظمة وعــقــدت
والطريق المرورية, التوعية في للبحث وأسابيع
قد متقدمة دول تجربة كانت وإن طويال ال يزال
وطأة من  التخفيف على ملحوظة قــدرة أثبتت
نأمل أن وإجـــراءات تدابير خالل هذه األزمــة من
ظروفنا مــع يتوافق مــا منها ونــأخــذ بها نقتدي 

وأوضاعنا.
الشأن المروري، أنفسنا أن نولي آثرنا على لقد
هذه اهتمام من كبيرا حيزا األمني، الشأن كما 
مفارز عــززنــا حيث وأهــدافــهــا، الــعــامــة المديرية 
بعد والعناصر، الضباط من بالعديد الالزم السير
هــذا جــهــد فــي وإن أي مهامهم تــدريــبــهــم عــلــى
سبيل إنجاح في ومطلوب مبرر جهد المجال هو
مع التعاون أطر من وسنزيد المرورية, السالمة
الحد أجل من الخاص والقطاع المدني المجتمع
وتخفيض السير المتزايدة لحوادث المخاطر من
وسنعتبر عنها. الناجمة واإلصابات عددالوفيات
هو الخطة هذه في والفشل النجاح مقياس ان
الغاية النبيلة, هذه تحقيق في أو فشلنا نجاحنا
ومنها واجباتنا تحقيق في أهلنا مع فالتعاون
مبني إرادي هو خيار حوادث السير، من الوقاية

ثابتة". قناعة على
البنك مع وبالتعاون اليوم، "إننا ريفي: اللواء وتابع
الــدول وإحــدى واإلعــمــار الدولي ومجلس اإلنماء
١٧٠ دراجة  تحقيق على نعمل الصديقة, العربية
اآلليات من والــعــدد الـــالزم الــطــراز، نارية حديثة
رادارا   ٣٥ وتحقيق الــمــفــارز،  لعمل المخصصة
إلى إضافة الزائدة، السرعة لمراقبة ومتحركا ثابتا
لضبط  كاميرا وأربعين بثمان ١٦ تقاطعا تجهيز
مع بالتعاون بــيــروت فــي الــحــمــراء تــجــاوز اإلشـــارة
المرورية ناهيك عن التجهيزات سوليدير, شركة
التحقيق، قيد هي والتي والمتطورة، الحديثة
بيروت الحضري لمدينة مشروع النقل خالل من
الــمــدن بــاقــي عــلــى تعميمه الــكــبــرى والــمــقــتــرح

والمناطقاللبنانية.
ومخططاتنا فمشاريعنا  فيض مــن  غيض هــذا
على الــــمــــروري األداء هــدفــهــا ضــبــط وتــحــســيــن
به واالرتــقــاء والبشرية، التقنية الصعد مختلف

نحواألفضل.
تبديه الـــذي لالهتمام بالشكر أتــوجــه  وخــتــامــا،
رأسها في هذاالمجال وعلى منظمة األمم المتحدة

كي مون. الدكتور بان األمين العام سعادة
عامال والخطوات النشاطات هذه تشكل أن آمل
مخاطر حـــول الــمــروريــة فــاعــال فــي نــشــر الــتــوعــيــة
قانون بأحكام االلــتــزام حـــوادث الــمــرور وضـــرورة

الطرق. من المنتفعين كافة قبل من السير
الدعوة الى مختلف لتوجيه وأغتنم هذه المناسبة
الجهات وجميع األهلية، والمنظمات الجمعيات
العمل على أجل من المروري بالشأن التي تعنى
الحبيب فوطننا أفضل, مــروريــة سالمة  تحقيق
هذه في سبيل جهد منا كل بلد يستحق لبنان

∆ النبيلة" الغاية

دكاش. من النائب درع تكريمي السبع يتسلم الوزير

ريفي.النائب محمد قباني.الوزير حسن السبع. أشرف عقل.اللواء زياد د.
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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 – الطابق الثاني

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، 

العنوان البريدي: ١٧٥ ذوق مكايل - لبنان

تلفاكس:٢١٥٧٧٥  ٩  ٩٦١ +

المشرف العام على النشرة 
منى عقل - رئيسة يازا لبنان

ان المعلومات الواردة في هذه النشرة تقع على عاتق جمعية اليازا



اكــــد الــعــالمــة الــمــرجــع الـــديـــنـــي  الــســيــد محمد 
في  المعنية  السلطات  على  لله،  فضل  حسين 
السالمة  لحفظ  بمسؤوليتها  تــقــوم  أن"  لبنان 
الــعــامــة مـــن خـــالل الــمــتــابــعــة الــدقــيــقــة لــمــســألــة 
االجتماعي  االمـــن  على  والــســهــر  السير  قــوانــيــن 
التفلت  ظــاهــرة  وانــتــقــد  للمواطنين،  والــصــحــي 
مــن الــقــوانــيــن ذات الــصــلــة واهـــمـــال الــســلــطــات 
االمر  المخالفين،  مالحقة  أو  لتطبيقها  المعنية 
الذي يؤدي الى سقوط عدد كبير من الضحايا 

لبنان". سنويافي 
وأشــــــار الـــــى فـــتـــوى لــــه فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال حـــرم 
أكــانــت رسمية  جــهــة، ســواء  أيــة  على  بموجبها 
على  للسيارات  قــيــادة  رخصة  اعــطــاء  أهلية،  أو 

النارية  والدراجات  الشاحنات  وكذلك  أنواعها، 
ونحو ذلك...من دون الرجوع الى عناصر االمان 
لمن  رخصة  أية  اعطاء  وان  والقانونية،  الطبية 
ال يستحقها هو عمل محرم شرعا، ويمثل خيانة 
ويحمل  كله،  المجتمع  في حق  وجريمة  لالمانة 
صاحبه مسؤولية ما يحدث للناس بسبب ذلك 

من خسائر في االرواح واالموال".
وكـــــان فــضــل الـــلـــه يــتــحــدث لـــوفـــد مـــن "تــجــمــع 
النائب  مع  زاره  االجتماعية"،  للتوعية  الشباب 
زيــاد  التجمع  رئيس  وفــي حضور  دكــاش،  بيار 
مــخــايــل عــقــل، الــــذي اثــــار الـــتـــوزيـــع الــعــشــوائــي 
لــرخــص الــســيــر ومــنــح اجـــــازات ســـوق مــن خــالل 

تزوير الوقائع ومخالفة القانون ∆

إثر إجتماعه مع اليازا المرجع محمد حسين فضل الله 
يعيد التذكير بتحريم إعطاء رخص السير إلى غير مستحقيها

بمواجهته  المتعلقة  بها   يقوم  التي  الحملة  خــالل  من  -الــيــازا-  اإلجتماعية  للتوعية  الشباب  تجمع  يسعى 
المفتوحة للفساد المستشري في دوائر السوق الذي يؤدي إلى منح رخص بصورة عشوائية ومقابل رشاوي 

تتقاسمها اللجان الفاحصة وادارة هيئة ادارة السير.
 هذا ما أزعج المعنيين والمستفيدين من هذا الفساد وعلى رأسهم أحد الموظفين الفاسدين الذي يعرفه 
اللبنانيون الشرفاء من خالل دخولهم لدقائق الى مزرعة الفساد كما قال عنها رئيس لجنة االشغال العامة 

والنقل النائب محمد قباني.
الى أهل الفساد وحماتهم الفاسدين نقول بان عصر إعطائهم رخص دون أي إلمام منهم بأصول القيادة 

انتهى، وأن اليازا في صدد االدعاء على الفاسدين مع المزيد من االثباتات التي ال تقبل الطعن. 
الــحــد مــن حـــوادث السير بينما هدف  الــنــاس عــن طــريــق  الــيــازا األســاســي هــو المحافظة على أرواح  فــهــدف 
المفسدين هو المتاجرة بأرواح الناس عن طريق إعطاء رخص قيادة دون مراعاة أحكام قانون السير وأبسط 

قواعد السالمة ∆

اليازا يتابع معركته االصالحية 
في مواجهة فساد امتحانات السوق

رئيس لجنة األشغال العامة والنقل 
النيابية النائب محمد قباني يتعهد 
بمتابعة موضوع اإلخبار الخطي الموجه 
إلى النيابة العامة التمييزية بتاريخ 
٢٣ نيسان٢٠٠٧ على اعتبار أن الكثير 
من رخص السوق في لبنان تمنح بشكل 
 ذلك إهماالً كبيرًا يؤدي 

ً
عشوائي معتبرة

إلى جرائم تسبب وفيات على الطرق 

السيد فضل الله مستقبالً وفدًا من اليازا بحضور النائب بيار دكاش.

فضيحة رخص السوق في لبنان: مكفوفان وإمرأة متوفاة حصلوا على دفاتر السوق في شباط ٢٠٠٧.



احتراف مبني الحالي عصرنا في تتطلب القيادة
الكبير االــتــزايــد مــع السيما علمي على أســاس
المترافق الماضية العقود خــالل السير لحركة
الــتــشــريــعــات واألنــظــمــة مــع صــــدور الــكــثــيــر مــن
الساعية العالم كبير من دول عدد في الجديدة
محترف بشكل القيادة تعليم أصول تطوير إلى

المرور. مبادىء سالمة يراعي
إعــداد خــالل مــن بالضبط إليه نسعى وهـــذا مــا
التعليم وسائل من كوسيلة السائق" "دليل
أنــواع ف

َ
ألصــول قيادة مختل والمستدام الجاد

رخصة الــحــصــول عــلــى الــمــركــبــات  قــبــل وبــعــد
علمي وموضوعي يساهم بشكل القيادة. فهو
وتــبــصــيــر وبــــأســــلــــوب مـــبـــســـط، فــــي تــثــقــيــف
العلمية بــالــمــعــلــومــات  الــســائــقــيــن وتـــزويـــدهـــم
أثناء اتباعها ينبغي التي المدروسة واإلجراءات
الوقائية، القيادة مبادىء من إنطالقًا القيادة
إشـــارات لمختلف  وافــيــًا شــرحــًا كــمــا ويتضمن
األولية، اإلسعافات عن هامة ومعلومات السير
الـــدراجـــات بــراكــبــي فـــضـــالً عــــن  فــصــل خــــاص

عشرة. فصول في ذلك كل النارية،
مرجعًا الــســائــق" عتبر كــتــاب "دلــيــل لــذلــك، يُ
بــيــت ومكتبة فـــي كـــل أســاســيــًا ال غــنــى عــنــه
المكتبة في كبيرًا فراغًا ليمأل ومــدرســة، وجــاء
على الــســالمــة مستوى رفـــع العربية فــي مــجــال
الطرق مستعملي جميع "اليازا" وتدعو الطريق،
المتمرسين حتى وغيرهم، ومشاة سائقين من
وتطبيق إليه بالرجوع  عدم التردد الى منهم،

وسالمة على سالمتهم حفاظًا بدقة تعليماته
اآلخرين.

ذلك أن المزيدواألفضل، بتقديم تعدالجمعية
التزام على دليل الضخم لخير العمل هذا إنجاز
على الطريق".ففصول "السالمة بقضية "اليازا"
حيث الدليل هذا أهمية تبين العشرة الكتاب
إنطالقا القيادة آداب يشرح األول الفصل أن
فبعض وأخـــالق" فــن ذوق مــن شعار "الــقــيــادة
األدبية بعض الضوابط يتخلون عن السائقين
لحوادث المسببة السلوكية األخطاء ويرتكبون
واإلرهــاق الشديد فإن اإلنفعال كذلك، السير.

السائق. تصرفات على يؤثران سلبًا
السالمة  مقومات فيشددعلى الثاني أماالفصل
أهمية إستعمال حزام على مركزًا القيادة أثناء
لعمل مكمل دور فله الهواء كيس األمـــان، أمــا
 حيث

ً
بطريقة صحيحة المشدود األمـــان  حــزام

األساسية األنظمة أكبر.أما حماية
َ
معا يوفران

الــثــالــث الــفــصــل فـــي لــلــمــركــبــة فــهــي مـــذكـــورة
المحرك، الخارجي،الشاسيه- الهيكل وأهمها
القيادة، بعجلة التحكم نظام الحركة، نقل نظام
وعدد التعليق نظام  العجالت، الفرامل، نظام 
الرابع الفصل أما األخرى. المساعدة األنظمة من
الطريق وعــالمــات الــمــرور فيشدد على قــواعــد
مهمتها ومــرشــده، الــســائــق الــتــي تعتبر دلــيــل
القيادة أثــنــاء الــضــروريــة بالمعلومات تــزويــده 
وهو "السالمة". أال المنشود الهدف إلى وصوالً
داخل القيادة أصول الى الخامس الفصل يشير
المدينة بحيث تعتبر جميع الطرق فيها رئيسية
لتميزها بقصر خصوصياتها إلى يجب التنبه و
وحركة ومفارقها تقاطعاتها بين المسافات
المتراصة المركبات عليهاوأرتال الكثيفة السير
يوجب ما سير حافلة بالمخاطر، بيئة تنتج التي
هذا تغيير وعدم مستقيم مسار على المحافظة
بالمرايا الــتــأكــد قبل  مــفــاجــىء الــمــســار بشكل 
أصول أما المناسبة. الضوئية اإلشارات وإعطاء
الفصل فــي فنشرحها المدينة خـــارج الــقــيــادة
الــطــرق عــن بعضها إخــتــالف الـــســـادس بسبب
أســـاس عــلــى أهــمــيــتــهــا بــحــســب  ولتصنيفها 
ما بينها، تــربــط عــرضــهــا وأهــمــيــة الــمــدن الــتــي
اآلمنة المسموح بها السرعة في تغييرًا يفرض
المرور في كل أفضليات وفي على كل طريق

الطريق. من جزء
ظــروف الــقــيــادة فــي على يركز السابع الفصل 
من كــل على ثقيالً عبئًا خاصة والــتــي تشكل
حيالها السائق يتخذ لم وما والمركبة، السائق
الــوقــت فـــي الــصــحــيــحــة اإلجـــــــراءات اإلحـــتـــرازيـــة

انتظاره، سيكون في فإن الحادث المناسب،

لحوادث وافيا الثامن  شرحا الفصل يتضمن
الــحــادث ســالمــة الــمــرور السير ويــصــف خــبــراء

: كاآلتي
منه تعلمنا إذا خسارة شاملة، إال هو الحادث إن

للمستقبل. ً نافعا شيئا
مباشر دور المجتمع فــرد في  ولكل للدولة إن 

م سّ
ُ
ق السير. منع حــوادث غير مباشر،في وآخــر

قبل مــا مرحلة هــي: مــراحــل الــحــادث إلــى ثــالثــة
بعدالحادث. ما الحادث، مرحلة مرحلة الحادث،
الفصل في األولية اإلسعافات أهمية نبين كما
من العديد إنــقــاذ يتم بفضلها والــتــي التاسع 
يد مؤهلون وشجعان أشخاص م دّ

ّّ
ق إذا  األرواح

الــحــادث، مكان  فــي المصابين إلــى المساعدة 
تردد. دون

الفصل في دور والهوائية النارية للدراجات و
ال المركبة، سائق فبعكس الدليل. من العاشر
األمان حزام بحماية النارية اجة الدرّ راكب يتمتع
هيكل حــتــى أو   (Air Bag)الــــهــــواء كــيــس  أو 
قيادته فــي هــي الرئيسية فحمايته المركبة.
ال تساعده التي الخاصة مالبسه وفي السليمة
رؤيته اآلخــريــن على بــل تساعد وحـــده  فقط،

∆ بوضوح

الـســـــائــق  لـمــــــــــاذا دليـــل

 ♺٧



إلى وصوالً آلالف الكيلومترات والتمرين قانون السير ومعرفة واإلتقان بالعلم يكتسب حق هي البعض،إنما يظن كما هدية ليست المركبات رخصة قيادة إن
ما يؤدي وغالبًا ، فقط القواعدالبسيطة على بعض تقتصر المركبات قيادة أن مفاده الكثيرين لدى هناك إعتقادخاطىء ألن ذلك، نقول المطلوبة. المهارة تحقيق

السير. حوادث عن الناتجة لإلصابات والتعرض المخاطر زيادة وإلى للقيادة األساسية باألصول إلى اإلستهتار هذا،
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