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قائد  كل  عىل  يجب  التي  قائد األشياء  كل  عىل  يجب  التي  األشياء 
دراجة هوائية يف ميشيغان معرفتهادراجة هوائية يف ميشيغان معرفتها

 نصائح لقيادة الدراجات الهوائية
القانونية القواعد  مراعاة  مع  بسالم 
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قائد  كل  عىل  يجب  التي  األشياء 
دراجة هوائية يف ميشيغان معرفتها 
ميشيغان  والية  طرق  داخل  بالقيادة  والتمتع  وأمان  بسالم  الهوائية  الدراجات  لركوب  دليلك  هو 
قوانني  من  العديد  حول  معلومات  يتضمن  الدليل  هذا  أن  الهوائية. رغم  الدراجات  مسارات  وعىل 
للمركبات  ميشيغان  لقانون  بدياًل  يعد  وال  قانونًيا  مستنًدا  ليس  أنه  ميشيغان، إال  والية  يف  املرور 

اللوائح والقوانني املحلية. د مليشيغان )UTC( أو  )MVC( أو قانون املرور املوحَّ

األشياء التي يجب عىل كل قائد دراجة هوائية يف ميشيغان معرفتها تم نرشه من ِقبل رابطة قائدي 
بالرقم  اتصل  الكتيب،  هذا  من  إضافية  ُنسخ  )LMB(. لطلب  ميشيغان  بوالية  الهوائية  الدراجات 
املوقع  إىل wembmk@LMB.org، أو تفضل بزيارة  إلكرتونًيا   9100-334 )517( ، أو أرسل بريًدا 

.LMB.org/wembmk
)LMB( فريق التحرير: مات بينيمان ولجنة التوعية والتعليم برابطة قائدي الدراجات الهوائية بوالية ميشيغان 

ِداك، باسم “منظر يطل عىل بحرية ميشيغان”، آركاديا. الغالف الخارجي: الصورة مأخوذة من صورة التقطها جيمس 
اإلصدار 4.0، © حقوق النرش 2019، رابطة قائدي الدراجات الهوائية بوالية ميشيغان. تخضع بعض محتويات هذا املنشور 

لحقوق النرش الخاصة برابطة قائدي الدراجات الهوائية بوالية مينيسوتا )BikeMN(، وموقعها هو www.bikemn.org، ومن 
محتواه تقتبس رابطة قائدي الدراجات الهوائية بوالية ميشيغان )LMB( بعد موافقة كتابية رصيحة من رابطة BikeMN. غري 
مسموح بإعادة إنتاج أي محتوى من املنشور املسمى “األشياء التي يجب عىل كل قائد دراجة هوائية يف ميشيغان معرفتها” ال 

كلًيا وال جزئًيا دون إذن كتابي رصيح من رابطة قائدي الدراجات الهوائية بوالية ميشيغان..

انضم إىل رابطة قائدي الدراجات الهوائية 
بوالية ميشيغان )LMB( وساهم يف دعم 

قيادة الدراجات الهوائية
رائع يف  استثمار  الهوائية بوالية ميشيغان )LMB( هو  الدراجات  قائدي  لرابطة  دعمك 
الرابطة  أعضاء هذه  وتحسينه. يمثل  ميشيغان  يف  الهوائية  الدراجات  االرتقاء بركوب 
مثل  فعالة  برامج  ووضع  الكتيب  هذا  مثل  التعليمية  املواد  إنتاج  دعم  يف  حيوًيا  دوًرا 
الربنامج التعليمي لدعم سالمة املشاة وسالمة الدراجة بما يماىش مع تطبيق القانون. 

.www.LMB.org/join يرجى االنضمام إىل الرابطة عىل املوقع

 

PASS SAFE,  SAVE LIVES

ميشيغان والية  قانون 

أقدام
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ركوب الدراجة متعة ال مثيل لها.
برشية.  بطاقة  إال  تعمل  ال  دراجة  تقود  وأنت  بدائية  بسيطة  بمتعة  الهوائية، ستشعر  الدراجات  قيادة  عند 
يمكنك الخروج والتجول بطريقة رسيعة، ممتعة وبديهية بشكل رائع. لم تعد هناك فرصة لتشتيت االنتباه، 
بل مساحة لالستمتاع الهادئ يف عرص صاخب ميلء بالضوضاء من حولك. وسواء كنت عىل الطريق العمومي 

أو عىل املسار الجانبي املخصص للدراجات، فأنت تستحق أن تكون بأمان.
نقوم بالعمل عىل حماية كل من يستخدم الطريق، وخاصة كل من يقود الدراجات الهوائية. نحن نقوم بحماية 
الطفل الذي يتعلم قيادة الدراجات الهوائية بمفرده، واملراهق الذي يستمتع بقيادة الدراجة، والطالب الجامعي 
الذي يتوجه إىل محارضته، والبالغ الذي ينتقل إىل عمله، واملتحمسني للقيادة من أجل االسرتخاء، والوالد الذي 

يصطحب معه طفاًل صغريًا، واملتقاعد الذي يقوم بعمل التدريبات الخاصة به.
بالتحديات  البيئة، ونرحب  الحرية، ونحب  إىل  عديدة: نتوق  ألسباب  وذلك  الهوائية  الدراجات  بقيادة  نقوم  نحن 
الجسدية، ونفضل التنقل يف األحياء، ونفضل أن نكون نشيطني، ونهتم باألحياء اآلمنة، ونؤمن بأحقية كل فرد يف 
الطرق  عىل  الكابيتول،  وقاعات  الدراسية  الفصول  يف  والشاشات،  الورق  عىل  أشكال:  عدة  عملنا  يتخذ  التنقل. 
العمومية واملسارات الجانبية، يف املتاجر والساحات والنوافذ. نؤكد عىل حقوقنا يف قيادة الدراجات الهوائية بأمان 

عىل الطرق العامة والجمع بني مجتمع قيادة الدراجات الهوائية يف والية ميشيغان.
الهوائية يف والية ميشيغان. ضم صوتك إىل صوتنا من أجل  الدراجات  كن جزًءا من مبادرتنا لتحسني قيادة 

الكفاح و الدفاع عن هذا املجتمع والدعوة إليه وتثقيفه وتشجيعه وترويجه. مع بعض أقوى.
يف  الهوائية  الدراجات  قيادة  تحسني  الهوائية بوالية ميشيغان )LMB( عىل  الدراجات  تعمل رابطة قائدي 
والية ميشيغان. نحن نقوم بتشجع قيادة الدراجات الهوائية وسالمة جميع قائدي الدراجات الهوائية عىل 
طرق والية ميشيغان. رابطة قائدي الدراجات الهوائية بوالية ميشيغان )LMB( هي منظمة غري ربحية عىل 

.501)c()3( مستوى الوالية من فئة

التعليم 
الكتيب وتوزيعه، كما  الهوائية بوالية ميشيغان )LMB( تأليف مواد مثل هذا  الدراجات  تولت رابطة قائدي 
لآلباء، ولركاب  السائقني، ومواد  لتعليم  مدربني  القانون، وتوفري  تطبيق  حول  تدريبية  مواد  إصدار  تولت 
الهوائية  الدراجات  قائدي  رابطة  الهوائية. يدعم  الدراجات  سالمة  حول  فعاليات  الهوائية، وتقيم  الدراجات 
سالمة  تعزيز  عىل  يركزون  الذين  اآلخرين  مع  ويعمل  املدرسة  إىل  اآلمنة  الطرق   )LMB( ميشيغان بوالية 

الدراجات الهوائية.

الدفاع عن حقوق قائدي الدراجات الهوائية
وسائر  القانونيني  عني  للمرشِّ رئيسيًا  مصدًرا   )LMB( ميشيغان  بوالية  الهوائية  الدراجات  قائدي  رابطة  تعد 
واضعي السياسات اآلخرين. يف كل عام، تستضيف رابطة قائدي الدراجات الهوائية بوالية ميشيغان )LMB( يوم 
الدراجات  قائدي  رابطة  ومتطوعو  موظفو  يعمل  بالوالية.  الكابيتول  مبنى  يف  الهوائية  الدراجات  عن  الدفاع 
والية  يف  الهوائية  الدراجات  قائدي  اهتمامات/مصالح  تمثيل  عىل  بانتظام   )LMB( ميشيغان  بوالية  الهوائية 

.LMB.org ميشيغان يف جلسات االستماع العامة واللجان. تعرف عىل إنجازاتنا عىل املوقع

التشجيع
ُتظهر جوالت الدراجات الهوائية يف رابطة قائدي الدراجات الهوائية بوالية ميشيغان )LMB( - بدًءا من الجوالت 
العائلية يف عطلة نهاية األسبوع وحتى الجوالت املدعومة بالكامل ملدة أسبوع - أن التجول بالدراجات الهوائية 
مجلة  ميشيغان. تحافظ  والية  يف  الحياة  تجربة  يخوض  أن  يريد  من  لكل  وممتعة  وآمنة  صحية  وسيلة  هي 
Michigan Bicyclist Magazine عىل أن يكون األعضاء والجمهور عىل اطالع بكل جديد. التقويم السنوي 
الفردية  والسباقات  الجوالت  من  العديد  يضم  شامل  منشور  هو   LMB رابطة من  الهوائية  الدراجات  لقيادة 

واألحداث األخرى املتعددة ذات الصلة بالدراجات الهوائية يف والية ميشيغان.

LEAGUE OF MICHIGAN BICYCLISTS
410 S. Cedar St. Suite A, Lansing MI 48912 | )517( 334-9100 | info@LMB.org

رابطة قائدي الدراجات  عن   نبذة 
)LMB( ميشيغان بوالية  الهوائية 
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ميشيغان ومنشور األشياء التي يجب أن يعرفها كل راكب دراجة شاب يف ميشيغان 
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 Outstanding Traffic Safety( املرور  حركة  لسالمة  املتميز  اإلنجاز  جائزة 

.)Achievement Award

املحتويات جدول 

What Every Young Michigan  

Bicyclist Must Know

A Guide for Youth

Tips for Riding 
Legally and Safely

األشياء التي يجب عىل كل قائد 
دراجة شاب معرفتها يف ميشيغان، 

دليل للشباب.
www.LMB.org/wembmk

فيما ييل أشياء أخرى متاحة أيًضا من رابطة قائدي 
:)LMB( الدراجات الهوائية بوالية ميشيغان

اختبار سالمة الدراجة
www.bikequiz.org
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ُمجهزة بشكل كامل. عليك بارتدائها كل مرة تقود فيها الدراجة. ارتداء الخوذة يقلل من  رأس  خوذة   .1
األذى الذي قد يصيب الرأس عند التصادم. )نصائح االرتداء السليم لخوذة راكب الدراجة، صفحة 21(

يجب أن تكون املالبس ذات ألوان زاهية و/أو عاكسة للضوء حتى يظهر قائد الدراجة لآلخرين بسهولة   .2
ويرونه عىل الطريق.

واألنبوب  الالصقة،  والرقعة  اإلطار  ثقب  إصالح  ومجموعة  اإلطارات،  ورافعة  الدراجات،  عجل  منفاخ   .3
الداخيل للعجلة االحتياطي.

زجاجة املاء وحامل )يسمى غالبًا الصندوق(.  .4
مصباح أمامي أبيض مع عاكس ضوء خلفي بلون أحمر ومصباح خلفي. ُيستخدم لزيادة الرؤية   .5

ليالً أو أثناء النهار. يعمل وضع املصباح الرّعاش/الوميض عىل زيادة عمر البطارية.   
.)Road ID( بيانات تحديد الهوية واملعلومات الطبية ذات الصلة. ال تنس أن تضع يف اعتبارك معرِّف الطريق  .6

الهاتف املحمول تحسبًا لحدوث حالة طوارئ، ولتوثيق املشكالت به.  .7

ورؤية  حولك  ما  بكل  العام  إدراكك  لتحسني  النظارات  أو  الخوذة  أو  )الجادون(  املقود  عىل  مرآة  ضع   .8
املركبات الخلفية ورفاق قيادة الدراجات الهوائية.

اقفل دراجتك لتأمينها. )انظر منع الرسقة، صفحة 14(  .9
أرشطة عاكسة للرؤية تلف عىل ساق القائد لزيادة رؤية اآلخرين له وإبقاء بنطاله بعيًدا عن جنزير الدراجة.  .10

واٍق للعني مقاوم للكرس )استخدم نظارات شفافة لظروف القيادة يف الظالم(.  .11
شبكة خلفية أو حقيبة تعلق باملقود )الجادون( أو تعلق باملقعد لحمل األغرض.  .12
جرس لتحذير اآلخرين من االقرتاب، خاصة عند القيادة عىل املسارات الجانبية.  .13

أداة متعددة األغراض ومفتاح ربط اختياري لإلصالحات. )انظر إصالح اإلطار املثقوب، صفحة 32(  .14
كامريا فيديو لتوثيق انتقاالتك وجمع األدلة يف حالة وقوع حادث اصطدام.  .15

األدوات األساسية
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السالمة أدوات 

نافعة أدوات 
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قبل القيادة - الفحص األسايس الرسيع
تشري إىل هواء

تأكد من نفخ اإلطارات إىل درجة الضغط املقنن املوضح عىل جدار اإلطار الجانبي.  

استخدم مقياس ضغط هواء اإلطارات للتأكد من أن ضغط اإلطارات بالقيمة الصحيحة.  

لإلطار. الجانبي  الجدار  يف  وال  اإلطار  مداس  يف  تلف  وجود  عدم  من  تأكد   

فوًرا. سليمة  بأخرى  التالفة  اإلطارات  استبدل   

تشري إىل فرامل
افحص وسادات الفرامل للتأكد من عدم تآكلها؛ وإذا تجاوزت درجة تآكلها املؤرشات املقررة،   

فقم باستبدالها.
تأكد من ضبط وسادة الفرامل؛ وتأكد من عدم وجود حّكة يف اإلطارات وال انبعاج يف أسالك   

العجلة )الربامق(.
تحقق من حرية تحرك ذراع الفرامل. عند استخدام الفرامل، يجب ترك مسافة 1 بوصة عىل   

األقل بني ذراع الفرامل واملقود )الجادون(.

يشري إىل ضبط البدال، وضبط سلسلة الجنزير، 
وضبط الرتوس

تأكد من إحكام ربط مسامري كرنك الدراجة. ال تقم إال بتشحيم السنون اللولبية، ال أكثر.  

افحص سلسلة جنزير الدراجة للتأكد من عدم وجود عالمات تآكل أو ارتخاء.  

إذا كانت سلسلة الجنزير تتخطى عجلة حرة/مجموعة تروس، فقد تحتاج إىل ضبط سلسلة   

 الجنزير أو رشاء واحدة جديدة و/أو عجلة حرة/مجموعة تروس.

تشري إىل رسعة تحرير املحور     
يجب أن يكون محور )رّصة( العجالت مربوًطا بإحكام يف إطار عجلة الدراجة. يجب أن يعمل   

التحرير الرسيع للمحور )الرّصة( عند 90 درجة.
ينبغي أن تشري التحريرات الرسيعة للمحور )الرّصة( إىل ناحية الجزء الخلفي للدراجة للتأكد   

من أنها ال تعلق بأي يشء )تحرير العجلة(. 
تأكد من إغالق عمليات التحرير الرسيعة تماًما دون أن يعيقها إطار العجلة أو شوكة العجلة.  

افحص التحرير الرسيع للفرامل للتأكد من إعادة تعشيق أسالك الفرامل.   

تشري إىل إتمام الفحص
أجزاء  أي  شد  أحكم  مكسورة.  أو  أجزاء مفكوكة  وجود  عدم  من  للتأكد  الدراجة  افحص   

مفكومة أو أصلحها أو استبدلها قبل قيادة الدراجة.
خذ جولة رسيعة بالدراجة للتأكد من أن كل يشء يعمل كما ينبغي.  

انتبه أكثر لدراجتك خالل األميال القليلة األوىل.  

A
B
C
Q

إذا لم تكن مرتاًحا مطمئًنا إلجراء أي من هذه التعديالت بنفسك، فأحرض دراجتك إىل 
.LMB.org/shops ورشة محلية إلجراء الضبط األسايس لك. انظر املوقع
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قواعد الطريق
حقوق ومسؤوليات قائدي الدراجات الهوائية

سائقو  يتبعها  التي  القواعد  نفس  اتباع  عليك  ميشيغان،  والية  طرق  عىل  الهوائية  الدراجة  قيادة  عند 
املرور )انظر صفحة  قوانني  النتهاكه  املحكمة  إىل  الهوائية  الدراجة  استدعاء قائد  الوارد  السيارات. من 
24(. سيكون جميع مستخدمي الطريق أكثر أماًنا وسعادة عندما يحرتم بعضنا بعًضا ويثق بعضنا يف 

بعض ونحن عىل الطرق.

السلوكيات الخطرية لقائدي الدراجات الهوائية
ذات  الهوائية  الدراجات  املرور )باستثناء حارة  حركة  اتجاه  عكس  الهوائية  الدراجات  قيادة   

التدفق العكيس(
اإلخفاق يف إعطاء حق املرور عىل الطريق رغم تطلب ذلك  

قيادة الدراجة الهوائية ليالً بمالبس معتمة و/أو بدون إضاءة  
قيادة الدراجة الهوائية بشكل فجائي غري متوقع )كالدخول إىل حارة سري السيارات الرسيعة   

والخروج منها فجأة(
السري مع احتكاك بالرصيف )بسبب االبتعاد كثريًا عن الجهة اليمنى( أو القيادة فوق املمرات   

املخصصة للمشاة
القيادة يف حالة من تشتت الذهن أو تحت تأثري الكحول  

سلوكيات خطرية من سائقي السيارات
عدم انتظار مرور قائد الدراجة الهوائية أوالً رغم أن املوقف يتطلب ذلك  

التضييق الشديد عىل قائد الدراجة الهوائية باملرور عىل مسافة قريبة جًدا منه )أقل من 3 أقدام(  
االنعطاف فجأة وفوًرا أمام قائِد الدراجة الهوائية  

قيادة السيارة برسعة كبرية للغاية ألي ظروف كانت  
فتح باب السيارة يف اتجاه مسار الدراجة  

قيادة السيارة يف حالة من تشتيت االنتباه )عند كتابة رسالة نصية مثالً( أو تحت تأثري الكحول  
استخدام بوق السيارة باستمرار تجاه قائد الدراجة الهوائية أو مضايقته بطرق أخرى  

اليد إشارات 
ملن  بكل وضوح  فعله  ُمقدم عىل  أنت  ما  بمسافة 50-100 قدم، أظهر  اتجاه سريك  تغيري  قبل   

حولك من السائقني.
عندما تريد االنعطاف إىل اليمني، أرش إىل هذا بفرد ذراعك مستقيًما أو ارفع ذراعك األيرس مع ثني   

املرفق بزاوية قائمة.
عندما تريد االنعطاف إىل اليسار، أرش إىل هذا بفرد ذراعك األيرس كامالً ناحية اليسار.  

عندما تريد التوقف أو إبطاء الرسعة، أرش إىل هذا بمد ذراعك األيرس بشكل مستقيم ألسفل مع   
توجيه راحة يدك للخلف.

اآلخرين  الهوائية  الدراجات  قائدي  إىل  إذا كنتم مجموعة وتقودون عدة دراجات هوائية، فأرش   
واطلب منهم أخذ الحذر من املخاطر.

لليسار  إبطاء لليمني  لليمني  
الرسعة

اإلشارات املرئية من الخلف
قائدو  يستخدم   * قد 

إحدي  الهوائية   الدراجات 
ميشيغان  يف  الطريقتني 

• 
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الهوائية  الدراجة  قيادة   مخاطر 
املشاة رصيف  عىل 

قيادة الدراجة الهوائية فوق رصيف املشاة أمر خطر جًدا - فأنت غري مرئي للسائقني!
عىل  التي  الهوائية  الدراجات  مرور  حركة  يالحظون  وال  الطريق  عىل  أمامهم  ينظرون  السيارات  سائقو 
رصيف املشاة والتي تتحرك برسعة أكرب من رسعة املشاة. غالبًا ال يرون قائدي الدراجات الهوائية هناك، 

خاصًة عند املمرات والتقاطعات.
تشكل أرصفة املشاة هي األخرى مخاطر عىل قائدي الدراجات الهوائية. فالصيانة غري الجيدة لها، وسطح 
طريقها غري املستوي، ووجود حفرات بها، فضالً عن ازدحام املشاة عليها، كل هذه عوامل تجعلها صعبة 

وخطرة لسري الدراجات الهوائية عليها.
الجانبية. إذا كان يجب عليك  أو املسارات  الهوائية استخدام أرصفة املشاة  الدراجات  ال ُيطلب من قائدي 

قيادة الدراجات الهوائية عىل رصيف املشاة )وكان القانون املحيل ال يمنع من ذلك(:

فأعِط املشاة وعربات األطفال الصغار أولوية املرور خاصة يف املواضع املزدحمة.  

قائالً: “passing on your left” وتعني  ناِد بصوت مرتفع  أو  تحذيًرا مسموًعا بجرس  أصدر   

“أفسح طريًقا عىل يسارك”.
زين )مشتت االنتباه(؛ ال تفرتض أبًدا أنهم يرونك. احرتس من سائقي السيارات/املشاة غري املُركِّ  

قم بقيادة الدراجات الهوائية يف اتجاه حركة املرور )عىل الجانب األيمن من الطريق(.  

عليك القيادة برسعة حذرة. عند التقاطعات، توقف وأعِط غريك فرصة املرور كأنك واحد من املشاة.  

تنصح رابطة والية ميشيغان لقائدي الدراجات الهوائية )LMB( األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
التطور  لديهم  يكون  ال  قد  الجانبية، حيث  األرصفة  عىل  الهوائية  الدراجات  بقيادة  10 سنوات 
املمرات والتقاطعات،  الحذر عند  الشارع. توخ مزيًدا من  بأمان يف  الدراجة  لقيادة  الالزم  املعريف 

كما لو كنت عىل الطريق.

عىل  والحافالت  كالشاحنات  كبرية  مركبات  وجود  حالة  يف 
عىل  يسري  حني  يفرتض  أن  الهوائية  الدراجة  قائد  الطريق، عىل 
نفس جانب طريق هذه املركبات أنه يف نقطة ال يراه فيها سائق 
توجد  للسائق  الرؤية  محجوبة  املواضع  الحافلة.  أو  الشاحنة 
ال  قد  حيث  أمامها  أو  خلفها  أو  الكبرية  املركبات  بجانب  غالبًا 
عن  بعيًدا  الرؤية، ابق  محجوبة  املواضع  السائق. لتجنب  يراك 
املناطق التي حول الشاحنة والتي ال يراها سائق الشاحنة )كما 
جيًدا  والحظ  البالغ،  حذرك  وخذ  اليمني(،  عىل  الصورة  يف 
لم  إذا  أنه  وتذكر  الشاحنة،  عن  الصادرة  االنعطاف  إشارات 
املرايا لديك، فلن يتمكن هو  تتمكن من رؤية سائق الشاحنة يف 

أيًضا من رؤيتك.

ال تتجاوز أبًدا شاحنة أو حافلة تسري عىل الجانب األيمن، 
الهوائية  للدراجات  مخصصة  حارة  هناك  كانت  لو  حتى 

وحتى لو كانت الشاحنة أو الحافلة متوقفة.

Mississippi River Trail Bikeway
Experience the beauty of America’s river

HEADWATERS TO THE IOWA BORDER

The MRT is a ready-to-ride network of bikeways, mostly on the shoulders of low volume, paved roads. 
It travels the length of the Mississippi River through 10 states, from the headwaters at Lake Itasca to the 
Gulf of Mexico. In Minnesota, the MRT o�ers something for bikers of all ages and skill levels.

Minnesota Trail Facts:

More than 800 MRT miles
77% on-road route, 23% o�-road trail

25% on state/U.S. highways

100% paved surface

Minnesota Connections:

Travels through more than 65 cities and 21 counties, 
including St. Cloud and the Twin Cities
Connects to eight state parks, one national park and 
numerous regional parks
Joins with two state trails and 10 regional trails
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Bicycling near semis, 
buses and large trucks

Be extremely cautious 
near large trucks.

Assume that you are in 
the truck’s blind spot if 
you are on the side of 
the truck.

Watch the truck’s 
blinkers for intent to turn. 

If you can’t see the driver 
in the truck’s mirrors, 
they can’t see you. 

Stay out of the ‘No Zone.’ 

If a truck is yielding the 
right of way to you, 
proceed with caution if 
you feel comfortable. 
Otherwise, stay behind 
the truck or pass on the 
left if it is safe to do so. 

Trucks have blind spots

Content provided by City of Chicago and Active Transportation Alliance.

 هذا الرسم بالتعاون بني مدينة شيكاغو وخدمة وسائل النقل يف شيكاغو 
.)Active Transportation Alliance(

التجارية املركبات 

•  
• 
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• 
• 
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EXTREME CAUTION

اتخاذ موضع عىل الطريق ويف الحارة املخصصة
ال شك أن سائقي السيارات الذين ال يهتمون بقواعد الطريق ُيعرِّضون قائدي الدراجات الهوائية للخطر. 
الطريق  مخاطر  يفهمون  ال  بجانبهم، أو  يسريون  هوائية  دراجات  قائدي  هناك  أن  يرون  ال  غالبًا  فهم 
واملواقف التي يواجهها قائدو الدراجات الهوائية. وغالبًا يخطئ سائقي السيارات يف تقدير رسعة قائدي 
الدراجات الهوائية. فساعد يف حماية نفسك من خالل قيادة الدراجات الهوائية بشكل استباقي ودفاعي 

تتوقع فيه مثل هذا، مع اتباع جميع قوانني املرور.

األولوية باألسبقية
األخرى  املركبات  توفر  أن  تماًما. فيجب  أخرى  مركبة  أي  مثل  الطريق، مثلها  حق  الهوائية  للدراجات 
مساحة للدراجات الهوائية التي شغلت حيًزا عىل الطريق أوالً، تماًما كما يجب أن توفر الدراجات الهوائية 
وبني  الطريق  تقاطعات  عند  القاعدة  هذه  تنطبق  قبلها.  حيًزا  شغلت  التي  األخرى  للمركبات  مساحة 

التقاطعات. عىل قائدي الدراجات الهوائية أيًضا تهدئة الرسعة عند تغيري االتجاهات، مثل السيارات.

انتظار حركة املرور حتى تعرب أوالً
عىل السائقني الذين يدخلون إىل الطريق العمومي قادمني من معابر فرعية وطرق فرعية ضيقة التمهل 
التي عىل الطريق إىل أن يتم الدخول أو االجتياز بسالم. انتظار حركة املرور  حتى تنتهي حركة املرور 

يعني التمهل والنظر حتى ترى أنه لم تعد توجد حركة مرور قريبة جًدا قادمة بحيث تشكل خطًرا.

اتجاهات السري
حركة  اتجاه  يف  دائًما  القيادة  عليك 
املرور. ال تقم بالقيادة أبًدا عكس حركة 
الدراجات  حارة  )باستثناء  املرور 
املعاكس(.  السري  اتجاه  ذات  الهوائية 
وسط  الهوائية  الدراجات  قيادة  يمكنك 
يف  اليسار  أقىص  يف  املرور  حركة 
عند  واحد  االتجاه  ذات  الشوارع 

االستعداد لالنعطاف يساًرا.

القيادة عىل رصيف املشاة
تعد قيادة الدراجات الهوائية عىل رصيف املشاة أكثر خطورة من قيادة الدراجات الهوائية عىل الطريق 
العمومي، ويف بعض الحاالت ال يسمح القانون بذلك. فلن تكون مرئيًا لسائقي السيارات غالبًا. إذا فعلت 

ذلك، فكن منتبًها جًدا عند عبور املمرات والتقاطعات، وهدئ الرسعة دائًما مراعاة للمشاة.

ضبط وضع السري يف الحارة لتفادي الخطر واالنحشار بني السيارات
الرصيف يف  االبتعاد عن  الالزم حتى ال تحتك بالرصيف. من خالل  أكثر من  اليمني، لكن ليس  ابق عىل 
املسار األيمن للمركبات، بأن ترتك حوايل 24 بوصة من الحافة، فإنك بذلك تتجنب االبتعاد عن الحطام 

الطريق  جانب  عىل  املتناثرة  والبقايا 
سائقي  عن  وتبتعد  املخاطر،  وتتفادى 
طريق  عن  منك  يقرتبون  فال  السيارات 
املرور بالقرب من نفس املسار وتشجعهم 

عىل منحك خلوًصا كافيًا.
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BICYCLE SIGNS & ROAD MARKINGS  
رسعة اتخاذ موضع والتخطي

يجب أن تكون أبطأ مركبة عند السري يف موضع أقىص اليمني وأرسع مركبة حينما تسري عىل اليسار. هذا 
يجعلك يف موضع آمن بالنسبة للسائقني املتوقفني عند الرصيف، والسائقني األبطأ رسعة بجانبك، والسائقني 
الرسيعني. هذا هو السبب يف رضورة توخي الحذر دائًما عند املرور بحركة مرور بطيئة أو متوقفة عىل 
اليمني، مثل التواجد يف حارة الدراجات الهوائية أو يف حارة كتف الطريق )حارة الطوارئ(. ال يتوقع أن 
دائًما  الرؤية. راقب  املرور يف منطقة محجوبة  يعني  اليمني  إىل  اليمني. املرور  السيارات عىل  يمر سائقو 

العجلة اليمنى األمامية للسيارة ملعرفة ما إذا كانت تتحرك بشكل مفاجئ إىل اليمني.

عبور مسارات السكك الحديدية
تتقاطع العديد من مسارات السكك الحديدية مع الطرق بشكل مائل. ملنع التصاق إطار 
 90 بزاوية  بالعبور  دائًما  الرطبة، قم  الظروف  املسار، خاصًة يف  أرضية  يف  دراجتك 

درجة. كن حذًرا وتأكد من خلو املمر.

قيادة دراجتني بعضهما بجانب بعض
قيام شخصني بقيادة دراجتني يف صفني جنبًا إىل جنب أمر قانوني يف ميشيغان. ال مانع من 
القيادة يف صف واحد طويل عندما يكون الوضع آمنًا ملرور اآلخرين. غري مسموح لكم أبًدا 

بالقيادة يف أكثر من صفني من الدراجات بعضهما بجانب بعض. 

تحديد مواقع التقاطع
الطريق  الطريق كما يفعل أي سائق آخر. اضبط موضعك حسب تخطيط  التقاطعات، اتبع قواعد  عند 

وحسب وجهتك:
حارة واحدة: عند االقرتاب من الحارة، 
اتجاه  مراعاة  مع  الحارة  يف  نفسك  ضع 

وجهتك. )أ(
إىل  تصل  عندما  الحارات:  متعدد 
نفسك  ضع  الحارات،  متعدد  تقاطع 
أقىص  يف  الواقعة  الطريق  حارة  يف 

فيه. )ب( تسري  الذي  االتجاه  يمني 
املمرات املتعددة لالنعطاف يسارا: عند 
عدة  به  طريق  عىل  يساًرا  االنعطاف 
الحارة  حدد  يساًرا،  انعطاف  حارات 
تخدم  والتي  اليمني  أقىص  يف  املوجودة 

وجهتك. )ج(
ذات حارتني  االتجاه  أحادية  شوارع 
من  يساًرا  تنعطف  عندما  أكثر:  أو 
آخر  شارع  إىل  واحد  باتجاه  شارع 
األسهل  من  يكون  واحد،  باتجاه 

االنعطاف من أقىص اليسار. )د(
 

BBAA

CC DD
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عالمات وإشارات الطريق لسائقي 
الدراجات الهوائية

أنحاء  جميع  يف  الظهور  يف  الهوائية  بالدراجات  املتعلقة  الطريق  وعالمات  الهوائية  الدراجات  ممرات  تستمر 
دة( املوضوعة  الوالية. يجب أن تمتثل كل مدينة ملعايري MUTCD )دليل أجهزة التحكم يف حركة املرور املوحَّ
ملثل حارات الدراجات الهوائية. ومع ذلك، لن تختار جميع املجتمعات استخدام كل هذه العالمات واإلشارات.

املرشد الرسيع
حارات الدراجات ذات الخطوط املصمتة )غري املتقطعة وال املنقوطة(

أو  السائقني عدم عبور هذه الخطوط حتى يستديروا  الهوائية فقط. يجب عىل  للدراجات  هذه 
يقفوا عىل الجانب اآلخر، وينتظروا مرور الدراجات الهوائية أوالً.

حارات الدراجات الهوائية املعزولة
الدراجات  فاصاًل محدًدا بني حارة  أيًضا  تتضمن  العادية، لكنها  الهوائية  الدراجات  تشبه حارة 
املعزول عىل  الهوائية  الدراجات  املجاورة. يقترص ممر  الرسيعة  املركبات  الهوائية وحارات سري 
حركة مرور الدراجات الهوائية، إال يف الحاالت التي يحتاج فيها سائقو السيارات إىل االلتفاف أو 

الدخول أو الخروج من الطريق.

رموز الدراجة الهوائية
مخصص  مسار  هذا  أن  يعني  الهوائية  الدراجات  حارة  يف  املوجود  غري  الهوائية  الدراجة  رمز 
الدراجة تساعد  الحارات كاملعتاد، لكن رموز  القيادة عىل هذه  للسائقني  للدراجات. لكن يمكن 

كتذكري لتوخي مزيد من الحذر، لتوقع قدوم الدراجات الهوائية ورؤيتها. 

حارات الدراجة الهوائية
شارع  الهوائية، من  الدراجات  لقائدي  جزء مخصص  هي  الهوائية  الدراجات  حارة 
الهوائية عىل  الدراجات  املركبات الرسيعة. عادة ما تكون ممرات  مجاور لحارة سري 
الجانب األيمن من الطريق ويتم تخصيصها بعالمات الرصيف مع األسهم التي توجه 
قائدي الدراجات الهوائية إىل اتجاه السري الرسيع. عادًة ما يتم وضع الفتات حارات 
يف  دائًما  الدراجة  راكب  يسري  أن  الطريق. يجب  طول  عىل  أيًضا  الهوائية  الدراجات 
نفس اتجاه حركة املرور األخرى عند استخدام ممر الدراجات الهوائية، إال إذا كانت 

عالمات الرصيف يف حارة الدراجات الهوائية تشري إىل أنه يمكنك السفر عكس حركة املرور )ممر للدراجات 
عكس االتجاه(. 

ال ُيسمح لسائقي السيارات بالوقوف أو قيادة سياراتهم يف الحارة املخصصة للدراجات الهوائية. ومع ذلك، عند 
اتخاذ منعطف يمينًا، عليهم االنتظار حتى تمر أي حركة مرور دراجات هوائية وعبورها الطريق قبل االنعطاف. 
الهوائية عىل  الدراجات  مرور  املستقيم من خالل حركة  الطريق  املصمم بشكل صحيح  التقاطع  ما يضع  دائًما 
تتقطع  حافالت، قد  محطة  أو  تقاطع  من  الهوائية  الدراجات  ممر  يقرتب  األيمن. عندما  االنعطاف  ممر  يسار 

الخطوط البيضاء لإلشارة إىل مساحة مشرتكة بني قائدي الدراجات الهوائية وسائقي السيارات املنعطفني.

يتعرضون  قد  ميشيغان، وإال  يف  الهوائية  الدراجات  ممر  يف  القيادة  الهوائية  الدراجات  لقائدي  مسموح  غري 
بواسطة  حبسهم  يتم  قد  أو  املتوقفة،  للسيارات  السائق”  جانب  عىل  الذي  الباب  فتح  “منطقة  يف  للتواجد 
راكب  يدخل  عندما  والجليد.   الثلج  أو  األرض(  عىل  املتناثرة  الطريق  )بقايا  الحطام  أو  املتوقفة  السيارات 
الدراجة أو يخرج منه، يجب أن يتأكد من النظر خلفه، واإلشارة، واالستسالم للمركبات املوجودة بالفعل يف 

ممرات السفر املجاورة.
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الحارات الخرضاء للدراجة الهوائية
عىل  عالمات  هي  الهوائية  للدراجة  الخرضاء  الحارات 
الرصيف غالبًا ما ُتستخدم لتسليط الضوء عىل املواضع التي 
عندها يندمج سائقو السيارات عىل حارة الدراجات الهوائية 
السالمة يف هذه  االنتباه وزيادة  أو ينعطفون عربها. لجذب 

املواضع، تم تلوين حارات الدراجات الهوائية باللون األخرض لتنبيه سائقي السيارات 
من احتمال وجود قائدي الدراجات الهوائية.

الدليلية حارات الدراجة 
حارة الدراجات الهوائية الدليلية تشبه حارة الدراجات الهوائية العادية، لكنها ُتستخدم 
يف الشوارع الضيقة الهابطة. يتم تمييزها بخط أبيض مصمت متصل )غري متقطع وال 
اليسار. تمنح هذه  املتوقفة( وخط منقوط عىل  السيارات  اليمني )بجوار  منقوط( عىل 
لسائقي  أيًضا  متاحة  لكنها  للركوب،  الهوائية  الدراجات  لقائدي  مساحة  العالمات 
السيارات إذا كانت هناك حاجة إىل مساحة لتجاوز حركة املرور القادمة. حتى يتمكن 
بالدخول يف حارات  لهم  بأمان، ُيسمح  السيارات من مقابلة سائق سيارة قادم  سائقو 

إىل حارة  السائق  استعداًدا لدخول  أكثر  الهوائية  الدراجات  قائدو  أن يكون  الدليلية. يجب  الهوائية  الدراجات 
الدراجات الهوائية الدليلية أكثر من حارة الدراجات الهوائية املعتادة.

حارات الدراجة املعزولة
أيًضا  تتضمن  العادية، لكنها  الهوائية  الدراجات  حارة  تشبه  املعزولة  الدراجة  حارات 
املجاورة.  الرسيعة  املركبات  الهوائية وحارات سري  الدراجات  فاصاًل محدًدا بني حارة 
والغرض منه هو توفري خلوًصا إضافيًا لقائدي الدراجات الهوائية وزيادة السالمة. يتم 
تمييزه  ويمكن  الرسيع،  السري  وحارة  الهوائية  الدراجات  ممر  بني  الحاجز  وضع 
السماح  عدم  إىل  لإلشارة  متقاطعة  عالمات  أو  بيضاء  )شيفرون(  تغطية  بعالمات 

للمركبات بالسري الرسيع هناك. يقترص ممر الدراجات الهوائية املعزول عىل حركة مرور الدراجات الهوائية، 
إال يف الحاالت التي يحتاج فيها سائقو السيارات إىل االلتفاف أو الدخول أو الخروج من الطريق. عندما يتعني 
راكب  اقرتب  إذا  االنتظار  عليهم  يجب  لالنعطاف،  لالستعداد  للدراجات  ممر  عبور  السيارات  سائقي  عىل 
الدراجة والسماح له باملرور أوالً. قد يشري وجود حاجز بجوار موقف السيارات يف الشارع إىل “منطقة فتح 

الباب الذي عىل جانب سائق السيارة”.

ممرات دراجات منفصلة )املعروفة باسم مسارات دراجات(
الهوائية وهي  الدراجات  لقائدي  املحمية هي منطقة خاصة  الهوائية  الدراجات  طريق 
املحمية  الهوائية  الدراجات  تكون طرق  السيارات. قد  مادًيا عن حركة مرور  منفصلة 
ذات اتجاه واحد أو اتجاهني وسيتم تمييزها بشكل مناسب. قد توجد طرق الدراجات 
الهوائية املحمية داخل ممرات الشوارع ومنفصلة عن ممرات املرور بواسطة سيارات 
معالم  أي  أو  املزارعني  أو  مرنة  مرور  نقاط  أو  روابط  أو  أو حواجز  قيود  أو  متوقفة 

رأسية أخرى. يوفر هذا التصميم مساحة ضمن الطريق العام لقائدي الدراجات الهوائية ويوفر راحة إضافية 
وفاصالً عن ممرات السيارات.

عندما يقرتب راكبو الدراجات الهوائية يف طريق دراجات محمي من تقاطع طرق، يجب عليهم توخي الحذر 
واالفرتاض أن دوران املركبات أو دخولها ال يراهم بسبب موقعهم يف قلب املرور العام. 
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عالمات حارة مشرتكة
 sharrow عالمات الحارات املشرتكة أو )تسمى باإلنجليزية
رصيف  عالمات  هي  و“مشرتكة”(  “أسهم”  الكلمتني  من 
لتمييز مسار دراجات معني. عند وضعها يف حارة  ُتستخدم 
عىل  الهوائية  الدراجات  قائدي  تشجع  فإنها  الرسيع،  السري 

قيادة الدراجات الهوائية يف مكان آمن خارج منطقة الباب )منطقة فتح الباب الذي 
عىل جانب سائق السيارة(. توجد عالمات حارات مشرتكة منتظمة وعالمات حارة 
الدراجات  بقيادة  للسيارات  اليشء. ُيسمح  نفس  يعنيان  االثنان  خرضاء؛  مشرتكة 
الهوائية يف ممرات السري الرسيع حيث توجد عالمات الحارات املشرتكة. قد يسافر 
الهوائية  الدراجات  الهوائية يف نفس املسار، لذا يجب عىل سائقي  الدراجات  راكبو 
السفر خلفهم حتى يصبح املرور آمنًا )يجب أن يمنحوا راكب الدراجة ثالثة أقدام 

عىل األقل(. تتضمن عالمات الحارات املشرتكة رمز دراجة وعالمة تغطية )شيفرون( مزدوجة تشري إىل اتجاه 
السري الرسيع. ال يقومون بتعيني أي جزء من الطريق عىل أنه حرصي لسائقي السيارات أو قائدي الدراجات 

الهوائية. بدالً من ذلك، تسلط الرموز الضوء عىل حقيقة أن حارة السري الرسيع مشرتكة.

سري الدراجة الهوائية يف الشوارع املشجرة
هو شارع تكتنفه األشجار تسري فيه الدراجات الهوائية، وهو شارع منخفض االرتفاع 
ومنخفض الرسعة تم تمهيد طريقه لسري حركة مرور الدراجات الهوائية. الغرض من 
الدراجات  لقائدي  مكان  توفري  الهوائية  للدراجات  املخصصة  املشجرة  الشوارع  هذه 
الهوائية، خاصة أولئك الذين ال يرتاحون للقيادة يف الشوارع املزدحمة، ليجدوا مكاًنا 
أكثر أماًنا واسرتخاًء. يوفر معايري آمنة يف الشوارع الرئيسية ويشجع سائقي السيارات 
عىل السري الرسيع برسعات بطيئة، مع قلة الحاجة إىل تكرار إشارات التوقف. تم إنشاء 

الرسعة،  مطبات  مثل  املرور  لحركة  املهدئة  التصميم  عنارص  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  البيئة  هذه 
والدوارات، وامتدادات الرصيف، واملتوسطات، وإشارات املرور. تعمل العديد من التغيريات، خاصة معالجات 
التقاطعات، عىل تحسني سالمة املشاة وسائقي السيارات أيًضا. تم تصميم شوارع الدراجات الهوائية بعالمات 

.”BLVD“ الرصيف التي تتضمن رمز دراجة كبري مع وجود النص االنجليزي

صندوق الدراجة الهوائية
صندوق الدراجة هو نوع من رشيط التوقف املتقدم الذي ُيستخدم يف بعض التقاطعات 
ذات اإلشارات. يشتمل صندوق الدراجة عىل عنرصين، 1( خط توقف متقدم لسائقي 
السيارات لالنتظار خلفهم، و 2( مساحة مظللة، غالبًا ما تكون مطلية باللون األخرض، 
عىل  حمراء، يجب  املرور  إشارة  تكون  لالنتظار. وعندما  الهوائية  الدراجات  لقائدي 
سائقي السيارات االنتظار خلف صندوق الدراجة وخلف خط التوقف. ُيسمح لقائدي 
صندوق  يف  املرور  طابور  مقدمة  إىل  الهوائية  الدراجات  بقيادة  الهوائية  الدراجات 

اللون األخرض، يجب عىل سائقي  إىل  املرور  الهوائية وانتظار إشارة خرضاء. عندما تتحول إشارة  الدراجات 
السيارات الخضوع لقائدي الدراجات الهوائية قبل املتابعة أو االنعطاف. تسمح الصناديق لقائدي الدراجات 
الهوائية باالنتظار أمام قوائم انتظار حركة املرور بحيث تكون مرئية بشكل أكرب لسائقي السيارات، ويجب 
الهوائية  الدراجات  قائدي  سالمة  تعزيز  إىل  وتؤدي  األحمر”.  عىل  األيمن  االنعطاف  “عدم  مع  دمجها 

عند التقاطعات.

Door 
Zone
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التنبيه كتف الطريق )حارة التوقف للطوارئ( وأرشطة 
الطريق، ومصممة الستضافة  السيارات واملركبات عىل  الطريق يف خط متواٍز مع حارات سري  أكتاف  توجد 
املركبات التي تتعطل فجأة ولالستخدام يف حاالت الطوارئ. ال مانع أن يسري قائدو الدراجات الهوائية عىل 
حارة الطوارئ )كتف الطرق( بشكل قانوني، لكن هذا ليس واجبًا عليهم. يف حني أن حارات الطوارئ هي 
ذات  أو  العالية  الرسعات  ذات  الطرق  عىل  الهوائية، خاصة  الدراجات  لقيادة  أماًنا  األماكن  أكثر  الغالب  يف 
العالية، لكن من املهم مالحظة أن حارات الطوارئ قد ال يجري بانتظام صيانتها بالشكل  الكثافة املرورية 

األمثل مثل ممرات السري الرسيع أو قد تكون ضيقة جًدا للقيادة عليها اآلمن.

للتخفيف من حوادث  إجراء مضاد  الدَّْمَدَمة(، وهي  التَّنبيه )أرِشَطة  الطوارئ أرشطة  تتضمن بعض حارات 
الهوائية. عليك توخي الحذر  الدراجات  التنبيه خطرة عىل  الوعرة. يمكن أن تكون رشائط  السري عىل الطرق 
األرشطة  ذات  الطوارئ  حارات  تحتوي  أن  التنبيه. يجب  رشائط  حول  الكتف  من  الخروج  أو  الدخول  عند 

الدائرية عىل فجوات تسمح لقائدي الدراجات الهوائية باملناورة دخوالً وخروًجا من حارات السري الرسيع.

يجب أن ينتظر قائدو الدراجات الهوائية حتى تمر حركة املرور يف حارات السري الرسيع املجاورة عند التنقل 
بني تقاطعات حارات الطوارئ.

الدورانات
استخدام  الهوائية  الدراجات  لقائدي  يمكن 
بنفس  أو  املشاة  يستخدمها  كما  تماًما  الدورانات 
السيارات. عند استخدامها بشكل  طريقة استخدام 
قائدي  عىل  يجب  السيارات،  لسائقي  مشابه 
الرسيع  السري  ممر  يف  التمركز  الهوائية  الدراجات 
أكثر وضوًحا لسائقي  أنفسهم  )أخذ املسار( لجعل 

السيارات وملنع املرور غري اآلمن.

عالمات الطريق ذات الصلة بالدراجة الهوائية
استخدام  يمكن  الهوائية،  الدراجات  راكبو  فيها  يتواجد  أن  يحتمل  التي  املواقع  يف 
عالمات الطريق لتشجيع سائقي السيارات عىل البقاء يف حالة تأهب لقائدي الدراجات 
الهوائية الذين يستخدمون ممر السفر، أو اتباع العالمات املرسومة التي تحدد ممًرا 
 ”Bikes May Use Full Lane“ للدراجات الهوائية. ُيفضل عموًما استخدام الفتات
 ”Share the Road“ الحارة( عن الفتات الهوائية حق استخدام كامل  )للدراجات 
إىل  الهوائية  الدراجات  راكبو  فيها  يحتاج  التي  املناطق  يف  )طريق مشرتك(، ال سيما 
التمركز يف ممر السري الرسيع ملنع املرور غري اآلمن )مثل الدورانات أدناه(. باإلضافة 
إىل ذلك، ال تزال اإلدارة الفيدرالية للطرق الرسيعة تنظر يف معيار عالمة املرور اآلمن 
الذي ينص عىل ما ييل: “يجب عىل سائقي السيارات إعطاء الدراجات الهوائية 3 أقدام.”
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املصابيح  استخدام  عىل  الهوائية. عالوة  الدراجة  كاٍف عىل  بشكل  دوًما  مرئيًا  لتظل  األسباب  كل  اتخذ 
الساطعة، ستكون أكثر وضوًحا وأماًنا عند ارتداء مالبس ساطعة وعاكسة.

احرص دائًما عىل ارتداء أدوات السالمة املناسبة، خاصة الخوذة.  

الرؤية، تويص  من  أحمر. ملزيد  أبيض وعاكس خلفي  لديك ضوء أمامي  يكون  أن  القانون  يشرتط   

رابطة قائدي الدراجات الهوائية بوالية ميشيغان )LMB( بشدة بإضافة مصباح خلفي أحمر واحد أو 
أكثر إىل دراجتك أو شخصك.

عند اإلمكان، ارتِد مالبس عاكسة ذات ألوان زاهية وذات وضوح عاٍل.  

كلنا نتعرض لسوء األحوال الجوية يف مرحلة ما. باإلضافة إىل ارتداء املالبس املناسبة ومعدات السالمة، كن 
عىل دراية بما ييل عند قيادة الدراجات الهوائية يف األحوال الجوية السيئة:

تجعل األحوال الجوية السيئة من الصعب عىل السائقني رؤيتك. استخدم املصابيح األمامية والخلفية   

وارتد مالبس عاكسة عالية الوضوح لتحسني رؤيتك.
يجعل الطقس الرطب “قبضتك” عىل الطريق أقل استقراًرا. كن حذًرا جًدا، خاصة عند الدوران.  

يؤثر الطقس الرطب عىل مسافة التوقف. استخدم املكابح برفق ملسح الرطوبة عن حواف سيارتك   

قبل استخدامها تماًما للتوقف.
تميل الطرق إىل أن تكون أكثر نعومة عندما يبدأ هطول األمطار ألول مرة بسبب الزيت املتساقط من   

السيارات املختلطة باملطر.
يتسبب الثلج والجليد يف حدوث مشاكل يف الجر. يساعد تقليل ضغط اإلطارات. اإلطارات الدهنية أو   

الدراجة الجبلية أو اإلطارات املرصعة هي األفضل لركوب الشتاء.
التالل شديدة  القيادة يف  الثلج، خاصة عند  أو  املطر  الهوائية يف  الدراجات  قيادة  كن حذًرا جًدا عند   

االنحدار أو صعودها. تكون الجسور واألسطح املطلية وأغطية املرافق وغريها من األسطح املعدنية 
أو الخشبية يف الطريق أو املمر زلقة عندما تكون مبللة.

ليالً الهوائية  الدراجة  قيادة 

اليسء الطقس  يف  القيادة 

مالبس ذات ألوان زاهية 
و/أو عاكسة للضوء

عاكسات ضوء عىل 
العجالت

عاكسات ضوء عىل 
الدواسة

عاكس الضوء 
الخلفي

مصباح الخوذة

مصباح أمامي 
وعاكس للضوء

كن ظاهًرا جًدا أمام بقية السائقني حافظ عىل سالمتك
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قواعد ممرات املشاة واألرصفة 
إرشادات ملمرات املشاة واألرصفة متعددة االستعماالت

غالبًا ما يتم مشاركة ممرات املشاة واألرصفة من ِقبل املستخدمني من جميع األعمار والقدرات، بمن فيهم 
األليفة،  والحيوانات  واملتزلجون،  الجري،  رياضة  يمارسون  والذين  واملشاة،  الهوائية،  الدراجات  راكبو 
وعربات األطفال التي يدفعها اآلباء واألمهات. يمكن أن يشكل تنوع املستخدمني ورسعاتهم تحديات فريدة.

كن لطيًفا واصرب حتى يمر من أمامك.  
احرص عىل قيادة الدراجة عىل الجانب األيمن.  

عليك القيادة يف طابور واحد عند وجود مستخدمني آخرين.  
دوًما انتظر حتى يمر غريك من مستخدمي املسار األبطأ.  

عند التوقف للراحة أو الطوارئ، ابتعد تماًما عن طريق سري   
الدراجات.

تجنب ارتداء سماعات الرأس حتى تسمع األصوات من حولك   
وتكون عىل دراية باقرتاب املستخدمني األرسع من الخلف.

تحكم يف رسعتك، وأبطئ، وتوخى الحذر عند االقرتاب من مستخدمي   
املسار اآلخرين أو عند تخطيهم.

أطلق  اليسار” أو  اتجاه  قائالً: “on your left” وتعني “الزم  قبل تخطيك اآلخرين، ارفع صوتك   
جرس دراجتك.

ال تتسبب يف إخافة طفل أوحيوان. دعهم دوًما يمرون أوالً.  
التزم بجميع اإلشارات واإلشارات املرورية عند تقاطعات الطرق.  

استخدم األضواء املناسبة يف حالة قيادة الدراجات الهوائية قبل طلوع ضوء النهار أو بعد الغروب.  
انظر لو كان هناك مخاطر عىل الطريق وحذر قائدي الدراجات الذين خلفك منها قائالً: احذروا يوجد   

زجاج، ونحو ذلك.
استخدم إشارات اليد املرورية عندما يكون ذلك مناسبًا.  

عليك قيادة الدراجات الهوائية الكهربائية يف املمرات فقط يف األماكن املسموح بها )انظر ص 30(.  

ملزيد من املعلومات عن مسارات الدراجات الهوائية يف ميشيغان، تفضل بزيارة  
www.michigantrails.org

إرشادات ملسالك القيادة الجبلية للدراجة
تعرف عىل معداتك وقدراتك. احمل الطعام واملاء والعتاد الالزم لتغيري األحوال الجوية. ركوب الدراجات 

الكهربائية فقط يف املمرات التي ُيسمح بها رصاحًة.
قم بقيادة الدراجات الهوائية يف املمرات املفتوحة فقط - احرتم األماكن اإلغالق، واحذر التعدي   
عىل  للحصول  اإلنرتنت  عرب  األمر. تحقق  لزم  دخولها، إن  قبل  إذن  عىل  الغري، واحصل  أمالك  عىل 

إرشادات استخدام املمرات.
ال ترتك أي أثر - كن صديًقا للبيئة؛ حافظ عىل نظافة املسارات الحالية وال ترتك بقايا مستهلكة )من   

أغلفة، وقمامة، إلخ(.
تحكم يف دراجتك - انتبه! عليك توقع املشاكل وحافظ عىل رسعتك تحت السيطرة. تجنب املمرات املوحلة.  

ينبغي عىل قائدي الدراجات الهوائية دوًما أن ينتظروا مرور غريهم - اجعل أسلوبك واضًحا   
وبديهيًا وكن مهذًبا لطيًفا. اترك غريك يمر أوالً من مستخدمي الطريق الصاعدين ألعىل. عند التوقف 

للراحة أو الطوارئ، ابتعد تماًما عن طريق سري الدراجات.
الحيوانات بسهولة ويمكن أن تخلق خطًرا عليك وعىل اآلخرين.  أبًدا - تفزع  الحيوانات  تخف  ال   

استسلم دائًما عند االقرتاب من الحصان واسأل الراكب عن كيفية امليض قدًما.
ال تقد يف مسارات موحلة - وإال سوف ترتك دراجتك شقوًقا وأخاديد يف الطريق ويتلف املمر لآلخرين.  

بزيارة   تفضل  ميشيغان،  يف  الجبلية  الهوائية  الدراجات  قيادة  حول  املعلومات  من  ملزيد 
www.mmba.org
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التعامل مع الحاالت التي تمثل تهديًدا عىل الطريق
إذا جعلك سائق السيارة تشعر بتهديد أو حاول إيذاءك )بأن حاول مثالً رمي يشء عليك أو تجاوزك برسعة 

وعن قرب شديد منك(:

ما ينبغي فعله يف هذا الوقت
ال تعتدي أبًدا عىل املعتدي، ال جسدًيا وال لفظيًا وال بإشارات اليد. قد يؤدي هذا إىل تصعيد املوقف.  

قم بتدوين رقم لوحة أرقام مركبته، إذا تيرس لك، مع تسجيل وصف للسائق.  

إذا كان لديك هاتف جوال أو كامريا مثبتة بخوذة الرأس، فحاول التقاط صورة/فيديو للوحة أرقام   

السيارة و/أو للسيارة نفسها و/أو لسائقها.
إذا توقف السائق وحاول تطويل املوقف معك، فاتصل برقم الطوارئ 911 فوًرا.  

ال تتبادل أي معلومات مع الطرف اآلخر؛ دع الرشطة تجمع أي معلومات ذات صلة.  

ثم ماذا بعد ذلك
تكون  ال  بالفعل، فقد  مصاًبا  تكن  لم  تقريًرا. إذا  منهم  واطلب  بالحادث  املحيل  الرشطة  قسم  أبلغ   

الرشطة مستعدة أو قادرة عىل تقديم شكوى جنائية، ولكن يتعني عليها تقديم بالغ ويجب متابعتها 
عن طريق تحذير السائق املخالف.

إذا كان الجاني سائًقا تجارًيا، فأبلغ صاحب العمل.  

اتصل بمحاميك. قد يساعد املحامي يف الضغط عىل جهات إنفاذ القانون واملدعني املحليني لتوجيه تهمة   

جنائية مستحقة، أو ليساعدك يف رفع دعوى مدنية.

منع الرسقة
أي قفل يمكن كرسه، إذا توفر للسارق الوقت الكايف واألدوات املناسبة، لكن توجد أساليب وطرق لتقليل 

مخاطر الرسقة.

االحتياطات
إذا أمكن، فاصطحب دراجتك معك إىل داخل البيت. خيارك األفضل التايل هو قفلها يف مكان ظاهر لك   

مرئية جًدا ومضاءة جيًدا  دراجتك يف منطقة  بقفل  ذلك، قم  قادًرا عىل رؤيتها. خالف  تظل  بحيث 
بالقرب من وجهتك قدر اإلمكان.

احرص دائًما عىل قفل دراجتك، حتى لو كنت ستغادر ملدة دقيقة واحدة فقط. تستغرق رسقة دراجة   

غري مقفلة أو مقفلة بشكل غري صحيح بضع ثواٍن فقط.
ال تقفل العجلة األمامية لدراجتك فقط؛ ال يزال بإمكان اللصوص فصل اإلطار واالستيالء عليه.  

اقفل اإلطار والعجالت بيشء صلب ودائم. يمكن للسارق أن يرفع دراجة من الالفتات.وإليها.  

وحقائب  واألضواء  الكمبيوتر  وأجهزة  واملقاعد  العجالت   - لإلزالة  قابل  يشء  أي  معك  اصطحب   

الدراجات الهوائية وما إىل ذلك. إذا استطعت إزالته، فيمكن للسارق أيًضا.
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التسلسيل  الرقم  عن  ابحث 
املواقع هذه  يف  بك  الخاص 

أقفال وأسالك
أنواع  أقوى  تكون  أن  إىل   U حرف شكل  عىل  التي  األقفال  تميل   

للصوص  بسيط  رادع  سوى  ليست  األسالك  أقفال  األقفال. 
العجلة األمامية وقم بقفلها عىل  الدراجة. إذا استطعت، قم بإزالة 
 ”U“ يف العجلة الخلفية واإلطار بحيث تمأل حرف U شكل حرف

الخاص بقفل U الخاص بك.
قاعدة  مسامري  الرسيع، و/أو  الفك  األسالك، وقفل  إضافة  يمكنك   

املقعد لتأمني عجالتك ومقعدك.
قم بتثبيت دراجتك عىل حامل الدراجات الهوائية، عندما يكون ذلك   

متاًحا.
الرشطة  اإلطفاء، وصناديق مكاملات  ال تقفل دراجتك عىل صنابري   

ومواقع  اإلعاقة،  ومنحدرات  املرور،  إشارات  وأعمدة  والطوارئ، 
أيًضا األشجار وال تغلق حق  التحميل. تجنب  الحافالت أو مناطق 

املرور العام عىل األرصفة.

يف حالة الرسقة
قم بتقديم بالغ إىل الرشطة يف قسم الرشطة املحيل، مع ذكر تفاصيل   

الرسقة، بما يف ذلك الرقم التسلسيل لدراجتك. اطلب رقم البالغ.
اذكر رقم البالغ واألرقام التسلسلية للدراجة ي كل مرة تتواصل فيها مع الرشطة.  

تابع معهم عرب الهاتف دورًيا عىس يبلغونك بأنه قد تم اسرتداد دراجتك.  

إذا كنت قد اشرتيت تأمني “عنرص مجدول” عىل دراجتك، فاتصل بوكيل التأمني الخاص بك. خالف   

ذلك، يجب أن تزن تكلفة/فائدة تقديم مطالبة تأمني مالك املنزل.
إذا تم نرش دراجتك  قم بإنشاء تنبيه Google مع وصف دراجتك لتلقي رسائل الربيد اإللكرتوني   

.Facebook Marketplace أو EBay أو Craigslist عىل مواقع مثل

األرقام التسلسلية والتسجيل
حتى إذا استعادت الرشطة دراجتك املرسوقة، فقد ال تتمكن من استعادتها دون إثبات ملكيتها. اطلب من 
أوراق  وعىل  اإلطار  عىل  لدراجتك  التسلسيل  الرقم  لك  يظهر  أن  بك  الخاص  الهوائية  الدراجات  متجر 
بتسجيل  اإلنرتنت  عرب  والسجالت  املجتمعات  بعض  آمن. ستقوم  مكان  يف  باملعلومات  احتفظ  املبيعات. 
األرقام التسلسلية ملساعدتك عىل استعادة دراجتك املرسوقة. من الجيد االحتفاظ بصورة لدراجتك يف امللف.

الطريقة األوىل

اقفــل العجلــة األماميــة واإلطــار. 
ــة  ــني العجل ــلًكا لتأم ــتخدم س اس

الخلفية.

ــة األماميــة رسيعــة  اقفــل العجل
ــة  ــار والعجل ــع اإلط ــر م التحري

الخلفية.

الثانية الطريقة 

ذكية القفل بطريقة  استخدم 
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التعامل مع الكالب
الثقة، ومن  من  بمزيد  غاضبًا. ستشعر  كلبًا  واجهت  إذا  هادًئا  تظل  أن  بالخوف، فحاول  تشعر  الكالب 
املحتمل أن يشعر الكلب بذلك أيًضا. تميل الكالب إىل أن الغرية عىل منطقتها. بمجرد مغادرتك منطقتهم، 

لن يبالوا بك عادًة.

ال تحاول أن تسابق الكلب بالدراجة إال إذا كنت سائقا قوًيا جًدا. إذا لم تتمكن من تجاوزها تماًما، فقد   

يمسك الكلب بعجلتك ويطرحك أرًضا.
أثناء قيادة الدراجة، ال تحاول القام بأي مناورات تتجاوز مهارات املناورة لديك.  

قل بصوت عاٍل وحازم: “No”، أو “Bad dog!” أو “Go Home!” وتعني “ال”، “كلب يسء!” أو   

“ارجع البيت!”
الدراجة  أثناء قيادة  واستخدامها  إليها  الوصول  عىل  الفلفل. تدرب  رشاش  من  بعًضا  معك  احمل   

الهوائية. احِم عينيك من ارتداد رذاذ الفلفل عن طريق عدم توجيهها نحو الريح. ال تحمل أو تستخدم 
أي يشء غري قانوني يف ميشيغان.

الصافرة  باستخدام  غالبًا  يمكن  الكالب؛ إذ  تدريب  احمل صافرة “English Bobby” أو صافرة   

رصف الكالب بعيًدا وإرسالها إىل املنزل.
ما عليك إال التوقف. إذا قمت بذلك، فقد يتوقف الكلب أيًضا ويرتكك تقود دراجتك ببطء.  

انزل عن دراجتك برسعة؛ إذا هاجمك الكلب، واستخدم دراجتك كحاجز.  

بمجرد خروجك من الخطر، قم بتقديم تقرير بالحادثة إىل الرشطة املحلية. فكر يف إرسال خطاب شكوى   

مهذب إىل مالك منطقة تواجد هذا الكلب، مع إرسال نسخة إىل الرشطة وسلطة الحيوان املحلية لديكم. 

قيادة الدراجات الهوائية عىل جسور ميشيغان الكربى        
جرس أمباسادور - ديرتويت: يحظر عىل قائدي الدراجات الهوائية.  

جرس بلو واتر - بورت هورون: سيتم نقل قائدي الدراجة بدراجاتهم بما يناسب السلطة. رقم   

الهاتف: 810-984-3131.
جرس إنرتناشونال - مدينة سو سانت ماري: يمكن لقائدي الدراجات الهوائية قيادة الدراجات   

يف أنحاء كندا. توجد رسوم. أنت بحاجة إىل جواز سفرك أو بطاقة هوية مقبولة.
بما  بدراجاتهم  الدراجات  قائدي  نقل  إجناس/ماكيناو: سيتم  سانت  ماكيناك - مدينة  جرس   

العمومي يف  الشمايل، الهاتف  الطرف  الرسوم يف  الجرس )ساحة  إىل  الوصول  السلطة. عند  يناسب 
الطرف الجنوبي(، اتصل بهم عىل الرقم 7600-643-906 . يجب عىل املجموعات املكونة من 10 

أعوام فما فوق االتصال بهيئة الجرس قبل 24 ساعة عىل األقل من الوصول. رقم الهاتف: 
.906-643-7600  

بعض خدمات العّبارات النهرية تنقل أيًضا الدراجات الهوائية. تفضل بزيارة املوقع    

LMB.org/ferries

الحدائق العامة داخل الوالية
عند زيارة حديقة عامة بالدراجة الهوائية، ال توجد رسوم دخول.  

عند الوصول إىل حديقة الوالية بالدراجة الهوائية، يضمن لك DNR دائًما توفري مساحة لنصب خيمة،   

حتى لو كانت أرض املخيم ممتلئة. سُيطلب منك دفع رسوم التخييم املناسبة حسب املساحة املستخدمة.

معلومات عن الجسور والحدائق العامة داخل الوالية

• 

• 
• 
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• 
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تحدث حوادث الدراجات الهوائية، لكن العديد من الحوادث ال تشمل مركبات أو أشخاًصا آخرين. يف كثري 
من األحيان، يفقد راكبوا الدراجات الهوائية السيطرة عىل أرضية رديئة أو يصطدمون بجسم ثابت. إذا كنت 
طرًفا يف حادث تصادم، فال تتجاهل حتى اإلصابة البسيطة. قد ال تظهر بعض اإلصابات حتى وقت الحق 
بسبب اندفاع هرمون األدرينالني من جسمك بسبب الحادث. فيما ييل بعض النصائح إذا تعرضت لحادث 

اصطدام يتعلق بمركبة أو شخص آخر:

ما ينبغي فعله يف هذا الوقت
إذا كنت مصاًبا، فال تتحرك إال إذا كنت متأكًدا من أنك   

لن تزيد من إصاباتك.
بأذى، فاتصل برقم 911 للحصول عىل  لم تصب  إذا   

مساعدة طبية للجرحى.
تقديم اإلسعافات األولية الفورية ألي شخص مصاب.  

حافظ عىل مستوى رأسك حتى تتمكن من طرح األسئلة   

وتدوين املالحظات.
احصل عىل املعلومات التالية:  

السائقون: االسم والعنوان والهاتف ورقم الرتخيص ورقم اللوحة وطراز املركبة والسنة   

ورشكة التأمني ورقم الوثيقة.
شهود العيان: األسماء وأرقام الهواتف.  

الضباط: األسماء وأرقام الشارات. إذا تم تقديم تقرير للرشطة، فاحصل عىل رقم التقرير.  

استخدم هاتفك اللتقاط صور/فيديو للمشهد وتدوين املالحظات.  

حماية حقوقك
ال تقر بأي يشء. اذكر الحقائق ببساطة.  

مثل،  شيئًا  ذلك، فقل  منك  ُطلب  وقت الحق. إذا  تعرف حتى  ال  يرام”. قد  ما  أنك “عىل  تقل  ال   

“سأعرف املزيد بعد أن أزور طبيبي”.
إذا ُسئلت عن دراجتك، فقل، “يجب أن يكون لدي مصلح دراجات مهني للتحقق من وجود تلف   

بها والحصول عىل تقدير لإلصالح”.
عليك اإلرصار عىل أن يقوم ضابط التحقيق بتسجيل حسابك الخاص بالحادث لتقريره.  

ثم ماذا بعد ذلك
عندما تنشط ذاكرتك، اكتب ما حدث بالضبط.  

اتصل بدعم التأمني الخاص بك.  

احتفظ بنسخة من جميع الفواتري واألوراق الطبية املتعلقة بالحادث.  

احتفظ بأي مالبس أو معدات تالفة )بما فيها دراجتك( ألنها قد تساعد يف قضيتك إذا انتهى بك   

األمر يف املحكمة.
احتفظ بإيصاالت تكاليف االستبدال واإلصالح.  

اطلب من امليكانيكي التأكد من أن دراجتك يف حالة عمل آمنة.  

اتصل بمحاٍم، خاصًة إذا كان هناك أي نزاع عىل الخطأ.  

ماذا لو وقع تصادم؟
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طريق

مختلط

مدينة

جبل

دراجة ثالثية العجالت

دراجة كهربائية

راقد

بالتزامن

النهائي  الناتج  أوالً. لكن  املناسبة يحتاج مذاكرة بعض األمور  رشاء الدراجة 
سيكون اكتسابك صديًقا موثوًقا به يوفر سنوات عديدة من املرح، ويساعدك 
عىل البقاء بصحة جيدة، ويقلل من تلوث البيئة، عالوة عىل نقلك بشكل مريح 

وآمن. أجب عن األسئلة التالية وستكون جاهًزا لبدء التسوق!

ما نوع قيادة الدراجات الذي تمارسه؟
الفئات الرئيسية للدراجات هي الدراجات الجبلية، والدراجات الهجينة )الفئات 
الرسيعة،  الطرق  ودراجات  املدينة(،  ودراجات  التفسح  دراجات  الفرعية: 
مسند  الكهربائية، وذات  الهوائية  السياحية، والدراجات  الهوائية  والدراجات 
الظهر، والدراجات الهوائية الثالثية، والرتادفات. ابدأ البحث بسؤال نفسك: ما 
أنواع األسطح التي أتوقع أن أقود عليها، وما املسافات التي أرغب يف قطعها، 

وبأي رسعة أريد السري؟

ما األسطح التي ستقود عليها؟
تعمل   - الهوائية  الدراجات  وحارات/مسارات  املمهدة  الطرق   

الهوائية  الهجينة، والدراجات  الهوائية  الطرق، والجوالت، والدراجات 
ذات مسند الظهر واإلطارات “امللساء” بشكل جيد عىل األسطح الصلبة 
ذات  الجبلية  الهوائية  الدراجات  استخدام  أيًضا  يمكن  وامللساء. 
اإلطارات الكبرية عىل األسطح امللساء، لكنها ستجعلك تبذل جهًدا أكرب 

للسري بنفس الرسعات.
الطرق الحصوية واملسارات الرتابية والتضاريس الربية - بفضل   

بالدراجة  املتعرجة  العريضة  واإلطارات  املستقيم  )الجادون(  املقود 
تقريبًا. دراجات  سطح  أي  عىل  بها  التنقل  السهل  من  الجبلية، يكون 

اإلطارات السميكة هي بديل آخر.

ما املسافات التي ستقطعها؟
تناسبها  املدينة  داخل  الجوالت   - أميال(   3-2( قصرية  جوالت   

دراجات التنزه والدراجات الهجينة والدراجات الجبلية.
إىل 10 أميال( - دراجات مريحة؛ دراجات  مسافات معتدلة )تصل   

الطرق والجوالت؛ والدراجات ذات املسند.
الطرق؛  اليوم( - دراجات  يف  أكثر  األطول )30 ميالً أو  املسافات   

تجول الدراجات الهوائية ذات مسند الظهر.

ما الرسعة التي ستقود بها؟
التجوال املريح - دراجات التجوال؛ وهي دراجات هجينة ومريحة.  

القيادة برسعة، لكن ليس برسعة سباق الدراجات - هي دراجات   

الطرق الرسيعة؛ ودراجات التجوال، والدراجات الجبلية ذات اإلطارات 
أكثر سالسة؛ وذات مسند الظهر.

دراجات الرسعة العالية أو دراجات السباق - دراجات الطرق؛ ذات   

مسند الظهر.

الهوائية رشاء الدراجة  دليل 

• 

• 
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جديدة أم مستعملة؟
إن رشاء دراجة مستعملة يشبه رشاء سيارة مستعملة - إما أن تظفر بصفقة جيدة وإما خارسة. سواء كنت 
تشرتي الدراجة من متجر أو من بائع خاص، ينبغي أن تفكر يف حاجتك وكيفية تعاملك مع الدراجة عند 
ركوبها. الحظ كيف تستجيب الدراجة عند االلتفاف حول زوايا الطرق، أو تجاوز العوائق، أو الفرملو بقوة، 
أو حني تنزل منحدًرا أو تطلع طريًقا صاعًدا. اجلس عىل املقعد، وقف عىل الدواسات. هل جسمك ممدود 
تماًما أم ضيق جًدا؟ هل الدراجة رسيعة االستجابة معك أم بطيئة أم متوترة؟ هل هي ثقيلة يف اإلحساس 
مثايل.  بشكل  الدراجة  يشء عىل  كل  يعمل  أن  معك؟ يجب  االستخدام  سهلة  واملحوالت  الفرامل  بها؟ هل 
استخدام غيار الرسعة يجب أال يتخطى حده، ويجب أال تصدر الفرامل رصيًرا ويجب أن تتوقف عندما تريد 
متوازنة. يجب  تكون  العجالت بشكل متساٍو وأن  تدور  أن  الدراجة. يجب  تدفعك فوق قضبان  أن  دون 

إحكام ربط جميع أذرع التحرير الرسيع يدوًيا بكل يشء نظيًفا ومزيتًا جيًدا.

ما حجم الدراجة التي تحتاج إليه؟
الطريق؛ 2-3 بوصة  عىل  لدراجة  العلوي  األنبوب  فوق  األقل  عىل  املناسب )1 بوصة  الخلوص  لديك  هل 
لدراجة جبلية أو هجني( عندما تميش عىل دراجتك مع وضع كال القدمني عىل األرضية؟ هل تشعر بالضيق 
كنت  جديد. إذا  كرشاء بنطلون  ليس  الهوائية  الهوائية؟ رشاء الدراجات  الدراجات  أثناء قيادة  التمدد  أو 
تشرتيها لطفل، فال تشرتي له دراجة كبرية جًدا وتقول يف نفسك أنه سيكرب يف السن رسيًعا، وستكون آمنة 
له. التناسب ينبغي أن يكون حاليًا وليس مستقبال. إذا كانت الدراجة صغرية جًدا أو كبرية جًدا، فسيواجه 
ابنك صعوبة يف التحكم فيها وستكون أقل أماًنا له. تتمتع دراجات األطفال عالية الجودة بقيمة كبرية عند 

إعادة بيعها وتسليمها. تميل الدراجات الهوائية سيئة البناء إىل البىل والتآكل برسعة.

من أين تخطط لرشاء دراجتك؟
أفضل حل هو متجر الدراجات الذي تشعر فيه بالرتحيب والراحة. تعترب متاجر الدراجات الهوائية أفضل 
دراية  أنهم عىل  الخاصة. كما  احتياجاتك  ولتحليل  املناسبة  واألدوات  واملعدات  املستمرة  للنصائح  مصدر 

بالظروف املحلية ويعرفون أفضل األماكن لقيادة الدراجة الهوائية يف منطقتك.

قد تضطر إىل زيارة العديد من املتاجر للعثور عىل املتجر املناسب والدراجة املناسبة. اسال نفسك:
هل أشعر هناك بالرتحيب والراحة؟  

هل يجيبون عن األسئلة ويرشحون األشياء بشكل جيد؟  

هل يسألون عن نوع قيادة الدراجات الهوائية الذي أريد القيام به؟  

هل يقضون معي الوقت يف اختيار دراجة مناسبة؟  

هل لديهم مكان يذهبون إليه إلجراء جوالت تجريبية؟  

هل يرشحون الضمانات والفحوصات التي يمكنني توقعها؟  

هل يوضحون يل بوضوح كيفية تشغيل التكنولوجيا الجديدة؟  

الهوائية بوالية  الدراجات  رابطة قائدي  التجارية األعضاء يف  باملحالت  العثور عىل قائمة  يمكن 
www.LMB.org/shops عىل )LMB( ميشيغان

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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حجم االطار
قف فوق األنبوب الداخيل العلوي. إذا كان الوضع أفقيًا، يجب أن يكون هناك خلوص بمقدار 1-2 بوصة 
بني اإلطار واملنشعب. إذا كان منحدًرا، فيجب أن يكون هناك خلوص بمقدار 2 بوصة عىل األقل، وأكثر 

من ذلك للدراجات الجبلية عالية األداء.

زاوية املقعد 
يجب أن تكون زاوية املقعد قريبة من املستوى األفقي أو تشري إىل األسفل يف املقدمة بدرجات ميل قليلة. 
املقعد، فقم بإمالته ألسفل. إذا  ابدأ بموازاة األرض ثم اضبطها. إذا شعرت بضغط جسمك عىل مقدمة 
شعرت أنك عىل وشك أن تسقط لألمام أو ستندفع للخلف، أو يوجد ضغط شديد عىل يديك، فقم بإمالة 

املقعد ألعىل.

ارتفاع املقعد
أكثر ارتفاع للمقعد كفاءة هو عندما تكون ركبتيك مثنيتني قليالً يف الجزء السفيل من الدواسة مع تواجد 

باطن قدمك بارتياح عىل الدواسة.

تعد  التالية  اإلرشادات  ذلك، فإن  جًدا. ومع  تقنية  عملية  املالئمة  الصحيحة  الدراجة  اختيار  يكون  أن  يمكن 
نقطة بداية جيدة. راجع جيًدا مع متجر الدراجات الهوائية املحيل الخاص بك للحصول عىل الدراجة املالءمة 

باكرب دقة ممكنة.

املالئمة الصحيحة  الدراجة 

22

دليل مقاس الدراجة املناسب 
لألطفال من سن 2 وما فوق

1-2 بوصة من الخلوص 
(وأكثر من ذلك مع اإلطار املنحدر) املقعد املوازي 

لألرض

الضبط 
املالئم للقائد

املالءمة الصحيحة 
لإلطار

ساق املقود (الجادون) 
مستوي تقريبًا مع 
املقعد أو أقل قليالً

الدواسة يف الوضع السفيل

الركبة منثنية قليالً

12”14”16”18”20”24”26” / 700C26” / 700C

29”-33” 26”-30” 23”-28” 19”-25” 18”-24” 16”-22” 15”-20” 14”-18”

طول نصف الجسم السفيل للراكب

مقاس العجلة
37-44”41-48”43-52”56”+

تقريبًا االرتفاع
56”+ 34-39”45-54”49-59”
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يجب اختبار جميع خوذات الدراجات الهوائية الجديدة التي ُتباع يف الواليات املتحدة اليوم وتفي 
 .)CPSC( األمريكية االستهالكية  املنتجات  لجنة سالمة  الصادرة عن  املوحدة  السالمة  بمعايري 
ابحث عن ملصق شهادة داخل الخوذة. يجب تغيري أي خوذة سبق أن وقعت بها يف حادث تصادم، 

أو كانت تالفة، أو هالكة. يويص بعض الخرباء باستبدال الخوذة كل 3-5 سنوات.

تحاول تقنيات الخوذة الحديثة مثل تقنية MIPS وWaveCel تقليل االرتجاجات يف حالة وقوع 
منع  يف  الفعالية  لكن  الدماغ،  عىل  الدوران  قوى  من  يقلل   MIPS أن عىل  دليل  يوجد  حادث. 

االرتجاج ال تزال قيد الدراسة.

الدراجة قائد  الرتداء خوذة  نصائح 

 ضبط موضع الخوذة 
عىل الرأس

رأسك  عىل  مستوية  الخوذة  تكون  أن  يجب 
بعرض   - رأسك  مقدمة  عىل  ومنخفضة 

إصبع أو إصبعني فوق حاجبيك.

األرشطة الجانبية
اضبط املنزلق عىل كال الرشيطني الجانبيني 
أذن  كل  أسفل   V حرف  شكل  لتأخذ 

وأمامها قليالً.

العينان

األذنان

الفم
املالءمة النهائية

بشكل  رأسك  مع  خوذتك  تتناسب  هل 
بقدر  كثريًا ... تثاؤب  فمك  صحيح؟ افتح 
كبري! يجب أن تنسحب الخوذة عىل الرأس.
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ما تعريف الدراجة الهوائية؟. 	
قانون ميشيغان رقم MCL 257.4 يعّرف “الدراجة الهوائية” عىل أنها:

“...هي آلة مدفوعة بقوة برشية يمكن ألي شخص أن يقودها، وهي إما ذات عجلتني أو 
ثالث عجالت يف ترتيب تراديف أو ثالثي العجالت، كل عجلة يزيد قطرها عن 14 بوصة.”

أين تنطبق قوانني ميشيغان عىل قائدي الدراجات الهوائية؟. 	
ينص قانون والية ميشغيان رقم MCL 257.656(3) عىل ما ييل:

عىل  دراجة  بقيادة  تقوم  عندما   ... الهوائية  الدراجات  عىل  املطبقة  اللوائح  “ترسي 
طريق رسيع أو عىل مسار جانبي مخصص الستخدام الدراجات فقط، مع مراعاة تلك 

االستثناءات املنصوص عليها يف األقسام 656  إىل 662.”
هل تعترب الدراجة الهوائية من املركبات يف والية ميشيغان؟. 	

التايل:  ال. قانون والية ميشغيان رقم MCL 257.79 يعرف “املركبة” عىل النحو 
أو أو عليها أو بواسطتها نقل أو سحب أي شخص أو ممتلكات عىل  آلة يتم بها  “كل 

طريق رسيع، باستثناء اآلالت التي تحركها القوة البرشية حرصًيا ...”

هل يتعني عىل راكب الدراجة أن يلتزم بنفس قوانني املرور التي يتبعها سائق السيارة؟. 	
نعم، مع استثناءات. ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.657 عىل ما ييل: 

“كل شخص يركب دراجة ... عىل طريق له جميع الحقوق ويخضع لجميع الواجبات 
املطبقة عىل سائق السيارة بموجب هذا الفصل، باستثناء اللوائح الخاصة يف هذه املادة 

وباستثناء األحكام من هذا الفصل الذي بطبيعته ليس له تطبيق”.
هل يجب عىل راكب الدراجة الهوائية أن يشري بيده عند كل انعطاف؟. 	

 نعم. ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.648 عىل ما ييل:
)4(   “عندما يقوم شخص بتشغيل دراجة ويتم إعطاء إشارة بواسطة اليد والذراع، يجب 

عىل املشغل اإلشارة عىل النحو التايل:
	) a.عند االنعطاف لليسار ... افرد... اليد والذراع أفقيًا
	) a عند االنعطاف لليمني ... افرد ... اليد اليرسى والذراع ألعىل أو ... اليد اليمنى

والذراع أفقيًا.
	) a”.عند التوقف أو تقليل الرسعة ... افرد ... اليد والذراع ألسفل

هل يجب عىل قائد الدراجة أن يسري يف نفس اتجاه حركة املرور؟. 	
نعم. ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.634 (1) عىل ما ييل:

“عىل كل طريق بعرض كاٍف، يجب أن يقود سائق السيارة املركبة عىل النصف األيمن 
من الطريق ...”

املطبقة  الواجبات  لجميع  الحقوق ويخضعون  لهم جميع  الهوائية  الدراجات  قائدي  ألن 
عىل سائق السيارة وفًقا لقانون ميشيغان رقم MCL 257.657، فيجب عليهم عموًما قيادة 
أو  الواحد  االتجاه  ذات  الطرق  الطريق. عىل  من  األيمن  النصف  عىل  الهوائية  الدراجات 
الطرق ذات املسارات ذات االتجاهني للدراجات الهوائية، يمكن لقائدي الدراجات الهوائية 
رقم  ميشيغيان  قانون  انظر  الطريق.  من  األيرس  الجانب  عىل  الهوائية  الدراجات  قيادة 

MCL 257.660a(e) أدناه.

ع لوالية ميشغان )MCL( بخصوص  القانون املُجمَّ
الدراجات الهوائية
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يف أي مكان يف النصف األيمن من الطريق يجب أن تقود الدراجة الهوائية؟. 	
ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.660a عىل ما ييل:

“يجب عىل أي شخص يقود دراجة هوائية عىل طريق رسيع أو شارع بأقل من الرسعة 
الحالية لحركة املرور أن يقود يف أقرب موضع من الرصيف األيمن أو حافة الطريق 

باستثناء ما ييل:
أو أي مركبة أخرى تسري يف نفس  املرور بدراجة هوائية أخرى  أو  الغري  عند تخطي   a)	

االتجاه.
عند االستعداد لالنعطاف إىل اليسار.  a)	

أو غري مهيأة لالستخدام  آمنة  للطريق غري  اليمنى  الحافة  الظروف  عندما تجعل   a)	
بشكل معقول للدراجات الهوائية، بما يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، مخاطر 
أو  املياه،  ترصيف  فتحات  أو  املستوي،  غري  الطريق  سطح  أو  الطريق،  أرضية 
الحطام )البقايا املتناثر عىل أرضية الطريق(، أو املركبات املتوقفة أو املتحركة أو 
الدراجات الهوائية، أو املشاة، أو الحيوانات، أو أي عوائق أخرى، أو إذا كان املمر 

ضيًقا جًدا بحيث ال يسمح للمركبة بتخطي الدراجة الهوائية وتجاوزها بأمان.
عند السري بدراجة هوائية يف حارة تتجه فيها حركة املرور إىل اليمني ولكن ينوي   ad	

الفرد السري مبارشة عرب التقاطع.
عند السري بدراجة هوائية عىل طريق رسيع أحادي االتجاه أو شارع به ممران أو   ae	
من  بالقرب  يقود  أن  للفرد  يمكن  الحالة  هذه  يف  املرور،  لحركة  محددان  أكثر 

الرصيف األيرس أو حافة ذلك الطريق قدر املستطاع”.
هل يمكن أن ُيمنح قائد دراجة هوائية مخالفة إلعاقة حركة املرور إذا كان يسري . 	

عىل طريق ويتبع ويراعي جميع قواعد الطريق؟
رقم  ميشيغان  لقانون  طبًقا  مروًرا  حركة  الهوائية  الدراجات  راكبو  ُيعترب   ال، 
سائقي  عىل  املطبقة  املسؤوليات  نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  ولهم   MCL 257.69
املركبات طبًقا لقانو ميشيغان رقم MCL 257.657. يشري قانون إعاقة املرور، قانون 
ميشيغان رقم M57.676b، إىل األشياء الساكنة غري املتحركة كمركبة متوقفة وسط 
أو  الهوائية  الدراجات  قائدي  بعض  تحذير  املرور. تم  حركة  إعاقة  بقصد  الطريق 
ذلك،  ومع   .MCL 257.676b رقم  ميشيغان  قانون  النتهاك  املحكمة  إىل  استدعاؤهم 
الدراجات  قائدي  عىل  ينطبق  ال  القانون  أن  ميشيغان  قضاة  من  العديد  قرر  فقد 

الهوائية الذين يسريون بشكل قانوني عىل طريق عام.
املشاة  تعني  املرور  ييل: ... “حركة  ما  رقم MCL 257.69 عىل  ميشغيان  قانون  ينص 
والحيوانات التي ُتركب أو ُتساق يف رعي املاشية واملركبات وعربات الشوارع ووسائل 
النقل األخرى والتي تسري إما منفردة أو يف مجموعة أثناء استخدام أي طريق رسيع 

ألغراض السفر.”
هل يحق لقائدي الدراجات الهوائية قيادة دراجتني جنًبا إىل جنب؟. 	

نعم، ُيسمح لقائدي الدراجات الهوائية بركوب دراجتني جنًبا إىل جنب عىل الطريق 
أو يف صفني؛ ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.660b عىل ما ييل:

يف  أو  رسيع  طريق  عىل  هوائية  دراجات  يقودون  أكثر  أو  شخصان  يركب  أال  “يجب 
شارع أكثر من دراجتني جنبًا إىل جنب إال عند مسار أو جزء من طريق رسيع أو عىل 

شارع مخصص لسري الدراجات الهوائية.”
هل من القانوني قيادة الدراجات الهوائية بني حارات الطريق؟. 		

ال. ألن قانون ميشيغان رقم MCL 257.660(4) ال يسمح بالتنقل “بني خطوط 
حارات الطريق املرسومة عىل األرض”. غري مسموح لقائدي الدراجات الهوائية 

املرور عىل اليمني إال إذا كان هناك مكان/منشأة مخصصة للدراجات الهوائية.
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هل يجب عىل قائد الدراجة الهوائية القيادة عىل ممر املشاة الجانبي؟ هل هذا أمر . 		
قانوني؟ ماذا عن معابر املشاة؟

ممر  عىل  القيادة  الهوائية  الدراجات  قائدي  عىل  ميشيغان  والية  قانون  يشرتط  ال 
 )LMB( ميشيغان بوالية  الهوائية  الدراجات  قائدي  رابطة  تويص  الجانبي. ال  املشاة 
بشكل عام لوجود مخاطر سالمة عىل راكب الدراجة واملشاة. ال يحظر قانون الوالية 
أيًضا قيادة الدراجة الهوائية عىل رصيف املشاة، لكنه يسمح بتنظيمه محلًيا من خالل 

القواعد والالفتات املعلقة. ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.660c عىل ما ييل:
	1 a يجب عىل أي فرد يقود دراجة هوائية عىل رصيف مشاة أو ممر مشاة أن يعطي حق املرور“

للمشاة ويجب أن يعطي إشارة مسموعة قبل تخطي من أمامه وقبل تجاوز تجاوز املارة.
	2 a ال يحق للفرد قيادة دراجة عىل رصيف مشاة أو ممر مشاة إذا كان جهاز التحكم يف

حركة املرور الرسمي يحظر هذا الترصف.
	3 a الفرد الذي يقوم بتشغيل دراجة بشكل قانوني عىل رصيف أو ممر للمشاة له جميع

هذا  يستخدمون  الذين  املشاة  عىل  تنطبق  التي  املسؤوليات  جميع  وعليه  الحقوق 
الرصيف أو ممر املشاة”.

هل يجب أن يقود راكب الدراجة يف ممر مخصص للدراجات الهوائية أو يف ممر جانبي؟. 		
ال، ال يفرض قانون ميشيغان عىل قائدي الدراجات الهوائية استخدام ممرات 

الدراجات الهوائية، حتى لو كانت موجودة. يف عام 2006 تم تعديل قانون 
ميشيغان رقم MCL 257.660 (3) إلزالة هذا املطلب.

هل من القانوني قيادة الدراجات الهوائية عىل طريق رسيع محدود الوصول؟. 		
ال. قانون ميشيغان رقم MCL 257.679a(1) ينص عىل ما ييل:

“... وال يسمح ...للدراجات الهوائية، باستثناء ما هو منصوص عليه يف هذا القسم ... 
أن تكون عىل طريق رسيع محدود الوصول يف هذه الوالية. ُيسمح بالدراجات الهوائية 
لالستخدام  واملخصصة  الطريق  عن  منفصل  بشكل  تمهيدها  تم  التي  املسارات  عىل 

الحرصي للدراجات الهوائية”.
هل يجب عىل راكب الدراجة الهوائية أن يرتدي خوذة؟. 		

)باستثناء  الخوذ  ارتداء  الهوائية  الدراجات  قائدي  عىل  الوالية  قانون  يشرتط  ال 
قانون  انظر  سنة؛  سن 18  تحت  الفئة 3  من  الكهربائية  الهوائية  الدراجات  قائدي 
الهوائية  الدراجات  قائدي  رابطة  تويص   ).MCL 257.662(a)(4)(b) رقم  ميشيغان 
منع  يف  تساعد  إنها  ثبت  حيث  الخوذات  باستخدام  بشدة   )LMB( ميشيغان بوالية 

إصابات الدماغ الخطرية.
هل يجب عىل قائد الدراجة الهوائية أن يستخدم املصابيح؟. 		

الليل. ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.662 عىل ما ييل: نعم، ما دام يقود يف 
	1 a غروب بعد  ساعة  نصف  بني  طريق  عىل  تشغيلها  يتم  التي  الهوائية...  “الدراجة 

يف  بمصباح  مجهزة  تكون  أن  ويجب  الشمس،  رشوق  قبل  ساعة  ونصف  الشمس 
املقدمة ينبعث منه ضوء أبيض مرئي من مسافة ال تقل عن 500 قدم إىل األمام وبها 
عاكس أحمر يف الخلف والذي يجب أن يكون مرئيًا من جميع املسافات من 100 قدم 
إىل 600  قدم إىل الخلف عندما يكون مبارشة أمام األشعة السفىل املسموح بها قانونيًا 
للمصابيح األمامية يف السيارة. يمكن استخدام مصباح ينبعث منه ضوء أحمر مرئي 

من مسافة 500 قدم إىل الخلف باإلضافة إىل العاكس األحمر”.
تويص رابطة قائدي الدراجات الهوائية بوالية ميشيغان )LMB( بشدة باستخدام املصباح 
األحمر الخلفي عند قيادة الدراجات الهوائية يف الليل. غري مسموح لقائد الدراجة الهوائية 
إال باستخدام املصباح األبيض يف املقدمة. الضوء األزرق مخصص لخدمات الطوارئ وال 

يجوز استخدامه. ال يجوز استخدام الضوء األبيض يف الجزء الخلفي من الدراجة.
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بيع  القانوني  غري  من  أنه  عىل  تنص  و (5)   (4) MCL 257.662 رقم  ميشيغان  قوانني 
دراجة هوئية أو دواسة بدون عاكسات دواسة، أو دراجة بدون “إطارات ذات جدران 

جانبية عاكسة أو عاكسات ذات زوايا موشورية عريضة”.
هل القانون يشرتط وجود فرامل يف الدراجات الهوائية؟. 		

نعم. ينص قانون والية ميشغيان رقم MCL 257.662(2) عىل ما ييل:
التي  العجالت  انزالق  من  املشغل  تمكن  بمكابح  مزودة  الدراجة  تكون  أن  “يجب 

فرملت عىل رصيف جاف ومستٍو ونظيف.”
هل من القانوني االنتظار )الركن( يف الشارع؟ هل يستطيع راكبي الدراجات . 		

الهوائية االنتظار )الركن( عىل الرصيف؟
نعم، ما دام ذلك ال يعيق املشاة وال املركبات. ينص قانون والية ميشغيان رقم 

MCL 257.660d عىل ما ييل:
	1 a يحظره باستثناء ما  مشاة  رصيف  عىل  هوائية *  دراجة  يوقف  أن  فرد  ألي  “يجوز 

الجهاز الرسمي ملراقبة حركة املرور.
	2 a ال يجوز للفرد أن يوقف دراجة هوائية عىل رصيف املشاة بطريقة تعوق بها الدراجة

الحركة املرشوعة للمشاة أو حركة املرور األخرى.
	3 a يجوز للفرد إيقاف دراجة هوائية عىل طريق رسيع أو شارع يف أي مكان ُيسمح فيه

بوقوف السيارات، ويمكنه الوقوف يف أي زاوية من رصيف الطريق أو حافة الطريق 
الرسيع، وقد يوقف بجانب دراجة أخرى.

	4 a تعرقل بطريقة  شارع  أو  رسيع  عىل طريق  هوائية  دراجة  إيقاف  فرد  ألي  يجوز  ال 
حركة سيارة متوقفة بشكل قانوني.

	5 a يوقف الذي  الفرد  القسم، يجب عىل  هذا  ذلك يف  عليه بخالف  باستثناء ما هو منصوص 
دراجة هوائية عىل طريق رسيع أو شارع القيام بذلك وفًقا لهذا القانون وأي قانون محيل.”

* تم التعديل اعتباًرا من 19 مارس 2019 إلضافة الجملة التالية:  “أو لوح تزلج كهربائي 
مزود بمقاود” )أي سكوتر إلكرتوني( لكل فقرة.

هل من القانوني استخدام الهاتف الخلوي أو الرسائل النصية أثناء قيادة الدراجة الهوائية؟. 		
اليدين. ينص قانون ميشغيان رقم  إذا كان الهاتف الخلوي يف وضع حر   فقط 

MCL 257.661 عىل ما ييل:
“ال يجوز ألي شخص يقود دراجة هوائية... أن يحمل أي طرد أو حزمة أو سلعة تمنع 

السائق من وضع كلتا يديه عىل مقود السيارة.”
هل يوجد قانون يوجب ترك مسافة ثالثة أقدام بني السيارة والدراجة الهوائية يف . 		

ميتشيغان؟ هل يحق لسائق السيارة تخطي قائدي الدراجات الهوائية يف املناطق 
املمنوع فيها تخطي املركبات التي أمامك؟

نعم، ونعم. ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.636 عىل ما ييل:
	2 a يمر عىل أن  االتجاه يجب  نفس  دراجة هوائية تسري يف  يتخطى  الذي  السيارة  سائق 

مسافة آمنة ال تقل عن 3 أقدام إىل يسار تلك الدراجة، أو إذا كان من غري العميل تخطي 
الدراجة عىل مسافة 3 أقدام إىل اليسار، عىل مسافة آمنة إىل يسار تلك الدراجة برسعة 
آمنة، وعندما تكون خالية من الدراجة املتجاوزة بأمان، يجب أن تتخذ موقًعا بالقرب 

من الحافة اليمنى للجزء الرئييس الرسيع من الطريق بقدر املستطاع.
	3 a التي السيارة  لسائق  آمنًا، يجوز  بذلك  القيام  كان  القسم 640، إذا  النظر عن  برصف 

فيها  املمنوع  املنطقة  يف  ويجتازها  الدراجة  يتخطى  أن  الهوائية...  الدراجة  تتجاوز 
تخطي املركبات التي أمامك.
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ما ال يقل عن تسعة مجتمعات محلية يف ميشيغان قد أصدرت قوانني التخطي مع ترك 
وديربورن،  أربور،  آن  تشمل:  الهوائية،  والدراجة  السيارة  بني  أقدام  خمسة  مسافة 
وبلدة  شورز،  ونورتون  وموسكيغون،  كاالمازو،  وبلدة  وكاالمازو،  رابيدز،  وغراند 
 )LMB( ميشيغان بوالية  الهوائية  الدراجات  قائدي  رابطة  أوشتيمو، وبورتاج. تفسري 
للسوابق القضائية يف والية ميشيغان هو أن قانون ترك مسافة ثالثة أقدام بني السيارة 

والدراجة الهوائية ال يستبق القوانني املحلية التي تبلغ 5 أقدام.
يتناول قانون الوالية أيًضا عندما يركب قائد الدراجة يف أقىص يسار شارع باتجاه واحد، 

أو يبتعد عن الجانب األيمن من الطريق لالستعداد لالنعطاف يساًرا.
ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.637 عىل ما ييل:

)3( يجب عىل سائق املركبة التي تتخطى دراجة هوائية تسري يف نفس االتجاه، عندما 
يسمح هذا القسم بخالف ذلك، أن يمر عىل مسافة 3 أقدام إىل يمني تلك الدراجة، أو 
إذا لم يتمكن، فيتخطى الدراجة مع ترك مسافة 3 أقدام إىل اليمني، عىل مسافة آمنة إىل 

يمني تلك الدراجة برسعة آمنة.
ال يسمح هذا القانون لسائقي السيارات باملرور إىل يمني راكب الدراجة الهوائية عندما 
 MCL يقودون إىل أقىص اليمني قدر املستطاع أو يسلكون الحارة. يمنع قانون ميشغيان
سائقي السيارات من مغادرة الطريق إىل حارة كتف الطريق )حارة الطوارئ( لتخطى 

مركبة، بما يف ذلك راكب الدراجة.
ما القواعد األخرى التي يجب عىل السائق اتباعها عند قيادته وراء قائد دراجة؟. 		

ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.627 عىل ما ييل:
	1 a برسعة املركبة  تلك  يقود  أن  رسيع  طريق  عىل  مركبة  يقود  شخص  أي  عىل  “يجب 

حذرة وحكيمة ال تزيد وال تقل عن املعقول واملالئم، مع مراعاة حركة املرور وسطح 
ألي  يجوز  ال  الوقت.  ذلك  يف  موجودة  أخرى  حالة  وأي  وعرضه  الرسيع  الطريق 
شخص قيادة مركبة عىل طريق رسيع برسعة أكرب من تلك التي تسمح بالتوقف ضمن 

مسافة مضمونة وواضحة أمامه”.
دراجة حتى  قائد  تواجدهم خلف  عند  السيارات يف سيارتهم  يتحكم سائقو  أن  يجب 

يتمكنوا من رد الفعل بأمان إذا كان عىل قائد الدراجة أن يقوم بحركة طارئة.
أثناء قيادة دراجتك؟. 		 هل يمكن محاسبتك عىل القيادة تحت تأثري الحكول 

ال. رغم خطورة قيادة الدراجة وأنت يف حالة سكر، فإن الدراجة ليست مركبة 
آلية وفًقا لقانون الوالية. القيادة تحت تأثري الكحول تنطبق فقط عىل قائدي 
السيارات. ومع ذلك، قد يتم تطبيق قوانني أخرى، مثل السلوك غري املنضبط.

ما عقوبة مخالفة راكب الدراجة الهوائية لقانون املركبات؟. 		
ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.656 عىل ما ييل:

	1 a.يعترب الشخص الذي يخالف أي بند من البنود 656  إىل 661 أ مسؤوالً عن مخالفة مدنية“
	2 a أو للطفل  قصد  عن  يسمح  أو  يأذن  أن  القارص  عىل  الويص  أو  الطفل  لوالد  يجوز  ال 

القارص بانتهاك هذا الفصل”.
إذا تم استدعاء قائد الدراجة الهوائية إىل املحكمة النتهاكه قوانني املرور، فهل سيتم . 		

تسجيل هذه املخالفة يف سجل قيادته؟
ال. املخالفات هي مخالفات مدنية وال تسجل يف سجل قيادة الشخص. ال توجد نقاط 

.MCL 257.732(16)(d) تحتسب ملخالفة دراجة هوائية. انظر قانون ميشغيان رقم
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هل من القانوني حمل شخص آخر عىل دراجة هوائية واحدة؟ ماذا عن مقعد الطفل؟. 		
ال، ما لم يكن املقعد مصمًما ليكون مقعًدا إضافًيا ملحًقا. يسمح هذا باالستخدام 

القانوني ملقعد األطفال ألنه مصمم ليكون مربوطا بالدراجة.
ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.658 عىل ما ييل:

	1 a وهو إال  الهوائية  الدراجة  يقود  أن   ... هوائية  دراجة  يقود  شخص  ألي  يجوز  “ال 
جالس عىل مقعد دائم ومنتظم متصل به...

	2 a ال يجوز استخدام دراجة هوائية... لنقل عدد من األشخاص يف وقت واحد أكثر من
العدد الذي تم تصميمها وتجهيزها من أجله.”

هل من القانوني التشبث بمركبة أخرى للترسيع؟. 		
ال. قانون ميشيغان رقم MCL 257.659 ينص عىل ما ييل

“ال يحق ألي شخص يركب دراجة هوائية... أن يتشبث بعربة ترام أو مركبة تسري عىل الطريق”.
ما تعريف الطريق؟. 		

ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.55 عىل ما ييل:
“الطريق هو ذلك الجزء من الطريق الرسيع الذي تم تحسينه أو تصميمه أو استخدامه 

عادًة كي تسافر عليه املركبات.”
أو  الهوائية  الدراجات  ممر  أو  الطوارئ(  )حارة  الطريق  كتف  حارة  تعد  ال  لذلك، 

مصفاة بالوعة األرض جزًءا من الطريق.
 هل يجب عىل قائد الدراجة الهوائية أن يحمل رخصة قيادة؟. 		

 ال، القانون ال يشرتط أن تحمل رخصة قيادة. 
ومع ذلك، إذا تورطت يف انتهاك القانون، فقد تحتجزك سلطات تنفيذ القانون لفرتة كافية 
للتأكد من هويتك والتحقق منها. تويص رابطة قائدي الدراجات الهوائية بوالية ميشيغان 

)LMB( بشدة أن يحمل جميع قائدي الدراجات الهوائية معهم صورة بطاقة ومعلومات 
االتصال يف حاالت الطوارئ عند قيادة الدراجات الهوائية. قد يحتاج موظفو تنفيذ 

القانون أو موظفو السالمة إىل التعرف عليك يف حالة الطوارئ. إذا حدثت لك أي مشكلة 
صحية من أي نوع، فمن املهم أن تحمل بطاقة هوية تحدد هويتك وظروفك الصحية.

ما تعريف الدراجة الكهربائية أو الدراجة الكهربائية؟ كم الرسعة التي تستطيع . 		
القيادة بها؟ هل من فارق إذا كنت مضطًرا الستخدام الدواسة؟

بقدرة 750  كهربائي  ومحرك  ودواسات  مقعد  ذات  دراجة  هي  الكهربائية  الدراجة 
وات أو أقل. 

إىل 20 ميالً يف  الفئة 1 بمحرك تصل رسعته  الكهربائية من  الدراجة  يمكن مساعدة 
الساعة عند استخدام الدواسة. 

إلرشاك  الوقود  دواسة  عىل  الفئة 2 أيًضا  من  الكهربائية  الدراجة  تحتوي  أن  يمكن 
املحرك دون دواسة. 

الساعة  إىل 28 ميالً يف  يصل  الفئة 3 بمحرك  من  الكهربائية  الدراجة  مساعدة  يمكن 
عند استخدام الدواسة. 

قانون ميشغيان رقم MCL 257.13e يعّرف الدراجة الكهربائية كما ييل:
يقصد بمصطلح “الدراجة الكهربائية” الجهاز الذي يجوز للفرد أن يقوده، ويتوافر فيه كل ما ييل:

	) a:الجهاز مزود بكل ما ييل 
)أوال( مقعد أو مسند الستخدامه من ِقبل الراكب.   

)ثانيا( دواسات قابلة للتشغيل بالكامل للدفع البرشي.   
)ثالثا( محرك كهربائي ال يزيد عن 750 واط.  

	) a   :يقع الجهاز ضمن إحدى الفئات التالية 
)أوال( دراجة كهربائية من الفئة 1. كما هو مستخدم يف هذه الفقرة الفرعية،   
بمحرك  مزودة  كهربائية  دراجة   ”1 الفئة  من  كهربائية  “دراجة  عبارة  تعني 
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أو  يعمل  وال  الدواسة  بدواسة  القائد  يقوم  عندما  فقط  املساعدة  يوفر  كهربائي 
ساعة. يف  ميالً  إىل 20  الكهربائية  الدراجة  رسعة  تصل  عندما  العمل  عن   يتوقف 

الفقرة  هذه  يف  مستخدم  هو  كما   .2 الفئة  من  كهربائية  دراجة  )ثانيا(   
مزودة  كهربائية  دراجة   ”2 الفئة  من  كهربائية  “دراجة  عبارة  تعني  الفرعية، 
بمحرك يدفع الدراجة الكهربائية برسعة ال تزيد عن 20 ميالً يف الساعة، سواء كان 
 القائد يستخدم الدواسة أم ال، وال يعمل أو توقف عن العمل عند اإلمساك بالفرامل.

الفقرة  هذه  يف  مستخدم  هو  كما   .3 الفئة  من  كهربائية  دراجة  )ثالثا(   
مزودة  كهربائية  دراجة   ”3 الفئة  من  كهربائية  “دراجة  عبارة  تعني  الفرعية، 
أو  الدواسة وال يعمل  الراكب باستخدام  إال عندما يقوم  املساعدة  بمحرك ال يوفر 

يتوقف عن العمل عندما تصل رسعة الدراجة الكهربائية إىل 28 ميالً يف الساعة.”
هل يمكن لقائد دراجة أن يقود الدراجة كهربائية عىل املمرات؟ هل يهم نوع . 		

 السطح الذي يف املمر؟
إذا كان املمر مرصوًفا باألسفلت أو الصخور املفتتة، أو ممر سكة حديد، فيمكن 

للدراجة الكهربائية من الفئة األوىل أن تسري عليه يف العادة، رغم أن ذلك يعتمد عىل 
:MCL 324.72105 اللوائح املحلية. قانون ميشغيان رقم

	2 a:كل ما ييل ينطبق عىل ... دراجة كهربائية عىل ممر يخضع لهذا الجزء“
	) a أو إسفلت  به  خطي  مسار  الفئة 1 عىل  من  كهربائية  دراجة  تشغيل  للفرد  يمكن 

حجر جريي مفتت أو سطح مشابه أو مسار سكة حديد. قد تنظم سلطة أو وكالة 
التقسيم  هذا  يف  موصوف  ممر  عىل  قضائية  سلطة  لها  الوالية  هذه  يف  محلية 

الفرعي تشغيل دراجة كهربائية من الفئة 1 عىل هذا املسار أو تحظره.
	) a به خطي  ممر  عىل   3 الفئة  أو   2 الفئة  من  كهربائية  دراجة  تشغيل  للفرد  يجوز 

كان  إذا  حديد  سكة  مسار  أو  مشابه  سطح  أو  مفتت  جريي  حجر  أو  أسفلت 
سلطة  لها  التي  الوالية  هذه  يف  املحلية  الوكالة  أو  السلطة  قبل  من  به  مرصًحا 

قضائية عىل املمر.
	) a باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك يف هذا القسم الفرعي، ال يجوز للفرد

تشغيل دراجة كهربائية عىل ممر تم تحديده عىل وجه التحديد عىل أنه غري مزود 
بمحرك وله مداس سطحي طبيعي يتم إجراؤه عن طريق تنظيف الرتبة األصلية 
وتصنيفها دون إضافة مواد سطحية. قد تسمح السلطة أو الوكالة املحلية يف هذه 
الفرعي بتشغيل  القسم  التي لها والية قضائية عىل ممر موصوف يف هذا  الوالية 

دراجة كهربائية عىل هذا املسار.
	3 a ال ينطبق القسم الفرعي )2( عىل استخدام الدراجات الهوائية الكهربائية عىل نظام ممر

عام مرخص من الكونغرس”.
هل يمكن إصدار مخالفة للسائق إذا كان رف دراجته يغطي لوحة الرتخيص؟. 		

ال. ينص قانون ميشغيان رقم MCL 257.225 عىل ما ييل )اعتباًرا من 14 أغسطس 2018(:
	2 a يجب الحفاظ عىل لوحة التسجيل ]...[ خالية من املواد الغريبة التي تحجب معلومات“

التسجيل أو تحجبها جزئيًا ويجب أن تكون يف حالة واضحة للقراءة. ال ينتهك ربط 
كرة السحب أو رف الدراجة الهوائية أو وصلة الجر القابلة لإلزالة أو أي جهاز آخر 
مصمم لحمل يشء ما يف الجزء الخلفي من السيارة، بما يف ذلك الجسم الذي يتم حمله، 

هذا القسم الفرعي يف الجزء الخلفي من السيارة”.
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هل توجد أي قوانني تمنع سائقي السيارات من فتح أبوابهم لقائدي الدراجات الهوائية؟. 		
نعم. تبنت العديد من املجتمعات قانون املرور املوحد، والذي يتضمن القاعدة اإلدارية 

R28.1498 القاعدة 498 (1)، والتي تنص عىل:
“ال يجوز ألي شخص أن يفتح باب مركبة بطريقة تتداخل مع تدفق حركة املرور أو تعرقلها”.

دراجة “لديه  يركب  الذي  الشخص  ألن  الحماية، نظًرا  هذه  تحت  الدراجة  تضمني  سيتم 
)انظرقانون  السيارة”  سائق  عىل  املطبقة  الواجبات  لجميع  ويخضع  الحقوق  جميع 
 )MCL 257.69 ( وحركة املرور محددة )يف قانون ميشغيان رقمMCL 257.657 ميشغيان رقم
التي تسرب  كاآلتي: “... حركة املرور تعني املشاة والحيوانات املركوبة أو غري املركوبة من 
يف جماعات  أو  منفردة  إما  األخرى  النقل  ووسائل  الشوارع  وسيارات  قطيع، واملركبات  يف 

باستخدام أي طريق رسيع ألغراض السفر.”
هل يمكن لسائقي السياريات الوقوف )االنتظار للركن( أو قيادة سياراتهم يف الحارة . 		

املخصصة للدراجات؟
د، الذي  ال، إال يف استثناءات قليلة. لقد تبنت العديد من املجتمعات قانون املرور املوحَّ

يتضمن القاعدة اإلدارية R28.1322 والقاعدة رقم 322، وينص عىل ما ييل:
	1 a ،عبورها وال  للدراجات  املخصصة  الحارة  يف  مركبة  تشغيل  شخص  ألي  يجوز  “ال 

باستثناء الدخول أو الخروج من الحارات املجاورة.
	2 a ال يجوز ألي شخص إيقاف مركبته عىل ممر مخصص للدراجات، إال إذا كان وقوف

السيارات مسموًحا به كما يظهر عىل الالفتات الرسمية.
	3 a.”الشخص الذي يخالف هذه القاعدة يكون مذنبا بارتكاب جنحة

اكتشفت دراسة حديثة بشأن تحليل دورة الحياة فيما يخص انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري للدراجات الكهربائية باملقارنة بوسائل التنقل األخرى أن 

الدراجات الهوائية الكهربائية:
13 مرة أكثر كفاءة من سيارات الدفع الرباعي	 
11 مرة أكثر كفاءة من سيارة السيدان	 
أكثر كفاءة من الحافلة، بمقدار 10 مرات يف املتوسط	 
مساٍو تقريًبا يف التأثري للدراجة التقليدية أو امليش	 

)فرباير  رشيا  ديف،  املصدر: 
الحياة  دورة  “تقييم   .)2010
 .)PDF( للركاب”  النقل  لخيارات 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 
https://en.wikipedia.org/wiki/ عرب

Electric_bike االقتباس رقم 69.

!
11!

!

!

Figure!2:!!Greenhouse!gas!emissions!per!PMT!for!commuter!transport!options.!

Conclusions&
The results reported in the previous section show the 
significant environmental as well as economic (in terms 
of energy purchased) benefit of using human-powered 
forms of transportation.  According to this study, walking, 
conventional bicycling and electric bicycling are release 
exactly the same amount of greenhouse gas emissions.  
While an electric bicycle consumes more energy (both to 
produce and to operate) and releases the associated 
greenhouse gases, a conventional bicycle requires the 
operator to work harder and breathe more heavily.  In 
effect, the impact of the electric bicycle is entirely 
negligible.  All forms of personal transport are at least 
three times better than any other form of commuter 
transport.   
 
Clearly, a bus operating on peak is the most 
environmentally friendly form of non-personal transport, 
but the average bus operation is an order of magnitude 
worse than any form of personal transport. It is interesting 
to note that even a Boeing 737 operates at a lower 

greenhouse gas per passenger-mile-traveled average than 
does a bus.  The difference here may be attributed to the 
private sector for air travel versus the public service 
provided by a bus.  A discussion of the environmental 
impact of public transport, while outside the scope of this 
study, may be required.   
 
Finally, it is important to recognize that the results of this 
study will change as bicycling behavior changes.  While 
the amount of energy required to produce a bicycle will 
probably remain constant, the more that bicycles are used, 
the greater the average passenger-mile-traveled per 
bicycle will be.  As a result, the fraction (energy use per 
PMT) will be reduced.  The assumed PMT for a bicycle is 
less than one-third that of an automobile.  Even if this 
value increases by only 50% (still less than half the miles 
traveled by an automobile), the energy and emissions per 
PMT will be reduced by one third.  Behavior trends are an 
important factor in this analysis.   
 

Walking Bicycling Ebike Sedan SUV Pickup
Bus!on!
Peak

Bus!off!
Peak
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Average
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Line

Boeing!
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Total 33 33 33 382 446 619 85 674 326 136 173 224 210

Fuel!Production 0 0 0.33 39 58 74 10 77 36 3 4 8 23

Infrastructure 9 17 17 65 59 71 4 34 16 64 94 87 11

Maintenance 0 1 1 15 14 17 1 12 6 2 4 4 4

Manufacturing 0 8 11 34 45 38 8 66 31 2 2 1 4

Operation 24 7 4 230 270 420 61 486 237 64 69 123 168
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األدوات األساسية
 •  أنبوب داخيل احتياطي

 •  رافعة اإلطارات
 •  مضخة أو منفاخ

 •  مفتاح هاليل 6 بوصات 
    )يف حالة تثبيت العجالت بمسامري(

•  مجموعة اإلصالح )غري مصورة(
A B

 تحرير الفرامل
A.  يف فرامل السحب الجانبي، عادة ما 

يكون هناك تحرير للشّد
B.  رافعة عىل الجانب. عىل الفرامل 
الكابولية، قم بإزالة الكابل من 

الذراع.

إزالة العجلة
افتح قفل ذراع التحرير الرسيع أو فك 

صواميل العجلة * وقم بإزالة العجلة 
من اإلطار. يف حالة إزالة العجلة 
الخلفية، انقل جنزير الدراجة إىل 

أصغر ترس أوالً.

خلع اإلطار
استخدم رافعة اإلطارات لفك اإلطار 

من الحافة من جانب واحد فقط.

إزالة األنبوب
قم بالوصول إىل اإلطار واسحب األنبوب 

للخارج. بشكل عام، اسحب أوالً جزء 
األنبوب املقابل لساق الصمام.

مثقوب إطار  إصالح 

مالحظة*: تأكد من إغالق فكي مفتاح الربط القابل للضبط بإحكام عىل املزالج قبل استخدام القوة.
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A B

افحص اإلطار/ األنبوب الداخيل
قم بتشغيل بتمرير قماش داخل اإلطار 
وعرب األنبوب للتحقق من وجود أشياء 
مضمنة مثل الزجاج واملسامري وما إىل 

ذلك. ابحث عن الترسب يف األنبوب 
وصححه باستخدام مجموعة التصحيح 

إذا كان ذلك ممكًنا. 

 تركيب أنبوب جديد/ ثابت
قم بنفخ األنبوب قليالً إلعطائه الشكل. 

ضع ساق الصمام أوالً..

إعادة وضع اإلطار عىل الحافة
قم بإصالح اإلطارات بعناية عىل الحافة، 

وتأكد من عدم ضغط األنبوب بني الحافة 
واإلطار. ابدأ بالقسم بساق الصمام. ادفع 

ساق الصمام ألعىل للتأكد من عدم انحشاره 
بني اإلطار والحافة.

نفخ اإلطار
استخدم املضخة أو منفاخ الهواء إلعادة نفخ 

اإلطار. سيتم رسد العداد املناسب عىل جدار 
اإلطار.

استبدال العجلة
آلية التحرير  أعد العجلة إىل اإلطار. أغلق 

الرسيع أو أحكم ربط صواميل العجلة. تذكر 
إعادة تركيب مكابح سيارتك.
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This material was developed through a 
project funded by the Michigan Office 
of Highway Safety Planning and the 
U.S. Department of Transportation.

تم تطوير هذه املادة من خالل مرشوع ممول 
من قبل مكتب ميشيغان لتخطيط السالمة عىل 

الطرق الرسيعة ووزارة النقل األمريكية.
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