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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
لكايهتاميمصتوتارايسلازرُطءامسأوةيصنلا
كلذيفامب،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتارايسلا
GMراعشوGM،رصحلااللاثملاليبسىلع
CHEVROLETراعشوCHEVROLETو
SAVANAوGMCةنحاشزمروGMCو
تامالعوأ/وةيراجتتامالعEXPRESSو
Generalةكرشلتامدخ Motors LLCوأ
وأاهلةعباتلاتاكرشلاوأةيعرفلااهتاكرش
.اهيصخرم

يفرفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي
تازيهجتلابسحىلعكلذوالوأكتبكرم
فالتخابسحكلذكواهتيرتشايتلاةيرايتخالا
دقيتلاتاقيبطتلا/تازيملاودلبلاتافصاوموزرطلا
بسحىلعوأكتقطنميفةرفوتمنوكتال
.اذهكلاملاليلدةعابطدعبأرطتيتلاتارييغتلا

نمققحتللكتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملا

ةعرسلةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلا

هيبنتوريذحتورطخ
تاقصلمىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
ةلمتحملارطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملا
.اهليلقتوأاهيدافتلاهعابتانكمييتلاتاءارجإلاو

رطخ}
ىلإيدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودح

ريذحت}
ىلإيدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

فلتهنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايف

ينعينامأزمرلئامطخبةمسقمةرئادزمرلثمي
".اذهثودحبحمستال"وأ"اذهبمقتال"وأ"ال"

زومرلا
مدختستتاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
صنلابناجبزومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلا
وأنوكمبةلصلاتاذتامولعملاوأةيلمعلاحيضوتل
.ددحمرشؤموأسايقموأةلاسروأمكحترصنع

M:وأتاميلعتلانمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملا

وأتاميلعتلانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملا

17AR_OM_03
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٣ ةمدقم

يفتامولعملانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
."ةحفصرظنا"-ىرخأةحفص

ةبكرملازومرلودج

روثعلانكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
نمديزملل.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلع
.سرهفلاعجار،زمرلااذهلوحتامولعملا

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9

ءاوهلافييكت:#

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

ةدايقلاةلجعبةيتوصلامكحتلاحيتافم:%

J:لمارفلاماظنريذحتحابصم

ليمحتلاماظن:"
I:ةعرسلاتبثم

بقثلللباقريغ:`

ةمدخبلطتيال:^

B:كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد

O:ةيجراخلاحيباصملا

نارينلل/بهللضرعتلارظحي:_

دوقولاسايقم:.

ةيئابرهكلاتارهصملا:+

حيباصملابضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم:3
ةيمامألا

i:لافطألانامأماظنلةيولعلاةطرشألاتاتبثم

لاطعألارشؤمحابصم:*

تيزلاطغض::

ةقاطلا:{

دعبنعةبكرملاليغشتءدب:/

نامألامازحبريكذتلاتاودأ:<
راطإلاطغضةبقارم:7

بحسلا/رْطَقلاعضو:_

d:بحسلايفمكحتلا/StabiliTrak®

a:طغضلاتحت

M:يمامألاجاجزلاليسغلئاس
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ةمدقم٤

2تاظحالم
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٥ لدولقام

لدولقام

تاسايقلاةزهجأةحول
٦.................تادادعلاةحول

ةدايقللةيلوأتامولعم
٧............ةدايقللةيلوأتامولعم
نودبدُعبنعلوخدلاماظن

٧...............)RKE(حاتفم
٨........دُعبنعةرايسلاليغشتءدب
٩.................باوبألالافقأ
٩.......................ذفاونلا

١٠..................دعقملاطبض
١١.................نامألاةمزحأ
ةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفم
١١....................ةيئاوهلا
١١..................ةآرملاطبض
١٢..............ةدايقلاةلجعطبض
١٢................ةيلخادلاةرانإلا
١٣...............ةيجراخلاةرانإلا
١٣.....يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام
١٤...........خانملاليغشترصانع
١٥...............سورتلاقودنص

ةرايسلاتازيم
١٦..........)ويدارلاةزهجأ(ويدارلا
١٧.........ةلومحملاتوصلاةزهجأ
١٧.......ةدايقلاةلجعليغشترصانع
١٨......ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

Parking Assist)دعاسم
١٨.....................)نكرلا
١٨..........تاقحلملاليغشتسباقم

ءادألاوةنايصلا
يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

١٩.....................تابثلا
١٩..........تاراطإلاطغضةبقارم
١٩......................دوقولا
٢٠..........كرحملاتيزرمعماظن
٢٠..............ةيداصتقالاةدايقلا
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لدولقام٦

تاسايقلاةزهجأةحول

تادادعلاةحول
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٧ لدولقام

.١٣٤/ةيوهتلاتاحتف.١

.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمرارزأ.٢
(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار
/٩٣.

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٣
.١١٠/راسملارييغتوفاطعنالا

.٧٨/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

.٧٨/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.٤

.١١٠/ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.٥

.٨٣/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٦

سورتلاقودنصعجار.ةكرحلالقنعارذ.٧
.١٥٠/يكيتاموتوألا

ةرايسلاتناكاذإ(١٥٢/يوديلاعضولا
.)كلذبةزهجم

.١٢٩/خانملابمكحتلاةمظنأ.٨

.١١٤/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٩

.٨١/تاقحلملاليغشتسباقم.١٠

.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(USBذفنم.١١
.١٢٥/ةيفاضإلاةزهجألاعجار

تناكاذإ(١٣١/يفلخلاةئفدتلاماظن.١٢
.)كلذبةزهجمةرايسلا

اذإ(بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ.١٣
حاتفمعجار.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك
.٥٤/ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشت

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا.١٤
ةرايسلاتناكاذإ(١٥٥/تابثلا
.)كلذبةزهجم

.١٥٣/رطقلا/بحسلاعضو.١٥

تناكاذإ(٧٧/ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٦
.)كلذبةزهجمةرايسلا

ةرايسلاتناكاذإ(٧٧/ةدايقلاةلجعطبض.١٧
.)كلذبةزهجم

كرحملاءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.١٨
/١٧٤.

اذإ(١٥٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.١٩
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك

تناكاذإ(١٤٧/عيرسلاؤطابتلاماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلا

.١٥٤/نكرلالمارف.٢٠

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢١
ددعتمرشؤملاحابصمعجار.)ضورعم
.٨٨/)كرحملاصحفءوض(فئاظولا

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع.٢٢
/١١١.

فقسلاءاوضأعجار.فقسلاحابصمءاغلإ
/١١١.

.١٠٨/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.٢٣

ةدايقللةيلوأتامولعم
ضعبنعةزجومةماعةحملمسقلااذهمدقي
ةتبثم-نوكتالوأ-نوكتدقيتلاةمهملاتازيملا
.ةصاخلاكترايسيف

ىلإعوجرلاىجُري،ةيليصفتلاتامولعملانمديزمل
.اذهكلاملاليلديفاًقحالةدراولاتازيملانمٍلك

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
لاسرإزاهجمدختُسي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
باوبألالفقل)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
٦٠ىلإلصتدقةفاسمنمدُعبنعاهلفقءاغلإو
.ةبكرملانعاًديعب)مدق١٩٧(رتم
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لدولقام٨

حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجانهرهظي
(RKE) دعبنعءدبلابدوزملا

Q:باوبألالكلفقلطغضا.

عجار.لفقلاءاغلإولفقلاتاظحالمصيصختنكمي
.١٠٣/ةرايسلاصيصخت

K:طغضا.قئاسلابابلفقءاغلإلطغضا

ءاغلإلٍناوثسمخنوضغيفىرخأةرمKىلع
.ةيقبتملاباوبألالكلفق

j:طقفةلومحلاباوبأحتفلطغضا.

L:ةرايسلاعقومديدحتلررحمثطغضا.
نيتيناثنمرثكألLىلعرارمتسالاعمطغضا
ىرخأةرمLطغضا.ئراوطلاراذنإطيشنتل
عضوىلإلاعشإلالقناوأئراوطلاراذنإءاغلإل

ON/RUN)ريودت/ليغشت(.

دُعبنعلوخدلاماظنليغشتو٢١/حيتافملاعجار
.٢٣/(RKE)حاتفمنودب

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
جراخنمكرحملاليغشتءدبنكميً،ارفوتمناكاذإ
.ةبكرملا

ةرايسلاليغشتءدب

لاسرإزاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
.هريرحتبمقمث،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا

رارمتسالاعم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
ضموتىتحوألقألاىلعناوثعبرأةدمل
.فاطعنالاةراشإحيباصم

.لوخدلادعبةيداعةروصبةرايسلاليغشتأدبا

.نكرلاحيباصمءيضت،ةبكرملاليغشتأدبدنع

.دُعبنعليغشتلاءدبةفيظوةدمديدمتنكمي

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

تاءارجإلادحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلا

ئفطنتىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصم

.ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأةءاضإبمق.

.اهليغشتفقوأمث،ةرايسلاليغشتبمق.

.٢٥/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار
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٩ لدولقام

باوبألالافقأ

ةيوديلابابلالافقأ

حاتفملامادختسابجراخلانمبابلالفقحتفاولفقا
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجوأ
)RKE(،عارذلاكيرحتبمق،لخادلانم.دجونإ
.لفسألاوأىلعأللبابلاىلعدوجوملايوديلا

.٢٦/باوبألالافقأعجار

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

وأباوبألالفقلةزيملاهذهترفوتاذإ،Tطغضا
.اهلفقءاغلإل

.٢٦/ةيئابرهكلاباوبألالافقأعجار

ذفاونلا

ةيوديلاذفاونلا

ذفاونلاعفرلبابلكىلعيوديلاريودتلاعارذردأ
.اهضفخوأةيبناجلا

.٣٣/ةيوديلاذفاونلاعجار

ةيلآلاذفاونلا

حاتفملاعفراوأطغضا،ةيلآلاذفاونلاترفوتاذإ
قئاسلابابىلعدجويو.اهضفخوأذفاونلاعفرل
.يمامألابكارلاةذفانليغشتلليغشترصنع

عيرسلاضفخلا

يتلاعيرسلاضفخلاةزيمقئاسلاةذفانحاتفمكلتمي
.حاتفملاكسملةجاحلانودةذفانلاضفخبحمست
)يلآ(AUTOهيلعبوتكملاةذفانلاحاتفمطغضا

.عيرسلاضفخلاعضوليعفتلهررحوًالماكًاطغض
حاتفملاطغضبتقويأيفعضولااذهءاغلإنكمي
ىلعًاليلقطغضا،يئزجلكشبةذفانلاحتفل.ىلعألل
.بولطملاىوتسملاىلإةذفانلالصتىتححاتفملا

.٣٣/ةيلآلاذفاونلاعجار
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لدولقام١٠

دعقملاطبض

ةيوديلادعاقملا

:يوديلادعقملاطبضل

شرفنمةيمامألاةفاحلالفسأعارذلاعفرا.١
.دعقملالفقءاغلإلدعقملا

مقمث،بولطملاعضوملاىلإدعقملاكرح.٢
.بيضقلاريرحتب

نمدكأتللمامأللوفلخللدعقملاكيرحتلواح.٣
.هناكميفرقتسمهنأ

.٣٧/دعقملاطبضعجار

ةيئابرهكلادعاقملا

رصانعمدختسا،دجونإ،يئابرهكلادعقملاطبضل
:دعقملامامأةدوجوملاليغشتلا

ىلعأللطسوتملاضبقملاكيرحتبدعقملاطبضا.
.راسيلاوأنيميلاوألفسألاوأ

ةداسوةرخؤموأةمدقمضفخوأعفربمق.
ىلعأللرسيألاوأنميألاعارذلاكيرحتبدعقملا
.لفسألاوأ

.٣٧/يلآلادعقملاطبضعجار

دعاقملاروهظةلامإ

:دعقملارهظةلامإل

نميلخادلابناجلابةدوجوملاعارذلاعفرا.١
.دعقملا

مث،بولطملاعضولاىلإدعقملارهظكرح.٢
.هناكميفدعقملارهظلفقلعارذلاررح

.هلفقنمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل

ىلعطغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١
ىلإدعقملارهظدوعيسثيح،دعقملارهظ
.يسأرلاعضولا

.هلفقنمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢

.٣٧/ةينحنملادعاقملاروهظعجار
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١١ لدولقام

نامألاةمزحأ

ىلعلوصحللةيلاتلاماسقألاىلإعوجرلاىجُري
نامألاةمزحأمادختساةيفيكلوحةمهمتامولعم
:حيحصلكشب

.٤١/نامألاةمزحأ.

بسانملكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك.
/٤٢.

.٤٣/رجحلاوفتكلامازح.

ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن.
LATCH(/٦٣.

ةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفم
ةيئاوهلا
يحيضوتلامسرلايفروصملاحاتفملاتدجواذإ
دوجوىلعليلداذهف،سايقلاةزهجأةحوليفيلاتلا
يذلاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ-ليغشتحاتفم
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتلهمادختساكنكمي
.اهليغشتفاقيإلوأًايودييفرطلابكارلل

،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإحاتفمليغشتل
.ةبكرملاحاتفممدختسا

/ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفمعجار
.ةمهمتامولعمىلعلوصحلل٥٤

ةآرملاطبض

ةيجراخلاايارملا

ةيوديةيجراخايارمبةدوزملاتابكرملاطبضنكمي
وأراسيلاوألفسألاوأىلعأللةآرملاكيرحتب
ىرتوةبكرملابناجنماًءزجىرتثيحبنيميلا
.كفلخةدوجوملاءايشألاحوضوب

ةعاسلابراقعةهجبضبقملاريودتبةآرملكرتخا
سكعوأبكارلابناجيفةدوجوملاةآرمللةبسنلاب
يفةدوجوملاةآرمللةبسنلابةعاسلابراقعةهج
يئابرهكلاطبضلارفوتاذإكلذو،قئاسلابناج
ضبقملاكيرحتبةآرملاةيوازطبضا.ايارملل
.بولطملاهاجتالاب

دنعيزكرملاعضولايفديدحتلاحاتفمىلعظفاح
.نيتيجراخلانيتآرملانمٍيأطبضمدع
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لكشببحسايارمبةدوزملاتابكرملاطبضنكمي
ءايشأللةحضاوةيؤرىلعلوصحلليودي
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،كفلخةدوجوملا

لوخدلادنعاهفلتعنمللخادلاوحنًايوديايارملاِوطا
وحنةآرملابحسا،يطلل.تارايسللةيلآةلسغمىلإ
ىلإاهتداعإلجراخلاةهجةآرملاعفدا.ةرايسلا
.يلصألااهعضوم

ةيلخادلاايارملا

ةيؤرىلعلوصحللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
.كتبكرمفلخةنئاكلاةقطنمللةحضاو

هبحساويراهنلامادختساللمامألاىلإناسللاعفدا
راهبإبنجتليليللامادختسالاةلاحيففلخلل
ةيسيئرلاحيباصملانمرداصلاديدشلاءوضلا
.فلخلابتارايسلل

.٣٢/ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرمعجار

ةدايقلاةلجعطبض

ةلباقهيجوتةلجعبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
دومعنمرسيألابناجلاىلععارذلانوكي،ةلامإلل
.هيجوتلا

:ةدايقلاةلجعطبضل

ىلعأللهيجوتلاةلجعكيرحتلعارذلابحسا.١
.حيرمعضوىلإلوصولللفسألاوأ

.اهناكميفهيجوتلاةلجعلفقلعارذلاررح.٢

.٧٧/ةدايقلاةلجعطبضعجار

ةيلخادلاةرانإلا

فقسلاءاوضأ

ئفطنتو.بابيأحتفدنعفقسلاحيباصمءيضت
.باوبألالكقلغدعبءاوضألا

دنعتاسايقلاةزهجأةحولعوطسضبقمدتمي

طغضاً،ايوديفقسلاءاوضأليغشتل.Dطغض
Dىصقألةعاسلابراقعهاجتابضبقملاردأمث
حيباصملظت،عضولااذهيف.نكممعضوم
حوتفمبابكانهناكءاوسةءاضمفقسلا
.قلغموأ
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EDOME OFF)ةأفطمفقسلاحيباصم(:
ةزهجأةحولعوطسضبقمقوفرزلااذهدجوي
.تاسايقلا

ةأفطنمفقسلاءاوضألظتسورزلاىلعطغضا
ءيضتلىرخأةرمرزلاطغضا.بابلاحتفدنع
.بابحتفدنعفقسلاءاوضأ

ةءارقلاحيباصم

طغضا،ةءارقحيباصمبةزهجملاتارايسللةبسنلاب
وأهليغشتلحابصملكبناجبدوجوملارزلاىلع
.هليغشتفاقيإل

يفةءارقحيباصمباًضيأةزهجمةرايسلانوكتدق
.حيباصملاهذهطبضنكميال.ىرخأعضاوم

ةرانإلانعتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
:عجار،ةيلخادلا

.١١١/تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع.

.١١٢/جورخلا/لوخدلادنعةءاضإلا.

ةيجراخلاةرانإلا

ةحولىلعيجراخلاحابصملايفمكحتلارزدجوي
.ةدايقلاةلجعراسيىلإ،تاسايقلاةزهجأ

O:ءافطإلعضولااذهلًاليلقليغشتلارصنعردأ
اهليغشتلوأةيكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملا
.ىرخأةرم

فاقيإوةيجراخلاحيباصملاليغشتل:يكيتاموتوأ
.ةيجراخلاةءاضإلابسح،ًايكيتاموتوأاهليغشت

ةرخؤملاحيباصمونكرلاحيباصمليغشت:;
ةحولحيباصموتاسايقلاةزهجأةحولءاوضأو
.ةرايسلاماقرأ

نكرلاحيباصموةيسيئرلاحيباصملاليغشت:2
تاسايقلاةزهجأةحولءاوضأوةرخؤملاحيباصمو
.ةرايسلاماقرأةحولحيباصمو

:عجار

.١٠٨/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.

.١٠٩/(DRL)ةيراهنلاةدايقلاحيباصم.

.١٠٩/يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظن.

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

.هيجوتلادومعنمرسيألابناجلاىلععارذلادجوي

.ةدرفمحسمةرودلمعلهمدختسا:8
يتيلمعنيبلصافلانمزلاطبضلهمدختسا:6
لجأنملفسألاوأىلعأللقوطلاردأ.حسم
حسمتايلمعوأربكألكشبةرركتمحسمتايلمع
.لقألكشبةرركتم
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d:ةئيطبتاحسم.
a:ةعيرستاحسم.

.تاحساملاليغشتفاقيإلمَدختُسي:9

L:يولعلاءزجلاىلعدوجوملاكارحملاعفدا
ىلعلسغلالئاسشرلفاطعنالاةراشإعارذنم
.يمامألاجاجزلا

.٧٨/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعجار

خانملاليغشترصانع

.ةمظنألاهذهلالخنمةبكرمللةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلاةمظنأيفمكحتلانكمي

ءاوهلافييكتماظنبةدوزملاريغتابكرملا

ةحورملاليغشترصنع.١

ةرارحلاةجرديفمكحتلا.٢

ليصوتعضوليغشترصنع.٣
ءاوهلا
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ءاوهلافييكتماظنبةدوزملاتابكرملا

ةحورملاليغشترصنع.١

ةرارحلاةجرديفمكحتلا.٢

ءاوهلاليصوتعضوليغشترصنع.٣

ةيفلخلاةذفانلابابضليزم.٤

ماظنعجار.١٢٩/خانملابمكحتلاةمظنأعجار
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ١٣١/يفلخلاةئفدتلا
اذإ١٣٢/خانملابيفلخلامكحتلاماظنوأكلذب
.كلذبةزهجمةبكرملاتناك

سورتلاقودنص

قاطنلاددحمعضو

مكحتلايف،رفوتاذإ،قاطنلاددحمعضودعاسي
ىلعةدايقلاءانثأةبكرملاةعرسوةكرحلالقانب
ديدحتبكلحمسيثيحةروطقمبحسوأتاردحنملا
.تارايغللبوغرملاقاطنلا

:ةزيملاهذهمادختسال

عضولا(Mعضولاىلإلقنلاعارذكِّرح.١
.)يوديلا

ىلعنيدوجوملا،−/+نيرزلاىلعطغضا.٢
تارايغلاقاطنديدحتل،سورتلارييغتعارذ
.ةيلاحلاةدايقلافورظلبولطملا

يفمقررهظي،)يوديلاعضولا(Mديدحتدنع
ىلإريشيMبناجىلإقئاسلاتامولعمزكرم
.يلاحلارايغلا

نوكيامدنعةحاتمريغتاردحنملاىلعةلمرفلادعت
/بحسلاعضوعجار.اًطشنقاطنلاددحمعضو
.١٥٣/رطقلا

عضووةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسانكمي
.قاطنلاددحمعضومادختساءانثأرطقلا/بحسلا
.١٥٢/يوديلاعضولاعجار
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ةرايسلاتازيم

)ويدارلاةزهجأ(ويدارلا

عمويدارزاهجانهرهظي CD/MP3، ةهباشمىرخألاةزهجألا

O:هردأ.هليغشتفاقيإلوأماظنلاليغشتلطغضا
.هضفخوأتوصلاىوتسمةدايزل

BAND)نيبنمرايتخاللطغضا:)قاطنلا
FM1وFM2وAMوSXM)ةلاحيف

.)كلذبزيهجتلا

f:ويدارلاتاطحمرايتخالرِدأ.

© SEEK)وأ)ثحب¨ SEEK:نعثحبلا
.اهحسموأتاطحملا

ةطحمددرتنيبضرعلاةشاشليدبتلطغضا:4
طغضا،لاعشإلاليغشتفاقيإءانثأ.تقولاوويدارلا
ضرعلطغضا.تقولاضرعلرزلااذهىلع
FM-RDSةطحمبقلعتتةيفاضإةيصنتامولعم

نكمي.MP3قيسنتبةيلاحلاةينغألاوأ،ةيلاحلا
Channelلثمةيفاضإتامولعمضرعرايتخا
،)نانفلا(Artist،)ةينغألا(Song،)ةانقلا(
ةمالعديدحتلطغضلابرمتسا.)ةئفلا(CATو
يفيظولاحاتفملاطغضاوأ،ةبولطملابيوبتلا
تامولعمرهظتلبيوبتةمالعلكتحتدوجوملا
.بيوبتلاةمالعلوح

،ىرخألاويدارلاتازيملوحتامولعملانمديزمل
.١١٤/ةيهيفرتلاتامولعملاماظنعجار

ةلضفمةطحمظفح

،هبةبكرملاديوزتمتيذلاويدارلاىلعدامتعالاب
وأةلضفمتاطحمكةنزخمويدارلاتاطحمنوكت
.طبضلاةقبسمتاطحم

،)ةلضفملا(FAVرزبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ةلضفملايفىصقأدحكةطحم٣٦نيزختنكمي
تحتةدوجوملاةتسلاةيفيظولارارزألامادختساب
رزمادختسابويدارلاتاطحمددرتبيوبتتامالع
FAVىلعطغضا.)ةلضفملا(FAVويدارلا
نمتاحفصتسىلإلصيامنيبلقنتلل)ةلضفملا(
ةلضفمتاطحمتساهنملكلو،ةلضفملاتاطحملا
نمةحفصلكلنكميو.ةحفصلكيفةرفوتم
يأىلعيوتحتنأةلضفملاتاطحملاتاحفص
.FMوAMتاطحمنمةعومجم

تاطحملانيزختلوحتامولعملانمديزمل
.١١٧/ليغشتلارظنا،ةلضفملا
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ةعاسلاطبض

لغشمعمويدارللخيراتلاوتقولاطبضل
CD/MP3:

،)تاعاسلا(HRرهظتلHىلعطغضا.١
DDو،)رهشلا(MMو،)قئاقدلا(MINو
.)ةنسلا(YYYYو،)مويلا(

تحتدوجوملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
.اهرييغتدارملابيوبتلاتامالعىدحإ

رارزأ¨وأ)ثحب(SEEK©ىلعطغضا.٣
SEEK)ثحب(،sيرزوأREV

نعوأ)مامألل(FWD\وأ)فلخلل(

وأةعاسلابراقعهاجتاعمfفلقيرط
ضفخوأةدايزلةعاسلابراقعهاجتاسكع
.خيراتلاوأتقولا

ةعاسلاطبضنعةلصفمتاميلعتىلعلوصحلل
ةعاسلارظنا.كتبكرمبصاخلايتوصلاماظنلايف
/٨٠.

ةلومحملاتوصلاةزهجأ
لاخدإسبقمبةدوزمةبكرملاهذهنوكتنأنكمي
ىلعUSBذفنموويدارلاةهجاوةحولىلعيفاضإ
ةزهجأليصوتمتينأنكمي.تاسايقلاةزهجأةحول
رتويبمكزاهجوأ®iPodةزهجألثمةيجراخ
USBنيزختزاهجوأMP3لغشموألومحم

٣٫٥ساقمبلاخدإلباكمادختسابيفاضإلاذفنملاب
ماظنلاىلعاًدامتعاUSBذفنموأ)ةصوب١/٨(مم
.يتوصلا

مادختسا"و"يفاضإلالاخدإلاسبقممادختسا"رظنا
.١٢٥/ةيفاضإلاةزهجألايف"USBذفنم

ةدايقلاةلجعليغشترصانع

ةلجعليغشتحيتافمبةزهجملاتابكرملاىلإةبسنلاب
ليغشتحيتافمضعبطبضنكمي،ةيتوصلاةدايقلا
.ةدايقلاةلجعنمتوصلا

w:ةيلاتلاةلضفملاةداملاىلإلاقتناللطغضا
وأ،CDصرقىلعراسموأ،ويدارةطحمءاوس
.USBزاهجوأ®iPodزاهجىلعدلجم

c /x:ةلضفملاةداملاىلإلاقتناللطغضا
صرقىلعراسموأ،ويدارةطحمءاوسةقباسلا

CD،زاهجىلعدلجموأiPod®وأ
.USBزاهج

b / g:توصلاتاربكمتوصمتكلطغضا
.توصلاليغشتلىرخأةرمطغضا.طقفةرايسلاب

+e:توصلاىوتسمةدايزلطغضا.

−e:توصلاىوتسمضفخلطغضا.

SRCE)ويدارلانيبليدبتللطغضا:)ردصملا
كلذويمامألايفاضإلالخدملاو،CDصرقو
.كلذبةزهجملاتارايسللةبسنلاب

وأ،ةيلاتلاويدارلاةطحمنعثحبللطغضا:¨
صرقةحتفىلإاهردصملقنءانثأيلاتلاراسملا

CD،ةدوجوملاتادلجملاوتاراسملاديدحتلوأ
.USBزاهجوأ®iPodزاهجىلع

ةلجعليغشترصانععجار،تامولعملانمديزمل
.٧٧/ةدايقلا
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ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

I:ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشتلطغضا
يفضيبأرشؤمءيضي.هليغشتفاقيإلوأ
تابثيفمكحتلاماظنليغشتدنعتادادعلاةعومجم
.ةعرسلا

+RES)ةعرسدوجوةلاحيف:)+فانئتسا
ةعباتملةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلايفةطوبضم
عمطغضاوأًاقبسمةطوبضملاةعرسلاهذهبةدايقلا
يفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالا
ةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطَّشنمةعرسلاتابث
.ةبكرملاةعرس

Set-)طبضلةزيجوةروصبطغضا:)-طبض
وأ،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليعفتوةعرسلا
ماظنناكاذإ.ؤطابتلالجأنمرارمتسالاعمطغضا
همدختسا،لبقنمًاطَّشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرملاةعرسصاقنإل

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنريرحتلطغضا:]
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاوحمنودب

اذإ(١٥٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار
.)كلذبةزهجمةبكرملاتناك

Parking Assist)نكرلادعاسم(
يفلخلانكرلادعاسمماظنمدختسي،هرفوتدنع
)RPA(يفةدعاسملليفلخلادصملايفتاساسح
Rعضولاىلعطبضلاءانثأقئاوعلابنجتونكرلا
لقأتاعرسىلعلمعيماظنلاو.)فلخللعوجرلا(
تاوصأمدختسيو.)ةعاسلايفليم٥(اس/مك٨نم
ةفاسملالوحتامولعمريفوتلةعومسمنينر
.ماظنلاو

يفةّتبثملاتاساسحلاةفاظنىلعظافحلابجي
.ميلسلاليغشتلانامضلةرايسلليفلخلادصملا

Parkingعجار Assist)نكرلادعاسم(
/١٦١.

تاقحلملاليغشتسباقم
فدهبتاقحلملاليغشتسباقممادختسانكمي
وأيويلخفتاهلثم،ةيئابرهكتادعمليصوت
.MP3لغشم

ليغشتيسبقمبةدوزمةبكرملانوكتنأنكمي
.تاسايقلاةزهجأةحولىلعنيدوجومتاقحلملل

مدعةلاحيفهبيكرتدعأومادختساللءاطغلالزأ
.مادختسالا

.٨١/تاقحلملاليغشتسباقمعجار
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١٩ لدولقام

ءادألاوةنايصلا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
رجلايفمكحتلاماظنبةدوزمةرايسلانوكتنأنكمي
ماظنوتالجعلانارودنمدحييذلا

StabiliTrakيهاجتالامكحتلايفدعاسييذلا
الكلمعيو.ةبعصلاةدايقلافورظيفةبكرملل
اهيفليغشتمتيةرملكيفًايكيتاموتوأنيماظنلا
.ةرايسلا

طغضا،رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.

ةبسانملاةلاسرلارهظتف.هررحمثgىلع
لئاسرعجار.قئاسلاتامولعمزكرمىلع
.١٠٠/ةدايقلايفمكحتلاماظن

ورجلايفمكحتلايماظنليغشتفاقيإل.

StabiliTrak،ىلعرارمتسالاعمطغضاg
StabiliTrakحابصمءيضيىتح OFF
ضرعمتيوY)أفطمStabiliTrakماظن(
.قئاسلاتامولعمزكرميفةبسانملاةلاسرلا
.١٠٠/ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسرعجار

ىرخأةرمىرخأةرمهررحوgىلعطغضا.
.نيماظنلاالكليغشتل

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٥٥/تابثلا

تاراطإلاطغضةبقارم
طغضةبقارمماظنبةرايسلازيهجتمتيدق
.)TPMS(تاراطإلا

يفءاوهلاطغضضافخنانمريذحتلاءوضموقي
نمطغضللريبكلانادقفلاةلاحيفهيبنتلابتاراطإلا
يففقوتف،كلذثدحاذإو.ةرايسلاتاراطإدحأ
ىلإخفنلاطغضةئياهمبمقو،نكممتقوبرقأ
قصلمىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا

ةلومحدودحعجار.راطإلا,ةلومحلاتامولعم
ىتحًائيضمريذحتلاءوضلظيسو.١٤١/ةرايسلا
.تاراطإلايفءاوهلاطغضحيحصتمتي

طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ىلوألاةرمللةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايف
يفعرشتامدنعئفطنيمث،درابلاسقطلايف
طوغضنأىلعاًركبماًرشؤماذهنوكيدقو.ةدايقلا
ضافخنالايفتذخأدقتاراطإلايفءاوهلا
.بسانملاطغضللاهتئياهمىلإجاتحتو

يفءاوهلاطغضماظننأىلإةراشإلاردجتو
ةيداعلاتاراطإلاةنايصلحملحيالتاراطإلا
يفةحيحصلاءاوهلاطوغضىلعظفاح.ةيرهشلا
.تاراطإلا

.٢٠٦/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار

دوقولا

صاصرلانميلاخلادوقولاىوسمدختستال
91ةميقبفنصملاو RONكترايسيفىلعأوأ.
دقكلذنأللقأنيتكوأةبسنبدوقولامدختستال
يفداصتقالاةردقضفخوةرايسلافلتىلإيدؤي
.١٦٢/دوقولاعجار.دوقولاكالهتسا
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لدولقام٢٠

كرحملاتيزرمعماظن
كرحملاتيزرمعكرحملاتيزرمعماظنبسحي
ىلعةلاسرضرعيو،ةرايسلاكالهتساساسأىلع
يرورضلانمنوكيامدنعقئاسلاتامولعمزكرم
طبضةداعإيغبنيال.رتلفلاوكرحملاتيزرييغت
رييغتدعبىوس٪١٠٠ىلإتيزلارمعماظن
.تيزلا

تيزلارمعماظنطبضةداعإ

ON/RUNعضولاىلإلاعشإلاحاتفمرِدأ.١
.كرحملاليغشتفاقيإعمنكلو،)ليغشت(

ةياهنلاىلإئطببدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالثاهررحو

/لفق(LOCK/OFFعضوىلإحاتفملارِدأ.٣
.)ليغشتلافاقيإ

.١٧٨/كرحملاتيزرمعماظنعجار

ةيداصتقالاةدايقلا
.دوقولاكالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
داصتقالضفأىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو
.ةدايقلادنعدوقولايفنكمم

مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.
.ئداهوحنىلععراستلاب

تالاحبنجتو،ًايجيردتلمارفلاىلعطغضا.
.ئجافملافقوتلا

ؤطابتلاةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.
.ةليوطتارتفل

سقطلافورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمدختسا،ةمئالم

وأةددحملاةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.
يضتقتامدنعرثكأءطببةرايسلاةدايق
.فورظلا

تاراطإيفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلا

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا
)TPC Spec(رادجىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلا

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.
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٢١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لافقألاوحيتافملا
٢١......................حيتافملا
نودبدُعبنعلوخدلاماظن

٢٣...............)RKE(حاتفم
نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت

٢٣...............)RKE(حاتفم
٢٥........دُعبنعةرايسلاليغشتءدب
٢٦.................باوبألالافقأ
٢٦..........ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
٢٧...........ةلومحلابابلفقةداعإ
٢٧..................رخأتملالفقلا
٢٧.......ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
٢٧.............قالغإلانمةيامحلا
٢٧..............لافطألانامألافقأ

باوبألا
٢٨....)حجرأتم60/40(يبناجلابابلا
٢٩.................قلزنملابابلا
٢٩................ةيفلخلاباوبألا

ةبكرملانامأ
٣٠.................ةرايسلانيمأت
٣٠....ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت

ةيجراخلاايارملا
٣١................ةبدحملاايارملا
٣١.................ةيوديلاايارملا
٣١...........ةروطقملابحسايارم

٣٢...............ةيئابرهكلاايارملا
٣٢..................ايارملاةئفدت

ةيلخادلاايارملا
٣٢.......ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٣٢........ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ذفاونلا
٣٣.......................ذفاونلا
٣٣.................ةيوديلاذفاونلا
٣٣..................ةيلآلاذفاونلا
٣٤..............ةحجرأتملاذفاونلا
٣٤...........ززعملاينقتلاجاجزلا
٣٥................سمشلاتايقاو

لافقألاوحيتافملا

حيتافملا

ريذحت}
لاعشإلاحاتفمعمةرايسلايفلافطألاكرتنإ
مهريغوألافطألاباصيدقف؛ريطخرمأ
نوموقيدقو.تومللنوضرعتيدقوأحورجب
ليغشتلارصانعنميأوأةيلآلاذفاونلاليغشتب
لمعت.كرحتتةرايسلانولعجيدقلب،ىرخألا
دقو،لاعشإلايفحيتافملانوكتامدنعذفاونلا
دقوأةريطخحورجبمهريغوألافطألاباصي
كرتتال.قلغنتيهوةذفانلاراسميفاوقلعي
يفلاعشإلاحاتفمدوجوعمةبكرملايفلافطألا
.هعضوم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٢

ريذحت}
ءانثأدوصقمريغلكشبحاتفملاريودتمتاذإ
نملاعشإلاحاتفمجرخينأنكمي،ةبكرملاريس
اذهثدحينأنكميو.)ليغشت(RUNعضوملا
،حاتفملاةقلحنمةيلدتملاةليقثلاءايشألاببسب
ةَقّلعملاةليوطلاوأةريبكلاءايشألاببسبوأ
وأقئاسلااهبكتحينأنكمييتلاوحاتفملاةقلحب
نعلاعشإلاحاتفمجرخاذإ.ةدايقلاةلجع
،كرحملافقوتيسف،)ليغشت(RUNعضوملا
الدقو،ززعملاهيجوتلاماظنوةلمرفلارثأتتدقو
نارودلارطاخمنمدحلل.ةيئاوهلادئاسولارشتنت
يغتال،لاعشإلاحاتفملدوصقملاريغ

ِ
ةقيرطلاّر

لاسرإزاهجولاعشإلاحاتفمطبراهيفمتيتلا
اذإ،)RKE(حاتفمالبدعبنعلوخدلاماظن
.كلةمَّدقملاحيتافملاتاقلحب،رفوت

لاسرإلازاهجو،حيتافملاتاقلحولاعشإلاحاتفم
RKE،ماظنكًاعملمعتلاهميمصتمت،رفوتاذإ

نعحاتفمللدوصقملاريغجورخلارطاخمنمدحلل
لاعشإلاحاتفمىلعدجوي.)ليغشت(RUNعضولا
.كلةمَّدقملاحاتفملاةقلحقيلعتبحامسللريغصبقث
ةليدبلالاعشإلاحيتافمىدلنوكييأنأمهملانم
تنكاذإاميفةفرعملكليكوعجار.ريغصبقث
.ليدبحاتفمىلإةجاحب

عمتءاجيتلاتاقلحلامجحوةبيكرترايتخامتدقو
.صوصخلاهجوىلعكتبكرممئالتلكحيتافم
يتلصوكلاعشإلاحاتفمبةطبترمتاقلحلانوكتو
دوصقملاريغجورخلارطاخمنمدحللةلسلس
ةفاضإبمقتال.)ليغشت(RUNعضولانعحاتفملل
.لاعشإلاحاتفمبةَقّلعملاةقلحلاىلإىرخأءايشأةيأ
،طقفةيناثلاةقلحلاىلإةيفاضإءايشأقيلعتبمق
حيتافمةعضبىلعةروصقمءايشألاهذهنكتلو
نعاهمجحديزيالةفيفخوةريغصءايشأوأةيساسأ
.RKEلاسرالازاهجمجح

تاقاقرنمرداصلا)شيوشتلا(لخادتلالطعيدق
ةيناكمإ)RFID(ةيكلساللاتاددرتلاىلعفرعتلا
تاقاقرءاقبإىجرياذل.حاتفملابةبكرملاليغشتءدب

RFIDةبكرملاليغشتءدبدنعحاتفملانعةديعب.



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16

٢٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

.باوبألالافقأعيمجولاعشإلايفحاتفملامدختُسي

اهمدختسينأنكميةيطخةرفِشحاتفملاىلعدجوي
حيتافملمعللهؤملالافقألاعناصوأعزوملا
نكلو،نمآناكميفتامولعملاهذهظفحبمق.ةديدج
.ةبكرملايفاهظفحتال

وأليدبحاتفمىلإةجاحلاةلاحيفعزوملاعجار
.يفاضإ

لصنصحفاف،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
.هباشاموأخاسوألانمهولخنمدكأتللحاتفملا
فرطلاةقدتسمةادأبوأةاشرفبهفيظنتىلعصرحا
.ةيرودةفصب

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
ماظنىلعتاليدعتوأتارييغتيأءارجإبنجت
دقثيح.)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
.زاهجلااذهمادختساصيخرتكلذلطبي

ماظنليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:)RKE(حاتفمالبلوخدلا

ًاديعبلاسرإلازاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادج

وأتابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأ

ةيئزجعجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اذهيفاًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"
.مسقلا

لكشبلمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
ًاينفًاريبخوأدمتعملاليكولاعجار،حيحص
.ةمدخلاءارجإلًالهؤم

نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(حاتفم
رتم٦٠ةفاسمىتحRKEلاسرإلازاهجلمعي
.اًرفوتمناكاذإكلذو،ةبكرملانم)مدق١٩٧(

زاهجءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلا

(RKE)/٢٣.

حيتافمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجرهظي
(RKE) دعُبنعليغشتلاءدبةزيمبدوزملا

Q:اذإ.باوبألاعيمجلفقتيكةدحاوةرمطغضا
قئاسلاتامولعمزكرمقيرطنعهليغشتمت
)DIC(،ةدحاوةرمنكرلاحيباصمضموتسف
.باوبألالفقمتدقهنأىلإريشتل

ىلعطغضلادنعقوبلانمةقسقستوصردصيدق
Qعجار.ناوثسمخنوضغيفىرخأةرم
.١٠٣/ةرايسلاصيصخت

K:متاذإ.قئاسلابابلفقحتفتيكلطغضا
سمخنوضغيفKىلعىرخأةرمطغضلا
.ىرخألاباوبألاةفاكلافقأحتفنتسف،ناوث
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٤

٢٠ةدملةءاضمىقبتوةيلخادلاحيباصملاءيضتو
نعهليغشتمتاذإ.لاعشإلاليغشتىتحوأةيناث
ضموتسف،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمقيرط
لافقأحتفمتدقهنأىلإريشتلنيترمنكرلاحيباصم
.١٠٣/ةرايسلاصيصختعجار.باوبألا

j:بسحفةلومحلاباوبأحتفلطغضا.

مثQطغضا،ةزيملاهذهبةدوزملاتارايسلل:/
لقألاىلعٍناوثعبرأةدمل/رارمتسالاعمطغضا
ءدبلفاطعنالاةراشإحيباصمضموتىتحوأ
زاهجمادختسابةرايسلاجراخنمكرحملاليغشت
عجار.)RKE(حاتفمالبدُعبنعلوخدلالاسرإ
.٢٥/دُعبنعةرايسلاليغشتءدب

L:ةبكرملاعقومديدحتلهرّرحورزلاطغضا.
ًاتوصقوبلاردُصيوفاطعنالاتارشؤمضموت
.تارمثالث

نعديزتةدملًاطغاضقباوLىلعطغضا
ةراشإءاوضأضموت.ئراوطلاراذنإليعفتلنيتيناث
ةدملرركتملكشبًاتوصقوبلاردُصيوفاطعنالا

ىلإلاعشإلاليوحتدنعراذنإلافقوتي.ةيناث٣٠
دنعوأ)ةرادإ/ليغشت(ON/RUNليغشتلاعضو

نوكينأبجي.ىرخأةرمLىلعطغضلا
)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFعضولايفلاعشإلا
.ئراوطلاراذنإلمعييكل

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب

حاتفمالبدعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
)RKE(يف.لمعتيتلايهةبكرملاعمةجمربملا
،ةقرسللهضرعتوألاسرإلاةزهجأدحأنادقفلاح
.ليكولاقيرطنعهتجمربوهنعليدبءارشنكميف
ةبكرملاعملدبتسملالاسرإلازاهجةجمربدنع
.ىرخألالاسرإلاةزهجأةفاكةجمربًاضيأبجي
لمعتنلفديدجلالاسرإلازاهجةجمربدرجمب
.ىرخأةرمةقورسملاوأةدوقفملالاسرإلاةزهجأ
لاسرإةزهجأةعبرأاهلنوكينأةبكرملكلنكمي
.اهعمةجمربم

ةيراطبلالادبتسا

ةلاسرلاروهظدنعةيراطبلالدبتسا
REPLACE BATTERY

IN REMOTE KEY
يف)دُعبنعمكحتلاحاتفميفةيراطبلالدبتسا(
ةيراطبلالادبتسا"عجار.قئاسلاتامولعمزكرم
حيتافملالئاسرنمض"دُعبنعمكحتلاحاتفميف
.٩٩/لافقألاو

هيبنت

تارادنمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ةنكاسلاءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهج
.لاسرإلازاهجبكمسجيفةدوجوملا

:ةيراطبلالادبتسال

عيفرءيشمادختسابلاسرإلازاهجلصفبمق.١
سأريذيغاربحاتفملثم،ٍوتسمو
.ةضيرع

ىلعدوجوملازحلايفرذحبةادألالخدأ.
ال.لاسرإلازاهجيفلصفلاطخلوط
فقوت.مزاللانملوطأقمعلةادألالخُدت
.ةمواقمبساسحإلاروف

.لاسرإلازاهجلصفنيىتحةادألايلبمق.

ةادألمعتستال.ةميدقلاةيراطبلاعزنا.٢
.ةيندعم

فرطلانوكيثيحبةديدجلاةيراطبلاعض.٣
نمةيراطببلدبتسا.لفسألاوحنبجوملا
.اهلداعياموأCR2032زارط

.لاسرإلازاهجبيكرتدعأ.٤
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دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
نعليغشتلاءدبةزيمبةدوزمةبكرملاهذهنوكتدق
نمكرحملاليغشتءدبكلحيتتةزيملاهذهف.دُعب
ماظنليغشتأدبتنأاًضيأنكميو.ةبكرملاجراخ
عجار.ةبكرملايفءاوهلافييكتماظنوأةئفدتلا
نمديزملل١٢٩/خانملابمكحتلاةمظنأ
.تامولعملا

ئدابمادختسانكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
طرتشتدق،لاثملاليبسىلع.دعبنعليغشتلا
ءدبمدختسييذلاصخشلانمنيناوقلاضعب
لاجمنمضهترايسنوكتنأدعبنعليغشتلا
عالطاللةيلحملاةمظنألاعجار.كلذلعفدنعهتيؤر
.دعبنعةبكرملاليغشتءدبنأشباهتابلطتمىلع

ناكاذإدعبنعليغشتلاءدبةزيممدختستال
نمدوقولادفنيدق.دوقولانمةليلقةيمكةبكرملاب
.ةبكرملا

دُعبنعلوخدلاماظنلاسرإلازاهجلاجملقيدق
.ةرايسلاليغشتءانثأحاتفمنودب

زاهجءادأيفرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنعجار،لاسرإلا

(RKE)/٢٣.

ماظنلاسرإزاهجىلعدجويرزلااذه:/
كيدلتناكاذإ)RKE(حاتفمالبدعبنعلوخدلا
.دعبنعليغشتلاءدبةزيم

ليغشتلاءدبةزيممادختسابكرحملاليغشتءدبل
:دعبنع

لوخدلاماظنبصاخلالاسرإلازاهجهِّجو.١
.ةبكرملاوحنRKEحاتفمالبدعبدنع

،لاسرإلازاهجىلعQىلعطغضا.٢
.هررحمث

/ىلعرارمتسالاعمطغضا،روفلاىلع.٣
اذإ.نارودلاتارشؤمحيباصمضموتىتح
،ةرايسلاحيباصمةيؤرعيطتستالتنك
ناوثعبرأةدملىلعرارمتسالاعمطغضاف
.لقألاىلع

ءيضت،كرحملاليغشتءدبمتيامدنع
نارودءانثأةءاضملظتونكرلاحيباصم
.ةبكرملاباوبأقلغنتس.كرحملا

١٠ةدمللمعلايفكرحملارمتسيسامك
يفتاوطخلاررك،ةيناث٣٠دعب.قئاقد
ال.قئاقد١٠ةدملةرتفلادميفةبغرلاةلاح
ةرملالإدُعبنعليغشتلاءدبديدمتنكمي
.طقفةدحاو

لخدأ،دعبنعليغشتلاءدبءانثأةبكرملالوخددعب
/ليغشت(ON/RUNعضوىلإهردأوحاتفملا
.ةبكرملاةدايقل)ةرادإ

نيبدُعبنعليغشتلاءدبتارملىصقألاددعلا
.نانثاوهحاتفملابلاعشإلاتارود

ةرمدعبنعليغشتلاءدبءارجإمادختسالاحيف
يهتنتسف،ىلوألاقئاقد١٠ـلاةدمءاهتنالبقىرخأ
أدبتسوروفلاىلعىلوألاقئاقد١٠ـلاةدملوعفم
.ةيناثلاقئاقد١٠ـلاةدم

نأبجي،نيترمدُعبنعكرحملاليغشتمتنأدعب
ON/RUNعضولاىلإلاعشإلاحاتفمةرادإمتت
عضولاىلإىرخأةرمهترادإمث)نارود/ليغشت(

LOCK/OFF)لبقحاتفملامادختساب)ءافطإ/لفق
دُعبنعليغشتلاةداعإنكمملانمحبصينأ
.ىرخأةرم

تاءارجإلادحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلا

ةبكرملاوحنRKEلاسرإزاهجهِّجو.

حيباصمئفطنتىتح/رزىلعطغضاو
.نكرلا

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

ىلإمثليغشتلاعضوىلإلاعشإلاحاتفمرِدأ.
.ليغشتلافاقيإعضو

دُعبنعةبكرملاليغشتءدبةزيمليغشتمتينل
:ةلاحيف

.لاعشإلايفحاتفملادوجو.

.كرحملاءاطغحتف.

يفرطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.
.ليغشتلاعضو
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مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.
ددعتمرشؤملاحابصمعجار.تاثاعبنالاب
.٨٨/)كرحملاصحفءوض(فئاظولا

كرحملاديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.
ً.ادجةيلاع

ً.ادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.

.نيترمدُعبنعليغشتلاءدبءارجإدعب.

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ

،لافطألاةصاخو،باكرللنكميثيح.
نماوطقسيوةلوهسبباوبألااوحتفينأ
بابلانوكيامدنع.ريستيهوةبكرملا
نإ.هحتفةضبقلاعيطتستنلفًالفقم
عقواذإةبكرملانمطوقسلالامتحا
لافقإمدعلاحيفربكأنوكيمادطصا
باكرلاةفاكىلعبجيكلذل.باوبألا
،بسانملكشبنامألامازحاودترينأ
ةدايقءانثأباوبألالفقبجيامك
.ةبكرملا

ريغةبكرمىلإراغصلافطألخداذإ.
جورخلامهعسوبنوكينلامبرفةلوفقم
ىلإلفطلاضرعتينأنكمي.اهنم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تاباصإنميناعيدقوةطرفمةرارح
ببسبتومللضرعتيدقوأةميدتسم
دنعًامئادةبكرملالفقا.سمشةبرض
.اهترداغم

ىلإةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
امدنعلوفقملاريغبابلانمةبكرملا
نإ.اهفقوتوأةبكرملاةعرسففخت
عنمىلعدعاسينأنكميباوبألالافقإ
.كلذثودح

تبثملايوديلاعارذلاكّرح،لخادلانمبابلالفقل
عارذلاكّرح،بابلاحتفلو.لفسألبابلاىلع
.ىلعأليوديلا

.حاتفملامادختسابجيف،جراخلانمامأ

،حاتفمنودبلوخدلاةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشتعجارف

(RKE)/٢٣.

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

اذإكلذواهلفقحتفلوأباوبألالفقلTطغضا
.ةزيملاهذهترفوت

.يلخادلابابلاضبقملمعينل،بابلالفقدنع
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ةلومحلابابلفقةداعإ
رزىلعطغضلادنعاًحوتفمةلومحلابابناكاذإ
لوخدلالاسرإزاهجوأبابلاىلعدوجوملالفقلا
ادعباوبألاعيمجلفُقتسف،حاتفمنودبدُعبنع
هقالغإدنعاًروفةلومحلابابلفقمتي.ةلومحلاباب
.رخأتملالفقلاةزيملمعدنعوأ

رخأتملالفقلا
يئابرهكلالفقلاحاتفممادختسابباوبألالفقدنع
سمخدعبباوبألالفقمتيسف،باوبألادحأحتفءانثأ
نينرتوصردصيس.بابرخآقالغإنمٍناوث
رخأتملالفقلاةيصاخنأىلإةراشإللتارمثالث
.مادختسالاديقتحبصأ

لاسرإزاهجىلعQوأeىلعطغضلايدؤي
لفقلاةزيملاطبإىلإحيتافمنودبدُعبنعلوخدلا
.اًروفباوبألاعيمجلفقورخأتملا

.لاعشإلايفحاتفملاناكاذإةزيملاهذهلمعتنل

تامولعمزكرممادختسابةزيملاهذهةجمربنكمي
يف"بابلالفقريخأت"عجار.)DIC(قئاسلا
.١٠٣/ةرايسلاصيصخت

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
لفقلاحتف/لفقلاةزيمبةدوزمةبكرملانوكتدق
زكرممادختسابةزيملاهذهةجمربنكمي.ًايكيتاموتوأ
ةرايسلاصيصختعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
/١٠٣.

قالغإلانمةيامحلا
لخادحاتفملاىلعلفقلانمةزيملاهذهكيمحت
دحأولاعشإلايفحاتفملانوكيامدنعةبكرملا
.اًحوتفمباوبألا

امدنعيئابرهكلالفقلاحاتفمىلعطغضلامتاذإ
يفلخلابابلاوأقئاسلابابوأباكرلابابنوكي
حتفيفوساهدعبوباوبألاعيمجلفُقتسف،اًحوتفم
بابةزيملاهذهنمضتتالنكلو.قئاسلاباب
.يبناجلاةلومحلا

متيسف،فاعسإلاةعومجمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.ةزيملاهذهليطعت

لافطألانامألافقأ
بابلانميمامألاءزجلاىلعنيمأتلالافقأدجوت
قلزنملابابلاوأ٦٠/٤٠يبناجلاحجرأتملا
.يبناجلا

–٦٠/٤٠يبناجلاحجرأتملابابلالكشلابحضوم
بكارلابناجهبشييذلاو،قئاسلابناجنم

رزلاكّرح،٦٠/٤٠يبناجلاحجرأتملابابللةبسنلاب
ىلإوأيبناجلاقئاسلابابلةبسنلابنيميلاىلإ
ةزيمليغشتليبناجلابكارلابابلةبسنلابراسيلا
.نامألا

يبناجلاقئاسلابابلةبسنلابراسيلاىلإرزلاكّرح
ةداعإليبناجلابكارلابابلةبسنلابنيميلاىلإوأ
.يداعلاليغشتلاعضوىلإباوبألالافقأ
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يبناجلاقلزنملابابلا

ىلعألرزلاكّرح،يبناجلاقلزنملابابللةبسنلاب
ليغشتلاعضوىلإةدوعللامنيب.نامألاةزيمليغشتل
.لفسألرزلاكيرحتبجي،يداعلا

باوبألا

)حجرأتم60/40(يبناجلابابلا

،جراخلانم٦٠/٤٠بابليمامألاءزجلاحتفل
.بابلاحتفاوضبقملابحسا

،لخادلانم٦٠/٤٠بابليمامألاءزجلاحتفل
.هحتفلبابلاعفداوكتيحانضبقملابحسا
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،جراخلانم٦٠/٤٠بابليفلخلاءزجلاحتفل
يفلخلابابلابناجىلعدوجوملاضبقملابحسا
.كتيحانبابلابحساو

قالغإبجي،٦٠/٤٠ةيبناجلاباوبألاقالغإل
دكأت.يمامألابابلاقلغأاهدعب.ًالوأيفلخلابابلا
.اًمامتناقلغمنيبابلاالكنأنم

عناممازحةعومجمةحجرأتملاباوبألايفتبثم
.ةجرد٩٠نمرثكأبابلاحتفعنملبابلاراطإيف

لكشببابلاقلغأ،ةجرد٩٠نمرثكأبابلاحتفل
حتفامث،كتيحانعناملامازحلابحساو،يئزج
مازحلادوعيفوسف،بابلاقالغإمتيامدنع.بابلا
.ًايكيتاموتوأهعضولعناملا

قلزنملابابلا

بحسا،جراخلانميبناجلاقلزنملابابلاحتفل
حتفاوةبكرملانميفلخلاءزجلاةيحانضبقملا
.بابلا

بجي،جراخلانميبناجلاقلزنملابابلاقالغإلو
ءزجلاةيحانقلزنيبابلالعجلضبقملامادختسا
.ةبكرملليمامألا

بناجعمًايذاحمنوكيسف،بابلاقالغإمتيامدنع
.مسجلا

بحسا،لخادلانميبناجلاقلزنملابابلاحتفل
لعجا،مث.ةبكرملانميفلخلاءزجلاةيحانضبقملا
.ةبكرملليفلخلاءزجلاةيحانقلزنيبابلا

كسمأ،لخادلانميبناجلاقلزنملابابلاقالغإل
يمامألاءزجلاةيحانقلزنيبابلالعجاوضبقملاب
.ةبكرملل

يفعرشتنألبقاًمامتقلغمبابلانأنمدكأت
.ةدايقلا

ةيفلخلاباوبألا

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ

،لافطألاةصاخو،باكرللنكميثيح.
نماوطقسيوةلوهسبباوبألااوحتفينأ
بابلانوكيامدنع.ريستيهوةبكرملا
نإ.هحتفةضبقلاعيطتستنلفًالفقم
عقواذإةبكرملانمطوقسلالامتحا
لافقإمدعلاحيفربكأنوكيمادطصا
باكرلاةفاكىلعبجيكلذل.باوبألا
،بسانملكشبنامألامازحاودترينأ
ةدايقءانثأباوبألالفقبجيامك
.ةبكرملا

ريغةبكرمىلإراغصلافطألخداذإ.
جورخلامهعسوبنوكينلامبرفةلوفقم
ىلإلفطلاضرعتينأنكمي.اهنم
تاباصإنميناعيدقوةطرفمةرارح
ببسبتومللضرعتيدقوأةميدتسم
دنعًامئادةبكرملالفقا.سمشةبرض
.اهترداغم

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ىلإةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
امدنعلوفقملاريغبابلانمةبكرملا
نإ.اهفقوتوأةبكرملاةعرسففخت
عنمىلعدعاسينأنكميباوبألالافقإ
.كلذثودح

ضبقملابحسا،جراخلانمةيفلخلاباوبألاحتفل
.ًالوأبكارلليفلخلايبناجلابابلاحتفلكتيحان

ررحمبحسا،قئاسلليفلخلايبناجلابابلاحتفل
.بابللةيلخادلاةفاحلاىلعدوجوملاجالزملا

يفلخلايبناجلابابلاقلغأ،ةيفلخلاباوبألاقالغإل
.بكارلليفلخلايبناجلابابلاقلغأمث.ًالوأقئاسلل
.اًمامتناقلغمنيبابلاالكنأنمدكأت

ةبكرملانامأ

ةرايسلانيمأت
عماهنكلو،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
.اًمامتةرايسلاةقرسعنمتنلكلذ

ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت
ةقرسلاعنمماظنبةبكرملاهذهديوزتمت

PASS-Key® III+)صصخملانامألاماظن
PASS-Keyحاتفمدعيو.)تابكرملل III+ةباثمب
.ةقرسلاعنمليفخماظن

نمحاتفملاعزندنعًايكيتاموتوأماظنلاليعفتمتي
.لاعشإلا

.ًايوديهليعفتفاقيإوأماظنلاليعفتكيلعبجيالو

يفةلكشمكانهتناكاذإنامألاحابصمءيضي
.هليعفتفاقيإوأةقرسلاعنمماظنليعفت

ةلاسركمامأترهظو،كرحملاليغشتأدبيملاذإ
صاخلالبقتسملالسرملازاهجلانوكيدقف،نامأ
.ىرخأةرملِواحمثلاعشإلافِقوأ.ًافلاتحاتفملاب

ىلعرهظيالو،ءدبلامدعيفكرحملارمتسااذإ
حاتفمبليغشتلاءدبلواحف،ررضيأحاتفملا
ءدبلامدعيفكرحملارمتسااذإ.رخآلاعشإ
ىلإجاتحتةبكرملانإف،رخآلاحاتفملاةطساوب
حاتفملانوكيدقف،ةبكرملاليغشتأدباذإ.ةمدخ
ةعنصملاةكرشلاوأكليكوعجار.ًابيعملوألا

ةمدخلاءارجإبمايقلاامهنمٍيألنكميثيحلافقألل
PASS-Keyماظنىلع III+حاتفمعنصو
.كلديدج

ماظنيفزومرلاكفزاهجفشتكينأنكمملانم
PASS-Key III+زاهجلايفةدوجوملاميقلا

.لَدبتسملاوأديدجلاحاتفملايفبيجملالسرملا
.ةبكرمللحيتافمةينامثىلإلصيامةجمربنكمي
حيتافملاىلعفرعتلالجأنمءارجإلااذه
ةجمربملاحيتافملالكنادقفةلاحيف.طقفةيفاضإلا
عناصوأليكولاةعجارمبجي،اهلمعمدعوأًايلاح
ماظنبةصاخلاةمدخلاميدقتهنكميلافقأ

PASS-Key III+اهتجمربوحيتافمعنصبلطل
.ماظنلل

ةمدخلاميدقتهنكميلافقأعناصوأليكولاعجار
PASS-Keyماظنبةصاخلا III+ىلعلوصحلل
يذلالاعشإلاحاتفملثماًمامتعوطقمديدجحاتفم
.ماظنلاليغشتيفمدختُسي

:ديدجلاحاتفملاةجمربل

ىلعةموتخم1ةمالعدوجونمدكأت.١
.ديدجلاحاتفملا

يفلبقنمجمربملايلصألاحاتفملالِخدأ.٢
.كرحملاليغشتأدباولاعشإلالفقةناوطسأ
ليكولاعجارف،كرحملاليغشتأدبيملاذإ
.ةمدخلاءارجإل

ىلإحاتفملارِدأ،كرحملاليغشتءدبدعب.٣
لزاو،)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFعضو
.حاتفملا
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ىلعهترادإعمهتجمربلحاتفملالِخدأ.٤
يف)نارود/ليغشت(ON/RUNعضولا
.قباسلاحاتفملاةلازإنمٍناوث١٠نوضغ

.حاتفملاةجمربدرجمبنامألاةلاسريفتختس
دقنامألاةلاسرنأحضاولانمنوكيالدق
.حاتفملاةجمربةعرسببسبترهظ

ةجمربديرتتنكاذإ٤-١تاوطخلادِعأ.٥
.حيتافملانمديزم

PASS-Keyماظنحاتفمنادقفةلاحيف III+وأ
لافقأللةعنصملاةكرشلاوأليكولاعجارف،هفلت
ىلعةمدخلاءارجإبمايقلاامهنمٍيألنكميثيح
PASS-Keyماظن III+كلديدجحاتفمعنصو.

يغلتنأنكميىرخأةليسوةيأوأحاتفملاكرتتال
لخادةقرسلاعنمماظنلمعلطبتوأليعفت
.ةبكرملا

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

ريذحت}
،ءايشألالعجتنأةبدحملاةآرمللنكمي
يفهيلعيهاممدعبأودبت،ىرخألاتابكرملاك
دقف،نميألاراسملاىلإةدحبتلقتنااذإف.عقاولا
دكأت.كنيميىلإةدوجومةبكرمبمدطصت
ىلإًاعيرسعجاروأةيلخادلاةآرملاةدعاسمب
.راسملارييغتلبقبناجلا

نإ.ةبدحمبكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
دعقمنمةيؤرلالاجمعيسوتلةبدحمةآرملاحطس
.قئاسلا

ةيوديلاايارملا
ةآرملاىلعطغضلاقيرطنعايارملاطبضكنكمي
.راسيلاونيميلاىلإولفسألوىلعأل

.ًايوديجراخللوألخادللايارملايطنكميامك

لكنميلفسلاءزجلايفةدعاسمةبدحمةآرمدجوت
ديزملًافوقعمةبدحملاةآرملاحطسدعيامك.ةآرم
ايارملاطبضنكمي.قئاسلادعقمنمةيؤرلانم
ىلعطغضلاقيرطنعًايوديةدعاسملاةبدحملا
.ةآرملا

ةروطقملابحسايارم

ًايوديبحسايارمبةدوزملاتابكرملاطبضنكمي
.كفلخنمءايشأللةحضاوةيؤرىلعلوصحلل

لكنميلفسلاءزجلايفةدعاسمةبدحمةآرمدجوت
.ربكأةيؤرلاجمريفوتلًايودياهطبضنكمي،ةآرم

.ًايوديجراخللوألخادللايارملايطنكميامك
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢

ةيئابرهكلاايارملا

ةآرملكددح،ةيلآايارمبةبكرملازيهجتةلاحيف
براقعةكرحهاجتايفضبقملاةرادإقيرطنع
هاجتاسكعوأةيبناجلابكارلاةآرملةبسنلابةعاسلا
.ةيبناجلاقئاسلاةآرملةبسنلابةعاسلابراقعةكرح
.اًدياحماًعضويزكرملاعضولادعيو

يفضبقملاكيرحتقيرطنعةآرملاةيوازطبضا
ةبدحملاايارملاطبضنكميال.بولطملاهاجتالا
.ًايوديالإةدعاسملا

ايارملاةئفدت
:نيخستللةلباقايارمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب

.ايارملانخستيكطغضا:1

امدنعرزلاىلعدوجوملارشؤملاحابصمءيضي
.ةنخسملاةيجراخلاايارملاطيشنتمتي

تحت"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
.١٢٩/خانملابمكحتلاةمظنأ

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ىلعلوصحلانمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
.كتبكرمفلخةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤر

مدختسا.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنم

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
لالخمادختسالاءانثأمامأللناسللاىلعطغضا
بنجتلليللاءانثأمادختساللفلخللهبحساوراهنلا
تابكرمللةيسيئرلاحيباصملاببسبراهبإلا
.كفلخةمداقلا

يتلاوةلومحلالقنلةممصملانافلاتانحاشنوكتدق
ايارمبةدوزمريغيفلخلابابللجاجزاهبدجويال
.ةيفلخلاةيؤرللةيلخاد
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٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ذفاونلا

ريذحت}
ناويحوأزجاعريبكوألفطيأًادبأكرتتال
ذفاونلاءاقبعمةصاخ،ةبكرملالخادفيلأ
نأنكميثيح.راحوأئفادسقطيفةقلغم
تاباصإنماوناعيوةطرفمةرارحلاوضرعتي
ببسبتومللنوضرعتيدقوأةميدتسم
.سمشةبرض

ةيوديلاذفاونلا
قفرمةرادإقيرطنعةيوديلاذفاونلاليغشتكنكمي
بابلاذفاونعفرلبابلكىلعدوجوملاةكرحلاءدب
.اهضفخوأةيبناجلا

ةيلآلاذفاونلا

ريذحت}
وأةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
يهوةذفانلاراسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتي
.لافطأاهيفوةرايسلايفحيتافملاكرتتال.قلغنت
.٢١/حيتافملاعجار

ضفخلحاتفملاطغضا،ةيلآلاذفاونلاترفوتاذإ
.اهعفرلىلعألحاتفملابحساوةذفانلا

ةذفانليغشتلمكحترصنعًاضيأقئاسلابابكلتمي
ةيئابرهكلاذفاونلالمعتفوسو.ةيمامألابكارلا
ON/RUNعضولاىلعلاعشإلاةرادإدنع
ACC/ACCESSORYوأ)نارود/ليغشت(
ةقاطبظافتحالاةزيمطيشنتدنعوأ،)تاقحلم(
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار.)RAP(تاقحلملا

(RAP)/١٤٧.

لفسألعيرسلاكرحتلا

كرحتلاةزيمباًزهجماًضيأقئاسلاةذفانحاتفمدعي
نودةذفانلاضفخبحمستيتلالفسألعيرسلا
حاتفملاىلعلماكلكشبطغضا.حاتفملابكاسمإلا
طيشنتل)يكيتاموتوأ(AUTOةمالعلمحييذلا
ءاغلإنكمي.هررحمث،لفسألعيرسلاكرحتلاعضو
حاتفملابحسقيرطنعتقويأيفعضولااذه
ىلعقفربطغضا،يئزجٍلكشبةذفانلاحتفل.ىلعأل
.بولطملاعضوملايفةذفانلاحبصتىتححاتفملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤

ةحجرأتملاذفاونلا

ةحجرأتملاةيبناجلاذفاونلا

جالزملابحسبكيلع،ةحجرأتمةيبناجةذفانحتفل
ةحجرأبجيو.ىلعألةذفانلاةفاحىلعدوجوملا
يفةذفانلالفقللفسألاىلإجالزملاعفدوةذفانلا
.اهناكم

ىلإهعفداو،كتيحانجالزملابحسا،ةذفانلاقالغإل
.هلفقللفسألا

ةحجرأتملاةيفلخلاذفاونلا

لمعتو.ةحجرأتمةيفلخذفاوناًضيأةبكرملابدجوي
لمعتيتلااهسفنةقيرطلابةحجرأتملاةيفلخلاذفاونلا
جالزملانأءانثتساب،ةحجرأتملاةيبناجلاةذفانلااهب
.ةذفانللةيلفسلاةفاحلاىلعدجوي

ززعملاينقتلاجاجزلا
ينقتجاجزباًضيأةزهجمةبكرملانوكتدق
)ETG(ةيامحماظننماًءزجدعييذلاو،ززعم
مقطأتابرعوباكرلاتابرعبتبثملاّيلكلاباكرلا
ىلعززعملاينقتلاجاجزلادعاسيدقو،اذه.لمعلا
ةتباثلاذفاونلاهذهبناجبنيسلاجلاباكرلاةيامح
ضعبيفجاجزلالالخنمجراخللمهعافدنانم
ال،جاجزلااذهعمىتحو.اهعيمجسيلو،ثداوحلا
امأ.لاوحألالكيفنامألاةمزحأطبرنمدب
متيالأيغبني،لمعلامقطأوباكرلاتابرعلةبسنلاب
ززعملاينقتلاجاجزلافالخبرخآجاجزمادختسا
هضرعتدنعتابكرملايفهلادبتسانكمييذلا
.فلتلل

اًدانتسا،يقئاقرلاجاجزلاناكميلاتلالودجلانيبيو
.اهبةحاتملاتارايخلاوةبكرملازارطىلإ
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٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ززعملاينقتلاجاجزلانكامأةبكرملانيوكت

ةسمخبوكرعضاومعمباكرللنافلاتارايس
رثكأوأ

هذهترفوتاذإ(قلزنملابابللةيمامألاةذفانلا
ةيفلخلاةيبناجلاذفاونلاو)ةزيملا

ةيفلخلاةيبناجلاذفاونلاةليوطتالجعةدعاقتاذنحشتابرع

لمعلامقطأتابكرم
هذهترفوتاذإ(قلزنملابابللةيمامألاةذفانلا
.ةيفلخلاةيبناجلاذفاونلاو)ةزيملا

سمشلاتايقاو
امك.جهولابجحلسمشلاتايقاولازنإكنكمي
.بناوجلاةيحاناهكيرحتنكمي

ةيقاولاجربتلاةآرم

،ةيقاوجربتايارمبةزهجمةبكرملانوكتدق
ءاطغعفربجيو.حيباصمنودبوأحيباصمب
.اهتيبثتلاحيف،حيباصملاليغشتلةآرملا
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دناسملاودعاقملا٣٦

دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
٣٦..................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٣٧..................دعقملاطبض
٣٧..............يلآلادعقملاطبض
٣٧...........ةينحنملادعاقملاروهظ

ةيفلخلادعاقملا
٣٨................ةيفلخلادعاقملا

نامألاةمزحأ
٤١.................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٤٢.....................بسانم
٤٣............رجحلاوفتكلامازح
ةرتفلالخنامألامازحمادختسا

٤٧.....................لمحلا
٤٧..............نامألاماظنصحف
٤٧.............نامألامازحبةيانعلا
ثداحدعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٤٨.....................مداصت

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٤٨............ةيئاوهلاةداسولاماظن
٥٠........؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٥٢...................؟ةيئاوهلا

ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٥٢.....................؟خفتنت
٥٣......؟ةيئاوهلاةداسولاكيمحتفيك
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٥٣...................؟ةيئاوهلا
ةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفم
٥٤....................ةيئاوهلا
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٥٦.....................ةيئاوه
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٥٦.....................ةيئاوه
٥٦.......ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
دعبةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٥٧................مداصتثداح

لافطألادعاقم
٥٧..............ًانسربكألالافطألا
٥٩.........راغصلالافطألاوعّضرلا
٦١..............لافطألانامأماظن
٦٢....لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

٦٣.............)LATCHماظن(
ثداحدعبLATCHماظنءازجألادبتسا

٦٨.....................مداصت
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٦٨.............)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٧٠............)يمامألادعقملايف

سأرلادناسم
لبقاهبدعاقملاتيبثتمتيتلاتابكرمللةبسنلاب
دناسمةيمامألادعاقملابدجوت،عنصملانماهجورخ
سولجلاعضاوميفليدعتللةلباقريغ،ةجمدمسأر
.ةيجراخلا
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٣٧ دناسملاودعاقملا

ةيمامألادعاقملا

دعقملاطبض

ريذحت}
طبضتلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
طبضبمقتال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقم
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأالإقئاسلادعقم

:دعقملاطبضل

ةيمامألاةفاحلاتحتتبثملارابلاعفرا.١
.دعقملالفقحتفلدعقملاةداسول

بولطملاعضولاىلإدعقملاكيرحتبمق.٢
.رابلاريرحتو

ققحتللفلخللومامأللدعقملاكيرحتلواح.٣
.هناكميفهتابثنم

يلآلادعقملاطبض

بجي،دجُونإ،ةيئابرهكلادعاقملادحأطبضل
:دعقملاةمدقمىلعةتبثملامكحتلاحيتافممادختسا

ىلإوأنيميلاىلإيزكرملاضبقملاكّرح.
.فلخلاىلإوأمامألاىلإدعقملاكيرحتلراسيلا

عفرللفسألوأىلعأليزكرملاضبقملاكّرح.
.هضفخوأدعقملا

وأىلعألىرسيلاوأىنميلاةعفارلاكّرح.
وأةيفلخلاوأةيمامألادعقملاةداسوعفرللفسأل
.اهضفخ

ةينحنملادعاقملاروهظ

ريذحت}
نكميف،دعاقملاروهظنميألفقمدعةلاحيف
فقوتلاةلاحيفمامأللدعقملارهظكرحتينأ
يفاذهببستيدقو.مادطصاعوقووأئجافملا
دعقملااذهىلعسلاجلاصخشلاضرعت
روهظبحسوعفدبًامودمق،اذل.ةباصإلل
.اهلفقنمققحتللدعاقملا

:دعقملارهظةلامإل

نميلخادلابناجلابةدوجوملاةعفارلاعفرا.١
.دعقملا
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مث،بولطملاعضولاىلإدعقملارهظكرح.٢
.هناكميفدعقملارهظلفقلعارذلاررح

.هلفقنمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل

ىلعطغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١
ىلإدعقملارهظدوعيسثيح،دعقملارهظ
.يسأرلاعضولا

.هلفقنمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢

ريذحت}
دقةبكرملاكرحتءانثألئامعضويفسولجلا
نامألاةمزحأتيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشي
.اهتفيظويدؤتالاهنإف،ميزبإلاب

لب.كمسجلاًهجاومفتكلامازحنوكينأبجي
ةلاحيفمازحلابمدطصتدقف.كمامأنوكيسهنإ
يفتاباصإلضرعتتسثيح،مادطصاعوقو
.ىرخأتاباصإوأةبقرلا

مثنمو.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
اهزكرتنود،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتس
اذهيدؤينأنكميو.كضوحماظعىلع
.ةميسجةيلخادتاباصإلكضرعتىلإعضولا

كرحتءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
عضويفدعقملارهظنوكينأبجي،ةبكرملا
مازحدتراودعقملايفاًديجسلجاكلذل.يسأر
.مئالملكشبنامألا

كرحتءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملا

ةيفلخلادعاقملا
يفلخلادعقملاةلازإ

ةمزحألةصصخملاريغصلاجالزملاتاحوللصفا
.هتلازإلليوطلادعقملاىلعةتبثملارجحلاوفتكلا

ةحتفيفحاتفمفرطلخدأ،كلذبمايقلل.١
دشعمنامألامازحميزبإبةصاخلاريرحتلا
.ىلعألنامألامازح

.ريماسملانكامأددح.٢

نيبناجلاىلعريماسملانمنانثادجوي
دعقملاىلعكلذو،ةيفلخلادعاقمللنييلخادلا
.باكرةثالثلعسييذلا
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باكرةثالثلعسيدعقم

يدامرءاطغبرسيألابناجلارامسمزيمتي
دوسألانوللاب"L"فرحدوجوعم
.هيلعكوبسم

باكرةثالثلعسيدعقم

عمدوسأءاطغبنميألابناجلارامسمزيمتي
ضيبألانوللاب"R"فرحدوجو
.هيلعكوبسم

دجت،باكرةعبرألعسييذلادعقملاىلع
ّيقشنمٍلكلةتبثمريماسملانمةعومجم
ةعومجمبرسيألابناجلازيمتي.دعقملا
بناجلاامنيب،"L"فرحاهيلعكوبسم
اهيلعكوبسمةعومجملمحينميألا
."R"فرح

،لجرأتاحسممبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
يفهعطقمتفرفرلفسأريماسملادجتسف
.ةحسمملا

رامسملاكفلىلعألريماسملاةعفاربحسا.٣
رامسملابحسامث،تيبثتلاكبشمنع
.جراخلل

.ىرخألاريماسملاعمءارجإلااذهررك.٤

٢(مس٥يلاوحفلخللدعقملابحسا.٥
نابضقنمدعقملاعفرامث،)ةصوب
.ةيضرألا

.ةبكرملانمدعقملالزأ.٦

نكمي،ثلاثلاويناثلافصلادعاقملةبسنلاب.٧
طبرقيرطنعنامألامازحجالزمءافخإ
نامألامازحجالزمىلعدوجوملاكبشملا
.يبناجلابابلالخادبدوجوملاشرفلايف
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نكميف،ريخألافصلادعاقملةبسنلابامأ
كبشملاىلعنامألامازحجالزمةحولءافخإ
جالزملافل.ةذفانلاشرفيفدوجوملا
تبثمث،نامألامازحطيرشلخادريغصلا
.كبشملاىلعنامألامازحجالزمةحول

ةيفلخلادعاقملاتيبثتةداعإ

ريذحت}
دقحيحصلكشبهعضوميفلوفقملاريغدعقملا
وأمادطصاثودحةلاحيفةبكرملايفكرحتي
صاخشألاضرعتيدقو.ئجافمفقوت
لفقنمدكأت.ةباصإللةبكرملايفنيدوجوملا
.هبيكرتدنعحيحصلكشبهعضوميفدعقملا

ريذحت}
وأةمئالمريغةقيرطبمدختسملانامألامازحنإ
نلفوسيوطملاوأديجلكشبدودشملاريغ
دقو.مادطصاعوقودنعةبولطملاةيامحلارفوي
ةباصإلمازحلليدترملاصخشلاضرعتي
اًمئاددكأت،يفلخلارهظلادنسمعفردعب.ةميسج
ةتبثموديجلكشبةدودشمنامألاةمزحأنأنم
.ةيوطمريغو

الكيفةحوتفملاتاحتفلايفدعقملاّتبث.١
يفمامألاىلإدعقملاعفدا.نيبيضقلا
الكدعاوقتيبثتىلعلمعيامم،بيضقلا
.نابضقلالخادريماسملايفنيدعقملا

ريماسمتيبثتلبيضقلايفةحتفلاناكمددح.٢
اذإ.دعقملاةدعاقنميفلخلاءزجلايفقلغلا
،لجرأتاحسممبةدوزمةبكرملاتناك
.ةحسمملايفهعطقمتيذلافرفرلابحساف

عفداودعقملاةدعاقيفقلغلاريماسملخدأ.٣
عمريماسملاةاذاحمنكميىتحدعقملا
.ةدعاقلا

يغبني،باكرةثالثلعسييذلادعقملاىلع
يذلاودوسألاءاطغلايذرامسملاتيبثت
،نميألابناجلاىلع"R"فرحلالمحي
ءاطغلايذرامسملاتيبثتبجيامنيب
ىلع"L"فرحلالمحييذلاويدامرلا
.رسيألابناجلا

يغبني،باكرةعبرألعسييذلادعقملاىلع
ىلع"R"فرحلالمحتيتلاريماسملاتيبثت
يف.نميألابناجلايفدوجوملادعقملاقش
فرحلالمحتيتلاريماسملاتيبثتبجينيح
"L"بناجلاىلعدوجوملادعقملاقشىلع
.رسيألا

باكرةثالثلعسيدعقم

فرحلالمحتيتلا)ريماسملا(رامسملاعفدا.٤
"R"كبشميفاهتيبثتمتيىتحلفسأل
.تيبثتلا
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باكرةثالثلعسيدعقم

فرحلالمحتيتلا)ريماسملا(رامسملاعفدا.٥
"L"كبشميفاهتيبثتمتيىتحلفسأل
.تيبثتلا

،لجرأةحسممبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٦
.يلصألاهناكمىلإىرخأةرمفرفرلادعأف

.ىرخألادعقملاةدعاقعمءارجإلااذهررك.٧

ةصصخملاريغصلاجالزملاتاحولطبرا.٨
لاخدإقيرطنعرجحلاوفتكلاةمزحأل
ةقحلملاةريغصلاميزابألايفجالزملاتاحول
ال.ليوطلادعقملانمةيجراخلاعضاوملاب
.ةمزحألاِولت

يفةنمؤمقلغلاريماسمعيمجنأنمدكأت.٩
.ةبكرملاليغشتلبقاهناكم

نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكليلدلانممسقلااذهحضوي
يتلاءايشألاضعبحضويامك.مئالملكشبنامألا
.نامألاةمزحأمادختسادنعاهبنجتبجي

ريذحت}
ناكميفةبكرمللصخشيأبوكربحمستال
دنع.مئالملكشبنامألامازحطبرهيفرذعتي
)دحأ(وأتنأطبرتمللاحيفو،ثداحعوقو
نوكتنأنكميف،نامألاةمزحأباكرلا
نكمي.اهطبرمتاذإامعريثكبأوسأتاباصإلا
نعةافوللوأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأ
ةبكرملالخادةدوجوملاءايشألابماطترالاقيرط
.ةبكرملاجراخىلإكعافدناقيرطنعوأ
نأنامألامازحطبريملنملكلنكمي،اًضيأ
؛ةبكرملايفنيرخآلاباكرلابمطتري

وألخادوأةلومحلاةقطنميفبوكرلالكشيو
نيذلاصاخشألانألً،اغلابًارطخةبكرملاجراخ
اونوكينألمتحملانمقطانملاهذهيفنوبكري
عوقوةلاحيفةافولاوأتاباصإللةضرعرثكأ
باكرللحمستال،اذل.مادطصاثداحيأ
دوزمريغكتبكرميفناكميأىلإلوخدلاب
.نامأةمزحأودعاقمب

اًضيأققحتو،نامألامازحطبرباًمودمق،اذل
نامألاةمزحألكعمنوبكرينمطبرنم
.مئالملكشبمهبةصاخلا

ريكذترصنعكلمعتتارشؤمبةبكرملاهذهتدّوُز
مازحتاركذمعجار.نامألاةمزحأطبرةرورضب
.٨٦/نامألا

نامألاةمزحألمعببس

اهسفنةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
،ةأجفةبكرملاتفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلا
نكميو.امءيشكفقويىتحككرحتتنألصاوتسف
ةحولوأيمامألاجاجزلاامإءيشلاكلذنوكينأ
!نامألاةمزحأوأتاسايقلاةزهجأ

ةبكرملاةعرسأطابتت،نامألامازحطبردنع
لوطأتقوكمامأحبصيو.دحاوٍنآيفكتعرسو
اماذإكلذو،دعبأةفاسمىلعفقوتتكنألفقوتلل
موقتاذلو؛حيحصلكشبنامألامازحطبرمت
.نامألاةمزحأنمةوقلادادمتسابىوقألاكماظع
درفلاباتنييذلانامألابروعشلاببسوهاذهو
.نامألاةمزحأءادترادنع
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نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ

دعبةبكرملايفراشحناللضرعتأسله:لاؤس
؟نامأمازحيدترأتنكاذإثداحعوقو

ةبكرملايفراشحناللضرعتتنأنكمملانم:عباغء
نكلو.المأنامألامازحيدترتتنكأءاوس
يأعوقوءانثأيعوللكدقفمدعةصرف
نامألامازحكفكنكميثيحبهدعبوأثداح
اذإريثكبربكأنوكتةبكرملانمجورخلاو
.نامألامازحًايدترمتنك

،ةيئاوهدئاسوبةزهجميترايستناكاذإ:لاؤس
؟نامألاةمزحأءادترايلعنيعتياذاملف

ةلمكملاةمظنألانميهةيئاوهلادئاسولا:عباغء
الونامألاةمزحأبناجبلمعتثيح؛طقف
ةيئاوهلادئاسولاتناكأءاوسو.اهلحملحت
ةفاكىلعبجيلازيالف،المأةرفوتم
ىلعلوصحللنامألاةمزحأطبرباكرلا
.ةيامحىصقأ

ًابيرقتقطانملاعيمجيفنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبر

لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانم
.طقفنيغلابلاصاخشأللصصخممسقلااذه

ةمزحأنأشباهتفرعميغبنيةصاخءايشأدجوت
ةفلتخمدعاوقدجوتامك،لافطألاةمالسونامألا
بكريسناكاذإ.عضرلالافطألاوراغصلالافطألل
وأ٥٧/ًانسربكألالافطألاعجارف،لفطةبكرملا
دعاوقلاهذهعبتاو.٥٩/راغصلالافطألاوعّضرلا
.صخشلكةيامحل

ةيمهأنامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
النيذلاصاخشألانأتايئاصحإلارهُظتو.ىوصق
يفةباصإللنوضرعتينامألاةمزحأنودتري
نودترينيذلاصاخشألانمربكأةروصبثداوحلا
.نامألاةمزحأ

طبرلوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازح

ءاقبىلعًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
.كمامأةبكرملاةيضرأىلعكيمدق

ةيعضولبسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلا

عضويفمازحلانمرجحلاءزجءادترايغبني.
ثيحب،نيكرولاىلعهطبرماكحإعمضفخنم
عضولااذهيدؤيثيح.ًاليلقنيذخفلاسمالي
ىلعمادطصالاةوقزيكرتىلإثداحيأيف
لفسأكقالزنانأامك،ةيوقلاضوحلاماظع
ةلاحيفو.ًالامتحالقأنوكيسنضحلامازح
نألمتحملانمف،نضحلامازحلفسأكقالزنا
اذهببستيدقو.كنطبىلعةوقبمازحلاطغضي
.ةتيمموأةريطختاباصإلكضرعتيف



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16

٤٣ دناسملاودعاقملا

ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمتبجي.
عتمتتمسجلانمءازجألاهذهنأل.ردصلا
ءانثأمازحلادشةوقلمحتىلعةريبكةردقب
ةلاحيففتكلامازحلفقمتيو.ثداوحلا
.مادطصاوأئجافمفقوتثودح

ريذحت}
ىتحوأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
نامألامازحطبرتمللاحيفةافولل
.حيحصلكشب

فتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ.
.ًايوتلموأًايخترم

تحتفتكلامازحطبرتنأكايإ.
.كرهظءارووأنيعارذلا

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ.
.عارذلادنسم

رجحلاوفتكلامازح
مازحىلعةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
ًايفلخسولجعضومدختستتنكاذإ.نضاح-فتك
نامألامازحنكيملولصفلللباقنامأمازحهب
تحت"ةيفلخلادعاقملاتيبثتةداعإ"عجارف،ًاتبثم
لوحتاميلعتىلعلوصحلل٣٨/ةيفلخلادعاقملا
.ريغصلاميزبإلابنامألامازحطبرةداعإ

-فتكلامازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا

،طبضللًالباقدعقملاناكاذإ،دعقملاطبضا.١
فرعتلل.ميقتسملكشبسولجلاكنكميثيحب
يف"دعاقملا"عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلع
.سرهفلا

ىلعمازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
.مازحلافافتلابحمستالو.كمسج

اذإلفقللنضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ةعرسبكمسجىلعمازحلابحسبتمق
مازحلاكرتا،اذهثودحةلاحيفو.ةريبك
دعبو.هبصاخلالفقلاحتفلًاليلقدوعيىتح
لكشبكمسجىلعمازحلابحسا،كلذ
ً.ائطبرثكأ

بكارلامازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
تيبثتلفققيشعتمتيدقف،هتياهنىتح
مازحلاكرتا،اذهثودحةلاحيفو.لافطألا
طبرةيلمعأدباولماكلكشبدوعيىتح
.ىرخأةرممازحلا

عمستىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوص

نمققحتللىلعألجالزملاةحولبحساو
.اهتابث

نكميثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
اذإةعرسبنامألامازحميزبإكف
.رمألاىضتقا

مازحعافترالّدعمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤
يذلاعافترالاىلإهكيرحتبمقف،فتكلا
عافتراطبضةادأ"ةعجارمبمقو.كبساني
مسقلااذهيفًاقحالةدراولا"نامألامازح
همادختساةيفيكلوحتاميلعتىلععالطالل
.ةمهملانامألاتامولعمىلعلوصحلاو
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مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعألفتكلا

نامألامازحبحسلةرورضةمثنوكتدقو
مازحطبرماكحإلجالزملاةحوللالخنم
باكرلاىلعلماكلكشبنضحلا
.اًمجحرغصألا

ىلعدوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
عضوىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلا
رتوىلعألجالزملاةحولكرح.هبصاخلانيزختلا
.مدختسمريغنامألامازحنوكيامدنعنامألامازح
،نامألامازحةمقىلعجالزملاةحولعضوبجي
.يبناجلاطئاحلاىلعليلدلاةدقعنمبرقلاب

.ئطببهناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
ىلإةعرسبنامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو
لفقىلإكلذيدؤيدقف،هبصاخلانيزختلاعضوم
تعقواذإ.ىرخأةرمجراخللهبحسرذعتودادشلا
مزحبنامألامازحبحسكنكمي،ةلكشملاهذه
اذإو.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتلجراخلل
كنكمي،دادشلالخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسا
.ليكولاىلإعوجرلا

مازحةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
نامألامازحضرعتيدقثيح.بابللنامألا
عمةوقببابلاقالغإةلاحيففلتللةبكرملاو
.نامألامازحدوجو

نامألامازحعافتراطبضةادأ

يفنامألامازحعافتراللّدعمبةرايسلاتدوُز
.يفرطلايمامألابكارلاوقئاسلاسولجنكامأ

نميفتكلاءزجلانوكيثيحبعافترالاليدعتبمق
نأبجي.هنعلزنيالوفتكلاىلعاًدوجوممازحلا
دقف.هلاًسمالمسيلوقنعلانمًابيرقمازحلانوكي
ىلإفتكلامازحعافترالمئالملاريغطبضلايدؤي
.ثداحعوقوةلاحيفنامألامازحةيلعافليلقت
بسانملكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيكعجار
/٤٢.
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طبضةادأكّرحو،اًعمريرحتلارارزأىلعطغضا
عضوملاىلإًالوصولفسألوأىلعألعافترالا
.رارزألاررحمث.بولطملا

عضوملاىلععافترالاطبضةادأنييعتدعب
نودلفسأللوأىلعأللهكيرحتلواح،بولطملا
يفهتابثنمققحتللريرحتلارارزأىلعطغضلا
.هناكم

نامألاةمزحأتادادش

ةتبثمةيبناجةيئاوهدئاسوبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
يهف،فقسلانابضقيفةيئاوهدئاسوودعقملاىلع
باكرللنامألاةمزحأتادادشىلعيوتحتكلذك
.نييفرطلانييمامألا

تادادشةيؤرىلعانتردقمدعنممغرلاىلعو
ةعومجمنمءزجلثمتاهنأالإ،نامألاةمزحأ
يفدعاستنأتادادشلاهذهلنكميف.نامألاةمزحأ
نمةركبملالحارملالالخنامألاةمزحأطبرماكحإ
ديدشوأطسوتميمامأهبشوأيمامأمادطصايأ
هذهليعفتلةيلوألاطورشلاءافيتسالاحيفيفلخوأ
ةيئاوهدئاسوبةدوزمةبكرملاتناكاذإو.تادادشلا
نكمينامألاةمزحأتادادشنإف،فقسلازجاوحيف
يأيفنامألاةمزحأطبرماكحإيفاندعاستنأ
.بالقناثداحوأيبناجمادطصا

طيشنتمتاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
لادبتسامزليسف،مداصتلاتالاحيفتادادشلا
مازحماظنيفءازجألانماهريغامبروتادادشلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتساعجار.نامألا
.٤٨/مداصتثداح

لوخدءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
ءانثأتقويأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلا
مازحىلعسولجلايدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلا
.هتانوكمفلتىلإنامألا

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ

ريذحت}
لكشبصخشلاهيدترييذلانامألامازحرفويال
عوقوةلاحيفةبولطملاةيامحلامئالمريغ
مازحلليدترملاصخشلاضرعتيدقو.ثداح
قوففتكلامازحريرمتبجيو.ةميسجةباصإل
نمءازجألاهذهنأل،ردصلاربعوفتكلا
دشةوقلمحتىلعةريبكةردقبعتمتتمسجلا
.ثداوحلاءانثأمازحلا

مازحبةصاخةحارةلدأةبكرملاهذهبنوكيدق
ةيفاضإةحارةلدألاهذهرفوتدقو.يفلخلانامألا
زواجتنيذلاًانسربكألالافطأللنامألاةمزحأل
.نيغلابلاصاخشألاضعبلوةززعملادعاقملامهومن
دعُبت،مئالملكشبةلدألاهذهطبضوبيكرتدنعف
.سأرلاوةبقرلانعفتكلاةمزحأهذهةحارلاةلدأ

سولجلاعضاومبةصاخلاةحارلاتاهجومظفحمتي
يتلادعاقملابةيجراخلاىنميلاةيفلخلادعاقملايف
رهظبناجىلعبيجيفباكرةثالثبعوتست
.دعقملا

طبضللةلباقلاةحارلاتاهجومىلعروثعلانكمي
دعاقملابسولجلاعضاومذيفنتلعزوملاىدل
بعوتستيتلادعاقمللىرسيلاةيفلخلاةيجراخلا
دعاقملابسولجلاعضاومذيفنتوباكرةثالث
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ذيفنتل.باكرةعبرأبعوتستيتلادعاقمللةيجراخلا
لباقلاةحارلاهجومطبرمتي،هذهسولجلاعضاوم
رهظنميجراخلابناجلاىلعةقلحلابطبضلل
.دعقملا

)بيجلاطمن(ةحارلاهجومةلازإوبيكرت

:بيكرتلل

بويجلادحأيفةهجوملاناكمددح.١
.دعقملارهظبناجىلعةدوجوملا

يتفاحلخدأو،مازحلاقوفليلدلاعض.٢
.ليلدلاتاحتفيفمازحلا

.هطاسبنانمومازحلاتافتلامدعنمدكأتو.٣
عممازحلافلخنرملالبحلانوكينأبجي
.ةمدقملايفيكيتسالبلاليلدلادوجو

هريرحتوهعضوونامألامازحتيبثتبمق.٤
اذهيفاهركذدرويتلاتاميلعتللًاقفو
مازحلانميفتكلاءزجلانأنمدكأت.مسقلا
نأبجي.هنعلزنيالوفتكلاىلعدوجوم
سيلوقنعلانمًابيرقمازحلانوكي
.هلاًسمالم

يتفاحىلعطغضا،هنيزختوةحارلاليلدةلازإل
نمنامألامازحجارخإنمنكمتتيكًاعممازحلا
دوجوملانيزختلابيجلخادليلدلاقلزا.ليلدلا
.دعقملارهظبناجىلع
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)طبضلللباقلاطمنلا(ةحارلاهجومةلازإوبيكرت

طبضللةلباقلاةحارلاتاهجومىلعروثعلانكمي
دعاقملابسولجلاعضاومذيفنتلعزوملاىدل
بعوتستيتلادعاقمللىرسيلاةيفلخلاةيجراخلا
دعاقملابسولجلاعضاومذيفنتوباكرةثالث
يف.باكرةعبرأبعوتستيتلادعاقمللةيجراخلا
.تاهجوملاعمةقفرمتاميلعتلانوكت،اهرفاوتةلاح

لمحلاةرتفلالخنامألامازحمادختسا
كلذيفامب،صخشلكلنامألاةمزحأحلصت
كلذيفنهلثم،لماوحلاءاسنلاف.لماوحلاءاسنلا
تاباصإلةضرعرثكأّنكيدق،باكرلاةفاكلثم
.نامألاةمزحألنهئادترامدعةلاحيفةميسج

-فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
عضويفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا
ءزجلالفسأنوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنم
.لمحلادادتماىلعلماحلانطبنمريدتسملا

.مألاةيامحيهنينجلاةيامحلةقيرطلضفأنإ
نمف،مئالملكشبنامألامازحلماحلاءادترادنعو
ةباصإللنينجلاضرعتمدعربكأةروصبلمتحملا
امك،لماوحلاءاسنلالكلةبسنلابو.ثداحيأيف
رصنعلانإف،صخشلكلةبسنلابلاحلاوه
وهةلاعفنامألاةمزحألعجبليفكلايساسألا
.مئالملكشباهئادترا

نامألاماظنصحف
نامألاةمزحأونامألامازحركذملمعنمققحت
ةروصبتابحاسلاوجالزملاتاحولوميزابألاو
ءازجأيأدوجومدعنمققحتللصحفا.ةحيحص
يتلاونامألاةمزحأماظنبةفلاتوأةكوكفمىرخأ

نامألاةمزحأماظنلمعقوعتنأاهنأشنم
هذهحالصإلكليكوىلإعجراو.ةميلسةروصب
وأةيلابلانامألاةمزحألنكميالو.ءازجألا
عوقوةلاحيفكلةمزاللاةيامحلاريفوتةئرتهملا
ةوقريثأتتحتقزمتللضرعتتدقف.ثداح
ةمزحأدحأفلتوأقزمتةلاحيف.مادطصالا
.روفلاىلعهلدبتسا،نامألا

عجار.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
.٨٦/نامألامازحتاركذم

عجار.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٤٧/نامألامازحبةيانعلا

نامألامازحبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
َيبمفيظنتداوميألمعتستال

ِ
ةمزحأعمةّض

ىلإيدؤيدقرمألااذهف.اهغبصبمقتالونامألا
الدق،ثداحعوقوةلاحيفو.مازحلافعض
.ةمئالملاةيامحلاريفوتنمنامألاةمزحأنكمتت
ئفادلاءاملاعملدتعملانوباصلاطقفمدختسا
.فجيمازحلاكرتا.نامألامازحفيظنتيف

.اهتنايصونامألاةمزحأبةصاخلاةيانعلامزلي

نامألامازحتانوكمفافجىلعظافحلامزلي
ةرورضلادنع.بئاوشلاوأةبرتألانماهولخو
ةبلصلاةيجراخلاحطسألاضعبفيظنتنكمي
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لدتعمنوباصةطساوبنامألامازحتانوكمو
مكارتمدعنمققحت.ةفيفخةروصبءاملاضعبو
ليكولاةعجارمءاجرب.ةيلآلايفبئاوشوأرابغ
دق.ماظنلايفبئاوشوأةبرتأفاشتكاةلاحيف
ماظنلالمعنامضلءازجألاضعبلادبتسامزلي
.ةءافكب

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}
نامألاةمزحأماظنضيرعتثداحيألنكمي
ةمزحأماظنرفويالثيح،فلتللةبكرملايف
يذلاصخشللةمزاللاةيامحلافلاتلانامألا
صخشلاضرعتىلإيدؤيامم،همدختسي
يفةافولادحىلإلوصولاوأةميسجةباصإل
لمعنمققحتلايفةدعاسمللو.ثداوحلاضعب
،ثداحيأدعبمئالملكشبنامألاةمزحأةمظنأ
صحفلةمدخزكرميألةبكرملابحطصا
لادبتساتايلمعةيأءارجإونامألاةمزحأةمظنأ
.نكممتقوبرقأيفةمزال

دعبنامألاةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
تاعومجمضرعتلمتُحينكلو.طيسبثداحيأ
ثداحيأءانثأتمدُختسايتلانامألاةمزحأ
كيدلليكولاةرايزبمق،اذل.فلتلاوأفعضلل
.اهلادبتساوأنامألاةمزحأتاعومجمصحفل

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ةمزحأماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألا

يفصحفللنامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
رارمتساةلاحيفوأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاح
ءدبدعبةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمةءاضإ
ءوضعجار.اهلكتدايقءانثأوأةبكرملاليغشت
.٨٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتسا

ةيئاوهلادئاسولاماظن

ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلاةداسولابةزهجمةبكرملا

.قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.

:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملانوكتدق

يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.
.يجراخلا

ةتبثمتامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.
.قئاسللدعقملايف

ةتبثمتامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.
.يجراخلايمامألابكارللدعقملايف

ىلعةتبثملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولارفوتتال
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاتارايسلايفالإدعقملا
.فقسلانابضقل

قئاسلابةصاخفقسلابيضقلةيئاوهةداسو.
.دحاولادعاقملافصتاذتارايسلايف

بكارلابةصاخفقسلابيضقلةيئاوهةداسو.
فصتاذتارايسلايفيفرطلايمامألا
.دحاولادعاقملا

قئاسلابةصاخفقسلابيضقلةيئاوهةداسو.
تارايسلايفهراوجبًةرشابمسلاجلابكارلاو
.دعاقمللنيفصبةدوزملا
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بكارلابةصاخفقسلابيضقلةيئاوهةداسو.
ًةرشابمسلاجلابكارلاويفرطلايمامألا
.دعاقمللنيفصبةدوزملاتارايسلايفهراوجب

نوكتسف،قلزنمباببةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ةصاخلافقسلابيضقلةيئاوهلاةداسولا
ةداسولانعةلصفنميفرطلايمامألابكارلاب
بكارلابةصاخلافقسلابيضقلةيئاوهلا
.يفرطلايمامألابكارلافلخًةرشابمسلاجلا
جراخللحجرأتمباببةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ةدحاوةيئاوهةداسودجوتسف،٦٠/٤٠سايقب
.سولجلايعضويطغتفقسلابيضقل

قئاسلانملكلفقسلابيضقلةيئاوهةداسو.
نيسلاجلاثلاثلاويناثلافصلادعاقمباكرو
ةدوزملاتارايسلايفقئاسلافلخًةرشابم
.رثكأوأدعاقمللفوفصةثالثب

بكارلانملكلفقسلابيضقلةيئاوهةداسو.
يناثلافصلادعاقمباكرويفرطلايمامألا
يفبكارلااذهفلخًةرشابمنيسلاجلاثلاثلاو
دعاقمللفوفصةثالثبةدوزملاتارايسلا
.رثكأوأ

نوكتسف،قلزنمباببةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ةصاخلافقسلابيضقلةيئاوهلاةداسولا
ةداسولانعةلصفنميفرطلايمامألابكارلاب
دعاقمباكربةصاخلافقسلابيضقلةيئاوهلا
فلخًةرشابمنيسلاجلاثلاثلاويناثلافصلا
باببةدوزمةرايسلاتناكاذإ.بكارلااذه
دجوتسف،٦٠/٤٠سايقبجراخللحجرأتم
يطغتفقسلابيضقلةدحاوةيئاوهةداسو
.ةثالثلاسولجلاعضاوم

ةوسكىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
قصلمىلعوأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمج
.خافتنالاةحتفنمبرقلاباهبقحلم

ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
AIRBAGىلعوقئاسللةدايقلاةلجعفصتنميف

.يجراخلايمامألابكارللتاسايقلاةزهجأةحول

ةيئاوهلادئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
دعاقملايفةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلا
.بابلاىلإبرقألادعقملارهظبناجىلع

،فقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
.ةوسكلاوأفقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت

يتلاةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتمّمُص
دئاسولانأنممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوت
يفةدعاسمللًاضيأةممصمنهارلاانتقويفةيئاوهلا
ةداسولاةوقءارجنمةباصإللضرعتلارطخليلقت
دئاسولاعيمجخافتنابجيهنأالإ،ةخوفنملاةيئاوهلا
.اهلمعبموقتىتحةريبكةعرسبةيئاوهلا

نيعتييتلاةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
:ةيئاوهلادئاسولاماظننعاهتفرعمكيلع

ريذحت}
ةافوللوأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
ىتحنامألامازحطبرتملاذإثداحعوقودنع
دئاسولاميمصتمتدقف.ةيئاوهلادئاسولادوجوعم
ةمزحأعملمعلايفقفاوتتثيحبةيئاوهلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ميمصتمتيملكلذك.اهنعليدبكسيلو،نامألا
يفف.ثداحلكيفخفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولا
لماعلايهنامألاةمزحأنوكت،ثداوحلاضعب
خفتنتنأيغبنيىتمعجار.تبثُملاديحولا
.٥٢/؟ةيئاوهلاةداسولا

ثداحيألالخنامألامازحلكئادترانإ
ماطتراللكضرعتةصرفليلقتيفكدعاسي
كضرعتوأةبكرملالخادةدوجوملاءايشألاب
ةيئاوهلادئاسولادعتو.ةبكرملاجراخطوقسلل
،اذل.نامألاةمزحأبناجب"ةيفاضإتاتبثم"
مازحءادتراةبكرملايفصخشلكىلعبجي
ةداسورفوتتتناكأءاوس-مئالملكشبنامألا
.المأصخشلااذهلةيئاوه

ريذحت}
ةديدشةوقبخفتنتةيئاوهلادئاسولانألاًرظن
صخشيأنإف،نيعلاةضمغنمعرسألكشبو
ةفاسمىلعوأةيئاوهةداسويأمامأسلجي
تاباصإللضرعتينأنكمياهنماًدجةبيرق
سلجتال،اذل.اهخافتنادنعةافوللوأةريطخلا
لثم،ةيئاوهةداسويأنمبرقلابٍعادنود
.مامأللكئانحناوأدعقملاةفاحىلعكسولج
لبقكناكميفكتيبثتيفنامألاةمزحأدعاستو

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

،نامأمازحًاموددترا،اذل.ثداحيأءانثأو
بجيو.ةيئاوهلادئاسولادوجوةلاحيفىتح
ردقفلخللهدعقميفسولجلاقئاسلاىلع
ةرطيسلاىلعةظفاحملاهتلصاومعمناكمإلا
دئاسولاونامألاةمزحألمعت.ةبكرملاىلع
يفءادألضفأبيفرطلايمامألابكارللةيئاوهلا
يفرهظلادانسإوةديجةيعضويفسولجلاةلاح
دعقملايفميقتسملكشبباصتنالاعمدعقملا
.ضرأللنيمدقلاةسمالمو

وأباوبألاىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
نكامأيفاهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلا
ةيبناجةيئاوهدئاسوىلعيوتحتيتلاسولجلا
دئاسووأ/ودعاقملايفةتبثمتامدصللةصتمم
.فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوه

ريذحت}
ةداسوةيألباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
ةباصإلاهخافتنادنعاهنمبرقلابوأةيئاوه
يفلافطألاتيبثتبًامودمق،اذل.ةافولاوأةميسج
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو.ةبكرملا
لافطألاوعّضرلاوأ٥٧/ًانسربكألالافطألا
.٥٩/راغصلا

ةحولىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمدجُوي
.ةيئاوهلاةداسولازمررهظتيتلاو،تاسايقلاةزهجأ

ةداسولليئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
كملُعيو.لاطعأيأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلا
ماظنلايفةلكشمكانهتناكاذإامعحابصملااذه
ةداسولادادعتساءوضعجار.المأيئابرهكلا
.٨٦/ةيئاوهلا

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

يفقئاسلابةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنم

ةيمامأةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةحوليفنوكتساهنإف،يمامألايفرطلابكارلل
.بكارلابناجبتادادعلا
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لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

تامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولادجوت
بكارلاوقئاسلابةصاخلادعاقملايفةتبثملاو
دعاقملارهظدناسمبناجيفيفرطلايمامألا
.بابلاىلإبرقألا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

تناكودعاقمللدحاوفصبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ةصاخفقسلابيضقلةيئاوهدئاسوىلعيوتحت
دئاسولانإف،يمامألايفرطلابكارلاوقئاسلاب
ىلعأفقسلايفدجوتفقسلابيضقلةيئاوهلا
.ةيبناجلاذفاونلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

دعاقمللنيفصىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
قئاسللفقسلابيضقيفةتبثمةيئاوهدئاسوو
نوسلجينيذلاباكرلاويفرطلايمامألابكارلاو
يفنوكتساهنإف،فارطألاىلعيناثلافصلايف
ةبكرملاتناكاذإ.ةيبناجلاذفاونلاقوففقسلا
،دعاقملانمرثكأوأفوفصةثالثىلعيوتحت
قئاسللفقسلابيضقيفةتبثمةيئاوهدئاسوو
نوسلجينيذلاباكرلاويفرطلايمامألابكارلاو
اهنإف،فارطألاىلعثلاثلاويناثلافصلايف
.ةيبناجلاذفاونلاقوففقسلايفنوكتس
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ريذحت}
ةداسولاوبكارلانيبمسجيأدوجوةلاحيف
لكشبةيئاوهلاةداسولاخفتنتالدقف،ةيئاوهلا
اممبكارلااذههاجتايفمسجلاعفدتدقوأمئالم
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلهضرعتيفببستي
ةداسولاراسميفقئاعيأدوجومدعبجي
مسجيأعضتال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلا
وأطبربمقتالوةيئاوهلاةداسولاوبكارلانيب
ىلعوأةدايقلاةلجعةرصىلعءيشيأعضو
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوهةداسوةيأءاطغ

خفنراسمقوعتيتلادعاقملاتاقحلممدختستال
تامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولا
.دعاقملايفةتبثملاو

ةطساوبةبكرملافقسبءيشيأتيبثتبمقتالو
نعفقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
وأبابيأربعدشةورعوألبحهيجوتقيرط
متيفوس،كلذبمايقلاةلاحيفو.ةذفانلاةحتف
يفةتبثملاةخوفنملاةيئاوهلاةداسولاراسمةقاعإ
.فقسلاراطإ

؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
.رثكأوأةدحاوةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملاهذه
تاداسولا.٤٨/ةيئاوهلاةداسولاماظنعجار
ةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميهةيئاوهلا
.ةيئاوهلادئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملادحلا
نميتلاةدشلاىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختُستو

خفنىنستيىتحثداحلااهيلعنوكينألمتحملا
.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاوةيئاوهلادئاسولا
ماظندعاستةينورتكلإتارعشتسمبةدوزمةبكرملا
دقو.ةمدصلاةدحديدحتىلعةيئاوهلاةداسولا
ميمصتلاىلعدامتعالابخافتنالادودحتوافتت
.ةبكرملابصاخلا

يفخافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا
وأةطسوتملاةيمامألاهبشوأةيمامألاثداوحلا
ضرعتلالامتحاليلقتيفةدعاسمللةديدشلا
سأريفةيساسأةروصبو،ةميسجتاباصإل
.يفرطلايمامألابكارلاوقئاسلاردصو

يساسألكشبةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
دحىلإدمتعيوهف.ةبكرملاريسةعرسىدمىلع
ىدمومداصتلاهاجتاوهبمطترتامىلعريبك
.ةبكرملااهبأطابتتيتلاةعرسلا

عقيثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
تمطترااذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسب
،اهنمةيوازىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملا
اًدماج،اًكرحتموأًاتباثءيشلااذهناكاذإامىلعو
.اًعستموأًاقيض،ًانيلوأ

ءانثأخافتناللةيمامألاةيئاوهلادئاسولامّمُصتمل
ديدعلايفوأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقنا
.ةيبناجلاتامداصتلانم

ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
ةممصمنوكت،تدجُونإ،دعاقملاىلعةتبثُملاو
تاذةيبناجمداصتثداوحعوقودنعخفتنتل
ةوقعضومىلعاًدامتعاداحىلإلدتعمنمفينصت
ةيبناجلاتامداصتللةيئاوهلادئاسولا.مداصتلا

ةلاحيفخافتناللةممصُمتسيلدعقملايفةتبثُملا
ةيمامألاتامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلاثودح
نمو.ةيفلخلاتامداصتلاوأبالقنالاوأةبيرقلا
ةصاخلاةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأضرتفملا
ةيحاندعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
.اهبمادطصالامتيتلاةبكرملابناج

ةيئاوهدئاسوىلعيوتحتالوأكتبكرميوتحتدق
ىلعةتبثملاةيئاوهلادئاسولا.فقسلازجاحيفةتبثم
عوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعفقسلاراطإ
داحىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوح
ىلعًةوالعو.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعا
زجاحيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُص،كلذ
دئاسولادعتال.ةبكرملابالقناءانثأخافتناللفقسلا
خافتناللةممصُمفقسلازجاحيفةتبثملاةيئاوهلا
تامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلاثودحةلاحيف
خفتنتفوسو.ةيفلخلاتامداصتلاوأةيمامألاهبش
دنعفقسلازجاحيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولالك
يفوأ،مادطصاللةبكرملايبناجنميأضرعت
ضرعتلامتحابرقراعشتسالاماظنعقوتةلاح
.اهبناجىلعبالقناللةبكرملا

اذإاملوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
ةطاسبب،خفتنتنأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناك
فيلاكتوأةبكرملابتملأيتلارارضألاببسب
.اهحالصإ

؟خفتنتةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
ةراشإراعشتسالاماظنلسري،خافتنايأةلاحيف
ألميو.خفانلانمزاغقالطإيفببستتةيئابرهك
ببستياممةيئاوهلاةداسولاخفانلانمرداصلازاغلا
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ةداسولاوخفانلادعيو.اهفالغنمةداسولاعافدنايف
نمءازجأاهلمجميفةلصلاتاذةزهجألاوةيئاوهلا
.ةيئاوهلاةداسولاةدحو

نيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٥٠/؟ةيئاوهلادئاسولادجوت

؟ةيئاوهلاةداسولاكيمحتفيك
هبشوةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ةلاحيفىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألا
ةحولوأةدايقلاةلجع،نامألاةمزحألمهئادترا
يفباكرلاسماليدقامك.تاسايقلاةزهجأ
يفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملاةيبناجلاتامداصتلا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادتراةلاح
.ةبكرملا

يتلاةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
ةوقعيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوت
.بكارلامسجىلعرثكأيواستلابمداصتلا

فقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو
ةدعاسمللةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمييتلا
عضاوميفنيسلاجلاباكرلاسوؤرءاوتحاىلع
ثلاثلاويناثلاولوألافصلايفةيجراخلاسولجلا
.كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،مهرودصو
يتلافقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُصو
يفةدعاسمللةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمي
ةبكرملانمةونعجورخللضرعتلارطخليلقت
نممغرلاىلع،اهبالقنادنعيئزجوألماكلكشب
ةفاكثودحنودةلوليحلاهنكميماظنيأدوجومدع
.ةبكرملانمةونعجورخلاتالاح

عاونأيفةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
يساسألكشبكلذىزُعيو،مداصتلاتالاحنمةدع
دئاسولاهذههاجتايفنوكتالبكارلاةكرحنأىلإ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتمعجار.ةيئاوهلا
.٥٢/؟ةيئاوهلا

اهنأىلعالإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
.نامألاةمزحأززعتيتلاءايشألانم

ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
؟ةيئاوهلا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
يفةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
دئاسولاهذهشمكنت،)ةرفوتمتناكاذإ(دعاقملا
نمصاخشألاضعبنأةجردل،ةريبكةعرسب
حتفتالدق.دئاسولاهذهخافتنااوكرديالألمتحملا
تناكاذإ(فقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ىلعتقولاضعبلةيئزجةروصبالإ)ةرفوتم
ةدحوتانوكمضعبلظتدقو.اهخافتنانممغرلا
ىلععالطإلل.قئاقدةدعلةنخاسةيئاوهلاةداسولا
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاتادحوعقوم
.٥٠/؟ةيئاوهلادئاسولا

كسمالتيتلاةيئاوهلادئاسولاءازجأنوكتدق
نودلوحتالاهتنوخسةجردنأالإ،ةنخاس
نمرابغلاوناخدلاضعبجرخيدقو.اهتسمالم
الو.ةغرفملاةيئاوهلادئاسولايفةدوجوملاتاحتفلا
نمرظنلانمقئاسلاةيئاوهلاةداسولاخافتناعنمي
هيجوتىلعهتردققوعيوأيمامألاجاجزلا
نمصاخشألاجورخنودلوحيالامك،ةبكرملا
.ةبكرملا

ريذحت}
ةداسولاخافتنادنعءاوهلايفرابغدجويدق
ثودحيفرابغلااذهببستيدقو.ةيئاوهلا
خيراتمهلنيذلاصاخشألاىدلةيسفنتتالكشم
.ىرخأةيسفنتتالكشموأوبرلابةباصإلانم
يفصخشلكىلعبجي،اذهثودحبنجتلو
جورخلاهلرسيتىتماهنمجورخلاةبكرملا
يفتالكشمنميناعتتنكاذإامأ.نامأب
دعبةبكرملانمجورخلاعيطتستالنكلوسفنتلا
يقنءاوهىلعلصحاف،ةيئاوهلاةداسولاخافتنا
.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإحتفقيرطنع
يفتالكشمتهجاواذإ،كلذىلعةوالعو
كيلعبجيف،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبسفنتلا
.ةيبطلاةياعرلاىلعلوصحلليعسلا

حتفتباوبألالافقألعجتةزيمةبكرملايفدجوت
لافقأبةزهجمةبكرملاتناكاذإ(يكيتاموتوألكشب
ةيلخادلاحيباصملالغشتو،)ةيئابرهكباوبأ
ماظنقلغتو،رطاخملانمريذحتلاتاضماوو
طيشنتكنكمي.ةيئاوهلادئاسولاخافتنادعبدوقولا
ثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولاخفننودكلذكةزيملا
لفقكنكميو.ًاقبسمةددحمةينمزةرتفزواجتي
ةيلخادلاحيباصملاليغشتفاقيإوباوبألا
حيتافممادختسابرطاخملانمريذحتلاتاضماوو
.تازيملاهذهبةصاخلامكحتلا



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16

دناسملاودعاقملا٥٤

ريذحت}
دقةيئاوهلادئاسولاحتفلًايفاكاًمادطصانأامك
،ةبكرملايفةماهفئاظوباًرارضأاًضيأببسي
.خلإ،هيجوتلاولمارفلايماظنودوقولاماظنلثم
مادطصادعبةدايقللةلباقةبكرملاتدبنإوىتح
لعجتنأنكميةيفخمرارضأدجوتدقف،لدتعم
.ًابعصاًرمأةنمآلاةدايقلا

ءدبةداعإةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
.مادطصاعوقودعبكرحملاليغشت

ثداوحلانمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ةداسولاخافتناىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلا
رسكنيدق.ةبكرملاهوشتببسبرسكللةيئاوهلا
بكارللةيئاوهلاةداسولالعفباًضيأيمامألاجاجزلا
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا

ةدحاوةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.
نوكتس،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبو.طقف
دئاسولاماظنلةديدجلاءازجألاضعبلةجاحب
ماظننكمتينلف،اهيلعلصحتملاذإ.ةيئاوهلا
.رخآثداحيفكتيامحنمةيئاوهلاةداسولا
تاداسوتادحوىلعديدجلاماظنلالمتشي
.ىرخأرايغعطقدوجولمتحيوةيئاوه
لادبتسالةجاحلاةبكرملاةمدخليلديطغيو
.ىرخألاءازجألا

راعشتساوصيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
دعبتامولعملاليجستىلعلمعتثداحلل
ةرايسلاتانايبليجستعجار.ثداحيأعوقو
تانايبتالجسمو٢٤٨/ةيصوصخلاو
.٢٤٨/ثدحلا

لامعأبمايقلابطقفنيلهؤملانيينفللالإحمستال.
ينعتدقف.ةيئاوهلادئاسولاةمظنأةنايص
دئاسولاماظنلمعمدعةمئالملاريغةنايصلا
ليكولاةرايزبمق،اذل.مئالملكشبةيئاوهلا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل

ةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفم
ةيئاوهلا
حاتفملابةدوزمتاسايقلاةزهجأةحولتناكاذإ
نوكتةبكرملانإف،يلاتلاحيضوتلايفروصملا
ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإحاتفمبةزهجم
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتلهمادختساكنكميو
.ًايودياهليغشتفاقيإوأيفرطلايمامألا

فاقيإعضوىلإحاتفملااذهريودتمدعبجي
عضوميفدوجوملاصخشلاناكاذإالإليغشتلا
يفاهيلإراشملاةئفلليمتنييفرطلايمامألابكارلا
:مسقلااذه

متينأبجي)دحاوماعنملقألا(لفطلا.لفطلا
:ببسبكلذو،يمامألادعقملايفهسالجإ

؛يفلخدعقمبةدوزمةبكرملانوكتالدق.

ريغصيفلخدعقمبةدوزمةبكرملانوكتدق.
وأ؛فلخللهجاوملالافطألادعقمبدوزمةياغلل

دق،ةنيعمةيبطةلاحنميناعيلفطلانوكيدق.
سالجإلافطألابيبطةيصوتلاَعبتبلطتت
قئاسللنكميثيحبيمامألادعقملايفلفطلا
.رمتسملكشبهتلاحةبقارم
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نأبجي،اًماع١٢ىتحودحاوماعنيبلفطلارمع
دحاوماعنيبهرمعحوارتييذلالفطلاسالجإمتي
:ببسبيمامألادعقملايفاًماع١٢و

؛يفلخدعقمبةدوزمةبكرملانوكتالدق.

ىتحوماعرمعنملافطألانأنممغرلاىلع.
ةيفلخلا)دعاقملا(دعقملايفنوسلجياًماع١٢
ةلحرملاهذهنملافطألانأالإ،نكمأىتم
دعقملايفًانايحأاوسلجينأبجيةيرمعلا
دعقملايفةحاسمرفوتمدعلاًرظنيمامألا
وأ،ةرايسلابةصاخلا)دعاقملا(

دق،ةنيعمةيبطةلاحنميناعيلفطلانوكيدق.
سالجإلافطألابيبطةيصوتلاَعبتبلطتت
قئاسللنكميثيحبيمامألادعقملايفلفطلا
.رمتسملكشبهتلاحةبقارم

،ةيبطةلاحنميناعييذلابكارلا.ةيبطلافورظلا
:اهب/هبصاخلابيبطلاةيصوتبسحيتلاو

اًردصمةيئاوهلادئاسولالعجيفببستت.
و،بكارلاىلعةروطخلل

ةيئاوهلاةداسولانملمتحملاررضلالعجت.
نمربكأمادطصاعوقوةلاحيفبكارلل
ةداسولاليغشتفاقيإدنعلمتحملاررضلا
مدختسيناكاذإىتح،بكارلاكرتوةيئاوهلا
تاسايقلاةزهجأةحولبمدطصي،نامألامازح
.مادطصاعوقوةلاحيفيمامألاجاجزلاوأ

ريذحت}
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
تائفلليمتنيالصخشليفرطلايمامألابكارلل
اذهلصحينلف،مسقلااذهيفاهيلإراشملا
.ةيئاوهلاةداسوللةيفاضإلاةيامحلاىلعصخشلا
نكمتتنل،مادطصاثداحلضرعتلاةلاحيف
ةيامحلاريفوتوخافتنالانمةيئاوهلاةداسولا
فاقيإبنجت.كانهسلاجلاصخشللةبولطملا
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
اذهيفسلاجلاصخشلانكيملاميفرطلا
.مسقلااذهيفاهيلإراشملاةئفلليمتنيدعقملا

بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإل
ةحتفلايفلاعشإلاحاتفملخدأ،يفرطلايمامألا
.ليغشتلافاقيإعضوىلإةحتفلاكرحوهعفداو

ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإحابصمءيضيس
ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتهنأبكربخيل
فاقيإحابصملظيس.يفرطلايمامألابكارلل
هنأبكريكذتلًائيضمةيئاوهلاةداسولاليغشت
عجار.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمت

Airbag On-Off Light)حابصمفاقيإ-ليغشت
ةيئاوهلاةداسولالظتسو.٨٧/)ةيئاوهلاةداسولا
ىتحليغشتلانعةفقوتميفرطلايمامألابكارلل
.ىرخأةرماهليغشتبموقت

ريذحت}
لظوةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
ماظنيفامأطخدوجوينعياذهفً،ائيضم
نأنكمي،لاثملاليبسىلع.ةيئاوهلادئاسولا
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفتنت
فاقيإحاتفمليغشتفاقيإمتنإوىتحيفرطلا
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت

ضرعتوأكضرعتبنجتيفةدعاسمللو
ةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلاصاخشألا
عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرمىلإ

لوصحلل٨٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
كلذيفامب،تامولعملانمديزملاىلع
.ةمهملانامألاتامولعم
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يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتل
ةحتفلايفلاعشإلاحاتفملخدأ،ىرخأةرميفرطلا
.ليغشتلاعضوىلإةحتفلاكرحوهعفداو

يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
عجار.خفتنتدقو،نآلاةنّكمميفرطلا

Airbag On-Off Light)حابصمفاقيإ-ليغشت
.٨٧/)ةيئاوهلاةداسولا

ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
ةمدخلاميدقتةيفيكىلعةيئاوهلادئاسولارثؤت
ماظننمءازجأدجوت،كلذىلعةوالعو.ةبكرملل
.ةبكرملالخادةدعنكامأيفةيئاوهلادئاسولا
ماظنوةبكرملاةنايصلوحتامولعمرفوتتو
.ةمدخلاليلديفوكليكوىدلةيئاوهلادئاسولا

ريذحت}
ةمدخلاءانثأةخفتنمةيئاوهلاةداسولالظتدق
فاقيإدعبٍناوث١٠ىلإلصتةدملةمئالملاريغ
ضرعتتدقو.ةيراطبلالصفوةبكرملاليغشت
دنعةيئاوهةداسوةيأنمًابيرقتنكاذإةباصإلل
.نوللاءارفصتالصوملابنجت،اذل.اهخافتنا
دئاسولاماظننمًاءزجنوكتنألمتحملانمف
ةنايصلاتاءارجإعابتانمدكأت،كلذلو.ةيئاوهلا
موقييذلاصخشلانأنمكلذكدكأتو،ةمئالملا
لهؤمصخشوهكلةنايصلالامعأب
.كلذبمايقلل

دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
ةيئاوه
وألكيهلانمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
ةهجاولاوأعافترالاوأتامدصلاصتممماظن
دقاهنإف،ةبكرملابيبناجلايندعملاحوللاوأةيمامألا
لكشبةيئاوهلاتاداسولاماظنليغشتنودلوحت
دئاسولاماظنليغشترثأتينأنكميامك.مئالم
وأةيمامألادعاقملانمءازجأةيأرييغتبةيئاوهلا
راعشتسالاوصيخشتلاةدحووأنامألاةمزحأ
تادادعلاةحولوأةدايقلاةلجعوأةيئاوهلادئاسولل
وأفقسلاوأةيئاوهلادئاسولاتادحونميأوأ
وأةيمامألاتارعشتسملاوأمئاعدلافراخزةوسك
.ةيئاوهلادئاسولاكالسأةكبش

نأشبةمدخلاليلديفوكليكوىدلتامولعمرفوتت
صيخشتلاةدحووةيئاوهلادئاسولاتارعشتسمعقوم
.ةيئاوهلادئاسولاكالسأةكبشوراعشتسالاو

راطإبةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
رظناف،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلا
٢١٣/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
.ةيفاضإلاةمهملاتامولعملاىلععالطإلل

كيدلةقاعإببسبكتبكرمليدعتديرتتنكاذإ
يفرثؤتستاليدعتلاتناكاذإاملوحةلئسأكيدلو
كيدلتناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاةداسولاماظن
ةيئاوهلاةداسولاماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأ
لاصتالاكنكميف،رخآببسيألةبكرملاليدعتب
.ءالمعلاةدعاسمةمدخب

ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
وأةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
لمعنمققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتسا
ءوضعجار.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصم
.٨٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتسا

هيبنت

ةلاحيفمئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
،اذل.ةيئاوهلاةداسولافالغرسكوأحتفوأفلت
يفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأرسكوأحتفبمقتال
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأدوجوةلاح
ةدحووأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

دئاسولاعضومىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولا
/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلا

ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.٥٠
.ةمزاللاةنايصلا

ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولاةمظنأضيرعتثداحيألنكمي
ماظنلمعيالدق،مثنمو.فلتللةبكرملايف
الدقومئالملكشبفلاتلاةيئاوهلادئاسولا
امم،ثداحيأيفباكرلايمحيوأكيمحي
.ةافولاوأةميسجتاباصإلضرعتلاىلإيدؤي
ةداسولاةمظنألمعنمققحتلايفةدعاسمللو
بحطصا،ثداحيأدعبمئالملكشبةيئاوهلا
ةمزحأةمظنأصحفلةمدخزكرميألةبكرملا
يفةمزاللادبتساتايلمعةيأءارجإونامألا
.نكممتقوبرقأ

ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسالةجاحبنوكتس
ةرايزبمق،اذل.ةيئاوهةداسوةيأخافتناةلاحيف
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصمةءاضإترمتسااذإ
كتدايقءانثأءاضأوأةبكرملاليغشتءدبدعب
دئاسولاماظنلمعمدعىلعاذهلديدقف،ةبكرملل
ةمدخزكرمةرايزبمق،اذل.مئالملكشبةيئاوهلا
ةداسولادادعتساءوضعجار.روفلاىلعةبكرملا
.٨٦/ةيئاوهلا

لافطألادعاقم

اًنسربكألالافطألا

مهمجحزواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
.ةبكرملانامأةمزحأءادتراةززعملادعاقملا

دعقملاعمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
.اهعافتراوةززعملادعاقملاهذهنزودودحززعملا
نضح-فتكمازحباًدوزماًززعماًدعقممدختسا
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلازواجتينأىلإ

فلخللكرهظعاجرإعمدعقملاىلعسلجا.
ةفاحدنعناتبكرلاينثنتله.ناكمإلاردق
يفرمتساف،معنبةباجإلاتناكاذإ؟دعقملا
ىلإدعف،البةباجإلاتناكاذإو.رابتخالا
.ززعملادعقملا
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مازحدنتسيله.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.
،معنبةباجإلاتناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلا
،البةباجإلاتناكاذإ.رابتخالايفرمتساف
نامألامازحلحيرملاهجوملامادختسالواحف
ةحارةلدأ"عجار.اًحاتمناكاذإ،يفلخلا
فتكلامازحتحت"ةيفلخلانامألاةمزحأ
ريغحيرملاهجوملاناكاذإ.٤٣/رجحلاو
ىلعرقتسيالفتكلامازحناكوأ،حاتم
.معدلادعقمىلإعوجرلابمقف،فتكلا

ىلعدمتعيولفسأىلإنضحلامازحطقسيله.
تناكاذإ؟نيذخفلاسماليثيحب،نيكرولا
تناكاذإو.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
.ززعملادعقملاىلإدعف،البةباجإلا

نامألامازحطبرىلعةظفاحملانكميله.
،معنبةباجإلاتناكاذإ؟ةلحرلالاوطمئالملا
،البةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايفرمتساف
.ززعملادعقملاىلإدعف

ةمزحأءادترالةبسانملاةقيرطلايهام:لاؤس
؟نامألا

فتكلامازحلًانسربكألالافطألاءادترابجي:عباغء
يفاضإلادييقتلاىلعلوصحلاونضحلا-
رورممدعبجيو.فتكلامازحهرفوييذلا
امك.ةبقرلاوأهجولاقوفنمفتكلامازح
لفسأماكحإبنضحلامازحءادترابجي
يولعلاءزجلاطقفسماليثيحب،نيكرولا
مازحلاةوقعضولااذهلقنيو.نيذخفلانم
.ثداحيأيفلفطلاضوحماظعىلإ
مازحءادترامدعبجي،كلذىلعةوالعو

نأهنأشنميذلاو،نطبلاقوفًاقلطمنامألا
ةميسجةيلخادتاباصإلضرعتلايفببستي
.ثداحيأيفةتيمموأ

تحت"ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٤٣/رجحلاوفتكلامازح

لافطألانوكي،ثداوحلابةصاخلاتاءاصحإللًاقفو
ءزجلايفحيحصلكشبمهسولجنعًانامأرثكأ
دعاقملابمهمازتلاوةبكرملانميفلخلا
.مهلةصصخملا

ةبكرملايفنيتبثملاريغلافطألاضرعتيدقو
ةمزحألنيدترملانيرخآلاصاخشألابماطترالل
.ةبكرملانمةونعجورخللنوضرعتيدقوأ،نامألا
مادختسالةجاحيفًانسربكألالافطألانوكيسو
.مئالملكشبنامألاةمزحأ

ريذحت}
مازحءادترابلفطنمرثكألًاقلطمحمستال
عيزوتنمنامألامازحنكمتينلف.هسفننامألا
لافطألاضرعتيدقو.مئالملكشبمادطصالاةوق
مهضعببماطترالاىلإثداحعوقوةلاحيف
،كلذلو.ةميسجتاباصإلمهضرعياممضعبلا
يفنامألامازحلطقفدحاوصخشمادختسابجي
.ةرملك

ريذحت}
نامألامازحءادترابلفطيألًاقلطمحمستال
نأنكمي.هرهظفلخفتكلامازحعضوعم
هئادترامدعدنعةميسجةباصإللفطلاضرعتي
نمثيح،مئالملكشبنضاحلا-فتكلامازحل
ةلاحيفلفطلافتكلامازحتبثيالألمتحملا
ةروصبمامألللفطلاكرحتيدقو.ثداحعوقو
يفةباصإللهضرعتةصرفنمديزيامم،ةريبك
قالزنالللفطلاضرعتيدقامك.سأرلاوةبقرلا
ةوقزكترتدق،ذئدنعو.نضاحلامازحلفسأ
ببستيدقامم،لماكلكشبنطبلاىلعمازحلا
بجيو.ةتيمموأةريطختاباصإلكضرعتيف
،ردصلاربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمت
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راغصلالافطألاوعّضرلا
لمشياذهو!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
ةفاسملاريغتنلف.نيرخآلالافطألاعيمجوعضّرلا
صخشلكةجاحبكارلامجحورمعوأةعوطقملا
.نامألابةقلعتملادييقتلالئاسومادختسال

ريذحت}
وأةريطختاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
لوحفتكلامازحفافتلاةلاحيفقانتخالل
هلفقلاحفتكلامازحقالغإماكحإنكمي.مهقنع
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكميالنكلو
متيو.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس
هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإ
كلذثودحنكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةلاحيف.لافطألادحأقنعلوحهفافتلاةلاحيف
دحأقنعلوحهفافتلاوفتكلامازحلفق
هذهيفمازحلاكفلةديحولاهقيرطلاف،لافطألا
.هعطقمتينأيهةلاحلا

يفًاقلطممهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذلو
لافطأللًاقلطمحمستالوةبقارمنودةبكرملا
.نامألاةمزحأبثبعلاب

لكيفنسلاراغصلافطألاوعضّرلاعتمتبجيو
اهرفوتيتلاةيامحلابةبكرملااهيفنوبكريةرم
ماظننأىلإىزُعيكلذو.ةمئالملالافطألادعاقم
ملةيئاوهلااهدئاسوماظنوةبكرملانامأةمزحأ
.عضّرلاوًانسرغصألالافطألاءالؤهلامّمَُصي

مئالملكشبنيديقملاريغلافطألاضرعتيدقف
ةونعنوجرخيدقوأنيرخآلاصاخشألابماطترالل
.ةبكرملانم

ريذحت}
بوكرلاءانثألفطوأعيضريأًاقلطملمحتال
وأعيضريأنأىلإىزُعياذهو.ةبكرملايف
ةوقلعفبةياغللنزولاليقثحبصيسلفط
ءانثأهبكاسمإلارذعتيثيحبمادطصالا
ثداحعوقوةلاحيف،لاثملاليبسىلع.ثداحلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسبريستةبكرملاو
غلبييذلاعيضرلاحبصيفوس،)ةعاسلايف
مغك١١٠ةوقبةأجف)ًالطر١٢(مغك٥٫٥هنزو
بجي،اذل.صخشلايعارذىلع)ًالطر٢٤٠(
دعقميفريغصلفطوأعيضريأتيبثت
.مئالملافطأ

ريذحت}
ةداسوةيألباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
ةباصإلاهخافتنادنعاهنمبرقلابوأةيئاوه
دعقمعضوبًاقلطممقتالو.ةافولاوأةميسج

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

يمامألادعقملايففلخللهجتملالافطألا
هجتملالافطألادعقمتيبثتبمق،مثنمو.يفرطلا
دعقمتيبثتلضُفيو.يفلخدعقميأيففلخلل
يفو.يفلخدعقميأيفمامأللهجتملالافطألا
يفمامأللهجتيلافطأدعقمتيبثتةرورضةلاح
دعقمكيرحتباًمودمق،يفرطلايمامألادعقملا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألابكارلا

ماكحإلمدختُستةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
ةبكرملايفهعضوميفهتيبثتوألفطلاسولج
.ةرايسلادعاقموألافطألادعاقمًانايحأىمستو

:لافطألانامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت

مامأللهجتملالافطألانامأماظن.

فلخللهجتملالافطألانامأماظن.

يفتيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.
عضوملا

ىلعكلفطلبسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
ماظنناكاذإامىلعاًضيأوهرمعوهنزووهمجح
متيسيتلاةبكرملاعمقفاوتياذهلافطألانامأ
.المأاهبهمادختسا

عاونأنمعونلكلةفلتخملازرطلانمديدعلارفاوتت
،لافطأدعقمءارشدنع،اذل.لافطألانامأةمظنأ
تابكرملايفمادختساللممصمهنأنمققحت
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو.تاكرحمبةدوزملا
نزولادودحدعقملاعمةقفرملالافطألادعقمل
ىلإةفاضإلابو.نيعملافطأدعقملةبسنلابعافترالاو
بسانتيتلالافطألادعاقمنمديدعلارفوتي،كلذ
.ةصاخلاتاجايتحالايوذنملافطألا

ريذحت}
يفةباصإللسأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
عضرلاولافطألانيمأتيغبني،ثداحعوقولاح
كلذوفلخللةهجاوملافطأللنامأةمظنأيف
دحلامهغولبنيحلوأ،نيتنسرمعىتحلافطألل
ةمظنأمادختسالددحملانزولاولوطللىصقألا
.لافطألانامأ

ريذحت}
نسلاريغصلفطيأيكروماظعلازتال
ةبكرملانامأمازحلظيالثيحبًادجةريغص
،نيكرولاماظعىلعضفخنمعضويفداتعملا
.نامألامازحهيلعنوكينأضرتفياماذهو
نطبلوحنامألامازحرقتسيدق،كلذنعًالدبو
ةوقبمازحلاطغضيدق،ةلاحلاهذهيفو.لفطلا
يتلامسجلاةقطنمىلعثداحيأعوقوةلاحيف
اذهببستيدقو.ةيمظعةينبةيأاهيمحتال
وأةريطختاباصإللفطلاضرعتيفهدرفمب
تاباصإلضرعتلارطخنمدحللو.ةتيمم
تيبثتبجي،ثداحيألالخةتيمموأةميسج
لافطأدعاقميفًامودنسلاراغصلافطألا
.ةمئالم
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لافطألانامأماظن

فلخللهجتملاعضّرلادعقم

دييقتلاةيناكمإفلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
.عيضرلارهظللباقمسولجلاحطسعضوعم

يفهتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
تيبثتىلعثداحيأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكم
.دعقملايفعيضرلا

مامأللهجتملالافطألادعقم

دييقتةيناكمإمامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
.نامألاتالامحمادختساعملفطلامسج

ةززعملادعاقملا

يفتيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملامدختُست
نامأةمظنأمادختساُحلصيدُعيمللافطأللعضوملا
تممُص.مهنسربكلمهعممامأللةهجتملالافطألا
مازحماظنةمئالمىدمنيسحتلةززعملاتادحولا
يفاكوحنبلفطلاربكينأىلإةبكرملابنامألا
ىلإةجاحلانودةميلسةروصبسولجلاهنكميثيحب
نامألامازحةمئالمىدمرابتخاعجار.ززعمدعقم
.٥٧/ًانسربكألالافطألايف
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ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

ريذحت}
يفةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
لافطألادعقمتيبثتمدعةلاحيفثداحيأ
دعقمتيبثتبمق،اذل.ةبكرملايفمئالملكشب
مازحمادختسابةبكرملايفمئالملكشبلافطألا
لافطألاريسوتبثمماظنوأةبكرملانامأ
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلاعابتاعم،ضفخنملا
.ليلدلااذهيفةدراولاتاميلعتلاولافطألا

،ةباصإلضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
نمو.ةبكرملايفلافطألادعقمطبرماكحإبجي
دعاقميفلافطألادعاقمةمظنأتيبثتبجي،مث
مازحءزجوأنضحلاةمزحأمادختسابةبكرملا
نموأ،نضحلا-فتكلامازحنمجراخلانضحلا
عجار.)ةكساملا(LATCHماظنمادختسالالخ
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

LATCH(/دقو.تامولعملانمديزملل٦٣
مدعةلاحيفثداحيأيفديدهتلللافطألاضرعتي
.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثت

تاميلعتلاىلإعجرا،يفاضإلافطأدعقمتيبثتدنع
ةدوجومنوكتدقيتلاولافطألادعقمعمةقفرملا
،امهيلكيفوأبيتكيفوأهسفنلافطألادعقمىلع
لافطألادعاقمتاميلعتدعتو.ليلدلااذهىلإعجراو
ةكرشلانمةليدبةخسنىلعلصحااذل،ةيمهأتاذ
.اهرفوتمدعةلاحيفةعنصملا

ريغلافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
ثودحةلاحيفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملا
صاخشألاضّرُعياممئجافمفقوتوأمادطصا
تيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإللةبكرملايفنيرخآلا
يفىتح-مئالملكشبةبكرملايفلافطأدعقميأ
.هيفلفطيأسولجمدعةلاح

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

ريذحت}
يفةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
مئالملكشبلفطلاتيبثتمدعةلاحيفثداحيأ
لفطلاتيبثتبمق،مثنمو.لافطألادعقميف
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلاعابتابمئالملكشب
.لافطألا

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
عضّرلاولافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفوو
يفمئالملكشبمهدييقتدنعرثكأنينمآنونوكي
عضوميفتبثملافطألانامألبسانمماظن
.يفلخلاسولجلا

يفلخدعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملاب

بكارلادعقميفلافطألادعقمتيبثتةلاحيف
حاتفمبةدوزمةبكرملاتناكو،يفرطلايمامألا
ةداسولافاقيإةيناكمإحيتيتادادعلاةحوليفمكحت
حاتفمرظناف،يفرطلايمامألابكارللةيئاوهلا
تيبثتو٥٤/ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشت
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
عم(لافطألانامأماظنتيبثتوا٦٨/)يفلخلا
نمديزمل٧٠/)يمامألادعقملايفنامألامازح
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا

ءزجلايففلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
يتلارطاخملانألكلذو.ةبكرملانميمامألا
يفاًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاح

ريذحت}
لافطأدعقميفسلجييذلالفطلاضرعتيدق
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلفلخللهجتم
.يفرطلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزُعياذهو
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
يفسلجييذلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
ةافولاوأةميسجةباصإلمامأللهجتملافطأدعقم
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيف
عضوميأيفبكارلادعقمناكويفرطلا
.يمامأ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةيئاوهلاةداسولاحاتفمفاقيإضارتفاىلعو
،يفرطلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاليغشت
نامضدجويالو.لاطعألانمماظنيأملسيالف
ضعبلظيفةيئاوهةداسوةيأخافتنامدع
نممغرلاىلعىتح،ةداتعملاريغفورظلا
.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ

يففلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملا
نامأدعقمنيمأتبتمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولا
يمامألابكارلادعقميفمامأللهجتملافطأ
ىلإفلخللدعقملاكيرحتاًمئاديغبنيف،يفرطلا
لافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكممدحىصقأ
.يفلخدعقميأيف

مق،يفلخسولجعضويفلافطأدعقمتيبثتدنع
ققحتلللافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلاةساردب
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنم

،اًريثكةززعملادعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
نمرثكأةنيعمسولجدعاقمبسانيدقاهضعبو
.اهريغ

مجحولافطألادعقمهيفعضتيذلاناكملابسح
ىلإلوصولاىلعاًرداقنوكتالدق،لافطألادعقم
ةرواجملا)LATCH(تاتبثموأنامألاةمزحأ
مدعبجي.لافطألادعاقملوأنيرخآلاباكرلل
لافطألادعقمببستاذإةرواجملادعاقملامادختسا
.نامألامازحدشعملخادتاذإوألوصولاعنمب

بعوتسييفلخدعقمبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
دعقمبيكرتمدعيغبنيف،فلخللهجتملالفطلادعقم
فاقيإمتاذإىتحةبكرملايففلخللهجتملالفطلا
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت

عابتانمدكأت،لافطأللنامأماظنبيكرتدنع
مقولافطألانامأماظنعمتتأيتلاتاميلعتلا
.حيحصلالكشلابلافطألانامأماظنتيبثتب

ريغلافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
ثودحةلاحيفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملا
صاخشألاضّرُعياممئجافمفقوتوأمادطصا
تيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإللةبكرملايفنيرخآلا
يفىتح-مئالملكشبةبكرملايفلافطأدعقميأ
.هيفلفطيأسولجمدعةلاح

لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
)LATCHماظن(
لافطألانامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
مدختُستو.مداصتثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثأ
نامأماظنىلعةتبثملاLATCHماظنتاقفرم
يفتاتبثملابلافطألانامأماظنطبرللافطألا
)جالزملا(LATCHماظنميمصتمت.ةرايسلا
.لافطألادعقمبيكرتريسيتل

،ةبكرملايفLATCHماظنمادختسالجأنم
ىلعيوتحملالافطألانامأماظنىلإجاتحت
دعاقمبيكرتنكمي.LATCHماظنتالصو
ةقفاوتملامامأللةهجتملاوفلخللةهجتملالافطألا
وأLATCHتاتبثممادختسابLATCHعم

نامألاةمزحأمدختستال.ةبكرملايفنامألاةمزحأ
تقولاسفنيفLATCHتيبثتماظنوةبكرملايف
.مامأللهجتموأفلخللهجتملفطدعقمنيمأتل

ةبكرملايفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختَست
نصملاناكاذإ.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتل

ِ
ّع

،LATCHماظنبةززعملادعاقملانيمأتبيصوي
عضولابززعملادعقملاعضومتاذإكلذلعفنكمي
عضوللةقاعإولخادتكانهنكيملوحيحصلا
.لفطلابصاخلافتكلا-نضحلامازحلحيحصلا

لفطلادعقمعمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو

،يولعطيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
ةمزحأوأةيلفسلاتاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي
.مئالملكشبلافطألادعقمطبرماكحإلنامألا
مادختسابًاقلطملافطألادعقمقاحلإمدعبجيو
.طقفرثيتبوتيولعلاتبثملاطيرش

غلبينأىلإLATCHتيبثتماظنمادختسانكمي
٢٩٫٥لفطلانيمأتماظنعملفطلليلامجإلانزولا
ًالدبهدحولنامألامازحمدختسا.)لطر٦٥(غلك
غلبيامدنعLATCHتيبثتماظنمادختسانم
٢٩٫٥لفطلانيمأتماظنعملفطلليلامجإلانزولا
.)لطر٦٥(غلك

نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
نامأماظنتيبثتوا٦٨/)يفلخلادعقملايف
)يمامألادعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
/٧٠.
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متيتلالافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
ةددحمةمالعب٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإ
ماظنلنكمييتلالفطلانزودودحىلإةراشإلل

LATCHاهعملمعلا.

هذهبلافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملا

ةفاكوأةبكرملابسولجلاعضاومةفاكيوتحتال
ىلعوأةيلفسةطبرأوتاتبثمىلعلافطألادعاقم
مزليةلاحلاهذهيف.ةيولعةطرشأةطبرأوتاتبثم
ةيولعلاةطرشألاتاتبثمعم(نامألامازحمادختسا
تيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقمنيمأتل)نكمأنإ
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
عم(لافطألانامأماظنتيبثتوا٦٨/)يفلخلا
.٧٠/)يمامألادعقملايفنامألامازح

ةيلفسلاتاتبثملا

يفةنمضمةيندعمنابضقيه)1(ةيلفسلاتاتبثملا
سولجعضوملكلنايلفسناتبثمدجويو.ةبكرملا
لافطألانامأماظننامئالي،LATCHماظنبزهجم
.)2(ةيلفسةطبرأبدوزملا

يولعلاطيرشلاتبثم

نميولعلاءزجلا)3،4(يولعلاطيرشلاطبري
تبثمنمضدقو.ةبكرملابلافطألانامأماظن
طيرشلاطابرطبرمتيو.ةبكرملايفيولعلاطيرشلا
طيرشلاتبثمبلافطألانامأماظنب)2(يولعلا
ةيمامألاةكرحلانمدحللةبكرملايفيولعلا
ةلاحيفوأةدايقلاءانثألافطألانامأماظننارودو
.مداصتعوقو

درفمطيرشىلعلافطألانامأدعقميوتحيدقو
امهنميأيوتحيسو.)4(جودزمطيرشوأ)3(
يولعلاطيرشلاتيبثتل)2(درفمطابرىلع
.تبثملاب

نوكتيولعطيرشبةدوزملالافطألادعاقمضعب
يذلايولعلاطيرشلانودبوأعممادختساللةممصم
لافطألادعاقمضعببلطتتنيحيف.هطبرمتي
نمدكأت،اذلً.اموديولعلاطيرشلاطبرىرخألا
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعتةءارق

ةطرشألاتاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلا

عسيدعقمدوجوعم،عبارلاوثلاثلاويناثلافصلا
باكرةثالثل

i:ةطرشأللتاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلا

j:نييلفسنيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم.

تبثمبلافطألادعقمتيبثتلةيلاتلاتامولعملاعجار
فصللةيزكرملاعضاوملايفرثيتبوتيولع
.عبارلاوثلاثلاويناثلا
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تبثممادختسابنييولعنيطيرشبيكرتباًدبأمقتال
.دحاويولعطيرش

يمامألابكارلاعضو

i:ةطرشأللتاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلا

،ةعبارلاوةثلاثلاوةيناثلافوفصلاتفشكدقل
ةيلفستاتبثمنعباكرةثالثلعسيدعقمبةدوزملا
دعقملارهظنيبةعقاولاّةيطلايفةدوجومةيندعم
.هتداسوو

عسيدعقمدوجوعم،عبارلاوثلاثلاويناثلافصلا
باكرةبرع–باكرةثالثل

يفرثيتبوتةيولعلاتيبثتلاةطرشأنمنانثادجوي
دعقمبةدوزملا،ةعبارلاوةثلاثلاوةيناثلافوفصلا
عضاوميفلافطأدعقمتيبثتل.باكرةثالثلعسي
ةطقنمادختسابجي،قئاسلابناجلةيفلخلاسولجلا
عضاوميفلافطأدعقمتيبثتل.)1(تيبثتلا
ةطقنمادختسابجي،بكارلابناجلةيفلخلاسولجلا
عضاوميفلافطأدعقمتيبثتل.)2(تيبثتلا
ةطقنمادختسابجي،ىطسولاةيفلخلاسولجلا
نييولعنيطيرشبيكرتباًدبأمقتال.)2(تيبثتلا
.دحاويولعطيرشتبثممادختساب

وأعبارلانيفصللدعقمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ىلعيوتحتالاهنإف،باكرةعبرألعسيسماخلا
لافطألادعقمعضومتاذإ.ةيلفسوأةيولعتاتبثم
عسييذلاسماخلاوأعبارلانيفصلادعقميف
ةمزحأمادختسابهنيمأتمتينأبجيف،باكرةعبرأل
عم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار.ةبكرملانامأ
تيبثتوا٦٨/)يفلخلادعقملايفنامألامازح
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
.٧٠/)يمامألا

يمامألابكارلاعضو

دعقميفيمامألابكارلاعضوليولعتبثمكانه
يفلخلاءزجلايفتبثملادجويو.يمامألابكارلا
.نميألايمامألابكارلادعقميفدعقملاةداسونم
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نودبعضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
نوناقلاضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثم
وأ،يولعلاطيرشلاطبرةرورضيلحملاوأينطولا
لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلارارقإةلاحيف
.يولعلاطيرشلاطبرةرورضب

عضّرلاولافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
مئالملكشبمهدييقتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
تبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألادييقتماظنيف
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوميف
.تامولعملانمديزملل٦٢/لافطألانامأماظن

LATCHماظنلمَّمصُملالافطألادعقمتيبثت

ريذحت}
عونلانملافطألادعقمطبرمدعةلاحيف

LATCHدعقمرودقمبنوكينلف،تاتبثملاب
لكشبلفطللةمزاللاةيامحلاريفوتلافطألا

ثداحيأيفلفطلاضرعتيدقو.حيحص
دعقمبيكرتبمق،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإل
مئالملكشبLATCHعونلانملافطألا
نامأةمزحأمدختساوأتاتبثملامادختساب
تاميلعتلاعابتاعم،لافطألادعقمتيبثتلةبكرملا
يفةدراولاتاميلعتلاولافطألادعقمعمةقفرملا
.ليلدلااذه

ريذحت}
وأةريطختاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
دعقمنمرثكأطبريدافت،مداصتلاءانثأةتيمم
نمرثكأطبريدؤيدقف.دحاوتبثمبلافطأ
كاكفناىلإيدرفتبثمبدحاولافطأدعقم
عوقودنعرسكللامهضرعتوأطابرلاوأتبثملا
صاخشألاوألفطلاضرعتيدقامك.ثداحيأ
.ةباصإللنورخآلا

ريذحت}
وأةريطختاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
لوحفتكلامازحفافتلاةلاحيفقانتخالل
هلفقلاحفتكلامازحقالغإماكحإنكمي.مهقنع
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكميالنكلو
متيو.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس
هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإ
كلذثودحنكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب
ةلاحيف.لافطألادحأقنعلوحهفافتلاةلاحيف
دحأقنعلوحهفافتلاوفتكلامازحلفق
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف،لافطألا
.هعطقمتينأيهةلاحلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فلخةمدختسمريغنامأةمزحأةيأطبربمقو
لوصولالافطأللنكميالثيحب،لافطألادعقم
دادشلاجراخىلإفتكلامازحبحسا.اهيلإ
نامأماظنفلخمازحلاماكحإوهلفقللماكلكشب
.لافطألانامأماظنبيكرتدعب،لفطلا

هيبنت

ريسوتبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
دقف.ةبكرملانامأةمزحأبضفخنملالافطألا
،رمألامزلاذإو.ءازجألاهذهفلتىلإاذهيدؤي
بنجتلةطوبرملانامألاةمزحأكيرحتبمقف
ريسوتبثمماظنةطبرأنيبواهنيبكاكتحالا
.ضفخنملالافطألا

دعقملانوكيامدنعدعقملارهظيطبنجت
يفغرافلايفلخلادعقملايطبمقتال.ًالوغشم
ىلإاذهيدؤيدقف.نامألامازحطبردوجوةلاح
مازحكفبمق،اذل.دعقملاوأنامألامازحفلت
يطلبق،نيزختلاعضوىلإهتداعإونامألا
.دعقملا

يفماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
نامأماظنعضومتينيأعجار،يفلخلادعقملا
.٦٢/لافطألا
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نامأماظنبيكرتريسيتلماظنلااذهممُصو
مدختستال،ةيلفسلاتاتيبثتلامادختسادنع.لافطألا
،كلذنمًالدبو.ةبكرملابةصاخلانامألاةمزحأ
لافطألانامأدعقمتاقحلموةبكرملاتاتبثممدختسا
ًاضيأدعاقملاضعبمدختست.ماكحإبدعاقملاتيبثتل
.ماكحإبيولعلاطيرشلاتيبثتلىرخأةبكرمتبثم

ةيلفسلاتاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
ريغلافطألادعقمناكاذإو.اهطبرماكحإو
سولجلاعضومناكوأةيلفسةطبرأبزهجم
مقف،ةيلفستاتبثمهبرفوتيالبولطملا
طيرشلامادختسابلافطألادعقمتيبثتب
تاميلعتىلإعجراو.نامألاةمزحأويولعلا
تاميلعتلاولافطألادعقملةعنصملاةكرشلا
.ليلدلااذهيفةدراولا

عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١
.بولطملاسولجلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢

لافطألادعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣
.اهطبرمكحأوةيلفسلاتاتبثملاب

لافطألادعقملةعنصملاةكرشلاتناكاذإ.٢
طبربمقف،يولعلاطيرشلاطبربيصوت
نإ،يولعلاطيرشلاتبثمبيولعلاطيرشلا
تاميلعتىلإعجراو.هطبرمكحأو،دجو
عبتاولافطألادعقملةعنصملاةكرشلا
:ةيلاتلاتاوطخلا

.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١

ةعبارلاوةثلاثلاوةيناثلافوفصللةبسنلاب.٢.٢
يف،بسحفباكرةثالثلعستيتلا
،قئاسلابناجلةيفلخلاسولجلاعضاوم
.)1(تيبثتلاةطقنمادختسايغبني
،بكارلابناجلةيفلخلاسولجلاعضاوملو
.)2(تيبثتلاةطقنمادختسابكيلع
،ةيزكرملاسولجلاعضاوملةبسنلابو
مقتال.)2(تيبثتلاةطقنمادختسابكيلع
مادختسابنييولعنيطيرشبيكرتباًدبأ
.دحاويولعطيرشتبثم

هطبرمكحأويولعلاطيرشلاهيجوتبمق.٢.٣
كيدللافطألادعقمتاميلعتلًاقفو
:ةيلاتلاتاميلعتلاو

يوتحيالهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
طيرشلكمادختساعمسأردنسمىلع
رهظىلعأطيرشلاهيجوتبمقف،يدرف
.دعقملا

يوتحيالهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
طيرشلكمادختساعمسأردنسمىلع
رهظىلعأطيرشلاهيجوتبمقف،جودزم
.دعقملا
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دناسملاودعاقملا٦٨

يوتحيهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
ةتباثتاتبثموأتباثسأردنسمىلع
مقف،اًجودزماًطيرشمدختستتنكوسأرلل
وأسأرلادنسملوحطيرشلاهيجوتب
.سأرلاتبثم

يوتحيهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
تباثتبثموأتباثسأردنسمىلع
مقف،ًايدرفاًطيرشمدختستتنكوسأرلل
تبثموأسأرلادنسمقوفطيرشلاهيجوتب
.سأرلا

نمدكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٣
ماظنكسمأ،صحفلل.هعضوميفًاديجهتيبثت
لواحوجالزملاراسميفلافطألانامأ
مزلي.مامألاىلإوفلخلاىلإوًابناجهكيرحت
١(مس٢٫٥نعةكرحتملاةفاسملاديزتالأ
.ةميلسلابيكرتلاةيلمعءانثأ)ةصوب

دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}
ريسوتبثمماظنضيرعتثداحيألنكمي
ةبكرملايف)LATCH(ضفخنملالافطألا
لافطألاريسوتبثمماظنيأّتبثيالدقو.فلتلل
امم،مئالملكشبلافطألادعقمفلاتلاضفخنملا
وأةميسجةباصإللفطلاضرعتىلإيضفي
نمققحتلايفةدعاسمللو.ثداحيأيفةافولا
لكشبضفخنملالافطألاريسوتبثمماظنلمع
صحفلليكولاةرايزبمق،ثداحيأدعبمئالم
يفةيرورضرايغعطقةيأبيكرتوماظنلا
.نكممتقوبرقأ

لافطألاريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
نوكتدقف،ثداحيأءانثأهمادختسامتوضفخنملا
.LATCHماظنلةديدجءازجأبيكرتلةجاحةمث

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
تاقلحماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
لافطألادعاقملةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلا
)LATCH(ثداحلاتقو.

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يفلخلادعقملايفنامألا
مق،يفلخسولجعضويفلافطأدعقمتيبثتدنع
ققحتلللافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلاةساردب
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنم

،LATCHماظنبًادوزملافطألادعقمناكاذإ
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجارف
ةيفيكىلععالطإلل٦٣/)LATCHماظن(
LATCHماظنمادختسابلافطألادعقمبيكرت
لافطألادعقمتيبثتةلاحيفو.بيكرتلاعضومو
ًاطيرشهمادختساونامأمازحمادختسابةبكرملايف
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنرظنافً،ايولع
ىلععالطإلل٦٣/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتاتبثمعقاوم

نودبعضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
نوناقلاضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثم
،يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضيلحملاوأينطولا
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلارارقإةلاحيفوأ
.يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضبلافطألا

يفدعقملاعضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
مازحمادختسامتيف،LATCHماظنباًدوزمةبكرملا
عابتانمدكأتو.لافطألادعقمتيبثتماكحإلنامألا
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا

دحاودعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
متينيأةءارقنمدكأتف،يفلخلادعقملايفلافطألل
.٦٢/لافطألانامأماظنعضو

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16
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فتكلاءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢
لوطىلعةبكرملانامأمازحبنضحلاو
كلحضوتسو.هلوحوألافطألادعقم
هذهبمايقلاةيفيكلافطألادعقمتاميلعت
.ةيلمعلا

عمستىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوص

نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
ميزبإكفنكميثيحب،لافطألانامأماظن
.رمألاىضتقااذإةعرسبنامألامازح

لكشبكساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٤
،كساملالفقطبضدنع.مازحلالفقللماك
هبحسنكميالنكلمازحلاطبرماكحإنكمي
.كساملاجراخ

دعقمىلعلفسألطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
مازحلانمفتكلاءزجبحساولافطألا
دعأمث،مازحلانمنضحلاءزجطبرماكحإل
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازحلاخدإ
ديفملانمنوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
لافطألادعقمىلعطغضللكتبكرمادختسا
.مازحلاطبرماكحإءانثألفسأل

نمدكأتللكساملاجراخلمازحلابحسلواح
رركف،كساملالفقمتيملاذإف.كساملالفق
.٥و٤نيتوطخلا

،يولعطيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٦
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف
.يولعلاطيرشلامادختساصخياميفلافطألا
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار
.٦٣/)LATCHماظن(لافطألل

نمدكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
ىلإعوجرلابمق.هعضوميفًاديجهتيبثت
نامأماظنلةّعنصملاةكرشلاتاميلعت
.لافطألا

ةبكرملانامأمازحكفبمق،لافطألادعقمةلازإلو
.هبصاخلانيزختلاعضوىلإدوعيىتحهكرتاو
تاتبثمدحأبًاطوبرميولعلاطيرشلاناكاذإو
.هلصفبمقف،يولعلاطيرشلا
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مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يمامألادعقملايفنامألا
دعقملادعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
لافطألادعقمتيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلا
نامأماظنعضومتينيأعجار.مامأللهجتملا
.٦٢/لافطألا

ىلعةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإحاتفمدجويدق
ليغشتفاقيإلهمادختساكنكميتادادعلاةحول
.يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
/ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفمعجار

يفامب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل٥٤
.ةمهملانامألاتامولعمكلذ

فلخللهجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
اهلضرعتييتلارطاخملانألكلذو.مامألايف
تخفتنالاحيف،اًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلا
.ةيئاوهلاةداسولا

ريذحت}
لافطأدعقميفسلجييذلالفطلاضرعتيدق
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلفلخللهجتم
.يفرطلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزُعياذهو
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
يفسلجييذلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
ةافولاوأةميسجةباصإلمامأللهجتملافطأدعقم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيف
عضوميأيفبكارلادعقمناكويفرطلا
.يمامأ

ةيئاوهلاةداسولاحاتفمفاقيإضارتفاىلعو
،يفرطلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاليغشت
نامضدجويالو.لاطعألانمماظنيأملسيالف
ضعبلظيفةيئاوهةداسوةيأخافتنامدع
نممغرلاىلعىتح،ةداتعملاريغفورظلا
.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ

يففلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملا
نامأدعقمنيمأتبتمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولا
يمامألابكارلادعقميفمامأللهجتملافطأ
ىلإفلخللدعقملاكيرحتاًمئاديغبنيف،يفرطلا
لافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكممدحىصقأ
.يفلخدعقميأيف

ريذحت}
لظوةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
ماظنيفامأطخدوجوينعياذهفً،ائيضم
نأنكمي،لاثملاليبسىلع.ةيئاوهلادئاسولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفتنت
فاقيإحاتفمليغشتفاقيإمتنإوىتحيفرطلا
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت

ضرعتوأكضرعتبنجتيفةدعاسمللو
ةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلاصاخشألا
عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرمىلإ

لوصحلل٨٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
كلذيفامب،تامولعملانمديزملاىلع
.ةمهملانامألاتامولعم

بعوتسييفلخدعقمبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
دعقمبيكرتمدعيغبنيف،فلخللهجتملالفطلادعقم
فاقيإمتاذإىتحةبكرملايففلخللهجتملالفطلا
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت

عجار،ًايولعاًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

LATCH(/تبثمعقاومىلعفرعتلل٦٣
.يولعلاطيرشلا

نودبعضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
نوناقلاضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثم
،يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضيلحملاوأينطولا
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلارارقإةلاحيفوأ
.يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضبلافطألا
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دعقمنيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
عمةدراولاتاميلعتلاعبتا،عضولااذهيفلافطألا
:ةيلاتلاتاميلعتلاولافطألادعقم

لبقنكممدحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
كِّرح.مامأللهجتملالافطألادعقمتيبثت
اذإ،مئاقعضولدعقملارهظوأىلعأللدعقملا
ماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل،رمألامزل
.لافطألانامأ

ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإحاتفمماقاذإ
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاليغشتفاقيإب
ءيضينأبجيف،يفرطلايمامألابكارلل
حابصميفدوجوملاليغشتلافاقيإرشؤم
ًائيضملظيوةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
عجار.ةرايسلاليغشتءدبدنع

Airbag On-Off Light)فاقيإ-ليغشت
.٨٧/)ةيئاوهلاةداسولاحابصم

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢

فتكلاءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣
لوطىلعةبكرملانامأمازحبنضحلاو
تاميلعتكلحضوتسو.هلوحوأنامألامازح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألادعقم

عمستىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٤
.اهناكميفاهرارقتساتوص

نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
ميزبإكفنكميثيحب،لافطألانامأماظن
.رمألاىضتقااذإةعرسبنامألامازح

لكشبكساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
،كساملالفقطبضدنع.مازحلالفقللماك
هبحسنكميالنكلمازحلاطبرماكحإنكمي
.كساملاجراخ
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دعقمىلعلفسألطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٦
مازحلانمفتكلاءزجبحساولافطألا
دعأمث،مازحلانمنضحلاءزجطبرماكحإل
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازحلاخدإ
ديفملانمنوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
لافطألادعقمىلعطغضللكتبكرمادختسا
.مازحلاطبرماكحإءانثألفسأل

نمدكأتللكساملاجراخلمازحلابحسلواح
رركف،كساملالفقمتيملاذإف.كساملالفق
.٦و٥نيتوطخلا

تناكويفلخدعقمبةدوزمةرايسلانكتملاذإ.٧
حصنتلافطألانامأماظنلةعنصملاةهجلا
،رثيتبوتيولعتيبثتطيرشمادختساب
تبثملافاطخبيولعلاتبثملاطبركنكميف
دعقمعميتأتيتلاتاميلعتلاعجار.يولعلا
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنولفطلا
.٦٣/)LATCHماظن(لافطألل

نمدكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٨
دعقمبحسا،دكأتلل.هعضوميفًاديجهتيبثت
نمققحتللةفلتخمتاهاجتايفلافطألا
.هتيبثت

ةبكرملانامأمازحكفبمق،لافطألادعقمةلازإلو
.هبصاخلانيزختلاعضوىلإدوعيىتحهكرتاو
تاتبثمدحأبًاطوبرميولعلاطيرشلاناكاذإو
.هلصفبمقف،يولعلاطيرشلا

،حاتفملامادختسابةيئاوهلاةداسولاليغشتتفقوأاذإ
غشف

دنعيفرطلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولالِّ
ناكاذإالإةبكرملانملفطلانامأدعقمةلازإ

باكرلاةعومجمنيبنمكانهسلاجلاصخشلا
عجار.ةيئاوهلاةداسولاببسبرطخللنيضرعملا
٥٤/ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفم
كلذيفامب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعم
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٧٣ نيزختلا

نيزختلا

نيزختلاتادحو
٧٣...............نيزختلاتادحو
٧٣...............يمامألانزخملا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
٧٣................عئاضبلاةطبرأ
٧٤................نامألاةعومجم

نيزختلاتادحو

ريذحت}
تاريجحيفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
هذهيدؤتدق،مداصتثودحلاحيف.نيزختلا
.ةباصإثودحوءاطغلاحتفىلإءايشألا

يمامألانزخملا
.ةيمامأنيزختةرجحبةزهجمةبكرملاهذهنوكتدق
،تاسايقلاةزهجأةحولدادتماطسويفدجوتيهو
بحسا،ةرجحلاحتفلو.ةيضرألانمبرقلاب
.ًايكيتاموتوأةرجحلاحتفنتسو.ىلعألجالزملا

ىلعيمامأبابلكنميلخادلاءزجلالمتشيدق
.اًضيأةينيزختتارجح

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلاةطبرأ

ةلومحلاةقطنميفةلومحللتاطبرتسدجوي
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةلومحيأتيبثتل

نملطر١٫١٢٤(نتوين٥٠٠٠نمرثكألمحتال
.ةلومحلانيمأتدنعةدحاوةطبرىلع)ةوقلا

.١٤١/ةرايسلاةلومحدودحرظنا
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نيزختلا٧٤

ريذحت}
رثيتبوتيولعلاتيبثتلاطيرشضرعتيدق
هكاكتحاةلاحيففلتلاىلإلافطألانامأماظنل
ضرعتيدقو.ةلومحلاةقطنميفرصانعيأعم
يفهللاردقالتومللوأةغلابرارضأللفطلا
تيبثتلاطيرشنوكعممداصتعوقولاح
ةلومحلاطبرمكحأ.ًافلاترثيتبوتيولعلا
.ةديجةروصب

ريذحت}
ةطرشألاوألابحلابةلومحلالكطبرمكحأ
ةلومحيأعضتال.اهناكمنماهكرحتبنجتل
تافقوتلايفف.دعاقملاروهظنمىلعأىوتسمب
ةلومحلاببستدق،مداصتعوقودنعوأةئجافملا
تاباصإثودحىلإاًديجةطوبرملاريغ
نيمأتلةبسانمةطرشأوأًالابحأمدختسا.ةيصخش
.ةلومحلا

ريذحت}
ةلومحلاةقطنميفبوكرلابدحأيألحمستال
ًارطخةلومحلاةقطنميفبوكرلالكشيو.ًاقلطم

هذهيفنوبكرينيذلاصاخشألانألً.اغلاب
ةضرعرثكأاونوكينألمتحملانمقطانملا
ثداحيأعوقوةلاحيفةافولاوأتاباصإلل
.مادطصا

ناكميأىلإلوخدلابصاخشأللحمستال،اذل
.نامأةمزحأودعاقمبدوزمريغكتبكرميف
ىلعةرايسلايفصخشلكسولجنمدكأتو
.مئالملكشبنامألامازحمادختساودعقم

نامألاةعومجم

ةقطنميفاهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلا
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٧٥ نيزختلا

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

قيرحلاةيافط.١

ريذحتلاثلثم.٢

ةيلوألاتافاعسإلاةدع.٣

عيرسلاقيرطلاىلعنامألاةدع.٤
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٧٦

ليغشتلارصانعوتادادعلا

مكحتلاحيتافم
٧٧..............ةدايقلاةلجعطبض
٧٧.......ةدايقلاةلجعليغشترصانع
٧٨..............)هيبنتلاةلآ(قوبلا
٧٨.....يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام
٧٩.....................ةلصوبلا
٨٠......................ةعاسلا
٨١..........تاقحلملاليغشتسباقم
٨١................رئاجسلاةعالو
٨١...............رئاجسلاضفانم

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

٨٢.................تارشؤملاو
٨٣.........تاسايقلاةزهجأةعومجم
٨٤..................ةعرسلادادع
٨٤.................تافاسملادادع
٨٤..............ةلحرلاةفاسمدادع
٨٤.................دوقولاسايقم
٨٤.......كرحملاتيزطغضسايقم
ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
٨٥....................كرحملا
٨٦...............رتيمتلوفلاسايقم
٨٦............نامألامازحتاركذم
٨٦.....ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض

Airbag On-Off Light)فاقيإ-ليغشت
٨٧........)ةيئاوهلاةداسولاحابصم
٨٨..............نحشلاماظنءوض

ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم
٨٨..............)كرحملاصحف
٨٩........لمارفلاماظنريذحتءوض
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
٩٠.............)ABS(قالغنالل
٩٠........رطقلا/بحسلاعضوءوض
ليغشتفاقيإءوض

StabiliTrak®.............٩٠
/(TCS)رجلايفمكحتلاماظنءوض

StabiliTrak®.............٩١
٩١...........تاراطإلاطغضءوض
٩١........كرحملاتيزطغضءوض
٩٢......دوقولاضافخناريذحتءوض
٩٢..................نامألاءوض
٩٢.......يلاعلاءوضلاليغشتءوض
٩٢......ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

تامولعملاتاشاش
٩٣....)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ةبكرملالئاسر
٩٧.................ةرايسلالئاسر
٩٧......اهنحشوةيراطبلادهجلئاسر
٩٧............لمارفلاماظنلئاسر
٩٧................ةلصوبلالئاسر
ةقلغنملاريغباوبألالئاسر
٩٧......................اًمامت
٩٨........كرحملاديربتماظنلئاسر
٩٨............كرحملاتيزلئاسر
٩٩............كرحملاةقاطلئاسر
٩٩.............دوقولاماظنلئاسر

٩٩..........لافقألاوحيتافملالئاسر
٩٩...............حيباصملالئاسر
١٠٠....قئاوعلانعفشكلاماظنلئاسر
١٠٠......ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر
١٠١.......ةيئاوهلاةداسولاماظنلئاسر
١٠١.................نامألالئاسر
١٠١...........ةبكرملاةنايصلئاسر
١٠٢...............تاراطإلالئاسر
١٠٢..........سورتلاقودنصلئاسر
١٠٣............ةرايسلاركذملئاسر
١٠٣...........ةرايسلاةعرسلئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١٠٣..............ةرايسلاصيصخت
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٧٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

،ةلامإللةلباقلاةدايقلاةلجعتاذتابكرمللةبسنلاب
.هيجوتلادومعنمرسيألابناجلاىلععارذدجوي

:ةدايقلاةلجعطبضل

ىلعأىلإةدايقلاةلجعكيرحتلعارذلابحسا.١
.حيرملاعضولاىلإًالوصولفسأىلإوأ

.اهناكميفةدايقلاةلجعلفقلعارذلاررح.٢

.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضتال

ةدايقلاةلجعليغشترصانع

ةلجعيفةيتوصلامكحتلاحيتافمضعبطبضنكمي
هذهلثمبةدوزملاتابكرمللةبسنلابكلذوةدايقلا
.حيتافملا

w:ةيلاتلاويدارلاةطحمىلإلاقتناللطغضا
دلجموأCDصرقىلعراسملاىلإوأةلضفملا
.USBزاهجوأ®iPodزاهجىلع

c /x:ويدارلاةطحمىلإلاقتناللطغضا
وأCDصرقىلعراسملاىلإوأةلضفملاةقباسلا
.USBزاهجوأ®iPodزاهجىلعدلجم

ويدارلا

وأاًقبسماهطبضمتيتلاويدارلاتاطحمديدحتل
:كيدلةلضفملا

cوأwرزلاىلعطغضا /xامهررحمث
ةنزخملاةقباسلاوأةيلاتلاويدارلاةطحمىلإلاقتنالل
.ةلضفمكوأًاقبسماهطبضمتةطحمك

CD

:طوغضملاصرقلاىلعتاراسملاديدحتل

cوأwرزلاىلعطغضا /xامهررحمث
.قباسلاوأيلاتلاراسملاىلإلاقتنالل

لقانلازاهجوأدوبيآلازاهجىلعتاراسملاديدحت
ماعلايلسلستلا

رارمتسالاعمىلعطغضا.١

cوأwىلع /xىلإعامتسالاءانثأ
دلجملاتايوتحمضرعمتيىتحةينغأ
.ويدارلاةشاشىلعيلاحلا

cوأwرزلاىلعطغضا.٢ /xمث
مث،اهلفسألوأةمئاقلاىلعأللقنتللامهررح
وأwرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
.للظملاراسملاليغشتل¨رزلاىلعطغضا

زاهجوأدوبيآلاةزهجأىلعتادلجملانيبلقنتلا
ماعلايلسلستلالقانلا

رارمتسالاعمىلعطغضا.١

cوأwىلع /xىلإعامتسالاءانثأ
دلجملاتايوتحمضرعمتيىتحةينغأ
.ويدارلاةشاشىلعيلاحلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٧٨

cرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا.٢ /x
.قباسلادلجملاةمئاقىلإةدوعلل

cوأwرزلاطغضا.٣ /xامهررحمث
.اهلفسألوأةمئاقلاىلعأللقنتلل

ىلعرارمتسالاعمطغضا،دلجمديدحتل.

متيامدنعرزلاىلعطغضا¨وأwرزلا
.دلجملاازاربإ

عمطغضا،دلجملاةمئاقيفرثكأةدوعلل.

cرزلاىلعرارمتسالا /x.

b / g:ةبكرملاتاعامستوصمتكلطغضا
.توصلاليغشتلىرخأةرمطغضا.طقف

SRCE:صرقلاوويدارلانيبليدبتللطغضا
ماظنلا،ةزهجملاتابكرمللةبسنلابو،طوغضملا
.يمامألادعاسملا

ءانثأةيلاتلاويدارلاةطحمىلإلاقتناللطغضا:¨
.FMوأAMيتجومليغشت

ةطوغضمصارقألغشمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
:ماعلايلسلستلالقانلاذفنموأ

وأيلاتلاراسملاىلإلاقتنالل¨رزلاىلعطغضا
صرقلاىلإردصملالقنمتيامنيبيلاتلالصفلا
.طوغضملا

دنعدلجموأراسمديدحتل¨رزلاىلعطغضا
وأ)iPod(دوبيآزاهجىلعتادلجملانيبلقنتلا
.)USB(ماعلايلسلستلالقانلازاهج

عمطغضا،طوغضمصرقىلإعامتسالاءانثأ

مامألاىلإةعرسبكرحتلل¨رزلاىلعرارمتسالا
راسملاىلعفقوتللررح.تاراسملالالخنم
.بولطملا

+e − e:توصلاىوتسمةدايزلطغضا
.هضفخوأ

)هيبنتلاةلآ(قوبلا
ةلجعطسويفدوجوملاقوبلازمرىلعطغضا
.قوبلاتوصقالطإلةدايقلا

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

ةلجعدومعنمرسيألابناجلايفعارذلادجوي
.هيجوتلا

ةعرسديدحتلهيلعNلمحييذلاطيرشلاردأ
.تاحسمملا

كسمأ.ةدحاوةحسمءارجإلهذهمدختسا:8
ءارجإل.هررحمث،zىلعدوجوملاطيرشلاب

zىلعطيرشلاىلعطغضا،تاحسمةدع
.لوطأةرتفل

تارودنيبليجأتلانمزطبضلهذهمدختسا:6
راركتلدعمةدايزلىلعألصرقلاردأ.تاحسمملا
.اهليلقتللفسألوأتاحسملا

d:ةئيطبتاحسم.
a:ةعيرستاحسم.

.تاحساملاليغشتفاقيإلهمدختسا:9

،تاحسمملاطيشنتعم،راهنلالالخةدايقلادنع
ءاهتنالادعبًايكيتاموتوأةيسيئرلاحيباصملاءيضت
.حسمتارودينامثنم

لبقتاحساملاةرفشىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
ةقصتلموةدمجتمةرفشلاتناكاذإ.اهمادختسا
اهنعجولثلالزأوأاهررحف،يمامألاجاجزلاب
.ةفلاتلاتارفشلالادبتسابجي.ةيانعب

يمامألاجاجزلالسغماظن

عارذىلعأيمامألاجاجزلاةحسممكارحمدجويو
.فاطعنالاةراشإ

L:ىلعليسغلالئاسشرلكارحملااذهعفدا
مثةذفانلافيظنتبتاحسمملاموقت.يمامألاجاجزلا
ةددحملاةعرسلاىلإدوعتوأفقوتتامإاهدعب
.ًاقبسم
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٧٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ريذحت}
ىتحلسغلاماظنمدختستال،دمجتملاسقطلايف
ماظنلئاسنإف،الإو.يمامألاجاجزلاةئفدتمتت
يدؤيامم،يمامألاجاجزلاىلعدمجتيسلسغلا
.كمامأةيؤرلاةقاعإىلإ

ةلصوبلا
تامولعمزكرميفةلصوبىلعةبكرملالمتشتدق
.)DIC(قئاسلا

ةلصوبلاةقطنم

ةبسانملاةقطنملابسحةقطنملانييعتةداعإبجي
.هبدجوتيذلاعقوملل

،ةليوطةفاسملريسلالثم،ةنيعمفورظلظيف
ةلصوبلاتوافتضيوعتيرورضلانمنوكي
يفDICلالخنمةقطنملانييعتةداعإةطساوب
.ةحيحصةقيرطبةقطنملاطبضمدعةلاح

يسيطانغملالامشلانيبقرفلاوهةلصوبلاتوافت
مدعةلاحيف.حيحصلايفارغجلالامشلاوضرألل
،اهيفةدايقلاىلوتتيتلاةقطنملاىلإةلصوبلانييعت
طبضبجي.ةئطاختاءارقةلصوبلايطعتدقف
اهيفريستيتلاةفلتخملاةقطنملابسحةلصوبلا
.ةبكرملا

:يلاتلاءارجإلامدختسا،ةلصوبلاقرافطبضل

ةلصوبلا)ةقطنم(قرافطبضتاءارجإ

كرحتءانثأةلصوبلاةقطنمطبضتال.١
نوكتامدنعطقفاهطبضبمق.ةبكرملا
.)نكرلا(Pعضولاىلعةبكرملا

ىتحةبكرملاتامولعمرزىلعطغضا
ةلاسرلارهظت

PRESS V TO CHANGE
COMPASS ZONE

.)ةلصوبلاةقطنمرييغتلىلعطغضا(

مقروةبكرملليلاحلاعقوملانعثحبا.٢
.ةطيرخلاىلعفالتخالاةقطنم

لقنتللطبضةداعإ/طبضرزىلعطغضا.٣
.ةبسانملاقرفلاةقطنمددحو

)دوقولا/ةلحرلا(trip/feulرزلاىلعطغضا.٤
ىلعنكتلو،ةبكرملاةهجوضرعمتيىتح
يف،لامشلاةهجلةراشإللNلاثملاليبس
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ةرياعمبمقف،ةيرورضةرياعملاتناكاذإ.٥
ةرياعمتاءارجإ"مسقلاعجار.ةلصوبلا
.يلاتلا"ةلصوبلا

ةلصوبلاةرياعم

ةلصوبلاةرياعمبمقتالً.ايوديةلصوبلاةرياعمنكمي
،يسيطانغملاريثأتلانمٍلاخونمآناكميفالإ
ةبكرملاةدايقلثمتالثيح،ةحوتفمراظتناةحاسك
ءارجإلااذهبىصويامكً.ارطخرئاودلكشيف
وأقفارملاكالسأوأةقهاشلاينابملانعًاديعب
تآشنملانمكلذريغوأتاعولابلاةيطغأ
.نكمأنإ،ةيعانصلا

زكرمةشاشىلع)ةرياعم(CALةملكترهظاذإ
.ةلصوبلاةرياعممتتنأيغبنيف،قئاسلاتامولعم

ال)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاشتناكاذإ
ىلإةراشإللNلاثملاليبسىلع،ةهجوةيأضرعت
،فاطعنالابقعريغتتالةهجولاتناكوأ،لامشلا
عملخادتييوقيسيطانغملاجمكانهنوكيدقف
يئاوهةجيتنثدحيدقلخدتلااذهلثمو.ةلصوبلا
حابصموأ،يويلخفتاهوأيسيطانغمرايتعطاق
وأ،ةيسيطانغمةحوللماحوأ،يسيطانغمئراوط
دعبأو،ةبكرملافقوأ.رخآيسيطانغمرصنعيأ
ةرياعمواهليغشتبمقمث،يسيطانغملارصنعلا
.ةلصوبلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٨٠

:يلاتلاءارجإلاعبتا،ةلصوبلاةرياعمل

ةلصوبلاةرياعمتاءارجإ

ةقطنمنأنمدكأت،ةلصوبلاةرياعملبق.١
قرفلاةقطنمىلعاهطبضمتدقةلصوبلا
تاءارجإ"عجار.ةبكرملااهيفعقتيتلا

ءزجلايف"ةلصوبلا)ةقطنم(قرافطبض
.مسقلااذهنمقباسلا

غشتال
مكحتلاحيتافموأذفاونلاكحيتافمةيألِّ

ءارجإءانثأاهريغودعاقملاوأخانملايف
.ةرياعملا

ىتحةبكرملاتامولعمرزىلعطغضا.٢
ةلاسرلارهظت

PRESS V TO
CALIBRATE COMPASS

.)ةلصوبلاةرياعملطغضا(

ءدبلطبضةداعإ/طبضرزىلعطغضا.٣
.ةلصوبلاةرياعم

قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلعرهظتس.٤
:)ةرياعم(CALIBRATINGةملك

DRIVE IN CIRCLES)رئاوديفدُق(
/مك٨نملقأةقيضرئاوديفةبكرملادق
لامكإل)ةعاسلايفلايمأ٥(ةعاس
تامولعمزكرمةشاشىلعرهظتس.ةرياعملا
ةلاسرقئاسلا

CALIBRATION COMPLETE
لامتكادنعناوثعضبل)ةرياعملاتلمتكا(
تامولعمزكرمةشاشدوعتساهدعب.ةرياعملا
.ةقباسلاةمئاقلاىلإقئاسلا

ةعاسلا
.ويدارلاءافطإوأليغشتدنعةعاسلاطبضنكمي

AM-FMويدار

:تقولاطبضل

يفةعاسلاأدبتىتحHىلعطغضا.١
رزلااذهىلعطغضا.ةشاشلاىلعضيمولا
ىلعضيمولايفقئاقدلاأدبتسوةيناثةرم
.ةشاشلا

قيسنتأدبيسوةثلاثةرمHىلعطغضا
يف24سةعاس٢٤وأةعاس١٢تقولا
.ضيمولا

ضبقملاردأ،قئاقدلاوأةعاسلاضيموءانثأ.٢
f،نميولعلانميألابناجلاىلعدوجوملا
سكعوأةعاسلابراقعهاجتايف،ويدارلا
.هليلقتوأتقولاةدايزلةعاسلابراقعهاجتا
وأةعاس١٢تقولاقيسنتضيموءانثأ

براقعهاجتايفfضبقملاردأ،24س
ديدحتلةعاسلابراقعهاجتاسكعوأةعاسلا
.ةيضارتفالاتقولاتادادعإ

فقوتتىتحىرخأةرمHرزىلعطغضا.٣
تقولاطبضلضيمولانعةعاسلاةشاش
دعبضيمولافقوتيوأ،ًايلاحضورعملا
يلاحلاتقولاطبضمتيو،ناوثسمخ
.ًايكيتاموتوأرهاظلا

CD/MP3صارقألغشمبدوزمويدار

:خيراتلاوتقولاطبضل

DDوMMودوسوHىلعطغضا.١
رهشلاوةقيقدلاوةعاسلا(ضرعلYYYYو
.)ةنسلاومويلاو

تحتدوجوملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
متيةرملكيف.اهرييغتلبيوبتةمالعيأ
،ديدجنميفيظولاحاتفملاىلعاهيفطغضلا
ةجردرادقمب،ددحملاخيراتلاوأتقولاديزي
.ةدحاو

وأتقولاةدايزلىرخأةقيرطكانهو

وأSEEK¨ىلعطغضلايهو،خيراتلا
\FWD)ميدقت(.

sوأSEEK©طغضا،ليلقتلل.٣ REV.

بناجلاىلعدوجوملا،fضبقملاردأ
دادعإلاطبضل،ويدارلانميولعلانميألا
.ددحملا

ةيضارتفالاخيراتلاوتقولاتادادعإرييغت

:يضارتفالاخيراتلاوأتقولاتادادعإرييغتل

يفيظولاحاتفملاىلعمثHىلعطغضا.١
ضورعملامامأللمدقتلامهسلفسأدوجوملا
ضرعمتيىتحويدارلاةشاشىلعًايلاح
)ةعاس٢٤(24Hو)ةعاسلا(12Hتقولا
رهشلا(MM/DDخيراتلاو)ةعاسلا(
.)رهشلاومويلا(DD/MMو)مويلاو
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لفسأدوجوملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
.بولطملارايخلا

دادعإلاقيبطتلىرخأةرمHىلعطغضا.٣
ىتحةشاشلاكرتاوأ،ددحملايضارتفالا
.اهتلهميهتنت

تاقحلملاليغشتسباقم
لاخدإلتاقحلملاءابرهكذفانممادختسانكمي
وأ،يولخلافتاهلالثم،ةيئابرهكلاتادعملا
.MP3لغشم

ءابرهكذفانمنمنينثابةزهجمةبكرملانوكتدق
.تاسايقلاةزهجأةحولىلعةدوجوملاتاقحلملا

نوكتالامدنعاهلادبتساواهيلإلوصوللءاطغلالزأ
.لامعتسالاديق

عمةقفاوتمةيئابرهكلاتاقحلملاضعبنوكتالدق
ىلإكلذيدؤيدقو،تاقحلملاءابرهكجراخم
.ئياهملاتارهصموأةبكرملاىلعدئازلاليمحتلا
.ليكولاعجارف،ةلكشمكانهتناكاذإ

ريذحت}
كرتتال.ةقاطلاباًمئادجراخملاريفوتمتي
الامدنعسباقملابةلوصومةيئابرهكلاتادعملا
لعتشتنأنكميةبكرملانألةبكرملامادختسامتي
.ةافولاوأةباصإلايفببستونارينلااهيف

هيبنت

سباقملابةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
ىلعةبكرملانأنيحيفتقولانمةليوطةرتفل
.ةيراطبلافازنتساىلعلمعيفاقيإلاعضو
سباقملانمةيئابرهكلاتادعملاةلازإبجي
ليصوتبمقتالو،لامعتسالاديقنوكتالامدنع
هردقوىصقألادحلااهتردقزواجتتيتلاتادعملا

.ريبمأ٢٠

تاداشرإعابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عجار.زاهجلاعمةنَّمضملاةحيحصلابيكرتلا
.١٧١/ةيفاضإةيئابرهكتادعم

هيبنت

ءابرهكلاذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
مت.ةبكرملانامضهيطغيالفلتثودحىلإ
تاقحلملاءابرهكتاعمشلءابرهكلاذفانمميمصت
.يويلخلافتاهلانحشكالسألثم،طقف

رئاجسلاةعالو
مثاهنيخستلةياهنلاىتحرئاجسلاةعالوىلعطغضا
نوكتامدنعو.ةرفوتمتناكاذإكلذو،اهكرتا
.ًايتاذجراخللىرخأةرمقثبنتس،مادختساللةزهاج

امك.ةقحلملاةزهجألالاخدإلةعالولامدختستال
.ةرفاوتملاةقاطلاذفانممادختسابجي

هيبنت

اهمايقءانثأرئاجسلاةعالوكاسمإيدؤي
نيخستلارصنعنعاهعجارتمدعىلإنيخستلاب
نيخستلانعمجانفلتثدحيدق.نخستامدنع
رجفنيدقوأ،نيخستلارصنعوأةعالولابدئازلا
ءانثأرئاجسلاةعالوكسمتال.تارهصملادحأ
.نيخستلا

رئاجسلاضفانم
كنكمي،ةلازإللةلباقرئاجسةضفنمرفوتةلاحيف
يضرألالوسنوكلايفحادقألالماحلخاداهعضو
.مادختساللءاطغلاحتفا.يمامألا

هيبنت

كلذريغوأسيبابدلاوأقاروألاعضومتاذإ
ةضفنميفلاعتشاللةلباقلارصانعلانم
داوموأةلعتشملارئاجسلانأشنمف،رئاجسلا
ىلإكلذيدؤيدقواهلاعشإليدؤتنأنيخدتلا
ةلباقرصانعًاقلطمعضتال.ةبكرملافلت
.رئاجسلاةضفنملخادلاعتشالل
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سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاءاوضأ
ىلإكهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
لكشبمقافتتنألبقكتبكرميفامةلكشمدوجو
ةظهابلادبتساوأحالصإةيلمعةيعدتسمريطخ
ريذحتلاحيباصمىلإهابتنالالوحيدق.ةفلكتلا
.تاباصإلاثودحنودسيياقملاو

ءدبدنعةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
امدنع.ليغشتلاديقاهنوكىلإريشتلكرحملاليغشت
،ةدايقلاءانثأكلذكلظتوريذحتلاحيباصمءيضت
دوجولامتحاىلإسيياقملادحأريشيامدنعوأ
دق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلاعجارف،ةلكشم
ًارمأًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنانوكي
ً.اريطخولبًافلكم
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تاسايقلاةزهجأةعومجم



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16

ليغشتلارصانعوتادادعلا٨٤

ةعرسلادادع
يفرتموليكلابةرايسلاةعرسةعرسلادادعرهُظي
.)ةعاس/ليم(ةعاسلايفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلا

ةعرسلانمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
اس/مك١٢٠ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلا
امك.نينرتوصردصيفوس،)ةعاس/ليم٧٥(
تامولعمزكرم)DIC(ةشاشىلعةلاسررهظت
.١٠٣/ةرايسلاةعرسلئاسرعجار.قئاسلا

تافاسملادادع
ةبكرملااهتعطقيتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
.تارتموليكلاوألايمألابامإـ

ةلحرلاةفاسمدادع
اهتعطقيتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
ةفاسمدادعلطبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلا
.ةلحرلا

لالخنمهطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
زكرمعجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.٩٣/(DIC)قئاسلاتامولعم

دوقولاسايقم

عضويفلاعشإلانوكيامدنع،دوقولاسايقمريشي
دوقولانازخيفةيقبتملادوقولاةيمكىلإ،ليغشتلا
.ةبكرملاب

بناجىلإدوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريشي
.دوقولاةئبعتةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملا

غرفينألبقدوقولاءاهتناىلإًالوأسايقملاريشيو
نازخءلممتينأيغبنيو،ةبكرملانمدوقولا
.اًعيرسدوقولا

سايقمعمءالمعلاهجاوتدقتالاحعبرأانهدجوتو
دوجوىلإًةراشإتالاحلاهذهربتعتالو.دوقولا
:دوقولاسايقمعمةلكشم

دوقولاةخضمفاقيإمتي،نيزنبلاةطحميف.
.لماكلاءالتمالاىلإسايقملاريشينألبق

هحضويامعليلقبلقأوأرثكأدوقولانوكي.
ريشيدق،لاثملاليبسىلع.سايقملارشؤم
هنكلو،فصنلاىلإنازخلاءالتماىلإسايقملا
ةردقفصننمرثكأعقاولايفقرغتسا
.ئلتمييكلاهنملقأوأنازخلا

فاطعنالاءانثأًاليلقسايقملارشؤمكرحتيو.
.ةعرسلاةدايزوأةيوازل

فاقيإدنعغرافلاعضولاىلإسايقملادوعيال.
.ليغشتلا

كرحملاتيزطغضسايقم

كرحملاتيزطغضتيزلاطغضسايقمنيبي
.كرحملاليغشتدنع)kPa(لاكسابوليكلاب
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،كرحملاةعرسبسحتيزلاطغضفلتخيدق
نكلو،تيزلاةجوزلوةيجراخلاةرارحلاةجردو
ىلإضفخنملاطغضلاةقطنمقوفتاءارقلاريشت
.يداعلاليغشتلاقاطن

ةجيتنضفخنملاطغضلاةقطنميفةءارقلارهظتدق
ضعبلوأةريطخةجردلتيزلاىوتسمضافخنال
ىوتسمضافخناببستيتلاىرخألاتالكشملا
.نكممتقوبرقأيفتيزلاصحفيغبني.تيزلا

هيبنت

كرحملاتيزلةبسانملاةنايصلاصقنيدؤيدق
عمةدايقلاىلعبترتيدق.كرحملافلتىلإ
كرحملافلتكرحملاتيزىوتسمضافخنا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.اًضيأ
يفتيزلاىوتسمصحفيغبني.تاحالصإلا
،رمألامزلاذإتيزلافضأ.نكممتقوبرقأ
ليغشتلاقاطنيفتيزلاىوتسمناكاذإنكلو
ىلإهجوتف،اًضفخنمتيزلاطغضلازالو
رييغتلةنايصلالودجًامودعبتا.ةبكرملاةنايص
.كرحملاتيز

ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
كرحملا

ديربتلولحمةرارحةجردىلإسايقملااذهريشي
.كرحملا

وأةللظمسايقملاةياهنيفريذحتلاةقطنمرهظتدق
.رمحألانوللابنوكتدق

زمرنموأ،ريذحتلاةقطنمنمرشؤملابرتقااذإ
.اًدجًانخاسكرحملانوكيدقف،للظملاتاتسومرتلا

كلتكلذيفامب،ةدايقلافورظضعبلظيف
ةجردعفترتنأيعيبطلانمهنإف،هاندأةدراولا
ةياهننمبرتقتو،داتعملالدعملاقوفةرارحلا
:سايقملا

ةيرورمةكرحيفةدايقلاةعباتموفوقولا.
.ةفيثك

.ئفادلاسقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.

.تاعفترملادوعصلةدايقلا.

.ليقثلمحرجوأةروطقمبحس.

.ةءارقلابلقتتنأيعيبطلانم

ةللظملاريذحتلاةقطنمىلإسايقملارشؤملصواذإ
رمتساو،سايقملاةياهنيفتاتسومرتلازمروأ
لئاسنأملعاف،ةيناث٣٠نمرثكألكلذكعضولا
.ةنوخسلاطرفمحبصأدقكرحملاديربت

طرفمحبصأدقكرحملاديربتلئاسناكاذإ
برقأيفةبكرملافقوأوقيرطلانعحنت،ةنوخسلا
فاقيإبمقمث.كلذبمايقلاهيفنكميتقو
.اًروفكرحملا

ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
/١٨٦.
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رتيمتلوفلاسايقم

لاعشإلانوكءانثأو،كرحملاليغشتمتيالامدنع
تلوفبةيراطبلانحشةلاحسايقملااذهنيبي،اًرئاد
.رشابملارايتلا

ماظنةلاحسايقملانيبي،كرحملاليغشتدنع
ريذحتلاقطانمنيبتاءارقلاريشت.نحشلا
.يداعلاليغشتلاقاطنىلإةيلاعلاوةضفخنملا

ةضفخنملاريذحتلاةقطنميفتاءارقلاثدحتامبر
يفةيئابرهكلاتاقحلملانمريبكددعليغشتدنع
ةرتفلؤطابتلاةلاحيفكرحملاكرتعمةبكرملا
ماظننأىلإاًرظنةيعيبطةلاحلاهذهدعتو.ةليوط
ةلماكلاةقاطلاريفوتىلعاًرداقسيلنحشلا
ةعرسةدايزمتتامنيبو.ؤطابتلاةلاحيفكرحملاو
اهسفننمةلاحلاهذهححصتنأيغبني،كرحملا
ماظنلحمستىلعألاكرحملاتاعرسنألاًرظن
.ةلماكلاةقاطلاءاشنإبنحشلا

ةلاحيفةريصقةرتفلالإةبكرملاةدايقنكميال
دنعو.ريذحتلايتقطنمنمٍلكيفتاءارقلاروهظ
عيمجفاقيإبجي،ةبكرملاةدايقىلإرارطضالا
.ةيرورضلاريغتاقحلملا

يتقطنمنملكيفتاءارقلاريشت،كلذعمو
ماظنلايفةلكشمدوجولامتحاىلإريذحتلا
.نكميامعرسأبكترايسةنايصلهجوت.يئابرهكلا

نامألامازحتاركذم

نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم

يفنامألامازحطبربقئاسلاريكذتلحابصمدجوي
.تادادعلاةعومجم

امبروءوضلااذهضمويةبكرملاليغشتءدبدنع
مازحدشبقئاسلاريكذتلسرجتوصردصي
.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث.نامألا
رمتسااذإتارمةدعةرودلاهذهلصاوتتامير
ءانثأمازحلاكفبماقوأمازحلادشمدعيفقئاسلا
.ةرايسلاةكرح

ءيضيالف،ميزبإلابًاتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
.نينرلاتوصردصيالوحابصملا

ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
ةيئابرهكةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
ماظنلاصحفنمضتي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيف
نإ(تاداّدشلاوةيئاوهلاةداسولا)تاسجم(سجم
ةدحووكالسألاوةيئاوهلاةداسولاتادحوو)تدجُو
تامولعملانمديزمل.صيخشتلاومداصتلاراعشتسا
ةداسولاماظنعجار،ةيئاوهلاةداسولاماظنلوح
.٤٨/ةيئاوهلا

ٍناوثةدعلةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
ءيضيملاذإ.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنع
.روفلاىلعهحالصإبمقف،اهنيححابصملا

ريذحت}
ًائيضمةيئاوهلاةداسولاةيزهاجحابصملظاذإ

اذهف،ةدايقلاءانثأوأةبكرملاليغشتءدبدعب
لكشبلمعيالدقةيئاوهلاةداسولاماظننأينعي
ةبكرملايفةيئاوهلادئاسولاخفتنتالدق.بسانم
ثودحمدععمخفتنتدقوأ،مادطصاثودحدنع
،تاباصإلايدافتىلعةدعاسمللو.مادطصايأ
ً.اروفةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوت
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،ةيئاوهلادئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرم)DIC(ىلعةلاسررهظتنأنكميف
ةداسولاماظنلئاسرعجار.قئاسلاتامولعم
.١٠١/ةيئاوهلا

Airbag On-Off Light
ةداسولاحابصمفاقيإ-ليغشت(
)ةيئاوهلا
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتيامدنع
حاتفممادختسابةيوديةقيرطبيفرطلايمامألا
ةحولىلعدوجوملاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،تاسايقلاةزهجأ
يفرمتسيوفاقيإلارشؤمزمرءيضيفوسف
متدقةيئاوهلاةداسولانأبريكذتةليسوكروهظلا
امدنعحابصملااذهيفتخيفوسو.اهليغشتفاقيإ
حاتفمعجار.ةيناثةرمةيئاوهلاةداسولاليغشتمتي
٥٤/ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشت
كلذيفامب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعم

ريذحت}
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإةلاحيف
ةئفلليمتنيالصخشليفرطلايمامألابكارلل
صخشلااذهلصحينلف،ليلدلااذهيفةددحملا
يفو.ةيئاوهلاةداسوللةيفاضإلاةيامحلاىلع
ةيئاوهلاةداسولاحبصتنلف،مداصتثودحلاح
ةيامحيفةدعاسملاوخافتنالاىلعةرداق
.كانهسلاجلاصخشلا

ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإبنجت
ةقباطمةلاحيفالإيفرطلايمامألابكارلل
اذهيفاهيلإراشُملاةئفللسلاجلاصخشلا
ةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفمعجار.ليلدلا
اذهوهتامولعملانمديزمل٥٤/ةيئاوهلا
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب،عوضوملا

ريذحت}
لظوةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
ماظنيفامأطخدوجوينعياذهفً،ائيضم
نأنكمي،لاثملاليبسىلع.ةيئاوهلادئاسولا
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفتنت
فاقيإحاتفمليغشتفاقيإمتنإوىتحيفرطلا
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت

ضرعتوأكضرعتبنجتيفةدعاسمللو
ةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلاصاخشألا
عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرمىلإ

لوصحلل٨٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
كلذيفامب،تامولعملانمديزملاىلع
.ةمهملانامألاتامولعم

نيكمتينعياذهف،ليغشتلازمرءيضيامدنع
يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفمعجار.خفتنتدقاهنأو
نمديزملاىلعلوصحلل٥٤/ةيئاوهلاةداسولا
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا
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نحشلاماظنءوض

ماظننوكيامدنعةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
نارودمدععم،ليغشتلاعضويفلاعشإلا
.لمعيهنأنيبتلصحفةيلمعككلذو،كرحملا

ءارجإلةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ
.ليكولاىدلةنايصلا

.كرحملاليغشتءدبدعبحابصملائفطنينأبجي
دقف،ةدايقلاءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
اًضيأرهظتامك.نحشلاماظنبةلكشمكانهنوكت
)DIC(ةشاشىلعنحشلاماظنبةصاخةلاسر
ةيراطبلادهجلئاسرعجار.قئاسلاتامولعمزكرم
نأنكمي.تامولعملانمديزملل٩٧/اهنحشو
مازحيفلكاشمكانهنأىلإحابصملااذهريشي
كيلعو.ةيئابرهكةلكشمةمثنأوأ،ّدلوملاليغشت
نمدبالناكاذإ.نكممتقوعرسأباهصحفتنأ
ةءاضإرارمتساعمةريصقةفاسملةبكرملاةدايق
ويدارلالثم،تاقحلملافاقيإبجيف،حابصملا
.ءاوهلافييكتةزهجأو

ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم
)كرحملاصحف
مكحتللعباتلاصيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
ءانثأحابصملااذهءاضأاذإ.ةرايسلابتاثاعبنالايف
دقولطعفاشتكاىلعليلداذهف،كرحملاليغشت
نأبجي.ةرايسلاىلعةمدخءارجإرمألامزلتسي
دوجوءانثألمعيهنأىلعةلالدللحابصملاءيضي
ءانثأو)ريودت/ليغشت(ON/RUNىلعلاعشإلا
ليغشتلاحاتفمعضاومعجار.كرحملاليغشتمدع
/١٤٥.

رهظتنألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
هابتنالانأىلإةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأ
بيرقلايفةدعاسملابلطولطعلاحابصمرمأل
نودنالوحيسحابصملاءيضيامدنعلجاعلا
.ةرايسللررضثودح

هيبنت

اذهةءاضإءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
تاثاعبنالايفمكحتلاماظنلمعيالدقحابصملا
دوقولايفداصتقالاىلعةردقلاضفخنتسكلذكو
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشتنلامبرو
ةفلكتلاةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقيتلاو

هيبنت

سورتلاقودنصوأكرحملاىلعتاليدعتيأ
وأدوقولاماظنوأبرسملاوأمداعلاماظنوأ
نعةفلتخمتافصاومبةليدبتاراطإمادختسا
ىلإيدؤتدقةيلصألاتاراطإلاتافصاوم
ىلإاذهيدؤيدقو.حابصملااذهةءاضإ
اهيطغيالةفلكتلاةظهابحالصإتايلمع
ىلإيدؤيدقرمألااذهنإلب.ةبكرملانامض
رابتخازايتجايفةرايسلاقافخإ

Emissions Inspection/
Maintenance

تاقحلملاعجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.١٧٣/ةرايسلاتاليدعتو

دقلطعفاشتكامت:ضمويحابصملاناكاذإ
نمديزيوتاثاعبنالايفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
ءارجإمزليدق.ةرايسلانمةجراخلاتاثاعبنالا
.ةمدخوصيخشت
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ةرايسلاةعرسنمللق،تايفلتثودحبنجتل
اذإ.تاعفترمىلعدوعصلاويوقلاعراستلابنجتو
ةرورجملاةنحشلارادقمللقف،ةروطقمبحستتنك
.نكميامعرسأب

ناكمنعثحباف،ضيمولايفحابصملارمتسااذإ
١٠ةدملرظتناو،ةرايسلاليغشتفقوأ.فقوتللنمآ
لظاذإ.كرحملاليغشتدعأمث،لقألاىلعٍناوث
عجارو،ةقباسلاتاميلعتلاعبتاف،ضمويحابصملا
.نكممتقوعرسأيفةمدخلاءارجإلليكولا

فاشتكامت:تباثلكشباًئيضمحابصملاناكاذإ
.ةمدخوصيخشتءارجإمزليدق.لطع

:يلياممققحت

دقدوجوملاريغوأكوكفملادوقولاةحتفءاطغ.
دوقولاةئبعتعجار.حابصملاةءاضإىلإيدؤي
ةدايقلاتالحرنمليلقددعنأشنم.١٦٣/
يدؤينأحيحصلكشبءاطغلابيكرتعم
.حابصملاءافطإل

ىلإةضفخنمةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.
ةسالسمدعوةضفخنمةءافكبكرحملاليغشت
ءامحإدعبلكاشملاهذهلوزتدقو،ةدايقلا
ةيعونرييغتبكيلعف،اذهثدحاذإ.كرحملا
ىلعاًدحاودوقونازخرمألابلطتيس.دوقولا
.حابصملاءافطإلبسانملادوقولانملقألا
.١٦٢/دوقولاعجار

.ليكولاىلإهجوتف،ًائيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب

رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ
Emissions Inspection/Maintenance

متيسحجرألاىلعف،)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
تانايبطبرلصومىلإرابتخالاتادعمليصوت
.)DLC(ةرايسلا

ةزهجأةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
نأركذلابريدجو.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلا
ققحتلارابتخاءارجإلةمدختسمريغةزهجأليصوت
ىلعةمدخلاءارجإلوأةنايصلا/تاثاعبنالانم
تادعمعجار.ةرايسلاليغشتيفرثؤتدقةرايسلا
ةجاحلادنعليكولاعجار.١٧١/ةيفاضإةيئابرهك
.ةدعاسمىلإ

صحفلاةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيف

.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.

ىلعلاعشإلاناكاذإحابصملاءيضيال.
ON/RUN)نوكءانثأ)ريودت/ليغشت

.لمعلانعًافقوتمكرحملا

مكحتلاةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.
نلفرمألااذهثدحاذإ.ةرطخلاتاثاعبنالايف
رمألامزلتسيدقوصحفللةزهاجةرايسلانوكت
نوكينألبقمايأةدعلةينيتورةدايقءارجإ
يفرمألااذهثدحيدق.صحفللاًزهاجماظنلا
وأًاثيدحتلوف١٢ةوقبةيراطبلالادبتساةلاح
ًاثيدحةمدخلاءارجإمتاذإوأاهتقاطدافندنع
.ةرايسلاىلع

زايتجانمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
.رابتخالازايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالا

لمارفلاماظنريذحتءوض
نيترئادنمةبكرملابلمارفلاماظنفلأتي
،لمعتالنيترئادلاىدحإتناكاذإ.نيتيكيلورديه
فاقيإللمعلاةلصاومىرخألاةرئادلاناكمإبف
نأبجي،يداعةلمرفءادأىلعلوصحلل.ةبكرملا
.نيتلمرفلااتلكلمعت

ةلكشمكانهنوكتدقف،ريذحتلاحابصمءاضأاذإ
ىلعلمارفلاماظنصحفىلعلمعا.لمارفلايف
.روفلا



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16

ليغشتلارصانعوتادادعلا٩٠

ءدبدنعةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
هحالصإىلعلمعافئضيملاذإو.كرحملاليغشت
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاجنوكيثيحب

،ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاحاتفمةرادإدنع
دشدنعكلذكلمارفلاماظنريذحتحابصمءيضي
ديزملل١٥٤/نكرلالمارفعجار.نكرلالمارف
متيملاذإائيضمحابصملالظي.تامولعملانم
ًائيضميقباذإ.لماكلكشبنكرلالمارفريرحت
نأكلذينعيف،لماكلكشبنكرلالمارفريرحتدعب
.ةبكرملالمارفيفةلكشمكانه

ىلعكتبكرمنكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
نمنوكينأنكمي.رذحبفقوقيرطلابناج
نماًريثكوندتنأنكميوأةساودلاعفدبعصلا
لوطأًاتقوكلذقرغتسينأنكميو.ضرألا
كنكميف،ًائيضملازامحابصملاناكاذإ.فقوتلل
بحسعجار.اهيلعةمدخلاءارجإلةبكرملابحس
.٢٢٥/ةرايسلا

ريذحت}
،ًءاضملمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
دق.ةحيحصةقيرطبلمارفلاماظنلمعيالامبرف
ريذحتلاحابصمةءاضإءانثأةدايقلايدؤت
اذإ.مادطصاثودحىلإلمارفلاماظنبصاخلا
ىلإةبكرملابحسدعبحابصملاةءاضإترمتسا
اهبحسبجيف،رذحباهفاقيإوقيرطلابناج
.ةنايصلاءارجإل

عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغنالل

ةعناملالمارفلاماظنبةدوزملاتابكرملاىلإةبسنلاب
ةدملحابصملااذهءيضي،)ABS(قالغنالل
.كرحملاليغشتبقعةريصق

ءارجإلةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ
لكشبلمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلا
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبط

قالغناللةعناملالمارفلاماظنحابصملظاذإ
ءاضأاذإو.لاعشإلاماظنليغشتفقوأف،ًءاضم
ىتمةبكرملافاقيإبعرسأف،ةدايقلاءانثأحابصملا
.لاعشإلاماظنليغشتفقوأونامأبكلذكنكمأ
طبضةداعإلىرخأةرمكرحملالّغشاهدنعو
لمارفلاماظنحابصمةءاضإترمتسااذإ.ماظنلا
ءانثأىرخأةرمءاضأاذإوأقالغناللةعناملا
ئضيملاذإ.ةنايصلاىلإةجاحيفةبكرملاف،ةدايقلا
لمارفلاف،يساسألالمارفلاماظنريذحتحابصم
ةعناملالمارفلاتسيلنكلوةبكرملابلمعت
لمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ.قالغنالل
القالغناللةعناملالمارفلافً،اضيأًءاضميساسألا
لمارفلابةلكشمكانهنأامك،ةبكرملابلمعت
.٨٩/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار.ةيساسألا

رطقلا/بحسلاعضوءوض

،بحسلا/رطقلاعضوةزيمتاذتابكرمللةبسنلاب
/رطقلاعضوطيشنتمتيامدنعحابصملااذهءيضي
.بحسلا

.١٥٣/رطقلا/بحسلاعضوعجار

®StabiliTrakليغشتفاقيإءوض

ليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
ةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملا
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل

ماظنليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي
StabiliTrak.ماظنليغشتفاقيإمتاذإ،اًضيأ
StabiliTrak،يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإمتيسف

.رخآلاوه)TCS(رجلا
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وStabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو
TCS،ةبكرملايفمكحتلايفماظنلادعاسينلف.

ماظنورجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق،هيلعو
StabiliTrakريذحتلاحابصمئفطنيل.

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٥٥/تابثلا

رجلايفمكحتلاماظنءوض
(TCS)/StabiliTrak®

ليغشتءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملا

ءارجإلةبكرملابهجوتف،حابصملائضيملاذإامأ
لكشبلمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلا
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبط

ماظننإف،ضيمولامدععمءوضلاروهظلاحيف
مكحتلاماظن/)StabiliTrak(ينورتكلإلاتابثلا
متدقنوكينألمتحي)TCS(بحسلايف
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسررهظتدق.امهليطعت
)DIC(.يكلقئاسلاتامولعمزكرملئاسرصحفا

اهتفيظويدؤتدعتمل)صئاصخ(ةيصاخيأددحت
عجار.ةنايصللةجاحيفةبكرملاتناكاذإامو
.١٠٠/ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر

ماظننإف،ضيمولاعمءوضلاروهظلاحيف
ماظنوأ/و)StabiliTrak(ينورتكلإلاتابثلا
.ميلسلكشبنالمعي)TCS(بحسلايفمكحتلا

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٥٥/تابثلا

تاراطإلاطغضءوض

طغضةبقارمماظنبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب
ةرتفلحابصملاهذهءيضي،)TPMS(راطإلا
عيمجمدقتو.كرحملاليغشتءدبدنعةزيجو
زاهجكلذكوتاراطإلاطغضلوحتامولعملا
.تاراطإلاةرارحوطغضسايق

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

ءاوهلاةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملا

تامولعمزكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
عجار.تاراطإلاطغضنأشب)DIC(قئاسلا
ةصرفبرقأيففقوت.١٠٢/تاراطإلالئاسر

ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلاخفناو
عجار.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.٢٠٥/تاراطإلاطغض

مئادلكشبءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع

مثًابيرقتةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
ةبقارمماظنبةلكشمكانهنوكتدقف،ًائيضملظ
ةلاحيفو.)TPMS(تاراطإلايفءاوهلاطغض
عمحابصملاءيضيفوسف،ةلكشملاةجلاعممتتمل
طغضةبقارمليغشتعجار.لاعشإةرودلك
.٢٠٧/تاراطإلا

كرحملاتيزطغضءوض

هيبنت

كرحملاتيزلةبسانملاةنايصلاصقنيدؤيدق
عمةدايقلاىلعبترتيدق.كرحملافلتىلإ
كرحملافلتكرحملاتيزىوتسمضافخنا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.اًضيأ
يفتيزلاىوتسمصحفيغبني.تاحالصإلا
،رمألامزلاذإتيزلافضأ.نكممتقوبرقأ
ليغشتلاقاطنيفتيزلاىوتسمناكاذإنكلو
ىلإهجوتف،اًضفخنمتيزلاطغضلازالو
رييغتلةنايصلالودجًامودعبتا.ةبكرملاةنايص
.كرحملاتيز
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ليغشتءدببقعةريصقةدملحابصملااذهءيضي
ىلإةبكرملابهجوتف،ئُضيملاذإامأ.كرحملا
.ةنايصلاءارجإلليكولا

كلذينعيف،ةءاضإلايفرمتساوحابصملاءاضأاذإ
دقف.بسانملكشبكرحملالالخقفدتيالتيزلانأ
كانهوأًاضفخنمةبكرملابتيزلاىوتسمنوكي
.ليكولاعمرمألاعجار.ماظنلابىرخأةلكشم

دوقولاضافخناريذحتءوض

دنعصحفةيلمعكناوثعضبلحابصملااذهءيضي
يفو.لمعيماظنلانأىلإةراشإلللاعشإلاليغشت
.هحالصإبجيف،ئضيمللاح

ردصيودوقولاضافخنانمريذحتلاحابصمءيضي
.ةبكرملايفدوقولاضافخنادنعنينرتوص
نازخىلإدوقولاةفاضإدنعحابصملائفطني
.دوقولا

تامولعمزكرمماظنبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب
قئاسلاتامولعمزكرمعجار،)DIC(قئاسلا

(DIC)/تامولعملانمديزمىلعلوصحلل٩٣.

نامألاءوض

ليغشتءدببقعةريصقةدملنامألاحابصمءيضي
ىلإةبكرملابهجوتف،ئُضيملاذإامأ.كرحملا
لكشبلمعيماظنلاناكاذإ.ةنايصلاءارجإلليكولا
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبط

،كرحملاليغشتمتيملوًائيضمحابصملالظاذإو
عجار.ةقرسلاعنمماظنيفلطعكانهنوكيدقف
.٣٠/ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت

يلاعلاءوضلاليغشتءوض

ةيمامألاحيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
.مادختسالاديقةيلاعلا

ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهجعجار
نمديزملل١٠٩/ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملا
.تامولعملا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

تابثيفمكحتلاماظندنعحابصملااذهءيضي
.ةعرسلا

تابثيفمكحتلاماظنءاغلإدنعحابصملااذهئفطني
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار.ةعرسلا
/١٥٧.
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تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
تامولعمزكرمةشاشيفلئاسرلاعيمجرهظت
نميلفسلاءزجلايفةدوجوملا)DIC(قئاسلا
تامولعمزكرمرارزأدجوت.تادادعلاةعومجم
راوجبتاسايقلاةزهجأةحوليف)DIC(قئاسلا
.تادادعلاةعومجم

ليغشتدنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملمعي
)DIC(ضرعي،ةريصقةرتفدعبو.لاعشإلاماظن
اهضرعمتتامولعمرخآقئاسلاتامولعمزكرم
.كرحملاليغشتفاقيإلبق

لوحتامولعملاقئاسلاتامولعمزكرمضرعيو
ىلإةفاضإلاب،ةبكرملاماظنو،دوقولاو،ةلحرلا
.ماظنلايفةلكشمكانهتناكاذإريذحتلالئاسر

ضرعيسف،تازيملاهذهبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
،ةلصوبلاهاجتااًضيأقئاسلاتامولعمزكرم
ضرعدنعيجراخلاءاوهلاةرارحةجردو
ىلعةلصوبلاهاجتارهظي.دوقولاوةلحرلاتامولعم
تامولعمزكرمةشاشنمىنميلاةيولعلاةيوازلا
يجراخلاءاوهلاةرارحةجردرهظت.قئاسلا
ةشاشنمىنميلاةيلفسلاةيوازلايفًايكيتاموتوأ
يفةلكشمكانهتناكاذإ.قئاسلاتامولعمزكرم
متيف،ةرارحلاةجردضرعيفمكحتييذلاماظنلا
مقف،اذهثدحاذإو.ةريصقطوطخبماقرألالادبتسا
.كليكوىدلةبكرملاىلعةمدخلاءارجإب

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمليغشت
هتاشاشو

نمديدعلاىلعقئاسلاتامولعمزكرملمتشي
ىلعطغضلاباهيلإلوصولانكمييتلاتاشاشلا
راوجبتاسايقلاةزهجأةحولىلعةدوجوملاهرارزأ
.تادادعلاةعومجم

قئاسلاتامولعمزكرمرارزأ

،دوقولا/ةلحرلابةدوجوملارارزألاصتخت
ةداعإ/طبضلاو،صيصختلاو،ةبكرملاتامولعمو
يفليصفتلابةنيبمرارزألافئاظونأامك.طبضلا
.ةيلاتلاتاحفصلا

رزلااذهىلعطغضا:)دوقو/ةلحر(3
ىدموةلحرلاتافاسمدادعوتافاسملادادعضرعل
دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتمودوقولا
قؤملاومدختسملادوقولاو

ةعرسلاطسوتموتِّ
.يمقرلاكرحملانارودةعرسسايقمو

T)رزلااذهىلعطغضا:)ةبكرملاتامولعم
يفلخلانكرلادعاسموتيزلارمعضرعل
تاراطإلايفءاوهلاطغضتاءارقوتادحولاو
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنبةزهجملاتابكرملل
ةجمربوكرحملاتاعاسو،)TPMS(تاراطإلا
)TPMS(تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظن
لاسرإزاهجبةدوزملاريغوهبةزهجملاتابكرملل
ةقطنمو،)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
هذهبةزهجملاتابكرمللةلصوبلاةرياعموةلصوبلا
.ةزيملا

U)صيصختلرزلااذهىلعطغضا:)صيصخت
صيصختعجار.كتبكرميفتازيملاتادادعإ
.١٠٣/ةرايسلا

V)رزلااذهىلعطغضا:)طبضلاةداعإ/طبضلا
فاقيإلوةنيعمفئاظوطبضةداعإوأطبضل
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعاهضرعوألئاسرلا

دوقولا/ةلحرلاةمئاقرصانع

رزلااذهىلعطغضا:)دوقو/ةلحر(3
:ةيلاتلاةمئاقلارصانعلالخريرمتلل

Odometer)تافاسملادادع(

ىتح)دوقولا/ةلحرلا(trip/fuelرزىلعطغضا
ةشاشلاهذهضرعت.)ليم(مكXXةفاسمرهظت
)km(تارتموليكلابةبكرملااهتعطقيتلاةفاسملا
.)mi(لايمألابوأ
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ةلحرلاتافاسمتادادع

ىتح)دوقولا/ةلحرلا(trip/fuelرزىلعطغضا
ةفاسملاةشاشلاهذهضرعت.BوأAضرعمتي
وأ)km(تارتموليكلابامإةيلاحلاةعوطقملا
طبضلاةداعإاهيفتمتةرمرخآذنم)mi(لايمألاب
يدادعمادختسانكميو.ةلحرلاتافاسملدادعلكل
.هسفنتقولايفاًعمةلحرلاتافاسم

تافاسمتادادعنمدادعلكطبضةداعإنكمي
قيرطنعةلصفنمةروصبرفصلاىلإةلحرلا
ةداعإ/طبضلا(set/resetرزىلعطغضلا
.ةلحرلاتافاسمدادعضرعمتيىتح)طبضلا

يفيعاجترالاطيشنتلاطبضةداعإةزيمرفوتت
رمألااذهمادختسانكمي.ةلحرلاتافاسمدادع
لايمألاددعىلعةلحرلاتافاسمدادعطبضل
رخآلاعشإلاليغشتذنمةعوطقملا)تارتموليكلا(
دادعطبضةداعإمتتملاذإكلذمادختسانكمي.ةرم
.ةلحرلاةيادبيفةلحرلاتافاسم

،يعاجترالاطيشنتلاطبضةداعإةزيممادختسال
طبضةداعإ/طبضرزىلعرارمتسالاعمطغضا
تافاسملادادعضرعيس.ناوثعبرأنعلقيالامل
)mi(لايمألاوأ)km(تارتموليكلاددعةلحرلا
ةبكرملاو،ةرمرخآلاعشإلاليغشتذنمةعوطقملا
فوس،كرحتلايفةبكرملاأدبتنأدرجمب.كرحتت
ىلع.ةفاسملاباسحيفةلحرلاتافاسمدادعأدبي
٥(مك٨ةفاسملةبكرملاةدايقتمتاذإ،لاثملاليبس
متمث،ىرخأةرماهليغشتءدبمتينألبق)لايمأ
،يعاجترالاطيشنتلاطبضةداعإةزيمطيشنت
.)لايمأ٥(مك٨ةفاسمةشاشلاىلعرهظتسف

ةشاشلانإف،كرحتلايفةبكرملاأدبتامدنعو
و،)ًاليم٥٫١(مك٨٫١ىلإةفاسملاةدايزضرعتس

.اذكهو،)ًاليم٥٫٢(مك٨٫٢

يعاجترالاطيشنتلاطبضةداعإةزيمطيشنتمتاذإ
ضرعتسف،ريسلاءدبلبقنكلو،ةبكرملاليغشتدعب
)mi(لايمألاوأ)km(تارتموليكلاددعةشاشلا
.لاعشإللةرودرخآلالخاهعطقمتيتلا

Fuel Range)دوقولاقاطن(

ضرعمتيىتحدوقولا/ةلحرلارزىلعطغضا
FUEL RANGE)هذهضرعت.)دوقولاىدم

لايمألاوأتارتموليكلليبيرقتلاددعلاةشاشلا
نودنمةبكرملااهعطقتنأنكمييتلاةيقبتملا
ةملكةشاشلاىلعرهظتفوسو.دوقولابدوزتلا

LOW)دوقولاىوتسمضفخنااذإ)ضفخنم.

داصتقاطسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقتمتي
خيراتلاىدمىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملا
نازخيفةيقبتملادوقولاةيمكوةدايقللثيدحلا
فورظتريغتاذإريدقتلااذهريغتيسو.دوقولا
يفمتتةدايقلاتناكاذإ،لاثملاليبسىلع.ةدايقلا
،ةرركتمةروصبفقوتتوةمحدزمةيرورمةكرح
اذإنكلو،دحاومقرةءارقضرعتدقةشاشلانإف
ريغتيدقف،عيرسقيرطيفريستةبكرملاتناك
دوقولانماهسفنةيمكلادوجونممغرلاىلعمقرلا
يدؤيةدايقلافورظفالتخانألكلذو.نازخلايف
لكشبو.دوقولايفداصتقالاىوتسمفالتخاىلإ
كالهتسابةعيرسلاقرطلاىلعةدايقلاحمست،ماع
ةدايقلاهبحمستامملضفأةروصبدوقولليداصتقا
.ةنيدملالخاد

رهظت،ةبكرملايفدوقولاىوتسمضفخنااذإ
Fuelةلاسرلا Level Low)ىوتسمضافخنا
لئاسريف"ضفخنمدوقولاىوتسم"عجار.)دوقولا
.٩٩/دوقولاماظن

دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم

ضرعمتيىتحدوقولا/ةلحرلارزىلعطغضا
AVG ECONOMY)يفداصتقالاطسوتم

طسوتملاةشاشلاهذهضرعت.)دوقولاكالهتسا
)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠لكلتارتلليبيرقتلا
مقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغللليملكلوأ
/ليم()مك١٠٠/رتل(نملجسملاددعلاىلعًءانب
.اذهةمئاقلارصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ
AVGطبضةداعإل ECONOMY)طسوتم
عمطغضا،)دوقولاكالهتسايفداصتقالا
هذهدوعتسو.طبضةداعإ/طبضرزىلعرارمتسالا
.رفصلاىلإةشاشلا

مدختسملادوقولا

ضرعمتيىتحدوقولا/ةلحرلارزىلعطغضا
FUEL USED)هذهضرعت.)مدختسملادوقولا

ةيمكل)gal(نولاغلاوأ)L(رتللابددعلاةشاشلا
.اذهةمئاقلارصنعلطبضرخآذنممدختسملادوقولا
عمطغضا،مدختسملادوقولاتامولعمطبضةداعإل
ضرعءانثأطبضةداعإ/طبضرزىلعرارمتسالا
FUELةلاسر USED)مدختسملادوقولا(.

Timer)تقؤم(

ضرعمتيىتحدوقولا/ةلحرلارزىلعطغضا
TIMER)ةشاشلاهذهمادختسانكمي.)تقؤملا

.تقؤمك
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طبضةداعإ/طبضرزىلعطغضا،تقؤملاءدبل
فوسو.)تقؤملا(TIMERةلاسرضرعءانثأ
ذنمىضقنايذلاتقولارادقمةشاشلاىلعرهظت
نودبنكلو،تقؤملاطبضةداعإاهيفتمتةرمرخآ
رمتسيس.ءيضمريغلاعشإلاهيفناكيذلاتقولا
متولىتح،لاعشِإلالمعياملاطتقولاباسح
.قئاسلاتامولعمزكرميفىرخأةشاشضرع
٥٩وةعاس٩٩ىلإلصيامتقؤملالجسيفوسو
دوعتساهدعبو)99:59:59(ةيناث٥٩وةقيقد
.رفصلاىلإةشاشلا

طبضةداعإ/طبضرزىلعطغضا،تقؤملافاقيإل
TIMERةلاسرضرعءانثأةزيجوةدمل
.)تقؤملا(

عمطغضا،رفصلاىلعتقؤملاطبضةداعإلو
ءانثأطبضلاةداعإ/طبضلارزىلعرارمتسالا
.)تقؤملا(TIMERةلاسرضرع

ةعرسلاطسوتم

ىتح)دوقولا/ةلحرلا(trip/fuelرزىلعطغضا
AVERAGEةلاسررهظت SPEED)طسوتم
ةعرسطسوتمةشاشلاهذهضرعت.)ةعرسلا
ليملابوأ)km/h(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
ًءانبطسوتملااذهباسحمتيو.)mph(ةعاسلايف
رخآذنمةلجسملاوةبكرمللةفلتخملاتاعرسلاىلع
طغضا،ةميقلاطبضةداعإل.ةميقلاهذهلطبضةداعإ
ةداعإ/طبضلا(set/resetرزىلعرارمتسالاعم
.رفصلاىلإةشاشلاهذهدوعتسو.)طبضلا

يمقرلاكرحملانارودةعرسسايقم

ىتح)دوقولا/ةلحرلا(trip/fuelرزىلعطغضا
ةعرسسايقمىلعةقيقدلايفةفل00##روهظ
كرحملاةعرسةشاشلاهذهضرعت.كرحملانارود
.)RPM(ةقيقدلايفتافللاددعبةردقم

Blank Display)ةغرافةشاش(

.تامولعمةيأةشاشلاهذهضرعتال

ةبكرملاتامولعمةمئاقرصانع

T)رزلااذهىلعطغضا:)ةبكرملاتامولعم
:ةيلاتلاةمئاقلارصانعلالخريرمتلل

تيزلارمع

ةشاشرهظتىتحةبكرملاتامولعمرزىلعطغضا
OIL LIFE REMAINING)تيزلارمع

تيزلارمعلاًريدقتةشاشلاهذهضرعت.)يقبتملا
ةلاسرلاترهظاذإو.يقبتملاديفملا

99% Oil Life Remaining)يقبتملارمعلا
رمعنم٪٩٩يقبتكلذينعيف،)٪٩٩تيزلل
تيزرمعماظنكهبنيفوس.يلاحلاتيزلا
قفتيينمزلودجىلعًءانبتيزلارييغتلكرحملا
.ةدايقلافورظعم

ةلاسرلارهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Change Engine Oil Soon)تيزرييغت

ةيئزجعجار.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملا
لئاسرتحت"لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت"
تيزرييغتبجياهنيحو.٩٨/كرحملاتيز
/كرحملاتيزعجار.نكميامعرسأبكرحملا

كرحملاتيزرمعماظنمايقىلإةفاضإلاب.١٧٦
ةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلارمعةبقارمب
.٢٣٥/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلالودجيف

OILطبضةداعإبجي،ركذت LIFE)تيزلارمع(
متتالثيح.تيزللرييغتةيلمعلكدعبكسفنب
ةداعإمدعىلعصرحا،كلذك.ًايئاقلتطبضلاةداعإ

OILطبض LIFE)يفأطخلاقيرطب)تيزلارمع
رييغتهيفمتييذلاتقولافالخبرخآتقويأ
ةقدبهطبضةداعإنكميالثيح.لاحلايفتيزلا
طبضةداعإل.ةيلاتلاةرملايفتيزلارييغتمتيىتح
تيزرمعماظنعجار،كرحملاتيزرمعماظن
.١٧٨/كرحملا
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Park Assist)نكرلادعاسم(

يفلخلانكرلادعاسمماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ

)RPA(،ىلعطغضافTضرعمتيىتح
PARK ASSIST)حمست.)نكرلادعاسمماظن

دنع.هليغشتفاقيإوماظنلاليغشتبةشاشلاهذه
ONنيبرايتخاللطغضا،ةشاشلاهذهللوصولا
ماظندواعي.)ليغشتلافاقيإ(OFFوأ)ليغشت(
ًايكيتاموتوأليغشتلا)RPA(يفلخلانكرلادعاسم
ماظنليغشتفاقيإدنع.ةبكرملاليغشتدعبةرملك
رايغليوحتو)RPA(يفلخلانكرلادعاسم
زكرمضرعي،)نكرلا(Pعضولانمةبكرملا
PARKةلاسرلا)DIC(قئاسلاتامولعم

ASSIST OFF)ريكذتك)لمعيالنكرلادعاسم
ماظنلئاسرعجار.ماظنلاليغشتفاقيإمتهنأب
Parkingو١٠٠/قئاوعلانعفشكلا Assist
.١٦١/)نكرلادعاسم(

Units)تادحولا(

ضرعمتيىتحةبكرملاتامولعمرزىلعطغضا
UNITS)ةيناكمإةشاشلاهذهحيتت.)تادحولا

نيماظنللًاقفوسايقلاتادحونيبرايتخالا
طغضا،ةشاشلاهذهلخاد.يرتملاوأيزيلجنإلا
تادحونيبرايتخاللطبضلاةداعإ/طبضلارزىلع
.يرتملاوأيزيلجنإلانيماظنلا

تاراطإلاطغض

ةبقارم)TPMS(ماظنبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
يفراطإلكطغضضرعنكميف،تاراطإلاطغض
يفءاوهلاطغضرهظيسو.قئاسلاتامولعمزكرم
لكللطرلابوأ)kPa(لاكسابوليكلابتاراطإلا

تامولعمرزىلعطغضا.)psi(ةعبرمةصوب
تامولعمزكرم)DIC(ضرعيىتحةبكرملا
قئاسلا

FRONT TIRES kPa (PSI)
LEFT ## RIGHT ##.

ةعبرمةصوبلكللطريمامألاراطإلا(
ىلعطغضاو.)##نيمي##راسي)لاكسابوليك(
ضرعيىتحىرخأةرمةبكرملاتامولعمرز
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

REAR TIRES kPa (PSI)
LEFT ## RIGHT ##

ةعبرمةصوبلكللطريفلخلاراطإلا(
.)##نيمي##راسي)لاكسابوليك(

يفءاوهلاطغضضافخناةلاحنعفشكلامتاذإ
رهظتسف،ةدايقلاءانثأماظنلالبقنمتاراطإلادحأ
طغضلاصحفبكحصنتةلاسرةشاشلاىلعكمامأ
و٢٠٥/تاراطإلاطغضعجار.نيعمراطإيف
نمديزمىلعلوصحلل١٠٢/تاراطإلالئاسر
.تامولعملا

طغضةشاشيفةميقلانمًالدبتاطرشترهظاذإ
يفةلكشمكانهنوكتدقف،تاراطإلايفءاوهلا
ليكولاعجار،رارمتسابثدحياذهناكاذإ.كتبكرم
.ةمدخلاءارجإل

كرحملاليغشتتاعاس

ضرعمتيىتحةبكرملاتامولعمرزىلعطغضا
ENGINE HOURS)كرحملاليغشتتاعاس(.

ليغشتتاعاسليلامجإلاددعلاةشاشلاهذهضرعت
.كرحملا

تاراطإلانكامأبفيرعتلاةداعإ

لوصولل.كتبكرميفةشاشلاهذهرهظتنأبجي
عضولايفةبكرملانوكتنأبجي،ةشاشلاهذهىلإ
P)ةبقارمماظنبةزهجمكتبكرمتناكاذإ.)نكرلا
بوانتدعبو،)TPMS(راطإلايفءاوهلاطغض
زاهجوأراطإلالادبتسادعبوأتاراطإلا
نكامأبماظنلافيرعتةداعإبجيف،راعشتسالا
عجار،تاراطإلانكامأبفيرعتلاةداعإل.تاراطإلا
صحفعجار.٢٠٦/تاراطإلاطغضةبقارمماظن
و٢١٠/تاراطإلاريودتو٢٠٩/تاراطإلا
.١٠٢/تاراطإلالئاسر

Change Compass Zone)ةقطنمرييغت
)ةلصوبلا

ةلصوبلاعجار.ةزيملاهذهبةزهجمكتبكرمنوكتدق
زكرملالخنمةلصوبلاةقطنمرييغتل٧٩/
.قئاسلاتامولعم

Calibrate Compass)ةلصوبلاةرياعم(

ةرياعمنكمي.ةزيملاهذهبةزهجمكتبكرمنوكتدق
ةرياعمل٧٩/ةلصوبلاعجارً.ايوديةلصوبلا
.قئاسلاتامولعمزكرملالخنمةلصوبلا

Blank Display)ةغرافةشاش(

.تامولعمةيأةشاشلاهذهضرعتال
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ةبكرملالئاسر

ةرايسلالئاسر
تامولعمزكرميفةضورعملالئاسرلاريشت
ةرورضىلإوأةبكرملاةلاحىلإ)DIC(قئاسلا
ديدعلارهظتدقو.ةلكشمحيحصتلنيعمءارجإذاختا
.ةعباتتمةروصبلئاسرلانم

بلطتتاليتلالئاسرلاىلععالطالاديكأتنكمي

/طبضلا(Vىلعطغضلاباهحسموةيروفتاءارجإ
.)طبضلاةداعإ

ةيروفتاءارجإبلطتتيتلالئاسرلاحسمنكميال
.تاءارجإلاكلتذيفنتدعبالإ

نأملعاو،لئاسرلاعيمجعمةيدجبلماعتلابجي
.ةلكشملاجلاعيالةلاسرلاحسم

.اهنعتامولعملاضعبوةحاتملالئاسرلايلياميف

اهنحشوةيراطبلادهجلئاسر

SERVICE BATTERY
CHARGING SYSTEM

)ةيراطبلانحشماظنةمدخ(

تناكاذإةلاسرلاهذهرهظت،تابكرملاضعبيف
فورظيف.ةيراطبلانحشماظنيفةلكشمكانه
يفًاضيأنحشلاماظنحابصمءيضيدق،ةنيعم
.٨٨/نحشلاماظنءوضعجار.تادادعلاةعومجم
دافنتساىلإةلكشملاهذهروهظعمةدايقلايدؤتدق

ريغتاقحلملاعيمجليغشتفقوأ.ةيراطبلا
برقأيفيئابرهكلاماظنلاصحفيغبني.ةيرورضلا
.ليكولاعمرمألاعجار.نكممتقو

لمارفلاماظنلئاسر

SERVICE BRAKE SYSTEM
)لمارفلاماظنةمدخ(

حابصمعمبنجىلإًابنجةلاسرلاهذهرهظت
ةلكشمكانهناكاذإلمارفلاماظنبصاخلاريذحتلا
لمارفلاماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاماظنيف
برقأيففقوتف،ةلاسرلاهذهترهظاذإ.٨٩/
ليغشتدعأ.ةبكرملاليغشتفقوأونكممتقو
زكرمةشاشيفةلاسرلانعثحباوةبكرملا
يفةلاسرلاترمتسااذإ.)DIC(قئاسلاتامولعم
ماظنف،ةدايقلاءدبءانثأروهظلاتدواعوأروهظلا
عرسأيفهيلعةمدخلاءارجإىلإجاتحيلمارفلا
.ليكولاعمرمألاعجار.نكممتقو

ةلصوبلالئاسر

CALIBRATING: DRIVE IN
CIRCLES

)رئاوديفةرايسلادق:ةرياعملا(

ةدايقبمق.ةلصوبلاةرياعمءانثأةلاسرلاهذهرهظت
ةعاس/مك٨نملقأةعرسبرئاودلكشيفةبكرملا
٧٩/ةلصوبلاعجار.ةرياعملامامتإل)لايمأ٥(
.تامولعملانمديزملل

CALIBRATION COMPLETE
)ةرياعملاتلمتكا(

عجار.ةرياعملالامتكادنعةلاسرلاهذهرهظت
.تامولعملانمديزملل٧٩/ةلصوبلا

اًمامتةقلغنملاريغباوبألالئاسر

CARGO DOOR OPEN)ةلومحلاباب
)حوتفم

ناكاذإنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
ىلعلاعشإلاعضوءانثأاًحوتفمةلومحلاباب
ليغشتفاقيإبمق.)ليغشت(ON/RUNعضولا
ةبكرملاليغشتدعأ.ةلومحلابابصحفاوةبكرملا
تامولعمزكرمةشاشيفةلاسرلانعثحباو
.)DIC(قئاسلا

DRIVER DOOR OPEN)قئاسلاباب
)حوتفم

ناكاذإنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
ةبكرملادوجوعم،اًمامتقلغمريغقئاسلاباب
فقوأوةبكرملابفق.ةدايقلاسورتدحأىلع
،قئاوعةيأنعفشكللبابلانمققحتو،اهليغشت
اذإامةفرعملققحت.ىرخأةرمبابلاقلغأمث
تامولعمزكرمىلعرهظتلازتالةلاسرلاتناك
.قئاسلا
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LEFT REAR DOOR OPEN)بابلا
)حوتفمرسيألايفلخلا

ردصيوةلاسرلاهذهرهظت،تابكرملاضعبيف
قئاسلابناجليفلخلابابلاناكاذإنينرتوص
سورتدحأىلعةبكرملاتناكواًمامتقلغمريغ
نمققحتو،اهليغشتفقوأوةبكرملابفق.ةدايقلا
ةرمبابلاقلغأمث،قئاوعةيأنعفشكللبابلا
لازتالةلاسرلاتناكاذإامةفرعملققحت.ىرخأ
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعرهظت

PASSENGER DOOR OPEN)باب
)حوتفمبكارلا

ناكاذإنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
ىلعةبكرملاتناكواًمامتقلغمريغبكارلاباب
،اهليغشتفقوأوةبكرملابفق.ةدايقلاسورتدحأ
قلغأمث،قئاوعةيأنعفشكللبابلانمققحتو
ةلاسرلاتناكاذإامةفرعملققحت.ىرخأةرمبابلا
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعرهظتلازتال

RIGHT REAR DOOR OPEN
)حوتفمنميألايفلخلابابلا(

ردصيوةلاسرلاهذهرهظت،تابكرملاضعبيف
بكارلابناجليفلخلابابلاناكاذإنينرتوص
سورتدحأىلعةبكرملاتناكواًمامتقلغمريغ
نمققحتو،اهليغشتفقوأوةبكرملابفق.ةدايقلا
ةرمبابلاقلغأمث،قئاوعةيأنعفشكللبابلا
لازتالةلاسرلاتناكاذإامةفرعملققحت.ىرخأ
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعرهظت

كرحملاديربتماظنلئاسر

ENGINE HOT A/C
(Air Conditioning) OFF

A/Cنخاسكرحملا(
)لمعيال)ءاوهلافييكت(

كرحملاديربتلئاسحبصيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةداتعملاليغشتلاةرارحةجردنمةنوخسرثكأ
/كرحملاديربتلئاسةرارحةجردسايقمعجار

كرحملاىلعلمحلانمًاديزميدافتلو.٨٥
ءاوهلافييكتطغاضليغشتفقوتي،نخاسلا
ديربتلالولحمةرارحةجردةدوعدنعوً.ايكيتاموتوأ
ءاوهلافييكتطغاضلمعي،داتعملاىوتسملاىلإ
.ةبكرملاةدايقةلصاومكنكميف.ىرخأةرم

ليكولاعجارف،روهظلايفةلاسرلاهذهترمتسااذإ
فلتيدافتلنكممتقوبرقأيفماظنلاحالصإل
.كرحملا

ENGINE OVERHEATED
IDLE ENGINE

قبأوةبكرملافقوأ،كرحمللةدئازةنوخس(
)لمعيكرحملا

مزاللانعةدئازلاةنوخسلادنعةلاسرلاهذهرهظت
.دربتةبكرملاعدوفقوت.كرحملاديربتلئاسل
كرحملاديربتلئاسةرارحةجردسايقمعجار
/٨٥.

ENGINE OVERHEATED
STOP ENGINE

)كرحملافقوأ،كرحمللةدئازةنوخس(

لصواذإنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
دنعةنمآريغةرارحةجردىلإكرحملاديربتماظن
كنكمأىتمةبكرملاليغشتفقوأوفقوت.هليغشت
هذهيفتخت.ةديدشتايفلتثودحبنجتلنامأبكلذ
ةجردىلإلصيوكرحملادربيامدنعةلاسرلا
.ةنمآلاليغشتلاةرارح

كرحملاتيزلئاسر

CHANGE ENGINE OIL SOON
)ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(

تيزجاتحيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
تيزرييغتدنع.رييغتىلإكرحملا
ةلاسرطبضةداعإنمدكأت،كرحملا

CHANGE ENGINE OIL SOON)ءاجرلا
لضفت.)ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغت
١٧٨/كرحملاتيزرمعماظنىلإعوجرلاب
تيزعجار.ةلاسرلاطبضةداعإةيفيكةفرعمل
.٢٣٥/ةنايصلالودجو١٧٦/كرحملا

ENGINE OIL LOW ADD OIL)تيز
)كرحمللاًتيزفضأضفخنمكرحملا

،تيزلاىوتسملرعشتسمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
تيزلاىوتسمناكاذإةلاسرلاهذهرهظتسف
هححصوتيزلاىوتسمصحفاً.اضفخنمةبكرملاب
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ةبكرملادربتىتحراظتنالابجيامبر.ةجاحلادنع
حسمنمدكأتلللاعشإلاماظنريودتمتيوأيهتتوأ
.١٧٦/كرحملاتيزعجار.ةلاسرلاهذه

OIL PRESSURE LOW
STOP ENGINE

)كرحملافقوأ،ضفخنمتيزلاطغض(

تايوتسمضافخناةلاحيفةلاسرلاهذهرهظت
نكممتقوبرقأيفةبكرملافقوأ.تيزلاطغض
ضافخناببسحيحصتمتيىتحاهلغشتالونامأبو
،نكممتقوعرسأيفتيزلاصحفا.تيزلاطغض
.ليكوبرقأىدلةنايصلاءارجإلةبكرملاببهذاو
.١٧٦/كرحملاتيزعجار

كرحملاةقاطلئاسر

كرحملاةقاطضفخمت

امدنعنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
اًدجةيلاعكرحملاديربتماظنةرارحةجردحبصت
ديربتلئاسةيامحعضوىلإكرحملالخديكلذكو
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.كرحملا
.تامولعملانمديزملل١٨٦/ةطرفمةروصب

.كرحملاءابرهكلقتامدنعاًضيأةلاسرلاهذهرهظت
ةبكرملاةردقيفكرحملاةقاطضيفخترثؤيدق
ملنكلوةلاسرلاهذهترهظاذإ.عراستلاىلع
دقو.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألاضفخني
.ةبكرملاةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
ضرعءانثأةضفخنمةعرسبةبكرملاةدايقنكمي

.ةعرسلاوعراستلاضفخنيدقنكلو،ةلاسرلاهذه
ىلإهجوتلابجي،ةلاسرلاهذهروهظرارمتسادنع
.نكممتقوبرقأيفةنايصلاءارجإلليكولا

دوقولاماظنلئاسر

ضفخنمدوقولاىوتسم

ضفخنااذإنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
.نكممتقوبرقأيفدوقولابدوزت.دوقولاىوتسم
١٦٢/دوقولاو٨٤/دوقولاسايقمعجار
.تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

TIGHTEN GAS CAP)ءاطغلفقمكحأ
)دوقولا

ةءاضإعمبنجىلإًابنجرهظتدقةلاسرلاهذه
اذإتادادعلاةعومجميفكرحملاصحفحابصم
عجار.حيحصلكشبمكحمريغدوقولاءاطغناك
صحفءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم
دوقولاءاطغتيبثتةداعإبمق.٨٨/)كرحملا
ماظنلنكمي.١٦٣/دوقولاةئبعتعجار.ماتلكشب
نوددوقولاءاطغكرتمتاماذإديدحتصيخشتلا
ءاطغحمسي.ةئطاخةروصبهبيكرتمتوأبيكرت
فالغلاىلإدوقولارخبتبدوقفملاوأكوكفملادوقولا
عمةدايقلاتالحرنمليلقددعنأشنم.يوجلا
ءافطإليدؤينأمئالملكشبءاطغلابيكرت
.ةلاسرلاهذهروهظمدعوحابصملا

لافقألاوحيتافملالئاسر

REPLACE BATTERY IN
REMOTE KEY

)دعبنعمكحتلازاهجةيراطبلادبتساءاجرلا(

لاسرإلازاهجةيراطبتناكاذإةلاسرلاهذهرهظت
.ةضفخنم)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلل
عجار.لاسرإلازاهجةيراطبلادبتسايغبني
نعلوخدلاماظنليغشتنمض"ةيراطبلالادبتسا"
.٢٣/(RKE)حاتفمنودبدُعب

حيباصملالئاسر

AUTOMATIC LIGHT
CONTROL OFF

يكيتاموتوألاليغشتلاحاتفمليغشتفاقيإ(
)ةرانإلل

حيباصملاليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
ليغشترصانععجار.ةيكيتاموتوألاةيسيئرلا
.١٠٨/ةيجراخلاحيباصملا

AUTOMATIC LIGHT
CONTROL ON

)ةرانإلليكيتاموتوألاليغشتلاحاتفمليغشت(

ةيسيئرلاحيباصملاليغشتدنعةلاسرلاهذهرهظت
حيباصملاليغشترصانععجار.ةيكيتاموتوألا
.١٠٨/ةيجراخلا
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TURN SIGNAL ON)ةراشإليغشت
)فاطعنالا

اذإسرجتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
مك١٫٢ةفاسملةئيضمفاطعنالاةراشإترمتسا
ىلإفاطعنالاةراشإعارذكّرح.)ًاليم٠٫٧٥(
.فاقيإلاعضو

قئاوعلانعفشكلاماظنلئاسر

PARK ASST BLOCKED
SEE OWNERS MANUAL

)كلاملاليلدعجار،بوجحمنكرلادعاسم(

قيعيءيشكانهنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عجار.)RPA(يفلخلانكرلادعاسمماظن

Parking Assist)١٦١/)نكرلادعاسم.

PARK ASSIST OFF)نكرلادعاسم
)فقوتم

ريكذتلةلاسرلاهذهرهظت،ةبكرملاليغشتءدبدعب
مت)RPA(يفلخلانكرلاةدعاسمماظننأبقئاسلا
بيضقوأطبضةداعإ/طبضرزىلعطغضا.هفاقيإ
هذهراهظإلةلحرلاتافاسمدادعطبضةداعإ
تامولعمزكرمةشاشىلعنماهحسموةلاسرلا
)RPA(يفلخلانكرلادعاسمماظنليغشتل.قئاسلا
Parkingعجار،ىرخأةرم Assist)دعاسم
.١٦١/)نكرلا

SERVICE PARK ASSIST)ةمدخ
)نكرلادعاسم

ماظنيفةلكشمكانهتناكاذإةلاسرلاهذهرهظت
اذهمدختستال.)RPA(يفلخلانكرلاةدعاسم
عجار.نكرلايفكتدعاسملماظنلا

Parking Assist)اذل.١٦١/)نكرلادعاسم،
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق

ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر

SERVICE STABILITRAK)ةمدخ
)STABILITRAKماظن

عم®StabiliTrakماظنبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
كانهنوكتدقهنأينعياذهف،ةلاسرلاهذهروهظ
هذهىرتتنكاذإ.StabiliTrakماظنيفةلكشم
مق؛فقوت.ماظنلاطبضةداعإلواحف،ةلاسرلا
أدبامث،ةيناث١٥نعلقتالةدملكرحملافاقيإب
الةلاسرلاهذهتناكاذإ.ديدجنمكرحملاليغشت
عوجرلابجي.ةلكشمدوجوينعياذهف،رهظتلازت
،ليغشتللةنمآةبكرملا.ةمدخلاءارجإلكليكوىلإ
نمللقاذل،StabiliTrakةزيمكيدلسيل،نكلو
.كلذلًاقفوةبكرملاِدقوكتعرس

SERVICE TRACTION
CONTROL

)بحسلايفمكحتلاماظنةمدخ(

،StabiliTrakماظنبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
يفةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظتف
هذهروهظدنع.)TCS(رجلايفمكحتلاماظن

طبضاف.تالجعلاميودتنمماظنلادحيال،ةلاسرلا
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.كلذلًاقبطةدايقلا
ماظن/رجلايفمكحتلاعجار.ةمزاللاةنايصلاىلع
.١٥٥/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

STABILITRAK INITIALIZING
)STABILITRAKةئيهت(

دق،StabiliTrakماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
مثًالوأةبكرملاةدايقمتيىتحةلاسرلاهذهرهظت
.نيتقيقدةدمل)لس/ليم٢٥(اس/مك٤٠ةعرسزواجت
هذهءافتخاىتحStabilitrakماظنلمعيالو
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار.ةلاسرلا
.١٥٥/تابثلايفينورتكلإلا

TRACTION XX
STABILITRAK XX

XXبحسلا( STABILITRAK XX(

ماظنىلعةبكرملاءاوتحاةلاحيف
StabiliTrack،ةلاحيفةلاسرلاهذهضرعمتي

وأ/ورجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإوأليغشت
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف.StabiliTrakماظن
ايازمعيمجنمةدافتساللوةلجعلانارودنمدحللو
ليغشتىلعةداعءاقبإلابجي،نزاوتلانيسحتماظن
ماظنفاقيإيغبني،كلذعمو.StabiliTrakماظن

StabiliTrakوألمرلايفكتبكرمتقلعاذإًالاح
كتبكرمةزهزهتدرأو،جلثلاوأ،ديلجلاوأ،نيطلا
يفةبكرملادوقتتنكاذإوأ،اهريرحتلةلواحميف
نمديزمىلإجاتحتو،قيرطلاجراخةرعوفورظ
.١٤٠/ةرايسلاتقلعاذإعجار.ةلجعلانارود
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،هليغشتفاقيإوأStabiliTrakماظنليغشتل
يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٥٥/تابثلا

STABILITRAKضرعاًضيأمتيامبر OFF
)STABILITRAKليطعتةلاحيف)لمعيال
نمديدعلاببستتدق.ًايكيتاموتوأتابثلايفمكحتلا
.ةلاسرلاهذهروهظيفتالكشملا

،ةدئازلاةنوخسلايهتالكشملاهذهىدحإو.
ماظنطيشنتدنعثدحتدقيتلاو

StabiliTrakةليوطةرتفلرمتسملكشب.

ريذحتحابصمةءاضإدنعةلاسرلارهظتامك.
لمارفلاماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاماظن
/٨٩.

نزاوتلاماظنقرغتسااذإةلاسرلاهذهرهظتدق.
ةيصيخشتلاهتاصوحفلامكإلداتعملانملوطأ
.ةدايقلافورظببسب

قلعتتةلكشمفاشتكادنعةلاسرلارهظتو.
ىلإةبكرملاجايتحاوةبكرملاوأكرحملاب
.ليكولاعمرمألاعجار.ةنايصلا

يفتببستيتلاتالكشملالاوزبةلاسرلايفتخت
.اهروهظ

ةيئاوهلاةداسولاماظنلئاسر

SERVICE AIRBAG)ةداسولاةمدخ
)ةيئاوهلا

ماظنبةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ءارجإلليكولاىلإةبكرملابهّجوت.ةيئاوهلاةداسولا
.ةنايصلا

نامألالئاسر

SERVICE THEFT
DETERRENT SYSTEM

)ةقرسلادضعدرلاماظنةمدخ(

ماظنبةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
دقوةبكرملاليغشتةداعإنمنكمتتدق.ةقرسلاعنام
هجوتلابحصنناننإفكلذلو،كلذنمنكمتتال
.كرحملاليغشتفاقيإلبقليكولاىلإةبكرملاب
٣٠/ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

WAIT TO START)ءدبللرظتنا(

ماظنرعشتسيامدنعةزيجوةرتفلةلاسرلاهذهرهظت
لخادةحيحصريغًافورظةرملوألةقرسلاعنم
ليغشتءدبمتيملاذإو.صحفةيلمعبموقيوةبكرملا
ةرماهليغشتلواحف،ةزيجوةرتفدعبكتبكرم
ءدبنمكنكمتمدعرارمتسالاحيفو.ىرخأ
ىدلةبكرملاىلعةمدخلاءارجإبمقف،ليغشتلا
.كليكو

ةبكرملاةنايصلئاسر

SERVICE A/C SYSTEM)ماظنةمدخ
)ءاوهلافيكم

تارعشتسملافقوتتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ءاوهلافييكتماظنيفمكحتتيتلاةينورتكلإلا
ءارجإلليكولاىلإهجوتف.لمعلانعةئفدتلاماظنو
تظحالاذإخانملايفمكحتلاماظنلةنايصلا
.ةئفدتلاوءاوهلافييكتةءافكيفًاضافخنا

SERVICE VEHICLE SOON)ةمدخ
)اًعيرسةرايسلا

مادعنابقلعتيلطعثودحدنعةلاسرلاذهرهظت
ىلعةنايصلاءارجإلليكولاعجار.تاثاعبنالا
.نكممتقوبرقأيفةبكرملا

STARTING DISABLED
SERVICE THROTTLE

)لطعملاةمدخلاقناخليغشت(

كرحملاليغشتءدبليطعتمتاذإةلاسرلاهذهرهظت
ىلإهجوت.ينورتكلإلاقناخلامكحتلاماظنلةجيتن
.لاحلايفةبكرمللةنايصلاءارجإلليكولا

ىلعلاعشإلانوكيامدنعالإةلاسرلاهذهرهظتال
متيىتحيفتختنلو،)ليغشت(ON/RUNعضولا
.ةلكشملالح

.ةلاسرلاهذهيقلتديكأتنكميال
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تاراطإلالئاسر

CHECK TIRE PRESSURE
وأ)تاراطإلاطغضنمققحت(

TIRE LOW ADD AIR TO TIRE
راطإلاديوزتبجي،ضفخنمراطإلاطغض(
)ءاوهلاب

طغضةبقارمماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
دنعةلاسرلاهذهرهظتسف،)TPMS(تاراطإلا
.ةبكرملاتاراطإنمرثكأوأدحاوطغضضافخنا
ضافخنابصاخلاريذحتلاحابصمءيضيامك
/تاراطإلاطغضءوضعجار.تاراطإلاطغض
راطإلاىلإاًضيأةلاسرلاهذهريشتفوسو.٩١
نمرثكأىلعلوصحلاكنكمي.هصحفنيعتييذلا
تقويفتاراطإلايفءاوهلاطغضصختةلاسر
تضرعنوكتنأنكميىرخأةلاسرةءارقل.دحاو
ةداعإ/SETةئيهترزطغضا،تقولاسفنيف
نأشبريذحتةلاسرترهظاذإ.RESETةئيهتلا

قئاسلاتامولعمزكرميفتاراطإلاطغض
)DIC(،صحفا.نكممتقوبرقأيففقوتف

يتلاكلتىلعًءانباهطبضبمقوتاراطإلاطوغض
ليمحتتامولعمقصلمتاراطإلاىلعرهظت
ةلومحدودحو٢٠٤/تاراطإعجار.راطإلا
ضرعي.٢٠٥/تاراطإلاطغضو١٤١/ةرايسلا
طغضميق)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار.تاراطإلا
/٩٣.

SERVICE TIRE
MONITOR SYSTEM

)تاراطإلاةبقارمماظنةمدخ(

طغضةبقارمماظنبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
ناكاذإةلاسرلاهذهرهظتسف،)TPMS(تاراطإلا
امك.حيحصلكشبلمعيالماظنلانمءزجكانه
رمتستمث،تاراطإلاطغضحابصمضموي
عجار.ةيراجلالاعشإلاةرودةياهنىتحةءاضإلا

نمديدعلاببستتدق.٩١/تاراطإلاطغضءوض
ليغشتعجار.ةلاسرلاهذهروهظيففورظلا
نمديزملل٢٠٧/تاراطإلاطغضةبقارم
،كلذىلعرمتساوريذحتلاءاضأاذإ.تامولعملا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنبةلكشمدجوتامبرف
)TPMS(،ليكولاعجارف.

TIRE LEARNING ACTIVE)طيشنت
)تاراطإلاتاساسحىلعفرعتلا

طغضةبقارمماظنبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
امدنعةلاسرلاهذهرهظتسف،)TPMS(تاراطإلا
يفتاراطإلانكامأنعمالعتسالاماظنلاكلذديعي
/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار.كتبكرم

ىلعفّرعتلاةداعإبجت.تامولعملانمديزملل٩٣
لادبتساوأتاراطإلاريودتدعبتاراطإلاعضاوم
٢٠٩/تاراطإلاصحفعجار.رعشتسموأراطإ
طغضةبقارمليغشتو٢١٠/تاراطإلاريودتو
٢٠٥/تاراطإلاطغضو٢٠٧/تاراطإلا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

سورتلاقودنصلئاسر

GRADE BRAKING DISABLED
)لطعُمةيجيردتلاةلمرفلاماظن(

ةلمرفلاماظنليطعتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
Tow/Haulعضولارزمادختسابةيجيردتلا
١٥٣/رطقلا/بحسلاعضوعجار.)رجلا/بحسلا(
ماظنو١٥٠/يكيتاموتوألاسورتلاقودنصو
.١٥٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلا

GRADE BRAKING ENABLED
)نكمُمةيجيردتلاةلمرفلاماظن(

ةلمرفلاماظننيكمتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
Tow/Haulعضولارزمادختسابةيجيردتلا
١٥٣/رطقلا/بحسلاعضوعجار.)رجلا/بحسلا(
ماظنو١٥٠/يكيتاموتوألاسورتلاقودنصو
.١٥٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلا

GRADE BRAKING ON)ماظن
)ليغشتلاديقةيجيردتلاةلمرفلا

ةلمرفلاىوتسمليعفتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
هذهرهظتفوس.تاردحنملاىلعةدايقلاءانثأ
طيشنتاهيفمتييتلاىلوألاةرملايفطقفةلاسرلا
/بحسلاعضوعجار.لاعشإلاةروديفةزيملاهذه
/يكيتاموتوألاسورتلاقودنصو١٥٣/رطقلا

.١٥٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنو١٥٠
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SERVICE TRANSMISSION)لقان
)ةنايصللةجاحبةكرحلا

لقانيفةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.ةكرحلا
.ةمزاللاةنايصلا

TRANSMISSION HOT
IDLE ENGINE

)كرحملاءاطبإبمق،نخاسةكرحلالقان(

هيبنت

ةطرفملاةنوخسلاةلاحيفةبكرملاةدايقبنجت
ةكرحلالقانضرعتيسفالإوةكرحلالقنلئاسل
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤيدقو.فلتلل
.نامضلااهيطغيالةفلكتلا

اذإتارمعبرأنينررودصعمةلاسرلاهذهرهظت
.ةبكرملايفةكرحلالقنلئاسةرارحةجردتعفترا
نأنكميةكرحلالقنةرارحةجردعافتراعمةدايقلا
يفاهكرتاوةبكرملافقوأ.ةبكرمللاًررضببست
يفتخت.دربينأةكرحلالقنلحامسللؤطابتلاعضو
ةجردلصتامدنعنينرلافقوتيوةلاسرلاهذه
.نمآىوتسمىلإلئاسلاةرارح

ةرايسلاركذملئاسر

ICE POSSIBLE
DRIVE WITH CARE

ءانثأهابتنالاءاجرلاقيرطلاىلعديلجلامتحا(
)ةدايقلا

ةرارحةجردضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ديلجلابقرطلاةيطغتلٍفاكلكشبيجراخلاءاوهلا
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف

ةرايسلاةعرسلئاسر

VEHICLE OVERSPEED)ةعرس
)ةدئازةرايسلا

ةبكرملاةعرسزواجتتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.)ةعاس/ًاليم٧٥(ةعاس/مك١٢٠

ىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملا

ةرايسلاصيصخت
صيصختتاردقبةدوزمةبكرملاهذهنوكتامبر
دحاودادعإلتازيملاضعبةجمربةيناكمإكلرفوت
الإصيصختلاتازيمةجمربنكميال.لضفم
دادعإلاهتجمربنكميالوةبكرملايفدحاودادعإل
.نيفلتخملانيقئاسلانمنينثاللضفم

يفةرفوتمصيصختلاتارايخلكنوكتالدق
يفطقفةحاتملاتارايخلاضرعمتيو.كتبكرم
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.

تازيملةيضارتفالاتادادعإلاطبضمتدقل
،عنصملانمكتبكرمتجرخامدنعصيصختلا
ةيضارتفالااهتلاحنماهرييغتمتينأنكمينكلو
.نيحلاكلذذنم

ً.ايكيتاموتوأصيصختلاتاليضفتءاعدتسامتي

ءارجإلامدختسا،صيصختلاتاليضفترييغتلو
.يلاتلا

تازيملاتادادعإةمئاقىلإلوخدلا

ىلعةبكرملاعضوعملاعشإلاليغشتبمق.١
.)نكرلا(Pعضولا

يصون،ةيراطبللطرفملادافنتسالايدافتلو
.ةيسيئرلاحيباصملاليغشتفاقيإب
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تادادعإةمئاقىلإلوخدللUىلعطغضا.٢
.ةزيملا

ةلاسرلاضرعمتي،ةرفوتمةمئاقلانكتملاذإ
FEATURE SETTINGS
AVAILABLE IN PARK

لبق.)نكرلاءانثأةرفوتمتازيملاتادادعإ(
يفةبكرملانأنمدكأت،ةمئاقلاىلإلوخدلا
.)نكرلا(Pعضولا

تازيملاتادادعإةمئاقرصانع

ةجمربحيتتيتلاصيصختلاتازيميلياميف
:ةبكرملابتادادعإلا

Display In English)ةيزيلجنإلابضرعلا(

ريغةغلديدحتدنعطقفةزيملاهذهرهظت
ةغللارييغتةيناكمإكلةزيملاهذهحيتت.ةيزيلجنإلا
تامولعمزكرم)DIC(لئاسراهبرهظتيتلا
.ةيزيلجنإلاىلإاهليوحتوقئاسلا

ةلاسرلارهظتىتحUرزىلعطغضا

PRESS V TO DISPLAY
IN ENGLISH

ةشاشىلع)ةيزيلجنإلابضرعللVىلعطغضا(
/طبضرزىلعطغضا.قئاسلاتامولعمزكرم
)DIC(لئاسرلكضرعلةدحاوةرمطبضةداعإ
.ةيزيلجنإلاةغللابقئاسلاتامولعمزكرم

ةغللا

لئاسراهبرهظتيتلاةغللارايتخاةزيملاهذهحيتت
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

LANGUAGEةشاشرهظتىتحUىلعطغضا
طغضا.قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع)ةغللا(

هذهتادادعإىلإلوصوللةدحاوةرمVىلع

تادادعإلالالخريرمتللUىلعطغضامث.ةزيملا
:ةيلاتلا

ENGLISH)ضرعل:)يضارتفا()ةيزيلجنإلا
.ةيزيلجنإلابلئاسرلاعيمج

Francais)لئاسرلاعيمجضرعل:)ةيسنرفلا
.ةيسنرفلاب

Espanol)لئاسرلاعيمجضرعل:)ةينابسإلا
.ةينابسإلاب

ARABIC)لئاسرلاعيمجضرعل:)ةيبرعلا
.ةيبرعلاب

No Change)رييغتيأثدحينل:)رييغتالب
.يلاحلادادعإلالظيو.ةزيملاهذهىلع

ضرعمتيامنيبVىلعطغضا،دادعإلاديدحتل
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعبولطملادادعإلا
.ةغللاديدحتدرجمبهيبنتتوصردصيفوسو

AUTO DOOR LOCK)باوبألالافقإ
)ًايكيتاموتوأ

باوبألالافقإتقوديدحتةزيملاهذهحيتت
.ًايكيتاموتوأ

ةلاسرلارهظتىتحUرزىلعطغضا
AUTO DOOR LOCK)باوبألالافقإ

.قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع)ًايكيتاموتوأ
تادادعإىلإلوصوللةدحاوةرمVىلعطغضا

لالخريرمتللUىلعطغضامث.ةزيملاهذه
:ةيلاتلاتادادعإلا

SHIFT OUT OF PARK (default)
لفقتس:))يضارتفا(نكرلاماظننملوحتلا(
عضولانمةبكرملالوحتدنعًايكيتاموتوأباوبألا
P)نكرلا(.

AT VEHICLE SPEED)ةعرسب
زواجتتامدنعًايكيتاموتوأباوبألالفقت:)ةبكرملا
)ةعاسلايفلايمأ٨(ةعاس/مك١٣ةبكرملاةعرس
.ناوثثالثةدمل

No Change)رييغتيأثدحينل:)رييغتالب
.يلاحلادادعإلالظيو.ةزيملاهذهىلع

ضرعءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعبوغرملادادعإلا

Auto Door Unlock)باوبألاحتف
)ًايكيتاموتوأ

فاقيإبجيناكاذإامديدحتةزيملاهذهكلحيتت
اًضيأكلحيتتامك.المأًايكيتاموتوأبابلاحتفةزيم
.ًايكيتاموتوأاهحتفتقووباوبألارايتخاةيناكمإ

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
AUTO DOOR UNLOCK)باوبألاحتف

.قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع)ًايكيتاموتوأ
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تادادعإىلإلوصوللةدحاوةرمVىلعطغضا

لالخريرمتللUىلعطغضامث.ةزيملاهذه
:ةيلاتلاتادادعإلا

OFF)ايكيتاموتوأبابيأحتفمتيال:)ءافطإلا.ً

DRIVER AT KEY OUT)قئاسلاحاتفم
دنعطقفقئاسلابابحتُفيس:)جراخلابدوجوم
.لاعشإلانمحاتفملاجارخإ

DRIVER IN PARK)عضويفقئاسلا
كيرحتدنعطقفقئاسلابابحتُفيس:)نكرلا
.)نكرلا(Pعضولاىلإةبكرملا

ALL IN PARK (default))عضويفلكلا
جارخإدنعباوبألالكحتُفتس:))يضارتفا(نكرلا
.لاعشإلانمحاتفملا

ALL IN PARK (default))عضويفلكلا
دنعباوبألاعيمجحتفمتي:))يضارتفا(نكرلا
.)نكرلا(Pعضوىلإةكرحلالقانكيرحت

No Change)رييغتيأثدحينل:)رييغتالب
.يلاحلادادعإلالظيو.ةزيملاهذهىلع

ضرعءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعبوغرملادادعإلا

REMOTE DOOR LOCK)باوبألالافقإ
)دعُبنع

تاظحالملاعونرايتخاةيناكمإةزيملاهذهكلحيتت
لوخدلالاسرإزاهجبةبكرملالفقدنعاهاقلتتسيتلا
تاظحالمىقلتتنل.)RKE(حاتفمنودبدُعبنع

تناكاذإلاسرإلازاهجمادختسابةبكرملالافقإدنع
دُعبنعلوخدلاماظنليغشتعجار.ةحوتفمباوبألا
.٢٣/(RKE)حاتفمنودب

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
REMOTE DOOR LOCK)باوبألالافقإ

طغضا.قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع)دُعبنع

هذهتادادعإىلإلوصوللةدحاوةرمVىلع

تادادعإلالالخريرمتللUىلعطغضامث.ةزيملا
:ةيلاتلا

OFF)طغضلادنعتاظحالمىقلتتنل:)ءافطإلا

نودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجيفQرزىلع
.حاتفم

Lights Only)ضموت:)طقفحيباصملا

يفQرزىلعطغضلادنعةيجراخلاحيباصملا
.حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهج

Horn Only)قوبلاتوصردصي:)طقفقوبلا

لاسرإزاهجيفQرزىلعةيناثةرمطغضلادنع
.حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا

HORN & LIGHTS)حيباصملاوقوبلا(
دنعةيجراخلاحيباصملاضموت:)يضارتفا(

نعلوخدلالاسرإزاهجيفQرزىلعطغضلا
طغضلادنعقوبلاتوصردصيو،حاتفمنودبدُعب

نمٍناوثسمخنوضغيفQرزىلعىرخأةرم
.قباسلارمألا

No Change)رييغتيأثدحينل:)رييغتالب
.يلاحلادادعإلالظيو.ةزيملاهذهىلع

ضرعءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعبوغرملادادعإلا

REMOTE DOOR UNLOCK)لفقحتف
)دعُبنعباوبألا

تاظحالملاعونرايتخاةيناكمإةزيملاهذهكلحيتت
لاسرإزاهجبةبكرملالفقحتفدنعاهاقلتتسيتلا
ىقلتتنل.)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
زاهجمادختسابةبكرملالفقحتفدنعتاظحالم
.ةحوتفمباوبألاتناكاذإدُعبنعلوخدلالاسرإ
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشتعجار

(RKE)/٢٣.

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
REMOTE DOOR UNLOCK)حتف

تامولعمزكرمةشاشىلع)دُعبنعباوبألا

ىلإلوصوللةدحاوةرمVىلعطغضا.قئاسلا

ريرمتللUىلعطغضامث.ةزيملاهذهتادادعإ
:ةيلاتلاتادادعإلالالخ

Lights Off)نل:)حيباصملاليغشتفاقيإ
ىلعطغضلادنعةيجراخلاحيباصملاضموت

نودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجيفKرز
.حاتفم

LIGHTS ON)حيباصملاليغشت(
دنعةيجراخلاحيباصملاضموت:)يضارتفا(

نعلوخدلالاسرإزاهجيفKرزىلعطغضلا
.حاتفمنودبدُعب
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No Change)رييغتيأثدحينل:)رييغتالب
.يلاحلادادعإلالظيو.ةزيملاهذهىلع

ضرعءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعبوغرملادادعإلا

DELAY DOOR LOCK)باوبألالفقريخأت(

مأباوبألالفقليجأتديدحتبةزيملاهذهكلحمست
يئابرهكلابابلالفقحاتفمبباوبألالفقدنع.ال
رخؤتفوسةزيملاهذهنإف،اًحوتفمبابلاناكو
متينأدعبناوثسمخرورمىتحباوبألالفق
ىلإةراشإللتانرثالثعمستس.بابرخآقالغإ
نأبجيو.مادختسالاديقرخأتملالافقإلاةزيمنأ
هذهليغشتللاعشإلاماظنجراخحاتفملانوكي
طغضلابًاتقؤملفقلاليجأتزواجتكنكمي.ةزيملا

Qرزوأنيترميئابرهكلابابلالفقحاتفمىلع
نودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجىلعدوجوملا
.٢٧/رخأتملالفقلاعجار.نيترمRKEحاتفم

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
DELAY DOOR LOCK)لافقإليجأت

طغضا.قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع)باوبألا

هذهتادادعإىلإلوصوللةدحاوةرمVىلع

تادادعإلالالخريرمتللUىلعطغضامث.ةزيملا
:ةيلاتلا

OFF)رخأتملافقإيأكانهنوكينل:)ءافطإلا
.ةبكرملاباوبأل

ON)ىتحباوبألالفقتنل:)يضارتفا()ليغشت
.بابرخآقالغإدعبناوثسمخرورم

No Change)رييغتيأثدحينل:)رييغتالب
.يلاحلادادعإلالظيو.ةزيملاهذهىلع

ضرعءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعبوغرملادادعإلا

Exit Lighting)ةءاضإلافاقيإ(

حيباصملاةءاضإةدمرايتخاةزيملاهذهحيتت
هذهلمعتو.جراخلابمالظلالولحدنعةيجراخلا
ON/RUNعضولانمحاتفملاليوحتدعبةزيملا
.)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFىلإ)نارود/ليغشت(

ةلاسرلارهظتىتحUرزىلعطغضا
EXIT LIGHTING)ةشاشىلع)ةءاضإلاءاهنإ

ةدحاوةرمVىلعطغضا.قئاسلاتامولعمزكرم
ىلعطغضامث.ةزيملاهذهتادادعإىلإلوصولل
Uةيلاتلاتادادعإلالالخريرمتلل:

OFF)ةيجراخلاحيباصملاءيضتال:)ءافطإلا.

10 SECONDSدادعإلا(ناوث١٠
ةيجراخلاحيباصملاةءاضإرمتست:)يضارتفالا
.ناوث١٠ةدمل

1 MINUTE)ةءاضإرمتست:)ةدحاوةقيقد
.ةدحاوةقيقدةدملةيجراخلاحيباصملا

2 Minutes)حيباصملاةءاضإرمتست:)ناتقيقد
.نيتقيقدةدملةيجراخلا

No Change)رييغتيأثدحينل:)رييغتالب
.يلاحلادادعإلالظيو.ةزيملاهذهىلع

ضرعءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعبوغرملادادعإلا

Approach Lighting)ةاهاضملاةءاضإ(

ليغشتبجيناكاذإامديدحتبةزيملاهذهكلحمست
تارتفلالخالمأةريصقةرتفلةيجراخلاحيباصملا
نودبةبكرملالفقحتفدعبةضفخنملاةءاضإلا
نودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجمادختسابحاتفم
.)RKE(حاتفم

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
APPROACH LIGHTING)ليغشت

.قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع)ةءاضإلا
تادادعإىلإلوصوللةدحاوةرمVىلعطغضا

لالخريرمتللUىلعطغضامث.ةزيملاهذه
:ةيلاتلاتادادعإلا

OFF)حيباصملاليغشتمتينلو:)ءافطإلا
زاهجمادختسابةبكرملالفقحتفدنعةيجراخلا
.)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ

ON)مالظلالحيامدنعو:)يضارتفا()ليغشت
ةيجراخلاحيباصملانإف،ةيافكلاهيفامبجراخلاب
مادختسابةبكرملالفقحتفدنعةزيجوةرتفللمعت
.)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهج
وأةيناث٢٠ةدملةءاضمحيباصملالظتفوسامك

زاهجىلعدوجوملاQرزىلعطغضلامتيىتح
متيىتحوأ،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
دُعبنعلوخدلاماظنليغشتعجار.ةبكرملاليغشت
.٢٣/(RKE)حاتفمنودب
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١٠٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

No Change)رييغتيأثدحينل:)رييغتالب
.يلاحلادادعإلالظيو.ةزيملاهذهىلع

ضرعءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعبوغرملادادعإلا

Chime Volume)سرجلاتوصىوتسم(

.سرجلاتوصىوتسمرايتخاةزيملاهذهحيتت

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
CHIME VOLUME)نينرلاتوصىوتسم(

Vىلعطغضا.قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع
مث.ةزيملاهذهتادادعإىلإلوصوللةدحاوةرم
:ةيلاتلاتادادعإلالالخريرمتللUىلعطغضا

Normal)سرجلاتوصطبضمتي:)يداع
.يداعلاىوتسملاىلع

Loud)ىلعسرجلاتوصطبضمتي:)عفترم
.عفترملاىوتسملا

No Change)رييغتيأثدحينل:)رييغتالب
.يلاحلادادعإلالظيو.ةزيملاهذهىلع

.سرجلاتوصىوتسمليضارتفادادعإكانهسيل
.فورعمدادعإرخآدنعتوصلاىوتسمىقبيس

ضرعءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعبوغرملادادعإلا

Factory Settings)عنصملاتادادعإ(

تازيمعيمجطبضةداعإةزيملاهذهحيتت
.ةيضارتفالاعنصملاتادادعإىلإصيصختلا

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
FACTORY SETTINGS)عنصملاتادادعإ(

Vىلعطغضا.قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع
مث.ةزيملاهذهتادادعإىلإلوصوللةدحاوةرم
:ةيلاتلاتادادعإلالالخريرمتللUىلعطغضا

RESTORE ALL)لكلاةداعتسا(
صيصختلاتازيمطبضةداعإمتت:)يضارتفا(
.ةيضارتفالاعنصملاتادادعإىلإ

DO NOT RESTORE)ةداعتسالابمقتال(:
عنصملاتادادعإىلإصيصختلاتازيمدوعتال
.ةيضارتفالا

ضرعءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعبوغرملادادعإلا

EXIT FEATURE SETTINGS)جورخلا
)ةزيملاتادادعإنم

تادادعإةمئاقنمجورخلاةزيملاهذهكلحيتت
.تازيملا

رهظتىتحUرزىلعطغضا
FEATURE SETTINGS
PRESS V TO EXIT

ةشاشىلع)جورخللVطغضاةزيملاتادادعإ(

ةدحاوةرمVىلعطغضا.قئاسلاتامولعمزكرم
.ةمئاقلانمجورخلل

ىرخأةرمUرزىلعطغضلانإف،جرختملاذإ
.ةزيملاتادادعإةمئاقةيادبىلإكبدوعيس

تازيملاتادادعإةمئاقنمجورخلا

ثودحدنعتازيملاتادادعإةمئاقنمجورخلامتي
:يليامميأ

ON/RUNعضولانمةبكرملاجورخ.
.)نارود/ليغشت(

Tرزوأ3رزىلعطغضلامتي.
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعنيدوجوملا

تازيملاتادادعإةمئاقةياهنىلإلوصولا.
.اهنمجورخلاو

.رايتخاديدحتنودبةيناث٤٠رورم.
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ةرانإلا١٠٨

ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
١٠٨...................ةيجراخلا
١٠٨....ةيجراخلاحيباصملاءافطإركذم
ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
١٠٩.....ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملا
١٠٩........ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
١٠٩....)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم
ةيسيئرلاحيباصملاماظن

١٠٩................يكيتاموتوألا
١١٠....ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ
١١٠....راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
١١١...................تادادعلا
١١١.................فقسلاءاوضأ
١١٢................ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١١٢......جورخلا/لوخدلادنعةءاضإلا
١١٢............ةيراطبلاليمحتةرادإ
١١٣............ةيراطبلاةقاطةيامح

ةيجراخلاةءاضإلا

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

ةحوليفيجراخلاحابصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ

:عضاومعبرأكانه

O)Off()اذهىلإمكحتلاحاتفمردأ:)ءافطإلا
حيباصملاليغشتفاقيإلةزيجوةرتفلعضولا
.ىرخأةرماهليغشتوأةيكيتاموتوألاةيسيئرلا

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوأ
بسح،ًايكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

نكرلاحيباصمليغشتل:)نكرلاحيباصم(;
تادادعلاةحولحيباصموةرخؤملاحيباصمو
.ماقرألاةحولحيباصمو

حيباصملاليغشتل:)ةيمامألاحيباصملا(2
ةرخؤملاحيباصمونكرلاحيباصموةيسيئرلا
.ماقرألاةحولحيباصموتادادعلاةحولحيباصمو

ليغشتءانثأةيسيئرلاحيباصملاليغشتمتاذإ
دعبًايكيتاموتوأةيسيئرلاحيباصملائفطنت،ةبكرملا

ليغشتمتاذإ.لاعشإلافاقيإنمقئاقد١٠
نإف،ةبكرملاليغشتفاقيإءانثأةيسيئرلاحيباصملا
فازنتسانمدحلل.ةئيضملظتةيسيئرلاحيباصملا

.Oعضولاىلإمكحتلاحاتفمردأ،ةيراطبلا
قئاسلابابحتفمتاذإيريذحتنينرتوصردصي
حيباصملاليغشتولاعشإلاحاتفمفاقيإةلاحيف
.ةيسيئرلا

ةضفخنملاةءاضإلانمةيسيئرلاحيباصملارييغتل
فاطعنالاةراشإعارذبحسا،ةيلاعلاةءاضإلاىلإ
.كلذدعبهررحمث.كتيحانلماكلاب

ةيجراخلاحيباصملاءافطإركذم
نينرتوصردصيسف،اًحوتفمباوبألادحأناكاذإ
وأةيسيئرلاحيباصملاليغشتمتيامدنعريكذت
ماظننمحاتفملاجارخإوًايودينكرلاحيباصم
حابصملاحاتفمردأ،نينرلافاقيإلو.لاعشإلا

AUTOعضولاوأOعضولاىلإيسيئرلا
كنكميوأ،ىرخأةرمهليغشتدعأمث،)يكيتاموتوأ(
AUTOعضولايفف.هحتفةداعإوبابلاقالغإ
درجمبةيسيئرلاحيباصملائفطنت،)يكيتاموتوأ(
/لفق(LOCK/OFFعضولاىلإلاعشإلاليوحت
ليجأتةرتفءاهتناىتحةئيضملظتوأ)ءافطإ
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١٠٩ ةرانإلا

زكرميفكلذنيكمتمتاذإيسيئرلاحابصملا
"ةءاضإلافاقيإ"عجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٠٣/ةرايسلاصيصختتحت

يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملاءوضلاو
ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم(23

ةراشإعارذبحسا:)ةيمامألاحيباصملاب
ةيسيئرلاحيباصملارييغتللماكلابكتيحانفاطعنالا
مث.ةيلاعلاةءاضإلاىلإةضفخنملاةءاضإلانم
.كلذدعبهررح

ةءاضإدنعاذهتادادعلاةعومجمحابصمءيضي
.ةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملا

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
يتلاةبكرمللةراشإءاطعإلةزيملاهذهمدختُست
.رمتنأديرتكنأبكمامأ

يفتناكاذإوأةيسيئرلاحيباصملاءافطإةلاحيف
ةراشإعارذبحساف،ةضفخنملاةءاضإلاعضو
يفةيلاعلاءاوضألاىلإليدبتللكوحنفاطعنالا
.ةظحليأ

تاذةيمامألاحيباصملافاقيإلعارذلاررح
.ةيلاعلاةءاضإلا

)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم
ةيؤرنيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقم

يفDRLةيراهنلاةدايقلاحيباصمماظنليغشتمتي
:ةيلاتلاطورشلاققحتدنعوراهنلاءوض

.ليغشتلاديقلاعشإلا.

حيباصملايفمكحتلاحاتفمنوكيامدنع.
.)يكيتاموتوأ(AUTOعضويفةيجراخلا

Pعضويفةعرسلاليدبتعارذنكيمل.
.)نكرلا(

.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.

ديقDRLةيراهنلاةدايقلاحيباصمنوكتامدنع
حيباصموةرخؤملاحيباصمليغشتمتينل،ليغشتلا
تاسايقلاةزهجأةحولحيباصموةيبناجلاديدحتلا
.ىرخألاحيباصملاو

ًايئاقلتةيكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظنلوحتي
حيباصملاىلإ)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصمنم
.ةطيحملاقطانملايفمالظلابسحبةيسيئرلا

ةيراهنلاةدايقلاحيباصمماظنليغشتفاقيإل
)DRL(،ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ

.هررحمثOىلإ

يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظن
نوكيوٍفاكلكشبجراخلابمالظلالحيامدنع
،AUTOعضولايفةيسيئرلاحيباصملاحاتفم
ليغشتبةيكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظنموقي
ةرخؤملاحيباصمىلإةفاضإلابةيسيئرلاحيباصملا
نكرلاحيباصمويبناجلاضيمولاحيباصمو
نوكتسامك.تاسايقلاةزهجأةحولحيباصمو
.ةتفاخويدارلاءاوضأ

ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإل
ةيجراخلاحيباصملامكحتحاتفمردأ،ةيكيتاموتوألا
.هررحمث،فاقيإلاعضوىلإ

ىلعأبدوجومةءاضإرعشتسمبةدوزمةرايسلا
الإو؛رعشتسملاةيطغتبنجت.تادادعلاةعومجم
.ليغشتلاديقلاعشإلاناكاملكماظنلاءيضيسف

دنعةيسيئرلاحيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
.قفنيفوأنكرللبآرميفةدايقلا



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16

ةرانإلا١١٠

ةدايقلاحيباصمليغشتنيبلاقتنالايفريخأتثدحي
ةيراهنلاةدايقلاحيباصميماظنيفليللاوةيراهنلا
رثؤتالىتحةيكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاو
ةيولعلاعراشلاءاوضأوأروسجلالفسأةدايقلا
ةدايقلاحيباصمماظنرثأتينل.ماظنلاىلعةعطاسلا
ةيكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظنوةيراهنلا
يفاًّريغتةءاضإلارعشتسمفشتكيامدنعىوس
.ريخأتلاةرتفنملوطأةدملةءاضإلا

لمعي،ملظمبآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
.روفلاىلعًايكيتاموتوأةيسيئرلاحيباصملاماظن
يلاوحرمألاقرغتسي،بآرمللةبكرملاةرداغمروف

ةيسيئرلاحيباصملاماظنريغتيىتحةيناث٣٠
اذإDRLةيراهنلاةدايقلاحيباصمىلإةيكيتاموتوألا
ريخأتلاةرتفءانثأوً.ائيضميجراخلاطيحملاناك
.اهتداعكةئيضمتادادعلاةعومجمنوكتالدق،هذه
ةزهجأةحولعوطسيفمكحتلاحاتفمنأنمدكأت
رصنععجار.لماكلاعوطسلاعضوميفتاسايقلا
.١١١/تادادعلاةحولةءاضإليغشت

تاحساملاعمءاوضألاليغشت

راهنلاءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
ليغشترصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاو
AUTOعضولايفةيجراخلاحيباصملا
،ةيسيئرلاحيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ(
.ىرخألاةيجراخلاحيباصملاو،نكرلاحيباصمو
ىلعًءانبحيباصملاةءاضإلاقتنانمزفلتخي
ديقتاحاسملانوكتالامدنعو.ةحساملاةعرس
رصنعلقنا.حيباصملاهذهئفطنتسف،ليغشتلا

ليطعتل;وأPىلإةيجراخلاحيباصملاليغشت
.ةزيملاهذه

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ

تاراشإحيباصملعجلرزلااذهىلعطغضا:|
نعفقوتتوضموتةيفلخلاوةيمامألافاطعنالا
.ةلكشمنميناعتكنأنيرخآلارذحياذهف.ضيمولا
.تاضامولاليغشتفاقيإلىرخأةرمهيلعطغضا

نل،رطخلانمريذحتلاتاضماوليغشتةلاحيف
.ةبكرملايففاطعنالاتاراشإلمعت

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

G:ةعومجمىلعدوجوممهسضموي
.ةراحلارييغتوأفاطعنالاهاجتايفتادادعلا

ىلإةراشإلللماكلابلفسألوأىلعألعارذلاكّرح
.فاطعنا

ضيمولايفمهسلاأدبيىتحهضفخاوأعارذلاعفرا
فاطعنالاةراشإضموت.ةراحلارييغتىلإةراشإلل
/رطقلاعضوناكاذإو،ًايكيتاموتوأتارمثالث
يدؤيس.تارمتسضموتسف،اًطشنبحسلا
فاطعنالاةراشإعارذىلعطغضلايفرارمتسالا
تاراشإلاضيموىلإةدحاوةيناثنمرثكأل
.ةعفارلاريرحتمتيىتحرارمتساب
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١١١ ةرانإلا

.هريرحتدنعهنمأدبيذلاعضوملاىلإعارذلادوعي

دعبلمعيملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
امبر،ةراحلارييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإ
.ةراشإلاةبملتقرتحا

ىدحإقرتحتملاذإ.ةقورحمتابملةيألدبتسا
رهاصملاعجار.رهصملاصحفاف،تابمللا
.١٩٩/ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقو

فاطعنالاةراشإليغشتنينر

١.٢نمرثكألةءاضمفاطعنالاةراشإتكرتاذإ
لكعمنينرتوصردصيسف،)ليم٠٫٧٥(مك
تامولعمزكرمضرعيسو،ةراشإلانمةضمو
TURNةلاسرلاقئاسلا SIGNAL ON)ةراشإ
.٩٩/حيباصملالئاسرعجار.)لمعتفاطعنالا
ةراشإعارذكّرح،نينرلاوةلاسرلافاقيإل
.فاقيإلاعضوىلإفاطعنالا

ةيلخادلاةءاضإلا

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع
.هيجوتلادومعراسيىلإةزيملاهذهضبقمدجويو

D:هاجتايفهردأمث،ةعسوتللضبقملاعفدا
ةدايزلةعاسلابراقعسكعوأةعاسلابراقع
تاسايقلاةزهجأةحولحيباصمتوفخوأعوطس
تناكاذإالإكلذلمعيالو.ويدارلاةشاشو
.ةءاضمنكرلاحيباصموأةيسيئرلاحيباصملا

فقسلاءاوضأ
متيو.بابيأحتفدنعفقسلاحيباصمءيضت
.باوبألاعيمجقلغدعباهليغشتفاقيإ

دنعتاسايقلاةزهجأةحولعوطسضبقمعستي

،ًايوديفقسلاحيباصمليغشتل.Dىلعطغضلا

ةعاسلابراقعهاجتايفهردأمثDىلعطغضا
اذهيف.هيلإلصينأنكميعضومدعباىلإ
متًءاوسليغشتلاديقفقسلاحيباصمىقبت،عضوملا
.بابيأقالغإوأحتف

فقسلاحابصمزواجت

Eرزلانوكي DOME OFF)ليغشتفاقيإ
يفمكحتلاصرقىلعأاًدوجوم)فقسلاحيباصم
.تاسايقلاةزهجأةحولعوطسةجرد

رارمتساىلإفقسلاحيباصمءاغلإحاتفميدؤيو
دنعًايكيتاموتوأاهليغشتوأفقسلاحيباصمفاقيإ
.بابلاحتف
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ةرانإلا١١٢

Eرزلاىلعطغضا:فقسلاحيباصمفاقيإ
حتفدنعةأفطمفقسلاحيباصمىقبتسولخادلاوحن
ىلإهتداعإلىرخأةرمرزلاىلعطغضا.بابلا
دنعفقسلاحيباصمءيضتىتحددمتملاعضولا
.بابلاحتف

ةءارقلاحيباصم
طغضا،ةءارقلاحيباصمبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب
وأهليغشتلحابصملكبناجبدوجوملارزلاىلع
.هليغشتفاقيإل

نكامأيفةءارقحيباصماًضيأةبكرملابدجويدق
.حيباصملاطبضنكميال.ىرخأ

ةءاضإلاتازيم

جورخلا/لوخدلادنعةءاضإلا
/لوخدلادنعةءاضإلاةزيمبةزهجمةبكرملادعت
.جورخلا

رزناكاذإفقسلاحيباصمءيضت
EDOME OFF)حيباصمليغشتفاقيإ

باوبألادحأحتفدنعوأدتمملاعضولايف)فقسلا
.لاعشإلانمحاتفملاةلازإدنعوأ

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةيئابرهكلاةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
)EPM(ةلاحوةيراطبلاةرارحةجردرّدقييذلا
ىلعلوصحللةيتلوفلاطبضبموقيمثنمو.نحشلا
.ةيراطبلارمعةلاطإوءادألضفأ

ةروصبةيتلوفلاديزت،ةيراطبلانحشضافخنادنعو
دنعو.ىرخأةرمةعرسبنحشلاةدايزلةفيفط
ةيتلوفلاضفخنت،ةيراطبلانحشةلاحعافترا
تناكاذإ.نحشلايفطارفإلاعنملةفيفطةروصب
ةشاشوأ)رتيمتلوف(ةيتلوفسايقمبةدوزمةبكرملا
،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمىلعةيتلوف
اذهو.ةيتلوفلاضافخناوأعافتراةيؤرنمنكمتتسف
ضرعمتيس،ةلكشمدوجوةلاحيفف.يعيبطرمأ
.هيبنت

اذإؤطابتلاةعرسيفةيراطبلانحشغارفإنكمي
كلذقبطنيوً.ادجةعفترمةيبرهكلالامحألاتناك
مدعببسبنوكيدقكلذو.تابكرملاعيمجىلع

يفةيفاكةعرسب)ليدبلارايتلادلوم(دلوملانارود
لامحأللةمزاللاةقاطلالكجاتنإلؤطابتلاةعرس
ً.ادجةعفترملاةيئابرهكلا

اممديدعلاليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
يلاعلاءوضلاوةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يلي
ىلعنمبابضلاةلازإةادأوبابضلاحيباصمو
ىلعخانملايفمكحتلاةحورمويفلخلاجاجزلا
ديربتحوارمودعاقملاةئفدتوةعفترملاةعرسلا
جراخمنملامحألاوةروطقملالامحأوكرحملا
.ةقحلملاةقاطلا

نحشغيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
ةقاطلاةنزاومقيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلا
.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاودلوملانمةجراخلا
ديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايزهنكميثيح
نمًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلانم
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلا

وأتاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
يف،ةردانتالاحيفو.اهتظحالمنودلحارم
دق،ةيحيحصتلاتاءارجإللةعفترملاتايوتسملا
ناكاذإ.تاءارجإلاكلتقئاسلاظحالي
زكرمنمةلاسرضرعمتيدق،كلذكرمألا
لثم،)DIC(قئاسلاتامولعم

SERVICE BATTERY
CHARGING SYSTEM

اذإو.)ةيراطبلانحشماظنىلعةمدخلاءارجإبمق(
ضفخينأنسحتسملانمف،ةلاسرلاكلتترهظ
.نكممدحىصقأىلإةيئابرهكلالامحألانمقئاسلا
.٩٧/اهنحشوةيراطبلادهجلئاسرعجار
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١١٣ ةرانإلا

ةيراطبلاةقاطةيامح
تكُرتاذإفقسلاحيباصمليغشتةزيملاهذهفقوت
نوكيامدنعقئاقد١٠ىلعديزتةدملليغشتلاديق
.)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFعضولايفلاعشإلا
.ةيراطبلانحشدافنعنمىلعدعاسيرمألااذهو
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١١٤

هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةمدقم
١١٤.........ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
١١٤..............ةقرسلاعنامةزيم
١١٥.....)AM-FMويدار(ةماعةرظن
صارقألغشمبدوزمويدار(ةماعةرظن

CD/MP3(................١١٦
١١٧......................ليغشتلا

ويدارلا
١١٩..............AM-FMويدار
١٢٠..............يعاذإلالابقتسالا
١٢٠......تباثلاتاراشإلادومعيئاوه

توصلاتالغشم
١٢٠.........ةجمدملاصارقألالغشم
١٢٥..............ةيفاضإلاةزهجألا

ةمدقم

ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
.تازيملاىلعفرعتتيكةيلاتلاتاحفصلاأرقا

ريذحت}
ةدملقيرطلايفزيكرتلامدعيدؤينأنكمي
ةزيميأمادختساءانثأةرركتمةروصبوأةليوط
ثداحعوقوىلإهيفرتلاوتامولعملاماظنب
ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتدقو.مداصت
ماهملاًريبكاًمامتهاطعتالو.توملاوأ
كنكمينكلو.ةدايقلاءانثأهيفرتلاوتامولعملا
عمةرايسلاةشاشىلإةفطاختارظنءاقلإ
رماوألامدختسا.قيرطلاوةدايقلاىلعزيكرتلا
.ناكمإلاردقةيتوصلا

تازيمبهيفرتلاوتامولعملاماظنزيهجتمتدقو
نعتيتشتلاليلقتىلعةدعاسملاىلإفدهتةجمدم
نوكتدق.ةدايقلادنعفئاظولاضعبليطعتقيرط
.اهرفوتمدعةلاحيفتهابنولبفئاظولاهذه
هيفرتلاوتامولعملاماظنتازيمنمريثكلارفوتت
ليغشترصانعوتادادعلاةعومجممادختسابكلذك
.ةدايقلاةلجع

:ةرايسلاةدايقلبق

ةحولرارزأوليغشتلاةقيرطىلعفرعت.
.ةشاشلارارزأوةهجاولا

قبسملاطبضلاقيرطنعتوصلادادعإبمق.
طبضوةمغنلاطبضوةلضفملاتاطحملل
.توصلاتاربكم

نكميثيحباًمدقمفتاهلاماقرأدادعإبمق.
وأدحاورزسملقيرطنعاهبلاصتالا
تارايسللةبسنلابدحاويتوصرمأمادختساب
.ثوتولبةزيمبةدوزملا

.١٣٦/ةيئاقولاةدايقلاعجار

،لاعشإلالفقءانثأهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتل
.١٤٧/(RAP)ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار

ةقرسلاعنامةزيم
ءزجفيرعتلالخنمةقرسلاعنمةيصاخلمعت
ماظنيف)VIN(ةبكرملافيرعتمقرنم
تامولعملاماظنليغشترذعتي.هيفرتلاوتامولعملا
ةبكرمىلإهلقنوأةقرسللهضرعتةلاحيفهيفرتلاو
.ةفلتخم
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١١٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن

)AM-FMويدار(ةماعةرظن

ويدار(ةماعةرظن AM-FM)

١.4
ىلعتامولعملانمديزمراهظإلطغضا.

.يلاحلاراسملاوأةيلاحلاةطحملا

٢.FAV

.ةلضفملاتاحفصلالالخريرمتللطغضا.

٣.MENU

.ةلضفملاتاحفصلاددعطبضلطغضا.

ضيوعتتوصىوتسمدادعإديدحتلطغضا.
.ةعرسلا

ليغشتلطغضا.
Auto Page Text Information

وأ)ةيكيتاموتوألاةحفصلاصنتامولعم(
.ليغشتلافاقيإل

6-1رارزألا.٤

.اهديدحتوةلضفملاتاطحملاظفحل.

٥.EQ

.توصلالداعمطبضلطغضا.

٦.f
ىدملاوريهجلاتادادعإطبضلطغضا.

.نزاوتلاويشالتلاويثالثلاوطسوتملا

.ًايوديويدارلاتاطحمديدحتلردأ.

٧.CAT

.رزلااذهليطعتمت.

يفاضإلالخدملاسبقم.٨

.ةيجراخةيتوصةزهجألصولهمدختسا.

٩.SRCE

وأةيفاضإلاةزهجألاربعريرمتللطغضا.
AMوأFM.

١٠.\FWD

لالخعيرسلاميدقتللرارمتسالاعمطغضا.
.راسملا

١١.s REV

لالخعيرسلاعيجرتللرارمتسالاعمطغضا.
.راسملا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١١٦

١٢.P
وأهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتلطغضا.

.هليغشتفاقيإ

.توصلاىوتسمطبضلهردأ.

١٣.¨SEEK

.ةيلاتلاةطحملانعثحبلل.

١٤.©SEEK

.ةقباسلاةطحملانعثحبلل.

١٥.H
.خيراتلاوةعاسلاطبضلطغضا.

)CD/MP3صارقألغشمبدوزمويدار(ةماعةرظن

صارقألغشمبدوزمويدار(ةماعةرظن CD/MP3)

١.4
ىلعتامولعملانمديزمراهظإلطغضا.

.يلاحلاراسملاوأةيلاحلاةطحملا

٢.FAV)ةلضفملا(

.ةلضفملاتاحفصلالالخريرمتللطغضا.

٣.MENU)ةمئاقلا(

.ةلضفملاتاحفصلاددعطبضلطغضا.

ضيوعتتوصىوتسمدادعإديدحتلطغضا.
.ةعرسلا

ليغشتلطغضا.
Auto Page Text Information

وأ)ةيكيتاموتوألاةحفصلاصنتامولعم(
.ليغشتلافاقيإل
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١١٧ هيفرتلاوتامولعملاماظن

1رارزألا.٤ - 6

.اهديدحتوةلضفملاتاطحملاظفحل.

٥.EQ)توصلالداعم(

.توصلالداعمطبضلطغضا.

٦.f
ىدملاوريهجلاتادادعإطبضلطغضا.

.نزاوتلاويشالتلاويثالثلاوطسوتملا

.ًايوديويدارلاتاطحمديدحتلردأ.

٧.CAT

.رزلااذهليطعتمت.

٨.Z EJECT)جارخإ(

.هليمحتمتيذلاCDصرقجارخإلطغضا.

ةرايسلاتناكاذإ(دعاسملالخدلاسبقم.٩
)كلذبةزهجم

.ةيجراخةيتوصةزهجألصولهمدختسا.

١٠.CD/AUX)طوغضمصرق/يفاضإلخدم(

وأCDصرقديدحتلالخريرمتللطغضا.
.دعاسملازاهجلا

١١.\FWD)ميدقت(

لالخعيرسلاميدقتللرارمتسالاعمطغضا.
.راسملا

١٢.s REV)عيجرت(

لالخعيرسلاعيجرتللرارمتسالاعمطغضا.
.راسملا

١٣.P
وأهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتلطغضا.

.هليغشتفاقيإ

.توصلاىوتسمطبضلهردأ.

١٤.¨ SEEK)ثحب(

.ةيلاتلاةطحملانعثحبلل.

١٥.© SEEK)ثحب(

.ةقباسلاةطحملانعثحبلل.

١٦.BAND)قاطنلا(

ةحاتملاتاقاطنلالالخريرمتللطغضا.
.AMوأFM2وأFM1تاطحمل

١٧.H
.خيراتلاوةعاسلاطبضلطغضا.

ليغشتلا

ويدارلامادختسا

O:فاقيإوماظنلاليغشتمتييكهيلعطغضا
.هليغشت

اههاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتايفردأ
.هضفخلوأتوصلاىوتسمةدايزل

ةطحمددرتنيبةشاشلاليدبتلهيلعطغضا:4
طغضا،لاعشإلاماظنفاقيإدنع.تقولاوويدارلا
ضرعلطغضا.تقولاضرعلرزلااذهىلع
FM-RDSةطحمبقلعتتةيفاضإةيصنتامولعم
رايتخاضرعنكمي.MP3ةينغأوأ،ةيلاحلا
Songو)ةانقلا(Channelلثمةيفاضإتامولعم
يغبني.)ةئفلا(CATو)نانفلا(Artistو)ةينغألا(
وأ،بولطملابيوبتلازاربإلطغضلاةلصاوم
ٍيأتحتدوجوملايفيظولاحاتفملارزىلعطغضا
كلذلوحتامولعملارهظتسو،ضباقملانم
.ضبقملا

طبضت:)SCV(ةعرسلللداعملاتوصلاىوتسم
توصلاىوتسمةزيمبةدوزملاويدارلاةزهجأ
ويدارلاتوصىوتسم)SCV(ةعرسلللداعملا
عمحايرلاوقيرطلاءاضوضضيوعتلًايكيتاموتوأ
ىقبيثيحب،ةدايقلاءانثأةبكرملاةعرسريغت
.ًاتباثتوصلاىوتسم

:ةعرسلللداعملاتوصلاىوتسمةزيمطيشنتل

ىوتسملاىلعويدارلاتوصىوتسمطبضا.١
.بولطملا

ضرعل)ةمئاقلا(MENUرزلاىلعطغضا.٢
.ويدارلادادعإةمئاق

ةمالعتحتيفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٣
AUTOبيوبتلا VOLUM)ىوتسم
.ويدارلاةشاشىلع)يكيتاموتوألاتوصلا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١١٨

تحتجردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٤
"ةعرسلللداعملاتوصلاىوتسم"دادعإ
)OFF)ءافطإ(وأLow)وأ)ضفخنم

Med)طسوتم(وأHigh)ديدحتل))عفترم
.ويدارلاتوصىوتسميفضيوعتلاىوتسم
ٍناوث١٠يضمدعبضرعلاةشاشيهتنت
ىلعلوصحلاىلعأدادعإلكحيتيً.ابيرقت
دنعويدارلاتوصىوتسملربكأضيوعت
.ةيلاعلاةبكرملاتاعرس

)يثالثلاتوصلا/ريهجلاتوصلا(ةمغنلاطبض

:يثالثلاتوصلاوأريهجلاتوصلاطبضل

ضرعمتيىتحfضبقملاىلعطغضا.١
Bass)وأ)ريهجلاتوصلاTreble

.)يثالثلاتوصلا(

:ةيلاتلارومألادحأبمق،دادعإلاطبضل.٢

.fضبقملاردأ.

©وأ)ثحب(SEEK¨ىلعامإطغضا.
SEEK)ثحب(.

EQ)رزلااذهىلعطغضا:)توصلالداعم
توصلاةدحوريهجلاةلداعمتادادعإرايتخال
ديدحتيدؤيس.ةفلتخملاىقيسوملاعاونألةممصملا

MANUAL)وأريهجلاتوصلارييغتوأ،)يودي
)توصلاةلداعم(EQةداعإىلإ،يثالثلاتوصلا
يثالثلاتوصلاوريهجلاتوصلاتادادعإىلإ
.ةيوديلا

ةصاخلاةديرفلا)ةلداعم(EQتادادعإظفحنكمي
.ردصملكب

)يشالت/نزاوت(تاعامسلاطبض

BAL/FADE)طبضل:)يشالتلا/نزاوتلا
:يشالتلاوأنزاوتلا

تامالعرهظتىتحfضبقملاىلعطغضا.١
.ةعامسلايفمكحتلابيوبت

ةعامسلايفمكحتلابيوبتةمالعّزيم.٢
:ةيلاتلارومألادحألعفبةبولطملا

.fضبقملاىلعطغضا.

تحتجردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضلا.
.ةبولطملابيوبتلاةمالع

:ةيلاتلارومألادحألعفبدادعإلاطبضا.٣

هاجتاسكعوأهاجتايفfضبقمردأ.
.ةعاسلابراقع

وأ)ثحب(SEEK¨ىلعطغضا.
©SEEK)ثحب(.

وأ)ميدقتلا(FWD\ىلعطغضا.
s REV)عيجرتلا(.

تاربكموةمغنلاليغشترصانععيمجطبضل
ىلعطغضا،ةعرسبطسوألاعضولاىلإتوصلا

.نيتيناثنمرثكألfضبقملا

موقي،)RSA(يفلخلادعقملابتوصلاليغشتمتاذإ
توصمتكو)يشالت(FADEليطعتبويدارلا
.ةيفلخلاتاعامسلا

ويدارلالئاسر

Calibration Error)ةرياعملايفأطخ(:
.عنصملايفةبكرملليتوصلاماظنلاةرياعمتمت
Calibrationضرعمتاذإ Error)يفأطخ
لكشبويدارلاةئيهتمدعكلذينعيف،)ةرياعملا

لوصحللليكولاىلإهتداعإبجيوةبكرمللحيحص
.ةمدخلاىلع

VINوأNO VIN:لئاسرلاهذهىدحإرهظتس
بهذا.ويدارلالفقبTheftLockماظنموقيامدنع
لوصحلالجأنمكبصاخلاليكولاىلإكتبكرمب
.ةمدخلاىلع

ثودحراركتةلاحيفكبصاخلاليكولابلصتا
.ءاطخألادحأحالصإرذعتوأأطخيأ
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ويدارلا

AM-FMويدار

)RDS(ويدارلاتانايبماظن

ويدارلاتانايبماظنةزيمباًزهجمويدارلانوكيدق
)RDS(.يفالإةزيملاهذهمادختساحاتيالو
تانايبماظنتامولعمثبتيتلاFMتاطحم
لابقتساىلعماظنلااذهدمتعيو.)RDS(ويدارلا
هليغشتمتيالوتاطحملاهذهنمةددحمتامولعم
فيلوتءانثأ.ةحاتمتامولعملاهذهنوكتامدنعالإ
مسارهظي،FM-RDSةطحمىلعويدارلا
يفثدحيدق.اهبةصاخلاءادنلافورحوأةطحملا
ثببويدارلاتاطحمىدحإموقتنأةردانتالاح
ليغشتيفببستتدقةحيحصريغتامولعم
ةطحمبلصتا.حيحصريغلكشبويدارلاصئاصخ
.كلذثودحةلاحيفويدارلا

ةطحمنعثحبلا

BANDوأSRCE:نيبليدبتللطغضاFM1
متي.SXMوصو)٢مإفإ(FM2و)١مإفإ(
.ددحملارايتخالاضرع

f:اههاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتايفردأ
.ةطحملاددرتضفخوأةدايزل

© SEEKوأ¨ SEEK:طغضا©SEEK

لاقتناللSEEK¨وأةقباسلاةطحملاىلإلاقتنالل
.كانهءاقبلاوةيلاتلاةطحملاىلإ

نميأىلعرارمتسالاعمطغضا،تاطحملاحسمل
.ةرفاصتوصعامسىتحنيتيناثةدملنيرزلا
عضبلاهليغشتبموقيو،ةطحمىلإويدارلالقتني
ويدارلةبسنلاب.ةيلاتلاةطحملاىلإلقتنيمث،ٍناوث

AM-FMتاناوطسألغشمبدوزملاويدارلاو
CD،ويدارلانوكيامءانثأةطحملاددرتضموي

ةرمنيرزلانميأىلعطغضا.حسملاعضويف
.حسملافاقيإلىرخأ

تاذطقفتاطحملاحسمونعثحبلابويدارلاموقي
.ددحملاقاطنلايفةدوجوملاةيوقلاةراشإلا

قاطنلالخاداًقبسمةدعملاتاطحملاحسمبمق
نميأىلعرارمتسالاعمطغضلابيلاحلاددحملا
توصعامسنيحلٍناوثعبرأةدملSEEKنيرزلا

ةظوفحمةطحمىلإويدارلالقتني.ةفعاضمةرفاص
ةلاحيفٍناوثعضبلاهليغشتبموقيو،ًاقبسمةدعمو
.ةيلاتلاةطحملاىلإلقتنيمث،ةيوقةراشإدوجو
عضويفويدارلادوجوءانثأةطحملاددرتضموي
.حسملا

ةلضفمةطحمكويدارةطحمنيزخت

ءانثأةلضفملاويدارلاتاطحمدادعإبكلىصوي
ةلضفملاتاطحملاىلإفيلوتلابمق.ةبكرملانكر
ةلضفملارارزأوطبضلاةقبسمتاطحملامادختساب
هذهدوجوةلاحيفةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافمو
.١٣٦/ةيئاقولاةدايقلاعجار.ةزيملا

FAV:رزلاىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإFAV،
تاطحمكىصقأدحكةطحم٣٦ةجمربنكمي
لفسأةتسلاةيفيظولاحيتافملامادختسابةلضفم
قيرطنعوويدارلاةطحمددرتبيوبتتامالع

رزلا(ةلضفملاويدارلاتاطحمةحفصرزمادختسا
FAV(.ىلعطغضاFAVتسربعلقنتلل

ىلعةحفصلكلمتشتثيحةلضفملانمتاحفص
لكلنكميو.ةحفصلكيفةلضفمتاطحمتس
يوتحتنأةلضفملاتاطحملاتاحفصنمةحفص
.FMوAMتاطحمنمةعومجميأىلع

يتلا،تامغنلاويشالتلا/نزاوتلاتادادعإنيزختمتي
.ةلضفملاتاطحملاعم،ًاقباساهطبضمت

:ةلضفمةطحمكةطحمنيزختل

.ةبولطملاويدارلاةطحمىلعفيلوتلابمق.١

متييتلاةحفصلاضرعلFAVىلعطغضا.٢
.ةطحملانيزختاهيف

ةيفيظولاحيتافملادحأىلعطغضلايفرمتسا.٣
طغضلامتيامدنع.ةرفاصقلطنتىتحةتسلا
متت،هريرحتمثيفيظولاحاتفملاكلذىلع
.اهطبضمتيتلاةطحملاىلإةدوعلا

حاتفملكعمتاوطخلاهذهراركتبمق.٤
اهنيزختمتييكويدارةطحمليفيظو
.ةلضفمةطحمك

رزمادختسابةلضفملاتاحفصلاددعدادعإنكمي
MENU.ةلضفملاتاحفصلاددعدادعإل:

دادعإةمئاقضرعلMENUىلعطغضا.١
.ويدارلا

ةمالعلفسأيفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
6-1بيوبتلا FAV.
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نعبولطملاةلضفملاتاحفصلامقرددح.٣
لفسأيفيظولاحاتفملاىلعطغضلاقيرط
.ةضورعملاتاحفصلاماقرأ

نأىلإةمئاقلاكرتاوأFAVىلعطغضا.٤
ويدارلاةشاشىلإعوجرللاهتدميضقنت
تامالعضرعتيتلاوةيلصألاةيسيئرلا
يفءدبللوويدارلاةطحميفتاددرتلابيوبت
تاحفصلاماقرألتالضفملاةجمربةيلمع
.اهرايتخامتيتلاةمقرملا

يعاذإلالابقتسالا
لابقتساءانثأشوشتلاوددرتلالخادتثدحيدق
لثمرصانعلاضعبسبقمتاذإداتعملاويدارلا
ةحارلالئاسوتاقحلمويولخلافتاهلانحاوش
ةقاطلاذفنميفةيجراخةينورتكلإةزهجأوةبكرملاب
كلذعزنا،شوشتوألخادتدوجوةلاحيف.قحلملا
.قحلملاةقاطلاذفنمنمرصنعلا

AM

تاطحمنمربكأAMتاطحممظعمىدمنوكي
FMنأيفلوطألاىدملاببستيدق.ليللابةصاخ

نمو.ضعبلااهضعبعمةطحملاتاددرتلخادتت
نإف،ويدارلللضفألابقتساىلعلوصحلالجأ
زيزعتىلعلمعتAMويدارتاطحممظعم
.ليللاءانثأاهضفختمثراهنلالالخةقاطلاتايوتسم
ضعبلخادتتامدنعًاضيأشوشتلاثدحيدقو
لابقتساعمةقاطلاطوطخوفصاوعلالثمءايشألا
ضفختنألواح،كلذثودحدنعو.ويدارلا
.ويدارلايفةقبطلايلاعتوصلا

FMويريتس

نكلو،توصلضفأبعتمتلاFMويرتساةزيمحيتت
مك٦٥-١٦يلاوحلالإFMتاراشإلصتال
وأةقهاشلاينابملالخادتتنأنكمي.)ًاليم٤٠-١٠(
يشالتيفببستيامم،FMتاراشإعملالتلا
.هتوفخوتوصلا

يولخلافتاهلامادختسا

عملخادتلاىلإيولخلافتاهلامادختسايدؤيدق
لابقتساوأءارجإدنعلخادتلااذهثدحيدق.ويدارلا
وأفتاهلاةيراطبنحشدنعوأةيفتاهتاملاكم
يفلخادتلااذهببستيدقو.فتاهلاليغشتدرجمب
عامتسالاءانثأشوشتلانمديازتمىوتسمروهظ
ءانثأشوشتلابقتساةلاحيفو.ويدارلاىلإ
يولخلافتاهلاسباقعزناف،ويدارلاىلإعامتسالا
.هليغشتفاقيإبمقو

تباثلاتاراشإلادومعيئاوه
ءانثأتباثلاتاراشإلادومعيئاوهدمصينأنكمي
يأهبيصتنأنودةبكرملالسغتايلمعمظعم
لاماذإو.ةدعاقلايفماكحإبتبثمهنأاملاطرارضأ
اذإنكلو.كيديبهتماقتساطبضبمقف،ًاليلقدومعلا
.هلادبتسابجو،ةدشبلام

لوخددنعةحاسملانميفكيامدوجونمدكأت
.نكرلاتايانبوأبيئآرملا

ماكحإنمدكأتللرخآلتقونميئاوهلاصحفبمق
مقف،ًابولطمماكحإلاناكاذإ.هتدعاقيفهتيبثت
.ديلابهطبرماكحإب

توصلاتالغشم

ةجمدملاصارقألالغشم

طوغضملاصرقلالغشمبةيانعلا

دقف؛طوغضملاصرقلاىلعقصلميأعضتالو
ليجستمتاذإ.ةطوغضملاصارقألالغشمبقلعي
تضقويصخشرتويبمكىلعطوغضملاصرقلا
زييمتبرجف،ليصافتلابقصلمعضوةرورضلا
لجسُملاطوغضملاصرقلانميولعلاهجولا
.ديدحتملقمادختساب

صارقألاتاسدعتافظنممادختسابحصنيال
ةسدعثولتلامتحاببسبكلذو،ةطوغضملا
ةدوجوملاةيلخادلاميحشتلاداومبطوغضملاصرقلا
.CDلغشمةيلآب

هيبنت

ةلاحيففلتللCDصارقألغشمضرعتيدق
لاخدإوأ،امطوغضمصرقىلإقصلمةفاضإ
ةصصخملاةحتفلايفطوغضمصرقنمرثكأ
ليغشتةلواحموأ،ةدحاولاةرملايفكلذل
ءانثأ.ةفلاتوأةشودخمةطوغضمصارقأ
مدختستال،ةطوغضملاصارقألالغشممادختسا
ةلاحيفنوكتيتلاةطوغضملاصارقألاالإ
ًاصرقعضو،تاقصلمةيأاهيلعسيلوةديج

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

ولخىلعظفاحو،ةرملكيفًادحاوًاطوغضم
نمليمحتلاةحتفوةطوغضملاصارقألالغشم
.ةبيرغضاقنأولئاوسوداومةيأ

غشملئاسر"رظنا،أطخةلاسرضرعةلاحيف
لِّ

.مسقلااذهيفًاقحالةدراولا"CDصارقأ

ةطوغضملاصارقألابةيانعلا

ةدوجضفخنتدق،CD-Rصرقليغشتةلاحيف
صرقلاوأCD-Rصرقلاةدوجلاًعبتتوصلا

CD-RWيتلاىقيسوملاةدوجوليجستلاةقيرطو
وأCD-Rصرقلاعملماعتلاةقيرطواهليجستمت
نّزخ.رذحباهعملماعتف.CD-RWصرقلا
اهتفلغأيفCD-RWصارقأوCD-Rصارقأ
ةعشأنعاًديعبوىرخأةيقاوةفلغأوأةيلصألا
صرقلالغشمموقي.ةبرتألاوةرشابملاسمشلا
ناكاذإو.صرقلليلفسلاحطسلاحسمبطوغضملا
وأًاخورشمنوكينأكاًفلاتطوغضملاصرقلاحطس
لكشلابهليغشتمتينلفً،اشودخموأًاروسكم
بناجلاسملتالو.ًاقلطمهليغشتمتينلوأبسانملا
دقف،هعملماعتلاءانثأطوغضملاصرقلانميلفسلا
صارقألاكسمألب.حطسلافالتإىلإكلذيدؤي
ةفاحنموأةيجراخلافاوحلانمةطوغضملا
.ةيجراخلاةفاحلاوةحتفلا

اًشامقمدختساف،اًخستمCDصرقحطسناكاذإو
شامقةعطقلببمقوأ،ةلاسنلانمًايلاخواًمعان
فيطليعيبطفظنملولحميفةمعانوةفيظن
ةيلمعأدبتىلعصرحا.هبهفظنوءامبجوزمم
.ةفاحلاىلإزكرملانمحسملا

طوغضمصرقلاخدإ

نوكيثيحبةحتفلايفًايئزجCDصرقلخدأ
نأبجيولخادلللغشملاهبحسيس.ىلعألقصلملا
.طوغضملاصرقلاليغشتأدبي

طوغضمصرقجارخإ

Z EJECT)هررحمثهيلعطغضا:)جارخإ
دنعطوغضملاصرقلاةلازإبمق.صرقلاجارخإل
Removeةلاسرروهظ Disc)صرقلاةلازإ(.
ىرخأةرمهبحسمتيسف،صرقلاةلازإمتتملاذإ
.لغشملاىلإٍناوثةدعدعبًايكيتاموتوأ

طوغضمصرقليغشت

دوجوءانثأويدارلاوألاعشإلاماظنفاقيإةلاحيف
يفىقبيسهنإف،لغشملايفطوغضمصرق
نمطوغضملاصرقلاليغشتءدبمتيو.لغشملا
ماظنليغشتةداعإدنعاهدنعفقوتيتلاةطقنلا
ردصمرخآوهصرقلاناكاذإويدارلاوألاعشإلا

.هديدحتمتيتوص

CDزمررهظي،امطوغضمصرقجاردإدنع
ءدبدنعو.ويدارلاةشاشنمنميألابناجلاىلع
.همقرضرعمتي،ديدجراسمليغشت

صارقأليغشتةطوغضملاصارقألالغشمناكمإب
٣(مس٨غلبتاًمجحرغصأةدرفمةطوغضم
ليمحتمتي.ةئياهمةقلحمادختسابكلذو)تاصوب
صارقألاولماكلامجحلاتاذCDصارقأنملك
.ةقيرطلاسفنباًمجحرغصألا

CD/AUX)طوغضمصرق/يفاضإلخدم(:
)طوغضمصرق(CDّيعضونيبليدبتللطغضا
.ويدارلاىلإعامتسالادنع)يفاضإ(Auxiliaryو
مقروأ/وصرقلانيبتةلاسروCDزمررهظي
.لغشملايفطوغضملاصرقلارقتسيامدنعراسملا
ًايكيتاموتوأماظنلاثحبيسوىرخأةرمهيلعطغضا
ةيفاضإلاةزهجألارظنا،يفاضإلاخدإزاهجنع
غشمليصوتمتيملاذإ.١٢٥/

،لومحميتوصلِّ
No"ةلاسررهظتسف Input Device Found"
.)لاخدإزاهجىلعروثعلارذعت(

قلعتتةيفاضإةيصنتامولعمضرعلطغضا:4
ضرعمتيف،تامولعملاترفوتاذإ.ةيلاحلاةينغألاب
نميولعلارطسلايفةينغألامسالوحتامولعم
رطسلايفنانفلالوحتامولعمضرعوةشاشلا
ضرعمتي،تامولعملارفوتمدعدنعو.يلفسلا

NO INFO)تامولعمدجوتال(.

f:صرقلاىلعةدوجوملاتاراسملاديدحتلهردأ
.ليغشتلاديقوهيذلاطوغضملا

© SEEK)ةيادبىلإلاقتناللطغضا:)ثحب
ليغشتىلعٍناوث١٠نمرثكأّرماذإيلاحلاراسملا
.طوغضملاصرقلا

نملقأّرماذإقباسلاراسملاىلإلاقتناللطغضا
.طوغضملاصرقلاليغشتىلعٍناوث١٠
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،تارمةدعطغضاوأ،رارمتسالاعمطغضا
ىلعةدوجوملاتاراسملالالخعيجرتلاةلصاومل
.طوغضملاصرقلا

¨ SEEK)ىلإلاقتناللهيلعطغضا:)ثحب
.يلاتلاراسملا

،تارمةدعطغضاوأ،رارمتسالاعمطغضا
ىلعةدوجوملاتاراسملالالخميدقتلاةلصاومل
.طوغضملاصرقلا

s REV)هيلعطغضلايفرمتسا:)عيجرت
دحألخادةعرسب)عيجرتلا(يسكعلاليغشتلل
.تاراسملا

\FWD)هيلعطغضلايفرمتسا:)ميدقت
.تاراسملادحألخادةعرسبيمامألاليغشتلل

RDM)ىلإعامتساللطغضا:)يئاوشع
.يلسلستبيترتبسيلو،يئاوشعلكشبتاراسملا
دحاوبمايقلايغبني،يئاوشعلاليغشتلاةزيمطبضل
:يليامم

لغشمبدوزملاAM-FMويدارلةبسنلاب
CD/MP3:

ىتح)يئاوشع(RDMرزىلعطغضا.١
.يئاوشعلاليغشتلازمررهظي

زمريفتخيىتحىرخأةرمهيلعطغضاو.٢
.ةشاشلاىلعنميئاوشعلاليغشتلا

:CD/MP3لغشمبدوزملاويدارللةبسنلاب

تحتدوجوملايفيظولارزلاىلعطغضا.١
ىتح)يئاوشع(RDMبيوبتلاةمالع
Randomةلاسررهظت Current Disc
.)يلاحلاصرقلليئاوشعلاليغشتلا(

ىرخأةرميفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
.يئاوشعلاليغشتلاليغشتفاقيإل

MP3قيسنتلةمعادلاتافلملا

ليغشتCD/MP3لغشمبدوزملاويدارلاناكمإب
MP3صرق CD-RصرقوأCD-RW.

قيسنتلا

تافلمليغشتعيطتستيتلاويدارلاةزهجأناكمإب
MP3تافلمليغشت.mp3وأ.wmaةلجسملا

.CD-RWصرقىلعوأCD-Rصرقىلع
ةتباثلاتبلاتالدعممادختسابتافلملاليجستنكمي
يفتبوليك٤٠،ةيناثلايفتبوليك٣٢:ةيلاتلا
يفتبوليك٦٤،ةيناثلايفتبوليك٥٦،ةيناثلا
يفتبوليك٩٦،ةيناثلايفتبوليك٨٠،ةيناثلا
يفتبوليك١٢٨،ةيناثلايفتبوليك١١٢،ةيناثلا
يفتبوليك١٩٢،ةيناثلايفتبوليك١٦٠،ةيناثلا
يفتبوليك٢٥٦،ةيناثلايفتبوليك٢٢٤،ةيناثلا
تبلدعميأوأةيناثلايفتبوليك٣٢٠و،ةيناثلا
.نيابتم

عضولاصارقأوأةطوغضملاتوصلاصارقأ
طلتخملا

يوتحتيتلاصارقألاليغشتبويدارلاموقينأنكمي
ةطوغضمريغةيتوصطوغضمصرقتافلمىلع
ىلعنيقيسنتلاالكدوجوةلاحيفو.MP3تافلمو
مث،ًالوأMP3تافلمعيمجويدارلاأرقيس،صرقلا
.ةطوغضملاريغةيتوصلاطوغضملاصرقلاتافلم

ةينبوCD-RWوأCD-Rصارقألمعادفلم
تادلجملا

:ويدارلامعدي

.اًدلجم٥٠ىتح.

اهضعبلخادتادلجمةينامثىلإلصيام.
.ضعبلا

.ليغشتةمئاق٥٠ىتح.

.ًافلم٢٥٥ىتح.

wpl.وأm3u.دادتماتاذليغشتمئاوق.

wma.وأmp3.تادادتماتاذتافلم.
cda.وأ

رذجلاليلدلا

تافلملانيزختمتي.دلجمكسيئرلاليلدلاةجلاعممتت
زاهجوأصرقلاءاوتحامدعدنعسيئرلاليلدلايف
متيتلاتافلملارهظت.تادلجمىلعنيزختلا
صرقلليساسألاسرهفلانماهيلإلوصولا
F1مسابطوغضملا ROOT.
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غرافلادلجملا

،تافلمىلعيوتحتاليتلاتادلجملايطختمتي
ىلعيوتحييذلايلاتلادلجملاىلإلغشملامدقتيو
.تافلم

ليغشتلابيترت

ةطوغضملاتوصلاتافلمىلإلوصولامتي
:يلاتلابيترتلاب

.)Px(ليغشتلامئاوق.

.سيئرلاليلدلايفةنّزخملاتافلملا.

ليلدلايفتادلجميفةنزخملاتافلملا.
.سيئرلا

:يلاتلابيترتلابتاراسملاليغشتمتي

ةمئاقيفلوألاراسملانمليغشتلاءدبمتي.
يلاتتملكشبليغشتلارمتسيوىلوألاليغشتلا
دنع،ليغشتةمئاقلكيفتاراسملاعيمجيف
ليغشتلاةمئاقيفريخألاراسملاليغشت
راسملانمليغشتلافانئتسامتيس،ةريخألا
.ىلوألاليغشتلاةمئاقيفلوألا

دلجملايفلوألاراسملانمليغشتلاءدبمتي.
عيمجيفيلاتتملكشبليغشتلارمتسيولوألا
راسملاليغشتدنع.دلجملكيفتاراسملا
فانئتسامتيس،ريخألادلجملايفريخألا
.لوألادلجملايفلوألاراسملانمليغشتلا

ةيمستلاوتافلملاماظن

يفدوجوملاةينغألامساوهضورعملاةينغألامسا
يفةينغألامسادوجومدعةلاحيف.ID3ةمالع
فلملامساويدارلاضرعيسف،ID3فيرعتلاةقاطب
.راسمللمساك)mp3.لثم(دادتمانود

نعاهلوطديزييتلاتاراسملاءامسأراصتخامتي
ةشاشلاضرعتالو.تاحفصعبرأوأاًفرح٣٢
ةريخألاةحفصلايفةدوجوملاتاملكلانمءازجأ
.فلملامسادادتماوأصنلانم

ًاقبسمةجمربملاليغشتلامئاوق

ىلعيوتحتيتلاCDصارقأىلإلوصولانكمي
مادختساباهؤاشنإمتًاقبسمةجمربمليغشتمئاوق
وأ™MusicMatchوأ™WinAmpجمارب

Real Jukebox™؛اهيلإلوصولانكمييتلا
ليغشتلامئاوقريرحتلةردقدجوتال،كلذنممغرلاب
هذهليغشتلامئاوقةجلاعممتتو.ويدارلامادختساب
ةيتوصٍناغأتافلمىلعلمتشتةصاختادلجمك
.ةطوغضم

يتلاليغشتلامئاوقUSBـبدوزملاويدارلامعديدق
ةنزخملاوpls.وأm3u.تافلملاتادادتمااهب
.USBزاهجىلع

رارزألامادختسابليغشتلامئاوقرييغتنكمي

Scبيوبتلاّيتمالعتحتةدوجوملاةيفيظولا
cو T،ضبقموأf،رزوأ© SEEK

¨وأ،)ثحب( SEEK)اًضيأنكميامك.)ثحب
MP3صرقليغشت CD-RوأCD-RWنْيذللا
ناكاذإ.تافلمتادلجممادختسانودبامهليجستمت

ىلعCD-RWصرقوأCD-Rصرقيوتحي
٥١٢و،ليغشتةمئاق١٥و،دلجم٥٠نمرثكأ
لوصولابلغشملاحمسيسف،ىصقأدحكًافلمواًدلجم
لوصولامدععم،ىصقألادحلالالخلقنتلابموقيو
.ىصقألادحلاكلذنعديزتيتلارصانعلالكىلإ

MP3ليغشت

قلعتتةيفاضإةيصنتامولعمضرعلطغضا:4
ضرعمتيف،تامولعملاترفوتاذإ.ةيلاحلاةينغألاب
نميولعلارطسلايفةينغألامسالوحتامولعم
رطسلايفنانفلالوحتامولعمضرعوةشاشلا
ضرعمتي،تامولعملارفوتمدعدنعو.يلفسلا

NO INFO)تامولعمدجوتال(.

f:تافلمديدحتلهردأMP3صرقىلعCD
.هليغشتيراجلا

© SEEK)ةيادبىلإلاقتناللطغضا:)ثحب
.ليغشتلاىلعٍناوث١٠نمرثكأّرماذإراسملا
تارمةدعهيلعطغضاوأرارمتسابهيلعطغضا
.تاراسملاربعفلخلللقنتلاةعباتمل

¨ SEEK)ىلإلاقتناللهيلعطغضا:)ثحب
طغضاوأرارمتسابهيلعطغضا.يلاتلاراسملا
ربعمامألللقنتلاةعباتملتارمةدعهيلع
.تاراسملا

s REV)رارمتسابهيلعطغضا:)عيجرت
عامسمتي.ةعرسب)عيجرتلا(يسكعلاليغشتلل
ضرعمتيوضفخنمىوتسمبتوصلا
ررح.فلملاليغشتيفقرغتسملاتقولا

sرزلا REV)ليغشتلافانئتسال)عيجرتلا.
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\FWD)رارمتسابهيلعطغضا:)ميدقت
توصلاعامسمتي.ةعرسبيمامألاليغشتلل
يفقرغتسملاتقولاضرعمتيوضفخنمىوتسمب

ميدقتلا(FWD\رزلاررح.فلملاليغشت
تقولاضرعمتي.ليغشتلافانئتسال)عيرسلا
.فلملاليغشتيفقرغتسملا

Sc:دوجوملايفيظولارزلاىلعطغضا

راسملاىلإلاقتناللScبيوبتلاةمالعتحت
.قباسلادلجملايفلوألا

c T:تحتدوجوملايفيظولارزلاىلعطغضا

cبيوبتلاةمالع Tلوألاراسملاىلإلاقتنالل
.يلاتلادلجملايف

RDM)ىلإعامتساللطغضا:)يئاوشع
.يلسلستبيترتبسيلو،يئاوشعلكشبتاراسملا
دحاوبمايقلايغبني،يئاوشعلاليغشتلاةزيمطبضل
:يليامم

:CD/MP3لغشمبدوزملاويدارللةبسنلاب

تحتجردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.١
متيىتح)يئاوشع(RDMبيوبتلاةمالع
Randomضرع Current Disc
.)يلاحلاصرقلليئاوشعليغشت(

ىرخأةرميفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
.يئاوشعلاليغشتلاليغشتفاقيإل

h:تحتدوجوملايفيظولارزلاىلعطغضا

بيترتلابتافلملاليغشتلhبيوبتلاةمالع
.موبلألاوأنانفلابسح

بسحتافلملازرفلصرقلاحسمبلغشملاموقي
نانفلابةصاخلاID3فيرعتلاةقاطبتامولعم
ًءانبقئاقدةدعصرقلاحسمقرغتسيدق.موبلألاو
أدبيدق.صرقلاىلعةدوجوملاتافلملاددعىلع
.ةيفلخلايفحسملاةيلمعءارجإءانثأويدارلاليغشت

ليغشتيفصرقلاأدبي،حسملانمءاهتنالادنع
نانفلاضرعمتي.نانفلابسحبيترتلابتافلملا
نميناثلارطسلاىلعًايلاحليغشتلاديقوهيذلا
اذهيناغأةفاكليغشتمتينأدرجمب.ةشاشلا
بيترتبيلاتلانانفلاىلإلغشملالقتني،نانفلا
.نانفلاكلذتافلمليغشتيفأدبيويدجبأ

حاتفملاىلعطغضا،رخآنانفتافلمىلإعامتسالل
.مهسألايتمالعنملكلفسأجردنملايفيظولا
بيترتبقباسلاوأيلاتلانانفلاىلإصرقلالقتني
نيحاتفملانميأىلعطغضلايفرمتسا.يدجبأ
متيىتحمهسلاةمالعلفسأنيجردنملانييفيظولا
.بولطملانانفلاضرع

بسحليغشتلاىلإنانفلابسحليغشتلانمرييغتلل
:موبلألا

لفسأجردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.١
Sortةمالع By)بسحزرف(.

لفسأةيفيظولارارزألادحأىلعطغضا.٢
ةشاشنم)موبلألا(Albumبيوبتلاةمالع
.زرفلا

ةمالعتحتيفيظولارزلاىلعطغضا.٣
ةشاشىلإةدوعلل)قباسلا(Backبيوبتلا
.يسيئرلاىقيسوملافشكتسم

،نيمهسلانيبيناثلارطسلاىلعموبلألامسارهظي
متينأدرجمب.يلاحلاموبلألايناغأليغشتأدبيل
لغشملالقتني،موبلألاكلذيفيناغألاعيمجليغشت
صرقىلعيدجبألابيترتلابيلاتلاموبلألاىلإ

CDتافلمليغشتيفأدبيوMP3موبلألاكلذنم.

ىلعطغضا،ىقيسوملاحفصتمعضونمجورخلل
Backةمالعلفسأجردنملايفيظولاحاتفملا
.يداعلاMP3ليغشتىلإعوجرلل)فلخلا(

ةطوغضملاصارقألالغشملئاسر

CHECK DISC)ةلاحيف:)صرقلاصحف
،طوغضملاصرقلاجورخوأ/وةلاسرلاهذهروهظ
:ةيلاتلابابسألادحأىلإكلذعجريدقف

ىلإةرارحلاةجرددوعتامدنع.اًدجنخاسهنإ.
.CDصرقلمعينأبجي،يداعلاقاطنلا

حبصيامدنعً.ادجةرعوقيرطلاةيضرأ.
.CDصرقلمعينأبجي،اًدهممقيرطلا

وأبطروأشودخموأخستمCDصرق.
.بولقم

،كلذكرمألاناكاذإ.ةياغللبطرءاوهلا.
.ةلواحملادعأوةعاسوحنرظتناف

صرقلاقرحءانثأةلكشمكانهتناك.
.طوغضملا

.CDصارقألغشميفقصلملاراشحنا.

،ببسيأل،حيحصلكشبCDصرقلمعيملاذإ
.اهتدوجبةفورعملاCDصارقأدحأبّرجف
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ثودحراركتةلاحيفكبصاخلاليكولابلصتا
ناكاذإ.ءاطخألادحأحالصإرذعتوأأطخيأ
ليكوللاهمدقواهبتكاف،أطخةلاسرضرعيويدارلا
.ةلكشملانعهغالبإدنع

ةيفاضإلاةزهجألا

يفاضإلالاخدإلاسبقممادختسا

لاخدإسبقمبةدوزملاويدارلاةزهجأليصوتنكمي
ةحولنميلفسلانميألابناجلاىلعدوجوميفاضإ
®iPodزاهجلثميجراخيتوصزاهجبةهجاولا

همادختسال،CDصارقألغشموأMP3لغشموأ
اذهدعيالو.توصلاىلإعامتساللرخآردصمك
تاعامسليصوتبنجتهيلعو؛توصللاًجرخم
.يمامألايفاضإلالخدملاسبقميفسأرلا

يفاضإزاهجيأدادعإىلعنيقئاسلاعيجشتمتي
عجار.)نكر(Pعضولايفةبكرملانوكتامدنع
نمديزمىلعلوصحلل١٣٦/ةيئاقولاةدايقلا
.قئاسلاهابتناتيتشتلوحتامولعملا

لباكليصوتبمق،لومحميتوصلغشممادختسال
لاخدإلاسبقمب)ةصوب١/٨(ملم٣٫٥ساقم
متيامدنعو.ويدارلابصاخلايمامألايفاضإلا
CD/AUXرزىلعطغضا،زاهجلاليصوت
ربعزاهجلانمتوصلاليغشتأدبيلويدارلاب
.ةبكرملابتوصلاتاربكم

ةدايزكنكمي،لضفأتوصةدوجىلعلوصحلل
ىلعأىلإلومحملايتوصلازاهجلاتوصىوتسم
.ىوتسم

يتوصلازاهجللةقاطلادادمإاًمئادلضفألانم
ءانثأهبةصاخلاةيراطبلالالخنملومحملا
.ليغشتلا

O:براقعهاجتاسكعوأهاجتايفهترادإبمق
لغشملايفتوصلاىوتسمضفخوأعفرلةعاسلا
ةيفاضإتاليدعتءارجإىلإرطضتدق.لومحملا
ملاذإلومحملازاهجلانمتوصلاىوتسمىلع
.ٍفاكلكشباًضفخنموأًايلاعتوصلاىوتسمنكي

BAND:هيلعطغضا،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
يتوصلازاهجلاليغشتءانثأويدارلاىلإعامتسالل
يفلومحملايتوصلازاهجلارمتسيسو.لومحملا
.ليغشتلا

CD/AUX:طغضا،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
يتوصزاهجليغشتءانثأطوغضمصرقليغشتل
يفماظنلاأدبيسوىرخأةرمهيلعطغضا.لومحم
يذلالومحملايتوصلالغشملانمتوصلاليغشت
غشمليصوتمتيملاذإ.هليصوتمت

يتوصلِّ
ةلاسررهظتسف،لومحم

"No Input Device Found")روثعلارذعت
.)لاخدإزاهجىلع

SRCE:هيلعطغضا،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
يتوصلازاهجلاليغشتءانثأويدارلاىلإعامتسالل
يفلومحملايتوصلازاهجلارمتسيسو.لومحملا
.ليغشتلا

زاهجليغشتءانثأطوغضمصرقليغشتلطغضا
أدبيسوىرخأةرمهيلعطغضا.لومحميتوص
يتوصلالغشملانمتوصلاليغشتيفماظنلا
غشمليصوتمتيملاذإ.هليصوتمتيذلالومحملا

لِّ

ةلاسررهظتسف،لومحميتوص
"No Input Device Found")روثعلارذعت
.)لاخدإزاهجىلع

USBذفنممادختسا

USBذفنمبةدوزملاويدارلاةزهجأمكحتتنأنكمي
مادختساب®iPodوأUSBنيزختزاهجيف
فلمليغشت"عجار.ويدارلاضباقمورارزأ

MP3"١٢٠/ةجمدملاصارقألالغشميف
زاهجليصوتةيفيكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.امهبمكحتلاوiPodوأUSBنيزخت

USBزاهجمعد

USBذفنمدجوي،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
يسايقلارايعملانموهوتاسايقلاةزهجأةحوليف

USB 2.0.
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USBمعدتيتلاةزهجألا

لومحملاUSBصارقأكرحم.

USBلومحملاةتباثلاصارقألاكرحم.

iPodلايجأنمهدعباموأسماخلاليجلا.

iPodزاهج. nano®

.iPod touch®

.iPod classic®

ةقفاوتمUSBتاكرحموiPodةزهجألكتسيل
.USBذفنمعم

يوتحيiPodزاهجنأنمدكأت،بسانملاليغشتلل
نكميو.®Appleنمةتباثلاجماربلاثدحأىلع
مادختسابiPodزاهجلةتباثلاجماربلاثيدحت
رظنا.®iTunesتاقيبطتثدحأ

www.apple.com/itunes.

ءاجرب،iPodزاهجىلعفرعتلايفةدعاسملل
.www.apple.com/supportةرايز

ليغشتUSBذفنمبةدوزملاويدارلاةزهجألنكمي
نيزختزاهجىلعةنزخملاwma.وmp3.تافلم

USBتافلمكلذكوAACىلعةنزخملا
.iPodزاهج

تادلجملاةينبوUSBزاهجلمعادفلم

:ويدارلامعدي

.دلجم٧٠٠ىتح.

اهضعبلخادتادلجمةينامثىلإلصيام.
.ضعبلا

.فلم٦٥٫٥٣٥ىتح.

.تياب٦٤ىلإتافلملاوتادلجملاءامسألصت.

wma.وأmp3.تادادتماتاذتافلملا.

.iPodيفةنّزخُملاAACتافلم.

.FAT16.

.FAT32.

iPodوأUSBنيزختزاهجليصوت

iPodزاهجيفمكحتللUSBذفنممادختسانكمي
.USBنيزختزاهجوأ

ذفنمبزاهجلالصو،USBنيزختزاهجليصوتل
USBتاسايقلاةزهجأةحولىلع.

لباكيفرطدحألصو،iPodزاهجليصوتل
USBعميتأييذلاiPodةدعاقلصومبiPod،

ةحولىلعUSBذفنمبرخآلافرطلالّصومث
ليغشتلاديقةبكرملاتناكاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ةلاسررهظتدق،لمعتUSBةلصوو

“OK to disconnect”)عطقلبسانمتقولا
)GM(زروتوملارنجراعشكلذكو)لاصتالا
ىلعiPodزاهجرهظيامك،iPodزاهجىلع
ةشاشىلعiPodىقيسومرهظت.ويدارلاةشاش
.ليغشتلاأدبيوويدارلاضرع

يفتناكاذإةبكرملابهليصوتءانثأiPodنحشمتي
وأ)تاقحلم(ACC/ACCESSORYعضولا

ON/RUN)ةبكرملاليغشتفاقيإدنع.)ليغشت،
هنحشمتينلوiPodزاهجفاقيإًايكيتاموتوأمتيس
.ةبكرملاةيراطبنمةقاطلابحسوأ

ريغiPodةزهجأنممدقأزارطكيدلناكاذإ
هليصوتلالخنمهمادختسانكميلازيامف،موعدم
ويريتسلباكمادختسابيفاضإلاخدإسبقمب
رظنا.)ةصوب١/٨(ملم٣٫٥ساقميرايعم
يفهركذدراولا"يفاضإلالاخدإلاسبقممادختسا"
.مسقلااذه

نيزحتزاهجيفمكحتللويدارلامادختسا
USBزاهجوأiPod

نيزختزاهجيفمكحتلاويدارلالالخنمنكمي
USBزاهجوأiPodحيتافمورارزأمادختساب

ىلعةينغألاتامولعمضرعمتيامك،ويدارلا
.ويدارلاضرعةشاش

f:تافلملاديدحتلهردأ.

©SEEK:اذإراسملاةيادبىلإلاقتناللطغضا
هيلعطغضا.ليغشتلاىلعٍناوث١٠نمرثكأّرم
لقنتلاةعباتملتارمةدعهيلعطغضاوأرارمتساب
.تاراسملاربعفلخلل

¨SEEK:راسملاىلإلاقتناللهيلعطغضا
ةدعهيلعطغضاوأرارمتسابهيلعطغضا.يلاتلا
.تاراسملاربعمامألللقنتلاةعباتملتارم
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s REV:ليغشتللرارمتسابهيلعطغضا
دنعتوصلاعامسمتي.ةعرسب)عيجرتلا(يسكعلا

sرزلاررح.ضفخنمىوتسم REVفانئتسال
ليغشتيفقرغتسملاتقولاضرعمتي.ليغشتلا
.فلملا

\FWD:ليغشتللرارمتسابهيلعطغضا
ىوتسمدنعتوصلاعامسمتي.ةعرسبيمامألا

متي.ليغشتلافانئتسالFWD\ررح.ضفخنم
.فلملاليغشتيفقرغتسملاتقولاضرع

لوحةيفاضإتامولعمضرعلهيلعطغضا:4
.ددحملاراسملا

زاهجيفمكحتللةيفيظولاحيتافملامادختسا
iPodوأUSBنيزحت

ةجردنملاةسمخلاةيفيظولاحيتافملامادختسامتي
ةجردملافئاظولايفمكحتللويدارلاةشاشلفسأ
.هاندأ

:ةيفيظولاحيتافملامادختسال

وألوألايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.١
ضرعلويدارلاةشاشلفسأجردنملاسماخلا
ىلعطغضاوأ،هاندأةجردملافئاظولا
تناكاذإةفيظولالفسأيفيظولاحاتفملا
.ًايلاحةضورعم

لفسأجردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
ةفيظولاىلعيوتحتيتلابيوبتلاةمالع
.ةفيظولاهذهمادختسال

j:لفسأجردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضاj
ةزراببيوبتلاةمالعودبت.ًاتقؤمراسملافاقيإل
ىرخأةرمطغضا.تقؤملافاقيإلامادختسادنع

فانئتسالjلفسأجردنملايفيظولاحاتفملاىلع
.ليغشتلا

لفسأجردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا:فلخ
ةشاشلاىلإعوجرلل)فلخلا(Backةمالع
زاهجيفرذجلاليلدلاوأiPodزاهجيفةيسيئرلا
.USBنيزخت

c:لفسأجردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا
cكرحمىلعيلاحلادلجملاتايوتحمضرعل

:اهديدحتوتافلملاضارعتسال.USBصارقأ

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.١

.cلفسأ

.تادلجملاةمئاقربعريرمتللfردأ.٢

اذإ.بولطملادلجملاديدحتلfىلعطغضا.٣
١نيتوطخلارركف،دلجمنمرثكأكانهناك
.بولطملادلجملاىلإلصتىتح٢و

يفةدوجوملاتافلملاربعريرمتللfردأ.٤
.ددحملادلجملا

بولطملافلملاديدحتلfىلعطغضا.٥
.هليغشتدارملا

حيتافملامادختسانكمي،ةريبكمئاوقيفيطختلل
:يلاتلابيترتلابلقنتللةسمخلاةيفيظولا

يفلوألارصنعلا،لوألايفيظولاحاتفملا.
.ةمئاقلا

يفةمئاقلاربع٪١،يناثلايفيظولاحاتفملا.
.يفيظولاحاتفملاىلعطغضلااهيفمتيةرملك

يفةمئاقلاربع٪٥،ثلاثلايفيظولاحاتفملا.
.يفيظولاحاتفملاىلعطغضلااهيفمتيةرملك

يفةمئاقلاربع٪١٠،عبارلايفيظولاحاتفملا.
.يفيظولاحاتفملاىلعطغضلااهيفمتيةرملك

.ةمئاقلاةياهن،سماخلايفيظولاحاتفملا.

h:جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا

iPodزاهجيفهديدحتوفلمضرعلhلفسأ
زرفمتي.iPodةمئاقماظنمادختساب
:بسحتافلملا

.Playlists)ليغشتلامئاوق(

.Artists)نونانفلا(

.Albums)تاموبلألا(

.Genres)عاونألا(

.Songs)يناغألا(

.Composers)نونحلملا(
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:تافلملاديدحتل

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.١

.hلفسأ

.مئاوقلاةمئاقربعريرمتللfردأ.٢

.ةبولطملاةمئاقلاديدحتلfىلعطغضا.٣

تافلملاوأتادلجملانيبريرمتللfردأ.٤
.ةددحملاةمئاقلايفةدوجوملا

بولطملافلملاديدحتلfىلعطغضا.٥
.هليغشتدارملا

حيتافملامادختسانكمي،ةريبكمئاوقيفيطختلل
:يلاتلابيترتلابلقنتللةسمخلاةيفيظولا

يفلوألارصنعلا،لوألايفيظولاحاتفملا.
.ةمئاقلا

يفةمئاقلاربع٪١،يناثلايفيظولاحاتفملا.
.يفيظولاحاتفملاىلعطغضلااهيفمتيةرملك

يفةمئاقلاربع٪٥،ثلاثلايفيظولاحاتفملا.
.يفيظولاحاتفملاىلعطغضلااهيفمتيةرملك

يفةمئاقلاربع٪١٠،عبارلايفيظولاحاتفملا.
.يفيظولاحاتفملاىلعطغضلااهيفمتيةرملك

.ةمئاقلاةياهن،سماخلايفيظولاحاتفملا.

راركتلاةفيظو

:راركتلامادختسال

وأ"لفسأجردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا
Repeatنيبرايتخالل' All)لكلاراركت(

Repeatو Track)راسملاراركت(.

لفسأجردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا:"
بيوبتلاةمالعودبت.تاراسملاةفاكراركتل"
Repeatمادختسادنعةضفخنم All)راركت
ليصوتدنعيضارتفالاعضولاوهاذهو.)لكلا
.ةرملوألiPodزاهجوأUSBنيزختزاهج

لفسأجردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا:'
بيوبتلاةمالعودبت.دحاوراسمراركتل'

Repeatمادختسادنعةزراب Track)راركت
.)راسملا

ليدبتلاةفيظو

:ليدبتلامادختسال

،2وأ،<لفسأيفيظولارزلاىلعطغضا
نيبليدبتلل=وأ،Cوأ

Shuffle Off)وأ،)طلخلافاقيإ
Shuffle All Songs/Shuffle Songs)طلخ

Shuffleوأ،)يناغألاطلخ/يناغألالك Album
Shuffleوأ،)موبلألاطلخ( Folder)طلخ
.)دلجملا

لفسأجردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا:<
عضولاوهاذهو.ليدبتلافاقيإل2

وأUSBنيزختزاهجليصوتدنعيضارتفالا
.ةرملوألiPodزاهج

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا:2

يناغألاةفاكليدبتلCوأ=لفسأ
وأUSBنيزختزاهجىلعةدوجوملا
.iPodزاهج

C:جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا

موبلألايفةدوجوملايناغألاةفاكليدبتل<لفسأ
.iPodزاهجىلعيلاحلا

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا:=

دلجملايفةدوجوملايناغألاةفاكليدبتل<لفسأ
.USBنيزختزاهجيفيلاحلا
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١٢٩ خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملايفمكحتلامظن
١٢٩............خانملابمكحتلاةمظنأ
١٣١.............يفلخلاةئفدتلاماظن
١٣٢........خانملابيفلخلامكحتلاماظن

ءاوهلاذفانم
١٣٤.................ةيوهتلاتاحتف

ةنايصلا
١٣٤.......................ةمدخ

خانملايفمكحتلامظن

خانملابمكحتلاةمظنأ

.ماظنلااذهلالخنماهتيوهتواهديربتوةبكرملاةئفدتيفمكحتلانكمي

ءاوهفييكتبةزهجملاريغتارايسلا

ةحورملايفمكحتلا.١

ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٢

ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٣

وأةعاسلابراقعهاجتايفضبقملاردأ:9
ةحورملاةعرسةدايزلةعاسلابراقعهاجتاسكع
.اهليلقتوأ

.ماظنلافاقيإ:9

يفضبقملاردأ:ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم
ةعاسلابراقعهاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
.ةرايسلالخاداهليلقتوأةرارحلاةجردةدايزل

يفضبقملاردأ:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
ةعاسلابراقعهاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
.يلاحلاءاوهلاقفدتعضورييغتل

H:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.تاسايقلا
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تاسايقلاةزهجأةحولنيبءاوهلاميسقتمتي:(
يفءاوهلاضعبهيجوتعم،ةيضرألاجراخمو
.يمامألاجاجزلاهاجتا

،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:6
يمامألاجاجزلاوحنءاوهلاضعبهّجويامنيب
.ةيبناجلاذفاونلاو

نمةذفانلافيظنتىلععضولااذهلمعي:-
ىلإيجراخلاءاوهلاهيجوتمتي.ةبوطرلاوأبابضلا
ضبقمطبض.عيقصلاةلازإجراخموةيضرألا
وأًائفدرثكأءاوهىلعلوصحللةرارحلاةجرد
يفءاوهلافييكتطغاضليغشتنكمي.ةدوربرثكأ
.ءاوهلانمةبوطرلاةلازإلدادعإلااذه

نميمامألاجاجزلاعضولااذهفظني:1
ءاوهلاهيجوتمتي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
ءاوهلاضعبهيجوتمتيامنيب،يمامألاجاجزلاىلإ
ليغشتنكمي.ةيبناجلاذفاونلاوةيضرألاجراخمىلإ

ةلازإلدادعإلااذهيفءاوهلافييكتطغاض
.ءاوهلانمةبوطرلا

ةحضاوةيؤرلانكتملامةبكرملادقتال،مثنمو
.ذفاونلاعيمجلالخنم

ءاوهفييكتبةزهجملاتارايسلا

ةحورملايفمكحتلا.١

ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٢

ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٣

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٤

نخاسلاءاوهلابيرستلةراحلامايألايفذفاونلاحتفا
دعاسي.كلذدعباهقلغأمث،ةبكرملالخادزجتحملا
ةبكرملادربتىتحبولطملاتقولاليلقتىلعاذه
.رثكأةءافكبماظنلالمعيو

.ةرايسلانمةبوطرلاةلازإوءاوهلاديربتل:#

V:نع،عرسألكشبةرايسلالخادءاوهلاديربتل
.لخادلابدوجوملاءاوهلاريودتةداعإقيرط

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

نمبابضلاةلازإلةادأبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةلازإلةئفدتةكبشمادختسامتي،يفلخلاجاجزلاىلع
.بابضلااذه

فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا:1
.يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رزلاىلعدوجوملارشؤملاحابصمءيضياهدنعو
.يجراخلاعضولاليغشتىلإريشييكل

لاعشإلانوكيامدنعطقفلمعتبابضلاةلازإةادأ
ةلازإةادأفقوتت.ON/RUNعضولاىلع
عضولاىلعلاعشإلاناكاذإبابضلا

ACC/ACCESSORYوأLOCK/OFF.

ةحضاوةيؤرلانكتملامةبكرملادقتال،مثنمو
.ذفاونلاعيمجلالخنم
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١٣١ خانملايفمكحتلاحيتافم

هيبنت

فيظنتلداحمسجيأوأةداحةرفشمدختستال
ءيشيأقصلتال.لخادلانميفلخلاجاجزلا
ةدوجوملابابضلاةلازإةادأةكبشطوطخىلع
ةلازإةادأفالتإىلإاذهيدؤيدقف.فلخلاب
ةبكرملانامضيطغينلو.ةيفلخلابابضلا
.حيلصتلافيلاكت

يفلخلاةئفدتلاماظن
ةئفدتلاماظنحيتي،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذ
ءزجلاىلإقفدتملاءاوهلاةيمكطبضةيناكمإيفلخلا
.ةيمامألادعاقملاةقطنمنم،ةرايسلانميفلخلا
خانملايفيسيئرلامكحتلاماظنعمةزيملاهذهلمعت
.ةرايسلايفدوجوملا

AUX:لالخنمماظنلااذهيفمكحتلانكمي
تاسايقلاةزهجأبحيتافملاةحوليفةدوجوملاةركبلا
.يتوصلاماظنلالفسأ

وأةدايزللفسألوأىلعأللةركبلاةرادإبمق:9
ىلإهلاسرإوهنيخستمتييذلاءاوهلارادقمليلقت
.ةيفلخلاسولجلاةقطنم

Q:رادقممظعملاسرإىلععضولااذهلمعي
.ةيفلخلاسولجلاةقطنمىلإةرارحلا

c:رادقمفصنلاسرإىلععضولااذهلمعي
.ةيفلخلاسولجلاةقطنمىلإةرارحلا

R:نمرادقملقألاسرإىلععضولااذهلمعي
.ةيفلخلاسولجلاةقطنمىلإةرارحلا

ةئفدتلاماظنليغشتفاقيإىلعاذهلمعي:9
.يفلخلا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٣٢

خانملابيفلخلامكحتلاماظن

ةحورملاةعرسوةرارحلاةجرديفمكحتلانكميف،ءاوهفييكتويفلخةئفدتماظنبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
يولعلالوسنوكلايفيمامألاخانملايفمكحتلاةحولدجوت.طقفةيفلخلادعاقملاباكرىلإءاوهلاليصوتو
.يمامألابكارلاوقئاسلانيب

يمامألاخانملايفمكحتلاةحول

ةحورملايفمكحتلا.١

ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٢

ةجرديفمكحتلاحاتفم.٣
ةرارحلا

ةرارحةجردنييعتلهذهمكحتلاةحولمدختسا
ةعرسطبضاوأءاوهلاقفدتهاجتاطبضا.ةلصفنم
.يمامألادعقملاباكربةصاخلاةحورملا

،AUXعضويفةحورملاضبقمنوكيامدنع
طبضليفلخلاخانملايفمكحتلاةحولمادختسانكمي
.ةيفلخلاسولجلاةقطنميفخانملاتادادعإ
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١٣٣ خانملايفمكحتلاحيتافم

يفلخلاخانملايفمكحتلاةحول

ةحورملايفمكحتلا.١

ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٢

ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٣

خانملايفمكحتةحولبةزهجملاتارايسللةبسنلاب
فلخيولعلاءزجلايفةدوجوميهف،يفلخلا
فصلامامأفصتنملايفيمامألابكارلاوقئاسلا
خانملابمكحتلاةحولتادادعإطبضل.يناثلايمامألا
نأبجي،ةيفلخلادعاقملاباكردحأةطساوبيفلخلا
يمامألاخانملابمكحتلاةحولةحورمضبقمنوكي
ةعرسطبضكلذدعبنكمي.AUXعضولاىلع
.ةرارحلاةجردوءاوهلاليصوتعضووةحورملا

AUX:ةحولبدوجوملاةحورملاضبقمطبضبمق
ىتحAUXعضولاىلعيمامألاخانملابمكحتلا
مكحتلاةحولمادختساةيفلخلادعاقملاباكرلنكمي

ليطعتىلعاذهلمعي.ةيفلخلاسولجلاةقطنميف
ةحوللاىلإمكحتلاةداعإل.ةيمامألامكحتلاةحول
اًديعبةحورملاضبقمعضورييغتبمق،ةيمامألا
.AUXنع

.ماظنلافاقيإ:9

هاجتايفةحورملايفمكحتلاضبقمردأ:9
ةعاسلابراقعهاجتاسكعوأةعاسلابراقع
سولجلاةقطنميفةحورملاةعرسضفخوأةدايزل
.ةيفلخلا

ضبقمردأ:ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم
وأةعاسلابراقعهاجتايفةحورملايفمكحتلا
ةجردضفخوأةدايزلةعاسلابراقعهاجتاسكع
.ةيفلخلاسولجلاةقطنميفةرارحلا

ةحولىلعدوجوملاءاوهلافييكتماظنليغشتبجي
هيجوتنكميىتحكلذو،خانملابةيسيئرلامكحتلا
ملاذإو.ةرايسلانميفلخلاءزجلاىلإدرابلاءاوهلا
ةرارحلاةجردلظتسف،ليغشتلاديقماظنلااذهنكي
.ةنيباكلاةرارحةجرديهةرايسلليفلخلاءزجلاب

هاجتايفردأ:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
ةعاسلابراقعهاجتاسكعوأةعاسلابراقع
.ةيفلخلاسولجلاةقطنميفءاوهلاقفدتهاجتارييغتل

:يليامدحأددح،يلاحلاعضولارييغتل

H:امنيب،ةيولعلاجراخملاوحنءاوهلاهيجوتمتي
.ةيضرألاجراخموحنءاوهلاضعبهيجوتمتي

.ةيضرألاجراخمىلإءاوهلاهيجوتمتي:2

ةدوجوملاةقطنملايفءيشيأدوجومدعنمدكأت
لخادءاوهلاريودتنكميىتحةيمامألادعاقملالفسأ
.ةءافكبةرايسلا

ماظنمادختساةيفيكلوحتامولعملانمديزمل
مكحتلاةمظنأعجار،خانملايفيسيئرلامكحتلا
لوحتامولعمىلعلوصحلل.١٢٩/خانملاب
.١٣٤/ةيوهتلاتاحتفعجار،ةيوهتلا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٣٤

ءاوهلاذفانم

ةيوهتلاتاحتف
فصتنمنمبرقلابةدوجوملاجراخملامدختسا
قفدتهاجتارييغتلاهيبناجوتاسايقلاةزهجأةحول
.ءاوهلا

ةيلمعحئاصن

يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.
،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
.ةبكرملالخادءاوهلاقفدتقوعتدقيتلاو

ةكرشنمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
نأنكميكرحملاءاطغىلعزروتوملارنج
.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤي

دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
ريودتيفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
.ةيلاعفرثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلا

ةنايصلا

ةمدخ
كرحملاءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
هذهيفمدختسملاةرارحلادربمةيعونديدحتل
ديىلعالإدربملاماظنةنايصمدعبجي.ةبكرملا
وأحالصإًاقلطمبجيال.نيدمتعمونيبردمنيينف
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُملادبتسا
ليغشتلانامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملا

تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
تادربملاةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
ىلعاًراضدُعييوجلافالغللرشابملاضيرعتلاب
ةجيتنةئيستالاحيفاًضيأببستيدقوةئيبلا
عيقصلاةعسلبةباصإلاوأقارتحالاوأقاشنتسالل
.ةيحصلاللعلانماهريغوأ
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١٣٥ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٣٦.................ةتتشملاةدايقلا
١٣٦.................ةيئاقولاةدايقلا
١٣٦................ةرايسلابمكحتلا
١٣٦......................ةلمرفلا
١٣٧.......................ةدايقلا
١٣٧.......قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٣٨..................مكحتلانادقف
١٣٨.........ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٣٩.........ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٣٩...........ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٤٠...............ةرايسلاتقلعاذإ
١٤١............ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٤٤..........ةديدجلاةرايسلاضيورت
١٤٥...........ليغشتلاحاتفمعضاوم
١٤٦.............كرحملاليغشتءدب
١٤٧............عيرسلاؤطابتلاماظن
تاقحلملاةقاط
١٤٧............)RAP(ةزجتحملا
١٤٧...........نكرلاعضوىلإلقنلا
١٤٨...........نكرلاعضونملقنلا
ةلباقحوطسىلعنكرلا

١٤٩...................لاعتشالل

كرحملاتاثاعبنا
١٤٩.................كرحملامداع
١٤٩........اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
١٥٠.....يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
١٥٢.................يوديلاعضولا
١٥٣.............رطقلا/بحسلاعضو

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

١٥٤.............)ABS(قالغنالل
١٥٤..................نكرلالمارف

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

١٥٥.....................تابثلا

ةعرسلاتبثم
١٥٧......ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
١٥٩.....)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

Parking Assist)دعاسم
١٦١.....................)نكرلا

دوقولا
١٦٢......................دوقولا
١٦٣...........دوقوللةفاضملاداوملا
١٦٣..................دوقولاةئبعت
١٦٤........ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ةروطقمبحس
١٦٥......بحسلانأشبةماعتامولعم
١٦٥......رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط
١٦٧.................ةروطقمبحس
١٦٩..........ةروطقملابحسةزيهجت

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
١٧١..........ةيفاضإةيئابرهكتادعم
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ليغشتلاوةدايقلا١٣٦

ةدايقلاتامولعم

ةتتشملاةدايقلا
دقيتلاوهابتنالاتتشتروصنمديدعلاكانه
بئاصلامكحلامزتلا.ةدايقلانعكزيكرتفرصت
فرصتىرخألاماهملاعدتالو،رومألاىلع
تاموكحلانمديدعلاّتنسدقو.قيرطلانعكهابتنا
اذل.ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشتنأشبنيناوقلاةيلحملا
.كتقطنميفةيلحملانيناوقلاىلعفرعتلاكيلع

ىلعكينيعيقبا،ةدايقلاءانثأتتشتلابنجتل
زكروةدايقلاةلجعىلعكيدييقباوقيرطلا
.ةدايقلاىلعكهابتنا

يتلاةدايقلافقاوميففتاهلامدختستال.
ءارجإلنذألاةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتت
.اهيلعدرلاوةيرورضلاتاملاكملا

تاظحالملالّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
هريغوأفتاهلاىلعتامولعملانعثحبتوأ
.ةينورتكلإلاةزهجألانم

رداصملاعملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.
.هابتنالاتتشتلةلمتحملا

لثم،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.
ماظنطبضوةلضفملاويدارلاتاطحمةجمرب
كيلعو.دعاقملاتادادعإوخانملابمكحتلا
زاهجيفةلحرلاتامولعمعيمجةجمرب
.ةدايقلالبقةحالملا

لبقةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلا

.لافطألابءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.

ةليسووألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثت

ًءاوس،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
.لومحملافتاهلاربعوأباكرلادحأعم

ريذحت}
ةرتفلقيرطلانعكينيعفرصببستيدق
يدؤيثداحعوقويفةرركتمةفصبوأةليوط
يفزيكرتلاكيلعاذل.ةافولاوأةباصإلاىلإ
.ةدايقلا

نمديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنمسقرظنا
،لقنتلاماظنوماظنلااذهمادختسالوحتامولعملا
ةيفيككلذيفامب،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.همادختساولومحمفتاهنارقإ

ةيئاقولاةدايقلا
."عقوتمسيلامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصُقي
يهيئاقوبولسأبةدايقلايفىلوألاةوطخلاو
.٤١/نامألاةمزحأرظنا.نامألامازحءادترا

ةاشملا(نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.
)نورخألانوقئاسلاوتاجاردلاوبكارو
عقوت.ءاطخألانوبكتريولامهإبنوفرصتيس
.اهلًادعتسمنكومهتافرصت

يتلاةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريست

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةرايسلابمكحتلا
ةمهملماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
.ةدايقلاءانثأةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسملل

ةلمرفلا
تقووكاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
ةساودىلعطغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالا
ءارجإلانأنيحيف.كاردإلاتقووهلمارفلا
.ةباجتسالاتقووهكلذليلعفلا

عابرأةثالثوهقئاسلاةباجتساتقوطسوتمو
اهتعرسةبكرمكرحتت،ةدملاهذهيف.ًابيرقتةيناثلا

اًرتم٢٠ةفاسم)ةعاس/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠
تالاحيفةريبكنوكتدقةفاسميهو،)اًمدق٦٦(
.ئراوطلا

نأشبرابتعالايفاهعضويغبنيةديفمحئاصن
:ةلمرفلا

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمىلعظفاح.
.كمامأريستيتلا

.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.

ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.
.رورملا
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١٣٧ ليغشتلاوةدايقلا

ةلمرفلابمقف،ةبكرملاةدايقءانثأكرحملافقوتاذإو
.لمارفلاىلعلصاوتملاطغضلانودبيعيبطلكشب
ىلعطغضللةبولطملاةوقلاةدايزىلإكلذيدؤيدقف
نوكتسف،كرحملافقوتاذإهنأامك.لفسألةساودلا
الإمدختُستنلنكل؛ةيئابرهكلمارفةدعاسمكانه
دعاسملامادختسادرجمبو.لمارفلامادختسادنع
فقوتلللوطأًاتقورمألاقرغتسيدقفيئابرهكلا
طغضتنأربكألكشببعصلانمنوكيفوسو
.ةساودلاىلع

ةدايقلا

دوقملابيكيلورديهلامكحتلا

.دوقملابيكيلورديهلامكحتلاماظنبةدوزمةبكرملا
ةوقلابهيجوتلالئاسرظنا.ةنايصلابلطتيدقو
.١٨٧/ةدضعملا

ببسبيئابرهكلاهيجوتلاةدعاسملدقفثدحاذإ
نعيئابرهكلاهيجوتلاماظنفقوتوأكرحملافقوت
دقنكلةرايسلاهيجوتناكمإلابلظيسف،لمعلا
كانهتناكاذإليكولاعجار.ربكأاًدهجكلذبلطتي
.ةلكشم

هيبنت

اهكرتو،اهتياهنىتحةدايقلاةلجعةرادإةلاحيف
دقف،ةيناث١٥نعديزتةدملعضولااذهىلع
فعضيدقويلآلاهيجوتلاماظنيففلتثدحي
.يلآلاهيجوتلادعاسم

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن

.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابُدق.

.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.

لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.
.ىنحنملا

دزمث،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.
.ميقتسملاقيرطلاىلعجيردتلابةعرسلا

ئراوطلايفهيجوتلا

لضفألانمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.
.ةلمرفلانمًالدبقئاعلالوحفافتلالا

نارودلاةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
.نيديلادحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازب

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
.ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت

قيرطلانمةرايسلادادرتسا

ىلعنمةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
.ةدايقلاءانثأقيرطلابناجىلإًالوزنقيرطلاةفاح
:حئاصنلاهذهعبتا

اذإودوقولاةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
ثيحبةبكرملاهّجوف،ًايلاخقيرطلاناك
.فيصرلاةفاحنيبواهنيبةفاسمكرتت

،ًابيرقتةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
ةفاحيمامألانميألاراطإلاسماليىتح
.فيصرلا

ىلعميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلا
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مكحتلانادقف

قالزنالا

ةمظنأرظانتتاقالزنالانمعاونأةثالثكانه
:ةبكرملايفةثالثلامكحتلا

.رودتالتالجعلا-ةلمرفلاقالزنا.

ةعرسلاببستت-فاطعنالاوأهيجوتلاقالزنا.
يفتاينحنملاىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلا
.فاطعنالاةوقدقفوتاراطإلاقالزنا

ىلعدئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.
لوحعفدلاتالجعناروديفدوقولاةساود
.اهروحم

بنجتبيئاقوبولسأبنودوقييذلانوقئاسلاموقي
ةلوقعملاةيانعلاذاختاقيرطنعتاقالزنالامظعم
ةدايقلامدعقيرطنعو،ةيلاحلافورظللًاقفو
امًامئادنكل.فورظلاهذهيفةليوطتافاسمل
.تاقالزناثدحتنأنكمي

تاحارتقالاعبتاف،قالزنالايفةبكرملاتأدباذإ
:ةيلاتلا

هّجوو،دوقولاةساودنعجيردتلابكمدقعفرا.
كرحتتدق.بولطملاهاجتالايفةبكرملا
اًدعتسمنكنكلو.ميقتسمطخيفةبكرملا
.ىرخأةرمقالزنالاةيناكمإل

فورظلاًعبتةدايقلاطبضاوةعرسلاضفخا.
فقوتللةبولطملاةفاسملاديزتدق.سقطلا
ةوقضافخنادنعةبكرملاىلعةرطيسلارثأتتو
،ىصحلاوأديلجلاوأجلثلاوأءاملالعفبرجلا

هابتنالاملعت.قيرطلاىلعداوملانماهريغوأ
ةيفاكةيمكدوجولثم،ةيريذحتلاتامالعلاىلإ
ىلعمكارتملاديلجلاوأجلثلاوأءاملانم
مقوً،اعمالحطسلالعجليفكيامبقيرطلا
.كوكشيأكيدلتناكاذإةعرسلاءاطبإب

ةلمرفلاوأعراستلاوأهيجوتلابنجتلواح.
ةعرسضفخكلذيفامب،ةئجافمةروصب
سرتلاىلإرايغلالقنلالخنمةبكرملا
يفةئجافمتاريغتيأببستتنأنكمي.ىندألا
.تاراطإلاقالزنا

بنجتيفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالا

.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
ليلقتلايفةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
اهتردقىلعريثأتلايلاتلابوةبكرمللبحسلاةوقنم
ةدايقلاىلعًامئادصرحا.عراستلاوفقوتلاىلع
ةدايقلافورظنمعاونألاهذهيفأطبأةعرسب
هايملاوأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلابنجتو
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلا

ريذحت}
عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
دنعمئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
يفببستينأنكمياممةعيرسلاتافقوتلا
دقفتنأنكميامك.دحاوبناجىلعبحسلا
.ةبكرملاىلعةرطيسلا

دعبوأةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
ةساودىلعةفخبطغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغ
.يعيبطلالكشلابلمعتىتحلمارفلا

.ةديدشىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
يفقفدتملاءاملاربعةدايقلاببستتنأنكمي
،كلذثودحلاحيفو.ةبكرملاىلعريثأتلا
ال.نيرخآلاباكرلاوتنأءاملاكرمغينأنكمي
دنعًادجًارذحنكوةطرشلاتاريذحتلهاجتت
.قفدتملاءاملاربعةدايقلا

ءاملاقوفقالزنالا

نأنكميوً.اريطخًارمأءاملاقوفقالزنالاربتُعي
قوفريستثيحبةبكرملاتاراطإتحتءاملامكارتي
ناكاذإثدحينأنكمياموهو.لعفلابءاملا
ةعرسلابريستتنكويفاكلاردقلابًالتبمقيرطلا
ذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملاتناكاذإ.ةيفاكلا
وأًاليلققيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالتنوكي
ً.ادوجومريغ
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.ءاملاقوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
ئطبتنأيهصوصخلااذهيفةحيصنلضفأو
.ًاللبمقيرطلاناكاذإةعرسلا

رطمملاسقطلاصوصخبىرخأحئاصن

حئاصنلالمشت،ةعرسلاءاطبإىلإةفاضإلاب
:يليامبطرسقطيفةدايقلابقلعتياميفىرخألا

.ةيفاضإعابتاةفاسمدوجوبحمسا.

.صرحبرورملابمق.

يمامألاجاجزلاحسمةزهجأءاقبىلعصرحإ.
.ةديجةلاحيف

جاجزلاةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.
.يمامألا

قمعتاذةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.
تاراطإرظنا.يجراخلاراطإللبسانم
/٢٠٤.

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
ربعوأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
وأةحطسمسيراضتىلعةدايقلانعلابجلا
:حئاصنلالمشت.ةجومتم

اهئاقبوةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.
.ةديجةلاحيف

لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.
.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو

ىلعاًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.
.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملا

ريذحت}
ةبكرملاءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
صاقنإولمارفلانيخستىلإليوطردحنمىلع
لقنبمق.ةلمرفلانادقفمتيدقولمارفلاءادأ

كرحمللحمستللقأسرتىلإسورتلاقودنص
ديدشولزانقيرطىلعلمارفلاةدعاسمب
.رادحنالا

ريذحت}
ىلعلتلاردحنملوزنناكمبةروطخلانمو
لاعشإلاحاتفمطبضعموأ)دياحم(Nعضولا
اذهيدؤينأنكمي.ليغشتلافاقيإعضوىلع
صرحا.هيجوتلانادقفولمارفلانيخستىلإ
ىلعةبكرملاقيشعتوكرحملاليغشتىلعًامئاد
.ةبسانملاسورتلادحأ

ةرايسلافارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
فارحنالامدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانع
.طسوألاطخلاروبعمدعوضرعلاب

يفقئاعدجويدقف؛تاعفترملاممقىلعهبتنا.
.)ثداحوأةلطعتمةرايس(ةراحلا

ةقطنم(ةصاخلاقيرطلاتاتفالىلإهبتنا.
وأ،ةفطعنمقرطوأ،ةطقاستمروخص
عونمموأرورملاقطانموأ،ةليوطتاردحنم
.ةبسانملاتاءارجإلاذاختابمقو)رورملا

ءاتشلالصفيفةدايقلا

جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا

قيرطلاوتاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
،ضرألابقاصتلالاوأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤي
نوكتينأنكمي.ةدايقلاءانثأرذحىلعنكيلاتلابو
٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرددنعلتبملاديلجلا
.لوطهلايفيديلجلارطملاأدبيامدنع)تيهنرهف
لوطهدنعوألتبملاديلجلاىلعةدايقلابنجت
.قرطلاةجلاعممتتىتحةيديلجلاراطمألا

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل

طغضلاف.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.
نارودىلإيدؤيعراستلاةساودىلعةوقب
تالجعلادقفتيلاتلابو،اهروحملوحتالجعلا
.ضرألاباهكسامت

مكحتلارظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايف
/١٥٥.

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعي.
،ةيوقلاتافقوتلايفةرايسلاتابثنيسحتىلع
عرسأةروصبلمارفلاىلعطغضلابجينكلو
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رظنا.ةفاجلاقرطلاىلعلاحلاهيلعوهامم
(ABS)قالغناللعناملالمارفلاماظن
/١٥٤.

يتلاةرايسلانيبوكنيبربكأةفاسمكرتا.
.قيرطلانمةقلزنملاقطانمللهبتناو،كمامأ
قرطلاىلعىتحةيجلثلاعقبلانوكتتنأنكمي
لظينأنكميامك.ةللظملاقطانملايفةيلاخلا
ىتحجولثلابىطغُمرسجلاوأىنحنملاحطس
بنجت.ةيلاخةطيحملاقرطلاحبصتامدنع
ريسلاءانثأةلمرفلاوةئجافملاهيجوتلاتاروانم
.جولثلاىلع

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيجلثلافصاوعلافورظ

بلطلةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
ةدعاسمكانهنكتملامةبكرملايفَقبإ.ةدعاسملا
يفدرفلكنيمأتوةدعاسملاىلعلوصحلل.ةبيرق
:ةبكرملا

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

ايارملاىدحإىلعءارمحشامقةعطقطبرا.
.ةيجراخلا

ريذحت}
كرحملامداعسابتحايفجلثلاببستينأنكمي
برستيفببستيدقاموهو.ةبكرملاتحت
كرحملامداعيوتحي.لخادلاىلإمداعلاتازاغ
نوللاميدع)CO(نوبركلاديسكألوأزاغىلع
.توملاوأيعولانادقفببسيدقو.ةحئارلاو

:جولثلابةرايسلاتقلعاذإ

،ةرايسلالفسأدوجوملاديلجلافظن.
.مداعلابوبنأدنعدوجوملاًةصاخو

)نيتصوب(مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
هجاوملاريغةرايسلابناجىلعًابيرقت
ءاوهلالخدينأنكميثيحبحايرلل
.ةرايسلالخادىلإددجتملا

ةحولىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلا

دادعإىلعخانملابمكحتلاماظنطبضا.
طبضاو،ةرايسلالخادءاوهلاريودت
.اهلدادعإىلعأىلعةحورملاةعرس
".خانملابمكحتلاةمظنأ"عجار

مداععجار،COنعتامولعملانمديزمل
.١٤٩/كرحملا

ةريصقتارتفلكرحملاليغشتبمق،دوقولاريفوتل
قلغأوكرحملاليغشتفقوأمثةرايسلاءامحإل
يفًاضيأةكرحلادعاست.ةيئزجةروصبةذفانلا
.ءفدلابساسحإلاىلعظافحلا

تقولاضعبقرغتستسةدعاسملاتناكاذإو
ىلعًاليلقطغضاكرحملاليغشتدنعف،لوصولل
نمربكأةعرسبكرحملالمعيىتحدوقولاةساود
نحشىلعظافحلايفكلذدعاسي.ؤطابتلاةعرس
تاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشتةداعإلةيراطبلا
كلذءارجإبمق.ةدعاسملابلطلةيمامألاحيباصملاب
.دوقولاىلعظافحللنكممردقلقأب

ةرايسلاتقلعاذإ
رذحبوءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
نيطلاوألمرلايفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتل
.جلثلاوأديلجلاوأ

نكميالثيحبًادجديدشلكشبةقلاعتناكاذإو
ماظنليغشتفقوأ،ةبكرملاريرحتبحسلاماظنل
رظنا.تالجعلاحيجرتةقيرطمدختساوبحسلا
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
/١٥٥.

ريذحت}
اهروحملوحرودتةبكرملاتاراطإتناكاذإ
نأنكميو،رجفنتنأنكميف،ةيلاعةعرسب
نأنكمي.ةباصإللنورخألاوتنأضرعتت
ةريجحلاعتشايفببستيامم،ةبكرملانخست
تالجعلارِدأ.ىرخأرارضأةيأيفوأكرحملا
نعةعرسلاةدايزبنجتوهنكممةعرسلقأب

.)اس/ًاليم٣٥(اس/مك٥٦
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اهجارخإلةبكرملاحيجرت

ةقطنملاءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
ماظنيأليغشتفقوأ.ةيمامألاتالجعلابةطيحملا
عوجرلا(Rعضولانيبًابايإوًاباهذلقتنا.بحس
،ةضفخنملاةيمامألاةكرحلاسورتدحأو)فلخلل
لقانلكآتعنملو.نكممردقلقأبتالجعلاميودتعم
نارودلانعتالجعلافقوتتىتحرظتنا،ةكرحلا
نعكمدقعفرا.تاعرسلاليدبتلبقاهروحملوح
ىلعًاليلقطغضاو،ليدبتلاءانثأدوقولاةساود
ناروددنع.ةكرحلالقانقيشعتدنعدوقولاةساود
يمامألانيهاجتالايفاهروحملوحءطببتالجعلا
نأنكميةحجرأتمةكرحيفكلذببستييفلخلاو
جارخإىلعكلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررُحت
.اهبحسىلإجاتحتدقفتالواحملاضعبدعبةبكرملا
بحسعجارف،بحسلاىلإجاتحتةبكرملاتناكاذإ
.٢٢٥/ةرايسلا

ةرايسلاةلومحدودح
نأنكمييتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
نزونزولااذهىلعقلُطي.ةبكرملااهلمحتت
عيمجنزولمشيوهوةبكرملاباعيتسا
ةتبثملاريغتارايخلاعيمجوةلومحلاوباكرلا
دقةبكرملاىلعناقصلمدجوي.عنصملايف
امهو،هلمحلتمِّمُصيذلانزولاناحضوي
قصلموةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم
.تاراطإلا/دامتعالا

ريذحت}
نمربكألامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
وأ،)GVWR(ةبكرملليلكلانزولاةبسن
روحملليلكلانزولاةبسنلىصقألادحلا
)GAWR(نأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
رييغتوةمظنألالطعتيفكلذببستي
ىلإيدؤيدقامم.ةبكرملاةجلاعمبولسأ
.مداصتعوقووةبكرملاىلعةرطيسلادقف
ةفاسملاةدايزىلإةلومحلاةدايزيدؤتدق
ريصقتوتاراطإلافلتوفقوتللةمزاللا
.ةرايسلارمع

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

قصلملاىلعلاثم

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىطسولاةماعدلاىلعتبثُمةبكرملابصاخ
تامولعمقصلمحضوي.)بةماعدلا(
ةصصخُملادعاقملاددعةلومحلاوتاراطإلا
باعيتسانزولىصقألادحلاو)1(باكرلل
.لطرلاومارغوليكلاب)2(ةبكرملا

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
)3(ةيلصألاتادعملاتاراطإساقماًضيأ
خفنلاهبىصوملاطغضلاتايوتسمو
نمديزمل.)4(درابلاىلعتاراطإلا
عجار،خفنلاوتاراطإلانعتامولعملا
.٢٠٥/تاراطإلاطغضو٢٠٤/تاراطإ



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16

ليغشتلاوةدايقلا١٤٢

يفةلومحلانعةمهمتامولعمًاضيأدجوت
كلحضوتدقو.ةبكرملاتاراطإ/دامتعاقصلم
)GVWR(ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
)GAWR(روحملليلامجإلانزولاريدقتو
عجار.يفلخلاويمامألاروحمللةبسنلاب
اذهيفًاقحال"تاراطإلا/دامتعالاقصلم"
.مسقلا

-حيحصلالمحلادحديدحتتاوطخ"

ةرابعنعثحبا.١
"The combined weight of

occupants and cargo
should never exceed
XXX kg or XXX lbs”

بجيةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
XXXوأمغكXXXنعديزيالأ
.ةرايسلانالعإقصلميف)لطر

باكرلاوقئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلا

باكرلاوقئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣
.لطرXXXوأمغكXXXنم

حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤
ليبسىلعف.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
يواسي"XXX"رادقملاناكاذإ،لاثملا

نزوبباكرةسمخكانهولطر١٤٠٠
حبصيذئدنع،ةبكرملايفًالطر١٥٠

لمحةعسوةحاتملاةلومحلارادقم
٥(٧٥٠-١٤٠٠(ًالطر٦٥٠بئاقحلا
).ًالطر٦٥٠=)١٥٠×

بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥
.ةبكرملاىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
نعنمآلكشبديزيالدقنزولااذهو
ةبوسحملابئاقحلالمحةعسوةلومحلا
.٤ةوطخلايف

بحسيفمدختُستسكترايستناكاذإ.٦
يذلالمحلاةفاضإمتيفوس،ةروطقم
ىلإعجرا.ةرايسلاىلإةروطقملاهلمحت
نمكلذللُقيفيكديدحتلليلدلااذه
ةحاتملابئاقحلالمحةعسوةلومحلا
".كتبكرمل

ىلععالطالل١٦٧/ةروطقمبحسعجار
ةمالسدعاوقوةروطقملابحسنعةمهمتامولعم
.ةروطقملابحسبةصاخحئاصنوبحسلا

١لاثم

=لوألالاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣

١٥٠(مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر٣٠٠(مغك١٣٦=٢×)ًالطر

مغك٣١٧=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
)لطر٧٠٠(
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٢لاثم

A.يناثلالاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو=
)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣

B.١٥٠(مغك٦٨@باكرلانزوحرطا
)لطر٧٥٠(مغك١٣٦=٥×)ًالطر

C.مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو
)لطر٢٥٠(

٣لاثم

ليبسىلعةبكرملاةعسلنزوىصقأغلبي.١
)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=٣لاثملا

٢٠٠(مغك٩١@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=٥×)لطر

)لطر٠(مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣

راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمعجار
نعةددحمتامولعمىلععالطاللكتبكرمب
الأبجي.سولجلانكامأوكتبكرمةعسنزو
ةلومحلاوباكرلاوقئاسللعمجملانزولاديزي
.كتبكرمبةعسلانزونع

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

ةبكرملابصاختاراطإلا/ةداهشللقصلمدجوي
.)Bةماعدلا(ىطسولاةماعدلاىلعتبثُم
ةبكرملاتاراطإمجحضرعتدقةقاطبلا
ىلعلوصحللبولطملاخفنلاطغضوةيلصألا
ىلعقلطيو.ةبكرملاةلومحليلامجإلانزولا
.)GVWR(ةبكرملليلكلانزولاةبسناذه
نزوةبكرملليلامجإلانزولاريدقتلمشي
.ةلومحلاودوقولاوباكرلاعيمجوةبكرملا

راطإلا/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
رواحملاىلعاهبحومسملاىوصقلانازوألا
ةبسناهيلعقلُطييتلاو،ةيفلخلاوةيمامألا
ةفرعمل.)GAWR(روحملليلكلانزولا
ةيمامألارواحملاىلعةيلعفلالامحألا
ونزوةطحمىلإباهذلاىلإجاتحت،ةيفلخلاو
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ليكولاعيطتسيو.كتبكرمنزوبلط
لمحلاعيزوتىلعصرحا.كلذيفكتدعاسم
.ةبكرملافصتنمطخيبناجىلعيواستلاب

ريذحت}
نأةبكرملالخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
دنعمهتباصإيفببستتوصاخشألابمطترت
دنعوأ،ئجافملانارودلاوأفقوتلا
.مداصتلا

ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.
لمحلاعزوتنألواح.ةبكرملاب
.يواستلاب

لثم،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
ثيحبةبكرملالخاد،رفسلابئاقح
دنسمىوتسمقوفاهضعبنوكت
.دعاقملابسأرلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

طوبرمريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايف

،ةبكرملالخادءيشيألقندنع.
ردقهطبرىلعصرحلابجي
.ناكمإلا

نكتملاذإًايوطمدعقميأكرتتال.
.كلذىلإجاتحت

ةيفاضإلاتادعملا

نمنوكيدقف،ةلازإللةلباقرصانعلمحدنع
صاخشألاددعىلعدحعضويرورضلا
لبقةبكرملانزوىلعصرحا.ةبكرملالخاد
.اهبيكرتوةديدجلاتادعملاءارش

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت

نكلو.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
دنعليوطلاىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكي
:تاداشرإلاهذهعابتا

٥٥(ةعاس/مك٨٨ةعرسزواجتتال.
مك٨٠٥لوأللقأوأ)ةعاسلايفًاليم
.)ليم٥٠٠(

تناكءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.
رتموليك٨٠٥لوأل،ةضفخنموأةيلاع
عمليغشتلاءدببنجت.)ليم٥٠٠(
لقنبنجت.قناخلامامصللماكلاحتفلا
ةبكرملاةلمرفلىندألارايغلاىلإةكرحلا
.اهئاطبإوأ

مك٣٢٢لوألئجافملافقوتلابنجت.
هذهيفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(
متدقديدجلالمارفلاليتنوكيالءانثألا
ةئجافملاتافقوتلايدؤتدقو.دعبهنييلت
ةجاحلاوناوألالبقديدجلاليتلاىِلبىلإ
داشرإعبتا.لقأةرتفدعبهلادبتساىلإ
.لمارفليتتيرتشااملكاذهنييلتلا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

.نييلتلاةرتفءانثأةروطقمبحستال.
فّرعتلل١٦٧/ةروطقمبحسعجار
ةروطقمبحسىلعةبكرملاةردقىلع
.تامولعملانمديزمو

كرحملاةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.ًايجيردتلمحلاو

ليغشتلاحاتفمعضاوم

.ةفلتخمعاضوأةعبرألاعشإلاحاتفمل

نوكينأبجي،)نكرلا(Pعضونملاقتنالل
وأ)ليغشت(ON/RUNعضولاىلعلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)قيشعتعم)تاقحلملا
.ةيداعلالمارفلاةساود

دنع:)ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ(0
عضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ،ةبكرملافقوت

LOCK/OFF)ليغشتفاقيإل)ءافطإ/لفق
ةنزتخملاتاقحلملاةقاطةزيمىقبت.كرحملا
)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطرظنا.ةطشن

(RAP)/١٤٧.

.ةكرحلالقانولاعشإلاعضولااذهلفقي

ثيح.ةبكرملاكرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
لمارفلليئابرهكلادعاسملادقفىلإاذهيدؤي
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو

يفةبكرملاليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلا

.تابثوةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.١
دقف.رركتملكشبلمارفلاىلعطغضتال
بلطتيامم،يئابرهكلادعاسملااذهذفنتسي
.لمارفلاةساودىلعطغضلاةوقةدايز

.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٢
دعب.ةبكرملاكرحتءانثأاذهبمايقلانكمي
طغضا،)دياحملا(Nعضولاىلإلاقتنالا
وحنةبكرملاهّجوو،لمارفلاىلعةوقب
.نمآناكم

،)نكر(Pعضوىلإلقتناو،اًمامتفقوت.٣
عضوىلإلاعشإلاحاتفمردأو

LOCK/OFF)تابكرملايف.)ءافطإ/لفق
نأبجي،يكيتاموتوأةكرحلقانبةدوزملا
)نكر(Pعضولايفرايغلاعارذنوكي
عضوىلإلاعشإلاحاتفمكيرحتل

LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.

نكرلالمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٤
/١٥٤.

ريذحت}
ةوقللاًدقفاهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
ليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلايفةدعاسملا
يفالإةبكرملافاقيإيغبنيال.ةيئاوهلادئاسولا
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلاتالاح

بناجىلعةبكرملانكرنمنكمتلامدعةلاحيف
ءانثأاهليغشتفاقيإىلإرارطضالاوقيرطلا
عضولاىلإلاعشإلاردأ،ةدايقلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.

هيبنت

ةوقلابحاتفملاكيرحتلةادأمادختسايدؤيدق
حاتفمةحتفبتايفلتثادحإىلإلاعشإلالخاد
حاتفملامدختسا.حاتفملارسكوألاعشإلا
،ةياهنلاىتحهلاخدإىلعصرحاو،حيحصلا
،ديلابحاتفملاريودترذعتاذإو.طقفكديبهردأو
.ليكولاعجارف

نأنكمييذلاعضولاوهاذه:)تاقحلملا(1
جاجزلاتاحسمموويدارلاكرصانعهيفلّغُشت
.ليغشتلاديقكرحملانوكيالامدنعيمامألا



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16

ليغشتلاوةدايقلا١٤٦

2)ON/RUN()اذهمادختسانكمي:)ليغشت
ضعبضرعوةيئابرهكلاتاقحلملاليغشتلعضولا
.تارشؤملاحيباصموتادادعلاةعومجمتاريذحت
صيخشتلاوةمدخللعضولااذهمادختسااًضيأنكمي
رشؤمحابصملحيحصلاليغشتلانمققحتلاو
.تاثاعبنالاصحفضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألا
.كرحملانارودءانثأعضولااذهيفحاتفملاىقبي

عضويفحاتفملاتكرتاذإ
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلم

ON/RUN)ليغشتفاقيإءانثأ)نارود/ليغشت
ليغشتءدبرذعتيدق.ةيراطبلاذفنتستدقف،كرحملا
.ةليوطةرتفلدفنتستةيراطبلاتكرتاذإةبكرملا

3)START()ءدبعضووهاذه:)ليغشتلاءدب
مق،كرحملاليغشتأدبيامدنعو.كرحملاليغشت
عضولاىلإلاعشإلاحاتفمدوعي.حاتفملاريرحتب

ON/RUN)ةدايقلل)نارود/ليغشت.

،قئاسلابابحتفدنعةيريذحتةمغنعمستفوس
عضولاىلعلاعشإلاطبضمتيفوسو

ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلم
LOCK/OFF)ىلعحاتفملاطبضو)ءافطإ/لفق

.لاعشإلاعضو

كرحملاليغشتءدب
.مئالملارايغلاىلعةكرحلالقنزاهجطبضا

Nوأ)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكرح
كرحتءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.)دياحم(
.طقف)دياحم(Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملا

هيبنت

اذإ)نكر(Pعضولاىلإلاقتنالالواحتال
نأنكميفكلذبتمقاذإو.كرحتتةبكرملاتناك
عضولاىلإلقتنتال.فلتللةكرحلالقانضرعتي
P)ةبكرملافقوتدنعالإ)نكر.

هيبنت

اهكرتو،اهتياهنىتحةدايقلاةلجعةرادإةلاحيف
دقف،ةبكرملاليغشتءدبءانثأعضولااذهىلع
يكيلورديهلايلآلاهيجوتلاماظنيففلتثدحي
.يلآلاهيجوتلادعاسمفعضيدقو

هيبنت

،ةيئابرهكتاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
ال.كرحملالمعةقيرطنمريُغتنأنكميف
.كلذنعجتانفلتيأةبكرملانامضلمشي
.١٧١/ةيفاضإةيئابرهكتادعمرظنا

ليغشتلاءدبتاءارجإ

حاتفمردأ،نيزنبلاةساودنعمدقلاعفرعم.١
،)ليغشتلاءدب(STARTىلإلاعشإلا
.حاتفملاكرتا،كرحملاليغشتأدبيامدنعو
نيخستعمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس

دعبكرحملاةعرسةدايزبمقتال.كرحملا
مقونخسيلتيزلاعد.ةرشابمليغشتلاءدب
.ةكرحتملاءازجألاةفاكميحشتب

ضافخناريذحتحابصمةءاضإدنع
ةلاسرلاروهظودوقولاىوتسم

FUEL LEVEL LOW)دوقولاىوتسم
متي،قئاسلاتامولعمزكرميف)ضفخنم
هيفمكحتييذلانارودلاماظنليطعت
تانوكمللمتحملافلتلابنجتلرتويبمكلا
حاتفمبظفتحا،اذهثدحيامدنعو.ةبكرملا
)ليغشتلاءدب(STARTعضويفلاعشإلا
.كرحملانارودةعباتمل

هيبنت

نع،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
ءدب(STARTعضوىلإلاعشإلاةداعإقيرط
نأنكمي،ةرشابمنارودلاءاهتنادعب)ليغشتلا
نارودلاروتوملةدئازلاةنوخسلاىلإكلذيدؤي
ةيناث١٥ةدملرظتنا.ةيراطبلاذافنتساوهفلتو
روتومدربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلع
.نارودلا

١٠ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
نملقأ(اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث
دقف،)تياهنرهف٠وأةيوئمةجرد١٨-
نمرثكألكشبنيزنبلابهرمغمتنوكي
دوقولاةساودىلعطغضتنألواح.مزاللا
عضولااذهيفاهتيبثتولماكلكشبلفسأل
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ءدب(STARTعضوىلعحاتفملاتيبثتعم
ةيناث١٥ةدملرظتنا.ةيناث١٥ةدمل)ليغشتلا
روتومدربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلع
مق،كرحملاليغشتءدبدنعو.نارودلا
أدبيناكاذإ.دوقولاةساودوحاتفملاريرحتب
ةرمفقوتتمثةريصقةدملةبكرملاليغشت
كلذدعاسي.ءارجإلاسفنراركتبمقف،ىرخأ
مقتال.كرحملانمدئازلانيزنبلاةلازإىلع
ليغشتلاءدبدعبكرحملاةعرسةدايزب
ةكرحلالقانطبضاوكرحملالغش.ةرشابم
عيمجتييزتمتيوتيزلانخسيىتحقفرب
.ةكرحتملاءازجألا

عيرسلاؤطابتلاماظن
ةزيملاهذهرفوتت،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ؤطابتلاحاتفمليغشتمتي.ةعرسلاتبثمعمطقف
ةعرسلاتبثمرارزأمادختسابيوديلاعيرسلا
.ةدايقلاةلجعلرسيألابناجلايفةدوجوملا

ؤطابتةعرسةدايزلماظنلااذهمادختسانكميو
:ةيلاتلاطورشلاتققحتىتمكرحملا

.نكرلالمارفقيشعتمت.

.لمارفلاةساودىلعطغضلامتيمل.

الوةكرحعضويفةبكرملانوكتالأبجي.
.دوقولاةساودىلعطغضلابجي

:عيرسلاؤطابتلايفمكحتلل

رزلاىلعطغضا،عيرسلاؤطابتلاماظننيكمتل.
cruise control on/off)فاقيإ/ليغشت

دكأتو،هررحو)ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ءاضمحاتفملارشؤمحابصمنأنم

تبثم)طبض(-SETحاتفملاىلعطغضا.
كرحملاةعرستيبثتمتيس.هررحمث،ةعرسلا
.ًابيرقتةقيقدلايفةفل١٢٠٠ىلع

زكرمضرعي،اًطشنعيرسلاؤطابتلانوكيامدنعو
FASTةلاسرلاقئاسلاتامولعم IDLE ON
.)عيرسؤطابتليغشت(

فاقيإىلإةيلاتلاتاءارجإلانمءارجإيأيدؤيس
:عيرسلاؤطابتلاليغشت

.لمارفلاةساودىلعطغضلا.

.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإرزديدحت.

.نكرلالمارفريرحت.

جراخسورتلاقودنصرييغتعارذكيرحت.
.)دياحم(Nوأ)نكرلا(Pعضولا

تابثيفمكحتلاماظنفاقيإ/ليغشترزديدحت.
.اهلبقليغشتلاديقنوكيامدنعةعرسلا

تابثيفمكحتلاماظنطبضحاتفمىلعطغضلا.
.ىرخأةرم-SETةعرسلا

عبرنمرثكألةعرسلاةساودىلعطغضلا.
.لفسألةفاسملا

عضولاىلإلاعشإلاحاتفمريودت.
LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.

)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط
ىلإلصتةدملةبكرملاهذهتاقحلممادختسانكمي

:كرحملاليغشتفاقيإدعبقئاقد١٠

يتوصلاماظنلا.

ةبكرملاتناكاذإ(ةيئابرهكلاذفاونلا.
)كلذبةزهجم

ليغشتلاحاتفمنوكيامدنعتازيملاهذهلمعتفوس
عضولاوأ)نارود/ليغشت(ON/RUNعضولايف

ACC/ACCESSORY)درجمبو.)تاقحلملا
/ليغشت(ON/RUNعضولانمحاتفملاليوحت
،)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFعضولاىلإ)نارود
ذفاونلاوويدارلانملكىلإةقاطلانايرسرمتسيسف
بابحتفمتيىتحوأقئاقد١٠ةدملةيئابرهكلا
.قئاسلا

نكرلاعضوىلإلقنلا
مث،لمارفلاةساودىلعطغضلايفرمتسا.١

.نكرلالمارفقّشع

نم)نكر(Pعضوىلإرايغلاعارذكّرح.٢
هكيرحتوكوحنرايغلاعارذبحسلالخ
.ةياهنلاىتحىلعأل

عضوىلإلاعشإلاحاتفمكرح.٣
LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.
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كناكمإبناكاذإو.هبظفتحاوحاتفملاجرخأ.٤
،كعملاعشإلاحاتفمذخأعمةبكرملاكرت
ىلعةطوبضمةبكرملانوكتنأبجيذئدنعف
.)نكر(Pعضو

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}
امنيبةبكرملاكرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
نأنكمي.ليغشتلاعضويفكرحملانوكي
ىلعلمعياممطرفملكشبةرارحلاةجردعفترت
.نارينلابوشن

لبقةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
)نكرلا(Pعضوىلعرايغلاعارذطبض
نأنكميف.ماكحإبديلالمارفطبرعملماكلاب
.ةبكرملاريست

عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ليغشتلاعضويفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلا
نأنكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف
نامضلو.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
ىلعفقتتناكاذإىتح،ةبكرملاكرحتمدع
طبضىلعًامئادصرحاً،امامتةيوتسمضرأ
Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتوديلالمارف
.١٤٧/نكرلاعضوىلإلقنلارظنا.)نكر(
،ةروطقمبحسيفةرايسلامدختستتنكاذإ
.١٦٥/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرطعجارف

نوكيامنيبةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
نوكتنأىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملا
لمارفقيشعتعم)نكر(Pعضويفةبكرملا
عضوىلإرايغلاعارذكيرحتدعب.اًديجنكرلا

Park)ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا،)نكر
كيرحتكناكمإبناكاذإرظنامث.ةيداعلالمارفلا
هبحسنود)نكرلا(Pعضونمرايغلاعارذ
نأىلعكلذلديسف،كلذكنكمأاذإو.ًالوأكوحن
Pعضويفلماكلابًالفقمنكيملرايغلاعارذ
.)نكرلا(

نارودلامزعلفق

ةكرحلالقانكيرحتمدععمعفترمىلعنكرلادنع
طغضيدق،ةحيحصةروصب)نكر(Pعضوىلإ
لقانيفنكرلاةطاقسىلعةدشبةبكرملانزو
عضونمرايغلاعارذجارخإبعصيدقو.ةكرحلا
P)عنملو.نارودلامزعلفقباذهفرُعيو.)نكرلا
ىلإلقتنامث،نكرلالمارفقّشع،نارودلامزعلفق
دعقمةرداغملبقةحيحصةروصب)نكر(Pعضو
عضوىلإلقنلاعجار،كلذةيفيكةفرعملو.قئاسلا
.١٤٧/نكرلا

نمرايغلاعارذجرخأ،ةدايقللاًزهاجنوكتامدنع
.نكرلالمارفريرحتلبق)نكرلا(Pعضو

عفدبلطىلإرطضتدقف،نارودلامزعلفقمتاذإ
ىلعأهاجتابىرخأةبكرمةطساوبًاليلقةبكرملا
يفنكرلاةطاقسنعطغضلاضعبفيفختلعفترملا
جارخإنمنكمتتنأيغبنياهنيحو.ةكرحلالقان
.)نكرلا(Pعضونمرايغلاعارذ

نكرلاعضونملقنلا
لقانرايغلفقيفمكحتللماظنبةدوزمةبكرملا
لمارفلاقشعتنأكيلع.يكيتاموتوألاةكرحلا
Pعضونملوحتلانمنكمتتنألبقلماكلاب
عضولايفلاعشإلانوكيامدنع)نكرلا(

ON/RUN)وأ)نارود/ليغشت
ACC/ACCESSORY)عجار.)تاقحلملا

.١٥٠/يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

نمسورتلارييغتلفقيفمكحتلاماظنميمصتمت
:يليامبمايقلالجأ

عارذناكاذإالإلاعشإلاحاتفمةلازإعنم.
.)نكرلا(Pعضولايفسورتلارييغت

،)نكرلا(Pعضونمرايغلاعارذجارخإعنم.
عضويفلاعشإلانكيملام

ON/RUN)وأ)نارود/ليغشت
ACC/ACCESSORY)عم)تاقحلم

.ةيداعلالمارفلاةساودىلعطغضلا

اًمئادسورتلارييغتلفقيفمكحتلاماظنلمعي
ريغةيراطبلااهيفنوكتيتلاتالاحلاءانثتساب
نملقأ(يئابرهكلادهجلاةضفخنموأةنوحشم
.)تلوف٩

ةضفخنموأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
وأةيراطبلانحشبموقتنألواحف،يئابرهكلادهجلا
ليغشتلاعجار.ةيراطبللةلصولمعبليغشتلاءدب
نمديزملل٢٢٢/ىرخأةيراطبةدعاسمب
.تامولعملا
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:يليامعبتا،)نكرلا(Pعضونمجورخلل

.لمارفلاةساودىلعطغضا.١

عضولاىلإلاعشإلاردأ.٢
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا

.)نارود/ليغشت(ON/RUNعضولا

.بولطملاعضولاىلإرايغلاعارذكرح.٣

نمرايغلاعارذجارخإنماهنيحنكمتتملاذإو
:)نكرلا(Pعضو

.رايغلاعارذىلعطغضلاففخف.١

،لمارفلاةساودىلعرارمتسابطغضلاعم.٢
Pعضوىلإسورتلارييغتعارذكّرح
.ةياهنلاىتح)نكرلا(

.بولطملاعضولاىلإرايغلاعارذكرح.٣

ءارجإبكيلعف،سورتلارييغتةلكشمترمتسااذإو
.ةبكرملاىلعةمدخلا

لاعتشاللةلباقحوطسىلعنكرلا

ريذحت}
ءازجأسمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
ةبكرملاندبتحتةدوجوملاةنخاسلامداعلا
وأقاروألاىلعةبكرملافاقيإبمقتال.لعتشتو
ءايشألاوأفاجلابشعلاوأرجشلاقرو
.قارتحاللةلباقلاىرخألا

كرحملاتاثاعبنا

كرحملامداع

ريذحت}
ديسكألوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نإ.ةحئارلاونوللاميدع)CO(نوبركلا
نكمي)CO(نوبركلاديسكألوأزاغلضرعتلا
.ةافولاىتحويعولادقفببسينأ

:ةلاحيفةبكرملاىلإمداعلالخدينأنكمي

ةفيعضقطانملايفةبكرملاؤطابت.
وأقافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
قفدتقيعينأنكمييذلاقيمعلاديلجلا
ريساوموأةبكرملاندبتحتءاوهلا
.)مداعلا

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

وألكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلا

هفلتوأةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.
.مئالمريغلكشبهحالصإوأ

ةبكرملالكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
ببسبلماكلكشبقلغلاةمكحمريغ
.عيبلادعبامتاليدعتءارجإوأفلتلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

كانهناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
:ةبكرملالخادىلإمداعلابرستبكش

ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.
.لماكلكشبةحوتفم

.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.

يفكرحملانوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
وأبآرملالثمةقلغمةقطنميفليغشتلاعضو
.ددجتمةيوهتاهيفدجوتاليتلاينابملا

اهنكرءانثأةرايسلاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضُفي
.ًالماعكرحملا

عابتانيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
.كرحتتنلةرايسلانأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلا
مداعو١٤٧/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار
.١٤٩/كرحملا

عجار،ةروطقمبحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
.١٦٥/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط
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يكيتاموتوألاةكرحلالقان

يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
سورتقودنصبةدوزملاتارايسلايوتحت
عضورشؤمىلعتاعرس٦يذيكيتاموتوأ
.تادادعلاةعومجميفسورتلا

.رايغلاعارذلةفلتخملاعاضوألانمديدعلادجوت

عضولالفسأ"قاطنلاددحمعضو"ةيئزجعجار
.١٥٢/يوديلا

P)تالجعلاقيشعتيفعضولااذهمدختُسي:)نكر
ءدبدنعمادختسالللضفألاعضولاوهو.ةيفلخلا
ةبكرملاكيرحتنكميالهنألكرحملاليغشت
لقثعمةصاخ،عفترمىلعنكرلادنع.ةلوهسب
بولطملادهجلاةدايزظحالتدق،ةبكرملالمح
مزعلفق"عجار.)نكرلا(Pعضونمجورخلل
.١٤٧/نكرلاعضوىلإلقنلاتحت"نارودلا

ريذحت}
لبقةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
)نكرلا(Pعضوىلعرايغلاعارذطبض
نأنكميف.ماكحإبديلالمارفطبرعملماكلاب
.ةبكرملاريست

عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ليغشتلاعضويفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلا
نأنكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف
نامضلو.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
ىلعفقتتناكاذإىتح،ةبكرملاكرحتمدع
طبضىلعًامئادصرحاً،امامتةيوتسمضرأ
Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتوديلالمارف
و١٤٧/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار.)نكر(
.١٦٥/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.

هيبنت

ءانثأ)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلابتمقاذإ
يفكلذببستينأنكميفمامأللةبكرملاريس
ةبكرملانامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلت
Rعضولاىلإليدبتلابمقتال.تاحالصإلاهذه
.ةبكرملافقوتدعبالإ)عوجر(

وأديلجلانماهجارخإلًابايإوًاباهذةبكرملاةحجرأل
اذإعجار،ةكرحلالقانفالتإنودلامرلاوأجلثلا
.١٤٠/ةرايسلاتقلع

N)كرحملانوكيالعضولااذهيف:)دياحم
كرحتءانثأليغشتلاةداعإلو.تالجعلابًاطبترم
.طقف)دياحملا(Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملا
بحسءانثأ)دياحم(Nعضومادختسانكميامك
.ةبكرملا

ريذحت}
ةدايقرايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ملاذإو.ةيلاعةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأ
نكميفةوقبلمارفلاةساودىلعكمدقبطغضت
نأنكميً.ادجةريبكةعرسبةبكرملاكرحتتنأ
ال.ءايشألاوأصاخشألامدصتوةرطيسلادقفت
ىلعكرحملاليغشتءانثأةدايقرايغىلإلقتنت
.ةيلاعةعرس

هيبنت

Nوأ)نكرلا(Pعضولانمليدبتلابتمقاذإ
ةيلاعةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأ)دياحم(
يطغينلو.ةكرحلالقانفلتيفكلذببستيدقف

مدعنمدكأت.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
ليدبتدنعةيلاعةعرسىلعكرحملانارود
.ةبكرملارايغ
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١٥١ ليغشتلاوةدايقلا

D:لضفأرفويوهو.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
ةقاطىلإجاتحتتنكاذإ.دوقولليداصتقاكالهتسا
:تنكو،رورمللرثكأ

ًابيرقتةعاس/مك٥٥نملقأةعرسبةدايقلاعم.
نيزنبلاةساودىلعطغضا،)ةعاس/ًاليم٣٥(
.ةفاسملافصتنمل

/ليم٣٥(ةعاس/مك٥٥ةعرسىلعريستس.
دوقولاةساودىلعطغضا،رثكأوأ)ةعاس
.لفسأللماكلكشب

ةبكرملاةعرسضفخنت،كلذبمايقلالالخنم
.ربكأةقاطبدوزتويلاتلارايغلاىلإ

بحسدنع)ةدايقلا(Dعضولامادختسانكميو
ىلعةدايقلاوأليقثلمحليمحتوأ،ةروطقم
رايغىلإةكرحلالقانليدبتديرتدق.تاردحنملا
.ةديدعتارمةكرحلالقانليدبتمتيتناكاذإىندأ

ىندأرايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
عجار.قالزنإلاىلإةقلزنملاقرطلاىلع
.١٣٨/مكحتلانادقفنمض"قالزنالا"

لمعتيتلاوتارايغلاةنزاومةزيمبةدوزمةبكرملا
فورظىلعةكرحلالقانتارايغطبضىلع
رايغلاىلإلاقتنالاةعرسليلقتلةيلاحلاةدايقلا
هذهتارايغلاةنزاومةزيمو.ىندألاوىلعألا
ىدم،ىلعأرايغىلإليدبتلالبق،ديدحتلةممصم
نمةبكرملاةعرسىلعظافحلاىلعكرحملاةردق
عضووةبكرملاةعرسلثمءايشأليلحتلالخ
ةنزاومةزيمتررقاذإ.ةبكرملالمحوقناخلا
ةبكرملاةعرسىلعظافحلانكميالهنأتارايغلا
هنكلو،ىلعألارايغللةكرحلالقانلقتنيالف،ةيلاحلا

ضعبيف.كلذنمًالدبيلاحلارايغلاىلعتبثي
لقاننكلو،رايغلايفاًريخأتكلذودبيدق،تالاحلا
.يعيبطلكشبلمعيةكرحلا

.تارايغللةيفيكتمكحتحيتافمةكرحلالقانمدختسي
نيبرارمتسابتارايغللةيفيكتلامكحتلاحيتافمنراقت
ليدبتلاعاضوأىلإةيسيئرلاليدبتلاتاريغتم
لقانرتويبمكيفةنزخملاوًاقبسمةجمربملاةيلاثملا
ةرمتسمتاليدعتةكرحلالقانيرجيو.ةكرحلا
،ةبكرملامادختساةيفيكلاًعبتةبكرملاءادأنيسحتل
ةجردريغتدنعوأليقثلالمحلاعملاحلاوهامك
،هذهتارايغللةيفيكتلامكحتلاةيلمعلالخ.ةرارحلا
لضفأةكرحلالقانددحيذإاًفلتخمليدبتلاودبيدق
.تادادعإلا

ةديدجلاةبكرمللسورتلارييغتةدوجنوكتالدقو
ةيمؤالتلاسورتلايفمكحتلاةيلمعنأببسبةيلاثم
وأهنيعبسرتلتادادعإلالضفأددحتملامبر
رييغتةدوجنسحتتفوسامك.صاخفرظل
.ةدايقلارارمتساعمسورتلا

لقننإف،اًدجةضفخنمةرارحلاتاجردنوكتامدنع
تايلمعرفويامم،رخأتيدقسورتلاقودنصرايغ
نوكتدق.كرحملانخسيىتحًاتابثرثكأرييغت
لقانمادختسادنعاًحوضورثكأليدبتلاتايلمع
يفقرفلااذهو.كرحملانخسينألبقةكرحلا
.يعيبطرمأتارايغلا

M:تارايغلاقاطنرايتخاقئاسللعضولااذهحيتي
ةرايسلاتناكاذإ.ةيلاحلاةدايقلافورظلمئالملا
ددحمعضو"ةيئزجعجارف،ةزيملاهذهبةدوزم
.١٥٢/يوديلاعضولالفسأ"قاطنلا

وهف.ةيداعلاةدايقللاًضيأعضولااذهمدختُسي:3
نود)ةدايق(Dعضولانمرثكأةبكرملاةعرسللقي
ًالدب)ثلاثلا(3رايغلاراتختدق.لمارفلامادختسا
ةعفترمقرطىلعةدايقلادنع)ةدايق(Dعضولانم
ًاليلقليدبتلانوكيذإ،ةرطاقرجدنعوأةفتلموأ
عجار.ردحنملتىلعلوزنلادنعتارايغلانيب
يوديلاعضولالفسأ"قاطنلاددحمعضو"ةيئزج
/١٥٢.

نمرثكأةبكرملاةعرسنمعضولااذهللقي:2
كنكمي.لمارفلامادختسانود)ثلاثلا(3رايغلا
ىلعةدايقلاءانثأ)يناثلا(2رايغلامادختسا
ةعرسيفمكحتلاىلعكدعاسيدقف.تاعفترملا
،ةردحنمةيلبجقرطىلعلوزنلاءانثأةبكرملا
.لمارفلافاقيإوأليغشتىلإاًضيأجاتحتدقنكلو
عضولالفسأ"قاطنلاددحمعضو"ةيئزجعجار
.١٥٢/يوديلا

لقانيفًايودي)يناثلا(2رايغلارايتخابتمقاذإ
رايغلايفةكرحلالقانأدبيسف،يكيتاموتوألاةكرحلا
ةعرسليلقتلةزيملاهذهمادختساكنكمي.يناثلا
نمةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنعةيفلخلاتالجعلا
.ةقلزنملاقرطلاحطسأىلعفاقيإعضو

مادختسانودبةبكرملاةعرسعضولااذهللُقي:1
/ةديدشلاتاردحنمللهمادختساكنكميو.لمارفلا
ىوتسمببسبةبكرملاعرستثيحةيسيئرلا
،)لوألا(1رايغلاىلإليدبتلادنع.ديدشلارادحنالا
ةيلاحلاقيرطلاةعرسلبسانمرايغىندأرفويهنإف
ىتحةبكرملائطبتاملكرايغلاضفخيفرمتسيو
نكميو.)لوألا(1رايغلاىلإةياهنلايفلقتني
)لوألا(1سرتلايفسورتلاقودنصقيشعت
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٢

رييغتعارذوأقاطنلاددحمعضومادختساب
لفسأ"قاطنلاددحمعضو"ةيئزجعجار.سورتلا
.١٥٢/يوديلاعضولا

هيبنت

وأاهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
عفترملاىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثت
لقانفلتىلإطقفدوقولاةساودمادختساب
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةكرحلا
ريودتبمقتالفةبكرملاتقلعاذإ.تاحالصإلا
دحأىلعفقوتلادنعو.اهروحملوحتالجعلا
يفةبكرملاتيبثتللمارفلامدختسا،تاعفترملا
.اهناكم

يعيبطلاعضولابتاردحنملاىلعةلمرفلا

ةكرحلقانيذكرحمبةزهجملاتابكرملايوتحت
ةلمرفلاةزيمىلعتاعرسلايسادسيكيتاموتوأ
اهنيكمتمتييتلايعيبطلاعضولابتاردحنملاىلع
يفاهنيكمتمتيالنكلو،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ىلعظافحلايفدعاسيهنإ.قاطنلاديدحتعضو
ىلعنملوزنلادنعةدارملاةرايسلاتاعرس
سورتلاقودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
ىلوألاةرملادنعو.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغب
لاعشإةرودلكدنعماظنلاليعفتاهيفمتييتلا
تامولعمزكرميفةلاسرضرعمتيس،حاتفملاب
سورتلاقودنصلئاسررظنا.)DIC(قئاسلا
/١٠٢.

وأيعيبطلاعضولابتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
طغضا،ةيلاحلاحاتفملابلاعشإلاةرودنمضاهليعفت
ثالثةدملرطقلا/بحسلارزىلعرارمتسالاعم
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسررهظتو.ٍناوث
.١٠٢/سورتلاقودنصلئاسررظنا

ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
و١٥٣/رطقلا/بحسلاعضوعجار،تاردحنملا
.١٥٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

يوديلاعضولا

قاطنلارايتخاعضو

عضو"دعاسي،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةكرحلالقانيفمكحتلاىلع"قاطنلارايتخا
عفترمىلعلوزنلاءانثأةبكرملاةعرسوةبكرملاب
قاطنرايتخابكلحامسلاقيرطنعةرطاقرجوأ
.هيفبغرتيذلاتارايغلا

:ةزيملاهذهمادختسال

.)يوديلاعضولا(Mىلإرايغلاعارذكرح.١

عارذيفنيدوجوملا-/+ّيرزىلعطغضا.٢
تارايغلاقاطنديدحتلسورتلارييغت
.ةيلاحلاةدايقلافورظلةبولطملا

رهظي،)يوديلاعضولا(Mعضولارايتخادنعو
قئاسلاتامولعمزكرمىلعMفرحلابناجبمقر
)DIC(يلاحلارايغلاىلإريشي.

ىلعو.همادختسانكميرايغىلعأوهمقرلااذهو
ًايكيتاموتوأةبكرملالقتنتنأنكمي،كلذنممغرلا
فورظقفوطبضلالالخىندألاتارايغلاىلإ
نمىندألاتارايغلاعيمجنأاذهينعيو.ةدايقلا
،)سماخلا(5رايغلارايتخادنع.ةحاتممقرلاكلذ
)لوألا(1تارايغلانيبًايكيتاموتوأةبكرملالقتنت
رايغلامادختسانكميالنكلو،)سماخلا(5ىتحو
عارذبدوجوملا-/+رزمادختساىتح)سداسلا(6
.رايغلاليدبتلهيجوتلادومع

طيشنتدنعةحاتمريغتاردحنملاةلمرفنوكتو
رطقلا/بحسلاعضورظنا.قاطنلارايتخاعضو
/١٥٣.

مادختسانكمي،قاطنلارايتخاعضومادختساءانثأ
.رطقلا/بحسلاعضووةعرسلاتبثم

هيبنت

وأاهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
عفترملاىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثت
لقانفلتىلإطقفدوقولاةساودمادختساب
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةكرحلا

)عبتي(
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١٥٣ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(هيبنت

ريودتبمقتالفةبكرملاتقلعاذإ.تاحالصإلا
دحأىلعفقوتلادنعو.اهروحملوحتالجعلا
يفةبكرملاتيبثتللمارفلامدختسا،تاعفترملا
.اهناكم

ضفخنملارجلاعضو

عراستيفضفخنملارجلاعضودعاسينأنكمي
ءانثأو.ةقلزقيرطلافورظنوكتامدنعةبكرملا
رايغلاقاطنرتخا،فاقيإعضويفةبكرملادوجو
رصقيسكلذف.قاطنلارايتخاعضومادختسابيناثلا
قالزنافاشتكادعبتالجعلاىلعنارودلامزع
.نارودلانمتاراطإلاعنمو،تالجعلا

رطقلا/بحسلاعضو

ليدبتطمنطبضىلعرطقلا/بحسلاعضولمعي
ىلعلمعيامم،رايغلاريودتليلقتلةكرحلالقان
لقانديربتوةبكرملايفمكحتلاوءادألانيسحت
.اهرطقوأةليقثلالامحألابحسدنعةكرحلا

هليغشتفاقيإوبحسلا/رطقلاعضوليغشتكنكمي
نيميىلعدوجوملارزلاىلعطغضلاقيرطنع
امدنع.تاسايقلاةزهجأةحولىلعةدايقلاةلجع
ءيضي،ليغشتلاديقبحسلا/رطقلاعضونوكي
.تاسايقلاةزهجأةحولةعومجميفحابصم

.٩٠/رطقلا/بحسلاعضوءوضرظنا

لفسأ"رطقلا/بحسلاعضو"ةيئزج،اًضيأعجار
.١٦٩/ةروطقملابحسةزيهجت

تاردحنملاىلعةلمرفلاورطقلا/بحسلاعضو

عضوبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتيال
،رطقلا/بحسلاعضوديدحتدنعالإرطقلا/بحسلا
.قاطنلاددحمعضويفةرايسلادوجومدععم
،ًاقباسةروكذملا"رطقلا/بحسلاعضو"ةيئزجعجار
ىلعةلمرفلادعاست.١٥٢/يوديلاعضولاكلذكو
ىلعظافحلايفرطقلا/بحسلاعضوبتاردحنملا
ىلعنملوزنلادنعةدارملاةرايسلاتاعرس
سورتلاقودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغب

/بحسلاعضوبتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
حاتفملابلاعشإلاةرودنمضاهليعفتوأرطقلا
/رطقلارزىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيلاحلا
يفةلاسرضرعمتيسو.ٍناوثثالثةدملبحسلا
قودنصلئاسررظنا.قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٢/سورتلا

.١٦٩/ةروطقملابحسةزيهجترظنا

ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
/يكيتاموتوألاسورتلاقودنصعجار،تاردحنملا

.١٥٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنو١٥٠
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٤

لمارفلا

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن
ةعناملالمارفلاماظنبةبكرملاهذهديوزتمت
ينورتكلإلمارفماظنوهو،)ABS(قالغنالل
.ةلمرفلادنعقالزنالاعنمىلعدعاسيمدقتم

ABSماظنأدبي،ةكرحلابةبكرملاأدبتامدنع
وأروتومللًايظحلًاجيجضعمستدق.هسفنصحفب

امبرو،رابتخالااذهءارجإءانثأةقطقطتوص
اذهو.ًاليلقكرحتتلمارفلاةساودنأًاضيأظحالت
.ًايعيبطاًرمأدعي

ةعناملالمارفلاماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
رظنا.ًالماعيريذحتلاءوضلااذهلظي،قالغنالل

(ABS)قالغناللعناملالمارفلاماظنريذحتءوض
/٩٠.

نمناكوبطرقيرطىلعنامأبدوقتتنكاذإ
يفرارمتسالاولمارفلاىلعطغضلايرورضلا
ماظنموقي،ةئجافملاقئاوعلابنجتلةلمرفلا
تناكاذإو.تالجعلاءاطبإراعشتسابرتويبمكلا

،نارودلانعفقوتلاكشوىلعتالجعلاىدحإ
لمارفلللصفنملاليغشتلابرتويبمكلاموقيفوسف
.ةلجعلكىلع

نمقالغناللةعناملالمارفلاماظنريُغينأنكُمي
،ةرورضلابسحةلجعلكلةبسنلابلمارفلاطغض
نكمي.قئاسيأهبموقينأنكمياممعرسألكشبو
ةلمرفلاعمقئاعلالوحفافتلالاىلعكدعاسينأ
.ةديدشلا

لابقتسايفرتويبمكلارمتسي،لمارفلاطبردنعو
يفمكحتيوةلجعلاةعرسصوصخبتاثيدحتلا

.كلذلًاقفوةلمرفلاطغض

نمقالغناللةعناملالمارفلاماظنريُغيال:ركذت
لمارفلاةساودىلعمدقلاعضولبولطملاتقولا
ةدشبتبرتقااذإ.فقوتلاةفاسمنمًامئادللُقيالو
تقولاكانهنوكينلفكمامأريستيتلاةبكرملانم
ةبكرملاهذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلليفاكلا
ةيفاكةفاسمكرتىلعًامئادصرحإ.ةأجفتفقوتوأ
ةعناملالمارفلاماظنعمىتح،فقوتللكمامأ
.قالغنالل

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

ةساودىلعطغضاطقف.ةلمرفلاخضبمقتال
ةعناملالمارفلاماظنكرتاوماكحإبلمارفلا
وأةخضمليغشتتوصعمستدق.لمعيقالغنالل
ةساوديفضبنبرعشتوABSماظنكرحم
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.لمارفلا

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا

هيجوتلابقالغناللةعناملالمارفلاماظنكلحمسي
تالاحنمديدعلايفو.تقولاسفنيفةلمرفلاو
نمىتحرثكأهيجوتلادعاسينأنكمي،ئراوطلا
.ةلمرفلضفأ

نكرلالمارف

ةساودىلعرارمتسابطغضا،نكرلالمارفقيشعتل
لمارفةساودىلعطغضامث،ةيداعلالمارفلا
.نكرلا

ءيضيسف،ليغشتلاديقلاعشإلاماظنناكاذإ
.لمارفلاماظنريذحتحابصم
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لمارفلاةساودىلعطغضا،نكرلالمارفريرحتل
دوجوملا،ضبقملابحسا.لفسألاىلإةيداعلا
زمرلمحتيتلاو،نكرلالمارفةساودقوفًةرشابم
.نكرلالمارفريرحتل،نكرلالمارف

ريرحتمتيامدنعليغشتلاديقلاعشإلاناكاذإ
ريذحتلاحابصمئفطنيفوسف،نكرلالمارف
.لمارفلاماظنبصاخلا

هيبنت

نأنكميفنكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
لمارفلاماظنلةدئازلاةنوخسلاىلإكلذيدؤي
ماظنءازجأفلتوأركبملالكآتلايفببستيو
لكشبنكرلالمارفريرحتنمدكأت.لمارفلا
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناولماك
.ةدايقلا

ىلعنكرلاىلإرطضتسوةروطقمرجتتنكاذإ
رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرطرظناف،عفترم
/١٦٥.

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
ةبكرملاتابثزيزعتماظنىلعةبكرملايوتحت
متيمدقتمماظنوهو.StabiliTrakمسابفرُعي
قئاسلادعاسيورتويبمكلاقيرطنعهيفمكحتلا
ةدايقلافورظيفةبكرملايفيهاجتالامكحتلاىلع
.ةبعصلا

راعشتسادنعStabiliTrakماظنليعفتمتي
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولرتويبمكلا
مدختسيو.لعفلابةبكرملاهيفريستيذلاهاجتالاو
يئاقتنالكشبةلمرفلاطغضStabiliTrakماظن
قئاسلاةدعاسملةبكرملالمارفنمةدحاويأيف
.حيحصلااهراسميفةبكرملاىلعظافحلاىلع

يرجي،كرحتلايفاهئدبوةبكرملاليغشتدنعو
دوجومدعنامضلةيصيخشتتارابتخاةدعماظنلا
وهوهبرعشتوأماظنلاتوصعمستدقو.تالكشم
امةلكشمكانهنأينعيالويعيبطاذهنكل.لمعي
غولبلبقماظنلالمعينأضرتفملانمو.ةبكرملاب
يفو.)ةعاس/ًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسةبكرملا
ةفاسملةدايقلارمألاقرغتسيدق،تالاحلاضعب

.ماظنلاءدبلبقًابيرقت)ليم٢(مك٣.٢

ماظن(TCS/StabiliTrakرشؤمحابصمءيضي
ةعومجميف)StabiliTrak/رجلايفمكحتلا
.ةنايصلاماظنلابلطتيامدنعتادادعلا

ضموي،StabiliTrakماظنطيشنتمتيامدنعو
مكحتلاماظن(TCS/StabiliTrakرشؤمحابصم
.تاسايقلاةزهجأةحوليف)StabiliTrak/رجلايف
.اًضيأرجلايفمكحتلاماظنطيشنتدنعكلذثدحيو

/(TCS)رجلايفمكحتلاماظنءوضرظنا
StabiliTrak®/٩١.

امدنعالإماظنلاليطعتمتيال،كتمالسىلعاًظافح
يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠نعةبكرملاةعرسلقت
.)ةعاسلا
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فاقيإلةدحاوةرمتادادعلاةحولبgلعطغضا
ضرعمتي.)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشت
قئاسلاتامولعمزكرمىلعةبسانملاةلاسرلا
)DIC(.ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسرعجار
/١٠٠.

ماظنليغشتفاقيإلgىلعرارمتسالاعمطغضا
StabiliTrakرجلايفمكحتلاماظنو)TCS(.

StabiliTrakحابصمءيضياهنيحو OFF
ةلاسرلارهظتو)StabiliTrakماظنليغشتفاقيإ(
لئاسرعجار.قئاسلاتامولعمزكرميفةبسانملا
١٠٠/ةدايقلايفمكحتلاماظن

مكحتلاماظنوStabiliTrakماظنليغشتةداعإل

ةرمgىلعطغضا،ىرخأةرم)TCS(رجلاب
StabiliTrakماظنلمعيفوس.ىرخأ
ةبكرملاةعرسزواجتتامدنعىرخأةرمًايكيتاموتوأ

.)ةعاسلايفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠

لظتدق،StabiliTrakماظنليغشتفاقيإدنع
ةجيتنماظنلانعةرداصلاءاضوضلاضعبعمست
.لمارفلارجيفمكحتلاماظنليغشتل

ةبسنلابليغشتلاديقماظنلاكرتنسحتسملانم
نمنوكيدقنكلو،ةيداعلاةدايقلافورظل
يفةرايسلاتقلعاذإهليغشتفاقيإيرورضلا
تدرأو،جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
رظنا.اهريرحتلكنمةلواحميفةرايسلا"ةجرجر"
.١٤٠/ةرايسلاتقلعاذإ

StabiliTrakماظنليغشت

الإ،ليغشتلاديقStabiliTrakماظننوكيامًةداع
رزبهليطعتمتوأءدبلاديقماظنلانوكيامدنع

StabiliTrak.ماظنطيشنتمتيسوStabiliTrak
مكحتلاىلعظافحلايفقئاسلاةدعاسملًايكيتاموتوأ
دقو.ةدايقلافورظمظعملظيفةبكرملاهاجتايف
ةوقنم،هليعفتدنع،StabiliTrakماظنللقي
حبكلاقيشعتبموقيوتالجعلاىلإةيراسلاكرحملا
ةدعاسملةرورضلابسحةيدرفلاتالجعلاىلع
لاحيفو.اههاجتايفمكحتلاىلعةبكرملاقئاس
ماظنطيشنتءانثأةعرسلاتبثممادختسا

StabiliTrak،ًايئاقلتةعرسلاتبثُملصفمتي.
تحمسىتمةعرسلاتبثممادختساةداعإنكميو
تابثيفمكحتلاماظنرظنا.كلذبقيرطلافورظ
.١٥٧/ةعرسلا

ًايكيتاموتوأStabiliTrakماظنفقوتيدق،اًضيأو
لُحتملاذإ.ماظنلايفامةلكشمكانهنأفشتكااذإ
،ةبكرملاليغشتةداعإدعباهسفنءاقلتنمةلكشملا
.اهتنايصلليكولاعجارف
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رجلايفمكحتلاةيلمع

ماظننماًءزج)TCS(رجلايفمكحتلاماظندعي
StabiliTrak،ضفخىلعماظنلالمعيثيح

كرحملاةوقنمدحلاقيرطنعةلجعلانارود
لمارفلاقيشعتقيرطنعوتالجعلاىلإةيراسلا
.ةرورضلابسحةيدرفةلجعلكل

رارمتسابلمارفلارجيفمكحتلاماظنطيشنتمتاذإو
حبكببسباهترارحتدازدقلمارفلاتناكاذإوأ
رجيفمكحتلاماظنليطعتمتيسف،ةيلاعلاةعرسلا
لمعلاىلإماظنلادوعيفوسو.ًايكيتاموتوألمارفلا
قرغتسينأنكميو.لمارفلادربتنأدعبىرخأةرم
اًدامتعاكلذنملوطأوأنيتقيقدىلإلصتةرتفاذه
.لمارفلامادختساىلع

قرطلاىلعرجلايفمكحتلاماظنطيشنتمتيدق
عراستلالثمفورظلظيفوأةرعولاوأةفاجلا
سورتلاقودنصليدبتوأفاطعنالاءانثأديدشلا
دنع.ئجافملكشبىندأرايغوأىلعأرايغىلإ
وأ،عراستلايفاًضافخناظحلتدق،كلذثودح
اًرمأدعياذهو.تازازتهاوأًءاضوضعمست
.ًايعيبط

ءادأىلعةيلصألاريغتاقحلملاةفاضإرثؤتدق
.١٧٣/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

ةعرسلاتبثم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
نكميةعرسلاتبثمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسىلعظافحلا
ىلعكمدقعضويفرارمتسالانودبرثكأوأ
ىلعةعرسلاتبثملمعيالامك.دوقولاةساود
.)ةعاس/ًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرس

ريذحت}
هنأثيحًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ال.ةتباثةعرسىلعنامأبةدايقلاكنكميال
ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمدختست
ةيرورملاةكرحلاتناكاذإوأةفطعنملاقرطلا
.ةفيثك

قرطلاىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
ببستنأنكمي،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملا
راطإلابحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةرطيسلادقفتنأنكميو،ةلجعللدئازلاقالزنإلا
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثممدختستال

ماظنىلعيوتحتةبكرملاتناكاماذإ
StabiliTrakنارودديدحتيفماظنلاأدبيو

مكحتلارظناً.ايئاقلتةعرسلاتبثملصفنيس،ةلجعلا
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايف

تبثممادختسابقيرطلافورظحمستامدنع.١٥٥
ليغشتةداعإنكميٍذئنيح،ىرخأةرمنامأبةعرسلا
.ةعرسلاتبثم

يفمكحتلاماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابث

Iتابثيفمكحتلاماظنليغشتلطغضا:٠
يفضيبألارشؤملاءيضي.هفاقيإوأةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنليغشتدنعتادادعلاةعومجم
.ةعرسلا
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+RES:يفةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ةعرسلاةعباتملةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلا
ةدايزلرارمتسالاعمطغضاوأًاقبسمةطوبضملا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطشنم

SET-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)طبض
عمطغضاوأةعرسلاتبثمطيشنتوةعرسلا
ماظنناكاذإ.ةبكرملاةعرسءاطبإلرارمتسالا
همدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرملاةعرسصاقنإل

حسمنودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:٠]
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

ةعرسلاتبثمطبض

امبر،مادختسالامدعدنعIرزليغشتةلاحيف
اموهوRES+وأ−SETرزىلعطغضلامتي
الامدنعةعرسلاتابثعضوليغشتيفببستي

Iرزلاقالغإىلعظفاح.ًابولطمكلذنوكي
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسامدعءانثأ

.ةعرسلاتبثمماظنليغشتلIطغضا.١
ىوتسملاىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملا

ةعرسلارهظتس.−SETررحوطغضا.٣
يفةزيجوةرتفلاهطبضمتيتلاةبولطملا
.تادادعلاةعومجم

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنرشؤمنوللوحتي
دعبرضخألاىلإتادادعلاةعومجميفدوجوملا

ةعرسلاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبض
.٨٣/تاسايقلاةزهجأةعومجمرظنا.ةبولطملا

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

،ةبولطملاةعرسلاىلعةعرسلاتبثمطبضمتاذإ
ةعرسلاتبثملصفمتيسف،لمارفلاتمدختسامث
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاوحمنود

/ليم٢٥(اس/مك٤٠ةبكرملاةعرسغلبتنأدرجمب
.RES+ىلعةزيجوةرتفلطغضا،رثكأوأ)ةعاس
ةددحمةعرسىلإةبكرملاعاجرإهنأشنماذهو
.ًاقبسم

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ

متيىتح،RES+ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.هررحمث،ةبوغرملاةعرسلاغولب

ىلعطغضا،ليلقرادقمبةبكرملاةعرسةدايزل.
+RES.ةعرسدادزت،ةطغضلكعم

.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١٫٦رادقمبةبكرملا

سايقلاماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
قئاسلاتامولعمزكرمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلا

(DIC)/ةعرسلالحارمةميقطبترتو.٩٣
.ةضورعملاسايقلاةدحوبةمدختسملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ

متيىتح–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.
.هررحمث،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولب

طغضا،ليلقرادقمبةبكرملاةعرسضفخل.
،ةطغضلكعم.–SETىلعةزيجوةرتفل
١(ةعاس/مك١٫٦رادقمبةبكرملاةعرسلقت
.)ةعاس/ليم

سايقلاماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
قئاسلاتامولعمزكرمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلا

(DIC)/ةعرسلالحارمةميقطبترتو.٩٣
.ةضورعملاسايقلاةدحوبةمدختسملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت

امدنعو.ةبكرملاةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
ةبكرملائطبتفوسف،ةساودلاىلعنمكمدقعفرت
.درطملاريسللطبضلاةقبسمةعرسلاىلإعوجرلل
ليلقبريرحتلادعبوأةعرسلاةساودطغضدنع
طغضيدؤي،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإل
يفمكحتلاماظنطبضىلإةزيجوةرتفل–SETرز
.ةبكرمللةيلاحلاةعرسلاىلعةعرسلاتابث

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

تابثيفمكحتلاماظنلمعةءافكىدمفقوتيو
ةبكرملاةعرسىلعتاعفترملاىلعةعرسلا
دوعصدنعو.تاعفترملارادحناكلذكواهتلومحو
طغضلاىلإجاتحتدقفةردحنملاتاعفترملا
.ةعرسلاىلعظافحللدوقولاةساودىلعرارمتساب
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ىلعةلمرفلادعاست،امردحنمىلعنملوزنلادنع
ىلعظافحلايفةعرسلاتيبثتماظنبتاردحنملا
.ةددحملاقئاسلاةعرس

تيبثتماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتي
نوكينأطرشب،ةرايسلاليغشتءدبدنعةعرسلا
اهليعفتمتيالو.اًطشنةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ىلعظافحلايفدعاسيهنإ.قاطنلاددحمعضويف
ىلعنملوزنلادنعةددحملاقئاسلاةعرس
سورتلاقودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغب

تيبثتماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
،ةيلاحلاحاتفملابلاعشإلاةرودلاهليعفتوةعرسلا
ةدملرطقلا/بحسلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
تامولعمزكرمىلعةلاسررهظتو.ٍناوثثالث
.١٠٢/سورتلاقودنصلئاسررظنا.قئاسلا

ماظنقيشعتكفمتي،ًايوديلمارفلاطبردنعو
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا

ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت

.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.]ىلعطغضا.

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.

،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.
.Iىلعطغضا

ةعرسلاةركاذحسم

يفمكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي

Iرزلاىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابث
.ةبكرملاليغشتفاقيإمتاذإوأ

قئاسلاةدعاسمةمظنأ

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
ةيؤرلااريماكماظنميمصتمت،هبزيهجتلاةلاحيف
نمفلخللعوجرلادنعقئاسلاةدعاسملةيفلخلا
.ةبكرملافلخةعقاولاةقطنملارظنمضرعلالخ

ريذحت}
يدئاقوأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأتاناويحلاوأيضرعلارورملاوأتاجاردلا
لفسأوأاريماكلاةيؤرلاجمجراخماسجأةيأ
تافاسملافلتختدق.ةرايسلالفسأوأدصملا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانعةرهاظلا
تاريماكلاهذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
فلخةدوجوملاةقطنملانماًمئادققحت.طقف
مدعببستيدقو.ةدايقلالبقاهلوحوةرايسلا
وأتاباصإلاعوقويفيفاكلاهابتنالاةاعارم
.ةبكرملافلتوأةافولا

ةحالملاماظنبةدوزملاريغتابكرملا

عوجر(Rعضوىلإليدبتلاوةبكرملاليغشتدنع
ةيؤرلاةآرمىلعويديفلاةروصرهظت،)فلخلل
لقندعبويديفلاةروصيفتختو.ةيلخادلاةيفلخلا
.)عوجر(Rعضونمةبكرملا
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ةحالملاماظنبةدوزملاتابكرملا

رهظت،)عوجر(Rعضولاىلإةبكرملاليدبتدنع
ءاضقنادعب.ةحالملاةشاشىلعويديفلاةروص
دعبةقباسلاةشاشلاةحالملاةشاشضرعت،ةلهملا
.)فلخللعوجر(Rعضولانمةبكرملالقن

Rعضولانعلوحتلادعبةحونمملاريخأتلاةلهم
ىلإةدوعلابمقً.ابيرقتٍناوث١٠يه)فلخلل(
دحأذيفنتقيرطنع،ةعرسبةقباسلاةشاشلا
:ةيلاتلاتاءارجإلا

.ةحالملاماظنيفتباثحاتفمىلعطغضا.

.)نكر(Pعضوىلإلّدب.

٥(ةعاس/مك٨ةعرسىلإةبكرملابلوصولا.
.)ةعاس/لايمأ

تاداشرإلاوزومرلا

زومرضرعبحمستةزيمةحالملاماظنلمشيدق
ىلعةيهيجوتتاداشرإوأ/ونكرلادعاسمماظن
ةيفلخلاةيؤرلااريماكمادختساءانثأةحالملاةشاش
)RVC(،نكرلادعاسمماظنليطعتمدعبجيو
متاذإف.هيبنتلازومرمادختسال)RPA(يفلخلا
تناكو)RPA(يفلخلانكرلادعاسمماظنليطعت
أطخلاةلاسررهظتدقف،ةطشنزومرلا

Rear Parking Assist
Symbols Unavailable

رظنا.)ةحاتمريغيفلخلانكرلادعاسمزومر(
Parking Assist)١٦١/)نكرلادعاسم.

ماظناهفشتكييتلاماسجألاروجبزومرلارهظت
زمرلايطغيدقو.)RPA(يفلخلانكرلادعاسم
دعاسينأنكمي.ةحالملاةشاشضرعدنعمسجلا
دنعةبكرملاةاذاحمىلعقئاسلايهيجوتلالخادتلا
صصخُمناكميأيفنكرلاءانثأفلخللعوجرلا
.نكرلل

:تاداشرإلاوأزومرلافاقيإوأليغشتل

.)نكر(Pعضوىلإلّدب.١

ىلإلوخدلل)ةمئاقلا(MENUىلعطغضا.٢
ددعتمحاتفملاردأ.ةمئاقلاةئيهتتارايخ
ضرعلاةزيمزييمتمتينأىلإفئاظولا
ةشاشرزىلعطغضاوأ؛هيلعطغضاو
.ضرعلا

ةشاشرزددح.٣
Rear Camera Options)تارايخ

ةشاشرهظتف.)ةيفلخلااريماكلا
Rear Camera Options)تارايخ

.)ةيفلخلااريماكلا

."تاداشرإلاوأزومرلا"ةشاشلارزسملا.٤
ةزيملانوكتامدنعةشاشلارززييمتمتيس
.ليغشتلاديق

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكعقوم

.ماقرألاةحولراوجباريماكلادجوت

.اريماكلاهرفوتيذلاةيؤرلالاجميليامحضوي
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اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

يفلخلاتامدصلاصتممبناوج.٢

اممبرقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
الوةدودحمةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظت
مدصملايبناجنميألبرقألاماسجألارهظت
.هتحتوأ

لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
حيحصلا

ميلسلكشبةيفلخلاةيؤرلااريماكماظنلمعيالدق
:ةيلاتلاتالاحلايفةحضاوةروصضرعيالوأ

ً.املظموجلاناكاذإ.

ةيمامألاحيباصملاةعشأوأسمشلاناعمل.
.اريماكلاةسدعيفًةرشابم

ءيشيأوأنيطلاوأديلجلاوأجلثلامكارت.
ظن.اريماكلاةسدعىلعرخآ

ةسدعلافِّ
.ةمعانشامقةعطقباهحسمامثءاملاباهفطشاو

.ثداحلةبكرملانميفلخلاءزجلاضرعت.
وأاهبيكرتةيوازواريماكلاعضومرييغتنكمي
صحفىلعصرحا.اهسفناريماكلارثأتتدق
دنعاهبيكرتةيوازواهعضومواريماكلا
.ليكولا

ةيفلخلاةيؤرلااريماكماظنةشاشليغشتفقوتيدق
عقوتموهامكرهظتالوأةيفلخلاةيؤرلاةآرميف
،كلذثودحةلاحيف.ةيلاتلاتالاحلاىدحإببسب
.ةآرملاىلعرسيألارشؤملاحابصمضمويس

ةراشإنادقفىلعءيطبلاضيمولالديدق.
قالطإلاىلعةراشإدوجومدعوأ،ويديفلا
.ةيسكعلاةرودلالالخ

ةشاشلانأىلإريشيف،عيرسلاضيمولاامأ.
لالخهبحومسمتقوىصقألاوطلمعتتلظ
ةشاشلاةرارحةجردنأوأ،ةيسكعةرود
.ةدئازلاةرارحلادحىلإتلصو

زاهجةيامحلعيرسلاضيمولاتالاحمدختُست
.ةيلاعلاةرارحلاتاجردفورظنمويديفلا
عضولاىلإةدوعلابفورظلاحمستنأدرجمبو
فقوتيسوزاهجلاطبضةداعإمتت،يعيبطلا
.ضيمولانعرشؤملا

ةشاشلانوكت،هذهللخلاتالاحنميألالخو
يفةبكرملاتمادامرشؤملاضمويو،ةغراف
ىلإعاضوألاةدوعىتحوأ،)عوجر(Rعضو
.اهتعيبط

Parking Assist)نكرلادعاسم(
نإ،)RPA(يفلخلانكرلادعاسمماظنلنكمي
تامدصلاصاميفتارعشتسملامادختسا،دجو
مادطصالابنجتونكرلاىلعةدعاسملليفلخلا
.)عوجر(Rعضوىلعطبضلاءانثأماسجألاب

ريذحت}
ةاشملاوألافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
ماسجأةيأوأتاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأ
ةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو،مدصملالفسأ
دنعماظنلااذهرفاوتيالو.اهنعاًدجةديعبلاوأ
لايمأ٥(اس/مك٨نمىلعأتاعرسىلعةدايقلا
فلتوأةافولاوأةباصإلايدافتل.)ةعاسلايف
،نكرلادعاسمماظندوجويفىتح،ةبكرملا
ةطيحملاةقطنملانمققحتلاىلعاًمئادصرحا
عوجرلالبقايارملاعيمجيفرظنلاوةبكرملاب
.فلخلل

ماظنلالمعيفيك

ًايئاقلت)RPA(يفلخلانكرلادعاسمماظنطشني
.)فلخللعوجرلا(Rىلإرايغلاعارذكيرحتدنع
.لمعيماظنلانأىلإةراشإللةدرفمةمغنردصتو

الإلمعيال)RPA(يفلخلانكرلادعاسمنأباًملع
.)ةعاس/لايمأ٥(ةعاس/مك٨نعلقتتاعرسدنع
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ةيتوصتاراشإبقئاعدوجوىلإةراشإلامتت
املكةيتوصلاتاراشإلانيبتقولارصقي.ةعومسم
تاراشإعامسمتي.قئاعلانمةبكرملاتبرتقا

مس٣٠نملقأةفاسملانوكتامدنعةيتوص
.)ةصوب١٢(

مس٢٥اهعافترانوكينأبجي،ماسجألافاشتكالو
بابلاىوتسملفسأولقألاىلع)تاصوب١٠(
٢٫٥قاطننمضماسجألانوكتنأبجيو.يفلخلا
نكميو.يفلخلاتامدصلاصامنم)مادقأ٨(رتم
وأراحلاسقطلافورظلالخةفاسملاهذهلقتنأ
.بطرلا

هفاقيإوماظنلاليغشت

تامولعمزكرملالخنمماظنلاليطعتنكمي
زكرميف"نكرلادعاسم"عجار.)DIC(قئاسلا
.٩٣/(DIC)قئاسلاتامولعم

يفلخلانكرلادعاسمماظنلةيضارتفإلاتادادعالا
)RPA(متيةرملكيفليغشتلاعضويفنوكت
.ةبكرملاليغشتاهيف

.ةروطقمبحسءانثأRPAماظنلمعفقوأ

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

:قئاسلاتامولعمزكرميفةيلاتلالئاسرلارهظتدق

SERVICE PARK ASSIST)ةنايصبجي
هجوتف،ةلاسرلاهذهترهظاذإ:)نكرلادعاسم
.اهحالصإلليكوللةبكرملاب

PARK ASSIST OFF)النكرلادعاسم
ماظنلاقئاسلالطعاذإةلاسرلاهذهرهظت:)لمعي
/لايمأ٥(ةعاس/مك٨نعةبكرملاةعرستدازوأ
.)عوجر(Rعضويف)ةعاس

PARK ASST BLOCKED
SEE OWNERS MANUAL

دق:)كالملاليلدعجار،نكرلادعاسمرظحمت(
:ةيلاتلاتالاحلايفةلاسرلاهذهرهظت

ىلعصرحا.ةفيظنريغتارعشتسملانوكت.
نيطلانميفلخلاتامدصلاصامفيظنت
دق.عيقصلاولحولاوجلثلاوديلجلاوخاسوألاو
جلثلاوأعيقصلابوذينأىلإةلاسرلالوزتال
.رعشتسملالخادولماكلاب

كانهتناكوأ،ةبكرملابةروطقمليصوتمت.
ءانثأيفلخلابابلانمىلدتيمسجوأةجارد
ماظندوعي.ةقباسلاوأةيلاحلاةدايقلاةرود
ليغشتلاىلإ)RPA(يفلخلانكرلادعاسم
قرغتسيدق.مسجلاةلازإنمدكأتلادعبيعيبطلا
.ةدايقتارودةدعكلذ

.ةبكرملايفطوبرمرجبيضقدجوي.

لثمىرخأفورظبماظنلاءادأرثأتينأنكمي
طغضوأةيئاوهلاةقرطملاهببستيذلازازتهالا
ً.ادجةريبكلاتانحاشلايفءاوهلالمارف

دوقولا
ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا

ناتكوأمقربصاصرلانميلاخلانيزنبلامدختسا
91 RONتوصعامسمتيدقالإو،ىلعأوأ

مادختسادنعديدشطبختوصعامسةلاحيف.طبخ
91ةجردبنيزنب RONنأكلذينعي،ىلعأوأ
.ةنايصىلإجاتحيكرحملا

هيبنت

؛ةيلاتلاتافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
فلتىلإتاميلعتلاهذهعابتامدعيدؤيدقو
:نامضلاةيطغتنماهجورخوةرايسلا

وألوناثيملانمةيمكيأبدوقويأ.
هذهيدؤتدق.نيلينألاوألاليثيملا
يفلكآتثودحىلإدوقولانمعاونألا
فلتوأةيندعملادوقولاماظنءازجأ
.ةيطاطملاوةيكيتسالبلاءازجألل

لثمنداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
يارتزينغنملينيداتنيبولكيسليثيم
ىلإيدؤيدقيذلا)MMT(لينوبراك
تاعمشوتاثاعبنالايفمكحتلاماظنفلت
.قارتحالا

)عبتي(



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16

١٦٣ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(هيبنت

ناتكوأةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
.دوقوللاهبىصوملاةبسنلانملقأ
دوقولانمةيعونلاهذهمادختسايدؤي
دوقولايفداصتقالاتاردقضفخىلإ
رمعليلقتىلإيدؤيدقوءادألاضفخو
.تاثاعبناللزافحلالماعلا

دوقوللةفاضملاداوملا
دعاستةفظنمتافاضإىلعنيزنبلايوتحينأبجي
ببسبفلتلانمدوقولاماظنوكرحملاعنمىلع
دوقولاتانقاحفيظنتحمسيس.تابسرتلا
تاثاعبنالايفمكحتلاماظنلدوقولالوخدتامامصو
يوتحتالنيزنبلاعاونأضعب.ديجلكشبلمعلاب
ظافحللةفظنملاتافاضإلانمةيفاكتايمكىلع
دوقولالوخدتامامصودوقولانقحتادحوىلع
،فيظنتلايفصقنلااذهنعضيوعتللو.ةفيظن
ةداملاةفرعملكنمبيرقلاعزوملاةراشتساىجري
لارنجةكرشنمةدمتعُملاةجلاعملاةفاضملا
نازخيفةفاضملاةداملاهذهفضأ.زروتوم
لكوأكرحملاتيزرييغتةيلمعلكعمدوقولا

.ًالوأثدحيامهيأ،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠

دوقولاةئبعت

ريذحت}
،ةدشبدوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
يفوأتاباصإثودحيفببستتنأنكميو
.ةافولا

،نيرخآللوكلتاباصإثودحبنجتلو.
ىلعةبوتكملاتاميلعتلاعيمجأرقا
.اهعبتاودوقولاخضةطحم

ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.
.دوقولاب

نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولا

.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.

دوزتلاءانثأيولخلافتاهلامدختستال.
.دوقولاب

ءانثأىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.
.دوقولاخض

الو،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.
.دوقولاخضبمهلحمست

ةريبكةعرسبدوقولارياطتينأنكمي.
نكمي.اًحوتفمدوقولاءاطغناكاذإاًدج
نازخلاناكاذإرثانتلااذهثدحينأ
يفهثودحةيلامتحادادزتوً،ابيرقتًائلتمم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ءطببدوقولاءاطغحتفا.راحلاسقطلا
توصيأعامسفقوتنمققحتو
.اًمامتءاطغلاكُفمث،ريفص

يلصفملادوقولابابفلخدوقولاةحتفءاطغدجوي
.ةرايسلايفقئاسلابناجيف

براقعسكعهريودتبمق،دوقولاءاطغكفل
.ةعاسلا

يفدوقولاءاطغّقلع،دوقولابديوزتلاءانثأ
.دوقولاباببدوجوملافاطخلا
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ريذحت}
متيثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
دعبتارمةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلا
:ىلإيدؤيدقهفقوت

لطعتاهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.
.دوقولاماظنفلتوكرحملا

.دوقولاباكسنا.

.قئارحثودحةيلامتحا.

ناوثعضبلرظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
فظن.ةهوفلاةلازإلبقخضلانمءاهتنالادعب
.نكممتقوعرسأبةيلطملاحطسألاىلعنمدوقولا
.٢٢٦/ةيجراخلاةيانعلارظنا

يفهريودتبمق،دوقولاءاطغبيكرتةداعإدنع
هرارقتساتوصردُصيىتحةعاسلابراقعهاجتا
ناكاذإً.امامتءاطغلابيكرتنمدكأت.هناكميف
ءيضيدقف،بسانملكشبتبثمريغءاطغلا
رشؤملاحابصمرظنا.لاطعألارشؤمحابصم
.٨٨/)كرحملاصحفءوض(فئاظولاددعتم

ريذحت}
ال،دوقولابديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
نمدوقولاقفدتقلغألب.ةهوفلاجارخإبمقت
مث.ةطحملالماعغالبإوأةخضملاقالغإلالخ
.لاحلايفةقطنملاكرتا

هيبنت

نمدكأتف،ديدجدوقوءاطغىلإتجتحااذإ
.ليكولانمحيحصلاءاطغلاعونىلعلوصحلا
هبيكرتمتيالدقحيحصلاريغدوقولاءاطغف
رشؤمحابصمةءاضإىلإيدؤيدقوميلسلكشب
.تاثاعبنالاماظنودوقولانازخفلتولاطعألا
ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصمرظنا
.٨٨/)كرحملاصحف

ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ريذحت}
يفهدوجوءانثألومحمدوقوءاعوةئبعتنإ
يتلادوقولاةرخبأدعاصتيفببستيدقةرايسلا
ةنكاسلاءابرهكلاقيرطنعامإلعتشتنأنكمي
ضرعتتنأنكميو.لئاسولانمكلذريغوأ
،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلاوأتنأ
اًمئادكيلع،هيلعو.ةرايسلافلتتنأنكميو
:يليامب

.ةدمتعمدوقوتايواحمادختسا.

قودنصوأةرايسلانمتايواحلاةلازإ.
كيبلاتارايسليمحتقودنصوأةرايسلا
.ةئبعتلالبقبأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.ضرألاىلعةيواحلاعضو.

ةيواحلاةئبعتةحتفلخادةهوفلاعضو.
ةحتفبةلصتماهئاقبإو،دوقولاخضلبق
.ةيلمعلالامتكاىتحةئبعتلا

هتعسنم٪٩٥نمرثكأبنازخلاألمتال.
.ددمتللًالاجمكرتتلةلماكلا

وأباقثلاناديعلعشتوأنخدتال.
.دوقولاةئبعتدنعتاعالولامدختست

وأةلومحملافتاوهلامادختسابنجت.
.ىرخألاةيئابرهكلاةزهجألا
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ةروطقمبحس

بحسلانأشبةماعتامولعم
اهميمصتمتيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
لوصحللةروطقملاليكووأليكولابلصتا.ةبكرملل
.ةروطقمبحسلةبكرملادادعإيفةدعاسملاىلع
.ةروطقملابحسلبقًالماكمسقلاةءارقيغبنيو

،ةلّطعمةرايسبحسلوحتامولعمىلعلوصحلل
ىلعلوصحلل.٢٢٥/ةرايسلابحسعجار
-ىرخأةرايسفلخةرايسلابحسلوحتامولعم
ةرايسلابحسعجار،لقنتملزنمةبرعلثم
.٢٢٥/ةيهيفرتضارغأل

رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ةروطقمدوجوعمةدايقلا

:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع

ةيلحملانيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.
.تاروطقملابحسىلعقبطنتيتلا

ةبسانملمارفبةدوزمةروطقملانوكتنأبجي.
يتلاةلَّمحملاةروطقملا.دوصقملامادختسالل
بجي)لطر١٥٠٠(مجك٦٨٠نمرثكأنزت
ثيح،اهبصاخلمارفماظنبةدوزمنوكتنأ
ىصويو.رواحملالكىلعهيفلمارفلالمعت
تابلطتمعمةقفاوتمةروطقملللمارفةزهجأب
ريياعمللةيدنكلاةيعمجلا

(CSA) CAN3-D313،اهلداعياموأ.

٥٠٠(مك٨٠٠لوألالخةروطقمبحسمدع.
وأروحملاوأكرحملافلتعنمل)ليم
.ىرخأءازجأ

بحسنم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠لوأءانثأو.
ةعاس/مك٨٠ةعرسزواجتمدع،ةروطقملا
تايلمعيفءدبلامدعو،)ةعاس/ًاليم٥٠(
.ةجردىصقألقناخلاىلعطغضلابليغشتلا

Dعضولايفءايشألابحستابكرمللنكميو.
يفرطقلا/بحسلاعضومادختسانكمي.)ةدايق(
رظنا.رركتملكشبةكرحلالقانليدبتةلاح
.١٥٣/رطقلا/بحسلاعضو

.بحسلاءانثأنكرلادعاسمليغشتفاقيإبمق.

ريذحت}
مداعلاتازاغعمجتتدق،ةروطقمبحسامدنع
ناكاذإلخدتوةبكرملانميفلخلاءزجلايف
ةذفانلاوأةعتمألاةريجحوأقودنصلاءاطغ
.ةحوتفمةيفلخلا

:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع

يفلخلابابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.
.ةيفلخلاةذفانلاوأقودنصلاءاطغوأ

ةحولىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

خانملابمكحتلاماظنطبضاًضيأبجي.
ءاوهلالوخدبالإحمسيالدادعإىلع
"خانملابمكحتلاةمظنأ"رظنا.يجراخلا
.سرهفلايف

،نوبركلاديسكألوألوحتامولعملانمديزملل
.١٤٩/كرحملامداععجار

.ةربخلانمنيعمردقىلإجاتحيةروطقمبحسنإ
اهدوقتيتلاةعومجملانأكرابتعايفعضيلاتلابو
.ةبكرملاكهسفنردقلاببيجتستالولوطأتتاب
يفةلمرفلاومكحتلابيلاسأةفرعمىلعصرحاف
.ةحوتفملاقرطلاىلعةدايقلالبقةروطقملا

ةصاخلالمارفلاوتاراطإلاولكيهلانوكينأبجي
يدؤينأنكمي.ةلومحلالقنلةبسانمةروطقملاب
ليغشتىلإةبسانملاريغةروطقملاةزهجأمادختسا
.ةنمآريغوأةعقوتمريغةقيرطبةعومجملا

تالصووتاقلحلاءازجأعيمجصحفا،ةدايقلالبقو
ةيئابرهكلاتالصولاونامألالسالسوةروطقملا
ىلعصرحا.ايارملاوتاراطإلاوحيباصملاو
ةبكرملايفةلمرفلاومكحتلابيلاسأةفرعم
لمارفبةدوزمةروطقملاتناكاذإ.ةروطقملاو
عارذمدختسامثةعومجملاليغشتأدباف،ةيئابرهك
لمعنمدكأتللًايوديةروطقملالمارفيفمكحتلا
.لمارفلا
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لمحلانأنمدكأتللرخآلنآنمققحت،ريسلاءانثأ
امةروطقملابلمارفةيأوحيباصملانأوتباث
.لمعتتلاز

عبتتلاةفاسم

غلبتةفاسمبلقألاىلعكمامأيتلاةبكرملانعدعتبا
ةبكرملاةدايقءانثأاهدعتبتتنكيتلاةفاسملافعض
بنجتيفاذهدعاسينأنكميثيح.ةروطقمنودب
.ةئجافملاتافاطعنالاوةديدشلاةلمرفلا

رورملا

.ةروطقمبحسدنعربكأرورمةفاسمىلإجاتحت
تقولاديزيسلب،هسفنردقلابةعومجملاعراستتنل
ةريبكةفاسملريستنأيرورضلانماذل،بولطملا
زواجتدعباهسفنةراحلاىلإعوجرلالبقًايبسن
.ةبكرم

فلخللعوجرلا

.نيديلاىدحإبةدايقلاةلجعنميلفسلاءزجلاكسما
ىلإديلاهذهكرح،راسيلاىلإةروطقملاكيرحتل
كديكّرح،نيميلاىلإةروطقملاكيرحتلو.راسيلا
ءطببفلخللعوجرلاىلعًامودصرحا.نيميلاىلإ
.نكمأنإكهجويلصاخشألادحأبنعتساو

فاطعنالا

هيبنت

بحسءانثأةديدشلاتافاطعنالايدؤتنأنكمي
دقو.ةبكرمللةروطقملاةسمالمىلإةروطقملا
تافاطعنالابنجت.فلتللةبكرملاضرعتت
.ةروطقملابحسءانثأةديدشلا

لعجا،ةروطقمبحسءانثأفاطعنالادنع
يعادلاو.داتعملانمربكأةحاسمىلعفاطعنالا
بناوجبةروطقملامادطصابنجتوهكلذىلإ
وأفيصرلافاوحوأةفوصرملاريغقيرطلا
.ىرخألاماسجألاوأراجشألاوأقيرطلاتامالع
ِطعأ.ةئجافملاوأةعيرسلاتاروانملابنجت
ً.امدقمةحيحصلاتاراشإلا

،ةروطقملابفاطعنالاتاراشإتابملتقرتحااذإ
يفةرمتسمتادادعلاةعومجميفمهسألالظتسف
صحفيرورضلانمكلذل.فاطعنالادنعضيمولا
الاهنأدكأتللرخآلتقونمةروطقملاتابمل
.لمعتتلاز

تاردحنملاىلعةدايقلا

ءدبلبقىندأرايغىلإليوحتلابمقوةعرسلاللق
ليدبتمتيملاذإ.داحوأليوطردحنمىلعلوزنلا
الولمارفلانخستدقف،ىندأرايغىلإةكرحلالقان
.يعيبطلكشبلمعت

Dعضولايفءايشألابحستابكرمللنكميو
ناكاذإىندأرايغىلإةكرحلالقانلِّوح.)ةدايق(
وأ/وةليقثلالامحألايفًاريثكلوحتيةكرحلالقان
.رادحنالاةديدشقطانملا

ليدبتةلاحيفرطقلا/بحسلاعضومادختسانكمي
/بحسلاعضورظنا.رركتملكشبةكرحلالقان
.١٥٣/رطقلا

،ةداحتاردحنمنملاععافتراىلعبحسلادنع
كرحملاديربتلولحميلغيس:يليامةاعارمبكيلع
تاعافترالايفثدحيامملقأةرارحةجرددنع
بحسلاروفكرحملاليغشتفاقيإمتاذإ.ةيداعلا
يطعتامبرف،ةداحتاردحنمنملاععافتراىلع
طرفملاةنوخسلاتامالعلةهباشمتامالعةبكرملا
لمعيكرحملاكرتا،اذهثودحبنجتل.كرحملل
،ةيوتسمضرأىلعنوكينألضفيو،نكرلاءانثأ
ةدمل)نكرلا(Pعضولايفةكرحلالقانلعجعم
رهظاذإ.كرحملاليغشتفاقيإلبققئاقدعضب
ةرارحةجردعافتراعجارف،ةنوخسلاطرفريذحت
.١٨٦/ةطرفمةروصبكرحملا

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}
ليصوتعملتلاىلعةبكرملانكرنوكيدق
ثدحاذإهنإثيح.رطخردصماهبةروطقملا
.كرحتلايفةروطقملاوةبكرملاأدبتدقف،أطخ
ضرعتتوةباصإللصاخشألاضرعتيدقو

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ىلعًامودصرحا.فلتللةروطقملاوةبكرملا
ىتمٍوتسمحطسىلعةروطقملاوةبكرملانكر
.كلذنكمأ

:لتىلعةروطقملاوةبكرملانكرةلاحيف

ىلإلدبتالنكل،لمارفلاةساودىلعطغضا.١
ىلإتالجعلاردأ.نآلا)نكر(Pعضو
لتلالفسألهاجتالاةلاحيففيصرلاةفاح
هاجتالاةلاحيفرورملاهاجتاىلإوأ
.لتلاىلعأل

لفسأزجاوحعضيصاخشألادحألعجا.٢
.ةروطقملاتالجع

لمارفلارّرح،تالجعلازجاوحعضودنع.٣
.لمحلازجاوحلاصتمتىتحةيداعلا

مث.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٤
Pعضوىلإلّدبونكرلالمارفمدختسا
.)نكرلا(

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٥

عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.١

.كرحملاليغشتبأدبا.٢

.سورتلادحأىلإلقنا.٣

.نكرلاةلمرفريرحتو.٤

.نكرلاةلمرفرّرح.٥

نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٦
.زجاوحلا

زجاوحلاطقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٧
.اهبظفتحيو

ةروطقمبحسدنعةنايصلا

.ةروطقمبحسدنعرثكأةنايصىلإةبكرملاجاتحت
تاذءايشأكانه.٢٣٥/ةنايصلالودجرظنا
لقانلئاسيهو،ةروطقملالمعيفةصاخةيمهأ
ميحشتتويزوكرحملاتيزويكيتاموتوألاةكرحلا
نمو.لمارفلاماظنوديربتلاماظنورويسلاوروحملا
.اهءانثأوةلحرلالبقءايشألاهذهصحفديفملا

ليماوصةفاكنأنمدكأتلليرودلكشبققحت
.طبرلاةمكحماهريماسموةقلحلا

ةروطقمبحس

ريذحت}
اذإةروطقملابحسدنعةرطيسلاقئاسلادقفيدق
ةدايقمتتملوأةحيحصلاتادعملامادختسامتيمل
اذإ،لاثملاليبسىلع.حيحصلكشبةبكرملا
ةروطقملالمارفوأاًدجةليقثةروطقملاتناك
امكةبكرملافقوتتالدق،ةلومحللةبسانمريغ
باكرلاوقئاسلاضرعتيدقو.عقوتموه
نلو؛ةبكرملافلتتدقامك.ةريطختاباصإل

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نعةجتانلاتاحالصإلاةبكرملانامضيطغي
ةفاكعابتامتاذإالإةروطقملابحستال.كلذ
نمبلطا.مسقلااذهيفةحضوملاتاوطخلا
بحسبةصاخلاتامولعملاوةروشملاليكولا
.ةبكرملامادختسابةروطقم

هيبنت

قحليدقحيحصريغلكشبةروطقمبحسف
الةفلكمتاحالصإيفببستيوةبكرملاباًررض
لكشبةروطقمبحسل.ةبكرملانامضاهيطغي

ليكولاعجارومسقلااذهحئاصنعبتا،حيحص
بحسلوحةمهمتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملابةروطقم

تامولعملاأرقا،رطقلاىلعةرايسلاةردقديدحتل
يفاًقحالرهظتسيتلا"ةروطقملانزو"يفةنيبملا
.مسقلااذه

فالتخالالكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
ةروطقملابحسنأل.اهدحولةبكرملاةدايقنع
لمحتلاوةلمرفلاوعراستلاومكحتلارييغتىلإيدؤي
حجانلاونمآلارطقلايضتقي.دوقولاكالهتساو
اهمادختسابجيامك،ةبسانملاتادعملامادختسا
.حيحصلكشب
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رطقلاحئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
اهنمريثكلاو.نامألادعاوقواًديجةربتخملاوةمهملا
اذهةءارقىجري،اذل.باكرلاةمالسوكتمالسلمهم
.ةروطقمبحسلبقةيانعبمسقلا

ةروطقملانزو

ةعرسلاو،نزولاةبقارمنمآلارْطَقلابلطتي
ةرارحلاةجردو،قيرطلارادحناةجردوعافترالاو
بحسلةبكرملامادختساراركتىدمو،ةيجراخلا
رابتعالانيعبذخألابجيو.مهماذهلكوةروطقملا
ناسللانزورادقمو،ةبكرملايفةصاختادعمةيأ
ناسلنزو"عجار.هلمحةبكرملاعيطتستيذلا
.مسقلااذهبيلياميف"ةروطقملا

ضارتفابةروطقملانزولىصقألادحلاباسحمتي
ةدوزماهنأوبحسلاةبكرميفطقفقئاسلادوجو
نزوحرطبجي.ةبولطملابحسلاتادعمةفاكب
يفةلومحلاوباكرلاوةيرايتخالاةيفاضإلاتادعملا
.ةروطقملانزولىصقألادحلانمبحسلاةبكرم

وأانبةصاخلارطقلاتامولعمليكولانمبلطا
.كلذنأشبحئاصن

ةروطقملاناسلنزو

مهمنزووهةروطقميأيف)1(ناسللالمِحنإ
.ةبكرملليلامجإلانزولاىلعرثؤيهنألهسايقبجي
نزو)GVW(ةبكرملليلامجإلانزولانمضتي
نيذلاصاخشألاواهيفةلومحيأوةغرافلاةبكرملا
نمديدعلاكانهناكاذإ.ةبكرملانوبكريس
يفةلومحلاوأباكرلاوأتادعملاوأتارايخلا
يذلاناسللانزوليلقتىلإاذهيدؤيس،ةبكرملا
ليلقتىلإًاضيأيدؤيسامم،هلمحةبكرملاعيطتست

يف.اهبحسةبكرملاعيطتستيتلاةروطقملانزو
ىلإناسللالمحةفاضإبجي،ةروطقمبحسةلاح
ةبكرملانأل)GVW(ةبكرملليلامجإلانزولا
ةلومحدودحعجارً.اضيأنزولااذهلمحتس
تامولعملانمديزمىلعلوصحلل١٤١/ةرايسلا
.ةبكرملاةلومحةعسلىصقألادحلالوح

١٠نم)1(ةروطقملاناسلنزوحوارتينأيغبني
نزويلامجإنمةئاملايف١٥ىلإةئاملايف
غك١٨١ىصقأدحكو،)2(ةلمحملاةروطقملا
.نزوللةلماحلارجلاةلصودوجوعم)لطر٤٠٠(
١٠نم)1(ةروطقملاناسلنزوحوارتينأيغبني
نزويلامجإنمةئاملايف١٥ىلإةئاملايف
غك٤٥٤ىصقأدحكو،)2(ةلمحملاةروطقملا
ةعزوملارجلاةلصودوجوعم)لطر١٠٠٠(
.نزولل

ناسلنزولهبحومسمدحىصقأزواجتتال
يذلاوطبرلاةلصولدادتمارصقأرتخا.ةبكرملا
ىلإنكميامبرقأنوكتنأطبرلاةلصوةركلحيتي
ناسلنزوريثأتليلقتىلعدعاسياذهو.ةبكرملا
.يفلخلاروحملاىلعةروطقملا

لك،ناسللامثةروطقملانز،ةروطقملاليمحتدعب
اذإ.ةحيحصنازوألاتناكاذإامةفرعمل،ةدحىلع
قيرطنعتاليدعتءارجإنكميف،ةحيحصنكتمل
.ةروطقملايفةدوجوملارصانعلاضعبلقن

ىلعةبكرملاةردقلاًعبتاًدودحمنوكيدقرطقلا
ناسللانزوببستينأنكميال.ناسللانزولمح
ةرايسلليلامجإلانزولاريدقتلةبكرملازواجتيف
)GVWR(روحملليلامجإلانزولاريدقتوأ
نزولاريثأتللقيدق.)RGAWR(يفلخلا
نزولايلامجإنمرثكأرطقلاةردقنميفاضإلا
.يفاضإلا

ةصاخلابسنلانميأةبكرملازواجتتالأمهملانم
،)GCWR(كرتشملايلامجإلانزولاةبسن-اهب
ةبسن،)GVWR(ةبكرملليلامجإلانزولاةبسن
،)RGAWR(يفلخلاروحملليلامجإلانزولا
ةقيرطلا.ناسللاوأةروطقملانزولىصقألادحلا
هذهنميأزواجتمدعنمدكأتتيكلةديحولا
.ةروطقملاوةبكرملانزويهبسنلا

ةبكرملاتاراطإىلعنزولايلامجإ

دحلاىلإًالوصوةبكرملاتاراطإخفننمدكأت
نكمي.ةدرابنوكتامدنعتاراطإللةبسنلابىصقألا
دامتعالاةداهشقصلمىلعماقرألاهذهىلعروثعلا
عجاروأ،قئاسلليفلخلابابلاةفاحىلعدوجوملا
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زواجتمدعنمدكأت.١٤١/ةرايسلاةلومحدودح
نزولالدعموأ)GVW(ةبكرملليلكلانزولادح
ناسلنزوكلذيفامب)GAWR(روحملليلكلا
،نزولاعيزوتةلصومدختستتنكاذإ.ةروطقملا
عضولبقيفلخلاروحملادحزواجتمدعنمدكأتف
.نزولاعيزوتنابضق

ةروطقملابحسةزيهجت

تاقلحلا

ظافحلاىلعةحيحصلاطبرلاتالصوتادعمدعاست
نمديدعلارجنكمي.ةعومجملابمكحتلاىلع
يتلاونزولالمحةلصومادختسابتاروطقملا
بحسةقلحوأ،ةلصولاةركيفةتبثمةنراقبزيمتت
بلطتتدقو.يسأرزاكتراروحمفاطخيفةتبثم
يتلاونزولاعيزوتةلصوىرخألاتاروطقملا
ةروطقملاناسلنزوعيزوتلةضبانًانابضقمدختست
ناسلنزو"عجار.ةروطقملاوةبكرملايروحمنيب
مييقتل١٦٧/ةروطقمبحسنمض"ةروطقملا
.ةفلتخملاطبرلاتالصوعاونأيفنزولادودح

ةيأعمليامتلايفمكحتلاتاودأمادختسابحصُنياذل
مكحتلاتاودأنأشبرطقيئاصخأرشتسا.ةروطقم
ةكرشلاتاميلعتوتايصوتعجاروأليامتلايف
.ةروطقمللةعنصملا

نزولالمحتالصوونزولاعيزوتتالصو

ضعبعمةديفمنزولاعيزوتةلصونوكتدق
اذإامديدحتلةيتآلاتاهيجوتلامدختسا.تاروطقملا
.نزولاعيزوتةلصومادختسايغبنيناك

ةبكرملانميمامألاءزجلا.١

ضرألاولكيهلانيبةفاسملا.٢

بجي،نزوللةعزوملارجلاةلصومادختسادنع
لبقيهامك)2(ةفاسملالظتثيحبةلصولاطبض
.هدعبورجلاةبكرمبةروطقملاليصوت

نامألالسالس

ةبكرملانيبلسالسلاليصوتىلعًامودصرحا
ناسللفسأنمنامألالسالسرِّرم.ةروطقملاو
اذإقيرطلابكاكتحالانمناسللاعنملةروطقملا
ىتحًايفاكًءاخترااًمئادكرتا.ةقلحلانعلصفنا
كرتتال.فاطعنالاةروطقملاوةبكرملاعيطتست
.ضرألاىلعرُجتنامألالسالس

ةروطقملالمارف

٦٨٠نمرثكأاهنزوغلبييتلاةلَّمحملاةروطقملا
ماظنبةدوزمنوكتنأبجي)لطر١٥٠٠(مجك
لكىلعهيفلمارفلالمعتثيح،اهبصاخلمارف
ةروطقملللمارفةزهجأبىصويو.رواحملا
ريياعمللةيدنكلاةيعمجلاتابلطتمعمةقفاوتم

(CSA) CAN3-D313،اهلداعياموأ.

نأاًضيأةيلحملاةمظنألاوةلودلاةمظنأبلطتتدق
تناكاذإاهبصاخلمارفماظنةروطقمللنوكي
.ةنيعمةبتعقوفةلَّمحم

ةروطقملالمارفبةصاخلاتاميلعتلاةءارقنمدكأت
اهتنايصواهطبضواهبيكرتنمضتىتحاهعابتاو
.ةحيحصةقيرطب

.ةبكرملليكيلورديهلاةلمرفلاماظنيفلخدتتال

ةروطقملاكالسأةمزح

ةيرايتخالاةنيتملاةروطقملاكالسأةمزحنمضتت
يفريماسملايعابسلصومبةدوزمكالسأةمزح
ةيعابرةعومجموةبكرملانميفلخلاءزجلا
ةزهجأةحولنمقئاسلابناجتحتكالسألا
كالسألاةيعابرةعومجملايتأتو.تاسايقلا
.لصومنودب

،ةروطقملارجةلصوبةدوزمريغةبكرملاتناكاذإ
يفلصوملاعمةيعابسلاكالسألاةعومجمدجتسف
ةيفلخلاىرسيلاةيوازلايفراطإلايفتبثمبيج
.راطإلانمقئاسلابناجةيحان
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،ةروطقملارجةلصوبةدوزمةبكرملاتناكاذإامأ
لصوملاعمةيعابسلاكالسألاةعومجمدجتسف
اتلكيفو.ةلصولاةصنمىلعتبثمدانسبًةقحلم
ًةزهجمةيعابسلاكالسألاةعومجمدجتس،نيتلاحلا
.ريبمأ٣٠ةقاطبةيذغتكلسنمضتتو،لصومب

ىلعةيعابسلاكالسألاةمزحلصوميوتحيو
:ةيلاتلاةروطقملارئاود

تارهصمب(ةيطايتحاحيباصم:حتافرضخأ.
**)ريبمأ١٠ةقاط

يضرأ:ضيبأ.

ةروطقملالمارفةراشإ:نكادقرزأ.

فاطعنالاةراشإوفقوتلاةراشإ:نكادرضخأ.
نيميلاةهجناتيفلخلا

ةيراطبلاةيذغتكلس:دوسأ/رمحأطيرش.
)ريبمأ٣٠ةقاطبرهصم(

ةروطقملانكرحابصملدادمإلادهجكلس:ينب.
**)ريبمأ١٥ةقاطبرهصم(

فاطعنالاةراشإوفقوتلاةراشإ:رفصأ.
*راسيلاةهجناتيفلخلا

)لصومنودب(ةيعابرلاكالسألاةمزحيوتحت
:ةيلاتلارئاودلاىلع

يضرأ:دوسأ.

ةيراطبلاةيذغتكلس:دوسأ/رمحأ.

ةروطقملالمارفةراشإ:نكادقرزأ.

يلاعلاطسوألافوقولاحاتفم:حتافقرزأ.
)CHMSL(/فقوتلاحابصمدادمإدهجكلس

ةدوزمو)cutaway(زارطةبكرملاتناكاذإ*
١٥ةقاطبرهصممساقتمتيسف،ةروطقملاتالصوب
ىرسيلافقوتلا/فاطعنالاتاراشإنملكنيبريبمأ
عمو.ةروطقمللىنميلافقوتلا/فاطعنالاتاراشإو
زارطلةءاضإلالصومديوزتمتيس،كلذ
)cutaway(ةراشإلكلريبمأ١٠ةقاطبرهصمب.

ةدوزمو)cutaway(زارطةبكرملاتناكاذإ**
١٥ةقاطبرهصممساقتمتيسف،ةروطقملاتالصوب
حيباصموةروطقملانكرحيباصمنملكنيبريبمأ
زارطةيفلخلاةءاضإلالصوملنكرلا
)cutaway(.١٠ةقاطبرهصممساقتمتيس،اًضيأ
حيباصملاوةيطايتحالاةروطقملاحيباصملريبمأ
زارطةيفلخلاةءاضإلالصوملةيطايتحالا
)cutaway(.

رطقلا/بحسلاعضو

نيميىلإتاسايقلاةزهجأةحوليفرزلااذهدجوي
.ةدايقلاةلجع

عضوءافطإوليغشتىلإرزلااذهطغضيدؤي
.رطقلا/بحسلا

ةعومجميفدوجوملااذهرشؤملاحابصمءيضي
ديقرطقلا/بحسلاعضونوكيامدنعتادادعلا
.ليغشتلا

رجدنعقئاسلادعاستةزيميهرطقلا/بحسلا
عضورظنا.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقم
.١٥٣/رطقلا/بحسلا

رثكأنوكتلبحسلا/رطقلاةزيمميمصتمتدقو
الاًعمةروطقملاوةبكرملانزونوكيامدنعةيلعاف
يلامجإلانزولاريدقتنمةئاملايف٧٥نعلقي
نزو"عجار.)GCWR(ةبكرمللعمجملا
عضو.١٦٧/ةروطقمبحسيف"ةروطقملا
ةدايقلافورظلظيفاًدجديفمرطقلا/بحسلا
:ةيلاتلا

ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.
.ةردحنملاقطانملالالخ

ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.
.فقوتلاةريثكرورمةكرحيف

ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.
بلطتيثيحةمحدزملاراظتنالاتاحاسيف
ةبكرملاريسيفنسحألكشبمكحتلارمألا
.ةضفخنمةعرسب
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١٧١ ليغشتلاوةدايقلا

رجدنعرطقلا/بحسلاعضويفةبكرملاليغشتنإ
ىلعاًررضببسيالةروطقمنودبوأةفيفخةلومح
رايتخانمةدئافةيأكانهتسيل،كلذعمو.قالطإلا
لب.ةلومحنودبةبكرملانوكتامدنعرطقلا/بحسلا
-ةلومحرجمدعدنع-رايتخالااذهنعجتنيدق
نعًالضف،ةدايقلاوكرحملايفةجعزمتامس
ةزيممادختسابحصُني،اذل.دوقولاكالهتساةدايز
ةلومحوأةليقثةروطقمرجدنعطقفرطقلا/بحسلا
.ةليقثوأةريبك

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ريذحت}
ءادأل)DLC(تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
صحفتارابتخالوةرايسلاىلعةمدخلا
ددعتمرشؤملاحابصمرظنا.ةنايصلا/تاثاعبنالا
يأ.٨٨/)كرحملاصحفءوض(فئاظولا
تانايبلاطبارلصومبهليصوتمتيزاهج
)DLC(-هؤارشمتلوطسألاعبتتزاهجلثم
عملخادتيدق-قئاسلاتايكولسعبتتوأعيبلادعب
يفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو.ةرايسلاةمظنأ
لثم.مداصتعوقوىلإيدؤيامكةرايسلاليغشت
ىلإلوصولانمنكمتتدقةزهجألاهذه
.ةرايسلاةمظنأيفةظوفحملاتامولعملا

هيبنت

اًفلتةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
يهو،تانوكملالطعتيفببستتوأةرايسلل
لبقنكلو.ةبكرملانامضاهيطغيالرومأ
ةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلاتادعملاةفاضإ
.ليكولا

ةيراطبغيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
تناكنإوىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملا
.لمعتالةبكرملا

لبق.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
،ةبكرملاىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحم
٥٦/ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإو
/٥٦.
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ةبكرملابةيانعلا١٧٢

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
١٧٣................ةماعتامولعم
١٧٣.......ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
١٧٣.......كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
١٧٤.................كرحملاءاطغ
١٧٥....كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
١٧٦.................كرحملاتيز
١٧٨..........كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
١٧٩................يكيتاموتوألا
١٨١.......كرحملاءاوهفظنم/حشرم
١٨٢..................ديربتلاماظن
١٨٣.............كرحملاديربتلئاس
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

١٨٦.....................ةطرفم
١٨٧...........كرحملاديربتةحورم
١٨٧......ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاس
١٨٨...................لسغلالئاس
١٨٨......................لمارفلا
١٨٩..................لمارفلاتيز
١٩٠.....................ةيراطبلا
١٩١................يفلخلاروحملا
١٩١........ةكرحلائدابحاتفمصحف
قودنصلقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف

١٩١..........يكيتاموتوألاسورتلا

صاخلاسورتلاقودنصلفقصحف
١٩٢...................لاعشإلاب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف

١٩٢....................)نكرلا(
١٩٢..........تاحساملاشيرلادبتسا

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
١٩٣.........ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
١٩٣.................ةبمللالادبتسا
١٩٣...............نيجولاهلاتابمل
١٩٤..............ةيسيئرلاحيباصملا
حابصمويمامألافاطعنالاةراشإحابصم

١٩٥....نكرلاحابصموبناجلاددحم
١٩٦...............ةرخؤملاحيباصم
يلاعلاطسوألافوقولاحابصم

)CHMSL(................١٩٧
١٩٧...........ماقرألاةحولحيباصم
١٩٧...................ةليدبتابمل

يئابرهكلاماظنلا
١٩٨.......يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
ةرادلاتاعطاقورهاصملا

١٩٩..................ةيئابرهكلا
١٩٩....كرحملاةريجحرهاصمقودنص
لوسنوكلاتارهصمةعومجم
٢٠٢...................يضرألا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٠٤.....................تاراطإ
٢٠٤.......مساوملالكلحلصتتاراطإ

٢٠٥................ءاتشلاتاراطإ
٢٠٥........قرطلالكلحلصتتاراطإ

٢٠٥...............تاراطإلاطغض
٢٠٦......تاراطإلاطغضةبقارمماظن
٢٠٧.....تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
٢٠٩...............تاراطإلاصحف
٢١٠...............تاراطإلاريودت
٢١٠....ةديدجتاراطإلاتقونيحيىتم
٢١١............ةديدجتاراطإءارش
ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا

٢١٣.....................مجحلا
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٢١٣...................تاراطإلا
٢١٣................تالجعلالالحإ
٢١٤..............تاراطإلالسالس
٢١٤.....راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
٢١٦................تاراطإلارييغت
٢٢١.....مجحلاةلماكةيطايتحالاةلجعلا

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
٢٢٢....ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا

ةبكرملابحس
٢٢٥.................ةرايسلابحس
٢٢٥....ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس

رهظملابةيانعلا
٢٢٦...............ةيجراخلاةيانعلا
٢٣٠........لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٢٣٢...............لجرألاتاحسمم
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ةماعتامولعم
،رايغلاعطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
رايغعطقىلعلصحتس.كليكوةرايزىجُري
دارفألبقنمةمدخلابعتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأ
.نيدمتعمونيبردم

ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
ىلإاهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
رداصمنمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلا
،ةبكرملاىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغ
ةيئاوهلادئاسولالاثملاليبسىلعكلذلمشيو
ةكرحلاكسامتوبوكرلاوتابثلاولمارفلاو
ةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلاةمظنأوتاثاعبنالاو
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلاةمظنألاو
ببستتدقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
فلتوألطعثادحإيفتاليدعتلاوتاقحلملاهذه
.ةبكرملانامضهيلعيرسيال

تانوكمبقحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
عافترايفليدعتيأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلا
.عنصملاتادادعإلفلاخمةبكرملا

ةجيتنةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
ةدمتعمريغرايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإ
كلذيفامب،اهمادختساوأGMةكرشنم
وأمكحتلاةدحوىلعاهؤارجإمتييتلاتاليدعتلا
لب،ةبكرملانامضطورشاهيلعيرستال،جماربلا
ءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلايفرثؤتدقو
.ةفلاتلا

ضرغبزروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
لمعلاوةبكرملايفىرخألاةمظنألاعملماكتلا
تاقحلملابةبكرملاديوزتلكليكوعجار.ةءافكباهعم
يتلاةيلصألازروتوملارنجتاقحلماًمدختسم
.ليكوللعباتلاينفلااهبكري

دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٥٦/ةيئاوه

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
كيلعةروطخةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ليلدوأةبسانملاةفرعملاككالتمامدعةلاحيف
.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألاوأةنايصلا
،كلاملاليلديفةحضوملاتاءارجإلااًمودعبتا
ذيفنتلبقةبكرملابصاخلاةنايصلاليلدعجارو
.ةنايصلللامعأيأ

صرحا،كسفنبةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
دجتسثيح.بسانملاةمدخلاليلدمادختساىلع
ةمدخلاةيلمعءارجإىلعكدعاستةيفاكتامولعم
رفوتملاليلدلايفتامولعملاهذهدجتنلو،ةبكرملل
.كيدينيب

عجار.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةلواحملبق٥٦/ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
.كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

عطقتالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
يتلاةفاسملاليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلا
.ةمدخلللامعأيأءارجإخيراتواهعطقت
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هيبنت

ببستنأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
تاثولمللحمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررض
وأنازخلاةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولاب
.سايقلاىصع

كرحملاءاطغ
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

.زمرلااذههيلعدوجوملاضبقملابحسا.١
بناجبصاخلابابلاراطإمامأدوجوموهو
.ةيضرألانمبرقلابقئاسلا

عفراوةبكرملانميمامألاءزجلاىلإلقتنا.٢
،يوناثلاةبكرملاكرحمريرحتءاطغ
كرحمءاطغفصتنملفسأدوجوملا
.ةبكرملا

دومعررحو،ةبكرملاكرحمءاطغعفرا.٣
ةحتفلايفهعضو،هزاجتحاةادأنمءاطغلا
.ءاطغلاب

ءاطغتحتحابصمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ىتحًائيضملظيوًايكيتاموتوأءيضيسف،كرحملا
.ءاطغلاقالغإمتي

ماكحإنمدكأت،ةبكرملاكرحمءاطغقالغإلبق
ءاطغعفراكلذدعبمث.ةئبعتلاتاحتفةيطغأعيمج
.ءاطغلادومعىلعطغضلافيفختلةبكرملاكرحم
ءاطغبةحتفلانمءاطغلادومعةلازإبجتامك
،كلذدعب.هزاجتحاةادأىلإهتداعإوةبكرملاكرحم
.ماكحإبهقلغأولفسألةبكرملاكرحمءاطغبحسا
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كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
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.١٩٠/ةيراطبلا.١

ديربتلاماظنعجاررتييدارلاطغضءاطغ.٢
/١٨٢.

عجار.كرحملاديربتلئاسبظافتحالانازخ.٣
.١٨٢/ديربتلاماظن

.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاساصع.٤
لئاسنمض"لئاسلاىوتسمصحف"عجار
.١٧٩/يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

ىتم"عجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٥
كرحملاتيزنمض"كرحملاتيزفيضت
/١٧٦.

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٦
كرحملاتيزنمض"كرحملاتيزصحف"
/١٧٦.

.١٨١/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.٧

هيجوتلالئاسعجار.ززعملاهيجوتلالئاس.٨
.١٨٧/ةدضعملاةوقلاب

تيزعجار.ةيسيئرلاةلمرفلاةناوطسأنازخ.٩
.١٨٩/لمارفلا

عجار.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١٠
لسغلالئاسنمض"لسغلالئاسةفاضإ"
/١٨٨.

كرحملاتيز
بجي،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
تاوطخلاهذهعابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالا
:كتئيبةيامحىلعدعاسيفوسةماهلاوةطيسبلا

ةمءالمثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.
.ةبسانملاةجوزللاةجردوةبسانملاتافصاوملا
اذهيف"حيحصلاكرحملاتيزرايتخا"عجار
.مسقلا

ظفاحوماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
تيزصحف"عجار.بسانملاهاوتسمىلع
يف"كرحملاتيزفيضتىتم"و"كرحملا
.مسقلااذه

.بسانملاتقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
.١٧٨/كرحملاتيزرمعماظنعجار

ً.امئادةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
اذهيف"لمعتسملاتيزلابلعفتاذام"عجار
.مسقلا

كرحملاتيزصحف

٦٥٠لك(ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت
.ةليوطلاتايرفسلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك
ذخأيكرحملابتيزلاىوتسمسايقاصعضبقم
كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار.ةقلحلكش
.عقوملاىلعفرعتلل١٧٥/

ريذحت}
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
.قورحلابكبيصتنأنكميولب،ًانخاسكرحملاب
اصعضبقمسمللاًزافقوأةفشنممدختسا
.سايقلا

قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
نمققحت،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشت
.تيزلاىوتسم

:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا

ىلعةرايسلافقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.
كرحملاتيزىوتسمنمققحت.ةىوتسمضرأ
نعلقتالةدملكرحملاليغشتفاقيإدعب
تيزىوتسمنمققحتلايدؤيدق.نيتعاس
ةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأكرحملا
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعبوأ
ةقدعفترت.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ةدوربءانثأىوتسملاصحفدنعةجيتنلا
سايقاصعلزأ.ليغشتلاءدبلبقكرحملا
.اهيلعىوتسملاصحفاوتيزلاىوتسم

فاقيإنمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.
كرحملاليغشتفاقيإمزليف،كرحملاليغشت
ًائفادكرحملاناكاذإلقألاىلعةقيقد١٥ةدمل
.ًائفادكرحملانكيملاذإةقيقد٣٠ةدملوأ
كرحملاتيزىوتسمسايقاصعبحسا
شامقةعطقوأليدنمباهحسمامثجراخلل
ةرملماكلاباهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظن
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اهعزنكنكمي،ةياهنلاىلإاهعفددعب.ىرخأ
لفسأللاصعلافرطبظافتحالاعمىرخأًةرم
.تيزلاىوتسمنمققحتلاو

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
تيزلاىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
لقألاىلعةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكو
يذلاتيزلانم)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعف
عجار.ىوتسملاصحفةداعإمثهمادختسابحصني
دريسيذلا"حيحصلاكرحملاتيزرايتخا"ناونعلا
نأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذهيفدعباميف
ةبلعةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلاعون
تافصاوملاوتاعسلاعجار،كرحملاتيزقفارم
/٢٤٥.

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
ىدمتحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
ىوتسمسايقاصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

نأتدجواذإ.كرحملابةرضمنوكتتيزلا
هنأيأ،ليغشتلاىدمقوفعقيتيزلاىوتسم
تيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملايفدجوي
نيبتيتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفامىلإ
كرحملاباصيدقف،حيحصلاليغشتلاىدم
وأضئافلاتيزلاغرفتنأكيلعبجي.رارضأب
ةنايصينفىلإأجلتوةرايسلاةدايقنمّدحتنأ
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحم

١٧٥/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاتيزةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل

ىوتسملالصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
اصععفدا.حيحصلاليغشتللمزاللاناكملاىلإ
دنعلخادلاىلإىرخأًةرمتيزلاىوتسمسايق
.ءاهتنالا

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا

نملكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
عجار.ةجوزللاةجردوةبسانملاتيزلاتافصاوم
.٢٤١/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

تافصاوملا

يتلاةصخرملاكرحملاتويزبلطاومدختسا
.™dexos1رايعملاقفودامتعالاةمالعلمحت
تابلطتميبلتيتلاكرحملاتويزلمحتنأبجي

.dexos1رايعملاقفودامتعالاةمالعةبكرملا
متدقتيزلانأىلإهذهدامتعالاةمالعريشتو
.dexos1رايعملاتافصاوملًاقفوهدامتعا

هيبنت

اموأهبىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
اهيلعيرسيالًارارضأكرحمللببسيدقهلداعي

.ةبكرملانامض

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 5W-30.

مادختسانكمي:ةدرابةرارحتاجرديفليغشتلا
SAEتيز 0W-30ةديدشقطانميفتنكاذإ
نودامىلإةرارحلاةجردضفخنتثيح،ةدوربلا
هذهف.)تياهنرهفةجرد٢٠−(ةيوئمةجرد٢٩−
ءدبنملهستستيزلايفةجوزللانمةجردلا
ً.ادجةضفخنملاةرارحلاتاجرديفكرحملاليغشت
حصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاباًمود
.مسقلااذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا
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كرحملاتيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ

وهاملكنإ.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
كرحملاةيامحلوديجءادأىلعلوصحللبولطم
تافصاوميفوتستيتلااهبىصوملاتويزلاوه

dexosةمالعلمحتوdexos.

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
كرحملاضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيالتايفلتل

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام

ةنيعمداومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
.ناطرسلاضرمببستدقوةرشبلابةراضنوكتدق
تويزللةرشبلاضيرعتبنجتبجيفهيلعو
كترشبفيظنتىلعصرحا.ةليوطةرتفلةلمعتسملا
ديجفظنممادختسابوأنوباصلاوءاملابكرافظأو
يوتحتيتلاشامقلاعطقوسبالملالسغا.نيديلل
.ةبسانمةقيرطباهنمصلختوأكرحمتيزىلع
نصملاتاريذحتعجار

ِ
تاجتنممادختساصوصخبّع

.اهنمصلختلاةيفيكوتيزلا

دنع.ةئيبلاىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
تيزلاغيرفتىلعصرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلا
ءاقلإبنجت.هنمصلختلالبقرتلفلانملماكلاب
ضرألاىلعهبكسوأةمامقلايفلمعتسملاتيزلا
صرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلايفوأ
ىلإهبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإىلع
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألا

كرحملاتيزرمعماظن

كرحملاتيزرييغتبجيىتم

حضويرتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
.رتلفلاوكرحملاتيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكل
ددعلمشتلماوعلانمةعومجمىلإكلذدنتسي
ددعوكرحملاةرارحةجردوكرحملاتارود
ةفاسملافلتختدقثيح.ةعوطقملالايمألا
رييغتبًابلاطماهيفنوكتةرملكيفةعوطقملا
بجيو.ةدايقلافورظبسحىلعكلذو،تيزلا
رييغتةيلمعلكدعبتيزلارمعماظننييعتةداعإ
ةروصبلمعلايفهرارمتسانامضلكلذو،تيزلل

.ةحيحص

يفأدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
ةرورضىلإريشياذهفضافخنالا
ةلاسررهظت.تيزلارييغت

CHANGE ENGINE OIL SOON)ءاجرلا
عجار.)ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغت
تيزلارييغتبجي.٩٨/كرحملاتيزلئاسر
٦٠٠(مك١٠٠٠ةفاسملالخنكممتقوعرسأب
ماظننمةلاسررهظتالأنكمملانم.ةيلاتلا)ليم
ةدملتيزلارييغتةرورضىلإريشتتيزلارمع
يفةدايقلاةلاحيفكلذوةلماكةنسىلإلصت
رتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي.ةيلاثملافورظلا
نييعتةداعإبجيامكلقألاىلعًايونسةدحاوةرم
ليكولاىدلرفوتي.رييغتلاةيلمعدعبماظنلا
اذهنودؤيسةمدخلالامعأىلعنوبردمصاخشأ
نأمهملانمهنأامك.ماظنلاطبضنوديعيولمعلا
تيزلافيرصتتارتفبسحماظتنابتيزلاصحفت
.بسانملاهاوتسمىلعظافحلاو

،أطخلاقيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
ذنم)ليم٣٠٠٠(مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي
نييعتةداعإبجي.تيزلارييغتاهيفمتةرمرخآ
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيفتيزلارمعماظن

كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك

رييغتاهيفمتيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
تيقوتباسحنمماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيز
.كرحملاتيزرييغتاهيفبجييتلاةمداقلاةرملا
:ماظنلانييعتةداعإل

عضولاىلإلاعشإلاحاتفمةرادإبمق.١
ON/RUN)كرحملافاقيإعم)ليغشت.

ثالثءطببةياهنلاىلإةعرسلاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارم

LOCK/OFFعضوىلعحاتفملاطبضا.٣
.)ءافطإ/لفق(

ةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
CHANGE ENGINE OIL SOON)ءاجرلا

ءدبدنع)ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغت
ةداعإمتيملهنأىلعليلداذهف،ةبكرملاليغشت
.ءارجإلادعأ.كرحملاتيزرمعماظننييعت
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يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس

سورتلاقودنصلئاسلدبتستوصحفتىتم
ةيكيتاموتوألا

.ةكرحلالقانلئاسىوتسمصحفةداعبجيال
يفبيرستثودحوهلئاسلانادقفلديحولاببسلاو
.سورتلاقودنصءامحإطرفوأسورتلاقودنص
تاءارجإعبتا،ريغصبيرستدوجويفكشلادنع
يفنكلو.لئاسلاىوتسمصحفتيكيلاتلاصحفلا
يرورضلانمنوكيدقفريبكبيرستدوجولاح
لبقاهحيلصتوءالكولادحأىلإةبكرملابحس
.ةبكرملاةدايقيفرارمتسالا

ةينمزلاتارتفلارادمىلعرتلفلاولئاسلاريغ
نمدكأتلاعم٢٣٥/ةنايصلالودجيفةروكذملا
لئاوسلايفروكذملاسورتلاقودنصلئاسمادختسا
.٢٤١/اهبىصوملاميحشتلاداومو

ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفةيفيك
يكيتاموتوألا

،ةبوعصلابةيلمعلاهذهمستتنأنكميهنألاًرظن
،كليكوىدلصحفلااذهمتينأنسحتسملانمف
.سورتلاقودنصةرارحةجردةبقارمهنكمييذلاو
يفةدايزعمسورتلاقودنصلئاسىوتسمعفتري
ىوتسملصحفقدأىلعلوصحللو.هترارحةجرد
قودنصةرارحةجردسايقنمدبال،لئاسلا
.سورتلا

نمدكأتف،لئاسلاىوتسمصحفتررقلاحيف
لصحتنلالإو،انهةدراولاتاميلعتلاعيمجعابتا
.سايقلااصعىلعةئطاخةءارقىلعالإ

هيبنت

يفًارارضأببستدقهناصقنوألئاسلاةدايزنإ
امبرهنأةدايزلاينعتدقو.سورتلاقودنص
كرحملاءازجأىلعليسيوتيزلاضعبجرخي
بوشنببستوراحلامداعلاماظنءازجأوأراحلا
ءامحإطرفببسيدقفناصقنلاامأ.قيرح
ةءارقىلعلصحتنأنمدكأت.سورتلاقودنص
.سورتلاقودنصلئاسصحفدنعةقيقد

ليغشتفاقيإءانثألقألاىلعةقيقد٣٠رظتنا
قودنصلئاسىوتسمنمققحتلالبق،كرحملا
:ةبكرملاةدايقتمتدقناكاذإسورتلا

تاجردىدعتتامدنع،ةراحلاءاوجألايف.
.)تياهنرهف٩٠(ةيوئم٣٢ةيجراخلاةرارحلا

.ريبكلكشبةبكرملاليمحتمتي.

ءاوجألايفةليوطةرتفلةيلاعةعرسبةدايقلا.
.ةراحلا

.ةراحلاءاوجألايف،محدزمرورميف.

.ةروطقمبحسدنع.

ءارجإنكمي،فورظلاهذهلظيفةدايقلادعب
لئاسلانوكينأيغبنيو.نخاسلاىلعصحفلا
ةيوئم٧١نمهترارحةجردحوارتتثيحب،ًانخاس
٢٠٠ىلإتياهنرهف١٦٠(ةيوئم٩٣ىلإ
.)تياهنرهف

نوكسدعبدرابلاىلعلئاسلاصحفءارجإنكميو
فاقيإعمرثكأوأتاعاسنامثةدملةبكرملا
كرتا.طقفعجرمككلذمادختسامتينكلو،كرحملا
قئاقدسمخةدملقيشعتنودبليغشتلاديقكرحملا
°١٥نيبامةيجراخلاةرارحلاةجردتحوارتاذإ
°٩٠ىلإتياهنرهف°٦٠(ةيوئم°٣٢ىلإةيوئم
اذهلالخلئاسلاىوتسمضفخنااذإ.)تياهنرهف
نوكنمققحتلانمدبالف،درابلاىلعصحفلا
ةجردتناكاذإ.هتفاضإلبقًانخاسوأًائفادلئاسلا
٦٠(ةيوئم١٥نمةدوربرثكأةيجراخلاةرارحلا
٩٠(ةيوئم٣٢نمةنوخسرثكأوأ)تياهنرهف
.درابلاىلعصحفءارجإنكميف،)تياهنرهف

،ئفادلاىلعلئاسلاىوتسمصحفءارجإنكمي
فورظلظيفةرايسلاةدايققيرطنعكلذو
اميفحوارتتةيجراخةرارحةجردوةفيفخليمحت
٨٠تياهنرهف٥٠(ةيوئم٢٧ىلإةيوئم١٠نيب
الةفاسملةبكرملاةدايقمتتنأيغبنيو.)تياهنرهف
ةيلمعءارجإلبق)ًاليم١٥(مك٢٤نعلقت
صحفةيلمعكيطعتسثيح.ئفادلاىلعصحفلا
ةقدرثكأةءارقئفادلاوأنخاسلاىلعلئاسلا
.درابلاىلعهصحفنعلئاسلاىوتسمل

تيزلليئاوهدربمبةبكرملازيهجتمتهنألاًرظن
لئاسةرارحةجردلصتالدقف،ةيلاعةءافكيذ

ةجردنمبولطملاىوتسملاىلإسورتلاقودنص
ىلعلئاسلاىوتسمصحفةيلمعلةمزاللاةرارحلا
ليمحتلاتاذةيداعلاةدايقلافورظلظيفنخاسلا
.ةبكرمللفيفخلا
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ةبكرملابةيانعلا١٨٠

لئاسلاىوتسمصحف

:ةبكرملازيهجتبمق

عد.يوتسمعضوميفةبكرملانكرا.١
.روديكرحملا

رييغتعارذعض،نكرلالمارفقيشعتعم.٢
.)نكرلا(Pعضولايفسورتلا

عارذكرحو،لمارفلاةساودىلعكمدقعض.٣
عمسورتلانمسرتلكوحنسورتلارييغت
.سرتلكيفًابيرقتناوثثالثةدملهئاقبإ
عارذلاكّرح،Mةمالعىلإلوصولادنع
عارذعض،مث.M3ىلإM1نمددحملا
.)نكرلا(Pعضولايفسورتلارييغت

ةدملقيشعتنودبروديكرحملاكرتا.٤
.رثكأوأنيتقيقد

.ةيلاتلاتاوطخلاعبتا،كرحملاءافطإنودبو،اهدعب

نمبرقلابسورتلاقودنصسايقاصعدجوت
ىلعاهتيمستمتتفوسو،كرحملاةفرغزكرم
.نيبملامسرلا

١٧٥/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.ناكملالوحتامولعملانمديزمل

درابلاىدملا.١

ئفادلاىدملا.٢

نخاسلاىدملا.٣

اصعبحساوىلعألاوحنضبقملاعفدا.١
وأةفيظنشامقةعطقباهحسماوسايقلا
.ةيقروةفشنم

يفاهعفدلالخنمسايقلااصعبيكرتدعأ.٢
مثٍناوث٣ةدملرظتناو،ةياهنلاىتحاهناكم
.ىرخأةرمجراخلاوحناهبحسا

ىوتسملاأرقاوسايقلااصعيبناجصحفا.٣
يفلئاسلاىوتسمنوكينأبجيو.ىندألا
ىلعصحفلاءارجإدنع)1(درابلاىدملا
نمسورتلاقودنصةرارحةجردو،درابلا

تياهنرهف°٨٠(ةيوئم°٣٢ىلإةيوئم°٢٧
)1(درابلاىدملانيبوأ،)تياهنرهف°٩٠
ىلعصحفلاءارجإل)3(نخاسلاىدملاو
ةيوئم°٥٠نمةرارحلاةجردو،)2(ئفادلا
ىلإتياهنرهف°١٢٢(ةيوئم°٦٠ىلإ

نخاسلاىدملايفوأ،)تياهنرهف°١٤٠
ىلعصحفلاءارجإلعطاقتلاةمالعدنع)3(
ةيوئم°٧١نمةرارحةجردعم،نخاسلا
ىلإتياهنرهف°١٦٠(ةيوئم°٩٣ىلإ

اصعهاجتانمدكأت.)تياهنرهف°٢٠٠
ةءارقىلعلوصحللرارمتسابلفسألسايقلا
.ةقيقد

قاطنلانمضلئاسلاىوتسمناكاذإ.٤
ىتحاهناكمىلإسايقلااصععفدا،لوبقملا
يكللفسألاوحنضبقملاعفدامث،ةياهنلا
.اهناكميفاصعلالفقت

يكيتاموتوألاةكرحلالقانلئاسةفاضاةيفيك

/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاىلإعجرا
بولطملاسورتلاقودنصلئاسعونديدحتل٢٤١

.همادختسا

ئفادلاىدملا.١

نخاسلاىدملا.٢

اصعبوبنألفسألئاسلافضأ،عمقلامادختساب
لئاسنمققحتلادعبسورتلاقودنصسايق

الو.بسحفنخاسلاوأئفادلاىلعسورتلاقودنص
ةراشإلاليبسىلعالإدرابلاىلعصحفلامدختُسي
فضأف،اًضفخنملئاسلاىوتسمناكاذإ.الإسيل
ىوتسملاعفرلبسحفبسانملالئاسلانميفكيام
نخاسلاىدملاوأ)1(ئفادلاىدملافصتنمىلإ
،ةطيحملاةرارحلاةجردىلعاًدامتعا،)2(
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١٨١ ةبكرملابةيانعلا

ةيئزجىلإعوجرلاكنكمي.ةقباسلاةدايقلافورظو
،"يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسصحفةيفيك"
ىلعلوصحلل،مسقلااذهنمًاقباساهركذدرويتلا
قودنصلئاسىلإلوصوللةدايقلالوحتاميلعت
ريثكلاكلذكلهتسينلو.نخاسلاوأئفادلاسورتلا
ال.)تنياب١(رتل٠٫٥نملقأةداع،لئاسلانم
.مزاللانمرثكأألمت

هيبنت

يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
يرسيالدقو،ةبكرملابرضيدقحيحصلاريغ
ًامئادلمعتسا.فلتنمجتنيامىلعنامضلا

صوصنملاةيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلايفهيلع
/٢٤١.

لئاسلاىوتسمصحفدعأ،لئاسلاةفاضإدعب.
لئاسصحفةيفيك"يفحضوموهامك
ًاقبسمةدراولا"يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
.مسقلااذهيف

لئاسلاىوتسمىلعلوصحلامتيامدنع.
ىتحاهناكمىلإسايقلااصععفدا،حيحصلا
اصعنيمأتللفسأللضبقملاهّجومث؛ةياهنلا
.اهناكميفسايقلا

كرحملاءاوهفظنم/حشرم
ءزجلاىلعءاوهلاحشرم/رتلفلاةعومجمدجوت
قئاسلابناجىلعكرحملاةريجحنميمامألا
كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار.ةبكرملاب
/١٧٥.

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم

صحفورييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
ةنايصلالودجعجار،كرحملاءاوهحشرم
/٢٣٥.

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلامتيفيك

ليغشتلاديقهكرتوأكرحملاليغشتءدببنجت
رتلفةلازإلبق.اًحوتفمكرحملاءاوهرتلفتيبمو
هعضوناكمفيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوه
.بئاوشوأةبرتأيأنمهلةرواجملاتانوكملاو
رتلفكرحوةفخبقرطا.كرحملاءاوهرتلفلزأ
نمهفيظنتل)ةبكرملانعاًديعب(قفربكرحملاءاوه
ققحتللكرحملاءاوهرتلفصحفا.خاسوألاورابغلا
هضرعتلاحهلدبتسا،هبفلتيأدوجومدعنم
نميأوأكرحملاءاوهرتلففيظنتبنجت.فلتلل
.طوغضملاءاوهلاوأءاملامادختسابهتانوكم

زاجتحالاكباشم.١

تيبملاةدعاق.٢

ةبلعلاءاطغ.٣

:هلادبتساورتلفلاصحفل

ءاطغيبناجىلع)1(رصحلايكبشمحتفا.١
بحساو)2(تيبملاةدعاقىلعو)3(تيبملا
.جراخللءاطغلا

.تيبملاةدعاقءاوهلاحشرم/رتلفلزأ.٢
ىصقأبخاسوألافيظنتىلعصرحا
.نكممردق

ءاوهلاحشرم/رتلفبرستةعنامحطسفظن.٣
.تيبملاةدعاقو
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ةبكرملابةيانعلا١٨٢

كر.٤
قيرطنعكرحملاءاوهحشرم/رتلفبِّ
بناوجدحأىلعدوجوملامهسلاةاذاحم
مهسلاعمءاوهلاحشرم/رتلففرطءاطغ
ةدعاقنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
.تيبملا

كر.٥
مهسلاةاذاحمقيرطنعتيبملاءاطغبِّ
ىلعدوجوملامهسلاعمءاطغلاىلعدوجوملا
تيبثتمكحأوتيبملاةدعاقنميولعلاءزجلا
.رصحلاكباشمطبرو

بجييتمديدحتل٢٣٥/ةنايصلالودجعجار
.كرحملاءاوهحشرم/رتلفلادبتسا

ريذحت}
دوجومدععمكرحملاليغشتببُسينأنكمي
ضرعتوأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنم
فظنمةفيظورصتقتالثيح.قورحللنيرخآلا
دعاسيهنإلب،طقفءاوهلافيظنتىلعءاوهلا
.كرحملانمهجورخةلاحيفررشلاءاوتحايف
الامك،كرحملاحالصإدنعرذحلايخوتبجي
رتلف/يقنمدوجومدعةلاحيفةدايقلايغبني
.ءاوهلا

هيبنت

نأنكمي،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
قحليدقامم،كرحملاىلإةلوهسبةبرتألالخدت
رتلف/يقنمتيبثتىلعًامئادصرحا.فلتلاهب
.ةدايقلاءانثأهناكميفءاوهلا

ديربتلاماظن
ةرارحةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
.ليغشتللمزاللايعيبطلالدعملايفكرحملا

رتييدارلاطغضءاطغ.١

ديربتلالئاسبظافتحالانازخ.٢

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٣

ريذحت}
أدبتنأةيئابرهكلاكرحملاديربتةحورملنكمي
ديقكرحملانوكيالامدنعىتحنارودلايف
نملكءاقبإبجي،ررضلابنجتلو.ليغشتلا
يأنعاًديعبتاودألاو،سبالملاو،يديألا
.كرحملاديربتلةحورم

ريذحت}
،رتايدارلاوناخسلاميطارخنوكتنأنكمي
بنجتً.ادجًةنخاس،ىرخألاكرحملاءازجأو
باصتدقثيح.ءازجألاهذهنميأسمل
.اهتسملاذإقارتحالاب

.برستثودحةلاحيفكرحملاليغشتبنجت
ديربتلالولحمدقفتدقكرحملاليغشتةلاحيفو
قارتحاىلإهرودبيدؤيدقاذهو.لماكلاب
كتباصإىلإيدؤيدقكلذكو،كرحملا
لبقبرستيأحالصإبمق،اذلو.قارتحالاب
.ةبكرملاةدايق
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هيبنت

فالخبديربتلولحممادختساببسينأنكمي
DEX-COOL®هناوألبقكرحملافالتإيف،

لكآتوأ،ناخسلازكرمبررضلاقاحلإوأ
نوكتنأنكمي،كلذىلإةفاضإلاب.رتايدارلا
لكشبكرحملاديربتلئاسرييغتلةجاحكانه
ةيأىلعةبكرملانامضيرسينل.لجاع
ىلعًامئادصرحا.اهبمايقلامتتاحالصإ
يلاخلا(DEX-COOLديربتلالولحممادختسا
.ةبكرملايف)تاكيلسلانم

كرحملاديربتلئاس
ديربتلئاسبألُميةبكرملايفديربتلاماظن
لولحمنإ.®DEX-COOLعوننمتاكرحملا
وأتاونس٥ةدملةبكرملايفىقبيلممصمديربتلا
امهيأ،)ليم١٥٠٠٠٠(مك٢٤٠٠٠٠ةفاسم
.ًالوأثدحي

نمققحتلاةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
عافتراعجار.هضافخنادنعهتفاضإوديربتلالولحم
دنع،١٨٦/ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجرد
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشملكرحملاضرعت

همادختسانكمياذام

ريذحت}
ىلإرخآلئاسيأوأطقفيداعءامةفاضإنإ
يداعلاءاملاً.ارطخببسيدقديربتلاماظن
جيزملبقيلغتنأنكميىرخألالئاوسلاو
نأىلإةراشإلاردجتو.بسانملاديربتلالولحم
ةبكرملابديربتلالئاسبصاخلاريذحتلاماظن
لئاسمادختساعمبسانتتةروصبطوبضم
نأنكمملانمفهيلعًءانبو.بسانملاديربتلا
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملاضرعتي
نلنكلو،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتلاةلاسركمامأرهظت
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
.قورحللنورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
ةحلاصلاةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
.DEX-COOLديربتلالولحموبرشلل

ةحلاصلاةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
دنعو.DEX-COOLديربتلالولحموبرشلل
يأةفاضإىلإةجاحبنوكتنل،جيزملااذهمادختسا
:يليامبجيزملااذهزيمتي.رخآءيش

ةيوئم٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.
ةرارحلاةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(
.ةيجراخلا

ةيوئم١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.
.كرحملاةرارحةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(

.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

.فلتللموينوملألاعطقضِّرُعينل.

كرحملاةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
.ةبسانملا

هيبنت

،بسانمريغديربتلالئاسطيلخمادختسامتاذإ
ماظنيفةبسانمريغتافاضإوأتاطبثموأ
ةرارحةجرددادزتنأنكميف،ةرايسلابديربتلا
ببسينأنكمي.فلتللهضرعياممةدشبكرحملا
دّمجتجيزملايفيغبنياممرثكأهايمدوجو
يطغينلو.اهعدصتوكرحملاديربتءازجأ

الإمدختستال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
.ديربتلاماظنلًابسانمكرحمديربتلئاسجيزم
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار
/٢٤١.

قيرطنعكرحملاديربتلئاسنمصلختلابنجت
،ضرألاىلعهبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرط
وأ،هايملايراجميفوأ،يراجملايفوأ
نمديربتلالولحمرييغتنيعتي.ةيئاملاتاحطسملا
تابلطتملابةربخهيدلدمتعمتامدخزكرملبق
ديربتلالولحمنمصلختلابةقلعتملاةينوناقلا
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس.لمعتسملا
.كتحصةيامحو
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ديربتلالولحمصحف

صحفدنعٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسم

يفديربتلالولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
لولحمناكاذإو.ديربتلالولحمبظافتحالانازخ
،يلغيديربتلالولحمبظافتحالانازخلخادديربتلا
ةيؤرنكمأاذإامأ.دربيىتحءيشيأبمقتالف
ديربتلالئاسىوتسمنكيملنكلو،ديربتلالئاس
COLDةمالعدنع FILL)وأ)ةدرابلاةئبعتلا
ةفيظنلاهايملانمجيزمةفاضإكنكميف،اهقوف
DEX-COOLديربتلئاسوبرشللةحلاصلا
،ديربتلالئاسبظافتحالانازخيف٥٠/٥٠رادقمب
نألبقديربتلاماظنةدوربنمدكأتلاكيلعنكلو
.كلذلعفت

ىلعديربتلالولحمبظافتحالانازخءاطغيوتحي
.زمرلااذه

ىوتسمنوكينأنيعتي،اًدرابكرحملانوكيامدنع
COLDةمالعدنعديربتلالئاس FILL)ةئبعتلا
،كلذكعضولانكيملاذإامأ.اهقوفوأ)ةدرابلا
.ديربتلاماظنيفبرستدوجولمتحيف

مق،اًضفخنمديربتلالولحمىوتسمناكلاحيف
ةبكرملاذخوأديربتلالولحمنمرادقمةفاضإب
.تامدخلاىلعلوصحللليكول

ظافتحالانازخىلإديربتلالئاسةفاضإةيفيك
نيزنبلاتاكرحمللئاسلاب

ريذحت}
لولحمتبكساذإقورحلضرعتتنأنكمي
ثيح؛ةنخاسلاكرحملاءازجأىلعديربتلا
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
ءازجأتناكوللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
بكستال،اذلو.ةيافكلاهيفامبةنخاسكرحملا
.نخاسكرحمىلعديربتلالولحم

هيبنت

لولحمةئبعتدنعصاخءارجإمادختسابجي
مدعببستينأنكميو.ةبكرملاهذهيفديربتلا
ةرارحةجردعافترايفءارجإلااذهعابتا
فلتللضرعتيدقامكةطرفمةروصبكرحملا
.غلابلا

،ديربتلالولحمةفاضإىلإةجاحكانهتناكاذإ
DEX-COOLديربتلالولحمجيزمةفاضإبجيف
.ديربتلالولحمبظافتحالانازخيف

ظافتحالانازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحمب

ريذحت}
ةجتانلاةقِرحُملالئاوسلاوراخبلارجفنينأنكمي
يدؤيوديربتلاماظنةرارحةجردعافترانع
حتفبنجت.ةريطخلاقورحلابكتباصإىلإكلذ
يفامبً،انخاسديربتلاماظننوكيامدنعءاطغلا
.عافدنالانازخىلعتبثملاطغضلاءاطغكلذ
طغضءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.عفدلانازخ

مق،ديربتلالولحمةفاضإلةجاحلاتعدلاحيف
،رتييدارلاىلإةرشابمبسانملاجيزملاةفاضإب
.كلذلعفلبقديربتلاماظنةدوربنمدكأتنكلو

ضافخنادعب،دربملاطغضءاطغةلازإبمق.١
دربملاموطرخوءاطغلاوديربتلاماظنةرارح
سكعءطببطغضلاءاطغردأ.كلذكيولعلا
.ةرملوألفقوتيىتحةعاسلابراقعهاجتا
ءاطغةرادإءانثألفسألطغضتالنكلو
.طغضلا
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فقوتيىتحرظتنافسيسهتوصتعمساذإ
لازيالهنأتوصلاكلذينعيثيح.توصلا
.يقبتملاطغضلاضعبكانه

هعفدعم،طغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
ءاطغلزأمث.هترادإءانثألفسألنآلا
.طغضلا

دربملابسانملاديربتلالئاسجيزمفضأ.٣
DEX-COOLىلإًالوصو،دربملاىلإ

داومولئاوسلاعجار.ةئبعتلاقنعةدعاق
نمديزمل٢٤١/اهبىصوملاميحشتلا
.بسانملاديربتلالئاسجيزملوحتامولعملا

ىلإديربتلالئاسبظافتحالانازخةئبعتبمق.٤
COLDةمالعىلإلوصولانيح FILL
.)ةدرابلاةئبعتلا(

ظافتحالانازخىلعءاطغلابيكرتةداعإبمق.٥
طغضءاطغبيكرتمدععم،ديربتلالئاسب
.دربملا

ىتحليغشتلاديقهعدو،كرحملاليغشتأدبا.٦
موطرخةرارحةجرديفاًعافترارعشتست
نمسارتحالابكيلعو.يولعلادربملا
.كرحملاديربتةحورم

لئاسىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع.٧
ىوتسملاحبصأاذإ.نازخلالخادديربتلا
نمديزملاةفاضإبجيف،اًضافخنارثكأ
بسانملاديربتلالئاسجيزم

DEX-COOL،ةئبعتلاقنعلالخنم
.ةئبعتلاقنعةدعاقىلإىوتسملالصيىتح

تقويأيف.هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٨
يفديربتلالئاسأدباذإءارجإلااذهلالخ
ةداعإاهنيحبجيف،ةئبعتلاقنعنمقفدتلا
.طغضلاءاطغتيبثت
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هيبنت

دقامبرف،ماكحإبطغضلاءاطغتيبثتمتيملاذإ
ضرعتيدقوديربتلالولحملنادقفثدحي
نوكينأىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملا
.ةحيحصةروصبًامكحمطغضلاءاطغ

ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفم
كرحملاةنوخسنمريذحتللرشؤمةبكرملابتبثم
.ةطرفملا

كرحملاديربتلئاسةرارحةجردلسايقمدجوي
ةرارحةجردسايقمعجار.تاودألاةعومجمىلع
.٨٥/كرحملاديربتلئاس

دنعكرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ىلعةمدخلاةدعاسمبلطاف،ريذحتلااذهروهظ
.كلذنمًالدبروفلا

نمدكأتف،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
.ٍوتسمٍحطسىلعفقتةبكرملانأ

حوارمتناكاذإامةفرعملققحتلاكنكميكلذدعب
كرحملاضرعتاذإف.المألمعتكرحملاديربت
اذإو.ةحورملالمعتنأيغبنيف،ةطرفملاةنوخسلل
كرحملاليغشتلصاوتالف،لمعتالةحورملاتناك
.كتبكرملةمدخلابلطاو

ةحورمةعرسديزتتناكاذإاممققحتتنأيغبني
ؤطابتلاةعرسةفعاضممتتامدنعكرحملاديربت
ملاذإو.لفسأىلإةعرسلاةساودعفدقيرطنع
ءارجإىلإاهدنعةبكرملاجاتحتسف،كلذكرمألانكي
.كرحملائفطأ.اهيلعةنايصلا

هيبنت

ديربتلئاسدوجونودكرحملاليغشتيدؤيدق
يرسينل.قيرحبوشنوأررضثودحىلإ

.ةبكرملارارضأىلعةبكرملانامض

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلاناكاذإ

ريذحت}
يذكرحملانعجتانلاراخبلاببستينأنكمي
،ةغلابقورحبكتباصإيفةطرفملاةرارحلا
.ةبكرملاكرحمءاطغحتفدرجمبتمقولىتح
ةلاحيفكرحملانعداعتبالاىلعصرحافاذلو
.هنمجرخيراخبتوصعامسوأراخبروهظ
نععيمجلاداعبإوهليغشتفاقيإىوسكيلعامو
راظتنالايغبنيو.كرحملادربيىتحةبكرملا
لبقديربتلالولحموأراخبللرثأيأءافتخاىتح
.ةبكرملاكرحمءاطغحتف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةرارحةجردعافتراءانثأةدايقلاتلصاواذإامأ
نأنكميف،ةطرفمةروصبةبكرملاكرحم
امم.هلخادبةدوجوملالئاوسلايفنارينلالعتشت
.ةريطخقورحلنيرخآلاوتنأكضرعتببسي
،ةطرفملاةرارحللضرعتاذإكرحملافقوأ
.دربيىتحةبكرملانمجرخاو

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلانكيملاذإ

كرحملاةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
وأراخبيأةيؤرةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصب
.ةريبكةروطخةلكشملالكشتالدقف،هتوصعامس
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسيدقًانايحأهنإثيح

.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.

.ةيلاعةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.
.رورملا

ىلعةدايقلا"عجار.ةروطقملةبكرملابحس.
.١٦٧/ةروطقمبحستحت"تاجرد

يأروهظمدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
:يليامءارجإبكيلعف،راخبلادوجولةراشإ

.ءاوهلاليغشتفاقيإ.١

ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢
بسحذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلا
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نكراف،كلذبمايقللًانمآعضولاناكاذإو.٣
ىلإلقناو،قيرطلابناجىلعكتبكرم
)دياحم()N(وأ)نكرلا()P(عضولا
.دياحملانارودلاعضويفكرحملاكرتاو

كرحملاديربتلئاسةرارحسايقمنكيمللاحيفو
رهظيملوأةطرفملاةرارحلاةقطنمىلإريشي
ةدايقنكمياهنيحف،ةرارحلاةجردعافترانمريذحت
ةدملءطببةبكرملاةدايقةلصاومكنكمي.ةبكرملا

كتبكرمنيبةنمآةفاسمىلعظفاح.قئاقد١٠
،اددجمريذحتلارهظيملاذإ.كمامأيتلاةبكرملاو
ديربتلاماظنصحفاوةيداعةقيرطبةدايقلالصاوف
.نيحيحصلاءادألاوءلملاثيحنم

نعىحنتف،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
.روفلاىلعةبكرملابرظتنامث،فقو،قيرطلا

،راخبلادعاصتىلعلدتةمالعيأكانهنكتملاذإ
كرحملاةعرسديزتىتحدوقولاةساودطغضاف
الةدملةيداعلادياحملانارودلاةعرسفعضوحنب
يغبنيو.ةنوكرمةبكرملاامنيب،قئاقدثالثنعلقت
ريذحتلارمتسالاحيف،دربيىتحكرحملافاقيإ
.روهظلايف

،ةبكرملاكرحمءاطغعفرمدعتررقلاحيفو
.روفلاىلعةمدخلاىلعلوصحلايغبنيف

كرحملاديربتةحورم
.ضباقتاذكرحمديربتةحورمبةزهجمةبكرملا
عرسألكشبةحورملارودت،ضباقلاقيشعتدنعو
لظيف.كرحملاديربتلءاوهلانمديزملاريفوتل
لكشبةحورملارودت،ةيمويلاةدايقلافورظمظعم

يدؤيس.لماكلكشباًقشعمضباقلانوكيالوأطبأ
للقيودوقولاكالهتسايفداصتقالانيسحتىلإكلذ
ىلعليقثلمحدوجولظيف.ةحورملاجيجضنم
عافتراوأ/و،ةروطقمبحسءانثأوأ/و،ةبكرملا
نارودةعرسديزت،جراخلايفةرارحلاتاجرد
،ربكأوحنىلعضباقلاقيشعتمتاملكةحورملا
جيجضتوصىوتسميفةدايزعمستامبركلذل
مهُفيالأيغبنيو،ًايعيبطاًرمأاذهدعيو.ةحورملا
ءارجإوأسورتلاقودنصيفأطخهنأىلعًائطخ
ماظنلمعمدعدرجمالإوهامف.ةيفاضإتالاقتنا
ةعرسأطابتتفوسو.حيحصلكشبديربتلا
ريغيفاضإلاديربتلانوكيامدنعةحورملا

.هقيشعتنمضباقلاررحتيويرورض

ءدبدنعةحورملاجيجضعمستنأاًضيأنكميو
ررحتيامدنعلوزيفوسهنكلو.كرحملاليغشت
.ًايئزجهقيشعتنمةحورملاضباق

ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاس

ةفرغيفيئابرهكلاهيجوتلالئاسنازخدجوي
عجار.ةبكرملانمقئاسلابناجىلإ،كرحملا
فرعتلل١٧٥/كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
.نازخلاناكمىلع

يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفمتيىتم

صحفبيرودلكشبموقتنأيرورضلانمسيل
دوجوبكشتتنكاذإالإيئابرهكلاهيجوتلالئاس
ريغجيجضتوصتعمساذإوأماظنلايفبيرست
دوجوىلإماظنلايفلئاسللدقفثودحريشي.يداع
.هحالصإوماظنلاصحفبجييلاتلابو.ةلكشم

يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفمتيفيك

:يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفل

ةفرغكرتاوءافطنإلاعضوىلإحاتفملاردأ.١
.دربتتكرحملا

.نازخلليولعلاءزجلاوءاطغلاحسما.٢

ةعطقبسايقلااصعحسماوءاطغلاحتفا.٣
.ةفيظنشامق

ً.اديجهطبراوءاطغلاعض.٤

ىوتسمىلإرظنأوًةيناثًةرمءاطغلالزأ.٥
.سايقلااصعىلعلئاسلا

ةمالعدنعىوتسملانوكينأبجي
COLD FILL)ةفاضإكنكمي.)ةدرابلاةئبعتلا

ىلإلصيلئاسلالعجلطقفيفكتلئاسلانمةيمك
.ةرورضلادنعكلذو،ةبولطملاةمالعلا

نازخصحفوكايإ،لمارفلاتيزثولتعنمل
ةناوطسأءاطغوهتئبعتوأيئابرهكلاهيجوتلا
.تبثمريغةيسيئرلالمارفلا
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ةبكرملابةيانعلا١٨٨

همادختسانكمياذام

هيبنت

ةبكرملابرضيدقحيحصريغلئاسلامعتسانإ
.تايفلتنمجتنيامىلعنامضلايرسيالدقو
يفهيلعًاصوصنمًاحيحصًالئاسًامئادلمعتسا
.٢٤١/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

لئاوسلاعجار،همدختستيذلالئاسلاعونديدحتل
ًامئادمدختسا.٢٤١/اهبىصوملاميحشتلاداومو
مادختسامدعببسينأنكمي.بسانملالئاسلا
ميطارخلافالتإعم،ًابرستبسانملالئاسلا
.لافقألاو

لسغلالئاس

همادختسانكمياذام

ليسغلئاسةفاضإىلإةبكرملاجاتحتامدنع
كتءارقنمدكأتةبكرملاىلإيمامألاجاجزلا
.مادختسالالبقةِجتنملاةكرشللمادختسالاتاميلعتل
اهيفضفخنتةقطنميفةبكرملامدختستستنكاذإ
ًالئاسمدختسافدمجتلاةجردنودامىلإةرارحلا
.دمجتلادضةيفاكلاةيامحلارفوي

ليسغلالئاسةفاضإ

فضأ.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
ةماعةرظنعجار.نازخلائلتميىتحليسغلالئاس
ناكمىلعفرعتلل١٧٥/كرحملاةريجحىلع
.نازخلا

هيبنت

ىلعيوتحييذلالسغلالئاسمدختستال.
.ءامللةداضملاةيطغألانمةيعونيأ
تارفشكاكتحاىلإرمألااذهيدؤيدقف
.اهتابثمدعوأتاحساملا

ةدام(كرحملاديربتلولحممدختستال.
.يمامألاجاجزلاليسغل)ديمجتللةمواقم
ماظنيففلتثادحإىلإاذهيدؤيدق
.ءالطلايفويمامألاجاجزلاليسغ

دعُملاليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
ءاملاببستينأنكميثيح.مادختسالل
يففلتثادحإولولحملاديمجتيف
ءازجألايفوليسغلالئاسنازخ
.ليسغلاماظنلىرخألا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

بجي،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةّعنصملاةكرشلاتاميلعتعابتا
.ءاملاةفاضإصوصخب

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
ديدشسقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
لئاسلاددمتلةصرفحيتتثيحب.ةدوربلا
فلتىلإيدؤيدقامم،دمجتثدحاذإ
.هرخآىلإًائلتممناكاذإنازخلا

لمارفلا
ةجمدُمتارشؤملمارفلاصارقأةناطبعمرفوتي
ةناطبلكآتةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردُصت
توصعامسمتيدق.هرييغتةرورضولمارفلا
ريذحتلاتوصلظيدقوأةعطقتمةروصبريذحتلا
طغضلادنعءانثتساب،ةرايسلاكرحتءانثأًارمتسم
.ةوقبلمارفلاةساودىلع

ريذحت}
نألمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
دقو.بيرقتقويفديجلكشبلمعتنللمارفلا
توصعامسدنع.مادطصاعوقوىلإكلذيدؤي
ىلعةمدخلاءارجإبجي،لمارفلالكآتريذحت
.ةبكرملا
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١٨٩ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

لكآتةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
حالصإلةظهابغلابمكدبكتىلإلمارفلاةناطب
.لمارفلا

خانميفوأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
دنعلمارفلانمعفترمتوصرودصيفنيعم
.ةفخباهيلعطغضلادنعوأةرملوألاهيلعطغضلا
يفلطعثودحىلعًارشؤمرمألااذهربتعيالو
.لمارفلا

يدافتلًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتُعت
صحفا،تاراطإلاةرادإمتيامدنع.لمارفلاُضّبنت
ليماوصطبراو،لكآتيأنعًاثحبلمارفلاةناطب
بسانملالسلستلابةيواستمةروصبتالجعلا
تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلاتافصاومل
/٢٤٥.

.ةرملكيفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا

لمارفلاةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةدايزدوجوةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإ
هذه.ةساودلااهعطقتيتلاةفاسملايفةريبك
ءارجإةرورضىلعتارشؤمربتعتضارعألا
.لمارفللةمدخ

لمارفلاماظنءازجألادبتسا

ةديدجرايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
لكشبلمارفلالمعتالدقو.لمارفلاماظنلةدمتعمو
الدقو.تاداشرإلاهذهعابتامدعةلاحيفديج
نمعقوتملالثمألاءادألاىلعلوصحلانكمي
ةلاحيفكلذوريبكلكشبجئاتنلافلتختولمارفلا
يفوأةحيحصلاريغلمارفلارايغعطقبيكرت
.حيحصريغلكشببيكرتلاةلاح

لمارفلاتيز

لمارفلالئاسبةيسيئرلاةلمرفلاةناوطسأنازخألُمي
DOT كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار.3

.نازخلاعقومديدحتل١٧٥/

لئاسىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلا

متيامدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.
تيزلاىوتسمعفتريس،ةديدجتاناطببيكرت
.ىرخأةرم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا

تيزنازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
.هتلازإلبقءاطغلابةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلا

ةيلمعدعاستنلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
ثودحةلاحيفةلكشملالحيفلئاسلاةفاضإ
تاناطبلالكآتةلاحيفتيزلافيضأاذإ.برست
دنعتيزلانممزاللانمربكأةيمككانهنوكتسف
وأتيزلاةفاضإكنكمي.ةديدجلاتاناطبلابيكرت
اماذإةلاحيفطقفكلذوةرورضلابسحهتلازإ
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلاناك

ريذحت}
هنإف،لمارفلاتيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاناكاذإلعتشيوكرحملاىلإدتميدق
ضرعتتدق.لاعتشالابحمسيدحىلإًانخاس
ضرعتتدقكلذكو،كعمنموأتنأىذألل
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتللةبكرملا
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلاناك

ريذحتءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
.٨٩/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار.لمارفلا

لدبتسا.تقولارورمبءاملالمارفلالئاسصتمي
بنجتلةددحملاةينمزلاةدملايفلمارفلالئاس
.٢٣٥/ةنايصلالودجعجار.ةلمرفلاءادأفعض
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لمارفلالئاسصحف

نازخىلإرظنلالالخنملمارفلالئاسصحفا
ةريجحىلعةماعةرظنعجار.لمارفلالئاس
.١٧٥/كرحملا

MINةمالعلاقوفلئاسلاىوتسمنوكينأبجي
ماظنصحفا،كلذكنكيملاذإ.)ىندألادحلا(
كانهناكاذإامةفرعملةيكيلورديهلالمارفلا
.بيرست

،ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلاءاهنإدعب
دحلا(MINةمالعلاقوفىوتسملانأنمدكأت
دحلا(MAXةمالعقوفسيلنكلو)ىندألا
.)ىصقألا

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا نمدمتعملا3
GMداومولئاوسلاعجار.ةفيظنوةقلغمةوبعنم

.٢٤١/اهبىصوملاميحشتلا

ريذحت}
قباطمريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
دقو.لمارفلاماظنفلتىلإيدؤيدقتافصاوملل
ةرايسلاةلمرفىلعةردقلادقفىلإكلذكيدؤي
ًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنعجتنيدقامم

.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلاتيز

هيبنت

ةيلطملاحطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
مق.ءالطلابيطشتفلتىلإيدؤيدقفةبكرملل
.ةيلطملاحطسألاليسغبروفلاىلع

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا

ةيمستةقاطبىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
ءارشىلإةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلا
ةريجحىلعةماعةرظنعجار.ةديدجةيراطب
.ةيراطبلاناكمىلعفرعتلل١٧٥/كرحملا

ريذحت}
برقلاببهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
نمديزمىلإتجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنم
.ضماوحابصممدختساف،ءوضلا

مق،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
.ةيقاوتاراظنمادختسابكينيعةيامحب

.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا
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ريذحت}
كقرحينأنكميضماحىلعتايراطبلايوتحت
نأنكمي.راجفنالللباقزاغىلعيوتحتامك
مدعةلاحيفةديدشلاةباصإللضرعتت
.صرحبلماعتلا

نمبرقلابلمعلادنعةيانعبتاداشرإلاعبتا
.ةيراطبلا

تاقحلملاو،اهفارطأو،ةيراطبلاباطقأيوتحت
يتلاو،صاصرلاتانوكمىلعاهبةصاخلا
فعضوناطرسلابةباصإلاببستنأنكمي
عملماعتلادعبكيديلسغا.باجنإلاىلعةردقلا
.ةيراطبلا

ةبكرملانكر

لباكلاةلازإبمق:ةدعابتمتارتفىلعمادختسالا
ىلعظفاحتيكلةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألا
.ةيراطبلاةنحش

)-(دوسألالباكلاةلازإبمق:لجألاليوطنيزختلا
مادختساكنكميوأةيراطبلانمبلاسلا

trickle charger)ةيراطبلل)ضيضننحاش.

يفلخلاروحملا

ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

تارمددعديدحتل٢٣٥/ةنايصلالودجعجار
.ميحشتلاتيزصحف

ميحشتلاتيزصحفمتيفيك

ةبكرملافقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلع

مم٤٠ىلإمم١٥نيباميفحيحصلاىوتسملاعقيو
نميلفسلاءزجلاىندأ)ةصوب١٫٥٧ىلإ٠٫٥٩(
لئاسلانمطقفيفكيامفضأ.ةئبعتلاةحتف
.بسانملاىوتسملاىلإلوصولل

همادختسانكمياذام

/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاىلإعجرا
.همادختسابولطملاميحشتلاتيزعونديدحتل٢٤١

ةكرحلائدابحاتفمصحف

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ةجيتنىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتل

نمدكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجو

.ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقّشع.٢

دادعتساىلعنكو،دوقولاةساودمدختستال
.هليغشتروفلاحلايفكرحملاءافطإل

.رايغلكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣
)نكر(Pعضولايفةبكرملاليغشتبجي
يفةبكرملاليغشتمتاذإ.طقف)دياحم(Nوأ
بلطاوليكولابلصتاف،رخآعضويأ
.ةمدخلا

لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ةجيتنىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتل
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نمدكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
نكربجي.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجو
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا

دادعتساىلعنك.نكرلالمارفمدختسا.٢
تأدباذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسال
.كرحتلايفةبكرملا

حاتفمردأً،ائفطنمكرحملانوكيامدنع.٣
النكلو)ليغشت(ONعضولاىلعلاعشإلا
ىلعطغضلانودب.كرحملاليغشتبمقت
لقنعارذكيرحتلواح،ةيداعلالمارفلا
طغضلانود)نكر(Pعضولانمسورتلا
عارذلاكرحتاذإ.مزاللانمرثكأةوقبهيلع
لاصتالابجيف،يلاحلاهعضونملقتناو
.ةمدخلابلطلليكولاب

صاخلاسورتلاقودنصلفقصحف
لاعشإلاب
لواح،نكرلالمارفنييعتدنعوةبكرملانكرءانثأ
)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFىلإلاعشإلاريدتنأ
.سورتلالقنعارذعاضوأنمعضولكيف

LOCK/OFFىلإلاعشإلالوحتينأبجي.
لقنعارذنوكيامدنعطقف)ءافطإ/لفق(
.)نكرلا(Pعضولايفسورتلا

عضولايفىلإلاعشإلاحاتفمجرخيالأبجي.
LOCK/OFF)ليغشتفاقيإ/لفق(.

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
)نكرلا(

ريذحت}
يفةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
دقو،كعمنموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلا
ةحاسمدوجونمدكأت.تاكلتممللفلتثدحي
ىلعنك.اهكرحتلًابسحتةبكرملامامأةيلاخ
اذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسالدادعتسا
.كرحتلايفةبكرملاتأدب

،ةبسانمةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
عضودنع.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم
.نكرلالمارفنييعتبمق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدق

يف:نكرلالمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.
لقنزاهجعارذولمعيكرحملانوكةلاح
ةلازإبمق)دياحم(Nعضولاىلعةكرحلا
.ةيداعلالمارفلاةساودىلعنمٍءطببكمدق
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتحكلذيفرمتسا
.نكرلالمارفةطساوب

:)نكرلا(Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
عضوىلإرييغتلابمقكرحملاليغشتءانثأ
مثنكرلالمارفررحمث.)نكرلا(Pلمارف
.ةيداعلالمارفلا

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
يمامألاجاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
لودجعجار.لكآتلاورسكللاهضرعتلامتحال
.٢٣٥/ةنايصلا

اهعزنمتيوةفلتخمعاونأبلادبتسالاتارفشرفوتت
عونلالوحتامولعمىلعلوصحلل.ةفلتخمقرطب
ةنايصللةليدبلارايغلاعطقعجار،نيبسانملالوطلاو
/٢٤٢.

هيبنت

لاحيففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
دوجومدعلظيفهلةحساملاعارذةسمالم
ىلعةبكرملانامضيرسينل.ةحساملاةشير
ةحساملاعارذعدتال.اهلضرعتترارضأةيأ
.يمامألاجاجزلاسملي

جاجزلانعًاديعبجاجزلاةحسامعفرا.١
.يمامألا
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كفل)2(ريرحتلاعارذىلعطغضا.٢
)1(ةحساملاعارذىلعطغضاو،فاطخلا
.)3(ةشيرلاةعومجمنمهجارخإل

ىلعتابثبديدجلالصنلاةعومجمطغضا.٣
يفريرحتلاعارذتبثتىتحةحساملاعارذ
.ماكحإباهعضوم

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
ًاقبسمةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
.طبضلانمديزملجاتحتالأيغبنيو

ةجيتنفلتىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
.ةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمرثأتيدق،ثداح
حيباصملاطبضلةرورضدوجوةلاحيفو
.ليكولاعجار،ةيسيئرلا

ةبمللالادبتسا
ةلاحيفبسانملاتابمللاعونىلعفرعتلل
.١٩٧/ةليدبتابملعجار،لادبتسالا

روكذمريغتابمللارييغتلءارجإيأذاختالاحيف
.ليكولابلاصتالاىجُري،مسقلااذهيف

نيجولاهلاتابمل

ريذحت}
طوغضمزاغىلعنيجولاهلاتابمليوتحت
تضرعتوأتعقواماذإرجفنتنأنكميو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.شدخلل
تاداشرإلاةءارقىلعصرحا.ةباصإلل
.اهعابتاوةبمللاةوبعىلعةدوجوملا
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ةيسيئرلاحيباصملا

بكرملايسيئرلاحابصملا

يسيئرلاعفترملاءوضلاحابصم.١

يسيئرلاضفخنملاءوضلاحابصم.٢

ةبكرملانمةيسيئرلاحيباصملاةعومجمةلازإل
:تابمللاىلإلوصولاو

كرحملاءاطغعجار.كرحملاءاطغحتفا.١
/١٧٤.

حيباصملاةعومجمنمنييغربلاّكف.٢
.ةيسيئرلا

ريرحتلةيسيئرلاحيباصملاةعومجمعفرا.٣
.دربملاةدانسنمةيلفسلاضباقملا

ىلإومامألاىلإةيسيئرلاحيباصملاردأ.٤
.ةكبشلانماهتلازإلىلعألا

.يئابرهكلالصوملالصفا.٥

رادقمبةعاسلابراقعهاجتاسكعةبمللاردأ.٦
حيباصملاةعومجمنماهتلازإلةرودعبر
.ةيسيئرلا

ةعومجميفةديدجلاةبمللابيكرتبمق.٧
لصوملالصووةيسيئرلاحيباصملا
.يئابرهكلا

ةعومجمبيكرتةداعإلتاوطخلاسكعا.٨
.ةيسيئرلاحيباصملا

رمعرصقوةيسيئرلاحيباصملازازتهاعنمل
ةعومجمةنسلألاخدإىلعصرحا،ةبمللا
يلفسلاءزجلاتاحتفيفةيسيئرلاحيباصملا
.تيبملانم
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قلغلامكحميسيئرلاحابصم

ةيسيئرلاحيباصملازاجتحاريماسم.١

يسيئرلاحابصملازاجتحاةادأ.٢

قلغلامكحميسيئرلاحابصملاةبمل.٣

:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

زاجتحاةادأنم)1(ةعبرألاريماسملاكف.١
.)2(يسيئرلاحابصملا

اهعضوجراخلل)2(زاجتحالاةادأبحسا
.ًابناج

لوصولانمنكمتللمامألل)3(ةبمللابحسا.٢
.يبرهكلالصوملاىلإ

ةبملكفو)2(يبرهكلالصوملالصفا.٣
.)1(يسيئرلاحابصملا

بيكرتةداعإل٣-١تاوطخلاسكعا.٤
.يسيئرلاحابصملا

يمامألافاطعنالاةراشإحابصم
نكرلاحابصموبناجلاددحمحابصمو

يمامألافاطعنالاةراشإونكرلاحابصم.١

يمامألابناجلاددحمحابصم.٢

وأ/ويمامألافاطعنالاةراشإحابصملادبتسال
:نكرلاحابصموأ/وبناجلاددحمحابصم

يجراخلاكبشملاحتفتلةريغصةادأمدختسا.١
هعفدقيرطنعحابصملاىلعدوجوملا
ىلإحيباصملاةعومجمبحسولخادلل
.مامألا

.ةكبشلانمحابصملالزأ.٢

ةعاسلابراقعهاجتاسكعةبمللاسبقمردأ.٣
ةعومجمنمهتلازإلةرودعبررادقمب
.حيباصملا

اهبحسقيرطنعسبقملانمةبمللالزأ.٤
.ًةرشابمجراخلل

.ةبمللالدبتسا.٥

ةعاسلابراقعهاجتايفةبمللاسبقمردأ.٦
.حيباصملاةعومجميفهبيكرتةداعإل

ةكبشلايفحيباصملاةعومجمبيكرتدعأ.٧
.هناكميفيجراخلاكبشملارقتسيىتح
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ةرخؤملاحيباصم
وأفاطعنالاةراشإحابصم/يفلخحابصملادبتسال
:يطايتحالاحابصملاةبمل

ةعومجملةيلخادلاليماوصلانمنيتنثالزأ.١
.ةيفلخلاحيباصملا

ةعطقلالفسأ)3(ةثلاثلاةلوماصلادجوت.٢
لزأ.حابصملاىلعأ)2(ةيحوللا
حوللابحسامث.حوللنيتيلخادلانيتلوماصلا
مقاهدعب.ريماسملاةلازإلفلخللًاليلق)2(
لوصوللةيافكلاهيفامباًديعب)2(حوللافلب
.)1(ةيجراخلاطغضلاريماسمىلإ

نم)1(طغضلاريماسملصفبةيانعبمق.٣
.حوللاةلماح

بناجلانم)3(ةثلاثلاةلوماصلالزأ.٤
.حابصملانميولعلايجراخلا

.ةبكرملانمةيفلخلاحيباصملاةعومجملزأ.٥

ةراشإحابصم/يفلخلاحابصملالزأ.٦
حابصملاةبملسبقموأ)1(فاطعنالا
سكعهترادإقيرطنع)2(يطايتحالا
هبحسوةرودعبررادقمبةعاسلابراقع
.حيباصملاةعومجمنمجراخلل

جراخللاهبحسقيرطنعةبمللالزأ.٧
.ًةرشابم

.سبقملالخادةديدجلاةبمللاعفدا.٨

هترادإقيرطنعةبمللاسبقمبيكرتدعأ.٩
ةعومجميفةعاسلابراقعهاجتايف
.حيباصملا

بيكرتةداعإل٥-١تاوطخلاسكعا.١٠
.حوللاوةيفلخلاحيباصملاةعومجم
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يلاعلاطسوألافوقولاحابصم
)CHMSL(
)CHMSL(يلاعلاطسوألافوقولاحابصمدجوي
.ةبكرملاطسويفةيفلخلاباوبألاىلعأ

:ةبمللادبتسال

حابصمةعومجمنعيغاربلانمنينثالزأ.١
.يلاعلاطسوألافوقولا

طسوألافوقولاحابصمةعومجملزأ.٢
.يلاعلا

ةعاسلابراقعهاجتاسكعةبمللاسبقمردأ.٣
ةعومجمنمهتلازإلةرودعبررادقمب
.حيباصملا

،سبقملانمًةرشابمةميدقلاةبمللابحسا.٤
.سبقملالخادىلإةديدجلاةبمللاعفداو

ةعاسلابراقعهاجتايفةبمللاسبقمردأ.٥
ةعومجميفهتيبثتلةرودعبررادقمب
.حيباصملا

يلاعلاطسوألافوقولاحابصمبيكرتدعأ.٦
.نييغربلاو

وأيلاعلاطسوألافوقولاحابصمدستنأرذحا
.ةبكرملاحطسىلعتاودألاليمحتمتيامدنعهفلتت

ماقرألاةحولحيباصم

ةبمللاذخأم.١

صيخرتلاةحولتابملةعومجم.٢

يغارب.٣

:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

تابملةعومجمتبثتيتلا)3(يغاربلالزأ.١
.)2(صيخرتلاةحول

براقعهاجتاسكعب)1(ةبمللاسبقمردأ.٢
ةعومجمجراخةبمللابحساوةعاسلا
.سبقملا

كر.٣
.ةديدجلاةبمللابِّ

بيكرتةداعإل٢-١نيتوطخلاسكعا.٤
.صيخرتلاةحولتابملةعومجم

ةليدبتابمل
ةبمللامقريجراخحابصم

،يطايتحالاحابصملا
،يفلخلانكرلاحابصمو
حابصمو،فقوتلاحابصمو
فاطعنالاةراشإ

3157KX

طسوألافوقولاحابصم
)CHMSL(يلاعلا

912LL

ةراشإونكرلاحابصم
يمامألافاطعنالا

3157KX

بناجلاددحمحابصم
يمامألا

194LL

194LLصيخرتلاةحولحيباصم

ةيسيئرلاحيباصملا

يلاعلاءوضلاحابصم
بكرملايسيئرلا

9005LL
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ةبمللامقريجراخحابصم

ءوضلاحابصم
يسيئرلاضفخنملا
بكرملا

9006LL

ةءاضإلاحابصم
مشربملايسيئرلا

H6054

ىجُري،انهاهركذمتيمليتلاتابمللالادبتسال
.ليكولابلاصتالا

يئابرهكلاماظنلا

يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
ةرئادللعطاوقكلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
.يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلانماهيمحتيكل

ةجردبًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
هقالغإوةرئادلاعطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأ
رايتلاىلعلمحلاةدوعنيحلةرئادلايمحيثيحب
لحنمءاهتنالانيحلوأيعيبطلاهلدعمىلإ
ةدايزةيناكمإنمريبكلكشبللقياذه.ةلكشملا
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلايفلمحلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح

ىلعةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملالمعت
.ةبكرملايفةقاطلاةزهجأةيامح

ًاقباطمًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهل

جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
رهصمةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
تازيملاىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننم
ةبكرملايفاهمادختساىلإجاتحتاليتلاةدوجوملا
.نكممتقوعرسأيفهلدبتساو

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك

ةءاضإيفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
الدقتالاحلاضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملا
ةيسيئرلاحيباصملاتالباكصحفا.حيباصملالمعت
اذإوأيئاقلتلكشبتأفطناوتءاضأاذإًاروف
.كلذكتيقبوتأفطنا

يمامألاجاجزلاتاحسام

ةدئازلاةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
تاحساملافقوتتسف،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقمل
.ىرخأةرمليغشتلامتيمثروتوملادربيىتح

نمتارادللةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
نأالإ،ةيئابرهكلاةقاطللدئازلالمحلارارضأ
نأنكميديلجلاوأةفيثكلاجولثلاببسبدئازلالمحلا
ديلجلافظن.تاحساملاةلصوفلتيفببستي
يمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشبجولثلاوليقثلا
.تاحساملامادختسالبق

سيلوةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
هذهحالصإنمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسب
.ةلكشملا
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ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
اهلةيامحلاريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
نمةعومجمقيرطنعةريصقلارئاودلانم
ريبكلكشبللقياذه.رئاودلاعطاوقوتارهصملا
تالكشملاببسبقيرحثودحةيناكمإنم
.ةيئابرهكلا

.رهصملالخادرفصألابنولملاقاطنلاىلإرظنا
وأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملاتناكاذإ
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف،ةبئاذ
يفهلًاقباطمًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملا
.فينصتلاومجحلا

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
ىلإكرحملاةفرغيفتارهصملاةعومجمدجوتو
.ةبكرملاقئاسبناج

يولعىوتحمبةدوزملاتارايسلا

فرعتللwww.gmupfitter.comعقومعجار
.تابيكرتلاتاديروتوتاسرامملالضفأىلع

هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
ىلعصرحا.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغت

.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو
مادختسالاتارهصملا

ةعناملالمارفلاماظنروتوم1
قالغنالل
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ةبكرملابةيانعلا٢٠٠

مادختسالاتارهصملا

قالغناعنمماظنةدحو2
)ABS(لمارفلا

ةروطقملافقوتحابصم3
فاطعنالاحابصم/نميألا

4-

5-

/دوقولاماظنبمكحتلاةدحو6
لاعشإلا

5مسجلايفمكحتلاةدحو7

7مسجلايفمكحتلاةدحو8

4مسجلايفمكحتلاةدحو9

تادادعلاةعومجم10

ةروطقملاكالسأماظن11

ةيفلخلاةيؤرلااريماكةدحو12
ةيلخادلا

13-

يمامألاجاجزلالسغماظن14

قوبلا16

ةكرحلالقنزاهج17

18A/C

يفمكحتلاةدحوةيراطب19
كرحملا

مادختسالاتارهصملا

20-

ةروطقملافقوتحابصم21
فاطعنالاحابصم/رسيألا

22-

23-

دوقولاةخضم24

يفاضإلالخدملاجرخم25
ةقاطلل

3مسجلايفمكحتلاةدحو26

تادعملابصاخلارايخلا27

ةيئاوهلادئاسولا28

ةدايقلاةلجعرعشتسم29

ةدحوبصاخلالاعشإلا30
ةدحو/كرحملايفمكحتلا
جهوتلاةعمش

قودنصيفمكحتلاةدحو31
لاعشإلا/سورتلا

يفمكحتلاةدحوةيراطب32
سورتلاقودنص

يفلخلانكرلادعاسمةدحو33

34-

مادختسالاتارهصملا

لمعتيتلاناخسلاةدحو35
دوقولاب

ماظنبمكحتلاةدحوةيراطب36
دوقولا

41-

ةروطقملاكالسأماظن42

ةيلاع–ديربتلاةحورم43

ءدبزاهجليبلوللافلملا44
ليغشتلا

/كرحملابمكحتلاةدحو45
ةرادإلاةلسلس

46-

ةضفخنم–ديربتلاةحورم47

ةعفترملاةءاضإلاحابصم51
راسيلاةهجيسيئرلا

ةعفترملاةءاضإلاحابصم52
نيميلاةهجيسيئرلا

ءوضلليسيئرلاحابصملا53
رسيألاضفخنملا

ءوضلليسيئرلاحابصملا54
نميألاضفخنملا

تاحسام55

ةبلعلاسيفنتفلم56
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٢٠١ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا

2مسجلايفمكحتلاةدحو58

1مسجلايفمكحتلاةدحو59

61-

O2رعشتسم62 2/EV
)لزيد(ةحورم

63-

ةحتف/قفدتملاءاوهلاةيمك64
ةبلعلاةيوهت

يدرف–نقاوحلا/لاعشإلا65

2راهنلاحيباصم66
)LOLVL-V22()اذإ
)كلذبةزهجمةبكرملاتناك

1راهنلاحيباصم67
)UPLVL+V22()اذإ
)كلذبًةزهجمةبكرملاتناك

ةدعاسملافقوتلاحيباصم68

ةروطقملافقوتحيباصم69

70-

رعشتسم/دوقولاناخس71
Flexدوقو

6مسجلايفمكحتلاةدحو72

تانايبطبارلصوم/ةعالو73

مادختسالاتارهصملا

يمامألاخافنملا74

V6دوقونقاوح75

76-

O2رعشتسم٧٧ 2

/كرحملابمكحتلاةدحو٧٨
ةرادإلاةلسلس

يجوز–نقاوحلا/لاعشإلا٧٩

مادختسالاتالحرملا

ليغشتءدب/ليغشت15

37-

دوقولاةخضم38

)ريودتعارذ(كنرك39

40A/C

ةيلاع–ديربتلاةحورم48

ةقاطلادلوم49

50-

ةضفخنم–ديربتلاةحورم57

ةحورملايفمكحتلا60
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يضرألالوسنوكلاتارهصمةعومجم

قئاسلادعقملفسأيضرألالوسنوكلاتارهصمةعومجمدجت

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاريغصرهصم

F1-

F2ةدايقلاةلجعرعشتسم

F3ةدعاسملانكرلاحيباصم
)cut-awayزارط(

F4ةيمامألانكرلاحيباصم

F5ةروطقملانكرحيباصم

F6حيتافم/نكرلاحيباصم
Upfitter

F7يفلخلانكرلاحابصم
نميألا

F8يفلخلانكرلاحابصم
رسيألا

F9ةيفلخلاةيؤرلاةآرمحاتفم
ةيجراخلا

F10بكارلاراعشتساةدحو
ةيئاوهلاةداسولا/ةينورتكلإلا

F11-

F12-

F13HVAC 2

F14HVAC 1

F15-
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٢٠٣ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاريغصرهصم

F16حيتافمUpfitter يف(١
)كلذبزيهجتلاةلاح

F17ةيفلخلاةيؤرلاايارمةئفدت
ةيجراخلا

F18ةذفانلانمبابضلاليزم
ةيفلخلا

F19ةلصوبلا

F20رمقويدار/نينرلا/ويدارلا
اذإ(SiriusXMيعانص
)كلذبةزهجمةبكرملاتناك

F21دُعبنعيفيظولاكرحملا/
ءاوهلاطغضةبقارمزاهج
تاراطإلايف

F22رعشتسم/لاعشإلاحاتفم
لوقعملالاعشإلا
)PK3(عطقتملا

F23تادادعلاةعومجم

F24-

F25HVAC

F26ةروطقملاعوجرحيباصم/
ةيفاضإلا

F27فلخللعوجرلاحيباصم

مادختسالاريغصرهصم

F28حيتافمUpfitter 2/
ةلاحيف(ةءارقلاحيباصم
)كلذبزيهجتلا

F29يفلخلاخافنملا

F30حيتافمUpfitter/حيباصم
نولاصلا

F31يمامألابابلالفق

F32يفلخلابابلالفق

F33ةلومحلابابحتف

F34باكرلابابحتف

F35يفلخلاباكرلابابحتف

F36قئاسلابابلفق

F37غراف

F38-

مادختسالاتالحرملا

K1ليغشت

K2-

K3نكرلاحيباصم

K42تبثملا

K5يفلخلابابضلاليزم

مادختسالاتالحرملا

K6ةزجتحملاتاقحلملاةقاط

مادختسالاةرادلاةعطاق

CB1ةيلآلادعاقملا

CB2ةيلآلاذفاونلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٠٤

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
تاراطإبGMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
ةكرشلبقنماهعينصتمتةيلاعةدوجتاذ
بيتكعجار.تاراطإلاعينصتيفةدئار
نامضنأشبتامولعمىلعلوصحللنامضلا
.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأوتاراطإلا
ىلإعوجرلاكنكميتامولعملانمديزمل
.تاراطإللةعنصملاةكرشلا

ريذحت}
لكشباهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

ةروصباهمادختسامتييتلاوأديج
رداصمنمربتعت،ةبسانمريغ
.رطخلا

نكميتاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةجيتنكةرارحلاةدايزيفببستينأ
راجفناعقينأنكميو.دئازلالمحلل
دودحعجار.فينعمداصتثداحوأ
.١٤١/ةرايسلاةلومح

لكشبةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
هلكشتيذلاهسفنرطخلاديج
.مزاللانمرثكأةخوفنملاتاراطإلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

كلذنعجتانلامادطصالاببستيدقو
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
يكلمظتنملكشبتاراطإلاعيمج
و.بسانملاطغضلاىلعلصحت
صحفبجيهنأىلإةراشإلاردجت

نوكتامدنعتاراطإلاطغض
.ةدرابتاراطإلا

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
وأمزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
لاحيفراجفنالاوأبقثللاهضرعت
ثدحياملثم،ئجافممداصتثودح
يفةرفحةيأبةبكرملامطترتامدنع
طغضىلعظفاح.قيرطلا
طغضلاىوبسمدنعًامئادتاراطإلا
.هبىصوملا

دقةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.
حطسأتناكاذإً.اثداحببست
.اهلدبتسافةئرتهمتاراطإلا

ررضلضرعتراطإيألدبتسا.
وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
بجيً.اثداحببستدقبسانملكشب
تاراطإلاحيلصتةيلمعبموقيالأ
كليكوالإاهبيكرتواهكفواهلادبتساو
.دمتعملاتاراطإلاةمدخزكرموأ

نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.
)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك٥٦
نيطلاوجلثلاكةقلزلاحوطسلاىلع
ريودتلايدؤيدق.اهريغوديلجلاو
.تاراطإلاراجفناىلإدئازلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
لكلحلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
ديجءادأريفوتلتاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملا
ةيبلاغيفوقرطلاحطسأمظعمىلعاًمومع
راطإلاءادألتافصاومزمردجوي.ةيوجلالاوحألا
)TPC(ةيلصألابيكرتلاتاراطإبناوجىلع
ةكرشتاراطإءادأريياعمعمقفاوتتلةممصملا
تاراطإىلعفرعتلانكميو.زروتوملارنج
ةطساوبمساوملالكلحلصتيتلاةيلصألاتادعملا
،اذهTPCزمرنمنيريخألانيفرحلا
."MS"امهو

تنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتت
لكلحلصتيتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشب
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ةدايقلافورظمظعملظيفًابسانمءادأمساوملا
نمهتاذىوتسملارفوتالدقاهنكل،ءاتشلالصفيف
ىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثمءادألاوأرجلا
تاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرط
.٢٠٥/ءاتشلا

ءاتشلاتاراطإ
تاراطإب،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
رجةوقريفوتلءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلا
جولثلابةاطغملاقرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأ
ةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن.ديلجلاو
وأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنكاذإ
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشبديلجلا
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
ءارش،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢١١/ةديدجتاراطإ

ةفاجلاقرطلاىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
ةجرديفعافتراورجلاةوقيفضافخناىلإ
قرطلاىلعةدايقلانأىلإةفاضإلابءاضوضلا
رييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلارمعنمللقيةفاجلا
تارييغتلاصوصخباًرذحنك،ءاتشلاتاراطإىلإ
.لمارفلاوةبكرملايفمكحتلاىلعأرطتيتلا

:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف

اهسفنةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.
ىلعسادملاةيعونقباطتىلعصرحلاعم
.عبرألاتالجعلالك

عونلانمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.
تاراطإعمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلا
،ةلومحلاىدمو،مجحلايفةيلصألابيكرتلا
.ةعرسلالدعمو

عمقباطتتيتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
،كبةصاخلاةيلصألابيكرتلاتاراطإةعرسلدعم
)ZRوYوWوVوH(تاراطإلةبسنلابكلذو
ءاتشتاراطإرايتخامتاذإ.ةفنصملاةعرسلاتاذ
الأاًمودكيلعيغبنيف،لقأةعرسلدعمتاذ
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألادحلازواجتت

قرطلالكلحلصتتاراطإ
.قرطلالكلحلصتتاراطإبةزهجمةبكرملاهذه
حطسأمظعمىلعاًديجًءادأحنمتتاراطإلاهذه
ىلعةدايقلادنعوسقطلافورظو،قرطلا
.ةرعولايضارألا

لكشبتاراطإلاهذهبريسلاطيرشسادملكآتيدق
رابتعالايفعض.ىرخألاتاراطإلانمعرسأ

لقأتارتفىلعتاراطإلاعضاومليدبتةرورض
دوجوةظحالمدنع)ليم٧٥٠٠(مك١٢٠٠٠نم
عجار.تاراطإلاصحفلالخداتعمريغلكآت
.٢٠٩/تاراطإلاصحف

تاراطإلاطغض
طغضنمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلا

هيبنت

وأضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
.اًديجًائيشدحلانعدئازلاخفنلاطغض
طغضتاذتاراطإلاببستتنأنكميثيح
نوكياليتلاتاراطإلاوأ،ضفخنملاخفنلا
:يلياميفًايفاكاهلخادبءاوهلا

ةنوخسلاوراطإلاىلعدئازلالمحلا.
راجفناىلإنايدؤيدقناذللاةدئازلا
.راطإلا

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.

طغضتاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
يتلاتاراطإلاوأ،دحلانعدئازلاخفنلا
دحلانعاًدئازاهلخادبءاوهلانوكي
:يلياميف

.يداعلاريغلكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

ءاّرجنماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.
.قيرطلارطاخم
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ةبكرملابةيانعلا٢٠٦

ىلعةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمحضوي
تالدعموةيلصألاتادعملاتاراطإةبكرملا

نوكي.ةدرابلاتاراطإللةحيحصلاخفنلاطغض
طغضلىندألادحلاوههبىصوملاطغضلا
ىوصقلالمحلاةعسمعدلبولطملاءاوهلا
.ةبكرملل

ىدمنأشبةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل
،كتبكرماهبعوتستنأنكمييتلاةلومحلا
تامولعمقصلمىلعلاثمىلإةفاضإلاب
ةرايسلاةلومحدودحعجار،راطإلاوليمحتلا
ىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو.١٤١/
بجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاواهيفمكحتلا
وهاممربكأًانزواهليمحتمتيالأ
.اهلصصخم

صحفلامتيىتم

رثكأوأةدحاوةرمتاراطإلاصحفبكيلع
.رهشلك

ناكاذإ،يطايتحالاراطإلاصحفسنتال
ةيطايتحالاةلجعلاعجار.ةبكرملاباًدوجوم
.تامولعملانمديزملل٢٢١/مجحلاةلماك

صحفلامتيفيك

سايقلاةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
كلذو)بيجلاباهلمحنكمييتلا(ةريغصلا
ريدجو.راطإلايفءاوهلاطغضصحفل
بسانملاخفنلاطغضديدحتنكميالهنأركذلاب

خفنلاطغضنمققحت.راطإللرظنلادرجمب
هنأينعياذهو،ةدرابنوكتامدنعتاراطإلاب
ىلعتاعاسثالثةدملةبكرملاةدايقمتتمل
.)ليم١(مك١٫٦نمرثكأةفاسملوألقألا

مامصقاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
راطإلاسايقزاهجبةوقبطغضامث.راطإلا
سايقلةءارقىلعلوصحللمامصلاىلع
درابلاراطإلاخفنطغضقفاوتاذإف.طغضلا
ىلعدوجوملاو،هبىصوملاطغضلاعم
دجوتالف،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
خفنلاطغضناكاذإ.ةئياهملانمديزملةجاح
ىلإلوصولانيحلءاوهلافضأف،اًضفخنم
طغضناكاذإ.هبىصوملاطغضلاىوتسم
يفةيندعملاقاسلاىلعطغضاف،اًعفترمخفنلا
.ءاوهلاضعبغيرفتلراطإلامامصزكرم

راطإلايفءاوهلاطغضصحفا،اهدعبو
.سايقلازاهجمادختساب

ةياقوللمامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
ال.برستلاعنملوةبوطرلاوخاسوألانم
ةممصملاتامامصلاةيطغأىوسمدختست
ضرعتتدق.GMةطساوبتارايسلل
نمضلخدتنلوفلتللTPMSتارعشتسم
.ةلاحلاهذهيفنامضلاتاحالصإ

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

تاراطإلاطغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
)TPMS(نملوخمريغصخشهبموقي
.ماظنلامادختساحيرصتلطبيدقةمدخلازكرم

ةينقت)TPMS(راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
يفءاوهلاطغضتايوتسمصحفلويدارلاتاسجم
ةبقارمىلعتاسجملاكلتلمعتثيح.راطإلا

تاءارقثبوكتبكرمتاراطإيفءاوهلاطغض
يفةدوجوملابقتساةدحولراطإلايفءاوهلاطغض
.ةبكرملا

راطإلاكلذيفامبً،ايرهشراطإلكصحفيغبنيو
ًاطوبضموًادرابنوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالا
ةكرشلالبقنمهبىصوملاخفنلاطغضىلع
قصلموأةبكرملاةتفالىلعنودملاو،ةعنصملا

تاراطإتناكلاحيفو(.راطإلاخفنطغض
ةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلانعةفلتخمكتبكرم
ديدحتكيلعبجيف،راطإلاخفنطغضقصلموأ

).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلاطغض

ماظنبكتبكرمديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
موقيو)TPMS(راطإلايفءاوهلاطغضةبقارم
يندتدنعراطإلاطغضضافخنارشؤمةءاضإب
رثكأيفوأتاراطإلادحأيفءاوهلاطغضىوتسم
.ةريبكةروصبخفنلالدعمنودامىلإراطإنم
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٢٠٧ ةبكرملابةيانعلا

طغضضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
تاراطإلاصحفتوفقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلا
ةئياهمبموقتو،نكممتقوبرقأيفكبةصاخلا

نأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإاهبخفنلاطغض
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعمةدايقلا
.هراجفناىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
ةءافكنمًاضيأللقيخفنلالدعمضافخنانأامك
رثؤينأنكميو،سادملارمعودوقولاكالهتسا
.اهفقوتةردقوةبكرملاكسامتىلع

يفءاوهلاطغضةبقارمماظننأةظحالمىجُريو
،تاراطإللةميلسلاةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلا
ىلعظافحلايفقئاسلاقتاعىلعةيلوئسملاعقتو
ولىتح،ةحيحصةروصبراطإلايفءاوهلاطغض
رشؤمةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنايدؤيمل
.راطإلاطغضضافخنا

رشؤمباهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
.ماظنلايفللخيأراهظإلليغشتلالالتخابصاخ
.راطإلاطغضضافخنارشؤمبرشؤملااذهطبتريو
ضمويفوسفً،انيعمًاللخماظنلافشتكيامدنعف
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنارشؤم
املككلذرمتسيفوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقت
ً.امئاقلازامللخلانأاملاطةبكرملاليغشتءدبمتي

نإف،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
طغضضافخناةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلا
.دوشنملاوحنلاىلعاهلاسرإوأراطإلايفءاوهلا
اهنم،ةدعبابسألماظنلابللخثدحيدقو،اذه
تالجعوأىرخأبيكرتوأتاراطإلللالحإلمع
طغضةبقارمماظنعنميدقاممةبكرملابةليدب
ًامئاديغبني،اذلو.حيحصلكشبلمعلانمراطإلا

لمعدعبراطإلاطغضةبقارمماظنرشؤمصحف
كتبكرمبرثكأوأتالجعلاوأتاراطإلادحأللالحإ
تالجعلاوتاراطإلاوألالحإلااذهنأنمدكأتلل
.حيحصلكشبلمعلاةلصاومبماظنللحمستةليدبلا

٢٠٧/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
تاراطإلاطغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
)TPMS(.تاراطإلاطغضةبقارمماظننوكيدق
ءاوهلاطغضضافخنادنعقئاسلاريذحتلًاممصم
ىلعماظنلااذهتاسجمبيكرتمتثيح.راطإلايف
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلالك
ىلعTPMSتارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا
تاءارقلاسرإوتاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارم
ةدوجوملابقتساةدحولتاراطإلايفءاوهلاطغض
.ةبكرملايف

،راطإلايفءاوهلاطغضضافخنابروعشلادنع
حابصمةءاضإبتاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي
دوجوملاوراطإلايفطغضلاضافخنانمريذحتلا
،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأةحولةعومجميف
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأيففقوت

قصلمىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاتامولعموراطإلا
.١٤١/ةرايسلا

يفطغضلانمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفددحمراطإ
يفءاوهلاطغضضافخناريذحتحابصمءيضيو
لاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسررهظتوراطإلا
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعتمتيىتح
زكرمرارزأىلعةبكرملاءاوتحاةلاحيف
طغضتايوتسمضرعنكميهنإف،قئاسلاتامولعم
نعليصافتلاوتامولعملانمديزملل.تاراطإلا
،هتشاشو)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمليغشت
و٩٣/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار
.١٠٢/تاراطإلالئاسر

طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ىلوألاةرمللةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايف
يفعرشتامدنعئفطنيمث،درابلاسقطلايف
طغضنأىلعاًركبماًرشؤماذهنوكيدق.ةدايقلا
ىلإجاتحيوضافخنالايفذخأدقراطإلايفءاوهلا
.بسانملاطغضلاىلإًالوصوةدايز

مجحراطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمنيبي
حيحصلاخفنلاطغضوةيلصألابيكرتلاتاراطإ
دحأىلععالطالل.ةدرابنوكتامدنعتاراطإلل
،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمىلعةلثمألا
.١٤١/ةرايسلاةلومحدودحعجار،هتيبثتناكمو
.٢٠٥/تاراطإلاطغضكلذكعجار
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ةبكرملابةيانعلا٢٠٨

تاراطإلاطغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
يفءاوهلاطغضضافخنانمكرذحينأنكمي
ةيداعلاةنايصلاءارجإنعينغيالهنكلوراطإلا
صحفىلإعوجرلابلضفت.تاراطإلاىلع
و٢١٠/تاراطإلاريودتو٢٠٩/تاراطإلا
.٢٠٤/تاراطإ

هيبنت

نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
يدؤيدقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
طغضةبقارمماظن(TPMSتاسجمفلتىلإ
نامضنإف،كلذثودحدنعو.)تاراطإلا
كلتىلعةلاحلاهذهيفيرسيالةبكرملا
دمتعملابرستلاعنامطقفمدختساًامئاد.تايفلتلا
وأكليكوقيرطنعرفوتملازروتوملارنجنم
.كتبكرميفنمضتملا

تاراطإلاطغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصمو

لكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
هتاسجمنمرثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحص
ً،انيعمًاللخماظنلافشتكيامدنعً.افلاتوأًادوقفم
ةدملراطإلاطغضضافخناحابصمضمويفوس
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقتةدحاوةقيقد
ةلاسراًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
ءيضيو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفريذحت
زكرميفريذحتةلاسررهظتامكلاطعألاحابصم

متتىتحلاعشإةرودلكعمقئاسلاتامولعم
نأنكمييتلاتالاحلاضعب.ةلكشملاةجلاعم
:يهكلذيفببستت

راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.
يطايتحالاراطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
طغضةبقارمماظنتاسجمدحأهيدلسيل
ريذحتلاةلاسريفتختنأضرتفيو.تاراطإلا
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعمزكرميف
ءارجإوقيرطلاراطإلادبتسادعبلاطعألا
لضفت.حاجنبرعشتسملاةقباطمةيلمع
ماظنتاسجمةقباطمةيلمع"ىلإعوجرلاب
اذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلاطغضةبقارم
.مسقلا

ماظنتاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
دعبحاجنبلمتكتملوأتاراطإلاطغضةبقارم
حابصمئفطنينأيغبنيو.تاراطإلابوانت
تامولعمزكرمةلاسريفتختولاطعألا
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعبقئاسلا
ةقباطمةيلمع"ىلإعوجرلابلضفت.حاجنب
ةدراولا"تاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجم
.مسقلااذهيفًاقحال

ماظنتاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
يفتختنأضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارم
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتلاةلاسر
بيكرتدنعلاطعألاحابصمئفطنيو
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(ةقباطمةيلمعلامتكاو
ليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنبتارعشتسملا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل

عمةلدبتسملاتالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
مادختسايدؤيدقثيح.ةيلصألااهتاليثم
عنمىلإاهبىصومللًافالختالجعوتاراطإ
لكشبلمعلانمتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.٢١١/ةديدجتاراطإءارشعجار.ميلس

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
ةيكلسالتاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
نأنكميتاراطإلاطغضةبقارمماظنلةلثامم
.تاسجملاللخيفببستي

ماظنلمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجيو
هنكميالهنإف،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارم
تاراطإلادحأيفءاوهلاطغضضافخناةراشإعبتت
ريذحتلاةلاسرروهظرارمتسالاحيف.اهلاسرإوأ
ليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملاضيمووأ
.ةنايصلاءارجإل

طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلا

طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
ةقباطميغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
راطإلا/ةديدجلاةلجعلاعضومعمفيرعتلازمر
دحاولادبتساوأةبكرملاتاراطإةبوانمدعبديدجلا
طغضةبقارمماظنتارعشتسمنمرثكأوأ
ةيلمعمتتنأاًضيأيغبني.)TPMS(تاراطإلا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنرعشتسمةقباطم
)TPMS(نمًالدبيطايتحالاراطإلامادختسادعب
ماظنرعشتسمىلعيوتحييذلاقيرطلاراطإ
حابصمئفطنينأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
يفقئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختولاطعألا
عمتاسجملاةقباطممتت.ةيلاتلالاعشإلاةرود
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٢٠٩ ةبكرملابةيانعلا

ةادأمادختسابكلذو،تالجعلا/تاراطإلاعضاوم
طغضةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالاةداعإ
يمامألاراطإلا:يلاتلابيترتللًاقفو،تاراطإلا
،بكارلاةهجيمامألاراطإلاو،قئاسلاةهج
ةهجيفلخلاراطإلاو،بكارلاةهجيفلخلاراطإلاو
وأةمدخلاىلعلوصحللكليكوعجار.قئاسلا
.مالعتسالاةداعإةادأءارشل

راطإلاعضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
ةقباطمل،لككقئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألا
اذإ.عبرألاتالجعلا/تاراطإلاعضاومعيمج
ةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأًاتقورمألاقرغتسا
.اهليغشتةداعإءدبنمدبالو

طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلا

.نكرلالمارفطبضا.١

ON/RUNعضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٢
.كرحملاليغشتنود)نارود/ليغشت(

لاسرإزاهجلKوQّيرزىلعطغضا.٣
يف)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
اهدعب.ٍناوثسمخنمبرقياملهسفنتقولا
نأىلإةراشإللنيترماًريفنقوبلاردصي
ةداعإعضويفلازاملابقتسالازاهج
ةلاسرلارهظتو،فرعتلا

TIRE LEARNING ACTIVE)طيشنت
ىلع)تاراطإلاتاساسحىلعفرعتلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

نعلوخدلاماظنبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
رزىلعطغضاف،)RKE(حيتافمنودبدُعب
ةبكرملابقئاسلاتامولعمزكرمتامولعم
)DIC(ةلاسرلارهظتىتح

PRESS V TO RELEARN
TIRE POSITIONS

.)تاراطإلاعضاومىلعفرعتللVطغضا(
ىلإةراشإللنيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
ةداعإعضويفلازاملابقتسالازاهجنأ
ةلاسرلارهظتو،فرعتلا

TIRE LEARNING ACTIVE)طيشنت
ىلع)تاراطإلاتاساسحىلعفرعتلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

.قئاسلابناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٤

بناجلباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٥
طغضامث.مامصلاقاسنمبرقلابراطإلا
طغضةبقارمماظنسجمطيشنتلرزلاىلع
قوبلانمريرصتوصردصي.تاراطإلا
فيرعتزمرةقباطمتمتهنأىلعدكؤيل
.ةلجعلاوراطإلاعضوعمسجملا

،بكارلابناجليمامألاراطإلاىلإلقتن.٦
ةوطخلايفروكذملاهسفنءارجإلارركو
.ةسماخلا

،بكارلابناجليفلخلاراطإلاىلإلقتن.٧
ةوطخلايفروكذملاهسفنءارجإلارركو
.ةسماخلا

،قئاسلابناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.٨
قوبلاردصي.٥ةوطخلايفءارجإلارركو
فيرعتزمرنأىلإريشيلنيترمًاتوص
بناجيفيفلخلاراطإلاعمقفاوتمسجملا
ماظنتاسجمةقباطمةيلمعفقوتتو،قئاسلا
ةلاسرلايفتخت.تاراطإلاطغضةبقارم

TIRE LEARNING ACTIVE)طيشنت
ةشاشنم)تاراطإلاتاساسحىلعفرعتلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

عضولاىلعلاعشإلاحاتفملعجا.٩
LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.

طغضىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٠
قصلمىلعنيبموهامكهبىصوملاءاوهلا
.ليمحتلاتامولعموراطإلا

تاراطإلاصحف
راطإلاكلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالا
فلتلاوألكآتلاىلعتامالعةيأفاشتكال
.لقألاىلعًايرهشةدحاوةرم

:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي

عضاومةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.
.راطإلالوحرثكأوأ

نمراملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.
.راطإلاطاطملالخ
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ةروصبقزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.
يفكتراطإلابناجوأسادملايفةريبك
.جيسنلاوأكلسلاراهظإل

وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.
.قاقشنا

وأ،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.
اهحالصإنكمياليتلاتايفلتلانماهريغ
.اهعقوموأاهمجحببسبديجلكشب

تاراطإلاريودت
يفتاراطإلانيببوانتةيلمعبمايقلايغبني
.ةنايصلالودجيفةددحملاةينمزلاتارتفلا
.٢٣٥/ةنايصلالودجعجار

لكآتىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ىلوألاةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوم
.مهألايه

لّدب،يداعريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
دكأتونكممتقوعرسأبتاراطإلاعضاوم
نمققحتوبسانمتاراطإلاخفنطغضنأنم
اذإ.ةفلاتتالجعوأتاراطإدوجومدع
،ليدبتلادعبيداعلاريغلكآتلارمتسا
نيحيىتمعجار.تالجعلاةاذاحمصحفاف
لالحإو٢١٠/ةديدجتاراطإلاتقو
.٢١٣/تالجعلا

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا

يطايتحاراطإىلعةبكرملاتوتحالاحيف
.تاراطإلابوانتةيلمعيفهلمشتالف،ريغص

ىوتسمىلعةيفلخلاوةيمامألاتراطإلاطبضا
تامولعمقصلمىلعهبىصوملاخفنلاطغض
عجار.تاراطإلاةبوانمدعبةلومحلاوراطإلا

ةلومحدودحو٢٠٥/تاراطإلاطغض
.١٤١/ةرايسلا

عجار.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
.٢٠٧/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
مزع"عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
تاعسلانمض"ةلجعلاةلوماصريودت
.٢٤٥/تافصاوملاو

ريذحت}
ىلعخاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
يف،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلا

امك.ةرتفدعبليماوصلامزعحاتفمفعض
يفببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأنكمي
ةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقو
اهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأأدصيأ
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملاةلجع
مدختسانكلو؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
أدصلالكةلازإلًاقحالكلسةاشرفوأةطشكم
.خاسوألاو

تالجعلالماحممحشنمةقيقرةقبطعض
دعبوأاهلادبتسادعبةلجعلاةخيطبزكرمىلع
عنملكلذو،تاراطإلانيببوانتلاءارجإ
ىلعمحشلاعضتال.أدصلالكشتوألكآتلا
وأةلجعلاتالومصوأةلجعلابيكرتحطس
.اهيغارب

ةديدجتاراطإلاتقونيحيىتم
لثم،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
،ةدايقلاتاعرسو،ةرارحلاتاجردو،ةنايصلا
.قيرطلافورظو،ةبكرملاةلومحو
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ةفرعمقرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
تارشؤمرهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعوم
ديزيالامىقبتيامدنعتاراطإللسادملاءارتهإ
.سادملانملقأوأ)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نع

تانحاشلاتاراطإضعبنوكتالدق
ّيزارطكلذيفامب،ةيراجتلا

Goodyear LT225/75R16
G949 RSAو

Goodyear LT225/75R16
G933 RSD

نكتملاذإ.سادملالكآتتارشؤمبةدوزم،
كيلعف،سادملالكآتتارشؤمبةدوزمتاراطإلا
ىلإسادملاقمعلصيامدنعتاراطإلالادبتساب

١.٦وأ،ةيمامألاتاراطإلل)ةصوب١/٨(ملم٣.٢
صحفعجار.ةيفلخلاتاراطإلل)ةصوب١/١٦(مم
ديزمل٢١٠/تاراطإلاريودتو٢٠٩/تاراطإلا
.تامولعملانم

عمًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
يطايتحالاراطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورم
نكيملولوىتح،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأ
،ةددعتملماوعكانه.لبقنمهمادختسامتدق
ةنايصوليمحتلافورظوةرارحلاتاجردنمضتت

ثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأشنم،خفنلاطغض
لادبتسابزروتوملارنجيصوت،اذل.مداقتلا
تناكاذإيطايتحالاراطإلاكلذيفامب،تاراطإلا
ضغب،تاونستسرورمدعب،هبةزهجمةرايسلا
عينصتخيراتةفرعمنكمي.سادملالكآتنعرظنلا
ديدحتمقريفةدوجومماقرأةعبرأرخآنمراطإلا
وهو،)TIN(لقنلاةرازوبصاخلاDOTراطإلا
لثميو.راطإلابناوجنمدحاوبناجىلعكوبسم
رخآريشيامنيب،)52-01(عوبسألانيمقرلوأ
ثلاثلاعوبسألاىدلنوكيس،ًالثمف.ماعلاىلإنيمقر
هتددحماقرأةعبرأنمنّوكمخيرات٢٠١٠ماعلانم
.0310وهولقنلاةرازو

ةبكرملانكر

ةرايسىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
ةدملاهنيزختبموقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرم
فاجودرابناكميفلقألاىلعدحاورهش
يكلةرشابملاسمشلاةعشأنعًاديعب،فيظنو
نمًايلاخنوكينأبجيناكملااذه.اهيلعظفاحت
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاومحشلا

عقبءوشنببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
تازازتهاىلإيدؤيدقاممتاراطإلاىلعةحطسم
دحاورهشةدملةبكرملانيزختدنع.ةدايقلاءانثأ
يكةبكرملاعفراوأتاراطإلاعزنا،لقألاىلع
.تاراطإلانعنزولاففخت

ةديدجتاراطإءارش
ةصاختاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
تاراطإميمصتمتدقو.ةبكرملاعمةقفاوتمو
ماظنفينصتيبلتلةبكرملاةيلصألاتادعملا
تاراطإلاءادأريياعمتافصاوم
)TPC Spec(امدنعو.زروتوملارنجنم
يصوت،تاراطإلالادبتسالةجاحلاوعدت
اهلتاراطإءارشبةدشبزروتوملارنج
TPCفينصت Specهسفن.

تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
يتنثانمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
ىلعرثؤتيتلاةمهملاتافصاوملانمةرشع
ماظنءادأكلذيفامب،ماعلكشبةبكرملاءادأ
مكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاوةدايقلاو،لمارفلا
دجوي.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو،رجلايف
ةكرشبةصاخلاتاراطإلاءادأتافصاوممقر
راطإلابناجىلعاًروفحمزروتوملارنج
ناكاذإ.راطإلامجحتامولعمنمابيرق
يفمادختسالابحمسيحطسباًممصمراطإلا
ءادأتافصاوممقرنوكيسف،لوصفلاعيمج
راصتخاامهوMSيفرحباًعوبتمراطإلا
.ديلجلاونيطلا

ةعومجمرييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
دعاسيو.ةلماكةلكآتملاةعبرألاتاراطإلا
ىلعظافحلاىلعدحوملاتاراطإلاحطسقمع
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق.ةبكرملاءادأ
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لكلادبتسامتيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
متدقناكاذإ.هسفنتقولايفتاراطإلا
حجرملانمف،نيبسانمةنايصوبوانتءارجإ
تقولايفةعبرألاتاراطإلاعيمجلكآتتنأ
٢١٠/تاراطإلاريودتعجار.ًابيرقتهسفن
بوانتلالوحتامولعملانمديزملاةفرعمل
نمناكاذإ،كلذعمو.تاراطإلانيببسانملا
ةدحاوروحمةعومجملادبتسايرورضلا
تاراطإلابيكرتبجيف،ةلكآتملاتاراطإلل
.يفلخلاروحملاىلعةديدجلا

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
وأتاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
ةيلمعبموقيالأبجي.ةافوللضرعتلا
زكرموأكليكوالإاهكفوتاراطإلابيكرت
.دمتعملاتاراطإلاةمدخ

ريذحت}
،ةفنصملاةعرسلانعديزتةعرسباًدبأدقتال
ةدايقدنع.ينوناقلاةعرسلادحنعرظنلاضغب
وأ/ورركتملكشبةيلاعتاعرسبةبكرملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

/ةبكرملاليكوعجار،نمزلانمةليوطتارتفل
تاراطإللبسانملاعونلاةفرعملتاراطإلا
.ةنيعملاسقطلاوةدايقلافورظلاهمادختسال

ريذحت}
وأماجحأنمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
نادقفيفةفلتخمعاونأوأةيراجتتامالع
ثودحىلإيدؤيامم،ةبكرملابمكحتلا
مدختسا.ةبكرملابرخآفلتوأمداصت
عونوأةيراجتلاةمالعلاوأمجحلا
.عبرألاتالجعلاىلعحيحصلاتاراطإلا

راطإبةدوزمةبكرملاهذهنوكتدق
تاراطإنعفلتخمساقمنميطايتحا
يفساسألايفاهبيكرتمتيتلا(قيرطلا
اهنإف،ةديدجةبكرملانوكتامدنع.)ةبكرملا
نمةلجعويطايتحاراطإىلعيوتحت
يفوهامكهباشتميلامجإرطقساقم
سأبالكلذل،قيرطلاتالجعوتاراطإ
دقيطايتحالاراطإلانألو.اهبةدايقلانم
هنإف،ةبكرملاهذهعممادختساللهريوطتمت
.ةبكرملاةدايقةقيرطىلعرثؤينل

ريذحت}
تايطلاتاذتاراطإلامادختساببسيدق
فاوحققشتةبكرملايفةضراعتملا
نملايمأةدععطقدعبتالجعلافارطأ
ةأجفةلجعلافلتتوراطإلارجفنيدق.ةدايقلا
مدختسا.مداصتثودحيفببستتيلاتلابو
لكايهنم)radial-ply(يعاعشلاعونلا
.كتبكرميفةتبثملاتالجعلاعمتاراطإلا

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةعرسلاتاذ
ةعرسلاةردقًاقلطمزواجتتال.ةفنصملا
تاراطإمادختسادنعءاتشلاراطإلىوصقلا
.ضفخنملاةعرسلافينصتتاذءاتشلا

ةبكرملاتاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
TPCمقراهلسيلتاراطإب Spec،دكأتف
فينصتوةلومحلاقاطنومجحلااهلاهنأنم
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاوةعرسلا
.ةيلصألاتاراطإلاك

طغضةبقارمماظنتاذتابكرملامدقتدق
ضافخنالةقيقدريغتاريذحتتاراطإلا

ريغتاراطإبيكرتمتاذإتاراطإلاطغض
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تاراطإءادأتافصاومعمةقفاوتم
TPC Spec.طغضةبقارمماظنعجار

.٢٠٦/تاراطإلا

ىلإةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
اهبيكرتيغبنييتلاةيلصألاتادعملاتاراطإ
،١٤١/ةرايسلاةلومحدودحرظنا.ةبكرملل
ىلعلوصحلاوقصلملاعقومىلعفرعتلل
تامولعمقصلملوحتامولعملانمديزم
.ةلومحلاوراطإلا

مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
ةفلتخمماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
ءادأرثأتيدقف،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانع
صئاصخو،لمارفلاماظنكلذالمتشم،ةبكرملا
،ةبكرملاتابثو،ةكرحلاكسامتوبوكرلا
تناكاذإ،كلذىلإةفاضإلاب.بالقناللاهتمواقمو
لمارفلاماظنلثمةينورتكلإةمظنأبةدوزمةبكرملا
جرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغناللةعناملا
وأ،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنادنع
عفدلاماظنوأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلا
يهةمظنألاهذهءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجب
.ىرخألا

ريذحت}
مدقتالدقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
متاذإنامألاوءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملا
.تالجعلاهذهلاهبىصومريغتاراطإرايتخا
تاباصإوتامداصتعوقوةصرفنمديزياذهو
تالجعةمظنأىوسمدختستال.ةريطخ
ةروطموزروتوملارنجنمةددحمتاراطإو
نمبسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبق

تاقحلملاو٢١١/ةديدجتاراطإءارشعجار
.١٧٣/ةرايسلاتاليدعتو

تاراطإلاةنزاوموتالجعلاةاذاحم
يفاهطبضوتالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
ءادألضفأوتاراطإللرمعلوطأريفوتلعنصملا
طبضيأءارجإىلإةجاحكانهسيل.ةبكرمللماع
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحملليدعتوأ
ًالكآتتظحالاذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
ةبكرملاتناكاذإوأتاراطإلاىلعفولأمريغ
فيفخلابحسلا.تفلملكشباهيبناجدحألبحسنت
وأ/وقيرطلاةمقبسحىلع،نيميلاوأراسيلاةهج
رفحلاوبابقلالثمىرخألاقيرطلاحطستاعونت
ةدايقلاءانثأةبكرملاتزتهااذإو.ًايداعاًرمأدُعي
تاراطإلانوكتنأنكمملانمف،وتسمقيرطىلع
ليكولارشتسا.ةنزاومةداعإىلإةجاحبتالجعلاو
.ةبسانملاةيصيخشتلاتايلمعلاىلعفرعتلل

تالجعلالالحإ
اهبوأ،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا

كفتتالجعلاليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدص
ريماسموأ،تالجعلالادبتسابجيف،رمتسملكشب
ةلجعلاتناكاذإ.تالجعلاليماوصوتالجعلا
ضعبحالصإنكميو.اهلادبتسابمقف،ءاوهبرست
كليكوبرشتسا.موينمولألانمةعونصملاتالجعلا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظاذإ

.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس

،لمحلاةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
،ةلدبتسملاةلجعلالثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو
.اهتاذةقيرطلاباهبيكرتمتينأو

،اهبةصاخلاليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجمّريغوأ
)TPMS(ةيلصأتادعمرايغعطقمادختساب
.GMنمةديدجو

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ةبسانمريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
لمارفرثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدق
ءارجنمةبكرملاعملماعتلابولسأوأةبكرملا
يدؤياممءاوهلاتاراطإلادقفتنأنكمي.كلذ
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلادقفىلإ
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا
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هيبنت

ثودحيفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لمارفلاديربتو،لماحملاةمدخةدميفلكاشم
ىدمو،ةفاسملادادعوأةعرسلادادعةرياعمو
،تامدصلادصمعافتراو،ةيمامألاحيباصملا
،ضرألاوةبكرملانيبةلصافلاةفاسملاو
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيبةلصافلاةفاسملاو

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ةلجعنمًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
نكميالثيح.اًريطخاًرمأةبكرملاتالجعنم
يتلاةفاسملامكوأاهمادختسامتفيكةفرعم
ثودحببستوةأجفلطعتتدقف.اهبةدايقلاتمت
ةلجعمدختسا،تالجعلالادبتسادنعف.مداصت
.زروتوملارنجنمةيلصأةديدجتادعم

تاراطإلالسالس

ريذحت}
ةمدختسملاتاراطإلالسالسببستتنأنكميو
فلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملاةاعارمنود
ءازجأوأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلا
فلتتيتلاءازجألاببستتدقو.ىرخألاةبكرملا
ةرطيسلاكنادقفيفتاراطإلالسالسببسب
ةجيتنةباصإللنيرخآلاوكضرعتوةبكرملاىلع
فلتثودحبنجتيفةدعاسملل.مداصتلا
هلزأوأزاهجلاطبضدعأو،ءطببدُق،ةبكرملاب
تاراطإريودتبمقتال.ةبكرملاسماليناكاذإ
.ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتا.ةبكرملا

هيبنت

كلذناكامثيحتاراطإلالسالسمدختسا
مدختسا.بسحفرارطضالاةلاحيفو،ًاينوناق
تاراطإللبسانملاساقملاتاذلسالسلا
ىلعاهتيبثتيغبنيامك.ةبكرملابةصاخلا
مدختستالأركذتو.يفلخلاروحملاتاراطإ
مق.يمامألاروحملاتاراطإىلعلسالس
تيبثتعمنكممردقربكأبماكحإباهطبرب
ءطببةدايقلاةعباتمكيلعو.نمآلكشبفارطألا
فقوت.ةلسلسللةعنصملاةكرشلاتاميلعتعابتاو
ةسمالمتناكاذإلسالسلاطبرماكحإدعأو

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

كنكمي،سمالتلااذهرارمتساةلاحيف.ةبكرملل
ثيح.فقوتيىتحةبكرملاةعرسنمليلقتلا
عمتالجعلانارودوأ،ةدئازلاةعرسلارضت
.كتبكرمباهيلعلسالسلاتيبثت

ماجحألاتاذCutawayزرُطلةبسنلاب
LT245/75R16،وأLT225/75R16وأ
LT215/85R16وأةيدرفلاةيفلخلاتاراطإلل

تالباكمادختسابجي،ةجودزملا
Low Profile Z-ChainوأSAE Class S.

تاراطإتاذةلومحلاوأباكرلازرُطلةبسنلاب
وأLT225/75R16وأ،P245/70R17ماجحأ

LT245/75R16،تالباكمادختسابجي
Low Profile Z-Chain.مادختسابحصنيالو

SAEلسالس Class S.

راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
ةدايقلاءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
عجار.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخ
نمءاوهللبيرستكانهناكاذإ.٢٠٤/تاراطإ
نكلو.ءيطببيرستنوكينأحجرملانمف،راطإلا
حئاصنلاضعبهذهف،تقويأيفراطإلارجفنااذإ
:هلعفكيلعنيعتياموعقوتموهاملوح

راطإلالمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
راطإلابناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلا
ةعرسلاةدايزةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلا



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16

٢١٥ ةبكرملابةيانعلا

ظافحللةبكرملاهجو.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماو
لمارفلاىلعطغضاو،ريسلاةراحيفعضولاىلع
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلعفقوتللقفرب

،ىنحنمدنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
ءارجإلابلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت
فقوأ.جلزتلادنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلا
هاجتايفةبكرملاهِّجوودوقولاةساودىلعطغضلا
ةريثكتابطمىلعرمألايوطنيدق.ميقتسم
قفربلمارفلاىلعطغضا.ةديدشءاضوضو
.نكمأنإقيرطلانعاًديعبفقوتلل

ريذحت}
يفةمئادًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
عمهبةدايقلادعبراطإلاخفنةداعإنإ.راطإلا
ىلإيدؤيدقًابوقثموأءاوهلانمًايلاخهنوك
ًادبألواحتالً.اريطخًاثداحببسيوهراجفنا

هبةبكرملاتدقدقتنكاذإراطإلاخفنةداعإ
هبوأ،بولطملانملقأهلخادبطغضلاىوتسمو
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكوعد.بوقث
بوقثملاراطإلالادبتساوأحيلصتبموقيدمتعملا
.نكممتقوعرسأب

ريذحت}
اهتحتلوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
نودتاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقلل
تناكاذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلا
طقفةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانه
متاذإو.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختسالل
وأتنأضرعتتدقف،ىرخأضارغألاهمادختسا
ةبكرملاتقلزنااذإةافولاوأةباصإللنورخآلا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنم
دنعمادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغت

ىلعءطببةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
لكشبةلجعلاوراطإلافلتبنجتتيكلوتسمحطس
مق.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلعفقوتو،دئاز
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإب
.١١٠/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ريذحت}
ضعبىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
ةعفارلاىلعنمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلا
تاباصإللضرعتلاببسياممطقستوأبلقنتو
دنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملافقوأ.ةافولاوأ
كرحتعنمىلعةدعاسملل.راطإلارييغت
:ةبكرملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١

يكيتاموتوألاةكرحلالقنزاهجلعجا.٢
زاهجلعجاوأ،)نكرلا(Pعضولايف
1عضولايفيوديلاةكرحلالقن
.)عوجر(Rوأ)لوألا(

هليغشتدعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٣
.ةبكرملاعفرءانثأ

.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٤

ىلع،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٥
نمةلباقملاةيوازلايفراطإلايبناج
.هرييغتدارملاراطإلا

لاثملامدختسا،)2(غرافراطإكانهنوكيامدنع
تابقععضوةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلا
.تابقعلاهذهترفوتاذإكلذو،)1(تالجعلا

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١
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غرافراطإ.٢

وأراطإلاحالصإهيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.هرييغت

تاراطإلارييغت

تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن

باكرلاةبرعوأنحشلاةبرعلةبولطملاتاودألا
.ةبكرمللةيفلخلاةيوازلايفبكارلابناجيفيه

دانسجراخنمهلزأوِتبثملاحانجلايغربلزأ
.تيبثتلا

١٥سولجلبيترتلالجأنمةبولطملاتاودألا
يفةبكرمللةيفلخلاةيضرألاىلعةتبثميهبكار
.بكارلابناج

دانسجراخهلزأوِتبثملاحانجلايغربكفبمق
.تاودألاىلإلوصوللتيبثتلا

اهمادختساىلإجاتحتسيتلاتاودألانمضتت
:يليام

ةعفارلا.١

ةعفارلاعارذضبقم.٢

)تالصو(ةلصو.٣

ةلجعلاحاتفم.٤

ةعفارلاضبقم.٥

يلفسلالكيهلايفًاتبثميطايتحالاراطإلادجت
.ةبكرملانميفلخلا

)تالصولا(ةلصولاوةعفارلاعارذضبقممدختسا
بكرملايطايتحالاراطإلاعزنلةلجعلاحاتفمو
.لكيهلالفسأ

:ةبكرملانميطايتحالاراطإلاضفخل

يطايتحالاراطإلا.١

ةلجعلا/راطإلازجاح.٢
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عفرلالباك.٣

عفرلاةعومجم.٤

عفرلادومع.٥

)تالصولا(ةلصولاوةعفارلاعارذضبقم.٦

ةلجعلاحاتفم.٧

كر.١
عارذضبقمىلع)7(ةلجعلاحاتفمبِّ
.)6()تالصولا(ةلصولاوةعفارلا

.بكارلابناجبيفلخلابابلاحتفا.٢

ةعفارلاضبقمليليمزألافرطلالخدأ.٣
حوليفةدوجوملاةحتفلالالخنمةيوازب
.دصملاقوفيفلخلاةيضرألا

.ةعفارلادومعبضبقملاطابترانمدكأت
عارذضبقملعلضملافرطلامدختسيو
.يطايتحالاراطإلالازنإلةعفارلا

ةعاسلابراقعهاجتاسكعةلجعلاحاتفمردأ.٤
.ضرألاىلإيطايتحالاراطإلالازنإل
كنكميىتحةلجعلاحاتفملتفيفرمتسا
.ةبكرملالفسأنميطايتحالاراطإلابحس

)تالصولا(ةلصولاوةلجعلاحاتفمةلازإبمق.٥
دومعنمةعفارلاعارذضبقمةعومجمو
.عفرلا

لجأنمهبِّرق،راطإلاضفخمتيامدنع.٦
لالخنمهبحساوراطإلاتبثمىلإلوصولا
.ةلجعلاةحتف

اهنمءاهتنالامتيتلاةبكرمللةبسنلاب
ةدراولاتامولعملاعجارف،لكيهوةروصقمب
مسجلةدروملاةكرشلا/ةتبثملاةكرشلانم
.ةبكرملا

،مجحلالماكاًراطإيطايتحالاراطإلاربتعي
.ةبكرملايفةتبثملاتاراطإلانمهريغلثم

راطإلابرقيطايتحالاراطإلاعض.٧
.بوقثملا

.بكارلابناجبيفلخلابابلاقلغأ.٨

يطايتحالاراطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ

ةيكيتسالبةيطغأبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
ةرادإلالخنماهئاخرإبمقف،تالجعلاليماوصل
دقو.ةعاسلابراقعهاجتاسكعيفتالجعلاحاتفم
يفىقبتثيحبةلجعلاليماوصةيطغأميمصتمت
.يزكرملاءاطغلاةلازإكيلع.يزكرملاءاطغلا

،سلمأيزكرمءاطغبةدوزمةلجعلاتناكاذإو
ةحتفلايفتالجعلاحاتفمليليمزألافرطلاعضف
.قفربهعلخامث،ةلجعلاىلعةدوجوملا

ةعفارلا.١

ةعفارلاعارذضبقم.٢

)تالصو(ةلصو.٣

ةلجعلاحاتفم.٤

ةعفارلاضبقم.٥
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عجار.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
.٢١٤/راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف

حاتفممادختسابتالجعلاليماوصّكفمث.٢
.نآلاليماوصلاةلازإبمقتال.تالجعلا

:تاودألاوةعفارلابيكرتبمق.٣

ةعفارلابيكرتبمق:ةغرافلاةيمامألاةلجعلا
وأةلصوو)5(ةعفارلاضبقمعم)1(
.)4(ةلجعلاحاتفمو)3(نيتلصو

ةعفارلابيكرتبمق:ةغرافلاةيفلخلاةلجعلا
)3(نيتلصوو)5(ةعفارلاضبقمعم)1(
.)4(ةلجعلاحاتفمو

يمامألاعضولا

يمامألاعضولا

يفلخلاعضولا

.راطإلاىلعةيمامألاعفرلاةطقندجوت.٤

امنيب.راطإلاىلعةيمامألاعفرلاةطقندجوت
روحملاىلعةيفلخلاعفرلاةطقندجوت
.يفلخلا

ريذحت}
.ريطخرمأاهعفرءانثأةبكرملالفسألوزنلانإ
نأنكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنااذإ
لزنتال.ةافوللضرعتتوأةريطخةباصإباصت
.طقفةعفارلاةطساوبةعوفرمةبكرمتحت

ريذحت}
نمحيحصريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
.طقستاهلعجيوأةبكرمللفلتثادحإهنأش
فلتوأةيصخشلاةباصإلابنجتيفةدعاسملل
ناكملايفةعفارلاتيبثتنمدكأت،ةبكرملا
.ةبكرملاعفرلبقحيحصلا

عفرلةعاسلابراقعهاجتابةلجعلاحاتفمردأ.٥
ضرألانعاًديعبةبكرملاعفرا.ةبكرملا
ىتحةيفاكةحاسمكرتتثيحبةيفاكةفاسمب
.يطايتحالاراطإلابيكرتنكمي
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.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٦

.بيكرتلاحطسنعغرافلاراطإلاعلخا.٧

ريذحت}
ىلعخاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
يف،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلا

امك.ةرتفدعبليماوصلامزعحاتفمفعض
يفببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأنكمي
ةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقو
اهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأأدصيأ
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملاةلجع
مدختسانكلو؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
أدصلالكةلازإلًاقحالكلسةاشرفوأةطشكم
.خاسوألاو

ريماسمىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.٨
.ةيطايتحالاةلجعلاو،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلا

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ةمكحمريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةببسمةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلا
.مداصت

فرطلانوكيثيحبةلجعلاليماوصدعأ.٩
تبثت.ةلجعللةهجاومليماوصلانميرئادلا
متينأىلإًايوديماكحإبةلجعةلوماصلك
.زكرملابةلجعلاتيبثت

براقعهاجتاسكعبةعفارلاضبقمردأ.١٠
.امامتةعفارلاضفخا.ةبكرملالزنتلةعاسلا

ريذحت}
متياليتلاتالجعلاليماوصلمعتنأنكمي
لكعلخمتاذإو.ةككفمةروصبماكحإباهطبر
نأنكميف،ةلجعلاىلعةدوجوملاليماوصلا
.ثداحعوقوًةببسم،ةبكرملانعةلجعلالصفنت
ةمكحمةلجعلاليماوصعيمجنوكتنأبجي
يفدعاوقلاعابتابجيو.حيحصلكشبطبرلا
.كلذنمدكأتللمسقلااذه
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ريذحت}
.اهفلتةلاحيفتالجعلاريماسمرسكنتنأنكمي
نأنكميف،ةلجعلاريماسمعيمجترسكتاذإو
عوقويفببستتواهناكمنمةلجعلالصفنت
لاصفناببسبرامسميأفلتةلاحيف.ثداح
ريماسملايقابباصتنأنكميف،تالجعلادحأ
لدبتسا،يئاقوءارجإكو.ىرخألايهفلتلاب
تحبصأاذإ.ةلجعلاىلعةتبثملاريماسملاعيمج
ةلجعللنكميف،ربكأةلجعلايفريماسملاتاحتف
لادبتسابجي،هيلعو.ليغشتلاءانثألصفنتنأ
وأربكأاهريماسمتاحتفتحبصأاذإةلجعيأ
امك.لاكشألانملكشيأبفلتلابتبيصأاذإ
اههجوتيتلاتالجعلاورواحملاصحفيغبني
قحليدقيذلافلتلانعفشكللرواحملاكلت
ببسبرارضأبهيجوتلاةحولباصتامبر.اهب
روحملالادبتسابجوتسياممتالجعلالاصفنا
زكرملاةيعضوىلعظافحلالجأنم،هلمكأب
وأريماسملالادبتسادنع.تالجعللميلسلا
،تالجعلاوأتالجعلاليماوصوأرواحملا
.GMنمةيلصألاتادعملامادختسانمدكأتف

ريذحت}
ريغلكشبةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق

نماهجورخوةلجعلاطبرماكحإمدعيفحيحص
ةلجعلاليماوصتيبثتبجي.تيبثتلاروحم
تافصاوملايفدراووهامكبسانممزعحاتفمب
نارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلارييغتدعب
ةكرشلابةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوتيتلا
لفقلةيفاضإلاليماوصلامادختسادنعةعنصملا
٢٤٥/تافصاوملاوتاعسلاعجار.ةلجعلا
ةلجعلاليماوصمزعتافصاومةفرعمل
.ةيلصألا

هيبنت

حيحصريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
بنجتل.راودلاءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإ
ليماوصطبرا،نمثلاةظهابلمارفلاتاحالصإ
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتملكشبلجعلا
عجار.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
ىلعفرعتلل٢٤٥/تافصاوملاوتاعسلا
.ةلجعلاةلوماصنارودمزعتافصاوم

طبرماكحإلتالجعلاحاتفممدختسا.١١
يفتالجعلاحاتفمردأو.ةدشبليماوصلا
،عطاقتملسلستيفوةعاسلابراقعهاجتا
.نيبموهامك

ةيطغأوزكرملاءاطغوأةلجعلاءاطغدعأ.١٢
ةرماهناكمىلإةكيتسالبلاتالجعلاليماوص
.تالجعللزجاوحةيألزأ.ىرخأ

طبرماكحإىدملينفلاصحفلاىلعصرحا
مزعحاتفممادختسابتالجعلاليماوصعيمج
،)ليم١٠٠(مك١٦٠لوأعطقدعبنارود
)ليم١٠٠٠(مك١٦٠٠ةفاسمعطقدعبمث
متيةرملكدعبةمدخلاهذهررك.كلذدعب
ةمدخلاءارجإوأتاراطإلادحأةلازإاهيف
٢٤٥/تافصاوملاوتاعسلاعجار.هيلع
.تامولعملانمديزملل
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ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}
وأ،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
باكرلاةروصقملخادىرخألاتادعملا
دنع.تاباصإثودحيفةبكرملالخادةدوجوملا
تادعملامطترتدق،مداصتلاوأئجافملافقوتلا
ةفاكنيزختبجي.باكرلابطبرلاةمكحمريغ
.بسانملاناكملايفضارغألاكلت

ةرخؤمدنعضرألاىلعراطإلاعض.١
.لفسألاوحنمامصلاقاسهيجوتعمةبكرملا

،ةلجعلازكرملالخنمتيبثتلاراببحسا.٢
.حيحصلكشبهتيبثتنمدكأتلل

نميفلخلاءزجلاهاجتايفةلجعلابحسا.٣
.اًدودشملباكلاىلعيقبيامم،ةبكرملا

.بكارلابناجبيفلخلابابلاحتفا.٤

ةعفارلاضبقمليليمزألافرطلالخدأ.٥
حوليفةدوجوملاةحتفلالالخنمةيوازب
.دصملاقوفيفلخلاةيضرألا

ةعاسلابراقعهاجتايفةلجعلاحاتفمردأ.٦
.ةرايسلابناجلباقملماكلابراطإلاعفرل
متيىتحتالجعلاحاتفمةرادإيفرمتساو
بجي.اًدودشملباكلاحبصيوراطإلاتيبثت
يفطارفإلازوجيال.نيترقنتوصعامس
.يطايتحالاراطإلاةعفاردش

.بسانملكشبنزخمراطإلانأنمدكأت.٧
اذإ.راطإلا)2(لتفامث)1(بحساوعفدا
دشتلةلجعلاحاتفممدختسا،راطإلاكرحت
.لباكلا

نأينعياذهفنيتقطتوصعامسدنع
.هناكميفتبثدقراطإلا

مقو.حيحصلاناكملاىلإعفرلاتادعمدعأ.٨
ىلإةعفارلاءاطغةداعإورصانعلانيمأتب
.هناكم

مجحلاةلماكةيطايتحالاةلجعلا
يطايتحاراطإبةزهجمةبكرملاهذهتناكاذإ
ناكامدنعاًمامتءاوهلابأبعمناكولماكلامجحلاب
رورمبءاوهلانمغرفينأنكمملانمف،اًديدج
عجار.ماظتنابءاوهلاطغضصحفبجياذل.تقولا

/ةرايسلاةلومحدودحو٢٠٥/تاراطإلاطغض
وأةلازإةيفيكبةقلعتملاتاميلعتلاةفرعمل.١٤١

رييغتعجار،يطايتحاراطإنيزختوأبيكرت
.٢١٦/تاراطإلا

فقوت،ةبكرملايفيطايتحالاراطإلابيكرتدعب
راطإلانأنمدكأتللنكممتقوبرقأيف
يطايتحالاراطإلا.حيحصلكشبخوفنميطايتحالا
ةعرسبريسلادنعديجلكشبلمعييكلممصم
طبضعم)ةعاس/ليم٧٠(ةعاس/مك١١٢ىلإلصت

كنكميثيحب،هبىصوموهاملًاقفوراطإلاطغض
.نامأبكتلحرءاهنإ

وأفلاتلاقيرطلاراطإلادبتساوأحالصإبلطا
برقأيفةبكرملايفىرخأةرمءاوهلانمغرفملا
اًرفوتميطايتحالاراطإلانوكيثيحب،نكممتقو
.ىرخأةرمهيلإةجاحلاةلاحيف

تاسايقنمتالجعلاوتاراطإلانيبجزمتال
راطإلابيكرتىلعصرحا.بسانتنلاهنألةفلتخم
.هلةصصخملاةلجعلابيطايتحالا
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ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
عجار،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.١٩٠/ةيراطبلا

يفبغرتامبر،ةبكرملاةيراطبغارفةلاحيف
نمليصوتلاتالبكضعبوىرخأةبكرممادختسا
عابتانمدكأت.ةبكرملاليغشتءدبليجراخردصم
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقللةيلاتلاتاوطخلا

ريذحت}
كتباصإيفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
:ببسبةرطخنوكتنأنكمملانمو.ىذألاب

نكمملانميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.
.قورحلاضعبكلببستنأ

نكمملانميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأ

فاكءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإل

نأنكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصت

هيبنت

ىلإيدؤينأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
نامضاهلمشياليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأ
نعةبكرملاليغشتيفءدبلاةلواحم.ةبكرملا
نمو،اعفنيدجينلبحسلاوأعفدلاقيرط
.ةبكرملافالتإيفكلذببستينأنكمملا

نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت

ةيراطبماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
نأنكميف،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجب
طقفمدختسا.نيتبكرملافلتيفكلذببستي
عمتلوف١٢دهجوذماظنبةدوزمةبكرم
ردصمنمليغشتلاءدبدنعيبلسضيرأت
.يجراخ

ىتحةيافكلاهيفامبةبيرقتابكرملالعجا.٢
نأنمدكأتنكلو،تالبكلاليصوتعيطتست
ثودحدنعف.اهضعبسمالتالتابكرملا
ليصوتيفكلذببستينأنكمملانم،كلذ
عيطتستالامبر.هيفبوغرمريغيضرأ
ضيرأتلاببستيامبرو،كتبكرمليغشتءدب
.ةيئابرهكلاةمظنألافالتإيفئيسلا

مدختسا،تابكرملاقالزنالامتحابنجتل
نيترايسلانملكيفماكحإبديلاةلمرف
ردصمنمليغشتلاءدبيفنيتمدختسملا
ىلعيئاقلتلاةكرحلالقانطبضا.يجراخ
يوديلاةكرحلالقانوأ)نكر(Pعضولا
مادختسالبققيشعتاللاعضوىلع
.ديلاةلمرف

هيبنت

ليغشتلاعضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
ةدعاسمبليغشتلاتاءارجإلالخةلصتموأ
يطغينلو.فلتلااهبيصيدقف،ىرخأةيراطب

نكمأىتم.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
نعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشتفقوأف،كلذ
ةدعاسمبليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانميأ
.ىرخأةيراطب

نملكيفلاعشإلاةادأليغشتفاقيإبمق.٣
ةيرورضلاريغتاقحلملالصفا.نيترايسلا
جراخموأرئاجسلاةعالويفةلصوملا
ويدارلاليغشتفاقيإبمق.ةيفاضإلاةقاطلا
كلذدعاسيس.اهيلإجاتحتاليتلاتابمللاو
ةقاطلاظفحوررشلاثادحإيدافتىلع
نأنكمملانمو.تايراطبلايفةدوجوملا
!ويدارلاىلعظفاحي

نكامأىلعروثعلاوكرحملاةيطغأحتفبمق.٤
ةبكرملل)-(ةبلاسلاو)+(ةبجوملافارطألا
.ىرخألا
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يئاوهلماحمدختسا،ةصاخلاكتبرعيفو
بلاسفرطكغوبصملاريغويدارلا
.ديعب)-(

ريذحت}
برقلابباقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
دقو.ةيراطبلازاغراجفنايفةيراطبلانم
بيصأ،دارفألانمريثكلاةباصإيفكلذببست
ةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا.ىمعلابمهضعب
.ةءاضإلانمديزملاريفوتيفةبغرلا

نميتلاضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ةلاحيف.اهسملتال.ىذألاكلببستنأنكمملا
لسغا،كترشبوأكينيعلضامحألاكلتةسمالم
ةدعاسملاىلعلصحاوءاملاباديجناكملا
.اروفةيبطلا

ريذحت}
ىرخألاةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
كيديدعبا.اغلاباررضكلببستنأنكمملانم
يفكرحملاءدبدرجمبةكرحتملاءازجألانع
.لمعلا

وأةيخترمريغليصوتلاتالبكنأنمدكأت.٥
،كلذنميأدوجوةلاحيف.لزعاهبدجوي
.ةمدصثودحيفكلذببستينأنكمي
.نيترايسلافالتإيفكلذببستينأنكميو

ضعبدجوت،تالبكلاليصوتبكمايقلبق
.اهتفرعمكيلعبجوتييتلاةيساسألارومألا
فرطلاب)+(بجوملافرطلاليصوتمتيس
ةبجوملاةيفرطلاةياهنلاوأ)+(بجوملا
يفةدحاوكانهتناكاذإ)+(ةديعبلا
،)-(بلاسلافرطلاليصوتمتيس.ةبكرملا
فرطلاوأغوبصملاريغيندعملاءزجلاب
يفدحاوكانهناكاذإديعبلا)-(بلاسلا
لماحمدختسا،ةصاخلاكتبرعيفو.ةبكرملا
بلاسفرطكغوبصملاريغويدارلايئاوه
.ديعب)-(

ىلإ)+(بجوملافرطلاليصوتبمقتال
يفببستتالىتح)-(بلاسلافرطلا
فالتإىلإيدؤينأنكمملانمرصقثادحإ
الو.كلذكىرخألاءازجألاامبروةيراطبلا
ةياهنلاب)-(بلاسلالبكلاليصوتبمقت
ةغرافةيراطبلايف)-(ةبلاسلاةيفرطلا
يفببستينأنكمملانمكلذنألةنحشلا
.ررشثادحإ

)+(بجوملارمحألالبكلاليصوتبمق.٦
ةيراطبلايف)+(ةبجوملاةيفرطلاةياهنلاب
ةبجوملاةيفرطلاةياهنلامدختسا.ةغرافلا
يفةدحاودوجوةلاحيفةديعبلا)+(
ةياهنلانيبسمالتثدحتال.ةبكرملا
هليصوتبمق.ةيندعمفارطأيأوىرخألا
ةيراطبلايف)+(ةبجوملاةيفرطلاةياهنلاب
)+(ةبجوملاةيفرطلاةياهنلامدختسا.ةميلسلا
.ةبكرملايفةدحاودوجوةلاحيفةديعبلا

)-(بلاسلادوسألالباكلاليصوتبنآلامق.٧
.ةميلسلاةيراطبلايف)-(بلاسلافرطلاب
يف)-(ةديعبلاةبلاسلاةيفرطلاةياهنلامدختسا
.ةبكرملايفةدحاودوجوةلاح

يأوىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال
.ىرخألاةوطخلاىلإلاقتنالامتيىتحءيش
متيال)-(بلاسلالبكلانمىرخألاةياهنلا
متيثيح.ةغرافلاةيراطبلاباهليصوت
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ةبكرملابةيانعلا٢٢٤

نمنوهدملاريغليقثلاءزجلاباهليصوت
)-(ةديعبلاةبلاسلاةيفرطلاةياهنلاوأكرحملا
.ةغرافلاةيراطبلااهبدوجوملاةبكرملايف
يئاوهلماحمدختسا،ةصاخلاكتبرعيفو
بلاسفرطكغوبصملاريغويدارلا
.ديعب)-(

نم)-(بلاسلارخآلافرطلاليصوتبمق.٨
يف)-(بلاسلارخآلافرطلاعقومبلباكلا
كتبرعيفو.ةغرافلاةيراطبلاتاذةبكرملا
ريغويدارلايئاوهلماحمدختسا،ةصاخلا
.ديعب)-(بلاسفرطكغوبصملا

هيبنت

ريغويدارلايئاوهلماحةبكرملامدختستس
لباكلزأ.ديعب)-(بلاسفرطكيلطملا
ليصوتلالباكتيبثتلبقيروحملايئاوهلا
سمالتبنجت.تباثلايئاوهلالماحبيبلسلا
.ءاوهلافييكتكالسأليبلسلالباكلاكبشم
نكميكلذنمٍيأبمايقلايفقافخإلانأملعاو
نامضيطغينلو.ةبكرملابررضلاقحلينأ
.تاحالصإلاهذهةبكرملا

ةيراطبلاةطساوبةبكرملاليغشتبنآلامق.٩
.ةرتفلكرحملاةرادإبمقوةميلسلا

ةيراطبلااهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٠
ةدعدعبةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلا
ىلإةجاحبةبكرملانوكتامبر،تالواحم
.ةنايصلا

هيبنت

بيترتباهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
ةيبرهكلاةرئادلايفروصقثدحيامبر،ئطاخ
نامضيطغينلو.ةبكرملافالتإيفببستيو
ليصوتبامئادمق.تاحالصإلاهذهةبكرملا
دكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلاتالبكةلازإو
سمالتوأاهضعبسمالتالتالبكلانأنم
.ىرخألاةيندعملاءازجألا

ليصوتلالبكةلازإ

.ليصوتلاتالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا

تالباكلاةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
.قئاقدةدعلرودتةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملا
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ةبكرملابحس

ةرايسلابحس

هيبنت

ةلطعمةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
ةرايسلانامضيرسينل.رارضأثودحيف
.ررضلااذهىلع

تانوكميفهقيلعتوأءيشيأطبربنجت
تاراطإلالوحةبسانمةمزحأمدختسا.قيلعتلا
.ةرايسلاتيبثتل

ةنحاشوأةحطسمتارايسةلقانىلعةرايسلابحسا
بحسةنحاشمادختسامتاذإ.تالجعللةعفاربحس
ةدايقلاتالجعسمالتتالأبجيف،تالجعللةعفار
ّةيلدمادختسابجي.ةرايسلابحسءانثأقيرطلاعم
.ضرألانعةدايقلاتالجعلكعفرلتالجع

تامدخةكرشوأهعملماعتتيذلاعزوملارشتسا
ةبكرملابحسىلإةجاحلادنعةصصختمبحس
.ةلطعملا

ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
ةبكرملارطقينعيةيهيفرتبابسألةبكرملارطق
ةبكرمفلخةبكرملابحسلثمىرخأةبكرمفلخ
بحسعاونأنماعويشرثكألاناعونلا.لقنتملزنم
بحسوقروزلابحسامهةيهيفرتبابسألةبكرملا
ىلعةبكرملابحسوهقروزلابحس.ةيلدلا
وهةيلدلابحس.ضرألاىلععبرألااهتالجع
امنيبضرألاىلعنيتلجعىلعةبكرملابحس
فرعيزاهجىلعةعوفرمتالجعلايقابنوكت
.ةيلدلاب

رابتعالايفاهعضولةماهلارومألاضعبانهدجوت
:ةيهيفرتبابسألةبكرملابحسلبق

نمدكأت؟بحسلاةبكرملبحسلاةردقيهام.
اميفةبكرمللةعنصملاةكرشلاتايصوتةءارق
.بحسلاةيلمعبقلعتي

ضعبدجوت؟اهعطقمتيسيتلاةفاسملايهام.
يتلاةينمزلاتارتفلاوتافاسملاىلعدويقلا
.بحسلاباهلالخموقتنأعيطتست

؟ةميلسلابحسلاتادعممادختسامتيسله.
نمديزملبحسلاصصختموأليكولاعجار
.تادعملابةقلعتملاتايصوتلاوتاميلعتلا

لثمامامت؟اهبحسمتييكلةزهاجةبكرملاله.
نمدكأت،ةليوطةلحربمايقللةبكرملادادعإ
.اهبحسلةبكرملاريضحت

قروزلابحس

يئانثلاعفدلاتابكرم

هيبنت

لعجعمةبكرملابحسببستينأنكمملانم
فالتإيف،ضرألاىلععبرألااهتالجع
نامضيطغينلو.بحسلاةعومجمتانوكم
ةبكرملابحستال.تاحالصإلاهذهةبكرملا
.ضرألاىلععبرألااهتالجعىلع

ةفاكءاقبعميئانثلاعفدلاتابكرمبحسمدعيغبني
يفسورتلاقودنص.ضرألاىلععبرألاتالجعلا
ءانثأيلخادميحشتبدوزمريغيئانثلاعفدلاتالجع
.بحسلا
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ةجوردلابحس

ةسمالمريغةيفلخلاتالجعلا(يفلخلابحسلا
يئانثلاعفدلاتابكرم-)ضرألل

:فلخلانمةرايسلارطقل

اقفواهبحسديرتيتلاةبكرملابةيلدلاطبرا.١
.ةيلدلاعنصمتاميلعتل

.ةجوردلاىلعةيفلخلاتالجعلابدعصا.٢

نكرلالمارفعجار.نكرلالمارفتبث.٣
/١٥٤.

Pعضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٤
.)نكرلا(

ةهجلاتاميلعتًاعبتمةجوردلابةبكرملاتبث.٥
.ةعنصملا

بحسللةممصمةبسانمتيبثتةليسومدختسا.٦
عضويفةيمامألاتالجعلالفقنمضتيك
.ميقتسم

LOCK/OFFعضوىلعلاعشإلاطبضا.٧
.)ءافطإ/لفق(

وأبحسلاةبكرمليغشتءدبمتينلناكاذإ
لباكلزأف،رثكأوأعيباسأةتسةدملاهتدايق
)يدعبلا(بلاسلافرطلانمةيراطبلا
ةيلمعءانثأةيراطبلافازنتساعنملةيراطبلل
.بحسلا

رهظملابةيانعلا

ةيجراخلاةيانعلا

لافقأ

ًاطيسومدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
مقوىوصقلاةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإل
داومولئاوسلاعجار.مادختسالادعبلافقألاميحشتب
.٢٤١/اهبىصوملاميحشتلا

ةبكرملاليسغ

رركتملكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبو

هيبنت

وألكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ثيح؛لورتبلاىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمح
وأةيندعملاءازجألاوأةبكرملاءالطفلُتتدق
اذإةبكرملانامضيرسينل.اهبةيكيتسالبلا
تاجتنمىلعلوصحلانكمي.ررضثدح
عبتا.هعبتتيذلاليكولانمةدمتعملافيظنتلا
قلعتياميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلاةفاك
تاريذحتو،تاجتنمللحيحصلامادختسالاب
يأنمميلسلكشبصلختلاوةيرورضلاةمالسلا
.ةبكرملابةيانعلاتاجتنمنم
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هيبنت

ةفاسمليلاعلاطغضلامادختسابهايملاخضبنجت
.ةرايسلاحطسنم)ةصوب١٢(مس٣٠نملقأ
نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلاتالآمادختسا

)ةعبرمةصوب/لطر١٢٠٠(لاكسابوليك٨٢٧٤
ةلازإوأفالتإيفببستينأنكمملانم
.تاقصلملاوتاناهدلا

هيبنت

لفسأنوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت

.eزمرهيلعدجويكرحملاءاطغ
يطغينلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف

.هحالصإةفلكتةبكرملانامض

تاميلعتعبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
يمامألاجاجزلاتاحسامءافطإبجي.ةرايسلالسغ
تاقحلملالككفبمق.ةرفوتمتناكاذإ،يفلخلاو
لسغةزهجأقيعتوأررضتتدقيتلاةيفاضإلا
.ةرايسلا

داومةلازإلهدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
داوملاهذهلثمكرتةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلا
يفكلذببستيامبر،ةبكرملاحطسقوففجتل
.أدصلاثودح

ةاومشلانم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
عقبكرتوشودخلاثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلا
.هايملا

ماعلالكشلابةيانعلا

ةفافشلاتاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
تفلتاذإ.عيبلادعبامةمدخنمبرستلاةعنام
فلتلامييقتلكليكوعجارف،ةيلطملاحطسألا
مويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلاداوملا.هحالصإو
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألاحالمألاو
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
،ةيعانصلانخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
تاناهدبررضلاقحلتنأنكمي،كلذىلإامو
لسغا.ةيلطملاحطسألاىلعةرتفلتيقباذإةبكرملا
،ةرورضلاةلاحيف.نكميامعرسأبةبكرملا
ةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغتافظنممدختسا
داوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلعاهمادختسال
.ةبيرغلا

يفًايوديعمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
عجار.ناهدلاءالطنماياقبةلازإلنايحألاضعب
.ةدمتعملافيظنتلاتاجتنمىلعفرعتللكليكو

كيتسالبلاىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
وأتاقصلملاوأطاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغ
نأنكميثيحعماللاريغءالطلاوأدلقملابشخلا
.تايفلتثودحيفرمألااذهببستي

هيبنت

عيملتلاداوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلاىلعريثأتلاةديدش
عمشلاطقفمدختسا.اهفالتإيفببستيامبر
ًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغعيملتلاداومو

يفةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلاتاناهدل
.ةبكرملا

كرتا،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
ردقبةاطغموأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملا
.ناكمإلا

ةممصملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزلل

هيبنت

ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
ةقبطلكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
نل.اهيففيواجتثودحوأاهيلعةيبابضءاضيب
.ررضلانمعونلااذهةبكرملانامضيطغي
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ىلعةدجاوتملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
وأموركلاوأموينمولألانمةعونصمةرايسلا
يأثودحيدافتلجأنم.أدصياليذلابلصلا

:ةيلاتلافيظنتلاتاميلعتًامئادعبتا،ررض

دنعدرابوهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.
.فيظنتلئاسيأمادختسالبقهسمل

لماعتللدمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.
لباقلاريغبلصلاوأموركلاوأموينمولألاعم
ىلعفيظنتلالئاوسضعبيوتحت.أدصلل
ةرداقةيولقداومىلعوأةيلاعةبسنبضومح
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإىلع
.ةعماللا

بسحزَّكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
نصُملاتاميلعت

ِ
.ّع

ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.
.تابكرملل

لسغلادعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.
ءازجأللةيجراخلاةقبطلارمعةلاطإوةيامحل
.ةعماللاةيندعملا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو

نمةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
ليسغلصصخمنوباصعممعانلاشامقلا
تاراعشلاوتاسدعلاوتابمللافيظنتل،تارايسلا
يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا.اههباشاموةيجراخلا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ةبكرملاليسغ"

ضعبوكيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
ءارجإبنجت.ةيجسفنبلاقوفةعشأللةيقاولاةيطغألا
.فاجلاىلعحسملاوأفيظنلاةيلمع

:حيباصملاةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت

.ةيواكوأةطشاكداوم.

ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.
اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا

يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.
.ةيوقتافظنم

.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.

ةيطغأيأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.
ثاعبناببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيف
.اهنمةرارحلا

هيبنت

ةروصبحيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
ةيلمعلخدتالدقواهتيطغأفلتىلإةديج
.ةبكرملانامضتحتحالصإلا

هيبنت

ةقبطلاتاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ناعمللاىوتسمديزيدقناعمللاةليلقءادوسلا
مق.لكشلاةمظتنمريغةيئاهنةقبطلّكشيو
ءاملابناعمللاةليلقةطرشألافيظنتب
.طقفنوباصلاو

ءاوهلالخادم

نيب،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ليسغءانثأيمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغ
.ةبكرملا

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا

.جاجزلافظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن

شامقلانمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
يفاهرمغدعبةيقروةفشنموأربولانمةيلاخ
فيظنتلئاسوأيمامألاجاجزلافيظنتلئاس
فيظنتدنعاديجيمامألاجاجزلالسغا.لدتعم
،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو،تارشحلا.تارفشلا
ببستتنأنكمملانمعيمشتلا/ليسغلاداوممكارتو
.ةحساملاثيولتيف

.ةفلاتوأةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
نمريبكردقلضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق
سمشلاوةرارحلاوحلملاولامرلاوةبرتملاءاوجألا
.ديلجلاوجولثلاو
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رطملاوحيرلاةطرشأ

ةطرشأىلعايئابرهكةلزاعلانوكيليسلاموحشعض
دعاستو،لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلانمةيامحلا
رودصوأقاصتلالاعنمتو،لزعلاماكحإىلع
ةرمرطملاوحيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلا
فاجلاوراحلاسقطلا.لقألاىلعةنسلايفةدحاو
تامالعلاةلازإنكميو.قيلزتلاراركتمزلتسيدق
ةيلطملاحطسألاىلعطاطملانعةجتانلاءادوسلا
عجار.ةفيظنشامقةعطقباهحسمقيرطنع
.٢٤١/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

تاراطإ

فيظنتلتاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلا

هيبنت

يوتحتيتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
نكمملانمةبكرملاىلعلورتبلاتاقتشمىلع
دنع.تاراطإلاوأ/وناهدلافالتإيفببستينأ
دئاوزلاامئادحسما،تاراطإلاءالطةدامعضو
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألاىلعنم

موركلاوأموينوملألا-تانوكملاوتالجعلا

ءاملاعمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
فطشلادعب.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاو
ةفشنممادختسابففج،ةفيظنهايممادختسابلماكلاب
.عمشلاعضوكلذدعبنكمي.ةفيظنوةمعان

هيبنت

ةيلطملاىرخألاءازجألاوتالجعلافلتتامبر
ىلعاهتدايقدعبةبكرملالسغمتيملاذإموركلاب
مويسلاكلاوأمويسنغاملااهيلعرثانتييتلاقرطلا
تاديرولكلامادختسامتيو.مويدوصلاديرولكوأ
جولثلادوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
موركلابةيلطملاءازجألااًمئادلسغا.ةبرتألاو
.داوملاكلتلاهضرعتدعبءاملاونوباصلاب

هيبنت

فيظنتليلاحممدختستال،حطسلافالتإبنجتل
داوموألكآتللةببسملقصداوموأةاشرفوأ
ليلاحموأةيوقنوباصليلاحموأةيئايميك
تالجعلاىلعضامحأىلعلمتشتفيظنت
.موينوملألاوأموركلاحاولأىلعةلمتشملا
الكلذكو.طقفةدمتعملافيظنتلاليلاحممدختسا
تالجعىلعيوتحتيتلاةبكرملاًاقلطمدقت
لخادموركلابةيلطموأموينوملألانمةعونصم
فيظنتشرفمدختستيتلاةيلآلاتارايسلاةلسغم
دقف.نوكيلسلاديبركىلعةيوتحملاتاراطإلا
تايلمعةبكرملانامضيطغينلو،فلتثدحي
.حالصإلا

لمارفلاماظن

فرعتللميطارخلاوًايرصبةلمرفلاطوطخصحفا
بيرستلاوءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلع
صرقةناطبصحفامث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاو
فورظيفتانارودلاولكآتلانعًاثحبلمارفلا
سادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطبصحفا.حطسلا
ءازجألكصحفا.تاعدصتوألكآتيأنعًاثحب
.ىرخألالمارفلا

هيساشلاوقيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم

ًايرصبهيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأةدوقفمءازجأوأكفوأتايفلتيأىلعفرعتلل
.ًايونسلقألاىلعةرمكلذولكآتتامالع

هطبروهتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأققشتوأبرستدوجومدعوةبسانمةروصب
.اهريغوكاكتحا

ةيطغألاوةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
.برستلانعًاثحبرواحملاتادادسوةيطاطملا

يولعلامكحتلاعارذلةيوركلاتالصولاقيلزتبمق
تيزرييغتلكعمةرموةرملقألاىلعيلفسلاو
.كرحملا

لماحموطبرلابيضقلةيوركلاتالصولاقيلزتبمق
عارذسبقمونزاوتلاعارذليروحملادومعلا
ةرموةرملقألاىلعنامتبعارذسبقمونزاوتلا
.كرحملاتيزلرييغتلكعم
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هيبنت

قيلعتلا/هيجوتللطاقنيألقيلزتءارجإمدعمزلي
١٠(ةيوئمةجرد١٢-ةرارحلاةجردنكتملام
.فلتثدحيدقفالإو,ىلعأوأ)تياهنرهف

لكيهلاتانوكمميحشت

تالصفموحيتافملالافقأتاناوطسألكقيلزتبمق
ةلصفموةرخؤملابابتالصفموكرحملاءاطغ
ظفاحي.ةيكيتسالبتانوكملانكتملامدوقولاباب
نمةيامحلاةطرشأىلعنوكيلسلاموحشعضو
ةدملاهيلعةفيظنشامقةعطقمادختسابسقطلا
قاصتلالاعنميو،لزعلاماكحإىلعدعاسيو،لوطأ
.ريرصلارودصوأ

يلفسلاءزجلاةنايص

مدختسا،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
لكيهلابقلاعلاتاتفلاوخاسوألافطشلًايداعءام
وأليكولاموقينأنكميو.ةبكرملامسجليلفسلا
ملاذإو.كلذبتارايسلليلفسلاءزجلاليسغماظن
.لكآتلاوأدصلااهيلعرهظيدقف،اهتلازإمتت

ةرشابمةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
/يمامألاروحملاجتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلع
يدؤتدقعفترملاطغضلاتاذهايملانأل.يفلخلا
هايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتولافقألاحتفىلإ
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتسةثولملا
.اهلادبتسامزليسورواحملا

ةيندعملاحاولألافلت

حاولألاحالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
ةشروعضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملا
متيتلاءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلا
.أدصلانمةيامحلاةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإ

نمةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلا

ناهدلافلت

مادختسابةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
.لكآتلابنجتلكليكواهرفوييتلاليمجتلاداوم
يفناهدلانمةفلاتلاةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي
.ليكوللةعباتلاحالصإلاةشرو

ةيواميكلاتاناهدلاعقب

حطسأىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ناتهبتالاحةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملا
ةنكادعقبنّوكتوةخطلمتاقلحلكشىلعناولأ

رظنا.ناهدلاحطسىلعةمظتنمريغةريغص
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ماعلالكشلابةيانعلا"

لخادلانمةرايسلابةيانعلا
تاميسجلااهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
ظن،ةخستملا

.ماظتنابةبكرملليلخادلاءزجلافِّ
وأدئارجلاقاروأ.روفلاىلعةبرتأةيألزأو
ءازجألاثيولتيفببستتدقةنكادلاةشمقألا
.ةرايسلابةيلخادلا

نمةبرتألاةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
.تادادعلاةعومجمبقوقشلاوضباقملاىلع
روفلاىلعلزأ،ًالدتعمنوباصلولحماًمدختسم
نمةياقولاميركوديلامسلبنعةجتانلاخاسوألا
عيمجىلعنمتارشحلاتادراطوأسمشلا
.مئادفلتكلذنعجتنيدقفالإو،ةيلخادلاحطسألا

حطسأللاًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
.مئادفلتثودحنودةلوليحللاهفيظنتمتييتلا

مقتال.ًةرشابمفيظنتلاشامقىلعتافظنملاعض
رصانعوأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملاشرب
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإبمق.ليغشت

ةمالسلاتاميلعتلكأرقا،تافظنملامادختسالبق
فيظنتءانثأ.اًديجاهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملا
ذفاونلاوباوبألاحتفا،ةرايسلابةيلخادلاءازجألا
.ةبسانملاةيوهتلاىلعلصحتل

ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
:ةيلاتلاقرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا

ةداحةادأةيأوأةقالحسومًاقلطممدختستال.
حطسألانميأىلعنمخاسوألاةلازإل
.ةيلخادلا

.ًاقلطمفاجرعشتاذةاشرفمدختستال.

.طرفمطغضبوأةدشبحطسيأكحتال.

وأةلسغملابةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
عمقابطألاليسغلةصصخملانوباصلاعاونأ
تافظنملاىلإةبسنلاب.موحشلاةلازإداوم
٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوحمدختسا،ةلئاسلا
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج١(تارتل
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باذتجاورثأكرتىلإزكرمنوباصلولحم
ىلعلمتشتليلاحممدختستال.خاسوألا

.ٍواكوأيوقنوباص

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

ىلعلمتشتتافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداوم

يلخادلاجاجزلا

.هايملابًاللبُمًايربوًايندعماًجيسنمدختسا،فيظنتلل
ةفاجشامقةعطقمادختسابةيقبتملاتارطقلاحسما
جاجزفظنممدختسا،ةرورضلادنع.ةفيظنو
.طقفءاملابفيظنتلادعبًايراجت

هيبنت

اًقلطمدمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
جاجزىلعلكآتللةببسملاتافظنملامادختسال
لكآتللةببسملاتافظنملاببستتدقف.تابكرملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلافيظنتلاوأ
.ةيفلخلاذفاونلا

لالخهايملامادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
ةيكلمنمىلوألارهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتف
.اهيلعبابضلاسدكتىلإليملاليلقتىلإةرايسلا

توصلاتاربكمةيطغأ

ءاطغلوحقفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
فّظن.رارضأللضرعتيالثيحبتوصلاربكم
.طقفلدتعمنوباصوءامبعقبلا

ةيلطملابلاوقلا

.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ

اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.
نمةيلاخشامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولا

نماجيزممدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملا

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا

عمحطسلافيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
قفرممادختسامتاذإ.ةمعانةاشرفبقفرممادختسا
ةداجسىلعطقفهمدختساف،ةيئاوهلاةسنكمللراود
كنكميردقربكأةلازإبمق،فيظنتلالبق.ةيضرألا
:ةبرتألانم

.ةيقروةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.
نكميعقبةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو
.اهتلازإ

ردقربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.
ةسنكملامادختسابفيظنتلالبقاهنمنكمم
.ةيئابرهكلا

:فيظنتلل

نميلاخلافيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١
ىصوي.ءاملايفناولألاتباثوربولا
ةلوليحللةقيقدلاةجسنألايذشامقلامادختساب
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولالاقتنانود

ىتحقفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢
شامقنمهايملاتارطقطقاستفقوتي
.فيظنتلا

قفربحسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
قوففيظنتلاةشامقفل.فصتنملاهاجتاب
نودةلوليحللرركتملكشبفيظنتلاةقطنم
.ةجسنألابخاسوألاقاصتلا

نأىلإقفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤
.فيظنتلاشامقىلإةبرتألالاقتنافقوتي

مدختساف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥
ادوصلابطقفاًعوبتمًالدتعمنوباصلولحم
.ةدرابلا

رمألامزلتسيدقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
ربتخا.عقبليزموأيراجتةوسكفظنممادختسا
مادختسالبقنوللاتابثنمدكأتللاريغصاءزج
،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزموأةوسكلافظنم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلافظنف

صاصتمالةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلا

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ىلعةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
.ةرايسلاتاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألا
يتلاةبرتألاةلازإلةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ
حسملاقيرطنعقفربفظنمث.حطسألاشدختدق
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطقمادختساب
.ذفاونلابةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
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فايلألانمشامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو
.نوباصلانمليلقمادختسابكلذو،ةدحىلعةقيقدلا
اهفطشاو.ةجسنأمّعنموأضييبتلاداوممدختستال
اهمادختسالبقءاوهلايففجتاهكرتاواًمامت
.ىرخأةرم

هيبنت

فيظنتلطفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف.؛ةشاشلا
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

حطسألاو،لينيفلاو،دلجلاو،تادادعلاةحول
ةليلقءالطلاحطسأو،ىرخألاةيكيتسالبلا
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاوناعمللا
يعيبطلكشب

ةبرتألاةلازإلءاملابًاللبماًمعانًاقيقداًجيسنمدختسا
نمديزمل.ةتباثلاريغخاسوألانمصلختلاو
معانوقيقدجيسناذاًشامقمدختسا،لماشلافيظنتلا
.لدتعمنوباصلولحمبًاللبم

هيبنت

ةصاخبو،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
ةيلخادلاحطسألانعًالضف،بوقثملادلجلا
ةطرفملاةبوطرلاحسما.مئادفلتيف،ىرخألا
فجتاهعدوفيظنتلادعبحطسألاهذهىلعنم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

وأ،ةرارحلامادختسابنجت.ةيعيبطةروصب
تافظنملامدختستال.عقبلاتاليزموأ،راخبلا
يتلاتاجتنملاوأنوكيلسلاىلعلمتشتيتلا
تافظنمللنكمي.عمشلاىلإاهتبيكرتيفدنتست
رهظمرييغتةبيذملاداوملاكلتىلعلمتشتيتلا
ىصويالمثنمو،معانلاشرفلاوأدلجلالكشو
.اهمادختساب

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
جهولاضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
جاجزلاربعةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألا

هيبنت

مئادفلتيفوجلاتارطعممادختساببستيدق
سمالاذإ.ةيلطملاحطسألاوةيكيتسالبلاداوملل
لخاديلطموأيكيتسالبحطسيأوجلارطعم
ةعطقمادختسابهفّظنوروفلاىلعهفشنف،ةبكرملا
نأملعاو.لدتعمنوباصلولحمبةللبمشامق

نعةمجانلاتايفلتلايطغينلةبكرملانامض
.وجلاتارطعممادختسا

نامألاةمزحأبةيانعلا

.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
َيبمفيظنتداوميألمعتستال

ِ
ةمزحأعمةّض

ىلإيدؤيدقرمألااذهف.اهغبصبمقتالونامألا
الدق،ثداحعوقوةلاحيفو.مازحلافعض
.ةمئالملاةيامحلاريفوتنمنامألاةمزحأنكمتت
ئفادلاءاملاعملدتعملانوباصلاطقفمدختسا
.فجيمازحلاكرتا.نامألامازحفيظنتيف

لجرألاتاحسمم

ريذحت}
اذإوأبسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
مادختساقيعيدقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيمل
ىلإتاساودلاعملخادتلايدؤيدقو.تاساودلا
ةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساودىلعطغضلا
ىلإيدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايزوأ/و
نأدكأت.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودح
.تاساودلاقيعتالةيضرألاةداجس
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٢٣٣ ةبكرملابةيانعلا

ةقيرطبتاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
.ةبسانم

تادعملللجرألاتاحسممميمصتمتدقل.
بلطتاذإو.كتبكرمبسانيلكشبةيلصألا
ىصُوي،ةيضرألاديجاجسلادبتسارمألا
لارنجنمةدمتعملاةيضرألاديجاجسءارشب
نمةيضرألاديجاجستيبثتمتيالدق.زروتوم
لارنجديجاجسفالخبىرخألاعاونألا
.تاساودلاقيعتدقو،ةحيحصةقيرطبزروتوم
عملخادتتالةيضرألاديجاجسنأاًموددكأت
.تاساودلا

حيحصلابناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحن

يفةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.
.قئاسلابناج

.قئاسلاةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.

.ىرخأةداجسقوفةيضرأةداجسعضتال.
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ةنايصلاوةمدخلا٢٣٤

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٢٣٤................ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٢٣٥.................ةنايصلالودج

ةصاخلاتامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
٢٣٨........ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ

ةيفاضإلاةيانعلاوةنايصلاتايلمع
٢٣٨.......ناتيفاضإلاةيانعلاوةنايصلا

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاداومولئاوسلا
٢٤١.................اهبىصوملا
٢٤٢........ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٢٤٣...............ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
ةنايصلامسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
ىلعكتدعاسمللودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملا
وألامهإلاةجيتنةظهابلاحالصإلافيلاكتيدافت
ىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملاريغةنايصلا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلًابسحتةبكرملاةميقبظافتحالا
.كلاملاىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ

ةنايصلاءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
.ةليدبلاةيلصألارايغلاعطقمادختسابةبولطملا
صيخشتءارجإلتازيهجتلاوتاودألاثدحأمهيدلو
ددعءالكولانمديدعلادازدقو.قيقدوعيرس
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلاتاعاس
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
ءالمعلاتاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانم

ةنايصلاتامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
نيينفلادوجولاًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاو
ءارجإللثمألاناكملاوهليكولانإف،نيبردملا
نيببوانتلاوتيزلارييغتلثمةيرودلاةنايصلا
لثم،ةيفاضإلاةنايصلارصانعصحفوتاراطإلا
.ةحساملاشيروتايراطبلاولمارفلاوتاراطإلا

هيبنت

ىلإةجاحلايفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقوةفلكمتاحالصإ
تايلمعءارجإوةنايصلاتارتفبمازتلالانإ

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

مادختساوةبكرملاىلعةنياعملاوصحفلا
تاءارجإاهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
.ةديجةلاحيفةبكرملاىلعظافحللةمهم

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
.ةبكرملاكلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ةمدخلالامعأءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي
ةنايصلادعاست.ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠لكهذه
ةديجةلاحيفاهيلعظافحلايفةبكرمللةديجلا
تازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتساديشرتو
.ةبكرملانم

نإف،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
زربتدقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحا
.تامدخلاءارجإوصحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلا
ةبولطمةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرملل

دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.
تاراطإلاتامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
.١٤١/ةرايسلاةلومحدودحعجار.ليمحتلاو

ريسللةبسانمحطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
.ةينوناقلاةدايقلادودحةاعارمعم

دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.
/١٦٢.



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16

٢٣٥ ةنايصلاوةمدخلا

ةيفاضإلاةمدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
ةنايصلالودج-ةنايصلالودجيفةبولطملا
."ةيداعلا

ةقاشلافورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرمللةبولطم

يفرورملاةفيثكندملايفًابلاغمدختُست.
.راحلاسقطلا

قطانملاوتاردحنملاىلعًابلاغمدختُست.
.ةيلبجلا

.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.

.ةعرسلاةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختُست.

وأةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختُست.
.علسلاليصوتتامدخل

تامدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
ةمدخلودج-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةقاشلافورظلا

ريذحت}
اًريطخةنايصلالامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
ّذفنتالف.ةريطختاباصإعوقويفببستيدقو
تامولعملاكيدلترفاوتاذإالإةنايصلالامعأ
،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاوةيرورضلا
لامعأبمايقللبردمينفريفوتكليكونمبلطاف
كسفنبةمدخلالامعأءارجإعجار.ةنايصلا
/١٧٣.

ةنايصلالودج
اهبموقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملا

دوقولابدوزتلادنع

تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.
.١٧٦/كرحملا

رهشلكةرم

طغضعجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٠٥/تاراطإلا

عجار.لكآتلانعًاثحبتاراطإلاصحفا.
.٢٠٩/تاراطإلاصحف

.يمامألاجاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.١٨٨/لسغلالئاسعجار

كرحملاتيزرييغت

ةلاسرلاروهظدنع
CHANGE ENGINE OIL SOON)رييغت

تيزرييغتبلطا،)لجاعلكشبكرحملاتيز
٦٠٠/مك١٠٠٠عطقلبقحشرملالادبتساوكرحملا
دق،فورظلضفأيفةدايقلاةلاحيف.ةيفاضإليم
ةمدخلةجاحلاىلإكرحملاتيزرمعماظنريشيال
تيزرييغتبجي.ماعىلإلصياملةبكرملا
بجيوماعلايفةرملقألاىلعرتلفلاوكرحملا
ينفلاعيطتسي.تيزلارمعماظننييعتةداعإ
ةداعإةلاحيف.لمعلااذهذيفنتليكولاىدلبردملا

كيلع،دصقنودكرحملاتيزرمعماظنطبض

/مك٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرمللةنايصلاءارجإ
ماظنطبضدعأ.ةمدخةيلمعرخآنمليم٣٠٠٠

ماظنعجار.تيزلارييغتدنعكرحملاتيزرمع
.١٧٨/كرحملاتيزرمع

لكةبولطملاتامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠

هبىصومكلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
ريودتعجار.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرملل
.٢١٠/تاراطإلا

ةيوئملاةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
تيزرييغتكيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعل
ماظنطبضةداعإوحشرملالادبتساوكرحملا
و١٧٦/كرحملاتيزعجار.تيزلارمع
.١٧٨/كرحملاتيزرمعماظن

عجار.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.١٨٣/كرحملاديربتلئاس

.يمامألاجاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.١٨٨/لسغلالئاسعجار

كرصببيمامألاجاجزلاةحسامشيرصحفا.
.ةبيرغلاماسجألاوأقوقشلاوألكآتلانعًاثحب
شيرلدبتسا.٢٢٦/ةيجراخلاةيانعلاعجار
شيرلادبتساعجار.ةفلاتلاوأةلكآتملاةحساملا
.١٩٢/تاحساملا

طغضعجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٠٥/تاراطإلا

تاراطإلاصحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
/٢٠٩.
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ةنايصلاوةمدخلا٢٣٦

.لئاوسلاتابرستنعًاثحبكرصببصحفا.

،رهشأ٦لكوأ.كرحملاءاوهحشرمصحفا.
كرحملاءاوهفظنم/حشرمعجار.برقأامهيأ
/١٨١.

ةيجراخلاةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
/٢٢٦.

قيلعتلاوهيجوتلاماظنتانوكمكرصببصحفا.
ريغوأةفلاتلاءازجألانعًاثحبهيساشلاو
.لكآتلاتامالعوأةدوقفملاوأطبرلاةمكحم
.٢٢٦/ةيجراخلاةيانعلاعجار

عجار.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٤٧/نامألاماظنصحف

وأفلتلانعًاثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلا

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعًاثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

عجار.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٢٢٦/ةيجراخلاةيانعلا

حاتفمصحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.١٩١/ةكرحلائداب

قودنصبلقنلالفقيفمكحتلاةفيظوصحفا.
ةفيظوصحفعجار.يكيتاموتوألاسورتلا
سورتلاقودنصلقنلفقيفمكحتلا
.١٩١/يكيتاموتوألا

حاتفمريودتءانثأةكرحلالقانلفقصحفا.
سورتلاقودنصلفقصحفعجار.لاعشإلا
.١٩٢/لاعشإلابصاخلا

قودنصبنكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
لمارفصحفعجار.يكيتاموتوألاسورتلا
.١٩٢/)نكرلا(Pعضولاةيلآونكرلا

وأفلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
.رمألامزلاذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايز

هيجوتلا(تاقحلملاوريودتلارويسصحفا.
رايتلادلوم،ءاوهلافيكمطغاض،يئابرهكلا
وهامكلوطلاوةلاحلاصحفا.)ددرتملا
.لوطلاتارشؤمىلعحضوم

قودنصبابزاغةماعدكرصببصحفا.
لكآتلاتامالعنعًاثحب،تدجونإ،ةعتمألا
صحفا.تايفلتلانمكلذريغوأقوقشلاوأ
.حتفلاعضويفتابثلاىلعةماعدلاةردق
.ةمدخلاىلإةجاحلادنعليكولاعجار

ةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا

ليم١٢٥٠٠/مك٢٠٠٠٠لك

١٢لكوأ.كرحملاءاوهحشرملدبتسا.
،ةبرتمةئيبيفةدايقلادنع.برقأامهيأ،اًرهش
وأتيزرييغتةرملكدنعحشرملاصحفا
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأ

ليم٤٣٥٠٠/مك٧٠٠٠٠لك

راخبلاودوقولاطوطخعيمجًايرصبصحفا.
اهليصوتواهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاو
.ةديجةلاحيفاهنأنموميلسلكشباههيجوتو

ليم٤٥٠٠٠/مك٧٢٠٠٠لك

،ماوعأ٣لكوأ.لمارفلالئاسلادبتسا.
.برقأامهيأ

ليم٩٤٠٠٠/مك١٥٠٠٠٠لك

كالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.
.لاعشإلاتاعمش

ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك

ةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
عجار.برقأامهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعت
.١٨٢/ديربتلاماظن

لكوأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.
ىلبلانعًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠
دنعلدبتساو؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأ
.ةجاحلا

ىلعةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
*برقأتارتف
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

:يليامكلذيفامب،يراجتلامادختسالا

ذاقنإوةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐
.ئراوطلا
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٢٣٧ ةنايصلاوةمدخلا

ةفيفخلاتانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐
باكرلاتارايسوةيضايرلاتارايسلاو
.ةيركسعلاتامادختسالايفةلمعتسملا

بحسلاتانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐
ةيأوأةحطسملاةيدرفلاتابكرملاتالماحو
تاروطقملابحسلرارمتسابمدختُستةبكرم
.ىرخألاتالومحلاوأ

لثم،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐
ةيرودلاتابكرموأدورطلاليصوتتارايس
ةبكرمةيأوأةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلا
.ةعاسلارادمىلعلمعت

اهيفديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐
كلتلثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسم
وأطفنلابيبانأطوطخلاجميفةمدختسملا
.ةلثامملاتامادختسالا

عطقلةرمتسمةفصبةمدختسملاتابكرملا.
.لقأوأليم٦/٣غلبتةريصقتالحر

تيزرمعبقارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رييغتيغبنيىتمبقارملاحضويسف،كرحملا
فورظلالظيف.حشرملالادبتساوتيزلا
١٠٠٠٠عطقلبقبقارملاءيضيدق،ةيساقلا
رابغلابقارملافشتكيال.ليم٦٠٠٠/مك
يفةدايقلاةلاحيفكلذلو،تيزلايفدوجوملا
لادبتساوتيزلارييغتمزليدق،ةبرتمةقطنم
/مك١٠٠٠٠نمبرقأتارتفىلعحشرملا

.ليم٦٠٠٠

عفدلاتابكرمعيمجىلإةبسنلاب:ةظحالم
ةعومجمروحمتيزرييغتكيلع-يفلخلا
ةلاحيفليم١٩٠٠٠/مك٣٠٠٠٠لكةدايقلا
.بحسلاضارغألةبكرملامادختسا

ةيساقلاةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
يرورضلانمنوكيدق،هالعأةروكذملا
.برقأتارتفىلعلاعشإلاتاعمشلادبتسا
ةمدخلاتارتفديدحتيفةدعاسملانمديزمل
ليكوبلاصتالاىجُري،كتبكرملةمئالملا
.دمتعملازروتوملارنج

فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلا

ليم٣٨٠٠٠/مك٦٠٠٠٠لك

راخبلاودوقولاطوطخعيمجًايرصبصحفا.
اهليصوتواهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاو
.ةديجةلاحيفاهنأنموميلسلكشباههيجوتو

لكوأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.
ىلبلانعًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ٣
دنعلدبتساو؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأ
.ةجاحلا

ليم٤٥٠٠٠/مك٧٢٠٠٠لك

رتلفلاويكيتاموتوألاةكرحلالقانلئاسرييغت.
داقتيتلاتابكرملل)قاشلامادختسالاةلاحيف(
يفةنيدملابةديدشلاةيرورملاةفاثكلاطسو
وألالتلاسيراضتيفوأ،راحلاسقطلا
،ةرركتمةقيرطبةروطقمرطقدنعوأ،لابجلا
ةطرشةرايسوأةرجأةرايسكمدختستيتلاوأ
قودنصلئاسعجار.لزانمللليصوتةمدخوأ
.١٧٩/يكيتاموتوألاسورتلا

ليم٥١٠٠٠/مك٨٠٠٠٠لك

كالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.
.لاعشإلاتاعمش

ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك

ةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
عجار.برقأامهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعت
.١٨٢/ديربتلاماظن
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ةنايصلاوةمدخلا٢٣٨

تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلا

ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ
نمققحت:ةجودزمتالجعبةدوزملاتابكرملا.

١و١٦٠لكةجودزملاةلجعلاةلوماصمزع
٦٠٠٠و١٠٠٠و١٠٠(مك١٠٠٠٠و٦٠٠

دعبهذهةمدخلاةيلمعررك.ةدايقلانم)ليم
دنعوأةلجعلا/راطإللةنايصةيلمعلك
.ةديدجةلجع/راطإمادختسا

قاشلايراجتلامادختسالاتابكرمىلإةبسنلاب.
ةيلمعلكعمهيساشلاتانوكمميحشتبمق:طقف
.تيزللرييغت

.لفسألانملكيهلالسغةمدخءارجإبلطا.
ةيجراخلاةيانعلايف"هيساشلاةنايص"رظنا
/٢٢٦.

ةيانعلاوةنايصلاتايلمع
ةيفاضإلا

ناتيفاضإلاةيانعلاوةنايصلا
اهبةديجلاةيانعلاكدعاستدقومهمرامثتساكتبكرم
ظافحلل.لبقتسملايفةفلكمتاحالصإيدافتىلع
ةنايصتامدخءارجإمزليدق،ةبكرملاءادأىلع
.ةيفاضإ

نوينفلاف-تامدخلاهذهذيفنتليكولايلوتبيصونو
.ةبكرملابةياردرثكألامهليكولاىدلنوبردملا
لالخنملماشريدقتءارجإاًضيأليكولاعيطتسيو
ةيانعلاتارتفىلإكداشرإلطاقنلاددعتمصحف
.ةبكرملاب

تالاحلاوتامدخلاحيضوتىلإةيلاتلاةمئاقلافدهت
.ةمدخلاءارجإبلطتتدقيتلا

ةيراطبلا

ةقاطلاريفوتىلعتلوف١٢ةوقبةيراطبلالمعت
تاقحلمةيأليغشتوكرحملاليغشتءدبلةمزاللا
.ةيفاضإةيئابرهك

،ةبكرملاليغشتءدبلشفولاطعألايدافتل.
ةقاطىلعةيراطبلاءاوتحاىلعاًمئادصرحا
.ىوصقلاريودتلا

تادعمبليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
لكآتمدعنامضوةيراطبلارابتخالصيخشت
.تالباكلاوتالصولا

رويسلا

توصاهنعردصاذإرويسلالادبتسامزليدق.
وأققشتلاتامالعاهيلعترهظوأريفص
.قزمتلا

ىلإلوصولانيبَّردملاليكولايينفلنكمي.
رويسلاصحفلةمزاللاتادعملاوتاودألا
ىصوملالادبتسالاوأطبضلاتايلمعءارجإو
.ةرورضلادنعاهب

لمارفلا

رمأيهوةبكرملافاقيإىلعلمارفلالمعت
.ةنمآلاةدايقلليرورض

رودصلمارفلالكآتتامالعنمضتتدق.
ةبوعصوأريفصوأريرصوأةقسقستوص
.ةبكرملافاقيإ

تاودألابليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
ةيصوتلاولمارفلاصحفلةمزاللاتادعملاو
اًصيصخةممصملاةدوجلاةيلاعرايغلاعطقب
.ةبكرملل

لئاوسلا

لئاوسلامادختساولئاوسلاتايوتسمطبضلمعي
رظنا.اهتانوكموةبكرملاةمظنأةيامحىلعةدمتعملا
٢٤١/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
.زروتوملارنجىدلةدمتعملالئاوسلاىلعفرعتلل

لئاسوكرحملاتيزتايوتسمصحفيغبني.
اهيفمتيةرملكدنعيمامألاجاجزلالسغ
.دوقولاةئبعت
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٢٣٩ ةنايصلاوةمدخلا

ةراشإللتادادعلاةعومجمحيباصمءيضتدق.
ىلإةجاحلاولئاوسلاتايوتسمضافخناىلإ
.اهتئبعت

ميطارخلا

اهصحفيغبنيولئاوسلالقنىلعميطارخلالمعت
وأتاققشتدوجومدعنامضلةمظتنمةفصب
،طاقنلاددعتمصحفلالالخنم.اهبتابرست
يفحصنلاءادسإوميطارخلاصحفليكولاعيطتسي
.اهلادبتساىلإةجاحلاةلاح

حيباصملا

حيباصموةيسيئرلاحيباصملالمعتنأمهملانم
ىتحةديجةروصبلمارفلاحيباصموةرخؤملا
.قيرطلاىلعنورخآلاكاريوةيؤرلانمنكمتت

ةيسيئرلاحيباصملاةجاحتامالعنمضتتو.
ةءاضإلامدعواهتءاضإتوفخةيانعلاىلإ
صحفبجيو.اهبفلتلاوأقوقشلاروهظو
اهتءاضإنامضلةيرودةفصبلمارفلاحيباصم
.ةلمرفلادنع

ليكولاعيطتسي،طاقنلاددعتمصحفلالالخنم.
.اهبتالكشمةيأةظحالموحيباصملاصحف

تاماعدلاوتامدصلاتاصتمم

قيقحتىلعتاماعدلاوتامدصلاتاصتممدعاست
.ةسالسرثكأةدايق

ةلجعزازتهااهلكآتتامالعنمضتتنأنكمي.
عطقوأةلمرفلاءانثأحجرأتلا/دادترالاوأةدايقلا
تاراطإلالكآتوأةلمرفلاءانثألوطأةفاسم
.ةيواستمريغةروصب

عيطتسي،طاقنلاددعتمصحفلانمءزجكو.
تاصتممصحفليكولاىدلنوبردملانوينفلا
تامالعنعًاثحبًايرصبتاماعدلاوتامدصلا
مهنكميو،فلتلاوألزعلاداوملشفوأبرستلا
.ةمدخلاءارجإتقوبقلعتياميفكداشرإ

تاراطإلا

اهتنزاومواهنيببوانتلاوتاراطإلاخفنبجي
تاراطإلابءانتعالادعاسيدقو.ةحيحصلاةقيرطلاب
فلترطخنمللقيدقامك،دوقولاولاملاريفوتيف
.تاراطإلا

تاراطإلالادبتساىلإةجاحلاتامالعنمضتت.
ةحضاولاتامالعلانمرثكأوأثالثروهظ
وأكالسألاروهظ؛راطإلاسادملكآتل
وأقوقشلاروهظوأ؛طاطملالالخةجسنألا
روهظوأ؛نيبناجلاوأسادملايفعطقلا
.راطإلاىلعقزمتلاوأخافتنالا

صحفليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
كلذكو.ةبسانملاتاراطإلابةيصوتلاوكلذ
ةنزاومتامدخريفوتليكولاعيطتسي
ةبكرملاليغشتنامضلتالجعلا/تاراطإلا
ليكولاعيبي.تاعرسلاعيمجبةسالسب
ةريهشلاةيراجتلاتامالعللةعباتلاتاراطإلا
.اهلةمدخلاتاءارجإرفويو

ةبكرملابةيانعلا

كلذوليكولاىدلةبكرملابةيانعلاتاجتنمرفوتت
.ةديدجاهنأكاًمئادودبتةبكرملالعجيفةدعاسملل
نمةبكرملاةيامحوفيظنتةيفيكلوحتامولعملل
لخادلانمةرايسلابةيانعلارظنا،جراخلاولخادلا
.٢٢٦/ةيجراخلاةيانعلاو٢٣٠/
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ةنايصلاوةمدخلا٢٤٠

تالجعلااياوزطبض

نامضليرورضرمأتالجعلااياوزطبضنإ
قيقحتولكآتلانمتاراطإللةيامحلضفأ
.ءادألضفأ

اياوزطبضىلإةجاحلاتامالعنمضتتو.
يفمكحتلاةسالسمدعوأبحسلاتالجعلا
ريغةروصبتاراطإلالكآتوأةبكرملا
.ةداتعم

نامضلةمزاللاتادعملاليكولاىدلرفوتتو.
.تالجعلااياوزلحيحصلاطبضلا

يمامألاجاجزلا

،ةيؤرلضفأوقئاللارهظملاوةمالسلانامضل
.ًافافشوًافيظنيمامألاجاجزلاىلعظفاح

قوقشلاوشودخلافلتلاتامالعنمضتت.
.اياظشلاراسكناو

صحفليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
بسانملاليدبلابةيصوتلاويمامألاجاجزلا
.ةجاحلادنع

تاحساملاتارفش

ةلاحيفاهيلعظافحلاوةحساملاشيرفيظنتبجي
.ةحضاوةيؤرريفوتلةديج

طوطخلاروهظلكآتلاتامالعنمضتت.
يمامألاجاجزلايفةلوسغملاريغقطانملاو
.هقزمتوأطاطملالكآتو

صحفليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
.ةجاحلادنعاهلادبتساوةحساملاشير
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٢٤١ ةنايصلاوةمدخلا

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
.ليكولانمتافصاوملاوأةعطقلامقروأمسالابهاندأةددحملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلعلوصحلانكمي

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

.DEXRON®-VIيكيتاموتوألاةكرحلالقنزاهجلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان

عمقفاوتيميحشتتيزوأ)12377985زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(لكيهلاميحشتتيزنكرلالمارفلباكتاهجومولكيهلاقيلزت
NLGIتابلطتم .GC-LBوأLBةئفلا،#2

عجار.®DEX-COOLديربتلالئاسطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
.١٨٣/كرحملاديربتلئاس

عونمادختسابحصُني.ةبسانملاSAEةجوزلةجردب™dexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1 Synthetic Blend.١٧٦/كرحملاتيزعجار.

DOTةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن .)19299818زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(3

.)12346241زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Superlube،ضارغألاددعتمميحشتلالئاسكرحملاءاطغتالصفموحاتفملالفقتاناوطسأ

.)19329450زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(زروتوملارنجنمززعملاهيجوتلالئاسيئابرهكلاهيجوتلاماظن

SAEرواحملليعانطصالاميحشتلاتيزيفلخلاروحملا 75W-85)زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر
19300457(.

نوكيلسلامحشوأ)3634770زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Weatherstripميحشتلالئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت
.)12345579زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(لزاعلا

،Teflonعمةيقيلختلاموحشلاسقطلالماوعلزعطئارشريرص Superlube)نمرايغلاةعطقمقرGM 12371287(.

NLGIتابلطتمعمتالجعلالماحمميحشتبسانتيةرصلاىلإةلجعلانمميحشتلا ةعطقمقر(GC-LBةئفلاوأGCةئفلانم،#2
.)1051344وهGMنمرايغلا

.دّمجتلانمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
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ةنايصلاوةمدخلا٢٤٢

ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

ACDelcoنمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا

22909882A3097Cكرحملاءاوهرتلف/يقنم

89017524PF48كرحملاتيزرتلف

110-1262125841لاعشإلاتاعمش

-15214346)ةصوب٢٢(مس٥٦٫٠-ةحساملاتارفش
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٢٤٣ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاتالجس
تالاصيإعيمجبظفتحا.لفسأبةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلا

تيرجأيتلاتامدخلاةمدخلابماقةفاسملادادعةءارقخيراتلا
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ةينفلاتانايبلا٢٤٤

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٢٤٤.......)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٢٤٤.......ةمدخلاءازجأديدحتقصلم

ةبكرملاتانايب
٢٤٥............تافصاوملاوتاعسلا
٢٤٧..........كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
صاخلاةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
نميمامألاجاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلاب
)VIN(ةبكرملافیرعتمقررهظيامك.جراخلا
رايغلاعطقوةبكرملادامتعاتاقاطبىلعًاضيأ
.ليجستلاوةيكلملاتاداهشو

كرحملافيرعت

.VINمقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك
عطقوتافصاوملاوةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي
تاعسلانمض"كرحملاتافصاوم"عجار.رايغلا
لوحتامولعمىلعلوصحلل٢٤٥/تافصاوملاو
.ةبكرملاكرحمدوك

ةمدخلاءازجأديدحتقصلم
ةيفلخلاةفاحلاىلعدوجوملا،قصلملااذهىلعأرقت
:ةيلاتلاتامولعملا،بكارلابناجليمامألابابلل

.)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

.زارطلابةصاخلاتامالعلا.

.ءالطلاتامولعم.

.ةصاخلاتادعملاوجاتنإلاتارايخ.

.ةبكرملانمةقاطبلاهذهةلازإبنجت



تابكرملكلاملاليلد Chevrolet/GMC Express/Savana (GMNA-Localizing-MidEast-
10293090) - 2017 - CRC - 6/20/16

٢٤٥ ةينفلاتانايبلا

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاعسلا
.تامولعملانمديزملل٢٤١/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا

ةداملا
تاعسلا

ةيزيلجنإلايرتم

،ديربتلاطيسوبءاوهلافييكتماظننحشلبولطملارادقملاوعونلاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس
صاخلاليكولاىلإعجرا.كرحملاءاطغلفسأديربتلاطيسوةقاطبرظنا

.تامولعملانمديزمىلعلوصحللكب

6.0Lزارطةيفلخةرارحنودبديربتماظن V8تراوك١٣٫٨رتل١٣٫١

6.0Lزارطةيفلخةرارحبديربتماظن V8تراوك١٧٫٠رتل١٦٫١

تراوك٦٫٠رتل٥٫٧رتلفعمكرحملاتيز

دوقولانازخ

نولاغ٣٣٫٠رتل١٢٤٫٩*)يسايقنازخ()Cutaway(زارط

نولاج٥٧٫٠رتل٢١٥٫٧*)يرايتخانازخ(ءاطغ

نولاغ٣١٫٠رتل١١٧٫٣بكارلاوةلومحلا

طقف)ةصوب١٧٧(ملم٤٤٩٦ساقمةلجعةدعاقوأ)ةصوب١٥٩(ملم٤٠٣٩ساقمةلجعةدعاق*

تاذ6L90زارطتابكرملل)رتلفلالادبتساونازخلاةلازإ(سورتلاقودنصلئاس
تسلاتاعرسلا

تراوك٦٫٣تارتل٦٫٠

مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع
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ةينفلاتانايبلا٢٤٦

ةداملا
تاعسلا

ةيزيلجنإلايرتم

لئاسلاىوتسمنمىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعب

كرحملاتافصاوم

لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

6.0L V8Gةعرسبتاووليك٢٤٢
٣٢٤(ةقيقدلايفةفل٤٨٠٠

٤٨٠٠ةعرسبةيناصحةردق
)ةقيقدلايفةفل

٥٠٦Yةفل٤٤٠٠دنع
مدق/ًالطر٣٧٣(ةقيقدلايف
)ةقيقدلايفةفل٤٤٠٠دنع

)ةصوب٠٫٠٤٠(ملم١٫٠٢

ةبكرمللةعرسىلعأ

ةيزيلجنإلايرتمةعرسىلعأ

ةعاس/ليم٩٨ةعاس/مك١٥٨ةعرسىلعأ
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٢٤٧ ةينفلاتانايبلا

كرحملاعفدريسهيجوت
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ليمعلاتامولعم٢٤٨

ليمعلاتامولعم

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٢٤٨................ةيصوصخلاو
٢٤٨..........ثدحلاتانايبتالجسم

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو

ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست
رتويبمكلاةزهجأنمةعومجمىلعةرايسلالمتشت
ةرايسلاءادأبةصاخلاتامولعملاليجستبموقتيتلا
ةرايسلامدختست،لاثملاليبسىلع.اهتدايقةيفيكو
ءادأيفمكحتلاوةبقارملااهتفيظورتويبمكتادحو
راشتناتالاحةبقارمو،سورتلاقودنصوكرحملا
اذإو،مداصتثودحدنعاهخفنوةيئاوهلاةداسولا
لمارفلاريفوت،ماظنلااذهبةدوزمةرايسلاتناك
يفمكحتلاىلعقئاسلاةدعاسملقالغناللةعناملا
تانايبنيزختبتادحولاهذهموقتدق.ةرايسلا
موقتدق.ةبكرملاةمدخىلعليكولاينفةدعاسمل
ةيفيكلوحتانايبنيزختباًضيأتادحولاضعب
لدعملاثملاليبسىلع،ةرايسلاليغشتبكمايق
هذهلنكمي.ةعرسلالدعموأدوقولاكالهتسا
لثم،ةيصخشلاتاليضفتلابظافتحالااًضيأتادحولا
دعاقملاعاضوأوطبضلاةقبسمويدارلاتاطحم
.ةرارحلاةجردتادادعإو

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDRيف
ءادأةيفيكمهفىلعدعاستستانايبليجستبمايقلا
هبشياموأمداصتثودحةلاحيفةبكرملاةمظنأ
مادطصالاوأةيئاوهلاةداسولاخافتنالثم،مداصتلا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلابزجاحب

ةرتفلنامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
مت.يجذومنلكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمز
ليجستلةبكرملاهذهيفدوجوملاEDRميمصت
:لثمتانايب

.كتبكرميفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.
؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا

ماق)ساسألانمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.
ولمارفلاوأ/ودوقولاةساودطغضبقئاسلا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.

لضفأمهفريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
.تاباصإوتامداصتاهبثدحتدقيتلاتالاحلل

ةظحالم
لاحيفةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي
يأليجستمتيالو.يداعريغمداصتثداحعوقو
ةدايقلافورظلظيفEDRةطساوبتانايب
لثم(ةيصخشتانايبيأليجستمتيالامكةيداعلا
موقتدق،نكل.)ثداحلاعقومورمعلاوعونلاومسالا
جمدب،نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،فارطألاضعب
يتلاةيصخشلافيرعتلاتانايبعمEDRتانايب
يفقيقحتلاءانثأينيتورلكشباهيلعلوصحلامتي
.مداصتلاثداح

رفاوتمزلي،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
وأةبكرملللوصولاةيناكمإوةصاختادعم

EDR.ناكمإب،ةبكرملاّعنصُمىلإةفاضإلاب
يتلاونوناقلاقيبطتتاطلسلثم،ىرخأفارطأ
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٢٤٩ ليمعلاتامولعم

اذإتامولعملاةءارقبمايقلا،ةصاخلاتادعملاكلتمت
ةبكرملاىلإلوصولاةيناكمإاهلترفاوت
.EDRوأ

عالطالاب)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
ىرخأفارطأعماهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلع
اذإوأ،ةرايسلاكلامةقفاومىلعلوصحلادعب:الإ
ةقفاومىلعلوصحلادعبفةرجأتسمةرايسلاتناك
وأةطرشلانميمسربلطلةباجتساكوأرجأتسملا
ةكرشعافدنمءزجكوأههباشمةيموكحةهجةيأ
نكمي.نوناقلاددُحيامكوأ)GM(زروتوملارنج
لارنجةكرشموقتيتلاتانايبلامادختساًاضيأ
ءافيإللاهمالتساوأاهعمجب)GM(زروتوم
زروتوملارنجةكرشبةصاخلاثحبلاتابلطتمب
)GM(نيرخآللتانايبلاهذهةحاتإمتتدقوأ
مدعوةجاحلاحيضوتمتيامدنع،ثحبلاضارغأل
كلامبوأةددحمةبكرمبتانايبلاطابترا
.ددحمةبكرم
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