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٢......................ةمدقمىوتحملا
٥.................لدولقام
٢٨.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٥٥............دناسملاودعاقملا
١١٢....................نيزختلا
١١٧....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٧١.....................ةرانإلا
١٨٠.....هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٨١.....خانملايفمكحتلاحيتافم
١٨٨............ليغشتلاوةدايقلا
٢٦٣.............ةبكرملابةيانعلا
٣٤٧.............ةنايصلاوةمدخلا
٣٥٩...............ةينفلاتانايبلا
٣٦٣............ليمعلاتامولعم
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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCHEVROLETوGMC
GMCوCHEVROLETتانحاشزومرو
Z71وSUBURBANوTAHOEو
تتامالعDENALIوYUKONو
ةكرشلتامدختامالعوأ/وةيراج

General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ
.اهيصخرموأاهلةعباتلاتاكرشلاوأ

رفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي
بسحىلعكلذوالوأكتبكرميف
كلذكواهتيرتشايتلاةيرايتخالاتازيهجتلا
دلبلاتافصاوموزرطلافالتخابسح
ةرفوتمنوكتالدقيتلاتاقيبطتلا/تازيملاو
يتلاتارييغتلابسحىلعوأكتقطنميف
.اذهكلاملاليلدةعابطدعبأرطت
كتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملانمققحتلل
ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}
يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}
يدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلاىلإ

هيبنت

هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

نامأزمرلئامطخبةمسقمةرئادزمرلثمي
حمستال"وأ"اذهبمقتال"وأ"ال"ينعي
".اذهثودحب

17AR_OM_05
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٣ ةمدقم

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا
نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
-ىرخأةحفصيفتامولعملا
."ةحفصرظنا"

ةبكرملازومرلودج

نكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلعروثعلا
عجار،زمرلااذهلوحتامولعملانمديزملل
.سرهفلا

طبضللةلباقتاساود:0
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

g:ةدايقلاةلجعبةيتوصلامكحتلاحيتافم
لمارفلاماظنريذحتحابصم:$

ليمحتلاماظن:"
I:ةعرسلاتبثم
بقثلللباقريغ:`
ةمدخبلطتيال:^
B:كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد
O:ةيجراخلاحيباصملا
نارينلل/بهللضرعتلارظحي:_
بابضلاحيباصم:#
دوقولاسايقم:.
ةيئابرهكلاتارهصملا:+
ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم:3

ةيمامألاحيباصملاب
ةئفدتللةلباقةدايقةلجع:)
j:لافطألاتيبثتماظنLATCH

لاطعألارشؤمحابصم:*
تيزلاطغض::
g:ايلآاهيطنكميةيجراخايارم
O: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
ةزهجأةحولىلعةماعةرظن

٦..................تاسايقلا

ةدايقللةيلوأتامولعم
٨........ةدايقللةيلوأتامولعم
نودبدُعبنعلوخدلاماظن

٨..............)RKE(حاتفم
٩....دُعبنعةرايسلاليغشتءدب
٩...............باوبألالافقأ
١٠................يفلخلابابلا
١١.....................ذفاونلا
١١................دعقملاطبض
١٢...............ةركاذلاتازيم
١٣..........يناثلافصلادعاقم
١٣..........ثلاثلافصلادعاقم
١٤........اهتيوهتودعاقملاةئفدت
١٤...........سأرلادنسمطبض
١٤................نامألاةمزحأ
١٤........بكارلاراعشتساماظن
١٥.................ةآرملاطبض
١٦...........ةدايقلاةلجعطبض
ةساودوقناخلاةساودطبض
١٦...................لمارفلا
١٧..............ةيلخادلاةرانإلا
١٨..............ةيجراخلاةرانإلا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١٨...................يمامألا

١٩.........خانملاليغشترصانع
١٩.............سورتلاقودنص
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
٢٠...............تالجععبرأب

ةرايسلاتازيم
٢١.....هيفرتلاوتامولعملاماظن
٢١....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
تابثيفمكحتلاماظن

٢١...................ةعرسلا
تامولعمزكرم
٢١.............)DIC(قئاسلا
٢٢....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٢............)FAB(ةيمامألا
Lane Keep Assist (LKA))دعاسم

٢٢.........)راسملاىلعءاقبلا
ةراحرييغتهيبنت

٢٢..............)LCA(ريسلا
ةيؤرلااريماك
٢٣............)RVC(ةيفلخلا
ضراعتملارورملاهيبنتماظن

٢٣...........)RCTA(يفلخلا
Parking Assist)دعاسم

٢٣....................)نكرلا
٢٣......تاقحلملاليغشتسباقم
مكحتلليملاعلاماظنلا

٢٤...................دعبنع
٢٤................فقسلاةحتف

ءادألاوةنايصلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٥........تابثلايفينورتكلإلا
٢٥........تاراطإلاطغضةبقارم
ةعسكرحم(دوقولا

٢٦...................)رتل5.3
ةعسكرحم(دوقولا

٢٦...................)رتل6.2
٢٦.......كرحملاتيزرمعماظن
٢٧............ةيداصتقالاةدايقلا
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لدولقام٦

تاسايقلاةزهجأةحول

تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن

Yukon/Yukonلثم،Tahoe/Suburbanحضوم XL
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٧ لدولقام

.١٨٦/ةيوهتلاتاحتف.١

٢.gمكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٢٤/تابثلايفينورتكلإلا

jةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ
ةرايسلاتناكاذإ(٤٥/ةدعاسملا
.)كلذبةزهجم

Xناكاذإ(نكرلادعاسمماظنرز
نكرللةدعاسملاةمظنأعجار.)اًرفوتم
.٢٣٧/فلخللعوجرلاوأ

@Lane Keep Assist (LKA)
ةلسلس()راسملاىلعءاقبلادعاسم(

ةرايسلاتناكاذإ(٢٤٥/)1500
.)كلذبةزهجم

تناكاذإ(ةساودلاطبضحاتفم0
ةساودعجار.)كلذبةزهجمةبكرملا
ناتلباقلالمارفلاةساودوقناخلا
.٢٠٤/ليدعتلل

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٣
.١٧٥/راسملارييغتوفاطعنالا

.١١٩/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

قاطنجراخ(تالضفملاحيتافم.٤
ةلجعليغشترصانع"عجار.)ةيؤرلا
تامولعملاماظنليلديف"ةدايقلا
.هيفرتلاو

قاطنجراخ(توصلاىوتسمحيتافم
ةلجعليغشترصانع"عجار.)ةيؤرلا
تامولعملاماظنليلديف"ةدايقلا
.هيفرتلاو

.١٢٧/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٥

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.٦
/١٧٥.

قودنصعجار.ةكرحلالقنعارذ.٧
.٢١٣/يكيتاموتوألاسورتلا

عضوعجار.رطقلا/بحسلارايتخارز
.٢١٨/رطقلا/بحسلا

ةبكرملاتناكاذإ(قاطنلاديدحتعضو
يوديلاعضولاعجار.)كلذبةزهجم
/٢١٦.

ماظنعجار.ءوضلارعشتسم.٨
يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملا
/١٧٤.

.١٨٠/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٩

يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن.١٠
.١٨١/خانملاب

٦٢/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت.١١
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(

٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم.١٢
.)اًرفوتمناكاذإ(ددرتمرايتتلوف
تاقحلملاليغشتسباقمعجار
/١٢٣.

.١٢٣/تاقحلملاليغشتسباقم.١٣

خانملابمكحتلاماظنيفمكحتلارارزأ.١٤
يجوزلامكحتلاماظنعجار.فلخلاب
.١٨١/خانملابيكيتاموتوألا

رظنا.ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٥
تامولعملاماظنليغشتليلد
.هيفرتلاو

.١١٩/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.١٦

.١١٨/ةدايقلاةلجعطبض.١٧

ءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.١٨
.٢٦٦/كرحملا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.١٩
/٢٢٧.

/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(٢٢٩
٢٣٩/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(
تناكاذإ(١١٩/ةدايقلاةلجعةئفدت
.)كلذبةزهجمةرايسلا

ةروطقملالمارفيفمكحتلاةحول.٢٠
ةزيهجتعجار.)ةرفوتمتناكاذإ(

.٢٥٥/ةروطقملابحس

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢١
رشؤملاحابصمعجار.)ضورعم
صحفءوض(فئاظولاددعتم
.١٣٦/)كرحملا
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لدولقام٨

اذإ(ةيكيتاموتوألالقنلاةبلعضبقم.٢٢
عجار.)كلذبةزهجمةبكرملاتناك
عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
.٢١٨/تالجع

.٢٢٢/نكرلالمارف.٢٣

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.٢٤
/١٧١.

تناكاذإ(١٧٦/بابضلاحيباصم
.)كلذبةزهجمةرايسلا

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع.٢٥
/١٧٦.

ةدايقللةيلوأتامولعم
نعةزجومةماعةحملمسقلااذهمدقي
الوأ-نوكتدقيتلاةمهملاتازيملاضعب
.ةصاخلاكترايسيفةتبثم-نوكت
ىجُري،ةيليصفتلاتامولعملانمديزمل
اًقحالةدراولاتازيملانمٍلكىلإعوجرلا

.اذهكلاملاليلديف

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
نودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجمدختُسي
اهلفقءاغلإوباوبألالفقل)RKE(حاتفم
٦٠ىلإلصتةفاسمنملمعيدقودُعبنع
.ةبكرملانعاًديعب)مدق١٩٧(رتم

نودبدعبنعلوخدلالاسرإزاهجحاتفمبلوصولا
حاتفم RKE

دعبنعلوخدلالاسرإزاهجبحاتفمنودبلوصولا
حاتفمنودب RKE
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٩ لدولقام

K:قئاسلابابلفقءاغلإلطغضا.
ثالثنوضغيفىرخأةرمKىلعطغضا
.ةيقبتملاباوبألالكلفقءاغلإلٍناوث

Q:باوبألالكلفقلطغضا.
ءاغلإولفقلاتاظحالمصيصختنكمي
.١٦١/ةرايسلاصيصختعجار.لفقلا

b:وأقودنصلاءاطغحتفلنيترمطغضا
ةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا.هقالغإ
.قودنصلاءاطغ
c:قودنصلاجاجزحتفلنيترمطغضا.
ددحمليغشتءدبلررحمثطغضا:7
ةراشإحيباصمضموت.ةرايسلاعضوم
.تارمثالثقوبلاقلطنيوفاطعنالا

ثالثنمرثكأل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
.ئراوطلاراذنإطيشنتلناوث

راذنإءاغلإلىرخأةرم7ىلعطغضا
.ئراوطلا
وا٣٠/)حاتفمالبلوخدلا(حيتافملاعجار
ماظنو٢٨/)حاتفمبلوخدلا(حيتافملا
õحاتفمنودبدُعبنعلوخدلا (RKE)
/٣١.

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
جراخنمكرحملاليغشتءدبنكمي
.ةبكرملا

ةرايسلاليغشتءدب

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
.فاطعنالا

دعبةيداعةروصبةرايسلاليغشتأدبا
.لوخدلا
حيباصمءيضت،ةبكرملاليغشتأدبدنع
.نكرلا
ليغشتلاءدبةفيظوةدمديدمتنكمي
.دُعبنع

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

دحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

رطاخملابريذحتلاءاوضأةءاضإبمق.
.ةزامغلا

.اهليغشتفقوأمث،ةرايسلاليغشتبمق.
.٣٧/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار

باوبألالافقأ
:ةبكرملالخادنمباوبألاحتفوألفقل

بابلانيمأتحاتفمبKوأQطغضا.
.يئابرهكلا

باببيوديلانيمأتلارزىلعطغضلا.
لافقأنيمأتىلإيدؤيفوسقئاسلا
نيمأتلارزىلعطغضلا.باوبألاعيمج
ىلإيدؤيفوسيمامألابكارلابابب
.طقفبابلااذهلفقنيمأت

فوسةدحاوةرمبابلاضبقمبحس.
بحس.بابلااذهلفقريرحتىلإيدؤي
.هحتفىلإيدؤيفوساًددجمضبقملا

جراخنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
لاسرإزاهجبKوأQىلعطغضا،ةبكرملا
عجار.)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE()ليغشتوا٣٣/)حاتفمالبلوخدلا
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
.٣١/)حاتفمبلوخدلا(
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لدولقام١٠

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

Q:باوبألالفقلطغضا.
K:باوبألالفقءاغلإلطغضا.
.٣٨/باوبألالافقأعجار

حاتفمنودبلوصولا

نودبلوصولاماظنبزيهجتلاةلاحيف
لوخدلالاسرإزاهجنوكينأبجي،حاتفم
م١قاطنيف)RKE(حاتفمنودبدُعبنع
رزلاىلعطغضلا.قئاسلابابنم)مدق٣(
ريرحتىلإيدؤيفوسقئاسلابابضبقمب
رزىلعطغضلامتاذإ.قئاسلابابلفق
،ناوثسمخنوضغيفاًددجمضبقملا
باكرلاباوبألافقأريرحتمتيفوس
ماظنليغشتعجار.قودنصلاءاطغو
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
ماظنليغشتوا٣٣/)حاتفمالبلوخدلا(
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
.٣١/)حاتفمبلوخدلا(

يفلخلابابلا

Kىلعطغضا،قودنصلاءاطغحتفل
وأيئابرهكلابابلالفقحاتفمىلعدوجوملا
لاسرإزاهجىلعدوجوملاKىلعطغضا
ريرحتلنيترمحاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
ةحولىلعطغضا.باوبألاعيمجلافقأ
ضبقمنميلفسلابناجلاىلعسمللا
ليغشتعجار.عفرلابمقمثقودنصلاءاطغ
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
ماظنليغشتوا٣٣/)حاتفمالبلوخدلا(
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
.٣١/)حاتفمبلوخدلا(
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
ةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
فوسف.زيفلخلابابلاقالغإدنعسمللا
جالزمريرحتنأىلإاذهيدؤي
.يفلخلابابلا

اًيئابرهكيفلخلابابلاليغشت

اذإيولعلالوسنوكلاىلعحاتفملادجتس
قودنصلاءاطغةزيمبةزهجمةبكرملاتناك
يفةرايسلانوكتنأبجيو.يئابرهكلا
.)نكرلا(Pعضولا
نميئابرهكلاقودنصلاءاطغعضورتخا
طغضا.3/4وأ)ىصقأ(MAXرايتخالالخ
لاسرإزاهجنم.يولعلالوسنوكلاب8

bطغضاحاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
.ةعرسبنيترم
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١١ لدولقام

ءاطغكرحتءانثأهكرتوbىلعطغضلا
.قودنصلاءاطغفقويفوسقودنصلا
سكعىلإيدؤيفوساًددجمطغضلا
.هاجتالا

نميلفسلاءزجلابlطغضا،قلغلل
.لفقلاراوجبقودنصلاءاطغ
،يئابرهكلاقودنصلاءاطغةفيظوليطعتل
ءاطغحاتفمىلع)فاقيإ(OFFرتخا
.٤٠/يفلخلابابلاعجار.قودنصلا

ذفاونلا

يفةبكرملانوكتامدنعذفاونلالمعت
عضويفوأ)ليغشتلا(ON/RUNعضو

ACC/ACCESSORY)دنعوأ)تاقحلم

.ةزجتحملاتاقحلملاةقاط)RAP(طيشنت
(RAP)ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار
/٢٠٩.

وأةذفانلاحتفلهبحساوأحاتفملاطغضا
.اهقالغإ

دعقملاطبض

ةيوديلادعاقملا

:ًايوديدعقملاطبضل
ةمدقميفدوجوملاضبقملابحسا.١

.دعقملا
بولطملاعضوملاىلإدعقملاكرح.٢

.ضبقملاريرحتبمقو

فلخلاومامأللدعقملاكيرحتلِواح.٣
.هناكميفتبثُمهنأنمدكأتلل

.٥٧/دعقملاطبضعجار

ةيئابرهكلادعاقملا

ةرايسلاتناكاذإ،يئابرهكلادعقملاطبضل
:كلذبةزهجم
نعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

وأمامأللمكحتلاحاتفمقلزقيرط
.فلخلل

ضفخاوأعفرا،ةزيملاهذهترفوتاذإ.
نعدعقملاةداسونميمامألاءزجلا
نميمامألاءزجلاكيرحتقيرط
ىلعأليقفألامكحتلاضبقم
.لفسألوأ
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لدولقام١٢

وأدعقملاعفرا،ةزيملاهذهترفوتاذإ.
ءزجلاكيرحتقيرطنعهضفخا
ىلعألمكحتلاحاتفمبيفلخلا
.لفسألوأ

.٥٨/يلآلادعقملاطبضعجار

رهظلالفسأدنسمطبض

يوديلارهظلالفسأدنسم

عارذلاكيرحتكنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
معدةدايزلةرركتمةروصبلفسألوأىلعأل
.هليلقتلوأرهظلالفسأ
.٥٨/رهظلالفسأدنسمطبضعجار

يئابرهكلارهظلالفسأدنسم

،يئابرهكلارهظلالفسأدنسمةماعدطبضل
:تدجُونإ
مكحتلاحاتفمىلعرارمتسالاعمطغضا.

معدليلقتلفلخللوأةدايزللمامألل
يفيلفسلاويولعلارهظلالفسأ
.دحاوتقو

عمطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ.
ةدايزلمكحتلارصنعىلعرارمتسالا
ليلقتلورهظلالفسأليولعلامعدلا
.رهظلالفسأليلفسلامعدلا
مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا
لفسأليلفسلامعدلاةدايزللفسأل
لفسأليولعلامعدلاليلقتلورهظلا
.رهظلا

.٥٨/رهظلالفسأدنسمطبضعجار

ةركاذلاتازيم

)طبض(SETرارزألامدختُست،اهرفوتدنع
نيزختلقئاسلابابب)جورخ(Bو2و1و
ًايوديةركاذلابطبضلاعاضوأءاعدتساو
ةيبناجلاايارملاوقئاسلادعقملةبسنلاب
ةلامإلللباقلايبوكسلتلاهيجوتلادومعو
تاساودلاو)هبزيهجتلاةلاحيف(ًايئابرهك
.)اهبزيهجتلاةلاحيف(طبضللةلباقلا
يئاقلتلاءاعدتسالاةزيمنيكمتمتيدق
يفلهسلاجورخلاءاعدتساوأ/وةركاذلل
يئاقلتءاعدتساءارجإلصيصختلامئاوق
1رزلايفلبقنمةظوفحملاعضاوملل
.Bو2و
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١٣ لدولقام

صيصختو٦٠/ةركاذلادعاقمعجار
.١٦١/ةرايسلا

يناثلافصلادعاقم
يناثلافصلارهظدناسمىوطتنأنكمي
نكميوأ،ةعتمأللةيفاضإةحاسمقلخل
جورخلا/لوخدلاةلوهسلدعاقملابلقوةلامإ
زيهجتلاةلاحيف(ثلاثلافصلادعاقمنم
.اًضيأفلخللينحنترهظلادناسم.)كلذب
.٦٣/يناثلافصلادعاقمعجار

ثلاثلافصلادعاقم
،ثلاثلافصلارهظدناسمرهظةلامإنكمي
.كلذبزيهجتلاةلاحيف
:ثلاثلافصلادعاقمرهظدناسميطل

.ةعتمألاقودنصبابحتفا.١
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.٢

.هقوفوأهمامأوأدعقملا
رهظدناسمفصدوجونمققحت.٣

عضولايفدعاقملانميناثلافصلا
.ميقتسملا

.ةياهنلاىتحسأرلادناسمضفخا.٤
.٥٦/سأرلادناسمعجار

مازحلريغصلاجالزملالصفبمق.٥
يفحاتفممادختسابيفلخلانامألا
،ريغصلاميزبإلاىلعةدوجوملاةحتفلا
.ةناطبلايفبحسنيمازحلاكرتاو

يفريغصلاجالزملانيزختبمق.٧
.ةناطبلايفكساملا

دعقملاةرخؤميفعارذلابحسا.٨
.دعقملارهظريرحتل

.طسبنيلمامأللدعقملارهظعفدا.٩
،رخآلادعقملارهظعمتاوطخلاررك.١٠

.ةبغرلادنع
.٦٨/ثلاثلافصلادعاقمعجار
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لدولقام١٤

اهتيوهتودعاقملاةئفدت

طسوألالوسنوكلاىلعةدوجومرارزألا
بجي،ليغشتلل.خانملابمكحتلاماظنلفسأ
.ليغشتلاعضويفكرحملانوكينأ

بكارللطقفدعقملارهظةئفدتلIطغضا
.قئاسلاوأ

وأقئاسلادعقمةداسوةئفدتلJطغضا
.دعقملارهظوبكارلا

وأقئاسلادعقمةيوهتلوأCىلعطغضا
.بكارلا
.٦٢/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار

سأرلادنسمطبض
سأرلادناسمتيبثتمتيىتحةرايسلادقتال
.حيحصلكشباهطبضوباكرلاعيمجل
رييغتبمق،حيرمسولجعضوىلعلوصحلل
عمنكممردقلقأبدعقملارهظةلامإةيواز
سأرلادناسمودعقملاعافتراىلعظافحلا

.حيحصلاهعضوميف
دعقملاطبضو٥٦/سأرلادناسمعجار
/٥٧.

نامألاةمزحأ

لوصحللةيلاتلاماسقألاىلإعوجرلاىجُري
مادختساةيفيكلوحةمهمتامولعمىلع
:حيحصلكشبنامألاةمزحأ
.٧١/نامألاةمزحأ.

لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك.
.٧٢/بسانم

.٧٣/رجحلاوفتكلامازح.

ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن.
.٩٩/)LATCHماظن(لافطألل

بكارلاراعشتساماظن

ليغشتباكرلاراعشتساماظنفقويس
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
يأرثأتتال.ةنيعمفورظلظيفيفرطلا
راعشتساماظنبىرخأةيئاوهةداسو
.٨٧/باكرلاراعشتساماظنعجار.باكرلا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمءيضيفوس
ءدبدنعيولعلالوسنوكلايفبكارلل
ةداسولاعضورشؤمعجار.ةبكرملاليغشت
.١٣٥/بكارللةيئاوهلا
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١٥ لدولقام

ةآرملاطبض

ةيلخادلاايارملا

طبضلا

ىلعلوصحللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضبمق
.ةبكرملافلخةنئاكلاةقطنمللةحضاوةيؤر

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

يراهنلامادختساللمامألاىلإناسللاعفدا
يليللامادختسالاةلاحيففلخللهبحساو
نمرداصلاديدشلاءوضلاراهبإبنجتل
.فلخلابتارايسللةيسيئرلاحيباصملا

ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

رداصلاجهولاليلقتلًايئاقلتةآرملاميتعتمتي
ةلاحيف،فلخلانمةيسيئرلاحيباصملانم
دنعهذهتوفخلاةزيملمعت.كلذبزيهجتلا
.ةرايسلاليغشتءدب

ةيجراخلاايارملا

ةيلآلاايارملا

يطلالثم،اًيئابرهكيطللةلباقلاايارملاحضوم
اًيودي

:ايارملاطبضل
ةآرملاديدحتل)2(وأ)1(ىلعطغضا.١

بناجىلعوأقئاسلابناجىلع
.بكارلا

ةحولىلعمهسألاىلعطغضا.٢
هاجتالايفةآرملككيرحتلمكحتلا
.بولطملا

ىرخأةرم)2(وأ)1(ىلعطغضا.٣
.ةآرملاديدحتءاغلإل

.٤٨/ةيئابرهكلاايارملاعجار

ايارملايط

عنمللخادللةيبناجلاايارملايطنكمي
ةطحميفلوخدلادنعررضللاهضرعت
وحنةآرملابحسا،يطلل.يلآلالسغلا
.٤٩/ايارملايطعجار.ةرايسلا

اًيئابرهكايارملايط

:ترفوتاذإ،ةيئابرهكلاايارملاطبضل

.لخادللايارملايطل}طغضا.١

ىلإايارملاةداعإلاًددجم}طغضا.٢
.ةدايقلاعضو
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لدولقام١٦

ةدايقلاةلجعطبض

:ةدايقلاةلجعطبضل
.عارذلابحساوةدايقلاةلجعكسمأ.١
.لفسألوأىلعألةدايقلاةلجعكّرح.٢
.اهناكميفةلجعلالفقلعارذلاررح.٣

ريصقتلاوأليوطتلاوةلامإللةلباقلاةدايقلاةلجع

تناكاذإ،اهلوطوأةدايقلاةلجعةلامإطبضل
:ةرفوتمةزيملاهذه
كيرحتللفسأل)1(ةعفارلاعفدا.١

عفرا.فلخللوأمامأللةدايقلاةلجع
ةلجعلالفقلىلعأىلإ)1(عارذلا

.اهناكميف
عارذلابحساوةدايقلاةلجعبكسمأ.٢

ةدايقلاةلجعكيرحتلكهاجتاب)2(
)2(عارذلاررح.لفسألوأىلعأل
.اهناكميفةلجعلالفقل

ةيبوكسلتلاوةيئابرهكلاةلامإللةلباقلاهيجوتلاةلجع

،ًايئابرهكاهلوطوأةدايقلاةلجعةلامإطبضل
:كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةدايقلاةلجعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
.فلخللوأمامأللوألفسألوأىلعأل
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

لمارفلاةساودوقناخلاةساودطبض
عضومرييغتنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.لمارفلاوقناخلاةساود
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١٧ لدولقام

دجويتاساودلاطبضلمدختسملاحاتفملا
.ةدايقلاةلجعراسيىلع
تاساودلاكيرحتلراسيللحاتفملاطغضا
حاتفملاطغضا.كمسجىلإبرقأةفاسمل
.كنعاًديعبتاساودلاكيرحتلنيميلل
لمارفلاةساودوقناخلاةساودعجار
.٢٠٤/ليدعتللناتلباقلا

،ةركاذلاةفيظوبةزهجمةبكرملانوكتدق
طبضعاضوأءاعدتساوظفححيتتيتلاو
.٦٠/ةركاذلادعاقمعجار.تاساودلا

ةيلخادلاةرانإلا

فقسلاءاوضأ

يولعلالوسنوكلايففقسلاءاوضأدجوت
ترفوتاذإ،ةرايسلافقسةمدقميفو
.ةزيملاهذه
ىلعطغضا،فقسلاحيباصمتادادعإرييغتل
:يلاتلا

OFF)نإوىتحءاوضألاءافطإل:)ءافطإلا
.حوتفمبابكانهناك
دنعًايكيتاموتوأحيباصملاءيضت:باب
.بابحتف

ON)ءاوضألكليغشتل:)ليغشتلا
.فقسلا

ةءارقلاحيباصم

لوسنوكلايفةءارقلاحيباصمدجوت
اذإ،ةرايسلافقسةمدقميفويولعلا
نوكينأمزلي،ليغشتلل.ةزيملاهذهترفوت
ACC/ACCESSORYعضولايفلاعشإلا
متيوأ)ليغشت(ON/RUNوأ)تاقحلملا(
تاقحلملاةقاطمادختسا
.)RAP(ةزجتحملا
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لدولقام١٨

حابصميأراوجبnوأmىلعطغضا
.هليغشتفاقيإلوأهليغشتلةءارق
،ةيلخادلاةرانإلانعتامولعملانمديزمل
تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنععجار
/١٧٦.

ةيجراخلاةرانإلا

ىلعيجراخلاحابصملايفمكحتلارزدجوي
ةلجعراسيىلإ،تاسايقلاةزهجأةحول
.ةدايقلا
.عاضوأةعبرأدجوت
O:ةيسيئرلاحيباصملاءافطإىلإيدؤت
حاتفمةرادإيدؤت.ةيراهنلاةدايقلاحيباصمو
عضوىلإةيسيئرلاحيباصملايفمكحتلا
ليغشتةداعإىلإىرخأةرمفاقيإلا
حيباصموأةيكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملا
.ةيراهنلاةدايقلا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشت:يكيتاموتوأ
ءاوضأوةرخؤملاحيباصمونكرلاحيباصمو
ديدحتحيباصموتاسايقلاةزهجأةحول
حيباصمو)كلذبزيهجتلاةلاحيف(فقسلا
.ًايكيتاموتوأةرايسلاماقرأةحول

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتىلإيدؤي:5
.تادادعلاةحولءاوضأونكرلاحيباصمعم
:عجار
ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.

/١٧١
١٧٦/بابضلاحيباصم.

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

جاجزلاتاحساميفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعيمامألا
يمامألاجاجزلاتاحساميفمكحتلامتي
هيلعدوجوملاعارذلاريودتلالخنم
zلكشلا FRONT.

.ةعيرستاحسم:1
w:ةئيطبتاحسم.

3 INT)اذهمدختسا:)عطقتم
عموأةعطقتملاتاحسمللدادعإلا

Rainsense™.ردأةعطقتملاتاحسملل



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

١٩ لدولقام

zةقلح FRONTىلعلوصحللىلعأل
ددعليلقتللفسألوأةريثكتاحسم
.تاحسملا
،Rainsenseةزيمليغشتل
zطغضا AUTOردأمثعارذلاىلع
zطيرش FRONTةحساملاعارذىلع
.ةيساسحلاطبضل
INTدادعإةدايزلىلعألطيرشلاردأ.

هاجتةيساسحلاةدايزل)عطقتم(
.ةبوطرلا

INTدادعإليلقتللفسألرزلاردأ.
هاجتةيساسحلاليلقتل)عطقتم(
.ةبوطرلا

3INTعضولانعاًديعبطيرشلاكرح
.رطملاراعشتساةزيمةيلاعففاقيإل
جاجزلاتاحسامليغشتفقوأ:فاقيإ
.يمامألا

8ىلإهردأ،ةدحاوةحسمءارجإل:8
،تاحسمةدعءارجإل.هررحمث
.لوطأةرتفل8ىلعطيرشلاّتبث

Lm:ءزجلايفدوجوملاكارحملاعفدا
ىلعلسغلالئاسشرلعارذلانميولعلا
.يمامألاجاجزلا
.١١٩/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعجار

خانملاليغشترصانع
،ديربتلاو،ةئفدتلايفماظنلااذهمكحتي
.ةيوهتلاو

ةرارحلاةجرديفقئاسلامكحترز.١
٢.A/C)ءاوهلافييكت(
ءاوهلاجورخعضويفمكحتلاحيتافم.٣
ةحورملاليغشترصنع.٤
عيقصلاةباذإ.٥
ةرارحلاةجرديفبكارلامكحترز.٦
٧.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
ةيفلخلاةذفانلابابضليزم.٨
٩.RCTRL)ماظنيفمكحتلاليطعت

)فلخلابخانملابمكحتلا

فلخلابةرارحلاةجرديفمكحتلا.١٠
فلخلابءاوهلاجورخعضويفمكحتلا.١١
ةيفلخلاةحورملايفمكحتلا.١٢
خانملابمكحتلاماظنليئابرهكلارزلا.١٣

مامألاب
١٤.Rear AUTO)ليغشتلا

)يكيتاموتوألا
خانملابمكحتلاماظنليئابرهكلارزلا.١٥

فلخلاب
ءاوهلاريودتةداعإ.١٦
١٧.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنعجار
يفلخلامكحتلاماظنو١٨١/خانملاب
ةرايسلاتناكاذإ(،١٨٥/خانملاب
.)كلذبةزهجم

سورتلاقودنص

قاطنلاددحمعضو
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لدولقام٢٠

عارذيفقاطنلاددحمعضوحاتفمدجوي
.كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةكرحلالقن

Rangeةزيمليعفتل.١ Selection
رييغتعارذكرح،)قاطنلاديدحت(
عضولا(Lعضولاىلإسورتلا
يلاحلاقاطنلارهظيسو.)يوديلا
ىلعأوهاذهحبصيو.Lعضولاراوجب
لكعمهيلإلوصولانكممقاطن
لوصولانكمييتلاايندلاسورتلا
متيامدنع،لاثملاليبسىلعو.اهيلإ
نإف،)سماخلا(5رايغلارايتخا
5ىلإ)لوألا(1نمتارايغلا
.ةحاتمنوكت)سماخلا(

نيدوجوملا،−/+نيرزلاىلعرقنا.٢
ديدحتل،سورتلارييغتعارذىلع
فورظلبولطملاتارايغلاقاطن
يوديلاعضولاعجار.ةيلاحلاةدايقلا
/٢١٦.

تابثيفمكحتلاماظنمادختسانكمي
مادختساءانثأرطقلا/بحسلاعضووةعرسلا
.قاطنلاددحمعضو
ةحاتمريغتاردحنملاىلعةلمرفلادعت
.اًطشنقاطنلاددحمعضونوكيامدنع
.٢١٨/رطقلا/بحسلاعضوعجار

عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأب
عبرأبعفدلاماظنبةدوزمةرايسلاتناكاذإو
ىلإكرحملاةوقلقنكنكميف،تالجع
.يفاضإرجىلعلوصحللعبرألاتالجعلا

ةيكيتاموتوألالقنلاةبلع

ةعرسلاةجودزملقنلاةبلع

ةلجعراسيىلععقيلقنلاةبلعضبقم
ىلإلقنللضبقملااذهمدختسا.ةدايقلا
تالجععبرأبعفدلاماظنلةفلتخملاعاضوألا
.اهنمجورخلاو

2m:يفةدايقللدادعإلااذهمدختسي
قرطلاوعراوشلايفدجاوتلاتالاحمظعم
.ةعيرسلا

ًايلاثمدادعإلااذهربتعي:يكيتاموتوأ
قاصتلافورظنوكتامدنعمادختسالل
.ةريغتمقيرطلاحطسبتاراطإلا

4 m:ماظنبةيلاعلاةدايقلاعضومدختسا
رجةوقىلإةجاحلادنعتالجععبرأبعفدلا
وأةيجلثلاقرطلاىلعةدايقلالثم،ةيفاضإ
جراخةدايقلاتالاحمظعميفوأ،ةيديلجلا
.قرطلا

4 n:لقنةبلعبةدوزملاتارايسلاعتمتت
ضفخنمةدايقعضوبةعرسلاةجودزم
دادعإلااذهو.تالجععبرأبعفدلاماظنب
.عبرألاتالجعلالكلىوصقلاةقاطلالقني
4راتختدق nيفقرطلاجراخةدايقلادنع
ءانثأو،جولثلاوأنيطلاوأةقيمعلالامرلا
.اهيلعنمطوبهلاوأتاردحنملادوعص
تابكرملابرفاوتي:)دياحملا(Nعضولا
رسلاةجودزمةيئاقلتلقنةبلعبةدوزملا
لقنلاةبلعلقنتال.)دياحملا(Nعضولاةع
بحسدنعالإ)دياحملا(Nعضولاىلإ
ضارغألةرايسلابحسعجار.ةرايسلا
.٣٣٤/ةرايسلابحسوأ٣٣٤/ةيهيفرت

عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايقعجار
.٢١٨/تالجع
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٢١ لدولقام

ةرايسلاتازيم

هيفرتلاوتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنبيتكعجار
ويدارلالوحتامولعمىلعلوصحلل
ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
وهو.مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاةزيمو
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتي

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
ةلجعبليغشتلارصانع"عجار.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف"ةدايقلا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

زارطلا GMC زارطبهيبش،ضورعم
Chevrolet

فاقيإلوأماظنلاليغشتلطغضا:5
ًءاضمرشؤملاحابصمنوكي.هليغشت
تابثيفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألاب
فاقيإدنعحابصملائفطنيو،ةعرسلا
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

+RES)دوجوةلاحيف:)+فانئتسا
ةرتفلطغضا،ةركاذلايفةطوبضمةعرس
وأةعرسلاهذهبةدايقلاةعباتملةزيجو
اذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالاعمطغضا
ًاطٰشنمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنناك
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا،لبقنم

Set-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)-طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
صاقنإلهمدختسا،لبقنمًاطٰشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس
تابثيفمكحتلاماظنريرحتلطغضا:*
نمةطوبضملاةعرسلاوحمنودبةعرسلا
.ةركاذلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار
/٢٢٧.

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
قئاسلاتامولعمزكرمضرعةدحودجوت
ةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجميف
.ةبكرملاةمظنأنمديدعلا
تادادعلاةعومجمةبكرملايفترفوتاذإ
نكميهنإف،يساسألاىوتسملانم
ةفاسمدادعنييعتةداعإعارذمادختسا
تامولعمزكرمليغشتلةلحرلا
.)DIC(قئاسلا

تادادعلاةعومجمةبكرملايفترفوتاذإ
مادختسانكميف،ىلعألاىوتسملانم
ةهجلانمةدايقلاةلجعليغشترصانع
تامولعمزكرمليغشتلىنميلا
.)DIC(قئاسلا
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لدولقام٢٢

زارطلا GMC زارطبهيبش،ضورعم
Chevrolet

wوأx:وأىلعأللكيرحتللطغضا
.امةمئاقيفلفسألا
oوأp:قطانمنيبلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا

V:ةمئاقدنبرايتخالوأةمئاقحتفلطغضا.
ميقلاطبضةداعإلرارمتسالاعمطغضا
.ةنيعمتاشاشب
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار
تامولعمزكرموا١٤٣/)ةدعاقلاىوتسم(
.١٤٥/)روطملازارطلا()DIC(قئاسلا

يمامألامداصتلاراذنإماظن
ىلإ،هرفوتلاح،FCAماظنفدهيدق
جتانلاررضلاليلقتوأبنجتيفةدعاسملا
ماظنيطعيو.ةيمامألاتامداصتلانع

FCAنوللارضخأاًرشؤمV،دنع
رشؤملااذهلوحتي.كمامأةبكرمفاشتكا
نمكترايستبرتقااذإينامرهكلانوللاىلإ
دنع.اًدجةريبكةجردبكمامأىرخأةرايس
ةريبكةعرسبكمامأةرايسنمبارتقالا
هيبنتللرمحأاًضيموFCAماظنردصي،اًدج
تارفاصكلذكردصيويمامألاجاجزلاىلع
.قئاسلادعقميفتاضبنوأةعيرس
.٢٣٩/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا
نأشبهيبنتللماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
كلذكنوكتسف،)FCA(مامألانممداصتلا
ةزيمىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزم
فاشتكادنعو.)IBA(يكذلاةلمرفلادعاسم
كرحتتكراسميفكمامأةرايسلماظنلا
،اهبمادطصالاكشوىلعكنأوكهاجتاب
ةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدرفويدقف
يفدعاسيسرمألااذهو.ًايئاقلتةرايسلا
هراثآنمليلقتلاوأثداحلاعوقوبنجت
.مامألاىلإةدايقلادنعكلذو
(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلاعجار
/٢٤١.

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
ىلعLKAدعاسيدق،كلذبةزهجمتناكاذإ
فارحنالادنعكلذوتامداصتعوقوبنجت
دقاًضيأو.امةراحنعدوصقملاريغ
اذإقفربةدايقلاةلجعريودتيفكدعاسي
ةفشتكمةراحةمالعنمةبكرملاتبرتقا
اذهيففاطعنالاةراشإمادختسانود
ريذحتلابكهيبنتباًضيأموقتدقامك.هاجتالا
دنعكلذو)LDW(ريسةراحةرداغمدنع
ماظنلاموقينل.ةراحةمالعزواجت
متيهنأفشتكااذإهيبنتلاوأةدعاسملاب
نعLKAزواجتمتي.طشنلكشبكهيجوت
LKAمدختسي.ةدايقلاةلجعريودتقيرط
نيبةراحللتامالعنعفشكللاريماك
)ةعاسلايفليم٣٧(ةعاس/مك٦٠ةفاسم
.)ةعاسلايفليم١١٢(ةعاس/مك١٨٠و
٢٤٤/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار
Laneو Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٤٥/)1500ةلسلس()راسملاىلعءاقبلا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
LCAماظنربتعي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ريسلاةراحرييغتبةصاخةدعاسمةليسو
بنجتلنيقئاسلاةدعاسمىلعلمعيثيح
ريسلاةراحرييغتنعةجتانلاتامداصملا
يفةكرحتملاتارايسلاعمثدحتيتلاو
عموأةتيملاةيؤرلا)ةطقنوأ(قاطن



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

٢٣ لدولقام

ةعرسبةقطنملاهذهلصتيتلاتارايسلا
LCAماظنريذحتنايبءيضي.فلخلانم
يفضمويوةينعملاةيجراخلاةآرملايف
دعاسم.فاطعنالاةراشإةءاضإةلاح
يفجمدمةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
.LCAماظن

ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار
(SBZA)/ريسلاةراحرييغتهيبنتو٢٤٣
(LCA)/٢٤٣.

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
ةرايسلاتناكاذإ،ةيفلخلاةيؤرلااريماكرهُظت
فلخةعقاولاةقطنملارظنم،اهبةزٰهجم
تامولعملاماظنةشاشىلعةرايسلا
)عوجر(Rعضولاىلإرييغتلادنعهيفرتلاو
تاروانمءارجإءانثأونكرلاءانثأةدعاسملل
.ةضفخنمةعرسبعوجرلا
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٣٧/فلخلل

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
تاعطاقتلاهيبنت(RCTAماظنرفوتاذإ
مدختسيهنإف،ةبكرملاب)ةيفلخلاةيرورملا
ماظنةشاشىلعهضرعمتيمهسعمًاثلثم
دوجونأشبريذحتللهيفرتلاوتامولعملا
راسميفنودجاوتيدقةبكرملافلخةرام
عضولايفةبكرملادوجوءانثأكلذوةبكرملا

R)كلذىلإةفاضإلاب.)فلخللعوجرلا،
دعقمضبنيوأ،تارافصقلطنتفوس
.قئاسلا
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٣٧/فلخلل

Parking Assist)نكرلادعاسم(
نكرلادعاسمماظنمدختسي،هرفوتدنع
دصملايفتاساسح)RPA(يفلخلا
بنجتونكرلايفةدعاسملليفلخلا
Rعضولاىلعطبضلاءانثأقئاوعلا
لقأتاعرسىلعلمعيو.)فلخللعوجرلا(
ماظنضرعيدقو.)اس/ليم٥(اس/مك٨نم

RPAةيؤرلااريماكةشاشىلعريذحتثلثم
تادادعلاةعومجميفًاينايباًمسروةيفلخلا
.دوصرملامسجلاوحنةفاسملاديدحتل
وأتارافصةدعقلطنتدق،كلذىلعًةوالع
بارتقالاةلاحيفدعقملايفتازازتها
.دوصرملامسجلانمديدشلا
دعاسمماظنبكلذكةدوزمةبكرملانوكتدق
.يمامألانكرلا
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٣٧/فلخلل

تاقحلملاليغشتسباقم

رشابمرايتتلوف١٢تاقحلملاليغشتسباقم

تاقحلملاليغشتسباقممادختسانكمي
فتاهلثم،ةيئابرهكتادعمليصوتفدهب
.هرخآىلإ،MP3لغشمو،يولخ
ةسمخىلإلصيامةبكرملابكانهنوكيدق
:تاقحلملاليغشتلسباقم

يزكرملوسنوكبةدوزملاتابكرملا

ىلعحادقألالماوحمامأدحاو.
.طسوألالوسنوكلا

.طسوألانيزختلالوسنوكلخاددحاو.

لوسنوكنميفلخلاءزجلاىلعدحاو.
.طسوألانيزختلا

ثلاثلاسولجلافصدعقميفدحاو.
.قئاسلاةهج

ىلعةيفلخلانحشلاةقطنميفدحاو.
.بكارلابناج

ةليوطدعاقمبتابكرملا

ماظنلفسأطسوألافرلاىلعدحاو.
.خانملابمكحتلا

دعقملاىلعنيزختلاةقطنميفدحاو.
.ليوطلا

عضومنميفلخلاءزجلاىلعدحاو.
.طسوألاعارذلادنسميفنيزختلا
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لدولقام٢٤

سولجلافصدعقمةقطنميفدحاو.
.قئاسلاةهجثلاثلا

ىلعةيفلخلانحشلاةقطنميفدحاو.
.بكارلابناج

يفهبيكرتدعأومادختساللءاطغلاعفرا
.مادختسالامدعةلاح
.١٢٣/تاقحلملاليغشتسباقمعجار

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا

رارزألاهذهنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.يولعلالوسنوكلاةمدقميفدجوتس

ةثالثلحملحيلةليسوماظنلااذهرفوي
ىصقأدحبدعبنعمكحتلللاسرإةزهجأ
ةزهجألثمةزهجأطيشنتلاهمادختسامتي
ةزهجأوأنامألاةمظنأوأجارجلابابحتف
.لزنملايفةيلآ
دعبنعلماشلامكحتلاماظنةجمربعجار
/١٦٨.

فقسلاةحتف

)يقالزنا(SLIDEحاتفم.١
)ةلامإلا(TILTحاتفم.٢

ةحتفبةبكرملازيهجتةلاحيف
حاتفمنوكيامدنعىوسلمعتنل،فقس
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)دنعوأ،)تاقحلملا
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطةزيمطيشنت
)RAP(.ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار

(RAP)/٢٠٩.

يقالزناحاتفم

Express-Open/Express-Close)حتفلا
ةحتفحتفل:)عيرسلاقالغإلا/عيرسلا
لماكلابطغضا،ةعرسبفقسلا
،ةعرسبفقسلاةحتفقلغل.)I)1ررحو
طغضا.)K)1ررحولماكلابطغضا
.ةكرحلافاقيإلىرخأةرمحاتفملاىلع
ةحتفحتفل:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
.)I)1ىلعرارمتسالاعمطغضا،فقسلا
طغضا.بولطملاعضولاىلإحاتفملاررح
ةحتفقلغل)K)1ىلعةليوطةطغض
.بولطملاعضولاىلإحاتفملاررح.فقسلا
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٢٥ لدولقام

ةلامإلاحاتفم

Vent)قالغإلاعضونم:)ةيوهتلاةحتف،
.فقسلاةحتفةيوهتل)J)2ىلعطغضا
ةحتفةيوهتةحتفقلغل)K)2طغضا
.فقسلا
عفتريفوس،فقسلاةحتفحتفمتيامدنع
عجارتيسامنيب.ًايكيتاموتوأءاوهلافراح
.فقسلاةحتفقالغإدنعءاوهلافراح
نكميةلظمباًضيأةدوزمفقسةحتف
.سمشلاةعشأبجحلمامألاىلإاهبحس
.ًايودياهقالغإوةلظملاحتفبجيو
فقسلاةحتفراسميفقئاعكانهناكاذإ
سكعليئاقلتلاماظنلانإف،اهقالغناءانثأ
ةحتففقُويوقئاعلافشتكيسهاجتالا
.فقسلا
.٥٣/فقسلاةحتفعجار

ءادألاوةنايصلا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
يذلارجلايفمكحتلاماظنبةدوزمةرايسلا
ماظنوتالجعلانارودنمدحي

StabiliTrakمكحتلايفدعاسييذلا
ةدايقلافورظلظيفةرايسلليهاجتالا
ًايكيتاموتوأنيماظنلاليغشتمتي.ةبعصلا
.ةكرحلايفاهعورشوةبكرملاءدبدنع
طغضا،رجلايفمكحتلاماظنفاقيإل.

gىلعتاسايقلاةزهجأةحولبهكرتاو
فاقيإءوضرهظي.ةدايقلاةلجعراسي
.تادادعلاةعومجميفiرجلاليغشت
زكرمىلعةبسانملاةلاسرلارهظت
ماظنلئاسرعجار.قئاسلاتامولعم
.١٥٦/ةدايقلايفمكحتلا

مكحتلاماظننمٍلكليغشتفاقيإل.
طغضا،StabiliTrakماظنورجلايف
iءيضتىتحgىلعرارمتسالاعم
روهظعمتادادعلاةعومجميفgو
تامولعمزكرميفةبسانمةلاسر
ماظنلئاسرعجار.)DIC(قئاسلا
.١٥٦/ةدايقلايفمكحتلا

ةرمىرخأةرمهررحوgىلعطغضا.
.نيماظنلاالكليغشتلىرخأ

امدنعًايئاقلتStabiliTrakماظنليغشتمتي
ليم٣٥(اس/مك٥٦ةبكرملاةعرسزواجتت
رجلايفمكحتلاماظنلظيس.)ةعاسلايف
.اًقلغم
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٢٤/تابثلايفينورتكلإلا

تاراطإلاطغضةبقارم
طغضةبقارمماظنبةرايسلازيهجتمتيدق
.)TPMS(تاراطإلا

طغضضافخنانمريذحتلاءوضموقي
ةلاحيفهيبنتلابتاراطإلايفءاوهلا
تاراطإدحأنمطغضللريبكلانادقفلا
برقأيففقوتف،كلذثدحاذإو.ةرايسلا
ىلإخفنلاطغضةئياهمبمقو،نكممتقو
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.راطإلا,ةلومحلاتامولعمقصلم
ءوضلظيسو.١٩٩/ةرايسلاةلومحدودح
ءاوهلاطغضحيحصتمتيىتحًائيضمريذحتلا

.تاراطإلايف
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لدولقام٢٦

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
مث،درابلاسقطلايفىلوألاةرمللةبكرملا
نوكيدقو.ةدايقلايفعرشتامدنعئفطني
ءاوهلاطوغضنأىلعاًركبماًرشؤماذه
ضافخنالايفتذخأدقتاراطإلايف
.بسانملاطغضللاهتئياهمىلإجاتحتو
ءاوهلاطغضماظننأىلإةراشإلاردجتو
تاراطإلاةنايصلحملحيالتاراطإلايف
ءاوهلاطوغضىلعظفاح.ةيرهشلاةيداعلا
.تاراطإلايفةحيحصلا
.٣١١/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار

)رتل5.3ةعسكرحم(دوقولا

نميلاخلادوقولاىوسمدختستال
91ةميقبفنصملاوصاصرلا RONوأ
ةبسنبدوقولامدختستال.كترايسيفىلعأ
فلتىلإيدؤيدقكلذنأللقأنيتكوأ
كالهتسايفداصتقالاةردقضفخوةرايسلا
.٢٤٦/دوقولاعجار.دوقولا

)رتل6.2ةعسكرحم(دوقولا

هبىصوملازيمتملادوقولا

صاصرلانميلاخلادوقولامادختسايغبني
95ةميقبفنصملاو RONيفىلعأوأ
نميلاخدوقومادختسانكميو.كتبكرم
ةميقبفنصمنيتكوأبدوزمصاصرلا
91دوقوةميقلةلثاممةضفخنم RON،
ةيلمعوةبكرملاءادأنمللقيسهنكلو
دوقولاعجار.دوقولاكالهتسايفداصتقالا
/٢٤٦.

كرحملاتيزرمعماظن
تيزلارمعكرحملاتيزرمعماظنبسحي
،ةرايسلاكالهتساساسأىلعكرحملاب
ىلعةلاسررهظت،تارايسلامظعميفو
نمكلذنوكيامدنعقئاسلاتامولعمزكرم
ال.رتلفلاوكرحملاتيزرييغتيرورضلا
ىلإتيزلارمعماظنطبضةداعإيغبني

.تيزلارييغتدعبىوس٪١٠٠

تيزلارمعماظنطبضةداعإ

:كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإل
OILضرع.١ LIFE REMAINING

زكرمىلع)يقبتملاتيزلارمع(
زكرمعجار.قئاسلاتامولعم
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعم
تامولعمزكرموا١٤٣/)ةدعاقلا
/)روطملازارطلا()DIC(قئاسلا

ةزهجمريغةرايسلاتناكاذإ.١٤٥
ةرايسلانوكتنأبجيف،DICرارزأب
ىلإلوصولل)نكرلا(Pعضولايف
.ةشاشلاهذه

ىلعناوثةدعلرارمتسالاعمطغضا.٢
Vوأ،قئاسلاتامولعمزكرميف
،ةلحرلاةفاسمدادعطبضةداعإعارذ
زكرمرارزأةبكرملابنكيملاذإ
رييغتمتيفوسو.قئاسلاتامولعم
.٪١٠٠ىلإتيزلارمع

تيزلارمعماظنطبضةداعإاًضيأنكمي
:يلاتلاوحنلاىلع
OILضرع.١ LIFE REMAINING

زكرمىلع)يقبتملاتيزلارمع(
زكرمعجار.قئاسلاتامولعم
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعم
تامولعمزكرموا١٤٣/)ةدعاقلا
)روطملازارطلا()DIC(قئاسلا
/١٤٥.
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٢٧ لدولقام

ةعرسلاةساودىلعاًمامتطغضا.٢
نوضغيفتارمثالثءطبب
.ٍناوثسمخ

ةشاشلايفضورعموهامٰريغتاذإ.٣
ةداعإتمتدقنوكتف،٪١٠٠ىلإ
.ماظنلاطبض

.٢٧٢/كرحملاتيزرمعماظنعجار

ةيداصتقالاةدايقلا
كالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو.دوقولا
دنعدوقولايفنكممداصتقالضفأ
.ةدايقلا
مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.

.ئداهوحنىلععراستلاب
بنجتو،ًايجيردتلمارفلاىلعطغضا.

.ئجافملافقوتلاتالاح
ةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.

.ةليوطتارتفلؤطابتلا
فورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.

مكحتلاماظنمدختسا،ةمئالمسقطلا
.ةعرسلاتابثيف

ةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.
رثكأءطببةرايسلاةدايقوأةددحملا
.فورظلايضتقتامدنع

يفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلاتاراطإ

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا
)TPC Spec(ىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلارادج

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٨

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لافقألاوحيتافملا
٢٨.....)حاتفمبلوخدلا(حيتافملا
٣٠....)حاتفمالبلوخدلا(حيتافملا
نودبدُعبنعلوخدلاماظن

٣١..............)RKE(حاتفم
نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت

لوخدلا()RKE(حاتفم
٣١...................)حاتفمب
نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت

البلوخدلا()RKE(حاتفم
٣٣....................)حاتفم
٣٧....دُعبنعةرايسلاليغشتءدب
٣٨...............باوبألالافقأ
٣٩.......ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
٣٩...............رخأتملالفقلا
٤٠....ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
٤٠..........قالغإلانمةيامحلا
٤٠..........لافطألانامألافقأ

باوبألا
٤٠................يفلخلابابلا
ةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ
٤٥.................ةدعاسملا

ةبكرملانامأ
٤٥...............ةرايسلانيمأت
٤٥.........ةرايسلابراذنإلاماظن

ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت
٤٦...........)حاتفمبلوخدلا(
ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت

٤٧..........)حاتفمالبلوخدلا(

ةيجراخلاايارملا
٤٨..............ةبدحملاايارملا
٤٨.............ةيئابرهكلاايارملا

٤٩.................ايارملايط
٤٩.................ايارملاةئفدت
٤٩........ةبوجحملاةطقنلاايارم
عضولاىلإةلامإلاايارم
٥٠..................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٥١....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٥١....ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٥١...............ةيكيتاموتوألا
٥١...........لافطألاةيؤرةآرم

ذفاونلا
٥١.....................ذفاونلا
٥٢.................ةيلآلاذفاونلا
٥٣..............سمشلاتايقاو

فقسلا
٥٣................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا

)حاتفمبلوخدلا(حيتافملا

ريذحت}
دوجوعمةبكرملايفلافطألاكرتنإ
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(باصيدقفريطخ،رمأاهلخاد
دقوةريطختاباصإبمهريغوألافطألا
ليغشتبنوموقيدقو.تومللنوضرعتي
ليغشتلارصانعنميأوأةيلآلاةذفانلا
.كرحتتةرايسلانولعجيدقلب،ىرخألا
لاسرإزاهجنوكيامدنعذفاونلالمعت
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
وألافطألاقلعيدقو،ةبكرملالخاد
ال.قلغنتيهوةذفانلاراسميفمهريغ
حاتفمعمةبكرملايفلافطألاكرتت
دُعبنعلوخدلالاسرإزاهجوألاعشإلا
.)RKE(حاتفمنودب
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ريذحت}
دوصقمريغلكشبحاتفملاريودتمتاذإ
حاتفمجرخينأنكمي،ةبكرملاريسءانثأ
.)ليغشت(RUNعضوملانملاعشإلا
ءايشألاببسباذهثدحينأنكميو
وأ،حاتفملاةقلحنمةيلدتملاةليقثلا
ةٰقلعملاةليوطلاوأةريبكلاءايشألاببسب
اهبكتحينأنكمييتلاوحاتفملاةقلحب
حاتفمجرخاذإ.ةدايقلاةلجعوأقئاسلا
،)ليغشت(RUNعضوملانعلاعشإلا
ةلمرفلارثأتتدقو،كرحملافقوتيسف
رشتنتالدقو،ززعملاهيجوتلاماظنو
رطاخمنمدحلل.ةيئاوهلادئاسولا
ال،لاعشإلاحاتفملدوصقملاريغنارودلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

حاتفمطبراهيفمتيتلاةقيرطلاريغت
نعلوخدلاماظنلاسرإزاهجولاعشإلا
تاقلحب،رفوتاذإ،)RKE(حاتفمالبدعب
.كلةمٰدقملاحيتافملا

زاهجو،حيتافملاتاقلحولاعشإلاحاتفم
لمعتلاهميمصتمت،رفوتاذإ،RKEلاسرإلا
ريغجورخلارطاخمنمدحللماظنكًاعم
RUNعضولانعحاتفمللدوصقملا
بقثلاعشإلاحاتفمىلعدجوي.)ليغشت(
ةمٰدقملاحاتفملاةقلحقيلعتبحامسللريغص
حيتافمىدلنوكييأنأمهملانم.كل
كليكوعجار.ريغصبقثةليدبلالاعشإلا
ىلإةجاحبتنكاذإاميفةفرعمل
.ليدبحاتفم
يتلاتاقلحلامجحوةبيكرترايتخامتدقو
هجوىلعكتبكرممئالتلكحيتافمعمتءاج
حاتفمبةطبترمتاقلحلانوكتو.صوصخلا
رطاخمنمدحللةلسلسيتلصوكلاعشإلا
عضولانعحاتفمللدوصقملاريغجورخلا

RUN)ءايشأةيأةفاضإبمقتال.)ليغشت
.لاعشإلاحاتفمبةٰقلعملاةقلحلاىلإىرخأ
ةيناثلاةقلحلاىلإةيفاضإءايشأقيلعتبمق
ىلعةروصقمءايشألاهذهنكتلو،طقف
ةريغصءايشأوأةيساسأحيتافمةعضب
زاهجمجحنعاهمجحديزيالةفيفخو
.RKEلاسرالا

نمرداصلا)شيوشتلا(لخادتلالطعيدق
ةيكلساللاتاددرتلاىلعفرعتلاتاقاقر
)RFID(ةبكرملاليغشتءدبةيناكمإ
RFIDتاقاقرءاقبإىجرياذل.حاتفملاب
.ةبكرملاليغشتءدبدنعحاتفملانعةديعب
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠

قئاسلابابلحاتفملااذهمدختُسي
.تازافقلاقودنصلولاعشإللو
نأنكميةيطخةرفِشحاتفملاىلعدجوي
لهؤملالافقألاعناصوأعزوملااهمدختسي
هذهظفحبمق.ةديدجحيتافملمعل
اهظفحتالنكلو،نمآناكميفتامولعملا

.ةبكرملايف
حاتفمىلإةجاحلاةلاحيفعزوملاعجار
.يفاضإوأليدب
،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
نمهولخنمدكأتللحاتفملالصنصحفاف
هفيظنتىلعصرحا.هباشاموأخاسوألا
ةفصبفرطلاةقدتسمةادأبوأةاشرفب
.ةيرود

)حاتفمالبلوخدلا(حيتافملا

ريذحت}
دوجوعمةبكرملايفلافطألاكرتنإ
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(باصيدقفريطخ،رمأاهلخاد
دقوةريطختاباصإبمهريغوألافطألا
ليغشتبنوموقيدقو.تومللنوضرعتي
ليغشتلارصانعنميأوأةيلآلاةذفانلا
.كرحتتةرايسلانولعجيدقلب،ىرخألا
لاسرإزاهجنوكيامدنعذفاونلالمعت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
وألافطألاقلعيدقو،ةبكرملالخاد
ال.قلغنتيهوةذفانلاراسميفمهريغ
حاتفمعمةبكرملايفلافطألاكرتت
دُعبنعلوخدلالاسرإزاهجوألاعشإلا
.)RKE(حاتفمنودب

نودبلوخدلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
زاهجيفحاتفمكانهنوكيسف،حاتفم
.لاسرإلا
لخاددوجوملاحاتفملااذهمادختسامتي
قودنصوقئاسلابابيفلاسرإلازاهج
.تازافقلا
نودبلوخدلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رزباًدوزملاسرإلازاهجنوكيسف،حاتفم
بحستال.حاتفملاعزنلمدختُسيهبناجىلع
.رزلاىلعطغضتنأنودبحاتفملا
نأنكميةيطخةرفِشحاتفملاىلعدجوي
لهؤملالافقألاعناصوأعزوملااهمدختسي
هذهظفحبمق.ةديدجحيتافملمعل
اهظفحتالنكلو،نمآناكميفتامولعملا

.ةبكرملايف
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

حاتفمىلإةجاحلاةلاحيفعزوملاعجار
.يفاضإوأليدب
،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
نمهولخنمدكأتللحاتفملالصنصحفاف
هفيظنتىلعصرحا.هباشاموأخاسوألا
ةفصبفرطلاةقدتسمةادأبوأةاشرفب
.ةيرود

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
ىلعتاليدعتوأتارييغتيأءارجإبنجت
.)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
اذهمادختساصيخرتكلذلطبيدقثيح
.زاهجلا

ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:)RKE(حاتفمالبلوخدلاماظن

زاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادجًاديعبلاسرإلا

كانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأتابكرم

عجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزج
.مسقلااذهيف

لمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
وأدمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشب
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخ

نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)حاتفمبلوخدلا()RKE(حاتفم
ىتحRKEلاسرإلازاهجفئاظولمعت
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دُعبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٣١/(RKE)حاتفمنودب

Qىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف:/
/ىلعروفلاىلعطغضامث،هكرتاو
تاراشإحيباصمضموتنأىلإرارمتساب
دق.ناوثعبرأةدمللقألاىلعوأفاطعنالا
مادختسابةبكرملاجراخنمكرحملارودي
ليغشتءدبعجار.RKEماظنلاسرإزاهج
.٣٧/دُعبنعةرايسلا

Q:باوبألاعيمجلفقتيكطغضا.
،ةبكرملاصيصختقيرطنعاهنيكمتمتاذإ
ةدحاوةرمفاطعنالاةراشإءاوضأضموت
اهنيكمتمتاذإ.لفقلامتدقهنأىلإريشتل
قوبلاردصي،ةرايسلاصيصختقيرطنع
ىرخأةرمQىلعطغضلامتيامدنعًاتوص
صيصختعجار.ٍناوثثالثنوضغيف
.١٦١/ةرايسلا

ماظنليعفتىلإيدؤيQىلعطغضلا
.٤٥/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.راذنإلا
طغضا،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ىتحةدحاوةيناثلQىلعرارمتسالاعم
يطلاةزيملمعتنل.ايارملايطعيطتست
صيصختعجار.اهنيكمتدعبالإايارملليلآلا
.١٦١/ةرايسلا

K:بابلفقحتفتيكلةدحاوةرمطغضا
ىرخأةرمطغضلامتاذإ.طقفقئاسلا
حتفنتسف،ناوثثالثنوضغيفKىلع
ءيضتدقو.ىرخألاباوبألاةفاكلافقأ
٢٠ةدملةءاضمىقبتوةيلخادلاحيباصملا
.لاعشإلاليغشتىتحوأةيناث
،ةبكرملاصيصختقيرطنعاهنيكمتمتاذإ
ريشتلنيترمفاطعنالاةراشإءاوضأضموت
صيصختعجار.لفقلاءاغلإمتدقهنأىلإ
حيباصملاءيضتدق.١٦١/ةرايسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢

قيرطنعاهنيكمتمتاذإ،ةيجراخلا
ةرايسلاصيصختعجار.ةبكرملاصيصخت
/١٦١.

لاسرإزاهجيفKىلعطغضلايدؤي
فاقيإىلإحاتفمالبدعبنعلوخدلاماظن
راذنإلاماظنعجار.راذنإلاماظنليعفت
.٤٥/ةرايسلاب
طغضا،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ىتحةدحاوةيناثلKىلعرارمتسالاعم
يطلاةزيملمعتنل.ايارملادرفعيطتست
صيصختعجار.اهنيكمتدعبالإايارملليلآلا
.١٦١/ةرايسلا

حتفنيحلKىلعرارمتسالاعمطغضا
متيملامذفاونلالمعتنل.لماكلابذفاونلا
عجار.دُعبنعذفاونلاليغشتةزيمنيكمت
.١٦١/ةرايسلاصيصخت

b:ءاطغقلغوأحتفلنيترمطغضا
ةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا.قودنصلا
.قودنصلاءاطغ
c:قودنصلاجاجزحتفلنيترمطغضا.
ديدحتةزيمليغشتءدبلررحوطغضا:7
فاطعنالاتارشؤمضموت.ةبكرملاعضو
.تارمثالثًاتوصقوبلاردُصيو

نعديزتةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
ضموت.ئراوطلاراذنإليعفتلناوثثالث
ًاتوصقوبلاردُصيوفاطعنالاةراشإءاوضأ

راذنإلافقوتي.ةيناث٣٠ةدملرركتملكشب
ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاليوحتدنع

ON/RUN)طغضلادنعوأ)ةرادإ/ليغشت
لاعشإلانوكينأبجي.ىرخأةرم7ىلع
يكل)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFعضولايف
.ئراوطلاراذنإلمعي

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب

دعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
ةبكرملاهذهعمةجمربملا)RKE(حاتفمالب

ةزهجأدحأنادقفلاحيف.لمعتيتلايه
ءارشنكميف،ةقرسللهضرعتوألاسرإلا
نكمي.ليكولاقيرطنعهتجمربوهنعليدب
لاسرإةزهجأةينامثاهلنوكينأةبكرملكل
نعراسفتساللعزوملاعجار.اهعمةجمربم
.لاسرإلازاهجةجمرب

ةيراطبلالادبتسا

لاسرإلازاهجةيراطبلدبتسا
ةلاسرلاترهظاذإ

REPLACE BATTERY IN
REMOTE KEY

نعلوخدلاحاتفميفةيراطبلالدبتسا(
.قئاسلاتامولعمزكرميف)دعب

هيبنت

نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا

:ةيراطبلالادبتسال

زاهجنمهلزأويفلخلاءاطغلالصفا.١
حطسملصنيأمادختسابلاسرإلا
.ةيندعمةلمعيألثمعيفرو
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٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لفسأللاهكرحوةيراطبلاطغضا.٢
هاجتايفلاسرإلازاهجبيجهاجتاب
ةادألمعتستال.حيتافملاةقلح
ةيندعم

.ةيراطبلاعزنا.٣
نوكيثيحبةديدجلاةيراطبلاعض.٤

لدبتسا.ىلعألاوحنبجوملافرطلا
اموأCR2032زارطنمةيراطبب
.اهلداعي

لاسرإلازاهجليفلخلاءاطغلاعفدا.٥
ءزجلامثًالوأيولعلاءزجلانم
.حيتافملاةقلحهاجتابيلفسلا

نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)حاتفمالبلوخدلا()RKE(حاتفم
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
نمضلاسرإلازاهجنوكيامدنعةبكرملا
ليغشت"عجار.)مدق٣(رتم١ةفاسم
.مسقلااذهيفاًقحال"حاتفمنودبلوخدلا
ىتحRKEلاسرإلازاهجفئاظولمعت
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دُعبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٣١/(RKE)حاتفمنودب

طغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف:/
ىلعروفلاىلعطغضامث،هكرتاو/ىلع
حيباصمضموتنأىلإرارمتساب/

عبرأةدمللقألاىلعوأفاطعنالاتاراشإ
ةبكرملاجراخنمكرحملاروديدق.ناوث
عجار.RKEماظنلاسرإزاهجمادختساب
.٣٧/دُعبنعةرايسلاليغشتءدب

Q:باوبألاعيمجلفقتيكطغضا.
،ةبكرملاصيصختقيرطنعاهنيكمتمتاذإ
ةدحاوةرمفاطعنالاةراشإءاوضأضموت
اهنيكمتمتاذإ.لفقلامتدقهنأىلإريشتل
قوبلاردصي،ةبكرملاصيصختقيرطنع
ىرخأةرمQىلعطغضلامتيامدنعًاتوص
صيصختعجار.ٍناوثثالثنوضغيف
.١٦١/ةرايسلا

Qىلعطغضلاءانثأقئاسلابابحتفدنع
لوفقمريغبابلافقإمدعةزيمنيكمتعم
ىلعمتيسف،ةبكرملاصيصختلالخنم
بابءانثتسابباوبألاعيمجلفقروفلا
صيصختعجار.هلفقءاغلإمتيسفقئاسلا
.١٦١/ةرايسلا

بكارلابابناكاذإباوبألاعيمجلفقمتيس
.Qىلعطغضلادنعاًحوتفم

ماظنليعفتىلإيدؤيQىلعطغضلا
.٤٥/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.راذنإلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤

طغضا،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ىتحةدحاوةيناثلQىلعرارمتسالاعم
يطلاةزيملمعتنل.ايارملايطعيطتست
صيصختعجار.اهنيكمتدعبالإايارملليلآلا
.١٦١/ةرايسلا

K:بابلفقحتفتيكلةدحاوةرمطغضا
ىرخأةرمطغضلامتاذإ.طقفقئاسلا
حتفنتسف،ناوثثالثنوضغيفKىلع
ءيضتدقو.ىرخألاباوبألاةفاكلافقأ
٢٠ةدملةءاضمىقبتوةيلخادلاحيباصملا
.لاعشإلاليغشتىتحوأةيناث
،ةبكرملاصيصختقيرطنعاهنيكمتمتاذإ
ريشتلنيترمفاطعنالاةراشإءاوضأضموت
ءيضتدق.لفقلاءاغلإمتدقهنأىلإ
نعاهنيكمتمتاذإ،ةيجراخلاحيباصملا
صيصختعجار.ةبكرملاصيصختقيرط
.١٦١/ةرايسلا

لاسرإزاهجيفKىلعطغضلايدؤي
فاقيإىلإحاتفمالبدعبنعلوخدلاماظن
راذنإلاماظنعجار.راذنإلاماظنليعفت
.٤٥/ةرايسلاب
طغضا،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ىتحةدحاوةيناثلKىلعرارمتسالاعم
يطلاةزيملمعتنل.ايارملادرفعيطتست
صيصختعجار.اهنيكمتدعبالإايارملليلآلا
.١٦١/ةرايسلا

حتفنيحلKىلعرارمتسالاعمطغضا
متيملامذفاونلالمعتنل.لماكلابذفاونلا
عجار.دُعبنعذفاونلاليغشتةزيمنيكمت
.١٦١/ةرايسلاصيصخت

b:ءاطغقلغوأحتفلنيترمطغضا
ةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا.قودنصلا
.قودنصلاءاطغ
c:قودنصلاجاجزحتفلنيترمطغضا.
ديدحتةزيمليغشتءدبلررحوطغضا:7
فاطعنالاتارشؤمضموت.ةبكرملاعضو
.تارمثالثًاتوصقوبلاردُصيو

نعديزتةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
ضموت.ئراوطلاراذنإليعفتلناوثثالث
ًاتوصقوبلاردُصيوفاطعنالاةراشإءاوضأ
راذنإلافقوتي.ةيناث٣٠ةدملرركتملكشب
ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاليوحتدنع

ON/RUN)طغضلادنعوأ)ةرادإ/ليغشت
لاعشإلانوكينأبجي.ىرخأةرم7ىلع
يكل)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFعضولايف
.ئراوطلاراذنإلمعي

حاتفمالبلوخدلاليغشت

ىلإلوصولاحاتفمنودبلوخدلاماظنحيتي
ةجاحلانودةعتمألاقودنصبابوباوبألا
ماظنلاسرإزاهجرزىلعطغضلاىلإ
بجي.RKEحاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
البدعبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأ
نع)مادقأ٣(رتم١ةفاسمنمضحاتفم
ةبكرملاتناكاذإ.هحتفديرتيذلابابلا
يفرزكانهنوكيسف،ةيصاخلاكلتبةدوزم
.ةيجراخلاباوبألاضباقم
حاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
ةطغضلادنعباوبألاعيمجلافقأريرحتل
بابنملافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
.١٦١/ةرايسلاصيصختعجار.قئاسلا

قئاسلابابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
طغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم)مدق
بابضبقمبلافقألاريرحت/نيمأترزىلع
بابلفقريرحتىلإيدؤيفوسقئاسلا
لفقلاءاغلإ/لفقرزطغضمتاذإ.قئاسلا
فوسف،ناوثسمخنوضغيفىرخأةرم
بابوباكرلاباوبأعيمجلافقأءاغلإمتي
.ةعتمألاقودنص
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٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لثاممبكارلابناج،قئاسلابناج

فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
ةطغضلاذنمناوثسمخنمرثكأرم.

.لافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
ىلعنيترمطغضلاةيصاخمادختسامت.

لافقأريرحتللافقألاريرحت/نيمأترز
.باوبألاعيمج

عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغمباوبألا

باكرلاباوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
طغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم)مدق
بابضبقمبلافقألاريرحت/نيمأترزىلع
لكلفقريرحتىلإيدؤيفوسبكارلا
ريرحت/نيمأترزىلعطغضلا.باوبألا
عيمجلافقأنيمأتىلإيدؤيفوسلافقألا
:يلياممّيأثدحاذإباوبألا
لافقألاريرحت/نيمأترزمادختسامت.

.باوبألاعيمجلافقأريرحتل
عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.

.نآلاةقلغمباوبألا

حاتفمنودبلافقألانيمأت

نودبلوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف
موقتفوسةيصاخلاهذهنإف،حاتفم
نمناوثةدعدعبةبكرملالافقأنيمأتب
ةأفطمةبكرملاتناكاذإ،باوبألاعيمجقلغ
لاسرإةزهجأدحأجارخإمتلقألاىلعو
ةلاحيفوأ،ةبكرملالخادنمRKEماظن
.ةبكرملالخاددحأدجاوتمدع
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،RKEماظنلاسرإزاهجةراشإعملخادتت
لاسرإزاهجدوجوةبكرملافشتكتالطقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخادRKEماظن
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت

RKEماظنلاسرإزاهجامنيبباوبألالافقأ
ماظنلاسرإزاهجكرتتال.ةبكرملالخاد

RKEةبقارمنودةبكرملايف.
اهلافقأنيمأتمتيثيحبباوبألاطبضل
رظنا،ةبكرملانمجورخلادنعايكيتاموتوأ
نعةبكرملاليغشتولافقألانيمأتوريرحت"
.١٦١/ةرايسلاصيصختتحت"دُعب

حاتفمنودبلافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا

لفقلاةزيملتقؤمليطعتءارجإنكمي
Kىلعرارمتسالاعمطغضلابحاتفمنودب
ةدملبابحتفعميلخادلابابلاحاتفمىلع
عامسمتيىتحوأ،لقألاىلعناوثعبرأ
نودبلفقلاةيصاخىقبتس.تارافصةثالث
Qرزىلعطغضلامتيىتحةلطعمحاتفم
ليغشتمتيىتحوأ،يلخادلابابلاىلع
.ةبكرملا

ةبكرملابدعُبنعمكحتلازاهجكرتراذنإ

زاهجنايسنوةبكرملاليغشتفاقيإدنع
ًاتوصقوبلاردصيس،اهيفدعبنعمكحتلا
.باوبألاعيمجقالغإدعبتارمثالث
صيصختعجار،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل
.١٦١/ةرايسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦

يكيتاموتوألابابلالفق

ليغشتمتيملوأباوبألادحأحتفمتيملاذإ
حتفنمقئاقدثالثنوضغيفةبكرملا
ةطساوبراذنإلالوعفملاطبإوةبكرملالفق
عيمجلفقًايئاقلتمتيسف،RKEلاسرإزاهج
.ةبكرملابراذنإلاماظنطيشنتةداعإوباوبألا
اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتنكمي
.ةبكرملاصيصختيفتادادعإلالالخنم
.١٦١/ةرايسلاصيصختعجار

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف

بناجلابةدوجوملاسمللاةحولطغضا
ةعتمألاقودنصبابضبقمنميلفسلا
عيمجنوكتامدنعةعتمألاقودنصبابحتفل
يفلاسرإلازاهجنوكيوةحوتفمباوبألا
.)مدق٣(م١قاطن

حاتفمنودبقودنصلاجاجزحتف

ةحولىلعأةدوجوملاسمللاةحولطغضا
ةعتمألاقودنصجاجزحتفلةبكرملاماقرأ
نوكيوةحوتفمباوبألاعيمجنوكتامدنع
.)مدق٣(م١قاطنيفلاسرإلازاهج
.٤٠/يفلخلابابلاعجار

حاتفمبلوخدلا

زاهجةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
باوبألالافقأرظنا،ةنحشلاةغرافلاسرإلا
/٣٨.

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب

دعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
يهةبكرملاعمةجمربملا)RKE(حاتفمالب
ةزهجأدحأنادقفلاحيف.لمعتيتلا
ءارشنكميف،ةقرسللهضرعتوألاسرإلا
دنع.ليكولاقيرطنعهتجمربوهنعليدب
هذهعملدبتسملالاسرإلازاهجةجمرب
ةزهجأةفاكةجمربًاضيأبجيةبكرملا
زاهجةجمربدرجمب.ىرخألالاسرإلا
لاسرإلاةزهجألمعتنلفديدجلالاسرإلا
نكمي.ىرخأةرمةقورسملاوأةدوقفملا
لاسرإةزهجأةينامثاهلنوكينأةبكرملكل
ةجمربلكليكوىلإعجرا،اذل.اهعمةجمربم
.ةبكرملاىلعلاسرإلاةزهجأ

زاهجيفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
لاسرإلا

اذإوأةفيعضلاسرإلازاهجةيراطبتناكاذإ
زكرمضرعي،ةراشإلايفلخادتكانهناك
زاهجفاشتكارذعتقئاسلاتامولعم
حاتفمفاشتكارذعتوأدعبنعمكحتلا
ثبزاهجيفحاتفمعض.دعبنعمكحت
ليغشتءدبلواحتامدنعليغشتلاأدباو
لافقألاوحيتافملالئاسرعجار.ةبكرملا
/١٥٤.

:ةبكرملاليغشتءدبل
ةيزكرملاةفيتكلانيزختةقطنمحتفا.١

.نيزختلاجردو

قش/بارجيفلاسرإلازاهجعض.٢
.لاسرإلازاهج

Pعضويفةرايسلانوكتامنيح.٣
ا،)دياحملا(Nعضولاوأ)نكر(
لمارفلاةساودىلعطغض
ENGINEو START/STOP)فاقيإ/
.)كرحملاليغشتءدب
يفلاسرإلازاهجةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأ

ةيراطبلالادبتسا

اذإلاسرإلازاهجيفةيراطبلالدبتسا
زاهجةيراطبلادبتساءاجرلاةلاسرلاترهظ
.قئاسلاتامولعمزكرميفدعبنعمكحتلا
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٣٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

هيبنت

نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا

:ةيراطبلالادبتسال

يفةعيفرو،ةحطلفمةادألخدأ.١
علخوهلصفللاسرإلازاهجفصتنم
.يفلخلاءاطغلا

.ةحطلفمةادأبةيراطبلاعفرا.٢
.ةيراطبلاعزنا.٣
نوكيثيحب،ةديدجلاةيراطبلاعض.٤

.يفلخلاءاطغلاوحنبجوملافرطلا
CR2032زارطنمةيراطببلدبتسا
.اهلداعياموأ

.هضعبيفلاسرإلازاهجطغضا.٥

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
ماظنلمعيس،دُعبنعليغشتلاءدبدنع
نعةبكرملاليغشتءدبدنعخانملابمكحتلا
ةرارحلاةجردبسحىلعكلذو،دعب
.ةيجراخلا

ةيفلخلابابضلاحيباصمءيضتدق
ةئفدتلاةزيمتاذدعاقملالمعتو
ةئفدترظنا.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ديربتلاو
صيصختو٦٢/اهتيوهتوةيمامألادعاقملا
.١٦١/ةرايسلا

تاعمتجملاضعبيفنيناوقلارظحتدق
عجار.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
اهتابلطتمىلععالطاللةيلحملاةمظنألا
.دعبنعةبكرملاليغشتءدبنأشب
ناكاذإدعبنعليغشتلاءدبمدختستال
.دوقولانمةليلقةيمكةبكرملاب
تالاحلايفدُعبنعةبكرملاليغشترذعتي
:ةيلاتلا
لوخدلا(لاعشإلايفحاتفملاناكاذإ.

يفلاسرإلازاهجناكوأ)حاتفمب
.)حاتفمنودبلوخدلا(ةبكرملا

.كرحملاءاطغقلغمدع.

يفمكحتلاماظنيفلطعدوجودنع.
رشؤمحابصمةءاضإوتاثاعبنالا
.لاطعألا
ءدبءانثألمعلانعكرحملافقوتيس
:ةيلاتلاتالاحلايفدُعبنعكرحملاليغشت
ديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.اًدجةيلاعكرحملا
.تيزلاطغضضفخنااذإ.
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٨

لوخدلاماظنلاسرإزاهجلاجملقيدق
ليغشتءانثأRKEحاتفمنودبدُعبنع
.ةرايسلا
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دُعبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
صيصختوأ٣١/(RKE)حاتفمنودب
.١٦١/ةرايسلا

دعبنعليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب

.Qررحمثطغضا.١
ىلعرارمتسالاعمروفلاىلعطغضا.٢

ةراشإحيباصمضيمونيحل/
ناوثعبرأةدملوأفاطعنالا
.لقألاىلع
حيباصمليغشتمتي،ةبكرملاءدبدنع
دقو،باوبألالفقمتيسو.نكرلا
.خانملابمكحتلاماظنلمعي
ةدمللمعلايفكرحملارمتسيسامك
ةدمل2و1تاوطخلاررك.قئاقد١٠
.ةيفاضإقئاقد١٠

عضولاىلعلاعشإلاعض
ON/RUN/START)ءدب/ريودت/ليغشت(

.ةبكرملاليغشتل

كرحملانارودنمزديدمت

،قئاقد١٠كرحملاليغشتةدمديدمتنكمي
متاذإوةقيقد٢٠يلامجإلاعومجملانوكيل
قئاقد١٠لوأءانثأ٢و١ةوطخلاراركت
دمبلطنكمي.اًرئادكرحملانوكيامدنع
.ليغشتلاءدبدعبةيناث٣٠،ةرتفلا
ءدبلابمايقلابلاعشإلاتارودنيبُحمسي
ءدبلابمايقلاوأىصقأدحكنيترملدعبنع
.ديدمتعمةدحاوةرمل
فاقيإمثةبكرملالاعشإليغشتمزلي
ءدبةزيممادختسانمنكمتتلليغشتلا
.ىرخأًةرمدُعبنعليغشتلا

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

دحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

ريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
.رطخلانم

ىلإمثليغشتلاعضوىلإلاعشإلارِدأ.
.ليغشتلافاقيإعضو

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
ةصاخو،باكرللنكميثيح.

باوبألااوحتفينأ،لافطألا
ةبكرملانماوطقسيوةلوهسب
بابلانوكيامدنع.ريستيهو
.هحتفةضبقلاعيطتستنلفًالفقم
ةبكرملانمطوقسلالامتحانإ
يفربكأنوكيمادطصاعقواذإ
كلذل.باوبألالافقإمدعلاح
اودترينأباكرلاةفاكىلعبجي
امك،بسانملكشبنامألامازح
ةدايقءانثأباوبألالفقبجي
.ةبكرملا

ةبكرمىلإراغصلافطألخداذإ.
نوكينلامبرفةلوفقمريغ
نأنكمي.اهنمجورخلامهعسوب
ةطرفمةرارحىلإلفطلاضرعتي
ةميدتسمتاباصإنميناعيدقو
ةبرضببسبتومللضرعتيدقوأ
دنعًامئادةبكرملالفقا.سمش
.اهترداغم

)عبتي(
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٣٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

)عبتي(ريذحت

ةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
ريغبابلانمةبكرملاىلإ
ةعرسففختامدنعلوفقملا
لافقإنإ.اهفقوتوأةبكرملا
عنمىلعدعاسينأنكميباوبألا
.كلذثودح

جراخنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا

لاسرإزاهجيفKوأQىلعطغضا.
.حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا

.قئاسلابابيفحاتفملامدختسا.
لخادنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا

لفقنيمأتحاتفمبKوأQطغضا.
.يئابرهكلابابلا

يوديلالفقلانيمأترزىلعطغضلا.
نيمأتىلإيدؤيفوسقئاسلابابب
رزىلعطغضلا.باوبألاعيمجلافقأ
فوسبكارلاباببيوديلالفقلانيمأت
.طقفبابلااذهلفقنيمأتىلإيدؤي

باوبألادحأبيلخادضبقمبحس.
.بابلااذهلفقريرحتىلإيدؤيفوس
يدؤيىرخأةرمبابلاضبقمبحس
.هحتفىلإ

حاتفمالبلوخدلا

دعبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأبجي
٣(رتم١ةفاسمنمضRKEحاتفمنودب
كلذو،هحتفديرتيذلابابلانع)مادقأ
بابلاضبقمىلعرزلاطغضا.هرفوتلاح
"حاتفمنودبلوصولاليغشت"عجار.حتفلل
نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشتيف
وا٣٣/)حاتفمالبلوخدلا()RKE(حاتفم
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE()٣١/)حاتفمبلوخدلا.

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

لاسرإزاهجيفKوأQىلعطغضا
ليغشتعجار.حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
ماظنليغشتوا٣٣/)حاتفمالبلوخدلا(
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
.٣١/)حاتفمبلوخدلا(

Q:باوبألالفقمتييكلطغضا.
K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.
اًضيأدوقولاءاطغلفقريرحتوأنيمأتمتي
.تازيملاهذهمادختساب

رخأتملالفقلا
لفقلاحاتفممادختسابباوبألالفقدنع
دحأوأقودنصلاءاطغحتفءانثأيئابرهكلا
سمخدعبباوبألالفقمتيسف،باوبألا
ةثالثعمستس.بابرخآقالغإنمٍناوث
لافقإلاةزيمنأىلإةراشإللسارجأ
.ليغشتلاديقيهرخأتملا
يئابرهكلالفقلاحاتفمىلعطغضلايدؤي
رخأتملالافقإلاةزيمزواجتىلإنيترم
.روفلاىلعباوبألاعيمجلفقو
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٠

يفحاتفملاناكاذإةزيملاهذهلمعتنل
.لاعشإلا
ريخأت"عجار.ةيصاخلاهذهةجمربنكمي
.١٦١/ةرايسلاصيصختتحت"بابلالفق

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
ةفاكقالغإدنعًايكيتاموتوأباوبألالفقنتس
يفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع،باوبألا
نمةبكرملاعضورييغتمتيو،ليغشتلاعضو
.)P(نكرلاعضو
:باوبألالافقأحتفل

بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.
.يئابرهكلا

.)نكرلا(Pعضولايفةكرحلالقانعض.
يئاقلتلاحتفلاولفقلاةيلمعةجمربرذعتي
.باوبألل

قالغإلانمةيامحلا
بابلالفقحاتفمىلعطغضلاةلاحيف
بابحتفءانثأقئاسلابناجيفيئابرهكلا
لفقنت،لاعشإلايفحاتفملادوجووقئاسلا
.قئاسلابابلفقحتُفيمثباوبألاعيمج
اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتنكمي
عجار.ةرايسلاصيصختةزيملالخنم
.١٦١/ةرايسلاصيصخت

لافطألانامألافقأ
باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم

باوبألابنامألالافقأليعفتل}طغضا
متيامدنعرشؤملاءوضءيضي.ةيفلخلا
.هطيشنت

لافقأليطعتلىرخأةرم}ىلعطغضا
.لافطألانامأ

باوبألا

يفلخلابابلا

ريذحت}
ىلإمداعلاتازاغبرستتنأنكمي
وأ،قودنصلاءاطغحتفدنعةبكرملا
ءانثأيفلخلابابلا/ةبكرملاقودنص
لالخنمءيشيأرورمدنعوأ،ةدايقلا
بابلا/ةبكرملاقودنصومسجلانيبلفقلا
يوتحت.ةيفلخلاةحتفلاوأيفلخلا
ديسكألوأىلعكرحملاتاثاعبنا
وأهتيؤرنكمياليذلا)CO(نوبركلا
يعولانادقفببسيدقو.هتحئارمش
.توملاوأ
ءاطغحتفعمةبكرملاةدايقبجيناكاذإ
/ةبكرملاقودنصوأقودنصلا
:يفلخلابابلا
.ذفاونلاعيمجقلغأ.
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

اهتحتوأمكحتلاةحول
.لماكلكشب

)عبتي(
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٤١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

)عبتي(ريذحت

ىلإخانملابمكحتلاماظنلدع.
ءاوهلالاخدإبالإحمسيالعضو
ىلعةحورملاطبضاو،جراخلانم
ةمظنأ”عجار.ىوصقلاةعرسلا
.سرهفلايف“خانملابمكحتلا

ءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.
ليطعتبمقف،يئابرهكقودنص
.يئابرهكلاءاطغلاةفيظو

.٢١٢/كرحملامداععجار

هيبنت

وأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
قوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت،هجاجزل
ةيلاخيهقودنصلاءاطغفلخو
.هحتفلبق

يوديلاقودنصلاءاطغ

حاتفمبKطغضا،قودنصلاءاطغحتفل
Kطغضاوأيئابرهكلابابلالفقنيمأت
ريرحتلنيترمRKEماظنلاسرإزاهجب
ةحولىلعطغضا.باوبألاعيمجلافقأ
ضبقمنميلفسلابناجلاىلع)1(سمللا
.عفرلابمقمث،قودنصلاءاطغ
ماقرأةحولىلعأب)2(رزلاىلعطغضا
وأ،ةعتمألاقودنصبابجاجزحتفلةبكرملا
لاسرإزاهجبةعرسبنيترمcطغضا
الةعتمألاقودنصبابعفردنع.RKEماظن
.اًحوتفمهبصاخلاجاجزلاكرتت
جاجزحتفيفينمزريخأتكانهنوكيس
هحتفةلواحمةلاحيفةعتمألاقودنصباب
.ةيفلخلاةحساملاكرحتتامنيب

بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
ةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
.قودنصلاءاطغقالغإءانثأسمللا
ءاطغتيبثتءاغلإيفكلذببستيس
.قودنصلا

نودبلوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف
ماظنلاسرإزاهجنوكينأبجي،حاتفم

RKEءاطغنم)مدق٣(م١قاطنيف
عجار.ًايكيتاموتوأهلفقريرحتلقودنصلا
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE()ليغشتوا٣٣/)حاتفمالبلوخدلا
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
.٣١/)حاتفمبلوخدلا(
متاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
نلف،ًاضفخنماهنحشناكوأةيراطبلالصف
ءاطغدوعيسو.قودنصلاءاطغحتفني
ليصوتةداعإدعبلمعلاىلإقودنصلا
.اهنحشوةيراطبلا

ءابرهكلابقودنصلاءاطغليغشت

ريذحت}
اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
قودنصلاءاطغراسميفتقلع
يفدحأدوجومدعنمدكأت.يئابرهكلا
.هقلغوهحتفءانثأقودنصلاءاطغراسم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٢

هيبنت

بابحتفءانثأةرايسلاةدايقيدؤتدق
يففلتىلإهنيمأتمدعوةعتمألاقودنص
.ةعتمألاقودنصبابلةيئابرهكلاتانوكملا

يفحاتفملادجوي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةبكرملانوكتنأبجيو.يولعلالوسنوكلا
.)نكرلا(Pعضولاىلع
:يهعاضوألا
ىصقأىتححتفلا:)MAX(ىصقألادحلا
.عافترا
هطبضنكميلقأعافتراىتححتفلا:٤\٣
عنملمدختُسي.لماكلاحتفلاو٣/٤نيبام
ماسجألابماطترالانمقودنصلاءاطغ

ةلومحلاوأبآرملابابلثمايلعلا
حتفنكمي.ةبكرملاحطسىلعةعوضوملا
.ًايوديلماكلابقودنصلاءاطغ

OFF)حتفلل:)ليغشتلافاقيإ
.طقفيوديلا
عضولارتخا،قودنصلاءاطغقلغوأحتفل

MAX)مث3/4وأ)ىصقأ:

لاسرإزاهجبةعرسبنيترمbطغضا.
قودنصبابكرحتينأىلإRKEماظن
.ةعتمألا

لوسنوكلانم8ىلعطغضا.
بابلفقنوكينأبجي.يولعلا
.اًررحمقئاسلا

ةدوجوملاسمللاةحولىلعطغضا.
بابضبقمنميلفسلابناجلاىلع
عيمجلفقحتفدعبةعتمألاقودنص
لوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف.باوبألا
ةرايسلاحتفنكمي،حاتفمنودب
ماظنلاسرإزاهجناكاذإةلوفقملا

RKEنم)مدق٣(م١قاطنيف
.سمللاةحول

ةيلفسلاةفاحلايفlىلعطغضا.
جالزملاراوجبقودنصلاءاطغنم
.هقالغإل

قاطنبوأ،قودنصلاءاطغبرزيأطغضا
RKEماظنلاسرإزاهجبbوأ،سمللا
يدؤي.هكرحتءانثأقودنصلاءاطغفاقيإل
قودنصبابرارزأنمرزيأىلعطغضلا
ةعرسبنيترمbىلعطغضلاوأةعتمألا
نودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجىلع
يفةيلمعلاليغشتةداعإىلإ)RKE(حاتفم
ىلعطغضلايدؤيسو.يسكعلاهاجتالا
بابضبقمىلعةدوجوملاسمللاةحول
ةكرحلاليغشتةداعإىلإةعتمألاقودنص
.بسحفحتفلاهاجتايفنكلو
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٤٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

هيبنت

وأحتفيفًايوديةوقلامادختسايدؤيدق
هكرحتءانثأةعتمألاقودنصبابقالغإ
ةصرفلاكرتا.ةرايسلافلتىلإًايئابرهك
.ًالوأءاهتنالابةيئابرهكلاةرودلل

يئابرهكلاقودنصلاءاطغةفيظولطعتتدق
ةديدشةرارحلاتاجرديفًاتقؤم
ةيئابرهكلاةرودلاراركتدعبوأ،ضافخنالا
ثدحاذإو.تقولانمةزيجوةرتفلالخ
ءاطغلاليغشتناكمإلابلازيالف،كلذ
ءاطغحاتفمب)فاقيإ(OFFرتخا.ًايودي
.قودنصلا

ةبكرملابةعرسلالقنعارذكيرحتلاحيف
ةفيظولالمعءانثأ)P(نكرلاعضونم
ءاطغةكرحرمتستفوسف،ةيئابرهكلا
ةبكرملاتماقاذإ.ةياهنلاىتحقودنصلا
،قودنصلاءاطغةكرحلامتكالبقعراستلاب
يفكرحتيوأقودنصلاءاطغفقوتيدق
زكرملئاسرنمققحت.يسكعلاهاجتالا
قالغإنمققحتو)DIC(قئاسلاتامولعم
قالطنالالبقهنيمأتوةعتمألاقودنصباب
.ةرايسلاب

ةعتمألاقودنصبابطوقسفاشتكا

يلآلاةعتمألاقودنصبابقالغناةلاحيف
كلذريشيف،ةيئابرهكلاحتفلاةروددعبًايئاقلت
ىلعدئازلانزولاعملعافتيماظنلانأىلإ

للخدوجولامتحاوأةعتمألاقودنصباب
.دئازنزويأنمصلخت.ةماعدلامئاقيف
قودنصبابقالغنارارمتساةلاحيف
ىلإعوجرلاىجري،حتفلادعبًايئاقلتةعتمألا
ةمدخلاىلعلوصحللكبصاخلاليكولا
ةعتمألاقودنصبابمادختسالبق
.يئابرهكلا
قودنصبابةكرحعملخادتثودحنإ
لكشبًايوديهقلغوأيئابرهكلاةعتمألا
ةيلمعهبشيدقًايلآةحتفدعبةياغللعيرس
كلذيدؤيدق.ةماعدلامئاقبللخثودح
بابطوقسفاشتكاةزيمطيشنتىلإاًضيأ
ةعتمألاقودنصبابكرتا.ةعتمألاقودنص
لبقِناوثةدعلرظتناوةيلمعلالُمكيىتح
.ًايوديهقلغ

قئاوعلافاشتكاتازيم

ءانثأًاقئاعةعتمألاقودنصبابهجاواذإ
سكعيسف،يئابرهكلاقلغلاوأحتفلاةرود
ةفاسملكرحتيوًايكيتاموتوأههاجتابابلا
،قئاعلاةلازإدعب.قئاعلانعاًديعبةريصق
ءاطغليئابرهكلاليغشتلامادختسانكمي
ءاطغهجاواذإ.ىرخأةرمقودنصلا
ةرودلاسفنيفقئاوعةدعقودنصلا
ةفيظولالمعفاقيإمتيسف،ةيئابرهكلا
ءاطغقلغأ،قئاوعلاةلازإدعب.ةيئابرهكلا
ةلصاومكلذحيتيفوس.ًايوديقودنصلا
.ةيداعلاةيئابرهكلاليغشتلافئاظو

متيامنيبلافقألاةنمؤمةبكرملاتناكاذإ
عنميقئاعدجويو،قودنصلاءاطغقلغ
،قلغلاةيلمعلامكإنمقودنصلاءاطغ
ءاطغنأبهيبنتكقوبلاقلطنيفوسف
.قلغنيملقودنصلا
فاوحلاىلعراصحنالاتارعشتسمدجوت
نيبامءيشقلعاذإ.يفلخلابابللةيبناجلا
ىلعطغضوةبكرملاوةعتمألاقودنصباب
بابةكرحسكعنتفوسف،رعشتسملااذه
حتفعضومدنعفقوتيوةعتمألاقودنص
ىلإًاحوتفمقودنصلاءاطغىقبيس.يئزج
.ًايوديقلُغيوأًاددجمهليعفتيرجينأ

3/4عضولاطبض

ءانثأقودنصلاءاطغفقوتعضومرييغتل
:حتفلا

3/4وأ)ىصقأ(MAXعضولارتخا.١
.قودنصلاءاطغحتفاو

دنعقودنصلاءاطغةكرحفقوأ.٢
طغضلاقيرطنعبولطملاعافترالا
مق.قودنصلاءاطغبرزيأىلع
ًايوديقودنصلاءاطغعضوليدعتب
.ةجاحلادنع

lىلعةليوطةطغضطغضا.٣
قودنصبابنميلفسلابناجلاب
ةيجراخلاةيحانلابلفقلاراوجبةعتمألا
ضموتىتحةعتمألاقودنصبابل
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٤

توصردصيوفاطعنالاتاراشإ
دقطبضلاعضونأكلذنيبي.ريفص
.هظفحمت

ةجردىلعقودنصلاءاطغطبضنكميال
لباقلاعافتراللنيعمىندأدحنملقأ
ردصيوأحابصمضمويملاذإ.ةجمربلل
طوبضملاعافترالانأكلذينعيدقف،توص
.ةياغللضفخنم

يوديلاليغشتلا

قودنصلاءاطغليغشتل)فاقيإ(OFFرتخا
يف"يوديلاقودنصلاءاطغ"عجار.ًايودي
.مسقلااذهةيادب

هيبنت

ةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
يدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبكةعرسب
.ةرايسلافلتىلإ

نعًايوديةعتمألاقودنصبابليغشتبمق
يوتحي.ةبسانمةعرسبوةفيفخةكرحقيرط
عيرسلاقالغإلانمدحتةزيمىلعماظنلا
.فلتلانمتانوكملاةيامحلكلذوًايودي

دعُبنعليغشتلا

لوخدللنيديلارحةزيمبزيهجتلاةلاحيف
بابحتفنكميهنإف،حاتفمنودبةرايسلل
لفسألكرةكرحبةعتمألاقودنص
.يفلخلامدصملا
نكيملاذإةعتمألاقودنصبابلمعينل
م١قاطنيفRKEماظنلاسرإزاهج
.)مدق٣(
بابةكرحءانثأنيديلارحةزيملمعتنل
قودنصبابفاقيإل.ةعتمألاقودنص
حيتافملادحأمدختسا،هكرحتءانثأةعتمألا
.هبةصاخلا

لكرلاقاطنلوط

لكرةكرحبمامأللكمدقكرح،ليغشتلل
مث،يفلخلاتامدصلادصمزكرملفسأىلإ
.فلخللاهبحسا

هيبنت

بابحتفيفةرثانتملاهايملاببستتدق
ماظنلاسرإزاهجلعجا.ةعتمألاقودنص

RKEيففاشتكالاةقطنمنعاًديعب
بابعضوطبضاوأيفلخلامدصملا
دنع)فاقيإ(OFFىلعةعتمألاقودنص
مدصملانمبرقلابلمعلاوأفيظنتلا
ةعتمألاقودنصبابحتفبنجتليفلخلا
.دصقنود

.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.
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٤٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

نلفالإو؛مدصملالفسأكمدقعدتال.
.قودنصلاءاطغليعفتمتي

نأىلإةعتمألاقودنصبابسملتال.
.اًمامتةكرحلانعفقوتي

لظيفًاتقؤمةزيملاهذهلطعتتدق.
باببجتسيملاذإ.فورظلاضعب
ةلواحمكنكمي،ةلكرللةعتمألاقودنص
.ةرايسلاليغشتوأىرخأةقيرطبهحتف
.اًددجمةزيملاهذهةحاتإمتيفوس

مادختسابةعتمألاقودنصبابقالغإدنع
ةينمزةرتفلريخأتثدحيدق،ةزيملاهذه
ردصيوةيفلخلاحيباصملاضموتس.ةريصق
ةعتمألاقودنصبابنعدعتبا.سرجتوص
.ةكرحلاءدبلبق

ةدعاسملاةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ
تاجردلانإف،كلذبزيهجتلاةلاحيف
حتفدنعددمتتفوسةيئابرهكلاةدعاسملا
دعبًايكيتاموتوأىرخأةرماهمضمتيوبابلا
مضمتيفوس.ناوثثالثببابلاقلغ
اذإروفلاىلعةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردلا
.كرحتلايفةبكرملاتأدب
،ءايشألاو،لافطألاو،نيديلاىلعظفاح
ةدعاسملاتاجردلانعةديعبسبالملاو
موقتفوس.اهكرحتءانثأةيئابرهكلا
ترعشتسااذإاهتكرحسكعبتاجردلا
ةلازإبمق.قلغلاوأحتفلاءانثأقئاعدوجو
سفنىلعبابلاقلغأوحتفامث،قئاعلا

.ةدعاسملاتاجردلاةكرحلامكتسالبناجلا
لظتفوسف،اًحضاوقئاعلانكيملاذإ
.ةدايقلاءانثأةدتممةدعاسملاتاجردلا

ةيئابرهكلاةدعاسملايتجرداتلكدرفل
ىلعةرايسلاامنيبjطغضا،فيظنتلل
jطغضا.)دياحم(Nوأ)نكر(Pعضولا
زكرمضرعيفوس.امهمضلاًددجم
.ةلاسرقئاسلاتامولعم

ليطعت/نيكمت

ناوثعبرأةدملرارمتسابjىلعطغضا
ةدعاسملاتاجردلاليطعتونيمأتل
jىلعاًددجمطغضا.ةيئابرهكلا
فوس.اهتحاتإلناوثعبرأةدملرارمتساب
.ةلاسرقئاسلاتامولعمزكرمضرعي

ةبكرملانامأ

ةرايسلانيمأت
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
ةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو
.اًمامتةرايسلا

ةرايسلابراذنإلاماظن

ةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
ىلإيمامألاجاجزلانمبرقلابسايقلا
.ماظنلاةلاح
.طٰشنمريغراذنإلاماظن:)Off(أفطم
ةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتلريخأتلا
دحأ.ةنمؤمريغةبكرملا:عيرسضيمو
ءاطغوأقودنصلاءاطغوأ،باوبألا
.حوتفمكرحملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٦

.طٰشنمراذنإلاماظن:ءيطبضيمو

راذنإلاماظنطيشنت

.كرحملاليغشتفقوأ.١
قرطلادحأبةبكرملالفقنيمأتبمق.٢

:ةيلاتلاثالثلا
.RKEلاسرإزاهجمدختسا.

.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.

يفدوجوملاQطغضا،بابلاحتفعم.
.بابلالخاد

راذنإلاماظنطشنيسةيناث٣٠دعب.٣
ضيمولايفرشؤملاحابصمأدبيو
يفQىلعطغضلايدؤيس.ءطبب
حاتفمنودبلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(نمززواجتىلإةيناثةّرمل
ماظنطيشنتعمةيناث٣٠هردقريخأت
.روفلاىلعراذنإلا

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.حاتفملا
ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
قوبلاردصيسRKEلاسرإزاهجمادختساب
ىلإةراشإللحيباصملاضموتسوًاتوص
ليغشتمتيملاذإ.قالطناللراذنإلادادعتسا
بابلالفقريرحتمتيملاذإوأةبكرملا

لالخRKEلاسرإزاهجبKىلعطغضلاب
قالطنالدادعتسالاةدميهوناوث١٠
.راذنإلاقلطنيسف،راذنإلا
باوبأدحأحتفمتاذإاًضيأراذنإلاقلطنيس
زيحءاطغوأيفلخلابابلاوأباكرلا
طيشنتفاقيإكلذلبقمتينأنودكرحملا
ضموتس،راذنإلاقالطنادنع.راذنإلا
قوبلاتوصقلطنيوفاطعنالاتاراشإ
طيشنتةداعإمتتس.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل
ريغيلاتلاثدحلاةبقارملراذنإلاماظن
.صخرملا

راذنإلاماظنطيشنتليطعت

ءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإراذنإلا

لاسرإلازاهجيفKرزىلعطغضا.
البدعبنعلوخدلاماظنبصاخلا
.RKEحاتفم

مادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.
.حاتفمالبلوخدلاماظن

.ةرايسلاليغشتءدبل.
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
ةرداغمدعبةبكرملالافقأنيمأتبمق.

.باكرلاعيمج
باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.

وأ،RKEماظنلاسرإزاهجمادختساب
.حاتفمنودبلوخدلاماظن

لطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
ئفطينلوماظنلاطيشنتةيلاعفنم
.راذنإلا

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

RKEلاسرإزاهجىلعKطغضمتاذإ
ثالثلحيباصملاضموتوًاتوصقوبلاردصأو
لبقنمثدحًاراذنإنأينعياذهف،تارم
.ًالٰعفمراذنإلاماظنناكامدنع
يفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ
نامألالئاسررظنا.قئاسلاتامولعمزكرم
/١٥٨.

ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت
)حاتفمبلوخدلا(

عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتًايكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ
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٤٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

دنعًايكيتاموتوأماظنلاليعفتفاقيإمتيو
/ليغشت(ON/RUNعضوىلإحاتفملاريودت
ACC/ACCESSORYوأ)نارود
نم)ليغشتلاءدب(STARTوأ)تاقحلم(
.)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFعضو
تادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
عنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ
.هليغشتفاقيإوأةقرسلا
ءيضي،ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنع
ليغشتدنعةريصقةرتفلنامألاحابصم
.لاعشإلا
حابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
يفةلكشمدوجوينعياذهف،ًائيضمنامألا
لِواحمثلاعشإلافِقوأ.ماظنلا
.ىرخأةرم
رهظيالو،ءدبلامدعيفكرحملارمتسااذإ
ليغشتلاءدبلواحف،ررضيأحاتفملاىلع
.رهصملاصحفمزليدق.رخآلاعشإحاتفمب
رمتسااذإ.٢٩٦/ةيئابرهكلاتارهصملاعجار
حاتفملاةطساوبءدبلامدعيفكرحملا
أدباذإ.ةمدخىلإجاتحتةبكرملانإف،رخآلا
لوألاحاتفملانوكيدقف،ةبكرملاليغشت
.ليكولاعجار.ًابيعم
ةكرحلطعمقفاوتينأنكمملانم
.ةليدبلاوأةديدجلاحيتافملاعمةرايسلا
حيتافمةينامثىلإلصيامةجمربنكمي
عجار،ةيفاضإحيتافمةجمربل.ةبكرملل
.ليكولا

نأنكميىرخأةليسوةيأوأحاتفملاكرتتال
دضراذنإلاماظنلمعلطبتوأليعفتيغلت
.ةبكرملالخادةقرسلا
ديدجحاتفمىلعلوصحللليكولاعجار
ليغشتيفمدختسييذلاحاتفملللثامم
.ماظنلا

ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت
)حاتفمالبلوخدلا(
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتًايكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ
دنعةكرحلالّطعمماظنليعفتفاقيإمتي
عملخادلاوحنلاعشإلارزىلعطغضلا
.ةبكرملالخادحلاصلاسرإزاهجدوجو

ةعومجميفنامألاحابصمءيضي
ليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ،تادادعلا
.هليغشتفاقيإوأةقرسلاعنمماظن
نودبرثكأوألاسرإزاهجبماظنلاديوزتمتي
ةدحوعمةقفاوتمةزهجألاهذهو،حاتفم
الو.ةبكرملاةكرحلّطعمماظنبمكحتلا
مادختسابىوسةبكرملاليغشتءدبنكمي
اذإ.حيحصلكشبقفاوتملاسرإزاهج
كنكميالامبرف،فلتلللاسرإلازاهجضرعت
.ةبكرملاليغشتءدب
ءيضي،ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنع
ليغشتدنعةريصقةرتفلنامألاحابصم
.لاعشإلا
حابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
يفةلكشمدوجوينعياذهف،ًائيضمنامألا
.ىرخأةرملِواحمثةبكرملافِقوأ.ماظنلا
ريغRKEماظنلاسرإزاهجنأحضتااذإ
وأرخآلاسرإزاهجمادختسالواحف،فلات
زاهجقش/بارجيفلاسرإلازاهجعض
لوسنوكلابنزيختلاقاطنراوجبلاسرإلا
بكارلاوقئاسلايدعقمنيبطسوألا
ةيراطببةبكرملاليغشتءدب"عجار.يمامألا
ليغشتتحت"لاسرإلازاهجيفةفيعض
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
ماظنليغشتوا٣٣/)حاتفمالبلوخدلا(
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
.٣١/)حاتفمبلوخدلا(
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٨

مادختسابليغشتلايفكرحملاأدبيملاذإ
زاهجنوكيامدنعوأرخآلالاسرإلازاهج
لوسنوكلايفبارجلايفلاسرإلا
.ةنايصلاىلإةجاحبةبكرملانإف،طسوألا
عنمماظنةنايصهنكمييذلاكليكوعجار
زاهجكلجمربينأهنمبلطاو،ةقرسلا
.ةبكرمللاًديدجلاسرإ
ىرخأةليسوةيأوألاسرإلازاهجكرتتال
ماظنلمعلطبتوأليعفتيغلتنأنكمي
.ةبكرملالخادةقرسلاعنم

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

ريذحت}
،ءايشألالعجتنأةبدحملاةآرمللنكمي
يهاممدعبأودبت،ىرخألاتابكرملاك
ىلإةدحبتلقتنااذإف.عقاولايفهيلع
ةبكرمبمدطصتدقف،نميألاراسملا
ةآرملاةدعاسمبدكأت.كنيميىلإةدوجوم
لبقبناجلاىلإًاعيرسعجاروأةيلخادلا
.راسملارييغت

بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
عيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ةبدحم
.قئاسلادعقمنمةيؤرلالاجم

ةيئابرهكلاايارملا

يطلالثم،يئابرهكلايطلاةزيمتاذايارملاحضوم
يوديلا

:ايارملاطبضل
ةآرملاديدحتل)2(وأ)1(ىلعطغضا.١

.بكارلابناجوأقئاسلابناجىلع
.رشؤملاءوضءيضي

ةحولىلعمهسألاىلعطغضا.٢
وأىلعألةآرملاكيرحتلمكحتلا
.راسيللوأنيميللوألفسأل

نكميثيحبةيجراخلاةآرملاطبضا.٣
يتلاةقطنملاوةبكرملابناجةيؤر
.اهفلخ

ىرخأةرم)2(وأ)1(ىلعطغضا.٤
ئفطني.ةآرملارايتخاءاغلإل
.رشؤملاءوض
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٤٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيجراخلايكيتاموتوألاتوفخلاةآرم

ًايكيتاموتوأةيجراخلاقئاسلاةآرملمعت
ةمداقلاةيسيئرلاحيباصملاجهوطبضىلع
هذهترفوتاذإكلذوةبكرملافلخنم
ليغشتءدبدنعةزيملاهذهلمعت.ةزيملا
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرمعجار.ةرايسلا
.٥١/ةيكيتاموتوألا

فاطعنالاةراشإرشؤم

ةراشإرشؤمىلعاًضيأةبكرملايوتحتدق
يفمهسضموي.ةآرملايففاطعنا
.ةراحلارييغتوأفاطعنالاهاجتايفةآرملا

ايارملايط

اًيئابرهكايارملايط

:ترفوتاذإ،يئابرهكلاطبضلاايارمطبضل

.لخادللايارملايطل}طغضا.١

ىلإايارملاعاجرإلاًددجم}طغضا.٢
.ةدايقلاعضو

ّيطللةلباقلاةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ

:اذإًايئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
ًةفداصمةقاعإايارملاتهجاو.

.يطلاءانثأ
.ًةفداصمًايودياهيطءاغلإ/اهيطمت.
ريغعضولايفايارملالظتنل.

.يوطملا
.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.
ةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
ةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافممادختساب
عمستدقو.يداعلااهعضوىلإاهطبض
ايارملايططبضةداعإءانثأةقطقطتوص
يطةيلمعدعبيعيبطتوصلااذه.ًايئابرهك
.ةيودي

اًيوديايارملايط

فلتلابنجتللخادلاوحنايارملايطبمق
.ًايكيتاموتوأةرايسلاليسغةيلمعءارجإدنع
عفدا.اهيطلةبكرملاوحنةآرملابذجا
ىلإاهديعتيكجراخلاوحنةآرملا
.يلصألااهعضو

ايارملاةئفدت
ةلباقايارمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
:نيخستلل
:)ةيفلخلاةذفانلايفبابضلاليزم(1
.ايارملانخستيكطغضا
"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنتحت
.١٨١/خانملاب

ةبوجحملاةطقنلاايارم
ةآرمدجوتسف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يولعلاءزجلانمضةريغصةبدحم
نيتيجراخلانيتآرملااتلكنميجراخلا
ءايشألاراهظإعيطتستيهو.ةيفلخلاةيؤرلل
ةبسنلابةبوجحمةقطنميفعقتدقيتلا
.ةبكرملل
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٥٠

ةبوجحملاةطقنلاةآرممادختسابةدايقلا

يلعفلاةآرملاضرع

ىلعةمداقلاةبكرملانوكتامدنع.١
ةآرملايفةروصلانإف،ةديعبةفاسم
نمةبيرقوةريغصنوكتةسيئرلا
.ةآرمللةيلخادلاةفاحلا

نإف،رثكأةبكرملابرتقتامدنعو.٢
ةسيئرلاةآرملايفةدوجوملاةروصلا
ةفاحلاةيحانكرحتتواهمجحربكي
.ةيجراخلا

ةقطنملاةبكرملالخدتامدنعو.٣
نملوحتتةروصلانإف،ةبوجحملا
ةطقنلاةآرمىلإةيسيئرلاةآرملا
.ةبوجحملا

ةطقنلاةآرميفةروصلارهظتالو.٤
يفةبكرملانوكتامدنعالإةبوجحملا
.ةبوجحملاةقطنملا

ةطقنلاةآرمعمةيجراخلاةآرملامادختسا
ةبوجحملا

نكميثيحبةيسيئرلاةآرملاطبضا.١
ةآرمضرعمتيوةرايسلابناجةيؤر
.قئاوعيأنودةبوجحملاةطقنلا

وأرورملاةكرحلجأنمصحفلادنع.٢
يفرظنا،ريسلاةراحرييغتلبق
/قئاسلابناجيفةيسيئرلاةآرملا
فلخرورملاةكرحةظحالملبكارلا
.ةرواجملاريسلاةراحيفكتبكرم
ةبوجحملاةقطنملاةآرمصحفا
ةقطنملايفةبكرمنعثحبلل
قوفةعيرسةرظنقلأ،مث.ةبوجحملا

لبقدكأتلاةدايزلكفتكىوتسم
ريسلاةراحىلإءطببلاقتنالا
.ةرواجملا

يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم
ليمتسف،ةركاذلاةزيمبدعاقمترفوتاذإ
ددحمعضوىلإقئاسلاوأ/وبكارلاةآرم
Rعضولايفةبكرملانوكتامدنعاًقبسم
فيصرلاةيؤرحيتياذهو.)فلخللعوجرلا(
.فيصرلاةاذاحمبنكرلادنع
يلصألااهعضوىلإ)ايارملا(ةآرملادوعت
:امدنع
عوجرلا(Rعضولانمةبكرملاجرخت.

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(

.لاعشإلافاقيإمتي.

Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.
نمىلعأب)فلخللعوجرلا(
.ةددحمةعرس

عجار،ةزيملاهذهفاقيإوأليغشتل
.١٦١/ةرايسلاصيصخت
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٥١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
مادختسالاءانثأمامأللناسللاىلعطغضا
ءانثأمادختساللفلخللهبحساوراهنلالالخ
ةيسيئرلاحيباصملاببسبراهبإلابنجتلليللا
.كفلخةمداقلاتابكرملل

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
،يكيتاموتوألاميتعتلاةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ببسبراهبإلاليلقتىلعلمعتاهنإف
.كفلخةمداقلاتابكرمللةيسيئرلاحيباصملا
.ةبكرملاليغشتدنعميتعتلاةزيمطيشنتمتي

لافطألاةيؤرةآرم

ظفحعضومطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
عضومطغضا.هررحوسمشلاةراظن
نيمأتلةفاسملافصتنملىرخأةرمظفحلا
.اهعضوميفةآرملا
مدعةلاحيفىرخأةرمةآرملاطغضا
.اهمادختسا

ذفاونلا

ريذحت}
وأزجاعريبكوألفطيأًادبأكرتتال
عمةصاخ،ةبكرملالخادفيلأناويح
وأئفادسقطيفةقلغمذفاونلاءاقب
ةرارحلاوضرعتينأنكميثيح.راح
وأةميدتسمتاباصإنماوناعيوةطرفم
.سمشةبرضببسبتومللنوضرعتيدق

ةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
كلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقاءادأنيسحتل
وأةيفلخلاذفاونلاحتفدنعةبذبذتوصىلإ
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٥٢

،توصلااذهليلقتلو.ةيمامألاذفاونلاقالغإ
تناكاذإ،فقسلاةحتفوأةيمامأةذفانحتفا
.اهبةدوزمةبكرملا

ةيلآلاذفاونلا

ريذحت}
ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
يفحيتافملاكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
لافطأدوجودنع.لافطأاهيفوةرايسلا

لفقرزمدختسا،يفلخلادعقملايف
عجار.ذفاونللليغشتيأعنملةذفانلا
وا٣٠/)حاتفمالبلوخدلا(حيتافملا
.٢٨/)حاتفمبلوخدلا(حيتافملا

عضويفةبكرملانوكتامدنعذفاونلالمعت
ON/RUN)وأ)نارود/ليغشت

ACC/ACCESSORY)دنعوأ،)تاقحلم
تاقحلملاةقاطبظافتحالاةزيمطيشنت
)RAP(.ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار

(RAP)/٢٠٩.

هبذجاوأةذفانلاحتفلحاتفملاىلعطغضا
.اهقالغإل
راركتةلاحيفًاتقؤمذفاونلاليطعتمتيس
.ةبراقتمتارتفىلعذفاونلاحيتافممادختسا

ةذفانلالفق

باكرلاذفاونليغشتعنمتةزيملاهذهو
.قئاسلاناكمنمالإ،ةيفلخلا

ذفاونلالافقأطيشنتلZىلعطغضا.
رشؤملاحابصمءيضيفوسو.ةيفلخلا
.ليغشتلاديقةزيملانوكتامدنع

ليطعتلىرخأةرمZىلعطغضا.
.ةيفلخلاذفاونلالافقأ

ةعيرسلاذفاونلاةكرح

ذفاونللعيرسلاعفرلا/ضفخلاةزيمحيتت
ةجاحلانوداهلفقوأاهحتفةيناكمإ
طغضا.ةذفانلاحاتفمىلعطغضلارارمتسال
ىلعألهبحساوأةياهنلاىتحةذفانلاحاتفم
.ليغشتللاًعيرسهررحمثةياهنلاىتح
هسفنحاتفملابحساوأةزيجوةرتفلطغضا
.ةذفانلاةكرحفقول
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٥٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةعيرسلاةذفانلايفتابقعلافاشتكا

يفذفاونللعيرسلاعفرلاةكرحسكعمتيس
لاجميفمسجيأدوجوراعشتساةلاح
وأةديدشلاةدوربلاببستتدق.ةذفانلاعفر
لمعتسو.ةذفانلاةكرحسكعيفديلجلا
.قئاعلاةلازإدعبةيعيبطةروصبةذفانلا

قئاوعلافاشتكاةزيمءاغلإ

ريذحت}
،قئاوعلافاشتكاةزيمءاغلإليعفتدنع
دق.ًايكيتاموتوأاهتكرحةذفانلاسكعتنل
دقوتاباصإلكريغوأتنأضرعتت
مدختستنألبق.رارضألةذفانلاضرعتت
نأنمدكأت،قئاوعلافاشتكاةزيمءاغلإ
نعنوديعبضارغألاوصاخشألالك
.ةذفانلاراسم

قيرطنعةذفانلاقالغإةلصاومنكمي
يفةذفانلاحاتفمىلعظافحلارارمتسا
لوحيقئاعدوجوةلاحيفيولعلاعضولا
.عيرسلاقلغلانيبواهنيب

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب

يفةجمربلاءارجإيرورضلانمنوكيدق
.اهنحشدافنوأةبكرملاةيراطبلصفةلاح
مق،ةعرسبةذفانلاحتفرذعتةلاحيف
:اهتجمربب

.باوبألالكقلغأ.١
عضولايفلاعشإلاحاتفمعض.٢

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(
.)ريودت/ليغشت(ON/RUNوأ

ةروصباهتجمرببولطملاةذفانلاحتفا.٣
بحسيفرمتساواهقلغأمثةيئزج
قالغإدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.ةلماكةروصبةذفانلا

حتفنيحلةيلآلاةذفانلاحاتفمطغضا.٤
يفرمتسامثلماكلكشبةذفانلا
.ةزيجوةرتفلطغضلا

سمشلاتايقاو

ةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
لماحلانمسمشلابجاحلصفا.جهوتلا
،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتلطسوألا
ةبغرلادنعبيضقلالوطىلعهديدمتلوأ

.كلذيف

فقسلا

فقسلاةحتف

)يقالزنالا(SLIDEحاتفملا.١
)ةلامإلا(TILTحاتفم.٢

ىوسلمعتال،فقسلاةحتفترفوتاذإ
عضويفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع
عضولايفوأليغشتلا

ACC/ACCESSORY)يفوأ،)تاقحلملا
تاقحلملاةقاطبظافتحالاةزيمطيشنتةلاح
)RAP(.ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار

(RAP)/٢٠٩.
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٥٤

يقالزنالاحاتفملا

حتفل:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
ررحولماكلابطغضا،ةعرسبفقسلاةحتف
I)1(.طغضا،ةعرسبفقسلاةحتفقلغل
ىلعطغضا.)K)1ررحولماكلاب
.ةكرحلافاقيإلىرخأةرمحاتفملا
ةحتفحتفل:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
.)I)1ىلعرارمتسالاعمطغضا،فقسلا
طغضا.بولطملاعضوملادنعحاتفملاررح
ةحتفقلغل)K)1ىلعةليوطةطغض
.بولطملاعضوملادنعحاتفملاررح.فقسلا

ةلامإلاحاتفم

طغضا،قالغإلاعضونم:ةيوهت
ا.فقسلاةحتفةيوهتل)J)2ىلع
ةحتفةيوهتةحتفقلغل)K)2طغض
.فقسلا
ءاوهلاةفراحعفترت،فقسلاةحتفحتفدنع
متيامدنعءاوهلاةفراحدترت.ًايكيتاموتوأ
.فقسلاةحتفقالغإ
ةيقاوىلعاًضيأفقسلاةحتفيوتحت
مامأللاهبذجنكمملانميتلاسمشلا
حتفيغبني.سمشلاةعشأرورمعنمل
ًايوديهقلغوسمشلانميقاولازجاحلا
ةيوهتلاعضويففقسلاةحتفنوكتامدنع
.اًمامتةقلغُموأ

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن

يكيتاموتوأماظنبةدوزمفقسلاةحتف
طقفًالاعفنوكييذلاوهاجتالاسكعل
قالغإلايففقسلاةحتفليغشتمتيامدنع
رمميفاممسجكانهناكاذإ.عيرسلا
ماظنموقي،ةعرسبقلغلادنعفقسلاةحتف
.فقوتلاومسجلافاشتكابهاجتالاسكع
وأديلجدوجولاًرظنقلغلاةبوعصةلاحيف
سكعماظنلاطبإنكمي،ىرخأرصانعيأ
هقلغأ،فلخللعوجرلاماظنزواجتل.هاجتالا

مق،ةكرحلافاقيإلو.يوديلاعضولايف
.حاتفملاريرحتب

ةدادسىلعتايافنلاوةبرتألاعمجتتدق
نأنكميو.اهراسميفوأفقسلاةحتف
فقسلاةحتفليغشتدنعةلكشمكلذببسي
نأاًضيأنكميامك.اًجيجضببسيدقوأ
ةحتفحتفا.هايملافيرصتماظندسي
قئاوعيأةلازإبمقويرودلكشبفقسلا
ةحتفةدادسحسما.ةرثعبتمتايافنوأ
مادختسابفقسلادسةقطنموفقسلا

عمةيرطةجنفسإوأةفيظنشامقةعطق
ةحتفنعمحشلاةلازإبمقتال.ءاملا
.فقسلا
فيرصتماظنيفرطقيءاملاتيأراذإ
.يعيبطرمأاذهف،هايملا
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٥٥ دناسملاودعاقملا

دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
٥٦...............سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٥٧................دعقملاطبض
٥٨..............طسوألادعقملا
٥٨...........يلآلادعقملاطبض
٥٨......رهظلالفسأدنسمطبض
٥٩........ةينحنملادعاقملاروهظ
٦٠...............ةركاذلادعاقم
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٦٢...................اهتيوهتو

ةيفلخلادعاقملا
٦٣.........ةيفلخلادعاقملاةئفدت
٦٣..........يناثلافصلادعاقم
٦٨..........ثلاثلافصلادعاقم

نامألاةمزحأ
٧١................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٧٢....................بسانم
٧٣..........رجحلاوفتكلامازح
لالخنامألامازحمادختسا

٧٨................لمحلاةرتف
٧٨.................رجحلامازح
٧٩...........نامألاماظنصحف
٧٩..........نامألامازحبةيانعلا

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
٧٩..............مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٨٠........ةيئاوهلاةداسولاماظن
٨٢....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٨٣..................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٨٤....................؟خفتنت
ةداسولاكيمحتفيك
٨٤..................؟ةيئاوهلا
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٨٥..................؟ةيئاوهلا
فاشتكاةزيمليطعترز
٨٦...................بالقنالا
٨٧........باكرلاراعشتساماظن
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٩١....................ةيئاوه
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٩١.............ةيئاوهدئاسوب
ةداسولاماظنصحف
٩٢...................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٩٢...........مداصتثداحدعب

لافطألادعاقم
٩٣...........ًانسربكألالافطألا
٩٤......راغصلالافطألاوعّضرلا
٩٦...........لافطألانامأماظن

نامأماظنعضومتينيأ
٩٨...................لافطألا
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

٩٩....)LATCHماظن(لافطألل
دعبLATCHماظنءازجألادبتسا

١٠٦..............مداصتثداح
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
يفنامألا
١٠٦............)يفلخلادعقملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
يمامألادعقملايفنامألا
١٠٩..................)طسوألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
بكارلادعقملايفنامألا
١٠٩..................)يمامألا
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دناسملاودعاقملا٥٦

سأرلادناسم
ةيمامألادعاقملا

دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

ريذحت}
سأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
ربكأةصرفدوجوىلإمئالملكشب
لبحلا/ةبقرلاتاباصإلباكرلاضرعتل
ال،اذل.ثداحعوقوةلاحيفيكوشلا
بيكرتمتيملامةبكرملاةدايقبمقت
باكرلاةفاكلسأرلادناسمطبضو
.مئالملكشب

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا

دعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
.هعفرلىلعألسأرلادنسمبحسا.لفطلا
نمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحتلواح
.هناكميفهلفق
رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
رهظنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
.لفسأىلإسأرلادنسمعفداو،دعقملا
دعبلفسألسأرلادنسمكيرحتلواح
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلاريرحت
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ
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٥٧ دناسملاودعاقملا

يناثلافصلادعاقم

ةبكرملليناثلافصلايفدعاقمللدجوي
ةيجراخلادعاقملاعاضوأيفسأرللدناسم
.اهطبضنكميال
يناثلافصلادعقميفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغيفرطلا

ثلاثلافصلادعاقم

فصلادعقملسأرلادنسمضفخنكمي
نوكتامدنعلضفأةيؤرةحاتإلثلاثلا
.ةرغاشةيفلخلادعاقملا

رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
دعقملارهظنميولعلاءزجلايفدوجوملا
.لفسألدنسملاىلعطغضاو
هعضوىلإضفخنملاسأرلادنسمدعأ
.هناكميفتبثينأىلإىرخأةرممئاقلا
دكأتللهبحساودعقملاسأردنسمعفدا
.هلفقنم
لافطأللتيبثتماظنبيكرتبموقتتنكاذإ

دعقمتيبثت"عجارف،ثلاثلافصلادعقميف
يف"LATCHماظنلّممصُملالافطألا
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
.٩٩/)LATCHماظن(

ةيمامألادعاقملا

دعقملاطبض

ريذحت}
اذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ةدايقءانثأقئاسلادعقمطبضتلواح
الإقئاسلادعقمطبضبمقتال.ةبكرملا
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأ

:ًايوديدعقملاطبضل
ةمدقمدنعدوجوملاضبقملابحسا.١

.دعقملا
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دناسملاودعاقملا٥٨

بولطملاعضولاىلإدعقملاكرح.٢
.ضبقملاررحو

فلخلاومامأللدعقملاكيرحتلِواح.٣
.هناكميفتبثُمهنأنمدكأتلل

دعاقملاروهظعجار،دعقملارهظطبضل
.٥٩/ةينحنملا
عجار،ترفوتاذإ،رهظلالفسأةمعادطبضل
.٥٨/رهظلالفسأدنسمطبض

طسوألادعقملا
يمامألادعقملارهظلمعي،هرفوتةلاحيف
/باوكألللماحكوعارذللدنسمكطسوألا
ةلاحيفبكارلاوقئاسللنيزختةقطنم
ال.طسوألايمامألادعقملامادختسامدع
يطمتيامدنعسولجللعضومكهمدختست
.لفسألدعقملارهظ

يلآلادعقملاطبض

:ًازهجمناكاذإ،ًايئابرهكدعقملاطبضل
نعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

وأمامأللمكحتلاحاتفمقلزقيرط
.فلخلل

ءزجلاضفخاوأعفرا،اًرفوتمناكاذإ.
قيرطنعدعقملاةداسونميمامألا
مكحتلاحاتفمنميمامألاءزجلاكيرحت
.لفسأللوأىلعألل

قيرطنعدعقملاضفخاوأعفرا.
مكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلاكيرحت
ترفوتاذإكلذو،لفسأللوأىلعألل
.ةزيملاهذه

دعاقملاروهظعجار،دعقملارهظطبضل
.٥٩/ةينحنملا

لفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
رهظلالفسأدنسمطبضعجار،)رهظلا
/٥٨.
موقتةيصاخبةزهجمتابكرملاضعب
قئاسلادعقمبةيزازتهاتاضبنطيشنتب
.تامداصتلابنجتىلعقئاسلاةدعاسمل
.٢٣٦/قئاسلاةدعاسمةمظنأعجار

رهظلالفسأدنسمطبض

يوديلارهظلالفسأدنسم

عارذلاكرحتكنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
معدةدايزلةرركتمةروصبلفسألوأىلعأل
.هليلقتلوأرهظلالفسأ
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٥٩ دناسملاودعاقملا

رهظلالفسأليئابرهكلامعدلا

ةلاحيف،ًايئابرهكرهظلادنسممعدطبضل
:هرفوت
مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا.

معدليلقتلفلخللوأةدايزللمامألل
يفيلفسلاويولعلارهظلالفسأ
.هسفنتقولا

عمطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ.
ىلعألمكحتلارصنعىلعرارمتسالا
ىلعأنمرهظلالفسأمعدةدايزل
.يلفسلارهظلالفسأمعدضفخلو
مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا
رهظلالفسأمعدةدايزللفسأل
رهظلالفسأمعدليلقتويلفسلا
.يولعلا

ةينحنملادعاقملاروهظ

ريذحت}
كرحتءانثألئامعضويفسولجلا
تيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشيدقةبكرملا
يدؤتالاهنإف،ميزبإلابنامألاةمزحأ
.اهتفيظو
اًهجاومفتكلامازحنوكينأبجي
دقف.كمامأنوكيسهنإلب.كمسجل
عوقوةلاحيفمازحلابمدطصت
يفتاباصإلضرعتتسثيح،مادطصا
.ىرخأتاباصإوأةبقرلا

.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتسمثنمو
نكميو.كضوحماظعىلعاهزكرتنود
كضرعتىلإعضولااذهيدؤينأ
.ةميسجةيلخادتاباصإل

ءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
رهظنوكينأبجي،ةبكرملاكرحت
سلجاكلذل.يسأرعضويفدعقملا
نامألامازحدتراودعقملايفاًديج
.مئالملكشب

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت

دعاقملاروهظلةيوديلاةلامإلا

ريذحت}
روهظنميألفقمدعةلاحيف
دعقملارهظكرحتينأنكميف،دعاقملا
وأئجافملافقوتلاةلاحيفمامألل
يفاذهببستيدقو.مادطصاعوقو
اذهىلعسلاجلاصخشلاضرعت
عفدبًامودمق،اذل.ةباصإللدعقملا
.اهلفقنمققحتللدعاقملاروهظبحسو
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دناسملاودعاقملا٦٠

:ًايوديدعقملارهظطبضل
.عارذلاعفرا.١

مامأللدعقملارهظيطمتيس
.ًايكيتاموتوأ

فلخلاىلإدعقملارهظكرح،بلقلل.٢
ررحمث،بولطملاعضولاىلإلوصولل
.هناكميفدعقملارهظتيبثتلعارذلا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل
طغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١

رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
.يسأرلاعضولاىلإدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هلفقنم

دعاقملاروهظلةيئابرهكلاةلامإلا

:هرفوتةلاحيف،ًايئابرهكدعقملارهظةلامإل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

ةركاذلادعاقم

)طبض(SETرارزألانإف،ةركاذلاترفوتاذإ
مدختُستقئاسلابابب)جورخ(Bو2و1و،
ةركاذلابطبضلاتادادعإءاعدتساونيزختل
ايارملاوقئاسلادعقملةبسنلابًايودي
لباقلايبوكسلتلاهيجوتلادومعوةيجراخلا
ةلباقلاتاساودلاو)رفوتاذإ(ًايئابرهكةلامإلل
.)ترفوتاذإ(طبضلل

ةركاذلاعاضوأنيزخت

:"2"و"1"رزلاىلإعاضوألاظفحل
ىلعلاعشإلانوكينأمزلي.١

ON/RUN)وأ)ريودت/ليغشت
ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.
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٦١ دناسملاودعاقملا

ةيجراخلاايارملاوقئاسلادعقمطبضا.٢
لباقلايبوكسلتلاهيجوتلادومعو
تاساودلاو)رفوتاذإ(ًايئابرهكةلامإلل
.)ترفوتاذإ(طبضللةلباقلا

قلطنيفوسو.هكرتاوSETطغضا.٣
.ةرافصتوص

"1"ىلعرارمتسالاعماًروفطغضا.٤
.نيترملةرافصتوصعمستنأىلإ

ٍناثقئاسل4–1تاوطخلاررك.٥
."2"مادختساب
جورخلاتازيموجورخلاعضاومظفحل
تاوطخلاررك،)جورخ(Bرزىلإلهسلا
كعضاومظفحلBمادختساب4ىلإ1نم
.ةرايسلانمجورخلل

ًايوديةركاذلاعاضوأءاعدتسا

Bوأ2وأ1ىلعرارمتسالاعمطغضا
يتلاةركاذلاعاضوأليوديءاعدتساءارجإل
.لبقنماهظفحمت
رارزألاررح،ةكرحلاءاعدتساةيلمعفاقيإل
عاضوألاىلإلوصولالبقBوأ1،2
)طبضلا(SETرزىلعطغضاوأ؛ةنزخُملا
وأةيئابرهكلاايارملايفمكحتلارصانعوأ
رصنعىلعطغضاوأ؛ةيئابرهكلادعاقملا
ةلباقلاةيبوكسولتلاةدايقلاةلجعليغشت

وأ؛كلذبزيهجتلاةلاحيف،ًايئابرهكةلامإلل
ةساودلايفمكحتلارصنعىلعطغضا
.تارفاوتنإ،طبضللةلباقلا

)ًايلآةركاذلاءاعدتسا(ًايلآةركاذلاعاضوأءاعدتسا

ةزيملمعت
Auto (Automatic) Memory Recall

ىلع)ةركاذلليكيتاموتوألاءاعدتسالا(
وأعضومليكيتاموتوأءاعدتساءارجإ
يلاحلاقئاسللاًقبسمنيظوفحمنيعضوم
ليغشتلافاقيإعضونملاعشإلارييغتدنع
وأ)ليغشت(ON/RUNعضوىلإ

ACC/ACCESSORY)كلذو)تاقحلملا
ةمئاقيفتادادعإلاهذهةجمربتمتاذإ
.ةرايسلاصيصخت
يف"ةركاذلليكيتاموتوألاءاعدتسالا"عجار
صيصختناونعتحت"ةمءالملاوةحارلا"
.١٦١/ةرايسلا

ىلعطغضا،ةكرحلاءاعدتساةيلمعفاقيإل
Bايارملايفمكحتلارصانعدحأوأ
طغضاوأ؛ةيئابرهكلادعاقملاوأةيئابرهكلا
ةدايقلاةلجعيفمكحتلارصنعىلع
ةلاحيف،ًايئابرهكةلامإللةلباقلاةيبوكسلتلا
مكحتلارصنعىلعطغضاوأ؛كلذبزيهجتلا

.ترفاوتنإ،طبضللةلباقلاةساودلايف
عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتيدؤي
.ءاعدتسالاةيلمعفاقيإىلإليغشتلافاقيإ

متيدق،ةرايسلاقئاسرييغتةلاحيف
Driverضرع ID)لوأعم)قئاسلاةيوه
.تارايسلاضعبيفكلذولاعشإتارود
متاذإ.مقربةزيممريغRKEلاسرإةزهجأ
2وأ1ىلإةركاذلابدعقملاعضوظفح
ءاعدتسالابعضوملااذهمقيملنكلو
رزىلإكعضاومظفحكنكميف،يئاقلتلا
عمRKEلاسرإزاهجليدبتوأرخآ
.رخآقئاس

لهسلاجورخلاعضوءاعدتسا

عضاومءاعدتسابلهسلاجورخلاةزيمموقت
Bةرداغمدنعلبقنمةظوفحملا
يفةزيملاهذهةجمربدنعكلذو،ةرايسلا
صيصختعجار.ةرايسلاصيصختةمئاق
.١٦١/ةرايسلا

جورخلاعضوءاعدتساةيصاخليعفتمتي
:يلياممّيأثودحدنعايكيتاموتوألهسلا
بابحتفمتوةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.ريصقتقولالخقئاسلا
بابامنيبةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.حوتفمقئاسلا
متاذإ.مقربةزيممريغRKEلاسرإةزهجأ
2وأ1ىلإةركاذلابدعقملاعضوظفح
ءاعدتسالابعضوملااذهمقيملنكلو
وأظفحلاعضومرييغتكنكميف،يئاقلتلا
.رخآقئاسعمRKEلاسرإزاهجليدبت
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دناسملاودعاقملا٦٢

ىلعطغضا،ةكرحلاءاعدتساةيلمعفاقيإل
ايارملاوأةركاذلايفمكحتلارصانعدحأ
طغضاوأ؛ةيئابرهكلادعاقملاوأةيئابرهكلا
يبوكسلتلاهيجوتلادومعيفمكحتلارصنع
زيهجتلاةلاحيف(ًايئابرهكةلامإلللباقلا
يفمكحتلارصنعىلعطغضاوأ؛)كلذب
ةلاحيف،طبضللةلباقلاةساودلا
.كلذبزيهجتلا

قئاوعلا

امدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدق
هيجوتلادومعوأقئاسلادعقمقوعي
وأ/وًايئابرهكةلامإلللباقلايبوكسلتلا
عضوءاعدتساءانثأطبضللةلباقلاتاساودلا
ءارجإبمقمث.قئاعلالزأ.ةركاذلانم
:يلياممدحاو
ًايوديظوفحملاعضولاءاعدتسامتاذإ.

ىلعرارمتسالاعمطغضا،ًايئاقلتوأ
.نيتيناثلبسانملايوديلامكحتلارصنع
ىرخأةرمءاعدتسالاةلواحمدعأ
.مئالملاةركاذلارزىلعطغضلاب

طغضا،جورخلاعضوءاعدتساةلاحيف.
مكحتلارصنعىلعطغضلابرمتساو
اليتلاجورخلاةيصاخبصاخلايوديلا
لواحمث.نيتيناثةدملاهئاعدتسامتي
.ىرخأةرمجورخلاعضوةداعتسا

عضوءاعدتسامدعرارمتساةلاحيفو
ىلعلوصحللليكولاىلإعجراف،ةركاذلا
.ةنايصلا

اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

ريذحت}
يفريغتدوجوبروعشلاعطتستملاذإ
دقف،دلجلايفملأبوأةرارحلاتاجرد
كضرعتيفدعقملاناخسببستي
ةباصإلارطخنمللقتيكل.قورحل
لثميفصاخشألاىلعبجي،قورحب
دنعرذحلااوخوتينأةلاحلاهذه
تارتفلةصاخو،دعقملاناخسمادختسا
ءيشيأدعقملاىلععضتال.ةليوط
ةداسولاوأةيناطبلالثم،ةرارحلالزعي
ببسيدقف.هباشمءيشيأوأءاطغلاوأ
.دعقملاناخسةرارحعافتراطرفكلذ
ةرارحةجردعافتراطرفببسيدقو
ّرضيدقوأقورحبدعقملاناخس
.دعقملاب

لفسأطسوألالوسنوكلايفرارزألادجوت
نأبجي،ليغشتلل.خانملابمكحتلاماظن
.ًارئادكرحملانوكي

بكارللطقفدعقملارهظةئفدتلIطغضا
.قئاسلاوأ

وأقئاسلادعقمةداسوةئفدتلJطغضا
.دعقملارهظوبكارلا

وأقئاسلادعقمةيوهتلCىلعطغضا
.بكارلا
رزلاىلعدوجوملارشؤملاحابصمءيضي
.ةزيملاهذهليغشتدنع
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
طبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
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٦٣ دناسملاودعاقملا

ةدوجوملاتارشؤملاحيباصم.قالغإلا
طبضلاعاضوأنمةثالثنيبترارزألابناجب
تناكاذإ.طبضعضولقألادحاووىلعألا
ةدملىوتسمىلعأيفدعاقملاةئفدت
.ًايكيتاموتوأىوتسملالقيدقف،ةليوط
.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق

اًيئاقلتليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت
دعُبنع

ليغشتنكمي،دُعبنعليغشتلاءدبءانثأ
امدنع.ًايكيتاموتوأاهتيوهتوأدعاقملاةئفدت
ةئفدتلمعت،جراخلايفادرابسقطلانوكي
لمعتاراحسقطلانوكيامدنعو،دعاقملا
ةيوهتوأةئفدتءاغلإمتي.دعاقملاةيوهت
ىلعطغضا.لاعشإلاليغشتدنعدعاقملا
ةئفدتمادختسالدعاقملاةيوهتوأةئفدترز
.ةبكرملاليغشتءدبدعبدعاقملاةيوهتوأ
ةيوهتوأةئفدترشؤمحيباصمءيضتال
.دُعبنعليغشتلاءدبلالخدعاقملا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
دنعاهتيوهتوأدعاقملاةئفدتليغشتمتينل
نيتنٰكمماتناكاذإالإدُعبنعليغشتلاءدب
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإةمئاقيف
دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار.ةبكرملا
.١٦١/ةرايسلاصيصختو٣٧/

ةيفلخلادعاقملا

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

ريذحت}
يفريغتدوجوبروعشلاعطتستملاذإ
دقف،دلجلايفملأبوأةرارحلاتاجرد
كضرعتيفدعقملاناخسببستي
ةئفدتلفسأدراولاريذحتلاعجار.قورحل
.٦٢/اهتيوهتوةيمامألادعاقملا

.طسوألالوسنوكلاةرخؤميفرارزألادجوت

دعقملاةداسوةئفدتلLوأMىلعطغضا
.ىنميلاوأىرسيلاةيجراخلا

ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإأفدملادعقملاريغتي،رزلا
طبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
ةدوجوملارشؤملاحيباصمريشت.قالغإلا
نانثاوعفترمللةثالث:دادعإلاىلإرزلاب
.ضفخنمللدحاووطسوتملل
ىوتسمىلعأيفدعاقملاةئفدتتناكاذإ
.ًايكيتاموتوأىوتسملالقيدقف،ةليوطةدمل

يناثلافصلادعاقم

دعاقملاروهظةلامإ

:دعقملارهظةلامإل

يفرطلابناجلابدوجوملاعارذلاعفرا.١
.دعقملانم
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دناسملاودعاقملا٦٤

عضولاىلإدعقملارهظكرح.٢
رهظلفقلعارذلاررحمث،بولطملا
.هناكميفدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل

ريذحت}
روهظنميألفقمدعةلاحيف
دعقملارهظكرحتينأنكميف،دعاقملا
وأئجافملافقوتلاةلاحيفمامألل
يفاذهببستيدقو.مادطصاعوقو
اذهىلعسلاجلاصخشلاضرعت
عفدبًامودمق،اذل.ةباصإللدعقملا
.اهلفقنمققحتللدعاقملاروهظبحسو

طغضلاءانثألماكلكشبعارذلاعفرا.١
رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
.يسأرلاعضولاىلإدعقملا
ىلعطغضلانودعارذلاعفرمتاذإ
ىلإدعقملاررحتيفوسف،دعقملا
.يوطملاعضولا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هلفقنم

ريفوتليناثلافصلادعاقميطنكمي
دعاقملايطوأةيفاضإةلومحةحاسم
فصلادعاقمىلإلوخدلاريسيتلاهبلقو
.اهنمجورخلاو،تدجونإ،ثلاثلا

يوديلابلقلاويطلاةزيم

ريذحت}
عضويفيناثلافصلادعاقمكرتتال
دعقملاف.كرحتتةبكرملاامنيببولقم
ءانثأكرحتيدقو.نمؤمريغبولقملا
صاخشألاضرعتيدق.ةبكرملاكرحت
فقوتلادنعةباصإللةبكرملالخاد
عاجرإنمدكأت.مداصتلاوأئجافملا
لبقبكارلاسولجعضوىلإدعقملا
هبحساودعقملاعفدا.ةبكرملاةدايق
.هعضوميفهلفقنمققحتلل

هيبنت

عميفلخدعقميأيطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
مق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
ىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفبًامود
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلاعضو
.يفلخدعقم

دعقملابلقويط

:دعقملابلقويطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا

بناجلايفدوجوملاعارذلاعفرا.٢
ريرحتنكميىتحدعقملانميفرطلا
.دعقملارهظ
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٦٥ دناسملاودعاقملا

ريفوتلمامأللدعقملارهظىوطيس
.ةحطسمةلومحةيضرأ
لكشبدعقملارهظيطرّذعتاذإ
دعقملاكيرحتلواحف،حطسم
رهظطبضاوأ/ومامألليمامألا
.يسأرعضويفدعقملا

ءزجلاريرحتلىرخأةرمعارذلاعفرا.٣
.ةيضرألانمدعقملانميفلخلا
.مامأللدعقملابلقنيس

بحسلاطيرشمادختسانكمي.٤
بلقويطوأيطلاًضيأيفلخلا
بلقلهسألانمنوكي.دعقملا
يفلخلابحسلاطيرشنمدعقملا
لعفلابًايوطمدعقملاحبصينأدرجمب
.وتسملكشب

ثلاثلادعاقملافصنمدعقملابلقويط

ريذحت}
امنيبثلاثلافصلاعضومادختسانإ
يوطموأيوطميناثلافصلانوكي
دنعةباصإثودحيفببستيدق،بولقمو
ثداحثودحوأئجافملافوقولا
عضوىلإدعقملاةداعإنمدكأت.مداصت
هبحساودعقملاعفدا.بكارلادعقم
.هعضوميفهلفقنمققحتلل

،ثلاثلادعاقملافصنمدعقملابلقويطل
:دجونإ

لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١
.هقوفوأهمامأوأدعقملا
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دناسملاودعاقملا٦٦

يفلخلاءزجلابطيرشلابحسا.٢
يناثلافصلادعقمنميلفسلا
يطمتيسو.دعقملارهظدنسمريرحتل
.مامأللدعقملارهظ

ريرحتلىرخأةرمطيرشلابحسا.٣
نمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس.ةيضرألا

يكيتاموتوألابلقلاويطلاةزيم

ريذحت}
عضويفيناثلافصلادعاقمكرتتال
دعقملاف.كرحتتةبكرملاامنيببولقم
ءانثأكرحتيدقو.نمؤمريغبولقملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

صاخشألاضرعتيدق.ةبكرملاكرحت
فقوتلادنعةباصإللةبكرملالخاد
عاجرإنمدكأت.مداصتلاوأئجافملا
لبقبكارلاسولجعضوىلإدعقملا
هبحساودعقملاعفدا.ةبكرملاةدايق
.هعضوميفهلفقنمققحتلل

ريذحت}
ءانثأًايكيتاموتوأدعقملابلقويط
ببستيدق،هيلعصاخشألادحأسولج
اًمئاددكأت.سلاجلاصخشلاةباصإيف
ىلعصاخشأيأسولجمدعنم
ريرحتحاتفمىلعطغضلالبقدعقملا
.ًايكيتاموتوأدعقملا

هيبنت

عميفلخدعقميأيطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
مق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفبًامود
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلاعضو
.يفلخدعقم

Pعضولايفةكرحلالقاننوكينأبجي
.ةزيملاهذهلمعتىتح)نكرلا(
دعقملاوطا.ةلومحعضولدعقملاوطا
.ثلاثلافصلللوخدللةحاسمةحاتإلهبلقاو

دعقملابلقويط

:دعقملابلقويطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا
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٦٧ دناسملاودعاقملا

قئاسلابناجبةيفلخلاةحوللاحاتفم

دعقملاريرحتحاتفمىلعطغضا.٢
فلخةحوللايفدوجوملاًايكيتاموتوأ
رهظيطمتيس.ةيفلخلاباوبألا
.وتسملكشبًايكيتاموتوأدعقملا

ريرحتلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا.٣
نمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس.ةيضرألا

ليمحتلازيحنمدعقملابلقويط

فصلليئابرهكلادعقملاحيتافم.١
يناثلا

فصلليئابرهكلادعقملاحيتافم.٢
ثلاثلا

:هبلقوليمحتلازيحنمدعقملايطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا
دوجوملا)1(حاتفملاىلعطغضا.٢

يطلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.دعقملارهظ
رهظدنسميوطيرسيألاحاتفملا
يوطينميألاحاتفملاو،رسيألادعقملا
.نميألادعقملارهظدنسم

ريرحتلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا.٣
نمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس.ةيضرألا
يطوأيطل)2(حيتافملامادختسانكمي
نمثلاثلافصلادعاقمرهظدناسمدرفو
ثلاثلافصلادعاقمعجار.ليمحتلازيح
/٦٨.

سولجلاعضوىلإدعقملاةداعإ

ريذحت}
روهظنميألفقمدعةلاحيف
دعقملارهظكرحتينأنكميف،دعاقملا
وأئجافملافقوتلاةلاحيفمامألل
يفاذهببستيدقو.مادطصاعوقو
اذهىلعسلاجلاصخشلاضرعت
عفدبًامودمق،اذل.ةباصإللدعقملا
.اهلفقنمققحتللدعاقملاروهظبحسو

نمسولجلاعضوىلإدعقملاعاجرإل
:بولقملاعضولا

متينأىلإلفسألدعقملابحسا.١
يفدعقملايبناجالكقيشعت
قشعمدعقملانأدكأت.ةيضرألا
عفرلبقةيضرألايفنمآلكشب
قيشعتمتيملاذإ.دعقملارهظدنسم
عفترينل،ةيضرألايفنيبناجلاالك
.دعقملارهظدنسم
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دناسملاودعاقملا٦٨

.فلخللهطغضاودعقملارهظعفرا.٢
ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا
.هلفقنم

ثلاثلافصلادعاقم

دعقملارهظيط

هيبنت

عميفلخدعقميأيطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
مق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
ىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفبًامود
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلاعضو
.يفلخدعقم

زيهجتلاةلاحيف(ثلاثلافصلادعاقمب
دعاقملارهظدناسميطنكمي،)كلذب
.ليمحتلاةحاسمةدايزل

يوديلاليغشتلا

ةلاحيف(دعقملارهظدنسميطل
:)كلذبزيهجتلا

.قودنصلاءاطغحتفا.١
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.٢

.هقوفوأهمامأوأدعقملا
دعاقمرهظدناسمدوجونمققحت.٣

.ميقتسمعضويفيناثلافصلا

.ةياهنلاىتحسأرلادناسمضفخا.٤
.٥٦/سأرلادناسمعجار

يفلخلانامألامازحجالزملصفا.٥
ةحتفلايفحاتفممادختسابريغصلا
اًحماسريغصلاميزبإلاىلعةدوجوملا
ةناطبلخادباحسنالابمازحلل
.فقسلا

لماحلايفريغصلاجالزملانزخ.٧
.فقسلاةناطبيفدوجوملا

ريرحتلدعقملارهظبعارذلابحسا.٨
.دعقملارهظدنسم
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٦٩ دناسملاودعاقملا

.هطسبلمامأللدعقملارهظعفدا.٩
،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.١٠

.كلذيفتبغراذإ

يكيتاموتوألاليغشتلا

Pعضولايفةكرحلالقاننوكينأبجي
.ةزيملاهذهلمعتىتح)نكرلا(

فصلليئابرهكلادعقملاحيتافم.١
يناثلا

فصلليئابرهكلادعقملاحيتافم.٢
ثلاثلا

ةلاحيف(دعقملارهظدنسميطل
:)كلذبزيهجتلا

حيتافمللوصوللةرخؤملابابحتفا.١
.دعقملابةصاخلامكحتلا

لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.٢
.هقوفوأهمامأوأدعقملا

.ةياهنلاىتحسأرلادناسمضفخا.٣
دناسمعض.٥٦/سأرلادناسمعجار
يفيناثلافصلادعاقملرهظلا
فصلادعاقمعجار.ميقتسملاعضولا
.٦٣/يناثلا

يفلخلانامألامازحجالزملصفا.٤
ةحتفلايفحاتفممادختسابريغصلا
اًحماسريغصلاميزبإلاىلعةدوجوملا
ةناطبلخادباحسنالابمازحلل
يفريغصلاجالزملانزخ.فقسلا
.فقسلاةناطبيفدوجوملالماحلا

)2(حاتفملاىلعرارمتسابطغضا.٥
يطلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.دعقملارهظ
رهظدنسميوطيرسيألاحاتفملا
يوطينميألاحاتفملاو،رسيألادعقملا
.نميألادعقملارهظدنسم

،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٦
.كلذيفتبغراذإ
يطوأيطل)1(حيتافملامادختسانكمي
.ليمحتلازيحنميناثلافصلادعاقمبلقو
.٦٣/يناثلافصلادعاقمعجار
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دناسملاودعاقملا٧٠

يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإ

يوديلاليغشتلا

ريذحت}
روهظنميألفقمدعةلاحيف
دعقملارهظكرحتينأنكميف،دعاقملا
وأئجافملافقوتلاةلاحيفمامألل
يفاذهببستيدقو.مادطصاعوقو
اذهىلعسلاجلاصخشلاضرعت
عفدبًامودمق،اذل.ةباصإللدعقملا
.اهلفقنمققحتللدعاقملاروهظبحسو

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل

رهظعفرا،ةبكرملليفلخلاءزجلانم.١
دوجوملاطيرشلامادختسابدعقملا
دعقملارهظعفراوأ،دعقملافلخ
.ةبكرملالخادنمهناكميفهعفداو

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هلفقنم

ريذحت}
ريغةقيرطبمدختسملانامألامازحنإ
وأديجلكشبدودشملاريغوأةمئالم
ةبولطملاةيامحلارفوينلفوسيوطملا
ضرعتيدقو.مادطصاعوقودنع
.ةميسجةباصإلمازحلليدترملاصخشلا
اًمئاددكأت،يفلخلارهظلادنسمعفردعب
ديجلكشبةدودشمنامألاةمزحأنأنم
.ةيوطمريغوةتبثمو

مازحلريغصلاجالزملاليصوتدعأ.٣
الو.ريغصلاميزبإلابطسوألانامألا
.يوتليهعدت

تيبثتنمدكأتللنامألامازحبحسا.٤
.ريغصلاجالزملا

،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٥
.كلذيفتبغراذإ

يكيتاموتوألاليغشتلا

فصلليئابرهكلادعقملاحيتافم.١
يناثلا

فصلليئابرهكلادعقملاحيتافم.٢
ثلاثلا

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل
حيتافمللوصوللةرخؤملابابحتفا.١

.دعقملابةصاخلامكحتلا
)2(حاتفملاىلعرارمتسابطغضا.٢

عفرلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.دعقملارهظ
رهظدنسمعفريرسيألاحاتفملا
عفرينميألاحاتفملاو،رسيألادعقملا
.نميألادعقملارهظدنسم
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٧١ دناسملاودعاقملا

ريذحت}
ريغةقيرطبمدختسملانامألامازحنإ
وأديجلكشبدودشملاريغوأةمئالم
ةبولطملاةيامحلارفوينلفوسيوطملا
ضرعتيدقو.مادطصاعوقودنع
.ةميسجةباصإلمازحلليدترملاصخشلا
اًمئاددكأت،يفلخلارهظلادنسمعفردعب
ديجلكشبةدودشمنامألاةمزحأنأنم
.ةيوطمريغوةتبثمو

مازحلريغصلاجالزملاليصوتدعأ.٣
الو.ريغصلاميزبإلابطسوألانامألا
.يوتليهعدت

تيبثتنمدكأتللنامألامازحبحسا.٤
.ريغصلاجالزملا

،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٥
.كلذيفتبغراذإ

نامألاةمزحأ
مادختساةيفيكليلدلانممسقلااذهحضوي
حضويامك.مئالملكشبنامألاةمزحأ
دنعاهبنجتبجييتلاءايشألاضعب
.نامألاةمزحأمادختسا

ريذحت}
يفةبكرمللصخشيأبوكربحمستال
لكشبنامألامازحطبرهيفرذعتيناكم
مللاحيفو،ثداحعوقودنع.مئالم
،نامألاةمزحأباكرلا)دحأ(وأتنأطبرت
ريثكبأوسأتاباصإلانوكتنأنكميف
ضرعتتنأنكمي.اهطبرمتاذإامع
قيرطنعةافوللوأةريطخلاتاباصإلل
لخادةدوجوملاءايشألابماطترالا
جراخىلإكعافدناقيرطنعوأةبكرملا
طبريملنملكلنكمي،اًضيأ.ةبكرملا
نيرخآلاباكرلابمطترينأنامألامازح
؛ةبكرملايف
وأةلومحلاةقطنميفبوكرلالكشيو
نأل،ًاغلابًارطخةبكرملاجراخوألخاد
هذهيفنوبكرينيذلاصاخشألا
رثكأاونوكينألمتحملانمقطانملا
ةلاحيفةافولاوأتاباصإللةضرع

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

حمستال،اذل.مادطصاثداحيأعوقو
يفناكميأىلإلوخدلابباكرلل
.نامأةمزحأودعاقمبدوزمريغكتبكرم
ققحتو،نامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

رصنعكلمعتتارشؤمبةبكرملاهذهتدّوُز
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذت
ةدوزمريغتابكرم(نامألامازحتاركذم
تاركذموا١٣٣/)بالقنالافاشتكاماظنب
فاشتكاماظنبةدوزمتابكرم(نامألامازح
.١٣٤/)بالقنالا
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دناسملاودعاقملا٧٢

نامألاةمزحألمعببس

ةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
تفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلااهسفن
ىتحككرحتتنألصاوتسف،ةأجفةبكرملا
كلذنوكينأنكميو.امءيشكفقوي
ةزهجأةحولوأيمامألاجاجزلاامإءيشلا
!نامألاةمزحأوأتاسايقلا
ةبكرملاةعرسأطابتت،نامألامازحطبردنع
تقوكمامأحبصيو.دحاوٍنآيفكتعرسو
،دعبأةفاسمىلعفقوتتكنألفقوتلللوطأ
لكشبنامألامازحطبرمتاماذإكلذو
دادمتسابىوقألاكماظعموقتاذلو؛حيحص

ببسوهاذهو.نامألاةمزحأنمةوقلا
ءادترادنعدرفلاباتنييذلانامألابروعشلا
.نامألاةمزحأ

نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ

:لاؤس
ةبكرملايفراشحناللضرعتأسله
يدترأتنكاذإثداحعوقودعب
؟نامأمازح

:عباغء
يفراشحناللضرعتتنأنكمملانم
مازحيدترتتنكأءاوسةبكرملا
كدقفمدعةصرفنكلو.المأنامألا
هدعبوأثداحيأعوقوءانثأيعولل
نامألامازحكفكنكميثيحب
ريثكبربكأنوكتةبكرملانمجورخلاو
.نامألامازحًايدترمتنكاذإ

:لاؤس
دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

:عباغء
ةمظنألانميهةيئاوهلادئاسولا
بناجبلمعتثيح؛طقفةلمكملا
ءاوسو.اهلحملحتالونامألاةمزحأ
،المأةرفوتمةيئاوهلادئاسولاتناكأ
طبرباكرلاةفاكىلعبجيلازيالف
ىلعلوصحللنامألاةمزحأ
.ةيامحىصقأ

عيمجيفنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبرًابيرقتقطانملا

لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانم
صاخشأللصصخممسقلااذه
.طقفنيغلابلا
نأشباهتفرعميغبنيةصاخءايشأدجوت
دجوتامك،لافطألاةمالسونامألاةمزحأ
لافطألاوراغصلالافطأللةفلتخمدعاوق
،لفطةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلا
عّضرلاوأ٩٣/ًانسربكألالافطألاعجارف
دعاوقلاهذهعبتاو.٩٤/راغصلالافطألاو
.صخشلكةيامحل
نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهُظتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر
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٧٣ دناسملاودعاقملا

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.كمامأ

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

مازحلانمرجحلاءزجءادترايغبني.
هطبرماكحإعمضفخنمعضويف
نيذخفلاسماليثيحب،نيكرولاىلع
يأيفعضولااذهيدؤيثيح.ًاليلق
ىلعمادطصالاةوقزيكرتىلإثداح
كقالزنانأامك،ةيوقلاضوحلاماظع
لقأنوكيسنضحلامازحلفسأ
مازحلفسأكقالزناةلاحيفو.ًالامتحا
طغضينألمتحملانمف،نضحلا
ببستيدقو.كنطبىلعةوقبمازحلا
ةريطختاباصإلكضرعتيفاذه
.ةتيمموأ

فتكلاقوففتكلامازحريرمتبجي.
نمءازجألاهذهنأل.ردصلاربعو
لمحتىلعةريبكةردقبعتمتتمسجلا
متيو.ثداوحلاءانثأمازحلادشةوق
ثودحةلاحيففتكلامازحلفق
.مادطصاوأئجافمفقوت

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرتمللاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا
وأرجحلامازحكرتتنأكايإ.

.ًايوتلموأًايخترمفتكلا
تحتفتكلامازحطبرتنأكايإ.

.كرهظءارووأنيعارذلا
وأرجحلامازحفلتنأكايإ.

.عارذلادنسمىلعفتكلا

رجحلاوفتكلامازح
ةدوزمةبكرملايفسولجلاعضاومعيمج
بكارلاعضومءانثتسابنضح-فتكمازحب
هبرفوتيثيح،دجونإ،طسوألايمامألا
.٧٨/رجحلامازحعجار.نضحمازح

هبًايفلخسولجعضومدختستتنكاذإ
مازحنكيملولصفلللباقنامأمازح
فصلادعاقمتحتعجارف،ًاتبثمنامألا
لوحتاميلعتىلعلوصحلل٦٨/ثلاثلا
.ريغصلاميزبإلابنامألامازحطبرةداعإ
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

ًالباقدعقملاناكاذإ،دعقملاطبضا.١
لكشبسولجلاكنكميثيحب،طبضلل
مايقلاةيفيكىلعفرعتلل.ميقتسم
.سرهفلايف"دعاقملا"عجار،كلذب

مازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
فافتلابحمستالو.كمسجىلع
.مازحلا
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دناسملاودعاقملا٧٤

نضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ىلعمازحلابحسبتمقاذإلفقلل
ةلاحيفو.ةريبكةعرسبكمسج
دوعيىتحمازحلاكرتا،اذهثودح
دعبو.هبصاخلالفقلاحتفلًاليلق
كمسجىلعمازحلابحسا،كلذ
.ًائطبرثكألكشب
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحبكارلا
ثودحةلاحيفو.لافطألاتيبثتلفق
لكشبدوعيىتحمازحلاكرتا،اذه
مازحلاطبرةيلمعأدباولماك
.ىرخأةرم
دعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
يمامألادعقملاعضويفلفطلا
.بكارلاراعشتساماظنىلعيبناجلا
.٨٧/باكرلاراعشتساماظنعجار

اذإ،ةيمامألاسولجلاعاضوألةبسنلاب
ةحوليفمازحلاطيرشرشحنا
مقف،ميزبإلاىلإلوصولالبقجالزملا
ريرحتلاهدرفلجالزملاةحولةلامإب
.طيرشلا

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
جالزملاةحوللوخدمدعةلاحيف
كنأدكأتف،ميزبإلالخادلماكلاب
.بسانملاميزبإلامدختست
ققحتللىلعألجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم
ثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
ةعرسبنامألامازحميزبإكفنكمي
.رمألاىضتقااذإ

عافترالّدعمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤
ىلإهكيرحتبمقف،فتكلامازح
ةيئزجعجار.كبسانييذلاعافترالا
"فتكلامازحعافتراطبضةادأ"
ىلععالطاللمسقلااذهيفةدراولا
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٧٥ دناسملاودعاقملا

همادختساةيفيكلوحتاميلعت
ةمالسلاتامولعمىلعلوصحلاو
.ةمهملا

بحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعألفتكلامازح
دق،ثلاثلافصلادعاقملةبسنلاب
نامألامازحبحسلةرورضةمثنوكت
طبرماكحإلجالزملاةحوللالخنم
ىلعلماكلكشبضوحلامازح
.ًامجحرغصألاباكرلا

دوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
ىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلاىلع
.هبصاخلانيزختلاعضو
ةحولكرح،ثلاثلافصلادعاقملةبسنلاب
امدنعنامألامازحطيرشىلعألجالزملا
عضوبجي.مدختسمريغنامألامازحنوكي
.نامألامازحةمقىلعجالزملاةحول
هناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
نامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو.ئطبب
دقف،هبصاخلانيزختلاعضومىلإةعرسب
هبحسرذعتودادشلالفقىلإكلذيدؤي
،ةلكشملاهذهتعقواذإ.ىرخأةرمجراخلل
جراخللمزحبنامألامازحبحسكنكمي
.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتل
لخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسااذإو
.ليكولاىلإعوجرلاكنكمي،دادشلا

ةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
نملكضرعتيدقثيح.بابللنامألامازح
بابلاقالغإلاحيففلتللةبكرملاومازحلا
.نامألامازحىلعةوقب

فتكلامازحعافترالّدعم

فتكلامازحعافتراللّدعمبةدوزمةبكرملا
يمامألابكارلاوقئاسلاسولجنكامأيف
.بابللرواجملا
ءزجلانوكيثيحبعافترالاليدعتبمق
الوفتكلاىلعاًدوجوممازحلانميفتكلا
نمًابيرقمازحلانوكينأبجي.هنعلزني
طبضلايدؤيدقف.هلاًسمالمسيلوقنعلا
ليلقتىلإفتكلامازحعافترالمئالملاريغ
.ثداحعوقوةلاحيفنامألامازحةيلعاف
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيكعجار
.٧٢/بسانم



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/23/16

دناسملاودعاقملا٧٦

لدعمكيرحتلريرحتلارزىلعطغضا
.بولطملاعضولاىلإًالوصوعافترالا
عفدلالالخنمىلعأللّدعملاكيرحتنكمي
.فتكلامازحليلدىلعىلعأل
عضولاىلععافترالالدعمطبضدعب
نودلفسأللهكيرحتلواح،بولطملا
هتابثنمققحتللريرحتلارارزأىلعطغضلا

.هناكميف

نامألاةمزحأتادادش

نامأةمزحألتادادشبةبكرملاهذهتدوُز
ةبكرملاةمدقميفنوسلجينيذلاباكرلا
انتردقمدعنممغرلاىلعو.فارطألاىلع
اهنأالإ،نامألاةمزحأتادادشةيؤرىلع
.نامألاةمزحأةعومجمنمءزجلثمت
ماكحإيفدعاستنأتادادشلاهذهلنكميف
ةركبملالحارملالالخنامألاةمزحأطبر

يمامأهبشوأيمامأمادطصايأنم
ءافيتسالاحيفيفلخوأديدشوأطسوتم
.تادادشلاهذهليعفتلةيلوألاطورشلا
نأاًضيأاهناكمإبنامألاةمزحأتادادش
يفنامألاةمزحأماكحإيفدعاست
بالقناةلاحيفوأةيبناجلاتامداصتلا
.ةبكرملا
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف
.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتساعجار
.٧٩/مداصتثداح
ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
فلتىلإنامألامازحىلعسولجلا
.هتانوكم

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ

ريذحت}
صخشلاهيدترييذلانامألامازحرفويال
يفةبولطملاةيامحلامئالمريغلكشب
صخشلاضرعتيدقو.ثداحعوقوةلاح
بجيو.ةميسجةباصإلمازحلليدترملا
ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

مسجلانمءازجألاهذهنأل،ردصلا
دشةوقلمحتىلعةريبكةردقبعتمتت
.ثداوحلاءانثأمازحلا

نامألاةمزحأةحارتاهجومرفوتدقو
ًانسربكألالافطأللةيفاضإةحارةيفلخلا
ةززعملادعاقملامهومنزواجتنيذلا
بيكرتدنعف.نيغلابلاصاخشألاضعبلو
ةلدأدعُبت،فتكلاةمزحأىلعةلدألاهذه
ةبقرلانعفتكلاةمزحأهذهةحارلا
.سأرلاو

يناثلافصلايفةيفرطلادعاقملاعاضوأ

عاضوألةرايسلايفةحارللتاهجومدجوت
ظفحمتي.يناثلافصلابةيفرطلادعاقملا
شرفلايفكبشمىلعةحارلاتاهجوم
.يفرطلادعقملارهظدنسمراوجبيلخادلا
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٧٧ دناسملاودعاقملا

:بيكرتلل

صاخلانيزختلاكبشمنمليلدلاحزأ.١
رهظراوجبةيلخادلاةنيزلاىلعهب
.يفرطلادعقملا

لخدأو،مازحلاقوفليلدلاعض.٢
.ليلدلاتاحتفيفمازحلايتفاح

نمومازحلاتافتلامدعنمدكأتو.٣
نرملالبحلانوكينأبجي.هطاسبنا
ليلدلادوجوعممازحلافلخ
.ةمدقملايفيكيتسالبلا

هعضوونامألامازحتيبثتبمق.٤
درويتلاتاميلعتللًاقفوهريرحتو
نأنمدكأت.مسقلااذهيفاهركذ
ىلعدوجوممازحلانميفتكلاءزجلا
نوكينأبجي.هنعلزنيالوفتكلا
سيلوقنعلانمًابيرقمازحلا
.هلاًسمالم

ىلعطغضا،هنيزختوةحارلاليلدةلازإل
جارخإنمنكمتتيكًاعممازحلايتفاح
ليلدلاةحازإبمق.ليلدلانمنامألامازح
.نيزختلاكبشملخاد
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دناسملاودعاقملا٧٨

ثلاثلافصلادعاقمعاضوأ

عاضوألليكولاىدلةحارلاتاهجومحاُتتدق
،اهرفاوتةلاحيف.ثلاثلافصلادعاقم
.تاهجوملاعمةقفرمتاميلعتلانوكت

لمحلاةرتفلالخنامألامازحمادختسا
يفامب،صخشلكلنامألاةمزحأحلصت
،لماوحلاءاسنلاف.لماوحلاءاسنلاكلذ
ّنكيدق،باكرلاةفاكلثمكلذيفنهلثم
مدعةلاحيفةميسجتاباصإلةضرعرثكأ
.نامألاةمزحألنهئادترا

فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
يفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا-
نوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنمعضو
لماحلانطبنمريدتسملاءزجلالفسأ
.لمحلادادتماىلع

ةيامحيهنينجلاةيامحلةقيرطلضفأنإ
نامألامازحلماحلاءادترادنعو.مألا
ربكأةروصبلمتحملانمف،مئالملكشب
.ثداحيأيفةباصإللنينجلاضرعتمدع
وهامك،لماوحلاءاسنلالكلةبسنلابو
رصنعلانإف،صخشلكلةبسنلابلاحلا
ةلاعفنامألاةمزحألعجبليفكلايساسألا
.مئالملكشباهئادتراوه

رجحلامازح
.طقفنضحلامازحلصصخممسقلااذه
،نضحلا-فتكلامازحءادتراةيفيكملعتتل
.٧٣/رجحلاوفتكلامازحعجار
سولجعضومبةزهجمةبكرملانوكتدق
ةيلآدجوتال.رجحللنامأمازحبدوزمطسوأ

.رجحلانامأمازحيفبحس

جالزملاةحولةلامإبمق،مازحلاةلاطإل
.مازحلاعماهبحساو
يفامكةقيرطلاسفنبهررحو،هتبثو،هلفقا
.نضحلا-فتكلامازح

وهامكرحلاهفرطبحسا،مازحلاريصقتل
.اًحيرمحبصيىتحنيبم
دوجومميزبإلاىلعريرحتلارزنأنمدكأت
مازحميزبإكفنمكنكميعضوميف
.رمألاىضتقااذإةعرسبنامألا
ىلإلصتنلجالزملاةحولنأتدجواذإ
مدختستكنأنمدكأتف،لماكلكشبميزبإلا
ةحولتوصعامسنمدكأت.حيحصلاميزبإلا
.ميزبإلايفاهلوخددنعجالزملا
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٧٩ دناسملاودعاقملا

نامألاماظنصحف
ةمزحأونامألامازحركذملمعنمققحت
تابحاسلاوجالزملاتاحولوميزابألاونامألا
مدعنمققحتللصحفا.ةحيحصةروصب
ةفلاتوأةكوكفمىرخأءازجأيأدوجو
نأاهنأشنميتلاونامألاةمزحأماظنب
ةروصبنامألاةمزحأماظنلمعقوعت
هذهحالصإلكليكوىلإعجراو.ةميلس
وأةيلابلانامألاةمزحألنكميالو.ءازجألا
ةلاحيفكلةمزاللاةيامحلاريفوتةئرتهملا
ريثأتتحتقزمتللضرعتتدقف.ثداحعوقو
دحأفلتوأقزمتةلاحيف.مادطصالاةوق
.روفلاىلعهلدبتسا،نامألاةمزحأ
.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
ريغتابكرم(نامألامازحتاركذمعجار
وا١٣٣/)بالقنالافاشتكاماظنبةدوزم
ماظنبةدوزمتابكرم(نامألامازحتاركذم
.١٣٤/)بالقنالافاشتكا

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٧٩/نامألامازحبةيانعلاعجار

نامألامازحبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
عمةضَيبمفيظنتداوميألمعتستال
رمألااذهف.اهغبصبمقتالونامألاةمزحأ
ةلاحيفو.مازحلافعضىلإيدؤيدق
نامألاةمزحأنكمتتالدق،ثداحعوقو
طقفمدختسا.ةمئالملاةيامحلاريفوتنم
يفئفادلاءاملاعملدتعملانوباصلا
.فجيمازحلاكرتا.نامألامازحفيظنت

.اهتنايصونامألاةمزحأبةصاخلاةيانعلامزلي
مازحتانوكمفافجىلعظافحلامزلي
دنع.بئاوشلاوأةبرتألانماهولخونامألا
حطسألاضعبفيظنتنكميةرورضلا
نامألامازحتانوكموةبلصلاةيجراخلا
ءاملاضعبولدتعمنوباصةطساوب
رابغمكارتمدعنمققحت.ةفيفخةروصب
ليكولاةعجارمءاجرب.ةيلآلايفبئاوشوأ

يفبئاوشوأةبرتأفاشتكاةلاحيف
ءازجألاضعبلادبتسامزليدق.ماظنلا
.ةءافكبماظنلالمعنامضل

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}
ةمزحأماظنضيرعتثداحيألنكمي
رفويالثيح،فلتللةبكرملايفنامألا
ةيامحلافلاتلانامألاةمزحأماظن
امم،همدختسييذلاصخشللةمزاللا
ةباصإلصخشلاضرعتىلإيدؤي
يفةافولادحىلإلوصولاوأةميسج
ققحتلايفةدعاسمللو.ثداوحلاضعب
لكشبنامألاةمزحأةمظنألمعنم
ةبكرملابحطصا،ثداحيأدعبمئالم
ةمزحأةمظنأصحفلةمدخزكرميأل
ةمزاللادبتساتايلمعةيأءارجإونامألا

.نكممتقوبرقأيف
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دناسملاودعاقملا٨٠

ةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
لمتُحينكلو.طيسبثداحيأدعبنامألا
يتلانامألاةمزحأتاعومجمضرعت
.فلتلاوأفعضللثداحيأءانثأتمدُختسا
صحفلكيدلليكولاةرايزبمق،اذل
.اهلادبتساوأنامألاةمزحأتاعومجم
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ
نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
دادعتساءوضعجار.اهلكتدايقءانثأ
.١٣٤/ةيئاوهلاةداسولا

ةيئاوهلادئاسولاماظن

ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
.قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

.يجراخلا
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

.قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
.يجراخلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فصلاويناثلافصلاباكرلوقئاسلل
.قئاسلافلخةرشابمنيسلاجلاثلاثلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فصلاباكرلويجراخلايمامألابكارلل
ةرشابمنيسلاجلاثلاثلافصلاويناثلا
.يجراخلايمامألابكارلافلخ

ةيئاوهلاةداسولابةزهجمةبكرملانوكتدق
:ةيلاتلا
قئاسللةيطسوةيمامأةيئاوهةداسو.

.يجراخلايمامألابكارللو

ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
ةحتفنمبرقلاباهبقحلمقصلمىلع
.خافتنالا
ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب

AIRBAGةدايقلاةلجعفصتنميف
بكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعوقئاسلل
.يجراخلايمامألا
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسوللةبسنلاب
ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
.قئاسلادعقمرهظليلخادلابناجلا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

برقألادعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإ
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ

ةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتُّممص
نممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوتيتلا
نهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولانأ
رطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأةممصم
ةداسولاةوقءارجنمةباصإللضرعتلا
دئاسولاةفاكخافتنابجيهنأالإ،ةخوفنملا
.اهلمعبموقتىتحةريبكةعرسبةيئاوهلا
ةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتييتلا
:ةيئاوهلا
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٨١ دناسملاودعاقملا

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
طبرتملاذإثداحعوقودنعةافولل
دئاسولادوجوعمىتحنامألامازح
ةيئاوهلادئاسولاميمصتمتدقف.ةيئاوهلا
ةمزحأعملمعلايفقفاوتتثيحب
متيملكلذك.اهنعليدبكسيلو،نامألا
يفخفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولاميمصت
نوكت،ثداوحلاضعبيفف.ثداحلك
.تبثُملاديحولالماعلايهنامألاةمزحأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتمعجار
.٨٣/؟ةيئاوهلا

ثداحيألالخنامألامازحلكئادترانإ
كضرعتةصرفليلقتيفكدعاسي
لخادةدوجوملاءايشألابماطترالل
جراخطوقسللكضرعتوأةبكرملا
تاتبثم"ةيئاوهلادئاسولادعتو.ةبكرملا
بجي،اذل.نامألاةمزحأبناجب"ةيفاضإ
مازحءادتراةبكرملايفصخشلكىلع
رفوتتتناكأءاوس-مئالملكشبنامألا
.المأصخشلااذهلةيئاوهةداسو

ريذحت}
ةوقبخفتنتةيئاوهلادئاسولانألاًرظن
،نيعلاةضمغنمعرسألكشبوةديدش
ةداسويأمامأسلجيصخشيأنإف
اهنماًدجةبيرقةفاسمىلعوأةيئاوه
وأةريطخلاتاباصإللضرعتينأنكمي
نودسلجتال،اذل.اهخافتنادنعةافولل
لثم،ةيئاوهةداسويأنمبرقلابٍعاد
كئانحناوأدعقملاةفاحىلعكسولج
كتيبثتيفنامألاةمزحأدعاستو.مامألل
دترا،اذل.ثداحيأءانثأولبقكناكميف
دوجوةلاحيفىتح،نامأمازحًامود
قئاسلاىلعبجيو.ةيئاوهلادئاسولا
ناكمإلاردقفلخللهدعقميفسولجلا
ةرطيسلاىلعةظفاحملاهتلصاومعم
نامألاةمزحألمعت.ةبكرملاىلع
يمامألابكارللةيئاوهلادئاسولاو
سولجلاةلاحيفءادألضفأبيفرطلا

يفرهظلادانسإوةديجةيعضويف
يفميقتسملكشبباصتنالاعمدعقملا
.ضرأللنيمدقلاةسمالمودعقملا

مونلاوأءاكتالانيسلاجلاىلعيغبنيال
وأطسوألايمامألاعارذلادنسمىلع
ةداسوبةدوزملاتابكرملايفلوسنوكلا
.ةيطسوةيمامأةيئاوه

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا

ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيفةتبثم

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامودمق
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٩٣/ًانسربكألالافطألا
.٩٤/راغصلالافطألاو
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دناسملاودعاقملا٨٢

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجُوي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم

.ةيئاوهلاةداسولا
يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملُعيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار
/١٣٤.

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب

بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ

ةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
بناجلاىلعةدوجوميهف،ةيطسوةيمامأ
.قئاسلادعقمرهظليلخادلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
دعاقميفةتبثملاويبناجلامادطصالا
ىلعسلاجلايمامألابكارلاوقئاسلا
برقألادعاقملاروهظبناجيففرطلا
.بابلاىلإ
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٨٣ دناسملاودعاقملا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
ثلاثلاويناثلافصلابسولجلاعضاومو
ذفاونلاقوففقسلايففارطألاىلع
.ةيبناجلا

ريذحت}
بكارلانيبمسجيأدوجوةلاحيف
ةداسولاخفتنتالدقف،ةيئاوهلاةداسولاو
مسجلاعفدتدقوأمئالملكشبةيئاوهلا

يفببستياممبكارلااذههاجتايف
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلهضرعت
راسميفقئاعيأدوجومدعبجي
ال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةداسولاوبكارلانيبمسجيأعضت
ءيشيأعضووأطبربمقتالوةيئاوهلا
ءاطغىلعوأةدايقلاةلجعةرصىلع
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوهةداسوةيأ

لوسنوكلاودعقملاتاقحلممدختستال
ةيئاوهلاةداسولاخافتناراسمقيعتيتلا
يفةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلا
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاوأدعاقملا
.ةرفوتمتناكاذإ،ةيطسولا
ةبكرملافقسبءيشيأتيبثتبمقتالو
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاةطساوب
ةورعوألبحهيجوتقيرطنعفقسلا
يفو.ةذفانلاةحتفوأبابيأربعدش
راسمةقاعإمتيفوس،كلذبمايقلاةلاح
يفةتبثملاةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
.فقسلاراطإ

؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٨٠/ةيئاوهلاةداسولا

ةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملادحلا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختُستو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا
ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلا

ةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو
ماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمبةدوزم
.ةمدصلاةدحديدحتىلعةيئاوهلاةداسولا
ىلعدامتعالابخافتنالادودحتوافتتدقو
.ةبكرملابصاخلاميمصتلا
خافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا

ةيمامألاهبشوأةيمامألاثداوحلايف
ليلقتيفةدعاسمللةديدشلاوأةطسوتملا
ةروصبو،ةميسجتاباصإلضرعتلالامتحا
بكارلاوقئاسلاردصوسأريفةيساسأ
.يجراخلايمامألا
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
لب.ةبكرملاريسةعرسىدمىلعساسألاب
ماطترالامتييذلاءيشلاىلعكلذدمتعي
ءاطبإةعرسىدمو،ةمدصلاهاجتاو،هب
.ةبكرملا
ثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
اذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسبعقي
ىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملاتمطترا
ءيشلااذهناكاذإامىلعو،اهنمةيواز
وأاًقيض،ًانيلوأاًدماج،ًاكرحتموأًاتباث
.اًعستم
خافتناللةيمامألاةيئاوهلادئاسولاُّممصتمل
وأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأ

.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف
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دناسملاودعاقملا٨٤

دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا
دعقملاعضوسجمباًضيأةدوزمةبكرملا
ةبقارمنمراعشتسالاماظننكمييذلا
عضومرعشتسمرفويو.قئاسلادعقمعضو
طبضلاهمادختسامتيتامولعمدعقملا
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتناةيلمع
.قئاسلل
تناكاذإ،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
مداصتلاتالاحيفخفتنتلةممصم،ةرفوتم
ىلعكلذوةفينعلاىلإةطسوتملاةيبناجلا
ضرعتةلاحيفكلذوةمدصلاعقومبسح
.مداصتللةبكرملايبناجنمبناجيأ
ةداسولاميمصتمت،كلذىلإةفاضإلاب
دنعخفتنتلةيطسولاةيمامألاةيئاوهلا
ىلعةبكرملانأبراعشتسالاماظنفاشتكا
ةداسولا.اهيبناجدحأىلعبالقنالاكشو
ةممصمريغةيطسولاةيمامألاةيئاوهلا
دنعوأةيمامأتامداصتعوقودنعخافتنالل
تامداصتوأةبيرقةيمامأتامداصتعوقو
.ةيفلخ
ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
دنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
لدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوحعوقو
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداحىلإ
ةتبثُملاةيبناجلاتامداصتللةيئاوهلادئاسولا

ةلاحيفخافتناللةممصُمتسيلدعقملايف

تامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلاثودح
تامداصتلاوأبالقنالاوأةبيرقلاةيمامألا
ةصاخلاةيئاوهلاةداسولا.ةيفلخلا
دعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
متيتلاةبكرملابناجةيحانخفتنتلةممصم
.اهبمادطصالا
فقسلاراطإىلعةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
عوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلع
ىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوح
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداح
ةيئاوهلادئاسولاتُممص،كلذىلإةفاضإلاب
ءانثأخافتناللهذهفقسلاراطإيفةتبثملا
مداصتعوقوةلاحيفوأةبكرملابالقنا
ةيئاوهلادئاسولاُّممصتمل.يوقيمامأ
تالاحيفخافتناللفقسلاراطإيفةتبثملا
الكخفتنتفوسو.يفلخلامداصتلا
راطإيفنيتتبثملانيتيئاوهلانيتداسولا
ةبكرملايبناجنميأضرعتدنعفقسلا
ماظنعقوتةلاحيفوأ،مادطصالل
ةبكرملاضرعتلامتحابرقراعشتسالا
مداصتيأيفوأاهبناجىلعبالقنالل
.ديدشيمامأ

لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.حالصإلافيلاكتوأةبكرملاب

؟خفتنتةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
راعشتسالاماظنلسري،خافتنايأةلاحيف
نمزاغقالطإيفببستتةيئابرهكةراشإ
خفانلانمرداصلازاغلاألميو.خفانلا
عافدنايفببستياممةيئاوهلاةداسولا
ةداسولاوخفانلادعيو.اهفالغنمةداسولا
اهلمجميفةلصلاتاذةزهجألاوةيئاوهلا
.ةيئاوهلاةداسولاةدحونمءازجأ
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٨٢/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

؟ةيئاوهلاةداسولاكيمحتفيك
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُّممصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
سوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
عضاوميفنيسلاجلاباكرلارودصو
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٨٥ دناسملاودعاقملا

يناثلاولوألافصلايفةيفرطلاسولجلا
ةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُممصو.ثلاثلاو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلايف
ضرعتلارطخليلقتيفةدعاسمللةبكرملا
وألماكلكشبةبكرملانمةونعجورخلل
مدعنممغرلاىلع،اهبالقنادنعيئزج
ثودحنودةلوليحلاهنكميماظنيأدوجو
.ةبكرملانمةونعجورخلاتالاحةفاك
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزُعيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
/٨٣.
الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
؟ةيئاوهلا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

ةعرسبدئاسولاهذهشمكنت،دعاقملايف
نمصاخشألاضعبنأةجردل،ةريبك
دق.دئاسولاهذهخافتنااوكرديالألمتحملا
اذإ،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولانوكت
ةتبثملاةيئاوهلادئاسولاكلذكو،ةرفوتمتناك
لكشبلقألاىلعخافتناللةلباقفقسلايف
لظتدقو.اهخافتنادعبامةرتفليئزج

ةيئاوهلاةداسولاةدحوتانوكمضعب
عضومىلععالطالل.قئاقدةدعلةنخاس
دئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولا
.٨٢/؟ةيئاوهلا
يتلاةيئاوهلادئاسولاءازجأنوكتدق
الاهتنوخسةجردنأالإ،ةنخاسكسمالت
ضعبجرخيدقو.اهتسمالمنودلوحت
يفةدوجوملاتاحتفلانمرابغلاوناخدلا
خافتناعنميالو.ةغرفملاةيئاوهلادئاسولا
نمرظنلانمقئاسلاةيئاوهلاةداسولا
هيجوتىلعهتردققوعيوأيمامألاجاجزلا
صاخشألاجورخنودلوحيالامك،ةبكرملا
.ةبكرملانم

ريذحت}
خافتنادنعءاوهلايفرابغدجويدق
رابغلااذهببستيدقو.ةيئاوهلاةداسولا

ىدلةيسفنتتالكشمثودحيف
ةباصإلانمخيراتمهلنيذلاصاخشألا
بنجتلو.ىرخأةيسفنتتالكشموأوبرلاب
يفصخشلكىلعبجي،اذهثودح
جورخلاهلرسيتىتماهنمجورخلاةبكرملا
تالكشمنميناعتتنكاذإامأ.نامأب
نمجورخلاعيطتستالنكلوسفنتلايف
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبةبكرملا
حتفقيرطنعيقنءاوهىلعلصحاف
ةوالعو.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفتالكشمتهجاواذإ،كلذىلع
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبسفنتلا
ىلعلوصحلليعسلاكيلعبجيف
.ةيبطلاةياعرلا

لافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
لغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو،باوبألا
ماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلاتارشؤم
لكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنادعبدوقولا
كلذكةزيملاطيشنتكنكمي.يكيتاموتوأ
زواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولاخفننود
لفقكنكميو.اًقبسمةددحمةينمزةرتف
ةيلخادلاحيباصملاليغشتفاقيإوباوبألا
مادختسابرطاخملانمريذحتلاتاضماوو
.تازيملاهذهبةصاخلامكحتلاحيتافم

ريذحت}
دئاسولاحتفلًايفاكاًمادطصانأامك
فئاظوباًرارضأاًضيأببسيدقةيئاوهلا
دوقولاماظنلثم،ةبكرملايفةماه
ىتح.خلإ،هيجوتلاولمارفلايماظنو
دعبةدايقللةلباقةبكرملاتدبنإو
ةيفخمرارضأدجوتدقف،لدتعممادطصا
.ًابعصاًرمأةنمآلاةدايقلالعجتنأنكمي

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
عوقودعبكرحملاليغشتءدبةداعإ
.مادطصا

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
اًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولالعفب
.فرطلاىلعسلاجلا
ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

ةداسولاخافتنادعبو.طقفةدحاو
ءازجألاضعبلةجاحبنوكتس،ةيئاوهلا
ملاذإو.ةيئاوهلادئاسولاماظنلةديدجلا
نلف،ةديدجلاءازجألاهذهىلعلصحت
ةيئاوهلادئاسولاماظنكلرفوي
يأيفكتيامحلةمزاللاةدعاسملا
ديدجلاماظنلالمتشيسو.رخآمادطصا
امك،ةيئاوهلادئاسولاتادحوىلع
.ىرخأءازجأىلعهلامتشالمتُحي
ةجاحلاةبكرملاةمدخليلديطغيو
.ىرخألاءازجألالادبتسال

صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
ىلعلمعتثداحللراعشتساو
.ثداحيأعوقودعبتامولعملاليجست
ةرايسلاتانايبليجستعجار
تانايبتالجسمو٣٦٣/ةيصوصخلاو
.٣٦٣/ثدحلا

طقفنيلهؤملانيينفللالإحمستال.
دئاسولاةمظنأةنايصلامعأبمايقلاب
ةمئالملاريغةنايصلاينعتدقف.ةيئاوهلا
لكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمعمدع
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.مئالم
.ةمزاللاةنايصلاىلع

بالقنالافاشتكاةزيمليطعترز
قرطلاجراخةفينعلاةدايقلاةطشنأضعب
لالتلايفةدايقلاوروخصلاقلستلثم
ةروصبةبكرملاكرحتيفببستتدقةيلمرلا
ىرخأفورظىلعاًدامتعاو.ةريطخ
هذهيفةبكرملاةدايقربتعت،ةدايقلل
دئاسولاخافتنايفًاببسةريطخلافورظلا
ةصاخلافقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلا
ىلعًايلعفةبكرملانكتملولىتحبالقنالاب
ليطعترزمادختسانكمي.بالقنالاكشو
ماظنليغشتفاقيإلبالقنالافاشتكاةزيم
يفببستيدقيذلاًاتقؤمبالقنالافاشتكا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاخافتنا
نوكتامدنعنامألامازحتادادشوفقسلا
.اهبناجىلعبالقنالاكشوىلعةبكرملا

رزلاباًدوزمتازافقلاقودنصناكاذإ
اذهفيلاتلايحيضوتلامسرلايفروصملا
ليطعترزبةدوزمةبكرملانأىلعليلد
.بالقنالافاشتكاماظن

ريذحت}
بالقنالافاشتكاةزيمليطعترزلمعي
ةيئاوهلادئاسولاخافتناليطعتىلع
ةمزحأتادادشوفقسلاراطإيفةتبثملا
.ةبكرملابالقناةلاحيفنامألا
وأةديدشلاةباصإللضرعتلاكنكمي
مدععمةبكرملابالقناةلاحيفتوملا
وأفقسلايفةيئاوهلادئاسولاخافتنا
عجار.نامألاةمزحأتادادشليطعت
.٨٠/ةيئاوهلاةداسولاماظن
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نيكمتمتي،ةرملوألةبكرملاليغشتدنع
ةمزحأتادادشويفةيئاوهلادئاسولاعيمج
فاشتكاماظنليغشتفاقيإل.نامألا
ةيئاوهلادئاسولاخفتنتالثيحبًايوديبالقنالا
تادادشلمعتالوفقسلاراطإيفةتبثملا
:ةبكرملابالقناءانثأنامألاةمزحأ

ON/RUNعضولاىلإكرحملاردأ.١
.)ريودت/ليغشت(

.تازافقلاقودنصحتفا.٢
ليطعترزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

توصعامسنيحلبالقنالافاشتكا
ماظنةلاحرشؤمءيضيس.ةرافص
لوسنوكلايفبالقنالافاشتكا
فاقيإدنعًائيضملظيسويولعلا
عجار.بالقنالافاشتكاماظنليغشت
بالقنالافاشتكاماظنةلاحرشؤم
/١٣٤.

فاشتكاماظنليغشتفاقيإةلاحيف
ةتبثملاةيئاوهلادئاسولاخفتنتنلف،بالقنالا

ةمزحأتادادشلمعتنلوفقسلاراطإيف
.ةبكرملابالقناةلاحيفكلذكنامألا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولالظتسو
ةضرُعنامألاةمزحأتادادشوفقسلا
ةيمامألاتامداصتلايفليغشتلاوخافتنالل
لظتسامك،ةفينعلاىلإةطسوتملاةيبناجلاو
تامداصتلايفلمعتنامألاةمزحأتادادش
.ةفينعلاىلإةطسوتملاةيفلخلا

،ىرخأةرمبالقنالافاشتكاماظنليغشتل
عمطغضاوألاعشإلاليغشتفقوأ
فاشتكاماظنليطعترزىلعرارمتسالا
ليغشتدنع.ةرافصعامسنيحلبالقنالا
ئفطنيسىرخأًةرمبالقنالافاشتكاماظن
دوجوملابالقنالافاشتكاماظنةلاحرشؤم
ةلاحرشؤمعجار.يولعلالوسنوكلايف
.١٣٤/بالقنالافاشتكاماظن

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ليبسىلع.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
ةيئاوهلادئاسولاخفتنتنأنكمي،لاثملا
ةلاحيفىتحفقسلاراطإيفةتبثملا
.بالقنالافاشتكاماظنليغشتفاقيإ

نأىلإريشييذلاحابصملالظاذإ
،ًائيضمةزهاجةيئاوهلاةداسولا
.روفلاىلعةنايصللةبكرملابحطصاف
بالقنالافاشتكاماظنةلاحرشؤمعجار
نمديزملاىلعلوصحلل١٣٤/
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا
.ةمهملا

باكرلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
ءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمرامإرهظيفوسفماظنلاصحف
عجار.ليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
.١٣٥/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
يأرثأتتال.ةنيعمفورظلظيفيفرطلا
راعشتساماظنبىرخأةيئاوهةداسو
.بكارلا
دعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
يفرطلايمامألابكارلادعقمنماًءزج
تاساسحلاميمصتمتدقو.نامألامازحو
لكشبسلاجبكاردوجونعفشكلل
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طيشنتيغبنيناكاذإامديدحتو،حيحص
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.المأخافتنالليفرطلا
لافطألانإف،ثداوحلاتاءاصحإلًاقفوو
مهتيبثتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
دعقميفيفلخدعقميفمئالملكشب
مهنازوألمئالملاحيحصلالافطألا
.مهماجحأو
يفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخدعقم
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيفاًدج

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
اذهو.بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزُعي
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
لفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
هجاوملافطأنامأدعقميفسلاجلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلمامألل
،بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإب
نمنمآماظنيأدجويالف،بكارلل
نأعيطتسيدحأالهنإثيح؛لطعتلا
يفةيئاوهلاةداسولاخافتنامدعنمضي
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظ
.اهليغشتفاقيإنممغرلا

لافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقتالو
ىتح،يمامألادعقملايففلخللهجتملا
فاقيإديقةيئاوهلاةداسولاتناكاذإ
نامأماظننيمأتةلاحيفو.ليغشتلا
دعقميفمامأللهجتملالافطألادعاقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
دعاقمنامأةمظنأتيبثتلضفيو.نكمم
بجي.يفلخلادعقملايفلافطألا
لقنلىرخأةبكرممادختساةاعارم
ريغيفلخلادعقملانوكيامدنعلافطألا
.اًرفوتم

فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمت
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
:ةلاحيفيفرطلايمامألا
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

.لافطألا
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
ماظنيفةريبكةلكشمدوجوةلاحيف.

راعشتساماظنوأةيئاوهلادئاسولا
.بكارلا

فاقيإببكارلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
فاقيإرشؤمنإف،يفرطلايمامألا
نأبكريكذتلكلذكلظيو،ءيضيسليغشتلا
عجار.ليغشتلاديقتسيلةيئاوهلاةداسولا
.١٣٥/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتل
هيفرعشتسيتقويأيفيفرطلايمامألا
سلجيريبكمجحاذاماًصخشنأماظنلا
يمامألابكارلادعقميفحيحصلكشب
.يفرطلا
بكارلاراعشتساماظنحمسيامدنعو
رشؤمئضيس،ةيئاوهلاةداسولاليعفتب
ةداسولانأبكريكذتلًائيضملظيو،ليغشتلا
.ليغشتلاديقةيئاوهلا
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كلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
نامأدعاقميفنوسلجينيذلالافطألا
،مجحلالائضنوغلابلاصاخشألاولافطألا
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ىلعاًدامتعا،اهليغشتفقويالوأيفرطلا
،اذل.ةيمسجلاهتينبوصخشلاسولجعضو
زواجتةبكرملايفصخشلكىلعبجي
نامألامازحءادترالافطألادعاقمهمجح
ةداسورفوتتتناكأءاوس-مئالملكشب
.المأصخشلااذهلةيئاوه

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجتيف
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١٣٤
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب

دعقمل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاحيف
لافطألانامأ

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإل
ماظنلارعشتسااذإيفرطلايمامألابكارلل

.لفطلاتيبثتناكميفعيضرلفطدوجو
رشؤمةءاضإولفطدعقمبيكرتةلاحيف
:ليغشتلا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
نمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

وأتاداسولاوأنيطاطبلالثمدعقملا
وأدعاقملاتاناخسوأدعاقملاةيطغأ
.دعاقملاتّاكلدم

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
ىلإعجراولفطلادعقملةعنصملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)طسوألايمامألادعقملايفنامألا
لافطألانامأماظنتيبثتوا١٠٩/
)يفلخلادعقملايفنامألامازحعم(
لافطألانامأماظنتيبثتوا١٠٦/
بكارلادعقملايفنامألامازحعم(
.١٠٩/)يمامألا

نامألامازحدادشلفقنمققحت
فتكلامازحبحسقيرطنعكلذو
نامأماظنبيكرتدنعدادشلانم
نامأماظنناكولىتحلافطألا
مازحللفقةزيمباًدوزملفطلا
حبصيدادشلالفقطبضدنع.نامألا
هبحسةيناكمإمدععماًمكحممازحلا
.دادشلاجراخ

دعبًائيضمليغشتلارشؤملظاذإ.٥
ةداعإولفطلادعقمبيكرتةداعإ
ليغشتفقوأف،ةبكرملاليغشت
رهظةلامإبمق،كلذدعبو.ةبكرملا
ةداسوطبضوًاليلقةبكرملابدعقملا
دكأتلل،طبضللةلباقتناكنإ،دعقملا
ةبكرملابدعقملارهظعفدمدعنم
.دعقملاةداسويفلفطلادعقم
دعقمراشحنامدعنمكلذكدكأتو
.ةبكرملابسأرلادنسملفسألفطلا
طبضبمق،اذهثودحةلاحيفو
سأرلادناسمعجار.سأرلادنسم
/٥٦.

.ةبكرملاليغشتدعأ.٦
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
دعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلاتاداسولا
دمتعياذهو،اهليغشتفقويالوألفطلا
دعقمتيبثتلضفيو.لفطلامجحىلع
مقتالو.يفلخدعقميأيفلافطألا
هجتملالافطألانامأماظنعضوبًاقلطم
ملاذإىتح،يمامألادعقملايففلخلل
.ًائيضمليغشتلارشؤمنكي
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دناسملاودعاقملا٩٠

يألليغشتلافاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكار

يفسلجيغلابمجحبصخشكانهناكاذإ
ناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلادعقم
نأنكميف،ًائيضمليغشتلافاقيإرشؤم
صخشلااذهسولجمدعببسبكلذنوكي
قيشعتببسبوأحيحصلكشبدعقملايف
تناكاذإ.لافطألانامأماظنلفقةزيم
ةيلاتلاتاوطخلامدختساف،ةلاحلايههذه
،صخشلااذهنعفشكلابماظنللحامسلل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو
:يفرطلايمامألا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١

دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢
ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
وأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملاتاكلّدم

يدومععضويفدعقملارهظعض.٣
.لماكلكشب

عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤
ىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
هيلجرطسبودعقملاةداسو
.حيرملكشب

مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ.٥
قيشعتمتيسف،هتياهنىتحبكارلا
ببسيدقاماذهو.لافطألاتيبثتلفق
راعشتساماظنموقينأدصقنودب
ةيئاوهلاةداسولالمعفاقيإببكارلا
مجحبمهنممباكرلاضعبل
كنكمي،رمألااذهثدحاذإ.نيغلابلا
مثلماكلابهتداعإومازحلاطبركف
بحسنودىرخأةرممازحلاطبر
.ةياهنلاىتحجراخلاىلإمازحلا

نمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
ةدملعضولااذهيفءاقبلاصخشلا
ةءاضإدعبقئاقدثالثوأنيتقيقد
.ليغشتلارشؤم

ريذحت}
بكارللةيئاوهلاةداسولاءافطإمتاذإ
متينلف،غلاببكارليمامألايفرطلا
كلذةيامحوةيئاوهلاةداسولاخفن
كلذنعجتنيو،مادصلايفصخشلا
وأةريطخةباصإثودحلةديازتمرطاخم
غلابصخشبكرينأيغبنيال.توملا

يف،يمامألايفرطلابكارلادعقميف
ليغشتفاقيإرشؤمةءاضإةلاح
.بكارللةيئاوهلاةداسولا

ماظنلاليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع

ىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
ءانثأدعقملاىلعهناكميفبكارلاءاقب
امم،لمارفلامادختساوةبكرملاتاروانم
يفبكارلاراعشتساماظندعاسي
ةيئاوهلاةداسولاةلاحىلعةظفاحملا
نامأماظن"و"نامألاةمزحأ"عجار.بكارلل
ىلععالطاللسرهفلايف"لافطألا
مادختساةيمهألوحةيفاضإتامولعم
.ةمئالملاتيبثتلاةليسو
داوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
وأةداسووأةيناطبدوجولثم،ةيفاضإلا
دعاقملاةيطغألثمعيبلادعبامتازيهجت
ىلعدعاقملاتاكلّدمودعاقملاتآفدمو
نحنو.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافك
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصون
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٩١ دناسملاودعاقملا

امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
عجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطإلل٩١/ةيئاوه
رثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيكىلع
عضوةلاحيفليغشتلارشؤمءُيضيدق
ديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسجيأ
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيكوأ
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
ةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانممسجلا

ريذحت}
دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
ميدقتةيفيكىلعةيئاوهلادئاسولارثؤت
دجوت،كلذىلعةوالعو.ةبكرمللةمدخلا
نكامأيفةيئاوهلادئاسولاماظننمءازجأ
لوحتامولعمرفوتتو.ةبكرملالخادةدع
ىدلةيئاوهلادئاسولاماظنوةبكرملاةنايص
.ةمدخلاليلديفوكليكو

ريذحت}
ءانثأةخفتنمةيئاوهلاةداسولالظتدق
١٠ىلإلصتةدملةمئالملاريغةمدخلا
لصفوةبكرملاليغشتفاقيإدعبٍناوث
تنكاذإةباصإللضرعتتدقو.ةيراطبلا
.اهخافتنادنعةيئاوهةداسوةيأنمًابيرق
نمف.نوللاءارفصتالصوملابنجت،اذل
ماظننمًاءزجنوكتنألمتحملا
عابتانمدكأت،كلذلو.ةيئاوهلادئاسولا
كلذكدكأتو،ةمئالملاةنايصلاتاءارجإ
لامعأبموقييذلاصخشلانأنم
لهؤمصخشوهكلةنايصلا
.كلذبمايقلل

دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
ةيئاوه
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأ،ةيمامألاةهجاولاوأ
نودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظنليغشت
دئاسولاماظنليغشترثأتينأنكميامك
دعاقملانمءازجأةيأرييغتبةيئاوهلا
ةدحووأنامألاةمزحأوأةيمامألا
وأةيئاوهلادئاسوللراعشتسالاوصيخشتلا
يأوأتادادعلاةحولوأةدايقلاةلجع

وأفقسلاةناطبوأةيئاوهلادئاسوللتادحو
يولعلالوسنوكلاوأمئاعدلافراخزةوسك
تارعشتسموأةيمامألاتارعشتسملاوأ
دئاسولاكالسأةكبشوأيبناجلامداصتلا
.ةيئاوهلا
ليلديفوكليكوىدلتامولعمرفوتت
دئاسولاتارعشتسمعقومنأشبةمدخلا
راعشتسالاوصيخشتلاةدحووةيئاوهلا
.ةيئاوهلادئاسولاكالسأةكبشو
ماظنةبكرملانمضتت،كلذىلإةفاضإلاب
ةزهجأماظنلااذهلمشيوبكارللراعشتسا
الدقو.بكارلادعقمنمءزجكراعشتسا
مئالملكشببكارلاراعشتساماظنلمعي
ةيلصألادعقملاةوسكلادبتساةلاحيف
ريغةوسكوأيلخادزيهجتوأةيطغأب
ةيطغأبوأزروتوملارنجةكرشنمةدمتعم
ةكرشنمةدمتعمةوسكوأيلخادزيهجتوأ
ةبكرملةممصماهنأالإزروتوملارنج
يألخادتينأنكميو.كتبكرمنعةفلتخم
لثم،هالعأوأشامقلفسأتبثممسج
ةحارلازيزعتةليسووأةداسووأدعاقملا
ماظنليغشتعم،قاوسألابةرفوتملا
خافتنانوداذهلوحيدقو.بكارلاراعشتسا
لكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولا
راعشتساماظنفاقيإنودلوحيوأمئالم
ةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاليغشتبكارلا
راعشتساماظنعجار.مئالملكشببكارلل
.٨٧/باكرلا
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دناسملاودعاقملا٩٢

ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلارظناف

ةمهملاتامولعملاىلععالطإلل٣١٨
.ةيفاضإلا
ةقاعإببسبكتبكرمليدعتديرتتنكاذإ
تناكاذإاملوحةلئسأكيدلوكيدل
ةيئاوهلاةداسولاماظنيفرثؤتستاليدعتلا
لوحةلئسأكيدلتناكاذإوأ،ةبكرملاب
ليدعتبةيئاوهلاةداسولاماظنرثأتةيناكمإ
.كليمععجارف،رخآببسيألةبكرملا

ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار
/١٣٤.

هيبنت

مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ
وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٨٢/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

ريذحت}
ةداسولاةمظنأضيرعتثداحيألنكمي
الدق،مثنمو.فلتللةبكرملايفةيئاوهلا
فلاتلاةيئاوهلادئاسولاماظنلمعي
يمحيوأكيمحيالدقومئالملكشب
ىلإيدؤيامم،ثداحيأيفباكرلا
.ةافولاوأةميسجتاباصإلضرعتلا
ةمظنألمعنمققحتلايفةدعاسمللو
يأدعبمئالملكشبةيئاوهلاةداسولا
ةمدخزكرميألةبكرملابحطصا،ثداح
ةيأءارجإونامألاةمزحأةمظنأصحفل
برقأيفةمزاللادبتساتايلمع
.نكممتقو

ماظنءازجألادبتسالةجاحبنوكتس
ةداسوةيأخافتناةلاحيفةيئاوهلاةداسولا
ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.ةيئاوه
.ةمزاللاةنايصلا
ةداسولازيهجتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ءاضأوأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلا
ىلعاذهلديدقف،ةبكرمللكتدايقءانثأ
لكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمعمدع
ةبكرملاةمدخزكرمةرايزبمق،اذل.مئالم
ةداسولادادعتساءوضعجار.روفلاىلع
.١٣٤/ةيئاوهلا
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٩٣ دناسملاودعاقملا

لافطألادعاقم

اًنسربكألالافطألا

زواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
ةمزحأءادتراةززعملادعاقملامهمجح
.ةبكرملانامأ
عمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
دعاقملاهذهنزودودحززعملادعقملا
اًززعماًدعقممدختسا.اهعافتراوةززعملا
زواجتينأىلإنضح-فتكمازحباًدوزم
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلا

كرهظعاجرإعمدعقملاىلعسلجا.
ناتبكرلاينثنتله.ناكمإلاردقفلخلل
ةباجإلاتناكاذإ؟دعقملاةفاحدنع
تناكاذإو.رابتخالايفرمتساف،معنب
.ززعملادعقملاىلإدعف،البةباجإلا

له.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.
اذإ؟فتكلاىلعفتكلامازحدنتسي
.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلاتناك
مادختسالواحف،البةباجإلاتناكاذإ
،يفلخلانامألامازحلحيرملاهجوملا
ةمزحأةحارةلدأ"عجار.اًحاتمناكاذإ
فتكلامازحتحت"ةيفلخلانامألا
حيرملاهجوملاناكاذإ.٧٣/رجحلاو
رقتسيالفتكلامازحناكوأ،حاتمريغ
ىلإعوجرلابمقف،فتكلاىلع
.معدلادعقم

لفسأىلإنضحلامازحطقسيله.
سماليثيحب،نيكرولاىلعدمتعيو
،معنبةباجإلاتناكاذإ؟نيذخفلا
ةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايفرمتساف
.ززعملادعقملاىلإدعف،الب

مازحطبرىلعةظفاحملانكميله.
تناكاذإ؟ةلحرلالاوطمئالملانامألا
اذإو.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
دعقملاىلإدعف،البةباجإلاتناك
.ززعملا

يفلفطلاسلجينأبجي،نكمأنإ
عتمتيوضوح/فتكمازحهبعضوم
مازحهرفوييذلايفاضإلاميعدتلاب
.فتكلا
:لاؤس

ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

:عباغء
مازحلًانسربكألالافطألاءادترابجي
ىلعلوصحلاونضحلا-فتكلا
مازحهرفوييذلايفاضإلادييقتلا
فتكلامازحرورممدعبجيو.فتكلا
بجيامك.ةبقرلاوأهجولاقوفنم
لفسأماكحإبنضحلامازحءادترا
ءزجلاطقفسماليثيحب،نيكرولا
اذهلقنيو.نيذخفلانميولعلا
ضوحماظعىلإمازحلاةوقعضولا
ىلعةوالعو.ثداحيأيفلفطلا
نامألامازحءادترامدعبجي،كلذ
هنأشنميذلاو،نطبلاقوفًاقلطم
تاباصإلضرعتلايفببستينأ
.ثداحيأيفةتيمموأةميسجةيلخاد

نامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٧٣/رجحلاوفتكلامازحتحت"ةيفلخلا
نوكي،ثداوحلابةصاخلاتاءاصحإللاًقفو
لكشبمهسولجنعًانامأرثكألافطألا

ةبكرملانميفلخلاءزجلايفحيحص
.مهلةصصخملادعاقملابمهمازتلاو
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دناسملاودعاقملا٩٤

يفنيتبثملاريغلافطألاضرعتيدقو
نيرخآلاصاخشألابماطتراللةبكرملا
نوضرعتيدقوأ،نامألاةمزحألنيدترملا
لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
ةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشبنامألا

ريذحت}
ءادترابلفطنمرثكألاًقلطمحمستال
مازحنكمتينلف.هسفننامألامازح
لكشبمادطصالاةوقعيزوتنمنامألا
ةلاحيفلافطألاضرعتيدقو.مئالم
مهضعببماطترالاىلإثداحعوقو
.ةميسجتاباصإلمهضرعياممضعبلا
طقفدحاوصخشمادختسابجي،كلذلو
.ةرملكيفنامألامازحل

ريذحت}
مازحءادترابلفطيألًاقلطمحمستال
.هرهظفلخفتكلامازحعضوعمنامألا
ةميسجةباصإللفطلاضرعتينأنكمي
نضاحلا-فتكلامازحلهئادترامدعدنع
تبثيالألمتحملانمثيح،مئالملكشب
عوقوةلاحيفلفطلافتكلامازح
ةروصبمامألللفطلاكرحتيدقو.ثداح
هضرعتةصرفنمديزيامم،ةريبك
دقامك.سأرلاوةبقرلايفةباصإلل
مازحلفسأقالزنالللفطلاضرعتي
مازحلاةوقزكترتدق،ذئدنعو.نضاحلا
ببستيدقامم،لماكلكشبنطبلاىلع

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.ةتيمموأةريطختاباصإلكضرعتيف
فتكلاقوففتكلامازحريرمتبجيو
،ردصلاربعو

راغصلالافطألاوعّضرلا
!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
لافطألاعيمجوعضّرلالمشياذهو
وأةعوطقملاةفاسملاريغتنلف.نيرخآلا
صخشلكةجاحبكارلامجحورمع
.نامألابةقلعتملادييقتلالئاسومادختسال
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ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
فافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
ماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلامازح
النكلوهلفقلاحفتكلامازحقالغإ
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكمي
.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس
حامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإمتيو
النكلو،دادشلالخادلماكلابهعجارتب
لوحهفافتلاةلاحيفكلذثودحنكمي
مازحلفقةلاحيف.لافطألادحأقنع
،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاوفتكلا
هذهيفمازحلاكفلةديحولاهقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا
ًاقلطممهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذلو
ًاقلطمحمستالوةبقارمنودةبكرملايف
.نامألاةمزحأبثبعلابلافطألل

نسلاراغصلافطألاوعضّرلاعتمتبجيو
ةيامحلابةبكرملااهيفنوبكريةرملكيف
كلذو.ةمئالملالافطألادعاقماهرفوتيتلا
ةبكرملانامأةمزحأماظننأىلإىزُعي
ءالؤهلامّمَُصيملةيئاوهلااهدئاسوماظنو
.عضّرلاوًانسرغصألالافطألا
لكشبنيديقملاريغلافطألاضرعتيدقف
دقوأنيرخآلاصاخشألابماطتراللمئالم
.ةبكرملانمةونعنوجرخي

ريذحت}
ءانثألفطوأعيضريأًاقلطملمحتال
نأىلإىزُعياذهو.ةبكرملايفبوكرلا
نزولاليقثحبصيسلفطوأعيضريأ
رذعتيثيحبمادطصالاةوقلعفبةياغلل
ليبسىلع.ثداحلاءانثأهبكاسمإلا
ةبكرملاوثداحعوقوةلاحيف،لاثملا
يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسبريست
غلبييذلاعيضرلاحبصيفوس،)ةعاسلا
١١٠ةوقبةأجف)ًالطر١٢(مغك٥٫٥هنزو
.صخشلايعارذىلع)ًالطر٢٤٠(مغك
ريغصلفطوأعيضريأتيبثتبجي،اذل
.مئالملافطأدعقميف

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
الو.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
هجتملالافطألادعقمعضوباًقلطممقت
.يفرطلايمامألادعقملايففلخلل
هجتملالافطألادعقمتيبثتبمق،مثنمو
لضُفيو.يفلخدعقميأيففلخلل
يفمامأللهجتملالافطألادعقمتيبثت
تيبثتةرورضةلاحيفو.يفلخدعقميأ
دعقملايفمامأللهجتيلافطأدعقم
دعقمكيرحتباًمودمق،يفرطلايمامألا
ىصقأىلإفلخلليمامألابكارلا
.نكممدح
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دناسملاودعاقملا٩٦

مدختُستةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
لافطألادعاقمًانايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقموأ

:لافطألانامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت

مامأللهجتملالافطألانامأماظن.

فلخللهجتملالافطألانامأماظن.

تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.
عضوملايف

بسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
اًضيأوهرمعوهنزووهمجحىلعكلفطل
اذهلافطألانامأماظنناكاذإامىلع
اهبهمادختسامتيسيتلاةبكرملاعمقفاوتي
.المأ
عونلكلةفلتخملازرطلانمديدعلارفاوتت
دنع،اذل.لافطألانامأةمظنأعاونأنم
ممصمهنأنمققحت،لافطأدعقمءارش
.تاكرحمبةدوزملاتابكرملايفمادختسالل
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
نزولادودحدعقملاعمةقفرملالافطألا
.نيعملافطأدعقملةبسنلابعافترالاو
دعاقمنمديدعلارفوتي،كلذىلإةفاضإلابو
يوذنملافطألابسانتيتلالافطألا
.ةصاخلاتاجايتحالا

ريذحت}
سأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
يغبني،ثداحعوقولاحيفةباصإلل
نامأةمظنأيفعضرلاولافطألانيمأت
لافطأللكلذوفلخللةهجاوملافطألل
دحلامهغولبنيحلوأ،نيتنسرمعىتح
مادختسالددحملانزولاولوطللىصقألا
.لافطألانامأةمظنأ

ريذحت}
ريغصلفطيأيكروماظعلازتال
مازحلظيالثيحبًادجةريغصنسلا
ضفخنمعضويفداتعملاةبكرملانامأ
نأضرتفياماذهو،نيكرولاماظعىلع
،كلذنعًالدبو.نامألامازحهيلعنوكي
نطبلوحنامألامازحرقتسيدق
طغضيدق،ةلاحلاهذهيفو.لفطلا
ثداحيأعوقوةلاحيفةوقبمازحلا
ةيأاهيمحتاليتلامسجلاةقطنمىلع
يفهدرفمباذهببستيدقو.ةيمظعةينب
.ةتيمموأةريطختاباصإللفطلاضرعت
تاباصإلضرعتلارطخنمدحللو
بجي،ثداحيألالخةتيمموأةميسج
يفًامودنسلاراغصلافطألاتيبثت
.ةمئالملافطأدعاقم

لافطألانامأماظن

فلخللهجتملاعضّرلادعقم

فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
يأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلعثداح
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مامأللهجتملالافطألادعقم

مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح

ةززعملادعاقملا

مازحبةدوزملاةززعملادعاقملامدختُست
ُحلصيدُعيمللافطأللعضوملايفتيبثتلل
ةهجتملالافطألانامأةمظنأمادختسا
تادحولاتُممص.مهنسربكلمهعممامألل
مازحماظنةمئالمىدمنيسحتلةززعملا
وحنبلفطلاربكينأىلإةبكرملابنامألا
ةميلسةروصبسولجلاهنكميثيحبيفاك
رابتخاعجار.ززعمدعقمىلإةجاحلانود
ربكألالافطألايفنامألامازحةمئالمىدم
.٩٣/ًانس

ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

ريذحت}
وأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
تيبثتمدعةلاحيفثداحيأيفةتيمم
.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألادعقم
لكشبلافطألادعقمتيبثتبمق،اذل
نامأمازحمادختسابةبكرملايفمئالم
لافطألاريسوتبثمماظنوأةبكرملا
ةقفرملاتاميلعتلاعابتاعم،ضفخنملا
يفةدراولاتاميلعتلاولافطألادعقمعم
.ليلدلااذه

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
دعاقمةمظنأتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
مادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
جراخلانضحلامازحءزجوأنضحلاةمزحأ
لالخنموأ،نضحلا-فتكلامازحنم
عجار.)ةكساملا(LATCHماظنمادختسا
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
نمديزملل٩٩/)LATCHماظن(
ديدهتلللافطألاضرعتيدقو.تامولعملا

دعقمتيبثتمدعةلاحيفثداحيأيف
.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألا
ىلإعجرا،يفاضإلافطأدعقمتيبثتدنع
يتلاولافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا
هسفنلافطألادعقمىلعةدوجومنوكتدق
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اذهىلإعجراو،امهيلكيفوأبيتكيفوأ
تاذلافطألادعاقمتاميلعتدعتو.ليلدلا
نمةليدبةخسنىلعلصحااذل،ةيمهأ
.اهرفوتمدعةلاحيفةعنصملاةكرشلا
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرُعي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

ريذحت}
وأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
تيبثتمدعةلاحيفثداحيأيفةتيمم
.لافطألادعقميفمئالملكشبلفطلا
مئالملكشبلفطلاتيبثتبمق،مثنمو
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلاعابتاب
.لافطألا

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفوو
مهدييقتدنعرثكأنينمآنونوكيعضّرلاو
نامألبسانمماظنيفمئالملكشب
.يفلخلاسولجلاعضوميفتبثملافطألا

يفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخدعقم
ةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملانوكتدق
دعقمليلخادلابناجلاىلعةيطسوةيمامأ
ةيئاوهلاةداسولادوجوعمىتح.قئاسلا
لفطدعقمتيبثتنكمي،ةيطسولاةيمامألا

.يناثلافصلايفسولجعضوميأيف
فلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلايف
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

ريذحت}
دعقميفسلجييذلالفطلاضرعتيدق
وأةميسجةباصإلفلخللهجتملافطأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولا
رهظنأىلإىزُعياذهو.يمامألابكارلل
نوكيدقفلخللهجتملالافطألادعقم
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرق
يذلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
مامأللهجتملافطأدعقميفسلجي
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإل
ناكويمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.يمامأعضوميأيفبكارلادعقم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
نمماظنيأملسيالف،يمامألا
مدعنامضهنكمينمدجويالو.لاطعألا
ضعبلظيفةيئاوهةداسوةيأخافتنا
ةلاحيفىتح،ةداتعملاريغفورظلا
.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
يفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
يفمامأللهجتملافطأدعقمتيبثتةلاح
دعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألادعقملا
دحىصقأىلإفلخلليمامألابكارلا
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ
ديزملل٨٧/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

ريذحت}
يفلافطألادعقميفسلاجلالفطلا
ضرعتيدقطسولايمامألادعقملا
تخفتنااذإةافولاوأةريطختاباصإل

)عبتي(
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٩٩ دناسملاودعاقملا

)عبتي(ريذحت

عضوباًقلطممقتال.ةيئاوهلاةداسولا
يمامألادعقملايفلافطألادعقم
دعقمتيبثتاًمئادلضفيو.طسوألا
.يفلخدعقميأيفلافطألا

دعقملايفلافطألادعاقممدختستال
.طسوألايمامألا
سولجعضويفلافطأدعقمتيبثتدنع
عمةقفرملاتاميلعتلاةساردبمق،يفلخ
هذهعمهقفاوتنمققحتلللافطألادعقم
.ةبكرملا
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
.اهريغنمرثكأةنيعمسولج
لافطألادعقمهيفعضتيذلاناكملابسح
اًرداقنوكتالدق،لافطألادعقممجحو
تاتبثموأنامألاةمزحأىلإلوصولاىلع
)LATCH(وأنيرخآلاباكرللةرواجملا
مادختسامدعبجي.لافطألادعاقمل
لافطألادعقمببستاذإةرواجملادعاقملا
مازحدشعملخادتاذإوألوصولاعنمب
.نامألا
نمدكأت،لافطأللنامأماظنبيكرتدنع
نامأماظنعمتتأيتلاتاميلعتلاعابتا
لافطألانامأماظنتيبثتبمقولافطألا
.حيحصلالكشلاب

لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرُعي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
)LATCHماظن(
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختُستو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا
مت.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
ريسيتل)جالزملا(LATCHماظنميمصت
.لافطألادعقمبيكرت
يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمبيكرتنكمي
LATCHعمةقفاوتملامامأللةهجتملاو
نامألاةمزحأوأLATCHتاتبثممادختساب
يفنامألاةمزحأمدختستال.ةبكرملايف
سفنيفLATCHتيبثتماظنوةبكرملا
وأفلخللهجتملفطدعقمنيمأتلتقولا
.مامأللهجتم

يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختَست
.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةبكرملا
دعاقملانيمأتبيصويعنصملاناكاذإ
كلذلعفنكمي،LATCHماظنبةززعملا
حيحصلاعضولابززعملادعقملاعضومتاذإ
عضوللةقاعإولخادتكانهنكيملو
صاخلافتكلا-نضحلامازحلحيحصلا
.لفطلاب
عمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
اذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلادعقم
.بيتكلا
طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
دعقمطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
قاحلإمدعبجيو.مئالملكشبلافطألا
طيرشمادختسابًاقلطملافطألادعقم
.طقفرثيتبوتيولعلاتبثملا
نأىلإLATCHتيبثتماظنمادختسانكمي
نيمأتماظنعملفطلليلامجإلانزولاغلبي
مازحمدختسا.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلا
تيبثتماظنمادختسانمًالدبهدحولنامألا

LATCHلفطلليلامجإلانزولاغلبيامدنع
.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلانيمأتماظنعم
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
١٠٩/)طسوألايمامألادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتوا
تيبثتوا١٠٦/)يفلخلادعقملايفنامألا
يفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
.١٠٩/)يمامألابكارلادعقملا
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دناسملاودعاقملا١٠٠

لافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإمتيتلا
نزودودحىلإةراشإللةددحمةمالعب
LATCHماظنلنكمييتلالفطلا
.اهعملمعلا
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب
وأةبكرملابسولجلاعضاومةفاكيوتحتال
ةطبرأوتاتبثمىلعلافطألادعاقمةفاك
.ةيولعةطرشأةطبرأوتاتبثمىلعوأةيلفس
نامألامازحمادختسامزليةلاحلاهذهيف
)نكمأنإةيولعلاةطرشألاتاتبثمعم(
ماظنتيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقمنيمأتل
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألانامأ
نامأماظنتيبثتوا١٠٩/)طسوألايمامألا
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
لافطألانامأماظنتيبثتوا١٠٦/)يفلخلا
بكارلادعقملايفنامألامازحعم(
.١٠٩/)يمامألا

ةيلفسلاتاتبثملا

ةيندعمنابضقيه)1(ةيلفسلاتاتبثملا
نايلفسناتبثمدجويو.ةبكرملايفةنمضم
،LATCHماظنبزهجمسولجعضوملكل
ةطبرأبدوزملالافطألانامأماظننامئالي
.)2(ةيلفس

يولعلاطيرشلاتبثم

يولعلاءزجلا)3،4(يولعلاطيرشلاطبري
نمضدقو.ةبكرملابلافطألانامأماظننم
طبرمتيو.ةبكرملايفيولعلاطيرشلاتبثم
نامأماظنب)2(يولعلاطيرشلاطابر
ةبكرملايفيولعلاطيرشلاتبثمبلافطألا
نامأماظننارودوةيمامألاةكرحلانمدحلل
عوقوةلاحيفوأةدايقلاءانثألافطألا
.مداصت
طيرشىلعلافطألانامأدعقميوتحيدقو
يوتحيسو.)4(جودزمطيرشوأ)3(درفم
تيبثتل)2(درفمطابرىلعامهنميأ
.تبثملابيولعلاطيرشلا
ةدوزملالافطألادعاقمضعبتُممصدقو
نودبوأعممادختساللةيولعةطرشأب
نيحيف.هطبرمتييذلايولعلاطيرشلا
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١٠١ دناسملاودعاقملا

طبرىرخألالافطألادعاقمضعببلطتت
ةءارقنمدكأت،اذل.ًاموديولعلاطيرشلا
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعت

ةطرشألاتاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلا

٦٠/٤٠-يناثلافصلا

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس
I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم

.ةيولعلاةطرشألل

يدرفدعقم-يناثلافصلا

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس
I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم

.ةيولعلاةطرشألل

ثلاثلافصلادعقم

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

تاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
ىلعسولجعضوملكيوتحي،ةيلفسلا
نيبةدوجوملاّةيطلانمبرقلاب،نيقصلم
.هتداسوودعقملارهظ
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ةطرشألاتاتبثمعقومديدحتيفةدعاسملل
يولعلاطيرشلاتبثمزمرنإف،ةيولعلا
ةيولعلاةطرشألاتاتبثمنمبرقلابدجوي
ةبسنلاب.يناثلافصلادعاقملةبسنلاب
زيهجتلاةلاحيف(ثلاثلافصلادعاقمل
ىلعيولعلاطيرشلاتبثمزمردجوي،)كلذب
.ةبالقلاةحوللا

يدرفلا-يناثلافصلادعقم

ٍناثفصدعاقمبةزهجملازرُطللةبسنلاب
يفيولعلاطيرشلاتاتبثمنوكت،ةيولد
دعقملاةداسونميفلخلايلفسلاءزجلا

دكأت.يناثلافصلايفسولجعضوملكل
ىلعةدوجوملاتاتبثملادحأمادختسانم
عضومكمدختسملاوةبكرمللهسفنبناجلا
نامأماظنعضومتيسيذلاوسولجلل
.هيفلافطألا

٦٠/٤٠-يناثلافصلادعقم

ٍناثفصدعاقمبةزهجملازرُطللةبسنلاب
يولعلاطيرشلاتاتبثمنوكت،٦٠/٤٠ةبسنب
ةداسونميفلخلايلفسلاءزجلايف
فصلايفسولجعضوملكلدعقملا
طيرشلاتبثممادختسانمدكأت.يناثلا
يفةرشابمسولجلاعضومفلخيولعلا
.لفطلادعقمبيكرتعضوم

ثلاثلافصلادعقم

دجوت،ثلاثفصبةدوزملاتازارطللةبسنلاب
رهظدنسمرهظىلعيولعلاطيرشلاتاتبثم
لوصوللفلخللةبالقلاةحوللاكرح.دعقملا
تبثممادختسانمدكأت.تاتبثملاىلإ
سولجلاعضومفلخيولعلاطيرشلا
.لفطلادعقمبيكرتعضوميفةرشابم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
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١٠٣ دناسملاودعاقملا

عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٩٨/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

LATCHماظنلمٰمصُملالافطألادعقمتيبثت

ريذحت}
نملافطألادعقمطبرمدعةلاحيف
نوكينلف،تاتبثملابLATCHعونلا
ةيامحلاريفوتلافطألادعقمرودقمب
دقو.حيحصلكشبلفطللةمزاللا
ةباصإلثداحيأيفلفطلاضرعتي
دعقمبيكرتبمق،اذل.ةافولاوأةميسج
مئالملكشبLATCHعونلانملافطألا
ةمزحأمدختساوأتاتبثملامادختساب
عم،لافطألادعقمتيبثتلةبكرملانامأ
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلاعابتا
اذهيفةدراولاتاميلعتلاولافطألا
.ليلدلا

ريذحت}
تاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
يدافت،مداصتلاءانثأةتيمموأةريطخ
.دحاوتبثمبلافطأدعقمنمرثكأطبر
لافطأدعقمنمرثكأطبريدؤيدقف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأتبثملاكاكفناىلإيدرفتبثمبدحاو
يأعوقودنعرسكللامهضرعتوأطابرلا
وألفطلاضرعتيدقامك.ثداح
.ةباصإللنورخآلاصاخشألا

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
فافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
ماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلامازح
النكلوهلفقلاحفتكلامازحقالغإ
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكمي
.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس
حامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإمتيو
النكلو،دادشلالخادلماكلابهعجارتب
لوحهفافتلاةلاحيفكلذثودحنكمي
مازحلفقةلاحيف.لافطألادحأقنع
،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاوفتكلا
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا
ةمدختسمريغنامأةمزحأةيأطبربمقو
نكميالثيحب،لافطألادعقمفلخ
مازحبحسا.اهيلإلوصولالافطألل

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لماكلكشبدادشلاجراخىلإفتكلا
نامأماظنفلخمازحلاماكحإوهلفقل
.لافطألانامأماظنبيكرتدعب،لفطلا

هيبنت

تبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
نامأةمزحأبضفخنملالافطألاريسو
هذهفلتىلإاذهيدؤيدقف.ةبكرملا
كيرحتبمقف،رمألامزلاذإو.ءازجألا
كاكتحالابنجتلةطوبرملانامألاةمزحأ
ريسوتبثمماظنةطبرأنيبواهنيب
.ضفخنملالافطألا

نوكيامدنعدعقملارهظيطبنجت
دعقملايطبمقتال.ًالوغشمدعقملا
مازحطبردوجوةلاحيفغرافلايفلخلا
مازحفلتىلإاذهيدؤيدقف.نامألا
مازحكفبمق،اذل.دعقملاوأنامألا
لبق،نيزختلاعضوىلإهتداعإونامألا

.دعقملايط
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ةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملانوكتدق
دعقمليلخادلابناجلاىلعةيطسوةيمامأ
ةيئاوهلاةداسولادوجوعمىتح.قئاسلا
لفطدعقمتيبثتنكمي،ةيطسولاةيمامألا

.يناثلافصلايفسولجعضوميأيف
ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ

عضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٩٨/لافطألانامأماظن
دعاقمبيكرتريسيتلماظنلااذهمُمصو
ال،ةيلفسلاتاتيبثتلامادختسادنع.لافطألا
ًالدب.ةبكرملابةصاخلانامألاةمزحأمدختست
تاقحلموةرايسلاتاتبثممدختساكلذنم
.ماكحإبدعاقملاتيبثتللافطألادعقم
ةبكرمتبثمًاضيأدعاقملاضعبمدختست
.ماكحإبيولعلاطيرشلاتيبثتلىرخأ

تاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
نكيملاذإ.اهطبرماكحإوةيلفسلا
تيبثتعضاوملفطلادعقمبكانه
بوغرملاسولجلاعضونأوأةيلفس
نيمأتبمقف،ةيلفستاتبثمهبدجويال
تبثمونامألاةمزحأبلفطلادعقم
ةهجلاتناكاذإيولعلاطيرشلا
.كلذبحصنتلافطألادعاقملةعناصلا
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتىلإعجراو
ةدراولاتاميلعتلاولافطألادعقمل
عضاوملةبسنلاب.ليلدلااذهيف
اذإ،ثلاثلافصلابةيفرطلاسولجلا
بيكرتلاقيعيسأرلادنسمناك
نمف،لفطلانامأماظنلحيحصلا

كف"عجار.سأرلادنسمعلخنكمملا
تحت"سأرلادنسمبيكرتةداعإو
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
.٩٩/)LATCHماظن(لافطألل
عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١

.بولطملاسولجلا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر

دعقملةعنصملاةكرشلاتناكاذإ.٢
،يولعلاطيرشلاطبربيصوتلافطألا
تبثمبيولعلاطيرشلاطبربمقف
عجراو.هطبرمكحأو،يولعلاطيرشلا
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعتىلإ
:ةيلاتلاتاوطخلاعبتاولافطألا
.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١

فصبةدوزملاتازارطللةبسنلاب
فلخللةبالقلاةحوللاكرح،ثلاث
طيرشلاتاتبثمىلإلوصولل
.ةيولعلا

يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٢
دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يجوزطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب
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١٠٥ دناسملاودعاقملا

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
تنأوطبضلللباقسأردنسميف
عفركنكميف،ًادرفمًاطبارمدختست
ىلإطبارلاهيجوتوسأرلادنسم
.سأرلادنسممئاوقنيبولفسأ

همدختستيذلاعضوملاناكاذإ
تنكوتباثسأردنسمىلعيوتحي
هيجوتبمقف،ًايدرفاًطيرشمدختست
وأيلخادلابناجلالوحطيرشلا
.سأرلادنسمنميفرطلا

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
وأطبضلللباقسأردنسميف
،اًجودزماًطبارمدختستتنأوتباث
دنسملوحطبارلاهيجوتكنكميف
.سأرلا

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٣
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
لافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
هكيرحتلواحوجالزملاراسميف
مزلي.مامألاىلإوفلخلاىلإوًابناج
٢٫٥نعةكرحتملاةفاسملاديزتالأ

بيكرتلاةيلمعل،)ةصوب١(مس
.ةميلسلا

سأرلادنسمبيكرتةداعإوكف

.يئزجلكشبمامأللدعقملارهظِوطا.١
ديزملل٦٨/ثلاثلافصلادعاقمعجار
.تامولعملانم

،سأرلادنسمتاماعدبرارزألاطغضا.٢
.جراخللسأرلادنسمبحساو

دعألافطألانامأماظنةلازإدنع.٣
مادختسالبقسأرلادنسمبيكرت
.سولجلاعضوم
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دناسملاودعاقملا١٠٦

ريذحت}
سأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
ربكأةصرفدوجوىلإمئالملكشب
لبحلا/ةبقرلاتاباصإلباكرلاضرعتل
ال،اذل.ثداحعوقوةلاحيفيكوشلا
بيكرتمتيملامةبكرملاةدايقبمقت
باكرلاةفاكلسأرلادناسمطبضو
.مئالملكشب

لفطلادعقملطيرشلاتبثمررم.٤
.سأرلادنسملفسأ

،فلخللاًهجومسأرلادنسمامنيب.٥
يفسأرلادنسمتاماعدلخدأ
رهظدنسمىلعأبةدوجوملاتاحتفلا
.دعقملا

.لفسألسأرلادنسمعفدا.٦
دعقملاسأردنسمكيرحتلواح.٧

.هناكميفهلفقنمدكأتلل

دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}
تبثمماظنضيرعتثداحيألنكمي
يف)LATCH(ضفخنملالافطألاريسو
تبثمماظنيأّتبثيالدقو.فلتللةبكرملا
دعقمفلاتلاضفخنملالافطألاريسو
ىلإيضفيامم،مئالملكشبلافطألا
ةافولاوأةميسجةباصإللفطلاضرعت
ققحتلايفةدعاسمللو.ثداحيأيف
لافطألاريسوتبثمماظنلمعنم
،ثداحيأدعبمئالملكشبضفخنملا
بيكرتوماظنلاصحفلليكولاةرايزبمق
برقأيفةيرورضرايغعطقةيأ
.نكممتقو

ريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يأءانثأهمادختسامتوضفخنملالافطألا
ءازجأبيكرتلةجاحةمثنوكتدقف،ثداح
.LATCHماظنلةديدج

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يفلخلادعقملايفنامألا
سولجعضويفلافطأدعقمتيبثتدنع
عمةقفرملاتاميلعتلاةساردبمق،يفلخ
هذهعمهقفاوتنمققحتلللافطألادعقم
.ةبكرملا
ماظنبًادوزملافطألادعقمناكاذإ

LATCH،ةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجارف
٩٩/)LATCHماظن(لافطأللىلفسلا
لافطألادعقمبيكرتةيفيكىلععالطإلل
.بيكرتلاعضوموLATCHماظنمادختساب
ةبكرملايفلافطألادعقمتيبثتةلاحيفو
ًاطيرشهمادختساونامأمازحمادختساب
ةطرشألاوتيبثتلاطاقنرظناف،ًايولع
٩٩/)LATCHماظن(لافطأللىلفسلا
.يولعلاطيرشلاتاتبثمعقاومىلععالطإلل
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
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١٠٧ دناسملاودعاقملا

عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
تاميلعتلاعابتانمدكأتو.لافطألادعقم
.لافطألادعقمعمةقفرملا
دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
دكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارقنم
/٩٨.
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١

ةيبناجلاسولجلاعضاوملةبسنلاب
سأرلادنسمناكاذإ،ثلاثلافصلاب
،لفطلادعقملحيحصلابيكرتلاقيعي
عجار.سأرلادنسمعلخنكمملانمف
"سأرلادنسمبيكرتةداعإوكف"
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنتحت
.٩٩/)LATCHماظن(لافطألل

ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢
ةبكرملانامأمازحبنضحلاوفتكلا
.هلوحوألافطألادعقملوطىلع
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
جالزملاةحوللوخدمدعةلاحيف
دكأتللصحفاف،ميزبإلالخادلماكلاب
.بسانملاميزبإلامدختستكنأ
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،لافطألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا
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دناسملاودعاقملا١٠٨

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٤
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
طبرماكحإنكمي،كساملالفق
جراخهبحسنكميالنكلمازحلا
.كساملا

لفسألطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
مازحلخدأمث،مازحلانمنضحلا
دعقمبيكرتدنعو.كساملايففتكلا
نمنوكيدق،مامأللهجتملافطأ
ىلعطغضللكتبكرمادختساديفملا
ماكحإءانثألفسأللافطألادعقم
.مازحلاطبر
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٥و٤نيتوطخلارركف،كساملالفق

طيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٦
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف،يولع
مادختساصخياميفلافطألادعقمل
يتلاتاميلعتلاعجار.يولعلاطيرشلا

طاقنرظناولفطلادعقمعميتأت
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلا
.٩٩/)LATCHماظن(

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
لافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
هكيرحتلواحونامألامازحراسميف
يف.مامألاىلإوفلخلاىلإوًابناج
،اًديجلافطألانامأماظنتيبثتةلاح
مس٢٫٥نمرثكألكرحتيالأضرتفي
.)ةصوب١(

نامأمازحكفبمق،لافطألادعقمةلازإلو
نيزختلاعضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملا
يولعلاطيرشلاناكاذإو.هبصاخلا
مقف،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرم
.هلصفب
عضوملسأرلادنسمعلخمتدقناكاذإ
لبقهبيكرتدعأف،ثلاثلافصلابسولج
ةداعإوكف"عجار.سولجلاعضوممادختسا
تيبثتلاطاقنتحت"سأرلادنسمبيكرت
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو

LATCH(/لوحتامولعملانمديزمل٩٩
.حيحصلكشبسأرلادنسمبيكرتةداعإ
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١٠٩ دناسملاودعاقملا

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)طسوألايمامألادعقملايفنامألا

ريذحت}
يفلافطألادعقميفسلاجلالفطلا
ضرعتيدقطسولايمامألادعقملا
تخفتنااذإةافولاوأةريطختاباصإل
عضوباًقلطممقتال.ةيئاوهلاةداسولا
يمامألادعقملايفلافطألادعقم
دعقمتيبثتاًمئادلضفيو.طسوألا
.يفلخدعقميأيفلافطألا

دعقملايفلافطألادعاقممدختستال
.طسوألايمامألا

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يمامألابكارلادعقملايفنامألا
دعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
تيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملا
متينيأعجار.مامأللهجتملالافطألادعقم
.٩٨/لافطألانامأماظنعضو

ماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلٰممصُمبكارلاراعشتسا
بكارللةيفرطلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ماظنعجار.ةنيعمفورظلظيفيمامألا
عضورشؤمو٨٧/باكرلاراعشتسا
لوصحلل١٣٥/بكارللةيئاوهلاةداسولا
كلذيفامب،تامولعملانمديزملاىلع
.ةمهملانامألاتامولعم
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيفاًدج

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
دعقمرهظنأىلإىزُعياذهو.يفرطلا
ًابيرقنوكيدقفلخللهجتملالافطألا
.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولانمةياغلل
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدقو
ةميسجةباصإلمامأللهجاوملافطأنامأ
ةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
،يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

بكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولافاقيإب
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يبناجلا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
فورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
فاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملاريغ
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
مامأللهجتملافطأنامأدعقمنيمأتب
،يفرطلايمامألابكارلادعقميف
ىلإفلخللدعقملاكيرحتاًمئاديغبنيف
دعقمتيبثتلضفيو.نكممدحىصقأ
.يفلخدعقميأيفلافطألا
ديزملل٨٧/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

اًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار،ًايولع
فرعتلل٩٩/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاومىلع
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
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دناسملاودعاقملا١١٠

تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
عبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
لافطألادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
:ةيلاتلاتاميلعتلاو

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
لافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
وأىلعأللدعقملاكرح.مامأللهجتملا
مزلاذإ،مئاقعضولدعقملارهظ
ماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل،رمألا
.لافطألانامأ
بكارلاراعشتساماظنفقويامدنع
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
نمف،يفرطلايمامألابكارلل
فاقيإرشؤمءيضينأضرتفملا
عضورشؤمىلعدوجوملاليغشتلا
لظينأوبكارللةيئاوهلاةداسولا
عجار.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
/١٣٥.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملانامأمازحبنضحلاوفتكلا
.هلوحوألافطألادعقملوطىلع
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك

،مازحلاطبضلجالزملاةحولةلامإبمق
.ةرورضلادنع

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٤
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست

نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،لافطألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
طبرماكحإنكمي،كساملالفق
جراخهبحسنكميالنكلمازحلا
.كساملا
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١١١ دناسملاودعاقملا

لفسألطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٦
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازح
نوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
طغضللكتبكرمادختساديفملانم
ءانثألفسأللافطألادعقمىلع
.مازحلاطبرماكحإ
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٦و٥نيتوطخلارركف،كساملالفق

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
لافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
هكيرحتلواحونامألامازحراسميف
يف.مامألاىلإوفلخلاىلإوًابناج

،اًديجلافطألانامأماظنتيبثتةلاح
مس٢٫٥نمرثكألكرحتيالأضرتفي
.)ةصوب١(

،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
يفليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
لظيوبكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
ةءاضإعملافطألانامأماظنبيكرتمتاذإ
ةلاحيف"ةيئزجعجارف،ليغشتلارشؤم
نامأماظنل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإ
٨٧/باكرلاراعشتساماظنتحت"لافطألا
.تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
نامأمازحكفبمق،لافطألادعقمةلازإلو
نيزختلاعضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملا
.هبصاخلا
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نيزختلا١١٢

نيزختلا

نيزختلاتادحو
١١٢..............نيزختلاتادحو
ةزهجأةحوليفنيزختلا

١١٢..................تاسايقلا
١١٢............تازافقلاقودنص
١١٢...............حادقألالماوح
١١٣.....ةيسمشلاتاراظنلانزخم
دنسميفنيزختلاعضوم
١١٣....................عراذلا
١١٣.......ةيفلخلانيزختلاةريجح
لوسنوكلايفنيزختلا

١١٣..................يزكرملا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
١١٤...............عئاضبلاةطبرأ
١١٤..............ةمءالملاةكبش
١١٤..............نامألاةعومجم

فقسلاىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
١١٥..........فقسلاةصنمماظن

نيزختلاتادحو

ريذحت}
يفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
ثودحلاحيف.نيزختلاتاريجح
حتفىلإءايشألاهذهيدؤتدق،مداصت
.ةباصإثودحوءاطغلا

تاسايقلاةزهجأةحوليفنيزختلا

،ويدارلافلخنيزختةقطنمكانهناكاذإ
.حتفلالجأنمرارمتسالاعمPطغضا
ليلدعجار.USBذفنملخادلابدجوي
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلليغشتلا

نمىرخأةرمرارمتسالاعمPطغضا
.قلغلالجأ
مدعةلاحيفنيزختلازيححتفتال
.همادختسا
مادختسابنيزختلاةقطنمليغشتنكميال
Pعضو"رظنا.مداخلاعضوطيشنتدنع

.١٦١/ةرايسلاصيصختيف"مداخلا

.ًايودينيزختلاةقطنمليغشتنكمي

تازافقلاقودنص
يكلىلعأىلإتازافقلاقودنصعارذعفرا
.هحتفمتي

حادقألالماوح
نيزختلاقودنصمامأحادقألالماوحدجوت

طغضا.ةرشابميزكرملالوسنوكلايف
.فلخللبابلابحسنيس.حتفللرزلاىلع
قودنصلاىلعدوجوملارزلاىلعطغضا
.مامأللبابلابحسنيس.هحتفليمامألا

كانهنوكتدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
عارذلادنسمقاطنيفحادقألماوح
.ثلاثلاويناثلافصلاب
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١١٣ نيزختلا

ةيسمشلاتاراظنلانزخم

ىلعدجويةيسمشلاتاراظنلانيزختعضوم
.ةزيملاهذهترفوتاذإ,يولعلالوسنوكلا
هررحوءاطغلاىلعتبثملارزلاطغضا
لفطلاةيؤرلةآرمكانهنوكتدق.لوصولل

ررح.سمشلاةراظنظفحعضوميف
ةفاسملافصتنملهعفدامثظفحلاعضوم
.هعضوميفهنيمأتل

عراذلادنسميفنيزختلاعضوم
عارذدنسمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ةدوجوملاةقلحلابحسا،يفلخلادعقملاب
ىلإلوصولللفسأىلإعارذلادنسمىلعأ
.باوكألاتالماح

ةيفلخلانيزختلاةريجح

ةقطنمةيضرأيفنيزختعضومكانه
.لوصوللضبقملاعفرا.ةيفلخلانيزختلا
.ميظنتلاىلعةدعاسمللمسقُمكانه

يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

ىلإلوصوللهعفراوضبقملابحسا
دجوي.كلذبزيهجتلاةلاحيف،لوسنوكلا
ةقاطذفنمويفاضإسبقموUSBاذفنم
.ةزهجألماحولقنةريجحوتاقحلم
لوسنوكلانميفلخلاءزجلايفدجوي
٢٢٠/٢٣٠ةردقبةقاطذفنموةيفاضإسباقم
.ةحوتفمنيزختةقطنموتلوف
و١٢٣/تاقحلملاليغشتسباقمعجار
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلليغشتلاليلد
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نيزختلا١١٤

لخادةدربملاةروصقملاليغشتلطغضا
اذإكلذويزكرملالوسنوكلايفنيزختلا
.ةزيملاهذهترفوت
ظافتحالايفةدربملاةروصقملادعاست
اهنمضرغلاسيلنكلولئاوسلاةدوربب
ظافتحاللحلصتال.ةئفادلالئاوسلاديربت
.اهديمجتبجييتلاداوملاب

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلاةطبرأ

نيزختلازيحيفتيبثتتاورعةعبرأدجوت
عئاضبلامزحلاهمادختسانكمي.يفلخلا
.ةبكرملالخاداهتكرحعنمواهتيبثتو

ةمءالملاةكبش
ةدوجوملانيزختلاةقطنمةكبشمدختسا

يفةريغصلالامحألانيزختلةرخؤملايف
مادختسامدعبجي.ناكمإلاردقمامألا
.ةليقثلالامحألانيزختلةكبشلا

نامألاةعومجم

اهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنميف
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١١٥ نيزختلا

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

قيرحلاةيافط.١
ريذحتلاثلثم.٢
ةيلوألاتافاعسإلاةدع.٣
عيرسلاقيرطلاىلعنامألاةدع.٤

ىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلا

فقسلاةصنمماظن

ريذحت}
وألوطأكتبكرمقوفًائيشلمحتتنكاذإ
ةيبشخحاولأكـفقسلاةكبشنمضرعأ
نأنكميفـشارفوأيقئاقربشخوأ
دق.ةبكرملاريسءانثأحايرلاهضرتعت
قزمتلاىلإلومحملاءيشلاضرعتي
ثودحىلإكلذيدؤيدقو،ةدشب
يأًادبألمحتال.ةبكرملاررضومادطصا

فقسلاةكبشنمضرعأوألوطأءيش
ةلاّمحمدختستتنكاذإالإةبكرملاقوف
.زروتوملارنجةكرشنمةدمتعمةيفاضإ

نكمياهنإف،فقسلاةصنمبزيهجتلاةلاحيف
تاكبشلةبسنلاب.ةعتمألاليمحتلاهمادختسا
يوتحتاليتلافقسلاىلعةعتمألاليمحت
ةدمتعمضراوعءارشنكمي،ضراوعىلع
كنكمي.ةيفاضإعطقكزروتوملارنجنم
.تامولعملانمديزملليكوبرقأةعجارم

هيبنت

ديزيفقسلاةصنمىلعةلومحعضونإ
وأ)ًالطر٢٢٠(مغك١٠٠ىلعاهنزو
ىلعوأيفلخلاءزجلايفاهقيلعت
ةلومحلاعض.ةبكرملابرضيدقنيبناجلا
نمدكأتوضراوعلاىلعيوتستثيحب
.ماكحإباهطبر

ءايشألانادقفوأرارضألاثودحبنجتل
دكأت،ةدايقلاءانثأةكبشلاىلعةلومحملا
نإ.ةكبشلاضراوعيفاهطبرماكحإنم
نمديزيفقسلاةكبشقوفعئاضبليمحت

تاعرسلابنجت.ةبكرملالقثزكرمعافترا
تافطعنملاوةئجافملاتاقالطنالاوةيلاعلا
تاروانملاوةئجافملاةلمرفلاوةداحلا
نادقفكلذنعمجنيدقالإو،ةئجافملا
ةفاسملدوقتستنكاذإ.ةبكرملايفمكحتلا
دوقتستنكوأةرعوقرطىلعةليوط
رخآلنيحنمةبكرملافقوأ،ةيلاعتاعرسب
.اهناكميفةلومحلاءاقبنمدكأتتل
ةعسلازواجتتال،ةبكرملاليمحتدنع
لوحتامولعملانمديزمل.ةبكرمللىوصقلا
ةلومحدودحعجار،ةبكرملاةعسوليمحتلا
.١٩٩/ةرايسلا
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نيزختلا١١٦

ًايلاعتبثملايزكرملافقوتلاحابصمعقي
)CHMSL(دكأت.ةيفلخلاةذفانلاجاجزقوف
الةبكرملاحطسىلعءايشألاليمحتنأنم
فقوتلاحابصملاجمةقاعإىلعلمعي
.هفالتإوأًايلاعتبثملايزكرملا
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١١٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ليغشتلارصانعوتادادعلا

مكحتلاحيتافم
١١٨...........ةدايقلاةلجعطبض
١١٩....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
١١٩...........ةدايقلاةلجعةئفدت
١١٩............)هيبنتلاةلآ(قوبلا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١١٩...................يمامألا
ةلساغ/ةحسام
١٢١.............يفلخلاجاجزلا
١٢٢.....................ةلصوبلا
١٢٢.....................ةعاسلا
١٢٣......تاقحلملاليغشتسباقم
١٢٥...........يكلساللانحشلا

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

١٢٦................تارشؤملاو
١٢٧.....تاسايقلاةزهجأةعومجم
١٣٠................ةعرسلادادع
١٣٠..............تافاسملادادع
١٣٠...........ةلحرلاةفاسمدادع
ةعرسسايقم
١٣٠.............كرحملانارود
١٣٠...............دوقولاسايقم
١٣١....كرحملاتيزطغضسايقم
لئاسةرارحةجردسايقم
١٣٢..............كرحملاديربت
١٣٢............رتيمتلوفلاسايقم

ريغتابكرم(نامألامازحتاركذم
فاشتكاماظنبةدوزم
١٣٣..................)بالقنالا
ةدوزمتابكرم(نامألامازحتاركذم
١٣٤.....)بالقنالافاشتكاماظنب
ةداسولادادعتساءوض
١٣٤...................ةيئاوهلا
فاشتكاماظنةلاحرشؤم
١٣٤...................بالقنالا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
١٣٥....................بكارلل
١٣٦...........نحشلاماظنءوض
ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم

١٣٦............)كرحملاصحف
١٣٨.....لمارفلاماظنريذحتءوض
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
١٣٨...........)ABS(قالغنالل
١٣٩.........يعابرلاعفدلاحابصم
١٣٩.....رطقلا/بحسلاعضوءوض
طوبهلايفمكحتلاحابصم

١٣٩...................لتلانم
Lane Keep Assist (LKA))ءوض

)راسملاىلعءاقبلادعاسم
١٣٩............)1500ةلسلس(
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٤٠...................ةيمامألا
١٤٠.....رجلاليغشتفاقيإحابصم
ليغشتفاقيإءوض

StabiliTrak®.............١٤٠
/(TCS)رجلايفمكحتلاماظنءوض

StabiliTrak®.............١٤١

١٤١.........تاراطإلاطغضءوض
١٤١....دوقولاضافخناريذحتءوض
١٤٢.................نامألاءوض
١٤٢....يلاعلاءوضلاليغشتءوض
بابضلاحابصمءوض
١٤٢...................يمامألا
١٤٢........حيباصملاليغشتركذم
تابثيفمكحتلاماظن
١٤٣...................ةعرسلا

تامولعملاتاشاش
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٤٣...........)ةدعاقلاىوتسم(
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٤٥...................)روطملا
١٤٨..............ةيولعلاةشاشلا

ةبكرملالئاسر
١٥٠..............ةرايسلالئاسر
دهجلئاسر
١٥٠............اهنحشوةيراطبلا
١٥١.........لمارفلاماظنلئاسر
١٥١..............ةلصوبلالئاسر
١٥١..........ةعرسلاتبثملئاسر
ريغباوبألالئاسر
١٥٢.............اًمامتةقلغنملا
١٥٣.....كرحملاديربتماظنلئاسر
١٥٣..........كرحملاتيزلئاسر
١٥٤.........كرحملاةقاطلئاسر
١٥٤..........دوقولاماظنلئاسر
١٥٤......لافقألاوحيتافملالئاسر
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٨

١٥٤.............حيباصملالئاسر
نعفشكلاماظنلئاسر
١٥٥...................قئاوعلا
يفمكحتلاماظنلئاسر
١٥٦....................ةدايقلا
ةداسولاماظنلئاسر
١٥٨...................ةيئاوهلا
١٥٨...............نامألالئاسر
١٥٨..........هيجوتلاماظنلئاسر
١٥٨.............تاراطإلالئاسر
١٥٩.......سورتلاقودنصلئاسر
١٦٠..........ةرايسلاركذملئاسر
١٦١........ةرايسلاةعرسلئاسر
لئاسىوتسملئاسر
١٦١...................ليسغلا

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١٦١............ةرايسلاصيصخت

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١٦٨...................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٧٠...................دعبنع

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

:ةدايقلاةلجعطبضل
.عارذلابحساوةدايقلاةلجعكسمأ.١
.لفسألوأىلعألةدايقلاةلجعكّرح.٢
.اهناكميفةلجعلالفقلعارذلاررح.٣

ريصقتلاوأليوطتلاوةلامإللةلباقلاةدايقلاةلجع

تناكاذإ،اهلوطوأةدايقلاةلجعةلامإطبضل
:ةرفوتمةزيملاهذه
كيرحتللفسأل)1(ةعفارلاعفدا.١

عفرا.فلخللوأمامأللةدايقلاةلجع
ةلجعلالفقلىلعأىلإ)1(عارذلا
.اهناكميف

عارذلابحساوةدايقلاةلجعبكسمأ.٢
ةدايقلاةلجعكيرحتلكهاجتاب)2(
)2(عارذلاررح.لفسألوأىلعأل
.اهناكميفةلجعلالفقل
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١١٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةيبوكسلتلاوةيئابرهكلاةلامإللةلباقلاهيجوتلاةلجع

،ًايئابرهكاهلوطوأةدايقلاةلجعةلامإطبضل
:كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةدايقلاةلجعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
.فلخللوأمامأللوألفسألوأىلعأل
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
ةلجعبليغشتلارصانع"عجار.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف"ةدايقلا

ةدايقلاةلجعةئفدت

،ليغشتلافاقيإلوأليغشتللطغضا:)
راوجبحابصمءيضي.ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةيصاخلاليغشتدنعرزلا
ىتحقئاقد٣وحنةدياقلاةلجعقرغتست
.نيخستلاأدبت

)هيبنتلاةلآ(قوبلا

ةلجعىلعaىلعطغضا،قوبلاليغشتل
.ةدايقلا

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

جاجزلاةحسممليغشترصنعدجويو
.فاطعنالاةراشإعارذىلعيمامألا
جاجزلاتاحسمميفمكحتلامتي
دوجوملاطيرشلاةرادإقيرطنعيمامألا

z FRONTهيلع.
.ةعيرستاحسم:1
w:ةئيطبتاحسم.
3INT)رعشتسمةزيمتناكاذإ:)عطقتم
صرقلاردأ،ةأفطم)Rainsense(رطملا

z FRONTثودحراركتةدايزلىلعألل
.اهثودحراركتليلقتللفسأللوأتاحسملا
رطملارعشتسمةزيمتناكاذإ
)Rainsense(رظنا،ليغشتلاديق

Rainsense™)رطملارعشتسمةزيم(
.مسقلااذهيفاًقحال

OFF)ليغشتفاقيإل:)ليغشتلافاقيإ
.يمامألاجاجزلاتاحسام
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٠

ىلإعارذلاردأ،ةدحاوةحسمءارجإل:8
،تاحسمةدعءارجإل.هررحمث8عضولا
.لوطأةرتفل8ىلعطيرشلاىلعطغضا
ةرفشىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
ةرفشلاتناكاذإ.اهمادختسالبقتاحساملا
اهررحف،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتم
لادبتسابجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأ
لادبتساعجار.ةفلاتلاتاحساملاةرفش
.٢٨٩/تاحساملاشير

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
يلخادعطاقلمعي.ةحساملاكرحمىلع
فاقيإىلعكرحملايفةيئابرهكلاةرئادلل
.هديربتنيحلكرحملا

ةحساملافاقيإ

فاقيإ(OFFعضولاىلإلاعشإلالوحتاذإ
يفتاحساملانوكتامدنع)ليغشتلا
،)عطقتم(3INTوأ1وأwعضولا
.روفلاىلعفقوتتسف

zكيرحتمتاذإامأ FRONTىلإOFF
١٠لالخوأقئاسلابابحتفمتينألبق
كرحتتوتاحساملاليغشتداعيسف،قئاقد
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإ
OFFعضولاىلإلاعشإلالوحتاذإو
تاحساملامايقءانثأ)ليغشتلافاقيإ(
لسغةيلمعءارجإلعفبتاحسملمعب
ساسحلمعلةجيتنوأيمامألاجاجزلا

رمتستفوستاحساملاكلتنإف،رطملا
جاجزلاةدعاقىلإلصتىتحلمعلايف
.يمامألا

Rainsense™)رطملافشك(

عقيرعشتسمموقي،رطملافشكماظنعم
يمامألاجاجزلليولعلازكرملانمبرقلاب
جاجزلاىلعةطقاستملاءاملاةيمكفشكب
ةحسامددرتةعرسيفمكحتيو،يمامألا
.يمامألاجاجزلا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
ىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلابحمسي
3INT:ردأz FRONTعارذىلع
ليغشتدنعةيساسحلاطبضلةحساملا
.رطملارعشتسم

نمديزملىلعأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادضةيساسحلا

INTدادعإليلقتللفسألرزلاردأ.
.ةبوطرلاهاجتلقأةيساسحل)عطقتم(

فاقيإل3INTعضولاجراخصرقلاكرح
.رطملاراعشتساةيلاعف

z AUTO)وأليغشتلطغضا:)يئاقلت
ليغشتلادنع.رطملاراعشتساةيصاخفاقيإ
zامنيب FRONTعاضوأدحأيف
،رطملاراعشتساةيصاخلحسملاةيساسح
ةجردىلعتاحساملاطبضنكميهنإف
دنع.للبلاهاجتلقأوأىلعأةيساسح
لصافبتاحسامكتاحساملالمعت،فاقيإلا
ىلعأحسمددرتىلعاهطبضنكميوينمز
.لقأوأ

zليغشتةلاحيف AUTOليغشتءانثأ
عضويفلاعشإلاناكاذإوأ،لاعشإلا

ON/RUN)صرقو)ليغشتz FRONT
امنيبةيساسحلاعاضوأدحأىلع
zلمعي AUTOنعهفقوتءانثأوأ
ةيصاخنأحضوتةلاسررهظتدقف،لمعلا
.ةفقوتموأةلغشمتناكرطملاراعشتسا



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

١٢١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

/ليغشت(ON/RUNىلعلاعشإلاناكاذإ
zو)ريس FRONTعاضوأدحأىلع
zامنيبةيساسحلا AUTOدق،لغشم
تاحساملاصرقنأحضوتةلاسررهظت
ةيساسحعاضوأدحأىلعنوكينأبجي
.ليغشتللرطملاراعشتساةيصاخ

ةحساملاعارذةعومجمةيامح

عارذكرح،ًايكيتاموتوأةرايسلالسغدنع
.OFFعضولاىلإيمامألاجاجزلاةحسام
جاجزلاتاحسامليطعتكلذىلعبترتي
.رطملاراعشتساةزيمبةدوزملايمامألا
يفلقنلاناكاذإف،رطملافشكماظنعمو
ةعرسبةبكرملاريستو)يعيبط(Nعضو
تاحساملافقوتتفوسف،اًدجةئيطب
.يمامألاجاجزلاةدعاقدنعًايكيتاموتوأ
عضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
Nعضويفلقنلاحبصيالامدنعيعيبطلا
.ةبكرملاةعرسدادزتوأ)يعيبط(

يمامألاجاجزلالسغماظن

ريذحت}
ماظنمدختستال،دمجتملاسقطلايف
.يمامألاجاجزلاةئفدتمتتىتحلسغلا
دمجتيسلسغلاماظنلئاسنإف،الإو
ىلإيدؤيامم،يمامألاجاجزلاىلع
.كمامأةيؤرلاةقاعإ

L m:زمرهيلعدجوييذلاكارحملاعفدا
يولعلاءزجلايفيمامألاجاجزلاةلسغم
لسغلالئاسشرل،فاطعنالاةراشإنم
رمتستفوسو.تاحساملاطيشنتلو
ريرحتمتيىتحلمعلايفتاحساملا
تقولىصقألادحلاغولبوأكارحملا
متيدق،كارحملاريرحتمتيامدنع.لسغلا
طيشنتةدملاًعبتةيفاضإتاحسمءارجإ
لسغلالئاسعجار.يمامألاجاجزلاةلساغ
ءلملوحتامولعمىلعلوصحلل٢٨٢/
.يمامألاجاجزلالسغماظنلئاسنازخ

يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

جاجزلاةحساميفمكحتلارصنعدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعيفلخلا
عارذلاكّرح،ةيفلخلاتاحسمملاليغشتلو
.ةحسمملاعضول

OFF)ةحسمملافاقيإ:)ليغشتلافاقيإ.
INT)ةحسامليغشتبموقي:)عطقتم

.حسملاتارمنيبلصافعميفلخلاجاجزلا
ON)ةيفلخلاةحسمملاليغشت:)ليغشتلا.

=REAR)رزلااذهىلعطغضا:)فلخلل
لئاسشرلعارذلاةياهنيفدوجوملا
موقتفوسو.ةيفلخلاةذفانلاىلعليسغلا
مث،ةيفلخلاةذفانلاليسغبتاحسمملا
يتلاةعرسلاىلإدوعتسوأفقوتتساهدعب
،ليسغلاتارودنمديزمل.اًقبسماهتددح
.رزلااذهىلعرارمتسالاعمطغضا
اذإةيفلخلاةذفانلاةلسغم/ةحسمملمعتنل
ةيبناجلاذفاونلاوأةيفلخلاةباوبلاتناك
ناكاذإ.ًايئزجةحوتفموأةحوتفمةيفلخلا
ةيفلخلاةيبناجلاذفاونلاوأيفلخلابابلا
،ةيفلخلاتاحسمملاليغشتءانثأةحوتفم
مثنكرلاعضوىلإةحسمملادوعتسف
.فقوتت

ةيفلخلاةحساملاعارذةعومجمةيامح

كرح،ةيلآتارايسةلسغممادختسادنع
عضولاىلإةيفلخلاةحساملاليغشترصنع

OFFضعبيف.ةيفلخلاةحساملاليطعتل
Nعضويفةكرحلالقانناكاذإ،تارايسلا
،اًدجةئيطبةعرسبةرايسلاريستو)دياحم(
دنعًايئاقلتةيفلخلاةحساملافقوتتفوسف
.يفلخلاجاجزلاةدعاق
عضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
Nعضويفلقنلاحبصيالامدنعيعيبطلا
.ةبكرملاةعرسدادزتوأ)يعيبط(



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٢

Reverse Gear Wipes)لقانحسم
)يسكعةكرح

يفةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإ
ةحساملالمعتفوسف،فاقيإلاعضو
امدنعةرمتسمةروصبًايكيتاموتوأةيفلخلا
Rعضويفسرتلارييغتعارذنوكي
جاجزلاةحسامموقتو،)فلخللعوجرلا(
ةعفترموأةضفخنمحسمتايلمعبيمامألا
ةحساملاليغشترصنعناكاذإامأ.ةعرسلا
رييغتعارذو،فاقيإلاعضويفةيفلخلا
،)فلخللعوجرلا(Rعضويفسورتلا
تايلمعبيمامألاجاجزلاةحسامموقتو
موقتفوسف،ةينمزلصاوفتاذحسم
حسمتايلمعبًايكيتاموتوأةيفلخلاةحساملا
.ةينمزلصاوفتاذ
.ةزيملاهذهليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.١٦١/ةرايسلاصيصختعجار

جاجزلالسغماظننازخمادختسامتي
جاجزلاويمامألاجاجزلانمٍلكليمامألا
نازخلايفلئاسلاىوتسمصحفا.يفلخلا
.لمعياللسغلايماظننميأناكاذإ
.٢٨٢/لسغلالئاسعجار

ةلصوبلا
يفةلصوبةشاشىلعةبكرملالمتشتدق
لبقتستو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
نمىرخألاتامولعملاوهيجوتلاةلصوبلا

يملاعلاعقاوملاديدحتماظنيئاوه
)GPS(ماظنوStabiliTrak®تامولعمو
.ةبكرملاةعرس
لالخلمعييكلةلصوبلاماظنميمصتمت
نارودلاتاجردوألايمألانمنيعمددع
ماظنرامقأنمةراشإىلإجاتحينألبق
ةشاشضرعتامدنعو.يملاعلاعقاوملا
ةفاسملةبكرملاةدايقبمق،CALةلصوبلا
نأنكميثيح،ةحوتفمةقطنميفةريصق
.يملاعلاعقاوملاماظنةراشإلبقتست
ًايكيتاموتوأةلصوبلاماظنموقيفوسو
ديدحتماظنةراشإةداعتسامتتىتمديدحتب
ةرمهيجوتلارفويامك،يملاعلاعقاوملا
فرعتلل١٥١/ةلصوبلالئاسرعجار.ةيناث
اهضرعمتينأنكمييتلالئاسرلاىلع
.ةلصوبلل

ةعاسلا

ةحولليغشترصانعبخيراتلاوتقولاطبض
ةهجاولا

:خيراتلاوأتقولاطبضل
ةيسيئرلاةحفصلانمتادادعإلاددح.١

.خيراتلاوتقولاددحمث
.ةبولطملاةفيظولاددح.٢
وأةميقلاةدايزلMENUضبقمردأ.٣

.اهضفخ

ىلإلاقتناللMENUضبقمطغضا.٤
ةميقلاديدحتدعب.ةيلاتلاةميقلا
ماظنلاثيدحتمتيس،ةريخألا
.تادادعإةمئاقىلإةدوعلاو
oطغضا BACKىلإلاقتنالل
.تارييغتلاظفحوةريخألاةمئاقلا
دق،يكيتاموتوألاتيقوتلامادختساةلاحيف
ةعاسلاىلعضورعملاتقولاثيدحتمتيال
تاذةقطنميفةدايقلادنعروفلاىلع
.ديدجتيقوت
:ةعاسلاضرعطبضل

ةيسيئرلاةحفصلانمتادادعإلاددح.١
.خيراتلاوتقولاددحمث

.ةعاسلاراهظإددح.٢
وأءافطإىلإMENUضبقمردأ.٣

.ليغشت
MENUضبقمىلعطغضا.٤

.اهديدحتل

oطغضا BACKةمئاقلاىلإلاقتنالل
.تارييغتلاظفحوةريخألا
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١٢٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةشاشليغشترصانعبخيراتلاوتقولاطبض
سمللا

:تقولاطبضل
نمتادادعإلاةشاشلارزطغضا.١

تقولاطغضامثةيسيئرلاةحفصلا
.خيراتلاو

»ىلعطغضامثتقولاطبضطغضا.٢
وأقئاقدلاوتاعاسلاةدايزلªوأ
.ًءاسموأاًحابصديدحتوامهليلقت
ماظننيبرايتخالل24-12ىلعطغضا

.ةعاس٢٤وأةعاس١٢

ىلإلاقتنالل{ةشاشلارزطغضا.٣
.ةقباسلاةمئاقلا
دق،يكيتاموتوألاتيقوتلامادختساةلاحيف
ةعاسلاىلعضورعملاتقولاثيدحتمتيال
تاذةقطنميفةدايقلادنعروفلاىلع
.ديدجتيقوت
:خيراتلاطبضل

نمتادادعإلاةشاشلارزطغضا.١
تقولاطغضامثةيسيئرلاةحفصلا
.خيراتلاو

وأ»طغضامثخيراتلاطبضطغضا.٢
ªمايألاوأروهشلاليلقتوأةدايزل
.تاونسلاوأ

ىلإلاقتنالل{ةشاشلارزطغضا.٣
.ةقباسلاةمئاقلا

:ةعاسلاضرعطبضل
مثتادادعإلاةشاشلارزطغضا.١

.خيراتلاوتقولاطغضا
طغضامثةعاسلاراهظإىلعطغضا.٢

ةشاشليغشتلليغشتوأفاقيإىلع
.اهليغشتفاقيإوأةعاسلا

ىلإلاقتنالل{ةشاشلارزطغضا.٣
.ةقباسلاةمئاقلا

تاقحلملاليغشتسباقم

رشابمرايتتلوف١٢تاقحلملاليغشتسباقم

تاقحلملاءابرهكذفانممادختسانكمي
لثم،ةيئابرهكلاتادعملالاخدإفدهب
.كلذريغو،MP3لغشمو،يويلخلافتاهلا
ةسمخىلإلصيامىلعةبكرملايوتحتدق
:تاقحلملاليغشتلسباقم

يزكرملوسنوكبةدوزملاتابكرملا

ىلعحادقألالماوحمامأدحاو.
.يزكرملالوسنوكلا

.طسوألانيزختلالوسنوكلخاددحاو.

لوسنوكنميفلخلاءزجلاىلعدحاو.
.طسوألانيزختلا

ةهجثلاثلافصلادعقميفدحاو.
.قئاسلا

ةهجةيفلخلاليمحتلاةقطنميفدحاو.
.بكارلا

ةليوطدعاقمبةبكرملا

ماظنلفسأطسوألافرلاىلعدحاو.
.خانملابمكحتلا

دعقملاىلعنيزختلاةقطنميفدحاو.
.ليوطلا

عضومنميفلخلاءزجلاىلعدحاو.
.عارذلادنسمبنيزختلا

ثلاثلافصلادعقمةقطنميفدحاو.
.قئاسلاةهج

ةهجةيفلخلاليمحتلاةقطنميفدحاو.
.بكارلا

يفهبيكرتدعأومادختساللءاطغلاعفرا
.مادختسالامدعةلاح
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٤

تاقحلملاليغشتسباقمليغشتمتي
:يليامك
دوجوملاتاقحلملاليغشتسبقم.

تابكرمللحادقألالماوحنمبرقلاب
ىلعوأطسوألالوسنوكلاتاذ
تاذتابكرمللدتمملاطسوألالوسنوكلا
لمعيلهتئيهتنكمي،ةليوطلادعاقملا
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطمادختساب
)RAP(اذإ.ةيراطبللةقاطلاعاضوأوأ
هذهتاقحلملاليغشتسباقمتناك
عضويفدجاوتلاءانثأةمدختسم
ًالخادتكلذببسيدقف،ةيراطبللةقاطلا
نودبدعبنعلوخدلالاسرإزاهجنيب
الدقوةرايسلانيبو)RKE(حاتفم
حاتفمعضاومعجار.ةرايسلالمعت
وا٢٠٤/)حاتفمالبلوخدلا(ليغشتلا
)حاتفمبلوخدلا(ليغشتلاحاتفمعضاوم
/٢٠٦.

ةقطنميفتاقحلملاليغشتسباقم.
ليمحتلاةقطنمبوأثلاثلافصلادعقم
.تاقوألالكيفرايتلابةلصومةيفلخلا
تاقحلملاليغشتسباقمليغشتمتي
ءزجلاىلعوأ،نيزختلاةقطنملخاد
دعقملاىلعوأ،لوسنوكلانميفلخلا
حاتفمنوكيامدنعطقفليوطلا
/ليغشت(ON/RUNعضويفلاعشإلا
ACC/ACCESSORYوأ)ريس
ةقاطعضوطيشنتدنعوأ)تاقحلملا(
.)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا

ريذحت}
اذإ،سبقملايفرارمتسابةقاطلايرست
كرتتال.حيحصلكشبةئيهتلاتمت
سباقملابةلوصومةيئابرهكلاتادعملا
ةبكرملانألةبكرملامادختسامتيالامدنع
يفببستونارينلااهيفلعتشتنأنكمي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
يفتقولانمةليوطةرتفلسباقملاب
عضوىلعةبكرملانأنيح
)LOCK/OFF()لمعي)فاقيإ/نيمأت
ةلازإاًمئادكيلع.ةيراطبلافازنتساىلع
الامدنعسباقملانمةيئابرهكلاتادعملا
ليصوتبمقتالو،لامعتسالاديقنوكت
ىصقألادحلااهتردقزواجتتيتلاتادعملا
.ريبمأ١٥هردقو

ةيئابرهكلاتاقحلملاضعبنوكتالدق
دقو،تاقحلملاليغشتسباقمعمةقفاوتم
ةبكرملاىلعدئازلاليمحتلاىلإكلذيدؤي
كانهتناكاذإ.ةيئابرهكلاتارهصملاوأ
.ليكولاعجارف،ةلكشم

عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
ةيفاضإةيئابرهكتادعمعجار.زاهجلا
/٢٦١.

هيبنت

ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

رايتتلوف٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم
ددرتم

تاقحلملاليغشتسبقمةبكرملابرفوتاذإ
ةزهجأليصوتلهمادختسانكميف،اذه
.ىصقأدحكتاو١٥٠مدختستةيئابرهك
،يزكرملوسنوكبةدوزملاتارايسللةبسنلاب
٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقمدجوي
لوسنوكلانميفلخلاءزجلاىلعتلوف
.يزكرملا
،ةليوطدعاقمبةدوزملاتارايسللةبسنلاب
٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقمدجوي
لفسأدتمملاطسوألالوسنوكلاىلعتلوف
.خانملابمكحتلاماظن
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١٢٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

هنأحضويلذفنملاىلعرشؤمحابصمءيضي
نوكيامدنعحابصملاءيضي.مادختسالاديق
ON/RUNعضولايفلاعشإلاحاتفم
لقأىلإجاتحتةزهجأليصوتعم)ليغشت(
فاشتكامتيملو،سبقملابتاو١٥٠نم
.ماظنلايفلطع
لاعشإلانوكيامنيحرشؤملاءوضءيضيال
فاقيإ/لفق(LOCK/OFFعضولايف
لكشبةزيهجتلاعضومتيملاذإوأ،)ليغشت
.صصخملاذفنملايفلماك
١٥٠نمرثكأمدختستةزهجأليصوتمتاذإ
لمعت،ماظنلايفلطعفاشتكامتوأطاو
ةقاطلادادمإفاقيإىلعةيامحةرئاد
طبضةداعإل.رشؤملاحابصمئفطنيو
ةرمهليصوتدعأورصنعلالصفا،ةرئادلا
ىلإعجرامثلاعشإلائفطأوأىرخأ
ةداعإمتي.)ريس/ليغشت(ON/RUNعضولا
مدختستةزيهجتليصوتدنعةقاطلاليغشت

متيالوسبقملايفلقأوأتاو١٥٠
.ماظنلابأطخدوجوفاشتكا
املتاقحلملاليغشتسبقمميمصتمتيمل
متاذإبسانملكشبلمعيالدقو،يلي
:ليصوت
دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.

لمعتيتلاتادربملالثم،ءدبلا
.ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأوطغاضلاب

ةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.
ةيئابرهكلاةيطغألا:لثمةياغللاًرقتسم
يهانتمرتويبمكقيرطنعاهبمكحتملا
.سمللةرعشتسملاحيباصملاورغصلا

.ةيبطلاتازيهجتلا.

يكلساللانحشلا
النحشةزيمبةدوزمةرايسلانوكتدق
عجار.يزكرملالوسنوكلاىلعأيكلس
.١١٣/يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا
لومحمزاهجنحشبًايكلسالماظنلاموقي
.QiوأPMAعمقفاوتم

ةزهجألاوأفتاهلاقفاوتنمققحتلل
.ليصافتلاةفرعملليكولاعجار،ىرخألا

ريذحت}
ىلعيكلساللانحشلاةيلمعرثؤتدق
ةزهجأيأوأبلقلاتابرضمظنملمع
دحأمدختستتنكاذإ.ةهباشمىرخأةيبط
بيبطلاةراشتسابحصنيف،ةزهجألاهذه
نحشلاماظنمادختسالبقجلاعملا
.يكلساللا

ON/RUNعضويفةرايسلانوكتنأمزلي
ACC/ACCESSORYوأ)ريودت/ليغشت(
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطوأ)تاقحلملا(
)RAP(.يكلساللانحشلاةزيمريشتالدق

تناكاذإةحيحصةروصبنحشلاةيلمعىلإ
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعضويفةرايسلا

RAP.ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار
(RAP)/٢٠٩.

ةيوئمةجرد٢٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
ةيوئمةجرد٦٠ىلإ)تيهنرهف٤-(
ةيوئم٠ونحشلاماظنل)تيهنرهف١٤٠(
)تيهنرهف٩٥(ةيوئم٣٥ىلإ)تيهنرهف٣٢(
.فتاهلل

ريذحت}
حولنمةيندعملاماسجألاعيمجلزأ
.لومحملاكزاهجنحشلبقنحشلا
ةيندعملاتالمعلالثمةيندعملاماسجألا
قرولاكباشموأمتاوخلاوأحيتافملاوأ
نحشلاحولوفتاهلانيبتدجاوتاذإ
.ةريبكةروصباهترارحةجردعفترتسف
نحشلاماظنىلعرذعتيةليلقنايحأيف
يذلاتقولايفةيندعمداومفاشتكا
فتاهلانيبيندعملامسجلاهيفرشحني
راظتنالاوفتاهلاةلازإبكيلع،نحاشلاو
نمهتلازإلبقيندعملامسجلادربيىتح
ضرعتتاليككلذونحشلاحول
.قورحلل
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٦

:لومحمزاهجنحشل
دق.نحشلاحولنمماسجألالكلزأ.١

دوجولاحيفنحشلابماظنلاأدبيال
.نحشلاحولىلعماسجأيأ

لومحملازاهجلاعض.٢
يف@زمرىلعىلعألاىلإههجوو
.نحشلاحول

ةشاشيفVىلع{رهظتس.٣
اذهريشي.هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةروصبلومحملازاهجلاعضوىلإ

يف.نحشلالبقتسيهنأوةحيحص
نحشلاحولىلعفتاهعضوةلاح
ةلازإكنكمي،{ضرعمتيملو
١٨٠ةيوازبهبلقوهناكمنمفتاهلا
لبقناوثثالثةدملراظتنالاوةجرد
حوللاىلعفتاهلاةاذاحم/عضو
.ىرخأةرم

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاءاوضأ
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
حالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتساوأ
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا
ةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
اهنوكىلإريشتلكرحملاليغشتءدبدنع
ريذحتلاحيباصمءيضتامدنع.ليغشتلاديق
ريشيامدنعوأ،ةدايقلاءانثأكلذكلظتو
،ةلكشمدوجولامتحاىلإسيياقملادحأ
دق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلاعجارف
ًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنانوكي
.ًاريطخولبًافلكمًارمأ
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تاسايقلاةزهجأةعومجم

يساسألازارطلاةعومجم
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روطملازارطلاةعومجم
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١٢٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا

)ىلعألاىوتسملاعاطق(عاطقلاةمئاق

طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم

ضورعملا GMC، هيلورفيشزارطبهيبش

ةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
رصانعلانيبامريرمتلاوحتفللةدايقلا
.ضرعلاتاشاشوةفلتخملا

.تاقيبطتلاةعومجمىلإلوصوللoطغضا
ةمئاقنيبامريرمتللxوأwمدختسا
تاقيبطتلالكنوكتنل.ةرفوتملاتاقيبطتلا
.تابكرملالكىلعةرفوتم
ضرعنكميانهقيبطتلاتامولعم.

قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش
قئاسلاتامولعمزكرم"عجار.ةددحملا
.سرهفلايف")ىلعألاىوتسملا(

توصلا.

فتاهلا.

ةحالملا.

تادادعإلا.

توصلا

مث،يتوصلاقيبطتلاديدحتلVطغضا
ةمئاقيف.توصلاةمئاقلوخدلpطغضا
،ىقيسوملالجأنمحفصتلابمقتوصلا
ردصملارييغتبمقوأ،تالضفملانمددح
،يسيئرلاقيبطتلاضرعيف.يتوصلا
وأةطحملارييغتلxوأwمدختسا
.قباسلاوأيلاتلاراسملاىلإلاقتنالا

فتاهلا

طغضامث،فتاهلاقيبطتديدحتلVطغضا
pةمئاقلايف.فتاهلاةمئاقلوخدل

Phone)ةملاكمكانهنكتملاذإ،)فتاهلا
ثدحأضرعكنكميف،ةطشنةيفتاه
وألاصتالاتاهجلالخريرمتلاوأتاملاكملا
ردصمرييغتوأتالضفملانمرايتخالا
،ةطشنةملاكمكانهتناكاذإامأ.فتاهلا
ليغشتوأفتاهلاتوصمتككنكميف
.ةعامسلا

ةحالملا

طغضامث،ةحالملاقيبطتديدحتلVطغضا
pكانهنكيملاذإ.ةحالملاةمئاقلوخدل
راسمرخآةعباتمكنكميف،طشنراسم
.ةيتوصلاتاهيجوتلاليغشتفاقيإ/ليغشتو
ءاغلإكنكميف،طشنراسمكانهناكاذإو
.راسملااذه

تادادعإلا

مدختسا.تادادعإلاقيبطتديدحتلVطغضا
wوأxةمئاقيفرصانعلانيبامريرمتلل
.تادادعإلا

Units)ىلعطغضا:)تادحولاpءانثأ
ىلإلوخدلل)تادحولا(Unitsضرع
Englishرتخا.)تادحولا(Unitsةمئاقلا
قيرطنعةيرتملاتادحولاوأ)ةيزيلجنإلا(
رصنعلازييمتءانثأVىلعطغضلا
راوجبرايتخاةمالعضرعمتيس.بولطملا
.ددحملارصنعلا

ضرعءانثأpطغضا:تامولعملاتاحفص
Info Pages)لوخدلل)تامولعملاتاحفص

ديدحتوتامولعملاتاحفصةمئاقىلإ
قيبطتيفاهضرعدارملارصانعلا
قئاسلاتامولعمزكرم"عجار.تامولعملا
.سرهفلايف")ىلعألاىوتسملا(
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٠

Speed Warning)حيتت:)ةعرسلاريذحت
Speedةشاشلا Warning)ةعرسلاريذحت(
.اهزواجتديرياليتلاةعرسلاطبضقئاسلل
Speedطبضل Warning)ةعرسلاريذحت(،
وأ،ةعرسلاريذحتضرعءانثأpطغضا
ةميقطبضلةيسيئرلاةمئاقلانمVطغضا
طبضلxوأwىلعطغضا.ةعرسلا
طبضدعب.ةعرسلاطبضلVطغضا.ةميقلا
طغضبةزيملاهذهءافطإنكمي،ةعرسلا
Vزواجتمتاذإ.ةحفصلاهذهضرعءانثأ
ةيريذحتةلاسررهظتس،راتخملاةعرسلادح
.سرجعم

ديدحتءانثأpطغضا:جمانربلاتامولعم
Software Information)تامولعم

حوتفمجمانربلاتامولعمضرعل)جمانربلا
.ردصملا

ةعرسلادادع
ةرايسلاةعرسةعرسلادادعرهُظي
يفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلاب
.)ةعاس/ليم(ةعاسلا
نمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلاةعرسلا

ردصيفوس،)ةعاس/ليم٧٥(اس/مك١٢٠
ةشاشىلعةلاسررهظتامك.نينرتوص
)DIC(لئاسرعجار.قئاسلاتامولعمزكرم
.١٦١/ةرايسلاةعرس

تافاسملادادع
يتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
وألايمألابامإـةبكرملااهتعطق
.تارتموليكلا

ةلحرلاةفاسمدادع
يتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
طبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلااهتعطق
.ةلحرلاةفاسمدادعل
نمهطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
قئاسلاتامولعمزكرموا١٤٣/)ةدعاقلا
)DIC()١٤٥/)روطملازارطلا.

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا

دوقولاسايقم

،ليغشتلاديقلاعشإلاماظننوكيامدنع
دوقولاةيمكىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملا
ىلإريشيدوقولاسايقمراوجبمهسدجوي
ةئبعتةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملابناج
.دوقولا
،غرافلاةمالعنمرشؤملابرتقيامدنع
لازيال.ضفخنملادوقولاحابصمءيضي
نكلو،ةيقبتمدوقولانمةليلقةيمككانه
برقأيفدوقولابةرايسلاةئبعتةداعإبجي
.نكممتقو



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

١٣١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ضعباهنعلأسيرومأةعبرأيلياميف
تالاحلاهذهربتعتال.تابكرملايكلام
سايقميفةلكشمدوجوىلإًةراشإ
:دوقولا
ةخضمفاقيإمتي،ةمدخلاةطحميف.

ىلإسايقملاريشينألبقدوقولا
.لماكلاءالتمالا

امعليلقبلقأوأرثكأدوقولانوكي.
ليبسىلع.سايقملارشؤمهحضوي
ءالتماىلإسايقملاريشيدق،لاثملا
يفقرغتساهنكلو،فصنلاىلإنازخلا
وأنازخلاةردقفصننمرثكأعقاولا
.ئلتمييكلاهنملقأ

ءانثأًاليلقسايقملارشؤمكرحتيو.
.ةعرسلاةدايزوأةيوازلفاطعنالا

رشؤمرقتسيلٍناوثةدعرمألاقرغتسي.
،لاعشإلاماظنليغشتدعبسايقملا
دنعغرافلاىوتسمللىرخأةرمدوعيو
.لاعشإلاماظنليغشتفاقيإ

كرحملاتيزطغضسايقم

ىلإكرحملاتيزطغضسايقمريشي
لطرلابوأ)kPa(لاكسابوليكلابطغضلا
دنع)psi(ةعبرملاةصوبلاىلع
.كرحملاليغشت
ةعرسبسحتيزلاطغضفلتخيدق
ةجوزلوةيجراخلاةرارحلاةجردوكرحملا
.تيزلا

طغضلاةقطنميفةءارقلارهظتدق
تيزلاىوتسمضافخنالةجيتنضفخنملا
ىرخألاتالكشملاضعبوأةريطخةجردل
يغبني.تيزلاىوتسمضافخناببستيتلا
عجار.نكممتقوبرقأيفتيزلاصحف
فقوأ،ضفخنمتيزلاطغض"مسقلا
١٥٣/كرحملاتيزلئاسرنمض"كرحملا
.٢٧٠/كرحملاتيزو

هيبنت

تيزلةبسانملاةنايصلاصقنيدؤيدق
ىلعبترتيدق.كرحملافلتىلإكرحملا
كرحملاتيزىوتسمضافخناعمةدايقلا
نامضيطغينلو.اًضيأكرحملافلت
صحفيغبني.تاحالصإلاهذهةبكرملا
.نكممتقوبرقأيفتيزلاىوتسم
ناكاذإنكلو،رمألامزلاذإتيزلافضأ
لازالوليغشتلاقاطنيفتيزلاىوتسم
ةنايصىلإهجوتف،اًضفخنمتيزلاطغض
رييغتلةنايصلالودجًامودعبتا.ةبكرملا
.كرحملاتيز
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٢

ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
كرحملا

لئاسةرارحةجردسايقملااذهسيقي
.كرحملاديربت
سايقملاةياهنيفريذحتلاةقطنمرهظتدق
.رمحألانوللابنوكتدقوأةللظم
نموأريذحتلاةقطنمنمرشؤملابرتقااذإ
كرحملانوكيدقف،للظملاتاتسومرتلازمر
.اًدجًانخاس

كلذيفامب،ةدايقلافورظضعبلظيف
نأيعيبطلانمهنإف،هاندأةدراولاكلت
،داتعملالدعملاقوفةرارحلاةجردعفترت
:سايقملاةياهننمبرتقتو
ةكرحيفةدايقلاةعباتموفوقولا.

.ةفيثكةيرورم
سقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.

.ئفادلا
.تاعفترملادوعصلةدايقلا.
.ليقثلمحرجوأةروطقمبحس.
.ةءارقلابلقتتنأيعيبطلانم
ةقطنمىلإسايقملارشؤملصواذإ
يفتاتسومرتلازمروأةللظملاريذحتلا
رثكألكلذكعضولارمتساو،سايقملاةياهن
كرحملاديربتلئاسنأملعاف،ةيناث٣٠نم
.ةنوخسلاطرفمحبصأدق
طرفمحبصأدقكرحملاديربتلئاسناكاذإ
ةبكرملافقوأوقيرطلانعحنت،ةنوخسلا
مث.كلذبمايقلاهيفنكميتقوبرقأيف
.اًروفكرحملافاقيإبمق
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.٢٨١/ةطرفم

رتيمتلوفلاسايقم

،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
.ةيراطبلادهجىلعسايقملااذهلدي
سايقملااذهنيبي،كرحملاليغشتءانثأ
سايقملالوحتيدقامبر.نحشلاماظنةلاح
وأىندأةءارقىلإىلعأةءارقنم
تناكاذإ.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.سكعلا
،يداعلاليغشتلاقاطنجراخلمعتةبكرملا
ءوضعجار.نحشلاماظنحابصمءيضيسف
.تامولعملانمديزملل١٣٦/نحشلاماظن
اًضيأيطعينأرتيمتلوفلاسايقملنكميو
يفداصتقالاعضوليغشتدنعلقأةءارق
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.دوقولاكالهتسا
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ليغشتلاقاطنجراختاءارقلارهظتامبر
تاقحلملانمريبكددعليغشتدنعيداعلا
يفكرحملاكرتعمةبكرملايفةيئابرهكلا
ةلاحلاهذهدعتو.ةليوطةرتفلؤطابتلاةلاح
سيلنحشلاماظننأىلإاًرظنةيعيبط
كرحملاوةلماكلاةقاطلاريفوتىلعاًرداق
ةعرسةدايزمتتامنيبو.ؤطابتلاةلاحيف
نمةلاحلاهذهححصتنأيغبني،كرحملا
ىلعألاكرحملاتاعرسنألاًرظناهسفن
.ةلماكلاةقاطلاءاشنإبنحشلاماظنلحمست
يفةريصقةرتفلالإةبكرملاةدايقنكميال
ليغشتلاقاطنجراختاءارقروهظةلاح
،ةبكرملاةدايقبجيناكاذإو.يداعلا
ويدارلالثم،تاقحلملاةفاكفاقيإيغبنيف
.ءاوهلافييكتزاهجو
يداعلاليغشتلاقاطنجراختاءارقلاريشت
ماظنلايفةلمتحمةلكشمدوجوىلإ
عرسأبكترايسةنايصلهجوت.يئابرهكلا
.نكميام

ريغتابكرم(نامألامازحتاركذم
)بالقنالافاشتكاماظنبةدوزم

نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم

مازحطبربقئاسلاريكذتلحابصمدجوي
.تادادعلاةعومجميفنامألا

اذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريكذتلسرجتوصردصيامبروحابصملا
مث.هبصاخلانامألامازحطبربقئاسلا
.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلاتبثت
اذإتارمةدعةرودلاهذهلصاوتتامير
ماقوأمازحلادشمدعيفقئاسلارمتسا
.ةرايسلاةكرحءانثأمازحلاكفب
لعفلابًًاتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
ردصيالوحابصملاءيضيالف،ميزبإلاب
.سرجلاتوص

نامألامازحببكارلاريكذتحابصم

مازحطبرببكارلاريكذتحابصمدجويامبر
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمراوجبنامألا
.٨٧/باكرلاراعشتساماظنعجار.بكارلل

ريكذتحابصمبةزهجملاتابكرملاىلإةبسنلاب
امدنع،بكارلابصاخلانامألامازحطبر
حابصملااذهضموي،ةبكرملاليغشتأدبي
باكرلاريكذتلًاتوصسرجلاردصيامبرو
ءانثأةءاضإلاتبثتمث.نامألامازحطبرب
ةرودلاهذهلصاوتت.مازحلادشمتيىتح
دشمدعيفبكارلارمتسااذإتارمةدع
ةكرحءانثأمازحلاكفبماقوأمازحلا
.ةرايسلا
الف،ميزبإلابًاتبثمبكارلانامأمازحناكاذإ
.حابصملاءيضيالوسرجلاتوصردصي
بكارلانامأمازحبريكذتلاحابصمءيضي
متاماذإسرجتوصردصيدقويمامألا
ةبيقحلثمدعقملاىلعءايشألادحأعضو
وأةلاقبلاةبيقحوأديةبيقحوأقاروأ
.رخآينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمك
،سرجلاوأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل
مازحتبثوأدعقملاىلعنمءيشلالزأ
.ميزبإلابنامألا
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ةدوزمتابكرم(نامألامازحتاركذم
)بالقنالافاشتكاماظنب

نامألامازحبريكذتلاحابصم

يفنامألامازحركذملحابصمدجوي
.تادادعلاةعومجم

اذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريكذتلسرجتوصردصيامبروحابصملا
نامألامازحطبرببكارلا/وقئاسلا
طبرمتيىتحةءاضإلاتبثتمث.صاخلا
ةدعةرودلاهذهلصاوتتامير.ةمزحألا
يفبكارلاوأ/وقئاسلارمتسااذإتارم
ءانثأمازحلاكفبماقوأمازحلادشمدع
.ةبكرملاةكرح
اًطوبرمبكارلاوقئاسلانامأمازحناكاذإ
الونينرتوصردصيالف،حيحصلكشب
.حابصملاءيضي

ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
نمضتي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
ةداسولا)تاساسح(ساسحماظنلاصحف
تناكاذإ(بكارلاراعشتساماظنو،ةيئاوهلا
تادحوو،تادادشلاو،)هبةدوزمةبكرملا
ةدحوو،كالسألاو،ةيئاوهلادئاسولا
نمديزمل.هراعشتساومداصتلاصيخشت
،ةيئاوهلاةداسولاماظنلوحتامولعملا
.٨٠/ةيئاوهلاةداسولاماظنعجار

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوثةدعل
هحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضيملاذإ
.روفلاىلع

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولاةيزهاجحابصملظاذإ
ءانثأوأةبكرملاليغشتءدبدعبًائيضم
ةداسولاماظننأينعياذهف،ةدايقلا
الدق.بسانملكشبلمعيالدقةيئاوهلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دنعةبكرملايفةيئاوهلادئاسولاخفتنت
مدععمخفتنتدقوأ،مادطصاثودح
ىلعةدعاسمللو.مادطصايأثودح
ءارجإلةبكرملابهجوت،تاباصإلايدافت
.ًاروفةنايصلا

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
ماظنلئاسرعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٥٨/ةيئاوهلاةداسولا

بالقنالافاشتكاماظنةلاحرشؤم

ماظنليطعترزبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
،تازافقلاقودنصيفبالقنالافاشتكا
ماظنةلاحرشؤمبةدوزمكلذكيهف
.يولعلالوسنوكلايفبالقنالافاشتكا
ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتدنع
كلذكءيضيو(بالقنالافاشتكاماظن
ةدعل)بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
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١٣٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

عجار.ماظنللصحفةيلمعنمعونكناوث
.١٣٥/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
ةلاحرشؤمئفطني،ىرخأناوثةدعدعبمث
نيكمتىلعليلدكبالقنالافاشتكاماظن
.بالقنالافاشتكاماظن
بالقنالافاشتكاماظنليغشتفاقيإدنع
بالقنالافاشتكاليطعترزمادختسابًايودي
رشؤمءيضيسف،تازافقلاقودنصيف
ًائيضملظيوبالقنالافاشتكاماظنةلاح
عضويفبالقنالافاشتكاماظننأبريكذتلل
نعرشؤملافقوتي.ًايلاحليغشتلافاقيإ
فاشتكاماظنليغشتةداعإدنعةءاضإلا
ةزيمليطعترزعجار.ىرخأةرمبالقنالا
ديزملاىلعلوصحلل٨٦/بالقنالافاشتكا
تامولعمكلذيفامب،تامولعملانم
.ةمهملانامألا

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ليبسىلع.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
ةيئاوهلادئاسولاخفتنتنأنكمي،لاثملا
ةلاحيفىتحفقسلاراطإيفةتبثملا
.بالقنالافاشتكاماظنليغشتفاقيإ

ةزهاجةيئاوهلاةداسولاحابصمرمتسااذإ
ةمدخلاءارجإلةبكرملابحطصاف،ًائيضم
ةزيمليطعترزعجار.روفلاىلع

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلعلوصحلل٨٦/بالقنالافاشتكا
كلذيفامب،تامولعملانمديزملا
.ةمهملانامألاتامولعم

بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٨٧/باكرلاراعشتساماظن
ةلاحرشؤمدجوي.ةمهملانامألاتامولعم
تادادعلاةحوليفبكارللةيئاوهلاةداسولا
.ةيولعلا

ةلاحرشؤمموقي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
يذلازمرلاةفاضإببكارللةيئاوهلاةداسولا
ٍناوثةدعل،ليغشتلافاقيإوليغشتللريشي
،ناوثةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعك
ليغشتلازمرامإةرانإبعضولارشؤمموقيس
عضوبكمالعإلليغشتلافاقيإزمروأ
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلعسلاجلا

رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفنبحامسلا
.يجراخلايمامألابكارلل
)ليغشتلافاقيإ(offزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤميف
فاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظننأ
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
.يجراخلايمامألا
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
قلعتتةلكشمكانهنوكتدقف،قالطإلا
،اذل.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملاب
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق
.ةمزاللا

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجتيف
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١٣٤
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب
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نحشلاماظنءوض

ةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
نارودمدععملاعشإلاماظنليغشتدنع
نأنمدكأتللصحفةيلمعككلذو،كرحملا
ءدبدنعئفطنيوهو.لمعيحابصملا
.كرحملاليغشت
ءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
ماظنبةلكشمكانهنوكتدقف،ةدايقلا
اهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلانحشلا
ةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولاىدل
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملااذه
نإف،ضمويوأ،حابصملااذهءيضيامدنع
ضرعي)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ًاضيأةلاسر
.١٥٠/اهنحشوةيراطبلادهجلئاسرعجار

عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج

ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم
)كرحملاصحف
صيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
اذإ.ةرايسلابتاثاعبنالايفمكحتللعباتلا
،كرحملاليغشتءانثأحابصملااذهءاضأ
مزلتسيدقولطعفاشتكاىلعليلداذهف
نأيغبني.ةرايسلاىلعةمدخءارجإرمألا
كلذولمعيهنأىلعةلالدللحابصملاءيضي
ON/RUNىلعلاعشإلاعضوءانثأ
يفكرحملاليغشتمدعءانثأ)ليغشت(
Keyعضو Access)وأ)حاتفملابلوخدلا
Serviceيف Only Mode)ةمدخلاعضو
Keylessيف)طقف Access)لوخدلا
ليغشتلاحاتفمعضاومعجار.)حاتفمنودب
حاتفمعضاوموا٢٠٤/)حاتفمالبلوخدلا(
.٢٠٦/)حاتفمبلوخدلا(ليغشتلا

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأىلإ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
ررضثودحنودنالوحيسحابصملا
.ةرايسلل

هيبنت

ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
امبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشتنل
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
نامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا
.ةبكرملا

هيبنت

قودنصوأكرحملاىلعتاليدعتيأ
وأبرسملاوأمداعلاماظنوأسورتلا
ةليدبتاراطإمادختساوأدوقولاماظن
تافصاومنعةفلتخمتافصاومب
ةءاضإىلإيدؤتدقةيلصألاتاراطإلا
تايلمعىلإاذهيدؤيدقو.حابصملااذه
نامضاهيطغيالةفلكتلاةظهابحالصإ
ىلإيدؤيدقرمألااذهنإلب.ةبكرملا
رابتخازايتجايفةرايسلاقافخإ

Emissions Inspection/
Maintenance

عجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٢٦٤/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
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١٣٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

لطعفاشتكامت:ضمويحابصملاناكاذإ
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤيدق
نمةجراخلاتاثاعبنالانمديزيوتاثاعبنالا
.ةمدخوصيخشتءارجإمزليدق.ةرايسلا
ةعرسنمللق،تايفلتثودحبنجتل
دوعصلاويوقلاعراستلابنجتوةرايسلا
،ةروطقمبحستتنكاذإ.تاعفترمىلع
عرسأبةرورجملاةنحشلارادقمللقف
.نكميام
نعثحباف،ضيمولايفحابصملارمتسااذإ
،ةرايسلاليغشتفقوأ.فقوتللنمآناكم
دعأمث،لقألاىلعٍناوث١٠ةدملرظتناو
،ضمويحابصملالظاذإ.كرحملاليغشت
ليكولاعجارو،ةقباسلاتاميلعتلاعبتاف
.نكممتقوعرسأيفةمدخلاءارجإل
مت:تباثلكشبًائيضمحابصملاناكاذإ
صيخشتءارجإمزليدق.لطعفاشتكا
.ةمدخو
:يلياممققحت
نمدوقولابةبكرملاديوزتةلاحيف.

،ءاطغنودبعمقلائياهملالخ
عجار.ءاهتنالادعبهتلازإىلعصرحاف
دوقوةبلعمادختسابنازخلاءلم"
.٢٤٧/دوقولاةئبعتنمض"ةلومحم
اذإامفاشتكاصيخشتلاماظنلنكمي
،ةبكرملابًابكرمهكرتمتدقلوحملاناك
نم.ءاوهلايفدوقولارخبتبحمسيامم

عمةدايقلاتالحرنمليلقددعنأش
ءافطإليدؤينألوحملابيكرتمدع
.حابصملا

ةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.
ةءافكبكرحملاليغشتىلإةضفخنم
دقو،ةدايقلاةسالسمدعوةضفخنم
ءامحإدعبلكاشملاهذهلوزت
رييغتبكيلعف،اذهثدحاذإ.كرحملا
نازخرمألابلطتيس.دوقولاةيعون
دوقولانملقألاىلعاًدحاودوقو
دوقولاعجار.حابصملاءافطإلبسانملا
/٢٤٦.

.ليكولاىلإهجوتف،ًائيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب

رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ
Emissions Inspection/Maintenance

ىلعف،)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
ىلإرابتخالاتادعمليصوتمتيسحجرألا
.)DLC(ةرايسلاتانايبطبرلصوم

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
نمققحتلارابتخاءارجإلةمدختسم
ىلعةمدخلاءارجإلوأةنايصلا/تاثاعبنالا
عجار.ةرايسلاليغشتيفرثؤتدقةرايسلا
ليكولاعجار.٢٦١/ةيفاضإةيئابرهكتادعم
.ةدعاسمىلإةجاحلادنع
ةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيفصحفلا
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
عضوءانثأحابصملاةءاضإمدع.

)ليغشت(ON/RUNىلعلاعشإلا
عضويفكرحملاليغشتمدعو

Key Access)وأ)حاتفملابلوخدلا
Serviceيف Only Mode)عضو
Keylessيف)طقفةمدخلا Access
.)حاتفمنودبلوخدلا(

ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.
اذإ.ةرطخلاتاثاعبنالايفمكحتلا
ةرايسلانوكتنلفرمألااذهثدح
رمألامزلتسيدقوصحفللةزهاج
نألبقمايأةدعلةينيتورةدايقءارجإ
ثدحيدق.صحفللاًزهاجماظنلانوكي
ةيراطبلالادبتساةلاحيفرمألااذه
اهتقاطدافندنعوأًاثيدحتلوف١٢ةوقب
ىلعًاثيدحةمدخلاءارجإمتاذإوأ
.ةرايسلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٨

نمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
زايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالازايتجا
.رابتخالا

لمارفلاماظنريذحتءوض
نيترئادنمةبكرملابلمارفلاماظنفلأتي
النيترئادلاىدحإتناكاذإ.نيتيكيلورديه
ةلصاومىرخألاةرئادلاناكمإبف،لمعت
ءادأىلعلوصحلل.ةبكرملافاقيإللمعلا
.نيتلمرفلااتلكلمعتنأبجي،يداعةلمرف
دوجولاذهريشيف،ريذحتلاحابصمءاضأاذإ
ماظنصحفىلعلمعا.لمارفلابةلكشم
.روفلاىلعلمارفلا

ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
ئضيملاذإو.كرحملاليغشتءدبدنع
اًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلعلمعاف
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتلل
عضوىلإلاعشإلاحاتفمةرادإدنع
ماظنريذحتحابصمءيضي،ليغشتلا
لظي.نكرلالمارفدشدنعكلذكلمارفلا
لمارفريرحتمتيملاذإائيضمحابصملا

دعبًائيضميقباذإ.لماكلكشبنكرلا
ينعيف،لماكلكشبنكرلالمارفريرحت
.ةبكرملالمارفيفةلكشمكانهنأكلذ
نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
وأةساودلاعفدبعصلانمنوكينأنكمي
نأنكميو.ضرألانماًريثكوندتنأنكمي
ناكاذإ.فقوتلللوطأًاتقوكلذقرغتسي
بحسكنكميف،ًائيضملازامحابصملا
بحسعجار.اهيلعةمدخلاءارجإلةبكرملا
.٣٣٤/ةرايسلا

ريذحت}
لمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
لمارفلاماظنلمعيالامبرف،ًءاضم
ءانثأةدايقلايدؤتدق.ةحيحصةقيرطب
ماظنبصاخلاريذحتلاحابصمةءاضإ
اذإ.مادطصاثودحىلإلمارفلا
بحسدعبحابصملاةءاضإترمتسا
،رذحباهفاقيإوقيرطلابناجىلإةبكرملا
.ةنايصلاءارجإلاهبحسبجيف

عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغنالل

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
نوكيثيحبهحالصإبلطافئضيملاذإو
.لاطعألانمريذحتللًازهاج
عرسأف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإو
فقوأونامأبكلذكنكمأىتمفقوتلاب
ةرمكرحملالّغشاهدنعو.ةبكرملاليغشت
ترمتسااذإ.ماظنلاطبضةداعإلىرخأ
ةعناملالمارفلاماظنحابصمةءاضإ
ءانثأىرخأةرمءاضأاذإوأقالغنالل
.ةنايصلاىلإةجاحيفةبكرملاف،ةدايقلا
ءيضيامدنعسرجتوصردصيدقامك
.مئادلكشبحابصملا
عناملالمارفلاماظنحابصمناكاذإ
ديحولاحابصملاوه)ABS(قالغنالل
يوتحتةبكرملانأىلإاذهريشيف،ءيضملا
ةعناملالمارفلانكلو،ةيداعلمارفىلع
.لمعتالقالغنالل
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١٣٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ماظنريذحتحابصمنملكءاضأاذإ
حابصمو)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا
نأىلإاذهريشيف،لمارفلاماظنريذحت
ةدوجوملاقالغناللةعناملالمارفلا
يفًالطعكانهنأولمعتالةبكرملاب
ليكولاةرايزبمق،اذل.ةيداعلالمارفلا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل
و١٣٨/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار
.١٥١/لمارفلاماظنلئاسر

يعابرلاعفدلاحابصم

ةلاحيف،يعابرلاعفدلاحابصمءيضي
ةيوديلالقنلاةبلعليوحتدنع،كلذبزيهجتلا
روحملاقيشعتعميعابرلاعفدلاماظنىلإ
.يمامألا
لوحتلاةيلمعنيبريخأتلاضعبثدحيدقو
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو،حابصملاةءاضإو
عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايقعجار
.٢١٨/تالجع

رطقلا/بحسلاعضوءوض

/رطقلاعضوةزيمتاذتابكرمللةبسنلاب
متيامدنعحابصملااذهءيضي،بحسلا
.بحسلا/رطقلاعضوطيشنت
.٢١٨/رطقلا/بحسلاعضوعجار

لتلانمطوبهلايفمكحتلاحابصم

مكحتلاحابصمنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نوكيامدنعءيضيلتلانمطوبهلايف
ضمويامدنع.مادختساللاًزهاجماظنلا
.طشنماظنلانأىلعليلداذهف،حابصملا
ىلعنملوزنلايفمكحتلاعجار
.٢٢٥/(HDC)تاعفترملا

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسمءوض(
)1500ةلسلس(

ةرتفلحابصملااذهءيضي،اًرفوتمناكاذإ
.ةبكرملاليغشتءدبءانثأةزيجو
ءارجإلةبكرملابهجوت،ئضيملاذإو
.ةنايصلا
يفرضخألانوللابحابصملااذهءيضيس
.ةدعاسمللLKAرفاوتلاح
ريودتقيرطنعةدعاسمللLKAرفاوتيدق
ةبكرملاتناكلاحيفقفربةدايقلاةلجع
كلذوةفشتكُمةراحةمالعنمبرتقت
.هاجتالااذهيففاطعنالاةراشإمادختساب
.ينامرهكلانوللابLKAحابصمءيضيس
ينامرهكلانوللابحابصملااذهءيضي
ةراحةرداغمدنعريذحتللهيبنتكضمويو
دقةراحلاةمالعنأىلإةراشإللكلذوريس
.اهزايتجامت
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٤٠

Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٤٥/)1500ةلسلس()راسملاىلعءاقبلا

ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢٣٩/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
،يعيبطلكشبلمعيماظنلاناكاذإ
.رشؤملاحابصمئفطنيسف
دنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإ
)TCS(ماظنرزىلعطغضلالالخنم
StabiliTrakماظن/رجلايفمكحتلا
.هريرحتو
ليغشتفاقيإحابصموحابصملااذهءيضيو
ليغشتفاقيإمتيامدنعStabiliTrakماظن
.ماظنلااذه
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإةلاحيف
.اًدودحمتالجعلانارودنوكينل،رجلا
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٢٤/تابثلايفينورتكلإلا

®StabiliTrakليغشتفاقيإءوض

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
ليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي
فاقيإمتاذإ،اًضيأ.StabiliTrakماظن
فاقيإمتيسف،StabiliTrakماظنليغشت
)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشت
.رخآلاوه
وStabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو

TCS،يفمكحتلايفماظنلادعاسينلف
مكحتلاماظنليغشتبمق،هيلعو.ةبكرملا

ئفطنيسو،StabiliTrakماظنورجلايف
.ريذحتلاحابصم
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٢٤/تابثلايفينورتكلإلا
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١٤١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

/(TCS)رجلايفمكحتلاماظنءوض
StabiliTrak®

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
ةبكرملابهجوتف،حابصملائضيملاذإامأ
ماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعي
.رشؤملاحابصم
،ضيمولامدععمءوضلاروهظلاحيف
)StabiliTrak(ينورتكلإلاتابثلاماظننإف
لمتحي)TCS(بحسلايفمكحتلاماظن/
ةلاسررهظتدق.امهليطعتمتدقنوكينأ
صحفا.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ددحتيكلقئاسلاتامولعمزكرملئاسر
اهتفيظويدؤتدعتمل)صئاصخ(ةيصاخيأ
.ةنايصللةجاحيفةبكرملاتناكاذإامو
ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسرعجار
/١٥٦.

نإف،ضيمولاعمءوضلاروهظلاحيف
وأ/و)StabiliTrak(ينورتكلإلاتابثلاماظن
نالمعي)TCS(بحسلايفمكحتلاماظن
.ميلسلكشب
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٢٤/تابثلايفينورتكلإلا

تاراطإلاطغضءوض

ةبقارمماظنبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب
هذهءيضي،)TPMS(راطإلاطغض
ليغشتءدبدنعةزيجوةرتفلحابصملا
لوحتامولعملاعيمجمدقتو.كرحملا
طغضسايقزاهجكلذكوتاراطإلاطغض
.تاراطإلاةرارحو

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا
زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٥٨/تاراطإلالئاسرعجار.تاراطإلا
تاراطإلاخفناوةصرفبرقأيففقوت

ىلعةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصو
عجار.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلم
.٣٠٩/تاراطإلاطغض

مئادلكشبءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع

ةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
كانهنوكتدقف،ًائيضملظمثًابيرقت
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنبةلكشم
متتملةلاحيفو.)TPMS(تاراطإلا
حابصملاءيضيفوسف،ةلكشملاةجلاعم
ةبقارمليغشتعجار.لاعشإةرودلكعم
.٣١٢/تاراطإلاطغض

دوقولاضافخناريذحتءوض

سايقمنمبرقلابحابصملااذهعقيو
متيامدنعةزيجوةرتفدعبءيضيو،دوقولا
لمعرهظتصحفةليسوكلاعشإلاليغشت
.ماظنلا
ضفخنيامدنعاًضيأحابصملااذهءيضيو
فقوتيودوقولانازخيفدوقولاىوتسم
دوزتلامتيامدنعةءاضإلانعحابصملااذه
ىلإهجوت،اذهثدحيملاذإو.دوقولاب
.ةبكرملاةنايص
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٤٢

نامألاءوض

ءدببقعةريصقةدملنامألاحابصمءيضي
هجوتف،ئُضيملاذإامأ.كرحملاليغشت
ناكاذإ.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
.رشؤملاحابصم
ليغشتمتيملوًائيضمحابصملالظاذإو
ماظنيفلطعكانهنوكيدقف،كرحملا
لّطعمماظنليغشتعجار.ةقرسلاعنم
وا٤٦/)حاتفمبلوخدلا(ةرايسلاةكرح
لوخدلا(ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت
.٤٧/)حاتفمالب

يلاعلاءوضلاليغشتءوض

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهجعجار
ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملاءوضلاو
/١٧٣.

®IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،كلذبزيهجتلاةلاحيف.

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانععجار
/١٧١.

يمامألابابضلاحابصمءوض

،بابضحيباصمبةدوزملاتابكرملاةلاحيف
حيباصمليغشتدنعحابصملااذهءيضي
.بابضلا
حيباصمليغشتفاقيإدنعءوضلايفتخيو
ديزملل١٧٦/بابضلاحيباصمعجار.بابضلا
.تامولعملانم

حيباصملاليغشتركذم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
رصانععجار.مادختسالاديقةيجراخلا
.١٧١/ةيجراخلاحيباصملاليغشت
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١٤٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ةعرسلاتابثيفمكحتلاحابصمءيضي
يفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألانوللاب
،دادعتسالاعضويفنوكيوةعرسلاتابث
نوكيامدنعرضخألانوللاىلإلوحتيو
اًطوبضمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ليغشتلاعضويفو
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار
/٢٢٧.

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

دنعضيبألانوللاىلإءوضلااذهلوحتي
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاليغشت
امدنعو)اًرفوتمناكاذإ،ACC(ةعرسلا
دنعرضخألانولللوحتيو،اًزهاجنوكي
ةزيمعجار.اًطشنهنوكوACCطبض
.٢٢٩/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا

تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)ةدعاقلاىوتسم(
قئاسلاتامولعمزكرمتاشاشضرعمتي
هذهحضوتو.تادادعلاةعومجمطسويف
.ةبكرملاةمظنأنمريثكلاةلاحتاشاشلا
دادعطبضةداعإبيضقمادختسامتي
تادادعلاةعومجميفةلحرلاةفاسم
تامولعمزكرمةمئاقرصانعىلإلوخدلل
.)DIC(قئاسلا

DICةمئاقرصانع

ةلحرلاةفاسمدادعطبضةداعإبيضقردأ
:ةيلاتلاةمئاقلارصانعلالخريرمتلل
يمقرلاةعرسلادادع.
ةلحر.
.Fuel Range)دوقولاقاطن(
.Average Fuel Economy)طسوتم

)دوقولاداصتقا
تاراطإلاطغض.
.Remaining Oil Life)تيزلارمع

)يقبتملا
ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد.
ةروطقملالمارف.
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٤٤

تاعاسلادادع.

.Unit)ةدحولا(

يمقرلاةعرسلادادع

كرحتةعرسىدمةعرسلادادعضرعي
km/hةعاسلايفرتموليكلابامإةبكرملا
mphةعاسلايفليملابوأ)ةعاس/مك(
دادعطبضةداعإنكميال.)ةعاس/ليم(
.ةعرسلا

ةلحر

ةلحرلاتافاسمدادعطبضةداعإبيضقردأ
متي.)ةلحرلا(TRIPةشاشروهظنيحل
امإةيلاحلاةعوطقملاةفاسملاضرع
رخآذنم)mi(لايمألابوأ)km(تارتموليكلاب
ةفاسمدادعطبضةداعإاهيفتمتةرم
تافاسمدادعطبضةداعإنكمي.ةلحرلا
عمطغضلاقيرطنعرفصلاىلإةلحرلا
دادعطبضةداعإبيضقىلعرارمتسالا
تافاسمدادعضرعءانثأةلحرلاتافاسم
.ةلحرلا

Fuel Range)دوقولاقاطن(

يتلاةيبيرقتلاةفاسملاةشاشلاضرعت
ىلإةجاحلانودةبكرملاةدايقاهيفنكمي
دوقولاىدمريدقتمتي.دوقولاباهديوزت
يفةبكرملاداصتقاطسوتمساسأىلع
ثيدحلاخيراتلاىدمىلعدوقولاكالهتسا
نازخيفةيقبتملادوقولاةيمكوةدايقلل
.دوقولاىدمطبضةداعإنكميال.دوقولا

Average Fuel Economy)داصتقاطسوتم
)دوقولا

ةشاشضرعت
Average Fuel Economy display

يبيرقتلاطسوتملا)دوقولاداصتقاطسوتم(
وأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠لكلتارتلل
سكعيو.)نولاغ/ليم(نولاغلكللايمألل
دوقولاداصتقاىوتسمطقفمقرلااذه
بسحريغتيفوسوةبكرمللًايلاحيبيرقتلا
مقرلااذهباسحمتي.ةدايقلافورظريغت
)مك١٠٠/رتل(نملجسملاددعلاىلعًءانب
رصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ/ليم(
هذهطبضةداعإكنكمي.اذهةمئاقلا
طبضةداعإبيضقىلعطغضلابةشاشلا
.ةلحرلاةفاسمدادع

تاراطإلاطغض

ةلحرلاةفاسمدادعطبضةداعإبيضقردأ
طوغضلاضرعتةبكرمروهظنيحل
ضرعمتي.ةعبرألاتاراطإللةبراقتملا
وأ)لاكسابوليك(kPaلابتاراطإلاطغض
psi)ةعبرمةصوبلكللطر(.
و٣١١/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار
.٣١٢/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت

Remaining Oil Life)يقبتملاتيزلارمع(

دادعطبضةداعإبيضقردأ
ةشاشروهظنيحلةلحرلاةفاسم

REMAINING OIL LIFE
ريدقتضرعمتي.)يقبتملاتيزلارمع(

.يقبتملاتيزللديفملارمعلل
REMAINING OIL LIFE نأينعي99%

ةيقابيلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩ةبسن
.مادختسالل
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
.١٥٣/كرحملاتيزلئاسرعجار.ةشاشلا
عجار.نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي
مايقىلإةفاضإلاب.٢٧٠/كرحملاتيز
،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظن
لودجيفةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي
.٣٤٨/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
Oilةشاشطبضةداعإبمقتال.ًايئاقلت Life
تقولافالخبرخآتقويأيف)تيزلارمع(
الثيح.لاحلايفتيزلارييغتهيفمتييذلا
رييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإنكمي
ماظنطبضةداعإل.ةيلاتلاةرملايفتيزلا
تيزرمعماظنعجار،كرحملاتيزرمع
.٢٧٢/كرحملا

ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد

قودنصلئاسةرارحةجردضرعمتي
ةيوئملاةجردلابءاوسيكيتاموتوألاسورتلا
)°C(تياهنرهفةجردبوأ)°F(.
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١٤٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةروطقملالمارف

يفمكحتلاماظنبةدوزملاتابكرملايف
ردأ،)ITBC(ةجمدملاةروطقملالمارف
ةلحرلاةفاسمدادعطبضةداعإبيضق
TRAILERنيتلاسرلاروهظنيحل GAIN
TRAILERو OUTPUT)ةروطقملاةردق
.)ةروطقملاتاجرخمو
TRAILERةشاشنيبت GAIN)ةردق
اذه.ةروطقملاةردقدادعإ)ةروطقملا
امإ١٠٫٠ىلإ٠٫٠نمهليدعتنكميدادعإلا
.ةلصفنموأةلصتمةروطقمب
TRAILERةشاشنيبت OUTPUT
ءابرهكلاتاجرخم)ةروطقملاتاجرخم(
ليصوتهيفمتيتقويأيفةروطقملل
ضرعمتي.ةيئابرهكلمارفبةروطقم
.يطيرشينايبمسرةئيهىلعتاجرخملا
جْرخةشاشيفةعطقتمطوطخرهظتدق
.ةروطقملالصومتيملاذإةروطقملا

تاعاسلادادع

يلامجإلاددعلاةشاشلاهذهضرعت
.كرحملاليغشتتاعاسل

Unit)ةدحولا(

ةدوجوملاتاشاشلارييغتىلإاذهيدؤيس
تامولعمزكرموتادادعلاةعومجميف
وأةيرتملاتاسايقلاىلإ)DIC(قئاسلا
رييغتل.)ةدحتملاتايالولا(ةيزيلجنإلا
دادعطبضةداعإبيضقطغضا،تادحولا

UNITSضرعدنعةلحرلاةفاسم
ردأ.تادحولاةمئاقىلإلوخدلل)تادحولا(
ةلحرلاةفاسمدادعطبضةداعإبيضق
.ةيرتملاوةيزيلجنإلاتادحولانيبليدبتلل
ةفاسمدادعطبضةداعإبيضقطغضا
.بولطملادادعإلاضرعدنعةلحرلا

ةلصوبلا

زكرميفةلصوبىلعةبكرملالمتشتدق
ةلصوبلاعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
/١٢٢.

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)روطملازارطلا(
قئاسلاتامولعمزكرمتاشاشضرعمتي
قيبطتيفتادادعلاةعومجمطسويف
تاسايقلاةزهجأةعومجمعجار.تامولعملا
ريثكلاةلاحتاشاشلاهذهحضوتو.١٢٧/
مكحتلاحيتافمدجوتو.ةبكرملاةمظنأنم
ءزجيف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
.ةدايقلاةلجعنمنميألامكحتلا

ضورعملا GMC، هيلورفيشزارطبهيبش

wوأx:وأىلعألللاقتناللطغضا
،يسيئرلاضرعلاءانثأ.ةمئاقلايفلفسألا
نيبلاقتنالللفسأوىلعألطغضلاكنكمي
.ةفلتخملاقيبطتلاتامولعمتاحفص
oوأp:قطانمنيبلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا

V:رصنعديدحتوأةمئاقحتفلطغضا
نييعتةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاق
.ةنيعمتاشاشىلعميقلا

تامولعمزكرمتامولعمةحفصتارايخ
قئاسلا

زكرمنمتامولعملاتاحفصليغشتنكمي
اهليغشتفاقيإوأ)DIC(قئاسلاتامولعم
.)تادادعإلا(Settingsةمئاقنم
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٤٦

ةعومجمىلإلوصوللoطغضا.١
.تاقيبطتلا

قيبطتىلإريرمتللxوأwطغضا.٢
.تادادعإلا

ةمئاقىلإلوخدللVطغضا.٣
Settings)تادادعإلا(.

Infoىلإريرمتلابمق.٤ Pages
.pطغضامث،)تامولعملاتاحفص(

لالخلقنتللxوأwىلعطغضا.٥
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

دحأزييمتءانثأVىلعطغضا.٦
ءاغلإوأرصنعلااذهديدحتلرصانعلا
رهظتس،امرصنعديدحتدنع.هديدحت
.هراوجبرايتخاةمالع

قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمتاحفص

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمةحفص
)DIC(.كتبكرملةبسنلاباهضعبرفوتتالدق.
يضارتفالكشبرصانعلاضعبلغتشتالدق
قيبطتلالخنماهليغشتنكمينكل
تامولعمةحفصتارايخ"رظنا.تادادعإلا
ًاقباستدرويتلا"قئاسلاتامولعمزكرم
.مسقلااذهيف

Speed)ةعرسضرعمتي:)ةعرسلا
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
.)ةعاس/ليم(ةعاسلايفليملا

Trip A or Trip B)ةلحرلاوأأةلحرلا
،ًايلاحةعوطقملاةفاسملاضرعمتي:)ب
ةداعإرخآذنم،ليملاوأرتموليكلابءاوس
.ةلحرلاةفاسمدادعلطبض
لكلتارتلليبيرقتلاطسوتملاكلذكضرعت

لكللايمأللوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠
ًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغ
)مك١٠٠/رتل(نملجسملاددعلاىلع
رصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ/ليم(
طقفمقرلااذهسكعيو.اذهةمئاقلا
ًايلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسم
فورظريغتبسحريغتيفوسوةبكرملل
.ةدايقلا

طيشنتءانثأVىلعرارمتسالاعمطغضا
ةفاسمدادعطبضةداعإلةشاشلاهذه
نكمي.دوقولاداصتقاطسوتموةلحرلا
طغضلاب،بةلحرلاوأةلحرلاطبضةداعإ
.طبضلاةداعإرايتخاوpىلع

Fuel Range)ضرعل:)دوقولاقاطن
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا
،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
ةبكرملابدوقولارادقمنأينعياذهف
ىلعدوقولاىدمريدقتمتي.ضفخنم

كالهتسايفةبكرملاداصتقاطسوتمساسأ
ةدايقللثيدحلاخيراتلاىدمىلعدوقولا
.دوقولانازخيفةيقبتملادوقولاةيمكو
تيزلارمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملا

REMAINING OIL LIFE رمع(99%
ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملاتيزلا

.يلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
.١٥٣/كرحملاتيزلئاسرعجار.ةشاشلا
عجار.نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي
مايقىلإةفاضإلاب.٢٧٠/كرحملاتيز
،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظن
لودجيفةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي
.٣٤٨/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
ةداعإمدعىلعصرحلايغبني.ًايئاقلت
Oilةشاشطبض Life)يأيف)تيزلارمع
رييغتهيفمتييذلاتقولافالخبرخآتقو
ةداعإنكميالثيح.لاحلايفتيزلا
ةرملايفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبض
تيزرمعماظنطبضةداعإل.ةيلاتلا
ةدعلVىلعرارمتسابطغضا،كرحملا
Oilةشاشلانوكتامدنعناوث Life)رمع
تيزرمعماظنعجار.ةطشن)تيزلا
.٢٧٢/كرحملا
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يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
طغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
psiوأ)لاكسابوليك(kPaلابتاراطإلا
طغضلاناكاذإ.)ةعبرمةصوبلكللطر(
نوللابراطإلااذهةميقضرعمتي،اًضفخنم
طغضةبقارمماظنعجار.يلاقتربلا
طغضةبقارمليغشتو٣١١/تاراطإلا
.٣١٢/تاراطإلا

فصتنملايف:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
يلاحلادوقولاكالهتساطسوتمضرعمتي
مسرلاىلعأ.ينايبمسروددعةئيهىلع
طسوتمضرعمتييطيرشلاينايبلا
يتلاةددحملاةفاسمللدوقولايفداصتقالا
مسرلالفسأضرعمتي.ًاثيدحاهعطقمت
داصتقاللطسوتملضفأيطيرشلاينايبلا

.ةددحملاةفاسمللهقيقحتمتدوقولايف
ةحفصلاىلعأةددحملاةفاسملاضرعمتي
last"ةيلاتلاةغيصلاب xxx mi/km.")رخآ

XXXتافاسملادادعراوجب.)مك/ليم،
Activeضرعي Fuel Management
تاناوطسألاددع)دوقوللةطشنلاةرادإلا(
عجار.ةبكرملاةطساوباهمادختسامتييتلا

Active Fuel Management® / ٢١١.

طبضةداعإلوأةفاسملاديدحتلpطغضا
رايتخالxوwمدختسا.ةميقلضفأ
xوwطغضا.Vطغضاوةفاسملا
Reset"ديدحتل Best Score")نييعتةداعإ
نييعتةداعإلVطغضا.)ةجيتنلضفأ

ةداعإدعب.دوقولاداصتقاطسوتملضفأ
داصتقاطسوتمرهظيس،نييعتلا
.يلاحلادوقولا
ريثأتةيفيكنعتامولعمةشاشلارفوت
ةفاسملايفيلاحلاةدايقلاكولس
ةدايقلابولسأةنراقمةيفيكوةعوطقملا
ةفاسمللهقيقحتمتاملضفأباًرخؤمديجلا
.ةددحملا

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعVىلعطغضا
تقولاةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو
.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنميضقنملا
ةدملVىلعطغضا،تقؤملافاقيإل
ةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنعةريصق
تقؤملاطبضةداعإل.ليغشتلاديقتقؤملاو
Vىلعرارمتسالاعمطغضا،رفصلاىلإ
مثpطغضاوأ،ةشاشلاهذهطيشنتءانثأ
.طبضةداعإددح
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ(ةعرسلادح
يتلا،تامالعلاتامولعمضرعل:)كلذب
ماظنيفقيرطلاتانايبةدعاقنميتأت
.ةبكرملايفدوجوملاةحالملا
ددعلاضرعل:كرحملاليغشتتاعاس
.كرحملاليغشتتاعاسليلامجإلا

ضرعل:ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
سورتلاقودنصلئاسةرارحةجرد
وأ)C°(ةيوئملاةجردلابءاوسيكيتاموتوألا
.)F°(تياهنرهفةجردب

ةزهجمةبكرملاتناكاذإ(ةروطقملالمارف
مكحتلاماظنبةدوزملاتابكرملايف:)كلذب
،)ITBC(ةجمدملاةروطقملالمارفيف
زكرميفةروطقملالمارفةشاشرهظت
.)DIC(قئاسلاتامولعم

TRAILERةشاشنيبت GAIN)ةردق
اذه.ةروطقملاةردقدادعإ)ةروطقملا
امإ١٠٫٠ىلإ٠٫٠نمهليدعتنكميدادعإلا
.ةلصفنموأةلصتمةروطقمب
)تاجرخملا(OUTPUTةشاشنيبت
تقويأيفةروطقمللءابرهكلاتاجرخم
.ةيئابرهكلمارفبةروطقمليصوتهيفمتي
ينايبمسرةئيهىلعتاجرخملاضرعمتي
يفةعطقتمطوطخرهظتدق.يطيرش
.ةروطقملالصومتيملاذإجْرخلاةشاش
:)كلذبزيهجتلاةلاحيف(ةرعوقرط
ةيوازو،ءافكنالاوليملاتامولعمضرعي
عفدلاماظنةلاحو،قيرطلاىلعتالجعلا
.)4WD(تالجععبرأب

Blank Page)متيال:)ةغرافةحفص
.تامولعمضرع
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ةيولعلاةشاشلا

ريذحت}
ةديدشةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
لاجميفةياغللةعفترموأعوطسلا
تقولانمديزملاقرغتستدقف،كتيؤر
اذإاهتيؤريفبغرتيتلاءايشألاةيؤرل
نأنمدكأت.جراخلاباًملظموجلاناك
يفوةمتعمةيولعلاةشاشلاةروص
.كتيؤرلاجميفضفخنمعضوم

ةيولعةشاشبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
)HUD(،تامولعملاضعبضرعمتيهنإف
جاجزلاىلعةبكرملاليغشتبةقلعتملا
لالخنمةروصلاضرعمتي.يمامألا
ىلعأبةدوجوملاةيولعلاةشاشلاةسدع
تامولعملارهظت.تاسايقلاةزهجأةحول
.ةرايسلاةمدقموحنةهجتمةروصك

هيبنت

ةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
يفئطختدقف،نكرللدعاسمكةيولعلا
ررضلاقاقحلإيفبستتوةفاسملاريدقت
ةشاشلاةروصمدختستال.ةبكرملاب
.نكردعاسمكةيولعلا

ةيولعلاةشاشلاتامولعمضرعنكمي
ةءارقميقضرعنكمي.ةددعتمتاغلب
ىرخألاةيمقرلاميقلاوةعرسلادادع
.ةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
امنيبويدارلاربعةغللارايتخارييغتنكمي
لالخنمسايقلاتادحورييغتنكمي
ةرايسلاصيصختعجار.تادادعلاةعومجم
يف"ةعومجملاتادادعإةمئاق"و١٦١/
.١٢٧/تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةبكرملليمامألاجاجزلاىلعةيولعلاةشاشلاضرع

تامولعمضعبةيولعلاةشاشلاضرعتدق
ةصاخلاةيلاتلاتاهيبنتلاوألئاسرلاوةبكرملا
:ةبكرملاب
.Speed)ةعرسلا(
كرحملانارودةعرسسايقم.
توصلا.

فتاهلا.

ةحالملا.

تامداصتلانمهيبنتلا.

ةعرسلاتبثم.

.Lane Departure)ةراحلاةرداغم(

.Low Fuel)دوقولاضافخنا(
ةبكرملاتاهيبنتوألئاسرضعبوحمنكمي
لالخنمةيولعلاةشاشلاىلعةضورعملا
عجار.ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسا
.١٥٠/ةرايسلالئاسر

نوكتالدقةضورعملاتامولعملاضعب
هذهبةزهجمنكتملاذإكتبكرميفةحاتم
.تازيملا

ةيولعلاةشاشلايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجعراسيىلع
:ةيولعلاةشاشلاةروصطبضل

.قئاسلادعقمطبضا.١
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.كرحملاليغشتبأدبا.٢
طبضلةيلاتلاتادادعإلامدختسا.٣

.ةيولعلاةشاشلا
لجأنمعفراوألفسأللطغضا:$
يف)HUD(ةيولعلاةشاشلاةروصلعج
ةيولعلاةشاشلاةروصطبضنكمي.طسولا
.نيبناجللسيلو،طقفلفسألوىلعأل
لك.ضرعلاةقيرطديدحتلطغضا:!
.ةشاشلاضرعرييغتليدؤتسةطغض

D:حيتفتلطغضلايفرمتساوعفرا
ميتعتلرارمتسالاعمطغضا.ةشاشلا
قالغإلرارمتسالاعمطغضا.ةشاشلا
.ةشاشلا
عطستوةيولعلاةشاشلاةروصمتُعتفوس
امك.ةيجراخلاةرانإلاضيوعتلًايكيتاموتوأ
عوطسيفمكحتلاحاتفمطبضنكمي
.ةجاحلابسحةيولعلاةشاشلا
ةيولعلاةشاشلاةروصءيضتنأنكمي
سمشلاءوضعضوموةيوازلاًعبتًاتقؤم
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ةيولعلاةشاشلاىلع
ىلإةبطقتسملاةيسمشلاتاراظنلايدؤتدق
.ةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرةبوعص

ةيولعلاةشاشلارظانم

ةشاشلايفةحاتمرظانمةعبرأكانه
وألئاسروةبكرملاتامولعمضعب.ةيولعلا
.رظنميأيفاهضرعنكميةبكرملاتاهيبنت

ةشاشلاهذهضرعت:ةعرسلاضرع
وأةيزيلجنإلاتادحولاب(ةعرسلادادعةءارق
ماظنلاوةعرسلادودحرشؤمو)ةيرتملا
ريذحتلاوةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
نمريذحتلارشؤموةراحلاةرداغمنم
تامولعملاضعبرهظت.ةيمامألاتابكرملا
هذهىلعيوتحتيتلاتابكرملابطقف
.ةطشننوكتامدنعتازيملا

ةشاشضرعمتي:فتاهلا/توصلاضرع
متي.فتاهلا/توصلاتامولعمعمةعرسلا
طئاسولاعونوةيلاحلاويدارلاةطحمضرع
.ةدراولاتاملاكملاو

اًعيرسضرعتةيولعلاةشاشلارظانمعيمج
قئاسلامدختسيامدنعةيتوصةمولعم
عاضوأطبضلةدايقلاةلجعليغشترصانع
ةعومجميفةضورعملاتوصلاطبض
.تادادعلا
يفرهظتيتلاةدراولاةيفتاهلاتاملاكملا

رظنميأيفاًضيأرهظت،تادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم

ةعرسلاكلذضرعي:ةحالملاضرع
.ةوطخبةوطخةقيقدلاةحالملاتامولعمو
هاجتانوكيامدنعةلصوبلاهاجتاضرعمتي
.طشنريغةحالملا
ةضورعملاةوطخبةوطخةحالملاتاهيبنت
يأيفاًضيأرهظتتادادعلاةعومجميف
.ةيولعلاةشاشلارظانمنمرظنم
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دادعةءارقضرعمتي:ءادألاضرع
يفكرحملاتارودددعةءارقوةعرسلا
رشؤموسورتلاقودنصعاضوأوةقيقدلا
.ةعرسلالقان

ةيولعلاةشاشلابةيانعلا

يأةلازإللخادلانميمامألاجاجزلافظن
وأةدحنمللقتدقتاقبطوأخاسوأ
.ةيولعلاةشاشلاةروصحوضو
ليدنمبةيولعلاةشاشلاةسدعفيظنتبمق
،قفربةسدعلاحسما.جاجزفظنمومعان
.اهففجمث

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا

:نمققحت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.

ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.
.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا

عافتراىلعةطوبضمHUDةروص.
.بسانم

.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.

.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

ريغةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
.ليكولابلصتاف،ةحيحص

.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
.٢٩٠/يمامألاجاجزلالادبتساعجار

ةبكرملالئاسر

ةرايسلالئاسر
تامولعمزكرميفةضورعملالئاسرلاريشت
ىلإوأةبكرملاةلاحىلإ)DIC(قئاسلا
.ةلكشمحيحصتلنيعمءارجإذاختاةرورض
ةروصبلئاسرلانمديدعلارهظتدقو
.ةعباتتم
ةيروفتاءارجإذاختابلطتتاليتلالئاسرلا
ىلعطغضلاباهؤافخإواهتءارقديكأتنكمي
ةفاسمدادعطبضةداعإبيضقوأVرز
.ةيساسألاةعومجملايفةلحرلا
تاءارجإبلطتتيتلالئاسرلاحسمنكميال
.تاءارجإلاكلتذيفنتدعبالإةيروف
،لئاسرلاعيمجعمةيدجبلماعتلابجي
.ةلكشملاجلاعيالةلاسرلاحسمنأملعاو
ضعبوةحاتملالئاسرلايلياميف
.اهنعتامولعملا

اهنحشوةيراطبلادهجلئاسر

ةبكرملاليغشتءاجرلاةضفخنمةيراطبلا

ةضفخنمةبكرملاةيراطبنوكتامدنع
،ةلاسرلاهذهضرعمتيس،ةدشبنحشلا
أدبا.تارمعبرأنينرتوصرادصإعم
ليغشتءدبمتيملاذإ.ًالاحةبكرملاليغشت
،ةيراطبلانحشغيرفترارمتساعمةبكرملا
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ماظنو،خانملابمكحتلاحيتافمفقوتتس
امبرو،توصلاةمظنأو،دعاقملاةئفدت
ةبكرمةيراطببةناعتسالاةبكرملابلطتت
ةمظنألاهذهلمعتفوس.اهليغشتلىرخأ
.ةبكرملاليغشتمتينأدعبىرخأةرم

لّعفمةيراطبلاريفوتماظن

ةيتلوفضافخنادنعةلاسرلاهذهرهظت
عقوتملاىوتسملانملقألةيراطبلا
تازيمعيمجليغشتفقوأ.تازيملاليطعتو
.ةيرورضلاريغتاقحلملا

SERVICE BATTERY
CHARGING SYSTEM

)ةنايصللةجاحبةيراطبلانحشماظن(

اذإةلاسرلاهذهرهظت،تابكرملاضعبيف
نحشماظنيفةلكشمكانهتناك
ءيضيدق،ةنيعمفورظيف.ةيراطبلا
ةعومجميفًاضيأنحشلاماظنحابصم
.١٣٦/نحشلاماظنءوضعجار.تادادعلا
ةلكشملاهذهروهظعمةدايقلايدؤتدق
عيمجليغشتفقوأ.ةيراطبلادافنتساىلإ
صحفيغبني.ةيرورضلاريغتاقحلملا
.نكممتقوبرقأيفيئابرهكلاماظنلا
.ليكولاعمرمألاعجار

لقنلاعضوليغشت

يفةبكرملانوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
تازيملاضعبليطعتمتيدق.لقنلاعضو
ًانمضتم،عضولااذهيفةبكرملادوجوءانثأ

حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاةزيمكلذ
)RKE(راذنإماظنودعبنعليغشتلاو
ةنايصلازكرمىلإكتبكرمببهذا.ةبكرملا
.لقنلاعضوليغشتفاقيإل

لمارفلاماظنلئاسر

ضفخنمحباكملاتيزىوتسم

ىوتسمنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
لمارفلاتيزعجار.اًضفخنملمارفلالئاس
/٢٨٤.

SERVICE BRAKE ASSIST)ةنايص
)لمارفلادعاسم

ةلكشمكانهنوكيامدنعاهضرعمتيدقو
امدنعو.دعاسملالمارفلازيزعتماظنيف
لمععامسمتيدق،ةلاسرلاهذهضرعمتي
ظحالتدقو،دعاسملالمارفلازيزعتماظن
اذهو.لمارفلاةساوديفضبندوجو

هّجوت.فورظلاكلتتحتيعيبطءيش
.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب

SERVICE TRAILER
BRAKE SYSTEM

)ةروطقملالمارفماظنةنايص(

يفمكحتلاماظنتاذتابكرمللةبسنلاب
ضرعت)ITBC(لماكتملاةروطقملالمارف
امدنعنينرتوصردصيوةلاسرلاهذه
.ماظنلااذهعمةلكشمكانهنوكي

ملةقاطلانإف،ةلاسرلاهذهرهظتامدنع
.ةروطقملالمارفلةرفوتمدعت
نكرا،كلذبمايقللًانمآعضولاحبصياملاح
فقوأوقيرطلابناجىلعرذحبةبكرملاب
كالسألالاصتانمققحت.لاعشإلا
اذإ.ىرخأةرملاعشإلاردأوةروطقملاب
امإف،رهظتلازتالةلاسرلاهذهتناك
.ةمدخلاىلإجاتحتةروطقملاوأكتبكرم
.ليكولاعمرمألاعجار
لمارفيفجمدملامكحتلاماظن"عجار
بحسةزيهجتيفدراولا"ةروطقملا
.تامولعملانمديزمل٢٥٥/ةروطقملا

ةلصوبلالئاسر
ةبكرملاتدقفاذإطُرشضرعمتيدق
عقاوملاديدحتماظنعمًاتقؤملاصتالا
.)GPS(يملاعلا

ةعرسلاتبثملئاسر

XXXىلعةطوبضمةيفيكتلاةعرسلا

ماظنلانييعتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار
/٢٢٩.
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رفوتمريغيكيمانيدلاةعرسلابمكحتلاماظن
اًتقؤم

طيشنتةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(ال.ًاتقؤمرفوتمريغنوكيامدنع
.ةنايصللACCماظنجاتحي
:ةيلاتلاتالاحلايفكلذرهظيدق
امنيبلغشمةعرسلابمكحتلاماظن.

.ةفقوتمةبكرملا
.اًديجماسجألاةيؤررادارلاناكمإبسيل.

.ةيلاتلاةلاسرلارظنا

كلاملاليلدرظنابوجحميمامألارادارلا

تالاحلايفةلاسرلاهذهرهظتنأنكمي
:ةيلاتلا
ىلعظافحلابجي.فيظنريغرادارلا.

نيطلانمةيلاخرادارلاتارعشتسم
مق.لحولاوديلجلاوجولثلاو،ةبرتألاو
نميفلخلاوأيمامألاءزجلافيظنتب
تامولعملانمديزمل.لماكلابةبكرملا
ةيجراخلاةيانعلاعجار،ةفاظنلالوح
/٣٣٨.

ىلعةريزغلاجولثلاوأراطمألارثؤت.
ىلعوأرادارلابءايشألافشكةيناكمإ
.اريماكلاءادأ

XXXىلإةعرسلاتيبثتمت

ةعرسنييعتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظنعجار.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.٢٢٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلا

دوقولاةساوداًيئاقلتحباكملاليعفترذعت
ةطوغضم

ماظنلانوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
.دوقولاةساودىلعطغضيقئاسلاواًطشن
ACCماظنموقينل،اذهثدحيامدنع
يفمكحتلاةزيمعجار.ةبكرملافاقيإب
.٢٢٩/ةيمؤالتلاةعرسلا

SERVICE ADAPTIVE
CRUISE CONTROL

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاةمدخ(
)ةعرسلا

ةبكرملاببهذاف،ةلاسرلاهذهضرعمتاذإ
الدق.ماظنلاحالصإلةنايصلازكرمىلإ
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلالمعي
يمامألامداصتلاهيبنتو،)ACC(ةعرسلا
)FCA(،ئراوطلالمارفطيشنتماظنوأ/و.
حالصإمتيىتحةمظنألاهذهمدختستال
.ةبكرملا

جورخلالبقPنكرلاعضولةكرحلالقانلدب
ةبكرملانم

يمؤالتلاماظنلاناكاذإةلاسرلاهذهرهظت
تيبثتلاًقشعمةعرسلاتابثيفمكحتلل
لواحيقئاسلاامنيب،فقوتلالالخةبكرملا
Pعضولاىلإلقنا.ةبكرملانمجورخلا
.ةبكرملانمجورخلالبق)نكرلا(

اًمامتةقلغنملاريغباوبألالئاسر

حوتفمبابلا

اذإنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
فق.اًمامتقلغمريغباوبألادحأناك
بابلانمققحتو،اهليغشتفقوأوةبكرملاب
ةرمبابلاقلغأمث،قئاوعةيأنعفشكلل
الةلاسرلاتناكاذإامةفرعملققحت.ىرخأ
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعرهظتلازت

حوتفمكرحملاءاطغ

اذإنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
.اًمامتقلغمريغةبكرملاكرحمءاطغناك
نمققحتو،اهليغشتفقوأوةبكرملابفق
مث،قئاوعةيأنعفشكللكرحملاءاطغ
امةفرعملققحت.ىرخأةرمءاطغلاقلغأ
زكرمىلعرهظتلازتالةلاسرلاتناكاذإ
.قئاسلاتامولعم
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حوتفميفلخلابابلا

ءاطغنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظتس
ةرخؤملابابقلغأ.اًحوتفمقودنصلا
.ماكحإب

كرحملاديربتماظنلئاسر

ةرارحعافتراببسبءاوهلاةلابقتلوحت
كرحملا

ديربتلئاسحبصيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةرارحةجردنمةنوخسرثكأكرحملا
ةجردسايقمعجار.ةداتعملاليغشتلا
يدافتلو.١٣٢/كرحملاديربتلئاسةرارح
،نخاسلاكرحملاىلعلمحلانمًاديزم
ءاوهلافييكتطغاضليغشتفقوتي
لولحمةرارحةجردةدوعدنعو.ًايكيتاموتوأ
طغاضلمعي،داتعملاىوتسملاىلإديربتلا
ةلصاومكنكميف.ىرخأةرمءاوهلافييكت
.ةبكرملاةدايق
،روهظلايفةلاسرلاهذهترمتسااذإ
تقوبرقأيفماظنلاحالصإلليكولاعجارف
.كرحملافلتيدافتلنكمم

ةعرسلاضّفخ-ًادجنخاسكرحملا

نعةدئازلاةنوخسلادنعةلاسرلاهذهرهظت
عدوفقوت.كرحملاديربتلئاسلمزاللا
ةرارحةجردسايقمعجار.دربتةبكرملا
.١٣٢/كرحملاديربتلئاس

رطقلا/بحسلاعضومدختسا،بحسلادنع
.سورتلاقودنصوأكرحملافلتبنجتل
.٢١٨/رطقلا/بحسلاعضوعجار

ENGINE OVERHEATED
STOP ENGINE

)كرحملافقوأ،كرحمللةطرفمةنوخس(

اذإنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
ةرارحةجردىلإكرحملاديربتماظنلصو
ليغشتفقوأوفقوت.هليغشتدنعةنمآريغ
ثودحبنجتلنامأبكلذكنكمأىتمةبكرملا
امدنعةلاسرلاهذهيفتخت.ةديدشتايفلت
ةرارحةجردىلإلصيوكرحملادربي
.ةنمآلاليغشتلا

كرحملاتيزلئاسر

ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا

تيزجاتحيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
،كرحملاتيزرييغتدنع.رييغتىلإكرحملا
رييغتءاجرلاةلاسرطبضةداعإنمدكأت
لضفت.ةصرفبرقأيفكرحملاتيز
٢٧٢/كرحملاتيزرمعماظنىلإعوجرلاب
.ةلاسرلاطبضةداعإةيفيكةفرعمل
ةنايصلالودجو٢٧٠/كرحملاتيزعجار
/٣٤٨.

تيزةفاضإءاجرلاضفخنمكرحملاتيز
كرحملل

ةلاسرلاهذهرهظت،تابكرملاضعبيفو
كرحملايفتيزلاىوتسمحبصيامدنع
لبقتيزلاىوتسمصحفا.ةياغللاًضفخنم
اذإ.هبىصوملاىوتسملاىلإلصيلةئبعتلا
ةلاسرلاهذهتلظواًضفخنمتيزلانكيمل
ءارجإلليكولاىلإةبكرملابهّجوتف،ةئيضم
.٢٧٠/كرحملاتيزعجار.ةنايصلا

يفلمعيكرحملاقبانخاسكرحملاتيز
فوقولاعضو

تيزحبصيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةرارحةجردنمةنوخسرثكأكرحملا
.دربتةبكرملاعدوفقوت.ةداتعملاليغشتلا
ديربتلئاسةرارحةجردسايقمعجار
.١٣٢/كرحملا

OIL PRESSURE LOW
STOP ENGINE

)كرحملافقوأ،ضفخنمتيزلاطغض(

ضافخناةلاحيفةلاسرلاهذهرهظت
يفةبكرملافقوأ.تيزلاطغضتايوتسم
ىتحاهلغشتالونامأبونكممتقوبرقأ
.تيزلاطغضضافخناببسحيحصتمتي
،نكممتقوعرسأيفتيزلاصحفا
برقأىدلةنايصلاءارجإلةبكرملاببهذاو
.٢٧٠/كرحملاتيزعجار.ليكو
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كرحملاةقاطلئاسر

كرحملاةوقضيفختمت

امدنعنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
كرحملاديربتماظنةرارحةجردحبصت
عضوىلإكرحملالخديكلذكوةياغللةيلاع
عافتراعجار.كرحملاديربتلئاسةيامح
٢٨١/ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجرد
.تامولعملانمديزملل
ءابرهكلقتامدنعاًضيأةلاسرلاهذهرهظت
ةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابكرحملا
اذإ.عراستلاىلعةبكرملاةردقيفكرحملا
ضفخنيملنكلوةلاسرلاهذهترهظ
دقو.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألا
ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
ةعرسبةبكرملاةدايقنكمي.ةبكرملا
نكلو،ةلاسرلاهذهضرعءانثأةضفخنم
رارمتسادنع.ةعرسلاوعراستلاضفخنيدق
ليكولاىلإهجوتلابجي،ةلاسرلاهذهروهظ
.نكممتقوبرقأيفةنايصلاءارجإل

دوقولاماظنلئاسر

ضفخنمدوقولا

ىوتسمضافخنادنعةلاسرلاهذهرهظت
برقأيفدوقولابدوزت.ةبكرملابدوقولا
.نكممتقو

لافقألاوحيتافملالئاسر

عضدعبنعمكحتلازاهجفاشتكارذعت
ةرايسلالغشمثصصخملاناكملايفحاتفملا

ليغشتءدبةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
زاهجفاشتكامتيمللاحيفةبكرملا
امبرو.حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
عجار.ةفيعضلاسرإلازاهجةيراطبنوكت
ةيراطبضافخناعمةبكرملاليغشتءدب"
لوخدلاماظنليغشتنمض"لاسرإلازاهج
البلوخدلا()RKE(حاتفمنودبدُعبنع
نعلوخدلاماظنليغشتوا٣٣/)حاتفم
)حاتفمبلوخدلا()RKE(حاتفمنودبدُعب
/٣١.

دعبنعمكحتلازاهجفاشتكارذعت

زاهجةيراطبنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةبكرملاليغشتءدب"عجار.ةفيعضلاسرإلا
نمض"لاسرإلازاهجةيراطبضافخناعم
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE()ليغشتوا٣٣/)حاتفمالبلوخدلا
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
.٣١/)حاتفمبلوخدلا(

لمارفلاطغضامكحتلازاهجفاشتكارذعت
كرحملاليغشتل

فاقيإةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
RKEماظنلاسرإزاهجوةبكرملاليغشت
ةداعإبُحمسي.فاشتكاللًالباقدعيمل
ةدملRKEماظنلاسرإزاهجنودليغشتلا

لمارفلاةساودىلعطغضا.قئاقدسمخ
ليغشتةداعإلكرحملافاقيإ/ءدبرزمث
.ةرايسلا

NUMBER OF KEYS
PROGRAMMED

)ةجمربملاحيتافملاددع(

حيتافمةجمربدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةبكرمللةديدج

ةبكرملابدعبنعمكحتلازاهجكرتمت

الوةبكرملاكرتدنعةلاسرلاهذهرهظت
حاتفمنودلوخدلالاسرإزاهجلازي
.اهلخاد

دعبنعمكحتلازاهجةيراطبلادبتساءاجرلا

لادبتساىلإةجاحلادنعةلاسرلاهذهرهظت
نعباوبألاحتفماظنلاسرإزاهجةيراطب
.(RKE)حاتفمالبدُعب

حيباصملالئاسر

لمعيفاطعنالارشؤم

اذإسرجتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
ةفاسملةئيضمفاطعنالاةراشإترمتسا

ةراشإعارذكّرح.)ًاليم٠٫٧٥(مك١٫٢
.فاقيإلاعضوىلإفاطعنالا
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قئاوعلانعفشكلاماظنلئاسر

FORWARD COLLISION
SYSTEM OFF

)يمامألامداصتلانمريذحتلاماظنفقوتمت(

ليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
عجار.)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلالمارفلا
(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا
/٢٤١.

FORWARD COLLISION
SYSTEM REDUCED

)يمامألامداصتلانمريذحتلاماظنحبكمت(

ةلمرفلاماظننييعتدنعةلاسرلاهذهرهظت
"Alert"دادعإلاىلإ)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلا
مظعمليطعتبدادعإلااذهموقي.)هيبنت(
ةيكيتاموتوألالمارفلاعجار.FABفئاظو
.٢٤١/(FAB)ةيمامألا

FORWARD COLLISION
SYSTEM UNAVAILABLE

ريغيمامألامداصتلانمريذحتلاماظن(
)رفاوتم

ماظننوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
رفاوتمريغ)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلاةلمرفلا
.ةنايصللFABماظنجاتحيال.تقولاضعبل
:ةيلاتلاتالاحلايفةلاسرلاهذهرهظتدق

جاجزلاوأةرايسلاةمدقمةفاظنمدع.
هذهةفاظنىلعظفاح.يمامألا
وألحووأةبرتأيأنماهولخونكامألا
تامولعملانمديزمل.اهريغوأديلج
ةيجراخلاةيانعلاعجار،ةفاظنلالوح
/٣٣٨.

ءادأىلعةريزغلاجولثلاوأراطمألارثؤت.
.ماسجألافشك

كانهتناكاذإةلاسرلاهذهًاضيأرهظتامبر
يفمكحتلا(StabiliTrakماظنيفةلكشم
ماظن/رجلايفمكحتلاعجار.)تابثلا
.٢٢٤/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

يمامألامداصتلاهيبنتفاقيإ

هيبنتلاليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةيمامألاتامداصتلانم

فيظنتءاجرلاةبوجحمةيمامألااريماكلا
يمامألاجاجزلا

لحل.اريماكلابجحدنعةلاسرلاهذهرهظت
،يمامألاجاجزلافيظنتبمق،ةلكشملاهذه
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمفلخدوجوملاءزجلا
راسملايفءاقبلادعاسمليغشتمتينل
)LKA(ةراحةرداغمدنعريذحتلاماظنو
ماظننملكاًضيألمعيالدق.)LDW(ريس
ماظنو)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلا
.)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلاةلمرفلا

LANE CHANGE ALERT OFF)مت
)ريسلاةراحرييغتنمهيبنتلاماظنفقوت

فقوأدققئاسلانأىلإةلاسرلاهذهريشت
ةيؤرلامادعناةقطنمدعاسميماظنليغشت
رييغتهيبنتو)SBZA(ةيبناجلا
.)LCA(ةراحلا

LANE KEEPING ASSIST
UNAVAILABLE

ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمماظن(
)رفاوتمريغ

دعاسمرفاوتمدعدنعةلاسرلاهذهضرُعت
ريذحتلاماظنو)LKA(راسملايفءاقبلا
ةرتفل)LDW(ريسةراحةرداغمدنع
.ةنايصللLKAماظنجاتحيال.ةتقؤم
.اريماكلارظحلةجيتنةلاسرلاهذهرهظت
يمامألاجاجزلانميجراخلاءزجلافظن
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمفلخ

ةبكرملانكردعاسمفاقيإ

ماظنليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةلاحكانهنوكتامدنعوأنكرلادعاسم
.ماظنلاليطعتيفببستتةتقؤم
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٥٥

SERVICE FORWARD
COLLISION SYSTEM

ةجاحبيمامألامداصتلانمريذحتلاماظن(
)ةنايصلل

ةبكرملاببهذاف،ةلاسرلاهذهضرعمتاذإ
الدق.ماظنلاحالصإلةنايصلازكرمىلإ
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلالمعي
مداصتلانمهيبنتلاماظنو)ACC(ةعرسلا
ةيئاقلتلاةلمرفلاماظنوأ/و)FCA(يمامألا
ةمظنألاهذهمدختستال.)FAB(ةيمامألا
.ةبكرملاحالصإمتيىتح

SERVICE FRONT CAMERA
)ةنايصللةجاحبةيمامألااريماكلا(

ةدايقدعبةلاسرلاهذهضرعرمتسااذإ
ىلإةجاحبةبكرملانأينعياذهف،ةرمتسم
ظافحلادعاسمتازيممدختستال.ةنايص
دنعريذحتلاو)LKA(ةيرورملاةراحلاىلع
لمارفلاو)LDW(ريسةراحةرداغم
نمهيبنتلاو)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلا
ةبكرملابهّجوت.)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
.ليكولاىلإ

SERVICE PARK ASSIST)ماظن
)ةنايصللةجاحبنكرلادعاسم

كانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
اذهمدختستال.نكرلادعاسمماظنبةلكشم
ةرايزبمق،اذل.نكرلايفكتدعاسملماظنلا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

SERVICE SIDE DETECTION
SYSTEM

)ةنايصللةجاحببناوجلافشكماظن(

ةدايقدعبةلاسرلاهذهضرعرمتسااذإ
ىلإةجاحبةبكرملانأينعياذهف،ةرمتسم
ةقطنمدعاسمتازيملمعتنل.ةنايص
دعاسمو)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
تابكرملانمريذحتلاو)LCA(ةراحلارييغت
ةبكرملابهّجوت.)RCTA(فلخلانمةمداقلا
.ليكولاىلإ

رفوتمريغيبناجلافاشتكالاماظن

دعاسمتازيملطعتىلإةلاسرلاهذهريشت
)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
نمريذحتلاو)LCA(ةراحلارييغتهيبنتو
اًرظن)RCTA(فلخلانمةمداقلاتابكرملا
اهعنميوراعشتسالاةادأبجحيامدوجول
ةقطنميفةدوجوملاتابكرملافاشتكانم
يفريستاهسفنةبكرملانأوأةيؤرلامادعنا
ليبسىلعءارحصلاك،ةحوتفمةقطنم
.ليغشتللةيفاكتانايبدجوتالثيح،لاثملا
رطملاببسبةلاسرلاهذهرهظتنأنكمي
نإف،اذلو.قيرطلاذاذرببسبوأديدشلا
عجار،فيظنتلل.ةنايصىلإجاتحتالكتبكرم
ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"
/٣٣٨.

ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر

SERVICE LEVELING SYSTEM
)عافترالاطبضماظنةمدخ(

قيلعتلاماظنبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
Magnetic Ride Control™طبضوأ

هذهرهظتسف،ًايكيتاموتوأعافترالاىوتسم
ىوتسملاطبضماظنلمعيالامدنعةلاسرلا
ءارجإلليكولاىلإهجوتف.حيحصلكشب
.ةبكرمللةنايصلا

SERVICE STABILITRAK)ةمدخ
STABILITRAK(

دقهنأينعياذهف،ةلاسرلاهذهترهظاذإ
.StabiliTrakماظنيفةلكشمكانهنوكت
ةداعإلواحف،ةلاسرلاهذهىرتتنكاذإ
كرحملافاقيإبمق؛فقوت.ماظنلاطبض
ليغشتأدبامث،ةيناث١٥نعلقتالةدمل
الةلاسرلاهذهتناكاذإ.ديدجنمكرحملا
بجي.ةلكشمدوجوينعياذهف،رهظتلازت
ةبكرملا.ةمدخلاءارجإلكليكوىلإعوجرلا
ةزيمكيدلسيلنكلو؛ليغشتللةنمآ

StabiliTrak،ِدقوكتعرسنمللقاذل
.كلذلاًقفوةبكرملا
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SERVICE SUSPENSION
SYSTEM

)قيلعتلاماظنةمدخ(

قيلعتلاماظنبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
Magnetic Ride Control،هذهرهظتسف

ىوتسملاطبضماظنلمعيالامدنعةلاسرلا
ءارجإلليكولاىلإهجوتف.حيحصلكشب
.ةبكرمللةنايصلا

SERVICE TRACTION
CONTROL

)رجلايفمكحتلاماظنةمدخ(

ماظنبةلكشمدوجودنعةلاسرلاهذهرهظت
هذهروهظدنع.)TCS(بحسلايفمكحتلا
.تالجعلاميودتنمماظنلادحيال،ةلاسرلا
ةرايزبمق،اذل.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف
عجار.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٢٤/تابثلايف

STABILITRAK INITIALIZING
)STABILITRAKةئيهت(

ءدبمتيملاذإةلاسرلاهذهرهظتامبر
اًرظنلماكلابStabiliTrakماظنليغشت
ريغراطإلامجحلوأقيرطلافورظل
ليغشتءدبدنعةلاسرلايفتختسو.حيحصلا
مكحتلاعجار.لماكلابStabiliTrakماظن
يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايف
هذهضرعرارمتساةلاحيف.٢٢٤/تابثلا

حطسأىلعولاعشإتارودةدعلةلاسرلا
ليكولاىلإعوجرلابكيلع،ةفلتخمقرط
.ةنايصلاءارجإل

قيرطلاحطسىلعةبكرملاتيبثتماظنفاقيإ

ماظنليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
/رجلايفمكحتلاعجار.رجلايفمكحتلا
.٢٢٤/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن

قيرطلاحطسىلعةبكرملاتيبثتماظنليغشت

مكحتلاماظنطيشنتدنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظن/رجلايفمكحتلاعجار.رجلايف
.٢٢٤/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

STABILITRAK OFF)ليغشتفاقيإ
STABILITRAK(

ماظنليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
StabiliTrak.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف.

نمةدافتساللوةلجعلانارودنمدحللو
بجي،نزاوتلانيسحتماظنايازمعيمج
ماظنليغشتىلعةداعءاقبإلا

StabiliTrak.ماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٢٤/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ضرعاًضيأمتيامبر
STABILITRAK OFF)ليغشتفاقيإ

STABILITRAK(مكحتلاليطعتةلاحيف
نمديدعلاببستتدق.ًايكيتاموتوأتابثلايف
:ةلاسرلاهذهروهظيففورظلا
،ماظنللةطرفملاةنوخسلاةلاحيف.

ماظنطيشنتدنعثدحتدقيتلاو
StabiliTrakةرتفلرمتسملكشب

.ةليوط
لمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ.

لمارفلاماظنريذحتءوضعجار.ًءاضم
/١٣٨.

قرغتسااذإةلاسرلاهذهرهظتدق.
لامكإلداتعملانملوطأنزاوتلاماظن
فورظببسبةيصيخشتلاهتاصوحف
.ةدايقلا

كرحملابقلعتتةلكشمفاشتكادنعو.
.ةمدخلاىلإةبكرملاجايتحاوةبكرملاوأ
.ليكولاعمرمألاعجار

عبرأبعفدلاماظنمادختسامتاذإ.
.ضفخنملاتالجع
يتلاتالكشملالاوزبةلاسرلايفتخت
.اهروهظيفتببست
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٥٧

ةيئاوهلاةداسولاماظنلئاسر

SERVICE AIRBAG)ةداسولاةمدخ
)ةيئاوهلا

كانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
هّجوت.ةيئاوهلاةداسولاماظنبةلكشم
.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب

نامألالئاسر

SERVICE THEFT
DETERRENT SYSTEM

)ةقرسلادضعدرلاماظنةمدخ(

كانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
نمنكمتتدق.ةقرسلاعنامماظنبةلكشم
نمنكمتتالدقوةبكرملاليغشتةداعإ
ىلإةبكرملابهجوتلابحصنناننإفكلذلو،كلذ
عجار.كرحملاليغشتفاقيإلبقليكولا
لوخدلا(ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت
ةكرحلّطعمماظنليغشتوا٤٦/)حاتفمب
.٤٧/)حاتفمالبلوخدلا(ةرايسلا

هيجوتلاماظنلئاسر

ةدايقلاءانثأسرتحاضفخنمهيجوتلادعاسم

ةلكشمثودحدنعةلاسرلاهذهرهظتدق
روهظدنع.يئابرهكلايلآلاهيجوتلاماظنب
هيجوتلايفربكأاًدهجلذبتدق،ةلاسرلاهذه
ةبكرملالازتالو.داتعملانمربكأةروصب
يفكدوجوءانثأرذحىلعنك.ةدايقللةنمآ
هذهترمتسااذإ.ةدعاسملاضافخناعضو
ةروصبترهظوأروهظلايفةلاسرلا
ليكولاىلإةرايسلابحطصاف،ةرركتم
.١٩٠/ةدايقلاعجار.اهيلعةمدخلاءارجإل

)SERVICE POWER STEERING(
ةمدخللهيجوتلاةلجع

كانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةدضعملاةوقلابهيجوتلايفةلكشم
عمةلاسرلاهذهترهظاذإ.يئابرهكلا
ةلجعبهيجوتلاءادأيفضافخناةظحالم
عجارف،هيجوتلاةدعاسمدقفوأةدايقلا
.١٩٠/ةدايقلاعجار.ليكولا

تاراطإلالئاسر

SERVICE TIRE MONITOR
SYSTEM

)تاراطإلاةبقارمماظنةنايص(

طغضةبقارمماظنبةدوزملاتابكرملايف
ةلاسرلاهذهرهظتس،)TPMS(تاراطإلا
لمعيالماظنلانمءزجكانهناكاذإ
طغضحابصمضمويامك.حيحصلكشب
ةياهنىتحةءاضإلارمتستمث،تاراطإلا
طغضءوضعجار.ةيراجلالاعشإلاةرود
نمديدعلاببستتدق.١٤١/تاراطإلا
عجار.ةلاسرلاهذهروهظيففورظلا
اذإ.٣١٢/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
دجوتامبرف،كلذىلعرمتساوريذحتلاءاضأ
تاراطإلاطغضةبقارمماظنبةلكشم
)TPMS(،ليكولاعجارف.

تاراطإلاتاساسحىلعفرعتلاطيشنت

طغضةبقارمماظنبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
ةلاسرلاهذهرهظتسف،)TPMS(تاراطإلا
نكامأنعمالعتسالاماظنلاكلذديعيامدنع
فّرعتلاةداعإبجي.كتبكرميفتاراطإلا
تاراطإلاريودتدعبتاراطإلاعضاومىلع
صحفعجار.رعشتسموأراطإلادبتساوأ
و٣١٥/تاراطإلاريودتو٣١٥/تاراطإلا
و٣١١/تاراطإلاطغضةبقارمماظن
.٣٠٩/تاراطإلاطغض
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١٥٨ ليغشتلارصانعوتادادعلا

TIRE PRESSURE LOW
ADD AIR TO TIRE

ىلإءاوهفضأ،ضفخنمتاراطإلاطغض(
)تاراطإلا

طغضةبقارمماظنبةدوزملاتابكرملايف
دنعةلاسرلاهذهرهظت،)TPMS(تاراطإلا
تاراطإنمرثكأوأدحاوطغضضافخنا
ًةبوحصمةلاسرلاهذهرهظت.ةبكرملا
راطإلاعقومىلإةراشإللةبكرمللةروصب
ريذحتلاحابصمءيضيامك.طغضلاضفخنم
عجار.تاراطإلاطغضضافخنابصاخلا
كنكمي.١٤١/تاراطإلاطغضءوض
طغضصختةلاسرنمرثكأىلعلوصحلا
اذإ.دحاوتقويفتاراطإلايفءاوهلا
تاراطإلاطغضنأشبريذحتةلاسرترهظ
فقوتف،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
طوغضصحفا.نكممتقوبرقأيف
يتلاكلتىلعًءانباهطبضبمقوتاراطإلا
تاراطإلاتامولعمقصلمىلعرهظت
دودحو٣٠٧/تاراطإعجار.ليمحتلاو
/تاراطإلاطغضو١٩٩/ةرايسلاةلومح
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعي.٣٠٩
تامولعمزكرمعجار.تاراطإلاطغضميق
وا١٤٣/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٤٥/)روطملا

سورتلاقودنصلئاسر

يعابرلاعفدلاليغشتفاقيإ

عبرأبعفدلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ءارجإدنعرهظتةلاسرلاهذهف،تالجع
فورظببسبماظنلااذهلتقؤمليطعت
يفةبكرملالمعتس.ةطرفملاةنوخسلا
ضرعدنعتالجعلايئانثعفدلاماظنعضو
عبرأبعفدلاماظندربيامدنعو.ةلاسرلاهذه
ليغشتأدبيوةاسرلاهذهيفتختس،تالجع
.ىرخأةرمماظنلااذه

ذيفنتلاديقيعابرلاعفدلاليدبت

ماظنمادختساءانثأةلاسرلاهذهرهظت
.تالجععبرأبعفدلا

Nىلإليدبتضفخنملايعابرلاعفدلل

ماظننمليوحتلايفةبغرلاةلاحيف
4ماظنىلإتالجععبرأبعفدلا nدوجوعم
قودنصنكلوةبسانمةعرسيفةبكرملا
)دياحم(Nعضولاىلعطوبضمريغسورتلا
ىلإليوحتلانيحلةلاسرلاهذهرهظتسف
.دياحملاعضولا

ةعرسلائطبضفخنملايعابرلاعفدلل
XXXىلإ

يفةبغرلاةلاحيفةلاسرلاهذهرهظت
ىلإتالجععبرأبعفدلاماظننمرييغتلا
ةبكرملاةعرسنأنممغرلاىلع4nماظن

ةضورعمةلاسرلاهذهلظتف،اًدجةعفترم
ةحيحصلاةعرسلاىلإلوصولانيحل
.ةبكرملل

طشنيجيردتلاحبكلا

ةلمرفلاطيشنتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ردحنمنملوزنلاءانثأتاردحنملاىلع
ةرملايفطقفةلاسرلاهذهرهظتفوس
يفةزيملاهذهطيشنتاهيفمتييتلاىلوألا
/رطقلا/بحسلاعضوعجار.لاعشإلاةرود

٢١٣/يكيتاموتوألاسورتلاقودنصو٢١٨
.٢٢٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنو

فقوتميجيردتلاحبكلا

ليطعتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عضورزةطساوبتاردحنملاىلعةلمرفلا
.سورتلارييغتعارذةياهنيفرطقلا/بحسلا
قودنصو٢١٨/رطقلا/بحسلاعضوعجار
مكحتلاماظنو٢١٣/يكيتاموتوألاسورتلا
.٢٢٧/ةعرسلاتابثيف

لمعييجيردتلاحبكلا

ةلمرفلانيكمتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
/بحسلاعضورزةطساوبتاردحنملاىلع
عجار.سورتلارييغتعارذةياهنيفرطقلا
قودنصو٢١٨/رطقلا/بحسلاعضو
مكحتلاماظنو٢١٣/يكيتاموتوألاسورتلا
.٢٢٧/ةعرسلاتابثيف
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٥٩

SERVICE 4WD)يعابرلاعفدلاماظن
)ةنايصللةجاحب

رهظتف،يعابرعفدتاذةبكرملاتناكاذإ
يفةلكشمثودحلاحيفةلاسرلاهذه
هذهترهظاذإ.يعابرلاعفدلاماظن
نكممتقوبرقأيففقوتف،ةلاسرلا
حاتفملانأنمدكأت.ةبكرملاليغشتفقوأو
الامل)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFعضويف
ليغشتدعأمثنموةدحاوةقيقدنعلقي
ىلعرهظتيتلاةلاسرلاصحفاوةبكرملا
اذإ.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
تدواعوأروهظلايفةلاسرلاترمتسا
ماظنةنايصبجيف،ةدايقلاءدبءانثأروهظلا
.ليكولاعمرمألاعجار.يعابرلاعفدلا

ليدبتلارذعت

لقانعارذنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
متو)يوديلاعضولا(Lعضولايفةكرحلا
ىلعحاتمريغةكرحلالقانلقاطنديدحت
.ةبكرمللةيلاحلاةعرسلا

ليدبتضفخنملايعابرلاعفدلانمجورخلل
Nىلإ

ماظننمليوحتلايفةبغرلاةلاحيف
4ماظننماًجورختالجععبرأبعفدلا n
نكلوةبسانمةعرسيفةبكرملادوجوعم
Nعضولاىلعطوبضمريغسورتلاقودنص
نيحلةلاسرلاهذهرهظتسف)دياحم(
.دياحملاعضولاىلإليوحتلا

ئطبضفخنملايعابرلاعفدلانمجورخلل
XXXىلإةعرسلا

يفةبغرلاةلاحيفةلاسرلاهذهرهظت
اًجورختالجععبرأبعفدلاماظننمرييغتلا
4ماظننم nةعرسنأنممغرلاىلع
ةلاسرلاهذهلظتف،اًدجةعفترمةبكرملا
ةعرسلاىلإلوصولانيحلةضورعم
.ةبكرمللةحيحصلا

ةبكرملافقوأةكرحلالقانةرارحتعفترا
لمعيكرحملاقبأو

اذإنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
ةبكرملايفسورتلاقودنصلئاسحبصأ
لقنةرارحةجردعافتراعمةدايقلا.ًانخاس
فقوأ.ةبكرمللاًررضببستنأنكميةكرحلا
حامسللؤطابتلاعضويفاهكرتاوةبكرملا
ةلاسرلاهذهيفتخت.دربينأةكرحلالقنل
ةرارحةجردلصتامدنعنينرلافقوتيو
.نمآىوتسمىلإلئاسلا
رطقلا/بحسلاعضومدختسا،بحسلادنع
.سورتلاقودنصوأكرحملافلتبنجتل
.٢١٨/رطقلا/بحسلاعضوعجار

ضفخنملايعابرلاعفدلاعضويفةبكرملا

ةبكرملاةدايقدنعةلاسرلاهذهضرعمتي
4عضويف nقئاقد١٠يلاوحةدمل
يفليم٤٥(ةعاس/مك٧٢ىلعديزتةفاسم
.)ةعاسلا

ةرايسلاركذملئاسر

ةروطقملاكالسأصحفءاجرلا

يفمكحتلاماظنتاذتابكرمللةبسنلاب
امبر)ITBC(لماكتملاةروطقملمارف
امدنعنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
:ةيلاتلافورظلاىدحإكانهنوكت
ةدوزملاةروطقملالصفنتامدنع.

.ةبكرملانعةيئابرهكلمارفب
،ةفقوتمةبكرملاولاصفنالاثدحاذإ‐

ًايكيتاموتوأيفتختةلاسرلاهذهنإف
.ريصقتقودعب

،كرحتتةبكرملاولاصفنالاثدحاذإ‐
روهظلايفرمتستةلاسرلاهذهنإف
.لاعشإلاليغشتفاقيإىتح

لمارفبةصاخلاكالسألايفرصقكانه.
.ةيئابرهكلاةروطقملا

ملةقاطلانإف،ةلاسرلاهذهرهظتامدنع
.ةروطقملالمارفلةرفوتمدعت
نكرا،كلذبمايقللًانمآعضولاحبصياملاح
فقوأوقيرطلابناجىلعةيانعبةبكرملاب
كالسألالاصتانمققحت.لاعشإلا
.ىرخأةرملاعشإلاردأوةروطقملاب
ليصوتةداعإمتاذإةلاسرلاهذهيفتخت
اذإاًضيأةلاسرلاهذهيفتخت.ةروطقملا
ةلاسرلاهذهتناكاذإ.اهيلعةقفاوملابتمق
ةروطقملاوأكتبكرمامإف،رهظتلازتال
.ليكولاعمرمألاعجار.ةمدخلاىلإجاتحت
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١٦٠ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظن"عجار
ةروطقملابحسةزيهجتيف"ةجمدملا
/٢٥٥.

ءاجرلاقيرطلاىدمىلعديلجدوجولامتحا
ةدايقلاءانثأهابتنالا

كانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةيديلجفورظ

ةبكرملابةلصتمةروطقملا

يفمكحتلاماظنتاذتابكرمللةبسنلاب
رهظت)ITBC(لماكتملاةروطقملالمارف
ليصوتمتيامدنعةزيجوةرتفلةلاسرلاهذه
ةيئابرهكلالمارفلاوأةيئابرهكلالمارفلا
ةرملوألةيكيلورديهلالمارفلاقوف
.ةبكرملاب
ةدعدعبًايكيتاموتوأةلاسرلاهذهيفتخت
تمقاذإاًضيأةلاسرلاهذهيفتخت.ناوث
،ةلاسرلاهذهءافتخادعب.اهيلعةقفاوملاب
TRAILERةشاشرهظت GAIN
)ةروطقملاتاجرخم/ةردق(OUTPUTو
.قئاسلاتامولعمزكرميف
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار
تامولعمزكرموا١٤٣/)ةدعاقلاىوتسم(
١٤٥/)روطملازارطلا()DIC(قئاسلا
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظن"و
ةروطقملابحسةزيهجتيف"ةجمدملا
/٢٥٥.

ةرايسلاةعرسلئاسر

VEHICLE OVERSPEED)ةعرس
)ةدئازةرايسلا

ةعرسزواجتتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.)ةعاس/ًاليم٧٥(ةعاس/مك١٢٠ةبكرملا

ليسغلالئاسىوتسملئاسر

WASHER FLUID LOW
ADD FLUID

ديوزتبمقضفخنمليسغلالئاسىوتسم(
)لئاسلا

لئاسضفخنيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
لئاسنازخألما.يمامألاجاجزلالسغ
تقوبرقأيفيمامألاجاجزلالسغ
ةريجحىلعةماعةرظنعجار.نكمم
عقومىلعفرعتلالجأنم٢٦٧/كرحملا
عجار.يمامألاجاجزلالسغلئاسنازخ
نمديزمل٢٨٢/لسغلالئاساًضيأ
.تامولعملا

ىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملا

ةرايسلاصيصخت
يتوصلاماظنلاليغشترصانعمدختسا
يصخشلاعباطلاءافضإمئاوقىلإلوصولل
.ةبكرملاتازيمصيصختلجأنم
.صيصختللةحاتملاتازيملاعيمجيلياميف
ىلعكلذو،تازيملاضعبرفوتتالدق
.ةبكرملابسح

ويدارلاتوصماظنليغشترصانع

ضرعلةبولطملاةزيملاىلعطغضا.١
.ةرفوتملاتارايخلابةمئاق

.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلطغضا.٢

oطغضا.٣ BACKةهجاولاةحولىلع
ةمئاقلاىلإةدوعلل0ةشاشلارزوأ
.اهنمجورخلاوأةقباسلا

/ليغشت(ON/RUNعضولاىلإةبكرملاردأ
ددحمث،تادادعإلاةمئاقىلإلوصولل)ريس
ةشاشيفةيسيئرلاةمئاقلانمتادادعإلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

صيصختلامئاوق

:ةيلاتلامئاوقلارصانعةمئاقرفوتتدق
خيراتلاوتقولا.



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٦١

)Language(ةغللا.

نكرلاةمدخعضو.

ويدار.

ةرايس.

ثوتولب.

Appleقيبطت. CarPlay

Androidقيبطت. Auto

توص.

ضرعلاةشاش.

ةيفلخلااريماكلا.

عنصملاتادادعإةداعتسا.

جمانربلاتامولعم.
ةيليصفتتامولعملضرعيلياميف
.ةمئاقلكل

خيراتلاوتقولا

ةعاسلاعجار.ًايوديخيراتلاوتقولاطبض
/١٢٢.

)Language(ةغللا

نمددحمث،)Language(ةغللاددح
.ةرفوتملاتاغللا
،ماظنلاىلعةددحملاةغللاضرعمتي
هذهتوصلاىلعفرعتلاةزيممدختستسو
.ةغللا

)تدجونإ(نكرلاةمدخعضو

تامولعملاماظنفقوىلإاذهيدؤيس
دق.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوهيفرتلاو
نيزختلانكامأىلإلوصولانمكلذدحي
.)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةرايسلاب
:مداخلاعضونيكمتل

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

ةشاشىلإلاقتناللقفاومددح.٢
.ديكأتلا

ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣
.ماقرأ

حتفوأماظنلالفقللفقلاكفوألفقددح
ةمئاقلاىلإةدوعللةدوعطغضا.لفقلا
.ةقباسلا

ويدار

ضرعمتيدقوويدارةمئاقضرعلطغضا
:يليام
تالضفملاةرادإ.
ةضورعملاتالضفملاددع.
سمللةيتوصةراشإ.
ايئاقلتتوصلاىوتسمطبض.
ليغشتلادنعىصقألاتوصلادح.
Audioتوصىوتسم. Cue

تالضفملاةرادإ

عجار.ةلضفملاتاحفصلاريرحتباذهحمسي
تحت”تادادعإلا“يف”تالضفملاةرادإ“
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف”ويدار“

ةضورعملاتالضفملاددع

ةلضفملاتاحفصلاددعنييعتلطغضا
.اهضرعبولطملا
موقيسويئاقلتددحوأبولطملامقرلاددح
ددعطبضبًايئاقلتهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةضورعملاةلضفملاتاحفصلا

سمللةيتوصةراشإ

ةراشإفاقيإوأليغشتكلذحيتي
.سمللةيتوص
.ليغشتوأفاقيإددح

ايئاقلتتوصلاىوتسمطبض

ىوتسمطبضىلعةزيملاهذهلمعت
ءاضوضلاوةبكرملاةعرسلاًقفوتوصلا
.ةطيحملا
ـطسوتموأضفخنموأفاقيإددح
وأعفترمـطسوتموأطسوتموأضفخنم
.عفترم

ليغشتلادنعىصقألاتوصلادح

دنعىصقألاتوصلادحطبضتةزيملاهذه
ىوتسمناكوةبكرملاتأدباذإ.ليغشتلا
متيسف،ىوتسملااذهنمربكأتوصلا
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توصلادحطبضل.ىوتسملااذهلهطبض
هتدايزل-وأ+طغضا،ليغشتلادنعىصقألا
.هليلقتوأ

Audioتوصىوتسم Cue

ىوتسمنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
ءدبدنعاهليغشتمتييتلاةيتوصلاتافلملا
.هليغشتفاقيإوماظنلاليغشت
ةدايزل-وأ+طغضامث،ليغشتددح
.هليلقتوأتوصلاىوتسم

ةرايس

:يليامضرعمتيدقو،ددح
وجلاوءاوهلاةدوج.
مداصتلاىلعفرعتماظن.
ةحارلاتادادعإ.
ةءاضإ.
يئابرهكلابابلالفق.
دعبنعليغشتو,حتف,لفق.

وجلاوءاوهلاةدوج

متيدقووجلاوءاوهلاةدوجةمئاقددح
:يليامضرع
.Auto Fan Max Speed)ةعرسلا

)ةحورمللةيئاقلتلاىوصقلا
ءاوهلاةدوجساسح.

ًايئاقلتةرارحلاطبض.

ًايئاقلتذفاونلانعبابضلاةلازإ.

ًايئاقلتيفلخلابابضلاةلازإ.

Auto Fan Max Speed)ىوصقلاةعرسلا
)ةحورمللةيئاقلتلا

ةعرسلانييعتةزيملاهذهلالخنمنكمي
.ةيكيتاموتوألاةحورمللىوصقلا
.عفترموأطسوتموأضفخنمددح

ءاوهلاةدوجساسح

ةدوجساسحليغشتديدحتباذهحمسي
.ةضفخنموأةيلاعةيساسحبءاوهلا
وأةضفخنمةيساسحوأفاقيإددح
.ةيلاعةيساسح

ًايئاقلتةرارحلاطبض

ةجرددادعإديدحتبةزيملاهذهحمست
.ةبكرملاليغشتةداعإدنعةروصقملاةرارح
رخآوأقاطنلايئانثوأقاطنلايداحأددح
.دادعإ

ًايئاقلتذفاونلانعبابضلاةلازإ

ليزمليغشتمتيس،ليغشتىلعطبضلادنع
ليغشتءدبدنعًايئاقلتيمامألابابضلا
.ةبكرملا
.ليغشتوأفاقيإددح

ًايئاقلتيفلخلابابضلاةلازإ

ةزيملاهذهلمعت،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةذفانلابابضليزمليغشتىلعًايئاقلت
.جراخلاباًدرابوجلانوكيامدنعةيفلخلا
.ليغشتوأفاقيإددح

مداصتلاىلعفرعتماظن

دقومداصتلاىلعفرعتماظنةمئاقددح
:يليامضرعمتي
ريذحتلاعون.
يمامأمداصتنمريذحتلاماظن.
.Go Notifier)قالطنالاهبنم(
ةرايسلانكردعاسم.

ريذحتلاعون

تاهيبنتنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
زازتهاليغشتلوأًاتوصردصتلمداصتلا
تاهيبنتلكيفدادعإلااذهرثؤي.دعاقملا
مداصتنمريذحتكلذيفامبتامداصتلا
و،ةراحلاةرداغمنمريذحتلاو،يمامأ
.ةرايسلانكردعاسم
ةصاخنامأريذحتوأتاريفصتددح
.دعقملاب

يمامأمداصتنمريذحتلاماظن

فاقيإوأليغشتبةزيملاهذهموقتس
يمامألامادطصالانمهيبنتلاماظنليغشت
)FCA(ةيمامألاةيئاقلتلاةلمرفلاو)FAB(.
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ىلع)ليغشتلافاقيإ(Offدادعإلمعي
دادعإعم.FABوFCAفئاظولكليطعت

Alert)هيبنتلا(وBrake)رفوتيس)لمارفلا
Alertدادعإلمعي.FABوFCAنملك
لمارفلاعجار.FABليطعتىلع)راذنإلا(
.٢٤١/(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألا

.ريذحتوأةلمرفوريذحتوأفاقيإددح

Go Notifier)قالطنالاهبنم(

نأبريكذتلاىلعةزيملاهذهلمعت
Adaptive Cruise Control)ماظنلا

متي)ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
لماكلكشبةبكرملافقوتتامدنعهليغشت
هذهتكرحتمث،ةفقوتمىرخأةبكرمفلخ
.ةبكرملا
.ليغشتوأفاقيإددح

ةرايسلانكردعاسم

ليغشتاذهحيتي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةمظنأعجار.اهليغشتفاقيإوأةزيملا
.٢٣٧/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

عمةلغشموأليغشتوأفاقيإددح
.بحسدومع

ةحارلاتادادعإ

ضرعمتيدقوةحارلاتادادعإةمئاقددح
:يليام
ةركاذلليئاقلتءاعدتسا.

لهسجورختارايخ.

تانرلاتوصىوتسم.

لفسأللةيفلخلاةآرملاهجوت.

ايارملليئاقلتيط.

ةركاذلليئاقلتءاعدتسا

.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
.٦٠/ةركاذلادعاقمعجار
.فاقيإوأليغشتددح

لهسجورختارايخ

.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
.٦٠/ةركاذلادعاقمعجار
.فاقيإوأليغشتددح

تانرلاتوصىوتسم

.سرجلاتوصىوتسمديدحتاذهحيتي
.توصلاىوتسمطبضل-وأ+ىلعطغضا

لفسأللةيفلخلاةآرملاهجوت

متتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
يمامألابكارلاوأ/وقئاسلايتآرمةلامإ
ةبكرملاعضورييغتمتيامدنعلفسألاىلإ
ةيؤرنيسحتل)فلخللعوجرلا(Rىلإ
.ةيفلخلاتالجعلانمبرقلابضرألا
وأبكاروقئاسـلغشموأفاقيإددح
.بكارـلغشموأقئاسلاـلغشم

ايارملليئاقلتيط

ةيؤرلاايارمدرفوأيطمتي،ليغشتلادنع
طغضلادنعًايكيتاموتوأةيبناجلاةيفلخلا
ماظنلاسرإزاهجرزىلعرارمتساب

RKE QوأK.

.ليغشتوأفاقيإددح

ةءاضإ

:يليامضرعمتيدقوةءاضإةمئاقددح
ةرايسلاناكمليئوضديدحت.
جرخملاةءاضإ.

ةرايسلاناكمليئوضديدحت

حيباصملالعجىلعةزيملاهذهلمعت
Kىلعطغضلادنعضموتةيجراخلا
لاسرإلازاهجىلعدوجوملا

Remote Keyless Entry (RKE)
عقومديدحتل)دُعبنعحاتفمنودلوخدلا(
.ةبكرملا
.فاقيإوأليغشتددح

جرخملاةءاضإ

حيباصملارارمتساةرتفديدحتاذهحيتي
يفةبكرملاةرداغمدنعةئيضمةيجراخلا
.ملظمناكم
١٢٠وأةيناث٦٠وأةيناث٣٠وأفاقيإددح
.ةيناث
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يئابرهكلابابلالفق

ضرعمتيدقويئابرهكلابابلالفقددح
:يليام
ايئاقلتباوبألاحتف.
رخأتمباوبألافقإ.

ايئاقلتباوبألاحتف

فوسباوبألانميأرايتخاباذهحمسيو
ةبكرملارييغتمتيامدنعًايكيتاموتوأهحتفمتي
.)نكر(Pعضوىلإ
.قئاسلابابوأباوبألاةفاكوأفاقيإددح

رخأتمباوبألافقإ

لفقريخأتمتيس،ةزيملاهذهليغشتدنع
حاتفمطغضا،ريخأتلازواجتل.باوبألا
.بابلاىلعدوجوملابابلالفقليغشت
.فاقيإوأليغشتددح

دعبنعليغشتو,حتف,لفق

متيدقودعبنعليغشتو,حتف,لفقددح
:يليامضرع
دعبنعباوبأحتفلةيئوضةراشإ.
باوبألالافقإزاهجةراشإ.
دعبنعباوبألاحتفزاهج.
.Relock Remotely

Unlocked Doors
)دُعبنعةحوتفملاباوبألاقلغةداعإ(

مكحتلازاهجبًايئاقلتدعاقملاديربت.

مكحتلازاهجبًايئاقلتدعاقملاةئفدت.

ذفاونلابدعبنعمكحتزاهج.

حاتفمنودبباوبألاحتفماظن.

حاتفمنودبباوبألالفقماظن.

ةبكرملايفمكحتلازاهجنايسنهيبنت.

دعبنعباوبأحتفلةيئوضةراشإ

حيباصملاضموت،ةزيملاهذهليغشتدنع
زاهجمادختسابةبكرملاحتفدنعةيجراخلا
البدُعبنعباوبألاحتفماظنلاسرإ
.)RKE(حاتفم

.ةفشاكلاحيباصملاوأفاقيإددح

باوبألالافقإزاهجةراشإ

دنعةرداصلاةراشإلاعونديدحتاذهحيتي
ماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملالفق
.)RKE(حاتفمالبدُعبنعباوبألاحتف

ءاوضألاوأقوبلاوءاوضألاوأفاقيإددح
.طقفقوبلاوأطقف

دعبنعباوبألاحتفزاهج

دنعاهحتفمتيسباوبألايأديدحتاذهحيتي
حتفماظنلاسرإزاهجيفKىلعطغضلا
.)RKE(حاتفمالبدُعبنعباوبألا

.قئاسلابابوأباوبألاةفاكددح

Relock Remotely Unlocked Doors
)دعُبنعةحوتفملاباوبألاقلغةداعإ(

باوبألاعيمجلفقةداعإبةزيملاهذهموقت
مدعةلاحيفةبكرملاراذنإطيشنتةداعإو
يفةبكرملاليغشتمدعوأباوبألاحتف
لافقأحتفنمةددحمةينمزةرتفنوضغ
زاهجةطساوبراذنإلاماظنليطعتوةبكرملا
.RKEحاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
"باوبألليكيتاموتوألالفقلاةداعإ"عجار
نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشتيف
وا٣٣/)حاتفمالبلوخدلا()RKE(حاتفم
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE()٣١/)حاتفمبلوخدلا.
.ليغشتوأفاقيإددح

مكحتلازاهجبًايئاقلتدعاقملاديربت

متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاديربتليغشت
.ةراحلامايألايفدُعبنعليغشتلا
.ليغشتوأفاقيإددح

مكحتلازاهجبًايئاقلتدعاقملاةئفدت

متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاةئفدتليغشت
.ةدرابلامايألايفدُعبنعليغشتلا
.ليغشتوأفاقيإددح
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٦٥

ذفاونلابدعبنعمكحتزاهج

عمطغضلادنعذفاونلاحتفكلذحيتي
لوخدلالاسرإزاهجيفKىلعرارمتسالا
ليغشتعجار.RKEحاتفمنودبدُعبنع
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
ماظنليغشتوا٣٣/)حاتفمالبلوخدلا(
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
.٣١/)حاتفمبلوخدلا(
.ليغشتوأفاقيإددح

حاتفمنودبباوبألاحتفماظن

حتفمتيسيتلاباوبألاديدحتباذهحمسي
بابىلعدوجوملارزلامادختسادنعاهلفق
.ةبكرملالفقحتفلقئاسلا
Driverوأباوبألاةفاكددح Door Only
.)طقفقئاسلاباب(

حاتفمنودبباوبألالفقماظن

ليغشتفاقيإوأليغشتباذهحمسي
عجار.لعفلادرديدحتوحاتفمالبلافقإلا
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE()ليغشتوا٣٣/)حاتفمالبلوخدلا
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
.٣١/)حاتفمبلوخدلا(
وأقوبلاتوصعملغشموأفاقيإددح
.ليغشت

ةبكرملايفمكحتلازاهجنايسنهيبنت

زاهجكرتدنعهيبنتتوصةزيملاهذهردصت
.ةبكرملالخادRKEلاسرإ
.ليغشتوأفاقيإددح

ثوتولب

:يليامضرعمتيدقو،ددح
ديدجزاهجنارقإ.
ةزهجألاةرادإ.
ةيتوصلاتامغنلا.
يتوصلاديربلاماقرأ.

ديدجزاهجنارقإ

عجار.ديدجزاهجنارتقالجأنمددح
ماظنبليغشتلارصانع"يف"نارقإلا"
يف"ثوتولب"تحت"هيفرتلاوتامولعملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلد

ةزهجألاةرادإ

لصفلوأ،رخآفتاهردصملصولددح
.فتاهفذحلوأفتاه

ةيتوصلاتامغنلا

ال.ٰنيعملافتاهللنينرلاةمغنرييغتلطغضا
توصرييغتلجأنمفتاهلالصومزلي
.ةمغنلا

يتوصلاديربلاماقرأ

لكليتوصلاديربلامقرةزيملاهذهضرعت
،يتوصلاديربلامقررييغتل.ةلصتملافتاوهلا
مقرلابتكا.ليدعترزطغضاوأليدعتددح
.ظفحرزلاطغضاوأظفحددحمث،ديدجلا

Appleقيبطت CarPlay™

:يليامضرعمتيدقو،ددح
Appleقيبطت. CarPlay

Appleةزهجأةرادإ. CarPlay

Appleقيبطت CarPlay

Appleةزهجألاصتاةزيملاهذهحيتت
.USBذفنمربعهيفرتلاوتامولعملاماظنب
Apple"عجار CarPlayوAndroid Auto"
تامولعملاماظنليلدنمض"فتاهلا"يف
.هيفرتلاو
.)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offددح

Appleةزهجأةرادإ CarPlay

نوكينأبجي.Appleةزهجأةرادإلددح
Apple CarPlayىلإلوصوللليغشتلاديق

Apple"عجار.ةزيملاهذه CarPlay
Androidو Auto"ليلدنمض"فتاهلا"يف
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
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Androidقيبطت Auto™

:يليامضرعمتيدقو،ددح
Androidقيبطت. Auto

Androidةزهجأةرادإ. Auto

Androidقيبطت Auto

Androidةزهجألاصتاةزيملاهذهحيتت
.USBذفنمربعهيفرتلاوتامولعملاماظنب
Apple"عجار CarPlayوAndroid Auto"
تامولعملاماظنليلدنمض"فتاهلا"يف
.هيفرتلاو
.)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offددح

Androidةزهجأةرادإ Auto

نوكينأبي.Androidةزهجأةرادإلددح
Android Autoىلإلوصوللليغشتلاديق

Apple"عجار.ةزيملاهذه CarPlay
Androidو Auto"ليلدنمض"فتاهلا"يف
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

توص

:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةراشإلالوط.
ثدحتملاتوصةعرس.

ةراشإلالوط

.يتوصلارمألالوطةزيملاهذهطبضت

.ةليوطوأريصقددح

ثدحتملاتوصةعرس

ةعجارلاةيذغتلاةعرسةزيملاهذهطبضت
.ةيتوصلا
.عيرسوأطسوتموأءيطبددح

ضرعلاةشاش

:يليامضرعمتيدقو،ددح
سمللابريضحت.
ضرعلاةشاشءافطإ.

سمللابريضحت

.رماوألاعبتامث،سمللاةشاشةرياعملددح

ضرعلاةشاشءافطإ

ناكميأىلعطغضا.ةشاشلاءافطإلددح
ةحولىلعرزيأوأةشاشلاةقطنميف
.ةشاشلاليغشتلجأنمةشاشلا

ةيفلخلااريماكلا

:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةدعاسملاطوطخ.
ةرايسلانكرةدعاسمتاراشإ.

ةدعاسملاطوطخ

ةمظنأرظنا.ليغشتلاوأءافطإللددح
.٢٣٧/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

ةرايسلانكرةدعاسمتاراشإ

ةمظنأرظنا.ليغشتلاوأءافطإللددح
.٢٣٧/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

عنصملاتادادعإةداعتسا

:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةبكرملاتادادعإةداعتسا.
ةصاخلاتانايبلاةفاكحسم.
ويدارلاتادادعإةداعتسا.

ةبكرملاتادادعإةداعتسا

تادادعإةداعتساديدحتباذهحمسي
.ةبكرملا
.ءاغلإوأةداعتساددح

ةصاخلاتانايبلاةفاكحسم

تامولعملالكحسمديدحتباذهحمسي
.ةبكرملانمةصاخلا
.ءاغلإوأفذحددح

ويدارلاتادادعإةداعتسا

.ويدارلاتادادعإةداعتساديدحتباذهحمسي
.ءاغلإوأةداعتساددح

جمانربلاتامولعم

يلاحلاجمانربلاتامولعمضرعلددح
.هيفرتلاوتامولعملاماظنبصاخلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٦٧

دعبنعلماشلامكحتلاماظن

دعبنعلماشلامكحتلاماظنةجمرب

يولعلالوسنوكلايفرارزألاهذهدجوت
.ةبكرملايفاهرفوتلاح
لاسرإةزهجأةثالثلحمماظنلااذهلحي
اهمادختسامتيىصقأدحبدعبنعمكحتلل
بآرملابابحتفةزهجألثمةزهجأليغشتل
ةيكيتاموتوألاةزهجألاونمألاةمظنأو
ةيفيكحضوتتاداشرإلاهذه.لزنملاب
نكلوبآرملابابحتفزاهجعملماعتلا
.رخآزاهجيأعماهمادختسانكمي

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامدختستال
عتمتيالبآرملابابحتفلزاهجيأعم
يأاذهلمشيو.عجارتلاوفقوتلاةيصاخب
ةعونصملابآرملابابحتفةزهجأنمزارط
.١٩٨٢ناسين/ليربأنملوألالبق

ةلواحملبقةياهنلاىتحتاداشرإلاأرقا
دق.دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب
ةدعاسمىلعلوصحلالضفألانمنوكي
.ةجمربلاةيلمعءانثأكعمرخآصخش
لومحملايلصألالاسرإلازاهجبظفتحا
ىلإةفاضإلابىرخأتابكرميفهمادختسال
وحمىلعصرحا.ةيلبقتسملاةجمربلا
عجار.ةبكرملاعيبدنعةجمربلاتادادعإ
نعمكحتلليملاعلاماظنلارارزأحسم"
.مسقلااذهيفًاقحال"دعب
نكربمق،بآرملابابحتفزاهجةجمربل
لابقتسازاهجةاذاحمبجراخلايفةبكرملا
نمققحت.ةرشابمهمامأوبآرملابابحتف
برقلابصاخشأوأتابقعيأدوجومدع
.بآرملابابنم
زاهجلةديدجةيراطبريفوتىلعصرحا
ةعرسوةلوهسلكلذولومحملالاسرإلا
.ويدارلاتابذبذةراشإلاسرإ

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب

عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣

ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
ةحومسملاةدملازواجتةلاحيفو،تقولل
.ةيادبلانمءارجإلاةداعإنيعتيدق
:ةزهجأةثالثىلإلصيامةجمربلو

لومحملالاسرإلازاهجفرطكسمأ.١
٨-٣ةفاسمىلعهفرطنوكيثيحب
ماظنلارارزأنم)تاصوب٣-١(مس
رظنلاعم،دعبنعمكحتلليملاعلا
زاهجريفوتمتي.رشؤملاءوضىلإ
ةهجلالالخنملومحملالاسرإلا
بابحتفزاهجلبقتسملةعنصملا
.بآرملا

عمطغضا،هسفنتقولايف.٢
زاهجرزنملكىلعرارمتسالا
ماظنلارارزأدحأولومحملالاسرإلا
بولطملادعبنعمكحتلليملاعلا
ال.بآرملابابليغشتلاهمادختسا
لوحتنيحلنيرزلانعكعبصأعفرت
ءيطبلاضيمولانمرشؤملاءوض
الكررحٍذئدنعو.عيرسلاضيمولاىلإ
.نيرزلا
تاباوبلاحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلالادبتسابآرملاباوبأو
ضعبةجمرب"يفروكذملاءارجإلاب
يفًاقحالحضوملا"تاباوبلايلغشم
.مسقلااذه
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١٦٨ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣
تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملاًصيدحهتجمرب
بابطيشنتورشؤملاحابصمةبقارم
.بآرملا
اذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.

ىلعطغضلادنعبآرملابابكرحت
ةيلمعحاجنىلعليلداذهفرزلا
تاوطخلامامتإلعاددجويال.ةجمربلا
.٦ىلإ٤نم
ملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.

طغضلامزليدقفبآرملابابكرحتي
ةرملايف.ىرخأةرمرزلاىلع
رزلاىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيناثلا
سمخةدملًاثيدحهتجمربتمتيذلا
اذإوأًائيضمحابصملارمتسااذإ.ناوث
ىلعليلداذهفبآرملابابكرحت
.ةجمربلاةيلمعحاجن

ةدملةعرسبرشؤملاحابصمضمواذإ.
ملوتباثلاءوضلاىلإريغتمثنيتيناث
ةجمربلالصاوفبآرملابابكرحتي
.٦ىتح٤تاوطخلانم

يكذلارزلاوأملعتلارز

ددح،٣ىلإ١نمتاوطخلامامتإدعب.٤
لخاديكذلارزلاوأملعتلارزعقوم
بابحتفلابقتسازاهجىلعبآرملا
هنولورزلامسافلتخيدق.بآرملا
.ةّعنصملاةهجلابسح

وأ)فّرعت("Learn"رزىلعطغضا.٥
"Smart")مزلي.هررحمث)يكذلا
ةيناث٣٠نوضغيف٦ةوطخلامامتإ
.رزلااذهىلعطغضلانم

عمطغضا،ةبكرملالخادنم.٦
هتجمربتمتيذلارزلاىلعرارمتسالا
نعمكحتلليملاعلاماظنلايفًاثيدح
ملاذإ.هررحمثنيتيناثةدملدعب
ضمويملوأبآرملابابكرحتي
،بآرملابابحتفلابقتسازاهجحابصم
هسفنرزلاىلعرارمتسالاعمطغضاف
ًةرم.هررحمثنيتيناثةدملةيناثةرم
ملوأبآرملابابكرحتيملاذإىرخأ

طغضاف،بآرملابابحابصمضموي
ةرمهسفنرزلاىلعرارمتسالاعم
.هررحمثنيتيناثةدملةثلاث

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
بابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نآلابآرملا
.نيرخآلانيرزلاةجمربلةيلمعلاررك

تاباوبلايلغشمضعبةجمرب

فقوتتنأتاباوبلايلغشمضعبطرتشي
ةدعدعبيهتنتوألاسرإلازاهجتاراشإ
ةدملاهذهنوكتدقو.لاسرإلانمِناوث
مكحتلليملاعلاماظنلاطقتليلةيفاكريغ
.ةجمربلاءانثأةراشإلادعبنع
يلياممدختساف،ةجمربلاةيلمعحلفتملاذإ
ماظنلاةجمرب"يف٢مقرةوطخلانمًالدب
:"دعبنعمكحتلليملاعلا
ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
ىلعطغضلاعمدعبنعمكحتلليملاعلا
لكهريرحتولومحملالاسرإلازاهجرز
ماظنلاةطساوبةراشإلالوبقنيحلنيتيناث
ضموياهنيحو.دعبنعمكحتلليملاعلا
دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلارشؤم
مقرةوطخلاعمعبات.ةعرسبمثًالوأءطبب
نعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب"نمض٣
.مامتإلل"دعب
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٦٩

دعبنعلماشلامكحتلاماظنليغشت

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامادختسا

يفبسانملارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ةيناثةدملدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
ثبءانثأرشؤملاءيضي.لقألاىلعفصنو
.ةراشإلا

مكحتلليملاعلاماظنلارارزأةجمربحسم
دعبنع

ةجمربملارارزألاتادادعإوحمىلعصرحا
.ةبكرملاعيبدنع
:وحملل

نيرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا.١
يفرشؤملاأدبيىتح،نييجراخلا
رمألااذهقرغتسيدق.ضيمولا
.ناوث١٠يلاوح

.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.٢

يملاعلاماظنلايفدحاورزةجمربةداعإ
دعبنعمكحتلل

:ماظنلارارزأنمرزيأةجمربةداعإل
ال.رزيأىلعرارمتسالاعمطغضا.١

.رزلانعكعبصإعفرت
دعبضيمولايفرشؤملاحابصمأدبي.٢

ىلإلقتنا،رزلاريرحتنود.ةيناث٢٠
يملاعلاماظنلاةجمرب"يف١ةوطخلا
"دعبنعمكحتلل
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١٧١ ةرانإلا

ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
١٧١..................ةيجراخلا
حيباصملاءافطإركذم
١٧٣..................ةيجراخلا
يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملاءوضلاو
١٧٣...................ةيسيئرلا
١٧٣.....ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةدايقلاحيباصم
١٧٤.............)DRL(ةيراهنلا
ةيسيئرلاحيباصملاماظن

١٧٤...............يكيتاموتوألا
رطاخملابريذحتلاءاوضأ

١٧٥...................ةزامغلا
رييغتوفاطعنالاتاراشإ

١٧٥....................راسملا
١٧٦..............بابضلاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
١٧٦..................تادادعلا
١٧٧...............فقسلاءاوضأ
١٧٧..............ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٧٨................لوخدلاةرانإ
١٧٨................جورخلاةرانإ
١٧٨.........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٧٩.........ةيراطبلاةقاطةيامح

ةيجراخلاةءاضإلا

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

يجراخلاحابصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
ةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأةحوليف
.ةدايقلا
:عضاومعبرأكانه
O:ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملاءافطإل
مكحتلاحاتفمردأ.ةيراهنلاةدايقلاحيباصمو
ءافطإلاعضوىلإةيمامألاحيباصملايف
ةيمامألاحيباصملاليغشتةداعإلىرخأةرم
.راهنلاحيباصموأةيكيتاموتوألا

AUTO)ليغشتبموقي:)يكيتاموتوألا
حيباصمو،ًايكيتاموتوأةيسيئرلاحيباصملا
ةحولحيباصمو،ةرخؤملاحيباصمو،نكرلا
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ةرانإلا١٧٢

ةلاحيف(فقسلاديدحتحيباصمو،تادادعلا
ماقرأةحولحيباصمو،)كلذبزيهجتلا
.ةبكرملا
حيباصملاتناكوةبكرملاليغشتفاقيإدنع
)يكيتاموتوأ(AUTOعضولايفةيسيئرلا
.ةيسيئرلاحيباصملاليغشتفاقيإمتيسف
حيباصملاليغشتمتي،حاتفملاةلازإدنع
.تقولانمةددحمةدملًايكيتاموتوأةيسيئرلا
زكرممادختسابريخأتلاةدمرييغتنكمي
تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
وا١٤٣/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٤٥/)روطملا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
عمةيسيئرلاحيباصملاليغشتبموقي:2
.تادادعلاةحولءاوضأونكرلاحيباصم
ءانثأةيمامألاحيباصملاليغشتمتيامدنع
ةيمامألاحيباصملائفطنت،ةبكرملاليغشت
فاقيإنمقئاقد١٠دعبًايكيتاموتوأ
حيباصملاليغشتمتيامدنع.لاعشإلا
لظتفوس،ةبكرملافاقيإءانثأةيسيئرلا
قئاقد١٠ةدملةءاضمةيسيئرلاحيباصملا
مكحتلاحاتفمردأ.ةيراطبلانحشدافنعنمل
مثفاقيإلاعضوىلإيسيئرلاحابصملايف
حيباصملالظتيكليغشتلاعضوىلإهدعأ
.ةيفاضإقئاقد١٠ةدملةءاضمةيسيئرلا

١٠نمرثكألةئيضمحيباصملاىلعظافحلل
عضولايفلاعشإلانوكينأبجي،قئاقد

ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا
.)نارود/ليغشت(ON/RUNعضولا

®IntelliBeamماظن

ماظنلااذهموقي،هبزيهجتلاةلاحيف
ءوضللةيسيئرلاحيباصملاءافطإوليغشتب
.ةطيحملارورملافورظلاعبتيلاعلا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

تادادعلاةعومجميفحابصملاءيضي
.IntelliBeamماظنحاتيامدنع

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

عارذامنيبو،IntelliBeamماظننيكمتل
ردأ،دياحملاعضولايففاطعنالاةراشإ
ىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم

AUTO.يلاعلاءوضلاليغشتحابصمرهظي
امدنعتادادعلاةعومجمىلعقرزألا
.يلاعلاءوضلاحيباصمءيضت

IntelliBeamماظنبةدايقلا

الإةيلاعلاحيباصملاطيشنتبماظنلاموقيال
ةعاس/مك٤٠زواجتتةعرسبةدايقلادنع
.)ةعاس/ليم٢٥(
جاجزلافصتنمنمبرقلابرعشتسمكانه
.ماظنلايفايكيتاموتوأمكحتييمامألا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
ىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلابحمسي
،ليغشتلاديقةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملالظت
ثودحىتح،يكيتاموتوألامكحتلاتحت
:ةيلاتلاتالاحلاىدحإ
ةيسيئرلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبستةبكرمل
ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا

/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.
.)ةعاس/ليم١٢(ةعاس
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١٧٣ ةرانإلا

نمIntelliBeamماظنليطعتنكمي.
ءوض/يلاعلاءوضلارييغتةيصاخلالخ
اذإو.ةيسيئرلاحيباصملاضيمووأريسلا
ةيصاخليعفتبجيهنإف،كلذثدح
نيترمريسلاءوض/يلاعلاءوضلارييغت
ماظنليعفتةداعإلناوثسمخلالخ

IntelliBeam.يفحابصملاءيضيس
ماظننأنيبيلتادادعلاةعومجم

IntelliBeamهليعفتةداعإمت.
يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهجعجار
/ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملاءوضلاو

ةيسيئرلاحيباصملاضيموو١٧٣
/١٧٣.

اذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسيمل
:يليامميأببسبىرخأ
وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.

ملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشكمتي

،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ/و

ةبكرملاحيباصمنعفشكلانكميال.
ناخدلاوأمداعلاةفاثكببسبىرخألا
وأقيرطلاذاذروأجلثلاوأبابضلاوأ
قئاوعلانمكلذريغوأ،بابضلا
.اًوجةلومحملا

،هعدصتوأ،كترايسجاجزةفاظنمدع.
دحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإوأ
.يئوضلاساسحلاةيؤرلاجمنم

ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.
لعجيفببستيامم،ىلعألعفترت
،ىلعألابوصهجتييئوضلاساسحلا
نعفشكلانمهنّكمياليذلارمألا
.ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا

ةريثكقرطىلعةبكرملاةدايقمتي.
.لالتلاةريثكوأجيراعتلا

حيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
اذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألاةيسيئرلا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

ةيجراخلاحيباصملاءافطإركذم
حيباصملاليغشتدنعريكذتنينرردصيس
ةلاحيفًايودينكرلاحيباصموأةيسيئرلا
دحأناكو،فاقيإلاديقلاعشإلانوك
فقوأ،نينرلاليطعتل.اًحوتفمباوبألا
.حيباصملاليغشت

يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملاءوضلاو
ةحولهاجتابفاطعنالاةراشإعارذعفدا
نمةيسيئرلاحيباصملارييغتلتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاىلإةضفخنملاةءاضإلا

مثكوحنفاطعنالاةراشإعارذبحسا
ةيمامألاحيباصملاىلإةدوعللهررح
.ةءاضإلاةضفخنم

ديقةيلاعلاةيمامألاحيباصملانوكتامدنع
اذهرشؤملاءوضنوكيسف،ليغشتلا
ديقتاسايقلاةزهجأةحوليفدوجوملا
.اًضيأليغشتلا

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
حيباصملامادختساةزيملاهذهكلحيتت
ةراشإءاطعإلةءاضإلاةيلاعةيمامألا
ىتحلمعتيهو.هيطختديرتكمامأقئاسل
عضولايفةيمامألاحيباصملاتناكاذإ
.يكيتاموتوألا
مثكوحنفاطعنالاةراشإعارذبحسا
.اهمادختسالهررح
عضولايفةيمامألاحيباصملاتناكاذإ
ةءاضإلاىلعاهطبضمتوأيكيتاموتوألا
ةيمامألاحيباصملاليغشتمتيسف،ةضفخنملا
حيباصملاعونبسحبو.ةءاضإلاةيلاع
ةريصقةرتفدعبئفطنتامإيهف،ةيسيئرلا
ءاقبىلعاًظفاحمَتمدامةلعتشمىقبتوأ
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ةرانإلا١٧٤

ةءاضإلارشؤمءيضي.كوحناًهجومعارذلا
.تادادعلاةعومجميفدوجوملاةيلاعلا
.يداعلاليغشتلاىلإعوجرللعارذلاررح

)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم
نيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقمةيؤر
ققحتدنعراهنلاحيباصمماظنليغشتمتي
:ةيلاتلاطورشلا
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.

.)يكيتاموتوأ(AUTOعضويف
.)نكرلا(Pعضويفسيلةكرحلالقان.
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
ديقراهنلاحيباصمماظننوكيامدنع
نل.طقفراهنلاحيباصمءيضت،ليغشتلا
ديدحتحيباصموةرخؤملاحيباصمءيضت
تاسايقلاةزهجأةحولءاوضأوناكرألا
.ىرخألاحيباصملاو
حيباصملاماظنلوحتي،مالظلاأدبيامدنعو
ىلإراهنلاحيباصمنمةيكيتاموتوألاةيمامألا
.ةيمامألاحيباصملا
حاتفمردأ،راهنلاحيباصمليغشتفاقيإل
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.هررحمثفاقيإلا

يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظن
حيباصملايفمكحتلاحاتفمطبضدنع
وجلاو)يكيتاموتوأ(AUTOىلعةيجراخلا
ءيضت،ةيفاكةجردبجراخلابملظم
.ًايكيتاموتوأةيسيئرلاحيباصملا

ةحولىلعأبةءاضإرعشتسمدجوي
الإو،رعشتسملاةيطغتبمقتال.تادادعلا
مدعدنعةيسيئرلاحيباصملاءيضتس
.اهيلإةجاحلا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيسيئرلا

.قفنيف
بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاماظنلمعي،ملظم
طيحملاناكاذإ.روفلاىلعًايكيتاموتوأ
،بآرملاةبكرملارداغتامدنعًائيضميجراخلا
حيباصملاماظنّريغتلبقفيفطريخأتثدحي
حيباصمماظنىلإةيكيتاموتوألاةيسيئرلا
نوكتالدق،هذهريخأتلاةرتفلالخو.راهنلا

.داتعموهامكةعطاستادادعلاةعومجم
ةحولعوطسيفمكحتلاحاتفمنأنمدكأت
عوطسلاعضوميفتاسايقلاةزهجأ
ةحولةءاضإليغشترصنععجار.لماكلا
.١٧٦/تادادعلا

لكشباعطاسطيحملاناكملانوكيامدنع
دقوأةيسيئرلاحيباصملائفطنتس،فاك
.)DRL(راهنلاحيباصمعضوىلإلقتنت

ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
يفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا
ليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.لاعشإلا

تاحساملاعمءاوضألاليغشت

ءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
رصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاوراهنلا
عضولايفةيجراخلاحيباصملاليغشت

AUTO)حيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ
حيباصملاو،نكرلاحيباصمو،ةيسيئرلا
ةءاضإلاقتنانمزفلتخي.ىرخألاةيجراخلا
امدنعو.ةحساملاةعرسىلعًءانبحيباصملا
ئفطنتسف،ليغشتلاديقتاحاسملانوكتال
ليغشترصنعلقنا.حيباصملاهذه
ليطعتل;وأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.ةزيملاهذه
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١٧٥ ةرانإلا

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ

حيباصملعجلرزلااذهىلعطغضا:|
ضموتةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاتاراشإ
ةرمهيلعطغضا.ضيمولانعفقوتتو
.تاضامولاليغشتفاقيإلىرخأ

نمريذحتلاتاضماوليغشتةلاحيف
يففاطعنالاتاراشإلمعتنل،رطخلا
.ةبكرملا

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

ةعومجمىلعدوجوممهسضموي
رييغتوأفاطعنالاهاجتايفتادادعلا
.ةراحلا
وأىلعأللفاطعنالاةراشإعارذكرح
.فاطعنالاىلإةراشإللاًمامتلفسألل
ةدحاوةيناثنملقألهضفخاوأعارذلاعفرا
ىلإةراشإللضيمولايفمهسلاأدبيىتح
لعجىلإيدؤيهرودباذه.ةراحلارييغت
.تارمثالثًايئاقلتضموتفاطعنالاةراشإ
عضوناكاذإتارمتسضموتفوسو
رارمتسالايدؤيس.اًطشنبحسلا/رطقلا

فاطعنالاةراشإعارذىلعطغضلايف
تاراشإلاضيموىلإةدحاوةيناثنمرثكأل
.عارذلاريرحتمتيىتحرارمتساب
دنعهنمأدبيذلاعضوملاىلإعارذلادوعي
.هريرحت

ملوأةعرسبضيمولايفمهسألاتأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعت
ةبملقرتحتنأنكمملانمف،ةراحلا
.ةراشإلا
ملاذإ.اهلدبتساةقرتحمةبملةيأتدجونإ
.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإقرتحت
.٢٩٦/ةيئابرهكلاتارهصملاعجار

فاطعنالاةراشإليغشتنينر

نمرثكألةءاضمفاطعنالاةراشإتكُرتاذإ
سرجتوصردصيسف،)ًاليم٠٫٧٥(مك١٫٢
.فاطعنالاةراشإاهردصتةضمولكيف
TURNةلاسررهظتفوسو SIGNAL ON
زكرميفاًضيأ)فاطعنالاةراشإليغشت(
ةلاسرلافاقيإل.)DIC(قئاسلاتامولعم
ىلإفاطعنالاةراشإعارذكرح،نينرلاو
.فاقيإلاعضو
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ةرانإلا١٧٦

بابضلاحيباصم

رزدجوي،بابضلاحيباصمبزيهجتلاةلاحيف
يفمكحتلاحاتفميفبابضلاحابصم
.هيجوتلادومعراسيىلإ،يجراخلاحابصملا

عضولايفلاعتشالايفنوكينأبجيو
ON/RUN)حيباصمءيضتىتح)ليغشت

.بابضلا
وأبابضلاحيباصمليغشتلطغضا:#
دحأءيضيفوسو.اهليغشتفاقيإل
.تادادعلاةعومجميفحيباصملا
ءيضت،بابضلاحيباصمليغشتمتيامدنع
.ًايئاقلتنكرلاحيباصم
ىلعةيمامألاحيباصملاليوحتمتيامدنع
بابضلاحيباصمئفطنت،ةيلاعلاةءاضإلا
ءيضت،ةيلاعلاةءاضإلافاقيإدنعو.اًضيأ
.ىرخأةرمبابضلاحيباصم
ليغشتقطانملاضعبنيناوقبلطتت
.بابضلاحيباصمعمةيمامألاحيباصملا

ةيلخادلاةءاضإلا

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع

ةحولءاوضأعوطسيفةزيملاهذهمكحتت
حاتفمراوجبةدوجوموتاسايقلاةزهجأ
.يجراخلاحابصملايفمكحتلا

D:ةدايزللفسألوأىلعألةركبلاكرح
.اهميتعتوأحيباصملاعوطس
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١٧٧ ةرانإلا

فقسلاءاوضأ

يولعلالوسنوكلايففقسلاءاوضأدجوت
.ةرفوتمتناكاذإفقسلاةيلحو
ىلعطغضا،فقسلاحيباصمتادادعإرييغتل
:يلاتلا

OFF)ىتح،حيباصملاءافطإ:)ءافطإلا
.باوبألادحأحتفةلاحيف
حتفدنعًايكيتاموتوأحيباصملاءيضت:باب
.باوبألادحأ

ON)ءاوضأعيمجليغشت:)ليغشتلا
.فقسلا

ةءارقلاحيباصم

لوسنوكلايفةءارقلاحيباصمدجوت
.ةرفوتمتناكاذإفقسلاةيلحويولعلا
ىلعلاعشإلانوكينأمزلي،ليغشتلل

ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا
ON/RUN)ةقاطمادختسامتيوأ)ليغشت

.)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا

ةءارقحابصملكراوجبnوأmطغضا
.هليغشتفاقيإلوأهليغشتل
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ةرانإلا١٧٨

ةءاضإلاتازيم

لوخدلاةرانإ
حيباصملاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
قطانملايفوأليللابةزيجوةرتفلةيلخادلا
دنعكلذوةفيعضاهيفةءاضإلانوكتيتلا
لوخدلالاسرإزاهجنمKىلعطغضلا
دحأحتفدنع.)RKE(حاتفمنودبدعبنع
دنعةيلخادلاحيباصملاءيضت،باوبألا
ليغشترصانعيفDOORعضومادختسا
متيةيناث٣٠يلاوحدعب.فقسلاءاوضأ
نكمي.ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإ
رييغتقيرطنعًايوديلوخدلاةرانإليطعت
OFFعضولاجراخىلإلاعشإلاعضو
RKEرزىلعطغضلابوأ،)ليغشتلافاقيإ(
Qدُعبنعلوخدلاماظنلاسرإزاهجيف
.حاتفمنودب
ديدحتءاوضأ"رظنا.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٦١/ةرايسلاصيصختتحت"ةبكرملا

جورخلاةرانإ
ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملاءيضت
ماقرألاةحولحيباصمونكرلاحيباصمو
نمحاتفملابحسدنعةيلخادلاحيباصملاو
ةيجراخلاحيباصملالظت.لاعشإلا
بابلاقلغدعبةءاضمةيلخادلاحيباصملاو
.ًايكيتاموتوأئفطنتمث،ةنيعمةينمزةدمل

نودبلوخدلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةيجراخلاحيباصملاءيضت،حاتفم
فاقيإدعبباوبألادحأحتفدنعًايكيتاموتوأ
ةيلخادلاءاوضألالمعت.لاعشإلاليغشت
.كرحملافاقيإدنع
حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا
صيصختعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٦١/ةرايسلا

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
ةرارحةجردرّدقييذلا)EPM(ةيئابرهكلا
موقيمثنمو.نحشلاةلاحوةيراطبلا
ءادألضفأىلعلوصحللةيتلوفلاطبضب
.ةيراطبلارمعةلاطإو
ةيتلوفلاديزت،ةيراطبلانحشضافخنادنعو
ةرمةعرسبنحشلاةدايزلةفيفطةروصب
،ةيراطبلانحشةلاحعافترادنعو.ىرخأ
عنملةفيفطةروصبةيتلوفلاضفخنت
سايقمضرعيدق.نحشلايفطارفإلا
زكرميفةيتلوفلاةشاشوأةيتلوفلا
هذهترفوتاذإ،)DIC(قئاسلاتامولعم
اذهو.ناصقنلابوأةدايزلابةيتلوفلا،ةزيملا
متيس،ةلكشمدوجوةلاحيفف.يعيبطرمأ
.هيبنتضرع

ةعرسيفةيراطبلانحشغارفإنكمي
ةعفترمةيبرهكلالامحألاتناكاذإؤطابتلا
.تابكرملاعيمجىلعكلذقبطنيو.ًادج
دلوملانارودمدعببسبنوكيدقكلذو
ةعرسيفةيفاكةعرسب)ليدبلارايتلادلوم(
لامحأللةمزاللاةقاطلالكجاتنإلؤطابتلا
.ًادجةعفترملاةيئابرهكلا
ليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يلياممديدعلا
ةلازإةادأوبابضلاحيباصمويلاعلاءوضلاو
ةحورمويفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلا
ةعفترملاةعرسلاىلعخانملايفمكحتلا
كرحملاديربتحوارمودعاقملاةئفدتو
جراخمنملامحألاوةروطقملالامحأو
.ةقحلملاةقاطلا
غيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
قيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلانحش
دلوملانمةجراخلاةقاطلاةنزاوم
هنكميثيح.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاو
نمديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايز
ًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلا
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلانم
تاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
تالاحيفو.اهتظحالمنودلحارموأ
تاءارجإللةعفترملاتايوتسملايف،ةردان
كلتقئاسلاظحاليدق،ةيحيحصتلا
يفةلاسرضرعمتيدق،ٍذئدنع.تاءارجإلا
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١٧٩ ةرانإلا

للقينأبىصويوقئاسلاتامولعمزكرم
.ناكمإلاردقةيئابرهكلالامحألانمقئاسلا
.١٥٠/اهنحشوةيراطبلادهجلئاسرعجار

ةيراطبلاةقاطةيامح
فقسلاحيباصمليغشتفقوتةزيملاهذه
ديزتةدملليغشتلاديقتكُرتاذإ،ةءارقلاو
ليغشتفاقيإمتيامدنعقئاقد١٠ىلع
فازنتساعنمينأهنأشنماذهو.لاعشإلا
.ةيراطبلاةقاط
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٨٠

هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةمدقم
١٨٠.....ةيهيفرتلاتامولعملاماظن

ةمدقم

ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنبيتكعجار
ويدارلالوحتامولعمىلعلوصحلل
ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
وهو.مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاةزيمو
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتي
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١٨١ خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملايفمكحتلامظن
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن

١٨١....................خانملاب
يفلخلامكحتلاماظن

١٨٥....................خانملاب

ءاوهلاذفانم
١٨٦...............ةيوهتلاتاحتف

ةنايصلا
١٨٦....باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
١٨٧......................ةمدخ

خانملايفمكحتلامظن

يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن
خانملاب
يفمكحتلاماظنلااذهةطساوبنكمي
نكمي.ةرايسلايفةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلا
.خانملابمكحتلارصانعتادادعإضعبرييغت
صيصختتحت"ءاوهلاةدوجوخانملا"رظنا
.١٦١/ةرايسلا

ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.١
قئاسلل

٢.A/C)ءاوهلافييكت(
ليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٣

ءاوهلا

ةحورملايفمكحتلا.٤
عيقصلاةلازإ.٥
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٦

بكارلابناجب
٧.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
ىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٨

يفلخلاجاجزلا
٩.RCTRL)ماظنيفمكحتلاعنم

)فلخلابخانملابمكحتلا
اًفلخةرارحلاةجرديفمكحتلا.١٠
ليصوتعضويفمكحتلاحاتفم.١١

اًفلخءاوهلا
اًفلخةحورملايفمكحتلا.١٢
خانملابمكحتلاماظنلةقاطلارز.١٣

يمامألا
١٤.Rear AUTO)ليغشتلا

)يكيتاموتوألا
مكحتلاماظنلةقاطلارز.١٥

يفلخلاخانملاب
ءاوهلاريودتةداعإ.١٦
١٧.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٨٢

مامألابخانملايفمكحتلاليغشترصانع

يكيتاموتوألاليغشتلا

ةعرسيفًايكيتاموتوأماظنلامكحتي
ءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتوةحورملا
ةبكرملاةئفدتلجأنمءاوهلاريودتةداعإو
يتلاةرارحلاةجردىلإلوصوللاهديربتوأ
.اهيفبغرت
عيمجلمعت،AUTOرزلاةءاضإدنع
اًضيأنكميو.ًايكيتاموتوأةعبرألافئاظولا
متيوًايوديةدحىلعةفيظولكنييعت
مكحتلارارمتسامتيسو.دادعإلاضرع
اهنييعتمتيمليتلافئاظولايفًايكيتاموتوأ
رشؤملانكيملاذإىتح،ًايودي

AUTOًائيضم.
:يكيتاموتوألاعضولاىلعماظنلاعضول

.AUTOىلعطغضا.١

.قئاسللوبكارللةرارحلاةجردّنيع.٢
أدبا،مئالملادادعإلاىلإلوصولل
٢٢ةجردىلعةرارحلاةجرددادعإب
ماظنلاكرتاو،)تياهنرهف٧٢(ةيوئم
طبضا،كلذدعبو.هلمعمظتنيىتح
لوصحللةجاحلابسحةرارحلاةجرد
.ةمئالملضفأىلع

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
ريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
.راحلاسقطلاءانثأًايكيتاموتوأ

مكحتلادنعريودتلاةداعإءوضلعتشينل
رايتخال@ىلعطغضا.ًايكيتاموتوأهب
ةرمهيلعطغضاو،ًايوديءاوهلاريودتةداعإ
.يجراخلاءاوهلارايتخالىرخأ
دوجوملايسمشلارعشتسملاةيطغتبنجت
نمبرقلابتاسايقلاةزهجأةحولىلعأ
رعشتسملااذهمظنيثيح.يمامألاجاجزلا
ليمحتلاىلعاًدامتعاءاوهلاةرارحةجرد
اهركذدراولا"تاسجملا"عجار.يسمشلا
.مسقلااذهيفاًقحال

يوديلاليغشتلا

O:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
متيس.خانملايفمكحتلاماظنليغشت

عيمجيفلوخدلانمءاوهلاقفدتبجح
ةلازإعضوءانثتساب،ليصوتلاعاضوأ
.عيقصلا
يفةحورملايفمكحتلاضبقمردأ:9

هاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
ةعرسضفخوأةدايزلةعاسلابراقع
ىلإةدوعللAUTOىلعطغضا.ةحورملا
.يكيتاموتوألاليغشتلا
ىوصقلاةيئاقلتلاةعرسلاطبضنكمي
تحت"ءاوهلاةدوجوخانملا"رظنا.ةحورملل
.١٦١/ةرايسلاصيصخت

نملكىدلةرارحلاةجرديفمكحتلا
ةجردطبضنكمي:قئاسلاوبكارلا
ىلإةبسنلابلصفنموحنىلعةرارحلا
.بكارلاوقئاسلا
وأةعاسلابراقعهاجتايفحاتفملارِدأ
ىدلةرارحلاةجرددادعإعفرلاهسكع
.هضفخوأبكارلاوأقئاسلا

SYNC)تادادعإطبرلطغضا:)ةنمازم
ءاوهلافييكتوبكارلابناجةرارحةجرد
ءيضيس.قئاسلابناجدادعإعمفلخلاب
طبضمتيامدنع.SYNCرشؤمحابصم
ءزجلابخانملاتادادعإوأبكارلاتادادعإ
SYNCرشؤمحابصمئفطني،يفلخلا
.)ةنمازملا(
:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
رييغتل-وأ]وأ\وأYىلعطغضا
رشؤمحابصمءيضي.ءاوهلاقفدتهاجتا

.ددحملاعضولارزيف
ليغشتلاةزيمءاغلإىلإعضولارييغتيدؤي
AUTOىلعطغضا.عاضوألليئاقلتلا
.يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل
Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل

.تاسايقلا

ةزهجأةحولنيبءاوهلاميسقتل:\
.ةيضرألاجراخموتاسايقلا
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١٨٣ خانملايفمكحتلاحيتافم

،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:]
يمامألاجاجزلاىلإهنمضعبهجتيامنيب
ةيضرأجراخمويبناجلاجاجزلاجراخمو
.يناثلافصلا
ةذفانلافيظنتىلععضولااذهلمعي:-
وحنءاوهلاهّجوي.ةبوطرلاوأبابضلانم
ةيوهتوةيضرألاويمامألاجاجزلاجراخم
.ةيبناجلاذفاونلا

نميمامألاجاجزلافيظنتلطغضا:0
هّجوي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
ةيوهتويمامألاجاجزلاجراخموحنءاوهلا
رابجإبًايئاقلتماظنلاموقي.ةيبناجلاذفاونلا
ةبكرملاىلإلوخدلاىلعيجراخلاءاوهلا
برتقتملامءاوهلافييكتطغاضليغشتو
.دمجتلاةجردنمةيجراخلاةرارحلاةجرد
ةيؤرلانكتملامةبكرملادقتالأكيلع
.ذفاونلاعيمجلالخنمةحضاو
.١٨٦/ةيوهتلاتاحتفعجار

فاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
حابصمءيضيو.ءاوهلافييكتماظنليغشت
.هنيكمتمتدقءاوهلافييكتنأنيبيلرشؤملا

متينل،ةحورملاليغشتفاقيإةلاحيف
فييكتحابصملظيس.ءاوهلافييكتليغشت
ةرارحلاةجردتناكولىتحًءاضمءاوهلا
.ضافخنالاةديدشجراخلاب

.ءاوهلاريودتةداعإليغشتلطغضا:@
ءاوهلاريودتمتي.يئوضرشؤمءيضيس
.لخادلانمةبكرمللعيرسلاديربتلاضرغب

ءاوهلالوخدليلقتلهمادختسانكميامك
.ةبكرملاىلإحئاورلانمهريغويجراخلا
دنعءاوهلافييكتطغاضلمعياًضيأو
.عضولااذهطيشنت

Auto Defog)بابضلاةلازإ
يفمكحتلاماظنمدختسي:)يكيتاموتوألا
ةبوطرلليئاقلتلافاشتكاللاًرعشتسمخانملا
ةبوطرفاشتكادنعو.ةبكرملالخادةيلاعلا
يفمكحتلاماظنموقينأنكمي،ةيلاع
،يجراخلاءاوهلادادمإلاًقفوطبضلابخانملا
رثكأءاوههيجوتو،ءاوهلافيكمليغشتو
مدعةلاحيفو.يمامألاجاجزلاىلإ
نّوكتيأخانملايفمكحتلاماظنفاشتكا
ماظندوعي،ذفاونلاىلعبابضلللمتحم
ليغشتلاعضوىلإخانملايفمكحتلا
Autoليغشت/فاقيإلو.يداعلا Defog
خانملا"رظنا،)يكيتاموتوألابابضلاةلازإ(
ةرايسلاصيصختتحت"ءاوهلاةدوجو
/١٦١.

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأمدختست
ىلعنمبابضلاةلازإلةئفدتةكبشيفلخلا
.يفلخلاجاجزلا

K:وأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
ىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشتفاقيإ
حابصمءيضياهدنعو.يفلخلاجاجزلا
ىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملارشؤملا
.يجراخلاعضولاليغشت

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادألمعتال
يفلاعشإلانوكيامدنعىوسيفلخلا
ليزمليغشتفاقيإمتي.ليغشتلاعضو
امدنعيفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلا
عضولاىلعلاعشإلانوكي

ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلم
LOCK/OFF)ليغشتفاقيإ/نيمأت(.

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
ليغشتلاعضوىلعاهطبضنكمي
بابضلاةلازإعضورايتخادنع.يكيتاموتوألا
ةادألمعت،يفلخلاجاجزلانمًايكيتاموتوأ
ًايكيتاموتوأةيفلخلاذفاونلانمبابضلاةلازإ
درابسقطيفةبكرملاليغشتءدبدنع
.ةئفادةبكرملاحبصتامدنعئفطنتو
ًايكيتاموتوأبابضلاةلازإفاقيإوأليغشتلو
ةدوجوخانملا"رظنا،يفلخلاجاجزلانم
.١٦١/ةرايسلاصيصختتحت"ءاوهلا

هيبنت

مسجيأوأةداحةرفشمادختسانإ
دقةيلخادلاةيفلخلاةذفانلافيظنتلداح
ىلعنمبابضلاةلازإةادأبررضلاقحلي
نامضيطغينلو.يفلخلاجاجزلا
جاجزلافظنتال.حيلصتلافيلاكتةبكرملا
مادختسابلخادلانميفلخلا
.ةداحماسجأ
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٨٤

ةرايسلاتناكاذإ:نيخستللةلباقلاايارملا
ةلباقلاةيفلخلاةيؤرلاايارمبةزهجم
ليزتيكلنخستايارملانإف،نيخستلل
ةآرملاحطسىلعنمعيقصلاوأبابضلا
بابضلاةلازإرزىلعطغضلادنعكلذو
ايارملاةئفدتعجار.ةيفلخلاةذفانلابصاخلا
/٤٩.

فلخلابخانملايفمكحتلاليغشترصانع

O:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
.يفلخلاخانملايفمكحتلاماظنليغشت

AUTO)ىلعطغضا:)يكيتاموتوأAUTO
يفبكارلادعقمةرارحةجرديفمكحتلل
ةعرسوءاوهلاليصوتكلذكوفلخلا
دنعةشاشلايفAUTOرهظي.ةحورملا
يأطبضمتاذإ.يئاقلتلاليغشتلاليعفت
ايوديخانملابمكحتلاماظنتادادعإنم
ءاغلإمتيهنإف،ةيفلخلاةرارحلاةجردادعام
.لماكلايكيتاموتوألاليغشتلا
وأىلعألطغضا:ةحورملايفمكحتلا
قاطنةحورمةعرسليلقتوأةدايزللفسأل
.فلخلابباكرلا
طغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
ءاوهلاقفدتهاجتارييغتللفسألوأىلعأل
لكشبحاتفملاىلعطغضا.فلخلابباكرلل
ىلعبولطملاعضولارهظيىتحرركتم
ىلإرركتملاطغضلايدؤيفوسو.ةشاشلا
.ليصوتلاتارايخربعلقنتلا

طغضا:ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم
ءاوهلاةرارحةجردعفرللفسألوأىلعأل
باكرلاةقطنميفاهضفخوأقفدتملا
.فلخلاب

RCTRL:مكحتلاةحاتإوأليطعتلطغضا
لبِقنميفلخلاخانملابمكحتلاماظنيف
مكحتلاليطعتدنع.ةيفلخلادعاقملاباكر
نمهطبضنكميهنإف،فلخلانمخانملايف
.طقفيمامألادعقملا

دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت

نعليغشتلاءدبةزيمبزيهجتلاةلاحيف
دنعخانملابمكحتلاماظنلمعيفوس،دُعب
بسحىلع،دُعبنعةبكرملاليغشتءدب
ةادأاًضيألمعتدق.ةيجراخلاةرارحلاةجرد
يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإ
.كلذبزيهجتلاةلاحيف،دعاقملاةئفدتو
و٣٧/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار
.٦٢/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

تاسجملا

ةرارحلاةبقارمبيسمشلارعشتسملاموقي
رعشتسملاةيطغتمتتالأبجيو.ةيسمشلا
ماظنلالمعينلفالإويسمشلا
.ةحيحصةروصب
ةرارحلاةجردلرعشتسماًضيأدجويامك
اذهموقيو.ةيمامألاةكبشلافلخةيجراخلا
ءاوهلاةرارحةجردةءارقبرعشتسملا
ةجردىلعظافحلاىلعدعاسيويجراخلا
ثدحتنأنكميو.ةبكرملالخادةرارحلا
ةرارحلاةجردلةحيحصريغةءارق
ءاطغيأدوجوةلاحيفكلذو،ةضورعملا
.جولثلاةحساككلذًانمضتم،ةبكرملامامأ
تامولعملاخانملايفمكحتلاماظنمدختسي
ىلعظافحللتارعشتسملاهذهنم
ةجردطبضقيرطنعةحيرملاتادادعإلا
عضووةحورملاةعرسوجرخملاةرارح
لسرينأًاضيأماظنللنكمي.ءاوهلاليصوت
ةعشألهجاوملاةبكرملابناجلدربأًءاوه
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١٨٥ خانملايفمكحتلاحيتافم

ريودتعضومادختسانكميامك.سمشلا
تاجردىلعظافحللةجاحلابسحءاوهلا
.ةدرابلاجرخملاةرارح

خانملابيفلخلامكحتلاماظن
يففلخلابخانملابمكحتلاماظندجوي
نميفلخلاءزجلابنيزختلاعضوم
تادادعإطبضنكمي.طسوألالوسنوكلا
.ماظنلااذهبفلخلابءاوهلافييكت

ةحورملايفمكحتلا.١
٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
عضو.٣

)Air Delivery Mode Control()رز
)ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا

٤.TEMP)ةرارحلاةجرديفمكحتلا(

تناكاذإ(ةيفلخلادعاقملاةئفدت.٥
)ةدوجوم

نمخانملايفمكحتلاةزيمليطعتدنع
يكيتاموتوألامكحتلاماظنلةبسنلابفلخلا
تادادعإطبضنكميهنإف،خانملابيئانثلا
دعقملانمخانملابمكحتلاماظن
.طقفيمامألا

يكيتاموتوألاليغشتلا

AUTO)ىلعطغضا:)يكيتاموتوأAUTO
ليصوتوةرارحلاةجرديفًايئاقلتمكحتلل
يفبكارللةبسنلابةحورملاةعرسوءاوهلا
دنعةشاشلايفAرهظي.ةيفلخلادعاقملا
.يئاقلتلاليغشتلاليعفت

مكحتلاتادادعإنميأطبضةلاحيف
ءاغلإمتي،ًايودييفلخلاءزجلابخانملاب
ىلعطغضا.اًمامتيئاقلتلاليغشتلا

AUTOيئاقلتلاليغشتلاىلإةدوعلل
.لماكلكشب
خانملايفمكحتلافئاظوىلإةشاشلاريشت
عضولايفماظنلانوكيامدنعطقف
.يفلخلالقتسملا

يوديلاليغشتلا

يفةحورملايفمكحتلاضبقمردأ:9
هاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
ةعرسضفخوأةدايزلةعاسلابراقع

ةكرحهاجتاسكعيفردأ.ةحورملا
/ةحورملافاقيإلاًمامتةعاسلابراقع
.ةقاطلا

TEMP:وأةعاسلابراقعهاجتايفردأ
وأقفدتملاءاوهلاةرارحةجردعفرلاهسكع
ةلاحيف.بكارلاةقطنميفاهضفخ
رصانعب)ةنمازملا(SYNCرزىلعطغضلا
طبرمتي،مامألابخانملايفمكحتلاليغشت
دادعإعمفلخلابخانملابةرارحةجرد
.قئاسلابةصاخلاةرارحلاةجردلا

MODE)هاجتارييغتلطغضا:)عضولا
ىلعطغضا.ةبكرملالخادءاوهلاقفدت
عضولارهظيىتحرركتملكشبرزلا
يدؤيفوسو.ةشاشلاىلعبولطملا
تارايخربعلقنتلاىلإرركتملاطغضلا
.ليصوتلا
MوأL:ىلعطغضاMوأL،اذإ
دعقملاةداسوةئفدتلةزيملاهذهترفوت
ةئفدتعجار.نميألاوأرسيألايفرطلا
.٦٣/ةيفلخلادعاقملا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٨٦

ءاوهلاذفانم

ةيوهتلاتاحتف
فصتنملايفطبضللةلباقلاةيوهتلاتاحتف
.سايقلاةزهجأةحولبناجىلعو

يقالزنالارزلا.١
ةريغصةلجع.٢
هاجتارييغتل)1(ةيقالزنالارارزألاكرح
.ءاوهلاقفدت
نمابيرقةدوجوملا)2(تاركبلامدختسا
.ءاوهلاقفدتقالغإوأحتفلةيوهتلاتاحتف

ةيلمعحئاصن

رجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.
جاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادميف
قفدتقيعتدقءايشألاهذهف،يمامألا
.ةبكرملالخادءاوهلا

،درابلاسقطلايفةبكرملخدتامدنع.
ىلعأليولعلاةحورملارزىلعطغضا
ثيح.ةدايقلالبقةحورمللىوتسم
بحسلاتاونقءالخإىلعكلذدعاسي
نّوكتةصرفللقيو،ةبوطرلاوجلثلانم
نميلخادلابناجلاىلعبابضلا
.ذفاونلا

لفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
تاقوعملانمةيمامألادعاقملا
لخادءاوهلاريودتيفةدعاسملل
.ةيلاعفرثكأةقيرطبةبكرملا

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
ءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
ءادأىلعًابلسرثؤينأنكميكرحملا
ةيأةفاضإلبقليكوبرقأعجار.ماظنلا
.ةبكرملليجراخلالكيهللتادعم

ةنايصلا

باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
تاّجيهملاوعلطلارابغوةبرتألارتلفلاللقي
ءاوهلانمءاوهلااهلمحييتلاىرخألا
.ةبكرملالخادىلإبوحسملايجراخلا
ةنايصلانمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو
/ةنايصلالودجعجار.ةينيتورلاةلودجملا

يغبنييذلارتلفلاعونىلعفرعتللو.٣٤٨
ةنايصللةليدبلارايغلاعطقرظنا،همادختسا
/٣٥٧.

.لماكلابتازافقلاقودنصحتفا.١
قودنصبابدُمخمةلسلسلصفا.٢

قودنصبابةعومجمنمتازافقلا
وأربحملقلاخدإنكمي.تازافقلا
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١٨٧ خانملايفمكحتلاحيتافم

ةلسلسفرطلالخنمصاصرملق
قالزنالانمةلسلسلاعنملدمخُملا
.بابلاةعومجملخاد

.لوصولاةحولوةتسلايغاربلاعلخا.٣

.ةمدخلابابلنيتبثملانيتكساملاررح.٤
حشرملالزأوةنايصلابابحتفا
.ميدقلا

.ديدجلاءاوهلارتلفبّكر.٥
تيبثتبمقوةمدخلابابقلغأ.٦

.نيتكساملا
بيكرتةداعإلسكعلابتاوطخلاذّفن.٧

.تازافقلاقودنص
ةدعاسمللةجاحبتنكاذإكليكورشتسا
.ةيفاضإلا

ةمدخ
ءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملا
مدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظنةنايص
لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا
تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدُعي
وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٨

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٨٩..............ةتتشملاةدايقلا
١٩٠..............ةيئاقولاةدايقلا
١٩٠.............ةرايسلابمكحتلا
١٩٠.....................ةلمرفلا
١٩٠.....................ةدايقلا
١٩١...قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٩١...............مكحتلانادقف
١٩٢..........قرطلاجراخةدايقلا
١٩٦.....ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٩٧......ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٩٧......ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٩٨............ةرايسلاتقلعاذإ
١٩٩.........ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
٢٠٣......ةديدجلاةرايسلاضيورت
لمارفلاةساودوقناخلاةساود
٢٠٤............ليدعتللناتلباقلا
البلوخدلا(ليغشتلاحاتفمعضاوم

٢٠٤....................)حاتفم
لوخدلا(ليغشتلاحاتفمعضاوم
٢٠٦...................)حاتفمب
٢٠٨..........كرحملاليغشتءدب
تاقحلملاةقاط
٢٠٩..........)RAP(ةزجتحملا
٢١٠........نكرلاعضوىلإلقنلا
٢١١.........نكرلاعضونملقنلا

ةلباقحوطسىلعنكرلا
٢١١..................لاعتشالل

Active Fuel
Management®...........٢١١

٢١٢................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
٢١٢...............كرحملامداع
٢١٣.....اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
سورتلاقودنص
٢١٣...............يكيتاموتوألا
٢١٦...............يوديلاعضولا
٢١٨..........رطقلا/بحسلاعضو

ةدايقلاةمظنأ
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
٢١٨...............تالجععبرأب

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

٢٢٢...........)ABS(قالغنالل
٢٢٢................نكرلالمارف
٢٢٣.............لمارفلاةدعاسم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
٢٢٣..........)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٢٤........تابثلايفينورتكلإلا

ىلعنملوزنلايفمكحتلا
٢٢٥.........)HDC(تاعفترملا
قيلعتلايفمكحتلا

٢٢٦...............يسيطانغملا
٢٢٦..........يفلخلاروحملالفق
عافترالاىوتسمطبض
٢٢٦.................ًايكيتاموتوأ

ةعرسلاتبثم
تابثيفمكحتلاماظن
٢٢٧...................ةعرسلا
ةعرسلايفمكحتلاةزيم
٢٢٩..................ةيمؤالتلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
٢٣٦.......قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

٢٣٧....................فلخلل
٢٣٩......ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢٣٩....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٤١............)FAB(ةيمامألا
ءايمعلاةقطنملاهيبنت
٢٤٣...........)SBZA(ةيبناجلا
ةراحرييغتهيبنت
٢٤٣..............)LCA(ريسلا
ةرداغمدنعريذحتلا

٢٤٤.................ريسةراح
Lane Keep Assist (LKA))دعاسم

)راسملاىلعءاقبلا
٢٤٥............)1500ةلسلس(
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١٨٩ ليغشتلاوةدايقلا

دوقولا
٢٤٦.....................دوقولا
٢٤٧........دوقوللةفاضملاداوملا
٢٤٧.................دوقولاةئبعت
٢٤٩.....ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ةروطقمبحس
ةماعتامولعم
٢٤٩..............بحسلانأشب
تاداشرإوةدايقلاقرط
٢٥٠....................رطقلا
٢٥٣..............ةروطقمبحس
٢٥٥......ةروطقملابحسةزيهجت
حنرتيفمكحتلا

٢٦١..........)TSC(ةروطقملا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢٦١.......ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ةدايقلاتامولعم

ةتتشملاةدايقلا
يتلاوهابتنالاتتشتروصنمديدعلاكانه
مكحلامزتلا.ةدايقلانعكزيكرتفرصتدق
ىرخألاماهملاعدتالو،رومألاىلعبئاصلا
ّتنسدقو.قيرطلانعكهابتنافرصت
نأشبنيناوقلاةيلحملاتاموكحلانمديدعلا
فرعتلاكيلعاذل.ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
.كتقطنميفةيلحملانيناوقلاىلع
كينيعيقبا،ةدايقلاءانثأتتشتلابنجتل
ةدايقلاةلجعىلعكيدييقباوقيرطلاىلع
.ةدايقلاىلعكهابتنازكرو
ةدايقلافقاوميففتاهلامدختستال.

ةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتتيتلا
درلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإلنذألا
.اهيلع

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
تامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
ةزهجألانمهريغوأفتاهلاىلع
.ةينورتكلإلا

عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.
.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا

،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.
ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا

ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلالبق

ءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
.لافطألاب

وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثتةليسو

،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}
قيرطلانعكينيعفرصببستيدق
عوقويفةرركتمةفصبوأةليوطةرتفل
اذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤيثداح
.ةدايقلايفزيكرتلاكيلع

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
،ماظنلااذهمادختسالوحتامولعملانم
لومحمفتاهنارقإةيفيككلذيفامب
همادختساو
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٠

ةيئاقولاةدايقلا
سيلامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصُقي
ةدايقلايفىلوألاةوطخلاو."عقوتم
.نامألامازحءادترايهيئاقوبولسأب
.٧١/نامألاةمزحأرظنا
نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.

نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكومهتافرصتعقوت.ءاطخألا
.اهلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةرايسلابمكحتلا
لماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسمللةمهم
.ةدايقلاءانثأ

ةلمرفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
طغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
يف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساودىلع
تقووهكلذليلعفلاءارجإلانأنيح
.ةباجتسالا

ةثالثوهقئاسلاةباجتساتقوطسوتمو
كرحتت،ةدملاهذهيف.ًابيرقتةيناثلاعابرأ
/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠اهتعرسةبكرم
يهو،)اًمدق٦٦(اًرتم٢٠ةفاسم)ةعاس
.ئراوطلاتالاحيفةريبكنوكتدقةفاسم
رابتعالايفاهعضويغبنيةديفمحئاصن
:ةلمرفلانأشب
كتبكرمنيبةيفاكةفاسمىلعظفاح.

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

.رورملا
مقف،ةبكرملاةدايقءانثأكرحملافقوتاذإو
طغضلانودبيعيبطلكشبةلمرفلاب
ىلإكلذيدؤيدقف.لمارفلاىلعلصاوتملا
ةساودلاىلعطغضللةبولطملاةوقلاةدايز
نوكتسف،كرحملافقوتاذإهنأامك.لفسأل
نلنكل؛ةيئابرهكلمارفةدعاسمكانه
درجمبو.لمارفلامادختسادنعالإمدختُست
قرغتسيدقفيئابرهكلادعاسملامادختسا
نمنوكيفوسوفقوتلللوطأًاتقورمألا
ىلعطغضتنأربكألكشببعصلا
.ةساودلا

ةدايقلا

دوقملابيئابرهكلامكحتلا

هيجوتلاماظنىلعةبكرملاهذهيوتحت
لئاسىلعيوتحتالاهنكل.يئابرهكلا
ةنايصلاىلإةجاحال.يئابرهكلاهيجوتلا
.ةيرودلا
يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمدقفةلاحيف
ةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلابلطعةجيتن
.دهجلانمديزملاكلذبلطتيدقنكلو
.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار
ةرتفلهيجوتلادعاسممادختسامتاذإ
هيجوتلادعاسمءادأصقنيدق،ةليوط
.يئابرهكلا
لوصولانيحلةدايقلاةلجعريودتةلاحيف
عضولااذهيفاهفاقيإواهترودةياهنىلإ
ةدعاسمليلقتمتيامبر،ةليوطةينمزةدمل
.يئابرهكلاهيجوتلا
ةدعاسمليداعلامادختساللةدوعلاضرتفي
.ماظنلادربينأدعبيئابرهكلاهيجوتلا
نمضةبكرملاهيجوتبةصاخلالئاسرلارظنا
ليكولاعجار.١٥٨/هيجوتلاماظنلئاسر
.ةلكشمكانهتناكاذإ
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١٩١ ليغشتلاوةدايقلا

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن

.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.

.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.

لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.
.ىنحنملا

،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.
قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادزمث
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا

نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.
نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا

ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
)ABS(ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت.

قيرطلانمةرايسلادادرتسا

ةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
بناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلعنم
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأقيرطلا

ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
هّجوف،ًايلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح

ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،ًابيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا

ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلاىلع

مكحتلانادقف

قالزنالا

ةمظنأرظانتتاقالزنالانمعاونأةثالثكانه
:ةبكرملايفةثالثلامكحتلا
.رودتالتالجعلا-ةلمرفلاقالزنا.
ببستت-فاطعنالاوأهيجوتلاقالزنا.

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
دقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالاةوق

دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.
تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا

بولسأبنودوقييذلانوقئاسلاموقي
قيرطنعتاقالزنالامظعمبنجتبيئاقو
فورظللًاقفوةلوقعملاةيانعلاذاختا
تافاسملةدايقلامدعقيرطنعو،ةيلاحلا
امًامئادنكل.فورظلاهذهيفةليوط
.تاقالزناثدحتنأنكمي
عبتاف،قالزنالايفةبكرملاتأدباذإ
:ةيلاتلاتاحارتقالا
،دوقولاةساودنعجيردتلابكمدقعفرا.

دق.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهّجوو
نكلو.ميقتسمطخيفةبكرملاكرحتت
قالزنالاةيناكمإلاًدعتسمنك
.ىرخأةرم
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اًعبتةدايقلاطبضاوةعرسلاضفخا.
ةفاسملاديزتدق.سقطلافورظل
ىلعةرطيسلارثأتتوفقوتللةبولطملا
لعفبرجلاةوقضافخنادنعةبكرملا
وأ،ىصحلاوأديلجلاوأجلثلاوأءاملا
ملعت.قيرطلاىلعداوملانماهريغ
لثم،ةيريذحتلاتامالعلاىلإهابتنالا
وأجلثلاوأءاملانمةيفاكةيمكدوجو
يفكيامبقيرطلاىلعمكارتملاديلجلا
ءاطبإبمقو،ًاعمالحطسلالعجل
.كوكشيأكيدلتناكاذإةعرسلا

وأعراستلاوأهيجوتلابنجتلواح.
كلذيفامب،ةئجافمةروصبةلمرفلا
لقنلالخنمةبكرملاةعرسضفخ
نأنكمي.ىندألاسرتلاىلإرايغلا
قالزنايفةئجافمتاريغتيأببستت
.تاراطإلا

يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

قرطلاجراخةدايقلا
عبرأبعفدلاماظنتابكرممادختسانكمي
متتالأبجي.قرطلاجراخةدايقللتالجع
عفدلاماظنبةزهجملاريغتابكرملاةدايق
ةزهجملاريغتابكرملاوتالجععبرأب
وأ)AT(تاقرطلالكلريسلاماظنتاراطإب
)OOR(قرطلاجراخةدايقلاماظنتاراطإب
ٍوتسمحطسىلعالإ،ةرعولاقرطلاىلع
لاصتالاتامولعمنمديزمل.كسامتمو

عجار،تادعمللةيلصألاتاراطإلالوح
دعاسمتامولعم"ليلدودودحملانامضلا
."كلاملا
قرطلالضفأدحأةعرسلايفمكحتلاربتعي
.قرطلاجراخةحجانلاةدايقلل

ريذحت}
يدؤيدق،قرطلاجراخةدايقلاءانثأ
هاجتايفةعيرسلاتارييغتلاوضافتنالا
نمةلوهسبكعافدناىلإةدايقلا
دقفىلإاذهيدؤينأنكميو.كعضوم
كيلعيغبني،اذلو.مداصتثودحومكحتلا
ةمزحأطبرباكرلاىلعكلذكو
.اًمئادنامألا

قرطلاجراخةدايقلالبق

ةنايصلالامعأعيمجءارجإىلعصرحا.
.ةمزاللاةمدخلاو

ءلمو،دوقولابةبكرملاةئبعتبجي.
خفنلاطغضصحفو،لئاوسلاتايوتسم
راطإلاكلذيفامب،تاراطإلاعيمجيف
.دجُونإ،يطايتحالا

تامولعملاعيمجةءارقىلعصرحا.
عبرأبعفدلاماظنتابكرمبةقلعتملا
.ليلدلااذهيفةدراولاتالجع

ةيلحملانيناوقلاىلعفرعتلايغبني.
.قرطلاجراخةدايقلاىلعقبطنتيتلا

يضرألاصولخلانمديزملاىلعلوصحلل
ةلازإيرورضلانمنوكيدق،رمألامزلاذإ
.ةيمامألاةهجاوللىلفسلاءاوهلاّدصم
للقتيمامأرليوبسانودبةدايقلا،نكلو
.دوقولاةيداصتقا

هيبنت

ةليوطتارتفلةبكرملاليغشتيدؤيدق
ةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمبيكرتنودب
كرحملاىلإءاوهلاقفدتىلإةيمامألا
ةداعإبمقكلذل.بسانمريغلكشب
ةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمليصوت
.قرطلاجراخةدايقلادعبةيمامألا

قرطلاجراخةدايقلادنعةبكرملاليمحت

ريذحت}
ةيضرأىلعّةتبثملاريغةلومحلاف.

ءاجرأيفرياطتتدقليمحتلا
ضرأىلعةدايقلادنعةبكرملا
ءايشألاكبيصتدقو.ةرعو

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

.باكرلابيصتوأةرياطتملا
ةلومحلاتيبثتىلعصرحاف
.ماكحإب

ةقطنميفةلومحلابظفتحا.
مامألايفنوكتنأىلعةلومحلا
نأيغبني.ناكمإلاردقةضفخنمو
،ةيضرألاىلعءايشألالقثأنوكت
.يفلخلاروحملامامأ

ىلعةليقثلالامحألاعضولمعي.
لقثزكرمعفرىلعفقسلا
ةضرعرثكأاهلعجيامم،ةبكرملا
ةباصإلضرعتتدقو.بالقنالل
تبلقنااذإةتيمموأةريطخ
يفةليقثلالامحألاعض.ةبكرملا
ىلعسيلو،ةلومحلاةقطنم
.فقسلا

لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
/ةرايسلاتقلعاذإعجار،ةبكرملاليمحت
.٣٠٧/تاراطإو١٩٨

ةئيبلايفريثأتلافواخم

بوردلامادختساىلعاًمئادصرحا.
قطانملاو،ةكسامتملاقرطلاو
جراخةماعللةيهيفرتلاةدايقللةصصخملا
دعاوقلاعيمجعابتاكلذكو،قرطلا
.ةنلعملاةيميظنتلا

وأتاريجشلابررضلاقحلتالأيغبني.
اًضيأو،باشعألاوأراجشألاوأروهزلا
.ةيربلاةايحلابثبعتالأ

لباقحوطسىلعةبكرملانكرتال.
حوطسىلعنكرلارظنا.لاعتشالل
.٢١١/لاعتشاللةلباق

تاعفترملاىلعةدايقلا

اًمكحتاعفترملاىلعنامأبةدايقلابلطتتو
ةبكرملاعيطتستالامواملًامهفواًديدس
.هبمايقلا

ريذحت}
ةديدشيهتاعفترملانمديدعلانإ
ةيأاهزواجتتنأنكميالورادحنالا
ىلعاًدوعصةدايقللنكميو.ةبكرم
.ةبكرملالطعتيفببستتنأتاعفترملا
دقفتاعفترملاىلعنمًالوزنةدايقلاامأ
نأنكمي،كلذكو.ةرطيسلانادقفببست
بالقنايفتاعفترملاربعةدايقلاببستت
وأةغلابةباصإلضرعتتدقو.ةبكرملا
ىلعةبكرملادقتال،مثنمو.ةافولل
.تاعفترملا

بجي،تاعفترملادحأىلعةدايقلالبق
دقيتلاقئاوعلاورجلاورادحنالاةدشمييقت
نمقيرطلاةيؤرترذعتاذإ.اههجاوت
ىلعلجرتوةبكرملانمجرخاف،كمامأ
.ةدايقلاةعباتملبقعفترملا
:تاعفترملاىلعةدايقلادنع
ةلجعبكسمأوةضفخنمةعرسىلعدُق.

.اًديجةدايقلا
.ةئيطبةعرسبةدايقلاىلعظفاح.
وأعفترملاىلعألاًدوعصةبكرملادُق.

،ةميقتسمةروصبهلفسألًالوزن
.نكمأنإ

نمبارتقالادنعةعرسلانمئطبأ.
.عفترملاةمق

ءانثأىتحةيسيئرلاحيباصملامدختسا.
اًحوضورثكأةبكرملالعجلراهنلا
.ىرخألاتابكرملل

ريذحت}
عفترملاةمقوحنةدايقلاببستتدق
نوكتدقف.ثداحعوقويفةيلاعةعرسب
ىتحوأفرجوأةفاحوأةيواهكانه
ةغلابةباصإلضرعتتدقو.ىرخأةبكرم
،عفترمةمقنمبارتقالاعم.ةافولاوأ
.اًظقيتمقباوةعرسلاففخ
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فلخلاىلإوأمامألاىلإريستنأكايإ.
قودنصوعفترملالفسأىلإلوزنلادنع
Nعضولايفلقنلاةبلعوأسورتلا
ةجردعفترتنأنكميثيح.)دياحم(
اممةطرفمةروصبلمارفلاةرارح
.ةرطيسلادقفهيلعبترتي

ريذحت}
لقنةبلعىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
ببستينأنكمي،نيتعرستاذيكيتاموتأ
)دياحم(Nعضولاىلإلقنلاةبلعلقن
قودنصناكاذإىتحكتبكرمبالقناىلإ
عجرياذهو.)نكرلا(Pعضويفسورتلا
ةبلعيف)دياحم(Nعضولالهاجتىلإ
وأتنأضرعتتدقو.لقنلاةيلمعللقنلا
كرتةلاحيف.ةباصإللرخآصخش
لقناو،نكرلالمارفطبضا،ةبكرملا
.)نكرلا(Pعضولاىلإسورتلاقودنص
ءانثتسابعضويأىلإلقنلاةبلعلقنا
.)دياحم(Nعضولا

،عفترمىلعنمًالوزنةدايقلادنع.
ةروصبةبكرملاهجوتىلعظفاحف
بجي،مثنمو.لفسألاوحنةميقتسم
نألةضفخنمةعرسىلعةدايقلا
ءاطبإللمارفلاعملمعيسكرحملا
ءاقبإىلعدعاسيسوةبكرملاةكرح
.ةرطيسلاقاطننمضةبكرملا

ريذحت}
لمارفلاىلعفنعبطغضلاببستيدق
ةنوخسةدايزيفعفترمطوبهءانثأ
نأنكميو.اهريثأتيشالتولمارفلا
كضيرعتعم،ةرطيسلادقفكلذببسي
طغضا.ةافوللوأتاباصإللكريغوأتنأ
،عفترمطوبهءانثأقفربلمارفلاىلع
يفمكحتللةضفخنمةعرسمدختساو
.ةبكرملاةعرس

:عفترمىلعةبكرملاتلطعتلاحيف
فاقيإللمارفلاىلعطغضلابمق.١

نكرلالمارفقيشعتمث،ةبكرملا
.كلذدعب

دعأمث)نكرلا(Pعضولاىلإلوحت.٢
.كرحملاليغشت
دحأىلعاًدوعصدوقتتنكاذإ.

لوحتف،ةبكرملاتلطعتمثتاعفترملا
ريرحتبمقو،)عوجرلا(Rعضولاىلإ
ةروصبكجاردأدعو،نكرلالمارف
.لفسأىلإًالوزنةميقتسم
اذإ.ةبكرملابةرادتسالالواحتنأكايإ.

ةيفاكةروصباًردحنمعفترملاناك
هنأينعيكلذف،ةبكرملاكرحمفاقيإل
يفببستللةيفاكةروصبردحنم
.ةبكرملابالقنا

،عفترملاةمقىلإلوصولارذعتاذإ.
.ةرشابمعفترملالفسأوحنعجارتف
دنععفترملالفسأىلإلزنتنأكايإ.

اًمدختسم)دياحملا(Nعضولاقيشعت
.بسحفلمارفلا
فلخلاىلإةبكرملاجرحدتتنأنكمي
.ةرطيسلادقفهيلعبترتياممةعرسب
دحأىلعنمًالوزندوقتتنكاذإ.

لوحتف،ةبكرملاتلطعتمثتاعفترملا
لمارفريرحتبمقو،لقأةعرسىلإ
ًالوزنةميقتسمةروصبدُقو،نكرلا
.لفسأىلإ

دعبةبكرملاليغشتةداعإترذعتاذإ.٣
لمارفىلعطغضلابمقف،اهلطعت
)نكرلا(Pعضولاىلإلوحتلاو،نكرلا
.ةبكرملاليغشتفاقيإو،
.ةدعاسملابلطاوةبكرملارداغ.٣.١
هيفريستيذلاقيرطلانعدعتبا.٣.٢

.لفسألتجرحدتلاحيفةبكرملا
ةبكرملابيدؤتيتلاتافطعنملابنجت.

دقف.عفترملاىلعنمجرحدتلاىلإ
،اًدوعصعفترمىلعةدايقلانمنكمتت
قيعتةروصبردحنمهنكلو،اًطوبهو
يقلت.ةضرعتسمةروصبهيلعةدايقلا
ىلعنزولانمديزمبردحنمربعةدايقلا
امم،عفترملالفسألةهجاوملاتالجعلا
وحنةبكرملاقالزنايفببستيدق
.اهبالقناوأعفترملالفسأ
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دق.ةلكشمحطسلافورظّلثمتدق.
ةينيطلاعاقبلاوأتتفملاىصحلاببستي
قالزنايفلتبملابشعلاىتحوأ
وحنمثنمو،بناوجلاهاجتابتاراطإلا
ةبكرملاتقلزنااذإ.عفترملالفسأ
ءيشبمدطصتدقف،بناوجلاهاجتاب
،دودخأوأةرخص-اهرثعتىلإيدؤي
.اهبالقناو-خلإ

نمةرهاظلاريغقئاوعلاديزتدق.
قوفءطولادنع.ردحنملاليمةروطخ
اذإوأ،عفترملادوعصدنعةرخص
وأدودخأيفةبكرملاتالجعتطقس
ليمتدقف،هيلعنملوزنلادنعضفخنم
.ربكأةجردبةبكرملا

دحأىلعةدايقلايرورضلانمناكاذإ.
،قالزنالايفةبكرملاتأدبو،تاردحنملا
كلذدعاسينأضرتفي.لوزنلابمقف
ميقتسمطخيفةبكرملاهيجوتيف
.يبناجلاقالزنالاعنمو

ريذحت}
نملوزنلاءانثأةبكرملانمجورخلانإ
دحأىلعاهفقوتدنعوعفترملاىلع
تبلقنااذإف.اًريطخاًرمأدعيتاردحنملا
،مثنمو.كلتقتوأكقحستدقف،ةبكرملا
بناجلانماًمئادجورخلاىلعصرحا
،ةبكرملانمعفترملاىلعألهجاوملا
.اهجرحدتلاحيفةبكرملاراسمبنجتو

جلثلاوأديلجلاوألامرلاوأنيطلايفةدايقلا

يفةدايقلادنعةضفخنمةعرسمدختسا
بجوت،قمعأنيطلاناكاملكف–نيطلا
ةبكرملاىلعظافحلابجي.ةعرسلاضفخ
.اهزرغبنجتلةكرحتم
يف.لامرلاىلعريسلادنعرجلاريغتي
ىلعلاحلاوهامك،ةوخرلالامرلا
تاراطإلانوكت،ةيلمرلانابثكلاوأئطاوشلا
ىلعاذهرثؤيو.لامرلايفزرغللةضرع
ةعرسبدُق.لمارفلاوعراستلاوهيجوتلا
ةداحلاتافاطعنالابنجتوةضفخنم
.ةئجافملاتاروانملاو
؛فيثكلاديلجلاوجولثلاىلعرجلاليلقتمتي
مق،اذلو.ةرطيسلادقفلهسلانمهنإثيح
ىلعةدايقلادنعةبكرملاةعرسضفخب
.فيثكلاديلجلاوجولثلا

ريذحت}
تاريحبلاىلعةرطخةدايقلانوكتدق
لاوحأنيابتت.ةدمجتملاراهنألاوكربلاو
عقتنأنكميو،ةريبكةروصبديلجلا
تنأكضرعيامم؛ديلجلالالخةبكرملا
ىلعةبكرملادُق.قرغلارطخلباكرلاو
.طقفةنمآلاحطسألا

هايملايفةدايقلا

ريذحت}
هايملالالخةدايقلانوكتنأنكمي
هايملافرجتدقف.اًريطخاًرمأةعفدنملا
دقو،هايملايفطقستلةبكرملاةقيمعلا
هايملاتناكاذإو.باكرلاوتنأقرغت

ضرألالخلختنأنكميف،بسحفةلحض
نكمي،انهو.كتبكرمتاراطإتحتنم
لالخدُقتال.ةبكرملاجرحدتتو،رجلادقف
.ةعفدنملاهايملا

هيبنت

تناكاذإةدكارلاهايملاربعةبكرملادقتال
عوزجةيطغتلةيافكلاهيفامبةقيمع
دق.مداعلابوبنأوأاهرواحموأتالجعلا
ءازجأوروحملاةقيمعلاهايملافلُتت
.ىرخألاةبكرملا

،قمعلاةغلابةدكارلاهايملانكتملاذإ
تاعرسلايف.ءطبباهلالخةدايقلاكنكميف
فقوتتنأنكمملانموءاملارثانتت،ىلعألا
هنأركذت،هايملالالخةدايقلادنع.ةبكرملا
ةفاسمدادزتدق،لمارفلالالتبادنع
"ةللبمقرطىلعةدايقلا"عجار.ةلمرفلا
.مسقلااذهيفاًقحال
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ةرعولاقرطلايفةدايقلادعب

قلعدقنوكيماطحوأةمجأةيأعزنا
لفسأوأهيساشلاوأيلفسلاةبكرملالكيهب
تامكارتلاهذهلوحتتدقف.كرحملاءاطغ
.قيرحعالدنابرطخىلإ
بلطا،لامرلاوأنيطلايفليغشتلادعب
دقف.اهصحفولمارفلاتاناطبفيظنت
لمارفلاءاستكايفداوملاهذهببستت
.مظتنمريغلكشباهلمعوأةلوقصمةقبطب
قيلعتلاوهيجوتلاولكيهلاةينبصحفا
دكأتللمداعلاماظنوتاراطإلاوتالجعلاو
طوطخصحفاو،تايفلتدوجومدعنم
دوجومدعنمدكأتللديربتلاماظنودوقولا
.برستيأ
تامدخنمديزملاءارجإلةرورضكانه
ةنايصلالودجعجار.ةرركتملاةنايصلا
/٣٤٨.

.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
ةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
ةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلايف
فقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلايلاتلابو
ةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا.عراستلاو
ةدايقلافورظنمعاونألاهذهيفأطبأ
وأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلابنجتو
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلاهايملا

ريذحت}
عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
ةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
طغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغدعبوأ
لمعتىتحلمارفلاةساودىلعةفخب
.يعيبطلالكشلاب
ىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
ربعةدايقلاببستتنأنكمي.ةديدش
.ةبكرملاىلعريثأتلايفقفدتملاءاملا
كرمغينأنكمي،كلذثودحلاحيفو
لهاجتتال.نيرخآلاباكرلاوتنأءاملا
دنعًادجًارذحنكوةطرشلاتاريذحت
.قفدتملاءاملاربعةدايقلا

ءاملاقوفقالزنالا

.ًاريطخًارمأءاملاقوفقالزنالاربتُعي
تاراطإتحتءاملامكارتينأنكميو
وهو.لعفلابءاملاقوفريستثيحبةبكرملا
ًالتبمقيرطلاناكاذإثدحينأنكميام
.ةيفاكلاةعرسلابريستتنكويفاكلاردقلاب

ذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملاتناكاذإ
قيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالتنوكي
.ًادوجومريغوأًاليلق
قوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
صوصخلااذهيفةحيصنلضفأو.ءاملا

ناكاذإةعرسلائطبتنأيه
.ًاللبمقيرطلا

رطمملاسقطلاصوصخبىرخأحئاصن

حئاصنلالمشت،ةعرسلاءاطبإىلإةفاضإلاب
سقطيفةدايقلابقلعتياميفىرخألا
:يليامبطر
.ةيفاضإعابتاةفاسمدوجوبحمسا.
.صرحبرورملابمق.
جاجزلاحسمةزهجأءاقبىلعصرحإ.

.ةديجةلاحيفيمامألا
ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.

.يمامألاجاجزلا
ةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.

.يجراخلاراطإللبسانمقمعتاذ
.٣٠٧/تاراطإرظنا

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

١٩٧ ليغشتلاوةدايقلا

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم
ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.

.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو
اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.

.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع

ريذحت}
ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا
سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
ديدشولزانقيرطىلعلمارفلا
.رادحنالا

ريذحت}
لتلاردحنملوزنناكمبةروطخلانمو
طبضعموأ)دياحم(Nعضولاىلع
فاقيإعضوىلعلاعشإلاحاتفم
ىلإاذهيدؤينأنكمي.ليغشتلا
صرحا.هيجوتلانادقفولمارفلانيخست
قيشعتوكرحملاليغشتىلعًامئاد
.ةبسانملاسورتلادحأىلعةبكرملا

فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
روبعمدعوضرعلابفارحنالامدع
.طسوألاطخلا

دجويدقف؛تاعفترملاممقىلعهبتنا.
ةلطعتمةرايس(ةراحلايفقئاع
.)ثداحوأ

ةصاخلاقيرطلاتاتفالىلإهبتنا.
قرطوأ،ةطقاستمروخصةقطنم(
قطانموأ،ةليوطتاردحنموأ،ةفطعنم
ذاختابمقو)رورملاعونمموأرورملا
.ةبسانملاتاءارجإلا

ءاتشلالصفيفةدايقلا

جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا

تاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
وأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤيقيرطلاو
رذحىلعنكيلاتلابو،ضرألابقاصتلالا
لتبملاديلجلانوكتينأنكمي.ةدايقلاءانثأ
)تيهنرهف٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرددنع
.لوطهلايفيديلجلارطملاأدبيامدنع
دنعوألتبملاديلجلاىلعةدايقلابنجت
ةجلاعممتتىتحةيديلجلاراطمألالوطه
.قرطلا

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل

.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.
عراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
لوحتالجعلانارودىلإيدؤي
تالجعلادقفتيلاتلابو،اهروحم
.ضرألاباهكسامت

.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.٢٢٤/تابثلايفينورتكلإلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعي.
)ABS(يفةرايسلاتابثنيسحتىلع
طغضلابجينكلو،ةيوقلاتافقوتلا
وهاممعرسأةروصبلمارفلاىلع
رظنا.ةفاجلاقرطلاىلعلاحلاهيلع
(ABS)قالغناللعناملالمارفلاماظن
/٢٢٢.
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٨

ةرايسلانيبوكنيبربكأةفاسمكرتا.
ةقلزنملاقطانمللهبتناو،كمامأيتلا
عقبلانوكتتنأنكمي.قيرطلانم
يفةيلاخلاقرطلاىلعىتحةيجلثلا
لظينأنكميامك.ةللظملاقطانملا
جولثلابىطغُمرسجلاوأىنحنملاحطس
ةطيحملاقرطلاحبصتامدنعىتح
ةئجافملاهيجوتلاتاروانمبنجت.ةيلاخ
.جولثلاىلعريسلاءانثأةلمرفلاو

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيجلثلافصاوعلافورظ

ةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
ملامةبكرملايفَقبإ.ةدعاسملابلطل
ىلعلوصحلل.ةبيرقةدعاسمكانهنكت
:ةبكرملايفدرفلكنيمأتوةدعاسملا
ريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

.رطخلانم
ىدحإىلعءارمحشامقةعطقطبرا.

.ةيجراخلاايارملا

ريذحت}
مداعسابتحايفجلثلاببستينأنكمي
ببستيدقاموهو.ةبكرملاتحتكرحملا
.لخادلاىلإمداعلاتازاغبرستيف
لوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نوللاميدع)CO(نوبركلاديسكأ
يعولانادقفببسيدقو.ةحئارلاو
.توملاوأ
:جولثلابةرايسلاتقلعاذإ
لفسأدوجوملاديلجلافظن.

دنعدوجوملاًةصاخو،ةرايسلا
.مداعلابوبنأ

مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
بناجىلعًابيرقت)نيتصوب(
ثيحبحايرللهجاوملاريغةرايسلا
ددجتملاءاوهلالخدينأنكمي
.ةرايسلالخادىلإ

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
اهتحتوأمكحتلاةحول
.لماكلكشب

ىلعخانملابمكحتلاماظنطبضا.
،ةرايسلالخادءاوهلاريودتدادعإ
ىلعأىلعةحورملاةعرسطبضاو
مكحتلاةمظنأ"عجار.اهلدادعإ
".خانملاب
عجار،COنعتامولعملانمديزمل
.٢١٢/كرحملامداع

تارتفلكرحملاليغشتبمق،دوقولاريفوتل
ليغشتفقوأمثةرايسلاءامحإلةريصق
.ةيئزجةروصبةذفانلاقلغأوكرحملا
ىلعظافحلايفًاضيأةكرحلادعاست
.ءفدلابساسحإلا
ضعبقرغتستسةدعاسملاتناكاذإو
كرحملاليغشتدنعف،لوصوللتقولا
لمعيىتحدوقولاةساودىلعًاليلقطغضا
.ؤطابتلاةعرسنمربكأةعرسبكرحملا
ةيراطبلانحشىلعظافحلايفكلذدعاسي
تاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشتةداعإل
مق.ةدعاسملابلطلةيمامألاحيباصملاب
ىلعظافحللنكممردقلقأبكلذءارجإب
.دوقولا

ةرايسلاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
رظنا.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
اذهيفاًقحال"اهريرحتلةبكرملاةحجرأ"
.مسقلا
ًابلاغ)TCS(رجلايفمكحتلاماظنلنكمي
رظنا.ةقلاعةبكرمريرحتيفةدعاسملا
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
ريرحتنمنكمتتملاذإ.٢٢٤/تابثلايف
رجلايفمكحتلاماظنمادختسابةبكرملا
)TCS(،ةبكرملاةحجرأ"عجارف
.اًقحال"اهريرحتل
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ريذحت}
لوحرودتةبكرملاتاراطإتناكاذإ
،رجفنتنأنكميف،ةيلاعةعرسباهروحم
نورخألاوتنأضرعتتنأنكميو
امم،ةبكرملانخستنأنكمي.ةباصإلل
وأكرحملاةريجحلاعتشايفببستي
لقأبتالجعلارِدأ.ىرخأرارضأةيأيف
نعةعرسلاةدايزبنجتوهنكممةعرس
.)اس/ًاليم٣٥(اس/مك٥٦

لسالسمادختسانعتامولعملانمديزمل
تاراطإلالسالسعجار،ةبكرملايفراطإلا
/٣٢٠.

قئاعنماهجارخإلةبكرملاةحجرأ

ءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
.ةيمامألاتالجعلابةطيحملاةقطنملا
ليدبتلابمق،يعابرلاعفدلاتابكرملةبسنلاب
مق.عفترملايعابرلاعفدلاعضوىلإ
رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإب
)TCS(.عضولانيبًابايإوًاباهذلقتناR
ةكرحلاسورتدحأو)فلخللعوجرلا(
ردقلقأبتالجعلاميودتعم،ةيمامألا
ىتحرظتنا،ةكرحلالقانلكآتعنملو.نكمم
اهروحملوحنارودلانعتالجعلافقوتت
تالجعلاناروددنع.تاعرسلاليدبتلبق
يمامألانيهاجتالايفاهروحملوحءطبب
ةحجرأتمةكرحيفكلذببستييفلخلاو

كلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررُحتنأنكمي
تالواحملاضعبدعبةبكرملاجارخإىلع
ةرايسلابحسرظنا.اهبحسىلإجاتحتدقف
يف،بحستافاطخمادختسانكمي.٣٣٤/
.كلذبزيهجتلاةلاح

بحسلاتافاطخ

ريذحت}
بناجلانمبحسلاتافاطخبحستال
باصتوتافاطخلارسكنتدقف؛اًقلطم
تافاطخمادختسادنع.نورخآلاوتنأ
بحسىلعاًمئادصرحا،بحسلا
.يمامألاءزجلانمةرايسلا

هيبنت

تناكاذإةدكارلاهايملاربعةبكرملادقتال
عوزجةيطغتلةيافكلاهيفامبةقيمع
دق.مداعلابوبنأوأاهرواحموأتالجعلا
ءازجأوروحملاةقيمعلاهايملافلُتت
.ىرخألاةبكرملا

بحستافاطخبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ترثعتاذإاهمدختساف،ةبكرملاةمدقمب
ىلإةجاحيفتناكوقيرطلاىلعةبكرملا
.ةدايقلاةلصاوملةفاسملاضعبلبحسلا

ةرايسلاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلُطي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي
يفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
دقةبكرملاىلعناقصلمدجوي.عنصملا
،هلمحلتُممصيذلانزولاناحضوي
تاراطإلاتامولعمقصلمامهو
.تاراطإلا/دامتعالاقصلموةلومحلاو
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ريذحت}
لامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
ةبكرملليلكلانزولاةبسننمربكأ
)GVWR(،ةبسنلىصقألادحلاوأ
)GAWR(روحملليلكلانزولا
نأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
ةمظنألالطعتيفكلذببستي
امم.ةبكرملاةجلاعمبولسأرييغتو
ىلعةرطيسلادقفىلإيدؤيدق
يدؤتدق.مداصتعوقووةبكرملا
ةفاسملاةدايزىلإةلومحلاةدايز
تاراطإلافلتوفقوتللةمزاللا
.ةرايسلارمعريصقتو

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

قصلملاىلعلاثم

تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابصاخةلومحلاو
حضوي.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلا
ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم
)1(باكرللةصصخُملادعاقملاددع
ةبكرملاباعيتسانزولىصقألادحلاو
.لطرلاومارغوليكلاب)2(
تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب
تاراطإلانعتامولعملانمديزمل
طغضو٣٠٧/تاراطإعجار،خفنلاو
.٣٠٩/تاراطإلا

ةلومحلانعةمهمتامولعمًاضيأدجوت
دقو.ةبكرملاتاراطإ/دامتعاقصلميف
يلامجإلانزولاريدقتكلحضوت
نزولاريدقتو)GVWR(ةرايسلل
ةبسنلاب)GAWR(روحملليلامجإلا
قصلم"عجار.يفلخلاويمامألاروحملل
اذهيفًاقحال"تاراطإلا/دامتعالا
.مسقلا

-حيحصلالمحلادحديدحتتاوطخ"

ةرابعنعثحبا.١
"The combined weight of

occupants and cargo
should never exceed XXX

kg or XXX lbs”
ةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
وأمغكXXXنعديزيالأبجي

XXXنالعإقصلميف)لطر
.ةرايسلا

قئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلاباكرلاو

قئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣
وأمغكXXXنمباكرلاو

XXXلطر.
حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤

.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
ناكاذإ،لاثملاليبسىلعف
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٢٠١ ليغشتلاوةدايقلا

١٤٠٠يواسي"XXX"رادقملا
نزوبباكرةسمخكانهولطر

ذئدنع،ةبكرملايفًالطر١٥٠
ةحاتملاةلومحلارادقمحبصي
ًالطر٦٥٠بئاقحلالمحةعسو
)١٥٠×٥(٧٥٠-١٤٠٠(=

).ًالطر٦٥٠
بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥

ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
ةعسوةلومحلانعنمآلكشب
يفةبوسحملابئاقحلالمح
.٤ةوطخلا

يفمدختُستسكترايستناكاذإ.٦
ةفاضإمتيفوس،ةروطقمبحس
ىلإةروطقملاهلمحتيذلالمحلا
ليلدلااذهىلإعجرا.ةرايسلا
ةلومحلانمكلذللُقيفيكديدحتل
ةحاتملابئاقحلالمحةعسو
".كتبكرمل

ىلععالطالل٢٥٣/ةروطقمبحسعجار
ةروطقملابحسنعةمهمتامولعم
ةصاخحئاصنوبحسلاةمالسدعاوقو
.ةروطقملابحسب

١لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=لوألا

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

٣١٧=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
)لطر٧٠٠(مغك

٢لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=يناثلا

١٥٠(مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر٧٥٠(مغك١٣٦=٥×)ًالطر

مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر٢٥٠(
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٢

٣لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=ثلاثلا

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

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر٠(

راطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
ىلععالطاللةبكرمللةلومحلاو
ةبكرملاةعسنزونعةددحمتامولعم
نزولاديزينأبجيال.دعاقملاعاضوأو
نعةلومحلاوباكرلاوقئاسللعمجملا
.ةبكرملاةعسنزو

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

صاختاراطإلا/ةداهشللقصلمدجوي
ىطسولاةماعدلاىلعتبثُمةبكرملاب
مجحضرعتدقةقاطبلا.)Bةماعدلا(
خفنلاطغضوةيلصألاةبكرملاتاراطإ
يلامجإلانزولاىلعلوصحللبولطملا
ةبسناذهىلعقلطيو.ةبكرملاةلومحل
لمشي.)GVWR(ةبكرملليلكلانزولا
نزوةبكرملليلامجإلانزولاريدقت
دوقولاوباكرلاعيمجوةبكرملا
.ةلومحلاو
/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
اهبحومسملاىوصقلانازوألاراطإلا
يتلاو،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
روحملليلكلانزولاةبسناهيلعقلُطي

)GAWR(.ةيقيقحلالامحألاةفرعمل
كنكمي،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
عيطتسيو.نزوةطحميفةرايسلانزو
ىلعصرحا.كلذيفكتدعاسمليكولا
طخيبناجىلعيواستلابلمحلاعيزوت
.ةبكرملافصتنم
/دامتعالاةداهشقصلمنمضتيدق
ةعس"لوحتامولعماًضيأتاراطإلا
."يمامألايطايتحالاروحملا

ريذحت}
لامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
ةبكرملليلكلانزولاةبسننمربكأ
)GVWR(،ةبسنلىصقألادحلاوأ
)GAWR(روحملليلكلانزولا
نأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
ةمظنألالطعتيفكلذببستي
امم.ةبكرملاةجلاعمبولسأرييغتو
ىلعةرطيسلادقفىلإيدؤيدق
يدؤتدق.مداصتعوقووةبكرملا
ةفاسملاةدايزىلإةلومحلاةدايز
تاراطإلافلتوفقوتللةمزاللا
.ةرايسلارمعريصقتو
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٢٠٣ ليغشتلاوةدايقلا

هيبنت

تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
ىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا
.ةبكرملا

ديدحتىلعةقاطبلاكدعاستفوس
نكمييتلاةتبثملاتادعملاوةلومحلا
.ةنحاشلااهلمحتتنأ
لقثأقيلعتتانوكممادختساريغيالدق
تاريدقتنملمحتلانمديزملاقيقحتل
يفةدعاسمللليكولاعجار.نزولا
.ةحيحصلاةقيرطلابةبكرملاليمحت

ريذحت}
لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملانارودلا
ةقطنميفءايشألاعض.

نألواح.ةبكرملابةلومحلا
.يواستلابلمحلاعزوت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
لخاد،رفسلابئاقحلثم
اهضعبنوكتثيحبةبكرملا
سأرلادنسمىوتسمقوف
.دعاقملاب

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

لخادءيشيألقندنع.
ىلعصرحلابجي،ةبكرملا
.ناكمإلاردقهطبر

ملاذإًايوطمدعقميأكرتتال.
.كلذىلإجاتحتنكت

ةمهمليمحتتامولعماًضيأكانه
يفةرعولاقرطلاىلعةدايقلابقلعتت
دنعةبكرملاليمحت"عجار.ليلدلااذه
تحت"ةرعولاقرطلايفةدايقلا
.١٩٢/قرطلاجراخةدايقلا

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت

.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا
٥٥(ةعاس/مك٨٨ةعرسزواجتتال.

٨٠٥لوأللقأوأ)ةعاسلايفًاليم
.)ليم٥٠٠(مك

ءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.
٨٠٥لوأل،ةضفخنموأةيلاعتناك
ءدببنجت.)ليم٥٠٠(رتموليك
مامصللماكلاحتفلاعمليغشتلا
ىلإةكرحلالقنبنجت.قناخلا
وأةبكرملاةلمرفلىندألارايغلا
.اهئاطبإ

٣٢٢لوألئجافملافقوتلابنجت.
يفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(مك
لمارفلاليتنوكيالءانثألاهذه
يدؤتدقو.دعبهنييلتمتدقديدجلا
ليتلاِىلبىلإةئجافملاتافقوتلا
ىلإةجاحلاوناوألالبقديدجلا

)عبتي(
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٤

)عبتي(هيبنت

داشرإعبتا.لقأةرتفدعبهلادبتسا
ليتتيرتشااملكاذهنييلتلا
.لمارف

ةرتفءانثأةروطقمبحستال.
/ةروطقمبحسعجار.نييلتلا

ةبكرملاةردقىلعفّرعتلل٢٥٣
نمديزموةروطقمبحسىلع
.تامولعملا

ةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.ًايجيردتلمحلاوكرحملا

لمارفلاةساودوقناخلاةساود
ليدعتللناتلباقلا
رييغتنكمي،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
.لمارفلاتاساودوقناخلامامصلاعضوم
نوكتامدنعالإتاساودلاطبضنكميال
.)نكر(Pعضوىلعةرايسلا

دوجومتاساودلاطبضلمدختسملاحاتفملا
.ةدايقلاةلجعراسيىلع
تاساودلاكيرحتلراسيللحاتفملاطغضا
نيميللحاتفملاطغضا.كمسجلبرقأعضول
.كنعاًديعبتاساودلاكيرحتل
ةساودىلعطغضا،ةدايقلاءدبلبق
ةمءالمنمدكأتلللماكلكشبلمارفلا
.طبضلا
حيتتةركاذةفيظوبةدوزمةبكرملانوكتدق
رظنا.اهتداعتساوتاساودلاتادادعإظفح
.٦٠/ةركاذلادعاقم

البلوخدلا(ليغشتلاحاتفمعضاوم
)حاتفم

نودبلوخدلاماظنبةدوزملاتابكرملا
.نارودلاءدبليطاغضنارزاهبحاتفم
لقنتلامتيفوسفرزلاىلعطغضلادنع
ACC/ACCESSORY،عاضوأةثالثنيب
/ليغشت(ON/RUN/STARTو)تاقحلملا(
Stoppingو)ءدب/نارود the Engine/OFF
.)ليغشتلافاقيإ/كرحملافاقيإ(
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٢٠٥ ليغشتلاوةدايقلا

لوخدلاماظنلاسرإزاهجنوكينأبجي
متييكةبكرملالخاد)RKE(حاتفمالب
ليغشتلاءدبرزناكاذإ.ماظنلاليغشت
نوكتامبرف،لمعيالطغضلابلماعلا
يوقويداريئاوهةراشإنمةبيرقةبكرملا
البلوخدلاماظنعملخادتلاببُسيامم
دُعبنعلوخدلاماظنليغشترظنا.حاتفم
/)حاتفمالبلوخدلا()RKE(حاتفمنودب

نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشتوا٣٣
.٣١/)حاتفمبلوخدلا()RKE(حاتفم
نأبجي،)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
عضولايفةبكرملانوكت

ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا
ON/RUN)ىلعطغضلاعم)ليغشت

.لمارفلاةساود
Stopping the Engine/LOCK/OFF

ال()ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ(
،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤمحيباصمدجوت
ENGINEىلعطغضا START/STOP
.كرحملاليغشتفاقيإلةدحاوةرم
،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
فوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتيفوس
)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاطلظت
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطرظنا.ةطشن

(RAP)/٢٠٩.

،)P(نكرلاعضويفةبكرملانكتملاذإو
عضولاىلإلاعشإلادوعيفوس

ACC/ACCESSORY)متيو)تاقحلم
عضولةكرحلالقانليدبتةلاسرلاضرع

زكرميف)نكرلاعضوىلإلقنا(Pنكرلا
لئاسرعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
لاقتنادنعو.١٥٩/سورتلاقودنص
لقتنيفوس،)P(نكرلاعضوىلإةبكرملا
فاقيإ(OFFعضوىلإلاعشإلاماظن
.)ليغشتلا
كرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
دعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح.ةبكرملا
ليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلليئابرهكلا
.ةيئاوهلادئاسولا
دومعلفقةزيمىلعةبكرملالمتشت
دنعلفقلاطيشنتمتيو.يئابرهكلاهيجوتلا
بابلاحتفدنعوأةبكرملاليغشتفاقيإ
عفددنعتوصعامسمتيامبر.يمامألا
دومعلفقريرحتنكميال.هريرحتوألفقلا
اًديعبةهجتمتالجعلانوكتامدنعهيجوتلا
ءدبرذعتيدق،اذهثدحاذإ.زكرملانع
نمهيجوتلاةلجعكرح.ةبكرملاليغشت
ليغشتءدبةلواحمءانثأنيميلاىلإراسيلا
،ءارجإلااذهىودجمدعةلاحيف.ةبكرملا
.ةنايصىلإةجاحبنوكتةبكرملانإف
ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةبكرملا

ةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.١
لكشبلمارفلاىلعطغضتال.تابثو
دعاسملااذهذفنتسيدقف.رركتم
ةوقةدايزبلطتيامم،يئابرهكلا
.لمارفلاةساودىلعطغضلا

Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٢
ءانثأاذهبمايقلانكمي.)دياحملا(
ىلإلاقتنالادعب.ةبكرملاكرحت
ىلعةوقبطغضا،)دياحملا(Nعضولا
وحنةبكرملاهّجوو،لمارفلا
.نمآناكم

عضولاىلإلقتنا،اًمامتةبكرملافقوأ.٣
P)ىلإلاعشإلاحاتفمردأو،)نكر
يف.)ليغشتلافاقيإ(OFFعضولا
ةكرحلقانبةدوزملاتابكرملا
عارذنوكينأبجي،يكيتاموتوأ
كيرحتل)نكرلا(Pعضويفرايغلا
OFFعضوىلإلاعشإلاحاتفم
.)ليغشتلافاقيإ(

لمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٤
.٢٢٢/نكرلا

ريذحت}
اهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
لمارفلايفةدعاسملاةوقللاًدقف
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبنيال
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٦

،ةرايسلافاقيإنكمملاريغنمناكاذإ
طغضاف،ةدايقلاءانثأاهليغشتفاقيإبجيو
ENGINEىلع START/STOP)ةرادإ/
نملوطأةدمل)كرحملاليغشتفاقيإ
.ناوثسمخلالخنيترمطغضاوأ،نيتيناث

ACC/ACCESSORY)حابصم()تاقحلملا
حمسيعضولااذه:)يلاقتربلارشؤملا
دنعةيئابرهكلاتاقحلملاضعبمادختساب
.كرحملافقوت
فاقيإعضوىلعلاعشإلاطبضعمو
ةرملرزلاىلعطغضلابتمقذإ،ليغشتلا
فوسف،لمارفلاةساودطبرنودبةدحاو
عضولاىلعلاعشإلاماظنطبضمتي

ACC/ACCESSORY)قحلملا(.
عضولانملاعشإلالقتنيفوس

ACC/ACCESSORY)ىلإ)تاقحلملا
OFF)قئاقدسمخدعب)ليغشتلافاقيإ

.ةيراطبلافاعضإبنجتل
ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(

عضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
فاقيإعم.ليغشتلاءدبوةدايقلابصاخ
اذإ،لمارفلاةساودطبرو،لاعشإلاليغشت
ةدحاوةرملرزلاىلعطغضلابتمق
ىلعلاعشإلاماظنطبضمتيفوسف

ON/RUN/START)نأدرجمبو.)ليغشت
رمتسيفوس.رزلاريرحتبمق،نارودلاأدبي
.كرحملاليغشتأدبيىتحكرحملانارود

ذئدعب.٢٠٨/كرحملاليغشتءدبرظنا
عضولاىلعاًطوبضملاعشإلالظيس

ON/RUN)ليغشت(.

طقفةمدخلاعضو

صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
حابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
ضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألارشؤم
ليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالاصحف
،لمارفلاةساودىلعطغضلامدعوةبكرملا
ديزتةدملرزلاىلعرارمتسابطغضلانإف
يفةبكرملاعضوىلإيدؤيناوث٥ىلع
ةمظنألمعتهيفو.طقفةمدخلاعضو
عضويفامكاًمامتتوصلاوتادادعلا

ON/RUN)ةدايقنكميالنكلو،)ليغشت
يفكرحملاليغشتءدبنكميالف.ةبكرملا
ةرمرزلاىلعطغضا.طقفةمدخلاعضو
.ةبكرملاليغشتفاقيإلىرخأ

لوخدلا(ليغشتلاحاتفمعضاوم
)حاتفمب

حاتفملابلوصولاةيناكمإبةدوزملاتابكرملا
عضاومةعبرأهبلاعشإحاتفمىلعيوتحت
.ةفلتخم
نوكينأبجي،)نكرلا(Pعضونملاقتنالل
ON/RUNعضويفلاعشإلاحاتفم
ACC/ACCESSORYوأ)نارود/ليغشت(
لمارفلاةساودىلعطغضلاعم)تاقحلم(
.ةيداعلا
:)ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ(0
ىلإلاعشإلاحاتفمردأ،ةبكرملافقوتدنع
فاقيإل)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFعضو
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٢٠٧ ليغشتلاوةدايقلا

تاقحلملاةقاطةزيمىقبت.كرحملاليغشت
ةقاطرظنا.ةطشن)RAP(ةنزتخملا
.٢٠٩/(RAP)ةزجتحملاتاقحلملا

.ةدايقلاةلجعولاعشإلاعضولااذهقلغي
يفةكرحلالقانلفقىلعلمعيامك
.يكيتاموتوأةكرحلقانبةدوزملاتابكرملا
عضونمحاتفملاجارخإنكمي

LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.
وحنتالجعلاهجوتءانثأهيجوتلالُقثيدق
ةلجعكّرحف،اذهثدحاذإ.نيبناجلادحأ
كيرحتعمراسيلاىلإنيميلانمةدايقلا
ACC/ACCESSORYعضوىلإحاتفملا
ةبكرملاف،اذهحجنيملاذإو.)تاقحلملا(
.ةنايصلاىلإجاتحت
كرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
دعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح.ةبكرملا
ليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلليئابرهكلا
.ةيئاوهلادئاسولا
ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةبكرملا

ةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.١
لكشبلمارفلاىلعطغضتال.تابثو
دعاسملااذهذفنتسيدقف.رركتم
ةوقةدايزبلطتيامم،يئابرهكلا
.لمارفلاةساودىلعطغضلا

Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٢
ءانثأاذهبمايقلانكمي.)دياحملا(
ىلإلاقتنالادعب.ةبكرملاكرحت

ىلعةوقبطغضا،)دياحملا(Nعضولا
وحنةبكرملاهّجوو،لمارفلا
.نمآناكم

Pعضوىلإلقتناو،اًمامتفقوت.٣
عضوىلإلاعشإلاحاتفمردأو،)نكر(

LOCK/OFF)يف.)ءافطإ/لفق
ةكرحلقانبةدوزملاتابكرملا
عارذنوكينأبجي،يكيتاموتوأ
كيرحتل)نكر(Pعضولايفرايغلا
عضوىلإلاعشإلاحاتفم

LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.
لمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٤

.٢٢٢/نكرلا

ريذحت}
اهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
لمارفلايفةدعاسملاةوقللاًدقف
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبنيال
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا

ىلعةبكرملانكرنمنكمتلامدعةلاحيف
فاقيإىلإرارطضالاوقيرطلابناج
ىلإلاعشإلاردأ،ةدايقلاءانثأاهليغشت
.)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYعضولا

هيبنت

حاتفملاكيرحتلةادأمادختسايدؤيدق
تايفلتثادحإىلإلاعشإلالخادةوقلاب
.حاتفملارسكوألاعشإلاحاتفمةحتفب
ىلعصرحاو،حيحصلاحاتفملامدختسا
.طقفكديبهردأو،ةياهنلاىتحهلاخدإ
عجارف،ديلابحاتفملاريودترذعتاذإو
.ليكولا

ليغشتعضولااذهحيتي:)تاقحلملا(1
يمامألاجاجزلاتاحساموويدارلالثمءايشأ
اًضيأحتفيامك.كرحملاليغشتفاقيإءانثأ
دنععضولااذهمدختسا.ةدايقلاةلجع
.اهبحسوأةبكرملاعفدىلإةجاحلا
2)ON/RUN()مادختسانكمي:)ليغشت
ةيئابرهكلاتاقحلملاليغشتلعضولااذه
تادادعلاةعومجمتاريذحتضعبضرعو
مادختسااًضيأنكمي.تارشؤملاحيباصمو
ققحتلاوصيخشتلاوةمدخللعضولااذه
رشؤمحابصملحيحصلاليغشتلانم
صحفضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألا
عضولااذهيفحاتفملاىقبي.تاثاعبنالا
ةكرحلالقاننوكيو.كرحملانارودءانثأ
تابكرملايفعضولااذهيفاًحوتفماًضيأ
.يكيتاموتوأةكرحلقانبةدوزملا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٨

عضويفحاتفملاكرتمتاذإ
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلم

ON/RUN)فاقيإءانثأ)نارود/ليغشت
دقو.ةيراطبلاذفنتستدقف،كرحملاليغشت
ةيراطبلاكرتدنعةبكرملاليغشتأدبيال
.ةليوطةرتفلةفاج
3)START()عضووهاذه:)ليغشتلاءدب
ليغشتأدبيامدنعو.كرحملاليغشتءدب
حاتفمدوعي.حاتفملاريرحتبمق،كرحملا
/ليغشت(ON/RUNعضولاىلإلاعشإلا
.ةدايقلل)نارود
،قئاسلابابحتفدنعريذحتةمغنردصت
عضويفلاعشإلانوكيو

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

.لاعشإلايف

كرحملاليغشتءدب
ةمدخللSuburbanزارطصوصخب
يليمكتلاقحلملاعجار،ةقاشلا

Suburban Heavy-Duty Package.

Nوأ)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكرح
يأيفكرحملاليغشتأدبينل.)دياحم(
ءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.رخآعضو
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
.طقف)دياحم(

هيبنت

اذإ)نكر(Pعضولاىلإلاقتنالالواحتال
كلذبتمقاذإو.كرحتتةبكرملاتناك
ال.فلتللةكرحلالقانضرعتينأنكميف
فقوتدنعالإ)نكر(Pعضولاىلإلقتنت
.ةبكرملا

هيبنت

تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريُغتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكتادعمرظنا.كلذنعجتان
.٢٦١/ةيفاضإ

)حاتفملامادختسابلوخدلا(ليغشتلاءدبءارجإ

ردأ،نيزنبلاةساودنعمدقلاعفرعم.١
ءدب(STARTىلإلاعشإلاحاتفم
ليغشتأدبيامدنعو،)ليغشتلا
ضفخنتفوس.حاتفملاكرتا،كرحملا
ال.كرحملانيخستعمؤطابتلاةعرس
ءدبدعبكرحملاةعرسةدايزبمقت
كرحملالغش.ةرشابمليغشتلا
ءاطعإلقفربةكرحلالقانطبضاو
تييزتمتيونخسيىتحتيزللةصرفلا
.ةكرحتملاءازجألاعيمج

ضافخناريذحتحابصمءيضيامدنع
دوقولاىوتسمةلاسرلارهظتودوقولا
قئاسلاتامولعمزكرمىلعضفخنم
)DIC(،يفلاعشإلاحاتفميقبأ
)ليغشتلاءدب(STARTعضولا
.كرحملاريودتةلصاومل

هيبنت

،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
عضوىلإلاعشإلاةداعإقيرطنع

START)ءاهتنادعب)ليغشتلاءدب
كلذيدؤينأنكمي،ةرشابمنارودلا
نارودلاروتوملةدئازلاةنوخسلاىلإ
١٥ةدملرظتنا.ةيراطبلاذافنتساوهفلتو
دربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث
.نارودلاروتوم

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
درابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(اًدج
هرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
لواح.مزاللانمرثكألكشبنيزنبلاب
لفسألدوقولاةساودىلعطغضتنأ
عضولااذهيفاهتيبثتولماكلكشب
STARTعضوىلعحاتفملاتيبثتعم
رظتنا.ةيناث١٥ةدمل)ليغشتلاءدب(
لكنيبلقألاىلعةيناث١٥ةدمل
.نارودلاروتومدربيىتحةلواحم
ريرحتبمق،كرحملاليغشتءدبدنعو
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٢٠٩ ليغشتلاوةدايقلا

أدبيناكاذإ.دوقولاةساودوحاتفملا
مثةريصقةدملةبكرملاليغشت
سفنراركتبمقف،ىرخأةرمفقوتت
نيزنبلاةلازإىلعكلذدعاسي.ءارجإلا
ةدايزبمقتال.كرحملانمدئازلا
ليغشتلاءدبدعبكرحملاةعرس
لقانطبضاوكرحملالغش.ةرشابم
متيوتيزلانخسيىتحقفربةكرحلا
.ةكرحتملاءازجألاعيمجتييزت

)حاتفمنودبلوخدلا(ليغشتلاءدبءارجإ

بجي،حاتفمنودبلوخدلاماظنعم.١
ماظنلاسرإزاهجنوكينأ

RKEطغضا.ةبكرملالخاد
ENGINE START/STOPءانثأ

ءدبدنع.لمارفلاةساودىلعطغضلا
.رزلاررح،كرحملانارود
عمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانيخست
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا
سيلRKEماظنلاسرإزاهجناكاذإ
وأ،شيوشتكانهناكوأ،ةبكرملايف
فوس،ةفيعضRKEماظنةيراطب
ضرعبقئاسلاتامولعمزكرمموقي
لافقألاوحيتافملالئاسررظنا.ةلاسر
/١٥٤.

هيبنت

،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
عضوىلإلاعشإلاةداعإقيرطنع

START)ءاهتنادعب)ليغشتلاءدب
كلذيدؤينأنكمي،ةرشابمنارودلا
نارودلاروتوملةدئازلاةنوخسلاىلإ
١٥ةدملرظتنا.ةيراطبلاذافنتساوهفلتو
دربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث
.نارودلاروتوم

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
درابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(اًدج
هرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
لواح.مزاللانمرثكألكشبنيزنبلاب
لفسألدوقولاةساودىلعطغضتنأ
عمعضولااذهيفاهتبثتوةياهنلاىتح
ENGINEطغض START/STOP
ةدملرظتنا.ىصقأدحكةيناث١٥ةدمل
ةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث١٥
ءدبدنعو.نارودلاروتومدربيىتح
،رزلاريرحتبمق،كرحملاليغشت
ليغشتأدبيناكاذإ.دوقولاةساودو
ةرمفقوتتمثةريصقةدملةبكرملا
.ءارجإلاسفنراركتبمقف،ىرخأ
دئازلانيزنبلاةلازإىلعكلذدعاسي
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانم
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا

ةكرحلالقانطبضاوكرحملالغش
تييزتمتيوتيزلانخسيىتحقفرب
.ةكرحتملاءازجألاعيمج

)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط
ةبكرملابةيلاتلاتاقحلملامادختسانكمي
فاقيإدعبقئاقد١٠ىلإلصتةدمل
:كرحملاليغشت
.يتوصلاماظنلا.
.ةيئابرهكلاذفاونلا.
.)دجونإ(OnStarماظن.
.)ةدوزمتناكاذإ(ةبكرملافقسةحتف.
سباقم.ةيفاضإلاةقاطلاجراخم.

ةلغشمىطسولادعاقملاولوسنوكلا
.)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاطب

يفلاعشإلاحاتفموةزيملاهذهلمعت
ليغشتفاقيإدرجمبف.ليغشتلاعضو
لمعتفقسلاةحتفوذفاونلالظت،لاعشإلا
يأحتفمتينأىلإوأًابيرقتقئاقد١٠ةدمل
١٠ىلإلصتةدملويدارلالمعرمتسي.باب
.قئاسلابابحتفمتيىتحوأقئاقد
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٠

نكرلاعضوىلإلقنلا

ريذحت}
جورخلاناكمبةروطخلانمنوكيدق
ىلعرايغلاعارذطبضلبقةبكرملانم
لمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(Pعضو
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإبديلا
ليغشتلاعضويفكرحملاتكرتاذإو
نكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ
اذإىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو
عبتا،ًامامتةيوتسمضرأىلعتناك
ةدوزمةبكرملاتناكاذإ.ةيلاتلاتاوطخلا
عبرأبعفدلاماظنبلمعتلقنةبلعب
تناكو،)دياحملا(Nعضولايفتالجع
،)دياحم(Nعضولايفلقنلاةبلع
اذإىتح،ةكرحلاةرحةبكرملانوكتسف
Pعضولايفسورتلارييغتعارذناك
ةطوبضملقنلاةبلعنأنمدكأت.)نكرلا(
مدختستتنكاذإ.ريودتلارايغىلع
قرطعجار،ةروطقمبحسيفةبكرملا
.٢٥٠/رطقلاتاداشرإوةدايقلا

ةساودىلعطغضلايفرمتسا.١
.نكرلالمارفقّشعمث،لمارفلا
.٢٢٢/نكرلالمارفرظنا

)نكر(Pعضوىلإرايغلاعارذكّرح.٢
كوحنرايغلاعارذبحسلالخنم
.ةياهنلاىتحىلعألهكيرحتو

رايغىلعلقنلاةبلعنأنمدكأت.٣
Nعضولايفتسيلو-نيعمةدايق
.)دياحملا(

عضوىلإلاعشإلاحاتفمكرح.٤
LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.

ناكاذإو.هبظفتحاوحاتفملاجرخأ.٥
حاتفمذخأعمةبكرملاكرتكناكمإب
نوكتنأبجيذئدنعف،كعملاعشإلا
.)نكر(Pعضوىلعةطوبضمةبكرملا

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف.ليغشتلا
ىلعًاطوبضمرايغلاعارذنكيملاذإ
طبضعملماكلكشب)نكر(Pعضو
.ماكحإبديلالمارف
عفدلاماظنبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
Nعضولايفلقنلاةبلعتناكو،يعابرلا
ةضرعمةبكرملانوكتسف،)دياحملا(

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفرايغلاعارذناكاذإىتح،بالقنالل
نأنمدكأت،كلذلو.)نكرلا(Pعضولا
-نيعمةدايقرايغىلعلقنلاةبلع
.)دياحملا(Nعضولايفتسيلو

كرحملانوكيامنيبةبكرملاتكرتاذإو
نخسينأنكميف،ليغشتلاعضويف
نأنكميو.قيرحلايفببستيدقو
كرتتال.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
.كلذلتررطضااذإالإليغشتلا

عمةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
نأىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملاكرت
عم)نكرلا(Pعضويفةبكرملانوكت
ةرداغملبقاًديجنكرلالمارفقيشعت
Pعضولاىلإرايغلاعارذلقندعبو.ةبكرملا
لمارفلاةساودىلعطغضاف،)نكرلا(
كناكمإبناكاذإرظنامث.لفسألةيداعلا
نود)نكرلا(Pعضونمرايغلاعارذكيرحت
لديسف،كلذكنكمأاذإو.ًالوأكوحنهبحس
ًالفقمنكيملرايغلاعارذنأىلعكلذ
.)نكرلا(Pعضويفلماكلاب
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٢١١ ليغشتلاوةدايقلا

نارودلامزعلفق

لقانكيرحتمدععمعفترمىلعنكرلادنع
ةروصب)نكرلا(Pعضوىلإةكرحلا

ىلعةدشبةبكرملانزوطغضيدق،ةحيحص
بعصيدقو.ةكرحلالقانيفنكرلاةطاقس
Pعضولاجراخىلإرايغلاعارذبذجكيلع
.نارودلامزعلفقباذهفرُعيو.)نكرلا(
لمارفقّشع،نارودلامزعلفقعنملو
ةروصب)نكر(Pعضوىلإلقتنامث،نكرلا

.قئاسلادعقمةرداغملبقةحيحص
عضوىلإلقنلاعجار،كلذةيفيكةفرعملو
.٢١٠/نكرلا

عارذجرخأ،ةدايقللاًزهاجنوكتامدنع
ريرحتلبق)نكرلا(Pعضونمرايغلا
.نكرلالمارف
ىلإرطضتدقف،نارودلامزعلفقمتاذإ
ىرخأةبكرمةطساوبًاليلقةبكرملاعفدبلط
طغضلاضعبفيفختلعفترملاىلعأهاجتاب
اهنيحو.ةكرحلالقانيفنكرلاةطاقسنع
نمرايغلاعارذجارخإنمنكمتتنأيغبني
.)نكرلا(Pعضو

نكرلاعضونملقنلا
ريرحتلينورتكلإماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ممصُمرايغلالفقريرحتماظنو.رايغلالفق
:ةيلاتلاضارغألل

ناكاذإالإلاعشإلاحاتفمةلازإعنم.
Pعضولايفسورتلارييغتعارذ
.)نكرلا(

Pعضونمرايغلاعارذجارخإعنم.
عضويفلاعشإلانكيملام،)نكرلا(

ON/RUN)طغضلاعم)نارود/ليغشت
.ةيداعلالمارفلاةساودىلع

ءانثتسابًامئادرايغلالفقريرحتماظنلمعي
ريغةيراطبلااهيفنوكتيتلاتالاحلا
لقأ(يئابرهكلادهجلاةضفخنموأةنوحشم
.)تلوف٩نم
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبةدعاسمبليغشتلارظنا.ةيراطبلل
.٣٣١/ىرخأ

:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
.لمارفلاةساودىلعطغضا.١
عضولاىلإرايغلاعارذكرح.٢

.بولطملا
رايغلاعارذجارخإنماهنيحنكمتتملاذإو
:)نكرلا(Pعضونم

.رايغلاعارذىلعطغضلاففخف.١
ةساودىلعرارمتسابطغضلاعم.٢

عضوىلإرايغلاعارذكرح،لمارفلا
P)ةياهنلاىتح)نكر.

عضولاىلإرايغلاعارذكرح.٣
.بولطملا

بلطاف،تارايغلاةلكشمترمتسااذإو
.ًالجاعةبكرملاةنايص

لاعتشاللةلباقحوطسىلعنكرلا

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
تحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
فاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملاندب
وأرجشلاقرووأقاروألاىلعةبكرملا
ةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلابشعلا
.قارتحالل

Active Fuel Management®

V8تاكرحمبةدوزملاتابكرملايوتحتامبر
اذهحيتيو.طشنلادوقولاةرادإماظنىلع
هتناوطسأعيمجىلعكرحملاليغشتماظنلا
.ةدايقلافورظلاًعبتكلذو،اهفصنىلعوأ
لثم،لقأةقاطلةجاحكانهنوكتامدنع
ماظنلالغشيس،ةتباثةعرسىلعريسلا
ةبكرمللحمسيامم،تاناوطسالافصنعضو
.دوقولاكالهتسايفلضفأداصتقاقيقحتب
لثم،ربكأةقاطىلإةجاحلالاحيف
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٢

ىلعريسلاوأ،زواجتلا،تابثلانمعراستلا
عيمجلمعىلعماظنلايقبيس،رحقيرط
.تاناوطسالا
ةرادإرشؤمىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
تامولعمزكرمعجارف،ةطشنلادوقولا
وا١٤٣/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
لوحتامولعملانمديزمل١٤٥/)روطملا
.ةشاشلاهذهمادختسا

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةرايسلافاقيإمدعلضُفي
نارودءانثأةرايسلاةرداغمدنع.كرحملا
نمدكأتللةحيحصلاتاوطخلاعبتا،كرحملا
ناكميفاهفوقونمدكأتللواهكرحتمدع
نكرلاعضوىلإلقنلاعجار.ةبسانمةيوهتب
.٢١٢/كرحملامداعو٢١٠/

عم)نكر(Pعضولاىلعةرايسلاكرتدنع
لوخدلالاسرإزاهجدوجووكرحملاريودت
،ةرايسلاجراخ)RKE(حاتفمالبدُعبنع
.ةدحاوةعاسرورمدعبكرحملافقوتيسف
عم)نكر(Pعضولاىلعةرايسلاكرتدنع
)RKE(لاسرإزاهجدوجووكرحملاريودت
ةدملاًرئادكرحملالظيسف،لخادلاب
فقوتيسةيناثلاةعاسلاةياهنيفو.نيتعاس
.ةرايسلاليغشت
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت

كرحملاتاثاعبنا

كرحملامداع

ريذحت}
لوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نوللاميدع)CO(نوبركلاديسكأ
ديسكألوأزاغلضرعتلانإ.ةحئارلاو
دقفببسينأنكمي)CO(نوبركلا
.ةافولاىتحويعولا
ةبكرملاىلإمداعلالخدينأنكمي
:ةلاحيف
قطانملايفةبكرملاؤطابت.

وأفاقيإلابئارم(ةيوهتلاةفيعض
يذلاقيمعلاديلجلاوأقافنألا
تحتءاوهلاقفدتقيعينأنكمي
.)مداعلاريساوموأةبكرملاندب

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

لكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلاوأ

يفمداعلاماظنليدعتمت.
لكشبهحالصإوأهفلتوأةرايسلا
.مئالمريغ

)عبتي(
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٢١٣ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
ءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبامتاليدعت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
نوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
ةقطنميفليغشتلاعضويفكرحملا
اليتلاينابملاوأبآرملالثمةقلغم
.ددجتمةيوهتاهيفدجوت

اهنكرءانثأةرايسلاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضُفي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلقنلاعجار.كرحتتنلةرايسلا
.٢١٢/كرحملامداعو٢١٠/نكرلا

بحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
تاداشرإوةدايقلاقرطعجار،ةروطقم
.٢٥٠/رطقلا

يكيتاموتوألاةكرحلالقان

يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
رشؤمكانه،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةعومجميفرايغلاعضولينورتكلإ
ريودتدنعةشاشلاهذهءيضت.تادادعلا
ON/RUNعضولاىلإلاعشإلاحاتفم
.)نارود/ليغشت(
عارذلةفلتخملاعاضوألانمديدعلادجوت
.رايغلا

لفسأ"قاطنلاددحمعضو"ةيئزجعجار
.٢١٦/يوديلاعضولا
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٤

P)قيشعتيفعضولااذهمدختُسي:)نكر
لضفألاعضولاوهو.ةيفلخلاتالجعلا
الهنألكرحملاليغشتءدبدنعمادختسالل
نكرلادنع.ةلوهسبةبكرملاكيرحتنكمي
،ةبكرملالمحلقثعمةصاخ،عفترمىلع
نمجورخللبولطملادهجلاةدايزظحالتدق
"نارودلامزعلفق"عجار.)نكرلا(Pعضو
.٢١٠/نكرلاعضوىلإلقنلاتحت

ريذحت}
ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
كرحتمدعنامضلو.ةباصإللنورخآلا
ضرأىلعفقتتناكاذإىتح،ةبكرملا
طبضىلعًامئادصرحا،ًامامتةيوتسم
ىلإرايغلاعارذكيرحتوديلالمارف
عضوىلإلقنلاعجار.)نكر(Pعضولا
تاداشرإوةدايقلاقرطو٢١٠/نكرلا
.٢٥٠/رطقلا

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.

هيبنت

)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلابتمقاذإ
نأنكميفمامأللةبكرملاريسءانثأ
نلو.ةكرحلالقانفلتيفكلذببستي
ال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
الإ)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلابمقت
.ةبكرملافقوتدعب

نماهجارخإلًابايإوًاباهذةبكرملاةحجرأل
لقانفالتإنودلامرلاوأجلثلاوأديلجلا
.١٩٨/ةرايسلاتقلعاذإعجار،ةكرحلا

N)نوكيالعضولااذهيف:)دياحم
ليغشتلاةداعإلو.تالجعلابًاطبترمكرحملا
عضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحتءانثأ
N)عضومادختسانكميامك.طقف)دياحملا
N)ةبكرملابحسءانثأ)دياحم.

ريذحت}
رايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأةدايق
ةساودىلعكمدقبطغضتملاذإو.ةيلاع
ةبكرملاكرحتتنأنكميفةوقبلمارفلا
دقفتنأنكمي.ًادجةريبكةعرسب
ال.ءايشألاوأصاخشألامدصتوةرطيسلا
ليغشتءانثأةدايقرايغىلإلقتنت
.ةيلاعةعرسىلعكرحملا

هيبنت

وأ)نكرلا(Pعضولانمليدبتلابتمقاذإ
N)ىلعكرحملاليغشتءانثأ)دياحم
فلتيفكلذببستيدقفةيلاعةعرس
ةبكرملانامضيطغينلو.ةكرحلالقان
نارودمدعنمدكأت.تاحالصإلاهذه
رايغليدبتدنعةيلاعةعرسىلعكرحملا
.ةبكرملا
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٢١٥ ليغشتلاوةدايقلا

D:رفويوهو.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
تنكاذإ.دوقولليداصتقاكالهتسالضفأ
:تنكو،رورمللرثكأةقاطىلإجاتحت
/مك٥٥نملقأةعرسبةدايقلاعم.

طغضا،)ةعاس/ًاليم٣٥(ًابيرقتةعاس
.ةفاسملافصتنملنيزنبلاةساودىلع

٣٥(ةعاس/مك٥٥ةعرسىلعريستس.
ةساودىلعطغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم
.لفسأللماكلكشبدوقولا
ةعرسضفخنت،كلذبمايقلالالخنم
دوزتويلاتلارايغلاىلإةبكرملا
.ربكأةقاطب
عضولاو)ةدايق(Dعضومادختسانكمي

Tow/Hawl)بحسءانثأ)بحس/رطق
ةدايقلاوأ،ليقثلمحليمحتوأ،ةروطقم
يفةدايقلاوأ،ةردحنملاتاعفترملاىلع
ىلإةكرحلالقانليوحتبمقف.ةرعوقيرط
ةكرحلالقانكيرحتدنعىندألارايغلا
.ةرركتمةروصب
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
.قالزنإلاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
مكحتلانادقفنمض"قالزنالا"عجار
/١٩١.

يتلاوتارايغلاةنزاومةزيمبةدوزمةبكرملا
ىلعةكرحلالقانتارايغطبضىلعلمعت
لاقتنالاةعرسليلقتلةيلاحلاةدايقلافورظ
ةنزاومةزيمو.ىندألاوىلعألارايغلاىلإ
ليدبتلالبق،ديدحتلةممصمهذهتارايغلا
ىلعكرحملاةردقىدم،ىلعأرايغىلإ
ليلحتلالخنمةبكرملاةعرسىلعظافحلا
قناخلاعضووةبكرملاةعرسلثمءايشأ
ةنزاومةزيمتررقاذإ.ةبكرملالمحو
ةعرسىلعظافحلانكميالهنأتارايغلا
ةكرحلالقانلقتنيالف،ةيلاحلاةبكرملا
يلاحلارايغلاىلعتبثيهنكلو،ىلعألارايغلل
ودبيدق،تالاحلاضعبيف.كلذنمًالدب
ةكرحلالقاننكلو،رايغلايفاًريخأتكلذ
.يعيبطلكشبلمعي
ةيفيكتمكحتحيتافمةكرحلالقانمدختسي
ةيفيكتلامكحتلاحيتافمنراقت.تارايغلل
ليدبتلاتاريغتمنيبرارمتسابتارايغلل
ةيلاثملاليدبتلاعاضوأىلإةيسيئرلا
لقانرتويبمكيفةنزخملاواًقبسمةجمربملا
تاليدعتةكرحلالقانيرجيو.ةكرحلا
ةيفيكلاًعبتةبكرملاءادأنيسحتلةرمتسم
لمحلاعملاحلاوهامك،ةبكرملامادختسا
لالخ.ةرارحلاةجردريغتدنعوأليقثلا
دق،هذهتارايغللةيفيكتلامكحتلاةيلمع
ةكرحلالقانددحيذإاًفلتخمليدبتلاودبي
.تادادعإلالضفأ

،اًدجةضفخنمةرارحلاتاجردنوكتامدنع
،رخأتيدقسورتلاقودنصرايغلقننإف
نخسيىتحًاتابثرثكأرييغتتايلمعرفويامم
رثكأليدبتلاتايلمعنوكتدق.كرحملا
نألبقةكرحلالقانمادختسادنعاًحوضو
تارايغلايفقرفلااذهو.كرحملانخسي
.يعيبطرمأ
L)ديدحتةيناكمإعضولااذهحيتي:)يودي
ةدايقلافورظلمئالملاتارايغلاقاطن
،كلذبةدوزمةرايسلاتناكاذإ.ةيلاحلا
لفسأ"قاطنلاددحمعضو"ةيئزجعجارف
.٢١٦/يوديلاعضولا

هيبنت

اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
طقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلتىلإ
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
لوحتالجعلاريودتبمقتالفةبكرملا
دحأىلعفقوتلادنعو.اهروحم
تيبثتللمارفلامدختسا،تاعفترملا
.اهناكميفةبكرملا
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٦

يعيبطلاعضولابتاردحنملاىلعةلمرفلا

نيزنبكرحمبةزهجملاتابكرملايوتحت
ةزيمىلعيكيتاموتوأسورتقودنصو
يعيبطلاعضولابتاردحنملاىلعةلمرفلا
،ةبكرملاليغشتءدبدنعاهنيكمتمتييتلا
عضويفاهنيكمتمتيالنكلو

Range Selection)هنإ.)قاطنلاديدحت
ةرايسلاتاعرسىلعظافحلايفدعاسي
تاردحنملاىلعنملوزنلادنعةدارملا
ضرغبسورتلاقودنصوكرحملامادختساب
ىلوألاةرملادنعو.ةرايسلاةعرسءاطبإ
ةرودلكدنعماظنلاقيشعتاهيفمتييتلا
يفةلاسرضرعمتيس،حاتفملابلاعشإ
لئاسررظنا.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٥٩/سورتلاقودنص

عضولابتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
لاعشإلاةرودنمضاهليعفتوأيعيبطلا
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيلاحلاحاتفملاب
امدنع.ٍناوثسمخةدملرطقلا/بحسلارز
.بولطملاعضولارييغتمتي،رزلاريرحتمتي
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسررهظتو
.١٥٩/سورتلاقودنصلئاسررظنا

ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
/رطقلا/بحسلاعضوعجار،تاردحنملا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنو٢١٨
/٢٢٧.

يوديلاعضولا

قاطنلارايتخاعضو

عضو"دعاسي،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
لقانيفمكحتلاىلع"قاطنلارايتخا
لوزنلاءانثأةبكرملاةعرسوةبكرملابةكرحلا
قيرطنعةرطاقرجوأعفترمىلع
يذلاتارايغلاقاطنرايتخابكلحامسلا
.هيفبغرت

:ةزيملاهذهمادختسال
Lىلإسورتلارييغتعارذكرح.١

.)يوديلاعضولا(
صقانلا/دئازلاّيرزىلعطغضا.٢

سورتلارييغتعارذيفنيدوجوملا
ةبولطملاتارايغلاقاطنديدحتل
.ةيلاحلاةدايقلافورظل

عضولانمسورتلارييغتعارذكيرحتدنع
D)ةدايق(عصولاىلإL)يوديلاعضولا(،
ىلإريشيLفرحراوجبمقرضرعمتي
.يلاحلاةكرحلالقانقاطن
يذلاىلعألاسرتلاوهمقرلااذهنوكي
يفليغشتلاءانثأةكرحلالقانهبلمعيس
عيمجدعت.)يوديلاعضولا(Lعضولا
امدنع.ةحاتممقرلااذهنمىندألاتارايغلا
ريغتينأنكمي،ةدايقلافورظريغتت
.لقألاتارايغلاىلإًايئاقلتسورتلاقودنص
5رايغلارايتخادنع،لاثملاليبسىلع
سورتلاقودنصلقتني،)سماخلا(
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٢١٧ ليغشتلاوةدايقلا

5ىتحو)لوألا(1تارايغلانيبًايكيتاموتوأ
6رايغلامادختسانكميالنكلو،)سماخلا(
صقانلا/دئازلارزمادختساىتح)سداسلا(
.قاطنلاليدبتللقنلاعارذبدوجوملا
لمعتيتلاتاكرحملاتاذتابكرملايف
نمسورتلارييغتعارذلقندنع،نيزنبلاب
،)يوديلاعضولا(Lىلإ)ةدايقلا(Dعضولا
يذلاسرتلاددحيو.ةعرسلاضفخمتيدق
عارذلقنمتيامدنعةكرحلالقانهبلمعي
Lىلإ)ةدايقلا(Dعضولانمسورتلارييغت
ضفخمتيسناكاذإام)يوديلاعضولا(
.يلاتلاططخملاعجار.ةعرسلا

Dعضولانمرييغتلالبققيشعتلا
)يوديلاعضولا(Lىلإ)ةدايق(

-داسلا
سد

-ماخلا
لوألايناثلاثلاثلاعبارلاسم

Dعضولانمرييغتلادعبقاطنلا
L4L4L3L2L2L1)يوديلاعضولا(Lىلإ)ةدايق(

دنعةحاتمريغتاردحنملاةلمرفنوكتو
عضورظنا.قاطنلارايتخاعضوطيشنت
.٢١٨/رطقلا/بحسلا

نكمي،قاطنلارايتخاعضومادختساءانثأ
/بحسلاعضووةعرسلاتبثممادختسا
.رطقلا

هيبنت

اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
طقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلتىلإ
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
لوحتالجعلاريودتبمقتالفةبكرملا
دحأىلعفقوتلادنعو.اهروحم
تيبثتللمارفلامدختسا،تاعفترملا
.اهناكميفةبكرملا

ضفخنملارجلاعضو

ةعرسيفضفخنملارجلاعضودعاسي
ةلاحيف،ةقلزنملاقرطلايفةبكرملا
يفةبكرملادوجوءانثأو.ًالثمجولثدوجو
عضومادختسابL2رتخا،فاقيإلاعضو
مزعنمدحيساذهو.قاطنلارايتخا
دعاسيامم،تالجعلاىلإلصاولانارودلا
.نارودلانمتاراطإلاعنمىلع
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٨

رطقلا/بحسلاعضو

طمنطبضىلعرطقلا/بحسلاعضولمعي
.لقنلاريودتليلقتلسورتلاقودنصلوحت
يفمكحتلاىوتسموءادألانسحياذهو
لقنلاةيلمعنيسحتىلعلمعيوةرايسلا
ةدايقلاءانثأكرحملاديربتوسورتلانيب
ءانثأوألابجلاوأتاعفترملانمًالوزن
.ةليقثةلومحرطقوأبحسلا
عارذةياهندنعرايتخالاحاتفمرزدجوي
عضوليغشتلرزلاىلعطغضا.رايغلا
امدنع.هليغشتفاقيإلوأرطقلا/بحسلا
ءيضي،ًانكممبحسلا/رطقلاعضونوكي
.تاسايقلاةزهجأةحولةعومجميفحابصم
و١٣٩/رطقلا/بحسلاعضوءوضعجار
.١٩٧/ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا

"رطقلا/بحسلاعضو"ةيئزج،اًضيأعجار
.٢٥٥/ةروطقملابحسةزيهجتلفسأ

تاردحنملاىلعةلمرفلاورطقلا/بحسلاعضو

عضوبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتيال
/بحسلاعضوديدحتدنعالإرطقلا/بحسلا
عضويفةرايسلادوجومدععم،رطقلا
/بحسلاعضو"ةيئزجعجار.قاطنلاددحم
عضولاكلذكو،اًقباسةروكذملا"رطقلا
ىلعةلمرفلادعاست.٢١٦/يوديلا
يفرطقلا/بحسلاعضوبتاردحنملا
دنعةدارملاةرايسلاتاعرسىلعظافحلا
مادختسابتاردحنملاىلعنملوزنلا
ءاطبإضرغبسورتلاقودنصوكرحملا
.ةرايسلاةعرس
ةلمرفلاورطقلا/بحسلاليعفتوأليطعتل
لاعشإلاةرودنمضتاردحنملاىلع
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيلاحلاحاتفملاب
امدنع.ٍناوثسمخةدملرطقلا/بحسلارز
.بولطملاعضولارييغتمتي،رزلاريرحتمتي
تامولعمزكرميفةلاسرضرعمتيسو
سورتلاقودنصلئاسررظنا.قئاسلا
/١٥٩.

.٢٥٥/ةروطقملابحسةزيهجترظنا

ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
سورتلاقودنصعجار،تاردحنملا
يفمكحتلاماظنو٢١٣/يكيتاموتوألا
.٢٢٧/ةعرسلاتابث

ةدايقلاةمظنأ

عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأب
تارايسيفنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
روحملاقيشعتتالجععبرأبعفدلاماظن
.بحسلاةوقنمديزمليمامألا

هيبنت

قرطلاىلعةليوطتارتفلةبكرملادقتال
ماظنمادختسابةفاجلاوةفيظنلاةدهمملا
4يعابرلاعفدلا m4و n)ناكاذإ
يففورظلاهذهببستتدق.)اًرفوتم
يفةكرحلالقنماظنلركبملالكآتلا
.ةرايسلا

4HIيففاجوفيظنفيصرىلعةدايقلا
:ببستدق4LOوأ
.هيجوتلاماظنيفتابذبذبروعشلا.
.تاراطإلالكآتةعرس.
لقنلاةبلعيفسورتلارييغتةبوعص.

.اهتوصعافتراو
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٢١٩ ليغشتلاوةدايقلا

ريذحت}
Nعضوىلإلقنلاةبلعليدبتيدؤيدق
نإوىتحةبكرملابلقنتنأىلإ)دياحم(
.)نكرلا(Pعضويفةكرحلالقانناك
ةباصإلرخآصخشوأتنأضرعتتدقو
نكرلالمارفقيشعتىلعصرحا.ةغلاب
Nعضوىلإلقنلاةبلعليدبتلبق
.٢٢٢/نكرلالمارفعجار.)دياحملا(

هيبنت

ةرتفلةيلاعةعرسبةدايقلايدؤتدق
4عضويفةليوط nتايفلتثادحإىلإ
.اهرمعليلقتوأبحسلاةعومجمب

٤نيبرييغتلادنعةعقرفوقيشعتءاضوض n
٤نيبو mنموأN)نارودعم)دياحملا
.ًايعيبطاًرمأربتعيكرحملا

٤ىلإرييغتلا nليغشتفاقيإىلإيدؤيس
ماظنوبحسلايفمكحتلاماظن

StabiliTrak®.رجلايفمكحتلارظنا/
.٢٢٤/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن

ةعرسلاةجودزمةيكيتاموتوألالقنلاةبلع

،لقنلاقودنصضبقممدختسا،رفوتاذإ
عفدلاماظنمادختسالةدايقلاةلجعراوجب
.هنمجورخللوأتالجععبرأب
ئفطنتمثلغتشتلءاوضألالكضموتسو
عضوىلإلاعشإلالقنمتيامدنعتاظحلل

ON/RUN)ىقبيسيذلاءوضلا.)ليغشتلا
قودنصلقنةلاحىلإريشيسًالغتشم
.سورتلا
الحاتفملاىلعرشؤملاةمالعتناكاذإ
كلذنأحجرملانمفءوضلاعمقباطتت
ناكامدنعحاتفملالقنمتهنأينعي
.ءافطإلاعضويفلاعشإلا
ىلعرشؤملاةمالعفصيفمظتنتنأبجي
بلطبمايقلالبقرشؤملاءوضعمحاتفملا
قودنصحاتفمريودتبمقلقنلابلطل.لقنلا

.بوغرملاديدجلاعضوملاىلإلقنلا
وهلقنلانأينعياذهوءوضلاضمويس
ءيضي،لقنلالامتكادنعو.ًايلاحذيفنتلاديق
لقنلاقودنصعطتسيملاذإ.ديدجلاعضولا
ىلإىرخأةرمدوعيس،لقنبلطلامكإ
.هراتخامتيذلاريخألادادعإلا
:يهتادادعإلا
N)ةلاحيفالإمدختُسيال:)دياحم
بحسعجار.ةرايسلابحسلرارطضالا
بحسوأ٣٣٤/ةيهيفرتضارغألةرايسلا
.٣٣٤/ةرايسلا

٢ m)يفةدايقلل:)عفترملايئانثلاعفدلا
روحملا.ةعيرسلاقرطلاوعراوشلامظعم
دادعإلااذهرفوي.قشعمريغيمامألا
.دوقوللريفوتلضفأ

AUTO)يكيتاموتوألايعابرلاعفدلا(:
ىلعبحسلافورظفالتخادنعمادختسالل
يفةبكرملاةدايقدنع.قيرطلاحطس
روحملاقيشعتمتي،AUTOعضولا
تالجعلاىلإلوُحتةبكرملاةقاطو،يمامألا
فورظبسحًايكيتاموتوأةيفلخلاوةيمامألا
يفلقأاًداصتقادادعإلااذهرفوي.ةدايقلا
٢عضوبًةنراقمدوقولاكالهتسا m.

رفوتاذإ،AUTOعضولامادختسابنجت
بحسدوجوعملئامردحنمىلعنكرلل
وألحولاوأديلجلادوجوببسبءيدر
تالجعلالمعتسAUTOعضويف.ىصحلا
عنموةبكرملابكاسمإلاىلعطقفةيفلخلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٠

ىلعنكرلاةلاحيف.نكرلاءانثأاهقالزنا
تالجعلاقيشعتل٤mمدختسا،لئامردحنم
.عبرألا

٤ m)اذهمدختسا:)عفترملايعابرلاعفدلا
،بحسلاةوقنمديزملةجاحلادنععضوملا
وألامرلاوأديلجلايفةرايسلادوقتنأك
.ديلجلاةحازإدنعوأدهممريغقيرطيف

٤ n)اذهلمعي:)ضفخنملايعابرلاعفدلا
يمامألاروحملاقيشعتىلعاًضيأدادعإلا
٤رتخا.نارودلامزعنمديزملاريفوتو n
يفوةدهممريغقرطيفةدايقلادنع
ديلجلاوأفيثكلالحولاوأةفيثكلالامرلا
وأتاعفترملاقلستءانثأوأفيثكلا
.اهنملوزنلا

٤ىلإرييغتلا nليغشتفاقيإىلإيدؤيس
ماظنوبحسلايفمكحتلاماظن

StabiliTrak.ماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.٢٢٤/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

٤عضولاىلإلوحتلا mعضولاوأAUTO
)يئاقلت(

٤عضولاىلإضبقملاردأ mوأAUTOيف
٤نمءانثتسابةعرسيأ n.حابصمضموي
دنعًائيضملظيسولوحتلاءانثأرشؤملا
.لقنلاةيلمعمامتإ

٢ىلإلاقتنالا m

٢عضولاىلإضبقملاردأ mةعرسيأيف
٤نمءانثتساب n.رشؤملاحابصمضموي
ةيلمعمامتإدنعًائيضملظيسولوحتلاءانثأ
.لقنلا

٤ىلإلاقتنالا n

٤عضولاقيشعتدنع n،الأىلعصرحا
ليم٤٥(اس/مك٧٢نعةبكرملاةعرسديزت
.)ةعاسلايف
:لقنلل

عضويفلاعشإلانوكينأبجي.١
ON/RUN)نأبجيو)نارود/ليغشت

كرحتتوأةفقوتمةبكرملانوكت
/ليم٣(اس/مك٥نملقأةعرسب
Nعضويفةكرحلالقانو)ةعاس
كرحتتنألضفألانم.)دياحم(
ىلإ١٫٦نيبحوارتتةعرسيفةبكرملا

يفليم٢ىلإ١(اس/مك٣٫٢
.)ةعاسلا

٤عضولاىلإضبقملاردأ.٢ n.رظتنا
٤عضولارشؤمءوضفقوتيىتح n
قودنصليوحتلبقضيمولانع
.سرتلاىلإسورتلا

هيبنت

لبقةكرحلالقانرايغليدبتيدؤيدق
نعبولطملاعضولارشؤمحابصمفقوت
.لقنلاةبلعبتايفلتثادحإىلإضيمولا

وأ/وسرتلايفسورتلاقودنصناكاذإ
٣(اس/مك٥نمربكأةعرسبكرحتتتنك
رشؤمحابصمضمويسف،)ةعاسلايفليم
٤عضولا nةيلمعلمتكتنلوةيناث٣٠ةدمل
ةبلعلوحتتسةيناث٣٠رورمدعب.لقنلا
٤عضولاىلإلقنلا m.ىلإضبقملاردأ
٤عضولا mريستامدنعو.رشؤملاةدهاشمل
٣(ةعاس/مك٥نملقأةعرسبةبكرملا
N(عضويفةكرحلالقانو)ةعاس/لايمأ
.ىرخأةرمليدبتلالواح،)دياحم

٤عضولانملاقتنالا n
:لقنلل

وأةفقوتمةرايسلانوكتنأمزلي.١
يفليم٣(اس/مك٥نملقأةعرسب
سورتلاقودنصدوجوعم)ةعاسلا
لاعشإلانوكو)دياحم(Nعضولايف
.)ريودت/ليغشت(ON/RUNعضويف
يفةبكرملاكرحتتنألضفألانم
اس/مك٣٫٢ىلإ١٫٦نيبحوارتتةعرس
.)ةعاسلايفليم٢ىلإ١(



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

٢٢١ ليغشتلاوةدايقلا

٤عضولاىلإضبقملاردأ.٢ mوأ
AUTO٢وأ m.فقوتيىتحرظتنا

٤عضولارشؤمءوض mوأAUTOوأ
٢ mقودنصليوحتلبقضيمولانع
.سرتلاىلإسورتلا

هيبنت

لبقةكرحلالقانرايغليدبتيدؤيدق
نعبولطملاعضولارشؤمحابصمفقوت
.لقنلاةبلعبتايفلتثادحإىلإضيمولا

وأ/وسرتلايفسورتلاقودنصناكاذإ
٣(اس/مك٥نمربكأةعرسبكرحتتتنك
رشؤمحابصمضمويسف،)ةعاسلايفليم
٤عضولا mوأAUTO٢وأ mةيناث٣٠ةدمل
ريستامدنعو.لقنلاةيلمعلمتكتنلو
٣(ةعاس/مك٥نملقأةعرسبةبكرملا
N(عضويفةكرحلالقانو)ةعاس/لايمأ
.ىرخأةرمليدبتلالواح،)دياحم

)دياحم(Nعضوىلإلاقتنالا

:)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل
.ٍوتسمحطسىلعةرايسلانكرا.١
طغضاو،نكرلالمارفمدختسا.٢

رظنا.لمارفلاةساودىلعرارمتساب
.٢٢٢/نكرلالمارف

لاعشإلاحاتفمطبضاوأةبكرملالّغش.٣
/ليغشت(ON/RUNعضوىلع
.)نارود

عضوىلإةكرحلالقانلّدب.٤
N)دياحم(.

٢عضولاىلإلقنلاةبلعلقنا.٥ m.

هاجتايفلقنلاةبلعضبقمردأ.٦
)دياحم(Nعضوىلإةعاسلابراقع
عضولااذهيفرمتساو،فقوتيىتح
يف"دياحم"عضوءوضأدبيىتح
ٍناوث١٠كلذقرغتسيس.ضيمولا
ءطببضبقملارّرحمث.لقألاىلع
عضوحابصمءيضي.4nعضولاىلإ
N)ةبلعليدبتلامتكادنع)دياحم
.عضولااذهىلإلقنلا

دوجونمققحت،كرحملانارودءانثأ.٧
نع)دياحم(Nعضولايفلقنلاةبلع
ىلإسورتلاقودنصليوحتقيرط
Dعضولامث)عوجر(Rعضولا
ءانثأةرايسلاكرحتتالأيغبني.)ةدايق(
.سورتلاقودنصرييغتةيلمع

لاعشإلاعضو،كرحملاليغشتفقوأ.٨
ACC/ACCESSORYعضولاىلع
.)تاقحلملا(

عضويفةكرحلالقانرايغعارذعض.٩
P)ةرايسلابحسرظنا.)نكرلا
.٣٣٤/ةيهيفرتضارغأل

عضوىلعلاعشإلاطبضا.١٠
LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.

)دياحم(Nعضونمجورخلا

:)دياحم(Nعضولانمجورخلل
مدختساو،نكرلالمارفمدختسا.١

.لمارفلاةساود
عضولاىلإلاعشإلاةرادإبمق.٢

ON/RUN)فاقيإعم)ريودت/ليغشت
.كرحملاليغشت

عضوىلإةكرحلالقانلّدب.٣
N)دياحم(.

دادعإلاىلإلقنلاةبلعضبقمردأ.٤
.بولطملا
رياغمعضوىلإلقنلاةبلعليدبتدعب
حابصمئفطني،)دياحم(Nعضولل
.)دياحم(Nعضولا

.نكرلاةلمرفريرحتو.٥
ىلإةكرحلالقانلّدبو،كرحملالّغش.٦

.دارملاسرتلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٢

لمارفلا

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن
لمارفلاماظنبةبكرملاهذهديوزتمت
لمارفماظنوهو،)ABS(قالغناللةعناملا
قالزنالاعنمىلعدعاسيمدقتمينورتكلإ
.ةلمرفلادنع
ABSماظنأدبي،ةكرحلابةبكرملاأدبتامدنع
ًايظحلًاجيجضعمستدق.هسفنصحفب
اذهءارجإءانثأةقطقطتوصوأروتوملل
ةساودنأًاضيأظحالتامبرو،رابتخالا
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ًاليلقكرحتتلمارفلا

ماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
ءوضلااذهلظي،قالغناللةعناملالمارفلا
ماظنريذحتءوضرظنا.ًالماعيريذحتلا
.١٣٨/(ABS)قالغناللعناملالمارفلا

ناكوبطرقيرطىلعنامأبدوقتتنكاذإ
لمارفلاىلعطغضلايرورضلانم
قئاوعلابنجتلةلمرفلايفرارمتسالاو
راعشتسابرتويبمكلاماظنموقي،ةئجافملا
تالجعلاىدحإتناكاذإو.تالجعلاءاطبإ

فوسف،نارودلانعفقوتلاكشوىلع
لمارفلللصفنملاليغشتلابرتويبمكلاموقي
.ةلجعلكىلع
ةعناملالمارفلاماظنريُغينأنكُمي
لكلةبسنلابلمارفلاطغضنمقالغنالل
اممعرسألكشبو،ةرورضلابسحةلجع
نأنكمي.قئاسيأهبموقينأنكمي
عمقئاعلالوحفافتلالاىلعكدعاسي
.ةديدشلاةلمرفلا
يفرتويبمكلارمتسي،لمارفلاطبردنعو
ةلجعلاةعرسصوصخبتاثيدحتلالابقتسا
.كلذلًاقفوةلمرفلاطغضيفمكحتيو
قالغناللةعناملالمارفلاماظنريُغيال:ركذت
ىلعمدقلاعضولبولطملاتقولانم
ةفاسمنمًامئادللُقيالولمارفلاةساود
يتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ.فقوتلا
يفاكلاتقولاكانهنوكينلفكمامأريست
هذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
ىلعًامئادصرحإ.ةأجفتفقوتوأةبكرملا
عمىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسمكرت
.قالغناللةعناملالمارفلاماظن

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

ىلعطغضاطقف.ةلمرفلاخضبمقتال
لمارفلاماظنكرتاوماكحإبلمارفلاةساود
توصعمستدق.لمعيقالغناللةعناملا

رعشتوABSماظنكرحموأةخضمليغشت
اًرمأدعياذهو.لمارفلاةساوديفضبنب
.ًايعيبط

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا

قالغناللةعناملالمارفلاماظنكلحمسي
يفو.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلاب
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلضفأنمىتحرثكأهيجوتلا

نكرلالمارف

طغضلاقيرطنعنكرلالمارفطبضا
مث،ةيداعلالمارفلاةساودىلعرارمتساب
.نكرلالمارفةساودىلعطغضلا
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٢٢٣ ليغشتلاوةدايقلا

،ليغشتلاديقلاعشإلاماظنناكاذإ
رظنا.لمارفلاماظنريذحتحابصمءيضيسف
.١٣٨/لمارفلاماظنريذحتءوض

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ىلعرارمتسابطغضا،نكرلالمارفريرحتل
تاظحللطغضامث،ةيداعلالمارفلاةساود
ريرحتبرعشتىتحنكرلالمارفةساودىلع
ةساودنعءطببكمدقعفرا.ةساودلا
نكرلالمارفريرحتمتيملاذإ.نكرلالمارف
ريذحتحابصمضمويسف،ةدايقلاءدبدنع
ريذحتللًاتوصسرجلاردصيولمارفلاماظن
.لمعتلازتالنكرلالمارفنأب
نكرلاىلإرطضتسوةروطقمرجتتنكاذإ
تاداشرإوةدايقلاقرطرظناف،عفترمىلع
.٢٥٠/رطقلا

لمارفلاةدعاسم
اًصيصخةممصُملمارفلادعاسمةزيم
وأةبكرملافاقيإىلعقئاسلاةدعاسمل
ةدايقلافورظيفاهتعرسنمليلقتلا
ةدحولاةزيملاهذهمدختست.ةئراطلا
كيلورديهلالمارفيفمكحتللةيسايقلا
لمارفلاماظنليمكتلجأنمتابثلاماظنل
قئاسلااهيفنوكييتلافورظلايفيوقلا
ةساودىلعةوقبوةعرسبطغضلابماقدق
ءاطبإلوأةعرسبفقوتلاًالواحملمارفلا
يفمكحتللةيسايقلاةدحولاموقت.ةبكرملا
طغضةدايزبتابثلاماظنلكيلورديهلالمارف
متيىتحةبكرمللنارودلكيفلمارفلا
.قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنت
وألمارفلاةساودلةطيسبلاةبذبذلاربتُعتو
ًايداعاًرمأتقولااذهيفةساودلاةكرح
طغضلايفرارمتسالاقئاسلاىلعبجيو
فقومهيضتقياملاًقفولمارفلاةساودىلع
دعاسمةزيملصفمتيفوس.ةدايقلا
وألمارفلاةساودريرحتدنعًايئاقلتلمارفلا
.ةعرسبلمارفلاةساودطغضضافخنا

ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا
StabiliTrakماظنتاذتابكرملانمضتت
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن"ةزيم
ةديفمنوكتدقيتلاو،)HSA("تاعفترملا
تممصدقو.ردحنمىلعةبكرملافاقيإدنع
ىلإًءاوس،ةبكرملاكرحتعنملةزيملاهذه

.ردحنمىلعاهتدايقءانثأ،فلخلاوأمامألا
اًمامتاهتيبثتوةبكرمللقئاسلافاقيإدعب
دنعةدعاسملاماظنطيشنتمتي،ردحنمىلع
.ًايكيتاموتوأ)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلا
قئاسلاريرحتنيبةيلاقتنالاةرتفلالالخ
ةدايقللعيرستلايفءدبلاولمارفلاةساودل
ءدبلةدعاسملاماظنظفتحي،ردحنمىلع
طغضب)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلا
مدعنامضلناتيناثاهاصقأةدملةلمرفلا
دنعًايئاقلتلمارفلاريرحتمتيو.اهجرحدت
نوضغيفدوقولاةساودىلعطغضلا
ماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.نيتيناث
نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلا
)ITBC(،دنعةدعاسملاماظنمدختسيدقف
لمارف)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلا
اذإهطيشنتمتيالنكلو.اًضيأةروطقملا
ةدايقللقيشعتعضويفةبكرملاتناك
تناكوأردحنملالفسألةهجتمتناكو
Rعضويفوردحنملاىلعألةهجتمةبكرملا
ماظنطيشنتمتيدق.)فلخللعوجرلا(
تاعفترملاىلعةدايقلادنعةدعاسملا
)HSA(ةدايقلثم،تالاحلاضعبيف
ةبسن(ةريغصتاعفترمىلعةلمحمةبكرم
بحسءانثأوأ)٪٥نملقأاهرادحنا
.ةروطقم
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٤

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا

ماظنلاليغشت

يفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
مكحتلاماظن،®StabiliTrakو)TCS(رجلا
ةمظنألاهذهدعاست.تابثلايفينورتكلإلا
دعاستوتالجعلانارودنمدحلاىلع
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلا
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
وأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدقاهنأ
TCSماظنمدختسي،اذهثدحيامدنع
اهناكميفرودتيتلاتالجعلاىلعلمارفلا
نارودنمدحللكرحملاةقاطنمللقيو
.اهناكميفتالجعلا
راعشتسادنعStabiliTrakماظنليعفتمتي
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةبكرملا
.لعفلابةبكرملاهيفريستيذلاهاجتالاو
ةلمرفلاطغضStabiliTrakماظنمدختسيو
تالجعلمارفنميأىلعيئاقتنالكشب
ىلعظافحلاىلعقئاسلاةدعاسملةبكرملا
ليغشتمتي.حيحصلااهراسميفةبكرملا
)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلاماظن

.ةبكرملاليغشتءدبدنعًايكيتاموتوأاًضيأ
(TSC)ةروطقملاحنرتيفمكحتلارظنا
/٢٦١.

تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
وأرجلايفمكحتلاماظنءدبوةعرسلا

StabiliTrakيفتالجعلانارودنمدحلاب
يفمكحتلاماظنلصفذئدنعمتي،اهناكم
يفمكحتلاماظنلغتشيدق.ةعرسلاتابث
حمستامدنعىرخأةرمةعرسلاتابث
.كلذبقيرطلافورظ
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
لحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلاوأ

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و١٩٨
.مسقلااذهيفاًقحال
عفدلاعضويفلقنلاةبلعنوكتامدنع
تابثلاماظنليطعتمتي،ضفخنملايعابرلا
،StabiliTrakحابصمئفطنيو،ًايكيتاموتوأ
تامولعمزكرميفةبسانملاةلاسرلارهظتو
نملكليطعتًايكيتاموتوأمتيو،قئاسلا
STABILITRAKورجلايفمكحتلايماظن
.ةلاحلاهذهيف

نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
دحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

.اهناكميفتالجعلانارودنم
.StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

لمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
.نيماظنلادحأ

،امهطيشنتوأنيماظنلادحألاعتشارذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظت
نأىلإةراشإللًالعتشمىقبيوdلعتشيو
قئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملايف
يغبنينكل،ةدايقلالجأنمةنمآةبكرملا
.كلذلًاقفوةدايقلاطبض

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ

.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
.كرحملاليغشتبأدبا.٣
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٢٢٥ ليغشتلاوةدايقلا

يقبوdلعتشااذإ.ةبكرملاةدايقبمق
يفاضإتقولةبكرملاجاتحتدق،ًالعتشم
ىلعةلاحلاترمتسااذإ.ةلكشملاصيخشتل
.كليكوعجار،هيلعيهام

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

ةحوليفStabiliTrakوTCSرزدجوي
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
)TCS(.ليغشتطخضرعتيدقو
.فلتللةبكرملا

طغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
Tractionءوضرهظي.gررحو Off)رجلا
متيف.تادادعلاةعومجميفi)أفطم
تامولعمزكرميفةبسانملاةلاسرلاضرع
يفمكحتلاماظنلئاسرعجار.قئاسلا

ةرمTCSماظنليغشتل.١٥٦/ةدايقلا
ءوضئفطنيس.gررحوطغضا،ىرخأ
ةعومجميفضورعملاiأفطمرجلا
.تادادعلا
تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ئفطنينلف،gطغضدنعاهناكميف
نارودلانعتالجعلافقوتتىتحماظنلا
.اهناكميف
،StabiliTrakوTCSماظنليغشتفاقيإل
ءيضيىتحgىلعرارمتسالاعمطغضا
ماظنفقوتحابصموiرجلافقوتحابصم

StabiliTrak gيفةءاضإلايفنارمتسيو
متيف.ريرحتلابمقمث،تادادعلاةعومجم
تامولعمزكرميفةبسانملاةلاسرلاضرع
يفمكحتلاماظنلئاسرعجار.قئاسلا
.١٥٦/ةدايقلا

ةرمStabiliTrakوTCSماظنليغشتل
رجلاءوضئفطني.gررحوطغضا،ىرخأ
iءوضوStabiliTrakأفطمgيف
.تادادعلاةعومجم
ًايكيتاموتوأStabiliTrakماظنلمعيفوس
ةعاس/مك٥٦ةبكرملاةعرسزواجتتامدنع
يفمكحتلالظيس.)ةعاسلايفًاليم٣٥(
.أفطمرجلا

حجرأتيفمكحتلاةزيمىلعةبكرملايوتحت
ةدعاسملاماظنةزيمو)TSC(ةروطقملا
عجار.)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلاءدبل
٢٦١/(TSC)ةروطقملاحنرتيفمكحتلا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنوأ
.٢٢٣/(HSA)تاعفترملا

ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا
/٢٦٤.

ىلعنملوزنلايفمكحتلا
)HDC(تاعفترملا
نكميف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ىلعنملوزنلايفمكحتلاةزيممادختسا
ىلعنمًالوزنةدايقلادنعتاعفترملا
ةعرسنييعتىلعاذهلمعي.عفترم
نملوزنلاءانثأاهيلعظافحلاوةرايسلا
يمامأرايغيفةياغللعفترمردحنم
.يفلخوأ
ةزهجأةحوليفHDCحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلا

نملوزنلايفمكحتلانيكمتل5طغضا
نأبجي.هليطعتوأ)HDC(تاعفترملاىلع
ةعاس/مك٥٠نملقأةبكرملاةعرسنوكت
.)ةعاسلايفليم٣١(
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٦

نملوزنلايفمكحتلاحابصمضرعمتي
ةعومجمىلع)HDC(تاعفترملاىلع
.هنيكمتدنعتادادعلا
ىلعنملوزنلايفمكحتلاةزيملنكمي
تاعرسىلعةظفاحملا)HDC(تاعفترملا
يفليم٩و٢(اس/مك١٤و٣نيبةبكرملا
وأنمربكأاهجردتةلئامضرأىلع)ةعاسلا
ىلإضماولاHDCءوضريشي.٪١٠يواسي
طشنلكشبلمارفلاقبطيماظنلانأ
.ةبكرملاةعرسىلعظافحلل
ةعرسلايهنوكت،HDCماظننييعتدنع
هليلقتوأهتدايزنكميو.ةنيعملاةيلوألا
ةدايقلاةلجعليغشترصانعىلعطغضلاب

+RESوأSETةساودىلعطغضلابوأ
هذهحبصت.لمارفلاةساودوأدوقولا
ةنيعملاةعرسلايهةطوبضملاةعرسلا
.ةديدجلا
/مك٦٠و١٤نيبةنكممHDCةزيملظتس
الكلذعمو،)ةعاسلايفليم٣٧و٩(ةعاس
اهيلعظافحلاوأةبكرملاةعرسنييعتنكمي
ًايئاقلتةزيملاليطعتمتيس.قاطنلااذهيف
/مك٨٠نمىلعأةبكرملاةعرستدازاذإ
نمىلعأوأ)ةعاسلايفليم٥٠(ةعاسلا

٣٠ةدمل)ةعاسلايفليم٣٧(ةعاس/مك٦٠
ىرخأةرم5طغضبجي.لقألاىلعةيناث
.HDCنيكمتةداعإل

ةعرستناكاذإ،ةزيملاهذهنيكمتدنع
يفليم٩(اس/مك١٤نمىلعأةبكرملا
يفليم٣٧(اس/مك٦٠نملقأو)ةعاسلا
زكرمىلعةلاسرضرعمتيس،)ةعاسلا
.قئاسلاتامولعم

يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلا
ماظنبةدوزمةرايسلاهذهنوكتدق
ىمسيولاعفهبشتامدصلاصاصتما

Magnetic Ride Control.دوجوعمو
تابثوبوكريعضوريفوتمتي،ةزيملاهذه
نمةعونتمةعومجمدوجولظيفةرايسلل
.ةفلتخمليمحتفورظيفوباكرلا
Magneticماظنلمعيو Ride Control
حاتفممدختسيولماكلابةيكيتاموتوأةروصب
ةعرسلةرمتسملاةبقارمللرتويبمكلابمكحت
مسجلةبسنلابةلجعلاعضووةرايسلا
عضووضافخنالا/عفرلاةيصاخوةرايسلا
مكحتلاحاتفملسُؤيمث.ةرايسلاهيجوت
طبضيلتامدصلاصتممنملكلتاراشإ
مادختسالاميدقتلبيطرتلاىوتسمًالقتسم
.ةبكرملللثمألا
Magneticماظننأامك Ride Control
يذلاو،رطقلا/بحسلاعضوعماًضيألعافتي
ًايفاضإاًمكحتمدقيس،هليعفتمتيامدنع

مكحتلاكلذيدؤيو.تامدصلاتاصتممل
لضفألماعتصئاصخوبوكرىلإيفاضإلا
بحستوأةلُمحمةبكرملانوكتامدنع
"رطقلا/بحسلاعضو"ةيئزجعجار.ةروطقم
.٢٥٥/ةروطقملابحسةزيهجتلفسأ

يفلخلاروحملالفق
روحملالفقةزيمبةدوزملاتابكرمللنكمي
ىلعربكأبحسةوقيطُعتنأيفلخلا
وألمرلاوأجلثلاوأنيطلاوأديلجلا
روحملالثمةزيملاهذهلمعتو.ىصحلا
امدنعنكلو،تقولامظعميفيداعلا
ةلجعللحيتتيهف،اًضفخنمرجلانوكي
كيرحتلرجلانمردقىصقأةيفلخلا
.ةبكرملا

اًيكيتاموتوأعافترالاىوتسمطبض
ىوتسمطبضليفلخلاقيلعتلارفوتي
تارايسيف)ALC(ًايكيتاموتوأعافترالا
قيلعتنمءزجكيتأيو،ةفيفخلاةمدخلا
ترفوتاذإ،يسيطانغملابوكرلايفمكحتلا
ىوتسمطبضرفوتيدقو،ةزيملاهذه
.ةلقتسمةزيمك)ALC(ًايكيتاموتوأعافترالا
ةبكرملاىوتسميفمكحتلانمعونلااذه
لضفأقيلعتعضومنمضيوًامامتيئاقلت
باكرلافورظيفلضفأمكحتكلذكو
لصوميئاوهطغاض.ةفلتخملاةلومحلاو
عفربموقيفوسةيفلخلاتادصملاب
ظافحللةبكرملانميفلخلاءزجلاضفخو
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طيشنتمتي.ةبكرملليلاثملاعافترالاىلع
ىلإلاعشإلاحاتفمةرادإنعماظنلا

ON/RUN)موقيفوسو)نارود/ليغشت
دق.ةرايسلاعافتراطبضبًايئاقلتماظنلا
ضفخنملاعافترالا(مداعماظنلاثعبي
حاتفمءافطإدعبقئاقدرشعىتح)ةبكرملل
ءاوهلاطغاضتوصعمستدق.ليغشتلا
.عافترالاطبضمتيامدنعلمعي
،نزولاعيزوتطبرةلصومادختسامتاماذإ
،خافتنالابتامدصلابحامسلابىصُويهنإف
.طبرلاةلصوطبضلبقةبكرملاعفرتكلذبو

ةعرسلاتبثم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ريذحت}
ًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ىلعنامأبةدايقلاكنكميالهنأثيح
يفمكحتلاماظنمدختستال.ةتباثةعرس
وأةفطعنملاقرطلاىلعةعرسلاتابث
.ةفيثكةيرورملاةكرحلاتناكاذإ
ىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملاقرطلا
يفةعيرسلاتارييغتلاببستنأنكمي
،ةلجعللدئازلاقالزنإلاراطإلابحسةوق
مدختستال.ةرطيسلادقفتنأنكميو
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثم

ىلعظافحلانكميةعرسلاتبثمعمو
رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرس
ىلعكمدقعضويفرارمتسالانودب
ةعرسلاتبثملمعيالامك.دوقولاةساود
٢٥(ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرسىلع
.)ةعاس/ًاليم
ماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
لعافتةيفيكنأشبحرشىلعلوصحلل
عضوعمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ةمظنأورطقلا/رجلاعضووقاطنلاديدحت
/رجلاعضو"عجار،تاردحنملاىلعةلمرفلا
لفسأ"تاردحنملاىلعةلمرفلادنعرطقلا
.٢١٨/رطقلا/بحسلاعضو

ماظنىلعيوتحتةبكرملاتناكاماذإ
StabiliTrakنارودديدحتيفماظنلاأدبيو

رظنا.ًايئاقلتةعرسلاتبثملصفنيس،ةلجعلا
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
مادطصاراذنإثودحدنع.٢٢٤/تابثلايف
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطيشنتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتي
.٢٣٩/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار
مادختسابقيرطلافورظحمستامدنع
نكميٍذئنيح،نامأبىرخأةرمةعرسلاتبثم
.هليغشتةداعإ
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٨

زارط GMC هيلورفيشزارطبهيبش،ضورعم

.هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا:5٠
تادادعلاةعومجميفضيبأرشؤمءيضي
.ةعرسلاتبثمليغشتدنع

SET-)طبضلةريصقةهربلطغضا:)طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتلوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
صاقنإلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس

+RES:ةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
وأةعرسلاهذهةعباتملطغضا،ةركاذلايف
اذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالاعمطغضا
ًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنناك
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا،لبقنم
نودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاحسم

ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنع5ةءاضإةلاحيف
ىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف

SET−وأ+RESيفلوخدلاىلإىدأامم
ريغبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضو
تابثيفمكحتلاماظنرزبظفتحا.دصق
يفليغشتلافاقيإعضويف5ةعرسلا
.ةعرسلاتبثممادختسامدعةلاح
يفدوجوملاةعرسلاتبثمحابصمءيضي
طبضدعبرضخأءوضبتادادعلاةعومجم
.ةبولطملاةعرسلاىلعةعرسلاتبثم

تبثمماظنليغشتل5طغضا.١
.ةعرسلا

ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢
.بولطملاىوتسملا

ةعرسلارهظتس.−SETررحوطغضا.٣
ةزيجوةرتفلاهطبضمتيتلاةبولطملا
.تادادعلاةعومجميف

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
تابثيفمكحتلاماظنرشؤمنوللوحتي
ىلإتادادعلاةعومجميفدوجوملاةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنطبضدعبرضخألا
رظنا.ةبولطملاةعرسلاىلعةعرسلا
.١٢٧/تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا
يلاوحىلإةبكرملاةعرسلوصودرجمبو

،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
RES+رزىلعةزيجوةرتفلطغضا
ةبكرملادوعتف.ةدايقلاةلجعيفدوجوملا
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإ

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
RES+ىلعةليوطةطغضطغضا.

نأىلإةدايقلاةلجعىلعدوجوملا
،ةبوغرملاةعرسلاىتحةبكرملاعراستت
.هكرتامث

،ليلقرادقمبةبكرملاةعرسةدايزل.
لكعم.RES+ىلعًاليلقطغضا
١٫٦رادقمبةبكرملاةعرسدادزت،ةطغض
.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١٢٧/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا
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ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
ىتح–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولبمتي
.هررحمث

طغضا،ليلقرادقمبةعرسلاليلقتل.
لقت،ةطغضلكيف.–SETىلعًاليلق
ةعاس/مك١٫٦رادقمبةرايسلاةعرس
.)ةعاسلايفليم١(
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١٢٧/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت

ةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
ىلعنمكمدقعفرتامدنعو.ةبكرملا
ىلإعوجرللةبكرملائطبتفوسف،ةساودلا
دنع.درطملاريسللطبضلاةقبسمةعرسلا
ليلقبريرحتلادعبوأةعرسلاةساودطغض
يدؤي،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإل
ماظنطبضىلإةزيجوةرتفل–SETطغض
ةعرسلاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرمللةيلاحلا

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

يفمكحتلاماظنلمعةءافكىدمفقوتيو
اهتلومحوةبكرملاةعرسىلعةعرسلاتابث
دوعصدنع.تاعفترملارادحناكلذكو
طغضلامزليدق،رادحنالاةديدشتاعفترملا
ةعرسىلعظافحللدوقولاةساودىلع
،امردحنمىلعنملوزنلادنع.ةبكرملا
تيبثتماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلادعاست
قئاسلاةعرسىلعظافحلايفةعرسلا
.ةددحملا
ماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتي
،ةرايسلاليغشتءدبدنعةعرسلاتيبثت
تابثيفمكحتلاماظننوكينأطرشب
عضويفاهليعفتمتيالو.اًطشنةعرسلا
ىلعظافحلايفدعاسيهنإ.قاطنلاددحم
ىلعنملوزنلادنعةددحملاقئاسلاةعرس
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا
تيبثتماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
حاتفملابلاعشإلاةرودلاهليعفتوةعرسلا
رزىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيلاحلا
رهظتو.ٍناوثسمخةدملرطقلا/بحسلا
رظنا.قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسر
.١٥٩/سورتلاقودنصلئاسر

ىلعمكحتللىرخألاكشأىلععالطالل
نملوزنلايفمكحتلاعجار،تاردحنملا
قودنصو٢٢٥/(HDC)تاعفترملاىلع
عضوو٢١٣/يكيتاموتوألاسورتلا
.٢١٨/رطقلا/بحسلا

ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.

تابثيفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.
.5ىلعطغضا،ةعرسلا

ةعرسلاةركاذحسم

ماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
دنعةركاذلانمةعرسلاتابثيفمكحتلا
فاقيإمتاذإوأ5رزلاىلعطغضلا
.لاعشإلا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
مكحتلليمؤالتلاماظنلابزيهجتلاةلاحيف
ىنستيلحاتي،)ACC(ةعرسلاتابثيف
يفمكحتلاماظنبةطوبضملاةعرسلارايتخا
اذهأرقا.ةقحاللاةوجفلاوةعرسلاتابث
.ماظنلااذهمادختسالبقهلمكأبمسقلا
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلامدختسي
رادارتارعشتسمواريماك)ACC(ةعرسلا
ةقحاللاةوجفلا.ىرخألاتابكرملافشكل
وأ(ةقحاللاةينمزلاةرتفلانعةرابع
ةدوصرمةبكرموكتبكرمنيب)ةفاسملا
كرحتتريسلاطخسفنىلعةرشابمكمامأ
فاشتكامدعةلاحيف.هاجتالاسفنيف
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لمعي،كريسطخيفةبكرميأدوجو
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلثم
.مظتنملا
طخيفةبكرميأدوجودصرةلاحيفامأ
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاناكمإبف،كريس
ةبكرملاةعرسةدايز)ACC(ةعرسلاتابث
ظافحللةبسانمةلمرفبمايقلاو،اهضفخوأ
ةزيمريرحتلو.ةددحملاةقحاللاةوجفلاىلع
قّشع،ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا
يفمكحتلاماظنطيشنتةلاحيف.لمارفلا
ينورتكلإلامكحتلاماظنوأ)TCS(رجلا
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاوتابثلايف
متيدق،ليغشتلاديق)ACC(ةعرسلاتابث
يفمكحتلارظنا.ًايئاقلتACCماظنليطعت
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

قيرطلافورظحمستامدنعو.٢٢٤
لكشبىرخأةرمACCماظنمادختساب
.ACCماظنليغشتةداعإنكميهنإف،نمآ

ماظنفاقيإةلاحيفACCماظنلمعينل
مكحتلاماظنوأ)TCS(رجلايفمكحتلا
.تابثلايفينورتكلإلا

ريذحت}
مايقلاىلعةدودحمةردقهلACCماظن
يفاكلاتقولارفوتيالدقوةلمرفلاب
مادطصالابنجتلةبكرملاةعرسضفخل

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ثدحيدقو.كمامأريستىرخأةبكرمب
تابكرملافقوتتوأئطبتامدنعكلذ
رظنا.كريسةراحىلإلخدتوأ،ةأجف
.مسقلااذهيف"قئاسلاهيبنت"اضيأ
ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةيئاقولاةدايقلارظنا.لمارفلاليغشتو
/١٩٠.

ريذحت}
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ACCيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل
ةيأوأتاناويحلاوةاشملاولافطألاةلاح
.ىرخأماسجأ

تالاحلايفACCماظنمدختستال
:ةيلاتلا
تاعفترملاةريثكوةيوتلملاقرطلا.

نوكتامدنعوأتاضفخنملاو
وأجولثلابةاطغمتارعشتسملا
الدقف.تاخاستالاوأديلجلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.كمامأريستةبكرمماظنلافشتكي
نميمامألاءزجلاىلعظفاح
.افيظنلماكلابةبكرملا

بابضلاتالاحيفةيؤرلافعض.
وأرطملاوألاثملاليبسىلع
ACCءادأنوكي،ديلجلالوطه
.فورظلاهذهلظيفاًدودحم

ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.
بحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةلجعللدئازلاقالزنالايفراطإلا



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

٢٣١ ليغشتلاوةدايقلا

.هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا:5٠
ةعومجميفضيبألانوللرشؤملالوحتي
.ACCماظنليغشتدنعتادادعلا

SET-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)طبض
مكحتلليمؤالتلاماظنلاليعفتوةعرسلا
ماظنناكاذإ.)ACC(ةعرسلاتابثيف
،لعفلابًاًطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرملاةعرسليلقتلهمدختساف

+RES:ةعباتملةزيجوةرتفلطغضا
طغضاوأةطوبضملاةقباسلاةعرسلا
ACCماظنناكاذإ.عراستللرارمتساب
ةعرسةدايزلهمدختسا،لعفلابًاطشنم
.ةبكرملا
حسمنودACCماظنلصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

وأ(ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:3٠
)ديعب(FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسم
.)بيرق(Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١٢٧/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاطبض

،مادختسالامدعدنعJليغشتةلاحيف
ماظنلاىلإلاقتنالاوهيلعطغضلامتيدقف
الامدنعةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا

Jقالغإىلعظفاح.ًابولطمكلذنوكي
تابثيفمكحتلاماظنمادختسامدعءانثأ
.ةعرسلا
يههذه.ماظنللةبوغرملاةعرسلارتخا
تابكرمدصرمدعةلاحيفةبكرملاةعرس
.اهريسراسميف
ةلصاوموأACCماظنطبضنكمينل
ةعاس/مك٢٥نملقأةعرسيفهلمع
.)ةعاس/ليم١٦(
:ACCماظنطبضل

.5ىلعطغضا.١

ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢
.بولطملاىوتسملا

.هررحمث–SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
كمامأيتلاةبكرملاتناكاذإروفلاىلع
.ددحملالصافلانملقأةفاسمىلع

تامولعمزكرميفACCماظنرشؤمرهظي
امدنع.تادادعلاةعومجمب)DIC(قئاسلا
رشؤملارهظي،ًالاعفACCماظننوكي
.رضخألانوللاب
رورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
رايتخادنعسقطلافورظو،كبةطيحملا
.ةطوبضملاةعرسلا

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاىلعACCماظنطبضمتاذإ
متيسف،لمارفلاتمدختسامث،ةبوغرملا
ةعرسلاوحمنودACCماظنريرحت
.ةركاذلانمةطوبضملا
طغضا،اًددجمACCماظنمادختساءدبل

+RESىلإةبكرملادوعتف.ةدايقلاةلجعب
.اقبسمةطوبضملاةعرسلا

ةعرسىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُم

:يليامميأذيفنتبمق
ىلإلاقتناللدوقولاةساودمدختسا.

كرتا.–SETطغضا.ىلعألاةعرسلا
فوس.دوقولاةساودومكحتلارصنع
ظافحللميظنتلابنآلاةبكرملاموقت
.ىلعألاةعرسلاىلع
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موقينل،دوقولاةساودطغضدنع
زواجتمتهنألارظنةلمرفلابACCماظن
زكرميفريذحتةلاسررهظتس.هتفيظو
لئاسررظنا.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٥١/ةعرسلاتبثم

ىتح،RES+ىلعرارمتسالاعمطغضا.
ةطوبضملاةعرسلاةشاشلاىلعرهظت
.هررحمث،ةبوغرملا

،ليلقرادقمبةرايسلاةعرسةدايزل.
عم.RES+ىلعةزيجوةرتفلطغضا
ىلإةرايسلاةعرسدادزت،ةطغضلك
/ليم١(اس/مك١ةيلاتلاعرسألاةمالعلا
.ةعرسلادادعب)ةعاس

،ربكأميقبةبكرملاةعرسةدايزلو.
ىلعرارمتسالاعمةزيجوةرتفلطغضا

+RES.ةعرسدادزتس،ةطغضلكعمو
/ليم٥(ةعاس/مك٥رادقمبةبكرملا
ةمالعلايفحضوموهامك)ةعاس
.ةعرسلادادعىلعةدوجوملا

نأوأكمامأةبكرمدوجومدعتبثيامدنع
لصافلانمربكأةفاسمىلعةبكرملا
ىتحةبكرملاةعرسدادزتفوسف،ددحملا
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلوصولا

ةعرسىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُم

:يليامميأذيفنتبمق
ةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.

مث–SETطغضا.ةبوغرملالقألا
موقتفوس.دوقولاةساودكرتا
ىلعظافحللميظنتلابنآلاةبكرملا
.لقألاةعرسلا

ىتح–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.
،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولبمتي
.هررحمث

،لقأرادقمبةبكرملاةعرسضفخلو.
عمو.−SETىلعةزيجوةرتفلطغضا
ىلإةبكرملاةعرسلقت،ةطغضلك
/ليم١(س/مك١ةيلاتلائطبألاةمالعلا
.ةعرسلادادعب)ةعاس

،ربكأرادقمبةبكرملاةعرسضفخلو.
ىلعرارمتسالاعمةزيجوةرتفلطغضا

SET−.ةعرسلقت،ةطغضلكعمو
٥ةيلاتلائطبألاةمالعلاىلإةبكرملا
.ةعرسلادادعب)ةعاس/ليم٥(س/مك

ةقحاللاةفاسملاةوجفرايتخا

يفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ACCماظنموقيس،ددحملالصافلاقاطن
ىلعظافحلالواحيوةبكرملاةعرسطبضب
.ددحملاةقحاللاةفاسملالصاف

ةوجفلاطبضلةدايقلاةلجعب3طغضا
طبضلاعضورهظي،طغضلادنع.ةقحاللا
ةرتفلتادادعلاةعومجميفةوجفلليلاحلا
ربع3رزلالقنتةيلاتةطغضلك.ةزيجو
وأ،ةطسوتم،ةديعب:طبضعاضوأةثالث
نأىلإاتباثةوجفلاطبضعضولظي.ةريبك
.هرييغتمتي
ىلإريشيةوجفللطبضعضولكنألارظن
وأ،ةطسوتم،ةديعب(ةقحالةينمزةرتف
ىلعريغتتةقحاللاةفاسملانإف،)ةبيرق
ةعرستدازاملك.ةبكرملاةعرسبسح
ةبكرملانعاديعبكتبكرمعجارتتس،ةبكرملا
ةكرحلاعضويغبنيو،اذه.اهمامأةدوصرملا
دنعرابتعالانيعبةيوجلالاوحألاوةيرورملا
بسانتتالدقف.ةقحاللاةوجفلارايتخا
عيمجعمرايتخاللةلباقلاتاوجفلاةعومجم

.ةدايقلافورظفلتخمونيقئاسلا
ةوجفلاطبضعضوليكيتاموتوألارييغتلا
تيقوتةيساسحةجردرييغتىلعلمعي
ةبسنلاب)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(هيبنتلا
رظنا.)FCA(يمامألامداصتلاهيبنتةيصاخل
.٢٣٩/يمامألامداصتلاراذنإماظن
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قئاسلاهيبنت

مزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
سيلنوكيامدنعقئاسلالخدترمألا
لكشبحبكلاءارجإACCماظنرودقمب
نمةياغللةريبكةعرسببارتقاللاًرظنٍفاك
.كمامأيتلاةبكرملا
ةتسضموت،ةلاحلاهذهثدحتامدنع
ردصتو،يمامألاجاجزلاىلعءارمححيباصم
دعقمزتهيوأ،مامألانمتارافصينامثامإ
.نيبناجلاالكنمتارمسمخنامأللهيبنتلا
تحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"رظنا
.١٦١/ةرايسلاصيصخت

.١٩٠/ةيئاقولاةدايقلارظنا

اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

ةعومجميفدجويمامألايفةرايسرشؤم
.تادادعلا
متاذإطقفمامألايفةبكرمرشؤمرهظي
كريسطخسفنىلعةبكرمفاشتكا
.هاجتالاسفنيفكرحتتو
بيجتسينلف،رشؤملااذهرهظيملاذإ
تابكرملاهاجتةلمرفلابموقيوأACCماظن
.كمامأريستيتلا
ةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ريستيكلةبكرملاةعرسطبضيوايكيتاموتوأ
ةوجفللاقبطكمامأيتلاةبكرملافلخ
ةعرسلقتوأدادزت.ةراتخملاةقحاللا
،كمامأريستيتلاةبكرملابسحبةبكرملا
.ةطوبضملاةعرسلازواجتتنلاهنكلو
ةلمرفقيشعتىلعلمعتنأنكميو
نوكتامدنعو.رمألامزلاذإ،ةدودحم
دق.لمارفلاءاوضأءيضت،ةلاعفةلمرفلا
اهتوصعامسوأةلمرفلابروعشلانوكي
قئاسلاموقيامدنعلاحلاوهامعافلتخم
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ةلمرفلاليغشتب

ريبكلكشبةكرحلاةئيطبوأةتباثلاقئاوعلا

ريذحت}
ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ىلإبيجتسيوأفشتكيالدق)ةعرسلا
ئطببةكرحتملاوأةفقوتملاتارايسلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

موقيالدق،لاثملاليبسىلع.كمامأ
ملةبكرملجأنمةلمرفلابماظنلا
دقو.قالطإلاىلعكرحتتاهنأفشتكي
مستتيتلارورملاةكرحءانثأكلذثدحي
رهظتامدنعوأريسلاءدبوفقوتلاةرثكب
ةراحرييغتببسبكمامأةأجفةبكرم
ثدحيوكتبكرمفقوتتالدق.اهريس
ماظنمادختسادنعرذحلاخوت.مداصت

ACC.امئادبولطملماكلاهابتنالاف
ازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلاءانثأ
.لمارفلاليغشتوءارجإيأذاختال

ايكيتاموتوأACCماظنريرحت

فوسوًايكيتاموتوأACCماظنلصفمتي
ءاطبإلكسفنبلمارفلاليغشتىلإجاتحت
:امدنعكلذوةبكرملاةعرس
ىندألادحلانعكترايسةعرسلقت.

.)اس/ليم١٠(اس/مك١٦غلابلاوةعرسلل
.ةاطغمتارعشتسملانوكت.
يفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.

مكحتلاماظنوأ)TCS(رجلا
.تابثلايفينورتكلإلا

وأةيرورمثادحأيأفاشتكامتيال.
.ىرخأماسجأ
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٤

.ماظنلايفلطعدوجو.
تامولعمزكرميفةلاسررهظتفوس
.ةعرسلاتبثملصفحضوت)DIC(قئاسلا
امدنعرهظينللاعفلاACCماظنزمر
.لاعفريغACCماظنحبصي

ACCماظنزواجت

ليعفتءانثأدوقولاةساودمادختسادنع
يفريذحتةلاسررهظتفوس،ACCماظن
ةلمرفلانأحيضوتلقئاسلاتامولعمزكرم
لئاسررظنا.ثدحتنلةيكيتاموتوألا
ACCماظنفنأتسيفوس.١٥٠/ةرايسلا
ةساودىلعطغضلامدعةلاحيفهلمع
.دوقولا

ريذحت}
ةلمرفلاليغشتبACCماظنموقينل
ىلعةزكترمكمدقتناكاذإايكيتاموتوأ
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.دوقولاةساود
.كمامأةدوجومةبكرمب

قيرطلاىلعتاينحنملا

ريذحت}
ACCماظنفشتكيال،تاينحنملايف
ةراحسفنيفكمامأريستيتلاةبكرملا
ىتحكتبكرمعراستبأجاُفتدقو.كريس
اصوصخوةطوبضملاةعرسلللوصولا
وألعفلابةدوجومةبكرمفلخريسلادنع
امك.جورخلاتارمميفلوخدلادنع
وأةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
ACCماظنمدختستال.ءيشبمدطصت
وألوخدلاتارمميفةدايقلاءانثأ
مادختسالامئادادعتسمنك.جورخلا
.ةرورضلادنعلمارفلا

ريذحت}
ACCماظنبيجتسيال،تاينحنملايف
هيدلرفوتيالوأ،ىرخأةراحيفةبكرمل
سفنيفريستةبكرملةباجتساللتقولا
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.كريسةراح
ىلعةرطيسلادقفتوأ،كمامأةبكرمب
دنعيفاضإمامتهاءاليإكيلعو.ةبكرملا
ةبهأىلعنوكتنأوتاينحنملاروهظ
دنعلمارفلامادختسالدادعتسالا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةعرسلاددحتنأبجيامك.ةرورضلا
يفكتبكرمةدايقءانثأةبسانملا
.تاينحنملا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخملكشب
ناكاذإةبكرملاةعرسضفخبموقيثيح
.ةياغللاداحىنحنملا

يفلوخدلاوىرخأةبكرمفلخريسلادنع
يتلاةبكرملاACCماظنفشتكيال،ىنحنم
ةعرسلاىلإلوصوللعراستلابموقيوكمامأ
زمررهظينلكلذثدحيامدنعو.ةطوبضملا
.مامألايفةبكرم
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ةعرسلايفمكحتلاةزيمفشكتدق
يفريستالةبكرمدوجونعةيمؤالتلا
.لمارفلاقّشعتو،كتراح
وأ/وهيبنترادصإبانايحأACCماظنموقي
يفتابكرملبيجتسيدقف.عادالبةلمرف
نابضقو،قيرطلاتامالعو،ةفلتخمتاراح
ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
زايتجاةياهنوأةيادبدنعىرخألاةفقوتملا
.يعيبطلاليغشتلاعضووهاذهو.ىنحنم
.ةنايصىلإجاتحتالةبكرملاهذه

ىرخألاتابكرملاتاراحرييغت

ىلإكمامأةبكرمACCماظنفشتكينل
.ريسلاةراحسفنيفلماكلابنوكتنأ
.كسفنبةلمرفلاىلإجاتحتدقذئدنعو

تاعفترملاتاذقرطلاىلعACCماظنمدختستال
ةروطقمبحسدنعوتاضفخنملاو

ىلعةدايقلادنعACCماظنمدختستال
ماظنف.ةروطقمبحسدنعوأتاردحنملا

ACCكمامأريستيتلاةبكرملافشتكينل
ىلعةدايقلادنعريسلاةراحسفنيف
ىلإابلاغقئاسلاجاتحيفوسو.تاردحنملا
ىلعةلمرفلابمايقلاوةمهملايلوت
.ةروطقمبحسدنعاصوصخو،تاردحنملا
ريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ACCماظن
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ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحت

:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه

.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.5ىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم

ماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ةركاذلانمةعرسلاتابثيفمكحتلا
فاقيإمتاذإوأ5رزلاىلعطغضلاب
.لاعشإلا

راعشتسالاماظنفيظنت

دوجوملايرادارلارعشتسملاةقاعإمتتدق
وأ،ديلجلاوأ،جلثلالعفبةبكرملاةمدقمب
جاتحتةقطنملاهذهو.لحولاوأ،تاخاستالا
ACCماظنلمعييكلةفيظننوكتنأىلإ
.ميلسلكشب
ةيئزجعجار،فيظنتلاتاداشرإىلععالطالل
ةيجراخلاةيانعلالفسأ"ةرايسلاليسغ"
/٣٣٨.

يفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
وأةريزغلاراطمألاوأجلثلالوطهةلاح
.قيرطلاشرلالخ

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}
.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
ريسلاوكتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
رعشتوأعمستالدقف.نمآلكشب
دقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت
/١٩٠.

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
وأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلايبكار
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
تاعرسعيمجلظيفلمعت.

.ةدايقلا
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.
.مداصتلابنجتل

ةيؤرلافورظلظيفلمعت.
.ئيسلاسقطلاوأةئيسلا

ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.
ديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولاوأ

رعشتسمةيطغتءانثألمعت.
تاقصلملالثمءايشأبفاشتكالا
.ةيندعمتاحولوأسيطانغملاوأ

لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.
مدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصباهحالصإ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص

هبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
قالطإلالخنمقئاوعدوجولقئاسلا
،ريذحتلاةرافصتوصةدشرييغتلو.ةرافص
صيصختتحت"ةمءالملاوةحارلا"رظنا
.١٦١/ةرايسلا
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٢٣٧ ليغشتلاوةدايقلا

هيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
قئاسلاسولجةداسوزتهتدقف،ةمالسلا
،كلذرييغتل.ةرافصلاقالطإنمالدبهيبنتك
تحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"رظنا
.١٦١/ةرايسلاصيصخت

عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخلل
اريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
دعاسمماظنو،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلا
نكرلادعاسمو،)RPA(يفلخلانكرلا
ةيرورملاتاعطاقتلاهبنمو)FPA(يمامألا
وأنكرلايفقئاسلا)RCTA(ةيفلخلا
ةقطنملاامئادصحفت.ماسجألابنجت
عوجرلاوأنكرلانعةبكرملابةطيحملا
.فلخلل

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

عوجر(Rعضولاىلإةبكرملاةكرحلقندنع
ةيفلخلاةيؤرلااريماكضرعت،)فلخلل
)RVC(فلخةعقاولاةقطنمللةروص
تامولعملاماظنةشاشيفةبكرملا
دنعةقباسلاةشاشلاضرعمتي.هيفرتلاو
رخأتدعب)عوجر(Rنمةبكرملارايغرييغت
،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل.ريصق
ةدوجوملارارزألانمرزيأىلعطغضا
ليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملاماظنىلع
ةدايزبمقوأ،)نكرلا(Pعضولاىلإةعرسلا

٥(س/مك٨ىلإلصتىتحةبكرملاةعرس
ةيؤرلااريماكدجوت.)ةعاسلايفليم
.ةرايسلاماقرأةحولقوفةيفلخلا

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

برقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
ةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظتامم
نميألبرقألاماسجألارهظتالوةدودحم
.هتحتوأمدصملايبناج
مسجلاناكمراهظإليريذحتثلثمرهظيدق
يفلخلانكرلادعاسمماظنهفشتكايذلا
)RPA(.نمثلثملااذهنولريغتيو
متاملكهمجحدادزيورمحألاىلإيلاقتربلا
.دوصرملامسجلانمبارتقالا

ريذحت}
وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
نماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
اهلوحوةرايسلافلخةدوجوملاةقطنملا
ةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلالبق
وأتاباصإلاعوقويفيفاكلاهابتنالا
.ةبكرملافلتوأةافولا

Parking Assist)نكرلادعاسم(

تناكاذإو،يفلخلانكرلادعاسممادختساب
،يمامألانكرلادعاسمبةدوزمةبكرملا
/مك٨نملقأةعرسبةبكرملاكرحتتامدنع
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٨

فشتكتدق)ةعاسلايفليم٥(اس
تادصملايفةدوجوملاتارعشتسملا
٨(رتم٢٫٥ىلإاهلوطلصييتلاماسجألا
مامأ)مدق٤(رتم١٫٢وفلخلايف)مدق
نم)ةصوب١٠(مس٢٥قاطنيفةبكرملا
.دصملاىوتسملفسأوضرألاحطس
هذهفاشتكالاتافاسملقتنأنكميو
.بطرلاوأراحلاسقطلافورظلالخ
فشتكتنلةبوجحملاتارعشتسملا
.ةئطاختافاشتكايفببستتدقوماسجألا
،لحولانمتارعشتسملاةفاظنىلعظفاح
؛جلثلالحوو،ديلجلاو،جلثلاو،تاخاستالاو
يفةرايسلالسغدعبتارعشتسملافظنو
.دمجتلاةرارحتاجرد

ريذحت}
لافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوأ
،مدصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا
وأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو
ماظنلااذهرفاوتيالو.اهنعاًدجةديعبلا
/مك٨نمىلعأتاعرسىلعةدايقلادنع
ةباصإلايدافتل.)ةعاسلايفلايمأ٥(اس
دوجويفىتح،ةبكرملافلتوأةافولاوأ
ىلعاًمئادصرحا،نكرلادعاسمماظن
ةبكرملابةطيحملاةقطنملانمققحتلا
كرحتلالبقايارملاعيمجيفرظنلاو
.فلخللعوجرلاوأمامألل

ةشاشتادادعلاةعومجمبكانهنوكيدق
حضوتتاطرشتاذنكرلادعاسمماظنل
لوحتامولعمو"اممسجوحنةفاسملا"
ضعبيفو،RPAماظنلمسجلاعقوم
،مسجلابرتقااملكو.FPAماظن،تابكرملا
نولريغتيوةئيضملاتاطرشلاتداز
يلاقتربلاىلإرفصألانمتاطرشلا
.رمحألاىلإ
،فلخلايفةرملوألمسجفاشتكادنع
زتهيوأ،فلخلانمةدحاوةرافصردصت
امدنع.نيبناجلانمنيترمنامألاهيبنتدعقم
)مدق٢(رتم٠٫٦<(اًدجًابيرقمسجلانوكي
مامأ)مدق١(رتم٠٫٣<وأ،ةبكرملافلخ
نمةلصاوتمتارافصقلطنت،)ةبكرملا
وأ،مسجلاعقومبسحبفلخلاوأمامألا
نمتارمسمخنامألاهيبنتدعقمزتهي

دعاسمنعةرداصلاتامغنلا.نيبناجلا
دعاسميفاهتاليثمنمىلعأيمامألانكرلا
.يفلخلانكرلا

نميبناجلارورملاةكرحريذحتماظن
)RCTA(فلخلا

سرتلامادختسادنع،كلذبزيهجتلاةلاحيف
R)دنعرورملاةكرحهيبنتضرعي)يفلخ
ريذحتلاثلثم)RCTA(فلخللعوجرلا
اريماكةشاشىلعمهسبًابوحصمرمحألا

RVCنمريذحتللراسيلاوأنيميللهجتي
راشملاهاجتالانمةمداقلارورملاةكرح
ماسجألاماظنلااذهفشتكي.مهسلابهيلإ
راسينم)مدق٦٥(رتم٢٠نماًءدبةمداقلا
امإف،مسجفاشتكادنعو.ةبكرملانيميوأ
وأنيميلانمتارافصثالثقلطنتنأ
نامألاهيبنتدعقمبتازازتهاثالثوأراسيلا
هاجتابسحىلع،راسيلاوأنيميلاىلع
.ةدوصرملاةبكرملا
بحسءانثأفلخللعوجرلادنعرذحلاخوت
هيبنتبةصاخلادصرلاقطانمنألةروطقم

RCTAعجرتنلةبكرملافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيففلخللرثكأ
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صئاصخلافاقيإوأليغشت

راسيىلعدوجوملاXرزلامادختسامتي
دعاسمفاقيإوأليغشتلةدايقلاةلجع
حابصمءيضي.يفلخلاويمامألانكرلا
صاصخلانوكتامدنعرزلايفرشؤملا
صئاصخلانوكتامدنعئفطنيوةلغشم
.لمعلانعةفقوتم
يمامألانكرلادعاسمليغشتفاقيإنكمي
مادختسابامهليغشتوأامهليغشتوأيفلخلاو
عجار.ةبكرملاصيصختربعرطقبيضق
/ةرايسلاصيصختيف"نكرلادعاسم"

نكرلادعاسمليغشتفاقيإةلاحيف.١٦١
رزليطعتمتيس،ةرايسلاصيصختربع
ةرمنكرلادعاسمليغشتل.نكرلادعاسم
ةمئاقيف)ليغشت(Onددح،ىرخأ
عمليغشتلادادعإحيتي.ةبكرملاصيخشت
نكرلادعاسمليغشتةيناكمإبحسلابيضق
ةدقعبريغصرصنعقافرإعمحيحصلكشب
نكرلادعاسمماظنءافطإبمق.ةروطقملا
.ةروطقمبحسدنع

وأيفلخلانكرلادعاسمماظنزومرليغشتل
دنعرورملاةكرحهيبنتوأهيجوتلاطوطخ
ليغشتفاقيإلوأ)RCTA(فلخللعوجرلا
يف"ةيفلخلااريماكلا"عجار،امهنميأ
١٦١/ةرايسلاصيصخت

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةبكرملاةدايقدنع
)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو
)LKA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمهيبنتو
)SBZA(ريسلاةراحرييغتهيبنتو)LCA(،و/
،)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلاةلمرفلاماظنوأ
بنجتىلعدعاستةمظنألاهذهنإف
.هرارضأنمليلقتلاوأمداصتلا

يمامألامداصتلاراذنإماظن
مداصتلانمريذحتلا(FCAماظنرفوتاذإ
بنجتيفةدعاسملاهنكميهنإف،)يمامألا
يفتامداصتيأنعجتانلاررضلاليلقتوأ
ريستةبكرمنمبارتقالادنع.ةيمامألاةهجلا
FCAماظنموقي،ةريبكةعرسبكمامأ
جاجزلاىلعهيبنتللرمحأضيمورادصإب
تارفاصرادصإىلإةفاضإلابيمامألا
امك.قئاسلادعقميفتاضبنوأةعيرس
هيبنتةءاضإىلعكلذكFCAماظنلمعي
نمبارتقالادنعنوللاينامرهكيرصب
.اًدجةريبكةجردبىرخأةبكرم

قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
)مدق١٩٧(رتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
/مك٤٠نمىلعألاتاعرسلاعملمعيو
ةبكرملاتناكاذإ.)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلابةزهجم
فاشتكاعيطتسيهنإف،)ACC(ةعرسلا
٣٦٠(رتم١١٠غلبتتافاسمىلعتابكرم
.تاعرسلاعيمجعملمعلاوابيرقت)مدق
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمرظنا
/٢٢٩.

ريذحت}
تامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
الوريذحتماظنىوس)FCA(ةيمامألا
بارتقالادنع.لمارفلاقيشعتبموقي
وأءطببريستةرايسنمةريبكةعرسب
فلخريسلادنعوأكمامأةفقوتمةرايس
رفوينل،اًدجبيرقوحنىلعامةرايس
تقولانأشباًريذحتFCAماظنكل
.مداصتلابنجتنمكنكمييذلايفاكلا
ىلعريذحتيأكلرفويالدقهنأامك
كلذككرذحيالFCAماظنو.قالطإلا
تامالعوأتاناويحوأةاشمدوجونأشب
ريغوأءانبلاليماربوأروسجوأراوسأوأ
نوكتنأيغبني،اذلو.ءايشألانمكلذ
قّشعتوتاءارجإةيأذاختالاًدعتسم
ةيئاقولاةدايقلارظنا.كسفنبلمارفلا
/١٩٠.
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رصنعةطساوبFCAماظنليطعتنكمي
تناكاذإوأةدايقلاةلجعيفFCAليغشت
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلابةدوزمكتبكرم
صيصختلالخنم)ACC(ةعرسلاتابث
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةرايسلا
.١٦١/ةرايسلاصيصختتحت

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا

يأوأةاشملاةطساوبًايئزجةبوجحم
FCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأماسجأ
نوكتىتحمامألايفةرايسيأفاشتكا
.ةدايقلاةراحيفلماكلاب

ريذحت}
يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
فشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا
دادسناثدحاذإاًقبسمةبكرمدوجو
ديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلارعشتسمل
.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأجلثلاوأ
يفةبكرمدوجواًضيأفشتكيالدقو
اهبوأحايرلااهببهتيتلاقرطلا
نأنكمييتلافورظلايفوأ،تاعفترم
وأرطملاوأبابضلالثمةيؤرلانمللقت
حيباصملافيظنتمدعةلاحيفوأديلجلا
ةلاحيفوأيمامألاجاجزلاوأةيسيئرلا
ىلعظفاح.ةديجةروصباهتنايصمدع
ةيسيئرلاحيباصملاويمامألاجاجزلا
يمامألامداصتلاراذنإماظنتارعشتسمو
.ةديجةلاحيفوةفيظن

تامداصتلانمهيبنتلا

ةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
ماظننايبضمويس،اهفاشتكامتىرخأ

FCAنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا
،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامثقلطنت
تارمسمخةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ
مداصتلاهيبنتثودحدنع.نيبناجلاالكنم
قئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق،اذه
ئطابتيفببستيدقاممةعيرسةروصب
ةساودىلعطغضلالصاو.لدتعموريصق
ماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنعلمارفلا
هيبنتثودحدنعةعرسلاتابثيفمكحتلا
.مداصتلا

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانمادجبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأيتلا

هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
طغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
ىلعFCAتيقوتطبضل3/]ىلع

Far)ديعب(وأMedium)وأ)طسوتمNear
Offىلعتابكرملاضعبيفوأ،)بيرق(
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عضولوألارزلاىلعطغضلانيبي.)فاقيإ(
قئاسلاتامولعمزكرمبيلاحلاطبضلا
)DIC(.رزلاىلعطغضلايدؤيفوسو
.اذهطبضلاعضورييغتىلإىرخأتارمل
وهامكددحملاطبضلاعضولظيفوسو
صئاصخيفرثؤيفوسو،هرييغتمتيىتح
عبتتبصاخلاهيبنتلاوتامداصتلانمهيبنتلا
فلتخيفوسامك.فلخلانمتابكرملا
ىلعًءانبهيبنتلايماظننمٍلكتيقوت
،ةبكرملاةعرستدازاملكف.ةبكرملاةعرس
عضويغبنيو،اذه.هيبنتلاثودحتيقوتدَُعب
نيعبةيوجلالاوحألاوةيرورملاةكرحلا
الدقف.هيبنتلاتيقوتديدحتدنعرابتعالا
نيقئاسلاعيمجعمهيبنتلاتيقوتبسانتي
.ةدايقلافورظفلتخمو
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رييغتنإف،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ىلإًايئاقلتيدؤيFCAيفتيقوتلادادعإ
ACCةعباتمللةلصافلاةفاسملادادعإرييغت
وأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(Farىلع

Near)بيرق(.

ةيرورضريغتاهيبنت

ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنموقيدق
)FCA(ببسبةيرورضريغتاهيبنتءارجإب
يفتابكرملاوأةفطعنملاتابكرملا
يتلاماسجألاوأىرخألاةيرورملاتاراحلا
هذهدعتو.لالظلاوأتابكرمبتسيل
اهعمةبكرملاجاتحتالو،ةيعيبطتاهيبنتلا
.اهيلعةمدخلاءارجإل

ماظنلافيظنت

فيظنتف،اًديجFCAماظنلمعيملاذإ
رعشتسممامأجراخلانميمامألاجاجزلا
كلذكو،ةيفلخلاةيؤرلاةآرمفلخاريماكلا
رعشتسمدجويثيحةبكرملاةمدقمفيظنت
.ةلكشملالحىلإيدؤيدق،رادارلا
ةيئزجعجار،فيظنتلاتاداشرإىلععالطالل
ةيجراخلاةيانعلالفسأ"ةرايسلاليسغ"
/٣٣٨.

يفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
وأةريزغلاراطمألاوأجلثلالوطهةلاح
.قيرطلاشرلالخ

)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا
نمهيبنتلاماظنبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
كلذكيهف،)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
ىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزم
فاشتكادنع.)IBA(يكذةلمرفدعاسم
يفريستوكراسميفكمامأةرايسلماظنلا
كشوىلعاهنإثيحبهسفنهاجتالا
ريفوتماظنللنكميف،كترايسبمادطصالا
.ةرايسلافاقيإلًايئاقلتةلمرفلاوأمعد
وأمادصلابنجتىلعدعاسيسرمألااذهو
دنعمداصتلاراثآنمليلقتلالقألاىلع
متيدق،فقوملابسحىلع.مامأللةدايقلا
نكمي.قفربوأةوقبًايئاقلتةرايسلاةلمرف
ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاهذهثدحتنأ
رهظيو.امةبكرمفاشتكاةلاحيفطقف

يفةبكرمرشؤمةءاضإلالخنمكلذ
راذنإماظنرظنا.FCAماظنبصاخلامامألا
.٢٣٩/يمامألامداصتلا

مامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٨نيب
تابكرملايفوأ)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلابةدوزملا
.)ةعاس/ليم٢(ةعاس/مك٤قوفةعرسلا
٦٠ةفاسمىتحتارايسلافاشتكاهنكميو
.ًابيرقت)مدق١٩٧(رتم

ريذحت}
دادعتساةيصاخFABماظنربتعي
ريغوهوئراوطلاةلاحيفمداصتلل
ىلعدمتعتال.مداصتلابنجتلممصم
اذهف.ةرايسلاةلمرفيفFABماظن
قاطنجراخةلمرفلامدختسينلماظنلا
الإبيجتسيالو،هيلعممصملاةعرسلا
.طقفاهفاشتكامتييتلاتارايسلل
:FABماظنىلعرذعتي

يفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.
ةريثكوأةيوتلملاقرطلاةلاح
.تاضفخنملاوتاعفترملا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب

فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.
يفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراطمألاو،بابضلاةلاح

يفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
ةاشملاةطساوبًايئزجاهبجحةلاح
.ىرخأماسجأيأوأ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ىتحةرايسلاةلمرفبFABماظنموقيدق
.لمتحممداصتبنجتلةلواحمكماتلافقوتلا
مادختسابFABماظنموقي،كلذثدحاذإ
ظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
وأEFBلمارفررح.ةفقوتمةرايسلاب
.ةعرسلاةساودىلعةوقبطغضا

ريذحت}
ًايئاقلتFABماظنموقينأنكمي
يفةرايسلالمارفىلعطغضلاب
ريغوةعقوتمريغنوكتيتلافقاوملا
ةفطعنمةبكرملبيجتستدقف.اهببوغرم
نابضقو،قيرطلاتامالعو،كمامأ
ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
،FABزواجتل.ةكرحتملاريغىرخألا
اذإ،ةعرسلاةساودىلعةوقبطغضا
.ًانمآكلذناك

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
زيزعتلالخنمةعرسبلمارفلاةساود
بارتقالاةعرسىلعادامتعالمارفلا
.كمامأيتلاةبكرملاوحنةفاسملاو
كرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخةساودلا
ةساودىلعطغضلاةلصاوميغبنيو
ماظنريرحتمتيس.جايتحالاردقبلمارفلا

IBAةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأ
.لمارفلا

ريذحت}
ةلمرفةجردةدايزبIBAماظنموقيدق
ريغلكشبفقاوملاضعبيفةبكرملا
ةكرحةقاعإيفببستتدقو.يرورض
نعكمدقعفرا،كلذثدحاذإ.رورملا
لمارفلاليغشتبمقمثلمارفلاةساود
.جايتحالاردقب

لالخنمIBAوFABنملكليطعتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصختتادادعإ
ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا
/١٦١.

ريذحت}
بحسءانثأIBAوأFABمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
لغش.مداصتعوقووةرايسلاىلع
ةدوزمةبكرملاتناكاذإوأهيبنتللماظنلا
بحسدنعليغشتلافاقيإلACCماظنب
.ةرطاق
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ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونعةرابع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسملريسلا
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
مادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملايفةدجاوتملا
ىلعةرايسلانوكتامدنع.ةيبناجلاةيؤرلا
ةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورتدحأ
اذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلعضرعلا
ءايمعلاةقطنملايفامةبكرمفاشتكامت
متولمعتفاطعنالاةراشإتناكاذإ.كلت
فوس،بناجلاسفنىلعةبكرمفاشتكا
ًاريذحتكيطعتلضرعلاةشاشضموت
نألاًرظن.ريسلاةراحرييغتمدعبًايفاضإ
ريسلاةراحرييغتهبنمنمءزجماظنلااذه
)LCA(،لصفةءارقىجُريفLCAلبق
.ةزيملاهذهمادختسا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)LCA(ريسلاةراحرييغت
ةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
يتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلايدئاق
يفةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدق
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملا
قطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
ريذحتنايبءيضيس.فلخلانمةعرسب

LCAةلباقملاةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ديقفاطعنالاةراشإتناكاذإضمويسو
.ليغشتلا

ريذحت}
قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
ةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
هابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ةنيعم
عوقويفةراحلارييغتدنعيفاكلا
لبق.ةبكرملافلتوأةافولاوأتاباصإلا
نماًمئادققحت،تاراحللرييغتءارجإ
قوفنمةعيرسةرظنِقلأو،ايارملا
.فاطعنالاتاراشإمدختساو،كفتك

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحًابيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
ةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(رتم
طسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقتةبكرملا
يتلاتابكرملانماًضيأنيقئاسلاريذحتمتي
ةفاسملفلخلانمةقطنملاهذهيفلخدت
فلخ)مدق٢٣٠(م٧٠يلاوحىلإلصت
.ةبكرملا

ماظنلالمعيفيك

امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
رييغتنوكيدقهنأىلإريشياذه.فلخلا
،ريسلاةراحرييغتلبق.نمآريغتارمملا
،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئادققحت
،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو
.فاطعنالاتاراشإمدختساو
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ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
امدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدللةريصق
كرحتلاسورتدحأىلعةرايسلانوكت
ةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت،مامألل
ةرايسفاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلا
يفةرواجملاةراحلاةقطنميفةكرحتم
اهيلإلخدتوأكلتةيؤرلامادعناةقطنم
ةراشإتناكاذإ.فلخلانمةعرسب
يذلاهسفنهاجتالايفةطشنفاطعنالا
هذهضموتسف،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأت
رييغتبموقتاليكليفاضإريذحتكةشاشلا
.ريسلاتاراح
صيصختلالخنمLCAهيبنتليطعتنكمي
Sideرايخمادختسابةرايسلا Blind Zone

Alert)رظنا.)ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنت
صيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"
LCAماظنفاقيإمتاذإ.١٦١/ةرايسلا
تانايبءيضتالاهدنع،قئاسلالبِقنم
.ايارملايفLCAماظن

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

ضعبلةبكرملاةدايقLCAماظنبلطتي
لوصوللةرياعملانمنكمتييكلتقولا
لكشبةرياعملاهذهمتتدق.ءادألضفأل
قيرطىلعةبكرملاةدايقمتاذإعرسأ
ىرخأءايشأرورمتامالعهبميقتسمعيرس
،ةيامحضراوع،ًالثم(ةبكرملابناجب
.)زجاوح
رورملادنعLCAتاشاشءيضتالدق
تارايسلاعموأ،ةرايسراوجبةعرسب
دصرلاقطانم.ةروطقمرجدنعوأةفقوتملا
ةبكرملابناجنمدتمتيتلاLCAماظنيف
نك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسملدتمتال
رجءانثأريسلاتاراحرييغتدنعاًرذح
ىلإهيبنتلابLCAماظنموقيدق.ةروطقم
وأةروطقملثم،ةبكرملابةقحلملاءايشألا
نمرخآلابناجلانمدتميءيشوأةجارد
ىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملاءايشألا.ةبكرملا
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.تابكرملافاشتكا
ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
.ةمدخلالامعأ
قئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
،ةرواجملاةراحلايفةمداقلاتابكرملل
دنعوأةلتبملاقرطلافورظيفاًصوصخو
ماظنلاجاتحيال.ةديدشتاينحنميفةدايقلا
تامالعببسبماظنلالمعيدق.ةنايصلل
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا

يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تناكاذإLCAماظنلمعيالدق
ةيوازلايفLCAماظنتارعشتسم
ةاطغميفلخلامدصمللىرسيلاوأىنميلا
جلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأخاسوألاوألحولاب
ةريطمفصاوعكانهتناكاذإوأبئاذلا
فيظنتتاداشرإىلععالطالل.ةيوق
نمض"ةبكرملاليسغ"عجار،ةبكرملا
ةلاسرتناكاذإ.٣٣٨/ةيجراخلاةيانعلا

system unavailable)ال)حاتمريغماظنلا
تامولعمزكرمةشاشىلعةضورعملازت
ةبكرملايبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلا
،ةبكرملانمةيفلخلاناكرألاهاجتايف
.ليكولابلصتاف
كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
وأةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتابكرم
ماظنلاناكوفلخلانمةعرسباهيلإةمداق
ىلإةجاحيفماظنلانوكيدقف،اًفيظن
ليكولاىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإ
.كبصاخلا

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
ةراحةرداغمريذحتدعاسيدق،هرفوتدنع
ةرداغمببسبتامداصتلابنجتيفريسلا
موقتدقف.دوصقمريغلكشبريسلاةراح
ةبكرملاتزواجتاذإريذحتتوصرادصإب
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
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اًرظن.ةراحلاةرداغمهاجتايففاطعنالا
دعاسمماظننمءزجدعيماظنلااذهنأل
ةءارقىجُريف،)LKA(راسملايفءاقبلا
.ةزيملاهذهمادختسالبقLKAلصف

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
)1500ةلسلس(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
ةلجعريودتيفدعاسيدقف.دوصقمريغ
زواجتنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًضيأموقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالا
دنعريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإب
ةمالعزواجتدنع)LDW(ريسةراحةرداغم
يفةدعاسملابLKAماظنموقينل.ةراح
فشتكااذإLDWـبصاخهيبنترادصإوأ
نعLKAزواجت.كيدلهيجوتلاطيشنت
LKAمدختسي.ةدايقلاةلجعريودتقيرط
ةفاسمنيبةراحةمالعنعفشكللاريماك
١٨٠و)ةعاسلايفليم٣٧(ةعاس/مك٦٠
.)ةعاسلايفليم١١٢(ةعاس/مك

ريذحت}
يفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
يفةرقتسمةبكرملالعجيالدق.ةبكرملا
دنعريذحتلاهيبنترادصإبموقيوأةراحلا
متنإوىتح،)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةراحةمالعفاشتكا

LDWوLKAماظننملكموقيالدق
:يلاتلاب
هيفاكةدعاسموأهيبنترادصإ.

ةرداغمبنجتلجأنمهيجوتلل
.مداصتعوقووأامةراح

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
ةيؤرلاوأسقطلافورظ
رمألااذهثدحيدق.ةضفخنملا
وأيمامألاجاجزلاخاستانع
وألحولابةيسيئرلاحيباصملا
يفتناكاذإوأديلجلاباهتيطغت
ةلاحيفوأةديجريغةلاح
يفرشابملكشبسمشلاعوطس
.اريماكلاةهجاوم

.قيرطلافاوحفاشتكا.

قرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأةجومتملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةمالعهيففُشتكايذلابناجلاىلع
LKAيماظنناكنإوىتح.ريسلاةراح
موقتنأكيلعبجي،نالمعيLDWو
ىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملايفمكحتلاب
مئالملاعضولاىلعظفاحوقيرطلا
دقفالإو،ريسلاةراحلخادةبكرملل
وأتاباصإعقتوأةبكرمللفلتثدحي
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاح
اريماكلاتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
مادختسابنجت.ةديجةلاحيفوةفيظن

LKAةئيسلاسقطلافورظيف.

ريذحت}
دنعLKAمادختساببستينأنكمي
ةقلزنملاقرطلايفوأةروطقمبحس
مثنموةبكرملايفمكحتلانادقفيف
.ماظنلاليغشتفاقيإ.مداصتعوقو
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ماظنلالمعيفيك

جاجزلاىلعLKAماظناريماكسجمدجوي
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرملباقميمامألا

Aطغضا،LKAماظنءافطإوأليغشتل
.ةدايقلاةلجعراسيىلع

رضخألانوللابAءيضيس،هليغشتدنع
هيبنترادصإوةدعاسمللLKAرفاوتاذإ

LDW.ةلجعريودتيفدعاسيدقف
نوللابAضرعكلذكوقفربةدايقلا
زواجتنمةبكرملاتبرتقااذإينامرهكلا
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًضيأموقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالا
دنعريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإب
قيرطنع)LDW(ريسةراحةرداغم
زواجتدنعينامرهكلانوللابAةءاضإ
كانهنوكيس،كلذىلعةوالع.ةراحةمالع
ثالثقئاسلادعقمزتهيسوأ،تارافصثالث
بسحىلع،راسيلاوأنيميلاةهجتارم
.ريسلاةراحةرداغمهاجتا
.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
هيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
هيبنتتوصرادصإمتيس،طشنلاقئاسلا
.داعبتساللةرايسلاهيجوتبمق.نينرتوصو

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
.مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

.قافنألالخادةدايقلا
.ةردحنملاقرطلا.
ريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.

لثم،ريسةراحنعفشكللةحضاو
.نيتراحلاتاذقرطلا

مغرلاىلعاًديجLKAماظنلمعيملاذإ
كيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضونم
دعاسيامبرفيمامألاجاجزلافيظنتب
.رمألااذه
LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
وألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
دوجوببسبوأقيرطلايفتاعدصتلا
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالع
يعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
فاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
هذهترمتسااذإLKAماظنليغشت
.فورظلا

دوقولا
لجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملاةنايصلا
مدختسا،رتل5.3ةعسكرحملةبسنلاب
نوكييذلاصاصرلانميلاخلادوقولا
،ىلعأوأنور٩١هلةنلعملانيتكوألاةجرد
عمستامبرفةيصوتلاهذهةفلاخملاحيفو
طبختوصعامسةلاحيف.ةعقرفتوص
وأنور٩١ةجردبنيزنبمادختسادنعديدش
ىلإجاتحيكرحملانأكلذينعي،ىلعأ
.ةنايص
ىجري،رتل6.2ةعسكرحمللةبسنلاب
ةجردبصاصرلانملاخنيزنبمادختسا
مادختسانكمي.رثكأوأنور٩٥نيتكوأ
ةجردتاذصاصرلانميلاخلادوقولا
عراستلانكلو،ىلعأوأ٩١RONناتكوألا
ةيلامتحاعم،لقيدقدوقولايفداصتقالاو
،كلذثودحةلاحيف.جيجضعامس
٩٥ناتكوأةجردبدوقومدختسا RONيف
ضرعتينأنكميالإو،نكممتقوبرقأ
طبختوصعامسةلاحيف.فلتللكرحملا
نميلاخلادوقولامادختسادنعديدش
٩٥ةجردلاتاذصاصرلا RON،ينعيف
.ةنايصلاىلإجاتحيكرحملانأكلذ
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هيبنت

تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
وألوناثيملانمةيمكيأبدوقويأ.

هذهيدؤتدق.نيلينألاوألاليثيملا
لكآتثودحىلإدوقولانمعاونألا
ةيندعملادوقولاماظنءازجأيف
ةيكيتسالبلاءازجأللفلتوأ
.ةيطاطملاو

نداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
زينغنملينيداتنيبولكيسليثيملثم
دقيذلا)MMT(لينوبراكيارت
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
.قارتحالاتاعمشوتاثاعبنالا

ةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
ىصوملاةبسنلانملقأناتكوأ
هذهمادختسايدؤي.دوقوللاهب
ضفخىلإدوقولانمةيعونلا
دوقولايفداصتقالاتاردق
ىلإيدؤيدقوءادألاضفخو
زافحلالماعلارمعليلقت
.تاثاعبنالل

دوقوللةفاضملاداوملا
ةفظنمتافاضإىلعنيزنبلايوتحينأبجي
نمدوقولاماظنوكرحملاعنمىلعدعاست
فيظنتحمسيس.تابسرتلاببسبفلتلا
دوقولالوخدتامامصودوقولاتانقاح
لكشبلمعلابتاثاعبنالايفمكحتلاماظنل
ىلعيوتحتالنيزنبلاعاونأضعب.ديج
ظافحللةفظنملاتافاضإلانمةيفاكتايمك
لوخدتامامصودوقولانقحتادحوىلع
صقنلااذهنعضيوعتللو.ةفيظندوقولا
عزوملاةراشتساىجري،فيظنتلايف
ةفاضملاةداملاةفرعملكنمبيرقلا
لارنجةكرشنمةدمتعُملاةجلاعملا
يفةفاضملاةداملاهذهفضأ.زروتوم
تيزرييغتةيلمعلكعمدوقولانازخ
امهيأ،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠لكوأكرحملا
.ًالوأثدحي

دوقولاةئبعت

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

كلتاباصإثودحبنجتلو.
تاميلعتلاعيمجأرقا،نيرخآللو
دوقولاخضةطحمىلعةبوتكملا
.اهعبتاو

ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.
.دوقولاب

نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانع

نودبدوقولاةخضمكرتتال.
.ةبقارم

ءانثأيولخلافتاهلامدختستال.
.دوقولابدوزتلا

ىرخأةرمةرايسلاىلإلخدتال.
.دوقولاخضءانثأ

،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.
.دوقولاخضبمهلحمستالو

متاذإدوقولارياطتينأنكمي.
دوقولاةئبعتسدسملاخدإ
نأنكمي.ةياغللةريبكةعرسب
نازخلاناكاذإرثانتلااذهثدحي
ةيلامتحادادزتو،ًابيرقتًائلتمم
لخدأ.راحلاسقطلايفهثودح

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ءطببدوقولاةئبعتسدسم
توصيأعامسفقوتنمققحتو
.دوقولاخضيفءدبلالبقريفص

دوقولانيبمبدجوي.دوقولاءاطغةهجددح
هبدوجوملاةبكرملابناجحضويمهس
دوقولاةحتفبابلفقمتي.دوقولاءاطغ
ترفوتاذإكلذو،ةبكرملاباوبألفقءانثأ
لاسرإزاهجنمKطغضا.ةزيملاهذه

RKEدوقولاةحتفبابحتفل.لفقلاحتفل،
مثبابلافصتنمنمةيفلخلاةفاحلاطغضا
.اهررح

نودبدوقوةئبعتماظنبةزهجمةبكرملا
بجي.دوقوةدادساهبدجويالثيح،ةدادس
هتيبثتوامامتدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
.دوقولاخضيفءدبلالبق

ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملالطعت
.دوقولاباكسنا.
.قئارحثودحةيلامتحا.

عضبلرظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
ةلازإلبقخضلانمءاهتنالادعبناوث
حطسألاىلعنمدوقولافظن.ةهوفلا
ةيانعلارظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملا
.٣٣٨/ةيجراخلا

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
قلغألب.ةهوفلاجارخإبمقتال،دوقولاب
وأةخضملاقالغإلالخنمدوقولاقفدت
ةقطنملاكرتامث.ةطحملالماعغالبإ
.لاحلايف

ةلومحمدوقوةوبعنمدوقولاةئبعت

بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةوبعنماهتئبعتةداعإ

ىطغملاريغعمقلائياهمناكمددح.١
.ةبكرملالخادنم

دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادسنودب

ريذحت}
مادختسانودةئبعتلاةداعإةلواحم
دوقولاضيفيفببستتدقعمُقلائياهم
.ةدادسنودبدوقولاةئبعتماظنفالتإو
دقوقيرحبوشنيفكلذببستيدقو
دقوقارتحاللنيرخآلاوأتنأضرعتت
.ةبكرملافلتت

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ
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ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ريذحت}
هدوجوءانثألومحمدوقوءاعوةئبعتنإ
ةرخبأدعاصتيفببستيدقةرايسلايف
نعامإلعتشتنأنكمييتلادوقولا
نمكلذريغوأةنكاسلاءابرهكلاقيرط
وأتنأضرعتتنأنكميو.لئاسولا
نكميو،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلا
اًمئادكيلع،هيلعو.ةرايسلافلتتنأ
:يليامب
.ةدمتعمدوقوتايواحمادختسا.
وأةرايسلانمتايواحلاةلازإ.

ليمحتقودنصوأةرايسلاقودنص
.ةئبعتلالبقبأكيبلاتارايس

.ضرألاىلعةيواحلاعضو.
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةئبعتةحتفلخادةهوفلاعضو.
اهئاقبإو،دوقولاخضلبقةيواحلا
لامتكاىتحةئبعتلاةحتفبةلصتم
.ةيلمعلا

نم٪٩٥نمرثكأبنازخلاألمتال.
.ددمتللًالاجمكرتتلةلماكلاهتعس

وأباقثلاناديعلعشتوأنخدتال.
ةئبعتدنعتاعالولامدختست
.دوقولا

ةلومحملافتاوهلامادختسابنجت.
.ىرخألاةيئابرهكلاةزهجألاوأ

ةروطقمبحس

بحسلانأشبةماعتامولعم
متيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
ليكووأليكولابلصتا.ةبكرمللاهميمصت
يفةدعاسملاىلعلوصحللةروطقملا
يغبنيو.ةروطقمبحسلةبكرملادادعإ
.ةروطقملابحسلبقًالماكمسقلاةءارق
ةرايسبحسلوحتامولعمىلعلوصحلل
.٣٣٤/ةرايسلابحسعجار،ةلّطعم
ةرايسلابحسلوحتامولعمىلعلوصحلل
،لقنتملزنمةبرعلثم-ىرخأةرايسفلخ
ةيهيفرتضارغألةرايسلابحسعجار
/٣٣٤.
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رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ةروطقمدوجوعمةدايقلا

:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
نيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملا
.تاروطقملا

لمارفبةدوزمةروطقملانوكتنأبجي.
ةروطقملا.دوصقملامادختساللةبسانم
مجك٩٠٠نمرثكأنزتيتلاةلٰمحملا
ةدوزمنوكتنأبجي)لطر٢٠٠٠(
لمعتثيح،اهبصاخلمارفماظنب
ىصويو.رواحملالكىلعهيفلمارفلا
عمةقفاوتمةروطقملللمارفةزهجأب
ريياعمللةيدنكلاةيعمجلاتابلطتم

(CSA) CAN3-D313،اهلداعياموأ.
مك٨٠٠لوألالخةروطقمبحسمدع.

روحملاوأكرحملافلتعنمل)ليم٥٠٠(
.ىرخأءازجأوأ

نم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠لوأءانثأو.
٨٠ةعرسزواجتمدع،ةروطقملابحس
ءدبلامدعو،)ةعاس/ًاليم٥٠(ةعاس/مك
ىلعطغضلابليغشتلاتايلمعيف
.ةجردىصقألقناخلا

يفءايشألابحستابكرمللنكميو.
ةكرحلالقانلوح.)ةدايق(Dعضولا
ةكرحلالقانناكاذإىندأرايغىلإ
وأ/وةليقثلالامحألايفًاريثكلوحتي
.رادحنالاةديدشقطانملا

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلامدختستال.
.ةروطقمبحسةلاحيفةعرسلاتابث

نكرلادعاسمليغشتفاقيإبمق.
.بحسلاءانثأ

لمارفلاماظننوكينأيغبني.
ىلعاًطوبضمةيمامألاةيكيتاموتوألا
“Off”)رظنا.بحسلاةيلمعءانثأ)فاقيإ
(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا
/٢٢.

ريذحت}
تازاغعمجتتدق،ةروطقمبحسامدنع
ةبكرملانميفلخلاءزجلايفمداعلا
وأقودنصلاءاطغناكاذإلخدتو
ةيفلخلاةذفانلاوأةعتمألاةريجح
.ةحوتفم

:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
بابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.

وأقودنصلاءاطغوأيفلخلا
.ةيفلخلاةذفانلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
اهتحتوأمكحتلاةحول
.لماكلكشب

مكحتلاماظنطبضاًضيأبجي.
الإحمسيالدادعإىلعخانملاب
رظنا.يجراخلاءاوهلالوخدب
يف"خانملابمكحتلاةمظنأ"
.سرهفلا

ديسكألوألوحتامولعملانمديزملل
.٢١٢/كرحملامداععجار،نوبركلا
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نمنيعمردقىلإجاتحيةروطقمبحسنإ
نأكرابتعايفعضيلاتلابو.ةربخلا
الولوطأتتاباهدوقتيتلاةعومجملا
صرحاف.ةبكرملاكهسفنردقلاببيجتست
يفةلمرفلاومكحتلابيلاسأةفرعمىلع
قرطلاىلعةدايقلالبقةروطقملا
.ةحوتفملا
لمارفلاوتاراطإلاولكيهلانوكينأبجي
.ةلومحلالقنلةبسانمةروطقملابةصاخلا
ةروطقملاةزهجأمادختسايدؤينأنكمي
ةقيرطبةعومجملاليغشتىلإةبسانملاريغ
.ةنمآريغوأةعقوتمريغ
تاقلحلاءازجأعيمجصحفا،ةدايقلالبقو
نامألالسالسوةروطقملاتالصوو
تاراطإلاوحيباصملاوةيئابرهكلاتالصولاو
بيلاسأةفرعمىلعصرحا.ايارملاو
.ةروطقملاوةبكرملايفةلمرفلاومكحتلا
،ةيئابرهكلمارفبةدوزمةروطقملاتناكاذإ
عارذمدختسامثةعومجملاليغشتأدباف
دكأتللًايوديةروطقملالمارفيفمكحتلا
.لمارفلالمعنم
نأنمدكأتللرخآلنآنمققحت،ريسلاءانثأ
لمارفةيأوحيباصملانأوتباثلمحلا
.لمعتتلازامةروطقملاب

عبتتلاةفاسم

لقألاىلعكمامأيتلاةبكرملانعدعتبا
تنكيتلاةفاسملافعضغلبتةفاسمب
.ةروطقمنودبةبكرملاةدايقءانثأاهدعتبت
بنجتيفاذهدعاسينأنكميثيح
.ةئجافملاتافاطعنالاوةديدشلاةلمرفلا

رورملا

بحسدنعربكأرورمةفاسمىلإجاتحت
ردقلابةعومجملاعراستتنل.ةروطقم
نماذل،بولطملاتقولاديزيسلب،هسفن
لبقًايبسنةريبكةفاسملريستنأيرورضلا
.ةبكرمزواجتدعباهسفنةراحلاىلإعوجرلا

فلخللعوجرلا

ةدايقلاةلجعنميلفسلاءزجلاكسما
ىلإةروطقملاكيرحتل.نيديلاىدحإب
كيرحتلو.راسيلاىلإديلاهذهكرح،راسيلا
ىلإكديكّرح،نيميلاىلإةروطقملا
فلخللعوجرلاىلعًامودصرحا.نيميلا
كهجويلصاخشألادحأبنعتساوءطبب
.نكمأنإ

فاطعنالا

هيبنت

ءانثأةديدشلاتافاطعنالايدؤتنأنكمي
ةروطقملاةسمالمىلإةروطقملابحس
.فلتللةبكرملاضرعتتدقو.ةبكرملل
بحسءانثأةديدشلاتافاطعنالابنجت
.ةروطقملا

لعجا،ةروطقمبحسءانثأفاطعنالادنع
.داتعملانمربكأةحاسمىلعفاطعنالا
مادطصابنجتوهكلذىلإيعادلاو
ةفوصرملاريغقيرطلابناوجبةروطقملا
وأقيرطلاتامالعوأفيصرلافاوحوأ
بنجت.ىرخألاماسجألاوأراجشألا
ِطعأ.ةئجافملاوأةعيرسلاتاروانملا
.ًامدقمةحيحصلاتاراشإلا
فاطعنالاتاراشإتابملتقرتحااذإ
ةعومجميفمهسألالظتسف،ةروطقملاب
دنعضيمولايفةرمتسمتادادعلا
تابملصحفيرورضلانمكلذل.فاطعنالا
الاهنأدكأتللرخآلتقونمةروطقملا
.لمعتتلاز
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تاردحنملاىلعةدايقلا

ىندأرايغىلإليوحتلابمقوةعرسلاللق
.داحوأليوطردحنمىلعلوزنلاءدبلبق
رايغىلإةكرحلالقانليدبتمتيملاذإ
لمعتالولمارفلانخستدقف،ىندأ
.يعيبطلكشب
عضولايفءايشألابحستابكرمللنكميو
D)ىندأرايغىلإةكرحلالقانلوح.)ةدايق
يفًاريثكلوحتيةكرحلالقانناكاذإ
ةديدشقطانملاوأ/وةليقثلالامحألا
.رادحنالا
رطقلا/بحسلاعضومدختسا،بحسلادنع
قودنصوأكرحملاضرعتنودةلوليحلل
رطقلا/بحسلاعضورظنا.ررضللسورتلا
/٢١٨.

تاردحنمنملاععافتراىلعبحسلادنع
لولحميلغيس:يليامةاعارمبكيلع،ةداح
امملقأةرارحةجرددنعكرحملاديربت
فاقيإمتاذإ.ةيداعلاتاعافترالايفثدحي
عافتراىلعبحسلاروفكرحملاليغشت
يطعتامبرف،ةداحتاردحنمنملاع
ةنوخسلاتامالعلةهباشمتامالعةبكرملا

كرتا،اذهثودحبنجتل.كرحمللطرفملا
نوكينألضفيو،نكرلاءانثألمعيكرحملا
ةكرحلالقانلعجعم،ةيوتسمضرأىلع
لبققئاقدعضبةدمل)نكرلا(Pعضولايف
طرفريذحترهظاذإ.كرحملاليغشتفاقيإ
ةرارحةجردعافتراعجارف،ةنوخسلا
.٢٨١/ةطرفمةروصبكرحملا

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}
عملتلاىلعةبكرملانكرنوكيدق
ثيح.رطخردصماهبةروطقملاليصوت
ةبكرملاأدبتدقف،أطخثدحاذإهنإ
ضرعتيدقو.كرحتلايفةروطقملاو
ةبكرملاضرعتتوةباصإللصاخشألا
ىلعًامودصرحا.فلتللةروطقملاو
حطسىلعةروطقملاوةبكرملانكر
.كلذنكمأىتمٍوتسم

:لتىلعةروطقملاوةبكرملانكرةلاحيف
النكل،لمارفلاةساودىلعطغضا.١

ردأ.نآلا)نكر(Pعضوىلإلدبت
ةلاحيففيصرلاةفاحىلإتالجعلا
هاجتاىلإوألتلالفسألهاجتالا
.لتلاىلعألهاجتالاةلاحيفرورملا

زجاوحعضيصاخشألادحألعجا.٢
.ةروطقملاتالجعلفسأ

رّرح،تالجعلازجاوحعضودنع.٣
صتمتىتحةيداعلالمارفلا
.لمحلازجاوحلا

ةساودىلعىرخأةرمطغضا.٤
نكرلالمارفمدختسامث.لمارفلا
.)نكرلا(Pعضوىلإلّدبو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٥

عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
.سورتلادحأىلإلقنا.٣
.نكرلاةلمرفريرحتو.٤
.نكرلاةلمرفرّرح.٥
نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٦

.زجاوحلا
طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٧

.اهبظفتحيوزجاوحلا



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

٢٥٣ ليغشتلاوةدايقلا

ةروطقمبحسدنعةنايصلا

بحسدنعرثكأةنايصىلإةبكرملاجاتحت
كانه.٣٤٨/ةنايصلالودجرظنا.ةروطقم
لمعيفةصاخةيمهأتاذءايشأ
ةكرحلالقانلئاسيهو،ةروطقملا
ميحشتتويزوكرحملاتيزويكيتاموتوألا
ماظنوديربتلاماظنورويسلاوروحملا
ءايشألاهذهصحفديفملانمو.لمارفلا
.اهءانثأوةلحرلالبق
ةفاكنأنمدكأتلليرودلكشبققحت
.طبرلاةمكحماهريماسموةقلحلاليماوص

ةروطقمبحس
عجار.ةبكرملانييلتءانثأةروطقمبحستال
.٢٠٣/ةديدجلاةرايسلاضيورت

رحليغشتلا"عجار،ةروطقمبحسلبق
.٤٠/يفلخلابابلايف"نيديلا

ريذحت}
بحسدنعةرطيسلاقئاسلادقفيدق
تادعملامادختسامتيملاذإةروطقملا
لكشبةبكرملاةدايقمتتملوأةحيحصلا

تناكاذإ،لاثملاليبسىلع.حيحص
ةروطقملالمارفوأاًدجةليقثةروطقملا
ةبكرملافقوتتالدق،ةلومحللةبسانمريغ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

قئاسلاضرعتيدقو.عقوتموهامك
فلتتدقامك.ةريطختاباصإلباكرلاو
ةبكرملانامضيطغينلو؛ةبكرملا
بحستال.كلذنعةجتانلاتاحالصإلا
تاوطخلاةفاكعابتامتاذإالإةروطقملا
نمبلطا.مسقلااذهيفةحضوملا
ةصاخلاتامولعملاوةروشملاليكولا
.ةبكرملامادختسابةروطقمبحسب

هيبنت

دقحيحصريغلكشبةروطقمبحسف
يفببستيوةبكرملاباًررضقحلي
نامضاهيطغيالةفلكمتاحالصإ
،حيحصلكشبةروطقمبحسل.ةبكرملا
ليكولاعجارومسقلااذهحئاصنعبتا
لوحةمهمتامولعمىلعلوصحلل

.ةبكرملابةروطقمبحس

رظنا،رْطَقلاىلعةبكرملاةردقديدحتل
.اًقحال"ةروطقملانزو"
لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
نأل.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا

مكحتلارييغتىلإيدؤيةروطقملابحس
كالهتساولمحتلاوةلمرفلاوعراستلاو

حجانلاونمآلارطقلايضتقي.دوقولا
بجيامك،ةبسانملاتادعملامادختسا
.حيحصلكشباهمادختسا
حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
دعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
ةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو.نامألا
بحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا.باكرلا
.ةروطقم

ةروطقملانزو

ةعرسلاو،نزولاةبقارمنمآلارْطَقلابلطتي
ةجردو،قيرطلارادحناةجردوعافترالاو
مادختساراركتىدمو،ةيجراخلاةرارحلا
ذخألابجيو.ةروطقملابحسلةبكرملا
،ةبكرملايفةصاختادعمةيأرابتعالانيعب
ةبكرملاعيطتستيذلاناسللانزورادقمو
"ةروطقملاناسلنزو"ةيئزجعجار.هلمح
ىلعلوصحللمسقلااذهيفاًقحالةدراولا
.تامولعملانمديزم
ىلع)TWR(ةروطقملانزوريدقتبسحيو
سيللمحتبحسلاةبكرمنأضارتفا
رطقلاتادعمعيمجلبطقفقئاسلا
ةيفاضإلاتادعملانزوحرطبجي.ةبولطملا
ةبكرميفةلومحلاوباكرلاوةيرايتخالا
.)TWR(ةروطقملانزوريدقتنمبحسلا

حئاصنوأرطقلاتامولعمليكولانمبلطا
.كلذنأشب
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ةروطقملاناسلنزو

دُعيهنألاًدجمهمةروطقمةيألناسللالمح
نزولانمضتي.ةبكرملانزونماًءزج
ةبكرملانزو)GVWR(ةرايسلليلامجإلا
نيذلاصاخشألاواهيفةلومحةيأوةغرافلا
ناسلنزوىلإةفاضإةبكرملانوبكريس
تادعملاوةبكرملاتارايخ.ةروطقملا
نزورادقمللقتةبكرملاةلومحوباكرلاو
امك،هلمحةبكرملاعيطتستيذلاناسللا
ةبكرمللنكمييتلاةروطقملانزونمللقي

١٩٩/ةرايسلاةلومحدودحعجار.اهبحس
لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.ةبكرملاةلومحةعسلىصقألادحلا

ناسللنزوىصقأطبرلاةلصوعونةبكرملازارط

)لطر٦٠٠(مجك٢٧٢لومحملانزولا١٥٠٠

)لطر١٠٠٠(مجك٤٥٣نزولاعيزوت١٥٠٠

ناسلنزولهبحومسمدحىصقأزواجتتال
طبرلاةلصولدادتمارصقأرتخا.ةبكرملا
نوكتنأطبرلاةلصوةركلحيتييذلاو
دعاسياذهو.ةبكرملاىلإنكميامبرقأ
ىلعةروطقملاناسلنزوريثأتليلقتىلع
.يفلخلاروحملا
ةردقلاًعبتاًدودحمرطقلالدعمنوكيدق
نأنكميال.ناسللانزولمحىلعةرايسلا
يفيسيئرلارامسملاوأناسللانزوببستي
يلامجإلانزولاريدقتلةبكرملازواجت
يلامجإلانزولاريدقتوأ)GVWR(ةرايسلل
يلامجإ"عجار.)RGAWR(يفلخلاروحملل
.يلياميف"ةبكرملاتاراطإىلعنزولا
مثةروطقملانز،ةروطقملاليمحتدعب
تناكاذإامةفرعمل،ةدحىلعلك،ناسللا
،ةحيحصنكتملاذإ.ةحيحصنازوألا
لقنقيرطنعتاليدعتءارجإنكميف
.ةروطقملايفةدوجوملارصانعلاضعب
يفةلومحلالماحمادختساةلاحيف
عضيلماحرتخا،ةروطقملاةدقعلبقتسم
.ةبكرملانمنكممعضومبرقأيفلمحلا

ال،لماحلاًانمضتم،يلامجإلانزولانأدكأت
هبحومسملاناسللانزوفصننعديزي
.لقأامهيأ،)لطر٥٠٠(مغك٢٢٧وأةبكرملل

ةبكرملاتاراطإىلعنزولايلامجإ

ثيحبةخوفنمةبكرملاتاراطإنأدكأت
قصلمىلعنيبملاءاوهلاطغضيزاوي
بناجيفيفلخلابابلاىلعةداهشلا
/ةرايسلاةلومحدودحعجاروأقئاسلا

نزولادحزواجتمدعنمدكأت.١٩٩
يلامجإلانزولاريدقتوأةرايسلليلامجإلا
نوكلاحيف،ةبكرملليفلخلاروحملل
لماكبامهوةروطقملاوبحسلاةبكرم
نزوكلذيفامب،ةلحربمايقللامهتلومح
.ةروطقملاناسل

رطقلاةعومجمنزو

ةبكرمةعومجمزواجتتالأمهملانمو
-نزولاتاريدقتنمًايأةروطقملاوبحسلا
،)GCWR(عمجملايلامجإلانزولاريدقت
وأ،)GVWR(ةرايسلليلامجإلانزولاوأ
يفلخلاروحملليلامجإلانزولاريدقت
)RGAWR(،وأ،ةروطقملانزوريدقتوأ
نأدكأتللةديحولاةقيرطلاو.ناسللانزو
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وهتاريدقتلاهذهنمًايأزواجتيالنزولا
ةروطقملاوبحسلاةبكرمةعومجمنزو
،ةلحربمايقللاهتلومحلماكبيهو،اًعم
هذهنملكلةيدرفلانازوألاةفرعمو
.رصانعلا

ةروطقملابحسةزيهجت

تاقلحلا

ىلعةحيحصلاطبرلاتالصوتادعمدعاست
نكمي.ةعومجملابمكحتلاىلعظافحلا

ةريغصلاتاروطقملامظعمبحس
نزولالمحلةلصومادختسابةطسوتملاو
تابكرملاطبرزاهجدوجوبزيمتتيتلاو
بلطتتدقو.طبرلاةلصوةركببلصتم
نزولاعيزوتةلصوةريبكلاتاروطقملا
نزوعيزوتلةضبانًانابضقمدختستيتلاو
ةبكرملايروحمنيبةروطقملاناسل
"ةروطقملاناسلنزو"عجار.ةروطقملاو
دودحمييقتل٢٥٣/ةروطقمبحسنمض
.ةفلتخملاطبرلاتالصوعاونأيفنزولا
يفمكحتلاتاودأمادختسابحصُنياذل
يئاصخأرشتسا.ةروطقمةيأعمليامتلا
وأليامتلايفمكحتلاتاودأنأشبرطق
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتوتايصوتعجار
.ةروطقملل

نزولاعيزوتةلصوطبض

ةبكرملانميمامألاءزجلا.١
ضرألاولكيهلانيبةفاسملا.٢

يغبني،نزولاعيزوتةلصومادختسادنع
ةفاسملانوكتثيحبةضبانلانابضقلاطبض
ةروطقملاليصوتدعباهسفنيه)2(
.طبرلاةلصوطبضوبحسلاةبكرمب

نامألالسالس

نيبلسالسلاليصوتىلعًامودصرحا
نمنامألالسالسررم.ةروطقملاوةبكرملا
نمناسللاعنملةروطقملاناسللفسأ
.ةقلحلانعلصفنااذإقيرطلابكاكتحالا
وأطبرلاةلصولةعنصملاةكرشلارفوتدق
.نامألالسالسلوحتاداشرإةروطقملا
لصياهبحسيراجلاةروطقملانزوناكاذإ

ةدوزمتناكو)لطر٥٠٠٠(مغک٢٢٧١ىلإ
،دوعصةجرديذمدصمبعنصملانم
ليصوتلاطاقنبنامألسالسليصوتنكميف
لسالسليصوتيغبنيف،الإو،مدصملاب
ةلصوةحوليفةدوجوملابوقثلابنامألا
امبةيخترمةلصولاكرتا،اًمود.ةروطقملا
ال.ةعومجملابفاطعنالانكميثيحبيفكي
.ضرألاىلعرُجتنامألالسالسكرتت

ةروطقملالمارف

نمرثكأاهنزوغلبييتلاةلٰمحملاةروطقملا
نوكتنأبجي)لطر٢٠٠٠(مجك٩٠٠
لمعتثيح،اهبصاخلمارفماظنبةدوزم
ىصويو.رواحملالكىلعهيفلمارفلا
عمةقفاوتمةروطقملللمارفةزهجأب
ريياعمللةيدنكلاةيعمجلاتابلطتم

(CSA) CAN3-D313،اهلداعياموأ.
ةيلحملاةمظنألاوةلودلاةمظنأبلطتتدق
لمارفماظنةروطقمللنوكينأاًضيأ
.ةنيعمةبتعقوفةلٰمحمتناكاذإاهبصاخ
لمارفبةصاخلاتاميلعتلاةءارقنمدكأت
اهبيكرتنمضتىتحاهعابتاوةروطقملا
.ةحيحصةقيرطباهتنايصواهطبضو
ماظنبةدوزمةبكرملانألاًرظنو

StabiliTrak،لمارفليصوتنكميال
.يكيلورديهلاةبكرملاماظنبةروطقملا
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ةروطقملاكالسأةمزح

بكرمباطقألايعابسةروطقملالصوم
لصوملااذهليصوتنكمي.مدصملايف
ةقاشلاةمدخللماعلاةروطقملالصوميف
.ليكولالالخنمكلذوباطقألايعابس
عمكالسأةعبسباًريدتسمًالصوممدختسا
تافصاوميبلتةرفشمةحطسمفارطأ

SAE J2863لضفأيئابرهكليصوتل.
رئاودىلعةيعابسلاكالسألاةمزحيوتحتو
:ةيلاتلاةروطقملا
ىرسيلافاطعنالا/فقوتلاةراشإ:رفصأ.
/فقوتلاةراشإ:يجسفنب/رضخأ.

ىنميلافاطعنالا
يفلخلاءزجلاحيباصم:ينب.
يضرأ:ضيبأ.
ةيطايتحالاحيباصملا:حتافرضخأ.
ةيراطبلانحش:رضخأ/رمحأ.
ةروطقملالمارف:نكادقرزأ.
جراخ(ةديعبةيراطبنحشيفةدعاسملل
/بحسلاعضورزىلعطغضا،)ةبكرملا
اذإ.رايغلاعارذةياهنيفدوجوملارطقلا
/رطقلاعضولاًدجةفيفخةروطقملاتناك
ةدعاسمللةيسيئرلاحيباصملالشف،بحسلا
.ةيراطبلانحشيف

ةيئابرهكلالمارفلابمكحتلاكالسأتادادمإ

ةبكرملاعمهذهكالسألاتادادمإيتأتو
هذهو.ةروطقملاكالسأةمزحنمءزجك
يفمكحتلاةدحولةصصخمتادادمإلا
.ةيئابرهكلالمارفلا
وأليكولاةطساوبةمزحلابيكرتيغبني
.دمتعمةمدخزكرم

رطقلا/بحسلاعضو

ةياهنيفرزلااذهىلعطغضلايدؤيس
رطقلا/بحسلاعضوليغشتىلإرايغلاعارذ
.هفاقيإو

يفدوجوملااذهرشؤملاحابصمءيضي
عضونوكيامدنعتادادعلاةعومجم

.ليغشتلاديقرطقلا/بحسلا
دنعقئاسلادعاستةزيميهرطقلا/بحسلا
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرج
.٢١٨/رطقلا/بحسلاعضورظنا

نوكتلرطقلا/بحسلاةزيمميمصتمتدقو
ةبكرملانزونوكيامدنعةيلاعفرثكأ
نمةئملاب٧٥نعلقيالاًعمةروطقملاو
.)GCWR(عمجملايلامجإلانزولاريدقت
بحسنمض"ةروطقملانزو"عجار
ديفمرطقلا/بحسلاعضو.٢٥٣/ةروطقم
:ةيلاتلاةدايقلافورظلظيفاًدج
ةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.

.ةردحنملاقطانملالالخةليقثوأ
ةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.

.فقوتلاةريثكرورمةكرحيفةليقثوأ
ةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.

ةمحدزملاراظتنالاتاحاسيفةليقثوأ
نسحألكشبمكحتلارمألابلطتيثيح
.ةضفخنمةعرسبةبكرملاريسيف
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رطقلا/بحسلاعضويفةرايسلاليغشتنإ
الةروطقمنودبوأةفيفخةلومحرجدنع
تسيل،كلذعمو.قالطإلاىلعاًررضببسي
رطقلا/بحسلارايتخانمةدئافةيأكانه
دقلب.ةلومحنودبةبكرملانوكتامدنع
ةلومحرجمدعدنع-رايتخالااذهنعجتني
،ةدايقلاوكرحملايفةجعزمتامس-
حصُني،اذل.دوقولاكالهتساةدايزنعًالضف
رجدنعطقفرطقلا/بحسلاةزيممادختساب
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقم

نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلاماظن

يفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحتدق
)ITBC(نمضملاةروطقملالمارف
ةينورتكلإلاةروطقملالمارفعممادختسالل
ةينورتكلإلاةروطقملالمارفمظعموأ
.يكيلورديهلا
لمارفبمكحتلاةحوليفزمرلااذهدجوي
ماظننمضتتيتلاتابكرملايفةروطقملا
.نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلا
ىلعةروطقملالمارفةقاطذفنمدجوي
هقيبطتمتييذلالمارفلاطغضعضوم
عونىلعوةبكرملالمارفماظنةطساوب

طبضنكميو.فشتكملاةروطقملالمارف
اًقفوةروطقملالمارفلرفوتملاةقاطلاجاتنإ
.رطقلافقاومنمةعساوةعومجمل
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنجمدمت
،ةبكرملالمارفعم)ITBC(نمضملا
لمارفلاقالغناعناميماظنو
يتلارطقلاتالاحيف.StabiliTrakو
لمارفلاقالغناعناميماظنطيشنتببست
ًايئاقلتمتي،ةبكرملايفStabiliTrakوأ
لمارفىلإاهلاسرإمتييتلاةوقلاطبض
.ةروطقملاتالجعقالغناليلقتلةروطقملا
ةروطقملانأةرورضلابينعيالاذهو
.StabiliTrakىلعيوتحت

عناماماظنوأةبكرملالمارفلمعتملاذإ
لكشبStabiliTrakوألمارفلاقالغنا

يفمكحتلاماظنلمعيالدقف،حيحص
لماكب)ITBC(نمضملاةروطقملالمارف
،اذل.قالطإلاىلعلمعيالدقوأهتقاط
لماكبلمعتةمظنألاهذهعيمجنأدكأت
لماكلايفيظولاءادألانامضلاهتقاط
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنل
.)ITBC(نمضملا

يفمكحتلاماظنىلإةقاطلاليصوتمتي
نم)ITBC(نمضملاةروطقملالمارف
نأبملعلاعم.يئابرهكلاةبكرملاماظنلالخ
اًضيأيدؤيلاعشإلاماظنليغشتفاقيإ
لمارفيفمكحتلاماظنفاقيإىلإ
مكحتلاماظنف.)ITBC(نمضملاةروطقملا
ال)ITBC(نمضملاةروطقملالمارفيف

ماظننوكيامدنعالإهتقاطلماكبلمعي
/ليغشت(ON/RUNعضويفلاعشإلا
.)ريودت

ريذحت}
ةقفاوتمريغةروطقمليصوتيدؤيدق
ةردقليلقتىلإةيئاوهلاةلمرفلاماظنعم
.لماكلاباهفلتوأةروطقملايفلمارفلا
رارقتسامدعوأفقوتلاةفاسمدادزتدق
ةباصإعوقوىلإيدؤيدقاممةروطقملا
ةروطقملاوأةبكرملابرارضأوأةيصخش
ماظنمدختسا.تاكلتمملانماهريغوأ

ITBCةروطقملالمارفعمطقف
ةروطقملالمارفوأينورتكلإلا
.ينورتكلإلايكيلورديهلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٥٨

ةروطقملالمارفيفمكحتلاةحول

ةيوديلاةروطقملالمارفقيبطتعارذ.١
Trailerطبضرارزأ.٢ Gain)ةقاط

)ةروطقملا
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظننمضتي
يفدجوتمكحتةحول)ITBC(نمضملا
ةلجعدومعراسيىلإتاسايقلاةزهجأةحول
رادقمطبضمكحتلاةحولحيتت.ةدايقلا
ةقاطباهيلإراشملاو،ةجتانلاةقاطلا
امك،ةروطقملالمارفلةرفوتملا،ةروطقملا
.ةيوديلاةروطقملالمارفمادختساحيتت
Trailerمدختُست Brake Control Panel
عم)ةروطقملالمارفيفمكحتلاةحول(

Trailer Brake Display Page)ةحفص

زكرميف)ةروطقملالمارفضرع
جاتنإضرعوطبضلقئاسلاتامولعم
.ةروطقملالمارفىلإةقاطلا

تامولعمزكرميفةروطقملالمارفضرعةحفص
قئاسلا

ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنضرعي
زكرميفلئاسرلا)ITBC(نمضملا
.قئاسلاتامولعم
Trailerطبضضرعلاةحفصحضوت Gain
لمارفىلإةقاطلاجاتنإو،)ةروطقملاةقاط(
ليغشتةلاحوةروطقملاليصوتوةروطقملا
.ماظنلا
مق،ةروطقملالمارفةشاشةحفصضرعل
:يليامميأءارجإب
زكرمةمئاقتاحفصربعريرمتلابمق.

.قئاسلاتامولعم
Trailerرزلاطغضا. Gain

تناكاذإ.)ةروطقملاةقاططبض(
Trailer Brake Display Page

ريغ)ةروطقملالمارفضرعةحفص(
طغضاف،يلاحلاتقولايفةضورعم
Trailerرز Gain)ةقاططبض
طبضدادعإةداعتسال)ةروطقملا
اهيفمتيةرملكيف.يلاحلاةقاطلا
متيساهريرحتوةقاطلارارزأطغض
.ةروطقملاةقاطدادعإرييغت

ةروطقملالمارفقيبطتعارذطيشنت.
.ةيوديلا
طبضلااذهدادعإنكمي:ةروطقملاةقاط
ةروطقملاتناكًءاوس١٠٫٠ىلإ٠٫٠نم
طغضا،ةروطقملاةقاططبضل.المأةلصتم
طغضا.ةروطقملاةقاططبضرارزأدحأ
ةقاططبضلرارمتسالاعمىرخأةرمرزلا
ةقاطلاجاتنإفاقيإل.ىرخأةرمةروطقملا
ةقاططبضدادعإبمق،ةروطقملاىلإ
.)رفص(٠٫٠ىلعةروطقملا

TRAILER OUTPUT)ةروطقملاجاتنإ(:
لمارفتاذةروطقمليصوتدنعضرُعي
لمارفىلإةقاطلاجاتنإدنتسيو.ةيئابرهك
ةيلاحلاةبكرملاةلمرفرادقمىلعةروطقملا
متيو.ةروطقملاةقاططبضبةقالعهلو
ىلإ٠نمنابضقلكشيفجاتنإلاضرع

.ةقاططبضلكل٪١٠٠
ةحفصيف"ــــــ"ةروطقملاجرخرهُظي
دحأثودحدنعةروطقملالمارفةشاش
:ةيلاتلارومألا
.ةروطقمليصوتمتيمل.
لمارفنودبةروطقمليصوتمت.

يفةلاسرةيأضرعمتيال(ةيئابرهك
.)قئاسلاتامولعمزكرم
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٢٥٩ ليغشتلاوةدايقلا

لمارفتاذةروطقملصفمت.
ةلاسرلااًضيأرهظت(ةيئابرهك

CHECK TRAILER WIRING
زكرميف"ةروطقملاكالسأصحفا"
.)قئاسلاتامولعم

كالسألايفأطخكانه.
ةروطقملالمارفبةلصتملا
ةلاسرلااًضيأرهظت(ةيئابرهكلا

CHECK TRAILER WIRING
زكرميف"ةروطقملاكالسأصحفا"
.)قئاسلاتامولعم

لطعدوجوببسبITBCماظنلمعيال.
زكرمىلعةلاسرضرعاًضيأمتيس(
ماظنةنايصىلإريشتقئاسلاتامولعم
.)ةروطقملالمارف

ةيوديلاةروطقملالمارفقيبطت

ةروطقملالمارفقيبطتعارذمادختسامتي
ينورتكلإلالمارفلاقيبطتلةيوديلا
لمارفنعلقتسملكشبةروطقملل
قبطيالراسيلاىلإعارذلاريرمت.ةبكرملا
عارذلااذهمدختسا.ةروطقملالمارفىوس
ةقاطلاجرخمطبضلةروطقملاةقاططبضل
.ةروطقملالمارفلحيحصلكشب
ةبكرملاوةروطقملالمارفحيباصمءيضت
لمارفوأةبكرملالمارفامإقيبطتدنع
.ةيوديلاةروطقملا

ةروطقملاةقاططبضتاءارجإ

رطقفورظلةروطقملاةقاططبضبجي
فورظريغتدنعاهطبضبجيوةددحم
وأةروطقملاليمحتوأةبكرملاليمحت
.قيرطلاحطس

ريذحت}
ةقاطلاتاذةروطقملالمارفلمعتالدق
ةبكرملافاقيإىلعةضفخنملاوأةدئازلا
يدؤيدقوبولطموهامكةروطقملاو
تاداشرإلاعبتا.مداصتثودحىلإاذه
موقتىتحةروطقملاةقاطنييعتلاًمئاد
.حيحصلكشبةروطقملافاقيإب

لكبسحبةروطقملانزوطبضل
:بحسةلاح
اهبًالصومةرايسلاةدايقبمق.١

لاثمك،ٍوتسمقيرطىلعةروطقملا
رورملاةكرحنمٍلاخو،بحسةلاحل
ىلإ٢٠نم(اس/مك٤٠ىلإ٣٢ةعرسب

قيبطتعارذمدختسامث،)اس/ًاليم٢٥
.لماكلابةيوديلاةروطقملالمارف
ةعرسيفةروطقملاةقاططبضنإ
٢٠نم(ةعاس/مك٤٠ىلإ٣٢نملقأ
طبضىلإيدؤي)ةعاس/ًاليم٢٥ىلإ
.حيحصريغلكشبةقاطلا

مادختساب،ةروطقملاةقاططبضا.٢
لقأرادقمىلإ،ةقاطلاطبضرارزأ
،ةروطقملاتالجعقالغناةطقننم
ريرصةطساوباهزييمتنكمييتلاو
ناخددعاصتوأةروطقملاتالجع
تالجعقالغنادنعتاراطإلانم
.ةروطقملا
تالجعيفقالغناثدحيالدق
ةروطقمبحسةلاحيفةروطقملا
هذهيفو.طرفملكشبةلمحم

ىلعةروطقملاةقاططبضا،ةلاحلا
.بحسلاةلاحلهبحومسمطبضىلعأ

ريغتدنعةروطقملاةقاططبضدعأ.٣
ليمحتوأةبكرملاليمحتفورظ
يفوأقيرطلاحطسوأةروطقملا
.بحسلاءانثأتالجعلاقالغناةلاح

ةلصلاتاذقئاسلاتامولعمزكرملىرخألالئاسرلا
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنب
)ITBC(نمضملا

TRAILERضرعىلإةفاضإلاب GAIN
TRAILERو)ةروطقملاةقاط( OUTPUT
تامولعمزكرملالخنم)ةروطقملاجاتنإ(
ةروطقملاليصوتةلاحضرعمتي،قئاسلا
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنةلاحو
تامولعمزكرميف)ITBC(نمضملا
.قئاسلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٦٠

TRAILER CONNECTED)ليصوتمت
ةزيجوةرتفلةلاسرلاهذهرهظت:)ةروطقم
ةيئابرهكلمارفتاذةروطقمليصوتدنع
ةلاسرلاهذهيفتخت.ةرملوألةبكرملاب
هذهةءارقنكمي.ًابيرقتٍناوث١٠دعبًايئاقلت
.ًايئاقلتاهليغشتفاقيإلبقةلاسرلا

CHECK TRAILER WIRING)ققحت
ةلاسرلاهذهرهظت:)ةروطقملاكالسأنم
:ةيلاتلاتالاحلايف
لمارفيفمكحتلاماظنددحي.

ًالوأ)ITBC(نمضملاةروطقملا
ةيئابرهكلمارفتاذةروطقمبليصوتلا
ةروطقملاكالسأةمزحلصفمتيمث
.ةبكرملانم
ةرايسلانوكءانثألصفلاثدحاذإ
ًايئاقلتةلاسرلاهذهيفتختسف،ةتباث
فاقيإمتيس.ةيناث٣٠يلاوحدعب
وأاهتءارقمتاذإةلاسرلاهذهليغشت
كالسأةعومجمليصوتةداعإمتاذإ
.ةروطقملا
،ةبكرملاريسءانثألصفلاثدحاذإو
متينأىلإةلاسرلاهذهرمتستسف
فاقيإمتيس.لاعشإلاماظنفاقيإ
وأاهتءارقمتاذإةلاسرلاهذهليغشت
كالسأةعومجمليصوتةداعإمتاذإ
.ةروطقملا

كالسألايفيئابرهكلطعكانه.
رمتستس.ةروطقملالمارفبةلصوملا
كانهمادامروهظلايفةلاسرلاهذه
.ةروطقملاكالسأيفيئابرهكلطع
متاذإةلاسرلاهذهليغشتفاقيإمتيس
.اهتءارق

يفًايئابرهكلطعلاناكاماذإديدحتل
بناجنمةروطقملاكالسأةمزحليصوت
:ةروطقملامأةبكرملا

نمةروطقملاكالسأةمزحلصفا.١
.ةبكرملا

OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٢
.)ليغشتلافاقيإ(

لاعشإلاماظنلّدبمث،ٍناوث١٠رظتنا.٣
.)نارود(RUNىلإىرخأةرم

ةلاسرترهظاذإ.٤
CHECK TRAILER WIRING

ةرم)ةروطقملاكالسأصحفا(
يئابرهكلالطعلانوكيكلذبف،ىرخأ
.ةبكرملابناجنم
ةلاسرلارهظتملاذإامأ

CHECK TRAILER WIRING
ىرخأةرم)ةروطقملاكالسأصحفا(
كالسأةمزحليصوتدنعالإ
لطعلاف،ةبكرملابةروطقملا
.ةروطقملابناجنميئابرهكلا

SERVICE TRAILER
BRAKE SYSTEM

رهظت:)ةروطقملالمارفماظنةنايصبجي(
ماظنيفةلكشمدوجودنعةلاسرلاهذه
نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلا
)ITBC(.لالخةلاسرلاهذهترمتسااذإ
،ةددعتمتارودللاعشإلاماظنليغشت
لمارفيفمكحتلاماظنيفةلكشملاف
ةنايصبمق.)ITBC(نمضملاةروطقملا
.ةبكرملا
ةلاسرضرعمتاذإ

CHECK TRAILER WIRING
وأ)ةروطقملاكالسأنمققحت(

SERVICE TRAILER
BRAKE SYSTEM

ءانثأ)ةروطقملالمارفماظنةنايصبمق(
لكشبITBCماظنلمعيالدقف،ةدايقلا
ىتم.قالطإلاىلعلمعيالدقوألماك
نكراف،كلذبرورملاةكرحفورظتحمس

ئفطأوقيرطلابناجىلعةيانعبةبكرملا
كالسألاليصوتنمققحت.لاعشإلاماظن
ةرملاعشإلاماظنلّغشوةروطقمىلإ
لئاسرلاهذهنميأترمتسااذإ.ىرخأ
جاتحتةروطقملاوأةبكرملاف،روهظلايف
.ةنايصىلإ
ىلعاًرداقزروتوملارنجليكونوكيدقو
عمو.ةروطقملاتالكشمحالصإوصيخشت
صيخشتيأةبكرملانامضيطغيال،كلذ
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٢٦١ ليغشتلاوةدايقلا

ةروطقملاليكوبلصتا.ةروطقمللحالصإو
لوصحلاوةروطقملاحالصإيفةدعاسملل
.ةروطقملانامضتامولعمىلع

)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا
StabiliTrakماظنتاذتابكرملانمضتت
.)TSC(ةروطقملاحجرأتيفمكحتلاةزيم
نمكرحتتلةروطقملاحجرأتميمصتمتيمل
اذإ.اهرطقمتيةروطقملبناجىلإبناج
ماظنفشتكاوةروطقمرطقتةبكرملاتناك

TSCلمارفقيبطتمتيف،ديزيحجرأتلانأ
كلذو،راطإلكىلعيئاقتنالكشبةبكرملا
طرفملاحجرأتلاليلقتىلعةدعاسملل
ماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.ةروطقملل
نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلا
)ITBC(،ىلعيوتحتةروطقملاتناكو
موقيدقف،ًاينورتكلإهليغشتمتيلمارفماظن
لمارفقيبطتباًضيأStabiliTrakماظن
.ةروطقملا
حابصمضمويسف،TSCنيكمتةلاحيف
StabiliTrak/رجلايفمكحتلاماظنريذحت
ةعرسليلقتبجي.تادادعلاةعومجمىلع
نكميف،ةروطقملاحجرأترمتسااذإ.ةبكرملا
كرحملامزعليلقتStabiliTrakماظنل
رظنا.ةبكرملاةعرسليلقتىلعةدعاسملل
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٢٤/تابثلايف

ريذحت}
ماظنبةزهجمةبكرملاتناكنإوىتح

TSC،ىلإةروطقملاحجرأتيدؤيدقف
ةلاحيف.ةبكرملامداصتومكحتلانادقف
ءاطبإبمق،ةروطقملاحجرأتفاشتكا
نمققحت.ةنمآةعرسىلإةعرسلا
يفةدعاسمللةبكرملاوةروطقملا
نمضتيدق.ةحيحصلاةلمتحملابابسألا
ريغلكشبةلمحملاةروطقملااذه
ةلومحلاوأ،دئازلكشبةلمحموأحيحص
ةدقعلحيحصريغنيوكتوأةديقملاريغ
ةروطقملةدئازلاةعرسلاوأةروطقملا
ةبكرملاوأةروطقملاتاراطإوأةبكرملا
عجار.حيحصلكشبةخوفنملاريغ
فرعتلل٢٥٥/ةروطقملابحسةزيهجت
ةروطقملاتالدعمدادعإتايصوتىلع
.ةدقعلاو

ىلعةيلصألاريغتاقحلملاةفاضإرثؤتدق
تاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملاءادأ
.٢٦٤/ةرايسلا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ريذحت}
تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
)DLC(ةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحفتارابتخالو
فئاظولاددعتمرشؤملاحابصمرظنا
زاهجيأ.١٣٦/)كرحملاصحفءوض(
تانايبلاطبارلصومبهليصوتمتي
)DLC(-متلوطسألاعبتتزاهجلثم
تايكولسعبتتوأعيبلادعبهؤارش
.ةرايسلاةمظنأعملخادتيدق-قئاسلا
ليغشتيفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو
لثم.مداصتعوقوىلإيدؤيامكةرايسلا
ىلإلوصولانمنكمتتدقةزهجألاهذه
ةمظنأيفةظوفحملاتامولعملا
.ةرايسلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٦٢

هيبنت

ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحملبق
ةدوزملاةرايسلاةنايصعجار،ةبكرملا
تادعمةفاضإو٩١/ةيئاوهدئاسوب
.٩١/ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلل
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٢٦٣ ةبكرملابةيانعلا

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
٢٦٤..............ةماعتامولعم
٢٦٤....ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٦٥....كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
٢٦٦...............كرحملاءاطغ
ىلعةماعةرظن

٢٦٧............كرحملاةريجح
٢٧٠................كرحملاتيز
٢٧٢.......كرحملاتيزرمعماظن
يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس
يسادسةكرحلالقان(
٢٧٣.................)تاعرسلا
يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس
٢٧٦....)تاعرس8ةكرحلالقان(
٢٧٦....كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢٧٧.................ديربتلاماظن
٢٧٨..........كرحملاديربتلئاس
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٨١...................ةطرفم
٢٨٢.........كرحملاديربتةحورم
ةوقلابهيجوتلالئاس
٢٨٢..................ةدضعملا
٢٨٢................لسغلالئاس
٢٨٣....................لمارفلا
٢٨٤................لمارفلاتيز
٢٨٥....................ةيراطبلا

عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
٢٨٦...............تالجععبرأب
٢٨٦..............يمامألاروحملا
٢٨٧..............يفلخلاروحملا
٢٨٨.....ةكرحلائدابحاتفمصحف
لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
سورتلاقودنص
٢٨٨...............يكيتاموتوألا
صاخلاسورتلاقودنصلفقصحف
٢٨٨..................لاعشإلاب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
٢٨٨...................)نكرلا(
٢٨٩......تاحساملاشيرلادبتسا
٢٩٠..............جاجزلالادبتسا
٢٩٠.......يمامألاجاجزلالادبتسا

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٩٠.......ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٩١...............ةبمللالادبتسا
٢٩١.............نيجولاهلاتابمل
يلاعغيرفتتاذةرانإ

٢٩١.............)HID(ةفاثكلا
ةيئانثلاتامامصلاةرانإ

٢٩١...................ةيئوضلا
٢٩١............ةيسيئرلاحيباصملا
٢٩٢..............بابضلاحيباصم
فاطعنالاةراشإحيباصم
٢٩٢...................يمامألا

،فاطعنالاةراشإو،ةرخؤملاحيباصم
عوجرلاحيباصمو،فقوتلاحيباصمو
٢٩٢....................فلخلل
٢٩٣.........فلخللعوجرلاءاوضأ
٢٩٤.........ماقرألاةحولحيباصم
٢٩٥.................ةليدبتابمل

يئابرهكلاماظنلا
ماظنلالمحةدايز
٢٩٥.................يئابرهكلا
٢٩٦..........ةيئابرهكلاتارهصملا
رهاصمقودنص

٢٩٦............كرحملاةريجح
ةحولرهاصمقودنص
٣٠١............)راسي(تادادعلا
ةحولرهاصمقودنص
٣٠٤............)نيمي(تادادعلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٣٠٦...................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٣٠٧.....................تاراطإ
٣٠٨....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٣٠٨...............ءاتشلاتاراطإ
عطقملاتاذتاراطإلا

٣٠٩.................ضفخنملا
٣٠٩.....قرطلالكلحلصتتاراطإ
٣٠٩..............تاراطإلاطغض
ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغض
٣١٠..............ةيلاعتاعرس
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٤

طغضةبقارمماظن
٣١١..................تاراطإلا
طغضةبقارمليغشت
٣١٢..................تاراطإلا
٣١٥.............تاراطإلاصحف
٣١٥..............تاراطإلاريودت
تاراطإلاتقونيحيىتم

٣١٦....................ةديدج
٣١٧.........ةديدجتاراطإءارش
تالجعلاوتاراطإلا

٣١٨.............مجحلاةفلتخم
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٣١٩..................تاراطإلا
٣١٩..............تالجعلالالحإ
٣٢٠............تاراطإلالسالس
نمءاوهلادافنةلاحيف
٣٢٠....................راطإلا
٣٢٢...............تاراطإلارييغت
ةيطايتحالاةلجعلا

٣٣٠...............مجحلاةلماك

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
ةدعاسمبليغشتلا

٣٣١..............ىرخأةيراطب

ةبكرملابحس
٣٣٤...............ةرايسلابحس
ضارغألةرايسلابحس
٣٣٤....................ةيهيفرت

رهظملابةيانعلا
٣٣٨.............ةيجراخلاةيانعلا
٣٤٢....لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٣٤٥............لجرألاتاحسمم

ةماعتامولعم
عطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
ىلعلصحتس.كليكوةرايزىجُري،رايغلا
عتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأرايغعطق
.نيدمتعمونيبردمدارفألبقنمةمدخلاب

ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةمظنألاوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلا
دقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
يفتاليدعتلاوتاقحلملاهذهببستت
نامضهيلعيرسيالفلتوألطعثادحإ
.ةبكرملا
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٢٦٥ ةبكرملابةيانعلا

قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
رايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعمريغ
اهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيفامب
يرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحوىلع
رثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورشاهيلع
ءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلايف
.ةفلاتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٩١/ةيئاوهدئاسوب

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
عبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
ليلديفةحضوملاتاءارجإلااًمود
صاخلاةنايصلاليلدعجارو،كلاملا
.ةمدخلامعأيأذيفنتلبقةبكرملاب

ةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
ةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا،كسفنب
ةيفاكتامولعمدجتسثيح.بسانملا
،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإىلعكدعاست
رفوتملاليلدلايفتامولعملاهذهدجتنلو
.كيدينيب

.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار
ةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق٩١/
.كسفنب
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت

نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٦

كرحملاءاطغ
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

اذههيلعدوجوملاضبقملابحسا.١
ةلجعلفسأةرايسلالخاد.زمرلا
.هيجوتلا

نعثحباوةبكرملاةمدقمىلإلقتنا.٢
.كرحملاءاطغريرحتلةيوناثلاةعفارلا
ةفاحلالفسأضبقملااذهدجوي
برقلابكرحملاءاطغنمةيمامألا
نيميلاىلإضبقملاعفدا.زكرملانم
تقولاسفنيفعفراو
.كرحملاءاطغ

نمدكأت،ةبكرملاكرحمءاطغقالغإلبق
لزنأمث.تاوشحلاةيطغأعيمجماكحإ
ىلإلماكلاحتفلاعضونمكرحملاءاطغ
عضونم)تاصوب٦(مس١٥ةفاسم
ءاطغطسوعفدامث،فقوتو،قالغإلا
ةتباثةحجرأتمةكرحبمامألانمكرحملا
.لماكلكشبكرحملاءاطغقلغتيكل
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٢٦٧ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاةريجحىلعةماعةرظن

تارتل5.3ةعسV8كرحم
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٨

ليغشتلاعجار.)+(بجوملافرطلا.١
.٣٣١/ىرخأةيراطبةدعاسمب

.٢٨٥/ةيراطبلا.٢

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٣
.٢٧٧/ديربتلاماظنعجار.طغضلا

.٢٧٦/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.٤

سورتلاقودنصلئاساصع.٥
صحفةيفيك"رظنا.يكيتاموتوألا
"يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس
سورتلاقودنصلئاستحت
يسادسةكرحلالقان(يكيتاموتوألا
قودنصلئاسوا٢٧٣/)تاعرسلا
8ةكرحلالقان(يكيتاموتوألاسورتلا
.٢٧٦/)تاعرس

ال()–(ديعبلابلاسلافرطلاعضوم.٦
ةدعاسمبليغشتلاعجار.)هتيؤرنكمي
.٣٣١/ىرخأةيراطب

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتحوارم.٧
.٢٧٧/ديربتلاماظنعجار

ىتم"عجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٨
تيزنمض"كرحملاتيزفيضت
.٢٧٠/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٩
نمض"كرحملاتيزصحف"عجار
.٢٧٠/كرحملاتيز

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١٠
نمض"لسغلالئاسةفاضإ"عجار
.٢٨٢/لسغلالئاس

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.١١
.٢٨٤/لمارفلا

كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١٢
/٢٩٦.
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٢٦٩ ةبكرملابةيانعلا

تارتل6.2ةعسV8كرحم
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٠

ليغشتلاعجار.)+(بجوملافرطلا.١
.٣٣١/ىرخأةيراطبةدعاسمب

.٢٨٥/ةيراطبلا.٢

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٣
.٢٧٧/ديربتلاماظنعجار.طغضلا

.٢٧٦/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.٤

.ديعبلا)–(بلاسلافرطلاعضوم.٥
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار
/٣٣١.

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتحوارم.٦
.٢٧٧/ديربتلاماظنعجار

ىتم"عجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٧
تيزنمض"كرحملاتيزفيضت
.٢٧٠/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٨
نمض"كرحملاتيزصحف"عجار
.٢٧٠/كرحملاتيز

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.٩
نمض"لسغلالئاسةفاضإ"عجار
.٢٨٢/لسغلالئاس

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.١٠
.٢٨٤/لمارفلا

كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١١
/٢٩٦.

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا

ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
فيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملاتيز

تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
/٢٧٢.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف

تيزةلاسرلارهظت،كلذبزيهجتلاةلاحيف
امدنعكرحمللتيزفضأضفخنمكرحملا
.ةياغللاًضفخنمكرحملاتيزىوتسمحبصي
صحفا.١٥٣/كرحملاتيزلئاسرعجار
ىوتسملاىتحءلملالبقتيزلاىوتسم
اًضفخنمتيزلانكيملاذإ.هبىصوملا
.ليكولاعجارف،ةرهاظةلاسرلاهذهتلظو

،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت
تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠لك
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
فرعتلل٢٦٧/كرحملاةريجحىلعةماع
.عقوملاىلع

ريذحت}
ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،ًانخاسكرحملابتيزلا
وأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسمللاًزافق

تامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشتقئاسلا
.تيزلاىوتسمنمققحت
:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
فقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

نمققحت.ةىوتسمضرأىلعةرايسلا
ليغشتفاقيإدعبكرحملاتيزىوتسم
دق.نيتعاسنعلقتالةدملكرحملا
كرحملاتيزىوتسمنمققحتلايدؤي
وأةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأ
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعب
.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ىوتسملاصحفدنعةجيتنلاةقدعفترت
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٢٧١ ةبكرملابةيانعلا

.ليغشتلاءدبلبقكرحملاةدوربءانثأ
صحفاوتيزلاىوتسمسايقاصعلزأ
.اهيلعىوتسملا

نمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.
فاقيإمزليف،كرحملاليغشتفاقيإ
ىلعةقيقد١٥ةدملكرحملاليغشت
٣٠ةدملوأًائفادكرحملاناكاذإلقألا
بحسا.ًائفادكرحملانكيملاذإةقيقد
كرحملاتيزىوتسمسايقاصع
ةعطقوأليدنمباهحسمامثجراخلل
اهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظنشامق
ىلإاهعفددعب.ىرخأةرملماكلاب
عمىرخأًةرماهعزنكنكمي،ةياهنلا
لفسأللاصعلافرطبظافتحالا
.تيزلاىوتسمنمققحتلاو

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا

)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاعسلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٣٦٠/تافصاوملاو

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
تيزلاىوتسمنأتدجواذإ.كرحملاب
يفدجويهنأيأ،ليغشتلاىدمقوفعقي
ىلإتيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملا
يتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفام
باصيدقف،حيحصلاليغشتلاىدمنيبت
غرفتنأكيلعبجي.رارضأبكرحملا
ةدايقنمّدحتنأوأضئافلاتيزلا
فرتحمةنايصينفىلإأجلتوةرايسلا
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإل

/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
ةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل٢٦٧
.كرحملاتيز

لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
تيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأًةرم

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا

لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣٥٥/اهبىصوملا

تافصاوملا

يتلاكرحملاتويزىوسمدختستال
تويز.™dexos1تابلطتميفوتست
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملا
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
.dexos1دامتعالاراعشب

هيبنت

ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٢

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 0W-20.

،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
تافصاوملايبليتيزرايتخاباًمودحصني
ًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا.ةحيحصلا
.مسقلااذهيف

كرحملاتيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ

.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
ام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألاقيقحتل
اهبحصُنييتلاتويزلامادختساىوسكيلع
.dexos1تابلطتميفوتستيتلاو

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام

داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
بنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
ةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلاضيرعت
كترشبفيظنتىلعصرحا.ةليوط
مادختسابوأنوباصلاوءاملابكرافظأو
عطقوسبالملالسغا.نيديللديجفظنم
وأكرحمتيزىلعيوتحتيتلاشامقلا

تاريذحتعجار.ةبسانمةقيرطباهنمصلخت
تيزلاتاجتنممادختساصوصخبعنصملا
.اهنمصلختلاةيفيكو
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
صرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
هبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإىلع
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألاىلإ

كرحملاتيزرمعماظن

كرحملاتيزرييغتبجيىتم

رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
ةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
كرحملاتارودددعلمشتلماوعلانم
لايمألاددعوكرحملاةرارحةجردو
ةفاسملافلتختدقثيح.ةعوطقملا
ًابلاطماهيفنوكتةرملكيفةعوطقملا
فورظبسحىلعكلذو،تيزلارييغتب
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو.ةدايقلا
نامضلكلذو،تيزللرييغتةيلمعلكدعب
.ةحيحصةروصبلمعلايفهرارمتسا
ماظنلابسحيامدنع،تابكرملاضعبيف
ةلاسرلارهظت،ىهتنادقتيزلارمعنأ
ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا

.ًايرورضحبصأتيزلارييغتنأىلإةراشإلل
بجي.١٥٣/كرحملاتيزلئاسرعجار
ةفاسملالخنكممتقوعرسأبتيزلارييغت

الأنكمملانم.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠
ىلإريشتتيزلارمعماظننمةلاسررهظت
ةنسىلإلصتةدملتيزلارييغتةرورض
فورظلايفةدايقلاةلاحيفكلذوةلماك
ةرمرتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي.ةيلاثملا
ةداعإبجيامكلقألاىلعًايونسةدحاو
ةبسنلاب.رييغتلاةيلمعدعبماظنلانييعت
ءاجرلاةلاسرلااهيفرهظتاليتلاتابكرملل
مزلي،ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغت
ةبسنلصتامدنعتيزلالادبتسا

OIL LIFE REMAINING)تيزلارمع
كليكوىدل.٪٠نمبرقيامىلإ)يقبتملا
نوموقيسةمدخلابمايقللنوبردتمنوينف
هنأامك.ماظنلانييعتةداعإولمعلااذهب
بسحماظتنابتيزلاصحفتنأمهملانم
هاوتسمىلعظافحلاوتيزلافيرصتتارتف
.بسانملا
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك

متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
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٢٧٣ ةبكرملابةيانعلا

ةداعإبًامئادمق.كرحملاتيزرييغتاهيف
ةرملكدعب٪١٠٠ىلإتيزلارمعنييعت
.هسفنبهنييعتديعينلهنأل.تيزلااهيفريغت
:كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإل
ةلاسرلاراهظإبمق.١

OIL LIFE REMAINING)رمع
تامولعمزكرمىلع)يقبتملاتيزلا
كانهنكيملاذإ.)DIC(قئاسلا
يفقئاسلاتامولعمزكرملرارزأ
يفةبكرملانوكتنأبجي،ةبكرملا
هذهىلإلوصولل)P(نكرلاعضو
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.ةشاشلا
)DIC()وا١٤٣/)ةدعاقلاىوتسم
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٤٥/)روطملا

ىلعوأVىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
تافاسمدادعطبضةداعإقاس
رارزأةرايسلابنكيملاذإةلحرلا

DIC،رمعريغتيس.ناوثةدعلكلذو
.٪١٠٠ىلإتيزلا
تيزلارمعماظننييعتةداعإنكميامك
:يليامك
عضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ.١

ON/RUN)نود)نارود/ليغشت
.كرحملاليغشت

ءطببةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالث

ةلاسرلاضرعتسا.٣
OIL LIFE REMAINING)رمع

تامولعمزكرمىلع)يقبتملاتيزلا
ةشاشلاترهظأاذإ.)DIC(قئاسلا

ةداعإتمتهنأينعياذهف100%
.ماظنلانييعت

رييغتءاجرلاةلاسرلاةبكرملايفترهظاذإ
تداعوةصرفبرقأيفكرحملاتيز
ناكوأ/وةبكرملاليغشتءدبدنعروهظلل

OIL LIFE REMAINING)تيزلارمع
متيملهنأينعياذهف،٪٠يلاوح)يقبتملا
دعأ.كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإ
.ءارجإلا

يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس
)تاعرسلايسادسةكرحلالقان(

سورتلاقودنصلئاسلدبتستوصحفتىتم
ةيكيتاموتوألا

لقانلئاسىوتسمصحفةداعبجيال
وهلئاسلانادقفلديحولاببسلاو.ةكرحلا
طرفوأسورتلاقودنصيفبيرستثودح
يفكشلادنع.سورتلاقودنصءامحإ
صحفلاتاءارجإعبتا،ريغصبيرستدوجو
نكلو.لئاسلاىوتسمصحفتيكيلاتلا
نمنوكيدقفريبكبيرستدوجولاحيف
ةمدخلامسقىلإةبكرملابحسيرورضلا
ةدايقبرارمتسالالبقاهحيلصتوليكولاىدل
.ةبكرملا

هيبنت

سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
رضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
امىلعنامضلايرسيالدقو،ةبكرملاب
لئاسًامئادلمعتسا.فلتنمجتني
صوصنملاةيكيتاموتوألاسورتلاقودنص
ميحشتلاداومولئاوسلايفهيلع
.٣٥٥/اهبىصوملا

ةنايصلاتارتفيفحشرملاولئاسلالدبتسا
/ةنايصلالودجيفةجردملاةلودجملا

قودنصلئاسلامعتسانمدكأت.٣٤٨
داومولئاوسلايفةروكذملاسورتلا
.٣٥٥/اهبىصوملاميحشتلا

ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفةيفيك
يكيتاموتوألا

هيبنت

ببستدقهناصقنوألئاسلاةدايزنإ
ينعتدقو.سورتلاقودنصيفًارارضأ
ليسيوتيزلاضعبجرخيامبرهنأةدايزلا
ماظنءازجأوأراحلاكرحملاءازجأىلع
امأ.قيرحبوشنببستوراحلامداعلا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٤

)عبتي(هيبنت

قودنصءامحإطرفببسيدقفناصقنلا
ةءارقىلعلصحتنأنمدكأت.سورتلا
.سورتلاقودنصلئاسصحفدنعةقيقد

دادعإبمقلئاسلاىوتسمصحفلبق
:ةبكرملا

ةبكرملانكراوكرحملاليغشتأدبا.١
.روديكرحملاعد.ةيوتسمضرأىلع

رييغتعارذعضونكرلالمارفقشع.٢
.)نكرلا(Pعضولايفسورتلا

،لمارفلاةساودىلعكمدقعض.٣
لكوحنسورتلارييغتعارذكرحو
ةدملهئاقبإعمسورتلانمسرت
مث.سرتلكيفًابيرقتناوثثالث
عضولاىلإسورتلارييغتعارذكرح
P)نكرلا(.

قيشعتنودبروديكرحملاعد.٤
ةدمل)ةقيقدلايفةرود٨٠٠-٥٠٠(
ريرحتبمق.لقألاىلعةدحاوةقيقد
.ءطببلمارفلاةساود

لئاسصحفاواًرئادكرحملالعجا.٥
تامولعمزكرميفسورتلاقودنص
تامولعمزكرمعجار.)DIC(قئاسلا
/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرموا١٤٣
.١٤٥/)روطملازارطلا(

لئاسةرارحةجردةءارقلالخنم.٦
صحفلاءارجإدّدح،سورتلاقودنص
ةءارقنكتملاذإ.هذفنوبسانملا
سورتلاقودنصلئاسةرارحةجرد
،ةبولطملاةرارحلاةجردقاطننمض
ةبكرملاليغشتبمقوأدربتةبكرملاعد
لئاسلاةرارحةجردىلإلصتىتح
.ةبولطملا

درابلاصحفلاءارجإ

هيلإراشموهامكالإءارجإلااذهمدختستال
امسورتلاقودنصيفناكاذإامديدحتل
مايقلاةياغلنمآلاليغشتللتيزلانميفكي
صحفلاءارجإ.ئفادلاصحفلاءارجإب
صحفلةقدرثكألاةقيرطلاوهئفادلا
ئفادلاصحفلاءارجإبمق.لئاسلاىوتسم
صحفلاءارجإمدختسا.ةصرفلوأيف
نوكتامدنعلئاسلاىوتسمصحفلدرابلا
ةجرد٢٧نيبسورتلاقودنصةرارحةجرد
٩٠وتياهنرهف٨٠(ةيوئمةجرد٣٢وةيوئم
.)تياهنرهف

تيزىوتسمسايقاصعناكمددح.١
يفسورتلاقودنصيفكرحملا
بناجيف،كرحملاةفرغةرخؤم
.ةبكرملانمبكارلا
كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
/٢٦٧.

بحساوىلعألاوحنضبقملاعفدا.٢
شامقةعطقباهحسماوسايقلااصع
.ةيقروةفشنموأةفيظن

لالخنمسايقلااصعبيكرتدعأ.٣
رظتنا،ةياهنلاىتحاهناكميفاهعفد
جراخلاوحناهبحسامثناوث٣ةدمل
.ىرخأةرم

أرقاوسايقلااصعيبناجصحفا.٤
صحفلاءارجإدعأ.ىندألاىوتسملا
.ةءارقلاةحصنمدكأتلل
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٢٧٥ ةبكرملابةيانعلا

نمىندألئاسلاىوتسمناكاذإ.٥
فضأ،COLDدرابلاصحفلاقاطن
لصيىوتسملالعجليفكيامطقف
.COLDدرابلاصحفلاقاطنىلإ
،لئاسلانمريثكلاكلذكلهتسينلو
ال.)تنياب١(رتل٠٫٥نملقأةداع
.مزاللانمرثكأألمت

لوأيفئفادلاصحفلاءارجإبمق.٦
سورتلاقودنصلصينأدعبةصرف
٧١نيبةيعيبطلاليغشتلاةرارحةجرد
١٦٠(ةيوئمةجرد٩٣وةيوئمةجرد
.)تياهنرهف٢٠٠وتياهنرهف

قاطنلانمضلئاسلاىوتسمناكاذإ.٧
ىلإسايقلااصععفدا،لوبقملا
ضبقملاعفدامث،ةياهنلاىتحاهناكم
اصعلالفقتيكللفسألاوحن
.اهناكميف

ئفادلاصحفلاءارجإ

ىوتسمصحفلءارجإلااذهمدختسا
نوكتامدنعسورتلاقودنصيفلئاسلا
٧١نيبسورتلاقودنصلئاسةرارحةجرد
تياهنرهف١٦٠(ةيوئمةجرد٩٣وةيوئمةجرد
.)تياهنرهف٢٠٠و
ةقدرثكألاةقيرطلاوهئفادلاصحفلا
مايقلابجي.لئاسلاىوتسمصحفل
نمدكأتللةصرفلوأيفئفادلاصحفلاب

لئاسلاىوتسمعفتري.درابلاصحفلاةحص
هنإفكلذل،لئاسلاةرارحةجردعافترادنع
ةرارحةجردنأنمدكأتلامهملانم
.ىدملانمضعقتسورتلاقودنص

تيزىوتسمسايقاصعناكمددح.١
يفسورتلاقودنصيفكرحملا
بناجيف،كرحملاةفرغةرخؤم
.ةبكرملانمبكارلا
كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
/٢٦٧.

بحساوىلعألاوحنضبقملاعفدا.٢
شامقةعطقباهحسماوسايقلااصع
.ةيقروةفشنموأةفيظن

لالخنمسايقلااصعبيكرتدعأ.٣
رظتنا،ةياهنلاىتحاهناكميفاهعفد
جراخلاوحناهبحسامثناوث٣ةدمل
.ىرخأةرم

أرقاوسايقلااصعيبناجصحفا.٤
صحفلاءارجإدعأ.ىندألاىوتسملا
.ةءارقلاةحصنمدكأتلل

نمضنمآلاليغشتلاىوتسمنوكي.٥
ةعطاقتملاةنوخسلاةمالعقاطن

HOTنكيملاذإ.سايقلااصعىلع
نخاسلاقاطنلانمضلئاسلاىوتسم

HOT،قودنصةرارحةجردتناكو
٩٣وةيوئمةجرد٧١نيبسورتلا
٢٠٠وتياهنرهف١٦٠(ةيوئمةجرد
مقوألئاسلافضأ،)تياهنرهف
لعجتيكلةرورضلابسحهفيرصتب
نخاسلاقاطنلانمضىوتسملا

HOT.لئاسلاىوتسمناكاذإ
لعجليفكيامطقففضأف،اًضفخنم
نخاسلاقاطنلاىلإلصيىوتسملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٦

HOT.نمريثكلاكلذكلهتسينلو
١(رتل٠٫٥نملقأةداع،لئاسلا
.مزاللانمرثكأألمتال.)تنياب

قاطنلانمضلئاسلاىوتسمناكاذإ.٦
ىلإسايقلااصععفدا،لوبقملا
ضبقملاعفدامث،ةياهنلاىتحاهناكم
اصعلالفقتيكللفسألاوحن
.اهناكميف

تاءارقلاماجسنا

نيترملئاسلاىوتسمصحفبًامئادمق
.اًقباسروكذملاءارجإلاًامدختسملقألاىلع
يرورضرمأ)تاءارقلاراركت(ماجسنالا
اذإف.بسانملالئاسلاىوتسمىلعظافحلل
لصتاف،ةسناجتمريغلازتالةءارقلاتناك
.كليكوب

يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس
)تاعرس8ةكرحلالقان(

سورتلاقودنصلئاسلدبتستوصحفتىتم
ةيكيتاموتوألا

لقانلئاسىوتسمصحفةداعبجيال
وهلئاسلانادقفلديحولاببسلاو.ةكرحلا
طرفوأسورتلاقودنصيفبيرستثودح
ريغةبكرملاهذه.سورتلاقودنصءامحإ
لقنزاهجلئاسىوتسمسايقاصعبةدوزم
لئاسصحفلةصاختاءارجإكانه.ةكرحلا
هذهيفهرييغتوةكرحلالقنزاهج

ءارجإلااذهنوكىلإاًرظنو.تابكرملا
لصتا.ليكولاىدلهبمايقلابجي،اًدقعم
تامولعمىلعلوصحللكنمبيرقلاليكولاب
.ةيفاضإ

هيبنت

سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
رضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
امىلعنامضلايرسيالدقو،ةبكرملاب
لئاسًامئادلمعتسا.فلتنمجتني
صوصنملاةيكيتاموتوألاسورتلاقودنص
ميحشتلاداومولئاوسلايفهيلع
.٣٥٥/اهبىصوملا

ةنايصلاتارتفيفحشرملاولئاسلالدبتسا
/ةنايصلالودجيفةجردملاةلودجملا

قودنصلئاسلامعتسانمدكأت.٣٤٨
داومولئاوسلايفةروكذملاسورتلا
.٣٥٥/اهبىصوملاميحشتلا

كرحملاءاوهفظنم/حشرم
/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار

رتلف/يقنمناكمىلعفرعتلل٢٦٧
.كرحملاءاوه

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم

رييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
لودجعجار،كرحملاءاوهحشرمصحفو
.٣٤٨/ةنايصلا

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلامتيفيك

ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
وأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
كّرح.كرحملاءاوهحشرملزأ.بئاوش
نعاًديعب(قفربكرحملاءاوهحشرم
حشرمصحفا.هنمةبرتألاةلازإل)ةرايسلا
مقو،تايفلتيأنعًاثحبكرحملاءاوه
فيظنتبنجت.فلتللهضرعتلاحهلادبتساب
هتانوكمنميأوأكرحملاءاوهحشرم
.طوغضملاءاوهلاوأءاملاةطساوب
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٢٧٧ ةبكرملابةيانعلا

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلل
:هلادبتسال

يغارب.١
يئابرهكلصوم.٢
ءاوهلابوبنأتيبثتكبشم.٣
.ءاوهلارتلف/يقنمةعومجمناكمددح.١

كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
/٢٦٧.

ريرحتةطساوبجرخملابوبنألصفا.٢
.)3(ءاوهلابوبنأتيبثتكبشم

ةعطقو)2(يئابرهكلالصوملالصفا.٣
.ءاطغلانملصوملا

)1(ةعبرألايغاربلاكفبمق.٤
ةبلعلاءاطغةمقىلعةدوجوملا
.ءاطغلاعفراو

نمكرحملاءاوهرتلف/يقنمعزنا.٥
خاسوألافيظنتىلعصرحا.ةبلعلا
.نكممردقىصقأب

يفبرستلاعناومحوطسفظن.٦
.ةبلعلاوكرحملاءاوهرتلف/يقنم

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٧
.هلدبتسا

بيكرتةداعإل4-2تاوطخلاسكعا.٨
.رتلفلاءاطغتيبم

ريذحت}
مدععمكرحملاليغشتببُسينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
رصتقتالثيح.قورحللنيرخآلاضرعت
ءاوهلافيظنتىلعءاوهلافظنمةفيظو
ررشلاءاوتحايفدعاسيهنإلب،طقف
بجي.كرحملانمهجورخةلاحيف
الامك،كرحملاحالصإدنعرذحلايخوت
دوجومدعةلاحيفةدايقلايغبني
.ءاوهلارتلف/يقنم

هيبنت

،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

ديربتلالولحمعافدنانازخ.١
لولحمعافدنانازخطغضءاطغ.٢

ديربتلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٨

كرحملاديربتةحورم.٣

ريذحت}
ةيئابرهكلاكرحملاديربتةحورملنكمي
نوكيالامدنعىتحنارودلايفأدبتنأ
،ررضلابنجتلو.ليغشتلاديقكرحملا
،سبالملاو،يديألانملكءاقبإبجي
ةحورميأنعاًديعبتاودألاو
.كرحملاديربتل

ريذحت}
ناخسلاميطارخنوكتنأنكمي
،ىرخألاكرحملاءازجأو،رتايدارلاو
هذهنميأسملبنجت.ًادجًةنخاس
قارتحالابباصتدقثيح.ءازجألا
.اهتسملاذإ
ثودحةلاحيفكرحملاليغشتبنجت
دقكرحملاليغشتةلاحيفو.برست
دقاذهو.لماكلابديربتلالولحمدقفت
كلذكو،كرحملاقارتحاىلإهرودبيدؤي
مق،اذلو.قارتحالابكتباصإىلإيدؤيدق
.ةبكرملاةدايقلبقبرستيأحالصإب

هيبنت

ديربتلولحممادختساببسينأنكمي
فالتإيف®DEX-COOLفالخب
ررضلاقاحلإوأ،هناوألبقكرحملا
.رتايدارلالكآتوأ،ناخسلازكرمب
كانهنوكتنأنكمي،كلذىلإةفاضإلاب
لكشبكرحملاديربتلئاسرييغتلةجاح
ةيأىلعةبكرملانامضيرسينل.لجاع
ًامئادصرحا.اهبمايقلامتتاحالصإ
ديربتلالولحممادختساىلع

DEX-COOL)تاكيلسلانميلاخلا(
.ةبكرملايف

كرحملاديربتلئاس
ديربتلئاسبألُميةبكرملايفديربتلاماظن
نإ.®DEX-COOLعوننمتاكرحملا
ةبكرملايفىقبيلممصمديربتلالولحم
مك٢٤٠٠٠٠ةفاسموأتاونس٥ةدمل
.ًالوأثدحيامهيأ،)ليم١٥٠٠٠٠(
ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٨١/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}
لئاسيأوأطقفيداعءامةفاضإنإ
.ًارطخببسيدقديربتلاماظنىلإرخآ
نأنكميىرخألالئاوسلاويداعلاءاملا
.بسانملاديربتلالولحمجيزملبقيلغت
ريذحتلاماظننأىلإةراشإلاردجتو
طوبضمةبكرملابديربتلالئاسبصاخلا
ديربتلالئاسمادختساعمبسانتتةروصب
نأنكمملانمفهيلعًءانبو.بسانملا
دنعةديدشلاةنوخسللكرحملاضرعتي
ريغجيزملاوأيداعلاءاملامادختسا
ةلاسركمامأرهظتنلنكلو،ميلسلا
نكميامك.ةطرفملاةرارحلانمريذحتلا
ضرعتتوكرحملايفنارينلابشنتنأ
ةبسنمدختسا.قورحللنورخآلاوتنأ

برشللةحلاصلاةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠
.DEX-COOLديربتلالولحمو

ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.جيزملااذهمادختسادنعو،
.رخآءيشيأةفاضإىلإةجاحبنوكتنل
:يليامبجيزملااذهزيمتي
٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(ةيوئم
.ةيجراخلاةرارحلا
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٢٧٩ ةبكرملابةيانعلا

١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.
ةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
.كرحملاةرارح

.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

.فلتللموينوملألاعطقضرُعينل.

ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
.ةبسانملاكرحملا

هيبنت

ريغديربتلالئاسطيلخمادختسامتاذإ
ريغتافاضإوأتاطبثموأ،بسانم
نكميف،ةرايسلابديربتلاماظنيفةبسانم
اممةدشبكرحملاةرارحةجرددادزتنأ
هايمدوجوببسينأنكمي.فلتللهضرعي
ءازجأدّمجتجيزملايفيغبنياممرثكأ
يطغينلو.اهعدصتوكرحملاديربت

ال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
كرحمديربتلئاسجيزمالإمدختست
لئاوسلاعجار.ديربتلاماظنلًابسانم
.٣٥٥/اهبىصوملاميحشتلاداومو

لمعتسملاكرحملاديربتلئاسءاقلإبنجت
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
رييغتنيعتي.هايملارداصميفوأتاعولابلا
دمتعمتامدخزكرملبقنمديربتلالولحم
ةقلعتملاةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدل

.لمعتسملاديربتلالولحمنمصلختلاب
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس
.كتحصةيامحو

ديربتلالولحمصحف

ةفرغيفديربتلالئاسعافدنانازخدجوي
.ةبكرملانمبكارلابناجىلإكرحملا
كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
/٢٦٧.

ٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحفدنع
لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
عافدنانازخلخادديربتلالولحمناك
ءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
،ديربتلالولحمةيؤرنكمأاذإامأ.دربيىتح
ةمالعدنعلولحملاىوتسمنكيملنكلو

FULL COLDةفاضإكنكميف،اهقوفوأ
برشللةحلاصلاةفيظنلاهايملانمجيزم
٥٠/٥٠رادقمبDEX-COOLديربتلولحمو
نمدكأتلاكيلعنكلو،عافدنالانازخيف
.كلذلعفتنألبقديربتلاماظنةدورب

وأدنعديربتلالولحمىوتسمنوكينأبجي
FULLةمالعلاقوف COLD.ملاذإامأ
بيرستدوجولمتحيف،كلذكعضولانكي
.ديربتلاماظنيف

قفدتجيرهصىلإديربتلالئاسةفاضإةيفيك
نيزنبلاتاكرحمبصاخلاديربتلالئاس

ريذحت}
تبكساذإقورحلضرعتتنأنكمي
كرحملاءازجأىلعديربتلالولحم
ىلعديربتلالولحميوتحيثيح؛ةنخاسلا
يفقرتحتفوسو،لوكيلجنيليثإلاةدام
امبةنخاسكرحملاءازجأتناكوللاح
ديربتلالولحمبكستال،اذلو.ةيافكلاهيف
.نخاسكرحمىلع
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هيبنت

ةئبعتدنعصاخءارجإمادختسابجي
نكميو.ةبكرملاهذهيفديربتلالولحم
يفءارجإلااذهعابتامدعببستينأ
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
.غلابلافلتللضرعتيدقامكةطرفم

ريذحت}
ةقِرُحملالئاوسلاوراخبلارجفنينأنكمي
ماظنةرارحةجردعافترانعةجتانلا
قورحلابكتباصإىلإكلذيدؤيوديربتلا
نوكيامدنعءاطغلاحتفبنجت.ةريطخلا
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
.عافدنالانازخىلعتبثملاطغضلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.عفدلانازخطغض

يفديربتلالئاسةيؤرنمنكمتتملاذإو
:هتفاضإيغبنيف،عافدنالانازخ

ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١
دعب،ديربتلالولحمعافدنانازخ
ءاطغلاوديربتلاماظنةرارحضافخنا
.يولعلادربملاموطرخو
سكعقفربطغضلاءاطغحتفا
.ةلماكةروديلاوحبةعاسلابراقع
ىتحرظتنافسيسهتوصتعمساذإ
كلذينعيثيح.توصلافقوتي
ضعبكانهلازيالهنأتوصلا
.يقبتملاطغضلا

قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
.هعزننمنكمتتنأىلإ

ديربتلالولحمعافدنانازخألما.٣
ةمالعلاىتحبسانملاجيزملاب

FULL COLD.

ىلعتبثملاطغضلاءاطغجارخإعم.٤
مق،ديربتلالئاسقفدتجيرهص
ىتحروديهكرتاوكرحملاليغشتب

ديربتلئاسةرارحةجردسايقمريشي
ًابيرقتةيوئم٩٠°ىلإكرحملا
.)تياهنرهف°١٩٥(
ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ناكاذإ.نازخلالخادديربتلالولحم
نمديزملافضأ،لقأىوتسملا
عافدنانازخىلإبسانملاجيزملا
ىوتسملالصيىتحديربتلالولحم
FULLةمالعلاىلإ COLD.

هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥
.هطبرمكحأو

ديربتلالئاسىوتسمةحصنمدكأت.٦
دربينأدعبوكرحملافاقيإدعب
ءارجإدعأ،رمألامزلاذإ.ديربتلالئاس
1ةوطخلانمديربتلالولحمءلم
.6ىتحو

هيبنت

،ماكحإبطغضلاءاطغتيبثتمتيملاذإ
ديربتلالولحملنادقفثدحيدقامبرف
صرحا،اذلو.فلتللكرحملاضرعتيدقو
ًامكحمطغضلاءاطغنوكينأىلع
.ةحيحصةروصب
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ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفم
ديربتلئاسةرارحةجردلسايقماهبةبكرملا
عجار.تادادعلاةعومجميفكرحملا
كرحملاديربتلئاسةرارحةجردسايقم
/١٣٢.

لئاسرلاكانه،كلذىلإةفاضإلاب
ENGINE OVERHEATED

STOP ENGINE
،)كرحملافقوأ،ةياغللنخاسكرحملا(

ENGINE OVERHEATED
IDLE ENGINE

،)كرحملاأطبأ،ةياغللنخاسكرحملا(
زكرميفكرحملاةوقضيفختمتو
ماظنلئاسرعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
ةقاطلئاسرو١٥٣/كرحملاديربت
.١٥٤/كرحملا

كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلا
،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
ىلعفقتةبكرملانأنمدكأتف
.ٍوتسمٍحطس
تناكاذإامةفرعملققحتلاكنكميكلذدعب
اذإف.المألمعتكرحملاديربتةحورم
يغبنيف،ةطرفملاةنوخسللكرحملاضرعت

الةحورملاتناكاذإو.ةحورملالمعتنأ
بلطاوكرحملاليغشتلصاوتالف،لمعت
.كتبكرملةمدخلا

هيبنت

دوجونودكرحملاليغشتيدؤيدق
بوشنوأررضثودحىلإديربتلئاس
ىلعةبكرملانامضيرسينل.قيرح
.ةبكرملارارضأ

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلاناكاذإ

ريذحت}
نعجتانلاراخبلاببستينأنكمي
يفةطرفملاةرارحلايذكرحملا
تمقولىتح،ةغلابقورحبكتباصإ
اذلو.ةبكرملاكرحمءاطغحتفدرجمب
يفكرحملانعداعتبالاىلعصرحاف
راخبتوصعامسوأراخبروهظةلاح
هليغشتفاقيإىوسكيلعامو.هنمجرخي
دربيىتحةبكرملانععيمجلاداعبإو
يأءافتخاىتحراظتنالايغبنيو.كرحملا
حتفلبقديربتلالولحموأراخبللرثأ
.ةبكرملاكرحمءاطغ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةجردعافتراءانثأةدايقلاتلصاواذإامأ
،ةطرفمةروصبةبكرملاكرحمةرارح
لئاوسلايفنارينلالعتشتنأنكميف
تنأكضرعتببسيامم.هلخادبةدوجوملا
كرحملافقوأ.ةريطخقورحلنيرخآلاو
نمجرخاو،ةطرفملاةرارحللضرعتاذإ
.دربيىتحةبكرملا

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلانكيملاذإ

ةلاسرلا
ENGINE OVERHEATED

STOP ENGINE
وأ)كرحملافقوأ،ةياغللنخاسكرحملا(

ENGINE OVERHEATED
IDLE ENGINE

،)كرحملاأطبأ،ةياغللنخاسكرحملا(
دق،ضفخنمديربتلئاسىوتسمبناجب
.ةريطخةلكشمىلإريشت
ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأةيؤر
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
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ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.
.ةيلاع

ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.
.رورملا

بحسرظنا؛ةروطقملةبكرملابحس.
.٢٥٣/ةروطقم

ةلاسرلاترهظاذإ
ENGINE OVERHEATED

STOP ENGINE)كرحملا
وأ)كرحملافقوأ،ةياغللنخاس

ENGINE OVERHEATED
IDLE ENGINE

نودب)كرحملاأطبأ،ةياغللنخاسكرحملا(
بّرجف،ةرخبألاعافدناىلعلدتةمالعيأ
:كلذوحنوأةقيقدةدمليليام

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

حتفا.ةحورمةعرسىلعأوةرارح
.ةرورضلابسحذفاونلا

،كلذبمايقللًانمآعضولاناكاذإو.٣
،قيرطلابناجىلعكتبكرمنكراف
)N(وأ)نكرلا()P(عضولاىلإلقناو
عضويفكرحملاكرتاو،)دياحم(
دياحملانارودلا

لئاسةرارحسايقمنكيمللاحيفو
ةرارحلاةقطنمىلإريشيكرحملاديربت
ةجردعافترانمريذحترهظيملوأةطرفملا
كنكمي.ةبكرملاةدايقنكمياهنيحف،ةرارحلا

.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملاةدايقةلصاوم
كتبكرمنيبةنمآةفاسمىلعظفاح
ريذحتلارهظيملاذإ.كمامأيتلاةبكرملاو
ةيداعةقيرطبةدايقلالصاوف،اددجم
ءلملاثيحنمديربتلاماظنصحفاو
.نيحيحصلاءادألاو
،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
رظتنامث،فقو،قيرطلانعىحنتف
.روفلاىلعةبكرملاب
دوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
سمخةدملكرحملاليطعتبمقف،راخبلا
يغبنيو.ةبكرملابراظتنالاءانثأ،قئاقد
رمتسالاحيف،دربيىتحكرحملافاقيإ
.روهظلايفريذحتلا

كرحملاديربتةحورم
ديربتحوارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةعرسبرودتاهعامسنكميف،ةيئابرهك
دق.ةيمويلاةدايقلامظعملظيفةضفخنم
كانهنكتملاذإلمعلانعحوارملافقوتت
ليقثلمحدوجولظيف.ديربتللةجاح
عافتراوأ/وةروطقمبحسوةبكرملاىلع
ليغشتءانثأوأ،ةيجراخلاةرارحلاةجرد
حوارملالوحتنأنكمي،ءاوهلافييكتماظن
عمستامبركلذلةيلاعلاةعرسلاىلإاهلمع
.ةحورملاجيجضتوصىوتسميفةدايز
ديربتلاماظننأىلإريشيويعيبطرمألااذه

ةعرسلاىلإحوارملادوعت.ديجلكشبلمعي
يفاضإلاديربتلانوكيامدنعةضفخنملا
.يرورضريغ
دعبرودتدقةيئابرهكلاكرحملاديربتحوارم
بلطتيالويداعرمأاذهو.كرحملافاقيإ
.ةمدخءارجإ

ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاس
ةمدخللSuburbanصوصخب
يليمكتلاقحلملاعجار،ةقاشلا

Suburban Heavy-Duty Package.

لسغلالئاس

همادختسانكمياذام

جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
تاميلعتلكتءارقنمدكأت،يمامألا
لبقةِجتنملاةكرشلانممادختسالا
ىلعيوتحيًالئاسلمعتسا.مادختسالا
دقيتلانكامألايفدمجتلانمةيفاكةيامح
ةجردنودامىلإةرارحلاةجرداهيفطبهت
.دمجتلا

ليسغلالئاسةفاضإ

يف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفدجوي
ليسغلالئاسصقنلوحةلاسرةبكرملا
.ًاضفخنملئاسلاىوتسمنوكيامدنعرهظتو
لكةيادبدنعةيناث١٥ةدملةلاسرلارهظت
ىوتسمةلاسرلارهظتامدنع.لاعشإةرود
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،لئاسلاديوزتبمقضفخنمليسغلالئاس
ىلإليسغلالئاسةفاضإلةجاحكانهنإف
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار

.نازخلاناكمىلعفرعتلل٢٦٧

هيبنت

يذلالسغلالئاسمدختستال.
ةيطغألانمةيعونيأىلعيوتحي
اذهيدؤيدقف.ءامللةداضملا
تارفشكاكتحاىلإرمألا
.اهتابثمدعوأتاحساملا

كرحملاديربتلولحممدختستال.
ليسغل)ديمجتللةمواقمةدام(
ىلإاذهيدؤيدق.يمامألاجاجزلا
ليسغماظنيففلتثادحإ
.ءالطلايفويمامألاجاجزلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
نأنكميثيح.مادختساللدعُملا
لولحملاديمجتيفءاملاببستي
لئاسنازخيففلتثادحإو
ىرخألاءازجألايفوليسغلا
.ليسغلاماظنل

،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةكرشلاتاميلعتعابتابجي
.ءاملاةفاضإصوصخبةّعنصملا

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
امم،دمجتثدحاذإلئاسلاددمتل
ناكاذإنازخلافلتىلإيدؤيدق
.هرخآىلإًائلتمم

لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأةناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردُصتةجمدُم
متيدق.هرييغتةرورضولمارفلاةناطبلكآت

دقوأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامس
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظي
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةرايسلا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}
لمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
يفديجلكشبلمعتنللمارفلانأ
عوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرقتقو
لكآتريذحتتوصعامسدنع.مادطصا
ىلعةمدخلاءارجإبجي،لمارفلا
.ةبكرملا

هيبنت

ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاةناطبلكآت
.لمارفلاحالصإلةظهاب

وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
رمألااذهربتعيالو.ةفخباهيلعطغضلا
.لمارفلايفلطعثودحىلعًارشؤم
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتُعت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاّضبنتيدافتل
نعًاثحبلمارفلاةناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآتيأ
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٣٦٠/تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٤

يفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي
.ةرملك

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا

ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا

رايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
الدقو.لمارفلاماظنلةدمتعموةديدج
مدعةلاحيفديجلكشبلمارفلالمعت
لوصحلانكميالدقو.تاداشرإلاهذهعابتا
لمارفلانمعقوتملالثمألاءادألاىلع
ةلاحيفكلذوريبكلكشبجئاتنلافلتختو
وأةحيحصلاريغلمارفلارايغعطقبيكرت
.حيحصريغلكشببيكرتلاةلاحيف

لمارفلاتيز

لئاسبةيسيئرلاةلمرفلاةناوطسأنازخألُمي
DOTلمارفلا ىلعةماعةرظنعجار.3

.نازخلاعقومديدحتل٢٦٧/كرحملاةريجح
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
برستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
لمارفلالمعتنل،لئاسلايف
.ةديجةروصب

نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
نلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
لحيفلئاسلاةفاضإةيلمعدعاست
فيضأاذإ.برستثودحةلاحيفةلكشملا
نوكتسفتاناطبلالكآتةلاحيفتيزلا
دنعتيزلانممزاللانمربكأةيمككانه
ةفاضإكنكمي.ةديدجلاتاناطبلابيكرت
طقفكلذوةرورضلابسحهتلازإوأتيزلا
ماظنىلعلمعلاناكاماذإةلاحيف
.ةيكيلورديهلالمارفلا

ريذحت}
تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو
تنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنموأ
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاريذحت
.١٣٨/لمارفلا

.تقولارورمبءاملالمارفلالئاسصتمي
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣٤٨/ةنايصلالودج

لمارفلالئاسصحف

ىلإرظنلالالخنملمارفلالئاسصحفا
ىلعةماعةرظنعجار.لمارفلالئاسنازخ
.٢٦٧/كرحملاةريجح



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

٢٨٥ ةبكرملابةيانعلا

ةمالعلاقوفلئاسلاىوتسمنوكينأبجي
MIN)كلذكنكيملاذإ.)ىندألادحلا،

ةفرعملةيكيلورديهلالمارفلاماظنصحفا
.بيرستكانهناكاذإام
لمارفلاماظنىلعلمعلاءاهنإدعب
قوفىوتسملانأنمدكأت،ةيكيلورديهلا
قوفسيلنكلو)ىندألادحلا(MINةمالعلا
.)ىصقألادحلا(MAXةمالع

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 3
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار
/٣٥٥.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت

حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
دنعكلذوةيلصألاةيراطبلاةيمستةقاطب
عجار.ةديدجةيراطبءارشىلإةجاحلا
٢٦٧/كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
.ةيراطبلاناكمىلعفرعتلل

ريذحت}
بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم

.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخُدتال
،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
تاراظنمادختسابكينيعةيامحبمق
.ةيقاو

.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٦

ريذحت}
نأنكميضماحىلعتايراطبلايوتحت
لباقزاغىلعيوتحتامككقرحي
ةباصإللضرعتتنأنكمي.راجفنالل
.صرحبلماعتلامدعةلاحيفةديدشلا

برقلابلمعلادنعةيانعبتاداشرإلاعبتا
.ةيراطبلانم

،اهفارطأو،ةيراطبلاباطقأيوتحت
تانوكمىلعاهبةصاخلاتاقحلملاو
ةباصإلاببستنأنكمييتلاو،صاصرلا
.باجنإلاىلعةردقلافعضوناطرسلاب
.ةيراطبلاعملماعتلادعبكيديلسغا

ةبكرملانكر

ةلازإبمق:ةدعابتمتارتفىلعمادختسالا
يكلةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألالباكلا
.ةيراطبلاةنحشىلعظفاحت
لباكلاةلازإبمق:لجألاليوطنيزختلا
كنكميوأةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألا
trickleمادختسا charger)ضيضننحاش(
.ةيراطبلل

عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأب

لقنلاقودنص

ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

ديعاومديدحتل٣٤٨/ةنايصلالودجعجار
.ميحشتلاتيزصحف

ميحشتلاتيزصحفمتيفيك

يكيتاموتوألالقنلاقودنص

ةئبعتلاةدادس.١

غيرفتلاةدادس.٢

فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا

ةحتفعاقنمىندألئاسلاىوتسمناكاذإ
قودنصيفةدوجوملا)1(ةئبعتلاةدادس
تيزنمليلقلاةفاضإمزلتسف،لقنلا
تيزنمةيفاكةيمكفضأ.ميحشتلا
ةحتفلفسأىلإىوتسملاعفرلميحشتلا
ةدادسلاقالغإبنجت.)1(ةئبعتلاةدادس
.اهيفغلابمةروصب

ميحشتلاتيزرييغتبجيىتم

ددعديدحتل٣٤٨/ةنايصلالودجعجار
.ميحشتلاتيزرييغتتارم

همادختسانكمياذام

ىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاىلإعجرا
ميحشتلاتيزعونديدحتل٣٥٥/اهب
.همادختسابولطملا

يمامألاروحملا

ميحشتلاداومرييغتوصحفدعوم

يرودلكشبموقتنأيرورضلانمسيل
تنكاذإالإيمامألاروحملالئاسصحفب
توصتعمساذإوأبيرستدوجوبكشت

نأنكميلئاسلانادقف.يداعريغجيجض
ةلكشملاهذهصحفا.امٍةلكشمىلإريشي
.اهحالصإىلعلمعاو

ميحشتلاتيزصحفمتيفيك

فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا
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٢٨٧ ةبكرملابةيانعلا

ةئبعتلاةدادس.١

غيرفتلاةدادس.٢
ةيلضافتلاسورتلاةعومجمنوكتامدنع.

يفكيامبميحشتلاتيزفضأ،ةدراب
ىلإ)ةصوب٠(ملم٠نمىوتسملاعفرل

ةحتفلفسأ)ةصوب١/٨(ملم٣٫٢
.)1(ةئبعتلاةدادس

ةيلضافتلاسورتلاةعومجمنوكتامدنع.
warmليغشتلاةرارحةجرديف
يفكيامبميحشتلاتيزفضأ،)ةئفاد(
ةدادسةحتفعاقىلإىوتسملاعفرل
.)1(ةئبعتلا

همادختسانكمياذام

ىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاىلإعجرا
ميحشتلاتيزعونديدحتل٣٥٥/اهب
.همادختسابولطملا

يفلخلاروحملا

ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

لئاسنمققحتلايرورضلانمسيل
هبتشيملامةيرودةروصبيفلخلاروحملا
ريغجيجضعامسوأبرستدوجويف
ىلإريشينأنكميلئاسلانادقف.يداع
لمعاوةلكشملاهذهصحفا.امٍةلكشم
.اهحالصإىلع
نمرادقمبروحملاةعومجمعيمجةئبعتمتي
متيالنكلو.ةكرحلاديلوتءانثألئاسلا
دنع.نيعمىوتسمىلإلوصوللاهؤلم
،روحميأىلعلئاسلاىوتسمصحف
تاءارقلايفنيابتكانهنوكينأنكمي
نيبعنصملايفةئبعتلاتافالتخالةجيتن
و.لئاسلارادقملىصقألادحلاوىندألادحلا
صحفلبقوتللةبكرملاةدايقتمتاذإ،اًضيأ
نملقألئاسلاودبيدقف،لئاسلاىوتسم
لوطىلعلئاسلاكرحتلاًرظنداتعملا
ىلإىرخأةرمهفيرصتمدعوروحملابيبانأ
ةءارقلانإف،كلذلو.تيزلاضوحةقطنم
ةدايقنمقئاقدسمخدعبترهظيتلا
لئاسلانمىندأىوتسمتاذودبتسةبكرملا
نوكسءانثأترهظيتلاةءارقلانع
نأبجي.نيتعاسوأةعاسةدملةبكرملا
ىلعةدنتسميفلخلاروحملاةعومجمنوكت
ىلعلوصحللجرعتمريغووتسمحطس
.ةحيحصةءارق

ميحشتلاتيزصحفمتيفيك

فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا

ىلإملم١٫٠نمبسانملاىوتسملاحوارتي
عاقلفسأ)ةصوب٠٫٧ىلإ٠٫٠٤(ملم١٩٫٠

روحملاىلعةدوجوملا،ةئبعتلاةحتف
لئاسلانمطقفيفكيامفضأ.يفلخلا
.بسانملاىوتسملاىلإلوصولل

همادختسانكمياذام

ىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاىلإعجرا
ميحشتلاتيزعونديدحتل٣٥٥/اهب
.همادختسابولطملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٨

ةكرحلائدابحاتفمصحف

ريذحت}
كرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأباصتدقو.ًةأجفةبكرملا
.ةبكرملاكرحتلةجيتنىذألابكعم

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم

.ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقّشع.٢
ىلعنكو،دوقولاةساودمدختستال
لاحلايفكرحملاءافطإلدادعتسا
.هليغشتروف

لكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣
عضولايفةبكرملاليغشتبجي.رايغ
P)نكر(وأN)متاذإ.طقف)دياحم
،رخآعضويأيفةبكرملاليغشت
.ةمدخلابلطاوليكولابلصتاف

لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

ريذحت}
كرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأباصتدقو.ًةأجفةبكرملا
.ةبكرملاكرحتلةجيتنىذألابكعم

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملانكربجي

ىلعنك.نكرلالمارفمدختسا.٢
ةيداعلالمارفلامادختسالدادعتسا
يفةبكرملاتأدباذإلاحلايف
.كرحتلا

ردأ،ًائفطنمكرحملانوكيامدنع.٣
ONعضولاىلعلاعشإلاحاتفم
ليغشتبمقتالنكلو)ليغشت(
لمارفلاىلعطغضلانودب.كرحملا
لقنعارذكيرحتلواح،ةيداعلا
نود)نكر(Pعضولانمسورتلا
اذإ.مزاللانمرثكأةوقبهيلعطغضلا
هعضونملقتناوعارذلاكرحت
بلطلليكولابلاصتالابجيف،يلاحلا
.ةمدخلا

صاخلاسورتلاقودنصلفقصحف
لاعشإلاب
،نكرلالمارفنييعتدنعوةبكرملانكرءانثأ
LOCK/OFFىلإلاعشإلاريدتنألواح
عارذعاضوأنمعضولكيف)ءافطإ/لفق(
.سورتلالقن
ىلإلاعشإلالوحتينأبجي.

LOCK/OFF)امدنعطقف)ءافطإ/لفق
Pعضولايفسورتلالقنعارذنوكي
.)نكرلا(

يفىلإلاعشإلاحاتفمجرخيالأبجي.
فاقيإ/لفق(LOCK/OFFعضولا
.)ليغشت

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
)نكرلا(

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
دكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجونم
دادعتساىلعنك.اهكرحتلًابسحت
اذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسال
.كرحتلايفةبكرملاتأدب
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٢٨٩ ةبكرملابةيانعلا

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارفةطساوب

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
مقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
مث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإرييغتلاب
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارفررح

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاوأرسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
عجارنيبسانملاسايقلاوعونلاةفرعمل
.٣٥٧/ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةحساملاةرفشةعومجملادبتسال
ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١

.يمامألاجاجزلانع

طسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
لاصتاناكموهوةحساملاةرفش
.ةحاسملايعارذ

بحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣
جاجزلاهاجتابلفسأللةحساملاةشير
نماهريرحتلةيفاكةفاسمبويمامألا
.ةفوقعملاةحساملاعارذةياهن

.ةحساملاةرفشلزأ.٤
يففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
يفهلتاحساملاعارذةسمالملاح
نل.ةحساملاةرفشدوجومدعلظ
رارضأةيأىلعةبكرملانامضيرسي
ةحساملاعارذعدتال.اهلضرعتت
.يمامألاجاجزلاسملي

شيرلادبتسال3-1تاوطخلاسكعا.٥
.تاحساملا

ةيفلخلاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةيفلخلاةحسمملاةرفشلادبتسال
يفةيفلخلاةحساملانوكتامدنع.١

عفرلاجاجزحتفبمق،ءافطإلاعضو
ةحساملاةرفش/عارذىلإلوصولل
.ةيفلخلا
جاجزلاةحسامةرفشتيبثتنكميال
نيعتيكلذل،يدومعلاعضولابيفلخلا
نعًاديعباهبحسدنعةطيحلاذاختا
.ةبكرملا

كفل)2(ريرحتلاعارذىلعطغضا.٢
ةحساملاعارذىلعطغضاو،فاطخلا
.)3(ةشيرلاةعومجمنمهجارخإل)1(

ةديدجلاةرفشلاةعومجمطغضا.٣
ةحساملاعارذفاطخيفماكحإب
اهعضوميفريرحتلاعارذتبثتىتح
.ماكحإب
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٠

ةحساملاعارذةعومجمةداعإبمق.٤
ىلعدانتسالاعضوىلإةرفشلاو
.جاجزلا

جاجزلالادبتسا
جاجزلالادبتسايرورضلانمنوكيامدنع
عجار،يمامألايبناجلاجاجزلاوأيمامألا
.حيحصلالادبتسالاجاجزديدحتلكليكو

يمامألاجاجزلالادبتسا

HUDماظن

جاجزلانإف،HUDماظنرفوتةلاحيف
اذإو.ماظنلااذهنماًءزجربتعييمامألا
يمامألاجاجزلالادبتسالتررطضا
HUDعملمعللةممصمةيعونمدختساف
جاجزلاىلعHUDروصرهظتدقفالإو
.ةحضاوريغةروصبديدجلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ

امدنعويمامألاجاجزلالادبتسالةجاحلادنع
اريماكرعشتسمبةدوزمةرايسلانوكت
مزليف،قئاسلاةدعاسمةمظنألةيمامأ
اًقفوديدجلايمامألاجاجزلابيكرت
يكةمظنألاهذهبةصاخلاGMتافصاومل
ةاعارممدعلاحيفو.ةديجةروصبلمعت
عقوتمريغكولسثدحيدق،تاميلعتلاهذه
عجار.ةمظنألاهذهنملئاسررهظتوأ/و
.١٥٥/قئاوعلانعفشكلاماظنلئاسر

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
حيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
نمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسمةيسيئرلا
.طبضلا
ىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
بيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتنفلت
ةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلاحيباصملا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملاطبضل
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٢٩١ ةبكرملابةيانعلا

ةبمللالادبتسا
ةلاحيفبسانملاتابمللاعونىلعفرعتلل
.٢٩٥/ةليدبتابملعجار،لادبتسالا

ريغتابمللارييغتلءارجإيأذاختالاحيف
لاصتالاىجُري،مسقلااذهيفروكذم
.ليكولاب

نيجولاهلاتابمل

ريذحت}
زاغىلعنيجولاهلاتابمليوتحت
تعقواماذإرجفنتنأنكميوطوغضم
ضرعتتنأنكميو.شدخللتضرعتوأ
ىلعصرحا.ةباصإللنورخآلاوأتنأ
ةوبعىلعةدوجوملاتاداشرإلاةءارق
.اهعابتاوةبمللا

)HID(ةفاثكلايلاعغيرفتتاذةرانإ

ريذحت}
)HID(ةفاثكلايلاعةءاضإلاماظنلمعي
دقو.ًادجعفترميئابرهكدهجمادختساب
ءارجإةلواحمدنعغلابلاىذأللضرعتت
نعتسا.ماظنلاتانوكمىلعةمدخ
.كلذللهؤملاينفلاوأليكولاب

،نونيزيسيئرلاحابصملاةبملرييغتدعب
نعفيفطريغتءوضلاىلعأرطينأنكمي
دعياذهو.فيفخلظلكشىلعلصألا
.ًايعيبطاًرمأ

ةيئوضلاةيئانثلاتامامصلاةرانإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالعزوملابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
ةيئانثلاتامامصلاصختةءاضإةعومجم

.ةيئوضلا

ةيسيئرلاحيباصملا

قئاسلاةهجضورعم Yukon/Yukon XL،
زارطبهيبش Tahoe/Suburban

يسيئرلاضفخنملاءوضلاحابصم.١

يسيئرلاعفترملاءوضلاحابصم.٢

لادبتساللهعملماعتتيذلاليكولاعجار
.بكارلاةهج
ءاطغعجار.كرحملاءاطغحتفا.١

.٢٦٦/كرحملا

حابصملاةبملةبلعءاطغعلخا.٢
سكعريودتلالالخنميسيئرلا
.ةعاسلابراقعةكرحهاجتا

براقعهاجتاسكعبةبمللاسبقمردأ.٣
حابصملاةعومجمنماهعزنتلةعاسلا
وحنميقتسملكشباهبحساويمامألا
.جراخلا

ةبمللانميئابرهكلالصوملالصفا.٤
كبشملاريرحتلالخنمةميدقلا
.ةبمللاسبقمبدوجوملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٢

بابضلاحيباصم

:يمامألابابضلاحابصمةبمللادبتسال
لفسأبابضلاحابصمناكمددح.١

.يمامألامدصملا
نميئابرهكلالصوملالصفا.٢

نمبابضلاحابصمةبملةعومجم
.لصوملاريرحتفرططغضلالخ

براقعةكرحهاجتاسكعةبمللاردأ.٣
.ةبلعلانماهعزنتلةعاسلا

يمامألافاطعنالاةراشإحيباصم
ءاطغعجار.كرحملاءاطغحتفا.١

٢٦٦/كرحملا

نمةبمللاسبقمىلإلصتلكديّدم.٢
.كرحملاةفرغلخاد

براقعهاجتاسكعبةبمللاسبقمردأ.٣
حابصملاةعومجمنماهعزنتلةعاسلا
وحنميقتسملكشباهبحساويمامألا
.جراخلا

ًةرشابماهبحسلالخنمةبمللاعزنا.٤
.ةبمللاسبقمجراخ

.ًةديدجةبملهنمًالدبمدختسا.٥
يفةديدجلاةبمللاسبقمبيكرتدعأ.٦

يمامألاحابصملاةعومجملخاد
ةعاسلابراقعهاجتابهردأو
.تبثيىتح

،فاطعنالاةراشإو،ةرخؤملاحيباصم
عوجرلاحيباصمو،فقوتلاحيباصمو
فلخلل
Yukon/Yukonيف XL،ةدوزمةرايسلا
لصتا.LEDزارطنمةرخؤمحيباصمب
.لادبتسالاةلواحمءارجإلليكولاب

Tahoe/Suburban

معدلاحابصم.١
فاطعنالاةراشإحابصم/فقوتحابصم.٢

:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال
بابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١

.٤٠/يفلخلا
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٢٩٣ ةبكرملابةيانعلا

نميفلخلاحابصملاءاطغعلخا.٢
بحسلالالخنمةبمللاةعومجم

سفنيفلفسأوىلعأنمفلخلل
.تيبثتلاةنسلأكفلتقولا

حابصمةعومجمنمنييغربلاّكف.٣
.ةرخؤملا

ىلعةرخؤملاحابصمةعومجمبحسا.٤
.اهتلازإلفلخللاهتماقتسا

سكع)A(ةبمللاذخأمكيرحتبمق.٥
ةعومجمنمهتلازإلةعاسلابراقع
.يفلخلاحابصملا

لكشبسبقملانمةبمللابحسا.٦
.ميقتسم

،سبقملايفةديدجةبملطغضا.٧
ةرخؤملاحابصمةعومجميفاهلخدأو
براقعهاجتايفةبمللاسبقمردأو
هعضوميفتبثيىتحةعاسلا
.ماكحإب

ةرخؤملاحابصمةعومجمبيكرتدعأ.٨
.يغاربلادشو

ةرخؤملاحابصمءاطغبيكرتدعأ.٩
.هعضوميفًايقابطإهقالغإب

فلخللعوجرلاءاوضأ
:فلخللعوجرلاةبمللادبتسال
بابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١

.٤٠/يفلخلا

نميفلخلاحابصملاءاطغعلخا.٢
بحسلالالخنمةبمللاةعومجم

سفنيفلفسأوىلعأنمفلخلل
.تيبثتلاةنسلأكفلتقولا
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٤

حابصمةعومجمنمنييغربلاّكف.٣
.ةرخؤملا

ىلعةرخؤملاحابصمةعومجمبحسا.٤
.اهتلازإلفلخللاهتماقتسا

ضورعم Yukon/Yukon XL، زارطبهيبش
Tahoe/Suburban

سكع)A(ةبمللاذخأمكيرحتبمق.٥
ةعومجمنمهتلازإلةعاسلابراقع
.يفلخلاحابصملا

لكشبسبقملانمةبمللابحسا.٦
.ميقتسم

اهلخدأو،سبقملايفةديدجةبملعض.٧
ردأوةرخؤملاحابصمةعومجميف
براقعةكرحهاجتايفةبمللاسبقم
هعضوميفتبثيىتحةعاسلا
.ماكحإب

ةرخؤملاحابصمةعومجمبيكرتدعأ.٨
.يغاربلادشو

ةرخؤملاحابصمءاطغبيكرتدعأ.٩
.هعضوميفًايقابطإهقالغإب

ماقرألاةحولحيباصم

يفلكشللهباشموهو،بكارلابناجيفلكشلا
قئاسلابناج

ةبمللاذخأم.١
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٢٩٥ ةبكرملابةيانعلا

ةبمللا.٢
حيباصملاةعومجم.٣
:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال
هاجتاب)3(حيباصملاةعومجمعفدا.١

.ةرايسلازكرم
لفسألحابصملاةعومجمبحسا.٢

.اهتلازإل
هاجتاسكع)1(ةبمللاسبقمرِدأ.٣

ةعومجمنمهتلازإلةعاسلابراقع
.)3(حابصملا

)1(سبقملانم)2(ةبمللابحسا.٤
.ميقتسمٍلكشبجراخلاىلإ

ةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللاعفدا.٥
هاجتايفاهردأوميقتسمٍلكشب
لخادبيكرتلامتييكلةعاسلابراقع
.حابصملاةعومجم

حابصملاةعومجمىلعطغضا.٦
لفقمتيىتحاهعضومىلإاهتداعإل
.هناكميفناسللا

ةليدبتابمل
ةبمللامقريجراخحابصم

w16wمعدلاحابصم

PSX26Wبابضلاحابصم

عفترملاءوضلاحابصم
يسيئرلا

9005 LL

ءوضلاحابصم
يسيئرلاضفخنملا

H11 LL

W5Wصيخرتلاةحولحيباصم

WY21Wفقوتلاحابصم

،انهاهركذمتيمليتلاتابمللالادبتسال
.ليكولابلاصتالاىجُري

يئابرهكلاماظنلا

يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
اهيمحتيكلتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
.يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلانم
تازيهجتلاةيامحىلعاضيأرهاصملالمعت
.ةبكرملايفةيئابرهكلا
ًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهلًاقباطم
قيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
تارهصملادحألادبتسالجايتحالاو
تارهصملاضعبكانهف،ةيئابرهكلا
قودنصلايفتارهصمللطاقلموةيطايتحالا
نكمي.تادادعلاةحولرهاصملرسيألا
.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصمةراعتسا
جاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملاىدحإرتخا
يفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختساىلإ
.نكممتقوعرسأ

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك

يفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
ضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملاةءاضإ
صحفا.حيباصملالمعتالدقتالاحلا
تءاضأاذإًاروفةيسيئرلاحيباصملاتالباك
تأفطنااذإوأيئاقلتلكشبتأفطناو
.كلذكتيقبو
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٦

يمامألاجاجزلاتاحسام

ةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقملةدئازلا
مثروتوملادربيىتحتاحساملافقوتتسف
.ىرخأةرمليغشتلامتي
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
نمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذهحالصإ

ةيئابرهكلاتارهصملا
نمةلماكلامكحتلارئاودلةيامحلاريفوتمتي
اذه.تارهصملامادختسابةريصقلارئودلا
قيرحثودحةيناكمإنمريبكلكشبللقي
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسب

لخادرفصألابنولملاقاطنلاىلإرظنا
ةيضفلاةعومجملاتناكاذإ.رهصملا
رييغتبجيف،ةبئاذوأةروسكمةيلخادلا
فلاتلارهصملالادبتسانمدكأت.رهصملا
مجحلايفهلًاقباطمًاديدجرخآمادختساو
.فينصتلاو
نمقباطمرهصمبًاتقؤمةناعتسالانكمي
رخآناكميأنمكلذوريبمألاةوقثيح
رهصملالدبتسا.رهصملاداسفةلاحيف
.نكميامعرسأب

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
ةمدخللSuburbanصوصخب
يليمكتلاقحلملاعجار،ةقاشلا

Suburban Heavy-Duty Package.

يفكرحملاةفرغتارهصمةعومجمدجوت
.ةبكرملابقئاسلاةهج،كرحملاةفرغ

ةعومجمىلإلوصوللءاطغلاعفرا
.تارهصملا

هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلعصرحا

تارهصمةعومجمبتارهصمللطاقلمدجوي
.اًراسيسايقلاةزهجأةحول
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٢٩٧ ةبكرملابةيانعلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٨

مادختسالارصنعلا
دوعصلاتاجرد1

ةيئابرهكلا
لمارفلاماظنةخضم2

ةعناملا
)ABS(قالغنالل

BECيلخاد3 LT1

نامأمازح4
يلآلابكارلا

قيلعتلاةيوستطغاض5
يفينورتكلإلامكحتلا6

ماظنللقنلاقودنص
تالجعلاعيمجبعفدلا

7-

8-

9-

ةيئابرهكلانكرلالمارف10
11-

12-

BECيلخاد13 LT2

BECاًفلخ14 1

15-

16-

مادختسالارصنعلا
نامأمازح17

يلآلاقئاسلا
18-

19-

20-

يئابرهكلافلملا21
ALCمداعلل

يفمكحتلاةدحو23
ةجمدملالكيهلا

تقولايفطيبثتلا24
يلعفلا

ةخضمءابرهكةدحو25
دوقولا

يفمظنملامكحتلا/–26
ةيراطبلاةيتلوف

27-

2تبثملا28

لحرم2تبثم29
ةحاّسملا30
31TIM

32-

33-

مادختسالارصنعلا
فلخللعوجرلاحيباصم34
لمارفلاماظنمامص35

ةعناملا
)ABS(قالغنالل

ةروطقملالمارف36
لحرم3تبثم37
38-

فقوتحابصم39
/نميألاةروطقملا
ةراشإحابصم
فاطعنالا

فقوتحابصم40
/رسيألاةروطقملا
ةراشإحابصم
فاطعنالا

ةروطقملانكرحيباصم41
نميألانكرلاحيباصم42
رسيألانكرلاحيباصم43
3تبثملا44

عافترالاىوتسمطبض45
/ليغشت/ًايكيتاموتوأ
ريودت

46-
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٢٩٩ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالارصنعلا
4تبثملا47

لحرم4تبثم48
فلخللعوجرلاحيباصم49
50-

نكرلاحابصملحرم51
52-

53-

54-

55-

56-

57-

58-

ةيبوروأةروطقم59
يفمكحتلارصنع60

ءاوهلافيكم
61-

62-

مادختسالارصنعلا
1تبثملا63

64-

65-

66-

ةروطقملاةيراطب67
68-

4و3مقرRCتبثم69

3مقرVBATتبثم70
4و

71-

لحرم1تبثم72
73-

مكحتلاةدحولاعشإ74
كرحملايف

لاعشإلايطايتحا75
عونتملا

،سورتلاقودنص76
لاعشإلا

مادختسالارصنعلا
2و1مقرRCتبثم٧٧

٢و١مقرVBATتبثم٧٨
٧٩-

80-

81-

82-

RC/ةيبوروأةروطقم٨٣

ريودتلا/ليغشتلالّحرم٨٤
يقفرملا

٨٥-

٨٦-

كرحملا٨٧
يدرف-Aنقاح٨٨
يجوز-Bنقاح٨٩
O2رعشتسم٩٠ B

قناخلايفمكحتلا91
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٠

مادختسالارصنعلا
مكحتلاةدحولحرم٩٢

كرحملايف
قوبلا٩٣
بابضلاحيباصم٩٤
يلاعلاءوضلاحيباصم95

ةيسيئرلا
٩٦-

97-

٩٨-

99-

O2رعشتسم١٠٠ A

كرحملابمكحتلاةدحو١٠١
يفمكحتلاةدحو١٠٢

مكحتلاةدحو/كرحملا
سورتلاقودنصيف

مادختسالارصنعلا
ةيلخادلاةئفدتلازاهج١٠٣

يفاضإلا
ئدابلا١٠٤
105-

106-

يئاوهلاقلاغلا١٠٧
108-

ةطرشلاتبثم١٠٩
١١٠-

111-

ئدابلالحرم١١٢
113-

مادختسالارصنعلا
يمامألاجاجزلاحسام١١٤
ةيفلخلاةذفانلالساغ١١٥
ىرسيلاديربتلاةحورم١١٦
ةيسيئرلادوقولاةخضم117
118-

119-

ةيسيئرلادوقولاةخضم120
يسيئرلاحابصملا١٢١

HIDنميألا

يسيئرلاحابصملا١٢٢
HIDرسيألا

ىنميلاديربتلاةحورم١٢٣



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

٣٠١ ةبكرملابةيانعلا

)راسي(تادادعلاةحولرهاصمقودنص

تارهصمةعومجمىلإلوصولابابدجوي
ةحولةفاحىلعاًراسيسايقلاةزهجأةحول
.قئاسلاةهجسايقلاةزهجأ
ةعومجمىلإلوصوللءاطغلابحسا
.تارهصملا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالارصنعلا
1-

مادختسالارصنعلا
2-

3-
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٢

مادختسالارصنعلا
1تاقحلملاليغشتسبقم4

ةزجتحملاتاقحلملاةقاط5
6APO/BATT

ةباوبحتفلماعلازاهجلا7
ةيفلخلاةيؤرلاةآرم/بآرملا
ةيلخادلا

8SEO/تاقحلملاةقاط
ةزجتحملا

9-

يفمكحتلاةدحو10
3مسجلا

يفمكحتلاةدحو11
5مسجلا

مادختسالارصنعلا
رصانعلةيفلخلاةءاضإلا12

ةدايقلاةلجعليغشت
13-

14-

15-

يقطنملالاعشإلاساسح16
لصفنملا

ويديفلاةجلاعمةدحو17
ةسكاعلاةذفانلاةدحو18
يفمكحتلاةدحو19

1مسجلا

ةلاحيف(ةيمامألاةداسولا20
)كلذبزيهجتلا

مادختسالارصنعلا
21-

22-

23-

24HVAC/لاعشإ
لاعشإ/تادادعلاةعومجم25

صيخشتلاةدحو
لاعشإ/ةيراعشتسالا

لفق/SEO/دومعلاةلامإ26
SEO/1دومعلاةلامإ

ةدحو/تانايبلاطبارلصوم27
قئاسلادعقم
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٣٠٣ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالارصنعلا
مادختسانودبلوخدلا28

ليغشتلاءدب/حيتافملا
/حيتافملامادختسانودب
HVACةيراطب

تايوتحملاةقرسعنام29
30-

31-

32-

33SEO/ىوتسمطبض
ًايكيتاموتوأعافترالا

ةساودلا/نكرلانيكمت34
يف(ًايئابرهكطبضللةلباقلا
)اهرفوتةلاح

35-

RC/تاعونتم36

مادختسالارصنعلا
ةدايقلاةلجعةئفدت37
يف(2هيجوتلادومعلفق38

)كلذبزيهجتلاةلاح
تادادعلاةعومجمةيراطب39
40-

41-

ةلاحيف(ةيبوروأةروطقم42
)كلذبزيهجتلا

ىرسيلاباوبألا43
صاخلايئابرهكلادعقملا44

قئاسلاب
45-

ةئفدتوأديربتوأةيوهت46
تناكاذإ(نميألادعقملا
)ةرفوتم

مادختسالارصنعلا
ةئفدتوأديربتوأةيوهت47

تناكاذإ(رسيألادعقملا
)ةرفوتم

48-

49-

2تاقحلملاليغشتسبقم50

51-

تاقحلملاةقاطلّحرم52
ةزجتحملا

ريودتلا/ليغشتلالّحرم53
يقفرملا

54-

55-

56-
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٤

)نيمي(تادادعلاةحولرهاصمقودنص

تارهصمةعومجمىلإلوصولابابدجوي
ةحولةفاحىلعًانيميسايقلاةزهجأةحول
.بكارلاةهجسايقلاةزهجأ
ةعومجمىلإلوصوللءاطغلابحسا
.تارهصملا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالارصنعلا
1-

مادختسالارصنعلا
2-

3-
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٣٠٥ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالارصنعلا
4تاقحلملاليغشتسبقم4

5-

6-

7-

تازافقلاقودنص8
9-

10-

11-

ةلجعليغشترصانع12
ةدايقلا

يفمكحتلاةدحو13
8مسجلا

14-

15-

16-

17-

18-

يفمكحتلاةدحو19
4مسجلا

يفلخلادعقملايفهيفرتلا20
فقسلاةحتف21

مادختسالارصنعلا
22-

23-

24-

25-

/هيفرتلاوتامولعملاماظن26
ةيئاوهلاةداسولا

/RFةذفانلاحاتفم/–27
رطملارعشتسم

USB/قئاوعلافاشتكا28

ويدارلا29
30-

31-

32-

33-

34-

35-

صاخلارايخلا36
B2تادعملل

تادعملابصاخلارايخلا37
يفمكحتلاةدحو38

2مسجلا

مادختسالارصنعلا
ددرتملارايتلالوحم39
40-

41-

42-

43-

نميألابابلاةذفانكرحم44
يمامألاخافنملا45
يفمكحتلاةدحو46

6مسجلا

يفمكحتلاةدحو47
7مسجلا

توصلاربكم48
نميألايمامألادعقملا49
3تاقحلملاليغشتسبقم50

51-

تاقحلملاةقاطلّحرم52
ةزجتحملا

53-

54-

55-

56-
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٦

ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

ةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
نمرسيألابناجلايفلوصولاةحولفلخ
.ةريجحلا
لاخدإلالخنمجراخللةحوللابحسا
.ةيفلخلاةفاحلابلوصولاةحتفيفعبصألا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالارصنعلا
نمبابضلاليزملحرم1

ةيفلخلاةذفانلا
يفرسيألادعقملاةئفدت2

يناثلافصلادعقم
يفنميألادعقملاةئفدت3

يناثلافصلادعقم
ةنخسملاايارملا4
ةرخؤملاباب5
جاجزلارسك6
جاجزلاعفر7
قودنصبابةدحوقطنم8

ةعتمألا
ةيفلخلاةحساملا9
ةيوهتلاوةئفدتلاخافنم10

يفلخلاءاوهلافييكتو
يناثلافصلادعقم11
ةعتمألاقودنصبابةدحو12
ثلاثلافصلادعقم13
ةقاطلاجرخم14

يفلخلايفاضإلا
يفلخلابابضلاليزم15
ةرخؤملاباب16
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٣٠٧ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالارصنعلا
جاجزلاعفر17
يفلخلابابضلاحابصم18

)كلذبزيهجتلاةلاحيف(
يفلخلابابضلاحابصم19

)كلذبزيهجتلاةلاحيف(
ةنخسملاايارملا20

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
ديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ىلإعوجرلاكنكميتامولعملانم
.تاراطإللةعنصملاةكرشلا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

متييتلاوأديجلكشب
،ةبسانمريغةروصباهمادختسا
.رطخلارداصمنمربتعت

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
وأراجفناعقينأنكميو
عجار.فينعمداصتثداح
.١٩٩/ةرايسلاةلومحدودح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
رثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
ببستيدقو.مزاللانم
كلذنعجتانلامادطصالا
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
مظتنملكشبتاراطإلاعيمج
طغضلاىلعلصحتيكل
ىلإةراشإلاردجتو.بسانملا
طغضصحفبجيهنأ
تاراطإلانوكتامدنعتاراطإلا
.ةدراب

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
نمرثكأةروصبةخوفنملا
وأبقثللاهضرعتوأمزاللا
ثودحلاحيفراجفنالا
ثدحياملثم،ئجافممداصت
ةيأبةبكرملامطترتامدنع
ىلعظفاح.قيرطلايفةرفح
دنعًامئادتاراطإلاطغض
.هبىصوملاطغضلاىوبسم

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٨

)عبتي(ريذحت

ةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.
تناكاذإ.ًاثداحببستدق
ةئرتهمتاراطإلاحطسأ
.اهلدبتساف

ررضلضرعتراطإيألدبتسا.
وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
زكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلاةمدخ

نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.
ليم٣٥(ةعاس/مك٥٦
ةقلزلاحوطسلاىلع)ةعاسلاب
.اهريغوديلجلاونيطلاوجلثلاك
ىلإدئازلاريودتلايدؤيدق
.تاراطإلاراجفنا

ليغشتلادنعتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٣١٠/ةيلاعتاعرسىلع
طغضطبضةيفيكنعتامولعم
.ةريبكةعرسبةدايقللتاراطإلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
دجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
ىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاومزمر
ةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإبناوج
ةكرشتاراطإءادأريياعمعمقفاوتتل
تاراطإىلعفرعتلانكميو.زروتوملارنج
مساوملالكلحلصتيتلاةيلصألاتادعملا
TPCزمرنمنيريخألانيفرحلاةطساوب
."MS"امهو،اذه

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفًابسانمءادأمساوملالكلحلصت
،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
وأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدقاهنكل
ىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثمءادألا
عجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرط
.٣٠٨/ءاتشلاتاراطإ

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا

ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٣١٧/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
ىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
نمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلانأ
ىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلارمع
صوصخباًرذحنك،ءاتشلاتاراطإ
يفمكحتلاىلعأرطتيتلاتارييغتلا
.لمارفلاوةبكرملا
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا

نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.
عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلاىدمو

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةعرسلاتاذ
تاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ.ةفنصملا
الأاًمودكيلعيغبنيف،لقأةعرسلدعم
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألادحلازواجتت
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٣٠٩ ةبكرملابةيانعلا

ضفخنملاعطقملاتاذتاراطإلا
تاراطإبةدوزمةبكرملاتناكاذإ

P285/50R20وأP285/45R22،
ةممصموةيحايستاراطإكةفنصميهف
ةدايقبحصننال.قرطلاىلعمادختسالل
حطسألاتاذةضفخنملاتالجعلا
.ةيماظنلاريغقرطلايفةضيرعلا
.١٩٢/قرطلاجراخةدايقلاعجار
.تامولعملانمديزمل

هيبنت

رثكأبناجلاةريصقتاراطإلانوكتو
وأقيرطلارطاخمببسبفلتللةضرع
نمرثكأةروصبفيصرلاةفاحبماطترالا
امك.ةيسايقلابناوجلاتاذتاراطإلا
تالجعلاوأ/وتاراطإلاضرعتتنأنكمي
قيرطلارطاخملضرعتلادنعفلتلل
دنعوأ،ةببدملاةداحلاءايشألاوأ،رفحلاك
يطغيالو.فيصرلاةفاحباهماطترا
،هيلعو.تايفلتلانمعونلااذهنامضلا
دنعتاراطإلاةعومجمءاقبإيغبنيف
ردق،يشاحتوبسانمخفنطغض
،رفحلاوفيصرلاةفاحبماطترالا،ناكمإلا
.قيرطلارطاخمنماهريغو

قرطلالكلحلصتتاراطإ
تاراطإبةزهجمنوكتدقةبكرملاهذه
ًءادأحنمتتاراطإلاهذه.قرطلالكلحلصت
فورظو،قرطلاحطسأمظعمىلعاًديج
.ةرعولايضارألاىلعةدايقلادنعوسقطلا
.١٩٢/قرطلاجراخةدايقلاعجار

تاراطإلاهذهبريسلاطيرشسادملكآتيدق
يفعض.ىرخألاتاراطإلانمعرسألكشب
ىلعتاراطإلاعضاومليدبتةرورضرابتعالا
دنع)ليم٧٥٠٠(مك١٢٠٠٠نملقأتارتف
صحفلالخداتعمريغلكآتدوجوةظحالم
.٣١٥/تاراطإلاصحفعجار.تاراطإلا

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

هيبنت

ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
ًائيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفًايفاك

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

راطإلاىلعدئازلالمحلا.
دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
.راطإلاراجفناىلإنايدؤي

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
.يداعلاريغلكآتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

.قيرطلارطاخمءاّرج

راطإلاتامولعمقصلمحضوي
تادعملاتاراطإةبكرملاىلعةلومحلاو
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعموةيلصألا
طغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
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ةبكرملابةيانعلا٣١٠

طغضلىندألادحلاوههبىصوملا
لمحلاةعسمعدلبولطملاءاوهلا
.ةبكرمللىوصقلا
نأشبةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل
اهبعوتستنأنكمييتلاةلومحلاىدم
قصلمىلعلاثمىلإةفاضإلاب،كتبكرم
دودحعجار،راطإلاوليمحتلاتامولعم
ىدمرثؤيو.١٩٩/ةرايسلاةلومح
اهيفمكحتلاىلعةبكرملاليمحت
متيالأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاو
.اهلصصخموهاممربكأًانزواهليمحت

صحفلامتيىتم

وأةدحاوةرمتاراطإلاصحفبكيلع
.رهشلكرثكأ
اذإ،يطايتحالاراطإلاصحفسنتال
ةلجعلاعجار.ةبكرملاباًدوجومناك
ديزملل٣٣٠/مجحلاةلماكةيطايتحالا
.تامولعملانم

صحفلامتيفيك

ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
خفنلاطغضنمققحت.راطإلل

اذهو،ةدرابنوكتامدنعتاراطإلاب
ةدملةبكرملاةدايقمتتملهنأينعي
رثكأةفاسملوألقألاىلعتاعاسثالث
.)ليم١(مك١٫٦نم
قاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
زاهجبةوقبطغضامث.راطإلامامص
لوصحللمامصلاىلعراطإلاسايق
قفاوتاذإف.طغضلاسايقلةءارقىلع
طغضلاعمدرابلاراطإلاخفنطغض
قصلمىلعدوجوملاو،هبىصوملا
دجوتالف،راطإلاوةلومحلاتامولعم
طغضناكاذإ.ةئياهملانمديزملةجاح
نيحلءاوهلافضأف،اًضفخنمخفنلا
ىصوملاطغضلاىوتسمىلإلوصولا
،اًعفترمخفنلاطغضناكاذإ.هب
زكرميفةيندعملاقاسلاىلعطغضاف
.ءاوهلاضعبغيرفتلراطإلامامص
يفءاوهلاطغضصحفا،اهدعبو
.سايقلازاهجمادختسابراطإلا
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
عنملوةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
ةيطغأىوسمدختستال.برستلا
ةطساوبتارايسللةممصملاتامامصلا

GM.تارعشتسمضرعتتدقTPMS
تاحالصإنمضلخدتنلوفلتلل
.ةلاحلاهذهيفنامضلا

ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغض
ةيلاعتاعرس

ريذحت}
وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت

،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
.تاراطإلاىلعرخآءبعةفاضإىلع
ةعرسلاةيلاعةدرطملاةدايقلاببستتو
درطملكشبةطرفمةرارحدوجويف
يفببستتنأاهرودبنكمييتلاو
امبركلذو.راطإللئجافمراجفنا
هنعجتنيدقامم،مداصتلارطخلكضرعي
بلطتتو.نيرخآلاعرصموأكعرصم
ةيلاعلاةعرسللةفنصملاتاراطإلاضعب
يلاعليغشتللخفنلاطغضلاًطبض
ةعرسلادودحنوكتامدنع.ةعرسلا
ةرايسلاةدايقلةمئالمقيرطلافورظو
نأنمدكأتلايغبنيف،ةيلاعتاعرسب
،ةعرسلايلاعليغشتللفنصمراطإلا
هنوكىلعةوالع،ةزاتممةلاحيفو
راطإللحيحصخفنطغضىلعاًطوبضم
.ةرايسلاةلومحىلعاًسايقدرابوهو
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٣١١ ةبكرملابةيانعلا

ةعاس/مك١٦٠تاعرسبةبكرملاةدايقدنع
طغضطبضا،ىلعأوأ)ةعاس/ليم١٠٠(
طغضلانمىلعأةدرابلاتاراطإلاخفن
تامولعمقصلمىلعحضوملاوهبىصوملا
٣(لاكسابوليك٢٠رادقمبةلومحلاوراطإلا
تاراطإلادعأ.)ةعبرملاةصوبلاىلعلطر
درابلاراطإللهبىصوملاخفنلاطغضىلإ
.ةيلاعلاةعرسلابةدايقلانميهتنتامدنع
طغضو١٩٩/ةرايسلاةلومحدودحعجار
.٣٠٩/تاراطإلا

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
)TPMS(صحفلويدارلاتاسجمةينقت
ثيح.راطإلايفءاوهلاطغضتايوتسم
طغضةبقارمىلعتاسجملاكلتلمعت
تاءارقثبوكتبكرمتاراطإيفءاوهلا
لابقتساةدحولراطإلايفءاوهلاطغض
.ةبكرملايفةدوجوم

كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
نوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
ىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضموًادراب
ىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبقنمهب
.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملاةتفال
ةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاحيفو(
وأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلانع
كيلعبجيف،راطإلاخفنطغضقصلم
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلاطغضديدحت
ديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنبكتبكرم
رشؤمةءاضإبموقيو)TPMS(راطإلا
ىوتسميندتدنعراطإلاطغضضافخنا
رثكأيفوأتاراطإلادحأيفءاوهلاطغض
ةروصبخفنلالدعمنودامىلإراطإنم
.ةريبك
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو
ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم
ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعودوقولاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا

طغضةبقارمماظننأةظحالمىجُريو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
ىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
طغضىلعظافحلايفقئاسلاقتاع
ولىتح،ةحيحصةروصبراطإلايفءاوهلا
ةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنايدؤيمل
.راطإلاطغضضافخنارشؤم
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
امدنعف.راطإلاطغضضافخنارشؤمب
ضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلافشتكي
ةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنارشؤم
فوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقتةدحاو
ةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذرمتسي
.ًامئاقلازامللخلانأاملاط
،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلانإف
اهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
للخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلاىلع
لالحإلمعاهنم،ةدعبابسألماظنلاب
ةليدبتالجعوأىرخأبيكرتوأتاراطإلل
طغضةبقارمماظنعنميدقاممةبكرملاب
يغبني،اذلو.حيحصلكشبلمعلانمراطإلا
طغضةبقارمماظنرشؤمصحفًامئاد
وأتاراطإلادحأللالحإلمعدعبراطإلا
اذهنأنمدكأتللكتبكرمبرثكأوأتالجعلا
حمستةليدبلاتالجعلاوتاراطإلاوألالحإلا
.حيحصلكشبلمعلاةلصاومبماظنلل
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ةبكرملابةيانعلا٣١٢

٣١٢/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
تارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا

TPMSيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
يفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإوتاراطإلا
يفةدوجوملابقتساةدحولتاراطإلا
.ةبكرملا

يفءاوهلاطغضضافخنابروعشلادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ

ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.١٩٩/ةرايسلاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
ىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعتمتي
زكرمرارزأىلعةبكرملاءاوتحاةلاحيف
ضرعنكميهنإف،قئاسلاتامولعم
نمديزملل.تاراطإلاطغضتايوتسم
زكرمليغشتنعليصافتلاوتامولعملا
عجار،هتشاشو)DIC(قئاسلاتامولعم
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
قئاسلاتامولعمزكرموا١٤٣/)ةدعاقلا
)DIC()لئاسرو١٤٥/)روطملازارطلا
.١٥٨/تاراطإلا

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
مث،درابلاسقطلايفىلوألاةرمللةبكرملا
نوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنعئفطني
يفءاوهلاطغضنأىلعاًركبماًرشؤماذه
ىلإجاتحيوضافخنالايفذخأدقراطإلا
.بسانملاطغضلاىلإًالوصوةدايز

مجحراطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمنيبي
خفنلاطغضوةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةدرابنوكتامدنعتاراطإللحيحصلا
قصلمىلعةلثمألادحأىلععالطالل
،هتيبثتناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعم
عجار.١٩٩/ةرايسلاةلومحدودحعجار
.٣٠٩/تاراطإلاطغضكلذك

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
لضفت.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
و٣١٥/تاراطإلاصحفىلإعوجرلاب
.٣٠٧/تاراطإو٣١٥/تاراطإلاريودت

هيبنت

نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
ثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
يفيرسيالةبكرملانامضنإف،كلذ
ًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلاهذه
نمدمتعملابرستلاعنامطقفمدختسا
كليكوقيرطنعرفوتملازروتوملارنج
.كتبكرميفنمضتملاوأ
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٣١٣ ةبكرملابةيانعلا

تاراطإلاطغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصمو

تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ
راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.

راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
نأضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرميفريذحتلاةلاسريفتخت
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
قيرطلاراطإلادبتسادعبلاطعألا
.حاجنبرعشتسملاةقباطمةيلمعءارجإو
ةقباطمةيلمع"ىلإعوجرلابلضفت
"تاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجم
.مسقلااذهيفًاقحالةدراولا

تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت

لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعب
ةيلمع"ىلإعوجرلابلضفت.حاجنب
طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطم
اذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلا
.مسقلا

تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
تارعشتسملاةقباطمةيلمعلامتكاو
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنب
.ةمزاللاةنايصلاىلع

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
ةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
لكشبلمعلانمتاراطإلاطغض
ةديدجتاراطإءارشعجار.ميلس
/٣١٧.

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا

مدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجيو
لكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظنلمع
ضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف،ميلس
.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلاطغض
وأريذحتلاةلاسرروهظرارمتسالاحيف
ليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملاضيمو
.ةنايصلاءارجإل

طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلا

طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإةبوانمدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
نمرثكأوأدحاولادبتساوأةبكرملا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(.ةقباطمةيلمعمتتنأاًضيأيغبني
تاراطإلاطغضةبقارمماظنرعشتسم
)TPMS(يطايتحالاراطإلامادختسادعب
ىلعيوتحييذلاقيرطلاراطإنمًالدب
.تاراطإلاطغضةبقارمماظنرعشتسم
يفتختولاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
ةروديفقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
عمتاسجملاةقباطممتت.ةيلاتلالاعشإلا
مادختسابكلذو،تالجعلا/تاراطإلاعضاوم
ةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالاةداعإةادأ
راطإلا:يلاتلابيترتللاًقفو،تاراطإلاطغض
ةهجيمامألاراطإلاو،قئاسلاةهجيمامألا
،بكارلاةهجيفلخلاراطإلاو،بكارلا
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ةبكرملابةيانعلا٣١٤

كليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلاراطإلاو
ةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلعلوصحلل
.مالعتسالا
عضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
قئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألاراطإلا
/تاراطإلاعضاومعيمجةقباطمل،لكك
ًاتقورمألاقرغتسااذإ.عبرألاتالجعلا
نمدبالوةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأ
.اهليغشتةداعإءدب
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلاطغض
.نكرلالمارفطبضا.١
)ليغشت(ON/RUNىلإلاعشإلاردأ.٢

ةقاطعضوأكرحملاءافطإعم
عضولايفةبكرملا

ON/RUN/START)ءدب/ليغشت(.
نأدكأت:طقفروطتملاDICماظن.٣

تاراطإلاطغضتامولعمةحفصرايخ
تاحفصفاقيإوليغشتنكمي.طٰشنم
قئاسلاتامولعمزكرمبتامولعملا
زكرمعجار.تادادعإلاةمئاقلالخنم
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعم
تامولعمزكرموا١٤٣/)ةدعاقلا
)روطملازارطلا()DIC(قئاسلا
/١٤٥.

DICماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤
زكرمليغشترصانعمدختسا،روطتملا
بناجلاىلع)DIC(قئاسلاتامولعم

ىلإريرمتللةدايقلاةلجعنمنميألا
ةحفصتحتتاراطإلاطغضةشاش
.DICتامولعم

DICماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
نييعتةداعإفرطمدختسا،يسايقلا
ةشاشىلإريرمتللتافاسملادادع
.تاراطإلاطغض

DICماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٥
Vرزىلعرارمتسابطغضا،روطتملا
يفدوجوملا)نييعتلاةداعإ/نييعتلا(
.DICزكرممكحترصانعفصتنم

DICماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
فرطىلعرارمتسابطغضا،يسايقلا
ةدملتافاسملادادعنييعتةداعإ
ةلاسررهظتس.ًابيرقتناوثسمخ
روهظةرورضىدمنعراسفتسالل
طغضاومعنرتخا.أدبتسيتلاةيلمعلا
دادعنييعتةداعإفرطىلع
.رايتخالاديكأتلتافاسملا
نيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
املابقتسالازاهجنأىلإةراشإلل
رهظتو،فرعتلاةداعإعضويفلاز
ىلعفرعتلاطيشنتةلاسرلا
زكرمةشاشىلعتاراطإلاتاساسح
.)DIC(قئاسلاتامولعم

بناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٦
.قئاسلا

لباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٧
قاسنمبرقلابراطإلابناج
طيشنتلرزلاىلعطغضامث.مامصلا
.تاراطإلاطغضةبقارمماظنسجم
دكؤيلقوبلانمريرصتوصردصي
فيرعتزمرةقباطمتمتهنأىلع
.ةلجعلاوراطإلاعضوعمسجملا

بناجليمامألاراطإلاىلإلقتنا.٨
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.ةعباسلاةوطخلايف

بناجليفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.٧ةوطخلايف

بناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.١٠
.٧ةوطخلايفءارجإلارركو،قئاسلا
نأىلإريشيلنيترمًاتوصقوبلاردصي
عمقفاوتمسجملافيرعتزمر
،قئاسلابناجيفيفلخلاراطإلا
ماظنتاسجمةقباطمةيلمعفقوتتو
يفتخت.تاراطإلاطغضةبقارم
ىلعفرعتلاطيشنتةلاسرلا
زكرمةشاشنمتاراطإلاتاساسح
.)DIC(قئاسلاتامولعم

عضولاىلعلاعشإلاحاتفملعجا.١١
LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.
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٣١٥ ةبكرملابةيانعلا

ىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٢
نيبموهامكهبىصوملاءاوهلاطغض
تامولعموراطإلاقصلمىلع
.ليمحتلا

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
ًايرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع
:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.

بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا

وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.
.قاقشنا

،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.
نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
اهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوموأ

تاراطإلاريودت
تاراطإلانيببوانتةيلمعبمايقلايغبني
لودجيفةددحملاةينمزلاتارتفلايف
.٣٤٨/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا
ريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
عرسأبتاراطإلاعضاوملّدب،يداع
خفنطغضنأنمدكأتونكممتقو
مدعنمققحتوبسانمتاراطإلا
اذإ.ةفلاتتالجعوأتاراطإدوجو
،ليدبتلادعبيداعلاريغلكآتلارمتسا
ىتمعجار.تالجعلاةاذاحمصحفاف
و٣١٦/ةديدجتاراطإلاتقونيحي
.٣١٩/تالجعلالالحإ

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا
بوانتلايفيطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيب
ىلعةيفلخلاوةيمامألاتراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.١٩٩/ةرايسلاةلومحدودحو٣٠٩/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
/٣١٢.
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ةبكرملابةيانعلا٣١٦

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٣٦٠/تافصاوملاوتاعسلا

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
ليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
ةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتفدعب
.ثداحعوقويفببستتواهناكمنم
أدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

لماحممحشنمةقيقرةقبطعض
دعبةلجعلاةخيطبزكرمىلعتالجعلا
نيببوانتلاءارجإدعبوأاهلادبتسا
لكشتوألكآتلاعنملكلذو،تاراطإلا
حطسىلعمحشلاعضتال.أدصلا
وأةلجعلاتالومصوأةلجعلابيكرت
.اهيغارب

ةديدجتاراطإلاتقونيحيىتم
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسوةرارحلاتاجردوةنايصلالثم
.قيرطلافورظوةبكرملاةلومحوةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
تاراطإضعب.سادملانملقأوأ
ىلعيوتحتالدقةيراجتلاتانحاشلا
صحفعجار.سادملاءارتهاتارشؤم
٣١٥/تاراطإلاريودتو٣١٥/تاراطإلا
.تامولعملانمديزمل
ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا

.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
تاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
طغضةنايصوليمحتلافورظوةرارحلا
ثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأشنم،خفنلا
لادبتسابزروتوملارنجيصوت،اذل.مداقتلا
اذإيطايتحالاراطإلاكلذيفامب،تاراطإلا
تسرورمدعب،هبةزهجمةرايسلاتناك
.سادملالكآتنعرظنلاضغب،تاونس
رخآنمراطإلاعينصتخيراتةفرعمنكمي
راطإلاديدحتمقريفةدوجومماقرأةعبرأ

DOTلقنلاةرازوبصاخلا)TIN(،وهو
.راطإلابناوجنمدحاوبناجىلعكوبسم
امنيب،)52-01(عوبسألانيمقرلوألثميو
نوكيس،ًالثمف.ماعلاىلإنيمقررخآريشي
خيرات٢٠١٠ماعلانمثلاثلاعوبسألاىدل
لقنلاةرازوهتددحماقرأةعبرأنمنّوكم
.0310وهو

ةبكرملانكر

ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانمًايلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
دقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقبءوشن
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإيدؤي
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٣١٧ ةبكرملابةيانعلا

عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع

ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
تافصاومماظنفينصتيبلتلةبكرملا
TPC(تاراطإلاءادأريياعم Spec(نم
ةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوملارنج
لارنجيصوت،تاراطإلالادبتسال
فينصتاهلتاراطإءارشبةدشبزروتوم

TPC Specهسفن.
تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
ةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤتيتلا
،لمارفلاماظنءادأكلذيفامب
مكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاوةدايقلاو
.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو،رجلايف
تاراطإلاءادأتافصاوممقردجوي
اًروفحمزروتوملارنجةكرشبةصاخلا
تامولعمنمابيرقراطإلابناجىلع
اًممصمراطإلاناكاذإ.راطإلامجح
عيمجيفمادختسالابحمسيحطسب

ءادأتافصاوممقرنوكيسف،لوصفلا
امهوMSيفرحباًعوبتمراطإلا
.ديلجلاونيطلاراصتخا
رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
تاراطإلاحطسقمعدعاسيو.ةلماك
.ةبكرملاءادأىلعظافحلاىلعدحوملا
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق
متيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
.هسفنتقولايفتاراطإلالكلادبتسا
ةنايصوبوانتءارجإمتدقناكاذإ
عيمجلكآتتنأحجرملانمف،نيبسانم
هسفنتقولايفةعبرألاتاراطإلا
٣١٥/تاراطإلاريودتعجار.ًابيرقت
لوحتامولعملانمديزملاةفرعمل
عمو.تاراطإلانيببسانملابوانتلا
لادبتسايرورضلانمناكاذإ،كلذ
تاراطإللةدحاوروحمةعومجم

ةديدجلاتاراطإلابيكرتبجيف،ةلكآتملا
.يفلخلاروحملاىلع

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا

ريذحت}
ةعرسلانعديزتةعرسباًدبأدقتال
ةعرسلادحنعرظنلاضغب،ةفنصملا
تاعرسبةبكرملاةدايقدنع.ينوناقلا
ةليوطتارتفلوأ/ورركتملكشبةيلاع
تاراطإلا/ةبكرملاليكوعجار،نمزلانم
تاراطإللبسانملاعونلاةفرعمل
سقطلاوةدايقلافورظلاهمادختسال
.ةنيعملا

ريذحت}
نمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
عاونأوأةيراجتتامالعوأماجحأ
،ةبكرملابمكحتلانادقفيفةفلتخم
فلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣١٨

)عبتي(ريذحت

وأمجحلامدختسا.ةبكرملابرخآ
تاراطإلاعونوأةيراجتلاةمالعلا
.عبرألاتالجعلاىلعحيحصلا
راطإبةدوزمةبكرملاهذهنوكتدق
نعفلتخمساقمنميطايتحا
يفاهبيكرتمتيتلا(قيرطلاتاراطإ
نوكتامدنع.)ةبكرملايفساسألا
ىلعيوتحتاهنإف،ةديدجةبكرملا
ساقمنمةلجعويطايتحاراطإ
يفوهامكهباشتميلامجإرطق
الكلذل،قيرطلاتالجعوتاراطإ
راطإلانألو.اهبةدايقلانمسأب
مادختساللهريوطتمتدقيطايتحالا
ىلعرثؤينلهنإف،ةبكرملاهذهعم
.ةبكرملاةدايقةقيرط

ريذحت}
تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
دعبتالجعلافارطأفاوحققشت
دق.ةدايقلانملايمأةدععطق

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةأجفةلجعلافلتتوراطإلارجفني
.مداصتثودحيفببستتيلاتلابو
يعاعشلاعونلامدختسا
)radial-ply(تاراطإلالكايهنم
.كتبكرميفةتبثملاتالجعلاعم

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
كلذو،كبةصاخلاةيلصألابيكرتلا
)ZRوYوWوVوH(تاراطإلةبسنلاب
اًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلاتاذ
ءاتشلاراطإلىوصقلاةعرسلاةردق
تاذءاتشلاتاراطإمادختسادنع
.ضفخنملاةعرسلافينصت
تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
TPCمقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

Spec،قاطنومجحلااهلاهنأنمدكأتف
نيوكتلاوةعرسلافينصتوةلومحلا
تاراطإلاكاًمامتهسفن)يرطقفصن(
.ةيلصألا
ةبقارمماظنتاذتابكرملامدقتدق
ةقيقدريغتاريذحتتاراطإلاطغض
بيكرتمتاذإتاراطإلاطغضضافخنال

ءادأتافصاومعمةقفاوتمريغتاراطإ
TPCتاراطإ Spec.ماظنعجار
.٣١١/تاراطإلاطغضةبقارم

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
دودحرظنا.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
ىلعفرعتلل،١٩٩/ةرايسلاةلومح
نمديزمىلعلوصحلاوقصلملاعقوم
تامولعمقصلملوحتامولعملا
.ةلومحلاوراطإلا

مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتيدقف
كسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو،ةكرحلا
ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإةفاضإلاب
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإةمظنأب
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلاوأ
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه
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٣١٩ ةبكرملابةيانعلا

ريذحت}
دقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقتال
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

و٣١٧/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٦٤/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

تاراطإلاةنزاوموتالجعلاةاذاحم
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
اذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
وأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآتتظحال
لكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملاتناكاذإ
وأراسيلاةهجفيفخلابحسلا.تفلم
وأ/وقيرطلاةمقبسحىلع،نيميلا
بابقلالثمىرخألاقيرطلاحطستاعونت
ةبكرملاتزتهااذإو.ًايداعاًرمأدُعيرفحلاو

نمف،وتسمقيرطىلعةدايقلاءانثأ
تالجعلاوتاراطإلانوكتنأنكمملا
ليكولارشتسا.ةنزاومةداعإىلإةجاحب
.ةبسانملاةيصيخشتلاتايلمعلاىلعفرعتلل

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
ضعبحالصإنكميو.اهلادبتسابمقف
رشتسا.موينمولألانمةعونصملاتالجعلا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظاذإكليكوب
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
اهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذةقيرطلاب
ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمّريغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلا
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت

يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيبةلصافلا
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيبةلصافلا
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ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
اًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
متفيكةفرعمنكميالثيح.اًريطخ
تمتيتلاةفاسملامكوأاهمادختسا
ببستوةأجفلطعتتدقف.اهبةدايقلا
،تالجعلالادبتسادنعف.مداصتثودح
نمةيلصأةديدجتادعمةلجعمدختسا
.زروتوملارنج

تاراطإلالسالس

ريذحت}
ساقمتاراطإبةدوزمةبكرملاتناكاذإ

P265/65R18، P285/50R20،وأ
P285/45R22،لسالسمدختستالف

ةلصافةفاسمدجوتالثيح.تاراطإلا
لسالسببستتنأنكميو.ةيفاك
ةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلا
فلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملا
وأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلا
ببستتدق.ىرخألاةبكرملاءازجأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لسالسلعفبتفلتيتلاةقطنملا
ثودحومكحتلانادقفيفتاراطإلا
.مداصت

طقفرجلاةزهجأنمرخآاًعونمدختسا
همادختسابةعنصملاةكرشلاتصوأاذإ
ةبكرملاتاراطإمجحةعومجمعم
كلتتاميلعتعبتا.قيرطلافورظو
،ةبكرملافالتإيدافتل.ةعنصملاةكرشلا
زاهجطبضةداعإوءطببةدايقلابكيلع
ال.ةبكرمللاًسمالمناكاذإهتلازإوأرجلا
.تالجعلارُدت

ىلعاهبكرف،رجلاةزهجأمادختسامتاذإ
.ةيفلخلاتاراطإلا

هيبنت

ساقمتاراطإبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
P255/70R17وأP265/70R17وأ
LT265/70R17لسالسمدختستالف

نوناقلاحامسةلاحيفالإتاراطإلا
.طقفًايرورضكلذناكىتموكلذب
بسانملاساقملاتاذلسالسلامدختسا
اهبيكرتبمق.ةبكرملابةصاخلاتاراطإلل

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

مدختستال.طقفةيفلخلاتاراطإلايف
مق.ةيمامألاتاراطإلايفلسالسلا
تيبثتعمنكممردقربكأبماكحإباهطبرب
ةعباتمكيلعو.نمآلكشبفارطألا
ةكرشلاتاميلعتعابتاوءطببةدايقلا
ماكحإدعأوفقوت.ةلسلسللةعنصملا
.ةبكرمللةسمالمتناكاذإلسالسلاطبر
كنكمي،سمالتلااذهرارمتساةلاحيف
.فقوتيىتحةبكرملاةعرسنمليلقتلا
نارودوأ،ةدئازلاةعرسلارضتثيح
اهيلعلسالسلاتيبثتعمتالجعلا
.كتبكرمب

راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
،راطإلانمءاوهللبيرستكانهناكاذإ
.ءيطببيرستنوكينأحجرملانمف
هذهف،تقويأيفراطإلارجفنااذإنكلو
نيعتياموعقوتموهاملوححئاصنلاضعب
:هلعفكيلع
لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
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٣٢١ ةبكرملابةيانعلا

ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع
دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
اًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلانع

ريذحت}
ًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
راطإلاخفنةداعإنإ.راطإلايفةمئاد
ءاوهلانمًايلاخهنوكعمهبةدايقلادعب
ببسيوهراجفناىلإيدؤيدقًابوقثموأ
خفنةداعإًادبألواحتال.ًاريطخًاثداح
هبةبكرملاتدقدقتنكاذإراطإلا
نملقأهلخادبطغضلاىوتسمو
زكرموأكليكوعد.بوقثهبوأ،بولطملا
وأحيلصتبموقيدمتعملاتاراطإلاةمدخ
عرسأببوقثملاراطإلالادبتسا
.نكممتقو

ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناكاذإ
رييغتدنعمادختساللطقفةممصماهناف
اهمادختسامتاذإو.غرافلاراطإلا
وأتنأضرعتتدقف،ىرخأضارغأل
تقلزنااذإةافولاوأةباصإللنورخآلا
كانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنمةبكرملا
ةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفار
.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختساللطقف

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ىلعفقوتو،دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ةءاضإبمق.نكمأاذإ،قيرطلابناج
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٧٥/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ريذحت}
ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع
فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

رييغتدنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملا
كرحتعنمىلعةدعاسملل.راطإلا
:ةبكرملا

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
Pعضولايفلقنلاعارذعض.٢

.)نكرلا(
عفدلاماظنتاذتابكرمللةبسنلاب.٣

عضوبةدوزملاوتالجععبرأب
نمدكأت،)دياحم(Nلقنلاقودنص
سرتعضويفلقنلاقودنصنأ
Nعضولايفسيل—ةدايقلا
.)دياحملا(

دعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٤
.ةبكرملاعفرءانثأهليغشت
.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٥
،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٦

ةيوازلايفراطإلايبناجىلع
.هرييغتدارملاراطإلانمةلباقملا

مدختسا،)2(غرافراطإكانهنوكيامدنع
ةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلالاثملا
ترفوتاذإكلذو،)1(تالجعلاتابقععضو
.تابقعلاهذه
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٢

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١
غرافراطإ.٢

مادختساةيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.راطإلالادبتساوةعفارلا

تاراطإلارييغت
رحليغشتلا"عجار،غرافلاراطإلارييغتلبق
.٤٠/يفلخلابابلاناونعتحت"نيديلا

تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن

ءاوهلانمغرافراطإرييغتلةمزاللاةزيهجتلا
ةهج،ةبكرملانميفلخلاءزجلايفةنزخم
.ةوسكلاةحوليفبابفلخ،قئاسلا

ةعفارلاةضبق.١

تالجعلازجاوحتيبثتلةحنجمةلومص.٢

تاودألاةبيقحتيبثتلةحنجمةلوماص.٣

.ةوسكلاةحولبابحتفلبحسا.١

ةهجثلاثلافصلايطىلإجاتحتدق
ةحولبابىلإلوصوللقئاسلا
.ةوسكلا

ىلإلوصوللةيتوصلاةوشحلاعفرا.٢
.تاودألاوةعفارلا

ةبيقحلةتبثملاةحنجملاةلوماصلاردأ.٣
ةعاسلابراقعسكع)3(تاودألا
.اهكفل
ةمدقموحنتاودألاةبيقحبحسا
نميفلخلاءزجلاعفراوةبكرملا
.جارخإللىلعألةبيقحلا

هاجتاسكع)1(ةعفارلاضبقمردأ.٤
ةعفارلاريرحتلةعاسلابراقع
.ةفيتكلانمتالجعلازجاوحو

زجاوحتيبثتلةحنجملاةلوماصلاردأ.٥
براقعهاجتاسكع)2(تالجعلا
ةادأوتالجعلازجاوحكفلةعاسلا
.تالجعلازجاوحزاجتحا
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٣٢٣ ةبكرملابةيانعلا

:ةيلاتلاتاودألامدختسا

ةعفارلا.١

ةلجعلازجاوح.٢

ةعفارلاضبقم.٣

ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٤

ةلجعلاحاتفم.٥

عجار،يطايتحالاراطإلاىلإلوصولل
:ةيلاتلاتاميلعتلاوتاموسرلا

عفرلاةعومجم.١

عفرلادومع.٢
عفرلادومعىلإلوصولاءاطغ/ةحتف.٣
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٤

ةلجعلاحاتفم.٥

يطايتحالاراطإلالفق.٦
ليوطتلاةادألعفرلافرط.٧

عفرلادومعىلإلوصولابقث.٨
هجتممامصلاقاس(يطايتحالاراطإلا.٩

)لفسألاوحن
ةلجعلا/راطإلازجاح.١٠

عفرلالباك.١١

دومعىلإ)3(لوصولابابحتفا.١
لوصوللمدصملايفدوجوملاعفرلا
.)6(يطايتحالاراطإلالفقىلإ

ردأ،ةطوشنأللءاطغدوجوةلاحيف
ةعاسلابراقعهاجتاسكعكباشملا
لبقهتلازإللفسأللءاطغلابحسامث
.عفرلادومعلوخدبابةلازإ

،)6(يطايتحالاراطإلالفقةلازإل.٢
هاجتابهردأولاعشإلاحاتفملِخدأ
لكشبهبحسامث،ةعاسلابراقع
.جراخللميقتسم
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٤

ضبقمليوطتيتلصوعيمجتبمق.٣
امك)5(ةلجعلاةعفارو)4(ةعفارلا
.حضوموه

ةلصوبةصاخلاةحتفلافرطلخدأ.٤
بقثلالالخنم)7(ليوطتلا
)8(يفلخلادصملايفةدوجوملا
.)ةعفارلادومعىلإلوصولابقث(
)7(ةلصوللعفرلافرطنأنمدكأت
فرطلامدختسا.عفرلادومعبلصتم
راطإلالازنإلةلصوللعلضملا
.يطايتحالا

براقعهاجتاسكعةلجعلاحاتفمردأ.٥
ىلإيطايتحالاراطإلالازنإلةعاسلا
ةلجعلاحاتفملتفيفرمتسا.ضرألا
يطايتحالاراطإلابحسكنكميىتح
.ةبكرملالفسأنم

ةلجعلاطبرحاتفمفاطخمدختسا.٦
يكبرقأةفاسملعفرلالباكبحسل
راطإلاىلإلوصولايفكدعاسي
.يطايتحالا

عمةبكرملاوحنراطإلاةلامإبمق.٧
نكمتتيكلباكلايفءاخترالاضعب
.ةلجعلا/راطإلازجاحىلإلوصولانم
اهبحساوزاجتحالاةادأةلامإبمق
.ةلجعلافصتنمربعكربنزلاولباكلاو
نعزاجتحالاةادألصفدرجمب
ةادأةلامإبمق،يليلدلارامسملا
فصتنملالخنماهبحساوزاجتحالا
.جالزملاولبكلالوطبةلجعلا

راطإلابرقيطايتحالاراطإلاعض.٨
.بوقثملا
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٣٢٥ ةبكرملابةيانعلا

يطايتحالاراطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ

.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
راطإلانمءاوهلادافنةلاحيفعجار
.تامولعملانمديزملل٣٢٠/

يزكرمءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٢
عضوبمقف،ةلجعلاتاتبثميطغي
دوجوملاليمزإلابتوحنملافرطلا
ةحتفلايفةلجعلاحاتفميف
ءاطغلالصفاو،ةلجعلايفةدوجوملا
.جراخللقفرب
يفرامسمبةدوزمةلجعلاتناكاذإ
ةيطغأكفبمقف،ةرصلاءاطغ
فلةطساوبةيكيتسالبلاليماوصلا
براقعهاجتاسكعةلجعلاحاتفم
ةيطغأبظافتحالامتي.ةعاسلا
ءاطغلخادةيكيتسالبلاليماوصلا
.ةلجعلانماهتلازإدعبةرصلا

تالومصكفلةلجعلاحاتفممدختسا.٣
سكعبةلجعلاحاتفمردأ.ةلجعلا
تالومصكفتلةعاسلابراقعهاجتا
.دعبتالجعلاتالومصعزنتال.ةلجعلا

ماعرظنم(عفرلاعقاوم )

ىلعةيمامألاعفرلاةطقندجوت.٤
.راطإلا

اًمامأنيميلاةهجلثم،اًمامأراسيلاةهجحضوم

راطإلانمءاوهلاغارفةلاحيف
نمغرفملاراطإلاناكاذإ:يمامألا
،ةبكرملابيمامألاراطإلاوهءاوهلا
ةلصووةعفارلاضبقممادختساف
طبرا.ةعفارلاضبقمليوطتلةدحاو
ضبقمليوطتةلصوبةلجعلاحاتفم
ةعفارلاضبقملصو.ةعفارلا
راطإلاىلعةعفارلاطبضا.ةعفارلاب
نمغرفملاراطإلافلخدوجوملا
ردأ.راطإلاحئارشقباطتتثيحءاوهلا
ةعاسلابراقعهاجتابةلجعلاحاتفم
نعاًديعبةبكرملاعفرا.ةبكرملاعفرل
كرتتثيحبةيفاكةفاسمبضرألا
راطإلاعفرنكميىتحةيفاكةحاسم
.ضرألانعيطايتحالا
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٦

يفلخلاعضولا

راطإلانمءاوهلاغارفةلاحيف
نمغرفملاراطإلاناكاذإ:يفلخلا
،ةبكرملابيفلخلاراطإلاوهءاوهلا
اتلكو)2(ةعفارلاضبقممدختساف
.)3(ةعفارلاضبقمبليوطتلايتلصو
تالصوب)4(ةلجعلاحاتفمطبرا
لصو.)3(ةعفارلاضبقمليوطت
.)1(ةعفارلاب)2(ةعفارلاضبقم
ةرفوتملا)5(عفرلاةناطبمدختسا
ةلجعلاحاتفمردأ.يفلخلاروحملادنع
عفرلةعاسلابراقعهاجتاب)4(
نعاًديعبةبكرملاعفرا.ةبكرملا
كرتتثيحبةيفاكةفاسمبضرألا
راطإلاعفرنكميىتحةيفاكةحاسم
.ضرألانعيطايتحالا

ريذحت}
نوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
اذإ.كيلعةروطخةعفارىلعةعوفرم
نكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنا
ضرعتتوأةريطخةباصإباصتنأ
ةعوفرمةبكرمتحتلزنتال.ةافولل
.طقفةعفارلاةطساوب

ريذحت}
ريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
وأةبكرمللفلتثادحإهنأشنمحيحص
بنجتيفةدعاسملل.طقستاهلعجي
دكأت،ةبكرملافلتوأةيصخشلاةباصإلا
حيحصلاناكملايفةعفارلاتيبثتنم
.ةبكرملاعفرلبق

.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٥
.ءاوهلانمغرفملاراطإلاكف.٦
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٣٢٧ ةبكرملابةيانعلا

ىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.٧
،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلاريماسم
.ةيطايتحالاةلجعلاو

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
ليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
ةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتفدعب
.ثداحعوقويفببستتواهناكمنم
أدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

ثيحباهناكمىلإةلجعلاليماوصدعأ.٨
ليماوصلانميرئادلافرطلانوكي
راطإلاتيبثتدعبةلجعلاهاجتاب
.يطايتحالا

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

ةلجعلاتالومصنمةلومصلكدش.٩
دشلةلجعلاحاتفممدختسامث.ديلاب
ىلعةلجعلاتبثتىتحتالومصلا
.اهروحم

هاجتاسكعبةلجعلاحاتفمردأ.١٠
ضفخا.ةبكرملالزنتلةعاسلابراقع
.امامتةعفارلا

عطاقتمعباتتبماكحإبتالومصلادش.١١
حاتفملتفلالخنمنيبموهامك
.ةعاسلابراقعهاجتابةلجعلا

ريذحت}
ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت
رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ليماوصلامادختسادنعةعنصملاةكرشلاب
تاعسلاعجار.ةلجعلالفقلةيفاضإلا
تافصاومةفرعمل٣٦٠/تافصاوملاو
.ةيلصألاةلجعلاليماوصمزع

هيبنت

ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم
.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
٣٦٠/تافصاوملاوتاعسلاعجار
نارودمزعتافصاومىلعفرعتلل
.ةلجعلاةلوماص
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٨

،نييداعلاراطإلاوةلجعلاتيبثتةداعإدنع
وأ،يزكرملاءاطغلاامإتيبثتةداعإبمق
وهامىلعاًدامتعا،يغاربلاروحمءاطغ
.ةبكرملايفدوجوم
يفةدوجوملاةيطغأللةبسنلاب.

ةورعلاةاذاحمبمق،فصتنملا
يفدوجوملاءاطغلايفةدوجوملا
يفةدوجوملاةحتفلاعمفصتنملا
هاجتابالإءاطغلالخديال.ةلجعلا
،ةلجعلاىلعءاطغلاعض.دحاو
.هناكميفرقتسيىتحهيلعطغضاو

ةيطغأيفةدوجوملاريماسمللةبسنلاب.
ةيكيتسالبلاةيطغألاةاذاحمبمق،ةرصلا
،تالجعلاليماوصعمليماوصلل
براقعهاجتايفماكحإباهطبراو
طبرامث.لمعلاأدبتيكلديلابةعاسلا
تالجعلاحاتفممادختسابريماسملا
.اهطبرمكحتىتح

ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}
،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
ةروصقملخادىرخألاتادعملاوأ
يفةبكرملالخادةدوجوملاباكرلا
وأئجافملافقوتلادنع.تاباصإثودح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةمكحمريغتادعملامطترتدق،مداصتلا
كلتةفاكنيزختبجي.باكرلابطبرلا
.بسانملاناكملايفضارغألا

هيبنت

بوقثمراطإبموينمولأةلجعنيزختنإ
قاسنوكعمةليوطةرتفلكتبكرمتحت
دقىلعألاوحنًاهجومراطإلامامص
نيزختبًامئادمق.رارضأبةلجعلابيصي
راطإلامامصقاسءاقبإعمةلجعلا
/ةلجعلاحيلصتبمقو،لفسألاوحنًاهجتم
.نكممتقوعرسأيفراطإلا

هيبنت

كانهنكيملاذإراطإلاةعفارررضتتدق
لوصحلل.اهمادختسادنعلباكلاىلعدش
ةلجعلابيكرتبجي،بولطملادشلاىلع
ةعومجموقيرطلاةلجعوةيطايتحالا
لجأنمراطإلاةعفارىلعةلجعلا
.اهمادختسا

ةبكرملاةرخؤملفسأراطإلانيزختبمق
عوجرلاىجري.يطايتحالاراطإلالماحيف
:ةيلاتلاتاموسرلاوتاميلعتلاىلإ

عفرلاةعومجم.١

عفرلادومع.٢
عفرلادومعىلإلوصولاءاطغ/ةحتف.٣
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٤

ةلجعلاحاتفم.٥

يطايتحالاراطإلالفق.٦
ليوطتلاةادألعفرلافرط.٧

عفرلادومعىلإلوصولابقث.٨
هجتممامصلاقاس(يطايتحالاراطإلا.٩

)لفسألاوحن
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٣٢٩ ةبكرملابةيانعلا

ةلجعلا/راطإلازجاح.١٠

عفرلالباك.١١
يفضرألاىلع)9(راطإلاعض.١

مامصلاقاسنوكعمةبكرملاةرخؤم
.فلخلاوحنولفسألاوحنًاهجتم

.ةبكرملاهاجتابراطإلاةلامإبمق.٢
نمةلجعلا/راطإلازجاحلصفا
ربعرامسملابحسا.يليلدلارامسملا
زجاحلاةلامإبمق.ةلجعلازكرم
ةدوجوملاةحتفلالالخنملفسأل
.ةلجعلافصتنميف
ديجلكشبتبثمزجاحلانأنمدكأت
.ةلجعلليلفسلابناجلاربع

ضبقمليوطتيتلصوعيمجتبمق.٣
.)5(ةلجعلاةعفارو)4(ةعفارلا

ةلصوبةصاخلاةحتفلافرطلخدأ.٤
بقثلالالخنم)7(ليوطتلا
)8(يفلخلادصملايفةدوجوملا
.)ةعفارلادومعىلإلوصولابقث(

نمدكأت.ىلعألاوحنًاليلقراطإلاعفرا.٥
.ةلجعلاةحتفيفتبثمزجاحلانأ

لفسأبناجلاوحنًايلكراطإلاعفرا.٦
ةلجعلاحاتفملتفلالخنمةبكرملا
عمستىتحةعاسلابراقعهاجتاب
توفيهبرعشتوأنيتقطتوص
طبريفطارفإلازوجيال.نيترم
.لباكلا

لكشبنزخمراطإلانأنمدكأت.٧
.راطإلالتفامثبحساوعفدا.بسانم
حاتفممدختسا،راطإلاكرحتاذإ
.لباكلادشتلةلجعلا

.يطايتحالاراطإلالفقبيكرتدعأ.٨
دومعىلإلوصولاءاطغبيكرتدعأ.٩

.ةعفارلا
بيكرتدعأ،ةزيملاهذهترفوتاذإ
هاجتابكباشملاردأوةطوشنألاءاطغ
.ةعاسلابراقع

:تاودألانيزختةقيرط
،ةلجعلاحاتفم(تاودألاعضودعأ.١

ليوطتتالصوو،ةعفارلاضبقمو
.تاودألاةبيقحيف)ةعفارلاضبقم
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٠

اًعمةعفارلاوةلجعلازجاوحعمجا.٢
.ةحنجملاةلومصلاب

تالجعلازجاوحوةعفارلاعضوطبضا.٣
قوفقئاسلابناجةوسكةحوليف
.تالجعلاتيبم

هاجتايفةعفارلاضبقمةرادإبمق.٤
ةعفارلاتيبثتمتيىتحةعاسلابراقع
نمدكأت.تيبثتلادنسميفماكحإب
ةدعاقيفةدوجوملابوقثلاطبض
يفدوجوملارامسملالخادةعفارلا
.تيبثتلادنسم

ةبيقحتيبثتلزاجتحادنسممدختسا.٥
ةرادإبمقو،رامسملايفتاودألا
براقعهاجتايفةحنجملاةلوماصلا
.اهتيبثتلةعاسلا

.ةوسكلاةحولبابقلغأ.٦

مجحلاةلماكةيطايتحالاةلجعلا
راطإبةزهجمةبكرملاهذهتناكاذإ
ءاوهلابأبعمناكولماكلامجحلابيطايتحا
نأنكمملانمف،اًديدجناكامدنعاًمامت
بجياذل.تقولارورمبءاوهلانمغرفي
طغضعجار.ماظتنابءاوهلاطغضصحف
/ةرايسلاةلومحدودحو٣٠٩/تاراطإلا

ةيفيكبةقلعتملاتاميلعتلاةفرعمل.١٩٩
،يطايتحاراطإنيزختوأبيكرتوأةلازإ
.٣٢٢/تاراطإلارييغتعجار

هيبنت

عفدلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
يطايتحاراطإبيكرتمتوتالجععبرأب
ماظنبةدايقلابنجتف،فلتخمساقمب
حالصإمتيىتحتالجععبرأبعفدلا
فلتتامبرف.هلادبتساوأ/وغرفملاراطإلا
تايلمعنامضلايطغيالوةبكرملا
عبرأبعفدلاماظنمدختستال.حالصإلا
يطايتحاراطإبيكرتمتاذإاًدبأتالجع
.ةبكرملايففلتخمساقمب

نميطايتحاراطإبةدوزمةبكرملانوكتدق
متيتلاقيرطلاتاراطإنعفلتخمساقم
متدقل.ةبكرملايفساسألايفاهبيكرت
مادختسالليطايتحالاراطإلااذهريوطت
ةدايقلانمسأبالكلذل،ةبكرملاهذهىلع
يعابرعفدبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.هب
سايقبيطايتحاراطإبيكرتمتوتالجعلا
ةبكرملاةدايقبمقف،ةبكرملاىلعفلتخم
.طقفتالجعلايئانثعفدب
،ةبكرملايفيطايتحالاراطإلابيكرتدعب
نأنمدكأتللنكممتقوبرقأيففقوت
.حيحصلكشبخوفنميطايتحالاراطإلا

فلاتلاقيرطلاراطإلادبتساوأحالصإبلطا
يفىرخأةرمهبيكرتوءاوهلانمغرفملاوأ
نوكيثيحبنكممتقوبرقأيفةبكرملا
ةجاحلاةلاحيفاًرفوتميطايتحالاراطإلا
.ىرخأةرمهيلإ
تاسايقنمتالجعلاوتاراطإلانيبجزمتال
راطإلابظفتحا.بسانتنلاهنألةفلتخم
ةبكرملاتناكاذإ.ًاعمهتلجعويطايتحالا
تاراطإعمبسانتياليطايتحاراطإبةدوزم
سايقلاثيحنمةيلصألاقيرطلاتالجعو
يفيطايتحالاراطإلالمشتالف،عونلاو
.تاراطإلانيبليدبتلا
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٣٣١ ةبكرملابةيانعلا

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٨٥/ةيراطبلاعجار

)اهتايراطبوأ(ةبكرملاةيراطبغارفلاحيف
ىرخأةبكرممادختسايفبغرتامبر،
يجراخردصمنمليصوتلاتالبكضعبو
عابتانمدكأت.ةبكرملاليغشتءدبل
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقللةيلاتلاتاوطخلا

ريذحت}
يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

ضعبكلببستنأنكمملا
.قورحلا

نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأنكمملا

ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإلفاك

نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت

نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي

نأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
تلوف١٢دهجبةيراطببةزهجمنوكت
.يبلسضيرأتماظنبةدوزمو

هيبنت

ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

تايراطببةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٢
ةيراطبلامادختسالمعيسف،ةيئانث
دحلاىلعةكرحلائدابىلإبرقألا
اذهدجويو.ةيئابرهكلاةمواقملانم
يفلخلاءزجلايفباكرلابناجىلإ
.كرحملاةريجحنم

ةيافكلاهيفامبةبيرقتابكرملالعجا.٣
نكلو،تالبكلاليصوتعيطتستىتح
سمالتالتابكرملانأنمدكأت
نيتبكرملاسمالتلاحيفو.اهضعب
ثدحينأنكميف،ضعبلاامهضعبل
الامبر.بوغرمريغيضرألاصتا
امبرو،كتبكرمليغشتءدبعيطتست
فالتإيفئيسلاضيرأتلاببستي
.ةيئابرهكلاةمظنألا
،تابكرملاقالزنالامتحابنجتل
لكيفماكحإبديلاةلمرفمدختسا
ءدبيفنيتمدختسملانيترايسلانم
طبضا.يجراخردصمنمليغشتلا
Pعضولاىلعيئاقلتلاةكرحلالقان
ىلعيوديلاةكرحلالقانوأ)نكرلا(
لمارفمادختسالبقيدايحلاعضولا
ماظنتاذتابكرمللةبسنلاب.نكرلا
عضوبةدوزملاو،تالجععبرأبعفدلا
نأنمدكأت،)دياحم(Nلقنلاقودنص
ةدايقلاسرتعضويفلقنلاقودنص
.)دياحم(Nسيل—

هيبنت

عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٢

)عبتي(هيبنت

فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

يفلاعشإلاةادأليغشتفاقيإبمق.٤
لصفبمق.نيترايسلانملك
ةلصتملاوةيرورضلاريغتاقحلملا
مق.تاقحلملاليغشتسباقمب
حيباصملالكوويدارلاليغشتفاقيإب
ىلعكلذدعاسيس.اهيلإجاتحتاليتلا
ةقاطلاظفحوررشلاثادحإيدافت
نمو.تايراطبلايفةدوجوملا
!ويدارلاىلعظفاحينأنكمملا

ةبكرملايفكرحملاءاطغحتفا.٥
بجوملافرطلاعضومددحوىرخألا
.ةبكرملاكلتيف)-(بلاسلاو)+(
تحت)+(بجوملافرطلادجويو
ةيراسىلعرمحأيكيتسالبءاطغ
نعءاطغلافشكل.ةبجوملاةيراطبلا
ءاطغلاحتفا،)+(بجوملافرطلا
.رمحألايكيتسالبلا
كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
نعتامولعملانمديزملل٢٦٧/
)+(بجوملاديعبلافرطلاناكم
.)−(بلاسلاديعبلافرطلاو

ريذحت}
ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا
نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم

ريذحت}
باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانمريثكلا
ةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوتيف
ضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانميتلا
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
ةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب
.اروفةيبطلا

ريذحت}
ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

ريغليصوتلاتالبكنأنمدكأت.٦
ةلاحيف.لزعاهبدجويوأةيخترم
ببستينأنكمي،كلذنميأدوجو
نأنكميو.ةمدصثودحيفكلذ
.نيترايسلافالتإيفكلذببستي
دجوت،تالبكلاليصوتبكمايقلبق
بجوتييتلاةيساسألارومألاضعب
فرطلاليصوتمتيس.اهتفرعمكيلع
وأ)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
)+(ةديعبلاةبجوملاةيفرطلاةياهنلا
.ةبكرملايفةدحاوكانهتناكاذإ
،)-(بلاسلافرطلاليصوتمتيس
نمنوهدملاريغليقثلاءزجلاب
ةبلاسلاةيفرطلاةياهنلاوأكرحملا
يفةدحاوكانهتناكاذإ)-(ةديعبلا
.ةبكرملا
)+(بجوملافرطلاليصوتبمقتال
ببستتالىتح)-(بلاسلافرطلاىلإ
يدؤينأنكمملانمرصقثادحإيف
ءازجألاامبروةيراطبلافالتإىلإ
لبكلاليصوتبمقتالو.كلذكىرخألا
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٣٣٣ ةبكرملابةيانعلا

)-(ةبلاسلاةيفرطلاةياهنلاب)-(بلاسلا
كلذنألةنحشلاةغرافةيراطبلايف
يفببستينأنكمملانم
.ررشثادحإ

بجوملارمحألالباكلاليصوتبمق.٧
ةبكرملايف)+(بجوملافرطلاب)+(
.ةغرافلاةيراطبلاتاذ

ىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال.٨
هليصوتبمق.ةيندعمفارطأيأو
يف)+(ةبجوملاةيفرطلاةياهنلاب
ةياهنلامدختسا.ةميلسلاةيراطبلا
ةلاحيفةديعبلا)+(ةبجوملاةيفرطلا
.ةبكرملايفةدحاودوجو

)-(بلاسلادوسألالباكلاليصوتبمق.٩
.ةميلسلاةيراطبلل)-(بلاسلافرطلاب
ةبلاسلاةيفرطلاةياهنلامدختسا
يفةدحاودوجوةلاحيف)-(ةديعبلا
.ةبكرملا
ىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال
ىلإلاقتنالامتيىتحءيشيأو
.ىرخألاةوطخلا

لباكلانمرخآلافرطلاليصوتبمق.١٠
يندعملاكساملاىلإ)−(بلاسلا
،نانرملادنسيوكرحملايفطوبرملا
ةغرافةيراطبلاتاذةبكرملايف
.ةنحشلا

ةطساوبةبكرملاليغشتبنآلامق.١١
ةرادإبمقوةميلسلاةيراطبلا
.ةرتفلكرحملا

اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٢
ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب

هيبنت

اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
ةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا
دكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلاتالبك
وأاهضعبسمالتالتالبكلانأنم
.ىرخألاةيندعملاءازجألاسمالت

ليصوتلالبكةلازإ

تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٤

ةبكرملابحس

ةرايسلابحس

هيبنت

ةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
يرسينل.رارضأثودحيفةلطعم
.ررضلااذهىلعةرايسلانامض
يفهقيلعتوأءيشيأطبربنجت
ةبسانمةمزحأمدختسا.قيلعتلاتانوكم
.ةرايسلاتيبثتلتاراطإلالوح

تارايسلقنةنحاشقوفةبكرملابحسا
مادختساببستينأنكميثيح.ةحطسم
يفتالجعلاعفرلالخنمرطقةنحاش
.ةبكرملافالتإ
ةكرشوأهعملماعتتيذلاعزوملارشتسا
ىلإةجاحلادنعةصصختمبحستامدخ
.ةلطعملاةبكرملابحس

ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
بحسينعيةيهيفرتبابسألةبكرملابحس
ةبكرملثم،ىرخأةبكرمفلخةبكرملا
نماًعويشرثكألاناعونلا.لقنتملالزنملا
امهةيهيفرتبابسألةبكرملابحسعاونأ

قروزلابحس.ةيلدلابحسوقروزلابحس

ىلععبرألااهتالجعىلعةبكرملابحسوه
ةرايسلابحسوهةيلدلابحس.ضرألا
نيتلجعوضرألاىلعنيتلجعىلع
.ةيلدلابفرعيزاهجىلعنيتعوفرم
عجار.بحسلاةادأعنصمتاداشرإعبتا
نمديزملبحسلاصصختموأليكولا
.تادعملابةقلعتملاتايصوتلاوتاميلعتلا

هيبنت

ةكبشمامأتبثمسرتمادختسايدؤي
ءاوهلاقفدتةقاعإىلإةرايسلاةيوهت
.سورتلاقودنصفلتيفببستيدقو
هذهةبكرملانامضيطغينلو
مادختسالرارطضالادنع.تاحالصإلا
متييذلاعردلاىوسمدختستال،عرد
.بحسلاةبكرمىلعهبيكرت

قروزلابحس

يئانثلاعفدلاتابكرم

هيبنت

يئانثلاعفدلاماظنبةرايسلابحسمتاذإ
ضرألاىلععبرألاتالجعلاعضوعم
تانوكمفالتإىلإكلذيدؤيدقف
نامضيطغينلو.بحسلاةعومجم

.تاحالصإلاهذهةبكرملا

عميئانثلاعفدلاتابكرمبحسمدعيغبني
.ضرألاىلععبرألاتالجعلاةفاكءاقب
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٣٣٥ ةبكرملابةيانعلا

يعابرلاعفدلاتابكرم

تالجععبرأبعفدلاماظنتابكرمعمطقف
عملقنيقودنصبةدوزملاوقروزلابحسل
.nتادادعإ4و)دياحملا(Nعضولادوجو

ريذحت}
تاذةبكرميفلقنلاقودنصليوحتنإ
دق)يدايحلا(Nعضولاىلإيعابرعفد
قودنصناكنإوىتحةبكرملاريسببسي
نكميو.)نكرلا(Pعضولايفسورتلا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ
ليوحتلبقنكرلالمارفمدختسا
.)دياحملا(Nعضولاىلإلقنلاقودنص

:قروزرطقل
اهبحسةبولطملاةبكرملاهيجوتبمق.١

عم،اهبحستسيتلاةرايسلافلخ
اهفوقوومامأللاهتمدقمعضوةاعارم
.ةيوتسمضرأىلع

متيسيتلاةبكرملاطبرنيمأتنمدكأت.٢
.ةبحاسلاةبكرملاباهبحس

أدبامثنكرلالمارفمدختسا.٣
.كرحملاليغشت

Nعضولايفلقنلاقودنصعض.٤
عضولاىلإليوحتلا"رظنا.)يدايحلا(
N)لمعتةرايسةدايقيف")دياحم
.٢١٨/تالجععبرأبعفدلاماظن
عضولايفةرايسلادوجونمققحت
N)ليوحتقيرطنع)دياحملا
Rعضولاىلإسورتلاقودنص
ىلإلاقتنالامث)فلخللعوجرلا(
كرحتتالأيغبني.)ةدايق(Dعضولا
.سورتلالقنءانثأةبكرملا

Dعضولايفةكرحلالقاننوكيامنيب.٥
ىلإلاعشإلاردأ،)ةدايق(

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.
ماظنبةدوزمتابكرملاتناكاذإو
،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
.كرحملافقوأ

هيبنت

ةيراطبلالباكليصوتيفقافخإلا
يدؤيدقفارطألاعمهتسمالموأبلاسلا
.ةرايسلافلتىلإ

نمبلاسلاةيراطبلالباكلصفا.٦
ةلوماصلاطبرمكحأوةيراطبلا
ةيراطبلاةماعدةيطغتبمق.رامسملاو
ةلصومريغةدامةطساوبةبلاسلا
فرطلاعمسمالتيأبنجتلءابرهكلل
.ةيراطبللبلاسلا

عضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٧
P)نكرلا(.

هيبنت

ضرعتتدقف،ًالفقمهيجوتلادومعناكاذإ
.فلتللةرايسلا

مدعنمدكأتللهيجوتلاةلجعكرح.٨
.هيجوتلادومعلفق

،لمارفلاةساودىلعكمدقعضوعم.٩
.نكرلالمارفريرحتبمق

يفلاعشإلاحاتفمىلعظفاح.١٠
عضولايفاهبحسمتييتلاةبكرملا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٦

يف.هيجوتلادومعلفقبنجتل
نودبلوخدماظنبةدوزملاتابكرملا
RKEماظنلاسرإزاهجكرتا،حاتفم
باوبألالفقبمقو،ةبكرملاجراخ
تناكولامكةرايسلاحتفا.ًايودي
،ةغرافRKEلاسرإزاهجةيراطب
يفهعضووحاتفملامادختسابكلذو
.بابلالفقةحتف

ةبوحسملاةرايسلالصف

:ةبوحسملاةرايسلالصفلبق
.ٍوتسمحطسىلعةرايسلانكرا.١
قودنصلقنامث،نكرلالمارفطبضا.٢

.)نكرلا(Pىلإسورتلا
.ةيراطبلاليصوتبمق.٣
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٤
عضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٥

ON/RUN)نود)نارود/ليغشت
رايتخاعارذلوح.كرحملاليغشت
Nفالخبرخآعضوىلإسورتلا
2ىلإ)دياحم( m.ىلإليوحتلا"عجار
تحت")دياحم(Nفالخبرخآعضو
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايقناونع
يفليكولاعجار.٢١٨/تالجععبرأب
نمسورتلاقودنصلقنرذعتةلاح
.)دياحملا(Nعضولا

2عضويفةرايسلادوجونمققحت.٦
mسورتلاقودنصليوحتقيرطنع
ىلإلاقتنالامث)عوجر(Rعضولاىلإ
كرحتتنأيغبني.)ةدايق(Dعضولا
.سورتلالقنءانثأةبكرملا

Pعضولاىلإسورتلاقودنصلقنا.٧
.لاعشإلاليغشتفقوأمث)نكر(

رجلاةبرعىلإةبكرملاتيبثتبمق.٨
.مكحملكشب

.نكرلاةلمرفريرحتو.٩
ةقبسمتادادعإيأطبضدعأ.١٠

.ةدوقفم
ةيجراخلاةرارحلاةجردةشاشنوكت
ةيوئمةجرد٠ىلعًايضارتفاةطوبضم
داعيسنكلو)تياهنرهفةجرد٣٢(
.يداعلامادختسالاىلإاهطبض

تالجعلا(يمامألابحسلا-ةجوردلابحس
)ضرأللةسمالمريغةيمامألا

هيبنت

عميئانثعفدتاذةبكرمبحسمتاذإ
دقفضرألاىلعةيفلخلاتالجعلاءاقب
نلو.رارضألسورتلاقودنصضرعتي
ال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
اهتالجعءاقبعمةبكرملاًادبأبحست
.ضرألاىلعةيفلخلا
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٣٣٧ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

عبرأبعفدلاماظنتاذةبكرملابحسنإ
ىلععبرألاتالجعلادوجوءانثأتالجع
طقفنيتلجعدوجوءانثأىتحوأ،ضرألا
ىلإيدؤي،ضرألاىلعاهتالجعنم
ال.بحسلاةعومجمتانوكمفالتإ
عفدلاماظنتابكرمنمةبكرمةيأبحست
اهتالجعنميأدوجوءانثأتالجععبرأب
.ضرألاىلع

دوجوعمةبكرملاهذهبحسمتيالأبجي
.ضرألاىلعةيفلخلاتالجعلا

تالجعلا(يفلخلابحسلا–ةجوردلابحس
عفدلاتابكرم–)ضرألانعةعوفرمةيفلخلا
تالجععبرأب

هيبنت

عبرأبعفدلاماظنتاذةبكرملابحسنإ
ىلععبرألاتالجعلادوجوءانثأتالجع
طقفنيتلجعدوجوءانثأىتحوأ،ضرألا
ىلإيدؤي،ضرألاىلعاهتالجعنم
ال.بحسلاةعومجمتانوكمفالتإ
عفدلاماظنتابكرمنمةبكرمةيأبحست
اهتالجعنميأدوجوءانثأتالجععبرأب
.ضرألاىلع

دوجوعمةرايسلاهذهبحسمتيالأبجي
.ضرألاىلعتالجعيأ

تالجعلا(يفلخلابحسلا–ةجوردلابحس
عفدلاتابكرم–)ضرألانعةعوفرمةيفلخلا
نيتلجعب

:ةيلدلامادختسابفلخلانمةرايسلارطقل
اهبحسديرتيتلاةبكرملابةيلدلاطبرا.١

.ةيلدلاعنصمتاميلعتلاقفو
ىلعةيفلخلاتالجعلابدعصا.٢

.ةجوردلا



تابكرملابصاخلاكلاملاليلد Chevrolet/GMC Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL/
Denali (GMNA- 2017-)10293048-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 8/24/16

ةبكرملابةيانعلا٣٣٨

نكرلالمارفعجار.نكرلالمارفتبث.٣
/٢٢٢.

عضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٤
P)نكرلا(.

تاميلعتًاعبتمةجوردلابةبكرملاتبث.٥
.ةعنصملاةهجلا

ةممصمةبسانمتيبثتةليسومدختسا.٦
تالجعلالفقنمضتيكبحسلل
.ميقتسمعضويفةيمامألا

عضوىلعلاعشإلاطبضا.٧
LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.

رهظملابةيانعلا

ةيجراخلاةيانعلا

لافقأ

مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٣٥٥/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ

لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت

لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلُتتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
فيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلانكمي
عبتا.هعبتتيذلاليكولانمةدمتعملا
اميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلاةفاك
،تاجتنمللحيحصلامادختسالابقلعتي

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

صلختلاوةيرورضلاةمالسلاتاريذحتو
ةيانعلاتاجتنمنميأنمميلسلكشب
.ةبكرملاب

هيبنت

طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
١٢(مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
تالآمادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب
٨٢٧٤نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلا
)ةعبرمةصوب/لطر١٢٠٠(لاكسابوليك
ةلازإوأفالتإيفببستينأنكمملانم
.تاقصلملاوتاناهدلا

هيبنت

نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي
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٣٣٩ ةبكرملابةيانعلا

عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
ءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
تناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلاتاحسام
ةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق.ةرفوتم
لسغةزهجأقيعتوأررضتتدقيتلا
.ةرايسلا
هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
ةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
حطسقوففجتلداوملاهذهلثمكرت
.أدصلاثودحيفكلذببستيامبر،ةبكرملا
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا

ماعلالكشلابةيانعلا

تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
داوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
حالمألاومويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلا
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألا
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
نخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
قحلتنأنكمي،كلذىلإامو،ةيعانصلا
ىلعةرتفلتيقباذإةبكرملاتاناهدبررضلا
امعرسأبةبكرملالسغا.ةيلطملاحطسألا
تافظنممدختسا،ةرورضلاةلاحيف.نكمي
اهمادختسالةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغ
.ةبيرغلاداوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلع

عمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
نماياقبةلازإلنايحألاضعبيفًايودي
ىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلاءالط
.ةدمتعملافيظنتلاتاجتنم
ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
رمألااذهببستينأنكميثيحعماللاريغ
.تايفلتثودحيف

هيبنت

داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
ببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
داوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإيف
ًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغعيملتلا
ةقبطلا/ةيساسألاةقبطلاتاناهدل
.ةبكرملايفةفافشلا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم

ةممصملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزلل

هيبنت

ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه

ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
نمةعونصمةرايسلاىلعةدجاوتملا
اليذلابلصلاوأموركلاوأموينمولألا
عبتا،ررضيأثودحيدافتلجأنم.أدصي
:ةيلاتلافيظنتلاتاميلعتًامئاد
وهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

لئاسيأمادختسالبقهسملدنعدراب
.فيظنت

دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.
وأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
ضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغبلصلا
ةبسنبضومحىلعفيظنتلالئاوس
ىلعةرداقةيولقداومىلعوأةيلاع
ةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإ
.ةعماللاةيجراخلا

زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
.عنصُملاتاميلعتبسح
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٠

ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.
.تابكرملل

دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.
ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو

ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
ليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ةبكرملا
كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا
ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
.ةيواكوأةطشاكداوم.
ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.

اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا

يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.
.ةيوقتافظنم

.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.

يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.
،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
.اهنمةرارحلاثاعبناببسب

هيبنت

حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
نامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت
.ةبكرملا

هيبنت

تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطّلكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم

،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا

فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا

نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
ةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
جاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغدعب
لسغا.لدتعمفيظنتلئاسوأيمامألا
.تارفشلافيظنتدنعاديجيمامألاجاجزلا
،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو،تارشحلا
نكمملانمعيمشتلا/ليسغلاداوممكارتو
.ةحساملاثيولتيفببستتنأ
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
لامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبكردقل
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاوحلملاو

رطملاوحيرلاةطرشأ

ىلعايئابرهكةلزاعلانوكيليسلاموحشعض
مودتاهلعجلسقطلانمةيامحلاةطرشأ
،لزعلاماكحإىلعدعاستو،لوطأةدمل
قيلزتبمق.ريرصلارودصوأقاصتلالاعنمتو
ةنسلايفةدحاوةرمرطملاوحيرلاةطرشأ
دقفاجلاوراحلاسقطلا.لقألاىلع
تامالعلاةلازإنكميو.قيلزتلاراركتمزلتسي
حطسألاىلعطاطملانعةجتانلاءادوسلا
شامقةعطقباهحسمقيرطنعةيلطملا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةفيظن
.٣٥٥/اهبىصوملا

تاراطإ

تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل
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هيبنت

يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
فالتإيفببستينأنكمملانمةبكرملا
ةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/وناهدلا
نمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلاءالط
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألاىلع

موركلاوأموينوملألا-تانوكملاوتالجعلا

عمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاوءاملا
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلادعب
.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعبنكمي

هيبنت

ىرخألاءازجألاوتالجعلافلتتامبر
ةبكرملالسغمتيملاذإموركلابةيلطملا
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايقدعب
ديرولكوأمويسلاكلاوأمويسنغاملا
تاديرولكلامادختسامتيو.مويدوصلا
دوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
ءازجألااًمئادلسغا.ةبرتألاوجولثلا
دعبءاملاونوباصلابموركلابةيلطملا
.داوملاكلتلاهضرعت

هيبنت

ليلاحممدختستال،حطسلافالتإبنجتل
ةببسملقصداوموأةاشرفوأفيظنت
نوباصليلاحموأةيئايميكداوموألكآتلل
ىلعلمتشتفيظنتليلاحموأةيوق
ىلعةلمتشملاتالجعلاىلعضامحأ
مدختسا.موينوملألاوأموركلاحاولأ
كلذكو.طقفةدمتعملافيظنتلاليلاحم
ىلعيوتحتيتلاةبكرملااًقلطمدقتال
ةيلطموأموينوملألانمةعونصمتالجع
ةيلآلاتارايسلاةلسغملخادموركلاب
تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
دقف.نوكيلسلاديبركىلعةيوتحملا
ةبكرملانامضيطغينلو،فلتثدحي
.حالصإلاتايلمع

لمارفلاماظن

ميطارخلاوًايرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
نعًاثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
.حطسلافورظيفتانارودلاولكآتلا
سادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطبصحفا
لكصحفا.تاعدصتوألكآتيأنعًاثحب
.ىرخألالمارفلاءازجأ

هيساشلاوقيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم

هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللًايرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.ًايونسلقألاىلع
هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
ًاثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع
لقألاىلع،1500ةئفنمتابكرملاةبسنلاب
رخآلاتيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف
طبرلابيضقفارطأقيلزتكنكمي
.ةيجراخلا
نمتابكرملايفمكحتلاعارذةركتالصو
.ةنايصلجاتحتال1500ةئف

هيبنت

/هيجوتللطاقنيألقيلزتءارجإمدعمزلي
١٢-ةرارحلاةجردنكتملامقيلعتلا
الإو,ىلعأوأ)تياهنرهف١٠(ةيوئمةجرد
.فلتثدحيدقف
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٢

لكيهلاتانوكمميحشت

،لافقألاتاناوطسأعيمجقيلزتبمق
ءاطغتالصفمو،كرحملاءاطغتالصفمو
يذالوفلادوقولاءاطغلصفمو،قودنصلا
ام،ةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردتالصفمو
عضوظفاحي.ةيكيتسالبتانوكملانكتمل
نمةيامحلاةطرشأىلعنوكيلسلاموحش
ةفيظنشامقةعطقمادختسابسقطلا
ماكحإىلعدعاسيو،لوطأةدملاهيلع
.ريرصلارودصوأقاصتلالاعنميو،لزعلا

يلفسلاءزجلاةنايص

،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
ةلاكأداوميأفطشلًايداعءاممدختسا
فيظنتباًديجنتعا.يلفسلالكيهلاب
نيطلااهبعمجتيدقيتلاقطانملا
ةلاحيف.ىرخألاةقلاعلاتافلخملاو
اهدمبمق،ةيئابرهكةدعاسمتابتعبزيهجتلا
فيظنتليلاعلاطغضلابلسغلامدختسامث
.تاوجفلاوتالصولاعيمج
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا

ةيندعملاحاولألافلت

حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
ةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلانم

ناهدلافلت

ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
حالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكوللةعباتلا

ةيواميكلاتاناهدلاعقب

ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
ةيانعلا"رظنا.ناهدلاحطسىلعةمظتنم
اذهنمقباسءزجيف"ماعلالكشلاب
.مسقلا

لخادلانمةرايسلابةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
.روفلاىلعةبرتأةيألزأو.ماظتنابةبكرملل
ببستتدقةنكادلاةشمقألاوأدئارجلاقاروأ
.ةرايسلابةيلخادلاءازجألاثيولتيف
ةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
قوقشلاوضباقملاىلعنمةبرتألا
لولحماًمدختسم.تادادعلاةعومجمب
خاسوألاروفلاىلعلزأ،ًالدتعمنوباص
نمةياقولاميركوديلامسلبنعةجتانلا
ىلعنمتارشحلاتادراطوأسمشلا
نعجتنيدقفالإو،ةيلخادلاحطسألاعيمج
.مئادفلتكلذ
اًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
ىلعتافظنملالكعض.مئادفلتثودح
شربمقتال.ًةرشابمفيظنتلاشامق
رصانعوأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملا
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإبمق.ليغشت
تاميلعتأرقا،تافظنملامادختسالبق
اهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملاةمالسلا
،ةرايسلابةيلخادلاءازجألافيظنتءانثأ.اًديج
ةيوهتلاىلعلصحتلذفاونلاوباوبألاحتفا
.ةبسانملا
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٣٤٣ ةبكرملابةيانعلا

ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
قرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا
:ةيلاتلا
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
.ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

وأةدشبحطسيأكحتال.
.طرفمطغضب

ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
.موحشلاةلازإداومعمقابطألاليسغل
مدختسا،ةلئاسلاتافظنملاىلإةبسنلاب
١(تارتل٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوح
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج
رثأكرتىلإزكرمنوباصلولحم
ليلاحممدختستال.خاسوألاباذتجاو
.ٍواكوأيوقنوباصىلعلمتشت

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت

يلخادلاجاجزلا

ًاللبُمًايربوًايندعماًجيسنمدختسا،فيظنتلل
مادختسابةيقبتملاتارطقلاحسما.هايملاب
،ةرورضلادنع.ةفيظنوةفاجشامقةعطق
فيظنتلادعبًايراجتجاجزفظنممدختسا
.طقفءاملاب

هيبنت

دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا

مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ

توصلاتاربكمةيطغأ

قفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
ضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغلوح
نوباصوءامبعقبلافّظن.رارضألل
.طقفلدتعم

ةيلطملابلاوقلا

.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

ةعطقوأةجنفسإمادختساباهفظن
ليلقبةللبموربولانمةيلاخشامق
.ءاملانم

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا

فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
ةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
ةداجسىلعطقفهمدختساف،ةيئاوهلا
ردقربكأةلازإبمق،فيظنتلالبق.ةيضرألا
:ةبرتألانمكنكمي
ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.

ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب

ربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.
مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكممردق
.ةيئابرهكلاةسنكملا
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٤

:فيظنتلل
فيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١

يفناولألاتباثوربولانميلاخلا
يذشامقلامادختسابىصوي.ءاملا
لاقتنانودةلوليحللةقيقدلاةجسنألا
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولا

قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢
نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةشامقفل.فصتنملاهاجتابقفرب
لكشبفيظنتلاةقطنمقوففيظنتلا
خاسوألاقاصتلانودةلوليحللرركتم
.ةجسنألاب

قفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤
ىلإةبرتألالاقتنافقوتينأىلإ
.فيظنتلاشامق

،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥
ًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقفاًعوبتم

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا
ةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلاصاصتمال

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
تاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألاىلع
ةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ.ةرايسلا
مث.حطسألاشدختدقيتلاةبرتألاةلازإل
مادختسابحسملاقيرطنعقفربفظن
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطق
ةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
ةعطقلسغا،ةيرودةفصبو.ذفاونلاب
،ةدحىلعةقيقدلافايلألانمشامقلا
ال.نوباصلانمليلقمادختسابكلذو
.ةجسنأمّعنموأضييبتلاداوممدختست
لبقءاوهلايففجتاهكرتاواًمامتاهفطشاو
.ىرخأةرماهمادختسا

هيبنت

طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت

حطسألاولينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
ةليلقءالطلاحطسأوىرخألاةيكيتسالبلا
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاوناعمللا
يعيبطلكشب

ءاملابًاللبماًمعاناًقيقداًجيسنمدختسا
ريغخاسوألانمصلختلاوةبرتألاةلازإل
مدختسا،لماشلافيظنتلانمديزمل.ةتباثلا
لولحمبًاللبممعانوقيقدجيسناذاًشامق
.لدتعمنوباص

هيبنت

،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
نعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلاحطسألا
هذهىلعنمةطرفملاةبوطرلاحسما
ةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعبحطسألا
وأ،ةرارحلامادختسابنجت.ةيعيبط
مدختستال.عقبلاتاليزموأ،راخبلا
وأنوكيلسلاىلعلمتشتيتلاتافظنملا
ىلإاهتبيكرتيفدنتستيتلاتاجتنملا
لمتشتيتلاتافظنمللنكمي.عمشلا
رهظمرييغتةبيذملاداوملاكلتىلع
مثنمو،معانلاشرفلاوأدلجلالكشو
.اهمادختسابىصويال
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٣٤٥ ةبكرملابةيانعلا

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلاربع

هيبنت

يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب
مادختسابهفّظنوروفلاىلعهفشنف
نوباصلولحمبةللبمشامقةعطق
نلةبكرملانامضنأملعاو.لدتعم
مادختسانعةمجانلاتايفلتلايطغي
.وجلاتارطعم

تامدخظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلا

دحأوئفادءامبليسغلاةيلمعِرجأ
رولكمادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملا
اهكرتاو،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلا
.اًمامتفجت

نامألاةمزحأبةيانعلا

.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
عمةضَيبمفيظنتداوميألمعتستال
رمألااذهف.اهغبصبمقتالونامألاةمزحأ
ةلاحيفو.مازحلافعضىلإيدؤيدق
نامألاةمزحأنكمتتالدق،ثداحعوقو
طقفمدختسا.ةمئالملاةيامحلاريفوتنم
يفئفادلاءاملاعملدتعملانوباصلا
.فجيمازحلاكرتا.نامألامازحفيظنت

لجرألاتاحسمم

ريذحت}
بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا
وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
قيعتالةيضرألاةداجسنأدكأت
.تاساودلا

تاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
:ةبسانمةقيرطب
تادعمللةيضرألاديجاجسميمصتمت.

اذإو.كترايسبسانيلكشبةيلصألا
،ةيضرألاديجاجسلادبتسارمألابلطت
ةيضرألاديجاجسءارشبىصُوي
متيالدق.زروتوملارنجنمةدمتعملا
عاونألانمةيضرألاديجاجستيبثت
زروتوملارنجديجاجسفالخبىرخألا
.تاساودلاقيعتدقو،ةحيحصةقيرطب
لخادتتالةيضرألاديجاجسنأاًموددكأت
.تاساودلاعم

نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.
ةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأىلع

بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا

ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.
.قئاسلابناجيف

ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.
.قئاسلا

قوفةيضرأةداجسعضتال.
.ىرخأةداجس
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٦

اهلدبتساوةيضرألاديجاجسكف

ةيضرألاةداجسنميفلخلاءزجلابحسا
مقوكساملالفقءاغلإلقئاسلاةهج
.هتلازإب

كسامةحتفنيطبتةطساوبتيبثتلادعأ
مقوةحسمملاكسامقوفةيضرألاةداجس
.اهناكميفاهتيبثتب
اًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت
.اهناكميف
قيعتالةيضرألاةداجسنأنمدكأت
.تاساودلا
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٣٤٧ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٣٤٧..............ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣٤٨...............ةنايصلالودج

ةصاخلاتامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
٣٥٢.....ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ

ةيفاضإلاةيانعلاوةنايصلاتايلمع
٣٥٢....ناتيفاضإلاةيانعلاوةنايصلا

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاداومولئاوسلا
٣٥٥...............اهبىصوملا
٣٥٧.....ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٣٥٨..............ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلًابسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
اًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
وهليكولانإف،نيبردملانيينفلادوجول
لثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألاناكملا
صحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلارييغت
تاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلارصانع
.ةحساملاشيروتايراطبلاولمارفلاو

هيبنت

يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
الدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
تارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامضاهيطغي
صحفلاتايلمعءارجإوةنايصلا
مادختساوةبكرملاىلعةنياعملاو
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
يفةبكرملاىلعظافحللةمهمتاءارجإ
.ةديجةلاح

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفةبكرمللةديجلاةنايصلادعاست.ليم
ديشرتوةديجةلاحيفاهيلعظافحلا
نمتازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتسا
.ةبكرملا
،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
ةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.١٩٩/ةرايسلا
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ةنايصلاوةمدخلا٣٤٨

حطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
ةدايقلادودحةاعارمعمريسللةبسانم
.ةينوناقلا

عجار.هبىصوملادوقولامدختست.
.٢٤٦/دوقولا

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةيداعلاةمدخلا-ةيفاضإلا
ةبولطمةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرملل
رورملاةفيثكندملايفًابلاغمدختُست.

.راحلاسقطلايف
تاردحنملاىلعًابلاغمدختُست.

.ةيلبجلاقطانملاو
.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.
ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختُست.

.ةعرسلا
ةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختُست.

.علسلاليصوتتامدخلوأ
ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلا

ريذحت}
لامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
عوقويفببستيدقواًريطخةنايصلا
ةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطختاباصإ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوتاذإالإ
،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
بردمينفريفوتكليكونمبلطاف
ءارجإعجار.ةنايصلالامعأبمايقلل
.٢٦٥/كسفنبةمدخلالامعأ

ةنايصلالودج
اهبموقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملا

دوقولابدوزتلادنع

عجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.
.٢٧٠/كرحملاتيز

رهشلكةرم

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٣٠٩/تاراطإلاطغض

عجار.لكآتلانعًاثحبتاراطإلاصحفا.
.٣١٥/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٨٢/لسغلالئاسعجار.يمامألا

كرحملاتيزرييغت

تيزرييغتءاجرلاةلاسرلاروهظدنع
تيزرييغتبلطا،ةصرفبرقأيفكرحملا
/مك١٠٠٠لالخحشرملالادبتساوكرحملا

لضفأيفةدايقلاةلاحيف.ةيلاتلاليم٦٠٠
كرحملاتيزرمعماظنريشيالدق،فورظ
ىلإلصياملةبكرملاةمدخلةجاحلاىلإ
ىلعرتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي.ماع
نييعتةداعإبجيوماعلايفةرملقألا
بردملاينفلاعيطتسي.تيزلارمعماظن
ةلاحيف.لمعلااذهذيفنتليكولاىدل
نودكرحملاتيزرمعماظنطبضةداعإ
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٣٤٩ ةنايصلاوةمدخلا

لالخةبكرمللةنايصلاءارجإكيلع،دصق
ةيلمعرخآنمليم٣٠٠٠/مك٥٠٠٠ةفاسم
كرحملاتيزرمعماظنطبضدعأ.ةمدخ
تيزرمعماظنعجار.تيزلارييغتدنع
.٢٧٢/كرحملا

رابغلاحشرم

ليلقتببكارلاةرجحيفءاوهلاحشرمموقي
ىرخألاةجيهملاداوملاوعلٰطلاتابحورابغلا
يذلايجراخلاءاوهلانمءاوهلابةلوقنملا
لادبتسايغبني.ةبكرملالخادىلإهبحسمتي
ةنايصلالامعأنمضينيتورلمعكحشرملا
.ةلودجملاةينيتورلا

لكةبولطملاتامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠

كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٣١٥/تاراطإلاريودتعجار

ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
عجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
تيزرمعماظنو٢٧٠/كرحملاتيز
.٢٧٢/كرحملا

.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢٧٨/كرحملاديربتلئاسعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٨٢/لسغلالئاسعجار.يمامألا

يمامألاجاجزلاةحسامشيرصحفا.
وأقوقشلاوألكآتلانعًاثحبكرصبب
ةيجراخلاةيانعلاعجار.ةبيرغلاماسجألا
ةلكآتملاةحساملاشيرلدبتسا.٣٣٨/
شيرلادبتساعجار.ةفلاتلاوأ
.٢٨٩/تاحساملا

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٣٠٩/تاراطإلاطغض

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٣١٥/تاراطإلا

تابرستنعًاثحبكرصببصحفا.
.لئاوسلا

٦لكوأ.كرحملاءاوهحشرمصحفا.
فظنم/حشرمعجار.برقأامهيأ،رهشأ
.٢٧٦/كرحملاءاوه

ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
.٣٣٨/ةيجراخلا

هيجوتلاماظنتانوكمكرصببصحفا.
ءازجألانعًاثحبهيساشلاوقيلعتلاو
وأطبرلاةمكحمريغوأةفلاتلا
ةرمكلذولكآتلاتامالعوأةدوقفملا
ةيانعلاعجار.لقألاىلعًايونس
تانوكمقيلزتبكيلع.٣٣٨/ةيجراخلا
يفةرملقألاىلعهيجوتلاوقيلعتلا
ةلاحيف(.ىرخأتيزرييغتةيلمعلك
)محشتالصورفوت

.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٧٩/نامألاماظنصحفعجار

نعًاثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلاوأفلتلا

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعًاثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٣٣٨/ةيجراخلاةيانعلاعجار

صحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.٢٨٨/ةكرحلائدابحاتفم

لقنلالفقيفمكحتلاةفيظوصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
.٢٨٨/يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

ريودتءانثأةكرحلالقانلفقصحفا.
لفقصحفعجار.لاعشإلاحاتفم
لاعشإلابصاخلاسورتلاقودنص
/٢٨٨.

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
.٢٨٨/)نكرلا(

نعفشكللدوقولاةساودصحفا.
.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأفلتلا
.رمألامزلاذإاهلدبتسا
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ةنايصلاوةمدخلا٣٥٠

ةمزحألاوةدايقلاةمزحأنمققحت.
ءاوهلافييكتطغاض(ةيطايتحالا
امكلوطلاوةلاحلاصحفا.)دلوملاو
.لوطلاتارشؤمىلعحضوموه

ةماعد/كرحملاءاطغكرصببصحفا.
،تدجونإ،ةعتمألاقودنصبابزاغ
وأقوقشلاوألكآتلاتامالعنعًاثحب
ةردقصحفا.تايفلتلانمكلذريغ
.حتفلاعضويفتابثلاىلعةماعدلا
.ةمدخلاىلإةجاحلادنعليكولاعجار

ةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
فقسلاةحتفعجار.تدجونإ،لزعلا
/٥٣.

راطإلاحاتفملفقليغشتنمققحت.
بسحهميحشتبمقو،يطايتحالا
.٣٢٢/تاراطإلارييغتعجار.ةجاحلا

ةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا

ليم١٢٥٠٠/مك٢٠٠٠٠لك

١٢لكوأ.كرحملاءاوهحشرملدبتسا.
ةئيبيفةدايقلادنع.برقأامهيأ،اًرهش
ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتم
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت

وأ(باكرلاةروصقمءاوهرتلفلادبتسا.
مزليدق.)ًالوأثدحيامهيأ،ًارهش٢٤لك
رثكأتارتفىلعلادبتساتايلمعءارجإ
يفةرايسلاةدايقةلاحيفًابراقت
وأةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانم

عفترتقطانموأةضفخنمءاوهةدوجب
.ةئيبللةثولموأةبرتألاورابغلاةبسناهب
رتلفلالادبتساىلإةجاحلازربتدقو
قفدتضافخناةظحالمدنعاًضيأ
ىلعبابضلامكارتةدايزوأ،ءاوهلا
حئاورلاىوتسمةدايزوأ،ذفاونلا
GMةنايصعقومعيطتسيو.ةهيركلا
ديدحتيفكتدعاسمميدليلحملا
حشرملالادبتسالبسانملاتقولا
.كبصاخلا

ليم٢٥٠٠٠/مك٤٠٠٠٠لك

٣لكوأ(لمارفلالئاسلادبتسابجي.
.)ًالوأثدحيامهيأ،تاونس

ليم٤٣٥٠٠/مك٧٠٠٠٠لك

.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا.
دوقولاطوطخعيمجًايرصبصحفا
نمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
ميلسلكشباههيجوتواهليصوتواهطبر
.ةديجةلاحيفاهنأنمو

ليم٥٠٠٠٠/مك٨٠٠٠٠لك

صحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.
.لاعشإلاتاعمشكالسأ

ليم٩٧٥٠٠/مك١٥٦٠٠٠لك

اذإسورتلاقودنصةبلعلئاسّريغ.
.تالجععبرأبعفدلاماظنبةدوزمتناك
ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم

نأنكمي.يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتي
.سورتلاقودنصلئاسثوليويلاعلا
قودنصرمعنمللقيثولملالئاسلا
بجيوةدايقلارواحموأ/وسورتلا
.هلادبتسا

ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك

كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
امهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعتةداعإو
.٢٧٧/ديربتلاماظنعجار.برقأ

وأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.
ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو

ىلعةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
*برقأتارتف
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

كلذيفامب،يراجتلامادختسالا
:يليام
ةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐

.ئراوطلاذاقنإو
تانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐

تارايسوةيضايرلاتارايسلاوةفيفخلا
تامادختسالايفةلمعتسملاباكرلا
.ةيركسعلا
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٣٥١ ةنايصلاوةمدخلا

تانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐
ةيدرفلاتابكرملاتالماحوبحسلا
مدختُستةبكرمةيأوأةحطسملا
وأتاروطقملابحسلرارمتساب
.ىرخألاتالومحلا
،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐

تابكرموأدورطلاليصوتتارايسلثم
ةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلاةيرودلا
.ةعاسلارادمىلعلمعتةبكرمةيأوأ
ديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐

لثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسماهيف
طوطخلاجميفةمدختسملاكلت
.ةلثامملاتامادختسالاوأطفنلابيبانأ

ةرمتسمةفصبةمدختسملاتارايسلا.
٣٫٧(مك٦غلبتةريصقتالحرعطقل
.لقأوأ)ليم
رمعبقارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ىتمبقارملاحضويسف،كرحملاتيز
.حشرملالادبتساوتيزلارييغتيغبني
ءيضيدق،ةيساقلافورظلالظيف
مك١٠٠٠٠عطقلبقرشؤملا
.)ليم٦٠٠٠(

تارايسلاعيمجىلإةبسنلاب:ةظحالم
تيزرييغتكيلع-يفلخلاعفدلاتاذ
مك٣٠٠٠٠لكةدايقلاةعومجمروحم
مادختساةلاحيف)ليم١٩٠٠٠(
.بحسلاضارغألةرايسلا
ةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
نمنوكيدق،هالعأةروكذملاةيساقلا
لاعشإلاتاعمشلادبتسايرورضلا
ةدعاسملانمديزمل.برقأتارتفىلع
ةمئالملاةمدخلاتارتفديدحتيف
لارنجليكوبلاصتالاىجُري،كتبكرمل
.دمتعملازروتوم

فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلا

ليم٣٨٠٠٠/مك٦٠٠٠٠لك

.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا.
راخبلاودوقولابيبانأعيمجصحفا
اهليصوتنمدكأتللكلذوميطارخلاو
يفاهنأنموميلسلكشباههيجوتو
.ةديجةلاح

وأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.
ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ٣لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو

ليم٤٥٠٠٠/مك٧٢٠٠٠لك

سورتلاقودنصلئاسرييغتبمق.
.رتلفلاويكيتاموتوألا

ليم٥٠٠٠٠/مك٨٠٠٠٠لك

اذإسورتلاقودنصةبلعلئاسّريغ.
.تالجععبرأبعفدلاماظنبةدوزمتناك
ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نأنكمي.يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتي
.سورتلاقودنصلئاسثوليويلاعلا
قودنصرمعنمللقيثولملالئاسلا
بجيوةدايقلارواحموأ/وسورتلا
.هلادبتسا

ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك

كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
امهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعتةداعإو
.٢٧٧/ديربتلاماظنعجار.برقأ
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ةنايصلاوةمدخلا٣٥٢

تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلا

ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ
يراجتلامادختسالاتابكرمىلإةبسنلاب.

تانوكمميحشتبمق:طقفقاشلا
.تيزللرييغتةيلمعلكعمهيساشلا

نملكيهلالسغةمدخءارجإبلطا.
يف"هيساشلاةنايص"رظنا.لفسألا
.٣٣٨/ةيجراخلاةيانعلا

ةيانعلاوةنايصلاتايلمع
ةيفاضإلا

ناتيفاضإلاةيانعلاوةنايصلا
ةيانعلاكدعاستدقومهمرامثتساكتبكرم
يفةفلكمتاحالصإيدافتىلعاهبةديجلا
دق،ةبكرملاءادأىلعظافحلل.لبقتسملا
.ةيفاضإةنايصتامدخءارجإمزلي
-تامدخلاهذهذيفنتليكولايلوتبيصونو
رثكألامهليكولاىدلنوبردملانوينفلاف
ءارجإاًضيأليكولاعيطتسيو.ةبكرملابةيارد
طاقنلاددعتمصحفلالخنملماشريدقت
.ةبكرملابةيانعلاتارتفىلإكداشرإل
تامدخلاحيضوتىلإةيلاتلاةمئاقلافدهت
.ةمدخلاءارجإبلطتتدقيتلاتالاحلاو

ةيراطبلا

ريفوتىلعتلوف١٢ةوقبةيراطبلالمعت
كرحملاليغشتءدبلةمزاللاةقاطلا
.ةيفاضإةيئابرهكتاقحلمةيأليغشتو
ليغشتءدبلشفولاطعألايدافتل.

ءاوتحاىلعاًمئادصرحا،ةبكرملا
.ىوصقلاريودتلاةقاطىلعةيراطبلا

ليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
ةيراطبلارابتخالصيخشتتادعمب
.تالباكلاوتالصولالكآتمدعنامضو

رويسلا

اهنعردصاذإرويسلالادبتسامزليدق.
تامالعاهيلعترهظوأريفصتوص
.قزمتلاوأققشتلا

لوصولانيبٰردملاليكولايينفلنكمي.
صحفلةمزاللاتادعملاوتاودألاىلإ
وأطبضلاتايلمعءارجإورويسلا
.ةرورضلادنعاهبىصوملالادبتسالا
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٣٥٣ ةنايصلاوةمدخلا

لمارفلا

رمأيهوةبكرملافاقيإىلعلمارفلالمعت
.ةنمآلاةدايقلليرورض
رودصلمارفلالكآتتامالعنمضتتدق.

وأريفصوأريرصوأةقسقستوص
.ةبكرملافاقيإةبوعص

ليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
صحفلةمزاللاتادعملاوتاودألاب
ةيلاعرايغلاعطقبةيصوتلاولمارفلا
.ةبكرمللاًصيصخةممصملاةدوجلا

لئاوسلا

مادختساولئاوسلاتايوتسمطبضلمعي
ةمظنأةيامحىلعةدمتعملالئاوسلا
داومولئاوسلارظنا.اهتانوكموةبكرملا
ىلعفرعتلل٣٥٥/اهبىصوملاميحشتلا
.زروتوملارنجىدلةدمتعملالئاوسلا
كرحملاتيزتايوتسمصحفيغبني.

لكدنعيمامألاجاجزلالسغلئاسو
.دوقولاةئبعتاهيفمتيةرم

تادادعلاةعومجمحيباصمءيضتدق.
تايوتسمضافخناىلإةراشإلل
.اهتئبعتىلإةجاحلاولئاوسلا

ميطارخلا

يغبنيولئاوسلالقنىلعميطارخلالمعت
دوجومدعنامضلةمظتنمةفصباهصحف
صحفلالالخنم.اهبتابرستوأتاققشت
صحفليكولاعيطتسي،طاقنلاددعتم
ةجاحلاةلاحيفحصنلاءادسإوميطارخلا
.اهلادبتساىلإ

حيباصملا

ةيسيئرلاحيباصملالمعتنأمهملانم
ةروصبلمارفلاحيباصموةرخؤملاحيباصمو
نورخآلاكاريوةيؤرلانمنكمتتىتحةديج
.قيرطلاىلع
حيباصملاةجاحتامالعنمضتتو.

اهتءاضإتوفخةيانعلاىلإةيسيئرلا
فلتلاوأقوقشلاروهظوةءاضإلامدعو
لمارفلاحيباصمصحفبجيو.اهب
دنعاهتءاضإنامضلةيرودةفصب
.ةلمرفلا

،طاقنلاددعتمصحفلالالخنم.
حيباصملاصحفليكولاعيطتسي
.اهبتالكشمةيأةظحالمو

تاماعدلاوتامدصلاتاصتمم

ىلعتاماعدلاوتامدصلاتاصتممدعاست
.ةسالسرثكأةدايققيقحت
زازتهااهلكآتتامالعنمضتتنأنكمي.

ءانثأحجرأتلا/دادترالاوأةدايقلاةلجع
ءانثألوطأةفاسمعطقوأةلمرفلا
ريغةروصبتاراطإلالكآتوأةلمرفلا
.ةيواستم

،طاقنلاددعتمصحفلانمءزجكو.
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسي
تاماعدلاوتامدصلاتاصتممصحف
لشفوأبرستلاتامالعنعًاثحبًايرصب
كداشرإمهنكميو،فلتلاوألزعلاداوم
.ةمدخلاءارجإتقوبقلعتياميف
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ةنايصلاوةمدخلا٣٥٤

تاراطإلا

اهتنزاومواهنيببوانتلاوتاراطإلاخفنبجي
ءانتعالادعاسيدقو.ةحيحصلاةقيرطلاب
دقامك،دوقولاولاملاريفوتيفتاراطإلاب
.تاراطإلافلترطخنمللقي
لادبتساىلإةجاحلاتامالعنمضتت.

نمرثكأوأثالثروهظتاراطإلا
؛راطإلاسادملكآتلةحضاولاتامالعلا
لالخةجسنألاوأكالسألاروهظ
عطقلاوأقوقشلاروهظوأ؛طاطملا

روهظوأ؛نيبناجلاوأسادملايف
.راطإلاىلعقزمتلاوأخافتنالا

ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
تاراطإلابةيصوتلاوكلذصحف
ريفوتليكولاعيطتسيكلذكو.ةبسانملا
تالجعلا/تاراطإلاةنزاومتامدخ
عيمجبةسالسبةبكرملاليغشتنامضل
ةعباتلاتاراطإلاليكولاعيبي.تاعرسلا
رفويوةريهشلاةيراجتلاتامالعلل
.اهلةمدخلاتاءارجإ

ةبكرملابةيانعلا

ليكولاىدلةبكرملابةيانعلاتاجتنمرفوتت
ودبتةبكرملالعجيفةدعاسمللكلذو
ةيفيكلوحتامولعملل.ةديدجاهنأكاًمئاد
،جراخلاولخادلانمةبكرملاةيامحوفيظنت
و٣٤٢/لخادلانمةرايسلابةيانعلارظنا
.٣٣٨/ةيجراخلاةيانعلا

تالجعلااياوزطبض

نامضليرورضرمأتالجعلااياوزطبضنإ
قيقحتولكآتلانمتاراطإللةيامحلضفأ
.ءادألضفأ
طبضىلإةجاحلاتامالعنمضتتو.

ةسالسمدعوأبحسلاتالجعلااياوز
تاراطإلالكآتوأةبكرملايفمكحتلا
.ةداتعمريغةروصب

ةمزاللاتادعملاليكولاىدلرفوتتو.
.تالجعلااياوزلحيحصلاطبضلانامضل

يمامألاجاجزلا

لضفأوقئاللارهظملاوةمالسلانامضل
اًفيظنيمامألاجاجزلاىلعظفاح،ةيؤر
.اًفافشو
شودخلافلتلاتامالعنمضتت.

.اياظشلاراسكناوقوقشلاو
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.

ليدبلابةيصوتلاويمامألاجاجزلاصحف
.ةجاحلادنعبسانملا

تاحساملاتارفش

اهيلعظافحلاوةحساملاشيرفيظنتبجي
.ةحضاوةيؤرريفوتلةديجةلاحيف
طوطخلاروهظلكآتلاتامالعنمضتت.

جاجزلايفةلوسغملاريغقطانملاو
.هقزمتوأطاطملالكآتويمامألا

ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
دنعاهلادبتساوةحساملاشيرصحف
.ةجاحلا
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٣٥٥ ةنايصلاوةمدخلا

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
.ليكولانمتافصاوملاوأةعطقلامقروأمسالابهاندأةددحملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلعلوصحلانكمي

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

ـبةكرحلقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان
)تاعرس٦

.DEXRON®-VIيكيتاموتوألاةكرحلالقنزاهجلئاس

ـبةكرحلقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان
)تاعرس٨

DEXRON®-HPيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس (GMرايغلاةعطقمقر
19331925(.

ديربتلالئاسطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL®.٢٧٨/كرحملاديربتلئاسعجار.

عونمادختسابحصُني.ةبسانملاSAEةجوزلةجردب™dexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1 Synthetic Blend.٢٧٠/كرحملاتيزعجار.

)89021668زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(Lubriplateميحشتلالوسوريأةكرحلالقنلةيضرألاةلصولا
NLGIتابلطتمعمقفاوتيميحشتتيزوأ .GC-LBوأLBةئفلا،#2

SAEرواحملليعانطصالاميحشتلاتيز)تالجععبرأبعفدلاماظن(يمامألاروحملا 75W-90)زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر
88900401(.

نيسلوأيمامألاروحملاةرادإدومعنيسل
.)يئانثلاعفدلا(ةعطقلايداحأةرادإلادومع

GMنمرايغلاةعطقمقر(صاخلاميحشتلاتيز،نيسللامحشتيز 19257121(.

DOTةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن .)19299818زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(3
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ةنايصلاوةمدخلا٣٥٦

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

ضباونلاوحيتافملالافقأتاناوطسأ
ضبقملةيروحملاطاقنلاوةيفلخلاةيحئارشلا
بابوكرحملاءاطغوةعتمألاقودنصباب
روباخوةعتمألاقودنصبابتالصفمودوقولا

ةلصولاوةطاقسلا

زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Superlube،ضارغألاددعتمميحشتلالئاس
12346241(.

SAEرواحملليعانطصالاميحشتلاتيزيفلخلاروحملا 75W-90)زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر
19300457(.

،يفلخلاةرادإلاطخلةيزكرملاةحيرشلا
لكيهلاقيلزت

تيزوأ)12377985زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(لكيهلاميحشتتيز
NLGIتابلطتمعمقفاوتيميحشت .GC-LBوأLBةئفلا،#2

.DEXRON®-VIيكيتاموتوألاةكرحلالقنزاهجلئاس)يعابرلاعفدلا(لقنلاةبلع

محشوأ)3634770زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Weatherstripميحشتلالئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت
.)12345579زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(لزاعلانوكيلسلا

،Teflonعمةيقيلختلاموحشلاسقطلالماوعلزعطئارشريرص Superlube)نمرايغلاةعطقمقرGM 12371287(.

نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
.دّمجتلا
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٣٥٧ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

22845992A3181Cكرحملاءاوهرتلف/يقنم

19330000PF63Eتيزلارتلف

23281440CF188رابغلاحشرم

114–1262244141لاعشإلاتاعمش

تاحساملاتارفش
-22756331)ةصوب٢١٫٧(مس٥٥ـقئاسلابناج

-22756331)ةصوب٢١٫٧(مس٥٥–بكارلابناج

-22956295)ةصوب١٣٫٠(مس٣٣—اًفلخ
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ةنايصلاوةمدخلا٣٥٨

ةنايصلاتالجس
ةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا.لفسأب

تيرجأيتلاتامدخلاةمدخلابماقةفاسملادادعةءارقخيراتلا
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٣٥٩ ةينفلاتانايبلا

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٣٥٩....)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٣٥٩....ةمدخلاءازجأديدحتقصلم

ةبكرملاتانايب
٣٦٠.........تافصاوملاوتاعسلا
٣٦٢.......كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
دامتعاتاقاطبىلعًاضيأ)VIN(ةبكرملا
ةيكلملاتاداهشورايغلاعطقوةبكرملا
.ليجستلاو

كرحملافيرعت

مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك
VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي

تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٣٦٠/تافصاوملاوتاعسلانمض"كرحملا
كرحمدوكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملا

ةمدخلاءازجأديدحتقصلم
لخادةدوجوملاةقاطبلاهذهيوتحت
:ةيلاتلاتامولعملاىلعتازافقلاقودنص
.)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

.زارطلابةصاخلاتامالعلا.

.ءالطلاتامولعم.

.ةصاخلاتادعملاوجاتنإلاتارايخ.
.ةبكرملانمةقاطبلاهذهةلازإبنجت
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ةينفلاتانايبلا٣٦٠

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاعسلا
ديزملل٣٥٥/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا
.تامولعملانم

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإلايرتم
ءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلالئاسب
نمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإعجرا

.تامولعملا
تراوك١٧٫٤رتل١٦٫٥ديربتلاماظن

تراوك٨٫٠رتل٧٫٦رتلفعمكرحملاتيز

دوقولانازخ

نولاغ٢٦٫٠رتل٩٨٫٤يداع

نولاغ٣١٫٥رتل١١٩٫٢ةعّسوم1500ةلسلس

تراوك١٫٦رتل١٫٥لقنلاةبلعلئاس

مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع

ىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسمنم
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٣٦١ ةينفلاتانايبلا

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا
5.3L V8Cةعرسبتاووليك٢٨٣

ةقيقدلايفةرود٥٦٠٠
ةعرسبًاناصح٣٨٠(

)ةقيقدلايفةرود٥٦٠٠

٥٦٤Yةفل٤١٠٠دنع
لطر٤١٦(ةقيقدلايف
يفةفل٤١٠٠دنعمدق

)ةقيقدلا

–٠٫٠٣٧(مم١٫١٠–٠٫٩٥
)ةصوب٠٫٠٤٣

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإلايرتمةعرسىلعأ

SuburbanوYukon XL Two-Wheel Driveةعاسلايفًاليم١٠٤ةعاس/مك3.42١٦٧روحمعم
YukonوSuburbanادعام)Utility(ةددعتملاتامادختسالازرطلك
XL3.42روحمبنيتلجعبعفدلاماظن

ةعاسلايفًاليم١١٢ةعاس/مك١٨٠
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ةينفلاتانايبلا٣٦٢

كرحملاعفدريسهيجوت
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٣٦٣ ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٣٦٣...............ةيصوصخلاو
٣٦٣........ثدحلاتانايبتالجسم
٣٦٤.....هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو

ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست
ةزهجأنمةعومجمىلعةرايسلالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
ىلع.اهتدايقةيفيكوةرايسلاءادأبةصاخلا
تادحوةرايسلامدختست،لاثملاليبس
ءادأيفمكحتلاوةبقارملااهتفيظورتويبمك
تالاحةبقارمو،سورتلاقودنصوكرحملا
ثودحدنعاهخفنوةيئاوهلاةداسولاراشتنا
اذهبةدوزمةرايسلاتناكاذإو،مداصت
قالغناللةعناملالمارفلاريفوت،ماظنلا
.ةرايسلايفمكحتلاىلعقئاسلاةدعاسمل
تانايبنيزختبتادحولاهذهموقتدق
.ةبكرملاةمدخىلعليكولاينفةدعاسمل
تانايبنيزختباًضيأتادحولاضعبموقتدق
ىلع،ةرايسلاليغشتبكمايقةيفيكلوح
وأدوقولاكالهتسالدعملاثملاليبس
اًضيأتادحولاهذهلنكمي.ةعرسلالدعم
لثم،ةيصخشلاتاليضفتلابظافتحالا
عاضوأوطبضلاةقبسمويدارلاتاطحم
.ةرارحلاةجردتادادعإودعاقملا

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDR

ىلعدعاستستانايبليجستبمايقلايف

ةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيكمهف
لثم،مداصتلاهبشياموأمداصتثودح
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولاخافتنا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
يفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملاهذه
يفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

.كتبكرم
قئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألابكارلاو
نمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

ةساودطغضبقئاسلاماق)ساسألا
ولمارفلاوأ/ودوقولا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
ةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي

الو.يداعريغمداصتثداحعوقولاحيف
يفEDRةطساوبتانايبيأليجستمتي
متيالامكةيداعلاةدايقلافورظلظ
مسالالثم(ةيصخشتانايبيأليجست
دق،نكل.)ثداحلاعقومورمعلاوعونلاو
قيبطتتاطلسلثم،فارطألاضعبموقت
تانايبعمEDRتانايبجمدب،نوناقلا
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ليمعلاتامولعم٣٦٤

اهيلعلوصحلامتييتلاةيصخشلافيرعتلا
ثداحيفقيقحتلاءانثأينيتورلكشب
.مداصتلا
،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
لوصولاةيناكمإوةصاختادعمرفاوتمزلي
ّعنصُمىلإةفاضإلاب.EDRوأةبكرملل
تاطلسلثم،ىرخأفارطأناكمإب،ةبكرملا
تادعملاكلتمتيتلاونوناقلاقيبطت
اذإتامولعملاةءارقبمايقلا،ةصاخلا
ةبكرملاىلإلوصولاةيناكمإاهلترفاوت
.EDRوأ

)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
اهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلععالطالاب
ىلعلوصحلادعب:الإىرخأفارطأعم
ةرايسلاتناكاذإوأ،ةرايسلاكلامةقفاوم
ةقفاومىلعلوصحلادعبفةرجأتسم
نميمسربلطلةباجتساكوأرجأتسملا
وأههباشمةيموكحةهجةيأوأةطرشلا
)GM(زروتوملارنجةكرشعافدنمءزجك
مادختساًاضيأنكمي.نوناقلاددُحيامكوأ
زروتوملارنجةكرشموقتيتلاتانايبلا
)GM(تابلطتمبءافيإللاهمالتساوأاهعمجب
)GM(زروتوملارنجةكرشبةصاخلاثحبلا
نيرخآللتانايبلاهذهةحاتإمتتدقوأ
ةجاحلاحيضوتمتيامدنع،ثحبلاضارغأل
وأةددحمةبكرمبتانايبلاطابترامدعو
.ددحمةبكرمكلامب

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
نإف،هيفرتلاوتامولعملاماظننمءزجك
نيزختىلإيدؤيدقماظنلااذهمادختسا
اهريغوفتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ماظنليلدعجار.ةلحرلاتامولعمنم
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلاتاميلعت
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