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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
لكايهتاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
كلذيفامب،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملا
GMراعشوGM،رصحلااللاثملاليبسىلع
TERRAINوGMCةنحاشزمروGMCو
تامدختامالعوأ/وةيراجتتامالعDENALIو
Generalةكرشل Motors LLCاهتاكرشوأ
.اهيصخرموأاهلةعباتلاتاكرشلاوأةيعرفلا

يفرفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي
تازيهجتلابسحىلعكلذوالوأكتبكرم
فالتخابسحكلذكواهتيرتشايتلاةيرايتخالا
دقيتلاتاقيبطتلا/تازيملاودلبلاتافصاوموزرطلا
بسحىلعوأكتقطنميفةرفوتمنوكتال
.اذهكلاملاليلدةعابطدعبأرطتيتلاتارييغتلا

نمققحتللكتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملا

ةعرسلةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلا

هيبنتوريذحتورطخ
تاقصلمىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
ةلمتحملارطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملا
.اهليلقتوأاهيدافتلاهعابتانكمييتلاتاءارجإلاو

رطخ}
ىلإيدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودح

ريذحت}
ىلإيدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

فلتهنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايف

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

23233626_ARA
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٣ ةمدقم

زومرلا
مدختستتاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
صنلابناجبزومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلا
وأنوكمبةلصلاتاذتامولعملاوأةيلمعلاحيضوتل
.ددحمرشؤموأسايقموأةلاسروأمكحترصنع

M:وأتاميلعتلانمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملا

وأتاميلعتلانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملا

يفتامولعملانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
."ةحفصرظنا"-ىرخأةحفص

ةبكرملازومرلودج

روثعلانكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
نمديزملل.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلع
.سرهفلاعجار،زمرلااذهلوحتامولعملا

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9

ءاوهلافييكت:#

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

ةدايقلاةلجعبةيتوصلامكحتلاحيتافم:%

لمارفلاماظنريذحتحابصم:$

ليمحتلاماظن:"
I:ةعرسلاتبثم

بقثلللباقريغ:`

ةمدخبلطتيال:^

B:كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد

O:ةيجراخلاحيباصملا

نارينلل/بهللضرعتلارظحي:_

بابضلاحيباصم:#

دوقولاسايقم:.

ةيئابرهكلاتارهصملا:+

حيباصملابضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم:3
ةيمامألا

j:لافطألاتيبثتماظنLATCH

لاطعألارشؤمحابصم:*

تيزلاطغض::

ةقاطلا:{

دعبنعةبكرملاليغشتءدب:/

نامألامازحبريكذتلاتاودأ:<
راطإلاطغضةبقارم:7

d:بحسلايفمكحتلا/StabiliTrak®

a:طغضلاتحت

M:يمامألاجاجزلاليسغلئاس
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ةمدقم٤

2تاظحالم
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٥ لدولقام

لدولقام

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

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

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

٩..................دعقملاطبض
١١.................ةركاذلاتازيم
١١..................دعاقملاةئفدت

١٢..............سأرلادنسمطبض
١٢.................نامألاةمزحأ
١٢...........بكارلاراعشتساماظن

١٢..................ةآرملاطبض
١٣..............ةدايقلاةلجعطبض
١٣................ةيلخادلاةرانإلا
١٤...............ةيجراخلاةرانإلا
١٤.....يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام
١٥...........خانملاليغشترصانع
١٦...............سورتلاقودنص
١٧..................نكرلالمارف

ةرايسلاتازيم
١٧.........هيفرتلاوتامولعملاماظن

١٧.......ةدايقلاةلجعليغشترصانع
١٧......ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
١٨....)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٨.......يمامألامداصتلاراذنإماظن
١٨.....ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
ءايمعلاةقطنملاهيبنت

١٨............)SBZA(ةيبناجلا
١٩.....)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
ضراعتملارورملاهيبنتماظن

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

١٩.....................)نكرلا
١٩..........تاقحلملاليغشتسباقم
١٩..................فقسلاةحتف

ءادألاوةنايصلا
يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

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

تاسايقلاةزهجأةحول

تادادعلاةحول
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٧ لدولقام

.١١٨/ةيوهتلاتاحتف.١

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٢
.١١٠/راسملارييغتوفاطعنالا

.١٠٨/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

.٨٤/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٣

.٨١/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام.٤

.٨٢/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

حيباصملاماظنعجار.ءوضلارعشتسم.٥
.١٠٩/يكيتاموتوألاةيسيئرلا

.١١٣/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٦

.١١٠/ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.٧

.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمرارزأ.٨
(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار
/٩٥.

ليغشتليلدرظنا.CDصارقألغشمةحتف.٩
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

.٨٣/تاقحلملاليغشتسباقم.١٠

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا.١١
.١٤٣/تابثلا

عضوعجار.)اًرفوتمناكاذإ(ecoرز.١٢
.١٤٠/دوقولاريفوت

سورتلاقودنصعجار.ةكرحلالقنعارذ.١٣
.١٣٨/يكيتاموتوألا

تناكاذإ(١١٤/خانملابمكحتلاةمظنأ.١٤
.)كلذبةزهجمةرايسلا

١١٦/خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(

.١٣٣/ليغشتلاحاتفمعضاوم.١٥

.٨١/ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٦

.٨١/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.١٧

.٨١/ةدايقلاةلجعطبض.١٨

.١٤٥/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.١٩

اذإ()FCA(يمامألامداصتلاراذنإرز
راذنإماظنعجار.)ةزيملاهذهترفوت
.١٥٠/يمامألامداصتلا

)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلارز
دنعريذحتلاعجار.)ةزيملاهذهترفوتاذإ(
.١٥٣/ريسةراحةرداغم

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع.٢٠
/١١١.

.)هتيؤرنكميال(كرحملاءاطغريرحت.٢١
.١٦٥/كرحملاءاطغعجار

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢٢
ددعتمرشؤملاحابصمعجار.)ضورعم
.٨٨/)كرحملاصحفءوض(فئاظولا

ةدايقللةيلوأتامولعم
ضعبنعةزجومةماعةحملمسقلااذهمدقي
ةتبثم-نوكتالوأ-نوكتدقيتلاةمهملاتازيملا
.ةصاخلاكترايسيف

ىلإعوجرلاىجُري،ةيليصفتلاتامولعملانمديزمل
.اذهكلاملاليلديفاًقحالةدراولاتازيملانمٍلك

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
حاتفمالبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجلنكمي
)RKE(م٦٠اهاصقأةفاسمىلعلمعينأ)١٩٧
.ةبكرملانم)اًمدق

ةزيمودعُبنعليغشتلاةزيمعملكشلابحضوم
يئابرهكلايفلخلابابلا
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لدولقام٨

مادختسانكمي.حاتفملاطسبلرزلااذهىلعطغضا
.لافقألاعيمجلولاعشإلاليغشتلحاتفملا

K:عيمجوأقئاسلابابلفقءاغلإلطغضا
.باوبألا

،يودييفلخباببةزهجملاتابكرملاىلإةبسنلاب
لفقءاغلإلٍناوثسمخةدملنيترمKىلعطغضا
.يفلخلابابلا

Q:باوبألالكلفقلطغضا.

.لفقلاءاغلإولفقلاتاظحالمصيصختنكمي

Y:يلآيفلخباببةدوزمةبكرملاتناكاذإ،
يفيفلخلابابلاأدبيىتحرارمتسالاعمطغضا
.كرحتلا

عضوددحمليغشتءدبلررحوطغضا:7
ىلعٍناوثثالثةدملرارمتسالاعمطغضا.ةبكرملا

ةرم7ىلعطغضا.ئراوطلاراذنإطيشنتللقألا
.ئراوطلاراذنإءاغلإلىرخأ

عمًةرشابمطغضاوهررحمثQطغضا:/
ءدبللقألاىلعناوثعبرأةدمل/ىلعرارمتسالا
.ةبكرملاجراخنمكرحملاليغشت

دُعبنعلوخدلاماظنليغشتو٢٢/حيتافملاعجار
.٢٤/(RKE)حاتفمنودب

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
جراخنمكرحملاليغشتءدبنكميً،ارفوتمناكاذإ
.ةبكرملا

ةرايسلاليغشتءدب

لاسرإزاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
.هريرحتبمقمث،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا

رارمتسالاعم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
ضموتىتحوألقألاىلعناوثعبرأةدمل
.فاطعنالاةراشإحيباصم

.لوخدلادعبةيداعةروصبةرايسلاليغشتأدبا

.نكرلاحيباصمءيضت،ةبكرملاليغشتأدبدنع

.دُعبنعليغشتلاءدبةفيظوةدمديدمتنكمي

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

تاءارجإلادحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلا

ئفطنتىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصم

.ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأةءاضإبمق.

.اهليغشتفقوأمث،ةرايسلاليغشتبمق.

.٢٥/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار

باوبألالافقأ
ىلعطغضا،جراخلانمةبكرملالفقءاغلإوألفقل

QوأKحاتفمالبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجب.

Q:باوبألالفقلطغضا.

K:باوبألالفقءاغلإلطغضا.

.٢٦/باوبألالافقأعجار

بحسا،ةبكرملالخادنمًايوديبابلفقءاغلإل
ةيناثةرموهلفقءاغلإلةدحاوةرمبابلاضبقم
.هحتفل

يفلخلابابلا

اًيودييفلخلابابلاليغشت

.يفلخلابابلاحتفلبقةبكرملالفقغلأ

لفسأسمللاةحولىلعطغضا،يفلخلابابلاحتفل
.هعفراويفلخلابابلاضبقم
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٩ لدولقام

بابلاقالغإدنعسمللاةحولىلعطغضتال
بابلاجالزمريرحتىلإاذهيدؤيدقف.زيفلخلا
.يفلخلا

اًيئابرهكيفلخلابابلاليغشت

نأبجي،يلآيفلخباببةزهجملاتابكرملايف
ةزيملامادختسال)نكرلا(Pعضويفةبكرملانوكت
بابلاكرحتيامدنعةرخؤملاحيباصمضموت.ةيلآلا
.يلآلايفلخلا

ريودتلالخنميلآلايفلخلابابلاعضورتخا
وأ3/4عضوىلإامإحاتفملاىلعدوجوملاصرقلا

MAX.وأيفلخلابابلاحتفل8ىلعطغضا
.هقالغإ

.٢٨/يفلخلابابلاعجار

ذفاونلا

ضفخلحاتفملانميمامألاءزجلاىلعطغضا
.اهعفرلىلعألحاتفملابحسا.ةذفانلا

.٣٥/ةيلآلاذفاونلاعجار

دعقملاطبض

تاهاجتالايعابريلآدعقم

دعقملاعضوضبقم.١

عافترالاطبضيفمكحتلاحاتفم.٢

:كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،دعقملاطبضل

مادختسابفلخلاىلإوأمامألاىلإدعقملاكرح.
عجار.)1(دعقملاةداسوةمدقملفسأضبقملا

.٣٩/دعقملاطبض

قيرطنعهضفخاوألماكلابدعقملاعفرا.
وأىلعأىلإ)2(مكحتلاضبقمكيرحت
.لفسأىلإ

.٤٠/يلآلادعقملاطبضعجار
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لدولقام١٠

تاهاجتالاينامثيلآدعقم

ةرايسلاتناكاذإ،يئابرهكلادعقملاطبضل
:كلذبةزهجم

قلزقيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.
.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفم

ةداسونميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.
نميمامألاءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملا
.لفسأللوأىلعأللمكحتلاحاتفم

قيرطنعهضفخاوألماكلابدعقملاعفرا.
ىلعألمكحتلاحاتفمبيفلخلاءزجلاكيرحت
.لفسألوأ

.٤٠/يلآلادعقملاطبضعجار

رهظلالفسأدنسمطبض

دعقملا،تاهاجتالاينامثيلآدعقملكشلابنيبم
كلذللثاممتاهاجتالايعابر

وأيمامألاءزجلاىلعطغضلايفرمتساوطغضا
معدضفخوأةدايزل،رفوتنإ،حاتفملانميفلخلا
رهظلصيامدنعحاتفملاررح.رهظلالفسأدنسم
لفسأدنسممعدلبولطملاىوتسملاىلإدعقملا
.رهظلا

.٤٠/رهظلالفسأدنسمطبضعجار

دعاقملاروهظةلامإ

ةيوديلاعاجطضالادعاقمرهظأ

:عاجطضالليوديلادعقملارهظةلامإل

.عارذلاعفرا.١

مث،بولطملاعضولاىلإدعقملارهظكرح.٢
.هناكميفدعقملارهظلفقلعارذلاررح

.هلفقنمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل

ىلعطغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١
ىلإدعقملارهظدوعيسثيح،دعقملارهظ
.يسأرلاعضولا

.هلفقنمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
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ةيئابرهكلاعاجطضالادعاقمرهظأ

ً:احاتماذإً،ايئابرهكدعقملارهظطبضل

مكحتلاضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.
.فلخللهتلامإلفلخلل

مكحتلاضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.
.هعفرلمامألل

.٤١/ةينحنملادعاقملاروهظعجار

ةركاذلاتازيم

MEMو2و1رارزألانإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
متيقئاسلادعقمنميجراخلاءزجلاىلع)ةركاذلا(
ةآرملاوقئاسلادعقمعضاومظفحلاهمادختسا
هذهىلإراشيو.ًايودياهئاعدتساوأةيجراخلا
.رارزألاةركاذعاضوأبايوديةظوفحملاعاضوألا

ايارملاوقئاسلادعقمعاضوأاًضيأةبكرملاظفحت
نعلوخدلالاسرإزاهجيفًايكيتاموتوأةيجراخلا
ليغشتفاقيإدنعقئاسلليلاحلاحاتفمالبدُعب
ايئاقلتةظوفحملاعاضوألاهذهىلإراشيو.لاعشإلا
.حاتفمالبدعبنعلوخدلاةركاذعاضوأب

ةرايسلاصيصختو٤٢/ةركاذلادعاقمعجار
/١٠٣.

دعاقملاةئفدت

زارطلايفخانملابمكحتلاماظنلكشلابنيبم
كلذللثامميساسألاماظنلازارط،ىّقرملا

مكحتلاحيتافمنمةبيرق،ترفوتنإ،رارزألانوكت
يفلاعشإلانوكينأبجي،ليغشتلل.خانملاب
.)نارود/ليغشت(ON/RUNعضولا

وأقئاسلادعقمةداسوةئفدتلJوأzىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلا

دادعإرزلاىلعةدوجوملارشؤملاحيباصمحضوت
.ةرارحلاةجرد

.٤٣/ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار
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سأرلادنسمطبض
عيمجلسأرلادناسمتيبثتمتيىتحةرايسلادقتال
.حيحصلكشباهطبضوباكرلا

ةيوازرييغتبمق،حيرمسولجعضوىلعلوصحلل
ىلعظافحلاعمنكممردقلقأبدعقملارهظةلامإ
.حيحصلاهعضوميفسأرلادناسمودعقملاعافترا

.٣٩/دعقملاطبضو٣٨/سأرلادناسمعجار

نامألاةمزحأ

ىلعلوصحللةيلاتلاماسقألاىلإعوجرلاىجُري
نامألاةمزحأمادختساةيفيكلوحةمهمتامولعم
:حيحصلكشب

.٤٦/نامألاةمزحأ.

بسانملكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك.
/٤٧.

.٤٧/رجحلاوفتكلامازح.

ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن.
LATCH(/٦٧.

بكارلاراعشتساماظن

ةداسولاليغشتباكرلاراعشتساماظنفقويس
لظيفيفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
ىرخأةيئاوهةداسويأرثأتتال.ةنيعمفورظ
راعشتساماظنعجار.باكرلاراعشتساماظنب
.٥٧/باكرلا

يفبكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمرهظي
عجار.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا
.٨٧/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم

ةآرملاطبض

ةيجراخلاءازجألا

:ايارملاطبضل

Rوأ)راسيلا(Lىلإءاقتنالاحاتفمكرح.١
.بكارلاوأقئاسلاةآرمرايتخال)نيميلا(

مكحتلاةحولىلعمهسألاىلعطغضا.٢
.بولطملاهاجتالايفةآرملككيرحتل

.طسوتملاعضولاىلإءاقتنالاحاتفمدعأ.٣

.٣٤/ةيئابرهكلاايارملاعجار
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لخادلا

طبضلا

ةيؤرىلعلوصحللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضبمق
.ةبكرملافلخةنئاكلاةقطنمللةحضاو

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ةيفلخةيؤرةآرمبةدوزملاتابكرملاىلإةبسنلاب
يراهنلامادختساللمامألاىلإناسللاعفدا،ةيودي
بنجتليليللامادختسالاةلاحيففلخلاوحنهبحساو
ةيسيئرلاحيباصملانمرداصلاءوضلاراهبإ
ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرمعجار.فلخلابتابكرملل
/٣٥.

ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ةآرملخاديئاقلتلاميتعتلاةزيمبةدوزملاتابكرملا
جتانلاجهولاليلقتىلعًايئاقلتلمعتةيفلخلاةيؤرلا
لمعت.فلخلابتارايسلانمةيسيئرلاحيباصملانع
عجار.ةرايسلاليغشتءدبدنعهذهتوفخلاةزيم
.٣٥/ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ةدايقلاةلجعطبض

:ةدايقلاةلجعطبضل

.لفسألعارذلابحسا.١

.لفسألوأىلعألةدايقلاةلجعكّرح.٢

وأكنمبرقلابةدايقلاةلجععفداوأبحسا.٣
.كنعاًديعب

يفةدايقلاةلجعلفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤
.اهناكم

.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةيلخادلاةرانإلا

ةءارقلاحيباصم

ءيضت.يولعلالوسنوكلايفحيباصملاهذهدجوت
.بابيأحتفدنعًايكيتاموتوأحيباصملاهذه

رزلاىلعطغضا،يوديلاليغشتلاىلإةبسنلاب
.هئافطإوأهتءاضإلحابصملكلرواجملا

فقسلاءاوضأ

.ةيفلخوةيمامأفقسحيباصمدجوت

لوسنوكلايففقسلاحابصمليغشتحيتافمدجوت
:يتآلاىلعطغضا،تادادعإلارييغتل.يولعلا

بابكانهناكنإوىتححابصملاءافطإل:*
.حوتفم

.بابحتفدنعًايكيتاموتوأحيباصملاءيضت:1

.فقسلاحيباصمليغشتل:+

نماهؤافطإوأفقسلاحيباصمليغشتاًضيأنكمي
.حيباصمللةرواجملارارزألاىلعطغضلالالخ

عجار،ةيلخادلاةرانإلانعتامولعملانمديزمل
.١١١/تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع
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ةيجراخلاةرانإلا

ًاتبثمةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلع

O:فاقيإلعضوملااذهىلإقفربحاتفملاردأ
.ًةيناثهليغشتلوأةءاضإلايفيكيتاموتوألامكحتلا

اهئافطإوةيجراخلاحيباصملاليغشتل:يكيتاموتوأ
.ةيجراخلاةءاضإلابسحبًايكيتاموتوأ

عيمجكلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملا

نكرلاحيباصمعمةيسيئرلاحيباصملاليغشت:5
.تادادعلاةحولءاوضأو

:عجار

.١٠٨/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.

.١٠٨/(DRL)ةيراهنلاةدايقلاحيباصم.

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

ىلعيمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعارذدجوي
حاتفمطبضدعب.هيجوتلادومعنمنميألابناجلا
ACC/ACCESSORYعضولايفلاعشإلا
ءدب/ليغشت(ON/RUN/STARTوأ)تاقحلملا(
يمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح،)ليغشتلا
.ةحساملاةعرسرايتخال

HI)ةعيرستاحسملمعلهمدختسا:)ٍلاع.

LO)ةئيطبتاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم.

INT)ىتحىلعأىلإعارذلاكرح:)عطقتمINT
INT3قاطنردأمث،عطقتملاحسملل)عطقتم(
لدعمللفسأىلإوأرثكأحسملدعملىلعأىلإ
.لقأحسم

OFF)ليغشتفاقيإلمَدختُسي:)ءافطإلا
.تاحساملا

1X:ةحساملاعارذكرح،ةدحاوةحسمبمايقلل
رمتسا،ةديدعتاحسمبمايقلل.ةريصقةرتفللفسأل
.لفسألةحساملاعارذىلعطغضلايف

nLFRONT)ةحسامعارذبحسا:)مامألا
جاجزلالسغلئاسشرتلكتيحانيمامألاجاجزلا
.تاحساملالغشتويمامألا
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يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

فرطدنعةيفلخلاةحساملاليغشتحيتافمدجوت
.يمامألاجاجزلاةحسامعارذ

ON)نميولعلاءزجلاىلعطغضا:)ليغشتلا
.ةيفلخلاةذفانللرمتسملاحسمللرزلا

OFF)ةحساملاليغشتفاقيإمتي:)ءافطإلا
.طسوألاعضولاىلإرزلادوعيامدنعةيفلخلا

INT)نميلفسلاءزجلاىلعطغضا:)عطقتم
.تاحسملانيبراظتنالاةرتفطبضلرزلا

a:مامألاىلإيمامألاجاجزلاةحسامعارذعفدا
عارذلادوعي.ةيفلخلاةذفانلاىلعلسغلالئاسشرل
.هريرحتدعبيلصألاهعضوىلإًايكيتاموتوأ

و٨١/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعجار
.٨٢/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

خانملاليغشترصانع

.ةمظنألاهذهلالخنمةبكرمللةيوهتلاوعيقصلاةلازإوديربتلاوةئفدتلاةمظنأيفمكحتلانكمي

خانملابمكحتلاماظن

ةحورملاليغشترصنع.١

ءاوهلاجورخعضويفمكحتلاحيتافم.٢

ةرارحلاةجرديفمكحتلا.٣

٤.A/C)ءاوهلافييكت(

ءاوهلاريودتةداعإ.٥
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ةيفلخلاةذفانلابابضليزم.٦

يمامألاعيقصلاةلازإ.٧

يجراخلاءاوهلا.٨

خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظن

ةحورملاليغشترصنع.١

٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(

ءاوهلاجورخعضويفمكحتلاحيتافم.٣

يمامألاعيقصلاةلازإ.٤

ءاوهلاريودتةداعإ.٥

ةرارحلاةجرديفمكحتلا.٦

٧.A/C)ءاوهلافييكت(

تناكاذإ(بكارلاوقئاسلايدعقمةئفدت.٨
)ةدوجوم

ةيفلخلاةذفانلابابضليزم.٩

ةيئابرهك.١٠

تناكاذإ(١١٤/خانملابمكحتلاةمظنأعجار
يكيتاموتوألامكحتلاماظنوأ)كلذبةزهجمةبكرملا
.)كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ(١١٦/خانملاب

سورتلاقودنص

ينورتكلإلاقاطنلارايتخاعضو

عضولاوأينورتكلإلاقاطنلارايتخاعضوحيتي
عاضوأنمةعومجمنيبنمرايتخالايوديلا
نماًطوبهةدايقلادنععضولااذهمدختسا.رايغلا
ىلعأنمدحللةروطقمبحسدنعوأتاعفترملا
.ةبكرمللورايغللةعرس

:ةزيملاهذهمادختسال

عضولا(Mعضولاىلإلقنلاعارذكرح.١
.)يوديلا
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لقنلاعارذىلعصقان/دئازرزىلعطغضا.٢
.هليلقتوأحاتملاةعرسلاقاطنةدايزل

.١٤٠/يوديلاعضولاعجار

دوقولاريفوتعضو

رتل٢٫٤هتعسكرحمبةدوزملاتابكرملازيمتت
نأنكمي،مادختسالاةلاحيفو.دوقولاريفوتعضوب
دوقولاريفوترادقمنمدوقولاريفوتعضونسحي
.ةبكرملاب

هذهليغشتل)ريفوتلا("eco"رزىلعطغضا
يفecoحابصمءيضي.اهليغشتفاقيإوأةزيملا
يفةلاسررهظتو،مادختسالادنعتادادعلاةعومجم
ريفوتعضوعجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٤٠/دوقولا

نكرلالمارف

ةساودىلعطغضلايفرمتسا،نكرلالمارفطبضل
لمارفةساودعفدامث،لفسألةداتعملالمارفلا
.لفسألنكرلا

ريذحتحابصمءيضيس،لاعشإلاليغشتةلاحيف
لمارفلاماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاماظن
/٨٩.

ىلعطغضلايفرمتسا،نكرلالمارفريرحتل
ةساودعفدامث،لفسألةداتعملالمارفلاةساود
رعشتىتحةزيجوةرتفللفسألنكرلالمارف
اًديعبىلعأىلإكمدقءطبببحسا.ةساودلاريرحتب
.نكرلالمارفةساودنع

.١٤٢/نكرلالمارفعجار

ةرايسلاتازيم

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ىلعلوصحللهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
فتاهلاوةيتوصلاتالغشملاوويدارلانعتامولعم
لوحتامولعماًضيأنمضتيوهو.ةحالملاماظنو
.تادادعإلا

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
لالخنمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
عجار.ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانعمادختسا
ماظنليلديف"ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانع"
.هيفرتلاوتامولعملا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
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o:ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشتلطغضا
.هليغشتفاقيإلوأ

n:تابثيفمكحتلاماظنريرحتلطغضا
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاوحمنودبةعرسلا

RES/+)ةعرسدوجوةلاحيف:)+/فانئتسا
ماهبإلاةلجعحاتفمكرح،ةركاذلايفةطوبضم
وأةعرسلاهذهبةدايقلاةعباتملةزيجوةرتفلىلعأل
ناكاذإ.ةعرسلاةدايزلىلعألرارمتسالاعمطغضا
،لبقنمًاطٰشنمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا

SET/-)اًعيرسلفسألةركبلاكّرح:)-/طبض
تابثيفمكحتلاماظنليعفتوةعرسلاطبضل
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
.ةبكرملاةعرسليلقتلاهمدختساف،لعفلابًاطٰشنم

.١٤٥/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
طسويفقئاسلاتامولعمزكرمةشاشدجوت
نمديدعلاةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجم
.ةبكرملاةمظنأ

لفسأDICقئاسلاتامولعمزكرمرارزأدجوت
.خانملابمكحتلاماظن

MENU)لاقتناللرزلااذهىلعطغضا:)ةمئاقلا
ةمئاقو)دوقولا/ةلحرلا(Trip/Fuelةمئاقىلإ
.ةبكرملاتامولعم

QوأR:لالخريرمتللرارزألاهذهمدختسا
ةيداشرإةمالعكرحتتس.ةمئاقلكيفرصانعلا

لالخكريرمتدنعةحفصلالوطبةريغص
ةحفصلكناكمةمالعلاهذهنيبتثيح.رصانعلا
.ةمئاقلايف

SET/CLR)رزلااذهمدختسا:)حسم/طبض
.هضرعدنعةمئاقلارصنعحسموأطبضل

.٩٥/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار

يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةدعاسملاىلإ،هرفوتلاح،FCAماظنفدهيدق
تامداصتلانعجتانلاررضلاليلقتوأبنجتيف
رضخأاًرشؤمFCAماظنيطعيو.ةيمامألا

دنع.كمامأةبكرمفاشتكادنع،Vنوللا

،اًدجةريبكةعرسبكمامأةرايسنمبارتقالا
ردصيوهيبنتللرمحأاًضيموFCAماظنردصي
اذإًءاضمهيبنتلااذهلظي.ةعيرستارفاصكلذك
ةجردبكمامأىرخأةرايسنمكترايستبرتقا
.اًدجةريبك

.١٥٠/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
بنجتيفLDWماظندعاسي،زيهجتلابسحب
تاعرسيفريسلاةراحنمدوصقملاريغجورخلا
.ربكأوأ)ةعاس/ليم٣٥(ةعاس/مك٥٦غلبت
فاشتكالاريماكرعشتسمLDWماظنمدختسيو
ةرداغمريذحتحابصمرهظي.ريسلاةراحتامالع

فاشكتساةلاحيفرضخألانوللاب،@،ةراحلا
نودةراحلاةرايسلاترداغاذإ.ةراحةمالع
كرحتتيذلاهاجتالايففاطعنالاةراشإمادختسا
عمينامرهكلانوللاىلإءوضلاريغتيسف،هيف
توصقلطني،كلذىلإةفاضإلاب.ضيمولا

.تارافص

.١٥٣/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
تارايسلافاشتكاىلعSBZAةزيملمعت
ةيبناجلاةقطنملايفةيلاتلاةراحلايفةكرحتملا
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،كترايسلءايمعلا
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١٩ لدولقام

يفةشاشSBZAءيضت،رمألااذهثدحيامدنع
ةلاحيفضموتوةبسانملاةيجراخلاةيبناجلاايارملا
.فاطعنالاةراشإةءاضإ

(SBZA)ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار
/١٥٢.

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكضرعت،اهرفوتدنع
ةدحوىلعةبكرملافلخةعقاولاةقطنملارظنم
ةبكرملالقندنع،هيفرتلاوتامولعملاماظنبضرعلا
.)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإ

.١٤٧/(RVC)ةيفلخلاةيؤرلااريماكعجار

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
عمًاثلثمRCTAماظنمدختسي،ماظنلااذهرفوتاذإ
فلخللعوجرلااريماكةشاشىلعهضرعمتيمهس
نودجاوتيدقنيذلاةرايسلافلخةراملانمريذحتلل
يفةرايسلانوكتامدنعكلذو،عوجرلاراسميف
قلطني،كلذىلإةفاضإلاب.)عوجر(Rعضو
.تارافصتوص

لفسأ")RCTA(يفلخلارباعلارورملاهيبنت"رظنا
.١٤٧/(RVC)ةيفلخلاةيؤرلااريماك

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

يفةّتبثملاتاساسحلاةفاظنىلعظافحلابجي
.ميلسلاليغشتلانامضلةرايسلليفلخلادصملا

Parkingعجار Assist)نكرلادعاسم(
/١٤٩.

تاقحلملاليغشتسباقم
فدهبتاقحلملاةقاطليغشتسباقممادختسانكمي
وأيولخفتاهلثم،ةيئابرهكتادعمليصوت
.MP3لغشم

عضاوملايفتاقحلملاليغشتلسباقمةعبرأدجوت
عارذمامأةحوتفملانيزختلاةقطنملخاد:ةيتآلا
لوسنوكلايفنيزختلالخادوسورتلارييغت
لوسنوكلايفنيزختلاةرخؤميفويزكرملا
.ةيفلخلاةلومحلاةريجحيفو،يزكرملا

مدعةلاحيفهقلغأوءاطغلالزأ،سباقملامادختسال
.مادختسالا

.٨٣/تاقحلملاليغشتسباقمعجار

فقسلاةحتف
ةحتفحيتافمدجوت،كلذبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
ةآرمىلعأةدوجوملافقسلاةناطبىلعفقسلا
عضولايفلاعشإلانوكينأبجيو.ةيفلخلاةيؤرلا

ON/RUN)عضولاوأ)ليغشت
ACC/ACCESSORY)بجيوأ،)تاقحلملا

ةنزتخملاتاقحلملاةقاطعضوىلعهطبض
)RAP(حاتفمعضاومعجار.فقسلاةحتفليغشتل
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطو١٣٣/ليغشتلا

(RAP)/١٣٦.

يقالزناحاتفم.١

ةلامإلاحاتفم.٢
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لدولقام٢٠

يقالزناحاتفم

Express-Open/Express-Close
ىلعطغضا:)عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا(
e)1(ةعرسبفقسلاةحتفحتفلهررحمث.

ةحتفقلغلهررحمث)g)1ىلعطغضا
.ةعرسبفقسلا

ةليوطةطغضطغضا:)يوديلاعضولا(قلغ/حتف

ةطغضطغضا.فقسلاةحتفحتفل)e)1ىلع

ءاطغلاحتفمتي.قلغلل)g)1ىلعةليوط
ةحتفعميكيتاموتوألكشبسمشلانميقاولا
ً.ايودياهقالغإبجينكل،فقسلا

ةلامإلاحاتفم

Vent)وطةطغضطغضا:)ةيوهتلاةحتف

طغضا.فقسلاةحتفةيوهتل)f)2ىلعةلي

.قلغلل)g)2ىلعةليوطةطغض

ءادألاوةنايصلا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
أدبي.تالجعلانارودنمرجلايفمكحتلاماظندحي
.ةبكرملاليغشتءدبدنعماظنلاليغشت

تاهاجتايفمكحتلايفStabiliTrakماظندعاسي
ليغشتأدبي.ةبعصلاةدايقلافورظيفةبكرملا
.ةبكرملاليغشتءدبدنعماظنلا

طغضا،رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.

.هررحمثلوسنوكلايفتبثملاgىلع

ىلعةلصلاتاذةلاسرلارهظتوiءيضي
ماظنلئاسرعجار.قئاسلاتامولعمةشاش
.١٠١/ةدايقلايفمكحتلا

ماظنليغشتةداعإلىرخأةرمgىلعطغضا.
.رجلايفمكحتلا

رجلايفمكحتلاماظننمٍلكليغشتفاقيإل.
رارمتسالاعمطغضا،StabiliTrakماظنو

روهظعمiوgءيضتىتحgىلع
.قئاسلاتامولعمزكرميفةبسانمةلاسر
.١٠١/ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسرعجار

الكليغشتلىرخأةرمgىلعطغضا.
.نيماظنلا

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٤٣/تابثلا

تاراطإلاطغضةبقارم
طغضةبقارمماظنبةرايسلازيهجتمتيدق
.)TPMS(تاراطإلا

يفءاوهلاطغضضافخنانمريذحتلاءوضموقي
نمطغضللريبكلانادقفلاةلاحيفهيبنتلابتاراطإلا
يففقوتف،كلذثدحاذإو.ةرايسلاتاراطإدحأ
ىلإخفنلاطغضةئياهمبمقو،نكممتقوبرقأ
قصلمىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
ةلومحدودحعجار.راطإلا,ةلومحلاتامولعم
ىتحًائيضمريذحتلاءوضلظيسو.١٢٩/ةرايسلا
.تاراطإلايفءاوهلاطغضحيحصتمتي

طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ىلوألاةرمللةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايف
يفعرشتامدنعئفطنيمث،درابلاسقطلايف
طوغضنأىلعاًركبماًرشؤماذهنوكيدقو.ةدايقلا
ضافخنالايفتذخأدقتاراطإلايفءاوهلا
.بسانملاطغضللاهتئياهمىلإجاتحتو

يفءاوهلاطغضماظننأىلإةراشإلاردجتو
ةيداعلاتاراطإلاةنايصلحملحيالتاراطإلا
يفةحيحصلاءاوهلاطوغضىلعظفاح.ةيرهشلا
.تاراطإلا
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٢١ لدولقام

.١٩٥/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار

دوقولا

صاصرلانميلاخلادوقولاىوسمدختستال
91ةميقبفنصملاو RONكترايسيفىلعأوأ.
دقكلذنأللقأنيتكوأةبسنبدوقولامدختستال
يفداصتقالاةردقضفخوةرايسلافلتىلإيدؤي
.١٥٤/دوقولاعجار.دوقولاكالهتسا

كرحملاتيزرمعماظن
كرحملاتيزرمعكرحملاتيزرمعماظنبسحي
مقةلاسرلاضرعيو،ةرايسلاكالهتساساسأىلع
رييغتتقونيحيامدنعاروفكرحملاتيزرييغتب
ماظنطبضةداعإيغبنيال.رتلفلاوكرحملاتيز
.تيزلارييغتدعبىوس٪١٠٠ىلإتيزلارمع

تيزلارمعماظنطبضةداعإ

ON/RUNعضولاىلإلاعشإلاحاتفمرِدأ.١
.كرحملاليغشتفاقيإعمنكلو،)ليغشت(

ةمئاقضرعلMENUرزلاىلعطغضا.٢
.ةبكرملاتامولعم

لفسألمهسلاوأىلعألمهسلاىلعامإطغضا.٣
.يقبتملاتيزلارمعضرعل

متيىتحSET/CLRرزلاىلعطغضا.٤
.٪١٠٠ضرع

LOCK/OFFعضوىلإحاتفملارِدأ.٥
.)ليغشتلافاقيإ/لفق(

:وأ

عضولاىلعلاعشإلاماظنطبضا.١
ON/RUN)عمنكلو،)نارود/ليغشت

.كرحملاليغشتفاقيإ

اهررحوةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالث

.١٧١/كرحملاتيزرمعماظنعجار

ةيداصتقالاةدايقلا
.دوقولاكالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
داصتقالضفأىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو
.ةدايقلادنعدوقولايفنكمم

مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.
.ئداهوحنىلععراستلاب

تالاحبنجتو،ًايجيردتلمارفلاىلعطغضا.
.ئجافملافقوتلا

ؤطابتلاةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.
.ةليوطتارتفل

سقطلافورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمدختسا،ةمئالم

وأةددحملاةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.
يضتقتامدنعرثكأءطببةرايسلاةدايق
.فورظلا

تاراطإيفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلا

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا
)TPC Spec(رادجىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلا

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٢

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لافقألاوحيتافملا
٢٢......................حيتافملا
نودبدُعبنعلوخدلاماظن

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

٢٤...............)RKE(حاتفم
٢٥........دُعبنعةرايسلاليغشتءدب
٢٦.................باوبألالافقأ
٢٧..........ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
٢٧..................رخأتملالفقلا
٢٧.......ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
٢٧.............قالغإلانمةيامحلا
٢٨..............لافطألانامألافقأ

باوبألا
٢٨..................يفلخلابابلا

ةبكرملانامأ
٣٢.................ةرايسلانيمأت
٣٢............ةرايسلابراذنإلاماظن
٣٣....ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت

ةيجراخلاايارملا
٣٣................ةبدحملاايارملا
٣٤...............ةيئابرهكلاايارملا
٣٤..................ايارملاةئفدت
٣٤....يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم

ةيلخادلاايارملا
٣٥.......ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٣٥........ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٣٥................ةيكيتاموتوألا

ذفاونلا
٣٥.......................ذفاونلا
٣٥..................ةيلآلاذفاونلا
٣٦................سمشلاتايقاو

فقسلا
٣٦..................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا

حيتافملا

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

ريذحت}
ءانثأدوصقمريغلكشبحاتفملاريودتمتاذإ
نملاعشإلاحاتفمجرخينأنكمي،ةبكرملاريس
اذهثدحينأنكميو.)ليغشت(RUNعضوملا
،حاتفملاةقلحنمةيلدتملاةليقثلاءايشألاببسب
ةقٰلعملاةليوطلاوأةريبكلاءايشألاببسبوأ
وأقئاسلااهبكتحينأنكمييتلاوحاتفملاةقلحب
نعلاعشإلاحاتفمجرخاذإ.ةدايقلاةلجع
،كرحملافقوتيسف،)ليغشت(RUNعضوملا
الدقو،ززعملاهيجوتلاماظنوةلمرفلارثأتتدقو
نارودلارطاخمنمدحلل.ةيئاوهلادئاسولارشتنت
ةقيرطلاريغتال،لاعشإلاحاتفملدوصقملاريغ
لاسرإزاهجولاعشإلاحاتفمطبراهيفمتيتلا
اذإ،)RKE(حاتفمالبدعبنعلوخدلاماظن
.كلةمٰدقملاحيتافملاتاقلحب،رفوت

لاسرإزاهجوحيتافملاتاقلحولاعشإلاحاتفم
RKEاهضعبعملمعللةممصماهلكرفوتاذإ

ةيلامتحاليلقتىلعلمعتةموظنملاهذهو.ضعبلا
RUNعضونمدصقنودبحاتفملاةلازإ
لادبتساتايلمعءارجإيفةبغرلادنع.)ليغشتلا(
لقأىلعرصتقا.ليكولاةعجارمكنكمي،ةفاضإوأ
ةريغصءايشألاوأطقفةيساسألاحيتافملانمددع
لاسرإزاهجمجحزواجتتاليتلاةفيفخلاومجحلا

RKE،حيتافمةفاضإيرورضلانمناكاذإكلذو.

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

RFIDةبكرملاليغشتءدبدنعحاتفملانعةديعب.

زاهجنمءزجوهيذلاحاتفملامادختسانكمي
يف)RKE(دعبنعحاتفمالبلوخدلالاسرإ
.لافقألاعيمجولاعشإلا

لوخدلالاسرإزاهجيفدوجوملارزلاىلعطغضا
رزلاىلعطغضا.حاتفملاديدمتلدعبنعحاتفمالب
.حاتفملادترييكحاتفملانسو

ةلصنصحفاف،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
.هباشاموأخاسوألانماهولخنمدكأتللحاتفملا
فرطلاةقدتسمةادأبوأةاشرفبهفيظنتىلعصرحا
.ةيرودةفصب

ىلإةجاحبتنكاذإكيدلدمتعملاليكولاعجار
.ديدجحاتفم

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
ماظنىلعتاليدعتوأتارييغتيأءارجإبنجت
دقثيح.)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
.زاهجلااذهمادختساصيخرتكلذلطبي
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٤

ماظنليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:)RKE(حاتفمالبلوخدلا

ًاديعبلاسرإلازاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادج

وأتابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأ

ةيئزجعجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اذهيفاًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"
.مسقلا

لكشبلمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
ًاينفًاريبخوأدمتعملاليكولاعجار،حيحص
.ةمدخلاءارجإلًالهؤم

نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(حاتفم
رتم٦٠ةفاسمىتحRKEلاسرإلازاهجلمعي
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(

زاهجءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلا

(RKE)/٢٣.

دعُبنعليغشتلاءدبةزيمعملكشلابحضوم
يئابرهكلايفلخلابابلاو

:يليامرفاوتتدق

Q:ضموتدق.باوبألاعيمجلفقتيكطغضا
قوبلاقلطنيوأ/وةرادتسالاةراشإتارشؤم
/ةرايسلاصيصختعجار.لفقلاىلإةراشإلل

دحأبابناكاذإباوبألاعيمجلفقمتيس.١٠٣

.Qىلعطغضلادنعاًحوتفمباكرلا

عنمماظنطيشنتىلإQىلعاًضيأطغضلايدؤي
.٣٢/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.ةقرسلا

K:عيمجوأقئاسلابابلفقحتفلطغضا
دق.١٠٣/ةرايسلاصيصختعجار.باوبألا
مامتإىلإةراشإللفاطعنالاةراشإحيباصمضموت
عجار،تامولعملانمديزملل.لفقلاءاغلإةيلمع
طغضلايدؤيدق،اًضيأ.١٠٣/ةرايسلاصيصخت

ماظنعجار.ةقرسلاعنمماظنليطعتىلإKىلع
.٣٢/ةرايسلابراذنإلا

،يودييفلخباببةزهجملاتابكرملاىلإةبسنلاب
ٍناوثسمخنوضغيفنيترمKىلعطغضا
.يفلخلابابلالفقءاغلإل

Y:يفلخباببةدوزملاتابكرملاىلإةبسنلاب
يفلخلابابلاأدبيىتحرارمتسالاعمطغضا،يلآ
بابةكرحفاقيإلىرخأةرمطغضا.كرحتلايف

.يلآلاةعتمألاقودنص

ددحمليغشتءدبلررحوةدحاوةرمطغضا:7
ردُصتوةيجراخلاحيباصملاضموت.ةبكرملاعضو
رارمتسالاعمطغضا.تارمثالثًاتوصهيبنتلاةلآ

راذنإطيشنتللقألاىلعٍناوثثالثةدمل7ىلع
ةرادتسالاتاراشإضموتوقوبلاقلطني.ئراوطلا

عضومتيوأ7ىلعاًددجمطغضلامتيىتح
عضولاىلإهترادإمتتولاعشإلايفحاتفملا

ON/RUN)ريودت/ليغشت(.

مثهررحوQطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف:/
عبرأةدمل/ىلعرارمتسابروفلاىلعطغضا
جراخنمكرحملاليغشتءدبللقألاىلعناوث
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٢٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

البدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجمادختسابةبكرملا
دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار.)RKE(حاتفم
/٢٥.

دنعحيتافملاىلعةدوجوملارارزألاليطعتمتي
.لاعشإلايفحاتفمدوجو

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب

حاتفمالبدعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
)RKE(لمعتيتلايهةبكرملاهذهعمةجمربملا.
هضرعتوألاسرإلاةزهجأدحأنادقفلاحيف
قيرطنعهتجمربوهنعليدبءارشنكميف،ةقرسلل
هذهعملدبتسملالاسرإلازاهجةجمربدنع.ليكولا
لاسرإلاةزهجأةفاكةجمربًاضيأبجيةبكرملا
نلفديدجلالاسرإلازاهجةجمربدرجمب.ىرخألا
ةرمةقورسملاوأةدوقفملالاسرإلاةزهجألمعت
ةزهجأةينامثاهلنوكينأةبكرملكلنكمي.ىرخأ
موقتيكليكولاعجار.اهعمةجمربملاسرإ
.ةديدجلالاسرإلاةزهجأةجمربب

ةيراطبلالادبتسا

ةلاسرلاروهظةلاحيفةيراطبلالدبتسا
REPLACE BATTERY

IN REMOTE KEY
زكرمىلع)دُعبنعمكحتلاحاتفمةيراطبلادبتسا(
لافقألاوحيتافملالئاسرعجار.قئاسلاتامولعم
/١٠٠.

هيبنت

تارادنمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ةنكاسلاءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهج
.لاسرإلازاهجبكمسجيفةدوجوملا

:ةيراطبلالادبتسال.ةيراطبلانحشةداعإنكميال

لاسرإزاهجيفدوجوملارزلاىلعطغضا.١
.حاتفملاديدمتلدعبنعحاتفمالبلوخدلا

هعازتناقيرطنعةيراطبلاءاطغلزأ.٢
.كعباصأدحأمادختساب

اهيلعطغضلاقيرطنعةيراطبلالزأ.٣
.حاتفملافرطةيحاناهكيرحتو

فرطلانوكيثيحبةديدجلاةيراطبلاعض.٤
ةيراطبلاىلعطغضا.ىلعألاوحنبجوملا
ةيراطببلدبتسا.اهناكميفتبثتىتحلفسأل
.اهلداعياموأCR2032زارطنم

ىلعفلخلاىلإةيراطبلاءاطغقابطإبمق.٥
.لاسرإلازاهج

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
كلحيتتيتلاوةيصاخلاهذهىلعةبكرملالمتشتدق
.ةبكرملاجراخنمكرحملاليغشتءدباًمئاد

ماظنلاسرإزاهجىلعدجويرزلااذه:/
تناكاذإ)RKE(حاتفمالبدعبنعلوخدلا
.دعبنعليغشتلاءدبةزيمبةدوزمةبكرملا

ءانثأةقباسلاتادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
يفلخلابابضلاليزملمعيدق.دُعبنعليغشتلاءدب
سقطلاةدوربلًاقفودُعبنعليغشتلاءدبءانثأ
بابضلاةلازإرشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلا

امبرف،ةنخسمدعاقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأةيصاخلاهذهلمعت
.٤٣/ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار

ئدابمادختسانكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ضعبطرتشت،لاثملاليبسىلع.دعبنعليغشتلا
ءدبةيصاخمدختسييذلاصخشلانمنيناوقلا
لاجمنمضهتبكرمنوكتنأدُعبنعليغشتلا
ةيلحملانيناوقلاصحفا.كلذلعفدنعهتيؤر
.تابلطتميأىلعفرعتلل

زاهجءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلا

(RKE)/٢٣.

دعبنعليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب

ليغشتلاءدبةزيممادختسابكرحملاليغشتءدبل
:دعبنع

لاسرإزاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
.هريرحتبمقمث،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا

رارمتسالاعم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
ضموتىتحوألقألاىلعناوثعبرأةدمل
ضيمودكؤي.فاطعنالاةراشإحيباصم
بلطيقلتمتهنأفاطعنالاةراشإحيباصم
.دُعبنعةبكرملاليغشت
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٦

ةئيضمىقبتسونكرلاحيباصمءيضتس
باوبألفقنتس.روديكرحملانأاملاطل
.ةبكرملا

عضوىلإهترادإوحاتفملالاخدإمتينأبجي.٣
ON/RUN)ةدايقلالبق)ريودتلا/ليغشتلا.

ملامقئاقد١٠دعبكرحملاليغشتفقوتيس
حاتفملالاخدإمتيوأةينمزلاةرتفلاديدمتمتي
.)ريودت/ليغشت(ON/RUNىلإهترادإو

كرحملانارودنمزديدمت

ررك،قئاقد١٠اهردقديدمتةرتفلةبسنلاب
دوجوءانثأةيناث٣٠رورمدعب٢و١نيتوطخلا
ليغشتلاءدبديدمتنكميال.ليغشتلاديقكرحملا
.ةدحاوةرملالإدُعبنع

يفءدبلامتيسف،دعبنعليغشتلاءدبديدمتدنع
.اًروفةيناثلاقئاقدرشعلا

سمخةدملكرحملاليغشتمتاذإ،لاثملاليبسىلعف
ةرتفيلامجإنإف،قئاقد١٠ةفاضإتمتوقئاقد
.ةقيقد١٥ىلإلصتكرحملاليغشت

ةرتفبدُعبنعليغشتلاءدبةلواحمبمايقلابحمُسي
يترودنيبىصقأدحكنيترموأةدحاوةرمديدمت
.لاعشإ

عضوىلإةبكرملالاعشإحاتفمةرادإمتتنأبجي
ON/RUN)ىلإىرخأةرمهترادإمث)ليغشت

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

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

:كرحملاليغشتفاقيإل

ئفطنتىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصم

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

ON/RUNعضولاىلإهردأوحاتفملالخدأ.
عضولاىلإىرخأةرمهدعأمث)ريودت/ليغشت(

LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.

دعبنعليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا

دُعبنعةبكرملاليغشتءدبةزيمليغشتمتينل
:ةلاحيف

.لاعشإلايفحاتفملادوجو.

.كرحملاءاطغقلغمدع.

يفرطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.
.ليغشتلاعضو

مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.
.تاثاعبنالاب

كرحملاديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.
ً.ادجةيلاع

ً.ادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.

نعةبكرملاليغشتءدبلنيتلواحمءارجإمت.
ةرتفعمليغشتءدبةلواحمءارجإمتوأدُعب
.ديدمت

.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

دعبنعليغشتلاءدبةزيمةفاضإلةزهاج

ةبكرملاليغشتءدبةزيمبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
ةفاضإلةزهاجةزيمبةدوزمنوكتدقف،دعبنع
ليكوللحيتتةزيملاهذهو.دعبنعليغشتلاءدبةزيم
نمةمدقملادعبنعةبكرملاليغشتءدبةزيمةفاضإ
ليغشتءدبةزيمةفاضإلليكولاعجار.ّعنصملا
.ةبكرمللّعنصملانمةمدقملادعبنعةبكرملا

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ

،لافطألاةصاخو،باكرللنكميثيح.
نماوطقسيوةلوهسبباوبألااوحتفينأ
طوقسلالامتحانإ.ريستيهوةبكرملا
ربكأنوكيمادطصاعقواذإةبكرملانم
بجيكلذل.باوبألالافقإمدعلاحيف
مازحاودترينأباكرلاةفاكىلع
لفقبجيامك،بسانملكشبنامألا
.ةبكرملاةدايقءانثأباوبألا

ريغةبكرمىلإراغصلافطألخداذإ.
جورخلامهعسوبنوكينلامبرفةلوفقم
ىلإلفطلاضرعتينأنكمي.اهنم
تاباصإنميناعيدقوةطرفمةرارح

)عبتي(
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

)عبتي(ريذحت

ببسبتومللضرعتيدقوأةميدتسم
دنعًامئادةبكرملالفقا.سمشةبرض
.اهترداغم

ةبكرملاىلإلوخدلاءالخدلاعيطتسي.
ءاطبإدنعحوتفمبابربعةلوهسب
باوبألالفقا.اهفاقيإوأةبكرملا
.اذهثودحعنميفةدعاسملل

كيلع،ةبكرملاجراخنمهلفقءاغلإوأبابلالفقل
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجمادختساب
)RKE(.لخادلانمةدحاوةرملضبقملابحسا
.هحتفلىرخأةرملو،بابلالفقءاغلإل

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

Q:باوبألالفقمتييكلطغضا.

K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.

رخأتملالفقلا
باوبألالافقأنيمأتريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
.باوبألاعيمجقلغدعبناوثسمخرادقمب

يئابرهكلابابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضدنع
تارمثالثةرافصردصتس،حوتفمبابلاامنيب
.ةلاعفلافقألانيمأتريخأتةيصاخنأحضوتل

نمناوثسمخدعبًايكيتاموتوألافقألانيمأتمتيسو
لبقباوبألادحأحتفديعأاذإ.باوبألاعيمجقلغ
دنعداُعيفوسناوثسمخلاتقؤمنإف،ةرتفلاهذه
.ىرخأةرمباوبألاةفاكقالغإ

طغضاوأبابلالفقنيمأتحاتفمباًددجمQطغضا
QلاسرإزاهجبRKEىلعباوبألالافقأنيمأتل
.روفلا

صيصختعجار.ةيصاخلاهذهةجمرباضيأنكمي
.١٠٣/ةرايسلا

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
باوبألاةفاكقالغإدعبايكيتاموتوأباوبألالفقنتس
عضويفقيشعتلاعارذولغشملاعشإلاامنيب
.)P(نكرلا

:باوبألالافقأحتفل

.بابلاىلعKطغضا.

.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.

نمًايئاقلتباوبألالفقحتفةيصاخةجمربنكمي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
.١٠٣/ةرايسلاصيصخت

قالغإلانمةيامحلا
حاتفملاوقئاسلابابحتفلالخنملفقلابلطدنع
لفقءاغلإمتيمث،باوبألاعيمجقلغتس،لاعشإلايف
.قئاسلاباب

عمطغضلابًايودياذهزايتجامتينأنكمي

باوبألالافقأحاتفميفQىلعرارمتسالا
.يئابرهكلا
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لافطألانامألافقأ
حتفنمباكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألا

ةيوديلالافطألانامألافقأ

باوبألانمةيلخادلاةفاحلايفنامألالفقدجوي
:نامألالفقمادختسال.ةيفلخلا

هردأونامألالفقةحتفيفحاتفملالخدأ.١
.يقفأعضويفةحتفلاحبصتثيحب

.بابلاقلغأ.٢

.رخآلايفلخلابابلاعمهسفنءارجإلالعفا.٣

لفقنوكيامدنعةيفلخلاباوبألادحأحتفل
:اًطشننامألا

ضبقملاطيشنتقيرطنعبابلالفقحتفا.١
يئابرهكلابابلالفقحاتفممادختسابيلخادلا
نودبلوخدلاماظنلاسرإزاهجمادختسابوأ
.)RKE(حاتفم

.جراخلانمبابلاحتفا.٢

:نامألالفقءاغلإل

.جراخلانمبابلاحتفاوبابلالفقحتفا.١

هردأونامألالفقةحتفيفحاتفملالخدأ.٢
لعفا.يسأرعضويفةحتفلاحبصتثيحب
.رخآلابابلاعمهسفنءارجإلا

باوبألا

يفلخلابابلا

ريذحت}
دنعةبكرملاىلإمداعلاتازاغبرستتنأنكمي
بابلا/ةبكرملاقودنصوأ،قودنصلاءاطغحتف
نمءيشيأرورمدنعوأ،ةدايقلاءانثأيفلخلا
بابلا/ةبكرملاقودنصومسجلانيبلفقلالالخ
تاثاعبنايوتحت.ةيفلخلاةحتفلاوأيفلخلا
يذلا)CO(نوبركلاديسكألوأىلعكرحملا
نادقفببسيدقو.هتحئارمشوأهتيؤرنكميال
.توملاوأيعولا

ءاطغحتفعمةبكرملاةدايقبجيناكاذإ
:يفلخلابابلا/ةبكرملاقودنصوأقودنصلا

.ذفاونلاعيمجقلغأ.

ةحولىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلا

العضوىلإخانملابمكحتلاماظنلدع.
،جراخلانمءاوهلالاخدإبالإحمسي
.ىوصقلاةعرسلاىلعةحورملاطبضاو
يف“خانملابمكحتلاةمظنأ”عجار
.سرهفلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

قودنصءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.
ءاطغلاةفيظوليطعتبمقف،يئابرهك
.يئابرهكلا

.١٣٧/كرحملامداععجار

هيبنت

،هجاجزلوأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
ءاطغفلخوقوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت
.هحتفلبقةيلاخيهقودنصلا

يوديلاقودنصلاءاطغ

لفقحاتفمىلعطغضا،يفلخلابابلالفقءاغلإل

لاسرإزاهجيفKىلعطغضاوأيلآلابابلا
سمخنوضغيفنيترمحيتافمالبدُعبنعلوخدلا
نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشتعجار.ٍناوث
.٢٤/(RKE)حاتفم

لفسأسمللاةحولىلعطغضا،يفلخلابابلاحتفل
.عفرامث،يفلخلابابلاضبقم

يفلخلابابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
قالغإءانثأسمللاةحولىلعطغضتال.هقالغإو
جالزمريرحتيفكلذببستيدقف.قودنصلاءاطغ
.يفلخلابابلا

.ةدايقلالبقًامئادقودنصلاءاطغقلغأ

يلآلاقودنصلاءاطغ

ريذحت}
تقلعاذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
نمدكأت.يئابرهكلاقودنصلاءاطغراسميف
ءانثأقودنصلاءاطغراسميفدحأدوجومدع
.هقلغوهحتف

هيبنت

قودنصبابحتفءانثأةرايسلاةدايقيدؤتدق
تانوكملايففلتىلإهنيمأتمدعوةعتمألا
.ةعتمألاقودنصبابلةيئابرهكلا

يفلخلابابلاحاتفمدجوي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
نوكتنأبجيو.يولعلالوسنوكلايفيئابرهكلا
نمنكمتتل)نكرلا(Pعضولاىلعةبكرملا
كرحتيامدنعةيفلخلاحيباصملاضموت.ليغشتلا
.ءابرهكلابقودنصلاءاطغ

:طامنأةثالثدجوت

MAX:عافتراىصقأىتححتفلا.
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لبقنمهطبضنكميضفخنمرادقمبحتفني:3/4
ءاطغعنملدادعإلااذهمدختسا.ةبكرملالّغشم
بابلثمايلعلاقئاوعلابماطترالانمقودنصلا
ةبكرملاحطسىلعةعوضوملاةلومحلاوأبآرملا
حتفناكمإلابلازيالو.يئابرهكلاليغشتلاءانثأ
.ًايوديًالماكقودنصلاءاطغ

OFF:طقفيوديلاحتفلل.

عتمتييذلايفلخلابابلليوديلاليغشتلابلطتي
هليثمنمربكأاًدهجيئابرهكلاليغشتلاةيصاخب
.يسايقلايوديلا

MAXعضولارتخا،قودنصلاءاطغقلغوأحتفل
:مث3/4وأ)ىصقأ(

ىلعدوجوملاYىلعرارمتسالاعمطغضا.
نودبدُعبنعلوخدللRKEلاسرإزاهج
.كرحتلايفيفلخلابابلاأدبيىتححاتفم
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشتعجار

(RKE)/٢٤.

دوجوملايلآلايفلخلابابلاحاتفمىلعطغضا.
.اًحوتفمقئاسلابابويولعلالوسنوكلاىلع

راوجبءاطغلاىلعدوجوملا8رزىلعطغضلا
.ءاطغلاقالغإلجأنمهريرحتمثجالزملا

ةحولوأيفلخلابابلابصاخحاتفميأىلعطغضا
.هتكرحفاقيإليفلخلابابلاكرحتءانثأسمللا
.بابلاكرحتديعيىرخأةرمحاتفملاىلعطغضلا
ءاطغىقبينأبجييتلاةفاسمللىندأّدحكانه
ماظنلانكمتييكلاهيفًاحوتفميئابرهكلاقودنصلا
ّدحلانودةكرحلاتفقوتاماذإوً.احوتفمهئاقبإنم
.ءاطغلاقلغنيفوسفىندألا

هيبنت

قالغإوأحتفيفًايوديةوقلامادختسايدؤيدق
ىلإًايئابرهكهكرحتءانثأةعتمألاقودنصباب
ةيئابرهكلاةرودللةصرفلاكرتا.ةرايسلافلت
.ًالوأءاهتنالاب

يئابرهكلاقودنصلاءاطغلمعلطعتينأنكمي
لاحيفوأًادجةديدشلاةرارحلاتاجردءانثأًاتقؤم
ناكمإلابلازيالف،كلذثدحاذإو.ةيراطبلافعض
ً.ايوديءاطغلاليغشت

نمةبكرملابةعرسلالقنعارذكيرحتلاحيف
،ةيئابرهكلاةفيظولالمعءانثأ)P(نكرلاعضو
.ةياهنلاىتحقودنصلاءاطغةكرحرمتستفوسف
ءاطغةكرحلامتكالبقعراستلابةبكرملاتماقاذإ
يفكرحتيوأقودنصلاءاطغفقوتيدق،قودنصلا
تامولعمزكرملئاسرنمققحت.يسكعلاهاجتالا
قودنصبابقالغإنمققحتو)DIC(قئاسلا
.ةرايسلابقالطنالالبقهنيمأتوةعتمألا

ةعتمألاقودنصبابطوقسفاشتكا

ةعتمألاقودنصبابقالغإًايكيتاموتوأمتيس
.ةدناسملاةماعدلايفطغضلادقفةلاحيفيئابرهكلا
ءاطغمادختسالبقةمدخلاءارجإلكليكوعجار
.يئابرهكلاقودنصلا

قئاوعلافاشتكاتازيم

ةرودءانثأًاقئاعةعتمألاقودنصبابهجاواذإ
ههاجتابابلاسكعيسف،يئابرهكلاقلغلاوأحتفلا
نعاًديعبةريصقةفاسملكرحتيوًايكيتاموتوأ
ليغشتلامادختسانكمي،قئاعلاةلازإدعب.قئاعلا
هجاواذإ.ىرخأةرمقودنصلاءاطغليئابرهكلا
ةرودلاسفنيفقئاوعةدعقودنصلاءاطغ
.ةيئابرهكلاةفيظولالمعفاقيإمتيسف،ةيئابرهكلا
ًايوديةعتمألاقودنصبابقلغأ،قئاوعلاةلازإدعب
يئابرهكلاليغشتلافئاظوفانئتسابحامسلل
.يعيبطلا
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بابقلغمتيامنيبلافقألاةنمؤمةرايسلاتناكاذإ
قودنصلابابعنميقئاعدجويو،ةعتمألاقودنص
هيبنتكقوبلاقلطنيفوسف،قلغلاةيلمعلامكإنم
.قلغنيملقودنصلابابنأب

بابللةيبناجلافاوحلاىلعطغضلاتاسجمدجوت
بابلانيبمسجيأدوجوفاشتكاةلاحيف.يفلخلا
اذهىلعىرخأةرمطغضلاوةبكرملاويفلخلا
يفلخلابابلاكرحتهاجتاسكعمتيس،ساسحلا
حتفتيبثتنكمييتلاىلوألاةطقنلادنعفقوتيسو
ًاحوتفمقودنصلاءاطغىقبيس.اهدنعيفلخلابابلا
ً.ايوديقلُغيوأًاددجمهليعفتيرجينأىلإ

3/4عضولاطبض

:حتفلاءانثأقودنصلاءاطغفقوتعضومرييغتل

حتفاو3/4وأ)ىصقأ(MAXعضولارتخا.١
.قودنصلاءاطغ

عافترالادنعقودنصلاءاطغةكرحفقوأ.٢
حاتفميأىلعطغضلاقيرطنعبولطملا
ءاطغعضوليدعتبمق.قودنصلاءاطغل
.ةجاحلادنعًايوديقودنصلا

يفدوجوملا8ىلعرارمتسابطغضا.٣
ضموتىتحجالزملاراوجبيفلخلابابلا
ةيتوصةراشإردصتوفاطعنالاتارشؤم
.ديدجلادادعإلاليجستمتدقهنأىلإريشتل

،3/4عضورايتخاةطساوبيئابرهكلاحتفلادنع
.ديدجلاعضولادنعقودنصلاءاطغفقوتيس

دنعةيئرموأةيتوصتاظحالمكانهنكتملاذإ
طبضمتيهنإف،طسوتملافاقيإلاعضوطبض
دحلا3/4نملقأنوكيثيحبيفلخلابابلاعافترا
مادقأ٥وأم١٫٥غلابلا(حتفلادنععافتراللىندألا
عضويفقودنصلاءاطغطبضنكميال.)ًابيرقت
.ديدجلاطبضلاليجستمتينلوىندألادحلانملقأ

يئابرهكلاقودنصلاءاطغليوديلاليغشتلا

رِدأ،يوديلاليغشتلاعضوىلإيفلخلابابلارييغتل
.OFFعضوىلإعضولاحاتفم

هيبنت

ةعرسبةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
فلتىلإيدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبك
.ةرايسلا

حتفويئابرهكلاقودنصلاءاطغلمعفاقيإدعب
قودنصلاءاطغحتفنكمي،باوبألاةفاكلافقأ
يفلخلابابلليوديلاليغشتلابلطتيً.ايوديهقلغو
ربكأاًدهجيئابرهكلاليغشتلاةيصاخبعتمتييذلا
.يسايقلايوديلاهليثمنم

لفسأسمللاةحولىلعطغضا،يفلخلابابلاحتفل
ءاطغقلغل.عفرامث،يفلخلابابلاضبقم
ءاطغضفخلبحسلاةوسنلقمدختسا،قودنصلا
قودنصلاءاطغلمعليطعتدنع.هقلغوقودنصلا
هتسمالمدنعًايئابرهكجالزملاىقبي،يئابرهكلا
.ةدايقلالبقًامئادقودنصلاءاطغقلغأ.ّدصملل

RKEلاسرإزاهجيفYىلعطغضلادنع
تارشؤمضموتس،يلآلاليغشتلاليطعتءانثأ
.يفلخلابابلاكرحتينلوفاطعنالا

لصفمتاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
ءاطغحتفنينلفً،اضفخنماهنحشناكوأةيراطبلا
دعبلمعلاىلإقودنصلاءاطغدوعيسو.قودنصلا
.اهنحشوةيراطبلاليصوتةداعإ
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ةبكرملانامأ

ةرايسلانيمأت
عماهنكلو،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
.اًمامتةرايسلاةقرسعنمتنلكلذ

ةرايسلابراذنإلاماظن
.ةقرسلاعنمراذنإماظنبةدوزمةبكرملاهذه

سايقلاةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
:ماظنلاةلاحىلإيمامألاجاجزلانمبرقلاب

.طٰشنمريغراذنإلاماظن:)Off(أفطم

ريخأتلاةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتل

،باوبألادحأ.ةنمؤمريغةبكرملا:عيرسضيمو
.حوتفميفلخلابابلاوأ،كرحملاءاطغوأ

.طٰشنمراذنإلاماظن:ءيطبضيمو

راذنإلاماظنطيشنت

.كرحملاليغشتفقوأ.١

:ةيلاتلاثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢

.RKEلاسرإزاهجمدختسا.

ءزجلاطغضا،حوتفمبابلاامنيب.

.Qيلخادلا
أدبيوراذنإلاماظنطشنيسةيناث٣٠دعب.٣

ةراشإللءطببضيمولايفرشؤملاحابصم
يدؤيس.ليغشتلاديقراذنإلاماظننأىلإ

لوخدلالاسرإزاهجيفQىلعطغضلا
زواجتىلإةيناثةّرمل)RKE(حاتفمنودب
ماظنطيشنتعمةيناث٣٠هردقريخأتنمز
.روفلاىلعراذنإلا

ةلاحيفةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
.حاتفملامادختسابباوبألالافقأنيمأت

ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
ًاتوصقوبلاردصيسRKEلاسرإزاهجمادختساب
راذنإلادادعتساىلإةراشإللحيباصملاضموتسو
متيملاذإوأةبكرملاليغشتمتيملاذإ.قالطنالل
لاسرإزاهجبKىلعطغضلاببابلالفقريرحت

RKEقالطنالدادعتسالاةدميهوناوث١٠لالخ
.راذنإلاقلطنيسف،راذنإلا

وأكرحملاءاطغوأباوبألادحأحتفةلاحيف
،ماظنلاةيلاعفليطعتًالوأمتينأنوديفلخلابابلا
ةدملقوبلاقلطنيوفاطعنالاتاراشإضموتسف

راذنإلاماظنطيشنتةداعإمتتس.ًابيرقتةيناث٣٠
.صخرملاريغيلاتلاثدحلاةبقارمل

راذنإلاماظنطيشنتليطعت

متاذإراذنإلاءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنت

صاخلالاسرإلازاهجيفKرزىلعطغضا.
.RKEحاتفمالبدعبنعلوخدلاماظنب

.ةرايسلاليغشتءدبل.

:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل

باكرلاعيمجرداغينأدعبةبكرملالفقا.
.باوبألاعيمجقلغمتيوةبكرملا

زاهجمادختساببابلالفقحتفباًمودمق.
.RKEلاسرإ

ةيلاعفنملطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
.راذنإلائفطينلوماظنلاطيشنت

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

ردصأوRKEلاسرإزاهجىلعKطغضمتاذإ
اذهف،تارمثالثلحيباصملاضموتوًاتوصقوبلا
ماظنناكامدنعلبقنمثدحًاراذنإنأينعي
.ًالٰعفمراذنإلا

زكرميفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ
.١٠٢/نامألالئاسررظنا.قئاسلاتامولعم
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٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت
.ةقرسلاعنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه

ً.ايوديهليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال

حاتفملاعزندنعًايكيتاموتوأةبكرملاةكرحلشمتي
.لاعشإلانم

ءدبدنعًايكيتاموتوأماظنلااذهليعفتفاقيإيرجي
مدختسي.حيحصلاحاتفملاةطساوبةبكرملاليغشت
مكحتلاةدحوعمقفاوتيًابيجمًالسرمًازاهجحاتفملا
ماظنلالوعفملاطبإبموقيوةبكرملايفةكرحلالشب
الإةبكرملاليغشتءدبنكميالً.ايكيتاموتوأ
ةبكرملاليغشتأدبيالدق.صّخرمحاتفممادختساب
.رارضأبحاتفملاةباصإلاحيف

اذإ،تادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
وأةقرسلاعنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناك
.هليغشتفاقيإ

حابصمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنع
.لاعشإلاليغشتدنعةريصقةرتفلنامألا

نامألاحابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
فِقوأ.ماظنلايفةلكشمدوجوينعياذهف،ًائيضم
.ىرخأةرملِواحمثلاعشإلا

ليغشترذعترمتسااذإرخآلاعشإحاتفمبيرجتبمق
ترمتساوأحاتفملاىلعفلتلارهظيملوكرحملا
كرحملاليغشتءدبرذعتةلاحيف.حابصملاةءاضإ
ىلإجاتحتةبكرملانإف،رخآلاحاتفملاةطساوب
حاتفملانوكيدقف،ةبكرملاليغشتأدباذإ.ةمدخ
نأهنكمييذلاكليكوعجار.رارضأبًاباصملوألا
نأهنمبلطاوةقرسلاعنمماظنةمدخميدقتبموقي
ً.اديدجًاحاتفمكلعنصي

يغلتنأنكميىرخأةليسوةيأوأحاتفملاكرتتال
لخادةقرسلاعنمماظنلمعلطبتوأليعفت
.ةبكرملا

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

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

نإ.ةبدحمبكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
دعقمنمةيؤرلالاجمعيسوتلةبدحمةآرملاحطس
.قئاسلا



كلامليلد GMC Terrain/Terrain Denali (GMNA- 10292861-طسوألاقرشلا-بيرعت ) -
2017 - CRC - 5/9/16

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤

ةيئابرهكلاايارملا

:ايارملاطبضل

Rوأ)راسي(Lىلإديدحتلاحاتفمكرح.١
.بكارلاوأقئاسلاةآرمرايتخال)نيمي(

ةحوليفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢
هاجتالاىلإةآرملككيرحتلمكحتلا
.بولطملا

.طسوألاعضوملاىلإديدحتلاحاتفمدعأ.٣

ايارملاةئفدت
:نيخستللةلباقايارمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب

ةيؤرلابةصاخلاةنخسملاةيجراخلاايارملالمعت
ةيفلخلاةذفانلايفبابضلاليزمليغشتدنعةيفلخلا
حطسنمعيقصلاوأبابضلاةلازإيفدعاستو
.ايارملا

K:يفمكحتلاماظنةحولىلعرزلااذهدجوي
.خانملا

تحت“ةيفلخلاةذفانلايفبابضلاليزم”عجار
١١٦/خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظنناونع
.تامولعملانمديزملل

يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم
ةآرمليمتسف،ةركاذلاةزيمبدعاقمترفوتاذإ
امدنعًاقبسمددحمعضوىلإقئاسلاوأ/وبكارلا
.)فلخللعوجرلا(Rعضولايفةبكرملانوكت
ةاذاحمبنكرلادنعفيصرلاةيؤرحيتياذهو
.فيصرلا

:امدنعيلصألااهعضوىلإ)ايارملا(ةآرملادوعت

)فلخللعوجرلا(Rعضولانمةبكرملاجرخت.
عوجرلا(Rعضولايفلظتامدنعوأ،
.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخلل

.لاعشإلافاقيإمتي.

عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.
.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل

صيصختعجار،ةزيملاهذهفاقيإوأليغشتل
.١٠٣/ةرايسلا
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٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ىلعلوصحلانمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
.كتبكرمفلخةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤر

مدختسا.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنم

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
لالخمادختسالاءانثأمامأللناسللاىلعطغضا
بنجتلليللاءانثأمادختساللفلخللهبحساوراهنلا
تابكرمللةيسيئرلاحيباصملاببسبراهبإلا
.كفلخةمداقلا

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
اهنإف،يكيتاموتوألاميتعتلاةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاببسبراهبإلاليلقتىلعلمعت
دنعميتعتلاةزيمطيشنتمتي.كفلخةمداقلاتابكرملل
.ةبكرملاليغشت

ذفاونلا

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

ءادأنيسحتلةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
دنعةبذبذتوصىلإكلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقا
.ةيمامألاذفاونلاقالغإوأةيفلخلاذفاونلاحتف
ةحتفوأةيمامأةذفانحتفا،توصلااذهليلقتلو
.اهبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،فقسلا

ةيلآلاذفاونلا

ريذحت}
وأةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
يهوةذفانلاراسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتي
.لافطأاهيفوةرايسلايفحيتافملاكرتتال.قلغنت
رزمدختسا،يفلخلادعقملايفلافطأدوجودنع
حيتافملاعجار.ذفاونللليغشتيأعنملةذفانلالفق
/٢٢.

يفلاعشإلانوكيامدنعةيئابرهكلاذفاونلالمعتو
وأ)نارود/ليغشت(ON/RUNعضو

ACC/ACCESSORY)دنعوأ،)تاقحلم
.)RAP(تاقحلملاةقاطبظافتحالاةزيمليغشت
.١٣٦/(RAP)ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦

.ةذفانلاحتفلحاتفملانميمامألاءزجلاىلعطغضا
.اهقلغمتييكىلعأىلإحاتفملابحسا

ةعرسبذفاونلاضفخ

ضفخعيرسلاضفخلاةزيمبةدوزملاذفاونلاحيتت
.حاتفملاىلعطغضلايفرارمتسالانودذفاونلا
ليعفتلهررحتيكلماكلكشبةذفانلاحاتفمطغضا
يفةعرسلاةزيمءاغلإنكمي.عيرسلاضفخلاةزيم
.ًاليلقهبحسوأرزلاطغضلالخنمتقويأ

ةذفانلالفق

الإ،ةيفلخلاباكرلاذفاونليغشتعنمتةزيملاهذهو
.قئاسلاناكمنم

.ةيفلخلاذفاونلالفقحاتفمطيشنتلvىلعطغضا
.هطيشنتمتيامدنعرشؤملاءوضءيضي

.لفقلاحاتفمليطعتلىرخأةرمvىلعطغضا

سمشلاتايقاو

لصفا.جهوتلاةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
ىلعهريودتلطسوألالماحلانمسمشلابجاح
لوطىلعهديدمتلوأ،ةيبناجلاةذفانلاروحم
.كلذيفةبغرلادنعبيضقلا

فقسلا

فقسلاةحتف
حطسيفاهحيتافمدجتسففقسلاةحتفترفوتاذإ
نوكينأبجيو.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمىلعأةبكرملا
وأ)ليغشت(ON/RUNعضولاىلعلاعشإلا
وأ،)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYعضولا
ظافتحالاةزيمةيصاخعضوىلعهطبضبجي
رظنا.فقسلاةحتفليغشتل)RAP(تاقحلملاةقاطب
تاقحلملاةقاطو١٣٣/ليغشتلاحاتفمعضاوم
.١٣٦/(RAP)ةزجتحملا

يقالزنالاحاتفملا.١

ةلامإلاحاتفم.٢
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٣٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

يقالزنالاحاتفملا

ىلعطغضا:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
e)1(ةعرسبفقسلاةحتفحتفلهررحمث.

ةحتفقلغلهررحمث)g)1ىلعطغضا
.ةعرسبفقسلا

ةليوطةطغضطغضا:)يوديلاعضولا(قلغ/حتف

ةطغضطغضا.فقسلاةحتفحتفل)e)1ىلع

ةلظملاحتفت.قلغلل)g)1ىلعةليوط
نأبجينكلو،ةبكرملافقسةحتفعمًايكيتاموتوأ
.ًايودياهقالغإمتي

ةلامإلاحاتفم

)f)2ىلعةليوطةطغضطغضا:ةيوهت
ىلعةليوطةطغضطغضا.فقسلاةحتفةيوهتل

g)2(قلغلل.

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن

هاجتاسكعماظنبفقسلاةحتفزيهجتمتدقل
ةحتفحتفمتيدنعىوسهطيشنتمتياليكيتاموتوأ
ةلاحيفو.عيرسلاعضولامادختساباهقلغوأفقسلا
اهقالغإءانثأفقسلاةحتفلامءيشضارتعا
ءيشلاهاجتالاسكعماظنفشتكيسف،اًعيرس
ةبوعصةلاحيف.فقسلاةحتفقلغةيلمعفقوتتسو
نكمي،ىرخأرصانعيأوأديلجدوجولاًرظنقلغلا
عوجرلاماظنزواجتل.هاجتالاسكعماظنلاطبإ
،ةكرحلافاقيإلو.يوديلاعضولايفهقلغأ،فلخلل
.حاتفملاريرحتبمق

فقسلاةحتفةدادسىلعتايافنلاوةبرتألاعمجتتدق
دنعةلكشمكلذببسينأنكميو.اهراسميفوأ
نكميامك.اًجيجضببسيدقوأفقسلاةحتفليغشت
فقسلاةحتفحتفا.هايملافيرصتماظندسينأاًضيأ
تايافنوأقئاوعيأةلازإبمقويرودلكشب
دسةقطنموفقسلاةحتفةدادسحسما.ةرثعبتم
ةيرطةجنفسإوأةفيظنشامقةعطقمادختسابفقسلا
.فقسلاةحتفنعمحشلاةلازإبمقتال.ءاملاعم
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دناسملاودعاقملا٣٨

دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
٣٨..................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٣٩..................دعقملاطبض
٤٠..............يلآلادعقملاطبض
٤٠..........رهظلالفسأدنسمطبض
٤١...........ةينحنملادعاقملاروهظ
٤٢.................ةركاذلادعاقم
٤٣............ةيمامألادعاقملاةئفدت

ةيفلخلادعاقملا
٤٤................ةيفلخلادعاقملا

نامألاةمزحأ
٤٦.................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٤٧.....................بسانم
٤٧............رجحلاوفتكلامازح
ةرتفلالخنامألامازحمادختسا

٥١.....................لمحلا
٥١..............نامألاماظنصحف
٥١.............نامألامازحبةيانعلا
ثداحدعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٥١.....................مداصت

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٥٢............ةيئاوهلاةداسولاماظن
٥٣........؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٥٥...................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٥٥.....................؟خفتنت
٥٦......؟ةيئاوهلاةداسولاكيمحتفيك
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٥٦...................؟ةيئاوهلا
٥٧...........باكرلاراعشتساماظن

دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٦٠.....................ةيئاوه
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٦٠.....................ةيئاوه
٦١.......ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
دعبةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٦١................مداصتثداح

لافطألادعاقم
٦٢..............ًانسربكألالافطألا
٦٣.........راغصلالافطألاوعّضرلا
٦٥..............لافطألانامأماظن
٦٦....لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

٦٧.............)LATCHماظن(
ثداحدعبLATCHماظنءازجألادبتسا

٧١.....................مداصت
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٧٢.............)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٧٤............)يمامألادعقملايف

سأرلادناسم
ةيمامألادعاقملا

سأردناسمىلعةبكرملابةيمامألادعاقملايوتحت
.ةيفرطلاسولجلاعاضوأيف

ريذحت}
لكشبسأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
باكرلاضرعتلربكأةصرفدوجوىلإمئالم
عوقوةلاحيفيكوشلالبحلا/ةبقرلاتاباصإل
متيملامةبكرملاةدايقبمقتال،اذل.ثداح
باكرلاةفاكلسأرلادناسمطبضوبيكرت
.مئالملكشب
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٣٩ دناسملاودعاقملا

نميولعلاءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
يولعلاءزجلاعافتراىوتسمسفنيفسأرلادنسم
نمللقينأعضولااذهنأشنمو.بكارلاسأرنم
ةلاحيفةباصإللةبقرلاضرعتةصرف
.ثداحعوقو

بحسا.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
سأردنسمكيرحتلواح.هعفرلىلعألسأرلادنسم
.هناكميفهلفقنمدكأتللدعقملا

دوجوملارزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
دنسمعفداو،دعقملارهظنميولعلاءزجلاىلع
لفسألسأرلادنسمكيرحتلواح.لفسأىلإسأرلا
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلاريرحتدعب

ةلباقريغيفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإلل

ةيفلخلادعاقملا

ةلباقريغسأردناسمةبكرملابيفلخلادعقمللدجوي
.ةيفرطلاسولجلاعاضوأيفطبضلل

.ةلازإللةلباقريغةيفلخلاةيفرطلاسأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا

دعقملاطبض

ريذحت}
طبضتلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
طبضبمقتال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقم
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأالإقئاسلادعقم

ً:ايوديدعقملاطبضل

ةداسوةمدقمدنعدوجوملاضبقملابحسا.١
.دعقملا

عضوطبضلفلخللوأمامأللدعقملاكرح.٢
.دعقملا
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.دعقملاكرحتعنملضبقملاررح.٣

نمدكأتللفلخلاومامأللدعقملاكيرحتلِواح.٤
.هناكميفتبثُمهنأ

يلآلادعقملاطبض

تاهاجتالايعابريلآلادعقملا

دعقملاعضويفمكحتلاضبقم.١

عافترالاطبضيفمكحتلاحاتفم.٢

ً:ازهجمناكاذإً،ايئابرهكدعقملاطبضل

مادختسابفلخلاوأمامألاىلإدعقملاكرح.
دعقملاةداسونميمامألاءزجلالفسأضبقملا
.٣٩/دعقملاطبضعجار.)1(

قيرطنعلماكلابدعقملاضفخاوأعفرا.
.لفسألوأىلعأل)2(مكحتلاحاتفمكيرحت

ةينحنملادعاقملاروهظعجار،دعقملارهظطبضل
/٤١.

عجار،)رهظلالفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
.٤٠/رهظلالفسأدنسمطبض

تاهاجتالاينامثيلآلادعقملا

ً:ازهجمناكاذإً،ايئابرهكدعقملاطبضل

قلزقيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.
.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفم

ةداسونميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.
نميمامألاءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملا
.لفسأللوأىلعأللمكحتلاحاتفم

قيرطنعلماكلابدعقملاضفخاوأعفرا.
ىلعأللمكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلاكيرحت
.لفسأللوأ

ةينحنملادعاقملاروهظعجار،دعقملارهظطبضل
/٤١.

عجار،)رهظلالفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
.٤٠/رهظلالفسأدنسمطبض

رهظلالفسأدنسمطبض

رهظلالفسأليئابرهكلامعدلا

،ةينامثلاعاضوألاوذيئابرهكلادعقملالكشلابنيبم
ةعبرألاعاضوألايذهليثمبهيبشلاو

ىلعرارمتسالاعمطغضاف،اًحاتمكلذناكاذإ
معدةدايزلحاتفملانميفلخلاوأيمامألاءزجلا
مكحتلاحاتفمررح.هليلقتوأرهظلالفسأدنسم
بولطملاىوتسملاىلإدعقملارهظلصيامدنع
.رهظلالفسأدنسممعدل



كلامليلد GMC Terrain/Terrain Denali (GMNA- 10292861-طسوألاقرشلا-بيرعت ) -
2017 - CRC - 5/9/16

٤١ دناسملاودعاقملا

ةينحنملادعاقملاروهظ

ريذحت}
دقةبكرملاكرحتءانثألئامعضويفسولجلا
نامألاةمزحأتيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشي
.اهتفيظويدؤتالاهنإف،ميزبإلاب

لب.كمسجلاًهجاومفتكلامازحنوكينأبجي
ةلاحيفمازحلابمدطصتدقف.كمامأنوكيسهنإ
يفتاباصإلضرعتتسثيح،مادطصاعوقو
.ىرخأتاباصإوأةبقرلا

مثنمو.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
اهزكرتنود،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتس
اذهيدؤينأنكميو.كضوحماظعىلع
.ةميسجةيلخادتاباصإلكضرعتىلإعضولا

كرحتءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
عضويفدعقملارهظنوكينأبجي،ةبكرملا
مازحدتراودعقملايفاًديجسلجاكلذل.يسأر
.مئالملكشبنامألا

كرحتءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملا

دعاقملاروهظلةيوديلاةلامإلا

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

:ًايوديدعقملارهظةلامإل

.عارذلاعفرا.١

مث،بولطملاعضولاىلإدعقملارهظكرح.٢
.هناكميفدعقملارهظلفقلعارذلاررح

.هلفقنمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل

ىلعطغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١
ىلإدعقملارهظدوعيسثيح،دعقملارهظ
.يسأرلاعضولا

.هلفقنمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
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دعاقملاروهظلةيئابرهكلاةلامإلا

ً:احاتماذإً،ايئابرهكدعقملارهظطبضل

فلخللمكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.
.ةلامإلل

مامأللمكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.
.عفرلل

ةركاذلادعاقم

2و1رارزألامدختُست،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يجراخلابناجلاىلعةدوجوملا)ةركاذلا(MEMو
قئاسلادعقمعاضوأظفحلًايوديقئاسلادعقمنم
هذهىلإراشيو.اهعاجرتساوةيجراخلاايارملاو
.رارزألاةركاذعاضوأبايوديةظوفحملاعاضوألا

عاضوأظفحبًايكيتاموتوأةبكرملاموقتفوس،اًضيأ
زاهجةدحويفةيجراخلاايارملاوقئاسلادعقم
ةيلاحلا)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
هذهىلإراشيو.لاعشإلاليغشتفاقيإدنعقئاسلل
لوخدلاةركاذعاضوأبايئاقلتةظوفحملاعاضوألا
نعلوخدلاماظنليغشتعجار.حاتفمالبدعبنع
.٢٤/(RKE)حاتفمنودبدُعب

رارزألاةركاذعاضوأنيزخت

:رارزألاةركاذبعاضوألاظفحل

،دعقملارهظيسركو،قئاسلادعقمطبضا.١
ةدايقلاعضاومىلعةيجراخلاايارملاو
.ةبولطملا

MEMنمٍلكىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
عمستىتحهسفنتقولايف1و)ةركاذلا(

.سرجتوص

ٍناثقئاسل٢و١نيتوطخلاررك.٣
.2مادختساب

رارزألاةركاذعاضوأءاعدتسا

Buttonعاضوأءاعدتسال Memory)ةركاذ
،2وأ1ىلعرارمتسالاعمطغضا،)رارزألا
ىلإةيجراخلاايارملاوقئاسلادعقمنمٌلككرحتيل
.اهيلعطغضلادنعرارزألاهذهلةنزخملاعاضوألا
عاضوألاىلإلوصولالبق2وأ1ريرحتيدؤي
.ءاعدتسالاةيلمعفاقيإىلإةنزخملا

دعقمقوعيامدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
مقاذل.ةركاذلانمعضوءاعدتساءانثأقئاسلا
حاتفمىلعطغضلابرمتساوطغضامثقئاعلاةلازإب
متتاليتلاةركاذلارصنعلمئالملايوديلامكحتلا
عضوءاعدتساةلواحمدعأو.نيتيناثةدملاهتداعتسا
ةركاذلارزىلعطغضلابىرخأةرمةركاذلا
عضوءاعدتسامدعرارمتساةلاحيفو.مئالملا
.ةنايصلاىلعلوصحللليكولاىلإعجراف،ةركاذلا
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حاتفمالبدعبنعلوخدلاةركاذعاضوأءاعدتسا
)دعبنعةركاذلاءاعدتسا(

ةركاذلاءاعدتساةيصاخلنكميةبكرملالوخددنع
ايارملاوقئاسلادعقمعاضوأديعتستنأدُعبنع
ةركاذباًقبسمةظوفحملاعاضوألاىلإةيجراخلا
.حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا

متي،لاعشإلاليغشتفاقيإاهيفمتيةرملكيف
ايارملاوقئاسلادعقمعاضوأنيزختًايكيتاموتوأ
نودبدُعبنعلوخدلالاسرإةدحويفةيجراخلا
ليغشتءدبلتمدختسادقتناكيتلاوحاتفم
RKEةركاذعاضوأىمستعاضوألاهذه.ةبكرملا
نعفلتختدقو،)حاتفمالبدعبنعلوخدلا(
Buttonعاضوأ Memory)رارزألاةركاذ(
.2و1رزيفاهظفحمتييتلاوًاقباسةروكذملا
حاتفمالبدُعبنعلوخدلاةركاذعاضوأءاعدتسال

RKE،لاسرإةدحومادختسابقئاسلابابلفقحتفا
بابحتفامثRKEحاتفمالبدُعبنعلوخدلا
نإف،لعفلاباحوتفمقئاسلابابناكاذإامأ.قئاسلا
البدعبنعلوخدلالاسرإةدحورزىلعطغضلا

نعلوخدلاةركاذءاعدتسااضيأطشنيسKحاتفم
ايارملاوقئاسلادعقمنملٌكلقتنيس.حاتفمالبدعب
ةركاذباًقبسمةظوفحملاعاضوألاىلإةيجراخلا
.حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا

عباطلاةمئاقمادختسابقلغتوةيصاخلاهذهحتفت
ةرايسلاصيصختعجار.ةبكرملليصخشلا
/١٠٣.

طغضا،ءاعدتسالاةيلمعىلعًءانبلاقتنالافاقيإل
ةآرملايفوأ،ةركاذلايفمكحتلاحيتافمنميأىلع
.يئابرهكلادعقملايفوأ،ةيئابرهكلا

دعقمقوعيامدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
مقاذل.ةركاذلانمعضوءاعدتساءانثأقئاسلا
حاتفمىلعطغضلابرمتساوطغضامثقئاعلاةلازإب
متتاليتلاةركاذلارصنعلمئالملايوديلامكحتلا
ةركاذلاعضوءاعدتسالواح.نيتيناثةدملاهتداعتسا
طغضلاوقئاسلابابحتفقيرطنعىرخأةرم

.RKEماظنلاسرإزاهجبKىلع

ظفحمتاذإ.مقربةزيممريغRKEلاسرإةزهجأ
اذهمقيملنكلو2وأ1ىلإةركاذلابدعقملاعضو
عضومرييغتكنكميف،يئاقلتلاءاعدتسالابعضوملا
.رخآقئاسعمRKEلاسرإزاهجليدبتوأظفحلا

،ةركاذلاعضوءاعدتسامدعرارمتساةلاحيفو
.ةنايصلاىلعلوصحللليكولاىلإعجراف

قئاسلادعقمنمحيرملاجورخلا

قئاسللرفويامفلخللدعقملاةزيملاهذهكّرحت
.ةبكرملانمجورخللربكأةحاسم

بابحتفاولاعشإلاليغشتفقوأ،اهطيشنتلو
يدؤيف،لعفلاباًحوتفمقئاسلابابناكاذإ.قئاسلا
.ءاعدتسالاطيشنتىلإلاعشإلاليغشتفاقيإ

مادختساباهطيشنتءاغلإوأةزيملاهذهطيشنتنكمي
عجار.ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإةمئاق
.١٠٣/ةرايسلاصيصخت

طغضا،ءاعدتسالاةيلمعىلعًءانبلاقتنالافاقيإل
دعقملايفوأ،ةركاذلايفمكحتلاحيتافمنمٍيأىلع
.يئابرهكلا

دعقمقيعيامدوجولاحيفةداعتسالافقوتتدق
ةلازإبمق.جورخلاعضوةداعتساءانثأقئاسلا
مكحتلاحاتفمىلعطغضلابرمتساوطغضامثقئاعلا
لواح.نيتيناثةدملفلخلاوحندعقملابيئابرهكلا
لاحيفو.ىرخأةرمجورخلاعضوةداعتسا
ىلإعجراف،جورخلاعضوةداعتسامدعرارمتسا
.ةمدخلاءارجإلليكولا

ةيمامألادعاقملاةئفدت

ريذحت}
تاجرديفريغتدوجوبروعشلاعطتستملاذإ
ناخسببستيدقف،دلجلايفملأبوأةرارحلا
رطخنمللقتيكل.قورحلكضرعتيفدعقملا
لثميفصاخشألاىلعبجي،قورحبةباصإلا
ناخسمادختسادنعرذحلااوخوتينأةلاحلاهذه
ىلععضتال.ةليوطتارتفلةصاخو،دعقملا
وأةيناطبلالثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
ببسيدقف.هباشمءيشيأوأءاطغلاوأةداسولا
ببسيدقو.دعقملاناخسةرارحعافتراطرفكلذ
قورحبدعقملاناخسةرارحةجردعافتراطرف
.دعقملابّرضيدقوأ
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نمبرقلابرارزألادجتسف،اًحاتمكلذناكاذإ
نوكينأبجي،اهليغشتل.خانملايفمكحتلاحيتافم
.)ليغشت(ON/RUNعضولاىلعلاعشإلا

وأقئاسلادعقمةداسوةئفدتلJوأzىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلا

ىلعأىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ريغتيس،رزلاىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجرد
مث،ةيلاتلاةضفخنملاطبضلاةجردىلإأفدملادعقملا
ثالثلاءاوضألاريشت.قالغإلاطبضةجردىلإ
ىلإدحاوءوضريشيو،طبضلاتاجردىلعأىلإ
.طبضلاتاجردلقأ

.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق

دعبنعةئفدتلاءدبدعاقم

ةجمربنكمي،جراخلاباًدرابوجلانوكيامدنع
ءدبءانثأًايكيتاموتوألمعتثيحبةنخسملادعاقملا
دعاقملاةئفدتءاغلإمتي.دُعبنعةبكرملاليغشت
ةئفدترزىلعطغضا.لاعشإلاليغشتمتيامدنع
ليغشتءدبدعبدعاقملاةئفدتمادختسالدعاقملا
.ةبكرملا

ليغشتلالالخةئفدتلادعقمرزءاوضألمعتنل
.دعبنع

.لوغشملاريغدعقملاةرارحةجردضفخنتدق

عجار،اهنيكمتمتيثيحبدعقملاةئفدتةزيمةجمربل
.١٠٣/ةرايسلاصيصخت

ةيفلخلادعاقملا
ةيوطملادعاقملاروهظميسقت

لفسأليفلخلادعقملارهظيبناجنميأيطنكمي
.ربكأنحشةحاسمىلعلوصحلل

دعاقملاروهظيط

هيبنت

رارمتساعميفلخدعقميأيطببستينأنكمي
ةمزحأوأدعقملافالتإيفنامألاةمزحأطبر
نامألاةمزحأكفبًامودمق،مثنمو.نامألا
لبقاهليعيبطلانيزختلاعضوىلإاهتداعإو
.يفلخدعقميأيط

:لفسألدعقملارهظيطل

روهظكّرحوةيفلخلانامألاةمزحأكف.١
عجار.يسأرلاعضولاىلإةيمامألادعاقملا
.٤١/ةينحنملادعاقملاروهظ
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.دعقملارهظىلعأدوجوملاعارذلاعفرا.٢

.مامأللدعقملارهظِوطأ.٣

دنعيسأرلالفقلاعضويفدعقملارهظىلعظفاح
.مادختسالامدع

دعقملاروهظعفر

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

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

:دعقملارهظعفرل

.دعقملارهظىلعأدوجوملاعارذلاعفرا.١
.عارذلاررحودعقملارهظعفرا

يفهلفقمتيىتحفلخللدعقملارهظعفدا.٢
.يسأرلاعضولا

ةيوتلمريغةيفلخلانامألاةمزحأنأنمدكأت.٣
.دعقملارهظودعقملاةداسونيبةقلاعوأ

دعاقملاروهظةلامإ

:دعقملارهظةلامإل

دعقملارهظىلعأدوجوملاعارذلاعفرا.١
.هتبثو

عارذلاررحمثفلخللدعقملارهظةلامإبمق.٢
عضولايفدعقملارهظنوكيامدنع
.بولطملا

دعقملاطبض

:فلخلاوأمامألاىلإهلمكأبدعقملاكيرحتل

ةداسوتحتدوجوملاريرحتلارابعفرا.١
.دعقملالفقءاغلإلهّتبثمثةيمامألادعقملا

.بولطملاعضولاىلإًالوصودعقملاكّرح.٢

.رابلاررح.٣

نمدكأتللمامأللوفلخللدعقملاكيرحتلواح.٤
.هناكميفرقتسمهنأ
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دناسملاودعاقملا٤٦

نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكليلدلانممسقلااذهحضوي
يتلاءايشألاضعبحضويامك.مئالملكشبنامألا
.نامألاةمزحأمادختسادنعاهبنجتبجي

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

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

اًضيأققحتو،نامألامازحطبرباًمودمق،اذل
نامألاةمزحألكعمنوبكرينمطبرنم
.مئالملكشبمهبةصاخلا

ريكذترصنعكلمعتتارشؤمبةبكرملاهذهتدّوُز
مازحتاركذمعجار.نامألاةمزحأطبرةرورضب
.٨٦/نامألا

نامألاةمزحألمعببس

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

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

نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ

دعبةبكرملايفراشحناللضرعتأسله:لاؤس
؟نامأمازحيدترأتنكاذإثداحعوقو

ةبكرملايفراشحناللضرعتتنأنكمملانم:عباغء
نكلو.المأنامألامازحيدترتتنكأءاوس
يأعوقوءانثأيعوللكدقفمدعةصرف
نامألامازحكفكنكميثيحبهدعبوأثداح
اذإريثكبربكأنوكتةبكرملانمجورخلاو
.نامألامازحًايدترمتنك

،ةيئاوهدئاسوبةزهجميترايستناكاذإ:لاؤس
؟نامألاةمزحأءادترايلعنيعتياذاملف

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

ًابيرقتقطانملاعيمجيفنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبر
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لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانم
.طقفنيغلابلاصاخشأللصصخممسقلااذه

ةمزحأنأشباهتفرعميغبنيةصاخءايشأدجوت
ةفلتخمدعاوقدجوتامك،لافطألاةمالسونامألا
ناكاذإ.عضرلالافطألاوراغصلالافطألل
/ًانسربكألالافطألاعجارف،لفطةبكرملابكريس

هذهعبتاو.٦٣/راغصلالافطألاوعّضرلاوأ٦٢
.صخشلكةيامحلدعاوقلا

ةيمهأنامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
النيذلاصاخشألانأتايئاصحإلارهُظتو.ىوصق
يفةباصإللنوضرعتينامألاةمزحأنودتري
نودترينيذلاصاخشألانمربكأةروصبثداوحلا
.نامألاةمزحأ

طبرلوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازح

ءاقبىلعًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
.كمامأةبكرملاةيضرأىلعكيمدق

ةيعضولبسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلا

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

ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمتبجي.
عتمتتمسجلانمءازجألاهذهنأل.ردصلا
ءانثأمازحلادشةوقلمحتىلعةريبكةردقب
ةلاحيففتكلامازحلفقمتيو.ثداوحلا
.مادطصاوأئجافمفقوتثودح

ريذحت}
ىتحوأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
نامألامازحطبرتمللاحيفةافولل
.حيحصلكشب

فتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ.
.ًايوتلموأًايخترم

تحتفتكلامازحطبرتنأكايإ.
.كرهظءارووأنيعارذلا

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ.
.عارذلادنسم

رجحلاوفتكلامازح
مازحىلعةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتك

-فتكلامازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا

،طبضللًالباقدعقملاناكاذإ،دعقملاطبضا.١
فرعتلل.ميقتسملكشبسولجلاكنكميثيحب
يف"دعاقملا"عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلع
.سرهفلا
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ىلعمازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
.مازحلافافتلابحمستالو.كمسج

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

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

جالزملاةحوليفمازحلاطيرشرشحنااذإ
ةحولةلامإبمقف،ميزبإلاىلإلوصولالبق
.طيرشلاريرحتلاهدرفلجالزملا

عمستىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوص

نمققحتللىلعألجالزملاةحولبحساو
.اهتابث

نكميثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
اذإةعرسبنامألامازحميزبإكف
.رمألاىضتقا

مازحعافترالّدعمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤
يذلاعافترالاىلإهكيرحتبمقف،فتكلا
"فتكلامازحعافترالّدعم"عجار.كبساني
تاميلعتىلععالطاللمسقلااذهيفًاقحال
نامألاتامولعمىلعلوصحلاومادختسالا
.ةمهملا

مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعألفتكلا
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ىلعدوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
عضوىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلا
.هبصاخلانيزختلا

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

مازحةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
نامألامازحضرعتيدقثيح.بابللنامألا
عمةوقببابلاقالغإةلاحيففلتللةبكرملاو
.نامألامازحدوجو

فتكلامازحعافترالّدعم

يففتكلامازحعافتراللّدعمبةدوزمةبكرملا
رواجملايمامألابكارلاوقئاسلاسولجنكامأ
.بابلل

نميفتكلاءزجلانوكيثيحبعافترالاليدعتبمق
نأبجي.هنعلزنيالوفتكلاىلعاًدوجوممازحلا
دقف.هلاًسمالمسيلوقنعلانمًابيرقمازحلانوكي
ىلإفتكلامازحعافترالمئالملاريغطبضلايدؤي
.ثداحعوقوةلاحيفنامألامازحةيلعافليلقت
بسانملكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيكعجار
/٤٧.

طبضةادأكرحو،ريرحتلارزىلعطغضا
.بولطملاعضولاىلإًالوصوعافترالا

رزعفدقيرطنعىلعأللّدعملاكيرحتكنكمي
ىلععافترالالدعمطبضدعب.ىلعألريرحتلا
نودلفسأللهكيرحتلواح،بولطملاعضولا
يفهتابثنمققحتللريرحتلارارزأىلعطغضلا
.هناكم

نامألاةمزحأتادادش

باكرلانامأةمزحألتادادشبةبكرملاهذهتدوُز
.فارطألاىلعةبكرملاةمدقميفنوسلجينيذلا
تادادشةيؤرىلعانتردقمدعنممغرلاىلعو
ةعومجمنمءزجلثمتاهنأالإ،نامألاةمزحأ
يفدعاستنأتادادشلاهذهلنكميف.نامألاةمزحأ
نمةركبملالحارملالالخنامألاةمزحأطبرماكحإ
ديدشوأطسوتميمامأهبشوأيمامأمادطصايأ
هذهليعفتلةيلوألاطورشلاءافيتسالاحيفيفلخوأ

نأاًضيأاهناكمإبنامألاةمزحأتادادش.تادادشلا
تامداصتلايفنامألاةمزحأماكحإيفدعاست
.ةبكرملابالقناةلاحيفوأةيبناجلا

طيشنتمتيناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
لادبتسامزليسف،مداصتلاتالاحيفتادادشلا
مازحماظنيفءازجألانماهريغامبروتادادشلا
مازحماظنءازجألادبتساعجار.ةبكرمللنامألا
.٥١/مداصتثداحدعبنامألا

لوخدءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
ءانثأتقويأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلا
مازحىلعسولجلايدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلا
.هتانوكمفلتىلإنامألا

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ

ريذحت}
لكشبصخشلاهيدترييذلانامألامازحرفويال
عوقوةلاحيفةبولطملاةيامحلامئالمريغ
مازحلليدترملاصخشلاضرعتيدقو.ثداح
قوففتكلامازحريرمتبجيو.ةميسجةباصإل
نمءازجألاهذهنأل،ردصلاربعوفتكلا
دشةوقلمحتىلعةريبكةردقبعتمتتمسجلا
.ثداوحلاءانثأمازحلا
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ةيفلخلانامألاةمزحأةحارتاهجومرفوتدقو
زواجتنيذلاًانسربكألالافطأللةيفاضإةحار
.نيغلابلاصاخشألاضعبلوةززعملادعاقملامهومن
ةلدأدعُبت،فتكلاةمزحأىلعةلدألاهذهبيكرتدنعف
.سأرلاوةبقرلانعفتكلاةمزحأهذهةحارلا

مازحلةحارتاهجومىلعةرايسلاهذهيوتحت
.ةيفلخلاسولجلاعضاوميفيفلخلانامألا

:بيكرتلل

ةدوجوملانيزختلاةظفاحنمهجوملاجرخأ.١
.دعقملارهظبناجىلع

يتفاحلخدأو،مازحلاقوفليلدلاعض.٢
.ليلدلاتاحتفيفمازحلا

.هطاسبنانمومازحلاتافتلامدعنمدكأتو.٣
عممازحلافلخنرملالبحلانوكينأبجي
.ةمدقملايفيكيتسالبلاليلدلادوجو

هريرحتوهعضوونامألامازحتيبثتبمق.٤
اذهيفاهركذدرويتلاتاميلعتللًاقفو
ىلعنمفتكلامازحرورمنمدكأتو.مسقلا
قنعلانمًابيرقمازحلانوكينأبجي.فتكلا
.هلاًسمالمسيلو

يتفاحىلعطغضا،هنيزختوةحارلاليلدةلازإل
نمنامألامازحجارخإنمنكمتتيكًاعممازحلا
بناجىلعنيزختلاةظفاحيفهجوملالخدأ.ليلدلا
.دعقملارهظ
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٥١ دناسملاودعاقملا

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

-فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
عضويفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا
ءزجلالفسأنوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنم
.لمحلادادتماىلعلماحلانطبنمريدتسملا

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

نامألاماظنصحف
نامألاةمزحأونامألامازحركذملمعنمققحت
ةروصبتابحاسلاوجالزملاتاحولوميزابألاو
ءازجأيأدوجومدعنمققحتللصحفا.ةحيحص
يتلاونامألاةمزحأماظنبةفلاتوأةكوكفمىرخأ
نامألاةمزحأماظنلمعقوعتنأاهنأشنم
هذهحالصإلكليكوىلإعجراو.ةميلسةروصب
وأةيلابلانامألاةمزحألنكميالو.ءازجألا
عوقوةلاحيفكلةمزاللاةيامحلاريفوتةئرتهملا
ةوقريثأتتحتقزمتللضرعتتدقف.ثداح
ةمزحأدحأفلتوأقزمتةلاحيف.مادطصالا
.روفلاىلعهلدبتسا،نامألا

عجار.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
.٨٦/نامألامازحتاركذم

عجار.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٥١/نامألامازحبةيانعلا

نامألامازحبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
ةمزحأعمةضَيبمفيظنتداوميألمعتستال
ىلإيدؤيدقرمألااذهف.اهغبصبمقتالونامألا

الدق،ثداحعوقوةلاحيفو.مازحلافعض

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.ةمئالملاةيامحلاريفوتنمنامألاةمزحأنكمتت
ئفادلاءاملاعملدتعملانوباصلاطقفمدختسا
.فجيمازحلاكرتا.نامألامازحفيظنتيف

.اهتنايصونامألاةمزحأبةصاخلاةيانعلامزلي

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

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}
نامألاةمزحأماظنضيرعتثداحيألنكمي
ةمزحأماظنرفويالثيح،فلتللةبكرملايف
يذلاصخشللةمزاللاةيامحلافلاتلانامألا
صخشلاضرعتىلإيدؤيامم،همدختسي

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

يفةافولادحىلإلوصولاوأةميسجةباصإل
لمعنمققحتلايفةدعاسمللو.ثداوحلاضعب
،ثداحيأدعبمئالملكشبنامألاةمزحأةمظنأ
صحفلةمدخزكرميألةبكرملابحطصا
لادبتساتايلمعةيأءارجإونامألاةمزحأةمظنأ
.نكممتقوبرقأيفةمزال

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

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ةمزحأماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألا

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

ةيئاوهلادئاسولاماظن

ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا

.قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.
.يجراخلا

ةتبثمتامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.
.قئاسللدعقملايف

ةتبثمتامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.
.يجراخلايمامألابكارللدعقملايف

قئاسللفقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
.قئاسلافلخةرشابمسلاجلابكارلاو

بكارللفقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فلخةرشابمسلاجلابكارلاويفرطلايمامألا
.يفرطلايمامألابكارلا

ةوسكىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
قصلمىلعوأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمج
.خافتنالاةحتفنمبرقلاب

ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
AIRBAGىلعوقئاسللةدايقلاةلجعفصتنميف

.يجراخلايمامألابكارللتاسايقلاةزهجأةحول

ةيئاوهلادئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
دعاقملايفةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلا
.بابلاىلإبرقألادعقملابناجىلع

،فقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
.ةوسكلاوأفقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت

يتلاةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتمّمُص
دئاسولانأنممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوت
يفةدعاسمللًاضيأةممصمنهارلاانتقويفةيئاوهلا
ةداسولاةوقءارجنمةباصإللضرعتلارطخليلقت
ةيئاوهلادئاسولاةفاكخافتنابجيهنأالإ،ةخوفنملا
.اهلمعبموقتىتحةريبكةعرسب

نيعتييتلاةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
:ةيئاوهلادئاسولاماظننعاهتفرعمكيلع

ريذحت}
ةافوللوأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
ىتحنامألامازحطبرتملاذإثداحعوقودنع
دئاسولاميمصتمتدقف.ةيئاوهلادئاسولادوجوعم
ةمزحأعملمعلايفقفاوتتثيحبةيئاوهلا
ميمصتمتيملكلذك.اهنعليدبكسيلو،نامألا
يفف.ثداحلكيفخفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولا
لماعلايهنامألاةمزحأنوكت،ثداوحلاضعب
خفتنتنأيغبنيىتمعجار.تبثُملاديحولا
.٥٥/؟ةيئاوهلاةداسولا

ثداحيألالخنامألامازحلكئادترانإ
ماطتراللكضرعتةصرفليلقتيفكدعاسي
كضرعتوأةبكرملالخادةدوجوملاءايشألاب
ةيئاوهلادئاسولادعتو.ةبكرملاجراخطوقسلل
،اذل.نامألاةمزحأبناجب"ةيفاضإتاتبثم"

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

مازحءادتراةبكرملايفصخشلكىلعبجي
ةداسورفوتتتناكأءاوس-مئالملكشبنامألا
.المأصخشلااذهلةيئاوه

ريذحت}
ةديدشةوقبخفتنتةيئاوهلادئاسولانألاًرظن
صخشيأنإف،نيعلاةضمغنمعرسألكشبو
ةفاسمىلعوأةيئاوهةداسويأمامأسلجي
تاباصإللضرعتينأنكمياهنماًدجةبيرق
سلجتال،اذل.اهخافتنادنعةافوللوأةريطخلا
لثم،ةيئاوهةداسويأنمبرقلابٍعادنود
.مامأللكئانحناوأدعقملاةفاحىلعكسولج
لبقكناكميفكتيبثتيفنامألاةمزحأدعاستو
،نامأمازحًاموددترا،اذل.ثداحيأءانثأو
بجيو.ةيئاوهلادئاسولادوجوةلاحيفىتح
ردقفلخللهدعقميفسولجلاقئاسلاىلع
ةرطيسلاىلعةظفاحملاهتلصاومعمناكمإلا
دئاسولاونامألاةمزحألمعت.ةبكرملاىلع
يفءادألضفأبيفرطلايمامألابكارللةيئاوهلا
يفرهظلادانسإوةديجةيعضويفسولجلاةلاح
دعقملايفميقتسملكشبباصتنالاعمدعقملا
.ضرأللنيمدقلاةسمالمو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأباوبألاىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
نكامأيفاهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلا
ةيبناجةيئاوهدئاسوىلعيوتحتيتلاسولجلا
دئاسووأ/ودعاقملايفةتبثمتامدصللةصتمم
.فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوه

ريذحت}
ةداسوةيألباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
ةباصإلاهخافتنادنعاهنمبرقلابوأةيئاوه
يفلافطألاتيبثتبًامودمق،اذل.ةافولاوأةميسج
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو.ةبكرملا
لافطألاوعّضرلاوأ٦٢/ًانسربكألالافطألا
.٦٣/راغصلا

ةعومجمىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجُوي
.ةيئاوهلاةداسولازمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلا

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

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

يفقئاسلابةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنم
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يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
تاسايقلاةزهجأةحوليففرطلاىلعسلاجلا
.بكارللةيبناجلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

مادطصالاةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
يمامألابكارلاوقئاسلادعاقميفةتبثملاويبناجلا
.بابلاىلإبرقألادعاقملايففرطلاىلعسلاجلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

فقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
نيذلاباكرلاويجراخلايمامألابكارلاوقئاسلل
فقسلايففارطألاىلعيناثلافصلايفنوسلجي
.ةيبناجلاذفاونلاقوف

ريذحت}
ةداسولاوبكارلانيبمسجيأدوجوةلاحيف
لكشبةيئاوهلاةداسولاخفتنتالدقف،ةيئاوهلا
اممبكارلااذههاجتايفمسجلاعفدتدقوأمئالم
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلهضرعتيفببستي
ةداسولاراسميفقئاعيأدوجومدعبجي
مسجيأعضتال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

وأطبربمقتالوةيئاوهلاةداسولاوبكارلانيب
ىلعوأةدايقلاةلجعةرصىلعءيشيأعضو
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوهةداسوةيأءاطغ

خفنراسمقوعتيتلادعاقملاتاقحلممدختستال
تامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولا
.دعاقملايفةتبثملاو

ةطساوبةبكرملافقسبءيشيأتيبثتبمقتالو
نعفقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
وأبابيأربعدشةورعوألبحهيجوتقيرط
متيفوس،كلذبمايقلاةلاحيفو.ةذفانلاةحتف
يفةتبثملاةخوفنملاةيئاوهلاةداسولاراسمةقاعإ
.فقسلاراطإ

؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
ةداسولاماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةممصميهةيئاوهلاتاداسولا.٥٢/ةيئاوهلا
لجأنمنيعملادحلاةمدصلاتزواجتاذإخفتنتل
دودحمدختُستو.ةيئاوهلادئاسولاماظنخافتنا
نألمتحملانميتلاةدشلاىدمبؤبنتللخافتنالا
ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلااهيلعنوكي
ةدوزمةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو
ةيئاوهلاةداسولاماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمب
خافتنالادودحتوافتتدقو.ةمدصلاةدحديدحتىلع
.ةبكرملابصاخلاميمصتلاىلعدامتعالاب

يفخافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا
وأةطسوتملاةيمامألاهبشوأةيمامألاثداوحلا
ضرعتلالامتحاليلقتيفةدعاسمللةديدشلا
سأريفةيساسأةروصبو،ةميسجتاباصإل
.يجراخلايمامألابكارلاوقئاسلاردصو

ىلعساسألابةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
ءيشلاىلعكلذدمتعيلب.ةبكرملاريسةعرسىدم
ةعرسىدمو،ةمدصلاهاجتاو،هبماطترالامتييذلا
.ةبكرملاءاطبإ

عقيثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
تمطترااذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسب
،اهنمةيوازىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملا
اًدماج،اًكرحتموأًاتباثءيشلااذهناكاذإامىلعو
.اًعستموأًاقيض،ًانيلوأ

ءانثأخافتناللةيمامألاةيئاوهلادئاسولامّمُصتمل
ديدعلايفوأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقنا
.ةيبناجلاتامداصتلانم

ةيئاوهدئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأ
.مداصتلاةدحبسحدناسملاطبضبةيلاعلاةينقتلاب

ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
عوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
داحىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوح
ةيئاوهلادئاسولا.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعا
ةممصُمتسيلدعقملايفةتبثُملاةيبناجلاتامداصتلل
وأةيمامألاتامداصتلاثودحةلاحيفخافتنالل
وأبالقنالاوأةبيرقلاةيمامألاتامداصتلا

ةصاخلاةيئاوهلاةداسولا.ةيفلخلاتامداصتلا
ةممصمدعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
.اهبمادطصالامتيتلاةبكرملابناجةيحانخفتنتل

ىلعفقسلاراطإىلعةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ةيبناجثداوحعوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملا
ىلعاًدامتعاداحىلإلدتعمنمفينصتتاذ
تممُص،كلذىلإةفاضإلاب.مداصتلاةوقعضوم
هذهفقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
عوقوةلاحيفوأةبكرملابالقناءانثأخافتنالل
ةيئاوهلادئاسولامّمُصتمل.يوقيمامأمداصت
مداصتلاتالاحيفخافتناللفقسلاراطإيفةتبثملا
نيتيئاوهلانيتداسولاالكخفتنتفوسو.يفلخلا
يبناجنميأضرعتدنعفقسلاراطإيفنيتتبثملا
ماظنعقوتةلاحيفوأ،مادطصاللةبكرملا
بالقناللةبكرملاضرعتلامتحابرقراعشتسالا
.ديدشيمامأمداصتيأيفوأاهبناجىلع

اذإاملوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
ةطاسبب،خفتنتنأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناك
فيلاكتوأةبكرملابتملأيتلارارضألاببسب
.اهحالصإ

؟خفتنتةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
ةراشإراعشتسالاماظنلسري،خافتنايأةلاحيف
ألميو.خفانلانمزاغقالطإيفببستتةيئابرهك
ببستياممةيئاوهلاةداسولاخفانلانمرداصلازاغلا
ةداسولاوخفانلادعيو.اهفالغنمةداسولاعافدنايف
نمءازجأاهلمجميفةلصلاتاذةزهجألاوةيئاوهلا
.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
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نيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٥٣/؟ةيئاوهلادئاسولادجوت

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

يتلاةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
ةوقعيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوت
.بكارلامسجىلعرثكأيواستلابمداصتلا

يتلافقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو
يفةدعاسمللةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمي
يفنيسلاجلاباكرلارودصوسوؤرءاوتحا
.يناثلاولوألانيفصلايفةيفرطلاسولجلاعضاوم
يتلافقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُصو
يفةدعاسمللةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمي
ةبكرملانمةونعجورخللضرعتلارطخليلقت
نممغرلاىلع،اهبالقنادنعيئزجوألماكلكشب
ةفاكثودحنودةلوليحلاهنكميماظنيأدوجومدع
.ةبكرملانمةونعجورخلاتالاح

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

اهنأىلعالإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
.نامألاةمزحأززعتيتلاءايشألانم

ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
؟ةيئاوهلا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
يفةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
ةجردل،ةريبكةعرسبدئاسولاهذهشمكنت،دعاقملا
خافتنااوكرديالألمتحملانمصاخشألاضعبنأ
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاحتفتالدق.دئاسولاهذه
ىلعتقولاضعبلةيئزجةروصبالإفقسلاراطإ
ةدحوتانوكمضعبلظتدقو.اهخافتنانممغرلا
ىلععالطالل.قئاقدةدعلةنخاسةيئاوهلاةداسولا
دئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
.٥٣/؟ةيئاوهلا

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

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

لغشتو،باوبألالافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
ريذحتلاتارشؤملغشتو،ةيلخادلاحيباصملا
دئاسولاخافتنادعبدوقولاماظنقلغتو،ةضماولا
ةزيملاطيشنتكنكمي.يكيتاموتوألكشبةيئاوهلا
زواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولاخفننودكلذك
باوبألالفقكنكميو.اًقبسمةددحمةينمزةرتف
تاضماووةيلخادلاحيباصملاليغشتفاقيإو
مكحتلاحيتافممادختسابرطاخملانمريذحتلا
.تازيملاهذهبةصاخلا
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ريذحت}
دقةيئاوهلادئاسولاحتفلًايفاكاًمادطصانأامك
،ةبكرملايفةماهفئاظوباًرارضأاًضيأببسي
.خلإ،هيجوتلاولمارفلايماظنودوقولاماظنلثم
مادطصادعبةدايقللةلباقةبكرملاتدبنإوىتح
لعجتنأنكميةيفخمرارضأدجوتدقف،لدتعم
.ًابعصاًرمأةنمآلاةدايقلا

ءدبةداعإةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
.مادطصاعوقودعبكرحملاليغشت

ثداوحلانمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ةداسولاخافتناىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلا
رسكنيدق.ةبكرملاهوشتببسبرسكللةيئاوهلا
بكارللةيئاوهلاةداسولالعفباًضيأيمامألاجاجزلا
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا

ةدحاوةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.
نوكتس،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبو.طقف
دئاسولاماظنلةديدجلاءازجألاضعبلةجاحب
ءازجألاهذهىلعلصحتملاذإو.ةيئاوهلا
ةيئاوهلادئاسولاماظنكلرفوينلف،ةديدجلا
مادطصايأيفكتيامحلةمزاللاةدعاسملا
تادحوىلعديدجلاماظنلالمتشيسو.رخآ
ىلعهلامتشالمتُحيامك،ةيئاوهلادئاسولا
ةبكرملاةمدخليلديطغيو.ىرخأءازجأ
.ىرخألاءازجألالادبتسالةجاحلا

راعشتساوصيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
دعبتامولعملاليجستىلعلمعتثداحلل
ةرايسلاتانايبليجستعجار.ثداحيأعوقو
تانايبتالجسمو٢٣٧/ةيصوصخلاو
.٢٣٧/ثدحلا

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

باكرلاراعشتساماظن
عضومبصاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ةلاحرشؤمءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلا
يولعلالوسنوكلاىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولا
.ةبكرملاليغشتءدبدنع

ءانثأنييئرمليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيو
فوسفماظنلاصحفءاهتنادنع.ماظنلاصحف
.ليغشتلافاقيإزمروأليغشتلازمرامإرهظي
.٨٧/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمعجار

ةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
فورظلظيفيفرطلايمامألابكارللةيمامألا
ماظنبىرخأةيئاوهةداسويأرثأتتال.ةنيعم
.بكارلاراعشتسا

اًءزجدعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
ميمصتمتدقو.يفرطلايمامألابكارلادعقمنم
لكشبسلاجبكاردوجونعفشكللتاساسحلا

ةداسولاطيشنتيغبنيناكاذإامديدحتو،حيحص
خافتنالليفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
.المأ

نونوكيلافطألانإف،ثداوحلاتاءاصحإلًاقفوو
دعقميفمئالملكشبمهتيبثتدنعًانمأرثكأعضويف
مهنازوألمئالملاحيحصلالافطألادعقميفيفلخ
.مهماجحأو

يفلخدعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملاب

فلخللهجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
اهلضرعتييتلارطاخملانألكلذو.مامألايف
تخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلا
.ةيئاوهلاةداسولا

ريذحت}
لافطأنامأدعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلفلخللهجاوم
اذهو.بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
فلخللهجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزُعي

)عبتي(



كلامليلد GMC Terrain/Terrain Denali (GMNA- 10292861-طسوألاقرشلا-بيرعت ) -
2017 - CRC - 5/9/16

دناسملاودعاقملا٥٨

)عبتي(ريذحت

ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدق
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
وأةميسجةباصإلمامأللهجاوملافطأنامأ
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو،بكارلل

فاقيإبباكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
الف،بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
دحأالهنإثيح؛لطعتلانمنمآماظنيأدجوي
ةيئاوهلاةداسولاخافتنامدعنمضينأعيطتسي
مغرلاىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظيف
.اهليغشتفاقيإنم

هجتملالافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقتالو
تناكاذإىتح،يمامألادعقملايففلخلل
ةلاحيفو.ليغشتلافاقيإديقةيئاوهلاةداسولا
يفمامأللهجتملالافطألادعاقمنامأماظننيمأت
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلادعقم
.نكممدحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
يفلافطألادعاقمنامأةمظنأتيبثتلضفيو
ةبكرممادختساةاعارمبجي.يفلخلادعقملا
يفلخلادعقملانوكيامدنعلافطألالقنلىرخأ
.اًرفوتمريغ

ليغشتفاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمت
يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
:ةلاحيف

بكارلادعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.
.يفرطلايمامألا

تيبثتناكميفعيضرلفطدوجوماظنلاددحي.
.لفطلا

دعقملاىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.
.تقولانمةرتفل

دئاسولاماظنيفةريبكةلكشمدوجوةلاحيف.
.بكارلاراعشتساماظنوأةيئاوهلا

ليغشتفاقيإبباكرلاراعشتساماظنموقيامدنع
،يجراخلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
كلذكلظيوءيضيسليغشتلافاقيإرشؤمنإف
.ليغشتلاديقتسيلةيئاوهلاةداسولانأبكريكذتل
.٨٧/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمعجار

ةداسولاليغشتلبكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
يأيفيفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
ريبكمجحاذاماًصخشنأماظنلاهيفرعشتسيتقو
يمامألابكارلادعقميفحيحصلكشبسلجي
.يفرطلا

ةداسولاليعفتببكارلاراعشتساماظنحمسيامدنعو
ًائيضملظيو،ليغشتلارشؤمئضيس،ةيئاوهلا
.ليغشتلاديقةيئاوهلاةداسولانأبكريكذتل

نيذلالافطألاكلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
صاخشألاولافطألانامأدعاقميفنوسلجي
راعشتساماظنفقويدق،مجحلالائضنوغلابلا

بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
ىلعاًدامتعا،اهليغشتفقويالوأيفرطلايمامألا
بجي،اذل.ةيمسجلاهتينبوصخشلاسولجعضو
دعاقمهمجحزواجتةبكرملايفصخشلكىلع
ءاوس-مئالملكشبنامألامازحءادترالافطألا
.المأصخشلااذهلةيئاوهةداسورفوتتتناكأ

ريذحت}
لظوةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
ماظنيفامأطخدوجوينعياذهفً،ائيضم
كضرعتبنجتيفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولا
،ةباصإللنيرخآلاصاخشألاضرعتوأ
برقأيفةمدخلازكرمىلإةبكرملابحطصا
ةداسولادادعتساءوضعجار.نكممتقو
نمديزملاىلعلوصحلل٨٦/ةيئاوهلا
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا

دعقمل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاحيف
لافطألانامأ

ليغشتفاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ناكميفعيضرلفطدوجوماظنلارعشتسااذإ
ةءاضإولفطدعقمبيكرتةلاحيف.لفطلاتيبثت
:ليغشتلارشؤم

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١

.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
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لثمدعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣
وأدعاقملاةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلا
.دعاقملاتاّكلدموأدعاقملاتاناخس

تاهيجوتلاعابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
لفطلادعقملةعنصملاةكرشلانمةمدقملا
عم(لافطألانامأماظنتيبثتىلإعجراو
وا٧٢/)يفلخلادعقملايفنامألامازح
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٧٤/)يمامألادعقملايف

ةداعإدعبًائيضمليغشتلارشؤملظاذإ.٥
،ةبكرملاليغشتةداعإولفطلادعقمبيكرت
ةلامإبمق،كلذدعبو.ةبكرملاليغشتفقوأف
ةداسوطبضوًاليلقةبكرملابدعقملارهظ
مدعنمدكأتلل،طبضللةلباقتناكنإ،دعقملا
يفلفطلادعقمةبكرملابدعقملارهظعفد
.دعقملاةداسو

لفطلادعقمراشحنامدعنمكلذكدكأتو
ةلاحيفو.ةبكرملابسأرلادنسملفسأ
عجار.سأرلادنسمطبضبمق،اذهثودح
.٣٨/سأرلادناسم

.ةبكرملاليغشتدعأ.٦

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
دعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلاتاداسولا
ىلعدمتعياذهو،اهليغشتفقويالوألفطلا
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.لفطلامجح
ماظنعضوبًاقلطممقتالو.يفلخدعقميأ

دعقملايففلخللهجتملالافطألانامأ
ليغشتلارشؤمنكيملاذإىتح،يمامألا
.ًائيضم

يألليغشتلافاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكار

دعقميفسلجيريبكمجحبصخشكانهناكاذإ
فاقيإرشؤمناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلا
مدعببسبكلذنوكينأنكميف،ًائيضمليغشتلا
.حيحصلكشبدعقملايفصخشلااذهسولج
نعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلامدختسا
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلااذه
:يفرطلايمامألابكارلل

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١

لثمدعقملانمةيفاضإءايشأةيألزأ.٢
وأدعاقملاةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلا
وأدعاقملاتاّكلدموأدعاقملاةئفدتةزهجأ
ةزهجأةيأوأةلومحملارتويبمكلاةزهجأ
.ىرخأةينورتكلإ

يدومععضويفدعقملارهظعض.٣
.لماكلكشب

عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤
ةداسوىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
.حيرملكشبهيلجرطسبودعقملا

صخشلانمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٥
ثالثوأنيتقيقدةدملعضولااذهيفءاقبلا
.ليغشتلارشؤمةءاضإدعبقئاقد

ريذحت}
يفرطلابكارللةيئاوهلاةداسولاءافطإمتاذإ
ةداسولاخفنمتينلف،غلاببكارليمامألا
جتنيو،مادصلايفصخشلاكلذةيامحوةيئاوهلا
ةريطخةباصإثودحلةديازتمرطاخمكلذنع
يفغلابصخشبكرينأيغبنيال.توملاوأ
ةءاضإةلاحيف،يمامألايفرطلابكارلادعقم
.بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإرشؤم

ماظنلاليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع

بكارلاءاقبىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
ةبكرملاتاروانمءانثأدعقملاىلعهناكميف
راعشتساماظندعاسيامم،لمارفلامادختساو
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ةيئاوهلاةداسولاةلاحىلعةظفاحملايفبكارلا
نامأماظن"و"نامألاةمزحأ"عجار.بكارلل
تامولعمىلععالطاللسرهفلايف"لافطألا
.ةمئالملاتيبثتلاةليسومادختساةيمهألوحةيفاضإ

،ةيفاضإلاداوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
دعبامتازيهجتوأةداسووأةيناطبدوجولثم
تاكلّدمودعاقملاتآفدمودعاقملاةيطغألثمعيبلا
.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافكىلعدعاقملا
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصوننحنو
هدمتعتامءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
ةفاضإعجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرش
٦٠/ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسللتادعم
تاليدعتلالوحتامولعملانمديزملاىلععالطإلل
.ماظنلالمعةيفيكىلعرثؤتدقيتلا

ماظنءادأىلعلتبمدعقميأرثؤينأنكمي
:كلذببسو.بكارلاراعشتسا

ةداسولاليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق.
.لئاسيألدعقملابرشتدنعبكارللةيئاوهلا
رشؤمئضيفوس،اذهثودحةلاحيفو
حابصمةءاضإىلإةفاضإلابليغشتلافاقيإ
ةزهجأةحولىلعةيئاوهلاةداسولادادعتسا
.تاسايقلا

ىلععمجتملئاسيأيدؤينألمتحملانم.
ماظننيكمتىلإدعقملاهبرشتيملدعقملا
يفبكارللةيئاوهلاةداسوللبكارلاراعشتسا
وألافطأنامأدعقمهيفدجاوتييذلاتقولا
ةيئاوهلاةداسولاليغشتةلاحيفو.دعقملابلفط
.ليغشتلارشؤمءيضيفوس،بكارلل

ىلعهفيفجتبمقف،للبللبكارلادعقمضرعتاذإ
ةداسولادادعتساحابصمةءاضإةلاحيفو.روفلا
حمستوألافطأدعقميأبيكرتبمقتالف،ةيئاوهلا
ءوضعجار.دعقملاىلعسولجلابصخشيأل
ىلععالطإلل٨٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتسا
.ةمهملانامألاتامولعم

مسجيأعضوةلاحيفليغشتلارشؤمئُضيدق
وأةلاقبلاسيكوأديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثم
ىلعرخآيئابرهكزاهجيأوألومحملارتويبمكلا
مقف،كلذيفةبغرلامدعةلاحيفو.رغاشدعقم
.دعقملانممسجلاةلازإب

ريذحت}
بكارلادعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
عمدعقملارهظوبكارلادعقمةداسونيبوأ
.بكارلاراعشتساماظنلمئالملاليغشتلا

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

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

دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
ةيئاوه
وألكيهلانمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
ةهجاولاوأعافترالاوأتامدصلاصتممماظن
دقاهنإف،ةبكرملابيبناجلايندعملاحوللاوأةيمامألا
لكشبةيئاوهلاتاداسولاماظنليغشتنودلوحت
ةيئاوهلادئاسولاماظنليغشترثأتينأنكمي.مئالم
وأةيمامألادعاقملانمءازجأةيأرييغتباًضيأ
راعشتسالاوصيخشتلاةدحووأنامألاةمزحأ
تادادعلاةحولوأةدايقلاةلجعوأةيئاوهلادئاسولل
فقسلاةناطبوأةيئاوهلادئاسولاتادحونميأوأ
وأيولعلالوسنوكلاوأمئاعدلافراخزةوسكوأ
وأيبناجلامداصتلاتاساسحوأةيمامألاتاساسحلا
.ةيئاوهلادئاسولاكالسأةكبش
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نأشبةمدخلاليلديفوكليكوىدلتامولعمرفوتت
صيخشتلاةدحووةيئاوهلادئاسولاتارعشتسمعقوم
.ةيئاوهلادئاسولاكالسأةكبشوراعشتسالاو

راعشتساماظنبةبكرملاتّزهُج،كلذىلعةوالعو
يذلاو،يجراخلايمامألابكارلاعضوملبكارلا
.بكارلادعقمنمءزجدعتتارعشتسمىلعلمتشي
يفمئالملكشببكارلاراعشتساماظنلمعيالدقو
وأةيطغأبةيلصألادعقملاةوسكلادبتساةلاح
ةكرشنمةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجت
وأيلخادزيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنج
اهنأالإزروتوملارنجةكرشنمةدمتعمةوسك
تبثممسجيأ.كتبكرمنعةفلتخمةبكرملةممصم
ةئفدتةزيهجتلثم،هالعأوأشامقلاشرفلفسأ
نمضةحارلازيزعتلةداسووأةزيهجت،دعقملل
شيوشتلايفببستتدق،قاوسألابةرفوتملاتاقحلملا
اذهلوحيدقو.بكارلاراعشتساماظنليغشتىلع
لكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاخافتنانود
بكارلاراعشتساماظنفاقيإنودلوحيوأمئالم
لكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاليغشت
.٥٧/باكرلاراعشتساماظنعجار.مئالم

راطإبةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
رظناف،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلا
٢٠٢/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
.ةيفاضإلاةمهملاتامولعملاىلععالطإلل

كيدلةقاعإببسبكتبكرمليدعتديرتتنكاذإ
يفرثؤتستاليدعتلاتناكاذإاملوحةلئسأكيدلو
كيدلتناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاةداسولاماظن
ةيئاوهلاةداسولاماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأ
.كليمععجارف،رخآببسيألةبكرملاليدعتب

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

هيبنت

ةلاحيفمئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
،اذل.ةيئاوهلاةداسولافالغرسكوأحتفوأفلت
يفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأرسكوأحتفبمقتال
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأدوجوةلاح
ةدحووأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
دئاسولاعضومىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولا
/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلا

ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.٥٣
.ةمزاللاةنايصلا

ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولاةمظنأضيرعتثداحيألنكمي
ماظنلمعيالدق،مثنمو.فلتللةبكرملايف
الدقومئالملكشبفلاتلاةيئاوهلادئاسولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

امم،ثداحيأيفباكرلايمحيوأكيمحي
.ةافولاوأةميسجتاباصإلضرعتلاىلإيدؤي
ةداسولاةمظنألمعنمققحتلايفةدعاسمللو
بحطصا،ثداحيأدعبمئالملكشبةيئاوهلا
ةمزحأةمظنأصحفلةمدخزكرميألةبكرملا
يفةمزاللادبتساتايلمعةيأءارجإونامألا
.نكممتقوبرقأ

ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسالةجاحبنوكتس
ةرايزبمق،اذل.ةيئاوهةداسوةيأخافتناةلاحيف
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

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

اًنسربكألالافطألا

مهمجحزواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
.ةبكرملانامأةمزحأءادتراةززعملادعاقملا

دعقملاعمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
.اهعافتراوةززعملادعاقملاهذهنزودودحززعملا
نضح-فتكمازحباًدوزماًززعماًدعقممدختسا
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلازواجتينأىلإ

فلخللكرهظعاجرإعمدعقملاىلعسلجا.
ةفاحدنعناتبكرلاينثنتله.ناكمإلاردق
يفرمتساف،معنبةباجإلاتناكاذإ؟دعقملا
ىلإدعف،البةباجإلاتناكاذإو.رابتخالا
.ززعملادعقملا

مازحدنتسيله.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.
،معنبةباجإلاتناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلا
،البةباجإلاتناكاذإ.رابتخالايفرمتساف
نامألامازحلحيرملاهجوملامادختسالواحف
ةحارةلدأ"عجار.اًحاتمناكاذإ،يفلخلا
فتكلامازحتحت"ةيفلخلانامألاةمزحأ
ريغحيرملاهجوملاناكاذإ.٤٧/رجحلاو
ىلعرقتسيالفتكلامازحناكوأ،حاتم
.معدلادعقمىلإعوجرلابمقف،فتكلا

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

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

ةمزحأءادترالةبسانملاةقيرطلايهام:لاؤس
؟نامألا

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

نأهنأشنميذلاو،نطبلاقوفًاقلطمنامألا
ةميسجةيلخادتاباصإلضرعتلايفببستي
.ثداحيأيفةتيمموأ

تحت"ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٤٧/رجحلاوفتكلامازح

لافطألانوكي،ثداوحلابةصاخلاتاءاصحإللًاقفو
ءزجلايفحيحصلكشبمهسولجنعًانامأرثكأ
دعاقملابمهمازتلاوةبكرملانميفلخلا
.مهلةصصخملا

ةبكرملايفنيتبثملاريغلافطألاضرعتيدقو
ةمزحألنيدترملانيرخآلاصاخشألابماطترالل
.ةبكرملانمةونعجورخللنوضرعتيدقوأ،نامألا
مادختسالةجاحيفًانسربكألالافطألانوكيسو
.مئالملكشبنامألاةمزحأ

ريذحت}
مازحءادترابلفطنمرثكألًاقلطمحمستال
عيزوتنمنامألامازحنكمتينلف.هسفننامألا
لافطألاضرعتيدقو.مئالملكشبمادطصالاةوق
مهضعببماطترالاىلإثداحعوقوةلاحيف
،كلذلو.ةميسجتاباصإلمهضرعياممضعبلا
يفنامألامازحلطقفدحاوصخشمادختسابجي
.ةرملك
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ريذحت}
نامألامازحءادترابلفطيألًاقلطمحمستال
نأنكمي.هرهظفلخفتكلامازحعضوعم
هئادترامدعدنعةميسجةباصإللفطلاضرعتي
نمثيح،مئالملكشبنضاحلا-فتكلامازحل
ةلاحيفلفطلافتكلامازحتبثيالألمتحملا
ةروصبمامألللفطلاكرحتيدقو.ثداحعوقو
يفةباصإللهضرعتةصرفنمديزيامم،ةريبك
قالزنالللفطلاضرعتيدقامك.سأرلاوةبقرلا
ةوقزكترتدق،ذئدنعو.نضاحلامازحلفسأ
ببستيدقامم،لماكلكشبنطبلاىلعمازحلا
بجيو.ةتيمموأةريطختاباصإلكضرعتيف
،ردصلاربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمت

راغصلالافطألاوعّضرلا
لمشياذهو!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
ةفاسملاريغتنلف.نيرخآلالافطألاعيمجوعضّرلا
صخشلكةجاحبكارلامجحورمعوأةعوطقملا
.نامألابةقلعتملادييقتلالئاسومادختسال

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةلاحيف.لافطألادحأقنعلوحهفافتلاةلاحيف
دحأقنعلوحهفافتلاوفتكلامازحلفق
هذهيفمازحلاكفلةديحولاهقيرطلاف،لافطألا
.هعطقمتينأيهةلاحلا

يفًاقلطممهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذلو
لافطأللًاقلطمحمستالوةبقارمنودةبكرملا
.نامألاةمزحأبثبعلاب

لكيفنسلاراغصلافطألاوعضّرلاعتمتبجيو
اهرفوتيتلاةيامحلابةبكرملااهيفنوبكريةرم
ماظننأىلإىزُعيكلذو.ةمئالملالافطألادعاقم
ملةيئاوهلااهدئاسوماظنوةبكرملانامأةمزحأ
.عضّرلاوًانسرغصألالافطألاءالؤهلامّمَُصي

مئالملكشبنيديقملاريغلافطألاضرعتيدقف
ةونعنوجرخيدقوأنيرخآلاصاخشألابماطترالل
.ةبكرملانم

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

ريذحت}
ةداسوةيألباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
ةباصإلاهخافتنادنعاهنمبرقلابوأةيئاوه
دعقمعضوبًاقلطممقتالو.ةافولاوأةميسج

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ماكحإلمدختُستةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
ةبكرملايفهعضوميفهتيبثتوألفطلاسولج
.ةرايسلادعاقموألافطألادعاقمًانايحأىمستو

:لافطألانامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت

مامأللهجتملالافطألانامأماظن.

فلخللهجتملالافطألانامأماظن.

يفتيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.
عضوملا

ىلعكلفطلبسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
ماظنناكاذإامىلعاًضيأوهرمعوهنزووهمجح
متيسيتلاةبكرملاعمقفاوتياذهلافطألانامأ
.المأاهبهمادختسا

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

ريذحت}
يفةباصإللسأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
عضرلاولافطألانيمأتيغبني،ثداحعوقولاح
كلذوفلخللةهجاوملافطأللنامأةمظنأيف
دحلامهغولبنيحلوأ،نيتنسرمعىتحلافطألل
ةمظنأمادختسالددحملانزولاولوطللىصقألا
.لافطألانامأ
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ريذحت}
نسلاريغصلفطيأيكروماظعلازتال
ةبكرملانامأمازحلظيالثيحبًادجةريغص
،نيكرولاماظعىلعضفخنمعضويفداتعملا
.نامألامازحهيلعنوكينأضرتفياماذهو
نطبلوحنامألامازحرقتسيدق،كلذنعًالدبو
ةوقبمازحلاطغضيدق،ةلاحلاهذهيفو.لفطلا
يتلامسجلاةقطنمىلعثداحيأعوقوةلاحيف
اذهببستيدقو.ةيمظعةينبةيأاهيمحتال
وأةريطختاباصإللفطلاضرعتيفهدرفمب
تاباصإلضرعتلارطخنمدحللو.ةتيمم
تيبثتبجي،ثداحيألالخةتيمموأةميسج
لافطأدعاقميفًامودنسلاراغصلافطألا
.ةمئالم

لافطألانامأماظن

فلخللهجتملاعضّرلادعقم

دييقتلاةيناكمإفلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
.عيضرلارهظللباقمسولجلاحطسعضوعم

يفهتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
تيبثتىلعثداحيأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكم
.دعقملايفعيضرلا

مامأللهجتملالافطألادعقم

دييقتةيناكمإمامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
.نامألاتالامحمادختساعملفطلامسج
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ةززعملادعاقملا

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

ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

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

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

LATCH(/دقو.تامولعملانمديزملل٦٧
مدعةلاحيفثداحيأيفديدهتلللافطألاضرعتي
.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثت

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

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

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

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

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
عضّرلاولافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفوو
يفمئالملكشبمهدييقتدنعرثكأنينمآنونوكي
عضوميفتبثملافطألانامألبسانمماظن
.يفلخلاسولجلا

يفلخدعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملاب

ءزجلايففلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
يتلارطاخملانألكلذو.ةبكرملانميمامألا
يفاًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاح
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ريذحت}
لافطأدعقميفسلجييذلالفطلاضرعتيدق
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلفلخللهجتم
اذهو.يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
فلخللهجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزُعي
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدق
يفسلجييذلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
ةافولاوأةميسجةباصإلمامأللهجتملافطأدعقم
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيف
.يمامأعضوميأيفبكارلادعقمناكو

بكارلاراعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
الف،يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاليغشت
هنكمينمدجويالو.لاطعألانمماظنيأملسي

لظيفةيئاوهةداسوةيأخافتنامدعنامض
ةلاحيفىتح،ةداتعملاريغفورظلاضعب
.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ

يففلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملا
لافطأدعقمتيبثتةلاحيفو.ةيئاوهلاةداسولا
ًامودمقف،يمامألادعقملايفمامأللهجتم

ىصقأىلإفلخلليمامألابكارلادعقمكيرحتب
يأيفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكممدح
.يفلخدعقم

نمديزملل٥٧/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملا

مق،يفلخسولجعضويفلافطأدعقمتيبثتدنع
ققحتلللافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلاةساردب
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنم

،اًريثكةززعملادعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
نمرثكأةنيعمسولجدعاقمبسانيدقاهضعبو
.اهريغ

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

عابتانمدكأت،لافطأللنامأماظنبيكرتدنع
مقولافطألانامأماظنعمتتأيتلاتاميلعتلا
.حيحصلالكشلابلافطألانامأماظنتيبثتب

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

لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
)LATCHماظن(
لافطألانامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
مدختُستو.مداصتثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثأ
نامأماظنىلعةتبثملاLATCHماظنتاقفرم

يفتاتبثملابلافطألانامأماظنطبرللافطألا
)جالزملا(LATCHماظنميمصتمت.ةرايسلا
.لافطألادعقمبيكرتريسيتل

،ةبكرملايفLATCHماظنمادختسالجأنم
ىلعيوتحملالافطألانامأماظنىلإجاتحت
دعاقمبيكرتنكمي.LATCHماظنتالصو
ةقفاوتملامامأللةهجتملاوفلخللةهجتملالافطألا
وأLATCHتاتبثممادختسابLATCHعم
نامألاةمزحأمدختستال.ةبكرملايفنامألاةمزحأ
تقولاسفنيفLATCHتيبثتماظنوةبكرملايف
.مامأللهجتموأفلخللهجتملفطدعقمنيمأتل

ةبكرملايفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختَست
عنصملاناكاذإ.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتل
،LATCHماظنبةززعملادعاقملانيمأتبيصوي
عضولابززعملادعقملاعضومتاذإكلذلعفنكمي
عضوللةقاعإولخادتكانهنكيملوحيحصلا
.لفطلابصاخلافتكلا-نضحلامازحلحيحصلا

لفطلادعقمعمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو

،يولعطيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
ةمزحأوأةيلفسلاتاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي
.مئالملكشبلافطألادعقمطبرماكحإلنامألا
مادختسابًاقلطملافطألادعقمقاحلإمدعبجيو
.طقفرثيتبوتيولعلاتبثملاطيرش

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

نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
نامأماظنتيبثتوا٧٢/)يفلخلادعقملايف
)يمامألادعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
/٧٤.

متيتلالافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
ةددحمةمالعب٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإ
ماظنلنكمييتلالفطلانزودودحىلإةراشإلل

LATCHاهعملمعلا.

هذهبلافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملا

ةفاكوأةبكرملابسولجلاعضاومةفاكيوتحتال
ىلعوأةيلفسةطبرأوتاتبثمىلعلافطألادعاقم
مزليةلاحلاهذهيف.ةيولعةطرشأةطبرأوتاتبثم
ةيولعلاةطرشألاتاتبثمعم(نامألامازحمادختسا
تيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقمنيمأتل)نكمأنإ
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
عم(لافطألانامأماظنتيبثتوا٧٢/)يفلخلا
.٧٤/)يمامألادعقملايفنامألامازح

ةيلفسلاتاتبثملا

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

يولعلاطيرشلاتبثم

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

طيرشىلعكيدللافطألانامأماظنيوتحيدقو
يأيوتحيسو.)4(جودزمطيرشوأ)3(درفم
يولعلاطيرشلاتيبثتل)2(درفمطابرىلعامهنم
.تبثملاب
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نوكتيولعطيرشبةدوزملالافطألادعاقمضعب
يذلايولعلاطيرشلانودبوأعممادختساللةممصم
لافطألادعاقمضعببلطتتنيحيف.هطبرمتي
نمدكأت،اذلً.اموديولعلاطيرشلاطبرىرخألا
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعتةءارق

ةطرشألاتاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلا

يفلخلادعقملا

i:ةطرشأللتاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلا

j:نييلفسنيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم.

تاتبثماهبدجويةيفرطلاةيفلخلاسولجلاعضاوم
دعقملارهظنيبعقتيتلاّةيطلايفةفوشكمةيندعم
.هتداسوو

،ةيولعلاةطرشألاتاتبثمعقومديدحتيفةدعاسملل
نمبرقلابدجوييولعلاطيرشلاتبثمزمرنإف
.ةيولعلاةطرشألاتاتبثم

يولعلاطيرشلاتاتبثم

عاضوأنمٍلكلةيولعلاةطرشألاتاتبثمدجوت
امبر.يفلخلادعقملارهظفلخةيفلخلاسولجلا
نيزختءاطغ/ةحولطبضىلإةجاحكانهنوكت
ىلإلوصولانكميثيحبةيفلخلاةروصقملا
ةدوجوملاتاتبثملادحأمادختسانمدكأت.تاتبثملا
عضومكمدختسملاوةبكرمللهسفنبناجلاىلع
.هيفلافطألانامأماظنعضومتيسيذلاوسولجلل

نودبعضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
نوناقلاضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثم
وأ،يولعلاطيرشلاطبرةرورضيلحملاوأينطولا
لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلارارقإةلاحيف
.يولعلاطيرشلاطبرةرورضب

عضّرلاولافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
مئالملكشبمهدييقتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
تبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألادييقتماظنيف
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوميف
.تامولعملانمديزملل٦٦/لافطألانامأماظن

LATCHماظنلمٰمصُملالافطألادعقمتيبثت

ريذحت}
عونلانملافطألادعقمطبرمدعةلاحيف

LATCHدعقمرودقمبنوكينلف،تاتبثملاب
لكشبلفطللةمزاللاةيامحلاريفوتلافطألا

ثداحيأيفلفطلاضرعتيدقو.حيحص
دعقمبيكرتبمق،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإل
مئالملكشبLATCHعونلانملافطألا
نامأةمزحأمدختساوأتاتبثملامادختساب
تاميلعتلاعابتاعم،لافطألادعقمتيبثتلةبكرملا
يفةدراولاتاميلعتلاولافطألادعقمعمةقفرملا
.ليلدلااذه
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ريذحت}
وأةريطختاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
دعقمنمرثكأطبريدافت،مداصتلاءانثأةتيمم
نمرثكأطبريدؤيدقف.دحاوتبثمبلافطأ
كاكفناىلإيدرفتبثمبدحاولافطأدعقم
عوقودنعرسكللامهضرعتوأطابرلاوأتبثملا
صاخشألاوألفطلاضرعتيدقامك.ثداحيأ
.ةباصإللنورخآلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

هيبنت

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

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

يفماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
نامأماظنعضومتينيأعجار،يفلخلادعقملا
.٦٦/لافطألا

.لافطألادعاقمبيكرتريسيتلماظنلااذهممُصو
ةمزحأمدختستال،ةيلفسلاتاتيبثتلامادختسادنع
مدختسا،كلذنمًالدبو.ةبكرملابةصاخلانامألا
تيبثتللافطألانامأدعقمتاقحلموةبكرملاتاتبثم
تبثمًاضيأدعاقملاضعبمدختست.ماكحإبدعاقملا
.ماكحإبيولعلاطيرشلاتيبثتلىرخأةبكرم

ةيلفسلاتاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
ريغلافطألادعقمناكاذإو.اهطبرماكحإو
سولجلاعضومناكوأةيلفسةطبرأبزهجم
مقف،ةيلفستاتبثمهبرفوتيالبولطملا
طيرشلامادختسابلافطألادعقمتيبثتب
تاميلعتىلإعجرا.نامألاةمزحأويولعلا
تاميلعتلاولافطألادعاقملةّعنصملاةكرشلا
.ليلدلااذهيفةدراولا

عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١
.بولطملاسولجلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢

لافطألادعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣
.اهطبرمكحأوةيلفسلاتاتبثملاب

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

.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١
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مكحأويولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٢
كيدللافطألادعقمتاميلعتلاقفوهطبر
:ةيلاتلاتاميلعتلاو

يوتحيالهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ.
،يدرفطيرشلكمادختساعمسأردنسمىلع
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتبمقف

يوتحيالهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ.
طيرشلكمادختساعمسأردنسمىلع
رهظىلعأطيرشلاهيجوتبمقف،جودزم
.دعقملا

دنسمبزهجمهمدختستيذلاعضولاناكاذإ.
اًطيرشمدختستتنكوتباثسأرللتبثموأ
ررموسأرلاتبثموأدنسمعفراف،اًجودزم
لوحوسأرلاتبثموأدنسملالفسأطيرشلا
.سأرلاتبثموأدنسملامئاوق

سأردنسمباًدوزممَدختسملاعضولاناكاذإ.
،درفنمطيرشمادختساعمسأرللتبثموأ
دنسمنمٍيألوحطيرشلااذهفلبمقف
.سأرلاتبثموأسأرلا

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

دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

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

لافطألاريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
نوكتدقف،ثداحيأءانثأهمادختسامتوضفخنملا
.LATCHماظنلةديدجءازجأبيكرتلةجاحةمث
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لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
تاقلحماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
لافطألادعاقملةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلا
)LATCH(ثداحلاتقو.

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يفلخلادعقملايفنامألا
مق،يفلخسولجعضويفلافطأدعقمتيبثتدنع
ققحتلللافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلاةساردب
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنم

،LATCHماظنبًادوزملافطألادعقمناكاذإ
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجارف
ةيفيكىلععالطإلل٦٧/)LATCHماظن(
LATCHماظنمادختسابلافطألادعقمبيكرت
لافطألادعقمتيبثتةلاحيفو.بيكرتلاعضومو
ًاطيرشهمادختساونامأمازحمادختسابةبكرملايف
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنرظنافً،ايولع
ىلععالطإلل٦٧/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتاتبثمعقاوم

نودبعضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
نوناقلاضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثم
،يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضيلحملاوأينطولا
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلارارقإةلاحيفوأ
.يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضبلافطألا

يفدعقملاعضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
مازحمادختسامتيف،LATCHماظنباًدوزمةبكرملا
عابتانمدكأتو.لافطألادعقمتيبثتماكحإلنامألا
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا

دحاودعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
متينيأةءارقنمدكأتف،يفلخلادعقملايفلافطألل
.٦٦/لافطألانامأماظنعضو

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١

فتكلاءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢
لوطىلعةبكرملانامأمازحبنضحلاو
كلحضوتسو.هلوحوألافطألادعقم
هذهبمايقلاةيفيكلافطألادعقمتاميلعت
.ةيلمعلا

عمستىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوص

نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
ميزبإكفنكميثيحب،لافطألانامأماظن
.رمألاىضتقااذإةعرسبنامألامازح

لكشبكساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٤
،كساملالفقطبضدنع.مازحلالفقللماك
هبحسنكميالنكلمازحلاطبرماكحإنكمي
.كساملاجراخ
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٧٣ دناسملاودعاقملا

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

نمدكأتللكساملاجراخلمازحلابحسلواح
رركف،كساملالفقمتيملاذإف.كساملالفق
.٥و٤نيتوطخلا

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

نمدكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
دعقمبحساوعفدا.هعضوميفًاديجهتيبثت
نمققحتللةفلتخمتاهاجتايفلافطألا
.هتيبثت

ةبكرملانامأمازحكفبمق،لافطألادعقمةلازإلو
.هبصاخلانيزختلاعضوىلإدوعيىتحهكرتاو
تاتبثمدحأبًاطوبرميولعلاطيرشلاناكاذإو
.هلصفبمقف،يولعلاطيرشلا

عارذلادنسمتيبثتطيرش

ريذحت}
ىلإطسوألايفلخلاعارذلادنسميوهينأنكمي
عوقووأئجافمفقوتثودحلالخمامألا
.حيحصلكشبهنيمأتوهتيبثتمتيملاممداصت
ّتبثمعيضربعارذلادنسمكتحينأنكميامك
فلخللةهجاوملالافطألادعاقمدحأيف
طبرمكحأ.طسوألادعقملاعضويفةدوجوملاو
بيكرتلبقّتبثملاعارذلادنسمبتيبثتلاطيرش
ةدوجوملاوفلخللةهجاوملالافطألادعاقمدحأ
.طسوألادعقملاعضويف

تيبثتطيرشكانهناك،ةديدجةبكرملاتناكامدنع
ةبلعيفةدوجوملاداوملانمضعارذلادنسمل
عارذلادنسمنيمأتلهمادختسابجيو.تازافقلا
ةهجاوملالافطألادعاقمدحأبيكرتلبقطسوألا
.يناثلافصلابطسوألادعقملاعضويففلخلل

.يفلخلادعقمللطسوألاعارذلادنسمتيبثتبجي
)1(عارذلادنسمةقلحبّتبثملاطيرشلاطبرا
دعقملارهظىلعطسوألايولعلاطيرشلاّتبثمبو
طيرشكباشمطبرماكحإنمدكأت.)2(
.ةدشبتيبثتلا

فلخللةهجاوملالافطألادعاقمدحأبيكرتبمق
لافطألادعاقملةّعنصملاةكرشلاتاداشرإمادختساب
.ًافنآةنيبملاتاداشرإلاو

دحأبيكرتلبقعارذلادنسمتيبثتطيرشلزأ
دعقملاعضويفمامأللةهجاوملالافطألادعاقم
يولعلاطيرشلاطبردنعكباشتتدقاهنأل،طسوألا
.دعقملارهظىلعدوجوملايولعلاطيرشلاّتبثمب
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دناسملاودعاقملا٧٤

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يمامألادعقملايفنامألا
دعقملادعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
لافطألادعقمتيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلا
نامأماظنعضومتينيأعجار.مامأللهجتملا
.٦٦/لافطألا

راعشتساماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلعةوالعو
ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإلمٰمصُمبكارلا
فورظلظيفيمامألابكارللةيفرطلاةيمامألا
رشؤمو٥٧/باكرلاراعشتساماظنعجار.ةنيعم
ىلعلوصحلل٨٧/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضو
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملانمديزملا
.ةمهملا

فلخللهجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
اهلضرعتييتلارطاخملانألكلذو.مامألايف
تخفتنالاحيف،اًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلا
.ةيئاوهلاةداسولا

ريذحت}
لافطأنامأدعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلفلخللهجاوم
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
لافطألادعقمرهظنأىلإىزُعياذهو.يفرطلا
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخللهجتملا
سلاجلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
ةباصإلمامأللهجاوملافطأنامأدعقميف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
دعقمناكو،يفرطلايمامألابكارللةيمامألا
.يمامأعضوميفبكارلا

فاقيإببكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
الف،يبناجلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
هنكمينمدجويالو.لاطعألانمماظنيأملسي

لظيفةيئاوهةداسوةيأخافتنامدعنامض
ةلاحيفىتح،ةداتعملاريغفورظلاضعب
.ةيئاوهلاةداسولافاقيإ

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

نمديزملل٥٧/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملا

عجار،ًايولعاًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

LATCH(/تبثمعقاومىلعفرعتلل٦٧
.يولعلاطيرشلا

نودبعضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
نوناقلاضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثم
،يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضيلحملاوأينطولا
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلارارقإةلاحيفوأ
.يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضبلافطألا

دعقمنيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
عمةدراولاتاميلعتلاعبتا،عضولااذهيفلافطألا
:ةيلاتلاتاميلعتلاولافطألادعقم

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

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويامدنع
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
رشؤمءيضينأضرتفملانمف،يفرطلا
عضورشؤمىلعدوجوملاليغشتلافاقيإ
ًائيضملظينأوبكارللةيئاوهلاةداسولا
عضورشؤمعجار.ةبكرملاليغشتءدبدنع
.٨٧/بكارللةيئاوهلاةداسولا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢

فتكلاءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣
لوطىلعةبكرملانامأمازحبنضحلاو
كلحضوتسو.هلوحوألافطألادعقم
هذهبمايقلاةيفيكلافطألادعقمتاميلعت
.ةيلمعلا
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٧٥ دناسملاودعاقملا

عمستىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٤
.اهناكميفاهرارقتساتوص

نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
ميزبإكفنكميثيحب،لافطألانامأماظن
.رمألاىضتقااذإةعرسبنامألامازح

لكشبكساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
،كساملالفقطبضدنع.مازحلالفقللماك
هبحسنكميالنكلمازحلاطبرماكحإنكمي
.كساملاجراخ

دعقمىلعلفسألطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٦
مازحلانمفتكلاءزجبحساولافطألا
دعأمث،مازحلانمنضحلاءزجطبرماكحإل
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازحلاخدإ
ديفملانمنوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
لافطألادعقمىلعطغضللكتبكرمادختسا
.مازحلاطبرماكحإءانثألفسأل

نمدكأتللكساملاجراخلمازحلابحسلواح
رركف،كساملالفقمتيملاذإف.كساملالفق
.٦و٥نيتوطخلا

نمدكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
دعقمبحساوعفدا.هعضوميفًاديجهتيبثت
نمققحتللةفلتخمتاهاجتايفلافطألا
.هتيبثت

ئضيفوسف،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
ةداسولاةلاحرشؤميفليغشتلافاقيإرشؤم
ليغشتءدبدنعًائيضملظيوبكارللةيئاوهلا
.ةبكرملا

رشؤمةءاضإعملافطأدعقمبيكرتمتاذإ
Onرشؤملاةءاضإةلاحيف"عجارف،ليغشتلا
باكرلاراعشتساماظنتحت"لفطلادعقمل)ليغشت(
/٥٧.

ةبكرملانامأمازحكفبمق،لافطألادعقمةلازإلو
.هبصاخلانيزختلاعضوىلإدوعيىتحهكرتاو
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نيزختلا٧٦

نيزختلا

نيزختلاتادحو
٧٦...............نيزختلاتادحو
٧٦...............تازافقلاقودنص
٧٦.................حادقألالماوح
٧٦....يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
٧٧......عئاضبلانيزختعضومءاطغ
٧٧................عئاضبلاةطبرأ
٧٧.................ةمءالملاةكبش
٧٨................نامألاةعومجم

فقسلاىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
٧٨.............فقسلاةصنمماظن

نيزختلاتادحو

ريذحت}
تاريجحيفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
هذهيدؤتدق،مداصتثودحلاحيف.نيزختلا
.ةباصإثودحوءاطغلاحتفىلإءايشألا

تازافقلاقودنص
ىلعىلعألهعفرقيرطنعتازافقلاقودنصحتفا
.عارذلا

حادقألالماوح
لوسنوكلايفحادقألالماوحنمنانثاكانه
عارذدنسميفحادقألماوحدجوتدقو.يزكرملا
دنسمبحسا،اهيلإلوصوللو.يناثلافصلادعقم
.لفسألعارذلا

يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

عفرا؛يزكرملالوسنوكلايفنيزختللةحاسمدجوت
.حتفللمامألايفعارذلا
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٧٧ نيزختلا

اًضيأرفوتيدق.يفاضإةقاطجرخملخادلابدجوي
.لخادلايفيفاضإلاخدإسبقموUSBذفنم

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلانيزختعضومءاطغ

ريذحت}
ماكحإبّتبثملاريغعئاضبلاءاطغلنكمي
ئجافمفقوتثودحدنعصاخشألابماطترالا
نيزختبجي.مداصتثداحءانثأوأ،فاطعناوأ
.ةرايسلانمهتلازإوأنمآلكشبعئاضبلاءاطغ

ريذحت}
تافقوتلا.ةلومحلاءاطغقوفءايشأيأعضتال
يفببستتدقتافاطعنالاوأةيوقلاةئجافملا
يفكلذببستيدق.ةرايسلايفءايشأعوقو
.نيرخآلاةباصإوأكتباصإ

ةدوزملاتابكرملايفةلومحلاءاطغمادختسانكمي
.ةبكرملاةرخؤميفةدوجوملاءايشألاةيطغتلهب

نيفرطلاالكبحسا،ةبكرملانعءاطغلاةلازإل
لكعض،هتيبثتةداعإلو.ضعبلاامهضعبهاجت
هلةصصخملاةحتفلايفءاطغلايفرطنمفرط
.يفلخلادعقملاءاروةدوجوملاو

عئاضبلاةطبرأ

ةعتمأللطبرتاقلحعبرأبةبكرملازيهجتمتيدق
.ةيفلخلاةروصقملايفدجوت

ةمءالملاةكبش
يفةمءالمةكبشبةزهجمةرايسلاهذهنوكتدق
نيزختلةعتمألاطبرتاقلحباهتيبثتبمق.ةرخؤملا
.ةريغصلالامحألا

.ةليقثلالامحألانيزختلةكبشلامدختستال
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نيزختلا٧٨

ةقطنميفاهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدعنامألاةعومجم
.ةلومحلا

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

قيرحلاةيافط.١

ريذحتلاثلثم.٢

ةيلوألاتافاعسإلاةدع.٣

عيرسلاقيرطلاىلعنامألاةدع.٤

ىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلا

فقسلاةصنمماظن

ريذحت}
وألوطأكتبكرمقوفًائيشلمحتتنكاذإ
وأةيبشخحاولأكـفقسلاةكبشنمضرعأ
هضرتعتنأنكميفـشارفوأيقئاقربشخ
ءيشلاضرعتيدق.ةبكرملاريسءانثأحايرلا
ىلإكلذيدؤيدقو،ةدشبقزمتلاىلإلومحملا
ًادبألمحتال.ةبكرملاررضومادطصاثودح

قوففقسلاةكبشنمضرعأوألوطأءيشيأ
ةيفاضإةلاّمحمدختستتنكاذإالإةبكرملا
.زروتوملارنجةكرشنمةدمتعم

نكمياهنإف،فقسلاةصنمبزيهجتلاةلاحيف
فقسلاتاصنملةبسنلاب.ةعتمألاليمحتلاهمادختسا
ضراوعءارشنكمي،ضراوعىلعيوتحتاليتلا
عجار.ةيفاضإعطقكزروتوملارنجنمةدمتعم
.ليكولا
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٧٩ نيزختلا

هيبنت

اهنزوديزيفقسلاةصنمىلعةلومحعضونإ
يفاهقيلعتوأ)ًالطر٢٢٠(مغك١٠٠ىلع
رضيدقنيبناجلاىلعوأيفلخلاءزجلا
ىلعيوتستثيحبةلومحلاعض.ةبكرملاب
.ماكحإباهطبرنمدكأتوضراوعلا

ةلومحملاءايشألانادقفوأرارضألاثودحبنجتل
يفاهطبرماكحإنمدكأت،ةدايقلاءانثأةكبشلاىلع
ةكبشقوفعئاضبليمحتنإ.ةكبشلاضراوع
بنجت.ةبكرملالقثزكرمعافترانمديزيفقسلا
تافطعنملاوةئجافملاتاقالطنالاوةيلاعلاتاعرسلا
الإوةئجافملاتاروانملاوةئجافملاةلمرفلاوةداحلا
تنكاذإ.ةبكرملايفمكحتلانادقفكلذنعمجنيدق
تنكوأةرعوقرطىلعةليوطةفاسملدوقتس

نيحنمةبكرملافقوأ،ةيلاعتاعرسبدوقتس
ليمحتدنع.اهناكميفةلومحلاءاقبنمدكأتتلرخآل
ديزمل.ةبكرمللىوصقلاةعسلازواجتتال،ةبكرملا
عجار،ةبكرملاةعسوليمحتلالوحتامولعملانم
.١٢٩/ةرايسلاةلومحدودح
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٨٠

ليغشتلارصانعوتادادعلا

مكحتلاحيتافم
٨١..............ةدايقلاةلجعطبض
٨١.......ةدايقلاةلجعليغشترصانع
٨١..............)هيبنتلاةلآ(قوبلا
٨١.....يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام
٨٢......يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام
٨٢......................ةعاسلا
٨٣..........تاقحلملاليغشتسباقم

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

٨٣.................تارشؤملاو
٨٤.........تاسايقلاةزهجأةعومجم
٨٥..................ةعرسلادادع
٨٥.................تافاسملادادع
٨٥......كرحملانارودةعرسسايقم
٨٥.................دوقولاسايقم
ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
٨٥....................كرحملا
٨٦............نامألامازحتاركذم
٨٦.....ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
٨٧....................بكارلل
٨٧..............نحشلاماظنءوض
ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم

٨٨..............)كرحملاصحف
٨٩........لمارفلاماظنريذحتءوض

عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
٩٠.............)ABS(قالغنالل
ةرداغمنمريذحتلاحابصم
٩٠..............)LDW(ةراحلا
مداصتلاراذنإريذحتحابصم
٩٠....................يمامألا
تابكرملانمريذحتلارشؤم
٩١....................ةيمامألا
٩١........رجلاليغشتفاقيإحابصم
ليغشتفاقيإءوض

StabiliTrak®.............٩١
/(TCS)رجلايفمكحتلاماظنءوض

StabiliTrak®.............٩٢
٩٢...........تاراطإلاطغضءوض
٩٢........كرحملاتيزطغضءوض
كالهتسايفداصتقالاحابصم
٩٣.....................دوقولا
٩٣......دوقولاضافخناريذحتءوض
٩٤..................نامألاءوض
٩٤.......يلاعلاءوضلاليغشتءوض
٩٤...........حيباصملاليغشتركذم
٩٤......ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

تامولعملاتاشاش
٩٥....)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ةبكرملالئاسر
٩٨.................ةرايسلالئاسر
٩٨......اهنحشوةيراطبلادهجلئاسر
٩٨............لمارفلاماظنلئاسر
٩٨............ةعرسلاتبثملئاسر

ةقلغنملاريغباوبألالئاسر
٩٨......................اًمامت
٩٩........كرحملاديربتماظنلئاسر
٩٩............كرحملاتيزلئاسر
٩٩............كرحملاةقاطلئاسر
١٠٠.............دوقولاماظنلئاسر
١٠٠..........لافقألاوحيتافملالئاسر
١٠٠....قئاوعلانعفشكلاماظنلئاسر
١٠١......ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر
١٠٢.......ةيئاوهلاةداسولاماظنلئاسر
١٠٢.................نامألالئاسر
١٠٢...........ةبكرملاةنايصلئاسر
١٠٢...............تاراطإلالئاسر
١٠٣..........سورتلاقودنصلئاسر
١٠٣............ةرايسلاركذملئاسر
١٠٣...........ةرايسلاةعرسلئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١٠٣..............ةرايسلاصيصخت
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٨١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

:ةدايقلاةلجعطبضل

.لفسألعارذلابحسا.١

.لفسألوأىلعألةدايقلاةلجعكّرح.٢

وأكنمبرقلابةدايقلاةلجععفداوأبحسا.٣
.كنعاًديعب

يفةدايقلاةلجعلفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤
.اهناكم

.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
لالخنمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
عجار.ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانعمادختسا
ماظنليلديف"ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانع"
.هيفرتلاوتامولعملا

)هيبنتلاةلآ(قوبلا

ةدايقلاةلجعةصنمىلعنمaىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاقالطإل

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

بناجلايفيمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعارذعقي
لاعشإلانوكيامدنع.ةدايقلاةلجعدومعنمنميألا
/قحلم(ACC/ACCESSORYةيعضويف
/ريس/ليغشت(ON/RUN/STARTوأ)تاقحلم
يمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح،)ليغشتءدب
.ةحساملاةعرسراتختيكل

HI)ةعيرستاحسملمعلهمدختسا:)عفترم.

LO)ةئيطبتاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم.

INT)ىلإىلعألعارذلاكرح:)عطقتمINT
3INTقاطنلاكّرحمث،عطقتملاحسملل
لقألاحسمللفسألوأاًرتاوترثكألاحسمللىلعأل
.اًرتاوت

OFF)ليغشتفاقيإلهمدختسا:)ءافطإلا
.تاحساملا

1X:ىلإةحساملاعارذكرح،ةدحاوةحسملمعل
ىلعظفاح،ةددعتمتاحسمءارجإل.قفربلفسألا
.لفسألةحساملاعارذ

nLجاجزلاةحسامعارذبحسا:مامألا
يمامألاجاجزلالسغلئاسشرلكوحنيمامألا
يفتاحساملارمتستفوسو.تاحساملاطيشنتو
ىصقألادحلاغولبوأعارذلاريرحتمتيىتحلمعلا
جاجزلاةحسامعارذريرحتمتيامدنع.لسغلاتقول
ةدملاًعبتةيفاضإتاحسمءارجإمتيدق،يمامألا
/لسغلالئاسعجار.يمامألاجاجزلاةلساغطيشنت

نازخءلملوحتامولعمىلعلوصحلل١٧٩
.يمامألاجاجزلالسغماظنلئاس
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٨٢

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

لبقتاحساملاةرفشىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
ةقصتلموةدمجتمةرفشلاتناكاذإ.اهمادختسا
اهنعجولثلالزأوأاهررحف،يمامألاجاجزلاب
لادبتساعجار.ةفلاتلاتارفشلالادبتسابجي.ةيانعب
.١٨٣/تاحساملاشير

ىلعًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
.ةحساملاكرحم

ةحساملافاقيإ

LOCK/OFFعضولاىلإلاعشإلالوحتاذإ
يفتاحساملانوكتامدنع)ليغشتلافاقيإ/لفق(
تاحساملافقوتتسف،INTوأHIوأLOعضولا
.روفلاىلع

دعبيمامألاجاجزلاةحسامعارذكيرحتمتاذإامأ
لالخوأقئاسلابابحتفمتينألبقOFFىلإكلذ

ىلإكرحتتوتاحساملاليغشتداعيسف،قئاقد١٠
.يمامألاجاجزلاةدعاق

LOCK/OFFعضولاىلإلاعشإلالوحتاذإو
تاحسملمعبتاحساملامايقءانثأ)فاقيإ/لفق(
كلتنإف،يمامألاجاجزلالسغةيلمعءارجإلعفب
ىلإلصتىتحلمعلايفرمتستفوستاحساملا
.يمامألاجاجزلاةدعاق

يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام
ةياهنيفةيفلخلاةحساملايفمكحتلارصانععقتو
.يمامألاجاجزلاةحسامعارذ

ON)نميولعلاءزجلاىلعطغضا:)ةءاضإلا
.ةيفلخلاةذفانللةلصاوتمتاحسمءارجإلرزلا

OFF)امدنعةيفلخلاةحساملافقوتتو:)ءافطإلا
.طسوألاعضولاىلإرزلاةداعإمتت

INT)نميلفسلاءزجلاىلعطغضا:)عطقتم
.تاحسملانيبريخأتلالصافطبضلرزلا

a:مامألليمامألاجاجزلاةحسامعارذعفدا
دوعت.يفلخلاجاجزلاىلعلسغلاماظنلئاسشرل
.اهريرحتدنعءدبلاعضوىلإعارذلا

ةيفلخلاةحساملاعارذةعومجمةيامح

مكحتلارصنعكرح،ًايكيتاموتوأةرايسلالسغدنع
اذهو.ليغشتلافاقيإعضوىلإةيفلخلاةحساملايف
.ةيفلخلاةحساملاليطعتهنأشنم

)دياحم(Nعضويفسورتلاقودنصناكاذإ
فقوتتفوسف،اًدجةئيطبةعرسبةبكرملاريستو
جاجزلاةدعاقدنعًايكيتاموتوأةيفلخلاةحساملا
.يفلخلا

امدنعيعيبطلاعضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
دادزتوأ)يعيبط(Nعضويفلقنلاحبصيال
.ةبكرملاةعرس

ٍلكليمامألاجاجزلالسغماظننازخمادختسامتي
صحفا.يفلخلاجاجزلاويمامألاجاجزلانم
يماظننميأناكاذإنازخلايفلئاسلاىوتسم
.١٧٩/لسغلالئاسعجار.لمعياللسغلا

ةعاسلا
:تقولاطبضل

.ةمئاقلاتارايخىلإلوخدللHىلعطغضا.١
ربعريرمتللTUNE/SELحاتفمرِدأ
.ةحاتملادادعإلاتازيم

Hoursةدايزل–وأ+ىلعطغضا.٢
)قئاقدلا(Minutesو)تاعاسلا(
.اهليلقتلوأةعاسلاىلعةضورعملا
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٨٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةشاشلارزىلعطغضا:تقولاةغيصطبض
12 HR)رزىلعو،يرايعملاتقولل)ةعاس١٢

24ةشاش HR)يركسعلاتقولل)ةعاس٢٤.

Day+)مويلا+(وأ-Day)طغضا:)-مويلا
Day-وأ)+مويلا(+Dayةشاشلايرزىلع
.هليلقتلوأمويلاةدايزل)-مويلا(

تقولاضرعليغشتلةشاشلاىلعطغضا:ةشاشلا
.هليغشتفاقيإلوأةشاشلاىلع

تاقحلملاليغشتسباقم
ليصوتلتاقحلملاءابرهكذفانممادختسانكمي
وأ،يويلخلافتاهلالثم،ةيئابرهكلاتادعملا
.MP3لغشم

عضاوملايفتاقحلملاليغشتسباقمةعبرأكانه
عارذمامأةحوتفملانيزختلاةقطنملخاد:ةيلاتلا
لوسنوكلانيزختةدحولخادوسورتلارييغت
نيزختةدحونميفلخلاءزجلاىلعويزكرملا
.ةيفلخلاةلومحلاةروصقميفويزكرملالوسنوكلا

هقالغإعمءاطغلاةلازإبجي،ذفانملاهذهمادختسال
.مادختسالامدعةلاحيفىرخأةرم

هيبنت

سباقملابةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
ىلعةبكرملانأنيحيفتقولانمةليوطةرتفل
متي.ةيراطبلافازنتساىلعلمعيفاقيإلاعضو

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

كيلع.ةقاطلاباًمئاديفلخلاةلومحلاجرخمدادمإ
امدنعسباقملانمةيئابرهكلاتادعملاةلازإاًمئاد
ليصوتبمقتالو،لامعتسالاديقنوكتال
هردقوىصقألادحلااهتردقزواجتتيتلاتادعملا

.ريبمأ٢٠

ةيئابرهكلاتاقحلملاتاليصوتضعبنوكتالدق
كلذيدؤيدقو،تاقحلملاءابرهكذفانمعمةقفاوتم
اذإ.ئياهملاتارهصموأةبكرملاليمحتةدايزىلإ
.ليكولاعجارف،ةلكشمكانهتناك

عابتانمدكأت،يئابرهكزاهجليصوتدنع
عجار.زاهجلاعمةنٰمضملابيكرتلاتاداشرإ
.١٦٢/ةيفاضإةيئابرهكتادعم

هيبنت

ءابرهكلاذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
مت.ةبكرملانامضهيطغيالفلتثودحىلإ
تاقحلملاءابرهكتاعمشلءابرهكلاذفانمميمصت
.يويلخلافتاهلانحشكالسألثم،طقف

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاءاوضأ
ىلإكهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
لكشبمقافتتنألبقكتبكرميفامةلكشمدوجو
ةظهابلادبتساوأحالصإةيلمعةيعدتسمريطخ
ريذحتلاحيباصمىلإهابتنالالوحيدق.ةفلكتلا
.تاباصإلاثودحنودسيياقملاو

ءدبدنعةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
امدنع.ليغشتلاديقاهنوكىلإريشتلكرحملاليغشت
،ةدايقلاءانثأكلذكلظتوريذحتلاحيباصمءيضت
دوجولامتحاىلإسيياقملادحأريشيامدنعوأ
دق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلاعجارف،ةلكشم
ًارمأًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنانوكي
ً.اريطخولبًافلكم
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٨٤

تاسايقلاةزهجأةعومجم
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٨٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

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

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

تافاسملادادع
ةبكرملااهتعطقيتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
.تارتموليكلاوألايمألابامإـ

كرحملانارودةعرسسايقم
ةعرسضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفةفل(ةقيقدلايفتافللاددعبةردقمكرحملا
.)ةقيقدلا

دوقولاسايقم

رهظي،ليغشتلاديقلاعشإلاماظننوكيامدنع
دوقونازخيفيقبتملادوقولاةيمكدوقولاسايقم
.ةبكرملا

بناجىلإدوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريشي
.دوقولاةئبعتةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملا

غرفينألبقدوقولاءاهتناىلإًالوأسايقملاريشي
ضافخناحابصمءيضيو،ةبكرملانمدوقولا
دوقولانازخءلممتينأيغبني،هيلعو،دوقولا
.اًعيرس

سايقمعمثدحتدقيتلاتالاحلاضعبانهدجوت
دوجوىلإًةراشإتالاحلاهذهربتعتالو.دوقولا
.دوقولاسايقمعمةلكشم

دوقولاةخضمفاقيإمتي،ةمدخلاةطحميف.
.لماكلاءالتمالاىلإسايقملاريشينألبق

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

فاطعنالاءانثأًاليلقسايقملارشؤمكرحتيو.
.ةعرسلاةدايزوأةيوازل

سايقملارشؤمرقتسيلٍناوثةدعرمألاقرغتسي.
ىرخأةرمدوعيو،لاعشإلاماظنليغشتدعب
ماظنليغشتفاقيإدنعغرافلاىوتسملل
.لاعشإلا

ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
كرحملا

.ةبكرملاكرحمةرارحةجردسايقملااذهسيقي
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وأةللظمسايقملاةياهنيفريذحتلاةقطنمرهظتدق
.رمحألانوللابنوكتدق

زمرنموأ،ريذحتلاةقطنمنمرشؤملابرتقااذإ
.اًدجًانخاسكرحملانوكيدقف،للظملاتاتسومرتلا

كلتكلذيفامب،ةدايقلافورظضعبلظيف
ةجردعفترتنأيعيبطلانمهنإف،هاندأةدراولا
ةياهننمبرتقتو،داتعملالدعملاقوفةرارحلا
:سايقملا

ةيرورمةكرحيفةدايقلاةعباتموفوقولا.
ةفيثك

راحلاسقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.

تاعفترملادوعصلةدايقلا.

ليقثلمحبحسوأةروطقمرطق.

.ةءارقلابلقتتنأيعيبطلانم

ًانخاسكرحملانوكيامدنعءيضيريذحتحابصم
.ةياغلل

ةللظملاريذحتلاةقطنمىلإسايقملارشؤملصواذإ
رمتساو،سايقملاةياهنيفتاتسومرتلازمروأ
لئاسنأملعاف،ةيناث٣٠نمرثكألكلذكعضولا
.ةنوخسلاطرفمحبصأدقكرحملاديربت

طرفمحبصأدقكرحملاديربتلئاسناكاذإ
برقأيفةبكرملافقوأوقيرطلانعحنت،ةنوخسلا
فاقيإبمقمث.كلذبمايقلاهيفنكميتقو
.اًروفكرحملا

ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.تامولعملانمديزملل١٧٧/

نامألامازحتاركذم

نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم

يفنامألامازحطبربقئاسلاريكذتلحابصمدجوي
.تادادعلاةعومجم

حابصملااذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
طبربقئاسلاريكذتلسرجتوصردصيامبرو
ءانثأةءاضإلاتبثتمث.هبصاخلانامألامازح
ةدعةرودلاهذهلصاوتتامير.مازحلادشمتيىتح
ماقوأمازحلادشمدعيفقئاسلارمتسااذإتارم
.ةرايسلاةكرحءانثأمازحلاكفب

الف،ميزبإلابلعفلابًًاتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
.سرجلاتوصردصيالوحابصملاءيضي

نامألامازحببكارلاريكذتحابصم

نامألامازحطبرببكارلاريكذتحابصمدجوي
عجار.بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمراوجب
.٥٧/باكرلاراعشتساماظن

حابصملااذهضموي،ةرايسلاليغشتءدبدنع
ةمزحأطبربباكرلاريكذتلنينرتوصردصيو
متيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث.مهبصاخلانامألا
اذإتارمةدعةرودلاهذهلصاوتت.مازحلادش
مازحلاكفبماقوأمازحلادشمدعيفبكارلارمتسا
.ةرايسلاةكرحءانثأ

ردصيالف،ميزبإلابًاتبثمبكارلانامأمازحناكاذإ
.حابصملاءيضيالوسرجلاتوص

يمامألابكارلانامأمازحبريكذتلاحابصمءيضي
دحأعضومتاماذإسرجتوصردصيدقو
وأديةبيقحوأقاروأةبيقحلثمدعقملاىلعءايشألا
ينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمكوأةلاقبلاةبيقح
،سرجلاوأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل.رخآ
نامألامازحتبثوأدعقملاىلعنمءيشلالزأ
.ميزبإلاب

ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
ةيئابرهكةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
ماظنلاصحفنمضتي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيف
ماظنوةيئاوهلاةداسولا)تارعشتسم(رعشتسم
ةداسولاتادحووتادادشلاوباكرلاراعشتسا
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ةدحوومداصتلاراعشتساوكالسألاوةيئاوهلا
ةداسولاماظنلوحتامولعملانمديزمل.صيخشتلا
.٥٢/ةيئاوهلاةداسولاماظنعجار،ةيئاوهلا

ٍناوثةدعلةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
ءيضيملاذإ.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنع
.روفلاىلعهحالصإبمقف،اهنيححابصملا

ريذحت}
ًائيضمةيئاوهلاةداسولاةيزهاجحابصملظاذإ

اذهف،ةدايقلاءانثأوأةبكرملاليغشتءدبدعب
لكشبلمعيالدقةيئاوهلاةداسولاماظننأينعي
ةبكرملايفةيئاوهلادئاسولاخفتنتالدق.بسانم
ثودحمدععمخفتنتدقوأ،مادطصاثودحدنع
،تاباصإلايدافتىلعةدعاسمللو.مادطصايأ
ً.اروفةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوت

،ةيئاوهلادئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف
)DIC(.ةيئاوهلاةداسولاماظنلئاسرعجار
/١٠٢.

بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
ماظنعجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
تامولعمىلععالطإلل٥٧/باكرلاراعشتسا
رشؤمىلعيولعلالوسنوكلالمتشي.ةمهملانامألا
.بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحل

ةداسولاةلاحرشؤمموقي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
وليغشتللريشييذلازمرلاةفاضإببكارللةيئاوهلا
مث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوثةدعل،ليغشتلافاقيإ
زمرامإةرانإبعضولارشؤمموقيس،ناوثةدعدعب
عضوبكمالعإلليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
سلاجلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلع

ةلاحرشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
خفنبحامسلاينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولا
.يجراخلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا

يف)ليغشتلافاقيإ(OFFزمرلاءيضيامدنع
نأينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
ةداسولاليغشتفاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظن
.يجراخلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا

دعبنيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
دقف،قالطإلاىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورم
ماظنوأحيباصملابقلعتتةلكشمكانهنوكت
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.بكارلاراعشتسا
.ةمزاللاةنايصلاىلع

ريذحت}
لظوةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
ماظنيفامأطخدوجوينعياذهفً،ائيضم
كضرعتبنجتيفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولا
،ةباصإللنيرخآلاصاخشألاضرعتوأ
برقأيفةمدخلازكرمىلإةبكرملابحطصا
ةداسولادادعتساءوضعجار.نكممتقو
نمديزملاىلعلوصحلل٨٦/ةيئاوهلا
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا

نحشلاماظنءوض

دنعةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
كلذو،كرحملانارودمدععملاعشإلاماظنليغشت
فقوتيو.لمعيحابصملانأنمدكأتللصحفةيلمعك



كلامليلد GMC Terrain/Terrain Denali (GMNA- 10292861-طسوألاقرشلا-بيرعت ) -
2017 - CRC - 5/9/16

ليغشتلارصانعوتادادعلا٨٨

امأ.كرحملاليغشتءدبدنعةءاضإلانعحابصملا
ةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإ
.ليكولاىدل

دقف،ةدايقلاءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
هجوت.يئابرهكلانحشلاماظنبةلكشمكانهنوكت
ءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولاىدلاهصحفلةبكرملاب
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملااذهةءاضإ

تامولعمزكرمنإف،حابصملااذهءيضيامدنع
ً.اضيأةلاسرضرعي)DIC(قئاسلا

.٩٨/اهنحشوةيراطبلادهجلئاسرعجار

ةءاضإعمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
،تاقحلملاعيمجليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملا
.ءاوهلافيكموويدارلاك

ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم
)كرحملاصحف
مكحتللعباتلاصيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
ءانثأحابصملااذهءاضأاذإ.ةرايسلابتاثاعبنالايف
دقولطعفاشتكاىلعليلداذهف،كرحملاليغشت
نأبجي.ةرايسلاىلعةمدخءارجإرمألامزلتسي
دوجوءانثألمعيهنأىلعةلالدللحابصملاءيضي
ءانثأو)ريودت/ليغشت(ON/RUNىلعلاعشإلا
ليغشتلاحاتفمعضاومعجار.كرحملاليغشتمدع
/١٣٣.

رهظتنألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
هابتنالانأىلإةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأ
بيرقلايفةدعاسملابلطولطعلاحابصمرمأل
نودنالوحيسحابصملاءيضيامدنعلجاعلا
.ةرايسللررضثودح

هيبنت

اذهةءاضإءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
تاثاعبنالايفمكحتلاماظنلمعيالدقحابصملا
دوقولايفداصتقالاىلعةردقلاضفخنتسكلذكو
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشتنلامبرو
ةفلكتلاةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقيتلاو

هيبنت

سورتلاقودنصوأكرحملاىلعتاليدعتيأ
وأدوقولاماظنوأبرسملاوأمداعلاماظنوأ
نعةفلتخمتافصاومبةليدبتاراطإمادختسا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ىلإيدؤتدقةيلصألاتاراطإلاتافصاوم
ىلإاذهيدؤيدقو.حابصملااذهةءاضإ
نامضاهيطغيالةفلكتلاةظهابحالصإتايلمع
قافخإىلإيدؤيدقرمألااذهنإلب.ةبكرملا
رابتخازايتجايفةرايسلا

Emissions Inspection/
Maintenance

تاقحلملاعجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.١٦٤/ةرايسلاتاليدعتو

دقلطعفاشتكامت:ضمويحابصملاناكاذإ
نمديزيوتاثاعبنالايفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
ءارجإمزليدق.ةرايسلانمةجراخلاتاثاعبنالا
.ةمدخوصيخشت

ةرايسلاةعرسنمللق،تايفلتثودحبنجتل
اذإ.تاعفترمىلعدوعصلاويوقلاعراستلابنجتو
ةرورجملاةنحشلارادقمللقف،ةروطقمبحستتنك
.نكميامعرسأب

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

فاشتكامت:تباثلكشباًئيضمحابصملاناكاذإ
.ةمدخوصيخشتءارجإمزليدق.لطع
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:يلياممققحت

دقدوجوملاريغوأكوكفملادوقولاةحتفءاطغ.
دوقولاةئبعتعجار.حابصملاةءاضإىلإيدؤي
ةدايقلاتالحرنمليلقددعنأشنم.١٥٥/
يدؤينأحيحصلكشبءاطغلابيكرتعم
.حابصملاءافطإل

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

.ليكولاىلإهجوتف،ًائيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب

رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ
Emissions Inspection/Maintenance

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

ةزهجأةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
نأركذلابريدجو.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلا
ققحتلارابتخاءارجإلةمدختسمريغةزهجأليصوت
ىلعةمدخلاءارجإلوأةنايصلا/تاثاعبنالانم
تادعمعجار.ةرايسلاليغشتيفرثؤتدقةرايسلا
ةجاحلادنعليكولاعجار.١٦٢/ةيفاضإةيئابرهك
.ةدعاسمىلإ

صحفلاةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيف

.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.

ىلعلاعشإلاناكاذإحابصملاءيضيال.
ON/RUN)نوكءانثأ)ريودت/ليغشت

.لمعلانعًافقوتمكرحملا

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

زايتجانمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
.رابتخالازايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالا

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

ءدبدنعةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
هحالصإىلعلمعافئضيملاذإو.كرحملاليغشت
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاجنوكيثيحب

،ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاحاتفمةرادإدنع
قيشعتدنعلمارفلاماظنريذحتحابصمءيضي
متيملاذإائيضمحابصملالظي.نكرلالمارف
دعبًائيضملظاذإ.لماكلكشبنكرلالمارفريرحت
نأكلذينعيف،لماكلكشبنكرلالمارفريرحت
ماظنعاضخإبجي.ةبكرملالمارفيفةلكشمكانه
.روفلاىلعصحفلللمارفلا
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ريذحت}
،ًءاضملمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
دق.ةحيحصةقيرطبلمارفلاماظنلمعيالامبرف
ريذحتلاحابصمةءاضإءانثأةدايقلايدؤت
اذإ.مادطصاثودحىلإلمارفلاماظنبصاخلا
ىلإةبكرملابحسدعبحابصملاةءاضإترمتسا
اهبحسبجيف،رذحباهفاقيإوقيرطلابناج
.ةنايصلاءارجإل

قلطنيامك،ةدايقلاءانثأةءاضإللاًددجمدوعيو
قيرطلابناجىلإهجتا.اًضيأراذنإلاسرج
اهنأوأةساودلاعفدبعصلانمنوكيدق.فقوتو
ًاتقواًضيأقرغتسيدقو.ةيضرألانماًريثكتبرتقا
لازامحابصملاناكاذإ.فقوتيىتحلوطأ
ةمدخلاءارجإلةبكرملابحسكنكميف،ًائيضم
.٢١٣/ةرايسلابحسعجار.اهيلع

عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغنالل

ةعناملالمارفلاماظنبةدوزملاتابكرملاىلإةبسنلاب
ةدملحابصملااذهءيضي،)ABS(قالغنالل
.كرحملاليغشتبقعةريصق

ًازهاجنوكيثيحبهحالصإبلطافئضيملاذإو
.لاطعألانمريذحتلل

يئابرهكلانكرلالمارفحابصمءاضأاذإامأ
نكممتقوبرقأيففقوت،ةدايقلاءانثأرمتساو
ىرخأةرمكرحملالّغش.لاعشإلافاقيإبمقو
يفحابصملارمتسااذإو.ماظنلاطبضةداعإل
/مك٢٠زواجتتةعرسىلعةدايقلادعبةءاضإلا
امك.ةنايصللليكولاعجار،)ةعاس/ليم١٣(ةعاس
حابصملاءيضيامدنعسرجتوصردصيدق
.مئادلكشب

،يساسألالمارفلاماظنريذحتحابصمئضيملاذإ
ةعناملالمارفلاتسيلنكلوةبكرملابلمعتلمارفلاف
لمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ.قالغنالل
القالغناللةعناملالمارفلافً،اضيأًءاضميساسألا
لمارفلابةلكشمكانهنأامك،ةبكرملابلمعت
.٨٩/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار.ةيساسألا

ىلععالطالل٩٨/لمارفلاماظنلئاسرعجار
ةقلعتملا)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملئاسرةفاك
.لمارفلاب

ةرداغمنمريذحتلاحابصم
)LDW(ةراحلا

وهوتادادعلاةحولفصتنميفءوضلااذهدجوي
اذإكلذو،ةبكرملاليغشتءانثأةزيجوةرتفلءيضي
.ةزيملاهذهترفوت

.ةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوت،ئضيملاذإو

ماظنناكاذإرضخألانوللابحابصملانوكي
LDWلمعللاًزهاجوًالغشم.

ضمويورفصألانوللاىلإحابصملااذهريغتي
نوداهزايتجامتدقةراحلاةمالعنأىلإةراشإلل
.هاجتالااذهيففاطعناةراشإمادختسا

.١٥٣/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار

يمامألامداصتلاراذنإريذحتحابصم
حابصملااذهدجوي،كلذبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
.تادادعلاةحولطسويف
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كلذكورمحألانوللابيمامألامداصتلاهيبنتءيضي
.ةقئافةعرسبةبكرمبرتقتامدنعضموي

ءاروريسلادنعاًطشنيمامألامداصتلاهيبنتلظي
.اًدجاهنمبارتقالاوةبكرم

.١٥٠/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم

يفرضخألانوللابهرفوتلاحرشؤملااذهءيضيس
كمامأةبكرمفاشتكاةلاح

.١٥٠/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
ةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملا
لمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبطلكشب

فاقيإدنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
لالخنم)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشت
ماظن/رجلايفمكحتلاماظنرزىلعطغضلا

StabiliTrakهريرحتو.

ماظنليغشتفاقيإحابصموحابصملااذهءيضيو
StabiliTrakماظنلااذهليغشتفاقيإمتيامدنع.

نل،رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإةلاحيف
ةدايقلاطبضاف.اًدودحمتالجعلانارودنوكي
.كلذلًاقبط

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٤٣/تابثلا

®StabiliTrakليغشتفاقيإءوض

ليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
ةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ.ةبكرملا
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل

ماظنليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي
StabiliTrak.ماظنليغشتفاقيإمتاذإ،اًضيأ
StabiliTrak،يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإمتيسف

.رخآلاوه)TCS(رجلا

وStabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو
TCS،ةبكرملايفمكحتلايفماظنلادعاسينلف.

ماظنورجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق،هيلعو
StabiliTrakريذحتلاحابصمئفطنيل.

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٤٣/تابثلا
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رجلايفمكحتلاماظنءوض
(TCS)/StabiliTrak®

ليغشتءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملا

ءارجإلةبكرملابهجوتف،حابصملائضيملاذإامأ
لكشبلمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلا
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبط

ماظننإف،ضيمولامدععمءوضلاروهظلاحيف
مكحتلاماظن/)StabiliTrak(ينورتكلإلاتابثلا
متدقنوكينألمتحي)TCS(بحسلايف
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسررهظتدق.امهليطعت
)DIC(.يكلقئاسلاتامولعمزكرملئاسرصحفا
اهتفيظويدؤتدعتمل)صئاصخ(ةيصاخيأددحت
عجار.ةنايصللةجاحيفةبكرملاتناكاذإامو
.١٠١/ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر

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

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٤٣/تابثلا

تاراطإلاطغضءوض

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

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

ءاوهلاةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملا

تامولعمزكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
عجار.تاراطإلاطغضنأشب)DIC(قئاسلا
ةصرفبرقأيففقوت.١٠٢/تاراطإلالئاسر
ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلاخفناو
عجار.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.١٩٤/تاراطإلاطغض

مئادلكشبءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع

مثًابيرقتةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
ةبقارمماظنبةلكشمكانهنوكتدقف،ًائيضملظ
ةلاحيفو.)TPMS(تاراطإلايفءاوهلاطغض

عمحابصملاءيضيفوسف،ةلكشملاةجلاعممتتمل
طغضةبقارمليغشتعجار.لاعشإةرودلك
.١٩٦/تاراطإلا

كرحملاتيزطغضءوض
كرحملاةعرسبسحتيزلاطغضفلتخيدق
.تيزلاةجوزلوةيجراخلاةرارحلاةجردو

يفكرحملاتيزطغضفلتخيس،زرطلاضعبيف
ريغتيدق.كرحملاتاجايتحالًاقفوتيزلاةخضم
وأكرحملاةعرسريغتلةعرسبتيزلاطغض
ءوضراشأاذإ.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ةلومحلا
زكرميفةلاسرترهظوأتيزلاطغضريذحت
طغضنأنمريذحتلل)DIC(قئاسلاتامولعم
صحفاف،ليغشتلليداعلاقاطنلاجراختيزلا
كرحملاتيزلئاسرعجار.نكميامعرسأبتيزلا
/٩٩.

هيبنت

كرحملاتيزلةبسانملاةنايصلاصقنيدؤيدق
عمةدايقلاىلعبترتيدق.كرحملافلتىلإ
كرحملافلتكرحملاتيزىوتسمضافخنا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.اًضيأ
يفتيزلاىوتسمصحفيغبني.تاحالصإلا
،رمألامزلاذإتيزلافضأ.نكممتقوبرقأ
ليغشتلاقاطنيفتيزلاىوتسمناكاذإنكلو

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

ىلإهجوتف،اًضفخنمتيزلاطغضلازالو
رييغتلةنايصلالودجًامودعبتا.ةبكرملاةنايص
.كرحملاتيز

ليغشتءدببقعةريصقةدملحابصملااذهءيضي
ىلإةبكرملابهجوتف،ئُضيملاذإامأ.كرحملا
.ةنايصلاءارجإلليكولا

كلذينعيف،ةءاضإلايفرمتساوحابصملاءاضأاذإ
دقف.بسانملكشبكرحملالالخقفدتيالتيزلانأ
كانهوأًاضفخنمةبكرملابتيزلاىوتسمنوكي
.ليكولاعمرمألاعجار.ماظنلابىرخأةلكشم

دوقولاكالهتسايفداصتقالاحابصم

داصتقالاعضوحابصمبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب
دنعحابصملااذهءيضي،دوقولاكالهتسايف
دوجوملا)داصتقالا(ecoحاتفمىلعطغضلا
تابكرمللةبسنلاب.سورتلارييغتعارذنمبرقلاب
،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمماظنبةزهجملا
ECOةلاسررهظت MODE ON)عضو
عجار.)ليغشتلاديقدوقولاكالهتسايفداصتقالا
حاتفملاىلعطغضا.١٠٠/دوقولاماظنلئاسر
عضونمجورخلاوحابصملاءافطإلىرخأةرم
.دوقولاكالهتساريفوت

دوقولاضافخناريذحتءوض

دنعصحفةيلمعكناوثعضبلحابصملااذهءيضي
يفو.لمعيماظنلانأىلإةراشإلللاعشإلاليغشت
.هحالصإبجيف،ئضيمللاح

نعةرابعوهدوقولاضافخنانمريذحتلاحابصم
اذهءيضي.دوقولاسايقمىلعةدوجومةقلح
دنعةيرودةروصبنينرتوصردصيوحابصملا
دنعحابصملائفطني.ةبكرملايفدوقولاضافخنا
.دوقولانازخىلإدوقولاةفاضإ

تامولعمزكرمماظنبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب
١٠٠/دوقولاماظنلئاسرعجار،)DIC(قئاسلا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحلل
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نامألاءوض

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

،كرحملاليغشتمتيملوًائيضمحابصملالظاذإو
عجار.ةقرسلاعنمماظنيفلطعكانهنوكيدقف
.٣٣/ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت

يلاعلاءوضلاليغشتءوض

نوكتامدنعيلاعلاءوضلاليغشتحابصمءيضي
.مادختسالاديقةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملا

ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهجعجار
نمديزملل١٠٨/ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملا
.تامولعملا

حيباصملاليغشتركذم

ءوضلايفحيباصمبةدوزملاتابكرمللةبسنلابو
هذهمادختسادنعحابصملااذهءيضي،يريكذتلا
.حيباصملا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

يفمكحتلاماظنبةزهجملاتابكرملاىلإةبسنلاب
تابثيفمكحتلاحابصمءيضي،ةعرسلاتابث
يفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألانوللابةعرسلا
لوحتيو،دادعتسالاعضويفنوكيوةعرسلاتابث
يفمكحتلاماظننوكيامدنعرضخألانوللاىلإ
.ليغشتلاعضويفواًطوبضمةعرسلاتابث

.ةعرسلاتبثمليغشتفاقيإدنعءوضلائفطني
.١٤٥/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار
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تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
تامولعمزكرم(DICىلعةبكرملايوتحتدق
لوحتامولعمزكرملاهذهضرعيو.)قئاسلا
يأفاشتكاةلاحيفريذحتلالئاسروةبكرملا
تامولعمزكرملئاسررهظتو.ماظنلايفةلكشم
لئاسرعجار.تادادعلاةعومجمطسويفقئاسلا
.تامولعملانمديزملل٩٨/ةرايسلا

نكميتازيمىلعاًضيأةبكرملايوتحتدق
ىلعةدوجوملامكحتلاحيتافملالخنماهصيصخت
.١٠٣/ةرايسلاصيصختعجار.ويدارلا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمليغشت
هتاشاشو

ماظنلفسأقئاسلاتامولعمزكرمرارزأمدختسا
.ةفلتخملاتاشاشلاىلإلوصوللخانملابمكحتلا
لوحتامولعمقئاسلاتامولعمزكرمضرعي
لئاسرنعًالضف،ةبكرملاماظنو،دوقولاو،ةلحرلا
رييغتعارذعضوماًضيأضرعيامك.ريذحتلا
.تافاسملادادعو،سورتلا

قئاسلاتامولعمزكرمرارزأ

MENU)لوصوللرزلااذهىلعطغضا:)ةمئاق
Trip/Fuelىلإ Menu)دوقولا/ةلحرلاةمئاق(
Vehicleو Information Menu)ةمئاق
.)ةبكرملاتامولعم

QوأR:ربعلقنتللرارزألاهذهمدختسا
ةمالعكانهو.ةمئاقلكيفةدوجوملارصانعلا
ةحفصلالوطىلعكرحتتفوسةريغصةيداشرإ
لكناكماذهرهظيو.رصانعلالالخكلقنتءانثأ

.ةمئاقلايفةحفص

SET/CLR)رزلااذهمدختسا:)حسم/نييعت
.هضرعدنعهحسموأةمئاقلارصنعطبضل

دوقولا/ةلحرلاةمئاقرصانع

ضرعمتيىتح)ةمئاقلا(MENUرزىلعطغضا
Trip/Fuel Information Menu)ةمئاق

لقنتللRىلعطغضامث.)دوقولا/ةلحرلاتامولعم
:ةيلاتلارصانعلالالخ

يمقرلاةعرسلادادع.

.Trip )١ةلحر(1

.Trip )٢ةلحر(2

.Fuel Range)دوقولاقاطن(

.Average Fuel Economy)طسوتم
)دوقولاداصتقا

.Best Average Fuel Economy
)دوقولاريفوتلطسوتملضفأ(

.Average Vehicle Speed)طسوتم
)ةبكرملاةعرس

.Timer)تقؤم(

ةحالملا.

.Blank Display)ةغرافةشاش(

يمقرلاةعرسلادادع

ةبكرملاكرحتةعرسىدمةعرسلادادعضرعي
وأ)ةعاس/مك(km/hةعاسلايفرتموليكلابامإ
نكميال.)ةعاس/ليم(mphةعاسلايفليملاب
.ةعرسلادادعطبضةداعإ

٢ةلحرو١ةلحر

امإةيلاحلاةعوطقملاةفاسملاةشاشلاهذهضرعت
ةرمرخآذنم)mi(لايمألابوأ)km(تارتموليكلاب
نكمي.ةلحرلاتافاسمدادعطبضةداعإاهيفتمت
نعرفصلاىلإةلحرلاتافاسمدادعطبضةداعإ
)حسم/طبض(SET/CLRىلعطغضلاقيرط
.ةلحرلاتافاسمدادعضرعءانثأ
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Fuel Range)دوقولاقاطن(

اهيفنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملاةشاشلاضرعت
متي.دوقولاباهديوزتىلإةجاحلانودةبكرملاةدايق
داصتقاطسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقت
خيراتلاىدمىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملا
نازخيفةيقبتملادوقولاةيمكوةدايقللثيدحلا
.دوقولاىدمطبضةداعإنكميال.دوقولا

Average Fuel Economy)داصتقاطسوتم
)دوقولا

لكلتارتلليبيرقتلاطسوتملاةشاشلاهذهضرعت
نولاغللليملكلوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠

ددعلاىلعًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(
رخآذنم)نولاغ/ليم()مك١٠٠/رتل(نملجسملا
مقرلااذهسكعيو.اذهةمئاقلارصنعلطبضةداعإ
ةبكرمللًايلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسمطقف
نكمي.ةدايقلافورظريغتبسحريغتيفوسو
نمدوقولاكالهتسايفداصتقالاعضوطبضةداعإ
SET/CLRرزلاىلعطغضلالالخ
ةشاشضرعءانثأ)حسم/طبض(

Average Fuel Economy)داصتقالاطسوتم
ةشاشلاطبضةداعإمتتالدق.)دوقولاكالهتسايف
.رفصلاىلإ

Best Average Fuel Economy)لضفأ
)دوقولاريفوتلطسوتم

دوقولاريفوتلطسوتملضفأنميألابناجلاضرعي
رسيألابناجلاضرعيو.ةددحمةفاسملهقيقحتمت
متةددحمةفاسمثدحأليلاحلادوقولاريفوتلدعم
لضفأةمئاقيفطسوألاعضوملارفويو.اهعطق

ةضورعمةيمقرتامولعمدوقولاريفوتلطسوتم
.يلاحلادوقولاريفوتضرعلًايطخًاينايباًمسرو
)حسم/طبض(SET/CLRرزىلعةعرسبطغضا
كرح.ةفاسملاتارايخدحأرايتخالةحفصضرعل
ىلعطغضاو،ديدحتلارايتخاللفسأل/ىلعألمهسلا

SET/CLR)دادعإلارييغتل)حسم/طبض.

يدؤي،دوقولاريفوتلطسوتملضفأضارعتسادنع
/طبض(SET/CLRىلعرارمتسالاعمطغضلا
.لضفألاةميقلاطبضةداعإىلإٍناوثعضبل)حسم
عطقمتيىتح”---“لضفألاةميقلارِهُظتس
.ةددحملاةفاسملا

كولسريثأتةيفيكلوحتاظحالمةشاشلاضرعت
ىلعيطخلاينايبلامسرلايفنيبملايلاحلاةدايقلا
لثامتلاىدموىرسيلاةشاشلايفيلاحلاطسوتملا
ةدايقلضفأبةيلاحلاةدايقلاةنراقمدنعديجلا
.تققحت

Average Vehicle Speed)ةعرسطسوتم
)ةبكرملا

ةبكرملاةعرسطسوتمةشاشلاهذهضرعت
يفليملابوأ)km/h(ةعاسلايفرتموليكلاب
ًءانبطسوتملااذهباسحمتيو.)mph(ةعاسلا
رخآذنمةلجسملاوةبكرمللةفلتخملاتاعرسلاىلع
طسوتمطبضةداعإنكمي.ةميقلاهذهلطبضةداعإ
SET/CLRىلعطغضلاقيرطنعةعرسلا
ةشاشضرعءانثأ)حسم/طبض(

Average Vehicle Speed)ةعرسطسوتم
.)ةبكرملا

Timer)تقؤم(

،تقؤملاءدبلو.تقؤمكةشاشلاهذهمادختسانكمي
)نييعتةداعإ/نييعت(SET/CLRرزىلعطغضا
رهظتفوسو.)تقؤملا(TIMERضرعءانثأ
ةرمرخآذنمىضقنايذلاتقولارادقمةشاشلاىلع
تقولانودبنكلو،تقؤملاطبضةداعإاهيفتمت
باسحرمتسيس.ءيضمريغلاعشإلاهيفناكيذلا
ضرعمتولىتح،لاعشِإلالمعياملاطتقولا
فوسو.قئاسلاتامولعمزكرميفىرخأةشاش
ةقيقد٥٩وةعاس٩٩ىلإلصيامتقؤملالجسي
ةشاشلادوعتساهدعبو)99:59:59(ةيناث٥٩و
ىلعطغضا،تقؤملافاقيإل.رفصلاىلإ

SET/CLR)ءانثأةزيجوةرتفل)حسم/طبض
تقؤملانييعتةداعإلو.)تقؤملا(Timerضرع
SET/CLRىلعرارمتسابطغضا،رفصلاىلإ
.)نييعتةداعإ/نييعت(

ةحالملا

تاداشرإلا"ضارغألةشاشلاهذهمادختسامتي
اذإ،ةحالملاليلدعجار."ةحالملاماظنلةيهيجوتلا
.ةحالملاماظنبةدوزمةبكرملاتناك

Blank Display)ةغرافةشاش(

.تامولعمةيأةشاشلاهذهضرعتال
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ةبكرملاتامولعمةمئاقرصانع

ضرعمتيىتح)ةمئاقلا(MENUرزىلعطغضا
Vehicle Information Menu)ةمئاق

لالخلقنتللRىلعطغضامث.)ةبكرملاتامولعم
:ةيلاتلارصانعلا

.Unit)ةدحولا(

تاراطإلاطغض.

.Remaining Oil Life)تيزلارمع
)يقبتملا

.Blank Display)ةغرافةشاش(

Unit)ةدحولا(

لوخدلل)حسم/طبض(SET/CLRىلعطغضا
ليدبتللRوأQىلعطغضامث.ةدحولاةمئاقىلإ
ماظنلا(USوأ)يرتملاماظنلا(METRICنيب
.)ةدحولا(Unitةشاشطيشنتةلاحيف)يكيرمألا
ديكأتل)حسم/طبض(SET/CLRىلعطغضا
ةدوجوملاتاشاشلارييغتىلإاذهيدؤيس.طبضلا
ىلإ)DIC(قئاسلاتامولعمزكرموةعومجملايف
.)ةدحتملاتايالولا(ةيزيلجنإلاوأةيرتملاتاسايقلا

تاراطإلاطغض

يبيرقتلاطغضلاعمةبكرملاةشاشلاضرعتس
لابتاراطإلاطغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل

kPa)لاكسابوليك(وأpsi)ةصوبلكللطر
.)ةعبرم

و١٩٥/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار
لوصحلل١٩٦/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
.تامولعملانمديزمىلع

Remaining Oil Life)يقبتملاتيزلارمع(

تيزلارمعلاًريدقتةشاشلاهذهضرعت
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملا

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

ةلاسرلارهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Change Engine Oil Soon)تيزرييغت

لئاسرعجار.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملا
عرسأبتيزلارييغتبجي.٩٩/كرحملاتيز
ةفاضإلاب.١٦٩/كرحملاتيزعجار.نكممتقو
رمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
لودجيفةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلا
.٢٢٤/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

Oilةشاشطبضةداعإبجيهنأركذت Life)رمع
ةداعإمتتالثيح.تيزللرييغتلكدعب)تيزلا
طبضةداعإمدعىلعاًضيأصرحا.ًايئاقلتطبضلا
Oilةشاش Life)يفأطخلاقيرطب)تيزلارمع
رييغتهيفمتييذلاتقولافالخبرخآتقويأ
ةقدبهطبضةداعإنكميالثيح.لاحلايفتيزلا
طبضةداعإل.ةيلاتلاةرملايفتيزلارييغتمتيىتح
رزىلعطغضا،كرحملاتيزرمعماظن

SET/CLR)ةشاشطيشنتءانثأ)حسم/طبض
Oil Life)ةشاشلابلطتفوسو.)تيزلارمع

RوأQىلعطغضا.طبضلاةداعإىلعديكأتلا
ىلعطغضامث)ال(Noوأ)معن(Yesديدحتل

SET/CLR)عجار.ديدحتلاديكأتل)حسم/طبض
.١٧١/كرحملاتيزرمعماظن

Blank Display)ةغرافةشاش(

.تامولعمةيأةشاشلاهذهضرعتال
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ةبكرملالئاسر

ةرايسلالئاسر
قئاسلاتامولعمزكرميفلئاسرضرعمتي
)DIC(نأوةبكرملاةلاحرييغتبقئاسلامالعإل
اهذاختاقئاسلاىلعبجاولاتاءارجإلاضعبكانه
لئاسرلانمديدعلارهظتدقو.ةلاحلاحيحصتل
.ةعباتتمةروصب

،ةيروفتاءارجإذاختالئاسرلاضعببلطتتالدق
/طبض(SET/CLRىلعطغضلاكنكمينكلو
اهحسملو،لئاسرلاتيقلتدقكنأىلعديكأتلل)حسم
نماهحسمنكمياللئاسرلاضعب.ةشاشلانم
.ةلجاعاهنأل)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
كيلع.اهحسملبقءارجإذاختالئاسرلاهذهبلطتت
،ةشاشلاىلعرهظتلئاسرةيأعمةيدجبلماعتتنأ
الواهئافتخاىلإطقفيدؤيلئاسرلاحسمنأركذتو
لئاسرلاةيلاتلاتامولعملانمضتت.ةلكشملاجلاعي
،اهبةصاخلاتامولعملاضعبواهضرعلمتحملا
.عوضوملابسحةعّمجم

اهنحشوةيراطبلادهجلئاسر

ةيراطبلارفومطيشنت

ضافخناةبكرملافاشتكادنعةلاسرلاهذهرهظت
رفومماظنأدبي.لوقعملادحلانعةيراطبلادهج
اهليغشتيراجلافئاظولاليلقتيفةيراطبلاةقاط
ليطعتدنعو.ةبكرملاباهتظحالمنكمييتلاو

ليغشتفقوأ.ةلاسرلاهذهضرعمتي،فئاظولا
ةداعإبةيراطبللحامسللةيرورضلاريغتاقحلملا
.نحشلا

ةضفخنمةيراطبلا

ةيراطبلادهجنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.١٨١/ةيراطبلاعجار.اًضفخنم

ةيراطبلانحشماظنةنايص

ماظنيفلطعكانهنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ءارجإلليكولاىلإةبكرملابهّجوت.ةيراطبلانحش
.ةنايصلا

لمارفلاماظنلئاسر

ضفخنملمارفلاتيزىوتسم

لئاسىوتسمنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.١٨٠/لمارفلاتيزعجار؛اًضفخنملمارفلا

فقوتلالمارفريرحت

.لمعتنكرلالمارفنأبركذمكةلاسرلاهذهرهظت
.ةدايقلاةلواحملبقاهررح

ةعرسلاتبثملئاسر

ةعرسلاتابثلبقلمارفلامدختسا

تبثمطيشنتةلواحمدنعةلاسرلاهذهترهظاذإ
ةّركلادعأمثلمارفلاةساودقيشعتبمقف،ةعرسلا
.ىرخأةرم

CRUISE SET TO XXX)ماظنطبض
)سسىلعةعرسلايفمكحتلا

ةعرسلاتبثمطبضدنعةلاسرلاهذهرهظتس
ماظنعجار.اهيلعطبضلامتيتلاةعرسلاضرعتو
.١٤٥/ةعرسلاتابثيفمكحتلا

اًمامتةقلغنملاريغباوبألالئاسر

حوتفم)باوبألا(بابلا

ةشاشىلعحوتفمبابلازمرضرعمتيفوسو
متاماذإ.لباقملابابللقئاسلاتامولعمزكرم
متيفوسف،)نكر(Pعضوىلإةبكرملاليدبت
DOORةلاسرضرع OPEN)حوتفمبابلا(
.ماكحإببابلاقلغأ.اًضيأ

MANUALLY CLOSE THE
POWER LIFTGATE

)يلآلاةعتمألابابليوديقالغإ(

باوبألاتناكاماذإةلاسرلاهذهضرعمتيفوس
يفتابقعلانمديدعلاهجاوتةيئابرهكلاةيفلخلا
كلتةلازإمتينأدعبو.اهتاذةيئابرهكلاةرئادلا
اهلمعةيفلخلاباوبألادواعتفوس،تاقوعملا
.يئابرهكلا

ةيفلخلالوصولاةحتف

امدنعزمرراوجىلإةلاسرلاهذهضرعمتيفوس
ةرخؤملابابقلغأ.ةحوتفمةيفلخلاباوبألانوكت
.ماكحإب
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كرحملاديربتماظنلئاسر

ةرارحعافتراببسبءاوهلافيكمفقوأ
كرحملا

كرحملاديربتلئاسحبصيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةداتعملاليغشتلاةرارحةجردنمةنوخسرثكأ
،نخاسلاكرحملاىلعلمحلانمًاديزميدافتلو
ً.ايكيتاموتوأءاوهلافييكتطغاضليغشتفقوتي
ىلإديربتلالولحمةرارحةجردةدوعدنعو
ةرمءاوهلافييكتطغاضلمعي،داتعملاىوتسملا
.ةبكرملاةدايقيفرارمتسالانكميو.ىرخأ

ليكولاعجارف،روهظلايفةلاسرلاهذهترمتسااذإ
فلتيدافتلنكممتقوبرقأيفماظنلاحالصإل
.كرحملا

لئاسفضضفخنمديربتلالئاسىوتسم
ديربتلا

ديربتلالئاسىوتسمناكاذإةلاسرلاهذهرهظتس
.١٧٤/كرحملاديربتلئاسعجار.اًضفخنم

ENGINE OVERHEATED —
IDLE ENGINE

)كرحملاأطبأ-ةياغللنخاسكرحملا(

مزاللانعةدئازلاةنوخسلادنعةلاسرلاهذهرهظت
.دربتةبكرملاعدوفقوت.كرحملاديربتلئاسل

ENGINE OVERHEATED —
STOP ENGINE

)كرحملافقوأ-ةياغللنخاسكرحملا(

لصاوتمنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
ريغةرارحةجردىلإكرحملاديربتماظنلصواذإ
ىتمةبكرملاليغشتفقوأوفقوت.ليغشتللةنمآ
.ةديدشتايفلتثودحبنجتلنامأبكلذكنكمأ
ىلإلصيوكرحملادربيامدنعةلاسرلاهذهيفتخت
.ةنمآلاليغشتلاةرارحةجرد

HIGH COOLANT
TEMPERATURE

)ةعفترمديربتلالئاسةرارحةجرد(

لئاسةرارحةجردتناكاذإةلاسرلاهذهرهظتدق
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.ةعفترمديربتلا
.١٧٧/ةطرفمةروصب

كرحملاتيزلئاسر

ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا

ىلإكرحملاتيزجاتحيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةداعإنمدكأت،كرحملاتيزرييغتدنع.رييغت

تيزرمعماظنعجار.تيزلارمعماظنطبض
قئاسلاتامولعمزكرمو١٧١/كرحملا

(DIC)/لودجو١٦٩/كرحملاتيزو٩٥
.٢٢٤/ةنايصلا

يفلمعيكرحملاقبانخاسكرحملاتيز
فوقولاعضو

كرحملاتيزضرعتدنعةلاسرلاهذهرهظت
.دربتةبكرملاعدوفقوت.ةدئازلاةنوخسلل

كرحمللتيزةفاضإضفخنمكرحملاتيز

امدنعةلاسرلاهذهرهظت،تابكرملاضعبيفو
.ةياغللاًضفخنمكرحملايفتيزلاىوتسمحبصي
ىلإلصيلةئبعتلالبقتيزلاىوتسمصحفا
اًضفخنمتيزلانكيملاذإ.هبىصوملاىوتسملا
ىلإةبكرملابهّجوتف،ةئيضمةلاسرلاهذهتلظو
كرحملاتيزعجار.ةنايصلاءارجإلليكولا
/١٦٩.

OIL PRESSURE LOW -
STOP ENGINE

)كرحملافقوأ-ضفخنمتيزلاطغض(

تايوتسمضافخناةلاحيفةلاسرلاهذهرهظت
نكممتقوبرقأيفةبكرملافقوأ.تيزلاطغض
ضافخناببسحيحصتمتيىتحاهلغشتالونامأبو
،نكممتقوعرسأيفتيزلاصحفا.تيزلاطغض
.ليكوبرقأىدلةنايصلاءارجإلةبكرملاببهذاو

كرحملاةقاطلئاسر

كرحملاةوقضيفختمت

كرحملاءابرهكلقتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةردقيفكرحملاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملاب
نكلوةلاسرلاهذهترهظاذإ.عراستلاىلعةبكرملا
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دقو.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألاضفخنيمل
.ةبكرملاةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
ضرعءانثأةضفخنمةعرسبةبكرملاةدايقنكمي
ىصقألادحلاضفخنيدقنكلو،ةلاسرلاهذه
هذهروهظرارمتسادنع.ةعرسلاوعراستلل
هجوتلابجي،رركتملكشباهضرعوأ،ةلاسرلا
.برقأيفةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو

دوقولاماظنلئاسر

ECOعضوليغشت

دنعةلاسرلاهذهرهظت،زرُطلاضعبلةبسنلاب
نعدوقولاكالهتسايفداصتقالاعضوليغشت
كالهتسايفداصتقالارزىلعطغضلاقيرط
.سورتلارييغتعارذنمبرقلابتبثملادوقولا
.١٤٠/دوقولاريفوتعضوعجار

ضفخنمدوقولاىوتسم

دوقولاىوتسمضافخنادنعةلاسرلاهذهرهظت
.نكممتقوبرقأيفدوقولابدوزت.ةبكرملاب

نيزنبلاءاطغماكحإ

قلغماكحإمدعةلاحيفةلاسرلاهذهرهظتدق
.دوقولاءاطغقلغمكحأ.دوقولاءاطغ

لافقألاوحيتافملالئاسر

ينورتكلإلاتابثلايفمكحتلاماظنةنايص

ةيراطبلادبتساىلإةجاحلادنعةلاسرلاهذهرهظت
البدُعبنعباوبألاحتفماظنلاسرإزاهج
.)RKE(حاتفم

قئاوعلانعفشكلاماظنلئاسر

FORWARD COLLISION
ALERT OFF

ديقةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظن(
)ليغشتلافاقيإ

نمهيبنتلاماظنبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
هذهرهظتدقف،)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
فرظببسبماظنلاكلذطيشنترذعتاذإةلاسرلا
.١٥٠/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار.تقؤم

FRONT CAMERA BLOCKED,
CLEAN WINDSHIELD

جاجزلافظن،ةلفقُمةيمامألااريماكلا(
)يمامألا

ريذحتلاماظنليطعتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
نمهيبنتلاماظنو)LDW(ريسةراحةرداغمدنع
ةيؤربجحلاًرظن)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
اًضيأامبرو.حيحصلكشباهليغشترذعتواريماكلا
ببسبوأةريزغلاراطمألالوطهءانثأهطيشنتمتي
ءزجلافيظنتبمق،ماظنلافيظنتل.قيرطلاذاذر
مامأةدوجوملايمامألاجاجزلاةقطنمنميجراخلا

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاماظناريماكسجم
)LDW(تامداصتلانمهيبنتلاماظنو
.)FCA(ةيمامألا

LANE DEPARTURE SYSTEM
UNAVAILABLE

ريغريسلاةراحةرداغمدنعريذحتلاماظن(
)رفاوتم

ةرداغمدنعريذحتلاماظنبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
اذإةلاسرلاهذهرهظتدقف،)LDW(ريسةراح
عجار.تقؤمفرظببسبماظنلاكلذطيشنترذعت
نمديزملل١٥٣/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
.تامولعملا

PARK ASSIST OFF)دعاسمماظن
)ليغشتلافاقيإديقنكرلا

دعاسمماظنليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
يفببستتةتقؤمةلاحكانهنوكتامدنعوأنكرلا
Parkingعجار.ماظنلاليطعت Assist)دعاسم
.١٤٩/)نكرلا

SERVICE SIDE DETECTION
SYSTEM

)ةنايصللةجاحببناوجلافاشتكاماظن(

يتشاشالكضرعمتيسف،ةلاسرلاهذهترهظاذإ
اذإ.هبةلكشمدوجوىلعةلالدللSBZAماظن
ماظنلانإف،ةرمتسمةدايقدعباذهضرعلارمتسا
.ليكولاىلإةبكرملابهّجوت.ةنايصلاىلإجاتحي
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SERVICE FRONT CAMERA
)ةنايصللةجاحبةيمامألااريماكلا(

ريذحتلاماظنليطعتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
نمهيبنتلاماظنو)LDW(ريسةراحةرداغمدنع
ىلإةجاحلاعم،)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
.ليكولاعمرمألاعجار.امهيلعةمدخلاءارجإ

SERVICE PARK ASSIST)ماظن
)ةنايصللةجاحبنكرلادعاسم

ماظنيفةلكشمكانهتناكاذإةلاسرلاهذهرهظت
اذهمدختستال.)RPA(يفلخلانكرلاةدعاسم
عجار.نكرلايفكتدعاسملماظنلا

Parking Assist)١٤٩/)نكرلادعاسم.

SIDE BLIND ZONE ALERT
SYSTEM OFF

فاقيإديقةيؤرلامادعناةقطنمبريذحتلاماظن(
)ليغشتلا

فاقيإبماقدققئاسلانأىلإةلاسرلاهذهريشت
.ماظنلاليغشت

SIDE BLIND ZONE SYS.
UNAVAILABLE

)رفاوتمريغةيؤرلامادعناةقطنمماظن(

SBZAماظنليطعتمتهنأىلإةلاسرلاهذهريشت
نعفشكلاهعمرذعتيامم؛سجملابجحببسب
بَجُحينأنكمي.ةيؤرلامادعناةقطنميفتابكرملا
،ديلجلاوأ،جلثلاوأ،خاسوألاوأ،لحولابرعشتسملا
ببسبةلاسرلاهذهرهظتنأنكمي.ينيطلاءاملاوأ

نإف،اذلو.قيرطلاذاذرببسبوأديدشلارطملا
تامولعملانمديزمل.ةنايصىلإجاتحتالكتبكرم
ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار،ةفاظنلالوح

(SBZA)/١٥٢.

ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر

ليغشتفاقيإمئادلايعابرلاعفدلا

عيمجبعفدلاماظنبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
دنعةلاسرلاهذهرهظتسف،)AWD(تالجعلا
ريغ)AWD(ماظنلعجتةتقؤمةلكشمدوجو
ثدحيدق.يئانثلاعفدلابولسأبةبكرملاريست.حاتم
:يليامببسباذه

.ةبكرملاىلعجمدميطايتحاراطإكانه.

.)AWD(لماكلاعفدلاماظنلةدئازلاةنوخسلا.

.تالجعلاوأةبكرملاةعرسيفدقف.

.ةبكرملابىرخألاةينورتكلإلاتالكشملاضعب.

يطايتحالاراطإلالادبتسادنعةلاسرلاهذهيفتخت
لئاسدربيامدنعوأ،لماكمجحيذرخآبجمدملا
طورشلاققحتمدعدنعوأيلضافتلاروحملا
.ريذحتلاةلاسرطبضةداعإمتيوًاقباسةروكذملا
ليغشتفقوأً،ايوديريذحتلاةلاسرطبضةداعإل
اذإ.ةيناث٣٠دعبىرخأةرمهلّغشولاعشإلاماظن
.ليكولاىلإهجوتف،روهظلايفةلاسرلاترمتسا

SERVICE ALL WHEEL DRIVE
)تالجعلاعيمجبعفدلاماظنةمدخ(

عفدلاماظنبةلكشمثودحدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلابولسأبةبكرملاريست.)AWD(لماكلا
:يليامببسباذهثدحيدق.يئانثلا

.ةينورتكلإةلكشم.

ةنوخسللاهضرعتوأضباقلاحئافصكالهتسا.
.ةدئازلا

.ةعونتمةينورتكلإتالكشم.

تقوبرقأيففقوتف،ةلاسرلاهذهترهظاذإ
.ةيناث٣٠ةدمللاعشإلاماظنليغشتفقوأونكمم
ةشاشيفةلاسرلانعثحباوةبكرملاليغشتدعأ
ةلاسرلاتناكاذإ.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
أدبتامدنعىرخأةرماهضرعمتيوأرهظتلازتال
ةمدخلاءارجإىلإجاتحيماظنلانأملعاف،ةدايقلايف
.لاحلايفليكولاعجارف.هيلع

رجلايفمكحتلاةنايص

مكحتلاماظنبةلكشمدوجودنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظن/رجلايفمكحتلاعجار.)TCS(بحسلايف
.١٤٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ينورتكلإلاتابثلايفمكحتلاماظنةنايص

ماظنبةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
StabiliTrak.مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار

.١٤٣/تابثلايفينورتكلإلا
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ينورتكلإلاتابثلايفمكحتلاليغشتفاقيإ

ماظنليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
StabiliTrak.مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار

.١٤٣/تابثلايفينورتكلإلا

رجلايفمكحتلاليغشتفاقيإ

مكحتلاماظنليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف.)TCS(بحسلايف

رجلايفمكحتلاليغشت

رجلايفمكحتلاماظنليغشتدنعةلاسرلاهذهرهظت
)TCS(ماظن/رجلايفمكحتلاعجار.ةرملوأل
.١٤٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ةيئاوهلاةداسولاماظنلئاسر

SERVICE AIRBAG)ةمدخبمق
)ةيئاوهلاةداسولا

ماظنبةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلع

نامألالئاسر

ةقرسةلواحمطبضمت

يفثبعةلاحفاشتكادنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةبكرملا

ةبكرملاةنايصلئاسر

SERVICE POWER STEERING
)رزاؤملاهيجوتلاةمدخ(

يفسرجتوصردصيدقوةلاسرلاهذهرهظت
.يلآلاهيجوتلاماظنعمةلكشمثودحلامتحاةلاح
يفضافخناةظحالمعمةلاسرلاهذهترهظاذإ
،هيجوتلاةدعاسمدقفوأةدايقلاةلجعبهيجوتلاءادأ
.ليكولاعجارف

SERVICE VEHICLE SOON)ةمدخ
)اًعيرسةرايسلا

يفةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ءارجإلليكولاىلإةبكرملابهّجوت.ةبكرملا
.ةنايصلا

تاراطإلالئاسر

SERVICE TIRE MONITOR
SYSTEM

)تاراطإلاةبقارمماظنةمدخ(

ماظنيفلطعكانهناكاذإةلاسرلاهذهرهظت
ليغشتعجار.)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
.١٩٦/تاراطإلاطغضةبقارم

تاراطإلاتاساسحىلعفرعتلاطيشنت

ىلعماظنلافرعتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
طغضةبقارمليغشتعجار.ةديدجتاراطإ
.١٩٦/تاراطإلا

TIRE PRESSURE LOW ADD
AIR TO TIRE

ىلإءاوهلافضأ،ضفخنمراطإلاطغض(
)راطإلا

يفطغضلاضافخنادنعةلاسرلاهذهضرعمتي
.رثكأوأدحاوراطإ

LEFTةلاسرلاهذهضرعتامك FRONT)رسيأ
RIGHTوأ)يمامأ FRONT)وأ)يمامأنميأ

LEFT REAR)وأ)يفلخرسيأ
RIGHT REAR)ىلإةراشإلل)يفلخنميأ

.ضفخنملاطغضلايذراطإلاعضوم

ضافخنابصاخلاريذحتلاحابصمءيضيامك
تاراطإلاطغضءوضعجار.تاراطإلاطغض
/٩٢.

يفتاراطإلاطغضنأشبريذحتةلاسرترهظاذإ
برقأيففقوتف،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىتحءاوهلابهديوزتبراطإلاخفناو.نكممتقو
قصلم"ىلعةحضوملاميقلاراطإلاطغضلداعي
١٩٣/تاراطإعجار."راطإلاوةلومحلاتامولعم
تاراطإلاطغضو١٢٩/ةرايسلاةلومحدودحو
/١٩٤.

يفتاراطإلاطغضلوحةلاسرنمرثكأرهظتدق
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعي.دحاوتقو
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.تاراطإلاطغضميق

(DIC)/٩٥.
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سورتلاقودنصلئاسر

ةكرحلالقانةنايص

لقانيفةلكشمكانهناكاذإةلاسرلاهذهرهظت
.ليكولاعمرمألاعجار.ةكرحلا

ةرايسلافاقيإلليدبتلا

ةكرحلالقانليوحتبجيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
دنعةلاسرلاهذهرهظتدق.)نكر(Pعضولاىلإ
نموألاعشإلاماظننمحاتفملاةلازإةلواحم
.)نكرلا(Pعضولايفةبكرملانكتملاذإةبكرملا

لطعمكرحملا-ةكرحلالقانةرارحعافترا

تعفترااذإنينررودصعمةلاسرلاهذهرهظت
عافتراعمةدايقلا.ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
اًررضببستنأنكميةكرحلالقنةرارحةجرد
ؤطابتلاعضويفاهكرتاوةبكرملافقوأ.ةبكرملل
ةلاسرلاهذهيفتخت.دربينأةكرحلالقنلحامسلل
.نمآىوتسمىلإلئاسلاةرارحةجردلصتامدنع

ةرايسلاركذملئاسر

ةيانعبةدايقلابمق-جولثنوكتلمتحي

فورظكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةيديلج

الوأعطقتملاحسملاىلإتاحساملامكحمردأ

ةعرسطبضةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
حاتفمىلععطقتمرايتخانودةعطقتملاةحساملا
جاجزلاةلساغ/ةحسامعجار.ةحساملايفمكحتلا
.٨١/يمامألا

ةرايسلاةعرسلئاسر

VEHICLE OVERSPEED)ةعرس
)ةدئازةرايسلا

ةبكرملاةعرسزواجتتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.)ةعاس/ًاليم٧٥(ةعاس/مك١٢٠

ىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملا

ةرايسلاصيصخت
ىلإلوصولليتوصلاماظنلاليغشترصانعمدختسا
صيصختلجأنميصخشلاعباطلاءافضإمئاوق
.ةبكرملاتازيم

الدق.صيصختللةحاتملاتازيملاعيمجيلياميف
.ةبكرملابسحىلعكلذو،تازيملاضعبرفوتت

تامولعملاماظنلتوصلاماظنليغشترصانع
هيفرتلاو

Startup Volume)يوتسممادختسا
)تاسمالملا

MENU/SELECTضبقملا

رايخطيشنتلوأديدحتلوأ،لوخدللطغضا.
.ةزيممةمئاق

.امةمئاقرايخزييمتلردأ.

.امماظندادعإضرعوأنيكمتلطغضا.

/BACK

.ةمئاقلانمجورخللطغضا.

.ةقباسةشاشىلإعوجرللطغضا.
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سمللاةشاشمادختساب

:لجأنمامةشاشةزيمىلعطغضا

.رثكأتازيمتارايخضرع.

.ةزيملاليطعتوأنيكمت.

w:ىلعألريرمتللطغضا.

x:لفسألريرمتللطغضا.

.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعللطغضا:فلخ

:صيصختلاةمئاقىلإلوصولل

ةيسيئرلاةحفصلايفتادادعإىلعطغضا.١
وأهيفرتلاوتامولعملاماظنضرعةشاشيف

CONFIG)يوتسميف)نيوكت
.تاسمالملا

ةمئاقضرعلةبولطملاةزيملاىلعددح.٢
.ةرفوتملاتارايخلاب

.ةبولطملاةزيملادادعإددح.٣

صيصختلامئاوق

:ةيلاتلامئاوقلارصانعةمئاقرفوتتدق

)Languages(تاغللا.

خيراتلاوتقولا.

ويدارلاتادادعإ.

فتاهلاتادادعإ.

ةحالملاتادادعإ.

ضرعلاتادادعإ.

ةرايسلاتادادعإ.

.ةمئاقلكلوحةيليصفتتامولعميلياميفو

)Languages(تاغللا

تاغللانمددحمث،)ةغللا(Languageددح
.ةرفوتملا

خيراتلاوتقولا

.٨٢/ةعاسلاعجار.ًايوديخيراتلاوتقولاطبض

ويدارلاتادادعإ

:ويدارلابسحيليامضرعمتيدقو،ددح

توصلاىوتسمبيلآلامكحتلا.

.Max Startup Volume)ىوتسمىصقأ
)ءدبللتوص

.Maximum Startup Volume)ىصقأ
)ءدبللتوصىوتسم

.Number of Favorites Pages)ددع
)ةلضفملاتاحفصلا

.Radio Favorites)ويدارلاتالضفم(

RDSتارايخ.

جماربلاتارادصإةمئاق.

توصلاىوتسمبيلآلامكحتلا

تاريثأتليلقتلتوصلاطبضبةزيملاهذهموقت
جتنيدقيتلاوةبولطملاريغةيفلخلايفءاضوضلا
حتفوأةدايقلاتاعرسوأقيرطلاحطسأرييغتاهنع

ىوتسمتادادعإيفلضفأةزيملاهذهلمعت.ذفاونلا
ةيفلخلايفءاضوضلانوكتثيحضفخنملاتوصلا
.توصلاماظنىوتسمنمداتعملايفىلعأ

.يلاعوأطسوتموأضفخنموأفاقيإددح

ءدبللتوصىوتسمىصقأ

توصىوتسمىصقأنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
ربكأتوصلاىوتسمناكوةبكرملاتأدباذإ.ءدبلل
.ىوتسملااذهلهطبضمتيسف،ىوتسملااذهنم

وأتوصلاىوتسمةدايزل-وأ+ىلعطغضا
.هليلقت

Number of Favorites Pages)ددع
ويدارلاتالضفموأ)ةلضفملاتاحفصلا

بولطملاةلضفملاتاحفصلاددعنييعتلطغضا
.اهضرع

.بولطملامقرلاددح

ويدارلاتانايبةمدختارايخ

:يليامضرعمتيدقو،ددح

.RDS

صنلاريرمتديمجت.

RDSصن.

RDS

عجار.هليغشتفاقيإوأRDSليغشتلددح
"RDS)ماظنليلديف")ةيعاذإلاتانايبلاماظن
.ةيفرتلاوتامولعملا
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١٠٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

صنلاريرمتديمجت

هريرمتمتينأRDSصنلاذهحيتي،ليغشتلادنع
.ويدارلاةشاشربع

.هليطعتوأ)نيكمت(enableـلددح

RDSصن

نمRDSتامولعمضرعاذهحيتي،ليغشتلادنع
.ةطحملا

.هليطعتوأ)نيكمت(enableـلددح

جماربلاتارادصإةمئاق

.ماظنلانعتامولعمضرعلطغضا

فتاهلاتادادعإ

:ويدارلابسحيليامضرعمتيدقو،ددح

ةزهجألاةمئاق.

زاهجلانارتقا.

ةزهجألاةمئاق

وأفتاهلصفلوأ،رخآفتاهردصملصولددح
.فتاهفذحل

زاهجلانارتقا

نارقإ"عجار.ديدجزاهجنارتقالجأنمددح
ماظنليلديف"ثوتولبلا"يف"زاهجلا/فتاهلا
.هيفرتلاوتامولعملا

ةحالملاتادادعإ

"ةحالملا"ناونعتحت"ةحالملاتادادعإ"عجار
.هيفرتلاوتامولعملاليلديف

ضرعلاتادادعإ

:يليامضرعمتيدقو،طغضا

ةيسيئرلاةحفصلاةمئاق.

ةيفلخلااريماكلاتارايخ.

ضرعلاليغشتفاقيإ.

ةطيرخلاتادادعإ.

ةيسيئرلاةحفصلاةمئاق

:يليامضرعمتيدقو،ددح

ةيسيئرلاةحفصلاصيصخت.

تانوقيألافينصت.

ةحفصللةيضارتفإلاتادادعإلاةداعتسإ.
ةيسيئرلا

ةيسيئرلاةحفصلاصيصخت

يفنوكتستانوقيألايأديدحتةزيملاهذهحيتت
.ةيسيئرلاةحفصلا

.ةشاشلاتابلاطمعبتاوددح

تانوقيألافينصت

ةحفصلايفتانوقيألاكيرحتةزيملاهذهحيتت
.ةيسيئرلا

.ةشاشلاتابلاطمعبتاوددح

ةيسيئرلاةحفصللةيضارتفإلاتادادعإلاةداعتسإ

ةحفصلاةداعتساىلعةزيملاهذهلمعتفوس
.عنصملاتادادعإىلإةيسيئرلا

.ةشاشلاتابلاطمعبتاوددح

ةيفلخلااريماكلاتارايخ

،ةيفلخلااريماكلاتارايخلوحتامولعملانمديزمل
.١٤٧/(RVC)ةيفلخلاةيؤرلااريماكعجار

ضرعلاليغشتفاقيإ

امدنعضرعلاةشاشدوعتس.ةشاشلاءافطإلطغضا
ةشاشلاسملمتيوأويداريأرزىلعطغضلامتي
.)كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ(

ةطيرخلاتادادعإ

"ةحالملا"ناونعتحت"ةطيرخلاتادادعإ"عجار
.هيفرتلاوتامولعملاليلديف

ةبكرملاتادادعإ

:يليامضرعمتيدقو،ددح

ءاوهلاوسقطلاةيعون.

ةحارلاتادادعإ.

مادطصالافاشتكا/نكرلادعاسم.

ةءاضإ.

يئابرهكلابابلالافقأ.

دعبنمليغشتلاو،حتف،قلغ.
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٦

؟عنصملاتادادعإةداعتساديرتله.

ءاوهلاةدوجوفييكت

:يليامضرعمتيدقو،ددح

ةيكيتاموتوأةحورمةعرس.

.Remote Start Auto Heat Seats
)دُعبنعًايئاقلتدعاقملانيخستءدب(

ًايئاقلتبابضلاةلازإ.

فلخلايفبابضلاةلازإ.

ةيكيتاموتوأةحورمةعرس

ماظنبةزهجملاتابكرملايفاًحاتمديدحتلااذهدعي
دحأرتخا."خانملايفيكيتاموتوألامكحتلا"
:ةيلاتلاءاوهلاةخفانةعرسطبضتادادعإ

ضفخنموأطسوتموأيلاعددح

Remote Start Auto Heat Seats)ءدب
)دعُبنعاًيئاقلتدعاقملانيخست

دعاقملاةئفدتليغشتمتيس،ةزيملاهذهليغشتدنع
.ةدرابلامايألايفدُعبنعليغشتلاءدبمادختسادنع

.فاقيإوأليغشتددح

ًايئاقلتبابضلاةلازإ

دق،ةيلاعةبوطردوجونعفشكلاوليغشتلادنع
ءاوهلاردصمعمفيكتلابخانملابمكحتلاماظنموقي
نكميو.ةأفدملاوأءاوهلافييكتليغشتبويجراخلا
ةدعاسمللةفيفطةروصبةحورملاةعرسديزتنأ

كانهنوكتالامدنع.بابضلانّوكتعنمىلع
هليغشتعضوىلإماظنلادوعيس،ةيلاعةبوطر
.قباسلا

.فاقيإوأليغشتددح

فلخلايفبابضلاةلازإ

بابضلاليزمليغشتبةزيملاهذهموقت،ليغشتلادنع
ةجردنوكتامدنعةبكرملاليغشتءدبدنعيفلخلا
نّوكتلامتحاعم،ةدرابةيلخادلاةرارحلا
يفلخلابابضلاةلازإةفيظوليطعتنكمي.بابضلا

1REARىلعطغضلاقيرطنعًايكيتاموتوأ
ي،ليغشتلافاقيإديقحبصتامدنعو.)يفلخلا(
طغضلاقيرطنعةزيملاليغشتنكم

بابضليزم"عجار.)يفلخلا(1REARىلع
١١٤/خانملابمكحتلاةمظنألفسأ"ةيفلخلاةذفانلا
.١١٦/خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظنوأ

.فاقيإوأليغشتددح

Comfort and Convenience
)ةحارتادادعا(

:يليامضرعمتيدقو،ددح

ْنِينَرلاتوصىوتسم.

ةآرملليلآيط.

ْنيِنَرلاتوصىوتسم

.سرجلاتوصىوتسمديدحتاذهحيتي

.يلاعوأيداعددح

ةآرملليلآيط

يتآرمةلامإمتتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
متيامدنعلفسألاىلإيمامألابكارلاوقئاسلا
)فلخللعوجرلا(Rىلإةبكرملاعضورييغت
.ةيفلخلاتالجعلانمبرقلابضرألاةيؤرنيسحتل
متيامدنعقباسلاةدايقلاعضوىلإنادوعتفوسو
فاقيإمتيوأ،)عوجر(Rنمةبكرملاعضورييغت
.)عوجر(Rعضوةبكرملاكرتتنأوأ،لاعشإلا
.٣٤/يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارمعجار

.فاقيإوأليغشتددح

مادطصالافاشتكا/نكرلادعاسم

:يليامضرعمتيدقو،ددح

ةرايسلانكريفةدعاسملا.

ءايمعلاةقطنملاراذنإ.

ةرايسلانكريفةدعاسملا

فاقيإوأنكرلادعاسمماظنةزيمليغشتاذهحيتي
.اهليغشت

.فاقيإوأليغشتددح

ءايمعلاةقطنملاراذنإ

وأءايمعلاةقطنملاراذنإةزيملاليغشتاذهحيتي
.اهليغشتفاقيإ

.فاقيإوأليغشتددح
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١٠٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةءاضإ

:يليامضرعمتيدقو،ددح

حتفلادنعةيجراخلاةءاضإلا.

جورخلاءانثأةرانإلا.

حتفلادنعةيجراخلاةءاضإلا

وأةبكرملاعقومديدحتحيباصمليغشتاذهحيتي
.اهليغشتفاقيإ

.فاقيإوأليغشتددح

جورخلاءانثأةرانإلا

ةيجراخلاحيباصملارارمتساةرتفديدحتاذهحيتي
.ملظمناكميفةبكرملاةرداغمدنعةئيضم

.ناتقيقدوأةقيقدوأةيناث٣٠وأفاقيإددح

يئابرهكلابابلالافقأ

:ويدارلابسحيليامضرعمتيدقو،ددح

بابلالفقعنامليعفت.

.Unlocked Door Anti Lock Out
)حوتفمبابلافقإمدع(

.Auto Door Lock)يئاقلتلابابلالفق(

.Delayed Door Lock)رخأتمبابلالفق(

حوتفمبابلافقإمدعوأبابلالفقعنامليعفت

ىتحقئاسلابابلفقمتيال،ةزيملاهذهليغشتدنع
،ةزيملاهذهليغشتمتاذإ.قلغمبابلاناكةلاحيف
.رخأتمباوبألافقإةمئاقرفاوتتنل

.هليطعتوأ)نيكمت(enableـلددح

Auto Door Lock)يئاقلتلابابلالفق(

باوبألاعيمجلفقمتيس،ةزيملاهذهليغشتدنع
Pعضولاىلإةبكرملالوحتدنعًايكيتاموتوأ
دنعًايكيتاموتوأباوبألانيمأتءاغلإمتيس.)نكرلا(
.)نكرلا(Pعضولاىلإةبكرملالوحت

.)ليغشتلا(Onوأ)ليغشتلافاقيإ(Offددح

Delayed Door Lock)رخأتمبابلالفق(

.باوبألالفقريخأتمتيس،ةزيملاهذهليغشتدنع
.٢٧/رخأتملالفقلاعجار

.هليطعتوأ)نيكمت(enableـلددح

دعبنمليغشتلاو،حتف،قلغ

:ويدارلابسحيليامضرعمتيدقو،ددح

دعبنعبابلاحتف.

.Remote Unlock Light Feedback
)دعبنعباوبأحتفةيئوضةراشإ(

دعبنعلفقلاةراشإ.

دعبنعباوبألالفقءاغلإ.

باوبأحتفلةيئوضةراشإوأدعبنعبابلاحتف
دعبنع

ةيجراخلاحيباصملاضموت،ةزيملاهذهليغشتدنع
حتفماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملاحتفدنع
.)RKE(حاتفمالبدُعبنعباوبألا

وأةضماولاءاوضالاددح،ويدارلابسحىلع
OFF)لجأنمددحوأ)ليغشتلافاقيإenable

.ليطعتللوأ)نيكمت(

دعبنعلفقلاةراشإ

لفقءاغلإدنعةرفوتملاتاظحالملاديدحتاذهحيتي
باوبألاحتفماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملا
.)RKE(حاتفمالبدُعبنع

وأطقفقوبوأطقفءاوضأوأقوبوءاوضأددح
.فاقيإ

دعبنعباوبألالفقءاغلإ

دنعاهلفقءاغلإمتيسباوبألايأديدحتاذهحيتي

ماظنلاسرإزاهجيفKىلعةرملوأطغضلا
.)RKE(حاتفمالبدُعبنعباوبألاحتف

.باوبألالكوأقئاسلابابددح

ةفاكلفقءاغلإمتيس،قئاسلابابديدحتمتاذإ

٥نوضغيفKىلعةيناثلاةطغضلادنعباوبألا
.ةقباسلاةطغضلانمناوث

؟عنصملاتادادعإةداعتساديرتله

تادادعإةفاكةداعإىلإاذهيدؤيمثنمو
.عنصملاتادادعإىلإةبكرملاصيصخت

.الوأمعنددح
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ةرانإلا١٠٨

ةرانإلا

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

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

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

ةءاضإلاتازيم
١١١..................لوخدلاةرانإ
١١١.................جورخلاةرانإ
١١٢............ةيراطبلاليمحتةرادإ
١١٢............ةيراطبلاةقاطةيامح
ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١١٢...................ةيجراخلا

ةيجراخلاةءاضإلا

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

ًاتبثمةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلع

.عضاومعبرأكانه

O:فاقيإلعضوملااذهىلإقفربحاتفملاردأ
.ًةيناثهليغشتلوأةءاضإلايفيكيتاموتوألامكحتلا

AUTO)حيباصملاليغشت:)يكيتاموتوألا
بسحىلعًايكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوأةيجراخلا
دادعإلاىلإةبكرملالوحتتس.جراخلابءوضلا
اهليغشتءدبدنع)يكيتاموتوأ(AUTOيضارتفالا
.ةرملوأل

عيمجكلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملا

نكرلاحيباصمعمةيسيئرلاحيباصملاليغشت:5
.تادادعلاةحولءاوضأو

يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملاءوضلاو
كنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا:23
ةءاضإلاليغشتل.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررحمث
وأىرخأةرمعارذلاعفدا،ىرخأةرمةضفخنملا
.هررحمثكوحنهبحسا

تادادعلاةعومجميفرشؤملااذهءوضءيضي
ةءاضإلاتاذةيسيئرلاحيباصملاليغشتءانثأ
.ةيلاعلا

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
فاقيإوأليغشتءانثأيطختلاضيموةزيملمعت
.ةضفخنملاءاوضألا

ةراشإعارذبحسا،ةيلاعلاءاوضألاضموتيكلو
.هررحمثكوحنلماكلكشبفاطعنالا

)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم
ةيؤرنيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقم
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١٠٩ ةرانإلا

DRLحيباصموأةضفخنملاةيسيئرلاحيباصملا
عوطسبءيضت،ةرفوتمتناكاذإ،ةصصخملا
:ةيلاتلافورظلاققحتدنعراهنلايفضفخنم

.ليغشتلاديقلاعشإلا.

يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.
.AUTOعضو

.)نكرلا(Pعضويفسيلةكرحلالقان.

.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.

.نكرلالمارفريرحت.

نل،ليغشتلاديقDRLراهنلاحيباصمنوكتامدنع
ديدحتلاحيباصموةرخؤملاحيباصمليغشتمتي
حيباصملاوتاسايقلاةزهجأةحولحيباصموةيبناجلا
.تادادعلاةعومجمحيباصمءيضتس.ىرخألا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمليوحتدنع

.ةضفخنملاةيسيئرلاحيباصملاءيضتس5ىلع
عمءيضتيتلاىرخألاحيباصملاءيضتسو
.ةيمامألاحيباصملا

راهنلاحيباصمليغشتفاقيإءانثأةرايسلانيكستل
DRL،ىلإسورتلارييغتعارذكرحP)نكر(.

فاقيإعضويف)DRL(راهنلاحيباصملظتسو
نمسورتلارايتخاعارذكيرحتمتيىتحليغشتلا
.)نكر(Pعضولا

دنعةيداعلاةيمامألاحيباصملاماظنليغشتبجي
.موزللا

يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظن
جراخلايفةيافكلاهيفامباًملظموجلانوكيامدنع
.ًايئاقلتةيسيئرلاحيباصملاءيضت

ءزجلاىلعدوجوملاةءاضإلارعشتسمةيطغتبنجت
ءيضتسفالإوتاسايقلاةزهجأةحولنميولعلا
.اهيلإةجاحكانهنوكتالامدنعةيسيئرلاحيباصملا

دنعةيسيئرلاحيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
.قفنيفوأنكرللبآرميفةدايقلا

لمعي،ملظمبآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
اذإ.روفلاىلعًايكيتاموتوأةيسيئرلاحيباصملاماظن
ةبكرملارداغتامدنعًائيضميجراخلاطيحملاناك
ماظنّريغتلبقفيفطريخأتثدحي،بآرملا
حيباصمماظنىلإةيكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملا
نوكتالدق،هذهريخأتلاةرتفلالخو.راهنلا
نمدكأت.داتعموهامكةعطاستادادعلاةعومجم
تاسايقلاةزهجأةحولعوطسيفمكحتلاحاتفمنأ
ليغشترصنععجار.لماكلاعوطسلاعضوميف
.١١١/تادادعلاةحولةءاضإ

تاحساملاعمءاوضألاليغشت

راهنلاءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
ليغشترصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاو
AUTOعضولايفةيجراخلاحيباصملا
،ةيسيئرلاحيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ(
.ىرخألاةيجراخلاحيباصملاو،نكرلاحيباصمو
ىلعًءانبحيباصملاةءاضإلاقتنانمزفلتخي
ديقتاحاسملانوكتالامدنعو.ةحساملاةعرس
لقنا.حيباصملاهذهئفطنتسف،ليغشتلا
;وأPىلإةيجراخلاحيباصملاليغشترصنع
.ةزيملاهذهليطعتل
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ةرانإلا١١٠

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ

حيباصمضيموفاقيإوليغشتلطغضا:|
رذحياذهف.ةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاةراشإ
.ةلكشمنميناعتكنأنيرخآلا

.تاضماولافاقيإلىرخأةرم|ىلعطغضا

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

ىلإةراشإللًامامتلفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
.فاطعنالا

يفتادادعلاةعومجمىلعدوجوممهسضموي
.ةراحلارييغتوأفاطعنالاهاجتا

ضيمولايفمهسلاأدبيىتحعارذلاضفخاوأعفرا
يفهبكاسمإلايفرمتسا.ةراحلارييغتىلإةراشإلل
رييغتةيلمعيهتنتىتحةزيجوةرتفلهعضوم
،قفربهريرحتوعارذلاىلعطغضلامتاذإ.ةراحلا
.تارمثالثفاطعنالاةراشإضموت

دنعهنمءدبيذلاعضوملاىلإعارذلادوعي
.هريرحت

دعبلمعيملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
امبرف،ةراحلارييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإ
.ةراشإلاةبملتقرتحا

ىدحإقرتحتملاذإ.ةقورحمتابملةيألدبتسا
تارهصملاعجار؛رهصملاصحفاف،تابمللا
.١٨٨/ةيئابرهكلا
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١١١ ةرانإلا

ةيلخادلاةءاضإلا

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع
،تاسايقلاةزهجأةحوليفاذهمكحتلاحاتفمدجوي
.هيجوتلادومعراسيىلإ

D:هاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتابردأ
.اهماتعإوأءاوضألاعوطسةدايزلةعاسلابراقع

فقسلاءاوضأ
.ةيفلخوةيمامأفقسحيباصمكانه

يففقسلاحيباصميفمكحتلاحيتافمدجوت
ىلعطغضا،تادادعإلارييغتل.يولعلالوسنوكلا
:يلاتلا

دحأحتفةلاحيفىتح،حيباصملاءافطإ:*
.باوبألا

دحأحتفدنعًايكيتاموتوأحيباصملاءيضت:1
.باوبألا

.فقسلاحيباصمليغشت:+

اهليغشتفاقيإوفقسلاحيباصمليغشتاًضيأنكمي
.اهبناجبةدوجوملارارزألاىلعطغضلاب

ةءارقلاحيباصم
.يولعلالوسنوكلاىلعةءارقلاحيباصمدجوت
.بابيأحتفدنعًايكيتاموتوأحيباصملاكلتءيضت

راوجبدوجوملارزلاىلعطغضا،يوديلاليغشتللو
.هليغشتفاقيإوأهليغشتلحابصملك

ةءاضإلاتازيم

لوخدلاةرانإ
حيباصملاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
يتلاقطانملايفوأليللابةزيجوةرتفلةيلخادلا
طغضلادنعكلذوةفيعضاهيفةءاضإلانوكت

نودبدعبنعلوخدلالاسرإزاهجنمKىلع
حتفدنعةيلخادلاحيباصملاءيضت.)RKE(حاتفم
.ًابيرقتةيناث٢٠ةدملةئيضملظتو.باوبألادحأ
ىلإلاعشإلاريودتوأباوبألاعيمجقالغإدنعو
ةءاضإلانإف،)نارود/ليغشت(ON/RUNعضولا
.ًايجيردتتفخت

ديدحتءاوضأ"رظنا.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٠٣/ةرايسلاصيصختتحت"ةبكرملا

جورخلاةرانإ
ةرخؤملاحيباصموةيمامألاحيباصملاءيضت
ةيجراخلاايارملاحيباصمونكرلاحيباصمو
ضباقمحيباصموةبكرملاماقرأةحولحيباصمو
تاذقطانملايفوأ،ليللاءانثأةيجراخلاباوبألا
دعبقئاسلابابحتفمتيامدنع،ةدودحملاةءاضإلا
رييغتدعبفقسلاحابصمءيضيو.لاعشإلافاقيإ
لظت.)ليغشتلافاقيإ(OFFعضولاىلإلاعشإلا
فقسلاحابصمكلذكوةءاضمةيجراخلاحيباصملا
ً.ايكيتاموتوأئفطنتمث،ةنيعمةينمزةدمل

مكحتلاحاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
.فاقيإلاعضوىلإةيجراخلاحيباصملايف
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ةرانإلا١١٢

ةرايسلاصيصختعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
/١٠٣.

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةيئابرهكلاةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
)EPM(ةلاحوةيراطبلاةرارحةجردرّدقييذلا
ىلعلوصحللةيتلوفلاطبضبموقيمثنمو.نحشلا
.ةيراطبلارمعةلاطإوءادألضفأ

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

اذإؤطابتلاةعرسيفةيراطبلانحشغارفإنكمي
كلذقبطنيوً.ادجةعفترمةيبرهكلالامحألاتناك
مدعببسبنوكيدقكلذو.تابكرملاعيمجىلع
يفةيفاكةعرسب)ليدبلارايتلادلوم(دلوملانارود
لامحأللةمزاللاةقاطلالكجاتنإلؤطابتلاةعرس
.اًدجةعفترملاةيئابرهكلا

اممديدعلاليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ةادأويلاعلاءوضلاوةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يلي
ةحورمويفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإ
ةئفدتوةعفترملاةعرسلاىلعخانملابمكحتلاماظن
ةروطقملالامحأوكرحملاديربتحوارمودعاقملا
.تاقحلملاليغشتسباقميفلامحألاو

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

وأتاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
يف،ةردانتالاحيفو.اهتظحالمنودلحارم
دق،ةيحيحصتلاتاءارجإللةعفترملاتايوتسملا
ضرعمتيدق،ٍذئدنع.تاءارجإلاكلتقئاسلاظحالي
للقينأبىصويوقئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
عجار.ناكمإلاردقةيئابرهكلالامحألانمقئاسلا
.٩٨/اهنحشوةيراطبلادهجلئاسر

ةيراطبلاةقاطةيامح
ةيراطبةيامحلةممصمةيراطبلاةنحشظفحةيصاخ
.ةبكرملا

متوةءاضمةيلخادلاحيباصملاضعبكرتمتاذإ
نمةيراطبلاةيامحماظنموقيس،لاعشإلافاقيإ
ضعبرورمدعبحابصملاءافطإباهتنحشغارف
.تقولا

ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلا
نمًابيرقتقئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
وأنكرلاحيباصمتكرتاذإ،لاعشإلاليغشتفاقيإ
كلذنأشنمو.ليغشتلاديقةيسيئرلاحيباصملا
تقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلافازنتساةيامح

،Oعضوىلعةرانإلاحاتفمردأ،قئاقد١٠ةدمل
.2وأ;عضوىلإمث
،قئاقد١٠نمرثكألةئيضمحيباصملاىلعظافحلل
عضولايفلاعشإلانوكينأبجي

ACC/ACCESSORY)عضولاوأ)تاقحلملا
ON/RUN/START)ءدب/نارود/ليغشت(.
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١١٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن

هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةمدقم
١١٣.........ةيهيفرتلاتامولعملاماظن

ةمدقم

ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
ىلعلوصحللهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
فتاهلاوةيتوصلاتالغشملاوويدارلانعتامولعم
لوحتامولعماًضيأنمضتيوهو.ةحالملاماظنو
.تادادعإلا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١١٤

خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملايفمكحتلامظن
١١٤............خانملابمكحتلاةمظنأ
١١٦....خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظن

ءاوهلاذفانم
١١٨.................ةيوهتلاتاحتف

ةنايصلا
١١٩......باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف

خانملايفمكحتلامظن

خانملابمكحتلاةمظنأ

.ماظنلااذهمادختسابةبكرملابةيوهتلاوعيقصلاةلازإوديربتلاوةئفدتلاةمظنأيفمكحتلانكمي

ةحورملايفمكحتلا.١

ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٢

ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٣

٤.A/C)ءاوهلافييكت(

ءاوهلاريودتةداعإ.٥

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٦

ةيمامألاةهجلانمعيقصلاةلازإ.٧

يجراخلاءاوهلا.٨

A:وأةدايزلةحورملايفمكحتلاضبقمردأ
هاجتايفاًمامتضبقملاردأ.ةحورملاةعرسضفخ
.ةحورملاليغشتفاقيإلةعاسلابراقع

ةدايزلهردأ:ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم
.اهضفخوأةرارحلاةجرد

عضولارييغتل:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
:يليامدحأددح،يلاحلا

F:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.تاسايقلا
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١١٥ خانملايفمكحتلاحيتافم

ةزهجأةحولجراخمىلإءاوهلاهيجوتمتي:*
.ةيضرألاوتاسايقلا

عمةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:7
يمامألاجاجزلاجراخموحنءاوهلاضعبهيجوت
.ةيبناجلاذفاونلاو

W:نمذفاونلافيظنتىلععضولااذهلمعي
جاجزلاوحنءاوهلاهيجوتمتي.ةبوطرلاوأبابضلا
جراخموحنءاوهلاضعبهيجوتعميمامألا
.ةيبناجلاذفاونلاوةيضرألا

0FRONT:يمامألاجاجزلافيظنتلطغضا
هيجوتمتي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلانم
ذفاونلاويمامألاجاجزلاجراخمىلإءاوهلا
ىلإيجراخلاءاوهلالوخدماظنلاحيتي.ةيبناجلا
ملام،ءاوهلافييكتطغاضليغشتمتيوةبكرملا
.دمجتلاةجردنملقأةيجراخلاةرارحلاةجردنكت

وأجلثيأفيظنتبمق،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل
.عيقصلاةلازإلبقيمامألاجاجزلانمديلج

ةحضاوةيؤرلانكتملامةبكرملادقتال،مثنمو
.ذفاونلاعيمجلالخنم

يفداصتقالاعضوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
يفمكحتلاليغشترصانعقرغتستدقف،دوقولا
نأامك،اهتئفدتوأةنيباكلاديربتللوطأًاتقوخانملا
نعفقوتتسيفلخلاجاجزلانمبابضلاةلازإةادأ
عضوعجار.ةزيملاهذهمادختسادنعاًعيرسلمعلا
.١٤٠/دوقولاريفوت

ءاوهلافييكت

فييكتليغشتفاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
فييكتنأنيبيلرشؤملاحابصمءيضيو.ءاوهلا
ليغشتفاقيإةلاحيف.هنيكمتمتدقءاوهلا
لظيس.ءاوهلافييكتليغشتمتينل،ةحورملا
تناكاذإىتحًائيضم)A/C(ءاوهلافييكتحابصم
.دمجتلاةجردنمىندأةيجراخلاةرارحلاةجرد

h:ءاوهلاريودتةداعإليغشتلطغضا.
لخادءاوهلاريودتداعيسو.يئوضرشؤمءيضيس
ةعرسبءاوهلاديربتىلعدعاسياذهو.ةبكرملا
ةحئارلاويجراخلاءاوهلاليلقتوةبكرملالخاد
يفءاوهلافييكتلمعيدق.لخدتدقيتلاةيجراخلا
.ةنيعمفورظلظ

،عرسألكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
سقطلاءانثأًايكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق
زواجتلو.ريودتلاةداعإحابصمءيضينلو.راحلا
.يجراخلاءاوهلاددح،ةزيملاهذه

.يجراخلاءاوهلاعضوليغشتلطغضا:%
يجراخلاءاوهلاريودتمتيو.يئوضرشؤمءيضيس
.ةبكرملاربع

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

وأليغشتلرزلااذهىلعطغضا:فلخلا1
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشتفاقيإ
دوجوملارشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
.يجراخلاعضولاليغشتىلإريشييكلرزلاىلع
عضولاىلعلاعشإلانوكيامدنعفقوتي

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

ةلازإةادأمادختساللاعشإلاحاتفمليغشتبجي
.يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلا

ةحضاوةيؤرلانكتملامةبكرملادقتال،مثنمو
.ذفاونلاعيمجلالخنم
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خانملايفمكحتلاحيتافم١١٦

هيبنت

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

خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظن

.ماظنلااذهمادختسابةبكرملابةيوهتلاوعيقصلاةلازإوديربتلاوةئفدتلاةمظنأيفمكحتلانكمي

ةحورملايفمكحتلا.١

٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(

ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٣

ةيمامألاةهجلانمعيقصلاةلازإ.٤

ءاوهلاريودتةداعإ.٥

ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٦

٧.A/C)ءاوهلافييكت(

تناكاذإ(بكارلاوقئاسلايدعقمةئفدت.٨
)ةدوجوم

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٩

ةقاطلا.١٠

يكيتاموتوألاليغشتلا

ةحورملاةعرسيفًايكيتاموتوأماظنلامكحتي
ءاوهلاريودتةداعإوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتو
ىلإلوصوللاهديربتوأةبكرملاةئفدتلجأنم
:اهيفبغرتيتلاةرارحلاةجرد

فئاظولاعيمجلمعت،AUTOرزلاةءاضإدنع
ةفيظولكنييعتاًضيأنكميو.ًايكيتاموتوأةعبرألا
رارمتسامتيسو.دادعإلاضرعمتيوًايوديةدحىلع
اهنييعتمتيمليتلافئاظولايفًايكيتاموتوأمكحتلا
.ًائيضمAUTOرشؤملانكيملاذإىتح،ًايودي

:يكيتاموتوألاليغشتلل
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١١٧ خانملايفمكحتلاحيتافم

.AUTOىلعطغضا.١

ةجرد٢٢ىلعةرارحلاةجردنييعتبمق.٢
ةحاتإبمقو)تياهنرهفةجرد٧٢(ةيوئم
طبضكنكميمث.رقتسيثيحبماظنلاتقو
.ةجاحلابسحةرارحلاةجرد

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
ًايكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
حابصمءيضينلو.راحلاسقطلاءانثأ

رايتخالhىلعطغضا.ريودتلاةداعإ
ةرمهيلعطغضاو،ءاوهلاريودتةداعإ
.يجراخلاءاوهلارايتخالىرخأ

يوديلاليغشتلا

O:ليغشتفاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
.خانملايفمكحتلاماظن

A:وأةدايزلةحورملايفمكحتلاضبقمردأ
ةعرسطبضيدؤي.ةحورملاةعرسضفخ
ىلإيكيتاموتوألاعضولايفاهنوكءانثأةحورملا
ئفطنيسو.يوديلامكحتلاعضوىلإاهعضورييغت
لظيو.)يكيتاموتوألا(AUTOرشؤمحابصم
مكحتلاعضويفءاوهلاليصوتعضو
.يكيتاموتوألا

ضبقمردأ:ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم
لخادةرارحلاةجردضفخوأعفرلةرارحلاةجرد
.ةبكرملا

H / G:عضولاوأىلعألعضولاىلعطغضا
.ةفلتخملاءاوهلاليصوتعاضوألالخلقنتلللفسأل
.ةشاشلاىلعيلاحلاعضولارهظي

:ةيلاتلاتارايخلادحأددح

F:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.تاسايقلا

ةزهجأةحولجراخمىلإءاوهلاهيجوتمتي:*
.ةيضرألاوتاسايقلا

عمةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:7
يمامألاجاجزلاجراخموحنءاوهلاضعبهيجوت
.ةيبناجلاذفاونلاو

W:نمذفاونلافيظنتىلععضولااذهلمعي
جاجزلاوحنءاوهلاهيجوتمتي.ةبوطرلاوأبابضلا
جراخموحنءاوهلاضعبهيجوتعميمامألا
.ةيبناجلاذفاونلاوةيضرألا

0FRONT:يمامألاجاجزلافيظنتلطغضا
هيجوتمتي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلانم
ذفاونلاويمامألاجاجزلاجراخمىلإءاوهلا
ىلإيجراخلاءاوهلالوخدماظنلاحيتي.ةيبناجلا
ملام،ءاوهلافييكتطغاضليغشتمتيوةبكرملا
.دمجتلاةجردنملقأةيجراخلاةرارحلاةجردنكت

وأجلثيأفيظنتبمق،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل
.عيقصلاةلازإلبقيمامألاجاجزلانمديلج

ةحضاوةيؤرلانكتملامةبكرملادقتال،مثنمو
.ذفاونلاعيمجلالخنم

يفداصتقالاعضوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
يفمكحتلاليغشترصانعقرغتستدقف،دوقولا
نأامك،اهتئفدتوأةنيباكلاديربتللوطأًاتقوخانملا

نعفقوتتسيفلخلاجاجزلانمبابضلاةلازإةادأ
عضوعجار.ةزيملاهذهمادختسادنعاًعيرسلمعلا
.١٤٠/دوقولاريفوت

ءاوهلافييكت

فييكتليغشتفاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
فييكتنأنيبيلرشؤملاحابصمءيضيو.ءاوهلا
ليغشتفاقيإةلاحيف.هنيكمتمتدقءاوهلا
لظيس.ءاوهلافييكتليغشتمتينل،ةحورملا
ىتحًائيضم)A/C(ءاوهلافييكترشؤمحابصم
ةجردنمىندأةيجراخلاةرارحلاةجردتناكاذإ
.دمجتلا

h:طغضا.ءاوهلاريودتةداعإليغشتلطغضا
ءاوهلاعضووريودتلاةداعإعضونيبليدبتلل
لصفنمرزبةزهجمةبكرملانكتملاذإ،يجراخلا
.يجراخلاءاوهلل

ةداعإعضوديدحتدنعرشؤملاحابصمءيضي
.ةبكرملالخادءاوهلاريودتداعيسو.ءاوهلاريودت
ةبكرملالخادةعرسبءاوهلاديربتىلعدعاسياذهو
يتلاةيجراخلاةحئارلاويجراخلاءاوهلاليلقتو
.لخدتدق

طغضا،كلذبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ:%
رشؤمءيضيس.يجراخلاءاوهلاعضوليغشتل

.ةبكرملاربعيجراخلاءاوهلاريودتمتيو.يئوض

Auto Defog)يكيتاموتوألابابضلاةلازإ(:
رعشتسمىلعخانملايفمكحتلاماظنيوتحي
.ةبكرملالخادةيلاعلاةبوطرلليئاقلتلافاشتكالل
مكحتلاماظنموقيامبر،ةيلاعةبوطرفاشتكادنعو
يجراخلاءاوهلارفوتلاًقفوطبضلابخانملايف
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خانملايفمكحتلاحيتافم١١٨

ماظنفاشتكامدعةلاحيفو.ءاوهلافيكمليغشتو
ىلعبابضلللمتحمنّوكتيأخانملايفمكحتلا
عضوىلإخانملايفمكحتلاماظندوعي،ذفاونلا
ةفيظوليغشتفاقيإوأليغشتلو.يداعلاليغشتلا
خانملا"مسقعجار،ًايكيتاموتوأبابضلاةلازإ
.١٠٣/ةرايسلاصيصختلفسأ"ءاوهلاةدوجو

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

وأليغشتلرزلااذهىلعطغضا:فلخلا1
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشتفاقيإ
دوجوملارشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
.يجراخلاعضولاليغشتىلإريشييكلرزلاىلع
عضولاىلعلاعشإلانوكيامدنعفقوتي

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

ةلازإةادأمادختساللاعشإلاحاتفمليغشتبجي
.يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلا

ةحضاوةيؤرلانكتملامةبكرملادقتال،مثنمو
.ذفاونلاعيمجلالخنم

هيبنت

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

z / J:ةئفدتةزيمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.٤٣/ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار،دعاقملا

ةلاحيف:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
ماظنلمعيدق،دُعبنعليغشتلاةيصاخبزيهجتلا
.دُعبنعةبكرملاليغشتمتيامدنعخانملايفمكحتلا
وأةئفدتلقئاسللةقباسلاتادادعإلاماظنلامدختسيو
بابضلاليزملمعيدق.لخادلانمةبكرملاديربت
ةدوربلاًقفودُعبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلا
ةلازإرشؤمحابصمءيضيال.يجراخلاسقطلا
اذإ.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
،ةئفدتلاةزيمبةيمامأدعاقمىلعةبكرملاتوتحا
ليغشتلاءدبءانثأدعاقملاهذهبةزيملالمعتنأنكمي
و٢٥/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار.دُعبنع
.٤٣/ةيمامألادعاقملاةئفدت

تاسجملا

ةزهجأةحولىلعأدوجوملايسمشلارعشتسملالمعي
دصرىلع،يمامألاجاجزلانمبرقلاب،تاسايقلا
.سمشلاةرارح

طبضلتامولعملاخانملايفمكحتلاماظنمدختسي
ريودتةداعإوةحورملاةعرسوةرارحلاةجرد
.ءاوهلاليصوتعضووءاوهلا

نلفالإويسمشلارعشتسملاةيطغتمتتالأبجيو
.ةحيحصةروصبماظنلالمعي

ءاوهلاذفانم

ةيوهتلاتاحتف

ةيزكرملاةيوهتلاتاحتف

رييغتلءاوهلاذفانمىلعةدوجوملاةنسلألامدختسا
قفدتراسمحتفلتاركبلامدختسا.ءاوهلاقفدتهاجتا
.هقلغوأءاوهلا

ةيبناجلاةيوهتلاتاحتف

هاجتارييغتلةيوهتلاتاحتفىلعةنسلألامدختسا
.هقلغوأءاوهلاقفدتراسمحتفلوأءاوهلاقفدت

ةيلمعحئاصن

يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.
هذهف،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
.ةبكرملالخادءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألا

دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
ريودتيفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
.ةيلاعفرثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلا

ةكرشنمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
نأنكميكرحملاءاطغىلعزروتوملارنج
ليكوبرقأعجار.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤي
يجراخلالكيهللتادعمةيأةفاضإلبق
.ةبكرملل

دقف.ةيوهتلاتاحتفذفانمبةزهجأةيألخدتال.
ثودحيفببستيدقوءاوهلاقفدتاذهقوعي
.ةيوهتلاتاحتفلفلت
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١١٩ خانملايفمكحتلاحيتافم

ةنايصلا

باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
ىرخألاتاّجيهملاوعلطلارابغوةبرتألارتلفلاللقي
بوحسملايجراخلاءاوهلانمءاوهلااهلمحييتلا
.ةبكرملالخادىلإ

ةلودجملاةنايصلانمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو
فرعتلل٢٢٤/ةنايصلالودجعجار.ةينيتورلا
رتلفلاعونىلعفرعتللو.لادبتسالاتارتفىلع
ةليدبلارايغلاعطقرظنا،همادختسايغبنييذلا
.٢٣١/ةنايصلل

نعباكرلاةروصقمءاوهرتلفىلإلوصولانكمي
.لماكلابتازافقلاقودنصةلازإقيرط

ديدحتبمقو،لماكلابتازافقلاقودنصحتفا.١
بابىلعأدوجوملافقوتلاضبقمعقوم
.تازافقلاقودنص

حبصتىتحىلعأللفقوتلاضباقمعفدا.٢
متيوتاسايقلاةزهجأةحولةعومجملفسأ
.تازافقلاقودنصريرحت

يتلاوتازافقلاقودنصلفسأضباقملاحتفا.٣
ةزهجأةحولةعومجملفسأباهطبرت
.تاسايقلا

.تازافقلاقودنصلزأ.٤

ةروصقمءاوهرتلفةمدخبابعقومددح.٥
.باكرلا

يتلاجيلازملاررحوىلعأللنيضبقملاعفدا.٦
.ةمدخلابابعفراو.ةمدخلابابتبثت

.ميدقلاءاوهلارتلفلزأ.٧

.ديدجلاءاوهلارتلفبّكر.٨

.نيجالزملاوةمدخلابابقلغأ.٩

.تازافقلاقودنصتيبثتدعأ.١٠

.ةيفاضإلاةدعاسمللةجاحبتنكاذإكليكورشتسا
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ليغشتلاوةدايقلا١٢٠

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٢١.................ةتتشملاةدايقلا
١٢١.................ةيئاقولاةدايقلا
١٢١................ةرايسلابمكحتلا
١٢١......................ةلمرفلا
١٢٢.......................ةدايقلا
١٢٢.......قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٢٣..................مكحتلانادقف
١٢٣.............قرطلاجراخةدايقلا
١٢٧.........ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٢٧.........ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٢٨...........ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٢٩...............ةرايسلاتقلعاذإ
١٢٩............ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٣٣..........ةديدجلاةرايسلاضيورت
١٣٣...........ليغشتلاحاتفمعضاوم
١٣٥.............كرحملاليغشتءدب
تاقحلملاةقاط
١٣٦............)RAP(ةزجتحملا
١٣٦...........نكرلاعضوىلإلقنلا
١٣٧...........نكرلاعضونملقنلا
ةلباقحوطسىلعنكرلا

١٣٧...................لاعتشالل

كرحملاتاثاعبنا
١٣٧.................كرحملامداع
١٣٨........اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
١٣٨.....يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
١٤٠.................يوديلاعضولا
١٤٠.............دوقولاريفوتعضو

ةدايقلاةمظنأ
١٤١........تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

١٤١.............)ABS(قالغنالل
١٤٢..................نكرلالمارف
١٤٣................لمارفلاةدعاسم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن

١٤٣...........)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

١٤٣.....................تابثلا

ةعرسلاتبثم
١٤٥......ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
١٤٧.....)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

Parking Assist)دعاسم
١٤٩.....................)نكرلا
١٥٠.......يمامألامداصتلاراذنإماظن

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
١٥٢............)SBZA(ةيبناجلا
١٥٣.....ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا

دوقولا
١٥٤......................دوقولا
١٥٥...........دوقوللةفاضملاداوملا
١٥٥..................دوقولاةئبعت
١٥٦........ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ةروطقمبحس
١٥٧......بحسلانأشبةماعتامولعم
١٥٧......رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط
١٥٩.................ةروطقمبحس
١٦١..........ةروطقملابحسةزيهجت
حنرتيفمكحتلا

١٦١............)TSC(ةروطقملا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
١٦٢..........ةيفاضإةيئابرهكتادعم
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١٢١ ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم

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

ىلعاًمئادصرحا،ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشتبنجتل
ةلجعىلعكاديو،قيرطلاىلعكرظننوكينأ
.ةدايقلايفكنهذو،ةدايقلا

يتلاةدايقلافقاوميففتاهلامدختستال.
ءارجإلنذألاةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتت
.اهيلعدرلاوةيرورضلاتاملاكملا

تاظحالملالّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
هريغوأفتاهلاىلعتامولعملانعثحبتوأ
.ةينورتكلإلاةزهجألانم

رداصملاعملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.
.هابتنالاتتشتلةلمتحملا

لثم،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.
ماظنطبضوةلضفملاويدارلاتاطحمةجمرب
كيلعو.دعاقملاتادادعإوخانملابمكحتلا
زاهجيفةلحرلاتامولعمعيمجةجمرب
.ةدايقلالبقةحالملا

لبقةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلا

.لافطألابءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.

ةليسووألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثت

ًءاوس،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
.لومحملافتاهلاربعوأباكرلادحأعم

ريذحت}
ةرتفلقيرطلانعكينيعفرصببستيدق
يدؤيثداحعوقويفةرركتمةفصبوأةليوط
يفزيكرتلاكيلعاذل.ةافولاوأةباصإلاىلإ
.ةدايقلا

نمديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
،ةحالملاماظنوماظنلااذهمادختسانأشبتامولعملا
ةيفيككلذيفامب،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.همادختساولومحمفتاهنارقإ

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

ةاشملا(نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.
)نورخألانوقئاسلاوتاجاردلاوبكارو
عقوت.ءاطخألانوبكتريولامهإبنوفرصتيس
.اهلًادعتسمنكومهتافرصت

يتلاةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريست

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةرايسلابمكحتلا
ةمهملماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
.ةدايقلاءانثأةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسملل

ةلمرفلا
تقووكاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
ةساودىلعطغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالا
ءارجإلانأنيحيف.كاردإلاتقووهلمارفلا
.ةباجتسالاتقووهكلذليلعفلا

عابرأةثالثوهقئاسلاةباجتساتقوطسوتمو
اهتعرسةبكرمكرحتت،ةدملاهذهيف.ًابيرقتةيناثلا

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

نأشبرابتعالايفاهعضويغبنيةديفمحئاصن
:ةلمرفلا

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمىلعظفاح.
.كمامأريستيتلا

.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.

ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.
.رورملا
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ليغشتلاوةدايقلا١٢٢

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

ةدايقلا

2.4Lكرحم(يئابرهكلاهيجوتلا L4(

،يئابرهكلاهيجوتلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةجاحال.يئابرهكلاهيجوتلالئاسىلعيوتحتنلف
.ةيرودلاةنايصلاىلإ

لطعةجيتنيئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمدقفةلاحيف
كلذبلطتيدقنكلوةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلاب
.دهجلانمديزملا

ىلإلوصولانيحلةدايقلاةلجعريودتةلاحيف
ةينمزةدملعضولااذهيفاهفاقيإواهترودةياهن
.يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمليلقتمتيامبرف،ةليوط

دق،ةليوطةرتفلهيجوتلادعاسممادختسامتاذإ
.يئابرهكلاهيجوتلادعاسمءادأصقني

هيجوتلاةدعاسمليداعلامادختساللةدوعلاضرتفي
.ماظنلادربينأدعبيئابرهكلا

لئاسرنمضةبكرملاهيجوتبةصاخلالئاسرلارظنا
.١٠٢/ةبكرملاةنايص

كرحم(يكيلورديهلايئابرهكلاهيجوتلا
3.6L V6(

يكيلورديهلامكحتلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
هيجوتلالئاسرظنا.ةنايصلاىلإجاتحتدقف،دوقملاب
وا١٧٨/)L4رتل٢٫٤كرحم(ةدضعملاةوقلاب
3.6Lكرحم(ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاس V6(
/١٧٨.

كرحملافقوتةجيتنيئابرهكلاهيجوتلادقفةلاحيف
،ةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلابلطعثودحوأ
ليكولاعجار.دهجلانمديزملاكلذبلطتيدقنكلو
.ةلكشمكانهتناكاذإ

هيبنت

اهكرتو،اهتياهنىتحةدايقلاةلجعةرادإةلاحيف
دقف،ةيناث١٥نعديزتةدملعضولااذهىلع
فعضيدقويلآلاهيجوتلاماظنيففلتثدحي
.يلآلاهيجوتلادعاسم

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن

.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابُدق.

.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.

لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.
.ىنحنملا

دزمث،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.
.ميقتسملاقيرطلاىلعجيردتلابةعرسلا

ئراوطلايفهيجوتلا

لضفألانمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.
.ةلمرفلانمًالدبقئاعلالوحفافتلالا

نارودلاةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
.نيديلادحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازب

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
.ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت

قيرطلانمةرايسلادادرتسا

ىلعنمةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
.ةدايقلاءانثأقيرطلابناجىلإًالوزنقيرطلاةفاح
:حئاصنلاهذهعبتا

اذإودوقولاةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
ثيحبةبكرملاهّجوف،ًايلاخقيرطلاناك
.فيصرلاةفاحنيبواهنيبةفاسمكرتت
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،ًابيرقتةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
ةفاحيمامألانميألاراطإلاسماليىتح
.فيصرلا

ىلعميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلا

مكحتلانادقف

قالزنالا

ةمظنأرظانتتاقالزنالانمعاونأةثالثكانه
:ةبكرملايفةثالثلامكحتلا

.رودتالتالجعلا-ةلمرفلاقالزنا.

ةعرسلاببستت-فاطعنالاوأهيجوتلاقالزنا.
يفتاينحنملاىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلا
.فاطعنالاةوقدقفوتاراطإلاقالزنا

ىلعدئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.
لوحعفدلاتالجعناروديفدوقولاةساود
.اهروحم

بنجتبيئاقوبولسأبنودوقييذلانوقئاسلاموقي
ةلوقعملاةيانعلاذاختاقيرطنعتاقالزنالامظعم
ةدايقلامدعقيرطنعو،ةيلاحلافورظللًاقفو
امًامئادنكل.فورظلاهذهيفةليوطتافاسمل
.تاقالزناثدحتنأنكمي

تاحارتقالاعبتاف،قالزنالايفةبكرملاتأدباذإ
:ةيلاتلا

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

فورظلاًعبتةدايقلاطبضاوةعرسلاضفخا.
فقوتللةبولطملاةفاسملاديزتدق.سقطلا
ةوقضافخنادنعةبكرملاىلعةرطيسلارثأتتو
،ىصحلاوأديلجلاوأجلثلاوأءاملالعفبرجلا
هابتنالاملعت.قيرطلاىلعداوملانماهريغوأ
ةيفاكةيمكدوجولثم،ةيريذحتلاتامالعلاىلإ
ىلعمكارتملاديلجلاوأجلثلاوأءاملانم
مقوً،اعمالحطسلالعجليفكيامبقيرطلا
.كوكشيأكيدلتناكاذإةعرسلاءاطبإب

ةلمرفلاوأعراستلاوأهيجوتلابنجتلواح.
ةعرسضفخكلذيفامب،ةئجافمةروصب
سرتلاىلإرايغلالقنلالخنمةبكرملا
يفةئجافمتاريغتيأببستتنأنكمي.ىندألا
.تاراطإلاقالزنا

بنجتيفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالا

قرطلاجراخةدايقلا
عيمجبعفدلاماظنتابكرمعيمجمادختسانكمي
ةدايقمتتالأبجي.قرطلاجراخةدايقللتالجعلا
تالجعلاعيمجبعفدلاماظنبةزهجملاريغتابكرملا
لكلريسلاماظنتاراطإبةزهجملاريغتابكرملاو

جراخةدايقلاماظنتاراطإبوأ)AT(تاقرطلا
لب،ةرعولاقرطلاىلع)OOR(اهيلعوقرطلا
ةكرشلابلاصتالل.كسامتموٍوتسمحطسىلع
نمديزمىلعلوصحللتاراطإللةعنصملا
عجار،ةيلصألاتادعملاتاراطإنأشبتامولعملا
.نامضلاليلد

يفةحجانلاةدايقلاحاتفموهةبكرملايفمكحتلانإ
ةبكرملايفمكحتللقرطلالضفأو.ةرعولاقرطلا
.ةعرسلايفمكحتلاوه

ريذحت}
ضافتنالايدؤيدق،قرطلاجراخةدايقلاءانثأ
كعافدناىلإةدايقلاهاجتايفةعيرسلاتارييغتلاو
ىلإاذهيدؤينأنكميو.كعضومنمةلوهسب
كيلعيغبني،اذلو.مداصتثودحومكحتلادقف
.اًمئادنامألاةمزحأطبرباكرلاىلعكلذكو

قرطلاجراخةدايقلالبق

ةنايصلالامعأعيمجءارجإىلعصرحا.
.ةمزاللاةمدخلاو

تايوتسمءلمو،دوقولابةبكرملاةئبعتبجي.
عيمجيفخفنلاطغضصحفو،لئاوسلا
،يطايتحالاراطإلاكلذيفامب،تاراطإلا
.دجُونإ

ةقلعتملاتامولعملاعيمجةءارقىلعصرحا.
ةدراولاتالجعلاعيمجبعفدلاماظنتابكرمب
.ليلدلااذهيف
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نإ،يلفسلالكيهلاتايقاوعيمجنأنمدكأت.
.حيحصلكشبةلصتم،تدجُو

يتلاةيلحملانيناوقلاىلعفرعتلايغبني.
.قرطلاجراخةدايقلاىلعقبطنت

مزلاذإيضرألاصولخلانمديزملاىلعلوصحلل
ءاوهلاّدصمةلازإيرورضلانمنوكيدق،رمألا
نودبةدايقلا،نكلو.ةيمامألاةهجاوللىلفسلا
.دوقولاةيداصتقاللقتيمامأرليوبسا

هيبنت

نودبةليوطتارتفلةبكرملاليغشتيدؤيدق
ىلإةيمامألاةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمبيكرت
.بسانمريغلكشبكرحملاىلإءاوهلاقفدت
يلفسلاءاوهلاّدصمليصوتةداعإبمقكلذل
.قرطلاجراخةدايقلادعبةيمامألاةهجاولل

قرطلاجراخةدايقلادنعةبكرملاليمحت

ريذحت}
ةيضرأىلعّةتبثملاريغةلومحلاف.

ةبكرملاءاجرأيفرياطتتدقليمحتلا
دقو.ةرعوضرأىلعةدايقلادنع
بيصتوأةرياطتملاءايشألاكبيصت
ةلومحلاتيبثتىلعصرحاف.باكرلا
.ماكحإب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلعةلومحلاةقطنميفةلومحلابظفتحا.
ردقةضفخنمومامألايفنوكتنأ
ءايشألالقثأنوكتنأيغبني.ناكمإلا
.يفلخلاروحملامامأ،ةيضرألاىلع

فقسلاىلعةليقثلالامحألاعضولمعي.
اهلعجيامم،ةبكرملالقثزكرمعفرىلع
ضرعتتدقو.بالقناللةضرعرثكأ
تبلقنااذإةتيمموأةريطخةباصإل
ةقطنميفةليقثلالامحألاعض.ةبكرملا
.فقسلاىلعسيلو،ةلومحلا

ليمحتلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.١٢٩/ةرايسلاةلومحدودحعجار،ةبكرملا

ةئيبلايفريثأتلافواخم

قرطلاوبوردلامادختساىلعاًمئادصرحا.
ةدايقللةصصخملاقطانملاو،ةكسامتملا
عابتاكلذكو،قرطلاجراخةماعللةيهيفرتلا
.ةنلعملاةيميظنتلادعاوقلاعيمج

روهزلاوأتاريجشلابررضلاقحلتالأيغبني.
ثبعتالأاًضيأو،باشعألاوأراجشألاوأ
.ةيربلاةايحلاب

.لاعتشالللباقحوطسىلعةبكرملانكرتال.
لاعتشاللةلباقحوطسىلعنكرلارظنا
/١٣٧.

تاعفترملاىلعةدايقلا

اًديدساًمكحتاعفترملاىلعنامأبةدايقلابلطتتو
.هبمايقلاةبكرملاعيطتستالامواملاًمهفو

ريذحت}
الورادحنالاةديدشيهتاعفترملانمديدعلانإ
ةدايقللنكميو.ةبكرمةيأاهزواجتتنأنكمي

لطعتيفببستتنأتاعفترملاىلعاًدوعص
تاعفترملاىلعنمًالوزنةدايقلاامأ.ةبكرملا
نأنكمي،كلذكو.ةرطيسلانادقفببستدقف
بالقنايفتاعفترملاربعةدايقلاببستت
.ةافوللوأةغلابةباصإلضرعتتدقو.ةبكرملا
.تاعفترملاىلعةبكرملادقتال،مثنمو

ةدشمييقتبجي،تاعفترملادحأىلعةدايقلالبق
اذإ.اههجاوتدقيتلاقئاوعلاورجلاورادحنالا
نمجرخاف،كمامأنمقيرطلاةيؤرترذعت
.ةدايقلاةعباتملبقعفترملاىلعلجرتوةبكرملا

:تاعفترملاىلعةدايقلادنع

ةلجعبكسمأوةضفخنمةعرسىلعُدق.
.اًديجةدايقلا

.ةئيطبةعرسبةدايقلاىلعظفاح.

ًالوزنوأعفترملاىلعألاًدوعصةبكرملاُدق.
.نكمأنإ،ةميقتسمةروصبهلفسأل

ةمقنمبارتقالادنعةعرسلانمئطبأ.
.عفترملا
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راهنلاءانثأىتحةيسيئرلاحيباصملامدختسا.
تابكرمللاًحوضورثكأةبكرملالعجل
.ىرخألا

ريذحت}
ةيلاعةعرسبعفترملاةمقوحنةدايقلاببستتدق
ةفاحوأةيواهكانهنوكتدقف.ثداحعوقويف
ضرعتتدقو.ىرخأةبكرمىتحوأفرجوأ
ةمقنمبارتقالاعم.ةافولاوأةغلابةباصإل
.اًظقيتمقباوةعرسلاففخ،عفترم

دنعفلخلاىلإوأمامألاىلإريستنأكايإ.
سورتلاقودنصوعفترملالفسأىلإلوزنلا
عفترتنأنكميثيح.)دياحملا(Nعضولايف
اممةطرفمةروصبلمارفلاةرارحةجرد
.ةرطيسلادقفهيلعبترتي

ىلعظفاحف،عفترمىلعنمًالوزنةدايقلادنع.
.لفسألاوحنةميقتسمةروصبةبكرملاهجوت
نألةضفخنمةعرسىلعةدايقلابجي،مثنمو
ةكرحءاطبإللمارفلاعملمعيسكرحملا
نمضةبكرملاءاقبإىلعدعاسيسوةبكرملا
.ةرطيسلاقاطن

ريذحت}
طوبهءانثألمارفلاىلعفنعبطغضلاببستيدق
يشالتولمارفلاةنوخسةدايزيفعفترم
عم،ةرطيسلادقفكلذببسينأنكميو.اهريثأت
.ةافوللوأتاباصإللكريغوأتنأكضيرعت
،عفترمطوبهءانثأقفربلمارفلاىلعطغضا
ةعرسيفمكحتللةضفخنمةعرسمدختساو
.ةبكرملا

:عفترمىلعةبكرملاتلطعتلاحيف

مث،ةبكرملافاقيإللمارفلاىلعطغضلابمق.١
.كلذدعبنكرلالمارفقيشعت

ليغشتدعأمث)نكرلا(Pعضولاىلإلوحت.٢
.كرحملا

مثتاعفترملادحأىلعاًدوعصدوقتتنكاذإ.
Rعضولاىلإلوحتف،ةبكرملاتلطعت
دعو،نكرلالمارفريرحتبمقو،)عوجرلا(
.لفسأىلإًالوزنةميقتسمةروصبكجاردأ

ناكاذإ.ةبكرملابةرادتسالالواحتنأكايإ.
كرحمفاقيإلةيفاكةروصباًردحنمعفترملا
ةيفاكةروصبردحنمهنأينعيكلذف،ةبكرملا
.ةبكرملابالقنايفببستلل

عجارتف،عفترملاةمقىلإلوصولارذعتاذإ.
.ةرشابمعفترملالفسأوحن

قيشعتدنععفترملالفسأىلإلزنتنأكايإ.
اًمدختسم)دياحملا(Nعضولا
.بسحفلمارفلا

ةعرسبفلخلاىلإةبكرملاجرحدتتنأنكمي.
.ةرطيسلادقفهيلعبترتيامم

تاعفترملادحأىلعنمًالوزندوقتتنكاذإ.
،لقأةعرسىلإلوحتف،ةبكرملاتلطعتمث
ةروصبدُقو،نكرلالمارفريرحتبمقو
.لفسأىلإًالوزنةميقتسم

،اهلطعتدعبةبكرملاليغشتةداعإترذعتاذإ.٣
لوحتلاو،نكرلالمارفىلعطغضلابمقف
عضولاىلإيكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
P)ةبكرملاليغشتفاقيإو،)نكرلا.

.ةدعاسملابلطاوةبكرملارداغ.٣.١

ةبكرملاهيفريستيذلاقيرطلانعدعتبا.٣.٢
.لفسألتجرحدتلاحيف

ىلإةبكرملابيدؤتيتلاتافطعنملابنجت.
نمنكمتتدقف.عفترملاىلعنمجرحدتلا
هنكلو،اًطوبهو،اًدوعصعفترمىلعةدايقلا
ةروصبهيلعةدايقلاقيعتةروصبردحنم
نمديزمبردحنمربعةدايقلايقلت.ةضرعتسم
،عفترملالفسألةهجاوملاتالجعلاىلعنزولا
لفسأوحنةبكرملاقالزنايفببستيدقامم
.اهبالقناوأعفترملا

ببستيدق.ةلكشمحطسلافورظّلثمتدق.
ىتحوأةينيطلاعاقبلاوأتتفملاىصحلا
هاجتابتاراطإلاقالزنايفلتبملابشعلا
اذإ.عفترملالفسأوحنمثنمو،بناوجلا
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مدطصتدقف،بناوجلاهاجتابةبكرملاتقلزنا
،دودخأوأةرخص-اهرثعتىلإيدؤيءيشب
.اهبالقناو-خلإ

ليمةروطخنمةرهاظلاريغقئاوعلاديزتدق.
دوعصدنعةرخصقوفءطولادنع.ردحنملا
يفةبكرملاتالجعتطقساذإوأ،عفترملا
دقف،هيلعنملوزنلادنعضفخنموأدودخأ
.ربكأةجردبةبكرملاليمت

دحأىلعةدايقلايرورضلانمناكاذإ.
مقف،قالزنالايفةبكرملاتأدبو،تاردحنملا
هيجوتيفكلذدعاسينأضرتفي.لوزنلاب
قالزنالاعنموميقتسمطخيفةبكرملا
.يبناجلا

ريذحت}
ىلعنملوزنلاءانثأةبكرملانمجورخلانإ
دعيتاردحنملادحأىلعاهفقوتدنعوعفترملا
وأكقحستدقف،ةبكرملاتبلقنااذإف.اًريطخاًرمأ
نماًمئادجورخلاىلعصرحا،مثنمو.كلتقت
،ةبكرملانمعفترملاىلعألهجاوملابناجلا
.اهجرحدتلاحيفةبكرملاراسمبنجتو

جلثلاوأديلجلاوألامرلاوأنيطلايفةدايقلا

–نيطلايفةدايقلادنعةضفخنمةعرسمدختسا
.ةعرسلاضفخبجوت،قمعأنيطلاناكاملكف
.اهزرغبنجتلةكرحتمةبكرملاىلعظافحلابجي

لامرلايف.لامرلاىلعريسلادنعرجلاريغتي
نابثكلاوأئطاوشلاىلعلاحلاوهامك،ةوخرلا
.لامرلايفزرغللةضرعتاراطإلانوكت،ةيلمرلا
دُق.لمارفلاوعراستلاوهيجوتلاىلعاذهرثؤيو
ةداحلاتافاطعنالابنجتوةضفخنمةعرسب
.ةئجافملاتاروانملاو

هنإثيح؛فيثكلاديلجلاوجولثلاىلعرجلاليلقتمتي
ةعرسضفخبمق،اذلو.ةرطيسلادقفلهسلانم
.فيثكلاديلجلاوجولثلاىلعةدايقلادنعةبكرملا

ريذحت}
كربلاوتاريحبلاىلعةرطخةدايقلانوكتدق
ةروصبديلجلالاوحأنيابتت.ةدمجتملاراهنألاو
امم؛ديلجلالالخةبكرملاعقتنأنكميو،ةريبك
ةبكرملادُق.قرغلارطخلباكرلاوتنأكضرعي
.طقفةنمآلاحطسألاىلع

هايملايفةدايقلا

ريذحت}
اًرمأةعفدنملاهايملالالخةدايقلانوكتنأنكمي
طقستلةبكرملاةقيمعلاهايملافرجتدقف.اًريطخ
تناكاذإو.باكرلاوتنأقرغتدقو،هايملايف
ضرألالخلختنأنكميف،بسحفةلحضهايملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دقفنكمي،انهو.كتبكرمتاراطإتحتنم
هايملالالخدُقتال.ةبكرملاجرحدتتو،رجلا
.ةعفدنملا

هيبنت

ةقيمعتناكاذإةدكارلاهايملاربعةبكرملادقتال
وأتالجعلاعوزجةيطغتلةيافكلاهيفامب
ةقيمعلاهايملافلُتتدق.مداعلابوبنأوأاهرواحم
.ىرخألاةبكرملاءازجأوروحملا

ةدايقلاكنكميف،قمعلاةغلابةدكارلاهايملانكتملاذإ
هايملارثانتت،ىلعألاتاعرسلادنع.ءطبباهلالخ
دقو.ةبكرملاكرحمفقوتيدقو،لاعشإلاماظنىلع
بوبنأهايملارمغتامدنعاًضيأةبكرملالطعتت
نلف،هايملاباًرومغممداعلابوبنأناكاذإو.مداعلا
لالخةدايقلادنع.اًقلطمكرحملاليغشتنمنكمتت
ةفاسمدادزتدق،لمارفلالالتبادنعهنأركذت،هايملا
.١٢٧/.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلارظنا.ةلمرفلا

ةرعولاقرطلايفةدايقلادعب

لكيهبقلعدقنوكيماطحوأةمجأةيأعزنا
.كرحملاءاطغلفسأوأهيساشلاوأيلفسلاةبكرملا
.قيرحعالدنابرطخىلإتامكارتلاهذهلوحتتدقف
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فيظنتبلطا،لامرلاوأنيطلايفليغشتلادعب
يفداوملاهذهببستتدقف.اهصحفولمارفلاتاناطب
ريغلكشباهلمعوأةلوقصمةقبطبلمارفلاءاستكا
قيلعتلاوهيجوتلاولكيهلاةينبصحفا.مظتنم
مدعنمدكأتللمداعلاماظنوتاراطإلاوتالجعلاو
ديربتلاماظنودوقولاطوطخصحفاو،تايفلتدوجو
.برستيأدوجومدعنمدكأتلل

ةنايصلاتامدخنمديزملاءارجإلةرورضكانه
.٢٢٤/ةنايصلالودجرظنا.ةرركتملا

.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
ليلقتلايفةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
اهتردقىلعريثأتلايلاتلابوةبكرمللبحسلاةوقنم
ةدايقلاىلعًامئادصرحا.عراستلاوفقوتلاىلع
ةدايقلافورظنمعاونألاهذهيفأطبأةعرسب
هايملاوأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلابنجتو
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دعبوأةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
ةساودىلعةفخبطغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغ
.يعيبطلالكشلابلمعتىتحلمارفلا

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

ءاملاقوفقالزنالا

نأنكميوً.اريطخًارمأءاملاقوفقالزنالاربتُعي
قوفريستثيحبةبكرملاتاراطإتحتءاملامكارتي
ناكاذإثدحينأنكمياموهو.لعفلابءاملا
ةعرسلابريستتنكويفاكلاردقلابًالتبمقيرطلا
ذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملاتناكاذإ.ةيفاكلا
وأًاليلققيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالتنوكي
ً.ادوجومريغ

.ءاملاقوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
ئطبتنأيهصوصخلااذهيفةحيصنلضفأو
.ًاللبمقيرطلاناكاذإةعرسلا

رطمملاسقطلاصوصخبىرخأحئاصن

حئاصنلالمشت،ةعرسلاءاطبإىلإةفاضإلاب
:يليامبطرسقطيفةدايقلابقلعتياميفىرخألا

.ةيفاضإعابتاةفاسمدوجوبحمسا.

.صرحبرورملابمق.

يمامألاجاجزلاحسمةزهجأءاقبىلعصرحإ.
.ةديجةلاحيف

جاجزلاةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.
.يمامألا

قمعتاذةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.
تاراطإرظنا.يجراخلاراطإللبسانم
/١٩٣.

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
ربعوأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
وأةحطسمسيراضتىلعةدايقلانعلابجلا
:حئاصنلالمشت.ةجومتم

اهئاقبوةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.
.ةديجةلاحيف

لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.
.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو

ىلعاًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.
.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملا
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ريذحت}
ةبكرملاءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
صاقنإولمارفلانيخستىلإليوطردحنمىلع
لقنبمق.ةلمرفلانادقفمتيدقولمارفلاءادأ

كرحمللحمستللقأسرتىلإسورتلاقودنص
ديدشولزانقيرطىلعلمارفلاةدعاسمب
.رادحنالا

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

ةرايسلافارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
فارحنالامدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانع
.طسوألاطخلاروبعمدعوضرعلاب

يفقئاعدجويدقف؛تاعفترملاممقىلعهبتنا.
.)ثداحوأةلطعتمةرايس(ةراحلا

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

ءاتشلالصفيفةدايقلا

جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا

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

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل

طغضلاف.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.
نارودىلإيدؤيعراستلاةساودىلعةوقب
تالجعلادقفتيلاتلابو،اهروحملوحتالجعلا
.ضرألاباهكسامت

مكحتلارظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايف
/١٤٣.

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعي.
،ةيوقلاتافقوتلايفةرايسلاتابثنيسحتىلع
عرسأةروصبلمارفلاىلعطغضلابجينكلو

رظنا.ةفاجلاقرطلاىلعلاحلاهيلعوهامم
(ABS)قالغناللعناملالمارفلاماظن
/١٤١.

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

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيجلثلافصاوعلافورظ

بلطلةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
ةدعاسمكانهنكتملامةبكرملايفَقبإ.ةدعاسملا
يفدرفلكنيمأتوةدعاسملاىلعلوصحلل.ةبيرق
:ةبكرملا

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

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

:جولثلابةرايسلاتقلعاذإ

،ةرايسلالفسأدوجوملاديلجلافظن.
.مداعلابوبنأدنعدوجوملاًةصاخو

)نيتصوب(مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
هجاوملاريغةرايسلابناجىلعًابيرقت
ءاوهلالخدينأنكميثيحبحايرلل
.ةرايسلالخادىلإددجتملا

ةحولىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلا

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

مداععجار،COنعتامولعملانمديزمل
.١٣٧/كرحملا

ةريصقتارتفلكرحملاليغشتبمق،دوقولاريفوتل
قلغأوكرحملاليغشتفقوأمثةرايسلاءامحإل
يفًاضيأةكرحلادعاست.ةيئزجةروصبةذفانلا
.ءفدلابساسحإلاىلعظافحلا

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

ةرايسلاتقلعاذإ
رذحبوءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
نيطلاوألمرلايفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتل
.جلثلاوأديلجلاوأ

نكميالثيحبًادجديدشلكشبةقلاعتناكاذإو
ماظنليغشتفقوأ،ةبكرملاريرحتبحسلاماظنل
رظنا.تالجعلاحيجرتةقيرطمدختساوبحسلا
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
/١٤٣.

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

.)اس/ًاليم٣٥(اس/مك٥٦

اهجارخإلةبكرملاحيجرت

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

ةرايسلاةلومحدودح
نأنكمييتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
نزونزولااذهىلعقلُطي.ةبكرملااهلمحتت
عيمجنزولمشيوهوةبكرملاباعيتسا
ةتبثملاريغتارايخلاعيمجوةلومحلاوباكرلا
دقةرايسلاىلعناقصلمدجوي.عنصملايف
لكشلابهلمحاهنكمييذلانزولاناحضوي
تاراطإلاتامولعمقصلمامهو،حيحصلا
.راطإلا/دامتعالاقصلموةلومحلاو
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ريذحت}
نمربكألامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
وأ،)GVWR(ةبكرملليلكلانزولاةبسن
روحملليلكلانزولاةبسنلىصقألادحلا
)GAWR(نأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
رييغتوةمظنألالطعتيفكلذببستي
ىلإيدؤيدقامم.ةبكرملاةجلاعمبولسأ
.مداصتعوقووةبكرملاىلعةرطيسلادقف
ةفاسملاةدايزىلإةلومحلاةدايزيدؤتدق
ريصقتوتاراطإلافلتوفقوتللةمزاللا
.ةرايسلارمع

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

تاقصلملاىلعلاثم

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

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
)3(ةيلصألاتادعملاتاراطإساقماًضيأ
خفنلاهبىصوملاطغضلاتايوتسمو
نمديزمل.)4(درابلاىلعتاراطإلا
عجار،خفنلاوتاراطإلانعتامولعملا
.١٩٤/تاراطإلاطغضو١٩٣/تاراطإ

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

-حيحصلالمحلادحديدحتتاوطخ"

ةرابعنعثحبا.١
"The combined weight of

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

بجيةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
XXXوأمغكXXXنعديزيالأ
.ةرايسلانالعإقصلميف)لطر

باكرلاوقئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلا

باكرلاوقئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣
.لطرXXXوأمغكXXXنم

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

نزوبباكرةسمخكانهولطر١٤٠٠
حبصيذئدنع،ةبكرملايفًالطر١٥٠
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لمحةعسوةحاتملاةلومحلارادقم
٧٥٠-١٤٠٠(ًالطر٦٥٠بئاقحلا
).ًالطر٦٥٠=)١٥٠×٥(

بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥
.ةبكرملاىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
نعنمآلكشبديزيالدقنزولااذهو
ةبوسحملابئاقحلالمحةعسوةلومحلا
.٤ةوطخلايف

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

ىلععالطالل١٥٩/ةروطقمبحسعجار
دعاوقوةروطقملابحسنعةمهمتامولعم
بحسبةصاخحئاصنوبحسلاةمالس
.ةروطقملا

١لاثم

لوألالاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=

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

٣١٧=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
.)لطر٧٠٠(مغك

٢لاثم

يناثلالاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=

١٥٠(مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
مغك٣٤٠=٥×)ًالطر
.)ًالطر٧٥٠(

مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٢٥٠(
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ليغشتلاوةدايقلا١٣٢

٣لاثم

ثلاثلالاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=

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

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٠(

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
نعةددحمتامولعمىلععالطاللةبكرملل
بجيال.دعاقملاعاضوأوةبكرملاةعسنزو
باكرلاوقئاسللعمجملانزولاديزينأ
.ةبكرملاةعسنزونعةلومحلاو

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

قصلملاىلعلاثم

ةبكرملابصاختاراطإلا/ةداهشللقصلمدجوي
.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلاىلعتبثُم

ةبكرملاتاراطإمجحضرعتدقةقاطبلا
ىلعلوصحللبولطملاخفنلاطغضوةيلصألا
حضوي.ةبكرملاةلومحليلامجإلانزولا
.كتبكرمليلامجإلانزولاةعسقصلملا
ةبكرملليلكلانزولاةبسناذهىلعقلطيو
)GVWR(.يلامجإلانزولاريدقتلمشي
دوقولاوباكرلاعيمجوةبكرملانزوةبكرملل
.ةلومحلاو

راطإلا/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
رواحملاىلعاهبحومسملاىوصقلانازوألا
ةبسناهيلعقلُطييتلاو،ةيفلخلاوةيمامألا

ةفرعمل.)GAWR(روحملليلكلانزولا
ةيمامألارواحملاىلعةيقيقحلالامحألا
.نزوةطحميفةرايسلانزوكنكمي،ةيفلخلاو
صرحا.كلذيفكتدعاسمليكولاعيطتسيو
طخيبناجىلعيواستلابلمحلاعيزوتىلع
.ةبكرملافصتنم

هيبنت

تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
.ةبكرملاىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا

ريذحت}
نأةبكرملالخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
دنعمهتباصإيفببستتوصاخشألابمطترت
دنعوأ،ئجافملافاطعنالاوأفقوتلا
.مداصتلا

ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.
،ةلومحلاةقطنميفو.ةبكرملاب
ردقمامألاىلإاهعضوىلعصرحا
لمحلاعزوتنألواح.ناكمإلا
.يواستلاب

)عبتي(
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١٣٣ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

لثم،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
ثيحبةبكرملالخاد،رفسلابئاقح
دنسمىوتسمقوفاهضعبنوكت
.دعاقملابسأرلا

طوبرمريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايف

يفةتباثلاريغءايشألانيمأتبجي.
.ةبكرملا

املفسأللًايوطمدعقميأكرتتال.
.كلذىلإةجاحكانهنكتمل

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت

نكلو.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
دنعليوطلاىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكي
:تاداشرإلاهذهعابتا

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

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

كرحملاةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.ًايجيردتلمحلاو

ليغشتلاحاتفمعضاوم

.ةفلتخمعاضوأةعبرألاعشإلاحاتفمل

هيبنت

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

ليغشتءدبللماكلاباًدتممحاتفملانوكينأبجي
.ةبكرملا
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حاتفمردأ،)نكرلا(Pعضولانمةعرسلالقنل
)نارود/ليغشت(ON/RUNعضولاىلإلاعشإلا
.لمارفلاةساودىلعطغضاو

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

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

(RAP)/١٣٦.

،لاعشإلاحاتفمو،ةدايقلاةلجعءارجإلااذهلفقي
.يكيتاموتوألاةكرحلالقانو

ةلازإنكميهلالخنميذلاديحولاعضولاوهاذه
دوجونمققحتف،حاتفملاةلازإرذعتاذإ.حاتفملا
.)نكر(Pعضولايفسورتلارييغتعارذ

عضولايفلاعشإلاحاتفمءاقبإنكمي
LOCK/OFF)تالجعلافاقيإدنع)ءافطإ/لفق

ةلجعكّرحف،اذهثدحاذإ.يزكرمعضويف
ىلإحاتفملاكيرحتعمراسيلاىلإنيميلانمةدايقلا
اذإو.)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYعضو
.ةنايصلاىلإجاتحتةبكرملاف،اذهحجنيمل

ثيح.ةبكرملاكرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
لمارفلليئابرهكلادعاسملادقفىلإاذهيدؤي
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو

يفةبكرملاليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلا

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

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

،)نكر(Pعضوىلإلقتناو،اًمامتفقوت.٣
عضوىلإلاعشإلاحاتفمردأو

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

LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.

نكرلالمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٤
/١٤٢.

ريذحت}
ةوقللاًدقفاهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
ليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلايفةدعاسملا
يفالإةبكرملافاقيإيغبنيال.ةيئاوهلادئاسولا
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلاتالاح

بناجىلعةبكرملانكرنمنكمتلامدعةلاحيف
ءانثأاهليغشتفاقيإىلإرارطضالاوقيرطلا
عضولاىلإلاعشإلاردأ،ةدايقلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.

ضعبلةقاطلاعضولااذهرفوي:)تاقحلملا(1
حاتفموةدايقلاةلجعحتفي.ةيئابرهكلاتاقحلملا
عضونمحاتفملاكيرحتل.لاعشإلا

ACC/ACCESSORY)عضوىلإ)تاقحلم
LOCK/OFF)هردأوحاتفملاعفدا،)ءافطإ/لفق

.)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFعضوىلإ

2)ON/RUN()لاعشإلاحاتفمىقبي:)ليغشت
مادختسانكمي.كرحملانارودءانثأعضولااذهيف
يفامب،ةيئابرهكلاتاقحلملاليغشتلعضولااذه
،تلوف١٢دهجبةقاطلاذفانموةيوهتلاةحورمكلذ
تارشؤملاحيباصمضعبضرعلةفاضإلاب
عضولااذهمادختسااًضيأنكمي.تاريذحتلاو
حيحصلاليغشتلانمققحتلاوصيخشتلاوةمدخلل
ضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألارشؤمحابصمل
اًحوتفماًضيأةكرحلالقاننوكيو.تاثاعبنالاصحف
ةكرحلقانبةدوزملاتابكرملايفعضولااذهيف
.يكيتاموتوأ

يفحاتفملاكرتلاحيفةيراطبلاغرفتنأنكمي
وأ)تاقحلم(ACC/ACCESSORYعضولا

ON/RUN)ليغشتفاقيإءانثأ)نارود/ليغشت
كرتدنعةبكرملاليغشتأدبيالدقو.كرحملا
.ةليوطةرتفلةفاجةيراطبلا
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3)START()عضولااذهيف:)ليغشتلاءدب
مق،كرحملاليغشتأدبيامدنعو.كرحملاليغشتأدبي
ىلإلاعشإلاحاتفمدوعيفوس.حاتفملاريرحتب
.ةيداعلاةدايقلل)نارود/ليغشت(ON/RUNعضولا

،قئاسلابابحتفدنعةيريذحتةمغنعمستفوس
عضولايفلاعشإلاحاتفملظاذإو

ACC/ACCESSORY)طبضو)تاقحلم
ةرادإتحبصأاذإ.لاعشإلاعضوىلعحاتفملا
.٢٢/حيتافملاعجارف،ةبعصلاعشإلاحاتفم

كرحملاليغشتءدب
Nوأ)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكرح
اهكرحتءانثأةبكرملاليغشتةداعإلو.)دياحم(
.طقف)دياحم(Nعضولامدختسا،لعفلاب

هيبنت

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

هيبنت

،ةيئابرهكتاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
ال.كرحملالمعةقيرطنمريُغتنأنكميف
.كلذنعجتانفلتيأةبكرملانامضلمشي
.١٦٢/ةيفاضإةيئابرهكتادعمرظنا

هيبنت

اهكرتو،اهتياهنىتحةدايقلاةلجعةرادإةلاحيف
دقف،ةبكرملاليغشتءدبءانثأعضولااذهىلع
يكيلورديهلايلآلاهيجوتلاماظنيففلتثدحي
.يلآلاهيجوتلادعاسمفعضيدقو

ليغشتلاءدبتاءارجإ

حاتفمردأ،نيزنبلاةساودنعمدقلاعفرعم.١
،)ليغشتلاءدب(STARTىلإلاعشإلا
.حاتفملاكرتا،كرحملاليغشتأدبيامدنعو
نيخستعمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
دعبكرحملاةعرسةدايزبمقتال.كرحملا
طبضاوكرحملالغش.ةرشابمليغشتلاءدب
تيزللةصرفلاءاطعإلقفربةكرحلالقان
ءازجألاعيمجتييزتمتيونخسيىتح
.ةكرحتملا

هيبنت

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

١٠ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
نملقأ(اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث
دقف،)تياهنرهف٠وأةيوئمةجرد١٨-
نمرثكألكشبنيزنبلابهرمغمتنوكي
لفسأللةعرسلاةساودىلعطغضا.مزاللا
عمعضوملااذهيفاهتيبثتبمقولماكلكشب
ءدب(STARTعضوىلعحاتفملاتيبثت
رظتنا.ىصقأدحكةيناث١٥ةدمل)ليغشتلا
ةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث١٥ةدمل
ليغشتءدبدنعو.نارودلاروتومدربيىتح
.دوقولاةساودوحاتفملاريرحتبمق،كرحملا
مثةزيجوةرتفدعبةبكرملاليغشتأدباذإ
كلذدعاسي.ءارجإلااذهرركف،اًددجمفقوت
مقتال.كرحملانمدئازلانيزنبلاةلازإىلع
ليغشتلاءدبدعبكرحملاةعرسةدايزب
ةكرحلالقانطبضاوكرحملالغش.ةرشابم
عيمجتييزتمتيوتيزلانخسيىتحقفرب
.ةكرحتملاءازجألا
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)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط
ىلإلصتةدملةبكرملاهذهتاقحلممادختسانكمي

:كرحملاليغشتفاقيإدعبقئاقد١٠

يتوصلاماظنلا.

ةيلآلاذفاونلا.

)ةدوزمتناكاذإ(ةبكرملافقسةحتف.

توصلاماظنلةدوزملاةقاطلالمعرمتسيفوس
.قئاسلابابحتفمتيىتحوأقئاقد١٠ىتح

ةحتفوةيئابرهكلاذفاونللةقاطلانايرسرمتسيس
حتفمتيىتحوأقئاقد١٠ةدملةبكرملافقس
.بابيأ

يفحاتفملانوكيامدنعصاوخلاهذهلكلمعتس
وأ)ليغشت(ON/RUNعضولا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.

نكرلاعضوىلإلقنلا

ريذحت}
نمجورخلاناكمبةروطخلانمنوكيدق
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبقةبكرملا
.ماكحإبديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
يفكرحملاتكرتاذإو.ةبكرملاريستنأنكميف
.ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تناكاذإىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو
.ةيلاتلاتاوطخلاعبتاً،امامتةيوتسمضرأىلع
،ةروطقمبحسيفةبكرملامدختستتنكاذإ
.١٥٧/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرطعجارف

:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل

عملمارفلاةساودىلعطغضلايفرمتسا.١
.ديلالمارفطبض

نمديزملل١٤٢/نكرلالمارفعجار
.تامولعملا

رزلاىلعطغضلايفرارمتسالاعمطغضا.٢
هاجتعارذلاعفداورايغلاعارذىلعدوجوملا
.)نكرلا(Pعضوىلإةبكرملاةمدقم

LOCK/OFFعضوىلعلاعشإلاطبضا.٣
.)ءافطإ/لفق(

.حاتفملالزأ.٤

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}
امنيبةبكرملاكرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
نأنكمي.ليغشتلاعضويفكرحملانوكي
ىلعلمعياممطرفملكشبةرارحلاةجردعفترت
.نارينلابوشن

لبقةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
)نكرلا(Pعضوىلعرايغلاعارذطبض
نأنكميف.ماكحإبديلالمارفطبرعملماكلاب
.ةبكرملاريست

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

نوكيامنيبةبكرملاكرتيرورضلانمناكاذإ
ةبكرملاطبضبجيف،ليغشتلاعضويفكرحملا
.ديلالمارفطبرو)نكرلا(Pعضوىلع
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هنكميالرايغلاعارذنأنمدكأتورزلاررح
.)نكرلا(Pعضولانمةكرحلا

نارودلامزعلفق

ةبكرملانزوعضيامدنعنارودلامزعلفقثدحي
لقانيففاقيإلاةطاقسىلعمزاللانعةدئازةوق
ىلعةبكرملافاقيإدنعثدحياموهو.ةكرحلا
ىلعةكرحلالقانطبضمتيملوةعفترمضرأ
نمنوكيٍذئدنعومئالملالكشلاب)نكرلا(Pعضولا
بنجتلو.)نكرلا(Pعضولانمجورخلابعصلا
ىلإلقتنامث،ديلالمارفطبرا،نارودلامزعلفق
مايقلاةيفيكىلعفرعتللو.)نكرلا(Pعضولا
نيبملا"نكرلاعضوىلإلاقتنالا"عجار،كلذب
.ًاقبسم

مزليدقف،نارودلامزعلفقثودحمدعلاحيفو
ىرخأةبكرمقيرطنعلتلاىلعأىلإةبكرملاعفد
لاقتنالاكنكميكلذبو،فاقيإلاةطاقسطغضسيفنتل
.)نكرلا(Pعضولانم

نكرلاعضونملقنلا
:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل

.لمارفلاةساودىلعطغضا.١

ON/RUNعضولاىلعلاعشإلاردأ.٢
.)ليغشت(

.رايغلاعارذرزىلعطغضا.٣

.رايغلاعارذكرح.٤

نمرايغلاعارذجارخإنماهنيحنكمتتملاذإو
:)نكرلا(Pعضو

.لماكلكشبرايغلاعارذرزريرحتبمق.١

ةساودىلعطغضلايفرارمتسالاعمطغضا.٢
رايغلاعارذرزىلعطغضاولفسأللمارفلا
.ىرخأةرم

.رايغلاعارذكرح.٣

تارايغلارييغتعارذكيرحتعيطتستالتنكاذإ
عوجرلاىجُريف،)نكرلا(Pعضولانمنآلاىتح
.ةمدخلاءارجإنأشبكليكوىلإ

لاعتشاللةلباقحوطسىلعنكرلا

ريذحت}
ءازجأسمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
ةبكرملاندبتحتةدوجوملاةنخاسلامداعلا
وأقاروألاىلعةبكرملافاقيإبمقتال.لعتشتو
ءايشألاوأفاجلابشعلاوأرجشلاقرو
.قارتحاللةلباقلاىرخألا

كرحملاتاثاعبنا

كرحملامداع

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

:ةلاحيفةبكرملاىلإمداعلالخدينأنكمي

ةفيعضقطانملايفةبكرملاؤطابت.
وأقافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
قفدتقيعينأنكمييذلاقيمعلاديلجلا
ريساوموأةبكرملاندبتحتءاوهلا
.)مداعلا

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

وألكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلا

هفلتوأةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.
.مئالمريغلكشبهحالصإوأ

ةبكرملالكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
ببسبلماكلكشبقلغلاةمكحمريغ
.عيبلادعبامتاليدعتءارجإوأفلتلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

كانهناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
:ةبكرملالخادىلإمداعلابرستبكش

ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.
.لماكلكشبةحوتفم

.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.

يفكرحملانوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
وأبآرملالثمةقلغمةقطنميفليغشتلاعضو
.ددجتمةيوهتاهيفدجوتاليتلاينابملا

اهنكرءانثأةرايسلاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضُفي
.ًالماعكرحملا

عابتانيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
.كرحتتنلةرايسلانأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلا
مداعو١٣٦/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار
.١٣٧/كرحملا

عجار،ةروطقمبحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
.١٥٧/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

يكيتاموتوألاةكرحلالقان

يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

P)تالجعلاقيشعتيفعضولااذهمدختُسي:)نكر
ليغشتءدبدنععضولااذهمدختسا.ةيمامألا
.ةلوهسباهكيرحترذعتيةبكرملانألكرحملا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ليغشتلاعضويفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلا
نأنكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف
نامضلو.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
ىلعفقتتناكاذإىتح،ةبكرملاكرحتمدع
طبضىلعًامئادصرحاً،امامتةيوتسمضرأ
Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتوديلالمارف
و١٣٦/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار.)نكر(
.١٥٧/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

لقانرايغلفقيفمكحتللماظنبةدوزمةبكرملا
لمارفلامدختستنأبجي.يكيتاموتوألاةكرحلا
عارذرزىلعطغضامثًالوألماكلكشبةيداعلا
دنع)نكرلا(Pعضولانملاقتنالالبقرايغلا

ON/RUNعضولاىلعلاعشإلاحاتفمطبض
عضولانملاقتنالاكنكميملاذإو.)نارود/ليغشت(
P)عارذىلععقاولاطغضلاسيفنتبمق،)نكرلا
عضولاىلإلماكلكشبرايغلاعارذعفدامثرايغلا
P)ذئدعب.لمارفلاطبرىلعظافحلاعم)نكرلا
ىلإرايغلاعارذلقناورايغلاعارذرزىلعطغضا
.١٣٧/نكرلاعضونملقنلارظنا.رخآرايغ

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.
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هيبنت

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

وأديلجلانماهجارخإلًابايإوًاباهذةبكرملاةحجرأل
اذإعجار،ةكرحلالقانفالتإنودلامرلاوأجلثلا
.١٢٩/ةرايسلاتقلع

N)قودنصوكرحملاليصوتمتيال:)دياحم
Nعضولامدختسا.عضولااذهيفسورتلا
كرحتتيتلاةبكرملاليغشتءدبةداعإل)يدايح(
.لعفلاب

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

هيبنت

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

مدعنمدكأت.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
ليدبتدنعةيلاعةعرسىلعكرحملانارود
.ةبكرملارايغ

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

٣٥(ةعاس/مك٥٦نملقأةعرسىلعريستس.
دوقولاةساودىلعطغضا،)ةعاس/ًاليم
.لفسألاهاجتابًابيرقتةفاسملافصتنمل

/ليم٣٥(ةعاس/مك٥٦ةعرسىلعريستس.
دوقولاةساودىلعطغضا،رثكأوأ)ةعاس
.لفسألللماكلكشب

هيبنت

ىلإاذهيدؤيدقف،تاقيشعتلارييغتمتيملاذإو
ىلعةبكرملاةنايصبمق.سورتلاقودنصفلت
.روفلا

هيبنت

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

M:عاضوأبصاخلاىدملاديدحتبقئاسللحمسي
.١٤٠/يوديلاعضولارظنا.تارايغلا

ليغشتلاعاضوأ

داتعملانملقأةعرسبةكرحلالقانلمعينأنكمي
ةيلاعكرحملاةعرسنوكتدق.ةبكرملاءادأنيسحتل
:ةيلاتلاتالاحلاءانثأجيجضلاىوتسمدادزيامبرو

.اماًردحنمدوعصدنع.

.اماًردحنملوزندنع.

ةرارحتاجردتاذنكامأيفةدايقلادنع.
.قهاشعافتراىلعةدايقلاوأةيلاع
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يوديلاعضولا

)ERS(ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضو

وأ)ERS(ينورتكلإلاىدملاديدحتماظنحمسي
عاضوأبصاخلاىدملاديدحتبيوديلاعضولا
ىلعةدايقلادنععضولااذهمدختسا.تارايغلا
ىلعألارايغلادييقتلةروطقمبحسوأتاردحنملا
عضومرشؤمضرعيس.ىوصقلاةبكرملاةعرسو
اًمقر)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفرييغتلا
رايغىلعأىلإريشي)يوديلاعضولا(Mراوجب
دنعةدايقلافورظويوديلاعضولايفنكمم
.يوديلاعضولاكلذرايتخا

:ةزيملاهذهمادختسال

.)يوديلاعضولا(Mىلإرايغلاعارذكرح.١

/بجوم(plus/minusرزىلعطغضا.٢
،تارايغلارييغتعارذىلعدوجوملا)بلاس
.هليلقتوأحاتملاتارايغلاىدمةدايزل

قودنصلقتنيس،)يوديلاعضولا(Mىلإلقنلادنع
.ىندألاتارايغلانمًاقبسمددحمىدمىلإسورتلا
ىلعأضرعمتي،اًقبسمددحملاىدملااذهلةبسنلاب
زكرميف)يوديلاعضولا(Mبناجبحاتمرايغ
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم

(DIC)/تامولعملانمديزمىلعلوصحلل٩٥.
ةحاتممقرلااذهنمىندألاتارايغلاعيمجدعت
4مقرلارهظيامدنع،لاثملاليبسىلع.مادختسالل
نيبلقنلامتي،)يوديلاعضولا(Mراوجب)ةعبارلا(

)ةعبارلا(4ىلإ)ىلوألا(1نمتاعرسلا
طغضا،)ةسماخلا(5رايغلاىلإلقنلل.ًايكتاموتوأ
.)ةدايقلا(Dىلإلقتناوأ)بجوم(+رزىلع

لقنلانم)يوديلاعضولا(Mعضولادحيفوس
ةيلاعكرحملاةعرستناكاذإىندأرايغىدمىلإ
نوضغيفةبكرملاةعرسليلقتمتيملاذإ.ةياغلل
ةعرسلاقاطنىلإلقنلامتينل،اهبحومسملاةدملا
طغضلامثنمو،ةبكرملاةعرسليلقتكيلع.لقألا
رايغلاىدمىلإلصتنأىلإ)بلاس(-رزىلع
.بولطملاىندألا

نكمي،ينورتكلإلاىدملاديدحتماظنمادختساءانثأ
.ةعرسلاتبثممادختسا

دوقولاريفوتعضو
ةزهجم2.4Lزارطتاكرحمتاذتابكرملادعت
،هقيشعتدنعو.دوقولاكالهتسايفداصتقالاعضوب
نسحينأدوقولاكالهتسايفداصتقالاعضولنكمي
.ةبكرملابدوقولاكالهتسايفداصتقالاةيلمعنم

ةزيملاهذهليغشتل)ريفوتلا(ecoرزىلعطغضا
تبثملاecoحابصمئضيفوسو.اهليغشتفاقيإو
حابصمرظنا.قيشعتلادنعتادادعلاةعومجميف
رهظتامك.٩٣/دوقولاكالهتسايفداصتقالا
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمنمةلاسر
.١٠٠/دوقولاماظنلئاسر

ديقدوقولاكالهتسايفداصتقالاعضونوكيامدنع
:ليغشتلا

ىلعأرايغلليدبتلابسورتلاقودنصموقيس.
.ًاقحالىندأرايغلليدبتلابو،ًالجاع

نارودلامزعلوحمضباققيشعتمتيس.
.لوطأةرتفلليغشتلاديقلظيل،ًالجاع
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.ةيساسحلقأدوقولاةساودنوكتس.

دوقولاقالغإبةبكرملابرتويبمكلازاهجموقيس.
عضويفنوكيامدنعةدشبكرحملاىلإدراولا
.ؤطابتلا

.كرحملاؤطابتةعرسضفخنتس.

.ًاتابثرثكأةدايقلاءادأحبصيس.

خانملايفمكحتلاليغشترصانعقرغتستدق.
.اهديربتوأةنيباكلاةئفدتللوطأًاتقو

يفلخلاجاجزلانعبابضلاليزملظيسو.
.تقولانمةريصقةدمللمعي

ةدايقلاةمظنأ

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
كرحملاةقاطلقنتةزيملاهذهبةدوزملاتابكرملا
يهو.ةرورضلابسحتالجعلاعيمجىلإ
بسحيتاذلاطبضلابموقتولماكلابةيكيتاموتوأ
.قيرطلافورظ

ةبكرمىلعريغصلايطايتحالاراطإلامادختسادنع
راطإلاُماظنلافشتكي،)AWD(لماكعفدماظنب
عفدلاماظنءادأففخيوًايئاقلتريغصلايطايتحالا
ماظنللماكلاليغشتلاةداعتسال.ماظنلاةيامحللماكلا
لدبتسا،ىلبلانمماظنلاةيامحولماكلاعفدلا
لماكمجحيذراطإبريغصلايطايتحالاراطإلا
ريغصيطايتحاراطإرظنا.نكممتقوعرسأب
/٢٠٩.

لمارفلا

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

ABSماظنأدبي،ةكرحلابةبكرملاأدبتامدنع
وأروتومللًايظحلًاجيجضعمستدق.هسفنصحفب

امبرو،رابتخالااذهءارجإءانثأةقطقطتوص
اذهو.ًاليلقكرحتتلمارفلاةساودنأًاضيأظحالت
.ًايعيبطاًرمأدعي

ةعناملالمارفلاماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
رظنا.ًالماعيريذحتلاءوضلااذهلظي،قالغنالل

(ABS)قالغناللعناملالمارفلاماظنريذحتءوض
/٩٠.

نمناكوبطرقيرطىلعنامأبدوقتتنكاذإ
يفرارمتسالاولمارفلاىلعطغضلايرورضلا
ماظنموقي،ةئجافملاقئاوعلابنجتلةلمرفلا
تناكاذإو.تالجعلاءاطبإراعشتسابرتويبمكلا



كلامليلد GMC Terrain/Terrain Denali (GMNA- 10292861-طسوألاقرشلا-بيرعت ) -
2017 - CRC - 5/9/16

ليغشتلاوةدايقلا١٤٢

،نارودلانعفقوتلاكشوىلعتالجعلاىدحإ
لمارفلللصفنملاليغشتلابرتويبمكلاموقيفوسف
.ةلجعلكىلع

نمقالغناللةعناملالمارفلاماظنريُغينأنكُمي
،ةرورضلابسحةلجعلكلةبسنلابلمارفلاطغض
نكمي.قئاسيأهبموقينأنكمياممعرسألكشبو
ةلمرفلاعمقئاعلالوحفافتلالاىلعكدعاسينأ
.ةديدشلا

لابقتسايفرتويبمكلارمتسي،لمارفلاطبردنعو
يفمكحتيوةلجعلاةعرسصوصخبتاثيدحتلا

.كلذلًاقفوةلمرفلاطغض

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

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

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

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا

هيجوتلابقالغناللةعناملالمارفلاماظنكلحمسي
تالاحنمديدعلايفو.تقولاسفنيفةلمرفلاو
نمىتحرثكأهيجوتلادعاسينأنكمي،ئراوطلا
.ةلمرفلضفأ

نكرلالمارف

لمارفلاةساودىلعطغضا،نكرلالمارفطبرلو
.ديلالمارفةساودىلعطغضامث،ةيداعلا

ءيضيسف،ليغشتلاديقلاعشإلاماظنناكاذإ
ريذحتءوضرظنا.لمارفلاماظنريذحتحابصم
.٨٩/لمارفلاماظن

هيبنت

نأنكميفنكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
لمارفلاماظنلةدئازلاةنوخسلاىلإكلذيدؤي
ماظنءازجأفلتوأركبملالكآتلايفببستيو
لكشبنكرلالمارفريرحتنمدكأت.لمارفلا
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناولماك
.ةدايقلا

ةساودىلعرارمتسابطغضا،نكرلالمارفريرحتل
ةساودىلعتاظحللطغضامث،ةيداعلالمارفلا
عفرا.ةساودلاريرحتبرعشتىتحنكرلالمارف
متيملاذإ.نكرلالمارفةساودنعءطببكمدق
ضمويسف،ةدايقلاءدبدنعنكرلالمارفريرحت
ًاتوصسرجلاردصيولمارفلاماظنريذحتحابصم
.لمعتلازتالنكرلالمارفنأبريذحتلل

ىلعنكرلاىلإرطضتسوةروطقمرجتتنكاذإ
رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرطرظناف،عفترم
/١٥٧.
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لمارفلاةدعاسم
ةدعاسملاًصيصخةممصُملمارفلادعاسمةزيم
اهتعرسنمليلقتلاوأةبكرملافاقيإىلعقئاسلا
ةزيملاهذهمدختست.ةئراطلاةدايقلافورظيف
ماظنلكيلورديهلالمارفيفمكحتللةيسايقلاةدحولا
يفيوقلالمارفلاماظنليمكتلجأنمتابثلا
طغضلابماقدققئاسلااهيفنوكييتلافورظلا
فقوتلاًالواحملمارفلاةساودىلعةوقبوةعرسب
ةيسايقلاةدحولاموقت.ةبكرملاءاطبإلوأةعرسب
ةدايزبتابثلاماظنلكيلورديهلالمارفيفمكحتلل

متيىتحةبكرمللنارودلكيفلمارفلاطغض
ةبذبذلاربتُعتو.قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنت
اذهيفةساودلاةكرحوألمارفلاةساودلةطيسبلا
يفرارمتسالاقئاسلاىلعبجيوًايداعاًرمأتقولا
فقومهيضتقياملاًقفولمارفلاةساودىلعطغضلا
ًايئاقلتلمارفلادعاسمةزيملصفمتيفوس.ةدايقلا
ةساودطغضضافخناوألمارفلاةساودريرحتدنع
.ةعرسبلمارفلا

ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةلاحيفاًديفمنوكيدقيذلا)HSA(تاعفترملا
ةليفكةنيعمليمةجردبردحنمىلعةبكرملافقوت
بنجتلةممصمةزيملاهذهو.ماظنلااذهطيشنتب
وأمامأللءاوسةبكرمللدوصقملاريغكرحتلا
ةبكرمللقئاسلافاقيإدعب.اهبقالطنالاءانثأفلخلل
ماظنطيشنتمتي،ردحنمىلعاًمامتاهتيبثتو
)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلادنعةدعاسملا
ريرحتنيبةيلاقتنالاةرتفلالالخ.ًايكيتاموتوأ
ةدايقللعيرستلايفءدبلاولمارفلاةساودلقئاسلا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنظفتحي،ردحنمىلع
اهاصقأةدملةلمرفلاطغضب)HSA(تاعفترملا
لمارفلاريرحتمتيو.اهجرحدتمدعنامضلناتيناث
نوضغيفدوقولاةساودىلعطغضلادنعًايئاقلت
يفةبكرملاتناكاذإهطيشنتمتيالنكلو.نيتيناث
،ردحنملالفسألةهجتمتناكوةدايقللقيشعتعضو
عضويفوردحنملاىلعألةهجتمةبكرملاتناكوأ
R)فلخللعوجرلا(.

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا

ماظنلاليغشت

)TCS(رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
يفينورتكلإلامكحتلاماظن،®StabiliTrakو
قالزنإنمدحلاىلعةمظنألاهذهدعاست.تابثلا
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلادعاستوتالجعلا
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو

يأنارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
تأدبدقاهنأوأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجع
مدختسي،اذهثدحيامدنع.يقاصتلالاكاكتحالادقفت
يفرودتيتلاتالجعلاىلعلمارفلاTCSماظن
نارودنمدحللكرحملاةقاطنمللقيواهناكم
.اهناكميفتالجعلا

راعشتسادنعStabiliTrakماظنليعفتمتي
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةبكرملا
مدختسيو.لعفلابةبكرملاهيفريستيذلاهاجتالاو
يئاقتنالكشبةلمرفلاطغضStabiliTrakماظن
قئاسلاةدعاسملةبكرملاتالجعلمارفنميأىلع
.حيحصلااهراسميفةبكرملاىلعظافحلاىلع

ءدبوةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
نمدحلابStabiliTrakوأرجلايفمكحتلاماظن
ماظنلصفذئدنعمتي،اهناكميفتالجعلانارود
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يفمكحتلاماظنلغتشيدق.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
فورظحمستامدنعىرخأةرمةعرسلاتابث
.كلذبقيرطلا

ءدبوةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
امهبساسحإلاوأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحت
.ةيصيخشتلاصوحفلابمايقلاءانثأوأامهليغشتدنع
امةلكشمكانهنأينعيالويعيبطاذهنكل
.ةبكرملاب

فورظيفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
ءافطإيرورضلانمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلا
كرحتلاىلعةبكرملاةردقمدعدنعTCSماظن
اذإرظنا.جلثلاوأديلجلاوألحولاوألمرلاىلع
ليغشتفاقيإوليغشت"و١٢٩/ةرايسلاتقلع
.مسقلااذهيفًاقحال"ةمظنألا

يفنيماظنلانملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
:فوسءوضلااذه.تادادعلاةعومجم

نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.
.اهناكميفتالجعلانارود

.StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
.نيماظنلا

رهظت،امهطيشنتوأنيماظنلادحألاعتشارذعتاذإ
ىقبيوdلعتشيوقئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
الهنأوطٰشنمريغماظنلانأىلإةراشإللًالعتشم
.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلادعاسي
طبضيغبنينكل،ةدايقلالجأنمةنمآةبكرملا
.كلذلًاقفوةدايقلا

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ

.ةبكرملافقوأ.١

.ةيناث١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.كرحملاليغشتبأدبا.٣

دق،ًالعتشميقبوdلعتشااذإ.ةبكرملاةدايقبمق
اذإ.ةلكشملاصيخشتليفاضإتقولةبكرملاجاتحت
.كليكوعجار،هيلعيهامىلعةلاحلاترمتسا

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

)TCS(رجلايفمكحتلاماظنرزدجوي
.يزكرملالوسنوكلايفStabiliTrakو

هيبنت

يوقلاعراستلاوأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإدنعرركتملكشب
ليغشتطخضرعتيدقو.)TCS(بحسلا
.فلتللةبكرملا

.gررحوطغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
يفهضرعمتيiرجلاليغشتفاقيإحابصم
زكرمةلاسرضرعمتيوتادادعلاةعومجم
مكحتلاماظنلئاسررظنا.ةبسانملاقئاسلاتامولعم
.١٠١/ةدايقلايف

.gررحوطغضا،ىرخأةرمTCSماظنليغشتل
يفضورعملاiأفطمرجلاءوضئفطنيس
.تادادعلاةعومجم
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يفتالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ

ىتحماظنلائفطنينلف،gطغضدنعاهناكم
.اهناكميفنارودلانعتالجعلافقوتت

،StabiliTrakوTCSماظنليغشتفاقيإل
حابصمءيضيىتحgىلعرارمتسالاعمطغضا

ماظنفقوتحابصموiرجلافقوت

StabiliTrak gيفةءاضإلايفنارمتسيو
يفةبسانملاةلاسرلارهظت.تادادعلاةعومجم
مكحتلاماظنلئاسررظنا.قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠١/ةدايقلايف

،ىرخأةرمStabiliTrakوTCSماظنليغشتل
iرجلافقوتحابصمئفطني.gررحوطغضا
StabiliTrakماظنفقوتحابصمو gيف
.تادادعلاةعومجم

.ةبكرملاءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
.١٦٤/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا

ةعرسلاتبثم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
٤٠ةعرسىلعظافحلانكميةعرسلاتبثمعمو
رارمتسالانودبرثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك
الامك.ةعرسلاةدايزةساودىلعكمدقعضويف
/مك٤٠نملقأتاعرسىلعةعرسلاتبثملمعي
.)ةعاس/ًاليم٢٥(ةعاس

ريذحت}
هنأثيحًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ال.ةتباثةعرسىلعنامأبةدايقلاكنكميال
ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمدختست
ةيرورملاةكرحلاتناكاذإوأةفطعنملاقرطلا
.ةفيثك

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

ماظنلاأدبيدق،®StabiliTrakماظنرفوتدنع
ءانثأاهناكميفتالجعلانارودنمدحلاب
ةلاحيف.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلكمادختسا
قيشعتلصفًايكيتاموتوأمتيس،رمألااذهثودح
يفمكحتلارظنا.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.١٤٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

مكحتلاماظنطيشنتدنعمادطصاراذنإثودحدنع
تابثيفمكحتلاماظنلصفمتي،ةعرسلاتابثيف
/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار.ةعرسلا

كلحمستقيرطلافورظتناكاذإامأ.١٥٠
ةداعإكنكميف،ىرخأةرمهلنمآلامادختسالاب
.ىرخأةرمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

يفمكحتلاماظنريرحتمتي،لمارفلامادختسادنع
.ةعرسلاتابث

oتابثيفمكحتلاماظنليغشتلطغضا:٠
.هفاقيإوأةعرسلا

nحسمنودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:٠
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا
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RES/+:يفةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ةعباتملةزيجوةرتفلىلعألةركبلاكرح،ةركاذلا
ةدايزلىلعألطغضلايفرمتساوأةعرسلاهذه
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطشنم

SET/−)ةرتفللفسألةركبلاكّرح:)-/طبض
تابثيفمكحتلاماظنليعفتوةعرسلاطبضلةزيجو
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
.ةبكرملاةعرسليلقتلاهمدختساف،لعفلابًاطٰشنم

ةعرسلاتبثمطبض

امبر،مادختسالامدعدنعoرزةءاضإةلاحيف
+/RESوأ−/SETـبامءيشمدطصانوكيدق
ةعرسلاتابثعضوليغشتيفببستياموهو
فاقيإىلعظفاح.ًابولطمكلذنوكيالامدنع

تابثيفمكحتلاماظنمادختسامدعءانثأoليغشت
.ةعرسلا

.ةعرسلاتبثمماظنليغشتلoطغضا.١
.ةبولطملاةعرسلاىلإةعرسلاعفرا.٢

.اهررحمث،−/SETهاجتايفةركبلاكرح.٣
ةريصقةرتفلةبولطملاةددحملاةعرسلارهظت
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
وأ،لمارفلامادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلا
ةعرسلاتبثمريرحتمتيسف،nىلعطغضلامت
.ةركاذلانمةددحملاةعرسلاحسمنود

٢٥(اس/مك٤٠ىلإةبكرملاةعرسلوصودرجمب
مكحتلاةلجعكّرح،رثكأوأ)ةعاسلايفًاليم
دوعتف.ةزيجوةرتفل+/RESهاجتابىلعألل
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ

اهتبثو+/RESهاجتابىلعألةركبلاكرح.
ةعرسلاىلإلصتوةبكرملاعراستتىتحكلذك
.اهررحمث،ةبولطملا

كرح،ةريغصميقبةبكرملاةعرسةدايزل.
.ةزيجوةرتفل+/RESهاجتابىلعألةركبلا
يلاوحةبكرملاةعرسدادزت،ةطغضلكعم

.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١٫٦

سايقلاماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةزهجأةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلا
ةعرسلالحارمةميقطبترتو.٨٤/تاسايقلا
.ةضورعملاسايقلاةدحوبةمدختسملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ

−/SETهاجتايفىلعألمكحتلارصنعكرح.
متيىتحطغضلايفرارمتسالاعمطغضاو
،ةبوغرملالقألاةعرسلاىلإلوصولا
.هررحمث

كرح،ةريغصميقبةبكرملاةعرسليلقتل.
لكعم.ةزيجوةرتفل−/SETهاجتابةركبلا

/مك١٫٦يلاوحةبكرملاةعرسلقت،ةطغض
.)ةعاس/ليم١(ةعاس

سايقلاماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةزهجأةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلا
ةعرسلالحارمةميقطبترتو.٨٤/تاسايقلا
.ةضورعملاسايقلاةدحوبةمدختسملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت

امدنعو.ةبكرملاةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
عوجرللةبكرملائطبتس،ةساودلانعكمدقعفرت
تابثيفمكحتلاماظنباًقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإ
ريرحتلادعبوأةعرسلاةساودطغضدنع.ةعرسلا
يدؤي،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإلليلقب
طبضىلإةزيجوةرتفل−/SETهاجتةركبلاكيرحت
.ةبكرمللةيلاحلاةعرسلاىلعةعرسلاتبثم
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تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

ىلعةعرسلاتبثملمعةءافكىدمفقوتيو
كلذكواهتلومحوةبكرملاةعرسىلعتاعفترملا
تاعفترملادوعصدنعو.تاعفترملارادحنا
ىلعرارمتسابطغضلاىلإجاتحتدقفةردحنملا
دنعو.ةبكرملاةعرسىلعظافحللدوقولاةساود
رايغىلإليدبتلاوأةلمرفلاىلإجاتحتدقفطوبهلا
طبردنعو.ةبكرملاةعرستابثىلعظافحللىندأ
.ةعرسلاتبثمقيشعتكفمتي،لمارفلا

ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت

.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.nىلعطغضا.

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.

،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.
.oىلعطغضا

ةعرسلاةركاذحسم

يفمكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي

وأoرزلاىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابث
.ةبكرملاليغشتفاقيإمتاذإ

قئاسلاةدعاسمةمظنأ

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
ةدعاسمRVCماظنلنكمي،هبزيهجتلاةلاحيف
رظنمضرعلالخنمفلخللعوجرلادنعقئاسلا
.ةبكرملافلخةعقاولاةقطنملا

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

هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلعةروصرهظت
دوعت.)عوجرلا(Rعضولاىلإةبكرملالقندنع
ةقباسلاةشاشلاىلإهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمةبكرملاليدبتدرجمبًابيرقتيناوث١٠دعب
.)عوجر(Rعضولا

دحأبمق،عرسألكشبةقباسلاةشاشلاةيؤرل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

.ةحالملاماظنيفتباثحاتفمىلعطغضا.

.)نكر(Pعضوىلإلّدب.

ةشاشلاعوطسطبضل)ةمئاقلا(MENUطغضا
.ةيفلخلااريماكلاةروصضرعءانثأ

تاداشرإلاوزومرلا

مدختسمللحمستةزيمىلعRVCماظنيوتحيدق
ماظنةشاشىلعنكرلادعاسمماظنزومرضرعب
ةيؤرلااريماكمادختساءانثأهيفرتلاوتامولعملا
نكرلادعاسمماظنليطعتمدعبجيو.ةيفلخلا
.هيبنتلازومرمادختسال)RPA(يفلخلا
أطخلاةلاسرضرعمتينأنكمي

Rear Parking Assist
Symbols Unavailable

اذإ)ةحاتمريغةيفلخلانكرلالمارفدعاسمزومر(
)RPA(يفلخلانكرلاةدعاسمماظنليطعتمت
رظنا.ليغشتلاديقزومرلاتناكو

Parking Assist)١٤٩/)نكرلادعاسم.

نميبناجلارورملاةكرحريذحتماظن
)RCTA(فلخلا

رهظيدق،RCTAماظنبةزهجملاتابكرملايف
اريماكةشاشىلعمهسبًابوحصمرمحأريذحتثلثم

RVCالكنمةمداقلارورملاةكرحنمريذحتلل
نماءدبةمداقلاماسجألاماظنلافشتكي.نيهاجتالا

وأراسيلاةهجنمةبكرملافلخ)مدق٦٥(رتم٢٠
تارافصثالثقلطنت،مسجفاشتكادنعو.نيميلا
ةبكرملاهاجتابسحىلع،نيميلاوأراسيلانم
.ةدوصرملا
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RCTAماظنونكرلادعاسمماظنزومررهظت
ةشاشضرعدنعماسجألادحأيطغتنأنكميو
دحأفاشتكالاحيفهيفرتلاوتامولعملاماظن
يفلخلانكرلاةدعاسمماظنقيرطنعماسجألا
)RPA(ماظنوأRCTA.

ىلعاًضيأةيفلخلاةيؤرلااريماكماظنيوتحيدق
ةاذاحمىلعقئاسلادعاسينأنكمييداشرإلخادت
.نكرللصصخُمناكميأيفنكرلادنعةبكرملا

:تاداشرإلاوأزومرلافاقيإوأليغشتل

.)نكر(Pعضوىلإلّدب.١

.)ةئيهت(CONFIGرزىلعطغضا.٢

Displayددح.٣ Settings)تادادعإ
.)ةشاشلا

.ةيفلخلااريماكلاتارايخددح.٤

هذهنوكت.تاداشرإلاوأزومرلارتخا.٥
اهبناجبرهظتامدنعةلغشمةزيملا
.حصةمالع

لالخنمRCTAماظنفاقيإوأليغشتنكمي
"مداصتلافاشتكاةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصخت
.١٠٣/ةرايسلاصيصختلفسأ

ةيفلخلاةيؤرلااريماكأطخلئاسر

هذهرهظتدق:ةيفلخلاةيؤرلااريماكماظنةنايص
امدنعهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلعةلاسرلا
.ميلسلكشبماظنلالمعيال

رارمتساةلاحيفوأىرخأةلكشمثودحةلاحيف
.ليكولاىلإعجرا،ةلكشم

ةيفلخلاةيؤرلااريماكعقوم

.ةبكرملاماقرأةحولقوفاريماكلادجوت

.دودحماريماكلاهضرعتيذلالاجملانأامك

نمنكريأنمةبيرقلاماسجألاضرعتاليهو
فلتختنأنكميودصملاتحتةعقاولاوأناكرألا
نوكتدق.قيرطلافورظوأةبكرملاهيجوتلًاقفو
.رهظتاممبرقأوأدعبأةضورعملاروصلا

يذلاةيؤرلالاجمةيلاتلاةيحيضوتلاموسرلانيبت
.اريماكلاهرفوت

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

يفلخلاتامدصلاصتممبناج.٢
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لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
حيحصلا

ميلسلكشبةيفلخلاةيؤرلااريماكماظنلمعيالدق
:ةيلاتلاتالاحلايفةحضاوةروصضرعيالوأ

ً.املظموجلاناكاذإ.

ةيمامألاحيباصملاةعشأوأسمشلاناعمل.
.اريماكلاةسدعيفًةرشابم

ءيشيأوأنيطلاوأديلجلاوأجلثلامكارت.
ةسدعلافظن.اريماكلاةسدعىلعرخآ
.ةمعانشامقةعطقباهحسمامثءاملاباهفطشاو

.ثداحلةبكرملانميفلخلاءزجلاضرعت.
وأاهبيكرتةيوازواريماكلاعضومرييغتنكمي
صحفىلعصرحا.اهسفناريماكلارثأتتدق
دنعاهبيكرتةيوازواهعضومواريماكلا
.ليكولا

Parking Assist)نكرلادعاسم(
نكرلاةدعاسمماظنبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
فاقيإلاىلعقئاسلادعاسيوهف)RPA(يفلخلا
Rعضولاىلعطبضلاءانثأماسجألابنجتو
نملقأتاعرسىلعRPAماظنلمعيو.)عوجر(
تارعشتسملاموقتو،)ةعاس/لايمأ٥(ةعاس/مك٨
فاشتكابيفلخلاتامدصلاصتممىلعةبكرملا
ىلعو،ةبكرملافلخ)مادقأ٨(م٢٫٥ىتحماسجألا
ىلعضرألانم)تاصوب٨(مس٢٠عافترا
لقألكشبامبرةديعبلاماسجألافاشتكانكمي.لقألا
.ةبوطروأائفدرثكأسقطلانوكيامدنع

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

ماظنلالمعيفيك

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

الإلمعيال)RPA(يفلخلانكرلادعاسمنأباًملع
.)ةعاس/لايمأ٥(ةعاس/مك٨نعلقتتاعرسدنع

ةيتوصتاراشإبقئاعدوجوىلإةراشإلامتت
تاراشإلانيبينمزلالصافلارصقيو.ةعومسم
.قئاعلانمرثكأفرثكأةرايسلاتبرتقااملكةيتوصلا
)ةصوب١٢(مس٣٠نملقأةفاسملانوكتامدنع
.ٍناوثسمخةدملريفصلارمتسي

هفاقيإوماظنلاليغشت

مادختسابهليغشتفاقيإوRPAماظنليغشتنكمي
رظنا.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفمكحتلاتادحو
.١٠٣/ةرايسلاصيصخت

Onدادعإحيتي with Tow Bar Attached
دعاسمليغشتةيناكمإ)بحسلابيضقعمليغشتلا(
ةدقعبريغصرصنعقافرإعمحيحصلكشبنكرلا
.ةروطقملا

ةلاسرلاضرعمتي،ماظنلاليغشتفاقيإدنع
PARK ASSIST OFF)النكرلادعاسم

ةلاسرلايفتخت.قئاسلاتامولعمزكرميف)لمعي
.تقولانمةريصقةرتفدعب

نكرلادعاسمماظنلةيضارتفإلاتادادعالالوحتتس
لكيف)ليغشتلا(Onعضولاىلإ)RPA(يفلخلا
.ةبكرملاليغشتاهيفمتيةرم

.ةروطقمبحسءانثأRPAماظنلمعفقوأ

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

:قئاسلاتامولعمزكرميفةيلاتلالئاسرلارهظتدق

SERVICE PARKING ASSIST)ِرجأ
هذهترهظاذإ:)نكرلادعاسمماظنلةمدخلا
:ةيتآلاتالاحلانمققحتف،ةلاسرلا

ىلعصرحا.ةفيظنريغتارعشتسملانوكت.
نمةبكرملليفلخلاتامدصلاصامفيظنت
.لحولاوجلثلاوديلجلاوخاسوألاونيطلا
ةيانعلاعجار،فيظنتلاتاميلعتىلععالطالل
.٢١٦/ةيجراخلا
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وأعيقصلابةاطغمنكرلادعاسمتارعشتسم.
لوحجلثلاوأعيقصلاعمجتينأنكمي.جلثلا
،اًمودًايئرمنوكيالدقو،اهفلخوتارعشتسملا
يفةبكرملالسغدعبكلذثدحينأنكميو
دعبالإةلاسرلاهذهيفتختالدق.درابسقط
.جلثلاوأعيقصلانابوذ

كتبكرمبهجتاف،هالعأةدراولافورظلادجوتملاذإ
.ماظنلاحالصإلليكولاىلإ

PARK ASSIST OFF)النكرلادعاسم
فرظةجيتنRPAماظنطيشنتمتيملاذإ:)لمعي
تامولعمزكرميفةلاسرلارهظتسف،تقؤم
:ةيلاتلاتالاحلايفاذهثدحينأنكميو،قئاسلا

.ماظنلاليطعتبقئاسلاماق.

كانهتناكوأ،ةبكرملابةروطقمليصوتمت.
ءانثأيفلخلابابلانمىلدتيمسجوأةجارد
،مسجلاةلازإدرجمبو.ةدايقةرودرخآ
)RPA(يفلخلانكرلادعاسمماظندوعيسف
.يداعلاليغشتلاعضوىلإ

.ةبكرملايفطوبرمرجبيضقدجوي.

ليكولاىلعةبكرملاضرعإ.فلاتّدصملا.
.ماظنلاحالصإل

تازازتهالالثم،ىرخألافورظلارثؤت.
لمارفطغضوأةيئاوهلاةقرطملانعةرداصلا
ءادأىلع،اًدجةريبكلاتانحاشلايفءاوهلا
.ماظنلا

يمامألامداصتلاراذنإماظن
)يمامألامداصتلانمريذحتلا(FCAماظنرفوتاذإ
ررضلاليلقتوأبنجتيفةدعاسملاهنكميهنإف،
دنع.ةيمامألاةهجلايفتامداصتيأنعجتانلا
،ةريبكةعرسبكمامأريستةبكرمنمبارتقالا
)يمامألامادطصالانمريذحتلا(FCAماظنموقي
رادصإىلإةفاضإلابهيبنتللرمحأضيمورادصإب

ريذحتلا(FCAماظنلمعيامك.ةعيرستارفاص
هيبنتةءاضإىلعكلذك)يمامألامادطصالانم
ىرخأةبكرمنمبارتقالادنعنوللارمحأيرصب
.اًدجةريبكةجردب

غلبتةفاسمقاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
تاعرسلاعملمعيو)مدق١٩٧(رتم٦٠يلاوح
.)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠نمىلعألا

ريذحت}
ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
)FCA(قيشعتبموقيالوريذحتماظنىوس
ةرايسنمةريبكةعرسببارتقالادنع.لمارفلا
ريسلادنعوأكمامأةفقوتمةرايسوأءطببريست
كلرفوينل،اًدجبيرقوحنىلعامةرايسفلخ
يذلايفاكلاتقولانأشباًريذحتFCAماظن
كلرفويالدقهنأامك.مداصتلابنجتنمكنكمي
الFCAماظنو.قالطإلاىلعريذحتيأ
وأتاناويحوأةاشمدوجونأشبكلذككرذحي
وأءانبلاليماربوأروسجوأراوسأوأتامالع

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نوكتنأيغبني،اذلو.ءايشألانمكلذريغ
لمارفلاقّشعتوتاءارجإةيأذاختالاًدعتسم
.١٢١/ةيئاقولاةدايقلارظنا.كسفنب

ليغشتلارصنعلالخنمFCAماظنليطعتنكمي
.ةدايقلاةلجعيفماظنلااذهبصاخلا

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

ماظنفشتكااذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
FCAلوحتي،ةبكرمفاشتكادنع.كمامأةبكرم

دق.رضخألانوللاىلإمامألايفةبكرملارشؤم
جراخموأتافطعنملايفتارايسلافاشتكارذعتي
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلاقرطلا
ةبوجحمكمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا
رذعتيسو.ىرخأماسجأيأوأةاشملاةطساوبًايئزج
ىتحمامألايفةرايسيأفاشتكاFCAماظنىلع
.ةدايقلاةراحيفلماكلابنوكت
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ريذحت}
اًريذحتيمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
دوجوفشتكااذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسي
اذإاًقبسمةبكرمدوجوفشتكيالدقو.ةبكرم
وأخاسوألالعفبماظنلارعشتسملدادسناثدح
.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأجلثلاوأديلجلا
قرطلايفةبكرمدوجواًضيأفشتكيالدقو
يفوأ،تاعفترماهبوأحايرلااهببهتيتلا
لثمةيؤرلانمللقتنأنكمييتلافورظلا
مدعةلاحيفوأديلجلاوأرطملاوأبابضلا
وأيمامألاجاجزلاوأةيسيئرلاحيباصملافيظنت
ىلعظفاح.ةديجةروصباهتنايصمدعةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاويمامألاجاجزلا
ةفيظنيمامألامداصتلاراذنإماظنتارعشتسمو
.ةديجةلاحيفو

تامداصتلانمهيبنتلا

ةبكرمنمةريبكةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
راذنإلءارمحلاةشاشلاضموتسف،ةفشتكُمىرخأ
ةريتوبنينرردصيو،)FCA(يمامألامداصتلا
هيبنتثودحدنع.تارمةدعلمامألانمةعيرس

قئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق،اذهمداصتلا
ريصقئطابتيفببستيدقاممةعيرسةروصب
دنعلمارفلاةساودىلعطغضلالصاو.لدتعمو
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتيدق.ةجاحلا
.مداصتلاهيبنتثودحدنع

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

ةئيضمءارمحلامداصتلاهيبنتةشاشلظتس
اهنمبارتقالاوكمامأةبكرمةدراطمدنعرارمتساب
.ةريبكةروصب

هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
ىلعطغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا

COLLISION ALERT)نمهيبنتلا
وأديعبىلعFCAتيقوتطبضل)تامداصتلا
نيبي.ليغشتفاقيإىلعوأ،بيرقوأطسوتم

ىلعيلاحلامكحتلادادعإلوألارزلاىلعطغضلا
يدؤيفوسو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
اذهرييغتىلإىرخأتارملرزلاىلعطغضلا
ىتحوهامكددحملادادعإلالظيفوسو.دادعإلا
يتزيمنمٍلكيفرثؤيفوسو،هرييغتمتي

Collision Alert)و)تامداصتلانمهيبنتلا
Tailgating Alert)تابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نمٍلكتيقوتفلتخيفوسامك.)فلخلانم
تدازاملكف.ةبكرملاةعرسىلعًءانبهيبنتلايماظن
،اذه.هيبنتلاثودحتيقوتدَُعب،ةبكرملاةعرس
ةيوجلالاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو
الدقف.هيبنتلاتيقوتديدحتدنعرابتعالانيعب
فلتخمونيقئاسلاعيمجعمهيبنتلاتيقوتبسانتي
.ةدايقلافورظ

ةيرورضريغتاهيبنت

ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنموقيدق
)FCA(ببسبةيرورضريغتاهيبنتءارجإب
تاراحلايفتابكرملاوأةفطعنملاتابكرملا
تابكرمبتسيليتلاماسجألاوأىرخألاةيرورملا
جاتحتالو،ةيعيبطتاهيبنتلاهذهدعتو.لالظلاوأ
.اهيلعةمدخلاءارجإلاهعمةبكرملا

ماظنلافيظنت

ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظننأادباذإ
)FCA(ةلكشملالحمتيدقف،ميلسلكشبلمعيال
يمامألاجاجزللةيجراخلاةهجلافيظنتلالخنم
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرممامأ
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ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
ةليسونعةرابعةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتماظن
يدئاقةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
عمثدحتدقيتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلا
ءايمعلا)ةطقنلاوأ(ةقطنملايفةدجاوتملاتارايسلا
.ةرايسلابماظنلااذهرفوتاذإكلذو،ةيبناجلا
ةيبناجلاةآرملايفSBZAريذحتةشاشئيضتس
ةراشإتناكاذإضموتسوةلباقملاةيجراخلا
.ليغشتلاديقفاطعنالا

ريذحت}
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمدعاسملمعيال
)SBZA(تابكرملانأشبقئاسلاهيبنتىلع
مادعناقطانمجراخنماًعيرسبرتقتيتلا
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوأةيبناجلاةيؤرلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.تاناويحلا
دقو.ةنيعمةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
رييغتدنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
فلتوأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةراحلا
اًمئادققحت،تاراحللرييغتءارجإلبق.ةبكرملا
،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو،ايارملانم
.فاطعنالاتاراشإمدختساو

SBZAماظنيففاشتكالاقطانم

ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاريذحترعشتسميطغي
)SBZA(ىلعةيفاضإةراحًابيرقتيواستةقطنم
عافتراو.)اًمدق١١(راتمأ٣٫٥وأ،ةبكرملايبناج
١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألانعةقطنملا
طسويفةقطنملاهذهأدبت.)مدق٦(رتم٢و)مدق
.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقتةبكرملا

ماظنلالمعيفيك

امدنعةيبناجلاايارملايفSBZAزمرءيضي
ريسلاةراحيفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
ىلإريشياذه.ةيبناجلاءايمعلاةقطنملالخادةيلاتلا
ءارجإلبق.نمآريغتارمملارييغتنوكيدقهنأ
،SBZAةشاشنماًمئادققحت،ريسلاةراحلرييغت
تاراشإمدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو
.فاطعنالا

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

اتشاشنالمعتفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةرتفلنيتيجراخلانيتآرملاىلعSBZAضرع
نوكتامدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدللةريصق
ءيضت،مامأللكرحتلاسورتدحأىلعةرايسلا
متاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلعضرعلاةشاش
تناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملايفامةبكرمفاشتكا
يتأتيذلاهسفنهاجتالايفةطشنفاطعنالاةراشإ
ةشاشلاهذهضموتسف،ةفشتكملاةبكرملاهنم
.ريسلاتاراحرييغتبموقتاليكليفاضإريذحتك

نمةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمريذحتليطعتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصختتارايخلالخ
/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا

،قئاسلالبقنمSBZAماظنفاقيإمتاذإ.١٠٣
يفSBZAماظنضرعتاشاشءيضتالاهدنع
.ايارملا

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

ةعرسبرورملادنعSBZAتاشاشءيضتالدق
رجدنعوأةفقوتملاتارايسلاعموأ،ةرايسراوجب
يتلاSBZAماظنيففاشتكالاقطانم.ةروطقم
رجدنعربكأةفاسملدتمتالةبكرملابناجنمدتمت
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ءانثأريسلاتاراحرييغتدنعاًرذحنك.ةروطقم
ىلإهيبنتلابSBZAماظنموقيدق.ةروطقمرج
وأةجاردوأةروطقملثم،ةبكرملابةقحلملاءايشألا
رمأاذهو.ةبكرملانمرخآلابناجلانمدتميءيش
ةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبط
.ةمدخلالامعأىلإ

دوجوبقئاسلاهيبنتبSBZAماظنموقيالدق
يفاصوصخو،ةيبناجلاءايمعلاةقطنملايفتابكرم
دق.ةنايصللماظنلاجاتحيال.ةلتبملاقرطلافورظ
نابضقو،قيرطلاتامالعببسبماظنلالمعي
،راجشألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
.ةكرحتملاريغىرخألاماسجألاو،تاريجشلاو
الف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملاجاتحت

تارعشتسمتناكاذإSBZAماظنلمعيالدق
مدصمللىرسيلاوأىنميلاةيوازلايفSBZAماظن
ديلجلاوأجلثلاوأخاسوألاوألحولابةاطغميفلخلا
ةريطمفصاوعكانهتناكاذإوأبئاذلاجلثلاوأ
،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل.ةيوق
/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"عجار

systemةلاسرتناكاذإ.٢١٦ unavailable
ةشاشىلعةضورعملازتال)حاتمريغماظنلا(
يبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
،ةبكرملانمةيفلخلاناكرألاهاجتايفةبكرملا
.ليكولابلصتاف

كانهامنيبSBZAضرعتاشاشئضتملاذإ
دقف،افيظنماظنلاناكوءايمعلاةقطنملايفتابكرم
ذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاحيفماظنلانوكي
.كبصاخلاليكولاىلإةبكرملا

ببسيألافقوتمSBZAماظننوكيامدنع
ليغشتةيصاخنإف،هفاقيإبماققئاسلانأءانثتساب
يفةحاتمنوكتنلةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنت
.صيصختلاةمئاق

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
يفريسلاةراحةرداغمريذحتدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلابنجت
ةبكرملاجورخءانثأريذحتردصيدق.دوصقمريغ
يففاطعنالاةراشإمادختسانودبريسلاةراحنم
ةرداغمنمريذحتلا(LDWمدختسي.جورخلاهاجتا
تامالعفاشتكالاريماكلارعشتسم)ريسلاةراح
ليم٣٥(اس/مك٥٦نمأدبتتاعرسيفتاراحلا
.)ةعاسلايف

ريذحت}
ةراحةرداغمنمريذحتلا(LDWماظنمكحتيال
ةرداغمدنعريذحتلاماظننإ.ةبكرملايف)ريسلا
:الدق)LDW(ريسةراح

.مداصتيأيدافتلًايفاكًاتقورفوي.

فورظيفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
ثدحيدق.ةضفخنملاةيؤرلاوأسقطلا
وأيمامألاجاجزلاخاستانعرمألااذه
اهتيطغتوألحولابةيسيئرلاحيباصملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةديجريغةلاحيفتناكاذإوأديلجلاب
رشابملكشبسمشلاعوطسةلاحيفوأ
.اريماكلاةهجاوميف

.قيرطلافاوحفاشتكا.

ةجومتملاقرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأ

ريسلاةراحةرداغمنمريذحتلاماظنناكاذإ
دحاوبناجىلعقيرطلاتامالعطقففشتكي
ةراحةرداغمنمطقفكرذحيسف،قيرطلانم
ةراحةمالعهيففشتكايذلابناجلاىلعريسلا
ىلعظفاحوقيرطلاىلإاًمئادهبتنا.ريسلا
الإو،ريسلاةراحلخادةبكرمللمئالملاعضولا
وأتاباصإعقتوأةبكرمللفلتثدحيدقف
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاح
ةفيظناريماكلاتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
ماظن(LDWمادختسابنجت.ةديجةلاحيفو
فورظيف)ريسلاةراحةرداغمنمريذحتلا
.ةئيسلاسقطلا

ماظنلالمعيفيك

ةراحةرداغمدنعريذحتلاماظناريماكسجمدجوي
ةآرملباقميمامألاجاجزلاىلع)LDW(ريس
.ةيفلخلاةيؤرلا
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ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاماظنليغشتل
رزىلعطغضا،هليغشتفاقيإلو

LANE DEPART)ةلجعىلع)ةراحلاةرداغم
ليغشتمتيامدنعمكحتلارشؤمءيضيامك.ةدايقلا
.)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاماظن

ةراحةرداغمنمريذحتلا(LDWماظنليغشتدنع

ةحاتإىلعةلالدللرضخألانوللاب@نوكت)ريسلا
.ريسلاةراحةرداغمنمريذحتللهتيزوهجوماظنلا
نودةدوصرملاريسلاةراحةبكرملاتزواجتاذإ
اذهلوحتيفوسف،فاطعنالاتاراشإمادختسا

ًةفاضإ.ضمويوينامرهكلانوللاىلإ@رشؤملا
وأنيميلاةهجتارفاصثالثردصتس،كلذىلإ
عضومريسلاةراحعقومبسحىلعراسيلا
.ةلكشملا

لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
حيحصلا

يفريسلاةراحىلعفرعتلانمماظنلانكمتيالدق
:ةيلاتلافورظلالظ

.مامألانمةبكرمبارتقا.

ةدايقلالثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.
.قافنألالخاد

.ةردحنملاقرطلا.

نممغرلاىلعاًديجLDWماظنلمعيملاذإ
فيظنتبكيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضو
.رمألااذهدعاسيامبرفيمامألاجاجزلا

نارطقلاتامالعببسبLDWتاهيبنتثدحتدق
ببسبوأقيرطلايفتاعدصتلاوألالظلاوأ
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالعدوجو
ىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ
لامعأىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشت
اذإLDWماظنليغشتفاقيإكنكمي.ةمدخلا
.فورظلاهذهترمتسا

دوقولا
ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا

ناتكوأمقربصاصرلانميلاخلانيزنبلامدختسا
91 RONتوصعامسمتيدقالإو،ىلعأوأ

مادختسادنعديدشطبختوصعامسةلاحيف.طبخ
نأكلذينعي،ىلعأوأنور٩١ةجردبنيزنب
.ةنايصىلإجاتحيكرحملا

هيبنت

؛ةيلاتلاتافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
فلتىلإتاميلعتلاهذهعابتامدعيدؤيدقو
:نامضلاةيطغتنماهجورخوةرايسلا

وألوناثيملانمةيمكيأبدوقويأ.
هذهيدؤتدق.نيلينألاوألاليثيملا
يفلكآتثودحىلإدوقولانمعاونألا
فلتوأةيندعملادوقولاماظنءازجأ
.ةيطاطملاوةيكيتسالبلاءازجألل

لثمنداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
يارتزينغنملينيداتنيبولكيسليثيم
ىلإيدؤيدقيذلا)MMT(لينوبراك
تاعمشوتاثاعبنالايفمكحتلاماظنفلت
.قارتحالا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

ناتكوأةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
.دوقوللاهبىصوملاةبسنلانملقأ
دوقولانمةيعونلاهذهمادختسايدؤي
دوقولايفداصتقالاتاردقضفخىلإ
رمعليلقتىلإيدؤيدقوءادألاضفخو
.تاثاعبناللزافحلالماعلا

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

.ًالوأثدحيامهيأ،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠

دوقولاةئبعت

ريذحت}
،ةدشبدوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
يفوأتاباصإثودحيفببستتنأنكميو
.ةافولا

،نيرخآللوكلتاباصإثودحبنجتلو.
ىلعةبوتكملاتاميلعتلاعيمجأرقا
.اهعبتاودوقولاخضةطحم

ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.
.دوقولاب

نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولا

.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.

دوزتلاءانثأيولخلافتاهلامدختستال.
.دوقولاب

ءانثأىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.
.دوقولاخض

الو،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.
.دوقولاخضبمهلحمست

ةريبكةعرسبدوقولارياطتينأنكمي.
نكمي.اًحوتفمدوقولاءاطغناكاذإاًدج
نازخلاناكاذإرثانتلااذهثدحينأ
يفهثودحةيلامتحادادزتوً،ابيرقتًائلتمم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ءطببدوقولاءاطغحتفا.راحلاسقطلا
توصيأعامسفقوتنمققحتو
.اًمامتءاطغلاكُفمث،ريفص

بناجيفدوقولاءاطغفلخدوقولاءاطغدجوي
طغضا،دوقولاةحتفبابحتفل.ةبكرملايفبكارلا
.اهررحمثبابلافصتنمنمةيفلخلاةفاحلا

ةعاسلابراقعهاجتاسكعيفدوقولاءاطغردأ
الإومزاللانمعرسأةروصبءاطغلاررحتال.هكفل
ءاطغلابيكرتدعأ.هناكمىلإاًدئاعدتريفوسف
عمستىتحةعاسلابراقعنارودهاجتايفهريودتب

.ةرقنتوص
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ءيضيدقف،بسانملكشبتبثمريغءاطغلاناكاذإ
رشؤملاحابصمرظنا.لاطعألارشؤمحابصم
.٨٨/)كرحملاصحفءوض(فئاظولاددعتم

ريذحت}
متيثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
دعبتارمةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلا
:ىلإيدؤيدقهفقوت

لطعتاهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.
.دوقولاماظنفلتوكرحملا

.دوقولاباكسنا.

.قئارحثودحةيلامتحا.

ٍناوثعضبلرظتناو.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
حطسألاىلعنمدوقولافظن.ةهوفلاةلازإلبق
ةيجراخلاةيانعلارظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملا
/٢١٦.

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

هيبنت

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

ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

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

.ةدمتعمدوقوتايواحمادختسا.

قودنصوأةرايسلانمتايواحلاةلازإ.
كيبلاتارايسليمحتقودنصوأةرايسلا
.ةئبعتلالبقبأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.ضرألاىلعةيواحلاعضو.

ةيواحلاةئبعتةحتفلخادةهوفلاعضو.
ةحتفبةلصتماهئاقبإو،دوقولاخضلبق
.ةيلمعلالامتكاىتحةئبعتلا

هتعسنم٪٩٥نمرثكأبنازخلاألمتال.
.ددمتللًالاجمكرتتلةلماكلا

وأباقثلاناديعلعشتوأنخدتال.
.دوقولاةئبعتدنعتاعالولامدختست

وأةلومحملافتاوهلامادختسابنجت.
.ىرخألاةيئابرهكلاةزهجألا
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ةروطقمبحس

بحسلانأشبةماعتامولعم
اهميمصتمتيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
لوصحللةروطقملاليكووأليكولابلصتا.ةبكرملل
.ةروطقمبحسلةبكرملادادعإيفةدعاسملاىلع
.ةروطقملابحسلبقًالماكمسقلاةءارقيغبنيو

،ةلّطعمةرايسبحسلوحتامولعمىلعلوصحلل
ىلعلوصحلل.٢١٣/ةرايسلابحسعجار
-ىرخأةرايسفلخةرايسلابحسلوحتامولعم
ةرايسلابحسعجار،لقنتملزنمةبرعلثم
.٢١٣/ةيهيفرتضارغأل

رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ةروطقمدوجوعمةدايقلا

:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع

ةيلحملانيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.
بحسىلعةصاخةفصبقبطنتيتلا
.تاروطقملا

٥٠٠(مك٨٠٠لوألالخةروطقمبحسمدع.
وأروحملاوأكرحملافلتعنملكلذو،)ليم
.ىرخأءازجأ

بحسنم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠لوأءانثأ.
/ًاليم٥٠(ةعاس/مك٨٠زواجتمدع،ةروطقملا
ليغشتلاتايلمعيفءدبلامدعو،)ةعاس
.ةجردىصقألقناخلاىلعطغضلاب

Dعضولايفءايشألابحسةبكرمللنكميو.
لقانناكاذإىندأًارايغمدختسا.)ةدايق(
ً.اريثكريغتيةكرحلا

بحسدنعدوقولاريفوتعضومدختستال.
.ةروطقم

.بحسلاءانثأنكرلادعاسمليغشتفاقيإبمق.

ريذحت}
مداعلاتازاغعمجتتدق،ةروطقمبحسامدنع
ناكاذإلخدتوةبكرملانميفلخلاءزجلايف
ةذفانلاوأةعتمألاةريجحوأقودنصلاءاطغ
.ةحوتفمةيفلخلا

:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع

يفلخلابابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.
.ةيفلخلاةذفانلاوأقودنصلاءاطغوأ

ةحولىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلا

خانملابمكحتلاماظنطبضاًضيأبجي.
ءاوهلالوخدبالإحمسيالدادعإىلع
"خانملابمكحتلاةمظنأ"رظنا.يجراخلا
.سرهفلايف

مداععجار،نوبركلاديسكألوألوحتامولعمل
.١٣٧/كرحملا

.ةربخلانمنيعمردقىلإجاتحيةروطقمبحسنإ
اهدوقتيتلاةعومجملانأكرابتعايفعضيلاتلابو
.ةبكرملاكهسفنردقلاببيجتستالولوطأتتاب
يفةلمرفلاومكحتلابيلاسأةفرعمىلعصرحاف
.ةحوتفملاقرطلاىلعةدايقلالبقةروطقملا

تالصووتاقلحلاءازجأعيمجصحفا،ةدايقلالبقو
ةيئابرهكلاتالصولاونامألالسالسوةروطقملا
تناكاذإ.ايارملاو،تاراطإلاوحيباصملاو
ليغشتأدباف،ةيئابرهكلمارفبةدوزمةروطقملا
لمارفيفمكحتلاعارذمدختسامثةعومجملا
.لمارفلالمعنمدكأتللًايوديةروطقملا

لمحلانأنمدكأتللرخآلنآنمققحت،ريسلاءانثأ
امةروطقملابلمارفةيأوحيباصملانأوتباث
.لمعتتلاز

رارقتسالايفمكحتلاماظنعمبحسلا

يفمكحتلاماظنتوصعامسمتيدق،بحسلاءانثأ
ةجتانلاةبكرملاةكرحعمماظنلالعافتي.رارقتسالا
ءانثأيساسألكشبثدحتيتلاو،ةروطقملانع
تاروطقملابحسءانثأيعيبطرمأاذهو.فاطعنالا
.ةليقثلا

عبتتلاةفاسم

غلبتةفاسمبلقألاىلعكمامأيتلاةبكرملانعدعتبا
ةبكرملاةدايقءانثأاهدعتبتتنكيتلاةفاسملافعض
بنجتيفاذهدعاسينأنكميثيح.ةروطقمنودب
تافاطعناوةديدشةلمرفبلطتتيتلافقاوملا
.ةئجافم
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رورملا

.ةروطقمبحسدنعربكأرورمةفاسمىلإجاتحت
،ربكأدعيًاعمةروطقملاوةبكرملالوطنألًارظنو
ةبكرملافلخربكأةفاسمبداعتبالايرورضلانمف
.ةيرورملاةراحلاىلإعوجرلالبقةراملا

فلخللعوجرلا

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

فاطعنالا

هيبنت

بحسءانثأةديدشلاتافاطعنالايدؤتنأنكمي
دقو.ةبكرمللةروطقملاةسمالمىلإةروطقملا
تافاطعنالابنجت.فلتللةبكرملاضرعتت
.ةروطقملابحسءانثأةديدشلا

ةفاسمذختا،ةروطقمبحسعمفاطعنالادنع
ةفاحبةروطقملامدطصتالثيحبفاطعناللضرعأ
وأ،قيرطلاتاراشإوأ،زجاوحلاوأ،قيرطلا
تاراشإمدختسا.ىرخألاءايشألاوأراجشألا
بنجتوةيفاكةرتفبفاطعنالالبقفاطعنالا
.ةئجافملاةروانملا

ةروطقمبحسدنعفاطعنالاتاراشإ

ىلعةدوجوملافاطعنالاةراشإتارشؤمضموت
فاطعنالاةراشإءاطعإدنعتاسايقلاةزهجأةحول
لكشبةروطقملاتيبثتدنع.ةراحلارييغتوأ

ةِملعُمً،اضيأضموتاهحيباصمنإف،حيحص
ّريُغتسوأفطعنتسةبكرملانأنيرخآلانيقئاسلا
.فقوتتسوأتاراحلا

ىلعةدوجوملامهسألاضموت،ةروطقمبحسدنع
اذإىتحتافاطعنالادنعتاسايقلاةزهجأةحول
نمةرتفلكققحت.ةقورحمةروطقملاتابملتناك
.ديجلكشبلمعتتلازامةروطقملاحيباصمنأ

تاردحنملاىلعةدايقلا

ءدبلبقىندأرايغىلإليوحتلابمقوةعرسلاللق
ليوحتمتيملاذإ.داحوأليوطردحنمىلعلوزنلا
مادختساىلإرطضتدق،ىندأرايغىلإةكرحلالقان
ً.اديجلمعتالوةنخاساهلعجتةجردبًاريثكلمارفلا

Dعضولايفءايشألابحسةبكرمللنكميو
ةكرحلالقانناكاذإىندأًارايغمدختسا.)ةدايق(
ً.اريثكريغتي

تاردحنمىلعةيلاعتاعافترايفبحسلادنع
كرحملاديربتلئاسةرارحتاجردعفترت،ةديدش
.ةيداعلاتاعافترالاىلعبحسلانمعرسألكشب
ىلعبحسلاروفكرحملاليغشتفاقيإمتاذإ
ةبكرملايطعتدقف،ةداحتاردحنمنملاععافترا
.كرحمللطرفملاةنوخسلاتامالعلةهباشمتامالع
ءانثألمعيكرحملاكرتا،اذهثودحبنجتل
عم،ةيوتسمضرأىلعنوكينألضفيو،نكرلا
عضبةدمل)نكرلا(Pعضولايفةكرحلالقانلعج

ريذحترهظاذإ.كرحملاليغشتفاقيإلبققئاقد
كرحملاةرارحةجردعافتراعجارف،ةنوخسلاطرف
.١٧٧/ةطرفمةروصب

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}
ليصوتعملتلاىلعةبكرملانكرنوكيدق
ثدحاذإهنإثيح.رطخردصماهبةروطقملا
.كرحتلايفةروطقملاوةبكرملاأدبتدقف،أطخ
ضرعتتوةباصإللصاخشألاضرعتيدقو
ىلعًامودصرحا.فلتللةروطقملاوةبكرملا
ىتمٍوتسمحطسىلعةروطقملاوةبكرملانكر
.كلذنكمأ

:لتىلعةروطقملاوةبكرملانكرةلاحيف

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

لفسأزجاوحعضيصاخشألادحألعجا.٢
.ةروطقملاتالجع

ةساودرّرح،تالجعلازجاوحعضودنع.٣
.لمحلازجاوحلاصتمتىتحلمارفلا
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مث.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٤
Pعضوىلإلّدبونكرلالمارفمدختسا
.)نكرلا(

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٥

عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا

:ءانثأرارمتسالاعمدوقولاةساودقشع.١

.كرحملاليغشتبءدبإ.

.سورتلادحأىلإلقنا.

.نكرلاةلمرفريرحتو.

.نكرلاةلمرفرّرح.٢

نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٣
.زجاوحلا

زجاوحلاطقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٤
.اهبظفتحيو

ةروطقملابحسدنعةنايصلا

.ةروطقمبحسدنعرثكأةنايصىلإةبكرملاجاتحت
ةيمهألاتاذءايشألا.٢٢٤/ةنايصلالودجعجار
ةكرحلالقانلئاسيهةروطقملالمعيفةصاخلا
روحملامحشوكرحملاتيزويكيتاموتوألا
هذهصحفا.لمارفلاماظنوديربتلاماظنورويسلاو
.رفسلاءانثأولبقرصانعلا

ليماوصةفاكنأنمدكأتلليرودلكشبققحت
.طبرلاةمكحماهريماسموةقلحلا

ةروطقملابحسدنعكرحملاديربت

ءانثأتقؤملكشبديربتلاماظنةنوخسدادزتدق
عافترارظنا.ةيساقلاليغشتلافورظلضرعتلا
.١٧٧/ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجرد

ةروطقمبحس
ةمهمتارابتعاةثالثدجوت،ةروطقمبحسلبق
:نزولابةطبترم

ةروطقملانزو.

ةروطقملاناسلنزو.

ةبكرملاتاراطإىلعنزولايلامجإ.

ةروطقملانزو

؟نمآلاةروطقملانزوام

قيرطلاتارادحناوعافترالاوةعرسلاةاعارمبجي
رادقموةصاخلاتادعملاوةيجراخلاةرارحلاةجردو
عجار.ةبكرملاهلمحتنأنكمييذلاناسللانزو
.مسقلااذهبيلياميف"ةروطقملاناسلنزو"
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ضارتفابةروطقملانزولىصقألادحلاباسحمتي
ةدوزماهنأوبحسلاةبكرميفطقفقئاسلادوجو
نزوحرطبجي.ةبولطملابحسلاتادعمةفاكب
يفةلومحلاوباكرلاوةيرايتخالاةيفاضإلاتادعملا
.ةروطقملانزولىصقألادحلانمبحسلاةبكرم

،ةبكرملانزورادقمديدحتليلاتلالودجلامدختسا
.تارايخلاوةبكرملازارطىلإاًدانتسا

ةبكرملا
دوجوعمةروطقمللنزوىصقأ

†ةروطقملالمارف
عمجملايلكلانزولاريدقت

)GCWR(*

عفد،رتل2.4ةعسL4كرحم
يمامأ

)لطر٥٧٨٧(مغک٢٦٢٥)لطر١٥٠٠(مغک٦٨٠

عفد،رتل2.4ةعسL4كرحم
يعابر

)لطر٥٩٥٢(مغک٢٧٠٠)لطر١٥٠٠(مغک٦٨٠

V6كرحم )لطر٧٩٣٧(مغک٣٦٠٠)لطر٣٥٠٠(مغک١٥٨٨يمامأعفد،رتل3.6

V6كرحم )لطر٨١٥٧(مغک٣٧٠٠)لطر٣٥٠٠(مغک١٥٨٨يعابرعفدرتل3.6

١٠٠٠(مغك٤٥٤وهةروطقملانزولىصقألادحلانوكيروطقملمارفبةدوزملاريغتاروطقملل†
.١٦١/ةروطقملابحسةزيهجترظنا.)لطر

يلامجإوه)GCWR(عمجملايلكلانزولاريدقت*
لماكلابةلمحملاةبكرمللهبحومسملانزولا
وأتالومحوأباكريأكلذيفامبةبكرملاو
نزولاريدقتيطختبجيال.تاليوحتوأتادعم
.ةبكرمللعمجملايلكلا

وأانبةصاخلارطقلاتامولعمليكولانمبلطا
.كلذنأشبحئاصن

ةروطقملاناسلنزو

مهمنزووهةروطقميأيف)1(ناسللالمِحنإ
.ةبكرملليلامجإلانزولاىلعرثؤيهنألهسايقبجي
نزو)GVW(ةبكرملليلامجإلانزولانمضتي
نيذلاصاخشألاواهيفةلومحيأوةغرافلاةبكرملا
نمديدعلاكانهناكاذإ.ةبكرملانوبكريس
يفةلومحلاوأباكرلاوأتادعملاوأتارايخلا

يذلاناسللانزوليلقتىلإاذهيدؤيس،ةبكرملا
ليلقتىلإًاضيأيدؤيسامم،هلمحةبكرملاعيطتست
يف.اهبحسةبكرملاعيطتستيتلاةروطقملانزو
ىلإناسللالمحةفاضإبجي،ةروطقمبحسةلاح
ةبكرملانأل)GVW(ةبكرملليلامجإلانزولا
ةرايسلاةلومحدودحرظناً.اضيأنزولااذهلمحتس
/١٢٩.
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١٦١ ليغشتلاوةدايقلا

عيزوتةلصووأنزولالمحةلصومادختسامتاذإ
١٥-١٠)1(ةروطقملاناسلنزينأبجي،نزولا
.)2(ةلمحملاةروطقملليلكلانزولانمةئاملاب

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

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

ةصاخلابسنلانميأةبكرملازواجتتالأمهملانم
،)GCWR(كرتشملايلامجإلانزولاةبسن-اهب
ةبسن،)GVWR(ةبكرملليلامجإلانزولاةبسن

،)RGAWR(يفلخلاروحملليلامجإلانزولا
ةقيرطلا.ناسللاوأةروطقملانزولىصقألادحلا
هذهنميأزواجتمدعنمدكأتتيكلةديحولا
.ةروطقملاوةبكرملانزويهبسنلا

ةبكرملاتاراطإىلعنزولايلامجإ

تاراطإللىلعألادحلاىلإةبكرملاتاراطإخفنا
قصلمىلعماقرألاهذهىلعروثعلانكمي.ةدرابلا
١٢٩/ةرايسلاةلومحدودحرظناوأةداهشلا
نزولادحزواجتتال.تامولعملانمديزملل
نزولالدعموأ)GVW(ةبكرملليلامجإلا
نزوكلذيفامب)GAWR(روحملليلامجإلا
عيزوتةلصومدختستتنكاذإ.ةروطقملاناسل
عضولبقيفلخلاروحملادحنعديزتال،نزولا
.نزولاعيزوتنابضق

ةروطقملابحسةزيهجت

تاقلحلا

وأليكولاعجار.ةحيحصلاةقلحلاتادعممدختسا
.ةدعاسمللةروطقملاةقلحليكو

تاقلحلصصخمريغةبكرملليفلخلادصملا.
بحسلاتاقلحليصوتبمقتال.بحسلا
ةصصخمىرخأتاقلحيأوأهبةرجأتسملا
ىلعةتبثملاةقلحلاطقفمدختسا.تادصملل
.دصملابلصتتاليتلالكيهلا

دنعةبكرملالكيهيفبوقثيألمعمتيله.
يأدوجوةلاحيف؟ةروطقملاةقلحبيكرت
متيملاذإ.ةقلحلاةلازإدنعاهدسبمق،بوقث

ءاملاوةبرتألالخدتنأنكمي،بوقثلادس
مداعلانمجتانلاتيمملانوبركلاديسكألوأو
كرحملامداعرظنا.ةبكرملالخادىلإ
/١٣٧.

نامألالسالس

ةبكرملانيبلسالسلاليصوتىلعًامودصرحا
ناسللفسأنمنامألالسالسررم.ةروطقملاو
اذإقيرطلابكاكتحالانمناسللاعنملةروطقملا
عيطتستىتحًايفاكًءاختراكرتا.ةقلحلانعلصفنا
لسالسكرتتال.فاطعنالاةروطقملاوةبكرملا
.ضرألاىلعرُجتنامألا

ةروطقملالمارف

ةءارقنمدكأت؟ةصاخلااهلمارفةروطقمللله
ىتحاهعابتاوةروطقملالمارفبةصاخلاتاميلعتلا
ةقيرطباهتنايصواهطبضواهبيكرتنمضت

.ةحيحص

،قالغناللةعناملمارفىلعةبكرملاءاوتحالًارظن
،اذهثدحاذإو.ةبكرملالمارفماظنىلعطغضتال
ىلعالمعينلوأديجلكشبلمارفلااماظنلمعينلف
.قالطإلا

)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا
حجرأتيفمكحتلاةزيمىلعةبكرملايوتحت
StabiliTrakماظننمءزجك)TSC(ةروطقملا
مكحتلاماظنفشتكااذإ.)تابثلايفمكحتلا(
)TSC(لمارفقيبطتمتيفوسف،ةروطقملاحجرأت
.ًأيكيتاموتوأةبكرملا
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٢

ةروطقملاحجرأتيفمكحتلاماظنقبطیامدنعو
رشؤمءوضضموي،ةروطقملللمارفلا

TCS/StabiliTrakليلقتبقئاسلاغالبإل
فوسف،حجرأتلايفةروطقملاترمتسااذإ.ةعرسلا
كرحملانارودمزعنمStabiliTrakللقي
.ةبكرملاءاطبإيفةدعاسملل

لاحيفةروطقملاحجرأتيفمكحتلاماظنلمعينل
يفمكحتلارظنا.StabiliTrakليغشتفاقيإ
.١٤٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإةيئابرهكتادعم

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

هيبنت

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

ةيراطبغيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
تناكنإوىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملا
.لمعتالةبكرملا

لبق.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
،ةبكرملاىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحم
٦٠/ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإو
/٦٠.
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١٦٣ ةبكرملابةيانعلا

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
١٦٤................ةماعتامولعم
١٦٤.......ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
١٦٤.......كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
١٦٥.................كرحملاءاطغ
١٦٦....كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
١٦٩.................كرحملاءاطغ
١٦٩.................كرحملاتيز
١٧١..........كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
١٧٢................يكيتاموتوألا
١٧٢.......كرحملاءاوهفظنم/حشرم
١٧٣..................ديربتلاماظن
١٧٤.............كرحملاديربتلئاس
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

١٧٧.....................ةطرفم
٢٫٤كرحم(ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاس
١٧٨...................)L4رتل
كرحم(ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاس

3.6L V6(.................١٧٨
١٧٩...................لسغلالئاس
١٧٩......................لمارفلا
١٨٠..................لمارفلاتيز
١٨١.....................ةيراطبلا
١٨٢........تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
١٨٢........ةكرحلائدابحاتفمصحف

قودنصلقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
١٨٢..........يكيتاموتوألاسورتلا
صاخلاسورتلاقودنصلفقصحف

١٨٢...................لاعشإلاب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف

١٨٢....................)نكرلا(
١٨٣..........تاحساملاشيرلادبتسا

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
١٨٤.........ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
١٨٤...............نيجولاهلاتابمل
،فاطعنالاةراشإو،ةرخؤملاحيباصم

حيباصمو،يبناجلاضيمولاحابصمو
عوجرلاحيباصمو،فقوتلا
١٨٥.....................فلخلل
١٨٧...........ماقرألاةحولحيباصم
١٨٨...................ةليدبتابمل

يئابرهكلاماظنلا
١٨٨...........ةيئابرهكلاتارهصملا

١٨٩....كرحملاةريجحرهاصمقودنص
١٩١....تادادعلاةحولرهاصمقودنص

تاراطإلاوتالجعلا
١٩٣.....................تاراطإ
١٩٣.......مساوملالكلحلصتتاراطإ
١٩٤................ءاتشلاتاراطإ
١٩٤...............فيصلاتاراطإ

١٩٤...............تاراطإلاطغض
١٩٥......تاراطإلاطغضةبقارمماظن

١٩٦.....تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
١٩٩...............تاراطإلاصحف
١٩٩...............تاراطإلاريودت
٢٠٠....ةديدجتاراطإلاتقونيحيىتم
٢٠٠............ةديدجتاراطإءارش
ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا

٢٠٢.....................مجحلا
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٢٠٢...................تاراطإلا
٢٠٢................تالجعلالالحإ
٢٠٣..............تاراطإلالسالس
٢٠٣.....راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
٢٠٤................تاراطإلارييغت
٢٠٩...........ريغصيطايتحاراطإ

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
٢١٠....ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا

ةبكرملابحس
٢١٣.................ةرايسلابحس
٢١٣....ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس

رهظملابةيانعلا
٢١٦...............ةيجراخلاةيانعلا
٢١٩........لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٢٢٢...............لجرألاتاحسمم
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ةبكرملابةيانعلا١٦٤

ةماعتامولعم
،رايغلاعطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
رايغعطقىلعلصحتس.كليكوةرايزىجُري
دارفألبقنمةمدخلابعتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأ
.نيدمتعمونيبردم

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

تانوكمبقحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
عافترايفليدعتيأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلا
.عنصملاتادادعإلفلاخمةبكرملا

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

ضرغبزروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
لمعلاوةبكرملايفىرخألاةمظنألاعملماكتلا
تاقحلملابةبكرملاديوزتلكليكوعجار.ةءافكباهعم
يتلاةيلصألازروتوملارنجتاقحلماًمدختسم
.ليكوللعباتلاينفلااهبكري

دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٦٠/ةيئاوه

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
كيلعةروطخةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ليلدوأةبسانملاةفرعملاككالتمامدعةلاحيف
.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألاوأةنايصلا
،كلاملاليلديفةحضوملاتاءارجإلااًمودعبتا
ذيفنتلبقةبكرملابصاخلاةنايصلاليلدعجارو
.ةنايصلللامعأيأ

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

عجار.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةلواحملبق٦١/ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
.كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

عطقتالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
يتلاةفاسملاليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلا
.ةمدخلللامعأيأءارجإخيراتواهعطقت
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١٦٥ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

ببستنأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
تاثولمللحمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررض
وأنازخلاةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولاب
.سايقلاىصع

كرحملاءاطغ
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

ةحوللفسأدوجوملاريرحتلاعارذبحسا.١
ةلجعنمرسيألابناجلايفتاسايقلاةزهجأ
.ةدايقلا

ةعفارلانعثحباوةبكرملاةمدقمىلإلقتنا.٢
ءاطغريرحتضبقمللوصوللةيوناثلا
لفسأضبقملااذهدجوي.يوناثلاكرحملا
برقلابكرحملاءاطغنمةيمامألاةفاحلا
عفراونيميلاىلإضبقملاعفدا.زكرملانم
.كرحملاءاطغتقولاسفنيف

:كرحملاءاطغقالغإل

نمدكأت،ةبكرملاكرحمءاطغقالغإلبق.١
.تاوشحلاةيطغأعيمجماكحإ

١٢(مس٣٠ةفاسملكرحملاءاطغضفخا.٢
ثيحبهررحمثنموةبكرملاقوف)ةصوب
دكأتللققحت.لماكلكشبجالزملاتيبثتمتي
هذهراركتبمقو،قلغمكرحملاءاطغنأنم
.رمألامزلاذإةيلمعلا
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كرحملاةريجحىلعةماعةرظن

رتل٢٫٤ةعسL4كرحم
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١٦٧ ةبكرملابةيانعلا

.١٧٢/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.١

.١٦٩/كرحملاءاطغ.٢

رهظتال(كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٣
.١٦٩/كرحملاتيزعجار.)ةروصلايف

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٤
.١٦٩/كرحملا

لمارفلاتيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٥
/١٨٠.

.١٨٩/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٦

.ىرخألاةبكرملل)+(بجوملافرطلا.٧
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار
/٢١٠.

عجار.ىرخألاةبكرملل)-(بلاسلافرطلا.٨
.٢١٠/ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا

.)ضورعمريغ(١٨١/ةيراطبلا.٩

ءاطغوكرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١٠
.١٧٤/كرحملاديربتلئاسعجار.طغضلا

عجار.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١١
.١٧٩/لسغلالئاس
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تارتل3.6ةعسV6كرحم
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١٦٩ ةبكرملابةيانعلا

.١٧٢/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.١

ءاطغتحت(يئابرهكلاهيجوتلالئاسنازخ.٢
ةوقلابهيجوتلالئاسعجار.)كرحملا
وا١٧٨/)L4رتل٢٫٤كرحم(ةدضعملا
كرحم(ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاس

3.6L V6(/١٧٨.

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٣
.١٦٩/كرحملا

.١٦٩/كرحملاءاطغ.٤

رهظتال(كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٥
.١٦٩/كرحملاتيزعجار.)ةروصلايف

لمارفلاتيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٦
/١٨٠.

.١٨٩/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٧

.ىرخألاةبكرملل)+(بجوملافرطلا.٨
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار
/٢١٠.

عجار.ىرخألاةبكرملل)-(بلاسلافرطلا.٩
.٢١٠/ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا

.)ضورعمريغ(١٨١/ةيراطبلا.١٠

ءاطغوكرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١١
.١٧٤/كرحملاديربتلئاسعجار.طغضلا

عجار.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١٢
.١٧٩/لسغلالئاس

كرحملاءاطغ

كرحملاءاطغ (V6 تارتل3.6ةعس )

تيزلاةئبعتءاطغ.١

كرحملاءاطغرامسم.٢

كرحملاءاطغ.٣

:كرحملاءاطغةلازإل

.)١(تيزلاةئبعتءاطغةلازإبمق.١

.)2(كرحملاءاطغرامسملزأ.٢

نمهررحتل)3(كرحملاءاطغعفرا.٣
.تاتبثملا

.هتلازإبمقوكرحملاءاطغعفرا.٤

بيكرتةداعإل٤ىلإ١نمتاوطخلاسكعا.٥
.كرحملاءاطغ

كرحملاتيز
بجي،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
تاوطخلاهذهعابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالا
:كتئيبةيامحىلعدعاسيفوسةماهلاوةطيسبلا

ثيحنمدمتعمكرحمتيزًامئادمدختسا.
ةجوزللاةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
كرحملاتيزرايتخا"عجار.ةبسانملا
.مسقلااذهيف"حيحصلا

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

.بسانملاتقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
.١٧١/كرحملاتيزرمعماظنعجار

ً.امئادةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
اذهيف"لمعتسملاتيزلابلعفتاذام"عجار
.مسقلا

كرحملاتيزصحف

لك(يرودلكشبكرحملاتيزىوتسمنمققحت
ةلحريفباهذلالبقةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠

كرحملابتيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوط
ةريجحىلعةماعةرظنعجار.ةقلحلكشذخأي
.ناكملاىلعفرعتلل١٦٦/كرحملا
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ريذحت}
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
.قورحلابكبيصتنأنكميولب،ًانخاسكرحملاب
اصعضبقمسمللاًزافقوأةفشنممدختسا
.سايقلا

قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرترهظاذإ
)DIC(ققحت،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشت
.تيزلاىوتسمنم

:تاداشرإلاهذهعبتا

ةبكرملانكربمق،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.
تيزىوتسمنمققحت.ةيوتسمضرأىلع
ىلعنيتعاسةدملهليغشتفاقيإدعبكرحملا
تيزىوتسمنمققحتلانإثيح.لقألا
دعبوأرادحنالاةديدشتاردحنمىلعكرحملا
يدؤيدقكرحملاليغشتفاقيإنمةريصقةدم
.ةحيحصريغتاءارقىلعلوصحلاىلإ
كرحملاصحفدنعةقدلاىوتسمنسحتيو
ىوتسمسايقاصعلزأ.هليغشتءدبلبقاًدراب
.ىوتسملانمققحتوتيزلا

ةدملراظتنالاىلعةردقلامدعةلاحيف.
١٥كرحملاليغشتفاقيإيغبني،نيتعاس
ةدملوأًانخاسكرحملاناكاذإلقألاىلعةقيقد

.ًانخاسكرحملانكيملاذإلقألاىلعةقيقد٣٠
اهحسمامثتيزلاىوتسمسايقاصعبحسا
دعأكلذدعبوةفيظنشامقةعطقوأليدنمب
ىلإاهعفددعب.ىرخأةرملماكلاباهلاخدإ

ظافتحالاعمىرخأًةرماهعزنكنكمي،ةياهنلا
ىوتسمنمققحتلاولفسأللاصعلافرطب
.تيزلا

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

كرحم L4 رتل٢٫٤ةعس

كرحم V6 تارتل3.6ةعس

طوطخلاةقطنمنملقأتيزلاىوتسمناكاذإ
تيزلاىوتسمسايقاصعفرطيفةعطاقتملا
ةقيقد١٥ةدملليغشتلافاقيإديقكرحملاناكو
نم)دحاوتراوك(دحاورتلفضأ،لقألاىلع
ىوتسمنمىرخأةرمققحتمثهبىصوملاتيزلا
كرحملاتيزرايتخا"ناونعلاعجار.تيزلا
مسقلااذهيفدعباميفدريسيذلا"حيحصلا
يغبنييذلاتيزلاعوننأشبحرشىلعلوصحلل
،كرحملاتيزقفارمةبلعةردقةفرعمل.همادختسا
.٢٣٤/تافصاوملاوتاعسلاعجار

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
ىدمتحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
ىوتسمسايقاصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلا
نأتدجواذإ.كرحملابةرضمنوكتتيزلا
هنأيأ،ليغشتلاىدمقوفعقيتيزلاىوتسم
تيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملايفدجوي
نيبتيتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفامىلإ
كرحملاباصيدقف،حيحصلاليغشتلاىدم
وأضئافلاتيزلاغرفتنأكيلعبجي.رارضأب
ةنايصينفىلإأجلتوةرايسلاةدايقنمّدحتنأ
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحم

١٦٦/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاتيزةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل

ىوتسملالصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
اصععفدا.حيحصلاليغشتللمزاللاناكملاىلإ
دنعلخادلاىلإىرخأًةرمتيزلاىوتسمسايق
.ءاهتنالا

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا

نملكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
عجار.ةجوزللاةجردوةبسانملاتيزلاتافصاوم
.٢٣٠/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
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تافصاوملا

يفوتستيتلاكرحملاتويزىوسمدختستال
ةدمتعملاكرحملاتويز.™dexos1تابلطتم
dexos1تابلطتميفوتستاهنألGMةطساوب
.dexos1دامتعالاراعشبةزيممنوكت

هيبنت

اموأهبىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
اهيلعيرسيالًارارضأكرحمللببسيدقهلداعي

.ةبكرملانامض

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 5W-30.

مادختسابجي:ةدرابةرارحتاجرديفليغشتلا
SAEتيز 0W-30ةدوربلاةديدشقطانملايف،
ةجرد٢٩−امىلإةرارحلاةجردضفخنتثيح
نمةجردلاهذهف.)تياهنرهفةجرد٢٠−(ةيوئم
كرحملاليغشتءدبنملهستستيزلايفةجوزللا
رايتخادنعً.ادجةضفخنملاةرارحلاتاجرديف

يبليًاتيزاًمودرتخا،ةبسانمةجوزلةجردهلتيز
"تافصاوملا"ةيئزجعجار.ةحيحصلاتافصاوملا
.تامولعملانمديزملمسقلااذهيفاًقبسمةدراولا

كرحملاتيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ

ءادألاقيقحتل.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
مادختساىوسكيلعام،كرحملاةيامحلوزيمتملا
تابلطتميفوتستيتلاواهبحصُنييتلاتويزلا

dexos1.

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
كرحملاضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيالتايفلتل

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام

ةنيعمداومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
.ناطرسلاضرمببستدقوةرشبلابةراضنوكتدق
تويزللةرشبلاضيرعتبنجتبجيفهيلعو
كترشبفيظنتىلعصرحا.ةليوطةرتفلةلمعتسملا
ديجفظنممادختسابوأنوباصلاوءاملابكرافظأو
يوتحتيتلاشامقلاعطقوسبالملالسغا.نيديلل
.ةبسانمةقيرطباهنمصلختوأكرحمتيزىلع
تاجتنممادختساصوصخبعنصملاتاريذحتعجار
.اهنمصلختلاةيفيكوتيزلا

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

كرحملاتيزرمعماظن

كرحملاتيزرييغتبجيىتم

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

.ةحيحص

يفأدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
.تيزلارييغتةرورضىلإريشياذهفضافخنالا
عجار.اروفكرحملاتيزرييغتبمقةلاسررهظت
تيزلارييغتبجي.٩٩/كرحملاتيزلئاسر
٦٠٠(مك١٠٠٠ةفاسملالخنكممتقوعرسأب
ماظننمةلاسررهظتالأنكمملانم.ةيلاتلا)ليم
ةدملتيزلارييغتةرورضىلإريشتتيزلارمع
يفةدايقلاةلاحيفكلذوةلماكةنسىلإلصت
رتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي.ةيلاثملافورظلا
نييعتةداعإبجيامكلقألاىلعًايونسةدحاوةرم
ليكولاىدلرفوتي.رييغتلاةيلمعدعبماظنلا
اذهنودؤيسةمدخلالامعأىلعنوبردمصاخشأ
نأمهملانمهنأامك.ماظنلاطبضنوديعيولمعلا
تيزلافيرصتتارتفبسحماظتنابتيزلاصحفت
.بسانملاهاوتسمىلعظافحلاو
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،أطخلاقيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
ذنم)ليم٣٠٠٠(مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي
نييعتةداعإبجي.تيزلارييغتاهيفمتةرمرخآ
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيفتيزلارمعماظن

كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك

رييغتاهيفمتيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
تيقوتباسحنمماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيز
.كرحملاتيزرييغتاهيفبجييتلاةمداقلاةرملا
:ماظنلانييعتةداعإل

ON/RUNعضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ.١
.كرحملاليغشتنود)نارود/ليغشت(

زكرميفMENUرزىلعطغضا.٢
ةمئاقضرعلDICقئاسلاتامولعم

Vehicle Information)تامولعم
.)ةرايسلا

مهسلاوأىلعأللهجتملامهسلاامإطغضا.٣
.يقبتملاتيزلارمعضرعللفسأللهجتملا

متيىتحSET/CLRرزىلعطغضا.٤
.٪١٠٠ضرع

LOCK/OFFعضوىلعحاتفملاطبضا.٥
.)ءافطإ/لفق(

:وأ

ON/RUNعضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ.١
.كرحملاليغشتنود)نارود/ليغشت(

اهررحوةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالث

مقةلاسرلايفتختامدنعماظنلانييعتةداعإمتي
.اروفكرحملاتيزرييغتب

تيزرييغتبمقةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
ليلداذهف،ةبكرملاليغشتءدبدنعاروفكرحملا
تيزرمعماظننييعتةداعإمتيملهنأىلع
.ءارجإلادعأ.كرحملا

يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس

ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفةيفيك
يكيتاموتوألا

.ةكرحلالقنزاهجلئاسىوتسمصحفبجيال
لقنزاهجلئاسيفبرستثودحربتعيثيح
دنعو.لئاسلاصقنلديحولاببسلاوهةكرحلا
ىلإةبكرملاباحطصابجي،برستلاثودح
.نكممتقوعرسأباهحالصإوليكولا

لقنزاهجلئاسصحفلةصاختاءارجإكانه
ءارجإلااذهنوكىلإًارظنو.هرييغتوةكرحلا
ىدلةمدخلامسقيفالإهبمايقلامدعبجيفً،ادقعم
ىلعلوصحللكيدليلحملاليكولابلصتا.ليكولا
نمديزمةفرعمكنكميوأتامولعملانمديزم
.ةمدخلاليلديفءارجإلااذهنعتامولعملا

ةينمزلاتارتفلاةاعارمعملئاسلارييغتبجي
نمدكأتلاعم،٢٢٤/ةنايصلالودجيفةروكذملا
ميحشتلاداومولئاوسلايفروكذملالئاسلامادختسا
.٢٣٠/اهبىصوملا

كرحملاءاوهفظنم/حشرم
كرحملاةريجحيفرتلفلا/كرحملاءاوهيقنمدجوي
ىلعةماعةرظنعجار.ةبكرملاببكارلاةهج
.١٦٦/كرحملاةريجح

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم

صحفورييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
ةنايصلالودجعجار،كرحملاءاوهحشرم
/٢٢٤.

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلامتيفيك

ءانثأةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
فشكءانثأكرحملاليغشتبمقتالوكرحملاليغشت
صرحا،كرحملاءاوهحشرمةلازإلبق.ةحتفلاهذه
وأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملافيظنتىلع
حشرمكّرح.كرحملاءاوهحشرملزأ.بئاوش
ةلازإل)ةرايسلانعاًديعب(قفربكرحملاءاوه
نعًاثحبكرحملاءاوهحشرمصحفا.هنمةبرتألا
بنجت.فلتللهضرعتلاحهلادبتسابمقو،تايفلتيأ
هتانوكمنميأوأكرحملاءاوهحشرمفيظنت
.طوغضملاءاوهلاوأءاملاةطساوب

:هلادبتسالوأكرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلل

كرحملاءاطغعجار.كرحملاءاطغحتفا.١
/١٦٥.

يفدوجوملاءاوهلاحشرمةريجحىلعرثعا.٢
ةرظنعجار.بكارلاةهجنمكرحملاةفرغ
.١٦٦/كرحملاةريجحىلعةماع
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١٧٣ ةبكرملابةيانعلا

ءاطغتبثتيتلاةعبرألايغاربلاةلازإبمق.٣
.ءاوهلايقنمةفرغ

رتلفلزأو،ىلعأللًةرشابمءاطغلابحسا.٤
.ءاطغلابكسممتنأامنيبءاوهلا

.ءاوهلارتلفلدبتساوأققحت.٥

كرحملاءاوهرتلف/يقنمبيكرتةداعإةيفيك

ةصاخلاةحاسملايفءاوهلارتلفبيكرتبمق.١
ءاوهلايقنمرتلفلفقبيكرتبجي.هب
.ءاوهلايقنمةفرغيفماكحإبيجراخلا

يقنمةفرغعمءاطغلاضباقمةاذاحمبمق.٢
.ءاوهلا

مادختسابءاوهلايقنمةفرغءاطغبّكر.٣
.ةعبرألايغاربلا

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

هيبنت

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

ديربتلاماظن

كرحم L4 رتل٢٫٤ةعس

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.١

ءاطغوكرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢
طغضلا
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كرحم V6 تارتل3.6ةعس

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتحوارم.١

ءاطغوكرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢
طغضلا

ريذحت}
ةيئابرهكلاكرحملاديربتةحورملمعتنأنكمي
ىتحةبكرملاكرحمءاطغتحتةدوجوملا
يلاتلابوفاقيإلاعضويفكرحملانوكيامدنع
ىلعصرحا.تاباصإثودحيفببستتدق
ةحورمةيأنعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإ
.ةبكرملاكرحمءاطغتحتةدوجومةيئابرهك

لولحمعافدنانازخلخادديربتلالولحمناكاذإو
بجي.دربيىتحءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلا
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملانكر

ةمالعدنعديربتلالئاسىوتسمنوكينأبجي
COLD FILL.دق،مدقتامكىوتسملانكيملاذا

وأرتييدارلاميطارخيفبيرستكانهنوكي
يفوأءاملاةخضموأرتييدارلاوأناخسلاميطارخ
.ديربتلاماظننمضرخآءزجيأ

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

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

اذاامصحفبمق،بيرستدوجورهظيمللاحيف
المألمعتةيئابرهكلاكرحملاديربتةحورمتناك
ةنوخسللكرحملاضرعتاذإف.كرحملاليغشتلالخ
ً،اراحناكاذا.ةحورملالمعتنأيغبنيف،ةطرفملا
.كرحملائفطأ.ةنايصلاىلإاهدنعةبكرملاجاتحت

هيبنت

فالخبديربتلولحممادختساببسينأنكمي
DEX-COOL®هناوألبقكرحملافالتإيف،

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

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

نمققحتلاةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
عافتراعجار.هضافخنادنعهتفاضإوديربتلالولحم
دنع،١٧٧/ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجرد
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشملكرحملاضرعت
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١٧٥ ةبكرملابةيانعلا

همادختسانكمياذام

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

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

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

ةيوئم١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.
.كرحملاةرارحةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(

.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

.فلتللموينوملألاعطقضرُعينل.

كرحملاةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
.ةبسانملا

هيبنت

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

الإمدختستال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
.ديربتلاماظنلًابسانمكرحمديربتلئاسجيزم
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار
/٢٣٠.

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

ديربتلالولحمصحف

صحفدنعٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسم

يفديربتلالولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
لولحمناكاذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخ
الف،يلغيديربتلالولحمعافدنانازخلخادديربتلا
لئاسةيؤرنكمأاذإامأ.دربيىتحءيشيأبمقت
ةمالعدنعلولحملاىوتسمنكيملنكلو،ديربتلا

COLD FILLنمجيزمةفاضإكنكميف،اهقوفوأ
ديربتلولحموبرشللةحلاصلاةفيظنلاهايملا

DEX-COOLنازخيف٥٠/٥٠رادقمب
ديربتلاماظنةدوربنمدكأتلاكيلعنكلو،عافدنالا
ةرارحةجردعافتراعجار.كلذلعفتنألبق
.١٧٧/ةطرفمةروصبكرحملا

كرحملاةريجحيفديربتلالئاسعافدنانازخدجوي
ةريجحىلعةماعةرظنعجار.ةبكرملاقئاسةهج
.١٦٦/كرحملا

عفدنازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحم

هيبنت

لولحمةئبعتدنعصاخءارجإمادختسابجي
مدعببستينأنكميو.ةبكرملاهذهيفديربتلا
ةرارحةجردعافترايفءارجإلااذهعابتا
فلتللضرعتيدقامكةطرفمةروصبكرحملا
.غلابلا
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امةفرعملققحتف،نآلاىلإًةمئاقةلكشملاتناكاذإ
عفدنازخيفديربتلالئاسةيؤركناكمإبناكاذإ
نكلو،ديربتلالئاسةيؤرنكمأاذإامأ.ديربتلالئاس
ةمالعدنعلولحملاىوتسمنكيمل

COLD FILL،هايملانمجيزمةفاضإكنكميف
ديربتلولحموبرشللةحلاصلاةفيظنلا

DEX-COOLنازخيف٥٠/٥٠رادقمب
ديربتلاماظنةدوربنمدكأتلاكيلعنكلو،عافدنالا
.كلذلعفتنألبقعافدنالانازخطغضءاطغو
ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.تامولعملانمديزملل١٧٧/

ريذحت}
ةجتانلاةقِرحُملالئاوسلاوراخبلارجفنينأنكمي
يدؤيوديربتلاماظنةرارحةجردعافترانع
هذهعقت.ةريطخلاقورحلابكتباصإىلإكلذ
ةرادإةلاحيفف،اذلو،ديدشطغضتحتداوملا
لئاسقفدتجيرهصىلعتبثملاطغضلاءاطغ
ًةجراخعفدنتساهنإف-ًاليلقولوىتح-ديربتلا
نوكيامدنعءاطغلاحتفبنجت.ةيلاعةعرسب
طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
رظتنا.ديربتلالئاسقفدتجيرهصىلعتبثملا
دنعكلذوءاطغلاوديربتلاماظندربيىتح
.طغضلاءاطغحتفىلإرارطضالا

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

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

هيبنت

رسكيوءاملادمجتيدق،درابلاسقطلايف
ءازجألاو،ناخسلابلقودربملاوكرحملا
هبىصوملاديربتلالولحممدختسا.ىرخألا
.بسانملاديربتلالولحمجيزمو

نازخىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١
ةرارحضافخنادعب،ديربتلالولحمعافدنا
دربملاموطرخوءاطغلاوديربتلاماظن
.يولعلا

براقعسكعقفربطغضلاءاطغحتفا
توصتعمساذإ.ةرودعبروحنبةعاسلا

كلذحمسيس.فقوتينأىلإرظتناف،ريفص
موطرخجراخيقبتملاطغضلاجورخب
.غيرفتلا

نأىلإقفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
.هعزننمنكمتت
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جيزمبديربتلالئاسعافدنانازخءلمبمق.٣
ىتحبسانملاDEX-COOLديربتلالئاس
COLDةمالعىلإلوصولا FILL.

نازخىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإدعب.٤
كرحملاليغشتبمق،ديربتلالولحمعافدنا
موطرخلانأبرعشتىتحلمعيهكرتاو
كيلعو.نخسيأدبدقدربملليولعلا
ديربتحوارم/ةحورمنمسارتحالاب
.كرحملا

لولحمىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
،لقأىوتسملاناكاذإ.نازخلالخادديربتلا
ديربتلالئاسجيزمنمديزملافضأف

DEX-COOLعافدنانازخىلإبسانملا
ةمالعىلإىوتسملالصيىتحديربتلالئاس

COLD FILL.

ماكحإنمدكأت.هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥
.ًايوديطغضلاءاطغطبر

هيبنت

دقامبرف،ماكحإبطغضلاءاطغتيبثتمتيملاذإ
ضرعتيدقوديربتلالولحملنادقفثدحي
نوكينأىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملا
.ةحيحصةروصبًامكحمطغضلاءاطغ

لولحمعفدنازخيفلولحملاىوتسمنمققحت
ىوتسمنكيملاذإو.ديربتلاماظندربيامدنعديربتلا
١نمتاوطخلادعأف،ًابسانمديربتلالئاسعافترا
ملاذإ.طغضلاءاطغبيكرتدعأمثنمو،٣ىلإ
امدنعبسانملاىوتسملايفديربتلالولحمنكي
ىلإعوجرلابلضفتف،ىرخأًةرمماظنلادربي
.كيدليلحملاليكولا

ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفم
كرحملاةنوخسنمريذحتللرشؤمةبكرملابتبثم
لولحمةرارحةجردلريذحتحابصمدجوي.ةطرفملا
عجار.تاودألاةحولةعومجمىلعكرحملاديربت
.٨٥/كرحملاديربتلئاسةرارحةجردسايقم

دنعكرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتيدق
ءارجإبلطاكلذنمًالدب،ريذحتلااذهروهظ
.روفلاىلعةمدخلا

نمدكأتف،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
.ٍوتسمٍحطسىلعفقتةبكرملانأ

حوارمتناكاذإامةفرعملققحتلاكنكميكلذدعب
كرحملاضرعتاذإف.المألمعتكرحملاديربت
ةحورملانوكتنأيغبنيف،ةطرفملاةنوخسلل
الف،لمعتالحوارملاتناكاذإو.لمعت)حوارملا(
.كتبكرملةمدخلابلطاوكرحملاليغشتلصاوت

هيبنت

ديربتلئاسدوجونودكرحملاليغشتيدؤيدق
يرسينل.قيرحبوشنوأررضثودحىلإ

.ةبكرملارارضأىلعةبكرملانامض

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلاناكاذإ

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلانكيملاذإ

كرحملاةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
وأراخبيأةيؤرةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصب
.ةريبكةروطخةلكشملالكشتالدقف،هتوصعامس
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسيدقًانايحأهنإثيح

.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.

.ةيلاعةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.
.رورملا

.ةروطقملةبكرملابحس.

يأروهظمدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
:يليامءارجإبكيلعف،راخبلادوجولةراشإ

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١

ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢
بسحذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلا

نكراف،كلذبمايقللًانمآعضولاناكاذإو.٣
ىلإلقناو،قيرطلابناجىلعكتبكرم
)دياحم()N(وأ)نكرلا()P(عضولا
.دياحملانارودلاعضويفكرحملاكرتاو

ةقطنمىلإريشيةرارحلاسايقمنكيمللاحيفو
عافترانمريذحترهظيملوأ،ةطرفملاةرارحلا
كنكمي.ةبكرملاةدايقنكمياهنيحف،ةرارحلاةجرد
ظفاح.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملاةدايقةلصاوم
.كمامأيتلاةبكرملاوكتبكرمنيبةنمآةفاسمىلع
ةقيرطبةدايقلالصاوف،اددجمريذحتلارهظيملاذإ
ءادألاوءلملاثيحنمديربتلاماظنصحفاوةيداع
.نيحيحصلا

نعىحنتف،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
.روفلاىلعةبكرملابرظتنامث،فقو،قيرطلا

مقف،راخبلادوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
راظتنالاءانثأ،قئاقدثالثةدملكرحملاليطعتب
يف،دربيىتحكرحملافاقيإيغبنيو.ةبكرملاب
.روهظلايفريذحتلارمتسالاح

كرحم(ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاس
)L4رتل٢٫٤

الوًايئابرهكززعمهيجوتماظنبةدوزمةبكرملا
.هيجوتلازيزعتلًالئاسمدختست

كرحم(ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاس
3.6L V6(

ءزجلاةيحانيئابرهكلاهيجوتلالئاسنازخدجوي
نمبكارلابناجىلإ،كرحملاةفرغنميفلخلا
/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار.ةبكرملا

.نازخلاناكمىلعفرعتلل١٦٦

يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفمتيىتم

يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفىلإةجاحكانهسيل
تعمساذإوأماظنلايفبرستكانهناكاذإالإ

اذإهحالصإبمقوماظنلاصحفا.يداعريغاًجيجض
.لئاسللنادقفكانهناك

يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفمتيفيك

:يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفل

.دربيهعدوكرحملاليغشتفاقيإبمق.١

كرحملاءاطغعجار.رتلفلاءاطغلزأ.٢
/١٦٩.

.نازخلليولعلاءزجلاوءاطغلاحسما.٣

ةعطقبسايقلااصعحسماوءاطغلاحتفا.٤
.ةفيظنشامق
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ً.اديجهطبراوءاطغلاعض.٥

ىوتسمىلإرظنأوًةيناثًةرمءاطغلالزأ.٦
.سايقلااصعىلعلئاسلا

MAXيتمالعنيبلئاسلاىوتسمنوكينأيغبني
ناكاذإ.ةفرغلاةرارحةجرديفكلذوMINو
ىندأوأ)ىندألادحلا(MINةمالعدنعلئاسلا
.لئاسلاةفاضإبجيف،اهنم

همادختسانكمياذام

عجار،همادختسابجييذلالئاسلاعونديدحتل
.٢٣٠/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
.بسانملالئاسلاًامئادمدختسا

هيبنت

ةبكرملابرضيدقحيحصريغلئاسلامعتسانإ
.تايفلتنمجتنيامىلعنامضلايرسيالدقو
يفهيلعًاصوصنمًاحيحصًالئاسًامئادلمعتسا
.٢٣٠/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

لسغلالئاس

همادختسانكمياذام

يمامألاجاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
لامعتسالاتاميلعتةءارقنمدكأتةبكرملاىلإ
مدختستستنكاذإ.مادختسالالبقةِجتنملاةكرشلل

نودامىلإةرارحلااهيفضفخنتةقطنميفةبكرملا
ةيفاكلاةيامحلارفويًالئاسمدختسافدمجتلاةجرد

.دمجتلادض

ليسغلالئاسةفاضإ

فضأ.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
ةماعةرظنعجار.نازخلائلتميىتحليسغلالئاس
ناكمىلعفرعتلل١٦٦/كرحملاةريجحىلع
.نازخلا

هيبنت

ىلعيوتحييذلالسغلالئاسمدختستال.
.ءامللةداضملاةيطغألانمةيعونيأ
تارفشكاكتحاىلإرمألااذهيدؤيدقف
.اهتابثمدعوأتاحساملا

ةدام(كرحملاديربتلولحممدختستال.
.يمامألاجاجزلاليسغل)ديمجتللةمواقم
ماظنيففلتثادحإىلإاذهيدؤيدق
.ءالطلايفويمامألاجاجزلاليسغ

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

دعُملاليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
ءاملاببستينأنكميثيح.مادختسالل
يففلتثادحإولولحملاديمجتيف
ءازجألايفوليسغلالئاسنازخ
.ليسغلاماظنلىرخألا

بجي،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةّعنصملاةكرشلاتاميلعتعابتا
.ءاملاةفاضإصوصخب

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
ديدشسقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
لئاسلاددمتلةصرفحيتتثيحب.ةدوربلا
فلتىلإيدؤيدقامم،دمجتثدحاذإ
.هرخآىلإًائلتممناكاذإنازخلا

لمارفلا
ةجمدُمتارشؤملمارفلاصارقأةناطبعمرفوتي
ةناطبلكآتةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردُصت
توصعامسمتيدق.هرييغتةرورضولمارفلا
ريذحتلاتوصلظيدقوأةعطقتمةروصبريذحتلا
طغضلادنعءانثتساب،ةرايسلاكرحتءانثأًارمتسم
.ةوقبلمارفلاةساودىلع
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ريذحت}
نألمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
دقو.بيرقتقويفديجلكشبلمعتنللمارفلا
توصعامسدنع.مادطصاعوقوىلإكلذيدؤي
ىلعةمدخلاءارجإبجي،لمارفلالكآتريذحت
.ةبكرملا

هيبنت

لكآتةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
حالصإلةظهابغلابمكدبكتىلإلمارفلاةناطب
.لمارفلا

خانميفوأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
دنعلمارفلانمعفترمتوصرودصيفنيعم
.ةفخباهيلعطغضلادنعوأةرملوألاهيلعطغضلا
يفلطعثودحىلعًارشؤمرمألااذهربتعيالو
.لمارفلا

يدافتلًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتُعت
صحفا،تاراطإلاةرادإمتيامدنع.لمارفلاّضبنت
ليماوصطبراو،لكآتيأنعًاثحبلمارفلاةناطب
بسانملالسلستلابةيواستمةروصبتالجعلا
تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلاتافصاومل
/٢٣٤.

.ةرملكيفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا

لمارفلاةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةدايزدوجوةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإ
هذه.ةساودلااهعطقتيتلاةفاسملايفةريبك
ءارجإةرورضىلعتارشؤمربتعتضارعألا
.لمارفللةمدخ

لمارفلاماظنءازجألادبتسا

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

لمارفلاتيز

تيزبةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلا وهامكروتوملارنيجنمدمتعم3
ىلعةماعةرظنعجار.نازخلاءاطغىلعحضوم
.نازخلاعقومديدحتل١٦٦/كرحملاةريجح

لمارفلالئاسصحف

يتمالعنيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
عملمارفلالئاسنازخىلعىصقألاوىندألادحلا
ىلع)نكر(Pعضولايفةبكرملافقوت
.ٍوتسمحطس

لئاسىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلا

متيامدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.
تيزلاىوتسمعفتريس،ةديدجتاناطببيكرت
.ىرخأةرم

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

تيزنازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
.هتلازإلبقءاطغلابةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلا

ةيلمعدعاستنلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
ثودحةلاحيفةلكشملالحيفلئاسلاةفاضإ
تاناطبلالكآتةلاحيفتيزلافيضأاذإ.برست
دنعتيزلانممزاللانمربكأةيمككانهنوكتسف
وأتيزلاةفاضإكنكمي.ةديدجلاتاناطبلابيكرت
اماذإةلاحيفطقفكلذوةرورضلابسحهتلازإ
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلاناك
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ريذحت}
هنإف،لمارفلاتيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاناكاذإلعتشيوكرحملاىلإدتميدق
ضرعتتدق.لاعتشالابحمسيدحىلإًانخاس
ضرعتتدقكلذكو،كعمنموأتنأىذألل
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتللةبكرملا
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلاناك

ريذحتءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
.٨٩/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار.لمارفلا

للقيامتقولارادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
يفلمارفلالئاسلدبتسا.لمارفلالئاسةءافكنم
.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملاةينمزلاةدملا
.٢٢٤/ةنايصلالودجعجار

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا نمدمتعملا3
GMداومولئاوسلاعجار.ةفيظنوةقلغمةوبعنم

.٢٣٠/اهبىصوملاميحشتلا

ريذحت}
قباطمريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
دقو.لمارفلاماظنفلتىلإيدؤيدقتافصاوملل
ةرايسلاةلمرفىلعةردقلادقفىلإكلذكيدؤي
ًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنعجتنيدقامم

.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلاتيز

هيبنت

ةيلطملاحطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
مق.ءالطلابيطشتفلتىلإيدؤيدقفةبكرملل
.ةيلطملاحطسألاليسغبروفلاىلع

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا

ةيمستةقاطبىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
ءارشىلإةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلا
.ةديدجةيراطب

ريذحت}
برقلاببهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
نمديزمىلإتجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنم
.ضماوحابصممدختساف،ءوضلا

.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخُدتال

مق،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
.ةيقاوتاراظنمادختسابكينيعةيامحب

.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا

ريذحت}
كقرحينأنكميضماحىلعتايراطبلايوتحت
نأنكمي.راجفنالللباقزاغىلعيوتحتامك
مدعةلاحيفةديدشلاةباصإللضرعتت
.صرحبلماعتلا

نمبرقلابلمعلادنعةيانعبتاداشرإلاعبتا
.ةيراطبلا

تاقحلملاو،اهفارطأو،ةيراطبلاباطقأيوتحت
يتلاو،صاصرلاتانوكمىلعاهبةصاخلا
فعضوناطرسلابةباصإلاببستنأنكمي
عملماعتلادعبكيديلسغا.باجنإلاىلعةردقلا
.ةيراطبلا
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ةبكرملابةيانعلا١٨٢

ةبكرملانكر

لباكلاةلازإبمق:ةدعابتمتارتفىلعمادختسالا
ىلعظفاحتيكلةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألا
.ةيراطبلاةنحش

)-(دوسألالباكلاةلازإبمق:لجألاليوطنيزختلا
مادختساكنكميوأةيراطبلانمبلاسلا

trickle charger)ةيراطبلل)ضيضننحاش.

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لقنلاقودنص

لئاسبلطتيال،ةيداعلاةدايقلافورظلظيف
برستكانهناكاذإالإةنايصيألقنلاقودنص
،ةرورضلاةلاحيفو.يعيبطريغتوصوألئاسلل
.كليكوىدللقنلاقودنصةنايصكنكمي

ةكرحلائدابحاتفمصحف

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ةجيتنىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتل

نمدكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجو

.ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقّشع.٢

دادعتساىلعنكو،دوقولاةساودمدختستال
.هليغشتروفلاحلايفكرحملاءافطإل

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

لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ةجيتنىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتل

نمدكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
نكربجي.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجو
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا

دادعتساىلعنك.نكرلالمارفمدختسا.٢
تأدباذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسال
.كرحتلايفةبكرملا

حاتفمردأً،ائفطنمكرحملانوكيامدنع.٣
النكلو)ليغشت(ONعضولاىلعلاعشإلا
ىلعطغضلانودب.كرحملاليغشتبمقت
لقنعارذكيرحتلواح،ةيداعلالمارفلا
طغضلانود)نكر(Pعضولانمسورتلا

عارذلاكرحتاذإ.مزاللانمرثكأةوقبهيلع
لاصتالابجيف،يلاحلاهعضونملقتناو
.ةمدخلابلطلليكولاب

صاخلاسورتلاقودنصلفقصحف
لاعشإلاب
لواح،نكرلالمارفنييعتدنعوةبكرملانكرءانثأ
)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFىلإلاعشإلاريدتنأ
.سورتلالقنعارذعاضوأنمعضولكيف

LOCK/OFFىلإلاعشإلالوحتينأبجي.
لقنعارذنوكيامدنعطقف)ءافطإ/لفق(
.)نكرلا(Pعضولايفسورتلا

عضولايفىلإلاعشإلاحاتفمجرخيالأبجي.
LOCK/OFF)ليغشتفاقيإ/لفق(.

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
)نكرلا(

ريذحت}
يفةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
دقو،كعمنموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلا
ةحاسمدوجونمدكأت.تاكلتممللفلتثدحي
ىلعنك.اهكرحتلًابسحتةبكرملامامأةيلاخ
اذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسالدادعتسا
.كرحتلايفةبكرملاتأدب
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١٨٣ ةبكرملابةيانعلا

،ةبسانمةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
عضودنع.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم
.نكرلالمارفنييعتبمق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدق

يف:نكرلالمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.
لقنزاهجعارذولمعيكرحملانوكةلاح
ةلازإبمق)دياحم(Nعضولاىلعةكرحلا
.ةيداعلالمارفلاةساودىلعنمٍءطببكمدق
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتحكلذيفرمتسا
.نكرلالمارفةطساوب

:)نكرلا(Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
عضوىلإرييغتلابمقكرحملاليغشتءانثأ
مثنكرلالمارفررحمث.)نكرلا(Pلمارف
.ةيداعلالمارفلا

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
يمامألاجاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
لودجعجار.لكآتلاورسكللاهضرعتلامتحال
.٢٢٤/ةنايصلا

اهعزنمتيوةفلتخمعاونأبلادبتسالاتارفشرفوتت
عونلالوحتامولعمىلعلوصحلل.ةفلتخمقرطب
ةنايصللةليدبلارايغلاعطقعجار،نيبسانملالوطلاو
/٢٣١.

هيبنت

لاحيففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
دوجومدعلظيفهلةحساملاعارذةسمالم
ىلعةبكرملانامضيرسينل.ةحساملاةشير
ةحساملاعارذعدتال.اهلضرعتترارضأةيأ
.يمامألاجاجزلاسملي

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةيمامألاةحسمملاةرفشلادبتسال

جاجزلاةهجنمةحسمملاعارذعفرا.١
.ناكمإلاردقهرخآنعيمامألا

ىلعدوجوملاعبرملارزلاىلعطغضا.٢
،ةحسمملاعارذفرطنميولعلابناجلا
فرطجراخىلإةحسمملاةرفشبحسعم
.ةحسمملاعارذ

قيرطنعةحسمملاةرفشتبثمبيكرتبمق.٣
ىتحةحسمملاعارذفرطىلإهكيرحت
ةرفشىلعتبثملاعبرملارزلارقتسي
.ةحسمملاعارذعمهناكميفةحسمملا

يفةحسمملاةرفشعمةحسمملاعارذعض.٤
.يمامألاجاجزلاىلعىرخأةرمامهناكم

ةيفلخلاتاحساملاةرفشلادبتسا

ءاطغاهعارذويفلخلاةحساملالصنلرّفوتي
لصنلادبتساناكمإلبقءاطغلاةلازإبجي.ةيامحلل
.ةحساملا

:ءاطغلاةلازإل

لفسأةدوجوملاةيكيتسالبلاةادألاكّرح.١
.اهحتفلمامأللاهطغضاوءاطغلا

ةحساملاةشيرفرطوحنءاطغلاكرح.٢
.ةشيرلاةعومجمنماهعزنل

.كرحملاءاطغلزأ.٣

ىلعصرحا،تاحساملاشيرلادبتسادعب.٤
ةدوجوملاةحتفلايفءاطغلافاطخكيرحت
.شيرلاةعومجميف

.هتيبثتللفسألءاطغلاقلغأ.٥
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ةبكرملابةيانعلا١٨٤

:ةحساملاةرفشلادبتسال

جاجزلانعًاديعبجاجزلاةحسامعفرا.١
.يمامألا

كفل)2(ريرحتلاعارذىلعطغضا.٢
)1(ةحساملاعارذىلعطغضاو،فاطخلا
.)3(ةشيرلاةعومجمنمهجارخإل

ىلعتابثبديدجلالصنلاةعومجمطغضا.٣
يفريرحتلاعارذتبثتىتحةحساملاعارذ
.ماكحإباهعضوم

.ةحساملاةشيرلدبتسا.٤

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
ًاقبسمةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
.طبضلانمديزملجاتحتالأيغبنيو

ةجيتنفلتىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
.ةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمرثأتيدق،ثداح
حيباصملاطبضلةرورضدوجوةلاحيفو
.ليكولاعجار،ةيسيئرلا

ةبمللالادبتسا

نيجولاهلاتابمل

ريذحت}
طوغضمزاغىلعنيجولاهلاتابمليوتحت
تضرعتوأتعقواماذإرجفنتنأنكميو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.شدخلل
تاداشرإلاةءارقىلعصرحا.ةباصإلل
.اهعابتاوةبمللاةوبعىلعةدوجوملا



كلامليلد GMC Terrain/Terrain Denali (GMNA- 10292861-طسوألاقرشلا-بيرعت ) -
2017 - CRC - 5/9/16

١٨٥ ةبكرملابةيانعلا

،فاطعنالاةراشإو،ةرخؤملاحيباصم
حيباصمو،يبناجلاضيمولاحابصمو
فلخللعوجرلاحيباصمو،فقوتلا

حابصم/يفلخلاحابصملا/فقوتلاحابصم.١
يبناجلاضيمولاحابصم/فاطعنالاةراشإ

دعاسملايفلخلاحابصملا.٢

معدلاحابصم.٣

حابصم/يفلخلاحابصملا/فقوتلاحابصم
يبناجلاضيمولاحابصم/فاطعنالاةراشإ

:حيباصملاهذهدحألادبتسال

يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١
/٢٨.

حابصملاةعومجمنمنييغربلايئاطغّكف.٢
.يفلخلا

حابصملاةعومجمناتبثينْيذلانييغربلاّكف.٣
.يفلخلا

مسجنميفلخلاحابصملاةعومجمجرخأ.٤
.ةبكرملا

.حابصملاكالسألماحلصفا.٥

براقعهاجتاسكعيفةبمللاسبقمردأ.٦
.جراخللهبحسامثةعاسلا

.ميقتسملكشبسبقملانمةبمللابحسا.٧

.ةديدجلاةبمللابكر.٨

براقعهاجتايفهردأوةبمللاسبقمعفدا.٩
.ةعاسلا

بيكرتةداعإل٥ىلإ٢نمتاوطخلاسكعا.١٠
.حابصملاةعومجم
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ةبكرملابةيانعلا١٨٦

حابصملاةعومجمضبقمةاذاحمنمققحت.١١
نميلفسلاءزجلايفدوجوملا،يفلخلا
ةيمامألاةهجاولاةفيتكعم،اهسفنةعومجملا
.يغاربلامادختساباهتيبثتلبق

دعاسملايفلخلاحابصملا

:حيباصملاهذهدحألادبتسال

يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١
/٢٨.

.شرفللةيلخادلالوصولاةحوللزأ.٢

تبثتيتلا)1(سمخلاتيبثتلاليماوصلزأ.٣
.يفلخلابابلايفيفلخلاحابصملاةعومجم

ةعومجمبحساو)2(تيبثتلافاطخلصفا.٤
يفلخلابابلاجراخىلإيفلخلاحابصملا
.ةبكرملل

.حابصملاكالسألماحلصفا.٥

براقعهاجتاسكعيفةبمللاسبقمردأ.٦
.جراخللهبحسامثةعاسلا

.ميقتسملكشبسبقملانمةبمللابحسا.٧

.ةديدجلاةبمللابكر.٨

براقعهاجتايفهردأوةبمللاسبقمعفدا.٩
.ةعاسلا

بيكرتةداعإل٥ىلإ٢نمتاوطخلاسكعا.١٠
.حابصملاةعومجم

يطايتحالاحابصملا

لادبتساحابصملاةعومجمةلازإدنعًابولطمسيل
.ةيطايتحالاحابصملاةبمل

:حيباصملاهذهدحألادبتسال

يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١
/٢٨.
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١٨٧ ةبكرملابةيانعلا

.شرفللةيلخادلالوصولاةحوللزأ.٢

براقعهاجتاسكعيفةبمللاسبقمردأ.٣
.جراخللهبحسامثةعاسلا

.ميقتسملكشبسبقملانمةبمللابحسا.٤

.ةديدجلاةبمللابكر.٥

براقعهاجتايفهردأوةبمللاسبقمعفدا.٦
.ةعاسلا

.شرفللةيلخادلالوصولاةحولتيبثتدعأ.٧

ماقرألاةحولحيباصم

حيباصملاةعومجم

ةبمللاةعومجم

ةبمللاذخأم.١

ةبمللا.٢

حيباصملاةعومجم.٣

:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

بابلاعجار.يئزجلكشبيفلخلابابلاحتفا.١
.٢٨/يفلخلا

ىلإحيباصملاةعومجملىرسيلاةفاحلاعفدا.٢
.نيميلاةهج

هتلازإللفسأللحابصملاةعومجمةرادإبمق.٣
.يفلخلابابلانم

براقعهاجتاسكع)1(ةبمللاسبقمرِدأ.٤
.)3(حابصملاةعومجمنمهتلازإلةعاسلا

ىلإ)1(سبقملانم)2(ةبمللابحسا.٥
.ميقتسمٍلكشبجراخلا

ٍلكشبةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللاعفدا.٦
يكلةعاسلابراقعهاجتايفاهردأوميقتسم
.حابصملاةعومجملخادبيكرتلامتي

يفلخلابابلالخادةبمللاتيبثتةدحوعفدا.٧
.ًالوأكبشملابناجتيبثتقيرطنع

ىتحكبشمللسكاعملابناجلاىلعطغضا.٨
تيبثتةدحورارقتساىلعلديًاتوصعمست
.هعضوميفةبمللا
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ةبكرملابةيانعلا١٨٨

ةليدبتابمل
ةبمللامقريجراخحابصم

161دعاسملايفلخلاحابصملا

921يطايتحالاحابصملا

W5WLLصيخرتلاةحولحيباصم

حابصم/يفلخلاحابصملا
حابصم/فاطعنالاةراشإ
ضيمولاحابصم/فقوتلا
يبناجلا

RD3057K

ىجُري،انهاهركذمتيمليتلاتابمللالادبتسال
.ليكولابلاصتالا

يئابرهكلاماظنلا

ةيئابرهكلاتارهصملا
رئودلانمةلماكلامكحتلارئاودلةيامحلاريفوتمتي
ريبكلكشبللقياذه.تارهصملامادختسابةريصقلا
.ةيئابرهكلاتالكشملانعةجتانلافلتلاةيناكمإ

.رهصملالخادرفصألابنولملاقاطنلاىلإرظنا
وأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملاتناكاذإ
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف،ةبئاذ
يفهلقباطمديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملا
.فينصتلاومجحلا

ًاقباطمًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهل

جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
رهصمةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
تازيملاىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننم
ةبكرملايفاهمادختساىلإجاتحتاليتلاةدوجوملا
.نكممتقوعرسأيفهلدبتساو

:ةبكرملايفتارهصملاتاعومجمنمناتنثاكانه
ةحوليفىرخألاو،كرحملاةرجحيفةدحاو
.تاسايقلاةزهجأ

ةعومجميفةدوجومتارهصمةباّحسكانه
رهاصمقودنصعجار.كرحملاةفرغتارهصم
ةلازإلاهمادختسانكميو.١٨٩/كرحملاةريجح
.تارهصملاةعومجمنمةلوهسبتارهصملا
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١٨٩ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاةريجحرهاصمقودنص

كباشملاطغضا،تارهصملاةعومجمءاطغةلازإل
ىلعىلعأللهعفرامثءاطغلاىلعةدوجوملا
كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار.هتماقتسا
/١٦٦.

هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
ىلعصرحا.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغت

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا

1ديربتلاةحورم1

2ديربتلاةحورم2

لمارفلاززعم3

ىنميلاةيلآلاذفاونلا4

دعقملاةركاذةدحو5

رسيألايلآلادعقملا6

مادختسالاتارهصملا

ةحولتارهصمقودنص7
1تادادعلا

يفلخلابابضلاليزم8

ئدابلا9

ءاوهلاةخضمكرحم10

ةحولتارهصمقودنص11
2تادادعلا

فقسلاةحتف12
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ةبكرملابةيانعلا١٩٠

مادختسالاتارهصملا

ةعناملالمارفلاماظنةخضم13
)ABS(قالغنالل

ةحولتارهصمقودنص14
3تادادعلا

ىرسيلاةيلآلاذفاونلا15

قالغناعنمماظنةدحو16
)ABS(لمارفلا

يفمكحتلاةدحوةيراطب17
سورتلاقودنص

ةروطقملانكرحابصم18

ءاوهلاةخضمليبلوللافلملا19

يفمكحتلاةدحوةيراطب20
كرحملا

ةبلعلاذفنم21

اذإ(رسيألاةروطقملابناج22
)كلذبةزهجمةبكرملاتناك

ةعتمألاقودنصبابةدحو23

يلآلارهظلالفسأدنسم24

اذإ(نميألاةروطقملابناج25
)كلذبةزهجمةبكرملاتناك

يفاضإلاةقاطلاجرخم26
يفلخلا

ايارملاةركاذةدحو27

مادختسالاتارهصملا

يفمكحتلاةيراطبساسح28
مظتنملادهجلا

ةيمامألاةحساملا29

ةيفلخلاةحساملا30

31A/C

يفلخلاجالزملا32

ةنخسملاايارملا33

قوبلا34

ةعفترملاةءاضإلاحابصم35
نيميلاةهجيسيئرلا

ةعفترملاةءاضإلاحابصم36
راسيلاةهجيسيئرلا

يجوز-لاعشإلافلم37

يدرف-لاعشإلافلم38

يمامألاجاجزلالسغماظن39

اذإ(ةيمامألابابضلاحيباصم40
)كلذبةزهجمةبكرملاتناك

زافحلالوحمللO2رعشتسم41
لاعتشالادعبام

كرحملابمكحتلاةدحو42

زافحلالوحملاO2رعشتسم43
لاعتشالالبقام

مادختسالاتارهصملا

قودنصبمكحتلاةدحو44
سورتلا

ةآرملا45

/دوقولاماظنبمكحتلاةدحو46
لاعشإلا

47-

ةيفلخلاقئاسلاةدحو48

ةرخؤملابابةدحوقطنم49

ةحولتارهصمقودنص50
لاعشإلا/تادادعلا

أفدملايمامألادعقملا51

دوقولاماظنبمكحتلاةدحو52

كرحملابمكحتلاةدحو53

ةيفلخلاةيؤرلااريماك54

يئابرهكلارزاؤملاهيجوتلا55

ءاوهلاةخضمليبلوللافلملا56

لمارفلاززعم57

ةضفخنم–ديربتلاةحورم58

يلاعلاءوضلاحيباصم59
ةيسيئرلا

ديربتلاةحورمبمكحتلا60
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١٩١ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا

فاقيإ/ليغشتيفمكحتلاحاتفم61
ةحساملاليغشت

62A/C

يفلخلابابضلاليزم63

ةحساملاةعرس64

بابضلاحيباصم65

كرحملابمكحتلاحاتفم66

ئدابلا67

ليغشتءدب/ليغشت68

ةيلاع–ديربتلاةحورم69

ءاوهلاةخضمكرحم70

نميألايلآلادعقملا٧٧

يلآلارهظلالفسأدنسم٧٨
بكارلل

تادادعلاةحولرهاصمقودنص

تاسايقلاةزهجأةحولتارهصمةعومجمدجوت
.بكارلاةهجيزكرملالوسنوكلاةحولىلع
تارهصملاةحولبابحتفا،تارهصملللوصولل
.جراخللهبحسقيرطنعبكارلابناجنم

يفةدوجوملاضباقملالخدأ،بابلاتيبثتةداعإل
اهدعب،ًالوألوسنوكلاىلإبابلانميولعلاءزجلا
.يلصألاهعقومىلإبابلادر

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

سايقلاةزهجأةحولتارهصمةعومجم

مادختسالاتارهصملا

ةدايقلاةلجعةءاضإميتعت1
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ةبكرملابةيانعلا١٩٢

مادختسالاتارهصملا

2-

3-

1مسجلايفمكحتلاةدحو4

هيفرتلاوتامولعملا5

7مسجلايفمكحتلاةدحو6

جيجضلايفمكحتلاةدحو7

4مسجلايفمكحتلاةدحو8

ويدارلا9

10-

نكرلادعاسمماظنةدحو11
يفلخلا

فييكتوةيوهتوةئفدتماظن12
ةيراطبلا/)HVAC(ءاوهلا

تاقحلملاليغشتسبقم13
يمامألا

14HVAC/لاعشإ

ةشاش15

5مسجلايفمكحتلاةدحو16

يفلخلاتاقحلملاليغشتسبقم17

لاعشإ/تاسايقلاةزهجأةحول18

ماعلابآرملابابحتفزاهج19

مادختسالاتارهصملا

6مسجلايفمكحتلاةدحو20

21-

/راعشتسالا/صيخشتلاةدحو22
لاعشإلا

ةيمامألاةيؤرلااريماك23

24-

سرترييغتعضومرشؤم25
ةكرحلالقان

26-

27-

28-

ةيمامألاءاوهلاةخفانروتوم29

3مسجلايفمكحتلاةدحو30

توصلاربكم31

يقطنملالاعشالاحاتفم32
لصفنملا

تالاصتالالماكتةدحو33

2مسجلايفمكحتلاةدحو34

/صيخشتلاةدحوةيراطب35
راعشتسالا

تانايبطبارةلصو36

مادختسالاتارهصملا

تادادعلاةحولةيراطب37

راعشتسالاماظنةدحو38
بكارلابةصاخلا

39-

8مسجلايفمكحتلاةدحو40

تناكاذإ(يقوسلالّحرملا41
)كلذبةزهجمةبكرملا

تاقحلملاةقاطلّحرم42
ةزجتحملا
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١٩٣ ةبكرملابةيانعلا

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
تاراطإبGMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
ةكرشلبقنماهعينصتمتةيلاعةدوجتاذ
بيتكعجار.تاراطإلاعينصتيفةدئار
نامضنأشبتامولعمىلعلوصحللنامضلا
.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأوتاراطإلا
ىلإعوجرلاكنكميتامولعملانمديزمل
.تاراطإللةعنصملاةكرشلا

ريذحت}
لكشباهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

ةروصباهمادختسامتييتلاوأديج
رداصمنمربتعت،ةبسانمريغ
.رطخلا

نكميتاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةجيتنكةرارحلاةدايزيفببستينأ
راجفناعقينأنكميو.دئازلالمحلل
دودحعجار.فينعمداصتثداحوأ
.١٢٩/ةرايسلاةلومح

لكشبةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
هلكشتيذلاهسفنرطخلاديج
.مزاللانمرثكأةخوفنملاتاراطإلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

كلذنعجتانلامادطصالاببستيدقو
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
يكلمظتنملكشبتاراطإلاعيمج
و.بسانملاطغضلاىلعلصحت
صحفبجيهنأىلإةراشإلاردجت

نوكتامدنعتاراطإلاطغض
.ةدرابتاراطإلا

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
وأمزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
لاحيفراجفنالاوأبقثللاهضرعت
ثدحياملثم،ئجافممداصتثودح
يفةرفحةيأبةبكرملامطترتامدنع
طغضىلعظفاح.قيرطلا
طغضلاىوبسمدنعًامئادتاراطإلا
.هبىصوملا

دقةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.
حطسأتناكاذإً.اثداحببست
.اهلدبتسافةئرتهمتاراطإلا

ررضلضرعتراطإيألدبتسا.
وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
بجيً.اثداحببستدقبسانملكشب
تاراطإلاحيلصتةيلمعبموقيالأ
كليكوالإاهبيكرتواهكفواهلادبتساو
.دمتعملاتاراطإلاةمدخزكرموأ

نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.
)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك٥٦
نيطلاوجلثلاكةقلزلاحوطسلاىلع
ريودتلايدؤيدق.اهريغوديلجلاو
.تاراطإلاراجفناىلإدئازلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
لكلحلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
ديجءادأريفوتلتاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملا
ةيبلاغيفوقرطلاحطسأمظعمىلعاًمومع
راطإلاءادألتافصاومزمردجوي.ةيوجلالاوحألا
)TPC(ةيلصألابيكرتلاتاراطإبناوجىلع
ةكرشتاراطإءادأريياعمعمقفاوتتلةممصملا
تاراطإىلعفرعتلانكميو.زروتوملارنج
ةطساوبمساوملالكلحلصتيتلاةيلصألاتادعملا
،اذهTPCزمرنمنيريخألانيفرحلا
."MS"امهو

تنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتت
لكلحلصتيتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشب
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ةبكرملابةيانعلا١٩٤

ةدايقلافورظمظعملظيفًابسانمءادأمساوملا
نمهتاذىوتسملارفوتالدقاهنكل،ءاتشلالصفيف
ىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثمءادألاوأرجلا
تاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرط
.١٩٤/ءاتشلا

ءاتشلاتاراطإ
تاراطإب،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
رجةوقريفوتلءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلا
جولثلابةاطغملاقرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأ
ةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن.ديلجلاو
وأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنكاذإ
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشبديلجلا
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
ءارش،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٠٠/ةديدجتاراطإ

ةفاجلاقرطلاىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
ةجرديفعافتراورجلاةوقيفضافخناىلإ
قرطلاىلعةدايقلانأىلإةفاضإلابءاضوضلا
رييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلارمعنمللقيةفاجلا
تارييغتلاصوصخباًرذحنك،ءاتشلاتاراطإىلإ
.لمارفلاوةبكرملايفمكحتلاىلعأرطتيتلا

:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف

اهسفنةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.
ىلعسادملاةيعونقباطتىلعصرحلاعم
.عبرألاتالجعلالك

عونلانمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.
تاراطإعمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلا
،ةلومحلاىدمو،مجحلايفةيلصألابيكرتلا
.ةعرسلالدعمو

عمقباطتتيتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
،كبةصاخلاةيلصألابيكرتلاتاراطإةعرسلدعم
)ZRوYوWوVوH(تاراطإلةبسنلابكلذو
ءاتشتاراطإرايتخامتاذإ.ةفنصملاةعرسلاتاذ
الأاًمودكيلعيغبنيف،لقأةعرسلدعمتاذ
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألادحلازواجتت

فيصلاتاراطإ
ةيلاعفيصتاراطإبةزهجمةرايسلاهذهيتأتدق
صاخسادمدوجوبتاراطإلاهذهزيمتتو.ءادألا
ىلعءادأىصقأىلإلوصولللثمألاادعي،بّكرمو
سادملااذهنأشنمو.ةبطرلاوةفاجلاقرطلا
،ةدرابلاءاوجألايفءادألاضفخبّكرملاوصاخلا
حصنن.جولثلاوديلجلابةاطغملاقرطلاىلعو
عقوتةلاحيفةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتب
٥نملقأةرارحتاجرديفرركتملكشبةدايقلا
ةاطغمقرطىلعوأًابيرقت)تيهنرهف٤٠(ةيوئم
.١٩٤/ءاتشلاتاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلاب

هيبنت

تابكرمبزيمتتءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
ةيحطستاققشترهظتدقوةنورملادقفتةيطاطم
نملقألاةرارحلاتاجردلظيفسادملاقاطنب
نيزختباًمئادمق.)تيهنرهف٢٠(ةيوئم٧-
قلغمناكميفءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
٢٠(ةيوئم٧-نمىلعأةرارحتاجرديفو
تناكاذإ.اهمادختسامدعةلاحيف)تيهنرهف
ةيوئم٧-غلبتةرارحتاجردلةضرعتاراطإلا
ناكميفاهتئفدتبمقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(
٢٤ةدمل)تياهنرهف٤٠(ةيوئم٥ىتحأفدم
يهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرتلبقرثكأوأةعاس
ةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلاهذهبةدوزم
.ةرشابمتاراطإلاوحننخاسءاوهرايتوأ
عجار.اهلامعتسالبقاًمئادتاراطإلاصحفا
.١٩٩/تاراطإلاصحف

تاراطإلاطغض
طغضنمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلا
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هيبنت

وأضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
.اًديجًائيشدحلانعدئازلاخفنلاطغض
طغضتاذتاراطإلاببستتنأنكميثيح
نوكياليتلاتاراطإلاوأ،ضفخنملاخفنلا
:يلياميفًايفاكاهلخادبءاوهلا

ةنوخسلاوراطإلاىلعدئازلالمحلا.
راجفناىلإنايدؤيدقناذللاةدئازلا
.راطإلا

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.

طغضتاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
يتلاتاراطإلاوأ،دحلانعدئازلاخفنلا
دحلانعاًدئازاهلخادبءاوهلانوكي
:يلياميف

.يداعلاريغلكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

ءاّرجنماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.
.قيرطلارطاخم

ىلعةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمحضوي
تالدعموةيلصألاتادعملاتاراطإةبكرملا

نوكي.ةدرابلاتاراطإللةحيحصلاخفنلاطغض
طغضلىندألادحلاوههبىصوملاطغضلا
ىوصقلالمحلاةعسمعدلبولطملاءاوهلا
.١٢٩/ةرايسلاةلومحدودحعجار.ةبكرملل

اهيفمكحتلاىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو
متيالأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاو
.اهلصصخموهاممربكأًانزواهليمحت

صحفلامتيىتم

لكرثكأوأةدحاوةرمتاراطإلاصحفبكيلع
،طوغضملايطايتحالاراطإلاَسنتال.رهش
نوكينأبجيثيح.ةبكرملاباًدوجومناكاذإ

طوغضملايطايتحالاراطإلابءاوهلاطغض
ةصوبلكلًالطر٦٠(لاكسابوليك٤٢٠درابلا
.٢٠٩/ريغصيطايتحاراطإعجار.)ةعبرم

صحفلامتيفيك

سايقلاةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
كلذو)بيجلاباهلمحنكمييتلا(ةريغصلا
ريدجو.راطإلايفءاوهلاطغضصحفل
بسانملاخفنلاطغضديدحتنكميالهنأركذلاب
خفنلاطغضنمققحت.راطإللرظنلادرجمب
هنأينعياذهو،ةدرابنوكتامدنعتاراطإلاب
ىلعتاعاسثالثةدملةبكرملاةدايقمتتمل
.)ليم١(مك١٫٦نمرثكأةفاسملوألقألا

مامصقاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
راطإلاسايقزاهجبةوقبطغضامث.راطإلا
سايقلةءارقىلعلوصحللمامصلاىلع
درابلاراطإلاخفنطغضقفاوتاذإف.طغضلا
ىلعدوجوملاو،هبىصوملاطغضلاعم
دجوتالف،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
خفنلاطغضناكاذإ.ةئياهملانمديزملةجاح
ىلإلوصولانيحلءاوهلافضأف،اًضفخنم
طغضناكاذإ.هبىصوملاطغضلاىوتسم
يفةيندعملاقاسلاىلعطغضاف،اًعفترمخفنلا
.ءاوهلاضعبغيرفتلراطإلامامصزكرم

مادختسابراطإلايفءاوهلاطغضصحفدعأ
.سايقلازاهج

ةياقوللمامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
ال.برستلاعنملوةبوطرلاوخاسوألانم
ةممصملاتامامصلاةيطغأىوسمدختست
ضرعتتدق.GMةطساوبتارايسلل
نمضلخدتنلوفلتللTPMSتارعشتسم
.ةلاحلاهذهيفنامضلاتاحالصإ

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

تاراطإلاطغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
)TPMS(نملوخمريغصخشهبموقي
.ماظنلامادختساحيرصتلطبيدقةمدخلازكرم
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ةينقت)TPMS(راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
يفءاوهلاطغضتايوتسمصحفلويدارلاتاسجم
ةبقارمىلعتاسجملاكلتلمعتثيح.راطإلا

تاءارقثبوكتبكرمتاراطإيفءاوهلاطغض
يفةدوجوملابقتساةدحولراطإلايفءاوهلاطغض
.ةبكرملا

راطإلاكلذيفامبً،ايرهشراطإلكصحفيغبنيو
ًاطوبضموًادرابنوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالا
ةكرشلالبقنمهبىصوملاخفنلاطغضىلع
قصلموأةبكرملاةتفالىلعنودملاو،ةعنصملا

تاراطإتناكلاحيفو(.راطإلاخفنطغض
ةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلانعةفلتخمكتبكرم
ديدحتكيلعبجيف،راطإلاخفنطغضقصلموأ

).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلاطغض

ماظنبكتبكرمديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
موقيو)TPMS(راطإلايفءاوهلاطغضةبقارم
يندتدنعراطإلاطغضضافخنارشؤمةءاضإب
رثكأيفوأتاراطإلادحأيفءاوهلاطغضىوتسم
.ةريبكةروصبخفنلالدعمنودامىلإراطإنم

طغضضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
تاراطإلاصحفتوفقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلا
ةئياهمبموقتو،نكممتقوبرقأيفكبةصاخلا

نأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإاهبخفنلاطغض
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعمةدايقلا
.هراجفناىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
ةءافكنمًاضيأللقيخفنلالدعمضافخنانأامك
رثؤينأنكميو،سادملارمعودوقولاكالهتسا
.اهفقوتةردقوةبكرملاكسامتىلع

يفءاوهلاطغضةبقارمماظننأةظحالمىجُريو
،تاراطإللةميلسلاةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلا
ىلعظافحلايفقئاسلاقتاعىلعةيلوئسملاعقتو
ولىتح،ةحيحصةروصبراطإلايفءاوهلاطغض
رشؤمةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنايدؤيمل
.راطإلاطغضضافخنا

رشؤمباهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
.ماظنلايفللخيأراهظإلليغشتلالالتخابصاخ
.راطإلاطغضضافخنارشؤمبرشؤملااذهطبتريو
ضمويفوسفً،انيعمًاللخماظنلافشتكيامدنعف
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنارشؤم
املككلذرمتسيفوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقت
ً.امئاقلازامللخلانأاملاطةبكرملاليغشتءدبمتي

نإف،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
طغضضافخناةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلا
.دوشنملاوحنلاىلعاهلاسرإوأراطإلايفءاوهلا
اهنم،ةدعبابسألماظنلابللخثدحيدقو،اذه
تالجعوأىرخأبيكرتوأتاراطإلللالحإلمع
طغضةبقارمماظنعنميدقاممةبكرملابةليدب
ًامئاديغبني،اذلو.حيحصلكشبلمعلانمراطإلا
لمعدعبراطإلاطغضةبقارمماظنرشؤمصحف
كتبكرمبرثكأوأتالجعلاوأتاراطإلادحأللالحإ
تالجعلاوتاراطإلاوألالحإلااذهنأنمدكأتلل
.حيحصلكشبلمعلاةلصاومبماظنللحمستةليدبلا

١٩٦/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
تاراطإلاطغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
)TPMS(.تاراطإلاطغضةبقارمماظننوكيدق
ءاوهلاطغضضافخنادنعقئاسلاريذحتلًاممصم
ىلعماظنلااذهتاسجمبيكرتمتثيح.راطإلايف
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلالك
ةبقارمىلعتاسجملاكلتلمعتثيح.نييطايتحالا

طغضتاءارقلاسرإوتاراطإلايفءاوهلاطغض
يفةدوجوملابقتساةدحولراطإلايفءاوهلا
.ةبكرملا

،راطإلايفءاوهلاطغضضافخنابروعشلادنع
حابصمةءاضإبتاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي
دوجوملاوراطإلايفطغضلاضافخنانمريذحتلا
،كلذثدحاذإو.تاسايقلاةزهجأةحولةعومجميف
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأيففقوتف
قصلمىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
ةرايسلاةلومحدودحعجار.راطإلاليمحتتامولعم
/١٢٩.

يفطغضلانمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفددحمراطإ
يفءاوهلاطغضضافخناريذحتحابصمءيضيو
لاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسررهظتوراطإلا
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.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعتمتيىتح
ةطساوبتاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
نمديزملل.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
تامولعمزكرمليغشتنعليصافتلاوتامولعملا
تامولعمزكرمعجار،هتشاشو)DIC(قئاسلا
.٩٥/(DIC)قئاسلا

طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ىلوألاةرمللةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايف
يفعرشتامدنعئفطنيمث،درابلاسقطلايف
طغضنأىلعاًركبماًرشؤماذهنوكيدق.ةدايقلا
ىلإجاتحيوضافخنالايفذخأدقراطإلايفءاوهلا
.بسانملاطغضلاىلإًالوصوةدايز

مجحراطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمنيبي
حيحصلاخفنلاطغضوةيلصألابيكرتلاتاراطإ
دحأىلععالطالل.ةدرابنوكتامدنعتاراطإلل
،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمىلعةلثمألا
.١٢٩/ةرايسلاةلومحدودحعجار،هتيبثتناكمو
.١٩٤/تاراطإلاطغضاًضيأعجار

تاراطإلاطغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
يفءاوهلاطغضضافخنانمكرذحينأنكمي
ةيداعلاةنايصلاءارجإنعينغيالهنكلوراطإلا
و١٩٩/تاراطإلاصحفعجار.تاراطإلاىلع
.١٩٣/تاراطإو١٩٩/تاراطإلاريودت

هيبنت

نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
يدؤيدقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
طغضةبقارمماظن(TPMSتاسجمفلتىلإ
نامضنإف،كلذثودحدنعو.)تاراطإلا
كلتىلعةلاحلاهذهيفيرسيالةبكرملا
دمتعملابرستلاعنامطقفمدختساًامئاد.تايفلتلا
وأكليكوقيرطنعرفوتملازروتوملارنجنم
.كتبكرميفنمضتملا

تاراطإلاطغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصمو

لكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
هتاسجمنمرثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحص
ً،انيعمًاللخماظنلافشتكيامدنعً.افلاتوأًادوقفم
ةدملراطإلاطغضضافخناحابصمضمويفوس
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقتةدحاوةقيقد
ةلاسراًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
رمتستو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفريذحت
نمريذحتلاحابصمىقبيوروهظلايفةلاسرلا
ىتحلاعشإةرودلكيفًاضماوطغضلاضافخنا
نأنكمييتلاتالاحلاضعب.ةلكشملاةجلاعممتت
:يهكلذيفببستت

راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.
يطايتحالاراطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
طغضةبقارمماظنتاسجمدحأهيدلسيل
لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو.تاراطإلا

دعبقئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
ةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلاراطإلادبتسا
ةيلمع"ىلإعوجرلابلضفت.حاجنبتاسجملا
"تاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجمةقباطم
.مسقلااذهيفًاقحالةدراولا

ماظنتاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
دعبحاجنبلمتكتملوأتاراطإلاطغضةبقارم
حابصمئفطنينأيغبنيو.تاراطإلابوانت
تامولعمزكرمةلاسريفتختولاطعألا
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعبقئاسلا
ةقباطمةيلمع"ىلإعوجرلابلضفت.حاجنب
طغضةبقارمماظن(TPMSتاسجم
مسقلااذهيفًاقحالةدراولا")تاراطإلا

ماظنتاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
يفتختنأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
ماظنللخحابصمفكيو،ريذحتلاةلاسر
امدنعضيمولانعتاراطإلاطغضةبقارم
ةقباطملاةيلمعلامتكاوتاسجملاتيبثتمتي
ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنب
.ةمزاللاةنايصلا

عمةلدبتسملاتالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
مادختسايدؤيدقثيح.ةيلصألااهتاليثم
عنمىلإاهبىصومللًافالختالجعوتاراطإ
لكشبلمعلانمتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.٢٠٠/ةديدجتاراطإءارشعجار.ميلس

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
ةيكلسالتاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
نأنكميتاراطإلاطغضةبقارمماظنلةلثامم
.تاسجملاللخيفببستي
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ماظنلمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجيو
هنكميالهنإف،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارم
تاراطإلادحأيفءاوهلاطغضضافخناةراشإعبتت
ةلاسرروهظرارمتساةلاحيفو.اهلاسرإوأ
ىلإعوجرلابجي،حابصملاضيمووأريذحتلا
.ةنايصلاءارجإلليكولا

طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلا

طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
ةقباطميغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
راطإلا/ةديدجلاةلجعلاعضومعمفيرعتلازمر
وأدحاولادبتساوأتاراطإلابوانتدعبديدجلا
.تاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجمنمرثكأ
ماظنتاسجمةقباطمةيلمعمتتنأاًضيأيغبني
راطإلامادختسادعبتاراطإلاطغضةبقارم
ىلعيوتحييذلاقيرطلاراطإنمًالدبيطايتحالا
نأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظنسجم
زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصمئفطني
متت.ةيلاتلالاعشإلاةروديفقئاسلاتامولعم
،تالجعلا/تاراطإلاعضاومعمتاسجملاةقباطم
ماظنبةصاخلامالعتسالاةداعإةادأمادختسابكلذو
:يلاتلابيترتللاًقفو،تاراطإلاطغضةبقارم
ةهجيمامألاراطإلاو،قئاسلاةهجيمامألاراطإلا
راطإلاو،بكارلاةهجيفلخلاراطإلاو،بكارلا
ىلعلوصحللكليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلا
.مالعتسالاةداعإةادأءارشلوأةمدخلا

راطإلاعضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
ةقباطمل،لككقئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألا
اذإ.عبرألاتالجعلا/تاراطإلاعضاومعيمج
ةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأًاتقورمألاقرغتسا
.اهليغشتةداعإءدبنمدبالو

طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلا

.نكرلالمارفطبضا.١

ON/RUNعضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٢
.كرحملاليغشتنود)نارود/ليغشت(

ديدحتل)ةمئاقلا(MENUرزمدختسا.٣
Vehicle Information Menu)ةمئاق

تامولعمزكرميف)ةبكرملاتامولعم
مهسألاحيتافممدختسا.)DIC(قئاسلا
Tireةشاشىلإلاقتنالل Pressure
.)تاراطإلايفءاوهلاطغض(

ةيلمعءدبلSET/CLRرزىلعطغضا.٤
.تاسجملاةقباطم

ةقفاوملاكنمبلطتةلاسررهظتنأيغبنيو
.ةيلمعلاءارجإىلع

ىرخأةرمSET/CLRرزىلعطغضا.٥
.ديدحتلاديكأتل

ىلإةراشإللنيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
ةداعإعضويفلازاملابقتسالازاهجنأ
ىلعفرعتلاطيشنتةلاسرلارهظتو،فرعتلا
تامولعمزكرمةشاشىلعتاراطإلا
.)DIC(قئاسلا

.قئاسلابناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٦

بناجلباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٧
طغضامث.مامصلاقاسنمبرقلابراطإلا
طغضةبقارمماظنسجمطيشنتلرزلاىلع
قوبلانمريرصتوصردصي.تاراطإلا
فيرعتزمرةقباطمتمتهنأىلعدكؤيل
.ةلجعلاوراطإلاعضوعمسجملا

،بكارلابناجليمامألاراطإلاىلإلقتنا.٨
ةوطخلايفروكذملاهسفنءارجإلارركو
.ةعباسلا

،بكارلابناجليفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩
.٧ةوطخلايفروكذملاهسفنءارجإلارركو

،قئاسلابناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.١٠
قوبلاردصي.٧ةوطخلايفءارجإلارركو
فيرعتزمرنأىلإريشيلنيترمًاتوص
بناجيفيفلخلاراطإلاعمقفاوتمسجملا
ماظنتاسجمةقباطمةيلمعفقوتتو،قئاسلا
ةلاسرلايفتخت.تاراطإلاطغضةبقارم
ةشاشنمتاراطإلاىلعفرعتلاطيشنت
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

LOCK/OFFعضوىلعلاعشإلاطبضا.١١
.)ءافطإ/لفق(

طغضىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٢
قصلمىلعنيبموهامكهبىصوملاءاوهلا
.ليمحتلاتامولعموراطإلا
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١٩٩ ةبكرملابةيانعلا

تاراطإلاصحف
راطإلاكلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالا
فلتلاوألكآتلاىلعتامالعةيأفاشتكال
.لقألاىلعًايرهشةدحاوةرم

:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي

عضاومةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.
.راطإلالوحرثكأوأ

نمراملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.
.راطإلاطاطملالخ

ةروصبقزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.
يفكتراطإلابناجوأسادملايفةريبك
.جيسنلاوأكلسلاراهظإل

وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.
.قاقشنا

وأ،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.
اهحالصإنكمياليتلاتايفلتلانماهريغ
.اهعقوموأاهمجحببسبديجلكشب

تاراطإلاريودت
يفتاراطإلانيببوانتةيلمعبمايقلايغبني
.ةنايصلالودجيفةددحملاةينمزلاتارتفلا
.٢٢٤/ةنايصلالودجعجار

لكآتىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ىلوألاةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوم
.مهألايه

لّدب،يداعريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
دكأتونكممتقوعرسأبتاراطإلاعضاوم
نمققحتوبسانمتاراطإلاخفنطغضنأنم
اذإ.ةفلاتتالجعوأتاراطإدوجومدع
،ليدبتلادعبيداعلاريغلكآتلارمتسا
نيحيىتمعجار.تالجعلاةاذاحمصحفاف
لالحإو٢٠٠/ةديدجتاراطإلاتقو
.٢٠٢/تالجعلا

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا

يفريغصلايطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيببوانتلا

ىوتسمىلعةيفلخلاوةيمامألاتراطإلاطبضا
تامولعمقصلمىلعهبىصوملاخفنلاطغض
عجار.تاراطإلاةبوانمدعبةلومحلاوراطإلا

ةلومحدودحو١٩٤/تاراطإلاطغض
.١٢٩/ةرايسلا

عجار.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
.١٩٦/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
مزع"عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
تاعسلانمض"ةلجعلاةلوماصريودت
.٢٣٤/تافصاوملاو

ريذحت}
ىلعخاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
يف،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلا

امك.ةرتفدعبليماوصلامزعحاتفمفعض
يفببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأنكمي
ةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقو
اهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأأدصيأ
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملاةلجع
مدختسانكلو؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
أدصلالكةلازإلًاقحالكلسةاشرفوأةطشكم
.خاسوألاو
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ةبكرملابةيانعلا٢٠٠

تالجعلالماحممحشنمةقيقرةقبطعض
دعبوأاهلادبتسادعبةلجعلاةخيطبزكرمىلع
عنملكلذو،تاراطإلانيببوانتلاءارجإ
ىلعمحشلاعضتال.أدصلالكشتوألكآتلا
وأةلجعلاتالومصوأةلجعلابيكرتحطس
.اهيغارب

ةديدجتاراطإلاتقونيحيىتم
لثم،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
،ةدايقلاتاعرسو،ةرارحلاتاجردو،ةنايصلا
.قيرطلافورظو،ةبكرملاةلومحو

ةفرعمقرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
تارشؤمرهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعوم
ديزيالامىقبتيامدنعتاراطإللسادملاءارتهإ
.سادملانملقأوأ)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نع
تاراطإلاريودتو١٩٩/تاراطإلاصحفعجار
/١٩٩.

عمًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
يطايتحالاراطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورم
نكيملولوىتح،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأ
،ةددعتملماوعكانه.لبقنمهمادختسامتدق
ةنايصوليمحتلافورظوةرارحلاتاجردنمضتت

ثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأشنم،خفنلاطغض
لادبتسابزروتوملارنجيصوت،اذل.مداقتلا
تناكاذإيطايتحالاراطإلاكلذيفامب،تاراطإلا
ضغب،تاونستسرورمدعب،هبةزهجمةرايسلا
عينصتخيراتةفرعمنكمي.سادملالكآتنعرظنلا
ديدحتمقريفةدوجومماقرأةعبرأرخآنمراطإلا
وهو،)TIN(لقنلاةرازوبصاخلاDOTراطإلا
لثميو.راطإلابناوجنمدحاوبناجىلعكوبسم
رخآريشيامنيب،)52-01(عوبسألانيمقرلوأ
ثلاثلاعوبسألاىدلنوكيس،ًالثمف.ماعلاىلإنيمقر
هتددحماقرأةعبرأنمنّوكمخيرات٢٠١٠ماعلانم
.0310وهولقنلاةرازو

ةبكرملانكر

ةرايسىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
ةدملاهنيزختبموقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرم
فاجودرابناكميفلقألاىلعدحاورهش

يكلةرشابملاسمشلاةعشأنعًاديعب،فيظنو
نمًايلاخنوكينأبجيناكملااذه.اهيلعظفاحت
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاومحشلا

عقبءوشنببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
تازازتهاىلإيدؤيدقاممتاراطإلاىلعةحطسم
دحاورهشةدملةبكرملانيزختدنع.ةدايقلاءانثأ
يكةبكرملاعفراوأتاراطإلاعزنا،لقألاىلع
.تاراطإلانعنزولاففخت

ةديدجتاراطإءارش
ةصاختاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
تاراطإميمصتمتدقو.ةبكرملاعمةقفاوتمو
ماظنفينصتيبلتلةبكرملاةيلصألاتادعملا
تاراطإلاءادأريياعمتافصاوم
)TPC Spec(امدنعو.زروتوملارنجنم
يصوت،تاراطإلالادبتسالةجاحلاوعدت
اهلتاراطإءارشبةدشبزروتوملارنج
TPCفينصت Specهسفن.

تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
يتنثانمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
ىلعرثؤتيتلاةمهملاتافصاوملانمةرشع
ماظنءادأكلذيفامب،ماعلكشبةبكرملاءادأ
مكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاوةدايقلاو،لمارفلا
دجوي.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو،رجلايف
ةكرشبةصاخلاتاراطإلاءادأتافصاوممقر
راطإلابناجىلعاًروفحمزروتوملارنج
ناكاذإ.راطإلامجحتامولعمنمابيرق
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٢٠١ ةبكرملابةيانعلا

يفمادختسالابحمسيحطسباًممصمراطإلا
ءادأتافصاوممقرنوكيسف،لوصفلاعيمج
راصتخاامهوMSيفرحباًعوبتمراطإلا
.ديلجلاونيطلا

ةعومجمرييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
دعاسيو.ةلماكةلكآتملاةعبرألاتاراطإلا
ىلعظافحلاىلعدحوملاتاراطإلاحطسقمع
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق.ةبكرملاءادأ
لكلادبتسامتيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
متدقناكاذإ.هسفنتقولايفتاراطإلا
حجرملانمف،نيبسانمةنايصوبوانتءارجإ
تقولايفةعبرألاتاراطإلاعيمجلكآتتنأ
١٩٩/تاراطإلاريودتعجار.ًابيرقتهسفن
بوانتلالوحتامولعملانمديزملاةفرعمل
نمناكاذإ،كلذعمو.تاراطإلانيببسانملا
ةدحاوروحمةعومجملادبتسايرورضلا
تاراطإلابيكرتبجيف،ةلكآتملاتاراطإلل
.يفلخلاروحملاىلعةديدجلا

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةعرسلاتاذ
ةعرسلاةردقًاقلطمزواجتتال.ةفنصملا
تاراطإمادختسادنعءاتشلاراطإلىوصقلا
.ضفخنملاةعرسلافينصتتاذءاتشلا

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
وأتاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
ةيلمعبموقيالأبجي.ةافوللضرعتلا
زكرموأكليكوالإاهكفوتاراطإلابيكرت
.دمتعملاتاراطإلاةمدخ

ريذحت}
وأماجحأنمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
نادقفيفةفلتخمعاونأوأةيراجتتامالع
ثودحىلإيدؤيامم،ةبكرملابمكحتلا
مدختسا.ةبكرملابرخآفلتوأمداصت
عونوأةيراجتلاةمالعلاوأمجحلا
.عبرألاتالجعلاىلعحيحصلاتاراطإلا

ريذحت}
تايطلاتاذتاراطإلامادختساببسيدق
فاوحققشتةبكرملايفةضراعتملا
نملايمأةدععطقدعبتالجعلافارطأ
ةأجفةلجعلافلتتوراطإلارجفنيدق.ةدايقلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

مدختسا.مداصتثودحيفببستتيلاتلابو
لكايهنم)radial-ply(يعاعشلاعونلا
.كتبكرميفةتبثملاتالجعلاعمتاراطإلا

ةبكرملاتاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
TPCمقراهلسيلتاراطإب Spec،دكأتف
فينصتوةلومحلاقاطنومجحلااهلاهنأنم
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاوةعرسلا
.ةيلصألاتاراطإلاك

طغضةبقارمماظنتاذتابكرملامدقتدق
ضافخنالةقيقدريغتاريذحتتاراطإلا

ريغتاراطإبيكرتمتاذإتاراطإلاطغض
تاراطإءادأتافصاومعمةقفاوتم

TPC Spec.طغضةبقارمماظنعجار
.١٩٥/تاراطإلا

ىلإةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
اهبيكرتيغبنييتلاةيلصألاتادعملاتاراطإ
١٢٩/ةرايسلاةلومحدودحرظنا.ةبكرملل
ىلعلوصحلاوقصلملاعقومىلعفرعتلل
تامولعمقصلملوحتامولعملانمديزم
.ةلومحلاوراطإلا
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مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
ةفلتخمماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
ءادأرثأتيدقف،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانع
صئاصخو،لمارفلاماظنكلذالمتشم،ةبكرملا
،ةبكرملاتابثو،ةكرحلاكسامتوبوكرلا
ةدوزمةبكرملاتناكاذإو.بالقناللاهتمواقمو
وألمارفلاقالغتاعنمماظنلثمةينورتكلإةمظنأب
وأةبكرملابالقنادنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولا
ماظنلاوأرجلايفمكحتلاماظنوأليملاابيضق
عيمجبعفدلاماظنوأتابثلايفمكحتللينورتكلإلا
.ىرخألايهةمظنألاهذهءادأرثأتيدقف،تالجعلا

ريذحت}
مدقتالدقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
متاذإنامألاوءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملا
.تالجعلاهذهلاهبىصومريغتاراطإرايتخا
تاباصإوتامداصتعوقوةصرفنمديزياذهو
تالجعةمظنأىوسمدختستال.ةريطخ
ةروطموزروتوملارنجنمةددحمتاراطإو
نمبسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبق

تاقحلملاو٢٠٠/ةديدجتاراطإءارشعجار
.١٦٤/ةرايسلاتاليدعتو

تاراطإلاةنزاوموتالجعلاةاذاحم
يفاهطبضوتالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
ءادألضفأوتاراطإللرمعلوطأريفوتلعنصملا
طبضيأءارجإىلإةجاحكانهسيل.ةبكرمللماع
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحملليدعتوأ
ًالكآتتظحالاذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
ةبكرملاتناكاذإوأتاراطإلاىلعفولأمريغ
فيفخلابحسلا.تفلملكشباهيبناجدحألبحسنت
وأ/وقيرطلاةمقبسحىلع،نيميلاوأراسيلاةهج
رفحلاوبابقلالثمىرخألاقيرطلاحطستاعونت
ةدايقلاءانثأةبكرملاتزتهااذإو.ًايداعاًرمأدُعي
تاراطإلانوكتنأنكمملانمف،وتسمقيرطىلع
ليكولارشتسا.ةنزاومةداعإىلإةجاحبتالجعلاو
.ةبسانملاةيصيخشتلاتايلمعلاىلعفرعتلل

تالجعلالالحإ
اهبوأ،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا

كفتتالجعلاليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدص
ريماسموأ،تالجعلالادبتسابجيف،رمتسملكشب
ةلجعلاتناكاذإ.تالجعلاليماوصوتالجعلا
ضعبحالصإنكميو.اهلادبتسابمقف،ءاوهبرست
كليكوبرشتسا.موينمولألانمةعونصملاتالجعلا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظاذإ

.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس

،لمحلاةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
،ةلدبتسملاةلجعلالثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو
.اهتاذةقيرطلاباهبيكرتمتينأو

،اهبةصاخلاليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجمّريغوأ
)TPMS(ةيلصأتادعمرايغعطقمادختساب
.GMنمةديدجو

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ةبسانمريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
لمارفرثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدق
ءارجنمةبكرملاعملماعتلابولسأوأةبكرملا
يدؤياممءاوهلاتاراطإلادقفتنأنكمي.كلذ
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلادقفىلإ
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت

ثودحيفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لمارفلاديربتو،لماحملاةمدخةدميفلكاشم
ىدمو،ةفاسملادادعوأةعرسلادادعةرياعمو
،تامدصلادصمعافتراو،ةيمامألاحيباصملا
،ضرألاوةبكرملانيبةلصافلاةفاسملاو
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيبةلصافلاةفاسملاو
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٢٠٣ ةبكرملابةيانعلا

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ةلجعنمًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
نكميالثيح.اًريطخاًرمأةبكرملاتالجعنم
يتلاةفاسملامكوأاهمادختسامتفيكةفرعم
ثودحببستوةأجفلطعتتدقف.اهبةدايقلاتمت
ةلجعمدختسا،تالجعلالادبتسادنعف.مداصت
.زروتوملارنجنمةيلصأةديدجتادعم

تاراطإلالسالس

ريذحت}
دجوتالثيح.تاراطإلالسالسمدختستال
لسالسببستتنأنكميو.ةيفاكةلصافةفاسم
ةفاسملاةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلا
تانوكموأ،لمارفلافلتيفةحيحصلاةلصافلا
دقو.ىرخألاةبكرملاءازجأوأقيلعتلاماظن
لسالسببسبفلتتيتلاءازجألاببستت
ةبكرملاىلعةرطيسلاكنادقفيفتاراطإلا
.مداصتلاةجيتنةباصإللنيرخآلاوكضرعتو

نمضفخنمءادأيذلباكمادختسانكميال
كلذبةّعنصملاةكرشلاتصوأاذإالإSعونلا
،تاراطإللةفلتخملاماجحألاةعومجمو،ةبكرملل
ةكرشلاتاميلعتعبتا.قيرطلافورظو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فلتثودحبنجتيفةدعاسملل.ةعنصملا
اذإهلزأوألباكلاطبضدعأوءطببدق،ةبكرملل
تاراطإةرادإبمقتالو،ةبكرملابكتحيناك
تاراطإلاىلعتالباكلاتيبثتبجيو.ةبكرملا
ىلعاهتيبثتمدعيغبنيامك.بسحفةيمامألا
يرايتخالاراطإلاىلعوأيطايتحالاراطإلا
.ةصوب١٩مجحب

راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
ةدايقلاءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
عجار.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخ
نمءاوهللبيرستكانهناكاذإ.١٩٣/تاراطإ
نكلو.ءيطببيرستنوكينأحجرملانمف،راطإلا
حئاصنلاضعبهذهف،تقويأيفراطإلارجفنااذإ
:هلعفكيلعنيعتياموعقوتموهاملوح

راطإلالمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
راطإلابناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلا
ةعرسلاةدايزةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلا
ظافحللةبكرملاهجو.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماو
لمارفلاىلعطغضاو،ريسلاةراحيفعضولاىلع
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلعفقوتللقفرب

،ىنحنمدنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
ءارجإلابلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت
فقوأ.جلزتلادنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلا
هاجتايفةبكرملاهجوودوقولاةساودىلعطغضلا

ةريثكتابطمىلعرمألايوطنيدق.ميقتسم
قفربلمارفلاىلعطغضا.ةديدشءاضوضو
.نكمأنإقيرطلانعاًديعبفقوتلل

ريذحت}
يفةمئادًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
عمهبةدايقلادعبراطإلاخفنةداعإنإ.راطإلا
ىلإيدؤيدقًابوقثموأءاوهلانمًايلاخهنوك
ًادبألواحتالً.اريطخًاثداحببسيوهراجفنا

هبةبكرملاتدقدقتنكاذإراطإلاخفنةداعإ
هبوأ،بولطملانملقأهلخادبطغضلاىوتسمو
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكوعد.بوقث
بوقثملاراطإلالادبتساوأحيلصتبموقيدمتعملا
.نكممتقوعرسأب

ريذحت}
اهتحتلوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
نودتاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقلل
تناكاذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلا
طقفةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانه
متاذإو.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختسالل
وأتنأضرعتتدقف،ىرخأضارغألاهمادختسا
ةبكرملاتقلزنااذإةافولاوأةباصإللنورخآلا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٠٤

)عبتي(ريذحت

ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنم
دنعمادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغت

ىلعءطببةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
لكشبةلجعلاوراطإلافلتبنجتتيكلوتسمحطس
مق.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلعفقوتو،دئاز
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإب
.١١٠/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ريذحت}
ضعبىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
ةعفارلاىلعنمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلا
تاباصإللضرعتلاببسياممطقستوأبلقنتو
دنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملافقوأ.ةافولاوأ
كرحتعنمىلعةدعاسملل.راطإلارييغت
:ةبكرملا

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١

يكيتاموتوألاةكرحلالقنزاهجلعجا.٢
زاهجلعجاوأ،)نكرلا(Pعضولايف
1عضولايفيوديلاةكرحلالقن
.)عوجر(Rوأ)لوألا(

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

هليغشتدعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٣
.ةبكرملاعفرءانثأ

.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٤

ىلع،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٥
نمةلباقملاةيوازلايفراطإلايبناج
.هرييغتدارملاراطإلا

لاثملامدختسا،)2(غرافراطإكانهنوكيامدنع
تابقععضوةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلا
.تابقعلاهذهترفوتاذإكلذو،)1(تالجعلا

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١

غرافراطإ.٢

وأراطإلاحالصإهيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.هرييغت

تاراطإلارييغت

تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن

ديدمتلا.١

ةلجعلاحاتفم.٢

ةعفارلا.٣

:تاودألاويطايتحالاراطإلاىلإلوصولل

يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١
/٢٨.

.ًايلاعليمحتلاةيضرأعفرا.٢

)2(ةلجعلاحاتفمو)1(قحلملالزأ.٣
.)3(عافرملاو

.هرييغتدارملاراطالابناجبتاودالاعض
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٢٠٥ ةبكرملابةيانعلا

براقعهاجتاسكعيفتيبثتلاةلوماصردأ.٤
.يطايتحالاراطإلاةلازإبمقوةعاسلا

ةحتفيفةلاطإلافارطأنمفرطيأعض
اهكفرذعتاذإتيبثتلاةلوماصكفلتبثملا
.ديلاب

يذلاراطإلاراوجبيطايتحالاراطإلاعض.٥
.هرييغتمتي

يطايتحالاراطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ

عجار.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
٢٠٣/راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
.تامولعملانمديزملل

وأتالجعللءاطغبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب.٢
ءاطغلاوأءاطغلابحسا،يزكرمءاطغ
ءاطغنزخ.هتلازإلةلجعلانعيزكرملا

صصخملاءزجلايفمكحملكشبراطإلا
لادبتساوأحيلصتبموقتنأىلإنيزختلل
.غرافلاراطإلا

براقعهاجتاسكعيفةلجعلاطبرةادأردأ.٣
النكل،تالجعلاليماوصلكّكفلةعاسلا
.مهعضاومنممهلزت

هيبنت

تبثمعفرلابيضقيفعفرلاسأرنأنمدكأت
ةبكرملاضرعتتدقالإوبسانملاناكملايف
يتلاتاحالصإلاىلعنامضلايرسينل.فلتلل
.اهبمايقلامتيس

ىلعدوجوملاعفرلاسأرةيعضوتبث.٤
ددحملابيضقلاناكميفعفرلابيضق
ىلإراُشيامك.غرافلاراطالانمبرقلاب
ةيلفسلاةفاحلاىلعةدوجومةمالعبعقوملا
ال.بابللةيفلخلاوةيمامألاةيكيتسالبلاةيلحلل
يأيفعفرلابيضقمادختسازوجي
.رخآناكم

بيضقماحلطختحتةعفارلاملثعض.٥
.راطإلا

ريذحت}
ةعوفرمنوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
ةبكرملاتقلزنااذإ.كيلعةروطخةعفارىلع
ةريطخةباصإباصتنأنكمي،ةعفارلاىلعنم
ةعوفرمةبكرمتحتلزنتال.ةافوللضرعتتوأ
.طقفةعفارلاةطساوب
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ريذحت}
نمحيحصريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
.طقستاهلعجيوأةبكرمللفلتثادحإهنأش
فلتوأةيصخشلاةباصإلابنجتيفةدعاسملل
ناكملايفةعفارلاتيبثتنمدكأت،ةبكرملا
.ةبكرملاعفرلبقحيحصلا

ريذحت}
اهتحتلوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
نودتاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقلل
تناكاذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلا
طقفةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانه
متاذإو.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختسالل
وأتنأضرعتتدقف،ىرخأضارغألاهمادختسا
ةبكرملاتقلزنااذإةافولاوأةباصإللنورخآلا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنم
دنعمادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغت

.ةبكرملاتحتةعفارلاعض.٦

عافرملابعافرملاضبقمةلاطإةلصوطبرا.٧
فرطربعفاطخلاكيرحتقيرطنع
ضبقمنمرخآلافرطلالاخدإوعافرملا
.حاتفملايفعافرملا

طبرةادأةرادإلالخنمةبكرملاعفرا.٨
عفرا.ةعاسلابراقعهاجتايفةلجعلا
ةيفاكةفاسمبضرألانعاًديعبةبكرملا
راطإنكمتيىتحةيفاكةحاسمكرتتثيحب
.نارودلانمقيرطلا

.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٩

.غرافلاراطالالزأ.١٠

ريذحت}
ىلعخاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
يف،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلا

امك.ةرتفدعبليماوصلامزعحاتفمفعض
يفببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأنكمي
ةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقو
اهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأأدصيأ
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملاةلجع
مدختسانكلو؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
أدصلالكةلازإلًاقحالكلسةاشرفوأةطشكم
.خاسوألاو
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٢٠٧ ةبكرملابةيانعلا

ريماسمىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.١١
.ةيطايتحالاةلجعلاو،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلا

حطسىلعريغصلايطايتحالاراطإلاعض.١٢
.راطإلابيكرت

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ةمكحمريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةببسمةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلا
.مداصت

لكتبثت.تالجعلاليماوصبيكرتدعأ.١٣
ةلجعلاكسمتناةلاًايوديماكحابةلوماص
.زكرملاب

عفرلاضبقمةرادإلالخنمةبكرملاضفخا.١٤
.ةعاسلابراقعسكعهاجتاب

ريذحت}
ريغلكشبةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق

نماهجورخوةلجعلاطبرماكحإمدعيفحيحص
ةلجعلاليماوصتيبثتبجي.تيبثتلاروحم
تافصاوملايفدراووهامكبسانممزعحاتفمب
نارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلارييغتدعب
ةكرشلابةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوتيتلا
لفقلةيفاضإلاليماوصلامادختسادنعةعنصملا
٢٣٤/تافصاوملاوتاعسلاعجار.ةلجعلا
ةلجعلاليماوصمزعتافصاومةفرعمل
.ةيلصألا

هيبنت

حيحصريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
بنجتل.راودلاءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإ
ليماوصطبرا،نمثلاةظهابلمارفلاتاحالصإ
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتملكشبلجعلا
عجار.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
ىلعفرعتلل٢٣٤/تافصاوملاوتاعسلا
.ةلجعلاةلوماصنارودمزعتافصاوم

عابتابماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٥
.حضوموهامكعطاقتملالسلستلا

لفسأنماهلزأواًمامتةعفارلاضفخا.١٦
.ةبكرملا

ةادأمادختسابماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٧
.ةلجعلاطبر

يزكرملاءاطغلاوأةلجعلاءاطغبيكرتةداعإدنع
ةيطغألالكطبرا،مجحلالماكراطإىلع
ةدعاسمبكلذورقتستىتحًايوديةسمخلاةيكيتسالبلا
ةرودعبررادقمبمهطبرأوتالجعلاطبرةادأ
.طبرلاةادأمادختسابةيفاضإ
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ةبكرملابةيانعلا٢٠٨

هيبنت

راطإلاعمتالجعلاةيطغأبسانتتنل
عضوتلواحلاحيف.طوغضملايطايتحالا
دق،ريغصلايطايتحالاراطإلاىلعةلجعءاطغ
.فلتللراطإلاوأءاطغلاضرعتي

ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}
وأ،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
باكرلاةروصقملخادىرخألاتادعملا
دنع.تاباصإثودحيفةبكرملالخادةدوجوملا
تادعملامطترتدق،مداصتلاوأئجافملافقوتلا
ةفاكنيزختبجي.باكرلابطبرلاةمكحمريغ
.بسانملاناكملايفضارغألاكلت

لبكلا.١

ةرخؤملابابتالصفم.٢

ةلجعلازكرم.٣

بابلاةقرطم.٤

:ءاوهلانمغّرفملاراطإلانيزختل

يفلباكلانيزختمتي.تالباكلاةعومجملزأ.١
يطايتحالاراطإلاتحتكيتسالبلانمسيك
.طوغضملا

قيرطنعريغصلايزكرملاءاطغلالزأ.٢
دادتمامادختسابهرهظىلعةفخببرضلا
ىلعةبكرملاءاوتحالاحيفةعفارلادومع
.موينمولأتالجع

نيزختلاةقطنملخادغرافلاراطإلاعض.٣
وحنمامصلاقاسهاجتانوكيثيحبىلفسلا
.ةبكرملالفسأ

)4(بابلالفقدصمربع)1(لباكلابحسا.٤
.)3(ةلجعلازكرمربعمث
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٢٠٩ ةبكرملابةيانعلا

لصافمنميجراخلاءزجلايفلباكلاكبشا.٥
.)2(يفلخلابابلا

عمعملباكلانمىرخألاةياهنلاكبشا.٦
ةيفلخلاةباوبلالصافمنميجراخلاءزجلا
.ةبكرملانمىرخألاةهجلايفةدوجوملا

.نمآهنأنمدكأتلللباكلابحسا.٧

يفدوجوميندعملابوبنألانأنمدكأت.٨
ةمدقموحنبوبنألاعفدإ.بابلادصمزكرم
.ةبكرملا

متدقهنأنمدكأتوةيفلخلاةباوبلاقلغأ.٩
.مكحملكشبجالزملاتيبثت

مادختسالاتاياغلدعمريغصلايطايتحالاراطالانا
ريغصلايطايتحالاراطالالدبتسا.طقفتقؤملا
.نكممتقوعرسأبمجحلالماكرخآب

ريغصيطايتحاراطإ

ريذحت}
ريغصيطايتحاراطإنمرثكأدوجويفةدايقلا
نادقفىلإيدؤتنأنكمملانمةدحاولاةرملايف
كلذيدؤينأنكمملانم.مكحتلاىلعةردقلا
ببستينأكلذكنكمملانموثداوحلاعوقوىلإ
ًاراطإمدختسا.نيرخآلاةباصإوأكتباصإيف

.ةرملكيفًادحاوًاريغصًايطايتحا

ريغصيطايتحاراطإبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
نمف،اًديدجناكامدنعاًمامتءاوهلابأبعمناكو
بجياذل.تقولارورمبءاوهلانمغرفينأنكمملا
٤٢٠نوكتنأبجي.ماظتنابءاوهلاطغضصحف
.)ةعبرملاةصوبلاىلعًالطر٦٠(لاكسابوليك

راطإلاخفننمققحتوةصرفبرقأيففقوت
نا.ةبكرملايفهبيكرتدعبحيحصلكشبيطايتحالا
مادختسالاتاياغلممصمريغصلايطايتحالاراطالا
راطإلابيكرتبةبكرملاءادأريغتيس.طقفتقؤملا
٨٠ىلعةبكرملاةعرسديدحتبحصنيويطايتحالا
راطإلاحطسىلعظافحلل.)س/م٥٠(س/مك
وأيسايقلايطايتحالاراطإلاحلصأ،يطايتحالا
ىلإيطايتحالاراطإلادعأوتقوبرقأيفهلدبتسا
.نيزختلاةقطنم

ماظنقشعتيدق،ريغصيطايتحاراطإمادختسادنع
ةبكرملاتناكاذإ)AWD(تالجععبرألابعفدلا
و)ABS(لمارفلاقالغناعنمماظنوكلذبةزهجُم
راطإلاىلعفرعتلامتيىتحرجلابمكحتلاماظن
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قرطلاىلعًاصوصخ،ةبكرملالبقنميطايتحالا
تالجعلاقالزنانمليلقتللةدايقلاطبضبمق.ةقلزلا
.لمتحملا

هيبنت

ذخأتال،ريغصلايطايتحالاراطإلاتيبثتدنع
يتلاةيكيتاموتوألاتابكرملاةلسغمىلإةبكرملا
قلعينأنكميثيح.تيبثتلانابضقمدختست
نمو،تيبثتلانابضقبريغصلايطايتحالاراطإلا
ىرخأءازجأوتالجعلاوتاراطإلافلتتدقمث
.ةبكرملانم

تابكرمللريغصلايطايتحالاراطإلامدختستال
.ىرخألا

ةريغصلاةيطايتحالاتالجعلاوأتاراطإلاطلختال
.اقباطتينلف.ىرخألاتاراطإلاوأتالجعلاعم
ةلجعلابيطايتحالاراطإلابيكرتىلعصرحا
.هلةصصخملا

هيبنت

ةيطايتحالاتاراطإللتاراطإلالسالسحلصتال
ةبكرملافلتينأنكمياهمادختساف.ةريغصلا
عمتاراطإلالسالسمدختستال.لسالسلاو
.ةريغصلاةيطايتحالاتاراطإلا

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
عجار،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.١٨١/ةيراطبلا

ةناعتسالابليغشتلاءدبةيلمعىلإءوجللانكميو
تايراطبلاتاذتابكرمللىرخأةبكرمةيراطبب
ليصوتلاتالباكمادختسابةفزنتسملا
.ىرخأةبكرمو

ريذحت}
كتباصإيفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
:ببسبةرطخنوكتنأنكمملانمو.ىذألاب

نكمملانميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.
.قورحلاضعبكلببستنأ

نكمملانميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأ

فاكءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإل

نأنكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصت

ريذحت}
برقلابباقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
دقو.ةيراطبلازاغراجفنايفةيراطبلانم
بيصأ،دارفألانمريثكلاةباصإيفكلذببست
ةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا.ىمعلابمهضعب
.ةءاضإلانمديزملاريفوتيفةبغرلا

نميتلاضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ةلاحيف.اهسملتال.ىذألاكلببستنأنكمملا
لسغا،كترشبوأكينيعلضامحألاكلتةسمالم
ةدعاسملاىلعلصحاوءاملاباديجناكملا
.اروفةيبطلا

ةقيرطبكلذبمايقللةيلاتلاتاوطخلاعابتانمدكأت
ىلإيدؤينأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت.ةنمآ
.نامضلااهلمشياليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأ

وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشتيفءدبلاةلواحم
كلذببستينأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيف

هيبنت

ليغشتلاعضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
ةدعاسمبليغشتلاتاءارجإلالخةلصتموأ
يطغينلو.فلتلااهبيصيدقف،ىرخأةيراطب

نكمأىتم.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

نعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشتفقوأف،كلذ
ةدعاسمبليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانميأ
.ىرخأةيراطب

هيبنت

بيترتباهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
ةيبرهكلاةرئادلايفروصقثدحيامبر،ئطاخ
نامضيطغينلو.ةبكرملافالتإيفببستيو
ليصوتبامئادمق.تاحالصإلاهذهةبكرملا
دكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلاتالبكةلازإو
سمالتوأاهضعبسمالتالتالبكلانأنم
.ىرخألاةيندعملاءازجألا

ىرخألاةبكرملل)+(بجوملافرطلا.١

ىرخألاةبكرملل)-(بلاسلافرطلا.٢

ليصوتلايفةمدختسملاةبكرملاىلعبجي.١
بلاسضيرأتتاذةيراطببةدوزمنوكتنأ
.تلوف١٢ةقاطب

هيبنت

ةيراطبماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
نأنكميف،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجب
طقفمدختسا.نيتبكرملافلتيفكلذببستي
عمتلوف١٢دهجوذماظنبةدوزمةبكرم
ردصمنمليغشتلاءدبدنعيبلسضيرأت
.يجراخ

هيفامبةبيرقتابكرملانوكتنأيغبنيو.٢
الأيغبنينكلو،ليصوتلاتالباكنمةيافكلا
ثيح.ضعبلاامهضعبناتبكرملاسمالت
فلتوضّرأتثودحسمالتلاببسينأنكمي
.يئابرهكلاماظنلابلمتحم

مقو)نكرلا(Pعضولايفنيتبكرملاعض
.ةوقبلمارفلاقيشعتب

رئاجسلاةعالويفةلصوملاتاقحلملالصفا.٣
ليغشتفاقيإبمق.تاقحلملاءابرهكذفنموأ
مق.اهيلإجاتحتاليتلاتابمللاوويدارلا
نملكيفلاعشإلاةادأليغشتفاقيإب
.نيترايسلا

رخآلاو)+(بجوملافرطلاناكمديدحتبمق.٤
ضعبدعت.نيتبكرملايف)-(بلاسلا
ليصوتلاءارجإلفارطأبةزهجمتابكرملا
.دُعبنعةيراطبلاب

ريذحت}
ةلاحيفىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
يفببستتنأنكمملانموكرحملاليغشتمدع
سبالملاونيديلاداعبإىلعصرحا.كتباصإ
ةدوجومةيئابرهكةحورمةيأنعتاودألاو
.ةبكرملاكرحمءاطغتحت
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يف)1()+(ديعبلابجوملافرطلادجوي.٥
ءاطغتحتةتبثملاتارهصملاةعومجم
رمحألاءاطغلاعفرا.قئاسلاةهج،كرحملا
.فرطلاراهظإل

رامسموه)2()-(ديعبلابلاسلافرطلا
هيلعكوبسميندعملاضبقملافلختبثم

GND)نمبرقلاب)-()يضرألافرطلا
.قئاسلاةهجتاماعدلاةعومجم

ةلاحيفليصوتلاتالباكنوكتنأيغبني.٦
يفدقفوأةككفمءازجأيأالبةديجةيئادأ
ضرعتتنأنكميثيح.لزعلاةدام
.كلذكرمألانكيملنإفلتللناتبكرملا

)+(بجوملارمحألالبكلاليصوتبمق.٧
ةبكرملاىلع)+(ةبجوملاةيفرطلاةياهنلاب
ةيفرطلاةياهنلامدختسا.ةغرافلاةيراطبلاعم
ةدحاودوجوةلاحيفةديعبلا)+(ةبجوملا
.ةبكرملايف

يأوىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال.٨
ةيفرطلاةياهنلابهليصوتبمق.ةيندعمفارطأ
مدختسا.ةميلسلاةيراطبلايف)+(ةبجوملا
ةلاحيفةديعبلا)+(ةبجوملاةيفرطلاةياهنلا
.ةبكرملايفةدحاودوجو

)-(بلاسلادوسألالباكلاليصوتبمق.٩
.ةميلسلاةيراطبلل)-(بلاسلافرطلاب
يف)-(ةديعبلاةبلاسلاةيفرطلاةياهنلامدختسا
.ةبكرملايفةدحاودوجوةلاح

يأوىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال
.ىرخألاةوطخلاىلإلاقتنالامتيىتحءيش
متيال)-(بلاسلالبكلانمىرخألاةياهنلا
متيثيح.ةغرافلاةيراطبلاباهليصوت
نمنوهدملاريغليقثلاءزجلاباهليصوت
)-(ةديعبلاةبلاسلاةيفرطلاةياهنلاوأكرحملا
.ةغرافلاةيراطبلااهبدوجوملاةبكرملايف

بلاسلالبكلانمىرخألاةياهنلاليصوتبمق.١٠
برقلابسيلنكلو،ةغرافلاةيراطبلانم)-(
.ةكرحتملاكرحملاءازجأنم

مقوةميلسلاةيراطبلاتاذةبكرملاليغشتأدبا.١١
.كرحملاةرادإب

ىلعدوجوملالفقلاءاغلإزمرىلعطغضا.١٢
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(تناكاذإ،نامألاماظنليطعتل
.كلذبةزهجمةبكرملا

ةيراطبلااهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٣
ةدعدعبةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلا
ىلإةجاحبةبكرملانأملعاف،تالواحم
.ةنايصلا

هيبنت

بيترتباهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
ةيبرهكلاةرئادلايفروصقثدحيامبر،ئطاخ
نامضيطغينلو.ةبكرملافالتإيفببستيو
ليصوتبامئادمق.تاحالصإلاهذهةبكرملا
دكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلاتالبكةلازإو
سمالتوأاهضعبسمالتالتالبكلانأنم
.ىرخألاةيندعملاءازجألا

ليصوتلالبكةلازإ

.ليصوتلاتالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا

تالباكلاةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
.قئاقدةدعلرودتةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملا
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ةبكرملابحس

ةرايسلابحس

هيبنت

ةلطعمةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
ةرايسلانامضيرسينل.رارضأثودحيف
.ررضلااذهىلع

تانوكميفهقيلعتوأءيشيأطبربنجت
تاراطإلالوحةبسانمةمزحأمدختسا.قيلعتلا
.ةرايسلاتيبثتل

الةلطعملاةرايسلابحسيفةبغرلاةلاحيف
بنجتو.ةحطسمبحسةنحاشىوسمدختست
ضرعتتدقفالإويلدتملاعونلانمةعفارمادختسا
ليلقتيفةدعاسمللتارمممدختسا.فلتللةرايسلا
تالجعلاعفرمزلي.ةرورضلادنععافترالاةيواز
.ضرألانعةبوحسملاةرايسلايفةدئاقلا

ةجاحلادنعةصصختمبحستامدخةكرشرشتسا
.ةلطعملاةرايسلابحسىلإ

ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
ةبكرملابحسينعيةيهيفرتبابسألةبكرملابحس
فلخةبكرملابحسلثم-ىرخأةبكرمفلخ
نماعويشرثكألاناعونلا.لقنتملالزنملاةبكرم
بحسامهةيهيفرتبابسألةبكرملابحسعاونأ

بحسوهقروزلابحس.ةيلدلابحسوقروزلا
بحس.ضرألاىلععبرألااهتالجعىلعةبكرملا
ضرألاىلعنيتلجعىلعةبكرملابحسوهةيلدلا
زاهجىلعةعوفرمتالجعلايقابنوكتامنيب
.ةيلدلابفرعي

رابتعالايفاهعضولةماهلارومألاضعبانهدجوت
:ةيهيفرتبابسألةبكرملابحسلبق

ةءارقنمدكأت.رطقلاةبكرملرطقلاةردق.
قلعتياميفةبكرمللةعنصملاةكرشلاتايصوت
.بحسلاةيلمعب

ىلعدويقلاضعبدجوت.ةبكرملارطقةفاسم.
نأعيطتستيتلاةينمزلاتارتفلاوتافاسملا
.بحسلاباهلالخموقت

وأليكولاعجار.ةحيحصلابحسلاةزيهجت.
تاميلعتلانمديزملبحسلاصصختم
.تادعملابةقلعتملاتايصوتلاو

امامت.اهبحسمتييكلةزهاجةبكرملاتناكاذإ.
دكأت،ةليوطةلحربمايقللةبكرملادادعإلثم
.اهبحسلةبكرملاريضحتنم

قروزلابحس

بحسةيلمعيهو(يقروزبحسلمعمتيدق
تالجععبرألادوجوعمنافاراكلبقنمةبكرملا
يمامألاعفدلاتاذتابكرملل)ضرألاىلع
نم.مامألانميعابرلاعفدلاتاذتابكرملاو
اهعضوقيرطنعاًضيأتابكرملاهذهرجنكمملا
تالجعلاعيمجنوكتثيحبةصنمةروطقمىلع

نأشبتامولعمىلعلوصحلل.ضرألاقوف
بحسلا"ةيئزجعجار،ىرخألابحسلاتارايخ
.مسقلااذهيفيلياميفةدراولا"ّةيلّدلاىلع

بولسأمادختساباهرجمتييتلاتابكرمللةبسنلاب
لكةيادبيفةبكرملاليغشتنيعتي،قراوزلارج
فوس.قئاقد٥ةدملودوقوةطحملكيفوموي
سورتلاقودنصتانوكمميحشتكلذنمضي
.ميلسلكشب

عيمجنوكتثيحبيمامألاءزجلانمةبكرملارجل
:ضرألاىلعتالجعلا

اهّتبثواهبحسمتيسيتلاةبكرملاعضوطبضا.١
.ةبحاسلاةبكرملاب

ON/RUNعضولاىلعلاعشإلاحاتفمردأ.٢
.)ليغشت(
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Nةيعضولاىلإسورتلاقودنصلقنا.٣
.)دياحملا(

عضولاىلعلاعشإلاحاتفمردأ.٤
ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.

.تاقحلملاعيمجليغشتفقوأ.٥

لالخةيراطبلاتايوتحمفيرصتعنمل.٦
حاتفمرهصمةلازإبمق،ةبكرملابحس
ريبمأ٣٢ةردقبعطقتملايقطنملالاعشإلا
ةزهجأةحولتارهصمةعومجمنم
عجار.بسانمناكمبهنّزخوتاسايقلا

.١٩١/تادادعلاةحولرهاصمقودنص

هيبنت

عيمجذيفنتنودبةبكرملارجمتلاحيف
بحس"عوضومنمضةجردملاتاوطخلا
ةكرحلالقنزاهجضرعتيدق،"قروزلا
عيمجعابتانمدكأت.فلتلليكيتاموتوألا
دعبولبققروزلابولسأبةبكرملارجتاءارجا
.رجلاةيلمع

هيبنت

اذافلتلاولطعلاىلاةبكرملاضرعتتدق
٦٥(ةعاس/مك١٠٥لدعمةعرسلاتزواجت
زواجتبنجت.رجلاةيلمعلالخ)ةعاس/ليم
)ةعاس/ليم٦٥(ةعاس/مك١٠٥ةعرسلالدعم
.رجلاةيلمعلالخ

:ةدوصقملاةهجولللصتامدنع

.نكرلالمارفطبضا.١

Pعضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٢
.)نكرلا(

عضوىلإلاعشإلاحاتفمكرح.٣
LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.

يقطنملالاعشإلاحاتفمرهصمبيكرتبمق.٤
قودنصعجار.ريبمأ٣٢ةردقبعطقتملا
.١٩١/تادادعلاةحولرهاصم

ةعرسبروديهكرتاوكرحملاليغشتأدبا.٥
ةدايقلبققئاقدثالثنعديزياملؤطابتلا
.ةبكرملا

هيبنت

ةيمامالاتالجعلاةسمالمعمةبكرملارجبنجت
ةيمامألاتاراطالادحأناكلاحيفضرألل
رجةيلمعببسستتدق.ريغصيطايتحاراطإ
فلتبةفلتخمامهتاسايقنيراطإدوجوعمةبكرملا
.سورتلاقودنصيف

هيبنت

ةيوهتةكبشمامأتبثمسرتمادختسايدؤي
يفببستيدقوءاوهلاقفدتةقاعإىلإةرايسلا
نامضيطغينلو.سورتلاقودنصفلت
رارطضالادنع.تاحالصإلاهذهةبكرملا
متييذلاعردلاىوسمدختستال،عردمادختسال
.بحسلاةبكرمىلعهبيكرت

)يعابرلاعفدلاتابكرم(ةيلدلابحس

ءاقبإعميعابرلاعفدلاتابكرمبحسمدعيغبني
هذهرجنمنكمتتىتح.ضرألاىلعنيتلجع
ةصنمىلعاهعضونيعتي،ميلسلكشبتابكرملا
،ضرألانععبرالاتالجعلادعتبتثيحبةروطقم
.ةمدقملانمقروزلارجةقيرطباهرجوأ
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عفدلاتاذتابكرملا(ةّيلّدلاىلعبحسلا
)يمامألا

نوكتثيحبيمامألاءزجلانمةبكرملارجل
:ضرألاىلعةيفلخلاتالجعلا

.ةيلدلاىلعةيمامالاتاراطإلاعض.١

Pعضولاىلإسورتلارييغتعارذكرح.٢
.)نكرلا(

.نكرلالمارفطبضا.٣

.يلودلا/ةيلدلاىلعماكحإبةبكرملاتبث.٤

دادعإلّةيلدللةعنصملاةكرشلاتاداشرإعبتا.٥
.بحسلاةيلمعلّةيلدلاوةبكرملا

.نكرلاةلمرفريرحتو.٦

فلخلانمةبرعلارج
هيبنت

.اهفالتإىلافلخلانمةبكرملارجيدؤيدق
فيلاكتةبكرملانامضيطغينلً،اضيأ
رجًأمئادبنجت.اهبمايقلامتيتلاتاحالصإلا
.فلخلانمةبكرملا
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رهظملابةيانعلا

ةيجراخلاةيانعلا

لافقأ

ًاطيسومدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
مقوىوصقلاةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإل
داومولئاوسلاعجار.مادختسالادعبلافقألاميحشتب
.٢٣٠/اهبىصوملاميحشتلا

ةبكرملاليسغ

رركتملكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبو

هيبنت

وألكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ثيح؛لورتبلاىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمح
وأةيندعملاءازجألاوأةبكرملاءالطفلُتتدق
اذإةبكرملانامضيرسينل.اهبةيكيتسالبلا
تاجتنمىلعلوصحلانكمي.ررضثدح
عبتا.هعبتتيذلاليكولانمةدمتعملافيظنتلا
قلعتياميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلاةفاك
تاريذحتو،تاجتنمللحيحصلامادختسالاب
يأنمميلسلكشبصلختلاوةيرورضلاةمالسلا
.ةبكرملابةيانعلاتاجتنمنم

هيبنت

ةفاسمليلاعلاطغضلامادختسابهايملاخضبنجت
.ةرايسلاحطسنم)ةصوب١٢(مس٣٠نملقأ
نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلاتالآمادختسا

)ةعبرمةصوب/لطر١٢٠٠(لاكسابوليك٨٢٧٤
ةلازإوأفالتإيفببستينأنكمملانم
.تاقصلملاوتاناهدلا

هيبنت

لفسأنوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت

.eزمرهيلعدجويكرحملاءاطغ
يطغينلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف

.هحالصإةفلكتةبكرملانامض

تاميلعتعبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
يمامألاجاجزلاتاحسامءافطإبجي.ةرايسلالسغ
تاقحلملالككفبمق.ةرفوتمتناكاذإ،يفلخلاو
لسغةزهجأقيعتوأررضتتدقيتلاةيفاضإلا
.ةرايسلا

داومةلازإلهدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
داوملاهذهلثمكرتةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلا
يفكلذببستيامبر،ةبكرملاحطسقوففجتل
.أدصلاثودح

ةاومشلانم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
عقبكرتوشودخلاثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلا
.هايملا

ماعلالكشلابةيانعلا

ةفافشلاتاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
تفلتاذإ.عيبلادعبامةمدخنمبرستلاةعنام
فلتلامييقتلكليكوعجارف،ةيلطملاحطسألا
مويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلاداوملا.هحالصإو
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألاحالمألاو
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
،ةيعانصلانخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
تاناهدبررضلاقحلتنأنكمي،كلذىلإامو
لسغا.ةيلطملاحطسألاىلعةرتفلتيقباذإةبكرملا
،ةرورضلاةلاحيف.نكميامعرسأبةبكرملا
ةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغتافظنممدختسا
داوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلعاهمادختسال
.ةبيرغلا

يفًايوديعمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
عجار.ناهدلاءالطنماياقبةلازإلنايحألاضعب
.ةدمتعملافيظنتلاتاجتنمىلعفرعتللكليكو

كيتسالبلاىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
وأتاقصلملاوأطاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغ
نأنكميثيحعماللاريغءالطلاوأدلقملابشخلا
.تايفلتثودحيفرمألااذهببستي



كلامليلد GMC Terrain/Terrain Denali (GMNA- 10292861-طسوألاقرشلا-بيرعت ) -
2017 - CRC - 5/9/16

٢١٧ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

عيملتلاداوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلاىلعريثأتلاةديدش
عمشلاطقفمدختسا.اهفالتإيفببستيامبر
ًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغعيملتلاداومو

يفةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلاتاناهدل
.ةبكرملا

كرتا،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
ردقبةاطغموأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملا
.ناكمإلا

ةممصملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزلل

هيبنت

ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
ةقبطلكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
نل.اهيففيواجتثودحوأاهيلعةيبابضءاضيب
.ررضلانمعونلااذهةبكرملانامضيطغي

ىلعةدجاوتملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
وأموركلاوأموينمولألانمةعونصمةرايسلا
يأثودحيدافتلجأنم.أدصياليذلابلصلا

:ةيلاتلافيظنتلاتاميلعتًامئادعبتا،ررض

دنعدرابوهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.
.فيظنتلئاسيأمادختسالبقهسمل

لماعتللدمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.
لباقلاريغبلصلاوأموركلاوأموينمولألاعم
ىلعفيظنتلالئاوسضعبيوتحت.أدصلل
ةرداقةيولقداومىلعوأةيلاعةبسنبضومح
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإىلع
.ةعماللا

بسحزٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
.عنصُملاتاميلعت

ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.
.تابكرملل

لسغلادعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.
ءازجأللةيجراخلاةقبطلارمعةلاطإوةيامحل
.ةعماللاةيندعملا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو

نمةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
ليسغلصصخمنوباصعممعانلاشامقلا
تاراعشلاوتاسدعلاوتابمللافيظنتل،تارايسلا
يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا.اههباشاموةيجراخلا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ةبكرملاليسغ"

ضعبوكيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
ءارجإبنجت.ةيجسفنبلاقوفةعشأللةيقاولاةيطغألا
.فاجلاىلعحسملاوأفيظنلاةيلمع

:حيباصملاةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت

.ةيواكوأةطشاكداوم.

ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.
اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا

يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.
.ةيوقتافظنم

.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.

ةيطغأيأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.
ثاعبناببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيف
.اهنمةرارحلا

هيبنت

ةروصبحيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
ةيلمعلخدتالدقواهتيطغأفلتىلإةديج
.ةبكرملانامضتحتحالصإلا
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هيبنت

ةقبطلاتاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ناعمللاىوتسمديزيدقناعمللاةليلقءادوسلا
مق.لكشلاةمظتنمريغةيئاهنةقبطلّكشيو
ءاملابناعمللاةليلقةطرشألافيظنتب
.طقفنوباصلاو

ءاوهلالخادم

نيب،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ليسغءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغ
.ةبكرملا

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا

.جاجزلافظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن

شامقلانمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
يفاهرمغدعبةيقروةفشنموأربولانمةيلاخ
فيظنتلئاسوأيمامألاجاجزلافيظنتلئاس
فيظنتدنعاديجيمامألاجاجزلالسغا.لدتعم
،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو،تارشحلا.تارفشلا
ببستتنأنكمملانمعيمشتلا/ليسغلاداوممكارتو
.ةحساملاثيولتيف

.ةفلاتوأةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
نمريبكردقلضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق
سمشلاوةرارحلاوحلملاولامرلاوةبرتملاءاوجألا
.ديلجلاوجولثلاو

رطملاوحيرلاةطرشأ

ةطرشأىلعايئابرهكةلزاعلانوكيليسلاموحشعض
دعاستو،لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلانمةيامحلا
رودصوأقاصتلالاعنمتو،لزعلاماكحإىلع
ةرمرطملاوحيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلا
فاجلاوراحلاسقطلا.لقألاىلعةنسلايفةدحاو
تامالعلاةلازإنكميو.قيلزتلاراركتمزلتسيدق
ةيلطملاحطسألاىلعطاطملانعةجتانلاءادوسلا
عجار.ةفيظنشامقةعطقباهحسمقيرطنع
.٢٣٠/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

تاراطإ

فيظنتلتاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلا

هيبنت

يوتحتيتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
نكمملانمةبكرملاىلعلورتبلاتاقتشمىلع
دنع.تاراطإلاوأ/وناهدلافالتإيفببستينأ
دئاوزلاامئادحسما،تاراطإلاءالطةدامعضو
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألاىلعنم

موركلاوأموينوملألا-تانوكملاوتالجعلا

ءاملاعمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
فطشلادعب.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاو
ةفشنممادختسابففج،ةفيظنهايممادختسابلماكلاب
.عمشلاعضوكلذدعبنكمي.ةفيظنوةمعان

هيبنت

ةيلطملاىرخألاءازجألاوتالجعلافلتتامبر
ىلعاهتدايقدعبةبكرملالسغمتيملاذإموركلاب
مويسلاكلاوأمويسنغاملااهيلعرثانتييتلاقرطلا
تاديرولكلامادختسامتيو.مويدوصلاديرولكوأ
جولثلادوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
موركلابةيلطملاءازجألااًمئادلسغا.ةبرتألاو
.داوملاكلتلاهضرعتدعبءاملاونوباصلاب

هيبنت

فيظنتليلاحممدختستال،حطسلافالتإبنجتل
داوموألكآتللةببسملقصداوموأةاشرفوأ
ليلاحموأةيوقنوباصليلاحموأةيئايميك
تالجعلاىلعضامحأىلعلمتشتفيظنت
.موينوملألاوأموركلاحاولأىلعةلمتشملا
الكلذكو.طقفةدمتعملافيظنتلاليلاحممدختسا
تالجعىلعيوتحتيتلاةبكرملاًاقلطمدقت
لخادموركلابةيلطموأموينوملألانمةعونصم
فيظنتشرفمدختستيتلاةيلآلاتارايسلاةلسغم
دقف.نوكيلسلاديبركىلعةيوتحملاتاراطإلا
تايلمعةبكرملانامضيطغينلو،فلتثدحي
.حالصإلا



كلامليلد GMC Terrain/Terrain Denali (GMNA- 10292861-طسوألاقرشلا-بيرعت ) -
2017 - CRC - 5/9/16

٢١٩ ةبكرملابةيانعلا

لمارفلاماظن

فرعتللميطارخلاوًايرصبةلمرفلاطوطخصحفا
بيرستلاوءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلع
صرقةناطبصحفامث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاو
فورظيفتانارودلاولكآتلانعًاثحبلمارفلا
سادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطبصحفا.حطسلا
ءازجألكصحفا.تاعدصتوألكآتيأنعًاثحب
.ىرخألالمارفلا

هيساشلاوقيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم

ًايرصبهيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأةدوقفمءازجأوأكفوأتايفلتيأىلعفرعتلل
.ًايونسلقألاىلعةرمكلذولكآتتامالع

هطبروهتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأققشتوأبرستدوجومدعوةبسانمةروصب
.اهريغوكاكتحا

ةيطغألاوةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
.برستلانعًاثحبرواحملاتادادسوةيطاطملا

لكيهلاتانوكمميحشت

ةيسيئرلالفقلاتاناوطسألكىلعمحشلاعض
ةرخؤملابابتالصفموكرحملاءاطغتالصفمو
تانوكملانكتملاميندعملادوقولابابةلصفمو
ىلعنوكيلسلاموحشعضوظفاحي.ةيكيتسالب
شامقةعطقمادختسابسقطلانمةيامحلاةطرشأ
،لزعلاماكحإىلعدعاسيو،لوطأةدملاهيلعةفيظن
.ريرصلارودصوأقاصتلالاعنميو

يلفسلاءزجلاةنايص

ءاممدختسا،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
نتعا.يلفسلالكيهلابةلاكأداوميأفطشلًايداع
نيطلااهبعمجتيدقيتلاقطانملافيظنتباًديج
.ىرخألاةقلاعلاتافلخملاو

ةرشابمةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
/يمامألاروحملاجتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلع
يدؤتدقعفترملاطغضلاتاذهايملانأل.يفلخلا
هايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتولافقألاحتفىلإ
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتسةثولملا
.اهلادبتسامزليسورواحملا

ةيندعملاحاولألافلت

حاولألاحالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
ةشروعضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملا
متيتلاءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلا
.أدصلانمةيامحلاةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإ

نمةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلا

ناهدلافلت

مادختسابةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
.لكآتلابنجتلكليكواهرفوييتلاليمجتلاداوم
يفناهدلانمةفلاتلاةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي
.ليكوللةعباتلاحالصإلاةشرو

ةيواميكلاتاناهدلاعقب

حطسأىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ناتهبتالاحةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملا
ةنكادعقبنّوكتوةخطلمتاقلحلكشىلعناولأ

رظنا.ناهدلاحطسىلعةمظتنمريغةريغص
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ماعلالكشلابةيانعلا"

لخادلانمةرايسلابةيانعلا
تاميسجلااهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
.ماظتنابةبكرملليلخادلاءزجلافظن،ةخستملا
وأدئارجلاقاروأ.روفلاىلعةبرتأةيألزأو
ءازجألاثيولتيفببستتدقةنكادلاةشمقألا
.ةرايسلابةيلخادلا

نمةبرتألاةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
.تادادعلاةعومجمبقوقشلاوضباقملاىلع
روفلاىلعلزأ،ًالدتعمنوباصلولحماًمدختسم
نمةياقولاميركوديلامسلبنعةجتانلاخاسوألا
عيمجىلعنمتارشحلاتادراطوأسمشلا
.مئادفلتكلذنعجتنيدقفالإو،ةيلخادلاحطسألا

حطسأللاًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
.مئادفلتثودحنودةلوليحللاهفيظنتمتييتلا

ال.ًةرشابمفيظنتلاشامقىلعتافظنملالكعض
وأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملاشربمقت
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإبمق.ليغشترصانع

ةمالسلاتاميلعتأرقا،تافظنملامادختسالبق
فيظنتءانثأ.اًديجاهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملا
ذفاونلاوباوبألاحتفا،ةرايسلابةيلخادلاءازجألا
.ةبسانملاةيوهتلاىلعلصحتل
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ةبكرملابةيانعلا٢٢٠

ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
:ةيلاتلاقرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا

ةداحةادأةيأوأةقالحسومًاقلطممدختستال.
حطسألانميأىلعنمخاسوألاةلازإل
.ةيلخادلا

.ًاقلطمفاجرعشتاذةاشرفمدختستال.

.طرفمطغضبوأةدشبحطسيأكحتال.

وأةلسغملابةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
عمقابطألاليسغلةصصخملانوباصلاعاونأ
تافظنملاىلإةبسنلاب.موحشلاةلازإداوم
٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوحمدختسا،ةلئاسلا
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج١(تارتل
باذتجاورثأكرتىلإزكرمنوباصلولحم
ىلعلمتشتليلاحممدختستال.خاسوألا

.ٍواكوأيوقنوباص

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

ىلعلمتشتتافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداوم

يلخادلاجاجزلا

.هايملابًاللبُمًايربوًايندعماًجيسنمدختسا،فيظنتلل
ةفاجشامقةعطقمادختسابةيقبتملاتارطقلاحسما
جاجزفظنممدختسا،ةرورضلادنع.ةفيظنو
.طقفءاملابفيظنتلادعبًايراجت

هيبنت

اًقلطمدمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
جاجزىلعلكآتللةببسملاتافظنملامادختسال
لكآتللةببسملاتافظنملاببستتدقف.تابكرملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلافيظنتلاوأ
.ةيفلخلاذفاونلا

لالخهايملامادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
ةيكلمنمىلوألارهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتف
.اهيلعبابضلاسدكتىلإليملاليلقتىلإةرايسلا

توصلاتاربكمةيطغأ

ءاطغلوحقفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
فّظن.رارضأللضرعتيالثيحبتوصلاربكم
.طقفلدتعمنوباصوءامبعقبلا

ةيلطملابلاوقلا

.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ

اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.
نمةيلاخشامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولا

نماجيزممدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملا

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا

عمحطسلافيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
قفرممادختسامتاذإ.ةمعانةاشرفبقفرممادختسا
ةداجسىلعطقفهمدختساف،ةيئاوهلاةسنكمللراود
كنكميردقربكأةلازإبمق،فيظنتلالبق.ةيضرألا
:ةبرتألانم

.ةيقروةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.
نكميعقبةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو
.اهتلازإ

ردقربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.
ةسنكملامادختسابفيظنتلالبقاهنمنكمم
.ةيئابرهكلا

:فيظنتلل

نميلاخلافيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١
ىصوي.ءاملايفناولألاتباثوربولا
ةلوليحللةقيقدلاةجسنألايذشامقلامادختساب
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولالاقتنانود

ىتحقفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢
شامقنمهايملاتارطقطقاستفقوتي
.فيظنتلا

قفربحسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
قوففيظنتلاةشامقفل.فصتنملاهاجتاب
نودةلوليحللرركتملكشبفيظنتلاةقطنم
.ةجسنألابخاسوألاقاصتلا

نأىلإقفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤
.فيظنتلاشامقىلإةبرتألالاقتنافقوتي
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٢٢١ ةبكرملابةيانعلا

مدختساف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥
ادوصلابطقفاًعوبتمًالدتعمنوباصلولحم
.ةدرابلا

رمألامزلتسيدقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
ربتخا.عقبليزموأيراجتةوسكفظنممادختسا
مادختسالبقنوللاتابثنمدكأتللاريغصاءزج
،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزموأةوسكلافظنم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلافظنف

صاصتمالةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلا

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ىلعةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
.ةرايسلاتاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألا
يتلاةبرتألاةلازإلةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ
حسملاقيرطنعقفربفظنمث.حطسألاشدختدق
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطقمادختساب
.ذفاونلابةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
فايلألانمشامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو
.نوباصلانمليلقمادختسابكلذو،ةدحىلعةقيقدلا
اهفطشاو.ةجسنأمّعنموأضييبتلاداوممدختستال
اهمادختسالبقءاوهلايففجتاهكرتاواًمامت
.ىرخأةرم

هيبنت

فيظنتلطفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف.؛ةشاشلا
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

حطسألاولينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
ةليلقءالطلاحطسأوىرخألاةيكيتسالبلا
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاوناعمللا
يعيبطلكشب

ةبرتألاةلازإلءاملابًاللبماًمعانًاقيقداًجيسنمدختسا
نمديزمل.ةتباثلاريغخاسوألانمصلختلاو
معانوقيقدجيسناذاًشامقمدختسا،لماشلافيظنتلا
.لدتعمنوباصلولحمبًاللبم

هيبنت

ةصاخبو،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
ةيلخادلاحطسألانعًالضف،بوقثملادلجلا
ةطرفملاةبوطرلاحسما.مئادفلتيف،ىرخألا
فجتاهعدوفيظنتلادعبحطسألاهذهىلعنم
وأ،ةرارحلامادختسابنجت.ةيعيبطةروصب
تافظنملامدختستال.عقبلاتاليزموأ،راخبلا
يتلاتاجتنملاوأنوكيلسلاىلعلمتشتيتلا
تافظنمللنكمي.عمشلاىلإاهتبيكرتيفدنتست

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

رهظمرييغتةبيذملاداوملاكلتىلعلمتشتيتلا
ىصويالمثنمو،معانلاشرفلاوأدلجلالكشو
.اهمادختساب

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
جهولاضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
جاجزلاربعةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألا

هيبنت

مئادفلتيفوجلاتارطعممادختساببستيدق
سمالاذإ.ةيلطملاحطسألاوةيكيتسالبلاداوملل
لخاديلطموأيكيتسالبحطسيأوجلارطعم
ةعطقمادختسابهفّظنوروفلاىلعهفشنف،ةبكرملا
نأملعاو.لدتعمنوباصلولحمبةللبمشامق

نعةمجانلاتايفلتلايطغينلةبكرملانامض
.وجلاتارطعممادختسا

تامدخظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلا

تافظنملادحأوئفادءامبليسغلاةيلمعِرجأ
اهفطشامث.ضييبتلارولكمادختسابنجت.ةلدتعملا
.اًمامتفجتاهكرتاو،درابلاءاملاب
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ةبكرملابةيانعلا٢٢٢

نامألاةمزحأبةيانعلا

.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
ةمزحأعمةضَيبمفيظنتداوميألمعتستال
ىلإيدؤيدقرمألااذهف.اهغبصبمقتالونامألا

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

لجرألاتاحسمم

ريذحت}
اذإوأبسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
مادختساقيعيدقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيمل
ىلإتاساودلاعملخادتلايدؤيدقو.تاساودلا
ةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساودىلعطغضلا
ىلإيدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايزوأ/و
نأدكأت.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودح
.تاساودلاقيعتالةيضرألاةداجس

ةقيرطبتاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
.ةبسانم

ةيلصألاتادعمللةيضرألاديجاجسميمصتمت.
رمألابلطتاذإو.كترايسبسانيلكشب
ءارشبىصُوي،ةيضرألاديجاجسلادبتسا
.زروتوملارنجنمةدمتعملاةيضرألاديجاجس
ةدمتعملاريغةيضرألاديجاجستيبثتمتيالدق
دقو،ةحيحصةقيرطبزروتوملارنجلبقنم
.لمارفلاةساودوأدوقولاةساودعملخادتت
عملخادتتالةيضرألاديجاجسنأاًموددكأت
.تاساودلا

ةبكرملانكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.
ةيضرأىلعةيضرأةداجسةكسامبةدوزم
.قئاسلابناج

حيحصلابناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحن

يفةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.
.قئاسلابناج

.قئاسلاةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.

.ىرخأةداجسقوفةيضرأةداجسعضتال.

اهلادبتساوةيضرألاديجاجسكف

قئاسلابناجبةصاخلالجرألاةحسممتيبثتمتي
.تاتبثملانمنينثاةطساوباهعضوميف

ةيضرألاةداجسنميفلخلاءزجلابحسا.١
.هتلازإبمقوكساملالفقءاغلإل

تيبثتتاحتفنيطبتةطساوببيكرتلادعأ.٢
تاتبثمقوفةدوجوملالجرألاةحسمم
.اهناكميفاهتيبثتبمقوةداجسلا

يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت.٣
قيعتالةيضرألاةداجسنأنمدكأت.اهناكم
.تاساودلا
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٢٢٣ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٢٢٣................ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٢٢٤.................ةنايصلالودج

ةصاخلاتامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
٢٢٧........ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ

ةيفاضإلاةيانعلاوةنايصلاتايلمع
٢٢٧.......ناتيفاضإلاةيانعلاوةنايصلا

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاداومولئاوسلا
٢٣٠.................اهبىصوملا
٢٣١........ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٢٣٢...............ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
ةنايصلامسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
ىلعكتدعاسمللودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملا
وألامهإلاةجيتنةظهابلاحالصإلافيلاكتيدافت
ىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملاريغةنايصلا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلًابسحتةبكرملاةميقبظافتحالا
.كلاملاىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ

ةنايصلاءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
.ةليدبلاةيلصألارايغلاعطقمادختسابةبولطملا
صيخشتءارجإلتازيهجتلاوتاودألاثدحأمهيدلو
ددعءالكولانمديدعلادازدقو.قيقدوعيرس
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلاتاعاس
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
ءالمعلاتاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانم

ةنايصلاتامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
نيينفلادوجولاًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاو
ءارجإللثمألاناكملاوهليكولانإف،نيبردملا
نيببوانتلاوتيزلارييغتلثمةيرودلاةنايصلا
لثم،ةيفاضإلاةنايصلارصانعصحفوتاراطإلا
.ةحساملاشيروتايراطبلاولمارفلاوتاراطإلا

هيبنت

ىلإةجاحلايفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقوةفلكمتاحالصإ
تايلمعءارجإوةنايصلاتارتفبمازتلالانإ

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

مادختساوةبكرملاىلعةنياعملاوصحفلا
تاءارجإاهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
.ةديجةلاحيفةبكرملاىلعظافحللةمهم

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
.ةبكرملاكلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ةمدخلالامعأءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي
ةنايصلادعاست.ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠لكهذه
ةديجةلاحيفاهيلعظافحلايفةبكرمللةديجلا
تازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتساديشرتو
.ةبكرملانم

نإف،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
زربتدقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحا
.تامدخلاءارجإوصحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلا
ةبولطمةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرملل

دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.
تاراطإلاتامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
.١٢٩/ةرايسلاةلومحدودحعجار.ليمحتلاو

ريسللةبسانمحطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
.ةينوناقلاةدايقلادودحةاعارمعم

دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.
/١٥٤.
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ةنايصلاوةمدخلا٢٢٤

ةيفاضإلاةمدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
ةنايصلالودج-ةنايصلالودجيفةبولطملا
."ةيداعلا

ةقاشلافورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرمللةبولطم

يفرورملاةفيثكندملايفًابلاغمدختُست.
.راحلاسقطلا

قطانملاوتاردحنملاىلعًابلاغمدختُست.
.ةيلبجلا

.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.

.ةعرسلاةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختُست.

وأةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختُست.
.علسلاليصوتتامدخل

تامدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
ةمدخلودج-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةقاشلافورظلا

ريذحت}
اًريطخةنايصلالامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
ّذفنتالف.ةريطختاباصإعوقويفببستيدقو
تامولعملاكيدلترفاوتاذإالإةنايصلالامعأ
،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاوةيرورضلا
لامعأبمايقللبردمينفريفوتكليكونمبلطاف
كسفنبةمدخلالامعأءارجإعجار.ةنايصلا
/١٦٤.

ةنايصلالودج
اهبموقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملا

دوقولابدوزتلادنع

تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.
.١٦٩/كرحملا

رهشلكةرم

طغضعجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.١٩٤/تاراطإلا

عجار.لكآتلانعًاثحبتاراطإلاصحفا.
.١٩٩/تاراطإلاصحف

.يمامألاجاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.١٧٩/لسغلالئاسعجار

كرحملاتيزرييغت

ةلاسرلاروهظدنع
CHANGE ENGINE OIL SOON)تيز

تيزرييغتبلطا،)رييغتلاىلإةجاحبكرحملا
٦٠٠/مك١٠٠٠لالخحشرملالادبتساوكرحملا
الدق،فورظلضفأيفةدايقلاةلاحيف.ةيلاتلاليم
ةمدخلةجاحلاىلإكرحملاتيزرمعماظنريشي
تيزرييغتبجي.ماعىلإلصياملةبكرملا
بجيوماعلايفةرملقألاىلعرتلفلاوكرحملا
ينفلاعيطتسي.تيزلارمعماظننييعتةداعإ
ةداعإةلاحيف.لمعلااذهذيفنتليكولاىدلبردملا

كيلع،دصقنودكرحملاتيزرمعماظنطبض

/مك٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرمللةنايصلاءارجإ
ماظنطبضدعأ.ةمدخةيلمعرخآنمليم٣٠٠٠

ماظنعجار.تيزلارييغتدنعكرحملاتيزرمع
.١٧١/كرحملاتيزرمع

لكةبولطملاتامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠

هبىصومكلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
ريودتعجار.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرملل
.١٩٩/تاراطإلا

ةيوئملاةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
تيزرييغتكيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعل
ماظنطبضةداعإوحشرملالادبتساوكرحملا
و١٦٩/كرحملاتيزعجار.تيزلارمع
.١٧١/كرحملاتيزرمعماظن

عجار.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.١٧٤/كرحملاديربتلئاس

.يمامألاجاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.١٧٩/لسغلالئاسعجار

كرصببيمامألاجاجزلاةحسامشيرصحفا.
.ةبيرغلاماسجألاوأقوقشلاوألكآتلانعًاثحب
شيرلدبتسا.٢١٦/ةيجراخلاةيانعلاعجار
شيرلادبتساعجار.ةفلاتلاوأةلكآتملاةحساملا
.١٨٣/تاحساملا

طغضعجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.١٩٤/تاراطإلا

تاراطإلاصحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
/١٩٩.
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٢٢٥ ةنايصلاوةمدخلا

.لئاوسلاتابرستنعًاثحبكرصببصحفا.

،رهشأ٦لكوأ.كرحملاءاوهحشرمصحفا.
كرحملاءاوهفظنم/حشرمعجار.برقأامهيأ
/١٧٢.

ةيجراخلاةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
/٢١٦.

قيلعتلاوهيجوتلاماظنتانوكمكرصببصحفا.
ريغوأةفلاتلاءازجألانعًاثحبهيساشلاو
.لكآتلاتامالعوأةدوقفملاوأطبرلاةمكحم
.٢١٦/ةيجراخلاةيانعلاعجار

عجار.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٥١/نامألاماظنصحف

وأفلتلانعًاثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلا

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعًاثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

عجار.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٢١٦/ةيجراخلاةيانعلا

حاتفمصحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.١٨٢/ةكرحلائداب

قودنصبلقنلالفقيفمكحتلاةفيظوصحفا.
ةفيظوصحفعجار.يكيتاموتوألاسورتلا
سورتلاقودنصلقنلفقيفمكحتلا
.١٨٢/يكيتاموتوألا

حاتفمريودتءانثأةكرحلالقانلفقصحفا.
سورتلاقودنصلفقصحفعجار.لاعشإلا
.١٨٢/لاعشإلابصاخلا

قودنصبنكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
لمارفصحفعجار.يكيتاموتوألاسورتلا
.١٨٢/)نكرلا(Pعضولاةيلآونكرلا

وأفلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
.رمألامزلاذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايز

هيجوتلا(تاقحلملاوريودتلارويسصحفا.
رايتلادلوم،ءاوهلافيكمطغاض،يئابرهكلا
وهامكلوطلاوةلاحلاصحفا.)ددرتملا
.لوطلاتارشؤمىلعحضوم

نإ،يفلخلابابلازاغةماعدكرصببصحفا.
وأقوقشلاوألكآتلاتامالعنعًاثحب،تدجو
ةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلانمكلذريغ
دنعليكولاعجار.حتفلاعضويفتابثلاىلع
.ةمدخلاىلإةجاحلا

نإ،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
.٣٦/فقسلاةحتفعجار.تدجو

ةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا

ليم١٢٥٠٠/مك٢٠٠٠٠لك

١٢لكوأ.كرحملاءاوهحشرملدبتسا.
،ةبرتمةئيبيفةدايقلادنع.برقأامهيأ،اًرهش
وأتيزرييغتةرملكدنعحشرملاصحفا
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأ

،نيماعلكوأ.دجونإ،رابغلاحشرملدبتسا.
لادبتسالاىلإةجاحلازربتدق.برقأامهيأ
قطانميفةدايقلاةلاحيفبرقأتارتفىلع
وأءاوهلاةئيدرنكامألاوأيرورملاماحدزالا
دقو.ةعفترملارابغلاتايوتسمتاذقطانملا
َتظحالاذإاًضيألادبتسالاىلإةجاحلازربت
بابضلامكارتةدايزوأ،ءاوهلاقفدتضافخنا
.ةهيركلاحئاورلاىوتسمةدايزوأ،ذفاونلاىلع
ميدليلحملاGMةنايصعقومعيطتسيو
لادبتسالبسانملاتقولاديدحتيفكتدعاسم
.كبصاخلاحشرملا

ليم٣٨٠٠٠/مك٦٠٠٠٠لك

ميطارخلاوراخبلاودوقولابيبانأعيمجصحفا.
اهليصوتواهبيكرتنمدكأتللكلذوًايرصب
.ةديجةلاحيفاهنأنموميلسلكشباههيجوتو

ماظنبةدوزمتناكاذإلقنلاةبلعلئاسّريغ.
لزعداوملسغتالو،تالجعلاعيمجبعفدلا
نأنكمي.ةرشابمطوغضملاءاملابةبلعلاجرخ
يلاعلاطغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتي
للقيثولملالئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليو
.هلادبتسابجيوليوحتلاةبلعرمعنم

لكوأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.
ىلبلانعًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ٣
دنعلدبتساو؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأ
.ةجاحلا

ليم٤٥٠٠٠/مك٧٢٠٠٠لك

،تاونس٣لكوأ(لمارفلالئاسلادبتسابجي.
.)ًالوأثدحيامهيأ
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ةنايصلاوةمدخلا٢٢٦

ليم٥١٠٠٠/مك٨٠٠٠٠لك

كالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.
.لاعشإلاتاعمش

ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك

ةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
عجار.برقأامهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعت
.١٧٣/ديربتلاماظن

لكوأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.
ىلبلانعًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠
دنعلدبتساو؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأ
.ةجاحلا

ىلعةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
*برقأتارتف
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

:يليامكلذيفامب،يراجتلامادختسالا

ذاقنإوةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐
.ئراوطلا

ةفيفخلاتانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐
باكرلاتارايسوةيضايرلاتارايسلاو
.ةيركسعلاتامادختسالايفةلمعتسملا

بحسلاتانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐
ةيأوأةحطسملاةيدرفلاتابكرملاتالماحو
تاروطقملابحسلرارمتسابمدختُستةبكرم
.ىرخألاتالومحلاوأ

لثم،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐
ةيرودلاتابكرموأدورطلاليصوتتارايس
ةبكرمةيأوأةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلا
.ةعاسلارادمىلعلمعت

اهيفديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐
كلتلثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسم
وأطفنلابيبانأطوطخلاجميفةمدختسملا
.ةلثامملاتامادختسالا

عطقلةرمتسمةفصبةمدختسملاتابكرملا.
لقأوأمك٦غلبتتالحر

تيزرمعبقارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رييغتيغبنيىتمبقارملاحضويسف،كرحملا
فورظلالظيف.حشرملالادبتساوتيزلا
١٠٠٠٠عطقلبقبقارملاءيضيدق،ةيساقلا
.ليم٦٠٠٠/مك

عفدلاتابكرمعيمجىلإةبسنلاب:ةظحالم
ةعومجمروحمتيزرييغتكيلع-يفلخلا
ةلاحيفليم١٩٠٠٠/مك٣٠٠٠٠لكةدايقلا
.بحسلاضارغألةبكرملامادختسا

ةيساقلاةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
يرورضلانمنوكيدق،هالعأةروكذملا
.برقأتارتفىلعلاعشإلاتاعمشلادبتسا
ةمدخلاتارتفديدحتيفةدعاسملانمديزمل
ليكوبلاصتالاىجُري،كتبكرملةمئالملا
.دمتعملازروتوملارنج

فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلا

ليم٤٥٠٠٠/مك٧٢٠٠٠لك

.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسرييغت.

ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك

ةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
عجار.برقأامهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعت
.١٧٣/ديربتلاماظن



كلامليلد GMC Terrain/Terrain Denali (GMNA- 10292861-طسوألاقرشلا-بيرعت ) -
2017 - CRC - 5/9/16

٢٢٧ ةنايصلاوةمدخلا

تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلا

ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ
قاشلايراجتلامادختسالاتابكرمىلإةبسنلاب.

ةيلمعلكعمهيساشلاتانوكمميحشتبمق:طقف
.تيزللرييغت

.لفسألانملكيهلالسغةمدخءارجإبلطا.
ةيجراخلاةيانعلايف"هيساشلاةنايص"رظنا
/٢١٦.

ةيانعلاوةنايصلاتايلمع
ةيفاضإلا

ناتيفاضإلاةيانعلاوةنايصلا
اهبةديجلاةيانعلاكدعاستدقومهمرامثتساكتبكرم
ظافحلل.لبقتسملايفةفلكمتاحالصإيدافتىلع
ةنايصتامدخءارجإمزليدق،ةبكرملاءادأىلع
.ةيفاضإ

نوينفلاف-تامدخلاهذهذيفنتليكولايلوتبيصونو
.ةبكرملابةياردرثكألامهليكولاىدلنوبردملا
لالخنملماشريدقتءارجإاًضيأليكولاعيطتسيو
ةيانعلاتارتفىلإكداشرإلطاقنلاددعتمصحف
.ةبكرملاب

تالاحلاوتامدخلاحيضوتىلإةيلاتلاةمئاقلافدهت
.ةمدخلاءارجإبلطتتدقيتلا

ةيراطبلا

ةقاطلاريفوتىلعتلوف١٢ةوقبةيراطبلالمعت
تاقحلمةيأليغشتوكرحملاليغشتءدبلةمزاللا
.ةيفاضإةيئابرهك

،ةبكرملاليغشتءدبلشفولاطعألايدافتل.
ةقاطىلعةيراطبلاءاوتحاىلعاًمئادصرحا
.ىوصقلاريودتلا

تادعمبليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
لكآتمدعنامضوةيراطبلارابتخالصيخشت
.تالباكلاوتالصولا

رويسلا

توصاهنعردصاذإرويسلالادبتسامزليدق.
وأققشتلاتامالعاهيلعترهظوأريفص
.قزمتلا

ىلإلوصولانيبٰردملاليكولايينفلنكمي.
رويسلاصحفلةمزاللاتادعملاوتاودألا
ىصوملالادبتسالاوأطبضلاتايلمعءارجإو
.ةرورضلادنعاهب

لمارفلا

رمأيهوةبكرملافاقيإىلعلمارفلالمعت
.ةنمآلاةدايقلليرورض

رودصلمارفلالكآتتامالعنمضتتدق.
ةبوعصوأريفصوأريرصوأةقسقستوص
.ةبكرملافاقيإ

تاودألابليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
ةيصوتلاولمارفلاصحفلةمزاللاتادعملاو
اًصيصخةممصملاةدوجلاةيلاعرايغلاعطقب
.ةبكرملل

لئاوسلا

لئاوسلامادختساولئاوسلاتايوتسمطبضلمعي
رظنا.اهتانوكموةبكرملاةمظنأةيامحىلعةدمتعملا
٢٣٠/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
.زروتوملارنجىدلةدمتعملالئاوسلاىلعفرعتلل

لئاسوكرحملاتيزتايوتسمصحفيغبني.
اهيفمتيةرملكدنعيمامألاجاجزلالسغ
.دوقولاةئبعت
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ةنايصلاوةمدخلا٢٢٨

ةراشإللتادادعلاةعومجمحيباصمءيضتدق.
ىلإةجاحلاولئاوسلاتايوتسمضافخناىلإ
.اهتئبعت

ميطارخلا

اهصحفيغبنيولئاوسلالقنىلعميطارخلالمعت
وأتاققشتدوجومدعنامضلةمظتنمةفصب
،طاقنلاددعتمصحفلالالخنم.اهبتابرست
يفحصنلاءادسإوميطارخلاصحفليكولاعيطتسي
.اهلادبتساىلإةجاحلاةلاح

حيباصملا

حيباصموةيسيئرلاحيباصملالمعتنأمهملانم
ىتحةديجةروصبلمارفلاحيباصموةرخؤملا
.قيرطلاىلعنورخآلاكاريوةيؤرلانمنكمتت

ةيسيئرلاحيباصملاةجاحتامالعنمضتتو.
ةءاضإلامدعواهتءاضإتوفخةيانعلاىلإ
صحفبجيو.اهبفلتلاوأقوقشلاروهظو
اهتءاضإنامضلةيرودةفصبلمارفلاحيباصم
.ةلمرفلادنع

ليكولاعيطتسي،طاقنلاددعتمصحفلالالخنم.
.اهبتالكشمةيأةظحالموحيباصملاصحف

تاماعدلاوتامدصلاتاصتمم

قيقحتىلعتاماعدلاوتامدصلاتاصتممدعاست
.ةسالسرثكأةدايق

ةلجعزازتهااهلكآتتامالعنمضتتنأنكمي.
عطقوأةلمرفلاءانثأحجرأتلا/دادترالاوأةدايقلا
تاراطإلالكآتوأةلمرفلاءانثألوطأةفاسم
.ةيواستمريغةروصب

عيطتسي،طاقنلاددعتمصحفلانمءزجكو.
تاصتممصحفليكولاىدلنوبردملانوينفلا
تامالعنعًاثحبًايرصبتاماعدلاوتامدصلا
مهنكميو،فلتلاوألزعلاداوملشفوأبرستلا
.ةمدخلاءارجإتقوبقلعتياميفكداشرإ

تاراطإلا

اهتنزاومواهنيببوانتلاوتاراطإلاخفنبجي
تاراطإلابءانتعالادعاسيدقو.ةحيحصلاةقيرطلاب
فلترطخنمللقيدقامك،دوقولاولاملاريفوتيف
.تاراطإلا

تاراطإلالادبتساىلإةجاحلاتامالعنمضتت.
ةحضاولاتامالعلانمرثكأوأثالثروهظ
وأكالسألاروهظ؛راطإلاسادملكآتل
وأقوقشلاروهظوأ؛طاطملالالخةجسنألا
روهظوأ؛نيبناجلاوأسادملايفعطقلا
.راطإلاىلعقزمتلاوأخافتنالا

صحفليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
كلذكو.ةبسانملاتاراطإلابةيصوتلاوكلذ
ةنزاومتامدخريفوتليكولاعيطتسي
ةبكرملاليغشتنامضلتالجعلا/تاراطإلا
ليكولاعيبي.تاعرسلاعيمجبةسالسب
ةريهشلاةيراجتلاتامالعللةعباتلاتاراطإلا
.اهلةمدخلاتاءارجإرفويو

ةبكرملابةيانعلا

كلذوليكولاىدلةبكرملابةيانعلاتاجتنمرفوتت
.ةديدجاهنأكاًمئادودبتةبكرملالعجيفةدعاسملل
نمةبكرملاةيامحوفيظنتةيفيكلوحتامولعملل
لخادلانمةرايسلابةيانعلارظنا،جراخلاولخادلا
.٢١٦/ةيجراخلاةيانعلاو٢١٩/

تالجعلااياوزطبض

نامضليرورضرمأتالجعلااياوزطبضنإ
قيقحتولكآتلانمتاراطإللةيامحلضفأ
.ءادألضفأ

اياوزطبضىلإةجاحلاتامالعنمضتتو.
يفمكحتلاةسالسمدعوأبحسلاتالجعلا
ريغةروصبتاراطإلالكآتوأةبكرملا
.ةداتعم

نامضلةمزاللاتادعملاليكولاىدلرفوتتو.
.تالجعلااياوزلحيحصلاطبضلا
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٢٢٩ ةنايصلاوةمدخلا

يمامألاجاجزلا

،ةيؤرلضفأوقئاللارهظملاوةمالسلانامضل
.ًافافشوًافيظنيمامألاجاجزلاىلعظفاح

قوقشلاوشودخلافلتلاتامالعنمضتت.
.اياظشلاراسكناو

صحفليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
بسانملاليدبلابةيصوتلاويمامألاجاجزلا
.ةجاحلادنع

تاحساملاتارفش

ةلاحيفاهيلعظافحلاوةحساملاشيرفيظنتبجي
.ةحضاوةيؤرريفوتلةديج

طوطخلاروهظلكآتلاتامالعنمضتت.
يمامألاجاجزلايفةلوسغملاريغقطانملاو
.هقزمتوأطاطملالكآتو

صحفليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
.ةجاحلادنعاهلادبتساوةحساملاشير
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ةنايصلاوةمدخلا٢٣٠

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

.DEXRON®-VIيكيتاموتوألاةكرحلالقنزاهجلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان

عجار.®DEX-COOLديربتلالئاسطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
.١٧٤/كرحملاديربتلئاس

عونمادختسابحصُني.ةبسانملاSAEةجوزلةجردب™dexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1 Synthetic Blend.١٦٩/كرحملاتيزعجار.

.)88861013مقرةعطق(PLUSدوقولاةجلاعمماظندوقولاىلإةفاضملاداوملا

يوناثلاجالزملاوكرحملاءاطغجيلازمةعومجم
ريرحتلاةطاقسويضبانلاتيبثتلاكبشمورواحملاو

يئابرهكلايفلخلابابلالغشملةيوركةلصو

تيزوأ)89021668زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(Lubriplateميحشتلالوسوريأ
NLGIتابلطتمعمقفاوتيميحشت .GC-LBوأLBةئفلا،#2

DOTةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن .)19299818زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(3

زارطتاكرحم(يكيلورديهلايئابرهكلاهيجوتلاماظن
V6بسحف(

.DEXRON®-VIيكيتاموتوألاةكرحلالقنزاهجلئاس

دعقملاتالصفم،بابلا،حيتافملالافقأتاناوطسأ
يوطملا

.)12346241زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Superlube،ضارغألاددعتمميحشتلالئاس

.)88900401زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(ةکرحلالقانلئاس)يعابرلاعفدلا(ةکرحلالقان

نوكيلسلامحشوأ)3634770زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Weatherstripميحشتلالئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت
.)12345579زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(لزاعلا

.دّمجتلانمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
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٢٣١ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

ACDelcoنمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا

23335811A3238Cكرحملاءاوهرتلف/يقنم

كرحملاتيزرتلف

2.4Lكرحملا L412605566PF457G

3.6Lكرحم V619330000PF63E

20901295CF177رابغلاحشرم

لاعشإلاتاعمش

2.4Lكرحملا L41262054041-108

3.6Lكرحم V61262256141-109

تاحساملاتارفش

-22868413)ةصوب٢٣٫٦(مس٦٠ـقئاسلابناج

-22868414)ةصوب١٦٫٧(مس٤٢٫٥ـبكارلابناج

-20999459)ةصوب١٢٫٨(مس٣٢٫٥–يفلخلا
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ةنايصلاوةمدخلا٢٣٢

ةنايصلاتالجس
تالاصيإعيمجبظفتحا.لفسأبةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلا

تيرجأيتلاتامدخلاةمدخلابماقةفاسملادادعةءارقخيراتلا
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٢٣٣ ةينفلاتانايبلا

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٢٣٣.......)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٢٣٣.......ةمدخلاءازجأديدحتقصلم

ةبكرملاتانايب
٢٣٤............تافصاوملاوتاعسلا
٢٣٦..........كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
رسيألابناجلاىلعتاسايقلاةزهجأةحوللةيمامألا
نميمامألاجاجزلاربعهتيؤرنكمي.ةبكرملانم
)VIN(ةبكرملافیرعتمقررهظيامك.جراخلا
رايغلاعطقوةبكرملادامتعاتاقاطبىلعًاضيأ
.ليجستلاوةيكلملاتاداهشو

كرحملافيرعت

.VINمقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك
عطقوتافصاوملاوةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي
تاعسلانمض"كرحملاتافصاوم"عجار.رايغلا
لوحتامولعمىلعلوصحلل٢٣٤/تافصاوملاو
.ةبكرملاكرحمدوك

ةمدخلاءازجأديدحتقصلم
قودنصلخادةدوجوملاةقاطبلاهذهيوتحت
:ةيلاتلاتامولعملاىلعتازافقلا

.)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

.زارطلابةصاخلاتامالعلا.

.ءالطلاتامولعم.

.ةصاخلاتادعملاوجاتنإلاتارايخ.

.ةبكرملانمةقاطبلاهذهةلازإبنجت
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ةينفلاتانايبلا٢٣٤

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاعسلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم

،ديربتلالئاسبءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس
صاخلاليكولاىلإعجرا.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا

.تامولعملانمديزمىلعلوصحللكب

كرحملاديربتماظن

تراوك٨.٢اًرتلL4٧٫٨رتل٢٫٤كرحم

3.6Lكرحم V6تراوك١٠٫٨رتل١٠٫٢

رتلفعمكرحملاتيز

تراوك٥٫٠رتلL4٤٫٧رتل٢٫٤كرحم

3.6Lكرحم V6تراوك٦٫٠رتل٥٫٧

دوقولانازخ

نولاج١٨٫٨اًرتلL4٧١٫١رتل٢٫٤كرحم

3.6Lكرحم V6نولاج٢٠٫٩اًرتل٧٩٫١

تراوك٠٫٨٥رتل٠٫٨لقنلاةبلعلئاس

مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع

لئاسلاىوتسمنمىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعب
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٢٣٥ ةينفلاتانايبلا

كرحملاتافصاوم

لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

٦٧٠٠@طاووليكL4K١٣٦رتل2.4
ةردق١٨٢(ةقيقدلايفةرود
يفةرود٦٧٠٠@ةيناصح

)ةقيقدلا

٢٣٣Yةفل٦٥٠٠دنع
مدقلطر١٧٢(ةقيقدلايف
)ةقيقدلايفةفل٦٥٠٠دنع

–٠٫٠٣٠(ملم٠٫٩٠–٠٫٧٥
)ةصوب٠٫٠٣٥

3.6L V6ةفل٤٩٠٠دنعطاووليك٣٢٢٤
ةردق٣٠١(ةقيقدلايف
يفةفل٤٩٠٠دنعةيناصح

)ةقيقدلا

٣٦٩Yةفل٤٨٠٠دنع
مدقلطر٢٧٢(ةقيقدلايف
)ةقيقدلايفةفل٤٨٠٠دنع

–٠٫٠٣٧(ملم١٫١٠–٠٫٩٥
)ةصوب٠٫٠٤٣

ةبكرمللةعرسىلعأ

يزيلجنإيرتمةعرسىلعأ

ةعاسلايفًاليم١١٢ةعاس/مكL4١٨٠رتل2.4

3.6L V6ةعاسلايفًاليم١١٨ةعاس/مك١٩٠
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ةينفلاتانايبلا٢٣٦

كرحملاعفدريسهيجوت

رتل٢٫٤كرحم L4

3.6كرحم L V6



كلامليلد GMC Terrain/Terrain Denali (GMNA- 10292861-طسوألاقرشلا-بيرعت ) -
2017 - CRC - 5/9/16

٢٣٧ ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٢٣٧................ةيصوصخلاو
٢٣٧..........ثدحلاتانايبتالجسم
٢٣٨.........هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو

ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست
رتويبمكلاةزهجأنمةعومجمىلعةرايسلالمتشت
ةرايسلاءادأبةصاخلاتامولعملاليجستبموقتيتلا
ةرايسلامدختست،لاثملاليبسىلع.اهتدايقةيفيكو
ءادأيفمكحتلاوةبقارملااهتفيظورتويبمكتادحو
راشتناتالاحةبقارمو،سورتلاقودنصوكرحملا
اذإو،مداصتثودحدنعاهخفنوةيئاوهلاةداسولا
لمارفلاريفوت،ماظنلااذهبةدوزمةرايسلاتناك
يفمكحتلاىلعقئاسلاةدعاسملقالغناللةعناملا
تانايبنيزختبتادحولاهذهموقتدق.ةرايسلا
موقتدق.ةبكرملاةمدخىلعليكولاينفةدعاسمل
ةيفيكلوحتانايبنيزختباًضيأتادحولاضعب
لدعملاثملاليبسىلع،ةرايسلاليغشتبكمايق
هذهلنكمي.ةعرسلالدعموأدوقولاكالهتسا
لثم،ةيصخشلاتاليضفتلابظافتحالااًضيأتادحولا
دعاقملاعاضوأوطبضلاةقبسمويدارلاتاطحم
.ةرارحلاةجردتادادعإو

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDRيف
ءادأةيفيكمهفىلعدعاستستانايبليجستبمايقلا
هبشياموأمداصتثودحةلاحيفةبكرملاةمظنأ
مادطصالاوأةيئاوهلاةداسولاخافتنالثم،مداصتلا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلابزجاحب

ةرتفلنامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
مت.يجذومنلكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمز
ليجستلةبكرملاهذهيفدوجوملاEDRميمصت
:لثمتانايب

.كتبكرميفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.
؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا

ماق)ساسألانمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.
ولمارفلاوأ/ودوقولاةساودطغضبقئاسلا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.

لضفأمهفريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
.تاباصإوتامداصتاهبثدحتدقيتلاتالاحلل

ةظحالم
لاحيفةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي
يأليجستمتيالو.يداعريغمداصتثداحعوقو
ةدايقلافورظلظيفEDRةطساوبتانايب
لثم(ةيصخشتانايبيأليجستمتيالامكةيداعلا
موقتدق،نكل.)ثداحلاعقومورمعلاوعونلاومسالا
جمدب،نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،فارطألاضعب
يتلاةيصخشلافيرعتلاتانايبعمEDRتانايب
يفقيقحتلاءانثأينيتورلكشباهيلعلوصحلامتي
.مداصتلاثداح

رفاوتمزلي،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
وأةبكرملللوصولاةيناكمإوةصاختادعم

EDR.ناكمإب،ةبكرملاّعنصُمىلإةفاضإلاب
يتلاونوناقلاقيبطتتاطلسلثم،ىرخأفارطأ
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ليمعلاتامولعم٢٣٨

اذإتامولعملاةءارقبمايقلا،ةصاخلاتادعملاكلتمت
ةبكرملاىلإلوصولاةيناكمإاهلترفاوت
.EDRوأ

عالطالاب)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
ىرخأفارطأعماهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلع
اذإوأ،ةرايسلاكلامةقفاومىلعلوصحلادعب:الإ
ةقفاومىلعلوصحلادعبفةرجأتسمةرايسلاتناك
وأةطرشلانميمسربلطلةباجتساكوأرجأتسملا
ةكرشعافدنمءزجكوأههباشمةيموكحةهجةيأ
نكمي.نوناقلاددُحيامكوأ)GM(زروتوملارنج
لارنجةكرشموقتيتلاتانايبلامادختساًاضيأ
ءافيإللاهمالتساوأاهعمجب)GM(زروتوم
زروتوملارنجةكرشبةصاخلاثحبلاتابلطتمب
)GM(نيرخآللتانايبلاهذهةحاتإمتتدقوأ
مدعوةجاحلاحيضوتمتيامدنع،ثحبلاضارغأل
كلامبوأةددحمةبكرمبتانايبلاطابترا
.ددحمةبكرم

هيفرتلاوتامولعملاماظن
نمءزجكةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
دقماظنلااذهمادختسانإف،هيفرتلاوتامولعملاماظن
ماقرأونيوانعلاوتاهجولانيزختىلإيدؤي
ليلدعجار.ةلحرلاتامولعمنماهريغوفتاوهلا
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملاماظن
تاميلعتىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلا
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